
Upon the meeting between Chairman of the State Administration Council, Prime 

Minister Senior General Min Aung Hlaing and Ms. Noeleen Heyzer, Special Envoy of the 

United Nations Secretary-General on Myanmar, the one-sided statement of the Special 

Envoy has created misunderstandings about Myanmar by the international community 

and the public and thus, the discussions of the meeting are fully described. 

Nay Pyi Taw, August 19 

1.  Chairman of the State Administration Council Prime Minister Senior General Min 

Aung Hlaing, and Ms. Noeleen Heyzer, Special Envoy of the United Nations Secretary-

General on Myanmar, met on 17 August 2022 and the Special Envoy issued an 

unconstructive statement regarding the meeting. 

 

2.  At the meeting, they agreed to restrain in releasing news in order to maintain 

further cooperation between Myanmar and the United Nations. 

3.  Introduction by Special Envoy of the United Nations Secretary-General on 

Myanmar I came here as an old friend of Myanmar and I will try my best to support the 

country. The issues related to Myanmar are multidimensional with many challenges. I 

would like to address those challenges based on four points. First, I would like to have 

continued dialogue and engagement between us. I have realized that State 

Administration Council of Myanmar has been implementing the nine objectives. Second, 

I would like to discuss how to provide humanitarian assistance to Myanmar. I have 

learned the last point of the three political objectives which stated that Myanmar 

practices “independent, active and non-aligned foreign policy and upholds the principles 

of peaceful co-existence among nations. We also share the principle of peaceful co-

existence among countries. As for myself, I will extend assistance to implement that policy 

into action. United Nations Secretary General Mr. Antonio Guterres is the guardian of the 

United Nations Charter. The specific provision of the Charter stated about sovereignty. 

I've noticed that Myanmar stated itself as a sovereign country. The United Nations was 

established with the aim of preventing future conflicts and crises in the world. The Most 

important is peace and security. Speaking of sovereignty, the UN always recognizes and 

respects the sovereignty of states.  

I have noted well what you have said that to develop Myanmar’s economy, it is 

focusing on the agriculture sector. I also welcome the point of running the economy 

suitable to the current situation. I personally invited an economist to come and observe 

the economy of Myanmar. Myanmar is a country with rich natural resources. However, 

those resources are still untapped. The said economist made comments that it is 



necessary for Myanmar to utilize the untapped resources for the development. Myanmar 

is one of the first countries which signed the Universal Declaration of Human Rights. I 

appreciate such meritorious record in Myanmar’s history. You have the power to shape 

the future of Myanmar and of the next generations. It can be clearly seen how and which 

approach Myanmar will take in implementing the nine objectives. 

 I would like to make some requests that would become the foundation of our 

future engagement. I hope my suggestions and requests will also pave the way to build 

an inclusive and prosperous country. 

4.  Discussion by Prime Minister, Chairman of State Administration Council 

As this is our first meeting, I have given you the floor first to deliberate your ideas in order 

to learn your perspectives. Currently, I am taking the responsibility to lead the Myanmar 

Government. In this regard, we have been carrying out the duty for the betterment of 

Myanmar. However, my tenure as the Head of the Government is limited. The 

aforementioned matters what you have pointed out are to be implemented by the 

incoming government after the General Election. Legally speaking, the President is 

eligible to take two consecutive terms (ten years). The said matters are also be 

implemented by the elected President during his ten-year tenure. At present, the 

Government is taking its responsibilities in accordance with the provision of the state of 

emergency. What is more important in particular is how to cooperate between us and it 

is more appropriate to address this issue. 

The economic sector of Myanmar lacks in many ways. For instance, you have also 

mentioned earlier that Myanmar’s abundant natural resources are lacking of the required 

technology. Indeed, the natural resources above and underground are just the reserve of 

the country and I am considering how to utilize the land, soil and human resources to 

develop the country. 

Even though it is more preferable to bring about the country’s development 

though human resources rather than relying on the use of natural resources, there is no 

capacity enough to do so. It doesn’t mean whether I accept or reject your views. I would 

like to discuss about Myanmar and the United Nations. Myanmar gained her 

independence in 1948 and became the member of the United Nations subsequently. It 

will turn the 75th year of Myanmar’s participation to the United Nations soon. The then 

Deputy Commander-in-Chief of Defence Services and the Commander-in-Chief (Army), 

Vice-Senior General Maung Aye, attended the Golden Jubilee (50th Anniversary) of the 

establishment of the UN. Moreover, Myanmar has been complying with the UN Charter. 



There were conflicts between the Eastern and Western blocs during the Cold War that 

occurred chaos and instability in the world. Similarly, the present era is on the blink of 

facing instabilities. I see it indeed imperative to avoid such circumstances. Myanmar has 

never violated the Charter of the United Nations until now. Likewise, the United Nations 

should take approach of treating its members in accordance with the Charter. In doing 

so, the members would be able to entrust their faith in the United Nations. Developing 

countries like Myanmar are looking forward to receiving peace and tranquility under the 

umbrella of the United Nations. Such privilege is indeed necessary for the member 

countries. 

It is our understanding that the role of the United Nations is to support in the areas which 

is facing challenges, difficulty and hardship. You have mentioned earlier the Secretary of 

the United Nations as the guardian of the UN Charter. Not only Myanmar is a member of 

the UN but also a Myanmar citizen, U Thant, served as the Secretary General of the United 

Nations. I met and discussed with former UN Secretary General Mr. Kofi Annan for three 

times. The UN Secretary General should be the reliable person of member countries in 

order to make consultation on good or bad things. 

I have been serving as Commander-in Chief of Tatmadaw since 2011 which turns 

to 11 years. Through the experience received during these years, I regret to observe that 

the statements by the United Nations are one-sided. Accordingly, I am of the view that 

you, in your capacity as the special envoy of the Secretary-General to Myanmar, should 

overcome this issue as a priority. 

The mandate of the Special Envoy of the United Nations Secretary-General on 

Myanmar was created 30 years ago. To improve the relations between Myanmar and the 

United Nations, we have constructively engaged with the Special Envoy of the United 

Nations Secretary-General on Myanmar. I do not have any personal feeling on you. With 

the aim to cooperate with the United Nations, I have agreed to meet you. Although there 

are many difficulties, we have facilitated your visit to Myanmar. It was stated not to 

interfere in the domestic affairs of the sovereign state. Myanmar exercises the Five 

Principles of the Peaceful Coexistence and it has clearly stated in Myanmar’s Foreign 

Policy. Non-interference in each other’s internal affairs, mutual respect for sovereignty 

and territorial integrity are included in the Five Principles. 

The Tatmadaw took the responsibility of the State after declaring state of 

emergency in accordance with the State Constitution (2008). While Myanmar has been 

taking lawful measures, it is incomprehensible why the United Nations does not 

acknowledge it and there are many questions around. While the United Nations has been 



talking about non-interference, I wish to get a clarification why the United Nations does 

not realize the measures we have been taken. It is learned that you have landed Myanmar 

with the Singapore airline on 16 August 2022 as Myanmar is in stability. Otherwise, the 

Singapore airline will not fly to Myanmar and sixteen commercial air lines have been 

operating in our country. You have spent three hours in the Yangon International Airport 

and landed Naypyitaw International Airport in the evening. You would more realize the 

situation on the ground if you travelled from Yangon to Naypyitaw by car and looked 

around Yangon instead of taking the flight. It is more appropriate to make comments on 

Myanmar only after realizing the real situation of the country. 

We cannot understand that the United Nations have issued many statements, 

expressing their concerns on Myanmar while the situation in Myanmar has gained 

stability. Indeed, we have been carrying out the matters relating to the rule of law and 

stability in accordance with the law. The Tatmadaw has been taking responsibility based 

upon the needs of the State and the Government has been established pursuant to the 

2008 State Constitution. As we are the Government that legitimately abides by the law, 

all the matters are to be done according to the law. This is what the United Nations 

should take into consideration. We also wish to highlight that there are also many 

discrepancies between their perception and the reality on ground. Myanmar has been 

facing many difficulties due to the COVID-19 pandemic in 2021.The economic sector has 

contracted in the face of second and third waves of COVID-19 in Myanmar. The Myanmar 

Government has made every endeavor to overcome these challenges and on the other 

hand, has been looking forward to cooperation with organizations such as the United 

Nations. But we have not received any assistance. The WHO itself that has implemented 

the principle of the United Nations “Leaving No One Behind” has not rendered any 

assistance to Myanmar. This is very distressing. This is also the life-and-death matter. 

Even if it was the war-torn state, the aid was given at the end of human sufferings. In this 

regard, we are of the view that there is no reason not to render the assistance when 

Myanmar is facing challenges. Fortunately, Myanmar’s neighboring and friendly countries, 

particularly Thailand, China and India have provided a lot of assistance towards 

Myanmar. Such provision has helped save numerous lives in Myanmar. ASEAN, through 

AHA Centre, has only rendered a few assistance to Myanmar. Myanmar, in its own effort, 

has been making every endeavor. While Myanmar has been facing numerous difficulties, 

the UN side has given us pressure. Not only the United Nations but also the ASEAN have 

been, in several ways, put a lot of pressure on Myanmar. Although we were trying to 

elucidate, our representative was not accepted. It is necessary for the United Nations to 



review the decision made by the Credentials Committee regarding Myanmar’s 

representation at the United Nations fora. This is the very first matter to be solved in the 

area of cooperation with the United Nations. 

We wish to highlight the political situation in Myanmar. The Tatmadaw has 

conducted necessary measures to pave the way for multi-party democracy in Myanmar. 

The State Constitution was not drafted by the Tatmadaw but portrayed by over 1,000 

individuals from 8 strata of citizens in the country including political experts, civil 

servants, farmers and workers. There are many armed groups who are taking their paths 

towards multiparty democracy. Nonetheless, some countries have not noticed the fact 

that the Tatmadaw has brought the armed organizations on the table for peace and 

stability. The Tatmadaw is well aware of the fact that the armed conflicts should be 

prevented while moving towards democracy. In this regard, the Tatmadaw has invited all 

the ethnic armed organizations to peace dialogues and held discussions for them to 

become the legally armed organizations as part of the Tatmadaw. However, KNU, KNPP 

and KIA have not joined the peaceful path but kept to hold arms. Up to date, there are 

over 20 battalions from ethnic armed organizations who are joining as part of the 

Tatmadaw and taking their duties. They have still existed as the legitimate armed 

organizations, joining as part of the Tatmadaw. But this situation has never been 

mentioned by anyone. 

There were three General Elections in Myanmar in 2010, 2015 and 2020. In the 2010 

General Election was organized in 325 townships out of 330, the 2015 General Election 

was organized in 323 townships, and the 2020 General Election was organized in 315 

townships respectively. It is found out that the declining of areas where the General 

Elections were taken place. Although, the area where the General Elections organized 

should be increased, the areas were decreasing due to instability, armed conflicts and 

threats. In democratic system, it is vital to hold the elections. Losing rights to vote is a 

negative sign for the democratic system. It is a duty of the government or the institution 

who takes the responsibility of the state to ensure everyone who has the right to vote 

can cast his / her vote. Therefore, it is the first priority for the country to have stability. 

While the country is striving for the political stability, the terrorist activities were taken 

place after the 2020 General Election without following democratic principles. Due to the 

terrorist attacks, the country’s stability was affected. It was also affected by the issues 

with ethnic armed organization and denial to address the electoral fraud. The terrorist 

activities and existence of threats posed by the ethnic armed organization create 

difficulties to convene the General Elections. With regard to the violence, we are not 



committing such act but defending the terrorist attacks against the government and civil 

servants. Very recently, in this morning (on 17 August), the terrorist abducted the 

passengers from the highway bus and passengers and the terrorist were killed during the 

skirmish on the bridge in Sagaing Division located in the western part of Mandalay region. 

The so-called PDFs have killed the educational staffs, medical staffs and the monks. Those 

terrorist acts are resulted by the General Election. However, the International Community 

never mentions those violence and cites that the State and Administration Council have 

not been carrying out in a democratic way. Myanmar wishes the United Nations review 

to the real situation of Myanmar. 

5.  Discussion on the propose of the ASEAN’s Special Envoy to Myanmar and ASEAN’s 

Five-Point consensus It is necessary to build mutual respect and understanding to 

maintain the situation properly. I also accept the fact that the reporting should be made 

based on the situation on the ground. Firstly, I would like to propose that there should 

be consistent meetings between us and make progress. The second point is the legitimacy 

of Myanmar Government and the representation of Myanmar at the United Nations. The 

Secretary General of the United Nations does not have mandate to decide the 

representation and the recognition of Myanmar at the United Nations. Only the member 

states of the United Nations can recognize Myanmar’s representation. Accordingly, the 

Secretary-General of the United Nations has been seeking all possible means to assist 

Myanmar. One of the five-point consensus of ASEAN, is the immediate cessation of 

violence in Myanmar which is an important point in finding solutions on Myanmar. I am 

the one who mentions that the violence are made by both sides as well as the one who 

firstly acknowledges the usage of “Myanmar Led, Myanmar Way”. 

6.  Positive responses of the Chair of the State Administration Council, Prime Minister 

of the Republic of the Union of Myanmar. 

You have stated that you will be engaging with other stakeholders in your future 

visits to Myanmar depending on the observation of the situation. You have to report to 

the officials concerned. Their responses and remarks highly depend on your reports. We 

will also observe on what you report and how you report the outcomes of the visit. It is 

important to have mutual understanding between us. 

We have been responding the terrorist activities by exercising maximum restraint 

but we will have to counter attack if they attack us and the innocent people. With regard 

to the ASEAN Five-Point Consensus, I have yet touched this issue until now. I just referred 

to the five principles of peaceful-coexistence which our country is adhering to such as 



mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-

interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful 

coexistence. We are dealing with the international community in accordance with the five 

principles of peaceful coexistence. Your visit to Myanmar is the official visit and we have 

received you at the President Office. Your visit is a visit to a country possessing 

sovereignty and territorial integrity. If you don’t accept the proposal of Myanmar, a 

member of the UN, you (UN) should not accept the proposal made by opposition groups. 

7.  Discussion of the UN Special Envoy on the development of Myanmar 

I have no mandate to make any decisions but to point out and discuss about the 

development of Myanmar. The purpose of calling on you in Myanmar is to convey the 

message of the Secretary-General. I would like to make two specific requests to you which 

are to halt the aerial bombing and to stop burning the villages and houses of the people. 

8.  Response of the Prime Minister and Chairman of the State Administration Council 

I would like to discuss about the two requests you made. We are just targeting the 

location of the insurgents who attack security forces and countering them. We will never 

initiate the attack if there is no attack on us. And there is no government and country in 

the world that accepts armed attacks. I categorically reject the allegation on burning the 

villages and houses of the people. The Tatmadaw always protects the people of Myanmar. 

Tatmadaw has been providing relief services to people whenever they are hit by natural 

disasters. 

For example, with the permission of the Government, the Nippon Foundation has 

provided the assistance to refugees in Myanmar. There are also other organizations which 

have provided the assistance to them. It is a common sense that we would never burn 

and destroy the houses of people to whom we are responsible to protect. Therefore, I 

totally deny the alleged burning of villages. 

9.  The proposal of the UN special envoy on the cooperation between Myanmar and 

United Nations Since Myanmar is a member of the United Nations with a good legacy, 

Mr. Antonio Guterres, the UN Secretary-General, wishes Myanmar to re-engage with UN. 

We value and respect Myanmar. Secondly, I would like to discuss about the execution of 

the death penalty on the prisoners. Regardless of past executions, I hope that leniency 

and humanitarianism will be taken into consideration for flexibility on further execution. 

As you are a kind-hearted person, I do believe that leniency will be taken into 

consideration for execution in the future. Thirdly, I would like to discuss on how the 

provision of humanitarian assistance will be proceeded. I would like to encourage you to 



provide humanitarian assistance by using different channels. I also had a meeting with 

Mr. Prak Sokhonn, Special Envoy of the ASEAN Chair, right before my visit to Myanmar. 

Mr. Prak Sokhonn said he had a meeting with Lieutenant General YarPyae, Union Minister 

for Ministry of Union Government’s Office and the Chair of the National Solidarity and 

Peace-making Negotiation Committee and discussed the possible ways for the inclusion 

of all Ethnic Armed Organizations in the peace process. I would like to have a meeting 

with Lieutenant General Yar Pyae during my visit if the schedule permits. I took note that 

during visit of Mr. Wang Yi, Foreign Minister of the Peoples’ Republic of China, it was 

stated that Myanmar would carry out constructive and all inclusive consultations. 

10. Chairman of the State Administration Council and Prime Minister apprising on matters 

related to works implemented by the State Administration Council – We are working on 

holding inclusive dialogues. We are meeting with the Ethnic Armed Organization (EAOs) 

and the Union Election Commission (UEC) is also meeting with political parties. Lt. Gen. 

Yar Pyae is also holding meetings with both political parties and the EAOs. If you wish to 

meet with Lt. Gen. Yar Pyae, we can arrange a meeting for you to discuss with him on 18 

August 2022. We wish to meet with all stakeholders. However, for us to meet with them, 

those groups opposing the State first need to cease all their activities. Otherwise we 

cannot have dialogue like having a casual talk on the sidewalks. We also need 

gentlemen’s agreement. On 22 April 2022, I invited the EAOs for dialogue. So far, I have 

met with ten EAOs and in the coming week, we will be having second round of dialogues 

with them. And, we will be meeting again in September for third round of meeting. We 

are also meeting with political parties. Even though we can arrange the meetings with 

legally existing political parties at any time, it is absolutely impossible to discuss with the 

terrorist groups which are opposing the Government. They, first, need to assure that they 

will not commit terrorist attacks and if they comply, then, we will find ways to start the 

dialogue with them. Regarding the death sentences, even though we have legislative, 

administrative and judicial powers, we have never exercised beyond the laws. They were 

given sentences which they deserved, as they were found to have been committed 

inhumane brutal crimes. Some of them have murdered 4, 5 or 6 persons. We would like 

to ask how you would feel if your relatives were killed. We have to take necessary legal 

actions with a view to prevalence of rule of law in the country. 

11.  In Response to the issues raised by the Special Envoy of the United Nations 

Secretary-General on Myanmar with regard to legal actions against children 

Mr. Antonio Guterres, Secretary-General of the United Nations is exploring ways to bring 

Myanmar back to the international community. If Myanmar releases political prisoners, it 



will build more trust for Myanmar in the international fora. I know that it will be difficult 

for Myanmar. Moreover, if Myanmar could release Mr. Sean Turnell, an Australian 

Economist, it will demonstrate friendly relations between Myanmar and Australia. I know 

that you accord priority to children’s education. So, if the children are detained in prisons, 

I would like to request you to release them. 

