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အနှစ်ခ ျုပစ်ာတမ််း - မမန်မာန ိုင်ငံအတွင််း အကာအကွယပ်ပ်းပ ်းတာဝန် (R2P) 

စက်တင်ဘာလ ၁  က ်၂၀၂၁ ခိုနှစ ်

 

၁။ ခခံျုငံိုသံို်းသပ်ခ က် 

မြန်ြာန ိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသ ြ််းခ ဲ့သည်ဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ 

၁ ရက်ဖနေ့ ြှ စ၍ န ိုင်ငံသာ်းြ ာ်းအဖနမေငဲ့် 

န ိုင်ငံတကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းထံြှ ပံဲ့ပ ို်းကူညီြှုြ ာ်းက ို 

ဖတာင််းခံခ ဲ့ကကသည်။ အထူ်းသမေငဲ့် အာဏာသ ြ််းပပီ်း 

အဖစာပ ိုင််းကာလြ ာ်းအတွင််း ဆနဒမပသူ အြ ာ်းအမပာ်းြှ 

“R2P” အတွက ် ဖတာင််းဆ ိုသညဲ့်ဆ ိုင််းဘိုတ်ြ ာ်းက ို 

က ိုင်ဖဆာင်ခ ဲ့ကကပပီ်း မပည်ပစစ်ေက်ဆ ိုင်ရာ ကကာ်းဝင် 

ဖမေရှင််းြှုက ို ဖြ ာ်လငဲ့်ကကဟန်ရှ သည်။ ကြဘာအနှံေ့ 

အမပာ်းရှ  လူထိုြ ာ်းြှ R2P အတွက ်ဖတာင််းဆ ိုြှုြ ာ်းက ို 

န ိုင်ငံတကာြီဒီယာတွင် ဖတွွေ့မြင်ခ ဲ့သည်။  

သ ိုေ့ဖသာ် ခိုနစလ်ကကာပပီ်းဖနောက် န ိုင်ငံတကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအဖနမေငဲ့် R2P ြူဖအာက်ြှ စိုဖပါင််း 

အဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်းက ို လိုပ်ဖဆာင်မခင််း ြရှ ဖသ်း 

ဖပ။ အထူ်းသမေငဲ့ ် ကိုလသြဂ္ဂလံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စြီှ 

မြန်ြာဲ့တပ်ြဖတာ်၏ ဥပဖဒြ ဲ့ အာဏာသ ြ််းယူြှုနှငဲ့် 

ဆက်စပ်ဖသာ လူူ့အခွငဲ့်အဖရ်း ခ  ြုံ်းဖောက်ြှုြ ာ်းက ို 

တိုနေ့်မပန်ရန် သ သာထင်ရှာ်းဖသာ ြည်သညဲ့် အဖရ်းယူ 

ဖဆာင်ရွက်ြှုက ိုြ  လံို်း၀လိုပ်ဖဆာင်ခ ဲ့မခင််း ြရှ ဖပ။ 

မပည်သူအြ ာ်းအမပာ်းြှာ ြခ  တင်က မေစ်ပပီ်း လွန်စွာ 

စ တ်ပ က်ြည်ဆ ိုပါက စ တ်ပ က်န ိုင်ဖပသည်။  

မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်းဖကာင်စီ (SAC-M) 

၏ ယခိုအက ဉ််းခ ြုံပ်တင်မပခ က်သည် R2P နှငဲ့် 

ပတ်သက်ဖသာ ဖနောက်ခံအခ က်အလက်ြ ာ်း နှငဲ့ ် R2P 

ဖပေါ်ဖပါက်လာခ ဲ့ပံိုတ ိုေ့က ို ဖော်မပထာ်းပပီ်း၊ ဆနဒမပြှုြ ာ်း 

အတွင််း  R2P  အတွက ် ဖတာင််းဆ ိုြှုြ ာ်းက ို  ြည်သညဲ့် 

အတွက်ဖကကာငဲ့် စိုဖပါင််းအဖရ်းယူတိုနေ့်မပန်ြှု ြရှ ရမခင််း  

 

 

အဖကကာင််းနှငဲ့ ်ပတ်သက်၍ ရှင််းမပခ က် အခ  ြုံွေ့က ို ဖော်မပ 

ထာ်းသည်။  

မြန်ြာန ိုင်ငံအတွင််း အမခာ်းန ိုင်ငံြှ စစဖ်ရ်းအရ 

ဝင်ဖရာက်စကွ်ေက်မခင််းြာှ လံို်း၀မေစ်န ိုင်ေွယ ် ြရှ  

ဖသာ်လည််း R2P ဖအာက်ြှ လိုပ်ဖဆာင်သငဲ့်ပပီ်း 

လိုပ်ဖဆာင်န ိုင်ဖသာ အမခာ်းဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း 

ရှ သည်က ို ယခို အက ဉ််းခ ြုံပ်တင်မပခ က်ြှ ြီ်းဖြာင််း 

ထ ို်းမပထာ်းသည်။ ထ ိုဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းတွင် 

လက်နက်ဖရာင််းခ မခင််းအာ်း ပ တ်ပငြ်ှုြ ာ်း၊ ပစြ်ှတ် 

ထာ်းပ တဆ် ိုေ့ြှုြ ာ်းနှငဲ့် တာဝန်ယူတာဝန်ခံြှုြ ာ်းက ို 

မြြှငဲ့်တင်ြှုြ ာ်း ပါဝင်သည်။   

အာဏာသ ြ််းပပီ်းခ  န်ြှစ၍ ထ ိုသ ိုေ့ဖသာ ဖဆာင်ရွက်ခ က် 

ြ ာ်းက ို အခ  ြုံွေ့ဖသာ န ိုင်ငတံစခ်ိုခ င််းဆီ နှငဲ့် န ိုင်ငြံ ာ်း 

ပူ်းဖပါင််းစိုေွ ွေ့ထာ်းသညဲ့် အိုပ်စိုြ ာ်းြ ှလိုပ်ဖဆာင်ခ ဲ့ကကပပီ်း 

မြန်ြာန ိုင်ငံြ ှ မပည်သူြ ာ်းက ို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ် 

ခ ဲ့ကကသည်။ SAC-M ြ ှ န ိုင်ငံတကာ “မေတ်သံို်းမေတ်” 

ဗ ျူဟာ ြှတစ်ဆငဲ့် ထ ိုလိုပ်ဖဆာင်ခ က်ြ ာ်းက ို 

က ယ်မပနေ့်ဖစရန် နှငဲ့် အာ်းဖကာင််းဖစရန် န ိုင်ငံြ ာ်းက ို 

ဖတာင််းဆ ိုလ က်ရှ သည်။  

၁။ တပ်ြဖတာ်သ ိုေ့ လက်နက်ခ ယြ််းြ ာ်း 

ဖရာင််းခ ြှုက ို မေတ်ဖတာက်မခင််း၊  

၂။ တပ်ြဖတာ်သ ိုေ့ အာ်းမေညဲ့်ဖပ်းဖနဖသာ 

ဝင်ဖငွအရင််းအမြစြ် ာ်းက ို မေတ်ဖတာက်မခင််း၊ 

နှငဲ့ ် 

၃။ တပ်ြဖတာ်၏ မပစ်ဒဏ်ြှလွတ်ပင ြ််းခွင်ဲ့ 

ရဖနြှု က ို ပယ်ေ က်မခင််း။   
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ထ ိုလိုပ်ဖဆာင်ခ က်ြ ာ်းနှငဲ့် ပတ်သက်၍ အွန်လ ိုင််း 

သတင််းအခ က်အလက် စိုဖဆာင််းြှုြ ာ်းက ို 

ဖအာက်ဖော်မပပါ လငဲ့်တွင် ကကညဲ့်န ိုင်ပါသည်။ 

https://specialadvisorycouncil.org/  

ဖနောက်ဆံို်းအဖနမေငဲ့် R2P ဖတာင််းခံြှုအပါအဝင် 

မြန်ြာန ိုင်ငံရှ မပည်သူြ ာ်းအာ်းကာကွယ်ရန်အလ ိုေ့ဌာ 

မပည်သူြ ာ်းအဖနမေငဲ့် န ိုင်ငံတကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းက ို 

ပ ိုြ ိုလိုပ်ဖဆာင်ရန် ဖတာင််းဆ ိုလ ိုြှုြ ာ်းအတွက် 

အကကံမပြုံခ က်ြ ာ်းက ိုလည််း ယခိုအက ဉ််းခ ြုံပ် 

တငမ်ပခ က်ြှ  ဖလဲ့လာဖော်ထိုတ်ထာ်းပါသည်။  

 

၂။ R2P ဆ ိုင် ာ အပမခခံမူမှာ အဘယ်နည််း။ 

R2P ဆ ိုသည်ြှာ လူြ  ြုံ်းတိုန််းသတ်မေတ်မခင််း၊ 

စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်း၊ လူသာ်းခ င််းစာနောြှု ဆနေ့်က င်သညဲ့် 

မပစ်ြှုြ ာ်းနှငဲ့် တ ိုင််းရင််းသာ်းလူြ  ြုံ်းြ ာ်းအာ်း သိုတ်သင် 

ရှင််းလင််းမခင််း တ ိုေ့ြ ှ မပည်သူလူထိုအာ်း “ကာကွယ်ရန် 

တာဝန်” တစရ်ပ်မေစ်သညဲ့် န ိုင်ငံဖရ်းဆ ိုင်ရာ ကတ  

ကဝတ် တစရ်ပ်မေစ်သည်။ ဤန ိုင်ငံဖရ်း ကတ ကဝတ် 

သည် ကိုလသြဂ္ဂ ပဋ ညာဉ်စာတြ််းတွင် န ိုင်ငံြ ာ်းြှ 

တရာ်းဝင် လ ိုက်နောရြညဲ့် ဝတတရာ်းြ ာ်းနှငဲ့် န ိုင်ငံတကာ 

ဥပဖဒ အဖပေါ် ခ ိုင်ြာစာွ အဖမခခံထာ်းသည်။  

R2P အာ်း ၂၀၀၅ ခိုနှစ် စကတ်င်ဘာလတွင် ကြဘာဲ့ 

ဖခါင််းဖဆာင်ြ ာ်း ကကံြုံဖတာငဲ့်ကကံြုံခ  ဖတွွေ့ဆံိုခ ဲ့ကကသညဲ့် 

ကိုလသြဂ္ဂ ကြဘာဲ့ ထ ပ်သီ်းညီလာခံတွင် အတည်မပြုံ 

ခ ဲ့သည်။ ၎င််း ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ ရဝြ်ဒါ န ိုင်င ံနှငဲ့် ယခင် 

ယူဂ္ ိုဆလာ်းဗီ်းယာ်း န ိုင်ငံတ ိုေ့တွင် ၁၉၉၀ ခိုနှစ်ြ ာ်း၌ 

ဖတွွေ့မြင်ရဖသာ ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်သညဲ့် လိုပ်ရပ် 

