
  

 

ြမန်မာ'ိ)ငင်၏ံ လကန်ကက်ိ)ငပ်ဋပိက1အတငွး် ကျေရာကေ်နေသာ 

အရပ်သားြပညသ်;များအား ယခ)ချကခ်ျငး် အကာအကယွေ်ပးရန် 

အရပ်ဘကလ်;ထ)အဖဲွBအစညး်များမD တိ)ကတ်န်ွးေတာငး်ဆိ)ြခငး် 

  

၂၀၂၀ ခ$%&စ ်ဧ*ပီလ ၁၅ ရကေ်န ့ 

အဖဲွ9အစညး် ၁၃၉ ဖဲွ9 %&င့ ်တစသ်းီပ$ဂBလတစဦ်း 
  

ေအာကတ်ငွ ်လကမ်&တေ်ရးထိ$းထားေသာ မိမိတိ$အ့ရပ်ဘကလ်Iထ$အဖဲွ9အစညး်များ%&င့ ်တစဦ်းချငး်မ& 

ြမနမ်ာ%ိ$ငင်၌ံ ြဖစပ်ာွးေနလျကN်&ိေသာ လကန်ကက်ိ$ငပ်ဋပိကPများတငွ ်အရပ်သားြပညသ်Iများအား 

ကာကယွေ်စာင့ေ်N&ာက ်ေပးရန%်&င့ ်%ိ$ငင်ေံတာ်အေနြဖင့ ်ဂျီနဗီာသေဘာတIစာချSပ်များ%&င့ ်

ကမTာက့$လသမဂB လံ$ြခSံေရးေကာငစ်၏ီ ဆံ$းြဖတခ်ျက ်အမ&တမ်ျားြဖစေ်သာ ၁၂၆၅၊ ၁၂၉၆၊ ၁၃၂၅ တိ$၌့ 

ပါဝငေ်သာ အချကမ်ျား%&င့အ်ည ီေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်တာဝနဝ်တ[ ရားများအတိ$ငး် လိ$ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်န ်

တိ$ကတ်နွး်ေတာငး်ဆိ$သည။် ရကPSိင့တ်ပ်ေတာ် (AA) %&င့ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်တိ$အ့]ကား ပဋပိကPအတငွး် 

အြပစမဲ်အ့ရပ်သားြပညသ်Iများအား ယခ$ကဲသ့ိ$ ့ ပစမ်&တထ်ား တိ$ကခ်ိ$ကမ်မ̂ျားသည ်

စစရ်ာဇဝတမ်ေ̂ြမာက*်ပီး ထိ$ကဲသ့ိ$ေ့သာလ$ပ်ရပ်များသည ်ချကခ်ျငး်ရပ်တန ့ရ်မည ်ြဖစသ်ည။် 
  

ြမနမ်ာစစတ်ပ်%&င့ ်AA အ]ကား ပဋပိကPေ]ကာင့ ်၂၀၁၈ ခ$%&စမ်&စ၍ ရခိ$ငြ်ပညန်ယ%်&င့ ်ချငး်ြပညန်ယ ်

များတငွ ်လIဦးေရ (၁၅၀,၀၀၀) အထ ိေနရပ်စနွ ့ခ်ာွေစခဲရ့*ပီး ၎ငး်ပဋပိကP၏ဂယကမ်ျားကိ$ 

အြပစမဲ်အ့ရပ်သား ြပညသ်Iများက အများဆံ$းြပငး်ထနစ်ာွခစံားေနရသည။် လနွခ်ဲသ့ည့ ်ရက ်၃၀ 

အတငွး်သညပ်ငလ်cင ်ချငး်ြပညန်ယမ်& ရွာသား (၂၈) ဦးသည ်ထိ$စစပ်ွဲများေ]ကာင့ပ်င ်ဝမ်းနညး်ဖွယ ်

ေသဆံ$းခဲရ့သည။် ြမနမ်ာစစတ်ပ်ဘကမ်& တိ$ကေ်လယာdများအသံ$းြပSကာ အြပစမဲ်ြ့ပညသ်Iများအား 

ရညရွ်ယခ်ျကN်&ိN&ိ ေလေ]ကာငး်မ&တစဆ်င့ ်ပစခ်တတ်ိ$ကခ်ိ$ကမ်မ̂ျား လ$ပ်ေဆာငေ်နလျကN်&ိသည။် ၂၀၂၀ 