12.  Chairman of State Administration Council and Prime Minister’s Response relate 

to actions in line with existing laws Regarding the issue of children, we have a few 

numbers of detainees who are 16 and 17 years old. We have leniently sentenced them. 

With regard to the case of Mr. Sean Turnell, should the Australian Government takes 

positive steps, we will not need to take stern actions. In the Mr. Sean Turnell’s case, the 

evidence shows that severe penalties could be imposed. The terrorist attacks in Myanmar 

claimed over 3,500 innocent civilians including 48 teachers, 12 healthcare staffs, 53 

monks, 1 nun and including 82 children. These innocent civilians were murdered without 

committing any crime. We would like to know how to find solace for the members of the 

bereaved families and relatives. As Mr. Antonio Guterres represents the whole world, I 

represent Myanmar. Therefore, I am responsible to ensure public security, the rule of law 

and to restore democracy in Myanmar. 

13.  Discussions pertaining to Bengali Issues by Special Envoy of the United Nations 

Secretary General on Myanmar As the fifth point, I would like to discuss the ongoing issue 

between Myanmar and Bangladesh. Since I plan to visit Bangladesh after Myanmar, I 

would like to discuss about over 1.2 million refugees who are sheltering in Bangladesh. 

Currently, I have already learnt that the two Governments have reached agreements on 

return of the displaced persons, and over 1000 displaced persons were repatriated under 

pilot project. I would also like to discuss about the arrangements on the safe return of 

refugees to the Rakhine State and their sustainable development. 

(Notes: During the discussion, the Special Envoy of the United Nations Secretary General 

on Myanmar did not use the word “Rohingya”.) Chairman of the State Administration 

Council, Prime Minister’s response on matters pertaining to solving the Bengali issue in 

accord with the bilateral agreements and existing laws - We have reached an agreement 

with Bangladesh to repatriate the Bengali who fled to Bangladesh. In 1992, there were 

four agreed points between Myanmar and Bangladesh regarding the matter. First point 

is repatriation must be on voluntary basis while other points include that they need to 

prove that they were born in Myanmar or have resided in the country. In 2017, in addition 

to those agreed four points, we agreed to add one additional point. That is, those newly 

born need to have affidavit from Courts. We have agreed to receive them back. However, 



they have not returned to Myanmar. While we have requested the lists of refugees from 

the Bangladeshi side, they failed to provide the verification forms agreed by both sides. 

Therefore, we have difficulties in proceeding with verification. Among 55 million 

population in Myanmar 5 percent profess Islam. There have not been any major issues in 

Myanmar with the people who practices Islam. You can discuss the matter when you visit 

Bangladesh and we are also ready to discuss the matter anytime. Although we have 

invited several times, they have been giving excuses which resulted no progress on the 

matter. The major issue here is we cannot accept the term “Rohingya” which they 

themselves have claimed while they are not Bangladeshi but of Bengali race. We will 

accept the refugees in Bangladesh only after thorough verification process in accord with 

our existing law but not through international demands. We are not saying that we will 

not take back the Bengalis. We will accept if they can prove that they have resided in the 

country. We have also requested our neighbours China and India regarding this matter. 

Myanmar has good relations with four neighbouring countries out of five, except 

Bangladesh. Myanmar does not have the right to choose which country should be a 

neighbouring country. Nevertheless, Myanmar will maintain positive relation with 

Bangladesh. 

14.  Discussion on former State Counsellor by the UN Special Envoy on Myanmar 

The last fact I would like to discuss is about the return of former State Counsellor Daw 

Aung San Suu Kyi to her home before she was convicted.I wish to request to have a 

meeting with Daw Aung San Suu Kyi.I regard her as a person, who can negotiate among 

those who have different perspectives on Myanmar’s current developments. 

15. Discussion on legal actions taken on former State Counsellor by Prime Minister and 

Chairman of the State Administration Council In 1960, Daw Aung San Suu Kyi went abroad 

with her mother, without returning to her home country until 1988. She returned to 

Myanmar due to the health condition of her mother. When she returned, she involved in 

political matters of Myanmar.I have met Daw Aung San Suu Kyi several times and the last 

time in January 2021. I requested Daw Aung San Suu Kyi to address the election frauds 

in accordance with laws. Although we requested several times, she even carried out 

further illegal activities without addressing the issue of electoral fraud. Therefore, legal 

actions were taken against her. If Daw Aung San Suu Kyi had addressed the electoral 

frauds lawfully, the current situation wouldn’t have happened. There are many reasons 

behind for not being able to solve the problems lawfully. Therefore, we will have to take 

lawful actions against her. Depending on the circumstances after completion of the 

judiciary process, we will consider how to proceed. Although we can take more serious 



action against her, we are lenient on her. However, if we have to compare priorities 

between democracy and anti-democracy, we will prioritize on democracy and we will 

carry out the appropriate action that we should do. Regarding the prosecution, as an 

example, Mr. Najib Razak, the former Prime Minister of Malaysia was also convicted at 

the court. The similar legal punishment was inflicted upon Ms. Park Geun-hye, the former 

President of the Republic of Korea (ROK). As all of them are politicians, they have the 

obligation to understand the law and abide by the law. Due to this obligation, they have 

the responsibility to solve the problems by legal means. Similarly, in the case of Daw 

Aung San Suu Kyi, the State Administration Council (SAC) has taken legal actions in 

accordance with the law. At the present time, it is too early to say how it would proceed. 

Besides, we have given special privilege to Daw Aung San Suu Kyi by letting her stay in a 

home-like arrangement. I am also interested in the Charter of the United Nations that 

you showed me and I also have one. However, the UN Charter should not be only on 

paper but to follow in practice. 

16.  Exclusive Explanation It is observed that the statement issued by the Special 

Envoy on 17 August 2022 does not follow the code of conduct which requires the UN 

personnel to fairly incorporate the responses given by the government in their public 

statements. The statement could mislead the international community and create 

misunderstanding to the public. The Press Statement of the Office of the Special Envoy 

was based on the misinformation provided by the illegal and terrorist organizations in 

the country and abroad without reflecting the comprehensive explanation of Myanmar 

side with facts, evidences and the actual incidents that had happened in reality. The 

discussion of the two sides is released because of the one-sided press statement made 

by the Special Envoy without reflecting the comprehensive explanation of Myanmar side. 

Such statement can cause obstacles for the constructive discussions/ dialogue between 

the two sides. 
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န ိုင်ငံတ ော်ဝန်က  ြီးခ ျုပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်မှ ြီးက  ြီး မင်ြီးတ ောင်လ ှိုင်နှင ် 

 ိုလသမဂ္ဂ တထွေတထွေ  ွေင်ြီးတရြီးမှ ြီးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင်ရော  ထ ြီး  ိုယစ်ောြီးလှယ် Ms. Noeleen 

Heyzer   ိုို့၏တ ွေွေ့ဆံိုမှို တပေါ် ွေင်  ထ ြီး   ိုယစ်ောြီးလှယ်မှ  စ်ဖ ်သ ်ထို မ်ပန်ခ  ်မ ောြီးသည် 

မမန်မောန ိုင်ငံ တပေါ် န ိုင်ငံ   ောနှင ် မပညသ် လ ထိုမှ  ထင် မမင် လွေွဲမေှာြီးမှိုမ ောြီး 

မဖစ်တပေါ်တစခွဲ မခင်ြီးတ  ောင ် တ ွေွေ့ဆံိုစဉ် တဆွေြီးတနွေြီးမှိုမပည ်စံိုစွေောတဖော်မပခ  ် 

တနမပည်တ ော်၊ ဩဂ္ို ် - ၁၉ 

 

၁။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်နငှ ် က္ိုလသမဂ္ဂ 

အတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ်နှင ် ယခိုလ ၁၇  က်္ ွေင် 

တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးခ  ပပီေး တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးခ  မှုမ ောေးနှင ်ပ ်သက်္ပပီေး က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေ အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေး 

ခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယ ်စောေးလှယ်အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံနှင ်ပ ်သက်္၍ အမပျုသတ ော 

မတဆောင် တသော ို ် မပန်ခ က်္က္ ို  ို ်မပန်ခ  သည်။ 

၂။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်နငှ ် က္ိုလသမဂ္ဂ အတ ွေတ ွေ 

အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယ်စောေးလှယ်  ိုို့ တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးစဉ် မမန်မောန ိုင်ငံ 

နှင ် က္ိုလသမဂ္ဂ  ိုို့အကက္ောေး တ  ညှလ်က်္ ွေ  တဆောင် ွက်္န ိုင် န်အ ွေက်္ သ င်ေးမ ောေးနှင ်ပ ်သက်္ပပီေး 

  န်ေး  န်ေးသ မ်ေးသ မ်ေး  ို ်မပန်တဆောင် ွက်္ န်အ ွေက်္ သတ ော  ညီခ  ကက္သည်။ 

၃။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယစ်ောေး လှယ်၏ 

မ  ်ဆက္တ်မပောကက္ောေးမှု။ မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် နှစ်တပေါင်ေးမ ောေးစွေော င်ေးနှီေးခ  ြ ေးသည ် မ  ်တဆွေ စ်ဦေးအတနမြင ် 

လောတ ောက်္ခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံအ ွေက်္ မည်က္  သ ိုို့တသော အကကံ္ဉောဏ် မ ောေးတပေး မည်က္ ို 

တြော်တဆောင်၍ တဆောင် ွက်္တပေးသွေောေးမညမ်ြစ်ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံ၏ အတ ေးက္ စစသည ်  က်္တပေါင်ေးစံိုမှ 

ပေါဝင်တဆောင် ွက်္ မည ် အတ ေးက္ စစမြစ်၍ စ မ်တခေါ် မှုမ ောေးစွေော ှ ပေါသည်။ အဆ ိုပေါစ န်တခေါ်မှုမ ောေးက္ ို 

တမြ င်ှေးတဆောင် ွက်္န ိုင်တ ေးအ ွေက်္ မ မ  အတနမြင ် အခ က်္ ၄ ခ က်္မြင ် တဆောင် ွက်္သွေောေးမှောမြစ်ပေါသည်။ 

ပ မအခ က်္ အတနမြင ် မ မ   ိုို့အကက္ောေး ဆက်္သွေယ်တဆောင် ွက်္တနမည ် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးမှုမ ောေးက္ ို 

စဉ်ဆက္မ်မပ ်တဆောင် ွက်္လ ိုပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံအစ ိုေး အတနမြင ် ဦေး ည်ခ က်္ ၉  ပခ် မှ ် 

တဆောင် ွက်္လ က်္ ှ သည်က္ ို မ မ အတနမြင ် သ  ှ  ောေးပေါသည။် မ မ အတနမြင ် ဒို  ယအခ က်္အမြစ် 

လ သောေးခ င်ေး စောနာတ ောက်္ ောေးမှု အက္ အညတီပေးတ ေးဆ ိုင် ော က္ စစမ ောေးက္ ိုလည်ေး တဆွေေးတနွေေးလ ိုပေါသည်။ 

န ိုင်ငံတ ေးဦေး ညခ် က်္ ၃  ပ်၏ တနာက်္ဆံိုေး အခ က်္မေှာ မမန်မောန ိုင်ငံတနမြင ် “လွေ ်လပ်၍  က်္ကက္ွေပပီေး 

 က်္မလ ိုက်္သည ် န ိုင်ငံမခောေးတ ေးမ ဝေါဒက္ ို က္ င ်သံိုေးပပီေး န ိုင်ငံမ ောေးအကက္ောေး ပင မ်ေးခ မေ်းစွေော 

အ  ယဉှ် ွေ တန  ိုင်တ ေး “မ ”က္ ို လ ိုက်္နာက္ င ်သံိုေးတ ေး”ဟ ၍ တြော်မပ ောေးသည်က္ ို တ ွေွေ့ ှ  ပေါသည်။ 

အဆ ိုပေါ အခ က်္မေှာ မ မ   ိုို့လ ိုလောေးသည ်အခ က်္မြစ်ပပီေး မ မ   ိုို့အတနမြင ် အမခောေးန ိုင်ငံမ ောေးနှင ် 

ပင မ်ေးခ မေ်းစွေောအ  ယဉှ် ွေ  တန  ိုင်တ ေးဟ တသောမ ဝေါဒက္ ို လက်္ခံယံိုကက္ည ်ောေးပေါသည။် မ မ အတန 

မြင ်လည်ေး ယင်ေးက္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ အတက္ောင်အ ည်တြော်က္ ညီတဆောင် ွက်္ တပေးသွေောေးမည် 

မြစ်ပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂ အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်Mr. Antonio Guterres သည ်က္ိုလသမဂ္ဂ ပဋ ညောဉ်က္ ို 

က္ောက္ွေယ်တစောင ်တ ှောက်္တနတသော ပိုဂ္ဂ ျုလ် စ်ဦေး မြစ်ပေါ သည။် က္ိုလသမဂ္ဂ ပဋ ညောဉ် ွေင် န ိုင်ငံ 



အောေးလံိုေး၏ အခ ျုပ်အမခောအောဏောပ ိုင်ဆ ိုင်ခွေင ် နှင ် ပ ်သက်္၍   က္ စွေောမပဋ္ဌောန်ေး ောေးပေါသည်။ 

မမန်မောန ိုင်ငံအတနမြင ်လည်ေး န ိုင်ငံ  စ်န ိုင်ငံ၏ အခ ျုပ်အမခောအောဏော ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုအောေး အပမ  မ်ေး 

တြော်မပလ က်္ ှ သည်က္ ို မ မ အတနမြင ် သ  မပျုမ ပေါသည။် က္မဘောတပေါ် ွေင် တနာက်္ ပ်မြစ်တပေါ်လောမည ် 

ပဋ ပက္ခ မြစ်ပွေောေးမှုမ ောေးနှင ် အကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေးက္ ို  ောေးဆီေးန ိုင် န် ည ်ွယ်၍ က္ိုလသမဂ္ဂအြွေ ွေ့ အစည်ေး 

က္ ိုြွေ ွေ့စည်ေးခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် 

အဓ က္အတ ေးကကီ္ေးဆံိုေး အခ က်္မေှာပင မ်ေးခ မေ်းတ ေးနှင ် လံိုခခံျုတ ေးပင်မြစ်ပေါသည။် မမန်မော န ိုင်ငံ က်္ 

က္ အပမ  မ်ေး ို ်တြော် တမပောကက္ောေးလ က်္ ှ သည ် အခ ျုပ်အမခော အောဏော ပ ိုင်ဆ ိုင်မှု 

ဟ တသောအခ က်္နှင ်ပ ်သက်္၍လညေ်း က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် န ိုင်ငံမ ောေး၏ အခ ျုပ်အမခောအောဏော 

ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုက္ ို အပမ  မ်ေးအသ အမှ ်မပျု တလေးစောေးလ က်္ ှ ပေါသည။် 

အတဆွေတ ော်အတနမြင ် လက်္ ှ အခ  န် ွေင် မမန်မောန ိုင်ငံ၌ စ ိုက်္ပ  ျုေးတ ေးက္ဏ္ဍက္ ို 

အဓ က္အတမခခံလ က်္ န ိုင်ငံ၏စီေးပွေောေးတ ေးက္ ို ြွေွံေ့ပြ ျုေး  ိုေး က်္တအောင်လိုပတ်ဆောင်မည်ဟို 

တမပောကက္ောေးခ  သညက်္ ို မ မ အတနမြင ် မှ ်သောေးမ ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် က္ ိုက်္ညီမှု  ှ သည ် 

စီေးပွေောေးတ ေးစနစ်က္ ို လက်္ ှ အတမခအတနနှင ်အညီတဆောင် ွက်္သွေောေးမည် ဟ တသောအခ က်္က္ ိုလည်ေး 

မ မ အတနမြင ် ကက္ ျုဆ ိုလက်္ခံပေါသည။်မ မ အတနမြင ် စီေးပွေောေးတ ေး ဆ ိုင် ောက္ျွမ်ေးက္ င်ပညော ှင် စ်ဦေးက္ ို 

မမန်မောန ိုင်ငံ၏ စီေးပွေောေးတ ေးအတမခအတနမ ောေး တလ လောန ိုင် န် မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ ြ  ်တခေါ်ခ  ပေါသည်။ 

မမန်မောန ိုင်ငံသည ် သ ောဝသယံ ဇော  တပေါကက္ွေယ်ဝသည ် န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်ပေါသည။် သ ိုို့ ော ွေင် 

အဆ ိုပေါသယံဇော  မ ောေးသညတ်မမတအောက်္  ၌သော  ှ တနပပီေး တမမတပေါ်မှ စ်ဆင ် စီေးပွေောေးတ ေးအမြစ် 

မည်က္  သ ိုို့ အသံိုေးခ တဆောင် ွက်္န ိုင်မည ်နည်ေးလမ်ေးက္ ို မမန်မောန ိုင်ငံအတနမြင ် လ ိုအပ်တနမခင်ေးမြစ်သည်ဟို 

၎င်ေးက္ မှ ်ခ က်္မပျုတမပောကက္ောေးခ  ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံသည် လ ူ့အခွေင ်အတ ေးဆ ိုင် ော တကက္ညောခ က်္ 

စော မ်ေး၌ ပ မဆံိုေးလက်္မှ ် တ ေး  ိုေးခ  သည်  န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံ၌ ယင်ေးက္  သ ိုို့ 

တက္ောင်ေး မွေနသ်ည ် သမ ိုင်ေးတကက္ောင်ေးမ ောေး ှ ခ  သည ်အ ွေက်္ မ မ အတနမြင ် ခ ေီးက္  ေးဂ္ိုဏ်မပျုလ ိုပေါ သည်။ 

အတဆွေတ ော်အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ၏အနာဂ္ ်က္ ို ပံိုတြော်န ိုင်စွေမ်ေး ှ သည ် အင်အောေး ှ ပပီေး အတဆွေတ ော်၏ 

သောေး၊ သမီေး၊ တမမေး၊ မမစ်  ိုို့၏အနာဂ္ ်က္ ို မည်က္  သ ိုို့ ပံိုတြော်မည်ဆ ိုသည ်အခ က်္သညလ်ည်ေး 

အတဆွေတ ော်၏ လက်္အ ွေင်ေး၌သော  ှ ပေါ သည။် မမန်မောန ိုင်ငံအောေး မည်က္  သ ိုို့ပံိုတြော်၍ 

