
နိုငင်ေဳော၏်အေိုငပ်ငခ်ပဳဂု္ိုဂ လ်၏ (၂၃-၆-၂၀၁၆) ရက်ေေ့မ ှ(၂၅-၆-၂၀၁၆)ရက်ေေ့အထိ 
ထုိင်ဵ နိုငင် ဳသွာဵေရာက်ခဲဴေသာ ေရာဵဝငခ်ျစ်ကြ ည်ေရ ခဵရီဵစဥဆ်ိုငရ်ာ  

သေင်ဵ ထုေ်ပြ ေခ်ျက် 

 

၁။  ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ္မေမြ ေ်မာနိုငင်ေဳော်၊ နိုငင်ေဳော်၏ အေိုငပ်ငခ်ပဳဂု္ိုဂ လ ်

ေေါ်ေအာငဆ်ေ်ဵစုကြ ညသ်ည် ထိုင်ဵ နိုငင်ဝဳေ်ကြ ီဵ ချုပ ် ဗိုလခ်ျုပ်ကြ ီဵ  ပရာယေ်ုချေ်အိုချာ(ြငမိ်ဵ )၏ 

ဖေိ်ကြ ာဵချကအ်ရ ၂၀၁၆ ခနုစှ၊် ဇေ်ွလ ၂၃ ရကေ်ေ့မှ ၂၅ ရကေ်ေ့အထိ ထိုင်ဵ နိုငင်သဳို့  ေရာဵဝင် 

ချစ်ကြ ညေ်ရဵခရီဵသာွဵေရာကခ်ဲဴပါသည။် ခရီဵစဥအ်ေငွ်ဵ  ထိုင်ဵ နိုငင်ဝဳေ်ကြ ီဵ ချုပန်ငှ်ဴ နစှန်ိုငင် ဳ

ေေွ့ဆုဳေဆွဵ ေနွဵ ပွဲကျင်ဵ ပခဲဴပြ ီဵ ၊ ထိုင်ဵ နိုငင်ေဳရာက် ြမေ်မာေရှေ ေပြ ာင်ဵ အလပုသ်မာဵမျာဵကစိ္စ၊ နစှန်ိုငင် ဳ

ေယစ်ပရိှ် ေုက္ခသညစ်ခေ်ဵမျာဵမှ မြ ေ်မာနိုငင်သဳာဵမျာဵအာဵ ေေရပသ်ို့  ပြ ေ်လညပ်ို့ေဆာငေ်ရဵကစိ္စ၊ 

နစှန်ိုငင်အဳကြ ာဵ ေယေိ်မေိ် ပြ ေ်လညေ်ိုင်ဵ ောေရဵကစိ္စမျာဵအပါအဝင် နစှန်ိုငင် ဳအကျို ဵေပူူဵ ေပါင်ဵ  

ေဆာငရွ်ကေ်ရဵကစိ္စမျာဵကို ေဆွဵ ေနွဵ ခဲဴကြ ပါသည။် 

 

၂။  ထို့ ပြ ငခ်ရီဵစဥအ်ေငွ်ဵ  ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ္မေမြ ေ်မာနိုငင်အဳစိုဵ ရနငှ်ဴ ထိုင်ဵ ဘရုင်ဴနိုငင်ဳ 

အစိုဵ ရေို့အကြ ာဵအလပုသ်မာဵေရဵရာပူဵ ေပါင်ဵ ေဆာငရွ်က်ခြ င်ဵ ောဵလညမ်ှုစာချွေ်လှော၊အလပုသ်မာဵ 

မျာဵ အလပုခ်ေ့်ထာဵေရဵဆိုငရ်ာ သေဘာေူညခီျကစ်ာချုပ၊်  ပြ ညေ်ထာငစ်သုမ္မေမြ ေ်မာနိုငင်ေဳော် 

အစိုဵ ရ နငှ်ဴ ထိုင်ဵ ဘရုင်ဴနိုငင်အဳစိုဵ ရေို့၏ နစှန်ိုငင်အဳကြ ာဵ ေယစ်ပ်ဖြ ေသ်ေ်ဵသာွဵလာေရဵဆိုငရ်ာ 

သေဘာေစူာချုပေ်ို့ကို လကမ်ေှေ်ရဵထိုဵ ခဲဴကြ ပါသည။် 

 

