
 
ရခိုင်ြပည်နယ်,မuိ/နယ် (၇) ,မuိ/နယ်1ငှ့် ချင်းြပည်နယ်၊ ပလက်ဝ,မuိ/နယ်တို;တငွ်  

(၁) 1စှ်?ကာအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားမE1ငှ့်ပတ်သက်၍  

1ိုင်ငံေတာ်သမIတ 1ငှ့် 1ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုLuိလ်ထံသို;  

ရခိုင်1ိုင်ငံေရးပါတမီျား၊အရပ်ဘက်လမူEအဖွဲ/အစည်းများ1ငှ့်မဒီယီာများမှ အိတ်ဖငွ့်ေပးစာ 
 

ရကစ်ွ။ဲ ၂၀၂၀ ခ,-.စ၊် ဇွနလ် (၁၉) ရက ်

 

ိုင်ငံေတာ်သမတ ှင့် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ် ခင်ဗျား 

 

၁။   ြပည်ေထာင်စသုမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်သည် လက်ရှိတငွ် စစ်အပု်ချပ်ေရးအာဏာရငှ် 

စနစ်မ ှ ဒမီိုကေရစစီနစ်သို ကးူေြပာင်းေနသည့်ကာလြဖစ်သည်ငှ့်အည ီ အမျိးသားရင်ကားေစေ့ရး၊ 

ေရရညှ်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့် ြပည်တငွ်းငမိ်းချမ်းေရးရရှိေရး၊ ှင့် စးီပာွးေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရး အတကွ် 

ေလာက်လမှ်းေနရသည့်အချနိ်အခါသမယလည်းြဖစ်ပါသည်။ “ြပည်သသူည်သာ အဓိက” ဆိုသည့် 

ေဆာင်ပုဒ်ငှ့်အည ီတိုင်းရင်းသားြပည်သ၊ူ ိုင်ငံသားတိုင်းအားလံးု ပးူေပါင်းပါဝင်ြခင်းြဖင့် အေြပာင်းအလဲ 

အတကွ်ေဆာင်ရကွ်ေနသည့် ဤကာလတငွ် ိုင်ငံသားများ၏လတွ်လပ်စာွ ဆထတု်ေဖာ်ပါဝင်ြခင်း၊ 

မမိတိို၏အသက်ရငှ်ရပ်တည်ေရးအတကွ် စးီပာွးေရး၊ ပညာေရး၊ လမူေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် 

အလက်များကိုရယသူံးုစွဲပိုင်ခငွ့်တိုသည် ဒမီိုကေရစ၏ီအေြခခံအတု်ြမစ်ြဖစ်ပါသည်။ ယေနကမာကးီတငွ် 

အင်တာနက်သံးုစွဲိုင်မ အခငွ့်အလမ်းသည် ိုင်ငံသားများ၏ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ  ဒမီိုကေရစ၏ီ 

စံချနိ်စံန်း တစ်ရပ်အြဖစ် လက်ခံထားကပးီလည်းြဖစ်ပါသည်။  

 

၂။  ရခိုင်၊ ခမီး၊ မိ၊ သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ မရာမာကီး၊ ကမန်၊ ချင်း စသည့်လမူျိးစမုျား၊ ဟိ ှင့် 

အစလာမ် ဘာသာဝင်များ  အေရအတကွ်အားြဖင့် လက်ရှိခန်မနှ်းလဦူးေရ (၈) သနိ်း1 ေကျာ်ေနထိုင်သည့် 

ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်များြဖစ်ကေသာ ပဏုားကန်းမိနယ်၊ ရေသေ့တာင်မိနယ်၊ 

ေကျာက်ေတာ်မိနယ်၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ မင်းြပားမိနယ်၊ ဘးူသးီေတာင်မိနယ်၊ ေြမပံုမိနယ်များငှ့် 

ချင်းြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမိနယ်တိုတငွ် တိုက်ပွဲများြဖစ်ပာွးေနသြဖင့် “တည်-ငမိ်ေအးချမ်းေရးကို 

ပျက်ြပားေစမည့် အေြခအေနများ9ှင့် အင်တာနက်ကိုအသံးုြပu၍ ဥပေဒ9ငှ့်မညသီည့်လပု်ငန်းများကို 

 
1 ၂၀၁၄ ခုှစ်သန်းေခါင်စာရင်းအရ ဤရှစ်မိနယ်တွင် စုစုေပါင်းလူဦးေရ ၁,၀၇၈၂၀၇ ဦးခန်ရိှပါသည်။ ဘူးသီးေတာင်မိနယ်ှင့် 

ရေသ့ေတာင်မိနယ်များမှ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် တဘက်ဘဂလားေဒ့ရ်ှ ုိင်ငံသုိထွက်ခွာသွားသူကုိ (၃) သိန်းဝန်းကျင် သတ်မှတ်ပီး၊ 

