
 

 

နိဒါန ်း 

၂၀၁၈ ခုနစ်ှတွင ် ကရငန်လီူမှုအသင််းအဖွ ွဲ့မ  ်းကွနယ်က် (KCSN)မှ “မမနမ် ာ့တပ်မတတ ် သစ်ထတု်လုပ်မှုတ က ငာ့ ် ကရငန် ီ

မပည်နယ်၏ ငငြိမ််းခ မ််းတရ်းကကြိ ်းပမ််းမှု ငခြိမ််းတမခ က်ခံရမခင််း” အမည်ရှြိ တလာ့လ သံု်းသပ်ထ ်းသညာ့် စ တစ ငထ်တု်တေ 

ခ ာ့ပါသည်။ ထြိတုလာ့လ သံု်းသပ်ခ က်စ တစ ငသ်ည် အစြို်းရတပ်မတတ ်၏ သစ်ခြို်းထတု်မှုကြို KNPP က တဖ ်ထတု်တတွွဲ့ ရှြိသမဖငာ့ ်

KNPP ရ တ  ်(၃)ဦ်းနငှာ့ ် အရပ်သ ်း (၁)ဦ်းအ ်း အစြို်းရတပ်က ဖမ််းဆ်ီးသတ်မဖတ်ခ ာ့သညာ့် အတ က င််းအ ်း အတမခခံထ ်း 

ပါသည်။ ထြိအုခ ြိနတ်ွင ် KNPP နငှာ့ ် အစြို်းရတပ်အ က ်း တင််းမ မှုမှ  အမမငာ့ဆ်ံု်းတရ က်ရှြိခ ာ့သည်။ ယတန ာ့ထြိတြိုင ် ထြိ ု

မပစ်မှုအတွက် ပွငာ့လ်င််းမမငသ် မှုနငှာ့ ် တ ေနယ်ူမှုတ ေနခ်ံမှု မရှြိတသ  မမနမ် စစ်တပ်၏ တရ ်းစီရငတ်ရ်းတ က ငာ့ ် တစုံတရ  

အမပစ်တပ်းအတရ်းယူမခင််းမ  ်း မရှြိခ ာ့တပ။ 

 

၂၀၁၂ ခုနစ်ှ၊ အစြို်းရနငှာ့ ် အပစ်အခတ်ရပ်စ တရ်းလက်မှတ်ထြိ်ုးထ ်းတသ  KNPP တြို ာ့၏ သတ  တူညီခ က်မ  ်းတွင ် မပည်နယ် 

အတွင််း အကကီ်းစ ်းစီမံကြိန််းမ  ်းမပ လုပ်မည်ဆြိုပါက တေသခံဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်းနငှာ့ ် တဆွ်းတန်ွးတြိုငပ်ငမ်ှု မပ လုပ်ငပီ်း 

စီမံကြိန််းအ ်း အတက ်အထည်တဖ ်တဆ ငရ်န ်သတ  တူညီခ ာ့ ကသည်။ ၎င််းတြို ာ့၏ သတ  တူညီခ က်မ  ်း (၁၄)ခ က်အနက် 

နပံါတ်(၆)ခ က်တွင ် “ရွ သစ်တရက တ စီမံကြိန််းအပါအေင ် စီမံကြိန််းကကီ်းမ  ်းနငှာ့ပ်တ်သက်ငပီ်း လူထမု  ်းတသ ်လည််းတက င််း 

လူမှုအသင််းအဖွ ွဲ့မ  ်းတသ ်လည််းတက င််း စီမံကြိန််းနငှာ့ပ်တ်သက်တသ  သတင််းအခ က်အလက်မ  ်း ရယူပြိုငခ်ွငာ့ရ်ှြိတ က င််း” 

နစ်ှဦ်းနစ်ှဖက်မှ သတ  တူညီခ ာ့ ကသည်။ ထြိမှုသ လျှင ် ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ ဆနဒသတ  ထ ်းမ  ်း ပါေငမ်ည်မဖစ်ငပီ်း 

အမပည်မပည်ဆြိုငရ် ဥပတေတွင ် မပဌ န််းထ ်းတသ  တမွ်းရ ပါအခွငာ့အ်တရ်းတခုမဖစ်သညာ့် ကြိုယ်ပြိုငမ်ပဌ န််းခွငာ့ ် ရရှြိမည် 

မဖစ်သည်။ အစြို်းရမှ အတက ငအ်ထည်တဖ ်မညာ့် စီမံကြိန််းတြိုင််းတွင ် လွတ်လပ်တသ  ကကြိ တငအ်သြိတပ်းတြိုငပ်ငမ်ှုနငှာ့ ် လူထု 

သတ  ထ ်းရယူရန ်လြိုအပ်သည်။ 

 

စီမံကြိန််းကကီ်းမ  ်းအတွက် အခွငာ့တ်က င််းတစ်ခု ဖနတ်ီ်းတပ်းသည်မှ  မမနမ် နြိငုင်တံေှမ််းတွင ် တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််း 

ဟူတသ  ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း ထံ်ုးတမ််းစဉ်လ ၏ တမမယ စီမံခန ာ့ခ်ွ မှုနငှာ့ဆ်န် ာ့က် ငင်ပီ်း ထတု်မပနခ် ာ့တသ  ဥပတေမဖစ်သည်။ 

ကုမပဏီမ  ်းသည် တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််းမ  ်းကြို အသံု်းခ ငပီ်းအစြို်းရဆသီြို ာ့ တလျှ က်ထ ်းနြိငုမ်ခင််းမဖစ်သည်။ သြို ာ့တသ ် 