ခ$%&စ ်ဧ*ပီလ ၇ ရကေ်နတ့ငွ ်ချငး်ြပညန်ယN်&ိ ပလကဝ်*မိS9နယ ်နနး်ေချာငး်ရွာအား ြမနမ်ာစစတ်ပ် 

တိ$ကေ်လယာd%&စစ်ငး်၏ တိ$ကခ်ိ$ကမ်ေ̂]ကာင့ ်အရပ်သား ြပညသ်I (၇) ဦး အသကဆ်ံ$းfံ̂းခဲရ့*ပီး 

ေနာကထ်ပ်အရပ်သားြပညသ်I (၈) ဦးအား ထခိိ$ကဒ်ဏရ်ာရေစသည့အ်ြပင ်အမ်ိအချိS9ကိ$လညး် 

မီးေလာငြ်ပာကျေစခဲပ့ါသည။် ယငး်မ&ာ တစပ်တအ်တငွး် ဒ$တယိေြမာက ်ေလေ]ကာငး် 

တိ$ကခ်ိ$ကမ်ြ̂ဖစ*်ပီး မတလ် ၃၁ ရကေ်န ့ ေဘာငး်ဝရွာအား တိ$ကခ်ိ$ကမ်တ̂ငွ ်ယခ$ထကပိ်$၍ပင ်



အရပ်သားြပညသ်I များအား ထခိိ$ကဒ်ဏရ်ာရေစခဲသ့ည။် *ပီးခဲသ့ည့ ်မတလ် ၁၄ ရကေ်န ့ %&င့ ်၁၅ 

ရကေ်နမ့ျားတငွလ်ညး် ပလကဝ်*မိS9နယN်&ိ ေကျးရွာအချိS9အား အjကမ်ိjကမ်ိတိ$ကခ်ိ$ကခ်ဲရ့ာ၌ 

အရပ်သားြပညသ်I (၂၁) ဦး အသကဆ်ံ$းfံ̂း ခဲရ့ာတငွ ်ကေလးများလညး် ပါဝငခ်ဲသ့ည။် 
  

ယငး်တိ$ကခ်ိ$ကမ်မ̂ျားသည ်အရပ်သားြပညသ်Iတိ$၏့ အသက ်အိ$းအမ်ိ စညး်စမ်ိကိ$ လံ$းဝအေလးထားြခငး် 

မN&ိဘ ဲလ$ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ၍် အရပ်သားြပညသ်Iများအေပk မဆငမ်ြခငတ်ိ$ကခ်ိ$ကမ်မ̂ျား လ$ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

သိ$မ့ဟ$တ ်တမငရ်ညရွ်ယက်ာ ပစမ်&တထ်ားြခငး်ဟ$ပင ်သတမ်&တရ်ေပမည။် ဂျီနဗီာသေဘာတIစာချSပ်၏ 

အများဆိ$ငရ်ာ ပ$ဒမ် (၃) တငွ ်အရပ်သားများ၊ စစပ်ွဲတငွ ်မပါဝင%်ိ$ငေ်တာေ့သာ ပ$ဂBိSလမ်ျား၏ 

"အသကက်ိ$ေသာ် လညး်ေကာငး်၊ ခ%mာကိ$ယက်ိ$ေသာ်လညး်ေကာငး် အ]ကမ်းဖကြ်ခငး်၊ အထIးသြဖင့ ်

သတြ်ဖတြ်ခငး် အမျိSးအစား အားလံ$း" အား အထIးြပSတားြမစထ်ားသည။် ထိ$အ့ြပင ်

ကာကယွေ်စာင့ေ်N&ာကခ်ပံ$ဂBိSလမ်ျားအား "တမငတ်ကာ သတြ်ဖတြ်ခငး်" ကိ$ ြမနမ်ာ%ိ$ငင်မံ& ၁၉၉၂ 

ခ$%&စတ်ငွ ်အတညြ်ပSလကမ်&တေ်ရးထိ$းခဲသ့ည့ ်ဂျီနဗီာသေဘာတIစာချSပ် (၄) ခ$စလံ$းတငွ ်jကးီေလးေသာ 

ေဖာကဖ်ျကမ်မ̂ျားအြဖစ ်သတမ်&တထ်ားသည။် သိ$ ့ြဖစရ်ာ ပလကဝ်*မိS9နယN်&ိ ေကျးရွာများအား 

ေလေ]ကာငး်တိ$ကခ်ိ$ကမ်မ̂ျားြဖင့ ်အြပစမဲ်အ့ရပ်သားြပညသ်Iများအား ပစမ်&တထ်ားြခငး် ကဲသ့ိ$ေ့သာ 