မည်သည ်လမ်ေးစဉ်မ ောေးနှင ် တဆောင် ွက်္သွေောေး မည်ဆ ိုသည ်အခ က်္က္ ို အတဆွေတ ော်ခ မှ  ်ောေးတသော 

ဦေး ည်ခ က်္ ၉  ပ် ွေင် သ သော င် ှောေးစွေော မမင်တ ွေွေ့ ပေါသည်။ က္ စစအခ  ျုွေ့ နှင ်ပ ်သက်္၍ 

မ မ အတနမြင ်အတဆွေတ ော်အောေး တမ တော ပ်ခံ တ ောင်ေးဆ ို လ ိုပေါသည။် ယင်ေးတ ောင်ေးဆ ိုခ က်္မ ောေးသည် 

မ မ   ိုို့ တ ွှေ့ဆက်္သွေောေးမည ် အနာဂ္ ်လမ်ေးတကက္ောင်ေးက္ ို ဆက်္သွေယ်တဆောင် ွက်္တပေးန ိုင်မည ် 

အတမခခံအို မ်မစ်မ ောေး ပင်မြစ်ပေါသည။် မ မ ၏အကကံ္မပျုခ က်္မ ောေး၊ တ ောင်ေးဆ ိုခ က်္မ ောေး၊  င်မပခ က်္မ ောေး 

သည ် မမန်မောမပည်သ အောေးလံိုေးပေါဝင်၍ တ  ညှြ်ွေွံေ့ပြ ျုေး  ိုေး က်္ပပီေး ခ မ်ေးသောကက္ွေယ်ဝသည ် န ိုင်ငံ 

 စ်န ိုင်ငံမြစ်လောတစ န်  ည်တဆောက်္ ော ွေင် ခ   ်ဆက်္တဆောင် ွက်္တပေးန ိုင်မည ် အတမခခံအို ် 

မမစ်မ ောေးမြစ်လ မ ်မညဟ်ို မ မ အတနမြင ် တမ ော်လင ်မ ပေါသည။် 

၄။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်၏ မပန်လည် တမပောကက္ောေး 

တဆွေေးတနွေေးမှု- 



အတဆွေတ ော်နှင ် ပ မဆံိုေးတ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးသည ်အခ  န်၌ အတဆွေတ ော်၏ သတ ော ောေးက္ ို 

သ  ှ လ ိုသည ်အ ွေက်္ အတဆွေတ ော်က္ ို ဦေးစွေောတဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေး ခွေင ်မပျုမခင်ေးမြစ်ပေါသည။် မ မ အတနမြင ် 

လက်္ ှ အခ  န် ွေင် မမန်မောန ိုင်ငံအစ ိုေး အြွေ ွေ့က္ ို ဦေးတဆောင်၍  ောဝန်ယ တဆောင် ွက်္တနပေါသည်။   ိုို့အမပင် 

မ မ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ အောေးမည်က္  သ ိုို့   ိုေး က်္တက္ောင်ေးမွေနတ်အောင် တဆောင် ွက်္မည်ဆ ို 

သည ်စ  မ်ြင ် တဆောင် ွက်္လ က်္ ှ ပေါသည်။ သ ိုို့ ော ွေင် မ မ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံအစ ိုေး အြွေ ွေ့က္ ို 

ဦေးတဆောင်၍  ောဝန်ယ  တဆောင် ွက်္သည ်က္ောလသည် အက္နိ်ု့အသ ် ှ ပေါသည။် အ က်္၌ 

တမပောကက္ောေးခ  သည ်က္ စစ ပမ် ောေးအောေး လောမည ်က္ောလ ွေင် အတ ွေတ ွေ တ ေွးတက္ောက်္ပွေ က္ င်ေးပမပျုလိုပ်၍ 

 ောဝန် မ်ေးတဆောင်မည ် အစ ိုေး အြွေ ွေ့က္သော တဆောင် ွက်္ မည်မြစ်ပေါသည်။ ဥပတဒတကက္ောင်ေးအ  

တမပောကက္ောေး မည်ဆ ိုလ င် မမန်မော န ိုင်ငံတ ော်သမမ အမြစ် ၂ ကက္ မဆ်က်္  ိုက်္ ၁၀ နှစ် ောက္ောလ အမြစ် 

 ောဝန်ယ  တဆောင် ွက်္န ိုင်ပေါသည။် အဆ ိုပေါက္ စစမ ောေးသည ် ၁၀ နှစ် ောက္ောလအ ွေင်ေး အတ ွေတ ွေ 

တ ေွးတက္ောက်္ပွေ ၌ အန ိုင်  ှ မည ် သမမ က္သော အတက္ောင်အ ည်တြော် တဆောင် ွက်္  မည်  

လိုပ်ငန်ေး ောဝန်မ ောေးမြစ်ပေါသည။် လက်္ ှ အတမခအတန၌ န ိုင်ငံတ ော်အတ ေးတပေါ် အတမခအတန 

က္ောလဆ ိုင် ော မပဋ္ဌောန်ေးခ က်္မ ောေးအ   ောဝန်ယ တဆောင် ွက်္တနမခင်ေးမြစ်ပေါ သည။် အဓ က္အောေးမြင ် 

အဆ ိုပေါက္ စစမ ောေး က်္ ပ ိုမ ိုအတ ေးကကီ္ေးသည ်က္ စစမှော အတဆွေ တ ော်နှင ် မ မ   ိုို့အကက္ောေး မည်က္  သ ိုို့ 

ပ ေးတပေါင်ေးတဆောင် ွက်္မည် ဆ ိုသည ်က္ စစမ ောေးက္ ို သော ပ မဆံိုေးတမြ င်ှေးတဆောင် ွက်္သွေောေးမည်ဆ ိုလ င် 

ပ ိုမ ိုတက္ောင်ေးမွေနမ်ည်မြစ်ပေါသည။် 

မမန်မောန ိုင်ငံ၏ စီေးပွေောေးတ ေးက္ဏ္ဍဆ ိုင် ောက္ စစ ပမ် ောေး၌ လ ိုအပ်ခ က်္မ ောေးစွေော ှ ပေါ သည်။ 

ဥပမောအတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံသည် တမမတပေါ်တမမတအောက်္သ ောဝသယံဇော  မ ောေး တပေါကက္ွေယ်ဝပပီေး အဆ ိုပေါ 

သ ောဝသယံဇော မ ောေးက္ ို   ေးတြော်အသံိုေးမပျု န် နည်ေး ပညောမ ောေးလ ိုအပ်မှု ှ သညက်္ ို အတဆွေတ ော် 

အတနမြင ် အ က်္၌တမပောကက္ောေးခ  ပေါသည။် အဆ ိုပေါတမမတပေါ်တမမတအောက်္ သ ောဝသယံဇော မ ောေးသည် 

  ိုင်ေးမပည် စ်ခိုအ ွေက်္ အ န်(Reserve)သောမြစ်ပပီေး   ိုင်ေးမပည်အ ွေင်ေး ှ  တမမ၊ တ နှင ် လ သောေး 

အ င်ေးအမမစ် မ ောေး အသံိုေးမပျု၍   ိုင်ေးမပည်က္ ို ြွေွံေ့ပြ ျုေး  ိုေး က်္တစ န် မည်က္  သ ိုို့ တဆောင် ွက်္သွေောေး  မည်က္ ို 

မ မ အတနမြင ် စဉ်ေးစောေး ောေးပေါသည။် တမမတပေါ်တမမတအောက်္သ ောဝသယံဇော  မ ောေးက္ ို အသံိုေးမပျု၍ 

  ိုင်ေးမပည်ြွေံွေ့ပြ ျုေး   ိုေး က်္တအောင် မပျုလိုပ်မခင်ေး က်္ လ သောေးအ င်ေး အမမစ်မ ောေးအသံိုေးမပျု၍   ိုင်ေးမပည် 

ြွေွံေ့ပြ ျုေး  ိုေး က်္တအောင် မပျုလိုပ်မခင်ေးက္ ို ပ ိုမ ိုစ  ်ဝင် စောေးတသော်လည်ေး တဆောင် ွက်္န ိုင်မှု အောေးနည်ေး 

တနပေါသည။် မ မ အတနမြင ် တမပောကက္ောေးလ ို သညမ်ှော အတဆွေတ ော်၏ တမပောကက္ောေးခ က်္အောေး မ မ အတနမြင ် 

လက်္ခံမခင်ေး/ လက်္မခံ မခင်ေးက္ ို တမပောကက္ောေးလ ိုမခင်ေးမဟို ်ပေါ။ မ မ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် က္ိုလသမဂ္ဂ 

အကက္ောေးက္ စစမ ောေးအောေး တဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေးလ ိုပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခိုနှစ် ၌ 

လွေ ်လပ်တ ေး  ှ ခ  ပပီေး က္ိုလသမဂ္ဂ အြွေ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံအမြစ် ပေါဝင်ခ  ပေါသည။် လက်္ ှ  အခ  န် ွေင် ၇၅ နှစ် 

မပည ်တမမောက်္တ ော မည်မြစ်ပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂ  ညတ် ောင် မခင်ေးနှစ် ၅၀ တ ွှေ  ိုအ  မ်ေးအမှ ် 

အခမ်ေးအနာေး ွေင် ယခင်ဒို  ယ  ပ်မတ ော် က္ောက္ွေယ်တ ေးဦေးစီေးခ ျုပ် က္ောက္ွေယ်တ ေးဦေးစီေးခ ျုပ်(ကက္ညေ်း) 

ဒို  ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်မှ ေးကကီ္ေး တမောင်တအေး က္  က်္တ ောက်္ခ  ပပီေး မမန်မောန ိုင်ငံအတနမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂ 

ပဋ ညောဉ်က္ ို လ ိုက်္နာ က္ င ်သံိုေးလ က်္ ှ ပေါသည။် 

စစ်တအေးက္ောလအ ွေင်ေး အတနာက်္အိုပစ်ိုနှင ် အတ ွှေ့အိုပစ်ို  ိုို့အတနမြင ် ပဋ ပက္ခမ ောေး မြစ်ပွေောေးခ  ပပီေး 

က္မဘောကကီ္ေး စ်ခိုလံိုေး ွေင် မပင မမ်သက်္မှုမ ောေး မြစ်ပွေောေးခ  ပေါ သည။် မ က်္တမှောက်္က္ောလ၌လညေ်း 



က္မဘောကကီ္ေး စ်ခိုလံိုေး မပင မမ်သက်္မှုမ ောေး မြစ်ပွေောေး န ိုင်သည ်အတမခအတန  ှ တနပေါသည်။ 

ယင်ေးအတမခအတနက္ ို တ ေှာင်လ  န ိုင်တ ေးသည် အတ ေးကကီ္ေးသညဟ်ို မ မ အတနမြင ်  င်မမင်ယ ဆမ ပေါသည်။ 

မမန်မောန ိုင်ငံ အတနမြင ် လက်္ ှ အခ  န်အ   က္ိုလသမဂ္ဂပဋ ညောဉ်က္ ို တြောက်္ြ က်္က္  ေးလွေန်မခင်ေး မ ှ ပေါ။ 

က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် အြွေ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံမ ောေးအတပေါ် ခ မ ှ် ောေးသည ် ပဋ ညောဉ်နှင ် အညီ 

  တ ွေွေ့ဆက္်ဆံတဆောင် ွက်္သွေောေး န် လ ိုအပ်ပေါသည်။ ယင်ေးက္  သ ိုို့   တ ွေွေ့ ဆက်္ဆံ တဆောင် ွက်္မသှော 

အြွေ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံမ ောေးအတနမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂအတပေါ် ယံိုကက္ညမ်ှု  ှ လော မည်မြစ်ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံ 

က္  သ ိုို့ြွေွံေ့ပြ ျုေးဆ န ိုင်ငံမ ောေးသညက်္ိုလသမဂ္ဂ၏အ  ပ်အောဝေါသတကက္ောင ်တအေးမမသည ်အ သောက္ ိုလ ိုလောေး

တ ောင်  တနသည ်န ိုင်ငံမ ောေးမြစ်ပေါသည်။ အဆ ိုပေါက္ စစသည ် အတ ေးကကီ္ေးသည ် လ ိုအပ်ခ က်္ 

 စ်ခိုမြစ်ပေါသည။် အဓ က္အောေးမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂသည် ဒိုက္ခတ ောက်္တနသည ်၊ အခက်္အခ  ှ တနသည ်၊ 

လ ိုအပ်ခ က်္မ ောေး ှ တနသည ် နယ်ပယ်မ ောေး  ွေင် အက္ အည ီ တပေးအပ်မခင်ေးမ ောေး မပျုလိုပ် သညဟ်ို 

မ မ   ိုို့အတနမြင ် နာေးလည် သတ ောတပေါက္ ်ောေးပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂ အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်အတနမြင ် 

က္ိုလသမဂ္ဂ ပဋ ညောဉ်က္ ို လ ိုက်္နာတစောင ်  န်ေးသ  စ်ဦေးမြစ်သညဟ်ို အတဆွေတ ော်အတနမြင ် အ က်္၌ 

တဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေးခ  ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံအတနမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂအြွေ ွေ့ဝင် န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်သက္  သ ိုို့ 

မမန်မောန ိုင်ငံသောေး ဦေးသနိ်ု့သညလ်ည်ေး က္ိုလသမဂ္ဂ ွေင် အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်အမြစ်  ောဝန် 

 မ်ေးတဆောင်ခ  ပေါသည။် မ မ  အတနမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂ အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်အမြစ်  ောဝန်  မ်ေးတဆောင် 

ခ  သ မ ောေးအနက်္ Mr. Kofi Annan နှင ်သော သ က္ျွမ်ေးပပီေး ၎င်ေးနှင ် ၃ ကက္ မ် တဆွေေးတနွေေးခ  ြ ေးပေါသည။် 

က္ိုလသမဂ္ဂ အ ွေင်ေး တ ေးမှ ေးခ ျုပ်သည ်က္မဘော န ိုင်ငံမ ောေး၏ ဆ ိုေး  ိုင်ပင်တက္ောင်ေး  ိုင်ပင်ပိုဂ္ဂ ျုလ်မ  ျုေး မြစ် န် 

လ ိုအပ်ပေါသည။် 

မ မ အတနမြင ် ၂၀၁၁ ခိုနှစ် ွေင်  ပ်မတ ော်က္ောက္ွေယ်တ ေးဦေးစီေးခ ျုပ် အမြစ် စ င် ောဝန် 

 မ်ေးတဆောင်ခ  ပပီေး ၁၁ နှစ်ခနို့ ် ကက္ောမမင ့် ့ ်ပပီမြစ်ပေါသည်။ အဆ ိုပေါ က္ောလ အ ွေင်ေး 

ကကံ္ျုတ ွေွေ့ခ   သည ်အတ ွေွေ့အကကံ္ျုမ ောေး၊ အ ော ှ ကကီ္ေးအမြစ်  ောဝန် မ်ေးတဆောင် သည ်အခ  န် ွေင် ကကံ္ျုတ ွေွေ့ 

ခ   သည ် အတ ွေွေ့အကကံ္ျုမ ောေးအ  မမန်မောန ိုင်ငံအတပေါ် က္ိုလ သမဂ္ဂ၏တမပောကက္ောေးခ က်္မ ောေးသည် 

 စ်ြက်္သ ်တမပောကက္ောေးခ က်္မ ောေးမြစ်တနသညက်္ ို တ ွေွေ့ ှ  ပေါသည်။ မမန်မောန ိုင်ငံအ ွေက်္ 

စ  ်မတက္ောင်ေးြွေယ ်ော က္ စစမ ောေးပင်မြစ်ပေါ သည်။ အတဆွေတ ော်အတနမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂအ ွေင်ေးတ ေး 

မှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ်အမြစ်  ောဝန် မ်ေးတဆောင်သည ်အခ  န် ွေင် 

အဆ ိုပေါက္ စစက္ ို မည်က္  သ ိုို့တက္ ော်လ ောေးမည်ဟ သည ်အခ က်္က္ ို ဦေးစွေောတမြ ှင်ေး န် လ ိုအပ်မညဟ်ို မ မ  

အတနမြင ်  င်မမင်ယ ဆမ ပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံ ဆ ိုင် ော 

အ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ် ခနို့်အပ် ောဝန်တပေးမခင်ေးက္ ို လွေန်ခ  သည ် နှစ်တပေါင်ေး ၃၀ ခနို့်က္ စ င် 

တဆောင် ွက်္ခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂနှင ် မမန်မောန ိုင်ငံအကက္ောေး ဆက်္ဆံတ ေးတက္ောင်ေးမွေနတ်စ 

လ ိုသည ်အ ွေက်္ အမပျုသတ ောတဆောင်၍ က္ိုလသမဂ္ဂ အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော 

အ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ်နှင ် ဆက်္ဆံ တဆောင် ွက်္ခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည်။ မ မ အတနမြင ် အတဆွေတ ော်အတပေါ် 

ပိုဂ္ဂ ျုလ်တ ေးအ  မည်သည ်ခံစောေးခ က်္မ မ ှ ပေါ။ မ မ အတနမြင ် က္ိုလသမဂ္ဂနှင ် ပ ေးတပေါင်ေးတဆောင် ွက်္ 

လ ိုသည အ် ွေက်္ ယခိုက္  သ ိုို့ အတဆွေတ ော်နှင ်တ ွေွေ့ဆံို န် သတ ော  ခ  မခင်ေး မြစ်ပေါ သည်။ 

အခက်္အခ မ ောေးစွေော ှ တသောလ်ည်ေး အတဆွေတ ော် မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ ခ ီေးစဉ် လော တ ောက်္န ိုင်တစ န် 

တဆောင် ွက်္တပေးခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံ၏ အခ ျုပ်အမခော အောဏောက္ ို ဝင်တ ောက်္မစွေက်္ြက်္ဟို 



အတဆွေတ ော်အတနမြင ် တဆွေေးတနွေေး တမပောကက္ောေးခ  ပေါ သည။် မမန်မောန ိုင်ငံသည ် ပင မေ်းခ မ်ေးစွေော 

အ  ယဉှ် ွေ တန  ိုင်တ ေးမ ကကီ္ေး ၅  ပ် နှင ်အညီ က္ င ်သံိုေးတန  ိုင်သည ် န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်ပေါသည်။ 

မမန်မောန ိုင်ငံ၏ န ိုင်ငံမခောေးတ ေး မ ဝေါဒ ွေင်လည်ေး ယင်ေးက္  သ ိုို့   က္ စွေောမပဋ္ဌောန်ေး ောေးပေါသည။် ပင မေ်းခ မ်ေးစွေော 