မြိမြိတြို ာ့ ကရငန်မီပည်တွင ်တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််းဟူတသ  တမမမ  ်းမရှြိတပ။ တနည််းအ ်းမဖငာ့ ်ကရငန်ဌီ တနတြိုင််းရင််းသ ်း 

မ  ်းသည် တတ ငယ် မ  ်းအ ်း အလှညာ့်က စနစ်မဖငာ့ ်တမပ င််းလ အသံု်းမပ ပုံကြို လစ်လှူရှု ွဲ့ ခ ာ့ ကသည်။ 

 

တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််းဥပတေအ ်း အတ က င််းမပငပီ်း အစြို်းရမှတသ ်လည််းတက င််း၊ ကုမပဏီမှတသ ်လည််း တန ာ့စဉ်နငှာ့အ်မျှ 

တမမယ သြိမ််းယူမခင််းမ  ်း မဖစ်တပေါ်လ သည်ကြို မြိမြိတြို ာ့ ကရငန်လီူမှုအသင််းအဖွ ွဲ့ကွနယ်က် (KCSN)မှ သတြိထ ်းမြိသည်။ 

ကမ္ ာ့ကပ်တရ ဂါကကီ်း ဆြိုက်တရ က်တနခ ြိနတ်ွင ် အခွငာ့တ်က င််းယူငပီ်း စီမံကြိန််းကကီ်းမ  ်း အတက ငအ်ထည်တဖ ်လ မခင််း၊ 

မပည်သူလူထုမ  ်းအ ်း တေသနတရအမြိန ာ့မ်  ်းမဖငာ့ ် ဖြိနှြိပ်မခင််းမ  ်းသည် မမနမ် နြိငုင်၏ံ ငငြိမ််းခ မ််းတရ်းမဖစ်စဉ်အတွက် 



အဟန ာ့အ်တ ်းမဖစ်တစသညာ့်အမပင ် ငငြိမ််းခ မ််းတရ်းမဖစ်စဉ်အတပေါ်တွငလ်ည််း မပည်သူလူထုမ  ်း ယံု ကည်မှုအ ်းနည််းလ မည် 

မဖစ်သည်။ 

 

 

၁. တတိ ဆတိ စ ွာ အသက ဝင လွာသသွာ စီမံကနိ ်းမ ွာ်း 

(က)သတတ ုတ ်းသ ွာ ခြင ်း 

တမမလွတ်၊တမမလပ်၊တမမရြိုင််းဥပတေသည် ကရငန်မီပည်နယ်တွငမ်ရှြိတ က င််း အစြို်းရ၏ တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််းဥပတေ 

ထကွ်ရှြိငပီ်းသညာ့် ၂၀၁၂ခုနစ်ှ၊ တန က်ပြိုင််းတွင ် ကရငန်မီပည်နယ်ရှြိ လူမှုအသင််းအဖွ ွဲ့မ  ်းက ကန ာ့က်ွက်ခ ာ့ ကငပီ်းမဖစ်သည်။ 

တမမလွတ်၊တမမလပ်၊တမမရြိုင််း အလြိုမရှြိသညာ့် စည််းရံု်းလှုံွဲ့တဆ ်မှုဆြိုေ ်ုတ်မ  ်းအ ်း ကရငန်မီပည်နယ်အနှံ ာ့တွင ် မမငတ်တွွဲ့လ ရငပီ်း 

တဆက်တည််းတွင ် မြိမြိတြို ာ့ ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်းမှ က ငာ့သ်ံု်းလ ခ ာ့တသ  ဓတလာ့ထံ်ုးတမ််းတမမယ မ  ်းကြိုလည််း အစြို်းရမှ 

အသြိအမှတ်မပ တပ်းရနတ်တ င််းဆြိုခ ာ့ ကသည်။ တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််း စီမံခန ာ့ခ်ွ တရ်း ဥပတေသည် နြိငုင်တံေှမ််းလံု်းတွင ်

အမငင််းပွ ်းဖွယ်အမဖစ် ဆက်လက်က နရ်ှြိတနခ ာ့သည်။   

 

သြို ာ့တသ ်လည််း ယခုလက်ရှြိ မမနမ် နြိငုင်တံွင ် ကမ္ ာ့ကပ်တရ ဂါတ က ငာ့ ် (Stay Home) တနခ ြိနတ်ွင ် အစြို်းရနငှာ့က်ုမပဏတီြို ာ့မှ 

အခွငာ့တ်က င််းယူငပီ်း ခ သတတ  တရ ရ  ထတု်လုပ်သွ ်းရန ် စီစဉ်တန ကသည်။ ကရငန်မီပည်နယ် လွြိ ငတ်က ်ငမြိ ွဲ့နယ်၊ ကုန််းသ  

တက ်းရွ အုပ်စု  တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််းတပေါ်တွင ်ဧရြိယ  ၂၄၇ ဧကမဖငာ့ ်ဓနမပညာ့်ေြိုင််းကုမပဏလီီမြိတက်မှ ခ သတတ  တရ ရ  

ထတု်လုပ်ရန ်တလျှ က်ထ ်းသည်။ ထြိသုတတ  တူ်းတဖ ်နြိငုတ်ရ်းတလျှ က်ထ ်းခ က်ကြို ကန ာ့က်ွက်နြိငုရ်နအ်တွက် ၂ရက်တန ာ့၊ ဧငပီလ၊ 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ရက်စွ မဖငာ့ ် စတငက်  ၁ရက်တန ာ့၊ တမလ၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှမတြိုငမီ် ကန ာ့က်ွက်နြိငုတ် က င််း ထတု်မပနထ် ်းခ ာ့တသ ်လည််း 

