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တပ်မတတာ်ကာကွယ်တ ေးဦေးစ ေးခ ျုပ် ဗှိုိုလ်ခ ျုပ်မ ေးကက ေးမငေ်းတ ာငလ် ှိုင ်၏  

ငငှိုမ်ေးခ မ်ေးတ ေး တ ွေးတ ေွးတ ေးဖှိုတတ်ခေါ်မ   တပေါ်  

တက န်ဲယူ-က င ်မ ှိုျုေးသာေး စည်ေး ရ ို ေး ၏ ထိုတပ်ပန်တ ကညာခ က် 

 
ရက်စ  ွဲ။ ။ မေလ(၉)ရက် ၊ ၂၀၂၂ ခုနစှ်။ 

 
(၁) မကအဲနယ်ူ-ကရငအ်ေျြိ ျိုးသာျိုးအစည်ျိုးအရုံျိုးသည် နြိငုင်မံရျိုးပြဿနာကြို နြိငုင်မံရျိုးနည်ျိုးပြင  ် ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးစ ာ မ  ွေ့ဆံု    

မဆ ျိုးမန ျိုးည ြိနှုြိငျ်ိုးေှုပြင  ် ြဋ ိြကခေျာျိုး ြို  ကြို ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးစ ာ အမပြရှာပခငျ်ိုးအာျိုး အစဉ် စြိုက် ဦျိုးစာျိုးမြျိုးလုြ်မဆာငခ်ဲ  

ြါသည်။မရရှည် ည် ံ ခြိငုင်ေဲမသာ ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးအ  က် မ  ွေ့ဆံုမဆ ျိုးမန ျိုးအမပြရှာမရျိုးကြို အငေဲ ေ်ျိုး နည်ျိုးလေ်ျိုး 

ရှာမြ မနြါသည်။ 

 
(၂) မကအဲနယ်ူ-ကရငအ်ေျြိ ျိုးသာျိုးအစည်ျိုးအရံုျိုးသည်  ပြည်  ငျ်ိုးငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးအ  က်  နြိငုင်လံံုျိုးြစ်ခ ် ြိုက်ခြိကု်ေှု 

ရြ်စဲမရျိုးသမ ာ စူာချ ြ် (NCA) ကြို ရရှြိမအာင ်စ ေ်ျိုးစ ေ်ျိုး ေံကကြိ ျိုးစာျိုးခဲ ငြ ျိုး သက်ဆြိုငြ် ်သကသ်ူေျာျိုးြါဝငလ်ျက် 

က ြိကဝ ပ်ြ  လကေ်ှ ်မရျိုးထြိုျိုးငြ ျိုး အနာဂ ်ြက်ဒရယ်ဒ ေြိုကမရစ  ပြည်မထာငစ်ုကက ျိုးကြို  ည်မဆာက်ရန ်

ပြည်မထာငစ်ုငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးည လာခံ ၂၁ ရာစုြငလ်ံု (UPC) စသည ် နြိငုင်မံရျိုးမဆ ျိုးမန ျိုးြ ဲေျာျိုး  င ်အာျိုးကကြိ ျိုးောန ်က် 

ြါဝငခ်ဲ ပခငျ်ိုးနငှ အ် ူ ပြည်မထာငစ်သုမ ာ ူစာချ ြ် အြြိုငျ်ိုး (၁)၊ (၂)၊ (၃)  ြို  ကြို ရယူမစကာ ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုး လြိုလာျိုး 

သည ် အြ ဲွေ့အစည်ျိုးပြစ်မ ကာငျ်ိုး သက်မသပြခဲ ငြ ျိုး ပြစ်သည်။ နြိငုင်မံရျိုးပြဿနာေျာျိုးကြို နြိငုင်မံရျိုးနည်ျိုးပြင  ် ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုး 

စ ာ မ  ွေ့ဆံုမဆ ျိုးမန ျိုးအမပြရှာခဲ သည ် သေြိငုျ်ိုးသငခ်နျ်ိုးစာ ေျာျိုးစ ာ ရရှြိခဲ ြါသည်။ 

 
(၃) ေြိေြိ ြို  နြိငုင်၏ံ မရရှည ်ည ်ံ ခြိငုင်ေဲမသာငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးကြို  ည်မဆာက်လြိုလျင ် အနာဂ ် ြက်ဒရယ်ဒ ေြိုကမရစ  

ပြည်မထာငစ်ုအာျိုး  ည်မဆာက်လြိုသည ် သက်ဆြိုငြ် သ်က်သူေျာျိုးအာျိုးလံုျိုးြါဝငမ်သာ မ  ွေ့ဆံုမဆ ျိုးမန ျိုး 

အမပြရှာသည ် မ  ွေ့ဆံုမဆ ျိုးမန ျိုးေှုေျြိ ျိုးပြစ်ရြါေည်။ ယခု ြြိ ် ကာျိုးေှုသည် ကန  သ် ်ြြိ ် ကာျိုးေှုြံုစံပြစ်မနငြ ျိုး 