ေဒသတွင်း လက်ရိှကာလထိ လူဦးေရးတုိးပွားလာမများကုိပါခန်မှန်းတွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ချတိ်ဆက်လပု်ေဆာင်ေနမC တိုDေEကာင့် အင်တာနက်ဝန်ေဆာင်မCများကို ရပ်တနD်ရန်” အတကွ် ြမန်မာိုင်ငံ 

ပိုေဆာင်ေရးငှ့် ဆက်သယွ်ေရးဝန်ကးီဌာနက  တယ်လဖီနု်းေအာ်ပေရတာများကို န်ကားချက် 

ထတု်ပးီ အင်တာနက်ကို ြဖတ်ေတာက်ခဲသ့ည်။2 

 

၃။   တိုက်ပွဲများြဖစ်ပာွးမေကာင့် အဓကိဒကုေရာက်ရသမူျားမာှ ေဒသမြှပည်သလူထူမုျား 

သာြဖစ်ပါသည်။ ယခအုခါ တိုက်ပွဲများေကာင့် ေနရပ်စနွ်ခာွတမိ်းေရာှင်သူ (Internal Displaced Persons-

IDPs) (၁၆၀,၀၀၀) ဦး3ခန်ရှိေနပြီဖစ်သြဖင့် ေဒသလဦူးေရ၏ (၂၀)% ဝန်းကျင်ခန် မမိတိိုအိုးအမိ်များကို 

စနွ်လတ်ခဲ့ကရပးီ ေနစဥ်စားဝတ်ေနေရး အခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်း ေနကရပါသည်။ 

အင်တာနက် သံးုစွဲခငွ့်မရသြဖင့် ဤေဒသရှိလထူမုာှ ိုင်ငံသားများ၏မလူ အခငွ့်အေရး 

ဆံးုံးနစ်နာမများအပါဝင် ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းများမာှလည်း လသူားချင်းစာနာမအကညူ ီအေထာက်အပံ ့

လံေုလာက်စာွရရှိိုင်ေရးအတကွ် အကန်အသတ်ခံရမများအပါအဝင် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ အခငွ့်အလမ်းများကိုြပည့်ဝစာွ မခံစားရသည်မာှ ဤဇနွ်လ (၂၁) ရက်ေနဆိုလင် (၁) ှစ် 

ြပည့်ပြီဖစ်ပါသည်။ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားြခင်းေကာင့် ေဒသတငွ်း ေနထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသား 

လမူျိးများ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ြဖစ်ေပလာမည့်နစဓ၀ူ စးီပာွးေရး၊ လမူေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး 

အကျိးဆကမ်ျားငှ့်ပတ်သက်ပးီြကံေတွရမည့် ဒကု၊ အခက်အခဲ၊ စနိ်ေခမများကို ဒမီိုကေရစစီနစ်ကို 

ဦးေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် အမျိးသားဒမီိုကေရစအီဖွဲချပ်ပါတီအစိုးရ အေနြဖင့် 

အေလးေပးထည့်သငွ်းစဥ်းစားြခင်းမရှိြဖစ်ေနသည်ကို ယခထုိ ဝမ်းနည်းဖယွ်ရာေတွရှိေနရဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၄။   သိုြဖစ်ပါ၍ ဤေဒသမှိုင်ငံသားများအေနြဖင့် ိုင်ငံသားများ၏မလူအခငွ့်အေရးများကို 

ြပည့်ဝစာွခံစားကျင့်သံးုိုင်ေရး၊ စစ်ေဘးေရာှင်ြပည်သလူထူမုျားအတကွ် လသူားချင်းစာနာမဆိုင်ရာ 

အေထာက် အပံမ့ျားလံေုလာက်စာွရရှိိုင်ေရးတိုအေလးထားပးီ ဒမီိုကေရစီ၏ အေြခခံအစှ်သာရများ ကို 

ဒမီိုကေရစအီစိုးရပပီီ လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းတိုကို အလုပ်ြဖင့် သက်ေသြပိုင်ေရး၊ 

အမျိးသားရင်ကားေစေ့ရး၊ ငမိ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်ိုင်ေရးတိုကို အေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစိုင်ရန်စသည့် 

အချက်တိုကိုေရးှလက် ိုင်ငံေတာ်သမတငှ့် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ်တိုအား က်ပု်တို 

ိုင်ငံေရးပါတီ (၃)ပါတီ၊ အရပ်ဘက်လမူအဖွဲအစည်း (၇၁)ဖွဲှင့် မဒီယီာ (၃)ခုှင့် တသးီပဂုလ (၁) ဦးီ 

တိုမှ ဤအိတ်ဖငွ့်ေပးစာအား ေပးပိုအပ်ပါသည်။ 

 