၃။  နစှန်ိုငင် ဳေယေိ်မေိ်ေိုင်ဵ ောေရဵကစိ္စအာဵ ယခငအ်စိုဵ ရ အဆကဆ်ကလ်ကထ်ကက် 

ပြ ေ်လညစ်ေငန်ိုင်ခဲဴခြ င်ဵ မရိှဘဲ အစဥေ်စိုက ် ေရှေဆိုင်ဵ ထာဵခဲဴရာမှ ယခခုရီဵစဥအ်ေငွ်ဵ  ေောင် 

မျို ဵဆကသ်စမ်ျာဵအေကွ် ေကာင်ဵ မေ်ွသည်ဴ အောဂေက်ို ထာဵရိှနိုငရ်ေ် ရညရွ်ယခ်ျက်ဖြ င်ဴ နစှန်ိုငင် ဳ

အကြ ာဵ ေယေိ်မေိ် ေိုင်ဵ ောေရဵလပုင်ေ်ဵမျာဵကို ပြ ေ်လညစ်ေငသ်ာွဵကြ ရေ် နစှဖ်ကေ်ဆွဵ ေနွဵ  

သေဘာေညူမီှုရရိှခဲဴပါသည။် ထို့ေကြ ာင်ဴ မြ ေ်မာအစိုဵ ရအေေဖြ င်ဴ ေယေိ်မေိေ်ိုင်ဵ ောေရဵ 

လပုင်ေ်ဵစဥမ်ျာဵ စေငေ်ဆာငရွ်ကန်ိုငရ်ေ် ပူဵ ေွဲေယေိ်မေိေ်ကာ်မေီ အစည်ဵ အေ၀ဵ (Joint 

Boundary Committee- JBC) ကို မြ ေ်မာနိုငင်ေဳငွ် ေခါ်ယကူျင်ဵ ပနိုငေ်ရဵအေကွ် ထိုင်ဵ နိုငင် ဳ

ဘကသ်ို့  သေဳမေ်လမ်ဵ ေကြ ာင်ဵ မေှစဆ်င်ဴ ညှိနှိုင်ဵ ေဆာငရွ်ကသ်ာွဵမညြ်ဖစ်ပါသည။် 



၄။  အလပုသ်မာဵေရဵရာသေဘာေညူခီျကမ်ျာဵအရ ဗဇီာသကေ်မ်ဵ  ၂ နစှ ်မကျေ်ေောဴ 

သည်ဴ ယာယနီိုငင်ကဳူဵ လကမ်ေှ် ကိုငေ်ဆာငထ်ာဵေသာ မြ ေ်မာေရှေ ေပြ ာင်ဵ  အလပုသ်မာဵမျာဵ၊ 

ထိုင်ဵ နိုငင်အဳစိုဵ ရမှ ထေုေ်ပဵထာဵေသာ ယာယေီေထိုငအ်လပုလ်ပုက်ိုင်ခငွ်ဴလကမ်ေှ ် (TR-38/ 

Pink Card) ကိုငေ်ဆာငထ်ာဵသည်ဴ အေထာကအ်ထာဵမဲဴ ြမေ်မာအလပုသ်မာဵမျာဵအာဵ မညသ် ူ

မညဝ်ါဖြ စေ်ကြ ာင်ဵ သကေ်သခလဳကမ်ေှ ် (C of I) မျာဵကို ထေုေ်ပဵသာွဵနိုငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

နိုငင်သဳာဵစစိစမ်ှုလပုင်ေ်ဵစဥမ်ျာဵ ေဆာငရွ်က်ပြ ီဵ စီဵ ချေ်ိေငွ် သာမေ်နိုငင်ကဳူဵ လကမ်ေှသ်ို့ ေပြ ာင်ဵ လ ဲ

ထေုေ်ပဵသာွဵမညြ်ဖစရ်ာ ေရှေ ေပြ ာင်ဵ အလပုသ်မာဵမျာဵ၏ လမူှုဘဝလုဳခြ ုဳေရဵ၊ ကျေ်ဵမာေရဵနငှ်ဴ 

ဘဝအာမခခဳျက ် အကျို ဵခစဳာဵခငွ်ဴမျာဵပိုမိုရရိှလာမညြ်ဖစပ်ါသည။် ေရှေ ေပြ ာင်ဵ အလပုသ်မာဵမျာဵ 

