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အဖမ ွာငက်ကွာှားက အင်တွာနက်၊  
အန္တရွာယ်ကကွာှားက လ ူ့အသက် 

အင်တွာနက ် တ်ဖတွာက ်ခင်ှားဆ ုင်ရွာ  
သုဖတသန ဖလ့်လွာချက ်

၂၀၂၂ ခုန္ စ်၊ ဖ မလ 



 
 

You’re not connected 
အမ  ှောငက်ကှောြားက အငတ်ှောနက၊် အန္တရှောယက်ကှောြားက လ ူ့အသက ်  

 

  

“အမ  ှောင်ကကှောြားက အငတ်ှောနက်၊ အန္တရှောယ်ကကှောြားက လ ူ့အသက”် 

အငတ်ှောနက်ဖြတမ်တှောက်ဖြင်ြားဆ ိုင်ရှော သိုမတသန မလေ့လှောြျက ်

 ှောတ ကှော 

စဉ်  အမကကှောငြ်ားအရှော စှော ျက်န္ ှာ 

အခန ်း (၁) န ဒါနြ်ား ၁ 

 (၁.၁) ၂၀၀၇ အငတ်ာနက ်ဖြတ်တတာကမ်ှု ၁ 

 (၁.၂) ၂၀၁၉ ရခ ိုင်ဖြည်နယ်နငှ့်် ချင််းဖြည်နယ် 

အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ဖခင််း 

၂ 

 (၁.၃) အငတ်ာနက် ဖြတ်တတာက်ဖြင််းဆ ိုင်ရာ န ိုငင်ံတကာ 

စံနှုန််းမ ာ်း 

၃ 

အြနြ်ား (၂) ၂၀၂၁ြိုန္ စ ်တတ ိုင်ြားဖြည်လ ိုြား အမ  ှောင်မြတ ်

တြန်ဖြန်မရှောက်ဖြင်ြား (သ ိုို့ ဟိုတ)် လ ူ့အြငွ်ေ့အမရြား 

ြျ   ြားမြှောက် ှု ျှောြား ြ ိုြားကယွ်ရန ်အငတ်ှောနက်က ို 

ဖြတ်မတှောက်ထှောြားဖြင်ြား 

၆ 

 (၂.၁) တန ိုင်ငံလံို်းအတ ိုင််းအတာ အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ဖခင််း ၆ 

 (၂.၂) ရက်ရညှ်အင်တာနက်ဖြတ်တတာက်ဖခင််း ၆ 

 (၂.၃) သ ်းဖခာ်းအချ  န ်(သ ိုို့မဟိုတ)် တနို့ရကမ်ျာ်းတွင် 

အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ဖခင််း 

(က) NUG အစည််းအတ ်း လိုြတ်နချ  နတ်ွင ်

ဖြတ်တတာက်ဖခင််း 

၇ 
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စဉ်  အမကကှောငြ်ားအရှော စှော ျက်န္ ှာ 

(ခ) ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ တြတြာ ်ါရ  ၁၂ ရက်တနို့တွင် 

ဖြတ်တတာက်ဖခင််း 

 (၂.၄) အငတ်ာနက ် ဖမနန်ှုန််းတလ ာ့်ချဖခင််းနှင့်် အငတ်ာနက် 

တ ်းနှုန််း ဖမင့််တက်ဖခင််း 

၇ 

အြနြ်ား (၃) မနရှော၊ မဒသအလ ိုက ်အငတ်ှောနက်ဖြတမ်တှောက်ဖြင်ြား ၈ 

 (၃.၁) စစ်က ိုင််းတ ိုင််းတေသကက ်း  ၁၀ 

 (၃.၂) မတကွ်းတ ိုင််းတေသကက ်း  ၁၂ 

 (၃.၃) မနတတလ်းတ ိုင််းတေသကက ်း  ၁၃ 

 (၃.၄) ချင််းဖြည်နယ ် ၁၄ 

 (၃.၅) ကယာ်းဖြညန်ယ ် ၁၅ 

 (၃.၆) ကချင်ဖြညန်ယ ် ၁၆ 

 (၃.၇) အငတ်ာနက ်ရက်ြ ိုင််း ဖြတ်တတာက်ခံရတသာ 

အဖခာ်းတနရာတေသမျာ်း 

၁၇ 

အြနြ်ား (၄)  လက်ရ  အင်တှောနက် သ ိုြားစွွဲမန ှု အမဖြအမန  ၁၉ 

 (၄.၁) အငတ်ာနက်နှင့် ်ဆကသ်ွယ်တရ်းြိုန််းလ ိုင်မျာ်း 

ဖြတ်တတာက်ထာ်း ဖခင််း၏ တနောကက်ွယ ်

၂၀ 
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စဉ်  အမကကှောငြ်ားအရှော စှော ျက်န္ ှာ 

 (၄.၂) အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ခံရဖခင််းနှင့်် တေသခတံ ိုို့၏ 

လံိုခခံြုံတရ်း 

၂၁ 

 (၄.၃) အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ခံထာ်းရပြ ်း 

တနောကြ် ိုင််းအတဖခအတန 

၂၃ 

 (၄.၄) အငတ်ာနက်ဖြတတ်တာက်ဖခင််းတ ကာင့် ်ြညာတရ်း၊ 

ကျန််းမာတရ်း၊ စ ်းြွာ်းတရ်းနှင့်် အဖခာ်းတသာ ကဏ္ဍမျာ်းအတြေါ် 

ထ ခ ိုက်နစ်နောမှုမျာ်း  

၂၄ 

အြနြ်ား (၅) အငတ်ှောနက်ဖြတမ်တှောက်ဖြင်ြားန္ င်ေ့လ ူ့အြငွ်ေ့အမရြားြျ   ြားမြှော

က် ှု ျှောြား 

၂၉ 

 (၅.၁) အဖြစ်မ ့်ဖြည်သူမျာ်းက ိုြါ ရည်ရယွခ်ျက်ရှ ရှ  သတ်ဖြတ်ဖခင််း ၂၉ 

 (၅.၂) လူတနအ မ်မျာ်းနှင့်် ရွာလံို်းကျွတ်မ ်းရ ှုှို့ခရံဖခင််းမျာ်း ၃၀ 

 (၅.၃) အရြ်သာ်းဖြည်သူမျာ်းက ို မတရာ်းြမ််းဆ ်းဖခင််းမျာ်း ၃၁ 

 (၅.၄) အမျ  ြုံ်းသမ ်းမျာ်းအာ်း 

အ ကမ်ြကမ်ိုေ န််းကျင့််သတ်ဖြတဖ်ခင််းမျာ်း 

၃၃ 

အြနြ်ား (၆)  အကက ဖြ ြျက် ျှောြား ၃၄ 

 (၆.၁) သိုတတသနနည််းလမ််း ၃၄ 

 (၆.၂) သိုတတသန စ နတ်ခေါ်ချက ် ၃၄ 
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အခန ်း (၁) နိဒါန ်း 