 
2 Telenor Myanmar, “Network shutdown in Myanmar, 21 June 2019”,  https://www.telenor.com/network-shutdown-
in-myanmar-21-june-2019/  
3 ရခုိင်တုိင်းရင်းသားမျိးွယ်စုများကွန်ဂရက်၏ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၈) ရက်ေန စစ်ေဘးဒုကသည်ဆုိင်ရာအေရအတွက်ြပ 

စာရင်းထုတ်ြပန်ချက် ကုိကုိးကားထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ိုင်ငံေတာ်သမတ ှင့် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ် ခင်ဗျား 

 

၅။   ပိုေဆာင်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းရည်ရယွ်ချက်မာှ လက်ေတွ 

တငွ်ထေိရာက်မအလနွ်အားနည်းပါသည်။ တိုက်ပွဲြဖစ်ပာွးမ အကိမ်အေရအတကွ်များမာှ အင်တာနက် 

မပတိ်မီ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇနွ်လမ ှ၂၀၁၉ခုစှ် ေမလအထိ (၁၂၉) ကမိ်ရှိပးီ၊ အင်တာနက်ပတိ်ပးီ  ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ 

ဇနွ်လမ ှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ေမလအထိ ထေိတွတိုက်ခိုက်မ အကမိ်အေရအတကွ်မာှ (၂၇၃) ကိမ် 

ထရိှိလာသြဖင့် တိုက်ပွဲများ၊ စစ်ေရးလပ်ရာှးမများ နည်းပါးေလျာက့ျသာွးြခင်းမရှိဘဲ အကမိ်အေရအတကွ် 

(၂) ဆေကျာ်တိုးလာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။4 ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလအထ ိ

(၁၃) လတာကာလတငွ် အရပ်သားထခိိုက်ဒဏ်ရာရမ (၁၉၉) ဦး၊ ေသဆံးုသူ (၁၀၁)ဦးရှိပးီ၊ ၂၀၂၀ ခုှစ်ဥးီ 

ဇန်နဝါရလီမှ ေမလအထိ (၅) လအတငွ်းတငွ် အရပ်သားထခိိုက်ဒဏ်ရာရမ (၃၄၄)ဦး၊ ေသဆံးုသူ (၁၅၁) 

ဦးရှိလာသြဖင့် အရပ်သားြပည်သမူျား ထခိိုက်ဒဏ်ရာရရှိမငှ့်ေသဆံးုမ ကနိ်းဂဏန်းတိုမာှလည်း 

ပိုမိုများြပားလက်ရှိပါသည်။5 ထိုေကာင့် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းြဖင့် စစ်ေရးဆိုင်ရာ 

ကစိရပ်များကိုေလာခ့ျရန် အေထာက်အပံမ့ြဖစ်ေစသည့်အြပင် ေဒသတည်ငမိ်ေအးချမ်းေရး၊ ြပည်သူ 

လထူု၏ အသက်အိုးအမိ်စည်းစမိ်များကို ကာကယွ်ေရးဆိုသည့် မလူရည်ရယွ်ချက်အတကွ် ထေိရာက် 

သင့်ေတာ်သည့် နည်းလမ်းများမြဖစ်ေစဘဲ ြပည်သလူထူအုတကွ် ဆန်ကျင့်ဘက်ဆိုးကျိးများကိုသာ 

သက်ေရာက်ေစပါသည်။ ထိုေကာင့် အင်တာနက်ြပန်လည်ဖငွ့်လစှ်ေပးြခင်းသည်သာ ြပည်သလူထူုှင့် 

ိုင်ငံသားများ၏ အသက်အိုးအမိ်စည်းစမိ်ှင့် အကျိးစီးပွားကို ကာကယွ်ရာေရာက်လမိ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

 

၆။   အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူအခငွ့်အေရးေကြငာစာတမ်း၏အပိုဒ်(၁၉)6တငွ်လသူားတိုင်းသည် 

လတွ်လပ်စာွထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုခငွ့်ငှ့် သတင်းအလက်ရရှိပိုင်ခငွ့်ရရှိေစရမည်ဟု ြပဌာန်းထားေသာ်လည်း 

ေဒသရှိလထူတုိုမာှ ဤအေြခခံလူအခငွ့်အေရးကိုလည်း ဆံးုံးလက်ရှိေနပါသည်။ ထိုအြပင်ေဒသခံ 

သတင်းဌာနများ၏အင်တာနက်စာမျက်ာှ (Website) များအား ပတိ်ထားြခင်း၊ သတင်းတိုက် 

 
4 Myanmar Institute for Peace and Security, “Annual Peace & Security Review 2018” ၊ MIPS Peace and Security Monthly Brief 

"#င့ ် Burma News International (BNI) ၏ Myanmar Peace Monitor သတငး်စာမျက်"#ာ https://www.mmpeacemonitor.org ၏ 

