
 

 

ဒ ုတိယအက  ိမ်  

ရှမ််းပြည်နယ် လွှ တ်တ တ ် 

 

 

 

(၁၂)က ိမ်တပမ   ် 

ြ မုှန် အစည််း အ တ ်း မတှ် တ မ််း 

 

 

 

 

 

 

( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်န ေ့ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်န ေ့ထိ ) 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

ရှမ််းပြညန်ယ ်

ဒတုယိအက မ်ိ ရှမ််းပြညန်ယလ်ွှတတ်တ ်  

(၁၂)က မ်ိတပမ   ်ြ ုမှန်အစည််းအတ ်း 

မ တ ိ   

 

စဉ် အတ   င််းအရ  စ မျ န် ှ 

( ) (၁၂)က မ်ိတပမ  ြ် ုမှန်အစည််းအတ ်း ြထမတန ေ့ မှတတ်မ််း 
 

 

 (၁) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌ တနရ ယပူြင့််း။ ၁ 

 (၂) ကတိသစ္စ မပြြုရတသ်းတသ တြ့်မတတ ့်သ ်းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းက ကတိသစ္စ ပြြုပြင့််းနငှ ့် ကတိသစ္စ ပြြု 
လွှ တြေါ်တငွ့် လက့်မတှ့်တရ်းထိို်းပြင့််း။ 

၂ 

 (၃) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း အထတပမ က့်တ က င့််းနငှ့်  
အစ္ည့််းအတ ်းစ္တင့်က င့််းြတ က င့််း တ ကည ပြင့််း။ 

၂ 

 (၄) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း ြထမတန   အစ္ီအစ္ဉ် 

တ ကည ပြင့််း။ 

၃ 

 (၅) အစ္ည့််းအတ ်းမတက့်တရ က့်နိိုင့်တသ  ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်း ကိိုယ့်စ္ ်း လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်း 
စ္ိစ္စ့္်တရ်းတက ့်မတမီ ှ ြွင့် ြန့် က ်းပြင့််း။ 
 

၃ 

 (၆) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌက နှုတ့်ြွန့််းဆက့်စ္က ်း တပြ  က ်း 
ပြင့််း။ 
 

၆ 

 (၇) ပြည့်နယ့် န့်ကကီ်းြ ြုြ့်က ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်သိို   မိန  ့်ြွန့််းတပြ  

 က ်းပြင့််း။ 
၈ 

 

 

 (၈) ပြည့်နယ့် န့်ကကီ်းြ ြုြ့်၏ မိန  ့်ြွန့််းကိို မတှ့်တမ့််းတင့်ပြင့််း။ ၁၄ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

 (၉) နိိုင့်ငတံတ ့်သမမတထမံှ တြ်းြိို  တသ  သ ဏ့်လွှ ကိို လွှတ့်တတ ့် 
သိို   ဖတ့် က ်းတင့်ပြပြင့််းနငှ ့် လွှတ့်တတ ့်၏ သတ  တညူြီ က့် 
ရယပူြင့််း။ 

 

၁၄ 

 

ခ 

စဉ် အတ   င််းအရ  စ မျ န် ှ 

 (၁၀)  ကယ့်ြငွ့် ပြထ ်းသည့်  တအ က့်ြါ တမ်းြွန့််းမ  ်းကိို သက့်ဆိိုင့်ရ  

ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်းက တမ်းပမန့််းပြင့််းနငှ့်  
သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့်အဆင့်  အဖွ ွဲ့အစ္ည့််း င့်မ  ်းက တပဖ က ်း 
ပြင့််း- 

၁၅ 

 

 

  (က) ဦ်းတမ င့်ညြို၊ မ မိ့််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏  

   (၁) “မဘမ်ိ်းမမိ ြို့နယ၊် စြိီန််းတ ျ်းရ   အလယတ်န််း 
တ ျ င််းတ င ် တ ျ င််းတ  ငသ်စ ် တည်တ    ်

တြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။ 

၁၅ 

   (၂) “မဘမ်ိ်းမမိ ြို့နယ၊် င ်းအိ်ုး- မဘမ်ိ်း  ်းလမ််းမတြေါ် ရိှ 

နမေ့်ြုန််းြုန််းလယြု်တလ်ယ ် င််း ိ ု ပြတ၍် (၂၅)တြ 

တ တ ်းတစစ်င််းတိ်ုးချ ြို့တညတ်   တ်ြ်းရန်အစီအစဉ်  

ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၆ 

  ( ြ) ဦ်းတအ်းမင့််းစ္ိို်း၊ ရွ ငမံမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏  

   (၁) “ရ  င မမိ ြို့နယ၊် တတ င ်  ်းတ ျ်းရ  နငှေ့ ် ြိတန်ု်း ိငု််း 
တ ျ်းရ  ချင််း  လ်မ််းတြေါ်တ င ် တဘလ(ီသို ေ့မဟတု)် 

သ  ူ   န် ရစ်တ တ ်း တည်တ   ်တြ်းရန် 

အစီအစဉ်  ရိှ/ မရိှ ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၁၈ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

   (၂) “ရ  င မမိ ြို့နယအ်တ င််းရိှ အင််းက ်ီးတ ျ်းရ  မှ 

ြယ ်င််း တ ျ်းရ  ၊ တ ျ  တ်တ တ ျ်းရ  နငှေ့ ်
သြန််းြင ် တ ျ်းရ   တ ျ်းရ  ချင််း   ်

လမ််း(၆)မုိင ်ိ ု တ ျ   ် တချ လမ််းအပြစ ် ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ တရ်းနစှတ် င ် ထညေ့်သ င််းတြ်းရန်  

အစအီစဉ်  ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််း သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၉ 

  ( ဂ) ဦ်းြင့်တမ င့် င့််း၊ တည င့်တရွှမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့် 
(၁)၏“တည ငတ်ရွှမမိ ြို့နယ၊် တတ ငတ်ပခပမင််းစခ န ေ့်တ ျ်းရ   

အြ်ုစု၊ လ ယတ်ခ ေ့တ ျ်းရ  နငှေ့ ် လ  ုန်တ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ  

အ.ထ. (ခ  )  တ ျ င််း(၂)တ ျ င််းတ င ်

လိအုြ်လျ ရိှ်တသ   ရ /  ရ မမျ ်း 
 အပမန်  ်ုးခန ေ့်ထ ်းတြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၂ 

ဂ 

  (ဃ) ဦ်းညညီ(ီြ) ဦ်းညတီလ်းြ မ့််း၊ ြင့််းတယမမိြုွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့် 
အမတှ့်(၂)၏ 

 

   (၁) “တတ ငက် ်ီးမမိ ြို့၊ အတရှြို့ မမိ ြို့ြတလ်မ််းနငှေ့ ် နန််းသတီ  

လမ််း၊ လမ််းတလ်း  ုတ င ် မီ်းြ ိ ငေ့န်ငှ ေ့ ်
လ ူ်ူးမျဉ််း   ်း မျ ်းထ ်းရိှတြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ 
မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််း သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၄ 

   (၂) “ြင််းတယမမိ ြို့နယ်၊  ျ  ်းတ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ တြ စ သ်ီးရ   

အမှတ(်၃၇) အ.မ. တ ျ င််းအ ်း အ.မ.  (မူလ န်) 

တ ျ င််းအပြစ ် တိ်ုးပမြှငေ့ြ် ငေ့လ်စှတ်ြ်းရန် အစီအစဉ်  

ရိှ/မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၂၅ 

   (၃) “ြင််းတယမမိ ြို့နယ၊် မ နယတ်တ ငတ် ျ်းရ  အြ်ုစု၊ 
လင််းတလအင််းတ ျ်းရ  ရိှ အ.လ.  (ခ  )အ ်း 
အ.လ.  တ ျ င််းအ ငေ့ ် တိ်ုးပမြှငေ့တ်ြ်းရန် 

၂၆ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

အစအီစဉ် 

ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

  ( င) ဦ်းစ္ိိုင့််းလံို၊ မိိုင့််းကိိုင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏  

   (၁) “မုိင််း ိငုမ်မိ ြို့နယ၊် တြ င််းမိန််းတ ျ်းရ  ရိှ 

တြ င််းမိန််း  ည်အ ်း   န် ရစ ်ညအ်ပြစ ်

တည်တ   တ်ြ်း ရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ” 

နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၇ 

   (၂) “ရှမ််းပြည်နယ်အတ င််းရိှ ယ ဉ်စည််း မ််း၊ လမ််းစည််း 
 မ််းြည တြ်းပခင််း၊ စစ်တ ်းပခင််း၊ 
အတရ်းယူပခင််းမျ ်း ုိ မမိ ြို့နယအ် ငေ့ြ် မ ျန် 

တရရှည၊် ြ ုမှန်တ  ငရ်   ် သ  ်းရန် အစီအစဉ် 

ရိှ/မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။  

၂၉ 

  ( စ္) ဦ်းစိ္ိုင့််းတအ င့်မ ိြု်းတက  ့်၊ လင့််းတြ်းမမိြုွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့် 
အမတှ့်(၁)၏“လင််းတခ်းမမိ ြို့နယတ် င ် ခရုိငအ် ငေ့န်ငှ ေ့အ်ညီ 
အ ်း စ ်းြ    ညေ့စ်ငန်ငှေ့ ် အ ်း စ ်းတလေ့ ျငေ့တ်ရ်းရ ု   
တ   လ်ြ်ုတြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။ 

၃၁ 

  (ဆ) ဦ်းြွန့်ဒတီဂါလ့်၊ လွြိုင့်လင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ 
“လ  ိငလ်ငမ်မိ ြို့နယ၊် တခ င််းန  ြို့ တ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ 
  န်တလ င််း- င ်းမုိင််းတ ျ်းရ   (၂၄)န ရီ 

လျှြ်စစမီ််းလင််းနိငုတ်ရ်းအတ   ်

တ  င်ရ  ်တြ်းရန်အစီအစဉ်ရိှ/မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။   

၃၃ 

ဃ 

  ( ဇ) တဒေါ်နန့််းတက င့်ြမ့််း၊ မိိုင့််းရှ ်းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“မုိင််းရှ ်းမမိ ြို့၊ အတပခခ ြည အထ တ်န််းတ ျ င််း၌ နစှထ်ြ် 

၃၄ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

စ သငတ်  င ် အသစ(်၁)တ  င ် တ   လ်ြ်ုတြ်းရန် အစအီစဉ်  

ရိှ/ မရိှ ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

  (စ္ ) ဦ်းဒါ ိဒ့်၊ မိိုင့််းဆတ့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “မုိင််း တ ်

မမိ ြို့နယတ် င ် လိအုြ်တနတသ  ခရုိင/် မမိ ြို့နယအ် ်း စ ်းမ ်းမျ ်းခန ေ့် 
ထ ်းတြ်းရန်၊ ခရုိငအ် ်း စ ်း  င််းနငှေ့ ် မုိ်းလ တုလလ  ု အ ်း စ ်းရ ု  
က ်ီးတို ေ့ ိ ု အ ငေ့ပ်မြှငေ့တ်င ် တည်တ   တ်ြ်းနိငုပ်ခင််း ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၃၆ 

 (၁၁) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်တစ့္်ဦ်းက  မ့််းနည့််းတ က င့််း အဆိို 
တင့်သငွ့််းပြင့််း။ 

၃၈ 

 (၁၂) ရှမ့််းပြည့်နယ့်အစ္ိို်းရအဖွ ွဲ့ မ ှ (၆)ကကမိ့်တပမ က့် အ ရှြစ္ိဖိတ့်တဒသတငွ့််း 
နိိုင့်ငမံ  ်း၏ တဆ်းလြိ့်တငွွဲ့ကင့််းစ္င့် မမိြု ွဲ့တတ ့်မ  ်း အလိုြ့်ရံိုတဆွ်းတန်ွးြွ နငှ ့် 
စ္ြ့်လ ဉ််း၍ လွှတ့်တတ ့်သိို   ရှင့််းလင့််းတင့်ပြပြင့််း။ 

၄၀ 

 (၁၃) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ဥကက ဋ္ဌက ဒိုတယိအကကမိ့် ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
(၁၂)ကကိမ့်တပမ က့် ြံိုမနှ့်အစ္ည့််းအတ ်း ြထမတန   ရြ့်န ်းတ က င့််းနငှ့်  
အစ္ည့််းအတ ်း ဒိုတယိတန   ဆက့်လက့်က င့််းြမည ့် တန  ရက့်နငှ ့် အြ ိန့်ကိို 
တ ကည ပြင့််း။ 

၄၄ 

( 

ခ) 

(၁၂)က မ်ိတပမ  ြ် ုမှန်အစည််းအတ ်း ဒတုယိတန ေ့ မှတတ်မ််း  

 (၁) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌ တနရ ယပူြင့််း။ ၄၅ 

 (၂) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်အစ္ည့််းအတ ်းအထတပမ က့်တ က င့််းနငှ့် အစ္ည့််းအတ ်း 
စ္တင့်က င့််းြတ က င့််း တ ကည ပြင့််း။ 

၄၆ 

 (၃) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း ဒိုတယိတန   အစ္ီအစ္ဉ် တ ကည ပြင့််း။ ၄၆ 

 (၄) အစ္ည့််းအတ ်းမတက့်တရ က့်နိိုင့်တသ ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်း 
ကိိုယ့်စ္ ်းလွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်း စ္ိစ္စ့္်တရ်းတက ့်မတမီ ှ ြွင့် ြန့် က ်း 
ပြင့််း။ 

၄၆ 

 (၅)  ကယ့်ြငွ့် ပြထ ်းသည့်  တအ က့်ြါ တမ်းြွန့််းမ  ်းကိို သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့် ၄၈ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းက တမ်းပမန့််းပြင့််းနငှ့်  သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့် 
အဆင့်  အဖွ ွဲ့အစ္ည့််း င့်မ  ်းက တပဖ က ်းပြင့််း- 

 

င 

  (က) ဦ်းစိ္ိုင့််းလင့််းပမတ့်၊ မိိုင့််းရှ ်းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏   

   (၁) “မုိင််းရှ ်းမမိ ြို့နယ၊် ဟိ ုိငုတ် ျ်းရ  အြ်ုစု၊  မ် န်မှ 

 ိငု််းလျှ တဒသသို ေ့   သ် ယထ် ်းတသ  လမ််းအ ်း 
တ ျ   ် တချ လမ််းအပြစ ် တြ  လ်ြ်ုတြ်းရန် အစအီစဉ် 

ရိှ/ မရိှ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၄၈ 

   (၂) “မုိင််းရှ ်းရတန တပမ လြ်ု    ် တစန်ိငုတ်စြုိ်င ် လြ်ု ိငု ်

ခ ငေ့”်နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 
၅၀ 

  ( ြ) ဦ်းတမ င့်ညြို၊ မ မိ့််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏ “မဘမ်ိ်း 
မမိ ြို့နယ၊် အထ ရ်မ််းဘိရု   မူလတန််းတ ျ င််းအတ   ် တ ျ င််း 
တ  ငသ်စ ်တညတ်   တ်ြ်းရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််း 
သည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၅၄ 

  ( ဂ) ဦ်းစ္ိိုင့််းထနွ့််း င့််း(ြ)စ္ိိုင့််းတန ့်ြမ့််း၊ တက  က့်မ မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့် 
(၁)၏ “တ ျ  ်မ မမိ ြို့နယ၊်     န်ု်းတ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ တမ တတ ် 
တ ျ်းရ    ်းလမ််း တတ ငဘ် ပ်ခမ််းရိှ တနအမ်ိတပမ   မ်ျ ်း 
တ ျ်းရ  တပမင ှ်းဂရန် ရရိှနိငုတ်ရ်း”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၅၆ 

  (ဃ) ဦ်းညညီ(ီြ)ဦ်းညတီလ်းြ မ့််း၊ြင့််းတယမမိြု ွဲ့နယ့်မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“ရှမ််းပြည်နယအ်တ င််းရိှ မမိ ြို့နယအ်သ်ီးသ်ီးတ င ် အသည််းတရ င ်

အသ ်း   ဗုိင််းရြ်စြုိ််းမျ ်း  ်ူးစ ပ်ြန ေ့်ြ  ်းပခင််း မရိှတအ င ်

    ယပ်ခင််း ြည တြ်းတဟ တပြ ြ  မျ ်း ပြ လြ်ုတြ်းရန် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၅၈ 

  ( င) တဒေါ်နန့််းြင့်ထ ်းရီ၊ သနိနမီမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ “သနိန ီ
မမိ ြို့နယ၊် စစ ်ငတ်ရ်းနငှေ့ ်  ြ်  တရ်းဦ်းစ်ီးဌ နချ ြ် အမှတ(်၁၆)တရှြို့ 

၅၉ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

ပြည်တထ ငစ်ုလမ််းမက ်ီးတြေါ် ရိှ တြြ ြ ု်းမျ ်း တ ်း ်ီးထ ်းပခင််း ိ ု
ြယရှ် ်းတြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

  ( စ္) ဦ်းစိ္ိုင့််းလံို၊ မိိုင့််းကိိုင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏ “ရှမ််းပြညန်ယ ်

အတ င််းရိှ စ သငတ် ျ င််းမျ ်း၌ တိငု််းရင််းသ ်းဘ သ စ တြသင ်

 ရ /  ရ မမျ ်း စ တြ  မ််း ျငမ်ှု  ရိှ/ မရိှ  
စစတ် ်းတြ်းရန်နငှေ့ ် မမိ ြို့နယတ်ိငု််းတ င ် ခန ေ့်ထ ်းတြ်းရန် အစအီစဉ် 
ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််း သည့် တမ်းြွန့််း။   

၆၁ 

 

 

စ 

  (ဆ) ဦ်းတအ င့်ထဏွ့််း၊ နမ ့်ဆန့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“နမေ့် န်မမိ ြို့နယရိှ် ရုြ်သ ထြ် ငေ့ ် လွှငေ့စ် ရ် ု  (၅)ရ ု  
(အတ   အ်ဦ)အ ်း ြည တရ်း၊ 
 ျန််းမ တရ်း န်က ်ီးဌ နသို ေ့ လွှ တပြ င််းတြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ 

မရိှ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၆၄ 

 

 

 

  ( ဇ) ဦ်းစိ္ိုင့််းတအ င့်ြမ့််း၊ မိိုင့််းြန့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏ 
“မုိင််းြန်မမိ ြို့နယ၊် ပြည်သူ ေ့တ ်းရ ုတ င ် လိအုြ်လျ ရိှ်တသ  

ဓ တမှ်န်ခန််း အတ   အ်ဦအ ်း တ   လ်ြ်ုတြ်းမည်ေ့ 
အစအီစဉ်”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၆၇ 

  (စ္ ) ဦ်းသန့််းထိိုက့်၊ ကတလ မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“ရှမ််းပြည်နယလ်ငူယတ်ရ်းရ တ  ်မတ ီ မဟ ဗျ ဟ  

လြ်ုငန််း စဉ်မျ ်း အတ  ငအ်ထညတ်ြ ် တ  ငရ်  ရ်န် 

လိအုြ်ချ  ် မျ ်း ိ ု မည်  ေ့သို ေ့ တ  ငရ်  ထ် ်းသည်” 

နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၆၉ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

  (ည) တဒါက့်တ  ဏဏ စ္ိို်း၊ က ိြုင့််းတံိုမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏ 
“ ျိ င််းတ မုမိ ြို့နယ၊် မုိင််းြတ(်အထ )် တ ျ်းရ   အြ်ုစု၊ 
ြ ုခိတ ် အ.မ.  မူလ န်တ ျ င််းတ င ် စ သငတ်  င ်

တ   လ်ြ်ု တြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၇၃ 

  ( ဋ) ဦ်းအ ်းမ ၊ မိိုင့််းြတ့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏  

   (၁) “မုိင််းခတမ်မိ ြို့နယ၊် တန ငလ် ်ုးတ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ ြန်တ  င ်

တ ျ်းရ  သ  ်း  ိယုထ် ူိယုထ်လမ််းအ ်း အ ငေ့ပ်မြှငေ့ ်
တငတ်ြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။ 

၇၅ 

   (၂) “မုိင််းခတမ်မိ ြို့နယ၊်  မ်ြင််းတ ျ်းရ  အြ်ုစုအတ င််းရိှ 

ြတြ တ ျ်းရ    ိယုထ် ူိယုထ်လမ််းအ ်း 
အ ငေ့ပ်မြှငေ့တ်င ် တြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ 

မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၇၆ 

  ( ဌ) တဒေါ်နန့််းပမတထ်ွး၊ လွြိုင့်လင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“လ  ိငလ်ငမ်မိ ြို့နယ်၊ ြငလ် မုမိ ြို့၊ တန ငလုိ်ငတ် ျ်းရ  အြ်ုစု၊ 
တန ငလုိ်ငတ် ျ်းရ  အတ င််း တ ်းတြ်းခန််း 
တည်တ   တ်ြ်းရန်  အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။ 

၇၈ 

 

  

  ( ဍ) ဦ်းစိ္ိုင့််းလ ှင့််း၊ မိိုင့််းြ ဉ််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“မုိင််းြျဉ််းမမိ ြို့နယ၊် ပြညသ်ူ ေ့တ ်းရ ု ၊ လ ်ရိှခ  စိတခ်န််းအ ်း 
အ ငေ့ပ်မြှငေ့တ်င ် တ  ငရ်  ်တြ်းရန် အစီအစဉ် ရိှ/မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၈၀ 

 (၆) ဦ်းစိ္ိုင့််းထနွ့််းဉ ဏ့်၊ တက  က့်မ မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “ရှမ််း ၈၂ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

ပြညန်ယ ် မမိ ြို့မျ ်းတြေါ် ရိှ လတူနအမ်ိတပမ   မ်ျ ်းနငှေ့ ်  တပမ   မ်ျ ်း 
ဂရန်သစပ်ြ လြ်ုပခင််း၊  သ တ်မ််းတိ်ုးပခင််းမျ ်း ိ ု   စမီ ချ တ်စရ်ြ်ပြငေ့ ်  
တ  ငရ်  တ်ြ်းရန် အစို်းရအ ်း တိ ုတ် န််းတ   င််း” အဆိိုတင့်သငွ့််း 
ပြင့််းနငှ့်  လက့်ြံတဆွ်းတန်ွးရန့် သင့် / မသင့်  အဆံို်းအပဖတ့်ရယပူြင့််း။ 

 (၇) အဆိိုကိို ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်က လက့်ြံတဆ်ွးတန်ွးရန့် မသင့် တ က င့််း 
ဆံို်းပဖတ့်ြါက ယင့််းအဆိိုကိို လက့်ြံတဆ်ွးတန်ွးရန့် မသင့် တ က င့််း ဥကက ဋ္ဌက  

တ ကည ပြင့််း။  

                                  (သိို  မဟိုတ့်) 

အဆိိုကိို လက့်ြံတဆ်ွးတန်ွးရန့် ဆံို်းပဖတ့်ြါက တဆ်ွးတန်ွးလိိုသည ့် 
လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းရှိလျှင့်  အမည့်စ္ ရင့််း တင့်သငွ့််းနိိုင့် တ က င့််း  
ဥကက ဋ္ဌက တ ကည ပြင့််း။ 

၈၄ 

 (၈) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ဥကက ဋ္ဌက ဒိုတယိအကကမိ့် ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
(၁၂)ကကမိ့်တပမ က့် ြံိုမှန့်အစ္ည့််းအတ ်း ဒိုတိယတန   ရြ့်န ်းတ က င့််းနငှ့်  
အစ္ည့််းအတ ်း တတယိတန   ဆက့်လက့်က င့််းြမည ့် တန  ရက့်နငှ ့် အြ ိန့်ကိို 
တ ကည ပြင့််း။ 

၈၅ 

( 

ဂ) 

(၁၂)က မ်ိတပမ  ြ် ုမှန်အစည််းအတ ်း တတယိတန ေ့ မှတတ်မ််း  

 (၁) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌ တနရ ယပူြင့််း။ ၈၆ 

 (၂) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း အထတပမ က့်တ က င့််းနငှ့်  
အစ္ည့််းအတ ်း စ္တင့်က င့််းြတ က င့််း တ ကည ပြင့််း။ 

၈၇ 

 (၃) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း တတိယတန   အစ္ီအစ္ဉ် တ ကည  ပြင့််း။ ၈၇ 

 (၄) အစ္ည့််းအတ ်းမတက့်တရ က့်နိိုင့်တသ ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်း 
ကိိုယ့်စ္ ်း လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းစ္ိစ္စ့္်တရ်းတက ့်မတမီ ှ  ြွင့် ြန့် 
 က ်းပြင့််း။ 

 

၈၇ 

ဇ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

 (၅)  ကယ့်ြငွ့် ပြထ ်းသည့်  တအ က့်ြါ တမ်းြွန့််းမ  ်းကိို သက့်ဆိိုင့်ရ  

ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်းက တမ်းပမန့််းပြင့််းနငှ့်  
သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့်အဆင့်  အဖွ ွဲ့အစ္ည့််း င့်မ  ်းက တပဖ က ်းပြင့််း- 

၈၉ 

  (က) ဦ်းစိ္ိုင့််းတအ င့်ြမ့််း၊ မိိုင့််းြန့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏  

   (၁) “မုိင််းြန်- မ ု်းထ- မ ု်းတထ ်လမ််းြုိင််း ပြင ်ငထ်န်ိ်းသမ်ိ်း 
ပခင််း မရိှသညေ့ ်စိစ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၈၉ 

   (၂) “မုိင််းြန်မမိ ြို့နယ၊်  ို်းလိငု််းတ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ တ တုမ င််း 
တရတလ ှငတ်မ အ ်း တညတ်   တ်ြ်းမညေ့  ် အစအီစဉ် 

ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၉၃ 

  ( ြ) ဦ်းြွန့်ဒတီဂါလ့်၊ လွြိုင့်လင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏ 
“လ  ိငလ်ငမ်မိ ြို့နယအ်တ င််းရိှ ြန်အ -ု လ တုအ င-် တန ငယ်  ိငု််း 
တတ ငတ်န  -်ဟိတုငေ့ ် ပြည်တထ ငစ်ုလမ််းမက ီ်းတ င ်  ျန်ရိှ 

တသ  တပမသ ်းလမ််း (၃)မုိငခ်  ခန ေ့် ုိ တ ျ  ်တချ လမ််းအပြစ် 
တ  ငရ်  တ်ြ်းမညေ့  ်အစအီစဉ်”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၉၅ 

  ( ဂ) ဦ်းတအ င့်ထဏွ့််း၊ နမ ့်ဆန့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏  

   (၁) “ရှမ််းပြည်နယအ်တ င််း တရ င််းချလျ ရိှ်တသ  တမ ်တတ ် 
ယ ဉ်သ ်ုး ဓ တ ်၊ီ ဒဇီယ ်မီျ ်း သတမှ်တအ်ရည် 
အတသ ်း၊  အချငအ်တ ယန်ငှေ့ ်တစျ်းနှုန််းတို ေ့ ိ ု  စစတ် ်းရန် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၉၇ 

   (၂) “ပမန်မ ေ့  ်သ ယ်တရ်းလုြ်ငန််းမှ စ တိ ်ုမျ ်းအ ်း 
ယ  ု ည်စိတခ်ျရတသ  စ တိ ်ုပြစ်တစတရ်း မည ် ေ့သို ေ့ 
တ  ငရ်  ထ် ်းရိှသည”်နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၀၀ 

  (ဃ) ဦ်းသန့််းထိိုက့်၊ ကတလ မမိြုွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏  

   (၁) “အမျ ်းပြည်သနူငှေ့ ် သ ် ိငုတ်သ  တပမတနရ မျ ်း၊ မမိ ြို့ 
အဂဂ  ရြ်နငှေ့အ်ညီ မမိ ြို့ ြ  ြို့ မြိ ်းတိ်ုးတ ်တရ်းနငှေ့ ် သန ေ့်ရှင််း 
သ ယ တရ်း အ ိုအတြေါ် 

၁၀၂ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

အတ  ငအ်ထည်တြ ်တ  ငရ်  ် 

တနမှုအတပခအတန”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

   (၂) “တတ ငက် ်ီးမမိ ြို့အ င ် တပမြ ုအနီ်းနငှေ့ ် အတန  မ်မိ ြို့ြတ ်

လမ််း  ုတ င ် တင တ  ်းတ   ခ် တနပခင််း ိ ု မညသ်ညေ့် 
ဌ နမှ တ  ငရ်  တ်နတ   င််း သရိှိလိြု သည”်နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၀၇ 

စျ 

  ( င) ဦ်းအိိုက့်မနွ့််း၊ ကွတ့်ြိိုင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ 
“  တခုိ်ငမ်မိ ြို့နယ၊် ြန် ိငုတ် ျ်းရ  အြ်ုစု၊ ြန် ိငုတ် ျ်းရ   

တဟ င််း ြတ ်န််း ျငတ်ဒသတ င ် တရွှနငှ််းမှုန် မုပဏီမှ  

တရွှသတတ  တ်ူးတြ ်ပခင််းလြ်ုငန််း လြ်ု ိငုပ်ခင််း”နငှ့်    စ္ြ့်လ ဉ််း 
သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၀၉ 

  ( စ္) တဒါက့်တ  ဏဏ စ္ိို်း၊ က ိြုင့််းတံိုမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏ 
“ရှမ််းပြည်နယအ်တ င််းရိှ (၆)နစှအ်ရ ယ ် မူက  ိ တလ်းငယ ်

မျ ်း၏ သ  ်းြုိ်းစ ်းတရ ဂ ပြစြ်  ်းမှု  ျ င််းလ တစရန်” နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၁၃ 

  (ဆ) ဦ်းစိ္ိုင့််းတက  က့်၊ မိိုင့််းပဖတ့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ 
“မုိင််းပြတမ်မိ ြို့နယ၊် နမေ့်ယ န််းတ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ န ်းအယ ်

တ ျ်းရ  ရိှ လ ်းဟူအ ကျရှည် “  ”ီ လူမျိ ်းမျ ်းအတ  ်   

တ ျ်းလ အ်မ်ိရ  တညတ်   တ်ြ်းရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ” 
နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၁၆ 

  ( ဇ) ဦ်းတမ င့်ညြို၊ မ မိ့််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏ “မဘမ်ိ်း 
မမိ ြို့ ရိှ အမ်ိမျ ်းအတ   ် တပမင ှ်းဂရန်ရရိှတရ်း ပြ လြ်ုတြ်းရန် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၁၇ 

  (စ္ ) ဦ်းညညီ(ီြ) ဦ်းညတီလ်းြ မ့််း၊ ြင့််းတယမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့် 
အမတှ့်(၂)၏ 

 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

   (၁) “ြင််းတယမမိ ြို့နယ၊် အင််းငယတ် ျ်းရ  အြ်ုစု၊ တရွှြုထိ်ုး 
(တပမ  )်ရ  ရိှ အတပခခ  
ြည အလယတ်န််းတ ျ င််းအ ်း 
အတပခခ ြည အထ တ်န််းတ ျ င််း(ခ  ) အ ငေ့တ်ိ်ုးပမြှငေ့ ်
တြ်းရန် အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၁၉ 

   (၂) “ရှမ််းပြည်နယအ်တ င််းရိှ မမိ ြို့မျ ်းတ င ် ဘလိယိ န်ငှေ့ ်
စန ူ မြိ ငြ်    ျင််းြတြ်းရန်  အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၂၀ 

  (ည) ဦ်းစိ္ိုင့််းမနွ့််းလိန့်၊ မိို်းန မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏  

   (၁) “မုိ်းန မမိ ြို့နယအ် င ် နမေ့်ဟ်ူးစမိေ့်စမ််းတရထ   ် ဧရိယ  

အတ င််း  ျ ်းတ ျ ်တနထိငုမ်ြီ်း သ ပဗ န််းပြညေ့ပ်ခင််း၊ 
တ ျ  ရုိ််းစပီခင််း၊ လတူနထိငုရ်န် ယ ယတီ အမ်ိ  

တ   ပ်ခင််း”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၁၂၁ 

ည 

   (၂) “မုိ်းန မမိ ြို့နယအ်တ င််းရိှ တရှ်းတဟ င််း အတမ အနစှမ်ျ ်း၊ 
သဘ  စမိေ့်စမ််းတရထ  မ်ျ ်း၊  သယ ဇ တမျ ်းနငှေ့ ်
ဓတလေ့ ထ ်ုးတမ််းမျ ်း ုိ တလ်းစ ်းလိ ်ုန  

    ယ်တစ ငေ့တ်ရှ  ် တြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၂၃ 

 (၆) ဦ်းစိ္ိုင့််းထနွ့််းဉ ဏ့်၊ တက  က့်မ မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “ရှမ််း 
ပြညန်ယ ် မမိ ြို့မျ ်းတြေါ် ရိှ လတူနအမ်ိတပမ   မ်ျ ်းနငှေ့ ်  တပမ   မ်ျ ်း 
ဂရန်သစပ်ြ လြ်ုပခင််း၊   သ တ်မ််းတိ်ုးပခင််းမျ ်း ိ ု     
စမီ ချ တ်စရ်ြ်ပြငေ့ ် တ  ငရ်  တ်ြ်းရန် အစို်းရအ ်းတိ ုတ် န််းတ   င််း” 
အဆိိုကိို လွှတ့်တတ ့် ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်းက တဆ်ွးတန်ွးပြင့််း။ 

၁၂၉ 

 (၇) အဆိိုနငှ ့်စ္ြ့်လ ဉ််း၍ ရှမ့််းပြည့်နယ့်အစ္ိို်းရအဖွ ွဲ့ င့် န့်ကကီ်းမှ တဆ်ွးတန်ွး 
ရှင့််းလင့််းပြင့််းနငှ ့် လွှတ့်တတ ့်၏ အဆံို်းအပဖတ့်ရယပူြင့််း။ 

၁၃၅ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

 (၈) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌက ဒိုတယိအကကမိ့် ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
(၁၂)ကကမိ့်တပမ က့် ြံိုမနှ့်အစ္ည့််းအတ ်း တတိယတန   ရြ့်န ်းတ က င့််းနငှ့်  
အစ္ည့််းအတ ်း စ္တိုတထ တန   ဆက့်လက့်က င့််းြမည ့်တန  ရက့်နငှ ့် အြ ိန့်ကိို 
တ ကည ပြင့််း။ 
 

၁၄၁ 

(ဃ) (၁၂)က မ်ိတပမ   ်ြ ုမှန်အစည််းအတ ်း စတတုထ တန ေ့ မှတတ်မ််း  

 (၁) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌ တနရ ယပူြင့််း။ ၁၄၂ 

 (၂) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
အစ္ည့််းအတ ်းအထတပမ က့်တ က င့််းနငှ့် အစ္ည့််းအတ ်း 
စ္တင့်က င့််းြတ က င့််း တ ကည ပြင့််း။ 

၁၄၃ 

 (၃) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း စ္တိုတထ တန   အစ္ီအစ္ဉ် တ ကည ပြင့််း။ ၁၄၃ 

 (၄) အစ္ည့််းအတ ်းမတက့်တရ က့်နိိုင့်တသ  ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့် 
မ  ်းကိိုယ့်စ္ ်း လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်မ  ်း စ္ိစ္စ့္်တရ်းတက ့်မတမီ ှ ြွင့် ြန့် 
 က ်းပြင့််း။ 

၁၄၃ 

 (၅)  ကယ့်ြငွ့် ပြထ ်းသည့်  တအ က့်ြါ တမ်းြွန့််းမ  ်းကိို သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့် 
လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းက တမ်းပမန့််းပြင့််းနငှ့်  သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့် 
အဆင့် အဖွ ွဲ့အစ္ည့််း င့်မ  ်းက တပဖ က ်းပြင့််း- 

၁၄၆ 

 

 

ဋ 

  (က) ဦ်းစိ္ိုင့််းမနွ့််းလိန့်၊ မိို်းန မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏  

   (၁) “မုိ်းန မမိ ြို့နယ၌် ဓ တလ်ိ ုတ်သ  ်ုးသ  ်းတသ  စိုင််းစို်း 
ပြညေ့ ်င််း  စိစနငှေ့ ်
ြတသ် ၍်အမှုမှန်တြေါ်တြ  တ်စတရ်း 
တပြရှင််းတ  ငရ်  တ်ြ်းရန်”နငှ့်  

၁၄၆ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

   (၂) “မုိ်းန မမိ ြို့နယအ် ်း တရှ်းတဟ င််းသမုိင််း င ် မမိ ြို့အပြစ် 
သတမှ်တတ်ြ်းပခင််းနငှေ့ ် ခရီ်းသ  ်းလြ်ုငန််းမျ ်း ြ  ြို့ မြိ ်း 
တိ်ုးတ တ်သ  မမိ ြို့အပြစ ်  ညူတီ  ငရ်  တ်ြ်းြ ရန် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၅၀ 

  ( ြ) ဦ်းညညီ(ီြ)ဦ်းညတီလ်းြ မ့််း၊ ြင့််းတယမမိြုွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့် 
အမတှ့်(၂)၏ “ရှမ််းပြညန်ယအ်တ င််း အသ (်၈၀)နစှ်နငှေ့ ်
အထ သ် က် ်ီးရ ယအ်ိတုို ေ့၏  ျန််းမ တရ်း၊ စ ်း တတ်နတရ်း 
နငှေ့လ်အူိရု ုမျ ်းပြ လြ်ုတြ်းရန်  အစီအစဉ် ရိှ/ 
မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််း သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၅၄ 

  ( ဂ) ဦ်းစိ္ိုင့််း န့််းဆမ့်၊ မိိုင့််းြတ့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏   

   (၁) “မုိင််းခတမ်မိ ြို့နယ၊် မုိင််းနှုန််းတ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ ြ  န် 

တ ျ်းရ  မှ ယန််းလ တု ျ်းရ  သစသ် ်းတ တ ်းထြ်ိထ ိ

တပမသ ်းလမ််း(၂)ြ လ အု ်း တ ျ  ခ်င််းလမ််းခင််းတြ်း 
ရန် အစအီစဉ်  ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၁၅၇ 

   (၂) “မုိင််းခတမ်မိ ြို့နယ၊် မုိင််းနှုန််းတ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ နမေ့်နှုန််း 
တချ င််း ်ူးသစ်သ ်းတ တ ်း ိ ု န် ရစ်တ တ ်းအပြစ် 
အ ငေ့ပ်မြှငေ့တ်ငတ်ြ်းရန်အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််း 
သည့် တမ်းြွန့််း။   

၁၅၈ 

  (ဃ) ဦ်းစိ္ိုင့််းတအ င့်တက  ့်ဦ်း၊ ကနွ့်ဟိန့််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့် အမှတ့် 
(၂)၏ “ရှမ််းပြညန်ယအ်တ င််း တိငု််းရင််းသ ်းလမူျိ ်းစုမျ ်း၏ 

တရှ်းရုိ်းရ ထ ်ုးတမ််းစဉ်လ အရ တပမအသ ်ုးချမှု” နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််း 
သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၆၀ 

  ( င) ဦ်းတအ င့်ထဏွ့််း၊ နမ ့်ဆန့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏  

   (၁) “နမေ့် န်မမိ ြို့နယ၊် လ ယရှ်န်စခန််းရိှ Micro Wave 

Radio EI Card  ိ ု အပမန်  ်ုးပြ ပြငတ်ြ်းရန် 

၁၆၄ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

 

ဌ 

   (၁) “နမေ့် န်မမိ ြို့နယ ် အတန  ဘ် ပ်ခမ််းရိှ တ ျ်းရ  အြ်ုစု 
(၁၁)အြ်ုစုတ င ် ZTE  မုပဏီမှ တ   တိငုတ်ည ်

တ   မ်ြီ်း လွှငေ့ြ်မ််းစ  ် တြ် ငန်ိငုပ်ခင််း မရိှတသ်း  
သညေ့် စိစ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၆၆ 

  ( စ္) ဦ်းစိ္ိုင့််းမ ိြု်းပမင ့်၊ မိို်းန မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “မုိ်းန  
မမိ ြို့နယ၊်  ျိ င််းတတ င််းမမိ ြို့တ င ် တဟိန်ု်းတချ င််းတရလွှ  တ ခ ်း 
တစခု် တညတ်   တ်ြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််း 
သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၇၀ 

  (ဆ) ဦ်းအိိုက့်မနွ့််း၊ ကွတ့်ြိိုင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏  

   (၁) “  တခုိ်ငမ်မိ ြို့နယ၊် ဟိတုမ - တလ ေ့ခ မ်တ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ 
လ ယလ် မ်တချ င််းစြ်မှ တလ ေ့ခ မ်တ ျ်းရ  ၊ ဟိတုမ  

တ ျ်းရ  အထ ိ တပမသ ်းလမ််းအ ်း တ ျ  တ်ချ လမ််း 
အပြစ ် တ  ငရ်  တ်ြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၇၁ 

   (၂) “  တခုိ်ငမ်မိ ြို့နယ၊် မန်နိမ််းအ န်တ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ 

မုိင််းယ-ု လ  ုမ်သ  ်းလမ််းခ  မှ မန်နိမ််းအ န်- 

တရှ  ြ်န် န်ု်းသ  ်း တပမသ ်းလမ််း ိ ု
တ ျ  တ်ချ လမ််းခင််းပခင််း၊ နမေ့်ြန််း 
တချ င််း ်ူးတ တ ်း၊ တရလွှ တပမ င််းနငှေ့ ် တ တ ်းမျ ်း 
ပြ လြ်ုတြ်းရန် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။ 

၁၇၂ 

  ( ဇ) ဦ်းစိ္ိုင့််းလင့််းပမတ့်၊ မိိုင့််းရှ ်းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏  



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

   (၁) “မုိင််းရှ ်းမမိ ြို့နယ၊် ရြ်   (်၂)ရိှ တရွှဟသဂ တစျ်းက ်ီးနငှေ့ ်
ရြ်   (်၄)အတ င််းရိှ တစျ်းသစတ်စျ်းတို ေ့အ ်း စညြ်င ်

သ ယ လြှတရ်း”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၇၄ 

   (၂) “မုိင််းရှ ်းမမိ ြို့နယ၊် ဟိ ုိငုတ် ျ်းရ  အြ်ုစု၊  မ် န်- 

လ  ိငတ်  ငတ်ထ   ် ရတန တပမတဒသအ ်း စညြ်င ်

သ ယ တရ်း နယ်နိမိတ်အတ င််း ထညေ့ ်သ င််းတြ်းရန် 
အစအီစဉ်  ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၁၇၅ 

 

 

 

ဍ 

  (စ္ ) ဦ်းြိိုင့်ညီညတီက  ့်၊ ရြ့်တစ္ က့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏   

   (၁) “ရြ်တစ  မ်မိ ြို့နယ၊် ယမ််းတ င််းင ်းတ   င ် တ ျ်းရ   

အြ်ုစုအတ င််းရိှ ြငပ်ြစ-် တတ်သ(၆)မုိင(်၃)ြ လ လုမ််း 
 ိ ု  တတ ရ လမ််းအပြစ ် တ  ငရ်  တ်ြ်းရန် အစအီစဉ်  

ရိှ/ မရိှ ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၇၈ 

   (၂) “ရြ်တစ  မ်မိ ြို့နယ၊် မ ျီ်း န်ု်း တ ျ်းရ  အြ်ုစု 
   အင််း- တပမ င််းတတ ်-   န်စိုလမ််းတ င ်  ျန်ရိှတသ  

(၅)မုိငတ် ျ ် ခန ေ့်နငှေ့ ်     တု တ ်းတည်တ   ်ပခင််း 
လုြ်ငန််းတို ေ့အ ်း ပြညေ့စ်  ်ရန်ြ ုတင တ င ်

လျ ထ ်းတ  ငရ်  ်တြ်းနိငုပ်ခင််း အစအီစဉ် ရိှ/ 

မရိှ”နငှ့် စ္ြ့် လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၁၇၉ 

 (၆) ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဏ္ဍ နစှ့္်၊ ရှမ့််းပြည့်နယ့်တဒသနတရစ္ီမံကိန့််း ဥြတဒ 
ပြင့်ဆင့်ြ က့်နငှ ့်စ္ြ့်လ ဉ််း၍ သက့်ဆိိုင့်ရ  ရှမ့််းပြည့်နယ့်အစ္ိို်းရ အဖွ ွဲ့ င့် 
 န့်ကက်ီးမရှှင့််းလင့််းတဆ်ွးတန်ွးပြင့််းနငှ ့်လွှတ့်တတ ့်၏အဆံို်းအပဖတ့်ရ 
ယပူြင့််း။ 

၁၈၁ 
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ကန  ့်သတ့် 

 (၇) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်က ရှမ့််းပြည့်နယ့်လျှြ့်စ္စ့္် ဥြတဒ 
(မ ူကမ့််း)အ ်း လွှတ့်တတ ့်သိို   တင့်သငွ့််းပြင့််းနငှ ့် လက့်ြံတဆွ်းတန်ွးရန့် 
သင ့်/မသင ့် အဆံို်းအပဖတ့်ရယပူြင့််း။ 

၁၈၂ 

 (၈) ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် တရ ်းဥြတဒစိ္ို်းမိို်းတရ်းနငှ ့် မငမိ့််းြ မ့််းတရ်း 
တက ့်မတီ၏ အစ္ီရင့်ြံစ္ ကိို လွှတ့်တတ ့်သိို   ဖတ့် က ်းတင့်ပြပြင့််း။ 

၁၈၅ 

 (၉) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ဥကက ဋ္ဌက ဒိုတယိအကကမိ့် ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် 
(၁၂)ကကိမ့်တပမ က့် ြံိုမနှ့်အစ္ည့််းအတ ်း စ္တိုတထ တန   ရြ့်န ်းတ က င့််းနငှ့်  
အစ္ည့််းအတ ်း ြဉ္စမတန   ဆက့်လက့်က င့််းြမည ့်တန  ရက့်နငှ ့် အြ ိန့်ကိို 
တ ကည ပြင့််း။ 

၁၈၉ 

( င) (၁၂)က မ်ိတပမ   ်ြ ုမှန်အစည််းအတ ်း ြဉ္စမတန ေ့ မှတတ်မ််း  

 (၁) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌ တနရ ယပူြင့််း။ ၁၉၀ 

 (၂) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်းအထတပမ က့်တ က င့််းနငှ့်  အစ္ည့််း 
အတ ်း စ္တင့်က င့််းြတ က င့််း တ ကည ပြင့််း။ 

၁၉၁ 

 (၃) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် အစ္ည့််းအတ ်း ြဉ္စမတန   အစ္ီအစ္ဉ်တ ကည ပြင့််း။ ၁၉၁ 

 (၄) အစ္ည့််းအတ ်းမတက့်တရ က့်နိိုင့်တသ ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှ
ယ့် မ  ်းကိိုယ့်စ္ ်း လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းစ္ိစ္စ့္်တရ်းတက ့်မတမီှ  
ြွင့်  ြန့် က ်းပြင့််း။ 

၁၉၁ 

 

ဎ 

 (၅)  ကယ့်ြငွ့် ပြထ ်းသည့်  တအ က့်ြါ တမ်းြွန့််းမ  ်းကိို သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့် 
လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလှယ့်မ  ်းက တမ်းပမန့််းပြင့််းနငှ့်  သက့်ဆိိုင့်ရ  ပြည့်နယ့် 
အဆင့် အဖွ ွဲ့အစ္ည့််း င့်မ  ်းက တပဖ က ်းပြင့််း- 

၁၉၃ 

  (က) ဦ်းစိ္ိုင့််းလ ှင့််း၊ မိိုင့််းြ ဉ််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “မုိင််းြျဉ််း 
မမိ ြို့နယ၊်  ငတ်မ င််းတ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ ြန်တမ ်-  မ် န်တ ျ်းရ  ချင််း 
   ် တပမသ ်းလမ််းအ ်း အပမန်  ်ုး ပြ ပြငတ်  ငရ်  တ်ြ်းရန် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၉၃ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

  ( ြ) တဒေါ်နန့််းြင့်ထ ်းရီ၊ သနိနမီမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ “သနိန ီ
မမိ ြို့နယ်ရိှ တရြူစစ်တ ်းတရ်းစခန််းတ င ်သမ်ိ်း ည််းရမိတသ  ယ ဉ်မျ ်း” 
နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၁၉၅ 

  ( ဂ) ဦ်းစိ္ိုင့််းတအ င့်တက  ့်ဦ်း၊ ကနွ့်ဟိန့််းမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“ မ်မုိင-် လ ယ ်ိငု ် တ ျ်းရ  ချင််း   ် တပမသ ်းလမ််း(၈)မုိငအ် ်း 
တ ျ  တ်ချ လမ််းအပြစ ် အ ငေ့ပ်မြှငေ့တ်င ် တ  ငရ်  တ်ြ်းရန် 

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၁၉၈ 

  (ဃ) ဦ်းြွန့်ဒတီဂါလ့်၊ လွြိုင့်လင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏ “လ  ိငလ်င ်

မမိ ြို့နယ၊် မုိင််းြ န် စ ပြတ ျ်းရ   သန ေ့်ရှင််းသ ယ လြှတရ်းအတ   ်

တ  ငရ်  တ်ြ်းမညေ့် အစအီစဉ် ိ ု သရိှိလိြု သည်”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၂၀၀ 

  ( င) ဦ်းလင့််းတအ င့်တဆ၊ွ  နမ ့်စ္န့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ “နမေ့်စန် 

တလယ ဉ်  င််းမှတစ ်ငေ့ ် မမိ ြို့ ပြတလတ   င််းလိငု််း တလယ ဉ်ပြငေ့ ်
အချိန်မီသ  ်းလ နိငုတ်ရ်း”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၂၀၂ 

  ( စ္) ဦ်းြိိုင့်ညီညတီက  ့်၊ ရြ့်တစ္ က့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၁)၏ 
“ပြည်တထ ငစု်အ ငေ့တ် င ် နိငုင် တတ ်အဂဂ  စဉ်(Protocol) ထတု ်

ပြန်ထ ်းတသ ်လည််း ပြညန်ယအ် ငေ့အ်ဂဂ  စဉ် (Protocol)”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၀၆ 

  (ဆ) ဦ်းစိ္ိုင့််းမ ိြု်းပမင ့်၊ မိို်းန မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “မုိ်းန မမိ ြို့နယ၊် 
 ျိ င််းတတ င််းမမိ ြို့ ရိှ မဂဂလ  န်တတ ်  တမ်ိတ  ပခင််းမှ 

    ယရ်န် အတ   ် တ  ငရ်  တ်ြ်းနိငုတ်ရ်း အစအီစဉ်  ရိှ/ မရိှ 

”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််း သည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၁၁ 

 

 

ဏ 

  ( ဇ) တဒါက့်တ  ဏဏ စ္ိို်း၊ က ိြုင့််းတံိုမမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏ ၂၁၃ 



ကန  ့်သတ့် 
 

ကန  ့်သတ့် 

“ ျိ င််းတ မုမိ ြို့နယ၊်မုိင််းြတ(်အထ )်တ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ 

ြ ုခိတ-်ြ ုတ-ီတ ျ်းရ  ချင််း   ် တပမသ ်းလမ််း ိ ု
တ ျ  တ်ချ လမ််း အပြစ ် တ  ငရ်  ်တြ်းရန် အစအီစဉ် 

ရိှ/မရိှ” နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််း သည့် တမ်းြွန့််း။ 

  (စ္ ) ဦ်းသန့််းထိိုက့်၊ ကတလ မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 
“တတ ငက် ်ီးမမိ ြို့အ ငရိှ် Eastern Park  တလ်း စ ်း  င််း 
တပမတနရ သည ်မည်သညေ့ဌ် နမှ စမီ ခန ေ့်ခ  ပခင််း တ  ငရ်  တ်န 

သည် ိ ုသရိှိလိြု သည်”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၁၅ 

  (ည) တဒေါ်နန့််းပမတထ်ွး၊ လွြိုင့်လင့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ 

“လ  ိငလ်ငမ်မိ ြို့နယ၊် ြငလ် မုမိ ြို့၊ ဟိငု််းနန််းတ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ 

နမေ့်လိငု ်ိ ုတ်ချ င််းတြေါ်တ င ် တ တ ်းတညတ်   တ်ြ်းရန်   

အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၁၈ 

  ( ဋ) ဦ်းစိ္ိုင့််းမနွ့််းလိန့်၊ မိို်းန မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၁)၏ “မုိ်းန  
မမိ ြို့နယ၊် နမေ့်တမ ်  န် တ ျ်းရ  အြ်ုစုရိှ တမ ငခုိ်ငတ်မ ငန်ိငု ်

ဘရု ်းတရှြို့ တရထ  တ်ြ   ် (၃)တြ  တ်ပမတနရ နငှေ့ ်
တန ငတ် ျ ေ့ အင််း တပမတနရ မျ ်းတြေါ်တ င ်သ ် ိငုရ် မျ ်း  

တနအမ်ိမျ ်း 
တည်တ   ်ခ ငေ့တ်ြ်းလ ပခင််း”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။ 

၂၂၀ 

  ( ဌ) ဦ်းတအ်းတမ င့်၊နမ ့်ြမ့််းမမိြု ွဲ့နယ့်မ ဆနဒနယ့်အမတှ့်(၂)၏“နမေ့်ခမ််း 
မမိ ြို့နယ၊် မန်လ တု ျ်းရ  အြ်ုစု၊  မန်လ တု ျ်းရ  နငှေ့ ် နမေ့်ခမ််း 
မမိ ြို့သို ေ့   သ် ယထ် ်းတသ  တ ျ  လ်မ််းအ ်း  တတ ရ  

လမ််းအပြစ ် တိ်ုးပမြှငေ့ခ်င််းတြ်းနိငုမ်ညေ့  ် အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  
စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၂၂၃ 

  ( ဍ) ဦ်းအ ်းမ ၊ မိိုင့််းြတ့်မမိြု ွဲ့နယ့် မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “မုိင််းခတ ်

မမိ ြို့နယ၊် တ ြုတ  ်တ ျ်းရ  အြ်ုစု၊ နမေ့်တမ ်ခမ််းတ ျ်းရ   

အတ   ်  စမိေ့်စမ််းတရသ ယယ်တူြ်းနိငုမ်ှု  အစီအစဉ် ရိှ/ မရိှ” 

နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  တမ်းြွန့််း။ 

၂၂၅ 
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  ( ဎ) ဦ်းဒါ ိဒ့်၊မိိုင့််းဆတ့်မမိြုွဲ့နယ့်မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏“မုိင််း တ-် 

တ ချီလတိ ် သ် ယသ်ညေ့်(၆၄)မုိင ် တ ျ  ခ်င််းလမ််းအ ်း 
 တတ ရ လမ််း (သို ေ့မဟတု)်   န် ရစ် လမ််းအပြစ ်

ပြ ပြငတ်ြ်း ရန် ရိှ/ မရိှ”နငှ့်  စ္ြ့်လ ဉ််းသည့် တမ်းြွန့််း။  

၂၂၇ 

 

တ 

  (ဏ) တဒေါ်နန့််းစ္ံဟွမ့်၊ နမမတမူမိြု ွဲ့နယ့်မ ဆနဒနယ့်အမှတ့်(၂)၏ “နမမတ ူ

မမိ ြို့နယရိှ် မ ု်းရငတ်ရတလ ှငတ်ပမသ ်းတမ သည် မုိ်းရ  သ န််းမှု 
တ   ငေ့ ် ြျ စ််ီးသ  ်းသပြငေ့ ် သငေ့တ်လျ ်တသ  ရန်ြ ုတင ပြငေ့ ်
တ  ငရ်  တ်ြ်းရန်  အစအီစဉ် ရိှ/ မရိှ”နငှ့် စ္ြ့်လ ဉ််းသည့်  
တမ်းြွန့််း။ 

၂၃၆ 

 (၆) တြ့်မတတ ့်သ ်းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ကိိုယ့်စ္ ်းလယှ့်တရ်းရ တက ့်မတီ 
 င့်မ  ်း အစ္ ်းထိို်း၊ တပြ င့််းလ ၊ ပဖည ့်စ္ကွ့် တ  န့်တြ်းအြ့်ပြင့််းအ ်း 
လွှတ့်တတ ့်၏ အတည့်ပြြုြ က့်ရယူပြင့််း။ 

၂၄၀ 

 (၇) ရှမ့််းပြည့်နယ့်အစ္ိို်းရအဖွ ွဲ့ မ ှ ရှမ့််းပြည့်နယ့်လမူှု န့်ထမ့််းဦ်းစီ္်းဌ န၏ 
ြရိိုင့်/ မမိြု ွဲ့နယ့်ရံို ်းမ  ်း တိို်းြ  ွဲ့တဆ က့်လိုြ့်ဖွင ့်လှစ့္်ပြင့််းနငှ ့်စ္ြ့်လ ဉ််း၍ 
လွှတ့်တတ ့်သိို   ရှင့််းလင့််းတင့်ပြပြင့််း။ 

၂၄၂ 

 (၈) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် ဥကက ဋ္ဌက ဒိုတိယအကကမိ့် 
ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် (၁၂)ကကမိ့်တပမ က့် ြံိုမနှ့် အစ္ည့််းအတ ်း 
တဆ င့်ရွက့်ြ က့်မ  ်းအြါအ င့် လွှတ့်တတ ့်လိုြ့်ငန့််းဆိိုင့်ရ မ  ်းအ ်း 
ရှင့််းလင့််းတင့်ပြပြင့််း။ 

၂၅၂ 

 (၉) ပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်ဥကက ဋ္ဌက ဒိုတိယအကကမိ့် 
ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့်  (၁၂)ကကိမ့်တပမ က့် ြံိုမနှ့်အစ္ည့််းအတ ်း 
ြဉ္စမတန   အစ္ီအစ္ဉ်မြီ်းစ္ီ်းတ က င့််း နငှ ့် ဒိုတယိအကကမိ့် 
ရှမ့််းပြည့်နယ့်လွှတ့်တတ ့် (၁၂)ကကမိ့်တပမ က့် ြံိုမနှ့်အစ္ည့််းအတ ်း 
မြီ်းတပမ က့်တ က င့််း တ ကည ပြင့််း။ 

၂၅၆ 

 

 

 

  - ဆံို်းပဖတ့်ြ က့်မ  ်း ၂၅၇ 
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ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴမ္ ံ မံဵ 

၁၃၈၀ျပညံဴဴ္စံ၊ န ံေ ာံလဆနံဵ   ၅  ရ ံ 

၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ  ၁၂ ရ ံ 

[ဗုဒ္ဓဟူဵေန]ဴ 

 ေ ာငံှ ီဵွမို ရိ္ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵခနံဵမ းငံ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴ အစီအစဲံ ုိ 

နဳန ံ(၁၀) နာရီအခ့ိနံ၌ စ ငံ ့ငံဵပပါသညံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵ းငံ အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်နနံဵမိုခမံဵ၊ 

ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵ  လညံဵေ ာငံဵ၊  းဲဖ ံ 

အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်ဟနံသီဦဵ၊ ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ  လညံဵေ ာငံဵ 

ေဆာငံရး ံပါသညံ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံ အစညံဵအေဝဵ စ ငံ ့ငံဵပျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါရ္ငံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ မြ ာမီအခ့ိနံအ းငံဵ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴအာဵ  ့ငံဵပျပုလုပံမညံ 

ျဖစံပါသျဖငံဴ  ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံမ့ာဵ သ ံမ္ ံထာဵေသာေနရာမ့ာဵ းငံ ေနရာယူေပဵြ  

ပါရနံ ေလဵစာဵစးာ ပနံြ ာဵအပံပါ ယံရ္ငံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ေနရာယူျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ က ေရာ ံလာပါွပီရ္ငံ။ 

 (ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌသညံ သ ံမ္ ံထာဵေသာ စငံျမငဴံေပ်သို ဴ

က ေရာ ံေနရာယူပါသညံ။) 

  အာဵလဳုဵထုိငံဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ 
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  သိစ္စာမျပုရေသဵေသာ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ    သိစ္စာျပုျခငံဵဴ္ငဴံ   ိသစ္စာျပုလွှာေပ် းငံ 

လ ံမ္ ံေရဵထုိဵျခငံဵ။ 

   ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  အစီအစဲံအရ 

  ိသစ္စာမျပုရေသဵေသာ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  

လွှ ံေ ာံေရ္ ေဴမ္ာ ံ၌   ိသစ္စာျပုျခငံဵဴ္ငံဴ   ိသစ္စာျပုလွှာေပ် းငံ လ ံမ္ ံေရဵ 

ထုိဵျခငံဵ အစီအစဲံျဖစံ ဴဲအ း ံ   ိသစ္စာျပုမညံဴ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၏ ေရ္ ေဴမ္ာ ံ းငံ ေနရာယူေပဵရနံ ျဖစံပါ ယံ။ 

  ိသစ္စာ ုိ  ျွနံေ ာံ   ုိငံေပဵ ဴဲအခါ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  မိမိအမညံ ုိ ထညံဴသးငံဵရး ံဆုိရနံ ျဖစံပါ ယံ။ ယခုခနံဵမအ းငံဵရိ္ 

ပု ္္ဂိုလံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ ံ ပံရပံေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

  ျွဴုံပံသညံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံအျဖစံ ေရးဵခ့ယံခဳရွပီဵျဖစံသျဖငံဴ 

ဖးဲ စဴညံဵပဳုအေျခခဳဥပေဒ ုိ ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံွပီဵ ဴုိငံငဳေ ာံ၏ ဥပေဒမ့ာဵ 

 ုိလညံဵ လုိ ံနာပါမညံ။ ျပညံေထာငံစု သမ္မ ျမနံမာဴုိငံငဳေ ာံဴ္ငံဴ ဴုိငံငဳသာဵမ့ာဵအေပ် 

သစ္စာေစာငံဴသိဵုိေသပါမညံ။ ျပညံေထာငံစုမွပို းဲေရဵ၊  ုိငံဵရငံဵသာဵစညံဵလဳုဵညီေး ံမှု 

မွပို းဲေရဵ၊ အခ့ုပံအျခာအာဏာ ညံ ဴဳခုိငံွမဲေရဵ ုိ ုိဴ ထာဝစဲံ ဦဵထိပံပနံဆငံ ေဆာငံရး ံ 

ပါမညံ။ ထုိျဴပငံ ယခု  ျွဴုံပံထမံဵေဆာငံမညံျဖစံေသာ  ာဝနံဝ ္တ ရာဵမ့ာဵ ုိ ေျဖာငံဴမ ံ 

မ္နံ နံစးာ ေဆာငံရး ံမညံဟု ေလဵန ံ ညံြ ညံစးာ   ိသစ္စာျပုပါသညံ။ 

   အာဵလဳုဵထုိငံဴုိငံပါွပီ။ ယခု  ိသစ္စာျပုွပီဵ ဴဲ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ မိမိေနရာသုိ ဴ ျပနံလညံေနရာယူရနံဴ္ငံဴ   ိသစ္စာျပုလွှာေပ် းငံ 

လ ံမ္ ံေရဵထုိဵွပီဵ အစညံဵအေဝဵနာဵ ဴဲအခါ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵဳုဵ၊ ဒု ိယ 

ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံထဳ ေပဵအပံဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ  ေြ ညာျခငံဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴ့ငံဵပ ဲဴ 

ဒု ိယ အှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴမ္ာ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံအရ အစညံဵအေဝဵသို ဴ

  ံေရာ ံခးငဴံရိ္ေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံစုစုေပါငံဵ(၁၄၁)ဦဵရ္ိသညဴံ အန ံ 
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ဒီ ေန ဴ အစညံဵအေဝဵ ို (၁၂၂)ဦဵ   ံေရာ ံပါ ယံ။ အစညံဵအေဝဵ ို    ံေရာ ံ 

ခးငံဴရိ္ေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စုစုေပါငံဵ၏ (၈၆.၅၂%)ရိ္ွပီဵ   ံေရာ ံ  ဲဴ 

 ိုယံစာဵလ္ယံဦဵေရဟာ ထ ံဝ ံေ ့ာံလးနံ ဲအဴ း ံ  ိုငံဵေဒသှ ီဵဴ္ငဴံ  ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ ဥပေဒပုဒံမ ၃၆ ဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၃၄(ခ) 

 ိုအဴရ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ 

၃၅(္) အရ အစညံဵအေဝဵ စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴအစီအစဲံေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(ခ)အရ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴ အစီအစဲံမ့ာဵ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵထဳ ှ ို ငံျဖန ဴံေဝထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျဖန ဴံေဝထာဵေသာ အစီအစဲံ 

အ ိုငံဵ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပျပုလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

အစညံဵအေဝဵမ  ံေရာ ံဴိုငံေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီမ္ ခးငံဴပနံြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံ ျဵပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၄၄( )အရ ယေနအဴစညံဵအေဝဵ မ  ံေရာ ံဴိုငံ ဲဴ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအ း ံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵ ေ ာံမ ီ  

ခးငံဴပနံြ ာဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမဴံစနံွမို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံ ျဵပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံ ျဵပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ု ပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံ ျဵပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵျပညံနယံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူ 

ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ုိယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳပါေစ 

ေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ ္ါရဝျပု ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ ယေန ဴ  ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ ၁၂-၁၂-၂၀၁၈ 

ရ ံေန ဴ (ပထမေန)ဴမ္ာ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ိုယံစာဵ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁) ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵေ ာံမ ီ 

ဥ ္က ဋ္ဌျဖစံသူ  ျွနံေ ာံ ဦဵလငံဵေအာငံေဆး  ခးငံဴပနံြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  
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ယေန ဴ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ာ- 

(၁) ဦဵစဝံေအာငံျမ ံ(ခ)ဦဵေအာငံျမ ံ၊ ရးာငဳွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၂)၊  

  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ  

  (၁)ရ ံ။ 

  (၂) ဦဵစုိဵေးန ဴံလးငံ(ခ)ဦဵစုိဵှ ီဵ၊ ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ   

   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၃)ရ ံ။ 

 (၃) ဦဵသနံဵဝငံဵ၊ မုိငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)၊ ျပညံနယံ  

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ (၃)ရ ံ။ 

 (၄) ဦဵခးနံထးနံဵလူ(ခ)ဦဵဒီ ီ၊ ဟိုပနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံ  

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ့နံဵမာေရဵမေ ာငံဵပါသျဖငဴံ ခးငံဴ(၅)ရ ံ။ 

 (၅) ဦဵရနံေ ့ာံ၊ ဟိုပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၅)ရ ံ။  

  (၆) ဦဵ ့ ေဇာံ၊ မ ံမနံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၅)ရ ံ။ 

(၇) ဦဵအယိုငံစဲံ၊ မနံ ုဳွ မို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၅)ရ ံ။ 

(၈) ဦဵျမငံဴလးငံ၊  း ံခုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၅)ရ ံ။ 

  (၉) ဦဵေဝစနံဵ၊  ုနံဵြ မံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

    ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ (၅)ရ ံ။ 

  (၁၀) ဦဵေ ့ာ ံ ယံခ့နံ၊  ုနံဵြ မံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံ  

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ (၅)ရ ံ။ 

  (၁၁) ဦဵ ိနံမိုငံ၊ မူဆယံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၅)ရ ံ။ 

  (၁၂) ဦဵစုိငံဵစဳေဖ၊ မိုငံဵရယံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ့နံဵမာေရဵမေ ာငံဵပါသျဖငဴံ  ခးငံဴ(၅)ရ ံ။ 
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  (၁၃) ဦဵဝငံဵေ ့ာံ(ခ)ဦဵအုိ ံမိနံဵ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံ  

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၅)ရ ံ။ 

  (၁၄) ေဒ်နနံဵစမံဵစမံဵေအဵ၊ သီေပါွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံ  

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ (၁)ရ ံ။ 

 (၁၅) ဦဵခငံေမာငံေးန ဴံ၊ ေ ့ဵသီဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ့နံဵမာေရဵမေ ာငံဵပါသျဖငဴံ  ခးငံဴ(၁) ရ ံ။ 

  (၁၆) ဦဵခးနံလ္ဆနံဵ၊ ပငံေလာငံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၁) ရ ံ။ 

 (၁၇) ဗိုလံမ္ူဵေဇာံမိုဵလးငံ၊  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   

   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ (၅)ရ ံ။ 

   (၁၈) ဗုိလံမ္ူဵဆနံဵလငံ ြဵ ညံ၊  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံ   

   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ (၁)ရ ံ။  

   (၁၉) ဗိုလံှ ီဵေ ့ာံသူဝငံဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   

   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ (၅)ရ ံ။   

 ယေန ဴခးငံဴပနံြ ာဵသူ (၁၉)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူမရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ယေန ဴ

ခးငဴံပနံြ ာဵသူ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁၉)ဦဵအာဵ ခးငံဴအျဖစံ သ ံမ္  ံ

ခးငဴံျပုေပဵဴိုငံပါရနံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ

ေလဵစာဵစးာျဖငံဴ  ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ခးငဴံပနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို ခးငံဴျပုပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေနဒဴု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴ ုိ   ံေရာ ံခးငံဴရိ္ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေရမ္ာ (၁၄၁)ဦဵ၊ ယေန ဴ ခးငံဴပနံြ ာဵသျဖငဴံ ခးငံဴျပုထာဵသူ (၁၉)ဦဵရ္ိွပီဵ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ပါ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(္)၊ (၂)အရ ယခုလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵ 

လ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံရဲ  ဴ

အ ညံျပုခ့ ံရယူပါမယံ။ 
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 ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု 

အေျခအေန  ငံျပခ့ ံ ို  အ ညံျပုရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။  

(သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။ 

လွှ ံေ ာံ သေဘာ ူပါသညံ) 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ုိ အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာ 

ပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဴှု ံခးနံဵဆ ံစ ာဵေျပာြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၆) ျဖစံပါ ယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵှ ီဵမ္ာ ျပနံလညံေ းဆဳုဴြ  ဲဴအ း ံ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာခ့မံဵသာြ ွပီဵ မိမိ ိုရဲဴ  ဴ

လွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံ ာဝနံ၊ ေရဵရာေ ာံမ ီ ာဝနံဴ္ငဴံ သီဵျခာဵေပဵအပံထာဵေသာ 

 ာဝနံမ့ာဵ ို ဥပေဒဴ္ငဴံအညီ စနစံ  ့ ရး ံေဆာငံဴိုငံြ ွပီဵ ျပညံသူ ို၏ဴ ဆ ္ဴဒဴ္ငံဴ 

ေမျှောံလငဴံခ့ ံမ့ာဵ ို အစဲံေဖာံေဆာငံဴိုငံြ ပါေစလုိ ဴဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသလုိ ံပါ ယံ။ 

 ဒီမုိ ေရစီစနစံ  ့ငဴံသုဳဵေသာ ဴိုငံငဳမ့ာဵမ္ာ လွှ ံေ ာံမ့ာဵသညံ ဴိုငံငဳ၏ အသ ံ 

ေသးဵေြ ာမ့ာဵျဖစံေြ ာငံဵ ေဖာံေွှနံဵထာဵ ာ ို သိရိ္မ္ ံသာဵမိပါ ယံ။ ဥပေဒျပုေရဵ၊ 

အုပံခ့ုပံေရဵဴ္ငဴံ  ရာဵစီရငံေရဵ ို ဴို   ံဴိုငံသမျှေ ပိုငံဵျခာဵေဆာငံရး ံရနံ ျဖစံေသာံလညံဵ 

လဳုဵဝသီဵျခာဵခးဲ၍ မရဘဲ၊  စံခုဴ္ငံဴ စံခု ခ့ိ ံဆ ံမှုေ ာဴ ရိ္ေနပါ ယံ။ အျပနံအလ္နံ 

ထိနံဵေ ့ာငံဵေသာံလညံဵ  စံဆ ံ ညံဵရိ္ေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ မိမိ ုိ ဴ

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံမ္ာ အုပံခ့ုပံေရဵ ာဝနံယူထာဵ ဲဴ အစိုဵရအဖးဲ အဴေနနဲ  ဴ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵျဖစံသလုိ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵ ိုငံဵမ္ာ 

 ရာဵေရဵမဏိ္ဍုငံမ္ အဆငဴံအျမငံဴဆုဳဵ  ာဝနံယူထာဵ ဲဴ ျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံ  ရာဵသူ 

ှ ီဵခ့ုပံ  ိုယံ ိုငံ  ံေရာ ံ ဲဴအ း ံ  လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵမ္ာပငံ မဏိ္ဍုငံ(၃) 

ရပံ  အျပနံအလ္နံထိနံဵညှိျခငံဵ၊ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရး ံျခငံဵ ို ဴို ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ေြ ာငံဵ 

သိသာထငံရ္ာဵပါ ယံ။ 
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 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။

 လွှ ံေ ာံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ ို  စံဴ္စံလျှေငံ သာမနံအာဵျဖငဴံ (၄)ှ ိမံ 

 ့ငံဵပျပုလုပံရနံ လ့ာထာဵပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံအေနနဲ  ဴ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသ ံ မံဵအ း ံ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံမ္ာ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(၃)ှ ိမံနဲ  ဴ

အေရဵေပ် အစညံဵအေဝဵ(၁)ှ ိမံ ိုလညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံမ္ာ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(၅)ှ ိမံနဲ  ဴ အေရဵေပ်အစညံဵအေဝဵ (၁)ှ ိမံ ိုလညံဵေ ာငံဵ၊ ယခု ၂၀၁၈ ခုဴ္စံမ္ာ 

ဒီပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵအပါအဝငံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (၄)ှ ိမံနဲ  ဴ အေရဵေပ်အစညံဵအေဝဵ 

(၁)ှ ိမံ ိုလညံဵေ ာငံဵ  ့ငံဵပဴိုငံခဲဴ ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံရဲ  ဴ အဓိ လုပံငနံဵ ာဝနံျဖစံ ဲဴ ဥပေဒျပုေရဵအပိုငံဵမ္ာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံအခ့ို ဴို ဴ မိမိ ိုရဲဴ  ဴ ေလဴလာအာဵနဲ  ဴ ဥပေဒြ မံဵမ့ာဵ ုိ ေရဵဆးဲွပီဵ 

လွှ ံေ ာံ ို  ငံသးငံဵခဲဴ ာရိ္ပါ ယံ။ သုိေဴသာံလညံဵဘဲ ယခုအစညံဵအေဝဵ ာလအထိ 

ယငံဵဥပေဒြ မံဵမ့ာဵနဲ  ဴ စပံလ့ဲံဵွပီဵ လွှ ံေ ာံမ္ာ ေဆးဵေဴးဵျခငံဵ၊ အ ညံျပုျခငံဵ 

မေဆာငံရး ံဴိုငံေသဵ ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ယခုအစညံဵအေဝဵမ္ာလညံဵပဲ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံေရဵဆးဲထာဵ ဲဴ ဥပေဒြ မံဵ(၂)ခ ု ရိ္ပါ ယံ။ ဒါ ုိ သ ံဆုိငံရာနဲ  ဴ ေရဵဆးဲ 

ထာဵ ဲဴ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵနဲ  ဴ ညိှဴှိုငံဵေဆာငံရး ံဆဲ ျဖစံပါ ယံ။  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  

အပ ံ  ု ံှ ိုဵစာဵွပီဵ ေရဵဆးဲ ငံသးငံဵေသာ ဥပေဒြ မံဵမ့ာဵ ုိ အ ညံျပုျပဋ္ဌာနံဵဴုိငံ 

ေရဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရဴ္ငံဴ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵ ဲဴ ဥပေဒျပုေရဵဆိုငံရာ 

ေ ာံမ ီ  အျပုသေဘာေဆာငံသညံဴ အ ူအညီမ့ိုဵ ို အခ့ိနံဴ္ငဴံ စံေျပဵညီ ေပဵေစလုိပါ 

 ယံ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအေနနဲ  ဴ ဥပေဒြ မံဵေရဵဆးဲရာမ္ာ ေရဵထဳုဵမ့ာဵ၊ လုိအပံ 

ေသာ အ္ဂါရပံမ့ာဵဴ္ငဴံ ညီေး ျံပညံဴစုဳေစေရဵအ း ံ အ ူအညီလုိအပံပါ  ဥပေဒပညာရ္ငံ 

မ့ာဵျဖငံဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵ ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံဥပေဒဆုိငံရာ အေထာ ံအ ူေပဵေရဵအဖးဲ  ုိဴ 

အ ူအညီေ ာငံဵခဳြ ရနံ အြ ဳျပုလုိပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံဥပေဒဆုိငံရာ အေထာ ံ 

အ ူေပဵေရဵအဖးဲ ဆဴို ာ ရ္မံဵျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံ၏ အစီအမဳဴ္ငဴံ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ 

ဒီဇငံဘာလမ္ာ စ ငံဖးဲ စဴညံဵ ဲဴ အဖးဲ ျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ယခု ့ငံဵပ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵမ္ာ  ေဆာငံရး ံရနံ အဆို(၁)ခုနဲ  ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၃၀)ဦဵ  ြ ယံ 

ပးငံဴျပေမဵခးနံဵ စုစုေပါငံဵ(၇၉)ခု ေပဵပိုထဴာဵ ာ ရိ္ပါ ယံ။ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ 

ေမဵျမနံဵျခငံဵဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၁၀၅ နညံဵဥပေဒခးဲ(င)မ္ာဆိုလုိရိ္ဴရငံ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ(၁)ဦဵသညံ လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ စံရပံအ းငံဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ 

(၁၀)ခုထ ံပို၍ ေမဵျမနံဵျခငံဵမျပုရနံ ျဖစံပါ ယံ။ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵျခငံဵဆုိငံရာ စညံဵ 
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 မံဵခ့ ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ နညံဵဥပေဒ ၁၀၂၊ နညံဵဥပေဒခးဲ(ခ)မ္ာ ေမဵခးနံဵ စံရပံသညံ 

အေြ ာငံဵ ိစ္စ စံစုဳ စံခု ုိ သိလုိ၍ စုဳစမံဵေမဵျမနံဵေသာ  အခ့ ံသာပါရိ္ရမညံဆုိသညဴံ 

အခ့ ံ ိုလညံဵ လုိ ံနာေဆာငံရး ံဖို ဴ လုိအပံမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေမဵခးနံဵအခ့ိုဆဴိုရငံ 

ေမဵခးနံဵ စံခု ညံဵမ္ာပငံ ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ သ ံဆုိငံသညံဴ ေခါငံဵစဲံအျပငံ ေနရာေဒသ 

အမ့ာဵအျပာဵအ း ံ လမံဵ၊  ဳ ာဵ ိစ္စ၊ ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ ိစ္စ၊ စီဵပးာဵေရဵ ိစ္စ၊ 

ေရဴ္ငဴံ လျှေပံစစံမီဵ ိစ္စ၊ ဆ ံသးယံေရဵ ိစ္စ စသညံဴ ဏ္ဍစုဳ ေမဵျမနံဵထာဵ ာ ို စိစစံ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ျဖစံသငံဴ ာ ေ ာဴ မိမိသိလုိေသာ အေြ ာငံဵ ိစ္စ စံခုအ း ံ 

ေမဵခးနံဵ စံခုအျဖစံ သ ံသ ံမ္ ံမ္ ံ ေမဵျမနံဵေစလုိပါ ယံ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

 နိ္ဳုဵခ့ုပံအေနနဲ  ဴ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရဲ  ဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ

အဆိုမ့ာဵဟာ   ိ ဝ ံ ျဖစံေပ်ေစပါ ယံ။ ဒါေ း ုိ  ျွနံေ ာံ ိုဖဴးဲ စဴညံဵထာဵ ဲဴ 

အစိုဵရ၏ အာမခဳခ့ ံမ့ာဵ၊   ိမ့ာဵဴ္ငဴံ  ာဝနံခဳခ့ ံ စိစစံေရဵေ ာံမ ီ  စိစစံမ္ ံ မံဵ 

 ငံထာဵရ္ိွပီဵ အစိုဵရအဖးဲ နဴဲ  ဴ ွပီဵခဲဴ ဲဴ လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵမ္ာ  ငံျပေဆာငံရး ံခဴဲ ာ 

ရိ္ပါ ယံ။ အစိုဵရအဖးဲ နဴဲ  ဴ လွှ ံေ ာံရဲ  ဴ ညှိ ှဴိုငံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵဟာ ေခါ ံဵုိဵ ့ိုဵေန ဲဴ 

Top down ဆုိ ဲဴ Centralization  ုိ အ  ံဴိုငံဆုဳဵ ေျဖေလျှောဴေသာ နညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ 

ေဆာငံရး ံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဟာ ျပညံသူ ိုရဲဴ  ဴ

လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ို ျဖညံဴဆညံဵရငံဵ အစိုဵရ၊ လွှ ံေ ာံ၊  ပံမေ ာံနဲ  ဴ ျပညံသူ ိုနဴဲ  ဴ

 ညံေဆာ ံထာဵ ဲဴ ဒီမို ေရစီယဴ္တရာဵှ ီဵ မယိမံဵမယိုငံေစဘဲ  ိုဵ  ံခိုငံမာေအာငံ 

ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံဖိုလဴညံဵ အထူဵလုိအပံလ္ပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ ျမနံမာဴိုငံငဳဟာ 

 ိုငံဵရငံဵသာဵေပါငံဵစုဳျဖငံဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵေသာ ျပညံေထာငံစုဴိုငံငဳျဖစံ ာေြ ာငဴံ အာဵလဳုဵ 

လုိလာဵေ ာငဴံ ေနြ သညံဴ  ုိယံပိုငံျပဋ္ဌာနံဵခးငဴံဴ္ငဴံ  နံဵ ူညီမျှေခးငံဴရိ္ေသာ ဖ ံဒရယံ 

ျပညံေထာငံစုစနစံေပ်ထးနံဵေရဵအ း ံလညံဵဝိုငံဵဝနံဵ ူညီြ ပါစုိ ဴ ေျပာြ ာဵရငံဵ နိ္ုဳဵခ့ုပံ 

ပါ ယံ။ 

ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴမိန ဴံခးနံဵေျပာြ ာဵျခငံဵ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၇) ျဖစံပါ ယံ။ အစီအစဲံအရ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံမ္ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴမိန ဴံခးနံဵေျပာြ ာဵေပဵပါရနံ ဖိ ံေခ်ပါ ယံ။  

 ေဒါ ံ ာလငံဵထးဋံ၊ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ။  ယေန ဴ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယ 

အှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံလာ 

ြ ပါေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံေဒသအသီဵသီဵမ္ 
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လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံ  ျပညံနယံ ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ျပညံနယံဥပေဒခ့ုပံ၊ ျပညံနယံ 

စာရငံဵစစံခ့ုပံဴ္ငဴံ   ံေရာ ံေလဴလာြ သူမ့ာဵအာဵလဳုဵ စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵ၊  ိုယံ၏ 

 ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဆုေ ာငံဵရငံဵ ေမ ္တ ာပိုသဴအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

 လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံဥပေဒပါ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏  ာဝနံဴ္ငဴံအညီ  ာဝနံမ့ာဵ ို အာဵှ ိုဵမာနံ  ံ 

ထမံဵေဆာငံေနြ  ဴဲအ း ံ အထူဵဝမံဵ ေျမာ ံမိပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အေနျဖငံဴ အဓိ  ာဝနံျဖစံ ဲဴ ဥပေဒျပုေရဵ၊ ေစာငဴံြ ညံဴေရဵ၊ ထိနံဵေ ့ာငံဵေရဵ ို ဴဴ ္ငဴံ 

ပ ံသ ံွပီဵ ျပညံနယံအဆငံဴ ျပဋ္ဌာနံဵခးငံဴရိ္ ဲဴ ဥပေဒမ့ာဵ  ငံသးငံဵေဆာငံရး ံလ့ ံ 

ရိ္သ ဲဴသို ဴ အစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ ေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵအေပ် ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵျခငံဵ၊ အဆို ငံသးငံဵ 

ျခငံဵ ုိျဴဖငံဴ ထိနံဵေ ့ာငံဵ ညံဴမ ံေဆာငံရး ံေနြ  ာလဲ ဝမံဵေျမာ ံဖးယံေ းရိ္ဴရပါ ယံ။   

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵ 

 ငံသးငံဵသညဴံ ဥပေဒြ မံဵ ုိ လွှ ံေ ာံဵုဳဵ  ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ ေပဵပုိလဴာ ဲဴ 

အခါျဖစံေစ၊ သ ံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵ  မူြ မံဵေရဵဆးဲ၍ အစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ  ငံျပလာသညံဴ 

အခါျဖစံေစ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငံဴ ပ ံသ ံဆ ံစပံေနသညံဴ ဌာနဆုိငံရာ 

မ့ာဵျဖငံဴ အှ ိမံှ ိမံညိှဴှိုငံဵေဆးဵေဴးဵစိစစံွပီဵ ျပညံနယံဥပေဒခ့ုပံ၏ သေဘာထာဵရယူလ့ ံ 

ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ အစညံဵအေဝဵ းငံ  ငံျပ အ ညံျပုခ့ ံရယူွပီဵ ဥပေဒမူြ မံဵအာဵ 

လွှ ံေ ာံ းငံ အ ညံျပုျပဋ္ဌာနံဵဴိုငံေရဵ အေလဵထာဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ဥပေဒ 

မူြ မံဵမ့ာဵအာဵ စိစစံရာ၌ ျပညံေထာငံစု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴ ဆ ံစပံေနေသာ ဥပေဒမ့ာဵ ုိ 

ေ ့ာံလးနံ းဲလးဲမှုမရိ္ေစေရဵအ း ံ အှ ိမံှ ိမံစိစစံေနရွပီဵ ြ န ဴံြ ာမှုမ့ာဵရ္ိပါ  

နာဵလညံေပဵဴုိငံပါရနံ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

   ရ္မံဵျပညံနယံ အစိုဵရအဖးဲ အဴာဵ ျပညံနယံဝနံှ ီဵဌာန (၉) ခု ျဖငံဴ ဖးဲ စဴညံဵေဆာငံရး ံခဴဲ 

ပါ ယံ။ ယခုအခါမ္ာ ျပညံနယံလျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငံဴစ ံမှုဝနံှ ီဵ ဦဵေဆးသိနံဵသညံ ၂၇-၉-

၂၀၁၈ ရ ံေန ဴးငံ  းယံလးနံသးာဵပါသျဖငဴံ ဝနံှ ီဵ ဦဵေဆးသိနံဵ၏  ာဝနံမ့ာဵ ို ျပညံနယံ 

ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵျဖစံသူ ဦဵစုိငံဵရဲ္နံ စံလဳု   ာဝနံယူ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ ျပညံနယံ 

ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ၏  ာဝနံမ့ာဵ ို ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ စီဵပးာဵေရဵဝနံှ ီဵျဖစံသူ 

ဦဵစုိဵေးန ဴံလးငံ  ပူဵ း ဲာဝနံယူ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 
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လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငဴံ ျပညံနယံဝနံှ ီဵဌာန (၉) ခု အစာဵ ဝနံှ ီဵဌာန 

(၈)ခု ို ျပငံဆငံဖးဲ စဴညံဵခးငဴံျပုရနံ  ငံျပထာဵပါ ယံ။ အဲဒီလုိ ငံျပရ ာ လညံဵ လုပံငနံဵ 

ခ့ငံဵဆ ံစပံေဆာငံရး ံေနရသညဴံ ျပညံနယံဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငံဴ ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵ 

ဴ္ငံဴ စီဵပးာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာန ုိ ပူဵေပါငံဵွပီဵ ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန 

အျဖစံ ဝနံှ ီဵဌာန စံခု ညံဵ ဖးဲ စဴညံဵေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵ ိ ု  ငံျပထာဵပါ ယံ။ ထုိ ဲဴသုိ ဴ

လုပံငနံဵသေဘာ ူဆ ံစပံေနသညံဴ ဝနံှ ီဵဌာန (၂)ခု ို  စံခု ညံဵ ေပါငံဵစညံဵဖးဲ စဴညံဵ 

ဴိုငံျခငံဵအာဵျဖငံဴ ျပညံေထာငံစုဝနံှ ီဵဌာနမ့ာဵဴ္ငံဴဆ ံသးယံ ေဆာငံရး ံရာ းငံ ပိုမိုအဆငံ 

ေျပေခ့ာေမး ဴွပီဵ ျပညံနယံအ းငံဵ စီမဳ ိနံဵမ့ာဵ ိုလညံဵ ပုိမိုထိေရာ ံေအာငံ လ့ာထာဵ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံမညံ ျဖစံေြ ာငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ။ 

  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

 လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအေနျဖငဴံ မိမိ ိုေဴဒသအ းငံဵ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ုိ 

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵွပီဵ ေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံရနံ  ငံျပခ့ ံမ့ာဵ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ယခုအခါ 

အစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငံဴ စီမဳအုပံခ့ုပံရာ၌ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ မိန ဴံြ ာဵသးာဵ 

သ ဴဲသိုပဴါပဲ။  Top Down စနစံျဖငံဴ စီမဳအုပံခ့ုပံေနျခငံဵမဟု ံဘဲ Bottom Up စနစံျဖငံဴ 

စီမဳေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ သိုမဴ္သာ ေဒသ းငံဵလုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ို ေအာ ံေျခ  

အေလဵထာဵ ငံျပျခငံဵျဖငံဴ မိမိေဒသ ုိဵ  ံေရဵအ း ံ မိမိ ို ဴိုယံ ိုငံ  စံေထာငဴံ 

 စံေနရာ  ပါဝငံေဆာငံရး ံဴိုငံမ္ာျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴမိုလုိဴ ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ှ ီဵမ့ာဵအေနျဖငဴံ မိမိ ိုေဴဒသအ းငံဵ အေ ာငံအထညံေဖာံလုိသညဴံ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵ ို ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲစဲံ ပငံ ထညံဴသးငံဵေရဵဆးဲပါ  ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵေရဵဆးဲသညဴံအခါ းငံ ဦဵစာဵေပဵထညဴံသးငံဵေရဵဆးဲရာ၌ ပုိမိုအဆငံေျပ လးယံ ူဴုိငံပါ 

ေြ ာငံဵ ုိလညံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ။ 

  ျွနံေ ာံ ို ဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ စ ငံ ာဝနံ ထမံဵေဆာငံခဲဴသညံဴ (၃)ဴ္စံ 

ေ ့ာံ ာလအ းငံဵ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ အေ ာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံခဲဴသညံမ့ာဵ ိုလညံဵ 

 ငံျပလုိပါ ယံ။ 

 အခးငဴံြ ုဳ  ုနံဵ မိမိအေနျဖငံဴ ရသုဳဵမ္နံဵေျခေငးစာရငံဵ ေရဵဆးဲျခငံဵနဲ  ဴ အခးနံေ ာ ံ 

ဆိုငံရာ ိစ္စရပံမ့ာဵအေပ် မ္ ံသာဵမိသမျှေ ုိလညံဵ အနညံဵငယံ  ငံျပလုိပါ ယံ။ 

ရသုဳဵမ္နံဵေျခေငး စာရငံဵဆုိ ာ  စံမ့ိုဵသာဵလဳုဵ၏  စီမဳ ိနံဵအရ လာမညဴံဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

အ းငံဵ ဝငံေငး စုစုေပါငံဵမညံမျှေရ ယံ။ ယငံဵေငးမ့ာဵ ို မညံသညဴံ ဏ္ဍမ္ာ မညံ ဲဴသို ဴ
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သုဳဵစးဲမညံ၊ မညံ ဲဴသို ဴရငံဵဴ္ီဵျမှုပံဴ္ဳမညံစသျဖငံဴ  ရ္မံဵျပညံနယံဘဏ္ဍာ ရနံပုဳေငး းငံပါဝငံေသာ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ ေဆာငံရး ံမညံဴလုပံငနံဵ အစီအစဲံ ို ေငးေြ ဵျဖငံဴ ျပုစုေဖာံျပသညံဴ 

စာရငံဵျဖစံပါ ယံ။  စံနညံဵအာဵျဖငဴံ လာမညဴံဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ းငံဵ ျဖစံေပ်သညဴံ ေငးေြ ဵ 

 ိစ္စမ့ာဵ ုိ ှ ို ငံခန ဴံမ္နံဵ၍ ရညံမ္နံဵခ့ ံ ခ့မ္ ံထာဵသညဴံ ဴ္စံစဲံဘဏ္ဍာေရဵစာရငံဵ 

 စံခုျဖစံသလုိ  ေငး သိုမဴဟု ံ ေငးဴ္ငံဴ အလာဵသဏ္ဍာနံ ူ  နံဖိုဵရိ္ေသာ  ိစ္စရပံမ့ာဵအာဵ 

ဘဏ္ဍာေရဵ သေဘာထာဵဴ္ငဴံအညီ ေရ္လဴာမညံဴဴ္စံ းငံ ရရနံ၊ ေပဵရနံ ို ဴို ှ ို ငံခန ဴံမ္နံဵ 

ေရဵဆးဲထာဵသညဴံ ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳ ိနံဵျဖစံသညံဴ္ငဴံအညီ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံရာ းငံ 

ေအာငံျမငံမှုရရိ္ရနံဴ္ငဴံ ေငးေြ ဵ ို ထိေရာ ံစးာ စီမဳ းပံ ဲဴိုငံရနံ စာရငံဵပညာဆုိငံရာ 

နညံဵစနစံ စံရပံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။  

 ၂၀၁၈ ခု၊ ဧွပီလမ္ စ ံ ငံဘာလအထိ (၆)လအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ မူလခန ဴံမ္နံဵ 

ေျခစာရငံဵအရေရဵဆးဲွပီဵ ရေငးပိုငံဵ းငံ အခးနံအေ ာ ံ ရေငး  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁,၄၂၇.၈၅၉ 

သနံဵ၊ အျခာဵသာမနံ ရေငး  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၈,၅၁၉.၅၂၃ သနံဵဴ္ငဴံ အခးနံေဝစု  ့ပံ 

သနံဵေပါငံဵ ၂,၁၄၈.၃၉၆ သနံဵ၊ စုစုေပါငံဵ သာမနံရေငး  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁၂,၀၉၅.၇၇၈ 

သနံဵဴ္ငဴံ အသုဳဵစရိ ံပိုငံဵ သာမနံအသုဳဵစရိ ံ  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၄၆,၃၅၀.၄၉၃ သနံဵ၊ 

ေငးလဳုဵေငးရငံဵ အသုဳဵစရိ ံ  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၇၁,၁၁၄.၆၀၃ သနံဵ၊ စုစုေပါငံဵ အသုဳဵစရိ ံ 

 ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁၁၇,၄၆၅.၀၉၆ သနံဵ လ့ာထာဵခဲဴပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံဘဏ္ဍာ ရနံပုဳေငး 

လုိေငးအ း ံ ျပညံေထာငံစုမ္ေထာ ံပဳဴေငး  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁၀၅,၃၆၉.၃၁၈ သနံဵ လ့ာထာဵ 

ရရိ္ခဲဴပါ ယံ။ 

 ၂၀၁၈ ခု၊ ဧွပီလမ္ စ ံ ငံဘာလအထိ (၆)လအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံဘဏ္ဍာ 

ရနံပုဳေငး းငံပါဝငံေသာ ဌာနအဖးဲ အဴစညံဵ  ၂၅ ခ ုျဖစံွပီဵ ဗဟိုအဖးဲ အဴစညံဵ ၅ ခု၊ ဦဵစီဵဌာန ၁၈ 

ခု၊ ဴိုငံငဳေ ာံပိုငံ စီဵပးာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ ၁ ခုဴ္ငံဴ စညံပငံသာယာေရဵအဖးဲ  ဴိုျဴဖငဴံ ျပညံနယံ 

ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးရေငး၊ သဳုဵေငး ိုအဴာဵ အေ ာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။

 ၂၀၁၈ ခု၊ ဧွပီလမ္ စ ံ ငံဘာလအထိ (၆)လအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပဳုေငး 

 းငံပါဝငံေသာ ဌာန၊ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ (၉/၂၀၁၈)လအထိ ယာယီရေငး / သုဳဵေငးစာရငံဵ 

အရ အခးနံအေ ာ ံ ရေငး ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁,၉၀၅.၅၃၉ သနံဵ၊ အျခာဵသာမနံ ရေငး  ့ပံ 

သနံဵေပါငံဵ ၁၃,၇၅၂.၉၈၅ သနံဵ၊ အခးနံေဝစုရေငး  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁,၆၆၄.၅၂၇ သနံဵ 

ေငးလဳုဵေငးရငံဵရေငး  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁.၇၅၆ သနံဵ၊ ျပညံေထာငံစု ေထာ ံပဳဴေငး  ့ပံ 

သနံဵေပါငံဵ ၁၀၅,၃၆၉.၃၁၈ သနံဵ၊ စုစုေပါငံဵ  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁၂၂,၆၉၄.၁၂၅ သနံဵ 

ရရိ္ထာဵွပီဵ ရေငးရရိ္မှုအေပ် အေ ာငံအထညံေဖာံဴိုငံမှု ရာခိုငံ ှဴုနံဵအေနျဖငံဴ ၁၀၄.၄၅% ဴ္ငဴ ံ

သာမနံအသုဳဵစရိ ံ  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၄၆,၂၆၂.၆၀၂ သနံဵ၊ ေငးလဳုဵေငးရငံဵအသုဳဵစရိ ံ  ့ပံ 
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သနံဵေပါငံဵ ၇၀,၂၄၆.၄၉၈ သနံဵ စုစုေပါငံဵအသုဳဵစရိ ံ  ့ပံ သနံဵေပါငံဵ ၁၁၆,၅၀၉.၁၀၀ 

သနံဵ အသုဳဵစရိ ံ သုဳဵစးဲမှုအေပ် အေ ာငံအထညံေဖာံဴိုငံမှု ရာခိုငံဴှုနံဵအေနျဖငံဴ ၉၉.၁၉% 

အေ ာငံအထညံ ေဖာံ ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ 

 ဆ ံလ ံွပီ  ဵ ရ္မံ ျဵပညံနယံ၏ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ ၊ (ဧွပီလမ္ စ ံ ငံဘာလအထိ) အေ ာငံ 

အထညံေဖာံဴုိငံမှုဴ္ငံဴ  ုိဵ  ံမှု ှဴုနံဵ အေျခအေန ုိ ေအာ ံပါအ ုိငံဵ ငံျပအပံပါ ယံ- 

 ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဧွပီမ္ စ ံ ငံဘာ(၆) လ စီမဳ ိနံဵ ရညံမ္နံဵခ့ ံမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ 

စုစုေပါငံဵထု ံလုပံမှုဴ္ငဴံ ဝနံေဆာငံမှု နံဖုိဵ ို ဴ္စံအလုိ ံေစ့ဵဴှုနံဵမ့ာဵအရ  ့ပံ ဘီလီယဳ 

ေပါငံဵ ၁,၉၂၉.၅၈၅   ဘီလီယဳ အေ ာငံအထညံေဖာံရနံဴ္ငဴံ ပုဳမ္နံေစ့ဵဴှုနံဵမ့ာဵအရ ၅.၈ 

ရာခိုငံဴှုနံဵ  ိုဵ  ံရနံ ရညံမ္နံဵခဴဲပါ ယံ။ 

၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဧွပီမ္ စ ံ ငံဘာ (၆)လ စီမဳ ိနံဵရညံမ္နံဵခ့ ံ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ 

စုစုေပါငံဵထု ံလုပံမှုဴ္ငဴံ ဝနံေဆာငံမှု နံဖုိဵ ို ဴ္စံအလုိ ံေစ့ဵဴှုနံဵမ့ာဵအရ  ့ပံ ဘီလီယဳ 

ေပါငံဵ ၁,၉၂၉.၅၈၅ ဘီလီယဳရရိ္ရနံ  ရညံမ္နံဵထာဵရာမ္ာ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ (ဧွပီလမ္ 

စ ံ ငံဘာလ ုနံ အထိ)  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၂,၀၂၈.၀၆၂ ဘီလီယဳ ရရိ္ခဲဴ ဲဴအ း ံ 

စီမဳ ိနံဵရညံမ္နံဵခ့ ံအေပ် ၁၀၅.၁ ရာခိုငံ ှဴုနံဵ အေ ာငံအထညံေဖာံဴိုငံခဲဴွပီဵ ပုဳမ္နံေစ့ဵဴှုနံဵ 

မ့ာဵအရ  ၈.၂ ရာခိုငံ ှဴုနံဵ  ိုဵ  ံခဲဴပါ ယံ။  

လယံယာ ဏ္ဍှ ီဵအေနျဖငံဴ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဧွပီမ္ စ ံ ငံဘာ (၆)လစီမဳ ိနံဵ 

ရညံမ္နံဵခ့ ံ းငံ လယံယာ ဏ္ဍှ ီဵ စုစုေပါငံဵ ထု ံလုပံမှု နံဖိုဵသညံ ပုဳမ္နံေစ့ဵဴှုနံဵမ့ာဵ 

အရ  ၅.၇ ရာခိုငံ ှဴုနံဵ  ိုဵ  ံခဲဴပါ ယံ။  

စ ံမှု ဏ္ဍှ ီဵအေနျဖငံဴ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဧွပီမ္ စ ံ ငံဘာ (၆)လ စီမဳ ိနံဵ 

ရညံမ္နံဵခ့ ံ းငံ စ ံမှု ဏ္ဍှ ီဵစုစုေပါငံဵ ထု ံလုပံမှု နံဖိုဵ သညံ ပုဳမ္နံေစ့ဵဴှုနံဵမ့ာဵအရ  

၇.၉ ရာခိုငံ ှဴုနံဵ  ိုဵ  ံခဴဲပါ ယံ။ ဝနံေဆာငံမှု ဏ္ဍှ ီဵ အေနျဖငံဴ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဧွပီမ္ 

စ ံ ငံဘာ(၆)လစီမဳ ိနံဵရညံမ္နံဵခ့ ံ းငံ စုစုေပါငံဵဝနံေဆာငံ မှု နံဖုိဵသညံ ပုဳမ္နံ 

ေစ့ဵဴှုနံဵမ့ာဵအရ  ၁၀.၅ ရာခိုငံဴှုနံဵ ိုဵ   ံ ခဲဴပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ခးငဴံျပု ျပညံနယံ/ ျပညံေထာငံစု ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးမ့ာဵအာဵ  ငံျပသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ ခးငဴံျပု ျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးမ္ာ   ့ပံ 

ဘီလီယဳေပါငံဵ ၁၆၅.၇၇၅ ဘီလီယဳ ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံေထာငံစု ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးမ္ာ  ့ပံ 
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ဘီလီယဳေပါငံဵ ၃၅၈.၂၇၈ ဘီလီယဳ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ 

အလုိ ံ ေဆာငံရး ံရနံ ခးငဴံျပုထာဵသညဴံ လမံဵ ဳ ာဵလုပံငနံဵအေနျဖငဴံ ျပညံနယံဘဏ္ဍာ 

ရနံပုဳေငးမ္ာ ၆၂.၁၄ % ဴ္ငံဴ  ခးငဴံျပုရနံပုဳ ေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၁၀၀.၀၆၀ ဘီလီယဳ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံ ခးငံဴျပုေသာ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏  ၁၅.၂၄ % ဴ္ငံဴ ခးငံဴျပု 

ရနံပုဳေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၄၇.၁၁၈ ဘီလီယဳျဖငဴံ လညံဵေ ာငံဵ၊ လျှေပံစစံမီဵ 

ရရိ္ေရဵလုပံငနံဵအေနျဖငဴံ ျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏ ၁၃.၈၆ % ဴ္ငဴံ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ 

ဘီလီယဳေပါငံဵ ၂၂.၃၂၆ ဘီလီယဳ ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံခးငဴံျပုေသာ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာ 

ရနံပုဳေငး ၏  ၅၂.၅၀ % ဴ္ငဴံ ခးငဴံျပုရနံပဳုေငး   ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၁၆၂.၂၉၇ ဘီလီယဳ 

ျဖငံဴလညံဵေ ာငံဵ၊ ေရရရိ္ေရဵလုပံငနံဵ အေနျဖငံဴျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏ ၄.၉၄ % ဴ္ငံဴ 

ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး   ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၇.၉၆၀ ဘီလီယဳ ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံ ခးငံဴျပုေသာ 

ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏  ၂.၂၀%ဴ္ငဴံ ခးငဴံျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၆.၈၁၀ 

ဘီလီယဳျဖငံဴ လညံဵေ ာငံဵ၊ ဵုဳဵအေဆာ ံအဦ ေဆာ ံလုပံမှု လုပံငနံဵအေနျဖငဴံ ျပညံနယံ 

ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏ ၃.၂ % ဴ္ငဴံ ခးငဴံျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၅.၁၅၈ ဘီလီယဳ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံခးငဴံျပုေသာ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏ ၂.၄၁ % ဴ္ငဴံ ခးငဴံျပုရနံပုဳေငး 

 ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၇.၄၃၉ ဘီလီယဳ ျဖငံဴလညံဵေ ာငံဵ၊ ဝနံထမံဵအိမံယာေဆာ ံလုပံမှု 

လုပံငနံဵအေနျဖငဴံ ျပညံနယံ ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏  ၅.၄၈ % ဴ္ငဴံ ခးငံဴျပုရနံပဳုေငး  ့ပံ ဘီလီယဳ 

ေပါငံဵ ၈.၈၂၀ ဘီလီယဳ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံ ခးငဴံျပုေသာ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏  

၆.၈၇%ဴ္ငဴံ ခးငဴံျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၂၁.၂၄၈ ဘီလီယဳျဖငဴံ လညံဵေ ာငံဵ၊ 

အျခာဵ ညံေဆာ ံေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ ျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပဳုေငး၏ ၃.၆၀% ဴ္ငံဴ 

ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၅.၇၉၅ ဘီလီယဳ ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံ ခးငဴံျပုေသာ 

ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏ ၉.၅၂%ဴ္ငံဴ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ ၂၉.၄၃၆ 

ဘီလီယဳ ျဖငံဴလညံဵေ ာငံဵ၊ ပညာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံ 

ခးငံဴျပုေသာ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏ ၈.၂၅ % ဴ္ငဴ ံခးငံဴျပုရနံပဳုေငး  ့ပံ ဘီလီယဳေပါငံဵ 

၂၅.၅၁၃ ဘီလီယဳ ျဖငံဴလညံဵေ ာငံဵ၊  ့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အ း ံ ခးငဴံျပုေသာ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး၏  ၂.၃၀ % ဴ္ငဴံ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး  ့ပံ  

ဘီလီယဳေပါငံဵ ၇.၁၂၀  ဘီလီယဳ ျဖငံဴလညံဵေ ာငံဵ အသီဵသီဵေဆာငံရး ံရနံ လ့ာထာဵပါ  

ေြ ာငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ။ 

နိ္ဳုဵခ့ုပံအေနနဲ  ဴ  ငံျပေျပာြ ာဵလုိ ာ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵ 

လ္ယံေ ာံမ့ာဵအေနျဖငံဴ ဥပေဒျပုေရဵ၊ စီမဳ ိနံဵ ေရဵဆးဲေရဵ၊ ရသုဳဵမ္နံဵေျခေငးစာရငံဵျပုစုေရဵ 

ဴ္ငံဴ အခးနံအေ ာ ံဆိုငံရာ ိစ္စရပံမ့ာဵ ို ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒအရ လညံဵေ ာငံဵ၊ 
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 ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဥပေဒအရ လညံဵေ ာငံဵ ၊ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒဴ္ငဴံအညီ  အေ ာငံဵမးနံဆဳုဵေသာ အြ ဳျပုခ့ ံမ့ာဵျဖငံဴ 

ျပညံနယံ စံခုလဳုဵ ွမို ျဴပေ ့ဵရးာဟနံခ့ ံညီညီ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေစေရဵအ း ံ ဝိုငံဵဝနံဵ 

ပူဵေပါငံဵေဆာငံရး ံေပဵြ ပါရနံ   ို ံ းနံဵေျပာြ ာဵရငံဵ နိ္ုဳဵခ့ုပံအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၏ မိန ဴံခးနံဵ ို မ္ ံ မံဵ ငံျခငံဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(ပထမေန)ဴမ္ာ ျပညံနယံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံမ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ေျပာြ ာဵသညံဴ မိနံခးနံဵ ို ၂၀၁၃ ခုဴ္စံ၊ 

 ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာဥပေဒ ပုဒံမ ၃၈(္)အရ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံမ္ မ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

ဴိုငံငဳေ ာံသမ္မ ထဳမ္ ေပဵပိုေဴသာ သဝဏံလွှာ ို လွှ ံေ ာံသို ဴဖ ံြ ာဵ 

 ငံျပျခငံဵဴ္ငဴံ လွှ ံေ ာံ၏ သေဘာ ူညီခ့ ံရယူျခငံဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၉) ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဴုိငံငဳေ ာံသမ္မ ဵုဳဵမ္ (၂၆-၁၀-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၁၈၆ (၁)/ ၈ / 

သမ္မ ဵုဳဵျဖငံဴ သဝဏံလွှာေပဵပိုလဴာပါ ယံ။ သဝဏံလွှာအျပညဴံအစုဳမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ရိ္ဴ စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ စီဵပးာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန ိုအဴာဵ 

ေပါငံဵစပံ၍ “စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန”အျဖစံ ျပငံဆငံဖးဲ စဴညံဵလုိပါသျဖငံဴ 

ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒပုဒံမ ၂၄၈၊ ပုဒံမခးဲ(္)၊ ပုဒံမခးဲငယံ(၁)ပါ  ျပဋ္ဌာနံဵခ့ ံအရ 

လွှ ံေ ာံ၏ သေဘာ ူညီခ့ ံ ရယူေပဵဴိုငံပါရနံ သဝဏံလွှာေပဵပို ဴ အပံပါသညံဟု 

ေဖာံျပပါရိ္ပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရိ္ဴ စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ စီဵပးာဵေရဵ ဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငံဴ 

ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန ိုအဴာဵ ေပါငံဵစပံ၍ “စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန”အျဖစံ 

ျပငံဆငံဴိုငံရနံအ း ံလွှ ံေ ာံရဲ  ဴသေဘာ ူညီခ့ ံရယူမ္ာ ျဖစံပါ  ယံ။ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရိ္ဴ စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ စီဵပးာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ 

ဌာန ိုအဴာဵ ေပါငံဵစပံ၍ “ စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန”အျဖစံ ျပငံဆငံ ဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ 

 ို လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

  (သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။ 

  လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ) 
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လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရိ္ဴ 

စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ စီဵပးာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန ုိအဴာဵ ေပါငံဵစပံ၍ “စီမဳ ိနံဵ 

ဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန”အျဖစံ ျပငံဆငံဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

သေဘာ ူေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

ြ ယံပးငဴံျပထာဵသညံဴ ေအာ ံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵ ုိ သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ သ ံဆုိငံရာျပညံနယံအဆငဴံ  

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ(၁၀)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေျဖြ ာဵျခငံဵအစီအစဲံ ေဆာငံရး ံမ္ာျဖစံပါ ယံ။ ယခု 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၉)ဦဵ  ေမဵျမနံဵထာဵသညဴံေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို  သ ံဆိုငံရာ 

ျပညံနယံအဆငဴံအဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵသးာဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ပထမဦဵစးာ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵေမာငံညို  ပထမ ေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

  ဦဵေမာငံညို၊  မဘိမံဵွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။     ေလဵစာဵရပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေမာငံညို ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေမဵျမနံဵသးာဵမယဴံ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ စီပိနံဵေ ့ဵရးာရိ္ အစိုဵရ အလယံ နံဵ 

ေ ့ာငံဵ းငံ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ  စံေဆာငံ ေဆာ ံလုပံေပဵမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံ ဲဴ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  

 ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မုိဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ စီပိနံဵေ ့ဵရးာရိ္ အစိုဵရ 

အလယံ နံဵေ ့ာငံဵ ို  ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသငံဴ္စံ းငံ အစိုဵရ အလယံ နံဵေ ့ာငံဵ 

အျဖစံ အသိအမ္ ံျပုျခငံဵခဳရပါ ယံ။ ယခုအခါ ဆရာ/ ဆရာမ (၁၂)ဦဵျဖငံဴ စာသငံြ ာဵ 

ေပဵေနပါ ယံ။ စာသငံခနံဵဴ္ငဴံ အ နံဵအေရအ း ံမမျှေ ျဖစံေနပါ ယံ။ မူလ နံဵ 

ေ ့ာငံဵအျဖစံအသိအမ္ ံျပု  ညံဵ  ပညာေရဵဌာနမ္ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံအေဆာ ံအဦ 

 စံခုမျှေ မရခဲဴဖူဵပါ။  ိုယံထူ ိုယံထေ ့ာငံဵေဆာငံျဖငံဴသာ သငံြ ာဵေပဵေနရပါ ယံ။ 
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ေြ ဵ ိုငံဴ္ငဴံ ေျမစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာနမ္ ထု ံေပဵေသာ ပုဳစဳ(၁၀၅)ပါ  (၆.၂၂)ဧ လညံဵ 

ပညာေရဵပိုငံေျမအျဖစံ ရယူထာဵွပီဵလညံဵျဖစံပါ ယံ။ သိုပဴါေသာေြ ာငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ စီပိနံဵေ ့ဵရးာရိ္ အစိုဵရ အလယံ နံဵေ ့ာငံဵ 

အ း ံ သငဴံေ ာံေသာ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ(၁)ေဆာငံ ေဆာ ံလုပံ ေပဵမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

လူထု ိုယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵျဖငံဴ 

ေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။   ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူဧညဴံသညံ 

ေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာ ြ ပါေစလုိ ဴ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵ 

ရငံဵနဲ  ဴ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေမာငံညိုရဲ  ဴေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ ေဆာ ံလုပံေပဵေရဵ အစီအစဲံ 

ရိ္/မရိ္ ေမဵခးနံဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ  ျွနံေ ာံ ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵမ္  ေျဖြ ာဵေပဵ 

သးာဵမ္ာ  ျဖစံပါ ယံ။ 

  မိုဵမိ ံခဵိုငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ စီပိနံဵေ ့ဵရးာ အေျခခဳပညာ အလယံ နံဵေ ့ာငံဵရ္ိ 
(၁၂၀×၃၀)ေပ၊ အု ံညှပံ (၂)ထပံေဆာငံ အွပီဵသ ံေဆာ ံလုပံရနံအ း ံ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ရနံပုဳေငး ့ပံ ၁၈.၀၀သနံဵအာဵ (၀၄၀၂) ျပငံဆငံထိနံဵသိမံဵစရိ ံ 

ေခါငံဵစဲံျဖငဴံ ရနံပဳုေငးခးဲေဝ ေဆာငံရး ံေပဵခဴဲွပီဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါေ ့ာငံဵ းငံ အလယံ 
 နံဵဆငဴံ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ ၅၇ ဦဵ၊ မူလ နံဵဆငဴံ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ ၅၆ 

ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ ေ ့ာငံဵသာဵ/ေ ့ာငံဵသူ ၁၁၃ ဦဵ၊ စာသငံခနံဵ ၉ ခနံဵ ရိ္ပါ ယံ။ စာသငံခနံဵ 
လဳုေလာ ံမှုရိ္ပါ ယံ။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ (၉၀× ၃၀)ေပ အု ံညှပံ(၁)ထပံ 
ဝနံထမံဵအိမံရာသာ လုိအပံေြ ာငံဵ  ငံျပထာဵသညဴံအ း ံ ဦဵစာဵေပဵ အစီအစဲံျဖငဴံ 

ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ  ငံျပသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံ 
ပါ ယံ။   

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံ အမ္ ံ(၁) မ ္ ဦဵေမာငံညို  

ဒု ိယ ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵေမာငံညို၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ  ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ 

မဘိမံဵွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ ငါဵအုိဵ- မဘိမံဵ ာဵလမံဵ ို  ဳ ာဵ စံစငံဵ ိုဵ ခ့ဲ  ဴ  ညံေဆာ ံ 

ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵျဖငံဴ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 
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  ေလဵစာဵအပံပါေသာ  ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

  ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မိုဵမိ ံခဵိုငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံအ းငံဵ ငါဵအုိဵ- မဘိမံဵ 

 ာဵလမံဵမေပ်ရိ္ မိုငံ ိငုံအမ္ ံ ၅၈/၁ ဴ္ငဴံ ၅၈/၂ ြ ာဵရိ္  ာဵိုဵသညံ မိုဵှ ီဵေသာအခါ 

ေရလျဳှေဴိုငံပါ ယံ။  ေဒသေခ် နမဴံပုနံဵပုနံဵ လယံပု ံလယံ းငံဵ ို ျဖ ံ၍  ာေဘာငံ 

 ငံထာဵေသာ ေနရာျဖစံပါ ယံ။ ထုိ ာဵိုဵ းငံ (၂၅)ေပ ဳ ာဵ စံစငံဵဴ္ငဴံ ေပ(၃၀)ေ ့ာံ 

 ဳ ာဵ စံစငံဵ စုစုေပါငံဵ  ဳ ာဵ (၂)စငံဵရိ္ေသာံလညံဵ မလဳုေလာ ံပါ။  စံခ့ိနံ  

ေရေ ့ာံခဲဴေသာေြ ာငဴံ  ာဵိုဵ ့ိုဵခဲဴဖူဵပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငဴံ (၂၅)ေပ ဳ ာဵ စံစငံဵ 

 ညံေဆာ ံေပဵဴိုငံမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ုိ လူထု ိုယံစာဵ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵရပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ုိ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵ၊ က ေရာ ံ 

လာ ဲဴ ဧညံဴေ ာံှ ီဵမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာပဏာမ ဴှု ံခးနံဵ 

ဆ ံသ္ါရဝျပုအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေမာငံညိုေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ 

ငါဵအုိဵ- မဘိမံဵ ာဵလမံဵမေပ်ရိ္  မိုငံ ိငုံအမ္ ံ ၅၈/၁ ဴ္ငံဴ ၅၈/၂ ြ ာဵရိ္ နမံဴပုနံဵပုနံဵ 

လယံပု ံ းငံဵ ို ျဖ ံ၍  ာေဘာငံ ငံထာဵေသာ  ာဵိုဵသညံ မိုဵှ ီဵေသာအခါ 

ေရလျဳှေဴိုငံပါသျဖငံဴ (၂၅)ေပ  ဳ ာဵ စံစငံဵ ိုဵ ခ့ဲ  ဴ ညံေဆာ ံေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

သရိ္ိလုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵအေပ် ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ  ျွနံေ ာံ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵမ္ ေျဖြ ာဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

  ျပညံနယံအစိုဵရမ္ စီမဳခန ဴံခးဲွပီဵ လမံဵဦဵစီဵဌာန၊ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မိုဵမိ ံ 

ခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံမ္  ာဝနံယူေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္သညဴံ ငါဵအုိဵ- မဘိမံဵလမံဵ၊ မိုငံ(၀/၀-

၅၈/၂) ၅၈ မိုငံ ၂ ဖာလဳု အရ္ညံရိ္ပါ ယံ။ အဴဲဒီလမံဵေပ်မ္ာရိ္ ဲဴ မိုငံ ိုငံ(၅၈/၁ - ၅၈/၂) 

လမံဵအပိုငံဵမ္ာ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအထိ းငံ ေျမသာဵ ာေဘာငံမ ငံမီအထိ 

 ဳ ာဵအမ္ ံ(၂/၅၉) အရ္ညံ (၄၀)ေပ၊  သစံ ာဵ ဳ ာဵ ၁ စငံဵသာရိ္ခဲဴ ဲဴအ း ံေြ ာငံဴ 

ေရလမံဵေြ ာငံဵစီဵထး ံဴိုငံမှုပမာဏဴ္ငဴံ ေရဝငံပမာဏ  ုိ ံညီမှုမရိ္ျခငံဵ၊ လမံဵသာဵမ့ာဵ 

နိမံဴ ့ေနျခငံဵ ိုေဴြ ာငဴံ ေရျဖ ံေ ့ာံမှုမ့ာဵရိ္ခဲဴပါ ယံ။ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ 

 ဳ ာဵအမ္ ံ (၁/၅၉) အရ္ညံ (၄၀)ေပ၊   စံလွှာ စံထပံ ေဘလီ ဳ ာဵ(၁)စငံဵဴ္ငံဴ 
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အ ့ယံ ၂၄ ေပ၊ အျမငံဴ ၃ ေပ ေျမသာဵ ာေဘာငံ ငံျခငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ ုိ ေဆာငံရး ံခဲဴ 

ပါ ယံ။ ၎ငံဵ ဳ ာဵ ၂ စငံဵ၏ အ းာအေဝဵသညံ (၈၁၀)ေပမျှေသာ းာ ေဝဵပါ ယံ။ 

ေျမသာဵ ာေဘာငံ ငံွပီဵေနာ ံမ္ာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအထိ မဘိမံဵွမို၏ဴ 

မိုဵရးာသးနံဵမှု အမ့ာဵဆုဳဵအခ့ိနံမ္ာ အဆိုပါ  ာေဘာငံအေပ် းငံ ေရျဖ ံေ ့ာံ၍ 

ေရှ ီဵေရလျဳှေျခငံဵမ့ာဵ ျဖစံပးာဵမှုမရိ္ေြ ာငံဵ ေ း ရိ္ဴခဲဴရပါ ယံ။ ေျမသာဵ ာေဘာငံ၏ 

လမံဵေဘဵ ဝဲ/ ယာမ္ာလညံဵ စပါဵခငံဵမ့ာဵစို ံပ့ိုဵထာဵရ္ိွပီဵ လမံဵ ာေဘာငံ ိုျဖ ံ၍ 

 ဳ ာဵ ၂ စငံဵြ ာဵမ္ာ  ေနာ ံထပံ  ဳ ာဵသစံ စံစငံဵ ထပံမဳ ညံေဆာ ံမညံဆိုပါ  

ေရလမံဵေြ ာငံဵ အသစံေဖာ ံလုပံရမညံ ျဖစံ ဲအဴ း ံေြ ာငဴံ ေရလမံဵေြ ာငံဵ အဝငံ/ 

အထး ံရိ္ ဲဴ လယံစို ံခငံဵမ့ာဵ ပ့ ံစီဵမှု ျဖစံေပ်လာဴိုငံပါ ယံ။ 

ငါဵအုိဵ- မဘိမံဵလမံဵ မိုငံ(၅၈/၁- ၅၈/၂)အ းငံဵ ေျမသာဵ ာေဘာငံလမံဵအပုိငံဵမ္ာ 

ယခုရိ္ွပီဵ ဳ ာဵအမ္ ံ (၁/၅၉) အရ္ညံ (၄၀)ေပ၊   စံလွှာ စံထပံ ေဘလီ ဳ ာဵဴ္ငံဴ 

 ဳ ာဵအမ္ ံ (၂/၅၉) အရ္ညံ (၄၀)ေပ၊ သစံသာဵ ဳ ာဵ ို၏ဴ ေရလမံဵေြ ာငံဵ 

စီဵထး ံဴိုငံမှုပမာဏဴ္ငံဴ  ေရဝငံပမာဏသညံ မျှေ  ို ံညီမှုရိ္ေနပါေသာေြ ာငဴံ ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံမ္ာ (၂၅)ေပ၊  ဳ ာဵ စံစငံဵ  ိုဵခ့ဲ ဴညံေဆာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ 

မရိ္ပါေြ ာငံဵ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ရးာငဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵေအဵမငံဵစိုဵ  

ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵေအဵမငံဵစိုဵ၊ ရးာငဳွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။  ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံ ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ျပညံနယံဥပေဒခ့ုပံ၊ျပညံနယံစာရငံဵစစံခ့ုပံဴ္ငံဴ  

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵဴ္ငဴံ ဖိ ံြ ာဵထာဵေသာ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို  ိုယံစိ ံ 

ဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ ရးာငဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအဵမငံဵစိုဵ ျဖစံပါ ယံ။ ယေန ဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပထမေန)ဴမ္ာ   ျွနံေ ာံအေနနဲ  ဴ   ရးာငဳွမို နဴယံ 

ေ ာငံြ ာဵေ ့ဵရးာ၊ ပိ ုနံဵ ုိငံဵေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵေပ် းငံ ေဘလီ ဳ ာဵ သိုမဴဟု ံ 

သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵ  ညံေဆာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  
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ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

  ရးာငဳွမို နဴယံမ္ာ ဓဴု၊ ပအုိဝံဵ၊ ပေလာငံ၊ ရ္မံဵစသညံဴ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵ  

စညံဵလဳုဵညီေး ံစးာ ေနထုိငံြ ပါ ယံ။ ယခု ေ ာငံြ ာဵေ ့ဵရးာ းငံ ပအုိဝံဵလူမ့ိုဵ၊ 

ပိ ုနံဵ ုိငံဵေ ့ဵရးာ းငံ ပေလာငံလူမ့ိုဵ  ေနထုိငံလ့ ံရိ္ွပီဵ   ၎ငံဵေ ့ဵရးာေနရာမ့ာဵ းငံ 

ပိ ုနံဵ ုိငံဵေခ့ာငံဵ ရိ္ပါ ယံ။ ပိ ုနံဵ ိုငံဵေ ့ဵရးာဴ္ငဴံ ေ ာငံြ ာဵေ ့ဵရးာ ို ၂၀၁၆-

၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ေျမသာဵလမံဵ ေဖာ ံလုပံထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ထုိသို ဴေဖာ ံလုပံ 

ထာဵေသာံလညံဵ ပိ ုနံဵ ိုငံဵေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵမရိ္သျဖငံဴ ေဒသခဳမ့ာဵ သးာဵလာေရဵ ခ ံခဲွမဲ 

ခ ံခဲလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 ၎ငံဵပိ ုနံဵ ိုငံဵေခ့ာငံဵ ဳ ာဵ ို ေဘလီ ဳ ာဵေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊ သဳ ူ းနံ 

 ရစံေသာံလညံဵေ ာငံဵ ေဆာ ံလုပံေပဵမညံဆုိပါ  ေဒသခဳမ့ာဵသးာဵလာေရဵ လးယံ ူ 

မညံျဖစံသလုိ ဴိုငံငဳေ ာံမ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ံ္ ့ ံဴ္စံ းငံ ခ့မ္ ံေပဵထာဵသညဴံ ေျမသာဵ 

လမံဵလညံဵ အသုဳဵဝငံမညံျဖစံပါ ယံ။  

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

 ရးာငဳွမို နဴယံအ းငံဵ ရးာငဳ- ေအာငံပနံဵလမံဵေပ်ရိ္ သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵ 

 ညံေဆာ ံမှုေြ ာငဴံ ဖ့ ံဆီဵရနံ  ့နံရိ္ေနေသာ ေဘလီ ဳ ာဵ ို အစာဵထုိဵ 

 ညံေဆာ ံေပဵမညံဆုိပါ လညံဵ ဴိုငံငဳေ ာံဘ ံ့္ ံသ ံသာမညံျဖစံသလုိ ေဒသခဳမ့ာဵ 

သးာဵလာမှု အဆငံေျပေခ့ာေမး မဴညံဟုလညံဵ အြ ုဳ ျပု ငံျပလုိပါ ယံ။ သုိျဴဖစံပါေသာ 

ေြ ာငဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵျပညံသူလူထုမ့ာဵ  ုနံစညံေရာငံဵဝယံေဖာ ံ ာဵ သးာဵလာေရဵခ ံခဲ 

ေနေသာ ေ ာငံြ ာဵေ ့ဵရးာ- ပိ ုနံဵ ုိငံဵေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ပိ ုနံဵ ုိငံဵေခ့ာငံဵ ူဵ 

 ဳ ာဵ ို ေဘလီ(သိုမဴဟု ံ) သဳ ူ းနံ  ရစံ ဳ ာဵ  ညံေဆာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ 

မရိ္ ိုသိရ္ိလုိပါ၍ ေဒသခဳမ့ာဵ ိုယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ 

သ ံဆိုငံရာ ဝနံှ ီဵဌာနသို ဴေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

  ျွနံေ ာံအေနနဲ  ဴဒု ိယေမဵခးနံဵ ဆ ံလ ံေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရးာငဳွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ အငံဵှ ီဵေ ့ဵရးာ၊ 

ပယံ ငံဵေ ့ဵရးာ၊ သဖနံဵပငံေ ့ဵရးာ၊ ေ ့ာ ံေ ာေ ့ဵရးာမ့ာဵမ္ာ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံ 

ေရဵခ ံခဲမှုေြ ာငဴံ ေဒသခဳမ့ာဵ လူမှုေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ၊ ပညာေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵမှုမ္ာ ေနာ ံ ့ွပီဵ 

အခ ံအခဲမ့ာဵစးာ ြ ုဳေ းေဴနရပါ ယံ။ 

 ရးာငဳွမို နဴယံအ းငံဵ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵမ္ာ မိုဵ းငံဵ ာလသီဵဴဳ္ ိုသာ အဓိ ထာဵ 

စို ံပ့ိုဵ လုပံ ိုငံစာဵေသာ ံ ာ အသ ံေမးဵဝမံဵေြ ာငံဵျပုေနရေသာ ေဒသျဖစံပါ ယံ။ 
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မိုဵ းငံဵ ာလ းငံ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵခ ံခဲပါ  စီဵပးာဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ 

အစရိ္သညံ ိုမဴ္ာ  မ့ာဵစးာထိခို ံနစံနာြ ရွပီဵ စို ံပ့ိုဵထာဵေသာ သီဵဴ္ဳစရိ ံမ့ာဵလညံဵ 

ဆုဳဵ ှဵုဳဵနစံနာြ ရပါ ယံ။ ၎ငံဵေ ့ဵရးာမ့ာဵသညံ မုိဵ းငံဵ ာလသီဵဴ္ဳမ့ာဵ ို သယံယူရာ းငံ 

မိမိ ိုစဴို ံပ့ိုဵထာဵေသာ ျခဳ (သိုမဴဟု ံ) အိမံမ့ာဵမ္  ာဵလမံဵမသုိ ဴ သယံယူစရိ ံသညံ 

 ာဵလမံဵမ္ သ ံဆိုငံရာ ေရာငံဵဝယံေဖာ ံ ာဵရေသာ ွမို /ဴ  ိုငံဵေဒသှ ီဵမ့ာဵသို ဴသယံယူ 

စရိ ံထ ံ ပိုမိုမ့ာဵျပာဵ ေနျခငံဵမ့ာဵေြ ာငဴံ ေဒသခဳမ့ာဵသညံ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံ 

ေရဵေ ာငံဵမးနံေအာငံ သ ံဆုိငံရာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံထဳ ေ ာငံဵဆိုမှုမ့ာဵ 

ျပုလုပံလာြ ရပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ စီမဳ ိနံဵမ့ာဵေရဵဆးဲွပီဵ ဘ ံ့္ ံ 

ခ့မ္ ံေပဵရာ းငံ ဦဵစာဵေပဵ(၁)၊ ဦဵစာဵေပဵ(၂)(၃)စသညံ ိုရိ္ဴပါ ယံ။ အမ္နံ းငံ ပယံ ငံဵ 

ေ ့ဵရးာ၊ သဖနံဵပငံေ ့ဵရးာ၊ ေ ့ာ ံေ ာေ ့ဵရးာ ရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵမ့ာဵသညံ ဦဵစာဵေပဵ 

(၁)ျဖစံရမညံ ို ယုဳြ ညံရပါ ယံ။ ထုိေြ ာငဴံ  ဴ္စံေပါငံဵမ့ာဵစးာ  ေဒသခဳမ့ာဵ မ့ ံစိ 

ပိ ံနာဵပိ ံေနရေသာ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵအခ ံအခဲ ို ေျဖရ္ငံဵေပဵသငဴံပါသညံဟု 

လညံဵ ယုဳြ ညံရပါ ယံ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍ အငံဵှ ီဵေ ့ဵရးာ၊ ပယံ ငံဵေ ့ဵရးာ၊ သဖနံဵပငံေ ့ဵရးာ၊ ေ ့ာ ံေ ာ 

ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ(၆)မိုငံ ို ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံ ဘ ံ့္ ံဴ္စံအလုိ ံေသာံလညံဵ 

ေ ာငံဵ၊  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ေသာံလညံဵေ ာငံဵ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵဖို ဴ 

အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ မရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငဴံ မရိ္သညံ၊ ရိ္ပါ  မညံသိုစဴီမဳေဆာငံရး ံေပဵမညံ 

 ို သိရိ္လုိပါ၍ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵရဲ  ုိဴယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ 

သ ံဆိုငံရာ ဝနံှ ီဵဌာနသို ဴေမဵျမနံဵအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။         လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ 

ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ  ျဖစံပါ ယံ။ 

ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါ 

ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ့နံဵမာရွှငံလနံဵြ ပါေစလုိ ဴ  ပထမဦဵစးာ  ှဴု ံခးနံဵဆ ံသ 

အပံပါ ယံ။ ရးာငဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေအဵမငံဵစုိဵမ ္ ေမဵျမနံဵလာေသာ ေမဵခးနံဵ(၁)ျဖစံ ဲဴ ရးာငဳွမို နဴယံ၊ ေ ာငံြ ာဵေ ့ဵရးာဴ္ငဴံ 

ပိ ုနံဵ ုိငံဵေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ ုိ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ေျမသာဵလမံဵ 

ေဖာ ံလုပံထာဵွပီဵျဖစံေသာံလညံဵ ပိ ုနံဵ ုိငံဵေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵမရိ္ေသာေြ ာငဴံ ေဒသခဳ 
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မ့ာဵသးာဵလာေရဵမ္ာ ခ ံခဲလ့ ံရိ္ပါသျဖငံဴ အဆိုပါ ပိ ုနံဵ ိုငံဵေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵ ုိ 

ေဘလီ(သိုမဴဟု ံ) သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵ  ညံေဆာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

သိရိ္လုိပါသညံဆို ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ၊  ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

  ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ ရးာငဳွမို နဴယံ၊ ပိ ုနံဵ ုိငံဵ- ေ ာငံြ ာဵေ ့ဵရးာခ့ငံဵ 

ဆ ံလမံဵ(၄/၀)မုိငံ ို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵရနံပုဳေငး 

(ျပညံနယံဘ ံ့္ ံ)ျဖငံဴ ေျမသာဵလမံဵေဖာ ံလုပံေပဵခဴဲွပီဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵေပ်မ္ာ 

သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵ(၁)စငံဵ  ညံေဆာ ံဴိုငံေရဵအ း ံ ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ 

ဦဵစီဵအဖးဲ မဴ္  ျွမံဵ ့ငံပညာရ္ငံမ့ာဵပါဝငံေသာ အဖးဲ အဴာဵ းငံဵဆငံဵ ေလဴလာေစွပီဵ  

 းငံဵဆငံဵေ း ရိ္ဴခ့ ံအေပ်မူ ညံ၍ အနီဵစပံဆဳုဵဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ရနံပဳုေငးထညဴံသးငံဵ 

လ့ာထာဵွပီဵ ဘဏ္ဍာေငးခးဲေဝရရိ္မှုအေပ်မူ ညံ၍ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါ 

ေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရးာငဳွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအဵမငံဵစုိဵမ ္

ေမဵျမနံဵလာေသာ ေမဵခးနံဵ(၂)ျဖစံ ဲဴ ရးာငဳွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ အငံဵှ ီဵေ ့ဵရးာမ္ ပယံ ငံဵ 

ေ ့ဵရးာ၊ေ ့ာ ံေ ာေ ့ဵရးာဴ္ငဴံသဖနံဵပငံေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ(၆)မုိငံ ို ေ ့ာ ံေခ့ာ 

လမံဵအျဖစံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ထညဴံသးငံဵေရဵဆးဲေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ 

မရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငဴံ မရိ္သညံ ို သိရိ္လုိပါသညံဆို ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ 

ပ ံသ ံ၍  ျွနံေ ာံမ္ ဆ ံလ ံ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ ရးာငဳွမို နဴယံ၊ အငံဵှ ီဵ- ပယံ ငံဵ- သဖနံဵပငံ- 

ေ ့ာ ံေ ာလမံဵပိုငံဵသညံ (၆/၀)မိုငံရိ္သညံဴ ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

အဆိုပါလမံဵပိုငံဵအာဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၊ ျပညံနယံရနံပုဳေငးျဖငံဴ ေဆာငံရး ံမညံဴ 

နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစီမဳ ိနံဵမ္ာ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵခဲဴေသာံလညံဵ ဘဏ္ဍာေငး အခ့ိုဵ ့ 

ခးဲေဝရရိ္မှုဴ္ငဴံ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဲံအရ ပါဝငံျခငံဵ မရိ္ခဲဴ ဲဴအ း ံ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ေဆာငံရး ံမညံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲသညံဴအခါ 

ဦဵစာဵေပဵအျဖစံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵေဆာငံရး ံသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵခဴဲွပီဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ 
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 သိုေဴသာံလညံဵ အငံဵှ ီဵ- ပယံ ငံဵ- သဖနံဵပငံ- ေ ့ာေ ာလမံဵအာဵ ေျမျပငံ 

 းငံဵဆငံဵစစံေဆဵခ့ ံအရ အဆိုပါ လမံဵပုိငံဵသညံ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵမ္  ိုယံထူ ိုယံထ 

ေဖာ ံလုပံထာဵေသာ   စံေြ ာငံဵထုိဵ ေျမသာဵလမံဵသာျဖစံွပီဵ အ ့ဲံဵဆုဳဵေနရာမ္ာ 

အ ့ယံ(၁၂)ေပဴ္ငဴံ အ ့ယံဆုဳဵေနရာမ္ာ ေပ(၂၀)ခန ဴံသာရိ္ ဲဴအ း ံ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ 

အျဖစံ အဆငံဴျမှငံဴ ငံ ေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵအ း ံ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ ဦဵစးာအဆငံဴျမှငံဴ ငံ 

ေဆာငံရး ံေပဵရနံ လုိအပံမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ  ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍ ရးာငဳွမို နဴယံ၊ အငံဵှ ီဵ- ပယံ ငံဵ- သဖနံဵပငံ- ေ ့ာ ေံ ာေ ့ဵရးာ 

ခ့ငံဵဆ ံလမံဵ(၆/၀)မိုငံ ို ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငဴံ ငံ ေဖာ ံလုပံဴိုငံေရဵအ း ံ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၊ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ(ျပညံေထာငံစု)ရနံပုဳေငးျဖငံဴ ေဆာငံရး ံ 

မညံဴစီမဳ ိနံဵမ္ာ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵွပီဵ ဘဏ္ဍာေငးခးဲေဝရရိ္မှုအေပ်မူ ညံ၍ ဆ ံလ ံ 

ေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။        ဆ ံလ ံွပီဵ ေညာငံေရွှွမိုနဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္  ဦဵခငံေမာငံဝငံဵ  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵခငံေမာငံဝငံဵ၊ ေညာငံေရွှွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။    အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ 

ဒီ ေန ဴ (၁၂-၁၂-၂၀၁၈) (ဗုဒ္ဓဟူဵေန)ဴ းငံ  ့ငံဵပ ဲဴ ဒ ုိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ က ေရာ ံလာြ ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူ 

ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ေညာငံေရွှွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵခငံေမာငံဝငံဵျဖစံပါ ယံ။ ဒီေနအဴစညံဵအေဝဵမ္ာ ေညာငံေရွှွမို နဴယံ၊ ေ ာငေံျချမငံဵစခးန ဴံ 

ေ ့ဵရးာအုပံစုဴ္ငဴံ လဳု နံေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ာရိ္ ဲဴ အ.ထ. (ခးဲ)လးယံေခါဴဴ္ငဴံ အ.ထ. (ခးဲ) 

လဳု နံ ိုရိ္ဴ ေ ့ာငံဵ(၂)ေ ့ာငံဵမ္ာ လုိအပံေန ဲဴ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ အျမနံဆဳုဵခန ဴံထာဵေပဵ 

ရနံအစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဆို ဲဴ ေမဵခးနံဵ ို ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵအျဖစံေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  

ေညာငံေရွှွမို နဴယံမ္ာရိ္ ဲဴ အ.ထ. (ခးဲ)လးယံေခါဴဴ္ငံဴ အ.ထ. (ခးဲ) လဳု နံ ိုဟဴာ 

ွပီဵခဲဴ ဲဴ ပညာသငံဴ္စံ းငံ   ္က သိုလံဝငံ နံဵစာေမဵပးဲမ္ာ ဝငံေရာ ံေျဖဆိုရာ  စံဦဵ 

 စံေယာ ံမျှေ ေအာငံျမငံျခငံဵမရိ္ခဲဴပါဘူဵ။ ယခု ပညာသငံဴ္စံမ္ာလညံဵ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ 

မလဳုေလာ ံ ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴမို ဴ  ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ အေနနဲလဴညံဵ 
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ဘာသာရပံျပ ဆရာ/ ဆရာမေ း လုိအပံေန ာ ို ေ းရဴပါ ယံ။ လးယံေခါဴ ေ ့ာငံဵမ္ာ 

ဆိုလုိရိ္ဴရငံ ေ ့ာငံဵသာဵမ့ာဵမ္ာ သူငယံ နံဵမ္ ဒသမ နံဵအထိ  ၂၂၆  ဦဵ ပညာသငံြ ာဵ 

ခဲဴွ ပီဵေ ာဴမ္ ခးဲေဝခ့ထာဵ ာ ေ ာဴ ဆရာမ ၂၂ ဦဵ ျဖစံွပီဵ၊  ခန ဴံထာဵ ာ ၁၇ ဦဵပဲ ရိ္ပါ ယံ။ 

လစံလပံ ာ  ၂ ဦဵရိ္ပါ ယံ။ ဘာသာရပံ ဆရာမ ေ ာဴ အ္ဂလိပံစာဴ္ငံဴ ျမနံမာစာအ း ံ 

လုိအပံပါ ယံ။ ွပီဵေ ာဴမ္ လဳု နံေ ့ာငံဵမ္ာဆိုလုိရိ္ဴရငံ ခးဲေဝခ့ထာဵ ာ ေ ာဴ ၁၉ ဦဵ 

ရိ္ွပီဵ လစံလပံ  ၂ ဦဵ ရိ္ပါ ယံ။ အထ ံ နံဵျပ ၅ ဦဵမ္ာလညံဵ ဓာ ုေဗဒဴ္ငဴံ ေဘာ္ေဗဒ 

လုိအပံေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ေ ့ာငံဵသာဵမိဘဴ္ငဴံ ေ ာံမ ီမ့ာဵ  ျပငံပမ္ ဆရာ/ 

ဆရာမမ့ာဵ ို မိမိ ိုရဲဴ  ဴအစီအစဲံနဲ  ဴင္ာဵရမံဵွပီဵ သငံြ ာဵေန ာ ို ေ းရဴပါ ယံ။ ၂၀၁၈- 

၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံမ္ာ လုိအပံလ့ ံရိ္ ဲဴ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ ို အျမနံဆဳုဵခန ဴံထာဵေပဵဴိုငံရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိလုိပါသျဖငံဴ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ သ ံဆုိငံရာသို ဴ

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ  လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  ေညာငံေရွှွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ 

(၁)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခငံေမာငံဝငံဵရဲ  ဴ အ.ထ. (ခးဲ)လးယံေခါဴ 

ေ ့ာငံဵဴ္ငဴံ အ.ထ. (ခးဲ) လဳု နံ ိုရဲဴ  ဴ ေ ့ာငံဵ(၂)ေ ့ာငံဵမ္ာ လုိအပံလ့ ံရိ္ ဲဴ ဆရာ/ 

ဆရာမမ့ာဵအာဵ ပညာသငံဴ္စံမ ုနံဆုဳဵမီ အျမနံဆုဳဵခန ဴံထာဵေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ  

ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

  ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံ၊ ေညာငံေရွှွမို နဴယံ၊ ေ ာငံေျချမငံဵစခးနံ ဴ ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ လးယံေခါဴ 

ေ ့ဵရးာ၊ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵ(ခးဲ) လးယံေခါဴ းငံ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသငံဴ္စံ၌ 

အထ ံ နံဵအဆငံဴေ ့ာငံဵသာဵ၊ ေ ့ာငံဵသူ (၆၀)ဦဵရ္ိွပီဵ   ္က သိုလံဝငံ နံဵေျဖဆုိမညဴံ 

ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ (၂၉)ဦဵ ရိ္ပါ ယံ။ အထ ံ နံဵျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵမ္ာ 

ခးဲေဝ(၅)ဦဵ၊ ခနံထဴာဵ(၃)ဦဵရ္ိွပီဵ၊ လစံလပံ(၂)ဦဵ ရိ္ခဲဴပါ ယံ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ းငံ 

ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵဵုဳဵ၊ ေ ာငံှ ီဵ၏ ၇.၉.၂၀၁၈ ရ ံစးဲပါ အမိနံစဴာအမ္ ံ (၀၉၇)ျဖငဴံ 

လစံလပံေနေသာ အထ ံ နံဵျပဆရာ (၂)ဦဵ ို ခနံထဴာဵေပဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ပညာသငံဴ္စံ းငံ အထ ံ နံဵေ ့ာငံဵသာဵ၊ ေ ့ာငံဵသူ (၇၅)ဦဵရိ္ွပီဵ   ္က သိုလံဝငံ နံဵ 

ေျဖဆုိမညဴံ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ (၃၅)ဦဵဴ္ငဴံ အထ ံ နံဵျပဆရာ၊ ဆရာမ(၅)ဦဵျဖငဴံ 

ပညာသငံြ ာဵေပဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ေညာငံေရွှွမို နဴယံ၊ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵ 

(ခးဲ)၊ လဳု နံ းငံ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသငံဴ္စံ၌ အထ ံ နံဵ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ 
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(၁၃၆)ဦဵရ္ိွပီဵ   ္က သိုလံဝငံ နံဵေျဖဆိုမညံဴ ေ ့ာငံဵသာဵ/  ေ ့ာငံဵသူ (၇၄)ဦဵ 

ရိ္ခဲဴပါ ယံ။ အထ ံ နံဵျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵမ္ာ ခးဲေဝ(၅)ဦဵ၊ ခနံထဴာဵ(၅)ဦဵရိ္ွပီဵ လစံလပံ 

မရိ္ခဲဴပါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာဴ္စံမ္ာ အထ ံ နံဵေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ (၁၃၅)ဦဵရ္ိွပီဵ 

  ္က သိုလံဝငံ နံဵ ေျဖဆုိမညံဴ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ (၆၆)ဦဵဴ္ငံဴ အထ ံ နံဵျပ ဆရာ/ 

ဆရာမ(၅)ဦဵျဖငဴံ ပညာသငံြ ာဵ ေပဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။  အဆိုပါ အေျခခဳပညာ အထ ံ နံဵ 

ေ ့ာငံဵ(ခးဲ)၊ ေ ့ာငံဵ(၂) ေ ့ာငံဵ းငံ အထ ံ နံဵျပ ဆရာ/ ဆရာမ ခးဲေဝ(၅)ဦဵ၊ 

ခနံထဴာဵ(၅)ဦဵစီရိ္ွပီဵ၊ လစံလပံမရိ္ပါ ။ ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရမ့ာဵျပာဵမှုရိ္လာပါ  ထပံမဳ 

လုိအပံေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ ုိ အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံသို ဴ ငံျပေ ာငံဵခဳ 

ေပဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ  ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္  ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵညီေလဵခ့မံဵ  ပထမေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

   ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵ၊ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။ ေလဵစာဵအပံ 

ပါေသာရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ ေလဴလာသူ 

မ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပငံဵ ယ 

ွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵညီေလဵခ့မံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ဒီ ေန ဴ  ျွနံေ ာံ ငံျပ ေမဵျမနံဵမ္ာ ေ ာဴ  မီဵပးိုငံဴဴ္ငံဴ 

ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ  ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ အမ္ ံ(၅) အ.ထ. ဴ္ငံဴ 