အငတ်ာနက်သည ် ဒီမ ိုကရေစအီခငွ့််အရေေး၊ လ ူ့အခငွ့််အရေေး၊ လွတ်လပစ်ွာ ထိုတ်ရ ာ်ရ ပာဆ ိုခွင့်် 

အရေေးတ ိုို့က ို  မြှင့််တင်ောတွင ်ဆကသ်ွယ်မှု ကကာေးခံက ေ ယာတစ်ခိုအ  စ ်လွန်စွာမှ အရေေးပါသည်။ 

ရနို့စဥ်လ ရနမှုဘဝတွင် အငတ်ာနက်သည ်မေှ မ  စ်   စလ်ာပပီေး ဆက်သယွ်ရေေး၊ သတင်ေးအချက် 

အလက်မျှရဝရေေး၊ ပညာရေေး၊ ကျန်ေးမာရေေးမှစကာ န ိုင်ငံသာေးတစ်ဦေး၏ န ိုင်ငံ့်အရေေးမျာေးတွင ်ပါဝင် 

န ိုင်လာသည်အထ  ရ ပာဆ ို ခင်ေး၊ ရေေးသာေး ခင်ေး၊ သတင်ေးအချက်အလက ်   န်ို့   ေး ခငေ်းစသည့်် 

လိုပင်န်ေးရဆာင်တာမျာေးတွင် မေှ မ  စ်   စသ်ည်။ ကမဘာနှင့််အဝနေ်းတွင်လညေ်း အငတ်ာနက် 

ေေှ  ခင်ေးသည် အရ ခခကံျရသာ လ ူ့အခငွ့််အရေေး (ေပ ိုငခ်ငွ့််) တစ်ခို  စ်လာသည်။ သ ိုို့ရသာ်လည်ေး 

အာဏာေှငန် ိုင်ငံမျာေးနှင့်် အာဏာေှငဆ်န်ရသာ န ိုင်ငံ့်ရခါင်ေးရဆာင်မျာေးသည ်လ ထို၏ လွတ်လပစ်ွာ 

ထိုတ်ရ ာ်ရ ပာဆ ိုခွင့််က ို ပ တ်ပင်ေန်၊   နှ ပ်ေန ်အင်တာနကက် ို လက်နက်သ ယွ ်အသံိုေးချလာကက 

သည်။  

 မန်မာန ိုင်ငကံ ့်သ ိုို့ အာဏာေှငအ်ဆကဆ်က ် အိုပ်ချျုပ်ခံခ ့်ေရသာန ိုငင်ံတငွ် အငတ်ာနကသ်ည် 

လ ထိုက ို   နှ ပ်ေန်၊ အာဏာေှငတ် ိုို့၏ လ ူ့အခငွ့််အရေေးချ  ျုေးရ ာက်မှုရတွက ို  ံိုေးကွယ်ေနအ်တွက် 

  တ်ရတာက်ခံေရလ့်ေှ သည်။  မန်မာန ိုင်ငတံွင ်အငတ်ာနက်  တရ်တာက်ခံေမှုက ို  ပန်ကကည့််လျှင် 

အချ  န်ကာလ ၃ ခိုက ို အဓ ကရတွွေ့ေသည်။ ၂၀၀၇ ခိုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၈ေက်ရနို့ ရေွေဝါရောင် 

အရေေးအခငေ်းကာလအတွငေ်း   စပ်ွာေးခ ့်ရသာ အငတ်ာနက်  တ်ရတာက် ခင်ေးသည်  မန်မာန ိုင်ငံတွင် 

အရစာဆံိုေးချ  ျုေးရ ာက်ခေံ ခင်ေး  စ်သည်။  

ဇနန်ဝါေီလ၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှတွ်င်  မန်မာန ိုင်ငအံတွင်ေး ဆ ိုေယှ်မဒီီယာအသံိုေး ပျုသ  ၂၉ သန်ေး ေှ ခ ့်ရသာ် 

လည်ေး ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါေီလတွင် ဆ ိုေယှမ်ီဒယီာအသံိုေး ပျုသ  ၉ သနေ်းဝန်ေးကျင်နီေးပါေး ရလျာ့်ကျ 

ခ ့်ပပီေး န ိုင်ငံအတွင်ေး ဆ ိုေယှ်မီဒယီာအသံိုေး ပျုသ  သန်ေး ၂၀ ရကျာ်မျှသာေှ ရကကာင်ေး သ ေှ ေသည။်1 

(၁.၁) ၂၀၀၇ အင တာနက  ဖြတ တတာက မှု 

ရေွှေဝါရောင်ရတာလ်ှန်ရေေးသည် ၂၀၀၇ ခိုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ေက်ရနို့ ဝန်ေးကျင်တငွ် 

စတငခ် ့်ပပေီး ထ ိုအချ  န်ကာလတွင ်  မန်မာ ပည်လ ဦေးရေ၏ ၁ ောခ ိုငန်ှုနေ်းခန်ို့သာ အငတ်ာနက် 

အသံိုေး ပျုန ိုငခ် ့် သည်။2 သ ိုို့ရသာ ်ရေွှေဝါရောင်ရတာ်လှန်ရေေးအတငွ်ေး စစ်တပ်၏ ဆနဒ ပလ ထိုအရပေါ် 

  နှ ပ်ပ  ျုခွ မှု ဓာတ်ပံိုမျာေး၊ ဗီဒီယ ိုမျာေး ရ ိုက်က ေးန ိုငခ် ့်ပပီေး ကမဘာ့်မီဒီယာကကေီးမျာေးသ ိုို့ ရပေးပ ိုို့န ိုင်ခ ့်သည်။ 

 
1 https://datareportal.com/digital-in-myanmar  
2 Internet Access Cut Off in Burma. (2007, September 28). The Guardian. 

https://www.theguardian.com/world/2007/sep/28/burma.marktran  
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ထ ိုအချ  န်က သတင်ေးဓာတ်ပံိုနှင့်် ဗီဒယီ ိုမျာေးအာေး အငတ်ာနက်ကရ ေးဆ ိုင်မျာေးမှတဆင့်် အမျာေးဆံိုေး 

ရပေးပ ိုို့ခ ့်ကက ေသည်။ ထ ိုို့သ ိုို့ အငတ်ာနက်သံိုေး၍ သတင်ေးဓာတ်ပံိုမျာေး ရပေးပ ိုို့ရနမှုက ို တာေးဆီေးေန် 

စကတ်င်ဘာလ ၂၈ ေက်ရနို့တွင ် ေန်ကိုန်တကကသ ိုလ် လ ှုင်ပမ ျုွေ့နယ်ေှ    မန်မာအင ် ိုတက်ခ်အာေး 

စစ်တပ်မှ ဝင်ရောက ်စီေးနင်ေးခ ့်သည်။ ရေွှေဝါရောင်ရတာ်လှန်ရေေး၏ အဓ က ရတာင်ေးဆ ိုချကမ်ျာေးမှာ 

ကိုန်ရ ေးနှုန်ေး ကျဆငေ်းရေေး၊ န ိုင်ငံရေေးရတွွေ့ဆိံုရဆေွးရနွေးမှု  ပျုလိုပ်ရေေးနှင့်် ရဒေါ်ရအာင်ဆနေ်းစိုကကည်နှင့်် 

