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အထ ွေထ ွေညလီာခ ံ ဖြန  ့်ခ ျီမှု- အထထွေထွေ 

၂၀၂၂ ခုနစှ့် ဇူလ ုင့်လ ၇ ရက့် 

 

မူရင့််း- အဂ္ဂလ ပ့်စာ 

လ ူ့အခွေငူ့့်အထ ေးထ ာင့်စ ီ

င ေးဆယူ့့်တစ့်က ြိမ့်ထ မာ ့် အစည့်ေးအထ ေး 

၂၀၂၂ ခုနစှ့် စက့်တင့်ဘာလ ၁၂ ရက့် - ထအာက့်တ ုဘာလ ၇ ရက့် 

အစည့််းအထ ်း အစျီအစဥ့် အမှတ့် ၄  

ထ ာင့်စီ သတြိမ  မညူ့့် လ ူ့အခွေငူ့့်အထ ေး အထ ခအထေ  

 မေ့်မာနြိိုင့်ငဆံြိိုင့် ာ လွေတ့်လပ့်ထသာ စံိုစမ့်ေးစစ့်ထဆေးမှုယနတ ာေး၏ အစ ီင့်ခံစာ 

 အစျီရင့်ခံစာ အက ဥ့််း 

 

       လက့်ရှ စာတမ့််းသည့် လူ  အခွေင ့်အထရ်းထကာင့်စျီ၏ ၂၀၁၈ ခုနစှ့် စက့်တင့်ဘာလ ၂၇ ရက့်ထန   

ဆံု်းဖြတ့်ခ က့် အမှတ့် ၃၉/၂ အရ ြွေ ွဲ့စည့််းခ  သည ့် ဖမန့်မာန ငု့်ငဆံ ုင့်ရာ လွေတ့်လပ့်ထသာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်း 

မှု ယနတရာ်းက ထကာင့်စျီသ ု   စတုထထ အကက မ့်ထဖမာက့် တင့်သွေင့််းသည ့် အစျီရင့်ခံစာ ဖြစ့်သည့်။ ဤအစျီ 

ရင့်ခံစာတွေင့်  ၂၀၂၁ ခုနစှ့် ဇွေန့်လ ၁၆ ရက့်မှ  ၂၀၂၂ ခုနစှ့် ဇွေန့်လ ၃၀ ရက့်ထန   အထ  ယနတရာ်း၏ 

လုပ့်က ုင့်ထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းက ု ထြာ့်ဖပထာ်းသည့်။  

    ၂၀၂၂ ခုနစှ့်  ဩဂု္တ့်လတွေင့် ယနတရာ်း၏ လုပ့်ငန့််းစတင့်လုပ့်ထဆာင့်ဖခင့််း သံု်းနစှ့် ဖပည ့်ပပျီ ဖြစ့်သည့်။ 

ဩဂု္တ့်လသည့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်တွေင့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာ (၁) သန့််းနျီ်းပ ်း အ ု်းမ   အ မ့်မ   ဖြစ့်ခ  ရ သည ့် ၂၀၁၇ 

ခုနစှ့် ရှင့််းလင့််းစစ့်ဆင့်ထရ်း လုပ့်ထဆာင့်သည ့် င ်းနစှ့်ဖပည ့် အထ မ့််းအမှတ့်လည့််း ဖြစ့်သည့်။ 

ဖပစ့်ဒဏ့်မှ ကင့််းလွေတ့်ထနဖခင့််း အဆံု်းသတ့်ထရ်းနငှ ့် က  ်းလွေန့်ထသာရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် 

တာ န့်ခံမှု ရှ ထစထရ်း လုပ့်ငန့််းမ ာ်းတွေင့် တ ု်းတက့်မှုမ ာ်း အကန  ့်အသတ့် ရှ ထနထသ်းသည့်မှာ 

ရ ုဟင့်ဂ္ ာ နငှ ့် ဖမန့်မာဖပည့်သူ အာ်းလံု်းအတွေက့်  မ့််းနည့််းစရာ ဖြစ့်သည့်။ တရာ်းမျှတမှုနငှ ့် 

တာ န့်ခံမှုဆ ုင့်ရာ ကက  ်းပမ့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းက ု ကူညျီထဆာင့်ရွေက့်ထပ်းရန့် ရည့်ရွေယ့်ခ က့်ဖြင ့် 

တည့်ထထာင့်ထာ်းထသာ ယနတရာ်းသည့် လ င့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာ၊ က ာ်း-မအထဖခဖပ  ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် 

ကထလ်းမ ာ်းအထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း အပ အ င့်၊ ၂၀၁၁ ခုနစှ့်မှစ၍ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် 

က  ်းလွေန့်ခ  ထသာ အကကျီ်းထလ်းဆံု်း အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၏ မ ာ်းဖပာ်းလှထသာ 
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သတင့််းအခ က့်အလက့် မ ာ်းက ု ဆက့်လက့်စုထဆာင့််း၊ စ စစ့်သံု်းသပ့်လျှက့်ရှ သည့်။ 

လက့်ရှ အခ  န့်အထ  စုထဆာင့််းပပျီ်း စ စစ့် သံု်းသပ့်ထာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းတွေင့်၊ 

ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် လူသာ်းမ   ်းနွေယ့်အထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းက ု စနစ့်တက  

ဆက့်လက့်က  ်းလွေန့်ထနသည့် ဟူထသာ ယနတရာ်း၏  ယခင့်နစှ့်ပတ့်လည့် အစျီရင့်ခံစာမှ 

သံု်းသပ့်ခ က့်က ု ပ ုမ ုခ ုင့်မာထစသည ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း ပ  င့်သည့်။ ထ ု  အဖပင့် ပ ုမ ုဖပင့််းထန့်ပပျီ်း 

ကာလကကာရှည့်ဖြစ့်ပွော်းထနသည ့်  အကကမ့််းြက့်မှုမ ာ်းနငှ ့် ဖမန့်မာန ငု့်ငအံတွေင့််း လက့်နက့်က ုင့်ပဋ ပကခ 

အမ   ်းမ   ်းတည့်ရှ ထနထကကာင့််း အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း ပ  င့်သည့်။ 

 

         စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်း တ ု်းလာထသာ့်လည့််း ယနတရာ်းသည့် အခွေင့်အလမ့််းမ ာ်းက ု ရယူပပျီ်း 

၎င့််း၏စုထဆာင့််းမှုနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုဆ ုင့်ရာ လုပ့်ငန့််းမ ာ်း ပ ုမ ုနက့်ရှု  င့််းထစရန့်၊ သက့်ထသခံ 

အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း တ ု်းဖမြှင ့်ရန့်၊ အထ်ူးဖပ  စွေမ့််းထဆာင့်ရည့်မ ာ်း ဖမြှင ့်တင့်ရန့်၊ 

ထနာက့်ဆံု်းထပေါ်အဆင ့်ဖမင ့်နည့််းပညာမ ာ်းက ု အသံု်းခ ရန့် နငှ ့် ပ  င့်ပက့်သက့်သူ ထပ င့််းစုံတ ု  နငှ ့် 

ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်း ပ ုမ ုအာ်းထကာင့််းလာထစရန့် လုပ့်ထဆာင့်ထနသည့်။ 

သတင့််းအခ က့်အလက့်နငှ ့် အကူအညျီအတွေက့် တရာ်း င့် ထမတတ ာရပ့်ခံခ က့်ထပ င့််း (၁၂၀) ထက ာ့် 

ဖပ လုပ့်ခ  ပပျီ်း သတင့််းအရင့််းအဖမစ့်မ ာ်းနငှ ့် အခ က့်အလက့်ထပ်းသူထပ င့််း (၂၀၀) နျီ်းပ ်းနငှ ့် 

ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်ခ  သည့်။  ယခုအခ  ယနတရာ်း၏ လက့် ယ့်တွေင့် အင့်တာဗ  ်း 

ထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်း၊ စာရွေက့်စာတမ့််းမ ာ်း၊ ဗျီဒျီယ ုမ ာ်း၊ ဓာတ့်ပုံမ ာ်း၊ ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်းနငှ ့် 

ဆ ုရှယ့်မျီဒျီယာမှ အထကကာင့််းအရာမ ာ်းအပ အ င့် အခ က့်အလက့်ထပ င့််း (၃,၀၀၀,၀၀၀)  နျီ်းပ ်း 

ရရှ ထာ်းသည့်။ ဤစုထဆာင့််းရရှ ထာ်းထသာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းသည့် ဦ်းစာ်းထပ်း 

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ့်  ပက့်သက့်သည ့် တာ န့်အရှ ဆံု်းပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းက ု ကကျီ်းထလ်းထသာ 

အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုက  ်းလွေန့်ထကကာင့််း သက့်ထသဖပမည ့် အမှုြ ုင့်မ ာ်းတည့်ထဆာက့်ရန့် 

ယနတရာ်း၏ ကက  ်းပမ့််းမှုမ ာ်းက ု အထထာက့်အကူဖပ ပ လ မ့်မည့်။ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ တရာ်းရံု်းတွေင့်  

တရာ်းစွေ ဖခင့််း၊ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်တရာ်းရံု်းအတွေက့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်း ဆက့်လက့် 

လုပ့်ထဆာင့်ဖခင့််း၊  အာဂ္ င့်တျီ်းနာ်း တရာ်းထရ်းအာဏာပ ုင့်မ ာ်းနငှ့်  အနာဂ္တ့်ရှ  သက့်ဆ ုင့်ရာ 

တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်မ ာ်းအတွေက့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်း လုပ့်ထဆာင့်ဖခင့််းဖြင ့်  ယနတရာ်းသည့်  ဖမန့်မာဖပည့် 

သူမ ာ်းအတွေက့် တရာ်းမျှတမှုက ု ထဆာင့်ကကဥ့််းရန့်  ရည့်ရွေယ့်ပ သည့်။ 

       ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် က  ်းလွေန့်ထသာ အကကျီ်းထလ်းဆံု်း အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် 

တရာ်းမျှတမှုနငှ ့် တာ န့်ခံမှုက ု ထ ထ  ထရာက့်ထရာက့် ထဆာင့်ရွေက့်န ငု့်သူအဖြစ့် ၎င့််း၏တန့်ြ ု်းရှ မှုက ု 

ထြာ့်ဖပန ငု့်ရန့်၊ ယနတရာ်းသည့် န ငု့်ငတံကာအသ ုင့််းအ  ုင့််း၊ အထ်ူးသဖြင ့် အာရှ-ပစ ြ တ့်ထဒသရှ  

အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်း အာ်းလံု်းနငှ ့် အခ ုင့်အမာ ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်လျှက့်ရှ သည့်။  
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 I. ေြိဒ ေ့်ေး 

၁။ ၂၀၁၈ ခုနစှ့် စက့်တင့်ဘာလ ၂၇ ရက့်ထန  တွေင့် ခ မှတ့်ခ  သည ့် လူ  အခွေင ့်အထရ်းထကာင့်စျီ 

ဆံု်းဖြတ့်ခ က့် ၃၉/၂ အရ၊ ဖမန့်မာန ငု့်င၌ံ ၂၀၁၁ ခုနစှ့် ထနာက့်ပ ုင့််း က  ်းလွေန့်ခ  သည ့် အကကျီ်းထလ်းဆံု်း 

အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ဥပထဒခ   ်းထြာက့်မှုမ ာ်းအတွေက့် သက့် 

ထသအထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု စုထဆာင့််းရန့်၊ တစ့်ထပ င့််းတည့််းစုစည့််းရန့်၊ ထ န့််းသ မ့််းထာ်းရန့်နငှ့်  

စ စစ့်သံု်းသပ့်ရန့်အဖပင့်၊ န ငု့်ငတံွေင့််း၊ ထဒသတွေင့််း သ ု  မဟုတ့် န ငု့်ငတံကာ တရာ်းရံု်းမ ာ်း နငှ ့် ခံုရံု ်းမ ာ်း 

တွေင့် မျှတပပျီ်း အမှျီအခ ုကင့််းထသာ ရာဇ တ့်တရာ်းစွေ ဆ ုမှုမ ာ်းက ု အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာဥပထဒစံနှုန့််း 

မ ာ်းနငှ ့်အညျီ ဖပ လုပ့်န ငု့်ရန့် အလ ု  င ှ၊ အမှုတွေ မ ာ်းက ု ဖပင့်ဆင့်ထပ်းရန့်အတွေက့် ဖမန့်မာန ငု့်ငဆံ ုင့်ရာ 

လွေတ့်လပ့်ထသာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှု ယနတရာ်း က ုြွေ ွဲ့စည့််းခ  ပပျီ်း လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့် အပ့်နငှ့််းခ  သည့်။  ကုလသမဂ္ဂ 

အထထွေထထွေညျီလာခံကလည့််း ၂၀၁၈ ခုနစှ့် ဒျီဇင့်ဘာလ ၂၂ ရက့် ဆံု်းဖြတ့်ခ က့် အမှတ့် ၇၃/၂၆၄ တွေင့်၊ 

ယနတရာ်း ြွေ ွဲ့စည့််းဖခင့််းက ု ကက  ဆ ုခ  သည့်။ ထကာင့်စျီ၏ ၂၀၂၀ ခုနစှ့် ဇွေန့်လ ၂၂ ရက့်ထန   ဆံု်းဖြတ့်ခ က့် 

အမှတ့် ၄၃/၂၆ တွေင့်၊ ယနတရာ်းအာ်း အဖခာ်းအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းအဖပင့် အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ တ့် 

တရာ်းရံု်း သ ု  မဟုတ့် အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာတရာ်းရံု်းတ ု  ၏ အနာဂ္တ့် စုံစမ့််း စစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းနငှ ့် 

ပက့်သက့်၍လည့််း အနျီ်းကပ့်နငှ ့် အခ  န့်က ုက့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်ရန့် ထတာင့််းဆ ု ခ  သည့်။  

၂။ ယနတရာ်းသည့် လက့်ရှ အခ  န့်တွေင့် လုပ့်ငန့််း အဖပည ့်အ လည့်ပတ့်ထနပပျီဖြစ့်သည့်။ ၎င့််း၏ 

ထနာက့်ဆံု်း နစှ့်ပတ့်လည့်အစျီရင့်ခံစာမှစပပျီ်း ယနတရာ်းသည့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းထပေါ် က  ်းလွေန့်ထသာ 

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် ၂၀၂၁ ခုနစှ့် ထြထြာ့်  ရျီလတွေင့် စစ့်တပ့်အာဏာသ မ့််းပပျီ်းထနာက့် ဖမန့်မာန ငု့်င ံ

တ ှမ့််း က  ်းလွေန့်ခ  ထသာ ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှု အထထာက့်အထာ်း 

မ ာ်းစွောက ု ဆက့်လက့်စုထဆာင့််းခ  သည့်။ ယနတရာ်းသည့် လုပ့်ငန့််းလုပ့်ထဆာင့်ရန့် ခက့်ခ ပပျီ်း ရှုပ့်ထထွေ်း 

ထသာ အခင့််းအက င့််းက ု ထက ာ့်လ ာ်းန ငု့်ရန့်၊ ထနာက့်ဆံု်းထပေါ်နည့််းပညာမ ာ်း၊ ဆန့််းသစ့်ထသာက ရ ယာ 

နည့််းစနစ့်မ ာ်းအသံု်းဖပ ပပျီ်း ၎င့််း၏စံုစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းက ု အဆင ့်ဖမြှင ့်တင့် လုပ့် ထဆာင့်ထနသည့်။  

၃။   ယနတရာ်းသည့် သက့်ဆ ုင့်ရာ သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု မျှထ ရန့်အတွေက့်၊  န ငု့်ငတံွေင့််းရှ  

မှုခင့််းဖြစ့်ပွော်းရာထနရာမ ာ်းနငှ ့် ဖြစ့်န ငု့်ထခ ရှ ထသာ သက့်ထသမ ာ်းက ု  ယနတရာ်းအာ်း ထတွေွဲ့ဆံုခွေင ့်ထပ်းရန့် 

ဖမန့်မာအာဏာပ ုင့်မ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုက ု ဆက့်လက့်ထတာင့််းဆ ုထာ်းသည့်။ ယထန  အထ ၊ 

ဤထတာင့််းဆ ုခ က့်မ ာ်းအထပေါ် မည့်သည ့်တံု  ဖပန့်မှုက ုမျှ မရရှ ပ ။ ယနတရာ်းသည့် အထထာက့်အထာ်း 

မ ာ်းနငှ ့် သက့်ထသအမ ာ်းအဖပာ်းတည့်ရှ ရာ အာရှ-ပစ ြ တ့်ထဒသ အတွေင့််းရှ  သက့်ဆ ုင့်ရာန ငု့်ငမံ ာ်း 

နငှ ့် ပ ုမ ုနက့်ရှု  င့််းစွောပူ်းထပ င့််းမှုနငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းက ုလည့််း ဆက့်လက့်ကက  ်းပမ့််း 

ထဆာင့်ရွေက့်လ က့်ရှ သည့်။ 

၄။  ၂၀၂၂ ခုနစှ့် ဩဂု္တ့်လသည့်၊ ၂၀၁၇ ခုနစှ့်တွေင့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းက ု ရှင့််းလင့််းစစ့်ဆင့်ထရ်း 

ဖပ လုပ့်ခ  သည ့် င ်းနစှ့်ဖပည ့်ကာလ ဖြစ့်သည့်။ ထ အုခ  န့်က ဖပည့်နငှ့်ဒဏ့် သ ု  မဟုတ့် အတင့််းအက ပ့် 

ထရ ွဲ့ထဖပာင့််းခံခ  ရထသာ ရ ုဟင့်ဂ္ ာအမ ာ်းစုသည့် ဒကုခသည့်မ ာ်း သ ု  မဟုတ့် ဖပည့်တွေင့််း 

ထနရပ့်စွေန  ့်ခွောသူမ ာ်းအဖြစ့် စခန့််းမ ာ်းတွေင့်ရှ ထနကကဆ  ဖြစ့်သည့်။ ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းသည့် ထဘ်းကင့််းပပျီ်း 

ဂု္ဏ့်သ ကခာရှ စွော ဖပန့်လာလ ုထသာ ဆနဒက ု တစ ုက့်မတ့်မတ့် ထုတ့်ထြာ့်ထနထသာ့်လည့််း ၎င့််းတ ု  ၏ 
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ဆနဒအထလ ာက့် ဖပန့်လာန ငု့်ြ ု  ရာ၊ အဆ ုပ  ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်အရှ ဆံု်း ပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းက ု 

တရာ်းစွေ ဆ ုဖခင့််းမ ာ်းအပ အ င့်၊ က  ်းလွေန့်ခ  ထသာ ရက့်စက့်ကကမ့််းကက တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်ခံမှု 

ရှ ဖခင့််းအထပေါ် မ ာ်းစွောမူတည့်ထနသည့်။ သ ု  ထသာ့်လည့််း ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် က  ်းလွေန့်ထသာ ကကျီ်းထလ်း 

ထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်ခံမှုရှ ထစထရ်း နငှ ့် အဖပစ့်ထပ်း မခံရဖခင့််း 

အဆံု်းသတ့်ထရ်း ဖြစ့်ထပေါ်လာရန့် အကန  ့်အသတ့် ရှ ထနဆ  ဖြစ့်သည့်။ ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်း ဆက့်လက့် 

ရင့်ဆ ုင့်ထနရသည ့် အက ပ့်အတည့််းနငှ ့် ဖမန့်မာန ငု့်ငရံှ  စဉ်ဆက့်မဖပတ့် အကကမ့််းြက့်မှုမ ာ်းသည့်၊ 

ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် က  ်းလွေန့်ထသာ ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် 

တရာ်းမျှတမှုနငှ ့် တာ န့်ခံမှုရှ ထစရန့် လုပ့်ထဆာင့်ထနထသာ ယနတရာ်း၏ အထရ်းကကျီ်းထသာ အခန့််းကဏ္ဍ 

က ုထြာ့်ဖပထနသည့်။ 

 II. အာဏာသြိမ့်ေးပပီေးထော ့်ပြိိုင့်ေး ြစ့် ပ့်မျာေးနငှူ့့် ဆ ့်နွေယ့်သညူ့့် ပဏာမထတွေွေ့ ရှြိချ ့်မျာေး 

၅။ ဤအစျီရင့်ခံစာကာလအတွေင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် စုထဆာင့််းပပျီ်း စ စစ့်သံု်းသပ့်ထာ်းထသာ    

မ ာ်းစွောထသာ အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်း အသစ့်ရရှ မှုမ ာ်းနငှ ့်အညျီ  ၎င့််း၏ 

စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်းဆ ုင့်ရာ ဦ်းစာ်းထပ်းလုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု  လက့်ရှ ဖြစ့်ထပေါ်ထနထသာ အဖြစ့်အပ က့်မ ာ်း 

နငှ ့် က ုက့်ညျီထအာင့် ဖပန့်လည့်ခ  န့်ညြှ ထာ်းသည့်။ ဤလုပ့်ထဆာင့်မှုတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် ၂၀၂၁ ခုနစှ့် 

ထြထြေါ်  ရျီလတွေင့် စစ့်တပ့်အာဏာသ မ့််းပပျီ်းထနာက့် က  ်းလွေန့်ခ  ထသာ အလွေန့်ဆ ု်းရွေ ာ်းပပျီ်း ထနရာအနှ ံ

တွေင့်ဖြစ့်ပွော်းထနထသာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် ပက့်သက့်သည ့်  အစျီရင့်ခံစာမ ာ်းနငှ ့် အခ က့်အလက့် 

မ ာ်းက ု ထည ့်သွေင့််းစဥ့််းစာ်းထာ်းသည့်။ ထ ု  ဖပင့် ယနတရာ်းသည့် အလ င့်အဖမန့် ထဖပာင့််းလ ထနထသာ 

အထဖခအထန ဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းနငှ ့်ပတ့်သက့်သည ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းထ န့််းသ မ့််းရန့် 

ကက  ်းပမ့််းအာ်းထတု့်မှုမ ာ်းက ုလည့််း တ ု်းခ  ွဲ့လုပ့်ထဆာင့်ခ  သည့်။ အထ်ူးသဖြင ့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်တွေင့်၊ 

၂၀၁၆ ခုနစှ့်နငှ ့် ၂၀၁၇ ခုနစှ့်အတွေင့််း က  ်းလွေန့်ခ  ထသာ “နယ့်ထဖမရှင့််းလင့််းစစ့်ဆင့်ထရ်း” က  သ ု   

အထစာပ ုင့််းကာလ ရာဇ တ့်မှုမ ာ်းက ု စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းဖခင့််းနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းတ ု  က ု ပ ုမ ုနက့်န စွော 

လုပ့်ထဆာင့် ထနသည့်။ ယနတရာ်း၏ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုအာ်းလံု်းတွေင့်  အထ်ူးဖပ  အထကကာင့််းအရာ အဖပင့်  

ဆက့်နွေယ့်မှု အထကကာင့််းအရာအလ ုက့် အမှုမ ာ်း ထည ့်သွေင့််းထာ်းသည့်။  ဥပမာအာ်းဖြင ့် 

သျီ်းဖခာ်းဖြစ့်ပ က့်ထသာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၊ လ င့်နငှ ့်က ာ်း-မအထဖခဖပ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၊ 

ကထလ်းမ ာ်းအထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ တ့်မှုမ ာ်းတွေင့် တာ န့်ရှ သူမ ာ်းက ု ထြာ့်ထတု့်သတ့်မှတ့်ရန့်၊  

စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းဖခင့််းနငှ ့် စ စစ့် သံု်းသပ့်ဖခင့််းတ ု   လုပ့် ထဆာင့်ဖခင့််းဖြစ့်သည့်။  

၆။  ဤအစျီရင့်ခံစာကာလတွေင့်၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် ဖြစ့်ပွော်းန ငု့်သည ့် န ငု့်ငတံကာရာဇ၀တ့်မှု မ ာ်း၏ 

နယ့်ပယ့်သည့် သ သ သာသာ က ယ့်ဖပန  ့်လာထနသည့်။ ယနတရာ်း၏ အကန  ့်အသတ့်ရှ ထသာ အရင့််း 

အဖမစ့်မ ာ်းထကကာင ့်၊ ဤက ယ့်ဖပန  ့်လာမှုသည့် ကကျီ်းမာ်းထသာစ န့်ထခေါ်မှု တစ့်ရပ့် ဖြစ့်လာသည့်။  ၂၀၂၁ 

ခုနစှ့် ထြထြေါ်  ရျီလတွေင့်၊ စစ့်တပ့်က အာဏာသ မ့််းပပျီ်းထနာက့်ပ ုင့််း၊ သတ့်မှတ့်နယ့်ထဖမ၊ 

