
 
 

မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ 
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မူတေရားခရိုငး မႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ:  ဒျယးလို့ၿမိဳ႕နယးတျငး 
တပးမေတား လကးနကးႀကီ့ပစးခတးရာမြ ရျာသာ့တစးဦ့ႏြငးံ ။၌သမီ့ 

ဒဏးရာရရြိ်ခငး့၇ ဿွဿွ ခုႏြစး ဇျနးလ    
 

 
ဤမႈခငး့ေဖား်ပသညးံမြတးတမး့လႊာ    မူတေရား (ဖာပျနး) ခရုိငး၇ ဒျယးလုိ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေလ့ဖုိ့ထအုပးစု၇ ခ---ရျာ 
ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ဿ ရကးေန႔တျငး ်ဖစးပ္ကးခဲံေသာ မူခငး့တစးခုအာ့ ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ တပးမေတား 
၌ ေ်ခ်မနးတပးရငး့ (ခမရ) အမြတး (၁ွ၂) မြ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KNLA) ႏြငးံ 
တုိကးခိုကးမႈ ်ဖစးပျာ့ရာတျငး ရျာအတျငး့သုိ႔ လကးနကးႀကီ့ ပစးခတးရာမြ ရျာသာ့တစးဦ့ ႏြငး ံ။၌ သမီ့အာ့ 
ထိခိုကးၿပီ့ ဒဏးရာရရြိခဲံပါသညး၈             သူ ႏြစးဦ့မြ ေဆ့ရဵုကို သျာ့ရနး မတတးႏိုငးသ်ဖငးံ ရျာသူႀကီ့မြ 
။တုိ႔၌ ေဆ့ကုသမႈကုနးက္စရိတးအတျကး ေငျေခ့္ခံဲရသညး၈ တပးမေတားမြ ဤ်ဖစးပ္ကးမႈအတျကး တာဝနး 
ယူမႈ မရြိသညးံအ်ပငး ခဵစာ့ရသူမ္ာ့ကုိလညး့ ေလ္ားေၾက့ေပ့မႈမရြိပါ၈ 1 
 

 

 
အပုိငး့ ှ - မူခငး့်ဖစးပျာ့သညးံအေၾကာငး့အရာအ်ပညးံအစုဵ 

 
အခငး့်ဖစးပျာ့မႈအမ္ိဳ့အစာ့ 1. လကးနကးႀကီ့ပစးခတးမႈေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိ်ခငး့ 
အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံေန႔ရကး ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ဿ ရကး 
အခငး့်ဖစးပျာ့သညးံေနရာ 
(ေက့္ရျာ၇ ်မိဳ႕နယး၇ ခရုိငး) 

မူတေရားခရုိငး၇ ဒျယးလို့ၿမိဳ႕နယး၇ ေလ့ဖုိ့ထအုပးစု၇ ခ---ရျာ  
 

 
 
 

                                                        
1 ဤအစီရငးခဵစာသညး ဿွဿွ ခုႏြစး ဇူလိုငးလ တျငးရရြိေသာအေၾကာငး့အရာ၉ အေ်ခခဵ်ပဳပါသညး၈ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ KHRG 
မြ ေလံက္ငးံသငးၾကာ့ေပ့ေသာ ကျငး့မြလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ အေ်ခအေနအာ့ မူတေရားခရုိငးရြိ ေဒသခဵတစးဦ့မြ ေဖ၍်ပ 
ထာ့ပါသညး၈ ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရသူမ္ာ့၌ အမညး၇ ဓါတးပုဵ ႏြငးံ ေနရပးလိပးစာအတိအက္အာ့ လုဵ်ခဵဳေရ့အရ တညး့်ဖတးးထာ့ပါသညး၈ 
ကျငး့စကျငး့ပိတးအတျငး့ေရ့သာ့ထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး KHRG မြ ရြငး့်ပမႈမ္ာ့ထညးံသျငး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 



 
ေစားကာ့ခဵရသူ(ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနးခဵရသူ)၌ ကုိယးေရ့အေၾကာငး့အရာအ်ပညးံအစုဵ  