၎င််းထတု်မပနခ် က်သည် အခ ြိနက် လန်ီးကပ်ခ ြိနမှ် မပည်သူလူထအု ်း အသြိတပ်းခ မပခ ာ့သည်။ 

 

လက်ရှြိတွင ် ခ သတတ  တူ်းတဖ ်မခင််းနငှာ့ပ်တ်သက်ငပီ်း တေသခံမ  ်း၏ ကန ာ့က်ွက်မှုမ  ်းတ က ငာ့ ် ကုမပဏီမှ ခ သတတ  တူ်းတဖ ်မခင််း 

အစီအစဉ်မရှြိတ က င််း ကုမပဏီ က် ထတု်မပနထ် ်းတသ ်လည််း ကုမပဏီမှ တလျှ က်ထ ်းတသ  တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််း 

၂၄၇ ဧကတွင ်၅၀ ဧကသည် ကုမပဏီပြိုငတ်မမမဖစ်သညာ့်အတွက် ဆက်လက်ငပီ်း တူ်းတဖ ်တရ်းလုပ်ငန််းမ  ်းအ ်း လုပ်တဆ ငသ်ွ ်း 

မညမ်ဖစ်တ က င််းလည််း ကုမပဏကီတမပ သည်။ တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််း စီမံခန ာ့ခ်ွ ခွငာ့ဥ်ပတေအ ်း မပငဆ်ငသ်ညာ့် 

ဥပတေတ က ငာ့ ်မြိမြိတြို ာ့ ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ စီပွ ်းတရ်း၊ လူမှုတရ်းမ  ်းအတပေါ် ထြိခြိုက်လ တနငပီမဖစ်သည်။ 

 

(ြ)သတတ ုသန   စင စက ရံုံ  

ကရငန်မီပည်နယ်တွင ်သတတ  သန ာ့စ်ငစ်က်ရံုတည်တဆ က်ရန ်အစြို်းရမှအလြိုရှြိငပီ်း ထြိသုတတ  သန ာ့စ်ငစ်က်ရံုအတွက် လြိုအပ်တသ  

တမမယ ပမ ဏမှ  ၁၁၃ ဧကမဖစ်သည်။ ကုန ်ကမ််းမှ ကုနတ်ခ  အမဖစ်ထတု်လုပ်သွ ်းနြိငုရ်န ်သတတ  စက်ရံုတစ်ခုတည်တဆ က်ဖြို ာ့ 

အစြို်းရမှ ကုမပဏီအ ်း ခွငာ့မ်ပ တပ်းသည်။ စက်ရံုနငှာ့ပ်တ်သက်ငပီ်း ပွငာ့လ်င််းမမငသ် စွ  ခ မပခ ာ့မခင််းမရှြိသညာ့်အမပင ်သန ာ့တ်တ  သန ာ့စ်င ်

စက်ရံုတ က ငာ့ ်   တေသခံလူထမု  ်းအတပေါ် မဖစ်တပေါ်လ မညာ့် အက ြိ ်းသက်တရ က်မှုမ  ်းအ ်း အစြို်းရမှ ရှင််းလင််းတသ  ထတု်မပန ်

မခင််းမ  ်းမရှြိခ ာ့ပါ။ သညာ့်အမပင ် လွတ်လပ်တသ  ကကြိ တငအ်သြိတပ်းတြိုငပ်ငမ်ှုနငှာ့ ် လူထသုတ  ထ ်းရယူမခင််း အ ်းနည််းတန 

တ က င််းတတွွဲ့ ရှြိရသည်။ 

 

သတတ  သန ာ့စ်ငစ်က်ရံုတ က ငာ့ ်သ  ေတ ်းပတ်ေန််းက ငမ်  ်း ထြိခြိုက်ပ က်စီ်းတစမည်မဖစ်သည်။ တမမစ ပုံသည် ဓါတုတဆ်းမ  ်း 

ပါေငသ်ညာ့်အတွက်တ က ငာ့ ် တမမတအ က်တရအ ်း ထြိခြိုက်လ နြိငုသ်ညာ့်အမပင ် ၎င််း၏အန်ီးန ်းပတ်ေန််းက ငတ်ွင ် မဖတ်သန််း 



စီ်းဆင််းလ တသ  တခ  င််းမ  ်းမဖစ်သညာ့် တ က်တခ  င််း၊ ပွနတ်ခ  င််း၊  လီူ်းတခ  င််းထ တွငလ်ည််း တရ ပါစီ်းဆင််းသွ ်းမည် 

မဖစ်သညာ့်အတွက် တသ က်သံု်းတရအမဖစ် အသံု်းမပ တန ကတသ  မပည်သူမ  ်းတသ ်လည််းတက င််း၊ စြိုက်ပ ြိ ်းတရ်းအတွက် 

ထြိတုရအ ်း အသံု်းမပ တန ကတသ  လယ်သမ ်းမ  ်းအတွက်တသ ်လည််းတက င််း ဆြို်းက ြိ ်းမ  ်း သက်တရ က်လ တစမည် 

မဖစ်သည်။ 

 

စက်ရံုမှ စွန ာ့ပ်စ်တမမစ ပုံမ  ်းအတွက် ပဏ မလျှ ထ ်းတသ  တမမ(၁၁၃)ဧကသည် ၎င််းလျှ ထ ်းတသ  ဧရြိယ အတွင််း 