ြ ာ်းက ဲ့သ ိုေ့      အလာ်းတူ      လိုပ်ရပ်ြ ာ်း      ပါဝင်သညဲ့် 

အဖမခအဖနြ ာ်းက ို   ပ ိုြ ိုထ ထ ဖရာက်ဖရာက်   တိုနေ့်မပန် 

န ိုင်ရန် မေစ်သည်။ ထ ိုမေစစ်ဉ်တွင် အဓ ကအာ်းမေငဲ့် 

ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်း ထ န််းသ ြ််းဖစာငဲ့်ဖရှာက်သူြ ာ်း အဖနမေငဲ့်  

 

၎င််းတ ိုေ့၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်အာဏာြ ာ်း ကနေ့်သတ်ခံထာ်းရ 

မခင််းဖကကာငဲ့် ထ ိုရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်းက ို 

ြရပ်တနေ့် န ိုင်ခ ဲ့ဖပ။  

 R2P သည် ကိုလသြဂ္ဂြှတစ်ဆငဲ့် န ိုင်ငံအာ်းလံို်း 

(“န ိုင်ငံတကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််း”) ၏ တာဝန်မေစ်သည်။  

လ ိုအပ်ခ က်တစခ်ိုအဖနမေငဲ့် ြဟိုတ်ဖသာ်လည််း 

ြ ာ်းဖသာအာ်းမေငဲ့် မပည်သူြ ာ်းအာ်း ကာကွယရ်န် 

စစ်ဖရ်းလှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်း အပါအဝင် ဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း 

အတွက ် ကိုလသြဂ္ဂလံိုခခံြုံဖရ်း ဖကာင်စီ၏ ခွငဲ့်မပြုံခ က် 

ပါဝင်သည်။ ထ ိုအထ တွင် လက်နက် ဖရာင််းခ ြှု 

ပ တ်ပငမ်ခင််းြ ာ်းနှငဲ့် စ်ီးပွာ်းဖရ်းအရ ပစြ်ှတ်ထာ်း 

ပ တ်ဆ ိုေ့မခင််းြ ာ်း က ဲ့သ ိုေ့ဖသာ ဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းလည််း 

ပါဝင်ခ ဲ့သည်။ ြကကာဖသ်းြီ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဖြလ ၂၁ 

ရက်ဖနေ့တွင် ကိုလသြဂ္ဂ အဖထွဖထွညီလာခံ ြှ 

၎င််းတ ိုေ့၏ နှစ်စဉ်အစည််းအဖဝ်း အစအီစဉ်တွင် R2P 

အာ်း ဖခါင််းစဉ်တစခ်ို အမေစ် ထညဲ့်သွင််းရန် 

ဆံို်းမေတ်ခ က်တစ်ခို က ို ခ ြှတ်ခ ဲ့ သည်။ ထ ိုအစအီစဉ်က ို 

၁၁၅ န ိုင်ငံြ ှ ြ ဖပ်း ဖထာက်ခံခ ဲ့ကာ၊ ၂၈ န ိုင်ငံြှ 

ြ ြဖပ်းပ ကကာ်းဖနမေစ်ခ ဲ့ပပီ်း ၁၅ န ိုင်ငံြ ှ ြ ဖပ်းကနေ့်ကွက် 

ခ ဲ့သည်။ ပပီ်းခ ဲ့သညဲ့်အကက ြ် အဖထွဖထွညီလာခံ၌ R2P 

နှငဲ့်ပတ်သက်၍ ဆံို်းမေတ်ခ က်တစ်ရပ်က ို ခ ြှတ်ခ ဲ့သည် 

ြှာ ၂၀၀၉ ခိုနှစတ်ွင် မေစသ်ည်။  

 

၃။ R2P ၏ “အခ က်အခ ာက ပသာ အစ တ်အပ ိုင််း” 

မ ာ်းမှာ အဘယ်နည််း။  

ကိုလသြဂ္ဂြှ R2P ဆ ိုင်ရာ “အခ က်အခ ာက ဖသာ 

အစ တ်အပ ိုင််း” သံို်းခို က ို သတ်ြှတ်ခ ဲ့သည်။  

၁။ န ိုင်ငံတ ိုင််းသည် ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်းက ို 

ဆနေ့်က င်၍    ၎င််းတ ိုေ့၏    မပည်သူြ ာ်းက ို    ကာကွယ်ရန် 

တာဝန်ရှ သည်။    ဤထ တွင်    အတည်မပြုံ    လက်ြှတ်  

 

https://specialadvisorycouncil.org/
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ဖရ်းထ ို်းခ ဲ့ဖသာ န ိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ြှုခံိုရံို်း (ICC) 

၏ဖရာြပြ ြုံွေ့       မပဌာန််းဥပဖဒအပါအဝင်       မပစ်ဒဏ်ြှ 

ကင််းလွတ်ခွငဲ့်ရရှ ဖနသညဲ့် က စစရပ်က ို က ိုင်တွယ် 

ဖမေရှင််းရန် ဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း ပါဝင်န ိုင်သည်။  

၂။ န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံအဖနမေငဲ့် ၎င််းတ ိုေ့၏ တာဝန် 

၀တတရာ်းက ို ြမေညဲ့်ဆည််းန ိုင်ခ  န်တွင် န ိုင်ငံတကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််း ြှ အာ်းဖပ်းြှုနှငဲ့် ပံဲ့ပ ို်းြှုြ ာ်း လိုပ်ဖဆာင် 

ဖပ်းသငဲ့်သည်။ ဤသည်ြှာ အြိုန််းစကာ်းမေငဲ့် 

တ ိုက်ခ ိုက်မခင််းက ဲ့သ ိုေ့ဖသာ ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်းြှ 

ကာကွယရ်န်အဖထာက်အပံဲ့ ပါဝင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

ထ ိုထ တွင ် အာဏာမေငဲ့် အတင််းအက ပ် မပြုံလိုပ်မခင််း 

ြဟိုတ်ပ  န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငအံဖနမေငဲ့် ၎င််းတ ိုေ့၏ တာဝန် 

ြ ာ်းက ို မေညဲ့်ဆည််းရန် ဖတာင််းဆ ိုသညဲ့် ကိုလသြဂ္ဂ 

အဖထွဖထွညီလာခံြှ ထိုတ်မပန်ခ က်ြ ာ်းလည််း ပါဝင် 

န ိုင်ဖပသည်။  

၃။ န ိုငင်ံတစန် ိုင်ငံြ ှ ၎င််းတ ိုေ့၏ မပည်သူြ ာ်းအာ်း 

ကာကွယရ်န် သ သာထင်ရှာ်းစွာ ပ က်ကွက်ခ  န်တွင် 

န ိုင်ငံတကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း ြ ှ “တ က မပတ်သာ်းစွာ 

အခ  န်ြီ စိုဖပါင််းအဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ြှု က ို 

လိုပ်ဖဆာင်ရန်” တာဝန်ရှ သည်။ ဤသည်ြှာ 

ြ ာ်းဖသာအာ်းမေငဲ့် န ိုင်ငံအစ ို်းရအေွ ွေ့အစည််းြ ာ်း ြှ 

၎င််းတ ိုေ့က ိုယ်တ ိုင ် ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်း က ို 

က ျူ်းလွန်ခ  န်တွင် က ငဲ့်သံို်းပပီ်း လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စီြှ 

အဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ခ က်က ို ဦ်းဖဆာင်န ိုင်ဖပသည်။ 

  

၄။ R2P ပတာင််းခံ န် မည်သည ်အ ာမ ာ်း 

လ ိုအပ်သနည််း။  

R2P အာ်း ြည်သညဲ့်အခ  န်တွင် က ငဲ့်သံို်းရန် နှငဲ့် 

ြည်သ ိုေ့ဖသာတ က သညဲ့် လိုပ်ဖဆာင်ခ က်ြ ာ်း 

ဖတာင််းခံသငဲ့်သညဲ့်ဆ ိုသညဲ့်အဖပေါ် သတ်ြှတ်စံနှုန််းြ ာ်း  

 

 

ြရှ ဖပ။ သ ိုေ့ဖသာ် အခ က် နှစ်ခ က် အာ်း ရှင််းလင််းစွာ 

တင်မပရြည်။  

ပထြအခ က်ြှာ ရက်စကက်ကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်းအာ်း 

ဆနေ့်က င်၍ မပည်သူြ ာ်းအာ်း ကာကွယ်ရန် 

လ ိုအပ်ဖကကာင််း မေစ်သည်။ ြ က်ဖြှာက်ကာလတွင် 

ကက ြုံတင်သတ ဖပ်းဖသာစနစ်ြ ာ်း အြ ာ်းအမပာ်းရှ ပပီ်း 

န ိုင်ငံတကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင် မပည်သူြ ာ်း အဖနမေငဲ့် 

အထူ်းအဖရ်းကကီ်းကာကွယြ်ှု လ ိုအပ်သည်ဟို 

လံိုဖလာက်ဖသာ သတ ဖပ်းခ က် အပြ တြ််းနီ်းပါ်း 

ရှ သည်။  

ဒိုတ ယတစ်ခ က်ြှာ အဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ရန် 

န ိုင်ငံြ ာ်း၏ န ိုင်ငံဖရ်းသဖဘာဆနဒ မေစ်သည်။ ၂၀၀၅ 

ခိုနှစ်တွင ် ကြဘာဲ့ဖခါင််းဖဆာင်ြ ာ်းြှ R2P အာ်း 

အတည်မပြုံခ ဲ့ခ  န်ြှစ၍ ကြဘာလံို်းဆ ိုင်ရာ ပထဝီန ိုင်ငံဖရ်း 

အာ်းပပ ြုံင်လှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်းြာှ ဖမပာင််းလ ခ ဲ့သည်။ ရက်စက် 

ယိုတြ်ာြှုအဖမခအဖန အြ ာ်းအမပာ်းအာ်း လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စအီဖနမေငဲ့် က ိုယ်တွယ် ဖမေရှင််းန ိုင်မခင််း ြရှ ခ ဲ့ပ  

အထူ်းသမေငဲ့် အပြ တြ််းအေွ ွေ့ဝင်ြ ာ်းြှ ၎င််းတ ိုေ့၏ 

န ိုင်ငံဖရ်း အက  ြုံ်းအမြတ်ြ ာ်း မခာ်းနော်းသည်ဟို ယူဆခ  န် 

တွင်မေစသ်ည်။  

 

၅။ ကိုလသမဂ္ဂ လံိုခခံျုပ ်းပကာင်စီ၏ 

အခန််းကဏ္ဍမှာ အဘယ်နည််း။ 

R2P ဖအာက်ြှ စစြ်က်အင်အာ်း က ို 

တရာ်းဝင်အသံို်းမပြုံြှုအတွက် ကိုလသြဂ္ဂ ပဋ ညာဉ် 

စာတြ််းဖအာက်ြ ှ လံိုခခံြုံဖရ်း ဖကာင်စီ၏ 

အခွငဲ့်အာဏာြ ာ်းက ို အသံို်းမပြုံမခင််းမေငဲ့် ဖကာင်စ၏ီ 

ခွငဲ့်မပြုံခ က် လ ိုအပ်ဖပသည် (ဖအာက်တွင် ကကညဲ့်ပါ) ။ 

ကာကွယ်ဖရ်း     အဖထာက်အပံဲ့ြ ာ်းက ို     ပံဲ့ပ ို်းဖပ်းရန်  
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န ိုင်ငံတစန် ိုင်ငံြှ အမခာ်းန ိုင်ငံက ို ၎င််း၏နယ်န ြ တ် 