အခ  န့်ကာလတွေင့််း ဖြစ့်ပွော်းသည ့် သျီ်းဖခာ်းမှုခင့််းမ ာ်းက ု ယခုအခ ၊ အဓ ကအာရံုစ ုက့် 



A/HRC/51/4 

6  

လုပ့် က ုင့်လ က့်ရှ သည့်။ ယင့််းဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းက ု ၎င့််းတ ု  ၏ အတ ုင့််းအတာ၊ ဖြစ့်စဥ့်သဘာ ၊ 

ထကာ့်မရှင့်လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်နငှ ့် နစ့်နာသူမ ာ်းအထပေါ် ထ ခ ုက့်မှုမ ာ်း အပ အ င့်၊ သက့်ဆ ုင့်ရာ 

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၏ ကကျီ်းထလ်းမှုအတ ုင့််းအတာက ု အက ဖြတ့်၍ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှု က ု ဦ်းစာ်းထပ်းမ ာ်း 

သတ့်မှတ့်ထာ်းသည့်။ ဤသ ု  သတ့်မှတ့်ရာတွေင့်၊  စွေပ့်စွေ ခံရသူမ ာ်း၏ တာ န့်ရှ မှု အတ ုင့််းအတာ၊ 

ရရှ န ငု့်ထသာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း၏ခ ုင့်မာမှု၊ လ င့်နငှ ့် က ာ်း-မ အထဖခဖပ  ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၊ 

ကထလ်းမ ာ်းအထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် စပ့်လ ဥ့််းသည ့် အဓ က ဦ်းစာ်းထပ်းမှုမ ာ်း၊ 

တရာ်းရံု်း သ ု  မဟုတ့် ခံုရံု ်းမှ ဤရာဇ တ့်မှုမ ာ်း အထပေါ် စျီရင့်ပ ုင့်ခွေင ့်အာဏာ အသံု်းဖပ န ငု့်ထခ မ ာ်း 

ပ  င့်သည့်။ ဤစုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်း၏ နယ့်ပယ့်နငှ ့် ဦ်းစာ်းထပ်းလုပ့်ငန့််း မ ာ်းသည့် 

ထပေါ်ထပ က့်လာထသာ ဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းက ု တံု  ဖပန့်ဖခင့််းအာ်းဖြင ့် လ ုအပ့်သလ ုထဖပာင့််းလ  လာဖခင့််းဖြစ့်ပပျီ်း၊ 

ထနာင့်တွေင့်လည့််း ဤသ ု    ဆက့်လက့်လုပ့်ထဆာင့်သွော်းမည့်။  

၇။ ယနတရာ်း၏ ယခင့်နစှ့်ပတ့်လည့်အစျီရင့်ခံစာတွေင့် ထြာ့်ဖပထာ်းသည ့်အတ ုင့််း၊ ယထန  အထ  

စုထဆာင့််းရရှ ထာ်းထသာ အစျီရင့်ခံစာမ ာ်းနငှ ့် သက့်ထသအထထာက့်အထာ်းမ ာ်းအရ၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့်  

၂၀၂၁ ခုနစှ့် ထြထြာ့်  ရျီလတွေင့် စစ့်တပ့်က အာဏာသ မ့််းပပျီ်းထနာက့်ပ ုင့််း အရပ့်သာ်းလူထအုထပေါ် 

က ယ့်က ယ့်ဖပန  ့်ဖပန  ့် စနစ့်တက တ ုက့်ခ ုက့်မှု အတ ုင့််းအတာနငှ ့် အသွေင့်တစ့်ရပ့် ရှ ထနထကကာင့််း 

ည န့်ဖပထနသည့်။1 ရရှ ထာ်းထသာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းတွေင့် လူသာ်းမ   ်းနွေယ့်ထပေါ် 

က  ်းလွေန့်ထသာရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းဖြစ့်သည ့် လူသတ့်မှု၊ ညြှဉ််းပန့််းနှ ပ့်စက့်မှု၊ ဖပည့်နငှ့်ဒဏ့်ထပ်းမှု၊ 

မုဒ မ့််းမှုနငှ ့် အဖခာ်းထသာလ င့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာ အကကမ့််းြက့်မှုမ ာ်း၊ နှ ပ့်စက့်ညြှဉ််းပန့််း ထထာင့်ခ မှုမ ာ်း 

ဖပ လုပ့်ခ  ထကကာင့််း ဖပသထနသည့်။ ယနတရာ်း၏ ယခင့်နစှ့်အစျီရင့်ခံစာ ကာလထနာက့်ပ ုင့််းတွေင့်၊ 

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းဖြစ့်ပွော်းန ငု့်သည့်   နယ့်ထဖမထဒသမ ာ်း ပ ုက ယ့်ဖပန  ့်လာသည့်။ ရန့်ကုန့်၊ ထနဖပည့်ထတာ့်၊ 

ပ ခူ်း၊ မနတထလ်း၊ မထကွေ်းန   စစ့်က ုင့််းတ ု  အဖပင့် ခ င့််းဖပည့်နယ့်၊ ကရင့်ဖပည့်နယ့်၊ ကယာ်းဖပည့်နယ့်နငှ ့် 

အဖခာ်းထဒသမ ာ်းတွေင့်လည့််း ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း က  ်းလွေန့်ခ  ၊ ဆက့်လက့်က  ်းလွေန့်ထနသည့် ဆ ုသည ့် 

ယံုကကည့်ရထလာက့်ထသာ သတင့််းမ ာ်း ရှ သည့်။  

၈။  ရာဇ၀တ့်မှု ဖြစ့်န ငု့်ထခ ရှ ထသာ အထဖခအထနမ ာ်း ပ ုမ ုက ယ့်ဖပန  ့်လာထနသည့်။  ဖမန့်မာစစ့်တပ့် က 

ထသဒဏ့်ခ မှတ့်ထာ်းသည ့် လူထလ်းဦ်းအာ်း စစ့်ခံုရံု ်းမှ ကွေပ့်မ က့်ရန့် ရည့်ရွေယ့်ထကကာင့််း ၂၀၂၂ ခုနစှ့် 

ဇွေန့်လ ၃ ရက့်ထန  တွေင့် ထတု့်ဖပန့်ခ  သည့်။ ၎င့််းတ ု  အာ်း ရံု်းတင့်စစ့်ထဆ်းဖခင့််းမ ာ်းက ု  အမ ာ်း 

ဖပည့်သူထရှ ွဲ့တွေင့် မည့်သည ့်အခ ကမှ မလုပ့်ထဆာင့်ခ  သည ့်အဖပင့်၊ ဖပစ့်ဒဏ့်စျီရင့်ခ က့်မ ာ်းက ု လူထုမှ 

လက့်လှမ့််းမျီ ရယူန ငု့်ဖခင့််းမရှ ထပ။ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာဥပထဒအရ မျှတထသာတရာ်းစျီရင့်မှု၏ 

အထဖခခံ ဂု္ဏ့်သ ကခာမှာ၊ န ငု့်ငထံတာ့်လံုဖခံ ထရ်းက  သ ု   က ဥ့််းထဖမာင့််းန ငု့်သမျှ က ဥ့််းထဖမာင့််းထသာ 

ခခင့််းခ က့်မ   ်းမှအပ ဖြစ့်န ငု့်သမျှအတတ့်န ငု့်ဆံု်း အမ ာ်းဖပည့်သူထရှ ွဲ့တွေင့် တရာ်းစျီရင့်ဖခင့််း ဖြစ့်သည့်။ 

ထ ု  ထကကာင ့် လျှ  ွဲ့  ှက့်တရာ်းစွေ ဆ ုမှုထပေါ် အထဖခခံ၍ ထထာင့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ဖခင့််းသည့် မတရာ်း 

 
1  A/HRC/48/18, para. 35. 
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ထထာင့်ခ သည ့် ရာဇ တ့်မှု ထဖမာက့်ပပျီ်း၊ ထသဒဏ့်အဖပစ့်ထပ်းဖခင့််းသည့် အစ ု်းရတစ့်ရပ့်မှ  

ထဖပာင့်ထဖပာင့်တင့််းတင့််း ထဆာင့်ရွေက့်သည ့် လူသတ့်မှု ရာဇ၀တ့် ဖြစ့်လာန ငု့်သည့်။ 

၉။  ယနတရာ်းမှ ယခုနစှ့်စုထဆာင့််းရရှ ထာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအရ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့််း 

ဆက့်လက့် ဖြစ့်ပွော်းထနထသာ လက့်နက့်က ုင့် ပဋ ပကခမ ာ်း ပ ုမ ုဖပင့််းထန့်လာထနထကကာင့််း ည န့်ဖပ 

ထနသည့်။ ယင့််းက န ငု့်ငတံကာ လူသာ်းခ င့််းစာနာထထာက့်ထာ်းမှုဆ ုင့်ရာ ဥပထဒက ုက င ့်သံု်းြ ု  ရာ 

ဖြစ့်လာထစပပျီ်း၊ ပဋ ပကခမ ာ်းတွေင့် ပ  င့်ထနသူအာ်းလံု်းတွေင့် ၎င့််းတ ု  ၏ တပ့်ြွေ ွဲ့မ ာ်း သက့်ဆ ုင့်ရာ 

စစ့်မက့်ဥပထဒမ ာ်းက ု လ ုက့်နာထစရန့် တာ န့်ရှ သည့်။ အစ ု်းရအာဏာပ ုင့်မ ာ်းနငှ ့် ဖပည့်တွေင့််း 

လက့်နက့်က ုင့် အြွေ ွဲ့မ ာ်းအကကာ်း၊ သ ု  မဟုတ့် ဖပည့်တွေင့််းလက့်နက့်က ုင့် အုပ့်စုမ ာ်းကကာ်းတွေင့် 

နစှ့်ရှည့်လမ ာ်း လက့်နက့်က ုင့် အကကမ့််းြက့်မှုမ ာ်း ဖြစ့်ပွော်းသည ့်အခ ၊ န ငု့်ငတံကာဥပထဒ 

ဓထလ ထံ်ုးတမ့််းက ု လ ုက့်နာရမည့်ဖြစ့်သည့်။.2 အကကမ့််းြက့်မှု၏ ဖပင့််းထန့်မှု၊ 

ကာလရှည့်ကကာဖြစ့်ထနမှု၊  ဖမန့်မာ လံုဖခံ ထရ်းတပ့်ြွေ ွဲ့မ ာ်းနငှ ့် တ ုက့်ပွေ ဖြစ့်သည ့် လက့်နက့်က ုင့် 

အြွေ ွဲ့မ ာ်း၏ စုစည့််းမှုအင့်အာ်းအဆင ့်ထပေါ်  မူတည့်၍ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် လက့်နက့်က ုင့် ပဋ ပကခမ ာ်း 

ဖြစ့်ပွော်းသည ့် အဆင ့်သတ့်မှတ့်ခ က့် ဖပည ့်မျီသည့်ဟု ယနတရာ်းမှ မှတ့်ယူသည့်။  

၁၀။ ယနတရာ်းသည့် ဤလက့်နက့်က ုင့် ပဋ ပကခမ ာ်းနငှ ့် ဆက့်စပ့်က  ်းလွေန့်သည ့် 

စစ့်ရာဇ၀တ့်မှုဆ ုင့်ရာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ုလည့််း စုထဆာင့််းထနသည့်။ သတင့််းအခ က့် 

အလက့်မ ာ်းက ု စုထဆာင့််းပပျီ်း စစ့်ရာဇ၀တ့်မှု ဖြစ့်စဉ်မ ာ်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ််း၍ အမှုတွေ ြ ုင့်မ ာ်း 

တည့်ထဆာက့်ရာတွေင့်  အရပ့်သာ်း လူထအုထပေါ် ဦ်းတည့်ထသာ ရည့်ရွေယ့်ခ က့်ရှ ရှ  တ ုက့်ခ ုက့်မှုမ ာ်း၊ 

တ ုက့်ခ ုက့်မှုတွေင့် မပ  င့်သည ့် အရပ့်သာ်းမ ာ်းက ု ြ နှ ပ့်မှု၊  တ ကု့်ခ ုက့်မှုတွေင့် တ ုက့်ရ ုက့်ပ  င့်ဖခင့််း 

မရှ သူမ ာ်းအက ု ထသထလာက့်ထအာင့် အကကမ့််းြက့်မှု၊  မုဒ မ့််းဖပ က င ့်မှု၊ ရက့်စက့် ကကမ့််းကက တ့်စွော 

ဖပ မူဖခင့််းနငှ ့် ညြှဉ််းပန့််းနှ ပ့်စက့်ဖခင့််း၊ ပုံမှန့်ြွေ ွဲ့စည့််းထာ်းထသာ တရာ်းရံု်းမှ  အမ န  ့် စျီရင့်ခ က့်မရှ ပ  

ကွေပ့်မ က့်ရန့် လုပ့်ထဆာင့်ဖခင့််း၊  အရပ့်သာ်းမ ာ်းက ု  ထရ ွဲ့ထဖပာင့််းရန့် အမ န  ့်ထပ်းဖခင့််း မ ာ်းပ  င့်သည့်။ 

ထ ု  ဖပင့် ယနတရာ်းသည့် ရွောနငှ ့်ပမ  ွဲ့မ ာ်းက ု က ယ့်က ယ့်ဖပန  ့်ဖပန  ့် မျီ်းရှု  ွဲ့ ဖခင့််း၊ အရပ့်သာ်း မ ာ်းက ု 

ပစ့်မှတ့်ထာ်းဖခင့််း သ ု  မဟုတ့် ခွေ ဖခာ်းဆက့်ဆဖံခင့််း၊ သတ့်ဖြတ့်ဖခင့််းမ ာ်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ််းသည ့် 

အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းစွောက ု စုထဆာင့််းထာ်းပပျီ်း ယင့််းဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းနငှ ့်ပတ့်သက့်သည ့် အမှုတွေ မ ာ်း 

က ုလည့််း ဖပ စုလ က့်ရှ သည့်။ 

၁၁။ နယ့်ထဖမထဒသအလ ုက့် ယာယျီသတ့်မှတ့် လုပ့်ထဆာင့်ထနထသာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းအဖပင့်၊ 

ယနတရာ်းသည့် ြမ့််းဆျီ်းခ  ပ့်ထနာှင့်မှုနငှ့်  ဆက့်စပ့်ထသာ ရာဇ၀တ့်မှု အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု 

ဆက့်လက့် စုထဆာင့််းစ စစ့်သံု်းသပ့်လျှက့်ရှ သည့်။ ၎င့််းတ ု  တွေင့် မသက့်ဆ ုင့်သူမ ာ်းက ု ြမ့််းဆျီ်းမှုမ ာ်း၊ 

သင ့်ထလ ာ့်ထသာ လုပ့်ထံ်ုးလုပ့်နည့််းမပ ပ  အခ  န့်ကကာဖမင ့်စွော ထ န့််းသ မ့််းဖခင့််း၊ လ င့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာ 

 
2  International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 
Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia 
since 1991, Prosecutor v. Tadic, decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 
2 October 1995, para. 70; International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious 
Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia 
since 1991, Prosecutor v. Boskoski, judgment, 19 May 2010, para. 21. 
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အကကမ့််းြက့်မှုအပ အ င့် ြမ့််းဆျီ်းခ  ပ့်ထနာှင့်ထာ်းခ  န့်တွေင့် ညြှဉ််းပန့််းနှ ပ့်စက့်ဖခင့််း၊ န ငု့်ငတံကာ 

ဥပထဒရှ   အထဖခခံအခွေင ့်အထရ်းမ ာ်းနငှ ့် မက ုက့်ညျီထသာ တရာ်းစွေ မှုမ ာ်းက ု အထဖခဖပ ၍ ဆက့်လက့် 

ထ န့််းသ မ့််းဖခင့််းနငှ ့် ဖပစ့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ဖခင့််း တ ု  ပ  င့်သည့်။  

၁၂။ သျီ်းဖခာ်းရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းက ု စုံစမ့််းထြာ့်ထတု့်ရန့်အတွေက့် အမှုတွေ ြ ုင့်မ ာ်းဖပ စုဖခင့််း လုပ့်ငန့််း 

တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့််းအထနဖြင ့်၊ ယနတရာ်းသည့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်ရှ ထသာ 

လူတစ့်ဦ်းခ င့််းစျီအာ်း  ထြာ့်ထုတ့်ရန့် ဆက့်လက့် ကက  ်းပမ့််းလ က့်ရှ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် တာ န့်ရှ  

သူမ ာ်းက ု ထြာ့်ထတု့်ရာတွေင့် အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ တ့်မှုဥပထဒရှ  ခ ုင့်မာထသာ အထဖခခံမူ 

ဖြစ့်သည ့်  ဖပစ့်မှုဆ ုင့်ရာ တာ န့်ယူမှုက ု အသံု်းခ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်နငှ ့် 

လုပ့်ငန့််းတာ န့်သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်း ထဆာင့်ရွေက့်ရန့်၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငအံတွေင့််း   ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းတွေင့် ပ  င့် 

ပတ့်သက့်န ငု့်သည ့် သျီ်းဖခာ်းလူပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်း သ ု  မဟုတ့် ၊ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းရန့် လ ုအပ့်ထသာ မည့်သည ့် 

ဖြစ့်ရပ့်မ   ်းမဆ ု၊ သက့်ဆ ုင့်ရာ တရာ်းစျီရင့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်းမှ သတင့််းအခ က့်အလက့် မျှထ ရန့် 

ထတာင့််းဆ ုမှု  မှန့်သမျှက ု ထည ့်သွေင့််းစဉ််းစာ်းသည့်။ 

                    လြိင့်ပြိိုင့်ေးဆြိိုင့် ာနငှူ့့်  ျာေး-မအထ ခ ပြုအက မ့်ေးြ ့်မှုနငှူ့့်  ထလေးမျာေးအထပေါ်   ြိခြိို ့်ထစထသာ 

အက မ့်ေးြ ့်မှုမျာေး 

၁၃။ အထက့်တွေင့်ထြာ့်ဖပထာ်းသည ့်အတ ုင့််း၊ ယနတရာ်း၏ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုနယ့်ပယ့်တွေင့် လ င့်ပ ုင့််း 

ဆ ုင့်ရာနငှ ့် က ာ်း-မအထဖခဖပ  ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၊ ကထလ်းမ ာ်းအထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း 

ပ  င့်သည့်။ ပုံမှန့်စံဖပအထဖခအထနမ ာ်းတွေင့်ပင့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းရန့် စ န့်ထခေါ်မှုတစ့်ခု ဖြစ့်န ငု့်သည ့် 

အဆ ုပ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းသည့်၊ ယင့််းရာဇ၀တ့်မှုက  ်းလွေန့်ခံရသူမ ာ်း၊ သက့်ထသမ ာ်းရှ ရာ ထဒသမ ာ်း 

သ ု    င့်ထရာက့်ခွေင ့်မရသည ့် ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့််း အထဖခအထနတွေင့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းရန့် ပ ုမ ုအဟန  ့်အတာ်း 

မ ာ်းရှ သည့်။  

၁၄။  အတာ်းအဆျီ်းမ ာ်းရှ ထသာ့်လည့််း၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ့် ထြထြေါ်  ရျီလ ၁ ရက့်ထန  တွေင့် စစ့်တပ့်အာဏာ 

သ မ့််းပပျီ်းထနာက့်ပ ုင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် အမ   ်းသမျီ်းမ ာ်း၊ မ န့််းခထလ်းမ ာ်း၊ အမ   ်းသာ်းမ ာ်း၊ ထယာက့် ာ်း 

ထလ်းမ ာ်း၊ လ င့်တူခ စ့်သူမ ာ်း၊ လ င့်တူလ င့်ကွေ ခ စ့်သူမ ာ်း၊  လ င့်ထဖပာင့််းထာ်းသူနငှ ့် လ င့်အဂ္ဂ   

မထင့်ရှာ်းသ ူအသ ုက့်အ န့််း နငှ ့်  စပ့်လ ဉ််းသည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု စုထဆာင့််း ရရှ ထာ်းသည့်။ 

ထ စုုထဆာင့််းမှုတွေင့် လံုဖခံ ထရ်းတပ့်ြွေ ွဲ့ င့်မ ာ်းက  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းလည့််း ပ  င့်သည့်။ 

ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် လက့်ရှ ဖြစ့်ထပေါ်ထနထသာ ပဋ ပကခမ ာ်းသည့် အမ   ်းသမျီ်းမ ာ်း၊ ကထလ်းမ ာ်းနငှ ့် 

လ င့်တူခ စ့်သူမ ာ်း၊ လ င့်တူလ င့်ကွေ ခ စ့်သူမ ာ်း၊ လ င့်ထဖပာင့််းထာ်းသူနငှ ့် လ င့်အဂ္ဂ  မထင့်ရှာ်းသူ 

အသ ုက့်အ န့််းမ ာ်းအထပေါ် ဖပင့််းထန့်စွော ထ ခ ုက့်မှုရှ ပပျီ်း ၎င့််းတ ု  ၏ ယခင့်ကတည့််းက ထ ခ ုက့် 

လွေယ့်ထသာ အထဖခအထနမှာ ပ ုမ ုဆ ု်းရွေ ာ်းလာထကကာင့််း အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ထြာ့်ဖပသည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငရံှ  ကထလ်းမ ာ်းက ု သတ့်ဖြတ့်မှု၊ ညြှဉ််းပန့််းနှ ပ့်စက့်မှု၊ ဖပင့််းထန့်စွော 

ဒဏ့်ရာရထစမှု၊ မ ဘမ ာ်းအစာ်း မတရာ်းြမ့််းဆျီ်းမှု၊ လ င့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာနငှ ့် က ာ်း-မအထဖခဖပ  

အကကမ့််းြက့်မှု၊ လံုဖခံ ထရ်းတပ့်ြွေ ွဲ့မ ာ်းနငှ ့် လက့်နက့်က ုင့်အြွေ ွဲ့မ ာ်းက ကထလ်းမ ာ်းက ု သင့်တန့််းထပ်းပပျီ်း 
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စစ့်မှုထမ့််းခ ုင့််းမှုက ု ထြာ့်ဖပသည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ုလည့််း စုထဆာင့််းရရှ  ထာ်းသည့်။ 

ထ သု ု  ထသာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းသည့် အဆ ု်းရွော်းဆံု်းထသာ န ငု့်ငတံကာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းတွေင့် 

ပ  င့်ထသာ့်လည့််း သမ ုင့််းထကကာင့််းအရ အစျီရင့်ခံမှု နည့််းပ ်းဖခင့််း သ ု  မဟုတ့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှု 

နည့််းပ ်းထနဖခင့််းတ ု  ထကကာင ့်၊ ယနတရာ်းသည့် ဥျီ်းတည့်ခ က့်ရှ သည ့် ကမ့််းလှမ့််းဆက့်သွေယ့်မှု၊  

စုထဆာင့််းမှု၊ အထ်ူးဖပ ကျွမ့််းက င့်သူမ ာ်း၏ စနစ့်တက  စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုနငှ ့်  ထနာက့်ဆံု်းတွေင့် 

တရာ်းစွေ ဆ ုမှုမ ာ်း ဖြစ့်လာရန့် ထဆာင့်ရွေက့်ထနသည့်။  

၁၅။  အထက့်ပ  ရာဇ တ့်မှုက  ်းလွေန့်ခံရသူမ ာ်း၏ သက့်ထသထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်းက ု ရယူရန့် 

သတ ထာ်း ခ ဉ််းကပ့်မှု လ ုအပ့်ပပျီ်း၊ ထတွေွဲ့ဆံုထမ်းဖမန့််းမှုမ ာ်းက ု လူက ုယ့်တ ုင့် ဖပ လုပ့်ဖခင့််းသည့် 

အထကာင့််းဆံု်း ဖြစ့်သည့်။ ဤရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းသည ့် 

ယနတရာ်း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်က ုထဆာင့်ရွေက့်ရန့်၊ လ င့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာနငှ ့် က ာ်း-မအထဖခဖပ  ရာဇ၀တ့်မှု 

မ ာ်းအပ အ င့် ကကျီ်းထလ်းထသာ န ငု့်ငတံကာရာဇ၀တ့်မှု က  ်းလွေန့်ခံရသူမ ာ်း သ ု  မဟုတ့် က  ်းလွေန့်ခံ 

ကထလ်းမ ာ်းရှ သည ့် နယ့်ထဖမအတွေင့််းသ ု   ယနတရာ်းအာ်း  င့်ထရာက့်ခွေင ့် ထပ်းရမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