မဖစ်နြိငုတ်ခ လံု်းေမရှြိပါ။ ထြို ာ့တ က ငာ့ ်စွန ာ့ပ်စ်တမမစ ပုံ၏နစ်ှတပါင််းမ  ်းစွ အတွက် အန်ီးန ်းပတ်ေန််းက ငတ်ွငရ်ှြိတသ  တမမမ  ်းအ ်း 

နည််းအမ ြိ ်းမ ြိ ်းသံု်းက  သြိမ််းပြိုက်လ မည်မဖစ်သညာ့်အမပင ် တမမလွတ်၊ တမမလပ်၊ တမမရြိုင််းဥပတေမဖငာ့ ် တမမတနရ မ  ်း သြိမ််းယူ 

လ  ကလြိမာ့်မည်မဖစ်သည်။ 

 

ငပီ်းခ ာ့သညာ့် ၂၀၂၀ခုနစ်ှ၊ တမလ၊ ၂၀ရက်တန ာ့တွင ်ကရငန်မီပည်နယ်တွင ် မပည်နယ်အစြို်းရမှ တေသနတရအမြိန ာ့ ်ထတု်မပနခ် ာ့မခင််းသည် 

တည်တဆ က်မညာ့်သတတ  သန ာ့စ်ငစ်က်ရံု  စီမံကြိန််းအတွက် ကကြိ တငက် ကွယ်တသ  လုပ်ရပ်မဖစ်သည်ဟု ရှုမမငသ်ည်။ 

အ ယ်တ က ငာ့ဆ်ြိုတသ ် ၎င််းထတု်မပနသ်ညာ့်အမြိန ာ့စ် ထ မှ အပြိုေ ် (ဆ)အရ အစြို်းရမှ စီမံခန ာ့ခ်ွ ပြိုငခ်ွငာ့ရ်ှြိတသ  တမမတပေါ်တွင ်

အစြို်းရ၏ ခွငာ့မ်ပ ခ က်မရှြိ   က  ်းတက  ်ေငတ်ရ က် အသံု်းမပ မခင််း မမပ လုပ်ရန ်ကန ာ့သ်တ်ထ ်းမခင််းမဖစ်သည်။ 

 

ထြို ာ့အမပင ်အစြို်းရ၏ ထတု်မပနခ် ာ့တသ  တေသနတရအမြိန ာ့သ်ည် ေမီြိုကတရစီအစြို်းရအတနမဖငာ့ ်နြိငုင်သံ ်းမ  ်း၏ အတမခခံအခွငာ့အ်တရ်း 

မဖစ်တသ  လွတ်လပ်စွ ထတု်တဖ ်တမပ ဆြိုခွငာ့၊် ယံု ကည်ခွငာ့၊် တရ်းသ ်းခွငာ့န်ငှာ့ ်သတင််းအခ က်အလက်ရယူခွငာ့ ်တြို ာ့အ ်း ပြိတ်ပင ်

တ ်းမမစ်မခင််းမဖစ်သည်။ 

 

(ဂ)သေကွာတွာစီမံကနိ ်း 

ကရငန်မီပည်တွင ် သလံွငမ်မစ်တပေါ်တည်တဆ က်မညာ့် ရွ သစ်တရက တ  အမပင ် ၎င််း၏မမစ်လက်တက်မ  ်းမဖစ် ကတသ  

ပွနတ်ခ  င််းနငှာ့ ်တ က်တခ  င််းတပေါ်တွငလ်ည််း တရက တ မ  ်းတည်တဆ က်ရန ်ယခငစ်စ်အစြို်းရနငှာ့ ်တရုတ် ေါထန််းကုမပဏတီြို ာ့ 

မှ ၂၀၁၀ ခုနစ်ှတွင ်နည််းလည်မှုစ ချွနလ်  တရ်းထြိ်ုးခ ာ့ ကသည်။ တနဖ်ြို်းတပ်းဆပ်မှုအလွနက်ကီ်းမ ်းသညာ့် ရွ သစ်တရက တ သည် 

သ  ေပတ်ေန််းက ငထ်ြိခြိုက်ပ က်စီ်းမှုအမပင ် လူမှု ေဖူလံုတရ်းအ ်း မလွ မတသွမဖစ်တပေါ်တစမည် မဖစ်ငပီ်း စီမံကြိန််းတ က ငာ့ ်

လူဦ်းတရ (၁၀၀၀)တက  ် က နရ်ှြိတသ်းသညာ့် ကရငန်ဌီ တနတြိုင််းရင််းသ ်း လူနည််းစုမဖစ်တသ  ယင််းတလ လူမ ြိ ်း 

တပ  က်ကွယ်သွ ်းနြိငုသ်ညာ့် အနတရ ယ်နငှာ့ ်ရငဆ်ြိုငလ် ခ ာ့ရသည်။ 

 

ရွ သစ်တရက တ အမပင ် ပွနတ်ခ  င််းတပေါ်တွင ် တည်တဆ က်မညာ့် တရက တ မ  ်းအတွက် စမ််းသပ်မှုမ  ်းအ ်း 

တေသခံဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ ဆန ာ့က် ငဆ်နဒမပမှုမ  ်းတ က ငာ့ ် တြိတ်ဆြိတ်သွ ်းခ ာ့သည်။ တြိတ်ဆြိတ်သွ ်းခ ာ့တသ  