အ  ယဉှ် ွေ  တန  ိုင်တ ေးမ ကကီ္ေး ၅  ပအ်နက်္ န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံနှင ် စ်န ိုင်ငံ မပည ်ွေင်ေးတ ေး က္ စစ ပ် 

မ ောေး ွေင် ဝင်တ ောက်္စွေက်္ြက်္မခင်ေးမမပျု၊ န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံပ ိုင်နက်္ နယ်တမမ  ည် ံ  တ ေးနှင ် 

အခ ျုပ်အမခောအောဏောက္ ို အမခောေး စ်န ိုင်ငံက္ တလေးစောေး န် စသည ် အခ က်္မ ောေး ပေါဝင်ပေါသည။် 

ြွေ ွေ့စညေ်းပံိုအတမခခံဥပတဒ(၂၀၀၈ ခိုနှစ်)အ  မမန်မော န ိုင်ငံ ွေင် န ိုင်ငံတ ေးအ  အတ ေးတပေါ် 

အတမခအတန တကက္ညော၍  ပ်မတ ော်က္  ောဝန်ယ ခ   ပေါသည။် မမန်မော န ိုင်ငံက္ ို   ောေးဥပတဒ 

လမ်ေးတကက္ောင်ေးအတပေါ် တလ ောက်္လှမေ်းန ိုင်တ ေး မပန်လည ် တဆောင် ွက်္တနသည ်အခ  န်၌ 

က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် မ မ   ိုို့၏လိုပတ်ဆောင်ခ က်္မ ောေး အတပေါ် အသ အမှ ်မမပျုသည်က္ ို တ ွေွေ့ ှ   

ပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် မညသ်ည ် အ ွေက်္တကက္ောင ် အသ အမှ ်မမပျုမခင်ေးနှင ်ပ ်သက်္၍ 

တမေးခွေန်ေးမ ောေး ှ လောပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံ၏မပည် ွေင်ေးတ ေးက္ ို ဝင်တ ောက်္ 

စွေက်္ြက်္မခင်ေး မမပျုဟို တမပောကက္ောေးလ က်္ ှ တသော်လည်ေး မညသ်ည ်အ ွေက်္တကက္ောင ် မ မ   ိုို့၏ လိုပ်တဆောင် 

ခ က်္မ ောေးအတပေါ် အသ အမှ ်မမပျုသည ်အတမခအတနသ ိုို့ တ ောက်္ ှ ခ  မခင်ေးမြစ် သည်က္ ို သ  ှ လ ိုပေါသည်။ 

အတဆွေတ ော်အတနမြင ် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဩဂ္ို ်လ ၁၆  က်္  ွေင် စင်က္ောပ တလတကက္ောင်ေးလ ိုင်ေးမြင ် 

မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ ခ ီေးစဉ်လောတ ောက်္ခ  သညက်္ ို တ ွေွေ့မမင်ခ   ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံသည ် အခ ျုပ်အမခော 

အောဏောပ ိုင်အစ ိုေး  စ် ပမ်ြင ်  ည်ပင မတ်နတသောန ိုင်ငံ  စ်န ိုင်ငံမြစ်သည ် အ ွေက်္ တကက္ောင ် 

စင်က္ောပ တလတကက္ောင်ေး လ ိုင်ေးမှ တလယောဉ်သည် မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် ဆင်ေးသက်္မခင်ေးမြစ်ပေါသည်။ 

ယင်ေးက္  သ ိုို့ အတမခအတနမဟို ပ်ေါက္ စင်က္ောပ တလတကက္ောင်ေးလ ိုင်ေးမှ တလယောဉ်သည် မမန်မောန ိုင်ငံ  ွေင် 

ဆင်ေးသက်္မည်မဟို ်ပေါ။ မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် စီေးပွေောေးတ ေးအ  တဆောင် ွက်္ တနသည ် တလတကက္ောင်ေးလ ိုင်ေး ၁၆ 

ခို တမပေးဆွေ လ က်္ ှ ပေါသည။် အတဆွေတ ော်အတနမြင ်  န်က္ိုန် အမပည်မပည်ဆ ိုင် ောတလဆ ပ၌် ၃ နာ ီခနို့် 

တစောင ်ဆ ိုင်ေး၍ ညတနပ ိုင်ေး ွေင် တလတကက္ောင်ေး ခ ီေးစဉ်မြင ် တနမပည်တ ော်အမပည်မပညဆ် ိုင် ောတလဆ ပသ် ိုို့ 

လောတ ောက်္ခ  ပေါသည။်  န်က္ိုန်အမပည်မပည်ဆ ိုင် ောတလဆ ပမ်ှ တနမပည်တ ော်အမပည်မပည်ဆ ိုင် ော 

တလဆ ပ ် သ ိုို့ လောတ ောက်္မည ်အခ  န်က္ောလ ွေင် အတဆွေတ ော်အတနမြင ်  န်က္ိုန်ပမ ျုွေ့က္ ို လှည ် ပ ် 

ကက္ည ်ရှု၍  န်က္ိုန်ပမ ျုွေ့မှ တနမပည်တ ော်သ ိုို့ တမော်တ ော်ယောဉ်မြင ် လောမည် ဆ ိုလ င် မမန်မောန ိုင်ငံ၏ 

အတမခအတနက္ ို ပ ိုမ ိုသ  ှ မညမ်ြစ်ပေါသည်။ မမန်မောန ိုင်ငံ၏ အတမခ အတနက္ ို အမှန ်က္ယ်သ  ှ တအောင် 

တဆောင် ွက်္ပပီေးမှသော မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် ပ ်သက်္၍ မှ ်ခ က်္မပျု တမပောကက္ောေးမခင်ေးသည ် ပ ို၍တက္ောင်ေးမွေန် 

မည်ဟို ယ ဆပေါသည်။ မမန်မော န ိုင်ငံ၏ အတမခအတန  ည်ပင မမ်ှု ှ တနသည်က္ ို က္ိုလသမဂ္ဂက္ 

မမန်မောန ိုင်ငံ အတ ေး က္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ စ ိုေး  မ်ပ ပန်မှုမ ောေး ှ တနသည်ဟို အမ  ျုေးမ  ျုေး ို ်မပန် တကက္ညော 

တနမခင်ေးအတပေါ် မ မ   ိုို့အတနမြင ် နာေးမလည်န ိုင်ပေါ။ မ မ   ိုို့အတနမြင ်   ောေးဥပတဒ စ ိုေးမ ိုေးတ ေးနှင ် 

 ည်ပင မတ်အေးခ မေ်းတ ေး  ိုို့နှင ်ပ ်သက်္၍ ဥပတဒ လမ်ေးတကက္ောင်ေးမြင ်သော အမှန ်က္ယ် 

တဆောင် ွက်္ပေါသည။် မမန်မော  ပ်မတ ော် အတနမြင ် န ိုင်ငံတ ော်၏ လ ိုအပ်ခ က်္အ    န်ေးသ မ်ေး 

တဆောင် ွက်္လ က်္ ှ တသော်လည်ေး မ မ   ိုို့အစ ိုေး သည ် ြွေ ွေ့စည်ေးပံိုအတမခခံဥပတဒ(၂၀၀၈ ခိုနှစ်)အ  

မြစ် ညလ်ောသည ် အစ ိုေး မြစ်ပေါသည။် မ မ   ိုို့အစ ိုေး သည ်ဥပတဒမြင ် လိုပ်တဆောင် တသော အြွေ ွေ့အစည်ေး 

မြစ်သည ်အ ွေက်္ က္ စစအောေးလံိုေးက္ ို ဥပတဒအ  ိုင်ေးသော တဆောင် ွက်္ပေါသည။် 



ယင်ေးအခ က်္နှင ်ပ ်သက်္၍ က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် သတ ောတပေါက္န်ာေးလည်တစလ ိုပပီေး ၎င်ေး  ိုို့ 

သ  ှ  ောေးတသော အခ က်္မ ောေးနှင ် မမန်မောန ိုင်ငံ၏ တမမမပင်အတမခအတနမ ောေးသည် လွေန်စွေောက္ွေောမခောေးမှု 

 ှ တနသည်က္ ို မ မ အတနမြင ် အသ တပေးတမပောကက္ောေးလ ိုပေါသည။်မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၌ က္ ိုဗစ်-၁၉ 

က္ပတ် ောဂ္ေါတကက္ောင ် အခက်္အခ မ ောေးစွေော မြစ်တပေါ်ခ  ပေါသည။် မမန်မော န ိုင်ငံ ွေင် က္ ိုဗစ်-၁၉ က္ပ်တ ောဂ္ေါ 

ဒို  ယလ ှုင်ေး၊    ယလ ှုင်ေး မြစ်ပွေောေးခ  သည ်အခ  န်၌ မပင်ေးမပင်ေး န် န်ခံစောေးခ   ပပီေး 

စီေးပွေောေးတ ေးလိုပ်ငန်ေးမ ောေး ံိုို့ဆ ိုင်ေးခ  ပေါသည။် အခက်္အခ  မ ောေးက္ ို တက္ ော်လ ောေးန ိုင်တ ေး အ ွေက်္ 

မမန်မောန ိုင်ငံအစ ိုေး  အတနမြင ် ကက္ ျုေးပမ်ေးတဆောင် ွက်္  သညမ် ောေး ှ သက္  သ ိုို့  စ်ြက်္ ွေင်လည်ေး 

က္ိုလသမဂ္ဂ စသည် အြွေ ွေ့အစည်ေးမ ောေး၏ ပ ေးတပေါင်ေးတဆောင် ွက်္မှုမ ောေးက္ ိုလည်ေး တမ ော်လင ်ခ  ပေါသည။် 

သ ိုို့ ော ွေင် မညသ်ည ် အက္ အညမီ    ှ ခ  မခင်ေးမ ှ ပေါ “က္ န် စ်သ မ ှ တစ  (Leave No One Behind)” 

ဟ သည ် က္ိုလသမဂ္ဂ၏ မ ဝေါဒအ  ိုင်ေး အတက္ောင်အ ည် တြော်တဆောင် ွက်္တသော က္မဘော က္ န်ေးမော 

တ ေးအြွေ ွေ့(WHO)ပင်လ င် မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို မည်သည ် အက္ အညမီ  တပေးအပ်ခ  မခင်ေးမ ှ ပေါ။ ယင်ေးက္ စစမှော 

လွေန်စွေောဝမ်ေးနည်ေးြွေယတ်က္ောင်ေးပေါသည်။ လ သောေး  စ်ဦေး၏ အသက်္ ှင်သန်တ ေးက္ စစပင်မြစ်ပေါသည်။ 

လ သောေး စ်ဦေးအနတ ောယ်ကကံ္ျုတ ွေွေ့ တန ခ  န်၌ စစ်မက်္မြစ်ပွေောေးတနတသောန ိုင်ငံက္ ိုပင် အက္ အညီ 

တပေးအပ်ခ  ပပီေး မမန်မောန ိုင်ငံ အခက်္အခ ကကံ္ျုတ ွေွေ့တန ခ  န်၌ အက္ အည ီ မတပေးအပ်န ိုင်စ ော 

အတကက္ောင်ေးမ ှ ဟို မ မ  အတနမြင ်  င်မမင်ယ ဆပေါသည။် ကံ္တက္ောင်ေးစွေောပင် မမန်မောန ိုင်ငံ၏ မ  ်တဆွေ 

န ိုင်ငံမ ောေး၊ အ မန်ီေးခ င်ေးန ိုင်ငံမ ောေး အ  ေးသမြင ်   ိုင်ေးန ိုင်ငံ၊  ရို န် ိုင်ငံနှင ် အ နဒ ယန ိုင်ငံ  ိုို့သည် 

မမန်မောန ိုင်ငံက္ ိုမ ောေးစွေောအက္ အညတီပေးခ  ပေါသည။် အဆ ိုပေါအက္ အညမီ ောေးတကက္ောင ် မမန်မော န ိုင်ငံသောေးမ ောေး၏ 

အသက်္မ ောေးစွေောက္ ို အနတ ောယ်က္င်ေးတအောင် တဆောင် ွက်္တပေးန ိုင်ခ  ပေါ သည်။အောဆီယံအြွေ ွေ့အတနမြင ် 

အောဆီယံလ သောေးခ င်ေးစောနာ တ ောက်္ ောေးမှု အက္  အညတီပေးအပ်တ ေးည  န ှုင်ေးမှု ဗဟ ိုဌောန(AHA 

Centre)မှ စ်ဆင ် အနည်ေးငယ် က္ ညီ တပေးခ  ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံအတနမြင ် က္ ိုယ ် ိုင် ရိုန်ေးက္န် 

တဆောင် ွက်္ခ   မခင်ေး မြစ် ပေါသည။်မမန်မောန ိုင်ငံ၌ အက္ ပ်အ ညေ်းမ ောေးစွေော ကကံ္ျုတ ွေွေ့ခ   သည ်အခ  န် ွေင် 

အတဆွေတ ော်  ိုို့ က်္က္ န ိုင်ငံတ ေးအ  ြ အောေးမ ောေးတပေးခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် အောဆီယံ အတနမြင ် 

လည်ေးတက္ောင်ေး၊ က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ်လည်ေးတက္ောင်ေး ြ အောေးအမ  ျုေးမ  ျုေး တပေးခ  ပေါ သည။် မ မ   ိုို့ က်္မှ 

မပန်လည ်င်မပ န် တဆောင် ွက်္ခ  တသော်လည်ေး မ မ   ိုို့ က်္မှ က္ ိုယစ်ောေးလှယ်က္ ို လက်္မခံခ  ပေါ။ 

က္ိုလသမဂ္ဂ ွေင် မမန်မောန ိုင်ငံ၏ က္ ိုယစ်ောေးလှယ်  ောေး ှ တ ေးက္ ို အဆံိုေးအမြ ်တပေးသည ် Credential 

Committee နှင ်ပ ်သက်္၍ အတဆွေတ ော်  ိုို့အတနမြင ် စဉ်ေးစောေးသံိုေးသပ ်န် လ ိုအပ်မညမ်ြစ်ပေါသည်။ 

က္ိုလသမဂ္ဂ နှင ်ပ ေးတပေါင်ေးတဆောင် ွက်္တ ေးနယ်ပယ် ွေင် ပ မဆံိုေးတမြ ှင်ေး မည ်က္ စစမှော ယင်ေးက္ စစ 

မြစ်ပေါသည။် 

မမန်မောန ိုင်ငံနှင ်ပ ်သက်္၍ မမန်မောန ိုင်ငံ၏ န ိုင်ငံတ ေးအတမခအတနက္ ို တမပော ကက္ောေးလ ိုပေါသည်။ 

မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို ပေါ ီစံိုဒီမ ိုက္တ စီလမ်ေးတကက္ောင်ေးတပေါ်၌ တလ ောက်္လှမေ်း န ိုင်တ ေးအ ွေက်္ မမန်မော  

 ပ်မတ ော် က္ လိုပ်တဆောင်တပေးခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည်။ အတမခခံ ဥပတဒအောေး မမန်မော  ပ်မတ ော်က္ 

တ ေးဆွေ တပေးခ  မခင်ေး မဟို ်   န ိုင်ငံတ ေးတလောက္ ွေင်  င်တပေါ်တက္ ော်ကက္ောေးသ မ ောေး၊ န ိုင်ငံ ဝန ်မ်ေးမ ောေး၊ 

တ ောင်သ လယ်သမောေးမ ောေး၊ အလိုပ် သမောေးမ ောေးစသည ် အလ ောတပေါင်ေး ၈ လ ောမှ ပိုဂ္ဂ ျုလ်တပေါင်ေး ၁,၀၀၀ 

တက္ ော်က္ ပေါဝင် တ ေးဆွေ ခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။်ပေါ ီစံိုဒီမ ိုက္တ စီလမ်ေးတကက္ောင်ေးတပေါ်၌ တလ ောက်္လှမေ်းလ က်္ 

 ှ သည ် မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင်လက်္နက်္ က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေးစွေော ှ တနပေါသည။် သ ိုို့ ော ွေင်  ပ်မတ ော်အတနမြင ် 



အဆ ိုပေါလက်္နက်္ က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေးနှင ် ၎င်ေး  ိုို့နှင ်ပ ်သက်္သည ် ပဋ ပက္ခမ ောေးက္ ို ခ ျုပ်ပင မ်ေးတအောင် 

ပင မ်ေးခ မေ်းတ ေးလမ်ေးတကက္ောင်ေးတပေါ်သ ိုို့ တခေါ်တဆောင် တမြ င်ှေး တဆောင် ွက်္တနသည ်အတမခအတနက္ ိုမ  

အခ  ျုွေ့န ိုင်ငံမ ောေးက္ သ  ှ မခင်ေးမ ှ ကက္ပေါ။ ဒီမ ိုက္တ စီလမ်ေးတကက္ောင်ေးတပေါ်သ ိုို့ တလ ောက်္လှမေ်းသည ်အခ  န်၌ 

န ိုင်ငံအ ွေင်ေး လက်္နက်္က္ ိုင်ပဋ ပက္ခမ ောေး ပတပ ောက်္တအောင် တဆောင် ွက်္ မည်ဟ တသောအခ က်္က္ ို 

 ပ်မတ ော်အတနမြင ် သ  ှ သည ်အ ွေက်္   ိုင်ေး င်ေးသောေးလက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေး အောေးလံိုေးက္ ို 

ပင မ်ေးခ မေ်းတ ေး လမ်ေးတကက္ောင်ေးတပေါ်သ ိုို့ တလ ောက်္လှမေ်းလောတစ န်နှင ် ၎င်ေး  ိုို့က္ ို  ပ်မတ ော်၏ 

အစ  ်အပ ိုင်ေးမြစ်တသော   ောေးဝင်လက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့အမြစ် ြွေ ွေ့စည်ေး တပေး န် တဆွေေးတနွေေးမှုမ ောေး 

မပျုလိုပ်ခ  ပေါသည်။ KNU ၊ KNPP ၊ KIA အြွေ ွေ့မ ောေးသည ် ပင မ်ေးခ မ်ေးတ ေးလမ်ေးတကက္ောင်ေးတပေါ်သ ိုို့ လ ိုက်္ပေါ 

တလ ောက်္လှမေ်းလောမခင်ေးမ ှ    လက်္နက်္ က္ ိုင်လမ်ေးစဉ်အ  ိုင်ေးသော ဆက်္လက်္တလ ောက်္လှမ်ေး 