 III.  ယနတ ာေး၏ လိုပ့်ထဆာင့်ချ ့်မျာေးနငှူ့့် ပ ့်သ ့်၍ တြိိုေးတ ့်မှု 

၁၆။  လူ  အခွေင ့်အထရ်းထကာင့်စျီ၏ ယခင့်နစှ့်ပတ့်လည့်အစျီရင့်ခံစာတွေင့် ထြာ့်ဖပထာ်းသည ့် မဟာ 

ဗ  ဟာနငှ ့်အညျီ၊ ယနတရာ်းသည့် အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းဖခင့််းနငှ ့် 

စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််း လုပ့်ငန့််းမ ာ်းခ  ွဲ့ထွေင့်ဖခင့််း၊ တရာ်းရံု်းမ ာ်းနငှ ့် ခံုရံု ်းမ ာ်းက ု မျှထ ရန့်အတွေက့် 

အထထာက့်အထာ်းနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ထာ်းသည ့် စာတမ့််းမ ာ်းရရှ န ငု့်မှုက ု တ ု်းဖမြှင ့်ဖခင့််း၊ အခ က့် 

အလက့်အသစ့်မ ာ်းနငှ ့် အကူအညျီထပ်းသူမ ာ်းက ု အထဖခဖပ လျှက့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု မူထဘာင့် 

မ ာ်း ြွေံွဲ့ ပြ  ်းတ ု်းတက့်ထစဖခင့််း၊ ယနတရာ်းအထကကာင့််း ပ ုမ ုဖမင့်သာထစပပျီ်း  သက့်ဆ ုင့်ရာပ  င့်ပက့်သက့် 

သူမ ာ်း၊ အထ်ူးသဖြင ့် မ က့်ဖမင့်သက့်ထသနငှ ့် နစ့်နာသူအုပ့်စုမ ာ်းမှ ယနတရာ်း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်က ု 

နာ်းလည့်မှုအာ်းထကာင့််းထစဖခင့််းမ ာ်း ဆက့်လက့်ထဆာင့်ရွေက့်ခ  သည့်။  ၂၀၂၁ ခုနစှ့်နငှ ့် ၂၀၂၂ ခုနစှ့် 

အထစာပ ုင့််းတွေင့် က ုရ ုနာဗ ုင့််းရပ့်ထရာဂ္  (က ုဗစ့်-၁၉) ၏ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ဆက့်လက့်ဖြစ့်ထပေါ် 

ထနထသာ့်လည့််း ယနတရာ်းသည့် နယ့်ပယ့်မ ာ်းစွောတွေင့် အထရ်းကကျီ်းထသာတ ု်းတက့်မှုမ ာ်းရရှ ခ  သည့်။ 

 A. သတင့်ေးအချ ့်အလ ့်နငှူ့့် အထ ာ ့်အ ာေးမျာေး စိုထဆာင့်ေး ခင့်ေးနငှူ့့် စီမံ ခင့်ေး 

၁၇။ သမာသမတ့်က မှုနငှ ့် လျှ  ွဲ့  ှက့်ထာ်းမှုဆ ုင့်ရာ အထဖခခံမူမ ာ်းနငှ ့်အညျီ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ 

လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်အတွေင့််း အထဖခအထနမ ာ်း၊ အဖြစ့်အပ က့်မ ာ်း၊ လူမ ာ်း၊ အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း အာ်းလံု်းတ ု  နငှ ့် 

သက့်ဆ ုင့်သည ့် အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု ဆက့်လက့်စုထဆာင့််းပ သည့်။ 

ယနတရာ်း၏ အခ က့်အလက့်စုထဆာင့််းဖခင့််း မဟာဗ  ဟာက ု ရံု်းတွေင့််းအက ဖြတ့်မှုလုပ့်ဖခင့််း 

မှတစ့်ဆင ့် ထြာ့်ထတု့်ထာ်းထသာ အထကာင့််းဆံု်းအထလ အက င ့်မ ာ်းက ု သင့်ခန့််းစာယူပပျီ်း လုပ့်ထဆာင့် 

ထနသည့်။ ထတွေွဲ့ ရှ ခ က့်မ ာ်းနငှ ့်အညျီ၊ ယနတရာ်းသည့် ဦ်းစာ်းထပ်းအထဖခအထနမ ာ်း၊ ဖြစ့်ရပ့်မ ာ်း 
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နငှ ့်သက့်ဆ ုင့်သည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းနငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငနံငှ ့် သက့်ဆ ုင့်သည ့် 

ဆက့်စပ့်အထကကာင့််းအရာနငှ ့် ဖခံ ငံသုံု်းသပ့်ခ က့်မ ာ်း၊ ရာဇ တ့်မှု က  ်းလွေန့်သည့်ဟု သသံယရှ ထသာ  

သျီ်းဖခာ်းလူပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းနငှ ့်  အုပ့်စုအြွေ ွဲ့မ ာ်းတွေင့် အဓ ကအာရံုထာ်း၍ အထထာက့် အထာ်းမ ာ်း 

စုထဆာင့််းဖခင့််းက ု ဘက့်စုံခ ဉ််းကပ့်ထသာ နည့််းလမ့််းဖြင ့် လုပ့်ထဆာင့်သည့်။  

၁၈။ ယနတရာ်းသည့် အခ က့်အလက့်အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း ထတာင့််းဆ ုဖခင့််းနငှ ့် လက့်ခံရယူဖခင့််း 

အတွေက့် ဥျီ်းတည့်ခ က့်ထာ်း ခ ဉ််းကပ့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် အရပ့်ဘက့် လူမှုအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့်  

စာရွေက့်စာတမ့််း ဖပ စုထသာအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၊ န ငု့်ငထံတာ့် အာဏာပ ုင့်မ ာ်း၊ ကုလသမဂ္ဂ 

အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၊ န ငု့်ငတံကာအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၊ အစ ု်းရ မဟုတ့်ထသာအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၊ 

စျီ်းပွော်းထရ်းအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် ပုဂ္ဂလအရင့််းအဖမစ့်မ ာ်းနငှ ့် သက့်ထသမ ာ်းအပ အ င့်၊ 

အခ က့်အလက့်ထပ်းပ ု  သူထပ င့််းစုံထမှံ အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု ရှာထြွေသည့်။ 

ဤအစျီရင့်ခံစာကာလအတွေင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် ထ အုြွေ ွဲ့ အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် လူပုဂ္ဂ  လ့် အမ   ်းမ   ်းထ ံ

သတင့််းအခ က့်အလက့် တရာ်း င့် ထမတတ ာရပ့်ခံမှုထပ င့််း တစ့်ရာထက ာ့် ဖပ လုပ့်ခ  သည့်။ 

ဤထတာင့််းဆ ုမှူမ ာ်းထကကာင ့် ယနတရာ်းတွေင့် လုပ့်ထဆာင့်ဆ  စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းနငှ ့်ပတ့်သက့်သည ့် 

က ယ့်ဖပန  ့်ပပျီ်း ကွေ ဖပာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းနငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းရရှ  

လာပ သည့်။ ဤဥျီ်းတည့်မှုထာ်းထသာ ခ ဉ််းကပ့်မှုနငှ ့်အတူ၊  ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ မ ာ်းဖပာ်းထသာ 

အထထာက့်အထာ်း သ ုထလှာင့်မှုက ု ပ ုမ ုဖပည ့်စုံထစရန့် လူမှုကွေန့်ယက့်ရင့််းဖမစ့်မ ာ်းမှ အခ က့်အလက့် 

မ ာ်းက ုပ  ဆက့်လက့် စုထဆာင့််းပ သည့်။ လက့်ရှ အခ  န့်ထ ၊ ယနတရာ်းသည့် စာရွေက့်စာတမ့််းမ ာ်း၊ 

ဓာတ့်ပုံမ ာ်း၊ ဗျီဒျီယ ုမ ာ်း၊ ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်း၊ သက့်ထသထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်းနငှ ့် လူမှုကွေန့်ယက့် 

အခ က့်အလက့်မ ာ်း  အပ အ င့် အခ က့်အလက့် (၃) သန့််းနျီ်းပ ်းက ု မျှထ န ငု့်ရန့် စုစည့််း 

စ စစ့်ထာ်းသည့်။ ယထန  အထ  စုထဆာင့််းရရှ ထာ်းထသာ သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်း သ မ့််းဆည့််း 

ရာတွေင့် ဖမန့်မာဘာသာဖြင ့် စာရွေက့်စာတမ့််း အထရအတွေက့် (၇၀၀,၀၀၀) ထက ာ့် ပ  င့်ပပျီ်း စုစုထပ င့််း 

စာမ က့်နာှ (၁၂) သန့််းထက ာ့်ရှ မည့်ဟု ခန  ့်မှန့််းရသည့်။ 

၁၉။ ဤစုထဆာင့််းမှုတွေင့် ဆ ုရှယ့်မျီဒျီယာနငှ ့် အဖခာ်းထသာရင့််းဖမစ့်မ ာ်းအပ အ င့် ရင့််းဖမစ့် 

အမ   ်းမ   ်းမှ မ ာ်းဖပာ်းလှထသာ ထဒတာအခ က့်အလက့် အစုံလ ုက့်မ ာ်း ပ  င့်သလ ု၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့််း 

အထရ်းပ ထသာ ဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်သည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ခွေ ဖခာ်းသတ့်မှတ့်ဖခင့််း 

သ ု  မဟုတ့် စုစည့််းဖခင့််းတ ု  က ု တစ ုက့်မတ့်မတ့် လုပ့်ထဆာင့်ထနသည ့် စာတမ့််းဖပ စုသူမ ာ်းလည့််း 

ပ  င့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် မ ာ်းဖပာ်းထသာ ထဒတာအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ထပ့်ဆင ့်စုစည့််းဖခင့််း၊ 

သံု်းသပ့်ဖခင့််းမ ာ်းအတွေက့်၊ ၎င့််း၏ထနာက့်ဆံု်းထပေါ်နည့််းပညာသံု်း အျီလက့်ထရွေန့်နစ့်နည့််းဖြင ့် 

သ မ့််းဆည့််းပပျီ်း၊ အခ က့်အလက့်စျီမံခန  ့်ခွေ မှုစနစ့်တွေင့် သက့်ဆ ုင့်ရာထဒတာအစုံလ ုက့် စုထနသည့်။ 

၎င့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းတွေင့် ဆက့်လက့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းရန့် လ ုအပ့်ခ က့်မ ာ်းရှ ပ က ထြာ့်ထုတ့် 

လုပ့်ထဆာင့်ရန့်၊ ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း၊ န ငု့်ငတံကာဥပထဒ 
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ခ   ်းထြာက့်မှုမ ာ်းနငှ ့် အဆ ုပ ဖပစ့်မှုမ ာ်း အတွေက့်တာ န့်ရှ ပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းနငှ ့် ပက့်သက့်၍ မူလသံု်းသပ့် 

အက ဖြတ့်ခ က့်မ ာ်းက ု ထထာက့်ခံ အတည့်ဖပ ရန့်လည့််း စ စစ့်သံု်းသပ့်သည့်။ 

                     မေ့်မာနြိိုင့်ငတံွေင့်ေး သ ့်ဆြိိုင့် ာ  ြစ့်ထပေါ်ထ ပာင့်ေးလမဲှုမျာေး ြိို ဆ ့်လ ့်ထစာငူ့့်က ညူ့့် ခင့်ေး 

၂၀။ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်းက ု ဆက့်လက့်ထဆာင့်ရွေက့်ထနစဥ့်အတွေင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် ကကျီ်းထလ်းထသာ 

အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ တ့်မှုမ ာ်း၊ သ ု  မဟုတ့် န ငု့်ငတံကာဥပထဒ ခ   ်းထြာက့်မှုမ ာ်း ဖြစ့်ထပေါ် 

န ငု့်သည ့် ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့််း သက့်ဆ ုင့်ရာ ဖြစ့်ထွေန့််းမှုမ ာ်းက ု တစ့်ခ  န့်တည့််း တစ့်ပပ  င့်တည့််း 

ဆက့်လက့်ထစာင ့်ကကည ့်ထနသည့်။ ၂၀၂၁ ခုနစှ့် ထြထြာ့်  ရျီလ ၁ ရက့်တွေင့် စစ့်တပ့်က 

အာဏာသ မ့််းပပျီ်းထနာက့်ပ ုင့််း၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ 

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် လူ  အခွေင ့်အထရ်းခ   ်းထြာက့်မှုမ ာ်းအထကကာင့််း သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်း 

မျှထ ရန့် ကက  ်းပမ့််းသည ့်လူပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်း၊ အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းထံမှ ယနတရာ်းအာ်း ဆက့်သွေယ့်လာမှုမ ာ်း 

ဆတ ု်းဖမင ့်တက့် လာခ  သည့်။ ဤဆက့်သွေယ့်မှုမ ာ်းက ု ၂၀၂၂ ခုနစှ့်တစ့်ထလျှာက့်လံု်း 

ဆက့်လက့်ဖပ လုပ့်လျှက့်ရှ သည့်။ အခ က့်အလက့် ပမာဏမ ာ်းဖပာ်းဖခင့််းအဖပင့်၊ 

ပ ု၍အထရ်းပ သည့်မှာ လက့်ခံရရှ သည ့် အခ က့်အလက့်၏ သက့်ထသတန့်ြ ု်း ဖမင ့်မာ်းလာဖခင့််း 

ဖြစ့်သည့်။ ဆ ုလ ုသည့်မှာ ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းက  ်းလွေန့်ထကကာင့််း 

သက့်ထသဖပန ငု့်သည ့် အတ ုင့််းအတာ၊ သ ု  မဟုတ့် ယင့််းရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်ရှ သူမ ာ်းက ု 

ထြာ့်ထတု့်ရန့် ကူညျီန ငု့်မှု သ သ သာသာ တ ု်းဖမင ့်လာပ သည့်။ အထဖခအထနမ ာ်းစွောတွေင့် ၎င့််းတ ု  ၏ 

ထဘ်းကင့််းလံုဖခံ ထရ်းအတွေက့် ကကျီ်းမာ်းထသာ အနတရာယ့်ရှ ထသာ့်လည့််း၊ သတင့််းအခ က့် 

အလက့်မ ာ်းက ု ရထအာင့်ထပ်းပ ု  သည ့် ပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းက ု  ယနတရာ်းက အလွေန့်ထက ်းဇူ်းတင့်ပ သည့်။ ဤသ ု   

ဆက့်သွေယ့်မှုမ ာ်းမှတစ့်ဆင ့်  ထပ်းပ ု  လာသည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု၊ ယနတရာ်း၏ စုစည့််းဖခင့််းနငှ ့် 

စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုဆ ုင့်ရာ စျီမံခန  ့်ခွေ မှုစနစ့်ထ တွေင့် ဖပည ့်စုံထအာင့် ထပ င့််းစည့််းထာ်းသည့်။ 

ဤသတင့််းထပ်းပ ု  မှုမ ာ်းမှတဆင့် ၊ ယနတရာ်းသည့် ၂၀၂၁ ခုနစှ့် ထြထြာ့်  ရျီလ မှစတင့်၍ ဖမန့်မာန ငု့်င ံ

တစ့် ှမ့််းတွေင့် လူပုဂ္ဂ  လ့်အမ   ်းမ   ်းမှ က  ်းလွေန့်ခ  ထသာ၊ လူသာ်းမ   ်းနွေယ့်အထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် 

ရာဇ တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် စစ့်ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းက ု ည န့်ဖပန ငု့်သည ့် ဗျီဒျီယ ုမ ာ်း၊ ဓာတ့်ပုံမ ာ်းနငှ ့် 

စာရွေက့်စာတမ့််းမ ာ်း အပ အ င့် အခ က့်အလက့်အမ ာ်းအဖပာ်းက ု စုထဆာင့််းန ငု့်ခ  သည့်။ 

၂၁။  ယနတရာ်းသည့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်၏ အထဖခအထနက ု ဆက့်လက့်၍ သတ ကကျီ်းစွော ထစာင ့်ကကည ့်ထန 

သည့်။ ၎င့််းတ ု  တွေင့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်တွေင့် က န့်ရှ ထနသည ့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်း၏ အထဖခအထနမ ာ်းလည့််း 

ပ  င့်သည့်။ အထ်ူးသဖြင ့်၊ ယနတရာ်းသည့် လွေန့်ခ  သည ့်နစှ့်အတွေင့််း ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းက ု ြမ့််းဆျီ်း 

ထ န့််းသ မ့််းမှု သ သ သာသာ တ ု်းဖမင ့်လာဖခင့််းနငှ ့် သွော်းလာမှု ကန  ့်သတ့်ခ က့်မ ာ်း ဖမင ့်တက့်လာဖခင့််း 

သတင့််းမ ာ်းက ု အနျီ်းကပ့်ထစာင ့်ကကည ့်ထနသည့်။ ယနတရာ်းသည့်ဖမန့်မာစစ့်တပ့်နငှ ့် ရကခ  င ့် တပ့်မထတာ့် 

တ ု  ကကာ်း ဖြစ့်ပွော်းခ  ထသာတ ုက့်ပွေ မ ာ်းနငှ ့် တင့််းမာမှုမ ာ်းထကကာင ့်၊ ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်ရှ  အရပ့်သာ်း ဖပည့်သူ 

မ ာ်းအထပေါ် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ုလည့််း ဆက့်လက့်ထစာင ့်ကကည ့် ထလ လာထနသည့်။ 
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                     အ  ေး ပြု စွေမ့်ေးထဆာင့် ည့်မျာေး  မြှငူ့့်တင့် ခင့်ေး 

၂၂။ ယနတရာ်းက ထြာ့်ထတု့်စုထဆာင့််းထာ်းထသာ ဖမန့်မာန ငု့်ငရံှ  အဖြစ့်အပ က့်မ ာ်းနငှ ့် ပတ့်သက့် 

သည ့် မကကံ စြူ်း မ ာ်းဖပာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းထကကာင ့် အပ ုထဆာင့််း ဘတ့်ဂ္ က့်ထငွေ 

အထထာက့်အပံ ရရန့် လ ုအပ့်ပပျီ်း၊ ထ ဘုတ့်ဂ္ က့်ဖြင ့် အထ်ူးဖပ စွေမ့််းထဆာင့်ရည့်မ ာ်း ဖြည ့်ဆည့််းရန့် 

လ ုအပ့်ပ သည့်။ ၎င့််းတ ု  တွေင့် ဆ ုရှယ့်မျီဒျီယာ ဗျီဒျီယ ုမ ာ်း၊ ဓာတ့်ပုံမ ာ်း ၊ အင့်တာနက့်ထပေါ်မှရထသာ 

ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်း စသည ့် လူမှုကွေန့်ယက့်ရင့််းဖမစ့်မ ာ်းမှ စုထဆာင့််းရရှ လာထသာ အခ က့်အလက့်နငှ ့် 

အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု စုထဆာင့််းရန့်နငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ရန့်အဖပင့်၊ ထငွေထကက်းက  သ ု  ထသာ အထ်ူးဖပ  

အထကကာင့််းအရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု စုထဆာင့််းရန့်နငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ရန့် လ ုအပ့်ထသာ 

စွေမ့််းရည့်မ ာ်းဖြည ့်ဆည့််းရန့် ပ  င့်သည့်။ လူမှုကွေန့်ယက့်မ ာ်းမှ ရရှ ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု 

န ငု့်ငတံကာ အထကာင့််းဆံု်းက င ့်ထံ်ုးမ ာ်းနငှ ့်အညျီ စုထဆာင့််းပပျီ်း ၊ ကျွမ့််းက င့်ပညာရှင့်မ ာ်းမှ စ စစ့် 

သံု်းသပ့်ပပျီ်းထသာအဆ ုပ  အခ က့်အလက့်မ ာ်းသည့်၊ ရာဇ၀တ့်မှုဆ ုင့်ရာ တရာ်းစွေ ဖခင့််းတွေင့် သက့်ထသ 

အထထာက့်အထာ်း ပုံစံတစ့်ခုအဖြစ့် ပ ုမ ုလက့်ခံမှုရှ လာပ သည့်။  ဤအထဖခအထနသည့် ရာဇ၀တ့်မှု 

မ ာ်း ဆက့်လက့်က  ်းလွေန့် ဖြစ့်ပွော်းထနသည ့် နယ့်ထဖမက ု  င့်ထရာက့်ခွေင ့်မရထသာ ယနတရာ်းအတွေက့် 

တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့််း ထဖြသ မ ့်မှု ဖြစ့်ထစသည့်။ 

၂၃။  ယနတရာ်းသည့် ပပျီ်းခ  ထသာနစှ့်တွေင့် ဖမန့်မာန ငု့်ငရံှ  လူမ   ်းစုအသျီ်းသျီ်းနငှ ့်ပတ့်သက့်သည ့် 

အထကကာင့််းအရာအလ ုက့် အစျီရင့်ခံစာမ ာ်းက ု ဖပင့်ဆင့်ရန့်၊ သမ ုင့််းနငှ ့် ယဉ်ထက ်းမှုဆ ုင့်ရာ 

ကျွမ့််းက င့်သူ အမ ာ်းအဖပာ်းက ု တာ န့်ထပ်းအပ့်ခ  သည့်။ ဤအစျီရင့်ခံစာမ ာ်းသည့် ယနတရာ်း၏ 

ဖမန့်မာန ငု့်ငသံမ ုင့််းနငှ ့် ယဉ်ထက ်းမှုဆ ုင့်ရာ က ုယ့်ပ ုင့်နာ်းလည့်မှု၊ သတ ဖပ မှုမ ာ်းက ု နက့်ရှု  င့််းထစပပျီ်း 

စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်းလုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု အသ ပညာထပ်းသည့်။ ၎င့််းဖပင့် ဤအစျီရင့်ခံစာမ ာ်းက ု 

ထတာင့််းခံလာထသာ တရာ်းစျီရင့်ပ ုင့်ခွေင ့်ရှ သူမ ာ်းထံသ ု  လည့််း မျှထ န ငု့်ပ သည့်။  

                      သ ့်ထသမျာေးနငှူ့့် ဆ ့်သွေယ့်ထဆာင့် ွေ ့်မှု တြိိုေး မြှငူ့့် ခင့်ေး 

၂၄။ က ုဗစ့်-၁၉ ကပ့်ထရာဂ္ ထကကာင ့် စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်းရှ ထနထသာ့်လည့််း၊ ပပျီ်းခ  ထသာနစှ့်အတွေင့််း 

ယနတရာ်းသည့် သက့်ထသခံ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းစုထဆာင့််းရန့် အရှ န့်ဖမြှင ့် ကက  ်းပမ့််းအာ်းထတု့်ပပျီ်း၊ 

သက့်ထသမ ာ်းနငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်မှုက ု သ သ သာသာ တ ု်းဖမြှင ့်ခ  သည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

အထကကာင့််းအရာနငှ ့် ဖခံ ငံသု ဖမင့်န ငု့်ထသာ အခ က့်အလက့် ရရှ ထာ်းသူမ ာ်း၊ ဆက့်နွေယ့်ရာ  

အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၏ ြွေ ွဲ့စည့််းပုံနငှ ့် လုပ့်ငန့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းက ု အထသ်းစ တ့်၊ က ုယ့်တ ုင့်က ုယ့်က  

သ နာ်းလည့်ထာ်းထသာ “အတွေင့််းလူ” မ ာ်းအပ အ င့် သက့်ထသအမ   ်းမ   ်းက ု စုံစမ့််းထမ်းဖမန့််း 

ဖခင့််းမ ာ်း လုပ့်ခ  ပ သည့်။ လံုဖခံ ထသာဆက့်သွေယ့်ထရ်းနည့််းလမ့််းမ ာ်းက ုအသံု်းဖပ ၍၊ ယနတရာ်းသည့် 

ထ သုက့်ထသမ ာ်းထမှံ စာရွေက့်စာတမ့််းအမ ာ်းအဖပာ်းအဖပင့် အသြံ ုင့်မ ာ်းနငှ ့် ဗျီဒျီယ ုြ ုင့်မ ာ်းက ုပ  

စုထဆာင့််း ထ န့််းသ မ့််းထာ်းသည့်။ 

၂၅။ လူခ င့််း ထတွေွဲ့ဆံုထဖပာဆ ုမှုမ ာ်းသည့် အင့်တာဗ  ်းထမ်းသူနငှ ့် သက့်ထသကကာ်းတွေင့် ယံုကကည့်မှု 

