၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ (၄)ရက်

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမြေနီအသင််းြ စဉ်ဆြ်ြမြတ်ခဆာင်ရွြ်လျှြ်ရခသာ
လူသာ်းြေျင််းစာနာခ
၁။

ာြ်

ာ်းြှုဆိုင်ရာ အြူအညီခြ်းခရ်းလိုြ်ငန််းြျာ်း

မြန်ြာနုငင
် ံကကက်ခမခနီအသင််းသည် နုင်ငခ
ံ

ကလည််း အသအြှ

ာ်က ဥပခေမပဋ္ဌာန််း၍ ဖွဲ့စည််းခပ်းထာ်းသည့််အမပင် နင
ု ်ငံ

်မပြုထာ်းသည့်် လူြှုကရုဏာအဖွဲ့အစည််း မဖစ်ပါသညော်။ အသင််းဥပဖေကို ၂၀၁၅ ခိုနစ
ှ တ
ော် င
ွ ော် ပပဋ္ဌ နော််း

ခပဲ့ ပ်းပေစော်ပါသညော်။ အသင််းသည် အမခာ်းခသာ အြ ြု်းသာ်းကကက်ခမခနီနှင့်် လမခြ််းနီအသင််းြ ာ်းနည််း
လုပ်ငန််းြ ာ်း ခ
လုပ်ငန််းြ ာ်းခ
လည််း စဉ်
၂။

ာင်ရွကြ
် ှု အခန််းကဏ္ဍ
ာင်ရွကရ
် ာ

က်ြမပ

င် နုင်ငံ၏ အရန်အင်အာ်းအမဖစ် ခ

် ပူ်းခပါင််းခ

်ဖက်အဖွဲ့အစည််းြ ာ်းနှင့််

ာင်ရက
ွ လ
် က်ရပါသည်
ှ
။

က် လူသာ်းခ င််းစာနာခထာက်ထာ်းြှု

အြ ာ်းအက ြု်းအ

ူ လူြှုကရုဏာ

ာင်ရက
ွ ်လ က်ရှပါသည်။ လူြှုကရုဏာ

င် ကကက်ခမခနီလှုပ်ရှာ်းြှုအဖွဲ့ဝင်ြ ာ်းအမပင် အမခာ်းခသာ ြ

မြန်ြာနုငင
် ံကကက်ခမခနီအသင််းသည် ၁၉၂၀ ခုနှစ်ြှ စ

မပည်သအ
ူ

ကာ

င်ကာ တိုငော််းရငော််းသ ်းလူမ ်းစိုမ ်း အပါအဝငော် အြ ာ်း

ုင်ရာ လုပ်ငန််းြ ာ်းကု နှစခ
် ပါင််း(၈၀)ခက ာ်ထ

က် ကကက်ခမခနီအခမခခံြ(ူ ၇)ခ က်နင
ှ ့််အညီ ကူညခ
ီ

င
ု ် ကယ
ု ်က ြု်းြဖက်

ာင်ရက
ွ ်ခပ်းလျှက်ရပါသည်
ှ
။ ဤသိုို့ ဖ

ငော်ရက
ွ ော်

ရ တွငော် အသငော််းသညော် ကကကော်ဖပခနဖစတနာလိုပော်အ ်းရှငော်မ ်းကို အဖပခခံက အသငော််း၏ ဌ နခ ပော်/ ပပညော်နယော်/ တိုငော််းဖေသ
ကက်း/ခရိုငော် ကကကော်ဖပခနကက်းကကပော်မှုဖက ော်မတနှငဲ့ော် ပမ ြို့နယော်အသငော််းခွ အ
အခမခမပြု လုပ်ငန််းြ ာ်းကု စနစော်တက စမံခနို့ခ
ော် ွ ဖ
၃။