Dashboard လအလိ4က်တိ4က်ပဲွအ8ကိမ်အေရအတွက်များကိ4 အေြခခံ၍ တွက်ချက်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ အမ#နတ်ကယ်အားြဖင့ ်

ထိေတွFတိ4က်ခိ4က်မG အ8ကိမ်အေရအတွက်များမ#ာ ဤကိနး်ဂဏနး်များထက်ပိ4မိ4များြပားဖွယ်K#ိပါသည်။ 
5 Radio Free Asia (RFA), “ရခိ4င"်#င့ခ်ျငး်ြပည်နယ်က အရပ်သားထိခိ4က်မGများ”၊ ၂၀၂၀ ခ4"#စ၊် ေမ (၃၀)၊ ေနလ့ည် (၂) နာရီ, 

https://www.facebook.com/rfaburmese/photos/a.10150522560153128/10159991451308128 
5 Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. (Article 19, Universal 
Declaration of Human Rights) 
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အယ်ဒတီာများ၊ သတင်းေထာက်များအား မတရားအသင်း ဆက်သယွ်မြဖင့်အမဖငွ့် ခံထားရြခင်းငှ့်အတ ူ

ိုင်ငံတကာငှ့် ြပည်တငွ်းသတင်းေထာက်များအေနြဖင့်လည်း လတွ်လပ်စာွသတင်းရယူိုင်မမာှ 

ကန်သတ်ခံရမများြကံေတွေနရပါသည်။ အကျိးဆက်အားြဖင့် ပဋပိကြဖစ်ပာွးေနသည့် ဤေဒသရှိ 

လထူမုျားအတကွ် အချနိ်ငှ့်တေြပးညီ သတင်းအချက်ရယမူငှ့် လတွ်လပ်စာွ ထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုခငွ့်တိုကို 

အြပည့်အဝခံစားမ မရရှိေစပါ။ ထိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်မှကိးမပ်းေနသည့် လူအခငွ့်အေရးကာကွယ် 

ြမင့်တင်ိုင်ေရး၊ အမျိးသားရင်ကားေစေ့ရးငှ့် ငမိ်းချမ်းေရးကိးပမ်းေနသည့် ေဆာင်ရကွ်ချက် များကိုပင် 

ယံုကည်မ အလနွ်တရာ ေလျာန့ည်းသာွးေစိုင်ပါသည်။ 

 

၇။   ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းအပု်ချပ်ပံအုေြခခံဥပေဒ၏ အခန်း(၈)၊ ိုင်ငံသား၊ ိုင်ငံသားများ၏ 

မလူအခငွ့်အရးများငှ့်တာဝန်များ ၏ ပဒု်မ ၃၄၉ တငွ် “ိုင်ငံသားများသည် ေအာက်ပါလပု်ငန်းများ 

လပု်ကိုင်ေဆာင်ရကွ်ရာတငွ် တညူေီသာအခငွ့်အလမ်းရှိေစရမည် - 

(က)  ြပည်သူဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း 

(ခ)  အလပု်လပု်ကိုင်မ၊ 

(ဂ)  ကနု်သယွ်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ၊ 

(ဃ)  စးီပာွးေရးလပု်ငန်းလပု်ကိုင်မ၊ 

(င)  အတတ်ပညာငှ့်သက်ေမးွဝမ်းေကျာင်းမ 

(စ)  ဝဇိာပညာ၊ သပိံပညာငှ့် နည်းပညာရပ်များရာှေဖေွဖာ်ထတု်မ” ဟု 

ိုင်ငံသားများ၏ အေြခခံမလူအခငွ့်အေရး တန်းတညူမီရရှိေစမကို အာမခံထားပါသည်။ တိုင်းတစ်ပါးမှ 

ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်တိုက်ခိုက်ချနိ်၊ ဆပူေူသာင်းကျန်းမများြဖစ်ေပချနိ်၊ အေရးေပ အေြခအေန 

ြဖစ်ေပချနိ်တိုတငွ် ိုင်ငံသားများ၏တရားဝင်ရပိုင်ခငွ့်များကို ဥပေဒန်ကားချက်များြဖင့် ကန်သတ် 

ပိုင်ခငွ့်ရှိပါေသာ်လည်း စစ်ေဘးေရာှင်ြပည်သမူျား၊ အမျိးသမီးများ၊ ကေလးသငူယ်များ၊ မသန်စမွ်းသ ူ

များငှ့် ေနရပ်စနွ်ခာွ ကရသမူျားအပါအဝင် ေဒသတငွ်းိုင်ငံသားှင့် တိုင်းရင်းသားမျိးယွ်စမုျား၏ 

