
 

ပုသိမ်အကျဉ််းထ ောင်အတွင််း မတရော်းညှဉ််းပန််းနှပ်ိစက်မှုနငှ  ်ဥပထေမ  သတ်ဖြတ်ဖြင််းအထပေါ် 

 ုတ်ဖပနြ်ျက် 

ရကစ်ွ ။      ။ ဇန်နဝါရ ီ၈၊ ၂၀၂၃။ 

ပုသိမ်အကျဉ််းထ ောင်အတငွ််း ၂၀၂၃ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၅ ရက်ထနေ့ ညပိုင််းတွင် နိုငင်ံထရ်းအကျဉ််းသော်းမျော်းနငှ ် ထ ောင် 

အောဏောပုိင်တိုေ့ကကော်း  ဖပဿန ဖြစ်ြ  ပပီ်း ထ ောငအ်ောဏောပုိင်တိုေ့ဘက်မှ လူကိုထသထစနိငု်သည  ် လက်နကမ်ျော်းဖြင ် 

ပစ်ြတ်ဖြင််း၊ အသံဗုံ်းြွ ဖြင််း၊ အုပ်စုလုိကဝ်ိုင််းဝန််းရိုကန်ကှ်ဖြင််း၊ လက်ဖပနက်ကိ ်းတုပ်ပပီ်းအဖပင််းအ န်ရိကု်နှက်ဖြင််း 

တိုေ့ထကကောင ် နိငု်ငထံရ်းအကျဉ််းသော်းအနည််းဆုံ်းတစ်ဦ်း ထသဆုံ်းြ  ရပပီ်း နိုင်ငထံရ်းအကျဉ််းသော်းအမျော်းအဖပော်း အဖပင််း 

အ န ်ေဏရ်ောရရိှြ  ထကကောင််း သတင််းရရှိြ  ပါသည်။  ုိလုပ်ရပ်မျော်းသည် အကျဉ််းထ ောငလု်ပ် ုံ်းလုပ်နည််း မျော်းကို 

ထကျော်လွန်၍ လုပ်ထဆောင်ဖြင််းဖြစပ်ပ်ီး  မတရော်း ညှဉ််းပန််းနှိပ်စက်မှုနှင ် ဥပထေမ  သတ်ဖြတ်ဖြင််းဖြစ်သည်  ကကီ်းမော်း 

ထသောရောဇဝတ်မှုကိပုါကျ ်းလွန်လုိကသ်ည ်လုပ်ရပ် ဖြစသ်ည်ဟု နိုငင်ံထရ်းအကျဉ််းသော်းမျော်းကူညထီစောင ်ထရေှာကထ်ရ်း 

အသင််း (ထအထအပပီီ)မှ  ုတဖ်ပနလုိ်ကသ်ည်။   

၁။ ဖမနမ်ောနိငု်ငတံွင ်  အကကမ််းြက်စစအ်ုပ်စုအောဏောသိမ််းပပီ်းြျနိ်မှစပပီ်း တရော်းဥပထေ စိ်ုးမုိ်းထရ်းပျက်ဖပယ်သွော်းြ  ပပ်ီး 

အကကမ််းြက်စစအ်ုပ်စ ု ၏ အမောြံထ ောကတ်ိုင်မျော်းဖြစ်ကကသည်  တရော်းသူကကီ်းမျော်း၊ စစ်သော်းမျော်း၊ ရ မျော်း၊ အကျဉ််း 

ဦ်းစီ်းဝန ်မ််းမျော်းက စစ်အုပ်စုအလုိကျ မတရော်းြမ််းဆီ်းဖြင််း၊ ဥပထေမ  မတရော်းဖပစေ်ဏမ်ျော်းြျမှတ်ဖြင််း၊ အကျဉ််း 

ထ ောင်အသီ်းသီ်းတငွ်လည််း နိုင်ငထံရ်းအကျဉ််းသော်းမျော်းအော်း ရည်ရွယြ်ျက်ရိှရိှဖြင်  ညှဉ််းပန််းနှိပ်စက်ဖြင််း၊ 

အနိုင်ကျင ထ်စော်ကော်းဖြင််းမျော်း ဖပ လုပ်လျက်ရိှထနပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၃ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၅ ရကထ်နေ့ မှစတင်ြ  ထသောပုသိမ်ထ ောင်ဖြစ်စဉ်တွင ် အင်အော်းအလွန်အက ံသုံ်း၍ 

အသက်ထသဆုံ်းထစသည ် ညဉှ််းပန််းနှိပ်စက်မှု ဖပ မူထဆောငရ်ကွ်ဖြင််းထကကောင ် အနည််းဆုံ်း နိုင်ငံထရ်းအကျဉ််းသော်း 

တစဦ််းထသဆုံ်းပပ်ီး နိငု်ငထံရ်းအကျဉ််းသော်း အမျော်းအဖပော်း ေဏရ်ောဖပင််း န်စွောရရိှြ  သည်။ အဆိုပါဖြစစ်ဉ်သည ်

အကျဉ််းထ ောငတ်ွင််း မတရော်း ညှဉ််းပန််းနှိပ်စက်ဖြင််း နငှ ် ဥပထေမ  မတရော်းသတ်ဖြတဖ်ြင််းကို ကျ ်းလွန်လုိက် ထကကောင််း 

 င်ရှော်းထနပါသည်။  ုိသုိေ့ကျ ်းလွန်မှုသည် ညှဉ််းပန််းနှိပ်စက်မှုနှင ် အဖြော်းရက်စက်၍ လူမဆန်ထသော သုိေ့မဟုတ် 