တရက တ စီမံကြိန််းမ  ်းသည် ရပ်တန ာ့သ်ွ ်းငပီမဖစ်တ က င််း အတည်မမပ နြိငုတ်သ်းတခ ။ တခ ြိနတ်ည််းတွင ် ကရငန်မီပည်နငှာ့ ်

ရှမ််းမပည်နယ်စပ်တွင ်တည်တဆ က်မညာ့် နမာ့်တ က်တခ  င််းတရအ ်းလျှပ်စစ် စီမံကြိန််းအတွက်  ူမြိတေေစူ်းစမ််းတလာ့လ တရ်း 

လုပ်ငန််းမ  ်း တဆ ငရွ်က်နြိငုရ်န ်အစြို်းရနငှာ့က်ုမပဏီမှ စတငတ်နငပီမဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ ဧငပီလ၊ ၁၂ ရက်တန ာ့တွင ်Myanmar 

Geo Specialist Co.,Ltd မှ နမာ့်တ က်တခ  င််းတရအ ်းလျှပ်စစ် စီမံကြိန််းအတွက်  ူမြိတေေစူ်းစမ််းတလာ့လ တရ်း 

လုပ်ငန််းမ  ်းအ ်း ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ေတုြိယအပတ်မှစငပီ်း စက်တင ် လကုနအ်ထြိ ကယ ်းမပည်နယ်အစြို်းရမှ စီမံကြိန််း 

ခ မှတ်တနငပီမဖစ်သည်။ 

 



နမာ့်တ က်တခ  င််းတပေါ်တွင ်Myanmar Geo Specialist Co.,Ltd မှ  ူမြိတေေစူ်းစမ််းတလာ့လ တရ်းလုပ်ငန််းအ ်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခုနစ်ှတွင ် မဏ မအဆငာ့အ်မဖစ် တဆ ငရွ်က်ခ ာ့ငပီ်းမဖစ်သည်။ ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ ဆန ာ့က် ငက်န ာ့က်ွနမ်ှုမ  ်း က ်းက 

တရက တ  စီမံကြိန််းအ ်း တြိတ်ဆြိတ်စွ မဖငာ့ ် အတက ငအ်ထည်တဖ ်လ တနမခင််းသည် ၂၀၁၂ ခုနစ်ှ၊ ကရငန်အီမ ြိ ်းသ ်း 

တြို်းတက်တရ်းပါတီ (KNPP)နငှာ့ ် အစြို်းရတြို ာ့ နစ်ှဦ်းနစ်ှဖက် သတ  တူထ ်းတသ  သတ  တူညီခ က်မ  ်းအ ်း ခ ြိ ်းတဖ က်ရ  

တရ က်ငပီ်း တရှ်းဆက်သွ ်းမညာ့် ငငြိမ််းခ မ််းလုပ်ငန််းစဉ်မ  ်းကြိုလည််း မ  ်းစွ အဟန ာ့အ်တ ်းမဖစ်တစမည် မဖစ်သည်။ 

 

၂. မလ တ သခမွာက နိုံင သသ်းသည   သခမယွာမ ွာ်းနငှ   သတွာင သ ခြဿနွာမ ွာ်း 

တမမယ မပဿန သည် ၂၀၁၂ ခုနစ်ှ သမမတဦ်းသြိန််းစြိနအ်စြို်းရနငှာ့ ် ကရငန်အီမ ြိ ်းသ ်းတြို်းတက်တရ်းပါတီ (KNPP) တြို ာ့၏ 

အပစ်အခတ်ရပ်စ တရ်း သတ  တူညီခ က်လက်မှတ်တရ်းထြိ်ုးငပီ်းသညာ့် အခ ြိနက်စငပီ်း တမမ က်မ  ်းစွ တသ  တမမယ နငှာ့ ်

သက်ဆြိုငသ်ညာ့် လယ်ယ တမမသြိမ််းဆည််းမှုမ  ်း တပေါ်ထကွ်လ ခ ာ့သည်။ မ  ်းတသ အ ်းမဖငာ့ ် မမနမ် စစ်တပ်မှ မပည်သူလူထ ု

မ  ်း၏  ြို်း ွ ်းစဉ်ဆက်ပြိုငတ်မမမ  ်းကြို နည််းအမ ြိ ်းမ ြိ ်းမဖငာ့ ် သြိမ််းပြိုက်တနမခင််းမဖစ်သည်။ သမမတဦ်းသြိန််းစြိနအ်စြို်းရ 

တက်လ ငပီ်းသညာ့် တန က်ပြိုင််း ၂၀၁၀ ခုနစ်ှတွင ်တရွ်းတက က်ပွ အနြိငုရ်လ တသ  လက်ရှြိ NLD အစြို်းရလက်ထက်တွငလ်ည််း 

တတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်းအ ်း တမမယ နငှာ့ပ်တ်သက်ငပီ်း ပုေမ်အမ ြိ ်းမ ြိ ်းမဖငာ့ ်တရ ်းစွ ဆြိုက  တရ ်းရငဆ်ြိုငတ်နခ ာ့ ကသည်။ 

 

ကရငန်မီပည်နယ်တွင ်မမနမ် စစ်တပ်မှ ပုေမ် (၅)ခုမဖငာ့ ်အမှုတပါင််း (၇၀)တက  ် မဖငာ့ ်ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်း တတ ငသ်ူလယ်သမ ်း 

