တရုတး်ပညးသူ႔သမၼတထဵ ကခ္ငး်ပညးနယးအရပးဘကးအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြ အိတးဖျငးံေပ့စာ
ရကးစျဲ - ဇနးနဝါရီလ ှ၄၇ ဿွဿွခုႏြစး
သို႔
သမၼတႀကီ့ ရြီက္ငးံဖိနး
တရုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏိုငးငဵေတား
ေလ့စာ့စျာတိုကးတျနး့တငး်ပအပးပါသညး၈
ှ၈ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံ တ႐ုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏုိငးငဵအၾကာ့ ေဆျမ္ဳိ့ေပါကးေဖား ဆကးဆဵေရ့သညး
ဿွဿွ ခုႏြစးတျငး သဵတမနးေရ့ရာႏြစး ၄ွ ်ပညးခ
ံ ဲံၿပီ်ဖစးသညး၈ သဵတမနးေရ့ရာ ႏြစး ၄ွ ်ပညးံခရီ့စဥးအ်ဖစး ်မနးမာႏုိငးငဵ
သုိ႔

လာေရာကးသညးံ

တ႐ုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏုိငးငဵသမၼတရြီက္ငးံဖိနးကုိ

လႈိကးလြဲစျာႀကိဳဆုိသညး၈

ကခ္ငး်ပညးနယးသညး

တ႐ုတးႏုိငးငဵႏြငးံ

ကခ္ငး်ပညးနယး႐ြိ

နယးနမိတး င

်ဖစးသညးံအ်ပငး ကခ္ငး်ပညးနယး႐ြိ ေက္ာကးစိမး့ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယး်ခငး့်ဖငးံ
ကတညး့က

ပငးေဖၚေရျေသာဆကးဆဵေရ့ရိြခဲံၾကပါသညး၈

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

ယေန႔အခ္ိနးတျငး

အမ္ာ့ဆဵု့ႏုိငးငဵမ္ာ့ထဲမြႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵ်ဖစးၿပီ့

ဌာေန်ပညးသူမ္ာ့က

ထိစပးေနသညးံ

်ပညးနယး

တ႐ုတးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ င ေ႐ြ့ယခငး
တ႐ုတးႏုိငးငဵသညး

်မနးမာႏုိငးငဵတျငး

တ႐ုတး-်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့စႀကၤနးအတျငး့

အေကာငး

အထညး ေဖားရနး ်ပငးဆငးေနသညးံစီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ နယးစပးကုနးသျယးမႈမ္ာ့မြတဆငးံ လကးေတျ႕လုပးေဆာငးေနသညးံ
စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ႐ြိပါသညး၈
ဿ၈

ႏုင
ိ င
း ်ဵ ခာ့ရငး့ႏြ့ီ ်မဳပးႏမ
ဵြ သ
ႈ ညး

က႑တစးရပးအ်ဖစး

ကခ္ငး်ပညးနယး၏

င

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့

င င

အတျကး

အေရ့ႀကီ့သညးံအခနး့

ယဵုၾကညးသညး၈

ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး

လကး႐ြိအေကာငးအထညးေဖားေနသညးံ သုိ႔မဟုတး အေကာငးအထညးေဖား
စီမဵကိနး့မ္ာ့မြာ

ရပးစဲထာ့သညးံ်မစးဆဵုစီမဵကိနး့ႏြငံး

အ်ခာ့ေရအာ့

်ပငးဆငးေနသညးံ တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏
လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့မ္ာ့၇

ကနးပုိကးတီ

နယးစပးကုနးသျယးေရ့ဇုနးႏင
ြ ံး ်မစးႀကီ့နာ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးစီမဵကိနး့တုိ႔်ဖစးသညး၈ တ႐ုတး်ပညးအေ်ခစုိကး လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့
ကလညး့

ကခ္ငး်ပညးနယး႐ြိ

ေက္ာကးစိမး့လုပးငနး့၇

တစး႐ြဴ့ငြကးေပ္ာႏြငံး

ႀကဵစုိကးပ္ဳိ့မႈ၇

ေ်မ႐ြာ့သတၱဳ

တူ့ေဖားမႈမ္ာ့တျငး ပါဝငးပတးသကးမႈ႐ြိေနသညး၈
၀၈ ဤစီမဵကိနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တုိ႔သညး ကခ္ငး်ပညးနယး၏တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့မႈ၇ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈႏင
ြ ံး ဌာေန်ပညးသူ
မ္ာ့၏

အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကုိ်မႇငးံတငးရနး

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ
သမုိငး့ဝငးေနရာမ္ာ့ကုိ
ထုိသုိ႔်ဖစးရသညးမြာ

လူမႈေရ့ရာအက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့၇
ပ္ကးစီ့ေစသညံးအ်ပငး

တ႐ုတးႏုိငးငဵက

လူမႈေရ့အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ
ထဵု့တမး့ဓေလံမ္ာ့ႏြငးံ

