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http://www.commerce.gov.mm/en/content/%2525E1%252580%252595%2525E1%252580%2525B6%2525E1%252580%2525AF%2525E1%252580%2525AF%2525E1%252580%252599%2525E1%252580%2525BD%2525E1%252580%252594%2525E1%252580%2525B9-%2525E1%252580%252594%2525E1%252580%25259A%2525E1%252580%2525B9%2525E1%252580%252585%2525E1%252580%252595%2525E1%252580%2525B9
http://www.xinhuanet.com/english/2016-12/01/c_135873745.htm
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                    ၁၊ ၂၊ ၁၄       ၄၁                                    

                ။24                                           ၁၄     
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24https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Highway_Network 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Highway_Network
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လူသာ့ဒုုိငး့အသုုဵ့်ပဳမႈအ်ပငးအ်ခာ့ေသာစစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ 

ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးေသာ လူသာ့ဒိုုငးအသဵုု့်ပဳမႈအ်ပငး မုုဵ့ကိုု့တိုုကးပျမဲ္ာ့ 
အတျငး့ ်မနးမာစစးတပး၌ အ်ခာ့ ရာဇွတးမႈမ္ာ့လညး့ ရြိေသ့သညး၈ 

(ှ) စစးေရ့ပစးမြတးမဟုုတးသညးမ္ာ့ကုုိ တိုုကးခိုုကး်ခငး့ သိုု႔မဟုုတး ဗဵုု့က္ဲ်ခငး့၇ 
ၿမိဳ မ္ာ့၇ ရျာမ္ာ့၇ နာ့ခိုုရာ ေနရာမ္ာ့ သိုု႔မဟုုတး အေဆာကးအဦ့မ္ာ့၇ စသ်ဖငးံ၈  

(ဿွှ၃ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ၂ရကး)ေန႔တျငး ်မနးမာစစးတပး တပးမ (ှှ) ႏြငးံ 
(၆၆)၌ လကးေအာကးခဵ တပးရငး့မ္ာ့မြ စစးသာ့မ္ာ့သညး မနးဂ္ပးေက့္ရျာရြိ ရျာသာ့မ္ာ့၌ 
အိမးမ္ာ့ႏြငးံ ပစၥညး့မ္ာ့ကုုိ တမငးတကာ မီ့ရ     ခဲံၾကသညး၈ ဒီဇငးဘာ (၂)ရကးေန႔ 
ရျာသာ့မ္ာ့ တရုုတးဘကး်ခမး့သိုု႔ ထျကးေ်ပ့သျာ့ခ္ိနးတျငး တပးမ (ှှ) ႏြငးံ (၆၆) လကး 
ေအာကးမြ စစးသာ့ (၂   ယာကးခနး႔စီပါေသာ အဖျဲ ငယး မ္ာ့သညး မနးဂ္ပးရျာတျငး 
အနညး့ဆဵုု့ ေနအိမး(ှှ)လဵု့ ကိုုမီ့ရိ    ခဲံေၾကာငး့ မ္ကး်မငးသကးေသတစးဦ့ကေ်ပာ သညး၈31 
အ်ခာ့မ္ကး်မငးသကးေသ တစးဦ့က အိမးမ္ာ့ႏြငံးတိရ    ၦ  ၿခဵမ္ာ့ မီ့ေလာငးေနသညးကိုု 
အတညး်ပဳ ခဲံသညး၈32 ေဒ၍အီေလာငး (၃ွႏြစး)၇ ဦ့အုိကးစဵ (၂ွႏြစး) ႏြငးံေမာငးေအာငးဆနး 

                                                           
31ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာ ထျကးဆုိခ္ကး 
32ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာ ထျကးဆုိခ္ကး 
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(ှဿႏြစး) တိုု႔သညး ံဒီဇငးဘာ (၁)ရကး နဵနကး (ှွ)နာရီချခဲနး႔တျငး စစးေလယာဥးမ္ာ့၌ ဗုုဵ့ႀက ဲ
တိုုကးခိုုကးမႈေၾကာငးံေသဆုုဵ့ခဲံၾကသညး၈33 

 ေဒ၍အီေလာငးႏြငးံ ဦ    ကးစဵတို႔သညး ေလယဥးဗုဵ့   မႈတစးခုုတျငး 
ေသဆုုဵ့ခဲံၾကၿပီ့ ေမာငးေအာငးဆနးမြာ အ်ခာ့ တစးေနရာရြိသူ၌ အိမးတျငး ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 
တပးမ(ှှ)မြ စစးသာ့မ္ာ့သညး ဒီဇငးဘာ(၂)ရကးေန႔ တျငး နမးံခရျာမြ ရျာသာ့ (ဿ၁)ဦ့ကို ု
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ေပ၍တာအ်ဖစး အသဵုု့်ပဳရနး ေဖာငး့ဆိုငးရျာသိုု႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ 
ဒီဇငးဘာလ (၃) ရကးေန႔ တျငး ေမာငးအုုိငးဟိုုငးမြာ လမး့မေလြ္ာကးႏိုုငးေတာံသ်ဖငးံ 
စစးသာ့မ္ာ့က လမး့ခရီ့တျငး ပစးသတးလိုုကးၿပီ့ ေဖာငး့ဆိုငးရျာမြ ရျာသာ့မ္ာ့က သူ၌ 
အေလာငး့ကုုိ ်မြဳပးႏြဵေပ့ခံဲရသညး၈34 ကိုုလျတးေအာငးဟုု ေခ၍ေသာ အ်ခာ့တစးဦ့မြာ ဿွှ၃ 
ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ (ှ၁)ရကး ေန႔တျငး မူဆယးသို႔ စီ့ပျာ့ေရ့အတျကး သျာ့ရာလမး့ 
တျငးသတးခဵခဲံရသညး၈ ်မနးမာစစးသာ့မ္ာ့က ခိုုငးလဵုေသာ အေၾကာငး့မရြိဘဲ ။အာ့ 
သတးခဲံၿပီ့ ။၌ ေမားေတားဆုုိငးကယးကိုု မီ့ရိ   ခဲံၾကသညး၈35 

 

 

 

 

 

 

(ဿ) စစးေရ့အရ က္ဳိ့ေၾကာငး့လုုိအပးခ္ကးခိုငးလဵုမႈမရြိဘဲ ဥပေဒမံဲလုုပးေဆာငး 
ခဲံသညးံ က္ယး်ပနး႔ေသာ ပစၥညး့ဥစၥာ ဖ္ကးဆီ့မႈ နြငးံ လုုယူမႈမ္ာ့။  

                                                           
33ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ(WCECG-

LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာ ထျကးဆုိခ္ကး 
34ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
35ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျဲ႔ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
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တိုုကးပျမဲ္ာ့ၿပီ့သညးံေနာကး ဿွှ၃ ခုုႏြစး  ဒီဇငးဘာ (၂)ရကးေန႔တျငး ရျာသာ့မ္ာ့ 
မုဵ့ကို့ၿမိဳ သိ   ်ပနးလာၾကရာတျငး သူတုုိ႔အိးမးမ္ာ့ပ္ကးစီ့ေနၿပီ့ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့  ေပ္ာကးဆုုဵ့ 
ေနခံဲသညး၈ တစးဦ့က သူ႔ကငးမရာေပ္ာကးဆုုဵ့ၿပီ့ အ်ခာ့တေယာကးမြာ သူ၌အိမး      
                         ေတျ႔ရြိခဲ ံ သညး၈36 ဆရာဦ့တနးဂျမး့ေအာငး၌ မိသာ့စုုသညး 
ခ္ဳပးစကးတစးခုုႏြငးံ အ်ခာ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ ေပ္ာကးဆုုဵ့ခဲံၿပီ့ ေဒ၍လုုမိုုငးက ကျနး်ပဴတာ 
မ္ာ့ႏြငးံ အပိုုပစၥညး့မ္ာ့ ေပ္ာကးဆုုဵ့ခဲံသညး၈ အုုိကးချႏဲြငးံ ရီခမး့စတိုု့ဆိုုငးမ္ာ့က 
အစာ့အစာႏြငးံ အ်ခာ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့ ဆဵုု့ရဵႈ့ခဲံသညး၈37 တိုုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ ေနဆဲ်ဖစးသညးံ 
ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ၁ရကး ညေနပိုုငး့တျငး ေနာငးခမး့ ေက့္ရျာအုုပးစုု၇ မဵုု့ကိုု့၇ အုုပးစုု (၃)မြ 
အနညး့ဆဵုု့ အိမး(ှဿ)လဵုု့ ကိ ု တပးမ (ှှ) ႏြငးံ (၆၆)မြ စစးသာ့မ္ာ့က မီ့ရိ    ခဲံၾကသညး၈ 
အိမးပိုုငးရြငးမ္ာ့မြာ (ှ) ဦ့ေဟာငးေခါငး့ (ဿ) ဦ့ေဟာငးေဇာငး့ (၀) ေဒ၍နနး့ထနး (၁) 

                                                           
36ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
37ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
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ဦ့ေဇာငး့ေခါငး (၂) ဦ့ဆူ့ေအ့ (၃) ဦ့လြီမနး့ (၄) ဦ့ေဆာငး့ေအ့ (၅) ဦ့ဆူ့ဆကး (၆) 
ဦ့ရနးခ္ဳိငး့ (ှွ) ဦ့ေဆာကးဂ္ငး့ (ှှ) ဦမီ့တုုနးခ      (ှဿ) ဦ့ေဇာငး့ေဒါငး 
တိုု႔်ဖစးၾကသညး၈38 

ဿွှ၃ ခုႏြစး ႏိုုွငးဘာ(ဿ၀)ရကးက မဵု့ကိုု့တျငး ်မနးမာစစးသာ့ ဿွ ခနး႔က 
အိမးမ္ာ့နြငးံ ႏျာ့တငး့ကုပးမ္ာ့ကို  မီ့      ခဲံၾကသညး၈ ်မနးမာစစးသာ့မ္ာ့က ကိုု့ကနး႔ 
ေ်မာကးပိုုငး့မဟာမိတးတပးဖျဲ မ္ာ့၌  လကးနကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး က္ညးဆဵမ္ာ့ ွြကးထာ့ 
ႏိုုငးသညးဟုု ယူဆခဲံၾကသညး၈ အိမးတလုုဵ့ႏြငး ံႏျာ့တငး့ကုုပး (၂)ခု မီ့ေလာငးသျာ့ သညး၈39  

(၀) ဆႏၵအေလ္ာကးသတး်ဖတး်ခငး့နြငးံ ဆႏၵအေလ္ာကးနာက္ငးခဵစာ့မႈ 
သိုု႔မဟုုတး  ခႏၶာကိုယးကို  အ်ပငး့အထနး ဒဏးရာရေစရနး သို႔မဟုုတး က္နး့မာေရ့ ထိခိုုကး 
ေစရနး လုပးေဆာငး်ခငး့။  

ဿွှ၃ ခုုႏြစး ႏုုိွငးဘာလ ဿဿ ရကး ေန႔ နဵနကး(ဿ)နာရီႏြငးံ (၀)နာရီ ၾကာ့တျငး  
မဵု့ကိုု့ဗ္ဴဟာကုုနး့ မြ ပစးလိုုကးေသာ က္ညးဆဵေၾကာငးံ မုဵ့ကိုု့ရပးကျကး (၃) တျငး ေနထုုိငးသူ 
ေဟာငး့ေကာငးေသဆုုဵ့ခဲံသညး၈40 

 

(၁) တိုုကးပျမဲ္ာ့တျငးတိုုကးရိုုကးပါွငး်ခငး့မရြိေသာ အရပးသာ့မ္ာ့က ိုုသိုု႔မဟုုတး 
အရပးသာ့ တစးဦ့ခ္ငး့စီကိုု တမငးရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ တိုကးခိုုကးရနးညႊနးၾကာ့်ခငး့၈  

ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ (၁) ရကး နဵနကး ၆ နာရီ ခနး႔တျငး မဵု့ကို့ေဒသ အတျငး့ 
တိုကးပျမဲ္ာ့ ်ပနးလည်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ေလယာဥး်ဖငးံဗဵု့ႀကတဲိုုကးခိုုကးမႈေၾကာငးံ 
ေဒ၍အိလျယး၌ သာ့်ဖစးသူအသကး (ှဿ) ႏြစး  အရျယး ေက္ာငး့သာ့ ေအာငးစနး့သညး 
ေလယာဥး ဗဵု့က္ေရာကးေပါကးကျဲသညးံ ေနရာတျငးပငး ေသဆုုဵ့သျာ့ခဲံသညး၈41      

                                                           
38ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
39ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
40ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
41ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
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ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ (၂) ရကးေန႔ နဵနကး ှှ နာရီခနး႔တျငး ်မနးမာစစးတပးက 
နမးံဟာရျာေပ၍တျငးဗဵုု့က္ဲခ္ ခဲံသညး၈ ဦ့အာဟငး၌သာ့ အုုိကးခမး ေအာငးမြာ သူတုုိ႔အိမးအနီ့ 
က္ေရာကး ေပါကးကျေဲသာဗဵုု့မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ပငး့ထနးစျာ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈42 

ဿွှ၃ ခုုႏြစး  ႏုိွငးဘာလ (ဿွ) ရကးေန႔ နဵနကးတျငး          ေ်မာကးပုုိငး့ 
မဟာမိတးတပးဖျ႔ဲမ္ာ့ႏြငးံ  ်မနးမာံတပးမေတားတိုု႔ တိုုကးပျစဲတငး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
တိုုကးပျအဲတျငး့ မုုဵ့ကို့ၿမိဳ နယး မနးကနးေက့္ရျာမြ   ေဒ၍ဒရြီနနးလီမြာ နဵနကးဿ နာရီချခဲနး႔တျငး 
ေမားတာက္ညးထိမြနးဒဏးရာ ရခံဲသညး၈ သူ၌သာ့ ်ဖစးသူမာဖနး (၄ႏြစး) ႏြငးံ သမီ့ႏြစးဦ့ 
်ဖစးေသာလရြီေဘာကးဆနး (၅ႏြစး) ႏြငးံ ထနးဒငးမး (ှဿႏြစး) တိုု႔လညး့ ဒဏးရာ 
ရရြိခဲံၾကသညး၈43 သူတုိ႔၌ အိမးနီ့ခ္ငး့ ႏြစးဦ့်ဖစးေသာ တနးေဘာငးလျမးနနး (၀၀ႏြစး) ႏြငးံ 
လဆီတူ့လျမး (၀၅နြစး) တိုု႔မြာ ေသနတး ဒဏးရာမ္ာ့ ထိမြနးရရြိခဲံၾကၿပီ့ ေနာကးပုုိငး့တျငး 
ထိုဒဏးရာမ္ာ့ေၾကာငးံ ေသဆုုဵ့ခဲံသညး၈ သူတုုိ႔အာ့ ကူညီရနး ေနာကးတေန႔နဵနကး ၅ 
နာရီခနး႔တျငး                          ေသနတး်ဖငးံ ပစးခဵရေသားလညး့ 
ကဵေကာငး့စျာပငး မညးသူမြ္ ထိခိုုကးဒဏးရာ ရ်ခငး့မရြိခဲံပါ၈44 

ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ (၂) ရကးေန႔တျငး  ်မနးမာံတပးမေတားက မနးကနး 
ေက့္ရျာကုုိ ေလေၾကာငး့             ရဟတးယာဥး်ဖငးံ ဗဵုု့   တိုုကးခိုုကးၿပီ့ ေ်မ်ပငးမြ 
ေသနတးမ္ာ့်ဖငးံ တိုုကးခိုုကးခဲံသညး၈ ဦ့ခ္နးေဟာငး့ (၃ွႏြစး)၇ ဦ့ ေဒါငးေယာငး၇ ဦ့ေဒါငးခ္နး့ 
ႏြငးံ သူ၌ဇနီ့ (အမညးမသိ) တိုု႔မြာေလေၾကာငး့မြ ဗုုဵ့ႀကတဲိုုကးခိုုကးမႈ  ေၾကာငးံ ေသဆုုဵ့ 
ခဲံၾကသညး၈45 

 

 

                                                           
42ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျဲ႔ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
43ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
44ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
45ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျ႔ဲ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာ ထျကးဆုိခ္ကး 
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(၂) ဘာသာေရ့ႏြငးံပညာေရ့အတျကး ရညးရျယးထာ့ရြိေသာ အေဆာကးအဦ့ 
မ္ာ့ကုိ တမငးရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ်ဖငးံ တိုကးခိုုကးေစရနးညျနးၾကာ့်ခငး့၈ 

ဿွှ၃ ခုုႏြစး ဒီဇငးဘာ (၀) ရကး နဵနကး ှှ နာရီချခဲနး႔ တျငး မဵု့ကိုု့ၿမိဳ ရြိ 
ရိုမငးကကးသလစးဘုုရာ့ေက္ာငး့ ဗဵုု့   တိုုကးခိုုကးမႈေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့သျာ့ခဲံသညး၈ 
ယငး့ဘုုရာ့ေက္ာငး့တျငး ဘာသာွငးဦ့ေရ (၀၃၄)ဦ့ ရြိသညး၈ မိသာ့စုု (ှ၂ွ)ခနး႔က 
ွတး်ပဳဆုုေတာငး့ရနးအသဵုု့ ်ပဳၾကသညး၈ ဘုုရာ့ေက္ာငး့       အစိုု့ရ အထကးတနး့   
ေက္ာငး့သညးလညး့ ထိုေန႔ဗုုဵ့    တိုုကးခိုုကးမႈေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့သျာ့ခဲံရသညး၈ ေက္ာငး့တျငး 
ဆရာ/ဆရာမ (ဿွ)ဦ့ ရြိၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့ (၂၂၃)ဦ့ တကးေရာကး သငးၾကာ့ေနေသာ 
ေက္ာငး့်ဖစးသညး၈ 
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(၃) အတငး့အဓမၼေခ၍ေဆာငးမႈေၾကာငးံေပ္ာကးဆဵုု့်ခငး့၈ 

ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ၁ ရကး ေန႔တျငး ပနးဆိုုငး့ၿမိဳ နယး ခလိုုငးရျာမြ ဦ့ဘာ်မာတာ (ခ) 
ဆီတုုိငး (မြတးပဵုုတငးအမြတ းပီအကးစးေအ- ွွွ၄၂)သညး ခလိုုငးရျာမြ မနးေကာငး့ရျာသုုိ႔ 
သျာ့ရာခရီ့လမး့တျငး   ေပ္ာကးဆုုဵ့သျာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာစစးတပး ကသူႏြငးံအတူ 
အ်ခာ့ရျာသာ့ သဵုု့ဦ့ကိုုလညး့ ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံရာ တစးဦ့မြာ ဦ့လဖိုုငးဂမး ်ဖစးသညး၈ 
ထိုုေန႔တျငး ဦ့ဘာ်မာတာ့မြာ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ခဵရသညးဟုု ယဵုုၾကညးရၿပီ့ စစးကူႏြငးံ 
ရိက၏ာမ္ာ့ပါေသာကုုနးတငးကာ့ (၅ွ) မြာ မဵုု့ကိုု့သိုု႔ သျာ့        ။ ထိုုေန႔ကတုုိကးပျ ဲ
်ဖစးပျာ့မႈမရြိပါ၈ ဦ့ထျနး့ေက္ားဟုု ေခ၍ေသာ မ္ကး်မငးသကးေသတစးဦ့က ဖမး့ဆီ့သညးံ  
်ဖစးရပးကိုု်မငး လိုုကးသညး၈46 ၾကဴကုတး ပနးဆိုုငး့ၿမိဳ နယး၇ ေမချနးေက့္ရျာအုုပးစုု ခလငး့ရျာမြ 
ဦ့လဖိုုငးဂမး (ဿ၆ႏြစး) သညး ဿွှ၃ ခုႏြစး  ဒီဇငးဘာ (၁) ရကးတျငး ်မနးမာံတပးမေတား၌ 
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ကိုုခဵရသညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ (၂) ရကးေန႔ တျငး ဖိုငးေကာငး့ေက့္ 
ရျာအုုပးခ္ဳပးေရ့မ    ဦ့ေဇားခမး က ဦ့လဖိုုငးဂမး၌ ဇနီ့်ဖစးသူ ေဒ၍ေခါငးထျယးကုုိ ်မနးမာ 
တပးမေတားအရာရြိ ေအာငးေအာငးေက္ား ႏြငးံစကာ့ေ်ပာႏုုိငးရနးစီစဥးေပ့ခဲံသညး၈ အရာရြိ 
ေအာငးေအာငးေက္ား က (၀ ၇ ၁) ရကးၾကာလြ္ငး လျတးေပ့မညးဟုုေ်ပာခဲံသညး၈ ဿွှ၃ခုႏြစး 
ဒီဇငးဘာ ၆ ရကး တျငး  သူ႔ဇနီ့်ဖစးသူသညး အ်ခာ့ရျာလူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ စစးတပး 
အရာရြိအာ့ေတျ ဆဵုုၿပီ့ အေ်ခအေနကိုု ထပးမဵေမ့်မနး့ စုုဵစမး့ခဲံသညး၈ စစးတပးအရာရြိက 
“သူက ်မနးမာစစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံစကာ့ေ်ပာသညးကိုု သူပုုနးမ္ာ့က ေတျ႔ရြိခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ သူ႔ကိုု 
သူပုုနးမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့သျာ့်ခငး့်ဖစးသညး” ဟု ု ်ပနးလညး ်ပငးဆငး ေ်ဖၾကာ့ခံဲသညး၈ 
ေဒ၍ေခါနးထျယး    မိတးေဆျမ္ာ့၌ အကူအညီ်ဖငးံ ဖိုုငးေကာငး့တျငးရြိေသာစစးတပး 
အရာရြိကိုု ထပးမဵေမ့်မနး့ခဲံသညး၈ သူမက ဦ့လဖိုုငးဂမး၌ အမညးႏြငးံမြတးပဵုုတငးနဵပါတးတုုိ႔ကိုု 
စစးတပးအရာ ရြိအာ့ေပ့ခဲံ သညး၈   ေနာကးေန႔တျငး အရာရြိက နာမညးကုုိ ထပးမဵေမ့်မနး့ၿပီ့ 
ဦ့လဖိုုငးဂမးကိုု ေနာကးရကး်ဖစးသညးံ ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔ တျငး 
လျတးေပ့မညး ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာခဲံသညး၈ ယငး့သုုိ႔ဆကးသျယးမႈမ္ာ့ ရြိခဲံေသားလညး့  
ဒီဇငးဘာ ှ၅ ရကး ေန႔တျငး ဦ့လဖိုုငးဂမးသညး လျတးေ်မာကး လာ်ခငး့မရြိပါ၈ ဦ့လဖိုငးဂမး 
လျတးေ်မာကးလာေရ့ အတျကး     ်ဖစးသူ ေဒ၍ေခါနးထျယးသညး အစျမး့ကုနး ၾကိဳ့စာ့ရငး့ 
တေ်ဖ့ေ်ဖ့ အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငးံ အမြ္ သူမ           ပမး့ေဆာငးရျကးကူ   

                                                           
46ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျဲ႔ 
(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာ ထျကးဆုိခ္ကး 
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         မိတးေဆျမ္ာ့သညးလညး့ ေနာကးထပး မညးသူမြ္ပငး ထပး       ပမး့ 
ေပ့ႏုုိငး်ခငး့ မရြိႏုိငးခဲံၾကေတာံဘဲ ယေန႔ခ္ိနးထိ ေပ္ာကးဆုဵ့ေနသညး၈47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကးစစးရာဇွတးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့အဖျဲ႔ 

(WCECG-LAN) မြေကာကးယူထာ့ေသာထျကးဆိုခ္ကး 
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      (၅) 
လျတးလပးေသာအဆငးံအတနး့ရြိခံဲသညးံ ကရငးနီ်ပညး၇ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ ေခါငး့ပဵု 

်ဖတးမႈနြငံး စစးရာဇွတး်ပစးမႈ 
 
လျတးလပးေသာအဆငးံအတနး့ရြိခံဲသညး ံကရငးနီ်ပညး 
 

ကရငးနီ်ပညးသညး48 ထူ့်ခာ့ေသာ ေနာကးခဵ သမုိငး့ေၾကာငး့ရြိသညး၈ ကရငးနီ 
်ပညး၌ လျတးလပးေရ့ကုိ ်မနးမာဘုရငးမ္ာ့ကေရာ၇ ်မနးမာ်ပညးကုိ ။၌ အငးပါယာ 
အတျငး့သုိ႔ သျတးသျငး့ခဲံေသာ ၿဗိတိသြ္ ကုိလိုနီမ္ာ့ ကပါ အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈ 
ေနာကးပုိငး့တျငး ကရငးနီ်ပညး၌ လျတးလပး  ကု ိ ထုိစဥးက နယးစပးေဒသမ္ာ့၌ 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့နြငးံ ဗမာ်ပညးကုိယးစာ့်ပဳ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့တို႔ ှ၆၁၄ ခုနြစးတျငး 
သေဘာတူ ခ္ဳပးဆုိခဲံေသာ ပငးလုဵစာခ္ဳပးပါ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ ေရ့ဆျဲထာ့     
ှ၆၁၄ ခုနြစး ဖျဲ႔စညး့ ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒတျငးလညး့ သျယးွုိကးညႊနး့ ဆုိထာ့သညး၈  ှ၆၁၄ 
ခုနြစး ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒကို ဖျဲ႔စညး့ပုဵညီလာခဵ   ေခ၍ယူ၊ အတညး်ပဳခဲံ ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
ထုိဖျ႕ဲစညး့ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒအခနး့ ှ။ ပုဒးမ ဿ တျငး ေအာကး ပါအတုိငး့    
်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ 

 
      ဿ၈ (က) ယခငးက ်မနးမာ်ပညးဘုရငးခဵမြတဆငးံ၇ ၿဗိတိသြ္ ဘုရငးမငး့်မတး 
စီရငးအုပးခ္ဳပးေတား      မူခဲံေသာနယးေ်မအာ့လဵု့နြငးံ (ခ) ကရငးနီနယးမ္ာ့ 
ပါွငးၾကသညးံ ်မနးမာနိုငးငဵတနိုငးငဵလုဵ့သညး၇ ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး 
ပါွငးရမညး၈ 

 
။အရဆုိလြ္ငး ကရငးနီ်ပညးမ္ာ့သညး ှ၆၁၄ ခုနြစး ဖျဲ႔စညး့ပုဵမေပ၍ေပါကးမီက 

်မနးမာနိုငးငဵ၌ အစိတးအပုိငး့ တရပး မဟုတးဘဲ သီ့်ခာ့လျတးလပးေသာ နုိငးငဵ်ဖစး၌၈ ှ၆၃ဿ 
ခုနြစးတျငး ဗုိလးခ္ဳပးေနွငး့ အာဏာသိမး့၊ ှ၆၁၄ ခုနြစး ဖျဲ႔စညး့ပုဵကုိ ဖ္ကးသိမး့လုိကးသညး၈ 
သုိ႔်ဖစး၊ ။အခ္ိနးကတညး့ကပငး ကရငးနီ်ပညးသညး ။၌လျတးလပးေရ့ကုိ ်ပနး 
လညးရရြိခဲံၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ မြတးယူ ရေပလိမးံမညး၈ 

 
ကရငးနီ်ပညး၌ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့မြာ ကျ္နး့သစး၇ ေရ နြငးံ တနးစတငး၇ သဵ်ဖဴ 

စသညးံတျငး့ထျကး မ္ာ့အ်ပငး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကး မရြိမ်ဖစး ေ်မယာမ္ာ့လညး့ 
အပါအွငး်ဖစးသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံပငး သစးေတာ  ဳနး့တီ့မႈ၇ ေရအာ့လြ္ပးစစး 

                                                           
48 ကယာ့်ပညးနယးဟုလညး့ ေခ၍တျငးပါသညး၈ 
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ထုတးလုပးမႈအတျကး ေရကာတာမ္ာ့ေဆာကးလုပး်ခငး့ႏြငးံ သတၳဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့ 
မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍ခံဲရေသာ သဘာွသယဵဇာတ ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရြဳဵ့မႈမ္ာ့မြာ ်မနးမာစစးအုပးစု 
အစဥးအဆကး မတရာ့ စီမဵခနး႔ချမဲႈေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာရေသာ ဤ်ပညးနယး၌ အဓိက 
်ပႆနာမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈ 

 
သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈမြာ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့စျာရြိ၌၈ သုိ႔ေသား သစးေတာ 

်ပဳနး့တီ့မႈ၌ အဓိကက္ေသာ  အေၾကာငး့ရငး့ တခုမြာ ဗဟု ိ (သုိ႔) ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရက 
ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပုဵကု ိေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳ၊ ်ပဌာနး့ထာ့     တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့အရ 
က္ငးံသုဵ့လုပးေဆာငးေနေသာ သစးထုတးလုပးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈49 
ထို႔အ်ပငး တရာ့မွငး ်ပဳလုပးေနေသာ အႀကီ့စာ့နြငံး အေသ့စာ့သစးထုတးလုပးေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ေဒသခဵမ္ာ့၌ ေရရြညး ထိနး့သိမး့မႈမရြိေသာ သစးေတာအသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ 
ေၾကာငးံလညး့ ဤသဘာွယဵဇာတမြာ ယုတးေလ္ာံ လာရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤသညးမြာ 
ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ေသာကးသုဵ့ေရအတျကး မရြိမ်ဖစး လုိအပးေသာ 
သဘာွေ်မေအာကးေရ ပ္ကးစီ့ဆဵု့ရ     မႈကုိ်ဖစးေစသညံး  အလျနး အႏၱရာယးႀကီ့ေသာ 
သဘာွပတးွ နး့က္ငးဆိုငးရာ ေနာကးဆကးတျဲ ဆို့က္ိဳ့ ကို   ်ဖစး ေပ၍ေစသညး၈50 

 
ေလာပိတဟုလူသိမ္ာ့ေသာ ဘီလူ့ေခ္ာငး့ေရအာ့လြ္ပးစစး ထုတးလုပးေရ့ 

စကးရုဵကု ိ ှ၆၂၁ ခုနြစး စစးေလ္ား ေၾက့သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ဂ္ပနးနုိငးငဵမြ ေငျေၾက့ 
အကူအညီ်ဖငးံ မူလက ေဆာကးလုပးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ။ကို ှ၆၅ွ နြစးကုနးပိုငး့တျငး 
်ပနးလညး်ပဳ်ပငး မျမး့မဵခဲံၿပီ့ ှ၆၆ဿ ခုနြစးတျငး အစိတးအပုိငး့အခ္ိဳ႕ ထပးမဵတပးဆငးခဲံသညး၈ 
ဂ္ပနးနုိငးငဵတကာပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးေရ့ေအဂ္ငးစီ (JICA) ၌စီမဵခ္ကး်ဖငးံ ဿွှ၃ ခုနြစး 
တျငး အသစးမျနး့မဵ်ပငးဆငးမႈ မ္ာ့်ပဳလုပးၿပီ့စီ့ခဲံသညး၈ ၁ငး့ကုိ ်မနးမာံလြ္ပးစစးစျမး့အငး 
ဓါတးအာ့လုပးငနး့51    ႀကီ့ၾကပးလုပးေဆာငးကာ တ်ပညးလဵု့သို႔ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ 
်ဖနး႔ေွမႈကု ိ်ပဳလုပး  ပါသညး၈ 

 

                                                           
49 ဿွွ၅ ဖျ႕ဲစညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ ဇယာ့(ှ) စာပုိဒး ၃ (စ) 
50အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ အစို့ရမဟုတးသညံးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့နြငံး ်ပညးတျငး့အစုိ့ရ မဟုတးသညံး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၈ ကယာ့်ပညးနယး လူမႈစီ့ပျာ့ေလံ လာေရ့စာတမး့ ဿွှ၀၈ စာမ္ကးနြာ ၂၁ မြ ၂၃၈ 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/50137 . Accessed March 3, 2018. 
 