နုင်ငံအ

င််းမဖစ်ခပေါ်လာသည့်် သခ

ရခသာ မပည်သူြ ာ်းကု အခ န်နှင့််

ာဝခ

ုင််း၊ ဂီရြုန်

အနတရာယ်ြ ာ်းခကကာင့်် ထခက
ု ်ခစ
ံ ာ်းရသူြ ာ်းအ

ငဲ့ော်အလက
ို ော် ခက ်းရွာအ

်းအနတရာယ်ြ ာ်းနှင့်် ပဋပကခအခမခအခနြ ာ်းခကကာင့်် ထခက
ု ်ခစ
ံ ာ်း

င
ု ််း၊

နာလုပ်အာ်းရှငြ
် ာ်းသည် အမြအ

က် လည််းခကာင််း၊ ရခင
ု ်မပည်နယ်၊ ကခ င်မပည်နယ်နင
ှ ့်် ြ

ာင်ပစစည််းြ ာ်းနှင့််

ခထာက်ပခ
ံ့် ပ်းမခင််း၊ အစာ်းအစာနှင့်် ခသာက်သံု်းခရ ရရှခအာင်ခ
မပန်လည်

က်သယ်ခပ်းမခင််း အစရှသည့်် ကူညက
ီ ယ်

်း

ထီလာမြြုွဲ့

ုို့

က် လည််းခကာင််း အသင််း၏

နာလုပ်အာ်းရှင်ြ ာ်းက ခရှ်းဦ်းမပြုစခ
ု ပ်းမခင််း၊ က န််းြာခရ်းခစာင့််ခရှာက်ြှုခပ်းမခင််း၊ စ

ုင်ရာအာ်းခပ်းကူညီမခင််း၊ အခမခခံအသံု်းအခ

င်သင့်ရ
် ခန
ှ

ာခလခမြငလ င်၊ ခရကကီ်းခရလျှြ
ံ ှု၊ ခမြမပြုြှု က့်သခ
ုို့ သာ ခ

င်မဖစ်ပာ်းခသ
့် ည့်် ပဋပကခြ ာ်းခကကာင့်် အု်းအြ်စနို့်ခာခ့်ရခသာ ထခုက်ခံစာ်းရသူြ ာ်းအ
ကကက်ခမခနီခစ

င်အ
့် ထ လူထု

ငော်ရက
ွ လ
ော် ကော်ရှပါသညော်။

ခမပ်းညီ ကူညီရန် ကကက်ခမခနီခစ

ပါသည်။ ဥပြာအာ်းမဖင့်် နာဂစ်ြုန်

ငဲ့ော်

်ပင
ု ််းလူြှုပင
ု ််း

စ်ကယ
ု ်ရည်သနို့်ရင
ှ ််းခရ်းသံု်းပစစည််းြ ာ်း(အခရ်းခပေါ်)
ာင်ရွကခ
် ပ်းမခင််း၊ ကကာသာ်းခသာ ြသာ်းစုြ ာ်းအာ်း

ယ်ခရ်း လုပ်ငန််းြ ာ်း

င် စြ််းစြ််း

ြံ ပါဝင် ကူညခ
ီ

ာင်ရက
ွ ်

ခပ်းခက့် ကပါသည်။
၄။

ကုဗစ်-၁၉ ကြ္ာ့်ကပ်ခရာဂါ စ

ဌာနခ ြုပ်၏ လြ််းညွှန်ြှု မပည်နယ်နင
ှ ့််
အသင််းခခပါင််း(၂၈၂)မြြုွဲ့နယ်

ုို့

င်မဖစ်ပာ်းခ န်ြှစ၍ ကကက်ခမခနီအခရ်းခပေါ်ကပ်ကြှုစင်
ုင််းခေသကကီ်း ကကက်ခမခနီကကီ်းကကပ်ြခ
ှု ကာ်ြ

င် ကကက်ခမခနီခစ

နာလုပ်အာ်းရှင(် ၃,၇၀၀)ဦ်း
1

ာဖင့််လစ
ှ ်ကာ အသင််း

ီြ ာ်း၏ စီြံခနို့်ခြှုမဖင့်် မြြုွဲ့နယ်

ုက
ို့ နယ်စပ်ဂ

်ြ ာ်း၊ အသာ်းအလာ

ကနို့သ
်

ခ
် စာင့််ကကပ်ကကည့်ရ
် ခ
ှု ရ်းစခန််းြ ာ်း၊ ခရာဂါကာကယ်ခရ်း

င
ု ်ရာ အသပညာခပ်းမခင််းြ ာ်း၊ စ

ရာအာ်းခပ်းကူညခ
ီ ပ်းမခင််းြ ာ်းအမပင် အမခာ်းလုအပ်သည့်က
် ည
ူ ီပံ့်ပု်းြှုြ ာ်းကပ
ု ါဝင်ကူညခ
ီ
၅။

၎ငော််းအပပငော်

ာင်ရွကခ
် ပ်းခ့်ကကပါသည်။
စမံခနို့ော်ခမှု
ွ ဖက ော်မတ၏

အကူအညဖတ ငော််းခံမှုအရ ၂၀၂၀ စကော်တငော်ဘ လမှ ၂၀၂၁ ဇနော်နဝါရလအထ ရနော်ကိုနပော် ပညော်သူူ့ဖ