အေရဵနငှ်ဴစပလ်ျဥ်ဵ ၍ နစှန်ိုငင်သဳကဆ်ိုငရ်ာအာဏာပိုငမ်ျာဵအကြ ာဵ ပူဵ ေပါင်ဵ ေဆာငရွ်ကမ်ှု ေိုဵ မြ ငှ်ဴ 

ခြ င်ဵ ဖြ င်ဴ အလပုသ်မာဵမျာဵအာဵ မလိုလာဵအပေ်သာ ေစေ်ာဆုဳဵ ရှဳဵု မှုမျာဵမှ ကာကယွေ်ာဵဆီဵ ေပဵနိုင် 

ေရဵအေကွ် ညှိနှိုင်ဵ ေဆာငရွ်က်သာွဵနိုငမ်ည်ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၅။  ထို့ ပြ င ် အလပုသ်မာဵမျာဵခေ့်ထာဵခြ င်ဵ ဆိုငရ်ာ သေဘာေစူာချုပအ်ရ ေရှေ ေပြ ာင်ဵ  

အလပုသ်မာဵမျာဵအာဵ ဥပေေအရ အကာအကယွန်ငှ်ဴ အကျို ဵခစဳာဵခငွ်ဴမျာဵ ပြ ည်ဴဝစာွရရိှခစဳာဵ 

နိုငေ်စမည်ဖြ စ်ပြ ီဵ  အလပုသ်မာဵမျာဵအာဵ လပုင်ေ်ဵခငွသ်ို့  ေစလှေေ်ခြ င်ဵ မပြ ုမ ီအသပိညာေပဵမှုမျာဵ၊ 

အကြ ို လပုင်ေ်ဵခငွသ်ငေ်ေ်ဵေပဵခြ င်ဵ မျာဵကို ပြ ုလပုသ်ာွဵမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထို့ ပြ င ် အလပုခ်ေ့်ထာဵ 

ခြ င်ဵ အေကွ ် လကခ်သဳည်ဴနိုငင်၏ဳ ေယ်ေြမအေငွ်ဵ  ဝငေ်ရာကလ်ာသည်ဴ အလပုသ်မာဵမျာဵသည ်

ယင်ဵ နိုငင်သဳာဵမျာဵကဲဴသို့  ေေ်ဵေအူခငွ်ဴအေရဵရရိှေစမည်ဖြ စ်ပြ ီဵ ၊ အလပုသ်မာဵမျာဵ ေစလှေေ်ခြ င်ဵ  

နငှ်ဴ လကခ်ဳခြ င်ဵ မျာဵကို စေစေ်ကျေဆာငရွ်ကသ်ာွဵနိုငမ်ည်ဖြ စပ်ါသည။် အလပုသ်မာဵမျာဵ ေေထိုင် 

ခငွ်ဴဗဇီာ၊ အလပုအ်ကိုငခ်ငွ်ဴပြ ုချကမ်ျာဵ အချေ်ိမရီရိှေစေရဵ၊ ကျေ်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵ ရရိှ 

ေစေရဵ၊ အလပုရှ်င်-အလပုသ်မာဵအငြ င်ဵ ပာွဵမှုမျာဵဖြ စပ်ာွဵပါက ထေိရာကစ်ာွေြဖရှင်ဵ ေပဵနိုငေ်ရဵ၊ 

ေေရပ်ပြ ေ်လည် ပို့ေဆာငသ်ည်ဴ အလပုသ်မာဵမျာဵကို နစှန်ိုငင်အဳကြ ာဵ ေရာဵဝင်လမ်ဵ ေကြ ာင်ဵ မ ှ

လှဲေေပြ ာင်ဵ ေပဵနိုငေ်ရဵလပုင်ေ်ဵမျာဵကို ေဆာငရွ်က်သာွဵနိုငမ်ည်ဖြ စပ်ါသည။် ထိုင်ဵ နိုငင်ငဳါဵဖမ်ဵ  

လပုင်ေ်ဵမျာဵေငွ် ေရာကရိှ် အလပုလ်ပုက်ိုငေ်ေကြ ေသာ အေထာကအ်ထာဵမဲဴ မြ ေ်မာအလပုသ်မာဵ 

မျာဵ လကူေ်ုကူဵ ခရဳခြ င်ဵ ၊ နှိပစ်ကခ်ရဳခြ င်ဵ ၊ လပုခ်လစာေခါင်ဵ ပုဳဖြ ေခ်ရဳခြ င်ဵ မျာဵမှ ကာကယွထ်ာဵဆီဵ  

