
ျ္မန္မာ့အသြန္ ကူးေျ မြနူ္ ္သြန ့ခရမ္ းေအမ လယနယမးေျ္ (့  ိုြနူ ၂) 

ၿ  ူခ ာအညနာ့  ိုြနူ္သြန ျ္မန္မာ့အသြန္ကူ းေျ မြနူ္ း္ြနာ ဖသြံ႕ၿဖ  ူးေရူ္က႑ ရြန္  ိုြနးေမရအညနာ းေျ္ယမ း္ြနာ္္န့္ န 

အညနာ ့ဓ ္  ့္ မနးေခခ္ ္ မူ့မ္န္း့ခ   ႕္ ို ္ၽသ္ နို န္ ိုိးေ္သူးေ္သူ ခ ာအညနခဲ့သည္။ ့္းမန္္ယန၌ 

လ  နခ ္ ညနူလညနူျဖ့္နးေမအညနာ းေျ္ယမ္ ္ိ့္ မူ္ ိုးေျဖရးြနူျခြနူျဖြနာ ္ ိုြနူျ ညန့မူ လက္ အဟဇမ္ျဖ့္နးေရူ း္ြနာ 

္ညနၿြ န္းေရူး၊ ္ြနူရ သ္ န္ူ  ူ္  းေလၽးမိခ းေရူး၊ မညနူ္းမနလ္နူ္းမနၿ္  ႕ျ ဖသြံ႕ၿဖ  ူးေရူ း္ြနာ 

့္ ူ သမူးေရူ္ ိူု ္္န္ ရး းေရူ္ ိုိ္သြန းေ့မြနျ္ြနးေ့မြန ္ကည းေ ူ  ္ိုြနလ ္နာ္ညနျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ 

့့္ ိုူရ့းေမျဖြနာ ့မူးေ္မြနူၿ  ူီ းေရမ္နအညနာ းေျ္ယမ့ို နခ   နးေရူ္ ို ့္မ့္န္ ္ ့အ္နအသြနူရမန့္သ္ န 

့္္ြနလို နးေ္မြနးေမခ ာၿ  ူျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခို း့္္န ဇမနမဝ ရ လ္သြန အ္န္္နူ္ိုမန္ ိုြံူခ မ ူ ့့္ ိုူရ္ ့္   ူအမူ 

းေျ္ယမ့အိုြံူခ ္ ္ကဝ ဝါဒ NLUP္ ို ့္ညနျ  းေ ူခ ာ္ မ လ္နရး ့့္ ိုူရ္လညနူ 

းေျ္ယမ္ ္ိ့ရ န္ မူ း္ြနာ ္နအ္နၿ  ူ ီ ို ္ကဝ ဝါဒ္ ို ့့္္း္န့ ျဖ့္န ္္နလ္န့အိုြူံ ျ  လ ္နရး အညနခဲ့သည္။ ၎အညန 

အ္ြနူးေ္မြနူ ျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ ့းေၾ္မြနူ္းမ ့္   ူအမူးေျ္ယမ့အိုြူံ ခ ္ကဝ ဝါဒခ ္း္ နခ ာရမ၌ 

ယခြန္ ့္္နခ ္း္ ရး ခ ာအညနာ ိုြံ့္ြံျဖ့္နအညနာ ့ရ နဘ္န့ဖသ ႕့့္ညနူ  ့  ့ဝြန   ဝြနအြနာ  ဝြနီ ိ္ု နအက္ မူ း္ြနာ 

္ ိုြန ြနၫွး ္   ြနူၿ  ူ ္း ျ ြန္ ြနးေရူ္သ ခ ာျခြနူျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ ၎အညန အ အမ ီြနရးမူအညနားေ့မြနျ္ြန္ ျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ 

့းေၾ္မြနူ္းမ ီ ို္ကဝ ဝါဒ္သြန းေျ္ယမလို န  ိုြနခသြနား၊ ့ို နခ   နးေရူး၊ ့္ ္ြံခမနိခသ  ္ း္ြနာ အ ္ နးေ္သ႕့္သမ္ ိုြန္ သယနရးေအမ 

လို နြမနူ ့္စန္ မူျဖ့္နအညနာ းေျ္ယမ့္သမနိလ႔္န္ း၊ ရယက္  ္းြနာ းေျ္ယမ့ျြြနူ  သမူ္  းေျဖရးြနူ  ိုြံ ့္အညနာ 

့ဓ ္ ့းေၾ္မြနူျခြနူ ရမ္ မူ္ ို ီညနာအသြနူီမူာျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ 

့္   ူအမူးေျ္ယမ့အိုြူံ ခ ္ကဝ ဝါဒ္သြန းေျ္ယမ္း္ န္ ္နူ္း္နရမ္ မူး၊ းေၾ္ူ္ ိုြနးေျ့္္မရြနူ့ခ ္န့လ္န္ မူ 