51 https://www.jica.go.jp/myanmar/english/office/topics/press140628.html . Accessed 
March 3, 2018. 
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ေရကာတာေဆာကးလုပး်ခငး့နြငးံ စျမး့အငးစကးရုဵ တညးေဆာကး်ခငး့ 
လုပးငနး့မ္ာ့မြာ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အပါအွငး လူ႔အချငးံအေရ့ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၇ သတး်ဖတးမႈမ္ာ့၇ အတငး့အဓမၼလုပးအာ့ေပ့ ခိုငး့ေစမႈမ္ာ့ကို တုိ့တကး 
်ဖစးေပ၍ေစသညးံ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့်ဖစးေနေလံရြိသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ၁ငး့လုပးငနး့ 
မ္ာ့ႏြငးံအတူ ်မနးမာစစးတပးတုိ့ခ္ဲ႕ခ္ထာ့မႈက တပါတညး့ပါရြိလာ၊ ်ဖစးသညး၈ 
ေရအာ့လြ္ပးစစးစကးရုဵနြငးံ ၁ငး့၌ ဓါတးအာ့လိုငး့မ္ာ့ကို တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး 
အဖျဲ႔မ္ာ့တိုကးခုိကး်ခငး့မြ ကာကျယးနုိငးရနး ်မနးမာ စစးတပးမြ ေ်မ်မြဳပးမုိငး့ အလုဵ့ ှဿွွွ 
ေက္ားကုိခ္ထာ့ခဲံသညးဟုသိရသညး၈ 

 
ဿွှွ ခုနြစးတျငး တရု  နုိငးငဵ၇ ယူနနး်ပညးနယးအေ်ခစိုကး Datang (Yunnan) 

United Hydro-power Developing Co. Ltd. နြငးံ ်မနးမာအစို့ရတုိ႔ ခ္ဳပးဆုိေသာ 
နာ့လညးမႈစာချ္နးလႊာ သေဘာတူညီခ္ကးအရ ကရငးနီ်ပညး (ကယာ့်ပညးနယး) ရျာသစး 
ေရကာတာေဆာကးလုပးေရ့ စီမဵခ္ကးကို ထပးမဵ အေကာငး အထညး ေဖားခံဲသညး၈ ှ၆၆၃ ခု 
နြစးမြ စတငး၊ ေဒသတျငး့ စစးဆငးေရ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ေက့္ရျာေပါငး့ ဿှဿ ရျာ 
ႏြငးံေဒသခဵ်ပညးသူ ၀၄ွွွ ေက္ားမြာ အတငး့အဓမၼေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵခဲံရသညး၈ 
ေဒသတခုလုဵ့ လုဵ်ခဵဳေရ့ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ စစးတပးစခနး့မ္ာ့ တညးေဆာကးခဲံၿပီ့ 
အရပးသာ့မ္ာ့နြငးံ အရပးဖကးအဖျဲ႔ အစညး့မ္ာ့ကို လုဵ့ွ ွငးထျကးချငးံ ပိတးပ  ထာ့ခဲံသညး၈  
 

သတၳဳမုိငး့တူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့သညးလညး့ ဤ်ပညးနယးထဲတျငး သဘာွ 
ပတးွ နး့က္ငး ထိခုိကးပ္ကးစီ့ ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့်ဖစးရ်ခငး ၏ အေၾကာငး့ရငး့်ဖစးသလို 
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့နြငးံ ်မနးမာစစးတပးတုိ႔ လကးနကးကိုငး 
ပဋိပက၏်ဖစးရ်ခငး့ အေၾကာငး့ရငး့ခဵတခုလညး့်ဖစးသညး၈ ေမားခ္ီ့                    
ှ၆၀ွခုနြစး မ္ာ့တျငး ကမၻာေပ၍ရြိ တနးစတငးသတၳဳမုိငး့မ္ာ့တျငး အေရ့ပါဆုဵ့တခု 
်ဖစးခဲံသညး၈ ယေန႔ကာလတျငး ၁ငး့သတၳဳ မုိငး့     ကုိ အမြတး(ဿ) သတၳဳတျငး့ 
ွနးႀကီ့ဌာနနြငးံ စစးတပးပုိငး ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ဦ့ပုိငးလီမိတကးတုိ႔ ပူ့တျဲ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး၈ 
ဤ သတၱဳမုိငး့     ေၾကာငးံ ပတးွ နး့က္ငးေဒသမ္ာ့တျငး မၾကာခဏ ေ်မၿပိဳမႈမ္ာ့နြငးံလညး့ 
         ေနရသညး၈52 လကးရြိတျငး ႏိုငးငဵတကာသတၳဳမုိငး့ ကုမၼဏီမ္ာ့ပါွငးလ္ကး 
မိုငး့ဧရိယာတုိ့ ခ္ဲ႕ရနး ်ပငးဆငးေနမႈမ္ာ့မြာ နုိငးငဵေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့နြငးံ သဘာွ 
ပတးွ နး့က္ငးထိမး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႕မ္ာ့၌ ဆနး႔က္ငးမႈနြငးံ ရငးဆုိငးေန ရသညး၈53 54 

                                                           
52 http://karennisdc.org/karenni-state/ . Accessed March 3, 2018 
53 ၁ငး့ 
54 မာတျိဳငး့ အကးစ ေရ့သာ့ေသာ ၾသစေၾတ့လ္ သတၳဳမိုငး့ကုမၼဏ ီ
ကယာ့်ပညးနယးတျငး်ပဳလုပးေသာ ဓါတးသတၳဳရြာေဖျေရ့ေလလဵပျမဲြ နႈတးထျကး ေခါငး့စဥးပါ 
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ေ်မယာပိုငး     ချငးံ အချငးံအေရ့မြာ ေရရြညးခဵစီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈပုဵစဵနြငးံ 

သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချမဲႈ အတျကး အေ်ခခဵအက္ဆုဵ့ အခ္ကးတခ္ကး်ဖစးေၾကာငး့ 
သကးေသ်ပလြ္ကးရြိသညး၈  သကးဆုိငးရာ ်ပညးနယးမ္ာ့ ကုိယးတုိငး ေ်မလျတး၊ ေ်မရိုငး့မ္ာ့ 
စီမဵခနး႔ချမဲႈ အေ်ခခဵမြေန၊ ေဒသခဵဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ိဳ့ မ္ာ့က ေ်မယာစုေပါငး့ 
ပုိငးဆုိငးချငးံနြငးံ စုေပါငး့အသုဵ့ခ္ချငးံတုိ႔ကု ိ အဓိက ရရြိသငးံသညး၈ လကးေတျ႕    ယငး့ႏြငးံ 
ဆနး႔က္ငးလ္ကး ဗဟုိအစုိ့ရက ကုိငးတျယးေဆာငးရျကးေသာ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ မဟာစီမဵ 
ကိနး့ႀကီ့မ္ာ့က ေဒသခဵမ္ာ့၌ ေ်မယာပုိငးဆိုငးအသုဵ့ခ္ချငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ မ္ာ့စျာ 
ထိခိုကးေနေၾကာငး့                     (                                
    တျငး ေတျ ႔ေနရသညး၈55 

 
ှ၆၄၁ နြငးံ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပုဵအရေသား၁ငး့၇ ဖျ႕ဲစညး့ပုဵမံဲ အုပးခ္ဳပးခဲံစဥးကေသား၁ငး့၇ 

ေရျ့ေကာကးပျနဲြငးံ တကးလာသညး်ဖစးေစ၇ ေရျ့ေကာကးပျမဲဲံအာဏာသိမး့အစုိ့ရ်ဖစးေစ 
်မနးမာစစးအစုိ့ရ အဆကးဆကးသညး အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကုိ နိုငးငဵေတားကသာ 
ပုိငးစုိ့သညးဟူေသာ ဥပေဒသအရ တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့နြငးံ ဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့ 
လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌ အထကးေဖား်ပပါ ေ်မယာပုိငးချငးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို မ္ကးကျယး်ပဳ်ငငး့ဆနး၊ 
ဗဟုိခ္ဳပးကုိငးမႈ တငး့က္ပးစျာ်ဖငးံ က္ငးံသုဵ့အုပးခ္ဳပးလာခဲံသညး၈ ဤအေ်ခခဵက္လြေသာ 
်ပႆနာႀကီ့ကုိ လူအမ္ာ့စုအခ္ဳပးအ်ခာပိုငးချငးံနြငးံ ်ပညးနယးအခ္ဳပးအ်ခာပိုငးချငးံ ဥပေဒသ 
မ္ာ့အပါအွငး အ်ခာ့ေသာ မူွ ါဒမ္ာ့ကို တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့က က္ငးံသုဵ့ချငးံ 
ရြိသညးံ စစးမြနးေသာဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုကုိ တညးေထာငး နုိငးမြသာ ေ်ဖရြငး့ 
နုိငးေပလိမးံမညး၈ ကရငးနီ်ပညးသညးလညး့ သမုိငး့ေၾကာငး့အရ လျတးလပးေသာ ႏုိငးငဵ်ဖစးခဲံ 
သညးံအတျကး ဤကဲံသုိ႔က္ငးံသုဵ့နုိငးချငးံရြိသညးကုိ သဵသယ်ဖစး စရာမလုိေပ၈ ၁ငး့အခ္ိနး 
ေရာကးမြ သာလြ္ငး တရာ့ဥပေဒစို့မုိ့ေရ့မြာ အသကးွငးလာၿပီ့ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကို 

                                                                                                                            
ဧရာွတီမဂၐဇငး့သတငး့၈ ဿွှ၄ ခုနြစး ဧၿပီလ ၅ ရကး၈ 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/australian-mining-firm-abandons-exploration-
bid-contested-karenni-statearea. 
html . Accessed March 3, 2018. 
 
55 အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ အစို့ရမဟုတးသညံးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့နြငံး 
်ပညးတျငး့အစို့ရမဟုတးသညံးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့၈ ကယာ့်ပညးနယး လူမႈစီ့ပျာ့ေလံလာေရ့စာတမး့ 
ဿွှ၀၈ စာမ္ 
ကးနြာ ၂၃ မြ ၂၄၈ https://data2.unhcr.org/en/documents/download/50137 . Accessed 
March 3, 2018. 
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သာနာညီမြ္မႈရြိစျာ ေွမြ္သုဵ့စျခဲျငးံ အမြနးတကယးရရြိလာကာ စစးမြနးေသာ်ပညးတျငး့ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လညး့ ရရြိလာေပမညး၈ 

 
အ်ခာ့ေသာမႈခငး့မ္ာ့အပါအွငး အထကးေဖား်ပပါ ေ်မယာပုိငးဆိုငးချငးံ 

အချငးံအေရ့ကုိ ်ပငး့ထနးဆုိ့ရျာ့စျာ ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံေသာမႈခငး့အ်ဖစး ေအာကးပါ မႈခငး့ကုိ 
ေလံလာနုိငးသညး၈ ်မနးမာအစုိ့ရ အာဏာပိုငးမ္ာ့နြငးံ ်မနးမာ စစးတပးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး 
အ်မငးံဆုဵ့လ႕ူအချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေသာ စစးရာဇွတး်ပစးမႈႀကီ့ မ္ာ့ကို 
ယေန႔ထကးထိတိုငး တခုၿပီ့တခု က္ဴ့လျနးလ       ၾကာငး့ ေတျ႔်မငးနုိငးသညး၈ 
 
ကရငးနီ စစးရာဇွတးမႈ၌ေနာကးခဵ ်ဖစးစဥး 
 

ကရငးနီ်ပညးပိုငးဆုိငးေသာ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကို ေပ၍ေပ၍ထငးထငး 
ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတး ထုတးမႈ နြငးံအတူ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ တုိ့တကးေရ့ ပါတီအဖျဲ႕ွငး 
ကရငးနီစစးသာ့ ၀ ဦ့နြငးံ ကရငးနီေက့္ရျာသာ့ တဦ့အာ့ ်မနးမာစစးတပးမြ ဥပေဒမံဲ 
ဖမး့ဆီ့မႈနြငးံ တရာ့စီရငးေရ့စနစး်ပငးပတျငး ဥပေဒမံဲ သတး်ဖတးခဲံသညး၈ ကရငးနီ 
အမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီနြငးံ ်မနးမာစစးအစုိ့ရ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အၾကာ့ 
်ပညးနယးအဆငးံနြငံး ်ပညးေထာငးစု အဆငးံ နြစးခုစလုဵ့တျငး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာ 
တူညီခ္ကး လကးမြတး ေရ့ထုိ့ထာ့သညးံၾကာ့မြ ေန၊ စစးရာဇွတး      ႀကီ့ ေပ၍ထျကး 
လာခဲံသညး၈ 

ဿွှ၄ ခုနြစး ဒီဇငးဘာလ (ဿွ) ရကးေန႔တျငး လျိဳငးေကား၊ ရြာ့ေဒါ 
ကာ့လမး့မႀကီ့ေပ၍ရြိ ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ၌ ၄ မိုငး စစးေဆ့ေရ့ဂိတးတျငး 
်မနးမာစစးတပးက ၁ငး့ လူ ၁ ဦ့ကု ိသတး်ဖတးသျာ့ ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 
၁ငး့စစးေဆ့ေရ့ဂိတးစခနး့မြာ မူ့ယစးေဆ့ွါ့သယးယူမႈနြငးံ တရာ့မွငး 

သစးေမြာငးခိုလုပးငနး့မ္ာ့ကို ကာကျယး တာ့ဆီ့ရနးဖျငးံလြစးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ အခငး့ 
်ဖစးပျာ့သညးံေန႔က အဆုိပါဂိတးတျငး ကရငးနီစစးသာ့  ၁ ဦ့ တာွနးက္ေနၿပီ့ 
ရျာသာ့တဦ့မြာ ၁ငး့တုိ႔ထဵ အလညးအပတးေရာကးရြိ ေနခိုကး်ဖစးသညး၈ ဒီဇငးဘာ လ (ှ၆) 
ရကးေန႔ ညေန ၂ နာရီ ခနး႔တျငး တရာ့မွငး သစးမ္ာ့သယးေဆာငးလာသညးံ စစးထရပးကာ့ 
ဿှ စီ့ပါွငးေသာ ်မနးမာစစးတပး ယာဥးတနး့အာ့ အဆုိပါ တာွနးက္ ကရငးနီစစးသာ့ ၁ 
ဦ့မြ ရပးတနး႔ စစးေဆ့ခဲံသညး၈ ဤကဲံသုိ႔ စစးေဆ့ရာတျငး စစးကာ့ ၀-၁စီ့မြာ 
ဂိတးကို်ဖတးေက္ားသျာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈ က္နး စစးကာ့မ္ာ့ကို စစးေဆ့ရာ အဖုိ့တနး 
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သစးမာမ္ိဳ့စုဵကုိ56 အေပ၍ယဵမြ ထငး့မ္ာ့နြငံးဖုဵ့အုပးၿပီ့ သယးေဆာငး လာေၾကာငး့ေတျ႔ 
ရြိရသညး၈ ်မနးမာစစးတပးအေနနြငးံ ေရြ႕တနး့တပးစခနး့မ္ာ့သို႔ ရိက၏ာပုိ႔ၿပီ့ အ်ပနးနြငံး 
တပးမ္ာ့တာွနး အခ္ိနး့ အေ်ပာငး့ လုပးခ္ိနးမ္ာ့တျငး ဤကဲံသုိ႔တရာ့မွငး သစးခိုး့ထုတးမႈ 
မ္ာ့က   မၾကာခဏ်ပဳလုပးေလံရိြသညး၈57 

တာွနးရြိ ကရငးနီစစးသာ့နြငးံ ထုိဂိတးစခနး့တာွနးခဵ်ဖစးေသာ ခူ့ေမာငးလာက 
တာွနးရြိစစးတပး အရာ ရြိကုိ မညးသူ႔ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ယခုကဲံ သုိ႔တရာ့မွငးသစးမ္ာ့ကို 
သယးယူလာေၾကာငး့ တာွနးအရ ေမ့်မနး့ခဲံသညး၈ ်မနးမာ စစးတပးအရာရြိက ေဒသဆိုငးရာ 
ကျပးကမဲႈစစးဌာနခ္ဳပး (လျိဳငးေကား) [ဒကစ(လျိဳငးေကား)] မြ ချငးံ်ပဳခ္ကးနြငးံ လုပးေၾကာငး့ 
ေ်ဖၾကာ့သညး၈ ကရငးနီ စစးသာ့မ္ာ့က ၁ငး့တုိ႔အာ့ ဤကိစၥအေၾကာငး့ၾကာ့ ထာ့်ခငး့ 
မရြိေၾကာငး့ ေစာဒက တကးခဲံေသားလညး့ ကာ့တနး့ကို သျာ့ချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ 

်မနးမာစစးတပးအေနနြငးံ ၁ငး့တုိ႔ သစးခုိ့ထုတး်ခငး့ကုိ ကရငးနီစစးသာ့ မ္ာ့မြ 
မိသျာ့်ခငး့ အတျကး စိတးမသကးမသာ မလုဵမလဲ်ဖစးသျာ့ပုဵရသညး၈ ၁ငး့အခ္ကးကပငး 
မ္ကး်မငးသကးေသ်ဖစးေသာ ကရငးနီစစး သာ့မ္ာ့ကို သတး်ဖတး၊ စစးရာဇွတး 
်ပစးမႈႀကီ့က္ဴ့လျနး်ဖစးေအာငး တျနး့ပုိ႔ပဵု ရသညး၈ ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့တုိ့ တကးေရ့ 
ပါတီအေနနြငးံ ေနာကးေနာငး ဤကဲံသုိ႔ တာ့ဆီ့ ပိတးပငးမႈမ္ိဳ့ဆကးလကး မ်ပဳ လုပးရဲေအာငး 
ၿခိမး့ေ်ခာကးထာ့ရမညးဟု မြတးယူခဲ ံ ဟနးရြိသညး၈ ဤကဲံသုိ႔လုပး်ပထာ့မြပငး ကရငးနီ 
အမ္ိဳ့သာ့ တုိ့တကးေရ့ ပါတီ သာမက အ်ခာ့ေသာ နယးေ်မ ်ခငး့ဆကးစပးေနသညးံ 
တုိငး့ရငးသာ့ လကးနကးကိုငး အဖျ႔ဲအစညး့ မ္ာ့၌ တာ့ဆီ့ေနြာငးံယြကးမႈမရြိဘဲ 
သစးအပါအွငး အ်ခာ့ေသာ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကို ၁ငး့တုိ႔ စိတးႀကိဳကး ဆကးလကး 
ေခါငး့ပုဵ်ဖတး ထုတးယူချငးံရရြိေနမညးဟုလညး့ ်မနးမာစစးတပးက ထငးမြတးထာ့ပုဵ ရသညး၈ 
၁ငး့အခ္ကးမြာ ဤကဲံသုိ႔စကးဆုပးရျဵရြာဖျယး စစးရာဇွတးမႈကို က္ဴ့လျနးေစေသာ 
အခ္ကးတခ္ကး်ဖစးသညး၈ 
 

အ်ခာ့တခ္ကးမြာ တနုိငးငဵလုဵ့ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့ သေဘာ 
တူညီခ္ကး(NCA) လကးမြတးေရ့ ထုိ့်ခငး့ ဆုိငးရာ ေနာကးခဵ အေ်ခ အေနနြငးံ ဆုိငးသညး၈ 
စစးရာဇွတး်ပစးမႈမ္ာ့ တမႈၿပီ့တမႈေပ၍ေပါကးလာသညးံအခ္ိနးမြာ ်မနးမာစစး 

                                                           
56 ်မနးမာစစးတပးမြ သယးယူလာေသာ အဓိက သစးအမ္ိဳ့အစာ့မြာ ပိေတာကး်ဖစးသညး၈ 
(ရုက၏ေဗဒအမညး Pterocarpus macrocarpus ရိြသညး ံအဖို့တနး သစးမာ အမ္ိဳ့အစာ့်ဖစးသညး) 
 
57 ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ တျဖဲကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ (ဿ) ချနးဒနဲီရယး မြ 
ကယာ့(ကရငးနီ)်ပညးနယး အစို့ရအဖျဲ႔ ွနးႀကီ့ခ္ဳပးသုိ႔ ေပ့ပုိ႔ေသာ ဿွှ၄ ခုနြစး ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကး 
ရကးစျပဲါ စာမြ ေကာကးနႈတးခ္ကး၈ 
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ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲမ္ာ့၌ အဓိက တပးေပါငး့ စု်ဖစးၿပီ့ 
ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ တုိ့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) က ပါွငး ဦ့ေဆာငးမႈေပ့ေနေသာ 
တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ ဖကးဒရယးေကာငးစီ (UNFC) က (NCA)အာ့လကးမြတးထို့လာ 
ေစရနး တုိကးတျနး့၇ နာ့ခ္၇ ဖိအာ့ေပ့မႈ အထျဋး အထိပးသုိ႔ ေရာကးေနခ္ိနး58 နြငံးတိုကးဆိုငး 
ေနသညး၈ ၁ငး့အခ္ကး ေၾကာငးံပငးလြ္ငး KNPP ကု ိ ဤကဲံသုိ႔ အၾကမး့ဖကး်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ 
်ပဳခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

ေနာကးတေန႔်ဖစးေသာ ဒီဇငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ မနကး ၃ နာရီခနး႔တျငး အငးအာ့ 
၂ွ-၃ွခနး႔ရြိ ်မနး မာစစး တပးမ္ာ့ ကရငးနီဂိတးစခနး့သုိ႔ လာေရာကး ွုိငး့ွနး့ ထာ့ခဲံသညး၈ 
ထုိအခ္ိနးတျငး တာွနးက္ ကရငးနီ စစးသာ့ ၁ ဦ့အ်ပငး အရပးသာ့ တဦ့လညး့ 
ရြိေနခံဲသညး၈  
 

်မနးမာစစးတပးကုိ လုဵ့ွခုခဵမႈမ်ပဳဘဲ ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့က ၁ငး့ ဂိတးစခနး့ မြ 
ကုိကး ဿွွ ခနး႔ေွ့ေသာ ေနရာသုိ႔ ဆုတးချာေပ့ ခဲံသညး၈ တခ္ိနးတညး့ ဆုိသလုိပငး 
ခူ့ေမာငးလာမြ ၁ငး့ အထကးအရာရြိ်ဖစးသူ KNPP ဆယးသျယးေရ့ ရဵု့တာွနးခဵ ခူ့လ္ာဦ့ထဵ 
တယးလီဖုနး့်ဖငးံ မညးသို႔ ဆကးလကး ေဆာငးရျကးရ မညးနညး့ဟု ဆကးသျယးသတငး့ 
ပုိ႔ခဲံသညး၈ KNPP ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငး အဖျ႕ဲွငးတဦ့နြငးံ ်ပညးထဲေရ့ွနးႀကီ့လညး့ 
်ဖစးသ ူ ခူထဘဲူ့၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ ခူ့လ္ာဦ့မြ အငးအာ့သဵု့ခုခဵ်ခငး့မ်ပဳရနး၇ ်ပႆနာ 
တစုဵတရာ်ဖစးစရာ အေၾကာငး့ မရြိ၊ နဵနကးစာခ္ကး်ပဳပး်ပငးဆငးရနး၇ ၁ငး့ တုိ႔လာရနး 
ညႊနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ဤကဲံသုိ႔ ်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့မြာ KNPP အေနနြငးံ ်ပညးနယး အဆငးံနြငးံ 
်ပညးေထာငးစုအဆငးံ နြစးဆငးံစလုဵ့တျငး ်မနးမာစစးတပးနြငးံ နြစးဘကး သေဘာတူ 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး လကးမြတးေရ့ ထုိ့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးေသာေၾကာငးံပငး၈ 

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့မြာ အငးအာ့သုဵ့ တုနး႔်ပနး်ခငး့ မ်ပဳဘဲ 
၁ငး့တုိ႔ ဂိတးစခနး့သုိ႔ ်ပနးလာ၇ ယူနီေဖာငး့မ္ာ့ချ္တး၊ နဵနကးစာ ခ္ကး်ပဳပး်ပငးဆငးခဲံသညး၈ 
ထုိ႔ေနာကး ်မနးမာစစးတပးတပးမြဴ့မ္ာ့က ကရငးနီ စစးသာ့ မ္ာ့အာ့ ၁ငး့တုိ႔ ေသနတးနြငးံ 
ခဲယမး့မီ့ေက္ာကးမ္ာ့ လႊေဲ်ပာငး့ ေပ့ရနး ေ်ပာခဲံသညး၈ ကရငးနီ စစးသာ့မ္ာ့ကလညး့ 
ေအေက-၁၄ ရိုငးဖယးနြစးလကးနြငးံ အမး-ဿဿ ရိုငးဖယးတလကးတုိ႔ကုိ  ခဲယမး့မ္ာ့နြငးံအတူ 

                                                           
58 ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ၇ ကရငးနီ အစုိ့ရအဖျဲ႔ တရာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ခူ့ေတာရယး 
ေ်ပာၾကာ့ခ္ကး၈ “ဤစစးရာဇွတး်ပစးမႈ  ကုိက္ဴ့ လျနးၿပီ့ေနာကးပိုငး့တျငး ကရငးနီ 
အမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီအေနနြငးံ ပူ့တျဲ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမတီဖျဲ႕ရနး ကယာ့်ပညးနယး 
အစုိ့ရအဖျ႕ဲ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး သု႔ိ ဿွှ၄ ဒီဇငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔ ရကးစျဲ် ဖငးံ 
အေၾကာငး့ၾကာ့စာေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ သို႔ေသား ်မနးမာစစးတပးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က  တဖကးသတး 
စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမတီဖျဲ႕ ၿပီ့ KNPP အေနနြငးံ ပထမဦ့ဆဵု့ NCA ကိုသာ 
လကးမြတးေရ့ထို့ရမညးဟု အေၾကာငး့်ပနးခံဲသညး၈ 
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အသာတၾကညးေပ့ အပးခဲံသညး၈ ထုိ႔ေနာကး ်မနးမာစစးသာ့မ္ာ့က ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့ကို 
ယူနီေဖာငး့မ္ာ့ ်ပနးလညးွတးဆငးခုိငး့ကာ မြတးတမး့တငး ဓါတးပုဵရုိကးယူရနး 
အတျကးဟုဆုိကာ ခုဵတနး့လ္ာ့ေပ၍တျငး ထုိငးခုိငး့ ခဲံသညး၈ ကငးမရာ (သုိ႔) ဖုနး့ 
ကုိငးေဆာငးထာ့်ခငး့ မေတျ႔ သညးံတုိငး ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့က ်မနးမာစစးသာ့မ္ာ့ 
အမိနး႔ေပ့သညးံအတုိငး့ ေကာငး့မျနးစျာလိုကးနာ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈  