အတွင််းသ ိုေ့ ဝင်ဖရာက်ရန်ေ တ်ဖခေါ်ဖသာ ခခွင််းခ က် 

တစ်ရပ် ရှ န ိုင်ဖသာ်လည််း ဤသည်ြှာ ကိုလသြဂ္ဂ 

ဆံို်းမေတ်ခ က် မပင်ပြှ မေစ်ဖပေါ်န ိုင်ေယွ ် ြရှ သဖလာက် 

ပင်မေစ်သည်။  

လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စီ ခွငဲ့်မပြုံခ က်ြှာ လက်နက် ဖရာင််းခ ြှု 

ပ တ်ပငြ်ှုြ ာ်း၊ စ်ီးပွာ်းဖရ်းဆ ိုင်ရာ ပစြ်ှတ်ထာ်း 

ပ တ်ဆ ိုေ့ြှုြ ာ်း သ ိုေ့ြဟိုတ ် တာဝန်ယူတာဝန်ခံြှုဆ ိုင်ရာ 

ကက ြုံ်းပြ််းြှုြ ာ်းအတွက် ြလ ိုအပ်ဖပ။ သ ိုေ့ဖသာ် လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စ ီ ခွငဲ့်မပြုံခ က်ြှာ အကူအညီမေစ်ဖစသည်။ 

အဘယ်ဖကကာငဲ့်ဆ ိုဖသာ် ၎င််းခွငဲ့်မပြုံခ က်အာ်းမေငဲ့် 

လိုပ်ဖဆာင်ြှုြ ာ်းက ို ကြဘာတစဝ်ှြ််း တရာ်းဝင် တာဝန်ခံ 

န ိုင်ဖစပပီ်း ေ အာ်းဖပ်းြှုမေစ်ဖစသည်။ သ ိုေ့ဖသာ် 

ကိုလသြဂ္ဂြှ သီ်းမခာ်းအဖနမေငဲ့် န ိုင်ငံြ ာ်းြှ အမခာ်း 

န ိုင်ငံြ ာ်းနှငဲ့ ် တစ်ေက်သတ် သ ိုေ့ြဟိုတ ် နှစ်ဦ်းနှစ်ေက် 

ထ ိုအဖရ်းယူ ဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းက ို ဖယဘိုယ  

အာ်းမေငဲ့် လိုပ်ဖဆာင်န ိုင်ဖပသည်။ (ဥပြာ- 

ဥဖရာပသြဂ္ဂ အဖရ်းယူပ တ်ဆ ိုေ့ြှုြ ာ်း အာ်းမေငဲ့်) 

 

၆။ R2P အပ ်းယပူဆာင် ွက်ခ ကမ် ာ်းဆ ိုင် ာ 

ကွွဲမပာ်းပသာပံိုစံမ ာ်းမှာ အဘယ်နည််း။ 

စစ်မက်အင်အာ်း အသံို်းမပျုမှု  

R2P ၏ ြူလ နှငဲ့ ် အဓ က ရည်ရွယ်ခ ဲ့သည်ြှာ 

သက်ဆ ိုင်ရာန ိုင်ငံြ ှ ခွငဲ့်မပြုံခ က်ြရှ လ င်ဖတာင် 

ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်း ြ ှ မပည်သူြ ာ်းက ို 

ကာကွယရ်န် စစ်ြက်အင်အာ်းနှငဲ့် အမခာ်း မေစ်န ိုင်ဖသာ 

ဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းက ို တရာ်းဝင်ခွငဲ့်မပြုံရန် လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စြီှ ေ အာ်းဖပ်းဖစရန် မေစ်သည်။ တာဝန်ယူ 

ကာကွယမ်ခင််းအာ်း ရည်ညွှန််းရာတငွ် အခ  ြုံွေ့ဖသာ 

ဆံို်းမေတ်ခ က်ြ ာ်းြှ အင်အာ်းသံို်းြှုက ို ခွငဲ့်မပြုံထာ်းလ က် 

ရှ သည်။  

 

ဤကွ မပာ်းဖသာအခ က်ြှာ မပည်သူြ ာ်းအာ်း ကာကွယ် 

ရန် ကိုလသြဂ္ဂပင ြ််းခ ြ််းဖရ်း ထ န််းသ ြ််းသူြ ာ်း၏ 

စြွ််းဖဆာင်ရည်က ို အာ်းဖကာင််းဖစမခင််းမေစ်သည်။ 

ကိုလသြဂ္ဂတာဝန် (ြစရ်ှင်) ြ ာ်းအတွက ် စံြှာ 

ထ ိုပင ြ််းခ ြ််းဖရ်း ထ န််းသ ြ််းသူြ ာ်း အဖနမေငဲ့် ၎င််းတ ိုေ့၏ 

လက်နက်ြ ာ်းအာ်း ြ ြ က ိုယ်က ို ကာကွယ်ရန် 

အတွကသ်ာ အသံို်းမပြုံန ိုင်သည်။ တာဝန်တစ်ခိုစီက ို 

ထြ််းဖဆာင်ရန်အတွက် အ ြ်ရှင်န ိုင်ငံနှငဲ့ ် တရာ်းဝင် 

သဖဘာ တူညီခ က်တစ်ရပ်က ို လက်ြှတ်ဖရ်းထ ို်းရန် 

လ ိုအပ်ဖလဲ့ရှ သည်။ ၁၉၉၀ ခိုနှစ်ြ ာ်းရှ  အခ  ြုံွေ့ဖသာ က စစ 

ရပ်ြ ာ်းတွင ် ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်းထ န််းသ ြ််းသူြ ာ်း အဖနမေငဲ့် 

ထ ိုအဖကကာင််းမပခ က်ဖကကာငဲ့် ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှု 

ြ ာ်းက ို ရပ်တနေ့်ရန် ပ က်ကွကခ် ဲ့သည်။ ထ ိုေ့ဖကကာငဲ့ ်R2P 

၏ ဖနောက်ထပ် ရည်ရွယ်ခ က် တစခ်ိုြှာ ြ ြ က ိုယ်က ို 

ကာကွယမ်ခင််းထက် ပ ိုြ ိုသာလွန်က ယ်မပနေ့်ဖစရန် 

ကိုလသြဂ္ဂ ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်းထ န််းသ ြ််းသူြ ာ်း၏ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်က ို မြြှငဲ့်တင်မခင််းမေငဲ့် ထ ိုမပဿနောက ို 

က ိုင်တွယ် ဖမေရှင််းရန် ရည်ရွယ်ခ ဲ့ သည်။  

  

လက်နက်ကိုန်သွယ်မှု ပ တ်ပင်မခင််း  

ကိုလသြဂ္ဂ ြ ှ စစ်ြက်အင်အာ်း လိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့် 

လွှ အပ်မခင််းက ို လိုပ်ဖဆာင်ြှုြရှ မခင််းဖကကာငဲ့် R2P 

ဖအာကြ်ှ အဖရ်းယူ ဖဆာင်ရွက်ခ က်အတ ိုင််းအတာြှာ 

က ယ်မပနေ့်လာခ ဲ့သည်။ မပစ်ြှုက ျူ်းလွန်သူြ ာ်းထံသ ိုေ့ 

လက်နက်ြ ာ်း ဖရာက်ရှ ြှုက ို ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်၍ 

န ိုင်ငံတစန် ိုင်ငံအတွင််းသ ိုေ့ ရ ပစစည််းက ရ ယာြ ာ်း နှငဲ့် 

လက်နက်ြ ာ်း စီ်းဆင််းြှုက ို ကနေ့်သတ်ရန် သ ိုေ့ြဟိုတ် 

တာ်းမြစရ်န် အဖကကာင််းမပခ က် တစ်ရပ်အမေစ် R2P က ို 

ဖတာင််းခံခ ဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ အဖရ်းယူပ တ်ဆ ိုေ့ြှုပံိုစံ 

တစ်ြ  ြုံ်းမေစက်ာ န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံအဖပေါ် လက်နက် 

ဖရာင််းခ ြှု လံို်း၀ပ တ်ပင်မခင််းက ို လိုပ်ဖဆာင်န ိုင် 

ဖပသည်။  အဘယဲ့်ဖကကာငဲ့်ဆ ိုဖသာ် ၎င််းသည် လံိုခခံြုံဖရ်း  
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ဖကာင်စဆီံို်းမေတ်ခ က်တစရ်ပ်ြှ တရာ်းဝင် ခွငဲ့်မပြုံထာ်း 

ခ ဲ့ပပီ်း န ိုင်ငံအာ်းလံို်းအဖပေါ် စည််းက ပ်ထာ်းကာ ေ အာ်းဖပ်း 

သက်ဖရာက်ြှုရှ သည်။  

ဥပြာအာ်းမေငဲ့် တာဝန်ယူကာကွယ်ဖပ်းမခင််းက ို 

ရည်ညွန််းထာ်းဖသာ ၂၀၁၃ ခိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 

ဆံို်းမေတ်ခ က်တွင်  လံိုခခံြုံဖရ်း ဖကာင်စြီ ှဗဟ ိုအာေရ က 

သြမတန ိုင်ငံသ ိုေ့ လက်နက်ြ ာ်းလွှ ဖမပာင််းမခင််းက ို 

တရာ်းြဝင်ဖကကာင််း ဖကကညာခ ဲ့သည်။ ထ ို ပ တ်ပင်ြှု 

တွင ် လက်နက်ခ ယြ််းြ ာ်း၊ စစ်ေက်ဆ ိုင်ရာ ယာဉ်ြ ာ်း 

နှငဲ့ ် ပစစည််းက ရ ယာြ ာ်း၊ လက်နက်ြ ာ်းနှငဲ့် 

ဆက်စပ်ဖသာ က ရ ယာပစစည််းြ ာ်းအတွက် အပ ိုအစ တ် 

အပ ိုင််းြ ာ်း၊ ဆက်စပ် သင်တန််းြ ာ်း၊ နှငဲ့ ် ဆက်စပ် 

အရာြ ာ်း ပါဝင်ခ ဲ့သည်။ ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်း ထ န််းသ ြ််းသူြ ာ်း 

အတွက် ြ ှလွှ ၍ ြည်သညဲ့် ပါဝင်ပတသ်က်သူဆီသ ိုေ့ြဆ ို 

လက်နက်ြဖရာက်ရှ ဖစရန် က ငဲ့်သံို်း ခ ဲ့သည်။  

သတ မပြုံရန်ြှာ လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စအီဖနမေငဲ့် လက်နက် 