ြဖစရ်ပ်များမ&ာ %ိ$ငင်တံကာလIသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမဆ̂ိ$ငရ်ာဥပေဒ%&င့ ်ဓေလထ့ံ$းတမ်း 

ဥပေဒများအေပk ဆိ$းဝါးသည့ခ်ျိSးေဖာကမ်အ̂ြဖစ ်ယIဆ%ိ$ငြ်ခငး်ေ]ကာင့ ်ေရာမသေဘာစာချSပ်အရ 

စစရ်ာဇဝတမ် ̂များ ေြမာကေ်နသည။် 
  

ထိ$မcသာမက ကမTာက့$လသမဂBလံ$ြခSံေရးေကာငစ်၏ီ ဆံ$းြဖတခ်ျကအ်မ&တ ်၁၂၆၅ %&င့ ်၁၂၉၆ တိ$၌့လညး် 

လကန်ကက်ိ$ငပ်ဋပိကPအတငွး် အရပ်သားြပညသ်Iများ ကာကယွေ်စာင့ေ်N&ာကေ်ရးကိ$ ကိ$ငတ်ယွြ်ပpာနး် 

ထားသည။် ဆံ$းြဖတခ်ျကအ်မ&တ ်၁၂၆၅ တငွ ်"လကန်ကက်ိ$ငပ်ဋပိကP အေြခအေနများတငွ ်

အရပ်သားများအေပk တမငရ်ညရွ်ယ၍် ပစမ်&တထ်ားြခငး်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

%ိ$ငင်တံကာဥပေဒေအာက၌် ကာကယွေ်စာင့ေ်N&ာက ်ထားေသာ အရာပစqညး်များအေပk 

တိ$ကခ်ိ$ကြ်ခငး်ေသာ်လညး်ေကာငး် ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်f̂တခ်ျထား*ပီး အဖဲွ9အစညး်အားလံ$းမ& 

၎ငး်လ$ပ်ရပ်များကိ$ အဆံ$းသတရ်န ်ေတာငး်ဆိ$သည။်" တစခ်ျိနတ်ညး်တငွ ်"လIမျိSးတံ$း သတြ်ဖတမ်၊̂ 

လIသားမျိSး%ယွအ်ား ဆန ့က်ျငသ်ည့ ်ရာဇဝတမ်%̂&င့ ်%ိ$ငင်တံကာလIသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ̂

ဆိ$ငရ်ာဥပေဒအား ဆိ$းဝါးစာွချိSးေဖာကမ်မ̂ျားအတကွ ်တာဝနN်&ိသIတိ$က့ိ$ တရားစွဆဲိ$ 

အြပစေ်ပးရနေ်သာ်လညး် ေကာငး်၊ ြပစဒ်ဏက်ငး်လတွခ်ငွ့ ်ရN&ိေနမက̂ိ$ 

အဆံ$းသတရ်နေ်သာ်လညး်ေကာငး် %ိ$ငင်ေံတာ်အစိ$းရများတငွ ်တာဝနN်&ိသည”် ကိ$လညး် 

အေလးေပးေထာကြ်ပထားသည။် 
  

ထိ$အ့ြပင ်အမျိSးသမီး၊ *ငမ်ိးချမ်းေရး%&င့ ်လံ$ြခSံေရးဆိ$ငရ်ာ ကမTာက့$လသမဂBလံ$ြခSံေရးေကာငစ် ီ

ဆံ$းြဖတခ်ျကအ်မ&တ ်၁၃၂၅ ၌ "လကန်ကက်ိ$ငပ်ဋပိကPတငွ ်သကဆ်ိ$ငေ်နေသာ အဖဲွ9အစညး်အားလံ$းသည ်

လကန်ကက်ိ$ငပ်ဋပိကP အေြခအေနများထတဲငွ ်အမျိSးသမီးများ%&င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားကိ$ 



လငိက်ွြဲပားမအ̂ေပk အေြခခသံည့ ်အ]ကမ်းဖကမ်၊̂ အထIးသြဖင့ ်မ$ဒမ်ိးမ%̂&င့ ်အြခားလငိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ 

ညrdးပနး်မသ̂sာနမ်ျား၊ ထိ$ ့ြပင ်အြခားေသာအ]ကမ်းဖကမ်သ̂sာနမ်ျားအားလံ$းမ& 

ကာကယွေ်စာင့ေ်N&ာကေ်ပးရနအ်တကွ ်အထIးအစအီမံများ အြဖစ ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန ်