သက်ဆြိုငြ် သ်က်သူေျာျိုးအာျိုးလံုျိုး ြါဝငပ်ခငျ်ိုးေရှြိသည ်အ  က် ြြိ ် ကာျိုးေှု  င ် မေ ာ်ေှနျ်ိုးထာျိုးသကဲ သြို   မရရှည ်

 ည် ံ ခြိငုင်ေဲမသာ ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးကြို ေရရှြိနြိငုသ်လြို လက်နက်ကြိုငြ်ဋိြကခေျာျိုးလည်ျိုး ချ ြ်ငငြိေ်ျိုးနြိငုေ်ည်ေဟု ်ဟ ု

ရှုပေငသ်ံုျိုးသြ်ြါသည်။ သြို  ပြစ်၍ သကဆ်ြိုငသ်ူေျာျိုး အာျိုးလံုျိုးြါဝငမ်ဆ ျိုးမန ျိုးသည ် အခငျ်ိုးအကျငျ်ိုးေပြစ်သည ်အ  က ်

“တက်တ ာက် ှိုိုငမ်ည်မဟိုတပ်ါ” ။ 



 

 

 
 
(၄) ေြိေြိ ြို  နြိငုင်၏ံ ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုး နငှ  ် နြိငုင်မံရျိုးမဆ ျိုးမန ျိုးြ ဲ လုြ်ငနျ်ိုးစဉ်အသစ်သည် မဆ ျိုးမန ျိုးြက်ေျာျိုးအ ကာျိုး “ ှိုိုငင် တ ေး 

စှိုတ ် ဒရ ှိုမ ” က ို အမပခခံ၍ ြဋ ိြကခေျာျိုးကြို ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးစ ာအမပြရှာပခငျ်ိုး၊ နက်ရှု ြိငျ်ိုးစ ာအပေစ ် ယမ်နသည ် နြိငုင်မံရျိုး 

ပြဿနာေျာျိုးကြို မပြရှငျ်ိုးပခငျ်ိုး၊ အာဏာရှငစ်နစ်ချ ြ်ငငြိေ်ျိုးပခငျ်ိုး၊  ြေ်မ ာေ်ှ နြိငုင်မံရျိုး  ငေ်ြါဝငမ် ာ ပခငျ်ိုးနငှ အ်  ူ

အသ ငက်ူျိုးမပြာငျ်ိုးမရျိုးကာလ  ရာျိုးေ  ေှုကြိုလက်ခံပခငျ်ိုး၊ အပြနအ်လှနမ်လျိုးစာျိုးအသြိအေှ ပ်ြ ငြ ျိုး  နျ်ိုး ူည ေ ေှု 

နငှ  ်  ရာျိုးေ  ေှနက်နသ်ည ် ဂဏုသ်ြိကခာရှြိရှြိ မ  ွေ့ဆံုမဆ ျိုးမန ျိုးလြိုပခငျ်ိုး၊ စသည ် ေ မဝထာျိုးမသာ စံ န ်ြိုျိုးေျာျိုးကြို 

ဦျိုးထြိြ်ထာျိုးပခငျ်ိုး ြို  အပြင ် အဆင ဆ်င မ်သာ မဆ ျိုးမန ျိုးေှုေျာျိုး  င ် နြိငုင် ံကာ၏ ြါဝငေ်ှုအခနျ်ိုးကဏ္ဍကြို မလ လာသ ူ

ေျာျိုးအပြစ်မသာ်လည်ျိုးမကာငျ်ိုး၊ အကျြိ ျိုးမဆာငြ်ံ ြြိုျိုးသူေျာျိုးအပြစ်မသာ် လည်ျိုးမကာငျ်ိုး၊ သက်မသေျာျိုးအပြစ်မသာ ်

လည်ျိုးမကာငျ်ိုး၊ နည်ျိုးြညာ နငှ  ်အရငျ်ိုးအပေစ် အမထာက်အကူပြ ေှု ြို    င ်ြါဝငရ်ြါေည်။ 

 
(၅) ယံု ကညေ်ှု ည်မဆာက်မရျိုးသည် ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးမ  ွေ့ဆံုမဆ ျိုးမန ျိုးမရျိုးအ  က် ေရှြိေပြစ် လြိုအြ်မသာ အမပခခံ ခ ု

ပြစ်သည ်အ  က ် ပြည်သလူူထုအာျိုး မလျိုးစာျိုး န ်ြိုျိုးထာျိုးလျက် ေငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးေှု နငှ  ် ြဋိြကခကြို ပြစ်မြေါ်မစမသာ 