ဖရာင််းခ ြှု ပ တ်ပငမ်ခင််းက ို သီ်းသနေ့်ဖရွ်းထိုတ်ကာ 

ခ ြှတ်လ ြဲ့်ြည် ြဟိုတ်ဖပ။ ဆ ိုလ ိုသည်ြှာ လက်နက် 

ဖရာင််းခ ြှု ပ တ်ပငမ်ခင််းအာ်းမေငဲ့် တပ်ြဖတာ် 

က ဲ့သ ိုေ့ဖသာ န ိုင်ငံအေွ ွေ့အစည််းြ ာ်းက ို သက်ဖရာက်ြှု 

ရှ ဖသာ်လည််း တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုင် 

အေွ ွေ့အစည််းြ ာ်း (EAOs) က ဲ့သ ိုေ့ဖသာ အစ ို်းရ 

ြဟိုတ်သညဲ့် လက်နက်က ိုင်အေွ ွေ့ြ ာ်းက ို သက်ဖရာက်ြှု 

ြရှ ဟို ြဆ ိုန ိုင်ဖပ။ ြည်သညဲ့် လက်နက်ဖရာင််းခ ြှု 

ပ တ်ပငမ်ခင််းြဆ ို ပါဝင်ပတ်သက်သူ အာ်းလံို်းသ ိုေ့ 

သက်ဖရာက်န ိုင်ေွယ် ရှ ဖပလ ြဲ့်ြည်။  

ပစမ်ှတ်ထာ်း ပ တ်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း  

အမခာ်းလိုပ်ဖဆာင်ခ က်တစ်ခိုြှာ ပစြ်ှတ်ထာ်း ပ တ်ဆ ိုေ့ြှု 

ြ ာ်း မေစ်န ိုင်သည်။ ရည်ရွယ် ချ က်မ ှာ ရက် စကယ်ု တ် မ ှာ 

ြှုြ ာ်းတငွ် ပါဝင်ခ ဲ့သညဲ့် အေွ ွေ့အစည််းြ ာ်းနှငဲ့် တစ်ဦ်းခ င််း 

လူပိုဂ္ဂ ြုံလ်ြ ာ်းက ို အမပစ်ဖပ်းန ိုင်ရန်၊   ရက်စက်ယိုတ်ြာြှု  

 

 

ြ ာ်းက ို တိုနေ့်မပန်ရန်အတကွ် န ိုင်ငံတကာဆ ိုင်ရာ 

ကတ ကဝတ်တစ်ရပ်က ို ဖောမ်ပရန် နှငဲ့် ရက်စက် 

ယိုတြ်ာြှုြ ာ်းအာ်း က ျူ်းလွန်မခင််း ြ ှ အမခာ်းသူြ ာ်းက ို 

ဟနေ့်တာ်းန ိုင်ရန်မေစသ်ည်။ ဆက်လက်သံို်းစွ ရန် လ ိုအပ် 

ဖသာ မပစ်ြှုက ျူ်းလွန်သူြ ာ်း၏ အရင််းအမြစ်ြ ာ်းက ို 

ပ တ်ပငမ်ေတ်ဖတာက်မခင််းမေငဲ့် ထ ိုအဖရ်းယူ 

ဖဆာင်ရွက်ခ က်အာ်းမေငဲ့် ရက်စက်ယိုတြ်ာြှုြ ာ်းက ို 

ကာကွယ ်န ိုင်ဖပလ ြဲ့်ြည်။  

ဥပြာအာ်းမေငဲ့် တာဝန်ယူ ကာကွယ်ဖပ်းမခင််းက ို 

ရည်ညွှန််းခ ဲ့ဖသာ ၂၀၁၈ခိုနှစ် ဇူလ ိုင်လ  လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စ ီ ဆံို်းမေတ်ခ က်တွင် ရက်စက်ယိုတြ်ာဖသာ 

လိုပ်ရပ်ြ ာ်း၌ ပါဝင်ခ ဲ့ြှုအတွက် ဖတာင်ပ ိုင််းဆူဒန်န ိုင်ငံ 

ရှ  အခ  ြုံွေ့ဖသာ လူပိုဂ္ဂ ြုံလ်တစ်ဦ်းခ င််းတ ိုေ့အဖပေါ် ပ ိုင်ဆ ိုင်ြှု 

ပစစည််းြ ာ်းအာ်း သံို်းစွ ခွငဲ့် ပ တ်ပင်မခင််း နှငဲ့် 

ခရီ်းသွာ်းလာြှု တာ်းမြစခ် က်ြ ာ်းအာ်း ခ ြှတ်ခ ဲ့သည်။  

တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အာ်း မမြှင ်တင်မခင််း 

မပစဒ်ဏ်ြှ ကင််းလွတခ်ွငဲ့်ရဖနမခင််းသည် မပည်သူြ ာ်းက ို 

ကာကွယ်ဖပ်းြှုတွင ် ပခ ြ််းဖမခာက်လ က်ရှ ပပီ်း အထူ်း 

သမေငဲ့် မပစ်ြှုက ျူ်းလွန်သူြ ာ်းက ို ရက်စက်ယိုတြ်ာြှု 

ြ ာ်းအာ်း ဆက်လက်က ျူ်းလွန်ရန် အာ်းဖပ်းဖနမခင််း 

မေစ်သည်။ န ိုင်ငံတစ်န ိုင်ငံအဖနမေငဲ့် အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ 

ဥပဖဒဖအာက်ြှ မပစ်ြှုက ျူ်းလွန်သူြ ာ်း၏ ရာဇဝတ်ြှု 

ြ ာ်းက ို တရာ်းစွ ဆ ိုရန် သဖဘာဆနဒြရှ ခ  န်တွင် 

န ိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ြှုခံိုရံို်း (ICC) သ ိုေ့ အဖမခအဖန 

ြ ာ်းက ို ဖော်မပလွှ အပ်မခင််းအပါအဝင်  လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စြီ ှ တိုနေ့်မပန်လိုပ်ဖဆာင်ရန် တာဝန် ရှ သည်။ 

တာဝန်ယူကာကွယဖ်ပ်းမခင််းအာ်း ရည်ညွှန််းခ ဲ့ဖသာ 

၂၀၁၁ ခိုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ဆံို်းမေတ်ခ က်တွင ်လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စြီ ှလစဗ် ာ်းန ိုင်ငံ အဖမခအဖနက ို ICC သ ိုေ့ တင်မပ 

လွှ အပ်ခ ဲ့သည်။ ဤသည်ြှာ ICC သ ိုေ့ လွှ အပ်ခ ဲ့ဖသာ 

ဖကာင်စ၏ီ           နှစ်ခိုတည််းဖသာ            အြှုက စစြှ 
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ဒိုတ ယ ဖမြာက် က စစရပ်မေစသ်ည်။ ပထြ အြှုက စစြှာ 

R2P အာ်း ကြဘာလံို်းဆ ိုင်ရာ ကတ ကဝတ်ြမပြုံခင် 

လပ ိုင််းခနေ့် အလ ို ၂၀၀၅ ခိုနှစ်တွင ်တင်မပလွှ အပ်ခ ဲ့ဖသာ 

ဆူဒန်န ိုင်ငံ ဒါေါဖဒသရှ  အဖမခအဖန မေစ်သည်။ 

န ိုင်ငံတစန် ိုင်ငံ အဖနမေငဲ့် ရက်စက်ယိုတြ်ာြှုြ ာ်း 

အတွက် မပစြ်ှုက ျူ်းလွန်သူြ ာ်းက ို တရာ်းစွ ဆ ိုန ိုင်ြှု 

ြရှ ခ  န်တွင် ဖရာြပြ ြုံွေ့ မပဌာန််းဥပဖဒအရ အေွ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံ 

မေစ်ပါက ၎င််းတ ိုေ့က ိုယ်တ ိုင ် န ိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခံိုရံို်းသ ိုေ့ 

တင်မပန ိုင်ပပီ်း သဖဘာတူညီခ က်ြ ာ်း အရ ခံိုရံို်းတင် 

စစ်ဖဆ်းြှုလိုပ်ဖဆာင်န ိုင်သည်။  အကယ်၍ ထ ိုန ိုင်ငံ 

သည် အေွ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံ ြဟိုတ်ပါက န ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် 

ခံိုရံို်း၏ တရာ်းစီရင်ဖရ်းအာဏာက ို လက်ခံဖကကာင််း 

ဖကကညာန ိုင်ပပီ်း  တရာ်းြ တြှု ရရှ န ိုင်ရန်အတွက် 

သဖဘာတူညီခ က်စာခ ြုံပ်အာ်း အတည်မပြုံ လက်ြှတ် 

ဖရ်းထ ို်းရြည်။ R2P ၏ တ က သညဲ့် အစ တ်အပ ိုင််း 

တခိုြဟိုတ်ဖသာ်လည််း ဤအဖမခအဖနသည် 

ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းအာ်း ကာကွယ်မခင််းဆ ိုင်ရာ 

အဓ က အဖမခခံြူြ ာ်းနှငဲ့် က ိုက်ညီြှုရှ သည်။ 

န ိုင်ငံတကာ “မေတ်သံို်းမေတ်” ဗ ျူဟာ 

မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်းဖကာင်စြီှ မြန်ြာဲ့ 

တပ်ြဖတာ်အဖပေါ် န ိုင်ငံတကာြှ “မေတ်သံို်းမေတ်” 

ဗ ျူဟာ က ငဲ့်သံို်းရန်အတွက် ဖတာင််းဆ ိုခ  န်တွင် R2P 

ဖအာကြ်ှ ဤအဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း 

လိုပ်ဖဆာင်၍ ရဖကကာင််းက ို သတ မပြုံြ သည်။  

၁။ လက်နက်ဖထာက်ပံဲ့ြှုအာ်း မေတ်ဖတာက်မခင််း- 

ကြဘာလံို်းဆ ိုင်ရာ စစလ်က်နက်ပစစည််းအဖရာင််းအဝယ် 

ပ တ်ဆ ိုေ့ြှု 

၂။ ဖငဖွကက်းဖထာက်ပံဲ့ြှုအာ်း မေတ်ဖတာက်မခင််း- 

စစ်အစ ို်းရဖခါင််းဖဆာင်ြ ာ်း၊ စစ်တပ်ပ ိုင် သ ိုေ့ြဟိုတ် 

စစ်တပ်၏ ထ န််းခ ြုံပ်ြှုဖအာက်တငွ် ရှ ဖသာ ကိုြပဏီြ ာ်း  

 

 

အာ်း ပစြ်ှတ်ထာ်း အဖရ်းယူပ တ်ဆ ိုေ့ြှုြ ာ်း မပြုံလိုပ်မခင််း။ 

၃။ မပစ်ဒဏ်ကင််းလွှတ်ခွငဲ့်အာ်း မေတ်ဖတာက်မခင််း။ 

စစ်အစ ို်းရဖခါင််းဖဆာင်ြ ာ်းအာ်း န ိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် 

ခံိုရံို်းသ ိုေ့ ဖရာက်ရှ ဖစ မခင််း။  

 

အမခာ်းပဆာင ်ွက်ခ က်မ ာ်း  

ြ က်ဖြှာက်ကာလတွင် R2P  ဆ ိုင်ရာ ဖဆာင်ရွက်ခ က် 

အြ ာ်းစိုသည် ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းက ို ကာကွယ်မခင််း 