ေတာငး်ဆိ$ထားသည။်" ယငး်အချကသ်ည ်ြမနမ်ာ%ိ$ငင်ြံဖစစ်dတငွ ်အထIးထငN်&ား ေပkလငွေ်နသည။် 

အေ]ကာငး်မI ြမနမ်ာ%ိ$ငင်တံငွ ်ဆယစ်$%&စမ်ျား%&င့ခ်ျီ၍ လကန်ကက်ိ$ငပ်ဋပိကPအတငွး် 

လငိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာအ]ကမ်းဖကမ် ̂ထပ်တလလဲ ဲကျင့သ်ံ$းေနြခငး်ေ]ကာင့ြ်ဖစသ်ည။် ယငး်အချက%်&င့ ်

ဆကစ်ပ်]ကည့ ်မညဆ်ိ$ပါက ၂၀၁၈ ခ$%&စ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်ြမနမ်ာအစိ$းရ%&င့ ်ပဋပိကPအတငွး် 

လငိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာအ]ကမ်းဖကမ် ̂%&င့ပ်တသ်ကေ်သာ ကမTာက့$လသမဂB အေထေွထအွတငွး်ေရးမtးချSပ်၏ 

အထIးကိ$ယစ်ားလ&ယတ်ိ$ ့ လကမ်&တ ်ေရးထိ$းခဲေ့သာ ပIးတွထဲ$တြ်ပနခ်ျကမ်&ာ 

ပဋပိကPသကေ်ရာကရ်ာနယေ်ြမများမ& အမျိSးသမီးများ%&င့ ်တိ$ငပ်င ်ညr%ိ^ငိး်ြခငး် မN&ိခဲfံ့$သာမက 

တိ$ငး်ရငး်သားနယေ်ြမများတငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်က လကN်&ိကျuးလနွေ်နေသာ လငိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ 

အ]ကမ်းဖကမ်%̂&င့ ်လငိက်ွြဲပားမအ̂ေပk အေြခခသံည့ ်အ]ကမ်းဖကမ်မ̂ျားမ&ာလညး် ကမTာက့$လသမဂB 

အေထေွထ ွအတငွး်ေရးမtးချSပ်၏ အထIးကိ$ယစ်ားလ&ယ%်&င့ ်ပIးတွေဲ]ကညာချက ်လကမ်&တထ်ိ$းခဲေ့သာ 

ြမနမ်ာအစိ$းရ၏ ဟနြ်ပ ခယံIချက ်မ&နသ်မc%&င့ ်ကွလဲွေဲသဖီွေနလျကN်&ိပါသည။် 
  

ေနာကဆ်ံ$းအချကအ်ေနြဖင့ ်ြမနမ်ာ%ိ$ငင်မံ& အတညြ်ပSထားေသာ ကေလးသIငယမ်ျား အခငွ့အ်ေရးဆိ$ငရ်ာ 

သေဘာတIစာချSပ် (CRC) အရ "ကေလးတိ$ငး်တငွ ်ပငက်ိ$ယဗီ်ဇအြဖစ ်အသကN်&င ်ေနထိ$ငခ်ငွ့N်&ိသည"် 

ဟ$ အသအိမ&တြ်ပSထားကာ ြမနမ်ာ%ိ$ငင်အံေနြဖင့ ်"ကေလးသIငယ ်ရပ်တညN်&ငသ်နေ်ရး%&င့ ်

ဖံွ9 *ဖိSးေရးအတကွ ်ြဖစ%်ိ$ငသ်မc အစမ်ွးက$န"် အာမခေံဆာငရွ်ကေ်ပးရမညြ်ဖစသ်ည။် ြမနမ်ာ%ိ$ငင်သံည ်

ဂျီနဗီာသေဘာတIစာချSပ် များ%&င့ ်CRC တိ$က့ိ$ လကမ်&တေ်ရးထိ$းထားသည့ ်ကမTာက့$လသမဂB 

အဖဲွ9ဝင%်ိ$ငင် ံတစ%်ိ$ငင်အံေနြဖင့ ်ထိ$%ိ$ငင်တံကာဥပေဒ သေဘာတIညခီျကစ်ာချSပ်ပါ အချကမ်ျားကိ$ 

လိ$ကန်ာကျင့သ်ံ$းရန ်တာဝနN်&ိေပသည။် 
  

တစခ်ျိနတ်ညး်တငွ ်အေN&9ေတာငအ်ာN&%ိ$ငင်မံျားအသငး် (အာဆယီ)ံ မ& ထထဲဝဲငဝ်င ်ပါဝငပ်တသ်ကရ်န ်