 

 
                                 (၃)                  (၁)                ။ 
 

၁ငး့တုိ႔ကုိ ထုိငးခုိငး့ေသာ ခဵုတနး့လ္ာ့မြာ တုိေနၿပီ့ ကရငးနီစစးသာ့ ၁ 
ဦ့နြငးံအရပးသာ့တဦ့အာ့လဵု့ ထုိငး ရနးေနရာမဆဵံ ်ဖစးခဲံသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ခူ့ေမာရယး၇ 
ခူ့ကျဲရယး၇ ခူ့မာတီ့ယာ နြငးံ ခူ့မုိဒယးတို႔မြာ ခဵုတနး့လ္ာ့ေပ၍ တျငးထုိငးၿပီ့ ခူ့ေမာငးလာမြာ 
ခုဵတနး့ေဘ့ေ်မႀကီ့ေပ၍တျငးထုိငးေပ့ခဲံပါသညး၈ ၁ငး့အခ္ိနးတျငး ေသနတးကိုယးစီ 
ကုိငးထာ့ေသာ ်မနးမာစစးသာ့ ၂ ဦ့ ၁ငး့တုိ႔ေရြ႕တျငးရပးလ္ကး ရြိေနခဲံပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔ထမဲြ   
စစးသာ့တေယာကးက ကယနး့ ဘာသာစကာ့်ဖငးံ စိတးမေကာငး့ပါဘူ့ကျာ ဟု 
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ၿငီ့တျာ့ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ထုိ႔ ေနာကး ရုတးတရကး ၁ငး့စစးသာ့က သူ႔ရုိငးဖယးေသနတး၌ 
လုဵၿခဳဵေရ့ခလုပးကုိ ေအားတုိမစးတစး ေနရာသို႔ ဖျငးံ၊ ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့နြငးံ အရပးသာ့ 
တဦ့ကို စတငးပစးခတးပါေတာံသညး၈ ေနာကးထပး ်မနးမာစစးသာ့ ႏြစးဦ့က လညး့ 
ပစးခတးသညး၈ 
 

 
 
 
ကရငးနီစစးသာ့နြစးဦ့နြငးံ အရပးသာ့တဦ့မြာ ေနရာတျငးပငး ပျဲ် ခငး့ၿပီ့ 

ေသဆဵု့သျာ့သညး၈ ေနာကး ကရငးနီ စစးသာ့တဦ့်ဖစးသူ ခူ့ေမာရယးမြာမူ ဒဏးရာရၿပီ့ 
ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးရနး ႀကိဳ့စာ့ခဲံပါသညး၈ ေ်မႀကီ့ေပ၍တျငး ထုိငးေနေသာ 
ခူ့ေမာငးလာမြာမူ မညးသညးံဒဏးရာမြ ရရြိ်ခငး့မရြိဘ ဲ အခငး့်ဖစးပျာ့ရာ ေနရာမြ ထျကးေ်ပ့ 
လျတးေ်မာကး ခဲံပါသညး၈ ်မနးမာ စစးသာ့မ္ာ့မြာ ဒဏးရာ်ဖငးံထျကးေ်ပ့ေသာ 
ခူ့ေမာရယးေနာကးသုိ႔ ကုိကးဿွွ မြ္လုိကးလဵၿပီ့ ၁ငး့ကု ိမေသမခ္ငး့ ပစးသတးခဲံသညး၈ 
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ကရငးနီစစးရာဇဝတးမႈအေပ၍ ဥပေဒအေၾကာငး့အရသုဵ့သပး်ခငး့၈ 
 

အသတးခဵရသူပုဂၐိဳလး ေလ့ဦ့အနကး အဓိကအာ့်ဖငးံ ကရငးနီစစးသာ့ 
သဵု့ဦ့အာ့ လကးနကးမ္ာ့ခ္ေစ်ပီ့မြသာ ်မနးမာစစးတပးက ရညးရျယးခ္ကး ရြိရြိႏြငးံ 
သတးခဲံေၾကာငး့ ဤ်ဖစးရပးက ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပလ္ကးရြိသညး၈ ယငး့မြာ သကးေသ 
ထငးရြာ့စျာ စစးရာဇဝတးမႈ က္ဴ့လျနးရာေရာကးသညး၈ ေအာကးေဖား်ပပါ ်ပဌာနး့ခ္ကးကုိ 
ခ္ဳိ့ေဖာကးေသာေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈59 

 
 “အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလက၏ာဏာမေဆာငးသညးံ 

လကးနကးကုိငးပဋိပက၏်ဖစးရာတျငး ှ၆၁၆ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ(ှဿ)ရကးေန႔ပါ 
ဂ္ီနီဗာသေဘာတူညီခ္ကး (၁) ရပးႏြငးံသကးဆိုငးသညးံ ပုဒးမ (၀) ကို်ပငး့ ထနးစျာ 
ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဖ္ာ့နာေနေသာ၇ ထိခိုကးဒဏးရာ ရေနေသာ၇ 
ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ခဵေနရေသာ (သို႔မဟုတး) အ်ခာ့ အေၾကာငး့ေၾကာငးံ 
စစးမတိုကးႏိုငးေတာံေသာ လကးနကး ခ္ၿပီ့သညးံ လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ 
အပါအဝငး တိုကးပျမဲ္ာ့တျငး တကးၾကျစျာ ပါဝငး တိုကးခိုကး်ခငး့ မရြိသူမ္ာ့ကုိ 
ဆနး႔က္ငး၊ ေအာကးေဖား်ပပါ မညးသညံး ်ပစးမႈကိုမဆို က္ဴ့လျနး်ခငး့၈ 
 
(ှ) အထူ့သ်ဖငးံ အာ့လုဵ့ေသာလူသတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့မ္ာ့၇ ကိုယးလကးအဂၤါ 
်ဖတးေတာကး်ခငး့၇ ရကးစကး ၾကမး့ၾကဳတးစျာ်ပဳမူ ဆကးဆဵ်ခငး့၇ ႏိြပးစကး 
ညြဥး့ပမး့်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံ လူႏြငးံအသကး အႏၲာရာယး ကို ထိခိုကးေစ်ခငး့၈ 
 
 (ဿ) အထူ့သ်ဖငးံ လူ႔ဂုဏးသိက၏ာကိုထိပါ့ေစေသာ၇ အဆငးံအတနး့ 
က္ဆငး့ေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့်ဖငးံ တစးစုဵတစးဦ့၌ ကိုယးပိုငးဂုဏးသိက၏ာကို 
က္ဴ့လျနး်ခငး့၈ 

 
(၀) ဓာ့စာခဵမ္ာ့ကုိထိနး့သိမး့်ခငး့၈ 
 
(၁) မရြိမ်ဖစးအေရ့ပါသညးဟု ေယဘုယ္လကးခဵထာ့သညးံ အာ့လုဵ့ ေသာ 
စီရငးပိုငးချငးံအာမခဵခ္ကး မ္ာ့ေပ့ႏုိငးသညးံ ပုဵမြနးဖျ႔ဲစညး့ ထာ့ေသာ တရာ့ရဵု့မြ 
စီရငးခ္ကးခ္ထာ့်ခငး့မရြိေသ့ပဲ ေသဒဏး ၇ ်ပစးဒဏးမ္ာ့ ခ္မြတး အတညး်ပဳ 
်ခငး့ႏြငးံ စီရငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညး ေဖား ေဆာငးရျကး်ခငး့၈” 

                                                           
59 ႏုိငးငဵတကာ်ပစးမႈဆုိငးရာတရာ့ရဵု့ေရာမဥပေဒပုဒးမ ၅ (ဿ) (ဂ) 
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ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့အာ့ ။တို႔၌ ယူနီေဖာငး့မ္ာ့ ်ပနးလညး ဝတးဆငးရနး 

အမိနး႔ေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ်ပစးမႈကို ်ပငးဆငးမႈရြိရြိက္ဴ့လျနးခဲံသညး၈ ဤ နညး့အာ့်ဖငးံ 
်မနးမာစစးတပး၌ သကးဆုိငးရာတပးမြဴ့သညး ဤ လူသတးမႈၾကီ့ အတျကး အေၾကာငး့်ပခ္ကး 
်ဖစးေစရနး ဖနးတီ့ခဲံသညး၈ ယငး့မြာေနာကးပိုငး့တျငး ်မနးမာစစး အာဏာပုိငးမ္ာ့က 
ကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့မြာ တုိကးပဲျအတျငး့က္ဆဵု့ သျာ့ၾက်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ်ခငး့ 
ကိုေထာကးရႈၿပီ့ အတညး ်ပဳႏုိငးသညး၈ သတး်ဖတးခဵလုိကးရေသာကရငးနီစစးသာ့မ္ာ့၌ 
အေလာငး့ကုိ ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့ တုိ့တကးေရ့ပါတီသို႔ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့ ခဲံ်ခငး့မ်ပဳ၈ 
လျိဳငးေကားရြိ ။တို႔၌ စစးစခနး့သို႔ သယးယူ သျာ့ခဲံ ၾကၿပီ့ မီ့႐ြိဳ႕ခဲံၾကသညး၈ ယငး့ကုိ 
ၾကညးံ်ခငး့်ဖငးံ ်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ်ဖစးရပးမြနးကို ဖဵု့ကျယးရနး 
ႀကိဳ့စာ့ခဲံၾကေၾကာငး့ ထငးရြာ့သညး၈ 

 
ဤမႈခငး့်ဖစးရပးသညး ႏုိငးငဵတကာမဟုတးေသာ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏ အတျငး့ 

ႏုိငးငဵတကာဓေလံ ထဵု့တမး့ဆုိငးရာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့သညးံ 
ဥပေဒေအာကးတျငး အသကးကိုအၾကမး့ဖကး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး သတး်ဖတးမႈ မ္ာ့စျာကုိ 
က္ဴ့လျနး်ခငး့မႈခငး့တစးရပး်ဖစးေၾကာငး့ သကးေသထငးရြာ့သညး၈ လူ႔အချငံး 
အေရ့ဥပေဒတျငး လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏အတျငး့အသကးရြငးသနးချငးံကို စိတးထငးတုိငး့ 
ရုပးသိမး့်ခငး့အာ့ တာ့်မစးသညး၈ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏ အတျငး့ တုိကးပဲျ၉ 
တကးၾကျစျာပါဝငးသူမ္ာ့ကုိသာ ပစးမြတးထာ့ၿပီ့ သတး်ဖတး ႏုိငးသညး၈ ကရငးနီ 
အမ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ ပါတီအပါအဝငး တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး ေတားလြနးေရ့ 
အဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့သညး ဿွွ၅ ဖဲျ႕စညး့ပဵု အေ်ခခဵ ဥပေဒကုိမ္ာ့သိ ပယးခ္ခဲံၾကသညး၈ 
အက္ိဳ့ဆကး အေန်ဖငးံ ။တို႔သညး ယငး့ဖဲျ႕စညး့ပုဵ အေ်ခခဵ ဥပေဒေအာကးတျငး်ဖစးေစ၇ 
ယငး့၌ဥပေဒေဘာငးေအာကး တျငး်ဖစးေစ က္ေရာကး ်ခငး့မရြိ၈ ဿွွ၅ ဖဲျ႕စညး့ပဵု 
အေ်ခခဵဥပေဒ ပုဒးမ ဿ၆၀ (ခ)ႏြငးံ ၀၁၀ တို႔ႏြငးံအညီ ဖဲျ႔စညး့ တညးေထာငးထာ့ေသာ 
စစးဘကးဆုိငးရာတရာ့ရဵု့၌ စီရငးပုိငးချငးံအာဏာ ေအာကးတျငးလညး့ က္ေရာကး ်ခငး့မရြိ၈ 
ယငး့စစးဘကး ဆုိငးရာ တရာ့ရုဵ့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က တညးေထာငး 
ထာ့ရြိသညး၈ စစးဘကးဆုိငးရာ တရာ့ စီရငးေရ့တျငး အယူခဵစီရငးပုိငးချငးံးအာဏာကို 
တပးမေတား ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးက က္ငးံသဵု့သညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ အဆိုပါ 
တရာ့ရဵု့မ္ာ့တျငး ကရငးနီ စစးသာ့သဵု့ဦ့ ႏြငးံ အရပးသာ့တစးဦ့အာ့ သတး်ဖတးခဲံၾကသညးံ  
်မနးမာ စစးတပးမြ စစးဘကးဆုိငးရာ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့အာ့ တရာ့စဲျဆုိတငးပို႔ပါမူ မညးသညးံ 
အခါတျငးမြ္ တရာ့မြ္တမႈရႏုိငးဖျယးမရြိးပါ၈ 
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ဤစစးရာဇဝတးမႈတျငး တာဝနးရြိမႈကုိရြာေဖျ်ခငး့ 
 

ဤစစးရာဇဝတးမႈႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးခဲံၾကသူမ္ာ့၇ ဤ်ပစးမႈ 
ၾကီ့အာ့ဖဵုကျယးခဲံၾကသူမ္ာ့၇ အႀကီ့အကဲ အေနအထာ့အရ တာဝနးရြိမႈကို 
ဥပက၏ာ်ပဳခံဲၾကသူမ္ာ့၌ တာဝနးရြိမႈကိုရြာေဖျရပါမညး၈ သတး ်ဖတးခဵသျာ့ၾက သူမ္ာ့အာ့ 
အကာအကျယးမဲံသညးံ အေ်ခအေနေအာကးသို႔ က္ေရာကးေစခဲံ ၾကသူမ္ာ့၌       
တာဝနးရြိမႈလညး့ အပါအဝငး်ဖစးသညး၈ 
 
(ှ) ေ်မ်ပငးေပ၍တျငး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးခဲံေသာ ်မနးမာစစးတပး၌ အရာရြိမ္ာ့်ဖစးသညးံ 
ေဒသကျပးကမဲႈ စစးဌာနခ္ဳပး (ဒကစ) လျိဳငးေကားမြ စစးဦ့စီ့ပထမတနး့ 
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့မ္ိဳ့မငး့ႀကီ့ႏြငးံ စစးဘကးေရ့ရာလဵုၿခဳဵေရ့ဌာန (စရဖ) မြ ဗိုလးႀကီ့သကးစုိ့ 
တုိ႔သညး တာဝနးအရြိဆဵု့ပုဂၐိဳလးတို႔်ဖစးသညး၈ 
 
(ဿ) စစးဘကးဆုိငးရာအဖဲျ႕အစညး့အေန်ဖငးံ ကရငးနီ(ကယာ့) ်ပညးနယးတျငး ်မနးမာ 
စစးတပး၌ လျိဳငးေကားရြိ (ဒကစ)သညး တာဝနးအရြိဆဵု့်ဖစးသညး၈ ထိပးဆဵု့အဆငးံတျငး 
်မနးမာစစးတပး၌ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့ကို ႀကီ့ၾကပး ကျပးကလဲ္ကးရြိေသာ 
ဗိုးလးခ္ဳပးမြဴ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလိႈငးတျငး အလာ့တ ူ တာဝနး ရြိသညး၈ (ဒကစ) သညး 
ယငး့မႈခငး့ကို က္ဴ့လျနးရာတျငး သာမက ယငး့မႈခငး့ကိုဖဵု့ကျယး်ခငး့တုိ႔အတျကးလညး့ 
အဓိကတာဝနးရြိသညး၈ 
 
 (၀) အစုိ့ရပုိငး့ဆုိငးရာအေန်ဖငးံ ကရငးနီ(ကယာ့) ်ပညးနယး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး 
ဦ့အယးလးေဖာငး့ရိြဴသညး တာဝနး အရြိဆဵု့ ပုဂၐိဳလး်ဖစးသညး၈ တခ္ိနးတညး့တျငး အမ္ိဳ့သာ့ 
ကာကျယးေရ့ႏြငးံ လဵုၿခဳဵေရ့ေကာငးစီ၉ သမၼတေဟာငး့ ဦ့ထငးေက္ားႏြငးံ ႏုိငးငဵေတား 
တုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတုိ႔သညး အႀကီ့အကဲ အေနအထာ့အရ 
တာဝနးရြိမႈတျငး အႀကဳဵ့ဝငးသညး၈ လကးရြိသမၼတ ဦ့ဝငး့်မငးံသညး ယခငးသမၼတေဟာငး့ 
ဦ့ထငးေက္ား၌ တာဝနး ရြိမႈကို ဆကးခဵလုိကးၿပီ့်ဖစးသညး၈ 
 
(၁) ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ရႈေထာငးံမြေန၊ သဵု့သပးပါမညး၈ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့သညး 
ဿွှွ ခုႏြစး၊  ႏုိဝငးဘာ(၁)ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံေသာ ်ပငးဆငးခ္ကး ဥပေဒအပါအဝငး 
ှ၆၂၆ ခုႏြစး တပးမေတားအကးဥပေဒ ကို အသဵု့ခ္ပုိငးချငးံမရြိ၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား 
ယငး့ဥပေဒ၉ စစးရာဇဝတးမႈႏြငးံ စပးလ္ဥး့ေသာ ်ပဌာနး့ခ္ကး တစဵုတရာမြ္ မပါရြိေသာ 
ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ တပးမေတား နညး့ဥပေဒအပုိဒး ှ၄၃ (ှ) အရ ဖဲျ႕စညး့ချငးံရြိေသာ စဵုစမး့ 
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စစးေဆ့ေရ့ ခဵုရဵု့မ္ာ့တျငးလညး့ ဤစစးရာဇဝတးမႈႀကီ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ သကးေသခဵ ခ္ကးမ္ာ့ 
ကိုစုေဆာငး့ရနး ေသားလညး့ေကာငး့၇ စုဵစမး့စစးေဆ့ရနး ေသား လညး့ေကာငး့ 
အချငးံအာဏာမရြိ၈ 
 
(၂) ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့ ရႈေထာငးံမြေန၊လညး့သဵု့သပးပါမညး၈ ကရငးနီ 
အမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီသညး အမြနးတရာ့ကုိ ေဖားထုတးရနး၇ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနး သူမ္ာ့ကို 
အေရ့ယူတရာ့စဲျဆိုရနး၇ က္ဆဵု့ကျယးလျနးသျာ့သူမ္ာ့ ၌ က္နးရစးသူ မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး 
ထိုကးသငးံေသာ ေလ္ားေၾက့ေငျမ္ာ့ရရြိေစရနး ႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈ ရြာေဖျရနး 
အ်မငးံဆဵု့တာဝနးရြိသညး၈ ယငး့အတျကး ပါတအီေန်ဖငးံ ဿွှ၄ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ဿ၃ ရကးေန႔ 
တျငး သတိၱရြိစျာ ထုတး်ပနးခဲံေသာ ေၾက်ငာခ္ကးကို အခုိငးအမာကုိငးစဲျ ထာ့သငးံပါသညး၈ 
ယငး့တျငး ႏြစးဘကးမြ ေစလႊတးေသာ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖငးံ စဵုစမး့စစး ေဆ့ေရ့ 
အဖဲျ႕ကိုဖဲျ႕စညး့ရနး လညး့ေကာငး့၇ ယငး့မြေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵ လ္ကး ႏုိငးငဵတကာ 
ဥပေဒ ပညာရြငးမ္ာ့်ဖငးံ ပါဝငးဖဲျ႕စညး့သညးံ ခဵုရုဵ့က အေရ့ယူ၇ တရာ့စဲျဆုိစစးေဆ့ ကာ 
်ပစးဒဏးမ္ာ့ ခ္မြတးသျာ့ရနးေသားလညး့ေကာငး့ ေတာငး့ဆုိထာ့သညး၈ ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့ 
တုိ့တကးေရ့ပါတီတျငး တႏုိငးငဵလဵု့ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့စာခ္ဳပးကို လကးမြတး 
ေရ့ထုိ့ရနး ရညးရျယးခ္ကး တစဵုတရာ ရြိသညး ဆိုလြ္ငး၇ အဆိုပါ ရညးရျယးခ္ကးသညး 
ဤစစးရာဇဝတးမႈခငး့ႀကီ့ နြငးံ စပးလ္ဥး့၊ တရာ့မြ္တမႈကို ထိေရာကးစျာ ရြာေဖျႏုိငးေရ့ 
ဆကးလကးေဆာကးရျကးရာ၉ အဟနး႔အတာ့မ်ဖစးသငးံပါ၈ အဆုိပါ ရညးရျယးခ္ကး 
ရြိသညးဆုိပါမူ အနညး့ဆဵု့ အာ့်ဖငးံ တႏိုငးငဵလဵု့ပစးခတး တုိကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့စာခ္ဳပး 
လကးမြတး မထုို့မီြ ဤတရာ့မြ္တမႈ ရြာေဖျေရ့်ဖစးစဥးကို ်ပညးံ်ပညးံဝဝအဆဵု့သတးၿပီ့ 
်ဖစးသငးံ ပါသညး၈ အနညး့ဆဵု့အာ့်ဖငးံ  ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ်ပညးတျငး့ေပါငး့စပး ဖဲျ႕စညး့ 
ထာ့ေသာတရာ့ရဵု့(သို႔မဟုတး) ႏုိငးငဵတကာခဵုရဵု့က ်ပစးမႈ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့အာ့ 
စဲျဆိစုီရငးဆဵု့်ဖတးၿပီ့ ေနာကးပုိငး့မြသာလြ္ငး ကရငးနီစစးသညးမ္ာ့၇ ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့ 
တုိ့တကးေရ့ပါတီေခါငး့ ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အာ့ ဆနး႔က္ငးလ္ကး 
ေနာငးတျငး အလာ့တူ စစးရာဇဝတးမႈႀကီ့က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ မ်ဖစးေစရနး တာ့ဆီ့ကာကျယးၿပီ့ 
်ဖစးပါလိမးံမညး၈  
 
(၃) အ်ခာ့ေသာလကးနကးကိုငးအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့သညးလညး့ တိတးဆိတး 
မေနသငးံပါ၈ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ တုိ့တကးေရ့ပါတီက အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညးံ 
ေတာငး့ဆုိခ္ကးမ္ာ့ ်ပညးံဝသညးအထိ တရာ့မြ္တမႈ အတျကး ။ႏြငးံ လကးတဲျ၊ 
တုိကးပဲျဝငးသငးံပါသညး၈ သုိ႔မြသာ စစးမြနးေသာၿငိမး့ခ္မး့မႈ ရြာေဖျေရ့ ်ဖစးစဥး ေပ၍ေပါကး 
တညးရြိလာပါမညး၈ 
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(၄) ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီႏြငးံလကးတျဲလ္ကး ဤစစးရာဇဝတးမႈ ႀကီ့ကိ ု
အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနး ကရငးနီ လူထုအသငး့အဖဲျ႕မ္ာ့၌ ႀကိဳ့ပမး့မႈ သညး အဵၾသဖျယး 
်ဖစးသညး၈ မညးသို႔ေသာအေ်ခအေနကိုရငးဆုိငး ရသညး ်ဖစးေစ ယငး့ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့သညး 
တိမး်မဳပးေပ္ာကးကျယးမသျာ့သငးံပါ၈ အရြိနး အဟုနးကိ ု ထိနး့သိမး့ၿပီ့ ထိေရာကးစျာတုိ့်မြငးံ 
သငးံပါသညး၈ 
 
(၅) ်ပညးတျငး့မြ်ဖစးေစ၇ ႏိုငးငဵတကာမြ်ဖစးေစ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံ ဥပေဒ စို့မို့ေရ့အတျကး 
ႀကိဳ့ပမး့စျမး့ေဆာငး လ္ကးရြိၾကေသာ အ်ခာ့ေသာလူထ ု အသငး့အဖဲျ႕မ္ာ့ႏြငးံ ဥပေဒ 
အဝနး့အဝိုငး့အာ့လုဵ့တို႔သညးလညး့ ဤတရာ့မြ္တမႈ ရြာေဖျေရ့ လုပးငနး့စဥးကို တနညး့ 
မဟုတးတနညး့ ပဵံပို့ကူညီသငးံပါသညး၈ 
 
(၆) အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ စစးရာဇဝတးမႈ 
ႀကီ့မ္ာ့အ်ပငး ဤစစးရာ ဇဝတးမႈႀကီ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊လညး့ အစို့ရအာဏာပုိငး မ္ာ့ထဵမြ 
သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့သိေတာငး့ခဵ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကုလသမဂၐ အခ္ကးအလကး 
ရြာေဖျေရ့မစးရြငး အေန်ဖငးံ တကးၾကျစျာလႈပးရြာ့သငးံပါသညး၈ 
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      (၆) 
တႏုိငး့ေဒသ၌စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာဆကးႏျယးမႈ၇ 

ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငးံႏြငးံစစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ 

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ ေရႊတူ့ေဖားမႈႏြငးံပယငး့တူ့ေဖားမႈမ္ာ့သညး ကခ္ငး်ပညးနယး 
ေ်မာကးပိုငး့ ဟူ့ေကာငး့ ခ္ိဳငးံွြမး့ေဒသအတျငး့ တညးရြိေသာ တႏိုငး့ၿမိဳ႕နယး၌၏ အဓိက 
စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ်ဖတးသနး့သျာ့သညးံ တစးခုတညး့ေသာ 
လမး့မႀကီ့မြာ အိႏၵိယအေရြ႕ေ်မာကးပိုငး့ေဒသႏြငးံ ဆကးသျယး ထာ့သညး၈ ယငး့သညး 
အိႏၵိယႏြငးံတရုတးႏိုငးငဵအၾကာ့ အဓိက ဆကးသျယးေရ့ လမး့ေၾကာငး့ ်ဖစးလာႏိုငးသ်ဖငးံ 
်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံ အ်ခာ့ေသာေဒသဆိုငးရာ အငးအာ့ႀကီ့ႏိုငးငဵမ္ာ့အတျကး မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ 
စီ့ပျာ့ေရ့အရ စပးဆိုငး ေနေပသညး၈ 

လီဒို သို႔မဟုတး စတီ့ွဲလးလမး့မႀကီ့ဟုလညး့ေခ၍ဆိုၾကေသာ လမး့မႀကီ့ကို 
ဒုတိယကမၻာစစး အတျငး့က တရုတးႏိုငးငဵ   မငးၿမိဳ႕ႏြငးံ အိႏၵိယႏိုငးငဵ လီဒိုၿမိဳ႕အၾကာ့ 
ဆကးသျယး ေဖာကးလုပးခဲံသညး၈ ယခုအခ္ိနးတျငး တႏိုငး့ႏြငးံအိႏၵိယ ဆကးသျယးထာ့ေသာ 
လမး့ပိုငး့သာမက အိႏၵိယႏိုငးငဵအတျငး့လမး့ပိုငး့မ္ာ့ သညး ပ္ကးစီ့လ္ကးရြိေနသညး၈ 
သို႔ေသားလညး့ တရုတးႏိုငးငဵက ဤလမး့ေၾကာငး့ကို ်ပနးလညးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ရနး စိတးွ ငးစာ့မႈကို 
်ပသလ္ကးရြိသညး၈ ဿွှွ ခုႏြစးတျငး တရုတးကုမၺဏီတခု်ဖစးေသာ ယူနနးေဆာကးလုပးေရ့ 
အငးဂ္ငးနီယာ အုပးစုႏြငးံ ်မနးမာယုဇနကုမၺဏီတို႔အၾကာ့တျငး ၀ှဿ ကီလုိမီတာရြညးေသာ 
်မစးႀကီ့နာ့ႏြငးံ ပနးေဆာငးအၾကာ့လမး့ပိုငး့ကို ်ပနးလညးေဆာကးလုပးရနး နာ့လညးမႈ 
စာခၽျနးလႊာ တရပးကို လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံ ၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး ရဵပဵုေငျအကနး႔အသတးႏြငးံ 
စစး်ဖစးေနသညးံအတျကး လဵုၿခဵဳေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ေၾကာငးံ စီမဵကိနး့ကုိ အမြနးတကယး 
အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးမႈမြာ အနညး့ငယးသာတို့တကးမႈရိြခဲံသညး၈60 