န ိုင်ငံရေေး အကျဥ်ေးသာေးမျာေး လွတ်ရ မာက်ရေေးတ ိုို့  စ်သည။်3  

(၁.၂) ၂၀၁၉ ရခိိုင ဖြည နယ နှင ့် ချင ်းဖြည နယ  အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

ဒီမ ိုကရေစအီမည်ခ ံ အစ ိုေးေ  စသ်ည့်် NLD အစ ိုေးေလက်ထကမ်ှာပင်  မနမ်ာ ပည်၏ ၁.၄ သန်ေး 

ဝန်ေးကျင်ေှ ရသာ လ ဦေးရေသည ် အငတ်ာနက်  တ်ရတာကခ်ံခ ့်ေပပေီး လ ူ့အခငွ့််အရေေး ချ  ျုေးရ ာက်မှု 

မျာေးအာေး ရတွွေ့ကကံျုခံစာေးခ ့်ေသည။်4 ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ဇွန်လတွင ်ေခ ိုင် ပည်နယ်ေှ  ၈ ပမ ျုွေ့နယ်နှင့်် ချင်ေး 

 ပည်နယ် ပလက်ဝပမ ျုွေ့အာေး ကက ျုတင်အရကကာင်ေးကကာေး ခငေ်းမေှ ဘ  အငတ်ာနက်လ ိုင်ေးမျာေးက ို   တ် 

ရတာကပ်စခ် ့်သည။် ထ ိုရနောမျာေးက ို သတင်ေးအရမှာင်ချေန ် ၁ နှစရ်ကျာ်ကကာ အငတ်ာနက် 

ပ တ်ခ ့်ပပေီး ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ကသဂိုတလ်တွင ် 2G အငတ်ာနက်သာ  ပန် ွင့််ရပေးခ ့်သည်။5 ထ ိုသ ိုို့ 

အငတ်ာနက်  တရ်တာက်ထာေးမှုရကကာင့်် ေခ ိုင် ပည်နယ်နငှ့်် ချင်ေး ပည်နယ်တွင ် သတင်ေးအချက် 

အလက် လက်လှမ်ေးမှီမှု၊ ေေှ မှုနှင့််   န်ို့ရဝမှုတွင ်အဓ က နစန်ာဆံိုေးရံှုေးမှုမျာေးေှ ခ ့်ပပေီး က ိုရ ိုနာဗ ိုင်ေးေပ်စ် 

နှင့််ပတ်သက်ရသာ သတင်ေးအချကအ်လက်မျာေးက ို အချ  န်နငှ့်် တရ ပေးည ီေေှ  ခင်ေးမေှ ခ ့်ဘ   အရေေး 

ရပေါ် ကျန်ေးမာရေေးဆ ိုငေ်ာ အက အညီရပေးရေေး က စစေပမ်ျာေးတွင် ရနာှင့််ရနှေး ခင်ေးမျာေး၊ သတင်ေးမှန် 

မေေှ သည့််အတွက်လည်ေး ကက ျုတင်ကာကယွ်န ိုင်မှုမျာေးအာေးနည်ေးကာ က ိုဗစ်ဒိုတ ယလ ှုငေ်းတွင် 

ရောဂါက ေးစက်မှုနှုန်ေး  မင့််တက်ခ ့်ကကေသည်။6  အငတ်ာနက်   တ်ရတာက်ခထံာေးေ ခငေ်းရကကာင့်် 

ရဒသခံ ပညသ် မျာေး၏ ရနို့စဥ် လ မှုစေီးပွာေးဘဝတငွ ် အခက်အခ မျာေးစွာေှ ပပေီး ပညာေပပ် ိုင်ေးဆ ိုင်ော 

ရလ့်လာသင်ယ မှုတွငလ်ည်ေး မျာေးစွာထ ခ ိုကခ် ့်ေသည်။7 

 
3 Falise, Thierry. Saffron Revolution: A Rangoon Diary. (2007, September 20). The Irrawaddy. 
https://www.irrawaddy.com/from-the-archive/saffron-revolution-rangoon-diary.html  
4 Newman, Lily Hay. Myanmar Internet Shutdown Is an Act of ‘Vast Self-Harm. (2021, April 2). Weird. 

https://www.wired.com/story/myanmar-internet-shutdown/ 
5 Freedom on the Net 2020. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-

net/2020  

 
6 “A Study on the access to information and digital rights”. (December 2020). Athan.  

 
7 ibid 

https://www.irrawaddy.com/from-the-archive/saffron-revolution-rangoon-diary.html
https://www.wired.com/story/myanmar-internet-shutdown/
https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2020
https://freedomhouse.org/country/myanmar/freedom-net/2020
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(၁.၃) အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်းဆ ိုင ရာ န ိုင ငံတကာ စံနှုန ်းမ ာ်း  

 ပညသ် မျာေး အငတ်ာနက်သံိုေးစွ ခငွ့်က် ို အစ ိုေးေက ဟနို့်တာေးေန် အငတ်ာနက်ဝနရ်ဆာင်မှုမျာေးက ို 

ရနာှင့််ယကှစ်ဉ် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း  ပတ်ရတာကရ်လ့်ေှ ၏။ အငတ်ာနကလ် ိုင်ေး လံိုေးဝ   တ်ပစ် ခင်ေး၌ 

 ပညသ် ဦေးရေ အရတာ်မျာေးမျာေးက ို အငတ်ာနက်အသံိုေး ပျုခွင့်် ဆံိုေးရံှုေးသွာေးရစသည့် ် လျှပ်စစ်မီေး 

  တ်ရတာက် ခင်ေးလည်ေး ပါဝင၏်။ အ ခာေးနည်ေး ပေ ယာယမ်ျာေးအနက် နည်ေးပညာပ ိုငေ်းအေ 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းက ို တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငေ်းမျှသာ ပ တ်ထာေးရသာ်လညေ်း အငတ်ာနက်အသံိုေး ပျုခွင့်က် ိုမ  

သ သ သာသာ   တ်ရတာက်ပစ်န ိုင်ရသာ နည်ေးလညေ်း ပါဝင်၏။ ဥပမာအာေး  င့်-် အစ ိုေးေက 

အငတ်ာနက်ဝန်ရဆာင်မှုလိုပ်ငနေ်းတစ်ခိုအာေး ဝဘ်ဆ ိုက်အမျာေးစိုက ို  ွင့််မေရလာက်ရအာင် 

ချ  တ်ဆကမ်ှု ရနေှးရကွေးရစေန ်အမ နို့ရ်ပေးန ိုင၏်။ သ ိုို့မဟိုတ ်မ ိုဘ ိုငေ်း ိုန်ေးရဒတာ ဝန်ရဆာင်မှုလိုပ်ငန်ေး 