အတွက ် န ိုင်ငံြ ာ်းက ို တွန််းအာ်းဖပ်းရန်နှငဲ့် ကူညီပံဲ့ပ ို်း 

ဖပ်းရန်ဟူသညဲ့် ကိုလသြဂ္ဂ၏ အခ က်အခ ာက ဖသာ 

အစ တ်အပ ိုင််း ၁ နှငဲ့် ၂ ဖအာက်တွင် က ဖရာက် 

အက ံြုံ်းဝင်လ က်ရှ သည်။ လိုပ်ဖဆာင်ခ က်ြ ာ်းတွင် 

ြ ာ်းဖသာအာ်းမေငဲ့် ဖအာက်ပါအခ က်ြ ာ်း ပါဝင်သည်။ 

အဖမခအဖနြ ာ်းက ို ဖစာငဲ့်ကကညဲ့်ဖလဲ့လာမခင််း၊ 

က ဖရာကန် ိုင်သညဲ့် ဖဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းအာ်း ခွ မခြ််း 

စ တ်မောမခင််း၊ ကက ြုံတင်သတ ဖပ်းစနစ်ြ ာ်းထာ်းရှ မခင််း၊ 

အြိုန််းစကာ်းြ ာ်းအာ်း ဆနေ့်က င်တာ်းဆီ်းန ိုင်ြညဲ့် 

ဥပဖဒြ ာ်း ဖရ်းဆွ ထိုတမ်ပန်မခင််းက ဲ့သ ိုေ့ ကာကွယ် ဖရ်း 

လိုပ်ငန််းြ ာ်း ဖဆာင်ရွက်မခင််းတ ိုေ့ မေစ်သည်။ R2P 

ဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်းအရာရှ  အပါအဝင် လြူ  ြုံ်းတိုန််း 

သတ်မေတ်ြှု ဟနေ့်တာ်းကာကွယ်ဖရ်းနှငဲ့် တာဝန်ယူ 

ကာကွယ်ဖပ်းြှုဆ ိုင်ရာ ကိုလသြဂ္ဂရံို်းြ ှဤလိုပ်ဖဆာင် 

ခ က်ြ ာ်းက ို ဖထာက်ခံပံဲ့ပ ို်းဖပ်းလ က်ရှ သည်။ 

ထ ိုအခ က်ြ ာ်း အာ်းလံို်းက ို ကြဘာဲ့ကိုလသြဂ္ဂ 

အဖထွဖထ ွညီလာခံြှ အတည်မပြုံထာ်းသည်။  

အခ  ြုံွေ့ဖသာ က စစရပ်ြ ာ်းတွင် ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းက ို 

ကာကွယရ်န် အေွ ွေ့အာ်းလံို်းနှငဲ့် ြူအရ ဖစဲ့စပ်ညြှ န ှုင်မခင််း 

က ဲ့သ ိုေ့ဖသာ သံတြန်ဖရ်းရာ ကက ြုံ်းပြ််းြှုြ ာ်းလည််း 

ပါဝင်န ိုင်သည်။  

 

၇။ R2P သည် ဥပပေတစခ်ို မြစ်ပါသလာ်း။  
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R2P သည် ရက်စက်ယိုတြ်ာြှုြ ာ်းအာ်း ဆနေ့်က င်ရန် 

အတွက် န ိုင်ငံဖရ်းအရ ဖသာ်လည််းဖကာင််း 

က ိုယ်က ငဲ့်သ ကခာ အရဖသာ်လည််းဖကာင််း ထာ်းရှ သညဲ့် 

ကတ ကဝတ် တစ်ရပ်မေစသ်ည်။ ၎င််းသည် ဥပဖဒအဖပေါ် 

အဖမခခံထာ်းဖသာ်လည််း ဥပဖဒြဟိုတ်ဖပ။ ထ ိုေ့မပင် 

န ိုင်ငံြ ာ်းအဖပေါ် တရာ်းဝင်ဥပဖဒ တာဝန်ဝတတရာ်း 

အသစ်ြ ာ်း ခ ြှတ်မခင််း ြဟိုတ်ဖပ။ သ ိုေ့ဖသာ် ၎င််းသည် 

ရက်စက်ယိုတ်ြာြှု အဖမခအဖနြ ာ်းက ို န ိုင်ငံတကာ၏ 

တံိုေ့မပန်ြှုရရှ န ိုင်ရန်အတွက် ဥပဖဒဖကကာင််းအရ 

တရာ်းြ တြှု ရှာဖေဖွပ်းသည်။ R2P ၏ အဓ က 

ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ ကြဘာဲ့ကိုလသြဂ္ဂ လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စအီာ်း ၎င််း၏တည်ဆ အာဏာက ို အသံို်းမပြုံ၍ 

ရက်စက်ယိုတ်ြာြှု လိုပ်ရပ်ြ ာ်းအာ်း ကာကွယ်ရန် 

တွန််းအာ်းဖပ်းမခင််းမေစ်သည်။  

န ိုင်ငံတကာဥပဖဒသည် န ိုင်ငံတ ိုင််းြှ ၎င််းတ ိုေ့၏ 

မပည်သူြ ာ်းက ို ရက်စက်ယိုတြ်ာြှု လိုပ်ရပ်ြ ာ်းြှ 

အကာအကွယ်ဖပ်းရန် ကာလကကာရှည်စာွကပင် 

သတ်ြှတ ် မပဌာန််းခ ဲ့ပပီ်းမေစ်သည်။ သ ိုေ့ဖသာ် န ိုင်ငံတကာ 

ဥပဖဒသည် န ိုင်ငံြ ာ်းအဖနမေငဲ့် အမခာ်းန ိုင်ငံြ ာ်းြှ 

မပည်သူြ ာ်းအာ်း ကာကွယ်ဖပ်းရန် ဖယဘိုယ အာ်းမေငဲ့် 

ဖတာင််းဆ ိုထာ်းမခင််းြ  ြုံ်းြရှ ဖပ။ အဓ က ချွင််းခ က် 

တစ်ခိုြှာ လူြ  ြုံ်းတိုန််းသတ်မေတ်ြှုနှငဲ့် ပတ်သက်သညဲ့် 

က စစရပ်ြ ာ်းတွင် လူြ  ြုံ်းတိုန််းသတ်မေတ်ြှုဆ ိုင်ရာ 

သဖဘာတူညီခ က်၏ အေွ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံြ ာ်းအဖနမေငဲ့် 

၎င််းအာ်း တာ်းဆီ်းကာကွယရ်န်နှငဲ့် အမပစ်ဖပ်း 

အဖရ်းယူရန် တာဝန်ရှ သည်။ သ ိုေ့ဖသာ် လူြ  ြုံ်းတိုန််း 

သတ်မေတ်ြှု အဖမခအဖနြ ာ်းတငွ် အထူ်းသမေငဲ့် စစ်ဖရ်း 

အရ ကကာ်းဝင်ဖဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်း ပါဝင်သညဲ့် က စစြ ာ်း၌ 

န ိုင်ငံြ ာ်းအဖနမေငဲ့် အဖရ်းယူရန် ပ က်ကွက်ဖလဲ့ 

ရှ သည်။  

ကိုလသြဂ္ဂ ပဋ ညာဉ်စာတြ််းအရ ြ ြ က ိုယ်က ို 

ကာကွယမ်ခင််း သ ိုေ့ြဟိုတ ်ကိုလသြဂ္ဂ ပဋ ညာဉ်စာတြ််း  

 

ဖအာကရ်ှ  လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စြီှ ခွငဲ့်မပြုံခ က်ဖပ်းမခင််း 

ြဟိုတ်သညဲ့ ်အဖမခအဖနြ  ြုံ်းတငွ် စစ်ပွ သည် ဥပဖဒနှငဲ့် 

ဆနေ့်က င်ဖပသည်။ န ိုင်ငံဖတာ်အခ ြုံပ်အမခာအာဏာနှငဲ့် 

ကကာ်းဝင်စွက်ေက်ြှုြမပြုံလိုပ်ဖရ်းတ ိုေ့သည် န ိုင်ငံတကာ 

ဥပဖဒ၏ အဓ ကအခ က်ြ ာ်း မေစ်သည်။ သြ ိုင််းဖကကာင််း 

အရ န ိုင်ငံြ ာ်းသည် ဤအခ က်ြ ာ်းက ို ရက်စက် 

ယိုတြ်ာြှုြ ာ်းအာ်း ကာကွယ်မခင််းထက် ပ ိုအဖရ်းကကီ်း 

သညဲ့် အခ က်ြ ာ်းအမေစ် ြှတ်ယူထာ်းသည်။ 

ဤသည်ြှာ ရက်စက်ယိုတြ်ာြှု က ျူ်းလွန်သညဲ့် 

အဖမခအဖနြ ာ်းတငွ် န ိုင်ငံတကာအေွ ွေ့အစည််းြ ာ်းြှ 

မပတ်သာ်းစွာ ကကာ်းဝင်ဖမေရှင််းမခင််း ြရှ သညဲ့် 

အဖကကာင််းရင််းြ ာ်းထ ြှ အဓ ကအခ က်တစ်ခ က် 

မေစ်သည်။  

ဤသည်က ို က ိုင်တွယ်ဖမေရှင််းရန်အတွက် R2P ြှ 

န ိုင်ငံဖရ်း အယူအဆသစ်တရပ်က ို အဆ ိုမပြုံခ ဲ့သည်။ 

န ိုင်ငံဖတာ်၏ အခ ြုံပ်အမခာအာဏာသည် အစဉ်အလာ 

အာ်းမေငဲ့် နော်းလည်ထာ်းသည်ြှာ န ိုင်ငံ၏ ပ ိုင်နက် 

နယ်ဖမြအာ်း ထ န််းခ ြုံပ်ခွငဲ့် ရှ သညဲ့်အခ  န်တွင ် R2P 

အဆ ိုမပြုံခ က်ြှာ န ိုင်ငံ၏အခ ြုံပ်အမခာအာဏာတွင် 

တာဝန်ယူြှုက ိုလည််း ထညဲ့်သွင််းရန်မေစ်သည်။ 

အကယ်၍ န ိုငင်ံဖတာ်အဖနနှငဲ့် မပည်သူလူထိုအာ်း 

ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းြှ အကာအကွယ်ဖပ်းရန် ၎င််း၏ 

တာဝန်က ို ဖက ပွန်မခင််းြရှ ပါက အဆ ိုမပြုံခ က်အရ 

ထ ိုန ိုင်ငံအဖနမေငဲ့် ၎င််း၏ တာဝန်အာ်း မပညဲ့်ြှဖီစရန် 

အတွက် န ိုင်ငံတကာ၏ အဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ခ က် 

ြ ာ်းက ို ခွငဲ့်မပြုံရြည်။ ထ ိုသ ိုေ့ဖသာအဖမခအဖနတွင်ပင် 

ခ ြှတ်ထာ်းသညဲ့် ဥပဖဒြ ာ်းနှငဲ့်အတူ န ိုင်ငံဖရ်းလည််း 

ပါဝင်ပတသ်က်ြှုရှ သမေငဲ့် ၎င််းြှာ ရှုပ်ဖထွ်းပပီ်း 

အမငင််းပာွ်းေွယ် က စစမေစ်ခ ဲ့သည်။  

၂၀၀၅ ခိုနှစ် ကြဘာဲ့ထ ပ်သီ်းညီလာခံတွင် ကိုလသြဂ္ဂ 

အဖထွဖထွညီလာခံြှ R2P က ို အတည်မပြုံသညဲ့် 

အခ  န်တွင် ကိုသလြဂ္ဂ ပဋ ညာဉ်စာတြ််း၏ အခန််း ၇  
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က ို ရည်ညွှန််းခ ဲ့သည်။ ဤအခ က်သည် လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စအီာ်း န ိုင်ငံတကာ ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်းနှငဲ့် လံိုခခံြုံဖရ်းက ို 