ဤေဒသမြ ႏြစးစဥးအမြနးတကယးတူ့ေဖားရရြိေသာ ပယငး့တနးဖို့ကို မသိရြိရ 
ေသားလညး့ အေမရိကနး ေဒ၍လာ ှ ဘီလီယဵခနး႔ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့ ထာ့သညး၈61 

                                                           
60 Dunn C. Ji l. Peng K. ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ တရုတးရငး့ႏီြ့်မြဳပးႏဵြမႈမ္ာ့၇ ၿခဵဳငုဵေလံလာခ္ကး၈ Global 
Environmental Institute. ဿွှ၃၇    
  စာ-၁ွ 
61 Financial Post. ေကာလဟာလႏြင   ေသာငး့က္နး့မႈကုိ ေရြာငးရြာ့်ခငး့၈ ်မနးမာံပယငး့ရြာေဖျမႈသညး 
မတညးၿငိမးေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵ ေ်မာကးပိုငး့သုိ႔ ေရာကးရိြ်ခငး့၈ Financial Post. ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇႏၷွါရီ ဿ၃ 
ရကး၈ http://business.financialpost.com/commodities/mining/dodging-rumour-and-
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ဤေဒသရိြေရႊတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ         ွငးေငျ ႏြငံး ပတးသကးသညံး တိက္ေသာ 
ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ ရရိြႏုိငး်ခငး့မရိြေပ၈ ကခ္ငး်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့ တႏိုငး့ၿမိဳ႕နယး 
ပယငး့တူ့ေဖားေရ့ဧရိယာသညး ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ အုပးစု ှွစု အနကးမြ ခနး႔မြနး့ေခ္ အုပးစု ၄ 
ခုပါွငးသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး ႏြစးလယးအထိ လူေပါငး့ှသိနး့၂ေသာငး့ခနး႔ ယငး့ဧရိယာတျငး 
ေနထိုငးခဲံၾကသညး၈ ယငး့တုိ႔ထမဲြ အမ္ာ့အ်ပာ့မြာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာေသာ ေရႊႏြငးံပယငး့ 
တူ့ေဖားေရ့ အလုပးသမာ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ဧရာွတီတုိငး့ ေဒသႀကီ့ သို႔မဟုတး 
ရခုိငး်ပညးနယး ကဲံသို႔ေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵအ်ခာ့ေသာေဒသမ္ာ့မြ လာေရာကး သူမ္ာ့ 
်ဖစးသညး၈ ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပး သမာ့အေရအတျကး မ္ာ့်ပာ့်ခငး့သညး မူရငး့အၿမဲတမး့ 
ေနထိုငးသ ူ လူဦ့ေရ ဿ၄,ဿွွ62 သာရိြေသာ တနိုငး့ၿမိဳ႕နယး၌ ေဒသခဵ စီ့ပျာ့ေရ့ 
အေပ၍သကးေရာကးမႈ ႀကီ့မာ့သညး၈ ေမြား (တူ့ေဖား ေရ့လုပးကျကး) ၌ တစိတးတပိုငး့ကို 
်မနးမာစစးတပးက ေဒသထိနး့ ခ္ဳပးေရ့အတျကး စဥးဆကးမ်ပတး စစးဆငးေရ့ မ္ာ့ 
်ပဳလုပးခံဲသညးံ ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇျနးလ အထိ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့ တပးမေတား 
(KIA)ကထိနး့ခ္ဳပး ထာ့ခဲံသညး၈ KIA က ေမြားေကားမတ ီကို ဖျဲ႔စညး့ထာ့ခဲံၿပီ့ အငယးစာ့ 
တူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ စီမဵခနး႔ချခဲဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး ေမြားမ္ာ့တူ့ေဖားရနးအတျကး 
အစို့ရက တရာ့ွငးချငံး်ပဳခ္ကးမ္ာ့ခ္ေပ့်ခငး့မ္ဳိ့မရိြခဲံပါ၈63 

ဖာ့ကနး႔ႏြငးံတႏိုငး့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့အတျငး့ တညးရြိေသာ ဟူ့ေကာငး့ ခ္ဳိငးံွြမး့၌ 
စီ့ပျာ့ေရ့စပးဆိုငးမႈသညး ်ပညးတျငး့စစး၌ အေ်ခအ်မစးတစးခု ်ဖစးေၾကာငး့ကို သိရြိလာခဲံၿပီ့ 
ဥပေဒစုိ့မုိ့မႈနြငးံဖကးဒရယးစနစးအာ့နညး့မႈ၇ ေဒသခဵ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ အေပ၍က္ဴ့လျန 
ခဲံေသာ စစးရာဇွတးမႈေ်မာကးသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ကိစၥ အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ဤေဒသတျငး 
ေ်ဖရြငး့ရနးလိုအပးလာ ခဲံသညး၈ 

ဿွွ၃ ခုႏြစး မြစ၊ ယုဇနကုမၺဏီသညး ဟူ့ေကာငး့ခ္ိမးံွြမး့အတျငး့ ႀကဵ ႏြငးံ 
ပီေလာပီနဵမ္ာ့ စုိကးပ္ဳိ့ရနး အတျကး ကခ္ငး်ပညးနယးလယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ ေ်မဧရိယာ 

                                                                                                                            
insurgency-the-hunt for-burmese-amber-goes-to-the-heart-of-myanmars-turbulent-
north . 

 
62 UNDP-်မနးမာ၇ ေဒသခဵ အုပးခ္ဳပးမႈ၌ ႏိုငးငဵေတား၈ ကခ္ငးရ ိြ ေရစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့၇ UNDP. ဿွှ၂၇ စာ-
၀ှ 
63 ရညးမျနး၇ ရတနာမ္ာ့က ေအာကး ႏြင    အထကးမြ သတငး့ ထိေတျ႔ရာမ  တႏုိငး့တျငး မတညးၿငိမးမႈ၈ 
ဒီဗီဘီ (Democratic Voice of Burma). ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇျန း ဿှ ရကး၈. http://www.dvb.no/news/ 
upheaval-tanai-treasures-message-converge/76150 . Accessed February 23, 2018. 
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ဧက၁သိနး့ (ှ,၃ွွစတုရနး့ကီလုိမီတာ) အထိကုိ သိမး့ယူခဲံသညး၈ တရာ့ွငးအမိနး႔စာ 
ထုတး်ပနး်ခငး့မရြိေသားလညး့64 ်မနးမာစစးတပး အာဏာပိုငး မ္ာ့က ယုဇန ကုမၸဏီကို 
ပထမတျငး စိုကးခငး့ဧက ဿသိနး့ေက္ား ခ္ေပ့ခံဲသညး၈ ေ်မာကးပိုငး့တိုငး့ စစးဌာနခ္ဳပး  
တိုငး့မြဴ့ ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပးစို့ွငး့က ယငး့သညး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊ65 က ယုဇန ကုမၸဏီ66 
ပိုငးရြငးဦ့ေဌ့်မငးံအာ့ တိုကးရိုကး ခ္ေပ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာခံဲသညး၈ ဤ်ဖစးရပးသညး 
ကိစၥရပး ႏြစးခုကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ေဖားထုတးလ္ကး ရြိသညး၈ ပထမမြာ်မနးမာ 
စစးအုပးစုသညး ဥပေဒစုိ့မို့ေရ့ကို လဵု့ွ လ္စးလ္ဴ႐ႈထာ့်ခငး့ႏြငးံ ဒုတိယမြာ ်မနးမာစစးတပး 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ခရုိနီမ္ာ့အၾကာ့ အက္ဴိ့တူစီ့ပျာ့မ္ာ့ ရြိေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈  

်မနးမာႏုိငးငဵတျငးဿွှဿခုႏြစးလယးယာေ်မဥပေဒသစး်ပဌာနး့ခဲံခ္ိနးအထိလယးယာ
ေ်မ်ပညးသူပိုငးသိမး့်ခငး့အကးဥပေဒ ှ၆၂၀ သကးွငးတညးရြိခဲံသညး၈ ယခငး ဥပေဒကို 
ဥပေဒသစး်ဖငးံ ဿွှဿခုႏြစး မတးလ ၀ွရကးေန႔တျငး တရာ့ွငး ပယးဖ္ကး ခဲံသညး၈ 
ယခငးဥပေဒအရ ေ်မယာလုပးကိုငးသူသညး ဥပေဒ၌ အခနး့ှ၀ကိုခ္ဳိ့ေဖာကးပါက အစို့ရ 
အာဏာပိုငးမ္ာ့က ယငး့ေ်မယာမ္ာ့ကုိ သိမး့ပိုကးပိုငးချငးံရြိသညး၈ ေ်မသိမး့်ခငး့ကို 
ှ၅၆၁ခုႏြစး ေ်မယာ သိမး့ယူ်ခငး့ ဥပေဒ်ဖငးံလညး့ လုပးေဆာငးႏိုငးသညး၈ သို႔်ဖစးရာ 
အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က အမ္ာ့်ပညးသူ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့အတျကး ဥပေဒတျင   ေဖား်ပ 
ထာ့ေသာ အေသ့စိတး လုပးထဵု့ လုပးနညး့မ္ာ့အရ မညးသညးံေ်မကို မဆိုသိမး့ယူ 
ပိုငးချငးံရြိသညး၈ 

ယငး့ဥပေဒႏြစးရပးတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့မြအပ မညးသညးံ 
အစို့ရအာဏာပိုငးကမြ္ ်ပညးသူ မ္ာ့ႏြငးံ လယးသမာ့မ္ာ့ပိုငးဆိုငးေသာ ေ်မမ္ာ့ကုိ 
သိမး့ယူချငးံမရြိေပ၈ ဿွွ၃ခုႏြစးမြ ဿွှွခုႏြစးအတျငး့ ဟူ့ေကာငး့ ခ္ဳိ းံွြမး့ရြိေဒသခဵ 

                                                           
64 တရာ့ရဵု့မြတးတမး့မ္ာ့ ေလံလာ်ခငး့၈ ဿွှွ ခုႏြစးတျင း ယာေ်မ ဧက ှ,ွ၀၅ ဧကကုိ 
ေလ္ားေၾက့မေပ့ပဲ သိမး့ယူခဲံသ်ဖငးံေဒသခဵ ရျာသာ့မ္ာ့က ယုဇန ကုမၺဏီအာ့ တရာ့ 
ဆျဆဲိုသညံးအခါ ယုဇနကုမၺဏီက တရာ့ ရုဵ့တျငး ထျနးယကးစိုကးပ္ဳိ့ထာ့ေသာ ေဒသခဵ  တိုငး့ရငး့သာ့ 
လယးသမာ့မ္ာ့၌ ေ်မမ္ာ့ကုိ သိမး့ယူရနး စစးအစုိ့ရက ထုတးေပ့ထာ့ေသာ မညးသညး ံတရာ့ွငး 
စာရျကးစာတမး့ကုိမြ္ တငး်ပႏုိငး်ခငး့မရြိပါ၈ 
65 ်မနးမာံတပးမေတား၌ ယခငး ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးႏြငံး ထုိစဥးက အုပးခ္ဳပးေသာ စစးအုပးစု်ဖစးသညံး 
ႏိုငးငဵေတား ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ေရ့ ေကာငးစီ၌ ဥက၎ဌ၇ 
66 ေဒ၍ေဘာကးဂ္ာႏြငံး ေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ဿွွ၆ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလတျင း တႏုိငး့ၿမိ ႔ဳနယး 
ခရီ့စဥးအတျငး့ ွါရာဇျတး ရျာတျငး ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး စို့ွငး့ႏြငး ံေတျ႔ဆဵုခဲံေသာ ေဒသခဵ လယးသမာ့မ္ာ့၌ 
ေခါငး့ေဆာငး၇ 
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တိုငး့ရငး့သာ့လယးသမာ့မ္ာ့ စုိကးပ္ဳိ့ထျနးယကးေနေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့ကုိ ယုဇန 
ကုမၺဏီကသိမး့ ယူ်ခငး့သညး သကးွငးေနေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကုိသိသာထငးရြာ့စျာ 
ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ သူတုိ႔၌ လယးယာ ေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိ ေရ့အတျကး 
ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က အ်ခာ့နညး့ လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ႀကိဳ့ပမး့ ခဲံၾကသညးံအ်ပငးဿွှွခုႏြစးတျငး 
ေဒသခဵ လယးသမာ့ တစးစုက ယုဇနကုမၸဏီကို တရာ့စျဆဲိုခဲံၾက ေသားလညး့ တရာ့ 
ရဵု့မ္ာ့မြာ ်မနးမာစစးတပးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကုိ နာခဵၾကရ ေသာေၾကာငးံ အမႈရဵႈ့ ခဲံရသညး၈ 
လယးသမာ့မ္ာ့၌ ရဵႈ့နိမးံမႈရလဒးအ်ဖစးဿွှှခုႏြစးတျငး KIO ႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားအၾကာ့ 
တိုကးပျမဲ္ာ့ ်ပနးလညး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံအခ္ိနးတျငး67 ်မနးမာံတပးမေတားကုိခုခဵ တိုကးခိုကး 
ေနေသာ  KIA တပးအတျငး့သို႔ ေဒသခဵ အရပးသာ့ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ ွငးေရာကး 
ခဲံၾကသညး၈ 

်မနးမာစစးတပးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ သူတုိ႔၌စီ့ပျာ့ေရ့ခရုိနီ မ္ာ့အၾကာ့ အက္ဳိ့ 
စီ့ပျာ့ဆကးႏျယးမႈမ္ာ့က တိုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငံး ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ 
ယငး့တျငးေနထိုငးၾကေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍ အႏႈတး လက၏ဏာေဆာငးေသာ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေစၿပီ့ ်ပညးတျငး့စစးကို ႀကီ့ထျာ့ေစခဲံသညး၈ ်မနးမာံ တပးမေတား 
က ပဵုမြနး်ပဳလုပးေလံရြိေသာ "နယးေ်မရြငး့လငး့ေရ့စစးဆငးေရ့မ္ာ့" ၌ရညးရျယးခ္ကးမြာ 
အဓိကအာ့ ်ဖငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့က ပိုငးဆိုငးေသာ သဘာွအရငး့အ်မစး 
မ္ာ့ကုိ အ်မတးထုတးရနး်ဖစးၿပီ့ ။တုိ႔၌ ေ်မမ္ာ့ႏြငးံကုနးသျယးေရ့ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ 
ထိနး့ခ္ဳပးရနး်ဖစးသညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး ။တုိ႔၌ စီ့ပျာ့ေရ့ ခရိုနီမ္ာ့ သို႔မဟုတး 
ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုပၼဏီမ္ာ့ကုိ နယးေ်မမ္ာ့လႊဲေ်ပာငး့ ေပ့ခံဲၾကသညး၈ 

ႏိုငးငဵတကာလူမႈႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့အချငးံအေရ့မ္ာ့သေဘာတူစာခ္ဳပး (ICCPR) က 
အဓိကအာ့်ဖငးံ လူတစးဦ့ခ္ငး့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ မီ့ေမာငး့ထို့ ်ပထာ့ၿပီ့ ႏုိငးငဵတကာ 
စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈအချငးံ အေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး (ICESCR) 
သညးစုေပါငး့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ အဓိက ထုတးေဖားထာ့သညး၈ ယခုကိစၥတျငး ICESCR ၌ 
ပုဒးမ ှ ကိ ုၾကညးံရႈရနး လိုအပးသညး၈ ယငး့တျငးေအာကးပါအတိုငး့ ေဖား်ပ ထာ့သညး၈ 

“ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး ကိုယးပိုငး်ပဌာနး့ချငးံအချငးံအေရ့ ရြိသညး၈ ဤအချငးံအေရ့ကို 
က္ငးံသဵု့်ခငး့အာ့်ဖငးံ သူတုိ႔၌ႏိုငးငဵေရ့အေ်ခအေနကုိ လျတးလပးစျာ သတးမြတး်ပဌာနး့ 
ႏိုငးချငးံရြိၿပီ့ သူတုိ႔၌ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈမ္ာ့ကုိ 
လျတးလပးစျာေဖားေဆာငး ပိုငးချငးံ ရြိသညး၈” 

                                                           
67 KIO အရာရိြမ္ာ့နြငံး အငးတာဗ္ဴ့၈  
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တိုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး ေတားလြနးေရ့ 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး အထူ့ သ်ဖငးံ ေဒသခဵဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူမ္ာ့က 
ေ်မယာကုိ စုေပါငး့ပုိငးဆုိငးအသဵု့်ပဳပိုငးချငးံ အပါအွငး ကိုယးပိုငး ်ပဌာနး့ချငးံ ရရြိေရ့အတျကး 
ရုနး့ကနးလႈပးရြာ့လ္ကးရြိသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယး မ္ာ့တျငး ေဒသခဵ 
တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ာ့စုမ္ာ့သညး ဓေလံ ထဵု့တမး့ေ်မယာအချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ႏြစးေပါငး့ 
ရာႏြငးံခ္ီ ၊ က္ငးံသဵု့ခဵစာ့ လ္ကးရြိသညး၈ ဓေလံထုဵ့တမး့ဥပေဒ မ္ာ့သညး လူတုိ႔၌ 
က္နး့မာေရ့ႏြငးံ အသကးရြငးသနးပိုငးချငးံကိ ုထိခိုကးမႈမရြိပါက ်ပဌာနး့ဥပေဒမ္ာ့က ယငး့တို႔ 
အေပ၍ လႊမး့မို့ပုိငးချငးံမရြိ၈ အေၾကာငး့မလြစျာပငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ်ဖစးရပးတျငး ဆနး႔က္ငးဘကး 
်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိေနသညး၈ သို႔်ဖစးရာ ဥပေဒစုိ့မို့ေရ့သညး ေပ္ာကးဆုဵ့ေနၿပီ့ လူ႔အချငးံ 
အေရ့ရရြိေရ့မြာ စိတးကူ့ယဥးသကးသကးသာ ်ဖစးေနရသညး၈  

တနိုငး့ စစးရာဇွတးမႈ - ေနာကးခဵ်ဖစးရပး အက္ဥး့ 

ဿွှ၅ ခုနြစး ဇနးနွါရီလ ဿ၅ ရကးမြ ေဖေဖားွါရီလ ၅ ရကးေန႔ အတျငး့ 
ကခ္ငး်ပညးနယး၇ တနုိငး့်မိဳ႕နယးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတားနြငးံ ကခ္ငး လျတးေ်မာကးေရ့ 
တပးမေတားတုိ႔ အၾကာ့်ဖစးပျာ့ေသာ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏ အတျငး့ ေရႊႏြငးံပယငး့ 
တူ့ေဖားေရ့ အလုပးသမာ့ အမ္ာ့စု်ဖစးေသာ အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာစစးတပးမြ တာ့ဆီ့ 
ပိတးဆို႔ထာ့ ခဲံပါသညး၈  ဤသုိ႔ ်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငးံ ်မနးမာစစးတပး အေနနြငးံ အရပးသာ့မ္ာ့ 
အေပ၍ ဆုိ့ရျာ့စျာ ရကးစကးၾကမး့ၾကဳပးမႈ်ပဳ၊  စစးရာဇာွတး်ပစးမႈမ္ာ့ကို ဆကးတုိကး 
က္ဴ့လျနး ခဲံပါသညး၈ ၁ငး့်ဖစးရပးမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ ေနာကးခဵသမိုငး့ အက္ဥး့မြာ ဤသုိ႔ 
်ဖစး၌၈ 

တနုိငး့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ ေရႊနြငံးပယငး့တူ့ေဖားေရ့လုပးကျကးမ္ာ့မြာ ၿမိဳ႕၌ 
အေနာကးေတာငးဖကးတျငး တညးရြိပါသညး၈ ပယငး့လုပးကျကးမြာ အေ်ဖာငးံ တုိငး့လြ္ငး 
ခနး႔မြနး့ေ်ခ ၿမိဳ႕ နြငးံ ှ၀ မုိငး(သုိ႔မဟုတး)၂  ကီလိုမီတာ မြ္ေွ့ပါသညး၈ တူ့ေဖားေရ့ 
လုပးကျကး ဧရိယာ၌ အဓိက ွငးထျကးလမး့မႀကီ့မြာ ယခငးက ေရႊတူ့ေဖားေရ့ လုပးသာ့ 
မ္ာ့ေနထုိငးၿပီ့ ယခုအခါလူမေနထုိငးေတာံသညးံ နမး့ကျမးေရႊေမြား ေ်မာကးဖကးသို႔ 
ဦ့တညးေနပါသညး၈  ဆမတး ဂိတးစခနး့မြာ နမး့ကျမး့ေရႊေမြား၌ ေ်မာကးဖကးတမုိငးခနး႔ 
အကျာတျငးရြိသညး၈ အရပးသာ့မ္ာ့မြာ အဆုိပါ နမး့ကျမး့ေရႊေမြားနြငးံ ဆမတးဂိတး 
စခနး့အၾကာ့ေနရာတျငး ပိတးဆို႔ တာ့ဆီ့်ခငး့ ခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

်မနးမာစစးတပးက စစးဆငးေရ့မစတငးမီ ပယငး့လုပးကျကးအေ်ခအေန တူ့ေဖား 
ေရ့လုပးသာ့မ္ာ့မြာ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့အဖျဲ႕ ေကအိုငးအို ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ၁ငး့တို႔ 
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ထိမး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး အလုပးလုပးေနခံဲ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ထျကးရြိေသာ ပယငး့မ္ာ့အေပ၍ 
ေစ့္ကျကးေပါကးေစ့္၌ ှွ ရာခိုငးနႈနး့အာ့ အချနးအခ သေဘာ အေန်ဖငးံ ေကအိုငးအိုမြ 
ေကာကးခဵပါသညး၈ ၁ငး့အ်ပငး ေ်မအသဵု့်ပဳ်ခငး့ဆုိငးရာ စနစးတရပးလညး့ရြိပါသညး၈ 
ပယငး့ႏြငးံေရႊလုပးကျကးလုပးသာ့မ္ာ့အေနနြငးံ မီတာ ှွွွ ပတးလညးေ်မဧရိယာ အသုဵ့ 
်ပဳခအ်ဖစး လုိငးစငး ေၾက့ အေမရိကနး ေဒ၍လာ ၁ွွ ေပ့ေဆာငးရပါသညး၈ ်မနးမာစစးတပး 
၌ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ၁ငး့ဧရိယာ ကုိ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ68  ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့ 
တပးမေတား တပးရငး့ ှ၁ ကု ိ ဖယးရြာ့ရနး၇ အနညး့ဆုဵ့အေနနြငးံ ၁ငး့ဧရိယာမြ ေမာငး့ 
ထုတး၊ သဘာွ သယဵ ဇာတမ္ာ့ကို အ်မတးထုတးရနး၇ တနုိငး့ကုိ ်ဖတးေက္ားတညးရြိသညးံ 
အိႏၵိယနြငးံ တရုတး ်ပညး ဆကးသျယးရာ လမး့ေၾကာငး့ကုိ စို့မုိ့ထာ့ရနး နြငးံ ၁ငး့ေ်မဧရိယာ 
အသုဵ့ခ္စီမဵခနး႔ချ ဲ ပုိငးချငးံကုိ စစးတပးနြငးံ နီ့စပးေသာခရိုနီ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငး ဦ့ေဌ့်မငးံ 
ပုိငးဆုိငးသညးံ ယုဇနကုမၼဏီ လကးထသဲုိ႔  ထုိ့အပးရနး ်ဖစးပါသညး၈ ပယငး့ႏြငးံ 
ေရႊလုပးကျကးလုပးသာ့မ္ာ့အေနနြငးံ ချငးံ်ပဳေ်မအတျငး့မြ သစးပငးမ္ာ့ကို ခုတးထျငးရြငး့လငး့ 
၊ မီတာ ၀ွ မြ ှွွ အနကးရြိေသာ ေ်မေအာကးမုိငး့တျငး့ေဆာကးလုပးရာတျငး 
လုိအပးေသာ ထုတး၇ ဒိုငး့၇ ်မြာ့မ္ာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳၾကပါ သညး၈ 

ဿွှ၅ခုနြစး ဇျနးလ ၂ ရကးေန႔တျငး ေရႊနြငံး ပယငး့လုပးကျကးလုပးသာ့မ္ာ့ 
အေနနြငးံ ်ပစးမႈဆုိငးရာ အေရ့ယူခဵရမႈမ္ာ့မြ ကငး့လျတးလုိလြ္ငး ဤ ဧရိယာထဲမြ 
ထျကးချာၾကရနး ်မနးမာစစးတပးက ရဟတးယာဥးမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳ၊ စာမ္ာ့ႀကခဲ္ခဲံပါသညး၈ 
ဤကဲံသုိ႔ စစးရာဇွတးမႈမ္ိဳ့ကုိ ဂ္ီနီဗာကျနးဗငး့ရြငး့အရ တာ့်မစးထာ့ပါသညး၈   

ေနာကးဆကးတျဲ သေဘာတူညီခ္ကး (ဿ)၇ ပုဒးမ ှ၄ အရ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အရပးသာ့မ္ာ့ကို 
အကာအကျယးေပ့ရနး နြငံး စာပိုဒး ဿ တျငး “အရပးသာ့မ္ာ့ကို ပဋိပက၏နြငးံ ဆကးႏျယး 
ေနသညးံအေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ၁ငး့တုိ႔ ေနထုိငးရာေဒသ အတျငး့မြ ေမာငး့မထုတးရ” 
ဟု ်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ 

“လကးကမး့ေၾက  ခ္ကးေတျ ခ္တယးဆုိတာ အမြနးပါပဲ၈ ်မနးမာစစးတပး 
ေ်မာကးပုိငး့တုိငး့ တုိငး့မြဴ့ရြငး့ ်ပခ္ကးအရနဲ႔ လကးကမး့ေၾကညာထမဲြာ ေရ့သာ့ 

                                                           
68

  Hkun Lat, Vrieze P. In Conflict-Hit Northern Myanmar, Miners Dig For Million-Year-
Old Amber. Unearth Myanmar Project. http:// unearthmyanmar.com/en/story/conflict-
hit-northern-myanmar . Accessed March 13, 2018 
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ထာ့ခ္ကးေတျအရဆုိရငးေတာံ ခုလုိအေ်ခအေနမ္ိဳ့ ဆကး်ဖစးေနမယးဆိုရငး အစုိ့ရက 
ဘာအချနးမြရမြာမဟုတးတဲံအ်ပငး သဘာွသယဵဇာတေတျလဲ အမ္ာ့ႀကီ့ ပ္ကးစီ့လိမံးမယး၈ 
အဲလိုလုပးတာ ဥပေဒနဲ႔ ကုိကးညီတံဲအ်ပငး အစုိ့ရရဲ႕ အ်မငးနဲ႔လညး့တထပးတညး့က္တယး” 
ဟု အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ အဖျ႕ဲခ္ဳပး တနုိငး့်မိဳ ႔နယးလႊတးေတားအမတး ဦ့ေဇားွငး့က 
လျဲမြာ့စျာေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈69  

အငးနးအယးလးဒီ အမတးတေယာကးအ်ဖစး ဦ့ေဇားွငး့အေနနြငးံ ဤကဲံသုိ႔ 
လူမုိကးအာ့ေပ့ လျဲမြာ့စျာ ေ်ပာၾကာ့်ခငးသညး အရပးသာ့ တနုိငး့ေရႊႏြငးံပယငး့ တူ့ေဖား 
ေရ့လုပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ ဆနး႔က္ငးခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံသညးံ စစးရာဇွတး်ပစးမႈ ေ်မာကးေသာ 
စကးဆုပးရျဵရြာဖျယး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့အတျကး ်မနးမာစစးတပးကုိ တရာ့ွငး အသိမြတး 
်ပဳရာေရာကးသညး၈ နိုငးငဵေရ့အရ အာ့ေပ့ေထာကးခဵရာ ေရာကးပါသညး၈ ဤကိစၥအတျကး 
ဦ့ေဇားွငး့ အေနနြငးံ တာွနးယူ၇ တာွနးခဵရ ေပလိမးံမညး၈ 

နုိငးငဵေတားဘတးဂ္ကး မဆုဵ့ရႈဵ့ေစရနးနြငးံ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ ဆုဵ့ရႈဵ့မႈကုိ 
တာ့ဆီ့ရနး ဤကဲံသုိ႔ လုပးငနး့လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ကို ဥပေဒနြငးံအညီ လုပးေဆာငးရနး 
လုိအပးသညးဟု ဦ့ေဇားွငး့နြငးံ အလာ့တ ူ အငးနးအယးလးဒီ အမတးတေယာကး်ဖစးသညးံ 
ဦ့လငး့လငး့ဦ့ကလညး့ လႊတးေတားသုိ႔ အဆိ ု ်ပဳတငး်ပခံဲသညး၈70 ဦ့လငး့လငး့ဦ့ 
သညးလညး့ ဤကိစၥအတျကး တာွနးယူ၇ တာွနးခဵရေပလိမံးမညး၈ 

သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့နြငံး ပတးသကး၊ ဦ့ေဇားွငး့နြငးံ ဦ့လငး့လငး့ဦ့တုိ႔ 
နြစးဦ့လုဵ့၌တငး်ပခ္ကးမ္ာ့မြာ ဥပေဒရႈေထာငးံ၇ အစုိ့ရရႈေထာငးံ နြစးမ္ိဳ့လုဵ့အရ လျဲမြာ့ 
ေနပါသညး၈ တုိငး့်ပညးတိုငး့တျငး ဖျ႕ဲစညး့ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒမြာ အ်မငးံဆုဵ့အခ္ဳပးအ်ခာဥပေဒ 
်ဖစးေပသညး၈ ဿွွ၅ ခုနြစး ဖျဲ႔စညး့ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒအရ ေက္ာကးမ္ကး ရတနာမ္ာ့၇ 
သဘာွတျငး့ထျကးမ္ာ့၇ သတၳဳမိုငး့မ္ာ့ ထုတးယူ်ခငး့၇ မုိငး့လုပးသာ့မ္ာ့၌လုဵၿခဳဵေရ့ကုိ 
အကာအကျယးေပ့ေရ့၇ သဘာွ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး့ 
အချငးံအာဏာမ္ာ့ကို ်ပညးေထာငးစုအစုိ့ရအဆငးံသုိ႔ လႊအဲပးထာ့ပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ 
်ပညးနယးမ္ာ့သုိ႔ လႊဲအပးထာ့်ခငး့မရိြပါ၈71 

                                                           
 
69  https://www.rfa.org/burmese/news/tanine-gold-mine-06062017070544.html 
70  https://www.rfa.org/burmese/news/illegal-gold-policed-parliament-
08142017070557.html 
71  Item 6, Schedule One, Union Legislative List of the 2008 Constitution 
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ကခ္ငး်ပညးနယးတခုလုဵ့နြငးံသကးဆုိငး၊ အစုိ့ရ၌တိုကးရုိကးထိနး့ခ္ဳပး စီမဵခနး႔ချမဲႈ 
ေအာကးတျငးရြိေနေသာ ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးတျငး့ရြိ အစုိ့ရနြငးံ အေပါငး့ပါ ခရိုနီကုမၼဏီမ္ာ့ 
လုပးကုိငးေနသညးံ  ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့တူ့ေဖား်ခငး့   လုပးငနး့မ္ာ့တျငးပငး   သဘာွ 
ပတးွ နး့က္ငးပ္ကးစီ့မႈနြငးံ သယဵဇာတ ်ပဳနး့တီ့မႈမ္ာ့ အႀကီ့အက္ယး ်ဖစးေပ၍လြ္ကး 
ရြိေနေပသညး၈ ဟူ့ေကာငး့ ခ္ိဳငးံွြမး့ေဒသ တနုိငး့်မိဳ႕နယးတျငး ဦ့ေဌ့်မငးံပိုငးဆုိငးေသာ 
ယုဇန ကုမၼဏီမြ လုပးေဆာငးေနသာ လုပးငနး့မ္ာ့တျငးလညး့ အလာ့တူ  ်ပႆနာမ္ာ့  
်ဖစးပျာ့လြ္ကးရြိသညး၈ ်မနးမာစစးတပးအေနနြငးံ သဘာွသယဵဇာ တထုတးလုပးမႈ လုပးငနး့ 
မ္ာ့မြ အဓိကရရိြေသာ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိ အသုဵ့ခ္၊72 ၁ငး့၌ 
စစးအငးအာ့ကုိ တဆငံးၿပီ့တဆငံး တို့ခ္ဲ႕ေနခ္ိနးတျငး ကခ္ငး်ပညးနယး တျငး့ရြိ လူမ္ိဳ့စုဵ 
တုိငး့ရငး့သာ့လူထုႀကီ့မြာ ဆငး့ရဲတျငး့ နကးသထကးနကး ေနရသညး၈ အလာ့တ ူ
အေ်ခအေန မ္ိဳ့ကုိ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယး အမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ႀကဵဳေတျ႕ ေနရသညး၈ 
သုိ႔်ဖစး၊သာ ်ပညးတျငး့စစးမီ့ဆကးလကး ေတာကးေလာငးေနရသညး၈ ေကအိုငးအို 
အပါအွငး တုိငး့ရငး့သာ့ေတားလြနးေရ့ အဖျအဲစညး့မ္ာ့အေနနြငးံလညး့ ၁ငး့တုိ႔်ပညးနယးရြိ 
သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကို ၁ငး့တုိ႔ကုိယးတုိငး စီခဵခနး႔ ချပဲုိငးချငးံအပါအွငး ကိုယးပုိငး်ပဌာနး့ 
ချငးံ အချငံးအေရ့မ္ာ့ အတျကး ဆကးလကးတုိကးပျဲွ ငးေနရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကဵမေကာငး့ 
အေၾကာငး့ မလြစျာပငး ်ပညးတျငး့စစး်ဖစးပျာ့ရ်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့ခဵ်ပႆနာမ္ာကို ေ်ဖရြငး့ 
ရနး ႀကိဳ့စာ့ရမညးံအစာ့ ်မနးမာစစးတပး၌လုပးရပးကုိ ေထာကးခဵခဲံေသာ ဦ့ေဇားွငး့၌ 
မုိကးမဲေသာလုပးရပးေၾကာငးံ ေထာငးခ္ီေသာ အရပးသာ့မ္ာ့မြာ အေတာမသတးေသာ 
လူမဆနးသညးံရကးစကး ၾကမး့ၾကဳတးမႈမ္ာ့ကို ခါ့စညး့ ခဵေနရေပၿပီ၈ 

အရပးသာ့လူထုနြငးံ ေကအိုငးေအကုိ ထုိ့စစးဆငးရနး ်မနးမာစစးတပးက ်ပငးဆငး 
်ခငး့နြငးံ စတငး်ခငး့     ်မနးမာစစးတပးသညး ေလေၾကာငး့တုိကးခုိကးမႈ မ္ာ့နြငးံ ေ်မ်ပငး 
စစးဆငးေရ့မ္ာ့ကို ဿွှ၄ နိုွငးဘာလတျငး စတငးခဲံသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ကနဦ့ဗုဵ့ႀကဲ 
တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့မြာ အထိအခုိကးမရြိလြပါ၈ အေဆာကးအဦ့ အခ္ိဳ႕ ပ္ကးစီ့မႈသာရြိခံဲသညး၈ 
ဿွှ၅ ခုနြစး ဇနးနွါရီလတျငး ်မနးမာစစးတပးသညး တပးမ ၀ ခု အသုဵ့်ပဳ၊ ပယငး့တူ့ 

                                                                                                                            
 
 
 
72 In accordance with the 2011 Special Fund Law, Commander-in-Chief of the Myanmar 
Army is authorized to spend special fund without necessity to submit its expenditure 
for auditing. 



                                                        74 

 

တူ့ေဖားေရ့လုပးကျကးမ္ာ့ ရြိရာေဒသကို အရပး ၀ မ္ကးနြာမြ ခ္ီတကးတုိကးခုိကးခဲံသညး၈ 
ထုိ႔ေၾကာငးံ ေကအိုငးေအ တပးမ္ာ့မြာ အွုိငး့ခဵထာ့ရသကံဲသို႔ ်ဖစးခဲံသညး၈ 

ဿွှ၅ ခုနြစး ဇနးနွါရီလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး်မနးမာစစးတပး၌ ေလေၾကာငး့ 
တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့၇ ဗုဵ့ႀကမဲႈမ္ာ့နြငးံ ေ်မ်ပငးရငးဆုိငးတုိကးပျမဲ္ာ့ကို အရြိနး်မြငးံလုပးေဆာငး 
ခဲံေသာေၾကာငးံ တိုကးပျၾဲကာ့တျငး ပိတးမိေနေသာ အရပးသာ့ မ္ာ့ကို ကူညီကယးထုတးရနး 
အပူတ်ပငး့လုိအပးလာခဲံသညး၈ ပိတးမိေနေသာ အရပးသာ့မ္ာ့မြာ ်မနးမာ၇ ကခ္ငး၇ ရခုိငး၇ 
ရြမး့၇ လီဆူ နြငးံ နာဂ လူမ္ိဳ့စုဵ ပယငး့လုပးကျကးအလုပးသမာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ၁ငး့အ်ပငး 
်မနးမာစစးတပး နြငးံ ်မနးမာစစးတပးမြ ဖျဲ႔စညး့ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ လဆနးေအာငးွါ၌ ်ပညးသူ  
စစးတပးဖျဲ႔မ္ာ့မြ ပစးခတးေသာ လကးနကးႀကီ့ငယး၇ ေမားတာစိနးေ်ပာငး့မ္ာ့ဒဏးနြငးံ 
ေလေၾကာငး့မြ ဗဵု့ႀကဲ် ခငး့ဒဏးတုိ႔ကု ိ ခဵစာ့ခံဲရေသာ ပတးွ နး့က္ငး အနီ့အနာ့ ရျာမ္ာ့မြ 
ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးလာေသာ ေဒသခဵမ္ာ့လညး့ပါွငးသညး၈ 

ေကအိုငးေအတပးဖျဲ႕မ္ာ့ လုဵ့ဝမရြိေသာ ပယငး့လုပးကျကးလုပးသာ့မ္ာ့ ေနထုိငး 
ရာ ယာယီအိမးတနး့မ္ာ့ အပါအွငး ေ်မ်ပငးရြိအေဆာကးအဦ့မြနးသမြ္ ချဲ် ခာ့်ခငး့မရြိဘဲ 
်မနးမာစစးတပးမြ မဲမဲ်မငးသမြ္ အာ့လဵု့ကုိ သိမး့ႀကဵဳ့၊ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ  
ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ ပစးခတးတိုကးခုိကးခဲံပါသညး၈ အရပးသာ့ မ္ာ့အာ့လုဵ့ ေဒသတျငး့မြ 
ထျကးချာသျာ့ေစရနး ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ်ဖငးံ လူေန အိမးေ်ခမ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့အေဆာကး 
အဦ့မ္ာ့ ကုိသာမက ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာပငး လူသူမရြိေသာ  ေတာအုပးမ္ာ့ထဲသို႔ပငး 
လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ တမငး ပစးခတးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံၾကပါသညး၈ ထုိ့စစးဆငးမႈမ္ာ့တျငး 
ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ ဿ၆၄ အပါအွငး တပးမ ှွှ မြ တပးရငး့မ္ာ့ နြငးံ ခႏၱီ့အေ်ခစိုကး 
စစးဗ္ဴဟာ လကးေအာကးခဵ တပးရငး့မ္ာ့ပါွငးပါသညး၈73ဇနးနွါရီလ ဿ၃ ရကး ေန႔လညး 
ပုိငး့တျငး အရပးသာ့မ္ာ့စုေွ့လြ္ကးရြိေသာ မုိငး့ဧရိယာအလညး တညးံတညးံရြိ ပယငး့ 
လုပးကျကးကို ေလေၾကာငး့မြ ဦ့တညးတုိကးခုိကး ခဲံေသာေၾကာငးံ ထိခိုကးပ္ကးစီ့ဆဵု့ရႈဵ့မႈမ္ာ့ 
ပုိမို်ဖစးေပ၍ေစခဲံပါသညး၈ ဿ ဦ့ ေသဆဵု့၊ ၁ ဦ့ ်ပငး့ထနးစျာ ဒဏးရာရရြိသညးအထိ 
်ဖစးခဲံရသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး အရပးသာ့ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ ဤသုိ႔်ဖငးံ 
အရပးသာ့မ္ာ့မြာ ၁ငး့ေဒသကိုစျနး႔ချာခဲံၾကရသညး၈ ပယငး့နြငးံေရႊလုပးကျကးေဒသမြ 
အရပးသာ့နြငးံ လုပးကျကးလုပးသာ့မ္ာ့ကို ကူညီကယးဆယးေရ့အစီအစဥးအာ့ ဇနးနွါရီလ 
(ဿ၄) ရကးေန႔တျငး ေကအိုငးေအ အရာရြိမ္ာ့နြငးံ ်ပဳလုပးေသာအစညး့အေွ့တျငး 
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေ်မ်ပငးတုိကး ပျမဲ္ာ့ေၾကာငးံ ေကအိုငးေအ တပးဖျ႕ဲမ္ာ့အေနနြငးံ 

                                                           
73  http://www.kachinlandnews.com/?p=28170 
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အရပးသာ့မ္ာ့ကို ဆကးလကးကာကျယးေပ့နုိငး်ခငး့ မရြိေတာံ သ်ဖငးံေဒသ တျငး့မြ 
ထျကးချာသငံးၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ အရပးသာ့မ္ာ့ကို အသိေပ့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး 
ဘာသာေရ့ ေကားမတီမ္ာ့မြ ်ပဳစုထာ့ေသာ စာရငး့မ္ာ့အရ အရပးသာ့လူဦ့ေရ ၀,ဿ၄ွ 
ရိြေၾကာငး့သိရိြရသညး၈74 ကယးဆယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိလညး့ ထိုေကားမတီမြပငး 
ဆုဵ့်ဖတး၇ ဦ့ေဆာငး ်ပဳလုပးေပ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုညေနပိုငး့မြာပငး အရပးသာ့ အမ္ာ့ 
အ်ပာ့မြ ပယငး့ေမြားမြ စတငးထျကးချာခဲံၿပီ့ တနာရီ အကျာအေွ့ခနး႔တျငး ရြိေသာ နမး့ကျမး့ 
ေရႊေမြားတျငး ညအိပးခဲံၾကသညး၈ 

ဇနးနွါရီလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အရပးသာ့မ္ာ့မြာ ပယငး့ေမြား ကယးဆယးေရ့ 
လုပးငနး့စတငးရနးအတျကး တေနရာတျငး စုေေွ့ခံဲၾကသညး၈ ၁ငး့စုရပးေနရာကို ဦ့တညး 
ကာ ေန႔လညး ၀ နာရီခနး႔မြစတငး၊ ်မနးမာစစးတပး က လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတး 
တုိကးခုိကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အရပးသာ့မ္ာ့အေနနြငးံ ေၾကာကးလနး႔တၾကာ့ ရတနာေ်မမြ 
ခ္ကး်ခငး့စျနး႔ချာေစခံဲပါသညး၈ ဤသုိ႔်ဖငးံ အရပးသာ့ ၀ွွွ ေက္ားခနး႔မြာ အလဵ်ဖဴမ္ာ့ကို 
ကိုငးေဆာငးလ္ကး ေ်မာကးဖကး ယျနး့ယျနး့ ေလြဆိပးငယးတခုရြိရာ တနုိငး့ေခ္ာငး့နေဘ့    
ေပါကးွရျာသို႔ ထျကးချာ လာခဲံၾကပါသညး၈ ၁ငး့ရျာမြတဆငးံ ေလြစီ့လြ္ငး တနိုငး့ၿမိဳ႕ 
သို႔ေရာကးႏုိငးသညး၈ ကယးထုတးလာေသာ အရပးသာ့မ္ာ့မြာ နမး့ကျမး့ေရႊေမြားက  ်ဖတး၊ 
ေကအုိငးေအ အေကာကးချနးဂိတးစခနး့ရြိ ေပါကးွ အနီ့သို႔  ေရာကးရြိလာၾကပါသညး၈ 
်မနးမာ စစးတပး၌ ေပါကးဝဂိတးစခနး့တျငး က္ဴ့လျနး   ေသာ စစးရာဇဝတးမႈႀကီ့တျငး 
တဖကးတလမး့မြ ေက္ာငး့စာ့ရိတး ရရြိရနး ထိုဂိတး၉ ကူညီလုပးကိုငးေပ့ေနေသာ 
ေက္ာငး့သာ့ ဿ ဦ့75 အပါအွငးအရပးသာ့ ၃ ဦ့ နြငးံ ေကအိုငးေအစစးသာ့ ၂ ဦ့တုိ႔ကို76 

                                                           
74 Statement made by one of the leaders of the religious committee, the main civilian 
body representing miners in Pa Yin Maw area and alsostatements of other witnesses 
who personally experienced in this incident. 
75 Nhkum Sut Ring Tu Awng အငးချနးဆျတးရိနး   ေအာငး       
   Myi Tung Sau Ting မိတုဵေဆာမးတိနး ံ 
76 Jum La Ra ဂ္ဳမး လေရာ၇ 
   Labang Seng Li Awng လဘနး ဆုိငး့လီေအာငး၇ 
   Shan Lay ရြမး့ေလ့၇ 
   (unknown)         ၊ 
   Myi Tung Sau Ting မိတုဵေဆာမးတိနး႔  
   Nhkum Sut Ring tu Awng အငးချနးဆျတးရိနးတူ့ေအာငး 
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သုဵ႔ပနး့အ်ဖစး အရြငးဖမး့ဆီ့ၿပီ့ေနာကး သတး်ဖတးကာ အေကာကး ချနးဂိတးကို သိမး့ပုိကး 
ထာ့လုိကးသညး၈77  

                      (   ) 

တုိငး့ရငး့သာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ အမုနး့ပျာ့ေရ့ကုိ ဖနးတီ့သညးံအေနနြငးံ ်မနးမာ 
စစးတပး အရာရြိမ္ာ့သညး ေကအိုငးေအ စစးသာ့မ္ာ့နြငးံ ကခ္ငး အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ 
သတး်ဖတးရနး လီဆူ့်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ကို အမိနး႔ေပ့ေစခိုငး့ ခဲံပါသညး၈78 ၁ငး့အ်ဖစး 
အပ္ကးမြာ ပယငး့ေမြားမြ ထျကးချာလာေသာ လူ ၀ွွွ ေက္ား ဆမတးဂိတးအနီ့သုိ႔ 
မေရာကးမီ တရကးအလုိ ဇနးနွါရီ (ဿ၄) ရကးေန႔ မနကးတျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
ဤသညးမြာ စစးရာဇွတးမႈေ်မာကးၿပီ့ စစးသုဵ႔ပနး့မ္ာ့ကို မသတး်ဖတးရဟု တာ့်မစး 
ထာ့သညးံ ဂ္ီနီဗာကျနး့ဗငး့ရြငး့ကုိ အတိအလငး့က္ဴ့လျနး ေဖာကးဖ္ကး်ခငး့်ဖစးသညး၈79 

                                                                                                                            
 
77  he s a emen  of an eye wi nesses, in e viewed by  he    ’s Wa    imes  vidence 
Collection Group. 
78 Ditto 
79 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949 
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ကယးထုတးလာေသာ အရပးသာ့မ္ာ့မေရာကးမီ ေမားေတားဆိုငးကယး်ဖငးံ 
ေရာကးရြိလာသူ နြစးဦ့ မြာလညး့ လကးလုပးမုိငး့တလဵု့ (Improvised Explosive Device 
IED) ေပါကးကျမဲႈေၾကာငးံ ေသဆဵု့ခဲံရသညး၈ ေရာကးရြိလာေသာ အရပးသာ့မ္ာ့သညး 
ထိုေနရတျငး ညအိပးရပးနာ့ခဲံသညး၈ ေနာကးတေန႔ ဇနးနွါရီလ (ဿ၆) ရကးေန႔တျငး 
အရပးသာ့ကုိယးစာ့လြယးနြစးဦ့က ်မနးမာစစးတပးကုိ သျာ့ေရာကး ေတျ႕ဆုဵညြိနႈိငး့ 
ေဆျ့ ေႏျ့အၿပီ့ ဆမတးဂိတးမြ အမ္ိဳ့သမီ့နြငးံကေလ့ အေယာကး ၄ွွ ခနး႔၇ ဒဏးရာ 
ရထာ့သူမ္ာ့နြငးံ သကးႀကီ့ရျယးအို ၂ွ ခနး႔ တုိ႔အာ့ တနုိငး့ၿမိဳ႕ဆီသို႔ ဦ့တညးရာ 
ေပါကးွရျာသို႔ ထျကးချာချငးံ်ပဳခံဲသညး၈ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့ အပါအွငး           
လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့မြတဆငးံ       ေဒသခဵမ္ာ့ ၇ ႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ စာနယးဇငး့ 
သမာ့မ္ာ့သညး ်ဖစးေပ၍ေနခံဲေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ သတငး့ ရရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

်မနးမာစစးတပးမြ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့လူသာ့ဒိုငး့သဖျယး အသဵု့်ပဳ်ခငး့ 

်မနးမာစစးတပး၏ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ တာ့ဆီ့ပိတးပငးထာ့ခဲံေသာ ေနရာသညး 
စမတးစခနး့ဟုေခ၍ေသာ ေကအုိငးေအ၌ စခနး့ေဟာငး့်ဖစးသညး၈ ်မနးမာစစးတပးမြတး 
တိုကးခိုကးသိမး့ပိုကးထာ့ေသာေနရာ်ဖစးသညး၈ ထိုေနရာသညး ်မနးမာစစးတပးနြငးံ 
ေကအိုငးေအတပးမ္ာ့ၾကာ့တျငး တညးရြိသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ ်မနးမာစစးတပးသညး ၁ငး့တုိ႔အာ့ 
ေကအိုငးေအတပး    ၏ တနး်ပနးတုိကးခုိကးမႈ                                 အတာ့ 
အဆီ့ အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳခဲံသညး၈ ၁ငး့မြာ ်မနးမာစစးတပးအေနနြငးံ လူသာ့ဒုိငး့သဖျယး အသုဵ့ 
်ပဳခဲံသညးဟု ယူဆႏိုငး ေပသညး၈ 
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်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ။တုိ႔စစးတပးထိနး့ခ္ဳပးထာ့ရာ ေဒသနြငးံ 
ေကအိုငးေအတပးမ္ာ့ ထိနး့ခ္ဳပး ထာ့ရာနယးေ်မအာ့ စညး့်ခာ့ထာ့သညးံ အသကး 
အႏၱရာယးရြိေသာေ်မ်မြဳပးမုိငး့မ္ာ့ေထာငးထာ့ရာ ဧရိယာ အတျငး့ သုိ႔လညး့ အရပးသာ့ 
မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးဆုတးခုိငး့ခဲံေသ့သညး၈ တနုိငး့ၿမိဳ႕ သုိ႔ေရာကးႏိုငးသညးံ ၁ငး့ေတာလမး့ 
ကု ိ မုိငး့ချနးလမး့ ဟုေခ၍ၾကသညး၈ ၁ငး့မြာ တနုိငး့ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာကးရြိႏုိငးေသာ အတုိဆဵု့ 
်ဖတးလမး့ ်ဖစးေသားလညး့ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ လျနးခဲံသညးံနြစးေပါငး့ 
မ္ာ့စျာကတညး့က အသုဵ့မ်ပဳဘဲ ထာ့သညးံ လမး့ေဟာငး့တခု်ဖစးသညး၈ ထိမုိုငး့ချနးလမး့ 
တေလြ္ာကးတျငး ေ်မ်မြဳပးမုိငး့မ္ာ့ရြိေၾကာငး့ အရပးသာ့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့က သိထာ့ 
ၾကသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ်မနးမာစစးတပးက ေ်မ်မြဳပးမုိငး့မ္ာ့ကို ရြငး့လငး့ရနးနြငးံ ေကအိုငးေအ 
တပးမ္ာ့၌ တနး်ပနးတုိကးခုိကး်ခငး့မြ တာ့ဆီ့ရနး ၁ငး့တုိ႔ကုိ ်မနးမာစစးတပးက အသုဵ့ခ္ခဲံ 
သညးဟ ု အရပးသာ့မ္ာ့က နာ့လညး ထာ့ခဲံၾကသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ၁ငး့လမး့တျငး 
ေ်မ်မြဳပးမုိငး့မ္ာ့ကို နငး့မိနုိငးသညးံ အႏၱရာယးရြိမြနး့သိေသားလညး့80  ်မနးမာစစး 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို မလျနးဆနးွဵံ သ်ဖငးံ လုိကးနာခဲံရသညး၈ ကဵဆို့စျာပငး အရပးသာ့ 
အမ္ာ့စုမြာ ်မနးမာစစးတပးက ၁ငး့တုိ႔ကု ိ သျာ့ခုိငး့ေသာဤလမး့တျငး ေ်မ်မြဳပးမုိငး့မ္ာ့ 
ေထာငးထာ့သညးကုိ မသိရြိၾကေပ၈ သုိ႔်ဖစး၊ အ်မနးဆုဵ့တနုိငး့ၿမိဳ႕ သုိ႔ေရာကးလိုေဇာ်ဖငးံ 
၁ငး့ မုိငး့ချနးလမး့ အတုိငး့ အရဲစျနး႔၊ သျာ့ခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

                                                           
80 Interview of victim witness by the WCECG  
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 ်မနးမာစစးတပးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ၁ငး့ဧရိယာမြာ ရြငး့လငး့ၿပီ့ ်ဖစးေၾကာငး့နြငးံ 
ေကအိုငးေအတပးမ္ာ့ မရြိေတာံေၾကာငး့ လူထုကုိကိုလြညးံစာ့ ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤလမး့ 
ေၾကာငး့မြာ ရြငး့လငး့ၿပီ့သာ့အမြနး်ဖစးပါက ထိုလမး့ေၾကာငး့အတုိငး့ လူထုကုိ ၁ငး့တုိ႔ 
ကုိယးတုိငး ဦ့ေဆာငး၊ တႏိုငး့ၿမိဳ႕ထိ ပို႔ေဆာငးရနး ်မနးမာစစးတပးတျငး တာွနးရြိသညး 
မဟုတးပါလာ့၈ ကဵဆို့မုိ့ေမြာငး က္စျာ ဤကဲံသုိ႔ မ်ဖစးခဲံပါ၈ ်မနးမာစစးတပးက အရပးသာ့ 
မ္ာ့အာ့ ဆမတးဂိတးမြ ေပါကးွရျာသို႔ ပဵုမြနးလမး့ေၾကာငး့ အသုဵ့်ပဳ၊သျာ့ချငးံမ်ပဳခံဲသလို 
ေပါကးွမြ တနုိငး့သုိ႔ ေလြမ္ာ့်ဖငးံ ထျကးချာရနးလညး့ ချငးံမ်ပဳခဲံပါ၈ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ 
ေနာကး်ပနးလြညးံေစၿပီ့ အႏၱရာယးမ္ာ့ေသာ မိုငး့ချနးလမး့အတုိငး့ သျာ့ေစ ခဲံသညး၈ 
ဤသုိ႔်ပဳ်ခငး့ အာ့်ဖငးံ ်မနးမာစစးတပးအေနနြငးံ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ကျငး့ ထဲသို႔ 
်ဖတးေလြ္ာကးခုိငး့ခဲံကာ ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကး လြညးံစာ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဤသညးမြာ 
်မနးမာစစးတပးမြ စစးရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနးေၾကာငး့ ခုိငးမာေသာ အေထာကးအထာ့ 
တခုပငး်ဖစးသညး၈ 

ကဵအာ့ေလ္ားစျာပငး အရပးသာ့မ္ာ့မြာ လမး့တွကး၉ ေကအိုငးေအ စစးသာ့ 
မ္ာ့နြငးံေတျ႕ကာ ေ်မ်မြဳပးမုိငး့မ္ာ့်မဳပးႏြဵထာ့ေၾကာငး့ အသိေပ့ၿပီ့                
ေနာကး်ပနးလြညးံေစခဲံသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ အရပးသာ့မ္ာ့သညး မူလေနရာ ဆမတး 
ဂိတးအနီ့သုိ႔ ်ပနးဆုတးခဲံသညး၈ အကယး၊ ်မနးမာစစးတပး တာ့ဆီ့ပိတးပငးထာ့ေသာ 
ဆမတးဂိတးကို်ဖတးသျာ့ေသာလမး့သညး ေပါကးွ ရျာအထိ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့မ္ာ့ ကငး့ရြငး့ 
ေသာလမး့်ဖစးသညး၈ 
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ကဵဆို့စျာပငး ဆမတးဂိတးရြိ ်မနးမာစစးတပးသညး အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ေပါကးွ  
ရျာသုိ႔ အႏၱရာယး ကငး့ေသာလမး့မြ သျာ့ချငးံမ်ပဳဘေဲနခံဲ်ပနးသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံပငး အရပး 
သာ့မ္ာ့မြာ နမး့ကျမး့ေရႊေမြားနြငးံ ဆမတးဂိတးၾကာ့ရြိ လမး့ေၾကာငး့ေပ၍တျငး (ှှ) 
ရကးခနး႔ၾကာေအာငး ပိတးမိေနခံဲရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ၁ငး့ေနရာမြာ အရပးသာ့မ္ာ့ ဇနးနွါရီ 
(ဿ၅) ရကးေန႔မြ စတငး ပိတးဆို႔ထာ့ ခဵခဲံရသညးံ ေနရာပငး်ဖစးသညး၈ ေဖေဖားွါရီလ(၅) 
ရကးေန႔တျငး ေနာကးဆုဵ့ အသုတ  အရပးသာ့မ္ာ့လျတးလာသညံးအခ္ိနးထ   ်မနးမာ 
စစးတပးသညး ေနစဥ  လူ ဿွွနႈနး့ခနး႔ ကိုသာ သျာ့ချငံး်ပဳခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈81 ထိုအခ္ိနးမြ 
်မနးမာစစးတပးသညး လူထုအာ့ ဆမတးဂိတးမြ ေပါကးွသုိ႔ ပုဵမြနးလမး့ေၾကာငး့အတုိငး့ 
သျာ့ချငးံ်ပဳခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

