
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမနမ်ာနိငု်ငံထတာ် 

သတင်းေုတ်ပြနထ်ေးအဖွဲ့ 

သတင်းေုတ်ပြနခ်ျက် (  ၄   /၂၀၁၄ ) 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ    ၉     ေက် 

၁၃၇၅ ခု၊ တန်ခးူလဆနး်    ၁၀     ေက်        

ေခိုင်ပြည်နယ် စစ်ထတွပမို့၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၆-၂၇) ေက်များတွင ်ပဖစ်ြွားခ့ဲသည့် 

ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ေြမ်ျားအထြါ် စုံစမ်းစစ်ထဆးထေးအဖဲွ့၏အစီေင်ခံစာအေ 

ဆက်လက်ထဆာင်ေွက်မည့် အစအီစဉ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတင်းေုတ်ပြနခ်ျက် 

၁။      ေခုိင်ပြည်နယ် စစ်ထတွပမို့၌ ၂၀၁၄ ခုနစှ၊် မတ်လ(၂၆-၂၇) ေက်များတွင ် ကုလသမဂ္ဂနငှ် ့ နိငု်ငံတကာ 

အစိုးေမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းများ၏ ရံုးများ၊ သုိထလှာင်ရံုများနှင့် ထနအိမမ်ျားကို လူအုြ်စုပဖင့် အဓမ္မ 

ဝငထ်ောက်ဖျက်ဆးီခဲသ့ည့် ပဖစ်စဉ်များ ပဖစ်ြာွးခ့ဲသည်။ ယင်းသို ့ ပဖစ်ြာွးခ့ဲသည့်ကိစ္စနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ေြ်အမှန ် ထြါ်ထြါက်ထစေန်၊ ဥြထေနှင့်အညီ ေိထောက်စွာ တ့ံုပြန ် အထေးယူ ထဆာင်ေွက်နိုင်ေန်၊ 

အလားတူပဖစ်စဉ်မျိုး ေြ်မမံပဖစ်ြာွး ထစေန်နငှ် ့ ကုလသမဂ္ဂနငှ် ့ နုိင်ငတံကာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် 

ြူးထြါင်းထဆာင်ေွက်မှု တုိးပမှင့်ထဆာင်ေွက်နိုငေ်န်တုိက့ို ေည်ေွယ်၍ နုိင်ငထံတာ်သမ္မတရံုး၏ ၂၈-၃-၂၀၁၄ 

ေက်စဲွြါ အမိန့်ထ ကာ်ပငာစာအမှတ် (၂၄/၂၀၁၄) ပဖင့် နယ်စြ်ထေးောဝန်ကကီးဌာန ေုတိယဝန်ကကီး ဗုိလ်ချုြ် 

ထမာင်ထမာင်အုန်း က ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် ဦးထဆာင်သည့် စုံစမ်းစစ်ထဆးထေးအဖဲွ့ကို ဖွဲ့ စည်း တာဝန်ထြး၍ 

ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ေြ်ထနောများသ့ုိ ကွင်းဆင်းစစ်ထဆးထစခ့ဲသည်။ 

၂။      စုံစမ်းစစ်ထဆးထေးအဖွဲ့ ၏ စစ်ထဆးထတွ့ေှိချက် အစီေင်ခတံင်ပြမှုအေ ထအာက်ြါ အထ ကာင်းေင်း 

များထ ကာင့် အဆိြုါ ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ေြ ်ပဖစ်ြာွးခ့ဲထ ကာင်း သိေှိေသည်- 

  