အမ္ (ံ၅)ေစ့ဵအနီဵရိ္ အေရ္ ဴွမို ပဴ ံလမံဵဴ္ငံဴ နနံဵသီ ာလမံဵ၊ လမံဵေလဵဆုဳ းငံ အေနာ ံ 

ဘ ံမ္ အေရ္ဘဴ ံသိုလဴာေသာ ယာဲံမ့ာဵသညံ အ  ံဘ ံျဖစံေန၍ လမံဵျဖ ံ ူဵရာ းငံ 

အဴ္တရာယံရိ္ဴိုငံျခငံဵ၊ ေ ့ာငံဵဖးငဴံခ့ိနံဴ္ငဴံ ေ ာငံှ ီဵေစ့ဵေန ဴ  ို ံဆုိငံေသာေန ဴးငံ ယာဲံ၊ 

လူ ိုသဴညံ လမံဵ စံဘ ံမ္ စံဘ ံသုိ ဴျဖ ံ ူဵရာ းငံ အဴ္တရာယံမ့ာဵျခငံဵေြ ာငဴံ အဆိုပါ 

လမံဵေလဵဆုဳ းငံ မီဵပးိုငဴံဴ္ငံဴ လူ ူဵမ့ဲံဵြ ာဵမ့ာဵ ျပုလုပံေပဵရနံ လုိအပံသညံဟု ယူဆ 

ပါသျဖငံဴ ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

 ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ အမ္ ံ(၅) အ.ထ.  ဴ္ငံဴ အမ္ (ံ၅)ေစ့ဵအနီဵရိ္ အေရ္ ဴွမို ပဴ ံလမံဵဴ္ငံဴ 

နနံဵသီ ာလမံဵ၊  လမံဵဆုဳ းငံ  မီဵပးိုငဴံမ့ာဵထာဵရ္ိေပဵရနံဴ္ငဴံ လူ ူဵမ့ဲံဵြ ာဵမ့ာဵထာဵရ္ိေပဵ 

ရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ ရိ္ပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ းငံ ျပုလုပံေဆာငံရး ံေပဵမညံ ုိ 

အမ့ာဵျပညံသူသိရိ္ရနံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအာဵ 

ြ ယံပးငဴံျပ ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  
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  ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵ လ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ုိယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညဴံစဳုြ ပါေစ 

ေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵမ္ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ  ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ 

အမ္ ံ(၅) အ.ထ. ဴ္ငဴံ အမ္ ံ(၅)ေစ့ဵအနီဵရိ္ အေရ္ ဴွမို ပဴ ံလမံဵဴ္ငဴံ နနံဵသီ ာလမံဵ၊ 

လမံဵေလဵဆုဳမ္ာ မီဵပးိုငဴံမ့ာဵထာဵရ္ိေပဵရနံဴ္ငဴံ လူ ူဵမ့ဲံဵြ ာဵမ့ာဵထာဵရ္ိေပဵရနံ အစီအစဲံ 

ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ ရိ္ပါ  မညံသညံဴအခ့ိနံ းငံ ျပုလုပံေဆာငံရး ံေပဵမညံ ုိ သိရိ္လုိပါသညံဆို ဲဴ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံ 

ေရဵရာဝနံှ ီဵ ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ အမ္ (ံ၁၈)ယာဲံထိနံဵရဲ ဒု ပံဖးဲ ခဴးဲ းပံ ဲမှုေအာ ံ 

ခဵုိငံ(၃)ခဵုိငံမ္ာ ယာဲံထိနံဵ ပံဖးဲ ဝဴငံ အငံအာဵ (၁၀၃)ဦဵျဖငံဴ ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ 

 မံဵမ့ာဵ ထိနံဵသိမံဵေရဵ ာဝနံမ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ ေ ာငံှ ီဵွမို ေဴပ်မ္ာ မီဵပးိုငံဴ 

(၁၁)ခု၊ ေအဵသာယာွမို မဴ္ာ မီဵပးိုငဴံ(၁)ခု၊ ေရွှေညာငံ/ ေညာငံေရွှမ္ာ မီဵပးိုငဴံ(၄)ခု၊ ဟဲဟိုဵမ္ာ 

မီဵပးိုငံဴ(၁)ခု၊  ေလာ/ ေအာငံပနံဵမ္ာ မီဵပးိုငဴံ(၃)ခု၊ လးိုငံလငံခဵိုငံ၊ နမဴံစနံွမို မဴ္ာ  မီဵပးိုငဴံ(၁)ခု၊ 

စုစုေပါငံဵမီဵပးိုငဴံ(၂၁)ခုျဖငံဴ ေနစဴဲံ ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵ ထိနံဵသိမံဵျခငံဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ္ ေမဵျမနံဵ ဲဴ အမ္ ံ(၅)အေျခခဳပညာ အထ ံ 

 နံဵေ ့ာငံဵဴ္ငံဴ အမ္ ံ(၅)ေစ့ဵအနီဵရိ္ အေရ္ ဴွမို ပဴ ံလမံဵဴ္ငံဴ နနံဵသီ ာလမံဵေလဵခး 

ဆုဳေနရာမ္ာ မီဵပးိုငဴံထာဵရ္ိေပဵရနံဴ္ငဴံ လူ ူဵမ့ဲံဵြ ာဵေရဵဆးဲေပဵရနံ လ ံ ေလာ အစီအစဲံ 

မရိ္ေသဵပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ အဆိုပါေနရာ၌ ေ ့ာငံဵ  ံ/ ေ ့ာငံဵဆငံဵခ့ိနံမ့ာဵမ္ာ ယာဲံ 

စညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵထိနံဵသိမံဵရနံ ယာဲံထိနံဵရဲ  ပံဖးဲ ဝဴငံ(၂)ဦဵျဖငဴံ ေနစဴဲံ ာဝနံ 

ခ့ထာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ 

 ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္  ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵညီေလဵခ့မံဵ  ေမဵခးနံဵ(၂၊၃) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

   ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵ၊ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။ ေမဵခးနံဵ(၂၊၃) ိ ု

 စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဓဴု ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ 
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ပငံဵ ယွမို နဴယံ၊  ့ုဳဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေပါစဳသီဵရးာအမ္ ံ(၃၇) အ.မ.  ေ ့ာငံဵအာဵ 

အ.မ. (မူလးနံ)အဆငံဴအျဖစံ  ိုဵျမှငဴံဖးငဴံလ္စံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအာဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵ အပံပါ ယံ။ 

    ိယေမဵခးနံဵအေနနဲ  ဴ  ေမဵျမနံဵရမညံဆုိလျှေငံ ဓဴု ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ 

ပငံဵ ယွမို နဴယံ၊ မဲနယံေ ာငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ လငံဵေလအငံဵေ ့ဵရးာရ္ိ ၊ အ.လ. (ခးဲ)အာဵ 

အ.လ.  ေ ့ာငံဵအဆငဴံ  ိုဵျမှငံဴေပဵမညဴံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအာဵ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ(၂၊၃) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ 

ျဖစံပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  ပငံဵ ယွမိုနဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵရဲ  ဴ

ေ ့ာငံဵအဆငဴံ ိုဵ ေမဵခးနံဵေ း ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ၊  ့ုဳဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေပါစဳသီဵရးာ 

အမ္ (ံ၃၇)၊ အေျခခဳပညာမူလ နံဵေ ့ာငံဵသညံ ေ ့ာငံဵပိုငံေျမ (၁.၅၅) ဧ ရိ္ွပီဵ 

ေ ့ာငံဵေျမ ပိုငံဆိုငံမှု ပဳုစဳ(၁၀၅)လညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ စာသငံေဆာငံမ့ာဵ အေနျဖငံဴ 

(၉၀×၂၄×၁၂)ေပ သးပံမိုဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ(၁)ေဆာငံ၊ (၆၀×၃၀×၁၂)ေပ သးပံမုိဵ၊ 

အု ံညှပံ စံထပံေဆာငံ (၁)ေဆာငံ၊ စုစုေပါငံဵ စာသငံေဆာငံ (၂)ေဆာငံ ရိ္ပါ ယံ။  

 ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရမ့ာဵအေနျဖငံဴ KG ၂၁ ဦဵ၊ ပထမ နံဵ  ၁၈ ဦဵ၊ ဒု ိယ နံဵ ၂၀ 

ဦဵ၊   ိယ နံဵ  ၁၅ ဦဵ၊ စ ု ္ထ  နံဵ ၁၄ ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ ၈၈ ဦဵဴ္ငဴံ  နံဵခးဲ ၅ ခုရိ္ပါ ယံ။ 

ပငံမေ ့ာငံဵျဖစံေသာ ( ့ုဳဵ)အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵဴ္ငဴံ (၆)မုိငံခန ဴံ းာေဝဵပါ 

 ယံ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ းငံ အ.မ.  ေပါစဳသီဵသညံ မူလ နံဵလးနံေ ့ာငံဵ 

အဆငဴံ ိုဵျမှငဴံဖးငံဴလ္စံရနံ  ငံျပထာဵျခငံဵ မရိ္ပါ။ ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵဵုဳဵ၊ ေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ

၏ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ဌာနခးဲ(၁-ခ)/ ၂၈၅၅/ အခွမဲ (ေ ့ာငံဵ ိုဵ )(၂၀၁၈)ျဖငံဴ 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသငံဴ္စံအ း ံ ေ ့ာငံဵအဆငဴံ ိုဵမ့ာဵ ေခ်ယူထာဵွပီဵ ျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ဴ္ငံဴ ွမို နဴယံပညာေရဵမ္ူဵဵုဳဵမ္ စံဆငဴံ  ငံျပလာပါ  အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံ 

သို ဴ ဆ ံလ ံ  ငံျပသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 
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 ဒု ိယေမဵခးနံဵျဖစံ ဲဴ လငံဵေလအငံဵေ ့ဵရးာရိ္ အ.မ. (ခး)ဲအာဵ အ.လ.  အဆငဴံ 

 ိုဵျမှငံဴေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ေမဵခးနံဵ ုိ ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ၊ မဲနယံေ ာငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ လငံဵေလ 

အငံဵရးာ အ.လ. (ခးဲ)ေ ့ာငံဵသညံ ေ ့ာငံဵပိုငံမှု ေ ့ာငံဵေျမ (၁.၇၇)ဧ ရိ္ွပီဵ ေ ့ာငံဵေျမ 

ပိုငံဆုိငံမှု ပုဳစဳ(၁၀၅)လညံဵရိ္ပါ ယံ။ သဇငံေဆာငံ (၇၂×၂၄)ေပ သးပံမုိဵ၊ အု ံညှပံ 

 စံထပံေဆာငံ စာသငံခနံဵ(၄)ခနံဵ၊ ခ့ယံရီေဆာငံ (၃၆×၂၄)ေပ သးပံမုိဵ၊ အု ံညှပံ 

ဴ္စံထပံေဆာငံ  စာသငံခနံဵ(၄)ခနံဵ၊ ငုဝါေဆာငံ(၂၇×၁၈)ေပ သးပံမိုဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံ 

ေဆာငံ စာသငံခနံဵ(၁)ခနံဵ၊ သစံခးေဆာငံ(၉၀×၃၀)ေပ သးပံမိုဵ၊ အု ံညှပံ စံထပံေဆာငံ 

စာသငံခနံဵ(၃)ခနံဵ၊ ဵဳုဵခနံဵ(၂၇×၂၀)ေပ သးပံမိုဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ(၁)ခနံဵ၊ 

စုစုေပါငံဵ အေဆာငံ ၅  ေဆာငံရိ္ပါ ယံ။ ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရအေနျဖငဴံ KG ၂၀ ဦဵ၊ 

ပထမ နံဵ  ၁၀ဦဵ၊ ဒု ိယ နံဵ ၉ ဦဵ၊   ိယ နံဵ ၈ ဦဵ၊ စ ု ္ထ  နံဵ ၂၃ ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ 

မူလ နံဵအဆငံဴ းငံ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ ၇၀ ဦဵ၊  နံဵခးဲ ၅ ခုရိ္ပါ ယံ။ ပ ္ဳစမ နံဵ 

၁၆ ဦဵ၊ ဆဋ္ဌမ နံဵ ၂၃ ဦဵ၊ သ ္တ မ နံဵ ၁၅ ဦဵ၊ အဋ္ဌမ နံဵ ၂၂ ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ 

အလယံ နံဵအဆငဴံ းငံ ၇၆ ဦဵရ္ိွပီဵ၊  နံဵခးဲ ၄ ခုရိ္ပါ ယံ။ ပငံမေ ့ာငံဵျဖစံေသာ 

အ.ထ.  (ခးဲ) မဲနယံေ ာငံေ ့ာငံဵဴ္ငဴံ (၁)မုိငံခန ဴံ းာေဝဵွပီဵ ေ ာငံ  ံလမံဵျဖစံပါ ယံ။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ းငံ အ.လ. (ခးဲ) လငံဵေလအငံဵသညံ အ.လ. ေ ့ာငံဵအဆငဴံ 

 ိုဵျမှငံဴ ဖးငဴံလ္စံရနံ  ငံျပထာဵျခငံဵ မရိ္ခဲဴပါ။ အ.လ. (ခးဲ)သ ံ မံဵ (၂)ဴ္စံရိ္ပါ ယံ။ 

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငံဴ္စံ းငံ အ.လ.  ေ ့ာငံဵအဆငံဴ  ိုဵျမှငဴံဴုိငံေရဵအ း ံ 

ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵဵုဳဵ၊ ေ ာငံှ ီဵွမို၏ဴ ၃၀- ၈- ၂၀၁၈ ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ဌာနခးဲ(၁-ခ)/ 

၂၈၅၅/ အခွမဲ (ေ ့ာငံဵ ိုဵ )(၂၀၁၈)ျဖငံဴ ေ ့ာငံဵအဆငဴံ ိုဵမ့ာဵ ေခ်ယူထာဵွပီဵ ပငံဵ ယ 

ွမို နဴယံ၊ ွမို နဴယံပညာေရဵမ္ူဵဵုဳဵ၏ ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၂၃၄၇/ အခ-ွမဲ 

(ေ ့ာငံဵ ိုဵ )(၂၀၁၈)ျဖငံဴ  ငံျပထာဵပါသျဖငံဴ အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံသို ဴ

ဆ ံလ ံ ငံျပေပဵသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္  ဦဵစိုငံဵလဳု  

ပထမ ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵစိုငံဵလဳု၊  မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။     ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ ို   ံေရာ ံလာြ ေသာ  ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ဌာနဆုိငံရာ အသီဵသီဵမ္ လူှ ီဵမငံဵမ့ာဵ၊ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ လာေရာ ံေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ စိ ္တ သုခ၊  ာယသုခဴ္ငဴံ 
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ျပညံဴစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

မိုငံဵ ုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလဳု 

ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴမိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ လယံသမာဵမ့ာဵအ း ံ မရိ္မျဖစံ အလးနံလုိအပံ 

လ့ ံရိ္ ဲဴ ေဖာငံဵမိနံဵဆညံ ိစ္စ ေမဵျမနံဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

 ေဖာငံဵမိနံဵဆညံဟာ မိုငံဵ ုိငံွမို နဴယံ အေရ္ဘဴ ံရိ္ ဆငံေျခဖဳုဵ အေရ္ ရဴပံ း ံမ္ာ 

ရိ္ပါ ယံ။ အဴဲဒီဆညံ ို ေဖာငံဵမိနံဵရးာအျပငံ ေနာငံမးနံဵရးာ၊ ဝငံဵခငံဵရးာ ိုမဴ္ လယံေျမအမ့ာဵ 

အျပာဵဟာ အဆိုပါဆညံေရ ို အသုဳဵျပုြ ပါ ယံ။ ဆညံမ္ာ လ ံယ ံဆညံသာ 

ျဖစံ ဲအဴ း ံေြ ာငဴံ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ စ ံ ငံဘာလအလယံေလာ ံမ္ာ အလးနံလုိအပံေန ဲဴ 

အခ့ိနံ းငံ မိုဵသညံဵထနံစးာ ရးာ ဲဴအ း ံေြ ာငံဴ သုဳဵထာဵသညံဴ သစံ၊ ဝါဵမ့ာဵ ေဆးဵေျမဴွပီဵ 

ေရထဲေမျှောပါသးာဵပါ ယံ။ မပ့ ံစီဵရငံလညံဵ ဴ္စံ ိငုံဵဆုိသလို သစံ၊ ဝါဵမ့ာဵခု ံွပီဵ 

ဴ္စံ ိငံုဵလုိလုိ ျပုျပငံေနရပါ ယံ။  ခ့ို ဴဴ ္စံဆိုရငံ  စံဴ္စံထဲမ္ာ ဴ္စံခါသဳုဵခါ ျပုျပငံ 

လ့ ံရိ္ပါ ယံ။ အသုဳဵျပု ဲဴ လယံဧ အာဵျဖငဴံေ ာဴ (၄၁၈.၅) ဧ ျဖစံွပီဵ လယံသမာဵ 

အာဵျဖငဴံ ၈၉ ဦဵ ရိ္ပါ ယံ။  ငံျပေလျှော ံထာဵခ့ ံအရ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၊ လးိုငံလငံခဵုိငံ 

ဆညံေျမာငံဵဴ္ငဴံ ေရအသုဳဵခ့မှုစီမဳခန ဴံခးဲေရဵဦဵစီဵဌာန ေနွပီဵမ္  းငံဵဆငံဵစစံေဆဵ  ိုငံဵထးာ 

 း ံခ့ ံွပီဵ အထ ံ ို ဆ ံလ ံေလျှော ံထာဵွပီဵျဖစံေြ ာငံဵ သိရပါ ယံ။ လယံသမာဵ 

မ့ာဵ လညံဵ ေမျှောံလငဴံခ့ ံှ ီဵမာဵစးာနဲ  ဴ လယံသမာဵမ့ာဵရဲ ဆဴ ္ဴဒအရ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ 

 ယံ။ မိုငံဵ ုိငံွမို နဴယံရဲ  ဴ အဓိ အသ ံေမးဵဝမံဵေြ ာငံဵ လညံဵ လယံယာေျမလုပံငနံဵ 

မ့ာဵ  ျဖစံပါ ယံ။ 

 ထုိေဴြ ာငဴံ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ၊ ဆငံေျခဖဳုဵအေရ္ ရဴပံ း ံ၊ ေဖာငံဵမိနံဵေ ့ဵရးာ 

လယံသမာဵမ့ာဵအသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ေသာ လဳုဵဝပ့ ံစီဵသးာဵသညဴံ ေဖာငံဵမိနံဵဆညံအာဵ 

 းနံ ရစံဆညံအျဖစံ အနီဵဆဳုဵဘဏ္ဍာေရဵရနံပုဳေငးျဖငံဴ အသစံျပနံလညံ  ညံေဆာ ံ 

ေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ မညံသညဴံအခ့ိနံ ာလ းငံ ေဆာ ံလုပံေပဵမညံ ုိ သိရိ္လုိ 

သညံဴြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ 

ျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊  စုိ ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ  း   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵ 



 န ဴံသ ံ 
29 

 

 န ဴံသ ံ 

အာဵလဳုဵ  မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ ဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံစို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵ 

ဝနံှ ီဵ  ာဝနံယူထာဵ ဲဴ ဦဵစုိငံဵလဳုေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ မိုငံဵ ိုငံ 

ွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵလဳု ေမဵျမနံဵ ဴဲ 

မိုငံဵ ုိငံွမို နဴယံ၊ ဆငံေျခဖုဳဵအေရ္ ရဴပံ း ံ၊ ေဖာငံဵမိနံဵေ ့ဵရးာ လယံသမာဵမ့ာဵ အသုဳဵျပု 

လ့ ံရိ္ေသာ လဳုဵဝပ့ ံစီဵသးာဵသညံဴ ေဖာငံဵမိနံဵဆညံ ို   းနံ ရစံဆညံအျဖစံ အနီဵဆုဳဵ 

ဘဏ္ဍာေရဵရနံပုဳေငးျဖငဴံ အသစံျပနံလညံ ညံေဆာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ မညံသညဴံ 

အခ့ိနံ ာလမ္ာ  ေဆာ ံလုပံေပဵမညံ ုိ သိရိ္လုိသညံေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံ၍ မိုငံဵ ုိငံ 

ွမို နဴယံ၊ ေဖာငံဵမိနံဵေ ့ဵရးာရိ္ ေဖာငံဵမိနံဵဆညံ ို  းနံ ရစံဆညံအျဖစံ ျပနံလညံ 

 ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵအာဵ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ၏စီမဳ ိနံဵ းငံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵဴ္ငံဴ သ ံဆိုငံရာဌာန ို ဴ ညှိဴှိုငံဵွပီဵ စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ  ငံျပ 

လာပါ  ရနံပုဳေငးခးဲေဝရရိ္မှုအေပ် မူ ညံွပီဵေ ာဴ ျပညံနယံအ းငံဵ ဦဵစာဵေပဵ အစီအစဲံ 

မ့ာဵအရ လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ 

ေလဵစာဵစးာ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္  ဦဵစိုငံဵလဳု  

ဒု ိယ ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵစိုငံဵလဳု၊  မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။     ျွနံေ ာံ ဆ ံလ ံ 

ေမဵျမနံဵမညံဴ ဒု ိယေမဵခးနံဵ ေ ာဴ ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံသညံဴ 

ေမဵခးနံဵျဖစံပါ ယံ။   

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  

ျမနံမာဴိုငံငဳသူ၊ ဴိုငံငဳသာဵမ့ာဵဟာ  ိုဵ  ံ ဲဴ ဴိုငံငဳေ းနဲ ဴဴ ှိုငံဵယ္ဲံလျှေငံ စညံဵ မံဵ၊  

ဥပေဒလုိ ံနာ ဲဴေနရာမ္ာ လုိအပံခ့ ံေ း မ့ာဵစးာရိ္ေနပါ ယံ။ ဥပေဒဴ္ငဴံ ယဲံပါဵမှု 

မရိ္ေသဵဘူဵလုိလဴညံဵဆိုဴုိငံပါ ယံ။ မရိ္မျဖစံ အွမဲလုိအပံေန ဲဴ လူမှုေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ၊ 

ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ စသညံဴ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံရနံ အေရဵအာဵလဳုဵမ္ာလညံဵ ဥပေဒ လုိအပံ 

လ့ ံရိ္ေနပါ ယံ။ ထုိအဴ ပူ ဲ မိမိလဳုျခုဳ ေရဵမ္ာလညံဵ စညံဵ မံဵဥပေဒလညံဵ မရိ္လုိ ဴ

မျဖစံပါဘူဵ။ ယခုေခ ံှ ီဵမ္ာ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာသညံဴ္ငံဴအမျှေ ေမာံေ ာံ ာဵမ့ာဵ၊ 

ေမာံေ ာံဆိုငံ ယံမ့ာဵဟာလညံဵ အွပိုငံအဆိုငံအသုဳဵျပုလာ ာ ို ေ းရဴပါ ယံ။ 

 စံခ့ို ဴ  ရာဵဝငံလုိငံစငံ ာဵေ း၊ လုိငံစငံဆုိငံ ယံေ းျဖစံွပီဵ၊  စံခ့ို ဴ လုိငံစငံမဴဲ 

 ာဵေ း ျဖစံေနပါ ယံ။ ေမာံေ ာံ ာဵေ း၊ ေမာံေ ာံဆိုငံ ယံေ း ေ ာေရာ ွမို ပဴါ 
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မယုဳဴုိငံေလာ ံေအာငံ မ့ာဵျပာဵလာေန ယံဆို ာ ိုေ ာဴ ဘယံသူမ္ ျငငံဵလုိမဴရပါဘူဵ။ 

ထုိအဴ ူပဲ ယာဲံမေ ာံ ဆမှုေြ ာငဴံ အသ ံဆုဳဵဵှုဳဵရ ာလညံဵ မ့ာဵလ္ပါွပီ။ ဒဏံရာရစရာ 

ေလာ ံေ ာဴ ေျပာစရာမလုိေ ာဴပါဘူဵ။ ွမို ဴှ ီဵေ းမ္ာ ပညာေပဵျခငံဵ၊ စစံေဆဵျခငံဵ၊ 

အေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ ခဏခဏ ျပုလုပံေနေပမဴဲ နယံေ းမ္ာေ ာဴ ခဏခဏမျပုလုပံဘဲ ျပညံသူ 

ေ းေမဴေလာ ံ ဲဴအခါ ့မ္ ထထွပီဵလုပံေလဴရိ္ ာေြ ာငဴံ ျပညံသူမ့ာဵမ္ ပို ံဆဳသာ ုနံွပီဵ 

အဆိုပါစညံဵ မံဵဥပေဒမ့ာဵဟာ ျပညံသူေ းရဲ  ဴ ေခါငံဵထဲမ္ာ စးဲွမဲသးာဵျခငံဵမရိ္ပါဘူဵ။ 

ထုိေဴြ ာငဴံ အထူဵလုိအပံေန ဲဴ ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ  း အလးနံ 

အေရဵှ ီဵေသာ ဆိုငံ ယံဦဵထုပံေဆာငံဵျခငံဵ၊  ာဵထုိငံခဳု ခါဵပ ံပ ံျခငံဵမ့ာဵအာဵ ဓေလဴ 

ထဳုဵ မံဵ အစဲံအလာ စံခုပမာ ျပညံသူမ့ာဵထဳ အစဲံစးဲ ပံွငိ းယံသးာဵေစေရဵ ပညာ 

ေပဵျခငံဵ၊ စစံေဆဵျခငံဵ၊ အေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ ို ွမို နဴယံအဆငံဴပါမ ့နံ ေရရ္ညံပုဳမ္နံခဏခဏ 

ေဆာငံရး ံသးာဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵ လ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ  

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာ 

အေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ (ံ၂)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵလဳုမ္ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ  

ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵဴ္ငံဴ  း အလးနံအေရဵှ ီဵေသာ 

ဆိုငံ ယံ ဦဵထုပံေဆာငံဵျခငံဵ၊  ာဵထုိငံခုဳခါဵပ ံ ပ ံျခငံဵမ့ာဵအာဵ ဓေလဴထဳုဵ မံဵ  

အစဲံအလာ  စံခုပမာ ျပညံသူမ့ာဵထဳ အစဲံစးဲ ပံွငိ းယံသးာဵေစေရဵ ပညာေပဵျခငံဵ၊ 

စစံေဆဵျခငံဵ၊ အေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ ို ွမို နဴယံအဆငဴံပါမ ့နံ ေရရ္ညံပုဳမ္နံ ေဆာငံရး ံသးာဵရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါ ယံဆို ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ  ျွနံေ ာံ 

ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ ရ္ငံဵလငံဵေျပာြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ အမ့ိုဵသာဵယာဲံအဴ္တရာယံ၊ လမံဵအဴ္တရာယံ  ငံဵရ္ငံဵေရဵ 

ေ ာငံစီ(NRSC)မ ္ ဖးဲ စဴညံဵ ာဝနံေပဵထာဵေသာ ယာဲံအဴ္တရာယံ၊ လမံဵအဴ္တရာယံ 

 ငံဵရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵေ ာံမ ီ၏ လုပံငနံဵ ာဝနံ(၈)ရပံမ္ ေမာံေ ာံဆိုငံ ယံစီဵသူမ့ာဵ 

ဦဵထုပံေဆာငံဵေစေရဵ၊ ေမာံေ ာံ ာဵစီဵသူမ့ာဵ ထုိငံခဳုခါဵပ ံ ဝ ံဆငံေစေရဵ အသိပညာ 

ေပဵျခငံဵ၊ စစံေဆဵအေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံရနံ ဟူေသာအခ့ ံ ို အေ ာငံအထညံ 
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ေဖာံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ရာ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဇနံနဝါရီလမ္ ဴိုဝငံဘာလအထိ အသိပညာေပဵျခငံဵ 

(၇၁၉)ှ ိမံ၊ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ (၆၀၉၄၆)ဦဵ၊ ျပညံသူ(၄၈၀၇၅)ဦဵ၊ ဝနံထမံဵ 

(၄၀၉၇)ဦဵ၊  ပံဖးဲ ဝဴငံ (၆၇၈၃)ဦဵ၊ ယာဲံေမာငံဵ/ ယာဲံေနာ ံလုိ ံ(၁၃၃၆၁၆)ဦဵ ိုအဴာဵ 

အသိပညာေပဵဴုိငံခဲဴွပီဵ စစံေဆဵအေရဵယူမှုအေနျဖငံဴ ေမာံေ ာံဆိုငံ ယံ (၁၅၄၆)စီဵ၊ 

ေမာံေ ာံယာဲံ(၇၄၂)စီဵ၊ စုစုေပါငံဵ(၂၃၈၈)မှု ို ဴို စစံေဆဵအေရဵယူဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ 

 ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵအသိပညာေပဵျခငံဵဴ္ငဴံ စစံေဆဵအေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရး ံရာမ္ာ ယာဲံထိနံဵရဲ ဒု ပံဖးဲ ခဴးဲမ့ာဵဵုဳဵစုိ ံရာ ွမို ဴှ ီဵေ းျဖစံ ဲ ဴ ေ ာငံှ ီဵ၊ 

 ့ိုငံဵ ုဳ၊ လာဵဵှိုဵစသညံဴ ယာဲံထိနံဵရဲ ပံဖးဲ စဴုမ့ာဵ ဵုဳဵစုိ ံရာွမို မဴ့ာဵဴ္ငဴံ ယာဲံထိနံဵရဲ ပံဖးဲ  ဴ

ဝငံမ့ာဵ ျဖန ဴံခးဲ ာဝနံခ့ထာဵေသာ ွမို နဴယံမ့ာဵမ္အပ  ့နံွမို နဴယံမ့ာဵ းငံ  ့ယံျပန ဴံစးာ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသဵပါဘူဵ။ အဆိုပါွမို နဴယံမ့ာဵ းငံ သ ံဆိုငံရာ ွမို နဴယံရဲ ပံဖးဲ မ္ဴူဵ 

၏ အစီအမဳျဖငဴံ ယာဲံ/ စညံဵ ပံဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ  ာဝနံခ့ထာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ 

ယာဲံစညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵ အသိပညာေပဵ ဇာ ံလမံဵ ိမု့ာဵ ထု ံလွှငဴံျပသျခငံဵ၊ 

သ ငံဵ၊ မီဒီယာ၊ အငံ ာန ံစာမ့ ံဴ္ာမ့ာဵမ္ စံဆငဴံ အသိပညာ ေပဵျခငံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ ယာဲံထိနံဵ ပံဖးဲ ဝဴငံအငံအာဵ လဳုေလာ ံမှုရိ္လာပါ  ယာဲံ 

စညံဵ မံဵ၊ လမံဵစညံဵ မံဵဴ္ငဴံ  း အလးနံအေရဵှ ီဵေသာ  ဆိုငံ ယံစီဵဦဵထုပံေဆာငံဵ 

ျခငံဵ၊ ယာဲံထုိငံခုဳခါဵပ ံ ပ ံေစျခငံဵ ို ဴို ဓေလဴထဳုဵ မံဵ အစဲံအလာ  စံခုပမာ 

ျပညံသူမ့ာဵ လုိ ံနာေစေရဵအ း ံ ပညာေပဵအေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ ို ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵ၊ ေဒသခဳ 

ျပညံသူမ့ာဵ၊ ရပံ း ံ/ ေ ့ဵရးာအုပံစု အုပံခ့ုပံေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵဴ္ငဴံ ပူဵေပါငံဵ၍ ေရရ္ညံပုဳမ္နံ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။           ဆ ံလ ံွပီဵ လငံဵေခဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)မ္ 

ဦဵစုိငံဵေအာငံမ့ိုဵေ ့ာံ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵစိုငံဵေအာငံမ့ိုဵေ ့ာံ၊  လငံဵေခဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။      ေလဵစာဵအပံပါ 

ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ  

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

 ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဆုေ ာငံဵ ေမ ္တ ာပိုသဴအပံပါ 

 ယံ။   ျွနံေ ာံ ေ ာဴ လငံဵေခဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵေအာငံမ့ိုဵေ ့ာံ  ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴအေနနဲ  ဴလငံဵေခဵွမို နဴယံ းငံ 
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ခဵုိငံအဆငဴံဴ္ငံဴအညီ  အာဵ စာဵပးဲြ ညံဴစငံဴ္ငဴံ အာဵ စာဵေလဴ ့ငဴံေရဵဵုဳ ေဆာ ံလုပံေပဵ 

ရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵသညံဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ုိ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ (ေ ာငံပိုငံဵ)၊ လငံဵေခဵခဵိုငံ ို ၂၀၀၄ ခုဴ္စံမ္စ ငံွပီဵ ွမို နဴယံ(၄)ခု၊ 

ွမို (ဴ၂)ခုျဖငံဴ ခဵိုငံအဆငဴံသို ဴ  ိုဵျမှငံဴဖးငဴံလ္စံခဲဴပါ ယံ။ ခဵုိငံွမိုအဴျဖစံ အဆငဴံ ိုဵျမှငံဴွပီဵ 

ေသာံလညံဵ ယခုလ ံရိ္ အသုဳဵျပုေန ဲဴ ွမို နဴယံအာဵ စာဵ းငံဵအာဵ ခဵုိငံအာဵ စာဵ းငံဵ 

အျဖစံ အဆငဴံ ိုဵျမှငဴံ သ ံမ္ ံေပဵရနံ လုိအပံလ့ ံရိ္ေနပါ ယံ။ ထုိျဴပငံ ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံ 

အာဵ စာဵွပိုငံပးဲ ့ငံဵပသညံဴအခါ   ံေရာ ံခ့ီဵျမှငဴံေပဵြ  ဴဲ ဴုိငံငဳေ ာံအှ ီဵအ ဲမ့ာဵ၊ 

ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံဌာနဆိုငံရာ အှ ီဵအ ဲမ့ာဵ၊ ဖိ ြံ ာဵထာဵသညဴံ အထူဵဧညဴံသညံေ ာံ 

မ့ာဵဴ္ငဴံ ျပညံသူလူထုမ့ာဵအ း ံ ေနရာထုိငံခငံဵလဳုေလာ ံမှုမရိ္ဵုဳသာမ  အာဵ စာဵ 

ထူဵချွနံေသာလူငယံမ့ာဵ ျပညံနယံအဆငဴံ၊ ျပညံေထာငံစုအဆငဴံ အာဵ စာဵွပိုငံပးဲမ့ာဵသးာဵ 

ေရာ ံ ယ္ဲံွပိုငံဴုိငံေရဵအ း ံ ေလဴ ့ငဴံရနံ အာဵ စာဵေလဴ ့ငဴံေရဵဵုဳလညံဵ လုိအပံလ့ ံရိ္ 

ေနပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵလုိသညံမ္ာ ခဵိုငံအဆငဴံဴ္ငဴံအညီ အဓိ အာဵ စာဵ 

ပးဲြ ညံဴစငံ (၁၅၀ေပ× ၃၀ေပ)ဴ္ငဴံ အာဵ စာဵေလဴ ့ငဴံေရဵဵုဳ (၁၅၀ေပ× ၁၀၀ေပ) ို 

လငံဵေခဵွမို ဴးငံ ေဆာ ံလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ ရိ္ပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ းငံ 

ေဆာငံရး ံေပဵမညံ ို သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ေမဵျမနံဵ 

အပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။   ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ လငံဵေခဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵေအာငံမ့ိုဵေ ့ာံရဲ  ဴ လငံဵေခဵွမို နဴယံ အာဵ စာဵပးဲ 

ြ ညံဴစငံ၊ အာဵ စာဵေလဴ ့ငဴံေရဵဵုဳ ေဆာ ံလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵ ို 

ဆ ံလ ံ ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

  လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ လငံဵေခဵွမို နဴယံ းငံ အာဵ စာဵပးဲြ ညံဴစငံ (၁၅၀×၃၀)ေပဴ္ငဴံ 

အာဵ စာဵေလဴ ့ငဴံေရဵဵုဳ (၁၅၀×၁၀၀) ေပအာဵ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၊ ျပညံနယံ 

ဘ ံ့္ ံ ေငးလဳုဵေငးရငံဵ အသုဳဵစရိ ံ၌ ဦဵစာဵေပဵထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵဴိုငံရနံ ေဆာငံရး ံ 

သးာဵမညံျဖစံွပီဵ ဘဏ္ဍာေငးခးငံဴျပုရရိ္ပါ  ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 
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ဥ ္က ဋ္ဌ။         ဆ ံလ ံွပီဵ လးိုငံလငံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္  ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴ ျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။        ယေန ဴ ျပုလုပံ ့ငံဵပ 

 ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ 

က ေရာ ံလာြ  ဲဴ ေလဵစာဵအပံပါေသာ  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလုဳဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ေလဵစာဵ 

စးာျဖငံဴ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ 

လးိုငံလငံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ 

ျဖစံပါ ယံ။   ယေနအဴစညံဵအေဝဵမ္ာ ေ ့ဵလ ံေ ့ဵရးာ (၂၄)နာရီ လျှေပံစစံမီဵလငံဵေရဵဴ္ငဴံ 

စပံလ့ဲံဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵ ို ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  

လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ေခါငံဵ းဴဲ ေဴ ့ဵရးာအုပံစု၊ ခ့ိုခမံဵေ ့ဵရးာ လျှေပံစစံမီဵလငံဵေရဵအ း ံ 

ျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးျဖငံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံခဲဴရာ ယခုအခါ းငံ မီဵလငံဵဴိုငံမညံဴ 

အေျခအေနသို ဴ ေရာ ံရိ္ေနပါ ယံ။ မီဵလငံဵေရဵအ း ံ ရနံပဳုေငးမ့ာဵ အ ညံျပုခ့မ္ ံ 

ေပဵပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဴ္ငဴံ  း စီမဳေဆာငံရး ံအေ ာငံအထညံေဖာံေပဵပါ 

ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဴဴ ္ငဴံ  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို အထူဵေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ပါ 

ေြ ာငံဵ ေဒသခဳေ ့ဵလ ံသူ/ ေ ့ဵလ ံသာဵမ့ာဵ ိုယံစာဵ ေလဵစာဵစးာ  ငံျပပါ ယံ။ 

  ယေန ဴ  ့ငံဵပျပုလုပံ ဲအဴစညံဵအေဝဵမ္ာ ခ့ိုခမံဵရးာဴ္ငဴံ  ပံလ့ ံ ညံရိ္ေသာ 

 းနံေလာငံဵ- ငါဵမုိငံဵေ ့ဵရးာ (၂၄)နာရီ လျှေပံစစံမီဵရရိ္ေရဵအ း ံ ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  းနံေလာငံဵ- ငါဵမုိငံဵေ ့ဵရးာသညံ အိမံေျခ(၉၆)အိမံဴ္ငဴံ လူဦဵေရ(၆၄၀)ဦဵခန ဴံ 

ေနထုိငံ ဲဴ ေ ့ဵရးာ စံရးာျဖစံပါ ယံ။ ယခု မီဵလငံဵေန ဲဴ ခ့ိုခမံဵေ ့ဵရးာနဲ  ဴ  ပံလ့ ံ 

 ညံရိ္ ဲဴ ေ ့ဵရးာ စံရးာျဖစံပါ ယံ။ ခ့ိုခမံဵေ ့ဵရးာ မီဵလငံဵေရဵအ း ံ သးယံ နံဵ 

ထာဵေသာ လျှေပံစစံမီဵှ ိုဵလုိငံဵသညံ  းနံေလာငံဵ- ငါဵမုိငံဵေ ့ဵရးာအစပံ ေန ျဖ ံသနံဵ 

သးယံယူထာဵပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငဴံ  းနံေလာငံဵ- ငါဵမုိငံဵေ ့ဵရးာ ို မီဵလငံဵေရဵ ေဆာငံရး ံ 

မညံဆိုပါ  အလးနံလးယံ ူသညဴံ အဆငံဴသို ဴေရာ ံရိ္ေနွပီ ျဖစံပါ ယံ။ 

ထုိေဴြ ာငဴံ လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ေခါငံဵဴးဲ ေဴ ့ဵရးာအုပံစု၊  းနံေလာငံဵ- ငါဵမိုငံဵေ ့ဵရးာ 

(၂၄)နာရီ လျှေပံစစံမီဵလငံဵဴုိငံေရဵအ း ံ ျပညံနယံဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးျဖငံဴ အနီဵစပံဆဳုဵ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ေဆာငံရး ံေပဵပါရနံ ေလဵေလဵစာဵစာဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴရဲ  ဴ
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 ငံျပခ့ ံ ုိ မညံ ဲဴသုိ ဴ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵမညံ ို သိရိ္လုိပါ၍ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ 

 စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။ အထူဵေ ့ဵဇူဵ ငံရ္ိပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵစိုငံဵရဲ္နံ စံလုဳ၊  လျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊  ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ဥပေဒခ့ုပံဴ္ငံဴ စာရငံဵခ့ုပံမ့ာဵ၊ လး ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာ 

ပထမ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ 

ျပညံနယံလျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ ဦဵစုိငံဵရဲ္နံ စံလဳု ျဖစံပါ ယံ။  

 ျွနံေ ာဴံအေနျဖငဴံ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခးနံဒီေ္ါလံရဲ  ဴ  ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ ရ္ငံဵလငံဵ 

ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

  လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ေခါငံဵ းဴဲ ေဴ ့ဵရးာအုပံစု၊  းနံေလာငံဵ-ငါဵမုိငံဵေ ့ဵရးာလျှေပံစစံဓာ ံ 

အာဵရရိ္ေရဵအ း ံ အမ့ိုဵသာဵလျှေပံစစံဓာ ံအာဵရရိ္ေရဵစီမဳ ိနံဵ (NEP)၊ ၁၁ေ ဗးီ 

ဓာ ံအာဵလုိငံဵ(၂)မိုငံအ းငံဵ းငံ ၁၁ေ ဗးီ ဓာ ံအာဵလုိငံဵ (၂)မိုငံ၊ ၁၁/၀.၄ေ ဗးီ 

၁၀၀ေ ဗးီေအ ထရနံစေဖာံမာ(၁)လဳုဵ  ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵ ို ဴ ပါဝငံထာဵရ္ိွပီဵျဖစံပါ 

 ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ၎ငံဵစီမဳ ိနံဵလုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ ဓာ ံအာဵလုိငံဵဴ္ငံဴ 

ဓာ ံအာဵခးဲဵုဳပစ္စညံဵမ့ာဵ သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံလျှေပံစစံ အငံ့္ငံနီယာဵဳုဵ(စ ုိ)သုိ ဴ ေရာ ံရိ္ 

ေနွပီျဖစံပါ ယံ။  ညံေဆာ ံျခငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ လျှေပံစစံဴ္ငံဴစးမံဵအငံ ဝနံှ ီဵဌာန၊ 

လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ ျဖနံျဴဖူဵေရဵလုပံငနံဵ (ဵဳုဵခ့ု ပံ)၊ ေနျပညံေ ာံမ ္ ငံဒါေခ်ယူ ေဆာငံရး ံေနွပီ 

ျဖစံပါ၍ ၂၀၁၉ ခုဴ္စံအ းငံဵ  ညံေဆာ ံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ စ ငံအေ ာငံအထညံေဖာံ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵရ္ူ ွဵမိုနဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ေဒ်နနံဵေ ာငံခမံဵ  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ေဒ်နနံဵေ ာငံခမံဵ၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

ဴ္ငံဴ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလုဳဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ ရွှငံလနံဵခ့မံဵေျမဴပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ 

ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံမ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵေ ာငံခမံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 
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ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ  ျွနံမေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ေ ာဴ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ အေျခခဳပညာအထ ံ 

 နံဵေ ့ာငံဵ၌ လုိအပံေနသညဴံ ဴ္စံထပံစာသငံေဆာငံအသစံ ေဆာ ံလုပံေပဵေရဵ ိစ္စဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵ၍ ပညာေရဵဝနံှ ီဵဌာနအေနျဖငံဴ မညံ ဲဴသုိ ဴ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံ ို 

သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵအာဵ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။ 

 လးိုငံလငံခဵိုငံ၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံရိ္ မိုငံဵရ္ူဵွမို ၊ဴ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵ းငံ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ၌ အထ ံ နံဵအဆငံဴ (၃၄၅)ဦဵ၊ အလယံ  နံဵအဆငံဴ (၆၃၆)ဦဵ၊ 

မူလ နံဵအဆငံဴ(၅၅၃)ဦဵျဖငံဴ စုစုေပါငံဵ ေ ့ာငံဵသူ/ ေ ့ာငံဵသာဵ (၁၅၃၄)ဦဵ   ံေရာ ံ 

ပညာသငံြ ာဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 လ ံရိ္ းငံ စာသငံေဆာငံ (၉)ေဆာငံရိ္ွပီဵျဖစံေသာံလညံဵ ခေရေဆာငံမ္ာ ေဟာခနံဵ 

အျဖစံ အသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ျခငံဵ၊  ဳဴေ ာံေဆာငံမ္ာ ပ့ ံစီဵယိုယးငံဵေဟာငံဵဴးမံဵေနွပီဵ 

ေ ့ာငံဵသာဵမ့ာဵအ း ံ အဴ္တရာယံျဖစံေစဴိုငံေသာေြ ာငံဴ ေအာ ံထပံစာသငံခနံဵ(၄)ခနံဵ 

 ိုသာ အသုဳဵျပုေနရျခငံဵ၊ ခ ္တ ာေဆာငံမ္ာလညံဵ ွမို နဴယံပညာေရဵမ္ူဵဵဳုဵမ္  စံွမို နဴယံလဳုဵ 

သို ဴ ျဖန ဴံေဝေပဵမညံဴ စာအုပံမ့ာဵ၊ စာေရဵ ိရိယာမ့ာဵ ို ထာဵရိ္ရနံအ း ံ အသုဳဵျပုေနရျခငံဵ 

အ း ံေြ ာငဴံ   ံေရာ ံပညာသငံယူေနသညံဴ ေ ့ာငံဵသူ/ ေ ့ာငံဵသာဵ (၁၅၀၀)ေ ့ာံ 

အ း ံ စာသငံေဆာငံမ့ာဵ လဳုေလာ ံမှု မရိ္ေြ ာငံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

  စံဴ္စံထ ံ စံဴ္စံ  ိုဵ  ံမ့ာဵျပာဵလာေသာ ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရေြ ာငဴံ ထ ံ/ 

လယံ/ မ ူ အဆငံဴအာဵလဳုဵအ း ံ စာသငံေဆာငံမ့ာဵ မလဳုေလာ ံေ ာဴပါသျဖငံဴ ဴ္စံထပံ 

စာသငံေ ့ာငံဵေဆာငံအသစံ(၁)ေဆာငံ ေဆာ ံလုပံေပဵသးာဵရနံ လုိအပံလ့ ံရိ္ေနပါ 

 ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ မိုငံဵရ္ူဵွမို ၊ဴ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵ၌ လုိအပံလ့ ံရိ္သညဴံ 

ဴ္စံထပံစာသငံေဆာငံအသစံ(၁)ေဆာငံအာဵ သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵဌာနမ္ ေဆာ ံလုပံေပဵသးာဵ 

ရနံအစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ ရိ္ပါ  မညံသညဴံပညာသငံဴ္စံ းငံ ေဆာ ံလုပံေပဵသးာဵမညံ ုိ 

သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာ  ငံျပ 

ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံရ္ငံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။    ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ  ဴ

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵေ ာငံခမံဵရဲ  ဴ မုိငံဵရ္ူဵွမို ၊ဴ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵ 
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ေ ့ာငံဵ၌ လုိအပံလ့ ံရိ္သညဴံ စာသငံေဆာငံအသစံ(၁)ေဆာငံ ေဆာ ံလုပံေပဵသးာဵရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

  မိုငံဵရ္ူဵွမို ၊ဴ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵသညံ   ေ ့ာငံဵေျမပိုငံဆိုငံမှု (၁၀.၂၈) 

ဧ ရိ္ွပီဵ ေ ့ာငံဵေျမပိုငံဆုိငံမှု ပုဳစဳ(၁၀၅)လညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ ဴ္ငံဵဆီေဆာငံ (၂၁၀×၃၀)ေပ  

သးပံမုိဵ၊  အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ(၇)ခနံဵ၊ ခ ္တ ာေဆာငံ (၆၀×၃၀)ေပ  သးပံမိုဵ၊   ပ့ဲံ ာ   

 စံထပံေဆာငံ (၂)ခနံဵ၊ စ ာဵဝါေဆာငံ(၁၂၀×၃၀)ေပ  သးပံမိုဵ၊  အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ 

(၄)ခနံဵ၊ ငုဝါေဆာငံ (၁၂၀×၃၀)ေပ  သးပံမိုဵ၊   အု ံညှပံ စံထပံေဆာငံ(၄)ခနံဵ၊ ခေရေဆာငံ  

(၁၂၀×၃၀)ေပ   သးပံမိုဵ၊  အု ံညှပံ   စံထပံေဆာငံ(၄)ခနံဵ၊ စဳပယံေဆာငံ  (၁၂၀×၃၀)ေပ   

သးပံမုိဵ၊ အု ံညှပံ စံထပံေဆာငံ(၄)ခနံဵ၊  ဳဴေ ာံေဆာငံ(၁၄၀×၃၀)ေပ သးပံမိုဵ၊  အု ံညှပံ 

ဴ္စံထပံေဆာငံ(၈)ခနံဵ၊ စးယံေ ာံေဆာငံ(၁၅၀×၃၀)ေပ သးပံမိုဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ 

(၁၀)ခနံဵ၊ ္ ္ဴဓမာေဆာငံ(၁၂၀×၃၀)ေပ RC  စံထပံေဆာငံ(၄)ခနံဵ၊ စုစုေပါငံဵ စာသငံ 

ေဆာငံ (၉) ေဆာငံ ရိ္ပါ ယံ။ 

ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရမ္ာ KG ၉၃ ဦဵ၊ ပထမ နံဵ ၉၉ ဦဵ၊ ဒု ိယ နံဵ ၁၃၀ ဦဵ၊  

  ိယ နံဵ ၁၁၃ဦဵ၊ စ ု ္ထ  နံဵ  ၁၁၅ ဦဵ၊ မူလ နံဵအဆငဴံ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသ ူ

စုစုေပါငံဵ ၅၅၀ ဦဵဴ္ငံဴ  နံဵခးဲ(၁၂)ခုရိ္ပါ ယံ။ ပ ္ဳစမ နံဵ ၁၅၇ ဦဵ၊ ဆဌမ နံဵ ၁၁၈ ဦဵ၊ 

သ ္တ မ နံဵ ၁၉၂ ဦဵ၊ အဌမ နံဵ ၁၅၅ ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ အလယံ နံဵအဆငံဴ းငံ  ၆၂၂  ဦဵဴ္ငဴံ 

 နံဵခးဲ ၁၅ ခု ရိ္ပါ ယံ။ နဝမ နံဵ ၁၇၅ ဦဵ၊ ဒသမ နံဵ ၁၆၇ ဦဵ၊ အထ ံ နံဵအဆငဴံ 

စုစုေပါငံဵ ၃၄၂ ဦဵဴ္ငံဴ  နံဵခးဲ ၇ ခုရိ္ပါ ယံ။  မူလ နံဵ/ အလယံ နံဵ/ အထ ံ နံဵ 

စုစုေပါငံဵ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ  ၁၅၁၄  ဦဵဴ္ငံဴ  နံဵခးဲ ၃၄ ခု ရိ္ပါ ယံ။ 

       မိုငံဵရ္ူဵွမို ၊ဴ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵ းငံ လုိအပံလ့ ံရိ္ေသာေ ့ာငံဵေဆာငံ 

 စံေဆာငံ ေဆာ ံလုပံခးငဴံရရိ္ေရဵအ း ံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ေငးလဳုဵေငးရငံဵ 

ေခါငံဵစဲံျဖငဴံ (၁၄၀×၃၀)ေပ RC ဴ္စံထပံအ း ံ ရနံပုဳေငး  ့ပံ(၂၀၁.၆)သနံဵျဖငဴံ လ့ာထာဵ 

 ငံျပထာဵွပီဵျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵဒါဝိဒံ  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵဒါဝိဒံ၊ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ့နံဵမာ 

ရွှငံလနံဵပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဆုေ ာငံဵ ေမ ္တ ာပိုသဴအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵဒါဝိဒံ 
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ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငဴံ မဲဆ ္ဴဒရ္ငံျပညံသူအမ့ာဵ၏ ဆဴ္ဒအရလညံဵေ ာငံဵ၊ 

ဴိုငံငဳေ ာံ၏ ရညံမ္နံဵခ့ ံျဖစံသညံဴ  စံမ့ိုဵသာဵလဳုဵ  ့နံဵမာေရဵေစာငဴံေရ္ာ ံမှု လုပံငနံဵ 

မ့ာဵ ိုဵ  ံျမငံဴမာဵလာေစေရဵအ း ံ ရညံမ္နံဵခ့ ံထာဵရ္ိ၍ ျပညံသူအဴ ့ိုဵျပုြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵ စံခု ို ေမဵျမနံဵ ငံျပလုိပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ မိုငံဵဆ ံခဵုိငံ၊ မိုငံဵဆ ံွမိုသဴညံ ျပညံေထာငံစု ိငုံဵရငံဵ 

သာဵမ့ာဵ စုေပါငံဵေနထုိငံြ ေသာ ွမို နဴယံ စံခုျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵဆ ံွမိုသဴညံ 

လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵခ ံခဲေသာ နယံစပံွမို ဴစံွမိုလဴညံဵျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ 

အ းငံဵ ေနထုိငံြ ေသာ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵသညံ လးနံခဴဲေသာ (၂)ဴ္စံခန ဴံမ္စွပီဵ  ့နံဵမာေရဵ 

ဴ္ငံဴ အာဵ စာဵ ဏ္ဍ နမိဴံ ့ေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ အဆိုပါ  းငံဵဆငံဵေလဴလာေ း ရိ္ဴ 

ခ့ ံအရ ဘ ံစုဳဖးဳ ဴွဖိုဵေသာ အာဵ စာဵလုပံငနံဵမ့ာဵ နိမံဴ ့ရေသာ အေြ ာငံဵအရငံဵမ့ာဵ ုိ 

 ိုငံဵရငံဵသာဵ ျပညံသူလူထုအ းငံဵ ေလဴလာဆနံဵစစံရာ းငံ ွမို နဴယံ၌  ့နံဵမာေရဵဴ္ငဴံ 

အာဵ စာဵဝနံှ ီဵဌာနမ္ ေွှနံြ ာဵဖးဲ စဴညံဵထာဵေသာ  အဖးဲ စဴညံဵမ့ာဵ ဖးဲ စဴညံဵထာဵေသာံလညံဵ 

၎ငံဵအဖးဲ မဴ့ာဵ သ ံဝငံလှုပံရ္ာဵဴိုငံေရဵအ း ံ ဦဵေဆာငံစညံဵဵဳုဵ ေဆာငံရး ံရမညံဴ 

အာဵ စာဵမ္ူဵမ့ာဵ၊ အာဵ စာဵအရာရ္ိမ့ာဵမ္ာ လးနံခဲဴေသာ (၂)ဴ္စံခန ဴံမ္စွပီဵ လာေရာ ံ 

 ာဝနံထမံဵေဆာငံျခငံဵ မရိ္သျဖငံဴ  ာဝနံယူ ေဆာငံရး ံရေသာ အာဵ စာဵမ္ူဵ ာဝနံခဳ၏ 

လုပံငနံဵအာဵနညံဵခ့ ံမ့ာဵေြ ာငဴံ အာဵ စာဵ ဏ္ဍ  ့ဆငံဵခဲဴရေြ ာငံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ၏ မူဝါဒရညံမ္နံဵခ့ ံမ့ာဵအရ ွမို နဴယံမ့ာဵအလုိ ံ၊  ဏ္ဍအလုိ ံ 

အာဵ စာဵမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာေစေရဵ ို ှ ိုဵပမံဵေနေသာအခ့ိနံ ျဖစံပါ ယံ။ 

 မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံသညံ ခဵိုငံွမို ျဴဖစံသညံဴ္ငံဴအညီ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအရ ခဵိုငံလ ံေထာ ံ 

ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵဴ္ငဴံ ွမို နဴယံဦဵစီဵအရာရိ္မ့ာဵ ခန ဴံအပံထာဵေသာ ွမို နဴယံျဖစံပါ ယံ။ ခဵိုငံ/ 

ွမို နဴယံအာဵ စာဵမ္ူဵမ့ာဵ မရိ္သျဖငံဴ  ိုယဴံအာဵ ိုယံ ိုဵ ညံေဆာ ံထာဵေသာ ခဵိုငံ 

အာဵ စာဵ းငံဵမ္ာ ပ့ ံစီဵမှုမ့ာဵရ္ိလာွပီဵ ဴိုငံငဳေ ာံမ္ ခးငဴံျပုရနံပုဳေငးျဖငံဴ  ညံေဆာ ံ 

ထာဵေသာ မိုဵလဳုေလလဳုအာဵ စာဵဵုဳမ္ာ ဝမံဵနညံဵဖးယံရာ ပ့ ံစီဵေနသညံ ို ေ း ရိ္ဴရပါ  

 ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံ းငံ လုိအပံေနေသာ ခဵိုငံ/ ွမို နဴယံအာဵ စာဵမ္ူဵမ့ာဵ 

ခန ဴံထာဵေပဵပါရနံဴ္ငဴံ ခ့ိုယဴးငံဵေနေသာ ခဵုိငံအာဵ စာဵ းငံဵဴ္ငံဴ မိုဵလဳုေလလဳုအာဵ စာဵ 

ဵုဳှ ီဵအ းငံဵ ပ့ ံစီဵေနေသာြ မံဵခငံဵမ့ာဵ၊  ဳခါဵမ့ာဵဴ္ငံဴ လျှေပံစစံမီဵမ့ာဵ ို အဆငံဴ 

ျမှငဴံ ငံျပုျပငံ ညံေဆာ ံေပဵဴိုငံျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါ၍ ဵိုေသေလဵစာဵစးာျဖငဴံ ေမဵျမနံဵ 

 ငံျပရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 
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 ဥ ္က ဋ္ဌ။ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။    ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ  ဴ

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵဒါဝိဒံရဲ  ဴ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ းငံ လုိအပံလ့ ံေန ဲဴ 

ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံအာဵ စာဵမ္ူဵမ့ာဵ ခန ဴံထာဵေပဵရနံဴ္ငံဴ ခ့ိုယဴးငံဵေနေသာ ခဵုိငံအာဵ စာဵ 

 းငံဵဴ္ငံဴ မုိဵလဳုေလလဳု အာဵ စာဵဵဳုအာဵ ျပုျပငံ ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵ ုိ 

ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

  မိုငံဵဆ ံခဵုိငံ၊ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ းငံ အာဵ စာဵမ္ူဵ ခနံထဴာဵေပဵဴုိငံေရဵအ း ံ 

ရ္မံဵျပညံနယံအာဵ စာဵဴ္ငံဴ  ာယပညာဦဵစီဵဌာန၊ ေ ာငံှ ီဵွမို၏ဴ ၅-၁၂-၂၀၁၈ ရ ံစးဲပါ 

စာအမ္ ံ၊ ၁၀၀၃/ ဝထ/ရပန (၃၁၆)ျဖငဴံ အာဵ စာဵဴ္ငံဴ  ာယပညာဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံ 

သို ဴငံျပေ ာငံဵခဳထာဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ပ့ ံစီဵေနေသာ ခဵုိငံအာဵ စာဵ းငံဵ အု ံ  ဳိုငံဵ 

(၂၂၀၈)ေပ ျပုျပငံရနံအ း ံ ရနံပုဳေငး ့ပံ (၅၅.၂) သနံဵ၊ မီ ာ(၄၀၀) ေျပဵလမံဵအ း ံ 

ရနံပုဳေငး ့ပံ (၅၀) သနံဵ၊ မုိဵလဳုေလလဳုအာဵ စာဵဵုဳှ ီဵအ းငံဵ ပ့ ံစီဵေနေသာ လျှောထုိဵ 

ြ မံဵခငံဵ (၈၀×၁၆၀)ေပ ျပုျပငံရနံအ း ံ ရနံပဳုေငး ့ပံ(၃၅)သနံဵ၊ အာဵ စာဵဵုဳ လျှေပံစစံ 

မီဵ ပံဆငံျခငံဵ  ့ပံသနံဵ (၁.၈၂) ိုအဴာဵ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၊ ျပညံနယံ ဘ ံ့္ ံ 

ေငးလဳုဵေငးရငံဵ အသုဳဵစရိ ံ၌  ငံျပေ ာငံဵခဳသးာဵမ္ာျဖစံွပီဵ ဘဏ္ဍာေငး ခးငဴံျပုေငးရရိ္ပါ  

ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ယေနအဴ း ံ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေျဖြ ာဵျခငံဵ အစီအစဲံ ွပီဵဆုဳဵပါွပီ။  

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စံဦဵ  ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵအဆို  

 ငံသးငံဵျခငံဵ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ယခုအစီအစဲံ(၁၁) ျဖစံပါ ယံ။ အစီအစဲံအရ မိုဵမိ ံွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံဴ္ငဴံ နမဴံခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ (ံ၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ို ဴ  းယံလးနံအနိစ္စေရာ ံရိ္ျခငံဵအ း ံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စံဦဵ  ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵ အဆို ို  ငံသးငံဵမ္ာ  ျဖစံပါ ယံ။ 

ဒီအစီအစဲံ ုိ ေဆာငံရး ံ ဲအဴခါမ္ာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအေနနဲ  ဴလ ံခုပံမ ီဵမိဖုိ ဴ

သ ိျပုေစလုိပါ ယံ။ ယခုအဆို ငံသးငံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။   
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  ဦဵသိနံဵေဇာံ၊ မနံ ုဳွ မို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ  ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလုဳဵ စိ ံ၏ 

ခ့မံဵသာျခငံဵ၊  ုိယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

အပံပါ ယံ။ 

  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပေလာငံ ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ မနံ ုဳွ မို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသိနံဵေဇာံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ

ယခု ့ငံဵပေနသညံဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵမ္ာ ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵ အဆို စံရပံ ို  ငံသးငံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

  ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မိုဵမိ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေဆးသိနံဵ (ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လျှေပံစစံ၊ 

စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ)သညံ (၂၇-၉-၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ လညံဵေ ာငံဵ၊ မူဆယံခဵိုငံ၊ 

နမံဴခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအာငံဝငံဵ 

(ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ၏ အာမခဳခ့ ံမ့ာဵ၊   ိမ့ာဵဴ္ငဴံ  ာဝနံခဳခ့ ံမ့ာဵ စိစစံေရဵ 

ေ ာံမ ီ၊ အဖးဲ ဝဴငံ)သညံ (၁၉-၁၀-၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ လညံဵေ ာငံဵ အသီဵသီဵ  းယံလးနံ 

အနိစ္စေရာ ံရိ္ခဲဴပါ ယံ။ 

 ၎ငံဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၂)ဦဵ  းယံလးနံအနိစ္စ ေရာ ံရိ္သးာဵ 

ျခငံဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၁၂၁( )အရ ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵ 

အဆို ို လွှ ံေ ာံသို ဴ ငံသးငံဵအပံပါ ယံ ခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ မနံ ဳုွမိုနဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ ဦဵသိနံဵေဇာံ  မုိဵမိ ံွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေဆးသိနံဵ (ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ)သညံ (၂၇-၉-၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ 

လညံဵေ ာငံဵ၊ နမဴံခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေအာငံဝငံဵ (ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ၏ အာမခဳခ့ ံမ့ာဵ၊   ိမ့ာဵဴ္ငဴံ  ာဝနံခဳခ့ ံမ့ာဵ 

စိစစံေရဵေ ာံမ ီ၊ အဖးဲ ဝဴငံ)သညံ (၁၉-၁၀-၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံလညံဵေ ာငံဵ အသီဵသီဵ 

 းယံလးနံအနိစ္စေရာ ံရိ္သးာဵပါသျဖငံဴ ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵအဆို ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၁၂၁( )အရ လွှ ံေ ာံသို ဴ  ငံသးငံဵလာပါ ယံ။ ဒီအဆိုဟာ 

လွှ ံေ ာံ၏ အမ့ာဵဆဴ္ဒဴ္ငံဴ ို ံညီွပီဵ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ယံလုိ ဴ မ္ ံယူပါ ယံ။ 
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ဒါေြ ာငံဴ မိုဵမိ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ အမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံဴ္ငဴံ 

နမံဴခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ို(ဴ၂)ဦဵ  းယံလးနံ 

အနိစ္စေရာ ံရိ္ျခငံဵအ း ံ  ငံသးငံဵသညံဴ ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵအဆိုအာဵ လွှ ံေ ာံ  

အ ညံျပု မ္ ံ မံဵ ငံပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ (၆)ှ ိမံေျမာ ံ အာရ္ပစိဖိ ံ ေဒသ းငံဵဴိုငံငဳမ့ာဵ၏ 

ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ွမို ေဴ ာံမ့ာဵ အလုပံဵုဳေဆးဵေဴးဵပးဲဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ လွှ ံေ ာံသို ဴ
ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ယခုအစီအစဲံ(၁၂) ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ (၆)ှ ိမံေျမာ ံ အာရ္ပစိဖိ ံ ေဒသ းငံဵ 
ဴိုငံငဳမ့ာဵ၏ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ွမို ေဴ ာံမ့ာဵ အလုပံဵုဳေဆးဵေဴးဵပးဲဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ေပဵပိုလဴာပါ ယံ။ သုိျဴဖစံပါ၍ (၆)ှ ိမံေျမာ ံ အာရ္ပစိဖိ ံ 

ေဒသ းငံဵ ဴုိငံငဳမ့ာဵ၏ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ွမို ေဴ ာံမ့ာဵ အလုပံဵုဳ ေဆးဵေဴးဵပးဲဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵသညဴံ ိစ္စ ုိ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵမ္ ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပဖို ဴ
ဖိ ံေခ်ပါ  ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ 

ှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ျပညံနယံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံရဲ  ဴ ဦဵေဆာငံလမံဵေွှနံမှု၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ျပညံနယံ ့နံဵမာေရဵဌာန၊ ျပညံနယံအာဵ စာဵဴ္ငဴံ  ာယပညာ 

ဦဵစီဵဌာန၊ ျပညံနယံပညာေရဵဌာန ိုရဲဴ  ဴ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရး ံမှုနဲ  ဴ အေ ာငံအထညံေဖာံ 

ေဆာငံရး ံေန ဲဴ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ရ္မံဵျပညံနယံ စံခးငံလှုပံရ္ာဵမှု ို အ ့ဲံဵခ့ုဳဵွပီဵ 

 ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပခးငဴံေပဵ ဲဴ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ုိလညံဵ အထူဵ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ပါေြ ာငံဵ ေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ 

အေရ္ ေဴ ာငံအာရ္ ေဒသ းငံဵဴိုငံငဳမ့ာဵရဲ  ဴ ေဆဵလိပံနဲ  ဴ ေဆဵရး ံှ ီဵေသာ ံသုဳဵမှု 

ထိနံဵခ့ုပံေရဵအဖးဲ  ဴ  South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

ေဒသ းငံဵဴုိငံငဳမ့ာဵ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံေရဵအ း ံ ဴ္စံစဲံေ းဆဳုဴညှိဴှိုငံဵေဆးဵေဴးဵပးဲ ို 

အေရ္ ေဴ ာငံအာရ္ဴိုငံငမဳ့ာဵမ္ာ အလ္ညဴံ ့  ့ငံဵပပါ ယံ။ ၂၀၁၈ခုဴ္စံအထိေ ာဴ (၆)ှ ိမံ 

ေျမာ ံ  ့ငံဵပွပီဵစီဵွပီဵျဖစံပါေြ ာငံဵ ဦဵစးာ  ငံျပ လုိပါ ယံ။ Power Point ျဖငံဴ  ငံျပ 

ခးငံဴျပုပါ။  

ေခါငံဵစဲံအေနနဲ ဴေ ာဴ “ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ရ္မံဵျပညံ စံခးငံလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵ 

အန ံမ္ ပငံဵ ယေရွှဥမငံလိုဏံ္ူအသိအမ္ ံျပုဆုခ့ီဵျမှငံဴခဳရမှု”ဆိုွပီဵေ ာဴ  ငံျပ ာ 
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ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ ျမနံမာဴိုငံငဳအေနနဲ  ဴ ၂၀၁၄ ခုဴ္စံအထိ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ဲဴ 

ေနရာ၊ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ဲေဴဒသ မရိ္ခဲဴပါဘူဵ။ ၂၀၁၅ ခုဴ္စံ၊ ဖိလစံပိုငံဴိုငံငဳမ္ာ  ့ငံဵပျပု 

လုပံ ဲဴ 3rd
 Regional Workshop for Smoke-free Cities in ASEAN and Summit 

of Smoke-free leaders အစညံဵအေဝဵပးဲမ္ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴျမနံမာဴိုငံငဳ   သးာဵေရာ ံခဲဴ ဲဴ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ    ိျပုခဴဲသညံဴအ ိုငံဵ ရ္မံဵျပညံနယံ အငံဵေလဵေဒသဴ္ငဴံ ပငံဵ ယ 

ေရွှဥမငံလုိဏံ္ူဴ္ငဴံ ပု္ဳေဒသေ း ို ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ေဒသမ့ာဵအျဖစံ စ ငံ 

အေ ာငံအထညံေဖာံ သေဘာ ူသညံဴေနာ ံပုိငံဵမ္ာ စ ငံေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ ေဆဵလိပံ 

ေငး ဴငံဵစငံ ရ္မံဵျပညံ စံခးငံ ေဆာငံရး ံ ဲဴ ရညံရးယံခ့ ံအေနနဲ  ဴ(၄)ခရိ္ုပါ ယံ။ 

ပထမ(၁)ခု ေ ာဴ (၂၀၁၅)ခုဴ္စံ းငံ   ိျပုထာဵခဴဲသညံဴအ ိုငံဵ ျမနံမာဴုိငံငဳ၏ 

အေမးအဴ္စံေနရာေ း ို  ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံသညဴံေဒသ ျဖစံလာေစဖိုအဴ း ံ ရညံရးယံွပီဵ 

ေဆာငံရး ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရညံရးယံခ့ ံ(၂) ေ ာဴ  မူဵယစံေဆဵဝါဵ  ို ံဖ့ ံေရဵ 

လုပံငနံဵစဲံေ းမ္ာ   စံဖ ံ စံလမံဵ ေန အေထာ ံအပဳဴျဖစံေစဖို ဴ ရညံရးယံွပီဵ 

ေဆာငံရး ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရညံရးယံခ့ ံ(၃)အေနနဲ  ဴ  ့နံဵမာြ ဴဳခိုငံေသာ ဴိုငံငဳသာဵ 

ေ ာငံဵမ့ာဵ ေပ်ထး ံလာေစဖို ဴ ရညံရးယံွပီဵ ေဆာငံရး ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေနာ ံဆုဳဵ 

ရညံရးယံခ့ ံ (၁)ခု ေ ာဴ အနာ္ ံမ့ိုဵဆ ံသစံမ့ာဵအပါအဝငံ လူသာဵအာဵလဳုဵ ုိ 

 စဆံငဴံခဳ ေဆဵလိပံေငး ရ္ဴူဵှို ံျခငံဵေြ ာငံဴ ျဖစံေပ်လာေသာ  ့နံဵမာေရဵဆိုဵ ့ိုဵမ့ာဵမ္ 

 ငံဵေဝဵေစွပီဵေ ာဴ သနံရ္ဴငံဵေသာေလ ို ရ္ူဵှို ံဴိုငံေစဖုိအဴ း ံ ရညံရးယံွပီဵ ေဆာငံရး ံ 

 ာျဖစံပါ ယံ။ ဴ္လဳုဵေရာ္ါ၊ ေသးဵ ိုဵ ေရာ္ါ၊ ဴ္လဳုဵေသးဵေြ ာ ့ဲံဵေရာ္ါ၊ ဆီဵခ့ိုေရာ္ါ၊ 

 ငံဆာအမ့ိုဵမ့ိုဵဟာ မ ူဵစ ံ  ေံသာ ေရာ္ါမ့ာဵျဖစံ ဲအဴျပငံ ေသဆဳုဵမှုဴှုနံဵလညံဵ 

ျမငံဴမာဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ေရာ္ါအေ ာံမ့ာဵမ့ာဵမ္ာလညံဵ ေဆဵလိပံနဲ  ဴ ေဆဵရး ံှ ီဵထညဴံ 

ပစ္စညံဵမ့ာဵေြ ာငဴံ ျဖစံပးာဵရျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ အဴဲဒါေြ ာငံဴ မ ူဵစ ံ ဲဴ ေရာ္ါမ့ာဵ  

 ာ းယံရာမ္ာလညံဵ အေထာ ံအ ူ ျဖစံေစဖိုအဴ း ံ ရညံရးယံွပီဵေ ာဴ ေဆာငံရး ံ ာ 

ျဖစံေြ ာငံဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ိုရဲဴ  ဴ လှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵအေနျဖငဴံ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ  

ဒီဇငံဘာအာဵ စာဵလ လူထုလှုပံရ္ာဵမှုမ္ စ ငံွပီဵေ ာဴ ေဆာငံရး ံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံအမ္ူဵျပု ဲဴ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵ၊ ေ ့ာငံဵသာဵ/ေ ့ာငံဵသူမ့ာဵနဲ  ဴ လူထုအာဵလဳုဵပူဵေပါငံဵွပီဵေ ာဴ 

ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ရ္မံဵျပညံ စံခးငံ လူထုလမံဵေလျှော ံပးဲ  ့ငံဵပပါ ယံ။ (၂၀၁၆)ခုဴ္စံ 

မ္ာေ ာဴ ျပညံသူ/ ျပညံသာဵအာဵလဳုဵေပါငံဵ (၄၆၂၆၈၅)ဦဵ ပါဝငံဆငံဴးဲြ ပါ ယံ။ 

၂၀၁၇ ခုဴ္စံ ဒီဇငံဘာလူထုလမံဵေလျှော ံပးဲမ္ာေ ာဴ စုစုေပါငံဵ (၆၆၃၈၉၆)ဦဵ 

ဝငံေရာ ံပါဝငံ ဆငံဴးဲြ ပါ ယံ။ လ ံရိ္  ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလူထုလမံဵေလျှော ံပးဲ 
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(၂)ပ ံ ့ငံဵပွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ လူထုေ း   ံ  ံက က  ပါဝငံဆငံဴွှဲခဴဲ ဲဴ 

မ္ ံ မံဵလညံဵ ရိ္ခဲဴပါ ယံ။ ေနာ ံ စံခုလှုပံရ္ာဵမှု ေ ာဴ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ 

ရ္မံဵျပညံ စံခးငံ အထိမံဵအမ္ ံ မီနီမာရသးနံွပိုငံပးဲမ့ာဵ ို  ့ငံဵပ ာျဖစံပါ ယံ။  ၂၀၁၆ 

ခုဴ္စံအ းငံဵမ္ာေ ာဴ ွမို နဴယံ(၅)ွမို နဴယံမ္ာ (၅)ှ ိမံ  ့ငံဵပပါ ယံ။  ၂၀၁၇ ခုဴ္စံအ းငံဵ 

မ္ာေ ာဴ ွမို နဴယံ ၂၁ ခုမ္ာ ၂၇ ှ ိမံအထိ  ့ငံဵပဴုိငံခဲဴပါ ယံ။ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဴိုဝငံဘာလ 

အထိေ ာဴ ွမို နဴယံ(၁၁) ွမို နဴယံမ္ာ (၁၂) ှ ိမံ  ့ငံဵပွပီဵေ ာဴ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူဴ္ငံဴ 

အာဵ စာဵဝါသနာရ္ငံေပါငံဵ(၈၉၂၆)ဦဵ ပါဝငံဆငံဴွှဲွပီဵ အသိပညာေပဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ိုလညံဵ 

 စံပါ ညံဵ ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ ေနာ ံထပံ လှုပံရ္ာဵမှု စံခုအေနနဲေဴ ာဴ လူထု 

စ ံဘီဵစီဵနငံဵျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵ၊  ့ိုငံဵ ုဳ၊  ာခ့ီလိ ံ၊ ေညာငံေရွှ၊ ပငံဵ ယ၊ 

လာဵဵှိုဵ၊  းနံဟိနံဵွမို နဴယံေ းမ္ာ  အှ ိမံ(၂၀)  ့ငံဵပွပီဵေ ာဴ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ 

အာဵ စာဵဝါသနာရ္ငံမ့ာဵ(၅၀၀၀)နီဵပါဵခန ဴံ ပါဝငံဆငံဴွှဲခဲဴွပီဵ ပညာေပဵလုပံငနံဵ ေ း ို 

ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ ေနာ ံထပံ အသိေပဵလှုပံရ္ာဵမှုအေနျဖငဴံ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ 

ရ္မံဵျပညံ စံခးငံ အထိမံဵအမ္ ံ ျမနံမာဴိုငံငဳဆရာဝနံအသငံဵ ေ္ါ ံသီဵဵို ံွပိုငံပးဲေ း ို 

ေ ာငံှ ီဵ၊  ့ိုငံဵ ု၊ဳ  ာခ့ီလိ ံ ုိမဴ္ာ (၁)ှ ိမံစီဴ္ငဴံ လာဵဵှိုဵမ္ာ (၂)ှ ိမံ ့ငံဵပခဴဲရာ 

ဝါသနာရ္ငံ ဆရာဝနံ စုစုေပါငံဵ (၂၀၅)ဦဵ ပါဝငံယ္ဲံွပိုငံခဲဴွပီဵ အသိပညာေပဵလုပံငနံဵေ း ို 

လညံဵ မ္ ံ မံဵဓာ ံပုဳမ့ာဵဴ္ငဴံအ  ူေဆာငံရး ံဴိုငံခဴဲပါ ယံ။ 

  ေနာ ံ စံခု ေ ာဴ အသိပညာေပဵနဲ  ဴ ပညာေပဵေဟာေျပာပးဲလုပံငနံဵေ း ိုလညံဵ 

 ့ယံ ့ယံျပန ဴံျပန ဴံ ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ အသိပညာေပဵေဆးဵေဴးဵပးဲမ့ာဵအျဖစံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို  သးာဵေရာ ံွပီဵေ ာဴ အသိပညာေပဵလုပံငနံဵ 

ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ အဴဲဒီ ေဆးဵေဴးဵပးဲေ းမ္ာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံ 

အဆငဴံ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵ၊ လူမှုေရဵအသငံဵအဖးဲ မဴ့ာဵ၊ ရပံမိရပံဖမ့ာဵ ုိ ဖိ ံြ ာဵွပီဵေ ာဴ 

အသိပညာေပဵျခငံဵလုပံငနံဵ ို   ့ယံ ့ယံျပန ဴံျပန ဴံေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ ခဵုိငံေ းအာဵလဳုဵ ို အသိပညာေပဵ ေဟာေျပာပးဲ သးာဵေရာ ံေဆာငံရး ံ 

ခဲဴ ဲဴ အေနအထာဵေလဵ  ငံျပရ ာျဖစံပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵ၊ လးိုငံလငံ၊ လငံဵေခဵ၊ 

မိုငံဵဆ ံ၊  ာခ့ီလိ ံ၊  ့ိုငံဵ ုဳ၊ ေ ့ာ ံမဲ၊ လာဵဵှိုဵ၊ ဟုိပနံခဵုိငံေ း ို သးာဵွပီဵေ ာဴ 

အသိပညာေပဵလုပံငနံဵေ း ေဆာငံရး ံပါ ယံ။ ပငံဵ ယေရွှဥမငံလှိုဏံ္ ူို ပထမဆဳုဵ 

ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ဲဴ ေနရာအျဖစံ ေြ ညာဴုိငံဖိုအဴ း ံ ပထမအှ ိမံ သးာဵေရာ ံွပီဵ 

ေ ာဴ ညှိ ှဴိုငံဵေဆးဵေဴးဵပးဲ  ့ငံဵပ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ညိှဴှိုငံဵေဆးဵေဴးဵပးဲမ္ာ 

 ျွနံေ ာံနဲ  ဴ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵညီညီ(ခ) ဦဵညီေလဵခ့မံဵ ိုမဴ္ ဦဵေဆာငံွပီဵေ ာဴ  ့ငံဵပေဆးဵေဴးဵခဴဲ ာ ျဖစံပါ ယံ။ 
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အစညံဵအေဝဵပးဲ  ့ငံဵပွပီဵစီဵ ဲဴ ေနာ ံပိုငံဵမ္ာေ ာဴ  ၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ ြသ္ု ံလ ၆ ရ ံမ္ာ 

ပငံဵ ယေရွှဥမငံလှိုဏံ္ူ ို ျမနံမာဴုိငံငဳရဲ  ဴ ပထမဦဵဆဳုဵေသာ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံနယံေျမ 

ေနရာအျဖစံ  မ္ဘာ ိုေြ ညာဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ အဴဲဒီ ေြ ညာ ဲဴအခမံဵအနာဵမ္ာေ ာဴ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ ိုယံ ိုငံ   ံေရာ ံွပီဵ ေြ ညာေပဵခဴဲ ဲဴ မ္ ံ မံဵဓာ ံပုဳ ျဖစံပါ 

 ယံ။ ေြ ညာွပီဵေနာ ံပိုငံဵမ္ာေ ာဴ ေ္ါပ လူှ ီဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵအာဵလဳုဵရဲ  ဴ 

ဝိုငံဵဝနံဵထိနံဵသိမံဵမှုေြ ာငဴံ  South East Asia Tobacco Control Alliance 

(SEATCA) ေန ခ့ီဵျမှငဴံ ဲဴ အသိအမ္ ံ ျပုဆု ိုလညံဵ လ ံခဳရရိ္ခဲဴပါ ယံ။ ွပီဵခဴဲ ဲဴ 

(၂၀-၁၁-၂၀၁၈)ရ ံေနမဴ္ (၂၁-၁၁-၂၀၁၈)ရ ံေနအဴထိ ဗီယ ံနမံဴိုငံငဳ၊ ဟးိုငံအမံွမို မ္ဴာ 

 ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ (၆)ှ ိမံေျမာ ံ အာရ္ပစိဖိ ံေဒသ းငံဵဴုိငံငဳမ့ာဵ၏ ွမို ေဴ ာံမ့ာဵ 

ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံေရဵ အလုပံဵုဳေဆးဵေဴးဵပးဲ ုိ  ျွနံေ ာံအပါအဝငံ ျမနံမာဴိုငံငဳ  

 ိုယံစာဵလ္ယံ ၇ ဦဵ   ံေရာ ံခဲဴပါ ယံ။ အဴဲဒမီ္ာ ပငံဵ ယ ေရွှဥမငံဘုရာဵ ုိ 

အသိအမ္ ံျပုဆုခ့ီဵျမှငဴံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ျမနံမာဴိုငံငဳရဲ  ဴ ပထမဆုဳဵ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ 

နယံေျမေနရာအျဖစံ  မ္ဘာ ို ေြ ညာဴိုငံခဴဲ ဲဴအ း ံ ပငံဵ ယ ေရွှဥမငံဘုရာဵလှိုဏံ္ူ 

အ း ံ South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) Smoke-free 

Award ခ့ီဵျမှငဴံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံေရဵလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵအာဵ စဲံဆ ံ 

မပ့ ံ ေဆာငံရး ံဴိုငံဖိုအဴ း ံ အသိအမ္ ံျပုေသာအာဵျဖငံဴ  Plague of Recognition 

အသိအမ္ ံျပုဆု ို ေပဵထာဵခဲဴ ာ ျဖစံပါ ယံ။ 6
th

 Regional Meeting  အွပီဵမ္ာ 

ဘာေ းဆ ံလ ံေဆာငံရး ံမယံဆုိ ာ ိုလညံဵ အဴဲဒီအစညံဵအေဝဵ မ္ာ  ငံျပခဲဴပါ ယံ။ 

 ငံျပခ့ ံအေနနဲ  ဴ ျမနံမာဴုိငံငဳဟာ Smoke-free Cities Asia Pacific Network မ္ာ 

ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌအေနနဲ  ဴ  လ ံခဳ ာဝနံယူေဆာငံရး ံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဥ ္က ဋ္ဌ ေ ာဴ 

 ေမ္ဘာဒီယာဵဴုိငံငဳ  ျဖစံပါ ယံ။ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌအျဖစံ လ ံခဳွပီဵျဖစံ ဲဴအ း ံ လာမညံဴ 

သ ္က ရာဇံ(၂၀၂၀)အေရာ ံ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံ အငံဵေလဵေဒသ(သိုမဴဟု )ံပငံဵ ယေဒသမ္ာ 

(၈)ှ ိမံေျမာ ံ အာရ္ပစိဖိ ံဆိုငံရာေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံေရဵွမို ေဴ ာံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ ို 

အိမံရ္ငံအျဖစံ လ ံခဳ ့ငံဵပဖုိ ဴ   ိျပုခဲဴရပါ ယံ။ 

  သိုျဴဖစံပါ၍ အငံဵေလဵေဒသအာဵ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံ ဲဴ ေဒသအျဖစံလညံဵေ ာငံဵ၊ 

ေ ာငံှ ီဵွမို ေဴ ာံအာဵ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံေဒသအျဖစံ အေ ာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံ 

ရမ္ာျဖစံသညံဴအျပငံ လ ံရိ္ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ေသာ ွမို နဴယံ(၄၈)ွမို နဴယံမ္ အထငံ ရ 

ေနရာဴ္ငံဴ ဘုရာဵပုထုိဵေနရာ(၁၀၆)ေနရာ ို ဴိုလညံဵ ေဆဵလိပံေငး ဴငံဵစငံေနရာမ့ာဵျဖစံေပ် 

လာေစေရဵအ း ံ  အရိ္နံအဟုနံျမှငံဴ ငံ ေဆာငံရး ံသးာဵရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ဆ ံလ ံပူဵေပါငံဵ ေဆာငံရး ံေပဵြ ပါလုိ ဴ  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ
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အေလဵအန ံ  ို ံ းနံဵေျပာြ ာဵရငံဵ  ငံျပခ့ ံ ို နိ္ဳုဵခ့ုပံအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(ပထမေန)ဴ ရပံနာဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

(ဒု ိယေန)ဴ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပမညဴံ ေနရဴ ံဴ္ငဴံ အခ့ိနံ ို ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၁၃)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ယခု ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴ ုိ ရပံနာဵပါမယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴ ို ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊  ဒီဇငံဘာလ  ၁၃  ရ ံ (ြ ာသပေ ဵေန)ဴ 

နဳန ံ (၁၀)နာရီအခ့ိနံမ္ာ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပမ္ာ ျဖစံေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ျပနံလညံထး ံခးာပါွပီရ္ငံ။ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

ျပနံလညံ ထး ံခးာဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ အာဵလဳုဵ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရ္ငံ။ 
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ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ဒု ိယေန)ဴမ္ ံ မံဵ 

၁၃၈၀ျပညံဴဴ္စံ၊ န ံေ ာံလဆနံဵ ၆  ရ ံ 

၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ  ၁၃ ရ ံ 

[ ြ ာသပေ ဵေန ဴ] 

 ေ ာငံှ ီဵွမို ရိ္ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵခနံဵမ းငံ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴ အစီအစဲံ ို 

နဳန ံ(၁၀) နာရီအခ့ိနံ၌ စ ငံ ့ငံဵပပါသညံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵ းငံ အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်နနံဵမိုခမံဵ၊ 

ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵ  လညံဵေ ာငံဵ၊  းဲဖ ံ 

အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်ဟနံသီဦဵ၊ ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ  လညံဵေ ာငံဵ 

ေဆာငံရး ံပါသညံ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါရ္ငံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ မြ ာမီအခ့ိနံအ းငံဵ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴအာဵ  ့ငံဵပျပုလုပံမညံ 

ျဖစံပါသျဖငံဴ  ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံမ့ာဵ သ ံမ္ ံထာဵေသာေနရာမ့ာဵ းငံ ေနရာယူေပဵြ  

ပါရနံ ေလဵစာဵစးာ ပနံြ ာဵအပံပါ ယံရ္ငံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ေနရာယူျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ က ေရာ ံလာပါွပီရ္ငံ။ 

 (ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌသညံ သ ံမ္ ံထာဵေသာ စငံျမငဴံေပ်သို ဴ

က ေရာ ံေနရာယူပါသညံ။) 

 အာဵလဳုဵထုိငံဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ  ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

ဒီ ေန ဴ့ငံဵပ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴမ္ာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ

 ငံျပခ့ ံအရ အစညံဵအေဝဵသို ဴ ံေရာ ံခးငဴံရိ္ေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ 

စုစုေပါငံဵ( ၁၄၁ )ဦဵ ရိ္သညံဴအန ံ ဒီ ေန ဴအစညံဵအေဝဵ ို (၁၂၄)ဦဵ   ံေရာ ံပါ ယံ။ 

အစညံဵအေဝဵ ို    ံေရာ ံခးငဴံရိ္ေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စုစုေပါငံဵ၏(၈၇.၉၄%) 

ရိ္ွပီဵ   ံေရာ ံ ဲဴ  ုိယံစာဵလ္ယံဦဵေရဟာ သုဳဵပဳု စံပုဳထ ံ ေ ့ာံလးနံ ဲအဴ း ံ 

ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒပုဒံမ ၁၈၀( ) ဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ 

၃၄(ခ) ိုအဴရ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ 

ေြ ညာပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴအစီအစဲံေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  ရ္မံ ျဵပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ၄(ခ)အရ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴ အစီအစဲံမ့ာဵ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵထဳ ှ ို ငံျဖန ဴံေဝထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျဖန ဴံေဝထာဵေသာ အစီအစဲံအ ိုငံဵ ဆ ံလ ံ 

 ့ငံဵပျပုလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

အစညံဵအေဝဵမ  ံေရာ ံဴိုငံေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီမ္ ခးငံဴပနံြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။   ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ 

ဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄၄( )အရ ယေနအဴစညံဵအေဝဵ မ  ံေရာ ံဴိုငံ ဲဴ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအ း ံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵ ေ ာံမ ီ  

ခးငံဴပနံြ ာဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမဴံစနံွမို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ   ံေရာ ံလာ 

ြ ေသာ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံျပညံဴစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာ 
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ပဏာမ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ ယေန ဴ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ ၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ရ ံေန ဴ (ဒု ိယေန)ဴမ္ာ 

အစညံဵအေဝဵသို ဴ  ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ  နမံဴစနံွမို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ၊  

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵ ေ ာံမ ီဥ ္က ဋ္ဌျဖစံသူ   ျွနံေ ာံ  

ဦဵလငံဵေအာငံေဆး   ခးငဴံပနံြ ာဵသးာဵမ္ာ  ျဖစံပါ ယံ။  

ယေန ဴ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ာ-  

 (၁) ဦဵစုိငံဵစးဳဆိုငံဵ၊စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ  

  ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

(၂) ဦဵေဘရငံနယံ(ခ)ဦဵခငံေမာငံလးငံ၊ ေလာ ံ ုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)၊  

  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ့နံဵမာေရဵမေ ာငံဵပါသျဖငံဴ  ခးငဴံ  

  (၁) ရ ံ။  

 (၃) ဗိုလံမ္ူဵေအာငံသူခိုငံ၊  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ    

   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၂)ရ ံ။   

ယခငံ ခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငဴံ လွှ ံေ ာံ  ခးငံဴျပုထာဵသူ(၁၄)ဦဵရ္ိွပီဵ ယေန ဴ ခးငံဴပနံ 

ြ ာဵသူ (၃)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ ခးငံဴမဴဲပ့ ံ း ံသူ မရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ယေန ဴ ခးငဴံပနံြ ာဵသူ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၁၇)ဦဵအာဵ ခးငံဴအျဖစံ သ ံမ္ ံ ခးငံဴျပုေပဵဴိုငံပါရနံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ  ဵိုေသေလဵစာဵ 

စးာျဖငဴံ  ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ခးငဴံပနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို ခးငံဴျပုပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ဒီ ေနဒဴု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴ ို   ံေရာ ံခးငံဴရိ္ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေရမ္ာ (၁၄၁)ဦဵ၊ ယခငံခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငဴံျပုထာဵသ(ူ၁၄)ဦဵ၊ ယေနခဴးငံဴပနံြ ာဵသျဖငဴံ 

ခးငဴံျပုထာဵသူ (၃)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ စုစုေပါငံဵ ခးငံဴျပုထာဵသူ(၁၇)ဦဵရ္ိွပီဵ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ပါ။ 
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 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(္) နညံဵဥပေဒခးဲငယံ(၂)အရ ယခု 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ုိ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံရဲ  ဴအ ညံျပုခ့ ံရယူပါမယံ။ 

 ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ဒု ိယေန)ဴသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု 

အေျခအေန  ငံျပခ့ ံ ို အ ညံျပုရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

  (သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။   

လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ။)  

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ုိ အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာ 

ပါ ယံ။ 

ြ ယံပးငဴံျပထာဵသညံဴ ေအာ ံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵ ုိ သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ သ ံဆုိငံရာျပညံနယံအဆငဴံ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ(၅)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေျဖြ ာဵျခငံဵအစီအစဲံ ေဆာငံရး ံမ္ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။ ယခု ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၁၃)ဦဵ  ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို 

သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံအဆငံဴအဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵသးာဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ပထမဦဵစးာ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)မ ္ ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ  ပထမ 

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)။       ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံလာြ သူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာ 

ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ ျဖစံပါ ယံ။ ပထမေမဵခးနံဵအေနနဲ  ဴ

မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟုိဆိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဝမံ နံမ္ ဆိုငံဵလျဳှေေဒသသို ဴ ဆ ံသးယံထာဵေသာ 
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လမံဵအာဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံေဖာ ံလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ စပံလ့ဲံဵ ဲဴ 

ေမဵခးနံဵ ိုေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 ပထမေမဵခးနံဵအေနနဲ  ဴ မုိငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟိုဆုိငံေ ့ဵရးာအုပံစု ဆုိငံဵလျဳှေေဒသသညံ 

အဖိုဵ နံ ေ ့ာ ံမ့ ံရ နာထး ံရိ္ရာ ေဒသျဖစံွပီဵ ျမနံမာဴိုငံငဳအ း ံ ဘဏ္ဍာေငး 

အေျမာ ံအျမာဵ ရ္ာေဖးေပဵရာေဒသျဖစံပါ ယံ။ လ ံရိ္ ဆိုငံဵလျဳှေေဒသ းငံ ဵှုခငံဵသာ၊ 

စခနံဵသာ၊ ေအာငံခ့မံဵသာ၊ ္ိုေထာငံ၊ နမံဴ နိံ၊ အလယံေစ့ဵ၊ ရ္မံဵေစ့ဵ၊ န ံေမာ ံေစ့ဵ၊ 

 း ံသစံ၊ ္ဲေခ့ာငံဵ၊ ဝမံဴခုနံ၊ ဆုိငံဵလျဳှေ အစရိ္ေသာ ေ ့ဵရးာ၊ ရပံ း ံမ့ာဵ  ညံရိ္ွပီဵ 

အိမံေထာငံစု(၆၁၇)စုဴ္ငံဴ အ-မ-  ေ ့ာငံဵ(၂)ေ ့ာငံဵ၊ ေ ့ဵလ ံ ့နံဵမာေရဵ ဌာနခးဲ 

 ိုရိ္ဴွပီဵလူဦဵေရ(၄၀၀၀)ေ ့ာံ ေနထုိငံလုပံ ိုငံစာဵေသာ ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ လ ံရိ္အေျခ 

အေန းငံ ဝမံ နံမ္ ဆိုငံဵလျဳှေေဒသသို ဴ ဆ ံသးယံထာဵေသာလမံဵသညံ အရ္ညံ(၅)မိုငံခန ဴံ 

ရိ္ွပီဵ အဆငံဵအ  ံှ ီဵျခငံဵ၊  ့ဲံဵေျမာငံဵွပီဵ ေ ့ာ ံ ုဳဵ ၊ ေ ့ာ ံခဲမ့ာဵဴ္ငဴံ အလးနံ 

 စံရာမ္ ြ မံဵ မံဵျခငံဵ၊ ေခ ံအဆ ံဆ ံ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵမှုမရိ္ခဲဴသျဖငံဴ လမံဵဟူ၍သာ 

မညံ ာမ ္တ  သ ံမ္ ံဴိုငံွပီဵ ေဴး၊ မိုဵ၊ ေဆာငံဵ  စံဆယံဴဴ္စံရာသီ ာလပ ံလဳုဵ ေဒသခဳ 

ရဟနံဵရ္ငံလူ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ၊ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူေလဵမ့ာဵ ခ ံခဲပငံပနံဵစးာ 

သးာဵလာလုပံ ိုငံေနြ ရသညံ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ 

အေနျဖငံဴ ဆိုငံဵလျဳှေေဒသရိ္ ျပညံသူလူထုအ း ံ အမ္နံ  ယံလုိအပံေနေသာ ဝမံ နံ 

ဆိုငံဵလျဳှေလမံဵပိုငံဵအာဵ နီဵစပံရာ ဘ ံ့္ ံ းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ 

ရိ္/မရိ္ဴ္ငဴံ ရိ္ပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵေပဵဴိုငံမညံ ို သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ 

ဆိုငံဵလျဳှေေဒသရိ္ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵ ဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ဴှု ခံးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵရ္ူဵ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵလငံဵျမ ံ 

ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟိုဆုိငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဝမံ နံမ္ဆုိငံဵလျဳှေေဒသသို ဴ

ဆ ံသးယံထာဵေသာ လမံဵအရ္ညံ(၅)မိုငံအာဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံေဖာ ံလုပံေပဵရနံ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရမ္ နီဵစပံရာဘ ံ့္ ံ းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ 
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ရိ္/မရိ္ဴ္ငဴံ ရိ္ပါ  မညံသညံဴအခ့ိနံ းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵေပဵမညံ ုိ သိရိ္လုိပါသညံ 

ဆို ဲဴြ ယံပးငဴံျပ ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵွပီဵ လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ၊  ျွနံေ ာံ 

ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟိုဆိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဝမံ နံမ္ဆိုငံဵလျဳှေေဒသသို ဴ ဆ ံသးယံထာဵ 

ေသာ လမံဵပိုငံဵသညံ အရ္ညံ(၅/၀)မိုငံရိ္ွပီဵ လ ံရိ္လမံဵအေျခအေနမ္ာ အ  ံအဆငံဵ 

ျမငံဴမာဵွပီဵ၊ လမံဵမ့ ံဴ္ာျပငံမ္ာ ေ ့ာ ံ ုဳဵ ေ ့ာ ံခဲမ့ာဵျဖငံဴ ြ မံဵ မံဵသညဴံ လမံဵပုိငံဵ 

ျဖစံ၍ လမံဵအ ့ယံမ္ာလညံဵ(၁၀)ေပခန ဴံသာရိ္သျဖငံဴ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ ဦဵစးာအဆငဴံျမှငဴံ 

 ငံေဆာငံရး ံရနံ လုိအပံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵပိုငံဵအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ 

အဆငဴံျမှငဴံ ငံ ေဆာငံရး ံေပဵမညံဆိုပါ  ၎ငံဵလမံဵပုိငံဵေပ်ရိ္ ေ ့ဵရးာ(၁၀)ရးာမ္ အိမံေျခ 

(၆၁၅)အိမံဴ္ငဴံ လူဦဵေရ(၄၇၂၅)ဦဵ ုိ၏ဴ လူမှုစီဵပးာဵဘဝဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵ ို အေထာ ံ 

အ ူျပုဴုိငံမညံ ျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟိုဆုိငံေ ့ဵရးာ အုပံစု၊ ဝမံ နံမ္ ဆုိငံဵလျဳှေ 

ေဒသသုိ ဴ ဆ ံသးယံထာဵ ဲဴ လမံဵအရ္ညံ (၅)မိုငံအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငံဴျမှငံဴ ငံ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵအ း ံ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ

ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရး ံေပဵရနံ  ငံျပခ့ ံအေပ်မူ ညံ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ ဘဏ္ဍာေငးခးဲေဝ 

ရရိ္မှုအေပ်မူ ညံ၍လညံဵေ ာငံဵ ရနံပုဳေငးလ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ 

  ဒု ိယေမဵခးနံဵ ုိ ေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)။        ဒု ိယေမဵခးနံဵအေနနဲ  ဴ

မိုငံဵရ္ူဵရ နာေျမလုပံ း ံ  စံဴိုငံ စံပိုငံလုပံပိုငံခးငံဴဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ ဲေဴမဵခးနံဵ ိုေမဵျမနံဵ 

သးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ ျမနံမာဴုိငံငဳအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ ေ ့ာ ံမ့ ံရ နာထး ံရိ္ရာ ေဒသမ့ာဵ 

ျဖစံေသာ မုိဵ ု ံွမို ဴဴ ္ငဴံခ ္ဴတီဵွမို မဴ့ာဵ းငံ လ ံလုပံလ ံစာဵ  စံဴိုငံ စံပုိငံလုပံပိုငံခးငဴံမ့ာဵ 

ခ့ထာဵေပဵွပီဵ စ ငံ ူဵေဖာံ လုပံ ိုငံခးငဴံျပုေနွပီျဖစံေြ ာငံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ 

ေမဵျမနံဵလုိသညံမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ   ို ံဵို ံှ ီဵြ ပံစီမဳခနံခဴးဲမှုဴ္ငံဴ 

ပ ံသ ံ၍ - 

( ) မိုငံဵဵှုဵရ နာေျမအ း ံ လ ံလုပံလ ံစာဵ၊  စံဴုိငံ စံပိုငံ  ူဵေဖာံ  

  လုပံ ိုငံခးငံဴမ့ာဵ ို မညံသညဴံအခ့ိနံ းငံ စ ငံခ့ထာဵေဆာငံရး ံေပဵမညံ  

  နညံဵ။  
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(ခ)  မညံသညံဴေနရာမ့ာဵအာဵ  စံဴိုငံ စံပိုငံလုပံ း ံမ့ာဵအျဖစံ ခ့ထာဵ  

  သ ံမ္ ံေပဵမညံနညံဵ။  

(္)  စံဦဵ စံေယာ ံလျှေငံ လုပံ း ံအေရအ း ံ မညံမျှေအထိ  ေလျှော ံထာဵ  

  လုပံေဆာငံဴိုငံသနညံဵ။  

(ဃ) လုပံ း ံ စံ း ံအ း ံ ဧရိယာအ ့ယံအဝနံဵ သ ံမ္ ံခ့ ံမညံမျှေျဖစံ  

 သနညံဵ။   

(င) လုပံ း ံ စံ း ံ ေလျှော ံထာဵရယူလုပံ ိုငံဴုိငံရနံအ း ံ ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴ

ေပဵေဆာငံရမညံဴ အခးနံအခ ပမာဏ အစရိ္သညံ ို ဴို သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံေရဵ 

ဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာညီညီေအာငံ၊ သယဳဇာ ဴ္ငံဴ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံေရဵ 

ဝနံှ ီဵ။ ေလဵစာဵအပံ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံေလဴလာြ သူမ့ာဵအာဵလုဳဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳြ  

ပါေစ။ ျမနံမာဴိုငံငဳအ းငံဵမ္ာ  ခ့ငံျပညံနယံ၊ စစံ ုိငံဵ ိငုံဵေဒသှ ီဵ၊  မဴ္တေလဵ ိုငံဵေဒသ 

ှ ီဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံစ ဲဴ  ိုငံဵဴ္ငံဴျပညံနယံ (၄)ခု ို ဴးငံ ရ နာေျမမ့ာဵ ညံရိ္ွပီဵေ ာဴ 

စစံ ုိငံဵ ိငုံဵေဒသှ ီဵမ္ာ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ  ခးငဴံျပုေပဵခ့ ံနဲ  ဴ စစံ ိုငံဵ ိငံုဵ 

ေဒသှ ီဵအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ အစီအစဲံျဖငံဴ ေ ့ာ ံမ့ ံရ နာ လ ံလုပံလ ံစာဵလုပံ း ံ 

မ့ာဵ ို စ ငံခ့ထာဵေပဵဴိုငံခဲဴပါ ယံ။   ့နံသညဴံ ျပညံနယံဴ္ငဴံ  ိုငံဵမ့ာဵမ္ာ ညိှဴှိုငံဵဆဲ ျဖစံပါ 

 ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံအေနနဲဆဴိုရငံ နယံေျမအေနအထာဵအရ  းငံဵဆငံဵ ဲဴ အခ့ိနံမ္ာ 

ြ န ဴံြ ာမှုရိ္ ဲဴအ း ံ ေမဵခးနံဵ( )ျဖစံ ဲဴ မိုငံဵဵှုဵရ နာနယံေျမအ း ံ လ ံလုပံ 

လ ံစာဵ  စံဴိုငံ စံပိုငံ  ူဵေဖာံလုပံ ိုငံခးငဴံမ့ာဵ ို မညံသညံဴအခ့ိနံ းငံ စ ငံခ့ထာဵ 

ေဆာငံရး ံေပဵမညံနညံဵဆို ဲဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ေမဵခးနံဵ(ခ)ျဖစံ ဲ ဴ မညံသညံဴေနရာမ့ာဵအာဵ 

 စံဴိုငံ စံပိုငံ လုပံ း ံမ့ာဵအျဖစံ ခ့ထာဵသ ံမ္ ံ ေပဵမလဲဆို ဲဴ ေမဵခးနံဵေ းအ း ံ 

အေျဖ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ နဴဲ  ဴ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ  ဴို ဴ ညှိ ှဴိုငံဵဆဲျဖစံ ဲဴ 

အေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  
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ေမခးနံဵ(္)ျဖစံ ဲ ဴ  စံဦဵ စံေယာ ံလျှေငံ လုပံ း ံအေရအ း ံ မညံမျှေအထိ 

ေလျှော ံထာဵလုပံေဆာငံဴိုငံသနညံဵဆုိ ဲဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံလုိ ဴေ ာဴ  ညံဆဲလ ံရိ္ 

ေွှနံြ ာဵခ့ ံေ းအရ မိသာဵစု စံခု ို အမ့ာဵဆုဳဵလုပံ း ံ(၃) း ံအထိ ေလျှော ံထာဵ 

ဴိုငံမ္ာျဖစံ ဲအဴေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

ေမဵခးနံဵ(ဃ)ျဖစံ ဲ ဴ လုပံ း ံ စံ း ံ ို ဧရိယာအ ့ယံအဝနံဵ သ ံမ္ ံခ့ ံ 

အေနနဲ  ဴ လုပံ း ံ စံ း ံ ုိ (၁)ဧ လုိ ဴ လ ံရိ္မ္ာသ ံမ္ ံထာဵ ဲဴအေြ ာငံဵ ျပနံလညံ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  ေမဵခးနံဵ(င)ျဖစံ ဲ ဴ လုပံ း ံ စံ း ံ ေလျှော ံထာဵ လုပံ ိုငံရယူ 

ဴိုငံဖုိ ဴဴိုငံငဳေ ာံသို ဴေပဵေဆာငံရမညံဴ အခးနံအခ ပမာဏအေနနဲ ဴေ ာဴ  လုပံ း ံ(၁) း ံ 

(၁)ဧ အ း ံ အာမခဳစေပ်ေငး ့ပံ (၅)သိနံဵေပဵသးငံဵရမညံဟု သ ံမ္ ံထာဵ ဴဲ 

အေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

ဒီေနရာမ္ာ အလ့ဲံဵသငဴံလုိ ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံအေနနဲ  ဴ အခ့ ံ(၅)ခ့ ံသာ 

ေမဵျမနံဵထာဵေသာံလညံဵပဲ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ စ ံ ငံဘာလ ၂၆ရ ံေန ဴရ ံစးဲနဲထုဴ ံျပနံထာဵ ဲဴ 

အမိန ဴံေြ ာံျငာစာအမ္ ံ၊ ၈၆/၂၀၁၈မ္ာပါ ဲဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ သိသငဴံသိထုိ ံ 

 ဲဴ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵဆိုငံရာ ေ ာ ံဴု ံခ့ ံေ း ို အနညံဵငယံ ငံျပခးငဴံျပုပါခငံဗ့ာဵ။  

အမိန ဴံေြ ာံျငာစာရဲ အဴပုိဒံ(၁)မ္ာေ ာဴ ျပညံနယံလုပံ း ံစိစစံခ့ထာဵေပဵေရဵအဖးဲ နဴဲ  ဴ

ပ ံသ ံ ဲလုဴပံပိုငံခးငံဴေ း လုပံထဳုဵလုပံနညံဵေ း ို ေဖာံျပထာဵ ာေ းရဴပါ ယံ။ 

ေွှနံြ ာဵခ့ ံ (၃)( )မ္ာဆိုလုိရိ္ဴရငံ လ ံလုပံလ ံစာဵထု ံလုပံဖို ဴခးငံဴျပုမိန ဴံ ေလျှော ံထာဵ 

ျခငံဵနဲ  ဴစပံလ့ဲံဵ၍  ညံဆဲဥပေဒအ ိုငံဵ ျပညံေထာငံစုသယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ 

ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵဌာနနဲ ဴျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴို ဴ ညိှဴှိုငံဵသေဘာ ူခ့ ံဴ္ငဴံအညီ လုပံငနံဵ 

အ း ံခးငဴံျပုမိန ဴံသ ံ မံဵဴ္ငံဴ ြ မံဵခငံဵေစ့ဵဴှုနံဵသ ံမ္ ံွပီဵ သ ံမ္ ံ ာလအ းငံဵမ္ာ 

သ ံမ္ ံထာဵ ဲဴေစ့ဵဴှုနံဵေ း ေပဵသးငံဵွပီဵေ ာဴ ခးငဴံျပုမိန ဴံထု ံေပဵျခငံဵ သိုမဴဟု ံ ခးငံဴျပု 

မိန ဴံထု ံေပဵဖို ဴ ျငငံဵပယံျခငံဵျပုဖုိရဴနံအ း ံ ျပညံနယံေ ာံမ ီ ုိလုပံပိုငံခးငဴံ ေပဵထာဵ ာ 

ေ းရဴပါ ယံ။ေ ာံမ ီဖးဲ စဴညံဵဴိုငံေရဵအ း ံ ိုေ ာဴ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ နဴဲ  ဴ ျပညံေထာငံစု 

အစိုဵရအဖးဲ နဴဲ  ဴညှိဴှိုငံဵဆဲျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  

ေွှနံြ ာဵခ့ ံအပိုဒံ(၃)(ခ)မ္ာေ ာဴ လ ံလုပံလ ံစာဵလုပံ း ံမ့ာဵ လုပံ ိုငံခးငံဴ 

ခ့ထာဵေပဵျခငံဵအ း ံ ျမနံမာဴေ ့ာ ံမ့ ံရ နာဥပေဒအရ ျပညံေထာငံစုဝနံှ ီဵဌာန  

ထု ံျပနံသညံဴအမိန ဴံဴ္ငံဴေွှနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအာဵ ျပညံနယံေ ာံမ ီမ္ ဆ ံလ ံရညံေွှနံဵ 

လ့ ံ  ထပံဆငံဴထု ံျပနံေပဵရပါ ယံ။ အပိုဒံ (၃)(္)မ္ာေ ာဴ  ဝနံှ ီဵဌာန ေနွပီဵေ ာဴ 

သေဘာ ူသ ံမ္ ံေပဵထာဵ ဲဴ ဧရိယာထဲမ္ာ လ ံလုပံလ ံစာဵလုပံ း ံမ့ာဵအျဖစံ 
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ျပညံနယံေ ာံမ ီ  အ း ံဵုိ ံွပီဵေ ာဴ သ ံမ္ ံေပဵရပါ ယံ။ အပိုဒံ(၃) (ဃ)မ္ာ 

ေဖာံျပ ာ ေ ာဴ လုပံ း ံေ းခ့ထာဵေပဵဖိုအဴ း ံ ေရးဵခ့ယံမှုစနစံ ို ျပညံနယံ 

ေ ာံမ ီ  ဝိုငံဵဝနံဵွပီဵေ ာဴ ညိှဴှိုငံဵသ ံမ္ ံေပဵရမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

အပိုဒံ(၄)မ္ာ ေ ာဴ ေလျှော ံထာဵ ဲဴသူေ းအ း ံ ေဖာံျပထာဵ ာေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

အပိုဒံ(၄)( )မ္ာဆိုလုိရိ္ဴရငံ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရဲဴ  ဴ သေဘာ ူညီခ့ ံနဲ  ဴ ျပညံနယံလုပံ း ံ 

စိစစံခ့ထာဵေပဵေရဵအဖးဲ  ဴ ေလျှော ံထာဵ ဲဴပု္္ဂိုလံ ိုစိစစံ ဲအဴခ့ိနံမ္ာ ေဒသခဳပု္္ဂိုလံ ျဖစံရ 

ပါမယံ။အပိုဒံ(၄)(ခ)အရ ေလျှော ံထာဵ ဲဴသူ ိုယံ ိငုံလ ံမ္ ံေရဵထုိဵထာဵေသာ သ ံမ္ ံ 

 ဲဴ ေလျှော ံလွှာပုဳစဳနဲ  ဴေလျှော ံထာဵရမ္ာျဖစံပါ ယံ။ အပိုဒ(ံ၄)(္)မ္ာ ေ ာဴ ေလျှော ံလွှာနဲ  ဴ

အ ူ ပူူဵ း ဲငံျပဖုိ ဴ လုိအပံ ဲအဴခ့ ံေ း ို ေဖာံျပထာဵ ာျဖစံပါ ယံ။ ပူဵ း ဲငံျပရမ္ာ 

ေ း ေ ာဴ ဴိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵ  ံျပာဵမိ ္တ ူ၊ လုိငံစငံဓါ ံပဳု(၂)ပဳု၊ ရဲစခနံဵေထာ ံခဳစာ 

မူရငံဵ၊ အိမံေထာငံစုစာရငံဵ ၆၆/၆ မိ ္တ ူမ္နံဴ္ငံဴ ေ ့ာ ံမ့ ံရ နာ သိုမဴဟု ံ သ ္တ ု 

အှ ီဵစာဵ၊ အလ ံစာဵ၊ အေသဵစာဵ ူဵေဖာံ ထု ံလုပံခးငဴံရရိ္ထာဵသူ မဟု ံေြ ာငံဵ 

 ိုယံ ိုငံ  ိခဳဝနံခ့ ံ စ ဲဴအခ့ ံေ း ို  ုိယံ ိုငံေလျှော ံထာဵရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလျှော ံထာဵ ဲဴ ေနရာမ္ာလညံဵ ျပညံနယံေ ာံမ ီ ေနွပီဵေ ာဴ ျပညံနယံလုပံ း ံစိစစံခ့ 

ထာဵေပဵေရဵအဖးဲ  ဴေန သ ံမ္ ံေပဵထာဵေသာ ဧရိယာထဲမ္ာရိ္ ဲဴ အ း ံေ း ိုပဲ ေလျှော ံ 

ထာဵရမ္ာျဖစံပါ ယံ။ မိသာဵစု စံခု ို (၃) း ံထ ံပိုွပီဵေ ာဴ ေလျှော ံထာဵလုိမဴရပါဘူဵ။ 

စေပ်ေငးအေနနဲလဴညံဵ စံ း ံ ုိ  ့ပံငါဵသိနံဵေပဵသးငံဵရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ အဆိုျပု 

ေလျှော ံလွှာေ းေခ် ဲဴအခ့ိနံမ္ာ အခ့ိနံ ာလအ န ဴံအသ ံနဲ  ဴ ေခ်ဖိုျဴဖစံွပီဵေ ာဴ 

ေလျှော ံလွှာေ း ို သ ံမ္ ံ ဴဲရ ံအ းငံဵမ္ာ  ငံသးငံဵရမ္ာျဖစံွပီဵ  ညံဆဲျဖစံ ဲဴ 

ျပညံေထာငံစု ဥပေဒ၊ ျပညံနယံဥပေဒမ့ာဵ ိုလညံဵလုိ ံနာရမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

အပိုဒံ(၅)မ္ာ ေ ာဴ ခးငဴံျပုမိန ဴံရရိ္သူနဲပဴ ံသ ံ ဲဴ လုိ ံနာရမညဴံစညံဵ မံဵခ့ ံေ း 

 ိ ု ေဖာံျပထာဵ ာျဖစံပါ ယံ။ အပိုဒံ(၅)(ခ)မ္ာ စ ံ ိရိယာနဲပဴ ံသ ံ ဲဴ စညံဵ မံဵ 

သ ံမ္ ံခ့ ံ ိုေဖာံျပထာဵွပီဵေ ာဴ အပိုဒံ(၅)(္)မ္ာ ဓာ ုပစ္စညံဵဴ္ငံဴ ဆ ံစပံပစ္စညံဵမ့ာဵ 

အဴ္တရာယံမ္  ာဵဆီဵ ာ းယံေရဵဥပေဒအရ သ ံမ္ ံထာဵေသာ စညံဵ မံဵခ့ ံ ေ း ို 

လုိ ံနာဖိုေဴဖာံျပထာဵ ာ ိုေ းရဴမ္ာျဖစံပါ ယံ။ အပိုဒ(ံ၅)(ဃ)မ္ာ ေ ာဴ ေလျှော ံထာဵ 

 ဲဴသူ၊ လုပံပိုငံခးငဴံရ ဲဴသူ  ိုယံ ိုငံလုပံ ိုငံဖုိေဴဖာံျပထာဵွပီဵေ ာဴ အပိုဒံ(၅)(င)မ္ာ ေ ာဴ 

 ညံဆဲဥပေဒ၊နညံဵဥပေဒေ း ို လုိ ံနာဖုိ၊ဴ အပိုဒံ(၅)(စ)မ္ာေ ာဴ သ ံမ္ ံထာဵ ဴဲ 

အခးနံအခမ့ာဵဴ္ငံဴရ နာခးနံမ့ာဵ ို စနစံ  ့ေပဵေဆာငံဖို၊ဴ အပိုဒံ(၅) (ဆ)မ္ာ ေ ာဴ 

 စံဆငံဴလွှဲေျပာငံဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ လုပံ ိုငံျခငံဵမျပုဖို၊ဴ အပိုဒံ(၅)(ဇ)မ္ာ ေ ာဴ ေ ့ာ ံမ့ ံ 

ရ နာမ္အပ အျခာဵေသာ ဓာ ံသ ္တ ုမ့ာဵ ူဵေဖာံျခငံဵမျပုဖုိနဴဲ  ဴ  စံ ယံလုိ ဴ ေ း ရိ္ဴခဲဴမယံ 
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ဆိုလုိရိ္ဴရငံ သ ံဆိုငံရာ ို သ ငံဵပိုဖဴို၊ဴ  အပိုဒံ(၅)(စ့)မ္ာေ ာဴ ျပညံနယံလုပံ း ံစိစစံေရဵ 

အဖးဲ  ဴ သ ံမ္ ံထာဵေသာေွှနံြ ာဵခ့ ံေ း ို လုိ ံနာဖုိ၊ဴ အပိုဒံ(၅)(ည)မ္ာေ ာဴ 

ခးငံဴျပုမိန ဴံသ ံ မံဵ ုနံွပီဵ ဲေဴနာ ံမ္ာ သ ံ မံဵ ိုဵ ျမှငံဴျခငံဵ ုိခးငဴံျပုမေပဵဘဲနဲ  ဴခးငဴံျပုမိန ဴံ 

အသစံထု ံေပဵဴိုငံေရဵအ း ံေလျှော ံထာဵဖို၊ဴ အပိုဒံ(၅)(ဋ)မ္ာ ေ ာဴ လုပံ း ံအ းငံဵ 

မ္ာရိ္ ဲဴ သစံေ ာသစံပငံေ း ို   ံဴိုငံသမျှေခ့နံလ္ပံ၍ လုပံငနံဵလုပံ ုိငံဖို ဴေဖာံျပထာဵ ာ 

ေ းရဴမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

အပိုဒံ(၆)မ္ာ ေ ာဴ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံထိခို ံမှုမရိ္ေစေရဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံ ဲဴ  

အေသဵစိ ံစညံဵ မံဵခ့ ံေ း ို ေဖာံျပထာဵ ာျဖစံပါ ယံ။ အပိုဒံ(၆)( )မ္ာ ျမစံေခ့ာငံဵ 

နဲပဴ ံသ ံ ဲဴ စညံဵ မံဵခ့ ံ၊ အပိုဒံ(၆)(ခ)မ္ာေ ာငံ ့ေရဆငံဵလမံဵဴ္ငဴံ လျိှေုေျမာငံ၊ 

ျမစံေခ့ာငံဵမ့ာဵ၊ သဘာဝေရေဝေရလဲေ းနဲပဴ ံသ ံ ဲဴ စညံဵ မံဵခ့ ံမ့ာဵ၊ အပိုဒံ (၆) 

(္)မ္ာ ေမျှောထုိဵ၊ ပနံဵထုိဵရ္ာေဖး ဲေဴနရာမ္ာ အနညံပါ ဲဴေရေ း ို စီမဳခန ဴံခးဲဖုိ ဴိစ္စနဲ  ဴပ ံသ ံ 

 ဲဴစညံဵ မံဵခ့ ံ၊ အပိုဒံ(၆)(ဃ)မ္ာဆိုလုိရိ္ဴရငံ မုိငံဵပိ ံသိမံဵ ဲအဴခ့ိနံမ္ာ လုိ ံနာရမညံဴ 

စညံဵ မံဵခ့ ံေ း ိုေဖာံျပထာဵ ာ ိုေ းရဴမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနနဲ  ဴ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ နဴဲ  ဴ ညိှဴှိုငံဵျခငံဵ ိစ္စမ့ာဵ 

ွပီဵ ာနဲ  ဴ ဒီေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ အလုပံအ ိုငံ အခးငံဴအလမံဵရရ္ိေရဵအ း ံ သ ံဆိုငံရာ 

ွမို နဴယံေ းမ္ာ အဓိ  ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာ မုိဵမိ ံခဵိုငံနဲ  ဴ လးိုငံလငံခဵိုငံအ းငံဵရိ္ 

မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံျဖစံပါ ယံ။ သ ံဆုိငံရာနယံေျမမ္ာ လ ံလုပံလ ံစာဵလုပံ း ံမ့ာဵ 

ခ့ထာဵေပဵေရဵညှိဴှိုငံဵွပီဵ ဲအဴခ့ိနံမ္ာ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံ ဲဴအေြ ာငံဵ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)မ္ ဦဵေမာငံညို   

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵေမာငံညို ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ  ေလဴလာသူ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။   ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံ ဦဵေမာငံညို ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေမဵျမနံဵ 

သးာဵမညံဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ မုိဵမိ ံခဵိုငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ အထ ံ 

ရမံဵဘုိရးာ အစိုဵရမူလ နံဵေ ့ာငံဵ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံပါရနံ အစီအစဲံ 

ရိ္/မရိ္ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 
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 ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ေျမာ ံပုိငံဵ၊ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ အထ ံရမံဵဘိုရးာရိ္၊ အစိုဵရမူလ နံဵေ ့ာငံဵ ို 

၁၉၈၂ - ၁၉၈၃ ပညာသငံဴ္စံမ္ာ အစိုဵရမူလ နံဵေ ့ာငံဵအျဖစံ အသိအမ္ ံျပုခဳခဴဲရပါ ယံ။ 

ယခုပညာသငံဴ္စံအထိဆိုလျှေငံ (၃၆)ဴ္စံပငံျပညံဴခဲဴပါွပီ။ ေြ ဵ ုိငံဴ္ငဴံေျမစာရငံဵဦဵစီဵဌာနမ္ 

ထု ံေပဵထာဵေသာ ပုဳစဳ(၁၀၅)ပါ  (၁.၅)ဧ  ပညာေရဵပုိငံေျမလညံဵရရိ္ထာဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ 

ယခုအခ့ိနံအထိ  ုိယံထူ ုိယံထ ေ ့ာငံဵေဆာငံမ့ာဵဴ္ငံဴသာ သငံြ ာဵေနရပါ ယံ။ ဴုိငံငဳေ ာံမ္ 

 ညံေဆာ ံေပဵထာဵေသာ ေ ့ာငံဵေဆာငံမရိ္ေသဵပါ။ သုိပဴါေသာေြ ာငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမိုနဴယံ၊ အထ ံရမံဵဘိုရးာ အစိုဵရမူလ နံဵေ ့ာငံဵ 

အ း ံ ဴုိငံငဳေ ာံမ္ ထုိ ံသငံဴေသာ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ စံေဆာငံ  ညံေဆာ ံေပဵရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ လူထု ိုယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေလဵစာဵစးာ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။  ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူ 

ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ ့နံဵမာခ့မံဵသာြ ပါေစလုိ ဴ ဆုေ ာငံဵေမ ္တ ာ 

ပိုသဴရငံဵနဲ  ဴဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေမာငံညိုရဲ  ဴ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ  ညံေဆာ ံေပဵဴိုငံရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ျွနံေ ာံ ေဒါ ံ ာ 

မ့ိုဵထးနံဵမ္ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

မိုဵမိ ံခဵိုငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ ရမံဵဘုိေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ရမံဵဘုိ(ထ ံ) ေ ့ဵရးာ အေျခခဳ 

ပညာမူလ နံဵေ ့ာငံဵရိ္ (၆၀×၃၀)ေပ၊ သးပံမိုဵ အု ံညှပံ(၁)ထပံေဆာငံ (မူှ ိုေဆာငံ) ုိ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ  ့ပံ ၂၁.၆ သနံဵျဖငဴံ ရနံပုဳေငးခးဲေဝ ေဆာငံရး ံေပဵခဴဲွပီဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ အဆုိပါ ေ ့ာငံဵ းငံ ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရ စုစုေပါငံဵ ၄၀ဦဵသာ ရိ္ွပီဵ 

(၇၂×၂၂)ေပ၊ သးပံမိုဵပ့ဲံ ာ(၁)ထပံေဆာငံဴ္ငဴံ  (၆၀×၃၀)ေပ၊ အု ံညှပံ(၁)ထပံေဆာငံ 

စုစုေပါငံဵ စာသငံေဆာငံ(၂)ေဆာငံ ရိ္ေနပါသျဖငဴံ စာသငံခနံဵ လဳုေလာ ံမှု ရိ္ပါ ယံ။၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံလညံဵ (၉၀×၃၀)ေပ အု ံညှပံ(၁)ထပံ အသစံ  ညံေဆာ ံ 

ဴိုငံရနံအ း ံ မဘိမံဵွမို နဴယံရဲ  ဴ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဲံျဖငဴံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ ငံျပသးာဵ 

မညံျဖစံပါ ေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 
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ဥ ္က ဋ္ဌ။         ဆ ံလ ံွပီဵ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ဦဵစုိငံဵထးနံဵဝငံဵ 

(ခ)စိုငံဵေနာံခမံဵ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵထးနံဵဝငံဵ(ခ)စိုငံဵေနာံခမံဵ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။     အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ ယေန ဴ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း 

ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ ့နံဵမာ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ 

ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ (ံ၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဝငံဵ (ခ)စိုငံဵေနာံခမံဵ ျဖစံပါ 

 ယံ။  ျွနံေ ာံ ဒီေနေဴမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ေ ာဴ ၂၀၁၆ခုဴ္စံ အစိုဵရ၏ ရ ံ(၁၀၀) စီမဳ ိနံဵ 

အ းငံဵ ေဆာငံရး ံခဲဴေသာ ေ ့ဵရးာေျမဌာဵ္ရနံ ေဆာငံရး ံခဴဲမှုဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ၊  ျဲွ ုနံဵ 

ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေမးေ ာံေ ့ဵရးာရိ္ ေနအိမံျခဳဝငံဵမ့ာဵ ို ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၌ အစိုဵရ၏ ရ ံ(၁၀၀) 

စီမဳ ိနံဵျဖငံဴ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံ ရရိ္ေရဵေဆာငံရး ံခဲဴ ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ဒါေပမဲဴ 

 ျဲွ ုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေမးေ ာံေ ့ဵရးာ  ာဵလမံဵရဲ ေဴ ာငံဘ ံျခမံဵရိ္ ေနအိမံေျမ း ံ 

မ့ာဵ ို ယာေျမအစိ ံအပိုငံဵျဖစံေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ အဆိုပါ  ာဵလမံဵ ေ ာငံဘ ံ 

ျခမံဵရိ္ေနအိမံမ့ာဵသညံ ဴ္စံေပါငံဵ(၂၁)ဴ္စံခန ဴံ ေဆာ ံလုပံေနထုိငံခဲဴသူမ့ာဵျဖစံွပီဵ၊ ွမို နဴယံ 

အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ္ သီဵသန ဴံအမှု းမဲ့ာဵျဖငဴံ သ ံဆိုငံရာသို ဴ ဆ ံလ ံ ငံျပ ေဆာငံရး ံမညံ 

ျဖစံေြ ာငံဵလညံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍ ယေန ဴာလအထိ အစိုဵရ၏ ရ ံ(၁၀၀)စီမဳ ိနံဵအ းငံဵ (၂)ဴ္စံေ ့ာံ 

 ာလအထိ စီမဳ ိနံဵ းငံ ပါ ဝငံေသာေမးေ ာံေ ့ဵရးာ ာဵလမံဵေ ာငံဘ ံျခမံဵရိ္ ေနအိမံ 

ေျမ း ံမ့ာဵ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံရရိ္ဴိုငံေရဵအ း ံ မညံ ဲဴသုိ ဴစီစဲံေဆာငံရး ံ သးာဵမညံ ို 

သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵဌာနသုိ ဴ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိေု ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴ

ျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ  း 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵဴ္ငဴံ   ံေရာ ံလာသူမ့ာဵ 
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အာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ 

 ာဝနံယူထာဵ ဲဴ ဦဵစုိငံဵလဳုေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံ အမ္ (ံ၁)မ ္

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဝငံဵ(ခ) စိုငံဵေနာံခမံဵမ္ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ 

ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ၊  ျဲွ ုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေမးေ ာံေ ့ဵရးာရိ္ ေနအိမံျခဳဝငံဵမ့ာဵ ို ၂၀၁၆ 

ခုဴ္စံမ္စ၍ အစိုဵရ၏ ရ ံ(၁၀၀)စီမဳ ိနံဵ(၂)ဴ္စံေ ့ာံ ာလအထိ စီမဳ ိနံဵ းငံပါဝငံေသာ 

ေမးေ ာံေ ့ဵရးာ  ာဵလမံဵေ ာငံဘ ံရိ္ ေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံရရိ္ 

ဴိုငံေရဵအ း ံ မညံ ဲဴသိုစဴီစဲံေဆာငံရး ံေပဵမညံ ို သိရိ္လုိသညဴံေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံ၍ 

ေအာ ံပါအ ိုငံဵျပနံလညံေျဖြ ာဵေပဵမ္ာျဖစံပါ ယံ- 

ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ၊  ျဲွ ုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေမးေ ာံေ ့ဵရးာအာဵ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုဴ္စံ 

ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵေရဵစီမဳခ့ ံအရ ေျမျပငံ းငံဵဆငံဵ  ိုငံဵ ာစိစစံခဲဴရာ မူလ 

ရးာေျမ(၄၄.၇၃)ဧ ရိ္ွပီဵေ ာဴ  စို ံပ့ိုဵေျမ(၂၂.၁၃)ဧ ဴ္ငဴံ အျခာဵေျမ(၄.၀၀)ဧ ၊ စုစုေပါငံဵ 

(၇၀.၈၆)ဧ ရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ေနအိမံျခဳဝငံဵ(၁၃၁) း ံ  ိုငံဵ ာရရိ္ခဲဴွပီဵ မူလရးာေျမ 

(၄၄.၇၃)ဧ အ းငံဵရိ္ ေနအိမံျခဳဝငံဵ (၈၉)  း ံအာဵ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံ ထု ံေပဵခဲဴွပီဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

ေမးေ ာံေ ့ဵရးာ ာဵလမံဵေ ာငံဘ ံျခမံဵ းငံ စို ံပ့ိုဵေျမဧရိယာ(၂၂.၁၃)ဧ  

ရိ္ွပီဵ အဆိုပါေျမဧရိယာအ းငံဵမ္  ာဵလမံဵ၊ လ္ညံဵလမံဵဴ္ငံဴ စ ံမှုေျမင္ာဵ္ရနံ 

ေလျှော ံထာဵရမညဴံ ေျမဧရိယာမ့ာဵအာဵ ခ့နံလ္ပံ၍  ့နံရိ္သညဴံ ေျမဧရိယာ (၁၇.၂၉)ဧ အာဵ 

ေမးေ ာံေ ့ဵရးာေန ဦဵလာဘပါ(၄၂)ဦဵမ္ ေ ့ဵရးာေျမအျဖစံ အသုဳဵျပုရနံ လယံယာေျမ 

အျခာဵနညံဵအသုဳဵျပုခးငဴံ ေလျှော ံထာဵခဲဴရာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ လယံယာေျမမ္ စံပါဵ 

လယံယာေျမအာဵ အျခာဵနညံဵျဖငံဴ အသုဳဵျပုရနံခးငဴံျပုမိန ဴံ အမိန ဴံအမ္ ံ (၁၆/၂၀၁၇) ျဖငဴံ 

ခးငံဴျပုေပဵခဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။ 

၎ငံဵေျမေနရာရိ္ ေနအိမံျခဳဝငံဵ း ံ (၄၂) း ံအာဵ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံရရိ္ေရဵ 

အ း ံ ဦဵလာဘပါ(၄၂)ဦဵမ္ ေလျှော ံထာဵွပီဵျဖစံပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ယငံဵေျမ း ံ (၄၂) း ံ 

သညံ လာဵဵှိုဵ-မဴ္တေလဵ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵေဘဵ းငံ  ညံရိ္ပါေသာေြ ာငံဴ လမံဵေျမ 

ဧရိယာဴ္ငဴံ လး ံ ငံဵမှု ရိ္/မရိ္ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵဴိုငံေရဵလုပံငနံဵအဖးဲ ၊ဴ လမံဵ 

ဦဵစီဵဌာန ို ဴဴ ္ငဴံ  းငံဵဆငံဵစိစစံွပီဵ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵဴိုငံေရဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံ 

ရိ္ပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ျပနံလညံေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါသညံ။ အာဵလဳုဵ 

 ိ ုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 
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ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ္ ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵညီေလဵခ့မံဵ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵညီညီ(ခ) ဦဵညီေလဵခ့မံဵ၊ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၂)။     ေလဵစာဵအပံ 

ပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ပငံဵ ယွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ဒီ ေန ဴျွနံေ ာံ  ငံျပေဆးဵေဴးဵသးာဵမ္ာ ေ ာဴ  

ျမနံမာဴိုငံငဳမ္ာ ေလဴလာဆနံဵစစံခ့ ံအရ မ ္ဴတေလဵ၊ လာဵဵှိုဵ၊ ေမာံလွမိုငံွမို နဴယံ ို ဴးငံ 

အသညံဵေရာငံ အသာဵဝါဘီပုိဵဴ္ငဴံစီပုိဵျဖစံပးာဵမှုဴှုနံဵထာဵ အမ့ာဵဆုဳဵျဖစံေန ယံလုိ ဴ သိရပါ 

 ယံ။  အသညံဵေရာငံအသာဵဝါေရာ္ါဟာ  စံ မ္ဘာလဳုဵ ူဵစ ံပ့ဳပဴးာဵမှုဴှုနံဵ ျမနံဆနံလ့ ံ 

ရိ္ွပီဵေ ာဴ  ူဵစ ံမ္နံဵမသိလုိ ံပါ  အခ့ိနံမေရးဵ အသ ံဆုဳဵဵှုဳဵဴုိငံ ာျဖစံ ဲအဴ း ံ 

ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ- 

ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ွမို နဴယံအသီဵသီဵ းငံ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ေအာ ံ ိဘုာလမ္ 

စ ငံ၍ အသညံဵေရာငံ အသာဵဝါ ဗုိငံဵရပံစံပုိဵမ့ာဵ  ူဵစ ံျပနံပဴးာဵျခငံဵမရိ္ေအာငံ  ာ းယံ 

ျခငံဵ၊ ပညာေပဵ ေဟာေျပာပးဲမ့ာဵ ို ွမို ေဴပ်မ္ ေ ့ဵရးာမ့ာဵအထိ ျပုလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ 

မရိ္ ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ပငံဵ ယွမိုနဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ေံ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵရဲ  ဴ အသညံဵေရာငံ 

အသာဵဝါ ဗိုငံဵရပံစံပိုဵမ့ာဵ  ူဵစ ံျပနံပဴးာဵျခငံဵ မရိ္ေအာငံ  ာ းယံျခငံဵ၊ ပညာေပဵ 

ေဟာေျပာပးဲမ့ာဵ ို ွမို ေဴပ်မ္ ေ ့ဵရးာမ့ာဵအထိ ျပုလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ေမဵခးနံဵ ို 

ဆ ံလ ံ ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ွမို နဴယံအသီဵသီဵ းငံ  ေလဵမ့ာဵအာဵ   ့နံဵမာေရဵဴ္ငဴံ 

အာဵ စာဵဝနံှ ီဵဌာနမ္ ခ့မ္ ံထာဵေသာ ပဳုမ္နံ ာ းယံေဆဵထုိဵ၊ ေဆဵ ို ံျခငံဵ အစီ 

အစဲံအရ  ေလဵ အသ ံ(၂)လ၊(၄)လဴ္ငံဴ(၆)လ ို ဴးငံ ငါဵမ့ိုဵစပံ ာ းယံေဆဵ ုိ 

(၂၀၁၂)ခုဴ္စံမ္စ၍ ယေနထိဴထုိဵဴ္ဳေပဵလ့ ံ ရိ္ပါသညံ။ ၄ငံဵငါဵမ့ိုဵစပံ  ာ းယံေဆဵ းငံ 

အသညံဵေရာငံဝါ(ဘ)ီ  ာ းယံေဆဵပါဝငံွပီဵ ျဖစံပါသညံ။ ထုိျဴပငံ ၂၀၁၆ခုဴ္စံ၊ ေအာ ံ ို 
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ဘာလမ္စ၍ ေမးဵ ငံဵစ ေလဵမ့ာဵ ို ေမးဵေမးဵွပီဵခ့ငံဵ (၂၄)နာရီအ းငံဵ Hepatitis B 

Birth dose  ာ းယံေဆဵ ိုလညံဵ ထုိဵဴ္ဳေပဵလ့ ံ ရိ္ပါသညံ။ ျပညံနယံ ုသေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနမ္ ွမို နဴယံေဆဵဵုဳမ့ာဵအာဵလဳုဵ းငံ ေဆဵဵဳု  ံလူနာမ့ာဵအာဵ အသညံဵေရာငံ အသာဵဝါ 

(ဘ)ီပုိဵ စစံေပဵဴိုငံရနံ Test Kit မ့ာဵ ို ေဝင္ထာဵွပီဵျဖစံပါသညံ။ ျပညံနယံျပညံသူ ဴ

 ့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနအေနျဖငဴံ ွမို နဴယံဴ္ငဴံ ေ ့ဵရးာမ့ာဵသို ဴ  းငံဵဆငံဵေဆာငံရး ံမှုမ့ာဵ 

ျပုလုပံရာ းငံ အခါအာဵေလ့ာံစးာ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါဗုိငံဵရပံစံေရာ္ါပိုဵ ူဵစ ံပ့ဳ ဴဴ ္ဳပဳုဴ၊ 

 ေလဵမ့ာဵအာဵ  ာ းယံေဆဵထုိဵဴ္ဳေပဵရနံ အေရဵှ ီဵပုဳ၊ ေရာ္ါမ ူဵစ ံေအာငံ ေနထုိငံ 

စာဵေသာ ံနညံဵမ့ာဵအာဵ ျပညံသူမ့ာဵအြ ာဵ ပညာေပဵေျပာြ ာဵျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံ 

လ့ ံရိ္ပါသညံ။ 

ပငံဵ ယွမို ဴးငံ ပရဟိ အဖးဲ ဝဴငံ (၁၂၃၃)ဦဵအာဵ ၂၀၁၆ခုဴ္စံ၊ ဴိုဝငံဘာလမ္ ၂၀၁၇ 

ခုဴ္စံ၊ ဇနံနဝါရီလအ းငံဵ းငံ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါ(ဘ)ီပုိဵ စစံေဆဵျခငံဵဴ္ငံဴ  ာ းယံ 

ေဆဵထုိဵေပဵျခငံဵမ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံခဲဴပါသညံ။ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဴိုဝငံဘာလမ္စ၍ ပငံဵ ယ 

ွမို နဴယံအ းငံဵရိ္  ိုယံဝနံေဆာငံဴ္ငဴံ ေသးဵလ္ူရ္ငံ စုစုေပါငံဵ (၂၀၀၀)ဦဵ ုိ (HIV ၊ Hepatitis 

B၊ Hepatitis C) စစံေဆဵေပဵရနံဴ္ငံဴ Hepatitis B  ာ းယံေဆဵထုိဵရနံ ပု ္္ဂလိ  

အလ္ူရ္ငံမ္ ရရိ္ေသာအလ္ူေငးမ့ာဵဴ္ငံဴ စီစဲံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံ 

ပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံ ပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)မ္ ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ ၊ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ 

ျပညံနယံ ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ျပညံနယံစာရငံဵစစံခ့ုပံ၊ ဥပေဒခ့ုပံဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာ 

နဳန ံခငံဵပါလုိ ဴ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵရငံဵဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ သိ ္ဴနီွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒ 

နယံအမ္ ံ(၁)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံမေမဵျမနံဵမညံဴေမဵခးနံဵ ေ ာဴ သိဴ္နီွမို နဴယံ၊ စစံဆငံေရဵဴ္ငဴံ းပံ ဲေရဵဦဵစီဵဌာနခ့ုပံ၊ 

အမ္ ံ(၁၆)ေရ္  ဴ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵေပ် းငံ ခရီဵသးာဵမိဘျပညံသူမ့ာဵ၏ အသ ံ 

အဴ္တရာယံျဖစံေစသညံဴ ေပပါပုဳဵမ့ာဵ ာဵဆီဵထာဵျခငံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 
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သိ ္ဴနီွမို နဴယံ းငံ စစံဆငံေရဵဴ္ငဴံ းပံ ဲေရဵဦဵစီဵဌာနခ့ုပံ ၊ အမ္ ံ(၁၆)မ္ ျပညံသူ 

ျပညံသာဵမ့ာဵ၏ အသ ံအုိဵအိမံစညံဵစိမံမ့ာဵ ို  ာ းယံရနံ ပံစးဲေနထုိငံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

“ ပံမေ ာံသာအမိ၊ ပံမေ ာံသာအဖ” ဟူေသာေဆာငံပုဒံအ ိုငံဵ မိဘ ိုသဴညံ သာဵ 

သမီဵမ့ာဵ ိ ု အ ့ငဴံစာရိ ္တ ေ ာငံဵမးနံရနံ သးနံသငံဆဳုဵမေပဵျခငံဵ၊ ေ ာငံဵမးနံေသာ အ ့ိုဵ 

ရလာဒံမ့ာဵျဖစံေစရနံ လမံဵေွှနံေပဵျခငံဵ၊ ေဘဵအဴ္တရာယံမ ့ေရာ ံေစရနံ  ာ းယံ 

ေစာငဴံေရ္ာ ံေပဵျခငံဵ စသညံဴဝ ္တ ရာဵမ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံေပဵရနံ  ာဝနံရိ္သညံဟု နာဵလညံ 

သေဘာေပါ ံထာဵပါ ယံ။ ယခုအခ့ိနံမ္ာေ ာဴ “ျပညံသူသာအမိ၊ျပညံသူသာအဖ” ဟု 

ေျပာငံဵလဲ သုဳဵဴှုနံဵေနသညံ ိုလညံဵေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။   ဲဴသို ဴ ေျပာငံဵလဲသုဳဵ ှဴုနံဵျခငံဵသညံ 

လညံဵျပညံသူမ့ာဵ၏အ ့ိုဵ ို ဦဵထိပံပနံဆငံေဆာငံရး ံေနျခငံဵ ျဖစံေသာေြ ာငံဴ 

ဝမံဵေျမာ ံ ္ုဏံယူမိပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၏ 

လမံဵမ ှ ီဵမ့ာဵဥပေဒအခနံဵ(၅)၊ ပုဒံမ ၉၊ ပုဒံမခးဲငယံ(္)၌ လမံဵမှ ီဵေပ် းငံ သးာဵလာ 

မှု ုိ အေဴ္ာငဴံအယ္ ံေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊ ေဘဵအဴ္တရာယံေသာံလညံဵေ ာငံဵ ျဖစံေစမညံဴ 

ပစ္စညံဵ ို  မငံထာဵရ္ိပါ  ျပစံမှုျပစံဒဏံေျမာ ံေြ ာငံဵ ုိလညံဵ အ ိအလငံဵ ေဖာံျပ 

ထာဵပါ ယံ။  ပံနယံနိမိ ံအ းငံဵလဳုျခုဳေရဵအရထာဵရ္ိရနံ လုိအပံသညံဆိုပါ  

သဳဆူဵှ ိုဵျဖငံဴ ျပုလုပံထာဵသညဴံေဘလီမ့ာဵ ို ည းငံခ့ထာဵွပီဵ မန ံ းငံျပနံလညံသိမံဵ 

သညံဴစနစံ ုိလညံဵ အျခာဵွမို နဴယံ းငံ  ့ငဴံသုဳဵေနသညံ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ထုိစနစံ ုိ 

 ့ငဴံသုဳဵပါ  ခရီဵသးာဵ ျပညံသူမ့ာဵ၏အသ ံအဴ္တရာယံ ို ထိခို ံမညံမဟု ံေြ ာငံဵ ို 

လညံဵ အြ ဳျပု  ငံျပအပံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵေပ်ရိ္ ေပပါပဳုဵမ့ာဵထဲ းငံ ျဗုနံဵထညဴံွပီဵ 

ဴ္စံေပါ ံေအာငံ  ာဵဆီဵထာဵသညံ ို ဖယံရ္ာဵေပဵပါရနံဴ္ငဴံ စ. .ခ(၁၆)ေရ္ ဴးငံ   ိစ္စ 

ေြ ာငဴံ Accident(၂)ှ ိမံ ျဖစံခဴဲွပီဵ မ ံလ(၁၃)ရ ံေန ဴးငံ ျဖစံပးာဵသညဴံ Accident မ္ာ 

ယာဲံေနာ ံလုိ ံ စံဦဵ အသ ံဆဳုဵဵှုဳဵခဲဴွပီဵ ယာဲံမ့ာဵပ့ ံစီဵခဲဴေြ ာငံဵ ိုလညံဵ လဳုျခုဳေရဵ 

ဴ္ငံဴနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵထဳသို ဴ  ျွနံမ ိုယံ ိုငံ ဝနံှ ီဵဵဳုဵခနံဵ းငံ စ ံ ငံဘာလ (၃) 

ရ ံေန ဴးငံ ေဆးဵေဴးဵ ငံျပထာဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵေပ် းငံ  ာဵဆီဵ 

ထာဵသညဴံ အဆိုပါေပပါပဳုဵမ့ာဵေြ ာငဴံ ခရီဵသးာဵမိဘျပညံသူမ့ာဵ၊  ာဵသမာဵမ့ာဵ   Social 

Media မ့ာဵ းငံအှ ိမံှ ိမံ ငံခဲဴေသာံလညံဵ ဴုိဝငံဘာလ ၂၀ ရ ံေနအဴထိ ိုငံ ဖယံရ္ာဵ 

ေပဵျခငံဵမရိ္သညံ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ အဆိုပါျဗုနံဵထညဴံွပီဵ ျပညံေထာငံစု 

လမံဵမှ ီဵေပ် းငံ  ာဵဆီဵထာဵသညံဴ  ေပပါပဳုဵမ့ာဵ ို ဖယံရ္ာဵေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ 