်းရံိုကက်း၊ လင
ှု ော် ကိုဗစော်-၁၉

စငော်တ နှငဲ့ော်

ကဗ
ို စော်-၁၉

ုင်

ဖရ ဂါက ကွယက
ော် ိုသဖရ်းနှငဲ့ော်

ကိုသဖရ်း

ရနော်ကိုနော်တင
ို ော််းဖေသကက်း

်ပင
ု ််းလူြှုပုင််း

ဖေ ငော်ကက်းကိုသဖရ်းစငော်တ တတ
ိုို့ င
ွ ော်

ရနော်ကိုနတ
ော် င
ို ော််းဖေသကက်း၊

ဧရ ဝတတိုငော််းဖေသကက်း၊

မဖကွ်းတင
ို ော််းဖေသကက်း၊ ပခူ်းတိုငော််းဖေသကက်း၊ မွနပော် ပညော်နယော်၊ ရှမော််းပပညော်နယော်(ဖတ ငော်ပင
ို ော််း)၊ ရှမော််းပပညော်နယော်(ဖပမ ကော်ပင
ို ော််း)
စသညဲ့ော် ပပညော်နယော်နင
ှ ဲ့ော်တင
ို ော််း ဖေသကက်းမ ်းနှငဲ့ော် ဖနပပညော်ဖတ ဖ
ော် က ငော်စနယော်ဖပမတမ
ိုို့ ှ ကကကော်ဖပခနဖစတနာလိုပော်အ ်းရှငော် ၂၆၀
ဖက ော်တက
ိုို့ အလှညဲ့ော်က သွ ်းဖရ ကော်က လိုအပော်ဖသ ကူညမှုမ ်း ဖ
၆။

ငော်ရွကဖ
ော် ပ်းခဲ့ပါသညော်။

ကိုဗစော်-၁၉ ကပော်ဖရ ဂါက ကွယော်ဖရ်း လိုပော်ငနော််းမ ်းကို နိုငင
ော် အ
ံ နှအ
ံို့ ပပ ်းတွငော် ၂၀၂၀ ပပညဲ့န
ော် စ
ှ ော် မတော်လမှ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ော်

ေဇငော်ဘ လအထ ပပညော်သူ (၃)သနော််းဖက ော်တအ
ိုို့ တွကော် က နော််းမ ဖရ်းပည ဖပ်းပခငော််း၊ ကွ ရနော်တငော််းစငော်တ /ကိုသဖရ်းစငော်တ
မ ်းသိုို့ ပဖ
ိုို့

ငော်ဖပ်းပခငော််း၊ က ကွယော်ဖ

ဖပ်းပခငော််း အစရှသညော်တက
ိုို့ ို ဖ
အသကော်

ငော်ရွကဖ
ော် ပ်းခပ
ဲ့ ါသညော်။ ကိုဗစော်-၁၉ ကပော်ဖရ ဂါက လအတွငော််း တ ဝနော်ထမော််းဖ

ငော်ရငော််း

ံို်းရံှု်းသွ ်းဖသ ဖစတနာလိုပအ
ော် ်းရှငတ
ော် ၏
ိုို့ မသ ်းစိုမ ်းအ ်း အသငော််းတ ဝနော်ရသူ
ှ မ ်းက သွ ်းဖရ ကော်ဖတွြို့

က လူမဖ
ှု ရ်းဖထ ကော်ပံဲ့မှုမ ်း ဖ
၇။

်းထို်းနှံပခငော််းလိုပော်ငနော််းမ ်းတွငော် ပါဝငော်ကူညဖပ်းပခငော််းနှငဲ့ော် က နော််းမ ဖရ်းဖစ ငဲ့ော်ဖရှ ကော်မှု
ံို

ငော်ရွကဖ
ော် ပ်းခပ
ဲ့ ါသညော်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေ ော်ဝါရလမှစတငော်၍ ပေစော်ပွ ်းခသ
ဲ့ ညဲ့ော် အခမခအခနြ ာ်း

မြြုွဲ့နယ်ြ ာ်း၌ ခရှ်းဦ်းမပြုစမု ခင််းစခန််း (၅၄၇)ခု ဖင့််လှစက
် ာ ကကက်ခမခနီခစ

င် အသင််းအခနမဖင့်် မြြုွဲ့နယ် (၁၉၈)