(က) နုိင်ငံထတာ်အစုိးေက သန်းထခါင်စာေင်းထကာက်ယူောတွင် ထေသခံ တုိင်းေင်းသားအချို့ 

လက်မခံနိုငထ်သာ ကိစ္စအတကွ် ဆန္ဒပြသည့်အထနပဖင့် Malteser International အဖွဲ့မှ 

ငှားေမ်း၍ ရံုးဖွင့်ေားထသာ ေခိုင် အမျိုးသားြုိင် အထဆာက်အအံုတွင ် အိမ်ေှင်ပဖစ်သူက 

၎င်း၏သထောပဖင့် သာသနာ့အလံကို လွှင့်ေူေားော၊ ယင်းသို ့ ထဆာင်ေွက်မှုသည် 

နုိင်ငံထတာ် အစုိးေအထြါ် ဆန့်ကျင်ထဆာင်ေွက်သည့်သထော သက်ထောက်သပဖင့် ေုိသိ့ု 

ထဆာင်ေွက်၍ မေထသာ ၎င်းတ့ုိအဖွဲ့အစည်း၏ မူအေ အဆုိြါအဖွဲ့မှ နိငု်ငံပခားသူ Ms. 

Yvonne Dunton သည် သထောရုိးပဖင့် အလံကုိ ပဖုတ်သိမ်းခ့ဲသည်။ နုိင်ငထံေး လှုြေ်ှားမှု 

ရှုြထ်ေွးချိနတွ်င ် ယင်းနုိင်ငပံခားသူ ၏ သထောရုိးပဖင့် ထဆာင်ေွက်မှုသည် 

ဥြထေချိုးထဖာက်မှု မထြါ်ထြါက် ထသာ်လည်း မမှနမ်ကန်စည်းရံုး လှုံ့ထဆာ်သူအချို့၏ 

ြထယာဂထ ကာင် ့ ထေသခံတုိင်းေင်းသားအချို့မှ နုိင်ငတံကာ အဖဲွ့အစည်းများအထြါ် 

အေင်အပမင်လဲွမှားမှု ြုိမုိပမင့်တက်လာပခငး်ပဖစ်ထ ကာင်း သိေသည်။ 

  

(ခ) အဆုိြါ နိငု်ငံပခားသူသည် ပမန်မာနိုငင်ံသို ့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ထောက်ေှိခ့ဲပြီး 

ပမန်မာနိုငင်ံေှ ိ ပြည်သူများ၏ အကျိုးကုိ အကူအညီ ထြးလုိထသာထ ကာင့် ဆန္ဒပြု၍ တာဝန် 

ေမ်းထဆာင်ထနသူ ပဖစ်ထ ကာင်း သိေသည်။ ၎င်းကုိယ်တုိင် လွနခ်ဲသ့ည့် နှစ် ၂၀ ခန့်မှစ၍ 



ဗုေ္ဓောသာ တေားထတာ်ကုိ ယုံ ကည်စွာ ထလ့လာဆည်းြူး ထနသူပဖစ်ပြီး ဗုေ္ဓောသာဝင်တို ့

အေွတ်အပမတ်ေားသည့် သာသနာ့အလံကို မဖယ်ွမော ပြုလုြလုိ်ထသာ စိတ်ဆန္ဒ 

အလျဉ်းမေိှထ ကာင်း ထြါ်ထြါက်သည်။ 

  

(ဂ) ေခိုင်ပြည်နယ်အတငွ်း တာဝနေ်မ်းထဆာင်လျက်ေှိ ကထသာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နုိင်ငတံကာ 

အစိုးေမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းအချို့မှ ဝန်ေမ်းအချို့၏ တာဝန်ေမ်းထဆာင်မှုအထြါ် 

ထေသခံတုိင်းေင်းသားအချို့က သံသယဝင်ကာ ယံု ကည်မှု ထလျာ့ြါးလျက်ေိှသည်။ 

ေုိအချိနတွ်င ် သာသနာ့အလကုိံ သထောရုိးပဖင့် ပဖုတ်ယူ သိမး်ဆည်းခ့ဲပခင်းအထြါ် 

ထကာလာဟလ သတင်းများ ပဖန့်၍ ကုလသမဂ္ဂနငှ် ့ နိငု်ငံတကာအစုိးေ မဟုတ်ထသာ 

အဖွဲ့အစည်းများအား ထေသခံတုိင်းေင်းသားများက အေင်အပမငလဲွ်မှားမှု 

ြိမုိပုမင့်တက်လာထအာင် စည်းရံုးလှုံ့ထဆာ်၍ စစ်ထတွပမို့ထြါ်တွငေ်ှိထသာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် 