တည့်ထဆာက့်ရန့် အကူအညျီထပ်းပပျီ်း၊  သက့်ထသမှ ပွေင ့်လင့််းစွော ထဖပာဆ ုန ငု့်ရန့်နငှ ့်  ၎င့််းသည့် 
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မည့်သည ့်ြ အာ်း၊ သ ု  မဟုတ့် ကသဇာလ မ့််းမ ု်းမှုထအာက့်တွေင့်မှ မရှ ထကကာင့််း သ ရှ ရန့် အထကာင့််းဆံု်း 

အထဖခအထနက ု ဖြစ့်ထပေါ်ထစသည့်။ ဤနည့််းဖြင ့် ထတွေွဲ့ဆံုထမ်းဖမန့််းဖခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ်၏ စစ့်မှန့်မှုနငှ ့် 

လျှ  ွဲ့  ှက့်ထာ်းမှုက ု ရထစသည့်။ လက့်မှတ့်ထ ်ုး သက့်ထသထွေက့်ဆ ုထာ်းထသာ လူထတွေွဲ့အင့်တာဗ  ်း 

မ ာ်းသည့် အဖပည ့်စုံဆံု်းနငှ ့် ယံုကကည့်စ တ့်အခ ရဆံု်း  အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ရရှ ရန့် အထကာင့််းဆံု်း 

နည့််းလမ့််းဖြစ့်သည့်။ ဤထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်းသည့် န ငု့်ငတံွေင့််း၊ ထဒသတွေင့််းနငှ ့် န ငု့်ငတံကာ 

တရာ်းရံု်းမ ာ်း သ ု  မဟုတ့် ခံုရံု ်းမ ာ်းတွေင့် တင့်ဖပရန့်    ဖြစ့်န ငု့်သမျှ အဖမင ့်မာ်းဆံု်းထသာ တင့်ဖပခွေင ့်က ု 

ရရှ ထစပ သည့်။  ယင့််းနငှ ့်စပ့်လ ဉ််း၍ ယနတရာ်းသည့် သက့်ဆ ုင့်ရာ န ငု့်ငအံာဏာပ ုင့်မ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်း 

ပ  င့်ပက့်သက့်သူမ ာ်း၏ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်းလုပ့်ငန့််းမ ာ်းအတွေက့် ကူညျီမှုအာ်း ထက ်းဇူ်းတင့် 

အသ အမှတ့် ဖပ ပ သည့်။ 

၂၆။  သက့်ထသမ ာ်း၊ အခ က့်အလက့်ထပ်းသူမ ာ်းနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ဆက့်ဆရံာတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် 

ပ  င့်ပက့်သက့်သူမ ာ်းနငှ ့် ယနတရာ်း န့်ထမ့််းမ ာ်း နစှ့်ြက့်စလံု်းအတွေက့် ထဘ်းကင့််းလံုဖခံ ထသာ 

နည့််းလမ့််းဖြင ့် ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်န ငု့်ထရ်း အစွေမ့််းကုန့်ကက  ်းပမ့််းထဆာင့်ရွေက့်လ က့်ရှ သည့်။ ထ ု 

ထတွေွဲ့ဆံုမှုမှ စုထဆာင့််းရရှ ထာ်းသည ့် အထရ်းကကျီ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု လျှ  ွဲ့  ှက့်ထာ်း ရှ သည့်။  

ဖြစ့်န ငု့်ထခ ရှ ထသာသက့်ထသမ ာ်းက ု ထြာ့်ထတု့်ရာတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် အမ   ်းမ   ်းထသာ အခ က့်မ ာ်း 

က ု ထည ့်သွေင့််းစဉ််းစာ်းကာ လူတစ့်ဦ်းခ င့််းစျီက ု ဂ္ရုတစ ုက့်အက ဖြတ့်မှု လုပ့်ပ သည့်။ ဥပမာအာ်းဖြင ့် 

တစ့်ဦ်းခ င့််း၏ သက့်ထသခံခ က့်တွေင့် ဖြစ့်န ငု့်ထခ ရှ ထသာ အထကကာင့််းအရာ ဆက့်စပ့်မှု၊  လူတစ့်ဦ်း  

ခ င့််းစျီ၏ ထဘ်းကင့််းလံုဖခံ ထရ်းနငှ ့် သက့်ထသထွေက့်ဖခင့််းထကကာင ့် စ တ့်ဒဏ့်ရာ ဖပန့်လည့်ရရှ ထစမည ့် 

အနတရာယ့်က  သ ု   အခ က့်မ ာ်း က ုအက ဖြတ့်သည့်။   

                      အချ ့်အလ ့်ေည့်ေးပညာ အာေးသာချ ့် နငှူ့့် ဆြိို ့်ဘာလံို ခံြုထ ေး 

၂၇။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏မ ာ်းဖပာ်းလာထနထသာ အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု 

စုထဆာင့််းဖခင့််း၊ ထ န့််းသ မ့််းဖခင့််းနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းမ ာ်း လွေယ့်ကူထခ ာထမွေွဲ့ထစရန့်အတွေက့် ၎င့််း၏ 

သတင့််းအခ က့်အလက့်နည့််းပညာမ ာ်း ဆက့်လက့်တ ု်းခ  ွဲ့ ခ  သည့်။ စုထဆာင့််းထာ်းထသာ အခ က့် 

အလက့်အမ ာ်းအဖပာ်းက ု သ မ့််းဆည့််းန ငု့်ရန့်အတွေက့် ဒစ့်ဂ္ စ့်တယ့် သ ုထလှာင့်မှု စွေမ့််းရည့်မ ာ်း 

ဆက့်လက့်တ ု်းခ  ွဲ့ရန့် လ ုအပ့်လာပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂ စံနှုန့််းမ ာ်း၊ လုပ့်ငန့််းဆ ုင့်ရာ 

အထကာင့််းဆံု်း အထလ အက င ့်မ ာ်းနငှ ့်အညျီ၊ ၎င့််း၏ အျီလက့်ထရွေန့််းနစ့်နည့််းဖြင ့် 

သ မ့််းဆည့််းထာ်းထသာ သတင့််းအခ က့်အလက့် စျီမံခန  ့်ခွေ မှုစနစ့်က ု ဆက့်လက့်မွေမ့််းမံခ  သည့်။ 

ဤစနစ့်တွေင့် သက့်ထသ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းဖခင့််း၊ စျီမံဖခင့််းနငှ ့် သံု်းသပ့်ဖခင့််းအတွေက့် 

အခ က့်အလက့်မ ာ်း အစမှအဆံု်း ဖပည ့်စုံထအာင့် စုစည့််းဖခင့််း၊ အခ က့်အလက့်ထပ်းသူမ ာ်းနငှ ့် 

သက့်ထသမ ာ်းက ု စျီမံခန  ့်ခွေ ဖခင့််း၊ အမှုတွေ စျီမံခန  ့်ခွေ မှု အစျီအစဉ်နငှ ့် ယနတရာ်းမှ 

တဖခာ်းအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းထ ံ မျှထ ထာ်း ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း ထဖခရာခံဖခင့််းလုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု 

ထထာက့်ကူထပ်းသည့်။ သ ု  ထသာ့်လည့််း ဒစ့်ဂ္ စ့်တယ့် သတင့််းအခ က့်အလက့် အခင့််းအက င့််း 

ဆက့်လက့်ထဖပာင့််းလ ထနဖခင့််းနငှ ့် ယနတရာ်း၏ စုထဆာင့််းမှု ကကျီ်းထွော်းလာဖခင့််းတ ု  ထကကာင ့် 
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စ န့်ထခေါ်မှုအသစ့်မ ာ်း အဆက့်မဖပတ့် ထပေါ်ထပ က့် လာသည့်။ ယနတရာ်းသည့် ဤစ န့်ထခေါ်မှု 

အသစ့်မ ာ်းက ု လတ့်တထလာ ထဖြရှင့််းရံုသာမက ဒစ့်ဂ္ စ့်တယ့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု 

လက့်ရှ နငှ ့် အနာဂ္တ့်တွေင့်ပ  စျီမံခန  ့်ခွေ  သံု်းသပ့်န ငု့်ရန့်၊ ထခတ့်မျီသည ့် နည့််းပညာသံု်း ထဖြရှင့််းနည့််းမ ာ်း 

ထပ င့််းစပ့်၍ အနာဂ္တ့် အတွေက့်ပ  စဥ့််းစာ်းခ ဥ့််းကပ့်ထာ်းသည့်။  

၂၈။  ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ ရံု်းတွေင့််းစ စစ့်သံု်းသပ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် အဓ ကသတင့််းအခ က့်အလက့် 

မ ာ်းက ု ဘာသာဖပန့်ထဆာ ြ့်   အသံု်းဖပ ၍ အဂ္ဂလ ပ့်ဘာသာ ဖပန့်ဆ ုဖခင့််းနငှ ့် ဤအခ က့်အလက့်မ ာ်း 

က ုအသံု်းဖပ လ ုထသာ သက့်ဆ ုင့်ရာတရာ်းစျီရင့်ပ ုင့်ခွေင ့်ရှ ထသာ န ငု့်င၏ံဘာသာစကာ်းသ ု    ဖပန့်ဆ ုရန့် 

ဖြစ့်န ငု့်ထခ က ု ရှာထြွေထနပ သည့်။ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု လူက ုယ့်တ ုင့် ဘာသာဖပန့်ဆ ုမှုမှာ 

ကုန့်က စရ တ့်ကကျီ်းမာ်းပပျီ်း စွေမ့််းရည့်အကန  ့်အသတ့် ရှ ထသာထကကာင ့်၊ လက့်ရှ တွေင့်  ယနတရာ်းသည့် 

စက့်မှသင့်ယူန ငု့်စွေမ့််းရှ ထသာ ဘာသာဖပန့်ထဆာ ြ့်  က ု စမ့််းသပ့်အသံု်းဖပ ထနသည့်။ ထ ု  အဖပင့် ဖမန့်မာ 

ဘာသာသ ု  ဖပန့်ဆ ုန ငု့်ထသာ ဘာသာဖပန့်ထဆာ ြ့်  လ့် မရှ ထသ်းထသာထကကာင ့်၊ ယနတရာ်းသည့် ဖမန့်မာ 

ဘာသာဖြင ့် စုထဆာင့််းထာ်းထသာ သန့််းထပ င့််းမ ာ်းစွောထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု စက့်ဖြင ့် 

ဘာသာဖပန့်ဆ ုန ငု့်ထစထရ်း ဖြစ့်န ငု့်ရန့် ကက  ်းပမ့််းထနပ သည့်။ 

၂၉။ အခ က့်အလက့် သ ုထလှာင့်မှုစနစ့်နငှ ့် အသံု်းဖပ ပစစည့််းက ရ ယာမ ာ်းက ု ကာကွေယ့်ဖခင့််းသည့် 

ယနတရာ်း၏ ဦ်းစာ်းထပ်းဖြစ့်သည့်။ ဤသ ု  လုပ့်ထဆာင့်ဖခင့််းသည့် ယနတရာ်း၏  န့်ထမ့််းမ ာ်းအဖပင့် 

အဓ ကအာ်းဖြင ့် ယနတရာ်းနငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ထနထသာ လူပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းနငှ ့် အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းက ု ကာကွေယ့် 

ထပ်းပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် အခ က့်အလက့် လံုဖခံ ထရ်းနငှ ့် ဆ ုက့်ဘာလံုဖခံ ထရ်းအတွေက့် ၎င့််း၏ 

နည့််းစနစ့်မ ာ်းနငှ ့် လုပ့်ငန့််းစဉ်မ ာ်းက ု ထကာင့််းမွေန့်ထအာင့် ဆက့်လက့်မွေမ့််းမံထာ်းပပျီ်း၊ အထထာက့် 

အထာ်းမ ာ်း၏ ခ ုင့်မာမှုနငှ ့် လ ုအပ့်ထသာ ထ န့််းသ မ့််းမှုလုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု အကာအကွေယ့် ထပ်းထာ်း 

သည့်။ တစ့်ခ  န့်တည့််းမှာပင့်၊ ယနတရာ်း၏ သတင့််းအခ က့်အလက့်နငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ထရ်းစနစ့် 

မ ာ်းအတွေက့် ဖြစ့်န ငု့်ထဖခရှ ထသာ အနတရာယ့်မ ာ်းနငှ ့် ဒစ့်ဂ္ စ့်တယ့် ထလ လာထစာင ့်ကကည ့်ဖခင့််းက  သ ု   

ဆ ုက့်ဘာလံုဖခံ ထရ်း စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်းက ု အထ်ူးသတ ဖပ မ သည့်။ ထ ု  ထကကာင ့် ယနတရာ်းသည့် ဤက စစတွေင့် 

သတ ထာ်းအာရံုစ ုက့်မှုဖမြှင ့်ထာ်းပပျီ်း၊ လ ုအပ့်သလ ု ထပ့်ဆင ့်ကာကွေယ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် ကက  တင့်ကာကွေယ့်မှု 

မ ာ်း အထကာင့်အထည့်ထြာ့် ထဆာင့်ရွေက့်လ က့်ရှ သည့်။ ယနတရာ်း၏ ဆ ုက့်ဘာလံုဖခံ ထရ်းမူထဘာင့် 

သည့်၊ အျီလက့်ထရွေန့််းနစ့်စနစ့်မ ာ်းအဖပင့်  န့်ထမ့််းမ ာ်းမှပ   ဆ ုက့်ဘာတ ုက့်ခ ုက့်မှုမ ာ်းက ု ခုခံတံု  ဖပန့် 

န ငု့်စွေမ့််းရှ ထစရန့် စဉ်ဆက့်မဖပတ့် သင့်တန့််းထပ်းဖခင့််းမ ာ်းက ု  ရံု်းတွေင့််းမှစတင့် လုပ့်ထဆာင့်ဖခင့််းဖြင ့် 

ထဖပာင့််းလ တ ု်းတက့်လာခ  သည့်။ သတင့််းအခ က့်အလက့်သ မ့််းဆည့််းဖခင့််းနငှ ့် နည့််းပညာစနစ့် 

အသစ့်မ ာ်းအသံု်းမဖပ မျီ အထဖခခံအဆင ့်တွေင့် ဆ ုက့်ဘာလံုဖခံ ထရ်း အစျီအမံမ ာ်းက ု ထည ့်သွေင့််း 

ထာ်းပပျီ်း အထကာင့်အထည့်ထြာ့်ပ သည့်။ 
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 B. သတင့်ေးအချ ့်အလ ့် စြိစစ့်သံိုေးသပ့် ခင့်ေးနငှူ့့် မျှထ  ခင့်ေး 

၃၀။ ယနတရာ်း၏ စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််း လုပ့်ငန့််းသည့် ၎င့််း၏မ ာ်းဖပာ်းထသာ အခ က့်အလက့်နငှ ့် 

သက့်ထသအထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းမှုနငှ ့်အတူ  လ ုက့်ထလ ာညျီထထွေ ထဖပာင့််းလ ထနပ သည့်။  

ယထန  အထ ၊ ယနတရာ်းသည့် သက့်ဆ ုင့်ရာအာဏာပ ုင့်မ ာ်းနငှ ့် မျှထ ရန့်အတွေက့် အခ က့်အလက့်နငှ ့် 

စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုဆ ုင့်ရာ အတွေ ထပ င့််း ၆၇ ခုထက ာ့်က ု ဖပင့်ဆင့်ထာ်းပပျီ်း ၎င့််း၏ 

စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုနည့််းလမ့််းနငှ ့် သံု်းသပ့်ခ က့်မ ာ်းက ု အဆင ့်ဖမြှင ့်တင့်ရန့် နည့််းပညာမ ာ်း အသံု်းဖပ  

ထာ်းသည့်။ အထ်ူးသဖြင ့်၊ ယနတရာ်းသည့် ကွေန့်ပ  တာအကူအညျီဖြင ့် ဘာသာဖပန့်ဆ ုမှုမ ာ်းနငှ ့် 

ကွေန့်ပ  တာသံု်း၍ ဆက့်စပ့်အထကကာင့််းအရာ စျီမံခန  ့်ခွေ ထဖြရှင့််းမှုမ ာ်း အပ အ င့်၊ ဒစ့်ဂ္ စ့်တယ့် 

မျီဒျီယာြ ုင့်မ ာ်းနငှ ့် ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်းက ု စ စစ့်သံု်းသပ့်ရန့်၊ အမ   ်းအစာ်းခွေ ရန့်၊ ထဒတာအမ ာ်း 

အဖပာ်းတွေင့် ပုံစံတူမှုမ ာ်းနငှ ့် ခ  တ့်ဆက့်မှုမ ာ်း ရှာထြွေထတု့်ယူဖခင့််း စသည့်   မရှ မဖြစ့် လ ုအပ့်ထသာ 

နယ့်ပယ့်မ ာ်းစွောတွေင့် နည့််းပညာစွေမ့််းရည့်မ ာ်းက ု အသံု်းဖပ လ က့်ရှ သည့်။ ဤနည့််းပညာဖြင ့်၊ 

စုထဆာင့််းထာ်းထသာ ထဒတာအထဖမာက့်အဖမာ်းက ု စျီမံန ငု့်စွေမ့််းရှ ထသာ စွေမ့််းအာ်းထကာင့််းသည ့် 

ထဒတာထဘ စ့်ထ တွေင့် ထပ င့််းစည့််းထာ်းပပျီ်း၊  ယနတရာ်း၏ စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုနငှ ့် ခွေ ထ မှုဆ ုင့်ရာ လုပ့်ငန့််း 

မ ာ်းက ု အဆင ့်ဖမင ့်ထစမည ့် လက့်ထတွေွဲ့အသံု်းက ထသာ  အခ က့်အလက့်မ ာ်းရရန့် အသံု်းဖပ မည့် 

ဖြစ့်သည့်။ 

အချ ့်အလ ့်နငှူ့့် အထ ာ ့်အ ာေးမျာေး ြိို စြိစစ့်သံိုေးသပ့် ခင့်ေး 

၃၁။ ယနတရာ်းသည့် စုထဆာင့််းရရှ ထာ်းထသာ က ယ့်ဖပန  ့်မ ာ်းဖပာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း၏ 

အထသ်းစ တ့်နငှ ့် အဓ ပပ ယ့်ရှ ထသာ စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုအတွေက့် နယ့်ပယ့်သစ့်မ ာ်းနငှ ့် 

နည့််းစနစ့်သစ့်မ ာ်းက ု ထြာ့်ထတု့်ခ  သည့်။ ဤသ ု  ထသာ စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုမ ာ်းသည့် 

လုပ့်ထဆာင့်ခ က့်နစှ့်ခုက ု  န့်ထဆာင့်မှု ထပ်းသည့် - ယနတရာ်း၏ လုပ့်ထဆာင့်ဆ  စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းက ု 

အသ ထပ်းပပျီ်း ထရှ ွဲ့ဆက့် လုပ့်ထဆာင့် မှုဖပ လုပ့်န ငု့်ရန့် နငှ ့် ထတာင့််းဆ ုလာထသာ 

တရာ်းစျီရင့်ပ ုင့်ခွေင ့်ရှ သူမ ာ်းက ု မျှထ ရန့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှု စာတမ့််း ဖပ စုဖခင့််း တ ု  ဖြစ့်သည့်။  

ယနတရာ်းသည့်  ၂၀၁၁ ခုနစှ့်မှ ယထန  အထ  ၎င့််း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့် နယ့်ပယ့်အတွေင ်းရှ   ယနတရာ်း၏ 

ခွေ ဖခာ်းသတ့်မှတ့်ထာ်းထသာ အထဖခအထနမ ာ်းနငှ ့် အဖြစ့်အပ က့်မ ာ်းက ု  ခွေ ဖခမ့််းစ တ့်ဖြာဖခင့််းအတွေက့် 

နယ့်ပယ့်မ ာ်းက ု သတ့်မှတ့်ထာ်းသည့်တာ မက တထပ့်တည့််းက  ထနထသာထနရာမ ာ်း ၊ ဆက့်စပ့်မှု 

သ ု  မဟုတ့် အထကကာင့််းအရာအလ ုက့် နယ့်ပယ့်မ ာ်းက ု ခွေ ဖခမ့််းစ တ့်ဖြာရန့်အတွေက့် 

သတ့်မှတ့်ထာ်းပ သည့်။ 

 

၃၂။  ၎င့််းတ ု  တွေင့် ဆ ုရှယ့်မျီဒျီယာနငှ ့်ဆက့်သွေယ့်ထရ်း အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််း 

အဖပင့် စစ့်ဘက့်ဆ ုင့်ရာြွေ ွဲ့စည့််းပုံနငှ ့် ကွေပ့်က မှုအဆင ့်ဆင ့်မ ာ်း၊ ထငွေထကက်းဆ ုင့်ရာြွေ ွဲ့စည့််းပုံ၊ 

လူပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်း နငှ ့် အက   ်းစျီ်းပွော်းအုပ့်စုမ ာ်းကကာ်းခ  တ့်ဆက့်မှု၊ စုံစမ့််းလ ုထသာ ထနရာမ ာ်း၏ ထဖမပုံ 
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မ ာ်း အပ အ င့်  ဒစ့်ဂ္ စ့်တယ့်နည့််းဖြင ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းမ ာ်း  ခွေ ဖခမ့််းစ တ့်ဖြာမှုနည့််းပညာမ ာ်း 

ပ  င့်သည့်။ လွေန့်ခ  သည ့်နစှ့်တွေင့် လူမှုကွေန့်ယက့်ရင့််းဖမစ့်နငှ ့် ထငွေထကက်းဆ ုင့်ရာ အခ က့်အလက့် 

မ ာ်းက ု စုထဆာင့််းဖခင့််းနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုဆ ုင့်ရာ ကျွမ့််းက င့်မှု တ ု်းဖမြှင ့်ဖခင့််းသည့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှု 

ရလဒ့်မ ာ်း ဖမြှင ့်တင့်ရာတွေင့် အထရ်းကကျီ်းထသာ အခန့််းကဏ္ဍမှ ပ  င့်ခ  သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာ 

ဘာသာက ု ဘာသာဖပန့်ဖခင့််းနငှ ့် သက့်ထသအထထာက့်အထာ်းမ ာ်း သံု်းသပ့်ဖခင့််းအတွေက့် 

၎င့််း၏စွေမ့််းရည့်မ ာ်းက ု ဖမြှင ့်တင့် ခ  သည့်။ ၎င့််းသည့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်တွေင့် ၂၀၁၇ ခုနစှ့် 

ရှင့််းလင့််းစစ့်ဆင့်ထရ်းအပပျီ်းတွေင့် ထွေက့်ထပေါ် လာထသာ ရုပ့်သြံ ုင့် အမ ာ်းအဖပာ်းက ု 

စ စစ့်သံု်းသပ့်ရာတွေင့် အလွေန့်အထရ်းပ သည့်။ ရှင့််းလင့််း စစ့်ဆင့်ထရ်းမ ာ်း ထဆာင့်ရွေက့်မှုအတွေင့််း 

ရ ုက့်ကူ်းခ  ထသာ လျှပ့်တဖပက့်ဓာတ့်ပုံမ ာ်း၊ ဗျီဒျီယ ု မှတ့်တမ့််းမ ာ်းနငှ ့် ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်း 

ဆက့်စပ့်လ ုက့်ထသာအခ ၊  အခင့််းဖြစ့်ပွော်းရာထနရာနငှ ့် သက့်ထသအထထာက့် အထာ်းမ ာ်းက ု 

အဖပန့်အလှန့် ခ  တ့်ဆက့်အတည့်ဖပ န ငု့်သည့်။ 

၃၃။  ယနတရာ်း၏ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်း ထရ်းလုပ့်ငန့််းမ ာ်းတွေင့် ထနာက့်ဆံု်းထပေါ်နည့််းပညာမ ာ်းက ု အသံု်းခ  

ရန့် ရည့်မှန့််းအာ်းထတု့်မှုသည့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််း လုပ့်ငန့််းမ ာ်းအတွေက့်လည့််း  အက ံ ်း င့်ပ သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် စနစ့်တက စုစည့််းထာ်းထသာ ထဒတာအစုံမ ာ်းထပေါ်တွေင့် အဆင ့်ဖမင ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုမ ာ်း 

လုပ့်ထဆာင့်န ငု့်သည ့် ကမ္ာ ထ ပ့်တန့််း ထဆာ ြ့်  က ု တပ့်ဆင့်သံု်းဆွေ ပပျီ်း၊ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း 

စစ့်ထဆ်းဖခင့််း၊ ကွောဟခ က့်မ ာ်း စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းနငှ ့် ဥပထဒဆ ုင့်ရာ အမ   ်းအစာ်းခွေ ဖခင့််းအတွေက့် 