အသက်အိုးအမိ်စည်းစမိ်များလံြုခံေရး၊ လသူားချင်းစာနာမဆိုင်ရာ အေထာက်အပံမ့ျားရရှိေရး၊ 

အသက်အရာယ်ေရာှင်ရာှးိုင်ရန် တိုက်ပွဲသတင်းအေြခအေနမနှ်များ သရိှိိုင်ေရးစသည်တိုအတကွ် 

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ရှိအစိုးရ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလယှ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများမှ အချနိ်ငှ့် 

တေြပးညီ အကူအည ီအလျင်အြမန် ရှိိုင်ေရးတိုကို အင်တာနက်ငှ့် သတင်းမဒီယီာများကို အသံးုြပပးီ 

သတင်းအချက်အလက်များ ေပးပိုအကအူညေီတာင်းခံရယူိုင်ေရးမာှ အသက်တမ အေရးကးီပါသည်။ 

အင်တာနက်ကို ပိုမိုကာရညှ်စာွ ဆက်လက်ြဖတ်ေတာက်ထားလင် အစိုးရကိုယ်တိုင် ေဒသခံြပည်သူ 

များကို ခွဲြခားဆက်ဆံသည်ဟု  အြမင်များ၊ စတိ်ခံစားချက်များ စွဲထင်ကျန်ရစ်ေစိုင်ပါသည်။  

 

 



 5 

ိုင်ငံေတာ်သမတ ှင့် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ် ခင်ဗျား 

 

၈။   ဤေဒသသည် စစ်အပု်ချပ်ေရးကာလတငွ် ြမန်မာြပည်၏ဒတုယိအဆင်းရဲဆံးုေဒသ 

ြဖစ်လာခဲသ့ည်ငှ့်အည ီ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများအလနွ်ရာှးပါးပါသည်။ ထိုေကာင့် လငူယ်၊ 

လရူယွ်များအေနြဖင့် ြပည်တငွ်းရှိေဒသအသးီသးီငှ့် အမိ်နးီနားချင်းိုင်ငံရပ်ြခားများသို သာွးေရာက်ကာ 

အလပု်အကိုင်ရာှေဖလွပု်ကိုင်ရင်း မမိေိဒသရှိ မသိားစ၊ု မဘိ၊ ေဆးွမျိးသားချင်းများ၏ စားဝတ်ေနေရး 

အတကွ် အင်တာနက်ကိုအသံးုြပပးီ ေငလွဲပိုေထာက်ပံေ့နကရပါသည်။ အင်တာနက်ပတိ်ပးီေနာက် 

မသိားစမုျားထံေငလွဲပံပ့ိုးိုင်မများမာှ ပံမုနှ်မလပု်ေဆာင်ိုင်ေတာ့သည့်အြပင် တိုက်ပွဲများအကား 

အသက်အရာယ်ရင်ဆိုင်ေနရသည့် အေရးကီးအေြခအေန၊ အချနိ်များတငွ် မမိိ၏မသိားစုငှ့် 

အဆက်အသယွ်ြပလပု်ရန်လယွ်ကမူ မရှိေတာြ့ခင်းစသည့် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ေနကပါသည်။  

ပညာေရးတငွ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ အြခားေသာေဒသများငှ့် ိင်းယဥှ်လင်  ရခိုင်ြပည်နယ်သည်  

အနမိ့်ကျဆံးုကို ေရာက်ရှိေနပးီ အနာဂတ်အတကွ် စိုးရမိ်ဖယွ်ြဖစ်ေနပါသည်။ အရယွ်ေရာက်ပးီလဦူးေရ၏ 

(၈၁%) မာှအေြခခံပညာမလူတန်းအဆင့်ငှ့် ၎င်းေအာက်တငွ်သာ သင်ကားပးီေြမာက်ကပါသည်။7 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ်မှ လသူားအရင်းအြမစ်ကို အေြခခံပးီ တိုင်းြပည်ကိုတည်ေဆာက်ရမည်ဟု 

အမဲတမ်းမတှ်ချက်ေပး မာှကားချက်များရှိေနပါေသာ်လည်း လငူယ်များအေနြဖင့်လည်း အနွ်လိုင်းမ ှ

တဆင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဘာသာရပ်များကိုေလလ့ာြခင်း၊ အနွ်လိုင်းမတှဆင့်သင်တန်း တက်ေရာက် 

ြခင်းများ၊ ပညာသင်ဆမုျားေလာက်ထားရယြူခင်းစသည့် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ဆံးုံးလက် ရှိေန 

ပါသည်။ ထိုေကာင့် အင်တာနက်ြပန်လည်ဖငွ့်လစှ် ေပးြခင်းကို အလင်အြမန်ေဆာင်ရကွ်ေပးရန်လိုအပ် 

ပါသည်။ သိုမဟတု်ပါက မလိုလားအပ်ေသာ ေနာက်ဆက်တွဲဆိုးကျိးများကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ 

 

