
 
 
 

  
Media Contact: David Swanson, UN Regional Public Information Officer in Bangkok • Email: swanson@un.org; Mobile:+66-65-982-5682  

 

 

 

 

လ ူ့အခွငူ့့်အရရေးမ ာေးဆ ိုင့်ရာ ဝန့်ေးက င့်အရ ခအရန လ င့် မန့်စွာ ယ ိုယွင့်ေးက ဆင့်ေးလာမှုအရ ေါ် 

 မန့်မာန ိုင့်ငရံ   ကိုလသမဂ္ဂအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ ာေး စ ိုေးရ မ့်ထ တ့်လန ူ့့် 

 

(ရနကု်န၊် ၂၀၂၁ ခုနစှ် ဇွနလ် ၁၇ ရက်) – မကကြာသ ေးမကီ ဖြစ်သ ေါ် ခ ဲ့သ ြာ အကကမ်ေးြက်လု ်ရ မ် ြာေး  ည ်

ဖမနမ်ြာနှိငုင်တံစ်ဝမှ်ေးရှှိ လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရေးမ ြာေးဆှိုငရ်ြာ ဝနေ်းက ငအ်သဖခအသန လ ငဖ်မနစ်ွြာ ယှိုယွငေ်း 

က ဆငေ်းလြာမှုကှို သြြ်ာက  ေးသန ညဲ့်အတွက် ဖမနမ်ြာနှိငုင်ရံှှိ ကုလ မဂ္ဂအြွ ွဲ့အစည်ေးမ ြာေးအသနဖြငဲ့ ်အထှိတ် 

တလန ဲ့ဖ်ြငဲ့ ်စှိုေးရှိမ ်  နလ် က် ရှှိ ါ ည်။ 

 

ဖြစ်ရ ်တစ်ခုမှြာ ဖမဝတီမမှိ ွဲ့နယ် (ကရငဖ် ည်နယ်) တွင ်လ  (၂၅) ဦေး၏ ရ ု်ကကငေ်းမ ြာေးကှို ဖမ   ်နှထံြာေး  ညဲ့ ်

သနရြာနစှ်ခုအြာေး သတွွဲ့ ရှှိရဖခငေ်း ဖြစ် ါ ည်။ ထှို  မ ြာေး ည် ကရငအ်မ ှိ ေး ြာေးကြာကွယ်သရေးအြွ ွဲ့ (KNDO) 

မှ သမလ (၃၁) ရက်သန ဲ့တွင ် ြမ်ေးဆီေးထှိနေ်း ှိမ်ေးဖခငေ်းခခံ ဲ့ရ  မ ြာေး ဖြစ ်ည်ဟုဆှို ါ ည်။ သနြာက်ဖြစ်ရ  ်

တစ်ခုတွင ်ရရှှိ ညဲ့်  တငေ်းမ ြာေးအရ ဇွနလ် (၁၅) ရက်သန ဲ့က လုံဖခံ သရေးတ ်ြွ ွဲ့မ ြာေး ည် သ ါက်မမှိ ွဲ့နယ် 

(မသကွေး တှိုငေ်းသေ ကကီေး) ရှှိ ကငေ်းမရွြာတွင ်လ သနအှိမ်သဖခသ ါငေ်း ၁၅၀ သက ြ်ာကှို မီေးရှု ှိ ွဲ့ြ က်ဆီေးခ ဲ့မှုသကကြာငဲ့ ်

လ  နစှ်ဦေး သ ဆံုေးခ ဲ့မ ီေး လ သ ါငေ်း ၁,၀၀၀ ခန ဲ့ ်အှိုေးမ ဲ့အှိမမ် ဲ့ ဖြစ်ခ ဲ့ရဖခငေ်း င ်ဖြစ ်ါ ည်။  

 

ဖမနမ်ြာနှိငုင်ရံှှိ ကုလ မဂ္ဂအြွ ွဲ့အစည်ေးမ ြာေးအသနဖြငဲ့ ် လက်ရှှိအက  ်အတည်ေးတွင ်  ါဝင ်တ် က် 

သန  မ ြာေးအြာေးလုံေးအသနဖြငဲ့ ် နှိငုင်တံကြာလ ဲ့အခွငဲ့အ်သရေးစံမ ြာေးနငှဲ့ ် စံခ ှိနစ်ံညွှနေ်းမ ြာေးကှိ ု

သလေးစြာေးလှိုက်ကကရန ် ထ ်သလြာငေ်းတှိုက်တွနေ်းလှိုက် ါ ည်။ နှိငုင်တံကြာလ ဲ့အခွငဲ့အ်သရေးစံနှုနေ်းမ ြာေးကှို 

လှိုက်နြာမှုဟု ဆှိုရြာတွင ်စစ်ဘက်ဆှိုငရ်ြာ လု ်သဆြာငမ်ှုမ ြာေးအတွငေ်း အရ  ်ြာေးမ ြာေးနငှဲ့ ်အရ ဘ်က်ဆှိုငရ်ြာ 

အသဖခခံအသဆြာက် အအံုမ ြာေးကှို ထှိခှိုက်မှုမ ြာေး နည်ေးနှိငု ်မျှအနည်ေးဆံုေးဖြစ်သအြာင ် လု ်သဆြာငရ်မညဲ့ ်

တြာဝနန်ငှဲ့ ် ရ ်ရွြာလ ထုမ ြာေး၊ မှိ ြာေးစမု ြာေး  ှို ဲ့မဟုတ် လ  ုဂ္ဂှိ လ်မ ြာေးအသ ေါ်  ှိမ်ေးက ံ ေးသရြာသနြှာ၍ 

အဖ စ်သ ေးဖခငေ်းကှို တြာေးဖမစ်ရန ်တြာဝနတ်ှို ဲ့အြာေး သစြာငဲ့ထ်ှိနေ်းဖခငေ်းလည်ေး  ါဝင ်ါ ည်။      

 

လ ဲ့အခွငဲ့အ်သရေးခ ှိ ေးသြြာက်မှုမ ြာေးအတွက် ကှိုယ်တှိုငက်  ေးလွန ် မ ြာေး နငှဲ့ ် အမှိန ဲ့သ် ေးသစခှိုငေ်း  မ ြာေးအ ါ 

အဝင ်တြာဝနရ်ှှိ  မ ြာေးကှို တြာဝနခ်ံမှုရှှိသစရန ်ဖမနမ်ြာနှိငုင်ရံှှိကုလ မဂ္ဂအြွ ွဲ့မ ြာေးမှ တှိုက်တွနေ်း ါ ည်။  
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