ဴ္ငံဴရိ္ပါ  မညံသညံဴေနရဴ ံ းငံ ဖယံရ္ာဵေပဵမညံနညံဵ။ မရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငဴံနညံဵ 
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စသညံ ို ဴို သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ခရီဵသးာဵမိဘျပညံသူမ့ာဵဴ္ငံဴ ထိခို ံနစံနာသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာျဖငံဴ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံရင္ံ။ အာဵလဳုဵ ုိ 

ေ ့ဵဇူဵ  ငံပါ ယံရင္ံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵ ဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံ၏ 

 ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ပဏာမဦဵစးာ ဴှု ံခးနံဵ 

ဆ ံသအပံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ 

သိ ္ဴနီွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ 

မ္ ေမဵျမနံဵလာ ဲ ဴသိဴ္နီွမို နဴယံ၊ အမ္ ံ(၁၆)၊ စစံဆငံေရဵ းပံ ဲမှုဌာနခ့ုပံေရ္  ဴ ျပညံေထာငံစု 

လမံဵမှ ီဵေပ် းငံ အသ ံအဴ္တရာယံျဖစံေစသညဴံ ေပပါပဳုဵမ့ာဵ  ာဵဆီဵထာဵျခငံဵ ို 

ဖယံရ္ာဵေပဵရနံ အစီအစဲံရိ္/မရိ္ဴ္ငံဴ ရိ္ပါ  မညံသညံဴေနရဴ ံ းငံ ဖယံရ္ာဵေပဵ မညံနညံဵ။ 

မရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငံဴ မဖယံရ္ာဵေပဵဴိုငံသညံ ို သိရိ္လုိပါသညံဆုိသညဴံ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံပ ံသ ံ၍ ျွနံေ ာံလဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵ လ္ဦဵမ္ 

ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ သိ ္ဴနီ 

ွမို နဴယံ၊ အမ္ ံ(၁၆) စစံဆငံေရဵ းပံ ဲမှုဌာနခ့ုပံ၊ အမ္ ံ(၁)္ိ ံေရ္  ဴ မူဆယံ-လာဵဵှိုဵ 

ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵ ခန ဴံမ္နံဵေျမပုဳေွှနံဵ (LF-922739)ေပ် းငံ အ ာဵအဆီဵ 

အျဖစံထာဵရ္ိေသာ ေပပါပုဳဵမ့ာဵအာဵ ၄-၁၂-၂၀၁၈ ရ ံေန ဴ ၀၈၀၀ နာရီအခ့ိနံ းငံ ဖယံရ္ာဵ 

ရ္ငံဵလငံဵေပဵွပီဵျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္ ဦဵစုိငံဵလဳု   

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳု ၊ မုိငံဵ ုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)။  အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ  ံေရာ ံ 

လာြ  ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ  ုိယံစိ ံဴ္စံျဖာ ့နံဵမာ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ္ါရဝ 

ျပုအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ္ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလဳု ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမညံဴ 
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ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ ေနစဴာဵလေပဵစနစံနဲ ဴိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာစာေပ သငံြ ာဵေပဵမညံဴ ဆရာ/ 

ဆရာမမ့ာဵ ခန ဴံထာဵေရဵဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵ ဲေဴမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ိုငံဵရငံဵသာဵေဒသမ္ာရိ္ ဲဴ အေျခခဳပညာေ ့ာငံဵမ့ာဵမ္ာ စာေပ 

သငံြ ာဵေန ဲဴ  ိုငံဵရငံဵသာဵ ေ ့ာငံဵသာဵမ့ာဵအ း ံ သ ံဆိုငံရာ  ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပ 

သငံြ ာဵဴိုငံရနံ  ိုငံဵရငံသာဵဘာသာ ျွမံဵ ့ငံ ဲဴ ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵ ို ေနစဴာဵလေပဵ 

စနစံျဖငဴံ ဴိုငံငဳေ ာံ ခနံထဴာဵဴိုငံေရဵ ေလျှော ံလွှာေခ်ေ ာဴမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ပညာ 

အရညံအခ့ငံဵ   ုိဵ နံဵေအာငံအျပငံ အျခာဵအရညံအခ့ငံဵသ ံမ္ ံခ့ ံေ းလညံဵ ရိ္ပါ 

ေသဵ ယံ။ သ ံမ္ ံထာဵ ဲဴ အရညံအခ့ငံဵမ့ာဵအရ ေ ့ာငံဵဆရာ/ဆရာမ မလဳုေလာ ံ ဴဲ 

 ျွနံေ ာံ ို ဴ မုိငံဵ ိုငံွမို နဴယံလုိ ွမို နဴယံမ့ာဵအ း ံ အထူဵသငဴံေ ာံလ္ပါေြ ာငံဵ  

ထုိအစီအစဲံ ို လှို ံလဲ္စးာှ ိုဆိုပါေြ ာငံဵသိေစအပံပါ ယံ။ သိုပဴါေသာံလညံဵ အဆိုပါ 

ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵ ို ေ ့ာငံဵ ိငုံဵမ္ာ ခန ဴံထာဵေပဵဴိုငံမှုမရိ္ျခငံဵ၊ သ ံဆိုငံရာ သငံြ ာဵမညံဴ 

 ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာ ုိလညံဵ  ျွမံဵ ့ငံမှုမရိ္ျခငံဵစသညံဴ အာဵနညံဵခ့ ံမ့ာဵမရိ္ေစေရဵ 

သ ံဆိုငံရာ စာေပဴ္ငဴံယဲံေ ့ဵမှုေ ာံမ ီရဲ ေဴထာ ံခဳခ့ ံရယူရမ္ာျဖစံသလုိ ခန ဴံထာဵရာ 

မ္ာလညံဵ သငံြ ာဵသညံဴေ ့ာငံဵမ္ာ သငဴံေ ာံသညဴံ ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပ ုိ သငံြ ာဵဴိုငံဖို ဴ

သ ံဆိုငံရာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံညိှဴှိုငံဵသငံဴပါ ယံ။ ဘာေြ ာငံဴလဲဆိုေ ာဴ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဟာ မိမိမဲဆ ္ဴဒနယံထဲ  လုိအပံခ့ ံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို မ့ ံေျခ 

မျပ ံေစာငဴံြ ညံဴေနရ ဲဴအ း ံေြ ာငဴံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ  မိုငံဵ ုိငံမ္ာဆိုရငံ 

 ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာစ ာဵသငံ ဆရာမမ့ာဵဟာ ွမို နဴဲ နီဴဵ ဲေဴ ့ာငံဵေ းမ္ာ စုပုဳေနြ ွပီဵ 

ေ ာငံေပ်ေ ့ဵရးာ ဆရာ/ဆရာမ မလဳုေလာ ံ ဲဴ ရးာေ ့ာငံဵေ းမ္ာေ ာဴ ခပမံ့ာဵမ့ာဵ 

မေ းရဴပါဘူဵ။ ထုိေြ ာငဴံအေျခခဳစာသငံေ ့ာငံဵမ့ာဵမ္ာ သ ံဆုိငံရာ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵ၏ 

စာေပသငံြ ာဵမှု ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵအာဵ ေနစဴာဵလေပဵစနစံျဖငံဴ ခန ဴံထာဵရာ းငံ သ ံမ္ ံ 

ထာဵသညံဴ အရညံအခ့ငံဵအျပငံ သငံြ ာဵေပဵမညဴံ သ ံဆိုငံရာ  ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပ ုိ 

 ျွမံဵ ့ငံမှု ရိ္/မရိ္ စစံေဆဵေပဵရနံဴ္ငဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵရ္ိရာ ွမို နဴယံ ိငုံဵမ္ စာသငံ 

ေ ့ာငံဵမ့ာဵ းငံ ခနံထဴာဵေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။  ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌ 

ှ ီဵဴ္ငဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵလဳုရဲ  ဴ  ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာစာေပ သငံြ ာဵ 
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ရနံ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵအာဵ ေနစဴာဵလေပဵစနစံျဖငဴံ ခနံထဴာဵရာ းငံ သ ံမ္ ံထာဵသညံဴ 

အရညံအခ့ငံဵအျပငံ သငံြ ာဵေပဵမညဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပ ုိ  ျွမံဵ ့ငံမှု ရိ္/ မရိ္ စစံေဆဵ 

ေပဵရနံဴ္ငဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵရ္ိရာ ွမို နဴယံ ိငုံဵမ္ စာသငံေ ့ာငံဵမ့ာဵ းငံ ခနံထဴာဵေပဵရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ေမဵခးနံဵ ို ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ) းငံ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသငံဴ္စံ၌  ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာ 

စာေပသငံြ ာဵေနေသာ ွမို နဴယံမ့ာဵရ္ိ ေ ့ာငံဵမ့ာဵသို ဴ ေနစဴာဵလေပဵ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ ုိ 

နဝမ နံဵမ္ ဘးဲ ရဴအထိ ပညာအရညံခ့ငံဵရိ္ေသာ အသ ံ(၁၈)ဴ္စံမ္ (၃၅)ဴ္စံေအာ ံ ေဒသခဳ 

 ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပဴ္ငံဴဘာသာစ ာဵ  ျွမံဵ ့ငံသူမ့ာဵ ို (၃၂၁)ဦဵ ခနံထဴာဵေပဵခဲဴွပီဵ 

လ ံရိ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ းငံ (၃၀၇)ဦဵျဖငဴံ သငံြ ာဵေပဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

ေ ာငံှ ီဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၃)ဦဵ၊ ပအုိဝံဵ(၂၀)ဦဵ၊ ဟိုပဳုဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၄)ဦဵ၊ ပအုိဝံဵ 

(၁၃)ဦဵ၊ ေညာငံေရွှွမို နဴယံ းငံပအုိဝံဵ(၂)ဦဵ၊ ဆီဆိုငံွမို နဴယံ းငံ ပအုိဝံဵ(၃)ဦဵ၊ ပငံေလာငံဵ 

ွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၆)ဦဵ၊ ပအုိဝံဵ(၃၄)ဦဵ၊ ဖယံခဳုွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၁၆)ဦဵ၊ ပအုိဝံဵ (၂)ဦဵ၊ 

 ယနံဵ(၆၇)ဦဵ၊  ယာဵ(၃)ဦဵ၊  ေယာ(၁)ဦဵ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၂)ဦဵ၊  းနံဟိနံဵ 

ွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ (၁၆)ဦဵ၊ ေ ့ဵသီဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၅၁)ဦဵ၊ မုိငံဵ ိုငံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၂၂) 

ဦဵ၊ ပေလာငံ(၁)ဦဵ၊ မုိငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၂၀)ဦဵ၊ နမံဴစနံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၃)ဦဵ၊ 

ပအုိဝံဵ(၁)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၁)ဦဵ၊ မုိဵနဲွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၁၀)ဦဵ၊ လငံဵေခဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ 

(၆)ဦဵ အသီဵသီဵ ခနံထဴာဵေပဵပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ) းငံ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသငံဴ္စံ၌  ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာ 

စာေပ သငံြ ာဵေနေသာ ွမို နဴယံမ့ာဵရ္ိ ေ ့ာငံဵမ့ာဵသို ဴေနစဴာဵလေပဵ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ ို 

နဝမ နံဵမ္ ဘးဲ ရဴအထိ ပညာအရညံခ့ငံဵရိ္ေသာ အသ ံ(၁၈)ဴ္စံမ္ (၃၅)ဴ္စံေအာ ံ ေဒသခဳ 

 ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပဴ္ငံဴဘာသာစ ာဵ  ျွမံဵ ့ငံသူမ့ာဵ ို (၃၃၈)ဦဵ ခနံထဴာဵေပဵခဲဴွပီဵ 

လ ံရိ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ  းငံ (၃၁၄)ဦဵျဖငဴံ သငံြ ာဵေပဵလျှေ ံရိ္ပါ ယံ။ 

လာဵဵှိုဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၂၅)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၂)ဦဵ၊ သိဴ္နီွမို နဴယံ  းငံ ရ္မံဵ(၁၇)ဦဵ၊ 

 နံယဴနံဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၄၇)ဦဵ၊ မုိငံဵရယံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၃၀)ဦဵ၊ မူဆယံွမို နဴယံ းငံ 

ရ္မံဵ(၂)ဦဵ၊  ခ့ငံ (၅)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၂)ဦဵ၊ နမဴံခမံဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၃)ဦဵ၊  ခ့ငံ (၃)ဦဵ၊ 

ပေလာငံ(၁)ဦဵ၊ လီဆူ(၁)ဦဵ၊  း ံခိုငံွမို နဴယံ းငံ  ခ့ငံ(၈)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၃)ဦဵ၊ ေ ့ာ ံမဲ 

ွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၂၆)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၇)ဦဵ၊ လီဆူ(၁)ဦဵ၊ သီေပါွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ (၃၅)ဦဵ၊ 

လီဆူ(၂)ဦဵ၊ ေနာငံခ့ိုွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၁)ဦဵ၊ နမ္မ ူွမို နဴယံ းငံ  ရ္မံဵ(၁၂)ဦဵ၊ ပေလာငံ 

(၅)ဦဵ၊ နမဴံဆနံွမို နဴယံ းငံ ပေလာငံ(၁၄)ဦဵ၊ မိုဵမိ ံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၃၁)ဦဵ၊  ခ့ငံ (၁၆) 
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ဦဵ၊ လီဆူ(၅)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၂)ဦဵ၊ မနံ ုဳွ မို နဴယံ းငံ  ခ့ငံ (၁)ဦဵ၊ ပေလာငံ(၇)ဦဵ အသီဵသီဵ 

ခနံထဴာဵပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ) းငံ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသငံဴ္စံ၌  ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာ 

စာေပ သငံြ ာဵေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမဦဵေရ(၁၁၆)ဦဵ ရိ္သညံဴအန ံ နဝမ နံဵမ္ ဘးဲ ရဴအထိ 

ပညာအရညံခ့ငံဵရိ္ေသာ အသ ံ(၁၈)ဴ္စံမ္ (၃၅)ဴ္စံ ေအာ ံ ေဒသခဳ  ိုငံဵရငံဵသာဵစာေပဴ္ငဴံ 

ဘာသာစ ာဵ  ျွမံဵ ့ငံသူမ့ာဵမ္ ေနစဴာဵလေပဵ (TA)ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ(၁၄)ဦဵ ခနံထဴာဵ 

ေပဵခဲဴပါ ယံ။ လ ံရိ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ းငံ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၂၁)ဦဵဴ္ငဴံ 

အသစံထပံမဳ သငံြ ာဵေသာဦဵေရ (၈၈)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ (၁၉၅)ဦဵ သငံြ ာဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၈)ဦဵ၊ အာခါ(၁၁)ဦဵ၊ လာဵဟူ (၄)ဦဵ၊ မိုငံဵယနံဵွမို နဴယံ းငံ 

ရ္မံဵ(၈)ဦဵ၊ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၂)ဦဵ၊ လာဵဟူ(၃)ဦဵ၊ မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ းငံ အာခါ 

(၂)ဦဵ၊ လာဵဟူ(၁၈)ဦဵ၊  ခ့ငံ(၁)ဦဵ၊ မ ံမနံဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၇)ဦဵ၊ လာဵဟူ(၂၈)ဦဵ၊ 

“ဝ”ဘာသာ(၈)ဦဵ၊ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၁၈)ဦဵ၊ အာခါ(၁)ဦဵ၊ လာဵဟူ(၂၂)ဦဵ၊ 

 ာခ့ီလိ ံွမို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ(၃)ဦဵ၊ အာခါ(၂၀)ဦဵ၊ လာဵဟူ(၁)ဦဵ၊ မိုငံဵ ုဳွ မို နဴယံ းငံ ရ္မံဵ 

(၁၆)ဦဵ၊ လာဵဟူ(၁၄)ဦဵ အသီဵသီဵသငံြ ာဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

၎ငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၏ သငံြ ာဵေပဵမညဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵ ဘာသာစာေပ  ျွမံဵ ့ငံမှု 

ရိ္/မရိ္ ို သ ံဆိုငံရာ  ိုငံဵရငံဵသာဵ ဘာသာစာေပယဲံေ ့ဵမှု အဖးဲ ဴဴ ္ငံဴ ွမို နဴယံပညာေရဵမ္ူဵ 

 ို ဴပူဵေပါငံဵ၍ ဴ္စံစဲံ စစံေဆဵေပဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငံဴ္စံ းငံ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵရ္ိရာ ွမို နဴယံ ိငုံဵရိ္ စာသငံေ ့ာငံဵ 

မ့ာဵ းငံ  ိုငံဵရငံဵသာဵဘာသာစာေပသငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ အသစံခနံထဴာဵေပဵရနံ 

ေွှနံြ ာဵခ့ ံမရိ္ေသဵပါဘူဵ။ ရိ္ပါ  ွမို နဴယံမ့ာဵသို ဴ ေလျှော ံလွှာမ့ာဵ ေခ်ယူွပီဵ အေျခခဳ 

ပညာဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံသို ဴ ဆ ံလ ံ  ငံျပေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ 

အပံပါ ယံ။ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္ဦဵေအာငံထးဏံဵ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵေအာငံထးဏံဵ၊ နမဴံဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။   ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂) ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ   ံေရာ ံခ့ီဵျမှငံဴေပဵ 

 ဲဴ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာရွှငံလနံဵြ ပါေစလုိ ဴ



 န ဴံသ ံ 
65 

 

 န ဴံသ ံ 

ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပေလာငံ ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရ 

ေဒသ၊ နမဴံဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂) မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေအာငံထးနံဵျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမဴဲ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ နမံဴဆနံွမို နဴယံရိ္ ဵုပံသဳ 

ထပံဆငဴံလွှငံဴစ ံဵုဳ (၅) ဵဳုအာဵ ပညာေရဵ (သုိမဴဟု ံ)  ့နံဵမာေရဵဝနံှ ီဵဌာနသုိ ဴလွှဲေျပာငံဵ 

ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။  

ေလဵစာဵအပံပါေသာလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵဌာန၏ 

(၂၀၁၃/၂၀၁၄) ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ခးငံဴျပု (Budget) ျဖငဴံ ပေလာငံ ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံ ခးငဴံရေဒသ၊ 

နမဴံဆနံွမို  ဴ ေ ့ဵရးာ (၅) ရးာျဖစံသညဴံ ွမိုသဴစံေ ့ဵရးာ၊ ပနံစရီေ ့ဵရးာ၊ အာရမံဵေ ့ဵရးာ၊ 

မနံ နံေ ့ဵရးာ၊ လဳုေ ာ ံေ ့ဵရးာမ့ာဵ းငံ ဵုပံသဳထပံဆငံဴလွှငံဴစ ံဵုဳ(၅)ဵု ဳ  ညံေဆာ ံ 

ွပီဵစီဵခဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။ စ ံဵဳု စံဵုဳလျှေငံ ေပ(၂၀၀)ပ ံလညံ သဳဇ ာျခဳစညံဵဵုိဵဴ္ငဴံ သဳဝငံဵ 

 ဳခါဵ စံခု၊ မီဵစ ံ၊ စ ံဵုဳ (၁) ဵဳု၊ ဝနံထမံဵအိမံရာ (ေရခ့ိုဵခနံဵ၊ ေရေလာငံဵအိမံသာ) 

အျပညဴံအစုဳအေဆာ ံအဦ (၁) ခုအာဵလဳုဵ (Brick nogging) အေဆာ ံအဦမ့ာဵ ျဖစံြ ပါ 

 ယံ။ စ ံဵဳု  စံ (Unit)လျှေငံ ေငး ့ပံသိနံဵ (၅၂၀) ဴှုနံဵျဖငဴံ စ ံဵုဳ(၅) ခ ု ေပါငံဵအ း ံ 

ေငး ့ပံသိနံဵေပါငံဵ (၂၆၀၀)  ုနံ ့ခဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။  ညံေဆာ ံခဲဴစဲံ  ရညံရးယံခ့ ံ 

မ္ာ ျပညံသူလူထုအေနျဖငဴံ (MRTV)ဴ္ငံဴ ဆ ံစပံဵုပံသဳလုိငံဵ (၁၄)လုိငံဵ ို အခမဲဴြ ညဴံဵှု 

ဴိုငံရနံ ရညံရးယံ၍ ေဆာ ံလုပံခဲဴျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ သိုေဴသာံ ယငံဵစ ံဵုဳ ွပီဵစီဵသညံမ္ာ (၅) 

ဴ္စံရိ္ွပီျဖစံေသာံလညံဵ လူထုအ း ံ အ ့ိုဵသ ံေရာ ံမှု လဳုဵဝမရိ္ခဴဲပါ။ ယခုအခါ ၎ငံဵ 

အေဆာ ံအဦမ့ာဵ ို ထိနံဵသိမံဵသူ ငံဵမဲဴလ့ ံရိ္ွပီဵ ပ့ ံစီဵယိုယးငံဵလ့ ံ ရိ္ေနပါ ယံ။ 

ဴိုငံငဳေ ာံ၏ (Budget)လညံဵ အလဟ  ျဖစံလ့ ံရိ္ေနပါ ယံ။ 

ယငံဵ ိစ္စအာဵ  (၁/၂၀၁၆) အေရဵေပ် အစညံဵအေဝဵ၌လညံဵေ ာငံဵ၊ (၁၁) ှ ိမံ 

ေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ၌လညံဵေ ာငံဵ လွှ ံေ ာံ းငံြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵျဖငဴံ  ျွနံေ ာံ 

 ငံျပေမဵျမနံဵခဲဴဖူဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ (၁၁) ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံ အစညံဵအေဝဵ းငံ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵျဖငဴံ ေမဵျမနံဵခဴဲရာ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ေျဖြ ာဵခဲဴပါ ယံ - 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ ရနံပဳုေငးျဖငံဴ ပေလာငံ 

 ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသအ းငံဵ ေဆာငံရး ံခဲဴသညံဴ ဵုပံသဳထပံဆငံဴလွှငံဴစ ံဵဳု (၅) ဵဳု 

အန ံ နမံဴဆနံွမို နဴယံ၊ နမဴံဆနံ (မနံ နံ)၊ မိုငံဵေငါဴ (ွမိုသဴစံ)၊ လဳုေ ာ ံ (ပနံစရီ) 

ေ ့ဵရးာမ့ာဵ းငံ ဵုပံသဳထပံဆငဴံလွှငံဴစ ံဵဳု (အေဆာ ံအဦ) (၃) လဳုဵအာဵ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး 

 ့ပံ (၁၅၀.၀၀) သနံဵျဖငဴံ  ညံေဆာ ံေပဵခဲဴပါသညံ။  ာဝါ ုိငံဴ္ငံဴ လွှငံဴဖမံဵစ ံ ပံဆငံ 

ဴိုငံေရဵအ း ံ ေဆာငံရး ံရနံ ့နံရိ္ေနေသာံလညံဵပဲ စ ံ ပံဆငံေရဵဴ္ငံဴ ဝနံထမံဵခနံအဴပံ 
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ေရဵ ိစ္စရပံမ့ာဵ ဆ ံလ ံ ငံျပေ ာငံဵခဳရမညံျဖစံွပီဵ၊ ရနံပုဳေငးလ့ာထာဵရနံ အေနအထာဵ 

ဴ္ငဴံ လ ံရိ္ေခ ံ ာလအေနအထာဵ ေျပာငံဵလဲမှုအရ မလုိအပံေ ာဴေြ ာငံဵ စိစစံေ း ရိ္ဴ 

ရျခငံဵ၊ ေ ့ဵရးာမ့ာဵ းငံ  ိုယံပိုငံွ္ိုလံ ုစေလာငံဵမ့ာဵ (PSI, IPM, Sky Net) ို ဴို 

ေစ့ဵဴှုနံဵသ ံသာစးာျဖငဴံ လုိငံဵေပါငံဵစဳု ဖမံဵယူြ ညဴံဵှု အသုဳဵျပုေနဴုိငံြ ျခငံဵ၊ ေဒသခဳ 

ျပညံသူမ့ာဵအ း ံ အေျခခဳလုိအပံခ့ ံမ့ာဵျဖစံသညံဴ လမံဵ ဳ ာဵ၊ ေရရရ္ိေရဵ၊ မီဵရရိ္ေရဵ 

စသညဴံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ဦဵစာဵေပဵ ေဆာငံရး ံဴုိငံရနံ ရနံပဳုေငး ငံျပ 

ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ျခငံဵ၊ ျပညံသူဘဴဏ္ဍာေငး ို ခ့ိုဵျခဳေချွ ာေသာအာဵျဖငံဴ ဵုပံသဳဖမံဵ 

လွှငံဴစ ံ  ပံဆငံျခငံဵလုပံငနံဵအာဵ လူထုအ း ံ ဦဵစာဵေပဵ အ ့ိုဵျပုလုပံငနံဵအျဖစံ 

 ငံျပရနံ လုိအပံမှုမရိ္ေသဵျခငံဵ ိုေဴြ ာငံဴ လ ံ ေလာ းငံ ရနံပုဳေငး ငံျပေ ာငံဵခဳျခငံဵ 

မျပုသငံဴပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါသညံဟု နယံ/ လဳုဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵခဴဲပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။အရငံအစိုဵရရဲ  ဴေ ာငံဵေမးဆိုဵေမး ုိ လ ံရိ္ ာဝနံယူ ဲဴ အစိုဵရ  

လ ံခဳရစွမဲျဖစံပါ ယံ။ အရငံလွှ ံေ ာံ  ဆုဳဵျဖ ံွပီဵခဴဲ ဲဴ  ိစ္စေ း ို အရငံအစိုဵရ 

လ ံထပံ  မွပီဵျပ ံေသဵ ဲဴ လုပံငနံဵမ့ာဵ ို လ ံရိ္အစိုဵရ  ွပီဵျပ ံေအာငံ အေ ာငံ 

အထညံေဖာံေဆာငံရး ံရမ္ာ  ာဝနံျဖစံပါ ယံ။ ဒီေလာ ံမ့ာဵျပာဵ ဲဴ (Budget) ျဖငဴံ 

လုပံထာဵ ဲဴ စ ံဵဳု (၅) ဵဳု ို ဒီအ ိုငံဵပဲ ထာဵေ ာဴမ္ာလာဵ။ လူထုအ ့ိုဵျပုျဖစံဖိုအဴ း ံ 

ဘယံလုိေဆာငံရး ံသငံဴသလဆဲို ာ စဲံဵစာဵေစခ့ငံပါ ယံ။ ဥပမာ အဴဲဒီ အေဆာ ံအဦ ုိ 

ထပံဆငဴံလွှငံဴစ ံဵုဳအ း ံ အသုဳဵမျပုေ ာဴဘူဵ၊ ေခ ံနဲမဴေလ့ာံညီေ ာဴဘူဵဆိုရငံ ရးာမ္ာ 

အငံမ နံမ္ လုိအပံ ဲဴ  ့နံဵမာေရဵ ေဆဵေပဵခနံဵ၊ ပညာေရဵအ း ံ လုိအပံ ဲဴ ဝနံထမံဵ 

အေဆာ ံအဦ စသျဖငဴံ  စံခုခု လွှဲေျပာငံဵလုပံဖို ဴ  သငံဴေလ့ာံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴမိုလုိဴ ဴ အဴဲဒီ 

စ ံဵုဳ (၅) ဵုဳ အေဆာ ံအဦ ို ရပံရးာအ း ံ အထူဵလုိအပံ ဲဴေနရာျဖစံ ဲဴ ပညာေရဵဌာန၊ 

 ့နံဵမာေရဵဌာန စသညဴံဌာနမ့ာဵသုိ ဴလွှဲေျပာငံဵေပဵဴိုငံရနံ သ ံဆိုငံရာ အစိုဵရမ္ စီစဲံထာဵရ္ိ 

ျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိ၍ လူထု ိုယံစာဵ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေမဵျမနံဵရျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

  ံေရာ ံေလဴလာ ဲဴ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ုိယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ ့နံဵမာ 

ျခငံဵနဲ  ဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ နမဴံဆနံွမို နဴယံ၊ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂) မ ္ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ ပေလာငံ ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ နမဴံဆနံ 
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ွမို နဴယံ းငံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵဌာန၏ (Budget)ျဖငဴံ ေဆာငံရး ံခဲဴေသာ ဵုပံသဳထပံဆငံဴ 

လွှငံဴစ ံဵဳု (၅) ဵုဳအာဵ ရပံရးာအ း ံ လုိအပံသညဴံ ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ စသညံဴ ဝနံှ ီဵ 

ဌာနသုိ ဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ သိရိ္လုိပါ ယံဆို ဲဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ

ပ ံသ ံ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ  ျွနံေ ာံ ဗိုလံမ္ူဵလ္ဦဵမ္  ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵ 

မ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵရနံပုဳေငးျဖငဴံ ပေလာငံ ိုယံပိုငံ 

အုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသအ းငံဵ ေဆာငံရး ံခဲဴ ဲဴ ဵုပံသဳထပံဆငံဴလွှငံဴ စ ံဵဳု (၅) ဵု ဳ အန ံ 

နမဴံဆနံွမို နဴယံ၊ နမဴံဆနံ (မနံ နံ)၊ မုိငံဵေငါဴ (ွမိုသဴစံ)၊ လဳုေ ာ ံ (ပနံစရီ) ေ ့ဵရးာ မ့ာဵမ္ာ 

ဵုပံသဳထပံဆငဴံလွှငံဴစ ံဵုဳ (အေဆာ ံအဦ) (၃) ဵဳုအာဵ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး ့ပံ (၁၅၀.၀၀) 

သနံဵျဖငဴံ  ညံေဆာ ံေပဵခဲဴွပီဵ  ာဝါ ိုငံဴ္ငဴံ လွှငံဴဖမံဵစ ံ  ပံဆငံဴုိငံေရဵ ေဆာငံရး ံရနံ 

 ့နံရိ္ေနပါ ယံ။ အဆိုပါ စ ံ ပံဆငံရနံ  ့နံရိ္သညဴံ  စ ံဵဳု (၃)ခုရိ္ အေဆာ ံအဦမ့ာဵ 

အာဵ ရပံရးာအ း ံ လုိအပံသညံဴ ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵအ း ံ အျခာဵနညံဵလမံဵ 

ျဖငဴံ အသုဳဵျပုဴိုငံရနံအ း ံ လွှဲေျပာငံဵသုဳဵစးဲရနံ လုိအပံသညံဴဌာန၊ အသုဳဵျပုမညံဴလုပံငနံဵ၊ 

ေျမယာပုိငံဆိုငံမှု ိစ္စ စသညံ ို ဴို ပေလာငံ ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ မ္ဴ စိစစံွပီဵ 

 ့ိုဵေြ ာငံဵေဖာံျပ၍  ငံျပလာမညံဆိုပါ  လွှဲေျပာငံဵသဳုဵစးဲခးငံဴရရိ္ေရဵ နယံစပံေရဵရာ 

ဝနံှ ီဵဌာန၊ နယံစပံေဒသဴ္ငဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဦဵစီဵဌာနသုိ ဴ

ဆ ံလ ံ ငံျပသးာဵမ္ာျဖစံွပီဵ ခးငံဴျပုမိနံရဴရိ္ပါ  အသုဳဵျပုမညဴံဌာနသုိ ဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵဴုိငံ 

ေရဵစီစဲံေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵပနံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵစိုငံဵေအာငံခမံဵ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵေအာငံခမံဵ ၊ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)။    အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴ 

သို ဴ   ံေရာ ံလာြ ေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

 ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ဥပေဒခ့ုပံ၊ စာရငံဵစစံခ့ုပံ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံ 

သာဵလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာ 

ျခငံဵ၊  ိုယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညဴံစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ 

 ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵေအာငံခမံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ ျပညံသူ ဴ
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ေဆဵဵဳု းငံ လုိအပံလ့ ံရိ္ေသာ ဓာ ံမ္နံခနံဵ အေဆာ ံအဦအာဵ ေဆာ ံလုပံေပဵမညဴံ 

အစီအစဲံဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵသညံဴ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ မုိငံဵပနံွမို နဴယံ 

ျပညံသူေဴဆဵဵုဳ းငံ ဓာ ံမ္နံခနံဵ အမ္နံ  ယံလုိအပံေနပါေြ ာငံဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

ယခု ဓာ ံမ္နံစ ံထာဵရ္ိေသာ အခနံဵသညံ အရညံအေသးဵျပညဴံစုဳေ ာငံဵမးနံွပီဵ၊ ဓာ ံေရာငံ 

ျခညံမ့ာဵ ျပငံပသုိ ဴ မျပနံလဴးငံဴဴုိငံေအာငံ လဳုျခုဳမှုမရိ္ပါေြ ာငံဵ  ျွမံဵ ့ငံေသာ  ာဝနံရိ္ 

သူမ့ာဵ  ေျပာဆုိခဲဴေသာေြ ာငံဴ ၎ငံဵဓာ ံမ္နံခနံဵအသစံအာဵ  ငံျပေ ာငံဵဆုိရျခငံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဓာ ံမ္နံစ ံမ္ ထး ံလာေသာ ဓာ ံေရာငံျခညံမ့ာဵသညံ ေဘဵပ ံဝနံဵ ့ငံ 

အနီဵရိ္လူမ့ာဵ ို အဴ္တရာယံရိ္ဴိုငံေြ ာငံဵသိရပါ ယံ။ ဓာ ံမ္နံဵို ံွပီဵ ထး ံလာေသာ 

ဓာ ံေရာငံျခညံသညံ လူေ းအ း ံ အဴ္တရာယံမ့ာဵသညံ ုိ ယခငံဓာ ံမ္နံခနံဵ အေဆာ ံ 

အဦ ေဆာ ံလုပံစဲံ  မညံသူမျှေ ၎ငံဵအဴ္တရာယံ ို မသိခဲဴပါ။  ယငံဵဓာ ံမ္နံခနံဵသညံ 

(၃.၅.၁၉၉၀)ခုဴ္စံ းငံ ွမို နဴယံ၏ အစီအမဳျဖငဴံ ေဆာ ံလုပံခဲဴွပီဵ ဓာ ံမ္နံခနံဵ၏ အေဆာ ံ 

အဦသညံ လုိအပံေသာ အရညံအေသးဵ ျပညံဴမီျခငံဵ မရိ္ပါေြ ာငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ။ လ ံရိ္ 

ဓာ ံမ္နံစ ံ ထာဵရ္ိေသာအခနံဵသညံ ွမို နဴယံဆရာဝနံ၏ ဵုဳဵခနံဵဴ္ငဴံ းဲလ့ ံ ထာဵရ္ိေနရ 

ပါေြ ာငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ၎ငံဵလုိအပံ 

လ့ ံရိ္ေသာ ဓာ ံမ္နံခနံဵအေဆာ ံအဦအာဵ မညံသညံဴဘဏ္ဍာဴ္စံ းငံ လ့ာထာဵ 

ေဆာ ံလုပံေပဵမညံ ို သိရိ္လုိပါေသာေြ ာငဴံ ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵထဳမ္ 

 စံဆငဴံ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ 

ှ ီဵနဲ  ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂) 

ဦဵစုိငံဵေအာငံခမံဵရဲ  ဴ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳ းငံ လုိအပံလ့ ံရိ္ ဲဴ ဓာ ံမ္နံခနံဵ 

အေဆာ ံအဦအာဵ မညံသညဴံဘဏ္ဍာဴ္စံ းငံ ေဆာ ံလုပံေပဵမညံ ို သိရိ္လုိသညံဟူေသာ 

ေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵပနံွမို ၊ဴ (၂၅)ခု ငံဆဳ ဴ ျပညံသူ ဴ

ေဆဵဵဳု ို ( ၁၀.၂.၂၀၀၃ ) ရ ံေနမ္ဴ စ ငံ ိုဵ ျမှငံဴ ဖးငံဴလ္စံခးငံဴျပုခဴဲပါ ယံ။ ေဆဵဵုဳရဲ ေဴျမဧ  

မ္ာ (၄.၇)ဧ  ျဖစံွပီဵ  စံဴ္စံပျှေမံဵမျှေ အ းငံဵလူနာ (၁၂၀၄) ဦဵ၊  အျပငံလူနာ (၄၆၆၉) ဦဵ 

ရိ္ပါ ယံ။ ေဆဵဵဳုအေဆာ ံအဦမ္ာ (၁၆)ခု ငံဆဴဳ  ေဆဵဵဳုအေဆာ ံအဦသာ ျဖစံွပီဵ  

ဓာ ံမ္နံေဆာငံေနရာအခ ံအခဲေြ ာငံဴ ွမို နဴယံ ုသေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ ဵဳုဵခနံဵနဲ  ဴပူဵ းထဲာဵခဲဴ 

ရပါ ယံ။ (၂၅) ခု ငံဆဴဳ ေဆဵဵုဳဖးငံဴလ္စံခးငဴံ ရရိ္  ညံဵ  ဓာ ံမ္နံေဆာငံ ေဆာ ံလုပံ 
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ရနံအ း ံ  ငံျပေ ာငံဵခဳထာဵေသာံလညံဵ မရရိ္ခဲဴပါသျဖငဴံ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာေရဵ 

ဴ္စံ းငံ ေဆာ ံလုပံခးငံဴျပုရနံအ း ံ  ရ္မံဵျပညံနယံ ုသေရဵဦဵစီဵဌာနရဲ  ဴ (၅.၁၂.၂၀၁၈)  

ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ဓာ ံမ္နံေဆာငံ/  ုသ/ ၂၀၁၈(၄၅၁၈)ျဖငံဴ  ုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ေနျပညံေ ာံသို ဴ ငံျပေ ာငံဵခဳထာဵပါေြ ာငံဵေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  ေလာွမိုနဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္ ဦဵသနံဵထုိ ံ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵသနံဵထုိ ံ၊  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ လွှ ံေ ာံသို ဴ ေလဴလာေရဵ  ံေရာ ံလာ 

ြ ေသာ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵပဲ မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ  ေလာ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံ ျဖစံပါ 

 ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ လူငယံေရဵရာေ ာံမ ီမ္ မဟာဗ့ူဟာလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ အေ ာငံ 

အထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံဴိုငံရနံ အရငံဵအျမစံ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ 

မညံ ဲဴသို ဴ ေဆာငံရး ံထာဵသညံ ို သိရိ္လုိပါေသာေြ ာငံဴ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ 

ြ ယံပးငံဴျပ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

လူငယံလုိဆဴိုလုိ ံ ာနဲ  ဴ လူငယံရဲ  ဴ အဓိပ္ပါယံဖးငံဴဆုိခ့ ံအ း ံ အ ့ုဳဵဝငံဴိုငံေသာ 

အသ ံအပိုငံဵအျခာဵဟာ (၁၈) ဴ္စံမ္ (၃၅) ဴ္စံထိ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵွပီလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ လူငယံ 

မူဝါဒမရိ္ေသဵသညဴံ  မ္ဘာဴဴိုငံငဳ (၃၀) ေ ့ာံထဲ းငံ ပါဝငံခဲဴ ဲဴ  ျွနံေ ာံ ို ဴဴ ိုငံငဳဟာ ဴိုငံငဳ ရဲ  ဴ

လူငယံမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံမှုအ း ံ လူငယံမူဝါဒ စံရပံ ရရိ္ရနံလုိအပံသညံ ို သိရိ္ခဲဴ 

ေသာံလညံဵ အေျခအေနအရပံရပံေြ ာငံဴ လူငယံမူဝါဒ ေရဵဆးဲဴုိငံျခငံဵ မရိ္ခဲဴပါဘူဵ။ ၂၀၁၂ 

ခုဴ္စံ းငံလညံဵ လူငယံအဖးဲ မဴ့ာဵ လူငယံ းနံရ ံအခ့ငံဵခ့ငံဵ အျပနံအလ္နံ ပူဵေပါငံဵ 

ခ့ိ ံဆ ံေဆာငံရး ံမှုျဖငဴံ ဦဵေဆာငံ ာ အရပံဖ ံအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၊ ဴိုငံငဳ  ာအဖးဲ  ဴ

အစညံဵမ့ာဵ  ျမနံမာဴုိငံငဳ လူငယံမူဝါဒ ျဖစံေပ်လာေရဵ းနံဵအာဵေပဵခဲဴေသာံလညံဵ ဴုိငံငဳရဲ  ဴ

အေျခအေနမ့ာဵ  မူဝါဒေရဵဆးဲေရဵျဖစံစဲံအ း ံ ေဴ္ာငံဴေဴ္ဵြ နံြဴ ာမှုမ့ာဵ ျဖစံေပ်ေစခဲဴ 

ပါ ယံ။ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၊ ျပညံသူမ့ာဵမ္ေရးဵခ့ယံ ငံေျမှာ ံလုိ ံ ဲဴ ျပညံသူအဴစိုဵရ လ ံထ ံ 

ေ းမ္ာ လူငယံမူဝါဒေရဵဆးဲေရဵသညံ ဦဵစာဵေပဵျဖစံလာွပီဵ လူငယံမ့ာဵ၏ အေရဵပါေသာ 

 ဏ္ဍ ို ခ့နံလ္ပံမထာဵပဲ အဖ ံဖ ံမ္ ေျမေ ာငံေျမှာ ံျပုစုပ့ိုဵေထာငံေပဵရနံ ှ ိုဵပမံဵ 

အာဵထု ံလာမှုဴ္ငံဴအ ူ လူငယံမ့ာဵဘ ံမ္လညံဵ လူငယံ းနံရ ံမ့ာဵ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵပီပီ 
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ျပငံျပငံလှုပံရ္ာဵ ေဆာငံရး ံေနခ့ိနံလညံဵျဖစံွပီဵ   ံက ွပီဵ လူငယံေ ာငံဵ ့ိုဵလုိလာဵ 

ေသာ လူငယံမ့ာဵပါဝငံရနံ အဆငံသငဴံျဖစံလာခ့ိနံလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

ျမနံမာဴိုငံငဳလူငယံေရဵရာ မူဝါဒေရဵဆးဲရာ းငံ လူငယံမ့ာဵအ း ံ အခးငံဴအေရဵ 

အျပညဴံအဝရရိ္ေရဵဴ္ငံဴ လူငယံမ့ာဵ၏ အခနံဵ ဏ္ဍ ို ျမှငဴံ ငံဴိုငံရနံ အေထာ ံအ ူျပုမညဴံ 

လူငယံေ းဆဴုဳေဆးဵေဴးဵပးဲမ့ာဵ ို လူငယံမ့ာဵ ိုယံ ိုငံ   ံက စးာ ဴိုငံငဳ စံဝနံဵ 

 ့ယံ ့ယံျပနံျဴပနံ ဴ ေဆာငံရး ံခဴဲွပီဵ လူငယံထု ဘ ံစုဳဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵ ဏ္ဍ အသီဵသီဵ 

 းငံ ဴိုငံငဳ စံဝနံဵလဳုဵရိ္ လူငယံမ့ာဵ၏အသဳ  ိုယံစာဵျပုေသာ အြ ဳျပုခ့ ံ၊ ေ ာငံဵဆို 

ခ့ ံမ့ာဵ ို ျခုဳ ငုဳထညံဴသးငံဵေရဵဆးဲခဴဲွပီဵမ္ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ  ဴို  ငံျပွပီဵအ ညံျပု 

ျပဋ္ဌာနံဵဴိုငံခဲဴွပီလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

ဴိုငံငဳေ ာံ အ ိုငံပငံခဳပု္္ဂိုလံမ္လညံဵ လူငယံမ့ာဵဟာ ေနာငံ စံခ့ိနံ းငံ ဴိုငံငဴဳ 

 ာဝနံမ့ာဵ ို ပုခဳုဵေျပာငံဵ  ာဝနံယူရမညံျဖစံွပီဵ အနာ္ ံဴိုငံငဳေ ာံ ို ပုဳေဖာံြ ရမညဴံ 

သမူ့ာဵျဖစံသညံဴ္ငံဴအညီ  မူဝါဒ းငံလညံဵ ယေန ဴဴ ိုငံငဳေ ာံအ း ံ အဓိ လုိအပံလ့ ံ 

ရိ္ေသာ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ ဏ္ဍ ိုလညံဵ ထညံဴသးငံဵထာဵွပီဵ လူငယံမ့ာဵ ိုယံ ိုငံပူဵေပါငံဵပါဝငံ 

ေဆာငံရး ံ ာ ေနာငံလာမညံဴ မ့ိုဵဆ ံသစံမ့ာဵအ း ံ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵအေမးေပဵခဲဴဴုိငံရနံ 

လညံဵ ရညံရးယံထာဵပါသညံဟု လမံဵေွှနံထာဵ ာ ိုလညံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ လူငယံမ့ာဵ 

 ိုယံ ိုငံေရဵဆးဲထာဵေသာ လူငယံေရဵရာမူဝါဒမ္ာ ျဖူစငံေသာမူဝါဒျဖစံွပီဵ လူငယံထု 

အာဵလဳုဵ ိုလညံဵ  ုိယံစာဵျပုွပီဵ လူငယံမ့ာဵရဲ  ဴ ရပံ ညံမှုဴ္ငံဴ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံမှုအ း ံ 

လမံဵေွှနံမှု  စံခုလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

ျမနံမာဴိုငံငဳ လူငယံေရဵရာမူဝါဒ ို အ ညံျပု ျပဋ္ဌာနံဵခဲဴွပီဵေနာ ံ မဟာဗ့ူဟာ 

လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ို အေ ာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံရနံ ျပညံေထာငံစုအဆငဴံ၊  ိုငံဵ 

ေဒသှ ီဵဴ္ငံဴ ျပညံနယံအဆငဴံ လူငယံေရဵရာေ ာံမ ီမ့ာဵ ိုလညံဵ ဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵွပီလညံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ထုိအဴ ူ ရ္မံဵျပညံနယံလူငယံေရဵရာေ ာံမ ီ ိုလညံဵ (၂၃.၅.၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ

 းငံ အ ညံျပုဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵွပီလုိ ဴ သိရိ္ရွပီဵ ရ္မံဵေျမာ ံမ္ (၇) ဦဵ၊ ရ္မံဵေ ာငံမ္ (၇)ဦဵ၊ 

ရ္မံဵေရ္ မဴ္ (၇) ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ (၂၁) ဦဵပါဝငံ ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံလူငယံေရဵရာေ ာံမ ီ ိုလညံဵ 

ဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါလူငယံမ့ာဵဟာ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ 

လူငယံအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵစးာထဲမ္ာမ္ ေရးဵခ့ယံ ငံေျမှာ ံခဳထာဵရေသာ လူငယံေ ာံမ ီဝငံ 

မ့ာဵလညံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါ လူငယံေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵဟာလညံဵ သ ံဆိုငံရာနယံပယံ 

အသီဵသီဵမ္ာ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵစုေပါငံဵစုဳ ိုရဲဴ  ဴလူငယံအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ ုိ ဦဵေဆာငံဦဵရး ံ 

ျပုေနြ သူမ့ာဵျဖစံ ာနဲအဴညီ အေ းအဴြ ုဳ၊ အရညံအခ့ငံဵမ့ာဵလညံဵ ရိ္ြ သူမ့ာဵ 
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ျဖစံြ  ာ ိုလညံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ လူငယံမ့ာဵအ း ံ ယေနေဴခ ံလုိ 

နညံဵပညာေခ ံ၊ လျှေငံျမနံသး ံလ ံ အရိ္နံ ျမှငဴံ ေျပဵလွှာဵ ညံေဆာ ံေနရသညံဴေခ ံမ္ာ 

လူငယံမ့ာဵရဲ  ဴ  ုိယံစးမံဵ၊ ဉာဏံစးမံဵ၊ ဝီရိယစးမံဵ ို ဴို ေဖာံျပခးငဴံ၊ လုပံ ိုငံေဆာငံရး ံခးငဴံ 

ျပုဴုိငံသညဴံေနရာမ့ာဵ ို စီမဳဖနံ ီဵေပဵဖုိ ဴမျဖစံမေနလုိအပံလာွပီလညံဵျဖစံပါ ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံ လူငယံေရဵရာေ ာံမ ီဟာ ျပညံနယံအ းငံဵရိ္ လူငယံထု ို 

 ိုယံစာဵျပု ာဴ္ငံဴအညီ ေ ာံမ ီရဲ  ဴ မဟာဗ့ူဟာလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ းငံ ညှိ ှဴိုငံဵေဆးဵေဴးဵမှု၊ 

ပးငဴံလငံဵျမငံသာမှု၊  ာဝနံယူ  ာဝနံခဳမှု အာဵေ ာငံဵလာေစရနံ ျပညံနယံအစိုဵရမ္ 

သ ံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵဴ္ငဴံ ပူဵေပါငံဵခ့ိ ံဆ ံေပဵပါ  ဴိုငံငဳေ ာံ၏ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ 

 ညံေဆာ ံမှုျဖစံစဲံ၊ မူဵယစံေဆဵဝါဵသုဳဵစးဲမှု ပေပ့ာ ံေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ 

စီဵပးာဵေရဵ၊  ့ာဵမေရဵရာ  နံဵ ူညီမျှေမှုရိ္ေစေရဵ စသညဴံ ိစ္စရပံမ့ာဵ းငံ လူငယံမ့ာဵပိုမို 

ပူဵေပါငံဵပါဝငံလာဴိုငံေစမ္ာျဖစံွပီဵ၊ ဴိုငံငဳနဲ  ဴ ျပညံနယံအနာ္ ံအ း ံ အာဵ ိုဵအာဵထာဵ 

ရမညဴံ လူငယံမ့ာဵလညံဵ ေပ်ေပါ ံလာဴိုငံမ္ာလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

၂၀၁၇ ဴိုဝငံဘာလမ္ာ အ ညံျပုျပဋ္ဌာနံဵခဲဴ ဲဴ ျမနံမာဴုိငံငဳလူငယံေရဵရာမူဝါဒမ္ာ 

ပါဝငံ ဲဴ အပိုဒံ (၄၂) မ္ာလညံဵ  မူဝါဒ ုိ အေ ာငံအထညံေဖာံရာ းငံ လုိအပံသညဴံ 

(နညံဵပညာ၊ ဘဏ္ဍာေငး၊ လူစဴးမံဵအာဵ၊ ပစ္စညံဵအငံအာဵ၊ ေနရာ) မ့ာဵ ို ေဖာံထု ံ သ ံမ္  ံ

ျခငံဵ၊ အခးငံဴအလမံဵ ဖနံ ီဵေပဵျခငံဵ ိုအဴာဵ သ ံဆုိငံရာဝနံှ ီဵဌာနမ့ာဵဴ္ငဴံ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ 

ဴ္ငဴံ ျပညံနယံအစိုဵရမ့ာဵမ္ ှ ိုဵပမံဵေဆာငံရး ံြ ရမညံျဖစံသညံ။ သ ံဆုိငံရာဝနံှ ီဵဌာန 

မ့ာဵ ေနျပညံေ ာံေ ာငံစီဴ္ငံဴ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ/ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ့ာဵ  ုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံ 

ခးငဴံရ  ိုငံဵ/ေဒသ ဦဵစီဵအဖးဲ မဴ့ာဵအလုိ ံ လူငယံေရဵရာဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ လုိအပံသညံဴ ရနံပုဳေငး 

 ိ ုဴ္စံစဲံ ထညံဴသးငံဵေရဵဆးဲ၍ သုဳဵစးဲရမညံဟုလညံဵ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵပါ ယံ။  

သိုပဴါေသာံေြ ာငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာ ဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵ ဲဴ လူငယံေရဵရာေ ာံမ ီမ္ာ 

လညံဵ မဟာဗ့ူဟာလုပံငနံဵစဲံပါ လုပံငနံဵမ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံဖို ဴ ေခါငံဵစဲံအလုိ ံ 

စီမဳခ့ ံေ း ေရဵဆးဲထာဵွပီဵ လူငယံေရဵရာ ေ ာံမ ီမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ

 ငံျပထာဵွပီဵျဖစံသညံဟုလညံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။  

သိုပဴါေသာံေြ ာငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလူငယံေရဵရာေ ာံမ ီမ္ မဟာဗ့ူဟာလုပံငနံဵစဲံ 

မ့ာဵ အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံဴိုငံရနံ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံ အစိုဵရအဖးဲ မ္ဴ 

မညံ ဲဴသိုေဴဆာငံရး ံထာဵသညံ ုိ လူငယံထုအာဵလဳုဵရဲ  ဴိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ 

 စံဆငဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵအမ့ာဵှ ီဵ  ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 
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ေဒါ ံ ာေအာငံသနံဵေမာငံ၊ ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ။    ရ္မံဵျပညံ 

နယံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူ ဧညံဴသညံ 

ေ ာံမ့ာဵ အာဵလဳုဵ ိုမ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသလုိပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ ေဒါ ံ ာ 

ေအာငံသနံဵေမာငံ ျဖစံွပီဵ၊  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငဴံ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံ၏ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵျဖစံေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလူငယံေရဵရာေ ာံမ ီမ္ မဟာဗ့ူဟာလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ အေ ာငံအထညံေဖာံ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံရနံ အရငံဵအျမစံမ့ာဵျဖစံသညဴံ (နညံဵပညာ၊ ဘဏ္ဍာေငး၊ လူစဴးမံဵအာဵ၊ ပစ္စညံဵ 

အငံအာဵ၊ ေနရာ) လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ မညံ ဲဴသို ဴ ေဆာငံရး ံ 

ထာဵသညံ ို သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ  ေမဵခးနံဵနဲစဴပံလ့ဲံဵ၍ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ျမနံမာဴိုငံငဳ လူငယံေရဵရာ မူဝါဒ ို လူမှုဝနံထမံဵ၊  ယံဆယံေရဵဴ္ငံဴ ျပနံလညံေနရာ 

ခ့ထာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊  ့နံဵမာေရဵဴ္ငံဴ အာဵ စာဵဝနံှ ီဵဌာန၊ ပညာေရဵဝနံှ ီဵဌာန ို၏ဴ 

ဦဵေဆာငံမှုျဖငဴံ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ/ျပညံနယံ  ိုယံစာဵျပုလူငယံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ဌာနဆုိငံရာ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ UN Agencies မ့ာဵဴ္ငဴံအ ူ ပူဵေပါငံဵ၍ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ ဴိုဝငံဘာလ းငံ 

လူငယံေရဵရာမူဝါဒ ေရဵဆးဲဴုိငံခဲဴပါသညံ။  

(၆.၃.၂၀၁၈) ရ ံေန၊ဴ ေ ာငံှ ီဵွမို ဴးငံ ျပညံနယံအဆငဴံ လူငယံေရဵရာေ ာံမ ီ 

ဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ အခမံဵအနာဵ  ့ငံဵပျပုလုပံခဲဴပါသညံ။ (၂၃.၆.၂၀၁၈) ရ ံေနမဴ္ (၂၄.၆.၂၀၁၈) 

ရ ံေနအဴထိ ေ ာငံှ ီဵွမို ဴးငံ ရ္မံဵျပညံနယံလဳုဵဆိုငံရာ လူငယံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏ 

ေ ာံမ ီ ေဆးဵေဴးဵပးဲ အခမံဵအနာဵ ျပုလုပံခဲဴပါသညံ။ ျပညံနယံအဆငံဴ လူငယံေရဵရာ 

ေ ာံမ ီဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ အခမံဵအနာဵွပီဵေနာ ံ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပုိငံဵ)လူငယံ ုိယံစာဵလ္ယံ 

(၇) ဦဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ) လူငယံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၇)ဦဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ) 

လူငယံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၇)ဦဵ၊ ဌာနဆုိငံရာ (၈)ဦဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ(၁)ဦဵ၊ ေမ ္တ ာ 

ေဖာငံေဒဵရင္ံဵအဖးဲ (ဴ၁)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ ေ ာံမ ီ(၃၁)ဦဵ ဖးဲ စဴညံဵဴုိငံခဲဴွပီဵ ၎ငံဵေ ာံမ ီ 

အဖးဲ အဴာဵ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ (၂၃.၅.၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါ စာအမ္ ံ၊ ၆၂၄၃/   ၅ - ၁၈၀/ 

အစရ (ရ္မံဵ) ျဖငဴံ လူငယံေရဵရာေ ာံမ ီမ့ာဵ ဖးဲ စဴညံဵမှု ို အ ညံျပုေပဵခဴဲွပီဵ (၈.၉.၂၀၁၈) 

ရ ံမ္ (၉.၉.၂၀၁၈) ရ ံအထိ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ) လာဵဵှိုဵွမို ဴးငံ လူငယံေ ာံမ ီ 

ပုဳမ္နံေ းဆဴုဳပးဲ  စံှ ိမံ ျပုလုပံခဲဴပါသညံ။ 

အမ့ိုဵသာဵဘ ံစဳုဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ လူမှုဝနံထမံဵ၊  ယံဆယံေရဵဴ္ငဴံ 

ျပနံလညံေနရာခ့ထာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာဴ္စံ 
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စီမဳ ိနံဵဆုိငံရာမ့ာဵထဲမ္ လူငယံမူဝါဒ ထး ံေပ်လာွပီဵေနာ ံ လ ံေ းအဴေ ာငံအထညံ 

ေဖာံ ေဆာငံရး ံမညဴံ မဟာဗ့ူဟာစီမဳခ့ ံအာဵ ဆ ံလ ံေရဵဆးဲျခငံဵ၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ/ 

ျပညံနယံမ့ာဵ းငံ လူငယံမူဝါဒအာဵ ရ္ငံဵလငံဵျခငံဵဴ္ငဴံ လူငယံမူဝါဒ အစညံဵအေဝဵမ့ာဵ ုိ 

UNFPA ရနံပုဳေငး  ့ပံ(၁၆၆.၄၇၀)သနံဵ၊ ဌာနရနံပုဳေငး  ့ပံ ၆၅.၄၈၀ သနံဵ လ့ာထာဵ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံေြ ာငံဵ ေလဵစာဵစးာေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ 

ခငံဗ့ာဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  ့ိုငံဵ ုဳွ မို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ေဒါ ံ ာ 

ဝ စိုဵ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာဝ စိုဵ၊  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ၊ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူညီအစံ ို ေမာငံဴ္မမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငံဴ 

ျပညဴံစုဳပါေစေြ ာငံဵ  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴဦဵစးာပထမ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒါ ံ ာ 

ဝ စိုဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴယေန ဴေမဵျမနံဵ 

သးာဵမဲဴြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ၊ မုိငံဵပ ံ(အထ ံ)ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပုဳခိ ံ 

မူလးနံေ ့ာငံဵ၊ စာသငံေဆာငံ ေဆာ ံလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ြ ယံပးငံဴျပ ေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ၊ မိုငံဵပ ံ (အထ ံ) 

ေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵ ေနထုိငံြ  ဴဲ ျပညံသူလူထုမ့ာဵဴ္ငံဴ သးာဵေရာ ံေ းဆဴုဳခဴဲရာမ္ာ 

ပုဳခိ ံေ ့ဵရးာေန ရပံမိရပံဖမ့ာဵမ္ ပဳုခိ ံေ ့ဵရးာ၊ အမ  မူလးနံေ ့ာငံဵအ း ံ စာသငံခနံဵ 

လဳုေလာ ံမှုမရိ္ေြ ာငံဵ  ငံျပခ့ ံအရ သးာဵေရာ ံြ ညံဴဵှု စစံေဆဵခဲဴပါ ယံ။ အ.မ.  

(မူလးနံ) ပဳုခိ ံေ ့ာငံဵအေနျဖငံဴ ပညာေရဵဌာနမ္  စံှ ိမံ စံခါမျှေ အေဆာ ံအဦ 

ေဆာ ံလုပံေပဵခဲဴျခငံဵ မရိ္ေသဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ လ ံရိ္အသုဳဵျပုေန ဲဴ စာသငံေဆာငံမ့ာဵဟာ 

သူ ိုရဲဴ  ဴ ုိယံထူ ိုယံထ ေဆာ ံလုပံခဲဴေသာေ ့ာငံဵေဆာငံမ့ာဵသာျဖစံေြ ာငံဵ  ငံျပခ့ ံ 

အရ သိရိ္ခဲဴရပါ ယံ။ ယခုလ ံရိ္စာသငံဴ္စံမ္ာ KG  နံဵမ္ ဆဋ္ဌမ နံဵအထိ  နံဵခးဲ (၇)ခနံဵ 

ျဖငဴံ ေ ့ာငံဵသာဵ၊ေ ့ာငံဵသူ (၁၆၉)ဦဵ ိုအဴာဵ ပညာသငံြ ာဵေပဵလ့ ံရိ္ရာမ္ာ စာသငံခနံဵ 

လဳုေလာ ံမှုမရိ္ေြ ာငံဵဴ္ငံဴ အေဆာ ံအဦမ့ာဵ ခုိငံခဳဴမှုမရိ္ ာေ း ို ေ းရဴပါ ယံ။ မြ ာ 

ေ ာဴသညံဴ ာလမ္ာ အလယံ နံဵေ ့ာငံဵခးဲအဆငံဴ ေလျှော ံထာဵ ိုဵျမှငံဴရနံလညံဵ လုိအပံ 

လာသညံဴ အေျခအေန ိုလညံဵ ေလဴလာေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 
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 ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ Power Point သုဳဵွပီဵေ ာဴ ဥပဓိဵုပံမေ ာငံဵရ္ာ ဲဴ ေ ့ာငံဵေလဵ ို 

 ငံျပပါရေစ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍  ့ိုငံဵ ုဳွ မို နဴယံ၊ မိုငံဵပ ံ (အထ ံ) ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပုဳခိ ံ အ.မ.  

မူလးနံေ ့ာငံဵအ း ံ စာသငံေဆာငံ ေဆာ ံလုပံေပဵရနံ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵမ္  ျွနံေ ာံ  

 စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ို ငံျပွပီဵ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ ို ေ ာငံဵခဳလာမှုအေပ် 

မ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရမ္ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံခ့ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ ရိ္ပါ  

မညံသညံဴဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ထညဴံသးငံဵစဲံဵစာဵေပဵမညံ ုိ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ  ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂) 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒါ ံ ာဝ စိုဵရဲ  ဴ စာသငံေဆာငံ ေဆာ ံလုပံေပဵ 

ရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။    

  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ၊ မိုငံဵပ ံ (အထ ံ)ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပဳုခိ ံအေျခခဳပညာ မူလ နံဵ 

လးနံေ ့ာငံဵသညံ (၁-၆-၂၀၁၇) ရ ံေန ဴးငံ အေျခခဳပညာမူလ နံဵလးနံေ ့ာငံဵ အျဖစံ 

အဆငံဴ  ိုဵျမှငံဴဖးငံဴလ္စံခးငဴံရရိ္ခဲဴ ဲဴေ ့ာငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ လ ံရိ္ (KG) သူငယံ နံဵမ္ 

ဆဋ္ဌမ နံဵ အထိ  နံဵခးဲ(၇)ခု၊ ေ ့ာငံဵသာဵ/ ေ ့ာငံဵသူ အလယံ နံဵအဆငံဴ(၂၂)ဦဵဴ္ငဴံ 

မူလ နံဵ အဆငဴံ(၁၄၇)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ (၁၆၉)ဦဵ ရိ္ွပီဵ ဆရာ/ ဆရာမ (၆)ဦဵ ုိျဴဖငံဴ 

ပညာသငံြ ာဵေပဵ လ့ ံရိ္ပါ ယံ။  

 မူလးနံ-ပုဳခိ ံေ ့ာငံဵသညံ (၄၂×၁၈) ေပ၊ သးပံမိုဵ၊ ပ့ဲံ ာ၊ ေျမစုိ ံေဆာငံ (၁) 

ေဆာငံ ဴ္ငံဴ (၈၀×၂၆)ေပ သးပံမုိဵ၊ ပ့ဲံ ာ၊ ေျမစို ံေဆာငံ (၁) ေဆာငံ၊ စုစုေပါငံဵ(၂)ေဆာငံ 

ေဆာ ံလုပံထာဵရ္ိပါ ယံ။ ၎ငံဵေ ့ာငံဵေဆာငံမ့ာဵ ို ေဆာ ံလုပံခဴဲသညံမ္ာ ြ ာျမငဴံ 

ခဲဴွပီျဖစံသျဖငဴံ လညံဵေ ာငံဵ၊ ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရအရ စာသငံခနံဵလုိအပံခ့ ံရိ္သျဖငဴံ 

လညံဵေ ာငံဵ (၉၀×၃၀)ေပ Steel Structure   (၁)ထပံေဆာငံ အသစံေဆာ ံလုပံရနံ  

အ း ံ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံရဲ  ဴဦဵစာဵေပဵ အစီအစဲံ(၅)မ္ာ  ငံျပထာဵပါ ယံ။ 

    သိုျဴဖစံပါ၍ မူလးနံ-ပုဳခိ ံေ ့ာငံဵအာဵ ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရအရ (၉၀×၃၀)ေပ Steel 

Structure   (၁)ထပံ ေ ့ာငံဵေဆာငံသစံ ေဆာ ံလုပံခးငဴံရရိ္ေရဵ အ း ံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ေငးလဳုဵေငးရငံဵ( ညံေဆာ ံေရဵ) ရနံပုဳေငးမ္  ့ိုငံဵ ုဳွ မို နဴယံရဲ ဦဴဵစာဵေပဵ 
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အစီအစဲံမ္ာ လ့ာထာဵ ငံျပထာဵွပီဵ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵအာဵမဲ  

ေမဵခးနံဵ (၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵအာဵမဲ၊ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။     အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ ဒီ ေန ဴ

 ့ငံဵပ ဴဲ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ အစညံဵအေဝဵသုိ ဴ

  ံေရာ ံလာြ ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံသို ဴ လာေရာ ံေလဴလာြ  ဲဴ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ေရ္ဵဦဵစးာ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵအာဵမဲ ျဖစံပါ ယံ။  

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵလုိ ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေ ာဴ 

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ေနာငံလဳုဵေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵရိ္ ပနံေဆာငံေ ့ဵရးာသးာဵ ေျမသာဵလမံဵ 

ေဖာ ံလုပံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိသညံဴ ေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ စပံလ့ဲံဵ ဲဴ 

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ေနာငံလဳုဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံေဆာငံ 

ေ ့ဵရးာသညံ ဝမံခု ံအုပံစု၊ ေ ာ ံပ့ ံေ ့ဵရးာမ္ ဆ ံသးယံထာဵွပီဵ အ ့ယံ(၈)ေပခနံ ဴ

သာ  ိုယံထူ ိုယံထ ေဖာ ံလုပံထာဵေသာ ေျမသာဵလမံဵ  ျဖစံပါ ယံ။ ပနံေဆာငံေ ့ဵရးာ 

သးာဵ ေျမသာဵလမံဵသညံ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ဝမံခု ံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေ ာ ံပ့ ံေ ့ဵရးာမ္ 

(၄)မိုငံခနံသဴာ  းာေဝဵေသာ လမံဵေလဵျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵလမံဵသညံ ေျမသာဵလမံဵျဖစံသညဴံ 

အာဵေလ့ာံစးာ ပးငံဴလငံဵရာသီသာ သးာဵလာဴိုငံွပီဵ မိုဵ းငံဵ ာလ းငံ သးာဵလာရသညံမ္ာ 

အလးနံပငံခ ံခဲလ္ပါ ယံ။ ေ ့ဵရးာေနျပညံသူလူထုမ့ာဵသညံ စုိ ံပ့ိုဵေရဵဴ္ငံဴေမးဵျမူေရဵ 

ျဖငဴံ အသ ံေမးဵဝမံဵေြ ာငံဵျပုေနရေသာ ေ ာငံသူဦဵှ ီဵမ့ာဵသာ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ာငံသူ 

ဦဵှ ီဵမ့ာဵမ္ာ ခ ံခဲပငံပနံဵှ ီဵစးာ  စံဴ္စံလဳုဵှ ိုဵစာဵ၍ စို ံပ့ိုဵေရဵဴ္ငံဴေမးဵျမူေရဵမ္ 

ထး ံရိ္လာေသာ ဆနံ၊ စပါဵ၊ ေျပာငံဵဴ္ငဴံ ေ ာ ံပဲသီဵဴဳ္မ့ာဵ ို ယေနခဴ့ိနံထိ ခ ံခဲစးာ 

 ငံပုိေဴရာငံဵခ့ေနသညံ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ မိမိသညံ ပနံေဆာငံရးာသို ဴ  းငံဵဆငံဵ၍ ရးာသူ/ 

ရးာသာဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ေ းဆဴုဳပးဲ  ့ငံဵပသညဴံအခ့ိနံ ိငုံဵ ေ ့ဵရးာလုိအပံခ့ ံ ငံျပရာ၌ 

ေျမသာဵလမံဵေဖာ ံလုပံေပဵရနံ အွမဲေ ာငံဵဆိုေလဴရိ္ပါ ယံ။ အဆိုပါ  ိုယံထူ ိုယံထ 
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လမံဵအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငံဴ ငံေပဵမညံဆုိပါ  ပနံေဆာငံေ ့ဵရးာမ္ အိမံေျခ 

(၃၃)အိမံ၊ လူဦဵေရေပါငံဵ (၂၃၆) ဦဵ၊ ပနံေ ာ ံေ ့ဵရးာမ္ အိမံေျခ (၄၂)အိမံ၊ လူဦဵေရေပါငံဵ 

(၁၅၆) ဦဵ၊ လူဦဵေရ စုစုေပါငံဵ (၃၉၂)ဦဵ ို၏ဴ စီဵပးာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵဴ္ငဴံ အျခာဵ 

ေသာ လူေနမှုအဆငံဴအ နံဵ ျမငဴံမာဵလာသညံသာမ  မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၏ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံမှု 

 ို ပိုမုိျမနံဆနံလာမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ထုိေဴြ ာငံဴ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ေနာငံလဳုဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံေဆာငံေ ့ဵရးာသးာဵ 

 ိုယံထူ ိုယံထလမံဵအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငံဴ ငံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္  

ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ သ ံဆိုငံရာအစိုဵရ 

အဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵထဳ ဵိုေသေလဵစာဵစးာျဖငဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

 ဆ ံလ ံွပီဵ ဒု ိယေမဵခးနံဵအေနျဖငဴံ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ဝမံပငံဵ 

ေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵရိ္ ဖေဖေ ့ဵရးာသးာဵ ေျမသာဵလမံဵ ေဖာ ံလုပံေပဵရနံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိသညံဴ ြ ယံပးငံဴျပ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ

စပံလ့ဲံဵွပီဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ဝမံပငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဖေဖေ ့ဵရးာ 

သးာဵေျမသာဵလမံဵသညံ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵ ှဴုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပါ နံေ ့ဵရးာမ္ စံဆငဴံ 

ယနံဵလဳုေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ ယနံဵ ့နံေ ့ဵရးာမ့ာဵမ္ ျဖ ံသနံဵသးာဵမ္သာ ဝမံပငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

ဖေဖေ ့ဵရးာသို ဴေရာ ံရိ္မ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵ ပါ နံေ ့ဵရးာမ္ ဖေဖေ ့ဵရးာအထိ မိုငံအာဵ 

ျဖငဴံ (၆)မိုငံခနံ ဴ  းာေဝဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ယခုလ ံရိ္ းငံ ရးာသူ/ သာဵမ့ာဵသညံ လမံဵအာဵ 

 ိုယံထူ ိုယံထ ေဖာ ံလုပံထာဵွပီဵ (၈)ေပအ ့ယံသာရိ္ ဲဴလမံဵအာဵ ဆုိငံ ယံဴ္ငဴံ သုဳဵဘီဵ 

ဆိုငံ ယံမ့ာဵသာအသုဳဵျပု၍ ေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ ထး ံရိ္ေသာ ဆနံ၊ စပါဵ၊ ေျပာငံဵ၊ ပဲပု ံမ့ာဵ 

ဴ္ငဴံ အျခာဵေသာ  ုနံစညံမ့ာဵအာဵ  ုနံသးယံလ့ ံရိ္ေနသညံ ုိ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ေ ့ဵရးာ 

အုပံစု းငံ ေနထုိငံြ ေသာ ျပညံသူလူထုမ့ာဵသညံ စို ံပ့ိုဵေရဵဴ္ငံဴ ေမးဵျမူေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ 

 ို အဓိ အာဵထာဵ၍ လုပံ ိုငံစာဵေသာ ံြ ေသာ ေ ာငံသူဦဵှ ီဵမ့ာဵသာ ျဖစံပါ ယံ။ 

၎ငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵျဖငဴံ ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵဴ္ငံဴ အျခာဵ အေထးေထး ိစ္စမ့ာဵ းငံ အဆိုပါ 

လမံဵ ို အာဵ ိုဵွပီဵ ခ ံခဲြ မံဵ မံဵစးာ မျဖစံမေန ေနစဴဲံဴ္ငံဴအမျှေ ေျဖရ္ငံဵေနရွပီဵ လူမှု 

ဒု  သဖးယံြ ုဳ ေ းေဴနရ ာ ို အမ္နံပငံသိရိ္ဴိုငံမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ဒါဴေြ ာငဴံ အဆိုပါ 

လမံဵအာဵ အဆငဴံျမှငံဴ ငံေပဵမညံဆုိပါ  ယနံဵလဳုေ ့ဵရးာမ္ အိမံေျခ (၄၅)အိမံ၊ လူဦဵေရ 

(၂၀၉)ဦဵ၊ ယနံဵ ့နံေ ့ဵရးာမ္ အိမံေျခ (၂၈) အိမံ၊ လူဦဵေရ (၁၁၃) ဦဵ၊ ဖေဖ 

(အေပ်/ေအာ ံ) ေ ့ဵရးာ အိမံေျခ (၄၈) အိမံ၊ လူဦဵေရ (၂၉၈)ဦဵ၊ ေဟးခ ံရးာ အိမံေျခ (၃၂) 
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အိမံ၊ လူဦဵေရ (၁၉၄)ဦဵ၊ ဝမံေ ာငံဵမိုငံရးာ အိမံေျခ (၁၉) အိမံ၊ လူဦဵေရ (၁၀၂)ဦဵ၊ ဝမံေဟး 

( ့ေ ာံ) ရးာ အိမံေျခ (၁၈)အိမံ၊ လူဦဵေရ (၁၀၃)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵလူဦဵေရ (၈၂၅)ဦဵ ုိ၏ဴ 

ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵဴ္ငံဴ လူေနမှုအဆငဴံအ နံဵလညံဵ ျမငဴံမာဵ 

လာမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငံဴ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ဝမံပငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဖေဖေ ့ဵရးာ 

 ိုယံထူ ိုယံထလမံဵ ို ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငဴံ ငံေပဵရနံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရမ္ လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ သ ံဆိုငံရာအစိုဵရ 

အဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵထဳ ဵိုေသေလဵစာဵစးာျဖငဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို စံဆ ံ ညံဵ 

ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံ 

ေလဴလာ ဲဴ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလုဳဵ  ိုယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ 

ျပညဴံစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵအာဵမဲရဲ  ဴ ပထမေမဵခးနံဵ 

ျဖစံ ဲဴ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ေနာငံလဳုဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံေဆာငံေ ့ဵရးာသးာဵ 

 ိုယံထူ ိုယံထလမံဵ (၄) မုိငံအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငံဴျမှငံဴ ငံ ေဖာ ံလုပံေပဵရနံ 

အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ သိရိ္လုိပါ ယံဆုိ ဲဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ဒု ိယေမဵခးနံဵျဖစံ ဲဴ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ 

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ဝမံပငံဵေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵရိ္ ဖေဖေ ့ဵရးာ  ုိယံထူ ိုယံထလမံဵ(၆) မိုငံ 

အာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငဴံ ငံ ေဖာ ံလုပံေပဵရနံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

 းငံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မ္ဴ လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

သိရိ္လုိပါ ယံဆုိ ဲဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

 ျွနံေ ာံဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေမဵျမနံဵလာ ဲဴ ပထမေမဵခးနံဵ ို ေျဖြ ာဵရပါ  

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ေနာငံလဳုဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံေဆာငံရးာသးာဵလမံဵဟာ ေ ာ ံပ့ ံရးာမ္ 

ပနံေဆာငံရးာအထိ (၃/၆) မိုငံရိ္သညဴံ လမံဵေြ ာငံဵျဖစံွပီဵ လ ံရိ္လမံဵအ ့ယံမ္ာ 

အ ့ဲံဵဆုဳဵေနရာ းငံ (၈)ေပဴ္ငံဴ အ ့ယံဆုဳဵေနရာ းငံ (၁၂)ေပခနံသဴာရိ္ွပီဵ ေ ့ဵရးာမ္ 

 ိုယံထူ ိုယံထ ေဖာ ံလုပံထာဵ ဲဴ လမံဵပိုငံဵျဖစံပါ ယံ။  
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 အဆိုပါလမံဵပိုငံဵအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ ေဖာ ံလုပံေပဵမညံဆိုပါ  (၄) ေပ Box 

Culvert  (၂)စငံဵဴ္ငံဴ (၃) ေပ၊ Box Culvert  (၅) စငံဵ ထညံဴသးငံဵ ညံေဆာ ံရနံ 

လုိအပံမညံျဖစံွပီဵ ၎ငံဵေဒသရိ္ ေ ့ဵရးာ (၃)ရးာမ္ အိမံေျခ (၈၅) အိမံ၊ လူဦဵေရ (၄၉၅) ဦဵ 

 ိုအဴာဵ အ ့ိုဵျပုဴိုငံမညံျဖစံပါသျဖငဴံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ျပညံနယံရနံပုဳေငးျဖငဴံ 

ေဆာငံရး ံမညဴံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစီမဳ ိနံဵ းငံ ရနံပဳုေငးထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵွပီဵ ွမို နဴယံ 

စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ၏ ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရး ံေပဵရနံ  ငံျပ 

ခ့ ံအေပ် မူ ညံ၍လညံဵေ ာငံဵ၊ ဘဏ္ဍာေငးခးဲေဝရရိ္မှုအေပ် မူ ညံ၍ လညံဵေ ာငံဵ 

ေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

 ဆ ံလ ံွပီဵ ဒု ိယေမဵခးနံဵ ုိ ေျဖြ ာဵရပါ  မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ ဝမံပငံဵေ ့ဵရးာ 

အုပံစုအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ ဖေဖေ ့ဵရးာ  ိုယံထူ ိုယံထ လမံဵပိုငံဵဟာ ထနံဵ ိုေ ့ဵရးာမ္ ဖေဖ 

(ေအာ ံ) ရးာအထိ (၄/၇) မုိငံ၊ ဖေဖ(ေအာ ံ)ရးာမ္ ဖေဖ(အေပ်)ရးာအထိ (၁/၁) မုိငံ၊ 

စုစုေပါငံဵ (၆/၀) မိုငံရိ္သညဴံ လမံဵေြ ာငံဵျဖစံွပီဵ လ ံရိ္လမံဵအ ့ယံမ္ာ အ ့ဲံဵဆုဳဵ 

ေနရာမ္ာ (၆)ေပဴ္ငဴံ အ ့ယံဆုဳဵေနရာမ္ာ (၈)ေပခနံသဴာရိ္ွပီဵ ေ ့ဵရးာမ္  ိုယံထူ ိုယံထ 

ေဖာ ံလုပံထာဵေသာ လမံဵပိုငံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

 အဆိုပါလမံဵပိုငံဵအာဵ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ ေဖာ ံလုပံေပဵမညံဆိုပါ  (၂၅)ေပ 

 းနံ ရစံ  ဳ ာဵ (၁) စငံဵ၊ (၅) ေပ၊ Box Culvert (၂)စငံဵဴ္ငံဴ (၃) ေပ၊ Box Culvert  (၅) 

စငံဵ ထညံဴသးငံဵ ညံေဆာ ံရနံ လုိအပံမ္ာျဖစံွပီဵ ၎ငံဵေဒသရိ္ ေ ့ဵရးာ (၇)ရးာမ္ အိမံေျခ 

(၂၂၄) အိမံ၊ လူဦဵေရ (၁၀၉၃) ဦဵ ို ဴို အ ့ိုဵျပုဴိုငံမ္ာျဖစံပါသျဖငဴံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ျပညံနယံရနံပုဳေငးျဖငဴံ ေဆာငံရး ံမညံဴ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစီမဳ ိနံဵ းငံ 

ရနံပုဳေငး ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵွပီဵ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲအေ ာငံအထညံေဖာံေရဵ ေ ာံမ ီ 

၏ ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရး ံေပဵရနံ  ငံျပခ့ ံအေပ်မူ ညံ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ ဘဏ္ဍာေငးခးဲေဝ 

ရရိ္မှုအေပ်မူ ညံ၍လညံဵေ ာငံဵ ေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ 

 ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။   ဆ ံလ ံွပီဵ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ေဒ်နနံဵျမေထးဵ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ေဒ်နနံဵျမေထးဵ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။      အာဵလဳုဵပဲ မ္ဂလာပါရ္ငံ။ 

ယေန ဴ ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂) ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံ အစညံဵအေဝဵ ို 

  ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ ဴ း ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵ 

မ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံ 
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ေလဴလာြ  ဲဴဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ 

 ယံရင္ံ။  ျွနံမ ေ ာဴ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

နနံဵျမေထးဵ ျဖစံပါ ယံရ္ငံ။ ယခု  ျွနံမ ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ ေမဵျမနံဵမဲဴေမဵခးနံဵ ေ ာဴ 

 ျွနံမ ုိ ဴ ျပညံသူလူထု လုိအပံခ့ ံျဖစံ ဲဴ  ့နံဵမာေရဵေဆဵေပဵခနံဵ အေဆာ ံအဦ ုိ 

လာမညဴံဴ အနီဵဆဳုဵဘ ံ့္ ံမ္ာ လ့ာထာဵထညံဴေပဵဴိုငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဆို ဲဴ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵ ို ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံရင္ံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။ လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ပငံလဳုွမို ၊ဴ ေနာငံလုိငံ 

ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေနာငံလုိငံေ ့ဵရးာဟာ ပငံလဳု-လဲခ့ာဵ လမံဵမေပ် းငံရိ္ွပီဵ အိမံေျခ (၁၈၀)၊ 

လူဦဵေရ (၁၀၈၀) ဦဵ ေနထုိငံလ့ ံရိ္ပါ ယံရင္ံ။ လ ံရိ္အခ့ိနံ းငံ ေ ့ဵရးာေနျပညံသူမ့ာဵ 

ရဲ  ဴ  ့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာ ံမှုအ း ံ  ာဝနံထမံဵေဆာငံလ့ ံရိ္ ဲဴ  ့နံဵမာေရဵမ္ူဵ (၁) 

ဦဵ၊  ့နံဵမာေရဵဆရာမ (၁)ဦဵဴ္ငံဴ သာဵဖးာဵဆရာမ (၂)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ (၄)ဦဵ ရိ္ပါ ယံရင္ံ။ 

ယခု  ့နံဵမာေရဵ ဝနံထမံဵ(၄)ဦဵအ း ံ ေနထုိငံရနံဴ္ငဴံ ေဆဵ ုသရနံ အေဆာ ံအဦ 

ဟာလညံဵ ေ ့ဵရးာပိုငံ အေဆာ ံအဦ းငံ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ မျှေေဝအသုဳဵျပုေနရ 

ပါ ယံရ္ငံ။ ယငံဵအေဆာ ံအဦဟာလညံဵ ခိုငံခဴဳမှုမရိ္ေ ာဴဘဲ ပ့ ံစီဵယိုယးငံဵလ့ ံ 

ရိ္ပါ ယံ။ အေဆာ ံအဦ  ညံေဆာ ံဴုိငံရနံအ း ံ ေျမေနရာလညံဵရိ္ထာဵွပီဵ ျဖစံပါ 

 ယံရင္ံ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍ ေနာငံလုိငံေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ ေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵရိ္ ျပညံသူလူထုမ့ာဵရဲ  ဴ

 ့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာ ံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး စဴးာ ေဆာငံရး ံဴိုငံရနံအ း ံ 

ေဆဵေပဵခနံဵ အေဆာ ံအဦ  ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္၊ ရိ္ပါ  မညံသညံဴ 

အခ့ိနံ းငံ စ ငံမညံ ို သိရိ္လုိပါေသာေြ ာငဴံ ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ 

မ္ စံဆငဴံ ဵိုေသေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံရ္ငံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရင္ံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ  ဴ

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵျမေထးဵရဲ  ဴ ေဆဵေပဵခနံဵအေဆာ ံအဦ  ညံေဆာ ံေပဵ 

ဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ ေမဵခးနံဵ ုိ ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

လးိုငံလငံွမိုနဴယံ၊ ပငံလဳုွမို ၊ဴ ေနာငံလုိငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေနာငံလုိငံ ေ ့ဵလ ံ 

 ့နံဵမာေရဵဌာနဟာ (၂၀၁၁)ခုဴ္စံ းငံ ဖးငံဴလ္စံခးငံဴရရိ္ခဲဴ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေနာငံလုိငံ 

ေ ့ဵလ ံ ့နံဵမာေရဵဌာနအေနနဲ  ဴ ေျမ (၀.၉၂)ဧ ရိ္ွပီဵ  ေျမေပ်မ္ာ ဝငံဵျခဳခ ံထာဵပါ  
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 ယံ။ အိမံသာဴ္ငဴံေရစငံ ုိ  ့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနရဲ  ဴ ခးငဴံျပုရနံပုဳေငးနဲ  ဴ ေဆာ ံလုပံထာဵ 

ွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ယခုဴ္စံ(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ းငံဵ ေငးလဳုဵေငးရငံဵရနံပုဳေငးျဖငဴံ  

လးိုငံလငံွမို နဴယံအ း ံ ွမို နဴယံျပညံသူ ဴ့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန ဝနံထမံဵအိမံရာ (၄)ခနံဵ းဲ 

(၄)ထပံေဆာ ံလုပံဴုိငံရနံအ း ံ ခးငဴံျပုရနံပဳုေငး  ့ပံသနံဵေပါငံဵ (၄၀၁.၀၀၀)  ုိ                 

လညံဵေ ာငံဵ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ ဟိနံဒုဳ ေ ့ဵလ ံ ့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ၊ 

လးိုငံ နံေ ့ဵလ ံ ့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ၊ ပနံလငံဵေ ့ဵလ ံ ့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ အေဆာ ံ 

အဦဴ္ငဴံ ဝနံထမံဵအိမံရာမ့ာဵအ း ံ  စံခုလျှေငံ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး  ့ပံသနံဵေပါငံဵ ၆၃.၀၀၀ 

သနံဵစီနဲ  ဴ ရနံပုဳေငး (၁၈၉) သနံဵ ရရိ္ခဲဴ ာျဖစံပါ ယံ။  ေနာငံလုိငံေ ့ဵလ ံ  ့နံဵမာေရဵ 

ဌာန အေဆာ ံအဦနဲ  ဴ ဝနံထမံဵအိမံရာရရိ္ဖိုအဴ း ံ လာမညံဴ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

လ့ာထာဵစာရငံဵမ္ာ ထညံဴသးငံဵ ငံျပ ေ ာငံဵခဳသးာဵမ္ာ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ 

 ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။   ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵစုိငံဵလ္ဝငံဵ 

  ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵ၊ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ ဴ း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူ ဧညံဴသညံ 

ေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲခဴေညာငံဵပါေစလုိ ဴ ဆုမးနံေ ာငံဵ ေ ာငံဵအပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ယခု  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမဴဲ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ 

 ေ ာဴ မုိငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံေန ေဒသခဳ ိငုံဵရငံဵသာဵျပညံသူမ့ာဵ၏  ့နံဵမာေရဵ ဏ္ဍ 

အ း ံ အမ္နံ  ယံ အေရဵ ှ ီဵ လုိအပံလ့ ံရိ္ေသာ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳရိ္ 

လ ံရိ္ ခးဲစိ ံ ုသခနံဵအာဵ အဆငဴံျမှငံဴ ငံ အသစံျပနံလညံ ညံေဆာ ံခးငံဴ ရရိ္ေရဵဴ္ငဴံ 

စပံလ့ဲံဵ၍ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မုိငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံဟာ လူဦဵေရ စုစုေပါငံဵ(၆)ေသာငံဵ 

ေ ့ာံ စုေပါငံဵေနထုိငံလ့ ံရိ္ွပီဵ လူဦဵေရ၏ (၈၅) ရာခိုငံဴှုနံဵမ္ာ ေ ့ဵလ ံေ ာငံေပ် 

ေဒသေန  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵ ျဖစံြ ပါ ယံ။ ွမို နဴဲေဴဝဵ းာွပီဵ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵ 

ခ ံခဲ ဲ ဴ ေ ာငံေပ်ေဒသေန  ိုငံဵရငံဵသာဵျပညံသူမ့ာဵမ္ာ  ့နံဵမာေရဵ ိစ္စရပံမ့ာဵ ို 

မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ (၂၅) ခု ငံဆဳဴ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳမ္ာ လာေရာ ံအာဵ ိုဵ  ုသရ ာျဖစံပါ 

 ယံ။ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳ အေျခအေန ို  ငံျပရမယံဆိုပါ  ေဆဵဵုဳှ ီဵ ို 

၁၉၈၀ ခုဴ္စံ  ညံဵ   ညံေဆာ ံထာဵ ာျဖစံွပီဵ အေထးေထးေရာ္ါ ု ဆရာဝနံ 
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(ွမို နဴယံဆရာဝနံ)(၁)ဦဵ၊ သးာဵဆရာဝနံ (၁)ဦဵ၊ သူနာျပု ဆရာ/ဆရာမ (၁၅)ဦဵနဲ  ဴ ျပညံသူ 

ေ း ို  ုသေပဵေန ာ ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳမ္ာ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵစးာရိ္ေနေသာံလညံဵ 

လ ံရိ္အေရဵ ှ ီဵ ေဆာငံရး ံရနံ လုိအပံေနသညံမ္ာ ခးဲစိ ံခနံဵ ို ျပနံလညံအဆငဴံ 

ျမှငံဴ ငံ ျပငံဆငံေဆာ ံလုပံဖိုျဴဖစံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ခးဲစိ ံခနံဵ ျပနံလညံျပငံဆငံ ေဆာ ံလုပံဖုိ ဴ လုိအပံ ဲဴ အဓိ  

အေြ ာငံဵမ့ာဵ ို  ငံျပရမညံဆုိပါ     

( ) ခးဲစိ ံခနံဵသညံ  ာလြ ာျမငဴံစးာ  ညံေဆာ ံ ထာဵသညံဴ အေဆာ ံ 

အဦျဖစံျခငံဵ၊  

( ခ) လ ံရိ္ခးဲစိ ံခနံဵသညံ သာဵဖးာဵခနံဵဴ္ငံဴ ေဘဵ ပံလ့ ံ ရိ္ျခငံဵေြ ာငံဴ 

ေရာ္ါပိုဵမ့ာဵ အလးယံ  ူ  ူဵစ ံဴုိငံျခငံဵ၊ 

( ္)  ခးဲစိ ံခနံဵ မ့ ံဴ္ာြ  ံမ့ာဵ ပ့ ံစီဵေနျခငံဵ၊ ျပူ ငံဵေပါ ံမ့ာဵသည ံေခ  ံ

ဴ္ငဴံေလ့ာံညီမှုမရိ္သညဴံ  ဵု ံ  ံမ္နံမ့ာဵ  ပံဆငံထာဵွပီဵ ျပငံပ ေလဝငံ 

ေလထး ံမ့ာဵ ရိ္ေနျခငံဵေြ ာငံဴ (၁၀၀) ရာခိုငံ ှဴုနံဵ ပိုဵသ ံ၍ မရျခငံဵ၊  

(ဃ) ခးဲစိ ံခနံဵ မေရာ ံမီ ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵအ း ံ ခးဲစိ ံဝ ံစုဳမ့ာဵလဲခနံဵ၊ 

ပိုဵသ ံခနံဵမ့ာဵ မရိ္ဘဲ ခးဲစိ ံခနံဵသို ဴ ို ံဵုိ ံဝငံေနရျခငံဵ၊  

(င) အူျဖ ံ/ အူဆ ံ/ အူအ  ံ ခးဲစိ ံျခငံဵ ဲဴသို ဴ အှ ီဵစာဵခးဲစိ ံ  ုသမှုမ့ာဵ 

အ း ံ ခးဲစိ ံခနံဵလ ံရိ္အေျခအေနအရ ပုိဵသ ံဴုိငံျခငံဵ မရိ္သညဴံအ း ံ 

ဆရာဝနံှ ီဵဴ္ငံဴ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ၊ အထူဵသျဖငံဴ လူနာ၏  ့နံဵမာေရဵ 

အ း ံ အလးနံစိုဵရိမံရျခငံဵ ိုျဴဖစံပါ ယံ။  

သိုျဴဖစံပါ၍ Power Point  ငံျပခးငဴံျပုရနံ ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳသို ဴ မုိငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံဴ္ငံဴ 

 ုဳ ာွမို မ္ဴ လူနာမ့ာဵအျပငံ မ ံမနံဵွမို နဴယံမ္ လူနာမ့ာဵပါ လာေရာ ံအာဵ ိုဵ ုသေနရ ဴဲ 

ေဆဵဵဳုျဖစံသညဴံအေလ့ာ ံ ျပညံသူမ့ာဵ၏  ့နံဵမာေရဵအ း ံ အမ္နံ  ယံအေရဵ ှ ီဵ 

လုိအပံလ့ ံရိ္ ဲဴ အေျခအေန ျဖစံပါ ယံ။ ခးဲစိ ံခနံဵအာဵ အဆငံဴျမှငံဴ ငံ ျပနံလညံ 

ျပငံဆငံေဆာ ံလုပံမညံ ဆုိပါ  လ ံရိ္ခးဲစိ ံခနံဵဴ္ငံဴ  စံဆ ံ ညံဵ ေျမေနရာလညံဵ 

ရိ္ွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ွမို နဴယံဆရာဝနံှ ီဵဴ္ငံဴ ေဆဵဵုဳ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵမ္လညံဵ ျပညံသူမ့ာဵ၏ 

အ ့ိုဵစီဵပးာဵ ို ေမျှောံ ိုဵလ့ ံ ခးဲစိ ံခနံဵ ို ျပနံလညံျပငံဆငံ အသစံ ညံေဆာ ံေပဵ 

ေစလုိသညံဴဆ ္ဴဒရိ္သညံဴအျပငံ ျပညံသူမ့ာဵမ္လညံဵ ေမျှောံလငံဴေနသညံဴ ိစ္စျဖစံ၍ ျပညံနယံ 
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လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁)ဦဵ အေနျဖငဴံ  ငံျပရျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ မိုငံဵပ့ဲံဵ 

ွမို နဴယံ၊ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳရိ္ လ ံရိ္ခးဲစိ ံခနံဵအာဵ  ့နံဵမာေရဵအဆငံဴအ နံဵဴ္ငံဴ  ုိ ံညီ 

သညဴံ ခးဲစိ ံခနံဵအျဖစံ အဆငံဴျမှငံဴ ငံ အသစံျပနံလညံျပငံဆငံေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ 

ရိ္/မရိ္ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံေန ေဒသခဳ ိငုံဵရငံဵသာဵ ျပညံသူမ့ာဵ၏  ့နံဵမာေရဵအ ့ိုဵ ို 

ရညံရးယံ၍ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။။ အာဵလဳုဵ ို 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ နဲ  ဴ

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂) ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵရဲ  ဴ မုိငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ ျပညံသူေဴဆဵဵုဳ ခးဲစိ ံခနံဵအသစံ 

ျပနံလညံျပငံဆငံေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵသးာဵ 

မ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊  ့ိုငံဵ ုဳခဵိုငံ၊ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံျပညံသူေဴဆဵဵုဳရိ္ ခးဲစိ ံ 

ခနံဵမ္ာ စဳ ုိ ံအေနအထာဵမရိ္ပါဘူဵ။ ခးဲစိ ံခနံဵစဳ ို ံ အသစံေဆာ ံလုပံရနံအ း ံ 

ခနံမ္ဴနံဵ း ံခ့ ံထာဵ ဴဲ  ုနံ ့ေငးဟာ  ့ပံ(၆၅)သနံဵ ျဖစံပါ ယံ။  း ံခ့ ံမှု စာရငံဵဴ္ငဴံ 

အ  ူ ုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံသို ဴ ျပညံနယံ ုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊  ့ိုငံဵ ုဳ ွမို ရဲဴ  ဴ(၅-

၁၁-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၉၇၀/    ( ုသ-အဆဥ) /၂၀၁၈ ျဖငံဴ  ငံျပေ ာငံဵခဳ 

ထာဵွပီဵျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ ဌ။  ယေနအဴ း ံ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငံဴ 

ေျဖြ ာဵ ျခငံဵအစီအစဲံ ွပီဵပါွပီ။ 

ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၏ “ရ္မံဵျပညံနယံ 

ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ 

သ ံ မံဵ ိုဵျခငံဵမ့ာဵ ုိ စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငဴံ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ 

 ုိ ံ းနံဵေြ ာငံဵ”  အဆိ ု ငံသးငံဵျခငံဵဴ္ငဴံ  လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ သငဴံ/မသငဴံ 

အဆုဳဵအျဖ ံရယူျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ ယခုအစီအစဲံ (၆)ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂) 

မ္ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ  အဆို စံရပံအာဵ လွှ ံေ ာံသို ဴ ေပဵပိုလဴာပါ ယံ။ အဆိုမ္ာ 

“ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရ္ိ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ 
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သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငဴံ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵ 

ေြ ာငံဵ”  အဆိုျဖစံပါ ယံ။ ယခု ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ  အဆို ငံသးငံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။          ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ 

အဖးဲ ဝဴငံဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ   ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ငံသးငံဵမညံဴ အဆို ေ ာဴ “ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ 

ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵျခငံဵမ့ာဵ ုိ စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ 

ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ”  အဆိုျဖစံပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လ ံရိ္အစိုဵရ ရ ံ(၁၀၀)စီမဳ ိနံဵ ာလအ းငံဵ 

မ္ာ အခ့ို ဴွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ အခ့ို ေဴ ့ဵရးာဴ္ငံဴ ရပံ း ံမ့ာဵ းငံ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ 

ေျမ း ံမ့ာဵ ို ေျမ္ရနံထု ံေပဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံေပဵခဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။ 

၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ခုဴ္စံမ့ာဵ းငံ အခ့ို ဴွမို ေဴပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ေျမ္ရနံ 

ရိ္/ မရိ္၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျမှငဴံထာဵျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ရပံ း ံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵမ္ စံဆငံဴ စာရငံဵ 

ဇယာဵ ေ ာ ံယူထာဵွပီဵ ာ ို ေလဴလာေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။  ္ရနံနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ ယေန ဴ

အခ့ိနံအထိ ေဆာငံရး ံေပဵခဴဲျခငံဵ မရိ္ ာ ိုလညံဵ ေလဴလာေ း ရိ္ဴခဲဴရပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လူေနအိမံေျမ း ံဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ေျမ္ရနံ ရိ္ျခငံဵ/ 

မရိ္ျခငံဵသညံ စီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဴ္ငဴံ  ို ံဵို ံပ ံသ ံသလုိ ျဖစံေနပါ ယံ။ 

ေျမ္ရနံရိ္ေသာ ျပညံသူမ့ာဵအေနျဖငဴံ အစိုဵရဘဏံမ့ာဵ းငံ လညံဵေ ာငံဵ၊ ပု္္ဂလိ  

ဘဏံမ့ာဵ းငံလညံဵေ ာငံဵ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ အရငံဵအဴ္ီဵမ့ာဵ လးယံ ူစးာ 

ေခ့ဵယူဴိုငံွပီဵ စီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေအာငံေဆာငံရး ံဴိုငံသညံ ို ေလဴလာေ း ရိ္ဴရပါ 

 ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ဥပေဒ၊ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာဵဴ္ငဴံအညီ  ေျမ္ရနံထု ံေပဵဴိုငံေသာ 

“ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံ 

ျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ 

 ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ”  အဆို ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ  ငံသးငံဵအပံ 

ပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေလဵစာဵပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 
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 ဥ ္က ဋ္ဌ။ အဆို ို ေထာ ံခဳမညံဴ ိုယံစာဵလ္ယံ  ငံျပဖုိျဴဖစံပါ ယံ။  

 ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ၊ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ ဴျပညံဴစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵအပံပါ ယံ။  ျွနံမ 

 ေ ာဴ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီျဖစံပါ ယံ။  ျွနံမအေနနဲ  ဴ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ ငံသးငံဵသညံဴ “ရ္မံဵျပညံနယံ 

ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ  

ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ” 

အဆို ို ေလဵေလဵန ံန ံ ေထာ ံခဳပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေလဵစာဵပါ ယံ။ 

အဆို ိ ုျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  လ ံခဳေဆးဵေ းဴဵရနံ မသငဴံေြ ာငံဵ ဆုဳဵျဖ ံပါ  

ယငံဵအဆို ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ မသငဴံေြ ာငံဵ ဥ ္က ဋ္ဌ  ေြ ညာျခငံဵ (သိုမဴဟု ံ) 

အဆို ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံဆုဳဵျဖ ံပါ  ေဆးဵေဴးဵလုိသညဴံ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရိ္လျှေငံ အမညံစာရငံဵ ငံသးငံဵဴိုငံေြ ာငံဵ ဥ ္က ဋ္ဌ  ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။   ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ 

 ငံသးငံဵေသာ အဆို ို လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၁)ဦဵ  ေထာ ံခဳသးာဵပါ ယံ။ ၂၀၁၃ 

ခုဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၁၂၄ နညံဵဥပေဒခးဲ(္)အရ ယခု အဆို ို 

လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ သငဴံ/ မသငံဴ လွှ ံေ ာံ၏ ဆ ္ဴဒရယူပါမယံ။ ၎ငံဵအဆို ို လ ံခဳ 

ေဆးဵေဴးဵရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

   (သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။  

   လွှ ံေ ာံ သေဘာ ူပါသညံ။) 

 အဆို ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ သေဘာမ ူသညံဴ  ုိယံစာဵလ္ယံရ္ိပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

အဆို ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ သေဘာမ ူ ဲဴ  ိုယံစာဵလ္ယံမရိ္ ဲဴအ း ံ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ 

ရဲ  ဴအဆို ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

 ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ   ငံသးငံဵ ဴဲ 

အဆို ို ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ ၁၄ ရ ံ (ေသာြ ာေန)ဴမ္ာ ေဆးဵေဴးဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ေဆးဵေဴးဵမယံဴ လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအေနနဲ  ဴ အစညံဵအေဝဵရပံနာဵ ဲဴအခါ ဒီ ေန ဴ
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ညေန (၅)နာရီ ေနာ ံဆုဳဵထာဵွပီဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵ၊ ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံထဳ 

အမညံစာရငံဵ ေပဵသးငံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(ဒု ိယေန)ဴ ရပံနာဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴ ဆ ံလ ံ  ့ငံဵပမညဴံ ေနရဴ ံဴ္ငဴံ အခ့ိနံ ို ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ ယခု ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ဒု ိယေန)ဴ ိ ု ရပံနာဵ 

ပါမယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴ ို ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊  ဒီဇငံဘာလ  ၁၄ ရ ံ(ေသာြ ာေန)ဴ နဳန ံ (၁၀)နာရီအခ့ိနံ 

မ္ာ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပမ္ာျဖစံေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ျပနံလညံထး ံခးာပါွပီရ္ငံ။ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ျပနံလညံ 

ထး ံခးာဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရ္ငံ။  
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ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴမ္ ံ မံဵ 

၁၃၈၀ျပညဴံဴ္စံ၊ န ံေ ာံလဆနံဵ  ၇  ရ ံ 

၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ ၁၄ ရ ံ 

[ေသာြ ာေန]ဴ 

 ေ ာငံှ ီဵွမို ရိ္ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵခနံဵမ းငံ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (  ိယေန)ဴ အစီအစဲံ ို 

နဳန ံ(၁၀) နာရီအခ့ိနံ၌ စ ငံ ့ငံဵပပါသညံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵ းငံ အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်နနံဵမိုခမံဵ၊ 

ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵ  လညံဵေ ာငံဵ၊  းဲဖ ံ 

အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်ဟနံသီဦဵ၊ ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ  လညံဵေ ာငံဵ 

ေဆာငံရး ံပါသညံ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါရ္ငံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ မြ ာမီအခ့ိနံအ းငံဵ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ (  ိယေန)ဴအာဵ  ့ငံဵပျပုလုပံမညံ 

ျဖစံပါသျဖငံဴ  ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံမ့ာဵ သ ံမ္ ံထာဵေသာေနရာမ့ာဵ းငံ ေနရာယူေပဵ 

ြ ပါရနံ ေလဵစာဵစးာ ပနံြ ာဵအပံပါ ယံရင္ံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ေနရာယူျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ က ေရာ ံလာပါွပီရ္ငံ။ 

 (ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌသညံ သ ံမ္ ံထာဵေသာ စငံျမငံဴေပ်သို ဴ

က ေရာ ံေနရာယူပါသညံ။) 

 အာဵလဳုဵထုိငံဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငံဴ အစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ  ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေလဴလာသူဧညဴံသညံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴ

 ့ငံဵပ ဴဲ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴမ္ာ လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံအရ 

အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံခးငဴံ ရိ္ေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံစုစုေပါငံဵ 

(၁၄၁)ဦဵ ရိ္သညံဴအန ံ ဒီ ေန ဴ အစညံဵအေဝဵ ို (၁၂၁)ဦဵ   ံေရာ ံပါ ယံ။ 

အစညံဵအေဝဵ ို    ံေရာ ံခးငဴံရိ္ေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စုစုေပါငံဵ၏ 

(၈၅.၈၂%)ရိ္ွပီဵ   ံေရာ ံ ဲဴ  ိုယံစာဵလ္ယံဦဵေရဟာ သုဳဵပုဳ စံပဳုထ ံေ ့ာံလးနံ ဲဴ 

အ း ံ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒပုဒံမ ၁၈၀( )ဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ 

နညံဵဥပေဒ ၃၄ (ခ)  ိုအဴရ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငံဴ အစညံဵအေဝဵ စ ငံ 

 ့ငံဵပေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ (  ိယေန)ဴအစီအစဲံေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(ခ)အရ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (  ိယေန)ဴ အစီအစဲံ ုိ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵထဳ ှ ို ငံျဖန ဴံေဝထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျဖန ဴံေဝထာဵေသာ အစီအစဲံမ့ာဵ 

အ ိုငံဵ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပျပုလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

အစညံဵအေဝဵမ  ံေရာ ံဴိုငံေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီမ္ ခးငံဴပနံြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄၄( )အရ ယေနအဴစညံဵအေဝဵ မ  ံေရာ ံဴိုငံ ဲဴ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအ း ံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵ 

ေ ာံမ ီ  ခးငံဴပနံြ ာဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ   ံေရာ ံလာြ ေသာ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 
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မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစဳုြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ ှဴု ံခးနံဵဆ ံ သ္ါရဝျပုအပံပါ 

 ယံ။ ယေန ဴ  ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ရ ံေန ဴ (  ိယေန)ဴမ္ာ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံ 

ဴိုငံျခငံဵ မရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ိုယံစာဵ နမံဴစနံွမို နဴယံ  

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီ ဥ ္က ဋ္ဌျဖစံသူ  ျွနံေ ာံ  ဦဵလငံဵေအာငံေဆး   

ခးငဴံပနံြ ာဵသးာဵမ္ာ  ျဖစံပါ  ယံ။  

ယေန ဴ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ာ-  

(၁) ေဒါ ံ ာမ့ိုဵထးနံဵ၊ လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ   

ခးငဴံ (၃)ရ ံ။  

  (၂) ဦဵစဳလးငံ၊  ဟိုပဳုဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ    ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ ( ၁)ရ ံ။ 

  (၃) ဦဵစုိငံဵျမငဴံထူဵ၊ မိုငံဵရယံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ    ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ  ခးငံဴ (၃)ရ ံ။  

   (၄) ဦဵေအဵမငံဵစုိဵ၊ ရးာငဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ    ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ ( ၁)ရ ံ။ 

  ယခငံ  ခးငံဴပနံြ ာဵသျဖငဴံ လွှ ံေ ာံ  ခးငဴံျပုထာဵသူ(၁၆)ဦဵရ္ိွပီဵ ယေန ဴ ခးငံဴပနံ 

ြ ာဵသူ (၄)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ ခးငံဴမဴဲပ့ ံ း ံသူ မရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ယေန ဴ ခးငဴံပနံြ ာဵသူ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၂၀)ဦဵအာဵ ခးငံဴအျဖစံ သ ံမ္ ံခးငဴံျပုေပဵဴိုငံပါရနံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ဵိုေသေလဵစာဵစးာ 

ျဖငဴံ  ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ခးငံဴပနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို ခးငဴံျပုပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံ ျဵပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(  ိယေန)ဴ ို   ံေရာ ံခးငဴံရိ္ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေရမ္ာ (၁၄၁)ဦဵ၊ ယခငံခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငံဴျပုထာဵသူ (၁၆)ဦဵ၊ ယေန ဴ ခးငံဴပနံြ ာဵ 

သျဖငံဴ ခးငံဴျပုထာဵသူ(၄)ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ စုစုေပါငံဵ ခးငံဴျပုထာဵသူ (၂၀)ဦဵရ္ိွပီဵ ခးငံဴမဲဴ 

ပ့ ံ း ံသူ မရိ္ပါ။ 
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ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(္)၊ (၂)အရ ယခုလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ို ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံရဲ  ဴအ ညံျပုခ့ ံရယူပါမယံ။ 

 ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု 

အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ို အ ညံျပုရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

    (သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။  

   လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ) 

  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အစညံဵအေဝဵ   ံေရာ ံမှု အေျခအေန ို အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာ 

ပါ ယံ။ 

ြ ယံပးငဴံျပထာဵသညံဴ ေအာ ံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵ ုိ သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယစံာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံအဆငဴံ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၅) ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငံဴ ေျဖြ ာဵျခငံဵ အစီအစဲံ ျဖစံပါ ယံ။ ယခု ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ(၁၀)ဦဵ  ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို သ ံဆိုငံရာျပညံနယံ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵသးာဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ပထမဦဵစးာ မုိငံဵပနံွမိုနယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵစုိငံဵေအာငံခမံဵ  ပထမ 

ေမဵခးနံဵ ို ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵေအာငံခမံဵ၊  မိုငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။           အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ   ိယေနသဴို ဴ

  ံေရာ ံလာြ ေသာ  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ 

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံ ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဥပေဒခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံစာရငံဵစစံခ့ုပံဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

 ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ 
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မ္ဂလာပါလုိ ဴ    ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မုိငံဵပနံ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)   ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵေအာငံခမံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ မိုငံဵပနံ- မုဳဵထ- မုဳဵေထာံ လမံဵပိုငံဵျပငံဆငံထိနံဵသိမံဵျခငံဵ 

မရိ္သညံဴ ိစ္စဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵသညံဴ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ၏ အေရ္ဘဴ ံ းငံ 

မိုငံဵပနံ-မုဳဵထ-မုဳဵေထာံလမံဵပိုငံဵသညံ  အထူဵစီမဳ ိနံဵှ ီဵ အဖးဲ ခဴးဲ(၅)မ္ ၁၅- ၁၂- ၂၀၁၀ 

ခုဴ္စံ းငံ စ ငံေဖာ ံလုပံခဲဴွပီဵ မိုငံဵပနံမ္  ာဖ ံလ့နံအထိ (၀)မိုငံမ္ (၃)မုိငံအထိ ၁၈ ေပ၊ 

အ ့ယံ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵခငံဵွပီဵ (၃)မိုငံမ္ (၃၁)မိုငံ ၄ ဖာလဳု အထိ ၃၄ ေပ၊ ေျမသာဵလမံဵ 

ေဖာ ံလုပံွပီဵစီဵခဲဴွပီဵ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ  ာ းယံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ 

အမ္ (ံ၉၂၁)စစံေျမျပငံအငံ့္ငံနီယာ ပံရငံဵမ္ ထပံမဳ ာဝနံယူ ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ 

မိုငံဵပနံ- မုဳဵထ- မုဳဵေထာံ လမံဵပိုငံဵသညံ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ ေဴ္ာငံဵပုိငံဵမ္စွပီဵ ယေနအဴထိ 

၎ငံဵလမံဵပိုငံဵသညံ မညံသညံဴဦဵစီဵဌာနမ္ လာေရာ ံျပငံဆငံထိနံဵသိမံဵျခငံဵ မရိ္သညံ ို 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ျပညံသူမ့ာဵ၏  ငံျပခ့ ံအရ သိရိ္လုိေသာအခ့ ံမ့ာဵ ေ ာဴ- 

(၁) မိုငံဵပနံ- မုဳဵထ- မုဳဵေထာံ လမံဵပုိငံဵသညံ မညံသညံဴဦဵစီဵဌာနမ္  ာဝနံယူ  

  ထိနံဵသိမံဵျပုျပငံေပဵမညံ ိုသိရ္ိလုိပါ ယံ။ 

(၂) ျပညံသူမ့ာဵ၏  ငံျပခ့ ံအရ မိုငံဵပနံ (၀)မုိငံမ္ ေ ာငံ ိုငံဵေျမာ ံေ ့ဵရးာ  

  (၇)မိုငံအထိအာဵ ဴ္စံစဲံျပငံဆငံထိနံဵသိမံဵေပဵဴုိငံပါရနံ  ငံျပေ ာငံဵဆိုခဴဲ  

  ပါ ယံ။ ၎ငံဵမုိငံဵပနံ (၀)မိုငံ မ္ (၇)မုိငံ အြ ာဵရ္ိ လမံဵပိုငံဵသညံျပညံသူမ့ာဵ  

  ၏ စာဵဝ ံေနေရဵအ း ံ စို ံပ့ိုဵေရဵလုပံငနံဵ အေျမာ ံအမ့ာဵ စို ံပ့ိုဵ  

  လ့ ံရိ္ေသာ အပိုငံဵျဖစံပါ ေသာေြ ာငဴံ စို ံပ့ိုဵ၍ ထး ံရိ္ခဲဴေသာ သီဵဴဳ္မ့ာဵ  

  လးယံ ူစးာသယံယူဴုိငံေရဵအ း ံ ရညံရးယံွပီဵ ၎ငံဵလမံဵပုိငံဵရိ္ လမံဵမ့ာဵအာဵ  

  ဴ္စံစဲံျပုျပငံေပဵဴိုငံပါရနံ  ငံျပေ ာငံဵဆိုရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ၎ငံဵလမံဵပုိငံဵအာဵ  ာဝနံ 

ယူထာဵေသာ ဦဵစီဵဌာနမ္ ဴ္စံစဲံဴ္စံ ိငုံဵျပုျပငံေပဵဴိုငံျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေသာေြ ာငံဴ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ဵုိေသေလဵစာဵစးာျဖငဴံ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။       ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ က ေရာ ံလာြ ေသာ 
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ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ  

ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပု အပံပါ ယံ။ မုိငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵေအာငံခမံဵ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ  မိုငံဵပနံ- မဳုဵထ- မုဳဵေထာံ   

လမံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ မညံသညံဴဦဵစီဵဌာနမ္   ာဝနံယူ ထိနံဵသိမံဵျပုျပငံေပဵမညံ ုိ သိရိ္ 

လုိျခငံဵ၊   ျပညံသူမ့ာဵ၏ ငံျပခ့ ံအရ မိုငံဵပနံ(၀)မိုငံမ္ ေ ာငံ ိုငံဵေျမာ ံ  ေ ့ဵရးာ  

(၇)မိုငံအြ ာဵရ္ိ        လမံဵပုိငံဵ ို ဴ္စံစဲံျပုျပငံေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္ / မရိ္ သိရိ္လုိျခငံဵ 

ဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵသညဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ  ျွနံေ ာံ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵမ္  ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ  ျဖစံပါ ယံ။  

 မိုငံဵပနံ - မဳုဵထ - မုဳဵေထာံလမံဵသညံ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ မုိငံဵပနံွမို မဴ္ 

ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ မဳုဵထွမိုသဴို ဴ သနံလ့ငံျမစံ ိုျဖ ံ၍ ဆ ံသးယံထာဵသညံဴ 

လမံဵေြ ာငံဵ စံခုျဖစံွပီဵ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ လမံဵဦဵစီဵဌာနပုိငံ ျပညံေထာငံစု 

အစိုဵရမ္စီမဳခနံခဴးဲေသာ လမံဵျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵပနံ- မဳုဵထ- မုဳဵေထာံလမံဵသညံ စုစုေပါငံဵ ၆၆/၄ 

မိုငံရိ္ွပီဵ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ) မ္ (မိုငံ ၀/၀-၃၁/၄= ၃၁မုိငံ ၄ဖာလဳု)ဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(အေရ္ ပဴိုငံဵ)မ္ (မုိငံ ၀/၀- ၃၅/၀= ၃၅/၀ မိုငံ)အပိုငံဵလုိ ံ  ာဝနံယူေဆာငံရး ံ လ့ ံရိ္ 

ပါ ယံ။ မိုငံဵပနံမ္ ေ ာငံ ိုငံဵေျမာ ံေ ့ဵရးာအထိ (၇)မိုငံ လမံဵအပိုငံဵသညံလညံဵ 

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)ဘ ံျခမံဵ (၃၁) မိုငံ (၄)ဖာလဳုအ းငံဵ ပါဝငံွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

မိုငံဵပနံ- မုဳဵေထာံ- မဳုဵထလမံဵ၏ (၃၀- ၉- ၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ လမံဵအေျခအေနမ္ာ 

ေ ့ာ ံလမံဵ(၀/၃)မုိငံ၊ အမာခဳလမံဵ(၉/ ၂.၅)မုိငံ၊ ေျမလမံဵ(၅၆/ ၆.၅)မိုငံ ျဖစံပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)ရိ္ (၃၁/ ၄)မိုငံအာဵ၂၀၁၀ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလမ္စ ငံ၍  စံေြ ာငံဵ 

ထုိဵလမံဵေဖာ ံလုပံျခငံဵလုပံငနံဵ ို ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ အထူဵစီမဳ ိနံဵှ ီဵ အဖးဲ ခဴးဲ  

(၅)မ္   ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ 

ထုိအဴ ူ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)ရိ္ (၃၅/ ၀)မိုငံအာဵ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

 းငံ  စံေြ ာငံဵထုိဵလမံဵအျဖစံ လမံဵအထူဵအဖးဲ (ဴ၃)(ယခငံေလယာဲံ းငံဵ အထူဵအဖးဲ -ဴ၄)မ္ 

စ ငံေဖာ ံလုပံခဲဴွပီဵ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာဴ္စံအထိ  ာဝနံယူေဆာငံရး ံခဴဲပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)မ္ာ  ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ နယံေျမေဒသ အေျခအေန 

အရ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၏ အပံေငးလုပံငနံဵအေနျဖငဴံ အမ္ ံ(၉၂၁) စစံေျမျပငံ 

အငံ့္ငံနီယာ ပံရငံဵမ္ ရနံပဳုေငး ့ပံ (၃၀၀)သနံဵျဖငဴံ  ၃၄ ေပအ ့ယံ ေျမသာဵ ာေဘာငံ 

ဖိုျဴခငံဵ (၉/ ၃)မုိငံဴ္ငဴံ   ဳ ာဵ(၅)စငံဵ  ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ 

  ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ) းငံ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ (၄)ဴ္စံအ းငံဵ 

ရနံပုဳေငး  ့ပံ ၁၇၆၆.၅ သနံဵျဖငဴံ  စံေြ ာငံဵထုိဵ လမံဵေဖာ ံလုပံျခငံဵ၊ ၃၄ ေပအ ့ယံ 
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ေျမသာဵ ာေဘာငံဖုိျဴခငံဵ (၅၄/ ၅)မိုငံ၊ အမာခဳလမံဵခငံဵျခငံဵ (၀/ ၆.၅) မုိငံ၊ ေ ာငံွပိုေျမ 

ဖယံရ္ာဵျခငံဵ ၂၅၃၈  ့ငံဵဴ္ငံဴ  ဳ ာဵ ၄၁ စငံဵ  ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ) းငံ  ၂၀၁၄ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ (၄)ဴ္စံ 

အ းငံဵ ရနံပဳုေငး ့ပံ ၁၂၁၅.၀၀၀ သနံဵျဖငဴံ (၃၄')အ ့ယံ ေျမသာဵ  ာေဘာငံဖို ဴျခငံဵ(၄/ ၁) 

မိုငံ၊ ေ ့ာ ံေ ာငံမိုငံဵခးဲ လမံဵခ့ဲ ျဴခငံဵ ၈၉၉ ေပ၊ ၁၆ ေပအ ့ယံ ဒ-ုအေျခခဳလွှာခငံဵ ျခငံဵ 

(၂/၃)မိုငံ၊ ၅၀ ေပေအာ ံ  ဳ ာဵ ၅ စငံဵ  ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံ 

ခဲဴပါ ယံ။ 

ဆ ံလ ံွပီဵေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)မ ္၂၀၁၉- ၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ျပညံေထာငံစုေငးလဳုဵေငးရငံဵ ရနံပဳုေငး  ့ပံ ၁၀၁၆.၀၀၀ သနံဵေ ာငံဵခဳ 

ထာဵပါ ယံ။ အဴဲဒီေငးျဖငဴံ မိုငံ(၅/၃-၈/၀) အ းငံဵ   ၃၄ ေပအ ့ယံ   ေျမသာဵ ာေဘာငံ 

ဖိုျဴခငံဵ၊  မိုငံ(၀/၀-၇/၀)အ းငံဵ (၄/၁.၅မုိငံ)အာဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵခငံဵျခငံဵ၊  ဳ ာဵ 

 ညံေဆာ ံျခငံဵ ၅ စငံဵ ဴ္ငံဴခ့ဲံဵ ပံလမံဵ ညံေဆာ ံျခငံဵ ၅ စငံဵ ေဆာငံရး ံရနံ 

လ့ာထာဵွပီဵ ျပညံနယံေငးလဳုဵေငးရငံဵ ဴ္ငံဴျပငံဆငံထိနံဵသိမံဵျခငံဵ ရနံပုဳေငး ့ပံ(၄၀၇.၅၀၀) 

သနံဵျဖငဴံမိုငံ(၀/၀-၂/၆)အ းငံဵ မူလေ ့ာ ံလမံဵမ့ ံဴ္ာျပငံေပ် းငံ   သဲျဗုနံဵ ( ၃'')ထု 

ခငံဵှ ိ ံျခငံဵ၊ မိုငံ(၂/၆ -၇/၀)အ းငံဵ (၂''-၄'')ေ ့ာ ံ (၆'')ထု ခငံဵှ ိ ံွပီဵ သဲျဗုနံဵ (၂'') 

ထုခငံဵျခငံဵဴ္ငံဴ မုိငံ(၀/၀-၇/၀)  အ းငံဵလမံဵ ာေဘာငံ ရရိ္ရနံလမံဵပုဳေဖာံျခငံဵ၊ သစံသာဵ 

 ဳ ာဵေဟာငံဵ ၅ စငံဵအာဵဘီဵလမံဵ၊ ြ မံဵခငံဵ၊ လ ံရနံဵမ့ာဵ အသစံလဲလ္ယံ ပံဆငံ 

ျခငံဵလုပံငနံဵေဆာငံရး ံရနံ လ့ာထာဵွပီဵ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံ ခးငဴံရရိ္ေရဵဴ္ငံဴ ရနံပုဳေငးရရိ္ေရဵ 

ဆ ံလ ံ ငံျပ ေ ာငံဵခဳသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

    ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ)  းငံ နယံေျမေဒသအေျခအေနအရ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ 

ဘဏ္ဍာဴ္စံ မ္စ၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံအထိ  ာ းယံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ စစံအငံ့္ငံနီယာ 

ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵဵုဳဵသို ဴ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာနမ္ အပံေငးလုပံငနံဵအျဖစံ ျပညံေထာငံစု 

မူလ ေငးလဳုဵေငးရငံဵ ရနံပုဳေငးအာဵ အပံဴဳ္ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ၊ အမ္ ံ(၉၁၃)စစံေျမျပငံ 

အငံ့္ငံနီယာ ပံရငံဵ၊  ့ိုငံဵ ုဳွမို မဴ္  ာဝနံယူေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(အေရ္ ပဴိုငံဵ)မ္(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ရနံပုဳေငး ့ပံ၂၀၀သနံဵျဖငံဴ ၃၄ ေပအ ့ယံ 

ေျမသာဵ ာေဘာငံခ့ဲ ျဴခငံဵ  (၁/၂ မိုငံ) ေဆာငံရး ံရနံ  လ့ာထာဵပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ ငံျပ 

အပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ဦဵစိုငံဵေအာငံခမံဵ 

  ဒု ိယေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 
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 ဦဵစိုငံဵေအာငံခမံဵ၊ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။          ျွနံေ ာဴရဲ  ဴ ဒု ိယ 

ေမဵခးနံဵ  မုိငံဵပနံွမို နဴယံ ဝိုဵလုိငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ  ညံေဆာ ံ 

ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵသညဴံ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

  မိုငံဵပနံွမို နဴယံရိ္ သဳဃာဴနာယ  ဆရာေ ာံမ့ာဵဴ္ငဴံ ဆညံသူှ ီဵမ့ာဵ ေ ာငံသူ 

လယံသမာဵမ့ာဵ၊ ျပညံသူမ့ာဵ၊ ရပံ း ံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵ၊ ေ ့ဵရးာအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵ 

စုေပါငံဵွပီဵ ဝိုဵလုိငံဵေ ့ဵရးာ အုပံစုရိ္  ုဳေမာငံဵေခ့ာငံဵအာဵ  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ 

 ညံေဆာ ံေပဵဴိုငံရနံအ း ံ (၂၉-၄-၂၀၁၇)ေန ဴးငံ အေနာ ံရပံ း ံရိ္ ေမးေ ာံ 

ဘုနံဵှ ီဵေ ့ာငံဵ းငံ  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ  ညံေဆာ ံေပဵေရဵအ း ံ   ံေရာ ံ 

ေ ာငံဵဆိုေသာ ျပညံသူေပါငံဵ(၇၀၀)ဝနံဵ ့ငံဴ္ငဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ွမို နဴယံ 

အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵ သ ံဆုိငံေသာဌာနဆုိငံရာမ့ာဵ ို ဖိ ံြ ာဵွပီဵ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ို 

  ံေရာ ံလာေသာ ျပညံသူမ့ာဵမ္  ငံျပေ ာငံဵဆိုခဲဴပါ ယံ။ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ ဇးနံလ ၅  

ရ ံေန၊ဴ  ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၀၁၈ ျဖငံဴ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵထဳ 

လိပံမူွပီဵ  ငံျပခဴဲပါ ယံ။ (၁- ၂- ၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ ဘူမိေဗဒအဖးဲ မ္ဴာ မုိငံဵပနံွမို နဴယံသုိ ဴ

ေရာ ံရိ္ခဲဴွပီဵ  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ  ညံေဆာ ံဴိုငံေရဵအ း ံ  းငံဵဆငံဵ ိငုံဵ ာ 

စမံဵသပံခဲဴွပီဵ (၃၀- ၈- ၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ ဆညံေျမာငံဵဦဵစီဵဌာနဵဳုဵခ့ုပံအဖးဲ ဴဴ ္ငဴံ ခဵိုငံ 

ဆညံေျမာငံဵ၊ ွမို နဴယံဆညံေျမာငံဵအဖးဲ  ဴိုမဴ ္  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ  ညံေဆာ ံရနံ 

ေရစီဵဝငံမှုပမာဏ ို ဆ ံလ ံ းငံဵဆငံဵ  ိုငံဵ ာခဲဴပါ ယံ။ ၎ငံဵ ုေဳမာငံဵ ေရေလ္ာငံ 

 မဳအာဵ မညံသညံဴအခ့ိနံ ာလ းငံ လာေရာ ံ ညံေဆာ ံေပဵမညံ ို သဳဃာေ ာံ 

မ့ာဵဴ္ငဴံ ျပညံသူမ့ာဵမ္ မြ ာခဏေမဵျမနံဵလာပါသျဖငဴံ ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ 

ထဳမ္ စံဆငံဴ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

  ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ ညံ 

ေဆာ ံေပဵမညံဆိုပါ  အ ့ိုဵခဳစာဵခးငဴံရလဒံမ့ာဵ ေ ာဴ- 

  ( ) မိုငံဵပနံွမို ေဴန ျပညံသူလူထု (၁၇၀၀၀)ေ ့ာံ၏ ေဴးရာသီေသာ ံသုဳဵေရ  

  ရ္ာဵပါဵျခငံဵ၊ အခ ံအခဲ ို လဳုေလာ ံစးာ ျဖညံဴဆညံဵေပဵဴိုငံျခငံဵ၊ မီဵေဘဵ  

  အဴ္တရာယံဴ္ငဴံ သဘာဝေဘဵအ ္ဴတရာယံမ့ာဵ ိုလညံဵ  ာ းယံ ဴိုငံမညံျဖစံပါ  

   ယံ။  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳမ္ စီဵ ့ေသာေရမ့ာဵသညံ နမံဴပနံေခ့ာငံဵသုိ ဴ 

  ျပနံလညံစီဵဝငံ ာ လဝဆညံသိုစဴီဵဆငံဵသုိေလ္ာငံ၍ မိုငံဵပနံွမို နဴယံ ို  

  စီဵဝငံျဖ ံသနံဵ စီဵဆငံဵသးာဵမညံျဖစံပါ ယံ။ လဝဆညံေရေပဵေျမာငံဵမ္  
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   ျဖန ဴံေဝေပဵေသာ စို ံပ့ိုဵေရ အ ့ိုဵျပု ဧ  (၆၉၃) ဧ ၊ နမဴံပနံေခ့ာငံဵမ္  

  စို ံပ့ိုဵေရအ ့ိုဵျပုဧ (၃၇၉၄)ဧ ၊  ုဳေမာငံဵ းငံဵမ္ အ ့ိုဵျပုစို ံပ့ိုဵေရ  

  ဧ (၃၁၅)ဧ ၊ အ ့ိုဵျပုဧ ေပါငံဵ (၄၇၀၂) ဧ  အ ့ိုဵျပုမညံျဖစံွပီဵ  

  မိုငံဵပနံွမို နဴယံရိ္ အမ္ (ံ၁၇) စစံဆငံေရဵ းပံ ဲမှုဌာနခ့ုပံ၊ အမ္  ံ (၃၃၂)  

  ေျချမနံ ပံရငံဵ၊ အမ္ (ံ၅၂၀) ေျချမနံ ပံရငံဵဴ္ငဴံ အမ္ ံ(၃၈၅) အေျမာ ံ  

   ပံရငံဵ၊ ၎ငံဵ ပံရငံဵ၊  ပံဖးဲ မဴ့ာဵရ္ိ မိသာဵစုဝငံမ့ာဵ၏ သုဳဵေရအျဖစံ  

  အ ့ိုဵခဳစာဵခးငံဴ ေ ာငံဵမးနံစးာ အသုဳဵျပုဴိုငံမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ  ငံျပအပံပါ  

   ယံ။ 

  (ခ) စို ံပ့ိုဵေရဵအ း ံလညံဵ ေဴးရာသီ၊ မုိဵရာသီ၊ ေဆာငံဵရာသီ ဆယံဴဴ္စံရာသီ  

   ာလပ ံလဳုဵ ေ ာငံဵမးနံစးာ စို ံပ့ိုဵေရ လဳုလဳုေလာ ံေလာ ံ အ ့ိုဵခဳစာဵ  

  ခးငံဴရရိ္မညံျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵေရေလ္ာငံ မဳ  ညံေဆာ ံေပဵမညံဆိုပါ   

  မိုဵရာသီ အ ့ိုဵျပုဧ ေပါငံဵ (၄၇၀၂) ဧ  ဝနံဵ ့ငံရိ္၍  းငံဵေပါငံဵ(၂၁)  

   းငံဵ အ ့ိုဵျပုခဳစာဵခးငဴံရရိ္မညံျဖစံွပီဵ၊ ေဴးစပါဵဴ္ငဴံ ေဆာငံဵသီဵဴ္ဳမ့ာဵ  

  အ ့ိုဵျပုဧ  (၁၁၀၀) ေ ့ာံဝနံဵ ့ငံရရိ္မညံျဖစံေြ ာငံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ 

  သိုျဴဖစံပါ၍ ၎ငံဵအ ့ိုဵခဳစာဵခးငံဴမ့ာဵ ို ေရ္ဵဵှုွပီဵ ဆရာေ ာံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေ ာငံသူမ့ာဵ 

ျပညံသူမ့ာဵ   ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ ို  ညံေဆာ ံေပဵဴိုငံပါရနံ  ငံျပေ ာငံဵဆိုခဴဲ 

ပါ ယံ။ ဥပမာ  စံခု ငံျပရမညံဆိုပါ  ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၊ မ ံလဴ္ငဴံ ဧွပီလ းငံ အယံနီညို 

သဘာဝေဘဵ  ့ေရာ ံလာမညံဟု ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ အယံနီညို ာ းယံဴုိငံရနံ 

အ း ံ ေရသိုေလ္ာငံထာဵရ္ိြ ပါရနံ ေွှနံြ ာဵစာထု ံျပနံခဲဴပါေသာံလညံဵ  ျွနံေ ာံ ို ဴ

မိုငံဵပနံွမို နဴယံအေနျဖငံဴ မညံသညံဴ ေရ ိုမျှေ ပိ ံဆုိလဴာွပီဵ သိုေလ္ာငံဴိုငံျခငံဵ မရိ္ခဲဴပါေြ ာငံဵ 

 ငံျပရငံဵနိ္ဳုဵခ့ုပံအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ 

ဴ္ငံဴ  း   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံစို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵ 

ဝနံှ ီဵ  ာဝနံယူထာဵ ဲဴ ဦဵစုိငံဵလဳုေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။ မုိငံဵပနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 
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အမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵေအာငံခမံဵေမဵျမနံဵ ဲဴ မိုငံဵပနံ 

ွမို နဴယံမ္ာရိ္ ဲဴ  ဝုိဵလုိငံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ ို မညံသညံဴ အခ့ိနံ ာလ 

 းငံ လာေရာ ံ ညံေဆာ ံေပဵမညံဴ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဆို ဲဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ 

ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ- 

 မိုငံဵပနံွမို နဴယံ၊ ဝုိဵလုိငံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳ (ဝိုဵလုိငံဵ 

ေရေလ္ာငံ မဳ)  ညံေဆာ ံမညဴံ အစီအစဲံဴ္ငဴံပ ံသ ံွပီဵ  ဆညံေျမာငံဵဴ္ငဴံ ေရအသုဳဵခ့မှု 

စီမဳခနံခဴးဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊ စူဵစမံဵေလဴလာေရဵဌာနခးဲဴ္ငဴံ ဇလေဗဒဌာနခးဲမ္ ေပဵပိုထဴာဵသညဴံ 

အစီရငံခဳစာပါ Flood မ့ာဵအန ံ 1000 Yr .Flood  ို ုိဴ အေျခခဳွပီဵ ဒီဇုိငံဵပုဳစဳ 

 း ံခ့ ံခဲဴရာ  ုဳေမာငံဵေရေလ္ာငံ မဳအျမငဴံ (၁၀၀)ေပရိ္ပါ ယံ။ ေရပိုလွှဲအ ့ယံ 

(၄၀၀)ေပ ရိ္ ယံလုိ ဴ  း ံခ့ ံရရိ္ခဲဴပါ ယံ။  မဳအျမငဴံ (၁၀၀)ေပရိ္သညံဴ အှ ီဵစာဵ 

ေရေလ္ာငံ မဳ ျဖစံေနျခငံဵေြ ာငံဴ ေရဆငံဵဧရိယာဴ္ငံဴ စီဵ၀ငံေရပမာဏမ့ာဵျပာဵွပီဵ ေရသုိ 

ေလ္ာငံဴိုငံသညဴံ ပမာဏ နညံဵပါဵသညဴံအျပငံ ေရပိုလွှဲ အ ့ယံ(၄၀၀)ေပ ျဖစံေနပါသျဖငဴံ 

လ ံရိ္ း ံခ့ ံထာဵရ္ိမှုမ့ာဵအရ ေရေလ္ာငံ မဳ ညံေဆာ ံေပဵရနံ မသငဴံေလ့ာံေသဵ 

ပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ေန စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။  အာဵလဳုဵပဲ မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

ဒီ ေန ဴ့ငံဵပေသာ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံလာြ ေသာ   ေလဵစာဵအပံပါေသာ  ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း  ုိယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵအာဵလဳုဵဴ္ငဴံ 

လာေရာ ံေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာနဳန ံခငံဵပါလုိ ဴ ေလဵစာဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ ျဖစံပါ ယံ။ 

ယေနအဴစညံဵအေဝဵမ္ာ ေ ့ဵလ ံေဒသ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵ ုိ 

ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ခငံဗ့ာဵ။ လးိုငံလငံွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ 

ေ ့ဵလ ံေျမသာဵ လမံဵ စံလမံဵျဖစံ ဲပဴနံအဳု- လဳုေအာငံ- ေနာငံယာဆိုငံဵ-ေ ာငံေနာ ံ- 

ဟို ငံဴ ျပညံေထာငံစုလမံဵသညံ ၁၅ မိုငံခးဲခန ဴံရိ္ွပီဵေ ာငံ- ေနာ ံေ ့ဵရးာအုပံစုနဲ  ဴဆငံေျခဖုဳဵ 
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ေ ့ဵရးာအုပံစုဴ္စံခု ို အ ့ိုဵျပုေသာ (A) အဆငံဴ လမံဵ စံလမံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵ 

 ို ွပီဵခဴဲေသာ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ့ာဵ းငံ ဴ္စံအလုိ ံရရိ္ေသာ ဘဏ္ဍာရနံပဳုေငးျဖငံဴ ေျမသာဵလမံဵ 

မ ္ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံသုိ ဴ နယံစပံေဒသဴ္ငဴံ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနမ္ အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံေပဵခဲဴရာ ဟို ငဴံေ ့ဵရးာျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵ 

ဴ္ငံဴ ခ့ိ ံဆ ံမိရနံအ း ံ (၃) မုိငံခးဲခန ဴံ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံရနံ  ့နံရိ္ပါ ယံ။ အဆိုပါ 

ေဆာငံရး ံရနံ ့နံရိ္ေသာ ေျမသာဵလမံဵ(၃)မုိငံခးဲခန ဴံ ို ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံသို ဴ အနီဵ 

စပံဆုဳဵဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ အွပီဵသ ံ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံေပဵမညံဴ အစီအစဲံ မညံသိုရိ္ဴ 

သညံ ို ေဒသခဳမ့ာဵ ိုယံစာဵ သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေမဵျမနံဵ 

 ငံျပအပံပါ ယံ။အထူဵေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လုဳျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။       ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ  ုိယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳပါေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ 

ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ လးိုငံလငံွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ ေ ့ဵလ ံေျမသာဵလမံဵ  စံလမံဵ 

ျဖစံ ဲ ဴ ပနံအဳု- လဳုေအာငံ- ေနာငံယာဆုိငံဵ- ေ ာငံေနာ ံ- ဟုိ ငဴံ ျပညံေထာငံစုလမံဵမ 

ှ ီဵဴ္ငဴံ ခ့ိ ံဆ ံမိရနံအ း ံ ေဆာငံရး ံရနံ ့နံရိ္ေသာ ေျမသာဵလမံဵ(၃)မိုငံခးဲခန ဴံ ုိ 

ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံသို ဴ အနီဵစပံဆုဳဵ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ အွပီဵသ ံဆ ံလ ံ 

ေဆာငံရး ံေပဵမညံဴ အစီအစဲံ မညံသုိရိ္ဴသညံ ုိ သိရိ္လုိပါသညံဆုိသညံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ုိ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊  ျွနံေ ာံလဳုျခုဳ ေရဵဴ္ငံဴ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ ဗုိလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ 

ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

  လးိုငံလငံွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ ပနံအဳု- လဳုေအာငံ- ေနာငံယာဆုိငံဵ- ေ ာငံေနာ ံ- ဟို ငဴံ 

လမံဵပိုငံဵသညံ (၁၅/၄)မုိငံရိ္သညဴံ လမံဵပိုငံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵပုိငံဵအာဵ ၎ငံဵေဒသရ္ိ 

ေ ့ဵရးာ (၆)ရးာ၊ အိမံေျခ (၁၀၂၇)အိမံဴ္ငဴံ လူဦဵေရ (၅၀၂၇)ဦဵ ို ဴ အသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ွပီဵ 

ေ ာငံှ ီဵ- လးိုငံလငံ- လငံဵေခဵသို ဴ ဆ ံသးယံထာဵေသာ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵဴ္ငံဴ 

ခ့ိ ံဆ ံထာဵသညဴံ လမံဵပိုငံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါ လမံဵပိုငံဵ (၁၅/ ၄)မုိငံအန ံ ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ ျပညံေထာငံစုရနံပုဳေငးျဖငံဴ ေ ့ာ ံလမံဵ 

(၅/၄)မုိငံ ေဆာငံရး ံခဲဴွပီဵ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ျပညံနယံရနံပဳုေငးျဖငံဴ 
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ေ ့ာ ံလမံဵ (၅/ ၀) မုိငံ ေဆာငံရး ံခဴဲွပီဵ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ေ ့ာ ံလမံဵ 

(၂/၀)မိုငံ ထပံမဳ ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံရာ စုစုေပါငံဵ ေ ့ာ ံလမံဵ (၁၂/ ၄)မုိငံ ေဆာငံရး ံ 

ွပီဵစီဵမညံျဖစံ၍ (၃/ ၀)မိုငံ ထပံမဳေဆာငံရး ံရနံ ့နံရိ္မညံ ျဖစံပါ ယံ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍ လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ပနံအဳု- လဳုေအာငံ- ေနာငံယာဆိုငံဵ- ေ ာငံေနာ ံ-

ဟို ငံဴ လမံဵပိုငံဵ(၁၅/၄)မုိငံအန ံ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံ ထပံမဳေဆာငံရး ံရနံ  ့နံရိ္ 

ေသာလမံဵပိုငံဵ(၃/ ၀)မိုငံအာဵ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲအေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ၏ 

ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရး ံေပဵရနံ  ငံျပခ့ ံအေပ်မူ ညံ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ ဘဏ္ဍာေငးခးဲ 

ေဝရရိ္မှုအေပ်မူ ညံ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၊ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ 

ျပညံနယံရနံပုဳေငးျဖငံဴ ေဆာငံရး ံမညံဴ စီမဳ ိနံဵ းငံ ရနံပုဳေငးထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵဴိုငံေရဵ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ 

 ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီ  ဵ နမံဴဆနံွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵေအာငံထးဏံဵ  

ပထမေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

ဦဵေအာငံထးဏံဵ၊ နမဴံဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။  ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ က ေရာ ံခ့ီဵျမှငံဴေပဵ ဲဴ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံဴ္ငဴံ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

 ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ ဆုေ ာငံဵေမ ္တ ာပိုသဴ အပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပေလာငံ ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ 

(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအာငံထးဏံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴ 

အေနနဲ  ဴ ေမဵျမနံဵမဲဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ လ ံရိ္ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ ေရာငံဵခ့လ့ ံရိ္သညံဴ 

ေမာံေ ာံယာဲံသုဳဵ ဓာ ံဆီ၊ ဒီဇယံဆီမ့ာဵ၏ အရညံအေသးဵျပညံဴမီမှု ရိ္/ မရိ္၊ အခ့ငံအ းယံ၊ 

ေဈဵဴှုနံဵျပညံဴမီမှု ရိ္/ မရိ္ ို စစံေဆဵေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵသညဴံ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

ျမနံမာဴိုငံငဳရိ္ ဓာ ံဆီ၊ ဒီဇယံဆီ ေရာငံဵခ့ေသာဆိုငံမ့ာဵသညံ  စံေနလဴျှေငံ 

အေမရိ နံေဒ်လာ (၁၁)သနံဵဖိုဵေရာငံဵခ့လ့ ံရိ္ေြ ာငံဵ၊ ၎ငံဵဓာ ံဆီ၊ ဒီဇယံဆီမ့ာဵသညံ 

အီရနံဴိုငံငဳမ္ ထး ံရိ္ေသာ ေလာငံစာဆီမ့ာဵျဖစံွပီဵ စ ဂာပူဴိုငံငဳမ္ စံဆငံဴ ျမနံမာဴိုငံငဳ 
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သိုေဴရာငံဵခ့ျခငံဵျဖစံေြ ာငံဵ၊အေမရိ နံ CIA မ္  ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဴိုဝငံဘာလ းငံ ေြ ညာထာဵ 

ေြ ာငံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။  

ယခုရ ံပုိငံဵအ းငံဵ ျမနံမာဴုိငံငဳမ္ နာမညံှ ီဵဆိုငံမ့ာဵ းငံ ေရာငံဵခ့ေသာ ဒီဇယံဆီ၊ 

ဓာ ံဆီမ့ာဵသညံ အရညံအေသးဵျပညဴံမီမှုမရိ္ေြ ာငံဵ ေနျပညံေ ာံမ္ စစံေဆဵေ း ရိ္ဴရပါ 

 ယံ။ ၎ငံဵ ိစ္စ ုိ လူမှု းနံရ ံစာမ့ ံဴ္ာ းငံ ေဖာံျပထာဵသညံ ိုလညံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

အဆိုပါ အရညံအေသးဵျပညံဴမီမှုမရိ္ေသာ ဓာ ံဆီ၊ ဒီဇယံဆီမ့ာဵ ို အသုဳဵျပုပါ  စ ံမ့ာဵ 

မြ ာခဏ ပ့ ံစီဵျခငံဵမ့ာဵ ျဖစံေပ်လ့ ံရိ္ေြ ာငံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ စ ံသုဳဵဆီအရညံ 

အေသးဵမမ္နံ နံပဲ  ဳစမံဵမဲေ းမ့ာဵစးာေပဵွပီဵ  ာဵမ့ာဵ၊ ဆိုငံ ယံမ့ာဵ မဲေဖာ ံေပဵ၍ 

ဆးဲေဆာငံလ့ ံရိ္ေြ ာငံဵေ းရဴပါ ယံ။ 

သိုပဴါ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ဒီဇယံဆီ၊ ဓာ ံဆီမ့ာဵေရာငံဵခ့ေသာ ဆိုငံမ့ာဵရိ္ 

ဒီဇယံဆီ၊ ဓာ ံဆီမ့ာဵ အရညံအေသးဵျပညဴံမီျခငံဵ ရိ္/ မရိ္၊ အခ့ငံအ းယံ မ္နံ နံမှု ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ 

သငံဴ ငဴံမျှေ ေသာ ေဈဵ ှဴုနံဵျဖငံဴ ေရာငံဵခ့ျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ုိ သ ံဆိုငံရာ အစိုဵရအဖးဲ မဴ္ 

စစံေဆဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိ၍ လူထု ိုယံစာဵ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေမဵျမနံဵ 

 ငံျပျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လျှေပံစစံ၊  စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵရဲ္နံ စံလုဳ၊  လျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငံဴ စ ံမှုဝနံှ ီဵ။            ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵ 

မ့ာဵ၊  ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ဥပေဒခ့ုပံ၊ စာရငံဵစစံခ့ုပံဴ္ငဴံအ ူ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ  ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ  ဦဵစးာပထမ ဴှု ခံးနံဵဆ ံသ 

္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊  ျပညံနယံလျှေပံစစံ၊ 

စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ ဦဵစိုငံဵရဲ္နံ စံလဳု ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ နမဴံဆနံွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအာငံထးဏံဵ ေမဵျမနံဵသညံဴ 

ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ဆိုငံမ့ာဵ းငံ ေရာငံဵခ့လ့ ံရိ္ေသာ ေမာံေ ာံယာဲံသုဳဵ ဓာ ံဆီ၊ 