ကာကွယရ်န်အတွက် ကကာ်းဝင်ဖဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်း 

မပြုံလိုပ်ရန် လိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်အာဏာဖပ်းအပ်မခင််းမေစ်သည်။ 

ထ ိုအထ တွင် စစ်ြက်အင်အာ်း အသံို်းမပြုံမခင််း၊ 

စစ်လက်နက် ဖရာင််းခ ြှု ပ တ်ဆ ိုေ့မခင််းနှငဲ့် အမခာ်း 

အင်အာ်းသံို်း လိုပ်ဖဆာင်ြှုြ ာ်း ပါဝင်သည်။ ထ ိုေ့ဖကကာငဲ့် 

အေွ ွေ့ဝင် ၁၅ ဦ်းပါဝင်သညဲ့် လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စြီှာ R2P 

အတွက် အထူ်းတာဝန်ရှ သည်။ ဆံို်းမေတ်ခ က်ြှတစ်ဆငဲ့် 

တရာ်းဝင်အဖရ်းယူ ဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းက ို ခွငဲ့်မပြုံ 

ဖပ်းရြည်မေစပ်ပီ်း၊ အနည််းဆံို်း ဖထာက်ခံြ  က ို်းြ  

လ ိုအပ်ကာ အပြ တြ််း အေွ ွေ့ဝင ် ငါ်းန ိုင်ငံ (တရိုတ်၊ 

မပင်သစ်၊ ရိုရှာ်း၊ အဂ္ဂလန်နှငဲ့် အဖြရ က)ထ ြှ 

ြည်သညဲ့်န ိုင်ငံြဆ ို ဗီတ ိုအာဏာ အသံို်းမပြုံမခင််း 

ြရှ ဖစရဖပ။ တရာ်းဝင် ခွငဲ့်မပြုံခ က်ရရှ ခ  န်တွင် 

ထ ိုအဖရ်းယူ လိုပ်ဖဆာင်ခ က်ြ ာ်းသည် ကိုလသြဂ္ဂ၏ 

အေွ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံြ ာ်း အာ်းလံို်းနှငဲ့် သက်ဆ ိုင်ပပီ်း ဥပဖဒ 

ဖကကာင််းအရ ေ အာ်းဖပ်းသက်ဖရာက်ြှုရှ ဖပသည်။  

 

၈။ R2P နှင ်ပတ်သက်၍ အဓ က ပဝြန်ခ က်မ ာ်းမှာ 

အဘယ်နည််း။  

R2P နှငဲ့ ် ပတ်သက်၍ အဓ ကဖဝေန်ခ က်တစ်ရပ်ြှာ 

လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စြီှ စစ်ဖရ်းလှုပ်ရှာ်းြှုက ို တရာ်းဝင် 

ခွငဲ့်မပြုံဖသာအခါ ၎င််းအဖနမေငဲ့် အရပ်သာ်းြ ာ်းအာ်း 

အကာအကွယ်ဖပ်းမခင််းအမပင် အစ ို်းရ အဖမပာင််းအလ  

လိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့်ရှ သည်အထ  ဖက ာ်လွန် ခ  ွေ့ထွင်န ိုင်သည်။ 

ဤအခ က်က ို အဖကကာင််းမပခ က်တစ်ရပ်အမေစ် 

က ို်းကာ်းပပီ်း လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စအီဖနမေငဲ့် ဆီ်းရီ်းယာ်းနှငဲ့် 

ယီြင်န ိုင်ငံတ ိုေ့တွင် R2P က ို က ငဲ့်သံို်းရန် သဖဘာတူညီြှု 

ြရှ ခ ဲ့ဖပ။  

 

 

အမခာ်းဖဝေန်ခ က်တစ်ရပ်ြှာ R2P က ို ခွ မခာ်း ဖရွ်းခ ယ် 

က ငဲ့်သံို်းမခင််းမေစပ်ပီ်း ြ ာ်းဖသာအာ်းမေငဲ့် လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စ၏ီ ဗီတ ိုအာဏာသံို်းန ိုင်သညဲ့် အပြ တြ််း 

အေွ ွေ့ဝင ် န ိုင်င ံ (၅) န ိုင်ငံအတွက် သ သာထင်ရှာ်းဖသာ 

န ိုင်ငံဖရ်းအက  ြုံ်းအမြတ် ြရှ သညဲ့် ဖနရာြ ာ်းတွင် 

က ငဲ့်သံို်းဖလဲ့ရှ သည်။ ဤအခ က်ြှာ ဆီ်းရီ်းယာ်းနှငဲ့် 

မြန်ြာန ိုင်ငံအဖမခအဖနတွင် မပတ်သာ်းဖသာ တံိုေ့မပန်ြှု 

ြ ာ်းြရှ သညဲ့် အဖကကာင််းရင််းက ို တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််း 

ရှင််းခ က်ထိုတ်န ိုင်ဖပသည်။  

ထ ိုနည််းတူစွာ လူြ  ြုံ်းတိုန််းသတ်မေတ်ြှုဆ ိုင်ရာ သဖဘာ 

တူညီခ က်အာ်း က င်ဲ့သံို်းမခင််းက ဲ့သ ိုေ့ပင် န ိုင်ငံြ ာ်း 

အဖနမေငဲ့် ရှ နှငဲ့်ပပီ်းဖသာ အရာြ ာ်းက ို အသံို်းမပြုံ၍ 

အခ  န်ြီအဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း လိုပ်ဖဆာင်မခင််း 

ထက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် R2P အာ်း အသံို်းမပြုံမခင််း၊ 

ြမပြုံမခင််းနှငဲ့် ပတ်သက်၍ အခ  န်ကိုန်ခံ အမငင််းပာွ်း 

န ိုင်သည်။  

 

၉။ R2P အာ်း မမန်မာန ိုင်ငအံပမခအပနတွင် 

အသံို်းမပျုန ိုင်ပါသလာ်း။ 

၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖနေ့ြှစ၍ တပ်ြဖတာ် 

စစ်သာ်းြ ာ်းသည် သတ်မေတ်မခင််း၊ နှ ပ်စက်ညြှဉ််းပြ််း 

မခင််းနှငဲ့် တရာ်းဥပဖဒြ ဲ့ ေြ််းဆီ်းထ န််းသ ြ််းမခင််းြ ာ်းတွင် 

ပါဝင်ခ ဲ့ပပီ်း အခ  ြုံွေ့ဖသာလိုပ်ရပ်ြ ာ်းြှာ လူသာ်းခ င််း 

စာနောြှုက ို ဆနေ့်က င်သညဲ့် ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်း ပါဝင်ပံို 

ဖပေါ်သည်။  

န ိုင်ငံဖတာ်အေွ ွေ့အစည််းတစ်ခိုမေစ်ဖသာ တပ်ြဖတာ် 

သာ်းြ ာ်းသည် မြန်ြာန ိုင်ငံတစ်ဝှြ််းရှ  မပည်သူ 

တစ်ဦ်းခ င််း သ ိုေ့ြဟိုတ် အေွ ွေ့ြ ာ်းအာ်း ဆယ်စိုနှစ်ြ ာ်း 

တ ိုငဖ်အာင် ယိုတြ်ာရက်စက်ြှုြ ာ်းက ို က ျူ်းလွန်ခ ဲ့ 

သည။်   ထ ိုအထ တွင်   စစရ်ာဇဝတ်ြှုြ ာ်း၊   လူသာ်းခ င််း  
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စာနောြှုအာ်း ဆနေ့်က င်သညဲ့် ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်း၊ 

တ ိုင််းရင််းသာ်း လူြ  ြုံ်းြ ာ်းအာ်း သိုတ်သင်ရှင််းလင််းြှုြ ာ်း 

ပါဝင်ပပီ်း လူြ  ြုံ်းတိုန််းသတ်မေတ်ြှုြ ာ်းလည််း ပါဝင် 

န ိုင်ဖခ ရှ သည်။ ထ ိုရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းက ို 

က ယ်က ယ်မပနေ့်မပနေ့် ြှတတ်ြ််းတင်ထာ်းလ က်ရှ ကာ၊ 

ပပီ်းခ ဲ့ဖသာ ြကကာ်းဖသ်းြီကာလတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ 

အထူ်းအကကံဖပ်းဖကာင်စီအေွ ွေ့ဝင်ြ ာ်းြှ ၎င််းတ ိုေ့ 

တစ်ဦ်းခ င််းအဖနမေငဲ့် ကြဘာဲ့ကိုလသြဂ္ဂ လူူ့အခွငဲ့်အဖရ်း 

ဖကာင်စ၏ီ အကကီ်းတန််းရာထူ်းြ ာ်းက ို တာဝန်ယူစဉ် 

ကတည််းကပင် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းက ို 

ြှတ်တြ််းတင်ခ ဲ့သည်။  

မြန်ြာန ိုင်ငံအတွင််း R2P ဝင်ဖရာက်ရန်အတွက် 

ယခင်ကတည််းက ဖတာင််းဆ ိုခ ဲ့ကကပပီ်း ၂၀၀၈ ခိုနှစ်တွင် 

နောဂ္စြ်ိုန်တ ိုင််းမေစပ်ွာ်းသညဲ့်အဖမခအဖန၌ န ိုင်ငံတကာ 

လူသာ်းခ င််းစာနောဖထာက်ထာ်းြှုအကူအညီြ ာ်းက ို ပံပ ို်း 

လိုပ်ဖဆာင်န ိုင်ရန်နှငဲ့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် 

အထူ်းသမေငဲ့် ရခ ိုင်မပည်နယ်ရှ  ရ ိုဟင်ဂ္ ာြ ာ်းအဖပေါ် 

စစ်တပ်၏ ရက်စက်ယိုတြ်ာဖသာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းြှ 

မပည်သူြ ာ်းက ို အကာအကွယဖ်ပ်းရန်အတွက်လည််း 

ဖတာင််းဆ ိုခ ဲ့သည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံရှ မပည်သူလူထိုြ ာ်းအာ်း 

တပ်ြဖတာ်ြှ က ျူ်းလွန်သညဲ့် ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းြှ 

အကာအကွယ်ဖပ်းရန်အတွက် လ ိုအပ်လ က်ရှ ပပီ်း 

ထ ိုလ ိုအပ်ခ က်ြှာ ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ဆက်လက် 

တည်ရှ ဖနသည်။  

 