၉။   ၂၀၂၀ခုစှ်၊ ေမလတငွ် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ်မှ “No One Left Behind 

Policy” “မည်သGူကိုမHချန်လပှ်မထားေရးမဝူါဒ” ြဖင့်ကိုဗစ်-၁၉ ကိုတိုက်ဖျက်ေရးအတကွ် ထတု်ြပန်ခဲ ့

ပါသည်။ ကျန်းမာေရးပညာေပးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို စာတို (Short Message Service-

SMS) ြဖင့်လတူစ်ဦးချင်းစကီိုပိုေပးမည်ဟ၍ု ထတု်ြပန်ချက်ရှိပါသည်။ လက်ေတွတငွ် ရခိုင်ြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်းရှိမိနယ်များငှ့် ချင်းြပည်နယ်၊ ပလက်၀မိနယ်တိုရှိ တိုင်းရင်းသားြပည်သတူိုမာှ 

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ်ငှ့် သက်ဆိုင်ရာ ကအသီးသီးမ ှ တာဝန်ရှိပဂုိလ်များငှ့် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရးအရာ အသိေပး၊ ပညာေပး Facebook Live ေဆးွေးွပွဲများ၊ အစိုးရမ ှအနွ်လိုင်းတငွ် Viber Group, 
 

7 The United Nations Development Programme. “Myanmar Living Conditions Survey 2017: Socio-Economic 
Report.” February 2020. www.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/mlcs-2017-socio-economic- 
report.pdf  
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Facebook စာမျက်ာှများမ ှ အချနိ်ငှ့်တေြပးညထီတု်ြပန်ေပးသည့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာသတင်း 

အချက်အလက်များကို ိုင်ငံ၏အြခားေဒသများကဲသ့ို တန်းတညူမီစာွမရရှိပါ။ SMS မတှဆင့် 

သတင်းေပးပိုမမာှလံေုလာက်ေသာ ထေိရာက်မမရှိဘဲ ေကျးရာွေနလထူမုျားမာှ Corona Virus ှင့် 

Corona ေရာဂါ ဆိုသည်မာှမည်သိုမည်ပံဆုိုသည်ကို ေသေသချာချာပင် နားမလည်ကပါ။ မည်သိုပံစုံြဖင့် 

တဦးချင်းကာကယွ်ရမည် ဆိုသည်ကိုမသိလည်းမသိကပါ။ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများမ ှ လက်လမှ်းမှီ 

သေရွ အသပိညာေပးေဝမေသာ်လည်း အသာွးအလာကနသ်တ်မများငှ့် ြကံေတွရတတ် သြဖင့် 

ထင်သေလာက်ခရးီမေပါက်၊ မထေိရာက်ပါ။ ယခအုခါ ေမာင်ေတာမိငှ့်ဘးူသးီေတာင်မိ နယ်များတငွ် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကးူစက်ပိုးေတွသမူျား ရှိေနသည်ကိုပင် ဤေဒသရှိလထူအုများစမုာှ မသိကရပါ။ 

ဤသည်မာှ “မည်သGူကိုမခှျန်လပှ်မထားေရးမဝူါဒ”သည် ြမန်မာြပည်၏ အြခားေဒသများငှ့် ိင်းယဥှ်လင် 

ရခိုင်ြပည်နယ်တငွ်ယခအုချနိ်ထေိနာက်ကျကျန်ရှိေနေသးေကာင်းကိုလည်း ေထာက်ြပလိုပါသည်။  

 

၁၀။   ထိုေကာင့် အမျိးသားြပန်လည်ရင်ကားေစေ့ရး၊ ေရရညှ်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့် ငမိ်းချမ်းေရး 

ရရှိေရး၊ တည်ငမိ်ေအးချမ်းေရး၊ လူအခငွ့်အေရးများကိုကာကယွ်ြမင့်တင်ိုင်ေရး၊ ေဒသများတန်းတညူစီာွ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတကွ် လမူျိး၊ေဒသမြခား ိုင်ငံသားများ၏ အခငွ့်အေရးများကို တန်းတညူမီစာွ 

ရရှိိုင်ေစေရး၊ တိုက်ပွဲေဒသတငွ်းြပည်သမူျား စစ်ေရးဒကုအနဌိာံြုကံေတွရမ ေလာခ့ျိုင်ေရးတိုကို 

ေရှလက် ိုင်ငံေတာ်သမတငှ့် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပဂုိလ်တိုအား   ေအာက်ပါအချက်များကို 

တိုက်တနွ်းေတာင်းဆိုအပ်ပါသည်_ 

 