ဒီဇယံမ့ာဵ သ ံမ္ ံအရညံအေသးဵ ျပညဴံမီျခငံဵ ရိ္/ မရိ္၊ အခ့ငံအ းယံ မ္နံ နံမှု ရိ္/ မရ္ိ 

သငံဴ ငဴံမျှေ ေသာ ေဈဵဴှုနံဵျဖငံဴ ေရာငံဵခ့ျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ အစိုဵရအဖးဲ မဴ္ စစံေဆဵရနံ အစီအစဲံ 

ရိ္/ မရိ္ဆို ဲဴ ေမဵခးနံဵ ုိ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံ စံခုလဳုဵ းငံ ျဖနံျဴဖူဵေရာငံဵခ့ခးငံဴ လုိငံစငံရရိ္ွပီဵ ပု္္ဂလိ  စ ံသုဳဵဆီ 

အေရာငံဵဆိုငံမ့ာဵမ္ာ ရ္မံ ျဵပညံနယံ(ေ ာငံပုိငံဵ) းငံ (၁၅၁)ဆိုငံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ) 
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 းငံ (၁၈၄)ဆိုငံဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ) းငံ(၅၂)ဆိုငံ၊ စုစုေပါငံဵ (၃၈၇)ဆုိငံရိ္ပါ ယံ။ 

ပု ္္ဂလိ စ ံသဳုဵဆီ အေရာငံဵဆုိငံမ့ာဵအာဵ ျဖနံျဴဖူဵေရာငံဵခ့ခးငဴံ လုိငံစငံထု ံေပဵျခငံဵ၊ 

သ ံ မံဵ ုိဵေပ ျဵခငံဵ ဴ္ငဴံှ ီ ြဵ ပံမှု ိစ္စရပံမ့ာဵအာဵ ျပညံေထာငံစုသမ္မ ျမနံမာဴုိငံငဳေ ာံ 

အစုိဵရ၊ လျှေပံစစံဴ္ငဴံ စးမံဵအငံဝနံှ ီဵဌာန၊ ျမနံမာဴေရနဳထး ံပစ္စညံဵ ေရာငံဵဝယံေရဵလုပံငနံဵ 

လ ံေအာ ံရိ္ ျပညံနယံေရာငံဵဝယံေရဵအရာရိ္ဵုဳဵ (ရ္မံဵျပညံနယံေ ာငံပိုငံဵ)၊ ျပညံနယံ 

ေရာငံဵဝယံေရဵ အရာရိ္ဵုဳဵ (ရ္မံဵျပညံနယံေျမာ ံပုိငံဵ)ဴ္ငံဴ ျပညံနယံေရာငံဵဝယံေရဵ အရာရိ္ဵုဳဵ 

(ရ္မံဵျပညံနယံအေရ္ ပဴိုငံဵ) ိုမဴ္  ာဝနံယူေဆာငံရး ံ လ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ၎ငံဵအျပငံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံေရနဳဴ္ငံဴေရနဳထး ံပစ္စညံဵဆုိငံရာ ထိနံဵသိမံဵှ ီဵြ ပံေရဵဆပံေ ာံမ ီဖးဲ စဴညံဵထာဵ 

ရိ္ွပီဵ ေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵ  ငံသးငံဵ၊ သိုေလ္ာငံ၊ သယံယူ၊ ခ့ ံလုပံ၊ ျဖနံျဴဖူဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ှ ီဵြ ပံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

  စ ံသုဳဵဆီအေရာငံဵဆိုငံမ့ာဵ းငံ ေရာငံဵခ့လ့ ံရိ္ေသာစ ံသဳုဵဆီ(ဓာ ံဆီ၊ ဒီဇယံဆီ) 

မ့ာဵသ ံမ္ ံအရညံအေသးဵ  ရိ္/ မရိ္၊ အခ့ငံအ းယံမ္နံ နံမှု ရိ္/ မရိ္ ုိ ရ္မံဵျပညံနယံေရနဳဴ္ငဴံ 

ေရနဳထး ံပစ္စညံဵဆိုငံရာ ထိနံဵသိမံဵှ ီဵြ ပံမှုဆပံေ ာံမ ီ၏ လမံဵေွှနံမှုျဖငဴံ ခဵိုငံေရနဳဴ္ငံဴ 

ေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵထိနံဵသိမံဵှ ီဵြ ပံမှု ဆပံေ ာံမ ီအဖးဲမ္ဴ အေရာငံဵဆုိငံမ့ာဵသုိ ဴ အခါအာ  ဵ

ေလ့ာံစးာ စစံေဆဵျခငံဵ၊ ေရ္ာငံ ခငံစစံေဆ ျဵခငံဵမ့ာ ျဵပုလုပံ၍ ြ ပံမ ံစစံေဆ  ဵေဆာငံရး ံလ့ ံ 

ရိ္ပါ ယံ။ စစံေဆဵမှုမ့ာဵအေနျဖငဴံ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ းငံဵ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေ ာငံပိုငံဵ) းငံ (၅)ှ ိမံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ) းငံ (၃)ှ ိမံဴ္ငံဴ ရ္မံ ျဵပညံနယံ 

(အေရ္ပုိဴငံဵ) းငံ (၇)ှ ိမံ စစံေဆဵြ ပံမ ံေဆာငံရး ံခဴဲပါ ယံ။ 

အခ့ငံအ းယံ မ္နံ နံမှု ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ခဵုိငံေရနဳဴ္ငံဴ ေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵ 

ထိနံဵသိမံဵှ ီဵြ ပံမှု ဆပံေ ာံမ ီအဖးဲ မ္ဴ စစံေဆဵှ ီ ြဵ ပံရနံ လမံဵေွှနံထာဵ သညဴံအျပငံ 

စ ံသဳုဵဆီအေရာငံဵဆုိငံမ့ာဵ းငံ ၂၀ လီ ာ စဳခ့ငံခး ံမ့ာဵထာဵရ္ိွပီဵ ဝယံယူသူ ိုယံ ိငုံ 

ခ့ငံ းယံစစံေဆဵဴိုငံေစရနံလညံဵ စီစဲံေဆာငံရး ံထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

  အရညံအေသး ျဵပညဴံမီျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ စစံေဆဵရာ းငံ စ ံသဳုဵဆီ၏ အရညံအေသးဵစစံေဆဵ 

ဴိုငံရနံ ရနံ ုနံွမို ရိ္ဴ အမ္ ံ(၁)ေရနဳခ့ ံ စ ံဵုဳ(သဳလ့ငံ)သို ဴ စ ံသုဳဵဆီ စံဆိုငံခ့ငံဵ၏ 

စ ံသုဳဵဆီနမူနာမ့ာဵေပဵပို ဴ  စမံဵသပံမ္သာ   ိ ့သညံဴ ဓာ ံခးဲခနံဵအေျဖရရိ္ဴိုငံမညံျဖစံ 

ပါ ယံ။ ျပညံနယံ/ ခဵုိငံေရနဳဴ္ငဴံ ေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵ ထိနံဵသိမံ ှဵ ီ ြဵ ပံမှုဆပံေ ာံမ ီ 

အဖးဲ အဴေနျဖငဴံ စစံေဆဵဴုိငံျခငံဵမရိ္ပါ။ သိုရဴာ းငံ ေရနဳဴ္ငံဴ ေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵ ထိနံဵသိမံဵ 

ှ ီဵြ ပံမှုေ ာံမ ီ(ဗဟို)အေနျဖငဴံ အရညံအေသးဵျပညဴံဝေသာ စ ံသုဳဵဆီမ့ာဵသာ  ငံသးငံဵ 

ေစရနံ ျမနံမာဴုိငံငဳစ ံသဳုဵဆီ ငံသးငံဵ ေရာငံဵခ့ျဖနံျဴဖူဵ ေရဵအသငံဵ(MPTA)ဴ္ငံဴ ညှိ ှဴိုငံဵ 
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ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ၎ငံဵအျပငံ လျှေပံစစံဴ္ငဴံ စးမံဵအငံဝနံှ ီဵဌာန၊ ျမနံမာဴေရနဳထး ံ 

ပစ္စညံဵေရာငံဵဝယံေရဵလုပံငနံဵမ္  ျပညံေထာငံစုအစုိဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ ဘ ံ့္ ံ ငံျပေ ာငံဵခဳ 

ထာဵေသာ (Mobile Fuel Lab) စ ံသုဳဵဆီအရညံအေသးဵစစံေဆဵသညဴံ ေမာံေ ာံ 

ယာဲံငယံမ့ာဵအ း ံ ဘ ံ ့္ ံခးငဴံျပ ွုပီဵ ဝယံယူေရာ ံရိ္ပါ  ရ္မံ ျဵပညံနယံအ းငံဵမ္ာပငံ 

စစံေဆဵေပဵသးာဵဴိုငံမညံ ျဖစံပါ ယံ။ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ သငံဴ ငံဴမျှေ ေသာေစ့ဵဴှုနံဵျဖငဴံေရာငံဵခ့ျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ 

ပ ံသ ံ၍ သငဴံ ငံဴမျှေ  ေသာေစ့ဵဴှုနံဵျဖငဴံသာ ေရာငံဵခ့ဴိုငံရနံ ေရနဳဴ္ငံဴေရနဳထး ံ 

ပစ္စညံဵမ့ာဵ ထိနံဵသိမံဵှ ီဵြ ပံမှုေ ာံမ ီ (ဗဟုိ)အေနျဖငံဴ ျမနံမာဴုိငံငဳစ ံသုဳဵဆီ  ငံသးငံဵ 

ေရာငံဵခ့ျဖနံျဴဖူဵေရဵအသငံဵ(MPTA)ဴ္ငံဴ ညှိ ှဴိုငံဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္သ ဲဴသို ဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ေရနဳဴ္ငံဴေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵ ထိနံဵသိမံဵှ ီဵြ ပံမှုဆပံေ ာံမ ီအေနျဖငံဴလညံဵ ျပညံနယံ 

ေရနဳထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵ  ငံသးငံဵ၊ သိုေလ္ာငံ၊ သယံယူ၊ ခ့ ံလုပံ၊ ျဖနံျဴဖူဵေရာငံဵခ့ 

သူမ့ာဵအသငံဵမ္  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵဴ္ငဴံလညံဵ ညှိဴှိုငံဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ 

အပံပါ ယံ။  အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ နမံဴဆနံွမိုနဴယံ၊ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္  ဦဵေအာငံထးဏံဵ  

ဒု ိယေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵေအာငံထးဏံဵ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။      ျွနံေ ာဴံရဲ  ဴ ဒု ိယ 

ေျမာ ံေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  လးနံခဴဲေသာ (၁၁) ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ  ျွနံေ ာံ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ (၇) ခု ို ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ  ငံသးငံဵခဴဲရာ သ ံဆုိငံရာ အစိုဵရ 

အဖးဲ မ္ဴ အခ့ိနံမီ ျပနံလညံေျဖြ ာဵဴိုငံျခငံဵမရိ္ ဲဴအ း ံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေန ြ ယံပးငဴံ 

မျပေမဵခးနံဵသို ဴ ေျပာငံဵလဲေမဵျမနံဵခဴဲပါ ယံ။ အဆိုပါ ြ ယံပးငဴံမျပေမဵခးနံဵ အေျဖလွှာ ုိ 

သ ံဆိုငံရာအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ စံဆငံဴ လွှ ံေ ာံဵုဳဵသို ဴ ေပဵပို ဴွပီဵ လွှ ံေ ာံဵုဳဵမ္  ျွနံေ ာံဴထဳ 

(၂၅.၉.၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ စာ ို ံမ္ စံဆငံဴ ေပဵပိုခဴဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။  

  သိုေဴသာံ ယေန ဴ (၂)လေ ့ာံြ ာသညဴံ ိုငံေအာငံ အဆိုပါ ြ ယံပးငဴံမျပေမဵခးနံဵ 

ေျဖြ ာဵခ့ ံအာဵ လ ံခဳရရိ္ျခငံဵမရိ္ေသဵပါ။ ယေနစီဴဵပးာဵေရဵအွပိုငံအဆိုငံ လုပံသညံဴ 

ေခ ံမ္ာ ပု္္ဂလိ  ပါဆယံလုပံငနံဵသညံ မ့ာဵစးာရိ္လာွပီ ျဖစံပါ ယံ။ ဴုိငံငဳေ ာံအစိုဵရ 

ဌာန  ပု္္ဂလိ လုပံငနံဵဴ္ငဴံ အွပိုငံအဆိုငံလုပံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ သိုမဴ္သာ ျမနံမာစာ ို ံ 

လုပံငနံဵ ို အမ့ာဵ ယုဳြ ညံ ိုဵစာဵလာမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။   ိစ္စသညံ ဴ္စံလေ ့ာံြ ာ 

သညံဴ ိုငံ စာမေရာ ံရိ္ေသဵျခငံဵသညံ မျဖစံသငံဴသညဴံ ိစ္စဟု ယူဆပါ ယံ။ ဝနံထမံဵမ့ာဵ 

ျပညံသူလဴစာယူွပီဵ  ာဝနံမေ ့ပဲ ေခါ ံဵုိဵ ့ိုဵေနသညဴံ မူလအ ့ငဴံမ့ာဵ  ့နံရိ္ေနေသဵ 
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 ယံလုိ ဴ ယူဆပါ ယံ။ ဆ ံသးယံေရဵေ ာငံဵမးနံေသာ ယေနေဴခ ံ ာလ းငံ ယငံဵ ဴဲသို ဴ

ြ ာျမငံဴသညံဴ ိစ္စ ုိ သ ံဆိုငံရာအစိုဵရအဖးဲ မ္ဴ ျပနံလညံစိစစံသငံဴ ယံလုိ ဴ ယူဆပါ ယံ။ 

မညံသူ ဴးငံ  ာဝနံရိ္သညံ ုိ အေရဵယူေဆာငံရး ံသငဴံပါ ယံ။ 

 ဒါေြ ာငံဴ ဆ ံသးယံေရဵလုပံငနံဵအာဵ လူထုမ္ အာဵ ိုဵယုဳြ ညံရေသာ စိ ံခ့ 

လဳုျခုဳေသာ စာ ို ံျဖစံေစရနံအ း ံ သ ံဆိုငံရာ အစိုဵရအဖးဲ မဴ္ မညံ ဴဲသိုေဴဆာငံရး ံ 

ထာဵရ္ိသညံ ို သိရိ္လုိပါ၍ လူထု ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာ 

 ငံျပေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴ  ျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ  ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  

နမံဴဆနံွမိုနဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ရ္မံ ျဵပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအာငံထးဏံဵ  

ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ျမနံမာဴဆ ံသးယံေရဵလုပံငနံဵမ္ စာ ို ံမ့ာဵအာဵ လူထုမ္ အာဵ ိုဵယုဳြ ညံ 

ရေသာ စိ ံခ့လဳုျခုဳေသာ စာ ို ံျဖစံေစေရဵအ း ံ မညံ ဲဴသိုေဴဆာငံရး ံထာဵရိ္သညံ ုိ 

သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵ ငံျပေပဵသးာဵမ္ာ  ျဖစံပါ 

 ယံ။ 

 ျမနံမာဴစာ ို ံလုပံငနံဵသညံ (၁-၄-၂၀၁၈)ရ ံေနမ္ဴစ၍ သီဵျခာဵ အဖးဲ အဴစညံဵ စံရပံ 

အျဖစံ ရပံ ညံလုပံေဆာငံသညဴံ (State Economic Enterprise) ဴိုငံငဳေ ာံ ပိုငံစီဵပးာဵ 

ေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ စံခုျဖစံွပီဵ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ အာဵ ိုဵယုဳြ ညံမှုရိ္ေစရနံ အ း ံ 

ေအာ ံပါမူဝါဒမ့ာဵခ့မ္ ံ၍ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ Myanmar Post Vision  ေ ာဴ 

Myanmar Post for everyone(လူ ိငုံဵအ း ံျမနံမာဴစာ ို ံ) ျဖစံပါ ယံ။  Myanmar 

Post Mission  ေ ာဴ- 

  (၁) Affordable Prices(သငဴံ ငဴံမျှေ သညံဴေစ့ဵဴှုနံဵ)၊ 

  (၂) At all points in the territory (ေနရာေဒသမေရးဵအလးယံ  ူ သုဳဵစးဲ  

  ဴိုငံျခငံဵ)၊  

  (၃) Quality Based Postal Services (အရညံအေသးဵ ို အေျချပုသညံဴ  

  စာ ို ံဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵ)ဆိုွပီဵ ခ့မ္ ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။           

  ျမနံမာစာ ို ံလုပံငနံဵဴ္ငဴံပ ံသ ံ၍ စာ ို ံလုပံငနံဵ၏ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵမ္ာ 

စာပိုခဴ ှဴုနံဵထာဵမ့ာဵ၊ စာ ို ံမ့ာဵ၏  ယံလီဖုနံဵနဳပါ ံမ့ာဵ ျမနံမာဴစာ ို ံဴ္ငဴံ ပူဵေပါငံဵ 
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ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္သညဴံ  ုမ္ပဏီအမညံစာရငံဵမ့ာဵအာဵ www.myanmar epost.com  းငံ 

ဝငံေရာ ံြ ညဴံဵှုဴုိငံသ ဲဴသုိ ဴ အျမနံေခ့ာစာမ့ာဵ ိုလညံဵ ျပညံ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ (၂၉၉) ွမို မဴ္ာ 

လ ံခဳေဆာငံရး ံေပဵလ့ ံရိ္ွပီဵ မိမိေပဵပိုသဴညံဴ ေခ့ာစာမ့ာဵ၊ ေခ့ာပစ္စညံဵမ့ာဵ ေရာ ံရိ္ေန 

သညံဴအေျခအေနမ့ာဵ ို Tracking Code နဳပါ ံျဖငဴံ ဝငံေရာ ံြ ညဴံဵှုဴုိငံမညံျဖစံပါ ယံ။ 

ယခုအခါ ျပညံ းငံဵေငးပိုလဴွှာမ့ာဵ၊ အျမနံေခ့ာစာမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံသညံဴ ေျခရာခဳေထာ ံ 

လ္မံဵစနစံ (Delivery Monitoring System)အာဵ  ေဆာငံရး ံေနွပီျဖစံပါသျဖငဴံ ျပညံသူ 

လူထုအ း ံ ပိုမိုျမနံဆနံသညဴံ စာ ို ံလုပံငနံဵျဖစံေစရနံ ှ ိုဵစာဵေဆာငံရး ံလ့ ံ 

ရိ္ပါ ယံ။ ျမနံမာဴစာ ို ံလုပံငနံဵရိ္  စာ ို ံမ့ာဵအာဵ   ျပညံသူလူထုမ္   အာဵ ိုဵယုဳြ ညံ 

မှုရိ္လာေစရနံ ရညံရးယံ၍ စုဳစမံဵေမဵျမနံဵ  ိုငံြ ာဵခ့ ံ စာအုပံအာဵ စာ ို ံ ိုငံဵ းငံ 

ထာဵရ္ိွ ပီဵ ျပနံလညံေျဖရ္ငံဵခ့ ံမ့ာဵ ို မ္ ံ မံဵေရဵသးငံဵေစ၍ သ ံဆုိငံရာ ျပညံနယံ/ 

 ိုငံဵမနံေန့္ာမ့ာဵထဳ ဆ ံလ ံ ငံျပျခငံဵ၊ သ ံဆုိငံရာ မနံေန့္ာမ့ာဵမ္ စံဆငံဴ ျမနံမာဴ 

စာ ို ံလုပံငနံဵ(ဵုဳဵခ့ုပံ)သို ဴ ဆ ံလ ံ ငံျပေဆာငံရး ံျခငံဵ၊ ျမနံမာဴစာ ို ံလုပံငနံဵ 

(ဵုဳဵခ့ုပံ) ေနျပညံေ ာံ းငံ သုဳဵစးဲသူ Customerမ့ာဵမ္ မေ ့နပံခ့ ံမ့ာဵ အဆငံမေျပမှု 

 စံစုဳ စံရာရိ္ပါ  ေမဵျမနံဵစုဳစမံဵ ိငုံြ ာဵရနံအ း ံ (ဖုနံဵနဳပါ ံ -၀၆၇- ၃၄၂၀၈၈၈)သုိ ဴ

ဵုဳဵခ့ိနံအ းငံဵ ဆ ံသးယံဴိုငံရနံဴ္ငဴံ Myanmar  Post  Facebook  Page  းငံ အမ့ာဵ 

ျပညံသူမ့ာဵမ္ ေမဵျမနံဵစဳုစမံဵ၊  ိုငံြ ာဵဴိုငံရနံအ း ံ စာ ို ံ ိုငံဵ းငံ ထငံသာျမငံသာ 

သညံဴေနရာမ့ာဵ းငံ ခ့ိ ံဆးဲအသိေပဵထာဵွပီဵ ေြ ာံျငာထာဵျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံထာဵ 

ပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵသနံဵထုိ ံ  

ပထမေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵသနံဵထုိ ံ၊  ေလာွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။  ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ 

အဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵဴ္ငဴံ ယေနလဴွှ ံေ ာံ 

ေလဴလာေရဵ   ံေရာ ံလာြ ေသာ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။  ျွနံေ ာံ  

ေ ာဴ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵသနံဵထုိ ံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အဋ္ဌမ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ လွှ ံေ ာံမ္ာ အ ညံျပုခဴဲသညဴံ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ 

(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံမ္  ငံသးငံဵသညံဴ “အမ့ာဵျပညံသူဴ္ငံဴ 

သ ံဆိုငံေသာ ေျမေနရာမ့ာဵ၊ ွမိုအဴ္ဂါရပံဴ္ငဴံအညီ ွမို ဖဴးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဴ္ငဴံ သန ဴံရ္ငံဵ 

သာယာေရဵ ို ဴို ထိခို ံေစသညံဴ ေျမေနရာမ့ာဵ းငံ ေျမေပဵမိန ဴံခ့ထာဵျခငံဵ၊ ေျမင္ာဵ္ရနံ 
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ထု ံေပဵျခငံဵမ့ာဵ ို အမ့ာဵျပညံသူ ို၏ဴ အ ့ိုဵစီဵပးာဵ ို ေရ္ဵဵှုလ့ ံ ျပနံလညံစိစစံ 

ပယံဖ့ ံေပဵပါရနံ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ” အဆိုဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ သ ံဆုိငံရာအစိုဵရအေနျဖငံဴ 

အေ ာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံေနမှုအေျခအေနမ့ာဵ ို သိရိ္လုိျခငံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ခငံဗ့ာဵ။ မိမိ ို ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဟာ 

၂၀၀၈ ခုဴ္စံ၊ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵ ဲဴ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ/ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဆိုငံရာဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ ုိ ေလဵစာဵလုိ ံနာရသလုိ ဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ ံအ ိုငံဵ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵရဲ  ဴ လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ ဥပေဒပါ  ာဝနံမ့ာဵမ္ာ ပုဒံမ ၉ 

ပုဒံမခးဲ(္)အရ လွှ ံေ ာံသို ဴ  ငံသးငံဵသညံဴ ဥပေဒြ မံဵမ့ာဵ၊ အဆိုမ့ာဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ေဆးဵေဴးဵရာ းငံ ဴုိငံငဳေ ာံဴ္ငဴံ ဴုိငံငဳသာဵမ့ာဵ အ ့ိုဵစီဵပးာဵ ိုသာ အဓိ ထာဵျခငံဵ၊  ပုဒံမခးဲ 

(ဃ) ဴိုငံငဳသာဵမ့ာဵ၏ မူလအခးငဴံအေရဵမ့ာဵရရိ္ခဳစာဵဴိုငံေအာငံ ေရ္ ဴဵ ှုေဆာငံရး ံျခငံဵ၊ ပုဒံမခးဲ 

(ဆ) မဲဆဴ္ဒရ္ငံမ့ာဵရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ လွှ ံေ ာံသို ဴ  ငံျပျခငံဵစသညံဴ 

ဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ ံမ့ာဵအ ိုငံဵ လုိ ံနာေဆာငံရး ံြ ရ ာပဲ ျဖစံပါ ယံ။ 

  လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ လွှ ံေ ာံသို ဴ အဆိုေပဵပိုရဴာ းငံလညံဵ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ အပိုဒံ (၁၁၆)အရ ရ္မံဵျပညံနယံအဆငဴံ 

အဖးဲ အဴစညံဵ  ျဖစံေစ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စံဦဵ  ျဖစံေစ ေအာ ံပါ ိစ္စရပံမ့ာဵဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵ၍ လွှ ံေ ာံ၏ အဆုဳဵအျဖ ံ ို ရယူလုိလ့ငံ လွှ ံေ ာံသို ဴ အဆိုအျဖစံ 

 ငံသးငံဵရမညံ ဟုပါရိ္ပါ ယံ။  

  ထုိအဴျပငံ အပိုဒံခးဲ ( ) ဴုိငံငဳေ ာံဴ္ငဴံ ဴိုငံငဳသာဵမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵေသာ 

 ိစ္စျဖစံရမညံ ပုဒံမခးဲ(ခ) ရ္မံဵျပညံနယံအဆငဴံ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖးဲ အဴစညံဵ သိုမဴဟု ံ 

အျခာဵ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵသညဴံ ိစ္စ ျဖစံရမညံ။ ပုဒံမခးဲ(္) ဥ ္က ဋ္ဌခးငံဴျပုသညံဴ 

အျခာဵ ိစ္စမ့ာဵလညံဵ ျဖစံရမညံဟု ပါဝငံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္လညံဵ နညံဵဥပေဒ 

မ့ာဵဴ္ငဴံအညီ အဆိုဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ရညံရးယံခ့ ံ၊  န ဴံသ ံခ့ ံ၊ စညံဵ မံဵခ့ ံမ့ာဵ ုိ 

 ို ံညီမှုရိ္မ္လညံဵ လွှ ံေ ာံသို ဴ ငံသးငံဵခးငဴံျပုျခငံဵလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

ယခု ့ငံဵပေနသညံဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵဟာ 

ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာ  ့ငံဵပ ဴဲ အဆငဴံအျမငံဴဆုဳဵ အစညံဵအေဝဵျဖစံသလုိ ျပညံသူမ့ာဵရဲ  ဴ

ဆ ္ဴဒဴ္ငဴံအညီ ေရးဵေ ာ ံခဳ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵျဖငံဴသာ အမ့ာဵစုဖးဲ စဴညံဵထာဵေသာ 

အဖးဲ အဴစညံဵျဖစံလုိ လွှ ံေ ာံသို ဴ ငံသးငံဵသညံဴ အဆိုမ့ာဵဟာလညံဵ အမ့ာဵျပညံသူ အ ့ိုဵ 

စီဵပးာဵေရ္ဵဵှုလ့ ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံရဲ  ဴေဆာငံပုဒံျဖစံ ဲဴ “ျပညံသူအဴသဳ၊ လွှ ံေ ာံအသဳ၊ 
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ျပညံသူဆဴ ္ဴဒ၊ လွှ ံေ ာံဆဴ္ဒ၊ ျပညံသူ ိုေဴမျှောံလငဴံခ့ ံ၊ လွှ ံေ ာံ  ေဖာံေဆာငံရး ံ” 

ဆိုသညံဴအ ိုငံဵ ေဖာံေဆာငံေနျခငံဵလညံဵျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ့ငံဵပွပီဵစီဵခဲဴသညဴံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ းငံ အ ညံျပုခဴဲေသာ 

အဆိုမ့ာဵအေပ် သ ံဆိုငံရာအစိုဵရအဖးဲ မ္ဴ ေဆာငံရး ံေနမှုမ့ာဵဟာလညံဵ လွှ ံေ ာံဴ္ငဴံ 

အစိုဵရဟာ အမ့ာဵျပညံသူအ ့ိုဵအ း ံ ညီေး ံမျှေ စးာ ဝိုငံဵဝနံဵှ ိုဵပမံဵေဆာငံရး ံ 

သညံဴ သေဘာလညံဵေဆာငံပါ ယံ။ ဒါဴအျပငံ သ ံဆုိငံရာ အစိုဵရအေနျဖငဴံ လွှ ံေ ာံမ္ 

အ ညံျပုခဴဲေသာ အဆိုမ့ာဵအေပ် အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံေနမှု အေျခအေနမ့ာဵ ို 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သရိ္ိဖိုလုိဴအပံွပီဵ  ုိယံ ိငုံေပါငံဵစပံညိှဴှိုငံဵေပဵြ ရမညံဴ 

 ာဝနံမ့ာဵရ္ိသလုိ လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ းငံ ပုဳမ္နံလာေရာ ံေလဴလာေနေသာ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ အမ့ာဵျပညံသူမ့ာဵမ္ သိရိ္လုိေြ ာငံဵ  ငံျပလာမှုမ့ာဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵေသာ 

ေြ ာငဴံ လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္  စံဆငဴံ မိမိ ငံသးငံဵခဴဲေသာ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ အဋ္ဌမ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵအဆိုအာဵ အ ညံျပုွပီဵေနာ ံ သ ံဆုိငံရာ အစိုဵရ 

အေနျဖငံဴ အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံေနမှု ို သိရိ္လုိျခငံဵဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံ 

ပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ 

  ံေရာ ံလာြ ေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ေလဴလာသူမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစဳုြ ပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာပထမ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ 

ဆ ံလ ံွပီဵ  ေလာွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵသနံဵထုိ ံ ေမဵျမနံဵထာဵသညံဴ အမ့ာဵျပညံသူဴ္ငဴံ သ ံဆိုငံေသာေျမေနရာမ့ာဵ၊ 

ွမိုအဴ္ဂါရပံဴ္ငံဴအညီ ွမို ဖဴးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဴ္ငဴံ သန ဴံရ္ငံဵသာယာေရဵ ို ဴို ထိခို ံေစသညံဴ 

ေျမေနရာမ့ာဵ းငံ ေျမေပဵမိန ဴံခ့ထာဵျခငံဵ၊ ေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵျခငံဵမ့ာဵ ို ျပနံလညံစိစစံ 

ပယံဖ့ ံေပဵပါရနံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ုိဴ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံေနမှု ို သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ 

ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ အဋ္ဌမပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ အ ညံျပုခဴဲွပီဵျဖစံသညံဴ အမ့ာဵျပညံသူ ဴဴ ္ငဴံသ ံဆုိငံ 

ေသာေျမေနရာမ့ာဵ၊ ွမိုအဴ ဂ္ါရပံဴ္ငဴံအညီ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ုိဵ  ံေရဵဴ္ငဴံ သနံရ္ဴငံဵသာယာေရဵ ုိ ုိဴ 

ထိခုိ ံေစသညဴံ ေျမေနရာမ့ာဵ းငံ ေျမေပဵမိနံခဴ့ထာဵေပဵျခငံဵမ့ာဵ၊ ေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵ 
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ျခငံဵမ့ာဵ ုိ အမ့ာ ျဵပညံသူ ုိ၏ဴ အ ့ိုဵစီဵပးာဵ ုိ ေရ္ဵ ှဵုလ့ ံ (၂၃-၁-၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ 

 ့ငံဵပျပုလုပံသညဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ အစုိဵရအဖးဲ  ဴ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵအမ္ ံစဲံ (၄-၁/၂၀၁၈) 

ဆဳုဵျဖ ံခ့ ံ အပုိဒံ ၅( )အရ ျပနံလညံစိစစံေရဵအဖးဲအဴာဵ ဖးဲစဴညံဵ ာဝနံေပဵအပံခဴဲွပီဵ ျဖစံပါ 

 ယံ။ ယငံဵအဖးဲ၏ဴ ေဆာငံရး ံခ့ ံအရ (၂၈-၉-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ ရ္မံ ျဵပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ ဴဵ ုဳဵ 

အစညံဵအေဝဵ ခနံဵမ(၁) းငံ ျပညံနယံစုိ ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵဴ္ငံဴ 

လွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊သ ံဆုိငံရာဌာနဆုိငံရာမ့ာဵဴ္ငံဴခဵုိငံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵေ းဆဳုဴ

၍ “အမ့ာဵျပညံသူဴ္ငံဴ သ ံဆုိငံေသာ ေျမေနရာမ့ာဵ းငံ ေျမေပဵမိန ဴံ၊ ေျမင္ါဵ္ရနံ 

ထု ံေပဵျခငံဵမ့ာဵ ုိ ျပနံလညံစိစစံ ပယံဖ့ ံေပဵရနံ” အဆုိဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ အစညံဵအေဝဵ 

ေခ်ယူ ့ငံဵပခဴဲရာ ခဵုိငံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵမ္ အမ့ာဵျပညံသူဴ္ငံဴ သ ံဆုိငံေသာ ေျမေနရာ 

မ့ာဵ းငံ ေျမေပဵမိန ဴံ၊ ေျမင္ါဵ္ရနံမ့ာဵ ခ့ထာဵေပဵျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိအာဵ သ ံဆိုငံရာဌာန 

မ့ာ ျဵဖငံဴ  းငံဵဆငံဵစစံေဆဵွပီဵသညံဴ ရပံ း ံ၊  းငံဵဆငံဵစစံေဆဵသညံဴရ ံစးဲျဖငံဴ ေဆာငံရး ံ 

ေနမှု အေျခအေနမ့ာဵအာဵ စဲံဆ ံမျပ ံ အစီရငံခဳ ငံျပသးာဵမညံျဖစံေြ ာငံဵဴ္ငံဴသ ံဆုိငံရာ 

ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵမ္လညံဵ လမံဵေျမမ့ာဵအာဵ  ့ူဵေ ့ာံမှုမရိ္ေစေရဵ စနစံ  ့ စိစစံြ ပံမ ံ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံေြ ာငံဵ ေဆးဵေ းဴဵခဴဲွပီဵျဖစံပါ ယံ။ 

အဆုိဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ငံျပရမယံဆုိရငံ ေျမေနရာမ့ာဵဴ္ငဴံပ ံသ ံ၍ ေဆာငံရး ံထာဵမှု 

အေျခအေနအာဵ ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ  ငံျပခဴဲမှုအေပ် ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ  ဴ ပဳုမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵ အမ္ ံစဲံ(၂-၉/၂၀၁၈)ဆဳုဵျဖ ံခ့ ံအပုိဒံ ၅(၁-ဃ)အရ ေျမေပဵမိနံ ဴဴ ္ငဴံေျမ္ရနံ ုိ 

ထု ံေပဵထာဵေသာျဖစံစဲံ (၃) ခုအာဵ ပယံဖ့ ံရနံ ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ၏ဴ (၁၈-၉-၂၀၁၈) 

ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၁၂၃၀၁ /၂ - ၉ /၂၀၁၈/ အစရ(ရ္မံဵ)ျဖငဴံ အေြ ာငံဵြ ာဵလာခ့ ံအရ 

ထု ံေပဵထာဵသညဴံ ေျမင္ာဵ္ရနံမ့ာဵအာဵ ပယံဖ့ ံအမှု းဲဖးငဴံလ္စံ ငံျပသးာဵရနံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန၏ (၂၆-၉-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၁/ ၃၁- ၁၀ (၆၂၉)/ 

ဦဵ၁(အထဥ)ျဖငဴံ ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံအေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနသုိ ဴ အေြ ာငံဵြ ာဵထာဵရိ္မှု 

အေပ် ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံအေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ (၁၀-၁၀-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ 

၄/၅၁ - ၃ (၃၀၉၄)/ ဦဵ ၁ (အထဥ)ျဖငဴံ  ေလာွမိုနဴယံအေထးေထး အုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနသို  ဴ

ေျမင္ာဵ္ရနံမ့ာဵ ို လုပံထုဳဵလုပံနညံဵဴ္ငံဴအညီ ပယံဖ့ ံေရဵစိစစံေဆာငံရး ံသးာဵရနံ အမှု း ဲ

ေပဵပုိ ဴ အေြ ာငံဵြ ာဵခဴဲသျဖငဴံ  နံ ဴး ံလွှာ ုိ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈)မ္ (၂၆-၁၀-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ

အ းငံဵ ခုိငံလဳုေသာအေြ ာငံဵျပခ့ ံ၊ အေထာ ံအထာဵမ့ာဵျဖငဴံ  နံ ဴး ံလုိပါ   နံ ဴး ံ 

ဴုိငံေြ ာငံဵ ေြ ညာခဴဲွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵအမှု းဲမ့ာဵမ္ာ-  

( )  ေလာွမို၊ဴ အမ္ ံ(၃)ရပံ း ံ၊ အ း ံအမ္ ံ(၄၄)၊ ဦဵပုိငံအမ္ ံ (၅/ ၁၉)၊  

   ဧရိယာ(၀.၀၇၈)ဧ အာဵ ေဒ်စနံဵစနံဵ ငဴံ အမညံျဖငဴံ လညံဵေ ာငံဵ၊ 

၂ 
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  ( ခ)  ေလာွမို၊ဴအမ္ ံ(၃) ရပံ း ံ၊  အ း ံအမ္ ံ(၄၄)၊ ဦဵပုိငံအမ္ ံ (၅/၂၀)၊  

  ဧရိယာ ၀.၀၆၃)ဧ အာဵ ဦဵရဲထးဋံ အမညံျဖငဴံလညံဵေ ာငံဵ၊  

  ( ္) အမ္ ံ(၃)ရပံ း ံ၊ အ း ံ အမ္ ံ(၄၄)၊ ဦဵပုိငံအမ္ ံ(၅/ ၂၁)၊ ဧရိယာ  

  (၀.၀၇၅)ဧ အာဵ ေဒ်သီ ာဝငံဵအမညံ ျဖငဴံလညံဵေ ာငံဵ ထု ံေပဵခဴဲသညံဴ  

  ္ရနံမ့ာဵ ုိ ေဆာငံရး ံခဴဲွပီဵ၊ ေဆာငံရး ံဆဲျဖစံပါ ယံ။  

  ဆ ံလ ံွပီဵ ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ သစံေ ာရပံ း ံ၊ အ း ံအမ္ ံဴ္ငဴံ အမညံ(၃၈/ အစုိဵရ 

ရပံ)၊ ဦဵပုိငံအမ္ ံ (၃၂-ခ)ေျမဧရိယာ ၀.၁၀၂ ဧ ၊ သမဝါယမအသငံဵ အမညံေပါ ံ ေျမင္ာဵ  

္ရနံအာဵ (၅-၄-၂၀၁၇)ရ ံေန ဴးငံ  ့ငံဵပျပုလုပံေသာ ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ  ဴ ပဳုမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵအမ္ ံစဲံ(၁-၄/၂၀၁၇)၊ ဆဳုဵျဖ ံခ့ ံအပုိဒံ ၅ (အ)အရ ယာဲံအ ္ဴတရာယံ၊ လမံဵ 

အ ္ဴတရာယံ ငံဵရ္ငံဵေစေရဵအ း ံလမံဵနယံနိမိ ံအျဖစံ သ ံမ္ ံရနံဴ္ငဴံ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵဴ္ငဴံ 

အညီ ္ရနံပယံဖ့ ံေပဵဴုိငံပါရနံ အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန (ဵဳုဵခ့ုပံ)သုိ ဴ  ငံျပခဴဲရာ 

ေျမင္ာဵ္ရနံအာဵ အပံဴဳ္ထာဵွပီဵျဖစံျခငံဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ မ္ဴလညံဵ သေဘာ ူညီထာဵွပီဵ  

ျဖစံျခငံဵ၊ ္ရနံရရိ္ွပီဵေသာံလညံဵ ္ရနံစညံဵ မံဵဴ္ငဴံအညီ ေဆာငံရး ံထာဵမှုမရိ္ျခငံဵ၊ လူအမ့ာဵ 

ျဖ ံသနံဵသးာဵလာသညဴံ လမံဵေပ် းငံလညံဵ  ့ေရာ ံေနျခငံဵေြ ာငံဴ ္ရနံပယံဖ့ ံရနံ 

အမှု းဲဖးငဴံလ္စံ  ငံျပထာဵွပီဵ  နံ ဴး ံလွှာေခ်ရာ းငံလညံဵ  နံ ဴး ံမညဴံသူ မရိ္ျခငံဵ 

 ုိေဴြ ာငဴံ ေျမင္ာဵ္ရနံ ပယံဖ့ ံသငဴံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ပယံဖ့ ံမညဴံ ဧရိယာမ္ာလညံဵ (၅)ဧ  

ေအာ ံျဖစံ ဴဲ(၀.၁၀၂)ဧ သာရိ္ျခငံဵေြ ာငဴံ အထ ံျမနံမာဴုိငံငဳ ေျမဴ္ငဴံအခးနံစညံဵမ့ဲံဵ  

ဥပေဒပုဒံမ ၁၀(၁)အရ ခဵုိငံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၏ စိစစံခ့ ံအေပ် ျပညံနယံ အုပံခ့ုပံ ေရဵမ္ူဵ၏ 

အ ညံျပုခ့ ံျဖငဴံ ပယံဖ့ ံသးာဵရနံ အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန (ဵဳုဵခ့ုပံ)မ္ အေြ ာငံဵ 

ြ ာဵခ့ ံအရ ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံ အေထးေထး အုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ေျမင္ာဵ္ရနံ အမှု းဲအမ္  ံ

(၂၄/၁၉၉၃)ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ သစံေ ာရပံ း ံ၊  သမဝါယမအသငံဵအမညံျဖငဴံ ထု ံေပဵထာဵ 

ေသာ ဴ္စံ(၃၀)ေျမင္ာဵ္ရနံအာဵ ပယံဖ့ ံသးာဵရနံ ရ္မံဵျပညံနယံအေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵ 

ဌာန၏ (၁၀-၈-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၁/၃၁-၁၂(၂၅၆)/ဦဵ၁(အထဥ)ျဖငဴံ ေ ာငံှ ီဵ ခဵုိငံ 

အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနသုိ ဴအေြ ာငံဵြ ာဵခဴဲပါ ယံ။ ထုိသုိအဴေြ ာငံဵြ ာဵခဴဲမှုအေပ် 

(၅-၁၁-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ  ့ငံဵပျပုလုပံေသာ ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံ စီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ 

အစညံဵအေဝဵ အမ္ ံစဲံ(၈/၂၀၁၈) ဆဳုဵျဖ ံခ့ ံအပုိဒံ ၄(ဈ)အရ ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံအေထးေထး 

အုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန၏ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါ္ရနံပယံဖ့ ံမိနံအဴမ္ ံ (၂/၂၀၁၈) ျဖငဴံ 

ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ သစံေ ာရပံ း ံ၊ အ း ံအမ္ ံဴ္ငဴံ အမညံ (၃၈/ အစုိဵရရပံ)၊ ဦဵပုိငံအမ္ ံ 

(၃၂-ခ) ေျမဧရိယာ ၀.၁၀၂ဧ ရိ္ေျမအာဵ ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံအေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵ ဦဵစီဵဌာန၏ 

ေျမင္ာဵ္ရနံ အမှု းဲအမ္ ံ ၂၄/၁၉၉၃ အရ ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ သစံေ ာရပံ း ံ၊ သမဝါ ယမ 
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အသငံဵအမညံျဖငဴံ ထု ံေပဵထာဵေသာ ေျမင္ာဵ္ရနံအာဵ ပယံဖ့ ံထာဵပါေြ ာငံဵေျဖြ ာဵ 

အပံပါ ယံ။ အဆုိဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ၏ဴ ေဆာငံရး ံထာဵရိ္မှုမ့ာဵ ုိ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ုိ  ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။                                             

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  ေလာွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္  ဦဵသနံဵထုိ ံ  

ဒု ိယေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵသနံဵထုိ ံ၊  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။   ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါ 

ခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ  ေလာွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ 

ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံ ေျမပုဳအနီဵ၊ အေနာ ံွမိုပဴ ံလမံဵဆဳု းငံ ေငးေြ ဵေ ာ ံခဳေနျခငံဵမ္ာ 

မညံသညံဴဌာနမ္ ေဆာငံရး ံေနေြ ာငံဵသိရိ္လုိသညဴံ ိစ္စဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံရဲ  ဴ  ွမို ေဴ ာံေ ာငံှ ီဵွမို ဟဴာ  ေနစဴဲံဴ္ငဴံအမျှေ  ခရီဵသးာဵျပညံသူ 

မ့ာဵ၊ ပ ံဝနံဵ ့ငံေဒသအသီဵသီဵ ိုမဴ္ ထး ံ ုနံမ့ာဵ လာေရာ ံေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊  ုနံပစ္စညံဵ 

အမ့ိုဵမ့ိုဵ ို ဴလ ံလီ/ လ ္က ာဵ ဝယံယူေရာငံဵခ့သူမ့ာဵဴ္ငဴံ စညံ ာဵလ့ ံရိ္ွပီဵ ပ ံဝနံဵ ့ငံ 

ေဒသအသီဵသီဵ ိုမဴ္ အာဵ ိုဵအာဵထာဵျပုရသညဴံ ွမိုလဴညံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ေနရာ စံေနရာ ို 

ြ ညံဴမညံဆိုလျှေငံ ဥပဇာဟာ အငံမ နံမ္ အေရဵှ ီဵလ္ပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံရဲ  ဴ ွမို ေဴ ာံ 

ျဖစံ ဲဴ ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ ွမိုအဴဝငံ ိုြ ညံဴလျှေငံ ျပညံသူမ့ာဵ အနာဵယူအပနံဵေျဖဴုိငံ ဲဴ ပနံဵျခဳ၊ 

 ေလဵ စာဵ းငံဵ  ညံရိ္ွပီဵ  စံဖ ံ းငံလညံဵ ျမနံမာဴိုငံငဳေျမပုဳေပ် းငံ  ိုငံဵရငံဵသာဵ 

ဘာသာစ ာဵမ့ာဵျဖငဴံ ှ ိုဆုိဴှု ံခးနံဵဆ ံစ ာဵ လ္ပစးာ ပုဳေဖာံထာဵသညံ ုိလညံဵ 

ေ း ရိ္ဴရမ္ာျဖစံွပီဵ အဆိုပါေနရာ(၂)ခုလဳုဵဟာ ယခုေ ာငံှ ီဵွမို ရဲဴ  ဴစးဲေဆာငံမှု စံခုအေနျဖငံဴ 

ျဖစံေပ်လာခဲဴပါ ယံ။ အဆိုပါ ေျမပဳုေဘဵ းငံ အေနာ ံွမို ပဴ ံလမံဵ ွမို ထဲဴသို ဴ ဝငံေရာ ံ 

လာေသာ ခရီဵသညံ ငံယာဲံမ့ာဵ၊  ုနံ ငံယာဲံအမ့ိုဵမ့ိုဵ ို ဴ အဓိ ျပုသးာဵလာေနေသာ 

လမံဵလညံဵျဖစံသလုိ ေ ာငံှ ီဵွမို၏ဴ အဓိ လမံဵမှ ီဵျဖစံေသာ ဗိုလံခ့ုပံေအာငံ 

ဆနံဵလမံဵ ယာဲံသးာဵလာမှု  ုိဵှုပံေထးဵမှုမရိ္ေစရနံ ွမိုေဴရ္ာငံလမံဵအျဖစံ အသဳုဵျပုထာဵေသာ 

 ုနံစညံစီဵဆငံဵရာ အဓိ လမံဵမှ ီဵ  စံခုျဖစံပါ ယံ။ မိမိ ငံျပ ဴဲ အဓိ ေနရာဟာ 

အဆုိပါေျမပဳုအနီဵ အေနာ ံွမိုပဴ ံလမံဵဆဳုေနရာ းငံ ေငးေြ ဵေ ာ ံခဳေနျခငံဵ ုိ ဆုိလုိျခငံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  မိမိအေနနဲ  ဴ ေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ
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သုိ ဴလာေရာ ံရာ းငံ အမ့ာဵအာဵျဖငံဴ ခရီဵသညံ ငံယာဲံလုိငံဵ၊ လုိငံဵ ာဵ ုိ အဓိ ထာဵွပီဵ 

သဳုဵစးဲေနရ ာျဖစံေြ ာငံဵ၊ ယာဲံလုိငံဵအမ့ိုဵမ့ိုဵ၊ ာဵအမ့ိုဵမ့ိုဵ ို ဴိုလညံဵအသုဳဵျပုြ ေသာ 

ေြ ာငဴံေ ာ ံခဳမှုမ့ာဵ ို မ့ ံျမငံ ိုယံေ း  ဴ ေ းခဴဲဴရျခငံဵျဖစံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ယခုပးငဴံလငံဵျမငံ 

သာေသာ ေခ ံဴ္ငံဴအညီ ေမာံေ ာံယာဲံလုပံငနံဵရ္ငံှ ီဵမ့ာဵ၊ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵ ရ္ငံမ့ာဵမ္ 

ေငးေြ ဵ ေ ာ ံခဳေနမှုမ့ာဵ ို မိမိထဳသို ဴ  ငံျပ/  ိုငံြ ာဵလာမှုမ့ာဵေြ ာငဴံလညံဵ ယခုလုိ 

ေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံ းငံ  ညံရိ္ေနျခငံဵျဖစံွပီဵ  ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံမ္ ွမို  ဴအထး ံ ုိ 

ျဖ ံသနံဵရမညံဆိုလျှေငံ ေနရာ(၅) ေနရာအထိ ေငးေြ ဵ ေပဵေဆာငံေနရေြ ာငံဵ အ ိအ ့ 

 ိုငံြ ာဵထာဵမှုမ့ာဵရ္ိွပီဵ၊ ေမာံေ ာံယာဲံ အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵေပ်မူ ညံွပီဵ မ ူညီ ဲဴ 

ပမာဏမ့ာဵေပဵေဆာငံရေြ ာငံဵ၊ အဓိ အာဵျဖငံဴ ခရီဵသညံ ငံယာဲံမ့ာဵ၊  ုနံ ငံ ာဵ 

ှ ီဵမ့ာဵသညံ ေပဵေဆာငံြ ရ ဲဴ လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵျဖစံပါ ယံ။ လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵသညံ 

ဴိုငံငဳေ ာံ၏ အခးနံမ့ာဵ ို ထမံဵေဆာငံေနသူမ့ာဵျဖစံသလုိ အခးနံထမံဵမ့ာဵအ း ံ 

ထိေရာ ံေသာ  ာ းယံမှု လုိအပံမယံလုိလဴညံဵထငံျမငံမိပါ ယံ။ ယခုလုိ ေ ာ ံခဳမှု၊ 

ေပဵေဆာငံေနမှုမ့ာဵဟာ အ္ ိ ို ံဖ့ ံေရဵ ေဆာငံရး ံေနသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵအေပ် 

ေမဵခးနံဵထု ံစရာျဖစံေစွပီဵ ွမိုအဴဝငံ းငံ ေ ာ ံခဳေနမှုမ့ာဵသညံ ျပညံနယံ၏ ္ုဏံသိ  ာ၊ 

ွမို ေဴ ာံ၏ ္ုဏံသိ  ာ ို ထိခို ံေစပါ ယံ။ သိုပဴါေသာေြ ာငဴံ လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵ၏ 

 ငံျပ ုိငံြ ာဵလာမှုမ့ာဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ “ေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ

အဝငံ ေျမပုဳအနီဵ အေနာ ံွမို ပဴ ံလမံဵဆုဳအနီဵ းငံ ေငးေြ ဵေ ာ ံခဳေနျခငံဵ ို မညံသညံဴ 

ဌာနမ္ ေဆာငံရး ံေနေြ ာငံဵ ို သိရိ္လုိပါ၍ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳ ေရဵဴ္ငံဴ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။  

ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵ လ္ဦဵ၊ လဳုျခုဳ ေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

  ံေရာ ံေလဴလာပါေသာ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳြ ပါ 

ေစေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ ေ ာငံှ ီဵ 

ွမိုအဴဝငံ ေျမပုဳအနီဵဴ္ငဴံ အေနာ ံွမို ပဴ ံလမံဵဆုဳ းငံ ေငးေြ ဵေ ာ ံခဳေနျခငံဵမ္ာ မညံသညံဴ 

ဌာနမ္ ေဆာငံရး ံေနေြ ာငံဵသိရိ္လုိပါသညံဆို ဲဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ရ္မံဵ 
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ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လဳုျခုဳေရဵဴ္ငဴံ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ  ျွနံေ ာံ ဗုိလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵမ္ 

ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံ၏ွမို ေဴ ာံ ေ ာငံှ ီဵွမို ေဴပ် းငံ (၄)မိုငံ စစံေဆဵေရဵ္ိ ံ၊ ပလီလငံဵ၊ 

ဘုရာဵျဖူဴ္ငဴံ ပေစာ ံေ း ဴို ဴးငံ ျမနံမာဴုိငံငဳရဲ ပံဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵအာဵ လဳုျခုဳေရဵခ့ထာဵ ာ 

သ ငံဵရယူ၍ ပိ ံဆိုရ္ဴာေဖးစစံေဆဵျခငံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ

အဝငံ ေျမပဳုအနီဵဴ္ငဴံ အေနာ ံွမို ပဴ ံလမံဵဆုဳ းငံ ယခငံ  ွမို နဴယံေမာံေ ာံယာဲံ 

လုိငံဵေပါငံဵစုဳှ ီဵြ ပံထိနံဵသိမံဵေရဵအဖးဲ ဴဴ ္ငံဴ  ုနံ ငံေမာံေ ာံယာဲံှ ီဵမ့ာဵ အသငံဵမ္ 

ွမို ဝဴငံေြ ဵေ ာ ံခဳမှုမ့ာဵရ္ိခဲဴပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံ ေျမပဳုအနီဵဴ္ငဴံ အေနာ ံွမို  ဴ

ပ ံလမံဵဆဳု းငံ ေနစဴဲံ ယာဲံထိနံဵရဲ ပံဖးဲ ဝဴငံ (၂)ဦဵအာဵ အလ္ညဴံ ့  ာဝနံခ့ထာဵွပီဵ 

ွမို ဝဴငံ/ ွမိုထဴး ံ ယာဲံေြ ာပိ ံဆိုမဴှု မရိ္ေစေရဵ ေစာငဴံြ ညံဴေစျခငံဵ၊ ၎ငံဵေနရာ၌ 

 ပံဆငံထာဵသညဴံ  ငံမရာမ့ာဵအာဵ ေစာငဴံြ ညံဴေစျခငံဵ၊ ယာဲံ ိ ုံမှုမ့ာဵျဖစံေပ်ပါ  

ဥပေဒဴ္ငဴံအညီ အေရဵယူေဆာငံရး ံေစျခငံဵ၊ ယာဲံစညံဵ မံဵ/ လမံဵစညံဵ မံဵ 

ေဖာ ံဖ့ ံသူမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵအေရဵယူျခငံဵမ့ာဵ ိုသာ ေဆာငံရး ံေစလ့ ံရိ္ွပီဵ ေငးေြ ဵ 

ေ ာ ံခဳရနံ ခးငဴံျပုထာဵျခငံဵမရိ္ပါ။ ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံ ေျမပုဳအနီဵဴ္ငံဴ အေနာ ံွမို  ဴ

ပ ံလမံဵဆဳု းငံ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵမ္ ေငးေြ ဵေ ာ ံခဳမှုမ့ာဵ မျပုလုပံေစေရဵ အထူဵ္ဵုျပု 

ြ ပံမ ံေဆာငံရး ံသးာဵရနံ ဌာနဆုိငံရာ ာဝနံရိ္သူမ့ာဵအာဵ ေွှနံြ ာဵထာဵရ္ိပါေြ ာငံဵ 

ဴ္ငံဴ ေငးေြ ဵေ ာ ံခဳမှုမ့ာဵျပုလုပံပါ  ဥပေဒ၊ စညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵမ့ာဵဴ္ငဴံအညီ  ျပငံဵ 

ထနံစးာ အျပစံေပဵအေရဵယူသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  း ံခိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ဦဵအုိ ံမးနံဵ  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵအုိ ံမးနံဵ၊   း ံခိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။    အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

 ိုယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဆုေ ာငံဵေမ ္တ ာပိုသဴအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မူဆယံခဵိုငံ၊  း ံခိုငံ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵအုိ ံမးနံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံဴ၏ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  း ံခုိငံွမို နဴယံ၊ ပနံ ိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံ ုိငံ 

ေ ့ဵရးာေဟာငံဵသညံ ျပညံေထာငံစု ာဵလမံဵမ၏ အေရ္ဘဴ ံျခမံဵ းငံ  ညံရိ္ေနေသာ 

ေနရာျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵေ ့ဵရးာေဟာငံဵ ပ ံဝနံဵ ့ငံေဒသ းငံ ၁၉၉၆- ၉၇ ခုဴ္စံမ္စ၍ 
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ေရွှသ ္တ ု ူဵ ေဖာံျခငံဵလုပံငနံဵ ို ေရွှဴ္ငံဵမှုနံ ုမ္ပဏီ  စ ငံ ူဵေဖာံလုပံ ိုငံခဲဴပါ ယံ။ 

ေရွှသ ္တ ု ူဵ ေဖာံသညဴံ (၂၀)ဴ္စံ ာလ အ းငံဵ ေ ာေ ာငံေရေျမ အေနအထာဵပ့ ံစီဵျခငံဵ၊ 

ေခ့ာငံဵေျမာငံဵမ့ာဵ ပ့ ံစီဵျခငံဵ၊ ဆညံေျမာငံဵမ့ာဵ၊ လယံယာေျမ း ံမ့ာဵအ းငံဵ ရွှဳ ဴဴ းဳမ့ာဵ၊ 

ျဗုနံဵမ့ာဵ၊ ေ ့ာ ံခဲမ့ာဵဝငံေရာ ံဖုဳဵအုပံေနျခငံဵေြ ာငဴံ လယံေျမမ့ာဵမ္ာ စို ံပ့ိုဵ၍ 

မရေသာ အေျခအေနသို ဴ ေရာ ံရိ္ေနပါ ယံ။  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာဴံ ို 

Power Point အသုဳဵျပုဖုိ ဴေ ာငံဵဆိုပါ ယံ။ 

 ဆ ံလ ံွပီဵေ ာဴ ၎ငံဵဆိုဵ ့ိုဵဒဏံ ို ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ အလူဵအလဲခဳရသညဴံအခါ 

သ ံဆိုငံရာ  ာဝနံရိ္သူထဳသို ဴ  ိုငံြ ာဵသညံဴအခါ ေခ ္တ ခဏ ရပံနာဵထာဵေသာံလညံဵ 

ယခငံေရွှဴ္ငံဵမှုနံ  ုမ္ပဏီ းငံ လုပံ ုိငံခဴဲဖူဵေသာ ဝမံဆနံဵဆုိသသူညံ ေျမ ူဵစ ံှ ီဵ 

(ဘ ံေဖာ) ၂ စီဵ၊ ေ ့ာ ံမှုန ဴံှ ိ ံစ ံမ့ာဵျဖငံဴ ဆ ံလ ံ ူဵေဖာံလ့ ံရိ္ေြ ာငံဵ 

သိရိ္ရပါ ယံ။ 

 ေနာ ံထပံေရာ ံရိ္လာေသာ မူဆယံွမိုေဴန ေအာဆနံဵဆိုသူ  မူလရိ္ စ ံယ ္ဴတရာဵ 

အျပငံ ေျမ ူဵစ ံှ ီဵ(ဘ ံေဖာ)၁-စီဵဴ္ငံဴ ေ ့ာ ံမှုန ဴံှ ိ ံစ ံ(၆)ခုျဖငံဴ ဆ ံလ ံ 

 ူဵေဖာံေနေြ ာငံဵ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ၏  ငံျပစာအရ သိရိ္ရပါ ယံ။ ေနာ ံဆုဳဵ 

၂၀၁၃ခုဴ္စံ၊ ဇးနံလ းငံ ဝငံေရာ ံလာေသာ ရာဇာမငံဵေရွှ ုမ္ပဏီသညံ ၎ငံဵ ိုေဴဆာ ံလုပံ 

ထာဵွပီဵေသာ  စ ံဵုဳ၊ အလုပံဵုဳ၊ ေျမ ူဵစ ံ(ဘ ံေဖာ) ေ ့ာ ံှ ိ ံ စ ံမ့ာဵ၊ ေျမသယံ 

 ာဵမ့ာဵ ဵုပံသိမံဵျခငံဵမရိ္ဘဲ ဆ ံလ ံျပုလုပံဴိုငံရနံ အဆငံသငံဴ ျပငံဆငံစုစညံဵထာဵ 

ေြ ာငံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ ပနံ ိုငံေဒသ ေရွှေမာံမ့ာဵသညံ ပနံ ိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု းငံ 

လယံယာေျမ(၅၀၀) ဧ ေ ့ာံရိ္ လယံေျမမ့ာဵ၏ အဓိ ေရေပဵေဝရနံ ေခ့ာငံဵဖ့ာဵခဳရာေဒသ 

ျဖစံပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငဴံ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ ေမဵျမနံဵလုိသညံမ္ာ -  

   (၁) ၁၉၉၆- ၉၇ ခုဴ္စံမ္ ယခုအခ့ိနံအထိ ေရွှသ ္တ ု ူဵ ေဖာံျခငံဵေြ ာငဴံ ေရေျမ  

  သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ပ့ ံစီဵသးာဵေသာံလညံဵ ဴိုငံငဳေ ာံမ္ အခးနံေငးမညံမျှေ  

  ရရိ္ပါသနညံဵ။ 

  (၂) သ ံဆိုငံရာ ာဝနံရိ္သူမ့ာဵ ၎ငံဵေရွှ ူဵေဖာံသညဴံေဒသ းငံ အှ ိမံမညံမျှေ  

   းငံဵဆငံဵစစံေဆဵပါသနညံဵ။ 

  (၃) ပ့ ံစီဵသးာဵေသာ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ို ျပနံလညံထူေထာငံရနံ မညံ ဲဴသို ဴ 

  ေဆာငံရး ံထာဵသညံ ုိ  သိရိ္လုိပါသညံ။  

  (၄) လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မေန ဴ စံေနလဳုဴဵ  ျွနံေ ာံဴဆီဖုနံဵဆ ံလာ  

  ပါ ယံ။ သူ ိုစဴာ ို လွှ ံေ ာံဥ ္က ှ ီဵထဳ  ငံျပေပဵပါလုိ ဴ ေ ာငံဵဆို ဲဴ  
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  အ း ံေြ ာငဴံ ၎ငံဵေဒသ ို သယဳဇာ ဴ္ငံဴ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံထိနံဵသိမံဵ  

  ေရဵေ ာံမ ီ ေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊ သ ံဆုိငံရာဌာနမ္  းငံဵဆငံဵစစံေဆဵ  

  လုိပါ  ေဒသခဳအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၊ ရပံမိရပံဖ၊ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ   ူညီေပဵ  

  မညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ယခုရ ံပိုငံဵ ျွနံေ ာံဴထဳ ဖုနံဵဆ ံေျပာပါ ယံ။          

  သိုျဴဖစံပါ၍ ပနံ ုိငံေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ ေရွှေမာံေဒသ ေရွှသ ္တ ု ူဵ ေဖာံျခငံဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵ ို ရပံ န ဴံေပဵဴိုငံပါရနံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ ုိယံစာဵ ဵိုေသ 

ေလဵစာဵစးာ  ငံျပေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။       သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵ 

ေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။   

  ေဒါ ံ ာညီညီေအာငံ၊ သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ။  

ေလဵစာဵအပံ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ဒီ ေန(ဴ  ိယေန)ဴ ို လာေရာ ံေလဴလာြ  ဲဴ  ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာ 

အေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳပါေစ။  း ံခိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵအုိ ံမးနံဵရဲ  ဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ

ပ ံသ ံလုိ ဴ   း ံခိုငံွမို နဴယံ၊ ပနံ ိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံ ုိငံေ ့ဵရးာေဟာငံဵပ ံဝနံဵ ့ငံ 

ေဒသ  းငံဵဆငံဵစစံေဆဵဖို ဴ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵ သးာဵေရာ ံ ဲအဴခ့ိနံမ္ာ လဳုျခုဳေရဵအရ 

 းငံဵဆငံဵစစံေဆဵဴိုငံျခငံဵမရိ္ဘူဵလုိ ဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴို အေြ ာငံဵြ ာဵလာ 

ပါ ယံ။ ဒီေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵသူ ဦဵအုိ ံမးနံဵ  ေဒသခဳျပညံသူေ းရဲ  ဴ အငံအာဵ ိုရယူွပီဵ 

လဳုျခုဳေရဵရယူေပဵမယံဆုိ ာ သိရလုိ ဴ  ျွနံေ ာံ ိုအဴေနနဲ  ဴ အထူဵပငံေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ ဴဲ 

အေြ ာငံဵ ေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ 

ဒီေဒသမ္ာ ေရွှဴ္ငံဵမှုနံ ုမ္ပဏီမ္ ေရွှသ ္တ ု ူဵေဖာံျခငံဵ လုပံငနံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍  

အခးနံဘယံေလာ ံရလညံဵဆို ာ စိစစံ ဲအဴခါမ္ာ  ၁၉၉၆- ၉၇ ခုဴ္စံ းငံ အဆိုပါေဒသ းငံ     

ေရွှသ ္တ ု ူဵ ေဖာံလုပံ ိုငံရနံ ခးငံဴျပုေပဵခဲဴေသာ  ုမ္ပဏီ စံခုမ္ မရိ္ခဴဲပါေြ ာငံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ 

 ယံ။ ေရွှဴ္ငံဵမှုနံ သ ္တ ု ူဵ ေဖာံေရဵ ုမ္ပဏီလိမိ  ံ ို (SNKK+2,3,4,5) ေရွှသ ္တ ု 

လုပံ း ံ(၄) း ံအာဵ ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ခုဴ္စံမ္စ ငံ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ (SNKK-8,9,10) 

လုပံ း ံ (၃)  း ံ ိုေ ာဴ  ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ခုဴ္စံမ္စ ငံ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ အမ္ (ံ၂) 

သ ္တ ုလုပံငနံဵဴ္ငံဴ စာခ့ုပံခ့ုပံဆို လုပံ ိုငံခဴဲပါ ာ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ယခုအခါ အဆိုပါ 

လုပံ း ံမ့ာဵအာဵ ဌာနသုိ ဴျပနံလညံအပံဴ္ဳခဴဲ ရာမ္ာ(SNKK+2) လုပံ း ံ ို (၁၈-၆-၂၀၁၅) 

ရ ံေနမဴ္ာလညံဵေ ာငံဵ၊  (SNKK+3 ) လုပံ း ံ ုိ (၇-၇-၂၀၁၄)ရ ံေနမဴ္ာ 

လညံဵေ ာငံဵ၊ (SNKK+4) လုပံ း ံ ုိ (၉-၃-၂၀၁၁) ရ ံေနမဴ္ာ လညံဵေ ာငံဵ၊ 

(SNKK+5)လုပံ း ံ ို (၉-၃-၂၀၁၁)ရ ံေနမဴ္ာ လညံဵေ ာငံဵ၊ (SNKK+8) လုပံ း ံ 
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 ိုေ ာဴ (၂၇-၈-၂၀၁၁)ရ ံေနမ္ဴာလညံဵေ ာငံဵ၊(SNKK+9,10) လုပံ း ံေ း  ိုေ ာဴ 

(၂၂-၇-၂၀၁၁)ရ ံေနမဴ္ာလညံဵေ ာငံဵျပနံလညံအပံဴဳ္ခဲဴ ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။  ုမ္ပဏီမ္ 

လုပံ း ံ(၇) း ံအာဵ လုပံ ိုငံခဴဲသညံဴ သ ံ မံဵ ာလမ့ာဵမ္ာ ဴိုငံငဳေ ာံမ္အခးနံရရိ္ခဲဴမှု 

ပမာဏေ း ေ ာဴ (SNKK+2) လုပံ း ံ(၇)ဴ္စံ သ ံ မံဵအ း ံ ပုဳေသေျမင္ာဵ  

ေပဵသးငံဵမှု (၁၉၆၀၅၃၆) ့ပံ၊ ဴုိငံငဳေ ာံသို ဴ ေရွှစငံေပဵသးငံဵမှု (၁၆၈) ့ပံသာဵ၊ 

(SNKK+3) လုပံ း ံ(၆)ဴ္စံသ ံ မံဵအ း ံ ပုဳေသေျမင္ာဵခေပဵသးငံဵမှု (၁၄၇၄၉၀၂) 

 ့ပံ၊ ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴ ေရွှစငံေပဵသးငံဵမှု (၁၄၄) ့ပံသာဵ၊(SNKK+4) လုပံ း ံ(၃)ဴ္စံ 

သ ံ မံဵအ း ံ ပုဳေသေျမင္ာဵခေပဵသးငံဵမှု (၁၈၀၀၀) ့ပံ၊ ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴေရွှစငံ ေပဵသးငံဵ 

မှု(၇၂) ့ပံသာဵ၊(SNKK+5) လုပံ း ံ(၃)ဴ္စံသ ံ မံဵအ း ံ ပုဳေသေျမင္ာဵခေပဵသးငံဵမှု 

(၁၈၀၀၀) ့ပံ၊ ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴ ေရွှစငံေပဵသးငံဵမှု (၇၂) ့ပံသာဵ၊(SNKK+8) လုပံ း ံ(၁) 

ဴ္စံသ ံ မံဵအ း ံ ပုဳေသေျမင္ာဵခေပဵသးငံဵမှု (၆၀၀၀) ့ပံ၊ ဴုိငံငဳေ ာံသို ဴ ေရွှစငံ 

ေပဵသးငံဵမှု (၂၄) ့ပံသာဵ၊ (SNKK+9,10) လုပံ း ံေ းမ္ာ   စံဴ္စံသ ံ မံဵစီျဖငံဴ 

ပုဳေသေျမင္ာဵခေပဵသးငံဵမှု (၆၀၀၀) ့ပံစီနဲ  ဴ ေရွှစငံေပဵသးငံဵမှု (၂၄) ့ပံသာဵ၊ စုစုေပါငံဵ 

လုပံ း ံ(၇) း ံအ း ံ ပုဳေသေျမင္ာဵခ(၃၄၈၉၄၃၈) ့ပံဴ္ငဴံ ေရွှစငံေပဵသးငံဵမှု (၅၂၈) 

 ့ပံသာဵေပဵသးငံဵခဲဴ ဲဴအေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

ေမဵခးနံဵ(ခ)ျဖစံ ဲ ဴ  းငံဵဆငံဵ ဲဴ အှ ိမံအေရအ း ံအေနနဲ  ဴ စိစစံလုိ ံ ဲဴအခါမ္ာ  

 ုမ္ပဏီမ္ လုပံ း ံမ့ာဵ ျပနံလညံအပံဴ္ဳခဲဴစဲံ  ပထမအှ ိမံအျဖစံ (၂၉-၃-၂၀၁၁) ရ ံေန ဴ

 းငံလညံဵေ ာငံဵ၊ ဒု ိယအှ ိမံအျဖစံ (၂၈-၇-၂၀၁၁) ရ ံေန ဴးငံလညံဵေ ာငံဵ  (၂)ှ ိမံ   

 းငံဵဆငံဵ စစံေဆဵထာဵ ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

ေမဵခးနံဵ(္)ျဖစံ ဲ ဴ  ပ့ ံစီဵသးာဵေသာ    သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ို   ျပနံလညံထူေထာငံ 

ရနံ ိစ္စဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍  ျမနံမာဴသ ္တ ု းငံဵ ဥပေဒ ပုဒံမ -၁၃ ၊ ပုဒံမခးဲ(င-၂) းငံ  ဓာ ံသ ္တ ု 

ထု ံလုပံမှုလုပံငနံဵွပီဵဆဳုဵျခငံဵ သိုမဴဟု ံပိ ံသိမံဵသညံဴအခါ လုပံငနံဵေျမေနရာအာဵ 

သ ္တ ု းငံဵပိ ံသိမံဵမှု  အစီအစဲံပါအ ိုငံဵ ေျမယာျပုျပငံျခငံဵ၊ ထိနံဵသိမံဵေရဵဴ္ငံဴ  

ျပနံလညံထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵ၊ စိမံဵလနံဵစိုျပညံေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ ရနံပုဳေငး 

ထူေထာငံ၍  သ ံမ္ ံခ့ ံဴ္ငဴံ အညီ ေဆာငံရး ံေပဵရမညံဟု ပါရိ္ေသာံလညံဵပဲ  ယခုအခါ 

 ုမ္ပဏီသညံ လုပံ း ံ(၅) း ံ ို ၂၀၁၁ ခုဴ္စံ းငံ လညံဵေ ာငံဵ၊  ့နံလုပံ း ံ(၂) 

 း ံ ို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုဴ္စံ းငံ လညံဵေ ာငံဵ ျပနံလညံအပံဴ္ဳခဲဴွပီဵ  ုမ္ပဏီမ့ာဵ ေွှနံြ ာဵမှု 

ဦဵစီဵဌာနမ္ာ  ုမ္ပဏီမ္ ံပုဳ ငံစာရငံဵမ္ာ  ို ံဆုိငံြ ညံဴ ဲဴအခါ  ုမ္ပဏီဟာ သ ံ မံဵ 

မရိ္ေ ာဴဘဲ ဖ့ ံသိမံဵ ုမ္ပဏီျဖစံ ဲအဴ း ံ  ုမ္ပဏီ ို ဆ ံသးယံဖို ဴ အခ ံအခဲရိ္ခဲဴ ာ ို 

ေ းရဴပါ ယံ။  စံဆ ံ ညံဵေျပာရရငံ ပ ံဝနံဵ ့ငံပ့ ံစီဵမှုသာမ  လဳုျခုဳေရဵအေျခ 
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အေန ို အခးငဴံေ ာငံဵယူွပီဵေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံေနရာအဴ္ဳအဴျပာဵမ္ာ  ရာဵမဝငံ သယဳဇာ  

 ူဵေဖာံမှုေ း ျဖစံေပ်ေနသလုိ ဒီေနရာအျပငံ ဒီေနရာနဲ  ဴ နီဵစပံ ဲေဴနရာမ္ာလညံဵရိ္ဴိုငံ ဴဲ 

အ း ံ လဳုျခုဳ ေရဵ ာဝနံရိ္သူမ့ာဵဴ္ငဴံ ညှိဴှိုငံဵရရိ္မှု၊ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵရဲ  ဴ ဝနံဵရဳမှုေပ် 

မူ ညံွပီဵ းငံဵဆငံဵစိစစံျခငံဵ၊ လုိအပံသလုိ အေရဵယူေဆာငံရး ံျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံေပဵ 

သးာဵမ္ာ ျဖစံ ဲအဴေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂) ေဒါ ံ ာ 

ဝ စိုဵ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ေဒါ ံ ာဝ စိုဵ၊   ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ  ပံမေ ာံသာဵ လွှ ေံ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ို လာေရာ ံေလဴလာြ  ဲဴ အဖးဲ အဴစညံဵအသီဵသီဵမ္ 

ဧညဴံသညံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို   ိုယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညဴံစဳုပါေစ 

ေြ ာငံဵ ဆုေ ာငံဵေမ ္တ ာပို ဴ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊   ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ေဒါ ံ ာဝ စိုဵျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴအေနနဲ  ဴ ဒီ ေနေဴမဵျမနံဵမယဴံ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ (၆)ဴ္စံအရးယံ မူှ ိုဴ္ငဴံ KG  နံဵ  ေလဵငယံမ့ာဵ၏ 

သးာဵပိုဵစာဵေရာ္ါျဖစံပးာဵမှု  ့ဆငံဵလာေစရနံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရမ္ မညံ ဲဴသို ဴ ပဳဴပိုဵ 

ေဆာငံရး ံေပဵမညံဴ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံဴ ို Power Point အသုဳဵျပု၍ 

ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပခးငဴံျပုပါခငံဗ့ာဵ။ 

  ျွနံေ ာံ ို ဴ  ့နံဵမာေရဵဝနံှ ီဵဌာနအေနနဲ  ဴ လူ ိငုံဵအသ ံရ္ညံစးာေနထုိငံေရဵ၊ 

ေရာ္ါဘယ ငံဵေဝဵေရဵဟူေသာ ရညံမ္နံဵခ့ ံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ရာ ၎ငံဵရညံမ္နံဵခ့ ံ 

ေအာငံျမငံေစရနံအ း ံ ေအာ ံေျခေ ့ဵလ ံေဒသမ့ာဵသို ဴ အသိပညာေပဵျခငံဵ၊ 

ေရာ္ါ ာ းယံ ာဵဆီဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေရာ္ါျဖစံပးာဵလာပါ လညံဵ ထိေရာ ံစးာ ာ းယံေရဵ 

ဟူေသာ နညံဵနာ(၃)ရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

  ့နံဵမာေရဵဴ္ငံဴ အာဵ စာဵဝနံှ ီဵဌာနအေနျဖငံဴ  ာ းယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို 

 ုသေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵဴ္ငဴံအ ူ အခ့ိနံဴ္ငဴံ စံေျပဵညီေဆာငံရး ံဴုိငံရနံအ း ံ  ုသေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနဴ္ငံဴ ျပညံသူ ဴ့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနဟု ဌာန(၂)ခုခးဲျခာဵဖးငံဴလ္စံ ေဆာငံရး ံေနပါ 

 ယံ။ 
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 သးာဵဴ္ငံဴခဳ းငံဵ ့နံဵမာေရဵ ဏ္ဍမ္ာလညံဵ ယခငံ လုိ  ုသေရဵလုပံငနံဵျဖစံေသာ 

ျပညံသူေဴဆဵဵုဳမ့ာဵ းငံခန ဴံထာဵျခငံဵမဟု ံဘဲ  ာ းယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို အရိ္နံအဟုနံျဖငံဴ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံရနံ ျပညံနယံ၊ခဵုိငံ၊ွမို နဴယံ ့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန ိုမဴ္ လ ံေထာ ံေွှနံမ္ူဵ၊ 

ဦဵစီဵအရာရ္ိ ိုအဴေနျဖငံဴ ခန ဴံအပံထာဵပါ ယံ။ 

 သးာဵဴ္ငံဴ ခဳ းငံဵ ့နံဵမာေရဵအေျခအေနအေနျဖငံဴ  ိုဵ  ံဆဲဴိုငံငဳအမ့ာဵစုမ္ာ  

သးာဵ ့နံဵမာေရဵအေျခအေန   ့ဆငံဵေနပါ ယံ။ အဓိ  အေြ ာငံဵအရငံဵေ း ေ ာဴ 

 ာ းယံေရဵလုပံငနံဵေ း ို ထိေရာ ံ ဲဴ ဗဟုသု  အသိပညာမရျခငံဵ၊  ုသ ဲဴ ုနံ ့ 

စရိ ံှ ီဵ ာေြ ာငံဴ အ ုနံအ ့မခဳဴုိငံျခငံဵသညံလညံဵ သးာဵဴ္ငဴံ ခဳ းငံဵေရာ္ါမ့ာဵ ို 

 ိုဵပးာဵေစပါ ယံ။ 

 ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ခုဴ္စံမ္ာ အရငံ ုနံဵ   စံခါမ္မေ ာ ံဖူဵ ဲဴ ပထမဆဳုဵအှ ိမံ 

ဴိုငံငဳ စံဝ္မံဵမ္ာ သးာဵဴ္ငဴံခဳ းငံဵ အေျခအေနေ ာ ံယူခဲဴပါ ယံ။ National Oral Health 

Servey ေပါဴ။ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာ  န ဴံယနံဵ၊ ပငံဵ ယ၊  ့ိုငံဵ ုဳွမို ဴိုမဴ္ာ ေ ာ ံယူခဴဲ 

ပါ ယံ။ စစံ မံဵေ ာ ံယူရျခငံဵ၏ အဓိ ရညံရးယံခ့ ံ ေ ာဴ အသ ံ(၆)ဴ္စံ ေန 

(၈၀)အထိ သးာဵဴ္ငဴံ ခဳ းငံဵေရာ္ါမ့ာဵ ို စာရငံဵျပုစုျခငံဵအာဵျဖငဴံ ေဒသအလုိ ံ 

ျဖစံပးာဵေန ဲဴ ေရာ္ါမ့ာဵ ို သိရိ္ွပီဵ ာ းယံေရဵလုပံငနံဵေ း ို လုပံေဆာငံဖုိျဴဖစံပါ ယံ။  

 ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ စစံ မံဵေ ာ ံယူမှုမ့ာဵအရ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ သးာဵဴ္ငဴံခဳ းငံဵ 

အေျခအေန  ိုငံဵဴ္ငဴံျပညံနယံအလုိ ံ (၆)ဴ္စံအရးယံ  ေလဵငယံမ့ာဵ၏ သးာဵပုိဵစာဵေရာ္ါ 

 ုသမှုခဳယူခးငဴံမရရိ္ေသာ အေျခအေနမ္ာ ၇၇.၂% ရိ္ပါေသာေြ ာငဴံ (၆)ဴ္စံမျပညံဴခငံ 

မူှ ို ေလဵငယံမ့ာဵမ္ စွပီဵ SMART  နညံဵပညာျဖငံဴ သးာဵဖာေထဵ  ုသခးငံဴ  းဲဖ ံ၍ 

စနစံမ္နံ အခ့ိနံမ္နံသးာဵ ို ံနညံဵမ့ာဵ ို သငံြ ာဵေပဵျခငံဵျဖငံဴ လ ံရိ္ျဖစံပးာဵေနေသာ 

အေျခအေနမ္  ့ဆငံဵသးာဵဴိုငံမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ထုိငံဵဴိုငံငဳမ္ာ  စနစံ ို  ့ငဴံသဳုဵွပီဵ ေအာငံျမငံမှုရလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အေရ္ ပဴိုငံဵ းငံလညံဵ   SMART နညံဵပညာအသုဳဵျပု ုသမှုေပဵရနံအ း ံ  ့နံဵမာ 

ေရဵဴ္ငဴံ အာဵ စာဵဝနံှ ီဵဌာန၏ ဖိ ံေခ်ခ့ ံအရ Pro:Prathip မ္ စာေ းလဴ ံေ း  ဴ

သငံ နံဵေပဵွပီဵ မူှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵ းငံ  ာ းယံေရဵဴ္ငဴံ  ုသေရဵ ို  စံွပိုငံန ံျပုလုပံ 

ေစရာ မူှ ို ေလဵငယံမ့ာဵအ း ံ အမ္နံအ ့ိုဵ ျဖစံထးနံဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

 သးာဵဴ္ငံဴခဳ းငံဵေရာ္ါ ာ းယံေရဵ းငံ စနစံမ္နံအခ့ိနံမ္နံ Fluoride ဓာ ံ အျပညံဴ 

အဝပါေသာ သးာဵ ို ံေဆဵျဖငံဴ သးာဵ ို ံျခငံဵသညံ အျပညဴံအဝ ာ းယံဴိုငံပါ ယံ။ 
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စနစံမ္နံ၊ အခ့ိနံမ္နံ သးာဵ ို ံ  ေံစရနံ ငယံဴိုငံသမျှေငယံသညံဴအခ့ိနံမ္ာ အစျပုဖုိလုိဴပါ 

 ယံ။  

 သိုျဴဖစံပါ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ) းငံ ျပုလုပံေပဵ 

သ ဴဲသို ဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပိုငံဵ) ို ဴးငံရိ္ေသာ ွမို မဴ့ာဵ းငံ 

လုပံေဆာငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ ေရရ္ညံ ညံ ဳဴလုပံေဆာငံဴုိငံေစရနံ မညံ ဲဴသုိ ဴ

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံ ို လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ ို ေမဵျမနံဵ 

အပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ ခငံဗ့ာဵ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။   လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ ( ိုယံစာဵ) သယဳဇာဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ 

ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာညီညီေအာငံ၊ သယဳဇာဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ။ 

အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ ယခုလုိသးာဵဴ္ငဴံခဳ းငံဵဆိုငံရာ ေမဵခးနံဵမ့ာဵေမဵျမနံဵလာရငံဵနဲ  ဴလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ဗဟုသု ျဖစံဖးယံအခ့ ံအလ ံမ့ာဵ ို မျှေေဝေပဵသးာဵ ဲဴ  ့ိုငံဵ ုဳ 

ွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ သးာဵဴ္ငံဴခဳ းငံဵဆရာဝနံှ ီဵ၊ ေဒါ ံ ာဝ စိုဵအာဵ အထူဵ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ပါ ယံ။  ေလဵစာဵအပံပါေသာ  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵမ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညဴံစဳုပါေစေြ ာငံဵဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ 

ဆ ံသ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။  

      ရ္မံဵျပညံနယံ (ေ ာငံပိုငံဵ) းငံ သးာဵဆရာဝနံ(၄၆)ဦဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ) းင ံ

သးာဵဆရာဝနံ (၃၆)ဦဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ) းင ံ သးာဵဆရာဝနံ(၇)ဦဵ ခနံထဴာဵလ့ ံ 

ရိ္ွပီဵ စုစုေပါငံဵသးာဵဆရာဝနံ (၈၉)ဦဵ ရိ္ပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ွမို နဴယံမ့ာဵမ္ 

(၆)ဴ္စံအရးယံမူှ ို ေလဵငယံမ့ာဵ၏ သးာဵပိုဵစာဵေရာ္ါ ျဖစံပးာဵမှုဴ္ငဴံ  ုသမှုမခဳရျခငံဵမ့ာဵ 

 ့ဆငံဵလာေစရနံ အစိုဵရဴ္ငံဴ ပု္္ဂလိ မူှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵ းငံ သးာဵဴ္ငံဴခဳ းငံဵ  ့နံဵမာေရဵ 

ပညာေပဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ပိုမိုျမှငံဴ ငံ ေဆာငံရး ံျခငံဵ၊ မူှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵ းငံ  ေလဵငယံ 

မ့ာဵဴ္ငံဴ ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵအာဵ စနစံမ္နံ သးာဵ ို ံနညံဵ (Correct tooth brushing 

method)မ့ာဵ ို သငံြ ာဵေပဵ ာ ေနလဴညံစာစာဵွပီဵ သးာဵ ို ံျခငံဵ (after lunch tooth 

brushing) အစီအစဲံမ့ာဵ ို အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ မူှ ို 

 ေလဵမ့ာဵ၏ သးာဵပိုဵစာဵေရာ္ါ ို ေစာစီဵစးာသိရိ္ေစရနံ (early detection)အ း ံ (Oral 

Screening) ျပုလုပံ ာ ART/ SMART restorative technique ျဖငံဴ အခ့ိနံမီ ုသ 

ေပဵျခငံဵဴ္ငဴံ  သို ဴျပုလုပံျခငံဵအာဵျဖငံဴ  ေလဵငယံမ့ာဵ းငံ အျဖစံမ့ာဵသညဴံ early loss of 
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first permanent molar ( ေလဵအရးယံ းငံ လူှ ီဵအဳသးာဵ အခ့ိနံမ ိုငံမီ ဆုဳဵဵှုဳဵရျခငံဵ) 

ျပ နာ ုိလညံဵ အခ့ိနံမီ ာဵဆီဵေပဵဴိုငံမညံျဖစံပါသညံ။ ေဆဵဵဳု၊ School Health၊ 

MCH၊ UCH စသညဴံ  ့နံဵမာေရဵcenter မ့ာဵ းငံ ECC(Early Childhood Caries) 

treatment dayမ့ာဵ သ ံမ္ ံ ာ စနစံ  ့  ုသေပဵျခငံဵ၊ AN care  ယူသညဴံ 

မိခငံမ့ာဵအာဵ Maternal Oral Health Care ေပဵစဲံအ းငံဵ မြ ာမီရရိ္လာမညံဴ 

ရငံေသးဵငယံမ့ာဵ၏ သးာဵဴ္ငဴံခဳ းငံဵ ့နံဵမာေရဵအ း ံပါ အသိပညာမ့ာဵေပဵျခငံဵ၊ 

မူှ ို ေလဵ ငယံမ့ာဵ ပုဳမ္နံသးာဵ ို ံသညဴံ အေလဴအ ့ငံဴရေအာငံ Motivateလုပံသညဴံ 

အေနျဖငဴံ သးာဵ ို ံ ဳဴ္ငံဴ သးာဵ ို ံေဆဵမ့ာဵ      အခါအာဵေလ့ာံစးာ ေထာ ံပဳဴျခငံဵ၊ LHV၊ 

M/W၊ PHS II ဴ္ငံဴ School Health Focal ေ ့ာငံဵဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵအာဵ Oral Health 

Education မ့ာဵ စနစံ  ့ေပဵ  ံေစရနံဴ္ငံဴ စနစံမ္နံသးာဵ ို ံနညံဵစနစံမ့ာဵအာဵ 

ေအာ ံေျခေဒသအထိ ျပနံလညံျဖနံေဴဝဴိုငံရနံအ း ံ Training ေပဵျခငံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံ 

လ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါသညံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ ခငံဗ့ာဵ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီ  ဵ မုိငံ ျဵဖ ံွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစုိငံဵေ ့ာ ံ  

ပထမေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

  ဦဵစိုငံဵေ ့ာ ံ၊  မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။    ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ၊ ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ  ုိယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵ၊ 

စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵေ ့ာ ံ ျဖစံပါ ယံ။ မိမိသညံ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵ 

အေရဵဆိုငံရာေ ာံမ ီ အ းငံဵေရဵမ္ူဵ  ာဝနံယူေဆာငံရး ံလ့ ံ ရိ္သညံဴ္ငဴံအမျှေ 

မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ းငံ  ိမံေ ာေပ့ာ ံ းယံေ ာဴမညဴံ လူမ့ိုဵငယံစုျဖစံေသာ လာဵဟူ 

အ  ့ရ္ညံ “ းီ”လူမ့ိုဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံေသာ ေမဵခးနံဵ စံခု  ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ၊ နမဴံယးနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ နာဵအယံရးာ းငံ အိမံေျခ(၈)အိမံျဖငံဴ 

 စံရးာ ညံဵရ္ာဵရာ္ဵပါဵပါဵ  ့နံရိ္ေနေသဵေသာ ရးာငယံေလဵျဖစံပါ ယံ။ သူ ိုသဴညံ 

သဘာဝေ ာထး ံအရး ံ၊ သစံသီဵ၊ သစံဥ၊ သစံဖုမ့ာဵဴ္ငဴံ ေရွှ ေဴျပာငံဵေ ာငံယာမ္ ရရိ္ေသာ 

စပါဵမ့ာဵ ုိ ဵုိဵရာဓေလဴအရ ပူေဇာံပသျခငံဵ၊ အသ ံေမးဵျခငံဵျဖငဴံ ရ္ငံသနံေနထုိငံလ့ ံ 

ရိ္ပါ ယံ။ အျခာဵမညံသညံဴလူမ့ိုဵမ့ာဵဴ္ငဴံလညံဵ လ ံထပံေပါငံဵသငံဵျခငံဵမရိ္ပါ။ 
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 ေဝဵလဳေခါငံဵပါဵသညံဴအ း ံ  ့နံဵမာေရဵေစာငဴံေရ္ာ ံမှုအထုိ ံအေလ့ာ ံ ရရိ္ပါ 

ေသာံလညံဵ  ေလဵမ့ာဵ ပညာေရဵအပိုငံဵမ္ာ လဳုဵဝပညာသငံြ ာဵေစျခငံဵမရိ္ပါ။ စိ ံဝငံစာဵ 

ျခငံဵ လညံဵမရိ္ပါ။သုိျဴဖစံပါ၍ အဆိုပါေနထုိငံမှုအဆငံဴအ နံဵပါ ေနာ ံ ့ ့နံရစံေနေသာ 

လူမ့ိုဵငယံစုအ း ံ ေ ့ဵလ ံအိမံရာ(ေခ်)  နံဖိုဵနညံဵအိမံရာ  ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံျခငံဵ 

ရိ္/မရိ္ သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေ ့ဵရးာ၏ ိုယံစာဵ  ငံျပေမဵျမနံဵအပံ 

ပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။  

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။ အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵေ ့ာ ံ ေမဵျမနံဵလာ ဲဴ မိုငံဵျဖ ံွမို နဴယံ၊     နမံဴယးနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

နာဵအယံေ ့ဵရးာ းငံ  ိမံေ ာ ေပ့ာ ံ းယံ လူမ့ိုဵငယံစုျဖစံေသာ လာဵဟူအ  ့ရ္ညံ   းီ   

လူမ့ိုဵမ့ာဵမ္ာ ေနထုိငံမှု အဆငံဴအ နံဵလညံဵ ေနာ ံ ့ ့နံရစံလ့ ံရိ္သညံဴအ း ံ  

ေ ့ဵလ ံအိမံရာ  နံဖိုဵနညံဵ အိမံရာ   ညံေဆာ ံေပဵ ဴိုငံပါရနံ   အစီအစဲံ    ရိ္ မရိ္ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ေ ့ဵလ ံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဦဵစီဵ 

ဌာနအေနျဖငံဴ ေ ့ဵလ ံအိမံရာ   ညံေဆာ ံျခငံဵ လုပံငနံဵအာဵ  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခ ု

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္  ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ခု ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအထိ  ျပညံေထာငံစု ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး 

ျဖငဴံေဆာငံရး ံေပဵခဲဴ ာရိ္ပါ ယံ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု  ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရျပညံနယံ မးမံဵမဳ  ရနံပုဳေငးျဖငဴံလညံဵေ ာငံဵ ေဆာငံရး ံေပဵခဴဲပါ ယံ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ပထမ-၆လ မ္စ ငံွပီဵ ေ ့ဵလ ံအိမံရာ ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

အ း ံ သီဵျခာဵရနံပုဳေငး ခးဲေဝရရိ္မှု မရိ္ေ ာဴပါသျဖငံဴ လ ံ ေလာ းငံ    ေ ့ဵလ ံအိမံရာ 

 ညံေဆာ ံျခငံဵလုပံငနံဵအာဵ   လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံျခငံဵ မရိ္ပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ေန စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာ ငံျပအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ  ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵေမာငံညို  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵေမာငံညို၊  မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။  ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)  ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေမာငံညို 
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ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵသးာဵမယဴံေမဵခးနံဵ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ 

မိုဵမိ ံခဵိုငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံရိ္ အိမံမ့ာဵအ း ံေျမင္ာဵ္ရနံေပဵဴိုငံမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵျဖငဴံေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ 

မိုဵမိ ံခဵိုငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံရိ္ ေြ ဵ ိုငံဴ္ငံဴ ေျမစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာနမ္  ိုငံဵ ာထု ံေပဵ 

ထာဵေသာ ပဳုစဳ(၁၀၅) လဳုဵဝမရိ္သေလာ ံ ျဖစံပါ ယံ။ ေျမင္ာဵ္ရနံမ္ာ လဳုဵဝမရိ္ပါ။ 

သိုပဴါေသာေြ ာငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ မုိဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံရိ္ အိမံမ့ာဵ 

အ း ံ လူထု ိုယံစာဵ ေျမင္ာဵ္ရနံရရိ္ေရဵ စီမဳခ့ ံျပုလုပံေပဵမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ေလဵစာဵစးာေမဵျမနံဵရပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ုိ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။    အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ ဆ ံလ ံွပီဵ မဘိမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေမာငံညို ေမဵျမနံဵ ဲဴ  မိုဵမိ ံခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမို နဴယံ၊ မဘိမံဵွမို ရိ္ဴ 

အိမံမ့ာဵသညံ ေြ ဵ ိုငံဴ္ငဴံေျမစာရငံဵဦဵစီဵဌာနမ္  ိုငံဵ ာထု ံေပဵထာဵေသာ ပုဳစဳ(၁၀၅) 

မရိ္သေလာ ံျဖစံွပီဵ ေျမင္ာဵ္ရနံ လဳုဵဝမရိ္သျဖငံဴ မဘိမံဵွမို ရိ္ဴအိမံမ့ာဵအ း ံ ေျမင္ာဵ 

္ရနံရရိ္ေရဵ ျပုလုပံေပဵမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္မ္ာ သိလုိသညံေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵ မိုဵမိ ံ 

ခဵုိငံ၊ မဘိမံဵွမိုအဴာဵ ၂၀၁၅ ခုဴ္စံအထိ ွမို ေဴပ်(၃)ရပံ း ံျဖငံဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵ ေျမအသုဳဵ 

ခ့မှုစာရငံဵအရ ွမို ေဴျမဧရိယာ(၄၈၂)ဧ ရိ္ပါ ယံ။ လ ံရိ္ေျမျပငံ းငံ (၅၃၀)ဧ ခန ဴံ 

အသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ေသာံလညံဵ ေျမအမ့ိုဵအစာဵအလုိ ံ ခးဲျခာဵ သ ံမ္ ံမှု မျပုရေသဵပါဘူဵ။ 

မဘိမံဵွမိုသဴညံ  ိုဵ  ံလာေသာ လူဦဵေရဴ္ငဴံ မိသာဵစု၊ အိမံေျခမ့ာဵ  ိုဵခ့ဲ ဴညံေဆာ ံ 

ေနထုိငံြ သညံဴအ း ံ ရပံ း ံမ့ာဵ၏ လ ံရိ္ေျမျပငံအေျခအေနသညံ ယခငံမူလ 

ရပံ း ံမ့ာဵထ ံေ ့ာံလးနံ၍ စို ံပ့ိုဵေျမဴ္ငဴံ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံ ို ဴးငံ  ိုဵခ့ဲ ေဴနထုိငံ 

ျခငံဵမ့ာဵရ္ိဴိုငံပါ ယံ။ 

  ယငံဵ ဴဲသို ဴ ိုဵခ့ဲ ေဴနထုိငံျခငံဵမ့ာဵရ္ိပါ  ဥပေဒဴ္ငဴံအညီ ရပံ း ံေျမအျဖစံ ခးငံဴျပုမိန ဴံ 

ေ ာငံဵခဳရနံ လုိအပံ မညံျဖစံပါ ယံ။နယံနိမိ ံသ ံမ္ ံေရဵအရာရိ္ (Boundary Officer) 

ခန ဴံအပံ၍ ဖးဲ စဴညံဵေဆာငံရး ံသးာဵရမညံဴအျပငံ ရပံ း ံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၊ ေဒသခဳျပညံသူ 

 ို ဴဴ ္ငဴံ ေျမျပငံ းငံဵဆငံဵ စိစစံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ွမို ေဴျမ 
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 ိုငံဵ ာေဆာငံရး ံရာ းငံ ရပံ း ံအ းငံဵ အိမံဝိုငံဵေျမ း ံမ့ာဵ၏  စံ း ံခ့ငံဵ 

နယံနိမိ ံမ့ာဵ ို  ိုငံဵ ာရမညံျဖစံသျဖငံဴ အျငငံဵပးာဵမှုမျဖစံေစရနံ ပ ံဝနံဵ ့ငံျပညံသူ 

မ့ာဵ၏ သေဘာ ူညီမှုရယူျခငံဵ၊ ရပံ း ံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၊ ွမို မဴိွမို ဖဴ ို၏ဴ အ ူအညီမ့ာဵ 

ရယူျခငံဵ၊ သေဘာ ူညီမှု မ္ ံ မံဵမ့ာဵ ထာဵရ္ိျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

  မဘိမံဵွမိုသဴညံ (၆၄ လ ံမ ၁မုိငံ) စေ ဵျဖငံဴ ွမို ေဴျမ း ံ ိငုံဵ ာ ေဆာငံရး ံ 

ထာဵမှု မရိ္ေသဵျခငံဵ၊ စာရငံဵေျမပုဳမ့ာဵ ထူေထာငံထာဵဴိုငံမှုမရိ္ေသဵျခငံဵ ိုေဴြ ာငဴံ ွမို  ဴ

ေျမ း ံ ိုငံဵ ာျခငံဵ လုပံငနံဵစီမဳခ့ ံမ့ာဵေရဵဆးဲ၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ းငံဵ 

 ိုငံဵ ာဴိုငံေရဵ စီမဳေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ မဘိမံဵွမို နဴယံ 

အ းငံဵ လယံယာစို ံပ့ိုဵေျမမ့ာဵ ို ေျမ ိုငံဵစီမဳခ့ ံေရဵဆးဲ၍  းငံဵေပါငံဵ(၅၄) းငံဵအာဵ 

 ိုငံဵ ာေဆာငံရး ံျခငံဵ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ လယံယာစို ံပ့ိုဵေျမမ့ာဵ ုိ 

 ိုငံဵ ာဴိုငံေရဵ  းငံဵေပါငံဵ(၆၈) းငံဵ ို  ိုငံဵ ာေဆာငံရး ံရနံ စီမဳခ့ ံေရဵဆးဲ ငံျပ 

ထာဵရ္ိျခငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

မဘိမံဵွမို နဴယံအ းငံဵ လယံယာစို ံပ့ိုဵေျမမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍  ိုငံြ ာဵမှုမ့ာဵ 

ျဖစံေပ်လ့ ံရိ္သျဖငဴံ ဦဵစာဵေပဵေျမ ိုငံဵ ာဴိုငံေရဵ ေဆာငံရး ံေနျခငံဵ၊ လယံယာ 

ေျမစီမဳခန ဴံခးဲေရဵဴ္ငဴံ စာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန၏ ဝနံထမံဵအငံအာဵ အေျခအေနအရ ွမို  ဴ

ေျမ း ံ ိငုံဵ ာျခငံဵ ို ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ းငံဵ  ိုငံဵ ာဴုိငံေရဵ စီမဳ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါ ယံ။ ွမို ေဴျမ း ံ စနစံ  ့ ိုငံဵ ာ ေဆာငံရး ံွပီဵပါ  

မဘိမံဵွမို ရိ္ဴ ေနအိမံ၊ ျခဳဝငံဵမ့ာဵအာဵ ေျမင္ာဵ္ရနံရရိ္ေရဵ ေလျှော ံထာဵလာမှုေပ်မ္ာ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ေန စံဆငံဴ ေျဖြ ာဵ ငံျပ 

အပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵညီေလဵခ့မံဵ  ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵ၊  ပငံဵ ယွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။     ေလဵစာဵအပံ 

ပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ ဆ ံသပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ) ဦဵညီေလဵခ့မံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ပထမေမဵခးနံဵ ို  ို ံဵို ံ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ယေန ဴ ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ၊ 

အငံဵငယံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေရွှပုထုိဵ(ေျမာ ံ)ရးာရိ္ အေျခခဳပညာအလယံ နံဵေ ့ာငံဵအာဵ 
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အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵ(ခးဲ) အဆငံဴ ိုဵျမှငံဴ ဖးငံဴလ္စံေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ  

ရိ္/ မရိ္ ို အမ့ာဵျပညံသူသိရိ္ဴိုငံရနံအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံအစိုဵရအာဵ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵ အပံပါ ယံ။  

 ဒု ိယေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵရမညံဆိုလျှေငံ  မ္ဘာဴဘိလိယ ံဴ္ငံဴ စဴူ ာခ့နံပီယဳရစ္ံွပိုငံပးဲ 

ှ ီဵမ့ာဵ ို ျမနံမာဴုိငံငဳ၊ ရနံ ုနံွမို ေဴ ာံ းငံ ပထမအှ ိမံ အိမံရ္ငံအျဖစံ လ ံခဳ ့ငံဵပခဲဴ 

ပါ ယံ။ အလာဵ ူဘဲ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ ေ ာငံှ ီဵွမို ဴဴ ္ငံဴ အျခာဵွမို မဴ့ာဵ 

 းငံ ဘိလိယ ံဴ္ငံဴ စဴူ ာွပိုငံပးဲ ့ငံဵပေပဵျခငံဵျဖငံဴ ဴုိငံငဳ  ာ စာဵသမာဵေပ်ေပါ ံ 

ေစရနံ ေအာ ံပါအ ိုငံဵြ ယံပးငဴံျပ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျမနံမာဴိုငံငဳ၊ ရနံ ုနံွမို ေဴ ာံ းငံ  မ္ဘာဴဘိလိယ ံဴ္ငံဴ စဴူ ာခ့နံပီယဳရစ္ံွပိုငံပးဲှ ီဵ 

မ့ာဵ ို ပထမအှ ိမံ အိမံရ္ငံအျဖစံ လ ံခဳ ့ငံဵပခဲဴွပီဵျဖစံသညဴံအ း ံ   ျွနံေ ာံ ို ဴ 

ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ ေ ာငံှ ီဵွမို ဴဴ ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ အျခာဵွမို မဴ့ာဵ းငံ ဘိလိ 

ယ ံဴ္ငံဴ စဴူ ာွပိုငံပးဲ  ့ငံဵပေပဵရနံ  အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ို  အမ့ာဵျပညံသူသိရိ္ဴိုငံရနံ 

အ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအာဵ ြ ယံပးငဴံျပ 

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လူမှုေရဵဝနံှ ီဵ ( ိုယံစာဵ) သယဳဇာ ဴ္ငံဴ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ 

ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ေဒါ ံ ာညီညီေအာငံ ၊ သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ။ 

အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။  ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ၊ အငံဵငယံေ ့ဵရးာ 

အုပံစု၊ ေရွှပုထိုဵ ေျမာ ံ ရးာရ္ိ အေျခခဳပညာအလယံ နံဵေ ့ာငံဵဟာ  ေ ့ာငံဵပိုငံေျမ 

 ၅.၂၂ ဧ ရိ္ွပီဵ ေ ့ာငံဵေျမပိုငံဆိုငံမှု ပုဳစဳ ၁၀၅ ရရိ္ွပီဵျဖစံပါ ယံ။ စာသငံေဆာငံ ၄  

ေဆာငံ ရိ္ွပီဵေ ာဴ- 

  (၁) ဧရာဝ ီေဆာငံ  (၁၂၀x ၂၈x ၁၅)ေပ သးပံမုိဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ  

  အခနံဵ (၆)ခနံဵ၊   

  (၂) ခ့ငံဵ းငံဵေဆာငံ (၄၀x၂၈x၁၅)ေပ သးပံမုိဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ  

  အခနံဵ(၂)ခနံဵ၊ 

  (၃) သဳလးငံေဆာငံ(၉၀x၃၀x၁၂)ေပ သးပံမိုဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ အခနံဵ  

  (၃)ခနံဵ၊ 
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  (၄) စစံေ ာငံဵေဆာငံ(၁၈x၁၅x၁၅)ေပ သးပံမုိဵ၊ အု ံညှပံ  စံထပံေဆာငံ   

  (၁)ခနံဵ စုစုေပါငံဵ (၄)ေဆာငံရိ္ပါ ယံ။ 

ေ ့ာငံဵသာဵဦဵေရမ္ာ KG - ၁၀ဦဵ၊ ပထမ နံဵ - ၁၄ဦဵ၊ ဒု ိယ နံဵ -  ၁၅ဦဵ၊  

  ိယ နံဵ - ၂၁ဦဵ၊ စ ု ္ထ  နံဵ - ၉ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ-(၆၉)ဦဵ  နံဵခးဲ (၅)ခုရိ္ပါ ယံ။ 

အလယံ နံဵမ္ာ ေ ာဴ ပ ္ဳစမ နံဵ-(၂၈)ဦဵ၊ ဆဌမ နံဵ-(၃၆)ဦဵ၊ သ ္တ မ နံဵ-(၄၁) ဦဵ၊ 

အဌမ နံဵ-(၃၇)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ-(၁၄၂)ဦဵဴ္ငဴံ  နံဵခးဲ(၄)ခုရိ္ပါ ယံ။ အေျခခဳပညာ အလယံ 

 နံဵေ ့ာငံဵ သ ံ မံဵ(၂)ဴ္စံ ရိ္ပါ ယံ။ ပငံမေ ့ာငံဵျဖစံေသာ မိုငံဵအငံအေျခခဳ 

ပညာအထ ံ နံဵေ ့ာငံဵဴ္ငံဴ (၄)မိုငံခနံ ဴးာေဝဵပါ ယံ။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသငံဴ္စံ းငံ 

ေရွှပုထုိဵ(ေျမာ ံ)ရးာ အေျခခဳပညာအလယံ နံဵေ ့ာငံဵအာဵ အေျခခဳပညာအထ ံ နံဵ 

ေ ့ာငံဵ(ခးဲ)အဆငံဴသို ဴ ိုဵျမှငဴံဖးငံဴလ္စံဴိုငံေရဵအ း ံ ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵဵုဳဵ၊  ေ ာငံှ ီဵ 

ွမို၏ဴ (၂၆.၁၁.၁၈)ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ဌာနခးဲ(၁-ခ)/ ၃၉၁၆/ အခ-ွမဲ ေ ့ာငံဵ ိုဵ (၁၈)ျဖငဴံ 

အေျခခဳပညာ ဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံသိုေဴပဵပို ဴငံျပထာဵွပီဵ ျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ  ယံ။ 

ေနာ ံေမဵခးနံဵ စံခုျဖစံ ဲဴ ဘိလိယ ံဴ္ငံဴ စဴူ ာခ့နံပီယဳရစ္ံွပိုငံပးဲ ိစ္စ ေ ာဴ 

 မ္ဘာဴအဆငဴံဘိလိယ ံဴ္ငဴံ စဴူ ာခ့နံပီယဳရစ္ံွပိုငံပးဲှ ီဵသညံ ဴိုငံငဳ  ာွပိုငံပးဲ ျဖစံသညံဴ 

အ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ ွမို ေဴ ာံ ေ ာငံှ ီဵွမို ဴဴ ္ငံဴ အျခာဵွမို မဴ့ာဵ းငံ လ ံ ေလာ 

 ့ငံဵပျပုလုပံဴိုငံရနံ  အစီအစဲံ မရိ္ပါေြ ာငံဵ  ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ  

ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။    အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ သို ဴ ံေရာ ံ 

လာြ ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ စိ ံ၏ 

ခ့မံဵသာျခငံဵ၊  ိုယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာပထမ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

အပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမညံဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ 

မိုဵနဲွမို နဴယံအဝငံ နမဴံဟူဵစိမဴံစမံဵ ေရထး ံဧရိယာအ းငံဵ ဝငံေရာ ံ ့ူဵေ ့ာံေနထုိငံွပီဵ 

စိမံဴစမံဵေရထး ံ ို ထိခို ံေစေသာ သဲျဗုနံဵျဖညဴံျခငံဵ၊ ေ ့ာ ံဵိုဵစီျခငံဵ၊ လူေနထုိငံရနံ 

ယာယီ ဲအိမံ ေဆာ ံျခငံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵွပီဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  
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 ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံအဝငံ နမံဴဟူဵစိမဴံစမံဵေရထး ံ 

ဧရိယာမ့ာဵသညံ မုိဵနဲွမို နဴယံ၊ နမံဴေမာံဆးနံေဴ ့ဵရးာအုပံစု၊   ံေနာ ံရးာ၊  းငံဵအမ္ ံ 

(၉၈/၉၉) းငံ ပါဝငံွပီဵ မိုဵနဲ- နမံဴစနံ ျပညံေထာငံစု ာဵလမံဵအေရ္ ဘဴ ံ းငံ  ပံလ့ ံ 

 ညံရိ္ပါ ယံ။ ၎ငံဵေနရာသညံ မုိဵနဲွမို  ဴ ၊ နမဴံေခါ ံမ းငံဵအ းငံဵ လယံယာစို ံပ့ိုဵသညံဴ 

ေ ာငံသူမ့ာဵအ း ံ  အေရဵပါေသာ စိမဴံစမံဵေရ ေရဦဵ၊ ေရဖ့ာဵ၊ ေရထး ံဧရိယာ (၂၃)ဧ  

ျဖစံပါသျဖငံဴ သဘာဝစိမဴံစမံဵေရ ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံေရဵ ေ ာအျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵပါရနံ 

အှ ိမံှ ိမံအခါခါ  ငံျပေလျှော ံထာဵခဲဴပါ ယံ။ သ ံမ္ ံထာဵေသာ ေပ(၁၀၀)ပ ံလညံ 

ဆို ာလညံဵ ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ(၆၃)ဦဵ ို ဴို ပးငံဴလငံဵျမငံသာစးာ ခ့ျပျခငံဵမရိ္ဘဲ 

နမံဴေမာံဆးန ဴံေ ့ဵရးာအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ သာ သ ံမ္ ံခဲဴြ သညံ ို သိရိ္ရပါ ယံ။ 

 သိုပဴါေသာံလညံဵ (၁၂/၁၁/၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ  ာဵျမစံမိန ဴံ ို အေလဵမထာဵဘဲ 

ဥပေဒမဴဲစးာ ဝငံေရာ ံ ့ူဵေ ့ာံ ေနထုိငံွပီဵ စိမဴံစမံဵေရထး ံ ိုထိခို ံေစေသာ သဲျဗုနံဵ 

ျဖညံဴျခငံဵ၊ ေ ့ာ ံဵိုဵစီျခငံဵ၊ လူေနထုိငံရနံ ယာယီ ဲအိမံေဆာ ံျခငံဵ စ ံယဴ္တရာဵမ့ာဵျဖငံဴ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ညံေထာငံလ့ ံရိ္သျဖငဴံ   ရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵမှုမ့ာဵ၊  ညံွငိမံေအဵခ့မံဵမှုမ့ာဵ 

ေပ့ာ ံ းယံခဲဴရ ာ ို စိစစံေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။  ရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵမှု၊ ရပံရးာေအဵခ့မံဵသာယာ 

ေရဵဴ္ငဴံ  ညံွငိမံမှု ုိ ပ့ ံျပာဵေစေသာ လုပံရပံမ့ာဵရ္ိေနွပီဵ ေ ာငံသူလယံသမာဵအ ့ိုဵ 

စီဵပးာဵ ို ထိခို ံေစေသာ မ ရာဵမှုမ့ာဵ သ ံဆိုငံရာအစိုဵရ  ျပ ံျပ ံသာဵသာဵမဆဳုဵ 

ျဖ ံဴိုငံလျှေငံ သ ံဆုိငံရာအစိုဵရ၏ ပုဳရိပံ ိုလညံဵ ့ဆငံဵေစွပီဵ ေ ာငံသူလယံသမာဵ 

မ့ာဵလညံဵ သ ံဆိုငံရာ အစိုဵရ ို  အယုဳြ ညံ ငံဵမဲဴွပီဵ မလုိလာဵအပံေသာ ျပ နာျဖစံ 

လာဴိုငံ ယံ။ ထုိသိုေဴသာ ျပ နာမ့ာဵမျဖစံေစရနံ ွမို နဴယံအေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ္ 

ထု ံေပဵထာဵေသာ ေဒသ ္ဴတရအမိန ဴံေ း ို လညံဵေ ာငံဵ၊ ဒု ိယအှ ိမံ  ဒု ိယပဳုမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵ းငံ ေျဖြ ာဵသးာဵေသာ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ၏ 

အေျဖ ို လညံဵေ ာငံဵ၊ ေရထး ံေရရ္ညံ  ညံ ဳေဴစေရဵအ း ံ သီဵဴ္ဳစို ံပ့ိုဵျခငံဵမ္အပ 

လူေနထုိငံမှုမျပုေစေြ ာငံဵဴ္ငံဴ လူေနအိမံေဆာ ံလုပံေနထုိငံပါ  ထိေရာ ံစးာအေရဵ 

ယူမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ အ ိအလငံဵထု ံျပနံထာဵပါ ယံ။ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံဴ ို 

Power Point အသုဳဵျပုခးငဴံျပုပါခငံဗ့ာဵ။  ထုိေဴြ ာငဴံ ေမဵျမနံဵလုိသညံမ္ာ- 

  (၁) အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ ထု ံေပဵထာဵေသာ ေဒသ ္ဴတရအမိန ဴံသညံ  

  အမ့ာဵအ း ံ ထု ံေပဵထာဵျခငံဵမဟု ံဘဲ  စံဦဵ စံေယာ ံ၏ ပိုငံဆိုငံမှု  

  အ း ံ ထု ံထာဵေသာ အမိန ဴံျဖစံေနေသာေြ ာငဴံ ၎ငံဵေဒသ ္ဴတရအမိနံ ုိဴ  

  ပယံဖ့ ံွပီဵ ေ ာငံသူလယံသမာဵအ ့ိုဵအ း ံ ို ေရ္ဵဵှုွပီဵ န္ုိမူလ  

  သဘာဝစိမံဴစမံဵေရ ဧရိယာအျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ၊ 
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  (၂) မိုဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ သဘာဝစိမံဴစမံဵေရ အာဵလဳုဵ ို ေ ာငံသူလယံသမာဵ  

   ို၏ဴ ဆဴ္ဒဴ္ငံဴအညီ သဘာဝ စိမံဴစမံဵေရ  ာ  းယံ ထိနံဵသိမံဵေရဵေ ာအျဖစံ  

  သ ံမ္ ံ ေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ၊ 

  (၃) သ ံမ္ ံထာဵေသာ သဘာဝစိမံဴစမံဵေရ  ာ းယံ ထိနံဵသိမံဵေရဵေ ာ ုိ  

  ဝငံေရာ ံ ဖ့ ံဆီဵပါ ျပ ံျပ ံသာဵသာဵ အေရဵယူေပဵပါရနံ လွှ ံေ ာံ  

  ဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ အစိုဵရ ို ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ ေမဵျမနံဵ ငံျပ  

  အပံပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံဴရဲ  ဴ ဒု ိယေမဵခးနံဵ 

အေနနဲ  ဴ ရညံေွှနံဵခ့ ံ(၁)မ္ာ ဴိုငံငဳေ ာံ ဒု ိယသမ္မ (၁)၏ (၂၉-၁-၂၀၁၈) 

ရ ံစးဲပါစာအမ္ ၊ံ ၁- ၀၀၁ စာအရနဲ  ဴ (၂) ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ (၂၇-၈-၂၀၁၈)ရ ံစးဲပါ 

စာအမ္ ံ၊ ၁- ၀၀၂ စာအရနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ မုိဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ ေရ္ဵေဟာငံဵ 

အေမးအဴ္စံမ့ာဵ၊ သဘာဝစိမဴံစမံဵေရထး ံမ့ာဵ၊ သယဳဇာ မ့ာဵ၊  ဓေလဴထဳုဵ မံဵမ့ာဵ ုိ 

ေလဵစာဵလုိ ံနာ ာ းယံေစာငဴံေရ္ာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ 

ေ ာဴ ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မိုဵနဲေဒသ ုိ စ ငံ ညံေထာငံစဲံ  ပထမမိုဵနဲွမို ၊ဴ 

ဒု ိယမုိဵနဲွမို ၊ဴ   ိယမိုဵနဲွမို ဆုိဴွပီဵ ေနရာ (၃)ေနရာေျပာငံဵလဲ ညံေထာငံထာဵေသာ 

ွမို ဴစံွမို ျဴဖစံပါ ယံ။ ပထမမုိဵနဲွမို ဴညံေနရာသညံ ယခုမုိဵနဲွမို၏ဴ အေရ္ ေဴျမာ ံဘ ံ 

(၁၈)မိုငံအ းာ းငံ ညံရိ္ွပီဵ ေနာငံလုိငံေ ့ဵရးာ၏ အေရ္အဴရပံရိ္ နမဴံ ာပူ းငံ  ညံရိ္ပါ 

 ယံ။ ဒု ိယမိုဵနဲွမို၏ဴ  ညံေနရာသညံ ယခုမုိဵနဲွမို၏ဴ (၃)မိုငံခန ဴံ းငံ  ညံရိ္ပါ ယံ။ 

ဆိုငံဵဖယံရးာ၏ေျမာ ံဘ ံ၊ လးိုငံနနံဵရးာ၏ အေနာ ံဘ ံ၊ ဟိုငံဵေ ရးာ၏ အေရ္  ဴ

ေ ာငံဘ ံဴ္ငဴံ လယံ းငံဵမ့ာဵ၏ အေရ္ဘဴ ံ းငံ  ညံရိ္ပါ ယံ။ ဒု ိယမိုဵနဲွမို၏ဴ 

ေလဵဘ ံေလဵ နံလဳုဵ ို ွမို ဴဵ ိုဵမ့ာဵျဖငံဴ ဝနံဵရဳထာဵပါ ယံ။ ွမို ဴဵ ိုဵ ို ေျမျဖငံဴ ညံေဆာ ံ 

ထာဵွပီဵ  ွမို ဴဵ ိုဵ၏အျမငဴံသညံ အေ ာငံ(၂၀)၊ ေပ(၃၀) ခန ဴံရိ္သညံ ို ယေန ဴိုငံ ေ း ဴျမငံဴိုငံရ 

ပါ ယံ။ ယငံဵွမိုအဴ းငံဵ းငံ ွမို ငဴယံ(၉)ွမို ဴို ထပံမဳေနရာခ့ထာဵွပီဵ ွမို ဴဵ ိုဵ ို ဝုိငံဵ 

ပ ံလ့ ံ  ့ုဳဵ(၉)ခု ုိလညံဵ  ူဵေဖာံထာဵသျဖငံဴ ဒု ိယမိုဵနဲွမို၏ဴ ဖးဲ စဴညံဵပုဳသညံမ့ာဵစးာ 

စနစံ ့မှုရိ္လ္ပါ ယံ။ ဒု ိယမုိဵနဲွမို၏ဴ အ ့ယံအဝနံဵမ္ာ (၈)စ ုရနံဵမုိငံခန ဴံ  ့ယံဝနံဵွပီဵ 

ွမို၏ဴအေနာ ံဘ ံွမို ဴဵ ိုဵသညံ ဆုိငံဵဖယံ- ဟုိငံဵေ သးာဵလမံဵဴ္ငဴံ  ပံလ့ ံ ညံရိ္ 

သညံ ို ယေန ဴိုငံျမငံေ းေဴနရပါ ယံ။   ိယမိုဵနဲွမိုသဴညံ ယခုလ ံရိ္မိုဵနဲွမို နဴယံျဖစံွပီဵ 

ျပညံေထာငံစုသမ္မ ဴိုငံငဳေ ာံ းငံဵရ္ိ မိုဵနဲွမိုသဴညံ သငံဴ ငဴံေသာ အေျခခဳအေဆာ ံအဦ 
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မ့ာဵ၊ သငဴံ ငဴံေသာ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵျဖငံဴ လူဦဵေရ  ိုဵ  ံမ့ာဵျပာဵလာေသာ 

ွမို ဴစံွမို ျဴဖစံွပီဵ လ ံရိ္မိုဵနဲွမို၏ဴ လူဦဵေရစုစုေပါငံဵသညံ (၅)ေသာငံဵေ ့ာံခန ဴံရိ္ွပီဵ လူေန 

အိမံေျခ(၈၀၀၀)ေ ့ာံခန ဴံရိ္ပါ ယံ။ ေရ္ဵယခငံ  နယံသူ၊ နယံသာဵမ့ာဵသညံ ဗုဒ္ဓဘာသာ 

 ိုသာ အဓိ ယုဳြ ညံ  ိုဵ းယံြ ေသာံလညံဵ ယေနေဴခ ံ းငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစံယာနံ 

ဘာသာ၊ အစ္စလာမံဘာသာ၊ ဟိ ္ဴဒူဘာသာ ၊ န ံစသျဖငံဴ ဘာသာစဳု ိုဵ းယံြ  ာ ိုလညံဵ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ လ ံရိ္မိုဵနဲွမိုသဴညံ လူေပါငံဵစဳုေနထုိငံွပီဵ ဘာသာေပါငံဵစုဳယုဳြ ညံ 

 ိုဵ းယံြ ေသာံလညံဵ လူမ့ိုဵစုမ္ာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ုိ ယုဳြ ညံ ုိဵ းယံြ သျဖငံဴ ဗုဒ္ဓဘာသာ 

ထးနံဵ ာဵေသာ ွမို ဴစံွမို ျဴဖစံပါ ယံ။ မိုဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵမ္ာ ဘုနံဵေ ာံှ ီဵေ ့ာငံဵ(၄၄)

ေ ့ာငံဵရိ္ွပီဵ အဓိ ေစ ီ(၄၇)ဆူအပါအဝငံ ေစ ီအဆူေပါငံဵ (၄၁၂)ဆူ၊ အဓိ  ျမစံေခ့ာငံဵ 

(၃)ေခ့ာငံဵ၊ အငံဵအုိငံ(၃)အုိငံ၊ သဘာဝစိမံဴစမံဵေရထး ံဴ္ငဴံ လ္ပေသာေ ာေ ာငံမ့ာဵ 

ပိုငံဆုိငံ ထာဵ ာေ းရဴပါ ယံ။ ထုိေစ ီမ့ာဵသညံ ေခ ံအဆ ံဆ ံ  ေရ္ဵေဟာငံဵ 

ေစ ီမ့ာဵျဖစံြ ွပီဵ အခ့ို ေဴစ ီမ့ာဵ ို ျပနံလညံမးမံဵမဳထာဵေသာံလညံဵ ျပုျပငံမးမံဵမဳမှုမရိ္ဘဲ 

န္ုိအေနအထာဵ ိုငံဵရိ္ေနေသာေစ ီမ့ာဵ၊ ွပို ့ပ့ ံစီဵေနေသာေစ ီမ့ာဵ ေျမာ ံျမာဵစးာ 

 ့နံရိ္ေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံဴ ို Power Point အသုဳဵျပု 

ခးငံဴျပုပါခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမယဴံေမဵခးနံဵ ေ ာဴ- 

  (၁) မိုဵနဲွမို ဴို ေရ္ဵေဟာငံဵသမိုငံဵဝငံွမိုအဴျဖစံ သ ံမ္ ံွပီဵေ ာဴ ခရီဵသးာဵ  

  လုပံငနံဵမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ  ံေသာွမိုအဴျဖစံ   ူညီေဆာငံရး ံ ေပဵပါရနံ အစီအစဲံ  

  ရိ္/မရိ္။ 

  (၂) မိုဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ သ ံရိ္/သ ံမဲဴမ့ာဵမ္ ျပုလုပံထာဵေသာ  ေရ္ဵေဟာငံဵ  

  အေမးအဴ္စံမ့ာဵ၊ သဘာဝမ္ဖနံ ီဵေပဵထာဵေသာ သဘာဝစိမဴံစမံဵေရထး ံ  

  ေရဦဵေရဖ့ာဵမ့ာဵ၊ သ ံရိ္သယဳဇာ ျဖစံေသာ ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ၏  

  အ ့ိုဵစီဵပးာဵဴ္ငံဴ အမ့ာဵမ္ သ ံမ္ ံထာဵ ေသာ ေျမေနရာမ့ာဵ ၊ ဓေလဴ  

  ထဳုဵ မံဵမ့ာဵ ို ေလဵစာဵလုိ ံနာ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵဴိုငံပါရနံ အစီ  

  အစဲံ ရိ္/မရိ္။  

  (၃) လူေနအိမံဝငံဵအ းငံဵ လယံယာေျမအ းငံဵရိ္ ေစ ီမ့ာဵ၊ ေရ္ဵေဟာငံဵ  

  ေစ ီမ့ာဵရ္ိေသာ နယံေျမပရိဝဏံုမ့ာဵဴ္ငဴံ ဘုနံဵှ ီဵေ ့ာငံဵနယံေျမ ပရိဝုဏံ  

  မ့ာဵ ို ဴို သာသနာပုိငံေျမအျဖစံ အ ညံ  ့ သ ံမ္ ံွပီဵ အခးနံလး ံ္ရနံ  

  ထု ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ  
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 အစိုဵရ ို ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ  

  ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။   ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ မိမိေမဵျမနံဵမညံဴေမဵခးနံဵ ို လုိရငံဵ ိရ္ုငံဵေမဵဖို ဴ

အ း ံ ျဖစံပါ ယံ။  သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ  

ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ေဒါ ံ ာညီညီေအာငံ၊ သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ ထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ။ 

အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ေရ္ဵဦဵစးာပထမေမဵခးနံဵ ိုေျဖြ ာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ ဒီေမဵခးနံဵ ုိ ေျဖြ ာဵ 

ဴိုငံဖုိရဴာ အ း ံ ဥပေဒေြ ာငံဵအရ စိစစံ ဲအဴခါမ္ာ သဘာဝေရထး ံေ းနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ 

သီဵျခာဵဥပေဒ ျပညံေထာငံစုမ္ မရိ္ေသဵ ာေ းရဴပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴ ဖးဲ စဴညံဵပဳုအေျခခဳဥပေဒ 

အရ ျပညံနယံအဆငဴံ ို လုပံပိုငံခးငဴံေပဵထာဵ ဲဴ ဇယာဵ(၂)ထဲမ္ာလညံဵ ေရထး ံေ းနဲ  ဴ

ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ ထညဴံသးငံဵထာဵ ာ မရိ္ ဲဴအ း ံ ေရထး ံမ့ာဵထိနံဵသိမံဵေရဵဟာ 

ျပညံေထာငံစုအဆငဴံ လုပံပိုငံခးငံဴျဖစံွပီဵေ ာဴ ျပညံေထာငံစုအဆငဴံမ္ာလညံဵ  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ

ဒီလုိမ့ိုဵျဖစံေန ဲဴအေြ ာငံဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာဆုိရငံ စာရငံဵေ ာ ံယူမှု အရ ေရထး ံေပါငံဵ 

(၃၀၀၀)ေ ့ာံရိ္ွပီဵေ ာဴ ေရထး ံ(၃၀၀၀)ေ ့ာံ ို အမ္ီျပုေန ဲဴ ေ ့ဵရးာေပါငံဵ(၃၀၀၀) 

ေ ့ာံရိ္ ဲဴအ း ံ အေရဵ ှ ီဵထိနံဵသိမံဵဖုိ ဴ လုိေန ဲဴအေြ ာငံဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံဟာဆုိရငံ 

ရာခိုငံဴှုနံဵျပညံဴ ေရေဝေရလဲေဒသေ းျဖစံွပီဵေ ာဴ ျမနံမာဴိုငံငဳထဲ  ျမစံှ ီဵမ့ာဵသာမ ပဲ 

ဴိုငံငဳ  ာျမစံှ ီဵ ေ းျဖစံ ဲဴ သလဳးငံျမစံ၊ မဲေခါငံျမစံ ိုရဲဴ  ဴေရေဝေရလဲေ းပါေန ဲဴအ း ံ 

သဳလးငံျမစံဝ္မံဵဴိုငံငဳမ့ာဵ၊ မဲေခါငံျမစံဝ္မံဵဴုိငံငဳမ့ာဵအ း ံပါ အေရဵှ ီဵ ဲဴအေြ ာငံဵ 

ေဆးဵေဴးဵခဲဴ ဲဴအ း ံ အမ့ိုဵသာဵအဆငဴံ ေရအရငံဵအျမစံ ေ ာံမ ီမ္ာ ေရမူဝါဒထဲမ္ာ 

ေရထး ံ ိစ္စ ို ထညဴံသးငံဵစဲံဵစာဵွပီဵေ ာဴ ေရဥပေဒေရဵဆးဲျပဋ္ဌာနံဵလ့ ံရိ္ေနွပီလုိ ဴ သိရပါ 

 ယံ။ ေလာေလာဆယံ ဒီဥပေဒမထး ံရိ္ေသဵခငံမ္ာ  ညံဆဲလုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာဵအရ 

ေရထး ံမ့ာဵထိနံဵသိမံဵဖိုဆဴို အပိုငံဵ(၃)ပုိငံဵရိ္ပါ ယံ။  

      (၁) ေရထး ံ၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

      (၂) ေရထး ံေနရာမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵျခငံဵ၊ 

      (၃) ေရထး ံမ္စီဵထး ံသးာဵေသာ ေခ့ာငံဵမ့ာဵရ္ိပါ အဆုိပါေခ့ာငံဵမ့ာဵအာဵထိနံဵသိမံဵ 

ျခငံဵစသညံျဖငဴံအပိုငံဵ(၃)ပိုငံဵ   ပါဝငံပါ ယံ။ 

         ေရထး ံ၏ေရေဝေရလဲဧရိယာမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵျခငံဵအ း ံဆိုရငံ  ေရထး ံေ ာ 

မ့ာဵအာဵ ေဒသခဳအစုအဖးဲ ျဴဖငံဴ ဧရိယာသ ံမ္ ံ၍ သ ံဆိုငံရာ ေ ့ဵရးာမ့ာဵ၏ ေ ့ဵရးာ 

စီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ၏ အစီအစဲံျဖငဴံ ေ ့ဵရးာလူထု သေဘာထာဵရယူ၍ ထိနံဵသိမံဵ 
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 ာ းယံဴုိငံပါ ယံ။   ယံလုိမဴ့ာဵ  ာ းယံထိနံဵသိမံဵရမညဴံ ဧရိယာမ့ာဵျပာဵွပီဵ 

ေ ့ဵရးာမ္ ေဆာငံရး ံရနံ အခ ံအခဲရိ္ပါ  ေဒသခဳလူထု၏ သေဘာ ူညီခ့ ံ၊ ွမို နဴယံ 

အေထးေထး အုပံခ့ုပံေရဵ ဦဵစီဵဌာနဴ္ငဴံ ွမို နဴယံလယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲေရဵဴ္ငံဴ စာရငံဵအငံဵ 

ဦဵစီဵဌာန ို၏ဴ  နံ ဴး ံရနံ မရိ္ေြ ာငံဵ သေဘာထာဵ မ္ ံခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴ  ငံျပလာလျှေငံ 

ှ ိုဵျပငံ  ာ းယံေ ာ ဖးဲ စဴညံဵွပီဵ ာ းယံဴုိငံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံေျပာခဲဴ ဲဴ နညံဵလမံဵ 

(၂)ခုဴ္ငဴံ ေဆာငံရး ံရနံ အခ ံအခဲရိ္ပါ  ေဒသ ္ဴတရ အမိနံ ဴထု ံျပနံ၍  ာ းယံဴိုငံပါ ယံ။ 

 ဒု ိယအေနနဲ  ဴ  ေရထး ံေနရာမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ ေရထး ံမ္ စီဵထး ံ 

ေသာေရသညံ ေရေြ ာငံဵခရီဵသးာဵလာ၍ရေသာ ျမစံေခ့ာငံဵအ းငံဵသို ဴိုငံ စီဵဝငံေနပါ  

ေရအရငံဵအ ျမစံဴ္ငံဴ ျမစံေခ့ာငံဵမ့ာဵ ထိနံဵသိမံဵေရဵဥပေဒပုဒံမ ၂၅ ဴ္ငဴံ  ၂၆ မ့ာဵအရ 

အေရဵယူေဆာငံရး ံဴိုငံပါ ယံ။  အဆိုပါဥပေဒဴ္ငံဴ အ ့ုဳဵမဝငံပါ  သီဵျခာဵဥပေဒ မရိ္ 

သျဖငဴံ  ေဒသ ္ဴတရအမိနံ ဴထု ံျပနံ၍  ာ းယံထိနံဵသိမံဵဴိုငံပါ ယံ။ 

    ိယအပိုငံဵျဖစံ ဲဴ ေရထး ံမ္  စီဵထး ံသးာဵေသာ ေခ့ာငံဵမ့ာဵရ္ိပါ  အဆိုပါ 

ေခ့ာငံဵမ့ာဵအာဵ ထိနံဵသိမံဵျခငံဵ ုိလညံဵ ဒု ိယအပိုငံဵလုိပဲ    ထိနံဵသိမံဵဴိုငံပါ ယံ။ 

  မိုဵနဲလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ငံျပ ဲဴ  နမံဴဟူဵေရထး ံသညံ သစံေ ာနယံေျမ 

(ှ ိုဵဝိုငံဵ/ ှ ိုဵျပငံ  ာ းယံေ ာ/ သဘာဝနယံေျမ)အ းငံဵ  ့ေရာ ံမှုမရိ္ဘဲ အစိုဵရ 

စီမဳခနံခဴးဲပိုငံခးငံဴရိ္ေသာ နယံေျမအ းငံဵ ညံရိ္သျဖငဴံ မိုဵနဲွမို နဴယံစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီမ္  

(၁၃-၁-၂၀၁၅)ရ ံစးဲပါ ေဒသ ္ဴတရ ာဵျမစံမိနံအဴမ္ ံ (၁/၂၀၁၅)ထု ံျပနံ၍  ာ းယံထာဵွပီဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ထု ံျပနံထာဵေသာ ေဒသ ္ဴတရအမိနံ ဴို အာဵနညံဵခ့ ံရိ္လုိ ဴ လ ံေ းမဴ္ာ 

အခ ံအခဲရိ္ရငံ ထု ံျပနံထာဵေသာ ေဒသ ္ဴတရအမိနံ ဴို ျပနံလညံသဳုဵသပံျခငံဵ၊ လုိအပံပါ  

ျပငံဆငံ၊ ျဖညံဴစး ံ၊ ပယံဖ့ ံျခငံဵမ့ာဵ ို ေဒသအာဏာပိုငံမ္ ျပုလုပံဴိုငံပါ ယံ။ ေဒသဴ္တရ 

အမိနံ ဴထု ံျပနံွပီဵေနာ ံမ္ာ  ေဒ် ငံ ငံဝငံဵ၊ ဦဵေအာငံဴိုငံ၊ ဦဵေအာငံျမ ံစုိဵ၊ ဦဵအာဵခ့နံ 

(၄)ဦဵ ိုအဴာဵ အေဆာ ံအဦေဆာ ံလုပံျခငံဵမရိ္ေစေရဵ မိုဵနဲွမို နဴယံစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ၏ 

(၁၀-၁၁-၂၀၁၆)ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၅/၄၁-၂၈(၃၄၁)/ ဦဵ ၆ ျဖငံဴ  ာဵျမစံခဲဴသညံ ို စိစစံေ း  ဴ

ရိ္ရပါ ယံ။ ထပံမဳ၍ ေဒ် ငံ ငံဝငံဵမ္ ၄ငံဵပိုငံျခဳေျမ အ းငံဵသဲဖုိျဴခငံဵ၊ သးပံမိုဵသးပံ ာ 

အေဆာ ံအဦေဆာ ံလုပံျခငံဵမ့ာဵ ျပုလုပံလာသျဖငဴံ မိုဵနဲွမို နဴယံစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ၏ 

(၁၂-၁၁-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၅/၄၁-၂၈ (၃၄၅)/ ဦဵ ၆ ျဖငဴံ  အသိေပဵအေြ ာငံဵြ ာဵ 

ခဲဴရာ အေဆာ ံအဦေဆာ ံလုပံျခငံဵဴ္ငံဴ ေျမဖုိျဴခငံဵ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံျခငံဵမရိ္ေ ာဴ 

ေြ ာငံဵ သိရပါ ယံ။  ယံလုိမဴ့ာဵ  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ  ေဒသခဳျပညံသူ 

မ့ာဵ၏ ေထာ ံခဳမှု၊ ဝနံဵရဳမှုသာ ရရိ္မယံဆုိရငံ နမံဴဟူဵေရထး ံ ေရရ္ညံထိနံဵသိမံဵဴုိငံေရဵ 
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အ း ံ ဆ ံစပံဌာနမ့ာဵပါဝငံေသာ ပူဵေပါငံဵအဖးဲ ျဴဖငဴံ  းငံဵဆငံဵစစံေဆဵွပီဵ  ညံဆဲ 

ဥပေဒ နညံဵဥပေဒ၊ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာဵဴ္ငံဴအညီ ေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံ ျဖစံေြ ာငံဵ  

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

ဆ ံလ ံွပီဵဒု ိယေမဵခးနံဵ  ေျဖြ ာဵေပဵပါမယံ။ သာသနာေရဵဴ္ငံဴယဲံေ ့ဵမှု 

ဝနံှ ီဵဌာန၊ ေရ္ဵေဟာငံဵ သုေ သနဴ္ငံဴအမ့ိုဵသာဵျပ ို ံဦဵစီဵဌာန၏၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာ 

ေရဵဴ္စံ းငံမိုဵနဲွမို  ဴ ေရ္ဵေဟာငံဵေစ ီပုထုိဵျပုျပငံရနံအ း ံခးငံဴျပုရနံ ပုဳေငး ့ပံ(၅၀)သိနံဵ 

ခးငဴံျပုခဲဴပါသညံ။ ဦဵသီလေ ့ာငံဵဝငံဵ အ းငံဵရိ္ျပုျပငံသငံဴေသာေစ ီ(၁၃)ဆူမ္ ွမို နဴယံ 

စီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီဴ္ငဴံ ညှိဴှိုငံဵ၍ ဦဵစာဵေပဵ စံဆူ ို ေရးဵခ့ယံွပီဵ ပု္ဳဘုရာဵမ့ာဵျပုျပငံ 

ထိနံဵသိမံဵေရဵ  ျွမံဵ ့ငံပညာရ္ငံအဖးဲ  ဴ အ ူအညီျဖငဴံ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵ ေဆာငံရး ံ 

မညံျဖစံပါ ယံ။ 

          သဘာဝစိမံဴစမံဵ ေရထး ံေ ာမ့ာဵအာဵ သ ံဆိုငံရာေ ့ဵရးာမ့ာဵ၏ ေ ့ဵရးာစီမဳ 

ခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ၏ အစီအစဲံျဖငဴံ ေ ့ဵရးာလူထု သေဘာထာဵရယူ၍ ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံ 

ဴိုငံပါေြ ာငံဵ၊ ေ ့ဵရးာစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီမ္ စဆံငံဴ သ ံဆိုငံရာ ွမို နဴယံစီမဳခနံခဴးဲမှု 

ေ ာံမ ီ သို ဴငံျပ၍ လုိအပံပါ  ေရထး ံပ ံဝနံဵ ့ငံရိ္  ေ ့ဵရးာမ့ာဵမ္ ေ ာငံသူမ့ာဵ၏ 

သေဘာထာဵမ့ာဵရယူ၍ သဘာဝစိမံဴစမံဵေရထး ံ  ဧရိယာအျဖစံ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံဴိုငံ 

ပါေြ ာငံဵ၊ သဘာဝစိမံဴစမံဵေ ာ  ာ းယံထိနံဵသိမံဵရနံအ း ံ ေဒသခဳမ့ာဵ၏ ဆ ္ဴဒ 

သေဘာထာဵ ို ရယူ၍ ွမို မဴိွမို ဖဴမ့ာဵပါဝငံသညံဴ အစုအဖးဲ ျဴဖငဴံ ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပုိဴငံ 

သစံေ ာ ညံေထာငံ၍ ေရထိနံဵေ ာအေနျဖငဴံ လညံဵေ ာငံဵ၊ အဆိုပါေရထး ံအပါအဝငံ 

ထိနံဵသိမံဵရမညဴံ ဧရိယာပမာဏမ့ာဵျပာဵပါ  သစံေ ာဦဵစီဵဌာနမ္ ှ ိုဵျပငံ ာ းယံေ ာ 

ဖးဲ စဴညံဵျခငံဵအာဵျဖငံဴ ထိနံဵသိမံဵ ာ းယံဴိုငံပါ ယံ။သစံေ ာဦဵစီဵဌာနအေနျဖငဴံ ဖးဲ စဴညံဵွပီဵ 

သစံေ ာနယံေျမမ့ာဵအန ံ ေဒသေထာ ံပဴဳေရဵအ း ံ ရညံရးယံဖးဲ စဴညံဵခဲဴသညဴံ ှ ိုဵျပငံ 

 ာ းယံေ ာမ့ာဵအ းငံဵ ေဒသခဳ ိငုံဵရငံဵသာဵ ျပညံသူမ့ာဵ၏ ေျမအသုဳဵခ့လုပံ ုိငံမှုမ့ာဵ 

အ း ံ ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပုိဴငံ သစံေ ာမ့ာဵ ညံေထာငံ လုပံ ိုငံေစျခငံဵျဖငဴံ 

ေဆာငံရး ံဴိုငံပါ ယံ။ ေဒသခဳ ိငုံဵရငံဵသာဵ ျပညံသူမ့ာဵအစဲံအလာအရ  ထိနံဵသိမံဵခဴဲ 

သညဴံ သစံေ ာနယံေျမမဟု ံသညဴံ အစိုဵရစီမဳခနံခဴးဲခးငံဴရိ္သညဴံ ေျမမ့ာဵအာဵ ဆ ံစပံဌာန 

မ့ာဵ၏ သေဘာ ူညီခ့ ံျဖငဴံ ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပဴိုငံ သစံေ ာလုပံငနံဵေဆာငံရး ံရနံ 

အသုဳဵျပုသူမ့ာဵအဖးဲ  ဴ ဖးဲ စဴညံဵလုပံ ုိငံ ထိနံဵသိမံဵခးငဴံ ို ခးငံဴျပုေဆာငံရး ံေပဵလ့ ံရိ္ပါ 

 ယံ။ 
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          ေဒသခဳျပညံသူ အစုအဖးဲ ပဴိုငံ သစံေ ာလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ သဘာဝေ ာမ့ာဵပ့ ံစီဵ 

ျပုနံဵ ီဵွပီဵ သဘာဝအေလ့ာ ံ ျပနံလညံျဖစံထးနံဵရနံ ခ ံခဲေသာေနရာမ့ာဵ၊ ေဒသ 

လုိအပံခ့ ံအ း ံ သစံေ ာထး ံပစ္စညံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ဝငံေငးအခးငံဴအလမံဵမ့ာဵ ေထာ ံပဳဴေပဵ 

ဴိုငံရနံ အလာဵအလာရိ္သညံဴ ေနရာေဒသမ့ာဵ၊ ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ူပံ၏ ခးငံဴျပုခ့ ံျဖငဴံ 

သစံေ ာဦဵစီဵဌာနမ္  ညံေထာငံခဲဴသညံဴ ေ ့ဵရးာထငံဵစို ံခငံဵမ့ာဵ၊ ေျမဴ္ငဴံအရငံဵအျမစံ 

မ့ာဵ ို ထိနံဵသိမံဵရနံ လုိအပံသညံဴေဒသမ့ာဵ၌ ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပုိဴငံ သစံေ ာ 

လုပံငနံဵလုပံ ိုငံရနံ  သငဴံေလ့ာံသညံဴေနရာမ့ာဵ၊ အေြ ာငံဵရငံဵ  စံခုခုေြ ာငံဴ ေဒသခဳ 

လူထု  စီမဳအုပံခ့ုပံသငံဴသညဴံ သဘာဝေ ာမ့ာဵ၊ အစဲံအလာဴ္ငံဴ ဓေလဴထဳုဵစဳအရ ေဒသခဳ 

လူထု  စီမဳအုပံခ့ုပံလုပံ ိုငံလာခဲဴေသာ ေနရာမ့ာဵ းငံ   ေဆာငံရး ံခးငံဴျပုေပဵလ့ ံရိ္ွပီဵ 

ေဒသခဳျပညံသူအစုအဖးဲ ပုိဴငံ သစံေ ာလုပံငနံဵ ေဆာငံရး ံခးငံဴလ ံမ္ ံျဖငဴံ  နဦဵဴ္စံ(၃၀) 

သ ံမ္ ံေဆာငံရး ံခးငံဴျပုလ့ ံရိ္ပါ ယံ။           

          သစံေ ာဦဵစီဵဌာနအေနျဖငဴံ သစံေ ာနယံေျမမ့ာဵ ုိသာ  ထိနံဵသိမံဵေစာငဴံေရ္ာ ံ 

ျခငံဵ၊ သစံေ ာ ဥပေဒပါအ ိုငံဵ သစံေ ာနယံေျမမ့ာဵအ း ံ စီမဳခနံခဴးဲအေရဵယူျခငံဵ၊ 

သစံေ ာျပုစုထိနံဵသိမံဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ိုသာ သစံေ ာဥပေဒပါအ ုိငံဵ လုပံ ိုငံ 

ေဆာငံရး ံျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ သစံေ ာနယံေျမမဟု ံသညဴံ ဧရိယာမ့ာဵအ း ံ စီစဲံ 

ေဆာငံရး ံမှုမရိ္ပါေြ ာငံဵ၊ သစံေ ာဥပေဒ  းငံပါဝငံျခငံဵမရိ္သညံဴ အျခာဵေျမမ့ာဵအ း ံ 

သစံေ ာဦဵစီဵဌာနအေနျဖငဴံ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံျခငံဵ မရိ္ပါ။ 

          ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ ျမစံ/ ေခ့ာငံဵမ့ာဵ းငံ  မံဵွပို ာ းယံ ေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ 

ေရစီဵေရလာေ ာငံဵမးနံေရဵလုပံငနံဵဴ္ငံဴ ေရလွှမံဵမိုဵမှု (ေရှ ီဵေရလျဳှေမှု)  ာ းယံေရဵ 

လုပံငနံဵ ို ဴို ရရိ္ေသာရနံပုဳေငးအေပ်မူ ညံ၍ ေဆာငံရး ံေပဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ မိုဵနဲွမို နဴယံ 

အ းငံဵရိ္ သ ံရိ္ / သ ံမဲဴမ့ာဵမ္ ျပုလုပံထာဵေသာ ေရ္ဵေဟာငံဵအေမးအဴ္စံမ့ာဵ၊ သဘာဝမ္ 

ဖနံ ီဵေပဵထာဵေသာ သဘာဝစိမဴံစမံဵေရထး ံ ေရဦဵေရဖ့ာဵမ့ာဵ၊ သ ံရိ္သယဳဇာ  

ျဖစံေသာ ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵဴ္ငံဴအမ့ာဵမ္ သ ံမ္ ံထာဵေသာ ေျမ 

ေနရာမ့ာဵ၊ ဓေလဴထဳုဵ မံဵမ့ာဵ ို ေလဵစာဵလုိ ံနာ  ာ းယံေစာငဴံေရ္ာ ံျခငံဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

ေငးလဳုဵေငးရငံဵ ခးငဴံျပုရနံပဳုေငးစာရငံဵ းငံ  ငံျပေ ာငံဵခဳထာဵျခငံဵမရိ္ပါ။  မုိဵနဲွမို နဴယံ 

အ းငံဵရိ္ သ ံရိ္ / သ ံမဲဴမ့ာဵမ္ ျပုလုပံထာဵေသာ ေရ္ဵေဟာငံဵအေမးအဴ္စံမ့ာဵ၊ သဘာဝ  

ဖနံ ီဵေပဵထာဵေသာ သဘာဝစိမဴံစမံဵေရထး ံ ေရဦဵေရဖ့ာဵမ့ာဵ၊ သ ံရိ္သယဳဇာ ျဖစံေသာ 

ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵဴ္ငံဴ အမ့ာဵမ္ သ ံမ္ ံထာဵေသာေျမေနရာမ့ာဵ ၊ 

ဓေလဴထဳုဵ မံဵမ့ာဵ ို ေလဵစာဵလုိ ံနာ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵဴိုငံရနံအ း ံ ရပံ း ံ/ 
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ေ ့ဵရးာအုပံစု အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ့ာဵမ္ စဆံငဴံ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵအာဵ အသိပညာေပဵျခငံဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ို  ့ယံ ့ယံျပနံျဴပနံ ဴ သိရိ္နာဵလညံေအာငံ ေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။         

 မိုဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ ေစ ီမ့ာဵ၊ ေရ္ဵေဟာငံဵေစ ီမ့ာဵရ္ိေသာ နယံေျမ(ပရိဝုဏံ) 

မ့ာဵဴ္ငံဴ ဘုနံဵှ ီဵေ ့ာငံဵ နယံေျမ(ပရိဝုဏံ)မ့ာဵ ို သာသနာပိုငံေျမအျဖစံ အခးနံလး ံ္ရမံ 

ထု ံေပဵဴိုငံေရဵအ း ံ ေစ ီပုထုိဵမ့ာဵ  ညံရိ္ေနမှုမ့ာဵအာဵ စနစံ  ့စာရငံဵေ ာ ံ 

ယူျခငံဵ၊ မ္ ံ မံဵမ့ာဵျပုစုျခငံဵ၊  ညံေနရာမ့ာဵအလုိ ံ ေျမှ ီဵေျမပဳု  ုိ ံညီမှုရိ္ေစရနံ 

ေျမမ့ာဵစနစံ  ့  ိုငံဵ ာျခငံဵ၊ သာသနာေျမအျဖစံ ေလျှော ံထာဵဴိုငံေရဵအ း ံ 

အမှု းမဲ့ာဵ   ညံေဆာ ံွပီဵ  အထ ံျမနံမာဴုိငံငဳေျမဴ္ငံဴ အခးနံနညံဵဥပေဒ၊ ေျမယာလုပံထဳုဵ 

လုပံနညံဵမ့ာဵအ ိုငံဵ အဆငံဴဆငဴံအခ့ိနံယူ ေဆာငံရး ံရမညံဴ လုပံငနံဵစဲံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိ ုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။         ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ယေနအဴ း ံြ ယံပးငံဴ 

ျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵျခငံဵအစီအစဲံ ွပီဵဆုဳဵပါွပီ။ ယခုေနလဴညံစာသဳုဵေဆာငံရနံအ း ံ 

အစညံဵအေဝဵ ို (၁)နာရီ (၃၀)မိနစံ ရပံနာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

  အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ျပနံလညံထး ံခးာပါွပီရ္ငံ။ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ ေနလဴယံပိုငံဵအစီအစဲံ ုိ ေနလဴယံ(၁၃:၄၅)မိနစံအခ့ိနံ 

 းငံ ျပနံလညံစ ငံမ္ာ ျဖစံပါ ယံရင္ံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ျပနံလညံ 

ထး ံခးာဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ 

 

ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၏ “ရ္မံဵျပညံနယံ 

ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ 

သ ံ မံဵ ိုဵျခငံဵမ့ာဵ ုိ စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ 

 ုိ ံ းနံဵေြ ာငံဵ” အဆို ို  

လွှ ံေ ာံ ိုယစံာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေဆးဵေဴးဵျခငံဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၏ “ရ္မံဵ 

ျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ 

သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵ 

ေြ ာငံဵ” အဆိုဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၃)ဦဵ  ေဆးဵေဴးဵဖုိ ဴစာရငံဵေပဵပို ဴ

ထာဵပါ ယံ။ ပထမဦဵစးာ နမဴံခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵေအဵေမာငံ  အဆို ုိ 

ေဆးဵေဴးဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။   
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 ဦဵေအဵေမာငံ၊ နမံဴခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။          ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူဧညဴံသညံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ နမဴံခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအဵေမာငံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနဴ္ငံဴ 

ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ၏ “ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ 

လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို 

စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငဴံ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ”အဆို ဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵ၍ ေဆးဵေဴးဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဴိုငံငဳသူ၊ 

ဴိုငံငဳသာဵမ့ာဵ၏ မူလအခးငံဴအေရဵ ာဝနံမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ ၂၀၀၈ခုဴ္စံ၊  ဖးဲ စဴညံဵပုဳ 

အေျခခဳဥပေဒပုဒံမ ၃၅၆  းငံ ဴိုငံငဳေ ာံသညံ ဴုိငံငဳသာဵမ့ာဵ၏  ရာဵဝင ံ ရရိ္ပိုငံဆိုငံ 

ထာဵေသာ ေရွှ ေဴျပာငံဵဴုိငံေသာ ပစ္စညံဵ၊ မေရွှ ေဴျပာငံဵဴုိငံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ 

ဥပေဒအရ  ာ းယံေပဵရမညံဟူ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ ပုဒံမ ၃၅၇  းငံ  ဖးဲ စဴညံဵပဳု 

အေျခခဳဥပေဒပါ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴ မဆနံ ဴ့ငံလျှေငံ ဴုိငံငဳေ ာံသညံ ဴိုငံငဳသာဵမ့ာဵ၏ 

ေနအိမံ ဥပစာလဳုျခုဳ မှု၊ ပစ္စညံဵလဳုျခုဳမှု၊ စာေပဵစာယူဴ္ငံဴ  အျခာဵဆ ံသးယံေရဵဆိုငံရာ 

လဳုျခုဳမှုမ့ာဵအ း ံ ဥပေဒအရ  ာ းယံေပဵရမညံဟု ျပဋ္ဌာနံဵပါရိ္ပါ ယံ။ 

ထုိေဴြ ာငဴံ ဴိုငံငဳသာဵ ိုငံဵ ရာဵဝငံ ရရိ္ထာဵေသာ ေျမ း ံမ့ာဵ၊ လူေနအိမံ 

ေျမ း ံမ့ာဵအာဵ  ရာဵဝငံျဖစံေစေရဵအ း ံ အစိုဵရမ္ ္ရနံျပုလုပံေပဵရနံလုိအပံပါ ယံ။ 

 ရာဵဝငံ ေျမင္ာဵ္ရနံရရိ္ထာဵပါမ္ အေမးဆ ံခဳပိုငံခးငဴံ သာဵစဲံေျမဵဆ ံ အေမးခးဲေဝပိုငံခးငဴံ၊ 

အစိုဵရဘဏံမ့ာဵမ္ ေငးေြ ဵေခ့ဵင္ာဵပိုငံခးငဴံ၊ အာမခဳထာဵရ္ိခးငံဴမ့ာဵ ရရိ္မညံျဖစံပါ ယံ။ 

 ၎ငံဵအျပငံေျမ း ံအဵှုပံအရ္ငံဵမ့ာဵ ျဖစံပးာဵျခငံဵမရိ္ပါ  စိ ံေအဵခ့မံဵသာစးာျဖငံဴ 

ေနထုိငံမ္ာျဖစံသလုိ မသမာေသာနညံဵလမံဵျဖငံဴ  အိမံေနေျမ း ံမ့ာဵ၊ မ ရာဵသိမံဵ 

ဆညံဵခဳရျခငံဵမ္  ငံဵေဝဵမ္ာျဖစံပါ ယံလုိ ဴ ယုဳြ ညံရငံဵ  ျွနံေ ာံဴအေနဴ္ငဴံ ေ ့ာ ံမဲ 

ွမို နဴယံ၊ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံရဲ  ဴ

“ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ 

သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵ 

ေြ ာငံဵ” အဆို ို ေလဵေလဵန ံန ံ ေထာ ံခဳပါေြ ာငံဵ ေဆးဵေဴးဵ ငံျပအပံပါ ယံ 

ခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  
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 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္

ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ  အဆို ုိ ေဆးဵေဴးဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။   

 ဦဵခိုငံညီညီေ ့ာံ၊ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။       ေလဵစာဵအပံပါ 

ေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵဴ္ငဴံ  ေလဴလာသူဧညဴံ 

သညံေ ာံမ့ာဵအေပါငံဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစုဳြ ပါေစ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရပံေစာ ံ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ 

ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ (၁၃.၁၂.၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံျဖစံသူ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ ငံသးငံဵေသာ 

“ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ 

သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵ 

ေြ ာငံဵအဆုိ ို ေထာ ံခဳ ေဆးဵေဴးဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ္ရနံဆုိသညံမ္ာ ွမို ျဴဖစံွပီဵွမို ေဴျမမ့ာဵ းငံ အိမံရာအေဆာ ံအဦ ေဆာ ံလုပံေနထုိငံ 

ြ သညံဴအခါ အဆိုပါေျမဴ္ငံဴ အေဆာ ံအဦ ို ခိုငံမာမှုရရိ္ေစရနံ အစိုဵရထဳမ္ ေျမင္ာဵစာခ့ုပံ 

ေလျှော ံထာဵရယူျခငံဵ ုိ ္ရနံဟုေခ်ပါေြ ာငံဵ၊ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒ းငံ  ဴိုငံငဳေ ာံရိ္ 

ေျမအာဵလဳုဵ၊ ေျမေပ်ေျမေအာ ံ၊ ေရေပ်ေရေအာ ံဴ္ငဴံ ေလထုအ းငံဵရိ္ သယဳဇာ ပစ္စညံဵ 

အာဵလဳုဵ၏ ပငံရငံဵပုိငံရ္ငံသညံ ဴိုငံငဳေ ာံျဖစံသညံဟု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညဴံအ း ံ အစိုဵရထဳမ္ 

ေျမပုိငံဆိုငံမှု အာမခဳဴ္စံ(၃၀)ရယူ အသုဳဵျပုျခငံဵျဖစံပါေြ ာငံဵ ေလဴလာသိရိ္ရပါ ယံ။ 

္ရနံသစံ ေလျှော ံထာဵရာ းငံ သ ံဆိုငံရာေျမဴ္ငဴံ အေဆာ ံအဦပိုငံရ္ငံသညံ ခဵိုငံ 

အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာန (ေ ာံလိေ ္တ ာံအရာရိ္) ခဵိုငံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵထဳ လိပံမူွပီဵ 

စ ငံေလျှော ံထာဵြ ရပါ ယံ။ ေလျှော ံလွှာ ို လ ံခဳရရိ္သညဴံအခါ ခဵုိငံအုပံခ့ုပံေရဵ 

မ္ူဵမ္ အမှု းစဲ ငံ ညံေဆာ ံွပီဵ သ ံမ္ ံခ့ ံမ့ာဵ မ္နံ/ မမ္နံ စစံေဆဵရနံ ွမို နဴယံ 

အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵထဳ စစံေဆဵရနံအ း ံ ျပနံလညံေပဵပုိျဴခငံဵ၊ ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵမ္ 

ွမို နဴယံေျမစာရငံဵဦဵစီဵမ္ူဵထဳ ေျမရာဇဝငံစိစစံရနံ ထပံမဳေပဵပိုျဴခငံဵ၊  န ဴံ း ံလွှာေခ်ယူ 

ျခငံဵမ့ာဵ ို အဆငဴံဆငံဴေဆာငံရး ံြ ျခငံဵ ုိ အထ ံျမနံမာျပညံေျမဴ္ငဴံ အခးနံစညံဵမ့ဲံဵ 

ဥပေဒဴ္ငဴံ ေအာ ံျမနံမာျပညံွမို ဴဴ ္ငဴံ ေ ့ဵရးာေျမမ့ာဵ ဥပေဒ ုိအဴရ ေဆာငံရး ံြ ေြ ာငံဵ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

 ဒီေနရာမ္ာ အေရဵအှ ီဵဆုဳဵစညံဵ မံဵခ့ ံ စံခုျဖစံွပီဵ အမှု း ဲးငံမပါမျဖစံပါဝငံ 

ရမညံဴ ေျမစာရငံဵပုဳစဳ(၁၀၅) မူရငံဵ(၂)စုဳဴ္ငဴံ ေျမရာဇဝငံ(၁၀၆)  ို ဴ ပါဝငံရမ္ာျဖစံ ဲအဴ း ံ 
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္ရနံေလျှော ံထာဵသူဟာ သ ံဆိုငံရာ လယံယာေျမစီမဳခန ဴံခးဲေရဵဴ္ငဴံ စာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာန 

ထဳမ္ာ သ ံေသခဳေျမပဳု(၁၀၅)ဴ္ငဴံ ေျမရာဇဝငံ (၁၀၆)ေရဵ ူဵခးငဴံ ို ေလျှော ံထာဵြ ရပါ 

 ယံ။ ခုလုိေလျှော ံထာဵရာ းငံ လ ံရိ္ စညံဵ မံဵမ့ာဵမ္ာ ေျမစာရငံဵပဳုစဳ(၁၀၅) 

ေရဵ ူဵခးငဴံ ုိ အခ့ိနံ ာလ သ ံမ္ ံျပဋ္ဌာနံဵထာဵ ာ ို မေ း ရိ္ဴရ ဲဴအ း ံ ္ရနံေလျှော ံ 

ထာဵသူ ျပညံသူမ့ာဵဟာ မလုိလာဵအပံဘဲ အခ့ိနံေ းရ ံေ း ပိုမုိြ န ဴံြ ာေန ာ ို 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ အျမနံလုိခ့ငံသူ အခ့ို ျဴပညံသူမ့ာဵ၏ မေ ာံေလာဘ ှ ိုဵစာဵအာဵထု ံမှု 

မ့ာဵေြ ာငဴံလညံဵ ဌာနဆုိငံရာ ဝနံထမံဵမ့ာဵအ းငံဵ  မလုိလာဵအပံသညဴံ အ္ ိ ို ျဖစံေပ် 

ေစဴိုငံပါ ယံ။ အဆိုရ္ငံ၏  ငံျပမှုအရ ္ရနံအသစံေလျှော ံထာဵျခငံဵဴ္ငဴံ သ ံ မံဵ 

 ိုဵျခငံဵမ့ာဵသညံ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာဵ အ ူ နူညံဵပါဵျဖစံေန ာ ို ေလဴလာေ း ရိ္ဴရ ဲဴ 

အ း ံ အခ့ိနံြ န ဴံြ ာမှုနညံဵေအာငံ ေျမစာရငံဵပဳုစဳ (၁၀၅)ဴ္ငဴံ (၁၀၆) ို ဴို ေရဵ ူဵရာ 

 းငံ သ ံမ္ ံ ာလ စံခု ညံဵထာဵရိ္ဖုိရဴနံမ္ာ အေရဵှ ီဵဆဳုဵအခ့ ံျဖစံေြ ာငံဵ  ျွနံေ ာံဴ 

အေနျဖငံဴ အေလဵအန ံထာဵ ေဆးဵေဴးဵလုိပါ ယံ။ 

 သ ံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵအေနျဖငံဴ ္ရနံေလျှော ံထာဵသူမ့ာဵအာဵ စိစစံရာ းငံ ျပ နာ 

အဵှုပံအရ္ငံဵျဖစံေပ်ဴိုငံသညံဴ ေျမ္ရနံ ိစ္စမ့ာဵအ း ံ မိမိ ိုအဴဆငဴံ  စံခု ညံဵ းငံ 

ဆုဳဵျဖ ံျခငံဵမျပုဘဲ ခဵုိငံစီမဳခန ဴံခးဲေရဵဵုဳဵ၊ ွမို နဴယံစီမဳခန ဴံခးဲေရဵဵုဳဵမ္  စံဆငံဴ ဵုဳဵခ့ုပံအထိ 

 ငံျပအ ညံျပုွပီဵမ္သာလျှေငံ ေဆာငံရး ံြ ရနံ ေွှနံြ ာဵထာဵသညံ ို ေ း ရိ္ဴရသညဴံ 

အ း ံ အခ့ိနံပိုမိုလုိအပံသညံ ိုလညံဵ ေ း ရိ္ဴရျပနံပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 
  ျွနံေ ာံ ို ဴ သာမနံမဲဆဴ္ဒရ္ငံျပညံသူမ့ာဵဟာ ္ရနံျပုလုပံေပဵျခငံဵ ို ေျမစာရငံဵ 

ဦဵစီဵဌာနထဳ ေလျှော ံထာဵရမညံထငံမ္ ံ ာ အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ ေဆာငံရး ံ 

သညံ ို မသိရိ္သညဴံ ျပညံသူအမ့ာဵအျပာဵလညံဵရိ္ေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ အဆိုပါ ဌာန 

ှ ီဵ(၂)ခုဟာ ေပါငံဵစပံညိှဴှိုငံဵ ေဆာငံရး ံမှုျမနံဆနံမ္သာ ျပညံသူေ းေလျှော ံထာဵသညဴံ 

္ရနံဆုိ ာ အခ့ိနံ ိအု းငံဵ ွပီဵစီဵဴိုငံမ္ာ ျဖစံေြ ာငံဵ ေဆးဵေဴးဵလုိပါ ယံ။ 

 ္ရနံထု ံေပဵထာဵမှုမ့ာဵ ို ေလဴလာရာ းငံလညံဵ ေအာ ံျမနံမာျပညံွမို ဴဴ ္ငံဴ 

ေ ့ဵရးာမ့ာဵ အ ံဥပေဒပုဒံမ ၂၊ ၃၊ ၄  ိုအဴရ  ွမို ေဴျမအ းငံဵ ့ေရာ ံွပီဵ အစိုဵရ  

ခ့ထာဵေပဵဴိုငံသညံဴ ေျမျဖစံမ္သာ ္ရနံထု ံေပဵလုိရဴွပီဵ ဵုဳဵ၊ စ ံဵဳုအလုပံဵုဳ၊  ပံရငံဵ ပံဖးဲ ၊ဴ 

မီဵရထာဵ၊ သစံေ ာ၊ ဆညံေျမာငံဵ၊ လမံဵ ဳ ာဵစသညံဴေနရာမ့ာဵ းငံ ္ရနံခ့ထာဵ 

ေပဵလုိမဴရပါဘူဵ။  ျွနံေ ာံ ို ဴရပံေစာ ံွမို နဴယံ းငံဵ  နံ ိမုငံ ဧရိယာထဲ းငံလညံဵ ္ရနံ 

ထု ံေပဵထာဵျခငံဵမ့ာဵ ို ေ း ရိ္ဴရ ဲဴအျပငံ အျခာဵွမို နဴယံမ့ာဵ းငံလညံဵ  အလာဵ ူ 
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ျဖစံရပံမ့ာဵ ရိ္ေနသညံ ို ေ း ရိ္ဴေနရပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငဴံ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ ံ(၂)မ ္လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံဦဵသနံဵထုိ ံ လညံဵ အဋ္ဌမ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ 

အမ့ာဵျပညံသူဆိုငံရာေျမေနရာမ့ာဵ းငံ ေျမေပဵမိန ဴံေပဵျခငံဵမ့ာဵ၊ ္ရနံထု ံေပဵထာဵျခငံဵ 

မ့ာဵ ို စိစစံပယံဖ့ ံရနံ အဆို ငံသးငံဵခဴဲရာ ၎ငံဵအဆိုမ္ာ အ ညံျပုခဴဲွပီဵျဖစံေြ ာငံဵ 

ေ းရဴမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 ္ရနံေလျှော ံထာဵရာ းငံ ေျမစာရငံဵပဳုစဳ (၁၀၅) ေရဵ ူဵခးငဴံျပုွပီဵပါ  ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴ

ေပဵသးငံဵရမညဴံ ဴှုနံဵထာဵမ့ာဵမ္ာ ယခငံ ဆုိလျှေငံ ပထမ နံဵစာဵေျမ ၁ စ ုရနံဵေပလျှေငံ 

၅၀၀ ့ပံဴှုနံဵ၊ ဒု ိယ နံဵစာဵေျမျဖစံလျှေငံ ၃၀၀ ့ပံ ှဴုနံဵ၊ ျပညံနယံဘဏ္ဍာ ရနံပဳုေငးအ း ံ 

ေ ာ ံခဳခဴဲရာ ေပ(၆၀)×(၈၀) စံ း ံလျှေငံ သိနံဵ(၂၀)ေ ့ာံ ့သငဴံခဲဴွပီဵ ယခုဆုိလျှေငံ 

ေ ာ ံခဳျခငံဵမျပုေ ာဴ၍  ုနံ ့စရိ ံ သ ံသာစးာျဖငံဴ ေျမင္ာဵ္ရနံမ့ာဵ ျပုလုပံသငဴံ 

ေြ ာငံဵ အမ့ာဵျပညံသူသိရိ္ေစရနံ  ့ယံ ့ယံျပန ဴံျပန ဴံ ထု ံျပနံေြ ာံျငာသငံဴပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

 အထ ံပါ ငံျပခ့ ံမ့ာဵ ို ျခုဳငုဳသဳုဵသပံ ငံျပရလျှေငံ- 

  (၁) ေျမစာရငံဵ သ ံေသခဳ ေျမပဳု (၁၀၅)၊ ေျမရာဇဝငံ(၁၀၆)မ့ာဵ ို ျပညံသူမ့ာဵ  

  ေရဵ ူဵခးငဴံ ေလျှော ံထာဵ ရာ းငံ အခ့ိနံ ာလမရိ္သျဖငံဴ ြ န ဴံြ ျခငံဵ ို  

   ာ းယံရနံ ိုေ ာငံဵသညံဴ ာလ စညံဵ မံဵသ ံမ္ ံေပဵရနံ လုိအပံျခငံဵ။  

  (၂) ွမို နဴယံ းငံဵဆငံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ မဴ္ စိစစံွပီဵ ခဵုိငံ းငံဵဆငံဵစစံေဆဵေရဵ  

  အဖးဲ သုိဴ ဴ   ငံျပရနံ အခ့ိနံ ာလ ို အမ့ာဵဆုဳဵ(၄၅)ရ ံ ထ ံမပိုေစဘဲ  

  သ ံမ္ ံေပဵရနံလုိအပံျခငံဵ။ 

  (၃) ေျမင္ာဵ္ရနံဴ္စံ (၃၀)ျပုလုပံျခငံဵ  ုနံ ့စရိ ံမ့ာဵ ို ေလ့ာဴနညံဵသ ံသာ  

  စးာျဖငံဴ ျပုလုပံဴိုငံေြ ာငံဵ အမ့ာဵျပညံသူအာဵ  ့ယံ ့ယံျပန ဴံျပန ဴံ အသိေပဵ  

  ေဆာငံရး ံရနံ လုိအပံပါေြ ာငံဵ။ 

   အြ ဳျပု ငံျပရငံဵ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ၏ အဆိုျဖစံေသာ “ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေန 

အိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵျခငံဵမ့ာဵ ို 

စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငဴံ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ”အဆို ို အြ ဳျပု 

ေထာ ံခဳရငံဵ နိ္ုဳဵခ့ုပံအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိ ုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  
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 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိဵမိ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ေဒ်ရီရီဝငံဵ  

အဆို ို ေဆးဵေဴးဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။   

  ေဒ်ရီရီဝငံဵ၊ မုိဵမိ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။    ေလဵစာဵရပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံရ္ငံ။  ျွနံမ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံ(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ မုိဵမိ ံခဵုိငံ၊  မိုဵမိ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ ေဒ်ရီရီဝငံဵ ျဖစံပါ ယံရ္ငံ။ ျွနံမအေနနဲ ဴဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ 

ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၏ “ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံ 

မ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵျခငံဵမ့ာဵ ုိ  စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငဴံ 

ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ”အဆို ို ေထာ ံခဳေဆးဵေဴးဵ သးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံရ္ငံ။ 

 လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။  ျွနံမ ို ဴ မိုဵမိ ံွမို နဴယံ ုိ အေျခခဳွပီဵ  ငံျပေဆးဵေဴးဵ 

လုိပါ ယံရင္ံ။ ွမို နဴယံ၏ ေျမဧရိယာ အ ့ယံအဝနံဵ ုိ (၁၉၆၃) ခုဴ္စံ သာ 

 ိုငံဵ ာခဲဴဖူဵေြ ာငံဵေလဴလာသိရိ္ရပါ ယံ။ ွမို နဴယံအ းငံဵ ေနထုိငံေန ဲဴ ျပညံသူ စံဦဵစ၊ 

ဴ္စံဦဵစသာ ၎ငံဵ ိုေဴနထုိငံသညံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ 

ျပုလုပံေနြ သညံဴအျပငံ ္ရနံေလျှော ံလုိသူ ျပညံသူမ့ာဵလညံဵ ရိ္ေနြ ေြ ာငံဵ ြ ာဵ 

သိရ ယံ။ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမလး ံမ့ာဵ ္ရနံအသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ ္ရနံသ ံ 

 မံဵ ိုဵ ျခငံဵျပုလုပံရာ၌ အခ့ိုမဴ္ာ အေမးဆိုငံ၊ အျငငံဵပးာဵမှု ျပ နာမ့ာဵေြ ာငံဴ လုပံ ိုငံ 

ေဆာငံရး ံမှုမရိ္ခဴဲသလို၊ အခ့ိုမဴ္ာ ဴိုငံငဴဳဝနံထမံဵမ့ာဵ၏  ာဝနံဝ ္တ ရာဵပ့ ံ း ံမှု၊ 

လာဘံလာဘေမျှောံ ိုဵ၍ လုပံေဆာငံျခငံဵရိ္ခဲဴသညံဴအ း ံ ေဴ္ာငဴံေဴ္ဵြ န ဴံြ ာမှု ျဖစံစဲံမ့ာဵ 

ရိ္ခဲဴပါ ယံရ္ငံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ ္ရနံသစံ 

ျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ လုပံ ိုငံေဆာငံရး ံရာ းငံ 

ထညဴံသးငံဵစဲံဵစာဵရမညံဴ အခ့ ံမ့ာဵမ္ာ မူလပိုငံရ္ငံမဟု ံဘဲ စာခ့ုပံသ ံ မံဵအ ုဴ္ငဴံ 

လုပံ ိုငံေဆာငံရး ံျခငံဵ မျဖစံရေအာငံ ေသခ့ာစိစစံွပီဵ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵ၊ ဥပေဒ၊ 

နညံဵဥပေဒ ို ဴဴ ္ငဴံအညီ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ လုိအပံပါ ယံ။  

  ္ရနံ ုိ ဥပေဒဴ္ငဴံအညီ လုပံ ုိငံေဆာငံရး ံေပဵလျှေငံ ဴိုငံငဳသူ/ ဴုိငံငဳသာဵမ့ာဵ 

အ း ံ စိုဵရိမံေြ ာငံဴြ စးာ ေနထုိငံရမှုမ့ာဵ မရိ္ေ ာဴဘဲ အေျခခ့ေနထုိငံခးငဴံ  အ ညံ  ့ 

ေနထုိငံမှု အာမခဳခ့ ံမ့ာဵရရိ္ဴိုငံသလုိ ဴုိငံငဳေ ာံအ း ံလညံဵ အခးနံေငးရရိ္ဴိုငံသညဴံ 
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အ ့ိုဵရလဒံမ့ာဵ ရရိ္ဴိုငံပါ ယံ။ ထုိျဴပငံ္ရနံရရိ္သးာဵသညဴံအ း ံ ္ရနံ ို ဘဏံမ္ာအပံဴ္ဳ 

ထာဵရ္ိ ာ မ ညံေငး ေခ့ဵယူွပီဵ အလုပံအ ိုငံအခးငံဴအလမံဵမ့ာဵ ဖနံ ီဵေဆာငံရး ံဴိုငံမ္ာ 

ပါရ္ငံ။ ဒါေြ ာငံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵမ့ာဵ ျဖစံလာမညံဟု ယုဳြ ညံမိပါေသာေြ ာငံဴ ေ ့ာ ံမဲ 

ွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ၏ 

အဆိုျဖစံေသာ “ရ္မံဵျပညံနယံ ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ 

္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ 

အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ” အဆို ိုေလဵန ံစးာျဖငံဴ ေထာ ံခဳေဆးဵေဴးဵ  ငံျပအပံ 

ပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရင္ံ။  

အဆိုဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ္ ေဆးဵေဴးဵရ္ငံဵလငံဵျခငံဵဴ္ငဴံ 

လွှ ံေ ာံ၏ အဆုဳဵအျဖ ံရယူျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ  ငံသးငံဵေသာအဆိုဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ  လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ(၃)ဦဵ  အသီဵသီဵေထာ ံခဳေဆးဵေဴးဵသးာဵပါ ယံ။ ယခု ၂၀၁၃ ခုဴ္စံ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၁၂၅ နညံဵဥပေဒခးဲ (င)အရ  အဆိုဴ္ငဴံ 

စပံလ့ဲံဵွပီဵ သ ံဆုိငံရာ ျပညံနယံအဖးဲ အဴစညံဵဝငံ  ရ္ငံဵလငံဵေဆးဵေဴးဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။   

   ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ 

  း   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ ယေနလဴာေရာ ံေလဴလာ 

ြ  ဴဲ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလုဳဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

အပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံစို ံပ့ိုဵေရဵ၊ 

ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ာဝနံယူထာဵ ဲဴ ဦဵစုိငံဵလဳုေ ့ာံျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိယုံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ ငံသးငံဵ ဲဴ  “ရ္မံဵျပညံနယံွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံ 

ေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ 

 စံရပံျဖငံဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ  ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ” အဆိုဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵ 

ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 အဆိုဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ယေနမဴ္ာ ဝုိငံဵဝနံဵေဆးဵေဴးဵ အြ ဳျပုေထာ ံခဳေပဵြ  ဲဴ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ိုလညံဵ အထူဵပဲေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ပါေြ ာငံဵ ေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ိုရဲဴ  ဴွမို ေဴပ်မ္ာရိ္ ဲဴ လူေနအိမံ၊ ေျမ း ံမ့ာဵအေပ် ေျမင္ာဵ္ရနံသစံ ေလျှော ံထာဵ 
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လာပါ  ွမို ျဴပေျမအျဖစံ အမိန ဴံေြ ာံျငာစာထု ံျပနံထာဵွပီဵေသာ ွမို ရဴးာမ့ာဵ းငံ ွမို ရဴးာ 

အ္ဂါရပံဴ္ငဴံ ေအာ ံပါ ိစ္စရပံမ့ာဵအ း ံ ဥပေဒ၊ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴ 

အညီ ္ရနံ၊ အင္ာဵ္ရနံ၊ လုိငံစငံမ့ာဵခ့ထာဵေပဵပါသညံ- 

  ( ) လူေနထုိငံရနံ အ း ံ  လညံဵေ ာငံဵ၊ 

  ( ခ) စ ံမှုလ ံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵလုပံ ိုငံရနံ အ း ံ  လညံဵေ ာငံဵ၊ 

  ( ္) အမ့ာဵျပညံသူအ ့ိုဵင္ာ အသုဳဵျပုရနံ အ း ံ  လညံဵေ ာငံဵ၊ 

  (ဃ) အခးနံလး ံသာသနာဴေျမအျဖစံ အသုဳဵျပုရနံ အ း ံ  ိုျဴဖစံပါသညံ။ 

  ွမို ေဴျမမ့ာဵအာဵ လူေနထုိငံရနံအ း ံျဖစံေစ၊ စီဵပးာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ 

 ့နံဵမာေရဵ၊ ွမို ျဴပဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ၊ စညံပငံသာယာေရဵ စသညဴံ ိစ္စရပံမ့ာဵအ း ံ င္ာဵရမံဵသုဳဵစးဲ 

ခးငဴံ ို အစိုဵရမ္စီမဳခန ဴံခးဲ ပိုငံခးငဴံရိ္ေသာေျမအာဵ လုိငံစငံ/ ေျမင္ာဵ ္ရနံ(ေျမင္ာဵစာခ့ုပံ) 

ထု ံေပဵဴိုငံရနံအ း ံ ွမို ေဴျမ ိုငံဵ ာျခငံဵမျပုမီ ွမို ဴစံွမို လဳုဴဵျဖစံေစ၊  စံစိ ံ စံပိုငံဵ 

ျဖစံေစ၊ ေရ္ဵဦဵစးာ ေျမပိုငံဆိုငံပုဳနညံဵလမံဵ ုိ  ဦဵစးာစစံေဆဵရပါ ယံ။ ထုိသိုစဴစံေဆဵွပီဵ 

ေနာ ံ ွမို ေဴျမ/ ရးာေျမ ိုငံဵ ာျခငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံရနံ စာရငံဵေျမပဳုမ့ာဵထူ 

ေထာငံရနံအ း ံ ၁၈၈၀ ခုဴ္စံ၊ ျမနံမာဴိုငံငဳေ ာံ ေျမနယံသ ံဥပေဒ (The Burma 

Boundary Act 1880)၏ ပုဒံမ ၂ အရ နယံနိမိ ံ သ ံမ္ ံေရဵအရာရိ္ (Boundary 

Officer)ဴ္ငဴံ နယံနိမိ ံြ ပံမ ံေရဵအရာရိ္ (Demarcation Officer)မ့ာဵခန ဴံအပံ 

 ာဝနံေပဵအပံ ေဆာငံရး ံရမညံျဖစံပါ ယံ။ ထုိ ဲဴသို ဴ နယံနိမိ ံသ ံမ္ ံေရဵအရာရိ္၊ 

နယံနိမိ ံြ ပံမ ံေရဵအရာရိ္မ့ာဵ  ပိုငံဆုိငံပုဳနညံဵလမံဵမ့ာဵ ိုစစံေဆဵျခငံဵ၊ ေျမ ုိငံဵ ာ 

ျခငံဵ၊ ဦဵပိုငံအမ္ ံမ့ာဵသ ံမ္ ံျခငံဵ၊ ဦဵပုိငံ စံခုျခငံဵအလုိ ံ အသုဳဵျပုသူစာရငံဵျပုစုျခငံဵ 

မ့ာဵေဆာငံရး ံွပီဵ ေျမပုဳထု ံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံရပါ ယံ။  

 ထုိသိုပဴိုငံဆုိငံခးငဴံစာရငံဵမ့ာဵ၊ ေျမပဳုမ့ာဵထူေထာငံွပီဵမ္သာ ေျမင္ာဵ္ရနံေလျှော ံထာဵ 

လုိသူ  မိမိဆ ္ဴဒအရ သ ံဆိုငံရာ ွမို နဴယံလယံယာေျမစီမဳခန ဴံခးဲေရဵဴ္ငဴံ စာရငံဵအငံဵ ဦဵစီဵ 

ဌာန းငံ ေျမစာရငံဵပဳုစဳ (၁၀၅/ ၁၀၆)ေရဵ ူဵရနံေလျှော ံထာဵွပီဵေ ာဴ သ ံမ္ ံအခးနံအခ 

ေြ ဵေငးမ့ာဵ ို ေပဵသးငံဵရပါ ယံ။ ထုိေျမပဳုေရဵ ူဵွပီဵပါ   ဳဆိပံေခါငံဵ ပံ ထာဵေသာ 

ေလျှော ံလွှာ၊ ေရဵ ူဵထာဵေသာေျမပုဳ၊ အေဆာ ံအဦပုဳစဳဴ္ငဴံ အျခာဵလုိအပံေသာ စာရး ံ 

စာ မံဵမ့ာဵ ပူဵ းဲွ ပီဵ  ာယ ဳရ္ငံ ိုယံ ိုငံ မိမိဆ ္ဴဒသေဘာအရ ေ ာံလိေ ္တ ာံအရာရိ္ 

(ခဵုိငံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ) ထဳေလျှော ံထာဵရပါ ယံ။ 
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  ေ ာံလိေ ္တ ာံအရာရိ္  ေလျှော ံလွှာ ိုလ ံခဳလျှေငံ လုိအပံေသာ စုဳစမံဵစစံေဆဵမှု 

မ့ာဵျပုလုပံွပီဵ ေျမင္ာဵ္ရနံ (ေျမင္ာဵစာခ့ုပံ) ို ေလျှော ံထာဵသူသို ဴစာခ့ုပံခ့ုပံဆုိ ထု ံေပဵ 

ပါ ယံ။ ေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵရာ၌ ေလျှော ံထာဵသူအေနျဖငဴံ ေျမခးနံဒဏံေြ ဵမ့ာဵ 

ေပဵေဆာငံရနံရိ္ပါ  ဒဏံေြ ဵေပဵေဆာငံေစွပီဵ ေျမင္ာဵ္ရနံ ိုထု ံေပဵပါ ယံ။ 

  ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ ွမို နဴယံ(၅၅)ွမို နဴယံ၊ ွမို (ဴ၈၉)ွမို ၊ဴ ရပံ း ံ(၅၀၅)ရပံ း ံ၊ 

ေ ့ဵရးာအုပံစု (၁၅၆၇)အုပံစု၊ ေ ့ဵရးာ(၁၄၂၅၁)ရးာရိ္သညဴံအန ံ ွမို ေဴျမမ့ာဵ းငံ 

(၃၁၁)ရပံ း ံ၊ ဧရိယာ (၅၆၅၅၀.၄၀) ဧ  း ံစိ ံ  ိုငံဵ ာေဆာငံရး ံွပီဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ 

ေ ့ဵရးာေျမမ့ာဵ းငံ (၁၇၉)ရးာ၊ ဧရိယာ(၉၈၁၃.၀၁)ဧ အာဵ  း ံစိ ံ ုိငံဵ ာေဆာငံရး ံ 

ွပီဵျဖစံပါ ယံ။  

 ေ ့ဵရးာေျမမ့ာဵ းငံ ေျမင္ာဵ္ရနံထု ံေပဵဴုိငံေရဵအ း ံ ေ ့ဵရးာေျမ ိုငံဵ ာျခငံဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရရနံပုဳေငးျဖငဴံ ၂၀၁၅ ခုဴ္စံ းငံ ေ ့ဵရးာေပါငံဵ(၄၇)ရးာ၊ 

ဧရိယာေပါငံဵ (၇၁၂၂.၆၀)ဧ  ိုလညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ းငံ ေ ့ဵရးာေပါငံဵ (၄၇) ရးာ၊ 

ဧရိယာေပါငံဵ (၆၄၂၄.၁၃)ဧ  ုိလညံဵေ ာငံဵ ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံမ့ာဵ ထု ံေပဵဴိုငံခဲဴ 

ပါ ယံ။ ွမို ေဴျမ ိုငံဵ ာျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရရနံပုဳေငးျဖငဴံ  ွမို နဴယံ 

(၅)ွမို နဴယံ ုိ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ းငံ ရပံ း ံေပါငံဵ (၁၂)ရပံ း ံ၊ ဧရိယာေပါငံဵ (၈၃၆၅.၀၀)ဧ  

 ိ ု ိုငံဵ ာေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ 

  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငဴံ ွမို ေဴျမမ ုိငံဵ ာရေသဵသညဴံ ွမို မဴ့ာဵအာဵ  

ေျမ ိုငံဵ ာေရဵ ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉( ၆ လဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ) းငံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရဴနံပုဳေငး  ့ပံသနံဵ(၈၀)ျဖငံဴ ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ ေအဵသာယာွမို ၊ဴ ေရွှေညာငံ 

ွမို ၊ဴ မ ံမနံဵွမို နဴယံ၊ မုိငံဵဆ ံွမို နဴယံဴ္ငံဴ ပုဳပါ ့ငံွမို နဴယံမ့ာဵ ို  း ံစိပံ ိငုံဵ ာျခငံဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံခဲဴွပီဵေ ာဴ လာမညံဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ  ဴ  ရနံပုဳေငး  ့ပံသနံဵ(၁၀၀.၉၆) သနံဵျဖငဴံ  အငံေ ာွမို ၊ဴ ပငံေလာငံဵွမို နဴယံ၊ 

လငံဵေခဵွမို နဴယံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ၊ လာဵဵှိုဵွမို နဴယံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ၊ သီေပါွမို နဴယံ၊ ေနာငံခ့ို 

ွမို နဴယံ၊ မနံ ုဳွ မို နဴယံ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ၊ ဟုိပနံွမို နဴယံ၊ ခ့ငံဵေရွှေဟာံွမို မဴ့ာဵ ို လ့ာထာဵွပီဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ေျမင္ာဵ္ရနံဆိုသညံမ္ာ ၁၈၈၉ခုဴ္စံ၊ ျမနံမာဴိုငံငဳေ ာံအထ ံပိုငံဵ ေျမခးနံ 

လ ံစးဲဥပေဒအရ ျပဋ္ဌာနံဵသညံဴ နညံဵဥပေဒ ၃၈၊ ၅၁၊ ၅၁- ၊ ၆၃ ဴ္ငဴံ ေျမင္ာဵစာခ့ုပံ 

ထု ံေပဵရနံ သ ံမ္ ံထာဵသညဴံ ပဳုစဳမ့ာဵအရ  ွမို ေဴျမ/ ေ ့ဵရးာေျမမ့ာဵ ို  ာယ ဳရ္ငံ၏ 

သေဘာဆ ္ဴဒအရအသုဳဵျပုလုိသညဴံ နညံဵလမံဵအ ိုငံဵ ဴိုငံငဳေ ာံအစိုဵရ ိုယံစာဵ ေ ာံလိေ ္တ ာံ 

အရာရိ္ဴ္ငဴံ ေလျှော ံထာဵသူ ာယ ဳရ္ငံ ို ဴ ဴ္စံဦဵသေဘာ ူခ့ုပံဆိုသညံဴ စာခ့ုပံ စံရပံ 
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ျဖစံွပီဵ  ထိုသိုစဴာခ့ုပံခ့ုပံဆိုရာ၌  ့သငဴံသညဴံ အခးနံအခမ့ာဵ၊ ဒဏံေြ ဵေငးမ့ာဵ ို 

 ာယ ဳရ္ငံမ္ေပဵေဆာငံရပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ေျမင္ာဵ္ရနံအာဵ  ာယ ဳရ္ငံ၏ဆ ္ဴဒအရသာ 

ထု ံေပဵရသျဖငံဴ စီမဳခ့ ံေရဵဆးဲ၍ ေဆာငံရး ံေပဵပါ   ာယ ဳရ္ငံ၏ သေဘာဆ ္ဴဒဴ္ငဴံ 

 ို ံညီမှုမရိ္ျခငံဵမ့ာဵ၊ သ ံမ္ ံထာဵသညဴံ အခးနံအခမ့ာဵေပဵေဆာငံရနံသာ အခ ံအခဲမ့ာဵ 

ျဖစံေပ်လာဴိုငံပါ ယံ။  

 ဒါဴအျပငံ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒအရ ရးာေျမ/ ွမို ေဴျမ  စီမဳခန ဴံခးဲေရဵသညံ ဇယာဵ ၁ 

(ျပညံေထာငံစု ဥပေဒျပုစာရငံဵ) းငံပါဝငံသျဖငံဴ ွမို ေဴျမင္ာဵ္ရနံမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံျဖငဴံ 

ထု ံေပဵမညံဆုိပါ  ေ ့ဵရးာေျမင္ာဵ္ရနံမ့ာဵထု ံေပဵသ ဲဴသို ဴျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ

 ငံျပေဆာငံရး ံရမညံျဖစံပါ ယံ။ အခုလုိ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵ  ငံသးငံဵသညံဴ 

အဆိုသညံ အမ့ာဵျပညံသူအ ့ိုဵအ း ံ ျပညံနယံ၏ အခးနံဘဏ္ဍာေငးရရိ္ေရဵအ း ံ 

အလးနံေ ာငံဵမးနံေသာအဆို ျဖစံသညံဟု ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ယဳုြ ညံပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ အဖးဲ အဴေနျဖငံဴလညံဵ ေျမ ိုငံဵ ာျခငံဵ မျပုရေသဵသညံဴွမို ၊ဴ ရပံ း ံ 

မ့ာဵ ို ဦဵစာဵေပဵ အစီအစဲံအလုိ ံ ဴ္စံစဲံ ိငုံဵ ာေျမပုဳထု ံွပီဵ ေျမင္ာဵ္ရနံ ထု ံေပဵ 

ဴိုငံေရဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ေျမ ိုငံဵ ာွပီဵသညံဴွမို ၊ဴ ရပံ း ံမ့ာဵ းငံလညံဵ 

 ာယ ဳရ္ငံမ့ာဵ၏ဆဴ္ဒအရ ေျမင္ာဵ္ရနံ ေလျှော ံထာဵဴိုငံေရဵအ း ံ  ့ယံ ့ယံျပန ဴံျပန ဴံ 

သိရိ္ေအာငံ ေြ ညာျခငံဵ၊ အသိပညာေပဵျခငံဵမ့ာဵ ို  းနံဵအာဵေပဵ ေဆာငံရး ံသးာဵမညံ 

ျဖစံွပီဵ ေျမင္ာဵ္ရနံ ေလျှော ံထာဵလာသူမ့ာဵ ိုလညံဵ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴ ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒ 

မ့ာဵဴ္ငဴံအညီ ျမနံျမနံဆနံဆနံ ထု ံေပဵဴိုငံေရဵ စီစဲံေဆာငံရး ံသးာဵပါမညံ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ငံသးငံဵသညဴံအဆိုအာဵ မ္ ံ မံဵအျဖစံသာ 

ထာဵရ္ိသငဴံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ ဆငဴံ ရ္ငံဵလငံဵေဆးဵေဴးဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ သ ံဆိုငံရာျပညံနယံ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံ   အဆိုဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ မ္ ံ မံဵ ငံသငံဴေြ ာငံဵ အြ ဳျပုေဆးဵေဴးဵ 

သးာဵပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴ ၂၀၁၃ ခုဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၁၂၅ 

နညံဵဥပေဒခးဲ(ဆ)အရ အဆို ငံသးငံဵေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ  ေနာ ံ စံှ ိမံ 

ျပနံလညံေဆးဵေဴးဵဴိုငံပါ ယံ။  

 ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။    ေလဵစာဵရပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံေရာစိ ံပါ  ့နံဵမာခ့မံဵသာေစ 
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ေြ ာငံဵ ပထမဦဵစးာ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴအဆိုနဲပဴ ံသ ံွပီဵေ ာဴမ္ 

ဆ ံလ ံရ္ငံဵလငံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ အစိုဵရလ ံရိ္ 

  ံသစံစမ္ာ ရ ံ(၁၀၀)စီမဳ ိနံဵျဖငံဴ အခ့ို ေဴ ့ဵရးာဴ္ငဴံ ရပံ း ံေ းမ္ာ ေျမင္ာဵ္ရနံထု ံ 

ေပဵ ဲဴ စီမဳခ့ ံခ့ေဆာငံရး ံခဲဴ ာ ျပညံသူအ း ံမ့ာဵစးာ အထူဵေ ့ဵဇူဵ  ငံရိ္ပါ ယံ။ 

ျပညံသူမ့ာဵအေနနဲ  ဴ မိမိေနထုိငံ ဲေဴျမ း ံနဲ  ဴ မိမိပိုငံဆိုငံ ဲဴ ေျမ း ံမ့ာဵအေပ်မ္ာ 

္ရနံမလုိခ့ငံ ဲဴ ျပညံသူမရိ္ပါဘူဵ။ အမ္နံ  ယံ လ ံေ းေဴအာ ံေျခ ွမို နဴယံ၊ ခဵိုငံ 

အဆငဴံမ္ာ ေျမင္ာဵ္ရနံေလျှော ံဖို ဴ ျပညံသူေ းေဆာငံရး ံ ဲဴ ေနရာမ္ာမ့ာဵစးာ အခ ံအခဲရိ္ပါ 

 ယံ။ မလုိလာဵအပံ ဲဴ အ္ ိ ရာဵေ းလညံဵမ့ာဵစးာရိ္ေန ာ ို သ ိေပဵ မီဵေမာငံဵထုိဵ 

ျပခ့ငံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရရဲ  ဴ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈နဲ ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉မ္ာေ ာ 

အစိုဵရရဲ  ဴ ေမျှောံမ္နံဵခ့ ံမူဝါဒမ္ာဆုိရငံ စီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵအျပငံ SME 

စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵ ို  ူညီဖို ဴအွမဲလုိပါေန ာ ုိ ေ းရဴပါ ယံ။ လ ံေ းမဴ္ာဆိုရငံ 

SME စီဵပးာဵေရဵ လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵ ုိပဳဴပိုဵ ူညီဖိုဆဴို ာ အစိုဵရအေနနဲ  ဴ  အခ့ို ေဴသာွမို မဴ့ာဵမ္ာ 

SME စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵဵုဳဵမ့ာဵ ိုဖးငဴံ ယံလုိ ဴ သိရပါ ယံ။ ဒါေပမယံဴ ေအာ ံေျခအမ္နံ 

  ယံအလုပံလုပံ ဲအဴခါ ေျမင္ာဵ္ရနံ မေရွှမဴေျပာငံဵဴုိငံေသာ ေျမင္ာဵ္ရနံမရိ္ဘဲနဲ  ဴ

SME၏ စီဵပးာဵေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံမှု အ ူအညီမရဴိုငံပါဘူဵ။ ဒါ  ျွနံေ ာံ ို ဴ

အစိုဵရဘဏံမ္ာဘဲျဖစံျဖစံ၊ ပု ္္ဂလိ ဘဏံမ္ာျဖစံျဖစံ ္ရနံအာမခဳမထာဵဘဲနဲ  ဴဘယံဘဏံ မ္ 

ပဳဴပုိဵ ူညီမှုမရိ္ပါဘူဵ။ ဒါေြ ာငံဴအစိုဵရရဲ ျဴဖစံခ့ငံ ဲဴ စီဵပးာဵေရဵပဳဴပိုဵ ူညီမူဝါဒဟာ 

အမ္နံ  ယံအလုပံျဖစံေစခ့ငံ ယံဆုိရငံ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵရ္ငံျပညံသူေ းပိုငံဆုိငံ ဲဴ

ေျမေ း ို ္ရနံေ းထု ံေပဵဖို ဴ လုိအပံပါ ယံ။ ေအာ ံမ္ာဆိုရငံ ျပညံသူေ း  

္ရနံရရိ္ဖိုအဴွမဲလုိလုိှ ိုဵစာဵပါ ယံ။ အ္ ိ ရာဵမ့ာဵစးာရ္ိပါ ယံ။သိနံဵေလဵငါဵဆယံ

ေပဵွပီဵမ္  ရာဵမဝငံရ ာလညံဵရိ္ပါ ယံ။ ဒါ ုိ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ေ ့ာံျဖ ံခ့ငံပါ ယံ။ 

ွပီဵေ ာဴမ္ အဆိုရဲ  ဴ အပိုဒံ(၄)မ္ာ အဓိ  ငံသးငံဵ ာ  ဥပေဒ၊ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵနဲအဴညီ 

ေျမ္ရနံထု ံေပဵဴိုငံ ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံဴ္ငံဴ ေျမ း ံမ့ာဵ ို 

္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ ိုဵ ျခငံဵနဲ  ဴ စီမဳခ့ ံ စံရပံနဲ  ဴ ေဆာငံရး ံေပဵဖုိမဴ္ာ။ 

အ ယံ၍ ခုန  မဘိမံဵွမို နဴယံလုိမ့ိုဵ ဥပမာျပွပီဵေ ာဴ  းငံဵဆငံဵမ ိုငံဵ ာရေသဵ ာ 

 ိုေဴ ာဴ  ျွနံေ ာံ မေ ာငံဵဆိုပါဘူဵ။ ဥပေဒလုပံထဳုဵလုပံနညံဵအရ ထု ံေပဵဴိုငံ ဲဴ 

ေျမ း ံမ့ာဵ ိုသာ ေ ာငံဵဆိုအဆို ငံသးငံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ အဆိုနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴမ္ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ အစညံဵအေဝဵမ္ာ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ(၂)ေယာ ံ  ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵေ း ္ရနံနဲပဴ ံသ ံွပီဵေ ာဴမ္ ေမဵျမနံဵ 

ခဲဴ ာရိ္ပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴ ဒါဟာျပညံသူေ းအ း ံ အမ္နံ  ယံလုိအပံ ဲဴ လုိအပံခ့ ံ 
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လညံဵျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴ  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ ျပညံသူလုိဴအပံခ့ ံမ့ာဵ ို ျဖညံဴဆညံဵ 

ေပဵခ့ငံ ဲဆဴ ္ဴဒနဲအဴညီ  ငံသးငံဵ ဲအဴဆို ို   ျွနံေ ာံ လွှ ံေ ာံရဲ  ဴ အဆုဳဵအျဖ ံ ို 

ခဳယူလုိပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ အဆို ငံသးငံဵေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ  ၎ငံဵရဲ  ဴ အဆို ို 

အ ညံျပုေပဵဴုိငံဖိုအဴ း ံ လွှ ံေ ာံရဲ ဆဴ ္ဴဒ ခဳယူလုိပါေြ ာငံဵ  ငံျပလာ ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ အဴဲဒါေြ ာငဴံမလုိ ဴ အဆိုနဲစဴပံလ့ဲံဵွပီဵေ ာဴမ္  လွှ ံေ ာံရဲ အဴဆုဳဵအျဖ ံ 

ရယူဖိုအဴ း ံ ဒီ ေနညဴေနပုိငံဵမ္ာ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံ ဲဴ  ိုယံစာဵလ္ယံဦဵေရ ို 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵေ ာံမ ီ  စိစစံွပီဵေ ာဴမ္ ထပံမဳ ငံျပဖုိျဴဖစံပါ 

 ယံ။  

  ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။        (၁၄-၂-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ

မးနံဵလးပဲိုငံဵအခ့ိနံ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုမ္ာ ပ့ ံ း ံ ဲသဴူစုစုေပါငံဵ(၄)ဦဵ ပ့ ံ း ံ 

 ာ ိ ု ထပံမဳေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ေလာ ံ ုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေဘရငံနယံ(ခ) ဦဵခငံေမာငံလးငံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံ 

အ း ံ ေန ဴစံပုိငံဵခးငဴံ ငံထာဵပါ ယံ။ ဦဵေအာငံသနံဵထးဋံ၊ ေလာ ံ ိုငံွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံ 

အ း ံ ေန ဴစံပုိငံဵခးငဴံ ငံထာဵပါ ယံ။ ဦဵ ငံဝငံဵ၊  မုိငံဵယနံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ 

(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ေန ဴစံပုိငံဵ 

ခးငံဴ ငံထာဵပါ ယံ။ ဦဵအီဵရ္ာေမး၊ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁) ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိငုံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ေန ဴစံပိုငံဵခးငံဴ  ငံထာဵပါ 

 ယံ။ စုစုေပါငံဵ(၄)ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ မန ံ  ခးငဴံ ငံျပထာဵ ာ စုစုေပါငံဵ(၂၀)ဦဵျဖစံွပီဵ 

မးနံဵလးဲပိုငံဵမ္ာ(၄)ဦဵ ပ့ ံ း ံ ဲအဴ း ံ စုစုေပါငံဵ (၂၄)ဦဵျဖစံ ဲအဴ း ံ အစညံဵအေဝဵ ို 

  ံေရာ ံသူ စုစုေပါငံဵမ္ာ (၁၁၇)ဦဵ ျဖစံပါေြ ာငံဵဴ္ငဴံ မန ံပုိငံဵဴ္ငဴံ ေနလဴညံပိုငံဵ 

ပ့ ံ း ံသူ ခးငံဴ(၂၄)ဦဵအာဵ ခးငဴံအျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵဴုိငံပါရနံ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ စ ံခလု ံသုဳဵွပီဵ ဆ ္ဴဒျပုမ္ာျဖစံ ဲအဴ း ံ စ ံ ုိငံ ဲအဴဖးဲ  ဴ 

အဆငံသငံဴျဖစံရငံေျပာေပဵပါ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ၂၀၁၃ ခုဴ္စံ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၃၇၊ နညံဵဥပေဒခးဲ( )အရ အစညံဵအေဝဵသို ဴ

  ံေရာ ံ၍ ဆ ္ဴဒမဲေပဵသညံဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏ မ့ာဵရာဆဴ္ဒမဲျဖငဴံသာ 

ဆုဳဵျဖ ံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒီေနရာမ္ာ ဆ ္ဴဒမဲေပဵဖိုအဴ း ံ စ ံခလု ံ ို အသုဳဵျပုွပီဵ 

လျိှေုဝဴ္ ံမဲေပဵစနစံ ို  ့ငံဴသုဳဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴအေနနဲ  ဴ ဆ ္ဴဒမဲေပဵ 
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ဴိုငံြ ပါွပီလုိ ဴ ေြ ညာမ္သာ စ ံခလု ံ ို စ ငံအသုဳဵျပုဖုိ ဴ သ ိျပုေစလုိပါ ယံ။ 

ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ၊ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵစိုငံဵထးနံဵဉာဏံ ငံသးငံဵေသာအဆို ို 

အ ညံျပုရနံ သေဘာ ူပါ  ေထာ ံခဳဆဴ္ဒမဲေပဵ၍ အဆို ို အ ညံျပုရနံ သေဘာ 

မ ူပါ   န ဴံ း ံဆ ္ဴဒမဲေပဵရနံ ျဖစံပါ ယံ။ ေထာ ံခဳမဲမ့ာဵပါ  အဆိုသညံ အ ညံ 

ျဖစံွပီဵ  န ဴံ း ံမဲမ့ာဵပါ  အဆိုသညံ ျပညံနယံအဖးဲ အဴစညံဵဝငံ မ္ ံခ့ ံျပုသညဴံအ ိုငံဵ 

မ္ ံ မံဵ ငံမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ြ ာဵေနခလု ံလညံဵ အသုဳဵျပုလုိရဴပါ ယံ။ ခလု ံ 

အဝါျဖစံပါ ယံ။  

 ယခု ဆ ္ဴဒမဲေပဵဴုိငံြ ပါွပီ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

ေထာ ံခဳမဲ (၆၄)မဲ၊ ြ ာဵေနမဲ(၃)မဲ၊  န ဴံ း ံမဲ (၄၈)မဲ၊ မဲမေပဵ ာ (၂)မ ဲ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေထာ ံခဳမဲမ့ာဵသညံဴအ း ံ အဆိုသညံ အ ညံျဖစံေြ ာငံဵေြ ညာပါ ယံ။  

 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(  ိယေန)ဴ ရပံနာဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ ဆ ံလ ံ  ့ငံဵပမညံဴ ေနရဴ ံဴ္ငဴံ အခ့ိနံ ို ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။ ယခု ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (  ိယေန)ဴ ိ ု

ရပံနာဵပါမယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ ို ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊  ဒီဇငံဘာလ  ၁၇ ရ ံ( နလဂာေန)ဴ နဳန ံ (၁၀)နာရီ အခ့ိနံမ္ာ 

ဆ ံလ ံ ့ငံဵပမ္ာျဖစံေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ျပနံလညံထး ံခးာပါွပီရ္ငံ။ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  

ျပနံလညံထး ံခးာဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရင္ံ။ 
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ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴမ္ ံ မံဵ 

၁၃၈၀ျပညံဴဴ္စံ၊ န ံေ ာံလဆနံဵ ၁၀   ရ ံ 

၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ  ၁၇ ရ ံ 

[  နလဂာေန ဴ] 

 ေ ာငံှ ီဵွမို ရိ္ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵခနံဵမ းငံ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴ အစီအစဲံ ို 

နဳန ံ(၁၀) နာရီအခ့ိနံ၌ စ ငံ ့ငံဵပပါသညံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵ းငံ အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်နနံဵမိုခမံဵ၊ 

ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵ  လညံဵေ ာငံဵ၊  းဲဖ ံ 

အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်ဟနံသီဦဵ၊ ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ  လညံဵေ ာငံဵ ေဆာငံရး ံ 

ပါသညံ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါရ္ငံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ မြ ာမီအခ့ိနံအ းငံဵ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴအာဵ  ့ငံဵပျပုလုပံမညံ 

ျဖစံပါသျဖငံဴ  ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံမ့ာဵ သ ံမ္ ံထာဵေသာေနရာမ့ာဵ းငံ ေနရာယူေပဵြ  

ပါရနံ ေလဵစာဵစးာ ပနံြ ာဵအပံပါ ယံရ္ငံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ေနရာယူျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ က ေရာ ံလာပါွပီရ္ငံ။ 

 (ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌသညံ သ ံမ္ ံထာဵေသာ စငံျမငဴံေပ်သို ဴ

က ေရာ ံေနရာယူပါသညံ။) 

 အာဵလဳုဵထုိငံဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ  ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴ့ငံဵပ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴမ္ာ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံအရ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံ 

ခးငံဴရိ္ေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံစုစုေပါငံဵ(၁၄၁)ဦဵ ရိ္သညဴံအန ံ ဒီ ေန ဴ

အစညံဵအေဝဵ ို (၁၁၆)ဦဵ   ံေရာ ံပါ ယံ။ အစညံဵအေဝဵ ို    ံေရာ ံခးငံဴရိ္ေသာ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စုစုေပါငံဵ၏ ( ၈၂.၂၇% )ရိ္ွပီဵ   ံေရာ ံ ဲဴ  ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေရဟာ ထ ံဝ ံထ ံ ေ ့ာံလးနံ ဲဴအ း ံ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒပုဒံမ ၁၈၀( ) ဴ္ငဴံ 

ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၃၄(ခ) ိုအဴရ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံ 

ေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴအစီအစဲံေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(ခ)အရ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴ အစီအစဲံမ့ာဵ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵထဳ ှ ို ငံျဖန ဴံေဝထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျဖန ဴံေဝထာဵေသာ အစီအစဲံ 

အ ိုငံဵ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပျပုလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

အစညံဵအေဝဵမ  ံေရာ ံဴိုငံေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီမ္ ခးငံဴပနံြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄၄( )အရ ယေနအဴစညံဵအေဝဵ မ  ံေရာ ံဴိုငံ ဲဴ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအ း ံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵ 

ေ ာံမ ီ  ခးငံဴပနံြ ာဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမဴံစနံွမို နဴယံမဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။  ယေန ဴ  ့ငံဵပျပု 

လုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ     

(၁၇-၁၂-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ (စ ု ္ထ ေန)ဴမ္ာ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ိုယံစာဵ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁) 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵ 

ေ ာံမ ီ ဥ ္က ဋ္ဌျဖစံသူ  ျွနံေ ာံ ဦဵလငံဵေအာငံေဆး  ခးငံဴပနံြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

ယေန ဴ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ာ- 

(၁) ဗိုလံမ္ူဵှ ီဵလ္ဦဵ၊ လဳုျခုဳေရဵဴ္ငံဴ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ   ိုယံ ိုငံ 

ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၂)ရ ံ။ 

(၂) ေဒါ ံ ာညီညီေအာငံ၊ သယဳဇာ ဴ္ငံဴ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံဝနံှ ီဵ  

 ိုယံ ိုငံ ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၂)ရ ံ။ 

(၃) ေဒါ ံ ာထးနံဵလှိုငံ၊ အငံဵသာဵ ိုငံဵရငံဵသာဵ လူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ  

 ိုယံ ိုငံ ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၂)ရ ံ။ 

(၄) ဦဵေယာသပံ၊ လာဵဟူ ိငုံဵရငံဵသာဵ လူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ   ုိယံ ိုငံ 

ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၂)ရ ံ။ 

(၅) ဦဵခးနံဵေအဵေမာငံ၊  ယနံဵ ိငုံဵရငံဵသာဵ လူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ   ိုယံ ိုငံ 

ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငံဴ(၂)ရ ံ။ 

(၆) ဦဵသနံဵဝငံဵ၊ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

(၇) ဦဵသိနံဵေဇာံမိုဵ၊ ေညာငံေရွှွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

(၈) ဦဵေအာငံသနံဵထးဋံ၊ ေလာ ံ ိုငံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ 

ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

(၉) ဦဵေဇာံထးနံဵ၊  းမံဵလဳုွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

(၁၀) ဦဵေစာမူဵလာ၊ မုိငံဵ ုဳွ မို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ (ံ၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 
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  (၁၁) ဦဵခငံေမာငံ ငံဴ၊  ာခ့ီလိ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံ  

  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

  (၁၂) ဦဵစဳလးငံ၊ ဟိုပုဳဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၂)ရ ံ။ 

  ယခငံ  ခးငံဴပနံြ ာဵသျဖငဴံ လွှ ံေ ာံ  ခးငံဴျပုထာဵသူ (၁၃)ဦဵရ္ိွပီဵ ယေနခဴးငံဴပနံ 

ြ ာဵသူ (၁၂)ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူ မရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ယေနခဴးငဴံပနံြ ာဵသူ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၂၅)ဦဵအာဵ ခးငံဴအျဖစံသ ံမ္ ံ ခးငံဴျပုေပဵဴုိငံပါရနံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ေလဵစာဵစးာျဖငဴံ 

 ငံျပအပံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ခးငဴံပနံြ ာဵခ့ ံအာဵလဳုဵ ို ခးငံဴျပုပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံ 

ေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴ ို   ံေရာ ံခးငဴံရိ္ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံဦဵေရမ္ာ (၁၄၁)ဦဵ၊ ယခငံခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငံဴျပုထာဵသူ(၁၃)ဦဵ 

ယေနခဴးငဴံပနံြ ာဵသျဖငဴံ ခးငံဴျပုထာဵသူ (၁၂)ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ စုစုေပါငံဵခးငံဴျပုထာဵသူ 

(၂၅)ဦဵရ္ိွပီဵ ခးငံဴမဲဴပ့ ံ း ံသူမရိ္ပါ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄ (္)(၂)အရ ယခုလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵ 

လ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံရဲ  ဴ

အ ညံျပုခ့ ံရယူပါမယံ။ 

 ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု 

အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ို အ ညံျပုရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

   (သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။  

လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ)  

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ို အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာ 

ပါ ယံ။ 
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ြ ယံပးငဴံျပထာဵသညံဴ ေအာ ံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵ ုိ သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ သ ံဆုိငံရာျပညံနယံအဆငဴံ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ(၅)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ 

ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေျဖြ ာဵျခငံဵအစီအစဲံ စ ငံေဆာငံရး ံမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ ယခု ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၉)ဦဵ  ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ 

ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို သ ံဆုိငံရာ ျပညံနယံအဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵသးာဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ပထမဦဵစးာ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)မ္ ဦဵစုိငံဵမးနံဵလိနံ  ပထမေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)။       အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါ 

ခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ ုိ 

  ံေရာ ံလာြ ပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ 

အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵဴ္ငံဴ ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံ 

မ့ာဵအာဵလဳုဵ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာျခငံဵ၊  ိုယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစဳုြ ပါေစေြ ာငံဵ 

ဦဵစးာပဏာမ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ ံ(၁)မ ္ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ ျဖစံပါ ယံ။ 

  ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမဲဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေ ာဴ မုိဵနဲွမို နဴယံ၌ လျှေပံစစံဦဵစီဵဌာန၏ 

 ိစ္စဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ အေြ ာငံဵအရာ၊ ရညံေွှနံဵခ့ ံ(၃)ခ့ ံ ိုျဴဖငဴံ ေဆးဵေဴးဵ ငံျပသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ ျဖနံျဴဖူဵေရဵလုပံငနံဵ၏ ၁၂.၉.၂၀၁၃ 

ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ဘ-၈-ဌ/၃၃၅အရ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵေ ာ ံခဳရာ းငံ စနစံ  ့ 

မ္နံ နံစးာ ေ ာ ံခဳေရဵဟာ  ညံဆဲဥပေဒ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵဴ္ငံဴ မညီဘဲ အိမံသုဳဵမီ ာ 

(ဵိုဵဵုိဵမီ ာ)မ့ာဵ ုိ (၁) ယူနစံ (၇၅) ့ပံ ေပဵေဆာငံေနျခငံဵေြ ာငံဴ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ 

မ့ာဵစးာဆုဳဵ ှဵုဳဵခဲဴရပါ ယံ။ ၅.၄.၂၀၁၇ ရ ံေန ဴ မိုဵနဲွမို နဴယံ၊ လးိုငံေျမရပံ း ံ၊ ဝိဇ ာရယံ 

ဘုနံဵှ ီဵေ ့ာငံဵ းငံ မိုဵနဲွမို နဴယံလျှေပံစစံမ္ူဵမ္ ှ ီဵမ္ူဵ ့ငံဵပျပုလုပံေသာ အစညံဵအေဝဵ 

 းငံ အိမံသုဳဵမီ ာ (ဵိုဵဵိုဵမီ ာ) ုိ (၁)ယူနစံ (၃၅) ့ပံျဖငဴံ ျပနံလညံေျပာငံဵလဲျပငံဆငံ 

သ ံမ္ ံရနံ ရပံမိရပံဖ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ၊ ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၊ 

စညံပငံေ ာံမ ီဥ ္က ဋ္ဌ၊ အ းငံဵေရဵမ္ူဵ၊ အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ ွမို ေဴပ် (၅)ရပံ း ံ အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ 
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ဴ္ငဴံ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ၊ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံသူအာဵလဳုဵ (၁၅၅)ေယာ ံျဖငံဴ လ ံမ္ ံ 

ေရဵထုိဵအ ညံျပုခဲဴြ  ယံ။  

 အစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖ ံခ့ ံအရ ၆.၄.၂၀၁၇ ရ ံေနမဴ္စွပီဵ အိမံသုဳဵမီ ာ (ဵိုဵဵိုဵမီ ာ) 

 ိ ု (၁)ယူနစံ (၃၅) ့ပံ၊ လုပံငနံဵရ္ငံ Power မီ ာ ို (၁)ယူနစံ (၇၅) ့ပံျဖငဴံ စ ငံေပဵ 

ေဆာငံခဲဴရ ယံ။ ၁၀.၄.၂၀၁၇ ရ ံေနေဴရာ ံေ ာဴ (၁)ယူနစံ (၇၅) ့ပံ ို (၅)လအ း ံ 

 စံေပါငံဵ ညံဵ ျပနံလညံေ ာ ံခဳခဲဴသညံ ို သိရိ္ခဲဴရပါ ယံ။ ရညံေွှနံဵခ့ ံ(၂)အရ  

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ လငံဵေခဵခဵိုငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ ၂၁.၂.၂၀၁၇ ရ ံေန ဴ ၆၆/၁၁ ေ ဗးီ 

မိုဵနဲခးဲဵုဳမ္ ေမာ ံမယံွမို သုိဴ ဴဓာ ံအာဵေပဵေသာ ၁၁ေ ဗးီ ဓာ ံအာဵလုိငံဵ းငံ ဓာ ံလုိ ံ၍ 

ေသဆုဳဵသးာဵေသာ စိုငံဵစုိဵျပညဴံဝငံဵ  ိစ္စဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ ခဳုအဖးဲ စဴစံေဆဵခဲဴျခငံဵဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵဌာန 

မ ္ အျပစံေပဵအေရဵယူခဲဴျခငံဵမ့ာဵအေပ် အမှုမ္နံေပ်ေပါ ံေစေရဵအ း ံ ျပနံလညံစိစစံွပီဵ 

ေျဖရ္ငံဵေဆာငံရး ံေပဵပါရနံဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ  ေွှနံြ ာဵခ့ ံအရ ွမို မဴ္ူဵ/ ွမိုယဴာဵုဳဵမ့ာဵ းငံ 

ျပငံပပု္္ဂိုလံမ့ာဵအာဵ လုပံအာဵေပဵေစခိုငံဵျခငံဵမျပုရဟု ဦဵ/မ္ူဵ ဵုဳဵမ္ေွှနံြ ာဵထာဵသညံဟု 

သိရိ္ရပါ ယံ။ သုိျဴဖစံပါ၍ ေသဆုဳဵသူ စိုငံဵစုိဵျပညဴံဝငံဵသညံ လျှေစံစစံလုပံငနံဵလုပံ ိုငံျခငံဵ 

အေပ် ဓာ ံလုိ ံမှုျဖစံစဲံ းငံ ထိနံခ့နံထာဵေြ ာငံဵေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

 စးဲခ့ ံပဳုစဳျဖငဴံ စစံေဆဵရာ းငံ စးဲခ့ ံ C-Phase ဓာ ံအာဵှ ိုဵအာဵ Binding 

 ုပံရနံ ေျမျပငံမ္ လ္မံဵ ိုငံစဲံဓာ ံလုိ ံေသဆုဳဵမှုျဖစံပးာဵခဲဴျခငံဵဆုိသညဴံအခ့ ံ းငံ 

ေပ(၃၀)ေ ့ာံျမငံဴသညဴံ (၁၀)မီ ာ  းနံ ရစံ ိငုံ ုိ ေျမျပငံမ္လ္မံဵ Binding  ုပံယူသညဴံ 

အေနအထာဵျဖစံေနပါ ယံ။ အဆိုပါျဖစံဴိုငံေခ့မရိ္သညဴံအခ့ ံမ့ာဵအာဵ စစံေဆဵျခငံဵ 

မရိ္ျခငံဵအာဵျဖငံဴ ေသဆဳုဵသူ လုပံအာဵေပဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ မဴ္ ေဖာံထု ံစစံေဆဵျခငံဵအခ့ ံ 

 ိ ုေဖ့ာ ံဖ့ ံရနံ စစံေဆဵခဲဴသညံမ္ာ ထငံရ္ာဵပါ ယံ။ 

 ဦဵ/မ္ူဵ (ဓာ ံ/ျဖနံ)ဴ ဵဳုဵ၏ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ ရ ံေန ဴရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၆၇၉၅/ဝထ-၁ 

(စ့)ည ခ-၃/၂၀၁၆ အရ ဦသိနံဵထုိ ံဦဵအာဵ ေခ ္တ  းဲဖ ံ  ာဝနံခ့ထာဵျခငံဵသညံ 

မညံသူ ဴးငံ ာဝနံရိ္ပါသနညံဵ။ လုပံအာဵေပဵ စံဦဵအာဵ  ျွမံဵ ့ငံ-၃ ဝနံထမံဵ စံဦဵ  

ေစခိုငံဵခဴဲရာ းငံလညံဵ လုိငံဵအာဵ 3-Phase စလဳုဵ Earth ခ့ွပီဵမ္သာ ေဆာငံရး ံရမညံဟု 

ဌာနမ္ေွှနံြ ာဵထာဵေသာံလညံဵ  ျွမံဵ ့ငံ-၃မ္ လုိငံဵအာဵ အလး ံေစခိုငံဵျခငံဵ လုပံအာဵ 

ေပဵသညဴံ ျပငံပပု္္ဂိုလံျဖငဴံ လျှေပံစစံအသိ၊ သ ိ၊ ေွှနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအာဵ မသိရိ္ျခငံဵ 

 ိုေဴြ ာငံဴလညံဵ ဓာ ံလုိ ံေသဆုဳဵရပါ ယံ။ စစံေဆဵေရဵအဖးဲ မဴ္လညံဵ ဦဵသိနံဵထုိ ံ 

ဦဵအာဵ အေပ်ယဳစစံေဆဵထာဵေသာေြ ာငံဴ အေရဵယူမှု းငံ ပါဝငံခဲဴျခငံဵမရိ္ပါ။ မုိဵနဲွမို /ဴ 

မ္ူဵအေနျဖငဴံ ေြ ဵနနံဵ ငံရာ းငံ ခးဲဵုဳမှုဵဴ္ငံဴ  ိုငံပငံမှုမရိ္ျခငံဵ၊ အမှုျဖစံသညံဴ ေျမျပငံသုိ ဴ
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လညံဵ ခ့ ံခ့ငံဵေရာ ံရိ္ျခငံဵ မရိ္ဘဲ ဦဵသိနံဵထုိ ံဦဵ၏  ငံျပခ့ ံအရျဖငဴံသာ  စံဖ ံ 

သ ံေြ ဵနနံဵေပဵပုိခဴဲဴပါ ယံ။ ဒီအခ့ ံ ုိြ ညံဴျခငံဵအာဵျဖငဴံ မိုဵနဲွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ 

ဦဵခငံေမာငံေအဵဴ္ငံဴ ဦဵသိနံဵထုိ ံဦဵ ိုသဴညံ အျပစံမ္လွှ ံရနံ ပူဵေပါငံဵညှိ ှဴိုငံဵ ေဆာငံရး ံခဴဲ 

ေြ ာငံဵ ထငံရ္ာဵလ္ပါ ယံ။ 

 ရညံေွှနံဵခ့ ံ (၃) ၂၄.၄.၂၀၁၈ ရ ံေနစဴာအရ အငယံ နံဵအငံ့္ငံနီယာ -၂ 

(လျှေပံ/စ ံ)ဦဵေစာေအာငံ ိုဦဵ (၃၀၈၄၈၉)အာဵ မိုဵနဲွမို ဓဴာ ံအာဵခးဲဵုဳသို ဴ ေစလွှ ံေပဵပါရနံ 

 ိစ္စဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ၎ငံဵ ိစ္စဴ္ငဴံပ ံသ ံွပီဵ ဦဵေစာေအာငံ ုိဦဵဟာ 

၂၀၁၄ ခုဴ္စံ  ညံဵ   ာဝနံထမံဵေဆာငံခဲဴရသညံဟု ြ ာဵသိရွပီဵ (၄)ဴ္စံလဳုဵလဳုဵ 

ဓာ ံအာဵခးဲဵုဳသိုမဴေရာ ံရိ္ဘဲ လစာဴ္ငံဴ ေဒသစရိ ံမ့ာဵ ို ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ ပဲ 

ထု ံေပဵသညံဟုသိရပါ ယံ။  

 ထုိေဴြ ာငံဴ (၄)ဴ္စံလဳုဵလဳုဵ ာဝနံထမံဵေဆာငံျခငံဵမရိ္ဘဲ ၁၉.၂.၂၀၁၈ ရ ံေန ဴးငံ 

အငယံ နံဵအငံ့္ငံနီယာ SAE အဆငံဴသို ဴ ရာထူဵ ိုဵ သးာဵသညံဟု ြ ာဵသိရပါ ယံ။ 

ရာထူဵ ိုဵ ခ့ိနံအ းငံဵမ္ာလညံဵ ၁၉.၂.၂၀၁၈ ရ ံေနမ္ဴ မိုဵနဲွမိုသဴိုေဴရာ ံရိ္လာခဲဴပါ ယံ။ 

ေမဵျမနံဵလုိသညံမ္ာ အထ ံပါ ငံျပထာဵေသာ လျှေစံစစံဆိုငံရာဝနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ 

ေသာ  ိစ္စမ့ာဵ အမှုမ္နံေပ်ေပါ ံေစေရဵအ း ံ ဌာနခ့ငံဵခုဳအဖးဲ မဴ့ာဵ စစံေဆဵျခငံဵမျပုဘဲ 

လွှ ံေ ာံ(သို)ဴ အထူဵစုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵဖးဲ ဴွပီဵ စိစစံဴိုငံရနံအစီအစဲံရိ္/ မရိ္၊ ၄ငံဵ ိစ္စဴ္ငဴံ 

ပ ံသ ံေသာ အမှုမ့ာဵစ ငံစစံေဆဵရာ းငံ ပးငံဴလငံဵျမငံသာမှုရိ္ေစွပီဵ အမ့ာဵလူထု 

ေရ္ ေဴမ္ာ ံ းငံ စစံေဆဵေပဵရနံ အစီအစဲံရိ္/မရိ္၊ ဴုိငံငဳေ ာံ ေရရ္ညံအ ့ိုဵ ိုြ ညဴံွပီဵ 

အမှုမ္နံေပ်ေပါ ံေစေရဵအ း ံ  ိုငံြ ာဵေသာ ျပညံသူဝဴနံထမံဵမ့ာဵ၊ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ 

 ို ဴို မညံ ဲဴသို ဴ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံထာဵေြ ာငံဵ ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ ခငံဗ့ာဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လျှေစံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငံဴ စ ံမှုဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵရဲ္နံ စံလုဳ၊ လျှေစံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငံဴ စ ံမှုဝနံှ ီဵ။     အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါ။ 

ဒီ ေန ဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ ို   ံေရာ ံလာြ ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း 

ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ ဝဴငံဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ 

ှ ီဵမ့ာဵအာဵလုဳဵဴ္ငံဴ  း က ေရာ ံလာြ ေသာ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊ ေလဴလာသူ 

မ့ာဵအာဵလဳုဵ ိုယံစိ ံဴ္စျံဖာ  ့နံဵမာခ့မံဵသာပါေစေြ ာငံဵ၊ ဦဵစးာပဏာမ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

ပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ လျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငံဴ စ ံမှုဝနံှ ီဵ 
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 ာဝနံယူထာဵေသာ စိုငံဵရဲ္နံ စံလဳု ျဖစံပါ ယံ။ ယခု မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁) 

ဦဵစုိငံဵမးနံဵလိနံ ေမဵျမနံဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵ ို  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  

 လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မုိဵနဲွမို နဴယံ၌ ၂၁.၂.၂၀၁၇ ရ ံေနမ္ဴာ ၆၆/ ၁၁ေ ဗးီ မိုဵနဲခးဲဵုဳမ္ 

ေမာ ံမယံွမိုသဴို ဴ ဓာ ံအာဵေပဵေသာ ၁၁ ေ ဗးီဓာ ံအာဵလုိငံဵ းငံ ဓာ ံလုိ ံွပီဵေသဆဳုဵ 

သးာဵေသာ စိုငံဵစုိဵျပညဴံဝငံဵ  ိစ္စဴ္ငဴံပ ံသ ံွပီဵ စဳုခုဳအဖးဲ စဴစံေဆဵခဲဴျခငံဵဴ္ငံဴ ဝနံှ ီဵဌာနမ္ 

အျပစံေပဵအေရဵယူခဲဴျခငံဵမ့ာဵအေပ် အမှုမ္နံေပ်ေပါ ံေစေရဵအ း ံ ျပနံလညံစိစစံွပီဵ 

ေျဖရ္ငံဵေဆာငံရး ံေပဵပါရနံဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ေမဵခးနံဵ( )အရ အထ ံပါ ငံျပထာဵေသာ 

လျှေပံစစံဆုိငံရာ ဝနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံေသာ ိစ္စမ့ာဵ အမှုမ္နံေပ်ေပါ ံေစေရဵအ း ံ 

ဌာနခ့ငံဵစုဳခုဳအဖးဲ  ဴ မ့ာဵစစံေဆဵျခငံဵမျပုဘဲ လွှ ံေ ာံ သုိမဴဟု ံ အထူဵစုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵ 

အဖးဲ ဖဴးဲ ဴွ ပီဵ စိစစံဴိုငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံပ ံသ ံ၍ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မုိဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵ မိုဵနဲ ၆၆/ ၁၁ ေ ဗးီခးဲဵုဳဵမ္ ေမာ ံမယံွမို သုိဴ ဴ

ဓာ ံအာဵပိုလဴွှ ံထာဵေသာ ၁၁ေ ဗးီဓာ ံအာဵလုိငံဵ းငံ ဓာ ံလုိ ံေသဆဳုဵခဲဴေသာ 

စိုငံဵစုိဵျပညဴံဝငံဵ (၂၅)ဴ္စံ ေသဆဳုဵျခငံဵ ိစ္စဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ လျှေပံစစံဴ္ငံဴစးမံဵအငံဝနံှ ီဵဌာန၊ 

လျှေပံစစံဓာ ံအာဵျဖနံျဴဖူဵေရဵလုပံငနံဵ၏ ၂၂.၂.၂၀၁၇ ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ၊ ၈၂၉/ ဝထ -၃ 

(စ)/ ၂၀၁၇ျဖငဴံ ဌာနဆိုငံရာစုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ  ဴ ဖးဲ စဴညံဵ၍ အမှုမ္နံေပ်ေပါ ံေစေရဵ 

အ း ံ ဴိုငံငဴဳဝနံထမံဵနညံဵဥပေဒဴ္ငံဴအညီ စဳုစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ မဴ္ စစံေဆဵခဲဴပါ ယံ။ 

ဓာ ံလုိ ံေသဆုဳဵမှု းငံ ဴိုငံငဴဳဝနံထမံဵနညံဵဥပေဒဴ္ငဴံအညီ ေဆာငံရး ံခဲဴသျဖငဴံ လွှ ံေ ာံ 

သိုမဴဟု ံ အထူဵစုဳစမံဵစစံေဆဵေရဵအဖးဲ  ဴဖးဲ စဴညံဵစိစစံရနံ အစီအစဲံမရိ္ပါ။  

 ေမခးနံဵခးနံဵ(ခ)အရ အဆိုပါဓာ ံလုိ ံမှုျဖစံစဲံဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ ဌာနဆုိငံရာ စဳုစမံဵ 

စစံေဆဵေရဵအဖးဲ ၏ဴ ေဖာံထု ံ ငံျပမှု အစီရငံခဳစာအရ  ာဝနံရိ္သူ ဓာ ံအာဵခးဲဵဳုမ္ူဵဴ္ငံဴ 

လုိငံဵဝနံထမံဵ ိုအဴာဵ လျှေပံစစံဴ္ငံဴစးမံဵအငံဝနံှ ီဵဌာန၊ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ ျဖနံျဴဖူဵေရဵ 

လုပံငနံဵ၏ ၂၀.၆.၂၀၁၇ ရ ံစးဲပါအမိနံေဴြ ာံျငာစာအမ္ ံ (၁၅၂/၂၀၁၇) ဴ္ငဴံ ၁၄.၆.၂၀၁၇ 

ရ ံစးဲပါဵဳုဵအမိနံစဴာအမ္ ံ (၃၆၂/ဝထ-၄)အရ ဵုဳခးဲမ္ူဵအာဵ ဝနံထမံဵအျဖစံမ္ ထု ံပစံျခငံဵ 

ျပစံဒဏံဴ္ငံဴ လုိငံဵဝနံထမံဵအာဵ ရာထူဵ စံဆငဴံေလျှောဴခ့ျခငံဵ ျပစံဒဏံမ့ာဵျဖငဴံ အေရဵယူ 

ေဆာငံရး ံခဲဴျခငံဵအာဵ ဴိုငံငဳဴဝနံထမံဵနညံဵဥပေဒ အခနံဵ(၁၈)အ ိုငံဵ အေရဵယူေဆာငံရး ံ 

ခဲဴသျဖငဴံ လူထုေရ္ ေဴမ္ာ ံ းငံ စစံေဆဵေပဵရနံ အစီအစဲံမရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ေမဵခးနံဵ(္) းင ံ

ဴိုငံငဳေ ာံေရရ္ညံအ ့ိုဵ ို ြ ညဴံွပီဵအမှုမ္နံ ေပ်ေပါ ံေစေရဵအ း ံ  ိုငံြ ာဵေသာ 

ျပညံသူဝဴနံထမံဵမ့ာဵ၊ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ ို မညံ ဲဴသို ဴ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံထာဵသညံ ို 

သိရိ္လုိပါ ဲဴ ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵွပီဵ ဴိုငံငဳေ ာံေရရ္ညံအ ့ိုဵ ိုြ ညံဴွပီဵ အမှုမ္နံ 
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ေပ်ေပါ ံေစေရဵ  ိုငံြ ာဵေသာ ျပညံသူဝဴနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ မညံသူ ဴိုမဆုိ 

ဥပေဒအရာ းငံ  နံဵ ူညီမျှေ အခးငံဴအေရဵရရိ္ေစရမညံ။ ထုိအဴျပငံ ဥပေဒအ ာအ းယံ 

 ိုလညံဵ  နံဵ ူညီမျှေစးာ ရယူပိုငံခးငဴံေပဵရမညံဟု ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒအခနံဵ (၈)၊ ပုဒံမ 

၃၄၇  းငံ ဖးငံဴဆိုထာဵပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ  

ဒု ိယေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)။    ဆ ံလ ံေမဵျမနံဵမယဴံ 

ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵနဳပါ ံ(၂) ေ ာဴ မိုဵနဲေဒသ ုိ စ ငံ ညံေထာငံထာဵေသာ  ာလမ္ာ 

ဘီစီ(၅၀၀)ျဖစံွပီဵ ပထမမုိဵနဲွမို ၊ဴ ဒု ိယမိုဵနဲွမို ၊ဴ   ိယမိုဵနဲွမို  ဴ ဟူ၍ေနရာသုဳဵေနရာျဖငဴံ 

ေရွှ ေဴျပာငံဵ ညံေထာငံထာဵေသာ ွမို ဴစံွမို ျဴဖစံပါ ယံ။ မိုဵနဲွမို  ဴ သမုိငံဵ ုိလညံဵ ျပုစု 

ထာဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ မုိဵနဲွမို  ဴ သမုိငံဵမ္ ံ မံဵအရ ေရ္ဵစာေပပုရပို ံမ့ာဵ းငံ ေခ ံေဟာငံဵ 

ရ္မံဵစာဴ္ငဴံျပုစုေရဵသာဵထာဵေသာ မိုဵနဲွမို ရဴာဇဝငံမ္ာ ဒ ာရီဆနံေသာ အျဖစံအပ့ ံမ့ာဵဴ္ငဴံ 

ေရာေထးဵေနွပီဵ ေဒဝီ(၁၂)ပါဵဴ္ငံဴ ဆ ံစပံပ ံသ ံေနေသာ သမုိငံဵရာဇဝငံ ျဖစံပါ ယံ။ 

ယခုေရဵသာဵေဖာံျပအပံေသာ မိုဵနဲွမိုသဴမုိငံဵမ္ာ ယငံဵဒ ာရီဆနံေသာ သမုိငံဵ ုိ ခ့နံလ္ပံ၍ 

စုေဆာငံဵရရိ္သမျှေေသာ မ္ ံ မံဵအခ့ ံအလ ံမ့ာဵ ို အေျခခဳွပီဵ ျပုစုေရဵသာဵထာဵေသာ 

သမုိငံဵျဖစံပါ ယံ။  

 မိုဵနဲွမို နဴယံသညံ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ) းငံ  ညံရိ္ွပီဵ ဧရိယာစ ုရနံဵမိုငံေပါငံဵ 

(၇၄၈.၅၈)  ့ယံဝနံဵွပီဵ ပငံလယံေရမ့ ံဴ္ာျပငံအထ ံ အျမငံဴေပ (၃၁၇၉) ရိ္ပါ ယံ။ 

အစဲံအလာမ္ ံ မံဵမ့ာဵအရ မိုဵနဲွမို ဴို ျမ ံစးာဘုရာဵ ပရိနိဗ ာနံစဳေ ာံမူွပီဵေနာ ံ အဴ္စံ 

(၄၀)ျပညဴံ၊ ဘီစီ(၅၀၀) ခုဴ္စံ းငံ စဝံေ ့ာ ဟုအမညံရေသာသူသညံ  ေပါငံဵလဆနံဵ 

(၁၅)ရ ံ၊ ဗုဒ္ဓဟူဵေန ဴနဳန ံ စံခ့ ံ ီဵအခ့ိနံ းငံ ေနာ ံလုိ ံေနာ ံပါ လူအငံအာဵ(၃၀၀) 

ဴ္ငဴံ စ ငံ ညံေထာငံသညံဟု ဆုိပါ ယံ။ စ ငံ ညံေထာငံေသာ မိုဵနဲွမို၏ဴ အ ့ယံ 

အဝနံဵမ္ာ အေရ္အဴေနာ ံ ာ (၄၅၀)၊ ေ ာငံေျမာ ံ ာ (၄၅၀)ရိ္သညံဟု ဆို ယံ။ 

ွမို ဴဵ ိုဵအျမငံဴ (၁၀)ေ ာငံ၊ ွမို ဴဵ ိုဵအထူထု(၅) ေ ာငံဴ္ငံဴ ွမို ဴဵ ိုဵအု ံျမစံ(၂)ေ ာငံ၊  ့ုဳဵ 

အ ့ယံေ ာငံ(၃၀)ဴ္ငဴံ  ့ုဳဵအန ံ(၉)ေ ာငံရိ္ေြ ာငံဵ ိုလညံဵ မ္ ံ မံဵ ငံထာဵ 

ပါသညံ။ ွမို ဴဳခါဵ (၆)ေပါ ံထာဵရ္ိွပီဵ ဗုိလံထူ (၆၀)၊ ဆငံ (၁၀)ေ ာငံ၊ ျမငံဵအေ ာငံ 

(၅၀၀)ျဖငဴံ စဝံေ ့ာမ္  ပံစ ငံဖးဲ စဴညံဵေြ ာငံဵ ေဖာံျပထာဵပါ ယံ။ ေနာ ံပုိငံဵ းငံ 

မိုဵနဲ၏ နယံမ္ာ  ျဖညံဵျဖညံဵ ့ယံဝနံဵလာွပီဵ အေရ္ဘဴ ံ းင ံသဳလးငံျမစံအထိ၊ အေနာ ံ 

ဘ ံ းငံ မိုငံဵစိ ံနယံဴ္ငံဴ မိုငံဵပးနံနယံ၊ ေ ာငံဘ ံ းငံမုိငံဵပနံဴ္ငံဴ ေမာ ံမယံနယံ၊ 
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ေျမာ ံဘ ံ းငံ လဲခ့ာဵနယံဴ္ငံဴ  ့ိုငံဵခမံဵနယံမ့ာဵအထိ  ့ယံဝနံဵေြ ာငံဵ ေဖာံျပထာဵ 

ပါ ယံ။ မုိဵနဲွမိုအဴ းငံဵ းငံလညံဵ ေစ ီေ ာံ(၄)ဆူဴ္ငဴံ ဘုနံဵေ ာံှ ီဵ ေ ့ာငံဵ(၈) 

ေ ့ာငံဵ ညံထာဵ ိုဵ းယံေြ ာငံဵပါရိ္ပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ စဝံေ ့ာသညံ လး ံလပံေသာ 

မိုဵနဲနယံပယံေဒသ၏ပထမဆုဳဵေသာမငံဵဆ ံျဖစံခဲဴပါ ယံ။TWENTIETH  CENTURY 

IMPRESSONS  OF BURMA စာအုပံ းငံ စာေရဵဆရာှ ီဵ Arnold Wright  

ေရဵသာဵျပုစုထာဵပါ ယံ။ 

  မိုဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵ ဘုနံဵေ ာံှ ီဵေ ့ာငံဵ (၄၄)ေ ့ာငံဵရိ္ွပီဵ၊ အဓိ ေစ ီ (၄၇)ဆ ူ

အပါအဝငံ ေစ ီအဆူေပါငံဵ (၄၁၂)ဆ ူ  ညံရိ္ပါ ယံ။ ထုိေစ ီမ့ာဵသညံ ေခ  ံ

အဆ ံဆ ံ  မိုဵနဲ ိုအုပံခ့ုပံေသာ ေစာံဘးာဵမ့ာဵ ညံေဆာ ံလ္ူဒါနံဵ ခဲဴေသာ 

ေစ ီမ့ာဵျဖစံြ ွပီဵ၊ အခ့ို ေဴစ ီမ့ာဵ ို ျပနံလညံျပုျပငံမးမံဵမဳထာဵေသာံလညံဵ ျပုျပငံမးမံဵမဳ 

မှုမရိ္ဘဲ န္ိုအေနအထာဵအ ိုငံဵရိ္ေနေသာ ေစ ီမ့ာဵ၊ ွပို ့ပ့ ံစီဵေနေသာ ေစ ီမ့ာဵစးာ ုိ 

ယေန ဴိုငံဖူဵေ း ဴဴ ိုငံပါ ယံ။ ဝနံှ ီဵဌာန၏ မူဝါဒမ့ာဵျဖစံသညဴံ ဟို ယံဴ္ငဴံ ခရီဵသးာဵ 

လာေရဵဝနံှ ီဵဌာနသညံ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၊ ဧွပီလ ၁ ရ ံေန ဴ ယခုအစိုဵရသစံ ာဝနံယူသညဴံ 

အခ့ိနံမ္စ၍ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵအ း ံ မူဝါဒ (၆)ရပံ ို ခ့မ္ ံအေ ာငံ 

အထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ေန ာ ို ေလဴလာေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။  

 ဟို ယံလုပံငနံဵဴ္ငံဴ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို ဴိုငံငဳေ ာံအ း ံ ဴုိငံငဳျခာဵေငးရ္ာေဖး 

ေပဵသညဴံ အေရဵှ ီဵေသာ စီဵပးာဵေရဵ ဏ္ဍ စံခုျဖစံေစေရဵ၊ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵေရရ္ညံ 

 ညံ ဳေဴရဵအ း ံ  ိုငံဵရငံဵသာဵအာဵလဳုဵ ို၏ဴ ယဲံေ ့ဵမှုအေမးအဴ္စံမ့ာဵ ဓေလဴထဳုဵစဳ 

မ့ာဵ၊ ေရေျမေ ာေ ာငံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံမ့ာဵ ုိ ထိနံဵသိမံဵေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵ၊ ဟုိ ယ ံ

ဴ္ငဴံ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ဏ္ဍ  ိုဵ  ံ ့ယံျပနံေဴအာငံ ေဆာငံရး ံျခငံဵျဖငဴံ ျပညံသူမ့ာဵ 

၏ လူမှုစီဵပးာဵေရဵဘဝမ့ာဵ ဖးဳွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဴ္ငံဴ ပု္္ဂလိ  ဏ္ဍဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံ လာေစေရဵ၊ 

ဴိုငံငဳ  ာဴ္ငံဴ ေဒသ းငံဵခ့ုပံဆိုထာဵေသာ သေဘာ ူစာခ့ုပံမ့ာဵ ို ဴိုငံငဳ၏အ ့ိုဵ 

စီဵပးာဵဴ္ငံဴယ္ဲံ၍   ံစးမံဵသမျှေ အေ ာငံထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံေရဵ၊ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ 

 ညံေဆာ ံရာ းငံ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵ ဏ္ဍအေနျဖငဴံ ပါဝငံျဖညဴံဆညံဵ အ ့ိုဵျပုေရဵ၊ 

ေရရ္ညံ ညံ ဳခဴိုငံွမဲွပီဵ အမ့ာဵပါ၀ငံမှုရိ္ေသာ  ာဝနံသိခရီဵသးာဵလုပံငနံဵ ေဖာံေဆာငံေရဵ 

ဆိုသညဴံ အခ့ ံ ိုျဴဖငဴံ မိုဵနဲွမို ဴိုလညံဵ ေရ္ဵေဟာငံဵသမိုငံဵွမိုအဴျဖစံ အသိအမ္ ံျပုေပဵျခငံဵ 

ဴ္ငဴံ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳွဖိုဵ ိုဵ  ံေသာ ွမိုအဴျဖစံ  ူညီေဆာငံရး ံေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ 

မရိ္ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ သ ံဆုိငံရာ၀နံှ ီဵ ို ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  
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 ဥ ္က ဋ္ဌ။  စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵစိုဵေးနံလဴးငံ(ခ)ဦဵစိုဵှ ီဵ၊ စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံအေပါငံဵ 

စိ ္တ သုခ၊  ာယသုခ၊ ဴ္စံျဖာေသာသုခဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာပထမ္ါရဝျပု ဴှု ံခးနံဵ 

ဆ ံသအပံပါ ယံ။ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵစုိငံဵမးနံဵလိနံရဲ  ဴ ေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵေ ာဴ  ျွနံေ ာဴအေနနဲ  ဴ ျပနံလညံေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  

 မိုဵနဲွမို နဴယံအာဵ ေရ္ဵေဟာငံဵသမိုငံဵဝငံွမိုအဴျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵေရဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ 

သာသနာေရဵဴ္ငံဴ ယဲံေ ့ဵမှုဝနံှ ီဵဌာန၊ ေရ္ဵေဟာငံဵသုေ သနဴ္ငံဴ အမ့ိုဵသာဵျပ ုိ ံ 

ဦဵစီဵဌာနအေနျဖငဴံ ဗိ ဴိုဵ၊ ဟနံလငံဵ၊ သေရေခ ္တ ရာစသညံဴ ပ့ူွမို ေဴဟာငံဵ (၃)ွမိုအဴာဵ 

 မ္ဘာဴအေမးအဴ္စံ စာရငံဵဝငံအျဖစံ ေဆာငံရး ံခဴဲွပီဵ ပု္ဳွမို ေဴဟာငံဵဴ္ငဴံ ေျမာ ံဦဵွမို ေဴဟာငံဵ 

(၂)ွမိုအဴာဵ  မ္ဘာဴအေမးအဴ္စံ စာရငံဵဝငံျဖစံေရဵအ း ံ စီမဳေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ေသာံလညံဵ 

အျခာဵမညံသညဴံ ေရ္ဵေဟာငံဵွမို ုိဴမ္ “ေရ္ဵေဟာငံဵသမုိငံဵဝငံွမို”ဴအျဖစံ သ ံမ္ ံေဆာငံရး ံ 

ေပဵျခငံဵမရိ္ပါသျဖငဴံ မုိဵနဲွမိုအဴာဵ ေရ္ဵေဟာငံဵသမိုငံဵဝငံွမိုအဴျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵပါရနံ 

အစီအစဲံ မရိ္ေသဵပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

 မိုဵနဲ ဴွမိုအဴာဵ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေသာ ွမို ျဴဖစံေပ်ေရဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ 

ဟို ယံဴ္ငံဴခရီဵသးာဵေွှနံြ ာဵမှုဦဵစီဵဌာန၊ ေ ာငံှ ီဵဵုဳဵမ္ ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ ဦဵေဆာငံေသာ 

အဖးဲ သဴညံ ၁၉.၉.၂၀၁၈ ရ ံေန ဴးငံ မုိဵနဲွမိုသဴိုသဴးာဵေရာ ံခဲဴွပီဵ ေျမျပငံ းငံဵဆငံဵစိစစံခဲဴရာ 

စိစစံခ့ ံမ့ာဵအရ မိုဵနဲွမိုအဴာဵ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေသာ ွမို  ဴ သုိမဴဟု ံ ခရီဵစဲံ 

ေဒသသစံအျဖစံ ေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ေအာ ံပါအခ့ ံမ့ာဵ ေဆာငံရး ံရမညံျဖစံပါ ယံ။  

 ( ) လ ံရိ္ ညံဵခိုခနံဵမ့ာဵသညံ ဟုိ ယံဴ္ငဴံခရီဵသးာဵလာေရဵဝနံှ ီဵဌာန၏  

  စဳသ ံမ္ ံခ့ ံဴ္ငဴံ  ို ံညီမှုမရိ္သျဖငဴံ  ညံဵခုိခနံဵမ့ာဵအာဵ အဆငဴံျမှငံဴ ငံ  

  ျခငံဵေဆာငံရး ံရနံ။  

 ( ခ) လာေရာ ံလညံပ ံေသာ ဧညံဴသညံမ့ာဵအာဵ ဝနံေဆာငံမှုျပညံဴဝစးာေပဵဴိုငံရနံ  

  အ း ံ ဟုိ ယံဆိုငံရာဝနံေဆာငံမှု သငံ နံဵဴ္ငံဴေဒသ းငံဵ လုိ ံလဳ  

  ရ္ငံဵလငံဵျပသဴုိငံမညဴံ ေဒသခဳလူငယံမ့ာဵအာဵ ေဒသဆုိငံရာဧညံဴလမံဵေွှနံ  

  သငံ နံဵမ့ာဵ   ံေရာ ံဴိုငံေရဵ ေဆာငံရး ံရနံ။  
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( ္) မိုဵနဲွမို ရိ္ဴ သးာဵေရာ ံလညံပ ံဴိုငံေသာ ေစ ီပုထုိဵမ့ာဵ၊ ေရ္ဵေဟာငံဵ 

ဘုနံဵေ ာံှ ီဵေ ့ာငံဵ၊ အငံဵမ့ာဵ၊ ္ူမ့ာဵစသညံ ို၏ဴ ေနရာ စံခုခ့ငံဵစီ၏ 

သမုိငံဵေြ ာငံဵမ့ာဵ၊ ရာဇဝငံမ့ာဵ ို ျပုစုေဆာငံရး ံရနံ။ 

(ဃ) ွမိုအဴ းငံဵရိ္သးာဵလာလညံပ ံရနံ ေနရာမ့ာဵရ္ိ ဆိုငံဵဘု ံမ့ာဵ၊  မ ညံဵမ့ာဵ 

 းငံ ရ္မံဵဘာသာျဖငဴံ ေရဵသာဵထာဵသျဖငဴံ ျမနံမာ၊ အ္ဂလိပံဘာသာမ့ာဵျဖငဴံ 

လညံဵ ေရဵသာဵဴိုငံေရဵေဆာငံရး ံရနံ။ 

( င) မိုဵနဲွမိုအဴ းငံဵရိ္ ခရီဵသးာဵမ့ာဵအ း ံ အမ္ ံ ရပစ္စညံဵမ့ာဵ ဝယံယူဴိုငံရနံ 

အ း ံ ေဒသထး ံလ ံမှုလုပံငနံဵ လုပံ ိုငံသူမ့ာဵအာဵ လုိအပံေသာ မးမံဵမဳ 

သငံ နံဵမ့ာဵေပဵရနံ။ 

( စ) မိုဵနဲွမို ခဴရီဵစဲံေဒသအ း ံ ဧညံဴသညံမ့ာဵလာေရာ ံေရဵ ခရီဵသးာဵ ုမ္ပဏီမ္ 

 ာဝနံရိ္ပု ္္ဂိုလံမ့ာဵပါဝငံေသာ FAM Trip ဖိ ံြ ာဵေရဵေဆာငံရး ံရနံ။ 

(ဆ) FAM Trip ေစလွှ ံွပီဵမ္သာ ခရီဵစဲံေဒသအာဵ စ ငံေရာငံဵခ့ေဆာငံရး ံ 

ရနံ။ 

လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံသညံ ရ္မံဵျပညံနယံရဲ ပံဖးဲ မ္ဴူဵဵုဳဵ၏ ၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ရ ံစး ဲ

ပါစာအမ္ ံ၊ ၁၀၀၂(၃)/၁၁၀/ဦဵ ၁ အရ ဴိုငံငဳျခာဵသာဵခရီဵသးာဵဧညံဴသညံမ့ာဵအာဵ ွမို ေဴပ် 

 းငံသာခးငဴံျပုွပီဵ ွမို နဴယံအ းငံဵသို ဴသးာဵေရာ ံလညံပ ံရာ းငံ ခးငဴံျပုခ့ ံေ ာငံဵခဳရမညံဴ 

နယံေျမ းငံပါဝငံေနသျဖငဴံ ဧညဴံသညံမ့ာဵလးယံ ူစးာလညံပ ံဴိုငံရနံအ း ံ  နံသဴ ံ 

နယံေျမမ့ာဵေျဖေလ့ာဴေပဵရနံ လုိအပံမညံျဖစံပါ ယံ။ ထုိအဴျပငံဴိုငံငဳျခာဵသာဵ ခရီဵသးာဵ 

ဧညံဴသညံမ့ာဵအာဵ ေ ာငံှ ီဵ-  ့ိုငံဵ ုလဳမံဵ စံေလျှော ံ းငံ ဟုိပုဳဵွမို နဴယံအထိသာ 

သးာဵလာခးငံဴျပုွပီဵ ၎ငံဵထ ံေ ့ာံလးနံသးာဵလာလုိပါ  ျပညံေထာငံစုအဆငံဴအထိ ခးငဴံျပုခ့ ံ 

ေ ာငံဵခဳေနရသျဖငဴံ ေျဖေလ့ာဴေပဵရနံလုိအပံမညံျဖစံပါ ယံ။ သိုမဴ္သာ ခရီဵသးာဵမ့ာဵ 

အလးယံ  ူသးာဵလာဴိုငံမညံျဖစံပါ ယံ။ အထ ံပါေျဖေလ့ာဴရနံ လုိအပံခ့ ံ (၂)ခုမ္ာ 

မိုဵနဲွမို ခဴရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵအ း ံ အလးနံအေရဵှ ီဵေသာ အခ့ ံမ့ာဵျဖစံပါ ယံ။  

သိုျဴဖစံပါ၍ မိုဵနဲွမိုအဴာဵ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေသာ ွမိုအဴျဖစံေဆာငံရး ံ 

ဴိုငံရနံ အထ ံ းငံေဖာံျပထာဵခဲဴေသာ အခ့ ံမ့ာဵအာဵ ျဖညဴံဆညံဵေဆာငံရး ံွပီဵမ္သာလျှေငံ 

ဴိုငံငဳျခာဵသာဵခရီဵသးာဵ ဧညံဴသညံမ့ာဵအ း ံ အဆငံေျပေခ့ာေမး မဴှုရိ္ဴိုငံမညံျဖစံွပီဵ မုိဵနဲွမို  ဴ

၏ ခရီဵသးာဵလုပံငနံဵလညံဵ စနစံ  ့ျဖငဴံ ပိုမုိေ ာငံဵမးနံလာမညံျဖစံေြ ာငံဵ ျပနံလညံ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိ ုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  
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 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ပငံဵ ယွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵညီညီ(ခ) 

ဦဵညီေလဵခ့မံဵ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵ၊ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။ ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ ဆ ံသအပံပါ ယံ။  

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ) ဦဵညီေလဵခ့မံဵျဖစံပါ ယံ။ ဒီ ေန ဴ ေမဵခးနံဵ ို  ို ံဵုိ ံ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ ွမို နဴယံအသီဵသီဵ းငံ အသ ံထငံရ္ာဵေနထုိငံလ့ ံရိ္ေသာ 

အသ ံ (၈၀)ဴ္စံဴ္ငဴံအထ ံ သ ံှ ီဵရးယံအုိ  ့ာဵ/မ မညံမျှေရိ္ွပီဵ ၎ငံဵ ို၏ဴ ့နံဵမာေရဵ၊ 

စာဵဝ ံေနေရဵအ း ံ မညံသိုစဴီမဳေဆာငံရး ံေပဵေနေြ ာငံဵဴ္ငံဴ မညံသညံဴွမို နဴယံမ့ာဵ းငံ 

လူအုိဵုဳရိ္ွပီဵ၊ လူအုိမညံမျှေရိ္ေြ ာငံဵဴ္ငံဴ လူအုိဵုဳမရိ္ေသာ ွမို နဴယံမ့ာဵ းငံ  လူအုိဵုဳျပုလုပံေပဵ 

ရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ ို အမ့ာဵျပညံသူသိရိ္ဴိုငံရနံအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌမ္ 

 စံဆငဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။  

ေဒါ ံ ာေအာငံသနံဵေမာငံ၊ ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵနဲ ဴ း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ဗမာ ုိငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ၊ 

ေဒါ ံ ာ ေအာငံသနံဵေမာငံျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ပငံဵ ယွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ (ံ၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵညီညီ(ခ)ဦဵညီေလဵခ့မံဵ၏ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵျဖစံေသာ ရ္မံဵျပညံနယံအတးငံဵ ွမို နဴယံအသီဵသီဵတးငံ သကံရိ္ထငံရ္ာဵေနထုိငံလ့ကံ 

ရိ္ေသာ အသကံ(၈၀)န္စံန္ငဴံအထကံ သကံှကီဵရးယံအုိ က့ာဵ/ မ မညံမျှရိ္ွပီဵ ၎ငံဵတို၏ဴ 

က့နံဵမာေရဵ၊ စာဵဝတံေနေရဵအတးကံ မညံသုိစီဴမဳေဆာငံရးကံေပဵေနေြကာငံဵန္ငဴံ မညံသညဴံ 

ွမို နဴယံမ့ာဵတးငံ လူအုိရုဳရိ္ွပီဵ၊ လူအုိမညံမျှရိ္ေြကာငံဵန္ငဴံ လူအုိရုဳမရိ္ေသာ ွမို နဴယံမ့ာဵတးငံ 

လူအုိရုဳျပုလုပံေပဵရနံ အစီအစဉံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေြကာငံဵ ေမဵခးနံဵန္ငဴံစပံလ့ဉံဵ၍ ေျဖြကာဵသးာဵ 

မ္ာျဖစံပါတယံ။  

 ရ္မံဵျပညံနယံအတးငံဵရိ္ ဘုိဵဘးာဵရိပံသာမ့ာဵျဖစံသညဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေတာငံပုိငံဵ)တးငံ  

ရ္မံဵရိုဵမဘုိဵဘးာဵရပိံသာ(ေတာငံှကီဵွမို )ဴ၊ သုခကာရီ ဘုိဵဘးာဵရပိံသာ(ရပံေစာကံွမို )ဴ၊ ဓနုေျမ 
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ဘိုဵဘးာဵရပိံသာ(ပငံဵတယွမို )ဴ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာကံပိုငံဵ)တးငံ ဆငံဵေရွှေလီ ဘုိဵဘးာဵရပိံသာ 

(လာဵရှိုဵွမို )ဴ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ)တးငံ က့ိုငံဵတုဳဘုိဵဘးာဵရိပံသာ (က့ို ငံဵတဳုွမို)ဴ၊ 

တာခ့ီလိတံဘုိဵဘးာဵရိပံသာ (တာခ့ီလိတံွမို)ဴ၊ စုစုေပါငံဵ ရ္မံဵျပညံနယံအတးငံဵ ဘုိဵဘးာဵရိပံသာ 

(၆)ခုထာဵရိ္လ့ကံရိ္ပါသညံ။ ရ္မံ ျဵပညံနယံ(ေတာငံပုိငံဵ)ရိ္ အသကံ(၈၅)န္စံအထကံ ဘိုဵဘးာဵ 

ဦဵေရမ္ာ အဘိုဵ(၁၁၁၆)ဦဵ၊ အဘးာဵ(၂၂၅၅)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ (၃၃၇၁)ဦဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(အေရ္ ပဴိုငံဵ)ရိ္ (၈၅)န္စံအထကံ ဘိုဵဘးာဵဦဵေရမ္ာ အဘိုဵ(၃၀၄)ဦဵ၊ အဘးာဵ(၅၀၆)ဦဵ၊ 

စုစုေပါငံဵ (၈၁၀)ဦဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာကံပုိငံဵ)ရိ္   (၈၅)န္စံ အထကံ   ဘုိဵဘးာဵဦဵေရမ္ာ 

အဘုိဵ(၉၀၀)ဦဵ၊ အဘးာဵ(၁၉၅၉)ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ (၂၈၅၉)ဦဵတိုအဴာဵ လူမှုေရဵပငံစငံ 

တစံလလျှငံ က့ပံတစံေသာငံဵနှုနံဵျဖငဴံ ေထာကံပဴဳေပဵလ့ကံရိ္ပါတယံ။ အသကံ(၈၀)န္စံအထကံ 

ဘုိဵဘးာဵမ့ာဵအာဵ နုိငံငဳေတာံမ္ လူမှုေရဵပငံစငံေထာကံပဴဳေပဵမညဴံ အစီအစဉံမရိ္ေသဵသျဖငံဴ 

ကးငံဵဆငံဵေဆာငံရးကံနိုငံျခငံဵ မရိ္ေသဵပါေြကာငံဵ ေျဖြကာဵအပံပါတယံ။  

  ဘိုဵဘးာဵမ့ာဵေစာငံဴေရ္ာကံရနံအတးကံ 

 (က) သကံှကီဵသူခ့ငံဵ ကူညီေစာငဴံေရ္ာကံေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵအေနျဖငဴံ ရပံရးာမ့ာဵရိ္  

  သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵ၏ ဘဝေနထုိငံမှုပုိမုိေကာငံဵမးနံေစရနံအေကာငံအထညံေဖာံ  

  ေဆာငံရးကံျခငံဵ။(OPSHGs) 

  ( ခ)  ေက့ဵလကံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵတုိဵတကံေရဵအတးကံဘုိဵဘးာဵမ့ာဵပါဝငံေဆာငံရးကံေနမှု။ 

  ( Rual Development for Ageing) 

  ( ဂ) ေနရာတိုငံဵတးငံဘိုဵဘးာဵရပိံသာဖးငံဴလ္စံရနံမလုိအပံဘေဲနပုိဴငံဵေစာငံဴေရ္ာကံေရဵ  

  ေဂဟာ ( Day Care Center)လုိအပံေြကာငံဵ။ 

  (ဃ) ျမနံမာနိုငံငဳအေနျဖငံဴ မိသာဵစုဝငံမ့ာဵအခ့ငံဵခ့ငံဵ ဝိုငံဵဝနံဵကူညီေစာငံဴေရ္ာကံ  

  ေပဵျခငံဵ( Extended Family System)တိုျဴဖငံဴ ေဆာငံရးကံေပဵလ့ကံရိ္ေန  

  ပါသညံ။ 

  သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵဆိုငံရာဥပေဒ၏ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵျဖစံသညံဴ 

 (က) သကံှကီဵရးယံအိုမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵ ေစာငံဴေရ္ာကံမှု၊ လူမှုေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု  

  ျမှငံဴတငံရနံန္ငဴံ လုိအပံသညဴံနညံဵပညာန္ငဴံ စီမဳခနံခဴးဲမှုဆုိငံရာ အကူအညီမ့ာဵ  

  ေပဵရနံ။ 
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( ခ) နုိငံငဳေတာံန္ငဴံေစတနာရ္ငံမ့ာဵက သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵအာဵ ေထာကံပဴဳ            

  ေပဵအပံျခငံဵျဖငဴံလညံဵေကာငံဵ၊ သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံေနေသာ  

  ဝငံေငးရလုပံငနံဵမ့ာဵကို တိုကံတးနံဵအာဵေပဵျခငံဵျဖငဴံ လညံဵေကာငံဵ၊     

  သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵကို ဝငံေငး ပုဳမ္နံရရိ္ေစေရဵအတးကံ ေဆာငံရးကံေပဵရနံ။ 

( ဂ) သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵသညံ  မိမိကုိယံမိမိေစာငဴံေရ္ာကံမှု၊   မိသာဵစုေစာငဴံေရ္ာကံ  

  မှုန္ငဴံ အိမံအေျချပု၊  ရပံရးာအေျချပုေစာငဴံေရ္ာကံမှုမ့ာဵအာဵ လဳုေလာကံစးာရရိ္ေစ  

  ရနံ။ 

(ဃ) ေစာငံဴေရ္ာကံမညံဴသူမရိ္သညဴံ ခိုကိုဵရာမဲဴသကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵန္ငံဴ အုိမငံဵမစးမံဵ  

  သူမ့ာဵအတးကံ ၄ငံဵတုိဆဴန္ဒန္ငဴံအညီ ဘုိဵဘးာဵရိပံသာမ့ာဵတးငံနာဵခုိ ေစာငဴံေရ္ာကံ  

  မှုေပဵနုိငံရနံ။ 

( င)  အိမံအေျချပု၊   ရပံရးာအေျချပု ေစာငဴံေရ္ာကံမှုအဖးဲ မဴ့ာဵကုိ တုိဵျမှငဴံဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ  

  ျဖငဴံ လူမှုေရဵန္ငံဴရပံေရဵရးာေရဵမ့ာဵတးငံ သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵပါဝငံေဆာငံရးကံ  

  ေရဵကို တိုဵျမှငံဴနုိငံရနံ။ 

( စ) အမ့ိုဵသာဵက့နံဵမာေရဵ ေစာငံဴေရ္ာကံမှုစနစံမ့ာဵတးငံ  သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵ  

  လးယံကူစးာရရိ္နိုငံေသာ က့နံဵမာေရဵဝနံေဆာငံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵ ထညံဴသးငံဵ  

  ေဆာငံရးကံေပဵနုိငံရနံ။ 

(ဆ) လှုပံရ္ာဵသးာဵလာေနထုိငံေရဵန္ငဴံ သယံယူပုိေဴဆာငံေရဵတုိတဴးငံ ေစ့ဵနှုနံဵသကံသာ  

  ၍လးယံကူစးာအသုဳဵျပုနိုငံေသာ  အေထာကံအကူျပုပစ္စညံဵမ့ာဵပဳဴပိုဵေပဵနိုငံရနံ။ 

( ဇ) သဘာဝေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ က့ေရာကံသညံဴကာလန္ငဴံ ျပနံလညံထူေထာငံေရဵ  

  ကာလမ့ာဵအတးကံ ကယံဆယံေရဵပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ ေငးေြကဵအေထာကံအပဳဴမ့ာဵ၊   

  က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုမ့ာဵန္ငံဴ ကယံဆယံေရဵစခနံဵမ့ာဵစီစဉံပဳဴပိုဵရာတးငံ  

  သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵအတးကံ အထူဵအေလဵထာဵ ေဆာငံရးကံရနံ။ 

(စ့) သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵ ေဘဵကငံဵလဳုျခုဳစိတံခ့ရေသာ ပတံဝနံဵက့ငံရရိ္နိုငံေစရနံ  

  ရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ  သကံှကီဵရးယံအုိမ့ာဵဆိုငံရာ ဥပေဒအာဵ ၂၀၁၆ ခုန္စံ၊   

  ျပညံေထာငံစုလွှေတံေတာံဥပေဒအမ္တံ ၄၄ ကို ၂၀၁၆ ခုန္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ (၃၀)  

  ရကံေနတဴးငံျပဋ္ဌာနံဵခဴဲပါတယံ။ ဆကံလကံ၍လညံဵ နညံဵဥပေဒေပ်ထးကံလာ  

  ေရဵအပိုငံဵ စီစဉံေဆာငံရးကံလ့ကံရိ္ေနပါေြကာငံဵ ေလဵစာဵစးာေျဖြကာဵအပံပါ  

  တယံ။ ေက့ဵဇူဵတငံပါတယံခငံဗ့ာဵ။ 
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ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ဦဵစုိငံဵဝနံဵဆမံ 

  ေမဵခးနံဵ(၁၊ ၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵဝနံဵဆမံ၊   မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)။           အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ရွှငံလနံဵ 

ခ့မံဵေျမဴြ ပါေစေြ ာငံဵ ဴှု ံခးနံဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵဝနံဵဆမံ ျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ 

 ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵလုိသညံဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ မုိငံဵဴှုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

ပါ နံေ ့ဵရးာမ္ ယနံဵလဳုေ ့ဵရးာ၊ နမဴံဴှုနံဵေခ့ာငံဵ ဳ ာဵထိပံထိ ေ ့ဵရးာဵခ့ငံဵဆ ံလမံဵ 

ေျမသာဵလမံဵ(၂)ဖာလဳုခနံအဴာဵ ေ ့ာ ံခငံဵျခငံဵလုပံငနံဵေဆာငံရး ံရနံဴ္ငံဴ ပ့ ံစီဵေနေသာ 

နမဴံဴှုနံဵေခ့ာငံဵသစံသာဵ ဳ ာဵ (၅၅ × ၁၅) ေပ ို  းနံ ရစံ ဳ ာဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငံ ငံ 

ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံရနံအ း ံ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဴ္စံ RE  းငံလညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခုဴ္စံ BE  းငံလညံဵေ ာငံဵ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရမ္ ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံျခငံဵ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္ 

သိရိ္လုိသညံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵအာဵ ေမဵျမနံဵလုိျခငံဵျဖစံပါ ယံ။  

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံသညံ ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ 

 ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ းငံ ပါဝငံေသာွမို နဴယံ စံွမို နဴယံျဖစံ၍ အျခာဵေသာ ွမို နဴယံမ့ာဵထ ံ 

ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုေနာ ံ ့ေသာွမို ျဴဖစံွပီဵ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ၊ ျဖညဴံဆညံဵခ့ ံမ့ာဵ အမ့ာဵှ ီဵ 

ဆ ံလ ံျဖညဴံဆညံဵေပဵရနံ လုိအပံေနပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရ၏ မူဝါဒ၊ ရညံမ္နံဵ 

ခ့ ံမ့ာဵျဖစံေသာ ျပညံသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ စာဵဝ ံေနေရဵလူေနမှုအဆငံဴအ နံဵ ပိုမိုျမငဴံမာဵ 

လာေစေရဵဴ္ငံဴ ဆငံဵရဲခ့မံဵသာ းာဟမှု ေလ့ာဴပါဵေရဵ၊ အလုပံအ ိုငံအခးငံဴအလမံဵမ့ာဵ 

ဖနံ ီဵေပဵေရဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵဴ္ငံဴ ျပညံနယံအ းငံဵ 

လူမှုစီဵပးာဵစဲံဆ ံမျပ ံ စီဵပးာဵေရဵမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာေစရနံအ း ံ  စံေျပဵညီ 

ေဆာငံရး ံေပဵမ္သာ ဟနံခ့ ံညီညီဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာမညံ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵဴှုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပါ နံ 

ေ ့ဵရးာ၌ ေ ့ဵလ ံ ့နံဵမာေရဵဌာန စံခု၊ အေျခခဳပညာမူလ နံဵေ ့ာငံဵ စံေ ့ာငံဵ၊ 

ျမနံမာဴလျှေပံစစံဓာ ံအာဵျဖနံျဴဖူဵေရဵဌာန စံခုရိ္ပါ ယံ။ အဆိုပါ အေျခခဳပညာမူလ နံဵ 

ေ ့ာငံဵသို ဴ အနီဵအနာဵပ ံဝနံဵ ့ငံေ ့ဵရးာမ္ ေ ့ာငံဵသူ/ ေ ့ာငံဵသာဵမ့ာဵလာေရာ ံ 

ေ ့ာငံဵ  ံရပါ ယံ။ အထူဵသျဖငဴံ ယနံဵ ့နံေဴ ့ဵရးာဴ္ငံဴ ယနံဵလဳုေ ့ဵရးာမ္ ေလဵမ့ာဵ 
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ေ ့ာငံဵသးာဵသညဴံ ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵသညံ မုိဵရာသီ းငံ လမံဵမ့ာဵဆိုဵရးာဵွပီဵ လမံဵမ 

ေ ာငံဵပါသျဖငဴံ  ေလဵမ့ာဵေ ့ာငံဵသးာဵရနံ အဟနံအဴ ာဵ စံခုျဖစံရပါ ယံ။ ၎ငံဵအျပငံ 

ေ ့ဵရးာမ္ထး ံရိ္ေသာ ေ ာ ံပဲသီဵဴ္ဳမ့ာဵ၊ ေျပာငံဵဖူဵမ့ာဵ  ငံပိုေဴရာငံဵခ့ရာ းငံလညံဵ 

၎ငံဵလမံဵ ို အာဵထာဵွပီဵ အသုဳဵျပုြ သညံ ုိ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငံဴ အဆိုပါ လမံဵဴ္ငဴံ 

 ဳ ာဵမ့ာဵ ို အဆငဴံျမှငံဴ ငံေပဵလျှေငံ ေ ့ဵရးာေနျပညံသူလူထုအ း ံ အ ့ိုဵေ ့ဵဇူဵ 

မ့ာဵစးာခဳစာဵရမညံ ျဖစံပါေသာေြ ာငံဴ ေအာ ံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ-  

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵဴှုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပါ နံေ ့ဵရးာမ္ ယနံဵလဳုေ ့ဵရးာ သစံသာဵ 

 ဳ ာဵထိပံထိ ေျမသာဵလမံဵ (၂)ဖာလဳုအာဵ ေ ့ာ ံခငံဵလမံဵအျဖစံ ခငံဵေပဵရနံအ း ံ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဴ္စံ RE  းငံလညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဴ္စံ BE  းငံ လညံဵေ ာငံဵ 

ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါ၍ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ ျပညံသူလူထု 

 ိုယံစာဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ငံျပလုိပါ ယံ။ 

ဆ ံလ ံွပီဵ   ျွနံေ ာဴေမဵခးနံဵ (၂) ို ဆ ံလ ံေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵ ှဴုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု 

သညံ ေ ့ဵရးာေပါငံဵ (၈)ရးာျဖငဴံဖးဲ စဴညံဵထာဵေသာ ေ ့ဵရးာအုပံစုျဖစံပါ ယံ။ စုစုေပါငံဵ 

လူဦဵေရအာဵျဖငံဴ (၂၅၀၀)ေ ့ာံေနထုိငံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ ၎ငံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ ျပညံသူလူထု 

မ့ာဵ၏ စုေပါငံဵထညံဴဝငံေငးျဖငံဴ လးနံခဲဴေသာ (၁၅)ဴ္စံခနံ ဴ အရ္ညံ (၅၅ × ၁၅) ေပရိ္ 

ေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵ၊ သစံသာဵ ဳ ာဵ (၁)စငံဵ ိ ု ိုယံထူ ိုယံထျဖငဴံ  ညံေဆာ ံအသုဳဵျပု 

ခဲဴြ ပါ ယံ။ ဴ္စံစဲံထး ံရိ္ေသာ ေ ာ ံပဲသီဵဴ္ဳမ့ာဵ၊ ေျပာငံဵဖူဵမ့ာဵ ိုလညံဵ  ငံပို ဴ

ေရာငံဵခ့ရာ းငံလညံဵ ၎ငံဵ ဳ ာဵ ို အာဵထာဵွပီဵ အမ့ာဵဆုဳဵအသုဳဵျပုေနသညံ ို ေ း ရိ္ဴရ 

ပါ ယံ။ ဴ္စံ ာလြ ာလာသညံဴအ း ံ ယခုအခ့ိနံ းငံပ့ ံစီဵယုိယးငံဵလာွပီဵ  ဳ ာဵအာဵ 

အဆငံဴျမှငံဴ ငံေပဵမညံဆုိပါ  မိုငံဵဴှုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုဴ္ငံဴဆ ံစပံလ့ ံရိ္ေသာ အျခာဵ 

ေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ စုစုေပါငံဵလူဦဵေရ (၆၀၀၀)ဦဵေ ့ာံခနံ ဴ အ ့ိုဵျပုခဳစာဵဴိုငံမညံျဖစံေသာ 

ေြ ာငံဴ ေအာ ံပါြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ-  

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵဴှုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ နမံဴ ှဴုနံဵေခ့ာငံဵ ူဵသစံသာဵ ဳ ာဵ      

(၅၅ × ၁၅)ေပရိ္ သစံ ာဵ ဳ ာဵအာဵ  းနံ ရစံ ဳ ာဵအျဖစံ အဆငဴံျမှငံဴ ငံေပဵဴိုငံရနံ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ RE  းငံ လညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဴ္စံ BE  းငံလညံဵေ ာငံဵ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံရနံအစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါ၍ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံသို ဴ ြ ယံပးငံဴ ျပေမဵခးနံဵျဖငဴံ 

ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  
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ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ (၁၊ ၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ 

ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစဳုပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။ 

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵဝနံဵဆမံ 

ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ မုိငံဵခ ံွမိုနဴယံ၊ မုိငံဵ ှဴုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ာရိ္ ဴဲ လမံဵ(၁)လမံဵနဲ ဴ ဳ ာဵ(၁)ခု 

 ုိ ုိဴ ေဆာငံရး ံေပဵရနံအစီအစဲံရိ္/မရိ္ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငဴံ ျပေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစုိဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ျွနံေ ာံ ဦဵခးနံရဲေထးဵမ္ 

 စံဆ ံ ညံဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။   

  ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပုိဴငံဵ)၊  ့ိုငံဵ ဳုခဵုိငံ၊ မုိငံဵခ ံွမိုနဴယံ၊ မုိငံဵ ှဴုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

ပါ နံေ ့ဵရးာမ္ ယနံဵလဳုေ ့ဵရးာသးာဵ ေျမသာဵလမံဵ(၀/၂)မုိငံမ္ာ လမံဵအဆငံဴအ နံဵ 

သ ံမ္ ံခ့ ံအရ Class A ျဖစံွပီဵ   ိယဦဵစာဵေပဵလမံဵအဆငဴံ းငံ ပါဝငံပါ ယံ။ 

ပါ နံ - ယနံဵလဳု ေ ့ဵရးာသးာဵ လမံဵမ္ာ မိုငံဵခ ံ- မိုငံဵ ှဴုနံဵ- ြ  ံဥေ ာငံ- မိုငံဵေပါ ံ၊ 

လမံဵဦဵစီဵဌာန လမံဵမှ ီဵဴ္ငံဴ ဆ ံသးယံထာဵေသာလမံဵျဖစံွပီဵ အ ့ိုဵျပုေ ့ဵရးာ(၆)ရးာ၊ 

အိမံေျခ (၂၀၆) အိမံဴ္ငံဴ လူဦဵေရ (၂၁၂၄) ဦဵအာဵ အ ့ိုဵျပုမညံျဖစံပါသညံ။ ပါ နံ- 

ယနံဵလဳု ေျမသာဵလမံဵ(၂)ဖာလဳုအာဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံ ေဆာငံရး ံမညံဆုိပါ  

ခန ဴံမ္နံဵ ုနံ ့ေငး  ့ပံ (၂၅.၉၂၅) သနံဵ  ုနံ ့မညံျဖစံပါ ယံ။  

 ထုိအဴ ူ  ့ိုငံဵ ုခဳဵိုငံ၊ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵဴှုနံဵ ေ ့ဵ ရးာအုပံစု ပါ နံ- ယနံဵလဳု 

လမံဵေပ်ရိ္ နမံဴဴှုနံဵေခ့ာငံဵ ူဵသစံသာဵ ဳ ာဵသညံ (၁၀)ဴ္စံ ာလြ ာရ္ညံွပီဵျဖစံသျဖငံဴ 

သစံသာဵ ဳ ာဵမ္ာယိုယးငံဵပ့ ံစီဵလာွပီ ျဖစံပါ ယံ။ လ ံရိ္ေခ့ာငံဵအ ့ယံမ္ာ (၆၀)ေပ 

ျဖစံပါ ယံ။ နမံဴဴှုနံဵေခ့ာငံဵ ူဵသစံသာဵ ဳ ာဵအာဵ သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵအျဖစံ အဆငံဴ 

ျမှငဴံ ငံ  ညံေဆာ ံမညံဆိုပါ  အ ့ိုဵျပုေ ့ဵရးာ (၆)ရးာ၊ အိမံေျခ (၂၀၆)အိမံဴ္ငဴံ 

လူဦဵေရ (၂၁၂၄) ဦဵ အ ့ိုဵျပုမညံျဖစံပါ ယံ။ သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵ (၆၀× ၁၈× ၁၂)ေပ   

 ညံေဆာ ံမညံဆုိပါ  ခန ဴံမ္နံဵ ုနံ ့ေငး    ့ပံ (၁၆၂.၀၀) သနံဵခန ဴံ  ုနံ ့မညံျဖစံပါ 

 ယံ။  

 ပါ နံ- ယနံဵလဳု ေျမသာဵလမံဵ (၂)မုိငံအာဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံ ေဖာ ံလုပံ 

ဴိုငံေရဵဴ္ငံဴ နမံဴဴှုနံဵေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵအာဵ သဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵအျဖစံ အဆငံဴျမှငံဴ ငံ 

 ညံေဆာ ံဴိုငံေရဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ျဖညံဴစး ံရနံပဳုေငး RE  းငံ 
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လညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ မူလရနံပုဳေငး BE  းငံ လညံဵေ ာငံဵ  

မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၏ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ဦဵစာဵေပဵ 

လုိအပံခ့ ံအလုိ ံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵ ငံျပလာပါ  သ ံဆိုငံရာဘဏ္ဍာ ရနံပဳုေငး းငံ 

ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵ ေ ာငံဵခဳသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။     ဆ ံလ ံွပီဵ  းနံဟိနံ ွဵမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵစုိငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ၊  းနံဟိနံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။     အာဵလဳုဵပဲ 

မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ ယေန ဴ ဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵ(စ ု ္ထ ေန)ဴ ို   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ 

  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ္ါရဝျပုအပံ 

ပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ  းနံဟိနံဵွမိုနဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္ဦဵစုိငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ 

ျဖစံပါ ယံ။  

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵစုမ့ာဵ၏ 

ေရ္ဵဵိုဵထဳုဵ မံဵစဲံလာအရ ေျမအသုဳဵခ့မှုဴ္ငဴံပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵ 

သးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ မီ္ ငံဵေနထိုငံ 

ြ ေသာ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵအမ့ာဵစုဟာ စို ံပ့ိုဵေရဵလုပံငနံဵ ိုသာ အဓိ အသ ံေမးဵ 

ဝမံဵေြ ာငံဵလုပံငနံဵအျဖစံ လုပံ ိုငံြ ွပီဵစုိ ံပ့ိုဵေျမ၏အမ့ာဵစုသညံအလ္ညံဴ ့အနာဵေပဵ 

စို ံပ့ိုဵသညဴံ ဵုိဵရာအေလဴအထ ေ ာငံယာေျမအသုဳဵခ့မှုစနစံျဖငဴံ ယခငံေရ္ဵဴ္စံေပါငံဵ 

မ့ာဵစးာမ္ ယခုထ ံ ိငုံ စုိ ံပ့ိုဵလုပံ ိုငံလ့ ံရိ္ြ ပါ ယံ။ ယငံဵလုပံ ိုငံလ့ ံရိ္ေသာ 

ေျမမ့ာဵသညံလညံဵ သစံေ ာေျမ သိုမဴဟု ံ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံ၊ ေျမဵုိငံဵအျဖစံ သ ံမ္ ံ 

ထာဵသညံဴေျမေပ် းငံ အသုဳဵခ့လုပံ ိုငံလ့ ံရိ္သညံ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။  

လ ံရိ္ေျမအသုဳဵခ့မှုအ း ံ မ္ ံပုဳ ငံထာဵျခငံဵရိ္သညံျဖစံေစ၊ မရိ္သညံျဖစံေစ 

မိမိ ို၏ဴအသ ံေမးဵဝမံဵေြ ာငံဵအ း ံအလုိငဴ္ာ ဵိုဵရာေျမစီမဳမှု အေလဴအထျဖငံဴ  ့ငံဴသုဳဵ 

လုပံ ိုငံေနြ ရပါ ယံ။ ဥပမာအာဵျဖငံဴ-  ငံျပရမညံဆုိပါ   းနံဟိနံဵွမို နဴယံအ းငံဵ 

ေနထုိငံြ ေသာ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵစုမ့ာဵလညံဵ ေျမအသုဳဵခ့မှု းငံ သစံေ ာှ ိုဵဝိုငံဵ 

အ းငံဵ ့ေရာ ံလ့ ံရိ္ေသာ ေျမမ့ာဵျဖစံသညံဴ လးယံမယံှ ိုဵဝိုငံဵ၊  ့ိုငံဵခမံဵှ ိုဵဝိုငံဵ၊ 

လုိ ံ မံဵှ ိုဵဝိုငံဵ၊ ဝမံလုိ ံ မံဵှ ိုဵဝိုငံဵဴ္ငံဴ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံ၊ ေျမဵုိငံဵ ို ဴဴ ္ငံဴ အ ့ုဳဵဝင ံ
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လ့ ံရိ္ေသာ ေျမေပ် းငံသာ ယခငံဴ္စံေပါငံဵမ့ာဵစးာမ္ ယေနထဴ ံ ိငုံ အသုဳဵခ့လုပံ ိုငံ 

လျှေ ံရိ္ပါ ယံ။  

ထုိအဴ း ံေြ ာငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵစုမ့ာဵ၏ လ ံရိ္ 

ဵိုဵရာေျမအသုဳဵခ့မှုလုပံပုိငံခးငံဴ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵ လဳုျခုဳ မှုရိ္ေစရနံ၊ ဵုိဵရာထဳုဵ မံဵအစဲံအလာ 

ေျမယာလုပံပိုငံခးငံဴဴ္ငဴံ ဵုိဵရာေျမစီမဳမှုဓေလဴမ့ာဵ ို အသိအမ္ ံျပုရနံ အထူဵပငံလုိအပံလ္ေပ 

 ယံ။ သိုမဴ္သာ ျပညံသူမ့ာဵ၏ ေျမအသုဳဵခ့မှုအ ့ိုဵစီဵပးာဵ ို အ ာအ းယံေပဵရာ 

ေရာ ံမညံျဖစံသညဴံအျပငံ ေျမအသုဳဵခ့မှု၊ ေျမဴ္ငဴံသ ံဆိုငံသညံဴ အျငငံဵပးာဵမှုမ့ာဵဴ္ငဴံ 

 ့ူဵေ ့ာံမှုမ့ာဵ ို ေျဖရ္ငံဵရာလညံဵေရာ ံမညံျဖစံပါ ယံ။  

သိုျဴဖစံပါ၍ သိရိ္လုိသညံမ္ာ 

(၁) ဵိုဵရာေျမစီမဳမှုအေလဴအထဴ္ငံဴ ဵုိဵရာထဳုဵ မံဵအစဲံအလာ ေျမအသုဳဵခ့မှု  

  လုပံ ိုငံခးငံဴ ို  ာ းယံအသိအမ္ ံျပုရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္။ 

(၂) ဵိုဵရာေျမအသုဳဵခ့သူမ့ာဵအ း ံ  ရာဵဝငံေျမအသုဳဵခ့မှု လုပံ ုိငံခးငံဴ  

  မ္ ံပုဳ ငံရရိ္ဴိုငံေရဵ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/မရိ္။ 

(၃) ဵိုဵရာထဳုဵ မံဵအရ ေျမအသုဳဵခ့သူမ့ာဵ ို သ ံဆုိငံရာဥပေဒဴ္ငံဴ နညံဵဥပေဒ  

  မ့ာဵ၊ ျပငံဆငံျခငံဵဴ္ငဴံ အသစံျပဋ္ဌာနံဵျခငံဵဥပေဒအရ အေရဵယူေဆာငံရး ံရနံ  

  အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္။ 

စသညဴံအေြ ာငံဵအခ့ ံမ့ာဵ သိရိ္လုိပါသျဖငဴံ ျပညံသူမ့ာဵ၏ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ သ ံဆိုငံရာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵ 

အပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။        ေလဵစာဵအပံ 

ပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မလဂာအေပါငံဵဴ္ငံဴျပညဴံစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ 

ဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ျပညံနယံ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ 

ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ာဝနံယူထာဵ ဲဴ ဦဵစုိငံဵလဳုေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။  

 ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ းနံဟိနံဵွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ  
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ဦဵစုိငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ ေမဵျမနံဵ ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ  ုိငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵစုမ့ာဵ၏ 

ေရ္ဵဵုိဵရာထဳုဵ မံဵစဲံလာအရ ေျမအသဳုဵခ့မှုဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍- 

  ( ) ဵိုဵရာေျမ စီမဳမှုအေလဴအထဴ္ငံဴ ဵုိဵရာထဳုဵ မံဵ အစဲံအလာ ေျမအသုဳဵခ့မှု  

  လုပံပိုငံခးငံဴ ို ာ းယံအသိအမ္ ံျပုရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္။ 

 ( ခ) ဵုိဵရာေျမအသဳုဵခ့သူမ့ာဵအ း ံ  ရာဵဝငံေျမအသဳုဵခ့မှုလုပံ ုိငံခးငဴံ မ္ ံပဳု ငံ  

  ရရိ္ဴိုငံေရဵ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵရနံ  အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္။ 

 ( ္) ဵိုဵရာထဳုဵ မံဵအရ ေျမအသုဳဵခ့သူမ့ာဵ ို သ ံဆုိငံရာဥပေဒဴ္ငံဴ နညံဵဥပေဒ  

  မ့ာဵ၊ ျပငံဆငံျခငံဵဴ္ငဴံ အသစံျပဌာနံဵျခငံဵ ဥပေဒအရ အေရဵယူေဆာငံရး ံရနံ  

  အစီစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵျမနံမှုဴ္ငဴံပ ံသ ံွပီဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

  ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ  ုိငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵစုမ့ာဵ၏ ေရ္ဵဵုိဵရာထဳုဵ မံဵ စဲံလာအရ 

ေျမ အသဳုဵခ့မှုဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ - 

( ) ၂၀၀၈ခုဴ္စံ ျပညံေထာငံစုသမ္မ ျမနံမာဴုိငံငဳေ ာံ၏ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳ ဥပေဒ  

  ပုဒံမ၃၇( )၌ဴုိငံငဳေ ာံသညံေျမေပ်၊ ေျမေအာ ံ၊ ေရေပ်ေရေအာ ံ၊  

  ေလထုအ းငံဵရ္ိ သယဳဇာ ပစ္စညံဵမ့ာဵအာဵ စီဵပးာဵေရဵအငံအာဵစုမ့ာဵ   

  ထု ံယူ သုဳဵစးဲျခငံဵ ိုှ ီဵြ ပံ းပံ ဲ ဴိုငံရနံ လုိအပံသညဴံဥပေဒျပဋ္ဌာနံဵရမညံ  

  ဟူ၍လညံဵေ ာငံဵ၊ ပုဒံမ ၃၇(္) းငံ ဴုိငံငဳသာဵမ့ာဵအာဵ ပစ္စညံဵပုိငံဆိုငံခးငံဴ၊  

  အေမးဆ ံခဳ ခးငံဴ၊ ိုယံပုိငံလုပံပိုငံခးငဴံ၊ ီထးငံခးငံဴဴ္ငံဴမူပိုငံခးငံဴ ို ဴို ျပဌာနံဵခ့ ံ  

  ဴ္ငဴံအညီခးငံဴျပုရမညံဟူ၍လညံဵေ ာငံဵ ျပဋ္ဌာနံဵထာဵပါသညံ။ ဴုိငံငဳေ ာံအစုိဵရ  

  အဆ ံဆ ံမ္ေ ာငံသူလယံသမာဵအ ့ိုဵစီဵပးာဵအ း ံ ေဆာငံရး ံသ ဲဴသုိ ဴ 

  လ ံရိ္ဴိုငံငဳေ ာံအစိုဵရမ္လညံဵ ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵ၊  

  ေျမအသုဳဵခ့မှု မ္နံ နံေရဵ၊ပိုငံဆိုငံေရဵ ိုအဴ း ံ အသိအမ္ ံျပုဴိုငံေရဵ  

  အ း ံ ေျမယာဴ္ငဴံပ ံသ ံ၍ ဥပေဒမ့ာဵ ို ျပဋ္ဌာနံဵေဆာငံရး ံေနသညံ  

   ုိလညံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ လယံယာေျမေပ် းငံ စုိ ံပ့ိုဵလုပံ ုိငံမှုမ့ာဵ  

