
 

ရမွး္  ျည္္ယ္ မ္ေျ ္ာကိး္ ုိ  ္ ယေျ ္်ာ့  ည ္ ာကေျ ္ပု  ိး္ ညး္္  ိး္ ယ င္းအေပၚ  
သယဘ္ ္း ာ  ္ ည ္ ေ္ျ 

 
ရေျ္္ ုပ။ ။ ၂၀၁၉- ာုွႏ္္္၊ ၾသဂာ း္ ၂၁ ရေျ ္ 

 
၁။ ၾသဂာ ္း ၁၅ ရေျ္ယညန ုိ္ ယ မ္ေျ္ ကာိ္းမ္္မက ္ (၃)ဖုပန ဖ္္သျ္်ာ့ MNDAA, TNLA, AA  ကာနမွ   ိ္္ဥး းုိ္ၿမကိဳ႕ရွက 
  ္မယ ္္ညျ္း ျ္ ေျတသကား္-DSTA   ါ ၀ိ ္ ယညရ္ ၅ ယညရ္ေျကာ ္ ိ္ ကာေျ္ ကာေျ္ ၿ ဥးယည္ေျ္  ယေျ ္ေျ္မပ္၊ 
း္းရွကိဳး္၊ သဥုႏၷဥ္၊ ေျု ္ ကာိ္္၊ မူဆ္္ုႏွိ္်ာ့ ေျုမ္းးာုံ ္သျ္်ာ့ းမ္း ္္ယးွ ္ေျ္ ုိ္  မည္မ္်ာ့   မ္ယ ္္ုႏွိ္်ာ့ ယ မ္ေျ္ ာကိ္း 
မ္္မက ္  ္ဖုပန ာကနမ ွ   ္္ရ ေ္ျ္းမေျာည္ဆာုံးမဥ ္ယညန က  ာကေျ္ ုပ   ိ္း ည္္ု္  ဖ္္ ု္းေန ျခင္ းင  ိကမ္း  မ္းယရး 
းာ ္ိည္း္္ ္ က ာကေျ္မျ္ေျာက မကမက ာကန   ္ိ္း ရ ္ဖေျ္ ဖုပန ္ျ္းမ ္းမွ   ူး ိ္ ္ာကးရကမ္ရ ါသျ္။  
 
၂။ ၾသဂာ ္း ၁၅ ရေျ္မွ ၂၀ ရေျ္ယညန  က  မညမ္္်ာ့  ္မယ ္္ညွိ်ာ့္ ယ မ္ေျ္ ာကိ္းမ္္မက ္ ဖုပနၾေျ္း  ကာေျ္ ုပ  ဖ္္ ု္း  ိ္း 
ယၾေျ္ိ္်ာ့ းမ္း ုံ ္းမ ္း   ေျဆ္ဥး  ိ္း္၊ းူ ာ က ကာေျ္ဒဏ္ရ္ရရွက  ိ္းုႏွိ္်ာ့ ယသဆာုံး  ိ္း္၊  ရဥးသျ္ ုႏွိ္်ာ့ေျာည္ ိ္္္္္မ ္း 
 က ္မက  ိ္းုႏွိ္်ာ့ မကဘ  ျ္သူ ာကန႔၏  သေျ္ ာကး ကမ္  က ာကေျ္  ေျ္္ဥးမမမ ္း္ု္ ရွကယည  ိ္း ယၾေျ္ိ္်ာ့ ္က ္မယေျ္ိ္း္ု္ ဖ္ရ္  ဥး 
ုႏွ္္ဖေျ္ ာကေျ္ ုပ   မည္ဆာုံးရ ္ ည္နယ း ါရည္ ယ ္ိ္း ဆာက  ္ ါသျ္။  
 