နိုငေ်စေရဵနငှ်ဴ  ေရာဵဝငအ်လပုသ်မာဵမျာဵ ြဖစေ်စေရဵအေကွ်် အေထာကအ်ထာဵ စာရွကစ်ာေမ်ဵ  

မျာဵရရိှေစရေ်လည်ဵ  ေဆာငရွ်က်ေပဵသာွဵမည်ဖြ စပ်ါသည။်  



၆။  နစှန်ိုငင်အဳကြ ာဵ ေယစ်ပ်ဖြ ေသ်ေ်ဵသာွဵလာေရဵဆိုငရ်ာ သေဘာေစူာချုပအ်ရ 

ြမေ်မာ-ထိုင်ဵ  ေယစ်ပဂ်ေိမ်ျာဵဖြ စေ်သာ ောချလီေိ်- မယဆ်ိုင၊် မြ ဝေ-ီမေဲဆာက၊် ေကာဴေသာင်ဵ - 

ရေောင်ဵ  ေို့အပြ င် ထခီီဵ -ဖေူာရွေ် ေယစ်ပဂ်ေိက်ို ေရာဵဝငေ်ိုဵ ချဲ့ ဖငွ်ဴလစှမ်ည်ဖြ စ်ပြ ီဵ ၊ ယင်ဵ  ေယစ်ပ် 

ဂေိမ်ျာဵမှ ေေ့စဥ ် (သို့မဟေု်) ရာသအီလိုကအ်လပုသ်မာဵမျာဵ သာွဵေရာက် အလပုလ်ပုက်ိုင ်နိုင ်

ကြ မည်ဴအပြ င ်  ေယစ်ပြ်ဖေသ်ေ်ဵခငွ်ဴ လကမ်ေှက်ိုငေ်ဆာငသ်မူျာဵသည် ေယစ်ပေ်ေသအေငွ်ဵ  

ေစ်ကြ မိလ်ျှင ်ရက် (၃၀) အထိ ေေထိုငခ်ငွ်ဴ ရရိှကြ မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

၇။  ထို့ ပြ င ်ေရှေ ေပြ ာင်ဵ အလပုသ်မာဵမျာဵ၏သာဵသမီဵ မျာဵအာဵ ေမွဵ စာရင်ဵ မျာဵထေုေ်ပဵ 

နိုငေ်ရဵ၊ သာဵသမီဵ မျာဵ၏ အေေ်ဵပညာေရဵ ထခိိုကေ်စေ်ာမှုမရိှေစရေ် ပြ ညပ်စာစစဌ်ာေမျာဵေငွ ်

စာေမဵပွဲ ေြဖဆိုခငွ်ဴရရိှေရဵ၊ ထိုင်ဵ နိုငင် ဳ အကျဥ်ဵ ေထာငမ်ျာဵေငွ် အေကြ ာင်ဵ အမျို ဵမျို ဵေကြ ာင်ဴ 

အကျဥ်ဵ ကျခေဳေကြ ရသည်ဴ ြမေ်မာနိုငင်သဳာဵမျာဵအာဵ ဥပေေေဘာငအ်ေငွ်ဵ မ ှ လိုအပသ်ည်ဴကညူီ 

ေစာင်ဴေရှာကမ်ှုမျာဵ ေပဵအပသ်ာွဵေရဵအေကွ် မြ ေ်မာနိုငင်သဳရဳုဳဵ အေေဖြ င်ဴ သကဆ်ိုငရ်ာအာဏာပိုင် 

အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ၊ မြ ေ်မာနိုငင်သဳာဵမျာဵအကျို ဵ ေဆာငရွ်ကလ်ျကရိှ်သည်ဴ လမူှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ 

နငှ်ဴ ပိုမိုေိုဵ မြ ငှ်ဴ ပူဵ ေပါင်ဵ ေဆာငရွ်ကသ်ာွဵေစမညြ်ဖစပ်ါသည။် ေရှေ ေပြ ာင်ဵ အလပုသ်မာဵေရဵရာကစိ္စ 

ရပမ်ျာဵပိုမိုအေလဵေပဵေဆာငရွ်ကန်ိုငေ်ရဵအေကွ် ြမေ်မာနိုငင်သဳရဳုဳဵ ၏စမွ်ဵ ေဆာငရ်ည် မြ ငှ်ဴေငေ်ရဵ 