အမညး ေစာလ--- ေနား စ--- 

အသကး ၂၄ ှ၀ 
က္ာ့/မ က္ာ့ မ 
လူမ္ိဳ့ ကရငး ကရငး 
မိသာ့စုရြ/ိမရြ ိ    ရြိ မရြိ 
အလုပးအကုိငး ေတာငးယာ - 
ကုိ့ကျယးသညးံ ဘာသာ ဗုဒၶ ဗုဒၶ 
ရာထူ့အဆငးံ ရျာသာ့ ရျာသာ့ 
ေနရပး ရျာအမညး ခ--- ခ--- 
 

်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူ၌ကုိယးေရ့အေၾကာငး့အရာအ်ပညးံအစုဵ 
အမညး    ရာထူ့ စစးေၾကာငး့၇တပးရငး့၇ 

တပးမ 
အေ်ခစုိကးသညးံေနရာ 
ေဒသ 

အထကးအရာရြိ 
အမညး 

မသိ ဗိုလးမြဴ့ ခမရ အမြတး (၁ွ၂)၇ 
စကခ အမြတး (၅) 

ေမာလုိကလုိ့ လႈိငးထျနး့ 
(တပးရငး့မြဴ့) 

 
အဆငး ံဿ- သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ပနးလညးစီစစး်ခငး့  

 
(ှ) ဤသတငး့အခ္ကးအလကးမြတးတမး့်ပဳစုပုဵတစးဆငးံခ္ငး့ကုိ ရြငး့်ပပါ၈  
 
[ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (KHRG) မြ ထိခုိကးနစးနာသူႏြစးဦ့အနကးတစးဦ့အာ့ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံပါသညး၈ 
တပးမေတား ေ်ခ်မနးတပးရငး့ အမြတး (၁ွ၂) တပးရငး့မြဴ့၌ အမညးအာ့ KNLA မြ ေ်ပာ်ပခဲံပါသညး၈]  
 
 
 
(ဿ) ဤသတငး့ကုိေပ့ေသာသူတုိ႔သညး ဤသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြနးကနးေၾကာငး့ မညးသုိ႔ေဖား်ပ 
လုိပါသနညး့၈ ၁ငး့တုိ႔တစးဦ့ခ္ငး့စီ၌ ရြငး့်ပခ္ကး(မ္ာ့ကုိ) ေရ့မြတးေပ့ပါ၈  
သတငး့ေပ့သူမြ လကးေတျ႕ခဵစာ့ခံဲပါသညး၈ 

 

အဆငးံ ၀- အခငး့်ဖစးပျာ့ပုဵ  
 
အခငး့်ဖစးပျာ့ပုဵ အေသ့စိတးကုိ ်ပညးံစုဵစျာ ေရ့သာ့ေဖား်ပေပ့ပါ၈ 

ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ဿ ရကးေန႔ အဂၤါေန႔ ညေန ၀ နာရီအခ္ိနးတျငး ဖခငးတစးဦ့ႏြငးံ ။၌သမီ့်ဖစးသူအာ့ 
[တပးမေတားမြ လကးနကးႀကီ့ပစးခတးမႈေၾကာငးံ] မူတေရားခရိုငး၇ ဒျယးလုိ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေလ့ဖို့ထအုပးစု၇ ခ---ရျာ 
တျငး ဒဏးရာရရြိခဲံပါသညး၈ 
 



ထုိေန႔တျငး KNLA တပးရငး့အမြတး (ှွဿ)၇ တပးချဲအမြတး (၀)မြ စစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ တပးမေတား စစးကျပးကဲ 
အေ်ခစုိကး (စကခ) အမြတး(၅)၊ ေ်ခ်မနးတပးရငး့ အမြတး (၁ွ၂) မြ စစးသာ့မ္ာ့သညး ေမာလုိကလုိ့စခနး့ 
အနီ့တစးဝိုကးတျငး တုိကးခိုကးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံပါသညး၈ တပးမေတားမြ ခ---ရျာသုိ႔ လကးနကးႀကီ့ပစးခတးရာတျငး ၂၄ 
ႏြစးရြိေသာ ေစာလ---ႏြငးံ ။၌ ှ၀ ႏြစးရြိေသာသမီ့်ဖစးသူ ေနားစ---အာ့ [ေစာလ--- သညး ။၌ 
ဘယးဖကးေပါငး အာ့ထိခုိကး၊ ေနားစ---အာ့ ။၌ညာဖကးဝမး့ဗုိကးအာ့ထိခိုကး] ဒဏးရာရေစခံဲပါသညး၈ 
 