                                                           
81 Statements of victims witnesses, interviewed and collected by WCECG of LAN Soe 
Thu Aung. All amber miners trapped in Kachin conflict escape. Mizzima. February 8, 
2018. http://www.mizzima.com/news-domestic/all-amber-minerstrapped-kachin-
conflict-escape . Accessed March 13, 2018 
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်မနးမာစစးတပး၌ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ၇ ေပ္ာကးဆဵု့ေစမႈ၇ လူမဆနးစျာ်ပဳမႈ နြငး ံချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ 

 ဇနးနွါရီလ (ဿ၅) ရကးေန႔တျငး ်မနးမာစစးတပးသညး လကးနကးမဲ ံ အရပးသာ့ 
မ္ာ့ကို ေတျ႕လြ္ငးေတျ႕်ခငး့ ေသနတးမ္ာ့်ဖငးံ ခ္ိနးရျယး၊ ၿခိမး့ေ်ခာကး  အားဟစးမႈမ္ာ့ 
်ပဳလုပးခံဲသညး၈“လကးရြိေနရာမြာပဲ တိတးတိတးဆိတးဆိတး ရပးေနၾက၇ ဒါ စစး်ဖစးေနတဲံဇုနး၇  
အမိနး႔မနာခဵရငးပစးသတးခဵရမယး” စသ်ဖငးံ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဲံသညး၈ ပရုိတုိေကာ အမြတး(ှ) 
ပုဒးမ ၁၃ အရ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ေလ့စာ့စျာကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈ ေပ့ရမညးံ အစာ့ 
(၁)ႀကိမးေ်မာကး ဂ္ီနီဗာကျနးဗငး့ရြငး့ကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

အရပးသာ့မ္ာ့သညး တာ့ဆီ့ပိတးဆို႔ထာ့ခဵရေသာေနရာမြ                 
်မနးမာစစးတပးစခနး့ွငး့ အတျငး့သုိ႔ ေခ၍ေဆာငးသျာ့်ခငး့ခဵရေသာ ကခ္ငးနြငးံ ရခုိငးလူမ္ိဳ့ 
တခ္ိဳ႕မြာ ထိုအခ္ိနးကတညး့ကပငး လုဵ့ွ ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ ခဲံသညး၈82 တခ္ိနးထမဲြာပငး 
ေကအုိငးေအတပးဖျဲ႕ွငး်ဖစးသညးဟ ု သဵသယ ်ဖစးခဵရေသာ အရပးသာ့ အခ္ိဳ႕ကုိ ်မနးမာ 
စစးတပးအရာရြိမ္ာ့က ၿခိမး့ေ်ခာကး စစးေဆ့ခဲံသညး၈ ၁ငး့သဵသယရြိသူမ္ာ့ကို အွတး 
ဗလာ်ဖငးံ လမး့ေလြ္ာကး ေစ်ခငး့်ဖငးံ လူမဆနးစျာၿခိမး့ေ်ခာကးဆကးဆဵခဲံသညး၈ ၂ ေယာကး 
တတျခဲျ၊ဲ ညြဥး့ပမး့နြိပးစကး စစးေဆ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာစစးတပး                   အမ္ိဳ့ 
သမီ့မ္ာ့အာ့ စစးေဆ့ရြာေဖျရာတျငး ခႏၶာကုိယးမ္ာ့ ကုိ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ စမး့သပး 
ကိုငးတျယး၇ စစးေဆ့်ခငး့်ဖငးံလိငးပုိငး့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူမႈမ္ာ့ကို ်ပဳက္ငးံ ခဲံသညး၈ 

ထုိ႔အ်ပငး ေရႊႏြငးံပယငး့တူ့ေဖားေရ့လုပးသာ့မ္ာ့ တာ့ဆီ့ပိတးဆို႔ ခဵထာ့ရစဥး 
်မနးမာစစးတပးသညး ၁ငး့တုိ႔ ပုိငးဆုိငးေသာ ပယငး့မ္ာ့၇ မုိဘုိငး့ဖုနး့မ္ာ့၇ ေမားေတား 
ဆုိငးကယးမ္ာ့၇    ဆျဲႀကိဳ့မ္ာ့၇ ပိုကးဆဵမ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့ အသုဵ့အေဆာငးပစၥညး့မ္ာ့ကုိ 
မတရာ့သိမး့ယူခဲံသညး၈ ဤကဲံသုိ႔ ဓာ့်ပတိုကးသကဲံသုိ႔ သိမး့ယူမႈမ္ာ့မြာ တုိငး့ရငး့သာ့ 
နယးေ်မမ္ာ့တျငး ်ပဳလုပးေသာ စစးဆငးေရ့မ္ာ့အတျငး့ ်မနးမာစစးတပးမ္ာ့အေန်ဖငးံ         
်ပဳက္ငးံၿမဲ ်ဖစးသညးံ လုယကးမႈေ်မာကးေသာ ်ပစးမႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

စစးမကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ တုိငး့်ပညးတျငးေနထုိငး လငးံကစာ့ လူတေယာကး 
အေနနြငးံ မိသာ့စုနြငးံ စာေပ့စာယူ ်ပဳရနး၇ ဆကးသျယးရနး၇ သတငး့အေပ့အယူ်ပဳလုပးရနး 
မညးသညးံအဟနး႔အတာ့မြ္ မ်ပဳလုပးရနးမြာ စစးမကးဖကးၿပိဳငးေန သူ အာ့လဵု့ လုိကးနာ 

                                                           
82Interview of victim witnesses by the WCECG 
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ေစာငံးထိနး့ရမညံး က္ငံးွတး်ဖစးသညး၈83 ပိတးဆုိ႔ခဵ အရပးသာ့မ္ာ့ထဵမြ မုိဘိုငး့ဖုနး့ 
မ္ာ့သိမး့ယူ်ခငး့ မြာ ၁ငး့တို႔၌ မိသာ့စုနြငံး ဆကးသျယးရနး အချငးံအေရ့ကုိ ်မနးမာ 
စစးတပးက ေ်ပာငးေ်ပာငးတငး့တငး့ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

ညြဥး့ပမး့နြိပးစကး်ခငး့ 

ပိတးဆို႔ခဵ အရပးသာ့မ္ာ့သညး စာ့နပးရိက၏ာအေထာကးအပဵံမ္ာ့ လုဵ့ွမရရြိခဲံ 
သညးံအ်ပငး ခ္ကး်ပဳတးချငးံ လညး့မေပ့ခံဲေပ၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ၁ငး့တုိ႔ အေနနြငံး ပတးွ နး့ 
က္ငးအနီ့အနာ့တျငး ရြာေဖျေတျ႕ရြိခဲံသညးံ ငြကးေပ္ာ ရုိငး့ဖူ့မ္ာ့ကုိသာ ရြာေဖျစာ့ 
ေသာကးခဲံရသညး၈ ေသာကးသုဵ့ေရလုဵ့ွ မရြိ သ်ဖငးံလညး့ ပိတးဆို႔ခဵ အရပးသာ့မ္ာ့မြာ 
က္နး့မာေရ့ထိခိုကးမႈ ဆို့ရျာ့စျာ ခဵစာ့ခဲံၾကရသညး၈ ဤသညးမြာလညး့ ဂ္ီနီဗာ 
သေဘာတူညီခ္ကးကကို ေဖာကးဖ္ကး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈84 ရဵဖနးရဵခါ ပိတးဆို႔ခဵ အရပးသာ့ 
မ္ာ့ကို စကာ့လုဵ့ွမေ်ပာဆုိဘဲ ၁ငး့တုိ႔ ေရြ႕ေမြာကး တျငး နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာ မတးတပး 
ရပးခုိငး့်ခငး့်ဖငးံလညး့ ်မနးမာစစးတပးမြ ညြဥး့ပမး့ခဲံသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ၁ငး့တုိ႔ကုိ အခ္ိနးမ္ာ့စျာ 
ဒူ့ေထာကးခုိငး့ထာ့်ခငး့်ဖငးံလညး့ ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာခဵစာ့ထိခုိကးမႈ ရြိေအာငး ညြဥး့ဆခဲဲံသညး၈ 
အရပးသာ့မ္ာ့အေနနြငးံ အငးနးအယးလးဒီ အစုိ့ရနြငးံ ်မနးမာစစးတပးထဵမြ လူသာ့်ခငး့ဆုိငးရာ 
အကူအညီ လုဵ့ွ ရရြိ်ခငး့မရြိဘဲ ကာ့လမး့ေပ၍တျငးသာ ေန႔ေန႔ညည ေနခဲံရသ်ဖငးံ ေန႔အခါ 
ပူ်ပငး့ေသာေနဒဏးနြငးံ ညအခ္ိနးတျငး ခ္မး့စိမးံမႈဒဏးကုိ ခါ့စညး့ခဵစာ့ခဲံၾကရသညး၈ 
ဤသညးမြာလညး့ ညြဥး့ပမး့မႈ နြိပးစကးမႈေ်မာကးေသာ အ်ပဳအမူပငး၈ 

နုိငးငဵတကာဥပေဒအရ ညြဥး့ပမး့နြိပးစကးမႈမြာ လူသာ့်ဖစးတညးမႈကုိ ဆနး႔က္ငး 
ေသာ ဆုိ့ရျာ့်ပငး့ထနးသညး ံ ်ပစးမႈႀကီ့တခု်ဖစးသညး၈ ၁ငး့တာ့်မစး ခ္ကးမြာ ေရြ့မဆျကပငး 
ခ္ကး်ခငး့လုိကးနာရမညးံ ဥပေဒ်ဖစးၿပီ့ ကမၻာေပ၍ရြိ မညးသညးံ နိုငးငဵမဆုိ ၁ငး့ဥပေဒ၌ 

                                                           
83 Commentary on the Geneva Convention of 12, August 1949; published under the 
general editorship of Jean S. PICTET . Doctor of Laws Directorfor General Affairs of the 
International Committee of the Red Cross: Geneva Convention: Relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War. 
84 ART. 55. -To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has 
the duty of ensuring the food and medical supplies of thepopulation; it should, in 
particular, bring in the necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the 
resources of the occupied territoryare inadequate. 
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ေလ့နကးမႈကုိ အသိအမြတး်ပဳကာ ခ္ိဳ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးသူ မ္ာ့အာ့ အ်ပစးေပ့အေရ့ 
ယူ်ခငး့မြ ကငး့လျတးချငးံ်ပဳ မထာ့ေပ၈ ညြဥး့ပမး့နြိပးစကးမႈကုိ ဂ္ီနီဗာသေဘာတူညီခ္ကး 
ပုဒးမ ၀ အပါအွငး နိုငးငဵတကာလူသာ့ခ္ငး့ဆုိငးရာဥပေဒနြငးံ အဓိကက္ေသာ 
လူ႔အချငးံအေရ့ ဥပေဒမ္ာ့၇ ေၾကညာစာတမး့မ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့တာ့်မစးထာ့သညး၈ 

သုိ႔်ဖစးရာ ်မနးမာစစးတပးအေနနြငးံ ညြဥး့ပမး့နြိပးစကးမႈမ္ိဳ့စုဵကုိ တစုိကးမတးမတး 
ထပး်ပနးတလဲလဲ က္ဴ့လျနး ေနသညးဆို်ခငး့မြာ သဵသယ်ဖစးစရာ မရြိပါ၈ ေနာကးဆကးတျဲ 
ေသဆဵု့မႈမ္ာ့၇ အစေပ္ာကးမႈမ္ာ့ကို ်ဖစးေပ၍ေစသညးံ ်မနးမာစစးတပးနြငးံလုဵ်ခဵဳေရ့ 
တပးဖျ႕ဲမ္ာ့က္ဴ့လျနးခဲံေသာ ပိတးဆုိ႔ထိနး့ခ္ဳပးထာ့မႈ မ္ာ့မြာ သိသာ ထငးရြာ့လျနး့သညးံ 
ညြဥး့ပမး့နြိပးစကးမႈမ္ာ့ပငး ်ဖစးသညး၈ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့ကို ်ငငး့ပယး်ခငး့ ႏြငး ံNLD အစုိ့ရ ၌ တာဝနးရြိမႈ 

ဿွှ၄ ဇျနးလ ၆ ရကးေန႔တျငး ကေနဒါေရာကး ်မနးမာနိုငးငဵသာ့ တဦ့၌ 
ေမ့ချနး့ကို ေ်ဖၾကာ့ရာတျငး နုိငးငဵေတား အတုိငးပငးခဵပုဂၐိဳလးက ၁ငး့အေနနြငးံ တနုိငး့ၿမိဳ႕ 
နယးရြိ ပယငး့နြငးံေရႊေမြားမ္ာ့ရြိ တူ့ေဖားေရ့ လုပးသာ့မ္ာ့ နစးနာခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့အေၾကာငး့ 
သတငး့မရေသ့ေၾကာငး့နြငးံ ၁ငး့တုိ႔ကု ိ ထုိေဒသထဲမြ မညးသူက ထျကးချာရနး အမိနး႔ 
ေပ့ခံဲသညးဆို်ခငး့အပါအွငး အ်ခာ့ကိစၥမ္ာ့ကို ဆကးလကးစုဵစမး့သျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈85 ဤ်ဖစးရပးမြာ ဿွှ၄ ဇျနးလ ှ၂ ရကးေန႔ ေနာကးဆဵု့ ထာ့၊ ်မနးမာစစးတပးမြ 
ေရႊႏြငးံပယငး့ တူ့ေဖားေရ့လုပးသာ့မ္ာ့ကို ေဒသတျငး့မြ ထျကးချာရနး ရာဇွတးမႈ 
ေ်မာကးသညးံ ၿခိမး့ေ်ခာကးစာမ္ာ့ကို ရဟတးယာဥးမြ ႀကခဲ္ၿပီ့ေနာကး ်ဖစးေပ၍ခံဲ 
်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ကဵဆို့မုိ့ေမြာငးက္စျာပငး ်မနးမာစစးတပးက စစးရာဇွတး်ပစးမႈ တသီတတနး့ 
ႀကီ့ကု ိ က္ဴ့လျနးၿပီ့ခဲံသညးံ ဿွှ၅ ခုနြစး၇ ေဖေဖားွါရီလ (၅) ရကးေန႔အထ ိ သမၼတ 
ဦ့ထငးေက္ားနြငးံ နုိငးငဵေတားအတုိငးပငးခဵ ေဒ၍ေအာငးဆနး့ စုၾကညး ေခါငး့ေဆာငးသညးံ 
အစုိ့ရအေန်ဖငးံ အႏၱရာယးဇုနးအတျငး့မြ အသကးရြငးသနးချငးံ၇ လျတးလပးချငးံ နြငးံ 
လု ဵ   မႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရေသာ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ခ္ကး်ခငး့ကူညီ 
ကယးဆယးရနး ထိေရာကးေသာ မညးသညးံ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ၇ ်ပညးနယးအဆငးံအေရ့ယူ 
ေဆာငးရျကးမႈမြ္ မ်ပဳခံဲ၈ ထုိ႔အ်ပငး စစးရာဇွတး်ပစးမႈ က္ဴ့လျနးခဵရေသာ ဒုက၏သညးမ္ာ့ကို 
မညးသညး ံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အေထာကးအပဵံ အကူ အညီမြ္ မ်ပဳလုပးေပ့ခံဲေပ၈ 

                                                           
85 https://www.rfa.org/burmese/news/dassk-canada-06102017071542.html 
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ဤဆုိ့ရျာ့လြသညးံ အ်ဖစးအပ္ကးကုိ အေၾကာငး့်ပဳ၊ ်မနးမာစစးတပးမြ စစးရာဇွတးမႈ 
ခ္ိဳ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကုိ ယေန႔ အခ္ိနးထိ ဥပေဒေၾကာငး့အရ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူ်ခငး့ 
မရြိေသ့ေသာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဦ့ေဆာငးသညးံ အငးနးအယးဒီ အစုိ့ရသညး 
နုိငးငဵတကာ ဥပေဒ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့်ဖစးေသာ အထကးလူႀကီ့အမိနး႔ေပ့တာွနးရြိမႈ သေဘာ 
တရာ့အရ တာွနးခဵရေပေတာံမညး၈ 

ွနးႀကီ့ခ္ဳပးေဒါကးတာခကးေအာငး ဦ့ေဆာငးေသာ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ 
အဖျ႕ဲခ္ဳပးလႊမး့မို့ထာ့ေသာ ကခ္ငး်ပညး နယး အစုိ့ရအေနနြငးံလညး့ ်မနးမာ စစးတပးက 
အရပးသာ့ ၁ွွွ ခနး ံအာ့ ၁ငး့ေဒသအတျငး့ တာ့ဆီ့ပိတးဆို႔ ထာ့ခဲံသညးံသတငး့ကို 
အနညး့ဆုဵ့၁ငး့တုိ႔ပါတီမြ အမတးဦ့ေဇားွငး့နြငးံ ဦ့လငး့လငး့ဦ့တို႔ သတငး့ေပ့ခ္ကးအရ 
မလျဲမေသျသိေနမညး ်ဖစးသညး၈ 

အကယး၊ ၁ငး့တုိ႔ အငးနးအယးလးဒီအစုိ့ရကုိယးတုိငး လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈဆုိငးရာ 
အကူအညီမ္ာ့ မေပ့ႏိုငး သညးံတုိငး ကခ္ငးနြစး်ခငး့အသငး့ေတား၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
ညြိနႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈအဖျဲ႕၇ မ္ိဳ့ရြာဇငးလျနး့ အစရြိသညးံ လူမႈေရ့၇ ဘာသာေရ့အသငး့ 
     မ္ာ့၌ ကူညီကယးဆယးရနးႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ကို အေထာကးအကူ်ပဳေပ့ 
သငံးသညး၈ ကဵဆို့စျာပငး ဤသုိ႔မ်ဖစးခဲံပါ၈ ်မနးမာ စစးတပးသညး စစးရာဇွတး်ပစးမႈမ္ာ့ 
က္ဴ့လျနးသညးံ အဓိကအဖျဲ႕အစညး့ ်ဖစးသညး၈ ၁ငး့အ်ပငး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီ အဖျ႕ဲ 
ခ္ဳပးဦ့ေဆာငးေသာ အစုိ့ရသညးလညး့ေကာငး့ ်ပညးနယးနြငးံ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ 
ဥပေဒ်ပဳ လႊတးေတားမ္ာ့ အေနနြငးံလညး့ေကာငး့ ၁ငး့တုိ႔၌တာွနးရြိမႈကုိပါ တာွနးခဵရ 
ေပလိမးံမညး၈ အဘယးံေၾကာငးံ ဆုိေသား အရပး သာ့ ၁ွွွ ခနး ံ၌ နစးနာခဵစာ့ရမႈ 
မ္ာ့သကးသာ ေစေရ့အတျကး မညးသို႔ေသာ ထိေရာကး     လုပးေဆာငးမႈမ္ိဳ့ကိုမြ္ 
ႏုိငးငဵေတားအေန်ဖငးံ ်ပဳလုပးမေပ့ခဲံသညးံအ်ပငး က္ဴ့လျနး ေဖာကးဖ္ကးသူ ်မနးမာစစးတပး 
ကုိလညး့ တညးဆဥဲပေဒအရ မညးသို႔မြ္ ယခုထကးထ ိအေရ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့ မရြိခဲံေပ၈ 
နုိငးငဵေတားအဖျဲ႕အစညး့ အာ့လုဵ့အေနနြငးံ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့အတျကး လူမိုကးအာ့ေပ့ 
မ္ာ့ပငး ်ဖစးေနခံဲ ေပသညး၈ 

ေနာကးဆုဵ့ေဖား်ပခံဲသညးံအတုိငး့ ပိတးဆို႔ခဵအရပးသာ့မ္ာ့၌ ဆငး့ရဲ ဒုက၏မ္ာ့မြာ 
အရပးဖကး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အပါအွငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာ အကူအညီေပ့မႈမ္ာ့ကုိ 
်မနးမာစစးတပး၌ တာ့ဆီ့ပိတးပငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပုိမိုဆုိ့ွါ့ ခဲံရသညး၈ စစးဖကးနြငးံ 
အရပးဖကးအာဏာပိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၌ လူသာ့ခ္ငး့ ဆုိငးရာအကူအညီေပ့ရနး 
ေနြာငးံေနြ့မႈ၇ တာ့ဆီ့ပိတးဆို႔မႈမ္ာ့မြာ တုိငး့ရငး့သာ့ ေဒသမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့ေနေသာ 
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ပဋိပက၏မ္ာ့အတျငး့ အစဥးအ်မဲ်မငးေတျ႕ေနၾက ပုဵမြနးကိစၥရပး တခုကဲံသုိ႔ပငး်ဖစးေန ေပေတာံ 
သညး၈ 

ဂ္ီနီဗာသေဘာတူညီခ္ကးရႈေဒါငးံမြ ဥပေဒေၾကာငး့အရသဵု့သပးခ္ကးအက္ဥး့၈ 

ေမားေတားဆိုငးကယးမ္ာ့၇ ကုနးတငးေလားရီကာ့မ္ာ့အသုဵ့မ်ပဳရနး ်မနးမာ စစးတပး 
မြ တာ့ဆီ့ပိတးပငးထာ့ ေသာေၾကာငးံ လျတးေ်မာကးလာေသာ အရပးသာ့မ္ာ့မြာ တနုိငး့ 
ေခ္ာငး့ေဘ့ေလြဆိပးရြိရာ ေပါကးွရျာသို႔ (ှွ) ကီလိုမီတာခနး႔ခရီ့ကု ိ ေ်ခလ္ငးလမး့ 
ေလြ္ာကး၊ လာခဲံရသညး၈ ထုိမြတဆငးံ ေလြမ္ာ့်ဖငးံ တနုိငး့ၿမိဳ႕သုိ႔ လာခဲံရသညး၈ သကးႀကီ့ 
ရျယးအိုမ္ာ့အပါအွငး အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့မြာ ၾကာ်မငးံစျာ ပိတးဆို႔ခ္ဳပးေနြာငးခဵထာ့ရ 
ေသာေၾကာငးံ အာ့အငးကုနးခနး့ေနရသညးံအ်ပငး ဤကဲံသုိ႔ ခရီ့ေွ့ ေ်ခလ္ငးလမး့ေလြ္ာကး 
ရ်ခငး့ေၾကာငးံ ေရနစးသူ ွါ့ကူ၊ထုိ့သလိုအ်ဖစးမ္ိဳ့ႀကဵဳခဲံရသညး၈ ရကးသတ ၱ၀ ပတးမြ္ၾကာ 
ေအာငး အစာေရစာ်ပတးလပးမႈနြငးံ လူမဆနးစျာ ညြဥး့ပမး့ခဵရမႈမ္ာ့ ခါ့စညး့ခဵခဲံရေသာ 
ပိတးမိအရပးသာ့မ္ာ့မြာ ေဖေဖားွါရီလ (၅) ရကးေန႔ေရာကး မြပငး တနုိငး့ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိကး 
ေရာကးလာခဲံၾကသညး၈  

်မနးမာႏိုုငးငဵအေန်ဖငးံ အမ္ာ့သေဘာတူလုိကးနာရမညးံ ဂ္ီနီဗာ သေဘာတူညီ 
ခ္ကးပါ ပုဒးမ- ၀ အ်ပငး၇ အပုိဒး (၁)၇ ပုဒးမ- ဿ၀ တျငး်ပဌာနး့ခ္ကးအရ စစးေဘ့ဒဏးသငးံ 
အရပးသာ့မ္ာ့အတျကး လူမႈဖူလုဵေရ့ခဵစာ့ချငံး ်ဖစးေသာ အစာ့အစာနြငးံ အ်ခာ့လိုအပး 
ခ္ကးမ္ာ့လျတးလပးစျာရယူပုိငးချငးံကုိ ေစာငးံထိနး့ လုိကးနာရနးတာွနး အ်ပညးံအွရြိသညး၈ 
ကုလသမဂၐလူမႈေရ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈရဵု့မြ ဿွှ၅ ေဖေဖားွါရီလ (ဿ) ရကးေန႔ 
ထုတး်ပနးေသာ တနုိငး့ၿမိဳ႕နယးနြငးံ ွုိငး့ေမားၿမိဳ႕ နယးရြိ အရပးသာ့မ္ာ့အတျကး လုဵၿခဵဳေရ့ 
အစီရငး ခဵစာတျငး တနုိငး့ေဒသအတျငး့ လူမႈေရ့ဆကးသျယးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ႀကီ့မာ့ 
စျာ ခ္ဳပး်ခယးတာ့ဆီ့မႈ ်ပဳလုပးခဲံသညးဟု ပါရိြပါသညး၈86 

ထုိ႔အတူ ဤကဲံသုိ႔လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈအၾကပးအတညး့မ္ာ့အတျကး ေမတၱာရပးခဵ 
မႈမ္ာ့လညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ေပ၍ထျကးလာခဲံသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ အေမရိကာ့နုိငးငဵေရာကး 
ကခ္ငးမဟာမိတးအဖျဲ႕၌ ဇနးနွါရီလ (ဿ၃) ရကး ထုတး်ပနးခ္ကးနြငးံ ကခ္ငးနြငးံ 
အရပးဖကးလူ႔အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၌ မဟာဗ္ဴဟာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႕၌ ဇနးနွါရီလ 
(ဿ၅) ရကး ေၾကညာခ္ကး၈ ေဖေဖားွါရီလ (၂) ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး ၿမိဳ႕ေတား 
                                                           
86 UN OCHA. Myanmar: OCHA Humanitarian Update on the Situation in Kachin State, 2 
February 2018. https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmarocha-humanitarian-
update-situation-kachin-state-2-february-2018 . Accessed March 13, 2018 
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်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕တျငး ေထာငးခ္ီေသာ်ပညးသူမ္ာ့မြ ရနး်ပဳဖကး်ပိဳငးမႈမ္ာ့အ်မနးဆုဵ့ ရပးဆုိငး့ရနး  
ေတာငး့ဆုိ ဆႏၵ်ပခံဲၾကသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ကကးသလစး၇ နြစး်ခငး့နြငးံ အဂၤလိကနး 
ခရစးယာနးအသငး့ေတားမ္ာ့စုေပါငး့၊ တနုိငး့တုိကးပျမဲ္ာ့အတျငး့ ပိတးမိေနေသာ အရပး 
သာ့မ္ာ့ကို အ်မနးဆုဵ့ကူညီ ကယးထုတးေပ့ရနး ေ်မာကးပုိငး့တိုငး့၇ စစးတိုငး့မြဴ့ထဵသုိ႔ 
ေမတၱာရပးခဵစာေပ့ပုိ႔ခဲံသညး၈87 လႊတးေတားအမတးမ္ာ့၇ ်ပညးသူမ္ာ့နြငံး နိုငးငဵတကာနြငံး 
်ပညးတျငး့ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၌ ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့နြငးံ ပတးသကး၊ ်မနးမာစစးဖကး၇ အရပးဖကး 
အာဏာပုိငးမ္ာ့မြ သိသာေသာ တုနး႔်ပနးအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ တခုမြ္ ်ပဳလုပးေပ့ 
ခဲံ်ခငး့မရြိေပ၈ 

ၿခဵဳငုဵသုဵ့သပးရလြ္ငး အသကးရြငးေနထုိငးမႈနြငံး လုဵၿခဵဳေရ့ကုိ လုဵ့ွ အေရ့မထာ့ဘဲ 
စစးမကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေဒသတျငး့မြ အရပးသာ့မ္ာ့ကို ကယးထုတးရနး ေနြာငးံေနြ့၇ 
တာ့ဆီ့ပိတးပငးမႈမ္ာ့မြာ နုိငးငဵတကာဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကးရာ ေရာကးပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 
၁ငး့မြာစစးရာဇွတးမႈမ္ာ့အနကး တခုသာ်ဖစးသညး၈ 