အေထာကးအကူ်ဖစးႏုိငးေသားလညး့

ေ်မယာ်ပႆနာမ္ာ့၇

ကခ္ငး်ပညးနယး႐ြိ

ဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၏

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵထာ့သညးံ

ေလ့စာ့မႈမ႐ြိ်ခငး့ႏြငးံ

ဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၏

တညး႐ြိမႈကၿုိ ခိမး့ေ်ခာကးေနသညး၈

စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး

ေလံလာဆနး့စစးမႈ်ပဳလုပးရနး

တနးဖုိ့ထာ့မႈမ္ာ့ကုိ

လကးေတျ႕တျငး

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ

ပ္ကးကျကး်ခငး့၇
်ပညးသူမ္ာ့၏အ်မငး၇

ဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၏
သေဘာထာ့ႏြငးံ

ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ သေဘာထာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးမႈမ႐ြိဘဲ အစုိ့ရႏြစးဘကးညိႇႏႈိငး့ၿပီ့သာ သေဘာတူညီမႈ
ရယူ်ခငး့၇ သေဘာတူထာ့သညးံ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဆုိငးရာစာခ္ဳပးမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့ထဵတငး်ပရနးပ္ကးကျကး်ခငး့ႏြငးံ

တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏ နယးစပးကုနးသျယးေရ့ဆုိငးရာ မူဝါဒခ္မြတးမႈမ္ာ့သညးလညး့ မြ္တမႈမ႐ြိ်ခငး့တု႔ေ
ိ ၾကာငးံ်ဖစးသညးဟု
မိမိတုိ႔ ခဵယူသညး၈
၁၈

ထုိ႔ေၾကာငးံ

တ႐ုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏုိငးငဵ၏

အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ႏြငးံ
စီမဵကိနး့မ္ာ့၇

နယးစပးကုနးသျယးမႈမ္ာ့မြတဆငးံကခ္ငး်ပညးနယးတျငး

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ

ဌာေနလူမ္ဳိ့မ္ာ့၏

တ႐ုတး-်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့စႀကၤနးတျငးပါဝငးသညးံ

တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့၇

စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵေနသညးံ

ေအာငး်မငးစာျ အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးရနးႏြငးံ

ကခ္ငး်ပညးနယး႐ြိ

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ႏြငးံ

အေထာကးအကူ

သာယာဝေ်ပာေရ့ကုိ

်ဖစးေစရနးအတျကး ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့လုိကးနာရနး တုိကးတျနး့

သညး၈

က၈ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ အေကာငးအထညးေဖားေနသညံး သုိ႔မဟုတး အေကာငးအထညးေဖား

်ပငးဆငး

ေနသညးံ တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏ စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဆုိငးရာႏုိငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့ လုိကးနာရနး၇
ခ၈ ေဒသခဵဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၏ သမုိငး့ဝငးေနရာမ္ာ့၇ ထဵု့တမး့ဓေလံမ္ာ့၇ တနးဖုိ့ထာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့ရနး၇
ဂ၈ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံ တ႐ုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏုိငးငဵအၾကာ့ သေဘာတူထာ့သညးံ တ႐ုတး
ႏုိငးငဵ၏ စီမဵကိနး့မ္ာ့ဆုိငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပးႏင
ြ ံး စာခ္ဳပးပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ႐ြိစျာ ခ္်ပရနး၇
ဃ၈ ေဒသခဵဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၏ လူမႈေရ့ႏြငးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ပ္ကးစီ့ႏုိငးမႈမ္ာ့ကုိ ကၽႊမး့က္ငးသူမ္ာ့
ပါဝငးၿပီ့ ေဒသခဵမ္ာ့သေဘာတူသညးံ တတိယအုပးစု်ဖငးံ ပဵမ
ု န
ြ ဆ
း နး့စစးေလံလာမႈ်ပဳလုပရ
း နးႏင
ြ ံး ထိုလုပးေဆာငးမႈကို
ပျငးံလငး့်မငးသာစျာ ်ပညးသူမ္ာ့ထဵခ္်ပရနး၈
င၈ စီမဵကိနး့ႏြငးံအႀကီ့စာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့ၿပီ့ ေဒသခဵဌာေန်ပညးသူမ္ာ့၏ သေဘာထာ့
မြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သိ႐ြိႏုိငးရနး စီမဵကိနး့မစတငးမီြ ဌာေန်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငးညိႇႏႈိငး့ရနး၇
စ၈ င

င စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့

စီမဵကိနး့မ္ာ

ႊ

င

င

အေ်ခအေနသို႔ေရာကးရိြပါကလညး့ ်ပညးသူမ္ာ့၏ အို့အိမး၇ေ်မယာမ္ာ့ ဆဵု့ရႈဵ့မႈမ္ာ့မရိြရနး
င ေလြ္ားေၾက့ေငျမ္ာ့ကို
ေရရြညးတညးတဵံ