မျာေးက ို ေပ်တနို့်ရစရသာ နည်ေး  င့်လ်ည်ေး  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးမတှစ်ဆင့််သာ အသံိုေး ပျုန ိုင်သ မျာေးအတွက် 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးက ို ထ ထ ရောက်ရောက ်ပ တ်ဆ ိုို့ထာေးန ိုင်၏။ 

အစ ိုေးေမျာေးသည် သီေး ခာေးဝဘဆ် ိုဒမ်ျာေးသ ိုို့ ဝင်ရောက်ခွင့််က ို သတ်သတမ်ှတ်မှတ် ပ တ်ဆ ိုို့လ ိုက် ခင်ေး 

က ့်သ ိုို့ရသာ အ ခာေးနညေ်းလမ်ေးမျာေး  င့်လ်ည်ေး အငတ်ာနကက် ို အရနှာင့််အယှက်ရပေးန ိုင်၏။ ၎င်ေးတ ိုို့ 

မနှစ်သက်ရသာ ဆ ိုက်မျာေးက ို “အမည်ပျက်စာေင်ေး”အတွင်ေး အမျာေးအ ပာေး ထည့်သ်ငွ်ေးလ ိုက် ခင်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေယှ် မီဒယီာက ့်သ ိုို့ရသာ လ  ကက ျုက်မျာေးသည့် ်ဆ ိုကမ်ျာေးက ို ပ တပ်စလ် ိုက် ခင်ေးစသည့်် 

အစ ိုေးေပ တပ်င်မှုမျာေး အေှ နအ်ဟိုန ်ပင်ေးလာရသာအခါ ယင်ေးတ ိုို့၏ အကျ  ျုေးသက်ရောက်မှုမှာ 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း လံိုေးဝ   တပ်စလ် ိုက် ခင်ေးနငှ့် ် တန်ေးတ ပင် ဆ ိုေးေွောေးရလ၏။ လက်ရတွွေ့အာေး  င့်် 

အစ ိုေးေမျာေးသည် အငတ်ာနက်အသံိုေး ပျုခွင့်က် ို ကနို့်သတေ်န် နည်ေးဗျ ဟာမျ  ျုေးစံိုက ို ရောရနှာ 

အသံိုေး ပျုရလ့်ေှ ပပီေး၊ လျှပ်စစ်မေီး လံိုေးဝ  တရ်တာက ်ခငေ်းက ိုလညေ်း အ ခာေးကနို့သ်တ်ချကမ်ျာေးနှင့်် 

အတ  ရ ပာင်ေးသံိုေးရလ့်ေှ ၏။8 

နည်ေးပညာဆ ိုင်ော က ေ ယာ သ ိုို့မဟိုတ ် နညေ်းလမ်ေးက ို အသံိုေး ပျုသည်  စ်ရစ အ ခာေးနညေ်း  င့်် 

  စ်ရစ လ ပိုဂ္ ျုလ်မျာေး အငတ်ာနက်သ ိုို့ ဝငရ်ောက ်ခငေ်းအာေး သ သ သာသာ တာေးဆေီးရသာ 

ဝင်ရောကစ်ကွ် ကမ်ှုမှနသ်မျှသည ် န ိုင်ငံတကာလ ူ့အခငွ့်အရေေးဥပရဒရအာကတ်ွင် အလာေးတ  

စ ိုေးေ မ်မှုမျာေး  မင့််တကရ်စသည်။ လ ူ့အခငွ့််အရေေးဥပရဒအေ အကာအကွယရ်ပေးထာေးသည့်် 

လွတ်လပစ်ာွ ထိုတ်ရ ာ်ရ ပာဆ ိုခငွ့််တွင ် သတင်ေးေယ ပ ိုင်ခွင့််လညေ်း ပါဝင်သည်။ ယင်ေး၌ 

 
8 Steven Feldstein ၏ “အစ  ိုးရ အငတ်ာနက်ပ တ်ပစခ်ြငိ်ုး၌ အပခပာငိ်ုးအလဲမ ာိုး ရ  ပနပပြီ။ န  ငင်သံာိုးမ ာိုးန င  ်ဒြီမ  ကပရစြီသမာိုးတ   က 

မညသ်    တံ  ခပနသ်င သ်နညိ်ုး" ပ ာငိ်ုးပ ိုး။ Carnegie Endowment for International Peace, 31 March 2022, 

https://carnegieendowment.org/2022/03/31/government-internet-shutdowns-are-changing.-how-should-citizens-

and-democracies-respond-pub-86687.  

https://carnegieendowment.org/2022/03/31/government-internet-shutdowns-are-changing.-how-should-citizens-and-democracies-respond-pub-86687
https://carnegieendowment.org/2022/03/31/government-internet-shutdowns-are-changing.-how-should-citizens-and-democracies-respond-pub-86687
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မျက်ရမာှကရ်ခတ ် လက်ေှ လ ူ့အ ွ ွေ့အစညေ်းအတွငေ်း သတင်ေးေယ  ခင်ေးနှင့်် မျှရဝ ခငေ်းတ ိုို့အတွက် 

မေှ မ  စ ်လ ိုအပ်ရသာ အငတ်ာနက်က ို အသံိုေး ပျုခွင့်လ်ညေ်း အကျံျုေးဝင်ရလ၏။9 

အစ ိုေးေမျာေးသည် လွတ်လပ်စာွ ထိုတ်ရ ာ်ရ ပာဆ ိုခွင့််နှင့် ် သတင်ေးေယ ခွင့်က် ို ကနို့သ်တ်န ိုင်ရသာ် 

လည်ေး အချက် ၃ ချက်ပါ စစ်ရဆေးချက်အာေး အတ အကျ လ ိုက်နာေန် လ ိုအပ်၏။10 ဤဆန််းစစ်ချက ်

အေ လွတ်လပစ်ွာထိုတ်ရ ာ် ရ ပာဆ ိုခွင့််အရပေါ် မညသ်ည့်် ကနို့်သတ်ချက်မျ  ျုေးမဆ ို-  

(၁)  ဥပရဒနှင့််အညီ   စ်ရစေမည်။ 

(၂) န ိုင်ငံရတာ်လံိုခခံျုရေေး၊  ပည်သ ူ့လံိုခချံုရေေး၊  ပညသ် ူ့ကျန်ေးမာရေေး သ ိုို့မဟိုတ ်က ိုယ်ကျင့်် 

တောေးမျာေး သ ိုို့မဟိုတ ်အခငွ့််အရေေးမျာေး သ ိုို့မဟိုတ ်အ ခာေးသ မျာေး၏ ဂိုဏသ်တင်ေးမျာေး 

က ို ကာကယွ်ေန်အတကွ်သာ   စရ်စေမည။် 

(၃) ထ ိုအကျ  ျုေးစီေးပွာေးမျာေးထ မ ှတစ်ခိုက ို ကာကယွ်ေန်နငှ့် ်ပကတ အရ ခအရနနငှ့် ်အချ  ျုေးညီ 

ရသာ ကနို့သ်တ်မှု  င့်သ်ာ တံိုို့ ပနေ်န ်လ ိုအပ်သည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မှာ ကာကယွ်ေမည့်် 