ခ  ကက္ပေါသည်။ လက်္ ှ အခ  န် ွေင် မမန်မော  ပ်မတ ော်အ ွေင်ေး၌  ပ်မတ ော်က္  သ ိုို့ အသွေင်တမပောင်ေး၍ 

 ောဝန် မ်ေးတဆောင် သည ် ယခင် EAO အြွေ ွေ့မ ောေး  ပ် င်ေး ၂၀ တက္ ော် ှ ပေါသည။် ၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် 

မမန်မော  ပ်မတ ော်နှင ်အ   လက်္ ွေ တဆောင် ွက်္က္ော   ောေးဝင်လက်္နက်္က္ ိုင် အြွေ ွေ့မ ောေးအမြစ် 

 ည် ှ တနကက္ပေါသည။် အဆ ိုပေါအတမခအတနနှင ်ပ ်သက်္၍ မည်သ  က္မ တမပောကက္ောေးခ  မခင်ေး မ ှ ပေါ။ 

မမန်မောန ိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ မပည ်နှစ်၊ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်နှင ် ၂၀၂၀ မပည ်နှစ်  ိုို့ ွေင် အတ ွေတ ွေ တ ေွးတက္ောက်္ပွေ  ၃ 

ကက္ မ ်က္ င်ေးပခ  ပေါသည။် ၂၀၁၀ မပည ်နှစ် ွေင် က္ င်ေးပခ  သည ် အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ ၌ မမန်မောန ိုင်ငံ ှ  

ပမ ျုွေ့နယ်တပေါင်ေး ၃၃၀ အနက်္ ၃၂၅ ပမ ျုွေ့နယ် ွေင် အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ  က္ င်ေးပန ိုင်ခ  ပပီေး၂၀၁၅ 

ခိုနှစ် ွေင် က္ င်ေးပမပျုလိုပ်သည ် အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ ၌ ၃၂၃ ပမ ျုွေ့နယ်နှင ် ၂၀၂၀ မပည ်နှစ် ွေင် 

က္ င်ေးပသည ်    ယအကက္ မ ်အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ ၌ ၃၁၅ ပမ ျုွေ့နယ် ွေင် အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ  

က္ င်ေးပန ိုင်ခ  ပေါသည။် အတ ွေတ ွေ တ ေွးတက္ောက်္ပွေ မပျုလိုပ်န ိုင်သည ်နယ်တမမမ ောေး  မြည်ေးမြည်ေး 

က္ ဆင်ေးလောသည်က္ ို တ ွေွေ့ ှ  မညမ်ြစ်ပေါသည်။ အမှန်စင်စစ် ွေင် အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ  က္ င်ေးပ 

န ိုင်သည ် နယ်တမမအတ အ ွေက်္ မမင ် က်္လော မညမ်ြစ်တသော်လည်ေး အတ ွေတ ွေ တ ေွးတက္ောက်္ပွေ  

က္ င်ေးပန ိုင်သည ် နယ်တမမအတ အ ွေက်္ တလ ော နညေ်းလော မခင်ေးမှော   ိုင်ေးမပည် ည်ပင မ် တအေးခ မေ်းမှုမ ှ    

လက်္နက်္က္ ိုင်ပဋ ပက္ခမ ောေးနှင ် ပခ မ်ေးတမခောက်္မှုမ ောေး မြစ်ပွေောေးတနသည ် အ ွေက်္တကက္ောင ်မြစ်ပေါသည။် 

ဒီမ ိုက္တ စီစနစ် ွေင် အတ ွေတ ွေတ ေွးတက္ောက်္ပွေ  က္ င်ေးပ န ိုင်တ ေးမှော လွေန်စွေောအတ ေးကကီ္ေးသည ် အခ က်္ 

 စ်ခ က်္မြစ်ပေါသည။် မ တပေးခွေင ်ဆံိုေးရံှုေးမှု မ ောေးမြစ်တပေါ်တနမခင်ေးသည ် ဒီမ ိုက္တ စီစနစ်အ ွေက်္ 

တက္ောင်ေးမွေနမ်ှုမ ှ သည ် လက္ခဏော  စ် ပ်မြစ်ပေါသည။် အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ  ွေင် ဆနဒမ တပေး 

ပ ိုင်ခွေင ် ှ သည ် န ိုင်ငံသောေး စ်ဦေး စ်တယောက်္မက္ န် ဆနဒမ တပေးန ိုင်တ ေးသည် န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံ၏ အစ ိုေး ၊ 

သ ိုို့မဟို  ်   ိုင်ေးမပည် ောဝန်ယ  ောေးသည ် အြွေ ွေ့အစည်ေး  ိုို့၏  ောဝန်သော မြစ်ပေါသည။်   ိုို့တကက္ောင ် 

  ိုင်ေးမပည်၌ န ိုင်ငံတ ေး ညပ်င မတ်အေးခ မ်ေးမှု ှ တစတ ေးက္ ို ဦေးစောေးတပေး (၁) အမြစ် တဆောင် ွက်္သွေောေး 

မည်မြစ်ပေါသည်။  ိုင်ေးမပည်၌ န ိုင်ငံတ ေး အတမခအတန  ည်ပင မတ်အေးခ မ်ေးမှု  ှ တစတ ေး တဆောင် ွက်္ 

သည ်အခ  န် ွေင် ဒီမ ိုက္တ စီ အ  တဆောင် ွက်္ မည ်လမ်ေးစဉ်မ ောေးက္ ို ဒီမ ိုက္တ စီအ  တဆောင် ွက်္မခင်ေး 

မ ှ    အကက္မ်ေးြက်္လမ်ေးစဉ်မ ောေးက္ ို တ ေွးခ ယ၍် လိုပ်တဆောင်ခ  သည ်မြစ်စဉ်မ ောေးသည ် ၂၀၂၀ မပည ်နှစ် 

အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ  က္ င်ေးပမပျုလိုပ်ပပီေးသည ်အခ  န် ွေင် တပေါ်တပေါက်္ခ  ပေါ သည။် အကက္မ်ေးြက်္ 

လိုပ် ပ် မ ောေးလိုပ်တဆောင်ခ  သည ်အ ွေက်္ မမန်မောန ိုင်ငံ၌ ည်ပင မမ်ှု မ ှ သည ် အတမခအတန မ  ျုေး 

မြစ်ပွေောေးခ  ပေါသည။် ဒီမ ိုက္တ စီ လမ်ေးတကက္ောင်ေးအ  ိုင်ေး ဥပတဒအ  တမြ ှင်ေးတဆောင် ွက်္မည်ဆ ိုလ င် 



ယခိုက္  သ ိုို့မပဿနာမ ောေး မြစ်တပေါ်လောမည်မဟို ပ်ေါ။   ိုင်ေး င်ေးသောေးလက်္နက်္က္ ိုင် အြွေ ွေ့မ ောေးနှင ် 

မြစ်ပွေောေးလ က်္  ှ သည ်မပဿနာမ ောေးတကက္ောင ် လည်ေးတက္ောင်ေး၊အတ ွေတ ွေ တ ွေးတက္ောက်္ပွေ  က္ စစ ပန်ှင ် 

စပ်လ ဉ်ေး၍ မြစ်တပေါ်လောတသော မငင်ေးဆ ိုမှု(Decline) မပျုလိုပ်သည ်က္ စစ ပမ် ောေးတကက္ောင ်လည်ေးတက္ောင်ေး 

သက်္တ ောက်္ မှု ှ တနမခင်ေးက္ ို စဉ်ေးစောေးသံိုေးသပ ်န် လ ိုအပ်ပေါသည။်မမန်မောန ိုင်ငံ၌ အကက္မ်ေးြက်္ 

လိုပ်တဆောင် လ က်္ ှ သည ်က္ စစမ ောေး မြစ်တပေါ်တနသည ်က္ောလမ ောေးနှင ်   ိုင်ေး င်ေးသောေး လက်္နက်္ 

က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေး ည ်ှ သည ်က္ောလမ ောေး ွေင်အတ ွေတ ွေတ ွေးတက္ောက်္ပွေ က္ င်ေးပန ိုင်တ ေးအ ွေက်္ အခက်္ 

အခ မ ောေး မြစ်တပေါ်လ က်္ ှ ပေါသည။်န ိုင်ငံ က္ော အသ ိုက်္ အဝန်ေး အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ၌ 

မြစ်ပွေောေးလ က်္ ှ သည ် အကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေး၊   ိုက်္ခ ိုက်္မှုမ ောေးက္ ို  ပ် နိ်ု့တပေး န် တမပောကက္ောေးခ  ပေါသည်။ 

အကက္မ်ေးြက်္မှုက္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ တမပောကက္ောေး  မညဆ် ိုလ င ် အကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေးက္ ို မ မ   ိုို့က္ 

တဆောင် ွက်္တနမခင်ေးမဟို ်ပေါ။ အစ ိုေး နှင ် န ိုင်ငံ ဝန် မ်ေးမ ောေးက္ ို အကက္မ်ေးြက်္ သမောေးမ ောေးက္ 

လောတ ောက်္  ိုက်္ခ ိုက်္၍ သော မ မ   ိုို့အတနမြင ် မပန်လညခ်ိုခံ မခင်ေးမြစ်ပေါ သည။် အနီေးဆံိုေး 

မြစစ်ဉ်အတနမြင ် ယတနို့ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဩဂ္ို ်လ ၁၇  က်္ နံနက်္ပ ိုင်ေး ွေင်မနတတလေး  ိုင်ေး 

တဒသကကီ္ေး၏အတနာက်္ က်္ စစ်က္ ိုင်ေး  ိုင်ေးတဒသကကီ္ေး ှ   ံ ောေးတပေါ်၌ က္ောေး စ်စီေး တပေါ် ှ  ခ ီေးသည် 

မ ောေးအောေး အကက္မ်ေးြက်္သမောေးမ ောေးက္ ဓောေးစောခံလိုပ်၍ ပစ်ခ ်မှုမ ောေး မပျုလိုပ်ခ   ော ခ ီေးသညမ် ောေးနှင ် 

အဆ ိုပေါအကက္မ်ေးြက်္သမောေးမ ောေး တသဆံိုေးမှုမြစ်ပွေောေးခ  ပေါ သည။် ပညောတ ေးဝန် မ်ေးမ ောေး၊ က္ န်ေးမောတ ေး 

ဝန် မ်ေးမ ောေးက္ ို သ ်မြ ်မခင်ေး၊ သံဃော တ ော် မ ောေးက္ ို သ ်မြ ်မခင်ေး စသည ် 

အကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေးက္ ိုလည်ေး မပျုလိုပ်ခ  ကက္ပေါ သည။် အဆ ိုပေါအကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေးသည ် အတ ွေတ ွေ 

တ ေွးတက္ောက်္ပွေ မှ စ်ဆင ် မြစ်တပေါ် လောသည ် က္ စစမ ောေးမြစ်ပေါသည။် သ ိုို့ ော ွေင် န ိုင်ငံ က္ော 

အသ ိုက်္အဝန်ေးအတနမြင ် အဆ ိုပေါ အကက္မ်ေးြက်္မှုက္ စစမ ောေးက္ ို တမပောကက္ောေးမခင်ေးမ ှ    န ိုင်ငံတ ော် 

စီမအံိုပခ် ျုပ်တ ေး တက္ောင်စီ၏ အိုပခ် ျုပ်မှုက္ ို ဒီမ ိုက္တ စီနည်ေးလမ်ေးက္ စွေော တဆောင် ွက်္မခင်ေးမ ှ ဟ ၍ 

တမပောကက္ောေးလ က်္  ှ ပေါသည။် က္ိုလသမဂ္ဂအတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ၌ မြစ်ပွေောေးလ က်္  ှ သည ်က္ စစမ ောေး 

နှင ်ပ ်သက်္၍ အတမခအတနအမှနက်္ ို သံိုေးသပတ်စလ ိုပေါသည။် 

၅။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေး က္ ိုယစ်ောေးလှယ်၏ 

အပမ မမပ ်တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးန ိုင်တ ေး က္မ်ေးလှမ်ေးခ က်္နှင ် အောဆီယံ  ံို သတ ော  ညခီ က်္ ၅  ပအ်တပေါ် 

တဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေးမှု- အတမခအတနမ ောေးက္ ို တက္ောင်ေးမွေနစ်ွေော   န်ေးသ မေ်းန ိုင် န် နှစ်ဦေးနှစ်ြက်္ အမပန် 

အလှန်နာေးလည်ယံိုကက္ညမ်ှုမ ောေး လ ိုအပ်မညမ်ြစ်ပေါသည။်   ိုို့အမပင် တမမမပင် အတမခ အတနမနှ်မ ောေးက္ ို 

သ  ှ သံိုေးသပပ်ပီေး သ င်ေးပ ိုို့ င်မပမခင်ေးသည် တက္ောင်ေးမွေနမ်ည် ဆ ိုသည ် အခ က်္က္ ို မ မ အတနမြင ် 

လက်္ခံပေါသည။် ပ မ င်မပလ ိုသည ်အခ က်္မေှာ အတဆွေတ ော် နှင ်မ မ   ိုို့အကက္ောေး အပမ မမပ ် 

တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးမှုမ ောေးမပျုလိုပ်၍   ိုေး က်္မှုမ ောေး  ှ  တအောင် တဆောင် ွက်္သွေောေး န် အဆ ိုမပျု တမပောကက္ောေး 

လ ိုပေါသည။် ဒို  ယအခ က်္အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံအစ ိုေး အြွေ ွေ့က္ ို အသ အမှ ်မပျုမှုနှင ် မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို 

က္ိုလသမဂ္ဂ ွေင် အသ အမှ ်မပျုမည ်က္ စစမြစ်ပေါသည်။ မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို   ောေးဝင်က္ ိုယစ်ောေးမပျုမှုနှင ် 

မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို အသ အမှ ်မပျုမှုအခွေင ်အောဏောသည ် က္ိုလသမဂ္ဂအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်  ံ ွေင်မ ှ ပေါ။ 

မမန်မောန ိုင်ငံ၏က္ ိုယစ်ောေးမပျုမှုက္ ို အသ အမှ ်မပျုန ိုင်သညမ်ှော က္ိုလသမဂ္ဂအြွေ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံမ ောေး  ွေင်သော ှ ပေါ 

သည။် သ ိုို့မြစ်၍ က္ိုလသမဂ္ဂအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ် အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံအောေး က္ ညီန ိုင်မည ် 

နည်ေးလမ်ေးတပေါင်ေးစံိုက္ ို  ှောတြွေလ က်္ ှ ပေါသည်။ အောဆီယံနှင ် မမန်မောန ိုင်ငံအကက္ောေး သတ ော  ညီခ  သည ် 



 ံိုသတ ော  ညီခ က်္ ၅  ပ ်ွေင် ပေါဝင်သည ် အကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေး အမမန်ဆံိုေးခ ျုပ်ပင မေ်းတ ေးဟ သည ် 

အခ က်္  စ်ခ က်္ပေါဝင်ပေါသည။် အဆ ိုပေါအခ က်္သည ် မမန်မောန ိုင်ငံနှင ်ပ ်သက်္၍ အတမြ ေှာမှု 

မ ောေးမပျုလိုပ် ော ွေင် အတ ေးကကီ္ေးသည ်အခ က်္ စ်ခ က်္မြစ်ပေါသည။် မ မ သည ် မမန်မော န ိုင်ငံ ွေင် 

နှစ်ြက်္စလံိုေးမှ အကက္မ်ေးြက်္မှုမ ောေး မပျုလိုပ်တနသည်ဟ သည ်အခ က်္က္ ို ပ မဆံိုေးအသ အမှ ်မပျုခ  သ  

 စ်ဦေးမြစ်ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် တဆောင် ွက်္ တနသည ် မမန်မော နညေ်း၊ မမန်မော ဟန်မြင ် 

မပည်သ လ  ို၏ ဆနဒမ ောေးက္ ို အတက္ောင် အ ည် တြော်တဆောင် ွက်္သွေောေးမည်ဟ သည်  အသံိုေးအနှုန်ေးက္ ို 

ပ မဆံိုေး သံိုေးနှုန်ေး တမပောဆ ိုခ  သ  စ်ဦေးလည်ေး မြစ်ပေါသည။် မ မ အတနမြင ် “Myanmar Led, Myanmar 

Way” ဟ သည ် တဆောင်ပိုဒ်က္ ို အသ အမှ ်မပျုပေါသည်။ 

၆။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်၏ အမပျု သတ ောတဆောင်တသော 

 ံိုို့မပန်တဆွေေးတနွေေးခ က်္- အတဆွေတ ော်အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့  ပ်မံလောတ ောက်္က္ော တလ လောမှု 

မ ောေးမပျုလိုပ်ပပီေး အတမခအတနကက္ည ်၍ အမခောေးတသောပိုဂ္ဂ ျုလ်မ ောေးနှင ် တဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေးမှု မ ောေး မပျုလိုပ် 

သွေောေးမည်ဟို အ က်္ ွေင် တမပောကက္ောေးခ  ပေါသည။် အတဆွေတ ော်အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံမ ှ မပန်လည် 

 ွေက်္ခွေောပပီေးတနာက်္ သက်္ဆ ိုင် ောသ ိုို့ သ င်ေးပ ိုို့ င်မပ မည ် မြစ်ပေါသည်။   ိုသ ိုို့ သ င်ေးပ ိုို့ င် 

မပသည ်အခ  န် ွေင် ၎င်ေး  ိုို့ က်္က္ မည်က္  သ ိုို့  ံိုို့မပန်ပပီေး မညသ်ည ်မ ှ်ခ က်္မ ောေး တပေးအပ်မည် 

ဟ သည ်အခ က်္အတပေါ် ွေင် မ ောေးစွေော မ  ညပ်ေါသည။် အတဆွေတ ော်အတနမြင ် မည်သည ် 

အခ က်္မ ောေးက္ ိုတ ွေွေ့ ှ က္ော သက်္ ဆ ိုင် ောသ ိုို့ မညက်္  သ ိုို့ သ င်ေးပ ိုို့ င်မပ သွေောေးမည်ဟ သည ် 

အခ က်္အတပေါ်လည်ေး မ မ   ိုို့ အတနမြင ် တလ လောကက္ည ်ရှု မည်မြစ်ပေါသည်။ မ မ   ိုို့အကက္ောေး ွေင် 