က ုယ့်ပ ုင့်ပလက့်ထြာင့််းတစ့်ခုက ု လ ုအပ့်ခ က့်နငှ ့်က ုက့်ထအာင့် လုပ့်ထဆာင့်ထနသည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်း၊ ဓာတ့်ပုံမ ာ်း၊ ဗျီဒျီယ ုမ ာ်းနငှ ့် သက့်ထသခံ အရင့််းအဖမစ့်မ ာ်း အပ အ င့်၊ 

ရာဇ၀တ့်မှုက  ်းလွေန့်ဖခင့််းနငှ ့်စပ့်လ ဉ််းသည ့်  အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု  ထနရာထဒသနငှ့်  အခ  န့် 

ကာလအလ ုက့် ထြာ့်ဖပန ငု့်ပပျီ်း၊ လံုဖခံ မှုရှ ထသာ  အင့်တာနက့် အထဖခဖပ သ မ့််းဆည့််းခန့််းရှ  အထထာက့် 

အထာ်းမ ာ်းက ု ထပ င့််းစပ့်ထာ်းထသာ လမ့််းဖပအည န့််း က ု ဆက့်လက့်လုပ့်ထဆာင့်ထနပ သည့်။ တစ့်ခ  န့် 

တည့််းတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် အထ်ူးသဖြင ့် ဓာတ့်ပုံမ ာ်းနငှ ့် ဗျီဒျီယ ုမ ာ်းက ု အလ ုအထလ ာက့်ရှာထြွေ 

ဖခင့််းနငှ ့် အမ   ်းအစာ်းခွေ ဖခင့််းက  သ ု  ၊ အထထာက့်အထာ်း မ ာ်းစွောထ မှ  အဓ ပပ ယ့်ရှ ထသာ အခ က့် 

အလက့်မ ာ်းက ု အလ ုအထလျှာက့် ထတု့်နှုတ့်ထပ်းန ငု့်ထသာ  ထဆာ ြ့်  လ့်တစ့်ခုြန့်တျီ်း၍ 

လူသာ်းသြွေယ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုစွေမ့််းရည့် ဖမြှင ့်တင့်ထပ်းန ငု့်မည ့် ကွေန့်ပ  တာ ထရှ်းရှု ွဲ့စျီမံက န့််း တစ့်ခုက ု 

စတင့်လုပ့်ထဆာင့် ထနပ သည့်။  

၃၄။ ဤစ စစ့်သံု်းသပ့်မှုဆ ုင့်ရာ သံု်းသပ့်ခ က့်မ ာ်းက ု အယူအဆအရ ဥျီ်းတည့်မှုထာ်းရာတွေင့်၊   

ယနတရာ်းသည့် တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်မ ာ်းမှ ထတာင့််းဆ ုလာထသာ လ ုအပ့်ခ က့်မ ာ်းက ု 

အထထာက့်အကူဖပ ရန့် ရည့်ရွေယ့် ပ သည့်။ ထ ု  ထကကာင ့် ယနတရာ်းနငှ ့် အခ က့်အလက့်မျှထ ထသာ 

တရာ်းစျီရင့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်း သ ု  မဟုတ့် အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းအတွေက့် အသံု်းအ င့်ဆံု်းဖြစ့်မည ့် 

စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုမ   ်း အထ်ူးဖပ  လုပ့်ထဆာင့်န ငု့်ရန့် အကကံဖပ ခ က့်မ ာ်းက ု ထည ့်သွေင့််းစဉ််းစာ်း 

လုပ့်ထဆာင့်ပ သည့်။  
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                     သ ့်ဆြိိုင့် ာဌာေမျာေးနငှူ့့် တ ာေးစီ င့်န ငု့်ခွေင့်ူ့ အာဏာ ရှြိသညူ့့်အြွေဲ ွေ့အစည့်ေးမျာေး ြိို 

အချ ့်အလ ့်နငှူ့့် အထ ာ ့်အ ာေးမျာေး မျှထ  ခင့်ေး 

၃၅။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်အတွေင့််းရှ  ရာဇ တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်ရှ သူမ ာ်းက ု 

တရာ်းစွေ လ ုထသာ န ငု့်ငတံွေင့််း၊ ထဒသတွေင့််းနငှ ့် န ငု့်ငတံကာတရာ်းရံု်းမ ာ်း သ ု  မဟုတ့် ခံုရံု ်းမ ာ်းတွေင့်  

အသံု်းဖပ ရန့်အတွေက့်၊ မျှထ န ငု့်ထသာအခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းပမာဏက ု ဆက့်လက့် 

တ ု်းဖမြှင ့်ခ  သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ပပျီ်းခ  ထသာနစှ့်အတွေင့််း၊ တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်မ ာ်းမှ ထတာင့််းဆ ုလာထသာ 

ပဂ္  လ့်တုပုံရ ပ့်မ ာ်း၊ မှတ့်တမ့််းမ ာ်းနငှ ့် သက့်ထသဆ ုင့်ရာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု မျှထ ခ  သည့်။ 

တစ့်ခ  န့်တည့််းမှာပင့်၊ ထနာင့်လာမည ့်နစှ့်မ ာ်းအတွေင့််း ဤသ ု  မျှထ မှုမ ာ်း တ ု်းပွော်းလာထစရန့် အထဖခခံ 

အုတ့်ဖမစ့်မ ာ်းခ ထပ်းခ  သည့်။ မျှထ ဖခင့််းလုပ့်ငန့််းမ ာ်း အဆင့်ထဖပထခ ာထမွေွဲ့ထစရန့်၊ ယနတရာ်းသည့် 

အစည့််းအထ ်းနငှ ့် အလုပ့်ရံုထဆွေ်းထနွေ်းမှုမ ာ်းစွောက ု မ တ့်ြက့်အြွေ ွဲ့မ ာ်းနငှ ့်အတူ ဖပ လုပ့်ခ  သည့်။ 

ထ အုစည့််းအထ ်းမ ာ်းတွေင့် ၎င့််းတ ု  ၏ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှု သ ု  မဟုတ့် တရာ်းစွေ ဖခင့််းဆ ုင့်ရာ တ က ထသာ 

နယ့်ပယ့်မ ာ်း၊ မတူညျီထသာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းအလ ုက့် တင့်သွေင့််းန ငု့်မှုနငှ ့် အ ထရ်းပ မှု 

အတ ုင့််းအတာ၊ အသျီ်းသျီ်းထသာ တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်မ ာ်းတွေင့်က င ့်သံု်းထသာ စည့််းမ ဉ််းမ ာ်းနငှ ့် လုပ့်ထံ်ုး 

လုပ့်နည့််းမ ာ်း ပ ုမ ုနာ်းလည့်ရန့်နငှ့်  ယနတရာ်းမှ သက့်ဆ ုင့်ရာ တရာ်းစျီရင့်ထရ်း လုပ့်ငန့််းစဉ်မ ာ်းက ု 

ပံ ပ ု်းရာတွေင့် ခ ုင့်လံုထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု မည့်သ ု  အထကာင့််းဆံု်း ပံ ပ ု်းထပ်းန ငု့်မည ့်              

အထကကာင့််းမ ာ်း ထဆွေ်းထနွေ်းခ  သည့်။  

၃၆။ ယနတရာ်းသည့် သျီ်းဖခာ်းလွေတ့်လပ့်ထသာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းက ု လုပ့်ထဆာင့်ထနထသာ 

မ တ့်ြက့် အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် ညြှ နှု င့််း၍၊ အထ်ူးသဖြင ့် ထ ခ ုက့်လွေယ့်ထသာ သ ု  မဟုတ့် အနတရာယ့် 

ကကံ လွေယ့်ထသာ နစ့်နာသူမ ာ်းနငှ ့် သက့်ထသမ ာ်းက ု တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့် အမ ာ်းအဖပာ်းမှ သက့်ထသ 

အင့်တာဗ  ်းမ ာ်းအတွေက့် ခ ဉ််းကပ့်ဖခင့််းမဖပ ကကထစရန့် ယနတရာ်းမှ နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ု ရှာထြွေခ  သည့်။ 

အထ်ူးသဖြင ့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းအထပေါ် စွေပ့်စွေ ထာ်းထသာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ လတ့်တထလာ 

စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းနငှ ့် တရာ်းထရ်းဆ ုင့်ရာ လုပ့်ငန့််းစဉ်မ ာ်းတွေင့် အဆ ုပ က စစသည့်  အထ်ူးအထရ်း 

ကကျီ်းပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် သက့်ထသစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်း၊ ထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်းနငှ ့် ဆက့်စပ့်အထထာက့် 

အထာ်းမ ာ်းက ု ဆက့်လက့်မျှထ န ငု့်ရန့် သက့်ထသမ ာ်းထ ံအသ ထပ်း သထဘာတူညျီခ က့် ရယူရာတွေင့် 

၎င့််း၏နည့််းစနစ့်မ ာ်းက ု ထကာင့််းစွောဖပင့်ဆင့်ထာ်းပ သည့်။ ၎င့််းတွေင့် တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်မ ာ်းမှ 

ထတာင့််းဆ ုန ငု့်ထသာ ဖြစ့်န ငု့်ထခ ရှ ထသာအသံု်းဖပ မှုနငှ ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းထြာ့်ဖပဖခင့််း နငှ ့် 

ဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်ထသာ ရှင့််းလင့််းသည ့်အခ က့်အလက့်မ ာ်း မျှထ ဖခင့််းတ ု  ပ  င့်သည့်။ 

တဆက့်တည့််းတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်မ ာ်းက ထတာင့််းဆ ုလာထသာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု  လံုဖခံ စွော မျှထ ရန့်အတွေက့် ရံု်းတွေင့််းလုပ့်ထံ်ုးလုပ့်နည့််းမ ာ်းက ု 

အပပျီ်းသတ့်ထရ်းဆွေ ခ  သည့်။  

၃၇။  ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းအထဖခအထနနငှ ့်စပ့်လ ဉ််းသည ့် အခ  န့်နငှ ့်အမျှ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်း၊ 

သ ု  မဟုတ့် တရာ်းစျီရင့်ထရ်းဆ ုင့်ရာ လုပ့်ငန့််းစဉ်မ ာ်းက ု ထဆာင့်ရွေက့်ထပ်းထနသည ့် ယနတရာ်းသည့် 
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အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ  ရာဇ၀တ့်တရာ်းရံု်းနငှ ့် အနျီ်းကပ့်အခ  န့်က ုက့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုနငှ ့်အတူ 

အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ တရာ်းရံု်း၏ တရာ်းစျီရင့်မှုလုပ့်ထဆာင့် န ငု့်ရန့် ဆက့်လက့်ကူညျီထနပ သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် ကမ္ာလံု်းဆ ုင့်ရာ တရာ်းစျီရင့်ခွေင ့်အထပေါ် အထဖခဖပ ၍ ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းအထပေါ် 

က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုဆ ုင့်ရာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းက ု ပံ ပ ု်းန ငု့်ရန့် ရည့်ရွေယ့်ခ က့်ဖြင ့် 

အာဂ္ င့်တျီ်းနာ်း တရာ်းထရ်းအာဏာပ ုင့်မ ာ်းနငှ ့်လည့််း ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်ခ  သည့်။ ယနတရာ်း သည့် 

ရ ုဟင့်ဂ္ ာမ ာ်းအထပေါ် စွေပ့်စွေ ထာ်းထသာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်သည ့် 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ တ့်တရာ်းရံု်း တရာ်းလ ုထရှ ွဲ့ထနရံု်းနငှ ့် ဆက့်လက့် 

မျှထ ပ သည့်။ ထ ု  ဖပင့် ယနတရာ်းသည့် သက့်ထသခံပစစည့််းမ ာ်း၊ ရုပ့်သမံ ာ်း၊ မှတ့်တမ့််းတင့် ပစစည့််းမ ာ်း၊ 

စ စစ့်သံု်းသပ့်ခ က့်မ ာ်းနငှ့်  ကျွမ့််းက င့်သူအစျီရင့်ခံစာမ ာ်းအထ  မျှထ န ငု့်မည ့် အခွေင ့်အထရ်းမ ာ်းက ု 

ဆက့်လက့်ထြာ့်ထတု့်လ က့်ရှ သည့်။ ဂ္မ့်ဘျီယာ နငှ့်  ဖမန့်မာ အမှုတွေင့် ဖမန့်မာန ငု့်ငသံည့် လူမ   ်းတံု်း 

သတ့်ဖြတ့်မှုဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုတာ်းဆျီ်းထရ်းနငှ ့် ဖပစ့်ဒဏ့်ထပ်းထရ်း သထဘာတူစာခ  ပ့်ထအာက့်ရှ  

၎င့််း၏တာ န့် တတ ရာ်းမ ာ်းက ု ခ   ်းထြာက့်သည့်ဟု အခ ုင့်အမာဆ ုထာ်းသည ့် ဂ္မ့်ဘျီယာန ငု့်ငကံ 

တင့်သွေင့််းသည ့် ထလျှာက့်လ ာက ု အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာတရာ်းရံု်းက လက့်ခံထာ်းသည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

သတင့််းအခ က့်အလက့်ထပ်းသူ(မ ာ်း)၏ သထဘာတူခွေင ့်ဖပ ခ က့် ရရှ ထကကာင့််းနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်ရာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်း လံုဖခံ ထရ်းနငှ ့်၊ ပုဂ္ဂလ က အခွေင ့်အထရ်းမ ာ်း မထ ခ ုက့်ထစထကကာင့််း ထသခ ာ 

ထစပပျီ်းထနာက့်၊ ယနတရာ်းသည့် သက့်ဆ ုင့်ရာအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ဆက့်လက့်မျှထ ပ သည့်။ 

 C. ပ ေးထပ င့်ေးထဆာင့် ွေ ့်ထ ေး အစီအမံမျာေး နငှူ့့် စံ ပပံိုစံမျာေး 

၃၈။ အစျီရင့်ခံသည ့်ကာလအတွေင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်းက ု အထကာင့်အထည့် 

ထြာ့်ရာတွေင့် လွေယ့်ကူထခ ာထမွေွဲ့ထစမည ့် အစျီအစဥ့်မ ာ်း၊ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု မူထဘာင့်မ ာ်း 

သ ု  မဟုတ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ု ခ မှတ့်ရန့် သက့်ဆ ုင့်ရာအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၊ လုပ့်ထဆာင့်သူမ ာ်းနငှ ့် 

ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်ထသာ ကက  ်းပမ့််းအာ်းထတု့်မှုမ ာ်းက ု ဖပင့််းထန့်စွောလုပ့်ထဆာင့်ခ  သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် ဤလုပ့်ထဆာင့်သူမ ာ်း၏ က ယ့်ဖပန  ့်ထသာ ကွေန့်ယက့်နငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ လုပ့်ထဆာင့် န ငု့်မည ့် 

အစျီအစဉ်မ ာ်းက ု ခ မှတ့်ခ  သည့်။ ဤကွေန့်ယက့်တွေင့် ယနတရာ်း၏ အခ က့်အလက့် စုထဆာင့််းဖခင့််း၊ 

ထ န့််းသ မ့််းဖခင့််းနငှ ့် သ မ့််းဆည့််းဖခင့််းတ ု  က ု ကူညျီထပ်းထသာ အရပ့်ဘက့်အြွေ ွဲ့အစည့််း ၂၀၀ နျီ်းပ ်း၊ 

စျီ်းပွော်းထရ်းလုပ့်ငန့််းမ ာ်း၊ န ငု့်ငထံတာ့်အာဏာပ ုင့်မ ာ်း၊ န ငု့်ငတံကာအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် ကုလသမဂ္ဂ 

အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း ပ  င့်သည့်။ ဤကွေန့်ယက့်၏ အမ ာ်းစုမှာ အရပ့်ဘက့်လူမှု အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် 

မှတ့်တမ့််းတင့်လုပ့်ထဆာင့်သူမ ာ်း ဖြစ့်ပပျီ်း၊ ၎င့််းတ ု  သည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် က  ်းလွေန့်သည ့်ရာဇ၀တ့်မှု 

မ ာ်းနငှ ့် ပတ့်သက့်သည ့် အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း၏ အဓ ကအရင့််းအဖမစ့် 

ဖြစ့်ပ သည့်။  

 ၃၉။  အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်း၊ အဖခာ်း လုပ့်ထဆာင့်သူမ ာ်းနငှ ့် လူခ င့််းထတွေွဲ့ဆံုထသာ အဆင ့်ဖမင ့် ထဆွေ်းထနွေ်း 

ညြှ နှု င့််းမှုမ ာ်း ဖပန့်လည့်စတင့်ဖခင့််းသည့် ဤအစျီရင့်ခံသည ့်ကာလအတွေင့််း ယနတရာ်း၏ အထရ်းပ  
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ထသာ ဦ်းစာ်းထပ်းလုပ့်ငန့််းဖြစ့်သည့်။ အွေန့်လ ုင့််းမှ ဆက့်သွေယ့်မှုမ ာ်း ဆက့်လက့်ရှ ထသာ့်လည့််း၊ 

အထ်ူးသဖြင ့် အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်းနငှ ့် လူက ုယ့်ထတွေွဲ့ ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းသည့် ဥျီ်းတည့်မှု နငှ ့် 

အလ ာထပ င့််းစုံပ ထသာ ထစ စပ့်ညြှ နှု င့််းမှုအတွေက့် မရှ မဖြစ့်လ ုအပ့်ပ သည့်။ သ ု  မှသာ ယနတရာ်းသည့် 

၎င့််းတ ု  ၏နယ့်ထဖမမ ာ်းတွေင့် အထထာက့်အထာ်း စုထဆာင့််းဖခင့််းနငှ ့် သက့်ထသ အင့်တာဗ  ်း လုပ့်ဖခင့််း 

မ ာ်းတွေင့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်း အဆင ့်ဖမြှင ့် န ငု့်မည့်ဖြစ့်သည့်။  

၄၀။ ယနတရာ်းသည့် မ က့်ဖမင့်သက့်ထသမ ာ်း၊ နစ့်နာသူမ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းသတင့််းရင့််းဖမစ့်မ ာ်း 

လက့်လှမ့််းမျီရန့်နငှ ့် ရာဇ၀တ့်မှုဖြစ့်ပွော်းသည့်ဟု စွေပ့်စွေ ခံရထသာ ထနရာမ ာ်းသ ု    င့်ထရာက့်ခွေင ့်ရရှ ရန့် 

ဖမန့်မာအာဏာပ ုင့်မ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်န ငု့်မည ့် နည့််းလမ့််းက ု ဆက့်လက့်ရှာထြွေထနပ သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် နယ့်ထဖမ င့်ထရာက့်ခွေင ့်နငှ ့် အစ ု်းရ သ ု  မဟုတ့် လံုဖခံ ထရ်းတပ့်ြွေ ွဲ့မ ာ်းထမှံ 

လက့် ယ့်ရှ ထသာ သတင့််းမ ာ်းရယူရန့် ဖမန့်မာအာဏာပ ုင့်မ ာ်းထ ံ ထတာင့််းဆ ုခ က့် ၁၀ မ   ်း 

ထတာင့််းဆ ုထာ်းသည့်။ ဥပမာအာ်းဖြင ့်၊ ယနတရာ်းသည့် ၂၀၁၇ ခုနစှ့် ဩဂု္တ့်လ ၂၅ ရက့်ထန  တွေင့်၊ 

အာရ့်ကန့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာ ကယ့်တင့်ထရ်း တပ့်မထတာ့်မှ ဖပ လုပ့်သည့်ဟုဆ ုထသာ တ ုက့်ခ ုက့်မှုမ ာ်းနငှ ့် 

စပ့်လ ဉ််းသည ့် ပစ့်မှတ့်မ ာ်းနငှ ့် အထသအထပ ာက့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ထတာင့််းခံခ  သည့်။ 

ထ တု ုက့်ခ ုက့်ခံရမှုက ု ၂၀၁၇ ခုနစှ့် ရှင့််းလင့််းစစ့်ဆင့်ထရ်းမ ာ်း မလုပ့်ထဆာင့်မျီ အခ  န့်ပ ုင့််းထလ်းတွေင့် 

ဖမန့်မာအာဏာပ ုင့်မ ာ်းက ထတု့်ထြာ့် ထဖပာကကာ်းဖခင့််းဖြစ့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

အက ဉ််းထထာင့်မ ာ်းနငှ ့် ထ န့််းသ မ့််းထရ်း စခန့််းမ ာ်းအဖပင့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်ရှ  

ဖပည့်တွေင့််းထနရပ့်စွေန  ့်ခွောသူမ ာ်း ထနထ ငု့်ရာထနရာမ ာ်းသ ု  လည့််း  င့်ထရာက့်ခွေင ့် ထတာင့််းဆ ုထာ်းသည့်။ 

၎င့််းဖပင့် ရခ ုင့်ဖပည့်နယ့်အတွေင့််း ဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ လွေတ့်လပ့်ထသာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်း 

ထကာ့်မရှင့်၏ အစျီရင့်ခံစာ အဖပည ့်အစုံ ထတု့်ဖပန့်ရန့် ဖမန့်မာန ငု့်င ံ အာဏာပ ုင့် မ ာ်းထံ 

ထတာင့််းဆ ုခ  သည့်။ သ ု  ထသာ့်ယထန  အထ  အက ဉ််းခ  ပ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ုသာ  ထတု့်ဖပန့် 

ထာ်းသည့်။ 

၄၁။  ယနတရာ်းသည့်  သက့်ဆ ုင့်ရာ လူ  အခွေင ့်အထရ်းထကာင့်စျီနငှ ့် အထထွေထထွေညျီလာခံ ဆံု်းဖြတ့်ခ က့် 

မ ာ်း နငှ ့်အညျီ လက့်ရှ ဖမန့်မာအာဏာပ ုင့်မ ာ်းထမှံ သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ဆက့်လက့်ရှာထြွေ 

ထတာင့််းဆ ုသွော်းမည့်ဖြစ့်သည့်။ အဆ ုပ ဆံု်းဖြတ့်ခ က့်မ ာ်းတွေင့်  ယနတရာ်း၏ လုပ့်ငန့််းမ ာ်းအတွေက့် 

အကန  ့်အသတ့်မရှ   င့်ထရာက့်ခွေင ့်ထပ်းဖခင့််း အပ အ င့်၊ ယနတရာ်းနငှ ့် ပူ်းထပ င့််းပပျီ်း အဓ ပပ ယ့်ရှ ရှ  

ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်ရန့်  ဖမန့်မာန ငု့်ငကံ ု ထတာင့််းဆ ုသည့်။ ယနတရာ်းသည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် 

က  ်းလွေန့်ြွေယ့်ရှ ထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ််းသည ့် သက့်ဆ ုင့်ရာ 

အြွေ ွဲ့အစည့််းအာ်းလံု်းထံမှ သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ုလည့််း  ဆက့်လက့်ရှာထြွေသွော်းမည့် 

ဖြစ့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်အတွေင့််း ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့် 

မှုမ ာ်းနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်သည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းတွေင့် ဖပစ့်မှုထဖမာက့်ဖခင့််းနငှ ့် ဖပစ့်မှုမထဖမာက့်ဖခင့််း 

နစှ့်မ   ်းလံု်းက ု ရှာထြွေပ သည့်။ 
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၄၂။  ယနတရာ်းသည့် အဖခာ်းအြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်းနငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်း ပ ုမ ု 

ထ ထရာက့်ထစရန့် ဆက့်လက့်အာ်းထတု့်ပပျီ်း၊ ၎င့််းတ ု  ၏နယ့်ထဖမမ ာ်းအတွေင့််း အထ်ူးသဖြင ့်၊ 

အထထာက့် အထာ်းမ ာ်းစွောနငှ ့် သက့်ထသအမ ာ်းအဖပာ်းတည့်ရှ ရာ အာရှ-ပစ ြ တ့်ထဒသအတွေင့််း၌၊ 

အခ က့် အလက့်စုထဆာင့််းဖခင့််းနငှ့်  သက့်ထသအင့်တာဗ  ်းမ ာ်း ဆက့်လက့်ထဆာင့်ရွေက့်လ က့် 

ရှ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််းတ ု  ၏နယ့်ထဖမမ ာ်းတွေင့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်းလုပ့်ငန့််းမ ာ်း လုပ့်ထဆာင့် 

န ငု့်ထစရန့်၊ အထ်ူးဖပ  န့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းနငှ ့် ထထာက့်ပံ ပ ု  ထဆာင့်ထရ်းအကူအညျီမ ာ်း ပံ ပ ု်းထပ်းန ငု့်ရန့်၊ 

အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်င ံမ ာ်းနငှ ့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု မူထဘာင့်မ ာ်းစွောက ု ခ မှတ့်ထာ်းသည့်။ လူ  အခွေင ့်အထရ်း 

