
 
ကေအနဲ်ယူ-ေရငအ်မ   ျိုးသ ျိုးအစည်ျိုးအရ  ျိုး 

ကည ငက် ျိုးပငခ်ရ  င ်

(၄) ကေ မ်က မ ေ်၊ ကည ငက် ျိုးပငခ်ရ  ငအ်မမဲတမ်ျိုးကေ ်မတအီကရျိုးကပေါ်အစည်ျိုးအက ျိုး၏ 

ထ တ ်ပန်က ေ င ခ ေ် 

 

ကေအဲနယ်ူ ေရငအ်မ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရ ိုျိုးကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုငသ်ည်၊ ကေအဲန်ယေူရငအ်မ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရ ိုျိုးဗဟ ိုမှ 

ခ မှတ် ထောျိုးကသော မ်ျိုးညွှနခ် ေ်နငှ အ်ညီ, မ မ တ ို  ၏ စီမ အိုပ်ခ  ပ်မှုနယ်က မအတငွျ်ိုး န ိုငင် ကရျိုး၊ အိုပ်ခ  ပ်ကရျိုး၊ စည်ျိုးရ ိုျိုး 

ကရျိုး၊  ူမှုကရျိုး၊ စစ်ကရျိုးနငှ  ်တရောျိုးဥပကေစ ိုျိုးမ ိုျိုးကရျိုး  ိုပ်ငနျ်ိုးမ ောျိုးေ ို ကေအဲနယ်ေူရငအ်မ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရ ိုျိုး၏ မူဝါေ 

 မ်ျိုးစဉ်နငှ  ်အညီအကေောငအ်ထည်ကဖေါ်က ောငရွ်ေ်ကသောအဖွဲွဲ့အစည်ျိုး ဖစသ်ည်။ 

 

၁. ကေအဲနယ်ူ ေရငအ်မ   ျိုးသောျိုးစည်ျိုးအရ ိုျိုး၊ ကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုင၏် (၄) ကေ မ်က မောေ်, အမမတဲမ်ျိုးကေော်မတီ အကရျိုး 

ကပေါ်အစည်ျိုးအကဝျိုးေ ို  ၁၂ - ၁၇/ ၉/ ၂၀၂၂ ရေ်ကန  တွင ်ေ ငပ်မပီျိုး ခရ ိုငအ်မမဲတမ်ျိုးကေော်မတီ ( ၁၈ ) ဦျိုး၊ တပ်မဟော, 

တပ်ရငျ်ိုးနငှ အ်ိုပ်ခ  ပ်ကရျိုးဖေမ်ှ ေ ိုယ်စောျိုး ှယ်မ ောျိုးစိုစိုကပါငျ်ိုး ( ၂၅ )ဦျိုး တေ်ကရောေ်ခဲ  ပါ သည်။ 

 

၂. ဤအကရျိုးကပေါ်အစည်ျိုးအကဝျိုးတွင ်မ မ အက ခကန၊ ရနသ်ူ  က ခအကန၊ ပည်သူလူထို၏အက ခအကနမ ောျိုးအောျိုး က ွျိုးကနျွိုး တ ိုင် 

ပငေ်ော အစည်ျိုးအကဝျိုး   ိုျိုး ဖတ်ခ ေ် (၁၄) ခ ေ်ေ ို ခ မှတ် န ိုငခ်ဲ မပီျိုး   ိုျိုး ဖတ်ခ ေ်မ ောျိုးေ ို ထ ထ ကရောေ်ကရောေ ်

အကေောငအ်ထည်ကဖေါ်က ောငရွ်ေသ်ွောျိုးမည် ဖစသ်ည်။ အထူူးသ ဖင  ် ကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုငအ်တွငျ်ိုးရှ  (မူူး၊ လယ်ေ ို ၊ 

က ောထ ) မမ  ွဲ့နယ် အတွငျ်ိုးကရျိုးမ ျိုးမ ောျိုး၏ ညွနက်ေောျိုးစောမ ောျိုးအောျိုး ဤအစည်ျိုးအကဝျိုးတွင ် အတည် ပ  ကပျိုးေော, 

 ပည်သူ ူထိုမ ောျိုးအကန ဖင  ် မမ  ွဲ့နယ်အသီျိုးသီျိုး၏ညွှန ် ကေောျိုးစောမ ောျိုးအတ ိုငျ်ိုးအကေောငအ်ထည် ကဖော်က ောငရွ်ေသ်ွောျိုး 