၁၀။ န ိုငင်ံတကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််း အပနမြင ် 

မမန်မာန ိုင်ငအံတငွ််း ှ   က်စကယ်ိုတမ်ာမှု 

လိုပ် ပ်မ ာ်း မှ မပညသ်ူမ ာ်းအာ်း ကာကွယ်ပပ်းန ိုင် 

ပါသလာ်း။  

ကြဘာဲ့န ိုင်ငံဖရ်း အဖမပာင််းအလ ြ ာ်းအာ်း အက မေတ် 

ဖလဲ့လာစြ််းစစခ် က်နှငဲ့် အမခာ်းန ိုင်ငံြ ာ်းတွင် ကကာ်းဝင်  

 

မေန်ဖမေြှု အဖတွွေ့အကကံြုံြ ာ်းအဖပေါ် ြူတည်၍ မြန်ြာ 

န ိုင်ငံအတွင််း အမခာ်းန ိုင်ငံြှ စစဖ်ရ်းအရ ဝင်ဖရာက် 

စကွ်ေက်မခင််းြှာ လံို်း၀မေစန် ိုင်ေယွ်ြရှ သညဲ့် အမပင် 

အဖမခအဖနက ိုလည််း ပ ိုြ ို ဆ ို်းရွာ်းလာဖစန ိုင်လ ြဲ့်ြည်။  

သ ိုေ့ဖသာ် ကိုလသြဂ္ဂလံိုခခံြုံဖရ်း ဖကာင်စအီဖနမေငဲ့် 

အမခာ်းစီြံဖဆာင်ရွက်ြှုြ ာ်းက ို လိုပ်ဖဆာင်ရန် တာဝန် 

နှငဲ့ ် အာဏာရှ သည်။ အတ အက  ဖောမ်ပရြည်ဆ ိုပါက 

မြန်ြာန ိုင်ငံအဖပေါ် လက်နက်ဖရာင််းခ မခင််း ပ တ်ပငြ်ှုက ို 

က ယ်က ယ်မပနေ့်မပနေ့် ခ ြှတလ်ိုပ်ဖဆာင်မခင််း၊ စစ်တပ် 

အကကီ်းတန််း အရာရှ ြ ာ်းနှငဲ့် စစ်တပ်ပ ိုင် ကိုြပဏီြ ာ်း 

အာ်းလံို်းက ို ဘဏ္ဍဖရ်းအရ ပစြ်ှတ်ထာ်း ပ တ်ဆ ိုေ့ အဖရ်း 

ယူြှုြ ာ်း မပြုံလိုပ်မခင််းနှငဲ့် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ အဖမခအဖန 

အာ်း န ိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခံိုရံို်းသ ိုေ့ ထိုတ်ဖော် တင်မပမခင််း 

တ ိုေ့ မေစ်သည်။  

န ိုင်ငတံကာရာဇဝတ်ခံိုရံို်း၊ ကြဘာဲ့ကိုလသြဂ္ဂ၏ 

မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ လွတ်လပ်ဖသာ စံိုစြ််းစစ်ဖဆ်းြှု 

ယနတရာ်းနှငဲ့ ် အမပည်မပည်ဆ ိုင်ရာ တရာ်းရံို်းတွင် 

တရာ်းစွ ဆ ိုမခင််းြ ာ်း အပါအ၀င် အခ  ြုံွေ့ အဖရ်းကကီ်းဖသာ 

န ိုင်ငံတကာဆ ိုင်ရာ တရာ်းြ တြှု လိုပ်ဖဆာင်ခ က် 

ဖမခလှြ််းြ ာ်းြှာ မပစ်ဒဏ်ြှကင််းလွတ်ခွငဲ့်ရဖနမခင််းက ို 

တ ိုက်ေ က်မခင််းအာ်းမေငဲ့် မြန်ြာန ိုင်ငံအတွင််းရှ  ရက်စက် 

ယိုတြ်ာြှုြ ာ်းက ို က ိုင်တွယ်ဖမေရှင််းရန်အတွက် 

ကက ြုံ်းပြ််းလ က်ရှ သည်။ ကြဘာဲ့ကိုလသြဂ္ဂ 

လူူ့အခွငဲ့်အဖရ်း ဖကာင်စြီှလည််း မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ 

လူူ့အခွငဲ့်အဖရ်း အထူ်းက ိုယ်စာ်းလှယအ်ာ်း ခနေ့်အပ် 

ထာ်းသည်။ တစ်ခ  န်တည််းတွင် ထ ိုတရာ်းြ တြှု 

လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်းသည် အခ  န်ကာလကကာမြငဲ့်န ိုင်ပပီ်း  

ရလဒ်ြ ာ်းြှာလည််း အာြခံန ိုင်ြှု ြရှ ဖကကာင််းက ို 

သ ရှ ထာ်းရန်ြှာ အဖရ်းကကီ်း သည်။  

လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စ ီ အခန််းကဏ္ဍြှာ သြ ိုင််းဖကကာင််းအရ 

မြန်ြာန ိုင်ငံအတွင််း      ရက်စကယ်ိုတ်ြာြှုြ ာ်း       ြှ  
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အရပ်သာ်းြ ာ်းက ို အခ ိုင်အြာ ကာကွယ်ဖပ်းရန်အတွက် 

ပ က်ကွကြ်ှုြ ာ်းရှ ခ ဲ့သည်။ လူသာ်းခ င််း စာနောြှုအာ်း 

ဆနေ့်က င်သညဲ့် ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းနှငဲ့်  ရ ိုဟင်ဂ္ ာြ ာ်းအဖပေါ် 

လူြ  ြုံ်းတိုန််းသတ်မေတ်ြှုြ ာ်းမေစန် ိုင်သညဲ့် က စစရပ်ြ ာ်း 

က ိုပင် တိုနေ့်မပန်ဖဆာင်ရွက်မခင််းြရှ သညဲ့်အမပင် 

မြန်ြာန ိုင်ငံနှငဲ့ ်ပတ်သက်၍ အဖရ်းယူ ဖဆာင်ရွက်ခ က် 

ြ ာ်း တစ်ခါြ  ြရှ ခ ဲ့ဖပ။ ဤသ ိုေ့ဖသာ အခင််းအက င််းတွင် 

အာဏာသ ြ််းြှု ဖနောက်ပ ိုင််း လိုပ်ဖဆာင်န ိုင်ြညဲ့် 

အဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းအတွက် နော်းလည် 

ထာ်းရြည်မေစ်သည်။  

 

၁၁။  မမန်မာန ိုငင်ံ ှ  က ိုဗစ်-၁၉ ကပပ် ာဂ္ါ 

အပမခအပနက ို က ိုငတ်ယွ် ပမြ ှင််း ာတွင် R2P 

အာ်း ပတာင််းခံန ိုငပ်ါသလာ်း။  

ဆယ်စိုနှစ်ဖပါင််းြ ာ်းစွာ စစ်အစ ို်းရလက်ထက် 

အဆက်ဆက်ြှ မပည်သူူ့က န််းြာဖရ်း အဖမခခံ 

အဖဆာက်အအံိုြ ာ်းထက် စစေ်က်ဆ ိုင်ရာသံို်းစွ ြှုြ ာ်းက ို 

ဦ်းစာ်းဖပ်းခ ဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် အာဏာသ ြ််းပပီ်းသညဲ့် 

အခ  န်ြှစ၍ စစအ်စ ို်းရ လက်ဖအာက် အလိုပ်လိုပ်ရန် 

မငင််းဆန်ဖသာ က န််းြာဖရ်း လိုပ်သာ်းြ ာ်းြှာ 

ပခ ြ််းဖမခာက်မခင််း၊ ရ ိုက်နှက်မခင််းနှငဲ့် ေြ််းဆီ်းမခင််းြ ာ်း 

ခံရလ က်ရှ သည်။ ထ ိုအခ က်ြ ာ်းဖကကာငဲ့် က ိုဗစ်-၁၉ 

ကပ်ဖရာဂ္ါ မပည်သူူ့က န််းြာဖရ်း အက ပ်အတည််းြှာ 

ပ ိုြ ိုဆ ို်းရွာ်းလာလ က် ရှ သည်။  

မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်းဖကာင်စီြှ 

မြန်ြာန ိုင်ငံအတွင််း န ိုင်ငံတကာလူသာ်းခ င််း စာနော 

ဖထာက်ထာ်းြှု ကကာ်းဝင်ဖမေရှင််းြှုြ ာ်း အဖရ်းဖပေါ် 

လိုပ်ဖဆာင်ရန် ကိုလသြဂ္ဂလံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စီသ ိုေ့ 

ဖတာင််းဆ ိုြှု မပြုံခ ဲ့သည်။ ထ ိုအထ တွင် ဖမြမပင်ရှ  

ကူညီဖထာက်ပံဲ့ဖရ်း လိုပ်ဖဆာင်ဖနသူြ ာ်းအပါအဝင် 

က ိုဗစ်-၁၉       ဖရာဂ္ါကူ်းစက်ပ ံွေ့ပွာ်းြှုဖအာက်       ခံစာ်း  

 

ဖနရသညဲ့ ်သန််းဖပါင််းြ ာ်းစွာဖသာ မပည်သူြ ာ်းအတွက် 

အသက်ကယ်ရန် အကူအညီဖပ်းြှုြ ာ်းလည််း 

ပါဝင်သည်။ ဤဖတာင််းဆ ိုခ က်က ို R2P အာ်း 

က ို်းကာ်းရည်ညွှန််းြှုြရှ ပ  မပြုံလိုပ်ခ ဲ့သည်။  

R2P အာ်း ရက်စက်ယိုတ်ြာြှုြ ာ်းအာ်း က ိုင်တွယ် 

ဖမေရှင််းရန် ဖော်ဖဆာင်ခ ဲ့မခင််းမေစ်သည်။ စစ်အာဏာ 

သ ြ််းြှုအာ်း တွန််းလှန်ဖနမခင််းက ို အာ်းနည််းဖအာင် 

လိုပ်ဖဆာင်သညဲ့် နည််းဗ ျူဟာတစ်ခိုအမေစ် 

စစ်ဖကာင်စြီှ လူထိုအာ်း က န််းြာဖရ်း ဖစာငဲ့်ဖရှာက်ြှု 

ဖပ်းမခင််းက ို တြင်ထ န််းခ ြုံပ်ထာ်းပါက 

ဤအဖမခအဖနြှာ ရက်စက်ယိုတ်ြာြှု လိုပ်ရပ် 

မေစ်သညဲ့်အတွက် R2P အာ်း ဖတာင််းဆ ိုြှုြှာ 

ြ တဖပသည်။ သ ိုေ့ဖသာ် ထ ိုအခ က်ြ ာ်းသည် 

အြှန်တရာ်း မေစ်သည်က ို သက်ဖသမပရန် 

အခ  န်ကကာမြငဲ့်န ိုင်ဖပသည်။ အကယ်၍ ထ ိုအဖမခအဖန 

အတွက ်R2P အာ်း ဖတာင််းဆ ိုပါက န ိုင်ငံြ ာ်း အဖနမေငဲ့် 

R2P အတွက် အက ံြုံ်းဝင်မခင််း ရှ ြရှ က ို မငင််းဆ ို 

ဖနမခင််းမေငဲ့် အခ  န်ကိုန်ဖနြည်မေစ်ပပီ်း လက်ရှ  

လ ိုအပ်ဖနဖသာ အဖရ်းဖပေါ်ဖဆာင်ရွက်ခ က်က ို 

ဖနှောငဲ့်ဖနှ်းဖစြည်မေစ်သည်။ ဤသည်ြှာ 

နောဂ္စြ်ိုန်တ ိုင််း က ဖရာက်ပပီ်းဖနောက် R2P အာ်း 

အဆ ိုမပြုံခ ဲ့သညဲ့် အခ  န်တွင် ြဖအာင်မြင်ခ ဲ့ဖသာ 

အဖကကာင််းရင််းမေစသ်ည်။  

 