ပထမဦ့ဆုဵ့ ဥပေဒေၾကာငး့အရစဥး့စာ့ခ္ကးမြာ                  မညးသညးံ 
အေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငးမဆုိ ၁ငး့၌စစးတပးအပါအွငး  လူသာ့အ်ဖစး အသကးရြငး ရပးတညး 
ချငးံကု ိအကာအကျယးေပ့ရမညး ဆုိသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ကးပငး်ဖစးသညး၈ 
ထုိ႔အ်ပငး ယခု်ဖစးစဥးတျငး ဂ္ီနီဗာ သေဘာတူညီခ္ကး၌ အဓိက အခ္ကး်ဖစးသညးံ 
စစးမကးဖကးၿပိဳငးမႈမ္ာ့တျငး မပါွငးေသာလူတုိငး့ လူပီသစျာေကာငး့မျနးစျာ ဆကးဆဵခဵပုိငးချငးံ 
အချငးံအေရ့ကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤ အချငးံအေရ့မြာ နုိငးငဵတကာမဟုတးေသာ 
လကးနကးကိုငး ပဋိပက၏ဆိုငးရာ ဂ္ီနီဗာသေဘာတူညီခ္ကး ပုဒးမ- ၀ ၌ အေ်ခခဵ အက္ဆုဵ့ 
အခ္ကးပငး်ဖစးသညး၈ 

်မနးမာနိုငးငဵသညး ဤသေဘာတူညီခ္ကးအာ့လဵု့ကုိ လကးမြတး ေရ့ထုိ့ထာ့ 
ေသာ နုိငးငဵ်ဖစးသညးံ အာ့ေလ္ားစျာ နုိငးငံဵအာဏာပုိငး ယႏၱရာ့မ္ာ့ ကုိယးတုိငး ရာဇွတး 
်ပစးမႈမ္ာ့ကို လစးလ္ဴမရႈသငးံသညးံနညး့တူ က္ဴ့လျနး ေဖာကးဖ္ကးသူမ္ာ့ကိုလညး့ အေရ့ 
ယူ်ခငး့မြ ကငး့လျတးချငးံမ်ပဳသငးံပါ၈ ယခု်ဖစးစဥးတျငး လူ႔အချငးံအေရ့နြငးံ လူသာ့ခ္ငး့စာ 
နာေထာကးထာ့မြဳ ဆုိငးရာဥပေဒမ္ာ့၌ အေ်ခခဵအက္ဆုဵ့ မ ူ(ဿ) ခ္ကးကု ိရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ 
ေ်ပာငးေ်ပာငးတငး့တငး့ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့မြာ ေပ၍လျငးသညးံအ်ပငး အဓိကက္ေသာ စစး 

                                                           
87 Zaw J. Civilians trapped as Myanmar military fights Kachin rebels. UCA News. 
February 5, 2018. https://www.ucanews.com/news/civilians-trapped-asmyanmar-
military-fights-kachin-rebels/81442 . Accessed March 13, 2018 
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ရာဇွတး်ပစးမႈႀကီ့မ္ာ့ကို အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ တရာ့စီရငးပုိငးချငးံနယးပယး အေ်ခခဵေပ၍မြ 
စဥး့စာ့ၿပီ့ က္ဴ့လျနးေဖာကးဖ္ကးေသာ စစးဖကးနြငးံ အရပးဖကး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို 
နုိငးငဵတကာ (သုိ႔) နိုငးငဵေတားအဆငးံ တရာ့ရုဵ့မ္ာ့တျငး တရာ့စျဆဲုိမႈနြငးံ တရာ့ရငးဆုိငး 
ေစရနးမြာ အေရ့တကာံ အေရ့အႀကီ့ဆုဵ့ အခ္ကးပငး်ဖစးသညး၈ 

ထုိ႔အ်ပငး တနိုငး့်ဖစးစဥးတျငး အရပးသာ့မ္ာ့ကို ်မနးမာစစးတပးက ပိတးပငး 
တာ့ဆီ့်ခငး့မြာ ညြဥး့ပမး့နြိပးစကးမႈေ်မာကးသညး၈ သတငး့ အခ္ကးအလကးရယူ 
်ခငး့အလုိ႔ငြာ တာွနးရြိသူမ္ာ့က ၁ငး့တုိ႔လုပးပုိငးချငးံအရ အရပးသာ့မ္ာ့ကို ်ပငး့ထနးစျာ 
နာက္ငးခဵစာ့ေစမႈ ်ဖစးေစခံဲပါသညး၈ ်မနးမာ နိုငးငဵသညး “ညြဥး့ပမး့နြိပးစကးမႈ နြငးံ အ်ခာ့ 
ေသာ ရကးစကးသညးံ၇ လူမဆနးသညးံ၇ နြိမးံခ္သညးံ ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ (သုိ႔)အ်ပစးေပ့မႈ 
မ္ာ့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး စာခ္ဳပး” ကု ိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ ထာ့်ခငး့မရြိေသားလညး့ 
(၁ငး့စာခ္ဳပးကုိ လကးမြတးေရ့ ထုိ့မထာ့သညးံ နုိငးငဵ ဿ၄ နုိငးငဵရြိသညး) ၁ငး့ စာခ္ဳပးပါ 
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့မြာ နုိငးငဵတကာဥပေဒအရ မ်ဖစးမေနခ္ကး်ခငး့လုိကးနာ ေစာငးံထိနး့ 
ရမညးံ နႈနး့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသ်ဖငးံ ်မနးမာစစး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ ၁ငး့စဵ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေလ့စာ့လိုကးနာ်ခငး့မြ ကငး့လျတးချငးံ မေပ့သငးံပါ၈ 

ထုိ႔အ်ပငး ဂ္ီနီဗာသေဘာတူညီခ္ကး အပုိဒး (၁) ပုဒးမ- ဿ၄ အရ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကုိ ဂုဏးသိက၏ာအရ ဆနး႔က္ငးတုိကးခုိကး်ခငး့မြ ကငး့လျတးချငးံ ေပ့ရမညးဟု 
ပါရြိသညး၈ ်မနးမာစစးတပးမြာ ဤအခ္ကးအရလညး့ နိုငးငဵတကာ ဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကး 
က္ဴ့လျနးေန်ပနးသညး၈ 

်မနးမာလကးနကးကိုငးတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငး်ပညးနယးတျငးသာမက အ်ခာ့ေသာ 
ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ေနေသာေန ရာတုိငး့တျငး်ပဳလုပးသညးံ စစးဆငးေရ့ တုိငး့တျငး အရပးသာ့ 
မ္ာ့နြငးံ အရပးဖကးအေဆာကးအဦ့မ္ာ့ကုိ ဦ့တညးပစးမြတး ထာ့ေလံရြိခဲံသညး၈ စစးေရ့ 
ပစးမြတးႏြငးံအရပးသာ့လူထုတို႔ကိုမချဲ် ခာ့ဘဲ၇ ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ၇ အႀကိမးႀကိမးအခါခါ 
ေလေၾကာငး့မြ တုိကးခုိကးမႈနြငးံ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံတုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးခဲံသညး၈  

ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ  ဦ့တညးတုိကးခုိကး်ခငး့မြာ နုိငးငဵတကာ 
်ပစးမႈဆုိငးရာတရာ့ရုဵ့မ္ာ့၌ စီရငးပုိငးချငးံနယးပယးထဲတျငး အတိအက္ က္ေရာကးလြ္ကး 
ရြိသညး၈ နုိးငးငဵတကာဥပေဒမ္ာ့အရ နိုးငးငဵတကာ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့နြငးံ လူသာ့်ဖစးမႈကုိ 
ဆနး႔က္ငးေသာရာဇွတးမႈမ္ာ့ အတျကး အဓိကတာွနး အရြိဆုဵ့ပုဂၐိဳလးမြာ အမိနး႔ 
ေပ့ေသာစစးေခါငး့ေဆာငးနြငးံ ၁ငး့အထကးမြ တာွနးရြိေသာ အရပးဖကးေခါငး့ေဆာငး 
ပငး်ဖစးသညး၈ နုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကး ထာ့မႈဆုိငးရာဥပေဒမ္ာ့ကို ခ္ိဳ့ 
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ေဖာကးမႈအတျကး သကးဆုိငးသူမြာ ရာဇွတးေၾကာငး့အရ တာ့ဆီ့ပိတးပငးရနးနြငးံ 
အေရ့ယူရနး ပ္ကးကျကးမႈအတျကး စစးဖကးဆိုငးရာအ်မငးံဆုဵ့ တုိကးရုိကးတာွနးရြိသူနြငးံ 
အစုိ့ရ အဖျ႕ဲအတျငး့မြ ၁ငး့အထကးတာွနးရြိသူ်ဖစးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ရာဇွတး ်ပစးမႈမ္ာ့ 
အေၾကာငး့ သိရြိနုိငးစျမး့ရြိေသာ အထကးရာထူ့ေနရာတျငးရြိေနသညးံ အခ္ကးကပငး အမိနး႔ 
ေပ့သ ူ (သုိ႔) အထကးတာွနးရြိသူအေန်ဖငးံ ၁ငး့်ပစးမႈမ္ာ့အတျကး လုဵ့ွနြငးံတုိကးရုိကး 
တာွနးရြိမႈအတျကး လု ဵေလာကးေသာ အခ္ကးပငး်ဖစးသညး၈ 

အထကးေဖား်ပပါ စကးဆုပးရျဵရြာဖျယး ရာဇွတးမႈမ္ာ့၌အေရအတျကးမြာ အလျနး 
တရာ ်မငးံမာ့လြၿပီ့ လျနးခဲံသညးံအနြစး ၀ွ လုဵ့လုဵ့ ်မနးမာနိုငးငဵဆုိငးရာ ကုလသမဂၐ 
လူ႔အချငးံအေရ့ အထူ့ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ အစီရငးခဵစာမ္ာ့နြငးံ ကုလသမဂၐ အစညး့ေွ့ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့တျငး အစဥးတစုိကးေဖား်ပခံဲၿပီ့ ်ဖစးသညး၈88 ်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့နြငးံ 
နုိငးငဵ ေတား အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ဤအေရ့ယူေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ မ္ကးကျယး်ပဳ ခဲံၾက 
သ်ဖငးံ ဤရာဇွတးမ ႀကီ့မ္ာ့မြာ တ်ဖညး့်ဖညး့်ပငး့ထနးဆုိ့ွါ့ေသာ အေ်ခအေန သို႔ 
ေရာကး ခဲံရသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ ကုလသမဂၐနြငးံ နုိငးငဵတကာမိသာ့စု၌ တိက္ထိေရာကး ေသာ 
ပုိမိုအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ လုဵ့ွလုိအပးေနေသာ အေ်ခအေနသုိ႔ေရာကးရြိ ေနေပၿပီ၈ 

 

ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဆိုငးရာ သဵု့သပးခ္ကးအက္ဥး့ 

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဦ့ေဆာငးေသာ အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ အဖျ႕ဲခ္ဳပးအစုိ့ရ 
အေနနြငးံ အမြနးတကယး မဟုတးဘ ဲ ရုပး်ပအေပ၍ယဵအာဏာ ရရြိလာေသာအခ္ိနးမြစ၊ 
တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ တုိငး့ရငး့သာ့ လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့နြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး 
ေတားလြနးေရ့အဖျဲ႕မ္ာ့ကို  ဆနး႔က္ငး ်ပဳလုပးေနသညးံ ်မနးမာစစးတပး၌ လူမဆနးေသာ  
စစးေရ့တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့အတျကး တႀကိမးတခါမြ္ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး 
တာ့ဆီ့ခဲံဖူ့်ခငး့မရြိေပ၈ အေၾကာငး့မြာ ဤသုိ႔လုပး ေဆာငးနုိငးရနး ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပုဵ 
အေ်ခခဵဥပေဒေအာကးတျငး တာ့ဆီ့ပိတးပငးထာ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ထုိနညး့၁ငး့ပငး 
်မနးမာစစးတပးနြငးံ စစးတပးကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး၌ ေထာကးခဵမႈမပါဘဲ လကးရြိနြငးံ 
ေနာငးလာ လတဵၱေသာ မညးသညး ံအစုိ့ရမြ္ ၁ငး့တုိ႔ဘာသာ ရပး တညးနိုငးမညး မဟုတးေခ္၈ 
သုိ႔်ဖစး၊ မညးသို႔ပငး ်ပညးသူလူထုဆႏၵနြငးံအညီ ေရျ့ေကာကးခဵထာ့ရသညး်ဖစးေစ 
                                                           
88 A comprehensive list of reports and resolution is available on the UN OHCHR web 
site. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=125&su=129 .Accessed March 
20, 2018 
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စစးရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေနသညးံၾကာ့မြပငး ်မနးမာစစးတပးနြငးံ လုိကးေလ္ာ 
ညီေထျ ်ဖစးေအာငး ေရငဵုနႈတးပိတးေနရေပလိမးံမညး၈ 

ဿွှ၂ခုနြစး၇ ဇနးနွါရီလ (ှ၆) ရကးေန႔တျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ ကခ္ငး 
အမ္ိဳ့သမီ့ေက္ာငး့ဆရာမနြစးဦ့ မုဒိမး့က္ငးံသတး်ဖတး်ခငး့ ခဵခဲံရသညးံ ေကာငး့ခါ့ရာဇွတး 
မႈႀကီ့နြငးံပတးသကး၊ အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနး ကခ္ငး်ပညးနယး ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ေဒါကးတာ 
ခကးေအာငးအာ့ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ ခရစးယနးအဖဲျဲ႕ခ္ဳပး အသငး့ေတားလူၾကီ့ မ္ာ့က 
ေမတၱာရပးခဵခဲံသညး၈ ဤတျငး ။က ဿွှ၂ ေရျ့ေကာကးပျအဲနုိငးရရြိၿပီ့ အာဏာလႊဲ 
ေ်ပာငး့မရယူမီခ္ိနး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးအစုိ့ရအေန်ဖငးံ စစးေရ့စစးရာကိစၥ 
အာ့လဵု့တျငး ွငးေရာကးစျကးဖကးမႈ လုဵ့ွ ်ပဳလုပးမညး မဟုတးဟ ု ်မနးမာစစးတပး 
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့နြငးံ ေစံစပးညြိနႈိငး့ သေဘာတူညီခ္ကးရယူထာ့ခဲံ ရေၾကာငး့ ။အေန်ဖငးံ 
မညးသို႔မြ္ေဆာငးရျကးမေပ့ႏုိငးေၾကာငး့ ကခ္ငးနြစး်ခငး့ခရစးယာနး အဖျဲ႔ခ္ဳပးအသငး့ေတား 
လူႀကီ့မ္ာ့ကုိ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈89 သုိ႔်ဖစး၊ ဿွွ၅ ဖျ႔ဲစညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒေအာကး 
ေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့မြ ်ဖတးသနး့ ေပ၍ထျကးလာမညးံ ယခုလကးရြိနြငးံအနာဂါတး မညးသညးံ 
အစုိ့ရမဆုိ ဖျ႕ဲစညး့ပဵုဥပေဒ အကနး႔အသတး အရပငး စစးမြနးေသာလုပးပုိငးချငးံအာဏာ 
ရရြိလိမးံမညးမဟုတးပါ၈ စစးမြနးေသာ ဒီမုိကရကးတစးဖကးဒရယး ်ပညးေထာငးစု တညး 
ေဆာကးနုိငးမညးံအစာ့ စစးအာဏာရြငးစနစးကုိသာ ခုိငးမာေအာငး အလုပးအေကျ္ ့်ပဳရငး့နြငးံ 
အဆုဵ့သတး ရမညးသာ်ဖစးသညး၈ 

အလာ့တူအေ်ခအေနမ္ိဳ့ကုိ ဿွွ၅ ဖျ႕ဲစညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ ေအာကးတျငး 
ေရျ့ေကာကးတငးေ်မြာကးခဵရေသာ ဥပေဒ်ပဳအမတးမ္ာ့အာ့လဵု့ ႀကဵဳေတျရမညး်ဖစးသညး၈ 
အငးနးအယးလးဒီပါတီအမတး ဦ့ေဇားွငး့နြငးံ ဦ့လငး့လငး့ဦ့တုိ႔ ်ဖစးစဥးကုိ ေလံလာ 
ၾကညးံပါက ေရျ့ေကာကးတငးေ်မြာကးခဵ အမတးဆိုသညးမြာ ယခငးနြငးံယခု ်မနးမာစစးတပး 
တပးမြဴ့မ္ာ့ က္ဴ့လျနး ေဖာကးဖ္ကးေသာ စကးဆုပးရျဵရြာဖျယး စစးရာဇွတးမႈႀကီ့မ္ာ့ကိ ု
အကာ အကျယးေပ့ရငး့ ်မနးမာစစးတပး၌ စစးဆငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေထာကးခဵေသာ 
အလုပးကု ိလုပးရနးမြတပါ့ အ်ခာ့မရြိဟု ေကာကးခ္ကးဆျနဲုိငးသညး၈ 

သုိ႔်ဖစးရကာ့ လာမညးံ ဿွဿွ ေရျ့ေကာကးပျအဲပါအွငး ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပုဵ 
အေ်ခခဵဥပေဒေအာကးတျငး ်ပဳလုပးမညးံ မညးသညးံေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့ တျငးမြ္ ပါွငး 
ယြဥးၿပိဳငးၿပီ့ အာဏာမဲံ အတုအေယာငးအစုိ့ရ ဖျဲ႕စညး့ ႀကိဳ့စာ့မႈမ္ာ့ မ်ပဳသငးံပါ၈ ။အစာ့ 
တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ အေ်ခခဵကုိ အာမခဵခ္ကးေပ့နိုငးသညးံ လျတးလပး၇ ဘကးမလုိကး၇ 

                                                           
89 Statement made by one of the leaders of the KBC 
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ထကး်မကးသညးံ တရာ့စီရငးေရ့စနစးတရပး ေပ၍ထျနး့လာရနး ႀကိဳ့ပမး့သငးံပါသညး၈  
်ပညးနယး အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာနြငးံ လူထု၌အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာတုိ႔ကု ိ က္ငးံသုဵ့မညးံ 
တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့ ရႈထာငးံ အေ်ခခဵမြ ခ္ဥး့ကပးေဖားထုတးေသာ ဖကးဒရယး 
်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့အေ်ခခဵမူမ္ာ့ေပ၍ထျကးလာ နုိငးေစေရ့အတျကး တုိငး့ရငး့ 
သာ့ လူမ္ိဳ့စုဵ အငးအာ့စုအာ့လဵု့ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးသငးံပါသညး၈ 
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      (၇) 
အႀကီ့အကဲအ်ဖစး အမိနး႔ေပ့ပုိငးချငးံရြိ်ခငး့ေၾကာငးံတာွနးခဵမႈ နြငးံ အမိနး႔စီ့ဆငး့မႈ 

 
အႀကီ့အကဲအ်ဖစး အမိနး  ေပ့ပုိငးချငးံရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ တာွနးခဵမႈ ဥပေဒသသညး 

ႏိုုငးငဵတကာစဵခ္ိနးစဵညႊနး့ မ္ာ့ကိုု က္ယး်ပနး႔စျာ ကိုု့ကာ့ထာ့သညး ်ဖစးရာ ၾကမး့ၾကဳတး 
ရကးစကးေသာ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ ပတးသကးလြ္ငး ယငး့ကုိ အသဵု့ 
်ပဳရနးမြာ လကးေတျ႕က္ၿပီ့ သငးံေလ္ားေပသညး၈  
 

ႏိုုငးငဵတကာဥပေဒတျငး က္ငးံသဵုု့ေသာ အၾကီ့အကဲအ်ဖစး အမိနး  ေပ့ပုိငး ချငး ံ
ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ တာွနးခဵမႈ ဥပေဒသ အရ အထကးအဆငးံက အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနး 
ပ္ကးကျကး်ခငး့သညးလညး့ တာွနးရြိသညးံပဵုစဵ တခုအ်ဖစး   ပါွငးေနေပသညး၈  အထကး 
အဆငး   အႀကီ့အကသဲညး ေအာကးအဆငးံ တာွနးရြိသူမ္ာ့၌ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ကုိ 
သိလ္ကးႏြငးံ ယငး့်ပစးမႈမ္ာ့ကုုိ ကာကျယးရနး သို႔မဟုတး ေအာကးအဆငးံတာွနးရြိသူမ္ာ့ကုိ 
အေရ့ယူရနး ပ္ကးကျကးခဲံပါက ထိုုအႀကီ့အကဲသညး တာွနးအရ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးရာ 
ေရာကးေပသညး၈  

ှ၈ အမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့နြငးံ လဵုုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ  National Defense & Security 
Council (NDSC) အႀကီ့အကဲအ်ဖစး အမိနး႔ေပ့ပိုငးချငးံရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ တာွနးခဵမႈဥပေဒသ 
အရ တာွနးအရြိဆဵုု့ အမိနး႔ေပ့မႈမြာ ်မနးမာႏုုိငးငဵ၌ လကးရြိ ဿွွ၅ ခုႏြစး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵ 
ဥပေဒေအာကးတျငး အမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့ႏြငးံ လဵုုၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီ ကာ/လဵ ု   D    
       ။ ယငး့တျငး ေအာကးပါအဖျ႔ဲွငးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈90  

 (က) ဦ့ထငးေက္ား၇ သမၼတ၈  
 (ခ) ဦ့်မငးံေဆျ၇ ဒုတိယ သမၼတ (ှ)  
 (ဂ) ဦ့ဟငးနရီ ဗနးထီ့ရို၇ ဒုတိယ သမၼတ (ဿ)  
 (ဃ) ဦ့ွငး့်မငးံ၇ ်ပညးသူ႔လႊတးေတား ဥက၎ဌ  
 (င) မနး့ွငး့ခိုငးသနး့၇ အမ္ဳိ့သာ့ လႊတးေတား ဥက၎ဌ  
 (စ) ဗုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငး၇ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး 
 (ဆ) ဒ-ုဗိုုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စို့ွငး့၇ ဒုတိယ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး 
 (ဇ) ဒု-ဗုုိလးခ္ဳပးႀကီ့ စိနးွငး့၇ ကာကျယးေရ့ ွနးႀကီ့ 

                                                           
90 ်ပညးေထာငးစု သမၼတ ်မနးမာႏုုိငးငဵ ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ (ဿွွ၅) အခနး့ ၂၇ ပုုဒးမ ဿွှ၈  
http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf 

http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf


                                                        95 

 

 (စ္) ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ ႏိုုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ွနးႀကီ့  
 (ည) ဒ-ုဗိုုလးခ္ဳပးႀကီ့ ေက္ားေဆျ၇ ်ပညးထဲေရ့ွနးႀကီ့ 
 (ဋ) ဒု-ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ရဲေအာငး၇ နယးစပးေရ့ရာ ွနးႀကီ့ 
 
ကာ/လဵုတျငး သမၼတ ဦ့ထငးေက္ား၌ ရာထူ့တာွနး ၀ ခုမြာ ်ပညးေထာငးစု၌ ဥေသြ္ာငး၇ 
်ပညးေထာငးစုု အစိုု့ရ၌ အႀကီ့အကဲ ႏြငးံ ကာကျယးေရ့နြငးံ လဵုုၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီအာ့ 
ဦ့ေဆာငးသူတုုိ႔်ဖစးရာ သူသညး လူပုုဂၐိဳလးအရ အ်မငးံဆဵု့ တာွနးရြိသူ်ဖစးသညး၈91 
တခ္ိနးတညး့မြာပငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး အဖျဲ႔အစညး့၌ အဖျဲ႔ွငး ်ဖစးေသာ 
ႏိုုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့်ဖစးရဵုုသာမက ်ပညးေထာငးစု အဂၤါစဥးတျငး သမၼတၿပီ့လြ္ငး ဒုုတိယ 
အ်မငးံဆဵုု့ ရာထူ့်ဖစးသညးံ ႏိုုငးငဵေတား၌ အတိုုငးပငးခဵပုုဂၐိဳလးတာွနးကုိ 
ရယူထာ့သညး်ဖစးရာ သူမသညး ဒုုတိယ တာွနး အရြိဆဵုု့်ဖစးသညး၈92 ကာ/လဵ ု အဖျဲ႔ွငး 
မ္ာ့အာ့လုုဵ့သညး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအရႏြငးံ အဖျဲ႔အစညး့အရ အထကးအဆငးံ 
တာွနးခဵမႈကိ ု မြ္ေွယူရမညး်ဖစးသညးံအ်ပငး ဗိုုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငးသညး 
တဖကးတျငး ႏုုိငးငဵ၌ လကးနကးကုုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ်ဖစးသ်ဖငးံ 
ဤၾကမး့ၾကဳတး ရကးစကးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့အာ့လုုဵ့အေပ၍ ဥပေဒေၾကာငး့အရ 
လကးေတျ႔တျငး တာွနးခဵရမညး၈93  

 
်မနးမာံတပးမေတားက ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးေသာ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနး 

ခဲံသညးံ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့နြငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးစစးဆငးေရ့မ္ာ့ မတိုုငးမီႏြငးံ 
ေနာကးပိုုငး့တျငး ကာ/လဵုု အစညး့အေွ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ႏိုုငးငဵေတား အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 
သိုု႔မဟုုတး မီဒီယာမ္ာ့က တရာ့ွငး ထုုတး်ပနးေၾကညာထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ အထကးအဆငးံ 
တာွနးခဵမႈဥပေဒသကုိ လိုကးနာရမညး်ဖစးေသားလညး့ ႏိုုငးငဵေတား၌ အ်မငးံဆဵုု့ အာဏာပိုုငး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ကာလုဵ၇ လႊတးေတားႏြငးံ အစိုု့ရတိုု႔သညး ယငး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး 
က္ဴ့လျနးခဲံေသာ စစးရာဇွတးမႈႀကီ့မ္ာ့နြငးံ စပးလြ္ဥး့၊ လဵုု့ွ တာ့ဆီ့စျကးဖကး်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈  

 
ကာလုဵ အစညး့အေွ့ေခ၍သညး ်ဖစးေစ မေခ၍သညး်ဖစးေစ၇ အၾကီ့အကဲအ်ဖစး 

အမိနး ံေပ့ပုိငးချငးံ ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံတာွနးခဵမႈ ဥပေဒသအရ  ဿွွ၅ ခုႏြစး ဖျဲ႔စညး့ပုုဵ 

                                                           
91 ်ပညးေထာငးစု သမၼတ ်မနးမာႏုုိငးငဵ ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ (ဿွွ၅) အခနး့ ၂၇ ပုုဒးမ ှ၆၆၇ ဿွွ၇ 
ဿွှ၈ http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf 
92 ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏုုိငးငဵ သမၼတရုုဵ့၇ အမိနး႔အမြတး- ၀ဿ/ဿွှ၃၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး ဇျနးလ ၀ ရကး၈ 
်ပညးေထာငးစု သမၼတ ်မနးမာႏုုိငးငဵ အမိနး႔်ပနးတမး့ ဿွှ၃ ခုႏြစး ဇူလုိငး ၅ ရကး၈  
93 ်ပညးေထာငးစု သမၼတ ်မနးမာႏုုိငးငဵ ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ (ဿွွ၅) အခနး့ ၄၇ ပုုဒးမ ၀၀၅၈  
http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf 

http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
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အေ်ခခဵဥပေဒေအာကးတျငး ယငး့ ၾကမး့ၾကဳတး ရကးစကးေသာ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ 
အာ့လုုဵ့အတျကး တာွနးအရြိဆဵုု့ အထကးအဖျ႔ဲအစညး့မြာ အမ္ဳိ့သာ့ ကာကျယးေရ့နြငးံ 
လဵုုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ ကာ/လဵ ု (NDSC) ်ဖစးသညး၈ သိုု႔်ဖစးရာ အမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့နြငးံ 
လဵုုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ အဖျဲ႔ွငးအာ့လုုဵ့ အထူ့သ်ဖငးံ ဦ့ထငးေက္ား၇ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ 
ဗိုုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငးႏြငးံ ဒုတိယဗိုုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စုုိ့ွငးတိုု႔က တာွနးခဵၾကရမညး၈  
 
 
 
ဿ၈ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵုု့  
 

ဿွွ၅ ခုႏြစး ဖျဲ႔စညး့ပဵုု အေ်ခခဵ ဥပေဒအရ ဤစစးရာဇွတးမႈမ္ာ့အတျကး ဒုတိယ 
တာွနးအရြိဆဵုု့ အဖျ႔ဲအစညး့မြာ အထူ့သ်ဖငးံ လကးေတျ႕တာွနးႏြငးံ လုုပးငနး့မ္ာ့အရ 
်မနးမာံတပးမေတား (တရာ့ွငး အေခ၍ အေွ၍အရ တပးမေတား) ်ဖစးသညး၈ 
ဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ အမိနး႔စီ့ဆငး့မႈအရ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵုု့သညး အမိနး႔နြငးံ ထိနး့ခ္ဳပး 
မႈအတျကး အ်မငးံဆဵုု့ ေနရာတျငး ရြိသညး၈  
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အၾကီ့အကဲအ်ဖစး အမိနး ံေပ့ပုိငးချငးံရြိ်ခငး့ေၾကာငးံတာွနးခဵမႈ ဥပေဒသ အရ 
သမၼတ ဦ့ထငးေက္ားႏြငးံ ႏုုိငးငဵေတား၌ အတိုုငးပငးခဵပုုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးတိုု႔သညး 
ကာ/လဵုတျငး အထကးအရာရြိမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဗုုိလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးႏြငးံ ဒုတိယ 
ဗိုုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စို့ွငး့တိုု႔မြာ လကးေအာကးငယးသာ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ အလာ့တူပငး 
ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵုု့ဖျဲ႔စညး့ပဵုအရ ဗိုုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငး၇ ဒုတိယ 
ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ စိုု့ွငး့၇ ဗုုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ်မထျနး့ဦ့94၇ ဒုတိယ ဗိုုလးခ္ဳပးႀကီ့ သနး့ထျနး့ဦ့95 ႏြငးံ 