  အ း ံ ၂၀၁၂ခုဴ္စံ လယံယာေျမ ဥပေဒ၊နညံဵဥပေဒအရ လညံဵေ ာငံဵ၊  

  လယံယာေျမလုပံပိုငံခးငံဴျပု လ ံမ္ ံ(ပုဳစဳ-၇)မ့ာဵ ိ ုေလျှော ံထာဵဴိုငံေြ ာငံဵ  

  ဴ္ငဴံ ေျမလး ံ၊ေျမလပံဴ္ငံဴေျမဵိုငံဵမ့ာဵ ေပ် းငံ စို ံပ့ိုဵလုပံ ိုငံမှုမ့ာဵအ း ံ  

  ၂၀၁၂ခုဴ္စံ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴေျမဵုိငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲမှုဥပေဒအရ  

  လညံဵေ ာငံဵ၊ အသုဳဵျပုခးငံဴ၊ လုပံပုိငံခးငံဴအ း ံ ခးငဴံျပုမိနံမဴ့ာဵ ို ေလျှော ံ  

  ထာဵဴိုငံေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 
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  ( ခ) လယံယာေျမ ို စို ံပ့ိုဵလုပံ ိုငံအသုဳဵျပုသူသညံ လယံယာေျမနညံဵဥပေဒ  

  အပိုဒံ ၃  းငံေဖာံျပထာဵသညဴံ အခ့ ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ညီေး ံပါ ေလျှော ံလွှာ     

  (ပဳုစဳ-၁) ုိ ေ ့ဵ ရးာအုပံစုအုပံခ့ု ပံေရဵမ္ူဵဵုဳဵမ့ာဵ းငံ အခမဲဴရယူ၍ ျပညံဴစဳုစးာ  

  ျဖညဴံစး ံွပီဵ ရပံ/ေ ့ဵ လယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲမှုအဖးဲ မ္ဴ  စံဆငဴံ ွမို နဴယံ  

  လယံယာေျမ စီမဳခနံခဴးဲေရဵဴ္ငဴံစာရငံဵအငံဵဦဵစီဵဌာနသုိ ဴ ေလျှော ံထာဵဴုိငံ  

  ေြ ာငံဵ၊ လယံယာေျမဥပေဒ အပိုဒံ(၄၊ ၅ ၊ ၆ ၊ ၇ ၊ ၈ ၊ ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃၊ 

  ၁၄)ထိ ျပဋ္ဌာနံဵခ့ ံမ့ာဵအာဵွမို နဴယံဦဵစီဵဌာနဴ္ငံဴ လယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲမှုအဖးဲ  ဴ 

  အဆငံဴဆငဴံမ္ စိစစံေဆာငံရး ံွပီဵေနာ ံ ဥပေဒဴ္ငံဴညီေွှ ံပါ  ေဒသခဳ  

  ေ ာငံသူမ့ာဵထဳ လယံယာေျမလုပံပိုငံခးငဴံျပု လ ံမ္ ံမ့ာဵ ို (ပဳုစဳ-၇)  

  ထု ံေပဵျခငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ၊ ဵုိဵရာဓေလဴမ့ာဵ  

  အရ ေ ာငံယာလုပံ ိုငံစို ံပ့ိုဵျခငံဵမ့ာဵသညံ ေျမဵုိငံဵ/ ေ ာဵိုငံဵမ့ာဵေပ်  

   းငံ ခု ံထးငံစို ံပ့ိုဵလုပံ ိုငံေနြ ျခငံဵျဖစံွပီဵ အဆိုပါ စို ံပ့ိုဵလုပံ ိုငံမှု  

  မ့ာဵအ း ံ ၂၀၁၂ခုဴ္စံ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴ ေျမဵုိငံဵမ့ာဵစီမဳခနံခဴးဲေရဵဥပေဒ၊  

  နညံဵဥပေဒအရ ေလျှော ံထာဵဴိုငံပါ ယံ။  နညံဵဥပေဒ အပိုဒံ(၃) းငံ  

  ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံ ဴ အခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴညီေး ံသညဴံ လူပု္္ဂိုလံမ့ာဵသညံ မိမိ  

  လုပံ ိုငံလုိသညဴံ အမ့ိုဵအစာဵအလုိ ံ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴေျမဵိုငံဵမ့ာဵ    

  စီမဳခနံခဴးဲေရဵဗဟိုေ ာံမ ီ၊ ျပညံနယံ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴေျမဵုိငံဵလုပံငနံဵ  

  အဖးဲ မဴ့ာဵသုိ ဴ လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵအလုိ ံ ေလျှော ံလွှာပုဳစဳဴ္ငံဴ သ ံဆိုငံရာ  

  ေျမပဳု ို ဴို ထု ံယူ၍ ေလျှော ံထာဵွပီဵဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒ၊ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵ၊  

  ေွှနံြ ာဵခ့ ံဴ္ငံဴအညီ ခးငဴံျပုမိနံမဴ့ာဵ ို ခးငံဴျပုေပဵလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ  

  ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

  ( ္) ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵ၊ ေျမအသုဳဵခ့မှု၊ ပိုငံဆုိငံမှုမ့ာဵ  

  ဴ္ငဴံပ ံသ ံ၍ ၂၀၁၂ခုဴ္စံ၊ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴ ေျမဵုိငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲေရဵ  

  ဥပေဒ ုိ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ျပငံဆငံသညဴံ ဥပေဒအျဖစံျပငံဆငံွပီ ျဵဖစံသညဴံအ း ံ  

  ေဒသခဳေ ာငံသူမ့ာဵမ္ာ စုိ ံပ့ို ဵေရဵလုပံငနံဵအ း ံ ေျမဧရိယာ(၃၀၀)ဧ   

  ထ ံမပုိေသာ ဧ  ုိလညံဵေ ာငံဵ၊ ေမးဵျမူေရဵလုပံငနံဵအ း ံ ေျမဧရိယာ  

  (၅၀)ဧ ထ ံမပိုေသာဧ  ိုလညံဵေ ာငံဵ၊ ျပညံနယံေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငဴံ  

  ေျမဵုိငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲေရဵေ ာံမ ီ းငံ ေလျှော ံထာဵဴိုငံေြ ာငံဵဴ္ငံဴ  ့နံ  

  လုပံငနံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ေျမဧရိယာမ့ာဵ ို ဗဟိုေ ာံမ ီသို ဴ ေလျှော ံထာဵ  

  ဴိုငံပါ ယံ။  ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴေျမဵုိငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲေရဵဥပေဒ ို ျပငံဆငံ    
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  သညဴံ ဥပေဒ(၂၀၁၈- ခုဴ္စံ)ျပဋ္ဌာနံဵသညံဴ ပုဒံမ(၂၆)၌ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံ  

  ဴ္ငဴံေျမဵိုငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲေရဵ ဥပေဒပုဒံမ(၃၀)၏ ေနာ ံ းငံပုဒံမ(၃၀- )      

    အျဖစံ ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ျဖညဴံစး ံရမညံဟု ေဖာံျပထာဵပါေြ ာငံဵဴ္ငဴံ နညံဵ  

  ဥပေဒအာဵ ဆ ံလ ံျပငံဆငံရနံ ေဆာငံရး ံဆဲျဖစံပါသညံ-  

    “၃၀-  ။  ေအာ ံပါေျမအမ့ို ဵအစာဵမ့ာဵ ုိ  စီမဳခနံခဴးဲျခငံဵသညံ   ဥပေဒဴ္ငဴံ  

   သ ံဆုိငံျခငံဵ မရိ္ေစရ-  

    ( )  ညံဆဲဥပေဒ၊ စညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵဴ္ငံဴအညီ ေ ာငံယာ လုပံပိုငံခးငံဴ  

   ေပဵအပံထာဵသညံဴေျမမ့ာဵ။  

    ( ခ) ေဒသခဳ ိငုံဵရငံဵသာဵမ့ာဵ၏ ဵုိဵရာယဲံေ ့ဵမှုဓေလဴ ထုဳဵ မံဵ  

   အစဲံအလာအရ သ ံမ္ ံေသာေျမမ့ာဵ။ 

   ( ္) အမ့ာဵျပညံသူဴ္ငံဴ   ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵဆိုငံရာ  ဘာသာေရဵ၊ လူမူေရဵ၊  

   ပညာေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵဴ္ငံဴ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵ ိုအဴ း ံ လ ံရိ္  

   အသုဳဵျပုထာဵသညဴံေျမမ့ာဵ။ 

       သိုျဴဖစံပါ၍ ဵိုဵရာထဳုဵ မံဵအရ ေျမအသုဳဵခ့သူမ့ာဵ ို သ ံဆိုငံရာဥပေဒဴ္ငဴံ 

နညံဵဥပေဒမ့ာဵ၊ ျပငံဆငံျခငံဵဴ္ငဴံ အသစံျပဋ္ဌာနံဵျခငံဵဥပေဒမ့ာဵ ုိ  သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵဌာန 

မ့ာဵမ္ ျပညံေထာငံစုလွှ ံေ ာံသို ဴ  ငံျပွပီဵ  ေဆာငံရး ံရမညဴံ  ိစ္စရပံျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ နမဴံဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္ဦဵေအာငံထးဏံဵ 

   ေမဵခးနံဵ (၁၊ ၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵေအာငံထးဏံဵ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)။       မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ ယေန ဴ

ျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴမ္ာ   ံေရာ ံခ့ီဵျမှငံဴေပဵြ ပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ၊ 

လွှ ံေ ာံဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံဴ္ငဴံ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ာယသုခ၊ စိ ္တ သုခ၊ ဴ္စံျဖာေသာသုခ ို ဴဴ ္ငဴံ 

ျပညဴံစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ပေလာငံ ုိယံပိုငံ 

အုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအာငံထးဏံဵ ျဖစံပါ ယံ။  
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 ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ ပထမဆုဳဵေမဵျမနံဵမဴဲေမဵခးနံဵ ေ ာဴ နမဴံဆနံွမို နဴယံ၊ လးယံရ္နံ 

စခနံဵရိ္  Micro Wave Radio EI Card  ုိ အျမနံဆဳုဵျပနံလညံျပုျပငံေပဵရနံ ရိ္/မရိ္ 

ဴ္ငဴံပ ံသ ံ ဲဴ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵျဖစံပါ ယံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ပေလာငံ ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ၏ ဆ ံသးယံေရဵ ဏ္ဍဴ္ငဴံ 

ပ ံသ ံွပီဵ လူထု ိုယံစာဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

နမဴံဆနံွမို နဴယံသညံ ေဝဵလဳေခါငံဖ့ာဵ၍ ဆ ံသးယံေရဵခ ံခဲေသာ ွမို ဴစံွမို ျဴဖစံပါ 

 ယံ။ နမဴံဆနံွမို နဴယံ းငံ G. S .M လုိငံဵဴ္ငံဴ CDMA 450 လုိငံဵဟူ၍ Mobile ဖုနံဵလုိငံဵ 

(၂)လုိငံဵအသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ G. S .M ဖုနံဵလုိငံဵသညံ Tower ဴ္ငဴံ (၂)မိုငံပ ံလညံ 

 းငံသာဆ ံသးယံ၍ ရသညဴံအ း ံ ွမို ဴဴ ္ငဴံေဝဵလဳေသာ ေ ့ဵရးာမ့ာဵ ေ ာဴ CDMA 450 

လုိငံဵ ို အဓိ အာဵ ိုဵအသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

သိုေဴသာံ နမံဴဆနံွမို  ဴ လးယံဆိုငံေ ာငံ Micro Wave Radio စခနံဵဴ္ငံဴခ့ိ ံဆ ံ 

ထာဵရိ္ေသာ သီေပါွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ လးယံရန္ံ Micro Wave Radio စခနံဵ (SHN -0044) 

သညံ ၄.၁၀.၂၀၁၈ ရ ံေန ဴ ၁၁၃၀ နာရီအခ့ိနံ းငံ မိုဵှ ိုဵလျှေပံစစံစီဵဝငံမှုေြ ာငံဴ Micro 

Wave Radio ခ့ိုယဴးငံဵ၍ နမဴံဆနံွမို နဴယံအ းငံဵ CDMA 450 Mobile  ယံလီဖုနံဵလုိငံဵ 

မ့ာဵျပ ံေ ာ ံမှုမ့ာဵျဖစံေပ်ခဲဴပါ ယံ။ 

CDMA 450 Radio စခနံဵမ့ာဵျဖစံသညံဴ လးယံရန္ံစခနံဵ၊ မိုငံဵရယံစခနံဵ၊  နံယဴနံဵ 

စခနံဵ၊ နမဴံဆနံ CDMA 450 စခနံဵမ့ာဵအ း ံ ဆ ံသးယံမှုေပဵထာဵေသာ Micro Wave 

Radio EI Card ခ့ိုယဴးငံဵသးာဵသျဖငဴံ ၎ငံဵွမို နဴယံမ့ာဵအ းငံဵရိ္ CDMA 450 Mobile ဖုနံဵ 

မ့ာဵဆ ံသးယံမှုျဖ ံေ ာ ံခဲဴရပါ ယံ။  

လးယံရန္ံစခနံဵရိ္ ခ့ိုယဴးငံဵသးာဵေသာ Micro Wave Radio EI Card  ို အစာဵထုိဵ 

လဲလ္ယံရနံ သ ံဆုိငံရာ ွမို နဴယံ ာဝနံခဳ  ျပညံနယံမနံေန့္ာထဳ  ငံျပေ ာငံဵခဳထာဵ 

ေသာံလညံဵ ယေနလဴွှ ံေ ာံ ့ငံဵပသညဴံအခ့ိနံအထိ လဲလ္ယံ ပံဆငံေပဵျခငံဵမရိ္ပါ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ အစိုဵရမ္ ိုငံ းယံေနသညဴံ MPT နဲအဴွပိုငံ Telenor 

ဆ ံသးယံေရဵ၊ Ooredoo ဆ ံသးယံေရဵ၊ Mytel ဆ ံသးယံေရဵ ို ဴအွပိုငံအဆိုငံလုပံေန 

 ဲဴေခ ံမ္ာ ဴိုငံငဳေ ာံမ္စီမဳခနံခဴးဲေန ဲဴ MPT လုိငံဵဟာလူထုအ း ံအမ့ာဵှ ီဵ 

အ ့ိုဵသ ံေရာ ံမှုရိ္ပါ ယံ။ ယေနအဴခ့ိနံထိ MPT လုိငံဵမ့ာဵဆ ံသးယံလုိမရေသဵသညဴံ 

အ း ံ နမံဴဆနံွမို နဴယံလူထု ဘာေျပာသလဲဆိုရငံ ေရ္သဴိုလ္ဴမံဵခ့ီ MPT၊ ေနာ ံသုိ ဴ

ျပနံြ ညဴံလုိငံဵမရိ္  ဆိုသညဴံစ ာဵအျဖစံ  းငံ ့ယံေနပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ  ေခ ံဴ္ငံဴအညီ 

 ိုဵ   ံလာ ဲဴေခ ံှ ီဵမ္ာ ဆ ံသးယံေရဵ ဏ္ဍဟာ လးနံစးာအေရဵပါလ္ပါ ယံ။ 
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ဆ ံသးယံေရဵေ ာငံဵမးနံေခ့ာေမာပါမ္ ျပညံသူရဲ စီဴဵပးာဵေရဵဘဝ ဖးဳွဖိုဵ ိုဵ  ံလာမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဒါဴေြ ာငဴံ မိုဵှ ိုဵလျှေပံစီဵဝငံမှုေြ ာငံဴ ပ့ ံစီဵသးာဵေသာ Micro Wave Radio 

EL Card  ို  သ ံဆိုငံရာမ္ အျမနံဆုဳဵ (အျမနံဆုဳဵ) ျပုျပငံေပဵဴုိငံရနံ အစီစဲံ ရိ္/ မရိ္ 

လူထု ိုယံစာဵ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ ဒါ ေ ာဴ ပထမေမဵခးနံဵျဖစံ 

ပါ ယံ။ 

ဒု ိယေမဵခးနံဵ ေ ာဴ နမံဴဆနံွမို နဴယံ အေနာ ံဘ ံျခမံဵရိ္ ေ ့ဵရးာအုပံစု 

(၁၁)အုပံစု းငံ ZTE  ုမ္ပဏီမ္  ာဝနံယူေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ ဲဴ  ာဝါ ိုငံ ညံေဆာ ံွပီဵ 

ျဖစံေသာံလညံဵ ယေနထိဴ လွှငံဴ/ ဖမံဵစ ံ ဆ ံသးယံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသဵ ဲဴ  ိစ္စနဲပဴ ံသ ံွပီဵ 

လူထု ိုယံစာဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ပေလာငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ နမဴံဆနံွမို ဴးငံ MPT ေဆာ ံလုပံ 

ေပဵထာဵေသာ G.S.M  ာဝါ ိုငံ (၃) ိုငံရ္ိပါ ယံ။ လးယံဆုိငံဘုရာဵ ဘုရာဵှ ီဵအဝငံ 

ဇယနံဵှ ီဵ ျမသပိ ံ ုနံဵေပ် းငံ (၁) ိုငံရ္ိပါ ယံ။ ၄ငံဵ G.S.M  ိုငံမ့ာဵသညံ 

နမဴံဆနံွမို ပဴ ံဝနံဵ ့ငံ (၂)မုိငံပ ံလညံဴ္ငံဴ နမဴံဆနံွမို ၊ဴ အေရ္ဘဴ ံျခမံဵအ း ံသာ 

လွှမံဵျခုဳပါ ယံ။ နမဴံဆနံွမို  ဴ အေနာ ံဘ ံျခမံဵရိ္ ေ ့ဵရးာအုပံစု (၁၁)အုပံစုအ း ံ 

G.S.M ဆ ံသးယံ၍ မရဴုိငံပါ။ လးနံခဲဴသညဴံ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၊ ဴ္စံလယံပိုငံဵ းငံ နမံဴဆနံွမို၏ဴ 

အေနာ ံဘ ံဇယနံဵှ ီဵ ပနံေလာရးာ းငံ ZTE  ုမ္ပဏီမ္ SIDE ID SHN-00324 

G.S.M  ာဝါ ိုငံ(၁) ိုငံ ေဆာ ံလုပံွပီဵစီဵခဲဴပါ ယံ။ ၄ငံဵ ိငုံေဆာ ံလုပံွပီဵစီဵ 

ေသာံလညံဵ လွှငံဴဖမံဵစ ံ ို ယေနထိဴ ပံဆငံေပဵျခငံဵမရိ္သျဖငဴံ လူထုမ္၄ငံဵ ုိ အသုဳဵမျပု 

ဴိုငံပါ။ ၄ငံဵ ာဝါ ုိငံမ့ာဵမ္ လွှငံဴဖမံဵစ ံ ပံဆငံွပီဵမညံဆိုပါ  နမံဴဆနံွမို ၊ဴ အေနာ ံ 

ဘ ံျခမံဵရိ္ ျပညံသူမ့ာဵ G.S.M Mobile ဖုနံဵအသုဳဵျပုဴုိငံမညံျဖစံပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍ စာခ့ုပံစညံဵ မံဵအရ ZTE  ုမ္ပဏီမ ္  ာဝါ ိုငံ ညံေဆာ ံွပီဵစီဵ 

ေသာံလညံဵ ယေနထိဴ(၂)ဴ္စံေ ့ာံ  ာလြ ာျမငဴံသညံအထိ လွှငံဴဖမံဵစ ံ ပံဆငံဴိုငံျခငံဵ 

မရိ္ေသဵသညဴံ ိစ္စအာဵ ျပညံနယံအစိုဵရမ္ မညံ ဲဴသို ဴ ေဆာငံရး ံထာဵသညံ ို သိလုိ၍ 

လူထု ိုယံစာဵ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ (၁၊၂) ုိ  စံဆ ံ ညံဵ  

ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။   ေလဵစာဵအပံပါေသာရ္မံ ျဵပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ နမံဴဆနံွမို နဴယံ 
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မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵေအာငံထးဏံဵ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ဆ ံသးယံေရဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ 

ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵဴ္စံခု ုိ  စံဆ ံ ညံဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။  

သီေပါွမို နဴယံ၊ လးိုငံရ္မံဵေ ာငံေပ်စခနံဵ းငံ ၄.၁၀.၂၀၁၈  ရ ံေန ဴ၁၁:၃၀ နာရီ းငံ 

မိုဵှ ိုဵလျှေပံစီဵဝငံေရာ ံမှုေြ ာငဴံ   Microwave  Radio  E1  Card  , GSM  (BTS) ဴ္ငဴ ံ

CDMA   Equipment  မ့ာဵခ့ိုယဴးငံဵွပီဵ အဆ ံအသးယံ ျပ ံေ ာ ံခဲဴပါ ယံ ။ MPT  ဴ္ငံဴ  

LSP အဖးဲ မဴ့ာဵသညံ ၄.၁၀.၂၀၁၈ ရ ံေန ဴ ၁၂:၀၀ နာရီ းငံ လာဵဵှိုဵွမို မဴ္ စ ငံထး ံခးာ၍  

၁၄:၃၀ နာရီ းငံ ေရာ ံရိ္ွပီဵ ၊ စစံေဆဵမှုမ့ာဵေဆာငံရး ံွပီဵစီဵရာ   ၄.၁၀.၂၀၁၈  ရ ံေန ဴ

၂၁:၃၂ နာရီ  Microwave  Radio  E1  Card  , GSM  (BTS) သညံ ပဳုမ္နံအဆ ံအသးယံ  

ျပနံလညံရရိ္ခဲဴပါ ယံ။ သိုရဴာ းငံ CDMA   Equipment  ၏ Back  Plane  ( Mother  

Board) ေလာငံ ျွမံဵပ့ ံစီဵသးာဵေသာေြ ာငဴံ ပစ္စညံဵအသစံမ္ာယူဝယံရနံ ေဆာငံရး ံရာ 

ထု ံလုပံသညဴံ ုမ္ပဏီမ္ အဆိုပါခ့ိုယဴးငံဵ စ ံပစ္စညံဵအာဵထု ံလုပံမှု မရိ္ေ ာဴသျဖငံဴ 

လုိအပံေသာ ပစ္စညံဵအစိ ံအပိုငံဵမ့ာဵ ရ္ာေဖးစုေဆာငံဵလ့ ံရိ္ွပီဵ၊ အျမနံဆုဳဵျပနံလညံျပုျပငံ 

 ပံဆငံဴိုငံေရဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ ျမနံမာဴဆ ံသးယံေရဵလုပံငနံဵ၊ 

ျပညံနယံမနံေန့္ာဵုဳဵ  ှ ိုဵပမံဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။  

ဒု ိယေမဵခးနံဵျဖစံ ဲဴ ZTE Company အာဵ MPT/KSGM မ္ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေျမာ ံပုိငံဵ)၏  ာဝါ ုိငံ ညံေဆာ ံေရဵလုပံငနံဵဴ္ငဴံ စ ံပစ္စညံဵ ပံဆငံျခငံဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵအ း ံ  ုနံပစ္စညံဵ ငံသးငံဵသူ(Vendor)အျဖစံ  ာဝနံေပဵအပံထာဵပါ ယံ။ အဆိုပါ 

 ာဝါ ိုငံ ညံေဆာ ံျခငံဵဴ္ငံဴ စ ံပစ္စညံဵ ပံဆငံျခငံဵ ရာဴှုနံဵျပညံဴွပီဵစီဵမ္သာ ေငးေပဵေခ့ 

ျခငံဵလုပံငနံဵေဆာငံရး ံျခငံဵျဖစံသညံဴအ း ံ အခ့ိနံ ာလသ ံမ္ ံခ့ ံျဖငံဴ စာခ့ုပံခ့ုပံ 

ဆို ေဆာငံရး ံထာဵျခငံဵမရိ္ပါ။ 

၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ ြသ္ု ံလ ုနံ းငံ (SHN-00324)သညံ  ာဝါ ိုငံ  ညံေဆာ ံျခငံဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံွပီဵစီဵခဲဴပါ ယံ။ လျှေပံစစံမီဵရရိ္ေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံေနစဲံ 

ထပံဆငံဴ နံထဵို ံယူထာဵေသာ ABC Companyမ ္ ဝနံထမံဵ စံဦဵအာဵ ြသ္ု ံလ 

 နံုပိုငံဵ းငံ အဖးဲ အဴစညံဵ စံခုမ္ စစံေဆဵရနံရိ္သညံဟုဆုိ ာ ဖမံဵဆီဵေခ်ေဆာငံသးာဵျခငံဵ 

ခဳခဴဲရပါ ယံ။ (၅)ရ ံခန ဴံအြ ာ းငံ ျပနံလညံလး ံေျမာ ံခဴဲွပီဵ အျခာဵဝနံထမံဵမ့ာဵ လညံဵ 

လုပံငနံဵခးငံမ္စးန ဴံခးာသးာဵြ ပါ ယံ။ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံရနံ ထပံမဳေစလး ံေသာံလညံဵ 

လဳုျခုဳ ေရဵအေျခအေနအရ သးာဵေရာ ံေဆာငံရး ံမညံဴသူ မရိ္ပါေသာေြ ာငံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေဴ္ာငံဴေဴ္ဵခဴဲရပါ ယံ။ 
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Radio ဴ္ငဴံ ဆ ံစပံပစ္စညံဵမ့ာဵမ္ာယူေနစဲံ စီဵပးာဵေရဵပိ ံဆိုမဴှုေြ ာငံဴ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ 

ြသ္ု ံလအထိ လုပံငနံဵမ့ာဵရပံ န ဴံခဲဴရပါ ယံ။ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ စ ံ ငံဘာလမ္စ၍ လုပံငနံဵ 

မ့ာဵစ ငံလညံပ ံခဲဴွပီဵ Radio ဴ္ငဴံ ဆ ံစပံပစ္စညံဵမ့ာဵမ္ာယူခဲဴရာ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ ဒီဇငံဘာလ 

အ းငံဵ မ္ာယူပစ္စညံဵမ့ာဵ ေရာ ံရိ္ဴိုငံမညံလုိ ဴခနံမ္ဴနံဵထာဵပါ ယံ။ စ ံပစ္စညံဵမ့ာဵ သယံယူ 

ပိုေဴဆာငံျခငံဵ၊   ပံဆငံျခငံဵဴ္ငံဴ လုိအပံေသာစမံဵသပံမှုမ့ာဵျပုလုပံွပီဵစီဵဴိုငံမညံဴ ၂၀၁၉ ခုဴ္စံ၊ 

ေဖေဖာံဝါရီလခန ဴံ းငံ ဖးငဴံလ္စံအသုဳဵျပုဴုိငံေရဵ ှ ိုဵပမံဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ  

ေျဖြ ာဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ဦဵေအာငံထးဏံဵ၊ နမံဴဆနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။     ငံျပခးငံဴျပုပါခငံဗ့ာဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဟာ လွှ ံေ ာံျပငံပမ္ာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ 

 ို  ာဝနံခဳွပီဵေ ာဴ  ိုယံစာဵျပုရိ္ေနျခငံဵျဖစံသျဖငဴံ လူထုနဲထိဴေ းလဴ့ ံရ္ိပါ ယံ။ လူထုနဲ  ဴ

ထိေ း ဴဲဴေနရာမ္ာ လူထုမ့ာဵရဲ  ဴ ငံျပ ဲဴအခ ံအခဲမ့ာဵ ို  ျွနံေ ာံ ို ဴိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

  လူထုအသဳ၊ လွှ ံေ ာံအသဳဆိုသညံဴအ ိုငံဵ လွှ ံေ ာံ ို  ငံျပစွမဲျဖစံပါ ယံ။ 

လွှ ံေ ာံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵဟာဆိုရငံ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာ အျမငဴံဆုဳဵအစညံဵအေဝဵပဲ 

ျဖစံပါ ယံ။ (၃)လမ္ာ စံှ ိမံပဲလုပံပါ ယံ။ ဒီအစညံဵအေဝဵ ို  ျွနံေ ာံ ိုလဴွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေရ စံ နံ၊  ုနံဵ စံ နံ ှ ိုဵစာဵွပီဵေ ာဴ မေရာ ံေရာ ံေအာငံ 

လာရပါ ယံ။ ဒီလုိလာေရာ ံွပီဵေ ာဴ လွှ ံေ ာံထဲမ္ာ ေမဵ ဲဴေမဵခးနံဵေ းေ ာံေ ာံ 

မ့ာဵမ့ာဵ ေ ာဴ   ိ ဝ ံမျဖစံ ဲအဴေျဖေ းပဲျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ေ ာံေ ာံမ့ာဵမ့ာဵဒီ ိစ္စနဲပဴ ံသ ံွပီဵေ ာဴ သိပံအာဵရမှုမရိ္ဘူဵလုိသဴိရပါ ယံ။ ဝနံှ ီဵ 

ေ းရဲ ေဴျဖြ ာဵခ့ ံထဲမ္ာ ရနံပုဳေငးရရိ္ပါ  ေဆာငံရး ံေပဵပါမညံ။ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵမ္ာ 

ဦဵစာဵေပဵထညဴံသးငံဵေပဵပါမညံဆို ဲဴ အေျဖပဲရ ာမ့ာဵပါ ယံ။ စီမဳ ိနံဵအစညံဵအေဝဵ 

ဆို ာ  ွမို နဴယံမ္ာရိ္ ဲဴ ဝနံထမံဵေ း၊ ဌာနဆုိငံရာေ းနဲ  ဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵ ဲဴ အဖးဲ အဴစညံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ စီမဳ ိနံဵအစညံဵအေဝဵလုပံ ဲအဴခါမ္ာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ း 

မ  ံေရာ ံဴိုငံ ာလညံဵရိ္ပါ ယံ။ အစညံဵအေဝဵရ္ိ ာ၊ Forum ရိ္ ာ၊ Workshop 

ရိ္ ာ ိုေဴြ ာငံဴ အစညံဵအေဝဵမ  ံဴိုငံ ာလညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ မ  ံေရာ ံဴိုငံ ဲအဴခါ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵမ္ာ  ငံျပေန ဴဲ ိစ္စေ း  မပါ ာ 

မ့ာဵပါ ယံ။ အခုဝနံှ ီဵေျဖ ဲဴအ ိုငံဵဆိုရငံ  ုိယံဴွမို နဴယံျပနံေရာ ံရငံ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵ 

 ို ေအာ ံ ့ို ဴွပီဵ ဒီဟာေလဵ ို ထညံဴေပဵပါဆုိွပီဵ ေျပာရမယံထငံပါ ယံ။ ဒီေနရာမ္ာ 

 ျွနံေ ာံေမဵလုိ ာ  လွှ ံေ ာံ  ှ ီဵသလာဵ။ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵ  ှ ီဵသလာဵဆို ာ 

မ့ိုဵျဖစံပါ ယံ။ ျဖစံသငံဴ ာ  လွှ ံေ ာံမ္ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ေမဵျမနံဵ ဲ ဴိစ္စေ း ို 

သ ံဆိုငံရာအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵေ း  သ ံဆုိငံရာ ွမို နဴယံ ို အေြ ာငံဵြ ာဵရပါမယံ။ 



 န ဴံသ ံ 
169 

 

 န ဴံသ ံ 

ဒါ ုိေ ာဴထညံဴေပဵပါ။ ဒီအေျဖ ိုလွှ ံေ ာံမ္ာ ေျဖွပီဵပါွပီဆို ဲဴ ိစ္စ ို ေဆာငံရး ံေပဵဖုိ ဴ

လုိအပံမ္ာျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵ ို ေျပာရမ္ာလာဵ။ သ ံဆိုငံရာ 

အစိုဵရ  သ ံဆုိငံရာွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵ ို အေြ ာငံဵြ ာဵမ္ာလာဵဆို ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴ

သိခ့ငံလုိ ဴ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵခ့ငံပါ ယံ။ ဒါ ေ ာဴ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵ ို ထပံဆငဴံ 

ေမဵခးနံဵပထမပါ။  

ဒု ိယေမဵခးနံဵဆ ံေမဵခးငံဴျပုပါခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာဆိုရငံ လွှ ံေ ာံ 

အစညံဵအေဝဵ  အျမငဴံဆုဳဵအစညံဵအေဝဵျဖစံပါ ယံ။  ဒီအစညံဵအေဝဵမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံရဲ  ဴ

လူမှုေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ၊ စီမဳခနံခဴးဲေရဵအာဵလဳုဵ ို ေဆးဵေဴးဵ ဲေဴနရာျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံေ း  ံေရာ ံွပီဵေ ာဴ အေ ့အလညံေဆးဵေဴးဵ ဲဴ အစညံဵအေဝဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဒီအစညံဵအေဝဵမ္ာ  ျွနံေ ာံ ိုလဴွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ း  အာဵ ့ိုဵ 

မာနံ  ံ   ံပငံ  ံျငာဵေသာံလညံဵ အစိုဵရအဖးဲ  ဴာဝနံရိ္ ပု္္ဂိုလံေ း  ခးငံဴယူ ာ ို 

ေ းရဴပါ ယံ။ ဒီပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ပဲ အေရဵှ ီဵသလာဵ။  စံျခာဵ ိစ္စေ း ပဲ 

အေရဵှ ီဵသလာဵဆို ာ သိခ့ငံပါ ယံ။ ဒီအစညံဵအေဝဵထ ံ အေရဵှ ီဵ ာမရိ္ဘူဵလုိ ဴ

 ျွနံေ ာံယူဆပါ ယံ။ ဝနံှ ီဵေ း   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံဆိုွပီဵ ခးငံဴ ငံ ယံ။ 

ွပီဵေ ာဴ ေ္ါ ံ းငံဵဖးငံဴပးဲသးာဵ ယံ။ ဖဲှ ိုဵသးာဵျဖ ံ ယံ။ လမံဵေလျှော ံပးဲသးာဵ ယံ။ 

ဒါေ း မျဖစံသငံဴဘူဵလုိယဴူဆပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ း လညံဵ အာဵ ိုဵ 

 ှ ီဵနဲ  ဴ လွှ ံေ ာံလာ  ံေပမဲဴ ေျဖေပဵမဴဲ ပု ္္ဂိုလံေ း မရိ္ေ ာဴ အာဵမရိ္ပါဘူဵ။ 

ဒီအစညံဵအေဝဵမ္ာ မညံသညံဴနညံဵနဲမ္ဴ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရ ေခ် ဲဴ ိစ္စ လးဲလုိ ဴ ခးငံဴမယူ 

ေစခ့ငံပါဘူဵလုိ ဴ အြ ဳျပုခ့ငံပါ ယံ။ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴနံှ ီဵဆို ာ လွှ ံေ ာံ ေရးဵမ္ 

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴနံှ ီဵျဖစံ ာပါ။ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ  ာဝနံရိ္ပု္္ဂိုလံမ့ာဵ ို ေမဵျမနံဵခ့ငံ 

ပါ  ယံ။ အစညံဵအေဝဵ ့ငံဵပ ဲဴအခ့ိနံမ္ာ အေရဵှ ီဵ ဲဒဴီအစညံဵအေဝဵ လးဲလုိ ဴ  ့နံ ဲ ဴ

 ိစ္စ ုိခးငံဴအေနနဲေဴ ာငံဵခဲဴရငံ ခးငဴံေပဵသငဴံ၊ မသငဴံ ို သိရိ္လုိသညံဴအ း ံ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရငံဘ ံနဲထဴပံ ူ   ျွနံေ ာံေမဵျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ 

 ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဒီေနရာမ္ာ  ုိယံစာဵလ္ယံေမဵျမနံဵ ဲဴ သ ံဆိုငံသညံဴ ေမဵခးနံဵ ုိ 

ေမဵျမနံဵဖိုပဴဲျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ ဆ ံစပံ ဲေဴမဵခးနံဵနဲ  ဴ စပံလ့ဲံဵွပီဵေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ အဴေနနဲ  ဴရ္ငံဵလငံဵေဆးဵေဴးဵဖုိရိ္ဴရငံ ရ္ငံဵလငံဵေဆးဵေဴးဵေပဵေစလုိပါ ယံ။  

ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။      လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵ ထပံဆငဴံေမဵျမနံဵသးာဵ ဲဴ အခ့ ံနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ 
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ပထမအခ့ ံ ေ ာဴ ွမို နဴယံအဆငဴံနဲ  ဴ ပ ံသ ံလုိ ဴ  ျွနံေ ာံေျဖြ ာဵသးာဵ ဲဴထဲမ္ာ 

လ ံရိ္ေမဵခးနံဵထဲမ္ာ ေျဖြ ာဵသးာဵ ာ ေ ာဴ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵဆုိ ာ မပါ ဲဴအ း ံ 

ေြ ာငံဴ ထပံမဳေဆးဵေဴးဵရနံမရိ္ပါဘူဵ။ ဒု ိယအခ့ ံျဖစံ ဲဴ ခးငံဴ ိစ္စ လညံဵ ေျဖြ ာဵရနံ 

မရိ္ပါဘူဵခငံဗ့ာဵ။ ဒါနဲပဴ ံသ ံလုိ ဴ ထပံဆငဴံေမဵျမနံဵလုိ ာရိ္ရငံေ ာဴ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ

 ိုေမဵျမနံဵလာရငံ  ျွနံေ ာံ ိုအဴေနနဲ  ဴ ေျဖြ ာဵခ့ ံ ို Cabinet မ္ာအ ညံျပုွပီဵေ ာဴ 

ျပနံလညံေျဖြ ာဵ ငံျပသးာဵမညံျဖစံေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵစုိငံဵမ့ိုဵျမငဴံ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵမ့ိုဵျမငဴံ၊  မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)။        အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း အစညံဵအေဝဵသို ဴ

  ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ့နံဵမာ၊ ခ့မံဵသာြ ပါေစေြ ာငံဵ 

ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵလုိ ံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၂)မ ္

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵမ့ိုဵျမငဴံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ွမို နဴယံမ္ာ 

လုိအပံေန ဲဴ ေရလွှ ဲဳခါဵ ိစ္စနဲပဴ ံသ ံွပီဵ  ငံျပေမဵျမနံဵသးာဵလုိပါ ယံ။ ေလဵစာဵအပံပါ 

ေသာလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ၊  ့ိုငံဵေ ာငံဵ 

ွမိုဟဴာ စုိ ံပ့ိုဵေရဵ ို အဓိ ထာဵ ဲဴေဒသျဖစံပါ ယံ။ အခ့ို ေဴသာဴ္စံေ းမ္ာ ေရမလဳု 

ေလာ ံ ဲအဴ း ံ စို ံပ့ိုဵေရဵလုပံငနံဵေ း  ့ဆငံဵလာ ာျဖစံ ဲအဴ း ံ အေရဵ ှ ီဵ 

လုိအပံ ဲဴ ေရအလဳုအေလာ ံရရိ္ဴိုငံဖိုအဴ း ံ  ိဟုနံဵေရလွှဲ ဳခါဵ စံခု  ညံေဆာ ံေပဵ 

ပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ရိ္ပါ မညံသညံဴအခ့ိနံ းငံ စ ငံအေ ာငံ 

အထညံေဖာံ မညံဆုိေြ ာငံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။    အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ ဆ ံလ ံွပီဵ ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴမိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵစိုငံဵမ့ိုဵျမငဴံ 

ေမဵျမနံဵ ဲဴ လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ၊  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမို၏ဴ အေနာ ံဘ ံ ဧ (၆၀၀) 

ေ ့ာံလယံေျမသို ဴ  ိဟုနံဵေခ့ာငံဵမ္ေရျဖငံဴ စို ံပ့ိုဵေရမ့ာဵ လဳုလဳုေလာ ံေလာ ံသးငံဵေပဵ 

ဴိုငံသညဴံ အ ့ယံ(၂၀)ေပ၊ အန ံ(၆)ေပရိ္  ိဟုနံဵေခ့ာငံဵေရလွှဲ ခဳါဵ စံခု  ညံေဆာ ံ 

ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ၊ ရိ္ပါ  မညံသညံဴ ာလ းငံစ ငံဴိုငံမညံ ို သိရိ္လုိသညံဴ 

ေမဵခးနံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ အဆိုပါ လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ၊  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမို၏ဴ 
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အေနာ ံဘ ံ ဧ (၆၀၀)ေ ့ာံ  လယံေျမသုိ ဴ   ိဟုနံဵေခ့ာငံဵမ္ေရျဖငံဴ  စို ံပ့ိုဵေရမ့ာဵ 

လဳုလဳုေလာ ံေလာ ံ   သးငံဵေပဵဴုိငံသညံဴ  အ ့ယံ( ၂၀ ) ေပ၊   အန ံ( ၆ )ေပရိ္    ိဟုနံဵ 

ေခ့ာငံဵေရလွှဲ ခဳါဵ စံခု  ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံရနံအ း ံ  းငံဵဆငံဵ ိငုံဵ ာ စစံေဆဵခ့ ံ 

ခဲဴရာ ယခုသစံဵို ံဆညံေဟာငံဵ ( ိဘူ နံဆညံ)သညံ ယခငံေစာံဘးာဵမ့ာဵ လ ံထ ံရိ္ခဲဴ 

ေသာ လ ံလုပံဆညံ ပ့ ံစီဵခဴဲပါသျဖငဴံ ၂၀၀၁ ခုဴ္စံ းငံ ၎ငံဵဆညံ၏ အထ ံဘ ံသို ဴိုဵ၍ 

 ညံေဆာ ံခဲဴေသာ အလ့ာဵမ္ာ (၈၃)ေပ၊ အန ံ(၁၂)ေပခနံရိ္ဴ လ ံလုပံသစံဵုိ ံေရလွှဲဆညံ 

ျဖစံပါသညံ။   

        ဴ္စံစဲံ  မိုဵရာသီ းငံ ပ့ ံစီဵေလဴရိ္သျဖငံဴ ေ ာငံသူမ့ာဵမ္  အွမဲျပုျပငံေနရေသာ 

သစံဵုိ ံဆညံျဖစံွပီဵ ဆညံေရေသာ ံေ ာငံသူ(၄၅)ဦဵခနံ ဴဴ ္ငံဴ အ ့ိုဵျပုဧ (၆၀၀)ခနံ ဴ

ရိ္ပါသညံ။ လ ံရိ္ေရသးငံဵေျမာငံဵေဟာငံဵမ္ာ  ိမံေ ာပ့ ံစီဵေန၍ ျပနံလညံ ူဵေဖာံ 

ျပုျပငံေပဵပါ  လယံေျမဧ (၄၀၀)ခနံ ဴ ိုဵ ခ့ဲ စုိဴ ံပ့ိုဵ ဴုိငံမညံျဖစံပါ ယံ။ ပဏာမေလဴလာ 

ဆနံဵစစံခ့ ံအရ(Drop  Type) းနံ ရစံ ေရလွှဲဆညံအလ့ာဵ(၆၀)ေပ၊ အျမငဴံ(၁၄)ေပဴ္ငံဴ  

(၄ေပ× ၅ေပ) အရးယံအစာဵ (၂)ေပါ ံ၊ ေရသးငံဵအေဆာ ံအဦ စံလဳုဵဴ္ငံဴ ေျမာငံဵေဟာငံဵ 

အာဵ ပုဳစဳ ့ျပနံလညံျပုျပငံရနံ လုိအပံမညံျဖစံွပီဵ ခနံမ္ဴနံဵ ုနံ ့ေငးမ္ာ  ့ပံ(၃၆၀)သနံဵ 

ျဖစံပါသညံ။ 

       အဆိုပါ လုပံငနံဵအာဵေဆာငံရး ံရနံအ း ံ မုိဵနဲွမို နဴယံ၏စီမဳ ိနံဵ းငံ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵဴ္ငဴံ သ ံဆိုငံရာဌာန ိုညဴှိဴှိုငံဵွပီဵ စီမဳ ိနံဵေရဵ 

ဆးဲ ငံျပလာပါ  ရနံပုဳေငးခးဲေဝရရိ္မှုအေပ်မူ ညံ၍ ျပညံနယံအ းငံဵ ွမို နဴယံမ့ာဵ ို 

ဦဵစာဵေပဵအစီအစဲံမ့ာဵအရ လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေလဵစာဵစးာ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  း ံခိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)မ္ ဦဵအုိ ံမးနံဵ  

ေမဵခးနံဵ(၂)ခုလဳုဵ ိ ု စံဆ ံ ညံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵအုိ ံမးနံဵ၊  း ံခုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ (၁)။  အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ။ 

ေလဵစာဵရပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေလဴလာသူ 

ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ိုယံ၏ ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစဳုြ ပါေစ 

ေြ ာငံဵ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ 
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မူဆယံခဵုိငံ၊  း ံခိုငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵအုိ ံမးနံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ၏ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  း ံခိုငံွမို နဴယံ၊ 

ဟိုေမာ- ေလာဴခးမံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေလာဴခးမံေ ့ဵရးာေ ာငံေျခရိ္ လးယံလးမံေခ့ာငံဵစပံမ္ 

ေလာဴခးမံေ ့ဵရးာ၊ ဟိုေမာေ ့ဵရးာအထိ ေျမသာဵလမံဵ(၇)မိုငံ ို လးနံခဲဴေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခ၊ု 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ န. .လမ္  ာဝနံယူ၍ ေျမသာဵလမံဵ ို ေဖာ ံလုပံခဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။ 

၎ငံဵေျမသာဵလမံဵမ္ာ ေျခာ ံေသးရဴာသီ းငံသးာဵလာရနံ လးယံ ူေသာံလညံဵ မုိဵ းငံဵ 

 ာလ းငံ ရွှဳဗဴး ံထူထပံ၍  စံေြ ာငံဵ၊ ေျမသာဵလမံဵျဖစံသညဴံအာဵေလ့ာံစးာ လမံဵေခ့ာံ၍ 

 စံေြ ာငံဵ ဆိုငံ ယံမ့ာဵ၊ေထာံလာ့္ီမ့ာဵ၊ ာဵမ့ာဵသးာဵလာသညံဴအခါ မြ ာခဏဆိုသလို 

လမံဵေခ့ာံ ့ျခငံဵ၊  ိမံဵေမ္ာ ံျခငံဵမ့ာဵ ျဖစံခဴဲပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ၎ငံဵေျမသာဵလမံဵ 

ျဖစံသညဴံ လးယံလးမံေခ့ာငံဵစပံမ္ ေလာဴလးမံေ ့ဵရးာ၊ ဟိုေမာေ ့ဵရးာအထိ ေျမသာဵလမံဵ 

(၇)မိုငံ ို ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံသို ဴ ျပုလုပံေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ ရိ္ပါ  မညံသညဴံ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ျပုလုပံေပဵရနံ သိရိ္လုိပါသျဖငဴံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေဒသခဳ 

ျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ၏ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵအမ္ ံ(၂) ို ေမဵျမနံဵရမညံဆိုလျှေငံ  း ံခိုငံ 

ွမို နဴယံ၊ မနံနိမံဵအးနံေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ မိုငံဵယု-လဳု မံလမံဵခးဲမ္ မနံနိမံဵအးနံေ ့ဵရးာ၊ 

ေရ္ာ ံပနံဵ ုနံဵေ ့ဵရးာအထိ ေျမသာဵလမံဵ(၁၀)မိုငံ ို ေဖာ ံလုပံခဲဴေသာ ေျမသာဵလမံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵေျမသာဵလမံဵသညံ ေ ာငံ ုနံဵ၊ ေ ာငံေစာငံဵေပ် းငံ ေဖာ ံလုပံထာဵ 

ေသာ ေျမသာဵလမံဵျဖစံ၍ စမံဵေခ့ာငံဵငယံမ့ာဵ၊ အခ့ို ေဴနရာ းငံ(၅)ေပ၊ အခ့ို ေဴနရာ းငံ 

(၁၀)ေပခနံ ဴ့ယံေသာ စမံဵေခ့ာငံဵမ့ာဵျဖစံပါ ယံ။ ေျခာ ံေသးရဴာသီ းငံ ဆိုငံ ယံ၊  ာဵ၊ 

ေထာံလာ့္ီမ့ာဵ သးာဵလာဴိုငံေသာံလညံဵ မိုဵ းငံဵ ာလမ္ာ သးာဵလာရာ းငံ ခ ံခ ံခဲခဲျဖငဴံ 

မျဖစံျဖစံေအာငံ သးာဵလာရပါ ယံ။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဴ္စံ ေဖာ ံလုပံစဲံ  ေရလွှဲေျမာငံဵ      

(Box-Culvert )မ့ာဵ စံခုမျှေ ျပုလုပံေပဵခဲဴျခငံဵလညံဵမရိ္ေြ ာငံဵ ေ းရဴပါ ယံ။ ခနံမ္ဴနံဵ 

ေရလွှဲေျမာငံဵ(Box-Culvert) ၂၀ လုိအပံမညံဟု ထငံပါ ယံ။ အခ ံခဲဆုဳဵ  စံခုမ္ာ 

၎ငံဵလမံဵေြ ာငံဵေပ်ရိ္ (၅၅)ေပခနံ ဴ့ယံေသာ နမံဴပနံဵေခ့ာငံဵေ ာငံ ့ေရသညံ မုိဵှ ီဵ၍ 

ေရှ ီဵသညဴံအခါ ေရစီဵအလးနံသနံသျဖငဴံ ေခ့ာငံဵျဖ ံ ူဵရနံ မလးယံ ူပါ။ ယခုေလာေလာ 

ဆယံ းငံ သစံ ာဵ ဳ ာဵျဖငံဴ ျဖ ံသနံဵသးာဵရပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငံဴ ၎ငံဵေခ့ာငံဵ ူဵ 

 ဳ ာဵအ း ံလညံဵ အလးနံပငံလုိအပံေြ ာငံဵ ေ းရဴပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ မုိငံဵယု- လဳု မံ 

သးာဵလမံဵခးဲမ္ မနံနိမံဵအးနံ- ေရ္ာ ံပနံဵ ုနံဵသးာဵ ေျမသာဵလမံဵ(၁၀)မုိငံ ို ေ ့ာ ံေခ့ာ 

လမံဵအျဖစံသုိ ဴ လညံဵေ ာငံဵ၊ လုိအပံေသာ နမဴံပနံဵေခ့ာငံဵ ူဵ  ဳ ာဵ(၅၅)ေပ၊ ေရလွှဲ 
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ေျမာငံဵ(Box-Culvert)၂၀ခု၊ (၅) ေပခန ဴံ ့ယံ၊  ဳ ာဵ (၂)စငံဵဴ္ငံဴ (၁၀) ေပခနံ ဴ့ယံေသာ 

 ဳ ာဵ(၁)စငံဵ ို ုိဴ ျပုလုပံ ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ ရိ္ပါ  မညံသညဴံဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ 

ျပုလုပံေပဵမညံ ုိ သိရိ္လုိပါသျဖငဴံ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ 

 စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ(၂)ခုစလဳုဵ ို  စံဆ ံ 

 ညံဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ခငံဗ့ာဵ။  း ံခိုငံ 

ွမို နဴယံ၊ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵအုိ ံမးနံဵေမဵျမနံဵ 

ထာဵသညံဴ  း ံခုိငံွမို နဴယံ၊ ဟိုေမာ- ေလာဴခးမံေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ာ ေျမသာဵလမံဵ(၇)မိုငံဴ္ငံဴ 

မနံနိမံဵအးနံေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ာရိ္သညံဴ  ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ၊ နမံဴပနံဵေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵ၊ ေရလွှဲ 

ေျမာငံဵဴ္ငံဴ  ဳ ာဵမ့ာဵဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ ရိ္ပါ  

မညံသညံဴဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ျပုလုပံေပဵမညံ ို သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငံဴျပ ေမဵခးနံဵမ့ာဵ 

ဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵွပီဵ  စံဆ ံ ညံဵ ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵ  ငံျပေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ မူဆယံခဵိုငံ၊  း ံခိုငံွမို နဴယံ၊ ဟိုေမာ- ေလာဴခးမံ 

ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေလာဴခးမံေ ့ဵရးာ ေ ာငံေျခမ္ာရိ္သညံဴ လးယံလးမံေခ့ာငံဵစပံမ္ ေလာဴခးမံ 

ေ ့ဵရးာ ၊ ဟုိေမာေ ့ဵရးာအထိ ေျမသာဵလမံဵမ္ာ လမံဵအဆငံဴအ နံဵ Class  A ၊ ဦဵစာဵေပဵ 

အဆငံဴ(၁) ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵရးာ ၃ ရးာ ၊ အိမံေျခ ၁၆၄  အိမံ ၊ လူဦဵေရ  ၈၂၀ ဦဵ ို ုိဴ 

အ ့ိုဵျပုပါ ယံ။ လ ံရိ္ လမံဵအမ့ိုဵအစာဵ ေ ာဴ ေျမသာဵလမံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါ 

လမံဵ ို ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ းငံဵ ျပညံနယံ(၁၂)လ ရနံပုဳေငး   ့ပံ ၂၂၅ 

သနံဵျဖငဴံ ၆.၄  ဖာလဳုအာဵ ေျမမ္  ္တ ရာလမံဵအျဖစံ ေဖာ ံလုပံေပဵရနံ ရနံပုဳေငးခးဲ 

ေဝရရိ္ထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။  

   း ံခိုငံွမို နဴယံ၊ မနံနိမံဵအးနံေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ မုိငံဵယု -  လဳု မံ သးာဵလမံဵခးဲမ္ 

မနံနိမံဵအးနံ  - ေရ္ာ ံပနံ ုနံဵ ေျမသာဵလမံဵ(၁၀)မိုငံမ္ာလညံဵ လမံဵအဆငံဴအ နံဵ Class 

A ၊ ဦဵစာဵေပဵ အဆငံဴအ နံဵ(၃) ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵရးာ ၃ ရးာ ၊ အိမံေျခ ၃၅၀  အိမံ ၊ 

လူဦဵေရ  ၁၇၅၀ ဦဵ ို ဴို အ ့ိုဵျပုပါ ယံ။ လ ံရိ္လမံဵအမ့ိုဵအစာဵ ေ ာဴ ေျမသာဵ 

လမံဵျဖစံပါ ယံ။ ျပုျပငံေဆာငံရး ံေပဵရနံ လုိအပံသညံဴအေနအထာဵျဖစံပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍  ငံျပပါ ဟိုေမာ- ေလာဴခးမံေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ာရိ္သညံဴ ေျမသာဵလမံဵ (၇)မိုငံအာဵ 

ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံ ေဖာ ံလုပံေပဵဴိုငံေရဵ၊ မနံနိမံဵအးနံေ ့ဵရးာအုပံစုမ္ာရိ္သညဴံ  
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ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ(၁၀)မိုငံ၊ အရ္ညံ(၅၅)မိုငံရိ္သညဴံ နမဴံပနံဵေခ့ာငံဵ ူဵ ဳ ာဵ၊ ေရလွှဲေျမာငံဵ 

( Box – Culvert) (၂၀) ခု၊ (၅)ေပခန ဴံ ့ယံ  ဳ ာဵ(၂)စငံဵဴ္ငဴံ (၁၀) ေပ ့ယံ  ဳ ာဵ 

 စံစငံဵ ို ဴို  ညံေဆာ ံေဆာငံရး ံဴုိငံေရဵအ း ံ ို  း ံခိုငံွမို နဴယံ၏ ွမို နဴယံ 

စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ဦဵစာဵေပဵ လုိအပံခ့ ံအလုိ ံ 

ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ ငံျပလာပါ  သ ံဆုိငံရာ ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵ 

ေ ာငံဵခဳသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ 

  ေမဵခးနံဵ(၂)ခုစလဳုဵ ို  စံဆ ံ ညံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ၊  မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ (၁)။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ  

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ဧညံဴသညဴံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဆုေ ာငံဵ ေမ ္တ ာပိုသဴအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မုိငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ပထမေမဵခးနံဵအေနျဖငဴံ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ရပံ း ံ(၂)ရိ္ ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵဴ္ငံဴ 

ရပံ း ံ(၄)အ းငံဵရိ္ ေစ့ဵသစံေစ့ဵ ိုနဴဲ  ဴ စပံလ့ဲံဵသညံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ို ေမဵျမနံဵ 

သးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ရပံ း ံ(၂)ရိ္ ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵဴ္ငံဴ ရပံ း ံ(၄) 

အ းငံဵရိ္ ေစ့ဵသစံေစ့ဵ စညံပငံသာယာလ္ပေရဵ ို မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ 

ှ ီဵြ ပံ းပံ ဲ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ ာ ို သိရိ္ရပါ ယံ။ သုိျဴဖစံပါ၍ သိရိ္ေမဵျမနံဵလုိ 

သညံမ္ာ  

  (၁) ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵဴ္ငဴံ ေစ့ဵသစံေစ့ဵအ း ံ စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ ဴ္စံစဲံ  

  အခးနံအခမ့ာဵ ေ ာ ံခဳရရိ္မှုအေျခအေန၊ 

(၂) ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵ လဳုျခုဳေရဵ၊ ြ ဴဳခိုငံေရဵဴ္ငဴံ သနံရ္ဴငံဵသာယာလ္ပေရဵအ း ံ 

စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵေနမှုမ့ာဵ၊ 

(၃) ရပံ း ံ(၄)အ းငံဵရိ္ ေစ့ဵသစံသညံ  ရာဵမဝငံ ဖးငံဴလ္စံထာဵေသာ ေစ့ဵျဖစံ၊ 

မျဖစံဴ္ငဴံ ျဖစံပါ  ေရ္ ေဴလ့ာ ံ  ိုဵခ့ဲ စဴီမဳေဆာငံရး ံမညံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ 

အစရိ္သညံဴ ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို သိရိ္လုိပါသျဖငဴံ ျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။  
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ဒု ိယေမဵခးနံဵအေနျဖငဴံ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ လးိုငံေဆာငံေထာ ံ ရ နာေျမေဒသအာဵ 

စညံပငံသာယာေရဵနယံနိမိ ံအျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵရနံဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵသညံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟုိဆိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဝမံ နံ- 

လးိုငံေဆာငံေထာ ံ ရ နာေျမသညံ  ို ံနယံေဆဵဵုဳ၊ ရဲစခနံဵ၊ မဏိရ နာေစ့ဵ၊ အထ  

ေ ့ာငံဵ၊ လးိုငံေဆာငံေထာ ံ ရပံ း ံ(၄)ရပံ း ံ၊ ဆနံဵေသာံ ာ၊ နမဴံေဆာငံလငံဵ၊ 

ေစ့ဵသစံ၊ ေအာငံေဘာ္၊ ေအာငံခ့မံဵသာ၊ ေအာငံေျမသာ၊ ရ နာဴ္ုဏံရညံ၊ ဘုရာဵငါဵဆူ၊ 

 ုနံဵျမငံဴသာနယံေျမစ ဲဴ ရပံ း ံမ့ာဵနဲ  ဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵ လူဦဵေရ (၅၀၀၀၀)ေ ့ာံ ေနထုိငံ 

လုပံ ိုငံ စာဵေသာ ံလ့ ံရိ္ွပီဵ ွမိုအဴသးငံ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလ့ ံရိ္ေသာ ေဒသျဖစံပါ ယံ။ 

လ ံရိ္အေျခအေန းငံ မုိငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၏ စညံပငံသာယာေရဵနယံနိမိ ံထဲ းငံ ထညံဴသးငံဵ 

သ ံမ္ ံျခငံဵမရိ္ေသဵသျဖငဴံ ေဒသမ္ာွမိုအဴသးငံ ျဖစံေနေသာံျငာဵလညံဵ စညံပငံသာယာေရဵ 

ဴ္ငဴံ သ ံဆုိငံေသာ လုပံငနံဵေဆာငံ ာ ိစ္စရပံမ့ာဵ သ ံေရာ ံမှု မရိ္သျဖငဴံ ျပညံသူမ့ာဵမ္ 

စုေပါငံဵစနစံျဖငဴံ လမံဵခငံဵျခငံဵ၊ သနံရ္ဴငံဵေရဵျပုလုပံျခငံဵစ ဲဴ သာယာလ္ပေရဵ ိစ္စရပံ 

မ့ာဵ ို  ိုယံထူ ိုယံထ လုပံေဆာငံေနြ ရပါ ယံ။ 

၂၀၁၃ ခုဴ္စံ၊ စညံပငံသာယာေရဵ ဥပေဒ  အခနံဵ(၄)၊ ပုဒံမ ၁၅ ( ) းငံ ွမိုအဴသးငံ 

ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေနေသာ ေ ့ဵရးာနယံနိမိ ံမ့ာဵ ို ွမို စဴညံပငံသာယာေရဵ နယံနိမိ ံအျဖစံ 

သ ံမ္ ံဴုိငံသညံဟူ၍လညံဵေ ာငံဵ၊ အပိုဒံ (ခ) းငံ သ ံဆိုငံရာ စညံပငံသာယာေရဵ 

နယံနိမိ ံအ းငံဵရိ္ ွမို ျဴပစညံပငံသာယာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရး ံရနံ ွမို စဴညံ 

ပငံသာယာေရဵ နယံနိမိ ံသ ံမ္ ံဴိုငံသညံဟု အ ိအလငံဵျပဋ္ဌာနံဵထာဵ ာ ို ေ း ရိ္ဴရ 

ပါ ယံ။  

သိုျဴဖစံပါ၍ ွမို ဴစံွမိုအဴသးငံ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေနေသာ မိုငံဵရ္ူဵရ နာေျမ ဝမံ နံ-

လးိုငံေဆာငံေထာ ံေဒသ စညံပငံသာယာလ္ပေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ လုပံေဆာငံဴိုငံေရဵအ း ံ 

ွမို နဴယံစညံပငံသာယာေရဵ နယံနိမိ ံအ းငံဵ ထညံဴသးငံဵေပဵရနံ အစီအစဲံရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ 

မရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငံဴနညံဵ၊ ရိ္ပါ  မညံသညံဴအခ့ိနံ းငံထညဴံသးငံဵသ ံမ္ ံသးာဵမညံ ုိ 

သိရိ္လုိပါသျဖငဴံ ျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ(၁၊၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ 

ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵစးဳဆုိငံဵ၊ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 
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 ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ ဂ္လာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ 

ဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံ 

စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ ဦဵစုိငံဵစးဳဆုိငံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံအေနနဲ  ဴ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵလငံဵျမ ံ ေမဵျမနံဵထာဵ 

ေသာ ပထမေမဵခးနံဵျဖစံ ဲဴ မုိငံဵရ္ူ ွဵမိုနဴယံ၊ ရပံ း ံ( ၂ )ရိ္ ေရွှဟသဂာေစ့ ှဵ ီဵဴ္ငဴံ ရပံ း ံ( ၄ ) 

အ းငံဵရိ္ ေစ့ဵသစံေစ့ဵ စညံပငံသာယာလ္ပေရဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ -  

(၁) ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵဴ္ငဴံ ေစ့ဵသစံေစ့ဵအ း ံ စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ ဴ္စံစဲံ 

အခးနံအခမ့ာဵ ေ ာ ံခဳရရိ္မှုအေျခအေန၊ 

(၂) ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵ လဳုျခုဳေရဵ၊ ြ ဴဳခိုငံေရဵဴ္ငဴံ သနံရ္ဴငံဵသာယာလ္ပေရဵအ း ံ 

စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵေနမှုမ့ာဵ၊ 

 (၃) ရပံ း ံ(၄)အ းငံဵရိ္ ေစ့ဵသစံသညံ  ရာဵမဝငံ ဖးငံဴလ္စံထာဵေသာ ေစ့ဵျဖစံ၊ 

မျဖစံဴ္ငဴံ ျဖစံပါ  ေရ္ ေဴလ့ာ ံ  ိုဵခ့ဲ စဴီမဳေဆာငံရး ံမညံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ 

ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵွပီဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ရပံ း ံ(၂)ရိ္ ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵဴ္ငဴံ ရပံ း ံ(၄) အ းငံဵရိ္ ေစ့ဵ 

သစံေစ့ဵ စညံပငံသာယာလ္ပေရဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍- 

 ( ) ေရွှဟသဂာေစ့ဵ းငံ ေစ့ဵဵုဳေပါငံဵ (၁၉)ဵဳု၊ ဆိုငံခနံဵေပါငံဵ (၃၈၂)ခနံဵ  

  ရိ္သညံဴအန ံ ဆိုငံခနံဵ (၁၂၀)ခနံဵအာဵ လစဲံဆုိငံခနံဵင္ာဵရမံဵခ  စံခနံဵ  

  လျှေငံ  ့ပံ (၁၅၀၀) ဴှုနံဵျဖငဴံ စညံဵြ ပံေ ာ ံခဳလ့ ံရိ္ရာ ဴ္စံစဲံ  

  ဆိုငံခနံဵင္ာဵရမံဵခရေငးမ္ာ ့ပံ(၂၁၆၀၀၀)ျဖစံပါ ယံ။ ့နံဆိုငံခနံဵ (၂၆၂)  

  ခနံဵမ္ာ လစံလပံဆိုငံခနံဵ မ့ာဵျဖစံပါ ယံ။ ေရွှဟသဂာေစ့ဵရ္ိ ပ့ဳ ့ေစ့ဵသညံ  

  မ့ာဵ၊ ွမို မဴေစ့ဵရ္ိ ပ့ဳ ့ေစ့ဵသညံမ့ာဵ၊ ေစ့ဵသစံရိ္ ပ့ဳ ့ေစ့ဵသညံမ့ာဵစသညဴံ  

  ပ့ဳ ့ေစ့ဵသညံမ့ာဵအာဵ ေစ့ဵေ ာ ံ ေ ာ ံခဳရနံ ွမို မဴပ့ဳ ့ေစ့ဵေ ာ ံ  

  လုိငံစငံအာဵ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခ ု ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံအ း ံ လုိငံစငံေြ ဵ  ့ပံ  

   ( ၅၄၅၀၀၀၀ )ျဖငဴံ စိစစံခ့ထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ( ခ) ေရွှဟသဂာေစ့ဵှ ီဵလဳုျခုဳေရဵအ း ံ ေစ့ဵသူ/ ေစ့ဵသာဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ပူဵေပါငံဵ၍  

  လဳုျခုဳေရဵဝနံထမံဵ (၂)ဦဵ င္ာဵရမံဵ၍ ဌာနမ္ ဝနံထမံဵ စံဦဵ ှ ီဵြ ပံွပီဵ  

  လဳုျခုဳေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ေစ့ဵသနံရ္ဴငံဵသာယာ  

  လ္ပေရဵအ း ံ ွမို နဴယံစညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္  စံပ ံလျှေငံ (၂)ှ ိမံ  

  အမှို ံသိမံဵဆညံဵ ေဆာငံရး ံေပဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 
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  ( ္) ွမို မဴေစ့ဵပ ံလညံ    လမံဵမ့ာဵေပ် းငံ  ပ့ဳ ့ေစ့ဵ     ညံခငံဵေရာငံဵခ့ရာမ္  

  လမံဵမေပ် းငံ   ျပညံသူမ့ာဵသးာဵလာေရဵ ခ ံခဲသျဖငဴံ   ွမို မဴေစ့ဵေနရာမ္    

  ွမိုလဴယံဘုရာဵရ္ိ လမံဵမေပ်သို ဴ  ေျပာငံဵေရွှ ေဴရာငံဵခ့ေစခဲဴေသာံလညံဵသးာဵလာ  

  ခ ံခဲမှုမ့ာဵျဖစံေပ်သျဖငဴံ  ွမိုလဴယံဘုရာဵဘုနံဵှ ီဵေ ့ာငံဵပိုငံ    ေျမ း ံ  

  လပံ းငံ  ထပံမဳေျပာငံဵေရွှ  ဴ ေနရာခ့ထာဵခဲဴပါသညံ။  အထ ံပါေနရာ းငံ  

  ေရာငံဵခ့ေနရာမ္ ွမိုလဴယံဘုရာဵ ဆရာေ ာံမ္ ဘုရာဵေျမ း ံလပံ းငံ  

  ေစ့ဵေရာငံဵခးငံဴ မျပုေ ာဴပါသျဖငဴံ ေစ့ဵသူ/ ေစ့ဵသာဵမ့ာဵ စညံပငံသာယာေရဵ  

  ေ ာံမ ီမ့ာဵဴ္ငံဴ ညှိဴှိုငံဵအစညံဵအေဝဵျပုလုပံ၍ မိုငံဵရ္ူဵွမို ၊ဴ ရပံ း ံ( ၄ )ရိ္  

  ဦဵယဆပုိငံ ေျမ း ံေနရာ းငံ ဦဵယဆမ္ ပ့ဳ ့ေစ့ဵဆိုငံခနံဵေဆာ ံလုပံ  

  ေပဵွပီဵ ေျပာငံဵေရွှ  ဴ ေရာငံဵခ့ေစခဲဴျခငံဵျဖစံပါသညံ။ ၎ငံဵေစ့ဵအာဵ ပု္္ဂလိ ပိုငံ  

  ေစ့ဵဖးငံဴလ္စံဴိုငံေရဵ ဦဵယဆမ္  ငံျပလာမှုဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍  ဥပေဒလုပံထဳုဵ  

  လုပံနညံဵမ့ာဵဴ္ငံဴအညီ  ိုယံပိုငံေစ့ဵ ဖးငဴံလ္စံခးငံဴျပုဴုိငံေရဵအ း ံ စိစစံ  

  ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ဒု ိယေမဵခးနံဵ ို  စံဆ ံ ညံဵ 

ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟိုဆုိငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဝမံ နံ - လးိုငံေဆာငံ 

ေထာ ံရ နာေျမေဒသ စညံပငံသာယာလ္ပေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ လုပံေဆာငံဴိုငံေရဵအ း ံ 

မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ စညံပငံသာယာေရဵနယံနိမိ ံအ းငံဵ ထညံဴသးငံဵေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ 

မရိ္ဴ္ငဴံ မရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငံဴနညံဵ။ ရိ္ပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ းငံ ထညံဴသးငံဵသ ံမ္ ံ 

သးာဵမညံ ို သိရိ္လုိျခငံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ၊ ဟုိဆိုငံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဝမံ နံ- လးိုငံေဆာငံေထာ ံ ရ နာေျမသညံ 

ဴိုငံငဳေ ာံမ္  ၁၉၉၂  ခုဴ္စံ၊ ဇူလုိငံလ( ၁၆ ) ရ ံစးဲပါအမိနံေဴြ ာံျငာစာအမ္ ံ (၆၂ / ၉၂) ျဖငဴံ 

မိုငံဵရ္ူဵရ နာနယံေျမအျဖစံ သ ံမ္ ံထု ံျပနံခဴဲသညံဴ သ ္တ ု းငံဵဝနံှ ီဵဌာနမ္ စီမဳခနံခဴး ဲ

သညဴံ ရ နာေျမျဖစံပါသညံ။ ယငံဵေဒသအာဵ စညံပငံသာယာေရဵနယံနိမိ ံအ းငံဵ 

ထညံဴသးငံဵေပဵရနံ  ိစ္စဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ ျမနံမာဴေ ့ာ ံမ့ ံရ နာဥပေဒ ပုဒံမ ၄ ( )အရ 

ရ နာနယံေျမအျဖစံ သ ံမ္ ံသညဴံ နယံေျမ းငံ ွမို (ဴသိုမဴဟု ံ) ေ ့ဵရးာလူေနအိမံမ့ာဵ 

 ိုဵခ့ဲ ျဴခငံဵ၊ သာသနာဴနယံေျမ သ ံမ္ ံျခငံဵ၊ စုိ ံပ့ိုဵေျမ ိုဵခ့ဲ လုဴပံ ိုငံျခငံဵ၊ ေရ းငံဵ 

(သိုမဴဟု ံ)ေရ နံ ူဵေဖာံျခငံဵ၊ ဆညံေျမာငံဵ ညံေဆာ ံျခငံဵဴ္ငံဴ အျခာဵစီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ 

စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ လုပံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံရိ္ပါ  သ ံဆိုငံရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရ 

အဖးဲ အဴစညံဵသညံသ ္တ ု းငံဵဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငဴံညှိဴှိုငံဵွပီဵ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴခးငဴံျပုခ့ ံ 

ရယူေဆာငံရး ံရမညံဟု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵပါ ယံ။ 
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လ ံရိ္ ဝမံ နံ- လးိုငံေဆာငံေထာ ံေဒသသညံ ွမို ဴဴ ္ငဴံ(၁၂)မိုငံခနံ ဴ  းာေဝဵလ့ ံ 

ရိ္ွပီဵ အဆိုပါေဒသ းငံ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ ေဒသခဳမ့ာဵပါဝငံသညဴံ 

အမှို ံသိမံဵဆညံဵေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ ဖးဲ စဴညံဵ၍ ဌာန၏အမှို ံသိမံဵယာဲံ(၁)စီဵျဖငဴံ သနံရ္ဴငံဵေရဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံရနံ ေဒသခဳ ရပံမိ/ ရပံဖမ့ာဵဴ္ငံဴ ညှိဴှိုငံဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

အဆိုပါ ဝမံ နံ- လးိုငံေဆာငံေထာ ံ ေဒသအာဵ လ ံရိ္အခ့ိနံ းငံ ွမို နဴယံစညံပငံသာယာ 

ေရဵနယံနိမိ ံအျဖစံ ထညံဴသးငံဵဴိုငံျခငံဵ မရိ္ေသဵပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ စညံပငံသာယာေရဵ 

နယံနိမိ ံအျဖစံ ထညံဴသးငံဵမညံဆိုပါ  သ ္တ ု းငံဵဝနံှ ီဵဌာန၏ ေွှနံြ ာဵခ့ ံဴ္ငံဴအညီ 

ေဆာငံရး ံရမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ရပံေစာ ံွမိုနဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ 

  ေမဵခးနံဵ(၁၊ ၂) ို  စံဆ ံ ညံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခိုငံညီညီေ ့ာံ၊ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။    ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံမ့ာဵ၊  ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳြ  

ပါေစ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံရဲ  ဴ ပထမေမဵခးနံဵအေနနဲ  ဴ

ရပံေစာ ံွမို နဴယံ၊ ယမံဵ းငံဵငါဵေြ ာငံေ ့ဵရးာအုပံစု အ းငံဵရိ္ေသာ ပငံျဖစံ- ဆ ံေသ 

လမံဵပိုငံဵနဲပဴ ံသ ံွပီဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ပငံျဖစံ- ဆ ံေသလမံဵပိုငံဵသညံ 

ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ အဓိ လမံဵမှ ီဵျဖစံသညဴံအျပငံ ဆ ံေသေျမမဲ းငံ ေနထုိငံြ  ဴဲ 

ပအုိဝံဵ ိငုံဵရငံဵသာဵမ့ာဵ၏ အဓိ   ုနံစညံစီဵဆငံဵဆ ံသးယံရာ လမံဵမှ ီဵလညံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဒါဴအျပငံ ေ ာငံှ ီဵ- ဇလဲဴ္ငံဴ ွမို နဴယံခ့ငံဵဆ ံသးယံထာဵသညံဴ လမံဵမှ ီဵ 

လညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ဆ ံေသေျမမဲမ္ာ အိမံေထာငံစုေပါငံဵ (၁၄၀၀)ေ ့ာံရိ္ွပီဵ ပငံျဖစံ- 

ဆ ံေသလမံဵ ုိ   ္တ ရာလမံဵအျဖစံ ေ ာငံဵခဳလာခဲဴသညံမ္ာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုဴ္စံ 

  ညံဵ  ျဖစံပါ ယံ။ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဴ္စံ းငံ   ္တ ရာလမံဵခငံဵရနံ (၅)ဖာလဳုသာ 

ရရိ္ထာဵပါ ယံ။ ၎ငံဵလမံဵမှ ီဵ ို ေ ့ဵရးာေန ျပညံသူျပညံသာဵမ့ာဵ  ုိယံထူ ိုယံထ 

ေဆာငံရး ံအသုဳဵျပုလာသညံမ္ာ ဴ္စံေပါငံဵမ့ာဵစးာ ြ ာျမငဴံလာွပီ ျဖစံ ဲအဴျပငံ ွမို နဴယံ 

အဆငံဴ လမံဵသ ံမ္ ံခ့ ံ းငံလညံဵ Class A ဦဵစာဵေပဵ(၁)အျဖစံ သ ံမ္ ံထာဵ 

ရိ္ပါ ယံ။ အဆိုပါ လမံဵပိုငံဵ ုိ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ 

ခရီဵစဲံ းငံ ေ ့ဵလ ံလမံဵဦဵစီဵဌာနမ္ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ လမံဵဦဵစီဵဌာန 

ေအာ ံသို ဴ လွှဲေျပာငံဵခဲဴေြ ာငံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငံဴ အဆိုပါ ပငံျဖစံ- ဆ ံေသ 

လမံဵအာဵ လွှဲေျပာငံဵေဆာငံရး ံထာဵရ္ိမှုအေျခအေနဴ္ငံဴ  ့နံရိ္ေနေသာ လုပံငနံဵ(၅)မိုငံ 
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ေ ့ာံခနံအဴာဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ျဖညဴံစး ံရနံပုဳေငး းငံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ 

ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္အာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ သ ံဆုိငံရာသို ဴ

ေလဵစာဵစးာျဖငံဴ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။  

ဒု ိယေမဵခးနံဵအေနနဲ  ဴ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ၊ မ ့ီဵ ုနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵရိ္ 

ေ ့ဵရးာခ့ငံဵ ဆ ံလမံဵျဖစံေသာ ြ ာအငံဵ- ေျမာငံဵေ ာံ- ဝနံစိုလမံဵသညံ (၇)မိုငံခနံ ဴ

ရ္ညံလ့ာဵပါ ယံ။ ၎ငံဵလမံဵမှ ီဵ ို ဝနံစို- ေျမာငံဵေ ာံ-  ီေ ာ ံ ုနံဵ- ဆငံေသ-

ေ ာရ- သေျပ ုနံဵ- ြ ာအငံဵ အစရိ္သညံဴ ေ ့ဵရးာေနျပညံသူမ့ာဵ အာဵ ိုဵအာဵထာဵ 

အသုဳဵျပုရာ လမံဵမှ ီဵ စံခုလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ၎ငံဵလမံဵမှ ီဵသညံ ေရ္ဵယခငံ 

ေစာံဘးာဵမ့ာဵလ ံထ ံ  ညံဵ  ေ ့ာ ံလမံဵအျဖစံ ခငံဵထာဵွပီဵ ေစာံဘးာဵလမံဵ 

ဟုလညံဵ ေဒသခဳမ့ာဵ  ေခ်ေဝ်ြ ပါ ယံ။ ယခုအခါ အဆိုပါလမံဵပိုငံဵဟာ အလးနံဆိုဵဝါဵ 

စးာ ပ့ ံစီဵလ့ ံရိ္ွပီဵ မိုဵ းငံဵ ာလ းငံလညံဵ သးာဵလာ၍မရေလာ ံေအာငံ ခ ံခဲေန 

သျဖငဴံ ဝနံစိုေ ့ဵရးာေနျပညံသူမ့ာဵသညံ ပငံဵ ယွမို နဴယံဘ ံသို ဴ ပညာေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ၊ 

 ့နံဵမာေရဵ ိုအဴ း ံ သးာဵလာေနရပါ ယံ။ (၇)မိုငံခနံရိ္ဴသညဴံအန ံ ယခုဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉  းငံ (၁)မိုငံ (၂)ဖာလဳုခနံအဴ း ံသာ ဘ ံ့္ ံလ့ာထာဵရရိ္ွပီဵ  ့နံရိ္ေသာ 

(၅)မုိငံေ ့ာံခနံ ဴဴ ္ငံဴ ၎ငံဵလမံဵ းငံ မျဖစံမေနထညဴံသးငံဵ ညံေဆာ ံရမညံဴ  ဳဆုဳ  ဳာဵ 

ေဆာ ံလုပံျခငံဵလုပံငနံဵ ိုအဴာဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၏ ျဖညဴံစး ံရနံပုဳေငး းငံ 

လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံျခငံဵ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္အာဵ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ ိုယံစာဵ 

ေလဵစာဵစးာေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေမဵခးနံဵ (၁၊၂) ုိ  စံဆ ံ ညံဵ 

ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ  း ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

ရပံေစာ ံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ 

ေမဵျမနံဵထာဵေသာ ပထမေမဵခးနံဵျဖစံ ဲဴ ပငံျဖစံ- ဆ ံေသလမံဵပိုငံဵ၊ ဒု ိယေမဵခးနံဵျဖစံ ဲဴ 

ြ ာအငံဵ- ေျမာငံဵေ ာံ- ဝနံစိုလမံဵဴ္ငံဴ  ဳဆုဳ  ဳာဵစသညဴံ ေမဵခးနံဵ(၂)ခုလဳုဵအ း ံ 

 စံဆ ံ ညံဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ  ျဖစံပါ ယံ။   

ပထမေမဵခးနံဵအေနျဖငဴံ ရပံေစာ ံွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ ပငံျဖစံ- ဆ ံေသလမံဵသညံ 

၀/၀- ၆/၃= ၆/၃ မိုငံ ရ္ညံလ့ာဵွပီဵ   ္တ ရာလမံဵ ၁/၄ မိုငံ၊ အမာခဳလမံဵ ၄/၇ မိုငံ ျဖစံပါ ယံ။ 

အဆိုပါလမံဵ ို ေ ့ဵလ ံလမံဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာနပိုငံလမံဵမ္ လမံဵဦဵစီဵဌာနပုိငံလမံဵအျဖစံ 
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သိမံဵသးငံဵေဆာငံရး ံ ခးငံဴရရနံ (၂- ၁၀- ၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ  ့ငံဵပခဴဲေသာ စီဵပးာဵေရဵရာ 

ေ ာံမ ီ အစညံဵအေဝဵအမ္ ံစဲံ (၁၆/၂၀၁၈)၌ သေဘာ ူွပီဵျဖစံပါသျဖငဴံ လမံဵဦဵစီဵဌာန 

ပိုငံလမံဵအျဖစံ လွှဲေျပာငံဵလ ံခဳဴိုငံေရဵ စီစဲံေဆာငံရး ံလ့ ံ ရိ္ပါ ယံ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ မူလေငးလဳုဵေငးရငံဵရနံပုဳေငးမ္ ခးငံဴျပုခ့ ံရရိ္ွပီဵျဖစံ၍   ္တ ရာလမံဵ(၅)ဖာလဳု 

ေဖာ ံလုပံေရဵ စီမဳေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ရာ လမံဵဦဵစီဵဌာနပုိငံ လမံဵအျဖစံ လွှဲေျပာငံဵလ ံခဳ 

ွပီဵပါ  ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ၏ ျဖညဴံစး ံရနံပုဳေငး းငံ လုပံငနံဵဆ ံအျဖစံ 

လညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံဴ္ငဴံ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ့ာဵ းငံ 

လညံဵေ ာငံဵ   ္တ ရာလမံဵ အဆငံဴျမှငဴံ ငံျခငံဵ ေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵအ း ံ ရနံပုဳေငး 

လ့ာထာဵ ငံျပေ ာငံဵခဳသးာဵမညံ ျဖစံပါ ယံ။  

ဒု ိယေမဵခးနံဵအေနျဖငဴံ ရပံေစာ ံွမိုနဴယံ ၊ ြ ာအငံဵ - ေျမာငံဵေ ာံ - သနပံေ ာငံ - 

၀နံစုိ -   ေဖာငံဵျပာဵလမံဵသညံ လမံဵဦဵစီဵဌာနပုိငံ ရပံေစာ ံ- ပငံဵ ယလမံဵမ္ ပငံဵ ယ 

ွမို နဴယံ ေ ့ဵလ ံလမံဵျဖစံေသာ ေဖာငံဵျပာဵ- မိုငံဵအငံလမံဵဴ္ငံဴ ဆ ံသးယံသညံဴ ွမို နဴယံ 

ခ့ငံဵဆ ံ Class A အဆငဴံ ဦဵစာဵေပဵအဆငံဴ လမံဵျဖစံပါ ယံ။ စုစုေပါငံဵလမံဵအရ္ညံ 

(၇)မိုငံရိ္သညဴံ အမာခဳအဆငံဴလမံဵျဖစံွပီဵ ေ ့ဵရးာ ၅ ရးာ ၊ အိမံေျခ ၃၇၇ အိမံအာဵ 

အ ့ိုဵျပုသညံဴ လမံဵ စံလမံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵအာဵ အမာခဳလမံဵမ ္   ္တ ရာလမံဵ 

အျဖစံ အဆငဴံျမှငံဴ ငံဴုိငံေရဵအ း ံ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခ ု ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ  ျပညံနယံ (၁၂)လ 

ရနံပုဳေငး းငံ လမံဵအရ္ညံ (၇/၀) မုိငံ အန ံ (၁/ ၁.၈၃)မုိငံအာဵ  ေငး ့ပံ ၂၀၂.၄ သနံဵျဖငဴံ 

ေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါ ယံ။ 

 ့နံရိ္သညဴံ လမံဵအရ္ညံ (၅/၆.၁၇) မိုငံဴ္ငံဴ အဆိုပါလမံဵေပ် းငံ လုိအပံလ့ ံရိ္သညဴံ 

၄၀ ေပ၊  ဳ ာဵ(၁)စငံဵအာဵ ေဆာငံရး ံဴိုငံရနံအ း ံ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ၏ ွမို နဴယံ 

စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ဦဵစာဵေပဵ လုိအပံခ့ ံအလုိ ံ 

ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ  ငံျပလာပါ  သ ံဆုိငံရာ ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး းငံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ 

ေ ာငံဵခဳသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ယေနအဴ း ံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငံဴ ေျဖြ ာဵျခငံဵ 

အစီအစဲံ ွပီဵဆုဳဵပါွပီ။ 
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၂၀၁၈- ၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ ေဒသ ္ဴတရစီမဳ ိနံဵ ဥပေဒျပငံဆငံခ့ ံဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵ၍ သ ံဆိုငံရာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ္ 

ရ္ငံဵလငံဵေဆးဵေဴးဵျခငံဵဴ္ငံဴ လွှ ံေ ာံ၏ အဆုဳဵအျဖ ံရယူျခငံဵ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။     ယခု အစီအစဲံ(၆)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၁)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ(၂၀-၉-၂၀၁၈) းငံ အ ညံျပုခဴဲေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ေဒသ ္ဴတရစီမဳ ိနံဵဥပေဒဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ျပငံဆငံခ့ ံ ို လွှ ံေ ာံသို ဴ ေပဵပိုလဴာပါ ယံ။ 

၎ငံဵျပငံဆငံခ့ ံ ို အ ညံျပုေပဵရနံအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ 

ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ  လွှ ံေ ာံသို ဴ ငံျပဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵစိုဵေးနံလဴးငံ(ခ) ဦဵစုိဵှ ီဵ၊  စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံ 

ပါေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာ 

အေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံေဒသ ္ဴတရစီမဳ ိနံဵ 

ဥပေဒ  ိနံဵ္ဏနံဵျပငံဆငံခ့ ံဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵွပီဵ  ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  

 ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၁)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ းငံ 

ဥပေဒအမ္ ံ (၄/၂၀၁၈)ျဖငဴံ အ ညံျပုခဲဴသညဴံ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ေဒသ ္ဴတရ စီမဳ ိနံဵ ဥပေဒ းငံပါရိ္သညံဴ  ိနံဵ္ဏနံဵမ့ာဵသညံ ျပညံေထာငံစုလွှ ံေ ာံမ္ 

အ ညံျပုျပဋ္ဌာနံဵသညံဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ အမ့ိုဵသာဵစီမဳ ိနံဵဥပေဒဴ္ငံဴ လုိ ံေလ့ာ 

ညီေထးျဖစံေစရနံ လုိအပံမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ အမ့ိုဵသာဵစီမဳ ိနံဵဥပေဒ၏ ပူဵ းဇဲယာဵ ၃ အမ္ ံစဲံ ၁၃ 

 းငံ ေဖာံျပပါရိ္သညဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ ပဳုမ္နံေစ့ဵဴှုနံဵျဖငဴံ ေဖာံျပထာဵသညံဴ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ဴ္စံ ုနံ ခနံမ္ဴနံဵေျခစာရငံဵ းငံ  ့ပံသနံဵေပါငံဵ ၄၈၅၃၅၉၅.၆ ဟု ပါရိ္ခဲဴွပီဵ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ေဒသဴ္တရစီမဳ ိနံဵဥပေဒ းငံ  ့ပံသနံဵေပါငံဵ 

၄၈၅၃၅၄၅.၆ ဟု  ငံျပခဴဲသျဖငဴံ  းဲလးဲမှု  ့ပံသနံဵ ၅၀ ျဖစံေပ်ခဲဴပါ ယံ။ မူလစီမဳ ိနံဵ 

ေရဵဆးဲေရဵဦဵစီဵဌာန(ဵဳုဵခ့ုပံ)ဴ္ငဴံ  ို ံညှိစဲံ  ိနံဵ္ဏနံဵ ူညီခဲဴေသာံလညံဵ ျပငံဆငံ 

ေျပာငံဵလဲမှုအေပ် အခ့ိနံမီသိရိ္မှုမရိ္သညံဴအ း ံ  းဲလးဲမှုျဖစံေပ်ခဲဴမှုအေပ် ျပငံဆငံဴိုငံေရဵ 

အ း ံ  းဲလးဲမှုေြ ာငံဴ လုိ ံေလ့ာညီေထးေျပာငံဵလဲရနံ လုိအပံသညံဴ စာသာဵမ့ာဵ၊ 

ဇယာဵမ့ာဵ စုစုေပါငံဵ(၃)ရး ံ ို (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ရ ံေန ဴးငံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မ္ဴ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴေပဵပုိထဴာဵရ္ိပါ ယံ။  
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 ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံအ း ံ  ဏ္ဍအလုိ ံ စီမဳ ိနံဵရညံမ္နံဵခ့ ံမ္ာ  းဲလးဲမှု 

မရိ္ပါ။ ယခငံဴ္စံ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဴ္စံ ဴ္စံ ုနံခနံမဴ္နံဵေျခစာရငံဵ းငံ  းဲလးဲမှုျဖစံေပ် 

ခဲဴရျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ ယခငံဴ္စံ သစံေ ာ ဏ္ဍ၏ ဴ္စံ ုနံထု ံလုပံမှု နံဖိုဵ  း ံခ့ ံစဲံ 

 းငံ ထညံဴသးငံဵ း ံခ့ ံရနံ  ့နံခဲဴေသာ ပုဳစဳ(၈) သစံမ့ာဵဖမံဵဆီဵဴိုငံခဴဲမှုအေပ် GDP 

 နံဖုိဵ  ့ပံသနံဵ ၅၀  ိုဵ  ံေျပာငံဵလဲခဲဴသျဖငဴံ စာရငံဵ းဲလးဲမှုျဖစံေပ်ရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

စာရငံဵ းဲလးဲမှုအေပ် းငံ အ ညံျပုေပဵဴိုငံပါရနံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ေလဵစာဵစးာ ငံသးငံဵအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၁)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(စ ု ္ထ ေန)ဴ၌ အ ညံျပုခဴဲေသာ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံေဒသ ္ဴတရစီမဳ ိနံဵ ဥပေဒဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵ၍ ျပငံဆငံခ့ ံ 

 ို အ ညံျပုရနံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ သေဘာ ူပါသလာဵ ခငံဗ့ာဵ။ 

(သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။ 

လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ။) 

 လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံ ေဒသဴ္တရစီမဳ ိနံဵ ဥပေဒျပငံဆငံခ့ ံ ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုေြ ာငံဵ 

ေြ ညာပါ ယံ။  

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ  ရ္မံဵျပညံနယံ လျှေပံစစံဥပေဒ(မူြ မံဵ)အာဵ 

လွှ ံေ ာံသို ဴ ငံသးငံဵျခငံဵဴ္ငံဴ လ ံခဳေဆးဵေ းဴဵရနံ သငံဴ/ မသငံဴ 

အဆုဳဵအျဖ ံရယူျခငံဵ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၇) ျဖစံပါ ယံ။   ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ  ဥပေဒ(မူြ မံဵ) 

 စံရပံအာဵ လွှ ံေ ာံသို ဴ ေပဵပိုလဴာပါ ယံ။ ဥပေဒ(မူြ မံဵ)မ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံလျှေပံစစံ 

ဥပေဒ(မူြ မံဵ)ျဖစံပါ ယံ။ ယခု ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ  ဥပေဒ (မူြ မံဵ) ငံသးငံဵဖို ဴဖိ ံေခ် 

ပါ ယံ။  

 ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံ၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။    အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါ 

ခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵသုိ ဴ

  ံေရာ ံလာြ ေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရ 
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အဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊   ံေရာ ံေလဴလာြ သူ 

မ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစဳုြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

အပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မုိငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလငံဵျမ ံျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလျှေပံစစံဥပေဒ 

(မူြ မံဵ) ို  ငံသးငံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

  ဥပေဒ(မူြ မံဵ)မ္ာ အခနံဵ(၁) အမညံဴ္ငံဴ အဓိပ္ပါယံေဖာံျပခ့ ံ၊ အခနံဵ(၂) 

ရညံရးယံခ့ ံမ့ာဵ၊ အခနံဵ(၃) အေျခခဳမူမ့ာဵ၊ အခနံဵ(၄) ျပညံနယံဝနံှ ီဵဌာန ၏လုပံပိုငံခးငံဴ 

မ့ာဵဴ္ငံဴ ာဝနံမ့ာဵ၊ အခနံဵ(၅) ျပညံေထာငံစုဴ္ငံဴ ျပညံနယံအဆငံဴမ့ာဵ ို လုိငံစငံေပဵျခငံဵ 

ဆိုငံရာ အခနံဵ ဏ္ဍမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ ပုိငံဵျခာဵသ ံမ္ ံျခငံဵ၊ အခနံဵ(၆)လုိငံစငံမ့ာဵဴ္ငံဴ 

ျပညံနယံစီမဳခနံခဴးဲမှုဆိုငံရာ ခးငံဴျပုမိနံ၊ဴ အခနံဵ(၇) လျှေပံစစံဓာ ံအာဵအ ့ိုဵ သ ံေရာ ံမှု 

ေထာ ံပဳဴေရဵရနံပုဳေငး၊ အခနံဵ(၈) ျပစံမှုျပစံဒဏံမ့ာဵ၊ အခနံဵ(၉) နစံနာေြ ဵဴ္ငံဴ အယူခဳျခငံဵ၊ 

အခနံဵ(၁၀) အေထးေထးဆိုွပီဵ အခနံဵ(၁၀)ခနံဵပါရိ္၍ ပုဒံမ ၃၄ ခ ုပါရိ္ပါ ယံ။  

 ဒီဥပေဒ(မူြ မံဵ)နဲပဴ ံသ ံွပီဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ိုလညံဵ ျဖနံေဴဝ 

ထာဵွပီဵျဖစံ ဲအဴ း ံ အ ့ယံ ဝငံဴ ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပျခငံဵ မျပုေ ာဴပါခငံဗ့ာဵ။ 

ရညံရးယံခ့ ံအေနနဲ ဴေ ာဴ - 

  ( ) ဒီမုိ ေရစီစနစံဴ္ငံဴ  ို ံညီသညဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ၏လျှေပံစစံ ဏ္ဍ ုိ လွှမံဵျခုဳ   

  ေသာ ဥပေဒဴ္ငံဴ  ို ံညီသညံဴ စညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵ စံရပံ ို ေရဵဆးဲေဖာံ  

  ေဆာငံရနံ၊  

  ( ခ) ရ္မံဵျပညံနယံ၏ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵလုပံငနံဵဴ္ငံဴ ဆ ံစပံေသာ အေျခခဳ  

  စညံဵမ့ဲံဵ စညံဵ မံဵမ့ာဵ၊ လမံဵေွှနံခ့ ံ၊ မူဝါဒစညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ  

  လုပံငနံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵ ို ျပဋ္ဌာနံဵသ ံမ္ ံရနံ၊  

  ( ္) လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵဴ္ငဴံ စပံဆုိငံသညံဴ မူဝါဒ၊  

  စညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵမ့ာဵ၊ စီမဳခနံခဴးဲမှုဴ္ငံဴ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵ အေပ်  

   းငံ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ရ္မံဵျပညံနယံ၏ အခနံဵ ဏ္ဍမ့ာဵ  

   ို သ ံမ္ ံရနံ၊  

  (ဃ) ရ္မံဵျပညံနယံ းငံ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵဆိုငံရာလုပံငနံဵ ေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵ  

  အာဵ စီမဳခနံခဴးဲရာ းငံ ပးငံဴလငံဵျမငံသာမှု၊  ာဝနံယူမှု၊  ာဝနံခဳမှုရိ္ေစရနံ  

  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအ းငံဵ မူဝါဒေရဵရာဴ္ငံဴ လုပံငနံဵ ာဝနံမ့ာဵ ို  

  ရ္ငံဵလငံဵစးာ ေဖာံျပရနံ၊  
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  ( င) ရယူသုဳဵစးဲမှု၊ အခေြ ဵေငးဴ္ငံဴ ဝနံေဆာငံမှု အရညံအေသးဵ ို ဴးငံ ဓာ ံအာဵ  

  ရယူသုဳဵစးဲသူမ့ာဵဴ္ငံဴ လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵအြ ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး မဴှု ရရိ္ေစရနံ၊  

  လဳုျခုဳေ ာငံဵမးနံွပီဵ ယုဳြ ညံစိ ံခ့ရ၍ သငဴံ ငံဴမျှေ ေသာ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ  

  ဝနံေဆာငံမှု ျဖညဴံဆညံဵေပဵေရဵ ို  ိုဵျမှငံဴေဆာငံရး ံရနံ၊  

  ( စ) လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ မူဝါဒစီမဳ ိနံဵ၊ စညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵဴ္ငံဴ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ  

  ဆိုငံရာ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵ းငံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံ၊ လူမှုေရဵဴ္ငံဴ  

  စီဵပးာဵေရဵ စဲံဆ ံမျပ ံျဖစံထးနံဵေရဵ ို  ိုဵျမှငံဴေဆာငံရး ံရနံ၊  

  (ဆ) လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ သုဳဵစးဲသူမ့ာဵ၊ ေဒသဆုိငံရာ လူမှုအသိုငံဵအဝိုငံဵဴ္ငံဴ  

  လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵ၏ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵဴ္ငံဴ လး ံလပံမှု ို  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံ  

  ရနံဴ္ငဴံ အ ့ိုဵသ ံဆုိငံသူမ့ာဵအာဵလဳုဵအ း ံ  ရာဵမျှေ မှု ို ရရိ္ခဳစာဵေစ  

  ရနံ၊ 

  ( ဇ) သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံဴ္ငဴံ လူမှုအ ့ိုဵစီဵပးာဵ ထိခို ံမှုနညံဵပါဵေသာ စရိ ံစ   

  သ ံသာွပီဵ ေဒသမ္ထး ံရိ္ေသာ ျပနံလညံျပညဴံွဖိုဵွမဲစးမံဵအငံရရိ္ေရဵ ုိ  

  ဦဵစာဵေပဵေသာ ျပညံနယံအ းငံဵရိ္ စးမံဵအငံအရငံဵအျမစံမ့ာဵ ို စဲံဆ ံ  

  မျပ ံ မျှေ စးာဴ္ငံဴ ထု ံလုပံအသုဳဵခ့ေရဵ ို  ိုဵျမှငံဴေဆာငံရး ံရနံ အစရိ္  

  သညဴံ ရညံရးယံခ့ ံမ့ာဵျဖငဴံ ဒီဥပေဒြ မံဵ ုိ ေရဵဆးဲ ငံသးငံဵရျခငံဵ ျဖစံပါ  

   ယံ။  

  နိ္ဳုဵခ့ုပံအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအ း ံ လျှေပံစစံဥပေဒြ မံဵ ို လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵမ္ အြ ဳျပုျဖညဴံစး ံဴုိငံပါရနံဴ္ငံဴ လွှ ံေ ာံှ ီဵမ္ အ ညံျပုေပဵဴုိငံ 

ပါရနံ ေလဵစာဵစးာ  ငံျပအပံပါ ယံ။  အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။   ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၁၃၆(ခ)(၂)အရ ဥပေဒ(မူြ မံဵ) ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ သငံဴ/ မသငဴံ 

လွှ ံေ ာံ၏ ဆ ္ဴဒရယူပါမယံ။ ၎ငံဵဥပေဒ(မူြ မံဵ) ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ လွှ ံေ ာံ  

သေဘာ ူပါသလာဵ ခငံဗ့ာဵ။ 

(သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။ 

လွှ ံေ ာံ သေဘာ ူပါသညံ။) 

 ဥပေဒ(မူြ မံဵ) ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ သေဘာမ ူသညဴံ  ိုယံစာဵလ္ယံရ္ိပါ သလာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ဥပေဒ(မူြ မံဵ) ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵဖို ဴသေဘာမ ူ ဲဴ  ိုယံစာဵလ္ယံ မရိ္ ဲဴအ း ံ 
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ဦဵစုိငံဵလငံဵျမ ံရဲ  ဴဥပေဒ(မူြ မံဵ) ို လ ံခဳေဆးဵေဴးဵရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူေြ ာငံဵ 

ေြ ညာပါ ယံ။  

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၁၃၆ ( )အရ  ဥပေဒြ မံဵ ို 

စိစစံရနံ ဥပေဒျပုေရဵဆုိငံရာေ ာံမ ီသို ဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ဥပေဒျပုေရဵ 

ဆိုငံရာေ ာံမ ီ စိစစံွပီဵ အနီဵ ပံဆုဳဵ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵမ္ာ 

ေ ာံမ ီရဲ  ဴ အစီရငံခဳစာ ဖ ံြ ာဵရ္ငံဵလငံဵျခငံဵ၊ လွှ ံေ ာံ၏ အဆုဳဵအျဖ ံရယူျခငံဵ 

 ို ဴို ေဆာငံရး ံပါမယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအေနနဲ  ဴ ဥပေဒြ မံဵဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵွပီဵ ေဆးဵေဴးဵရနံရိ္ပါ  ေဆးဵေဴးဵမညဴံအခ့ ံမ့ာဵ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵသို ဴ   

(၁၇-၁-၂၀၁၉)ရ ံေန ဴအေရာ ံေပဵပိုြဴ ပါရနံ အသိေပဵေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။   

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီ၏ 

အစီရငံခဳစာ ို လွှ ံေ ာံသို ဴဖ ံြ ာဵ ငံျပျခငံဵ။  

ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ (၈) ျဖစံပါ ယံ။   ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီ၏ 

အစီရငံခဳစာ ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ေပဵပုိလဴာပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ အစီရငံခဳစာ ုိ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီမ္ ရ္ငံဵလငံဵ 

ဖ ံြ ာဵ ငံျပဖုိ ဴဖိ ံေခ်ပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳု၊ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။      ေလဵစာဵအပံပါေသာ   လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေလဴလာ  ံေရာ ံသူ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ  ုိယံစိ ံဴ္စံျဖာ  ့နံဵမာခ့မံဵသာပါေစေြ ာငံဵ ္ါရဝျပု ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ 

 ယံ။ 

   ျွနံေ ာံ ေ ာဴ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ၊  ရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵဴ္ငဴံ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီ ဥ ္က ဋ္ဌ ဦဵစုိငံဵလဳု 

ျဖစံပါ ယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ သ ံ မံဵ ာလအ းငံဵ မိမိ ို ဴ

ေ ာံမ ီရဲ  ဴ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵ ို လွှ ံေ ာံသို ဴ အစီရငံခဳစာ အ ့ဲံဵခ့ုပံ 

ဖ ံြ ာဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 
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ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီထဳသို ဴ ျပညံသူမ့ာဵမ္  ို ံဵို ံ 

ေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊  လွှ ံေ ာံဵုဳဵမ္  စံဆငဴံေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊ ၎ငံဵ ို၏ဴ နစံနာဆဳုဵဵှုဳဵမှု 

မ့ာဵ၊ မ ရာဵသညံဟုယူဆရေသာ  ိုငံြ ာဵစာ/ ငံျပစာမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို လွှ ံေ ာံအစညံဵ 

အေဝဵရ္ိသညံဴအခ့ိနံ ိငုံဵ ေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေ းဆဴုဳညိှဴှိုငံဵ ာ စိစစံသုဳဵသပံွပီဵ 

ေ ာံမ ီဝငံအာဵလဳုဵ၏ သေဘာ ူညီခ့ ံျဖငဴံ  းငံဵဆငံဵစိစစံ ေဆာငံရး ံရနံရိ္သညဴံ 

အမှု းမဲ့ာဵအာဵ လုပံငနံဵစီမဳခ့ ံေရဵဆးဲ၍ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌထဳ  ငံျပလမံဵေွှနံမှုခဳယူွပီဵ 

ေဆာငံရး ံလာခဲဴသညံမ္ာ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံရဲ  ဴ (၃)ဴ္စံ ာ  ာလသို ဴ

ေရာ ံရိ္ခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ေရဵရာေ ာံမ ီရဲ  ဴ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵအာဵ  ငံျပရ 

လျှေငံ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ သ ံ မံဵ ာလ းငံ ေ ာံမ ီ၏ ာဝနံ၊ 

ဝ ္တ ရာဵမ့ာဵ စ ငံေဆာငံရး ံခ့ိနံ ၂၀၁၆ခုဴ္စံ၊ မ ံလမ္စ၍ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ၊ 

ယေနအဴထိ (၃)ဴ္စံနီဵပါဵ အခ့ိနံ ာလအ းငံဵမ္ာ အမှု းေဲပါငံဵ (၇၅)မှု ို လ ံခဳရရိ္ွပီဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ၂၀၁၆ ခုဴ္စံ၊ ေအာ ံ ိုဘာလမ္ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလအထိ (၃)ဴ္စံ ာ 

 ာလအ းငံဵ  းငံဵဆငံဵစိစစံျခငံဵ (၈)ှ ိမံေဆာငံရး ံခဴဲရာ ေ ာငံှ ီဵ၊ ေညာငံေရွှ၊ 

 ေလာ၊ ဆီဆိုငံ၊ ဖယံခဳု၊ ပငံေလာငံဵ၊ နမဴံစနံ၊ ခုိလမံ၊ လးိုငံလငံ၊ လငံဵေခဵ၊ ေ ့ာ ံမဲ၊ 

လာဵဵှိုဵ၊ ေနာငံခ့ို၊ မူဆယံ၊  း ံခိုငံွမို နဴယံမ့ာဵမ္ အမှု းဲ(၅၁) းဲ ို  စိစစံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ 

 းငံဵဆငံဵစိစစံခဲဴသညဴံ အမှု းဲ(၅၁) းဲအန ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ျပနံလညံေျဖြ ာဵ 

လာမှုမ္ာ (၂၄)မှုသာရိ္ွပီဵ (၂၅)မှု ့နံရိ္ေြ ာငံဵ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

ေရဵရာေ ာံမ ီထဳ ျပညံသူမ့ာဵရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံ  ိုငံြ ာဵစာမ့ာဵသညံ မ့ာဵေသာ 

အာဵျဖငံဴ ၁၉၈၈ ခုဴ္စံေနာ ံပိုငံဵ ေျမယာမှုခငံဵ ိစ္စ၊ ေျမယာနစံနာဆုဳဵဵှုဳဵမှုမ့ာဵ အမ့ာဵဆုဳဵ 

ျဖစံေန ာ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ အဲဒီေခ ံ၊ အဲဒီအခ့ိနံ၊ အဲဒီ ာလမ္ာ အာဏာပိုငံ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵမ္ ဥပေဒ ဴ္ငံဴအညီသိမံဵျခငံဵ၊ ဥပေဒေ ့ာံလးနံသိမံဵျခငံဵျဖစံေန၍ ျပညံသူ 

မ့ာဵသညံ ေျပာဆုိပိုငံခးငံဴ၊ ျငငံဵပယံပိုငံခးငံဴမရိ္ေသာ အေျခအေနမ္ာ ေျမယာသိမံဵဆညံဵ 

ခဳရျခငံဵမ့ာဵ၊ နစံနာဆုဳဵ ှဵုဳဵမှုမ့ာဵ၊ အစာဵထုိဵမရရိ္ျခငံဵမ့ာဵ၊ ေလ့ာံေြ ဵ/ နစံနာေြ ဵမ့ာဵ 

မရရိ္ျခငံဵစသညဴံ ျဖစံစဲံမ့ာဵေြ ာငံဴ ယခုျပညံသူမ့ာဵမ္ ေရးဵခ့ယံ ဲဴ ပးငံဴလငံဵျမငံသာ 

မှုရိ္သညဴံ ျပညံသူအဴစိုဵရျဖစံ ဲအဴ း ံေြ ာငံဴ အမ္နံ  ယံ သိမံဵဆညံဵခဳခဲဴရ ဲဴ ျပညံသူ 

မ့ာဵမ္ ေရဵရာေ ာံမ ီထဳ  ငံျပေ ာငံဵခဳျခငံဵ၊  ူညီေဆာငံရး ံေပဵေစလုိျခငံဵ၊ 

လွှ ံေ ာံမ္ စံဆငံဴ ေျဖရ္ငံဵေပဵရနံ ေ ာငံဵဆိုရျခငံဵမ့ာဵျဖစံပါ ယံ။ အဓိ  သိမံဵဆညံဵ 

ရသညဴံအေြ ာငံဵအရငံဵမ္ာ ွမို ျဴပမ့ာဵ ညံေဆာ ံေရဵအ း ံ သိမံဵဆညံဵျခငံဵ၊ စ ံမှုဇုနံ 

မ့ာဵ ညံေဆာ ံေရဵအ း ံ သိမံဵဆညံဵျခငံဵ၊  ပံမေ ာံ ပံရငံဵ/  ပံဖးဲ မဴ့ာဵ  ိုဵခ့ဲ  ဴ
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ဖးဲ စဴညံဵရာ းငံ  ပံေျမအျဖစံ သိမံဵဆညံဵျခငံဵ၊ ဴိုငံငဳေ ာံစီမဳ ိနံဵျဖစံသညံဴ ရထာဵလမံဵ၊ 

 ာဵလမံဵမ့ာဵ၊ ေလယာဲံ းငံဵမ့ာဵ  ိုဵခ့ဲ ခဳဴရျခငံဵ၊ စုိ ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵစီမဳ ိနံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရး ံရနံ ပု္္ဂလိ  ုမ္ပဏီမ့ာဵသို ဴ ေျမေနရာခ့ထာဵေပဵရာ းငံ ေ ာငံသူမ့ာဵလ ံရိ္ 

လုပံ ိုငံေန ဲဴ ယာေျမမ့ာဵသိမံဵယူခဳရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ငံျပေ ာငံဵခဳသူမ့ာဵသညံ မိမိ 

 ိုယံ၌ ဆုဳဵဵှုဳဵနစံနာသူျဖစံျခငံဵ၊ မိဘဘုိဵဘးာဵစဲံဆ ံ ဵုိဵရာဓေလဴအရ ခု ံထးငံ 

ရ္ငံဵလငံဵွပီဵ လ ံဆငဴံ မံဵ လုပံ ုိငံလာခဲဴသညံဴ ေ ာငံသူမ့ာဵ၏ ေျမျဖစံျခငံဵေြ ာငဴံ 

မိမိ ိုသဴိမံဵဆညံဵခဳေျမမ့ာဵ ုိ ျပနံလညံရယူလုိေြ ာငံဵ ေလျှော ံထာဵ ငံျပလာျခငံဵျဖစံ 

ပါ ယံ။  

လွှ ံေ ာံရဲ  ဴ ပုဳရိပံ စံခုျဖစံေသာ ေရဵရာေ ာံမ ီအေနျဖငံဴ သးာဵေရာ ံ းငံဵဆငံဵ 

စိစစံရာ းငံ အမ္နံ  ယံစိစစံေ း ရိ္ဴခ့ ံမ့ာဵ၊ သုဳဵသပံ ငံျပခ့ ံ၊ အြ ဳျပုခ့ ံမ့ာဵ ုိ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌထဳသို ဴ  ငံျပွပီဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ

လွှဲေျပာငံဵ ေပဵပုိခဴဲဴပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ ေဆာငံရး ံထာဵရ္ိမှုအေျခအေန 

ျပနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵ ို လ ံခဳရရိ္ခဲဴေသာံလညံဵ ွပီဵျပညဴံစဳုမှုမရိ္သညံ ို စိစစံေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

ျပညံထဲေရဵဝနံှ ီဵဌာနမ္ ခဵိုငံ/ ွမို နဴယံအေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနသညံ ယခငံ 

စိစစံွပီဵေသာ အမှု း၏ဲအစီရငံခဳစာဴ္ငံဴ စိစစံ ငံျပခ့ ံမ့ာဵ ိုသာ  ိုဵ ာဵ၍ ျပနံလညံ 

ေျဖြ ာဵလာျခငံဵျဖစံသညံဟု သုဳဵသပံရပါ ယံ။ သာဓ   စံခုအေနျဖငဴံ  ငံျပရလျှေငံ 

ွပီဵခဲဴသညဴံ ဴုိဝငံဘာလ(၂၀)ရ ံေန ဴးငံ း ံခိုငံွမို နဴယံ၊ အူရာဘးမံမနံွပိနံဵ  ိုငံဵရငံဵသာဵ 

ေ ာငံသူမ့ာဵ၏ စို ံပ့ိုဵေျမမ့ာဵ ို ၁၉၈၈ ခုဴ္စံခနံ ဴ နမဴံခမံဵွမို ေဴန ဦဵေအာငံထးနံဵ ဆို ဲဴ 

ျပညံသူစဴစံ  သိမံဵွပီဵေ ာဴ ၂၀၀၀ ခုဴ္စံမ္ာ လုပံပိုငံခးငံဴရ ယံ။ ွပီဵေ ာဴ လုပံ ိုငံလုိ ဴ

အဆငံမေျပလုိ ဴ အျခာဵ စံဦဵ ို Special Powerနဲ  ဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵလုိ ံပါ ယံ။ ၂၀၁၀ 

ခုဴ္စံမ္ာ ဦဵေအာငံထးနံဵ ေန ယခုေျမ(၃၀၀)ဧ  ုိ လယံယာေျမဴ္ငံဴ အျခာဵေျမမ့ာဵ 

သိမံဵဆညံဵခဳရမှုမ့ာဵ ျပနံလညံစိစစံေရဵဗဟုိေ ာံမ ီ ို ျပနံအပံပါ ယံ။ ျပနံအပံ ာ ို 

မူလေ ာငံသူမ့ာဵ သိလုိ ဴ သးာဵွပီဵ ျပနံလညံစို ံပ့ိုဵ ဲဴအခါ  စံဆငဴံ လွှဲေပဵ ဲဴ 

 ုမ္ပဏီ စံခု  ပိုငံန ံ ့ူဵလးနံမှုနဲ  ဴ  ရာဵစးဲခဳရ ဲဴ ျပညံသူမ့ာဵျဖစံ ယံ။ ၂၀၁၀ ခုဴ္စံမ္ာ 

ဦဵရနံေ ာလငံဵ  ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငံဴ ေျမဵိုငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲေရဵဗဟိုေ ာံမ ီ ုိ 

ေလျှော ံ ယံ။ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံမ္ာ ေျမလး ံ၊ ေျမလပံဴ္ငဴံ ေျမဵုိငံဵမ့ာဵ စီမဳခနံခဴးဲေရဵဗဟိုေ ာံမ ီ 

  ခးငံဴျပုခ့ ံေပဵ ယံ။ ဒီြ ာဵထဲမ္ာ ျပညံသူလူထုေ း  ပိုငံန ံ ့ူဵလးနံမှုနဲ  ဴ  ရာဵစး ဲ

ခဳရ ယံ။ ခ့ုဳေျပာရလျှေငံ မ ရာဵသျဖငဴံရယူွပီဵ အခုထိ မူလေ ာငံသူမ့ာဵ  ရာဵစးဲဆိုခဳရ 

ဆဲျဖစံ ာ ို စိစစံေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ ေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵသညံ လ ံရိ္ 

ေျမျပငံ အေနအထာဵအမ္နံ ိုသာ စိစစံေဆာငံရး ံထာဵျခငံဵျဖစံ၍ ပးငံဴလငံဵျမငံသာမှု၊ 
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 ာဝနံယူမှု  ာဝနံခဳမှုရိ္ေသာ ဒီမို ေရစီအစိုဵရျဖစံသညံဴ္ငံဴအညီ အမှု း ဲစံခု စိစစံရာ၌ 

လ ံရိ္ ပ  ိအမ္နံ ရာဵအ ိုငံဵ လ ံခဳဴိုငံေရဵအ း ံ အမှု းအဲာဵ ရပံ း ံ/ ေ ့ဵရးာ၊ 

ွမို နဴယံ၊ ခဵုိငံ၊ ျပညံနယံအထိ အဆငဴံဆငံဴ ျပနံလညံစိစစံွပီဵ ေဆာငံရး ံထာဵရ္ိမှု 

အေျခအေန ို အခ့ိနံြ နံြဴ ာမှုမရိ္ေစဘဲ အမှု းျဲဖစံစဲံအာဵ ေစဴစပံေသခ့ာစးာ ျပနံလညံ 

စိစစံသုဳဵသပံွပီဵ ျပနံြ ာဵေပဵေစလုိေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴ ငံျပအပံပါ ယံ။ 

သိမံဵဆညံဵေျမမ့ာဵသညံ ဥပေဒအရ ေျမသိမံဵဆညံဵခဳရျခငံဵ၊ ဥပေဒေ ့ာံလးနံ 

သိမံဵဆညံဵခဳရျခငံဵ၊ ဥပေဒအရ လုပံပိုငံခးငံဴဆုဳဵ ှဵုဳဵျခငံဵ ိုေဴြ ာငံဴ လယံယာေျမဴ္ငံဴ 

အျခာဵေျမမ့ာဵ သိမံဵဆညံဵခဳရသညဴံ  ိစ္စရပံမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ၍ ဴုိငံငဳေ ာံမ္ ခ့မ္ ံထာဵ 

ေသာ မူဝါဒ၊ လုပံငနံဵစဲံ(၅၂)ခ့ ံ  ို ဴဴ ္ငဴံအညီ သ ံဆိုငံရာဌာနမ္  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵသညံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရး ံျခငံဵျဖငဴံ ေျဖရ္ငံဵ ေဆာငံရး ံဴုိငံမညံ 

ဟ ု ေမျှောံလငံဴပါ ယံ။ သိုျဴဖစံ၍  ရာဵဥပေဒ စိုဵမိုဵေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ

 ာဝနံသညံ လွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ အစိုဵရမ့ာဵ၊  ရာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၊ 

ျပညံသူဝဴနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ျပညံသူမ့ာဵ ရာဵဥပေဒဴ္ငံဴအညီ ေနထုိငံျပုမူ လုိ ံနာေဆာငံရး ံ 

ေရဵအ း ံ ှဴိုဵေဆာံျခငံဵ၊  ို ံ းနံဵျခငံဵဴ္ငံဴ ထိနံဵညှိ ူညီျခငံဵ၊  ရာဵဥပေဒ စိုဵမိုဵေရဵဴ္ငဴံ 

 ညံွငိမံေအဵခ့မံဵမှုမ္ စံဆငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေဖာံေဆာငံမှု ေအာငံျမငံလာေစေရဵအ း ံ 

ေလဴလာသုဳဵသပံျခငံဵ ေဆာငံရး ံရမညံဴအျပငံ သ ံဆိုငံရာနယံပယံ အသီဵသီဵရိ္ ဌာန/ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ   ့ငံဴသုဳဵလ့ ံရိ္သညံဴ ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒ၊ စညံဵမ့ဲံဵ စညံဵ မံဵ၊ အမိနံ ဴ

ေြ ာံျငာစာ၊ အမိနံေဴွှနံြ ာဵခ့ ံဴ္ငံဴ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵမ့ာဵေလဴလာ၍ ညီေး ံဆီေလ့ာံမှု 

ရိ္ေစေရဵ ထိနံဵညှိ  ူညီျခငံဵျပုရမညံျဖစံပါ ယံ။ ေရဵရာေ ာံမ ီမ့ာဵမ္ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵသညံ ျပညံသူမ့ာဵမ္ ေရးဵေ ာ ံ ငံေျမှာ ံထာဵသညံဴ ျပညံသူ ဴ

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵျဖစံသညံဴ္ငံဴအညီ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ သ ံ မံဵ 

 ာလ စံေလျှော ံ ျပညံသူမ့ာဵမ္ အာဵ ိုဵထုိ ံေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ျဖစံလာေစရနံ ဆ  ံထမံဵပိုဵ ှ ိုဵစာဵေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ အစီရငံခဳ 

 ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေလဵစာဵပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(စ ု ္ထ ေန)ဴ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမ ီမ္  ငံျပသညဴံ အစီရငံခဳစာအာဵ 

၂၀၁၃ ခုဴ္စံ၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာဥပေဒ ပုဒံမ ၃၈(စ)အရ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  မ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ  ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴ ရပံနာဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ   

အစညံဵအေဝဵ(ပဳ္စမေန)ဴဆ ံလ ံ ့ငံဵပမညဴံ 

ေနရဴ ံဴ္ငံဴ အခ့ိနံ ို ေြ ညာျခငံဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။    ယခု ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(စ ု ္ထ ေန)ဴ ို ရပံနာဵပါမယံ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပဳ္စမေန)ဴ ိ ု

၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာလ ၁၈ ရ ံ(အ္ဂါေန)ဴ နဳန ံ(၁၀)နာရီအခ့ိနံမ္ာ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပ 

သးာဵမ္ာျဖစံေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။  

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ျပနံလညံထး ံခးာပါွပီရ္ငံ။ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ျပနံလညံ 

ထး ံခးာဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရ္ငံ။  
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ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပဳ္စမေန)ဴမ္ ံ မံဵ 

၁၃၈၀ျပညံဴဴ္စံ၊ န ံေ ာံလဆနံဵ ၁၁ ရ ံ 

၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဒီဇငံဘာ ၁၈ ရ ံ 

[အ္ဂါေန]ဴ 

 ေ ာငံှ ီဵွမို ရိ္ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵခနံဵမ းငံ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပ ္ဳစမေန)ဴ အစီအစဲံ ုိ 

နဳန ံ(၁၀) နာရီ အခ့ိနံ၌ စ ငံ ့ငံဵပပါသညံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵ းငံ အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်နနံဵမိုခမံဵ၊ 

ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဵုဳဵ  လညံဵေ ာငံဵ၊  းဲဖ ံ 

အခမံဵအနာဵမ္ူဵအျဖစံ ေဒ်ဟနံသီဦဵ၊ ဒု ိယေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ လညံဵေ ာငံဵ ေဆာငံရး ံ 

ပါသညံ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ အာဵလဳုဵမ္ဂလာပါရ္ငံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ မြ ာမီအခ့ိနံအ းငံဵ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပ ္ဳစမေန)ဴအာဵ  ့ငံဵပျပုလုပံမညံျဖစံပါ 

သျဖငံဴ  ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံမ့ာဵ သ ံမ္ ံထာဵေသာေနရာမ့ာဵ းငံ ေနရာယူေပဵြ ပါရနံ 

ေလဵစာဵစးာပနံြ ာဵအပံပါ ယံရ္ငံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ေနရာယူျခငံဵ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ က ေရာ ံလာပါွပီရ္ငံ။ 

 (ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌသညံ သ ံမ္ ံထာဵေသာ စငံျမငဴံေပ်သို ဴ

က ေရာ ံေနရာ ယပူါသညံ။) 

 အာဵလဳုဵထုိငံဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵ 

စ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ  ေြ ညာျခငံဵ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴ့ငံဵပ ဲဴ 

ဒု ိယ အှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပ ္ဳစမေန)ဴမ္ာ 

လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံအရ အစညံဵအေဝဵသို ဴ

  ံေရာ ံ ခးငဴံရိ္ေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံစုစုေပါငံဵ(၁၄၁)ဦဵ 

ရိ္သညဴံအန ံ ဒီ ေန ဴ အစညံဵအေဝဵ ို (၁၁၄)ဦဵ   ံေရာ ံပါ ယံ။ အစညံဵအေဝဵ ို  

  ံေရာ ံခးငဴံရိ္ေသာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စုစုေပါငံဵ၏ (၈၂.၈၅%)ရိ္ွပီဵ 

  ံေရာ ံ ဲဴ  ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေရဟာ သဳုဵပုဳ စံပုဳထ ံေ ့ာံလးနံ ဲအဴ း ံ 

ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒ ပုဒံမ၁၈၀( ) ဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ 

၃၄(ခ) ိုအဴရ အစညံဵအေဝဵအထေျမာ ံ ေြ ာငံဵဴ္ငဴံ အစညံဵအေဝဵစ ငံ ့ငံဵပေြ ာငံဵ 

ေြ ညာပါ ယံ။ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ (ပ ္ဳစမေန)ဴအစီအစဲံေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(ခ)အရ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပ ္ဳစမေန)ဴ အစီအစဲံမ့ာဵ ို ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵထဳ ှ ို ငံျဖန ဴံေဝထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျဖန ဴံေဝထာဵေသာ အစီအစဲံ 

အ ိုငံဵ ဆ ံလ ံ ့ငံဵပျပုလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

အစညံဵအေဝဵမ  ံေရာ ံဴိုငံေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီမ္ ခးငံဴပနံြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၄၄( )အရ ယေနအဴစညံဵအေဝဵ မ  ံေရာ ံဴိုငံ ဴဲ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအ း ံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵ 

ေ ာံမ ီ  ခးငံဴပနံြ ာဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 
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 ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမဴံစနံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညဴံစဳုပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပထမ 

္ါရဝျပု ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ ယေန ဴ ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (၁၈-၁၂-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ (ပ ္ဳစမေန)ဴမ္ာ 

အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵစိစစံေရဵေ ာံမ ီ ဥ ္က ဋ္ဌျဖစံသူ  ျွနံေ ာံ 

ဦဵလငံဵေအာငံေဆး  ခးငဴံပနံြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ယေနအဴစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံဴိုငံျခငံဵမရိ္ေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္ာ- 

(၁) ဦဵေဘရငံနယံ(ခ) ဦဵခငံေမာငံလးငံ ေလာ ံ ုိငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ   ိုယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ 

ခးငံဴ(၁)ရ ံ။ 

(၂) ဦဵစုိငံဵလငံဵျမ ံ၊ မိုငံဵရ္ူဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ   ုိယံ ိုငံေဆာငံရး ံရနံအ း ံ ခးငဴံ(၁)ရ ံ။    

ယခငံ ခးငံဴပနံြ ာဵထာဵသျဖငံဴ လွှ ံေ ာံ ခးငံဴျပုထာဵသူ(၂၅)ဦဵရ္ိွပီဵ ယေနခဴးငံဴပနံ 

ြ ာဵသူ (၂)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ ခးငံဴမဴဲပ့ ံ း ံသူမရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ယေန ဴ ခးငဴံပနံြ ာဵသူ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၂၇)ဦဵအာဵ ခးငံဴအျဖစံ သ ံမ္ ံခးငံဴျပုေပဵဴုိငံပါရနံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ ဵိုေသေလဵစာဵစးာ 

ျဖငဴံ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ခးငဴံပနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို ခးငံဴျပုပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီ ေန ဴဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပ ္ဳစမေန)ဴ ို   ံေရာ ံခးငံဴရိ္ ဲဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေရမ္ာ (၁၄၁)ဦဵ၊ ယခငံ ခးငဴံပနံြ ာဵထာဵသျဖငံဴ လွှ ံေ ာံ ခးငဴံျပုထာဵသူ(၂၅)ဦဵ 

ယေနခဴးငဴံပနံြ ာဵသျဖငဴံ ခးငံဴျပုထာဵသူ (၂)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ စုစုေပါငံဵ ခးငဴံျပုထာဵသူ (၂၇)ဦဵ 

ရိ္ွပီဵ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူမရိ္ပါ။ 
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 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၄(္)၊ (၂)အရ ယခု လွှ ံေ ာံ  

 ိယုံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု အေျခအေန ငံျပခ့ ံ ို ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံရဲ  ဴအ ညံျပုခ့ ံရယူပါမယံ။ 

 ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပ ္ဳစမေန)ဴသို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှု 

အေျခအေန  ငံျပခ့ ံ ို အ ညံျပုရနံ လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

    (သဳုဵှ ိမံ ုိငံ ုိငံေမဵပါသညံ။ 

လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ။) 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အစညံဵ အေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ုိ အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ ငံေြ ာငံဵ ေြ ညာ 

ပါ ယံ။ 

ြ ယံပးငဴံျပထာဵသညံဴ ေအာ ံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵ ုိ သ ံဆိုငံရာျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ သ ံဆုိငံရာျပညံနယံအဆငဴံ  

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ(၅)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေမဵျမနံဵထာဵသညဴံ ြ ယံပးငဴံ 

ျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ  ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေျဖြ ာဵျခငံဵ အစီအစဲံျဖစံပါ ယံ။  ယခုျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ(၁၅)ဦဵ  ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို သ ံဆိုငံရာ ျပညံနယံ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ  ေျဖြ ာဵသးာဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ပထမဦဵစးာ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵ  ေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵ၊ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။    ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ခေညာငံဵပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ မုိငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ၊ ဆငံေမာငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

ပနံေမာံ-ဝမံ နံေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵျဖစံသညံဴ ေျမသာဵလမံဵသညံ သဘာဝမုိဵဒဏံေြ ာငဴံ 

ေျမသာဵလမံဵ ွပို ့ပ့ ံစီဵမှုမ့ာဵ ေ း ဴြ ုဳေနရွပီဵ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵ ေဆာ ံလုပံေပဵရနံ 
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အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵသညဴံ ေမဵခးနံဵ ို ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ ဆငံေမာငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံေမာံ- ဝမံ နံ 

ေ ့ဵရးာ ခ့ငံဵဆ ံလမံဵျဖစံသညံဴ ေျမသာဵလမံဵသညံ အရ္ညံ(၁၇/၆)မိုငံအာဵ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ရနံပုဳေငး ့ပံ (၆၁.၅၇၃) သနံဵျဖငဴံ ေျမသာဵလမံဵ (၃/၆)မိုငံ ိုလညံဵေ ာငံဵ၊ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ရနံပုဳေငး ့ပံ (၂၂၀.၆၂)သနံဵျဖငဴံ ေျမသာဵလမံဵ(၁၄)မိုငံ ုိ 

လညံဵေ ာငံဵ၊ အသီဵသီဵ  ့ခဳ ေဖာ ံလုပံခဴဲွပီဵျဖစံပါ ယံ။  

အဆိုပါလမံဵသညံ ေ ့ဵရးာ(၃၀) အိမံေထာငံစု(၁၁၁၂)စု၊ လူဦဵေရ (၅၅၉၉)ဦဵ ို၏ဴ 

စီဵပးာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵ 

ေခ့ာေမး စဴးာ ျဖ ံသနံဵသးာဵလာဴိုငံြ သျဖငဴံ ေ ့ဵလ ံျပညံသူမ့ာဵ၊ အ ့ိုဵမ့ာဵစးာခဳစာဵရ 

သညဴံ ဝမံဵသာပီ ိ ျဖစံြ ရပါ ယံ။ 

သိုေဴသာံ သဘာဝေဘဵဒဏံ၊ မိုဵသညံဵထနံစးာရးာသးနံဵမှုေြ ာငံဴ၊ ယခုအခါ အဆိုပါ 

ေျမသာဵလမံဵသညံ လမံဵမ့ ံဴ္ာျပငံေရစီဵေြ ာငံဵျဖစံေပ်ျခငံဵ၊ ေ ာငံွပိုေျမမ့ာဵ ပိ ံဆို ဴ

ျခငံဵ၊ လမံဵသာဵမ့ာဵေရ ို ံစာဵ၍ ပဴဲ ့ျခငံဵ၊ လမံဵေဘဵေရေျမာငံဵအန ံ ၅ေပ ျဖစံေပ်ျခငံဵ 

စသညဴံ ပ့ ံစီဵမှု  ၅၀ ရာခိုငံဴှုနံဵခနံရိ္ဴေြ ာငံဵ ေလဴလာေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ယခုအခါ 

အဆိုပါလမံဵအာဵ ဆိုငံ ယံမ့ာဵျဖငံဴသာ ခ ံခဲစးာ ဵုနံဵ နံလှုပံရ္ာဵသးာဵလာေနရသညံ ုိ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍ ဆငံေမာငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပနံေမာံ- ဝမံ နံ ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ေျမသာဵ 

လမံဵပ့ ံစီဵမှုမ့ာဵအာဵ ေ ့ဵလ ံျပညံသူမ့ာဵ အ ့ိုဵေမျှောံ ိုဵွပီဵ အျမနံဆုဳဵျပနံလညံျပုျပငံ 

ထိနံဵသိမံဵ ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံရနံအ း ံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵ ငံျပ အပံပါ 

 ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵ၊ က ေရာ ံလာြ  ဲဴ 

ဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစဳုပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵလ္ဝငံဵေမဵျမနံဵထာဵသညံဴ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ၊ ဆငံေမာငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

ပနံေမာံ- ဝမံ နံ ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ေျမသာဵလမံဵပ့ ံစီဵမှုမ့ာဵ ို အျမနံဆဳုဵျပုျပငံ 
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ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ 

 ျွနံေ ာံ ဦဵခးနံရဲေထးဵမ္ ေျဖြ ာဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ မုိငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ၊ ဆငံေမာငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

ပနံေမာံ- ဝမံ နံေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ (၁၇/ ၆)မိုငံသညံ ေ ့ဵလ ံလမံဵအဆငံဴဴ္ငံဴ 

ဦဵစာဵေပဵသ ံမ္ ံခ့ ံ A1 ျဖစံွပီဵ ေ ့ဵရးာ(၃၀)၊ အိမံေထာငံစု(၁၁၁၂)စု၊ လူဦဵေရ 

(၅၅၉၉)ဦဵ အာဵ အ ့ိုဵျပုလ့ ံရိ္ေသာ လမံဵျဖစံပါ ယံ။ 

 ပနံေမာံ- ဝနံ မံေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ေျမသာဵလမံဵအာဵ ေ ့ဵလ ံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵ 

 ိုဵ  ံေရဵဦဵစီဵဌာန DRD   ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ ရနံပုဳေငး  ့ပံ ၆၁.၅၇၃ 

သနံဵျဖငဴံ ေျမသာဵလမံဵ (၃/ ၆)မိုငံ ို လညံဵေ ာငံဵ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ 

ရနံပုဳေငး ့ပံ ၂၂၀.၆၂သနံဵျဖငဴံ ေျမသာဵလမံဵ(၁၄/ ၀)မိုငံ ို လညံဵေ ာငံဵ အသီဵသီဵ ့ခဳ 

သုဳဵစးဲေဖာ ံ လုပံေဆာငံရး ံေပဵခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ သိုေဴသာံလညံဵ ဴ္စံအ နံြ ာ ရာသီဥ ု 

ဒဏံေြ ာငံဴ ယခုအခါ ပ့ ံစီဵခ့ိုယဴးငံဵမှုမ့ာဵ ရိ္လာွပီျဖစံပါ ယံ။ 

 ၁၇ မုိငံ ၆ ဖာလဳု အရ္ညံရိ္လမံဵအာဵ လမံဵပုဳေဖာံျခငံဵ၊ ေ ့ာ ံေရာေျမခငံဵှ ိ ံျခငံဵ၊ 

ေရေျမာငံဵ ူဵေဖာံျခငံဵစသညံျဖငဴံ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵမညံဆုိပါ  ခနံမ္ဴနံဵ ့ပံ ၃၅၅ သနံဵခနံ ဴ

 ုနံ ့ဴိုငံ မညံျဖစံရာ မျဖစံမေနေဆာငံရး ံရမညဴံ ဦဵစာဵေပဵအလုိ ံ လမံဵအပိုငံဵ းငံ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵအ း ံ မိုငံဵပ့ဲံဵွမို နဴယံ၏ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ 

အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ဦဵစာဵေပဵလုိအပံခ့ ံအလုိ ံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ 

 ငံျပလာပါ  သ ံဆိုငံရာဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵ ေ ာငံဵခဳသးာဵမညံ 

ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ေဒ်နနံဵခငံထာဵရ ီ

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ၊ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ အဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံဥပေဒခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံစာရငံဵ 

စစံခ့ုပံဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ  ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵဴ္ငံဴ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာနဳန ံခငံဵပါလုိ ဴ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵရငံဵ 

ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံမ ေ ာဴ သိ ္ဴနီွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ ျဖစံပါ ယံရင္ံ။  ျွနံမေမဵျမနံဵမညဴံ 

ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ သိဴ္နီွမို နဴယံရိ္ ေရပူစစံေဆဵေရဵစခနံဵဴ္ငဴံ သိ ္ဴနီွမို နဴယံအ းငံဵ သိမံဵဆညံဵရ 
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မိေသာ ယာဲံမ့ာဵ ို သိဴ္နီွမို နဴယံ းငံသာ ေလလဳဆးဲခးငံဴျပုပါရနံဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵွပီဵ ေမဵခးနံဵ 

ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 သိ ္ဴနီွမိုသဴညံ မဴ္တေလဵ- လာဵဵှိုဵ- မူဆယံဴ္ငံဴ မ ္ဴတေလဵ- လာဵဵှိုဵ-  းမံဵလဳု ျပညံေထာငံစု 

လမံဵမှ ီဵေပ် းငံ  ညံရိ္သညံဴ ွမို ဴစံွမို ျဴဖစံပါ ယံ။ သိဴ္နီွမို နဴယံ းငံ ေရပူစစံေဆဵေရဵ 

စခနံဵလညံဵထာဵရိ္ွပီဵ  စံရ ံလျှေငံ ယာဲံအ  ံအဆငံဵ စီဵေရ (၄၀၀၀ မ ္ ၆၀၀၀)ခနံ ဴ

ရိ္ေြ ာငံဵ ိုလညံဵ Toll Gate မ္ ံ မံဵမ့ာဵအရ သိရိ္ရပါ ယံ။ 

 သိ ္ဴနီွမိုသဴညံ လမံဵဆုဳွမိုလဴညံဵျဖစံသလုိ ေရပူစစံေဆဵေရဵစခနံဵရိ္ေသာ ွမိုလဴညံဵ 

ျဖစံသညဴံအ း ံ  ရာဵမဝငံ ုနံပစ္စညံဵမ့ာဵ ို သယံယူပုိေဴဆာငံလ့ ံရိ္ေသာ ယာဲံမ့ာဵ 

 ိုလညံဵ အခါအာဵေလ့ာံစးာ ဖမံဵဆီဵရရိ္ပါ ယံ။ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံ၊ ဇနံနဝါရီလမ္ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ 

ဴိုဝငံဘာလ(၃)ရ ံေနထိဴ ဖမံဵဆီဵရမိေသာ ေမာံေ ာံယာဲံမ့ာဵမ္ာ ယာဲံှ ီဵ (၁၇၂)စီဵ၊ 

ယာဲံငယံ(၂၁၂)စီဵ၊ ေပါငံဵ (၃၈၄)စီဵ ရိ္သညံ ို သိ ္ဴနီွမို နဴယံ ျမနံမာဴိုငံငဳရဲ ပံဖးဲ  ဴ မ္ ံ မံဵ 

အရ သိရိ္ရပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵရပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။ Power Point သုဳဵခးငဴံျပုပါရနံ  ငံျပအပံပါ ယံ။ 

သိ ္ဴနီွမို နဴယံအမ္ ံ(၃)ရပံ း ံရိ္ ပိနံဵအးယံ မ္မဌာနံဵေ ့ာငံဵဝနံဵအ းငံဵ၌လညံဵေ ာငံဵ၊ 

OHC ဝနံဵအ းငံဵ၌ လညံဵေ ာငံဵ၊ ျမနံမာဴိုငံငဳရဲ ပံဖးဲ ဝဴနံဵအ းငံဵ၌ လညံဵေ ာငံဵ၊ 

ဖမံဵဆီဵရရိ္ေသာ ယာဲံမ့ာဵ ို ထာဵလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ အမှုြ ာခ့ိနံေြ ာငံဴ လညံဵေ ာငံဵ၊ 

မိုဵထဲေလထဲ းငံပစံထာဵ၍ လညံဵေ ာငံဵ၊ ေမာံေ ာံယာဲံမ့ာဵ၏ ျဖု ံယူလးယံသညဴံ 

ပစ္စညံမ့ာဵေပ့ာ ံျခငံဵ၊  ာယာမ့ာဵ ေဆးဵေျမဴပ့ ံစီဵျခငံဵ ိုေဴြ ာငံဴ ေနျပညံေ ာံပိုရဴနံ 

အခ့ိနံေရာ ံပါ  ေမာံေ ာံယာဲံမ့ာဵ ေမာငံဵဴ္ငံ၍ မရေ ာဴပါ။ 

 သိ ္ဴနီွမို မဴ္ ေနျပညံေ ာံသိုပဴိုေဴဆာငံပါ  ယာဲံေမာငံဵ(၁)ဦဵ ို ေခါ ံေြ ဵ(၅၀၀၀၀) 

 ့ပံဴ္ငံဴ ခရီဵစရိ ံ(၂၀၀၀၀) ့ပံ ုနံ ့သညံဟု သိရိ္ရပါ ယံ။ (၁)စီဵလျှေငံ (၇၀၀၀၀) ့ပံ 

ဴှုနံဵျဖငဴံ အစီဵေရ (၃၈၄)စီဵဆိုပါ   ့ပံ(၂၆၈)သိနံဵခနံ ဴ ုနံ ့မညံျဖစံပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငံဴ 

မလုိလာဵအပံေသာ ျပညံသူဘဴဏ္ဍာေငးမ့ာဵ ို သုဳဵျဖုနံဵရာေရာ ံသညံဟု ထငံျမငံမိပါ ယံ။ 

 ျပညံသူဘဴဏ္ဍာမ့ာဵ အလဟ မျဖစံေစရနံဴ္ငဴံ ေမာံေ ာံယာဲံ ေဆးဵေျမဴပ့ ံစီဵျခငံဵ 

မရိ္မီ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ လမံဵေွှနံမှုျဖငဴံ သ ံဆုိငံရာွမို နဴယံ းငံ ေလလဳေ ာံမ ီ 

ဖးဲ စဴညံဵွပီဵ ေလလဳ ငံ ေရာငံဵခ့ခးငံဴျပုပါ  လုပံငနံဵအဆငံေျပမညံျဖစံေြ ာငံဵ အြ ဳျပု 

 ငံျပ အပံပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ သိ ္ဴနီွမို နဴယံရိ္ ေရပူစစံေဆဵေရဵစခနံဵဴ္ငံဴ သိဴ္နီွမို နဴယံအ းငံဵ 

သိမံဵဆညံဵရမိေသာ ယာဲံမ့ာဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍- 
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  (၁) သိမံဵဆညံဵထာဵေသာယာဲံမ့ာဵ ို သ ံဆိုငံရာမိမိွမို နဴယံ  းငံ ေလလဳဆးဲခးငံဴ  

  ျပုရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ ရိ္သညံဆုိပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ ာလ းငံ စ ငံ  

  ခးငဴံျပုမညံနညံဵ။ မရိ္ဆိုပါ  အဘယံေြ ာငံဴနညံဵ။  

  (၂) ျပညံေထာငံစုအဆငံဴမ္သာ ဆဳုဵျဖ ံဴိုငံမညံဆုိပါ  သ ံဆုိငံရာ ရ္မံဵျပညံနယံ  

  အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ္ ခးငံဴျပုမိနံရဴရိ္ရနံ  ာဝနံယူ၍ ဆ ံလ ံ ငံျပေပဵ  

  ဴိုငံပါရနံဴ္ငံဴ ငံျပေပဵမညံဆိုပါ  မညံသညဴံေနရဴ ံ းငံ ငံျပေပဵမညံနညံဵ။   

   ငံျပေပဵဴုိငံျခငံဵမရိ္ပါ  အဘယံေြ ာငံဴနညံဵ။  

စသညဴံေမဵခးနံဵမ့ာဵ ို သိရိ္လုိပါသျဖငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ 

ေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵမ္  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုဵေးန ဴံလးငံ(ခ)ဦဵစိုဵှ ီဵ၊  စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံအေပါငံဵ  ့နံဵမာ 

ြ ပါေစ၊ ခ့မံဵသာြ ပါေစလုိ ဴ္ါရဝျပု ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ သိဴ္နီွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 

အမ္ ံ(၁)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵခငံထာဵရီ၏ ေမဵခးနံဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံ 

ွပီဵ  ျွနံေ ာံ စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ ဦဵစိုဵေးန ဴံလးငံမ္ ျပနံလညံေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  

 သိ ္ဴနီွမို နဴယံရိ္ ေရပူစစံေဆဵေရဵစခနံဵအ းငံဵ သိမံဵဆညံဵရမိေသာ ယာဲံမ့ာဵဴ္ငဴံ 

ပ ံသ ံ၍- 

  (၁) သိမံဵဆညံဵထာဵေသာယာဲံမ့ာဵ ို သ ံဆိုငံရာမိမိွမို နဴယံ းငံ ေလလဳဆးဲခးငံဴ  

  ျပုရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ ရိ္သညံဆုိပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ ာလ းငံ စ ငံ  

  ခးငဴံျပုမညံနညံဵ။ မရိ္ဆိုပါ  အဘယံေြ ာငံဴနညံဵ။ 

   (၂) ျပညံေထာငံစုအဆငံဴမ္သာ ဆဳုဵျဖ ံဴိုငံမညံဆုိပါ  သ ံဆုိငံရာ ရ္မံဵျပညံနယံ  

  အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ္ ခးငံဴျပုမိနံရဴရိ္ရနံ  ာဝနံယူ၍ ဆ ံလ ံ ငံျပေပဵ  

  ဴိုငံပါရနံဴ္ငံဴ  ငံျပေပဵမညံဆိုပါ  မညံသညဴံေနရဴ ံ းငံ  ငံျပေပဵမညံ  

  နညံဵ။ ငံျပေပဵဴုိငံျခငံဵမရိ္ပါ အဘယံေြ ာငံဴနညံဵစသညံဴ  ေမဵခးနံဵ ို ဴဴ ္ငဴံ  

  စပံလ့ဲံဵ၍ ေအာ ံပါအ ိုငံဵ ေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ-  

  ျပညံေထာငံစုပိုငံ ပစ္စညံဵမ့ာဵေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ င္ာဵရမံဵျခငံဵဴ္ငံဴ အျခာဵနညံဵျဖငဴံ 

ေဆာငံရး ံျခငံဵ ို ဴဴ ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ျပညံေထာငံစု၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံ ိုမဴ္ 

လုိ ံနာေဆာငံရး ံရမညဴံ လုပံငနံဵမ့ာဵ ို ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ အမိနံေဴြ ာံျငာစာ 
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အမ္ ံ၊ ၁၇/ ၂၀၁၇ ျဖငဴံ ျပငံဆငံထု ံျပနံထာဵပါ ယံ။ အဆိုပါအမိနံ ဴ ေြ ာံျငာစာ းငံ 

ျပညံေထာငံစုပိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵစာရငံဵ းငံ ျပညံေထာငံစုဝနံှ ီဵဌာန၏ အမညံေပါ ံပုိငံဆိုငံ 

ပစ္စညံဵမ့ာဵ၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ  ရာဵဝငံအမညံစာရငံဵ 

ေပါ ံ ပိုငံဆုိငံပစ္စညံဵမ့ာဵ၊  ရာဵဵုဳဵအမိနံျဴဖငဴံ ဴိုငံငဳပိုငံသိမံဵဆညံဵထာဵေသာ ပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ 

ျပညံ းငံဵ၊ ျပညံပ လ္ူဒါနံဵမှုမ့ာဵအရ ရရိ္ထာဵေသာ ဴိုငံငဳပိုငံပစ္စညံဵမ့ာဵပါဝငံေြ ာငံဵ၊ 