စစ်ြ ဲေျာျိုး၊ အ ကေ်ျိုးြက် ြိုက်ခြိုက်ပခငျ်ိုးေျာျိုး၊ ြေ်ျိုးဆ ျိုးည ငျ်ိုးြနျ်ိုးနှြိြ်စက်ပခငျ်ိုးေျာျိုး၊ မကျျိုးရ ာေျာျိုး ေ ျိုးရှု ြိ ွေ့ြျက်ဆ ျိုးပခငျ်ိုးေျာျိုး၊ 

လက်နက်ကက ျိုးေျာျိုး ြစ်ခ ်ပခငျ်ိုး၊ မလယာဉ်ပြင  ်ဗံုျိုးကကဲ ြိုက်ခြိုက်ပခငျ်ိုးေျာျိုး ြို  ကြို ရြ် န  ရ်ေည်ပြစသ်ည်။ 

 
(၆) လက်ရှြိအမပခအမနသည် နြိငုင်အံနှံ  ပြစ်မြေါ်မနမသာ  ြိုက်ြ ေဲျာျိုး၊ စစ်ြ ဲေျာျိုးမ ကာင  ် ပြည်သူလူထုေျာျိုး ြို  သည်       

လသူာျိုးပခငျ်ိုးစာနာမထာက်ထာျိုးေှုဆြိုငရ်ာ အကျြအ် ည်ျိုးကြို ြန ် ျိုးပြစ်မြေါ်မစြါသည်၊ သြို  ပြစ၍် လ ် မလာ 

ကာလအ  ငျ်ိုး စစ်မကာငစ် နငှ ပ်ြ လုြ်သည  ် မဆ ျိုးမန ျိုးည ြိနှုြိငျ်ိုးေှုသည် ပြည်သူလူထုအ  က် လူသာျိုးချငျ်ိုးစာနာေှု    

ဝငမ်ရာက်ခ င  ်နငှ  ်အမရျိုးမြေါ် အကူအည မြျိုးမရျိုးဆြိုငရ်ာ မဆ ျိုးမန ျိုးြ ဲေျာျိုးအ  က်သာ ပြစ်ရြါေည်။ 

 
(၇) လူေျြိ ျိုးမြါငျ်ိုးစံု၊  ာသာမြါငျ်ိုးစံု ေှ  ငျ်ိုးမနထြိုငမ်နသည ် ေြိေြိ ြို  နြိငုင် ံ င ်  ာသာမရျိုးယံု ကည်ေှု၊  ြိုငျ်ိုးရငျ်ိုးသာျိုး 

လူေျြိ ျိုးေျာျိုး  ာသာစကာျိုး၊ ဓမလ ထုံျိုးထေ်ျိုး၊ ြထဝ ၊ မဒသနတရ စံုလငက် ဲပြာျိုးေှုေျာျိုးစ ာ ပြစ် ည်ရှြိသည ်အ  က ်   

ြက်ဒရယ် ဒ ေြိုကမရစ ကျင စ်ဉ်ေျာျိုး၊ အာဏာခ ဲမဝေှုေျာျိုး၊ ကြိုယ်ြြိုငပ်ြဌာနျ်ိုးအုြ်ချ ြ်ခ င ေ်ျာျိုး၊ လ ြ်လြ်ခ င ေ်ျာျိုး  ြို  အာျိုး 

စနစ် ကျ ထူမထာငပ်ခငျ်ိုး၊ လက်မ  ွေ့ကျင သ်ံုျိုးပခငျ်ိုးပြင သ်ာလျင ် ေှနက်နေ်  သည ် ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမသာလူ  အြ ဲွေ့အစည်ျိုး 

နငှ  ် ေြိေြိ ြို  နြိငုင်၏ံ မရရှည် ည် ံ ခြိငုင်ေဲမသာ ငငြိေ်ျိုးချေ်ျိုးမရျိုးကြို  ည်မဆာက်နြိငုေ်ည်ပြစ်မ ကာငျ်ိုး ထု ်ပြန ်

မ ကပငာအြ်ြါသည်။ 

 
 
 
                                                                                        ဗဟ ိုအလိုပ်အမှုဆ ောင်ဆ ောမ်တီ 
                                                                                  ဆ အဲန်ယူ- ရင်အမ   ျိုးသောျိုးအစည်ျိုးအရ ိုျိုး 
 
  ်သွယ်ရန်၊ 
   (၁) ပဒ ိုဆစော ယွ်ထူျိုး၀င်ျိုး (+၉၅ ၉၄၂ ၂၁၉ ၁၉၄၁) (+၆၆ ၈၁၈ ၀၇၆ ၂၇၉) 

   (၁) ပဒ ိုဆစောတောဒ ိုမူျိုး (+၉၅ ၉၇၉ ၅၈၈ ၇၀၈၅) (+၆၆ ၆၄၆ ၄၅၉ ၁၁၃) 
   (၁) ပဒ ိုဆစောဆတောနီျိုး (+၆၆ ၆၃၀ ၂၀၂ ၄၁၁) 
 