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရိြစာျ

စာ့ဝတးေနေရ့ေ်ပလညးမႈကို

ေပ့ေဆာငးရနးႏြငးံ
အာမခဵေသာ

စ

ရပးဝနး့ကို

်ပညးသူမ္ာ့အတျကး
ေဖၚေဆာငးေပ့ရနး၇

-

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့၏ စျမး့ရညးကို်မြငးံ တငးေပ့မညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကိုလညး့ ေငျကုနးေၾက့က္ခဵကာ ေဆာငးရျကးေပ့
င၊
ဆ၈

င

လုပးငနး့မ္ာ ဆင

၊ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရမ္ာ့သညး စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြပးႏြဵမႈ
င

ေ်ဖရြငး့ရနးယႏၱရာ့ထာ့ရိြ်ခငး့
င

်ပညးသူမ္ာ့လကးလြမး့မြီသိရိြေအာငးေဆာငးရျကး
င ်ပညးသူမ္ာ့အေရ့ဆိုႏိုငး

င ဆကးဆဵေရ့ရဵု့မ္ာ့ထာ့ရိြရ ၊

ဆ

င

ပ ပကၡ

ဆကးသျယး

ဇ၈

ကခ္ငး်ပညးနယးသညး

်ပညးတျငး့စစး်ဖစးသညးံေဒသတစးခု်ဖစးသ်ဖငးံ

တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏

ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ

မ္ာ့သညး လကးနကးကုိငးပဋိပကၡကုိ ပုမ
ိ ်ို ပငး့ထနးလာေစ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕မ္ာ့၏
ႏုိငးငဵေရ့်ပႆနာေ်ဖ႐ြငး့မႈမ္ာ့အာ့ ပ္ကး်ပာ့ေစေသာလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ေ႐ြာငးရြာ့ရနး၇
စ္၈ တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏ နယးစပးကုနးသျယးေရ့ဆုိငးရာ မူဝါဒမ္ာ့ကုိ မြ္တမႈ႐ြိစျာ ခ္မြတးအေကာငးအထညးေဖားရနး
တုိကးတျနး့လုိသညး၇
၂၈ ေမခ၇ မလိခဆဵုရာ ်မစးဆဵုေဒသတျငး အေကာငးအထညးေဖားရနး ႀကိဳ့ပမး့ေနသညးံ ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့သညး
အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ
ဌာေန

မ္ာ့ႏြငးံ

လုိကးနာလုပးေဆာငး်ခငး့မ႐ြိသညးံ

်မနးမာႏုိငးငဵတစးဝြမး့႐ြိ်ပညးသူမ္ာ့၏

စီမဵကိနး့တစးခု်ဖစးၿပီ့

သာယာဝေ်ပာေရ့ကုိ

ကခ္ငး်ပညးနယး႐ြိ

ၿခိမး့ေ်ခာကးေနသညးံအ်ပငး

ႏြစးႏုိငးငဵေဆျမ္ဳိ့ေပါကးေဖားဆကးဆဵေရ့ကုိ ထိခုိကးေစသညးံ စီမဵကိနး့တစးခု်ဖစးသ်ဖငးံ အၿပီ့တုိငး ဖ္ကးသိမး့ေပ့ရနး
ေတာငး့ဆုိသညး၈
၃၈

တ႐ုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏုိငးငဵ၏စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ

ေအာငး်မငးစျာအေကာငးအထညးေဖားႏုိငးရနးအတျကး

်ပညးတျငး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သညး မ႐ြိမ်ဖစး အေရ့ႀကီ့သညး်ဖစးရာ ်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့ ဆကးလကး ပဵံပုိ့ကူညီ
ရနးႏြငးံ စစးေဘ့ေ႐ြာငး်ပညးသူမ္ာ့ ေဘ့ကငး့လဵု်ခဵဳစျာႏြငးံ ဂုဏးသိကၡာရိြစျာေနရပး်ပနးေရ့၇ ်ပနးလညးေနရာ ခ္ထာ့ေရ့
ႏြငံး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး ပဵံပုိ့ကူညီ ရနးလုိအပးသညးဟု မိမိတုိ႔ေအာကးပါ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့က
တုိကးတျနး့သညး၈
တိုကးတျနး့တငး်ပသညးံအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့

သီ့်ခာ့စာရျကးတျငးပူ့တျတ
ဲ ငး်ပအပးပါသညး

မိတၱဴကို-ႏုင
ိ င
း ေ
ဵ တားသမၼတရဵ့ု
-ႏုင
ိ င
း ေ
ဵ တားအတုင
ိ ပ
း ငးခရ
ဵ ့ုဵ
-ကခ္ငး်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႔ရ့ုဵ
-တရုတး်ပညးသူ႔သမၼတႏုိငးငဵေတားသဵရဵု့

ဆကးသျယးရနးအငးဝပး ေနားေအာငး- ွ၆၁ွှ၂၀၅ဿ၁၆
ေနားခရိုငး တူ့ေခါငး- ွ၆၁၂၃ဿ၆၆ဿ၃၂