နုိင်ငံတကာ အစုိးေမဟုတ်ထသာ အဖွဲ့ အစည်းများြုိင် ရံုးနှင့် ရံုးသံုးြစ္စည်းများ၊ ထနအိမ်များ၊ 

ထောက်ြ့ံထေးသုိထလှာင်ရံုများနှင့် ြစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များကုိ အချိနတုိ်အတွငး် လူအုြစ်ဖုွဲ့ ၍ 

အဓမ္မ ဖျက်ဆးီခ့ဲ ကပခင်း ပဖစ်ထ ကာင်း သိေသည်။ 

  

(ဃ) ထေသခံတုိင်းေင်းသားအချို့၏ ဖျက်ဆးီမှုထ ကာင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နုိင်ငတံကာ အစိုးေ 

မဟုတ်ထသာအဖဲွ့အစည်း ၁၈ ဖွဲ့ တ့ုိ၏ ရံုး ၁၄ ရံုး၊ ထနအိမ ် ၁၆ လံုး၊ သုိထလှာင်ရံု ၁၅ လံုး၊ 

ထမာ်ထတာ်ယာဉ် ၁၄ စီး၊ ထေယာဉ် ၂ စီး၊ ထမာ်ထတာ်ဆိုငက်ယ် ၂၉ စီးနှင့် ရံုးသံုး ြစ္စည်းများ 

ခန့်မှန်းတန်ဖုိး ကျြ်သနး် ၄၃၀ ခန့်နှင့် အထမေိကန်ထေါ်လာ ၄၃၀,၀၀၀ ခန့် 

ြျက်စီးဆံုးရှုံးခဲထ့ ကာင်း သိေသည်။ 

  

(င) ထေသအာဏာြုိင်အဖွဲ့အထနပဖင် ့ အချိနတုိ်အတွငး် ေိထောက်ထသာ ကာကွယ်မှု များ 

မထြးနုိင်ပခင်းထ ကာင့် ြျက်စီးဆံုး ရှုံးမှုများ ပဖစ်ထြါ်ခဲထ့သာ်လည်း၊ နုိင်ငပံခားသား 

ဝနေ်မ်းများအား လံုပခုံ မှုေှထိအာင် ကာကွယ်ထဆာင်ေွက် ထြးနုိင်သပဖင့် ေိခိုက်ေဏ်ော 

ေေှိမှု မပဖစ်ထြါ်ခ့ဲထ ကာင်း ထတွ့ေှိေသည်။ 

၃။      နုိင်ငံထတာ်အစုိးေအထနပဖင့် ထအာက်ြါအတုိင်း ဆက်လက်အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာင်ေွက် 

သွားမည်ပဖစ်ထ ကာင်း နုိင်ငတံကာနှင့် အများပြည်သူတုိ ့သိေှိနုိင်ေန် သတင်းေုတ်ပြနအ်ြ်ြါသည်- 

  

(က) စစ်ထတွပမို့တွင ် ကျန်ေိှထနထသာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိငု်ငံတကာ အဖဲွ့အစည်း များမှ 

နုိင်ငံပခားသားဝန်ေမ်းများ၏ လူြုဂ္ုိဂ လ် လံုပခုံ ထေး၊ ရံုးနှင့် ထနအိမမ်ျား လံုပခုံ ထေး၊ 