[ေမာလုိကလုိ့စခနး့သညး တပးရငး့မြဴ့လႈိငးထျနး့၌             ႈေအာကးတျငး တညးရြိပါသညး၈] ထုိစခနး့    
  ဦ့ေဆာငးၿပီ့ သူ၌စစးသာ့မ္ာ့      စစးပျဲဇုနးႏြငးံ ေလံက္ငးံေသာေနရာတုိ႔တျငးသာ ပစးခတးမႈ     ်ပဳလုပး 
ႏိုငးပါသညး၈ ။တို႔မြ ရျာသုိ႔ လကးနကးႀကီ့ပစးခတး်ခငး့သညး ရျာသာ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး 
်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
။တုိ႔ [တပးမေတား] မြ [ပစးခတးမႈေၾကာငးံ] ်ဖစးေပ၍ခံဲေသာ ေနာကးဆကးတျဲ         အတျကး တာဝနး 
မယူသညးံအ်ပငး ေဆ့ကုသခအာ့လညး့ မေပ့ခံဲပါ၈ ထုိဖခငးႏြငး ံ သမီ့တုိ႔ ဒဏးရာရၿပီ့ေနာကး ရျာသူႀကီ့မြ 
။တုိ႔အာ့ ကမေမာငး့ေဆ့ရုဵသုိ႔ ပုိ႔ေ       ေသားလညး့ ။တုိ႔မြ ်ငငး့ဆုိခဲံသညးမြာ ေဆ့ကုသမႈခဵယူရနး 
ေငျေၾက့မရြိေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ရျာသူႀကီ့မြ ဗိုလးေမာငးခ္စး၌အမ္ိဳ့သမီ့ထဵမြ ေငျ ၀ွွွွ 
က္ပး [ဿှ.၃၂ ေဒ၍လာ] ေခ့္ခံဲၿပီ့             သူ       အာ့ [ေဆ့ရဵုသုိ႔] ပုိ႔   ခဲံပါသညး၈ ။တုိ႔အာ့ 
ဇျနးလ ဿ ရကးေန႔တျငး ေဆ့ရဵုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာငးခဲံၿပီ့ ဇျနးလ ၅ ရကးေန႔တျငး အိမး်ပနးလာခံဲပါသညး၈ [ယခုခ္ိနးတျငး] 
။တုိ႔သညး တစးပတးတစးခါ က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့မႈ ခဵယူေနရပါသညး၈ 
 
ဤကဲံသုိ႔ မႈခငး့်ဖစးပ္ကး်ခငး့သညး တပးမေတားမြ NCA တျငးလိုကးနာရမညးံကတ ကဝတးအာ့ လုိကးနာမႈ မရြိ 
၊ [KNU အုပးခ္ဳပးေသာေနရာေဒသ] သတးမြတးနယးေ်မမ္ာ့သုိ႔ အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ [ႀကိဳတငးအသိေပ့မႈ 
မရြိပ၇ဲ NCA ကတိကဝတး အပိုဒး ှွ (ခ) အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့] က္ဴ့ေက္ားခဲံပါသညး၈ ထုိအခ္ိနးတျငး KNU မြ 
မူတေရားခရုိငးတျငး COVID-19 အာ့ကာကျယးရနး လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနေသာအခ္ိနး်ဖစးသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ 
ထုိ [က္ဴ့ေက္ားခဲံေသာ ်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့စျာ] မြ လကးနကးကိုငးႏြစးဖျဲ႕ [တပးမေတားႏြငးံ KNLA] အၾကာ့ တငး့မာ 
မႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေစခံဲပါသညး၈ တပးမေတားမြလညး့ ကရငး [KNU] က္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ကရငးအမ္ိဳ့ 
သာ့ရဲတပးဖျဲ႕ [KNPF] မ္ာ့ကုိ [COVID-19] က္နး့မာေရ့ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးမြ ထျကးချာရနး အတငး့အဓမၼ 
        ်ခငး့သညး [တပးမေတားႏြငးံ KNLA အၾကာ့] လကးနကးကိုငး ပ႗ိပကၡမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေစပါသညး၈ 
 