၃။  ာကန   ိ ္မကဘ  ျ္သူ႔၏  သေျ္ ာကး ကမ္ းာုံၿ ုံိဳယရး ္ကားရကမ္ယညရယသ္ယၾေျ္ိ္်ာ့ းေျ္ရွက ္္ရိး္ယေျ္ေျ္  ္း  ေျ္ ရ 
္္္ယဘးယရွ္ိ္ဒာေျကသျ္္္ရိ္း ္ာ္ာယ ါိ္း (၄၈၆၂)္ဥး ယညရ ္္ညု္န ု္  ုေျ္ယ  း ကမ္းယရွ္ိ္ယည ရၿ ဥး္၊  ယရးယ င္းအေပၚေျူျဥမမ 
းာက  ္ယည ါသ ဖိ္်ာ့ NLD  ္ာကးရ္၊  ရ ္ဖေျ္  ဖုပန ္ျ္းမ ္း္၊ INGOs/NGOs  ဖုပန ္ျ္းမ ္း ေျူျဥယ း ၾေျ ါရည္ 
ုႏွိ္်ာ့ းု္္ေျူ္ု္ ေျူျဥယ ္ေျ္ ုံ်ာ့မမ ယ းုႏကာိ္ယသ္ းမ္းယၾေျ္ိ္းေျကာ သေျ္ဆကာိ္ရ္ ဖုပန ္ျ္း ကာနမွ  ေျူ ျဥ ယ းရည္  
 ယးး ညေျ္  ာကေျ္ ုည္း ုႏမကးယဆ္္  ္ ါသျ္။  
 
၄။ းေျ္ရွက ာကေျ္ ုပုႏွိ္်ာ့   ္သေျ္ၿ ဥး မ္ာ ္မမွည္သ ိ္းမ ္း္၊  မာည္း ု္းယ္သျ္်ာ့ ္ေျ္းမ ္း (Hate Speech)္၊ 
  ာ ယ္္ိ္သ ိ္းမ ္းေျာက းူမမေျုည္္ေျ္ (Social Media)  ုိ္   ည္နုွႏုံနယည  ိ္းသျ္  ိကမ္း  မငးယရးေျာက 
 က ကာေျ္  ေျ္  ္းယ ္ိ ္ မိ္ရျ္ရု္္  ာကေျ္ ာကေျ္ယည  ိ္းသ္  ဖ္္ၿ ဥး ္ာုံၾေျျ္ရသျ္်ာ့ သ ိ္း  ရိ္းအ မစငမွ  ါး 
  ိ္်ာ့  ကည္သာုံးသ ္ၿ ဥးမ ွာ ္ာုံၾေျျ္သိ္်ာ့ ါယၾေျ္ိ္း ယမ တ္ရ ္ ုံ  ာကေျ္ ုည္း   ္ ါသျ္။  
 
၅။ သာကန ဖ္္ ါါ၍  ာကေျ္ ုပ ဖ္္ ု္းယည  ိ္း္၊   ျ္သူးူ ာ႔၏  သေျ္ ာကး ကမ္ေျာက ္ဥး ျ္ ာကေျ္ ာကေျ္  ိ္း ာကနမွ ရ ္ ည္န  ဥး 
ုႏာကိ္ိုံယရး    ည္ေျာက ္္္ယရး ဖိ္်ာ့ ယ ဖရွိ္း  ိ္းမ  ိဳဘပ ယ ုနဆာုံယဆုးယုႏုး ယ ဖရွ္သျ္်ာ့ းမ္းယၾေျ္ိ္း ေျာကသ္ 
္ာုံၾေျျ္ ယေျ္ိ္  ျ္ယဖ္္ယ းၾေျ ါရည္ ုႏွိ္်ာ့  ာကနသာကန  ိကမ္း  မး္ယရးးာ ္ိည္း္္္  ယေျ္ိ္  ျ္ ယဖ္္ယဆ္ိ္ရ္ ုိ္ 
 ိကမ္း  မ္းယရးယေျ္္မရွိ္ (PC)္၊  မ ိဳကးသ္း  ည္းျ္သိ်ာ့္ မ ယ္ရး ုႏွိ်ာ့္  ိကမ္း  မ္းယရးး္ာက ဌ္ည (NRPC)  ာကနမ ွ
းေျ္ယ ုနေျ ၿ ဥး   မည္ဆာုံး ယ ုနဆာုံယဆုးယုႏုးယရးးမ္းယၾေျ္ိ္းေျာက ယဖ္္ယဆ္ိ္ယ း ါရည္  ာကေျ္ ုည္းရိ္း မကမက ာကန႔၏ 
သယဘ္ ္းေျာက  ာ ္  ည္  ္ ါသျ္။  
 

  ္ိး္ ရ ဖ္ေျ ္ဖုပန ္ျး္မ ္း 
ဆေျသ္ု္ ရ္ည ္

(၁) ၀၉ ၇၉၁၅၃၀၄၅၁  

(၂) ၀၉၂၆၄၁၆၂၂၂၉ 