ထကာင့်စျီနငှ ့် အထထွေထထွေညျီလာခံတ ု  သည့် ယနတရာ်း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်က ု ထ ထရာက့်စွော အထကာင့်အထည့် 

ထြာ့်န ငု့်ထရ်း အတွေက့် အဆ ုပ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု၏ အဓ ကက မှုက ု စဉ်ဆက့်မဖပတ့် 

အတည့်ဖပ ခ  သည့်။ ဤသ ု  ထသာ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုဖြင ့်သာ ယနတရာ်းသည့် အြ ု်းတန့်ထသာ 

သက့်ထသမ ာ်းထ ံင့်ထရာက့် န ငု့်မည့်ဖြစ့်ပပျီ်း မှုခင့််းတရာ်းစွေ ဆ ုမှုအတွေက့် ဖမင ့်မာ်းထသာစံနှုန့််းမ ာ်းနငှ ့် 

က ုက့်ညျီသည ့် သက့်ထသခံ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု၊ သက့်ထသမ ာ်း၏ လံုဖခံ ထရ်းနငှ ့် ပုဂ္ဂ  လ့်ထရ်း 

လွေတ့်လပ့်ခွေင ့်မ ာ်း မထ ခ ုက့်ထစပ   စုထဆာင့််းန ငု့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ သက့်ထသမ ာ်းက ု ကာကွေယ့်ရန့်၊  

ပံ ပ ု်းကူညျီမှုမ ာ်း အဆင့်ထဖပထစရန့်နငှ ့်  ယနတရာ်းနငှ ့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုအတွေက့် 

လက့်တံု  ဖပန့်မှုမ ာ်းက ု တာ်းဆျီ်းရန့် အတွေက့် အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််း ထဆာင့်ရွေက့်မှုလည့််း 

လ ုအပ့်ပ သည့်။ 

၄၃။  ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်က ု ထဆာင့်ရွေက့်ရန့်၊  နယ့်ထဖမအတွေင့််းသ ု    င့်ထရာက့်န ငု့်ပုံနငှ ့် 

ပတ့်သက့်၍  န ငု့်ငအံမ ာ်းအဖပာ်းနငှ ့် ထဆွေ်းထနွေ်းမှုမ ာ်းမှာ ထနာှင ့် ထ န်ှးထနပ သည့်။ ယင့််းသည့် 

ကကျီ်းထလ်းထသာ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်သည ့် ဖြစ့်ရပ့်မ ာ်းက ု မ က့်ဖမင့် 

ထတွေွဲ့ ရှ သူမ ာ်း သ ု  မဟုတ့် ထတွေွဲ့ ကကံ ခ  ရသူမ ာ်းထံမှ က ုယ့်တ ုင့်လက့်မှတ့်ထရ်းထ ်ုး ထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်း 

ရယူန ငု့်သည ့်  စွေမ့််းရည့်က ု သ သ သာသာ အက   ်းသက့်ထရာက့်ထစသည့်။ မ က့်နာှခ င့််းဆ ုင့် 

ထတွေွဲ့ဆံုထမ်းဖမန့််း မှုမ ာ်းတွေင့် ထလ က င ့်ထာ်းပပျီ်း အထတွေွဲ့အကကံ ရှ  စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းသူမ ာ်းမှ ရရှ ထသာ 

လက့်မှတ့်ထရ်းထ ်ုး ထာ်းသည ့် အထသ်းစ တ့် သက့်ထသထွေက့်ဆ ုခ က့်မ ာ်းသည့်၊ ယနတရာ်းမှ  တရာ်းထရ်း 

အာဏာပ ုင့်မ ာ်း နငှ ့် မျှထ ရန့်ရည့်ရွေယ့်ထာ်းထသာ အထရ်းကကျီ်းဆံု်း အခ က့်အလက့်မ ာ်းဖြစ့်သည့်။ 

သ ု  မှသာ အမှန့် တရာ်းက ု ရှာထြွေရာတွေင့် အထကာင့််းဆံု်းထသာ အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း 

ရရှ န ငု့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ န ငု့်ငတံကာရာဇ၀တ့်ခံုရံု ်းနငှ ့် အာဂ္ င့်တျီ်းနာ်းတရာ်းရံု်းမှ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်း 

ဆက့်လက့် လုပ့်ထဆာင့်ထနပပျီ်း အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာတရာ်းရံု်း၏ တရာ်းစျီရင့်မှုမ ာ်းသည့် 

ထကာင့််းမွေန့်စွော တ ု်းတက့် ထနပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ဤအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် မျှထ ဖခင့််းအတွေက့် 

အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု စုထဆာင့််းဖခင့််း၊ စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းလုပ့်ရန့် 

အခ  န့်အကန  ့်အသတ့်မ  ရထနဖခင့််း မရှ ပ ။ ထ ု  ထကကာင ့် ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်း 

ထအာင့်ဖမင့်ရန့်၊ သက့်ဆ ုင့်ရာန င့်ငမံ ာ်း အာ်းလံု်းထံမှ လ ုအပ့်ထသာ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု 

ရယူထရ်းကက  ်းပမ့််းမှုမ ာ်း နစှ့်ဆတ ု်းလုပ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ 
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၄၄။ ယနတရာ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂဌာနခ  ပ့်နငှ ့် ၎င့််း၏ သက့်ဆ ုင့်ရာနယ့်ပယ့်ရံု်းမ ာ်းတွေင့် ကွေ ဖပာ်း 

ထသာ ကုလသမဂ္ဂအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုနငှ ့် ထပ င့််းစပ့်ညြှ နှု င့််းမှုက ု အလွေန့် 

အထလ်းအဖမတ့်ထာ်းပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငအံထဖခအထနနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ ကုလသမဂ္ဂ 

အြွေ ွဲ့ အစည့််း အသျီ်းသျီ်းနငှ ့် ပုံမှန့် တ ုင့်ပင့်ထဆွေ်းထနွေ်းပပျီ်း၊ ယနတရာ်း၏ လုပ့်ငန့််းမ ာ်းနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်ပပျီ်း 

အသံု်း င့်ထသာ ၎င့််းတ ု  ၏ အသ ပညာနငှ ့် ကျွမ့််းက င့်မှုမ ာ်းက ု အသံု်းဖပ ပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

လံုဖခံ ထရ်း လ ုအပ့်ခ က့်မ ာ်းနငှ ့် ထထာက့်ပံ ပ ု  ထဆာင့်ထရ်းဆ ုင့်ရာ ကူညျီမှုတ ု    အပ အ င့် ဌာနခ  ပ့်ရံု်းနငှ ့် 

နယ့်ပယ့် ရံု်းမ ာ်း၊  အထထွေထထွေအတွေင့််းထရ်းမှူ်းရံု်းနငှ ့် အဖခာ်းကုလသမဂ္ဂအြွေ ွဲ့အစည့််း မ ာ်းမှ ထပ်းထသာ 

အထထွေထထွေပံ ပ ု်းကူညျီမှုမ ာ်းမှလည့််း အက   ်းခံစာ်းရပ သည့်။ ယနတရာ်း၏ အကူအညျီ ထတာင့််းခံမှုမ ာ်း 

က ု ပံ ပ ု်းထပ်းဖခင့််းမဖပ ရထသ်းသည ့် အဖခာ်းကုလသမဂ္ဂ အြွေ ွဲ့မ ာ်း၏  ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု က ု 

ရယူရန့်လည့််း ဆက့်လက့်ကက  ်းပမ့််းသွော်းမည့်ဖြစ့်သည့်။ 

၄၅။  လုပ့်ငန့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းနငှ ့် မူ  ဒထဘာင့်မ ာ်း ရင ့်သန့်လာသည့်နငှ ့်အမျှ၊ ယနတရာ်းသည့် 

အြွေ ွဲ့အစည့််းအသျီ်းသျီ်း၏ သက့်ဆ ုင့်ရာလုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်းနငှ ့်အညျီ ၎င့််းတ ု  ၏ အထတွေွဲ့အကကံ မ ာ်းနငှ ့် 

အထလ အက င ့်ထကာင့််းမ ာ်းမှ သင့်ယူရန့် န ငု့်ငတံကာတရာ်းရံု ်းမ ာ်း၊ အဖခာ်းထသာ န ငု့်ငတံကာ 

တာ န့်ခံမှု ယနတရာ်းမ ာ်းနငှ ့်လည့််း တ ုင့်ပင့်ထဆွေ်းထနွေ်းပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့်  န့်ထမ့််းထလ က င ့်ထရ်း 

သင့်တန့််း၊ ဥပထဒထရ်းရာပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု၊ သတင့််းအခ က့်အလက့် နည့််းပညာစနစ့်မ ာ်းနငှ ့် 

ထဒတာ စျီမံခန  ့်ခွေ မှုတ ု   အပ အ င့် စ တ့် င့်စာ်းမှုတူရာ အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် အနျီ်းကပ့်ညြှ နှု င့််း 

ထဆာင့်ရွေက့် လ က့်ရှ သည့်။  

 D. သ ့်ဆြိိုင့် ာပ  င့်ပ ့်သ ့်သ မျာေးနငှူ့့် ဆ ့်သွေယ့်ထဆာင့် ွေ ့် ခင့်ေးနငှူ့့် အမျာေး ပည့်သ သြိို ူ့ 

 မ့်ေးလမှ့်ေးဆ ့်သွေယ့်မှု 

၄၆။ နစ့်နာသူမ ာ်း၊ အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်သူမ ာ်း၊ အရပ့်ဘက့်လူမှုအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းပ  င့် 

ပက့်သက့် သူမ ာ်းထ ံ ကမ့််းလှမ့််းဆက့်သွေယ့်ဖခင့််းသည့် ယနတရာ်း၏ ဦ်းစာ်းထပ်းလုပ့်ငန့််း ဖြစ့်သည့်။ 

ဤဆက့်သွေယ့်မှုတွေင့် ယနတရာ်း၏ ရှုပ့်ထထွေ်းထသာ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်းက ု သတ ဖပ မ ထစရန့်နငှ ့်၊  ၎င့််း၏ 

လုပ့်ထဆာင့်မှု နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ုရှင့််းဖပကာ၊ ထ လုုပ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းမှ ထမျှာ့်လင ့်န ငု့်သည့် အရာ နငှ့်  

မထမျှာ့်လင့် န ငု့်သည ့် အရာမ ာ်းက ု ရှင့််းလင့််းထဖပာကကာ်းပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ လုပ့်ငန့််းတွေင့် 

ဆက့်စပ့်ပ  င့်သည ့် မတူကွေ ဖပာ်းထသာ အသ ုက့်အ န့််းမ ာ်းစွောနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ဆက့်သွေယ့်ရန့် 

အတတ့်န ငု့်ဆံု်း ကက  ်းပမ့််းပ သည့်။ ဤသ ု   ပုံမှန့်ဆက့်သွေယ့်ထရ်းလမ့််း ထကကာင့််းအဖပင့် လျှ  ွဲ့  ှက့် 

လမ့််းထကကာင့််းမ ာ်းမှတစ့်ဆင ့် ဆက့်သွေယ့်မှုမ ာ်းသည့် ယံုကကည့်စ တ့်ခ ရထသာ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့် 

မှု ထထူထာင့်ရန့်နငှ ့် လုပ့်ထဆာင့်ဆ ထဆွေ်းထနွေ်းမှုမ ာ်း ဖမြှင ့်တင့်ရန့် အတွေက့် အထထာက့်အကူ ဖပ သည့်။  

၄၇။ က ုဗစ့်-၁၉ ခရျီ်းသွော်းလာမှု ကန  ့်သတ့်ခ က့်မ ာ်း ထဖြထလျှာ သွော်းဖခင့််းဖြင ့်၊  ယနတရာ်းသည့် 

လူက ုယ့်တ ုင့်ထ ထတွေွဲ့ ဆက့်သွေယ့်ဖခင့််းလုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု ဖပန့်လည့်စတင့်န ငု့်ခ  သည့်။  အထ်ူးသဖြင ့်၊  

ယနတရာ်းအကကျီ်းအက  ဦ်းထဆာင့်ထသာ က ုယ့်စာ်းလှယ့်အြွေ ွဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနစှ့်ထနာှင့််းပ ုင့််းမှစ၍ 
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ပထမဆံု်းအကက မ့်အဖြစ့် ဘဂ္ဂလာ်းထဒ ရှ့်န ငု့်ငသံ ု   ၂၀၂၂ ခုနစှ့် ထမလတွေင့် သွော်းထရာက့်ခ  သည့်။ အစ ု်းရ 

အာဏာပ ုင့်မ ာ်းနငှ ့်ထတွေွဲ့ဆံုပပျီ်း၊ ယနတရာ်းနငှ ့် ဆက့်လက့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်ထရ်းတ ု  က ု ထဆွေ်းထနွေ်း 

ဖခင့််းအဖပင့်၊ ယနတရာ်း အကကျီ်းအက သည့် ထကာ ဘဇာ်း တွေင့် အမ   ်းသမျီ်းအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း အပ အ င့် 

ရ ုဟင့်ဂ္ ာ က ုယ့်စာ်းလှယ့် ၁၅၀ ထက ာ့်နငှ ့် အဖပန့်အလှန့် အဖပန့်အလှန့် ထဆွေ်းထနွေ်းမှုမ ာ်း ဖပ လုပ့်ခ  ပပျီ်း၊ 

ယနတရာ်း၏ရည့်ရွေယ့်ခ က့်နငှ ့် လုပ့်နည့််းက ုင့်နည့််းမ ာ်းအထကကာင့််း ရှင့််းဖပထပ်းခ  သည့်။ က ုယ့်စာ်းလှယ့် 

အြွေ ွဲ့သည့် သက့်ဆ ုင့်ရာ အရပ့်ဘက့်အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့်လည့််း ထတွေွဲ့ဆံုခ  ပပျီ်း၊  ယနတရာ်းအကကျီ်းအက  

သည့် ထကာ ဘဇာ်းအထဖခစ ုက့် ရ ုဟင့်ဂ္ ာဘာသာ ထရဒျီယ ုအသံလ င ့်ဌာန တစ့်ခုနငှ ့် အင့်တာဗ  ်း 

လုပ့်ကာ အဆ ုပ ထဒသအတွေင့််း အတင့််းအဓမမထရ ွဲ့ထဖပာင့််းထနထ ငု့်သူ ရ ုဟင့်ဂ္ ာ ထသာတရှင့်ထံ 

တတ့်န ငု့်သမျှ သတင့််းစကာ်း က ယ့်က ယ့်ဖပန  ့်ဖပန  ့် ထရာက့်ရှ ထစရန့် ထဆာင့်ရွေက့်ခ  ပ သည့်။ 

ဤသတင့််းစကာ်းတွေင့်၊ ယနတရာ်း၏ လုပ့်ငန့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုမ ာ်းတွေင့်  ရ ုဟင့်ဂ္ ာလူထုမ ာ်းမှ ဖမင့်ထတွေွဲ့ 

ထမျှာ့်လင ့်န ငု့်သည ့်အရာက ု အသ ထပ်းရန့် ကက  ်းစာ်းခ  သည့်။ ပ ုအထရ်းကကျီ်းသည့်  သတင့််းစကာ်းမှာ 

ယနတရာ်း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်ဖပင့်ပတွေင့် ရှ ပပျီ်း လက့်ထတွေွဲ့မက ထသာ ထမျှာ့်လင ့်ခ က့်မ ာ်းက ု ရှင့််းဖပထပ်းဖခင့််း 

ဖြစ့်သည့်။ ထ ု  အဖပင့် နစ့်နာသူအုပ့်စုမ ာ်းနငှ ့် ထတွေွဲ့ဆံုထဆွေ်းထနွေ်းမှုမ ာ်းမှတစ့်ဆင ့် ယနတရာ်းသည့် 

၎င့််းတ ု  ၏ဆနဒမ ာ်းနငှ ့် စ ု်းရ မ့်မှုမ ာ်းက ု ပ ုမ ုထကာင့််းမွေန့်စွော နာ်းလည့်ရန့် ကက  ်းပမ့််းခ  သည့်။ ၎င့််းတ ု   

ထပ့်ခ တလ လ  ထဖပာကကသည့်မှာ ဒကုခသည့်မ ာ်းသည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငရံှ  ထနရပ့်မ ာ်းသ ု  ထဘ်းကင့််း 

လံုဖခံ စွော ဖပန့်လာန ငု့်ခွေင ့် အထဖခအထနမ ာ်းက ု ထမျှာ့်လင ့်ထနကကထကကာင့််း ထဖပာဆ ုခ က့် ဖြစ့်သည့်။  

၄၈။ ယနတရာ်း၏  ဘ့်ဆ ုဒ့်သည့် အခ  န့်က ုက့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်း ဖြန  ့်ထ ဖခင့််းနငှ ့် 

မကကာခဏ ထမ်းထလ ရှ ထသာထမ်းခွေန့််းမ ာ်းက ု ထဖြကကာ်းထပ်းရန့် 

အလွေန့်အက   ်းသက့်ထရာက့်ထသာထနရာ အဖြစ့် အထင့်အရှာ်း ရှ ထနသည့်။ အဂ္ဂလ ပ့် နငှ ့် ဖမန့်မာ 

နစှ့်ဘာသာသံု်းဖခင့််းဖြင ့် ပရ သတ့်အမ ာ်းအဖပာ်း ထ ံထရာက့်ရန့် ဖြန  ့်က က့်ထာ်းသည့်။  ဘ့်ဆ ုဒ့်တွေင့် 

ရ ုဟင့်ဂ္ ာဘာသာစကာ်းဖြင ့် ထဖပာကကာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းလည့််း ပ  င့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

တစ့်နစှ့်လျှင့်သံု်းကက မ့်ခန  ့်ထတု့်သည ့် သတင့််း ထတု့်ဖပန့်ခ က့်တွေင့် အြွေ ွဲ့အစည့််းဆ ုင့်ရာ 

ထနာက့်ဆံု်းရသတင့််းမ ာ်းနငှ ့် ကမ့််းလှမ့််းဆက့်သွေယ့်ရန့် အာ်းထတု့်မှုမ ာ်းက ု 

အထလ်းထပ်းထြာ့်ဖပထာ်းသည့်။ ၎င့််းတ ု  က ု  ဘ့်ဆ ုဒ့်တွေင့် တင့်ထာ်းပပျီ်း အရပ့်ဘက့် 

လူမှုအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၊ အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းထသာ အဓ ကပ  င့်ပတ့်သက့်သူ မ ာ်းမှ 

ယနတရာ်း၏ လုပ့်ထဆာင့်ခ က့်မ ာ်းက ု သတ ဖပ မ ထစရန့် က ယ့်ဖပန  ့်စွော ဖြန  ့်ထ ထာ်းသည့်။ 

ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့််း ထနသူမ ာ်းသာမက ဖပည့်ပထရာက့်ဖမန့်မာ အသ ုင့််းအ  ုင့််းကပ ၊ က ယ့်က ယ့် 

ဖပန  ့်ဖပန  ့် အသံု်းဖပ ထနထသာ    ဆ ုရှယ့်မျီဒျီယာ ပလက့်ထြာင့််းမ ာ်းသည့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်း 

မျှထ ရန့်အတွေက့် မရှ မဖြစ့်လ ုအပ့်ထသာ လမ့််းထကကာင့််းဖြစ့်သည့်။ ယနတရာ်း၏ ထြ စ့်ဘွေတ့်စာမ က့် 

နာှတွေင့်   င့်ကကည ့်ရန့် လုပ့်ထာ်းသူထပ င့််း ၇၀,၀၀၀ ထက ာ့်မှ ယနတရာ်း၏ သတင့််းစကာ်းမ ာ်းက ု 

တဖခာ်းထသာ ထနရာမ ာ်းသ ု   ဖပန  ့်နှံ  ရန့် ထပ့်ဆင ့်ဖြန  ့်ခ ျီထပ်းသည့်။ ယနတရာ်း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်သည့် 

ရှုပ့်ထထွေ်းပပျီ်း၊ ၎င့််း၏ အဓ ကပရ သတ့်မ ာ်းသည့် စာတတ့်ထဖမာက့်မှုအဆင ့်အမ   ်းမ   ်း၊ ဘာသာစကာ်း 

အမ   ်းမ   ်း ကွေ ဖပာ်းထသာထကကာင ့် ယနတရာ်းနငှ ့် ပတ့်သက့်သည ့်အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု နာ်းလည့်ရ 
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လွေယ့်ရန့်နငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ထရ်း လမ့််းထကကာင့််းမ ာ်းတွေင့် အလွေယ့်တကူ မျှထ န ငု့်ရန့် အထရ်းကကျီ်း 

ပ သည့်။ လာမည ့်အစျီရင့်ခံမှုကာလတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ သတင့််းစကာ်းထပ်းဖခင့််းက ု ရ ု်းရှင့််း 

ထစပပျီ်း၊  အထကကာင့််းအရာမ ာ်းက ု  အလွေယ့်တကူကကည ့်န ငု့်၊ အမှတ့်ရန ငု့်၊ မျှထ န ငု့်ထစရန့်  အရုပ့် 

အသ ံပုံစံမ ာ်းဖြင ့် တင့်ဖပြ ု   ရှ ပ မည့်။ 

၄၉။ ယနတရာ်းသည့် အရပ့်ဘက့် လူမှုအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် လူက ုယ့်တ ုင့်ထတွေွဲ့ ဖခင့််းအဖပင့်  အင့်တာ 

နက့်မှတဆင ့်ထတွေွဲ့ဆံုဖခင့််းမ ာ်းက ု အာ်းတက့်သထရာ ထဆာင့်ရွေက့်ခ  သည့်။ ယင့််းသည့် လုပ့်ထဆာင့်ဆ  

ထဆွေ်းထနွေ်းမှုမ ာ်းက ု လွေယ့်ကူထခ ာထမွေွဲ့ထစ၍ ယနတရာ်း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်အထကကာင့််း နာ်းလည့်မှု တ ု်းပွော်းထစ 

ပပျီ်း၊ ယနတရာ်း၏လုပ့်ငန့််းအထပေါ် ယံုကကည့်မှုနငှ ့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုက ု တ ု်းဖမြှင ့်ထစပ သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငဆံ ုင့်ရာ တရာ်းမျှတမှု၊ တာ န့်ခံမှုနငှ ့် စပ့်လ ဥ့််းထသာ ထခ င့််းစဉ်မ ာ်းဖြင ့် 

အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်းနငှ ့် အရပ့်ဘက့်အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းမှ စျီစဉ်သည ့်အခမ့််းအနာ်းမ ာ်းတွေင့်လည့််း ပ  င့် 

ခ  သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ပ  င့်ပက့်သက့်သူမ ာ်း၊  ယနတရာ်း န့်ထမ့််းမ ာ်း၏ ထဘ်းကင့််းလံုဖခံ ထရ်း၊ ထပ်းပ ု   

ထာ်းထသာ အခ က့်အလက့်နငှ ့်  ဆက့်သွေယ့်မှုမ ာ်းက ု လျှ  ွဲ့  ှက့်ထာ်းထရ်းအတွေက့်၊  လံုဖခံ ထသာ 

ဆက့်သွေယ့်ထရ်း နည့််းလမ့််းမ ာ်း၏ အထရ်းပ မှုက ု အသ ထပ်းရန့် လူမှုွဲ့ဆက့်သွေယ့်ထရ်းပလက့်ထြာင့််း 

က ု ဆက့်လက့်အသံု်းဖပ ခ  သည့်။  

၅၀။ ယနတရာ်း၏ လုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု  သတင့််းမျီဒျီယာနငှ ့် အမ ာ်းဖပည့်သူမ ာ်းမှ စ တ့် င့်စာ်းမှုမ ာ်း  

ဆက့်လက့်ရှ ထနသည့်။ အင့်တာဗ  ်းမ ာ်း၊ သတင့််းထတု့်ဖပန့်ခ က့်မ ာ်း၊ ထကကဖငာခ က့်မ ာ်းနငှ ့် 

သတင့််းစာရှင့််းလင့််းပွေ မ ာ်းသည့် လ မ့််းမ ု်းမှူရှ ထသာ န ငု့်ငတံွေင့််း၊ ထဒသတွေင့််း နငှ့်  ကမ္ာ မျီဒျီယာမ ာ်းမှ 

ပုံမှန့် သတင့််းယူမှုက ု ဖြစ့်ထပေါ်ထစပ သည့်။ ထ ု  ဖပင့် ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့််း တ ုင့််းရင့််းဘာသာစကာ်းသံု်း 