နငှ်ဴ ဝေ်ထမ်ဵ အငအ်ာဵ ေိုဵ ချဲ့ောဝေ်ေပဵအပေ်ရဵေို့ကိုလည်ဵ  ေဆာငရွ်ကသ်ာွဵမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

 

၈။  ထိုင်ဵ နိုငင် ဳေယစ်ပရိှ် ေကု္ခသညစ်ခေ်ဵမျာဵေငွ် ေရာကရိှ်ေေသည်ဴ ေုက္ခသညမ်ျာဵအာဵ 

မရူင်ဵ ေေရပသ်ို့  ေခါ်ေဆာင်ေရဵအေကွ် နစှန်ိုငင်အဳစိုဵ ရမျာဵ အချင်ဵ ချင်ဵ ပူဵ ေပါင်ဵ ေဆာငရွ်ကသ်ာွဵ 

ရေ်နငှ်ဴ ၎င်ဵ ေို့၏ မရူင်ဵ ေေရပေ်ငွ် အလပုအ်ကိုငအ်ခငွ်ဴအလမ်ဵ မျာဵ၊ ပညာေရဵ၊ လမူှုေရဵ၊ 

ကျေ်ဵမာေရဵဝေ်ေဆာငမ်ှု အေြခအေေေကာင်ဵ မျာဵကို စစီဥေ်ဆာငရွ်ကေ်ပဵနိုင်သည်ဴအချေ်ိမသှာ 

ပြ ေ်လညပ်ို့ေဆာင်ေရဵလပုင်ေ်ဵမျာဵကို စေငသ်ာွဵရေ် သေဘာေညူခီဲဴကြ ပါသည။် လေေ်ေလာ 

အေြခအေေေငွ် ေေရပသ်ို့ ပြ ေ်လာလိုေကြ ာင်ဵ  ဆန္ဒပြ ုထာဵကြ သူ(၁၉၆)ဦဵအာဵ မရူင်ဵ ေေရပသ်ို့  

ပြ ေ်လညေ်ခါ်ယူနိုငရ်ေ်  မြ ေ်မာနိုငင်အဳစိုဵ ရမှ ကိုယစ်ာဵလယှ်အဖွဲ့  ေစဖ်ွဲ့အာဵေစလှေေ၍် နိုငင်သဳာဵ 

စစိစေ်ရဵလပုင်ေ်ဵစဥမ်ျာဵ ေဆာလျှငစ်ာွေဆာငရွ်က်ပြ ီဵ ၊ ၎င်ဵ ေို့၏ မရူင်ဵ ေေရပမ်ျာဵသို့  ပြ ေ်လည ်

ပို့ေဆာငေ်ရဵနငှ်ဴ ပြ ေ်လညေ်ေရာချထာဵေရဵကစိ္စရပမ်ျာဵကို သကဆ်ိုငရ်ာဝေ်ကြ ီဵ ဌာေမျာဵ ေပါင်ဵ စပ ်

ညှိနှိုင်ဵ ေဆာငရွ်က်ေပဵသာွဵမညြ်ဖစပ်ါသည။် ကျေ်ရိှေေသည်ဴ ထိုင်ဵ နိုငင်ေဳရာက် ြမေ်မာနိုငင်မဳှ 

ေုက္ခသညမ်ျာဵအာဵ စစိစ၍် ေေရပသ်ို့ ပြ ေ်ေခါ်နိုငေ်ရဵအေကွ် နိုငင်ေဳော်၏ အမျို ဵသာဵ ပြ ေ်လည ်



သင်ဴမြ ေေ်ရဵနငှ်ဴ ြငမိ်ဵ ချမ်ဵ ေရဵလပုင်ေ်ဵစဥ၏် လပုင်ေ်ဵစဥေ်စရ်ပအ်ဖြ စ ် ကာလေို၊ ကာလရှည် 

အစအီမမဳျာဵချမေှက်ာ ကြ ို ဵပမ်ဵ ေဆာငရွ်ကသ်ာွဵမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

 

 

 

နိုငင်ဳခြ ာဵေရဵဝေ်ကြ ီဵ ဌာေ၊ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခနုစှ၊် ဇေွလ် ၂၉  ရက် ။ 