လူူ့ဂုဏ်သိကခောကျဆင််းထစထသော ဆက်ဆံမှု သုိေ့မဟုတ ် ဖပစ်ေဏ်ထပ်းမှုဆနေ့်ကျငထ်ရ်း နိုငင်ံတကော သထဘောတူစောြျ ပ် 

(UNCAT) ကို အတိအလင််းြျ ိ်းထြောက်ရောထရောက်သည်။ 



၃။ အဆိုပါဖြစစ်ဉ်နငှ ် ပတသ်က်ပပီ်း ပုသိမ်အကျဉ််းထ ောင် တောဝနြ်အံရောရှိ ထနမင််း က်၊ ပုသိမ်ပမိ ြို့မရ စြန်မှ ်း 

ဖမင ်ထအောင်၊ နယထ်ဖမစြန််းမှ ်း ထကျောဦ််းတိုေ့အပါအဝင် အမနိေ့်ထပ်းထစြိငု််းသူမျော်း၊ သက်ဆုိငရ်ောထ ောင်အောဏောပုိင်မျော်း၊ 

ကိုယတ်ိုငက်ျ ်းလွန်သူမျော်းအော်းလုံ်းအထနဖြင ် တောဝနြ်ံရမည်ဖြစ်သည်။  

၄။  ုိက  သုိေ့ ဥပထေမ  မတရော်းသတ်ဖြတ်ဖြင််းနှင ် မတရော်းညှဉ််းပန််းနှိပ်စက်ဖြင််းမျော်းအထပေါ် မိမိတိုေ့ နိုင်ငံထရ်းအကျဉ််း 

သော်းမျော်းကူညထီစောင ထ်ရေှာကအ်သင််း အထနဖြင ် ဖပင််းဖပင််း န် န်ကနေ့်ကွက်ရံှုြို့ြျလုိကပ်ပ်ီး မတရော်းကျ ်းလွန်ြံြ  ရ 

သည  ် နိုငင်ံထရ်းအကျဉ််းသော်းမျော်းအော်းလုံ်းအတွက ် တရော်းမျှတမှုရရှိနိငုထ်ရ်း အစွမ််းကုန ် ကကိ ်းစော်းအထကောငအ် ည ်

ထြောထ်ဆောင်ရွကသွ်ော်းမည် ဖြစသ်ည်။   

၅။ နိုင်ငတံကောအသုိင််းအဝိငု််းအထနဖြင ်လည််း ပုသိမ်ထ ောင်ဖြစ်စဉ်အပါအဝင် ဖမနမ်ောနိငု်ငံအတငွ််း ထနေ့စဉ်ကက ံထတွြို့ 

ထနရသည  ် လူူ့အြွင အ်ထရ်းြျ ိ်းထြောက်မှုမျော်း၊ ဥပထေမ  သတ်ဖြတ်မှုမျော်းနှင ် မတရော်းညှဉ််းပန််းနှိပ်စက်မှုမျော်းသည ်

နိုင်ငတံကောလူူ့အြွင အ်ထရ်းဆုိင်ရောဥပထေမျော်းအော်း ကျ ်းလွန်ထနဖြင််းဖြစ်ပပီ်း အဆိုပါကျ ်းလွန်မှုမျော်းကို ဖပညတ်ွင််း 

တရော်းစရီင်ထရ်းကဏ္ဍအတွင််း ကိုငတ်ွယအ်ထရ်းယူနိငု်ဖြင််းမရှိသည ်အတွက် နိုငင်တံကောတရော်းစရီင်ထရ်းယနတရော်းတငွ် 

အထရ်းယူနိငုထ်ရ်း ဝိုင််းဝန််းကကိ ်းပမ််းထပ်းကကပါရန ်အထလ်းအနက်တိုကတ်ွန််းလုိကပ်ါသည်။  

 

 

ညဉှ််းပန််းနှပိစ်က်မှုနငှ အ်ဖြော်းထသောရက်စက်၍လမူဆနသ်ည ်(သုိေ့)လူူ့ဂဏုသိ်ကခောညှ ိ်းနမွ််းထစသည ဖ်ပ မှုဆက်ဆမံှု (သုိေ့) 

ဖပစေ်ဏထ်ပ်းမှုတိုေ့ကုိတော်းဖမစဆ်နေ့်ကျငသ်ည သ်ထဘောတစူောြျ ပ ်(UNCAT) 

 အပိုေ်(၂) (၂) စစ်မက်ဖြစ်ပွော်းသည ်ကောလ(သုိေ့)စစ်ထဘ်းအနတရောယ်ကျထရောက်နိုင်သည ်ကောလ၊ ဖပည်တွင််း နိုင်ငံထရ်း 

မပငိမ်သက်မှု(သုိေ့) အဖြော်းထသောအမျော်းဖပည်သူအထပေါ် သက်ထရောက်သည ် အထရ်းထပေါ်အထဖြအထန တိုေ့အဖပင် မည်သည ် 

အထဖြအထနမျ ိ်းတွင်မဆို ညှင််းပန််းနှိပ်စက်မှု ဖပ လုပ်ကျ ်းလွန်ြွင ်မဖပ ။ 

 အပိုေ်(၂)(၃) အ က်အရောရှိ(သုိေ့) အစို်းရအရောရှိမျော်း ံမှအမိနေ့်တစ်ရပ်ရပ်အော်း နှိပ်စက်မှုဖပ လပု်ကျ ်းလွန်ရန် 

အထကကောင််းဖပြျက်အဖြစ် သုံ်းြွင ်မဖပ ။ 

 

 နိုင်ငထံရ်းအကျဉ််းသော်းမျော်းကညူီထစောင ထ်ရေှာက်ထရ်းအသင််း (ထအထအပပီီ) 

ဆက်သွယ်ရန-် info@aappb.org  

 