ဤကဲံသုိ႔ေသာ ်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့အတျကး ရျာသာ့မ္ာ့သညး မိမိတုိ႔ကုိယး    ကာကျယးရနးအတျကး နညး့ဗ္ဴဟာ 
တစးစုဵတစ ခုမြ္မရြိပါ၈ အဖျဲ႔ႏြစးဖျဲ႔ [တပးမေတားႏြငးံ KNLA] ၾကာ့ တငး့မာမႈႏြငးံ မေက္မနပးမႈမ္ာ့ရြိခဲံၿပီ့ ။တို႔ 
အခ္ငး့ခ္ငး့ ပစးခတးမႈမ္ာ့ စတငး်ဖစးပျာ့ခံဲပါသညး၈ ရျာသာ့မ္ာ့မြ ထုိကိစၥအာ့ မသိ         သို႔မဟုတး နာ့မ 
လညးေသာေၾကာငးံ ဤကဲံသုိ႔အေ်ခအေနအာ့ ဘယးလုိတုနး႔်ပနးရမ  ကုိ မသ ၾက  ၈ 
 

 
အဆငး ံ၁- ချငံး်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵ်ခငး့ 

 
ရျာသာ့သုိ႔မဟုတး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရသူသညး ဤသတငး့ကုိအသုဵ့်ပဳရနးချငးံ်ပဳပါသလာ့၈ မညးကံဲ 
သုိ႔ေသာနညး့လမး့်ဖငးံ အသုဵ့်ပဳချငးံေပ့သညးကုိေဖား်ပေပ့ပါ၈  

ေစာလ--- [ထိခုိကးနစးနာသူ]မြ KHRG အာ့ ဤအခ္ကးအလကးကို အသဵု့်ပဳရနး ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈ 

 



ကရငးလူအချငးံအေရ့အဖျ ဲ(KHRG) အေၾကာငး့ 

ှ၆၆ဿ ခုႏြစးတျငး စတငးတညးေထာငးခဲံေသာ ကရငးလူအချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (KHRG)သညး ်မနးမာ်ပညး 
အေရြ႕ေတာငးပိုငး့ရြိ လူအချငးံအေရ့အေ်ခအေနတုိ့တကးေကာငး့မျနးလာေစရနးအတျကး လုပးေဆာငး 
လြ္ကးရြိသညးံ လျတးလပးေသာလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျအဲစညး့တစးခု်ဖစးပါသညး၈ လအူချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကး 
ခဵရမႈမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့်ပဳစုႏိုငးရနး ကရငးလူအချငးံအေရ့အဖျမဲြ ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့ကုိ ေလံက္ငးံသငး 
ၾကာ့ေပ့လြ္ကးရြိပါသညး၈ ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့မြ ခဵစာ့ရေသာလူအချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရမႈမ္ာ့ကုိ 
ထငးဟပးေစရနးအတျကး ။တုိဧ၈း အသဵ၇ အေတျအၾကဵဳ၇ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့ 
ကုိေဖား်ပေပ့ေသာ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့ထုတးေဝလြ္ကးရြိပါသညး၈ ကရငးလူအချငးံအေရ့အဖျ ဲ
၌လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ပိုမိုသိရြိလုိပါက ။ဧ၈းဝဘးဆုိကး www.khrg.org တျငး ဝငးေရာကးၾကညးံ႐ႈေလံလာ 
ႏိုငးပါသညး၈ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