ရန ်အက ျိုးအနေ် ထောျိုးက ွျိုးကနျွိုးခဲ ပါသည်။ 

 

၃. ၂၀၂၂ ခိုနစှ် ကမ မှစ၍ ယခိုအထ အောဏောသ မ်ျိုးအကေမ်ျိုးဖေ်စစ်ကေောငစ်မီှ  ပည်သူ ူထိုမ ောျိုးအောျိုး မတရောျိုးသ ဖင  ်

 ူ  အခွင  ်အကရျိုးခ   ျိုးကဖောေ် မှုမှန ်သမျှေ ိုကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုငဌ်ောနခ  ပ်ရ ိုျိုးမှအထူျိုးမှတ်တမ်ျိုးတငထ်ောျိုးပါသည်။ မှတ် 

တမ်ျိုး အရ ထွေ်က ပျိုးတ မ်ျိုးကရှောင ်ကနရသည ်ကေ ျိုးရွောကပါငျ်ိုး (၁၂၅)ရွောမှ  ူဦျိုးကရ တစ်သ နျ်ိုးနျီိုးပါျိုးနငှ  ်ကေ ောငျ်ိုးကပါငျ်ိုး 

(၁၅၅)ကေ ောငျ်ိုး၊ ကေ ျိုးရွောအတွငျ်ိုးက ယဉ် ဖင  ် (၅)ကေ မ်၊ကေ ျိုးရွောအတွငျ်ိုး ေ်နေက်ေီျိုးအ  ိုျိုးနစှက်ထောငက်ေ ော်ပစ ်

ခတ်မပီျိုး ေ် ေ်၍  ပည်သမူ ောျိုး၏  ိုပင်နျ်ိုးခွငမ် ောျိုး အတွငျ်ိုးသ ို    ေ်နေ်ကေီျိုး ဖင  ်ေ် ေပ်စ်ခတ်ကန ဲ  ဖစ ်

သည်။ ကသ  ိုျိုးသူ (၁၆)ဦျိုးအနေ် အမ   ျိုးသမီျိုး (၂)ဦျိုးကသ  ိုျိုးခဲ ရသည်။  ထ ခ ိုေ် ေါဏရ်ောရသူ (၂၁)ဦျိုး၊ မတရောျိုးဖမ်ျိုး  ီျိုး 

ညှငျ်ိုး  ဲ သူ (၉၄) ဦျိုး၊  ပည်သူမ ောျိုး၏ ကငကွကေျိုးဥစစပစစည်ျိုးမ ောျိုး မတရောျိုးခ ိုျိုးယူ ိုယက်မှုမ ောျိုးသည်န ိုငင် တေော၏ 

ရောဇဝတ်ေ  ျိုး  ွနမ်ှု ိုပ်ရပ် ဖစ်သည်။ အကေမ်ျိုးဖေ်စစ်ကေောငစ်၏ီ ူမ နက်သော ိုပ်ရပ် ကကေောင  ်ပည်သူ ူထို  



      

      

     မ ောျိုး၏စောျိုးဝတ်ကနကရျိုး ၊ ပညောကရျိုး ၊ ေ နျ်ိုး မောကရျိုး  ူထို၏အသေ်အနတရယ် ခ  နျ်ိုးက ခောေ် မှု၊  ူမှုဘဝမ  ို ခ   

မှုစသည ်  ူအခငွ အ်ကရျိုးခ   ျိုး ကဖောေ်မှုမ ောျိုးအောျိုး ကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုငအ်ကနနငှ  ်  ွနစ်ေွာရွ ွဲ့ မိုနျ်ိုးမပီျိုး အ ပငျ်ိုးအထန ်

ေန  ေ်ွေရ်  ှုံ့ခ သည်။ 

 

၄. ကေအဲနယ် ူေရငအ်မ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရ ိုျိုး ကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုင၏်  စီမ အိုပ်ခ  ပ်မှုနယ်က မအတွငျ်ိုးရှ  အကေမ်ျိုးဖေ် 

စစ်ကေောငစ်ီ၏  ေ်ကအောေ်ခ တပ်မကတော်အရောရှ ,အရာခ  အကေပ်တပသ်ောျိုးမ ောျိုးနငှ  ် ပည်သူ  ပညသ်ောျိုးမ ောျိုးအောျိုး  ိုျိုး 

အမှန ်တရောျိုးေ ိုရှောကဖေွော (ဓမမ နငှ  ်အဓမမ ) ခွဲ ခောျိုးစ တ် ဖောမပီျိုး အကေမ်ျိုးဖေ် စစ်ကေောငစ်ီ၏ မတရောျိုးကသော အမိန် ့်ကစ 