(၄၁)ဦ်းအ ်း (၁၃)ရက်တန ာ့ မတ်လ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှတွင ် (၁၀)လတက  ် ရံု်းခ ြိန််းတပါင််း (၄၁)ကကြိမ်န်ီးပါ်း တရ ်းရငဆ်ြိုငတ်နရသညာ့် 

တတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်းအ ်း တရ ်းရံု်းမှအငပီ်းသတ် အမြိန ာ့ခ် လြိုက်ပါသည်။ အငပီ်းသတ်အမြိန ာ့ခ် ရ တွင ် အယူခံေငခ် ာ့သညာ့် 

တတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်းအ ်းလံု်း မပနလ်ည်လွတ်တမမ က်လ ခ ာ့သည်။ အ မခံပုေမ်မ  ်းမဖငာ့ ် တရ ်းရငဆ်ြိုင ်ကရတသ  

တတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်းလည််း ေဏတ်ငအွသ်ီးသ်ီးတပ်းတဆ ငက်  မပနလ်ည်လွတ်တမမ က်လ ခ ာ့ ကသည်။ 

 

သြို ာ့တသ ်မင ်းလည််း ဌ တနတတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်း၏ မ ြိ ်းရြို်းစဉ်ဆက် အသက်တမ  ်းေမ််းတက  င််းမပ က  လုပ်ကြိုငစ် ်းတသ က် 

လ ခ ာ့ ကတသ   ြို်း ွ ်းပြိုငတ်မမမ  ်းသည် ဆက်လက်ငပီ်း အက ဉ််းက ခံတနဆ မဖစ်သည်။ ၎င််းတမမယ မ  ်းသည် မမနမ် ာ့ 

တပ်မတတ  ်လက်ထက်မှ လွတ်တမမ က်မခင််းမရှြိတသ်းသညာ့်အတွက် တတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်း စြိတ်မတက င််းမဖစ် ကသည်မှ  

အမှနပ်ငမ်ဖစ်သည်။ 

 

၂၅ရက်တန ာ့၊ ဧငပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှတွင ် တေါဆြိုတရှ်းတတ ငသ်ူလယ်သမ ်းမ  ်းအတွက် အစြို်းရမှ တေါဖုတက ်းရွ ရှြိတမမယ  

(၄၅)ဧကအ ်း တပ်းတဆ ငရ်န ် ညွန ်က ်းခ ာ့သည်။ သြို ာ့တသ ်လည််း ထြိတုမမသည် တေါဖုတက ်းရွ ၏ ထံ်ုးတမ််းစဉ်လ အရ 

ထြိန််းသြိမ််းလ ခ ာ့သည်တမမမဖစ်သညာ့်အတွက် တမမယ မတပ်းပ  မငင််းဆနခ် ာ့သည်။ တေါဆြိုတရှ်းတတ ငသ်ူမ  ်းသည်လည််း 

၎င််းတမမအ ်း ရယူရနမ်ငင််းဆနခ် ာ့ ကသည်။ ထြိတုမမယ အစ ်းထြိ်ုးသညာ့် လုပ်ရပ်သည် တတ ငအ်ခ င််းခ င််းအ က ်း ရနတ်ြိုက်တပ်း 

တနတသ  လုပ်ရပ်မဖစ်သည်ဟု သံု်းသပ်သည်။ 

 

အလွနတ်ရ်းကကီ်းသညာ့်အခ က်သည် ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ ရြို်းရ ဓတလာ့တမမယ စီမံခန ာ့ခ်ွ ွဲ့ မှုကြို အစြို်းရက အသြိအမှတ်မပ ဖြို ာ့ 

လြိုအပ်သည်။ ယခု တေါဖုတက ်းရွ သည် တေါသမကကီ်းအုပ်စုတွငပ်ါေငတ်နငပီ်း တေါတမကကီ်းတက ်းရွ အုပ်စုသည် ဓတလာ့ထံ်ုးတမ််း 

စဉ်လ မ  ်းအ ်း က ငာ့သ်ံု်းတသ  တက ်းရွ မ  ်းမဖစ်သည်။ ထံ်ုးတမ််းစဉ်လ  တမမယ ပြိုငဆ်ြိုငမ်ှုမ  ်း၊ တက ်းရွ ပြိုငန်ယ်နမြိတ် 

မ  ်းအ ်း ဆက်လက် က ငာ့သ်ံု်းသွ ်းနြိငုရ်နအ်တွက် ၎င််းတက ်းရွ အုပ်စုမှ အမပနအ်လှန ်အသြိအမှတ်မပ  ကသည်။ 

 



၃. ခမန မွာတြ မသတွာ ၏ လှုြ ရှွာ်းမှု 

တအ က်တြို  လ ၁၇ ရက်တန ာ့၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှတွင ် မမနမ် ာ့တပ်မတတ ် ခလရ ၄၂၈ တပ်မှ နယ်တမမရှင််းလင််းတရ်းအတွက် 

တမ ်ခ ီ်းကတနငပီ်း စစ်တ က င််းထကွ်ခွါသွ ်းခ ာ့သည်။ တအ က်တြို  လ ၁၈ ရက်တန ာ့တွင ် ၎င််းတြို ာ့စစ်တ က င််းမှ 

နန််းကစ်တက ်းရွ နငှာ့ ် ေဟနတ်လ ာ့တက ်းရွ အ က ်း နမ််းခင််းလုပ်ကြိုငတ်နတသ  ရွ သ ်း (၂)ဦ်းအ ်း နယ်တမမရှင််းလင််းသညာ့် 