အကျ  ျုေးစီေးပွာေးသည် ဥပမာအာေး  င့် ် န ိုင်ငရံတာလ်ံိုခခံျုရေေး  စ်ရနရစကာမ အစ ိုေးေသည် 

န ိုင်ငရံတာလ်ံိုခခံျုရေေးအတွက ် စ ိုေးေ မ်သ  င့် ် ကနို့်သတ်ေသည်ဟို ရယဘိုယျသရဘာ 

က ိုေးကာေးရ ပာဆ ို ခငေ်းမ ပျုအပ်။ ယငေ်းအစာေး ကနို့သ်တ်ချကက် ို ပကတ အရ ခအရန 

နှင့် အဝံငခ်ွင်ကျ  စ်ရအာငသ်ာ စီမံသင့်၏်။ အမျ  ျုေးသာေးလံိုခချံုရေေး အကျ  ျုေးစီေးပွာေး 

သက်သကက် ို ကာကွယ်ေန ် လ ိုအပ်သည့် ် အတ ိုငေ်းအတာအထ ရောက်မသှာ 

လွတ်လပစ်ာွထိုတ်ရ ာ ်ရ ပာဆ ိုခငွ့်က် ို ကနို့်သတ်သင့််သည။်11  

အငတ်ာနက်   တရ်တာက ်ခငေ်းသည ် ဤစံနှုန်ေးမျာေးနှင့် မညသ်ည့််အခါမျှ က ိုကည်မီည် 

မဟိုတသ်ည့််အ ပင် န ိုင်ငံတကာဥပရဒအေလည်ေး အပမ တရစ လွ ရသွရနမည်သာ   စ်ရလ၏။12 

စ တက် ေးထငေ်ာ အမ နို့စ်ာထိုတ် ပနက်ာ ကနို့်သတ် ခငေ်းစရသာ အငတ်ာနက ်   တ်ရတာက် 

 ခင်ေးမျ  ျုေးသည် တောေးဥပရဒနငှ့််အည ီ မဟိုတသ်၍ အထက်ရ ာ် ပပါ စစ်ရဆေးချက်တစ်ခိုခိုအေ 

အလ ိုအရလျာက်ပင် မရလျာက်န်ရသာ ကနို့်သတ်မ နို့အ်  စ ် သတ်မှတပ်ပီေး   စ်ရလ၏။ ထ ိုို့အတ  

 
9 ဥပမာအာိုးခြင -် က လသမဂ္ဂလ  အြွင အ်ပရိုးပကာငစ်ြီ၊  ံ ိုးခြတ်ြ က်အမ တ် ၄၄/၁၂၊ ၂၀၂၀ ြ န စ ်ဇ လ  ငလ် ၁၆ ရက်၊ အပ  ဒ ်၈(ဇ)(iii) က   

ကကည ပ် ။ http://undocs.org/A/HRC/RES/44/12.  

10 န  ငင်သံာိုးန င န်  ငင်ပံရိုးအြွင အ်ပရိုး   ငရ်ာ န  ငင်တံကာသပ ာတ စာြ ျုပ် (ICCPR) အပ  ဒ ်၁၉၊ ကပလိုးသ ငယ်အြွင အ်ပရိုးမ ာိုး   ငရ်ာ 

က လသမဂ္ဂသပ ာတ စာြ ျုပ် အပ  ဒ ်၁၃။  

11 လ  အြွင အ်ပရိုး ပကာ်မတြီ၊ အပ ပွ  ွမ တ်ြ က ်အမ တ် ၃၄၊ အပ  ဒ ်၁၉၊ လွတ်လပ်စာွ  ငခ်မငြ် က်န င  ်  တ်ပြာ်ပခပာ   ြွင ၊် ၂၀၁၁ 

ြ န စ် စက်တင ်ာလ ၁၂ ရက်ပန  ၊ အပ  ဒ ်၃၄၊ undocs.org/CCPR/C/GC/34.  

12 လွတ်လပ်စွာ  ငခ်မငြ် က်န င  ်  တ်ပြာ်ပခပာ   ြွင  ်ခမြှင တ်ငပ်ရိုးန င  ်အကာအကွယ်ပပိုးပရိုး အ  ိုးက  ယ်စာိုးလ ယ်၏ အစြီရငြ်ံစာ၊ 

၂၀၁၇ ြ န စ ်မတလ် ၃၀ ရက်ပန  ၊ အပ  ဒ ်၉-၁၄၊ undocs.org/A/HRC/35/22.  

http://undocs.org/A/HRC/RES/44/12
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မရလျာက်နရ်သာ ေည်ေွေယ်ချက်တစခ်ို (ဥပမာ- န ိုင်ငံရေေးအတ ိုက်အခံမျာေးက ို အသတံ တ်ရစေန်) 

အတွက ် ကနို့်သတလ်ျှင ် စစ်ရဆေးချက ် အပ ိုင်ေး-၂ နှင့် က ိုက်ညမီည် မဟိုတ်ရချ။ သ ိုို့ရသာ် 

အငတ်ာနက်   တ်ရတာက် ခငေ်းသည် တောေးဝင်ခငွ့်် ပျုထာေးပပေီး သင့််ရလျာရ်သာေည်ေွေယ်ချကအ်ေ 

 ပျုလိုပ်သညဟ်ို ဆ ိုလျှငပ်င် တတ ယစစ်ရဆေးချက်နှင့် ်မညသ်ည့််အခါမျှ က ိုကည်ီမည ်မဟိုတ်ရချ။ 

ဥပရဒနှင့််အညီ အမျာေးသ ငါ ရဘေးကငေ်းရေေး သ ိုို့မဟိုတ် လံိုခခံျုရေေးအတကွ ် စ ိုေးေ မ်သ  င့်် 

အငတ်ာနက်အသံိုေး ပျုခွင့်က် ို လံိုေးဝ  တ်ရတာက် ခင်ေးသည် အပမ တမေ်း  ပျုလိုပ်ရနေန ်မလ ိုအပ်သည့်် 

အ ပင ်ပကတ အရ ခအရနနငှ့် ်အချ  ျုေးမညီရသာ ကနို့်သတ်ချက်မျ  ျုေးသာ   စ်ရလ၏။  

အချျုပ်အာေး  င့််ဆ ိုရသာ် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း ပ တ်ပစ် ခင်ေးသည် န ိုင်ငတံကာလ ူ့အခွင့်အ်ရေေး ဥပရဒ 

က ို ချ  ျုေးရ ာက် ခင်ေး   စ်၏။ လွတ်လပစ်ွာ ထိုတ်ရ ာ်ရ ပာဆ ိုခွင့််နှင့် ် သတင်ေးေယ ခွင့်အ်တွက် 

ကာကယွ်ရစာင့်ရ်ေကှ်မှုမျာေးအေ ထ ိုသ ိုို့ ပ တဆ် ိုို့ ခငေ်းက ို ခွင့်မ် ပျုရချ။ လ မှုရေေး၊ စီေးပွာေးရေေးနှင့်် 