ျပညံေထာငံစုပိုငံ ပစ္စညံဵမ့ာဵ ို စီမဳခနံခဴးဲရာ းငံ  ရာဵဵုဳဵ၏အမိနံအဴရ ဴိုငံငဳေ ာံဘဏ္ဍာ 

အျဖစံ သိမံဵဆညံဵထာဵေသာ ပစ္စညံဵမ့ာဵအန ံ လုိငံစငံမဲဴေမာံေ ာံယာဲံမ့ာဵ ျပညံေထာငံစု 

  စီမဳခနံခဴးဲမညံျဖစံေြ ာငံဵ ထု ံျပနံထာဵပါ ယံ။  

 အထ ံပါေွှနံြ ာဵခ့ ံမ့ာဵအရ သိဴ္နီွမို နဴယံ၊ ေရပူစစံေဆဵေရဵစခနံဵဴ္ငံဴ ွမို နဴယံ 

အ းငံဵ သိမံဵဆညံဵရမိေသာ ယာဲံမ့ာဵသညံ  ရာဵဵုဳဵ  ျပညံသူဘဴဏ္ဍာအျဖစံ သိမံဵဆညံဵ 

ေြ ာငံဵ အမိနံခဴ့မ္ ံွပီဵမ္သာ ျပညံေထာငံစုမ္ စီမဳခနံခဴးဲရမညံဴပစ္စညံဵမ့ာဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 သိုျဴဖစံပါ၍ ဖမံဵဆီဵရမိေသာ ယာဲံမ့ာဵ ို ွမို နဴယံအ းငံဵေလလဳဆးဲဝယံ ခးငဴံျပု 

ဴိုငံျခငံဵမရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ဖမံဵဆီဵရမိေသာ ေမာံေ ာံယာဲံမ့ာဵစီမဳခနံခဴးဲျခငံဵ ို ျပညံေထာငံစု 

မ ္ ေဆာငံရး ံမညံျဖစံေြ ာငံဵ အ ိအလငံဵ ေွှနံြ ာဵထာဵွပီဵသညဴံ  ိစ္စျဖစံေသာေြ ာငံဴ 

ျပညံေထာငံစုစီရငံပိုငံခးငံဴရိ္ေြ ာငံဵ သိသာထငံရ္ာဵပါ ယံ။ သိုေဴသာံလညံဵ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အ းငံဵရိ္ ဖမံဵဆီဵရမိေသာ ေမာံေ ာံယာဲံ ာဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵ ျပညံသူဘဴဏ္ဍာေငး 

ေလလးငံဴဆုဳဵဵှုဳဵမှုမရိ္ေစရနံဴ္ငံဴ ေမာံေ ာံယာဲံမ့ာဵ အလဟ  ပ့ ံစီဵဆဳုဵဵှုဳဵမှုမရိ္ေစေရဵ 

အ း ံ  ေနရာမ့ာဵ၊ အခ ံအခဲမ့ာဵ၊ ေဆာငံရး ံသငံဴသညဴံအရာမ့ာဵ ို စာရငံဵဇယာဵျပုစုွပီဵ 

ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငံဴ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ထဳဴသို ဴ  ငံျပေပဵသးာဵမညံ 

ျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါေမဵခးနံဵရ္ငံအေနျဖငံဴလညံဵ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရ၏ စီရငံလုပံပိုငံခးငံဴ 

ျဖစံေသာေြ ာငံဴ ျပညံေထာငံစုအဆငံဴ လွှ ံေ ာံ းငံလညံဵ ျပနံလညံေမဵျမနံဵသငဴံပါ 

ေြ ာငံဵ  အြ ဳျပုေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။  

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  းနံဟိနံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံ အမ္ (ံ၂)မ ္

ဦဵစုိငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ၊   းနံဟိနံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။      အာဵလဳုဵမ္ဂလာ 

ပါခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ုိ 

  ံေရာ ံလာြ ေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာ 

ေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳပါေစြ ာငံဵ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵ ဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 
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 းနံဟိနံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံ အမ္ ံ(၂)မ ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵစုိငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ ျဖစံပါ ယံ။  

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ဝမံမိုငံ- လးယံဆိုငံေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ  ့နံေျမသာဵလမံဵပိုငံဵအာဵ 

ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံသို ဴ အဆငံဴျမှငံဴ ငံျခငံဵ ဆ ံလ ံလုပံေဆာငံေပဵဴိုငံပါရနံဴ္ငံဴ 

စပံလ့ဲံဵသညံဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ဝမံမိုငံ-လးယံဆိုငံ ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵပိုငံဵ ို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုဴ္စံ ျပညံနယံဘဏ္ဍာ 

ရနံပုဳေငးျဖငဴံ ေျမသာဵလမံဵအျဖစံ ေဖာ ံလုပံေဆာငံရး ံခဴဲွပီဵ၊ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခုဴ္စံ၊ 

ပထမ(၆)လ ျပညံနယံဘဏ္ဍာ ခးငံဴျပုရနံပုဳေငး  ့ပံသနံဵေပါငံဵ ၉၁.၄၇၈ သနံဵျဖငံဴ ၀/ ၄.၄၄ 

မိုငံအာဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵခငံဵျခငံဵ လုပံငနံဵ ိုလညံဵ ေဆာငံရး ံေပဵခဲဴပါ ယံ။ ထုိ ဴ

အ း ံေြ ာငံဴ  ့နံလမံဵပိုငံဵ (၈) မိုငံအာဵ ဆ ံလ ံွပီဵ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵအျဖစံ 

အဆငံဴျမှငံဴ ငံ ေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံမ္သာလျှေငံ ယငံဵလမံဵ ို အမ္ီျပု၍သးာဵလာြ သညဴံ 

ေဒသခဳျပညံသူ ို၏ဴ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး ေဴစွပီဵ စီဵပးာဵေရဵ၊ 

 ့နံဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵ ဏ္ဍမ့ာဵ းငံလညံဵ ဘ ံစုဳဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာမညံ ျဖစံပါ ယံ။  

သိုျဴဖစံပါ၍သိရိ္လုိသညံမ္ာ  ့နံလမံဵပိုငံဵ(၈)မုိငံအာဵ ဆ ံလ ံ၍ေဆာငံရး ံေပဵရနံ 

အစီအစဲံရိ္/မရိ္ဴ္ငံဴ ရိ္ပါ  အနီဵ ပံဆုဳဵ မညံသညဴံဘဏ္ဍာဴ္စံ းငံ ဆ ံလ ံလ့ာထာဵ 

ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံမညံ ုိ သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ျပညံသူမ့ာဵ၏  ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ 

 စဆံငဴံ သ ံဆိုငံရာသို ဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ုိ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။  

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  းနံဟိနံဵ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစုိငံဵေအာငံေ ့ာံဦဵ၏ 

ဝမံမိုငံ- လးယံဆုိငံရးာခ့ငံဵဆ ံ  ့နံေျမသာဵလမံဵ(၈)မုိငံအန ံ  ့နံလမံဵပိုငံဵ(၈)မုိငံအာဵ 

ဆ ံလ ံ၍ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငံဴ ရိ္ပါ  အနီဵ ပံဆုဳဵ မညံသညဴံ 

ဘဏ္ဍာဴ္စံ းငံ ဆ ံလ ံလ့ာထာဵ ေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံမညံ ုိ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ဆ ံလ ံ ေျဖြ ာဵ ငံျပသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

  းနံဟိနံဵွမို နဴယံ၊ ဝမံမိုငံ- လးယံဆိုငံလမံဵသညံ Class A အမ့ိုဵအစာဵ၊ 

ဦဵစာဵေပဵအဆငဴံ(၂) လမံဵ စံလမံဵျဖစံပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵသညံ အ ့ိုဵျပုေ ့ဵရးာ 

(၂)ရးာ၊ အ ့ိုဵျပုအိမံေျခ (၂၄၈)အိမံ၊ အ ့ိုဵျပုလူဦဵေရ (၁၆၅၁)ဦဵ ိုအဴာဵ  အ ့ိုဵျပုသညဴံ 
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လမံဵျဖစံပါ ယံ။  းနံဟိနံဵွမို နဴယံ ေရဵဆးဲအ ညံျပုထာဵေသာ ေ ့ဵလ ံလမံဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန ေ ့ဵလ ံလမံဵ(၁၃)ဴ္စံစီမဳ ိနံဵ းငံ ဝမံမိုငံ- လးယံဆိုငံလမံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍ 

စီမဳ ိနံဵ၏   ိယဴ္စံျဖစံေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုဴ္စံ းငံမ္ စ ငံထညဴံသးငံဵ လ့ာထာဵေသာံ 

လညံဵွမို နဴယံ  ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ပထမ (၆) ဘဏ္ဍာရနံပဳုေငး စီမဳ ိနံဵ းငံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ 

 ငံျပလာခဴဲွပီဵ ခးငဴံျပုရရိ္ ာ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ ၄.၄ ဖာလဳုဴ္ငံဴ ၃ ေပ ေရ ပနံ ဳ ာဵ 

(၁)စငံဵ ိုအဴာဵ  ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံခဲဴွပီဵျဖစံပါ ယံ။  

  ့နံလမံဵအပိုငံဵအာဵ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံရနံအ း ံ  းနံဟိနံဵွမို နဴယံ၏ 

ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ွမို နဴယံ၏ ဦဵစာဵေပဵ 

လုိအပံခ့ ံအလုိ ံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ  ငံျပလာပါ  သ ံဆိုငံရာဘဏ္ဍာရနံပဳုေငး းငံ 

ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ ေ ာငံဵခဳသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။    အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

ယေန ဴ ့ငံဵပျပုလုပံေသာ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ  ပဳုမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵ းငံ က ေရာ ံလာြ ေသာ ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ 

  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ၊  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ

ေလဵစာဵစးာျဖငံဴ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ အပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵခးနံဒီေ္ါလံ ျဖစံပါ ယံ။ ယေနအဴစညံဵအေဝဵမ္ာ စညံပငံသာယာေရဵလုပံငနံဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ 

သညဴံ ေမဵခးနံဵ ို  ငံျပေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လးိုငံလငံွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ မိုငံဵပးနံသညံ 

ဖးဲ စဴညံဵပုဳအရ စဳျပေ ့ဵရးာ(၁)ရးာျဖစံေသာံလညံဵ လူေနအိမံေျခဴ္ငဴံ လူဦဵေရအလ့ငံအျမနံ 

 ိုဵပးာဵလ့ ံရိ္ွပီဵ ွမို ဴစံွမိုအဴသးငံသို ဴ ေရာ ံရိ္စညံ ာဵလာွပီျဖစံပါ ယံ။ ထုိသို ဴ

အိမံေျခဴ္ငဴံ လူဦဵေရထူထပံ စညံ ာဵလာသညံဴအ း ံ ေသာ ံသုဳဵေရ ိုဵခ့ဲ ျဴဖနံေဴဝေရဵ 

လုပံငနံဵ၊ လမံဵမ့ာဵအဆငံဴျမှငံဴ  ငံျခငံဵလုပံငနံဵ၊ လမံဵမီဵမ့ာဵ ိုဵခ့ဲ သဴးယံယူျခငံဵလုပံငနံဵ၊ 

အမှို ံဴ္ငဴံမိလ ာသိမံဵယူျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ိုလညံဵ လုိ ံေလ့ာညီေထးစးာ  ိုဵခ့ဲ လုဴပံေဆာငံ 

ေပဵရနံ လုိအပံပါ ယံ။ 
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  သိုျဴဖစံပါ၍ လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵပးနံစဳျပေ ့ဵရးာ စနစံ  ့ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံွပီဵ 

သနံရ္ဴငံဵ သာယာလ္ပေရဵအ း ံ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵဌာနအေနျဖငဴံ ေဆာငံရး ံ 

အေ ာငံအထညံေဖာံေပဵဴိုငံမညံဴ အစီအစဲံမ့ာဵ မညံသိုရိ္ဴသညံ ို သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ေဒသခဳ 

မ့ာဵ ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စဆံငဴံ ေလဵစာဵစးာ  ငံျပေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

အထူဵေ ့ဵဇူဵ ငံရ္ိပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵစးဳဆုိငံဵ၊ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ။   ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ

ျပညံဴစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵရငံဵ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပု အပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံစညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ 

ဦဵစုိငံဵစးဳဆိုငံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵခးနံဒီေ္ါလံရဲ  ဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။  

လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ မုိငံဵပးနံစဳျပေ ့ဵရးာ စနစံ  ့ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံွပီဵ သနံရ္ဴငံဵသာယာ 

လ္ပေရဵအ း ံ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵဌာနအေနျဖငဴံ ေဆာငံရး ံအေ ာငံအထညံေဖာံ 

ေပဵဴိုငံမညံဴ အစီအစဲံမ့ာဵ မညံသိုရိ္ဴသညံ ို သိရိ္လုိျခငံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ ေအာ ံပါအ ိုငံဵ 

 ငံျပလုိပါ ယံ။ 

လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ မိုငံဵပးနံေ ့ဵရးာအုပံစု ို နယံစပံေဒသဴ္ငံဴ  ိုငံဵရငံဵသာဵဖးဳ ဴွဖိုဵ 

 ိုဵ  ံေရဵအ း ံဴ္ငံဴ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵဌာနမ္ ွမို ေဴပ်(၅)ရပံ း ံအာဵ ၂၀၁၄ 

ခုဴ္စံ၊ စ ံ ငံဘာလ(၂)ရ ံေန ဴးငံွမို စဴညံပငံသာယာေရဵနယံနိမိ ံအျဖစံ သ ံမ္ ံေပဵ 

ခဲဴမှုအရ အခးနံေ ာ ံခဳခဲဴွပီဵ မုိငံဵပးနံေစ့ဵအာဵ ဴ္စံစဲံေစ့ဵေ ာ ံလုိငံစငံခ့ထာဵေပဵွပီဵ ေစ့ဵ 

အမှို ံမ့ာဵအာဵ လုိငံစငံစီမ္ ေဆာငံရး ံရနံသ ံမ္ ံခဲဴပါ ယံ။ 

လးိုငံလငံွမို နဴယံ စညံပငံသာယာေရဵဌာန၏ ဝနံထမံဵဖးဲ စဴညံဵပဳုမ္ာ (၈၀)ဦဵ ျဖစံေသာံ 

လညံဵ လ ံရိ္အွမဲ မံဵဝနံထမံဵ ၁၇ ဦဵဴ္ငဴံ ေနစဴာဵဝနံထမံဵ ၃ ဦဵ၊ စုစုေပါငံဵ(၂၀)ဦဵျဖငဴံ 

လးိုငံလငံွမို နဴယံ၏ စညံပငံသာယာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ၊ ဖးဲ စဴညံဵပဳု၏ ၂၅ 

ရာခိုငံဴှုနံဵသာရိ္သျဖငံဴ မိုငံဵပးနံေ ့ဵရးာအ း ံ စညံပငံသာယာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံ 

ေပဵဴိုငံရနံ အခ ံအခဲရိ္ေနပါ ယံ။ 

လးိုငံလငံွမို နဴယံအေနျဖငံဴ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခုဴ္စံ၏ ဝငံေငးလ့ာထာဵခ့ ံမ္ာ  ့ပံ 

၁၆၀၀ သိနံဵ ျဖစံွပီဵ ေငးလဳုဵေငးရငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ (၁၆)ခုအ း ံ ေငး ့ပံ ၈၀၀ သိနံဵ၊ သာမနံ 
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လုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ ေငး ့ပံ ၈၇၃ သိနံဵ လ့ာထာဵေဆာငံရး ံွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ မိုငံဵပးနံ 

ေရစုနံသဳ ူ းနံ ရစံ ဳ ာဵ (၁၅× ၁၀× ၄) ေပ၊  ုနံ ့ေငး ့ပံ ၂၇.၄၅ သိနံဵ လ့ာထာဵ 

ေရဵဆးဲခဲဴွပီဵ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ မိုငံဵပးနံအေနာ ံေ ့ာငံဵလမံဵ (၄၉၇×၁၂) 

ေပ၊  ုနံ ့ေငး  ့ပံ ၆၃.၁၈ သိနံဵရိ္ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ(၁)လမံဵ၊ ေမးေ ာံဘုရာဵလမံဵ 

(၁၅၀၀×၁၂) ေပ၊  ိုယံထူ ိုယံထလမံဵအ း ံ ျပညံနယံအရနံ  ္တ ရာမ္ (၇.၆၉၅)  နံ 

ေထာ ံပဳဴေပဵခဲဴွပီဵ (၁၀၀)ရာခိုငံဴှုနံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံွပီဵစီဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

မိုငံဵပးနံစဳျပေ ့ဵရးာ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵ၊ သနံရ္ဴငံဵသာယာလ္ပေရဵ ေဆာငံရး ံဴိုငံေရဵ 

အ း ံ လ ံရိ္အေျခအေန းငံ ဝနံထမံဵအငံအာဵဴ္ငံဴ ယာဲံ၊ စ ံ၊ ယ ္ဴတရာဵ၊ ဵုဳဵဝနံ 

ထမံဵအိမံရာမ့ာဵ လဳုေလာ ံမှုမရိ္သျဖငဴံ ထပံမဳျဖညဴံ ငံဵဴုိငံေရဵ စီစဲံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ 

ေြ ာငံဵဴ္ငံဴ မိုငံဵပးနံစဳျပေ ့ဵရးာဖးဳ ဴွဖိုဵ  ိုဵ  ံဴိုငံေရဵဴ္ငံဴ သနံရ္ဴငံဵသာယာလ္ပေရဵအ း ံ 

ှ ီဵြ ပံ းပံ ဲ စီမဳေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။      ဆ ံလ ံွပီဵ နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵလငံဵေအာငံေဆး  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵလငံဵေအာငံေဆး၊ နမံဴစနံွမို နဴယံ  မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ အစိုဵရ 

အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံြ သူမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

 ာယသုခ၊ စိ ္တ သုခဴ္စံျဖာဴ္ငဴံ ျပညဴံစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာ္ါရဝျပု ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ 

 ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ နမံဴစနံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵလငံဵေအာငံေဆး ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ လးိုငံလငံခဵုိငံ၊ နမဴံစနံွမို ၊ဴ  ပံမေ ာံပိုငံ နမံဴစနံေလ ပံစခနံဵဌာနခ့ုပံ 

ေလယာဲံ းငံဵ းငံ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵ ေလယာဲံပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲေရဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံသညံဴ 

ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ယခုြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ို  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ (၂၂.၉.၂၀၁၆) 

ရ ံေန ဴးငံ  ့ငံဵပခဲဴသညဴံ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ   ိယပုဳမ္နံ 

အစညံဵအေဝဵ (စ ု ္ထ ေန)ဴ းငံ ေမဵျမနံဵခဴဲွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ယခုထပံမဳ ေမဵျမနံဵရျခငံဵ 

အေြ ာငံဵအရငံဵမ္ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴ နမံစနံွမို ၊ဴ နမံဴစနံေလ ပံစခနံဵဌာနခ့ုပံအ းငံဵရိ္ 
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 ပံမေ ာံပိုငံေလယာဲံ းငံဵှ ီဵမ္ာ ျပညံ းငံဵ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵ၊ ေလယာဲံမ့ာဵ 

ပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲရနံ မျဖစံမေနလုိအပံလာွပီဵ၊ လးိုငံလငံခဵုိငံဴ္ငံဴ လငံဵေခဵခဵုိငံ အသီဵသီဵ  

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံပိုငံဵ၊ ဌာနပုိငံဵအှ ီဵအ ဲမ့ာဵ၊ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ၏ 

လုိလုိလာဵလာဵ ထပံမဳ ငံျပေ ာငံဵဆိုေပဵရနံ ဆ ္ဴဒျပု ေျပာြ ာဵလာေသာေြ ာငံဴ ြ ယံပးငံဴ 

ျပေမဵခးနံဵအျဖစံ ဒု ိယအှ ိမံ ထပံမဳေမဵျမနံဵ ငံျပရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

   ျွနံေ ာံ ို ဴ နမံဴစနံေလယာဲံ းငံဵသညံ လးိုငံလငံခဵိုငံဴ္ငဴံ လငံဵေခဵခဵုိငံအ းငံဵ 

အဓိ  အာဵထာဵလာရမညံဴ ေလယာဲံ းငံဵ(၁) းငံဵ ျဖစံေနပါ ယံ။ လးိုငံလငံခဵုိငံ းငံ 

ွမို (ဴ၇)ွမို နဴယံဴ္ငံဴ လငံဵေခဵခဵိုငံ းငံ ွမို (ဴ၄)ွမို နဴယံရိ္ွပီဵ အေရ္အဴလယံပိုငံဵ ိငုံဵစစံဌာနခ့ုပံ 

ဵုဳဵစုိ ံရာ ွမို နဴယံထဲမ္ အေရဵပါသညဴံ  းငံဵ(၁) းငံဵလညံဵျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ဒီေမဵခးနံဵ ို ပထမအှ ိမံေမဵျမနံဵစဲံ  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵ ေျဖြ ာဵရာ းငံ “နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵ းငံ ေလေြ ာငံဵပိုေဴဆာငံေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ 

ဝနံထမံဵဖးဲ စဴညံဵပဳု မရိ္ေသဵသျဖငဴံ လဳုျခုဳ စစံေဆဵေရဵ ိရိယာမ့ာဵ  ပံဆငံထာဵျခငံဵ မရိ္ေသဵ 

ပါ ။ လ ံ ေလာ းငံ ျမနံမာဴေလေြ ာငံဵလုိငံဵ၊  ့နံသညဴံေလေြ ာငံဵလုိငံဵ ုမ္ပဏီ ိုမ္ဴ 

ေျပဵဆးဲရနံအစီအစဲံမရိ္ေသဵပါေြ ာငံဵ” ျပနံလညံေျဖြ ာဵခဴဲ ာ သိရိ္ခဲဴရပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ ထပံမဳေမဵျမနံဵ ငံျပလုိ ာ  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငဴံ 

ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ ပိုေဴဆာငံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ ေလေြ ာငံဵပိုေဴဆာငံေရဵေွှနံြ ာဵမှု 

ဦဵစီဵဌာနသို ဴနမံဴစနံေလဆိပံသို ဴ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ္ ေလယာဲံမ့ာဵပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲဴုိငံေရဵ 

ထပံမဳ၍ အဆိုျပု ငံျပေပဵေစလုိေသာေြ ာငံဴ ေမဵျမနံဵ ငံျပရျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ ယခငံ ပံမေ ာံ(ေလ) းငံ  ာဝနံထမံဵေဆာငံစဲံ  

ရငံဵဴ္ီဵခဴဲဖူဵသညဴံ ေလေြ ာငံဵပိုေဴဆာငံေရဵေွှနံြ ာဵမှုဦဵစီဵဌာန းငံ လ ံရိ္ ာဝနံထမံဵ 

ေဆာငံဆဲ ာဝနံရိ္သူမ့ာဵထဳ ဆ ံသးယံအြ ဳျပု ေမဵျမနံဵေဆာငံရး ံရာ းငံ နမဴံစနံ 

ေလယာဲံ းငံဵ းငံ ေလေြ ာငံဵပိုေဴဆာငံေရဵဌာနပိုငံ ေလဆိပံအေဆာ ံအဦရိ္ွပီဵျဖစံ 

ေြ ာငံဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငဴံ ပိုေဴဆာငံေရဵဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငဴံ ေလေြ ာငံဵ 

ပိုေဴဆာငံေရဵေွှနံြ ာဵမှုဦဵစီဵဌာနသို ဴ ညှိ ှဴိုငံဵေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံပါ  အဆငံေျပဴုိငံမညံ 

ျဖစံေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျပာြ ာဵခဴဲပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ယခုနမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ ေလဴလာရာမ္ာလညံဵ 

၂၀၁၇ ခုဴ္စံဴ္ငံဴ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံအ းငံဵမ္ာပဲ နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵှ ီဵမ္ ေလယာဲံေျပဵလမံဵ ေပ 

(၁၂၀၀၀) ုိ ဴုိငံလးနံ  ္တ ရာ အသစံျပနံလညံခငံဵ ့ငံဵထာဵွပီဵ ေလယာဲံေျပဵလမံဵ 

မီဵအသစံမ့ာဵ၊ ေလယာဲံေျပဵလမံဵ အ  ံအဆငံဵအခ့ ံျပမီဵမ့ာဵ အသစံ ပံဆငံထာဵွပီဵ 
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ေလေြ ာငံဵလမံဵျပစ ံ ADF /  VOR စနစံမ့ာဵလဲ ေ ာငံဵမးနံ ပံဆငံထာဵွပီဵျဖစံသျဖငဴံ 

လ ံရိ္  ပံမေ ာံ(ေလ)မ္ ေလယာဲံမ့ာဵ ေ ာငံဵ ငံမ္ နမံဴစနံေလယာဲံ းငံဵအေပ် 

အျမငဴံေပအသီဵသီဵမ္ ျဖ ံသနံဵေနြ  ဲဴ ဴုိငံငဳ  ာဴ္ငံဴ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ့ာဵမ္ 

ေလယာဲံမ့ာဵ ဆ ံသးယံအသုဳဵျပုေနဆဲျဖစံပါ ယံ။ နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵရဲ  ဴ ေ ာငံဘ ံ 

ထိပံမ္ာ ေလေြ ာငံဵပိုေဴဆာငံေရဵဌာနပိုငံ နမဴံစနံေလဆိပံ အေဆာ ံအဦ စံခု  ညံရိ္ေန 

ပါ ယံ။ 

အဆိုပါေလဆိပံမ္ာ ယခငံေလယာဲံဆငံဵသ ံစဲံ  လဳုျခုဳေရဵအျဖစံ နမဴံစနံ 

 ပံနယံထု ံဴှု ံ အငံအာဵ၊ ျမနံမာဴိုငံငဳရဲ ပံဖးဲ  ဴထု ံဴှု ံအငံအာဵ၊ ွမို နဴယံအ းငံဵရိ္ေန ဲဴ 

လဳုျခုဳေရဵဴ္ငံဴ သ ံဆိုငံ ဲဴ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵနဲ  ဴပူဵေပါငံဵစစံေဆဵေဆာငံရး ံခဲဴဖူဵပါ ယံ။ 

လဳုေလာ ံ ဲျဴပညံ းငံဵေလေြ ာငံဵလုိငံဵ ဝနံထမံဵအငံအာဵနဲ  ဴ လဳုျခုဳေရဵစစံေဆဵ 

သညဴံစ ံမ့ာဵရရိ္ေရဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ သ ံဆိုငံရာ ပိုေဴဆာငံေရဵ 

ဝနံှ ီဵဌာနသုိ ဴ ညှိ ှဴိုငံဵ ငံျပေပဵဴုိငံပါ  အဘ ံဘ ံမ္ ျပညဴံစုဳေသာ ျပညံ းငံဵွမို ျဴပ 

ေလေြ ာငံဵလုိငံဵ ပ့ဳသနံဵဆငံဵသ ံဴုိငံသညဴံ ေလဆိပံ စံခုအျဖစံ ေပ်ေပါ ံလာမညံ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

လ ံရိ္အေျခအေနမ္ာေ ာဴ မျဖစံမေနအေရဵေပ် ိစ္စ ေပ်ေပါ ံလာပါ   လးိုငံလငံ 

ဴ္ငဴံ လငံဵေခဵခဵုိငံအ းငံဵရိ္ ွမို မဴ့ာဵမ္ ဝနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငဴံေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵဟာ ေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ

သို ဴ ေလယာဲံလ ံမ္ ံှ ို ငံရရိ္ေရဵ အဆငံဴဆငဴံ ခ့ိ ံဆ ံေနရွပီဵ ေ ာငံှ ီဵ- 

ဟဲဟုိဵွမို မဴ့ာဵသို ဴ စံရ ံှ ို ငံလာေရာ ံ၍  ညံဵခိုရျခငံဵ၊ အေရဵေပ် ိစ္စဴ္ငဴံ မျဖစံမေန 

သးာဵလာရမညံဴ  ိစ္စမ့ာဵအ း ံ ေလယာဲံလ ံမ္ ံအခ့ိနံမီမရရိ္ပါ  ေမာံေ ာံယာဲံလုိငံဵ 

မ့ာဵျဖငဴံ အခ့ိနံြ နံြဴ ာစးာ သးာဵလာေနရျခငံဵစသညဴံ အခ ံအခဲမ့ာဵဴ္ငဴံ မလးဲမေသး  

ေ း ဴြ ုဳရငံဆုိငံေနရဆဲျဖစံပါ ယံ။ 

အ ယံ၍သာ  စံပ ံလျှေငံ (၂)ရ ံ သုိမဴဟု ံ (၃)ရ ံ  ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ့ာဵ 

ပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲဴုိငံမညံဆိုပါ  လးိုငံလငံဴ္ငံဴ လငံဵေခဵခဵုိငံအ းငံဵ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ၊  ပံ/ 

ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵအေနနဲ  ဴ နမဴံစနံေလဆိပံမ္ စံဆငဴံ ျပညံ းငံဵ/ ျပညံပ ခရီဵစဲံမ့ာဵအ း ံ 

အခ့ိနံ ုနံသ ံသာစးာနဲ  ဴ ၎ငံဵ ို၏ဴ လုပံငနံဵ ာဝနံ ိစ္စ အဝဝ ုိ အဆငံေျပစးာေဆာငံရး ံ 

ဴိုငံမညံ ျဖစံပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ လးိုငံလငံခဵိုငံဴ္ငံဴ လငံဵေခဵခဵိုငံအ းငံဵရိ္ 

ွမို နဴယံ (၁၁)ခုရဲ  ဴ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ၊  ပံ/ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵရဲ  ဴ ေမျှောံလငံဴခ့ ံဟာ နမဴံစနံ 

ေလယာဲံ းငံဵမ္ စံဆငံဴ ျပညံ းငံဵွမို ျဴပအသီဵသီဵသုိ ဴ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵေလယာဲံျဖငဴံ 
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အခ့ိနံမီလးယံ ူ သ ံေ ာငံဴသ ံသာစးာျဖငဴံ သးာဵလာဴိုငံေရဵအ း ံ ေအာ ံေဖာံျပပါ 

ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵျဖငံဴ ေမဵျမနံဵ  ငံျပအပံပါ ယံ- 

  (၁) နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵ းငံ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵ ေလယာဲံပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲ  

  ဴိုငံေရဵအ း ံ  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴေနျဖငံဴ ပိုေဴဆာငံေရဵဝနံှ ီဵဌာန  

  ဴ္ငဴံ ေလေြ ာငံဵပိုေဴဆာငံေရဵ ေွှနံြ ာဵမှုဦဵစီဵဌာနသို ဴ ဆ ံသးယံညှိ ှဴိုငံဵ  

  ေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္။ 

(၂) နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵ းငံ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵ ေလယာဲံပ့ဳသနံဵ ေျပဵဆးဲ 

ဴိုငံရနံ သ ံဆုိငံရာဌာနမ့ာဵ   းငံဵဆငံဵစိစစံေပဵဴိုငံေရဵ ညိှဴှိုငံဵေဆာငံရး ံ 

ေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္။ 

(၃) ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ့ာဵ မညံသညံဴအခ့ိနံ ာလ းငံ နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵ 

သို ဴစ ငံ ဆငံဵ/   ံ ပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲဴိုငံမညံနညံဵ။ 

  စသညဴံြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵမ့ာဵအာဵ ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ  ိုယံစာဵ  ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ သ ံဆုိငံရာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ ဵိုေသေလဵစာဵစးာ 

ျဖငဴံ ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴ  ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

နမဴံစနံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)  ဦဵလငံဵေအာငံေဆးေမဵျမနံဵသညဴံ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵ 

လုိငံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံသညဴံ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵ ို ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵ  ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။ 

နမဴံစနံေလယာဲံ းငံဵ းငံ Y-8 ေလယာဲံ ဆငံဵ/   ံ အသုဳဵျပုဴုိငံရနံအ း ံ 

ေျပဵလမံဵ ဦဵ ညံရပံ ၀၃ဝ/ ၂၁၀  ျဖငဴံ ေျပဵလမံဵသစံ (၁၂၀၀၀ × ၂၀၀)ေပအာဵ  းနံ ရစံ 

ေလယာဲံ ေျပဵလမံဵအျဖစံ ၁၉၉၂- ၁၉၉၃ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ ျပညံသူေဴဆာ ံလုပံေရဵ 

လုပံငနံဵသို ဴ အပံဴ္ဳ၍   စ ငံ ညံေဆာ ံခဲဴရာ   ၁၉၉၇- ၁၉၉၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ 

 ညံေဆာ ံွပီဵစီဵခဴဲွပီဵ ယငံဵဴ္စံ းငံပငံ  ပံမေ ာံ(ေလ)သို ဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵအပံခဲဴပါ ယံ။  

ေလဆိပံအေဆာ ံအဦ (၆၅ × ၃၀) ေပအာဵ ၂၀၀၂- ၂၀၀၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံ 

 ညံေဆာ ံွပီဵစီဵခဴဲပါ ယံ။ လ ံရိ္ေလဆိပံသညံ  ပံမေ ာံ(ေလ)မ္  ဆငံ /ဵ   ံ ပ့ဳသနံ  ဵ

အသဳု ျဵပုလ့ ံရိ္ေသာ ေလယာဲံ းငံ ျဵဖစံပါသျဖငဴံ ေလေြ ာငံဵထိနံဵသိမံဵျခငံဵလုပံငနံဵဴ္ငဴံ 
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ေလဆိပံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ  ပံမေ ာံ ာ းယံေရဵဦဵစီဵခ့ုပံ(ေလ)မ္သာ ေဆာငံရး ံ 

လ့ ံရ္ိပါ ယံ။            

  ၂၀၁၃ ခုဴ္စံ းငံ ျမနံမာဴေလေြ ာငံဵမ္  ပံမေ ာံအာဵ ခးငံဴျပုခ့ ံေ ာငံဵခဳ၍  F-27  

ေလယာဲံ အမ့ိုဵအစာဵျဖငဴံ  စံပ ံလျှေငံ  စံှ ိမံခန ဴံ ေျပဵဆးဲခဲဴပါ ယံ။ ယငံဵေနာ ံ 

ပိုငံဵ းငံ ခရီဵသညံမရရိ္ပါသျဖငံဴ ေျပဵဆးဲျခငံဵအာဵ ၂၀၀၇ ခုဴ္စံခန ဴံ းငံ ရပံဆိုငံဵခဲဴရပါ ယံ။ 

ျဖစံဴိုငံေျခမ္နံ နံေသာ ခရီဵသညံအငံအာဵသိရိ္ရပါ  ေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ့ာဵ၏ 

သေဘာထာဵ ို ေ ာငံဵခဳရမညံျဖစံပါ ယံ။ ထုိျဴပငံ  ာ းယံေရဵဝနံှ ီဵဌာနသိုလဴညံဵ 

ညှိ ှဴိုငံဵွပီဵ  ခးငဴံျပုခ့ ံ ရရိ္ပါ  ပိုေဴဆာငံေရဵဴ္ငဴံ ဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ ေလေြ ာငံဵ 

ပိုေဴဆာငံေရဵေွှနံြ ာဵမှုဦဵစီဵဌာန  ေလဆိပံ Operation ဴ္ငဴံ ေလေြ ာငံဵထိနံဵသိမံဵ 

ျခငံဵလုပံငနံဵအ း ံ ဝနံထမံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ  လုိအပံသညံမ့ာဵ ျဖညံဴဆညံဵွပီဵမ္သာ ေလေြ ာငံဵ 

လုိငံဵမ့ာဵ ေျပဵဆးဲအသုဳဵျပုဴုိငံမညံျဖစံပါ ယံ။ ျဖစံဴိုငံသညံဴ ခရီဵသညံအငံအာဵ ို စိစစံ 

 ငံျပေရဵအ း ံ လးိုငံလငံဴ္ငံဴ လငံဵေခဵခဵုိငံစီမဳခန ဴံခးဲမှုေ ာံမ ီမ့ာဵသို ဴ အေြ ာငံဵ 

ြ ာဵွပီဵ  ့နံလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ို ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံရာ ခရီဵသညံအငံအာဵ၊ 

ေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ့ာဵ၏ သေဘာထာဵ၊  ာ းယံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၏ ခးငဴံျပုခ့ ံဴ္ငဴံ 

ပိုေဴဆာငံေရဵဴ္ငဴံ ဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵဌာန  ေလဆိပံလုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ျဖညံဴဆညံဵေပဵ 

ဴိုငံမှုစသညံ ို ဴ အေြ ာငံဵညီေး ံျပညဴံစဳုေသာ ာလ းငံ ွမို ျဴပေလေြ ာငံဵလုိငံဵမ့ာဵ 

နမံဴစနံေလယာဲံ းငံဵသို ဴ စ ငံ ဆငံဵ/   ံ ပ့ဳသနံဵေျပဵဆးဲဴိုငံမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ 

 ငံျပအပံပါသညံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ ရပံေစာ ံွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ၊ ရပံေစာ ံွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံှ ီဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ေလဴလာသူဧညဴံသညံေ ာံမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညံဴစဳုြ ပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာပထမ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံဴအေနျဖငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏ ျပညံနယံအဆငံဴ (Protocol)ပ ံသ ံွပီဵ ေမဵျမနံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  
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 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵရျခငံဵ 

ရညံရးယံခ့ ံမ္ာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏ ရာထူဵ္ုဏံသိမံ ို ထု ံေဖာံရနံ 

ရညံရးယံျခငံဵမဟု ံဘဲ အမ့ာဵျပညံသူမ့ာဵအ း ံ ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵဴ္ငံဴ ဆ ံသးယံရာ းငံ 

အဆငံေျပေခ့ာေမး ေဴစေရဵအ း ံ ေမဵျမနံဵရျခငံဵျဖစံေြ ာငံဵ ဦဵစးာ ငံျပလုိပါ ယံ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥပေဒ ၂(ဇ) းငံ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံ 

အဆငံဴအဖးဲ အဴစညံဵဆုိသညံမ္ာ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအျခခဳဥပေဒအရ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သုိမဴဟု ံ ျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံဴ္ငဴံ  ိုငံဵေဒသှ ီဵ 

သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံစာရငံဵစစံခ့ုပံ ို ဴို လညံဵေ ာငံဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံမ္ ဖးဲ စဴညံဵသညံဴ 

အဖးဲ  ဴို ုိဴဆိုသညံဟု ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏ အဆငဴံအ နံဵ ို ေဖာံျပ 

ထာဵသညဴံ ဥပေဒျပဋ္ဌာနံဵထာဵျခငံဵမ့ာဵ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ နညံဵဥပေဒ ၆၄  းငံ ၂၀၁၃ခုဴ္စံ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥေဒ ၆၂ အရ ဖးဲ စဴညံဵေသာ လွှ ံေ ာံေ ာံမ ီဴ္ငံဴ 

အဖးဲ မဴ့ာဵသညံ ရ္မံဵျပညံနယံအဆငံဴအဖးဲ အဴစညံဵ ို ဴဴ ္ငဴံ  ို ံဵို ံဆ ံသးယံွပီဵ ေျဖြ ာဵဴုိငံ 

သညဴံ  ာဝနံရိ္ပု္္ဂိုလံမ့ာဵအာဵ လညံဵေ ာငံဵ၊ လုပံငနံဵဴ္ငဴံဆ ံစပံေသာ အေြ ာငံဵအရာ 

မ့ာဵ ို သိရိ္နာဵလညံသူဟု ယဆူသူမ့ာဵအာဵ လညံဵေ ာငံဵ၊ ဖိ ံြ ာဵ၍ ေမဵျမနံဵျခငံဵ၊ 

ြ ာဵနာျခငံဵဴ္ငံဴ လုိအပံသညံဴအေထာ ံအထာဵမ့ာဵ ို  ငံျပေစျခငံဵ ို ဴို ျပုဴိုငံသညံဟု 

ျပဋ္ဌာနံဵထာဵပါ ယံ။ 

 ဒါဴအျပငံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ ဥပေဒပုဒံမ ၁၀  းငံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၏ လုပံပိုငံခးငဴံမ့ာဵ းငံ ျပညံနယံအဆငဴံအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ယငံဵ ို ဴိုယံစာဵျပုေသာ 

အဖးဲ အဴစညံဵဝငံမ့ာဵ သိုမဴဟု ံ ပု္္ဂိုလံမ့ာဵ၏ ေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ျဖစံေစ 

ေမဵျမနံဵျခငံဵ၊ ေဆးဵေ းဴဵျခငံဵ အခ့ ံအလ ံရယူျခငံဵဟု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ 

 ျွနံေ ာံဴအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵသညံ မဲဆဴ္ဒရ္ငံျပညံသူ 

မ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵအ း ံ ဌာနဆုိငံရာ အသီဵသီဵဴ္ငဴံ ဆ ံသးယံေဆာငံရး ံရာ းငံ 

လုပံငနံဵအဆငံေျပ ေခ့ာေမး မဴှုရိ္ေစရနံ  အ္ဂါစဲံ (Protocol) လုိအပံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

ျပညံေထာငံစုအဆငံဴ းငံ ဴုိငံငဳေ ာံ အ္ဂါစဲံ ို ထု ျံပနံထာဵေသာံလညံဵ ျပညံနယံ 

အဆငံဴ းငံ ၎ငံဵအ္ဂါစဲံ ို ထု ံျပနံထာဵျခငံဵမ့ိုဵ မေ း ရိ္ဴရပါ။  

  ( ) ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵသညံ ျပညံနယံ၊ ခဵုိငံ၊ ွမို နဴယံအဆငဴံ  

  ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵဴ္ငံဴ ေ းဆဳုဴရာ းငံ မညံ ဲဴသိုအဴခငံဵ အ ့ငံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံ  

  မညံနညံဵဟူသညဴံ ပထမ ေမဵခးနံဵ ုိ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ၊ 



 န ဴံသ ံ 
208 

 

 န ဴံသ ံ 

  (ခ) ဒု ိယေမဵခးနံဵအေနျဖငဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵ ွမို နဴယံ  

  အေထးေထးအုပံခ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ ွမို နဴယံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵအာဵလဳုဵ ို  

  ဖိ ံြ ာဵျခငံဵမျပုဘဲ လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵဖိ ံစာမ့ာဵ ို ဖိ ံြ ာဵရာ  

   းငံအေြ ာငံဵြ ာဵပါသညံဆိုသညဴံစာမ့ာဵ ိုမြ ာခဏရရိ္လ့ ံရိ္ပါ ယံ။  

 ဒါေြ ာငဴံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ ဥပေဒပုဒံမ ၈၄  းငံ ျပညံသူအာဵ ေရးဵခ့ယံ 

ေပဵသညဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵသညံ မိမိအာဵေရးဵခ့ယံေပဵေသာ မဲဆ ္ဴဒနယံ ုိ 

 ိုယံစာဵျပုွပီဵ ္ုဏံထူဵဝိေသသနဴ္ငံဴ ျပညံစဳုေသာအမ့ာဵ  ေလဵစာဵထုိ ံသညံဴ ပု ္္ဂိုလံမ့ာဵ 

ျဖစံသညဴံအေလ့ာ ံ သ ံဆိုငံရာမဲဆဴ္ဒနယံ၌ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵစီမဳ ိနံဵမ့ာဵေရဵဆးဲရာ းငံ 

လညံဵေ ာငံဵ၊ အုပံခ့ုပံေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ ဏ္ဍ ို ဴဴ ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ျပညံသူမ့ာဵ၏ 

သေဘာထာဵေဖာံေဆာငံရာ းငံလညံဵေ ာငံဵ သ ံဆိုငံရာ အာဏာပိုငံအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ  

ျဖစံေစ၊ အာဏာပိုငံပု္္ဂိုလံမ့ာဵ ျဖစံေစ အေလဵထာဵ ိုငံပငံရေသာ ပု ္္ဂိုလံျဖစံသညံဟု 

မ္ ံယူရမညံဟု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵသညံဴအ း ံ  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ ဒု ိယေမဵခးနံဵျဖစံေသာ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵ ွမို နဴယံအဆငဴံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ   ံေရာ ံ 

ဴိုငံေရဵ ဖိ ံြ ာေပဵရနံအစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္  ိုအဴာဵ သိရိ္လုိပါ၍ လွှ ေံ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ 

 စံဆငဴံ သ ံဆုိငံရာသို ဴေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  လဳုျခုဳေရဵဴ္ငံဴ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ ( ုိယံစာဵ) စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူ 

ေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴ ျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။      အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ  း   ံေရာ ံလာြ ေသာ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညံဴစဳုပါေစလို ဴ

ဦဵစးာပထမ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ လဳုျခုဳေရဵဴ္ငံဴ နယံစပံေရဵရာ 

ဝနံှ ီဵ( ိုယံစာဵ) ေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရပံေစာ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)၊ 

ဦဵခုိငံညီညီေ ့ာံ ေမဵျမနံဵသညဴံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵသညံ မဲဆဴ္ဒရ္ငံ 

ျပညံသူမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵအ း ံ ဌာနဆုိငံရာ အသီဵသီဵဴ္ငံဴ ဆ ံသးယံေဆာငံရး ံရာ းငံ 

လုပံငနံဵအဆငံေျပေခ့ာေမး မဴှုရိ္ေစရနံ အ္ဂါစဲံ (Protocol) လုိအပံလ့ ံရိ္ွပီဵ ျပညံေထာငံစု 

အဆငံဴ းငံ ဴိုငံငဳေ ာံအ္ဂါစဲံထု ံျပနံထာဵေသာံလညံဵ  ျပညံနယံအဆငံဴ းငံ အဆိုပါ 

အ္ဂါစဲံအာဵ ထု ံျပနံထာဵသညံ ို  မေ း ရိ္ဴရသညံဴ ိစ္စဴ္ငံဴ ပ ံသ ံ၍- 
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  ( ) ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵသညံ ျပညံနယံ၊ ခဵုိငံ၊ ွမို နဴယံအဆငဴံ  

   ဌာနဆုိငံရာမ့ာဵဴ္ငံဴ ေ းဆဴုဳရာ းငံ မညံ ဲဴသိုအဴခငံဵအ ့ငံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံ  

   မညံနညံဵ။ 

  ( ခ)   ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵ   ွမို နဴယံအဆငံဴအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ  

     ံေရာ ံဴိုငံေရဵ ဖိ ံြ ာဵေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ  

   ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ ျပနံလညံေဆးဵေဴးဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

  ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၏ဴ ျပညံနယံအဆငဴံအ္ဂါစဲံမ့ာဵ ို ေအာ ံပါအ ိုငံဵ လ့ာထာဵ 

သ ံမ္ ံ၍ အခငံဵအ ့ငံဵမ့ာဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ေြ ာငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ - 

  ( ၁) ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ 

  ( ၂) ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ 

  ( ၃) ျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံ ရာဵသူှ ီဵခ့ုပံ 

    ( ၄) ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌ 

  ( ၅) ျပညံနယံလဳုျခုဳေရဵဴ္ငံဴနယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  ( ၆)  ျပညံနယံစို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ 

  ( ၇) ျပညံနယံလမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ 

  ( ၈) ျပညံနယံသယဳဇာ ဴ္ငံဴသဘာဝပ ံဝနံ ့ငံထိနံဵသိမံဵေရဵဝနံှ ီဵ 

  ( ၉) ျပညံနယံလျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ 

  (၁၀) ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ 

  (၁၁) ျပညံနယံလူမှုေရဵဝနံှ ီဵ 

  (၁၂) ျပညံနယံစညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ 

  (၁၃) ဥ ္က ဋ္ဌ"ဝ" ုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရ ိုငံဵ ဦဵစီဵအဖးဲ  ဴ

  (၁၄) ဥ ္က ဋ္ဌ ပအုိဝံဵ ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ  ဴ

 (၁၅) ဥ ္က ဋ္ဌ ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ  ဴ

  (၁၆) ဥ ္က ဋ္ဌပေလာငံ ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ  ဴ  

  (၁၇) ဥ ္က ဋ္ဌ  ိုဵ နံ ဴိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ  ဴ
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  (၁၈)  ခ့ငံ ိငုံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၁၉)  ယနံဵ ိငုံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၂၀) ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၂၁) လာဵဟူ ိငုံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၂၂) လီဆူ ိငုံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၂၃) အာခါ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၁၄) အငံဵသာဵ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ 

  (၂၅) ျပညံနယံဥပေဒခ့ုပံ 

  (၂၆) ျပညံနယံစာရငံဵစစံခ့ုပံ 

  (၂၇) ျပညံနယံ ရာဵလွှ ံေ ာံ ရာဵသူှ ီဵ ၂ ဦဵ 

  (၂၈) "ဝ" ုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရ ိုငံဵဦဵစီဵအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ 

  (၂၉) ပအုိဝံဵ ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ 

  (၃၀) ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ 

  (၃၁) ပေလာငံ ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ 

  (၃၂)  ိုဵ နံ ဴ ုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသဦဵစီဵအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ 

  (၃၃) ျပညံသူလဴွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

  (၃၄) အမ့ိုဵသာဵလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

  (၃၅) ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

၂၀၀၈ခုဴ္စံ၊ ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒပုဒံမ ၁၁၊ ပုဒံမခးဲ( ) းင ံဴိုငံငဳေ ာံ အခ့ုပံအျခာ 

အာဏာ၏ ခ ံမသဳုဵျဖာျဖစံသညဴံ ဥပေဒျပုေရဵအာဏာ၊ အုပံခ့ုပံေရဵအာဏာဴ္ငဴံ  ရာဵ 

စီရငံေရဵအာဏာ ို ဴို   ံဴိုငံသမျှေ ပိုငံဵျခာဵသဳုဵစးဲျခငံဵဴ္ငဴံ အခ့ငံဵခ့ငံဵအျပနံအလ္နံ 

ထိနံဵေ ့ာငံဵျခငံဵ ိုျဴပုသညံဟု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵရိ္ပါ ယံ။ 

ထုိျဴပငံ ၂၀၁၃ခုဴ္စံ၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သိုမဴဟု ံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ ဥပေဒ 

အခနံဵ(၄)၊ ပုဒံမ ၉ အရ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၏  ာဝနံမ့ာဵမ္ာ ေအာ ံပါ 

အ ိုငံဵျဖစံသညံဟု ျပဋ္ဌာနံဵထာဵပါ ယံ- 



 န ဴံသ ံ 
211 

 

 န ဴံသ ံ 

  (၁) ဖးဲ စဴညံဵပုဳအေျခခဳဥပေဒဴ္ငဴံ ညံဆဲဥပေဒမ့ာဵ ို  ာ းယံ ေစာငံဴေရ္ာ ံျခငံဵ။ 

  (၂) ဴိုငံငဳေ ာံဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵေသာ လျိှေုဝဴ္ ံခ့ ံမ့ာဵ ိုထိနံဵသိမံဵေစာငံဴေရ္ာ ံျခငံဵ။ 

  (၃) လွှ ံေ ာံသို ဴငံသးငံဵေသာ ဥပေဒြ မံဵမ့ာဵ၊ အဆိုမ့ာဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍  

   ေဆးဵေဴးဵရာ းငံ ဴိုငံငဳေ ာံဴ္ငံဴဴုိငံငဳသာဵမ့ာဵ၏ အ ့ိုဵစီဵပးာဵ ိုသာ အဓိ   

   ထာဵျခငံဵ။ 

  (၄) ဴိုငံငဳသာဵမ့ာဵ၏ မူလအခးငံဴအေရဵမ့ာဵ ရရိ္ခဳစာဵဴိုငံေရဵ ို ေရ္ဵဵှုေဆာငံရး ံ  

   ျခငံဵ။ 

  (၅) မဲဆ ္ဴဒနယံေျမဴ္ငံဴ ဴိုငံငဳေ ာံဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံေရဵအ း ံ ဖးဲ စဴညံဵပဳုအေျခခဳ  

   ဥပေဒဴ္ငံဴ မဆနံ ဴ့ငံေစဘဲ သ ံဆိုငံရာ အာဏာပိုငံအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ  

   ျဖစံေစ၊ အာဏာပိုငံပု္္ဂိုလံမ့ာဵဴ္ငံဴျဖစံေစ ေပါငံဵစပံညှိဴှိုငံဵ ေဆာငံရး ံေပဵ  

   ျခငံဵ။ 

  (၆) မဲဆ ္ဴဒရ္ငံမ့ာဵအာဵ လွှ ံေ ာံအေ းအဴြ ုဳ ျပနံလညံရ္ငံဵလငံဵ  ငံျပျခငံဵ။ 

  (၇) မဲဆ ္ဴဒရ္ငံမ့ာဵ၏  ငံျပခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ လွှ ံေ ာံသို ဴ ငံျပျခငံဵ။ 

  (၈) လွှ ံေ ာံ ေပဵအပံေသာ အျခာဵ ာဝနံမ့ာဵ ထမံဵေဆာငံျခငံဵ  ိုျဴပဋ္ဌာနံဵ  

   ထာဵရ္ိပါ ယံ။ 

     သိုျဴဖစံပါ၍ ွမို နဴယံမ့ာဵ းငံ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵ 

ေသာေ ာံမ ီ၊ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ အစညံဵအေဝဵျပုလုပံရာ းငံ သ ံဆုိငံရာ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံဴိုငံရနံ ဖိ ံြ ာဵေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ွပီဵ၊ 

ွမို နဴယံစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ အစညံဵအေဝဵ၊ ဌာနဆုိငံရာပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵဴ္ငဴံ  ွမို နဴယံ 

အဆငံဴအျခာဵအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ းငံ ဖိ ံြ ာဵေဆာငံရး ံရနံ မရိ္ပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေလဵစာဵစးာ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵစုိငံဵမ့ိုဵျမငဴံ  

ေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵမ့ိုဵျမငဴံ၊  မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။            ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံလာြ ေသာ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ုိယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳပါေစ 

ေြ ာငံဵ ဦဵစးာဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံ 
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အမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵစိုငံဵမ့ိုဵျမငံဴျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံ 

အေနျဖငဴံ  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမိုလဴယံေခါငံရိ္ ေစာံဘးာဵမ့ာဵ ေခ ံ  ညံဵ ရိ္ခဲဴသညံဴ မ္ဂလာ 

 နံေ ာံ ို  ျွနံဵေမ့ာမ့ာဵေြ ာငံဴ  ိမံေ ာပ့ ံစီဵျခငံဵမ္  ာ းယံဴိုငံရနံအ း ံ စီမဳ 

ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံေရဵ ိစ္စဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ ေမဵျမနံဵသးာဵလုိပါ ယံ။ 

 ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံ 

 ့ိုငံဵေ ာငံဵွမိုလဴယံေခါငံရိ္ ေရ္ဵဴ္စံေပါငံဵမ့ာဵစးာ  ညံဵ  မ္ဂလာ နံေ ာံသညံ  

 ့ိုငံဵေ ာငံဵေဒသ၏ သဘာဝမ့ာဵအန ံ (၁)ခုျဖစံွပီဵ ေျမဧ  (၃၀၀)ေ ့ာံ ို စို ံပ့ိုဵ 

ေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေထာ ံပဳဴခဲဴရာ ဴ္စံ ာလြ ာွပီျဖစံေသာေြ ာငဴံ  ျွနံဵေမ့ာမ့ာဵ ျဖစံလာပါ 

 ယံ။ လယံယာေျမအရငံဵအျမစံ စို ံပ့ိုဵေရဵဴ္ငံဴ  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမို  ဴ  ့ ံသေရေဆာငံ 

မ္ဂလာ နံအျဖစံ ေပ်ထးနံဵေစေရဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံ 

ျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ုိ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ   ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ  ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵစးဳဆုိငံဵ၊ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ။   ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ

ျပညံဴစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဆုမးနံေ ာငံဵေ ာငံဵရငံဵ ဴှု ံခးနံဵဆ ံသ ္ါရဝျပုအပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံစညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ 

ဦဵစုိငံဵစးဳဆိုငံဵ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနျဖငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵစုိငံဵမ့ိုဵျမငဴံ၏ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။  

လငံဵေခဵခဵုိငံ၊  မိုဵနဲွမို နဴယံ၊  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမိုလဴယံေခါငံရိ္ ေစာံဘးာဵမ့ာဵေခ ံ ပငံ 

ရိ္ခဲဴေသာ မ္ဂလာ နံေ ာံ ို ျွနံဵေမ့ာမ့ာဵေြ ာငံဴ  ိမံေ ာပ့ ံစီဵျခငံဵမ္  ာ းယံဴုိငံရနံ 

အ း ံ စီမဳေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ 

ေအာ ံပါအ ိုငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ- 

မ္ဂလာ နံေ ာံ ိုေစာံဘးာဵမ့ာဵ လ ံထ  ံ  ညံေဆာ ံခဲဴွပီဵ ရပံ း ံ(၃)ဴ္ငဴံ 

ရပံ း ံ(၅)အြ ာဵ းငံ ညံရိ္ွပီဵ ွမို ေဴသာ ံသုဳဵေရဴ္ငံဴ  နံေရေသာ ံ လယံစို ံ 

ဧ (၃၅၀)ခနံ ုိဴ ေရေပဵေဝဴိုငံခဲဴေြ ာငံဵ၊ ဴ္စံ ာလရ္ညံြ ာလာသညံဴအ း ံ  နံေ ာံ 

 ိမံေ ာလာခဲဴွပီဵ  နံထဲ းငံ  ျွနံဵေမျှောမ့ာဵျဖစံလာခဲဴျခငံဵေြ ာငံဴ ွမို ေဴသာ ံသုဳဵေရ 

မရိ္ျခငံဵ၊ စို ံပ့ိုဵထာဵေသာလယံယာေျမမ့ာဵသို ဴ ေရေပဵေဝဴိုငံျခငံဵမရိ္ေ ာဴျခငံဵ ိုေဴြ ာငံဴ 

ယေနအဴခ့ိနံ းငံ ွမို လူဴထုအေနျဖငံဴလညံဵ ေသာ ံသုဳဵေရ အခ ံအခဲရိ္ပါသျဖငဴံ ျပနံလညံ 
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ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵမညံဆုိပါ   နံေ ာံ းငံဵမ္ ခနံမဴ္နံဵေျမှ ီဵဴ္ငံဴ ဴုဳဵ ့ငံဵ( ၂၁၀၀၀ )ခနံ  ဴ

 ူဵေဖာံေပဵရနံလိုအပံသညံဟု သိရ္ိရပါေြ ာငံဵ၊  ျွနံဵေမ့ာမ့ာဵဴ္ငံဴ သဲဴုနံဵမ့ာဵဆယံ 

ထု ံရနံ၊ ေ ့ာ ံစီေျမ ာနဳရဳ ညံေဆာ ံရနံ၊  နံေ ာံအ းငံဵ ေရစစံ နံျပုလုပံွပီဵ 

အျမငဴံ ငံစနစံျဖငံဴ ွမိုသဴိုေဴရေပဵေဝရနံ၊ ေရ ဳခါဵမ့ာဵျဖငဴံလယံဧ (၃၅၀)ခနံ ဴို စို ံပ့ိုဵ 

ေရေပဵေဝရနံအ း ံ ဆညံေျမာငံဵဦဵစီဵဌာနမ္  ိုငံဵထးာ း ံခ့ ံမှုမ့ာဵအရ ခနံမ္ဴနံဵ 

 ုနံ ့ေငး ့ပံ (၄၅၀၀)သိနံဵျဖစံွပီဵ မ္ဂလာ နံေ ာံ ညံရိ္သညံဴ ေျမေနရာသညံ ွမို နဴယံ 

စညံပငံသာယာေရဵဌာနမ္ ေျမရရိ္ပိုငံဆိုငံထာဵျခငံဵမရိ္ေြ ာငံဵ၊  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမို နဴယံ(ခးဲ) 

စညံပငံသာယာေရဵဌာနအေနျဖငဴံ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ခုဴ္စံအ း ံ ဝငံေငးလ့ာထာဵခ့ ံမ္ာ 

ေငး ့ပံ ၁၁၂ . ၃  သိနံဵျဖစံွပီဵ  သာမနံျပငံထိနံဵလုပံငနံဵအ း ံ ေငး ့ပံ ၂ သိနံဵသာ 

လုပံငနံဵလ့ာထာဵေရဵဆးဲထာဵဴိုငံွပီဵ အခးနံေငးရရိ္မှု နညံဵပါဵ၍ ဝငံေငးလဳုေလာ ံမှုမရိ္ပါ 

သျဖငဴံ   လ  ံေလာ းငံ ေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံျခငံဵမရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ လ ံရိ္ းငံ အဆိုပါ 

မ္ဂလာ နံေ ာံအာဵ  ့ိုငံဵေ ာငံဵွမို ၊ဴ ွမို မိဴွမို ဖဴမ့ာဵဴ္ငံဴ ရပံ း ံ(၃)ဴ္ငံဴ ရပံ း ံ(၅) 

အုပံခ့ုပံေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵမ္ ထိနံဵသိမံဵထာဵျခငံဵျဖစံပါေြ ာငံဵ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီ  ဵ  ့ို ငံဵ ဳုွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ေဒါ ံ ာဝ စုိဵ 

  ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ေဒါ ံ ာဝ စိုဵ၊   ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။       ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ   ံလာေရာ ံ ေလဴလာြ  ဲဴ ညီအစံ ိုေမာငံဴ္မမ့ာဵ ို 

 ိုယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵ၊ စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳပါေစေြ ာငံဵ ဆုေ ာငံဵေမ ္တ ာပိုသဴ 

အပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ (ံ၂)မ္ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒါ ံ ာဝ စိုဵ ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာဴံ 

အေနနဲ  ဴယေန ဴျွနံေ ာံ ိုရဲဴ  ဴ ိုငံဵရငံဵသာဵျပညံသူမ့ာဵရဲ  ုိဴယံစာဵ ရ္မံဵျပညံနယံလးွှ ေံ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံမညဴံ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  ့ိုငံဵ ုဳွ မို နဴယံ၊ မိုငံဵပ ံ 

(အထ ံ) ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပဳုခိ ံ၊ ပုဳ ေီ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ ုိ  ေ ့ာ ံခငံဵလမံဵ 

ခငံဵေပဵရနံ  အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္  ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ေလဵစာဵရပါေသာ  ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ၊ မိုငံဵပ ံ(အထ ံ) 

ပုဳခိ ံ၊ ပဳု ေီ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ေျမသာဵလမံဵ (၅) မိုငံဟာ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ (၆) လပ ံ 

ဘ ံ့္ ံျဖငဴံ  ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ (၁) မိုငံ (၂) ဖာလဳု ို လးယံေမး ုမ္ပဏီမ္ ေဆာငံရး ံခဲဴေပဵ 
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သညံ ို  ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ  (၂၄- ၁၁- ၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ  းငံဵဆငံဵြ ညဴံဵှုရာမ္ာ ေ း ရိ္ဴခဲဴ 

ရပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ ပဳုခိ ံ၊ ပုဳ ေီ ့ဵရးာမ္ စံဆငဴံ နာဵဆိုငံဵရးာ ိုမဴ္ စံဆငံဴ မိုငံဵပ ံ 

(ေအာ ံ) ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ နမဴံလငံဵေ ာငံဵေ ့ဵရးာသို ဴ ဆ ံသးယံေသာ  ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ 

လမံဵလညံဵျဖစံ ဲအဴ း ံ  ေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵသာမ   အုပံစုခ့ငံဵဆ ံသးယံသညဴံ  

အေရဵပါ ဲဴ လမံဵလညံဵျဖစံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  ျွနံေ ာံ ို ဴ စဲံဆ ံမျပ ံ ရနံပုဳေငး 

ခ့ထာဵေပဵွပီဵ  ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵလုပံငနံဵ ေဆာငံရး ံေပဵမ္သာလျှေငံ အုပံစုအ းငံဵ ေနထုိငံ 

ြ သညဴံ  ေ ့ဵရးာ(၅)ရးာမ္ ျပညံသူမ့ာဵရဲ  ဴ သးာဵေရဵလာေရဵ လးယံ ူေခ့ာေမး ဴဴ ိုငံမညံ ျဖစံပါ 

 ယံခငံဗ့ာဵ။ ေျမသာဵလမံဵေ း ေဖာ ံွပီဵ ဲအဴခါမ္ာ  ဒီ ိငုံဵထာဵ ဲဴအ း  ံ ြ ာ ဲဴ 

အခါမ္ာ ေျမသာဵလမံဵေ းဟာ ပ့ ံစီဵယိုယးငံဵသးာဵ ယံဆို ာ ို အရငံေန ဴလညံဵ 

 စံေယာ ံ  ေဖာံျပခဴဲွပီဵျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲလဴညံဵ အာခါ ိုငံဵရငံဵသာဵ 

လူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵနဲ  ဴ ေ ာငံေပ်(၅)အုပံစုပ ံ ဲအဴခါမ္ာ  ေျမသာဵလမံဵ (၂၇)မိုငံေ ့ာံ 

ေဖာ ံထာဵွပီဵေပမယဴံ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ ဆ ံလ ံွပီဵ မလုပံ ိုငံဴိုငံသညဴံအ း ံ 

အဴဲဒီေျမသာဵလမံဵေ း ပ့ ံစီဵေန ာ ို  စိ ံမေ ာငံဵစရာ ေ း ရိ္ဴခဲဴရပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ 

 ျွနံေ ာံဴအေနနဲ  ဴ ျဖစံေစခ့ငံ ာ ေ ာဴ  အခ့ိုလဴမံဵပိုငံဵေ းဟာ အ  ံအဆငံဵြ မံဵ 

 မံဵျခငံဵ၊ မုိဵေရ ို ံစာဵမှုေြ ာငံဴ လမံဵသာဵေ း ပ့ ံစီဵွပီဵေ ာဴ ေရစီဵေြ ာငံဵေ း 

ျဖစံေပ်လာ ဲဴအ း ံေြ ာငံဴ မိုဵ းငံဵ ာလမ္ာ ေမာံေ ာံဆိုငံ ယံပငံ သးာဵလာရနံ 

ခ ံခဲေြ ာငံဵ  ရပံမိရပံဖမ့ာဵမ္  ငံျပလာြ ပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ  ျွနံေ ာဴအေနနဲ  ဴ

 ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ၊ မိုငံဵပ ံ(အထ ံ) ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ေ ့ဵရးာ(၅)ရးာမ္ာရိ္ ဲဴ ျပညံသူ 

လူထုမ့ာဵ အသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ ဲဴ ပုဳခိ ံ၊ ပုဳ ေီ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံေျမသာဵလမံဵ ို  ေ ့ာ ံခငံဵ 

လမံဵအျဖစံ အဆငံဴျမှငံဴ ငံေဆာငံရး ံေပဵရနံ  အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဴ္ငဴံ ရိ္ပါ  အနီဵဆုဳဵ 

မညံသညံဴဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ေဆာငံရး ံသးာဵမညံ ို သိရိ္လုိပါ ယံလုိ ဴ  ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵရဲ  ဴ

 ိုယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴို ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။        ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။  ့ိုငံဵ ုဳ 

ွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒါ ံ ာဝ စိုဵ 

ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ ေ ့ဵရးာ(၅)ရးာမ္ာရိ္ ဲဴ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ အသုဳဵျပုသးာဵလာလ့ ံရိ္ ဴဲ 

ပုဳခိ ံ၊ ပဳု ေီ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ေျမသာဵလမံဵမ္   ့နံလမံဵအပိုငံဵမ့ာဵ ို ေ ့ာ ံေခ့ာ 

လမံဵအျဖစံ ျမှငံဴ ငံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံေပဵရနံ  အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ 
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သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵ  ငံျပသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  ရ္မံဵျပညံနယံ (အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊  ့ိုငံဵ ုခဳဵုိငံ၊  ့ိုငံဵ ုဳွ မို နဴယံ၊ မုိငံဵပ ံ 

(ထ ံ)ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ပဳုခိ ံေ ့ဵရးာ၊ ပုဳ ေီ ့ဵရးာ၊ နာဵဆိုငံဵေ ့ဵရးာ၊ မိုငံဵပ ံ(ေအာ ံ) 

ေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ နမဴံလငံဵေ ာငံေ ့ဵရးာ၊ စုစုေပါငံဵေ ့ဵရးာ ၅ ရးာ ေနစဴဲံအသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ ဲဴ 

ပုဳခိ ံ- ပုဳ  ီေ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံ ေျမသာဵလမံဵဟာ ေ ့ဵလ ံလမံဵအဆငံဴအ နံဵသ ံမ္ ံ 

ခ့ ံအရ အဆငဴံ Class A ျဖစံွပီဵ ဒု ိယဦဵစာဵေပဵအျဖစံ သ ံမ္ ံထာဵ ဲဴ လမံဵျဖစံပါ 

 ယံ။ 

 ပုဳခိ ံ- ပုဳ ီ ေ ့ဵရးာသးာဵလမံဵမ္ာ  ့ိုငံဵ ုဳ- ပနံလီ- ဘူရီ္ဵလမံဵမှ ီဵဴ္ငံဴ 

ဆ ံသးယံလ့ ံရိ္ွပီဵ လမံဵမုိငံအရ္ညံ (၅/ ၀) မိုငံခနံရိ္ဴ ာ ေ ့ဵရးာ (၅) ရးာ ၊ အိမံေျခ ၁၈၀ 

နဲ  ဴ လူဦဵေရ ၉၄၇ ဦဵခနံ ဴ အ ့ိုဵျပုမညံျဖစံပါ ယံ။ ပုဳခိ ံ၊ ပုဳ ေီ ့ဵရးာခ့ငံဵဆ ံလမံဵ၏ 

(၁/၂) မုိငံအာဵ ၂၀၁၈ ခ၊ု ပထမ (၆) လ ျပညံနယံရနံပဳုေငးျဖငဴံ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ 

ေဆာငံရး ံခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။  ့နံရိ္ေနေသာ လမံဵမုိငံ ( ၃/ ၆) မိုငံအာဵ ေျမသာဵလမံဵခ့ဲ ျဴခငံဵ 

လုပံငနံဵ  ့ပံ ၅၆.၂၅ သနံဵဴ္ငံဴ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵ ညံေဆာ ံျခငံဵ  ့ပံ ၃၈၈.၈၇၅ သနံဵ၊ 

စုစုေပါငံဵခနံမ္ဴနံဵ  ့ပံ ၄၄၅.၁၂၅ သနံဵခနံ ဴ ုနံ ့မညံျဖစံွပီဵ ပဳုခိ ံ- ပုဳ လီမံဵမ္ (၃ / ၆) 

မိုငံအာဵ ေျမသာဵလမံဵခ့ဲ ျဴခငံဵဴ္ငံဴ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵခငံဵျခငံဵ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံဴိုငံ 

ရနံအ း ံ  ့ိုငံဵ ုဳွမို နဴယံ၏ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲအေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  

ဦဵစာဵေပဵ လုိအပံခ့ ံအလုိ ံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ  ငံျပလာပါ  သ ံဆိုငံရာ ဘဏ္ဍာ 

ရနံပုဳေငး းငံ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵ ေ ာငံဵခဳေပဵသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ 

 ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵသနံဵထုိ ံ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵသနံဵထုိ ံ၊   ေလာွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။       ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း  ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ  ေလာွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ၊ 

ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံ (ယခငံ) ဵှုခငံဵသာပနံဵျခဳ (ယခု) Eastern Park  ေလဵ စာဵ းငံဵ 

ဖးငဴံလ္စံထာဵေသာ ေျမေနရာသညံ မညံသညဴံဌာန ပုိငံဆိုငံျခငံဵ၊ အခးနံေ ာ ံခဳျခငံဵဴ္ငံဴ 

စီမဳခနံခဴးဲျခငံဵ ို ဴိုလညံဵ မညံ ဲဴသိုေဴဆာငံရး ံေနသညံ ို သိရိ္လုိသညံဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ 
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ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ 

ှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ ေ ာငံှ ီဵွမို လုိဴ ဴ ဆိုလုိ ံ ာနဲ  ဴ  မ္ဘာေ ့ာံဵိုဵရာ 

မီဵပဳုဵပ့ဳလွှ ံပးဲေ ာံ  ့ငံဵပသညဴံွမို ၊ဴ ယခငံေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ အဝငံေ း ဴျမငံရသညံဴ ဵှုခငံဵသာ 

ပနံဵျခဳှ ိုဵ  ဳာဵရ္ိ ဲဴွ မို  ဴဒီလုိ းဲဖ ံလူသိမ့ာဵြ ပါ ယံ။ (ယခင)ံ ဵှုခငံဵသာ ပနံဵျခဳေဒသ 

အေခ် ေအာ ံပနံဵျခဳေျမေနရာလုိ ဴ ဆိုလုိ ံ ာနဲ  ဴ ပနံဵျခဳရဲ  ဴ  ာဵလမံဵ စံဖ ံမ္ာရိ္ ဲဴယခငံ 

ေရ ူဵ နံဖးငံဴလ္စံခဲဴ ဲဴ ေျမေနရာမ့ာဵလညံဵ ပါဝငံ ာျဖစံပါ ယံ။ယခငံ ှဵုခငံဵသာပနံဵျခဳဴ္ငံဴ 

ေရ ူဵ နံဖးငဴံလ္စံခဴဲွပီဵ ဝငံေြ ဵမ့ာဵ ေ ာ ံခဳွပီဵပနံဵျခဳအ းငံဵ စာဵေသာ ံဆုိငံအနညံဵငယံ 

ဖးငဴံလ္စံခးငံဴေပဵထာဵခဲဴပါ ယံ။ ပနံဵျခဳဖးငဴံလ္စံွပီဵ ေနာ ံပိုငံဵ ာလမ့ာဵဴ္ငဴံယခု ဖးငံဴလ္စံထာဵ 

ေသာ Eastern Park မ ိုငံမီြ ာဵ ာလမ့ာဵမ္ာလညံဵ ပနံဵျခဳေျမေနရာမ့ာဵေပ်မ္ာ လုပံငနံဵ 

ရ္ငံမ့ာဵမ္ လုပံငနံဵအမ့ိုဵမ့ိုဵ ို ဴို လွှဲေျပာငံဵလုပံ ုိငံခဲဴေြ ာငံဵ ုိလညံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

ယခု(ယခငံ) ေရ ူဵ နံေနရာမ့ာဵ မ္ာအေဆာ ံအဦမ့ာဵ ေဆာ ံလုပံေန ာ ိုလညံဵ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံ အဆငံဵ/ အ  ံလမံဵအျဖစံ အသုဳဵျပုွပီဵေနာ ံပုိငံဵ 

ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံဆုိလျှေငံ လ္ပ ဲဴအပနံဵေျဖဥယ့ာဲံအျဖစံ ဦဵစးာေ း ဴျမငံရမညံျဖစံွပီဵ 

ေ ာငံေပ်ွမို ေဴလဵနဲအဴညီ ွမိုအဴဝငံေနရာေလဵဟာ အငံမ နံမ္ ပနာရလ္ပါ ယံ။ (ယခု) 

ဖးငဴံလ္စံထာဵေသာ Eastern Park အမ္နံ  ယံ အမ့ာဵျပညံသူ စိ ံအပနံဵေျဖမှုျဖစံေစရနံ 

 ဏ္ဍေပါငံဵစုဳမ္ ဝနံေဆာငံမှုမ့ာဵေပဵေနေသာေြ ာငံဴ  ေနစဴဲံဴ္ငံဴအမျှေ လာေရာ ံလညံပ ံ 

ြ သူမ့ာဵဴ္ငဴံ စညံဵ ာဵေနွပီဵ အနယံနယံအရပံရပံမ္ လာေရာ ံလညံပ ံြ သူမ့ာဵမ္ 

မျဖစံမေနလာြ ေသာ ှ ိုဵ  ဳာဵလညံဵ ပါဝငံေန ာမို ဴ Eastern Park  စာဵ းငံဵဟာ 

ယခုဆုိ ေ ာငံှ ီဵွမို ရဲဴ  ဴပဳုရိပံ စံခုအျဖစံ လူသိမ့ာဵလာြ ပါ ယံ။ 

 ထုိအဴ ူျပညံသူမ့ာဵမ္လညံဵ (ယခငံ) ှဵုခငံဵသာပနံဵျခဳ ေျမေနရာဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵ 

မညံသညံဴဌာန  ပုိငံဆိုငံွပီဵ လစဲံေျမင္ာဵရမံဵခ ဘယံေလာ ံရလဲ၊ ေျမင္ာဵရမံဵသညဴံ 

သ ံ မံဵ၊ ရရိ္လာ ဲဴ ဝငံေငးမ့ာဵ ို မညံသုိစဴီမဳခနံခဴးဲေနသညံ ို ျပညံသူမ့ာဵရဲ  ဴ  ငံျပလာ 

မှုမ့ာဵေြ ာငံဴ "ျပညံသူအဴသဳ၊ လွှ ံေ ာံအသဳ၊ ျပညံသူဆဴဴ္ဒ၊ လွှ ံေ ာံဆဴ္ဒ၊ ျပညံသူ ဴ

ေမျှောံလငံဴခ့ ံ၊ လွှ ံေ ာံေဖာံေဆာငံရး ံ"စသညဴံ လွှ ံေ ာံေဆာငံပုဒံဴ္ငံဴအညီ ေဖာံ 

ေဆာငံျခငံဵလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ သိုပဴါေသာေြ ာငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ၊ ေ ာငံှ ီဵွမို  ဴ

အဝငံ (ယခငံ) ှဵုခငံဵသာပနံဵျခဳ (ယခု) Eastern Park  ေလဵ စာဵ းငံဵ ဖးငဴံလ္စံထာဵ ေသာ 

ေျမေနရာသညံ မညံသညဴံဌာန  ပိုငံဆုိငံျခငံဵ၊ အခးနံေ ာ ံခဳျခငံဵဴ္ငံဴ စီမဳခနံခဴးဲျခငံဵ ို ဴို 

မညံ ဲဴသိုေဴဆာငံရး ံေနသညံ ို သိရိ္လုိ၍ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴျဖစံပါ ယံ။ 
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 ဦဵစိုငံဵစးဳဆုိငံဵ၊  စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  မ္ဂလာပါ။  ျွနံေ ာံ 

 ေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ျပညံနယံစညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ ဦဵစိုငံဵစးဳဆိုငံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵသနံဵထုိ ံရဲ  ဴ

ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ွမို ေဴ ာံ၊ ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံမ္ာ ယခငံ ေ ာဴ ှဵုခငံဵသာပနံဵျခဳ၊ ယခု Eastern Park 

 ေလဵ စာဵ းငံဵ ဖးငံဴလ္စံထာဵေသာ ေျမေနရာသညံ မညံသညံဴဌာနမ္ ပိုငံျခငံဵ၊ 

အခးနံေ ာ ံျခငံဵဴ္ငဴံ ခနံခဴးဲျခငံဵ ို ဴိုလညံဵ မညံ ဲဴသိုေဴဆာငံရး ံေနသညံ ို သိရိ္လုိျခငံဵဴ္ငံဴ 

ပ ံသ ံွပီဵ ေအာ ံပါအ ိုငံဵေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ-  

 ရ္မံဵျပညံနယံွမို ေဴ ာံ၊ ေ ာငံှ ီဵွမိုအဴဝငံမ္ာ ယခငံ  ဵှုခငံဵသာပနံဵျခဳ၊ ယခု 

Eastern Park  ေလဵ စာဵ းငံဵ ဖးငံဴလ္စံထာဵေသာ ေျမေနရာသညံ အေရ္ ပုိဴငံဵ ိငုံဵ 

စစံဌာနခ့ုပံမ္ ပိုငံဆုိငံေသာေျမျဖစံွပီဵ၊ ၂၀၀၇ ခုဴ္စံမ္ာ Excellent Myanmar Co.,Ltd ဴ္ငံဴ 

ဴ္စံရ္ညံစာခ့ုပံျဖငဴံ င္ာဵရမံဵ၍ Eastern Park  ေလဵ စာဵ းငံဵအျဖစံ ေဆာငံရး ံ 

လုပံ ိုငံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ Excellent Myanmar Co.,Ltd နဲ  ဴ Eastern Park ပနံဵဥယ့ာဲံဴ္ငံဴ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ို စညံပငံသာယာေရဵဥပေဒဴ္ငဴံအညီ လုပံငနံဵလုိငံစငံ ေလျှော ံထာဵ ငံျပ 

လာမှုအေပ်မ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ စိစစံ ငံျပခဴဲွပီဵ ပနံဵဥယ့ာဲံ၊ ပနံဵျခဳဴ္ငံဴ 

အပနံဵေျဖရိပံသာမ့ာဵဆိုငံရာ စညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵမ့ာဵ(Bye- Laws)၊ဥပေဒလုပံထဳုဵလုပံနညံဵ 

မ့ာဵဴ္ငံဴအညီ ေဆာငံရး ံခးငံဴျပုခ့ ံအရ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ပနံဵဥယ့ာဲံဴ္ငံဴ 

ပနံဵျခဳလုပံငနံဵလုိငံစငံခ  ့ပံ ၄၅ သိနံဵအာဵ ေ ာငံှ ီဵွမို နဴယံ စညံပငံသာယာေရဵဌာန 

ေငးထု ံစာရငံဵသို ဴ ေပဵသးငံဵ၍ လုပံငနံဵလုိငံစငံခးငံဴျပုထာဵပါေြ ာငံဵ၊ လုပံငနံဵလုိငံစငံ 

ဆိုငံရာ စညံဵမ့ဲံဵစညံဵ မံဵမ့ာဵဴ္ငဴံအညီ ှ ီဵြ ပံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ ျပနံလညံ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ိ ုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  

 ဦဵသနံဵထုိ ံ၊  ေလာွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။       ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ဒီဟာနဲ  ဴ

ပ ံသ ံွပီဵမ္  စံဆ ံ စံစပံ ညံဵ ေမဵျမနံဵခးငဴံျပုပါ။ ခုန  ဝနံှ ီဵေျဖြ ာဵသးာဵ ဲဴ 

အထဲမ္ာ ပနံဵျခဳရဲ ေဴျမေနရာ ုိ ပိုငံဆုိငံ ာ  အေရ္ ပဴိုငံဵ ိငုံဵစစံဌာနခ့ုပံလုိ ဴ ေျဖြ ာဵ 

ထာဵ ာ  ုိလညံဵေ း ရိ္ဴရွပီဵ၊ ၂၀၀၇ ခုဴ္စံမ္ Excellent Myanmar နဲ  ဴ စာခ့ုပံခ့ုပံဆို 

 ယံလုိလဴညံဵ ေျဖြ ာဵခ့ ံထဲမ္ာ ေ း ရိ္ဴရ ာျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံေမဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵ 

အေပ်မ္ာ မူ ညံွပီဵေ ာဴ စညံပငံအေနနဲ  ဴ လုိငံစငံရရိ္ ာ လညံဵ ၂၀၁၇ ခုဴ္စံမ္ာ 

ေလျှော ံထာဵွပီဵမ္ရရိ္ ဲဴ စညံပငံအခးနံအခ လညံဵ  ့ပံ ၄၅ သိနံဵဆိုေ ာဴ  ျွနံေ ာံ ို ဴ

ဒီ စံဴ္စံမ္စ ငံွပီဵေ ာဴ အခးနံအခရရိ္ ယံလုိ ဴ  ျွနံေ ာံ ိုျဴမငံပါ ယံ။ ေနာ ံ စံ 
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ခ့ ံ   ျွနံေ ာံ ို ဴ ဝနံှ ီဵေျဖသးာဵ ဲဴအေပ်မ္ာပဲ အေရ္ ပဴိုငံဵ ိငုံဵစစံဌာနခ့ုပံပုိငံေျမ 

လုိေဴျပာ ဲဴေနရာမ္ာ ဒါဟာ ျပညံသူနဲ  ဴ  ပံမေ ာံေ းြ ာဵမ္ာ အထငံအျမငံလးဲမ္ာဵသးာဵေစ 

ဴိုငံ ဲအဴခ့ ံေ းလညံဵ ပါရိ္ေန ာလညံဵ ျဖစံပါ ယံ။ သိုပဴါေသာေြ ာငဴံ  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ

 စံဆ ံ စံစပံ ညံဵ ေမဵျမနံဵလုိ ာ   ျွနံေ ာံ ို ဴ အေရ္ ပဴိုငံဵ ိငုံဵစစံဌာနခ့ုပံ၊ 

 ာ းယံေရဵဦဵစီဵဌာနခ့ုပံပုိငံေျမလာဵ၊ ျမနံမာဴစီဵပးာဵေရဵ ဦဵပုိငံအမညံျဖငဴံေပါ ံ ဲဴ ေျမ 

ပိုငံဆုိငံမှုရိ္ ာလာဵဆို ာ လညံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံစပံေမဵခးနံဵနဲ  ဴ စပံလ့ဲံဵွပီဵေ ာဴမ္ သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵ  

ဒီအစညံဵအေဝဵမ္ာ ေျဖြ ာဵရနံရိ္ပါ  ေျဖြ ာဵရနံဴ္ငံဴ (သိုမဴဟု ံ) ေမဵျမနံဵသူ ိုယံ ိငုံ 

သ ံဆိုငံရာ ဝနံှ ီဵဴ္ငံဴ သီဵျခာဵေ းဆဳုဴွပီဵေ ာဴ ေမဵျမနံဵဴိုငံ ဲအဴေြ ာငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵစိုငံဵစးဳဆုိငံဵ၊ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ။  ဒီေျမပုိငံဆုိငံမှု   ျွနံေ ာံ ို ဴ

စညံပငံေျမပုိငံဆုိငံမှု မဟု ံသညဴံအ း ံေြ ာငံဴ သ ံဆိုငံရာဌာနသိုပဲဴ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေမဵျမနံဵသငံဴပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ လးိုငံလငံွမိုနဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ေဒ်နနံ ျဵမေထးဵ  

ေမဵခးနံဵေမ ျဵမနံဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ေဒ်နနံဵျမေထးဵ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။      အာဵလဳုဵပဲ မ္ဂလာပါရ္ငံ။ 

ဒီ ေန ဴ  ့ငံဵပျပုလုပံ ဲဴ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ 

ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(ပဳ္စမေန)ဴမ္ာ   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ 

အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊   ံေရာ ံေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာပါလုိ ဴ ှဴု ံခးနံဵဆ ံသ 

္ါဝရျပုအပံပါ ယံရ္ငံ။  ျွနံမ ေ ာဴ လးိုငံလငံွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵျမေထးဵ ျဖစံပါ ယံရင္ံ။ အခု  ျွနံမ ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ 

ေမဵျမနံဵမယဴံ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ပငံလဳုွမို ၊ဴ ဟိုငံဵနနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ 

နမဴံလုိငံ ို ံေခ့ာငံဵေပ်မ္ာ  ဳ ာဵ ညံေဆာ ံေပဵရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဆို ဲဴ ြ ယံပးငဴံ 

ျပေမဵခးနံဵပဲ ျဖစံပါ ယံရ္ငံ။  

  ေလဵစာဵအပံေသာ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵရ္ငံ။ 

 လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ပငံလဳုွမို ၊ဴ ဟုိငံဵနနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ နမဴံလုိငံ ို ံေခ့ာငံဵဟာ 

နာဵ စံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဆနငံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ ဟဲနနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊  နံအဴယံေ ့ဵရးာ 

အုပံစု ိုရိ္ဴ ျပညံသူလူထုမ့ာဵျဖ ံသနံဵသးာဵလာေနရ ဲဴ လမံဵပုိငံဵ စံေနရာမ္ာ ရိ္ပါ ယံ 
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ရ္ငံ။  အဆိုပါ ေခ့ာငံဵသညံ မိုဵ းငံဵ းငံ ေ ာငံ ့ေရမ့ာဵ စီဵဝငံသျဖငံဴ ေရှ ီဵျခငံဵျဖစံွပီဵ 

ျပညံသူလူထုမ့ာဵအေနျဖငံဴ ျဖ ံသနံဵသးာဵလာရနံ အလးနံပငံအဴ္တရာယံ ှ ီဵမာဵွပီဵ 

အခ ံအခဲမ့ာဵရငံဆိုငံေနရပါ ယံရင္ံ။ ေ ့ဵရးာေနျပညံသူလူထုမ့ာဵ၏  ့နံဵမာေရဵ၊ 

ပညာေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵမ့ာဵ ို ေရ္ဵဵှုွပီဵေ ာဴမ္ အလ့ာဵ ၄၀ ေပ၊ အနဳ ၃၀ ေပရိ္ ဲဴ  ဳ ာဵ 

အျဖစံ ညံေဆာ ံေပဵဴိုငံရနံ အေရဵှ ီဵလုိအပံလ့ ံရိ္ပါ ယံရင္ံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ လာမညံဴ 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ထညံဴသးငံဵေပဵဴိုငံရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊ ရိ္ပါ  

မညံသညံဴအခ့ိနံ၊ မညံသညံဴခုဴ္စံမ္ာ စ ငံမညံ ို သိရိ္လုိပါေသာေြ ာငံဴ ျပညံသူလူထု 

 ိုယံစာဵ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ  သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵသုိ ဴ ဵုိေသေလဵစာဵစးာ ေမဵျမနံဵအပံပါ 

 ယံရင္ံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရင္ံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

 ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။         ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵ၊ လးိုငံလငံွမို နဴယံ 

မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵျမေထးဵ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ 

လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ပငံလဳုွမို ၊ဴ ဟိုငံဵနနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ နမဴံလုိငံ ို ံေခ့ာငံဵဟာ ျပညံသူ 

လူထုမ့ာဵအေနနဲ  ဴ ျဖ ံသနံဵသးာဵလာရနံ အလးနံအဴ္တရာယံှ ီဵမာဵွပီဵ အခ ံအခဲမ့ာဵရငံဆိုငံ 

ေနရ ဲဴအ း ံေြ ာငံဴမို ဴ အလ့ာဵ ၄၀ ေပရိ္ ဲဴ  ဳ ာဵ ညံေဆာ ံေပဵဴုိငံရနံအ း ံ 

လာမညံဴ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ ထညံဴသးငံဵေပဵဴိုငံပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္၊  ရိ္ပါ  

မညံသညံဴ ခုဴ္စံမ္ာစ ငံမညံ ို သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ စပံလ့ဲံဵွပီဵ 

ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 လးိုငံလငံွမို နဴယံ၊ ပငံလဳုွမို  ဴ ၊ ဟိုငံဵနနံဵေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ နမဴံလုိငံ ို ံေခ့ာငံဵဟာ 

အဆငံဴအ နံဵဴ္ငဴံ ဦဵစာဵေပဵ B3 လမံဵျဖစံ ဲဴ ေ ာငံဵမှု္ုဏံေစ ီမ္ ပနံအး ံရးာသးာဵ ဴဲ 

လမံဵေပ်မ္ာ  ညံရိ္ ဲဴ  ဳ ာဵ စံစငံဵျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵရးာ  ၁၃ ရးာ၊ အိမံေျခ ၆၃၇ အိမံနဲ  ဴ

လူဦဵေရ ၃၂၂၄ ဦဵ ိုအဴာဵ အ ့ိုဵျပုပါ ယံ။ 

 အဆိုပါ ဟုိငံဵနနံဵေ ့ဵရးာအုပံစု၊ နမဴံလုိငံ ို ံေခ့ာငံဵ ဳ ာဵ ို သဳ ူ းနံ ရစံ 

 ဳ ာဵအျဖစံ  ညံေဆာ ံဴိုငံဖိုအဴ း ံ လးိုငံလငံွမို နဴယံရဲ  ဴ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ 

အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ွမို နဴယံရဲ  ဴ ဦဵစာဵေပဵ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵအလုိ ံ 

ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ ငံျပလာပါ  သ ံဆုိငံရာ ဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးမ္ာ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ 

ေ ာငံဵခဳသးာဵမ္ာျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 
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ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵမးနံဵလိနံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံမဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)။      အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါ။ ဒု ိယ 

အှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံ အစညံဵအေဝဵ ို   ံေရာ ံ 

လာြ ပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ 

အာဵလဳုဵ၊ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵဴ္ငံဴ ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

စိ ံ၏ခ့မံဵသာျခငံဵ၊  ုိယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငဴံ ျပညဴံစုဳြ ပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာပဏာမ 

္ါရဝျပုအပံပါ ယံခငံဗ့ာ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မုိဵနဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ 

ဦဵစုိငံဵမးနံဵလိနံျဖစံပါ ယံ။ အခု ျွနံေ ာံေမဵျမနံဵမယံဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ  မိုဵနဲွမို နဴယံ၊ 

နမဴံေမာံဆးနံေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ ေရထး ံဴ္ငံဴ ေနာငံေ ့ာဴအငံဵ ေျမေနရာမ့ာဵေပ်မ္ာ သ ံဆုိငံရာ 

မ့ာဵ  ေနအိမံမ့ာဵ ညံေဆာ ံခးငံဴေပဵလာျခငံဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ေမဵခးနံဵမ့ာဵေမဵျမနံဵ 

သးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ (၃- ၁၂- ၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ ေနာငံေ ့ာဴအငံဵ ဧရိယာျပနံလညံ 

 ိုငံဵ ာရနံအ း ံ နမံဴေမာံဆးနံေ ့ဵရးာအုပံစု၊  ငံ ုရဳးာရ္ိ ေနာငံေ ့ာဴအငံဵအ းငံ စုိငံဵ 

 ိယဴ္ငဴံ ညီအစံ ိုမ့ာဵ၊  ငံ ုရဳးာလူေနအိမံ၊ မူလ နံဵစာသငံေ ့ာငံဵေနာ ံ ပံလ့ ံ 

ငါဵ နံ  ူဵေဖာံျခငံဵဴ္ငံဴ ြ  ံေမးဵျမူေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေြ ာငံဴ ရးာသူရးာသာဵမ့ာဵအ း ံ 

 ့နံဵမာေရဵထိခို ံမ္ာ ို စိုဵရိမံခဲဴြ  ယံလုိ ဴ ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵ   ိုငံြ ာဵခဴဲြ  

ပါ ယံ။ ထုိေဴြ ာငံဴ စိုငံဵ ိယ  ငါဵ နံဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ ပိုငံဆုိငံေြ ာငံဵ အေထာ ံ 

အထာဵျပရာမ္ာ နမဴံေမာံဆးနံ အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၏ ခးငံဴျပုခ့ ံ၊ ေနာငံမုိငံဵအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ၏ 

ခးငဴံျပုခ့ ံဴ္ငံဴ ေျမစာရငံဵ  ပုဳစဳ(၁၀၅) ထု ံထာဵေပဵေြ ာငံဵ စိစစံေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

၎ငံဵအေထာ ံအထာဵမ္ာ ေနာငံေ ့ာအငံဵအ းငံဵ ငါဵ နံမ့ာဵ ူဵေဖာံရာမ္ာ ခးငံဴျပု 

ခ့ ံဴ္ငံဴ ပဳုစဳ(၁၀၅) ရရိ္ရနံအ း ံ နမံဴေမာံဆးနံေ ့ဵရးာ အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ ို ေငး ့ပံ ၈၀၀၀၀ 

ဴ္ငဴံ ေနာငံမုိငံဵေ ့ဵရးာအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵ ို ေငး ့ပံ ၂၈၀၀၀၀ အသီဵသီဵေပဵရပါသညံဟု 

ငါဵ နံပုိငံရ္ငံ စိုငံဵ ိယ  (၄- ၁၂- ၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ မုိဵနဲလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံဵုဳဵသုိ ဴ

လာေရာ ံထး ံဆိုခဲဴရပါ ယံ။ ေနာငံေ ့ာဴအငံဵသညံ လးနံခဲဴေသာ (၂၁) ဴ္စံ  စ ငံ 

 ိမံေ ာလာျခငံဵေြ ာငဴံ ေ ာငံသူလယံသမာဵမ့ာဵသညံ လယံယာစပါဵ စ ငံစို ံပ့ိုဵ 

ြ ရာ ေအာငံျမငံမှုမရိ္ဘဲ (၂၁)ဴ္စံအထိ အငံဵေျမအျဖစံသာ ဆ ံလ ံထာဵရ္ိွပီဵ ယခုအခါ 

ေ ာငံသူလဳုဵေ ့ာံသမီဵ ပါစဴဳခမံဵ  ဦဵေဌဵေအာငံ(ခ) ဦဵ ့နံစိမံဵ ို (၂၁.၉.၂၀၁၄)ရ ံ 

ေနမဴ္ာ ေငး ့ပံ သိနံဵ (၂၀) ျဖငဴံ လယံေျမ (၂.၅၃) ဧ  ိုေရာငံဵခ့ေပဵခဲဴသညံဟု သိရပါ ယံ။ 
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၎ငံဵလယံယာေျမဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ ဦဵေဌဵေအာငံ(ခ) ဦဵ ့နံစိမံဵ  မညံသူ၏ခးငံဴျပုခ့ ံျဖငဴံ 

၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ၅ လပိုငံဵမ္ာ အေဆာ ံအဦမ့ာဵ စ ငံေဆာ ံလုပံ လာြ သညံ ုိလညံဵ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

  ဒါေြ ာငဴံ ၂၀၁၂ ခုဴ္စံ၊ လယံယာေျမဥပေဒပုဒံမ ၃၀( ) အရ ယာေျမ ုိ 

အိမံေဆာ ံခးငဴံေပဵထာဵွပီဵ လယံယာေျမ ုိေ ာဴ ခးငံဴျပု ာမ့ိုဵမရိ္ဘူဵလုိ ဴ ေလဴလာသိရိ္ခဲဴ 

ရပါ ယံ။ လယံယာေျမမ့ာဵ ခးငံဴျပုခ့ ံမရိ္ဘဲ အျခာဵနညံဵသုဳဵစးဲခးငဴံ မရိ္ေစရ။ ၂၀၁၂ခုဴ္စံ၊ 

လယံယာေျမဥပေဒအရ လယံယာေျမအ းငံဵ  ေျမသာဵေ း ုိ ခးငံဴျပုခ့ ံမရိ္ဘဲ  ူဵေဖာံ 

ေနျခငံဵ ို လယံယာေျမဥပေဒပုဒံမ ၁၉ အရ အေရဵယူေဆာငံရး ံသးာဵရနံ သ ံဆုိငံရာ 

 ာဝနံရိ္ေသာ ရပံ/ ေ ့ဵအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵဴ္ငဴံ ေျမစာရငံဵဝနံထမံဵမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵွပီဵ သဘာဝ 

အငံဵေျမေနရာ  းငံဵအမ္ ံ (၂၂၅/၂၂၆/၂၂၇)၊ (၂.၅၃)ဧ ေ ့ာံ ို လူေနအိမံမ့ာဵ 

ေဆာ ံလုပံခးငဴံေပဵခဲဴျခငံဵေြ ာငံဴ သဘာဝေနာငံေ ့ာဴအငံဵရိ္ ေရ ိုအမ္ီျပုွပီဵ လုပံ ိုငံ 

စာဵေသာ ံေနေသာ လယံေျမဧ  (၁၀၀၀၀) ေ ့ာံ ို ထိခို ံလာဴိုငံပါ ယံ။  

သိုပဴါေသာေြ ာငဴံ သဘာဝေနာငံေ ့ာဴအငံဵဴ္ငံဴ ေရထး ံေျမေနရာ ို ထိနံဵသိမံဵ 

 ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံရနံ၊ ေနာငံေ ့ာဴအငံဵေျမေနရာေပ်မ္ာ ေဆာ ံလုပံဆဲအိမံရာမ့ာဵ ို 

ပိ ံပငံ  ာဵဆီဵေပဵပါရနံဴ္ငံဴ ခးငံဴျပုေပဵေသာ  ာဝနံရိ္အ ့ငံဴပ့ ံျခစာဵေနေသာ ေ ့ဵရးာ 

အုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵဴ္ငံဴ ေျမစာရငံဵဝနံထမံဵမ့ာဵ ို  ညံဆဲဥပေဒအရ အခ့ိနံမီ လ့ငံျမနံထိေရာ ံ 

စးာစိစစံအေရဵယူေပဵပါရနံ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌမ္ စံဆငဴံ သ ံဆိုငံရာ 

ဝနံှ ီဵမ့ာဵ ို ေမဵျမနံဵ ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။      စုိ ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ ျဖစံပါ 

 ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵဌာန။      ေလဵစာဵ 

အပံပါေသာ  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  ရ္မံဵျပညံနယံျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ျပညံနယံဝနံှ ီဵ 

ဴ္ငံဴ  း   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴ ျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေ ာဴ 

မိုဵနဲွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁)မ္ ဦဵစုိငံဵမးနံဵလိနံ ေမဵျမနံဵသညံဴေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ 

 ျွနံေ ာံျပနံလညံေျဖြ ာဵေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။  စံခု ငံျပလုိ ာ ေ ာဴ ဦဵစုိငံဵမးနံဵလိနံေမဵ ဲဴ ေမဵခးနံဵဴ္ငံဴ 

 ျွနံေ ာံ ိုဆဴီပို ဴဲဴ ေမဵခးနံဵမ္ာပါ ဲဴ အခ့ ံအလ ံေ းဟာ အခု Power point နဲ ဴျပ ဴဲ 

အခ့ ံအလ ံေ းပါရိ္မှု မရိ္ပါဘူဵ။ ဒါေပမယဴံ  ျွနံေ ာံျပနံေျဖ ဴဲအခါမ္ာ ဒီအခ့ ံ 
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အလ ံေ း မပါ ဴဲအေပ်မ္ာေ ာဴ ဒါျဖစံဴိုငံမယံဆုိရငံ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ဒီအေထာ ံအထာဵ 

ေ း၊ အခ့ ံအလ ံေ းနဲ  ဴ ျပညဴံစုဳစးာေမဵေပဵဖို ဴ လုိအပံမ္ာျဖစံပါ ယံ။ အခုမ္ Power point 

နဲ ဴျပ ဴဲအခါမ္ာ  ျွနံေ ာံ ိုေဴျဖြ ာဵရ ဴဲ အခါမ္ာ ျပညဴံစဳုမှုရိ္မ္ာ မဟု ံေြ ာငံဵ ဦဵစးာ ငံျပ 

လုိပါ ယံ။ 

လငံဵေခဵခဵုိငံ၊ မိုဵနဲွမို နဴယံအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ  မုိဵစပါဵစုိ ံဧ ဟာ စုစုေပါငံဵ (၁၃၇၈၆) 

ဧ ၊ စို ံပ့ိုဵရာလယံစပါဵ (၉၅၉၅)ဧ ၊ ယာစပါဵ (၂၃၀၆) ဧ ၊ ေ ာငံယာစပါဵ (၂၁၅၅) 

ဧ  ျဖစံပါ ယံ။ ဒီလယံေျမ(၉၅၉၅) ဧ အန ံမ္ာ ေနာငံေ ့ာဴအငံဵ ပိုလျဳှေေရမ္ာ ေ ာငံသူ 

မ့ာဵအ ့ိုဵျပုရနံအ း ံ (၂၀၀)ဧ ခနံ ဴို ပ့ိုဵေထာငံခ့ိနံ၊ ထးနံယ ံခ့ိနံသာ အသုဳဵျပုေန 

ပါ ယံ။ယငံဵအငံဵနယံေျမအမ္ာဵမ္ာ လယံေျမဧ  (၅၀)ခနံသဴာပါရိ္ွပီဵ ဆညံေရလဳုေလာ ံ 

မှုမရိ္သညံမ္ာ (၇ဴ္စံ)၊ (၈)ဴ္စံခနံ ဴ ြ ာျမငဴံွပီဵျဖစံပါ ယံ။ လ္ပံထာဵ ဲဴ ေျမေနရာျဖစံေြ ာငံဵ 

ေ း ရိ္ဴပါ ယံ။  ့နံလယံေျမမ့ာဵအ း ံလညံဵ ဖုိငံလဳုဆညံလ ံယာေျမာငံဵမ္ လညံဵ 

ေ ာငံဵ၊ နမဴံစလိုငံေခ့ာငံဵမ္ လညံဵေ ာငံဵ ရယူသုဳဵစးဲလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

  ဒါဴအျပငံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေမဵျမနံဵ ဲထဲဴမ္ာပါ ဲဴ သ ံဆိုငံရာမ့ာဵ  

ေနအိမံ ညံေဆာ ံခးငဴံေပဵလာျခငံဵဆုိသညဴံ အခ့ ံဴ္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ နမဴံေမာံဆးမဴံေ ့ဵရးာ 

အုပံစု၊  ငံ ုေဳ ့ဵရးာမ္ာရ္ိ ဲဴ  းငံဵအမ္ ံ (၁၀၀)၊ ဦဵပုိငံအမ္ ံ(၇၈)၊ ေျမဧရိယာ (၃.၃၀) 

ဧ ရိ္ လယံေျမအာဵ ဧရိယာ (၃.၃၀)ဧ  အန ံ သီဵဴဳ္သိုေလ္ာငံဵုဳ ေဆာ ံလုပံရနံအ း ံ 

ဦဵေဌဵေအာငံ(ခ)ဦဵ ့နံစိမံဵ  ဧရိယာ (၀.၂၆) ဧ  ို ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ေမလမ္ာ လယံေျမ 

အျခာဵနညံဵအသုဳဵျပုခးငံဴရရိ္ေရဵ ေ ့ဵရးာ၊ ွမို နဴယံ၊ ခဵုိငံလယံယာေျမ စီမဳခနံခဴးဲမှုအဖးဲ အဴဆငဴံ 

ဆငဴံသို ဴ လုပံထဳုဵလုပံနညံဵဴ္ငံဴအညီ ေလျှော ံထာဵေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ အျခာဵနညံဵ 

အသုဳဵျပုခးငံဴ ခးငံဴျပုမိနံမဴရရိ္မီ သီဵဴ္ဳသိုေလ္ာငံဵုဳေဆာ ံလုပံရနံ အေဆာ ံအဦ ေဖာငံေဒဵရင္ံဵ 

ေဆာ ံလုပံေနသညံ ို စိစစံေ း ရိ္ဴရပါသျဖငဴံ ခးငဴံျပုခ့ ံ  စံစုဳ စံရာမရခငံ  ာလ 

အ းငံဵ လ ံရိ္အေဆာ ံအဦအာဵ ဆ ံလ ံေဆာ ံလုပံျခငံဵရပံဆုိငံဵထာဵရနံ၊ လယံယာ 

ေျမအျခာဵနညံဵအသုဳဵျပုခးငံဴရရိ္မ္သာ ေဆာငံရး ံသးာဵရနံဴ္ငံဴ  ာဵျမစံခ့ ံအေပ် လုိ ံနာ 

ျခငံဵမရိ္ပါ  လယံယာေျမဥပေဒပုဒံမ ၁၉၊ ၂၀ ိုအဴရ အေရဵယူေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံ 

ေြ ာငံဵ  ာယ ဳရ္ငံ ုိ အေြ ာငံဵြ ာဵထာဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ထုိသို ဴ  ာဵျမစံသညဴံ 

ေနာ ံပိုငံဵမ္စ၍ ယခုအခ့ိနံထိ  ာယ ဳရ္ငံမ္ အေဆာ ံအဦအာဵ  စံစုဳ စံရာ 

ေဆာ ံလုပံမှုမရိ္ေြ ာငံဵ စိစစံေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ ဒါဴအျပငံ အဆိုပါ အျခာဵနညံဵအသုဳဵျပုခးငံဴ 

ေလျှော ံထာဵျခငံဵအေပ်မ္ာ ွမို နဴယံလယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲမှုအဖးဲ မဴ္လညံဵ  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵဟာ  

 းငံဵဆငံဵစစံေဆဵခဲဴွပီဵ ခဵုိငံလယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲမှုအဖးဲ မဴ္ ာဝနံရိ္သူမ့ာဵဟာ(၇-၁၀-၂၀၁၈) 
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ရ ံေနမဴ္ာ  းငံဵဆငံဵေဆာငံရး ံရာမ္ာလညံဵ  ျွနံေ ာံ ိုရဲဴ  ဴ အခု ငံျပ ဲဴ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ  ိုယံ ိုငံပါဝငံခဴဲပါ ယံ။ 

ဦဵေဌဵေအာငံ(ခ)ဦဵ ့နံစိမံဵဟာ ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊ ေမလမ္ာ သီဵဴဳ္ ္ိုေဒါငံေဆာ ံလုပံရနံ 

လယံေျမအျခာဵနညံဵအသုဳဵျပုခးငံဴရရိ္ေရဵအ း ံ လယံယာေျမစီမဳခနံခဴးဲမှုအဖးဲ  ဴ အဆငဴံဆငံဴသုိ ဴ

ေျမယာဥပေဒ၊လုပံထဳုဵလုပံနညံဵဴ္ငံဴအညီ ေလျှော ံထာဵေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ ဒီေလျှော ံထာဵ 

 ဲဴ  ာယ ဳရ္ငံမ္လညံဵ ခးငဴံျပုခ့ ံမရမီမ္ာ ဒီအေဆာ ံအဦ ို ဆ ံလ ံမေဆာ ံ 

လုပံေြ ာငံဵ ုိလညံဵ  ာယ ဳရ္ငံ ို  ျွနံေ ာံ ို ဴ အေြ ာငံဵြ ာဵ ဲဴေနရာမ္ာလညံဵ 

ယေနထိဴ လုိ ံနာလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵဴ္ငံဴ အဆိုပါ လယံေျမအျခာဵနညံဵအသုဳဵျပုခးငဴံရရိ္ပါ  

ေ ာငံသူမ့ာဵ၏ စို ံပ့ိုဵလုပံ ိုငံလ့ ံရိ္ေသာ လယံေျမမ့ာဵထိခို ံမှု မရိ္ပါေြ ာငံဵ၊  

ေ ့ဵရးာအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵဴ္ငံဴ ေငးစာရငံဵဝနံထမံဵမ့ာဵလညံဵ  ညံဆဲဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ 

အရ လုိ ံနာေဆာငံရး ံမှုရိ္ပါသျဖငဴံ အေရဵယူရနံမလုိအပံပါေြ ာငံဵဴ္ငဴံ  စံ ယံလုိ ဴ

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ္  ျွနံေ ာံ ိုဆဴီ  ငံျပ ဴဲ  းငံဵအမ္ ံေ းနဲ  ဴ  ငံျပ ာရိ္ပါ 

 ယံ။ ခုန  ငါဵ နံ ိစ္စ ေ ာဴ  ငံျပျခငံဵမရိ္ပါဘူဵ။ ငါဵ နံ ိစ္စ ေ ာဴ ဒီေန ဴ Power 

point နဲ  ဴ  ငံျပျခငံဵသာ ျဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ငံျပ ဲဴ  းငံဵအမ္ ံ 

(၃၈/၃၉)၊ (၉၈/၉၉)ဆို ာ နမဴံေမာံဆးမံမ္ာ မရိ္ပါဘူဵ။ အမ္နံအဴဲ ေ ့ဵရးာမ္ာရိ္ ဲဴ  းငံဵအမ္ ံ 

ေ း ေ ာဴ (၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၉၉)  ိုျဴဖစံပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံအေနနဲ  ဴ ဒီေျမယာနဲပဴ ံသ ံွပီဵ ခုိငံလဳုေသာ အေထာ ံအထာဵေ းနဲ  ဴ

 ျွနံေ ာံ ို ဴို ငံျပပါ။  ငံျပလာ ဲဴအခါမ္ာ   ယံအေထာ ံ အထာဵခိုငံမာစးာျဖငံဴ 

 ငံျပလာမှုအေပ်မ္ာ ဒီအ ့ငဴံပ့ ံခ့စာဵဝနံထမံဵ ို ဥပေဒ၊ နညံဵဥပေဒမ့ာဵဴ္ငဴံအညီ 

အေရဵယူေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေလဵစာဵစးာ 

ျပနံလညံေျဖြ ာဵ အပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ နမံဴခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵေအဵေမာငံ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵေအဵေမာငံ၊ နမံဴခမံဵွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။   ေလဵစာဵအပံပါေသာ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ စိ ံ၏ 

ခ့မံဵသာျခငံဵ၊  ိုယံ၏  ့နံဵမာျခငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ အပံပါ 

 ယံ။ 
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 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ နမံဴခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအဵေမာငံျဖစံပါ ယံ။   ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴနမဴံခမံဵွမို နဴယံ၊ မနံလဳုေ ့ဵရးာ 

အုပံစု၊ မနံလဳုေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ နမဴံခမံဵွမိုသဴို ဴ ဆ ံသးယံေသာလမံဵမှ ီဵသညံ ေ ့ာ ံလမံဵမ္ 

  ္တ ရာလမံဵအျဖစံသို ဴခငံဵေပဵေရဵ ိစ္စ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ နမံဴခမံဵွမို နဴယံ၊ မနံလဳုေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ နမံဴခမံဵွမို သုိဴ ဴ ဆ ံသးယံ 

ထာဵေသာ လမံဵသညံ (၆) မုိငံရိ္ပါ ယံ။ နမဴံခမံဵ- နမံဴဖ ံ ာ လမံဵခးဲမ္ မနံလဳုအုပံစုအထိ 

(၄)မိုငံရိ္ပါ ယံ။ အဆိုပါလမံဵသညံ ေ ့ာ ံေခ့ာလမံဵခငံဵထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ မနံလဳု 

ေ ့ဵရးာမ္ နမဴံခမံဵွမိုသဴို ဴ  ုနံစညံမ့ာဵ သယံေဆာငံလာေသာ လမံဵမှ ီဵလညံဵျဖစံပါ ယံ။ 

၎ငံဵလမံဵသညံ ေ ာငံ  ံ/ ေ ာငံဆငံဵလမံဵျဖစံပါေသာေြ ာငဴံ မိုဵရာသီမ္ာ နမဴံခမံဵွမို သုိဴ ဴ

 ုနံစညံသယံေဆာငံရာ းငံ အလးနံခ ံခဲပါ ယံ။ နမဴံခမံဵ- နမဴံဖ ံ ာလမံဵခးဲမ္ မနံလဳု 

အုပံစုသို ဴ ဆ ံသးယံေသာ ေ ့ာ ံလမံဵအပိုငံဵ ုိ   ္တ ရာလမံဵအျဖစံသို ဴ  ိုဵျမှငဴံခငံဵ 

ေပဵပါ  ေဒသခဳျပညံသူမ့ာဵ၏ စီဵပးာဵေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵဴ္ငံဴ ဌာနဆုိငံရာ 

ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ သးာဵလာေရဵအ း ံ အဆငံေျပေခ့ာေမး ေဴစွပီဵ ေဴး၊ မိုဵ၊ ေဆာငံဵရာသီ မေရးဵ 

သးာဵလာဴိုငံမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ာ ံလမံဵမ္   ္တ ရာလမံဵအျဖစံ ခငံဵေပဵဴုိငံပါ  

အ ့ိုဵျပုမှု ရးာေပါငံဵ (၆) ရးာ၊ အိမံေျခ (၆၆၇) အိမံဴ္ငံဴ လူဦဵေရ (၄၂၉၁) ဦဵ အ ့ိုဵျပု 

ဴိုငံမညံျဖစံပါ ယံ။  

သိုျဴဖစံပါ၍ အဆိုပါလမံဵအာဵ ေ ့ာ ံလမံဵမ္   ္တ ရာလမံဵအျဖစံ  ိုဵခ့ဲ ခဴငံဵ 

ေပဵဴိုငံမညံဴ အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ သိရိ္လုိပါ၍ ရိ္ပါ  မညံသညဴံအခ့ိနံ၊ မညံသညံဴဘ ံ့္ ံ 

ဴ္စံျဖငဴံ ခငံဵေပဵမညံ ို သိရိ္လုိပါသျဖငံဴ ျပညံသူလူထု၏  ိုယံစာဵဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ 

ေလဵစာဵစးာ  ငံျပအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။  လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

နမဴံခမံဵွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ဦဵေအဵေမာငံ ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ

နမဴံခမံဵွမို နဴယံ၊ မနံလဳုေ ့ဵရးာအုပံစု၊ မနံလဳုေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ နမဴံခမံဵွမိုသဴို ဴ ဆ ံသးယံထာဵ ဴဲ 

ေ ့ာ ံလမံဵ (၆) မိုငံအာဵ   ္တ ရာလမံဵအျဖစံ  ိုဵျမှငဴံခငံဵေပဵဴုိငံမညံဴ အစီအစဲံ ို 

သိရိ္လုိပါေြ ာငံဵ ြ ယံပးငဴံျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ ရ္ငံဵလငံဵေျဖြ ာဵ  ငံျပသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  
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    ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပုိငံဵ) ၊ မူဆယံခဵုိငံ၊ နမံဴခမံဵွမိုနဴယံ၊ မနံလဳုေ ့ဵရးာအုပံစု၊ 

မနံလဳုေ ့ဵရးာမ္ နမံဴခမံဵွမို ုိဴဆ ံသးယံထာဵ ဴဲ လမံဵစုစုေပါငံဵအရ္ညံ (၉)မုိငံ(၃)ဖာလဳုရိ္ွပီဵ 

လမံဵအဆငံဴအ နံဵမ္ာ  Class  A  ဦဵစာဵေပဵအဆငံဴ (၁) ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵရးာ( ၉ ) ရးာ၊ 

အိမံေျခ (၇၅၄)အိမံနဲ ဴ လူဦဵေရ  (၃၁၂၆)  ဦဵ ုိ အ ့ိုဵျပုပါ ယံ။ လ ံရိ္ းငံ (၆) မုိငံ (၃) 

ဖာလဳုမ္ာ ေ ့ာ ံလမံဵျဖစံွပီဵ ေျမသာဵလမံဵ (၃) မုိငံျဖစံပါ ယံ။ Class A အဆငဴံအ နံဵ 

ျဖစံ ဴဲအ း ံေြ ာငဴံမုိလုိဴ ဴ   ္တ ရာခငံဵေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံ ဴဲ လမံဵ စံလမံဵလညံဵျဖစံပါ 

 ယံ။ 

   ေ ့ာ ံလမံဵ ၆ မုိငံ ၃ ဖာလဳု ုိ   ္တ ရာလမံဵအျဖစံ  ုိ ျဵမှငံဴခငံဵေပဵဴုိငံေရဵအ း ံ 

နမံဴခမံဵွမို နဴယံရဲ  ဴ ွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ အေ ာငံအထညံေဖာံေရဵေ ာံမ ီ  ွမို နဴယံရဲ  ဴ

ဦဵစာဵေပဵ လုိအပံခ့ ံအလုိ ံ ထညံဴသးငံဵလ့ာထာဵ ငံျပလာပါ  သ ံဆိုငံရာဘဏ္ဍာ 

ရနံပုဳေငးမ္ာ ထညဴံသးငံဵလ့ာထာဵ ေ ာငံဵခဳသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ ေျဖြ ာဵ ငံျပအပံပါ 

 ယံခငံဗ့ာဵ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵအာဵမဲ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵအာဵမဲ၊  မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ  မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)။      အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါ။ ဒီ ေန ဴ

 ့ငံဵပ ဴဲ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂) ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံ အစညံဵအေဝဵသို ဴ

  ံေရာ ံလာြ  ဲဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံ 

ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၊ ဝနံှ ီဵမ့ာဵဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊  ပံမေ ာံသာဵ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငဴံ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴ လာေရာ ံေလဴလာ ဲဴ 

ဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငံဴ ျပညဴံစုဳြ ပါေစလုိ ဴေရ္ဵဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသ 

အပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ  ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံ 

အမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵအာဵမဲ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ေမဵျမနံဵ 

လုိ ဲဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊  ုဳဖေ ာံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ နမဴံေမာံခမံဵေ ့ဵရးာ 

အ း ံ စိမံဴစမံဵေရသးယံယူေပဵဴိုငံမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဆုိ ဲဴ ေမဵခးနံဵအာဵ ေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ မုိငံဵခ ံွမို နဴယံ၊  ုဳဖေ ာံေ ့ဵရးာအုပံစုအ းငံဵရိ္ေသာ 

နမဴံေမာံခမံဵေ ့ဵရးာသညံ ပငံလယံမ့ ံဴ္ာျပငံအထ ံ အျမငဴံ ေပ(၄၅၀၀)ခန ဴံ းငံ ရိ္ပါ ယံ။ 

နမံဴေမာံခမံဵေ ့ဵရးာသညံ အိမံေျခအာဵျဖငံဴ (၇၁) အိမံ၊ လူဦဵေရ  ့ာဵ (၇၀)၊ မ (၇၆) ဦဵ၊ 
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စုစုေပါငံဵ(၁၄၆)ဦဵ ေနထုိငံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။  ုနံဵျမငဴံေဒသျဖစံသညဴံ အာဵေလ့ာံစးာ ေရရရ္ိရနံ 

အ း ံလညံဵ အလးနံပငံခ ံခဲလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ လ ံရိ္အခ့ိနံမ္ာ ရးာသူ/ ရးာသာဵမ့ာဵသညံ 

ေငးေြ ဵအခ ံအခဲမ့ာဵေြ ာငံဴ ေရ ိ ု  ိုယံထူ ိုယံထ  စံဴ ိုငံ စပုိံငံ ရးာ၏အလယံမ္ာ 

သးယံယူထာဵွပီဵ ေရေလ္ာငံ နံလညံဵ  ညံေဆာ ံထာဵျခငံဵမရိ္ဘဲ အလ့ဲံဵသငဴံသလို 

အသုဳဵျပုလ့ ံရိ္ေနသညံ ုိ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ သိုေဴသာံေရလဳုေလာ ံမှုမရိ္ဘဲ ေသာ ံသုဳဵေရ 

အ း ံ အနညံဵအ ့ဲံဵမျှေသာ ေလာ ံင္ွပီဵ  စံ ုိယံေရသနံရ္ဴငံဵေရဵအ း ံ လဳုေလာ ံမှု 

မရိ္သညဴံအ း ံ  ေလဵသူငယံမ္အစ လူှ ီဵမ့ာဵထိ  ့နံဵမာေရဵအခနံဵ ဏ္ဍမ္ာ ေနာ ံ 

ဆ ံ းျဲပသနာမ့ာဵစးာ ထိခို ံလာဴိုငံေြ ာငံဵ စုိဵရိမံမိပါ ယံ။ 

ထုိေဴြ ာငံဴ နမံဴေမာံခမံဵေ ့ဵရးာအာဵ သနံရ္ဴငံဵ ဲေဴသာ ံသုဳဵေရ လဳုေလာ ံစးာ သုဳဵစးဲ 

ဴိုငံေရဵ ိုအဴ း ံ စိမံဴစမံဵေရသးယံယူေပဵဴိုငံမှု အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵဌာနသုိ ဴ ျပညံသူလူထု ိုယံစာဵ ဵိုေသေလဵစာဵစးာ 

ျဖငဴံ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ

ျဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။      အာဵလဳုဵပဲ 

မ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ 

ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ  း   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ လွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ  ဴျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ 

ဆ ံလ ံွပီဵ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵအာဵမဲ ေမဵျမနံဵ ဲဴ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊  ုဳဖေ ာံေ ့ဵရးာအုပံစု၊ နမဴံေမာံခမံဵေ ့ဵရးာဟာ 

သနံရ္ဴငံဵ ဲဴ ေသာ ံသဳုဵေရလဳုေလာ ံစးာ သဳုဵစးဲဴိုငံေရဵအ း ံ စိမဴံစမံဵေရသးယံယူေပဵဴိုငံမှု 

အစီအစဲံ ရိ္/ မရိ္ဆုိ ဲဴ ေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵ  ျွနံေ ာံ ို ဴ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံ၊  ုဳဖေ ာံ 

ေ ့ဵရးာအုပံစု၊ နမံဴေမာံခမံဵေ ့ဵရးာမ္ာ အိမံေျခ (၇၁)အိမံ၊ လူဦဵေရ(၄၁၀)ဦဵ မ္ီ ငံဵေနထိုငံ 

လ့ ံရိ္ွပီဵ ေ ့ဵရးာသူ/ သာဵမ့ာဵဟာ  ိုယံထူ ိုယံထစနစံျဖငဴံ (½“)ø PVC ပို ံျဖငဴံ 

သးယံ နံဵ၍ ေရရယူသုဳဵစးဲလ့ ံရိ္ရာမ္ာ ေသာ ံသုဳဵေရလဳုေလာ ံမှု မရိ္ေြ ာငံဵ  းငံဵဆငံဵ 

စစံေဆဵေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ နမံဴေမာံခမံဵေ ့ဵရးာ ေသာ ံသုဳဵေရရရိ္ေရဵအ း ံ ေ ့ဵရးာ ေန 

ွပီဵေ ာဴ (၄/ ၀)မိုငံခနံ ဴ  းာေဝဵ ဲဴ စိမဴံစမံဵေရထး ံမ္ ေရသးယံယူျခငံဵလုပံငနံဵ ေဆာငံရး ံ 

မညံဆိုပါ  ခနံမ္ဴနံဵ ုနံ ့ေငး  ့ပံ(၃၀.၄၅)သနံဵ  ုနံ ့မ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ 

 ျွနံေ ာံ ို ဴ မိုငံဵခ ံွမို နဴယံရဲ  ဴ စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ ဲဴအခါမ္ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴ လွှ ံေ ာံ 
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 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ သ ံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵ၊ ွမို နဴယံအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵနဲ  ဴ  ညိှဴှိုငံဵွပီဵ 

စီမဳ ိနံဵေရဵဆးဲ ငံျပေပဵပါ။ ရနံပုဳေငးခးဲေဝရမှုအေပ်မူ ညံွပီဵေ ာဴ ျပညံနယံအ းငံဵ 

ဦဵစာဵေပဵ အစီအစဲံမ့ာဵအရ လ့ာထာဵေဆာငံရး ံေပဵသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံ 

ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေလဵစာဵစးာ ျပနံလညံေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံ 

ပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ မုိငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵဒါဝိဒံ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵဒါဝိဒံ၊ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။     အာဵလဳုဵပဲမ္ဂလာပါခငံဗ့ာဵ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံေ ာံ 

မ့ာဵအာဵလဳုဵ  ့နံဵမာရွှငံလနံဵပါေစေြ ာငံဵ ဦဵစးာဆုေ ာငံဵေမ ္တ ာပိုသဴ အပံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ေ ာဴ မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵဒါဝိဒံျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴအေနျဖငံဴ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ ပဳုရိပံမ့ာဵျဖစံသညံဴ 

လမံဵပနံဵဆ ံသးယံမှု လဳုျခုဳေခ့ာေမး ေဴစေရဵဴ္ငံဴ နယံစပံေဒသ ုနံသးယံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာေစေရဵအ း ံ ြ ယံပးငဴံျပေသာ ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ 

ခငံဗ့ာဵ။ 

ေလဵစာဵအပံပါေသာ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵခငံဗ့ာဵ။ ဴိုငံငဳဴ္ငံဴအဝ္မံဵ ေဒသအလုိ ံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ို အရိ္နံအဟုနံျမှငဴံ ငံေဆာငံရး ံေနခ့ိနံ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ မိုငံဵဆ ံွမိုသဴညံ နယံစပံေဒသ ထိစပံေနေသာွမို  ဴ ျဖစံပါ ယံ။ စုိ ံပ့ိုဵသီဵဴဳ္ 

မ့ာဵဴ္ငံဴ  ုနံထု ံလုပံမှုမ့ာဵ ို ေ ာငံှ ီဵ- မိုငံဵ ုဳ- မုိငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံွမို မဴ့ာဵမ္ 

 စံဆငဴံ ေရွှှ ိ္ဳေဒသ၏ အဓိ  ့ေသာ  ုနံထု ံလမံဵ စံခု ျဖစံပါ ယံ။ ထုိသိုအဴဓိ  

 ့ေသာ လမံဵေပ်ရိ္ မိုငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံလမံဵပိုငံဵသညံ လးနံခဲဴေသာ(၁၅)ဴ္စံခန ဴံ  

(ဝ)အထူဵ ေဒသမ္ ေဖာ ံလုပံခဴဲသညဴံ ေ ့ာ ံခငံဵလမံဵမ့ာဵျဖစံပါသညံ။ ထုိလမံဵ ို အေျခ 

ျပု၍ မိုငံဵဆ ံ- မိုငံဵ ုဳွ မို၏ဴ သးငံဵ ုနံ/ ထု ံ ုနံလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ ယံ။ 

သိုရဴာ းငံလးနံခဲဴေသာ(၃)ဴ္စံခန ဴံမ္စ၍(ဝ) အထူဵေဒသမ္ ျပုျပငံေျပာငံဵလဲ ေပဵျခငံဵမရိ္ပါသျဖငံဴ 

လမံဵမ့ာဵ ပ့ ံစီဵယုိယးငံဵွပီဵ လမံဵမ့ာဵပိ ံဆုိျဴခငံဵ၊ ယာဲံမ့ာဵပ့ ံစီဵဆဳုဵဵှုဳဵျခငံဵ၊ ျပညံသူ 

မ့ာဵထိခို ံဒဏံရာရ ေသဆဳုဵျခငံဵမ့ာဵ မြ ာခဏျဖစံပးာဵေနေြ ာငံဵ ို ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

၎ငံဵလမံဵပိုငံဵသညံ မုိငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံ (၆၄) မိုငံ  းာေဝဵေသာံလညံဵ မုိဵရာသီ 

 ာလမ့ာဵ၌ ခရီဵြ ာခ့ိနံ (၁၀) နာရီခနံ ဴ ြ ာျမငဴံွပီဵ  စံခါ စံရဳ (၃) ရ ံခနံ ဴလမံဵပိ ံဆို ဴ

မှုမ့ာဵ ျဖစံပးာဵခဲဴပါ ယံ။  
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၎ငံဵ (၄၀၀၀) ေပေ ့ာံျမငဴံေသာ လးယံဆမံဆုဳေ ာငံေြ ာ းငံ မြ ာခဏ ယာဲံ 

 ိမံဵေမ္ာ ံမှုေြ ာငဴံ ျပညံသူမ့ာဵ၏ အသ ံစညံဵစိမံမ့ာဵ၊ ဴုိငံငဳပိုငံ ုနံထု ံ အရငံဵအဴ္ီဵ 

မ့ာဵဆုဳဵ ှဵုဳဵေနသညံ ုိလညံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍  ာခ့ီလိ ံ- မိုငံဵဆ ံ ဆ ံသးယံသညံဴံ (၆၄) မုိငံ လမံဵပုိငံဵအာဵ အျခာဵ 

နယံစပံွမို မဴ့ာဵ ဲဴသို ဴ ရာသီမေရးဵသးာဵလာဴိုငံေသာ   ္တ ရာလမံဵ (သိုမဴဟု ံ)   းနံ ရစံ 

လမံဵအျဖစ ံ ျပညံသူခ့စံေသာ ျပညံသူအဴစိုဵရအေနျဖငံဴ ၎ငံဵလမံဵအပိုငံဵအာဵ ျပုျပငံေပဵ 

ဴိုငံပါ  ဴုိငံငဳေ ာံ၏ဘဏ္ဍာေငးမ့ာဵ  ိုဵပးာဵလာေစမညံဴအျပငံ  ိုငံဵရငံဵသာဵျပညံသူ စံရပံ 

လဳုဵ၏ စာဵဝ ံေနေရဵမ့ာဵ ျပညဴံစုဳွပီဵ လူမှုဘဝဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာမညံျဖစံပါေသာေြ ာငဴံ 

၎ငံဵလမံဵအာဵ ျပုျပငံေပဵဴုိငံပါရနံ၊ ျပုျပငံေပဵဴိုငံျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ို သိရိ္လုိပါ၍ ဵိုေသ 

ေလဵစာဵစးာျဖငံဴ ေမဵျမနံဵ ငံျပျခငံဵ ျဖစံပါ ၀ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။       လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိျဴဖစံပါ ယံ။ 

ဦဵခးနံရဲေထးဵ၊ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ။     ေလဵစာဵအပံပါေသာ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

မိုငံဵဆ ံွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ဦဵဒါဝိဒံ  ေမဵျမနံဵထာဵ ဲဴ မိုငံဵဆ ံ-  ာခ့ီ 

လိ ံလမံဵအာဵ ရာသီမေရးဵသးာဵလာဴိုငံေသာ   ္တ ရာလမံဵ သိုမဴဟု ံ  းနံ ရစံလမံဵ 

အျဖစံ ျပုျပငံေပဵဴုိငံပါရနံဴ္ငံဴ ျပုျပငံေပဵဴိုငံျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵနဲ  ဴ ပ ံသ ံ 

ွပီဵေ ာဴ ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵျပု၍ Power point ဴ္ငံဴ 

အသုဳဵျပု၍  ငံျပခးငဴံျပုပါခငံဗ့ာဵ။ 

လမံဵ ညံေနရာ 

 မိုငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံလမံဵသညံ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ မိုငံဵဆ ံွမို ဴဴ ္ငဴံ 

 ာခ့ီလိ ံွမို ဴို ဴို ဆ ံသးယံေဖာ ံလုပံထာဵွပီဵေ ာဴ ေျမာ ံလ ္တ ီ ့ူ ၂၀ဒီ္ရီ 

၂၃မိနစံမ္ ၃၁ မိနစံ၊ အေရ္ ေဴလာငံ့္ီ ့ူ ၉၉ ဒီ္ရီ ၁၂ မိနစံမ္ ၅၄ မိနစံအြ ာဵမ္ာ 

 ညံရိ္ပါ ယံ။  ျမနံမာ- ထုိငံဵနယံစပံမ္ာ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလ့ ံရိ္ ဲဴ  ာခ့ီလိ ံွမို သုိဴ ဴ

မိုငံဵဆ ံွမို မ္ဴ ခဵုိငံခ့ငံဵ ဆ ံသးယံထာဵ ဲဴ  (၆၀) မုိငံ ေ ့ာံခနံရ္ဴညံလ့ာဵ ဲဴ အနီဵဆုဳဵ 

လမံဵေြ ာငံဵျဖစံွပီဵေ ာဴ မိုငံဵဆ ံခဵိုငံ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံမှုအ း ံ လးနံစးာအေရဵပါ ဲဴ 

 ုနံစညံစီဵဆငံဵရာ လမံဵေြ ာငံဵျဖစံပါ ယံ။  Road Network Corridor Plan 

အရသ ံမ္ ံထာဵ ဲဴ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵ National Highway အဆငဴံ နမံဴစနံ-  မိုဵနဲ - 

မိုငံဵ ုဳ- မိုငံဵဆ ံလမံဵ (NH 23)ရဲ  ဴအဆုဳဵမ္ာရိ္ ဲဴ မိုငံဵဆ ံွမို ဴေနွပီဵေ ာဴ  ဴိုငံငဳ  ာ 

ဆ ံသးယံေရဵ လမံဵအဆငဴံအ နံဵျဖစံ ဲဴ Asia Highway No.(2)(AH.2) မိ ္ထ ီလာ- 
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ေ ာငံှ ီဵ-  ့ိုငံဵ ုဳ-  ာခ့ီလိ ံ(NH 27) လညံဵျဖစံ ဲဴ အဲဒီလမံဵအဆုဳဵ  ာခ့ီလိ ံ 

ွမို ဴို လမံဵ းနံရ ံျဖငဴံ ဆ ံစပံေပဵ ဲဴ လမံဵ စံလမံဵျဖစံပါ ယံ။ ေစာေစာ  ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ငံျပခဲဴ ဲဴ အဴဲဒီလမံဵရဲ  ဴ   ပငံလယံေရမ့ ံဴ္ာျပငံအထ ံ ေပ ၄၉၀၀ ေ ့ာံ 

ျမငဴံမာဵေသာ လးယံဆမံဆဳုေ ာငံရိ္ွပီဵ လမံဵ စေံလျှော ံ နိမံဴျမငဴံ  ံဆငံဵအေ းေဴ ာ ံ 

မ့ာဵျပာဵ ဲဴ ေ ာငံေပ်ေဒသလမံဵ စံလမံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

 လမံဵသမုိငံဵအ ့ဲံဵ ို ေလဴလာသိရ္ိရမှု ို ဆ ံလ ံ ငံျပပါမယံ။ 

( ) ေဒသလုိအပံခ့ ံအရ ၁၉၉၇ခုဴ္စံ၊ေအာ ံ ိဘုာလမ္ာ"ဝ" အထူဵေဒသ(၂)၊  

 စစံေဒသ(၁၇၁)မ္ စ ငံေဖာ ံလုပံခဲဴပါ ယံ။ 

( ခ) ၁၉၉၉ခုဴ္စံ၊ ေဖေဖာံဝါရီလမ္ာ အမာခဳလမံဵအျဖစံဖးငံဴလ္စံေပဵဴိုငံခဴဲပါ ယံ။ 

( ္) ၂၀၀၄ ဴ္ငံဴ ၂၀၀၅ခုဴ္စံမ့ာဵမ္ာ လမံဵ၏အခ ံခဲအြ မံဵ မံဵဆုဳဵ အပိုငံဵျဖစံ ဲဴ    

  လးယံဆမံဆဳုေ ာငံအ  ံအဆငံဵအပိုငံဵ ၆မိုငံခနံ ုိဴ   ္တ ရာလမံဵအျဖစံ  

   ိုဵ  ံျပုျပငံေပဵဴိုငံခဲဴ ာ ိုေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

  (ဃ) ၂၀၀၄မ္ ၂၀၀၇ခုဴ္စံမ့ာဵအ းငံဵမ္ာေ ာဴ ၃၅ မိုငံ ၂ ဖာလဳုအာဵ ေ ့ာ ံစီလမံဵ  

  (အရပံအေခ်ေ ာဴေျပာငံဵဖူဵေစဴလမံဵ)အျဖစံလညံဵေ ာငံဵ၊ ၁၄ မိုငံအာဵ  

  အမာခဳလမံဵအျဖစံလညံဵေ ာငံဵ၊ ၄ မုိငံ ၄ ဖာလဳုအာဵ  ေျမလမံဵအျဖစံ  

   ညံေဆာ ံခဲဴပါ ယံ။ 

  ( င) ၂၀၀၇ခုဴ္စံေနာ ံပုိငံဵမ္ာ "ဝ"အထူဵေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ(၁၇၁)ှ ီဵြ ပံမှုျဖငဴံ   

  လမံဵျပငံဆငံထိနံဵသိမံဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံလာခဲဴ  

  ပါ ယံ။  

 လမံဵ ို စဲံဆ ံမျပ ံ စနစံ  ့ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵမှု အာဵနညံဵလာျခငံဵနဲ  ဴ  ာလ 

 ာရ္ညံ ရာသီဥ ုဒဏံ ိုေဴြ ာငံဴ ၂၀၁၇ခုဴ္စံ၊ ေနာ ံပိုငံဵမ္ာ  စ စနဲ ဴ ပ့ ံစီဵခ့ိုယဴးငံဵမှု 

သညံ ပိုမိုှ ီဵမာဵမ့ာဵျပာဵလာခဲဴပါ ယံ။  အထူဵသျဖငဴံမိုဵရာသီမ္ာ  လးနံစးာဆိုဵရးာဵခ ံခဲလာ 

 ဲဴအ း ံေြ ာငံဴမို ဴ ခရီဵသးာဵျပညံသူမ့ာဵရဲ  ဴ အခ ံအခဲမ့ာဵ ို လူမှု းနံရ ံမ့ာဵေပ်မ္ာ 

ပိုမိုွပီဵေ ာဴ ေဖာံျပလာခဲဴြ ပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံမိုလုိဴ ဴ အစိုဵရ  စီမဳခနံခဴးဲရနံ၊ ေဆာငံရး ံ 

ဴိုငံရနံလုိအပံလာမှုေြ ာငံဴလမံဵအာဵလွှဲေျပာငံဵစီမဳ ခးငဴံရရိ္ေရဵ၊  ညံေဆာ ံဴိုငံေရဵအ း ံ 

ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ှ ိုဵပမံဵညှိ ှဴိုငံဵေဆာငံရး ံခဲဴြ ပါ  ယံ။ 

  ( ) (၂၅-၄-၂၀၁၈)မ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵ  

  ဝနံှ ီဵဴ္ငဴံ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵ ို ဴ ဦဵစီဵ ဲအဴဖးဲ မ္ဴာ ဆ ံဆဳေရဵဵုဳဵနဲ  ဴ 
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  စစံေဒသ(၁၇၁)လ ံေအာ ံ ွမို နဴယံဵဳုဵ ို ဴ အေျခစို ံ ဲဝဴမံဟုနံ ို သးာဵွပီဵ  

  ေ ာဴ ပထမအှ ိမံသးာဵေရာ ံ ေဆးဵေဴးဵညှိ ှဴိုငံဵခဲဴြ ပါ ယံ။ 

   ( ခ) (၂၈-၄-၂၀၁၈)မ္ာေ ာဴ  လမံဵ ဳ ာဵေ း ို လာေရာ ံလ ံခဳေပဵဖိုအဴ း ံ  

  စစံေဒသ(၁၇၁)မ ္ အေြ ာငံဵြ ာဵလာခဲဴပါ ယံ။  ာခ့ီလိ ံ-မိုငံဵဆ ံလမံဵ  

  အပါအဝငံ လမံဵမ့ာဵဴ္ငံဴ  ဳ ာဵမ့ာဵ ို လွှဲအပံေပဵမညံျဖစံ ဲအဴ း ံ  

  ေြ ာငံဴမုိ ဴ လာေရာ ံလ ံခဳေပဵဖို ဴ အေြ ာငံဵြ ာဵျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ အဴဲဒီေပ်  

  မူ ညံွပီဵေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴလညံဵ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ  ုိဴ  

  ဆ ံလ ံ ငံျပခဴဲပါ ယံ။ 

  (္) (၆.၅.၂၀၁၈) မ္ာလညံဵ "ဝ"အထူဵေဒသ(၂)၊ ေ ာငံပိုငံဵစစံေဒသ  ပံမဟာ  

  ဴိုငံငဳေရဵမ္ူဵ ဦဵအာဵဖူ ဦဵစီဵ ဲအဴဖးဲ ဟဴာ မုိငံဵဆ ံခဵုိငံ အေထးေထးအုပံခ့ုပံ  

  ေရဵဦဵစီဵဌာန အစညံဵအေဝဵခနံဵမမ္ာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  

  ၊ ခဵုိငံစီမဳခနံခဴးဲေရဵေ ာံမ ီ အဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵ၊ ွမို မဴိွမို ဖဴမ့ာဵဴ္ငံဴ  ာဝနံရိ္သူေ း ုိ  

  လာေရာ ံေ းဆဴုဳွပီဵေ ာဴ  လမံဵ ဳ ာဵမ့ာဵလွှဲေျပာငံဵေပဵေရဵဴ္ငံဴ  လွှဲေပဵွပီဵ  

  ေနာ ံပိုငံဵလမံဵအသုဳဵျပုခ ငံဵလး ံခးငံဴ၊ စို ံခငံဵမ့ာဵ ေျမခးနံ ငံဵလး ံခးငံဴ၊  

  ဴိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵ ဒံရရိ္ေရဵ၊ ဆ ံသးယံေရဵ  ာဝါ ိုငံမ့ာဵရရိ္ေရဵ၊  

   "ဝ" ိုငံဵရငံဵသာဵမ့ာဵ၏ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ရရိ္ေရဵ ိစ္စမ့ာဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ  

  ေ ာဴ ေဆးဵေဴးဵခဴဲြ ပါ ယံ။ ေ းဆဴုဳေဆးဵေဴးဵခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ (၇-၅- 

  ၂၀၁၈)ရ ံေနမဴ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ အဴာဵ  ငံျပခ့ ံအရ ျပညံေထာငံစ ု 

  အစိုဵရအဖးဲ ဟဴာ သ ံဆုိငံ ဲဴ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵဌာန၊  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊  

  ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵဌာန၊ ပိုေဴဆာငံေရဵဴ္ငံဴဆ ံသးယံေရဵ  

  ဝနံှ ီဵဌာန၊  အလုပံသမာဵ၊ လူဝငံမှုှ ီဵြ ပံေရဵဴ္ငံဴ ျပညံသူအဴငံအာဵဝနံှ ီဵ  

  ဌာနဴ္ငံဴ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာနေ းသို ဴ(၈- ၅- ၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအျဖစံ  

  သေဘာထာဵေ ာငံဵခဳခဲဴပါသညံ။ အဴဲဒီေပ်မ္ာမူ ညံွပီဵေ ာဴ ေဆာ ံလုပံေရဵ  

  ဝနံှ ီဵဌာန လညံဵ  ငံျပ ဲဴ (၂၁- ၆- ၂၀၁၈) MOC သညံ လမံဵ ၇  

  လမံဵအန ံမ္ာ လမံဵဦဵစီဵဌာနမ္  ာဝနံယူေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ ဲဴ လမံဵ ၂  

  လမံဵေပ်ရိ္  ဳာဵမ့ာဵ ျပနံလညံလ ံခဳသးာဵမညံ ျဖစံေြ ာငံဵ၊ မိုငံဵဆ ံ-  

   ာခ့ီလိ ံခနံမ္ဴနံဵမိုငံ ၆၀ေ ့ာံအာဵ လမံဵဦဵစီဵဌာနပိုငံ ျပညံနယံအစိုဵရ   

  စီမဳခနံခဴးဲေသာ ခဵုိငံ/ ွမို နဴယံခ့ငံဵဆ ံ လမံဵ (လမံဵနယံ ၁၅၀ေပ)အျဖစံ  

  သိမံဵသးငံဵေဆာငံရး ံမညံျဖစံေြ ာငံဵ၊ ့နံ၄လမံဵ ုိ နယံေျမအေျခအေနအရ  

  နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵဌာန သုိမဴဟု ံ အျခာဵသငဴံေလ့ာံ ဲဴ ဌာန စံခုခု ိုသာ  
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   ာဝနံေပဵအပံေဆာငံရး ံသငံဴေြ ာငံဵ သေဘာထာဵမ္ ံခ့ ံ  ငံျပထာဵခဲဴ  

   ာ ိုလညံဵ သိရိ္ရပါ ယံ။ 

  (ဃ) (၁-၆-၂၀၁၈) အမ့ိုဵသာဵျပနံလညံသငဴံျမ ံေရဵဴ္ငံဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵဗဟိုဌာန  

  အစညံဵအေဝဵ အမ္ ံစဲံ(၁/၂၀၁၈) မ္ာ ငံျပခဴဲ ဲဴ  မိုငံဵဆ ံ- ာခ့ီလိ  ံ 

  လမံဵ(၆၀/၄မိုငံ) အာဵ လမံဵဦဵစီဵဌာနပုိငံ ျပညံနယံအစိုဵရ စီမဳခနံခဴးဲ ဲဴ  

  ခဵုိငံခ့ငံဵဆ ံလမံဵအျဖစံသိမံဵသးငံဵွပီဵ လမံဵျပုျပငံထိနံဵသိမံဵေဆာငံရး ံဴိုငံ  

  ေရဵအ း ံ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာနရဲ  ဴ  ငံျပခ့ ံအေပ်မ္ာ "UWSA  

  "ဝ"အဖးဲ ဴဴ ္ငံဴညိှဴှိုငံဵေပဵဖုိ ဴ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵေ ာံမရ္ငံသုိ ဴ အေြ ာငံဵြ ာဵခဲဴ ာ ုိ  

  ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 

  ( င) (၁၇-၇-၂၀၁၈) (လဳု/ ညံ)အစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖ ံခ့ ံ။ (၁၇-၇-၂၀၁၈)ရ ံ  

  ေန ဴ လဳုျခုဳေရဵ၊  ညံွငိမံေအဵခ့မံဵေရဵဴ္ငဴံ  ရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵေ ာံမ ီ  

  အစညံဵအေဝဵအမ္ ံစဲံ (၁၀/ ၂၀၁၈)ရဲ  ဴ ဆုဳဵျဖ ံခ့ ံမ့ာဵမ္ာ ဒီလမံဵနဲ  ဴ 

  ပ ံသ ံွပီဵ ပါဝငံလာခဲဴပါ ယံ။ အဴဲေ ာဴ "ဝ'အထူဵေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ  