၁၂။ မမန်မာန ိုင်ငံတွင် မပညသ်ူမ ာ်းမ ှ R2P အတွက် 

ပတာင််းဆ ိုသင ်ပါသလာ်း။  

မြန်ြာန ိုင်ငံသာ်းြ ာ်းအဖနမေငဲ့် တပ်ြဖတာ်ြှ 

က ငဲ့်သံို်းသညဲ့် ရက်စက်ကကြ််းကကြုံတ်ြှုြ ာ်းနှငဲ့် 

အကကြ််းေက ်နည််းလြ််းြ ာ်း အပါအဝင် လူူ့အခွငဲ့်အဖရ်း၊ 

ဒီြ ိုကဖရစနီှငဲ့ ် တရာ်းဥပဖဒစ ို်းြ ို်းဖရ်းတ ိုေ့တွင် ကကီ်းြာ်း 

ဖသာ ခ  ြုံ်းဖောက်ခံရြှုြ ာ်းက ို ဆက်လက် ကကံြုံဖတွွေ့ခံစာ်း  
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ရလ က်ရှ သည်။ ၎င််းတ ိုေ့အဖနမေငဲ့် သငဲ့်ဖလ ာ်သည် 

ဟိုယူဆလ င် န ိုင်ငံတကာ အကာအကွယ် 

ဖပ်းြှုြ ာ်းအာ်း ဖတာင််းဆ ိုပ ိုင်ခွငဲ့် ရှ သည်။ 

သြ ိုင််းဖကကာင််းအရ ခ ိုင်ြာအာ်းဖကာင််းပပီ်း စည််းလံို်းြှု 

ရှ ဖသာ န ိုင်ငံလံို်းဆ ိုင်ရာ လှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်းသည် က ိုလ ိုနီ 

စနစ်၊ ေ နှ ပ်ြှုြ ာ်းနှငဲ့် ရက်စက်ြှုြ ာ်းအာ်း တွန််းလှန်ရန် 

အင်အာ်းအကကီ်းဆံို်း လက်နက်က ရ ယာ တစခ်ိုမေစ်သည်။  

န ိုင်ငံတကာ အဖရ်းယူဖဆာင်ရွက်ခ က်အတွက် မေစန် ိုင် 

ဖသာ လိုပ်ဖဆာင်ခ က်ြ ာ်းြှာ တပ်ြဖတာ်သ ိုေ့ 

လက်နက်ဖရာင််းခ ြှုက ို မေတ်ဖတာက်မခင််း၊ 

တပ်ြဖတာ်၏ ဖငဖွကက်းအရင််းအမြစက် ို 

မေတ်ဖတာက်မခင််းနှငဲ့် တပ်ြဖတာ်၏ က ျူ်းလွန်ခ ဲ့ဖသာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းအတွက် 

လွတ်ပင ြ််းခ ြ််းသာခွငဲ့်ရဖနမခင််းက ို ရပ်တနေ့်ရန် 

မေစ်သည်။ ထ ိုကြဘာဲ့ “မေတ်သံို်းမေတ”် နည််းဗ ျူဟာအာ်း 

က ငဲ့်သံို်းရန် မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်း 

ဖကာင်စြီ ှဖတာင််းဆ ိုသည်။  

လံိုခခံြုံဖရ်းဖကာင်စအီာ်း R2P ဖအာက်ြှ အဖရ်းယူ 

ဖဆာင်ရွက်ရန် ဆက်လက်ေ အာ်းဖပ်းသငဲ့်ဖသာ်လည််း 

သြ ိုင််းဖကကာင််းအရ ဖကာင်စအီဖနမေငဲ့် လိုပ်ဖဆာင် 

ပါက ဖနှောငဲ့်ဖနှ်းကကနေ့်ကကာြှုရှ ြည် မေစ်သည်။ လံိုခခံြုံဖရ်း 

ဖကာင်စအီဖနမေငဲ့် ကိုလသြဂ္ဂ ပဋ ညာဉ်စာတြ််းအရ 

၎င််း၏ ဝတတရာ်းြ ာ်းက ို မပညဲ့်ြှီဖအာင် ဖဆာင်ရွက် 

န ိုင်မခင််း ြရှ သညဲ့် ဝြ််းနည််းေွယ ် သြ ိုင််းဖကကာင််းြ ာ်း 

လည််း ရှ သည်။  

R2P ြူဖဘာင်မပင်ပြှ အခ  ြုံွေ့ဖသာ န ိုင်ငံတကာ 

အေွ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံြ ာ်းြှ စီြံဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်း ခ ြှတ် 

လိုပ်ဖဆာင်လ က်ရှ ပပီ်း မေစ်သည်။ န ိုင်ငံအြ ာ်းအမပာ်းြှ 

ပစြ်ှတ်ထာ်း ပ တ်ဆ ိုေ့အဖရ်းယူြှုြ ာ်းအာ်း ခ ြှတ် 

လိုပ်ဖဆာင်လ က်ရှ ပပီ်း၊ အခ  ြုံွေ့ဖသာ စ်ီးပွာ်းဖရ်းလိုပ်ငန််း 

ြ ာ်းြှ စစ်ေက်ဆ ိုင်ရာ ဆက်နွယ်ြှုြ ာ်းက ို မေတ်ဖတာက် 

ခ ဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဇွန်လတွင် ကိုလသြဂ္ဂ အဖထွဖထွ  

 

ညီလာခံြှ န ိုင်ငအံာ်းလံို်းက ို မြန်ြာန ိုင်ငံသ ိုေ့ လက်နက် 

စ်ီးဆင််းြှုအာ်း ရပ်တနေ့်ရန် ဖတာင််းဆ ိုခ ဲ့သည်။ 

လံိုဖလာက်ြှု ြရှ ဖသ်းဖသာ်လည််း 

ဤစီြံဖဆာင်ရွက်ခ က်ြ ာ်းသည် အဖရ်းပါလှဖပသည်။  

အြ  ြုံ်းသာ်းညီညွတ်ဖရ်းအစ ို်းရြှ R2P အာ်း 

ဖတာင််းဆ ိုရန်အတွက် သဖဘာတူစာခ ြုံပ် အသက်ဝင် 

ခ ဲ့ဖသာ လွန်ခ ဲ့သညဲ့် ၂၀၀၂ ခိုနှစ် အထ  န ိုင်ငံတကာ 

ရာဇဝတ်ခံိုရံို်း၏ တရာ်းစီရင်ဖရ်းက ို လက်ခံဖကကာင််း 

တိုနေ့်မပန်ခ ဲ့ပပီ်း မေစသ်ည်။ ၂၀၀၂ ခိုနှစ်ြှစ၍ မေစ်ပ က်ခ ဲ့ြှု 

ြ ာ်းအဖပေါ် တရာ်းစရီင်ြှုအာ်း လက်ခံမခင််းြာှ လူနည််းစို 

အစိုအေွ ွေ့ြ ာ်းအဖနမေငဲ့် ၎င််းတ ိုေ့ ခံစာ်းခ ဲ့ရသညဲ့် ရက်စက် 

ယိုတြ်ာြှုြ ာ်း နှငဲ့်အတူ ၂၀၂၁ အာဏာသ ြ််းပပီ်း 

ဖနောက်ပ ိုင််း က ျူ်းလွန်ခ ဲ့သညဲ့် ရာဇဝတ်ြှုြ ာ်းက ို 

စံိုစြ််းစစ်ဖဆ်းြှုမပြုံရန် ထ ိုက်တန်ဖလ ာ်ညီဖကကာင််း 

အခ က်မပမခင််း မေစ်သည်။ ဖနောက်ဖကကာင််းမပန် 

တရာ်းစရီင်ခွငဲ့်သည် မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ 

လွတ်လပ်ဖသာ စံိုစြ််းစစ်ဖဆ်းြှုနှငဲ့် န ိုင်ငံတကာ 

ရာဇဝတ်ခံိုရံို်းတ ိုေ့အာ်း ရှ နှငဲ့်ပပီ်းဖသာ စံိုစြ််းစစဖ်ဆ်းဖရ်း 

အခ က်အလက်ြ ာ်းက ို အသံို်းမပြုံခွငဲ့ ် ဖပ်းထာ်းဖသာ 

ဖကကာငဲ့ ် ခံိုရံို်းတင်ရန် ၎င််းတ ိုေ့၏ လိုပ်ဖဆာင်န ိုင်စွြ််းက ို 

ပ ိုြ ိုအာ်းဖကာင််းဖစသည်။ ယခိုအခ  န်တွင ် အြ  ြုံ်းသာ်း 

ညီညွတ်ဖရ်းအစ ို်းရအဖနမေငဲ့် ဖနောက်ထပ်ဖမခလှြ််း 

တစ်ဆငဲ့်တက်သငဲ့်ပပီ်း ဖရာြပြ ြုံွေ့မပဌာန််းဥပဖဒအာ်း 

ခ က်ခ င််း အတည်မပြုံလက်ြှတ်ဖရ်းထ ို်းသငဲ့်သည်။  

*** 

မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်းဖကာင်စီသည် 

မြန်ြာန ိုင်ငံတွင ် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 

စစ်အာဏာသ ြ််းြှုအာ်း တိုနေ့်မပန်ရန ် အတူတကွ 

လက်တွ လိုပ်ဖဆာင်ကကသညဲ့် လွတ်လပ်ဖသာ 

န ိုင်ငံတကာ ကျွြ််းက င်သူြ ာ်း ပါဝင်သညဲ့် အေွ ွေ့တစ်ေွ ွေ့ 

မေစ်ပပီ်း မြန်ြာန ိုင်ငံရှ  မပည်သူြ ာ်းြ ှ လူူ့အခွငဲ့်အဖရ်း၊ 

ပင ြ််းခ ြ််းဖရ်း၊   ဒီြ ိုကဖရစီ၊  တရာ်းြ တြှုနှငဲ့်  တာဝန်ယူ  
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တာဝန်ခံြှုတ ိုေ့အတွက် တ ိုက်ပွ ဝင်ဖနြှုက ို ပံဲ့ပ ို်းကူညီရန် 

ရည်ရွယ်သည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံဆ ိုင်ရာ အထူ်းအကကံဖပ်း 

ဖကာင်စနီှငဲ့် ပတ်သက်ဖသာ အခ က်အလက်ြ ာ်း 

အပါအဝင် ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့၏ အဖသ်းစ တ ် လိုပ်ငန််းြ ာ်းက ို 

ပ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုပါက 

https://specialadvisorycouncil.org/   

တွင ်ဝင်ဖရာက် ဖလဲ့လာန ိုင်ပါသည်။  

 

https://specialadvisorycouncil.org/