ယဉ်ရကျေးမှုအခငွ့််အရေေးမျာေးအပါအဝင် အ ခာေးရသာ အခငွ့််အရေေးမျာေးအရပေါ် အပျကသ်ရဘာ 

ရဆာင်ရသာ သကရ်ောကမ်ှုမျာေး   စ်ရစ၏။ နညေ်းပညာအေ လံိုေးဝ ပ တ်ပစ် ခင်ေး 

မဟိုတ်ရသာ်လည်ေး ယင်ေးတ ိုို့၏ သက်ရောကမ်ှုမျာေးနှင့်ဆ်င်တ ရသာ လ ကက ျုက်မျာေးသည့်် 

ဝဘ်ဆ ိုဒ်မျာေးနှင့်် ဆ ိုေယှ် ပလကရ် ာင်ေးမျာေးက ို ကျယက်ျယ် ပနို့် ပနို့် ပ တ်ဆ ိုို့ ခင်ေးက ့်သ ိုို့ရသာ 

လိုပရ်ဆာငခ်ျက်မျာေးသည ်န ိုင်ငံတကာလ ူ့အခငွ့် ်အရေေးဥပရဒအေလည်ေး လက်ခနံ ိုင် ွယ ်မေှ ရချ။ 
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အခန ်း (၂) ၂၀၂၁ ခိုနှစ  တတိိုင ်းဖြည လ ို်း အတမှာင တခတ  တြန ဖြန တရာက ဖခင ်း (သိိုို့မဟိုတ ) 

လ ူ့အခငွ ့်အတရ်း ချ ိ်းတြာက မှုမျာ်း ြ ို်းကွယ ရန  အင တာနက ကိို ဖြတ တတာက ထာ်းဖခင ်း 

၂၀၂၁၊ ရ ရ ာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရနို့ မနက်အာရံိုချ  န် အာဏာမသ မေ်းခင် နာေီပ ိုင်ေးအလ ိုကတည်ေးက 

တန ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတာ  င့်် အငတ်ာနကလ် ိုင်ေး၊  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးအာေး   တ်ရတာက်ပစ်ခ ့်သည်။ 

 မန်မာန ိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသ မ်ေးပပီေးရနာက်ပ ိုင်ေးတွင် အင်တာနက်  တ်ရတာက်မှုပံိုစံ အဓ ကအာေး  င့်် 

၂ မျ  ျုေးရတွွေ့ေသည်။ (၁) တန ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတာ အငတ်ာနက်  တရ်တာက် ခငေ်းနှင့်် (၂) ရနော 

ရဒသ အပ ိုငေ်းအ ခာေးအေ   တ်ရတာက် ခင်ေးတ ိုို့   စ်သည။်  

(၂.၁) တနိိုင င လ ို်းအတိိုင ်းအတာ အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

တန ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတာ အငတ်ာနက်  တရ်တာက် ခငေ်းတွင ် (၁) ေက်ေှည ် တရ်တာက ်ခင်ေး၊ 

(၂) သီေး ခာေးအချ  န် (သ ိုို့မဟိုတ)် ရနို့ေကမ်ျာေးတွင ်   တ်ရတာက် ခငေ်း (၃) အငတ်ာနက် မနန်ှုနေ်း 

ရလျာ့်ချ ခင်ေးနှင့်် အငတ်ာနက်ရ ေးနှုန်ေး  မင့််တက် ခင်ေးဟ ၍ နည်ေးလမ်ေး ၃ ခို  င့်် အငတ်ာနက် 

အသံိုေး ပျုန ိုငမ်ှုအာေး   နှ ပ်ရနသညက် ို ရတွွေ့ေသည်။ အာဏာသ မ်ေးစ အရစာပ ိုငေ်းရနို့ေက်မျာေးနှင့်် 

အရစာပ ိုငေ်းလမျာေးတွင ် တန ိုင်ငံလံိုေးအနံှို့ ေက်ေညှ်အင်တာနက်  တ်ရတာက် ခငေ်းမျာေးက ို 

အာဏာသ မေ်းစစ်တပမ်ှ  ပျုလိုပ်ခ ့်သည်။  

(၂.၂) ရက ရှည အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

အာဏာသ မ်ေးသည့်် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ရ ရ ာ်ဝါေီလ ၁ ေက်ရနို့ မနက်အရစာပ ိုင်ေးအချ  န်မှစ၍ တန ိုင်ငံလံိုေး 

အတ ိုငေ်းအတာ မ ိုဘ ိုငေ်းအငတ်ာနက်လ ိုင်ေးမျာေး၊  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး   တ်ရတာက်ခ ့်သည်။ ၁ ေက်ရနို့ 

ရနို့လည်ခငေ်းပ ိုင်ေးတွင ်  ပန်လည်ေေှ ခ ့်ရသာ်လည်ေး ရ ရ ာဝ်ါေီလ ၆ ေကရ်နို့မ ှ၇ ေက်ရနို့အတွင်ေး 

န ိုင်ငံတစ်ဝနေ်းလိံုေး၌ နာေီရပါင်ေး ၃၀ ဝန်ေးကျင် ထပ်မ ံ   တရ်တာကခ် ့်သည်။ အငတ်ာနက်မ ိုဘ ိုင်ေး 

လ ိုင်ေးမျာေး၊ ဝ ိုင်  ိုင်မျာေးအာေး ရ ရ ာ်ဝါေီ ၁၄ ေက်ရနို့မှ မတ်လ ၁၅ ေက်ရနို့ထ  မနက် ၁ နာေီမှ ၉ နာေီ 

ထ  ပံိုမှန်လ ိုင်ေး  တ်ရတာက်ခ ့်ပပေီး မတ်လ ၁၅  ေက်ရနို့ မနက် ၁ နာေီမ ှ ဧပပီလ ၂၈ ေက်ရနို့ထ  

တန ိုင်ငံလံိုေးအတ ိုင်ေးအတာ  င့်် ၂၄ နာေီလံိုေး မ ိုဘ ိုငေ်းအငတ်ာနက်လ ိုင်ေးမျာေးအာေး   တ်ရတာက်ခ ့် 

သည်။13 

  

 
13  Article 19. (2021). “Unplugged in Myanmar, internet restrictions following the military coup”. Available at 
(Unplugged in Myanmar, “Internet restrictions following the military coup”, 9 July 2021, Article 19.)  
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(၂.၃) သ ်းဖခာ်းအချနိ  (သိိုို့မဟိုတ ) တနို့ရက မျာ်းတငွ  အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

(က) NUG အစည ်းအတ ်း လိုြ တနချနိ တငွ  ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

၂၀၂၁၊ ဇွန်လ ၄ ေက်ရနို့၊ အမျ  ျုေးသာေးညီညွတ်ရေေးအစ ိုေးေ (NUG)၏ သတင်ေးစာေှငေ်းလငေ်းပွ   ပျုလိုပ် 

မည့််အချ  နတ်ွင ် အာဏာသ မ်ေးအကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှ န ိုင်ငံအနှံို့ေှ  တယ်တကီွနေ်းကိုမမဏမီျာေးအာေး 