 စ်ဦေးနှင ် စ်ဦေး ယံိုကက္ညမ်ှု ှ  န် လ ိုအပ်ပေါသည။်မ မ   ိုို့အတနမြင ် အကက္မ်ေးြက်္ လိုပ် ပ်မ ောေးက္ ို 

 ိုနို့်မပန် ော၌ အ  န် ိုင်ဆံိုေး  န်ေးသ မေ်းတဆောင် ွက်္လ က်္ ှ ပေါသည။် သ ိုို့ ော ွေင် မ မ   ိုို့အောေး   ိုက်္ခ ိုက်္ 

လောလ င် မမြစ်မတနမပန်လည်  ိုက်္ခ ိုက်္မှု မပျုလိုပ် မည်မြစ်ပေါ သည။်   ိုို့အမပင် မပညသ် လ  ိုက္ ို 

  ခ ိုက်္တအောင် မပျုလိုပ်လောလ င် မပန်လည်   ိုက်္ခ ိုက်္မှုမပျုလိုပ်သွေောေး မည်မြစ်ပေါသည။်မ မ အတနမြင ် 

အောဆီယံ ံို သတ ော   ညီခ က်္ ၅  ပန်ှင ်ပ ်သက်္၍ လက်္ ှ အခ  န်အ   မပန်လည ်ညည် န်ေး 

တမပောဆ ိုမခင်ေး(Refer) မ ှ တသေးပေါ။ မ မ   ိုို့ တမပောကက္ောေးတနသည ်အခ က်္ ၅  ပမ်ှော န ိုင်ငံတ ော်က္ 

က္ င ်သံိုေးတနသည ် ပင မ်ေးခ မ်ေးစွေောအ  ယဉှ် ွေ  တန  ိုင်တ ေးမ ကကီ္ေး ၅  ပ်မြစ်ပပီေး  စ်န ိုင်ငံနှင ် စ်န ိုင်ငံ 

မပည် ွေင်ေးတ ေးက္ စစမ ောေး ွေင် ဝင်တ ောက်္ စွေက်္ြက်္မခင်ေး မမပျု န်၊ န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံပ ိုင်နက်္နယ်န မ  ် 

 ည် ံ တ ေးနှင ် န ိုင်ငံ  စ်န ိုင်ငံ၏ အခ ျုပ်အမခောအောဏောက္ ို အမခောေး စ်န ိုင်ငံက္ တလေးစောေး န်၊ န ိုင်ငံ 

 စ်န ိုင်ငံနှင ် စ်န ိုင်ငံအကက္ောေး က္  ေးတက္ ော်  ိုက်္ခ ိုက်္မခင်ေးမမပျု န်  ိုို့သော ပေါဝင်ပေါ သည်။ မ မ   ိုို့ 

အတနမြင ် ပင မ်ေးခ မ်ေးစွေော အ  ယဉှ် ွေ တန  ိုင်တ ေးမ ကကီ္ေး ၅  ပ်နငှ ်အည ီ န ိုင်ငံ က္ောနှင ် 

ဆက်္ဆံတဆောင် ွက်္လ က်္ ှ ပေါသည။် အတဆွေတ ော် လောတ ောက်္သည ် ယခိုခ ီေးစဉ်သည ်   ောေးဝင် 

ခ ီေးစဉ်မြစ်ပပီေး လက်္ ှ  အတဆွေတ ော်  ည် ှ တနသည ် တန ောသည် န ိုင်ငံတ ော်သမမ ၏ 

ဧည ်ခန်ေးမမြစ်ပေါသည။်အတဆွေတ ော်အတနမြင ် အခ ျုပ်အမခောအောဏောပ ိုင်ဆ ိုင်သည ် မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ 

လောတ ောက်္မခင်ေးမြစ်ပေါသည်။ က္ိုလသမဂ္ဂ အြွေ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်သည ် မမန်မောန ိုင်ငံ၏ အဆ ိုမပျုခ က်္ 

က္ ို လက်္ ခံမခင်ေး မ ှ ပေါက္ အမခောေးဆနိ်ု့က္ င် က်္အြွေ ွေ့အစည်ေးမ ောေး၏ အဆ ိုမပျုခ က်္မ ောေးက္ ိုလည်ေး လက်္ခံ 

မခင်ေး မမပျုတစလ ိုပေါ။ 



၇။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေး က္ ိုယစ်ောေးလှယ်၏ 

မမန်မောန ိုင်ငံ အ ွေင်ေးမြစ်တပေါ်တနသည ် အတမခအတနမ ောေးအတပေါ် တမပောကက္ောေးခ က်္- မ မ  အတနမြင ် 

မမန်မောန ိုင်ငံ အတ ေးက္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ တ ောက်္မပ တဆွေေးတနွေေးန ိုင်သည ် အခွေင ်အောဏောသော ှ ပပီေး 

ဆံိုေးမြ ်ပ ိုင်ခွေင ်မ ှ ပေါ။ မ မ အတနမြင ် ယခိုက္  သ ိုို့လောတ ောက်္၍ တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးမခင်ေးသည် က္ိုလသမဂ္ဂ 

အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ် ၏ မှောကက္ောေးခ က်္မ ောေးက္ ို အတဆွေတ ော် ံသ ိုို့ လောတ ောက်္၍  ှင်ေးလင်ေးတမပောကက္ောေး 

တပေးမခင်ေးသောမြစ်ပေါသည။်အတဆွေတ ော်က္ ို တဆောင် ွက်္တစလ ိုသည ် အခ က်္ ၂ ခ က်္  ှ ပေါသည်။ 

အဆ ိုပေါအခ က်္ ၂ ခ က်္မေှာ မမန်မောန ိုင်ငံ၏တန ောတဒသအခ  ျုွေ့ ွေင် တလတကက္ောင်ေးမှ ဗံိုေးကက္   ိုက်္ခ ိုက်္မခင်ေး 

မမပျုလိုပ် န်နှင ် မပညသ် လ  ိုတန  ိုင် ော  ပ ်ွော မ ောေး၊ တနအ မမ် ောေးက္ ို မီေးရ ှုွေ့ြ က်္ဆီေးမခင်ေး 

မမပျုလိုပ် န်မြစ်ပေါသည။် 

၈။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်က္ မမန်မော န ိုင်ငံအ ွေင်ေး 

မြ့်စတပေါ်တနသည ် အတမခအတနမနှ်မ ောေးက္ ို  ိုနို့်မပန် တမပောကက္ောေးခ က်္- အခ က်္ ၂ ခ က်္နှင ်ပ ်သက်္၍ 

တဆွေေးတနွေေးလ ိုပေါသည်။ မ မ   ိုို့က္ ို လောတ ောက်္  ိုက်္ခ ိုက်္သည ် တသောင်ေးက္ န်ေးသ မ ောေး ည် ှ  ောတန ောသ ိုို့ 

ပစ်မှ  ် ောေး၍ မ မ   ိုို့ က်္က္   ိုက်္ခ ိုက်္မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် အဆ ိုပေါတသောင်ေးက္ န်ေးသ မ ောေးက္ မ မ   ိုို့က္ ို 

မ  ိုက်္ခ ိုက်္လ င် မ မ   ိုို့က္စ င်၍   ိုက်္ခ ိုက်္မညမ်ဟို ပ်ေါ။ လက်္နက်္က္ ိုင်၍ ဆနိ်ု့က္ င် 

  ိုက်္ခ ိုက်္မခင်ေးက္ ို မညသ်ည ်န ိုင်ငံ၊ မည်သည ်အစ ိုေး က္မ  လက်္ခံမည် မဟို ်ပေါ။ 

မပည်သ လ  ိုတန  ိုင် ော တနအ မမ် ောေး၊  ပ ်ွောမ ောေးက္ ို မီေးရ ှုွေ့သည ်က္ စစသည် လံိုေးဝမှောေးယွေင်ေးသည်ဟို 

မ မ အတနမြင ် တမပောကက္ောေးလ ိုပေါသည။် မမန်မော  ပ်မတ ော် အတနမြင ် မပည်သ လ  ိုက္ ို က္ောက္ွေယ် 

တစောင ်တ ှောက်္တနမခင်ေးမြစ်ပေါသည။် သ ောဝ တ ေးအနတ ောယ်မ ောေး မြစ်ပွေောေးသည ်အခ  န် ွေင်လည်ေး 

မ မ   ိုို့အတနမြင ် က္ယ်ဆယ်တ ေး လိုပ်ငန်ေးမ ောေးက္ ို တဆောင် ွက်္တပေးလ က်္ ှ ပေါသည။် ဥပမောအတနမြင ် 

တမပောကက္ောေး မည် ဆ ိုလ င ် မမန်မောန ိုင်ငံ ှ  ဒိုက္ခသညမ် ောေးက္ ို နီပွေန်တြောင်တဒေး ှင်ေးက္ က္ ညီတဆောင် ွက်္ 

တပေးတနသညမ် ောေး ှ ပေါသည်။  ိုို့အမပင် အမခောေးအြွေ ွေ့အစည်ေးမ ောေးက္က္ ညီတဆောင် ွက်္ တပေးတန 

သညမ် ောေးလည်ေး ှ ပေါသည။်သောမန်အောေးမြင ် စဉ်ေးစောေးကက္ည ်မည်ဆ ိုလ င်ပင် မ မ   ိုို့  ောဝန်ယ  တဆောင် ွက်္ 

တပေး မည  ် ဒိုက္ခသညမ် ောေးက္ ို မ မ   ိုို့က္ ဒိုက္ခတ ောက်္တစ န် တနအ မမ် ောေး မီေးရ ှုွေ့ြ က်္ဆီေးသည် 

ဟ တသောအခ က်္မေှာ မမြစ်န ိုင်သညက်္ ို သ  ှ န ိုင်ပေါ သည။်မပည်သ လ  ို၏တနအ မမ် ောေးအောေး မ မ   ိုို့က္ 

မီေးရ ှုွေ့ြ က်္ဆီေးသညဟ် တသော အခ က်္ က္ ို မ မ အတနမြင ် လံိုေးဝမငင်ေးဆ ိုပေါသည်။ 

၉။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေး က္ ိုယစ်ောေးလှယ်၏ 

မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် က္ိုလသမဂ္ဂ  ိုို့အကက္ောေး ဆက်္လက်္လက်္ ွေ  တဆောင် ွက်္န ိုင်တ ေး က္မ်ေးလှမ်ေး 

တမပောကက္ောေးမှု- မမန်မောန ိုင်ငံသည ် က္ိုလသမဂ္ဂအြွေ ွေ့ဝင်န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်ပပီေး တက္ောင်ေးမွေနတ်သော သမ ိုင်ေး 

တကက္ောင်ေး ှ ခ  တသော န ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်တသောတကက္ောင ် က္ိုလသမဂ္ဂ ွေင် မမန်မော န ိုင်ငံ 

မပန်လညပ်ေါဝင်န ိုင်တစတ ေးအ ွေက်္ က္ိုလသမဂ္ဂအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ် Mr. Antonio Guterres 

က္လည်ေးဆနဒ ှ ပေါသည။် မ မ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို  န်ြ ိုေး ောေး တလေးစောေးပေါသည။် 

ဒို  ယအခ က်္အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် အက္ ဉ်ေးသောေးမ ောေးက္ ို တသဒဏ်တပေးအပ်သည ် က္ စစနှင ် 

ပ ်သက်္၍ တဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေးလ ိုပေါသည။် မြစ်ပပီေး သောေးက္ စစမ ောေးမှော မြစ်ပ က်္ခ  ပပီေးတသောတကက္ောင ် 

တနာက်္ ပ်တသဒဏ် ခ မှ ်စီ င်သည ် က္ စစမ ောေးက္ ို သနာေးည ော ောမှု၊ လ သောေးခ င်ေး စောနာတ ောက်္ ောေး 

မှု  ိုို့မြင ်တ ောက်္ရှု၍ တမြတလ ော မှုမ ောေးက္ ို လိုပ်တဆောင်န ိုင်လ မ ်မည်ဟို မ မ အတနမြင ် ယံိုကက္ည်ပေါသည။် 



အတဆွေတ ော်က္ ိုယ်  ိုင်သညလ်ည်ေး သနာေးည ော ောမှု ှ သည ် ပိုဂ္ဂ ျုလ် စ်ဦေးမြစ်သည ် အ ွေက်္ 

တနာက်္တနာင် ွေင် တသဒဏ်ခ မ ှ်စီ င်မည ်က္ စစမ ောေးက္ ို သနာေးည ော ော မှု ှ စွေော ဆံိုေးမြ ်တဆောင် ွက်္တပေး 

န ိုင်လ မ ်မည်ဟို မ မ အတနမြင ် တမ ော်လင ်ပေါသည်။    ယအခ က်္အတနမြင ် လ သောေးခ င်ေး 

စောနာတ ောက်္ ောေးမှုဆ ိုင် ော အက္ အည ီ တပေးအပ်တ ေးက္ စစမ ောေးက္ ို မည်က္  သ ိုို့တဆောင် ွက်္ သွေောေးမည်နှင ် 

ပ ်သက်္၍ တဆွေေးတနွေေး လ ိုပေါသည။်လ သောေးခ င်ေးစောနာတ ောက်္ ောေးမှု ဆ ိုင် ော အက္ အည ီတပေးအပ်တ ေး 

က္ စစမ ောေးက္ ို Channel  စ်ခို  မှမဟို ်   အမခောေး ဆက်္သွေယ်တဆောင် ွက်္န ိုင်မည ် 

လမ်ေးတကက္ောင်ေးမ ောေးစွေောမှ စ်ဆင ် တဆောင် ွက်္သွေောေး န်   ိုက်္ ွေန်ေးတမပောကက္ောေး လ ိုပေါ သည်။မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ 

မလောတ ောက်္မ ီ အောဆီယအံလှည ်က္ ဥက္ကဋ္ဌ၏ မမန်မောန ိုင်ငံ ဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယ်စောေးလှယ် Mr. Prak 

Sokhonn နှင ်လည်ေး တ ွေွေ့ဆံိုခ  ပေါသည။် Mr. Prak Sokhonn သည် န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေး 

တက္ောင်စီအြွေ ွေ့ဝင်၊ အမ  ျုေးသောေး စည်ေးလံိုေးညညီွေ ်တ ေးနှင ် ပင မေ်းခ မ်ေးတ ေးတြော်တဆောင်မှု ည  န ှုင်ေးတ ေး 

တက္ော်မ ီဥက္ကဋ္ဌ၊ မပည်တ ောင်စိုအစ ိုေး အြွေ ွေ့ရံိုေးဝန်ကကီ္ေးဌောန(၁) မပည်တ ောင်စိုဝန်ကကီ္ေး ပင မေ်းခ မ်ေးတ ေး 

တဆွေေးတနွေေးတ ေးအြွေ ွေ့တခေါင်ေးတဆောင် ဒို  ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကကီ္ေး  ောမပည ်နှင ် တ ွေွေ့ဆံိုက္ော   ိုင်ေး င်ေးသောေး 

လက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေး ပေါဝငန် ိုင်မည ်နည်ေးလမ်ေးမ ောေးနှင ် ပ ်သက်္၍ တဆွေေးတနွေေးခ  သညဟ်ို သ  ှ   

ပေါသည။် မ မ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံမ ှ မပန်လညမ် ွေက်္ခွေောမီ အခ  န်  ှ မညဆ် ိုပေါက္ဒို  ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကကီ္ေး 

 ောမပည ်နှင ် တ ွေွေ့ဆံို တဆွေေးတနွေေးမှုမပျုလိုပ် လ ိုပေါသည။် ရို န် ိုင်ငံမခောေးတ ေးဝန်ကကီ္ေး Mr. Wang Yi 

မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ လောတ ောက်္ ခ  ခ  န် ွေင် အတဆွေတ ော်အတနမြင ် အောေးလံိုေးပေါဝင်တသော တဆွေေးတနွေေးပွေ မ ောေးနှင ် 

အမပျု သတ ော တဆောင်တသော တဆွေေးတနွေေးပွေ မ ောေး တဆောင် ွက်္သွေောေးမည်ဟို တမပောကက္ောေးခ  သညက်္ ို မ မ အတနမြင ် 

သ  ှ  ောေးပေါသည။် 

၁၀။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်က္ န ိုင်ငံတ ော် 

စီမအံိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီ၏ တဆောင် ွက်္တနမှုမ ောေးနှင ်ပ ်သက်္၍ တမပောကက္ောေးခ က်္- အောေးလံိုေး 

ပေါဝင်န ိုင်တသော တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးမှုနငှ ်ပ ်သက်္၍ လိုပ်တဆောင်လ က်္  ှ ပေါသည။်   ိုင်ေး င်ေးသောေး 

လက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေးနှင ်တ ွေွေ့ဆံိုသက္  သ ိုို့ မပည်တ ောင်စို တ ေွးတက္ောက်္ပွေ တက္ော်မ ှင် (UEC)အတနမြင ် 

လည်ေး သက်္ဆ ိုင် ောန ိုင်ငံတ ေးပေါ ီမ ောေးနှင ် တ ွေွေ့ဆံိုခ  ပေါသည။် ဒို  ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကကီ္ေး  ောမပည ် 

အတနမြင ်လည်ေး န ိုင်ငံတ ေးပေါ ီမ ောေး၊   ိုင်ေး င်ေးသောေးလက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေး နှင ်တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေး 

ခ  ပေါသည။် ဒို  ယဗ ိုလ်ခ ျုပ်ကကီ္ေး  ောမပည ်နှင ် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးလ ိုပေါက္ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဩဂ္ို ်လ ၁၈ 

 က်္ ွေင် တ ွေွေ့ဆံိုန ိုင် န် စီစဉ်တပေးမည်မြစ်ပေါသည။် မ မ   ိုို့အတနမြင ် အြွေ ွေ့အစည်ေးအောေးလံိုေးနှင ် 

တ ွေွေ့ဆံိုလ ိုတသော်လည်ေး န ိုင်ငံတ ော်က္ ိုဆနို့်က္ င်လ က်္  ှ သည ်အြွေ ွေ့မ ောေးနှင ် တ ွေွေ့ဆံိုတ ေး နှင ်ပ ်သက်္၍ 

တမပောကက္ောေး မည်ဆ ိုပေါက္ ၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် လိုပ်တဆောင်ခ က်္အောေးလံိုေး က္ ို ဦေးစွေော ပဆ် ိုင်ေး၍ 

  ောေးဝင်တ ွေွေ့ဆံိုမှုမပျုလိုပ် န် လ ိုအပ်ပေါသည။် ယင်ေးက္  သ ိုို့ မဟို  ်  လမ်ေးတ ေး ွေင် စက္ောေး 