စစ်တ က င််းနငှာ့အ်တူ ဖမ််းဆ်ီးတခေါ်တဆ ငသ်ွ ်းခ ာ့သည်။ ထြိစုစ်တ က င််းသည် ၎င််းတြို ာ့၏ ပုံမှနသ်ွ ်းလ လှုပ်ရှ ်းတနတသ  

လမ််းတ က င််းအတြိုင််း မဟုတ်သညာ့်အတွက် ကရငန်တီပ်မတတ ်နငှာ့ ် တအ က်တြို  လ ၂၀ ရက်တန ာ့တွင ်

ရငဆ်ြိုငတ်ြိုက်ပွ မဖစ်ပွ ်းခ ာ့သည်။ 

 

၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊ နစ်ှကုနတ်ွင ် မမနမ် တပ်မတတ ်မှ တပ်စခန််းအသစ် တလ်းခုတည်တဆ က်ခ ာ့သည်။ ကရငန်မီပည်နယ် တ  လခ ၊ 

ဖ ်းတဆ င််း၊ ေ်ီးတမ ာ့ဆြိုနငှာ့ ်ရှ ်းတတ ငမြိ ွဲ့နယ်တြို ာ့တွင ်တပ်စခန််းတည်တဆ က်မခင််းနငှာ့ ်ပတ်သက်သညာ့် အခ က်အလက်မ  ်းအ ်း 

ကရငန်လီူမှုအသင််းအဖွ ွဲ့မ  ်းကွနယ်က်မှ ဇနန်ေါရီလ ၂ ရက်တန ာ့တွင ်သတင််းထတု်မပနခ် ာ့သည်။ မမနမ် ာ့တပ်မတတ ် ခလရ ၅၄ 

မှ ေ်ီးတမ ာ့ဆြိုငမြိ ွဲ့နယ် တေါပုတက ်းရွ တွင ် တပ်စခန််းတခု တည်တဆ က်မခင််း၊ ဖ ်းတဆ င််းငမြိ ွဲ့နယ်မှ နတ်တရထကွ်တပါက်တွင ်

ခမရ ၄၂၈ မှ တပ်စခန််းတည်တဆ က်မခင််း၊ ခမရ ၄၂၉ မှ ရှ ်းတတ ငမြိ ွဲ့နယ် တေါတေတရ တက ်းရှ နငှာ့ ် သရီြိေါ်းတက ်းရွ တွင ်

တပ်စခန််းတည်တဆ က်မခင််း၊ မယ်စ ာ့ငမြိ ွဲ့နယ် နန််းမ ်းကီ်းတက ်းရွ တွင ် မမနမ် ာ့တပ်မတတ ် ခမရ ၃၃၇ တြို ာ့မှ တပ်စခန််းမ  ်း 

အသ်ီးသ်ီး တည်တဆ က်ခ ာ့ ကသည်။ ထြိတုပ်စခန််းသစ် တည်တဆ က်မခင််းမ  ်းသည် ေဇီင ် လ (၂၃) ရက်တန ာ့တွင ်စတငင်ပီ်း 

ဇနန်ေါရီလ (ရ)ရက်တန ာ့တွင ်ငပီ်းဆံု်းခ ာ့သည်။ 

 

၂၀၂၀ ြုံနစှ  ြစ ြတ မှုမ ွာ်း 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ တမလ၊ ၁၆ ရက်တန ာ့တွင ် မမနမ် တပ်မတတ ် ခမရ (၅၃၀) နငှာ့ ်ကရငန်တီပ်မတတ ်တြို ာ့ ပစ်ခတ်မှုမဖစ်ပွ ်းခ ာ့သည်။ 

ရှ ်းတတ ငမြိ ွဲ့နယ် အလယ်ပြိုင််းတွင ် မဖစ်ပွ ်းခ ာ့တသ  ပစ်ခတ်မှုသည် ကရငန်တီပ်မတတ ်၏ ပစ်ခတ်မှုတ က ငာ့ ် ယဉ်တမ င််း 

အရပ်သ ်း တစ်ဦ်းတသဆံု်းခ ာ့တ က င််း သတင််းမီေယီ မှ  တဖ ်မပထ ်းသည်။ သြို ာ့တသ ်လည််း တသဆံု်းမှုနငှာ့ပ်တ်သက်ငပီ်း 

အတည်မမပ နြိငုတ် က င််း ရှ ်းတတ ငမြိ ွဲ့နယ် ဆက်ဆတံရ်းရံု်းတ ေနခ်ံက တမပ သည်။ 

 

ဇွနလ် ၆-ရ ရက်တန ာ့တွင ်တမ ်ခ ီ်းသြို ာ့ သွ ်းလ လုပ်ရှ ်းတသ  မမနမ် တပ်မတတ ် ခလရ (၇၂) သည် ဖ ်းတဆ င််းငမြိ ွဲ့နယ် အမှတ် 

(၂) ခရြိုငတ်ွင ် ရှြိတသ  ကရငန်တီပ်မတတ ်နငှာ့ပ်စ်ခတ်မှု မဖစ်ပွ ်းခ ာ့သည်။ လှုပ်ရှ ်းသွ ်းလ တနတသ  မမနမ် တပ်မတတ ်သည် 

ကရငန်တီပ်မတတ ်၏ ထြိန််းခ  ပ်နယ်တမမသြို ာ့ အတ က င််း က ်းမှုတစ်စုံတရ မရှြိပ  သွ ်းလ ခ ာ့သညာ့်အတွက် ပစ်ခတ်မှု 