တာဝန်ေမ်းထဆာင်သည့် လုြင်နး်ခွငလံု်ပခုံထေးများအတွက် ေိထောက်စွာ အကာအကွယ် 

ထြးထဆာင်ေွက်သွားမည် ပဖစသ်ည်။ ေုိပ့ြင ် ေန်ကုနပ်မို့သို ့ ပြန်လည်ေွက်ခွာသွားထသာ 

နုိင်ငံပခားသား ဝန်ေမ်းများ အထနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်သုိ့ လံုပခုံ စွာပဖင့် ပြန်လည်တာဝန် 

ေမ်းထဆာင်နိုငထ်ေး ကုိလည်း ကူညီထြးသွားမည်ပဖစ်သည်။ 

  

(ခ) ေခိုင်ပြည်နယ်တွင ် လူသားချင်း စာနာထောက်ေားထသာ အကူအညီထြးထေး လုြင်နး် 

များထဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် ကုလသမဂ္ဂနငှ် ့ နိငု်ငံတကာအစိုးေ မဟုတ်ထသာအဖဲွ့အစည်း 

များအထနပဖင့် ေည်မနှ်းချက်တာဝန်များကို မူလ အထပခအထနအတုိင်း လံုပခုံ စတ်ိချစွာ 

ေမ်းထဆာင်နိုငထ်ေးအတွက် ပြည်ထောင်စု အစုိးေနှင့် ေခိငု်ပြည်နယ်အစုိးေတို ့ ညိှနှိုငး်၍ 

လံုပခုံ ထေး ပြည့်ဝစာွ ကာကွယ်ထစာင့်ထေှာက်ထြးမည်ပဖစပ်ြီး ေိထောက်ထသာ ြူးထြါင်း 

ထဆာင်ေွက်မှုများကုိလည်း တုိးပမှင့်ထဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်သည်။ 

  
(ဂ) ပြည်နယ်အစုိးေသည် ပဖစ်စဉ်ပဖစ်ြွားလျှင်  ပဖစ်ြာွးချင်း လျင်ပမန် ေိထောက်စွာ တံုပ့ြန် 

အကာအကွယ်ထြးနုိင်မှု အားနည်းထ ကာင်း ထတွ့ေှိေသပဖင့် ထနာင်တွင ် အလားတူ 



မပဖစ်ြာွးထစထေး အာဏာြုိင် အဖဲွ့များနှင့် လံုပခုံထေးတြ်ဖဲွ့များ၏ စမွ်းထဆာင်ေည် 

ပမှင့်တင်ထေးကုိ အထလးေား ထဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်သည်။ ေုိပ့ြင ် ပြည်ထောင်စု 

အစိုးေအဖွဲ့ သည် အထေးထြါ်အထပခအထနများဆုိင်ော အထောက်အကူပြု အဖဲွ့ကို 

ထဆာလျင်စွာ ဖွဲ့ စည်း တာဝန်ထြး၍ ကူညီထဆာင်ေွက်ထြး သွားမည်ပဖစ်သည်။ 

  

(ဃ) ကုလသမဂ္ဂနငှ် ့နုိင်ငတံကာအစိုးေမဟုတ်ထသာ အဖဲွ့အစည်းများြုိင် ရံုးအထဆာက်အအုံများ၊ 

ထနအိမ်များ၊ သုိထလှာင်ရံုများ၊ ယာဉ်နငှ် ့ ြစ္စည်း များကုိ လူစုလူထဝးပဖင့် အဓမ္မ 

ဖျက်ဆးီခ့ဲောတွင ် ြါဝင်ကျူးလွနသ်ူများကုိ လည်းထကာင်း၊ ေုိသိုပ့ဖစ်ြာွးေန် မမှနမ်ကန် 

သတင်းပဖန့်၍ စည်းရံုး လှုံ့ထဆာ်သူများကုိလည်းထကာင်း ထဖာ်ေုတ်ပြီး ဥြထေနှင့်အညီ 

ေိထောက်စွာ အထေးယူထဆာင်ေွက်သွားမည်ပဖစ်သည်။ 

  

သတင်းေုတ်ပြနထ်ေးအဖဲွ့      

 