တမပောသည ်ပံိုစံမ  ျုေးမြင ် တမပောဆ ို၍မ ပေါ။ Gentlemen’s Agreement က္ ိုလည်ေး မပျုလိုပ် န် 

လ ိုအပ်ပေါသည။် မ မ အတနမြင ်   ိုင်ေး င်ေးသောေးလက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေးနှင ် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေး န် ၂၀၂၂ 

ခိုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂  က်္ ွေင် ြ  ်တခေါ်ခ  ပေါသည။် လက်္ ှ အခ  န်၌   ိုင်ေး င်ေးသောေး လက်္နက်္က္ ိုင် အြွေ ွေ့ ၁၀ 

ြွေ ွေ့နှင ် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးခ  ပပီေးမြစ်ပေါသည။် လောမည ်  က်္သ တပ ် အ ွေင်ေး   ိုင်ေး င်ေးသောေး 

လက်္နက်္က္ ိုင်အြွေ ွေ့မ ောေးနှင ် ဒို  ယအကက္ မမ်ပန်လည် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေး မည်မြစ်ပေါသည်။   ိုို့အမပင် 

၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ စက်္ င် ောလ ွေင်    ယအကက္ မ ် မပန်လညတ် ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးမည်မြစ်ပေါသည။် 



န ိုင်ငံတ ေးပေါ ီမ ောေးနှင ် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေး လ က်္  ှ ပေါသည။်  ောေးဝင်မြစ်သည ်န ိုင်ငံတ ေးပေါ ီမ ောေးနှင ် 

အခ  န်မတ ွေး တ ွေွေ့ဆံို န ိုင်တသော်လည်ေး န ိုင်ငံတ ော်က္ ိုဆနိ်ု့က္ င်၍ အကက္မ်ေးြက်္  ိုက်္ခ ိုက်္တနသ မ ောေးနှင ် 

တဆွေေးတနွေေးသွေောေးမညဆ် ိုသည် အခ က်္မေှာလံိုေးဝမမြစ်န ိုင်ပေါ၊အကက္မ်ေးြက်္  ိုက်္ခ ိုက်္မှုမ ောေးလံိုေးဝမမြစ်တစ န် 

၎င်ေး  ိုို့ က်္က္ပ မဆံိုေး  ောဝန်ယ တဆောင် ွက်္တပေး မည်မြစ်ပေါ သည်။ ၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် ယင်ေးက္  သ ိုို့ 

 ောဝန်ယ တဆောင် ွက်္တပေးလ င် မ မ   ိုို့ က်္က္ တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးန ိုင်မည ်လမ်ေးစက္ ို  ှောတြွေတပေး 

သွေောေးမည်မြစ်ပေါသည။် တသဒဏ်ခ မ ှ် သည ်က္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ တမပောကက္ောေး မညဆ် ိုလ င ်မ မ   ိုို့ ွေင် 

ဥပတဒမပျုတ ေး၊ အိုပခ် ျုပ်တ ေးနှင ်   ောေးစီ င်တ ေး  ိုို့အ ွေက်္ အောဏော ှ တသော်လည်ေး ဥပတဒ၏ မပင်ပမှ 

တန၍ မည်သည ်က္ စစက္ ိုမ  တဆောင် ွက်္ခ  မခင်ေးမ ှ ပေါ။ ၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် လွေန်စွေောဆ ိုေး ွောေး သည ်မပစ်မှုမ ောေးက္ ို 

က္ ျုေးလွေန်ခ  တသောတကက္ောင ် ယင်ေးက္  သ ိုို့ အမပစ်တပေးအတ ေးယ ခံ မခင်ေး မြစ် ပေါသည။် ၎င်ေး  ိုို့အနက်္အခ  ျုွေ့မှော 

လ  ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ဦေးက္ ို သ ်မြ ်ခ   သ မ ောေးမြစ်ပေါသည။် အတဆွေတ ော်အတနမြင ် အတဆွေတ ော်၏ 

မ  ်တဆွေသောေးခ င်ေးမ ောေး အသ ်ခံ လ င် မည်က္  သ ိုို့ ခံစောေး မည်က္ ို တမေးမမန်ေးလ ိုပေါသည။်   ိုက်္သင ်တသော 

အတ ေးယ မှုမ ောေးက္ ိုမပျုလိုပ် မည်မြစ်ပပီေး၊ န ိုင်ငံ၏  ောေးဥပတဒစ ိုေးမ ိုေးတ ေးအ  ယင်ေးက္  သ ိုို့ အမပစ်တပေး 

တဆောင် ွက်္မခင်ေးမြစ်ပေါသည်။ 

၁၁။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေး က္ ိုယစ်ောေးလှယ်၏ 

က္တလေးသ ငယ်မ ောေး အတ ေးယ တဆောင် ွက်္မှုနှင ်ပ ်သက်္၍ တမပောကက္ောေး ခ က်္- က္ိုလသမဂ္ဂ အ ွေင်ေး 

တ ေးမှ ေးခ ျုပ် Mr. Antonio Guterres အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို က္ ညီတပေးန ိုင်မည ်နညေ်းလမ်ေးအောေး ှောတြွေ၍ 

မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို န ိုင်ငံ  က္ောအသ ိုက်္အဝန်ေးသ ိုို့ မပန်လည်တခေါ်တဆောင်တပေးန ိုင် န် စ  ်အောေး က်္သန် 

လ က်္ ှ  ပေါသည။် မမန်မောန ိုင်ငံအတနမြင ် ြမ်ေးဆီေး  န်ေးသ မေ်း ောေးသည ် န ိုင်ငံတ ေး အက္ ဉ်ေးသောေး မ ောေးက္ ို 

မပန်လညလ်  ်တပေးမညဆ် ိုလ င ် န ိုင်ငံ က္ော၏ မမန်မောန ိုင်ငံအတပေါ် ယံိုကက္ညမ်ှု မ ောေး ပ ိုမ ိုမမင ် 

 က်္လောမည်မြစ်ပေါသည်။ ယင်ေးက္  သ ိုို့ န ိုင်ငံတ ေးအက္ ဉ်ေးသောေးမ ောေးက္ ို မပန်လည်လ  ်တပေး န်မေှာ 

ခက်္ခ သည ်က္ စစ  စ်ခိုမြစ်သညက်္ ိုလည်ေး မ မ အတနမြင ် သ  ှ  ောေးပေါသည။်   ိုို့အမပင် မမန်မောန ိုင်ငံက္ 

ြမ်ေးဆီေး  န်ေးသ မေ်း ောေးသည ် ဩစတက ေးလ  စီေးပွေောေးတ ေးပညော ှင် Mr. Sean Turnell က္ ို မပန်လ  ် 

တပေးမည်ဆ ိုလ င် မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် ဩစတက ေးလ န ိုင်ငံအကက္ောေး ခ စ်ကက္ည ်င်ေးနှီေးမှုနငှ ် ဆက်္ဆံမှုက္ ို 

တြော်ည န်ေးမပသ န ိုင်သည ်အတမခအတန စ်ခိုမြစ်တပေါ်လောမည်မြစ်ပေါသည်။ အတဆွေတ ော် အတနမြင ် 

က္တလေးငယ်မ ောေး၏ ပညောတ ေးနှင ်ပ ်သက်္၍ ဦေးစောေးတပေးတဆောင် ွက်္သည်က္ ိုလည်ေး မ မ အတန 

မြင ်သ  ှ  ောေးပေါသည။် သ ိုို့မြစ်၍ အက္ ဉ်ေးတ ောင်အ ွေင်ေး၌ ြမ်ေးဆီေး  န်ေးသ မေ်း  ောေးသည ် က္တလေးငယ် 

မ ောေး ှ ပေါက္ မပန်လညလ်  ်တပေး န် မ မ အတနမြင ် တမ တော  ပ်ခံလ ိုပေါသည။် 

၁၂။ န ိုင်ငံတ ော်စီမအံိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်က္ အတ ေးယ  တဆောင် ွက်္မှုမ ောေး 

နှင ်ပ ်သက်္၍ ဥပတဒမ ောေးနှင ်အညီ တဆောင် ွက်္တနမှုအောေး  ိုနို့်မပန် တမပောကက္ောေးမှု- က္တလေးငယ်မ ောေးနှင ် 

ပ ်သက်္၍ တဆွေေးတနွေေး မညဆ် ိုလ င ်မ မ   ိုို့ အတ ေးယ  ြမ်ေးဆီေး  န်ေးသ မ်ေး ောေးသည ် က္တလေးငယ်မ ောေး၌ 

အသက်္ ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ် အ ွယ် လ ငယ်အနည်ေးစိုပေါဝင်ပေါသည။် ၎င်ေး  ိုို့နှင ်ပ ်သက်္၍လည်ေး 

မ မ   ိုို့အတနမြင ် အသက်္ည ောဆံိုေး အတ ေးယ တဆောင် ွက်္မှုမ ောေး မပျုလိုပ်ခ  ပေါသည်။ Mr. Sean Turnell 

က္ စစ ွေင်လည်ေး ဩစတက ေးလ န ိုင်ငံအစ ိုေး အတနမြင ် အမပျုသတ ောတဆောင်သည ် လိုပ်တဆောင်ခ က်္မ ောေး 

တဆောင် ွက်္မည်ဆ ိုလ င် မ မ   ိုို့အတနမြင ် အဆ ိုပေါက္ စစနှင ် ပ ်သက်္၍  င်ေးမောစွေောတဆောင် ွက်္ မည ် 

အတမခအတနမ  ျုေးမ ှ ပေါ။ Mr. Sean Turnell က္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ စစ်တဆေးတ ွေွေ့ ှ  သည ် 



အခ က်္အလက်္မ ောေးမှော ၎င်ေးအောေး ကကီ္ေးတလေးတသောမပစ်ဒဏ်ခ မ ှ်န ိုင်သည ် သက်္တသအတ ောက်္အ ောေး 

မ ောေးမြစ်ပေါ သည်။ မမန်မောန ိုင်ငံ၌ အကက္မ်ေးြက်္သမောေးမ ောေး၏ အကက္မ်ေးြက်္သ ်မြ ်မှုမ ောေးတကက္ောင ် 

အမပစ်မ  မပည်သ  ၃,၅၀၀ ဦေးခနို့် တသဆံိုေးခ   ပေါသည။် အဆ ိုပေါတသဆံိုေးသ မ ောေးမှော မပစ်မှု စ်စံို စ် ော 

က္  ေးလွေန်မခင်ေးမ ှ    သ ်မြ ်ခံခ   သ မ ောေးမြစ်ပေါသည။်အမပစ်မ  မပည်သ မ ောေးတသဆံိုေးမှု ွေင် တက္ ောင်ေး 

ဆ ော၊ ဆ ောမ ၄၈ ဦေး၊ က္ န်ေးမောတ ေးဝန် မ်ေး ၁၂ ဦေး၊ သံဃောတ ော် ၅၃ ပေါေး၊ သီလ ှင် ၁ ပေါေးနှင ် 

က္တလေးသ ငယ် ၈၂ ဦေးပေါဝင်ပေါသည။် အဆ ိုပေါတသဆံိုေးသ မ ောေး၏ မ  မ ောေး၊ တဆွေမ  ျုေးသောေးခ င်ေးမ ောေးက္ ို 

မ မ   ိုို့အတနမြင ် မည်က္  သ ိုို့ နှစ်သ မ ်တပေး မညက်္ ို သ  ှ လ ိုပေါ သည။် က္ိုလသမဂ္ဂအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ် Mr. 

Antonio Guterres သည ် က္မဘော  စ်ဝန်ေးလံိုေးက္ ို က္ ိုယ်စောေးမပျုသ  စ်ဦေးမြစ်သက္  သ ိုို့ မ မ သညလ်ည်ေး 

မမန်မောန ိုင်ငံက္ ို က္ ိုယစ်ောေးမပျုသ  စ်ဦေးမြစ်ပေါသည။် သ ိုို့မြစ်၍ မ မ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ၌  ည်ပင မ် 

တအေးခ မေ်းမှု  ှ တ ေး၊   ောေးဥပတဒစ ိုေးမ ိုေးတ ေး၊ ဒီမ ိုက္တ စီ တြော်တဆောင်တ ေး  ိုို့နှင ် ပ ်သက်္၍  ောဝန်ယ  

တဆောင် ွက်္သွေောေးမည်မြစ်ပေါသည။် 

၁၃။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယစ်ောေး လှယ်၏ 

 ဂ္ဂေါလီက္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ တဆွေေးတနွေေးခ က်္ပဉ္စမ တမမောက်္ အခ က်္အမြစ် မမန်မောန ိုင်ငံနှင ် 

 ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံ  ိုို့အကက္ောေး မြစ်ပွေောေးလ က်္ ှ သည ်က္ စစ ပက်္ ို တဆွေေးတနွေေးလ ိုပေါသည။် မ မ အတနမြင ် 

မမန်မောန ိုင်ငံမှ မပန်လည် ွေက်္ခွေောပပီေးတနာက်္  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံသ ိုို့ ဆက်္လက်္သွေောေးတ ောက်္မည် 

မြစ်သည ် အ ွေက်္ မမန်မောန ိုင်ငံ က်္မှ  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံသ ိုို့ တ ောက်္ ှ တနသည ် ဒိုက္ခသည် ၁ ဒသမ ၂ 

သန်ေးတက္ ော် က္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ တဆွေေးတနွေေးလ ိုပေါသည။် လက်္ ှ  အခ  န် ွေင်မမန်မောန ိုင်ငံအစ ိုေး နှင ် 

 ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံ အစ ိုေး   ိုို့အကက္ောေး သတ ော   ညီမှုမ ောေးမပျုလိုပ်၍ ဒိုက္ခသညမ် ောေး တန ပ် 

မပန်လောန ိုင်တ ေးအ ွေက်္ တဆောင် ွက်္တန သည ်က္ စစမ ောေး ှ သညဟ်ို သ  ှ  ောေးပပီေး Pilot Project အတနမြင ် 

ဒိုက္ခသည်ဦေးတ  ၁,၀၀၀ တက္ ော်က္ ိုတန ပ်သ ိုို့ မပန်လည်ပ ိုို့တဆောင် တပေးခ  ပပီေးမြစ်သည်ဟို သ  ှ  ောေးပေါသည်။ 

 ခ ိုင်မပည်နယ်သ ိုို့ ဒိုက္ခသညမ် ောေး လံိုခခံျုတ ေးက္င်ေးစွေော မပန်လောန ိုင်တ ေးနှင ် ၎င်ေး  ိုို့၏ တ  ညှ်ြွေွံေ့ပြ ျုေး 

  ိုေး က်္တ ေးအ ွေက်္ မညက်္  သ ိုို့ စီစဉ်တဆောင် ွက်္သွေောေးန ိုင်မည ် ဟ သည ် က္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ 

တဆွေေးတနွေေးတမပောကက္ောေးလ ိုပေါသည။်(မှ ်ခ က်္-က္ိုလသမဂ္ဂ အတ ွေတ ွေ အ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ 

မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ောအ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ် အတနမြင ် ၎င်ေးက္ စစအောေး တဆွေေးတနွေေး ော ွေင် ရ ိုဟင်ဂ္ ောဟ ၍ 

တမပောဆ ိုသံိုေးနှုန်ေးခ  မခင်ေး မ ှ တကက္ောင်ေး တ ွေွေ့ ှ  သည်။) 

၁၄။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်က္  ဂ္ဂေါလီ 

က္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍နှစ်န ိုင်ငံသတ ော  ညီခ က်္မ ောေး၊ ဥပတဒမ ောေးနှင ်အညီတဆောင် ွက်္ တနမှုက္ ို 

 ှင်ေးလင်ေးမှု-  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံနှင ်ပ ်သက်္၍ မ မ   ိုို့အတနမြင ်  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံသ ိုို့  ွေက်္တမပေး 

  မ်ေးတ ေှာင်ခ  သည ်  ဂ္ဂေါလီမ ောေးက္ ို မပန်လည်လက်္ခံတ ေးနှင ်ပ ်သက်္၍ သတ ော  ညီမှု 

 ှ ခ  ပေါသည။်မမန်မော- ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်နစှ်န ိုင်ငံအကက္ောေး အဆ ိုပေါက္ စစနှင ် ပ ်သက်္၍ ၁၉၉၂ ခိုနှစ်၌ 

သတ ော  ညီခ  သည ် အခ က်္ ၄ ခ က်္ ှ ပေါသည်။ ပ မအခ က်္မေှာ မ မ သတ ောဆနဒအတလ ောက္ ်

မပန်လညဝ်င်တ ောက်္လောသ မ ောေး မြစ် န်နှင ် အမခောေးအခ က်္မ ောေးအတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် 

တမွေေးြွေောေးခ  သ မ ောေး၊ မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင်တန  ိုင်သည ် သက်္တသအ ောက်္အ ောေးမပန ိုင်သ မ ောေးမြစ် န်ဟ ၍ 

မြစ်ပေါ သည။်   ိုို့အမပင် မ မ   ိုို့အကက္ောေး အဆ ိုပေါသတ ော  ညီခ က်္ ၄ ခ က်္အောေး ၂၀၁၇ ခိုနှစ် ွေင် အခ က်္ 

၁ ခ က်္  ပ်မံ  ိုေး၍ သတ ော  ညီမှုက္ ိုမပျုလိုပ်ခ  ပေါသည။် ယင်ေး ပ်  ိုေးအခ က်္မေှာ တမွေေးြွေောေးခ  သ မ ောေး 



အတနမြင ်   ောေးရံိုေးမှ တ ောက်္ခံခ က်္မ ောေး ပေါ ှ  န်ဟ ၍မြစ်ပေါသည်။ မ မ   ိုို့အတနမြင ် ၎င်ေး  ိုို့က္ ို 

မပန်လညလ်က်္ခံတပေးမည်ဟို တမပောကက္ောေးခ  ပေါသည်။ ၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ မပန်လည် 

ဝင်တ ောက်္ လောခ  မခင်ေးမ ှ ပေါ။ ဒိုက္ခသညမ် ောေး စော င်ေးနှင ်ပ ်သက်္၍  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံ သ ိုို့ 

တ ောင်ေးခံခ   ော ွေင် နှစ်န ိုင်ငံအကက္ောေး သတ ော  ညီ ောေးသည ်ပံိုစံအ  ိုင်ေး တပေးအပ်မခင်ေးမ ှ    ၎င်ေး  ိုို့ 