သတင့််းမျီဒျီယာမ ာ်းမှလည့််း ပ  င့်သတင့််းယူဖခင့််းဖြင ့်၊ က ယ့်ဖပန  ့်ထသာ ပရ သတ့်မ ာ်းထ ံ ထရာက့်ရှ  

ထစသည့်။ အထ်ူးသဖြင ့်၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ့် န ၀ုင့်ဘာလတွေင့် နယူ်းထယာက့်၌ဖပ လုပ့်ထသာ ယနတရာ်း 

အကကျီ်းအက ၏ ကုလသမဂ္ဂသတင့််းစာရှင့််းလင့််းပွေ တစ့်ခုတွေင့်၊ ကမ္  ာသတင့််းထအဂ္ င့်စျီမ ာ်း နငှ ့် 

ထ ပ့်တန့််းမျီဒျီယာမ ာ်းမှ အဖပ သထဘာထဆာင့်စ တ့်ဓာတ့်ဖြင ့် ယနတရာ်း၏သတင့််းမ ာ်း က ယ့်က ယ့် 

ဖပန  ့်ဖပန  ့် ထြာ့်ဖပခ  သည့်။ 

        IV.     လိုပ့်ငေ့်ေးလည့်ပတ့်ထ ေး နငှူ့့် စမံီခေ ူ့့်ခွေထဲ ေးဆြိိုင့် ာ ပံူ့ပြိိုေးမှု 

၅၁။ လက့်ရှ ထလ်းနစှ့်ထဖမာက့် လုပ့်ငန့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု စတင့်သည့်နငှ ့်အမျှ၊ ယနတရာ်းသည့်၎င့််း၏ 

ပင့်မ ဦ်းစာ်းထပ်း လုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု အထကာင့်အထည့်ထြာ့်ရန့်၊ လုပ့်ငန့််းလည့်ပတ့်မှုနငှ ့် စျီမံခန  ့်ခွေ ထရ်း 

စနစ့်မ ာ်း ဖပည ့်စုံထအာင့်တည့်ထဆာက့်မှုတွေင့် အထရ်းကကျီ်းထသာ တ ု်းတက့်မှုက ု ရရှ ခ  သည့်။ ထ စုနစ့် 

မ ာ်းတွေင့် သတင့််းအခ က့်အလက့် စျီမံခန  ့်ခွေ မှုနငှ ့် နည့််းပညာဆ ုင့်ရာမ ာ်း၊ သက့်ထသနငှ ့် နစ့်နာသူ 

မ ာ်းအာ်း ကာကွေယ့်ထထာက့်ပံ ဖခင့််း၊ လံုဖခံ ထရ်းဆ ုင့်ရာနငှ ့် ဘာသာစကာ်းကူညျီသူမ ာ်း အပ အ င့် 

 န့်ထမ့််း ခန  ့်ဖခင့််း က စစရပ့်မ ာ်း ပ  င့်သည့်။  
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                     ေည့်ေးပညာနငှူ့့် အထ ခခံအထဆာ ့်အဦေး 

၅၂။ အစျီရင့်ခံသည ့်ကာလအတွေင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် စုထဆာင့််းရရှ သည ့် အခ က့်အလက့်နငှ ့် 

အထထာက့်အထာ်းမ ာ်းက ု က ုင့်တွေယ့်ရန့်အတွေက့် ၎င့််း၏ အဓ ကအထ်ူးဖပ နည့််းပညာနငှ ့် အထဖခခံ 

အထဆာက့်အဥျီ်းမ ာ်းက ု ခ ုင့်မာထအာင့် ဆက့်လက့်လုပ့်ထဆာင့်ခ  သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ 

သ ုထလှာင့်ထာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအာ်း စျီမံခန  ့်ခွေ ဖခင့််း၊ စစ့်ထဆ်းဖခင့််း၊ စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းမ ာ်း 

လွေယ့်ကူထခ ာထမွေွဲ့ထစရန့် ထနာက့်ထပ့် လ ုအပ့်ထသာ ထဆာ ြ့်  လ့်နငှ ့် စက့်က ရ ယာမ ာ်းက ု 

ဆက့်လက့်ရယူပပျီ်း လည့်ပတ့် လုပ့်ထဆာင့်ထနပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ကုလသမဂ္ဂ 

ကွေန့်ပ  တာထဒတာဌာနမ ာ်း နငှ ့် ပူ်းထပ င့််း၍ ၎င့််း၏ မ ာ်းဖပာ်းလှထသာ သတင့််းအခ က့်အလက့်နငှ ့် 

ထဒတာမ ာ်းက ု စုထဆာင့််း ထ န့််းသ မ့််းရန့်နငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ရန့်၊ ထ ်းလံထခ င့်သျီထသာထနရာမ ာ်းမှပ  

လုပ့်ငန့််းမ ာ်းလုပ့်ထဆာင့်န ငု့်ရန့်၊ ရှ ပပျီ်းသာ်း က ရ ယာမ ာ်းနငှ ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ု 

အသံု်းခ ရန့်လုပ့်ထဆာင့်ပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် ဆ ုရှယ့် မျီဒျီယာနငှ ့် 

မက့်ထဆ ခ ့်ပ ု  သည ့်အက့်ပ့်ပလျီထက်းရှင့််း အမ   ်းမ   ်းမှ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု ထတု့်နှုတ့် 

ထ န့််းသ မ့််းရန့်၊ က ုယ့်ပ ုင့်စနစ့်တစ့်ခုက ု ခ မှတ့်သံု်းဆွေ ထာ်းသည့်။ ထ ု  အဖပင့်၊ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ 

သ ပပံနည့််းက  မှုခင့််းစစ့်ထဆ်းမှု စွေမ့််းရည့်မ ာ်းက ု ဖမြှင ့်တင့်ရန့်အတွေက့် လံုဖခံ ထသာအင့်တာနက့် 

အထဖခဖပ သ မ့််းဆည့််းခန့််းမ ာ်းစွော၀ယ့်ယူထာ်းသည့်။ ဤထဖြရှင့််းနည့််းမ ာ်းနငှ ့် ပလက့်ထြာင့််းမ ာ်း 

သည့် ယခင့်က မလုပ့်န ငု့်ခ  ထသာထဒတာပမာဏက ု စုထဆာင့််းဖခင့််း၊ စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းမ ာ်း လုပ့်န ငု့် 

ထစသည့်။ ယနတရာ်းသည့် လူက ုယ့်တ ုင့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှု လုပ့်ငန့််းမ ာ်း ဖပန့်လည့်စတင့်လာသည့် 

နငှ ့်အမျှ သတင့််းအခ က့်အလက့် နည့််းပညာ၊ စျီမံခန  ့်ခွေ မှုနငှ ့် လံုဖခံ ထရ်းတ ု  သည့် မရှ မဖြစ့် 

လ ုအပ့်ထသာ အစ တ့်အပ ုင့််းမ ာ်းဖြစ့်သည့်။ ထ ုမှသာ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်း အြွေ ွဲ့မ ာ်းသည့် ယနတရာ်း၏ 

အျီလက့်ထရွေန့်နစ့်စနစ့်ဖြင ့် သ မ့််းဆည့််းထာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းနငှ ့်  စျီမံခန  ့်ခွေ မှုအာ်း လုပ့်ငန့််း 

ဆ ုင့်ရာ လျှ  ွဲ့  ှက့်ထာ်းမှု၊ လံုဖခံ မှု တ ု  နငှ ့်အညျီ ယံုကကည့်စ တ့်ခ စွော ဆက့်သွေယ့်ထဖပာဆ ု သံု်းစွေ န ငု့်မည့်။ 

ယင့််းနငှ ့်စပ့်လ ဉ််း၍ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ငန့််းခွေင့် ခရျီ်းသွော်းလာမှုမ ာ်းက ု ပံ ပ ု်းထပ်းရန့်အတွေက့်၊ 

ခရျီ်းသွော်းအသံု်းထဆာင့်က ရ ယာ မ ာ်းနငှ ့် ဆက့်သွေယ့်ထရ်းက ရ ယာမ ာ်းက ုလည့််း  ယ့်ယူခ  သည့်။ 

                     သ ့်ထသမျာေးအာေး  ာ ွေယ့် ခင့်ေးနငှူ့့် ပံူ့ပြိိုေးမှု 

၅၃။ ယနတရာ်းသည့် ထ လွေယ့်ခ ုက့်လွေယ့်ထသာ သက့်ထသမ ာ်းအာ်း ကာကွေယ့်ရန့်နငှ ့် စ တ့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာ 

ကူညျီမှုမ ာ်းရရှ ထစရန့်၊ ၎င့််း၏ သက့်ထသခံမ ာ်းအာ်း ပံ ပ ု်းမှုနငှ ့် အကာအကွေယ့်ထပ်းန ငု့်စွေမ့််းမ ာ်းက ု 

ပ ုမ ုတ ု်းဖမြှင ့် ထာ်းသည့်။ ဤသ ု  လုပ့်ထဆာင့်ရာတွေင့် ယနတရာ်း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်နငှ ့် 

နစ့်နာသူ/အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်သူ ဗဟ ုဖပ ထသာခ ဉ််းကပ့်မှုနည့််းအတ ုင့််း လုပ့်ထဆာင့်သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် အထ်ူးသဖြင ့် နစ့်နာသူ အသ ုင့််းအ  ုင့််း ကကာ်းတွေင့် မ က့်ဖမင့်သက့်ထသမ ာ်းနငှ ့် 

အဖပန့်အလှန့်ဆက့်ဆထံရ်းက ု တည့်ထဆာက့် ထာ်းထသာထကကာင ့်၊ စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းသူမ ာ်းသည့် 

မှုခင့််းစုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းဖခင့််းတွေင့် အဖမင ့်ဆံု်းစံခ  န့် စံည န့််းမ ာ်းနငှ ့် က ုက့်ညျီထအာင့် 

အထသ်းစ တ့်သက့်ထသအထထာက့်အထာ်းမ ာ်း စုထဆာင့််းရန့် စ န့်ထခေါ်မှုနငှ ့် ရင့်ဆ ုင့်ရပ သည့်။ 
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တစ့်ခ  န့်တည့််းတွေင့် ၊ စ တ့်ဒဏ့်ရာရထနထသာ သက့်ထသမ ာ်းက ု ယနတရာ်းနငှ ့် မထတွေွဲ့ဆံုမျီ၊ ထတွေွဲ့ထနစဥ့် 

နငှ ့် ထတွေွဲ့ဆံုမှုအပပျီ်း လ ုအပ့်ထသာ စ တ့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာ ပံ ပ ု်းကူညျီမှုမ ာ်း ရရှ ရန့် လုပ့်ထဆာင့်ပ သည့်။ 

ဤသ ု   သက့်ထသပံ ပ ု်းမှုစွေမ့််းရည့်က ု တ ု်းဖမြှင ့်ဖခင့််းဖြင ့်၊   သက့်ထသမ ာ်းနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ဆက့်ဆမံှုတွေင့် 

အသက့်ရှင့်က န့်ရစ့်သူ ဗဟ ုဖပ ခ ဉ််းကပ့်နည့််းက ု က င ့်သံု်း န ငု့်ထစသည့်။ အဖခာ်းထသာ 

န ငု့်ငတံကာရာဇ၀တ့်မှုဆ ုင့်ရာ တာ န့်ခံမှုယနတရာ်းမ ာ်း၏ အထကာင့််းဆံု်း အထလ အက င ့်မ ာ်းက ု 

ထလ လာပပျီ်း၊ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ထဆာင့်ခ က့် အထဖခအထနနငှ ့် က ုက့်ညျီ မည ့် သက့်ထသခံ 

အကာအကွေယ့်ထပ်းထရ်းနငှ ့် ပံ ပ ု်းထရ်းအကူအညျီမ ာ်း၊  စံခ  န့်စံည န့််းက ုက့်ထသာ 

လုပ့်ထံ်ုးလုပ့်နည့််းမ ာ်းက ု ထြာ့်ထဆာင့်လ က့်ရှ သည့်။ မတူညျီထသာ ထဒသမ ာ်းရှ  စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းထရ်း 

လုပ့်ငန့််းမ ာ်းအတွေက့် ကက  တင့်ဖပင့်ဆင့်ရာတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် လံုဖခံ ထသာ  င့်ထရာက့်ထတွေွဲ့ဆံုမှု 

မ ာ်းနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ဆက့်ဆထံသာသက့်ထသမ ာ်းက ု ထနာက့်ဆက့်တွေ  ပံ ပ ု်းထပ်းန ငု့်ထရ်းအတွေက့် တဖခာ်း 

ကူညျီန ငု့်မည ့် လမ့််းထကကာင့််းမ ာ်းထြာ့်ထတု့်ရန့်နငှ ့် ြွေံွဲ့ ပြ  ်းထစရန့် ထဖမဖပင့်ရှ မ တ့်ြက့် အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း 

နငှ ့် အတူ လုပ့်ထဆာင့်လ က့်ရှ သည့်။ 

၅၄။ ယနတရာ်းသည့် အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းမ တ့်ြက့်အြွေ ွဲ့မ ာ်းမှ ရန ငု့်ထသာအကူအညျီမ ာ်း 

အထပေါ် အထဖခခံ၍ ၎င့််းမှထ ထ ထရာက့်ထရာက့် အထကာင့်အထည့်ထြာ့်မှုထပ်းန ငု့်ရန့် သက့်ထသ 

ကာကွေယ့်မှုဆ ုင့်ရာ က ယ့်ဖပန  ့်ထသာခ ဉ််းကပ့်နည့််းက ုလည့််း ထြာ့်ထဆာင့်ခ  သည့်။ ထနာက့်ဆံု်းအထန 

နငှ ့်၊ ယနတရာ်း၏ အကန  ့်အသတ့်ရှ ထသာ စွေမ့််းထဆာင့်ရည့်မ ာ်းက ု ဖြည ့်တင့််းရန့်၊  ယနတရာ်းသည့် 

ထဆ်းဘက့်ဆ ုင့်ရာနငှ ့်/သ ု  မဟုတ့် စ တ့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာအကူအညျီလ ုအပ့်ထသာ သက့်ထသမ ာ်းက ု အရည့် 

အခ င့််း ဖပည ့်မျီထသာ ကုသမှုထပ်းန ငု့်သူမ ာ်းထ ံလ  ထဖပာင့််းထပ်းန ငု့်ရန့်နငှ ့်၊ သက့်ထသမ ာ်း သ ု  မဟုတ့် 

သတင့််းအခ က့်အလက့်ထပ်းသူမ ာ်းတွေင့် က ထရာက့်န ငု့်သည ့် အနတရာယ့်အတွေက့် လ ုအပ့်ထသာ  

ပံ ပ ု်းကူညျီမှုမ ာ်း ထပ်းန ငု့်ရန့်၊ ယနတရာ်းသည့် ဘတ့်ဂ္ တ့်ထငွေရင့််းဖမစ့်မ ာ်း စုထဆာင့််း လ က့်ရှ သည့်။ 

                      ရိုပ့်ပြိိုင့်ေးဆြိိုင့် ာလံို ခံြုထ ေး 

၅၅။  ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ငန့််းထဆာင့်တာမ ာ်းတွေင့် ရုပ့်ပ ုင့််းဆ ုင့်ရာ လံုဖခံ ထရ်းလ ုအပ့်ခ က့် 

မ ာ်းနငှ ့်  ကဏ္ဍအာ်းလံု်း ထည ့်သွေင့််းစဉ််းစာ်းမှုမ ာ်းက ု ထပ င့််းစပ့်ထာ်းသည့်။ ယနတရာ်း၏ လံုဖခံ ထရ်း 

ညြှ နှု င့််းမှု အရာရှ သည့် ယနတရာ်း၏ စုထဆာင့််းဖခင့််း၊ စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််းနငှ ့် မျှထ ဖခင့််းလုပ့်ငန့််းမ ာ်း 

အာ်းလံု်းရှ   န့်ထမ့််းမ ာ်းက ု ကူညျီပံ ပ ု်းသည့်။ ယနတရာ်း၏ အနာဂ္တ့် ခရျီ်းသွော်းမစ့်ရှင့် စျီစဉ်ထဆာင့်ရွေက့် 

မှုမ ာ်းက ု ပံ ပ ု်းကူညျီရန့်အတွေက့်၊ ကုလသမဂ္ဂစနစ့်တွေင့််း အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းထသာ လံုဖခံ ထရ်း 

ဆ ုင့်ရာ ကျွမ့််းက င့်သူမ ာ်းထ ံ ခ ုင့်မာထသာဆက့်သွေယ့်ထရ်းလမ့််းထကကာင့််းမ ာ်း ထထူထာင့်ထာ်းသည့်။ 

ကုလသမဂ္ဂလံုဖခံ ထရ်းထဆာင့်ရွေက့်သူမ ာ်းနငှ ့် ညြှ နှု င့််းထဆွေ်းထနွေ်းရာတွေင့်၊ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ 

လုပ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း သ ု  မဟုတ့် မစ့်ရှင့်မ ာ်းနငှ ့်ဆက့်စပ့်ထနထသာ ပခ မ့််းထဖခာက့်မှုမ ာ်းနငှ ့် အနတရာယ့် 

မ ာ်းက ု ခွေ ဖခာ်းသတ့်မှတ့်ထသာ အက ဖြတ့်မှုမ ာ်း လုပ့်ထဆာင့်သည့်။ ၎င့််းဖပင့် ခရျီ်းသွော်းဖခင့််းနငှ ့် 

ပတ့်သက့်ထသာ နည့််းပညာဆ ုင့်ရာကကျီ်းကကပ့်မှုနငှ ့် ပံ ပ ု်းကူညျီမှုရယူဖခင့််း၊ မစ့်ရှင့်ထဖခရာခံဖခင့််း၊ 

ခရျီ်းသွော်းဖခင့််းအတွေက့် ရံု်းတွေင့််းလံုဖခံ ထရ်းကင့််းရှင့််းမှု ခွေင ့်ဖပ ခ က့်  စနစ့်ထာ်းရှ ဖခင့််း၊  ထဆ်းဘက့် 
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ဆ ုင့်ရာ အထရ်းထပေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်း အပ အ င့်၊  အထရ်းထပေါ်အထဖခအထနတွေင့််း  ညြှ နှု င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု 

မ ာ်းက ု ဖပင့်ဆင့်ထာ်းသည့်။  

                       ေ့် မ့်ေးမျာေးနငှူ့့် အ  ေး ပြု စွေမ့်ေး ည့်မျာေး 

၅၆။  န့်ထမ့််းအင့်အာ်း အဖပည ့်နျီ်းပ ်းရှ လာထနထသာ ယနတရာ်းသည့် 

၎င့််း၏လုပ့်ငန့််းစဥ့်အခ  န့်ဇယာ်း၊ ခ ုင့်မာထသာဗ  ဟာနငှ ့်အညျီ၊   န့်ထမ့််းမ ာ်းက ု အလ င့်အဖမန့် 

ခန  ့်ထာ်းန ငု့်ရန့် အစျီရင့်ခံသည ့်ကာလ အတွေင့််း ကက  ်းပမ့််းမှုမ ာ်းက ု နစှ့်ဆတ ု်း လုပ့်ထဆာင့်ခ  သည့်။ 

ယနတရာ်းသည့် မှုခင့််းစုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းဖခင့််းနငှ ့် တရာ်းစွေ ဆ ုဖခင့််းမ ာ်းတွေင့် အထ်ူးဖပ ကျွမ့််းက င့်မှု 

အမ   ်းမ   ်းရှ ထသာ    န့်ထမ့််းထခေါ်ယူမှုက ု ဦ်းစာ်းထပ်း လုပ့်ထဆာင့်ခ  သည့်။ လုပ့်ငန့််းတာ န့် 

သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်းနငှ ့်အညျီ၊ မတူညျီထသာ ဥပထဒထံ်ုးတမ့််း စဉ်လာမ ာ်း၊ ထနရာထဒသကွေ ဖပာ်းမှု၊ 

က ာ်း-မထရ်းရာ ဟန့်ခ က့်ညျီမှု၊ ထဒသကျွမ့််းက င့်မှုနငှ ့် သက့်ဆ ုင့် ရာ ဘာသာစကာ်း 

ကျွမ့််းက င့်မှုတ ု  က ု ထည ့်သွေင့််းစဉ််းစာ်းပ သည့်။ အထက့်တွေင့် ထြာ့်ဖပခ  သည ့် အတ ုင့််း၊ ယနတရာ်းသည့် 

အထ်ူးသဖြင ့် လူမှုကွေန့်ယက့် အရင့််းအဖမစ့်နငှ ့် ထငွေထကက်းဆ ုင့်ရာ အခ က့် အလက့်မ ာ်း 

စုထဆာင့််းဖခင့််းနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်ဖခင့််း၊ လ င့်နငှ ့်က ာ်း-မ အထဖခဖပ  ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းနငှ ့် 

ကထလ်းမ ာ်းအထပေါ် က  ်းလွေန့်သည ့် ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းက ု စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းဖခင့််း က  သ ု  ထသာ အထ်ူးဖပ  

နယ့်ပယ့်မ ာ်းတွေင့် ကျွမ့််းက င့်မှုဆ ုင့်ရာ စွေမ့််းရည့်မ ာ်းက ု ပ ုမ ုဖမြှင ့်တင့်ထာ်းသည့်။ 

၅၇။  ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏စုထဆာင့််းမှုနငှ ့် စ စစ့်သံု်းသပ့်မှုလုပ့်ငန့််းမ ာ်းက ု ဆက့်လက့်တ ု်းခ  ွဲ့ 

ရာတွေင့်၊  လက့် ယ့်ရရှ ထသာ အခ က့်အလက့်နငှ ့် အထထာက့်အထာ်းမ ာ်း၌၊ အထ်ူးသဖြင ့် ဖမန့်မာ 

န ငု့်ငတံွေင့် အသံု်းဖပ ထသာ ဘာသာစကာ်းအမ   ်းမ   ်း ပ  င့်ထသာထကကာင ့်၊ ဘာသာစကာ်း လ ုအပ့်ခ က့် 

စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်း ပ ုမ ုဖမင ့်မာ်းလာသည့်။ ဤစ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်းက ု တံု  ဖပန့်ရန့်အတွေက့်၊ ယနတရာ်း၏ ဘာသာ 

စကာ်းစွေမ့််းရည့်ပံ ပ ု်းမှု တ ု်းဖမြှင ့်ရန့်  ခ ုင့်မာထသာ ထဖခလှမ့််းမ ာ်း စတင့်ထာ်းပပျီ်း၊ မည့်သည ့်ဘာသာ 

စကာ်း ပံ ပ ု်းမှုသည့် အသင ့်ထလ ာ့်ဆံု်းဖြစ့်မည့်က ု ဆံု်းဖြတ့်ရန့်၊ ဘာသာစကာ်းလ ုအပ့် ခ က့်မ ာ်းက ု 

အဆက့်မဖပတ့် အက ဖြတ့်ထနသည့်။ ဖြစ့်န ငု့်လျှင့် စက့်-သင့်ယူမှု ဘာသာဖပန့် နည့််းလမ့််း အပ အ င့် 

ဆန့််းသစ့်ထသာနည့််းပညာဆ ုင့်ရာ ထဖြရှင့််းခ က့်မ ာ်းက ု အသံု်းဖပ ပ မည့်။ ယနတရာ်းသည့် စုံစမ့််း 

စစ့်ထဆ်းထရ်းမစ့်ရှင့်မ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းလုပ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ု အထထာက့်အကူ ဖပ ရန့်အတွေက့် ၎င့််း၏ 

ရံု်းတွေင့််းစကာ်းဖပန့်ဆ ုမှု နငှ ့် ဘာသာဖပန့်စွေမ့််းရည့်မ ာ်း ပ ုမ ုတ ု်းတက့် ထကာင့််းမွေန့်ထစရန့် ကက  ်းပမ့််း 

လ က့်ရှ သည့်။ 

၅၈။ ယနတရာ်း၏ လုပ့်ငန့််းလည့်ပတ့်မှုနငှ ့် စျီမံခန  ့်ခွေ ထရ်းဆ ုင့်ရာ ြွေ ွဲ့စည့််းမှု အထဖခခံအုတ့်ဖမစ့်သည့် 

က ယ့်ဖပန  ့်ထသာ လုပ့်ငန့််းထဆာင့်တာမ ာ်းက ု လ မ့််းဖခံ ထာ်းထသာ အထဖခခံမူ  ဒမ ာ်း၊ စည့််းမ ဥ့််း 

စည့််းကမ့််းမ ာ်းနငှ ့် လုပ့်ထံ်ုးလုပ့်နည့််းမ ာ်း ဖြစ့်သည့်။ ဤလုပ့်ငန့််းမ ာ်းတွေင့် စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှု၊ သတင့််း 