နာလုပ်အာ်းရှင် (၂၀၀၂)ဦ်း

ုက
ို့ ခရှ်းဦ်းမပြုစု

ခပ်းမခင််း၊ က န််းြာခရ်းခစာင့်ခ
် ရှာက်ြခ
ှု ပ်းမခင််း၊ ထခုက်ေဏ်ရာရသူြ ာ်းအာ်း နီ်းစပ်ရာခ

်းရံုသုို့ ညွှန််းပုခ
ို့ ပ်းမခင််း၊ မ်းေွ ်း

လူနာမ ်းအ ်း ဖ

ိုပါက လမ ်းအတွငော််း ထခက
ို ော်

်းရံိုသပ
ိုို့ ိုို့ဖ

ငော်ဖပ်းပခငော််း စသညဲ့တ
ော် က
ိုို့ ို ဖ

ငော်ရွကဖ
ော် ပ်းခပ
ဲ့ ါသညော်။ အ

ခံစ ်းသွ ်းရဖသ ဖစတနာလိုပော်အ ်းရှငတ
ော် ၏
ိုို့ မသ ်းစိုမ ်းအ ်း အသငော််းတ ဝနော်ရသူ
ှ မ ်းက သွ ်းဖရ ကော်ဖတွြို့
ဖရ်းဖထ ကော်ပံဲ့မှုမ ်း ဖ
၈။

ငော်ရက
ွ ော်ဖပ်းခပ
ဲ့ ါသညော်။

ထအ
ိုို့ ပပငော် ခ ငော််းပပညော်နယော်၊ မဖကွ်းတိုငော််းနှငဲ့ော် စစော်ကင
ို ော််းတင
ို ော််းဖေသကက်းတိုမ
ို့ ှ ခနရပ်စနို့ခ
် ာ မပည်သူြ ာ်းအ

လုအပ်သည့်် အခရ်းခပေါ် အသံု်းအခ
ဖ
ဖ

်းခနော််းမ ်း ေွငဲ့ော်လှစော်ကသ
ို ဖပ်းပခငော််း၊ ကိုဗစော်-၁၉ ဖရ ဂါက ကွယော်ဖရ်းပစစညော််းမ ်း ဖထ ကော်ပဖ
ံဲ့ ပ်းပခငော််း စသညော်တက
ိုို့ ို
ငော်ရက
ွ ခ
ော် ပ
ဲ့ ါသညော်။

လကော်ရတွ
ှ ငော်လညော််း

စစော်ကိုငော််းတင
ို ော််းဖေသကက်း

ပမ ြို့နယော်(၁၄)ပမ ြို့နယော်ရှ

အမော်ဖထ ငော်စိုမ ်းအ ်း

နော််းစစော်မှုမ ်း ပပ လိုပော်လ ကော်ရှပါသညော်။

လတော်တဖလ တွငော် အသငော််းဌ နခ ပော်သညော် ရှမော််းပပညော်နယော်(ဖတ ငော်ပင
ို ော််း)ကကကော်ဖပခနကက်းကကပော်မဖ
ှု က ော်မတနှငဲ့ော်အတူ

ကယ ်းပပညော်နယော်မှ ဖတ ငော်ကက်း၊
သူမ ်းအတွကော် ကယော်
၁၀။

က်

ာင်ပစစည်း် ြ ာ်း ဖထ ကော်ပပံဲ့ ခငော််းနှငဲ့ော် က နော််းမ ဖရ်းဖစ ငဲ့ဖ
ော် ရှ ကော်မှုဖပ်းပခငော််း၊ ဖရွြို့လ ်း

ဖထ ကော်ပံဲ့မဖ
ှု ပ်းနင
ို ဖ
ော် ရ်း အတွကော် ဖလဲ့လ
၉။

က
ံို
လူမှု

ိုငော်၊ ဖည ငော်ဖရွှေနှငဲ့ော် ပငော်ဖလ ငော််းပမ ြို့နယော်မ ်းသိုို့ ဖရ ကော်ရှလ ဖသ ဖနရပော်စွနော်ခ
ို့ ွ ပပညော်

ယော်ဖရ်းပစစညော််းမ ်းနှငဲ့ော် ကိုဗစော်-၁၉ ဖရ ဂါက ကွယဖ
ော် ရ်းပစစညော််းမ ်းကို ဖထ ကော်ပဖ
ံဲ့ ပ်းနင
ို ော်ခဲ့ပါသညော်။

ပမနော်မ နိုငင
ော် ံကကကော်ဖပခနအသငော််းသညော် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ော်မှ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ော် ေဇငော်ဘ လထ ရနော်ကိုနော်တင
ို ော််းဖေသကက်းနှငဲ့ော်