တပေးအပ်လ ိုသည ်ပံိုစံမြင ်သောစော င်ေးမ ောေးတပေးအပ်လောသည ်အ ွေက်္မ မ   ိုို့အတနမြင ် ဆက်္လက်္စစ်တဆေး 

တဆောင် ွက်္န ိုင်မခင်ေးမ ှ ခ  ပေါ။ မမန်မောန ိုင်ငံ၌ လ ဦေးတ  ၅၅ သန်ေးခနို့် ှ ပပီေး ၅  ောခ ိုင်နှုန်ေးမှော အစစလောမ် 

 ောသောဝင်မ ောေးမြစ်ကက္ပေါသည။် မမန်မော န ိုင်ငံ ွေင် အစစလောမ် ောသောနှင ်ပ ်သက်္၍ မည်သည ် 

မပဿနာ စ်စံို စ် ောမ  မြစ်ပွေောေးခ  မခင်ေးမ ှ ပေါ။ယင်ေးက္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ အတဆွေတ ော်အတနမြင ် 

 ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ် န ိုင်ငံသ ိုို့ သွေောေးတ ောက်္၍ တဆွေေးတနွေေးမှုမ ောေးမပျုလိုပ်န ိုင်သည ်အမပင် မ မ   ိုို့အတနမြင ်လည်ေး 

ယင်ေးက္ စစ ပအ်ောေးအခ  န်မတ ွေး မပန်လည်တဆွေေးတနွေေးတပေး န် အသင ် ှ ပေါသည။် မ မ   ိုို့  က်္က္ 

အကက္ မက်က္ မြ်  ်တခေါ်ခ  တသော်လည်ေး၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် အတကက္ောင်ေးအမ  ျုေးမ  ျုေး မပ၍ ဆက်္လက်္ 

တဆောင် ွက်္မခင်ေးမ ှ  ခ  မခင်ေးမြစ်ပပီေး အဓ က္မပဿနာ ပ်မှော ၎င်ေး  ိုို့ သည ်  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံသောေး 

မဟို တ်သော  ဂ္ဂေါလီလ မ  ျုေးမ ောေးသောမြစ်တသော် လည်ေး ၎င်ေး  ိုို့ က်္က္ က္ ိုယ ်က္ ိုယ်က္ ိုယ ်ရ ိုဟင်ဂ္ ောဟ ၍ 

အမည် ပ်က္ော တဆောင် ွက်္ တနမခင်ေးက္ ို မ မ   ိုို့အတနမြင ်လံိုေးဝလက်္ခံန ိုင်မှုမ ှ မခင်ေးပင် မြစ်ပေါသည်။ 

 ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ် န ိုင်ငံသ ိုို့ တ ောက်္ ှ တနတသော ဒိုက္ခသညမ် ောေးက္ ို မမန်မောန ိုင်ငံ၏ဥပတဒအ  မပန်လည် 

စ စစ်လက်္ခံတပေးသွေောေးမည်မြစ်ပပီေး ဥပတဒအ  တဆောင် ွက်္မခင်ေးမ ှ    န ိုင်ငံ က္ောမှ  စ်ဆင ် 

တ ောင်ေးဆ ို၍ လိုပ်တဆောင်မခင်ေးက္ ို လက်္ခံန ိုင်မခင်ေး မ ှ ပေါ။ မ မ   ိုို့အတနမြင ်  ဂ္ဂေါလီမ ောေးက္ ို 

လံိုေးဝလက်္ခံန ိုင်မခင်ေးမ ှ ဟို တမပောကက္ောေးတနမခင်ေးမဟို ်   ၎င်ေး  ိုို့ အတနမြင ် မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် 

  ောေးဝင်တန  ိုင်ခ  သည ် အတ ောက်္အ ောေး မပသ န ိုင်မည်ဆ ိုလ င် လက်္ခံတပေးသွေောေးမည်မြစ်ပေါသည်။ 

အဆ ိုပေါက္ စစနှင ်ပ ်သက်္၍ အ မန်ီေးခ င်ေးန ိုင်ငံမ ောေးမြစ်တသော  ရို န် ိုင်ငံနှင ် အ နဒ ယန ိုင်ငံ  ိုို့သ ိုို့လည်ေး 

က္ ညီတပေးန ိုင် တ ေး တမ တော ပ်ခံ ောေးပေါသည။်မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် အ မန်ီေးခ င်ေးန ိုင်ငံ ၅ န ိုင်ငံ ှ ပပီေး 

 ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံမှအပ အမခောေး ၄ န ိုင်ငံနှင ် ဆက်္ဆံတ ေးတက္ောင်ေးမွေန်ပေါသည်။  ဂ္ဂလောေးတဒ  ှ်န ိုင်ငံသည် 

မမန်မောန ိုင်ငံ၏ အ မန်ီေးခ င်ေးန ိုင်ငံမြစ်ပပီေး နယ်န မ  ်ခ င်ေး   စပ်လ က်္ ှ တသောန ိုင်ငံ စ်န ိုင်ငံမြစ်ပပီေး 

မ မ   ိုို့အတနမြင ် အ မန်ီေးခ င်ေးန ိုင်ငံနှင ် ပ ်သက်္၍ တ ေွးခ ယ်ပ ိုင်ခွေင ်မ ှ ပေါ။ မည်သ ိုို့ပင်ဆ ိုတစက္ောမ  

အမပျုသတ ောတဆောင်သည ် ဆက်္ဆံတ ေးမြင ် ဆက်္ဆံတဆောင် ွက်္သွေောေး မည်မြစ်ပေါသည။် 

၁၅။ က္ိုလသမဂ္ဂအတ ွေတ ွေအ ွေင်ေးတ ေးမှ ေးခ ျုပ်၏ မမန်မောန ိုင်ငံဆ ိုင် ော အ  ေးက္ ိုယစ်ောေး လှယ်၏ 

န ိုင်ငံတ ော်၏အ  ိုင်ပင်ခံပိုဂ္ဂ ျုလ်တဟောင်ေးနှင ်ပ ်သက်္၍တဆွေေးတနွေေးခ က်္- တနာက်္ဆံိုေးအခ က်္အတနမြင ် 

တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ည်က္ ို   ောေးဝင်မပစ်ဒဏ် မ ောေး ခ မှ ်မခင်ေးမမပျုလိုပ်မီ ၎င်ေး၏တနအ မသ် ိုို့ မပန်လည် 

ပ ိုို့တဆောင်န ိုင်တ ေးက္ စစမြစ်ပေါ သည။် မ မ အောေး တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ညန်ှင ် တ ွေွေ့ဆံိုတဆွေေးတနွေေးခွေင ်မပျု န် 

တ ောင်ေးဆ ိုလ ို ပေါသည်။ မမန်မောန ိုင်ငံ ွေင် မြစ်တပေါ်တနတသော က္ စစ ပ်မ ောေးနှင ်ပ ်သက်္၍ သတ ော ောေး 

က္ွေ လွေ တနသ မ ောေးအကက္ောေး ည  န ှုင်ေးတဆောင် ွက်္တပေးန ိုင်မည ် ပိုဂ္ဂ ျုလ် စ်ဦေးအမြစ် ရှုမမင်  ောေးပေါသည။် 

၁၆။ န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ န ိုင်ငံတ ော်ဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ်က္ န ိုင်ငံတ ော်၏ အ  ိုင်ပင်ခံ 

ပိုဂ္ဂ ျုလ်တဟောင်ေးနှင ်ပ ်သက်္၍ အတ ေးယ တဆောင် ွက်္တနမှုမ ောေးအတပေါ်  ှင်ေးလင်ေးတဆွေေးတနွေေးမှု - 

တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ညအ်တနမြင ် ၎င်ေး၏မ ခင်နှင ်အ   ၁၉၆၀ မပည ်နှစ် ွေင် န ိုင်ငံမခောေးသ ိုို့  ွေက်္ခွေော 

သွေောေးပပီေး မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ မပန်လညတ်န  ိုင်မခင်ေးမ ှ    မ ခင် မြစ်သ ၏ က္ န်ေးမောတ ေး 



အတမခအတနတကက္ောင ်သော ၁၉၈၈ ခိုနှစ် ွေင် မမန်မောန ိုင်ငံသ ိုို့ မပန်လညတ် ောက်္ ှ လောပပီေး မမန်မောန ိုင်ငံ၏ 

န ိုင်ငံတ ေးက္ စစမ ောေး ွေင် ပေါဝင်တဆောင် ွက်္ ခ  မခင်ေးမြစ်ပေါသည။် မ မ အတနမြင ် တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ညန်ှင ် 

ကက္ မြ်န်မ ောေးစွေော တ ွေွေ့ဆံို ခ  ြ ေးပေါသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝေါ ီလ ွေင် တနာက်္ဆံိုေးအကက္ မတ် ွေွေ့ခ  ပေါသည်။ 

တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ည်က္ ို ဥပတဒတကက္ောင်ေးအ  မ စော င်ေးမှောေးယွေင်ေးမှုမ ောေးက္ ို တမြ င်ှေး တဆောင် ွက်္တပေး န် 

တ ောင်ေးဆ ိုခ  ပေါသည။် မ မ   ိုို့ က်္က္ ယင်ေးက္  သ ိုို့ တ ောင်ေးဆ ို မှုမ ောေးမပျုလိုပ်ခ  တသော်လည်ေး 

ဥပတဒတကက္ောင်ေးအ  တမြ ှင်ေးတဆောင် ွက်္မခင်ေး မ ှ သည ် အမပင် ဥပတဒနှင ်မတလ ော်ညီသည ် 

လိုပ်တဆောင်ခ က်္မ ောေး တဆောင် ွက်္ခ  သည ်အ ွေက်္ တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ည် အတပေါ် အတ ေးယ  

တဆောင် ွက်္မှုမ ောေး လိုပ်တဆောင်ခ   မခင်ေး မြစ်ပေါသည်။ တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ည ်အတနမြင ် ယင်ေးက္ စစ ပ် 

အောေး ဥပတဒတကက္ောင်ေး အ တမြ င်ှေးတဆောင် ွက်္ခ  မည် ဆ ိုလ ငလ်က်္ ှ မြစ်တပေါ်တနသည ် က္ စစမ ောေး 

လံိုေးဝမြစ်လောမည် မဟို ်ပေါ။ ၎င်ေး  ိုို့အတနမြင ် ယင်ေးက္ စစ ပအ်ောေး ဥပတဒတကက္ောင်ေးအ  တမြ င်ှေး 

တဆောင် ွက်္မှု မမပျုန ိုင်သည ် အတကက္ောင်ေးအ င်ေးမ ောေးစွေော  ှ ပေါသည။် ယင်ေးက္ စစ ပ်အောေး မ မ   ိုို့အတနမြင ် 

၎င်ေးအောေး ဥပတဒနှင ်အညီ သောတဆောင် ွက်္သွေောေးမည်မြစ်ပေါတကက္ောင်ေး၊ ၎င်ေးအတပေါ်ဥပတဒအ    ောေးစီ င်မှု 

က္ စစမ ောေး ပပီေးဆံိုေးပပီေးတနာက်္ မ မ   ိုို့၏ လိုပ်တဆောင် ခ က်္အတပေါ်  ံိုို့မပန်လောမှုမ ောေးက္ ိုမ  ည်၍ 

၎င်ေးအတပေါ်စဉ်ေးစောေးတဆောင် ွက်္ သွေောေးမည်မြစ်ပေါသည။် မ မ အတနမြင ် တဒေါ်တအောင်ဆန်ေးစိုကက္ညအ်တပေါ် 

ယခို က်္ပ ိုမ ို အတ ေးယ  တဆောင် ွက်္မှုမ ောေးမပျုလိုပ်န ိုင်တသော်လည်ေး သက်္ည ောတသောအောေးမြင ် မမပျုလိုပ် 

ခ  မခင်ေး မြစ်ပေါသည။် သ ိုို့ ော ွေင် ဒီမ ိုက္တ စီနှင ် ဒီမ ိုက္တ စီက္ ို ဆနိ်ု့က္ င်သည ် အ ောက္ ို 

ဦေးစောေးတပေးန ှုင်ေးယှဉ်လောလ င် မ မ အတနမြင ် ဒီမ ိုက္တ စီက္ ိုဦေးစောေးတပေး၍ တဆောင် ွက်္ 

မည်မြစ်တသောတကက္ောင ် လိုပ်တဆောင်သင ်လိုပ်တဆောင်  ိုက်္သညမ် ောေး လိုပ်တဆောင်ပပီေး လ င် မ မ အတနမြင ် 

၎င်ေးအတပေါ် စဉ်ေးစောေးဆံိုေးမြ ်သွေောေးမည်မြစ်ပေါသည။်   ောေးစွေ ဆ ိုမခင်ေး က္ စစ ပ်အောေး ဥပမောအတနမြင ် 

တမပောကက္ောေး မည်ဆ ိုလ င်မတလေး ှောေး န ိုင်ငံဝန်ကကီ္ေးခ ျုပ် တဟောင်ေး Mr. Najib Razak က္ ို   ောေးရံိုေးမှ 

ဆံိုေးမြ ်ခ က်္ခ မှ ်ခ  ပေါသည။် တ ောင်က္ ို ီေးယောေးန ိုင်ငံသမမ တဟောင်ေး Ms. Park Geun-hye က္ ိုလည်ေး 

ဥပတဒအ လိုပ်တဆောင်ခ  ပေါသည။် ၎င်ေး  ိုို့သည ်န ိုင်ငံတ ေးသမောေးမ ောေးမြစ်သည ်အမပင် ဥပတဒက္ ိုနာေးလည် 

သတ ောတပေါက္၍် လ ိုက်္နာ သည ်သ မ ောေးမြစ်တသောတကက္ောင ် ဥပတဒအ   င်ဆ ိုင်၍ မပန်လညတ်မြ ှင်ေး န် 

 ောဝန် ှ ပေါသည။် အလောေး   မ မ   ိုို့အတနမြင ်လည်ေး ဥပတဒအ  လိုပ်တဆောင်ခ  မခင်ေးပင် 

မြစ်ပေါသည။်သ ိုို့မြစ်၍ မ မ   ိုို့အတနမြင ် အဆ ိုပေါက္ စစမ ောေးက္ ို ဥပတဒအ  စဉ်ေးစောေးတဆောင် ွက်္၍ 

လိုပ်တဆောင်သွေောေးမည်မြစ်ပေါသည။်ယခိုအခ  န် ွေင် မညက်္  သ ိုို့ ဆက်္လက်္လိုပ်တဆောင် သွေောေးမည် 

က္ ိုတမပော န် အခ  န်တစောလွေန်ေးတသေးပေါသည။် မ မ   ိုို့အတနမြင ် တဒေါ်တအောင်ဆန်ေး စိုကက္ည် အတပေါ် 

အ  ေးအခွေင ်အတ ေးတပေး၍ တနအ မက်္  သ ိုို့  ောေး ှ က္ော တဆောင် ွက်္ တပေး ောေးပေါသည။် 

အတဆွေတ ော်မပသသည ် The Charter Of The United Nations စောအိုပသ်ည် မ မ  ံ ွေင်လည်ေး ှ ပပီေး 

စ  ်ဝင်စောေးမှု ှ ပေါသည်။ သ ိုို့ ော ွေင် UN Charter ဆ ိုသညမ်ှော စော ွက်္တပေါ် ွေင်သော ှ  မညမ်ဟို  ်  

အမှန ်က္ယ် လ ိုက်္နာ တဆောင် ွက်္ န် လ ိုအပ်ပေါသည။် 

၁၇။ သီေးမခောေးတြော်မပခ က်္ က္ိုလသမဂ္ဂ  ောဝန် ှ သ မ ောေးအတနမြင ် ၎င်ေး  ိုို့မှအမ ောေးမပည်သ သ ိုို့  ို ်မပန် 

ခ က်္မ ောေး ွေင် အစ ိုေး ၏  ိုနို့်မပန်တမပောကက္ောေးခ က်္မ ောေးက္ ို မ  စွေော ည ်သွေင်ေး တြော်မပ န် 

က္ င ်ဝ ်အ လ ိုအပ်တသော်လည်ေး အ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ်၏ (၁၇-၈-၂၀၂၂)  က်္  ို ်မပန်ခ က်္သည် 

ယင်ေးက္ ိုလ ိုက်္နာမခင်ေးမ ှ တကက္ောင်ေး တ ွေွေ့ ှ  သည်။ ယင်ေး ို ် မပန်ခ က်္တကက္ောင ် န ိုင်ငံ က္ော 



အသ ိုက်္အဝန်ေးက္ အ င်အမမင်လွေ မှောေးတစန ိုင်ပပီေး အမ ောေး မပည်သ က္ နာေးလည်မှုလွေ မှောေးတစန ိုင်သည်။ 

အ  ေးက္ ိုယစ်ောေးလှယ်၏ သ င်ေး ို ်မပန်ခ က်္သည ် မပည်ပနှင ် မပည ်ွေင်ေး ှ    ောေးမဝင်နှင ် 

အကက္မ်ေးြက်္အြွေ ွေ့မ ောေးမှတပေးပ ိုို့တသော သ င်ေးမှောေးမ ောေး အတပေါ်အတမခခံ၍ တဆွေေးတနွေေးတ ောင်ေးဆ ိုမှုမ ောေး 

မြစ်သမြင ်မမန်မောန ိုင်ငံ က်္မှ ပက္   မြစ် ပ်မှနမ် ောေး၊ သ င်ေးအခ က်္အလက်္အတ ောက်္အ ောေးမ ောေး 

မပည်စံိုစွေောမြင ် မပန်လည ်ှင်ေးမပခ  မခင်ေးမ ောေးက္ ို  င်ဟပ်တြော်မပမခင်ေးမမပျု   ယင်ေး  ိုို့၏  စ်ြက်္သ ် 

တမပောကက္ောေးမှုမ ောေးသောမြစ်ပပီေး နှစ်ဦေးနှစ်ြက်္ အမပျုသတ ော ပ ေးတပေါင်ေးတဆွေေးတနွေေးမှုမ ောေး အတပေါ် 

အတနှာင ်အယှက်္ အဟနိ်ု့အ ောေးမြစ်တစန ိုင်သမြင ် တဆွေေးတနွေေးခ က်္မ ောေးက္ ို မပည ်စံိုစွေောတြော်မပ လ ိုက်္ မခင်ေး 

မြစ်ပေါသည။် 

 

 

သ င်ေး ို ်မပန်တ ေးမပန်တ ေးအြွေ ွေ့ 

န ိုင်ငံတ ော်စီမံအိုပခ် ျုပ်တ ေးတက္ောင်စီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