မ ိုဘ ိုငေ်းအငတ်ာနက်မျာေး   တ်ရတာက်ခ ိုင်ေးခ ့်ပပေီး ဝ ိုင်  ိုင်အငတ်ာနက်မျာေးက ိုလည်ေး  မန်မာစံရတာ် 

ချ  န် ညရန ၅ နာေီမ ှ၆ နာေီအထ    တ်ရတာက်ခ ့်သည်။14 

(ခ) ၂၀၂၂ ခိုနှစ ၊ တြတြာ  ါရ  ၁၂ ရက တနို့တွင  ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

၂၀၂၂၊ ရ ရ ာ်ဝါေီလ ၁၂ ေကန်နေ့၊ အာဏာရှငအ်ဆက်ဆက်က သတမ်ှတ်ခ ဲ့သညဲ့် ပြည်န ာင်စု 

နနေ့တွင်လည်ေး အာဏာေှငဆ်န်ို့ကျင်ရေေး လှုပေ်ှာေးမှုမျာေးအာေး တာေးဆေီးန ိုင်ေန ်  မန်မာတန ိုင်ငလံံိုေး 

အတ ိုငေ်းအတာ  င့်် မနက ်၄ နာေီမ ှရနို့လည ်၁၁ နာေီ ထ  မ ိုဘ ိုငေ်းအငတ်ာနက်မျာေး   တ်ရတာက် 

ခ ့်သည။်15  

(၂.၄) အင တာနက ဖမန နှုန ်းတလ ာ့်ချဖခင ်းနှင ့် အင တာနက တ ်းနှုန ်း ဖမင ့်တက ဖခင ်း 

စစ်အာဏာသ မ်ေးပပီေးကတည်ေးက အငတ်ာနက် မန်နှုန်ေးမှာ သ သ သာသာကျဆငေ်းခ ့်ပပေီး လ မှုကွန်ေက် 

မီဒီယာနှင့်် ဝက်ဘဆ် ိုက်ဒ်ရပါင်ေးမျာေးစွာလညေ်း အပ တ်ခံခ ့်ေသည်။16 ထ ိုို့ရကကာင့်် အပ တ်ခံထာေးေ 

ရသာ လ မှုကွန်ေက်စာမျက်နှာမျာေးနှင့် ်ဝက်ဘဆ် ိုက်ဒမ်ျာေးအာေး ဝင်ရောက်န ိုင်ေန် Private Virtual 

Network (VPN) မျာေး ခံသံိုေးကကေသ  င့်် အငတ်ာနက် မနန်ှုန်ေးမှာ သ သ သာသာ ရနေှးရကွေးသွာေးခ ့် 

သည်။  

ထ ိုို့အ ပင် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ေက်ရနို့မှစ၍ အငတ်ာနက်ရဒတာသံိုေးစွ ခမျာေးက ို ရ ေးနှုန်ေးတ ိုေး 

 မြှင့််လ ိုက်သည်။ ယခင်က ရအာ်ေီဒ ေးနှင့်် တယ်လီရနာ ရဒတာဝယ်ယ ောတွင် ၉၂၅ MB က ို ၉၉၉ ကျပ် 

မ ှ၁ GB က ို ၁၉၉၀ ကျပ်၊ MPT ရဒတာ ၉၅၀ MB အတွက ်၉၉၉ ကျပ် မ ှဒဇီငဘ်ာ ၈ ေက်ရနို့မှစကာ 

 
14 NetBlocks. https://twitter.com/netblocks/status/1400788015518306304?lang=en  
15 အငတ်ာနက် ဖုန််းလုိင််းဖဖတ်၍ အာဏာသမ်ိ်းခ ဲ့သည်ဲ့ အဖ  ွဲ့က ဖြညထ် ာငစု်ထန ဲ့ အခမ််းအနာ်းကုိလည််း 

အငတ်ာနက်လုိင််းမျာ်း ဖဖတ်ထတာက်ပြ ်း ကျင််းြမည။် (2022, February 11). Tachileik News Agency. 

https://www.tachileik.net/mm/news/29367  
16 “Restriction on Internet Freedom by the junta”. (December 2021). Athan.  

https://twitter.com/netblocks/status/1400788015518306304?lang=en
https://www.tachileik.net/mm/news/29367
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ရအာ်ေီဒ ေးနှင့်် တယ်လီရနာအတွက် ၁ GB က ို ၁၉၉၀ ကျပ်အထ ၊ MPT အတွက် ၉၃၅ MB က ို ၁၇၉၅ ကျပ် 

အထ ၊ မ ိုငတ် လ်ရဒတာအတွက ်၅၁၂ MB က ို ၉၆၈ ကျပ်အထ  ရ ေးနှုန်ေး  မင့််တက်ခ ့်သည်။17  

အခန ်း ၃။ တနရာ၊ တဒသအလိိုက  အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်း 

စစ်အာဏာသ မ်ေးမှုက ို ဆန်ို့ကျင်ရသာ ဆနဒထိုတ်ရ ာ်မှုမျာေး တန ိုငင်ံလံိုေးအဝန်ေးတွင ် လ ဦေးရေ 

သန်ေးချကီာ လမ်ေးရပေါ်ထွက်ဆနဒ ပ ခင်ေးမျာေး   စ်ရပေါ်ခ ့်သည်။ ပင မ်ေးချမ်ေးစွာဆနဒ ပရသာ  ပညသ် လ ထို 

က ို အကကမ်ေး ကစ်စတ်ပ်က အကကမ်ေး က်ပ  ျုခွ  ခင်ေးမျာေး၊ မတောေးသ  င့််  မ်ေးဆီေး ခင်ေးမျာေး၊ 

ညြှဥေ်းပနေ်းနှ ပစ်က် ခငေ်းမျာေး၊ မတောေးသ  င့်် ရထာင်သွငေ်းအကျဥ်ေးချ ခင်ေးမျာေး၊ သတ်  တ် ခငေ်းမျာေး 

စစ်တပ်မှ ေက်စကစ်ွာ ကျ ေးလွနလ်ာပပီေးရနာက် အာဏာေှငစ်နစအ်ာေး ရနောရဒသအသေီးသီေးမှ 

လ ထိုက ေောလက်နက်  င့်် တနွ်ေးလနှ်လာကကသည။် ထ ိုို့ရကကာင့်် စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ မရကွေးတ ိုင်ေး၊ 

မနတရလေးတ ိုင်ေး၊ ချင်ေး ပည်နယ်နငှ့်် ကယာေး ပည်နယတ် ိုို့တွင ်  ပညသ် ူ့ကာကယွရ်ေေးတပ ်ွ ွေ့မျာေး 

အာေးရကာငေ်းလာကာ အထ ေးသ  င့်် ထ ိုရဒသမျာေးသည် ၂၀၂၁ ရနာကပ် ိုင်ေး စစ်ရေေးအေ  ပင်ေးထန် 

ရသာ ရနောရဒသမျာေး   စ်လာသည်။ ထ ိုသ ိုို့  ပည်သ ူ့ကာကွယ်ရေေးတပ် ွ ွေ့မျာေးနှင့်် စစ်ရကာင်စီ 