အခ က့်အလက့်စျီမံခန  ့်ခွေ မှုနငှ ့် နည့််းပညာ၊ အထရ်းကကျီ်းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ု အမ   ်းအစာ်းခွေ ဖခာ်း 

သတ့်မှတ့်ဖခင့််း၊ မစ့်ရှင့်အစျီအစဥ့် ပံ ပ ု်းမှု၊ သက့်ထသကာကွေယ့် ပံ ပ ု်းမှု၊ လံုဖခံ ထရ်း နငှ ့်အုပ့်ခ  ပ့်ထရ်း 

မ ာ်းပ  င့်သည့်။ ဤမူ  ဒမ ာ်းနငှ ့် လုပ့်ထံ်ုးလုပ့်နည့််းမ ာ်းသည့် ယနတရာ်း၏ လုပ့်ထဆာင့်ခ က့်တ ုင့််းက ု 
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တာ န့်ယူမှုနငှ ့် ထရှ ွဲ့ထနာက့်ညျီထသာလုပ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း ဖြစ့်ထစရန့် ထကာင့််းမွေန့်စွောထပ င့််းစပ့်ထာ်းထသာ 

နည့််းစနစ့်အပ ုင့််း ဖြစ့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် အဖခာ်းထသာ အလာ်းတူ န ငု့်ငတံကာတာ န့်ခံမှု 

ယနတရာ်းမ ာ်း၏ ထကာင့််းမွေန့်ထသာ အထလ အက င ့်မ ာ်းက ုထလ လာပပျီ်း မ မ အထဖခအထနနငှ ့် ဆက့်စပ့် 

အသံု်းဖပ န ငု့်မည ့် အထကကာင့််းအရာမ ာ်းက ု ထပ င့််းစပ့်ထည ့်သွေင့််း ထာ်းသည့်။   

 V. စြိေ့်ထခေါ်မှုမျာေးနငှူ့့်  ပ့်ထလာင့်ေးပံူ့ပြိိုေး မည့်ူ့ ထေ ာမျာေး 

၅၉။ ယနတရာ်း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်က ု ထဆာင့်ရွေက့်ရန့်အတွေက့်၊ အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်း၊ ကုလသမဂ္ဂအြွေ ွဲ့ 

အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် အဖခာ်းပ  င့်လုပ့်ထဆာင့်သူမ ာ်း၏ အဖပည ့်အ ပူ်းထပ င့််း ထဆာင့်ရွေက့်မှုနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ 

ဆက့်ဆထံရ်းမ ာ်း လ ုအပ့်ပ သည့်။ ဤသ ု  ဖြင ့် ယနတရာ်း၏ အထကာင့်အထည့်ခ ုင့်မာထသာလုပ့်ငန့််း 

ထဆာင့်ရွေက့်ဖခင့််း၊ ထနရာအသျီ်းသျီ်းမှ သက့်ထသမ ာ်းက ု ထတွေွဲ့ဆံုထမ်းဖမန့််းဖခင့််း၊ သ မ့််းဆည့််းထာ်းရှ ထသာ 

အြ ု်းတန့် မှုခင့််းဆ ုင့်ရာသက့်ထသခံခ က့် ပမာဏ တ ု်းဖမြှင ့်ဖခင့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွေက့်န ငု့်ပ သည့်။ သ ု  မှသာ 

အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာ ရာဇ၀တ့်တရာ်းရံု်း၊ အဖပည့်ဖပည့်ဆ ုင့်ရာတရာ်းရံု်းနငှ ့် အဖခာ်းသက့်ဆ ုင့်ရာ ဌာန 

မ ာ်း၏ လုပ့်ထဆာင့်ဆ  တရာ်းစွေ ဆ ုမှုမ ာ်းအတွေက့် ယနတရာ်း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်အတ ုင့််း  ပ ု၍ပ  င့် ကူညျီ 

န ငု့်မည့်ဖြစ့်သည့်။  

၆၀။ သတင့််းအခ က့်အလက့်ထပ်းသူနငှ ့် သက့်ထသအမ ာ်းစုတည့်ရှ ရာ အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်း၊ အထ်ူး 

သဖြင ့်၊ အာရ-ှပစ ြ တ့်ထဒသရှ နယ့်ထဖမမ ာ်းတွေင့်၊  သတင့််းအခ က့်အလက့် စုထဆာင့််းန ငု့်မှုနငှ ့်  

သက့်ထသမ ာ်းက ု ထတွေွဲ့ဆံုထမ်းဖမန့််းရန့် ယနတရာ်း၏လုပ့်ထဆာင့်န ငု့်မှုစွေမ့််းရည့်က ု သက့်ထရာက့်ထနသည ့် 

လက့်ရှ စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်းက ု ထက ာ့်လ ာ်းရန့် အထ်ူးလ ုအပ့်ပ သည့်။ ဖမန့်မာအာဏာ ပ ုင့်မ ာ်းသည့် 

ယနတရာ်း၏န ငု့်ငတံွေင့််းသ ု    င့်ထရာက့်ခွေင ့်က ု တစ ုက့်မတ့်မတ့် ဖငင့််းဆ ုထာ်းပပျီ်း၊ န ငု့်ငတံွေင့််းရှ  ရာဇ၀တ့်မှု 

မ ာ်း ဖြစ့်ပွော်းခ  သည့် ထနရာမ ာ်းသ ု   ကွေင့််းဆင့််းစုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုက ု တာ်းဆျီ်းထာ်းသည့်။ ဤသ ု  ထသာ 

အထဖခအထနတွေင့်၊ အဖခာ်းအြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုနငှ ့် ပံ ပ ု်းကူညျီမှုသည့် ယနတရာ်း၏ 

ကက  ်းပမ့််းအာ်းထတု့်မှုမ ာ်း ထအာင့်ဖမင့်ရန့်အတွေက့်  အဆံု်းအဖြတ့်ထပ်းမည ့် အခ က့်ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၂၁ 

ခုနစှ့် ထြထြာ့်  ရျီလတွေင့် စစ့်တပ့်က အာဏာသ မ့််းပပျီ်းထနာက့်၊ န ငု့်ငတံွေင့််း၊ ထဒသတွေင့််းနငှ ့် န ငု့်င ံ

တကာ၏ ဖမန့်ဆန့်ထသာတ ု်းတက့်ထဖပာင့််းလ မှုနငှ ့်အတူ ရှုပ့်ထထွေ်းထသာ အဖပန့်အလှန့်သက့်ထရာက့် 

မှုမ ာ်းသည့် စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်းအတွေက့် ထပ့်မံတ ု်းလာထစသည့်။ 

၆၁။ ထ ု  အဖပင့် ယနတရာ်း၏လုပ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ု အခ ုင့်အမာထထာက့်ခံထပ်းထာ်းထသာ န ငု့်ငမံ ာ်း 

သည့်ပင့်၊ ၎င့််းတ ု   နယ့်ထဖမမ ာ်းအတွေင့််း င့်ထရာက့်မှု လွေယ့်ကူထခ ာထမွေွဲ့ထစရန့်အတွေက့် ၄င့််းတ ု   

ဖပည့်တွေင့််း ဥပထဒနငှ ့် လုပ့်ထံ်ုးလုပ့်နည့််းစည့််းမ ဥ့််းမ ာ်းက အပမ တမ့််းအဆင့်သင ့်ရှ မထနပ ။  

ယနတရာ်းနငှ ့်အတူ လက့်ရှ  ထဆာင့်ရွေက့်ထနထသာ အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငအံမ ာ်းအဖပာ်းတ ု  ၏ 

သက့်ဆ ုင့်ရာဥပထဒထရ်းရာပူ်းထပ င့််း ထဆာင့်ရွေက့်မှု မူထဘာင့်မ ာ်းက ု အခ  န့်မျီ 

အဖမန့်လက့်ခံအတည့်ဖပ ရန့် ကတ ဖပ မှုမ ာ်းက ု မ မ တ ု   ကက  ဆ ု ပ သည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငအံခ   ွဲ့၏ လက့်ထတွေွဲ့က ပပျီ်း ခ ုင့်မာထက့်သန့်ထသာ ပူ်းထပ င့််း ထဆာင့်ရွေက့်မှုက ု 
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အလွေန့်တန့်ြ ု်းထာ်းထသာ့်လည့််း၊ ထကာင့်စျီမှခ မှတ့်ပပျီ်း အထထွေထထွေညျီလာခံမှ အတည့်ဖပ ထာ်းထသာ 

ယနတရာ်း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်က ု ထ ထ ထရာက့်ထရာက့် လုပ့်ထဆာင့်န ငု့်ရန့်အတွေက့် အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငအံာ်းလံု်း၏ 

ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု ပ ု၍ လ ုအပ့်ပ သည့်။ လာမည ့်အစျီရင့်ခံစာကာလ အတွေင့််းတွေင့်၊ 

ယနတရာ်းသည့် သတင့််းအခ က့်အလက့်နငှ ့် သက့်ထသမ ာ်းရယူရန့်အတွေက့်  ပ ုမ ုမ ာ်းဖပာ်း 

ထသာနယ့်ထဖမမ ာ်းသ ု    င့်ထရာက့်န ငု့်ရန့်၊  အြွေ ွဲ့ င့်န ငု့်ငမံ ာ်းနငှ ့် ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု အာ်းထကာင့််း 

ထစထရ်း ကက  ်းပမ့််းမှုမ ာ်းက ု ဆက့်လက့်လုပ့်ထဆာင့်သွော်းမည့်။  ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏ လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်း 

အထကာင့်အထည့်ထြာ့်ဖခင့််းနငှ ့်စပ့်လ ဉ််း၍ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှု ရှာရာတွေင့်  ဖမန့်မာအာဏာပ ုင့် 

မ ာ်းနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ထဆာင့်ရွေက့်ရန့်ကက  ်းပမ့််းမှုမ ာ်း စနစ့်တက  ဆက့်လက့်လုပ့်ထဆာင့်သွော်းမည့်။  

၆၂။ ယနတရာ်းသည့် သက့်ထသမ ာ်းနငှ ့် ထ ထတွေွဲ့ဆက့်ဆမံှုအဆင ့် သ သ သာသာ ဖမင ့်တက့်လာသည့် 

နငှ ့်အမျှ ဖြစ့်န ငု့်ထဖခရှ ထသာ သက့်ထသမ ာ်း၏ ထဘ်းကင့််းလံုဖခံ ထရ်းသည့် အစျီရင့်ခံသည ့်ကာလ 

အတွေင့််း အဓ က စ ု်းရန့်စရာ က စစရပ့် ဖြစ့်လာသည့်။ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်အတွေင့််းရှ  

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်း စုံစမ့််းစစ့်ထဆ်းမှုက ု တ ု်းဖမြှင ့်ရန့်အတွေက့်  ယံုကကည့်ရထသာ သတင့််းအခ က့်အလက့် 

ရှ သည ့် အလာ်းအလာရှ ထသာ သက့်ထသမ ာ်းစွောနငှ ့် အဆက့်အသွေယ့်ရှ သည့်။ သ ု  ထသာ့်၊ အထကာင့််း 

ဆံု်းနငှ ့် အထရ်းကကျီ်းဆံု်းထသာ အထထာက့်အထာ်းသည့် “အတွေင့််းလူမ ာ်း” ဟုထခေါ်ထသာ သက့်ထသ 

အမ   ်းအစာ်း ဖြစ့်သည့်။ အဆ ုပ  သက့်ထသအခ   ွဲ့သည့် ဖမန့်မာန ငု့်ငတံွေင့် ကကျီ်းထလ်းထသာ န ငု့်ငတံကာ 

ရာဇ၀တ့်မှုမ ာ်းအတွေက့် တာ န့်ခံမှုရှ ထစရန့် ကက  ်းပမ့််းမှုအတွေက့် အလွေန့်တန့်ြ ု်းရှ ထသာ သူမ ာ်း 

ဖြစ့်ပပျီ်း၊ ဤသက့်ထသမ ာ်းသည့် အလွေန့်ကကျီ်းမာ်းထသာ အနတရာယ့် ကကံ ထတွေွဲ့ န ငု့်သည့်။ ယနတရာ်းသည့် 

သက့်ထသမ ာ်းအတွေက့် အကာအကွေယ့်ထပ်းထရ်းဆ ုင့်ရာ က ယ့်ဖပန  ့်ထသာ ခ ဉ််းကပ့်မှုတစ့်ရပ့်က ု 

ထရ်းဆွေ ၍၊ လံုဖခံ ပပျီ်း အရည့်အထသွေ်းထကာင့််းမွေန့်ထသာ ပံ ပ ု်းကူညျီမှုမ ာ်း ညြှ နှု င့််းထြာ့်ထတု့်န ငု့်ရန့် 

အတွေက့်၊ လက့်ရှ  ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်ထနထသာန ငု့်ငမံ ာ်းအဖပင့် 

အဖခာ်းန ငု့်ငတံကာအြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ့် ဆက့်သွေယ့် ထဆာင့်ရွေက့်လ က့်ရှ သည့်။ 

ပ ုမ ုက ယ့်ဖပန  ့်ထသာန ငု့်ငမံ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုနငှ ့် လုပ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွေက့်မှုဆ ုင့်ရာ 

ပံ ပ ု်းကူညျီမှုသည့် အဆ ုပ ကက  ်းပမ့််းမှုမ ာ်း၏ ထအာင့်ဖမင့်မှုအတွေက့် အဆံု်း 

အဖြတ့်ထပ်းသည ့်အခ က့်ဖြစ့်ပ သည့်။  

၆၃။ အလာ်းတူပင့်၊ ယနတရာ်းသည့် ၎င့််း၏လုပ့်ပ ုင့်ခွေင ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရွေက့်န ငု့်ရန့်၊ ဖမန့်မာန ငု့်ငဆံ ုင့်ရာ 

တရာ်းမျှတမှုနငှ ့် တာ န့်ခံမှုက စစရပ့်မ ာ်းတွေင့် လုပ့်ထဆာင့်ထနထသာ အရပ့်ဘက့်အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်းမှ 

က ုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်းအဖပင့်၊ ယနတရာ်းအာ်း သတင့််းအခ က့်အလက့်ထပ်းန ငု့်သည ့် ပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းနငှ ့် 

ဆက့်သွေယ့်ထဆာင့်ရွေက့်မှုမှာ မရှ မဖြစ့်လ ုအပ့်ပ သည့်။ န ငု့်ငတံကာ ရာဇ၀တ့်မှုဆ ုင့်ရာ တာ န့်ခံမှု 

လုပ့်ငန့််းစဉ်မ ာ်းတွေင့် ကူညျီန ငု့်သည ့် ယနတရာ်း၏စွေမ့််းရည့်အထပေါ် ယံုကကည့်မှုတ ု်းပွော်းလာထစရန့် 

အတွေက့်  ပုဂ္ဂ  လ့်ထရ်းဆ ုင့်ရာ ထတွေွဲ့ဆံုမှုမ ာ်းသည့် အထရ်းကကျီ်းထသာအခ က့်မ ာ်းဖြစ့်သည့်။ လူခ င့််း 

ထတွေွဲ့ဆံုမှုက ု တာ်းဖမစ့်ထာ်းသည ့် က ုဗစ့်-၁၉ ကန  ့်သတ့်ခ က့်မ ာ်း ထဖြထလျှာ သွော်းဖခင့််းဖြင ့်၊ 

ယနတရာ်းသည့် သက့်ဆ ုင့်ရာပုဂ္ဂ  လ့်မ ာ်းနငှ ့် အြွေ ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၏ ပူ်းထပ င့််းထဆာင့်ရွေက့်မှုနငှ ့် သတင့််း 
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အခ က့်အလက့်မျှထ ဖခင့််းမ ာ်းက ု ပ ုမ ုနက့်ရှု  င့််းထစရန့်၊ စနစ့်တက  ပုံမှန့်က င့််းပသည ့် ြ ုရမ့်တစ့်ခုက ု 

စတင့် လုပ့်ထဆာင့်မည့်ဖြစ့်သည့်။ 

 VI. ေြိဂံိုေးချြုပ့် 

၆၄။ ဤသံိုေးနစှ့်အတွေင့်ေး၊ ယနတ ာေးသည့် ၎င့်ေး၏ စံိုစမ့်ေးစစ့်ထဆေးထ ေးလိုပ့်ငေ့်ေးမျာေး ြိို အဆငူ့့် မြှငူ့့် 

တင့်ခဲူ့ပပီေး၊ ၎င့်ေး၏လိုပ့်ပြိိုင့်ခွေငူ့့်မျာေး ထ ရှည့်အထ ာင့်အ ည့်ထြာ့်နြိိုင့်ထစ ေ့်အတွေ ့် အဓြိ  အထ ခခံ 

အထဆာ ့်အဦေး  ထ ာင့် ာ ခြိိုင့်မာထသာတြိိုေးတ ့်မှုမျာေး ရှြိခဲူ့သည့်။ ယနတ ာေးသည့် အခွေငူ့့်အလမ့်ေး 

မျာေးနငှူ့့် စြိေ့်ထခေါ်မှုမျာေး ြိို တ ညီထသာအာေး ိုတ့်မှု ြငူ့့်တံို ူ့ ပေ့် ခင့်ေး၊ အထ ခအထေ အသစ့် ြစ့် ွေေ့်ေးမှု 

မျာေးနငှူ့့် အ မေ့်ဆံိုေး လြိို ့်ထလျာညီထ ွေ ြစ့်ထအာင့် ပြု ပင့် ခင့်ေး၊ လိုပ့်ငေ့်ေးခွေင့်ေည့်ေးလမ့်ေးမျာေး ြိို 

ချြိေ့်ညြှ ြိ ခင့်ေးနငှူ့့် ၎င့်ေး၏ ေည့်ေးပ ေးထသာ အ င့်ေးအ မစ့်မျာေး ြိို ဗျျူဟာထ မာ ့်စွော ခွေဲထ သံိုေးစွေဲ ခင့်ေးမျာေး 

လိုပ့်ထဆာင့်ခဲူ့သည့်။   

၆၅။ မျာေး ပာေးလာထသာစြိေ့်ထခေါ်မှုမျာေး ြိို  င့်ဆြိိုင့်၍၊  ရှြိ ာေးထသာ ထအာင့် မင့်မှုအရှြိေ့် ြိို အသံိုေး 

 ပြု ာ၊ ယနတ ာေးသည့်  မေ့်မာနြိိုင့်င ံပည့်သ မျာေးအတွေ ့် တ ာေးမျှတမှု  ြစ့် ွေေ့်ေးထစမညူ့့် ခြိိုင့်လံိုထသာ 

အမှုတွေမဲျာေးတည့်ထဆာ ့်နြိိုင့် ေ့် အထ ာ ့်အ ာေးမျာေး ြိို စိုထဆာင့်ေးစြိစစ့်ပပီေး  ြစ့်နြိိုင့်ထချ ရှြိထသာ 

ေည့်ေးဗျျူဟာမျာေးနငှူ့့် တ ီွေင့်ဆေ့်ေးသစ့်မှုမျာေး ြိို ဆ ့်လ ့်အသံိုေး ပြုသွောေးမည့်။  ဤသြိို ူ့ ထဆာင့် ွေ ့် 

 ာတွေင့်၊ ယနတ ာေးသည့် မတ ညီထသာထေ ာမျာေးမှ သ ့်ထသမျာေးနငှူ့့် သ ့်ဆြိိုင့် ာ ပိုဂ္ြိြုလ့်မျာေး ြိို 

ထတွေွေ့ဆံိုထမေး မေ့်ေး ခင့်ေးမျာေး တြိိုေး မြှငူ့့်လိုပ့်ထဆာင့် ခင့်ေး၊  အ  ေးသ ြငူ့့် အာရှ-ပစြိြြိတ့်ထဒသတွေင့်ေးရှြိ 

 ပည့်ေယ့် မျာေးတွေင့်၊ စိုထဆာင့်ေး ခင့်ေး လိုပ့်ငေ့်ေးမျာေးလိုပ့်ထဆာင့် ေ့် နြိိုင့်ငမံျာေးနငှူ့့် ပ ေးထပ င့်ေးထဆာင့် ွေ ့် 

 ြိထတွေွေ့ မှု မျာေး ေ ့်ရှု ြိင့်ေးထစ ခင့်ေး၊ သ ့်ထသမျာေး ြိို ာ ွေယ့်ပံူ့ပြိိုေးမှုတွေင့် ခြိိုင့်မာထသာ အစီအစဉ်မျာေး 

အထ ာင့် အ ည့်ထြာ့် ခင့်ေး၊ စာ ွေ ့်စာတမ့်ေးမျာေး၊ ဒစ့်ဂျစ့်တယ့်နငှူ့့် ဆြိိုရှယ့်မီဒယီာ 

အချ ့်အလ ့်မျာေး ပ  င့်သညူ့့် ရှုပ့်ထ ွေေးေ ့်ေဲထသာ စိုထဆာင့်ေး ခင့်ေးနငှူ့့် 

စြိစစ့်သံိုေးသပ့်မှုမျာေးအတွေ ့် အဆငူ့့် မငူ့့်ေည့်ေးပညာ နငှူ့့်ထဆာူ့ြ့် ဲ အသံိုေး ပြု ခင့်ေးမျာေး 

ဆ ့်လ ့်လိုပ့်ထဆာင့်သွောေးမည့်။ လ ူ့အခွေငူ့့်အထ ေး ထ ာင့်စီနငှူ့့် အထ ွေထ ွေညီလာခံတြိို ူ့  

ထတာင့်ေးဆြိို ာေးသညူ့့်အတြိိုင့်ေး၊ ယနတ ာေး ြိို သ ့်ထသမျာေးနငှူ့့် အထ ာ ့် အ ာေးမျာေးတည့်ရှြိ ာ 

 မေ့်မာနြိိုင့်ငနံငှူ့့် အ ခာေးအြွေဲွေ့ င့်နြိိုင့်ငမံျာေး၏ ေယ့်ထ မမျာေးသြိို ူ့ အ ေ ူ့့်အသတ့်မရှြိ 

 င့်ထ ာ ့်ခွေငူ့့်ထပေး ေ့် အထ ေးက ီေးပ သည့်။ ဤေယ့်ထ မမျာေးတွေင့် လြိိုအပ့်သညူ့့်  ေ့် မ့်ေး၊ ထေ ာနငှူ့့် 

လိုပ့်ငေ့်ေးလည့်ပတ့်မှု လွေတ့်လပ့်ခွေငူ့့်မျာေး လြိို ့်ထလျာထပေး ခင့်ေး ြငူ့့် ယနတ ာေး၏လိုပ့်ပြိိုင့်ခွေငူ့့် အတြိိုင့်ေး  

တတ့်နြိိုင့်သမျှ အ ြိထ ာ ့်ဆံိုေး ထဆာင့် ွေ ့်နြိိုင့်မည့် ြစ့်သည့်။  

၆၆။ နြိိုင့်ငတံ ာ အသြိိုင့်ေးအ ြိိုင့်ေး၊ အ  ေးသ ြငူ့့် အာရှ-ပစြိြြိတ့်ထဒသရှြိ အြွေဲွေ့ င့်နြိိုင့်ငမံျာေး အာေးလံိုေး 

၏  ပညူ့့် ပပီေး အဓြိပပာယ့်ရှြိထသာ ပ ေးထပ င့်ေးထဆာင့် ွေ ့်မှုသည့် မရှြိမ ြစ့် လြိိုအပ့်ထေမည့် ြစ့်သည့်။ 

ဤသြိို ူ့ထသာ   ညီမှုမရှြိပ  ၊ ယနတ ာေးသည့် ၎င့်ေး၏လိုပ့်ပြိိုင့်ခွေငူ့့် ြိို အ ပညူ့့်အ ထဆာင့် ွေ ့်နြိိုင့် ေ့် 
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ထနာှငူ့့်ထနေှးထေမည့် ြစ့်ပပီေး၊  မေ့်မာ ပည့်သ မျာေးအတွေ ့် တာ ေ့်ခံမှုနငှူ့့် တ ာေးမျှတမှု ယ ထဆာင့်ထပေး 

မညူ့့်  ာဇ၀တ့်မှုဆြိိုင့် ာ တ ာေးစွေဲမှုမျာေး ြိို လွေယ့်  ထချာထမွေွေ့ထအာင့်   ညီထဆာင့် ွေ ့်ထပေးထသာ 

ယနတ ာေး၏အခေ့်ေး ဏ္ဍမှာ အဟေ ူ့့်အတာေး မျာေးရှြိထေမည့် ြစ့်သည့်။  

_____________________________________ 

 