(က)  (၁) စှ်ကာပတိ်ထားသည့် အင်တာနက်ကိုအြမန်ဆံးုြပန်လည်ဖငွ့်လစှ်ေပးရန်၊ 

(ခ)  တိုက်ပွဲေကာင့်ေနရပ်စနွ်ခာွတမိ်းေရာှင်ေနသမူျား (IDPs) များအတကွ် လသူားချင်း 

စာနာမဆိုင်ရာ အေထာက်အပံမ့ျား လံေုလာက်စာွရရှိိုင်ေရးအတကွ် INGO, NGOs 

အဖွဲတိုမ ှသာွးလာကညူေီပးိုင်ခငွ့်ကို ိုင်ငံအစိုးရမ ှစစီဥ်ေဆာင်ရကွ်ေပးရန်၊ 

(ဂ) သတင်းအလိုဌာ မတရားအသင်းဆက်သယွ်မများြဖင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် 

အယ်ဒတီာများငှ့်သတင်းေထာက်များကိုအမမ ှ ြပန်လည်ပု်သမိ်းေပးပးီ၊ ေဒသဆိုင်ရာ 

အင်တာနက် သတင်းစာမျက်ာှ (website) များကိုြပန်လည်ဖငွ့်လစှ်ေပးရန် ှင့် 

(ဃ)  ရခိုင်ြပည်၏ေြမြပင်အေြခအေနမနှ်များကို ြမန်မာိုင်ငံရှိိုင်ငံသားများငှ် ့ ိုင်ငံတကာမှ 

သရိှိိုင်ေစရန်အတကွ် ြပည်တငွ်း၊ ြပည်ပ သတင်းေထာက်များကိုလတွ်လပ်စာွ သတင်းရ 

ယူခငွ်ြ့ပရန်။ 
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ဆက်သယွ်ရန် 

ေဒထေုမ  ၀၉ ၄၄၈၀၁ ၉၉၇၁ 

ေစာစံငမိ်းသူ  ၀၉ ၄၂၁၇၃ ၄၆၇၆ 

ဦးေကျာ်ဆန်းလိင် ၀၉ ၂၅၂၈ ၀၀၃၃၁ 

 

အတိ်ဖငွ့်ေပးစာေပးပိုDသည့်အဖွဲOအစည်းများ 

 

9ိုင်ငံေရးပါတမီျား 

၁။ ရခိုင်အမျိးသားပါတီ (Arakan National Party-ANP) 

၂။ ရခိုင်ဒမီိုကေရစအီဖွဲချပ်(Arakan League for Democracy-ALD) 

၃။ ရခိုင့်ဦးေဆာင်ပါတီ  (Arakan Front Party-AFP) 

 

အရပ်ဘက်လမူCအဖွဲOအစည်းများ 

၄။  ရကိင်ေကျာင်းသားများသမဂ (တကသိုလ်များ-ရန်ကနု်) 

၅။  စာေပဥယျာ် ဘးူသးီေတာင် 

၆။  ရေသေ့တာင်မိနယ် လငူယ်ကနွ်ရက် 

၇။  ရခိုင်လငူယ်မျိးဆက်သစ်အဖွဲ (RYNG) 

၈။  မိလငူယ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအဖွဲ 

၉။  ရခိုင့်ေရှေဆာင်အမျိးသမးီအဖွဲ 

၁၀။  ေြမာက်ဦးလငူယ်များ အစည်းအံးု (MUYA) 

၁၁။  ဘဝအားမာန် အသင်း 

၁၂။  ကမ်းေထာင်းကးီ လငူယ်မျိးဆက်သစ် 

၁၃။  အစမိ်းေရာင်ဘဝများ 

၁၄။  အနု်းေတာ ပရဟတိ ေဖာင်ေဒးရငှ်း 

၁၅။  သာရင်သွီး လငူယ်ပရဟတိ အသင်း 

၁၆။  ရမ်းဗဲမိနယ် လငူယ်များကနွ်ရက် 

၁၇။  ေကျာင်းသားသမဂ ေတာင်ကတု်ဒဂီရေီကာလပိ် 

၁၈။  မရာမာကးီလငူယ်များ ကနွ်ရက် 

၁၉။  သက်လငူယ်များကနွ်ရက် 

၂၀။  ေတာင်ကတု်လငူယ်ကနွ်ရက် 

၂၁။  ေစတနာလ့ငူယ်များအဖွဲ  
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၂၂။  အမ်းလငူယ်မျိးဆက်သစ် 

၂၃။  ရခိုင်အမျိးသမးီများ ကနွ်ရက် 

၂၄။  ေမာင်ေတာမိနယ် ဂဏုာကနွ်ရက် 

၂၅။  ြမတ်ဒါန သွီးအလှရငှ် အသင်း 

၂၆။  ရခိုင်လမူ ကနွ်ရက် 

၂၇။  လငူယ်အားမာန် 

၂၈။  အေနာက်တံခါးလမူကယ်ဆယ်ေရးအသင်း 

၂၉။  People For People (PFP) 

၃၀။  ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိးယွ်များ အစည်းအံးု (REC) 