့  ့ဝြန ့မမဂ္န ‘းေျ္ယမအ္ြနူ့ခ ္န့လ္န့္ ္ြံခမနိခသ  ္’္ ိုြနရမ့းေျခခြံ္က္  မူ္ ိုလညနူ ခ ျ ီမူအညနခဲ့သည္။ 

့ခ  မန္  ိ္ု န့ြ္ံ  ိ္ု န္  ိုအလ ို ြန ္ ၻ္မာဘဏန္ လညနူ လ္နရး အသမူးေမအညနာ ္ညနးေျ္မြနူ့္ ္ြ္ံ  မနူ းေ့မ္န္ း 

့္္န္ ြနာ းေျ္ယမ့္ ္ြံခမနိခသ  ္္ ိုြနရမ ့မူလိုြံူ  ဝြနအညနာ ခ စနူ္ န္ ္  မူ္ ို့္္နူ အ နရမ္သြနလညနူ 

္ကည းေီမ္န ြံာ းေ ူလ ္နရး အညနခဲ့သည္။ ့္ ို   ္မဦူ ီ းေ္သ႕္္န္ြ္ံ  ္သြန ္းေဝူးေအမ္မလ 

လယနယမးေျ္းေျ္ ိုြံ း္ြနာ ္း္န္ ္နူ္း္ နရမ္ မူ္ ိုအ္န္္နူ္ ိုူျခြနူ ္းြနာ ့္ြနာျ္ ြနာ္ြနျခြနူ ့ျ ြန 

းေျ္ယမ့္ို့္ညနူ္ ့္နလ ့္နးေ့မြနျ  ျခြနူ း၊ ့ႀ္ ူ့္မူ့းေ္မြန ့ီညနးေဖမန္ ့္သ္န 

့္သ္ နူးေ္မြနရညန္ ညနးေ္မ္နျခြနူ ္ ိုြနရမ ခ စနူ္ န္ ္  မူ္ ိုျ မနလညန ့္စနူ ့္မူအိုြံူအ နျခြနူ  ္ ိုိ  ဝြနအညနခဲ့သည္။ 

့္္နဖ္န္ သြနလညနူ ္ ၻ္မာဘဏနအညန းေျ္ယမ့ို နခ   နးေရူ္ ိုျ  ျ ြနးေျ မြနူလ  ္္  ိုြနရမ 

လ္န္းေလမ့းေ္သ႕့ႀ္ ြ္ံ  မူရး ီ မူအညနာ ့ျခမူ  ္ိုြနြြံ္ မူ္း ္ ္  ္ ိုိ း္ြနာ့လမူ္က့ဖသ ႕့့္ညနူ္ မူ ီြံ 

ျ္မန္မ့့္ ိုူရဘ္န္ းေလာလမးေရူခရ ူအသမူးေရမ္နီ းေ္သ႕ဖလးယနျခြနူ ့မူျဖြနာ းေလမ္္ကခ ြနူ ညမယကအညနာ 

္ ္ိ့္ ိုလညနူ ္ကည းေီမ္န ြံားေ ူလ ္နရး အညနခဲ့သည္။ 



းေ့မြနျ္ြန္ ိုြနးေျခ့လမူ့လမ့္ မူ္ိုြံူ လို န္ ိုြန့္ရမမယန ယန္းမ းေၾ္ူ္ ိုြန္းြနားေျ့္္မရြနူ္က႑ျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ 

လ္နရး မညနူ ညမ္ မူျဖြနာ္ ိုလၽးြန းေျ္ယမ့ခ ္န့လ္န္ မူ္ ို   ိ္ု  ိုျ္မန္ မန့္သမးေ္မ္နယက္  ိုြနၿ  ူ  ီ ိ့ု ခ ္န 

့လ္န္ မူ္ ို လသယန္က့္သမ္းြနာ္ ယန္  ယနျ မနိျ မနိ ရယကအိုြံူ့္သ ္  ိုြနးေ့မြနလညနူ လို နးေ ူ  ္ိုြနအညနခဲ့သည္။ ျ္မန္မ  ္ိုြနြြံ 

အညန ့္္န္    ူအမူလိုြံူ း္ြနာ္ ိုြနအညနာ ရညနၫွ႔မနူ္သမနရ္နးေ္မြနူ္းြနာ 

းေျ္္ ိုြနူ ့ခ ္န့ လ္နီိ္ု နးေ ူျခြနူ္ ိုြနရမ ့္သ္ နူရညနးေ္မြနူ ္ ိုလညနူ    ိုြန္  ိုြနီ မူအညန္  ိုးေအမနလညနူ  