  (၁၇၁)မ္ လမံဵ ဳ ာဵမ့ာဵ ဴိုငံငဳေ ာံအစိုဵရသိုအဴပံဴ္ဳမှု ို ေ ာံမ ီမ္မူ  

  အာဵျဖငံဴ သေဘာ ူ ဲဴအ း ံေြ ာငံဴမိုလုိဴ ဴ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန   

  လ ံခဳွပီဵ နယံစပံေရဵရာဝနံှ ီဵဌာနနဲ  ဴ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန ုိမဴ္  

  ဆ ံလ ံ ာဝနံယူ ထိနံဵသိမံဵေဆာငံရး ံသးာဵဖို ဴ  စံခ့ ံ၊ ဒု ိယ  

  အခ့ ံ ေ ာဴ ၎ငံဵ ိုညဴှိ ှဴိုငံဵလာ ဲဴ  ့နံ ိစ္စရပံမ့ာဵအေပ် ရ္မံဵျပညံနယံ  

  အစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ျပနံလညံစိစစံအ ညံျပု ငံျပရနံ အ း ံ ဆုဳဵျဖ ံခဲဴပါ ယံ။ 

  ( စ) အဴဲဒီေပ်မ္ာမူ ညံွပီဵေ ာဴ ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာနသညံ လမံဵ ဳ ာဵ  

  မ့ာဵ လွှဲေျပာငံဵလ ံခဳေရဵအဖးဲ  ုိဴလညံဵ (၁၂-၈-၂၀၁၈) မ္ာ ဖးဲ စဴညံဵ ာဝနံေပဵ  

  အပံခဲဴပါ ယံ။ 

  (ဆ) ဒီေပ်မ္ာမူ ညံွပီဵေ ာဴ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရဲဴ  ဴေဆာငံရး ံခ့ ံ ေ ာဴ (၂၇- 

  ၉-၂၀၁၈)ရ ံေနမဴ္ာ လွှဲေျပာငံဵလ ံခဳဴိုငံေရဵေဆာငံရး ံဖို ဴို  ျွနံေ ာံ ုိ ဴ 

  မိုငံဵဆ ံခဵုိငံစီမဳခနံခဴးဲေရဵေ ာံမ ီ ို စီမဳေစခဲဴပါ ယံ။ အဴဲလုိလွှဲေျပာငံဵ  

  လ ံခဳမှုေဆာငံရး ံရာမ္ာလညံဵ လ ံမ္ ံေရဵထုိဵြ မညဴံ "ရ္ငံဵလငံဵ ဲဴ  

  လွှဲေျပာငံဵလ ံခဳမှုမ္ ံ မံဵ ပုဳစဳ" ိုလညံဵ ခဵုိငံစီမဳခနံခဴးဲေရဵေ ာံမ ီ   

   စံဆငဴံ ှ ို ငံေပဵပိုအဴေြ ာငံဵြ ာဵခဲဴပါ ယံ။ အဴဲဒီေပ်မ္ာ မူ ညံွပီဵ  

  ေ ာဴ အေြ ာငံဵျပနံလာမှုမ့ာဵလညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ 
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  (ဇ)  ျွနံေ ာံ ို ဴ "ဝ"အထူဵေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ(၁၇၁)  လမံဵ၊  ဳ ာဵမ့ာဵ  

  လွှဲေျပာငံဵေပဵျခငံဵအ း ံ ဴ္စံဘ ံလုိ ံနာရမညံဴ သေဘာ ူညီခ့ ံမ္ာ  

  ေ ာငံဵဆိုခ့ ံ ၁၀ ခ့ ံပါရိ္ ဲဴ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာ ုိ မုိငံဵဆ ံခဵုိငံ  

  စီမဳခနံခဴးဲေရဵေ ာံမ ီ ို အေြ ာငံဵြ ာဵလာခဲဴပါ ယံ။ အဴဲဒီအေြ ာငံဵြ ာဵ  

  စာမ္ာ ပါဝငံလာ ဲဴ အခ့ ံေ း ေ ာဴ - 

   (၁) လမံဵေဖာ ံလုပံရနံျဖစံေပ်လာပုဳအေြ ာငံဵရငံဵ။ 

   (၂) လမံဵပိုငံဵမ့ာဵ။ 

   (၃) လမံဵစီမဳခနံခဴးဲမှုဴ္ငဴံလမံဵေြ ဵေ ာ ံခဳျခငံဵ။ 

   (၄) လမံဵျပုျပငံထိနံဵသိမံဵျခငံဵ။              

   (၅) လမံဵပိုငံဵမ့ာဵအာဵလဳုဵအာဵ ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵဴိုငံရနံ  

   လွှဲေျပာငံဵရျခငံဵ၏ အေျခခဳအေြ ာငံဵရငံဵ။ 

    (၆) ဴိုငံငဳေ ာံသို ဴ လမံဵပိုငံဵမ့ာဵ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵေရဵ  ာဝနံလွှဲအပံ  

   ေပဵွပီဵေနာ ံ ဴ္စံဘ ံလုိ ံနာရမညဴံ သေဘာ ူညီခ့ ံမ့ာဵ အဓိ   

   ေ ာငံဵထာဵ ဲဴ(၁၀ခ့ ံ) ျဖစံပါ ယံ။  

    (၇) လမံဵပိုငံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံ၍ သ ံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵ၏ မ္ ံ မံဵမ့ာဵ  

   စာရငံဵဆုိွပီဵေ ာဴ (ခဵိုငံစီ/ခနံေဴ ာံမ ီ၏ ၁၀-၁၀-၂၀၁၈စာ)  ို  

   ပူဵ းဲွ ပီဵ စာေပဵပိုလဴာပါ ယံ ။ 

  (ဈ) အဴဲဒီေပဵပိုလဴာ ဲဴ စာေပ်မူ ညံွပီဵေ ာဴ ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဟဴာ (၉-၁၁- 

  ၂၀၁၈)မ္ာ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ဴဵ ုဳဵ ို ဆ ံလ ံ ငံျပခဴဲပါ ယံ။ 

  (ည) (၁၁-၁၁-၂၀၁၈)မ္ာေ ာဴ "ဝ"အထူဵေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ(၁၇၁)  ပံမဟာ  

  ဴိုငံငဳေရဵမ္ူဵဦဵအာဵဖူ ဦဵစီဵ ဲဴ အဖးဲ  ဴ ၈ ဦဵဟာ မိုငံဵဆ ံခဵုိငံစီမဳခနံခဴးဲမှု  

  ေ ာံမ ီ ဥ ္က ဋ္ဌ ဦဵစီဵ ဲအဴဖးဲ  ဴို မိုငံဵဆ ံွမို မ္ဴာလာေရာ ံေ းဆဴုဳခဲဴပါ ယံ။  

  လွှဲေျပာငံဵလ ံခဳေရဵ ညှိဴှိုငံဵေနစဲံ ာလအ းငံဵ ပိုမုိပ့ ံစီဵလာေသာ  

  လမံဵအာဵ ျပုျပငံရနံလုိအပံ ဲအဴေြ ာငံဵ၊ လမံဵ ို ယာယီျပုျပငံေပဵဖုိ ဴ 

  ေွှနံြ ာဵစာထု ံေပဵဖိုအဴေြ ာငံဵ၊ေ ့ာ ံထု ံလုပံခးငံဴဴ္ငဴံ ေျမလး ံေျမဵိုငံဵ  

  ေ ာငံယာမ့ာဵ၊ ဴုိငံငဳသာဵစိစစံေရဵ ဒံျပာဵ ိစ္စရပံမ့ာဵ ို  ေဆးဵေဴးဵခဲဴ ာ  

  ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ 
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   ( ဋ) အဴဲဒီအျပငံ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) မ္ာလညံဵ ထပံမဳလာေရာ ံ ေ းဆဴုဳေဆးဵေဴးဵ  

  ပါ ယံ။ "ဝ"အထူဵေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ(၁၇၁) ျပငံပဆ ံဆဳေရဵ ာဝနံခဳ  

  ဦဵဆမံေလာ ေခါငံဵေဆာငံ ဲဴ အဖးဲ  ဴ ၅ ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

   ိုယံစာဵလ္ယံဴ္ငံဴ မုိငံဵဆ ံခဵုိငံစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီ ဥ ္က ဋ္ဌ ဦဵစီဵသညံဴအဖးဲ  ုိဴ  

  မိုငံဵဆ ံွမို ဴးငံ လာေရာ ံေ းဆဴုဳျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ လမံဵလွှဲေျပာငံဵေပဵေရဵ  

  အ း ံ အေထးအထူဵေ ာငံဵဆိုျခငံဵ မျပုေ ာဴဘ ဲယခငံ(၆-၅-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ 

  ေ းဆဴုဳေဆးဵေဴးဵစဲံ  ေ ာငံဵဆိုထာဵ ဲဴအခ့ ံေ းနဲပဴဲ ေဆာငံရး ံသးာဵမညံ  

  ျဖစံေြ ာငံဵဴ္ငံဴ လွှဲေျပာငံဵမှု ုိလညံဵ ရ ံသ ္တ  စံပါ ံ သိုမဴဟု ံ ၁၀ ရ ံ  

  အ းငံဵမ္ာ ေဆာငံရး ံေပဵေစလုိေြ ာငံဵ ို ေဆးဵေဴးဵခဲဴြ  ာ ုိ ေ း ရိ္ဴရ  

  ပါ ယံ။ 

  ( ဌ) (၂၇-၁၁-၂၀၁၈)ရ ံေနမဴ္ာ  ့ငံဵပျပုလုပံ ဲလဳုဴျခုဳေရဵ၊  ညံွငိမံေအဵခ့မံဵ  

  ေရဵဴ္ငံဴ  ရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵေရဵ ေ ာံမ ီအစညံဵအေဝဵအမ္ ံစဲံ (၁၅/၂၀၁၈)  

  မ္ာ “ဝ”အဖးဲ  ဴေပဵလာ ဲဴ ဴ္စံဘ ံသေဘာ ူညီခ့ ံ (ေ ာငံဵဆို ခ့ ံ  

  ၁၀ ခ့ ံပါ) ာနဲ  ဴ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴမ္ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ ဴဵ ုဳဵသို ဴ 

  ေနာ ံဆုဳဵအေျခအေန ို  ငံျပထာဵွပီဵျဖစံ ဲေဴြ ာငံဴမလုိ ဴ  ငံျပမှုအာဵ  

  ေဆးဵေဴးဵမှု ုိ မျပုေ ာဴဘဲနဲ  ဴရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရဲဴ  ဴ ငံျပမှု ုိ မ္ ံ မံဵ  

   ငံထာဵခဲဴပါ ယံ။ 

  ( ဍ) ေနာ ံဆုဳဵှ ိုဵပမံဵေဆာငံရး ံမှု ေ ာဴ  ျွနံေ ာံ ို ဴ(၃၀-၁၁-၂၀၁၈) ေဒသ  

  ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ ိစ္စရပံမ့ာဵအ း ံ မုိငံဵဆ ံွမို  ုိဴေရာ ံရိ္ြ  ဲဴ လမံဵပနံဵ  

  ဆ ံသးယံေရဵဝနံှ ီဵ၊ စညံပငံသာယာေရဵဝနံှ ီဵဴ္ငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ အစိုဵရ  

  အဖးဲ  ဴ အ းငံဵေရဵမ္ူဵ ိုဟဴာ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵဒါဝိဒံ၊  

  ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ) လမံဵဦဵစီဵဌာနေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ၊ မိုငံဵဆ ံ  

  ခဵုိငံစီမဳခနံခဴးဲမှုေ ာံမ ီအဖးဲ ဝဴငံမ့ာဵဴ္ငဴံအ ူ မုိငံဵဆ ံွမို မဴ္ာ  "ဝ"အထူဵ  

  ေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ(၁၇၁)ဴိုငံငဳေရဵမ္ူဵဦဵအာဵဖူ ဦဵစီဵ ဲအဴဖးဲ (ဴ၁၀ဦဵ)နဲ  ဴေ းဆဳုဴ  

  ေဆးဵေဴးဵခဲဴပါ ယံ။ အဴဲလုိေ းဆဴုဳေဆးဵေဴးဵရာမ္ာ ၎ငံဵ ိုေဴဆးဵေဴးဵခဲဴ ဲဴ အခ့ ံ  

  မ့ာဵ ို  ငံျပလုိပါ ယံ- 

  (၁) ပထမအခ့ ံ ေ ာဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵအပံမညဴံလမံဵမ့ာဵသညံ ၁၉၉၈ ခုဴ္စံမ္စ၍  

    စစံေဒသ(၁၇၁)အေနနဲ  ဴ ၎ငံဵ ိုရဲဴ  ဴ အစီအစဲံျဖငဴံ ေဖာ ံလုပံထိနံဵသိမံဵခဲဴျခငံဵ  
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  ျဖစံွပီဵပဴဳပိုဵမှုဴ္ငံဴ စာရး ံစာ မံဵ  စံစုဳ စရံာလညံဵ မရိ္ခဲဴ ဲဴအေြ ာငံဵ  

  ေျပာြ ာဵပါ ယံ။ 

  (၂) ဒု ိယအခ့ ံ ေ ာဴ မိုငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံလမံဵ ို ရ္မံဵျပညံနယံရိ္  

   ိုငံဵရငံဵသာဵ ျပညံသူမ့ာဵသို ဴ လ ံေဆာငံအျဖစံ ေပဵအပံပါေြ ာငံဵ၊  

  ဴိုငံငဳေ ာံ  လမံဵလုပံငနံဵမ့ာဵစ ငံသညံဴ္ငံဴ လမံဵအသုဳဵျပုခေ ာ ံခဳျခငံဵ  

  မျပုေ ာဴပါေြ ာငံဵ ေဆးဵေဴးဵပါ ယံ။ 

  (၃)   ိယအခ့ ံ ေ ာဴ အဆိုျပု ဴ္စံဘ ံသေဘာ ူညီခ့ ံမ္ာ အခ့ ံ ၁၀  

  ခ့ ံ ေ ာငံဵဆိုရျခငံဵမ္ာလညံဵ ၎ငံဵ ို ဴ အစီအစဲံနဲ  ဴ လမံဵ ိုေဖာ ံလုပံ/  

  ထိနံဵသိမံဵခဴဲရာမ္ာ အခ ံအခဲြ ုဳေ းရဴမှုမ့ာဵ ပငံပနံဵဆငံဵရဲမှုမ့ာဵ၊ ေငးေြ ဵ  

  စို ံထု ံမှုမ့ာဵ ို ဴိုငံငဳေ ာံ  သိေစလုိ၍သာျဖစံေြ ာငံဵ ေဆးဵေဴးဵခဴဲပါ  

   ယံ။ 

  (၄) ထုိအဴျပငံလမံဵလွှဲေျပာငံဵမှု ို စာခ့ုပံစာ မံဵျဖငဴံ လ ံမ္ ံေရဵထုိဵျခငံဵ မျပု  

  ေစလုိပါေြ ာငံဵ။  

  (၅) အပံဴ္ဳမညဴံအထဲမ္ ဝမံဟုနံ- မိုငံဵယးနံဵ (ယုဳပနံဵ)- ပိနံဵခမံဵလမံဵ ိုလညံဵ  

  ဴိုငံငဳေ ာံအစိုဵရမ္ ဦဵစာဵေပဵလုပံငနံဵအျဖစံ စီစဲံေဆာငံရး ံ ျပုျပငံေပဵ  

  ေစလုိေြ ာငံဵ။ 

  (၆) မိုငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံလမံဵအာဵ မုိဵမ ့မီအျမနံဆဳုဵ ျပုျပငံေပဵေစလုိ  

  ေြ ာငံဵ၊ ယခုျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံှ ီဵ ငံျပ ဲဴ မုိငံဵဆ ံ-  

   ာခ့ီလိ ံလမံဵ ျဖစံပါ ယံ။  

  (၇) ဴိုငံငဳသာဵစိစစံေရဵ  ဒံျပာဵမ့ာဵ အသစံျပနံလညံျပုလုပံေပဵမညံဆိုပါ   

  ေဆာငံရး ံေပဵေစလုိသညံဴ အခ့ ံမ့ာဵဴ္ငံဴ ေနာ ံဆဳုဵအခ့ ံ ေ ာဴ 

  (၈)  "ဝ"အထူဵေဒသ၏ လုိအပံခ့ ံမ့ာဵ ိုလညံဵ ျဖညံဴဆညံဵေပဵွပီဵ အထူဵေဒသ  

  (၂)မ္ာရိ္ ဲဴ  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေပါငံဵစုဳ ို ြ ညဴံဵှုေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵေစလုိပါ  

  ေြ ာငံဵ ေဆးဵေဴးဵခဴဲပါ ယံ။ 

 လ ံရိ္မ္ာသဘာဝအ ာဵအဆီဵျဖစံ ဲသဴဳလးငံျမစံ ိုျဖ ံေ ့ာံွပီဵေ ာဴ ရ္မံဵျပညံနယံ 

ေ ာငံပိုငံဵနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ) ို ဴို ဆ ံသးယံေပဵထာဵ ာ ေ ာဴ မိ ္ထ ီလာ- 

ေ ာငံှ ီဵ-  ့ိုငံဵ ု-ဳ  ာခ့ီလိ ံ (NH27/ AH2) ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵ  စံခု ညံဵ 

ရိ္ေနပါေသဵ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံမလုိ ဴ လမံဵမှ ီဵအသစံ စံခုထပံမဳလုိအပံေန ဲဴ အေနအထာဵ 
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ျဖစံပါ ယံ။  Road Network Corridor Plan အရ  နမဴံစနံ- မိုဵနဲ- မိုငံဵ ုဳ- မိုငံဵဆ ံ- 

မိုငံဵခု ံ- မိုငံဵျဖ ံ NH23 လမံဵေပ်မ္ာရိ္ ဲဴ မုိငံဵဆ ံွမို ဴေနွပီဵေ ာဴ  ာခ့ီလိ ံွမို ဴို 

ေဖာ ံလုပံသိမံဵသးငံဵဴိုငံပါ  မူလရိ္ခဲဴွပီဵျဖစံ ဲဴ လမံဵမှ ီဵဴ္ငံဴအွပိုငံ အရ္ညံ ၃၂၀ မိုငံရိ္ ဲဴ 

ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵ အသစံ စံခု ထပံမဳေပ်ေပါ ံရရိ္မ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ လ ံရိ္ 

ေ ာငံှ ီဵ-  ့ိုငံဵ ုဳ-  ာခ့ီလိ ံလမံဵ (NH27 ၃၇၅ မုိငံ ၅ ဖာလဳု) ထ ံ  ၅၅ မုိငံ ၅ ဖာလဳု 

ပိုမို ိုေ ာငံဵပါမယံ။ ခရီဵသးာဵခ့ိနံနာရီမ့ာဵစးာ ပုိမိုေလ့ာဴနညံဵေစပါမယံ။ စ ံသုဳဵဆီဴ္ငံဴ 

ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵစရိ ံမ့ာဵစးာ သ ံသာေစွပီဵေ ာဴ  ုနံစညံစီဵဆငံဵမှု ျမနံဆနံေခ့ာေမး  ဴ

ေစ ဲဴ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵ စံခု ျဖစံပါ ယံ။  

  ထုိအဴျပငံ သ ံ မံဵ ၄၄ ဴ္စံြ ာျမငဴံလာွပီဵေ ာဴ  နံခ့ိနံ ၂၄  နံသာျဖ ံသနံဵ 

ခးငံဴျပုဴိုငံ ဲဴ သဳလးငံျမစံ ူဵ ဳ ာဵ( ာေ ာံ)  နံခ့ိနံ ၁၆ နံသာျဖ ံသနံဵခးငံဴျပုဴုိငံ ဲဴ 

သဳလးငံျမစံ ူဵ ဳ ာဵ( ာဆနံဵ) ို ဴိုလညံဵ ျပညံေထာငံစုဘဏ္ဍာရနံပုဳေငး ေ ာငံဵခဳ၍ ၇၅ 

 နံျဖ ံသနံဵဴုိငံေသာ  ဳ ာဵမ့ာဵအျဖစံ ညံေဆာ ံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ စ ငံေနွပီျဖစံပါ 

 ယံ။  ာဆနံဵွမို နဴဲ မုိဴငံဵ ုဳွ မိုအဴြ ာဵ  ့နံရိ္ေန ဲဴ ၉ မုိငံေ ့ာံ ို   ္တ ရာခငံဵျခငံဵ၊ ေပ 

၆၀၀၀ ေ ့ာံျမငံဴမာဵ ဲဴ လးယံပး ံေ ာငံေြ ာအပိုငံဵမ္ာ ၁မုိငံခးဲခနံ ဴ ေ ့ာ ံေ ာငံမိုငံဵခးဲ 

လမံဵခ့ဲ ျဴခငံဵ ိုလညံဵ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဴ္စံမ္ာ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံ ဴဲ 

ေြ ာငံဴမလုိ ဴ အသစံေပ်ေပါ ံလာေ ာဴမညံဴ ျပညံေထာငံစုလမံဵမှ ီဵအ း ံ မ့ာဵစးာ 

အေထာ ံအ ူရရိ္ေနွပီ ျဖစံပါ ယံ။ 

 လ ံရိ္လမံဵအူေြ ာငံဵအရ မိုငံဵဆ ံ- ာခ့ီလိ ံလမံဵသညံ ၉၆.၁ ီလုိမီ ာ( ၆၀ / 

မိုငံ)ခန ဴံရ္ညံလ့ာဵွပီဵ  

  (၁)   ္တ ရာလမံဵ ၉.၇  ီလုိမီ ာ၊  

  (၂) ေ ့ာ ံလမံဵ ၅၆.၄  ီလုိမီ ာ၊  

  (၃) အမာခဳလမံဵ ၂၂.၇  ီလုိမီ ာ၊ 

  (၄) ေျမသာဵလမံဵ ၇.၃  ီလုိမီ ာ၊ 

  (၅) ေပ ၁၈၀ အထ ံ  ဳ ာဵ ၁ စငံဵ၊ 

  (၆) ေပ ၁၀၀ မ ္၁၈၀ အြ ာဵ  ဳ ာဵ ၂ စငံဵ၊ 

  (၇) ေပ ၅၀ မ ္၁၀၀ အြ ာဵ ဳ ာဵ ၃ စငံဵ၊ 

  (၈) ေပ ၅၀ ေအာ ံ ဳ ာဵ ၁၅ စငံဵ၊ 
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  (၉) ေရ ပနံဴ္ငံဴ Box Culvert ၁၀၃ စငံဵ၊ စုစုေပါငံဵ  ဳ ာဵဴ္ငဴံ ေရ ပနံ ၁၂၄ စငံဵ  

  ပါဝငံပါ ယံ။ 

 လမံဵလွှဲေျပာငံဵေပဵရနံ ေယဘုယ့အာဵျဖငံဴသေဘာ ူညီမှုရရိ္ခဲဴစဲံ ပငံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အေရ္ ပဴိုငံဵလမံဵဦဵစီဵဌာနအေနနဲ ဴပဏာမအခ့ ံအလ ံေ ာ ံယူေလဴလာျခငံဵ၊ ေဆာငံရး ံ 

ရမညဴံ လုပံငနံဵမ့ာဵလ့ာထာဵခ့မ္ ံျခငံဵ၊ ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရး ံရမညဴံ လုပံငနံဵမ့ာဵ 

သ ံမ္ ံျခငံဵ ို ဴို ေဆာငံရး ံထာဵခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ယခုအခါမ္ာ လ ံဵိုအခ့ိနံမ္ာ 

ေဆာ ံလုပံေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ လမံဵဦဵစီဵဌာန၊ ေနျပညံေ ာံ ေနွပီဵေ ာဴ လမံဵပုဳထု ံအဖးဲ  ဴ

ေရာ ံရိ္ွပီဵေ ာဴ  ိုငံဵ ာျခငံဵေဆာငံရး ံေနွပီျဖစံပါ ယံ။ ဆ ံလ ံ၍ ပုဳထု ံျခငံဵ၊ 

 း ံခ့ ံစီမဳျခငံဵ၊ ရနံပုဳေငး ငံျပေ ာငံဵခဳျခငံဵ၊ အေရဵှ ီဵဦဵစာဵေပဵအလုိ ံ လုပံငနံဵမ့ာဵ 

စ ငံျခငံဵ ို ဴို ေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေရဵဆးဲအ ညံျပုွပီဵျဖစံ ဲ ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခုဴ္စံဘဏ္ဍာရနံပုဳေငးမ္ာ ပါဝငံျခငံဵမရိ္ေသာံလညံဵ ရနံပုဳေငးခးငဴံျပုရရိ္ေရဵ ှ ိုဵပမံဵေဆာငံရး ံ 

သးာဵွပီဵေ ာဴ ၂၀၁၉ ခုဴ္စံ၊ မိုဵရာသီမ္ာ လမံဵပနံဵဆ ံသးယံေရဵ ျပ ံေ ာ ံျခငံဵမရိ္ေစေရဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ို ဦဵစာဵေပဵွပီဵ ေဆာငံရး ံသးာဵရနံ လ့ာထာဵစီမဳထာဵရိ္ပါ ယံ။ 

  ေနာ ံဆုဳဵ ငံျပလုိ ာ ေ ာဴ "ဝ"အထူဵေဒသ(၂)၊ စစံေဒသ(၁၇၁)မ ္ ေဖာ ံလုပံ 

ထိနံဵသိမံဵခဴဲွပီဵ ယခုအခါမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံရိ္  ိုငံဵရငံဵသာဵျပညံသူမ့ာဵသို ဴလ ံေဆာငံအျဖစံ 

လွှဲေျပာငံဵေပဵအပံလာ ဲဴ  မုိငံဵဆ ံ-  ာခ့ီလိ ံလမံဵအာဵ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵ အခ့ိုဵညီ 

မျှေ စးာ ဖးဳ ဴွဖိုဵ ိုဵ  ံလာေစေရဵ၊  နယံစပံ ုနံသးယံမှုအ း ံ အေထာ ံအ ူျဖစံေစေရဵ၊ 

စီမဳလ့ာထာဵ ဲဴ အမ့ိုဵသာဵလမံဵ းနံရ ံ အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံဴိုငံေရဵ ိုအဴ း ံ 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံ းငံလညံဵ ရနံပုဳေငးမ့ာဵ ဆ ံလ ံ ငံျပေ ာငံဵခဳွပီဵေ ာဴ 

 ညံေဆာ ံစီမဳခနံခဴးဲသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပေျဖြ ာဵ အပံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ဆ ံလ ံွပီဵ နမ္မ ူွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ္ ေဒ်နနံဵစဳဟးမံ  

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵဖို ဴျဖစံပါ ယံ။ 

ေဒ်နနံဵစဳဟးမံ၊ နမ္မ ူွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)။   ဒီ ေန ဴ(၁၈.၁၂.၂၀၁၈)ရ ံေန ဴ

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ို  ံေရာ ံ 

လာြ ပါ ဴဲ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌဴ္ငံဴ  း ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵ၊ ရ္မံ ျဵပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငဴံ  း ရ္မံ ျဵပညံနယံအစုိဵရအဖးဲဝဴငံ ဝနံှ ီဵမ့ာဵ၊   ံေရာ ံ 

ေလဴလာသူဧညံဴသညံေ ာံမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵဴ္ငဴံ ျပညဴံစုဳြ ပါေစရ္ငံ။  
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 ျွနံမ ေ ာဴ နမ္မ ူွ မို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂)မ ္ ေဒ်နနံဵစဳဟးမံ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံမေမဵျမနံဵမယံဴ ေမဵခးနံဵ ေ ာဴ မုဳဵရငံေရေလ္ာငံ မဳဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵေ ာဴ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵေမဵျမနံဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

မုဳဵရငံေရေလ္ာငံ မဳဟာ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပုိငံဵ)၊ ေ ့ာ ံမဲခဵုိငံ၊ နမ္မ ူွမို နဴယံ၊ 

မုဳဵရငံဵေ ့ဵရးာရဲ  ဴ အေရ္ ေဴ ာငံဘ ံ (၃) မိုငံ အ းာမ္ာ ညံရိ္ွပီဵေ ာဴ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ 

ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ စ ငံ ညံေဆာ ံွပီဵ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာေရဵဴ္စံမ္ာ  ညံေဆာ ံ 

ွပီဵစီဵခဲဴ ဲဴ  ူဵေျမာငံဵမှ ီဵအရ္ညံ (၂) မိုငံ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵမ့ာဵအရ္ညံ (၁၅) မိုငံဴ္ငဴံ 

 ူဵေျမာငံဵအေဆာ ံအဦ (၁၄၁) ခုရိ္သညံဴ ေျမသာဵ မဳ  စံခုျဖစံပါ ယံ။ Main Canal 

Heavy Cutting မ္ာ အလ့ာဵ ၃၁၀၀ ေပရိ္ွပီဵ ဆညံေရေပဵေဝဴိုငံသညဴံ အ ့ိုဵျပုဧရိယာမ္ာ 

၁၇၃၀ဧ ရိ္ပါ ယံ။ ေရအာဵလျှေပံစစံ ၁၂၅  ီလုိဝပံ ၂ လဳုဵ ပံဆငံအငံအာဵျဖငဴံ ဴ္စံစဲံ 

ပ့မံဵမျှေ လျှေပံစစံဓာ ံအာဵ ၂.၂  ီလုိဝပံ နာရီသနံဵေပါငံဵ ထု ံလုပံ ာ မဳုဵရငံေ ့ဵရးာအုပံစု 

ဝိနံဵနနံေ ့ဵရးာအုပံစုအပါအဝငံ မနံဆာလဳုေ ့ဵရးာအုပံစုရိ္ နာဵလငံဵေ ့ဵရးာဴ္ငံဴ ေဟာံနာဵ 

ေ ့ဵရးာရိ္ ျပညံသူမ့ာဵအာဵ အ ့ိုဵျပုလ့ ံရိ္ပါ ယံ။  

ပ့မံဵမျှေအာဵျဖငဴံ ၂ ဴ္စံ သိုမဴဟု ံ ၃ ဴ္စံ စံှ ိမံ မိုဵရာသီ ာလ မိုဵမ့ာဵသညဴံ အခ့ိနံမ္ာ 

ေ ာငံ ုနံဵမ္ေျမသာဵအိ ့ွပီဵ စိမံဴေရမ့ာဵထး ံ၍ ေျမွပို ့ ာ ေျမာငံဵပိ ံဆိုထိဴခို ံမှုမ့ာဵ 

ျဖစံေပ်ျခငံဵရိ္သညံ ို ေ း ရိ္ဴခဲဴရပါ ယံ။ ၁.၉.၂၀၁၈ ရ ံေနမဴ္ာ မိုဵေရခ့ိနံ ၃.၂၄ လ ံမျဖငဴံ 

ရ ံြ ာရ္ညံ မုိဵရာသးနံဵမှုျဖငဴံ ပငံမေရေပဵေျမာငံဵ ေပ ိုငံ (၂+၂၅၀) ေပဴ္ငံဴ (၃+၁၀၀) 

ေပအြ ာဵ Heavy Cutting အပိုငံဵမ္ာ ေျမွပို ့ျခငံဵ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ (၄) (RD-1 

+500)  ေပ မ ္ (RD- 3 +500 ေပအထိ) ေပ ၂၀၀၀ ခနံ ဴေ ာငံေျမွပို ့၍ ေျမာငံဵေဘာငံ 

ပ့ ံစီဵျခငံဵ၊  ူဵေျမာငံဵအ းငံဵ သဲဴုနံဵမ့ာဵပိုခဴ့ျခငံဵ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၁)ဴ္ငံဴ လ ံ ဳ 

ေျမာငံဵခးဲ (၁၊ ၂၊ ၃) ပ့ ံစီဵမှု ိုမဴ္ာ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၁)မ္ ေျမာငံဵေဘာငံထိခို ံမှု 

အမ့ာဵဆုဳဵျဖစံွပီဵ ဖုိေဴျမအပိုငံဵ၌ ေ ာငံ ့ေရ ို ံစာဵွပို ့ျခငံဵမ့ာဵ ျဖစံေပ်ခဲဴပါ ယံ။ 

လာဵဵှိုဵခဵုိငံ၊ လာဵဵှိုဵွမို ရိ္ဴ ဆညံေျမာငံဵဴ္ငဴံ ေရအသုဳဵခ့မှု စီမဳခနံခဴးဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 

ွမို ျဴပဵဳုဵမ္ာလညံဵ အခ့ိနံဴ္ငံဴ စံေျပဵညီ ေ ာငံသူမ့ာဵ မိုဵစပါဵေအာငံေျမ အျမနံဆဳုဵျပနံလညံ 

ရရိ္ွပီဵ ပ့ ံစီဵဆုဳဵ ှဵုဳဵမှုမျဖစံေပ်ေစရနံ ှ ိုဵစာဵေဆာငံရး ံေပဵခဴဲသညံ ုိလညံဵ ျပညံသူမ့ာဵ 

 ိုယံစာဵ အထူဵေ ့ဵဇူဵ ငံရိ္ရပါ ယံ။ သိုပဴါေသာံလညံဵ ပ့ ံစီဵမှုမ့ာဵ စနစံ  ့ျပနံလညံ 

ျပုျပငံ ညံေဆာ ံရနံ လုပံငနံဵမ့ာဵစးာ ့နံ ရိ္ေနပါေသဵ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ယငံဵပ့ ံစီဵ 

သးာဵေသာ ပငံမေရေပဵေျမာငံဵအာဵ ဒီဇုိငံဵပုဳစဳ ့ ေ ့ာ ံစီျခငံဵဴ္ငံဴ  းနံ ရစံေျမာငံဵဖုဳဵမ့ာဵ 

ျပုလုပံျခငံဵ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ (၄)အာဵ ေျမာငံဵေဘာငံပုဳစဳ ့ ေျမှ ီဵလုပံငနံဵ 
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ေဆာငံရး ံျခငံဵဴ္ငဴံ ေ ့ာ ံလုိငံနငံစီျခငံဵ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၁)ဴ္ငံဴ လ ံ ဳေျမာငံဵခးဲ 

(၁၊ ၂၊ ၃) ိုအဴာဵ  ူဵေျမာငံဵဒီဇုိငံဵပုဳစဳ ့ ေျမှ ီဵလုပံငနံဵ စနစံ  ့ ေဆာငံရး ံရနံ လုိအပံ 

ေနပါ ယံ။ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵေနာ ံ ့ွပီဵ စို ံပ့ိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵျဖငဴံသာ အသ ံေမးဵဝမံဵ 

ေ ့ာငံဵမှုျပုေနရ ဲဴ ျပညံသူမ့ာဵ၏ဘဝ ိုေထာ ံဵှု၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရမ္ ယငံဵလုပံငနံဵ 

မ့ာဵ ို သငံဴေလ့ာံေသာ ရနံပုဳေငးျဖငဴံ အျမနံဆုဳဵေဆာငံရး ံေပဵဴုိငံရနံ အစီအစဲံရိ္/ မရိ္ သိရိ္ 

လုိပါ၍ ျပညံသူလူထုမ့ာဵ  ုိယံစာဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေမဵျမနံဵအပံပါ ယံရင္ံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငံဴ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ  ေျဖြ ာဵေပဵဖုိ ဴ 

ျဖစံပါ ယံ။ 

  ဦဵစိုငံဵလဳုေ ့ာံ၊ စို ံပ့ိုဵေရဵ၊ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ။      အာဵလဳုဵ 

မ္ဂလာပါ။ ေလဵစာဵအပံပါေသာ  လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငံဴ  ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ၊ဴ 

ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံဴ္ငံဴ  း   ံေရာ ံလာြ  ဲဴ  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ၊ 

ေလဴလာသူမ့ာဵအာဵလဳုဵ မ္ဂလာအေပါငံဵနဲ ဴျပညံဴစုဳပါေစလုိ ဴ ဦဵစးာဴှု ံခးနံဵဆ ံသအပံပါ ယံ။ 

ဆ ံလ ံွပီဵ နမ္မ ူွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၂) မ္ ေဒ်နနံဵစဳဟးမံ ေမဵျမနံဵ ဲဴ ြ ယံပးငံဴျပ 

ေမဵခးနံဵအာဵ ဆ ံလ ံေျဖြ ာဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 နမ္မ ူွမို နဴယံ၊ မဳုဵရငံေ ့ဵရးာရဲ  ဴ အေရ္ ေဴ ာငံဘ ံ(၃)မိုငံခန ဴံအ းာမ္ာရိ္ ဲဴ မုဳဵရငံ 

ေရေလ္ာငံ မဳဟာ (၉/၂၀၁၈)လအ းငံဵ  (၁.၉.၂၀၁၈ ) ရ ံေနမဴ္ာ မုိဵေရခ့ိနံ ( ၃.၂၄ ) 

လ ံမျဖငံဴ ျပငံဵထနံစးာရးာသးနံဵခဲဴမှုဴ္ငံဴ ရ ံြ ာရ္ညံ မိုဵရးာသးနံဵခဲဴမှုေြ ာငဴံ ပငံမေရေပဵ 

 ူဵေျမာငံဵမှ ီဵေပ ိုငံ (၂+၂၅၀) ေပဴ္ငဴံ (၃ + ၁၀၀) ေပြ ာဵ ( Heavy Cutting )အပိုငံဵ၌ 

ေ ာငံေစာငံဵေျမမ့ာဵ ွပို ့ ာ ေရေပဵေျမာငံဵအဖုဳဵအေပ် းငံ ေျမသာဵထု ပ့မံဵမျှေ(၇)ေပခန ဴံ 

အထိဖုဳဵလွှမံဵသးာဵွပီဵ ေျမာငံဵဖုဳဵမ့ာဵ  ့ိုဵ ့ျခငံဵ၊ ေျမာငံဵေ ့ာ ံလုိငံနငံနဳရဳမ့ာဵ ွပို ့ 

ပ့ ံစီဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေရေပဵေျမာငံဵပိ ံဆိုမဴှုမ့ာဵ ျဖစံေပ်ခဲဴွပီဵ ဆညံေရေသာ ံနယံ စံခုလဳုဵ 

မိုဵစပါဵေအာငံေရ ျပညံဴဝစးာရရိ္ရနံ အခ ံအခဲမ့ာဵ ျဖစံေပ်ခဲဴပါ ယံ။ 

       ၎ငံဵအျပငံလ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၄)ေပ ိုငံ (၁+၅၀၀ )ေပမ္( ၃+ ၅၀၀) ေပထိ( Heavy 

Cutting )အပိုငံဵမ္ာလညံဵ ေပ(၂၀၀၀) ခန ဴံ ေ ာငံေျမွပို ့ွပီဵ ေျမာငံဵေဘာငံပ့ ံစီဵျခငံဵဴ္ငဴံ 

 ူဵေျမာငံဵေရစီဵေရလာ ပိ ံဆုိမဴှုမ့ာဵျဖစံေပ်ခဲဴပါ ယံ။ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၁)နဲ  ဴ

လ ံ  ဳေျမာငံဵခးဲ (၁၊ ၂၊ ၃)  ိုဟဴာလညံဵ ဖိုေဴျမမ့ာဵအပိုငံဵမ့ာဵ၌လညံဵ ေျမာငံဵေဘာငံထိခို ံ 

ပ့ ံစီဵမှုမ့ာဵ ျဖစံေပ်ခဲဴပါ ယံ။ 

 မိုဵရာသီအ းငံဵ ထိခို ံပ့ ံစီဵခဲဴ ဲဴ ပငံမေရေပဵ ူဵေျမာငံဵမှ ီဵ(Heavy Cutting)  

အပိုငံဵဒီဇုိငံဵ ပုဳစဳ ့ေျမှ ီဵလုပံငနံဵနဲ  ဴ  ေ ့ာ ံစီလုပံငနံဵဴ္ငံဴ  းနံ ရစံေျမာငံဵဖုဳဵမ့ာဵ 
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ျပုလုပံျခငံဵလုပံငနံဵ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၄) (Heavy Cutting)အပိုငံဵ  ူဵေျမာငံဵ 

ဒီဇုိငံဵပုဳစဳ ေျမှ ီဵလုပံငနံဵဴ္ငဴံ ေ ့ာ ံလုိငံနငံစီျခငံဵလုပံငနံဵ၊ လ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ(၁)ဴ္ငံဴ 

လ ံ ဳေျမာငံဵခးဲမ့ာဵ  ူဵေျမာငံဵဒီဇုိငံဵပုဳစဳ ့ ေျမှ ီဵလုပံငနံဵစသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ  

ေရရ္ညံခိုငံခဳဴေ ာငံဵမးနံေအာငံ မျဖစံမေနေဆာငံရး ံရနံလုိအပံွပီဵ ၎ငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ို 

သ ံမ္ ံ ဴဲ ဒီဇုိငံဵပုဳစဳ  ့ ျပုျပငံရနံအ း ံ စုစုေပါငံဵရနံပုဳေငး  ့ပံသနံဵေပါငံဵ 

(၄၇၅.၀၀၀) သနံဵ လုိအပံမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

  ဒါဴအျပငံ ျွနံေ ာံ ုိ ဴနမ္မ ူွမိုနဴယံ၊ ျပညံသူလဴွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ ေဒ်နနံဵခမံဵေအဵ 

 လညံဵ စို ံပ့ိုဵေရဵဴ္ငံဴ ေမးဵျမူေရဵဴ္ငဴံ ဆညံေျမာငံဵဝနံှ ီဵ၊ ဒု ိယဝနံှ ီဵထဳ သးာဵေရာ ံ 

ေ းဆဴုဳွပီဵ “မုဳဵရငံဆညံေရေပဵျမာငံဵမ္ာ ေ ာငံေျမွပို ့မှုေြ ာငဴံ ေျမာငံဵပိ ံဆိုမဴှုအာဵ 

အျမနံဆုဳဵ ူဵ ေဖာံ ေဆာငံရး ံေပဵေစလုိေြ ာငံဵ”  ငံျပေဆးဵေဴးဵခဲဴမှုအေပ်  ူဵေျမာငံဵမ့ာဵ 

အ းငံဵ သ၊ဲ ဴုနံဵ ဖယံရ္ာဵျခငံဵလုပံငနံဵ ေဆာငံရး ံေပဵမှုအေျခအေန ို အျမနံဆဳုဵျပနံလညံ 

 ငံျပရနံ ဆညံေျမာငံဵဵုဳဵခ့ုပံ ေနွပီဵေ ာဴ (၂၈.၉.၂၀၁၈) ရ ံစးဲပါစာအမ္ ံ- ၅၁၄၉ / 

၄၉၅ - လင-၂ (ရ္မံဵ/ ေျမာ ံ) ျဖငံဴ ေွှနံြ ာဵလာခဲဴပါ ယံ။ 

  ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ)၊ ဆညံေျမာငံဵဴ္ငဴံေရအသုဳဵခ့ ဦဵစီဵဌာနအေနနဲလဴညံဵ 

ေဒသခဳေ ာငံသူမ့ာဵရဲ  ဴ မိုဵစပါဵေအာငံ ေရေပဵေဝေနခ့ိနံျဖစံပါ၍ ေျမာငံဵဆဳုဵေျမာငံဵဖဳုဵမ္ 

ေျမာငံဵဖ့ာဵရ္ိ လယံေျမမ့ာဵအထိ ဆညံေရေရာ ံရိ္ေရဵဴ္ငဴံ ေ ာငံွပို ့မှုေြ ာငဴံ ေရေပဵ 

ေျမာငံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ လယံယာ ုနံထု ံလမံဵမ့ာဵ ပုိမိုဆိုဵရးာဵစးာ ဆ ံလ ံထိခို ံမှုမျဖစံ 

ေစေရဵ ိုအဴ း ံဆညံေရေသာ ံစနစံ  စံခုလဳုဵရဲ  ဴ အဓိ အေရဵပါ ဲဴေ ာငံေျမွပို ့ ဲဴ 

ေနရာျဖစံ ဲဴ  ူဵေျမာငံဵမှ ီဵ Heavy Cutting အပိုငံဵနဲ  ဴလ ံ ဳေျမာငံဵအမ္ ံ ( ၄) Heavy 

Cutting အပိုငံဵ ိုမဴ္ာ ေအာ ံေျခအ ့ယံ (၅)ေပ၊ အန ံ (၃.၅)ေပျဖငံဴ ဆညံေရ 

ေရာ ံရိ္ေရဵ (Open Channel) ျဖစံေအာငံ အေရဵေပ် ယာယီျပုျပငံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ 

မျဖစံမေန  နဦဵ ူဵေဖာံ ေဆာငံရး ံေပဵခဲဴရပါ ယံ။ 

  ဌာနမ္ ေ ာငံေျမွပို ့ခဲဴ ဲဴ (၉/၂၀၁၈)ရ ံအ းငံဵမ္ာဘဲ အခ့ိနံဴ္ငဴံ စံေျပဵညီ  

(လူအငံအာဵ+ စ ံအငံအာဵျဖငဴံ) အေရဵေပ်ခ့ ံခ့ငံဵ ေဆာငံရး ံေပဵခဲဴသျဖငဴံ မိုဵစပါဵ 

စို ံခငံဵမ့ာဵ ဆညံေရအခ ံအခဲမရိ္ရယူဴိုငံခဴဲွပီဵ ဒီဇုိငံဵပုဳစဳ ့ မျပုျပငံမီစပံြ ာဵ အဆိုပါ 

မျဖစံေန အေရဵေပ်ေဆာငံရး ံခဲဴသညဴံလုပံငနံဵမ့ာဵျဖစံသညံ ပငံမေရေပဵေျမာငံဵမှ ီဵဴ္ငဴံ 

လ ံ ဳေျမာငံဵ အမ္ ံ(၄) ျပုျပငံလုပံငနံဵအ း ံ ရနံပုဳေငး ့ပံ (၇၃.၈၀)သနံဵ ို မျဖစံမေန 

ဦဵစာဵေပဵ လုိအပံမ္ာျဖစံပါ ယံ။  
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     သိုျဴဖစံပါ၍ အဆိုပါ လုပံငနံဵ (၃) ခုလဳုဵ ိ ုအေ ာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရး ံမညံ 

ဆိုပါ  စုစုေပါငံဵရနံပုဳေငး ့ပံသနံဵေပါငံဵ ( ၄၇၅.၀၀၀ )သနံဵ လုိအပံမ္ာျဖစံွပီဵ အေရဵေပ် 

ယာယီျပုျပငံေပဵခဲဴရသညဴံ လုပံငနံဵအ း ံ ဦဵစာဵေပဵရနံပဳုေငးလုိအပံခ့ ံမ္ာ( ၇၃.၈၀၀ ) 

သနံဵျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငဴံ ဒီဇုိငံဵပုဳစဳ ့ျဖစံေအာငံ အွပီဵသ ံ ျပုျပငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

အ း ံ ရနံပဳုေငး  ့ပံ(၄၀၁.၂၀၀)သနံဵ ထပံမဳလုိအပံမညံျဖစံွပီဵ ျပညံနယံအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ 

လုပံငနံဵမ့ာဵအ း ံ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဲံအရ ထညံဴသးငံဵေ ာငံဵခဳသးာဵမညံ ျဖစံပါေြ ာငံဵ 

ဴ္ငံဴရနံပုဳေငးရရိ္မှုေပ်မ္ာ မူ ညံွပီဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ ို ဆ ံလ ံအေ ာငံအထညံေဖာံ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမညံျဖစံပါေြ ာငံဵ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵမ္ စံဆငဴံ ေလဵစာဵစးာ ျပနံလညံ 

ေျဖြ ာဵအပံပါ ယံ။  အာဵလဳုဵ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 

ဥ ္က ဋ္ဌ။  ယေနအဴ း ံ ြ ယံပးငံဴျပ ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵဴ္ငဴံ ေျဖြ ာဵျခငံဵ 

အစီအစဲံ ွပီဵဆုဳဵပါွပီ။ 

 ပံမေ ာံသာဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵ 

အစာဵထုိဵ၊ ေျပာငံဵလဲ၊ ျဖညံဴစး ံ ာဝနံေပဵအပံျခငံဵအာဵ လွှ ံေ ာံ၏ 

အ ညံျပုခ့ ံရယူျခငံဵ။ 

  ဥ ္က ဋ္ဌ။    အစီအစဲံ(၆)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ 

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံမ္ာ ေရဵရာေ ာံမ ီ(၁၀)ခု ုိ ဖးဲ စဴညံဵခဲဴရာ ေအာ ံပါ 

ေရဵရာေ ာံမ ီ(၆)ခ ု  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒ ၇၀ အရ ေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵအျဖစံ ေနရာ 

အစာဵထုိဵေျပာငံဵလဲ၊ ျဖညံဴစး ံ ာဝနံေပဵအပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  

 (၁) ဥပေဒျပုေရဵဆိုငံရာေ ာံမ ီ 

  ြ ညံဵ၂၆၁၉၀    (အစာဵ)         ြ ညံဵ၂၃၈၂၁ 

   ဗိုလံမ္ူဵ ေအာငံမ့ိုဵြ ညံ        ဒု ိယဗိုလံမ္ူဵှ ီဵ လှိုငံဵထးနံဵေအာငံ 

 (၂)  ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵအေရဵဆိုငံရာေ ာံမ ီ 

  ြ ညံဵ၂၈၄၇၄    (အစာဵ)        ြ ညံဵ၄၀၂၄၈ 

   ဗိုလံမ္ူဵ ေအာငံသူခိုငံ          ဗိုလံမ္ူဵေ ့ာံေ ့ာံဴိုငံ 
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 (၃) လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ စိစစံေရဵေ ာံမ ီ 

  ြ ညံဵ၂၃၈၂၁       (အစာဵ)        ြ ညံဵ ၅၃၈၈၇ 

ဒု ိယဗုိလံမ္ူဵှ ီဵလှိုငံဵထးနံဵေအာငံ              ဗုိလံှ ီဵထငံေ ့ာံ 

 (၄)  ိုငံြ ာဵစာမ့ာဵစိစစံေရဵေ ာံမ ီ 

  ြ ညံဵ ၃၁၆၅၆       (အစာဵ)          ြ ညံဵ ၄၀၀၄၆ 

  ဗိုလံှ ီဵျမငံဴထးနံဵဴိုငံ          ဗိုလံမ္ူဵျပညံဴွဖိုဵေအာငံ 

 (၅) ေ ာငံသူလယံသမာဵ၊ အလုပံသမာဵဴ္ငဴံလူငယံေရဵရာေ ာံမ ီ 

  ြ ညံဵ ၃၃၇၃၁       (အစာဵ)           ြ ညံဵ ၅၆၈၅၂ 

  ဗိုလံှ ီဵ ေ ဇာေအာငံ              ဗိုလံှ ီဵျပညံဴစုဳ ို ုိ 

  (၆) သယဳဇာ ဴ္ငဴံ သဘာဝပ ံဝနံဵ ့ငံထိနံဵသိမံဵ ာ းယံေရဵဴ္ငဴံ လျှေပံစစံ  

  ေရဵရာေ ာံမ ီ 

   ြ ညံဵ ၃၃၇၉၇        (အစာဵ)                  ြ ညံဵ ၃၉၃၂၂ 

   ဗိုလံမ္ူဵ ထးနံဵထးနံဵ       ဗိုလံမ္ူဵ ခငံလ္ဝငံဵ 

သိုျဴဖစံပါ၍ ေဖာံျပပါေရဵရာေ ာံမ ီမ့ာဵမ္ာ ေ ာံမ ီအဖးဲ ဝဴငံ(၆)ဦဵအာဵ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၇၀ အရ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

 ိုယံစာဵလ္ယံေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵ အစာဵထုိဵ၊ ေျပာငံဵလဲျဖညံဴစး ံ  ာဝနံေပဵအပံ 

ျခငံဵ ို လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သေဘာ ူပါသလာဵခငံဗ့ာဵ။ 

(သုဳဵှ ိမံ ိငုံ ိငုံေမဵပါသညံ။ 

လွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူပါသညံ) 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  သေဘာ ူ ဲဴအ း ံ  ပံမေ ာံသာဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵ အစာဵထုိဵ၊ ေျပာငံဵလဲ၊ ျဖညံဴစး ံ 

 ာဝနံေပဵအပံျခငံဵ ုိ လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုေြ ာငံဵ  ေြ ညာပါ ယံ။ 
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ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ရ္မံဵျပညံနယံလူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနဴ္ငဴံ 

ခဵိုငံ/ွမို နဴယံဵုဳမ့ာဵ  ုိဵခ့ဲ ေဴဆာ ံလုပံဖးငဴံလ္စံျခငံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ လွှ ံေ ာံသို ဴ

ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ(၇)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္ ရ္မံဵျပညံနယံလူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန၏ ခဵိုငံ/ ွမို နဴယံ 

ဵုဳဵမ့ာဵ  ိုဵခ့ဲ ေဴဆာ ံလုပံဖးငံဴလ္စံျခငံဵဴ္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴေပဵပိုလဴာ 

ပါ ယံ။ သိုျဴဖစံပါ၍ ရ္မံဵျပညံနယံ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵ ဌာန၏ ခဵိုငံ/ ွမို နဴယံဵုဳဵမ့ာဵ ိုဵခ့ဲ  ဴ

ေဆာ ံလုပံ ဖးငံဴလ္စံျခငံဵဴ္ငဴံ စပံလ့ဲံဵ၍ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊  ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵ 

လူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ  ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပဖုိ ဴဖိ ံေခ်ပါ ယံ။  

  ေဒါ ံ ာေအာငံသနံဵေမာငံ၊ ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵလူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ။   ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌှ ီဵဴ္ငဴံ  း လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံအာဵလဳုဵ၊  ေလဴလာသူ 

ဧညံဴသညံေ ာံအာဵလဳုဵ ို မ္ဂလာပါလုိဦဴဵစးာဴှု ံခးနံဵ ဆ ံသလုိပါ ယံ။  ျွနံေ ာဴံအေနနဲ  ဴ

ရ္မံဵျပညံနယံလူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနရဲ  ဴ ခဵုိငံဵုဳဵမ့ာဵ၊ ွမို နဴယံဵုဳဵမ့ာဵ ိုဵခ့ဲ ေဴဆာ ံလုပံခးငံဴ 

ဖးငဴံလ္စံျခငံဵ ိစ္စ ို ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ 

 စံဦဵအေနနဲ  ဴလူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန  ာဝနံခဳဝနံှ ီဵအျဖစံ  ာဝနံယူေန ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ  ငံျပသညဴံေနရာမ္ာ ခဵုိငံဵုဳဵ၊ ွမို နဴယံဵဳုဵမ့ာဵ ို အဘယံေြ ာငံဴ  ိုဵခ့ဲ ဖဴးဲ စဴညံဵရ 

သညံ၊ ေနာ ံွပီဵေဆာငံရး ံသညဴံအခ့ိနံမ္ာ မညံ ဲဴသို ဴ ေဆာငံရး ံရမညံ ုိ ေသခ့ာရ္ငံဵျပ 

သးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  စံခ့ိနံ ညံဵမ္ာဘဲ ပထမဦဵဆဳုဵ ရ္မံဵျပညံနယံလူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵ 

ဌာန၏ လုပံငနံဵ ာဝနံမ့ာဵ ို  ျွနံေ ာံအ ့ဲံဵခ့ုပံ ငံျပသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  ငံျပ 

ထာဵသညံဴ Slide မ္ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန၏ လုပံငနံဵ(၇)ရပံ ျဖစံပါ ယံ။ 

 ျွနံေ ာံ ို ဴ  စံခ့ိနံ ုနံဵ  လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန၏ လုပံငနံဵဟာ အာဵလဳုဵ(၁၀)ရပံ 

ရိ္ပါ ယံ။ လူမှုဝနံထမံဵ ယံဆယံေရဵဴ္ငဴံ ျပနံလညံခ့ထာဵေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ အရငံ ုနံဵ  

လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန၊  ယံဆယံေရဵဴ္ငဴံ ေနရာျပနံလညံခ့ထာဵေရဵဦဵစီဵဌာနဘဲ ရိ္ပါ 

 ယံ။ အခုခ့ိနံမ္ာဆိုရငံ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန၊ Base စီမဳဦဵစီဵဌာန၊ ျပနံလညံထူေထာငံ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနဆုိွပီဵ ဦဵစီဵဌာန(၁)ခ ု  ိုဵလာ ာ ျဖစံပါ ယံ။  ိုဵလာသညံဴအခါမ္ာ 

 ျွနံေ ာံ ို ဴလုပံငနံဵေ းခးဲေဝမှုရိ္ပါ ယံ။ ျပနံလညံထူေထာငံေရဵဦဵစီဵဌာန ို လုပံငနံဵှ ီဵ 

(၁၀)ရပံထဲ  မူဵယစံျပနံထူလုပံငနံဵ၊ လူ ုနံ ူဵမှုဴ္ငံဴပ ံသ ံသညဴံလုပံငနံဵ၊ လုပံငနံဵ 

ေ း ို ခးဲေဝေပဵရ ာျဖစံပါ ယံ။  စံခ့ိနံ ုနံဵ   ျွနံေ ာံ ို ဴ လူငယံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ 

လုပံငနံဵ ို ေရ္ဵဦဵအရးယံ ေလဵ သူငယံျပုစု ပ့ိုဵေထာငံေရဵ၊ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵဴ္ငံဴ  ေလဵသူငယံ 
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 ာ းယံေရဵမ္ာ ထညံဴသးငံဵသးာဵမ္ာျဖစံေပမဴဲ အခုခ့ိနံမ္ာ လူငယံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ ို 

သီဵသနံခဴးဲထု ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒီေနရာမ္ာ  ျွနံေ ာံ ငံျပလုိ ာ  ျပနံလညံ 

ထူေထာငံေရဵဦဵစီဵဌာနဟာ ျပညံနယံမ္ာေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊ ခဵုိငံမ္ာေသာံလညံဵေ ာငံဵ၊ 

ွမို နဴယံမ္ာေသာံလညံဵေ ာငံဵ ဖးဲ စဴညံဵထာဵျခငံဵ မရိ္ေသဵပါဘူဵ။ ဗဟုိမ္ာပဲ ဖးဲ စဴညံဵထာဵျခငံဵ 

ျဖစံ ဲအဴ း ံ ျပနံလညံထူေထာငံေရဵ လုပံငနံဵမ္နံသမျှေဟာ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန  

ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါေြ ာငံဵ  ငံျပလုိပါ ယံ။ ပထမဦဵဆဳုဵအေနနဲ  ဴသုဳဵမွှာပူဵဴ္ငံဴ သဳုဵမွှာပူဵ 

အထ ံ ို ေထာ ံပဳဴ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဟိုပဳုဵွမို မဴ္ာ ေနာ ံဆဳုဵအေနနဲ  ဴ ေထာ ံပဳဴ ာျဖစံပါ 

 ယံ။ ၂၀၁၇ခုဴ္စံမ္ာ မိခငံ(၅)ဦဵ ို ေထာ ံပဳဴေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ (၁)ဦဵ ုိ 

၅၀၀၀၀ဝိ/- ဴှုနံဵျဖငဴံ ေထာ ံပဳဴေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ၂၀၁၈ခုဴ္စံမ္ာ (၂)ဦဵ ေထာ ံပဳဴ 

ေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ (၁)ဦဵ ုိ ၅၀၀၀၀ဝိ/- ဴှုနံဵျဖငံဴ ေထာ ံပဳဴေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။ ရငံခးငံမဲဴ ေလဵမ့ာဵ ေလ့ာဴခ့ေရဵဴ္ငံဴ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵအသငံဵဴ္ငဴံ 

ပ ံသ ံွပီဵ ဗဟိုမ္ ရ္ငံဵျပျခငံဵ၊ ျပညံနယံဴ္ငဴံ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရး ံထာဵျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

ျပညံနယံ၊ ခဵုိငံ၊ ွမို နဴယံဖးဲ စဴညံဵမှု မွပီဵေသဵပါဘူဵ။ (၂)ရ ံ၊ (၃)ရ ံအ းငံဵ ျပညံနယံ၊ ခဵုိငံ၊ 

ွမို နဴယံမ့ာဵ ို ဖးဲ စဴညံဵွပီဵျဖစံမယံလုိ ဴယုဳြ ညံထာဵပါ ယံ။ ဆ ံလ ံွပီဵ ဗဟုိဴ္ငံဴညိှဴှိုငံဵွပီဵ 

ေဆာငံရး ံသးာဵရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ျမနံမာဴိုငံငဳလဳုဵဆိုငံရာ အမ့ိုဵသမီဵေ ာံမ ီေအာ ံမ္ာ 

 းနံရ ံ(၂)ခု၊ အသငံဵ(၃)ခုဴ္ငံဴ အဖးဲ (ဴ၁)ခ ု ရိ္ပါ ယံ။ ဒါဟာအရငံ  အဖးဲ ျဴဖစံပါ ယံ။ 

၎ငံဵအဖးဲ  ဴို ဘယံသူ  ုိငံသလဲဆုိေ ာဴ ျပညံေထာငံစုဝနံှ ီဵ၊ လူမှုဝနံထမံဵ ယံဆယံ 

ေရဵဴ္ငံဴ ျပနံလညံေနရာခ့ထာဵေရဵဝနံှ ီဵ   ုိငံပါ ယံ။ ယခုဆိုရငံ (၆)ခု မဟု ံဘဲ (၇)ခ ု

ျဖစံလာပါ ယံ။ ရငံခးငံမဲဴ ေလဵမ့ာဵ ေလ့ာဴခ့ေရဵဴ္ငံဴ  ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵျဖစံပါ 

 ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအေနျဖငဴံ ဥ ္က ဋ္ဌ ေ ာဴ  ာဝနံခဳျဖစံ ဲဴ  ျွနံေ ာံ ပဲ  ာဝနံယူ 

ေဆာငံရး ံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵမ္ာရိ္ ဲဴ မူလ နံဵှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

ဌာနမူလ နံဵှ ိုေ ့ာငံဵ (၁၂)ေ ့ာငံဵရိ္ွပီဵ အသိအမ္ ံျပု ပု္္ဂလိ  မူလ နံဵှ ိုေ ့ာငံဵ 

(၅၇)ေ ့ာငံဵ၊ အသိအမ္ ံျပု  ုိယံဴအာဵ ိုယံ ုိဵ မူလ နံဵှ ိုေ ့ာငံဵ (၁၄၅)ေ ့ာငံဵ၊ 

 ေလဵျပုစုေရဵဌာန ( ့ိုငံဵ ုဳ)(၁)ခ ု ရိ္ပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ 

သိေအာငံ ရ္ငံဵျပခ့ငံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံအ းငံဵရိ္ မိခငံဝိုငံဵမ့ာဵအာဵ ေစာငံဴေရ္ာ ံျခငံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)မ္ာ (၁၅)ဝိုငံဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ)မ္ာ (၁၄) 

ဝိုငံဵ၊ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)မ္ာ (၁၇)ဝိုငံဵျဖစံပါ ယံ။ မိခငံဝိုငံဵလုပံရသညဴံ ရညံရးယံခ့ ံ 

မ္ာ  ျွနံေ ာံ ို ဴ မိခငံ ိငုံဵဟာ မူှ ိုေ ့ာငံဵ ို  ေလဵေ း ိုပိုဖဴို ဴ အေျခအေနမေပဵ 

ပါဘူဵ။ မေပဵ ဲဴအ း ံ ရပံရးာအေျချပု  ျွနံေ ာံ ို ဴ မိခငံဝုိငံဵေ း ေဆာငံရး ံရ ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ မိခငံဝုိငံဵေဆာငံရး ံသညဴံအခါမ္ာ  ေလဵဦဵေရ(၂၀)ဦဵ ုိ မိခငံ(၁)ဦဵ  
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ေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵရ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒါေြ ာငံဴ  ျခာဵမိခငံေ း   ိုယံဴအလုပံ ုိ  ိုယံ 

လုပံဴိုငံ ယံ။  ေလဵမ့ာဵ ို ေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။  ေလဵမ့ာဵ ို 

ေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵသညံဴအခါမ္ာ  စံရ ံ ို ၇၀၀ဝိ/- ဴှုနံဵျဖငဴံ ေထာ ံပဳဴေပဵသလုိ ေစာငံဴ 

ေရ္ာ ံေပဵသညံဴ မိခငံေခါငံဵေဆာငံ၊ ဝိုငံဵေခါငံဵေဆာငံ ို  စံလလျှေငံ ၃၀၀၀ဝိ/- ှဴုနံဵျဖငဴံ 

ေထာ ံပဳဴေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ မိခငံဝိုငံဵမ့ာဵ ုိ   ယံလုိမဴ့ာဵ ရ္မံဵျပညံနယံ 

(အေရ္ ပဴိုငံဵ)၊ (ေ ာငံပိုငံဵ)၊ (ေျမာ ံပိုငံဵ)မ္ာ ွမို မဴ္ာ ျဖစံေစ၊ ရးာမ္ာ ျဖစံေစ ေဆာငံရး ံခ့ငံ 

 ယံဆိုလုိရိ္ဴရငံ  ျွနံေ ာံဆီ ို  ငံျပွပီဵ  ျွနံေ ာံ  ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံွပီဵ ဖးဲ စဴညံဵ 

ေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ အခ့ိနံပိုငံဵဴ္ငံဴ ေျပာမညံဆုိလျှေငံ ေခါငံဵေဆာငံ မိခငံရိ္ေနမယံ၊ 

 ေလဵေ းရိ္ေနမယံဆိုလျှေငံ ဴ္စံရ္ညံစးာ ေထာ ံပဳဴေဆာငံရး ံ ေပဵသးာဵမ္ာျဖစံ ဲအဴေြ ာငံဵ 

 ငံျပလုိပါ ယံ။  ေလဵသူငယံဥပေဒ မှုခငံဵေဆာငံရး ံမှု ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵ(ေ ာငံ)မ္ာ 

ဥပေဒွငိစးနံဵမှု(၈၉)၊ ဥပေဒမွငိစးနံဵသညဴံအမှု (၃၀)၊ စုစုေပါငံဵ(၁၁၉)မှု၊ ရ္မံဵ(ေျမာ ံ)မ္ာ 

ဥပေဒွငိစးနံဵမှု (၃၃)၊ ဥပေဒမွငိစးနံဵသညံဴအမှု(၉)မှု၊ အမှုေပါငံဵ(၄၂)မှု၊ ရ္မံဵ(ေရ္ )ဴမ္ာ ဥပေဒ 

ွငိစးနံဵမှု(၁၈)မှု၊ အမှုစုစုေပါငံဵ (၁၈)မှု၊  အမှုမ့ာဵသညံ ဘာလဲဆိုေ ာဴ  ျွနံေ ာံ ရ္ငံဵျပခ့ငံ 

ပါ ယံ။ မူဵယစံေဆဵဝါဵမှု ပါပါ ယံ။ ရနံျဖစံမှုပါပါ ယံ။ ခိုဵမှုပါပါ ယံ။ ဥပေဒ 

မွငိစးနံဵမှုဆို ာ ျပနံွပီဵ ရာဵရငံဆိုငံရနံမလုိသညဴံ  ေလဵမ့ာဵ ို ဆိုလုိပါ ယံ။ အထူဵ 

 ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံရနံ လုိအပံေသာ ေလဵမ့ာဵဆို ာ ရ္မံဵ(ေ ာငံ)မ္ာ မဴ္တေလဵလူငယံ 

သငံ နံဵေ ့ာငံဵသိုအဴပံ ာ (၁၂)ဦဵ၊ မိဘရပံထဳသို ဴ ျပနံအပံ/ ေငးဒဏံေဆာငံ (၂၂)ဦဵရ္ိပါ 

 ယံ။ အဲဒီ ိစ္စမ္ာ  စံခါ စံေလ ့  ေလဵ ို ဆုဳဵမျပုမှု ေျပာဆိုွပီဵမ္ ျပနံအပံ ာရိ္သလို၊ 

 စံခါ ေလ ့  ေလဵ   ့ူဵလးနံထာဵ ဲဴအ း ံ ေငး ိုေလ့ာံွပီဵမ္ ျပနံအပံ ာ 

ရိ္ပါ ယံ။ စးဲခ့ ံမ ငံမီ လွှ ံလုိ ံ ာ ေ ာဴ  ရာဵစးဲဆိုရနံ မသငဴံ ဲဴ ေလဵ စးဲခ့ ံ 

မ ငံမီ လး ံလုိ ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေဆာငံရး ံဆဲ  (၆)ခ ု ျဖစံပါ ယံ။ ဒီအ ိုငံဵဘဲ 

(ေျမာ ံ)ပုိငံဵအေျခအေန၊ (ေရ္ )ဴပိုငံဵအေျခအေန ုိ  ငံျပထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဦဵေရ 

(၈၉)ဦဵ ရိ္ပါ ယံ။ ဒါ ုိ  ျွနံေ ာံ အထူဵေျပာခ့ငံပါ ယံ။ အထူဵ ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံ 

ရနံ လုိအပံေသာ ေလဵမ့ာဵသညံ ဘယံဘ ံ ဓာ ံပုဳသညံ  ေလဵ ို အေဖလုပံသူ  

ေနစဴဲံ အရ ံေသာ ံွပီဵျပနံလာလျှေငံ ဵို ံဴ္ ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ယခုအဲဒီ  ေလဵ ို 

 ့ိုငံဵ ုဳ ေလဵျပုစုေရဵမ္ာ ေစာငံဴေရ္ာ ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ညာဘ ံဓာ ံပုဳသညံ 

 ေလဵ  (၂) နံဵေရာ ံေနပါွပီ၊ ေဆာငံရး ံထာဵ ာရိ္ပါ ယံ။ မီဒီယာ Facebook မ္ာ 

ေဖာံျပထာဵ ာ ေ ာဴ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန  ဘာမ္မလုပံဘူဵဆို ာ ို ေဖာံျပထာဵ ာ 

ရိ္ပါ ယံ။ ဒါ ုိလညံဵ  ျွနံေ ာံ ို ဴ အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ စံဦဵအေနနဲ  ဴ ဦဵစီဵဌာနအေနနဲ  ဴ

ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ဒါေလဵ ို  ျွနံေ ာံ ေျပာျပျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ အထူဵ 
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 ာ းယံေစာငံဴေရ္ာ ံရနံ လုိအပံေသာ ေလဵ မုိဵမိ ံျဖစံစဲံ ျဖစံပါ ယံ။ မူဵယစံေဆဵဝါဵ 

သုဳဵစးဲွပီဵမ္  ေလဵ(၄)ဦဵလဳုဵ ို (၁)သိနံဵစီ ေရာငံဵခ့လုိ ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ အှ ီဵဆဳုဵ 

သမီဵဴ္ငံဴ ေမာငံဴ္မ (၃)ဦဵသညံ ေ ာလမံဵမ္ ထး ံေျပဵပါ ယံ။ လမံဵမ္ာ (၆)ဴ္စံအရးယံ 

 ေလဵေလဵဆုဳဵသးာဵပါ ယံ။ (၇)ဴ္စံခးဲ အရးယံ ေလဵ  မိုဵမိ ံေဆဵဵုဳမ္ာ ဆုဳဵသးာဵပါ 

 ယံ။  ေလဵငယံေလဵသညံ မ ္ဴတေလဵ ေလဵျပုစုေရဵမ္ာ ေစာငံဴေရ္ာ ံထာဵ ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။ (၁)ဴ္စံခးဲ ရိ္လာပါွပီ။ ဒီသမီဵေလဵ ေ ာဴ အမ့ိုဵသမီဵေ္ဟာမ္ာ ထိနံဵသိမံဵ 

ေစာငံဴေရ္ာ ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ အေဖဴ္ငဴံ အေမ ို ေဆဵျဖ ံွပီဵေ ာဴမ္ မ ္ဴတေလဵျပနံလညံ 

ထူေထာငံေရဵစခနံဵမ္ာ အေစာငံဴအျဖစံ  ာဝနံေပဵထာဵွပီဵ အေမ ိုသမီဵဴ္ငဴံအ ူ ဌာနမ္ာ 

ထမငံဵခ့ ံ  ာဝနံေပဵွပီဵ ေဆာငံရး ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။  ို ံပးဲေရ္ာငံျပညံသူမ့ာဵ ို 

ေထာ ံပဳဴေပဵရ ာျဖစံ ဲအဴ း ံေြ ာငံဴ ေမာ ံမယံွမို နဴယံ၊  ဒူဵှ ီဵေဒသမ္ာ ေထာ ံပဳဴ 

ေပဵထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေထာ ံပဳဴေပဵခဲဴရာမ္ာ  ေလဵသူငယံမ့ာဵပါသလုိ မသနံစးမံဵ ဲဴ 

လူလညံဵပါ ဲဴအ း ံ ဝ္ီဵခ့ဲေ းေထာ ံပဳဴေပဵရ ဴဲ အစီအစဲံေ းရိ္ပါ ယံ။ အမ့ိုဵသမီဵ 

ေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံွပီဵ လူ ုနံ ူဵခဳရသူမ့ာဵ ယာယီေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵေ္ဟာ 

မူဆယံွမို မ္ဴာ (၁)ခ ု ရိ္ပါ ယံ။ အိမံ းငံဵမှု သ ံေမးဵလုပံငနံဵ ရးာငဳွမို မဴ္ာ (၁)ခု ရိ္ပါ ယံ။ 

 ့ိုငံဵ ုဳ အမ့ိုဵသမီဵအသ ံေမးဵအ  ံပညာသငံေ ့ာငံဵ  ့ိုငံဵ ုဳမ္ာ (၁)ခု ရိ္ပါ ယံ။ 

လ ံ ေလာ ေဆာငံရး ံွပီဵစီဵမှု  ငံျပခ့ငံပါ ယံ။ အျပညံျပညံဆိုငံရာ အမ့ိုဵသမီဵမ့ာဵ 

ေန ဴို ရ္မံဵျပညံနယံ၊ ေ ာငံှ ီဵမ္ာ ေဆာငံရး ံခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ရပံရးာအေျချပုအေျခခဳ 

စ ံခ့ုပံသငံ နံဵ ို  းနံဟိနံဵွမို နဴယံ၊  ာလိွမို ဴးငံ ဖးငံဴလ္စံေပဵခဲဴ ာ ျဖစံပါ ယံ။ လူမှု 

ဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနမ္  ေလဵမ့ာဵ ို အခမဲဴဌာနဝနံထမံဵ  (၁)လ သငံြ ာဵေပဵ ာ ျဖစံပါ 

 ယံ။ (၁)လျပညဴံခဲဴလျှေငံ သူ ို၏ဴ စာဵစရိ ံ ို ွမို နဴယံအေနနဲ  ဴဌာနအေနနဲ  ဴ စီစဲံ ာလညံဵ 

ရိ္ပါ ယံ။  ေလဵ(၃)ဦဵ ို စ ံ စံခုခ့ငံဵဆုအေနနဲ  ဴ ခ့ီဵျမှငံဴေပဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရပံရးာ 

အေျချပုသငံ နံဵ ုိ မိုငံဵ ုိငံွမို နဴယံမ္ာ ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ သ ံှ ီဵ 

ရးယံအုိမ့ာဵ ဘဝျမှငံဴ ငံေရဵဴ္ငံဴ ေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵလုပံငနံဵ ို ရ္ငံဵျပလုိပါ ယံ။ သ ံှ ီဵ 

ရးယံအုိမ့ာဵေနမဴ္ာ ွပီဵခဲဴသညဴံ (၁-၁၀-၂၀၁၈)ရ ံေန ဴးငံ ွမိုလဴယံဓမ္မာဵုဳမ္ာ အဘိုဵ/ အဘးာဵ 

(၈၈)ဦဵ ို (၁)ဦဵလျှေငံ ၂၀၀၀ဝိ/- ှဴုနံဵျဖငံဴ ေထာ ံပဳဴေပဵဴိုငံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ 

 စံျပညံနယံလဳုဵမ္ာ အသ ံ(၉၀)ဴ္စံဴ္ငံဴ(၉၀)ဴ္စံအထ ံ အဘိုဵ/အဘးာဵ အာဵလဳုဵစုစုေပါငံဵ 

(၁၀၂၃၇)ဦဵ ို ေထာ ံပဳဴေပဵဴိုငံခဴဲပါ ယံ။ ေငး ေ ာဴ (၃၀၇၁.၁)သိနံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ယခု 

ထူဵျခာဵမှု ေ ာဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဴ္စံမ္ာ အသ ံ(၈၅)ဴ္စံဴ္ငံဴ (၈၅)ဴ္စံအထ ံ သ ံှ ီဵ 

ဘိုဵဘးာဵမ့ာဵ ို (၆၈၀၈)ဦဵ ုိ လူမှုေရဵပငံစငံေပဵ မ္ာျဖစံပါ ယံ။ (ေအာ ံ ိဘုာ၊ ဴိုဝငံဘာ၊ 

ဒီဇငံဘာလ)အ း ံ (၂၀၄၂.၄)သိနံဵေ ့ာံ ျဖစံပါ ယံ။ ထူဵျခာဵမှုမ္ာ အသ ံ(၈၅)ဴ္စံ 
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အထ ံ အဘိုဵ/ အဘးာဵမ့ာဵ ို ေထာ ံပဳဴေပဵသညဴံေနရာမ္ာ ယခငံ ထ ံ ၃ ဆပိုလာသလုိ၊ 

ေထာ ံပဳဴေပဵသညံဴ ေငးပမာဏ လညံဵ ၃ ဆပိုလာမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ခဵိုငံဵုဳဵ၊ ွမို နဴယံဵဳုဵ 

မ့ာဵမ္ာ  ိုဵခ့ဲ ေဴဆာငံရး ံသညံဴအခ့ ံလညံဵ ပါပါ ယံ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဴ္စံမ္ာ ေဆာငံရး ံ 

မ္ာျဖစံပါ ယံ။ အေရဵှ ီဵ ာ  အခ့ို ေဴသာ အဘိုဵ/ အဘးာဵမ့ာဵ  အေထာ ံအထာဵ 

မခုိငံလဳုသညံဴအ း ံ အသ ံ ို သ ံမ္ ံလုိ ဴမရ ာ ျဖစံပါ ယံ။ အဲဒီအခ့ိနံမ္ာ ေထာ ံပဳဴ 

မှုေ း ဆဳုဵဵှုဳဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒါ ုိလညံဵ  ျွနံေ ာံ ို ဴ ူညီေဆာငံရး ံရမညဴံ အပိုငံဵထဲမ္ာ 

လညံဵ ပါပါ ယံ။ ဒါ ေ ာဴ ွပီဵခဲဴသညဴံ လပိုငံဵေလာ ံ  ဒီဴ္စံမ္ာရ္မံဵျပညံနယံ  

အသ ံအှ ီဵဆဳုဵအဘိုဵ ျဖစံပါ ယံ။ ျမနံမာ စံဴိုငံငဳလဳုဵမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံ ျဖစံပါ ယံ။ 

အသ ံ(၁၂၅)ဴ္စံရိ္ ဲဴ အဘိုဵ ို ေထာ ံပဳဴမှုေ း ေဆာငံရး ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ လုပံငနံဵ 

ပိုငံဵမ္ာ အရငံ  သာမနံျဖစံွပီဵ ယခုေ ာဴ ေ ာံေ ာံ ို အာဵထညံဴလုပံရသညံဴ လုပံငနံဵ 

 စံခု ေ ာဴ မသနံစးမံဵသူမ့ာဵ ျပနံလညံထူေထာငံေရဵ လုပံငနံဵျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ 

 ိုမဴ္ာ စာရငံဵအေနနဲ  ဴ ရိ္ေန ာ  သူငယံေ ာံေယဇူဵမသနံစးမံဵဴ္ငံဴ ပရဟိ ေ္ေဟာ 

(ေ ာငံှ ီဵွမို )ဴ၊ စိနံေမရီမသနံစးမံဵေ္ဟာ ပထမအဆငံဴ( ့ိုငံဵ ုဳွမို )ဴ၊ စိနံအဴလးို ံ(စ)ံ 

ပထမအဆငဴံ လာဵဵှိုဵွမို  ဴ ရိ္ပါ ယံ။ အျပညံျပညံဆုိငံရာမသနံစးမံဵသူမ့ာဵ အခမံဵအနာဵ ို 

သူငယံေ ာံေယဇူဵမသနံစးမံဵဴ္ငံဴ မိဘမဴဲပရဟိ ေ္ဟာ၌  ့ငံဵပဴုိငံခဲဴပါ ယံ။ ဝ္ီဵခ့ဲေ း 

ေထာ ံပဳဴေပဵ ာရိ္ ယံ။  ေငးေထာ ံပဴဳမှုမ့ာဵလညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုဴ္စံမ္ာ 

ေထာ ံပဳဴေပဵခဲဴသညံမ္ာ  ့ပံ ၁၇၈၅၆၀၀ဝိ/- ေထာ ံပဳဴေပဵဴိုငံခဴဲပါ ယံ။ မသနံစးမံဵသူ 

မ့ာဵ၏ အခးငံဴအေရဵမ့ာဵဆိုငံရာ အမ့ိုဵသာဵေ ာံမ ီ ပထမအှ ိမံဴ္ငံဴ ဒု ိယအှ ိမံ 

အစညံဵအေဝဵမ္ာ ေဆာငံရး ံခဴဲ ာေ းရိ္ပါ ယံ။ ျမနံမာဴုိငံငဳအ းငံဵမ္ာ မသနံစးမံဵသူ 

(၂.၃)သနံဵရိ္ရာ ဴိုငံငဳလူဦဵေရ၏ (၄.၆)ရာခိုငံ ှဴုနံဵ  ိုသဴညံ ေမျှောံလငံဴခ့ ံ စံခုအေနနဲ  ဴဴိုငံငဳ 

အ း ံ  စံေထာငံဴ စံေနရာမ္ာပါဝငံဖို ဴ ေဆာငံရး ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ မသနံစးမံဵသူမ့ာဵ၏ 

အခးငံဴအေရဵမ့ာဵဆိုငံရာ အမ့ိုဵသာဵေ ာံမ ီ ို ၂၀၁၇ခုဴ္စံ၊ စ ံ ငံဘာလ(၁၄)ရ ံေန ဴ

 းငံ ျပညံေထာငံစုအစိုဵရအဖးဲ မ္ဴ အမိနံေဴြ ာံျငာစာအမ္ ံ(၇၀)ျဖငဴံ ဖးဲ စဴညံဵေပဵခဲဴပါ ယံ။ 

ရ္မံဵျပညံနယံအေနနဲ  ဴ  ျွနံေ ာံ  ဥ ္က ဋ္ဌျဖစံသလုိ၊ ဗဟုိအမ့ိုဵသာဵေ ာံမ ီမ္ာ အဖးဲ ဝဴငံ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဗဟိုမ္ာ ဥ ္က ဋ္ဌအျဖစံ ဴိုငံငဳေ ာံ ဒု ိယသမ္မ  ဦဵဟငံနရီဗနံထီဵယူ  ာဝနံယူ 

ေဆာငံရး ံွပီဵ၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ/ျပညံနယံ ေ ာံမ ီမ့ာဵ းငံ ဝနံှ ီဵခ့ုပံမ့ာဵ  ဥ ္က ဋ္ဌ 

အျဖစံဴ္ငံဴ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌအျဖစံ လူမှု/  ယံဆယံ  ာဝနံခဳဝနံှ ီဵမ့ာဵမ္  ာဝနံယူေဆာငံရး ံ 

 ာျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)မ္ာ ဒု ိယသမ္မ  ဦဵဟငံနရီဗနံထီဵယူ လာစဲံ 

  သူငယံေ ာံေယဇူဵ မသနံစးမံဵဴ္ငဴံ မိဘမဴဲပရဟိ ေ္ဟာသုိ ဴ အလ္ူေငးမ့ာဵ  ုိယံ ိုငံ 

ေထာ ံပဳဴေဆာငံရး ံေန ာ ျဖစံပါ ယံ။ လူမှုဝနံထမံဵ ယံဆယံေရဵဴ္ငံဴျပနံလညံေနရာ 
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ခ့ထာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာန၊ ျပညံေထာငံစုဝနံှ ီဵမ္ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)မ္ာ ထိခို ံလးယံ 

အုပံစုမ္ မသနံစးမံဵသူမ့ာဵ (၄၃၈)ဦဵအာဵ  ့ပံ (၁၃၁.၄)သိနံဵေ ့ာံ ေထာ ံပဳဴေပဵထာဵ ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ (ေျမာ ံပုိငံဵ)မ္ာ မြ ာေသဵခငံ  ဝနံှ ီဵခ့ုပံ ခရီဵစဲံမ္ာ  

ဝနံှ ီဵခ့ုပံ ိုယံ ိုငံ မသနံစးမံဵသူ(၁၄၈၄)ဦဵအာဵ  ့ပံ(၄၄၅.၂) သိနံဵ ေထာ ံပဳဴမှု ျပုခဴဲ ာ 

ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံအေနနဲ  ဴ ရ္မံဵျပညံနယံမ္ာ ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵ ဦဵထးနံဵထးနံဵဦဵ  

ရ္မံဵျပညံနယံ (ေ ာငံပိုငံဵ)၊ (ေျမာ ံပုိငံဵ)အ း ံ မသနံစးမံဵသူ(၃၈၈၇)ဦဵအ း ံ 

(၁၁၆၆.၁)သိနံဵေ ့ာံ ေပဵအပံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ မူဵယစံေဆဵဝါဵျဖ ံွပီဵ ျပနံလညံ 

ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵ ျဖစံပါ ယံ။ မူဵယစံေဆဵဝါဵျဖ ံွပီဵ ျပနံလညံထူေထာငံသညံဴ 

ေနရာမ္ာ ေဒသဆုိငံရာမိ ံေဆးမ့ာဵ၊  ့နံဵမာေရဵဴ္ငံဴ ပ ံသ ံသညဴံပု္္ဂိုလံမ့ာဵမ္  ူညီခဴဲွပီဵ 

ျပနံလညံထူေထာငံ ေရဵလုပံငနံဵ  လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနဴ္ငံဴ ျပနံထူလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ ဆ ံစပံ 

ေန ဲဴ ဌာနမ့ာဵ ဝိုငံဵဝနံဵ ူညီ ေစာငံဴေရ္ာ ံေပဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဒီမ္ာ  ျွနံေ ာံ 

ရ္ငံဵျပခ့ငံ ာ  လာဵဵှိုဵ၊  ့ိုငံဵ ုဳ၊  ာခ့ီလိ ံ မ့ာဵမ္ာ ေဆာငံရး ံခဲဴွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

Community Base အဲဒါ ရပံရးာအေျချပု ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံ ို ဴို လာဵဟ ူ

 ိုငံဵရငံဵသာဵေရဵရာဝနံှ ီဵ ို ဴ အထူဵ ူညီခဴဲ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵအမ့ာဵှ ီဵ 

 ငံပါ ယံ။ ေနာ ံ စံခု  ဟုိပုဳဵွမို မ္ဴာ ေအာငံျမငံစးာ ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။  ိုယံပုိငံ 

အုပံခ့ုပံခးငဴံရေဒသမ္  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵ၊ ရပံရးာလူထုမ့ာဵ၊ ရပံမိရပံဖမ့ာဵ၊ အသငံဵအဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵ လညံဵ  ူညီေပဵခဲဴပါ ယံ။ ေအာငံျမငံစးာ ေဆာငံရး ံေပဵဴိုငံ ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

အထူဵ ငံျပလုိ ာ  ရနံလဳု ့ိုငံဵစခနံဵဟာ ေလာ ံ ိုငံမ္ာ ရိ္ပါ ယံ။ ေလာ ံ ုိငံမ္ာ 

ျဖစံစဲံေလဵ စံခု ရိ္ပါ ယံ။ မူဵယစံေဆဵဝါဵသဳုဵစးဲွပီဵမ္  ဳခါဵေ းေခါ ံွပီဵ ဓာဵမ့ာဵဴ္ငဴံ 

လုိ ံလဳခု ံ ာ (၆)ေယာ ံေသပါ ယံ။ (၁၀)ေယာ ံေ ့ာံေ ့ာံ ဒဏံရာရခဲဴပါ ယံ။ 

အဲဒီျဖစံစဲံွပီဵေ ာဴ ဒါထ ံဆိုဵ ဲဴျဖစံစဲံလညံဵ  ရိ္ပါ ယံ။ ျဖစံစဲံေ းအမ့ာဵှ ီဵ ရိ္ပါ 

 ယံ။ သိုေဴသာံလညံဵ အဲဒီအခ့ိနံ  အာဵုဳစို ံွပီဵ  ျွနံေ ာံဴ္ငံဴ ေလာ ံ ိုငံေဒသဦဵစီဵ 

ေ ာံမ ီ ို ဴဴ ္ငံဴ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန ို ဴ ပူဵေပါငံဵွပီဵေဆာငံရး ံထာဵ ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ေလာ ံ ိုငံ၊ ရနံလဳု ့ိုငံဵသညံ စခနံဵ စံခုရိ္ပါ ယံ။ ၎ငံဵစခနံဵသညံ အေဆာ ံအဦေ း 

ျပညဴံစုဳ၊ ေရမီဵအျပညံဴအစုဳ၊ ဟငံဵခ့ ံသညဴံေနရာအျပညံဴအစုဳ ရိ္ပါ ယံ။  စံခ့ိနံ ့ 

 ျွနံေ ာံ ေမျှောံလငံဴမိပါ ယံ။ ၎ငံဵစခနံဵှ ီဵသညံ ျပနံထူစခနံဵှ ီဵ ျဖစံလာမယံလုိ ဴ

ေမျှောံလငံဴမိပါ ယံ။ ေနာ ံ စံခု  အေယာ ံ(၃၀) ို ေဆဵျဖ ံွပီဵမ္ ျပနံထူေပဵသညံဴ 

ေနရာမ္ာ အခုအခ့ိနံထိ (၂၈)ေယာ ံမ္ာ လဳုဵဝေဆဵမသဳုဵေ ာဴဘဲ (၂)ေယာ ံပ ဲ ျပနံသဳုဵ 

ပါ ယံ။ ဒါ ုိလညံဵ  Result အေနနဲ  ဴ  ျွနံေ ာံ ေဆာငံရး ံေန ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ရနံလဳု ့ိုငံဵစခနံဵ ို အာဵုဳျပုထာဵ ာ ဘယံေလာ ံျပုထာဵလညံဵဆို ေဆဵျဖ ံ ဲဴ 
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သငံ နံဵသာဵမ့ာဵ ို  ျွနံေ ာံ ိုအဴေနနဲ  ဴ အေယာ ံ(၃၀)ေလာ ံ သငံ နံဵေပဵထာဵ ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ သငံ နံဵေပဵွပီဵ ဒီ ေလဵမ့ာဵသညံ (၂)ဴ္စံ ိ ိ ဆ ံ ိ ုံ Flow Up 

ေပဵေန ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေနာ ံလညံဵ ေဆာငံရး ံမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။  ာခ့ီလိ ံမ္ာ 

ေဆာငံရး ံ ာ ျဖစံပါ ယံ။  ျွနံေ ာံအခု ေျပာေန ာ ရပံရးာအေျချပုေ း ျဖစံပါ ယံ။ 

ရပံရးာအေျချပုဆိုသညဴံေနရာမ္ာ ေ ာံမ ီမ္ ဦဵေဆာငံသူမ့ာဵ ျဖစံပါ ယံ။ ဒါေလဵလညံဵ 

 ျွနံေ ာံနာဵလညံေစခ့ငံပါ ယံ။ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန းငံ ရပံရးာအေျချပုမ္ာ ဘာလုပံ 

ေပဵရလဲဆိုေ ာဴ ပဳဴပိုဵပစ္စညံဵေ း ေပဵရပါ ယံ။ သငံ နံဵေ းမ္ာ ပိုခဴ့ေပဵရ ာမ့ာဵလညံ 

ရိ္ပါ ယံ။ ျပနံထူလုပံငနံဵမ့ာဵ ို ေဆာငံရး ံေပဵရ ာ ရိ္ပါ ယံ။ စာဵေသာ ံမှု ုိ (၁)ေန ဴ

 ့ပံ ၁၀၀ဝိ/- ဴှုနံဵျဖငဴံ သငံ နံဵသာဵမ့ာဵ ို ေ ျွဵေမးဵရပါ ယံ။ ရနံလဳု ့ိုငံဵစခနံဵ၊ ေဒသ 

ဦဵစီဵမ္ ေထာ ံပဳဴေပဵထာဵ ာ ေ ာံေ ာံ ို ေ ာငံဵပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵအမ့ာဵှ ီဵ 

 ငံပါ ယံ။ ယခုအခ့ိနံမ္ာ ရနံလဳု ့ိုငံဵစခနံဵ၊ စခနံဵအေျချပုသညံ  ့ိုငံဵ ုမဳ္ာ (၁)ခု 

ရိ္ပါ ယံ။  ့ိုငံဵ ုဳမ္ာ အှ ိမံ(၄၀) ေ ့ာံ ေဆာငံရး ံခဲဴပါ ယံ။ ေနာ ံဆဳုဵ စံခု  ငံျပ 

ျခငံဵျဖစံပါ ယံ။ ေစ နာဴဝနံထမံဵ အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵအာဵ ေထာ ံပဳဴေရဵဴ္ငံဴ ပူဵေပါငံဵ 

ေဆာငံရး ံသညဴံ လုပံငနံဵ   ျွနံေ ာံ ို ဴ လုပံငနံဵထဲမ္ာ ပါပါ ယံ။ လူငယံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ 

ပရဟိ ေ္ဟာ (၃၅)ခု ၊ အသိအမ္ ံျပု ိုယံဴအာဵ ိုယံ ိုဵမူလ နံဵှ ို ေ ့ာငံဵ (၁၃၁)ခု၊ 

လူငယံရိပံသာ လုပံငနံဵ(၃)ခု ေထာ ံပဳဴေပဵရ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ ုိယံ ိုငံ ဒီအဖးဲ  ဴ

ေ း ို  ့ပံသိနံဵေပါငံဵ(၃၂၄၁.၇၂)ေထာ ံပဴဳေပဵမှု ေဆာငံရး ံေန ာ ျဖစံပါ ယံ။ ျပနံထူ 

စခနံဵ ို လွှဲရ ာျဖစံေပမဲဴ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵအေနနဲ  ဴ ေဆာငံရး ံေနရသညံဴ လူ ုနံ ူဵမှုခဳရ 

သူမ့ာဵ ျပနံလညံလ ံခဳေရဵ၊ ျပနံလညံဆ ံဆဳေရဵ၊ ေပါငံဵစညံဵေရဵ၊ ျပနံလညံထူေထာငံေရဵ 

လုပံငနံဵမ့ာဵ ို လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာန  ေဆာငံရး ံေန ာျဖစံပါ ယံ။ ပုဳျပပါအ ုိငံဵ 

ဆိုရငံ ရ္မံဵ(ေ ာငံ)မ္ာ အာဵလဳုဵ(၁၂)ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵ(ေရ္ )ဴမ္ာ (၁၈)ဦဵ ျဖစံပါ ယံ။ 

ရ္မံဵ(ေျမာ ံ)မ္ာ (၁၁)ဦဵျဖစံပါ ယံ။ အမ့ာဵဆုဳဵ ေျပာရမညံဆိုရငံ ရ္မံဵ(ေရ္ )ဴမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

ျပနံလညံေပါငံဵစပံသညဴံလုပံငနံဵသညံ  ေလဵမ့ာဵ ို ဘာလုပံခ့ငံသလဲေမဵရပါ ယံ။ 

လုပံခ့ငံသညဴံ ိစ္စ ုိ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနမ္ ေထာ ံပဳဴေပဵရ ာ ျဖစံပါ ယံ။ ဥပမာ 

အေနနဲ  ဴ ယိုဵဒယာဵဴိုငံငဳ ို အေမ၊ အမ၊  ေလဵသးာဵသညံဴအခ့ိနံမ္ာ အေထာ ံအထာဵ 

မခုိငံလဳုသညံဴအ း ံ (၁)လအ းငံဵမ္ာ အဖမံဵခဳရွပီဵ (၁)ဴ္စံြ ာမ္ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနသုိ ဴ

ေရာ ံလာ ာျဖစံပါ ယံ။  ေလဵ  ဝ ံေမးဵခ့ငံလုိဆဴိုွပီဵ ေမးဵ ယံ၊ ဥပမာအေနနဲ  ဴ

ျပထာဵျခငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ေနာ ံ စံခု  အဓိ ေနရာေရာ ံပါွပီ။ ရ္မံဵျပညံနယံလူမှု 

ဝနံထမံဵဵုဳဵအေနနဲ  ဴ ၂၀၁၉ခုဴ္စံမ္ာ အေ ာငံအထညံေဖာံေဆာငံရး ံမညဴံ လုပံငနံဵသစံမ့ာဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ ဘာလုပံေနလဲဆိုေ ာဴ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနအေနနဲ  ဴ Life Cycle Approach 
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အဖးဲ ဴဴ ္ငံဴ သးာဵ ာပါ။ သေဴ္ဓသာဵေမးဵစမ္စ၍ သ ံှ ီဵရးယံအုိအထိေဆာငံရး ံေန  ာျဖစံပါ 

 ယံ။ လ  ံေလာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ ဝနံှ ီဵခ့ုပံ၏ ခးငံဴျပုခ့ ံျဖငဴံ ရ္မံဵျပညံနယံ 

အစိုဵရအဖးဲ အဴာဵလဳုဵ၏  ိုငံပငံမှုဴ္ငံဴရ္မံဵျပညံ စံျပညံလဳုဵ းငံ (MCCT)  ိုယံဝနံေဆာငံ 

အမ့ိုဵသမီဵဴ္ငဴံ ေမးဵဖးာဵလာသညံဴ  ေလဵမ့ာဵ ို အသ ံ(၂)ဴ္စံအထိ ေထာ ံပဴဳေပဵသးာဵ 

မညံျဖစံပါ ယံ။ ေဆာငံရး ံရနံရ ံေပါငံဵ (၁၀၀၀)ရိ္ပါ ယံ။ ရ ံေပါငံဵ (၁၀၀၀) 

ဆိုသညံမ္ာ ဦဵေဴ္ာ ံဖးဳ ဴွဖိုဵမှု ုိ ဆိုလုိပါ ယံ။ လူမှုဝနံထမံဵမ္လညံဵ ေဆာငံရး ံသလုိ 

အုပံခ့ုပံေရဵ၊  ့နံဵမာေရဵမ့ာဵ ိုလညံဵ အျခာဵအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵ၏ အ ူအညီျဖငဴံ 

ေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေအာ ံ ိဘုာလ(၁)ရ ံေန ဴးငံ စ ငံေဆာငံရး ံသးာဵ 

မညံျဖစံပါ ယံ။   ုိယံဝနံေဆာငံမှု ို  ့နံဵမာေရဵမ္ ေဆာငံရး ံဴုိငံေသာံလညံဵ အမ္နံ 

  ယံ  ိုယံဝနံေဆာငံျခငံဵ ရိ္/ မရိ္ ို  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵမ္လညံဵ  ူညီ 

ေဆာငံရး ံေစလုိပါ ယံ။ စာရငံဵမ္ာဵယးငံဵမှု ျဖစံဴုိငံေခ့ရိ္ပါ ယံ။ လူမှု ာ းယံ 

ေစာငံဴေရ္ာ ံေရဵ အမ့ိုဵသာဵအဆငံဴေ ာံမ ီ ုိ ဴိုငံငဳေ ာံဒုသမ္မ  ဦဵျမငဴံေဆး  ဥ ္က ဋ္ဌ ၊ 

လူမှု ာ းယံေရဵဝနံှ ီဵ  ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌျဖငဴံ ဖးဲ စဴညံဵထာဵွပီဵ အဖးဲ ဝဴငံ(၁၇) ဦဵရ္ိပါေြ ာငံဵ၊ 

(MCCT)ဴ္ငဴံ ပ ံသ ံွပီဵ လုပံငနံဵမ့ာဵမ္ာ အေဆာ ံအဦေဆာ ံလုပံျခငံဵ၊ ေမာံေ ာံ 

ဆိုငံ ယံမ့ာဵဝယံယူရနံ ဧရာဝ ီဴ္ငံဴ ရ္မံဵျပညံနယံ ပူဵေပါငံဵ၍  မ္ဘာဴဘဏံမ္ အေမရိ နံ 

ေဒ်လာ သနံဵ(၂၀) ျမနံမာ ့ပံေငး သနံဵေပါငံဵ (၃၀၀၀၀) ေထာ ံပဳဴထာဵပါ ယံ။ MCCT 

လုပံငနံဵ စံခု ညံဵအ း ံ အေမရိ နံေဒ်လာ(၁၀)သနံဵ၊ ျမနံမာ ့ပံေငးသနံဵေပါငံဵ 

(၁၅၀၀၀၀) ို ေထာ ံပဳဴေပဵခဲဴပါ ယံ။ ဘဏ္ဍာေရဵခးငံဴျပုခ့ ံ စ ငံအသုဳဵျပုရနံ ၂၀၁၉ 

ခုဴ္စံ၊ ဇူလုိငံလ ၁ ရ ံေန ဴးငံ ခးငဴံျပုမိနံရဴရိ္ထာဵွပီဵ ေငးေြ ဵေထာ ံပဳဴမှု ို စ ငံေဆာငံရး ံ 

မညဴံ ာလမ္ာ ၂၀၁၉ခုဴ္စံ၊ ေအာ ံ ိဘုာလ ၁ ရ ံေန ဴးငံ ေဆာငံရး ံရမညံျဖစံပါ ယံ။ 

World Bank သေဘာထာဵအေနျဖငံဴ ျပုလုပံရမညံဴ ခဵုိငံဴ္ငံဴ ွမို နဴယံမ့ာဵမ္ာ အေဆာ ံအဦ 

ျဖစံေစ၊ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံျခငံဵျဖစံေစ ေ ာံမ ီေ းျဖငဴံ ေဆာငံရး ံရမညံျဖစံွပီဵ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ဦဵေဆာငံသညဴံ ေ ာံမ ီျဖစံရမ္ာျဖစံပါ ယံ။ လူမှုဝနံထမံဵမ္ 

လညံဵပါဝငံမညံျဖစံပါ ယံ။ အေဆာ ံအဦျဖစံေစ၊ လုပံငနံဵေဆာငံရး ံျခငံဵျဖစံေစ ျပုလုပံ 

ရာ းငံ လွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ၏ ေထာ ံခဳခ့ ံ လုိအပံပါ ယံ။ 

အသ ံ(၈၅)ဴ္စံဴ္ငံဴအထ ံ သ ံှ ီဵမ့ာဵအာဵ Social Pension  ို လူမ္နံ၊ေငးမ္နံ၊ 

အခ့ိနံမ္နံျဖစံေစရနံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ဦဵေဆာငံသညဴံအဖးဲ မဴ္  ူညီေပဵဴိုငံမ္ာ 

ျဖစံပါ ယံ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုဴ္စံ ပထမအှ ိမံ းငံ ခ့ငံဵျပညံနယံ၊ ရခိုငံျပညံနယံ၊ နာ္ 

 ိုယံပုိငံအုပံခ့ုပံခးငံဴေဒသမ္ ေဆာငံရး ံွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုဴ္စံ းငံ  ရငံ 

ျပညံနယံဴ္ငံဴ  ယာဵျပညံနယံ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဴ္စံ းငံ ရ္မံဵျပညံနယံဴ္ငံဴ ဧရာဝ ီ ုိငံဵ 
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ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံပါဝငံေစရနံ ေ ာငံဵဆိုမှု ေ ာံေ ာံမ့ာဵမ့ာဵေ ာငံဵဆိုရပါ ယံ။ 

ေဆာငံရး ံွပီဵသညံဴ ျပညံနယံဴ္ငဴံ ိုငံဵ ေွှနံြ ာဵေရဵမ္ူဵအဖးဲ  ဴ မ့ာဵ ို ဖီလစံပိုငံဴုိငံငဳ းငံ 

သးာဵေရာ ံေလဴလာရနံ ေဆာငံရး ံေပဵခဴဲပါ ယံ။  

  ရ္မံဵျပညံနယံလူမှုဝနံထမံဵဵုဳဵအေနျဖငဴံ ေဆာငံရး ံမညံျဖစံပါ ယံ။ ေျမပိုငံဆိုငံမှု ပုဳစဳ 

အေထာ ံအထာဵမ့ာဵရ္ိေစရနံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵေ ာံမ ီမ္ ေဆာငံရး ံေပဵရ 

မညံျဖစံပါ ယံ။  ိုယံထူ ိုယံထ မူလ နံဵေ ့ာငံဵမ့ာဵ ို ဌာနပုိငံျဖစံေစရနံ အပံရမညံ 

ျဖစံွပီဵ လုိအပံသညံဴဵုဳဵ၊ မူှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵ ို အသစံျပနံလညံေဆာ ံလုပံေပဵမညံျဖစံပါ 

 ယံ။ ဆိုလုိသညံမ္ာ  ိုယံထူ ိုယံထ မူှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵ ေပ့ာ ံသးာဵ၍မရဴိုငံပါေြ ာငံဵ၊ 

ယေနမဴ္ာပငံ မုိဵမိ ံမ္ လာအပံွပီဵျဖစံေြ ာငံဵ၊  ိုယံထူ ိုယံထမူှ ိုေ ့ာငံဵလညံဵမရိ္၊ 

ေျမပုိငံဆိုငံမှု ိုလညံဵ  ူညီေပဵျခငံဵမရိ္ပါ  ၁၀၀ ေပ ပ ံလညံ ို  မ္ဘာဴဘဏံေငးေြ ဵ 

ေထာ ံပဳဴမှုအ ူအညီျဖငဴံ ဝယံယူရမညံျဖစံပါ ယံ။ ဝယံယူျခငံဵျဖစံေစ၊ ေဆာငံရး ံျခငံဵ 

ျဖစံေစ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵဴ္ငံဴ သ ံဆုိငံရာ ေထးအုပံဦဵစီဵဌာန၏ေထာ ံခဳခ့ ံ 

လုိအပံမညံျဖစံပါ ယံ။ World Bank ဴ္ငဴံ သးာဵရသညံဴအ း ံ ေထာ ံခဳခ့ ံျပုလုပံသးာဵ 

ရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ေဒသေပါ ံေစ့ဵဴှုနံဵ ို  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သ ံမ္ ံေပဵွပီဵ 

 ျွနံေ ာံ ို ဴဝယံရမ္ာျဖစံပါ ယံ။ င္ာဵရမံဵျခငံဵဆိုသညံမ္ာ  ေျမမရိ္ျခငံဵ၊  ိုယံထူ ိုယံထ 

ေ ့ာငံဵမ့ာဵ မရိ္ျခငံဵ၊ မူှ ိုမ့ာဵမရိ္ျခငံဵအ း ံ  ွမို နဴယံအေဆာ ံအဦ င္ာဵရမံဵရွပီဵ World 

Bank မ ္ (၂)ဴ္စံ သ ံ မံဵသာ င္ာဵရမံဵခးငဴံျပုပါ ယံ။ ခဵုိငံဖးဲ စဴညံဵွပီဵပါ  ဝနံထမံဵ 

အငံအာဵ (၁၇)ဦဵ လ့ာထာဵွပီဵ ခနံအဴပံေပဵရပါမညံ။ ွမို နဴယံ းငံ(၇)ဦဵျဖစံွပီဵ ွမို နဴယံ ိငုံဵ 

 းငံ ဖးဲ စဴညံဵေပဵရပါမညံ။  ိုယံထူ ိုယံထမူှ ိုေ ့ာငံဵ းငံ အပံဴဳ္မညံဆုိလျှေငံ ဌာနပုိငံရ 

ပါ   မူှ ိုေ ့ာငံဵ ို အသစံျပနံလညံ  ညံေဆာ ံွပီဵပါ  အေပ်ထပံ ို ွမို နဴယံဵဳုဵ 

(သိုမဴဟု ံ) ခဵုိငံဵုဳဵထာဵမညံ ျဖစံပါ ယံ။ အစိုဵရပိုငံေ ့ာငံဵျဖစံသးာဵပါ  ဆရာ/ ဆရာမ 

(၉)ဦဵခနံအဴပံမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ခဵုိငံလူမှုဝနံထမံဵဵုဳဵ ေဆာ ံလုပံရနံေျမေနရာရရိ္မှု 

ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ)၊ေ ာငံှ ီဵခဵုိငံဵဳုဵေဆာ ံလုပံရနံ လျှေပံစစံဵဳုဵေဘဵ းငံ ေျမေနရာ 

ရရိ္ွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ လးိုငံလငံခဵိုငံဵုဳဵ မဟာဗ့ူဟာလမံဵမှ ီဵေဘဵ းငံ မူှ ိုေ ့ာငံဵ 

ေဆာ ံလုပံေနွပီဵ ေရ္ မဴ့ ံဴ္ာစာ းငံ ေျမ း ံလပံှ ီဵရိ္ပါ ယံ။ ၎ငံဵေျမ း ံလပံ းငံ 

လးိုငံလငံခဵိုငံဵုဳဵ ေဆာ ံလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ လးိုငံလငံမူှ ိုေ ့ာငံဵသညံ ရိ္ေန ာ 

ြ ာွပီျဖစံွပီဵ ဌာနပုိငံအပံရနံ ေစာငံဴရသညံမ္ာ (၁)ဴ္စံ ာ ြ ာပါ ယံ။ ဌာနပိုငံအပံလုိ ံ 

သညဴံအ း ံ အ ့ိုဵမ့ာဵစးာ ရိ္ပါ ယံ။ ဓဴု ိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ ေရွှဥမငံဘုရာဵလမံဵ 

 းငံ ခဵုိငံဵုဳဵေဆာ ံလုပံရနံ ေျမေနရာေပဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ပအုိဝံဵ ုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရ 

ေဒသအ း ံ ေဒသဵဳုဵေဆာ ံလုပံခးငဴံရရနံ ညိှ ှဴိုငံဵေနပါ ယံ။ ေဆာ ံလုပံခးငဴံရရိ္မညံဆုိပါ  
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ဦဵစီဵဝနံဵအ းငံဵ ခဵုိငံဵုဳဵေဆာ ံလုပံသးာဵမညံ ျဖစံပါ ယံ။ လငံဵေခဵခဵုိငံ းငံ ေျမေနရာ 

သ ံမ္ ံထာဵျခငံဵ မရိ္ပါ။ မရိ္သညဴံအ း ံ ေျမဝယံေပဵရမညံျဖစံပါ ယံ။ လာဵဵှိုဵခဵုိငံ၊ 

လာဵဵှိုဵလူမှုေရဵဵုဳဵ းငံ ခဵိုငံဵုဳဵေဆာ ံလုပံသးာဵမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ဟိုပနံခဵုိငံ ေ ာဴ 

ဘ ံ့္ ံ ့ွပီဵ ေဆာ ံလုပံေ ာဴမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ေနာ ံပုိငံဵ းငံ လးိုငံလငံခဵုိငံ၊ 

မ ံမနံဵခဵုိငံမ့ာဵ းငံ ေဆာ ံလုပံရနံ ေျမေနရာရိ္ထာဵွပီဵ ျဖစံပါ ယံ။ ေ ့ာ ံမဲခဵုိငံ းငံ 

မူှ ိုေ ့ာငံဵဖးငံဴလ္စံထာဵသညံမ္ာ ဴ္စံ(၄၀)ေ ့ာံရိ္ွပီဵ  ပံပိုငံေျမ ျဖစံေနပါ ယံ။  ပံပိုငံ 

ေျမ းငံ ဖးငဴံလ္စံခးငံဴရထာဵသညံ ို ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ ေျမ း ံလပံမ့ာဵရ္ိွပီဵ ေဆာ ံလုပံ 

ခးငဴံရလျှေငံ ေဆာ ံဴိုငံပါ ယံ။ ေ ့ာ ံမဲသုသာနံေနရာေဟာငံဵ ေျမေနရာေပဵမညံဟု 

ေျပာထာဵပါ ယံ။ ရ္မံဵ(ေျမာ ံ) းငံ မိုဵမိ ံခဵိုငံဵဳုဵ၊ မ ံမနံဵခဵိုငံဵဳုဵ ေဆာ ံလုပံရနံ 

ေျမေနရာရိ္ထာဵွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵ(ေရ္ )ဴ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ မုိငံဵဆ ံခဵုိငံ၊  ာခ့ီလိ ံ 

ခဵုိငံဵုဳဵမ့ာဵ ို ေဆာ ံလုပံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေ ာငံပိုငံဵ) းငံ 

ွမို နဴယံဵုဳဵမ့ာဵ ေဆာ ံလုပံရနံ ေျမေနရာရွပီဵသညဴံေနရာမ့ာဵလညံဵရိ္သလို၊ မရေသဵသညဴံ 

ေနရာမ့ာဵလညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ ေ ာငံှ ီဵွမို ၊ဴ ေညာငံေရွှွမို ၊ဴ ဟုိပုဳဵွမို ၊ဴ ပငံဵ ယွမို ၊ဴ 

 ေလာွမို ၊ဴ ရးာငဳွမို ၊ဴ ရပံေစာ ံွမို ၊ဴ ဖယံခုဳွမို မဴ့ာဵ းငံ ရရိ္ွပီဵျဖစံပါ ယံ။ ဆီဆိုငံ ေ ာဴ 

ေျမေနရာဝယံယူရမညံ ျဖစံပါ ယံ။ ပငံေလာငံဵ ေ ာဴ ဆိုငံ လဳုဵစငံ ာအနီဵ ေျမေနရာ 

ေပဵပါ  ွမို နဴယံဵုဳဵေဆာ ံလုပံ ခ့ငံပါ ယံ။ ဖယံခုဳဵဳုဵ ေ ာဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ေဒ်ေမရီဴ့ို  ဴ  ူညီေပဵထာဵ ဲဴ ေျမေနရာရိ္ပါ ယံ။ လးိုငံလငံခဵုိငံ းငံ  းနံဟိနံဵွမို ၊ဴ 

နမဴံစနံွမို ၊ဴ လဲခ့ာဵွမို ၊ဴ ေ ့ဵသီဵွမို ၊ဴ မိုငံဵ ုိငံွမို ၊ဴ မုိငံဵရ္ူဵွမို ဴို ဴးငံ ေဖာံျပပါအ ိုငံဵ 

ျဖစံပါ ယံ။ လဲခ့ာဵွမို ဴဴ ္ငံဴ နမဴံစနံွမို မဴ့ာဵ းငံ ေျမေနရာသ ံမ္ ံထာဵျခငံဵ မရိ္ေသဵပါ။ 

လငံဵေခဵခဵုိငံ းငံ မိုဵနဲွမို ၊ဴ ေမာ ံမယံွမို ၊ဴ မိုငံဵပနံွမို ဴို ဴးငံ ရိ္ပါ ယံ။ မူှ ိုေ ့ာငံဵမ့ာဵမ္ 

 စံဆငဴံ ေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(အေရ္ ပဴိုငံဵ)မ္ာလညံဵ ေဖာံျပပါ 

အ ိုငံဵ ျဖစံပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံ(ေျမာ ံပိုငံဵ) းငံ ေျမေနရာရသညဴံ ေနရာလညံဵရိ္သလုိ 

မရသညဴံေနရာလညံဵ ရိ္ပါ ယံ။ သိဴ္နိွမိုသဴညံ ေျမေပဵမညံ ေလ့ာံေြ ဵျပနံေပဵရမညံ၊ 

ေျမဝယံသညဴံ သေဘာအ ိုငံဵသာျဖစံွပီဵ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

မူဆယံဵုဳဵ၊  း ံခိုငံဵုဳဵ၊ နမံဴခမံဵဵုဳဵမ့ာဵ ို ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံသလုိ ေ ့ာ ံမဲ 

ခဵုိငံအ းငံဵရိ္ ွမို နဴယံဵုဳဵအာဵလဳုဵ ိုလညံဵ ဆ ံလ ံေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

နမ္မ ူွမို ဴဴ ္ငဴံ နမဴံဆနံွမို မဴ့ာဵ းငံလညံဵ ေျမေနရာမရိ္ပါ  ဝယံယူေဆာငံရး ံသးာဵရမညံ 

ျဖစံပါ ယံ။  ုနံဵြ မံဵွမို ဴို ေျမေနရာဝယံွပီဵ ေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ 

မိုငံဵလာဵွမို ၊ဴ  ့ိုငံဵ ုဳခဵုိငံ၊ “ဝ” ုိယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံဴရေဒသ၊ မိုငံဵေမာွမို ၊ဴ ပနဝုိံငံွမို ၊ဴ 

ပနံဆနံဵွမို ၊ဴ နာဵဖနံဵွမို ဴိုသဴညံ မဝငံရသညံဴ (၅)ွမို နဴယံ ျဖစံပါ ယံ။ မိမိ ုိအဴေနျဖငဴံ 
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ွမို နဴယံအာဵလဳုဵ ို Cover ျဖစံေအာငံ ေဆာငံရး ံရေသာေြ ာငံဴ အ  ံဴိုငံဆုဳဵ ညိှဴှိုငံဵ 

ေဆာငံရး ံရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ လုပံငနံဵမ့ာဵသညံ  ငံျပထာဵသညဴံအ ိုငံဵ ေလ့ာဴသးာဵ ာ 

ရိ္ေပမဲဴ မေလ့ာဴခဲဴပါဘူဵ။ ပိုလာ ဲဴလုပံငနံဵမ့ာဵသာ ရိ္ပါ ယံ။ ပိုလာသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵမ္ာ 

ရငံခးငံမဲဴ (၈၅)ဴ္စံဴ္ငံဴအထ ံ မသနံစးမံဵ Data မ့ာဵ  ့နံရိ္ပါ ယံ။ Data လုိအပံွပီဵ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ို အာဵ ိုဵပါ ယံ။ MCCT လုပံငနံဵမ့ာဵ ို  ွမို နဴယံလွှမံဵျခုဳ  

မှုရရိ္ေအာငံ  ူညီ ေဆာငံရး ံေပဵရနံ ေမ ္တ ာရပံခဳလုိပါ ယံ။ ထိလးယံ၊ ရ္လးယံ HIV,AIDS 

ခဳစာဵေနရသူမ့ာဵ ုိ မိမိ ိုဌဴနမ္ ေထာ ံပဳဴေပဵသးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ အိမံ းငံဵအြ မံဵဖ ံမှု 

မ့ာဵ ိုလညံဵ ေဆာငံရး ံေပဵရမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ လူငယံပိုငံဵဴ္ငံဴပ ံသ ံွပီဵ မိမိ ိုယံ ိုငံ 

လူငယံမူဝါဒေ ာံမ ီဥ ္က ဋ္ဌျဖစံပါ ယံ။ လူငယံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ိုလညံဵ ေဆာငံရး ံ 

သးာဵမ္ာ ျဖစံပါ ယံ။ နိ္ုဳဵခ့ုပံအာဵျဖငံဴ ေျပာရမညံဆုိပါ  ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပရျခငံဵ ို 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါေြ ာငံဵ ေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံခငံဗ့ာဵ။  

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵအပါအဝငံ 

လွှ ံေ ာံလုပံငနံဵဆုိငံရာမ့ာဵ ရ္ငံဵလငံဵ ငံျပျခငံဵ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  အစီအစဲံ(၈)ျဖစံပါ ယံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

ခငံဗ့ာဵ။ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ို ဒီဇငံဘာလ (၁၂)ရ ံေနမ္ဴ ဒီဇငံဘာလ 

(၁၈)ရ ံေနအဴထိ အစညံဵအေဝဵ(၅)ရ ံ ့ငံဵပခဲဴပါ ယံ။ ဒု ိယအှ ိမံသ ံ မံဵဟာ 

 စံဝ ံေ ့ာံလာ ာနဲအဴမျှေ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအေနနဲ  ဴ လွှ ံေ ာံျပငံပ  ာဝနံနဲ  ဴ

လွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵလုပံငနံဵ ာဝနံမ့ာဵ ို ပိုမိုထိေရာ ံေအာငံျမငံစးာ ေဆာငံရး ံ 

ဴိုငံြ မယံလုိ ဴ ယုဳြ ညံပါ ယံ။ အစညံဵအေဝဵ စံရပံအ း ံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

မ့ာဵရဲ  ဴ အမ့ာဵျပညံသူအ ့ိုဵင္ာ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵမ့ာဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵ ဏ္ဍမ္ာ အေရ 

အ း ံအာဵျဖငဴံ ပိုမိုမ့ာဵျပာဵလာ ာ ို ေ း ရိ္ဴရသလုိ၊ ေမဵျမနံဵ ဲေဴမဵခးနံဵေ းဟာ ေဝေဝ 

ဆာဆာ စုဳစုဳလငံလငံရိ္လာပါ ယံ။ သုိေဴသာံ အခ့ို ေဴမဵခးနံဵမ့ာဵမ္ာ နညံဵဥပေဒမ္ာပါရိ္ ဲဴ 

စညံဵ မံဵခ့ ံ၊  န ဴံသ ံခ့ ံမ့ာဵနဲ  ဴ ညီေး ံရနံ လုိအပံေနေသဵ ာ ိုလညံဵ ေ း ရိ္ဴရပါ 

 ယံ။ 

 (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵမ္ာ ဴိုငံငဳေ ာံသမ္မ ထဳမ္ ေပဵပုိေဴသာသဝဏံလွှာ 

အရ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရိ္ဴ စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ စီဵပးာဵေရဵဝနံှ ီဵဌာန ိုအဴာဵေပါငံဵစပံ၍ 

စီမဳ ိနံဵဴ္ငံဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာနအျဖစံျပငံဆငံဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ ုိ လွှ ံေ ာံရဲ သဴေဘာ ူညီ 

ခ့ ံရယူဴုိငံခဲဴပါ ယံ။ 
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 ဒီအစညံဵအေဝဵမ္ာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၃၀)ဦဵ ိုရဲဴ  ဴ ြ ယံပးငံဴျပေမဵခးနံဵေပါငံဵ 

(၇၅)ခ ု ေမဵျမနံဵျခငံဵ၊ ေျဖြ ာဵျခငံဵ ို ဴို ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴွပီဵ၊ အဆိုအေနနဲ  ဴ ဝမံဵနညံဵ 

ေြ ာငံဵအဆို(၁)ခုအာဵ အ ညံျပုျခငံဵ ို ဴို ေဆာငံရး ံဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ ဥပေဒြ မံဵအေနနဲ  ဴ 

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ စံဦဵ  ရ္မံဵျပညံနယံလျှေပံစစံဥပေဒ(မူြ မံဵ) ုိ  ငံသးငံဵဴုိငံခဲဴ 

ပါ ယံ။ ယငံဵဥပေဒြ မံဵဴ္ငဴံစပံလ့ဲံဵွပီဵ လွှ ေံ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵထဳမ္ အြ ဳျပုလုိ 

သညံဴအခ့ ံမ့ာဵ ို ၂၀၁၉ခုဴ္စံ၊ ဇနံနဝါရီလ (၁၇)ရ ံေန ဴေနာ ံဆုဳဵထာဵွပီဵ ရ္မံဵျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဵုဳဵသို ဴ ေပဵပုိြဴ ဖုိထဴပံမဳေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။  ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵထဳမ္ အြ ဳျပု 

ခ့ ံမ့ာဵရရိ္ွပီဵပါ   ျွနံေ ာံ ို ဴ ဖးဲ စဴညံဵထာဵ ဲဴ ဥပေဒျပုေရဵဆုိငံရာ ေ ာံမ ီဴ္ငဴံ 

သ ံဆိုငံရာဝနံှ ီဵ၏ အစီအမဳျဖငံဴ သ ံဆုိငံရာဌာနမ္  ာဝနံရိ္သူမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵပါဝငံ ဲဴ 

အစညံဵအေဝဵ စံရပံျပုလုပံွပီဵ ယငံဵဥပေဒြ မံဵ ို စီစဲံေဆာငံရး ံသးာဵမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ွပီဵခဴဲ ဲဴအစညံဵအေဝဵမ္ာ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ  ဴ  ငံသးငံဵခဲဴ ဲဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ ရ္မံဵျပညံနယံေဒသ ္ဴတရ 

စီမဳ ိနံဵဥပေဒြ မံဵပါ ျပငံဆငံခ့ ံ ိုယခု ့ငံဵပ ဲဴ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

မ္ာ လွှ ံေ ာံရဲ  ဴ အဆုဳဵအျဖ ံရယူဴိုငံခဴဲွပီဵ၊  ရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵဴ္ငဴံ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ 

ေ ာံမ ီ  လွှ ံေ ာံသိုအဴစီရငံခဳစာ ိုဖ ံြ ာဵ  ငံျပဴုိငံခဲဴပါ ယံ။ ေျပာငံဵေရွှသဴးာဵ 

ေသာ  ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံဴ္ငဴံ အစာဵထုိဵခန ဴံအပံေသာ 

 ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအ း ံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာနညံဵဥပေဒ ၇၀ အရ ေရဵရာ 

ေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵအျဖစံ  အစာဵထုိဵ၊ ေျပာငံဵလဲ၊ ျဖညံဴစး ံ ာဝနံေပဵဴိုငံခဲဴပါ ယံ။ 

 ျပညံသူ ို၏ဴ  ငံျပစာဴ္ငဴံ ိုငံြ ာဵစာမ့ာဵအရ ေရဵရာေ ာံမ ီမ့ာဵ   းငံဵဆငံဵ 

ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ရာ မ္ ံ မံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ အစီရငံခဳစာမ့ာဵအရ (၁၇- ၉- ၂၀၁၈) ရ ံေနမဴ္  

(၁၂-၁၂-၂၀၁၈)ရ ံေနအဴထိ ေရဵရာေ ာံမ ီ(၅)ခု မ္ (၇)ှ ိမံ  းငံဵဆငံဵေဆာငံရး ံခဴဲွပီဵ၊ 

ေရဵရာေ ာံမ ီ(၄)ခုမ္ ေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵစုေပါငံဵ၍ (၁)ှ ိမံ းငံဵဆငံဵေဆာငံရး ံခဲဴေြ ာငံဵ 

ေ း ရိ္ဴရပါ ယံ။ လွှ ံေ ာံသို ဴ  ိုငံြ ာဵစာမ့ာဵ ေပဵပိုလဴာ ဲဴအခါ သ ံဆိုငံရာေဒသရိ္ 

 ျွနံေ ာံ ို ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵ  ေရ္ဵဦဵအသိေပဵစုဳစမံဵ ေမဵျမနံဵ 

ေဆာငံရး ံေစွပီဵ၊ ျဖစံစဲံေပ်မူ ညံ၍ သ ံဆိုငံရာေ ာံမ ီ   းငံဵဆငံဵေဆာငံရး ံမညံ 

ဆိုပါ  ပိုမိုထိေရာ ံမ္ာျဖစံေြ ာငံဵ အေ းအဴြ ုဳအရေ း ရိ္ဴရ ာ ို ေ ာံမ ီမ့ာဵအာဵ 

အသိေပဵေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ 

 ဒီပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵရဲ  ဴ (ပဳ္စမေန)ဴမ္ာ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရဲ  ဴ ပူဵေပါငံဵ 

ပါဝငံမှု ို ရယူွပီဵ လူမှုဝနံထမံဵဦဵစီဵဌာနရဲ  ဴ ေဆာငံရး ံမညံဴအစီအစဲံ ို ရ္မံဵျပညံနယံ 
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အစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ ဗမာ ိုငံဵရငံဵသာဵ လူမ့ိုဵေရဵရာဝနံှ ီဵ  လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ 

အာဵ ရ္ငံဵလငံဵေျပာြ ာဵခဴဲပါ ယံ။ ဒီ ိစ္စဟာ မိမိေဒသအ း ံ မ့ာဵစးာအေထာ ံအ ူ 

ျပုေစမ္ာျဖစံ ဲအဴ း ံ ဝိုငံဵဝနံဵ ူညီေဆာငံရး ံေပဵဖို ဴ ို ံ းနံဵေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ 

 ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံအေနနဲ  ဴ

ျပညံ းငံဵ/ ျပညံပအဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵနဲ  ဴ ပူဵေပါငံဵွပီဵ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ဵုဳဵဝနံထမံဵ 

မ့ာဵအ း ံ စးမံဵရညံျမှငံဴ ငံျခငံဵ၊ အျပနံအလ္နံပူဵေပါငံဵေဆးဵေဴးဵျခငံဵ၊ ရလဒံေ ာငံဵမ့ာဵ 

ေဖာံထု ံျခငံဵ ုိ ုိဴ စဲံဆ ံမျပ ံေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ရာ (၁၁)ှ ိမံေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵနဲ ဴ

(၁၂)ှ ိမံ ေျမာ ံပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵ ြ ာဵ ာလမ္ာ အလုပံဵုဳေဆးဵေဴးဵပးဲမ့ာဵ ို ေဖာံျပပါ 

အဖးဲ အဴစညံဵမ့ာဵဴ္ငဴံ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရး ံခဴဲပါ ယံ-  ျွနံဵ စံေထာငံေျမေဖာငံေဒဵရင္ံဵ၊ 

စီေဒါမဟာမိ ံအဖးဲ ၊ဴ UNDP  NDI  EMReF  WCDI  MEITI  Pen Myanmar 

Human Right Documentation National Institue for Multiparty Democracy 

ျပညံနယံလယံယာေျမဴ္ငဴံ အျခာဵေျမမ့ာဵသိမံဵဆညံဵခဳရမှုမ့ာဵ ျပနံလညံစိစစံေရဵေ ာံမ ီ 

ဴ္ငံဴ ျမနံမာျပညံျပနံျပညံဴွမဲ စးမံဵအငံအသငံဵ ိုျဴဖစံပါ ယံ။ 

 ယခု ့ငံဵပ ဲဴ အစညံဵအေဝဵ ာလာမ္ာပငံေမ ္တ ာေဖာငံေဒဵရင္ံဵ၊ Pen Myanmar၊ 
Save the Children ဴ္ငဴံ WFD  ို ဴ အလုပံဵုဳေဆးဵေဴးဵပးဲ(၄)ခုအ း ံ စီစဲံေဆာငံရး ံလ့ ံ 

ရိ္ပါေြ ာငံဵေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဒု ိယဥ ္က ဋ္ဌရဲ အဴစီအမဳျဖငဴံ 

ဥပေဒျပုေရဵ ဆုိငံရာေ ာံမ ီဟာ NDI ရဲ  ူဴညီပဴဳပိုဵမှုနဲ  ဴေ ာံမ ီြ ာဵနာပးဲ ို ဴုိဝငံဘာလ 

(၁)ရ ံေနမဴ္ာ ပထမဆုဳဵအှ ိမံအျဖစံ ျပုလုပံဴိုငံခဴဲွပီဵ ြ ာဵနာပးဲမ္ ေ း ရိ္ဴခ့ ံမ့ာဵ ုိ 

လုိအပံသလုိ  ူညီျဖညံဴဆညံဵေပဵဴုိငံဖို ဴအစိုဵရအဖးဲ သဴို ဴအသိေပဵညှိဴှိုငံဵ ေဆာငံရး ံလ့ ံရိ္ပါ 

 ယံ။ 

 ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ အလုပံဵုဳေဆးဵေဴးဵပးဲမ့ာဵမ္ ရေသာ 

ရလဒံမ့ာဵ ို  ျွနံေ ာံ ို ဴ  ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ  သငံဴေ ာံသလုိ အသုဳဵျပုရနံျဖစံပါ 

 ယံ။ရလာဒံမ့ာဵ ို  ညံဆဲဥပေဒမ့ာဵ၊ ၂၀၁၃ခုဴ္စံ၊  ိုငံဵေဒသှ ီဵ သုိမဴဟု ံ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံဆိုငံရာဥပေဒ၊ အထူဵသျဖငဴံ  ျွနံေ ာံ ို ဴ အနီဵ ပံဆဳုဵလမံဵေွှနံျဖစံ ဲဴ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဆိုငံရာ နညံဵဥပေဒမ့ာဵ ို ဴဴ ္ငဴံ ေရာေထးဵလွှမံဵမိုဵမှုမရိ္ေစဘဲ အသုဳဵခ့ 

  ံဖို ဴ လုိအပံေြ ာငံဵ သ ိျပုေစလုိပါ ယံ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵသို ဴ ေအာ ံေဖာံျပပါအဖးဲ အဴစညံဵ(၈)ခုမ္  ိုယံစာဵလ္ယံ 

စုစုေပါငံဵ(၁၃၅)ဦဵ   ံေရာ ံေလဴလာခဲဴပါေြ ာငံဵ မ္ ံ မံဵ ငံေျပာြ ာဵ လုိပါ ယံ- 

 (၁) အမ့ိုဵသာဵလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁)ဦဵ 
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  (၂)  Rule of Law       (၉)  ဦဵ 

 (၃) ပအုိဝံဵ  ္က သုိလံေ ့ာငံဵသူ/ေ ့ာငံဵသာဵမ့ာဵ (၁၈)ဦဵ 

 (၄) ရ္မံဵျပညံနယံလူငယံေရဵရာေ ာံမ ီဝငံ (၄၀)ဦဵ 

 (၅) ေ ာငံှ ီဵ  ္က သုိလံ ေ ့ာငံဵသူ/ေ ့ာငံဵသာဵမ့ာဵ (၃၈)ဦဵ 

 (၆) ျပညံနယံစီမဳ ိနံဵဵုဳဵဝနံထမံဵမ့ာဵ (၂၀)ဦဵ 

 (၇)  ေလာွမို နဴယံစီမဳ ိနံဵဵုဳဵဝနံထမံဵမ့ာဵ (၄)  ဦဵ 

 (၈) အငံဵသာဵ ိုငံဵရငံဵသာဵလူငယံ းနံရ ံ (၅)  ဦဵ 

     ိုျဴဖစံြ ပါ ယံ။ 

 နိ္ဳုဵခ့ုပံအာဵျဖငဴံ  ျွနံေ ာံ ို ဴ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရဲ  ဴ  ာဝနံ စံရပံ 

ျဖစံေသာ (Checked & Balance)ဆုိ ဲဴထိနံဵညိှျခငံဵ ိုေဆာငံရး ံ ဲအဴခါ မိမိ ိုဥဴပေဒျပုေရဵ 

 ဏ္ဍမ္ာ ဥပေဒရဲ  ဴ  ့ိုဵေြ ာငံဵခုိငံမာမှုအ း ံ ဥပေဒအသစံမ့ာဵျပဋ္ဌာနံဵျခငံဵ၊ ျပငံဆငံ 

ျခငံဵဴ္ငံဴ ျပညံသူ ို  ိုယံစာဵျပုျခငံဵ ို ဴ ျဖစံပါ ယံ။ အုပံခ့ုပံေရဵ ဏ္ဍမ္ာ စီမဳခန ဴံခးဲမှု 

အာဵေ ာငံဵျခငံဵ၊ ျပညံသူ ို၏ဴ လုိအငံမ့ာဵ ို ျဖညံဴဆညံဵျခငံဵ၊  ာ းယံေစာငဴံေရ္ာ ံ 

ျခငံဵ ိုျဴဖစံွပီဵ၊  ရာဵေရဵ ဏ္ဍမ္ာဆိုရငံ ပးငဴံလငံဵျမငံသာမှုရိ္ျခငံဵ၊ အ္ ိ ငံဵစငံျခငံဵ၊ 

ျပညံသူမ့ာဵ ို အ ာအ းယံျပု ဴဲ  ရာဵေရဵစနစံေဖာံေဆာငံျခငံဵ ို ဴို  ျွနံေ ာံ ို ဴ

လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵ ေ ာငံဵစးာသိရိ္မ္သာ ထိနံဵညှိျခငံဵ ို ပီျပငံစးာေဆာငံရး ံ 

ဴိုငံမ္ာျဖစံပါ ယံ။ 

 လွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵမ္ာ ဒီမုိ ေရစီ အေလဴအ ့ငဴံေ ာငံဵမ့ာဵျဖစံသညဴံ စိ ံရ္ညံ 

သီဵခဳျခငံဵ၊ သေဘာထာဵှ ီဵစးာျဖငံဴညှိ ှဴိုငံဵ အေျဖရ္ာျခငံဵ ို ဴို  ့ငဴံသုဳဵြ ပါလုိ ဴ  ို ံ းနံဵ 

ေျပာြ ာဵလုိပါ ယံ။ ၂၀၁၈ခုဴ္စံမ္ာ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံအစညံဵအေဝဵ (၅)ှ ိမံ 

 ့ငံဵပရာမ္ာ ယခု(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပဳုမ္နံအစညံဵအေဝဵဟာ ၂၀၁၈ခုဴ္စံ၊ ဴ္စံ ုနံပိုငံဵမ္ာ 

 ့ငံဵပ ဴဲ အစညံဵအေဝဵျဖစံပါ ယံ။ လာမညဴံအနီဵ ပံဆုဳဵ  ့ငံဵပမညံဴ အစညံဵအေဝဵဟာ 

၂၀၁၉ခုဴ္စံမ္ာျဖစံ ဲအဴ း ံမ္ဂလာရိ္ေသာ ဴ္စံသစံအခါ သမယမ္ာ ျွနံေ ာံ ို ဴစေံ း 

စုဳစုဳလငံလငံ ျပနံဆုဳေ း ဴြ ွပီဵ၊ လူသစံ၊ စိ ံသစံ၊ အငံအာဵသစံ ိုျဴဖငံဴ လွှ ံေ ာံ ာဝနံ 

မ့ာဵ ို ဆ ံလ ံထမံဵေဆာငံြ ပါစုိဟဴု ေျပာြ ာဵရငံဵနိ္ဳုဵခ့ုပံပါ ယံ။ အာဵလဳုဵ ို 

ေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံ။ 
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ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ(ပဳ္စမေန)ဴ ွပီဵစီဵေြ ာငံဵဴ္ငဴံ ဒု ိယအှ ိမံ 

ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ွပီဵေျမာ ံေြ ာငံဵ 

ေြ ညာျခငံဵ။ 

 ဥ ္က ဋ္ဌ။  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံမ့ာဵခငံဗ့ာဵ။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵ 

ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ (ပဳ္စမေန)ဴ အစီအစဲံ ွပီဵဆဳုဵပါွပီ။ 

သိုျဴဖစံပါ၍ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံပုဳမ္နံ အစညံဵအေဝဵ 

ေအာငံျမငံစးာ ့ငံဵပ ွပီဵစီဵေြ ာငံဵ ေြ ညာပါ ယံ။ 

 အခမံဵအနာဵမ္ူဵ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံဥ ္က ဋ္ဌ ျပနံလညံထး ံခးာပါွပီရ္ငံ။ ျပညံနယံ 

လွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵရ္ငံ။ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံမ့ာဵအာဵလဳုဵ  ျပနံလညံ 

ထး ံခးာဴိုငံပါွပီရ္ငံ။ အာဵလဳုဵ ိုေ ့ဵဇူဵ ငံပါ ယံရ္ငံ။  
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ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  

ျမနံမာသ ္က ရာဇံ ၁၃၈၀ ျပညံဴဴ္စံ၊  န ံေ ာံလဆနံဵ   ၅  ရ ံမ္   

န ံေ ာံလဆနံဵ  ၁၁  ရ ံထိ  

(ခရစံသ ္က ရာဇံ  ၂၀၁၈ ခုဴ္စံ၊  ဒီဇငံဘာလ ၁၂ ရ ံေနမ္ဴ   ဒီဇငံဘာလ   ၁၈ ရ ံေနထိဴ)  

ေ ာငံှ ီဵွမို ရိ္ဴ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ အစညံဵအေဝဵခနံဵမ၌  ့ငံဵပသညံဴ  

ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ  

ဆုဳဵျဖ ံခ့ ံမ့ာဵ 
 

ပထမေန ဴ(၁၂-၁၂-၂၀၁၈) ဗုဒ္ဓဟူဵေန ဴ

၁။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴ ၌ အစညံဵအေဝဵသို ဴ  ံေရာ ံခးငံဴရိ္သညဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁၄၁)ဦဵ၊ 

  ံေရာ ံသူ (၁၂၂)ဦဵ၊ ခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငဴံျပုထာဵသူ (၁၉)ဦဵ၊ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ေြ ာငံဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ 

 ငံသညံ။  

၂။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴ ၌ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌ  ှဴု ံခးနံဵဆ ံစ ာဵ ေျပာြ ာဵျခငံဵ ို 

လွှ ံေ ာံ  မ္ ံ မံဵ ငံသညံ။  

၃။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴ ၌ “ျပညံနယံဝနံှ ီဵခ့ုပံ  ျပညံနယံလွှ ံေ ာံသို ဴေျပာြ ာဵသညံဴမိန ဴံခးနံဵ”  ိ ု

လွှ ံေ ာံ  မ္ ံ မံဵ ငံသညံ။  

၄။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴ ၌ “ဴိုငံငဳေ ာံသမ္မ ထဳမ္ ေပဵပိုေဴသာ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ရိ္ဴ စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ 

စီဵပးာဵေရဵ ဝနံှ ီဵဌာနဴ္ငဴံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵဌာန ိုအဴာဵ ေပါငံဵစပံ၍ “စီမဳ ိနံဵဴ္ငဴံ 

ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ီဵ ဌာန”အျဖစံ ျပငံဆငံဖးဲ စဴညံဵျခငံဵ သဝဏံလးာ”  ို လွှ ံေ ာံ  

သေဘာ ူေြ ာငံဵ ဆဳုဵျဖ ံသညံ။  
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၅။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပထမေန)ဴ၌ “မနံ ုဳွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁) ျပညံနယံလး ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵသိနံဵေဇာံ  မိုဵမိ ံွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂) ျပညံနယံလး ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ 

ဦဵေဆးသိနံဵ (ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ ဝဴငံ၊ လျှေပံစစံ၊ စးမံဵအငံဴ္ငဴံ စ ံမှုဝနံှ ီဵ)ဴ္ငဴံ နမဴံခမံဵ 

ွမို နဴယံ မဲဆ ္ဴဒနယံအမ္ ံ(၁) ျပညံနယံလး ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ဦဵေအာငံဝငံဵ (ရ္မံဵ 

ျပညံနယံအစိုဵရ၏ အာမခဳခ့ ံမ့ာဵ၊   ိမ့ာဵဴ္ငံဴ  ာဝနံခဳခ့ ံမ့ာဵ စိစစံေရဵ ေ ာံမ ီ၊ 

အဖးဲ ဝဴငံ) ို ဴ အသီဵသီဵ းယံလးနံအနိစ္စေရာ ံရိ္သျဖငံဴ  ငံသးငံဵေသာ ဝမံဵနညံဵေြ ာငံဵ 

အဆို” အာဵ လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ ငံသညံ။ 

ဒု ိယေန ဴ(၁၃-၁၂-၂၀၁၈) ြ ာသပေ ဵေန ဴ

၆။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ဒု ိယေန)ဴ၌ အစညံဵအေဝဵသို ဴ  ံေရာ ံခးငံဴရိ္သညဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁၄၁)ဦဵ၊ 

  ံေရာ ံသူ (၁၂၄)ဦဵ၊ ခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငဴံျပုထာဵသူ (၁၇)ဦဵ၊ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ေြ ာငံဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ 

 ငံသညံ။  

  ိယေန ဴ(၁၄-၁၂-၂၀၁၈) ေသာြ ာေန ဴ

၇။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴ၌ အစညံဵအေဝဵသုိ ဴ   ံေရာ ံခးငံဴရိ္သညံဴ လွှ ံေ ာံ ုိယံစာဵလ္ယံ (၁၄၁)ဦဵ၊ 

  ံေရာ ံသူ (၁၂၁)ဦဵ၊ ခးငံဴပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငဴံျပုထာဵသူ (၂၀)ဦဵ၊ ခးငဴံမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ေြ ာငံဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ 

 ငံသညံ။   

၈။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(  ိယေန)ဴ၌ ဦဵစုိငံဵထးနံဵဉာဏံ၊ ေ ့ာ ံမဲွမို နဴယံ မဲဆဴ္ဒနယံအမ္ ံ(၂)၏ “ရ္မံဵျပညံနယံ 

ွမို မဴ့ာဵေပ်ရိ္ လူေနအိမံေျမ း ံမ့ာဵဴ္ငဴံ ေျမ း ံမ့ာဵ္ရနံသစံျပုလုပံျခငံဵ၊ သ ံ မံဵ 

 ိုဵျခငံဵမ့ာဵ ို စီမဳခ့ ံ စံရပံျဖငံဴေဆာငံရး ံေပဵရနံ အစိုဵရအာဵ ို ံ းနံဵေြ ာငံဵ” ုိ 

အ ညံျပုေြ ာငံဵ ဆုဳဵျဖ ံသညံ။ 

စ ု ္ထ ေန ဴ(၁၇-၁၂-၂၀၁၈)  နလဂာေန ဴ

၉။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ၌ အစညံဵအေဝဵသို ဴ  ံေရာ ံခးငံဴရိ္သညဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁၄၁)ဦဵ၊ 
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  ံေရာ ံသူ (၁၁၆)ဦဵ၊ ခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငဴံျပုထာဵသူ (၂၅)ဦဵ၊ ခးငံဴမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ေြ ာငံဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ 

 ငံသညံ။   

၁၀။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ၌ ရ္မံဵျပညံနယံအစိုဵရအဖးဲ မဴ္  ငံသးငံဵေသာ “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဴ္စံ၊ 

ရ္မံဵျပညံနယံေဒသဴ္တရစီမဳ ိနံဵ ဥပေဒျပငံဆငံခ့ ံ” ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုေြ ာငံဵ 

ဆုဳဵျဖ ံသညံ။ 

၁၁။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(စ ု ္ထ ေန)ဴ၌ “ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ  ရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵဴ္ငဴံ ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ 

ေ ာံမ ီ၏ အစီရငံခဳစာ”  ို လွှ ံေ ာံ  မ္ ံ မံဵ ငံသညံ။ 

ပဳ္စမေန ဴ(၁၈-၁၂-၂၀၁၈) အ္ဂါေန ဴ

၁၂။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပ ္ဳစမေန)ဴ၌ အစညံဵအေဝဵသို ဴ   ံေရာ ံခးငဴံရိ္သညဴံ လွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ (၁၄၁)ဦဵ၊ 

  ံေရာ ံသူ (၁၁၄)ဦဵ၊ ခးငဴံပနံြ ာဵသျဖငံဴ ခးငဴံျပုထာဵသူ (၂၇)ဦဵ၊ ခးငံဴမဲဴပ့ ံ း ံသူ 

မရိ္ေြ ာငံဵ အစညံဵအေဝဵ  ံေရာ ံမှုအေျခအေန ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုမ္ ံ မံဵ 

 ငံသညံ။ 

၁၃။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပ ္ဳစမေန)ဴ ၌ “ ပံမေ ာံသာဵ ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ိုယံစာဵလ္ယံ ေရဵရာေ ာံမ ီဝငံမ့ာဵ 

အစာဵထုိဵ၊ ေျပာငံဵလဲ၊ ျဖညံဴစး ံ  ာဝနံေပဵအပံျခငံဵ” ို လွှ ံေ ာံ  အ ညံျပုေြ ာငံဵ 

ဆုဳဵျဖ ံသညံ။ 

၁၄။ ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ (၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ 

(ပ ္ဳစမေန)ဴ၌ “ျပညံနယံလွှ ံေ ာံ ဥ ္က ဋ္ဌ  ဒု ိယအှ ိမံ ရ္မံဵျပညံနယံလွှ ံေ ာံ 

(၁၂)ှ ိမံေျမာ ံ ပုဳမ္နံအစညံဵအေဝဵ ေဆာငံရး ံခ့ ံမ့ာဵအပါအဝငံ လွှ ံေ ာံလုပံငနံဵ 

ဆိုငံရာမ့ာဵ”အာဵ   ရ္ငံဵလငံဵတငံျပသညံ။  
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