                                                           
94 General Mya Tun Oo, Chief of the General Staff (Army, Navy and Air) 
95 Lieutenant General Than Tun Oo, Chief of the No. (2) Bureau of Special Operations 
(BSO) who oversaw all of the military operations under the North Eastern Command, 
Central Eastern Command, Eastern and  Triangle Region Command. 
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ဗိုုလးမြဴ့ခ္ဳပး ေက္ားစျာလငး့96တိုု႔မြာ (ပဵု-ှ တျငး ်ပထာ့သညးံ အထကးမြ ေအာကး 
အဆငးံဆငးံအရ) အထကးအရာရြိမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဗုုိလးခ္ဳပး ဘုုနး့်မတး သညး လကးေအာကး 
ငယးသာ့ ်ဖစးသညး၈  
အလာ့တူပငး ဗိုုလးခ္ဳပးဘုုနး့်မတးႏြငးံ ဗိုုလးမြဴ့ခ္ဳပးေက္ားေက္ားစိုု့97  တိုု႔မြာ အေရြ႕ 
ေ်မာကးတိုုငး့ စစးဌာနခ္ဳပးတျငး အထကးအရာရြိ မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဗုုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ခငးလႈိငး98၇ ဒုတိယ 
ဗိုုလးမြဴ့ႀကီ့ ရဲေသျ့ ေအာငး99 ႏြငးံ ဗိုုလးမြဴ့စစးကိုကုုိ100 တိုု႔မြာ လကးေအာကးငယးသာ့ 
မ္ာ့အ်ဖစးတာွနးရြိ ၾကသညး၈  ၎            အလာ့တူ ဆကးလကး၊ တာွနးရြိ 
ၾကသညး၈ (ပဵု ဿ တျငးၾကညးံပါ၈) 
 
နိဂုဵ့ခ္ဳပး သုုဵ့သပးခ္ကး၈ 

 
ှ၈ ်မနးမာံတပးမေတားေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး သိလ္ကး်ဖစးေစ မသိဘဲ လ္ကး်ဖစးေစ 

လူမ္ဳိ့ႀကီ့ွါဒကိုု က္ငးံသဵုု့ၿပီ့ ်ပညးသူလူထုု၌ ေန႔စဥးဘွ အတျငး့သိုု႔ လူမႈမီဒီယာ 
အသဵုု့်ပဳမႈ အပါအွငး နညး့လမး့မ္ဳိ့စဵုု်ဖငးံ အစျနး့ေရာကးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ွါဒကိုု 
သျပးသျငး့ခဲံသညး၈ ်မနးမာစစးတပးသညး တိုုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့ 
ေနေသာ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ အပါအွငး လူ႔အချငးံအေရ့ကိစၥမ္ာ့အေပ၍ အာရဵုလႊသဲညးံ 
အေန်ဖငးံ ရခိုုငး ်ပညးနယးတျငး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကုုိ ဓါ့စာခဵ်ပဳလ္ကး အစျနး့ေရာကး 

                                                           
96 Brigadier General Kyaw Zwa Lin (BC/25074)(DSA-35), General Staff (Brigadier 
General) Office of the Commander-in-Chief (Army) and Commander, No. (6) Military 
Operational Command (MOC) until he was promoted to Major General rank as the 
Commander of Central Command on January 2, 2018. 
97 ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ေက္ားေက္ားစိုု့၇ ဒုု-တုုိငး့မြဴ့၇ အေရြ႔ေ်မာကးတုုိငး့ စစးဌာနခ္ဳပး၇ လာ့ရိႈ့၈  
98 ဗုိလးမ္ဴ့ခ္ဳပး ခငးလိႈငး၇ မဵုု့ကုုိ့ တုုိကးပျမဲ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခ္ိနးတျငး တပးမြဴ့၇ အမြတး ၆၆ ေ်ခ်မနးတပးမ၈ ်ဖစးၿပီ့ 
ဿွှ၄ ခုႏြစး ေမလတျငး အေရြ႔ေ်မာကးပုုိငး့တုုိငး့ တုုိငး့မြဴ့ ်ဖစးလာသညး၈  
99 ဒုတိယ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ရဲေသျ့ေအာငး၇ မဵုု့ကုုိ့ တုုိကးပျမဲ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခ္ိနးတျငး ယာယီ နညး့ဗ္ဴဟာမြဴ့၇ 
အမြတး ၆၆  ေ်ခ်မနးတပးမ၇်ဖစးၿပီ့ အမြတး ၆၆ ေ်ခ်မနးတပးမ၌ နညး့ဗ္ဴဟာမြဴ့အ်ဖစး ဗိုုလးမြဴ့ႀကီ့ 
ရာထူ့သုုိ႔တုုိ့်မငးံသျာ့သညး၈ မဵု့ကုိ့တုုိကးပျတဲျငး ဒဏးရာရရြိခဲံၿပီ့ မုုဵ့ကုိ့ တုုိကးပျတဲျငး သူ၌ 
စျမး့ေဆာငးမႈအတျကး သူရဲေကာငး့မြတးတမး့ွငး တဵဆိပး ရရြိသညး၈ ယခုုအခါ သူ႔ကုုိ ်ပညးထဲေရ့ 
ွနးႀကီ့ဌာန အေထျေထျ အုုပးခ္ဳပးေရ့ဌာနတျငး ညျနးၾကာ့ေရ့မြဴ့အ်ဖစး ေ်ပာငး့ေရႊ႔ခနး႔ထာသညးဟုု 
ယုုဵၾကညးရသညး၈  
100 ဗုိလးမြဴ့ စစးကုိကုိ၇ မုုဵ့ကုိ့တုုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခ္ိနးတျငး မဵုု့ကုိ့ဗ္ဴဟာကုုနး့ ေရြ႔တနး့ တပးမြဴ့ ်ဖစးၿပီ့ 
အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ လူသာ့ဒုိငး့အ်ဖစး ရကးရကးစကးစကး အသုုဵ့်ပဳမႈ အပါအွငး 
ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးေသာ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ အတျကး တိုကးရုုိကးတာွနးအရြိဆဵုု့ 
ေရြ႔တနး့မြဴ့်ဖစးသညး၈  
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အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ ွါဒကိုု လြဳဵေဆားေပ့ေနသညး၈ ထိုု႔အ်ပငး ်မနးမာစစးအုုပးစုသညး 
မိမိတိုု႔ကိုုးယးကို ႏိုုငးငဵကိုုကာကျယးႏိုုငးေသာ တစးခုုတညး့ေသာ အဖျဲ႔အစညး့အ်ဖစး 
ပဵုုေဖားလ္ကး ရြိသညး၈ သို  ်ဖငးံ နကးရိႈငး့က္ယး်ပနး႔ေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ 
အပါအွငး လကးရြိအခ္ိနးထိ ၁ငး့တိုု႔၌ လုုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အာ့ လိုအပးခ္ကးအရ 
လုပးေဆာငးရသညးံ သေဘာမ္ိဳ့်ဖငးံ က္ိဳ့ေၾကာငး့်ပရနး ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိသညး၈  

 
ဿ၈ တိုုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုုိငး ေတားလြနးေရ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ တိုုငး့ရငး့သာ့ 

ႏိုုငးငဵေရ့ ပါတီမ္ာ့အေန်ဖငးံ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့နြငးံ စပးလြ္ဥး့၊ လဵုုေလာကးေသာ 
ေမ့ချနး့ထုုတးမႈမ္ာ့ မရြိေသ့၈ ထို ံအ်ပငး တိုုငး့ရငး့သာ့ ႏိုငးငဵေရ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုုိ 
လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ေပါငး့စပးရနး လဵုုေလာကးေသာ အာ့ထုုတးမႈလညး့ မရြိ 
ေသ့ေပ၈ ဥပမာ- ၿငိမး့ခ္မး့မႈ ရြာေဖျေရ့ လုုပးငနး့စဥးဟု ေခ၍ဆိုုေသာ လုုပးငနး့စဥး 
တစးခုုလဵုု့အတျငး့ လူ႔အချငးံ အေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ မရြိေသ့ 
သကံဲသုုိ႔ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး မငး့ေအာငးလိႈငးက ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စာခ္ဳပးအ်ဖစး 
အသဵုု့်ပဳ စျဲကိုုငးထာ့ေသာ တစးႏိုုငးငဵလဵုု့ ပစးခတးတုုိကးခိုုကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာ 
တူစာခ္ဳပး (NCA) တျငး ယခငးက ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုုိ 
မညးသုုိ႔ ကိုုငးတျယးမညး ဆိုုသညးံ စာတေၾကာငး့မြ္ပငး ထညးံသျငး့ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့ 
မရြိေပ၈  

 
၀၈ “အစိုု့ရ၌ ပထမ တာွနးမြာ သူ၌ ႏိုုငးငဵသာ့မ္ာ့ကုုိ ကာကျယးရနး ်ဖစးသညး၈”101 

ေရြ့ေခတး လူ႔အသိုုငး့အွိုုငး့ ေပ၍ထျနး့လာသညးမြစ၊ အသကး၇ လျတးလပးချငးံႏြငးံ 
်ပညးသူတုုိ႔၌ ဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ကုုိ ကာကျယး်ခငး့သညး ကမာၻတွြမး့ရြိ မညးသညးံ 
အစိုု့ရအတျကးမဆိုု အဓိက တာွနး်ဖစးသညး၈ ယငး့အေ်ခခဵအရ ်ပညးသူက 
ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးထာ့ေသာ လႊတးေတား ကုုိယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး အုုပးခ္ဳပးေရ့  
အာဏာပိုုငးမ္ာ့ကုုိ အေလ့အနကး ေမ့ချနး့ထုုတးရနး လိုုအပးေနသညး၈ ကဵအေၾကာငး့ 
မလြစျာပငး ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုု၌ တငး့ၾကပးေသာ ကနး႔သတးမႈေအာကးတျငး ႏိုုငးငဵေတား၌ 
မ႑ိဳငးႏြစးရပးစလဵုု့က စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မညးသညးံ လုုပးေဆာငးမႈမြ္ 
မရြိေသ့ေပ၈  

 
၁၈ အုုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ တရာ့ဥပေဒ်ပဳေရ့ မ႑ိဳငးမ္ာ့ႏြငးံ အလာ့တူပငး ႏိုုငးငဵေတား၌ 

တရာ့စီရငးေရ့မ႑ိဳငး တျငးလညး့ ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးေသာ ရာဇွတးမႈ က္ဴ့လျနးသူ 
မ္ာ့အေပ၍ ထိေရာကးစျာ အေရ့ယူရနး တာွနးရြိေပသညး၈ ယငး့သုုိ႔ မ႑ိဳငး ႏြစးရပးလဵုု့ 

                                                           
101 https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3172&context=dlj 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3172&context=dlj
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က ေရငုဵႏႈတးပိတးေနသညးံ အေ်ခအေန ေအာကးတျငး တရာ့စီရငးေရ့သညး တရာ့ 
စီရငးေရ့ဆိုုငးရာ လြဳဵ႕ေဆားလႈပးရြာ့မႈ မ္ာ့်ဖငးံ အစပ္ဳိ့မႈကိုု လုုပးေဆာငး သငံးသညး၈102 
သိုု႔ရာတျငး က္ဴ့လျနး ခဵရသူမ္ာ့ကိုု ကာကျယးၿပီ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးသူမ္ာ့ကုုိ အ်ပစးေပ့ 
အေရ့ယ ူ ရမညးံအစာ့ တရာ့စီရငးေရ့မ႑ိဳငးသညး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့ နြငးံ  
၁ငး့တို ံအာ့ ေစတနာံွနးထမး့ကူညီေနသူမ္ာ့ကုိ အ်ပစးေပ့လ္ကးရြိသညး၈  

 
၂၈ ှ၆၆ဿ ခုႏြစး မြစ၊ ်မနးမာႏိုုငးငဵသညး ဂီ္နီဗာသေဘာတူစာခ္ဳပး အဖျဲ႔ွငးႏိုုငးငဵ 

ဖစးခဲံသညး၈103 သိုု႔်ဖစးရာ ဥပေဒ်ပဳမႈအဖျဲ႔အေန်ဖငးံ ႏိုုငးငဵတကာ ဥပေဒကိုု ေလ့စာ့ 
ေၾကာငး့ ်ပသဖို႔ရနးအတျကး  ဂ္နီဗာသေဘာတူ စာခ္ဳပးႏြငးံအညီ နိုငးငဵတကာ 
လကးနကးကုုိငးပဋိပက၏မဟုုတးသညးံ အေ်ခအေနတျငး အရပးသာ့မ္ာ့ကုုိ အကာ 
အကျယး ေပ့နိုငးရနး အနညး့ဆဵုု့ အေန်ဖငးံ စစးဘကးဆိုငးရာဥပေဒကိုု ်ပဌာနး့ရနး 
တာွနးရြိသညး၈  

 
၃၈ ်မနးမာံတပးမေတားက က္ဴ့လျနးေသာ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ်မနးမာႏုုိငးငဵ၌ 

တညးဆဥဲပေဒ ်ဖစးေသာ ှ၆၂၆ တပးမေတားဥပေဒတျငး မညးသညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးမြ 
ပါွငး်ခငး့မရြိေပ၈ သိုု႔်ဖစးရာ အဆငးံ်မငးံ စစးအရာရြိမ္ာ့သညး တပးမေတား 
လုုပးထဵုု့လုုပးနညး့ ပုုဒးမ ှ၄၃ သိုု႔မဟုုတး သူတုုိ႔၌ စစးစညး့ကမး့မ္ာ့ကိုု အသဵုု့်ပဳလ္ကး 
၁ငး့တိုု႔၌ လကးေအာကး ငယးသာ့မ္ာ့ကုုိ စဵုုစမး့စစးေဆ့ၿပီ့ အ်ပစးေပ့ အေရ့ယူရနး 
အချငးံအာဏာ မရြိေပ၈ ်မနးမာႏုုိငးငဵ၌ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုု အေ်ခခဵဥပေဒ၌ ပုုဒးမ ဿ၆၀(ခ) 
ႏြငးံ ၀ှ၆  တိုု႔အရ တညးရြိေသာ လကးရြိ စစးခဵုရုဵ့မ္ာ့တျငး အထကးေဖား်ပပါ ရကးစကး 
ၾကမး့ၾကဳတးေသာ ရာဇွတး်ပစးမႈ မ္ာ့ကုုိ တရာ့စီရငးႏုိငးရနး အချငးံအာဏာမရြိေပ၈ 
သိုု႔်ဖစးရာ အစိုု့ရအေန်ဖငးံ ယငး့ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ကုုိ တာ့ဆီ့ ကာကျယး အ်ပစးေပ့ 
အေရ့ယူရနး တာွနးကိ ု ေက္ပျနးေၾကာငး့ သကးေသ်ပလိုုပါက ကုုလသမဂၐ 
အခ္ကးအလကး စဵုုစမး့ရြာေဖျေရ့ ေကားမရြငး၌ အကူအညီကုုိ ရယူရမညး၈  

 

၄၈ ်ပညးတျငး့စစးခ္ဳပးၿငိမး့ေရ့နြငးံ  လူ႔အချငးံအေရ့ အဆငးံအတနး့တို႔၌ ဆကးစပးမႈကို 
နာ့လညးရနး လိုုအပးလ္ကးရြိသညး၈ ်ပညးတျငး့စစးကိ ု အဆဵုု့ မသတးႏိုုငးသမြ္ ကာလ 
ပတးလုုဵ့ ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးေသာ ႏိုုငးငဵတကာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေစသညးံ 

                                                           
102 တရာ့စီရငးေရ့ တကးၾကျ လႈပးရြာ့မႈကုိ Black's Law Dictionary တျငး "ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ 
ခ္မြတးရာ၉ တရာ့သူႀကီ့မ္ာ့ကုုိ အ်ခာ့ ကိစၥရပးမ္ာ့အ်ပငး သူတုုိ႔၌ ပုုဂၐလိက အ်မငးမ္ာ့ကုိအသုုဵ့်ပဳ၊ 
တရာ့ေရ့ဆုုိငးရာ ဆုုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးေရ့ အေတျ့အေခ၍" ဟ ုအဓိပၺာယး ဖျငးံဆုိသညး၈   
103 http://globaljusticecenter.net/documents/BindingObligations.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Black%27s_Law_Dictionary
http://globaljusticecenter.net/documents/BindingObligations.pdf


                                                        101 

 

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုုိလညး့ ေရြာငးလႊ၊ဲရႏိုုငးမညးမဟုုတးေပ၈ စိတးမ 
ေကာငး့စရာမြာ လကးရြိ ၿငိမး့ခ္မး့မႈ ရြာေဖျေရ့ လုုပးငနး့စဥးဟုု ေခ၍ဆုုိေသာ လုုပးငနး့ 
စဥးသညး တစးႏုုိငးငဵလဵုု့ ပစးခတးတုုိကးခိုုကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) ကို ု
ဗဟိုုထာ့ကာ ်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ဆကးလကး အ်မတးထုုတးေနပါက စစးမြနး 
ေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သညး မညးသညးံအခါမြ္ ရရြိမညး မဟုုတးပါ၈ ႏိုုငးငဵတကာ၌ 
ဘ႑ာေရ့အေထာကးအပဵံကိုု ရယူလ္ကး ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးဦ့ေဆာငးေသာ ်မနးမာစစးေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့သညး   
ဿှ ရာစု ပငးလဵုညီလာခဵ  ႏြငးံ ယငး့ႏြငးံတဆကးတညး့်ဖစးေသာ NCA ေအာကးတျငး 
မူေဘာငးခ္မြတးၿပီ့်ဖစးေသာ အတုုအေယာငး ႏိုုငးငဵေရ့ ေဆျ့ ေႏျ့ပျသဲညး ဿွွ၅ 
ဖျဲ႔စညး့ပဵုု အေ်ခခဵဥပေဒကုုိ အာ့်ဖညးံရငး့ အဆဵု့သတးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ အက္ိဳ့ဆကး 
အေန်ဖငးံ တိုုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့က ပိုုငးဆိုုငးေသာ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကုုိ 
တူ့ေဖားထုုတးယူ်ခငး့နြငးံ အ်မတးထုုတး်ခငး့မ္ာ့ အရြိနးပုုိ်မငးံလာေပလိမးံမညး၈  

 

 

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့  

ှ၈ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ လျတးၿငိမး့ချငံးရေနမႈကို ဥပေဒစုုိ့မိုု့မႈေနာကးခဵတျငး အဆဵုု့သတး 
ရနးမြာ ဖကးဒရယး ဒီမုုိကရကးတစး်ပညးေထာငးစုု ေပ၍ထျနး့ေရ့ အပါအွငး စစးမြနးေသာ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရရြိရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈ အာ့လုုဵ့သညး "လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့" ကို ု ဗဟိုု်ပဳ 
သငးံသညး၈  

ဿ၈ ႏုုိငးငဵ်ခာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ ကုမၺဏီမ္ာ့အေန်ဖငးံ တိုုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ 
ယငး့တုုိ႔တျငး ေနထိုုငးၾကေသာ ဌာေနတိုုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုုိ 
လ္စးလ္ဴရႈထာ့သမြ္ ကာလပတးလုဵ့ တိုုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ၁ငး့တိုု႔၌ 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကုုိ ဆနး႔က္ငးသညးံ ်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏိုုငးငဵတကာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ 
အပါအွငး က္ယး်ပနး႔ေသာ လူထုု လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ လုုပးေဆာငးသငံးသညး၈ ်မနးမာႏုုိးငးငဵ 
အေပ၍ စီ့ပျာ့ေရ့ ဒဏးခတး ပိတးဆုုိ ံမႈမ္ာ့ ခ္မြတးသငးံသညး၈  

၀၈ ်ပညးနယးမ္ာ့၌ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာပုုိငးမႈနြငးံ လူထု၌ အခ္ဳပးအ်ခာ အာဏာပိုုငးမႈတို  ကို 
က္ငးံသဵု့သညးံ အေ်ခခဵ်ဖငးံ တိုုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့၌ ရႈေထာငးံမ္ာ့မြေန၊ 
ဖယးဒရယးအေ်ခခဵမူမ္ာ့ကုုိ ရြာေဖျသငံးပါသညး၈ ယငး့တုိ ကို အေ်ခ်ပဳလ္ကး တိုုငး့ရငး့ 
သာ့်ပညးနယးမ္ာ့၌ ဖျ႕ဲစညး့ပဵုုအေ်ခခဵ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ အတူ ဖကးဒရယးဒီမိုကရကးတစး 



                                                        102 

 

ဖျဲ႔စညး့ပဵုုအေ်ခခဵဥပေဒသစး တရပး ထျကးေပ၍လာေစေရ့အတျကး ညီညျတးၿပီ့ ဆကးစပး 
မႈရြိေသာ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးမႈမ္ာ့ လုုပးေဆာငးသငံးသညး၈ ယငး့ႀကိဳ့ပမး့ အာ့ထုုတးမႈ 
မ္ာ့ကုုိ ႏိုငးငဵတကာက ပံဵပိုု့ကူညီသငးံသညး၈  

၁၈ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုုအေ်ခခဵဥပေဒတျငး စစးအာဏာရြငးစနစးသညး စနစးတက္ အ်မစးတျယး 
လ္ကးရြိသညး၈ ယငး့တျငး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးခဲံသူမ္ာ့အာ့ အၾကျငး့မဲံ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံ 
ေပ့ထာ့သညး၈ သိုု႔်ဖစးရာ ဤ ဖျ႔ဲစညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ ေအာကးတျငး စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့၇ 
လူမ္ဳိ့တုုနး့သတး်ဖတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လူသာ့်ဖစးမႈကိုု ဆနး႔က္ငးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ 
်ဖစးသညးံ ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ လတးတေလာတျငး ်ဖစးေပ၍ 
လ္ကးရြိသညး၈ လူ်ဖဴ၇ လူမဲ ချဲ် ခာ့ေရ့ွါဒကိ ု စနစးတက္က္ငးံသဵုု့ခဲံေသာ 
ေတာငးအာဖရိက၌ ှ၆၅၀ ဖျဲ႔စညး့ပဵုု အေ်ခခဵဥပေဒအာ့ ကုလသမဂၐ လဵုုၿခဵဳေရ့ 
ေကာငးစီက ဆဵုု့်ဖတးခ္ကး အမြတး ၂၂၁ ်ဖငးံ ပယးဖ္ကး ခဲံဘူ့သညး၈ ်မနးမာႏိုုငးငဵႏြငးံ 
ပတးသကး၊လညး့ အလာ့တူ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ဳိ့ကိုု ကုုလသမဂၐ လဵုုၿခဵဳေရ့ 
ေကာငးစီက ခ္မြတးသငးံသညး၈  

၂၈ အထကး ေဖား်ပပါ ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့အာ့ ်မနးမာံ တပးမေတားမြ 
ခ္ဳိ့ေဖာကး က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကုုိ ဥပေဒေၾကာငး့အရ အေရ့ယ ူ ႏိုုငးရနးအတျကး 
ကုုလသမဂၐအခ္ကးအလကး ရြာေဖျေရ့ ေကားမရြငး (UN IIFFM) သညး ်မနးမာႏုုိငးငဵ၌ 
အေ်ခအေနကုိ ႏိုုငးငဵတကာ်ပစးမႈဆိုငးရာ တရာ့ရဵုု့104 သိုု႔လႊေဲ်ပာငး့ရနး သိုု႔မဟုုတး 
်မနးမာႏုုိငးငဵအတျကး ႏိုုငးငဵတကာ ်ပစးမႈဆိုငးရာခုဵရုုဵ့105  တရပးဖျဲ႔စညး့ရနး ကုုလသမဂၐ 
လဵုုၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီသိုု႔ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရနး စဥး့စာ့သငးံသညး၈   

၃၈ လကးရြိ ရြိေနသညးံ တစးႏိုုငးငဵလဵု့ပစးခတးတုုိကးခိုုကးမႈ ရပးစဲေရ့ သေဘာတူ စာခ္ဳပးအရ 
အေယာငး်ပ မြ္သာ  လုပးေဆာငးေနသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုုပးငနး့စဥး ရပးတံဵေနမႈကိုု 
ေက္ားလႊာ့ႏိုုငးရနး တရုုတး၇ ဂ္ပနး၇ အငးဒိုနီ့ရြာ့၇ ဆျစးဇာလနး ႏြငးံ ကေနဒါ အစိုု့ရမ္ာ့မြ 
ကိုုယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ တတိယ အငးအာ့စု တစးခုု၌ 
အခနး့က႑ကိ ုေတာငး့ဆိုုၿပီ့ အာ့ေပ့ကူညီသငးံသညး၈  

၄၈ တိုငး့်ပညးအေဆာကးအအုဵပိုငး့ဆိုငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈအေန်ဖငးံ လျတးလပး၇ 
ဘကးမလိုုကး၇ ထကး်မကးေသာ တရာ့စီရငးေရ့ ေပ၍ေပါကးလာေစရနး လညး့ေကာငး့၇ 
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တိုုငး့ရငး့သာ့ ခုုခဵေရ့ တပးဖျဲ႔မ္ာ့ ပါွငးေသာ ်ပညးေထာငးစုု တပးမေတား ဖျ႔ဲစညး့နုိငး 
ေရ့တို႔ကိုလညး့ေကာငး့ ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကး သငးံသညး၈ ထိုု႔်ပငး လဵုုၿခဵဳေရ့ က႑ 
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့ကိုုလညး့106 ်မနးမာံ တပးမေတားအတျကးပါ ထညးံသျငး့လုုပးေဆာငး 
သငးံသညး၈  

၅၈ ကရငးနီ်ပညးနယး၌ လျတးလပးေရ့နြငးံ အတူ၇ ှ၆၁၄ ခုႏြစး ေဖေဖားွါရီ (ှဿ) ရကးတျငး 
ခ္ဳပးဆိုုခဲံေသာ ပငးလဵု ု စာခ္ဳပး၌ တရာ့ွငးမႈတိုု႔ကို ု နညး့လမး့တက္ အသိအမြတး 
်ပဳရမညး၈ ်ပနးလညး အသကးသျငး့ရမညး၈ အတညး်ပဳရမညး၈ ထိုုသုုိ႔မဟုုတးဘဲ 
တိုုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ စာခ္ဳပးတျငး ေဖား်ပပါရြိသညးံအတိုုငး့ 
ေဖားေဆာငးမႈမ်ပဳပါက ်ပညးေထာငးစု တညးရြိမႈ ပ္ကး်ပယးသျာ့ၿပီ ်ဖစးေၾကာငး့ 
ေၾကညာႏုုိငးချငးံရြိရမညး၈  

၆၈ လူ႔အချငးံအေရ့ကိစၥတျငး တကးၾကျၿပီ့်ဖစးေသာ တိုုငး့ရငး့သာ့လူထု အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၇ 
တိုငး့ရငး့သူအမ္ဳိ့သမီ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ သတငး့မီဒီယာ အမ္ာ့အ်ပငး၇ 
လူ႔အချငးံအေရ့ကိုု ေၾကျ့ ေၾကား လုပးေဆာငးလ္ကးရြိေသာ အ်ခာ့ေသာ ်ပညးတျငး့နြငးံ 
ႏိုုငးငဵတကာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး လူ႔အချငးံ အေရ့နြငးံစပးလ္ဥး့၊ ၁ငး့တိုု႔၌  ကိုယးက္ငးံ 
တရာ့နြငးံ လူ က္ငးံွတး ဆိုငးရာ ရပးတညးခ္ကးကုုိ အထငးအရြာ့်ပသရနး တာွနးရြိသညး၈ 
သို ်ဖစးပါက အႀကီ့အကဲအ်ဖစး အမိနး ံေပ့ပုိငးချငးံရြိ်ခငး့ေၾကာငးံတာွနးခဵမႈ ဥပေဒသ အရ 
တာွနးရြိေသာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညး                         အစိုု့ရ၌ 
ရခုုိငး်ပညးနယးတျငး ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ အပါအွငး တုုိငး့ရငး့သာ့ 
်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍ေနေသာ ၾကမး့ၾကဳတးရကးစကးသညးံ ရာဇွတးမႈမ္ာ့အေပ၍ 
ေရငုုဵႏႈတးပိတးေနမႈကို ရႈတးခ္ကနး႔ကျကးရပါမညး၈  

 

ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးရကး 
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