့့္္နဘ္န္  ိုြနရမ့္သ္နအမ အ ူျခမူ့အိုြူံ ခ ္ ္    ူ ႀ္ ူႀ္ ူ ္မူ္မူရး းေမးေအူအညနခဲ့သည္။ ဖသြံ႕ၿဖ  ူးေရူ့္သ္ န 

  ို္ ို္ ယနျ မနိ့္သမ့အိုြူံ ျ   ္ိုြနးေ့မြန ့္ ို  းေၾ္ူ္ ိုြန္းြနာ းေျ့္္မရြနူ 

့းေျခခြ့ံ းေ္မ္န့့ိုြံ း္ြနာ့ခ ္န့လ္န္ မူ္ ို လ္နူဖသြနားေ ူျခြနူ အညန ္ညနးေမရမ့းေျချ   

္ိုြံူျဖ္နခ ္နခ ္း္ န္ ့္သ္ န ့ဓ ္ းေျခလး္နူ့္္နရ နျဖ့္နလမ္ညနျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ 

ျ္မန္မ  ္ိုြနြြံအညန ္  ိုြနြြ့ံ ္သြနူ ္ ညနးေမရမ့းေျချ  ့္ ္ြ္ံ  မနူ္သ ျခြနူး၊ ္ ိုြူံ ျဖ္နခ ္နခ ျခြနူ္းြနာ းေ့္မြနာၾ္ညနားေလာလမ 

ျခြနူ့မူလိုြံူအိုြံူ  ္ိုြန္ညနာ ့္္နခို္ညနူးေအမ ့ခ ္န့ လ္န့ီ ိုြန္ ့္နခို ္ညနးေ္မ္နးေရူ့္သ္ န းေျ္ ိုြ္ံ ့္နခို 

ခ စနူ္ နမညနူ္ ို ့္္ြနလို နးေ္မြနးေမၿ  ျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ ယခိ္ု း့္္ြန္ မ့္ျဖ့္နးေအမနလညနူ ့းေျခခြ္ံ  အညနာ အးေဘမ 

္ကည ခ ္န္ မူ း္ြနာ ၫွး  ္ ြနူးေ္မြနငသ္ နရ္ညနာ့  ိုြနူ ္ မူ းေမအမူ္္ ျဖ့္နအညန း္ြနာ ီ ိုလို နြမနူ္က႑ လ ြနလ ြန 

ျ္မနျ္မန ္္နလ္န္  ိုူ္္နအသမူ  ္ိုြနအညနခဲ့သည္။ ့လမူ္က းေျ္ယမ္း္န္ ္နူ ္း္နရမ္ မူ္းြနာ 

့းေအူ့္ ္ နးေျ္ ိုြ္ံ  မူ ျ  လို နျခြနူ္းြနာ ျ မနလညန့ အ္နအသြနူ ျခြနူအညန 

ီ ိုလို နြမနူ္   ူ့္ ္န္ းေ္မြနငသ္ နခ ာအညနာ့ျခမူ  ္ိုြနြြံ္ မူ း္ြနာ ယးစနလၽးြန ျ္မန္မ  ္ိုြနြြံ့္သ္ န 

  ိုၿ  ူလ္နးေ္သ႕ျဖ့္န္ ိုြနးေျခ္ မူအညနခဲ့သည္။ ့းေၾ္မြနူ္းမ မညနူ ညမ့အ့္န္ မူးေရမ္နရး  လမျခြနူ္းြနာ 

္  ြနူယးစနျဖ့္နရ န္  မူး၊ ္ ိုြနြြံ္ မူ္း လို နမညနူလို နဟမန့ ္္န္ မူရရး  ္ိုြန္ းေၾ္မြနာျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ မညနူ ညမ ္ မူအညန 

့လသမနလ ြနျ္မန့္သမ္ ိူု ္္နးေ ခးေ  ္နလ ္နရး ၾ္ၿ  ူ းေ္ ူလ္နျဖ့္နးေ့္း၊ ၿ္  ႕ျ ျဖ့္နးေ့္ းေျ္ ယမ း္ြနာ ္နအ္နၿ  ူ 

မညနူ္းမနလ္နူ္းမန့္ ္ြံခမနိခသ ့ို နခ   န္ ္ ့္နခိုးေ ခးေ  ္နးေ့္္ညနာ လ္နူ့္စန္ ့္နခို္ ိုလ္နူၫွ႔မန  ္ိုြနရမန့ ္သ န္ 

္ ၻ္မ့္္နဝမနူ ္း ရ  ္ိုြနအ္ၽးအြနခမနူ့္မးေ္မြနူ ္ မူလညနူ  ရး းေမ  အညနခဲ့သည္။ 

့့္္ခ ြနူ္သြန းေျ္ ိုြံ း္ြနာ့ခ ္န့လ္န္ မူအညန ီ ိ္ု  ာအ ိုိးေအမင  နးေီသူအညနာ္ ့္ိရ န္ မူ္ ို းေျဖရးြနူရမ္သြန 