မနတဖလ်းတင
ို ော််းဖေသကက်းတတ
ိုို့ င
ွ ော် အမော်ဖထ ငော်စတ
ို စော်သနော််းခိုနစ
ှ ော်ဖသ ငော််းဖက တ
ော် အ
ိုို့ တွကော် အဖပခခံစ ်းကိုနပော် ေစော်ဖသ
ဖငွသ ်းဖထ ကော်ပံဲ့မှုမ ်းကို ကူညဖထ ကော်ပဖ
ံဲ့ ပ်းနိုငော်ခပ
ဲ့ ါသညော်။
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နော်နှငဲ့ော်

၁၁။

အသငော််းသညော် လူမှုကရိုဏ လိုပော်ငနော််းမ ်း ဖ

မတော်ေကော်အေွြို့အစညော််းမ ်း အလှှူရှငော်မ ်းနှငဲ့ော် ဖ

ငော်ရွကရ
ော် တွငော် ဖငွဖကက်းနှငဲ့ော်နညော််းပည

ွ်းဖနွ်းတင
ို ပ
ော် ငော်၍ သဖဘ တူညခ ကော်ရယူက

စမံကနော််းလိုပော်ငနော််းမ ်းကို ပပ်းဖပမ ကော်ဖအ ငော် အဖက ငော်အထညော်ဖေ ဖ
ော်
ထခိုကော်လွယဖ
ော် သ

အိုပစ
ော် ိုမ ်းကို အပမတဖစ ဦ်းစ ်းဖပ်းက

ဖ
၁၂။

ငဲ့ော်

ငဲ့ော်တင
ို ော််းတွငော် ပါဝငော်သကော်

သကော်

ငော်ရွကလ
ော် ကော်ရှပါသညော်။ ထိုသဖ
ိုို့

ိုငော်ရ

စမံခ ကော်/

ငော်ရွကော်ရ တွငော်

ဖစတနာလိုပော်အ ်းရှငတ
ော် ိုို့၏ လံိုခခံ ဖရ်းနှငဲ့ော် လိုပော်အ ်းကို

အဖလ်းထ ်းအသအမှတော်ပပ ဖသ လိုပော်ငနော််းမ ်းကို ဦ်းစ ်းဖပ်း၍ စနစော်တက ဖ
လိုပော်ငနော််းအ

အကူအညဖပ်းဖသ

ငော်ရက
ွ လ
ော် ျှကော်ရှပါသညော်။ ဖ

ငော်ရက
ွ သ
ော် ညဲ့ော်

င
ို ော်သမ
ူ ်း(Stakeholders) အာ်းလံု်းကု အသဖပ်း၍ ပွငဲ့ော်လငော််းပမငော်သ စွ

ငော်ရက
ွ လ
ော် ကော်ရှပါသညော်။
အထက်ခဖာ်မပပါ လူမှုကရိုဏ လုပ်ငန််းြ ာ်း ခ

အသင််း ဥကကဋ္ဌ ဦ်းခ
အလုပအ
် ြှုခ

ာင်ခသာ အလုပ်အြှုခ

ာင်ရက
ွ ော်နင
ို ော်ရနော် မြန်ြာနင
ု ်ငံကကက်ခမခနီအသင််း ဌာနခ ြုပ်ြှ

ာင်ြ ာ်း၊ ကကက်ခမခနီဗဟခ
ု ကာင်စီဝင်ြ ာ်း၊

ုင််းခေသကကီ်း မပည်နယ်ြ ာ်းြှ

ာင်ြ ာ်း၏ အနီ်းကပ်ကကီ်းကကပ်ြှုမဖင့်် ကက ်းဖနပခငော််း၊ ခွပခ ်းမှုမရှပခငော််းနှငဲ့ော် လွတော်လပော်ပခငော််း အပါအဝငော်

ကကက်ခမခနီအခမခခံြ(ူ ၇)ခ က်နှင့််အညီ

တ ဝနော်ယူမှု၊ တ ဝနော်ခံမ၊ှု ပွငဲ့ော်လငော််းပမငော်သ မှုတက
ိုို့ ို အဖပခခံက

ကကကော်ဖပခနဖစတနာလိုပော်အ ်းရှငော်မ ်းက အထူ်းကက ်းပမော််းက ကူညီခ
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ာင်ရက
ွ ်ခပ်းလ က်ရပါသည်
ှ
။

နင
ု ်ငံ

ဝန််းရှ