မဖစ်ပွ ်းခ ာ့မခင််းမဖစ်သည်။ 

 

စိုံ်းေိမ မှုမ ွာ်းနငှ   ခမန မွာနိုံင င၏ံ CONVID 19 ခြန လည ကုံစွာ်းသေ်း သြ ်းသင မ ွာ်း 

- NLD အစြို်းရ၏ ၂  လီီယံ တေေါ်လ တခ ်းတငမွ  ်းသည် ပွငာ့လ်င််းမမငသ် ငပီ်း တ ေနယ်ူမှုတ ေနခ်ံမှု မရှြိသညာ့်အတွက် 

တြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်းက စြို်းရြိမ်မှုတန ကရသည်။ 

- တထ က်ပံာ့တငမွ  ်းသည် တြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း လြိုလ သညာ့် ေဟြိုခ  ပ်ကြိုငမ်ှုတလျှ ာ့ခ တရ်းမဟုတ်ပ  တြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ 

က န််းမ တရ်း စနစ်မ  ်းအ ်း ယုတ်တလျှ ာ့တစသညာ့်အမပင ် ေဟြိုအစြို်းရ၏ က န််းမ တရ်းစနစ်တခုတည််းကြို တွန််းအ ်း 

တပ်းတနသည်။ 

- တခ ်းတငမွ  ်းသည် အကကီ်းစ ်းစီမံကြိန််းမ  ်းအတွက် စီ်းပွ ်းတရ်း ရင််းနှ်ီးမမ ပ်နှမံှု က ယ်က ယ်ပ ံွဲ့ပ ံွဲ့ လုပ်တဆ ငရ်န ်

မဖစ်သည်။  



- မမနမ် ာ့တပ်တတ ်မှ ၎င််းတငမွ  ်းမဖငာ့ ်တြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်းအ ်း ရည်ရွယ်ခ က်ရှြိရှြိ ဖြိနှြိပ်ရနအ်တွက် အသံု်းမပ လ မည်ကြို 

မ  ်းစွ  စြို်းရြိမ်မြိသည်။ 

 

အကကခံြုတိုံက တ က ်းြ က မ ွာ်း 

o စစ်တပ်သြိမ််းဆည််းတမမမ  ်း အဆံု်းသတ်တရ်း၊ လူ ာ့အခွငာ့အ်တရ်း ခ ြိ ်းတဖ က်မှုမ  ်းအတွက် မမနမ် စစ်တပ် 

မ  ်းအ ်း တ ေနယ်ူမှုတ ေနခ်ံမှု ရှြိတစတရ လုပ်တဆ ငရ်နန်ငှာ့ ် ဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်းမ  ်း၏ ထံ်ုးတမ််းအစဉ် 

အလ အရ က ငာ့သ်ံု်းလ ခ ာ့တသ  တမမယ စီမံခန ာ့ခ်ွ မှုမ  ်းအ ်း အစြို်းရမှ အသြိအမှတ်မပ ရန။်  

o ကရငန်အီမ ြိ ်းသ ်းတြို်းတက်တရ်းပါတီ (KNPP)နငှာ့ ် အစြို်းရတြို ာ့အ က ်း အပစ်အခတ်ရပ်စ တရ်း လက်မှတ် 

တရ်းထြိ်ုးထ ်းတသ  သတ  တူညီခ က် စ ခ  ပ်အ ်း အသြိအမှတ်မပ ငပီ်း လြိုက်န အတက ငအ်ထည် 

တဖ ်သွ ်းရန။် 

o အကကီ်းစ ်းစီမံကြိန််းတြိုင််းတွင ် နြိငုင်တံက ၏ လုပ်ထံ်ုးလုပ်နည််းမ  ်းနငှာ့အ်ညီ တေသခံဌ တနတြိုင််းရင််းသ ်း 

မ  ်း၊ လူမှုအတမခမပ အဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်းနငှာ့ ် တြိုငပ်ငည်  ြိနှုြိင််းငပီ်း ၎င််းတြို ာ့၏ ဆနဒသတ  ထ ်းမ  ်း၊ 

ဆံု်းမဖတ်ခ က်မ  ်း ရယူရန။် 

o ငငြိမ််းခ မ််းတရ်းနငှာ့ ်အန ဂတ်နြိငုင်တံရ်းဆြိုငရ်  တြို်းတက်တရ်းအတွက် အတထ က်အကူမမပ    ပြိုမြိုရှုပ်တထ်ွးမှု 

ကြိုမဖစ်တပေါ်တစတသ  ရင််းနှ်ီးမမ ပ်နှမံှုမ  ်းဖွံွဲ့ ငဖြိ ်းတရ်းလုပ်ငန််းမ  ်းကြို မလုပ်တဆ ငရ်န။် 

o မပည်သူမ  ်း လြိုအပ်တသ ငဖြိ ်းတရ်းလုပ်ငန််းကြို အတ က င််းမပငပီ်း အကကီ်းစ ်းရင််းနှ်ီးမမ ပ်နှမံှု လုပ်ငန််းမ  ်းအ ်း 

မကန ာ့က်ွက်ရန ်အ ကပ်ကြိုငမ်ခင််းမ  ်းမမပ လုပ်ရန။် 

 

ဆက်သွယ်ရန၊်  

ခူ်းကြိုရယ် - ဖုန််း (+၆၆) ၈၂၁ ၉၆၂ ၂၅၈ 

စစ်မုန််း - ဖုန််း (+၉၅) ၉၇၉ ၁၁၁ ၂၆၈၈ 