့းေရူ ္   ဟို ီ ြနခ ြန့္ရမရး   အညနခဲ့သည္။ အ ိုိရမ္သြန မယနမ ္  ္ န္ မူး၊   ိုြန္ ိုြန္ း္ြနာ းေျ္ယမ့အိုြူံ ခ ္  ္  ိုြနရမ ခ ိုြန္ မၿ  ူ  

လက္  ိုြနူ အိုြံူ့္သ  ္ိုြန္ညနာ အ္ြနူ့ခ ္န့ လ္န္  မူ္းမ ့းေရူ  အညနာ့ခ ္န့လ္န္ မူျဖ့္န အညနခဲ့သည္။ ီ ို့ခ ္န 

့လ္န္ မူ း္ြနားေျ္ ိုြံ္ မူအညန ္  ိုြနြြံအက္  ိုြနြြံအမူ္ မူ း္ြနာ ့္ ူ သမူးေရူလို နြမနူ္ မူ့မူ းေျ္ယမ ့ အိုြူံ ခ ခသြနား၊ းေျ္ယမ 

ဝယနယကးေရမြနူ ခ ခသြနာ္ ို ္ ြနာအိုြံူရမ၌္ကည းေ ူ  ္ိုြနအညနခဲ့သည္။ ့္္နဖ္န္ လညနူ ့့္ ိုူရ့မူ လယနယမးေျ္ 

စ းေဝါဒ္ မူ း္ြနာ ့္ညနူ္ စနူ့္ညနူ္္နူ ္ မူ္ ို ္ၽး္ ၿ  ူ  သြနာလြနူအညနာ ိုြံ့္ြံျဖြနာ ့းေ္မြန့ ီညနးေဖမန္ ြနာအိုြံူ 

္ ိုြနးေ့မြနလညနူ  လ္နူဖသြနားေ ူအညနခဲ့သည္။ 



းေျ္ယမလိုြံၿခ ြံ္ း၊ းေဈူ္သ္ န္ မူ္းြနာ ့ို နခ   နးေရူ္ ိုြနရမ ့္ မနးေခခ္ ္ မူ္းမ 

ဖသြံ႕ၿဖ  ူ္  ္ိုြနြြံ့္ မူ့္ိ့ု ္သ္ န းေခ ြနူခ ့္ရမ္ မူျဖ့္နၿ  ူ ျ္မန္ မ  ္ိုြနြြံလ ို္   ူ ္ယန့္ို း့္္န္းြနာခ  ၾ္မခ ာအညနာ 

 ဋ  ၡ္ရး ခ ာအညနာ္ ိုြနြြံ္ မူ့္သ္ န   ိုာ ြန ႀ္ ူ္မူအညနာ့္ မနးေခခ္ ျဖ့္နအညနခဲ့သည္။   ဝြန ္နအ္နးေမအက္  မူဘ္န္ 

အးေဘမ္ကည  ္း၊ ခ ိုြန္မၿ  ူ ့္္နးေျ ူည ္ မ လကီ ိ္ု  ိုခ ျ ီမူအညနာ 

းေျ္ယမအ္ြနူ့ခ ္န့ လ္န္ မူ္ညနးေ္မ္နျခြနူး၊ လ္နးေ္သ႕့းေ္မြန့ီညနးေဖမန္  ္ ို 

္္နလ္န့္ ္ န  ိုြနူ ျဖ္နီမူျခြနူ္ ိုိ္းမ ့းေရူ  လမ္ညနျဖ့္နအညနခဲ့သည္။ ့့္ ိူု ရ့းေမျဖြနာ ႀ္ ူ္မူအညနာ ္ ိုူ္္န 

္ ္ ိုရရး ီ မူၿ  ူ းေခ္န္ မညနူ ညမ္ မူ့အိုြံူခ ္ ္ းြနာ့္က အ္န္ ိုြနအက္ မူ း္ြနာီ းေ္သ႕ရမနႀ္  ူ ္နူ္ အညန ျ္မန္မ 

 ္ိုြနြြ္ံ းြနာ အ္န္  ိုြန္ းေလ မနလး  အညနခဲ့သည္။ 

္ ၻ္မာဘဏန၏ျ္မန္မ  ္ိုြနြြံ္သြနးေ္မြနငသ္ နးေမးေအမလို နြမနူ္ မူ း္ြနာ းေျ္ယမ့းေရူ္ ္ိ့္ မူ္ ို 

္္နလ္နးေလာလမ ္ ိုြန  အညနခဲ့သည္။ 