ခ ိုငျ်ိုးမှုမ ောျိုးေ ို ကေ ောခ ိုငျ်ိုး၍ အမှနတ်ရောျိုးဖေ်သ ို   ရပ်တည်မပီျိုးပူျိုးကပါငျ်ိုးပါဝင ်ောကရျိုးေ ို (၄) ကေ မ်က မောေ ် ခရ ိုငအ်မမ ဲ

တမ်ျိုးကေော်မတ ီအကရျိုးကပေါ်အစည်ျိုးအကဝျိုးတွင ်အက ျိုးအနေ်ထောျိုးက ွျိုးကနျွိုးခဲ ကေမပီျိုး အ မငမ်ှနရ်ရှ ကသောတပမ်ကတော ်

သောျိုးမ ောျိုးနငှ အ်တူ ေတ်ွဲ၍ မ မ တ ို  ၏ ရပ်တည်ခ ေ်နငှ အ်ညီအကေမ်ျိုးဖေ်စစ်ကေောငစ်ီအောျိုးတွနျ်ိုး ှနရ်နတ် ိုေ်တွနျ်ိုး 

အပ်ပါသည်။ 

 

၅. အောဏောသ မ်ျိုးအကေမ်ျိုးဖေ်စစ်ကေောငစ်ီမှ  ပည်သူ ူထိုအောျိုး မတရောျိုးသ ဖင  ် ူ  အခငွ က်ရျိုး ခ   ျိုးကဖောေ်မှုကကေောင  ် ပည် 

သူ ူထိုကထောငက်ပါငျ်ိုးမ ောျိုးစွောမ မ တ ို  ၏ မမ  ွဲ့ ရွောေ ိုစနွ  ခ်ွောထွေ်က ပျိုးကေရမပီျိုး  စောျိုးနပ်ရ ေခော မ  ိုက ောေ်မှု၊  ူမှုဘဝ မ  ို 

 ခ  မှုေ ို ကေ  ကတွွဲ့ခ စောကနရသည်။  ပည်သူ ူထိုမ ောျိုးအောျိုး၊  ူသောျိုး ခငျ်ိုးစောနောကထောေ်ပ  ကပျိုးကသော   ပည်တွငျ်ိုး/  ပည် ပမှ 

 ူမှုကရျိုးအသငျ်ိုး အဖွဲွဲ့မ ောျိုးအောျိုး  ိုျိုးေ ို (၄)ကေ မ်က မောေ်အမမဲတမ်ျိုးကေောမ်တီအကရျိုးကပေါ် အစည်ျိုးအကဝျိုးမှအသ အမှတ်  ပ  

ကကေောငျ်ိုးနငှ  ်ေတ်ွဲက ောငရွ်ေ်သွောျိုးမည် ဖစ်ကကေောငျ်ိုး အသ ကပျိုးထိုတ် ပနက်ကေ ငောအပ်ကပသည်။ 

 

 

စဉ်စ ျိုးစဉ် ခငမ်ှု ေငျ်ိုးမဲဲ့ကသ ၊ ကသျိုးနပ်သ မ်ဖ ငျ်ိုးကသ အကတ ျိုးအကခေါ်နငှဲ့ ် အ ဏ မေ်ကမ ကသ ၊ ရေ်စေ်ယ တမ်  

ကသ  စစ်အ ပ်စ ၏  ပည်သ ူူထ အကပေါ်  ူမဆန်ကသ   ပ်ရပ်မ  ျိုးအ ျိုး အ ပငျ်ိုးအထန် ဆန ဲ့်ေ င၍် ကခတဆ်  ျိုး စနစ် 

ဆ  ျိုးမှ   တက် မ ေ်ရန်၊ အ ဏ ရှငအ် ျိုး အ မစ် ပတတ် န် ှန်ရန်၊ ရငဆ်  ငက်နရသညဲ့် အခေ်အခဲမ  ျိုးေ   ကေ  ်   ျိုး၍ 

မ မ ေ ရ  ေဏ္ဍမှ အတတူေ  ေ်တ  ဲ ပ်ကဆ င ်ေပါစ  ဲ့။ 

 

 

 

 

 

                                                                                               အမမဲတမ်ျိုးကေော်မတ ီ

ကန  စွဲ - ၁၇ / ၉ / ၂၀၂                                                                     ကေအဲနယ်ူ ေရငအ်မ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရ ိုျိုး 

                                   ကညောငက် ျိုးပငခ်ရ ိုင ်