တနွ ့ဆ်$တေ်နြခငး်သည ်ယငး်မဟာမိတအ်ဖဲွ9အေနြဖင့ ်အ]ကမ်းဖကမ် ̂အN&ိနြ်မင့တ်ကလ်ာေနြခငး်အေပk 

ေြဖN&ငး်ရန ်အဓိကအခနး်ကvအြဖစ ်ပါဝင%်ိ$ငမ်ည့အ်ခငွ့အ်ေရးကိ$ လကလ်တွသ်ာွးြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည။် 

အာဆယီသံည ်ေဘးမ&ရပ်]ကည့ြ်ခငး်ြဖင့ ်ြမနမ်ာအစိ$းရ၏ လ$ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ$ 

ေထာကခ်ေံနမည့အ်စား အစိ$းရ%&င့ထ်ေိတွ9ဆကဆ်၍ံ အ]ကမ်းဖကမ်၏̂ အေ]ကာငး်ရငး်များကိ$ 

ကိ$ငတ်ယွေ်ြဖN&ငး်ရန ်မိမိ၏ လIသားချငး် စာနာမဆ̂ိ$ငရ်ာ ေN& 9ေဆာငေ်N& 9 ရွကမ်မ̂ျား%&င့ ်

ဆကစ်ပ်jကSိးစား%ိ$ငသ်ည့ ်တစခ်ျိနတ်ညး်တငွ ်ြမနမ်ာန့ယစ်ပ်များမ& ေကျာ်လနွ၍် အြခား%ိ$ငင်မံျားကိ$ပါ 

သကေ်ရာကေ်နေသာ လကN်&ိအ]ကမ်းဖကမ်မ̂ျားအတကွ ်ေြဖN&ငး်ချက ်N&ာ%ိ$ငရ်န ်အာဆယီသံည ်၎ငး်၏ 

ကIညအီကျိSးေဆာင%်ိ$ငစ်မ်ွးကိ$ အသံ$းချ%ိ$ငသ်ည။် 
  



ကမTာjကးီတစခ်$လံ$းသည ်ကိ$fိ$နာဗိ$ငး်ရပ်စ ်ကပ်ေရာဂါေဘး ကာကယွ%်ိ$ငရ်န ်စမံီေဆာငရွ်ကေ်နချိနတ်ငွ ်

ချငး်ြပညန်ယေ်တာငပိ်$ငး်N&ိ အြပစမဲ်အ့ရပ်သားြပညသ်Iများကိ$ 

ေလေ]ကာငး်တိ$ကခ်ိ$ကမ်မ̂ျား%&င့ ်အြခားစစဆ်ငမ် ̂များြဖင့ ်ပစမ်&တထ်ားတိ$ကခ်ိ$ကြ်ခငး်သည ်

ဝမ်းနညး်ေ]ကကွဖွဲယေ်ကာငး်လ&သည့ ်အချညး်%&းီ ဆံ$းfံ̂းမမ̂ျား ြဖစေ်စ*ပီး 

စစရ်ာဇဝတမ်ေ̂ြမာကေ်စပါသည။် ဤအြဖစက်ိ$ ယခ$ချကခ်ျငး်အဆံ$းသတရ်မည ်

ြဖစသ်ည။်  ဤစစရ်ာဇဝတမ်မ̂ျား သည ်ဂျီနဗီာသေဘာတIစာချSပ်များကိ$ ေြပာငေ်ြပာငတ်ငး်တငး် 

ချိSးေဖာကြ်ခငး်ြဖစ*်ပီး ရပ်ရွာလIထ$အသိ$ငး်အဝိ$ငး် များကိ$ ဖျကဆ်းီေနပါသည။် 

အရပ်သားြပညသ်Iများအား ပစမ်&တထ်ားသည့ ်တိ$ကခ်ိ$ကမ်အ̂ားလံ$း ချကခ်ျငး် အဆံ$းသတရ်န%်&င့ ်

အြပစမဲ်ြ့ပညသ်Iများ၏ အသကအ်ိ$းအမ်ိစညး်စမ်ိများကိ$ ကာကယွေ်စာင့ေ်N&ာကရ်န ်မိမိတိ$မ့& 

အေလးအနက ်တိ$ကတ်နွး်ေတာငး်ဆိ$အပ်ပါသည။် 
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