၃၁။  Peace and Development Initiative (PDI) 

၃၂။  Community Empowerment and Resilience Association 

၃၃။  ြမန်မာလငူယ် ကနွ်ရက် လမူကညူေီရး အဖွဲ 

၃၄။  မျိးဆက်သစ်လငူယ်များ အဖွဲ 

၃၅။  ေမယရုင်သွီး လမူကညူေီရးအသင်း 

၃၆။  ကိုဗကာငှ့် ညကီိုေမာင်မှများေဖာင်ေဒးရငှ်း 

၃၇။  ရေသေ့တာင်မိနယ်လမူကညူေီရးအသင်း 

၃၈။  ရခိုင်ြပည်နယ်မသန်စနွ်းသမူျားအဖွဲ 

၃၉။  ေကျာက်ေတာ်နာေရးကညူမီအသင်း 

၄၀။  ေကျာက်ေတာ်လမူ ကနွ်ရက် 

၄၁။  ေမဃ အားမာန် 

၄၂။  ေြဖာင့်မတ်သ ူလမူဖွံဖိးေရးအဖွဲ 

၄၃။  ေကျာက်ြဖေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးေရးအသင်း 

၄၄။  မိတိုင်းရင်းသားစာေပယ်ေကျးမအသင်း 

၄၅။  ပဏုားကန်းမိလငူယ်များဖွံဖိးေရးအသင်း  

၄၆။  ခမအီင်အားစမုျားအဖွဲ ေဖာင်ေဒးရငှ်း  

၄၇။  Future Light Education Center (FLEC) 

၄၈။  အမျိးသမီးထမုျားစမွ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ 

၄၉။  ေတာင်ကတု်လမူကနွ်ရက် 

၅၀။  ရခိုင်လမူကနွ်ရက် သံတွဲကမ်းေြခ 

၅၁။  တွဲလက်လမူေရးအဖွဲအစည်း 

၅၂။  တိုေြမတိုေရအဖွဲအစည်း 
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၅၃။  အမ်းမိနယ်ေတာင်သလူယ်သမားသမဂ 

၅၄။  ရခိုင်လမူအဖွဲအစည်း 

၅၅။  သဂဟကမ်းလက် အဖွဲ 

၅၆။  ရခိုင်လငူယ်များစမွ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ  

၅၇။  ရမ်းဗဲမိနယ်ဖွံဖိးေရးအသင်း  

၅၈။  အာရက အဖွဲ 

၅၉။  ရခိုင့်မျိးဆက်သစ် အမျိးသမးီများ အဖွဲ 

၆၀။  ရခိုင်အမျိးသားကနွ်ရက် (ANN) 

၆၁။  အေနာက်တံခါး လငူယ်အဖွဲ 

၆၂။  ေမယေုဒသပရဟတိအဖွဲ 

၆၃။  ရခိုင်အရပ်ဘက်လမူအဖွဲအစည်းများကနွ်ရက် (ACN) 

၆၄။  တင်ထနွ်းေအာင်ပရဟတိ လငူယ်များအဖွဲ (ပလက်ဝ) 

၆၅။  Arakan Club American Center (ACAC) 

၆၆။  ဝံလက် ေဒသဖွံဖိးေရးေဖာင်ေဒးရငှ်း 

၆၇။  ရမ်းဗဲေသးွလှရငှ်များအသင်း 

 

9ိုင်ငံတကာ ရခိုင်လမူCအဖွဲOစည်းများ 

၆၈။  ိုင်ငံတကာရခိုင်လမူျိးအသိုက်အဝန်း  (အိယိိုင်ငံ) 

၆၉။  ိုင်ငံတကာရခိုင်လမူျိးအသိုက်အဝန်း  (ဩစေတးလျိုင်ငံ) 

၇၀။  ိုင်ငံတကာရခိုင်လမူျိးအသိုက်အဝန်း  (ေနာ်ေဝိုင်ငံ) 

၇၁။  ိုင်ငံတကာရခိုင်လမူျိးအသိုက်ဝန်း  (ဘလားေဒရ့ှ်ိုင်ငံ) 

၇၂။  International Campaign for Arakan  

၇၃။  ရခိုင်သတင်းအချက်အလက်များစင်တာ (အေမရကိန်၊ မေလးရာှး ှင့်ထိုင်းိုင်ငံ) 

၇၄။  ရခိုင်လမူျိးစမုျား ဗန်ကဗူာ   (ကေနဒါ) 

 

မဒီယီာများ 

၇၅။  နရိဥရာ သတင်းဌာန    (Narinjara News Agency) 

၇၆။  ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးသတင်းဌာန   (Development Media Group) 

၇၇။  Arakan Journalists Association (AJA) 

တသးီပဂုRလ 

၇၈။  သနိ်းထနွ်းဇံ (USA) 