တပ် ွ ွေ့မျာေး တ ိုက်ပွ   စ်ရသာ ရနောရဒသမျာေးတငွ ်သတင်ေးအချက်အလက် စီေးဆင်ေးမှု  တ်ရတာက် 

ေန်၊ သတင်ေးအရမှာင်ချန ိုင်ေန ် စစ်ရကာင်စမီှ ရနော၊ ရဒသအလ ိုက ် အင်တာနက်  တ်ရတာက် 

 ခင်ေးမျာေး လိုပရ်ဆာငထ်ာေးသည။် အငတ်ာနက ်   တ်ရတာက်ခထံာေးေရသာ ရနောရဒသမျာေးမှာ 

စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေးရဒသကကေီးေှ  ပမ ျုွေ့နယ်အမျာေးစို၊ မရကွေးတ ိုငေ်းရဒသကကေီးေှ ပမ ျုွေ့နယ်အချ  ျုွေ့၊ ချင်ေး ပည်နယ်ေှ  

ပမ ျုွေ့နယ်မျာေးအာေးလံိုေး၊ ကယာေး (ကေငန်)ီ  ပည်နယေ်ှ  ပမ ျုွေ့နယ်အချ  ျုွေ့၊ ကချင် ပည်နယ်ပမ ျုွေ့နယ် ၁ ခိုနှင့်် 

မနတရလေးတ ိုင်ေးရဒသကကေီးေှ  ပမ ျုွေ့နယ် ၂ ခိုတ ိုို့ ပါဝငသ်ည်။ 

  

 
17 ဖုန််းထခေါ်ဆိမုှုနငှ်ဲ့ အငတ်ာနက် သ ်ုးစ  ခနှုန််း ာ်းမျာ်း ယထန ဲ့စတင၍် ထ ်းနှုန််းဖမင်ဲ့တက်. (2021 December 8). The Standard 

Time Daily. https://www.facebook.com/599363770175581/posts/4302579386520649  

 

https://www.facebook.com/599363770175581/posts/4302579386520649
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အင တာနက ဖြတ တတာက ခ ရမှုအတဖခအတန 

 

တ ိုင ်းတေသကက ်း/ 
ဖြည နယ  

အင တာနက  
ဖြတ တတာက  
ခ ထာ်းရသည့်  

မမိ ြို့နယ  

2G 
သာ 

ရသည့်  
မမိ ြို့နယ  

စိုစိုတြေါင ်း 

စစ်က ိုင်ေး ၈ ၂၃ ၃၁ 
မရကွေး ၄ - ၄ 
မနတရလေး ၂ - ၂ 

ချင်ေး ၉ - ၉ 
ကယာေး ၆ - ၆ 
ကချင် ၁ - ၁ 

ရှမ််း ၁ - ၁ 
စိုစိုတြေါင ်း ၃၁ ၂၃ ၅၄ 

 

 

  

နတွွေ့ရှှိချက ်

အ က်နဖာ်ပြြါနေသမျာ်းတွင် အကကမ််းဖက်စစ်နကာင်စမီ ှအငတ်ာနက်နှငဲ့် ဖုန််းလှိငု််းမျာ်း 

ကှို အချ ှိန်ကာလကကာပမငဲ့်စာွ ပဖတ်နတာက ်ာ်းနသာလ်ည််း အချ ှိ ွေ့နသာနနရာမျာ်းတွင် 

ရံဖန်ရံခါ အငတ်ာနက်နှငဲ့် အချ ှိ ွေ့နသာဖုန််းလှိငု််းမျာ်း ပြန်လညအ်သံ်ုးပြ နှိုငန်ကကာင််း သှိရှှိရ 

သည်။ သှိုေ့နသာ်လည််း ဤသုနတသန စာတမ််းတွင် ၎င််းနေသမျာ်းအာ်း အငတ်ာနက်နှငဲ့် 

ဖုန််းလှိုင််းမျာ်း ကာလကကာရှည ် ပဖတန်တာကခ် ံာ်းရနသာ နယ်နပမမျာ်းအပဖစ် သတ်မှတ် 

 ာ်းသည။် 
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(၃.၁) စစ ကိိုင ်းတိိုင ်းတဒသကက ်း  

ချ ိ်းတြာက ခ ရတသာ လ ဦ်းတရ - ၄,၂၂၅,၉၀၇ 

 

 

2G သာ ရသည ့် မ   ြို့နယ့် 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

ဗန့်းရ ာက့်            118,834  

ရ  ာင့်းဦး            114,109  

 န္တး             50,079  

ဟု မလင့်း            270,724  

အင့်းရ ာ့်            127,650  

ကရလးဝ             59,989  

ကန့့််ဘလူ            313,641  

ကသာ            176,971  

 င့်ဦး            156,827  

ကျွန့်းလှ            110,467  

လဟယ့်             50,788  

ရ ာ့်လ ုက့်              54,501  

 င့်းကင့်း            111,081  

ရ  ာင့်            115,462  

  င့်း  ူ            115,943  

ရ ေါင့်း ြင့်            119,167  

ဆားလင့်းကကတး            131,185  

ဒတြဲယင့်း            150,940  

  ူး             121,128  

 န့့််ဆည့်           176,858  

ထတး    င့်             137,742  

ဝက့်လက့်            211,849  

ရရဦး            127,103  

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း      3,123,038  
 

အင့် ာနက့်    ့်ရ ာက့် 
 ံထားရသည ့် မ   ြို့နယ့် 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

အရာရ ာ့် 167,725 

ဘု လင့် 133,413 

ကနတ 143,748 

ရကာလင့်း 155,231 

ြုလဲ 154,347 

ြင့်လည့်ဘူး 118,762 

ဝန့်းသ  ု 78,158 

ယင့်း ာြင့် 151,485 

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း 1,102,869 
 

အာဏာသှိမ််းပြီ်းနနောကြ်ှိငု််း စစ်နရ်းအရ  ပြင််း နန်သာ နေသမျာ်း  မှ တစ်ခပုဖစသ်ညဲ့် စစ်ကှိငု််း 

တှိငု််းသည် ပမှိ ွေ့နယ်နြါင််း ၃၅ ပမှိ ွေ့နယ်တွင ်ပမှိ ွေ့နယ် ၈ ပမှိ ွေ့နယ်မှာ အငတ်ာနက် လံ်ုးဝပြတ်နတာက် 

နနပြီ်း ကျန ် ၂၃ ပမှိ ွေ့နယမ်ှာ 2G  အင်တာနက် နလျာဲ့ချခံရကာ ကျန် ၄ ပမှိ ွေ့နယ်မှာ အငတ်ာနက် 

ရရှှိမှုမတည်ပငှိမ်ဘ  ရံဖနရ်ံခါ  ပဖတ်နတာက်ခံရသည်။ အငတ်ာနက် ပဖတ်နတာကခ်ံ ာ်းရနသာ 
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ပမှိ ွေ့နယ် (၈) ပမှိ ွေ့နယ်မှာ ယင််းမာြင်၊ ြုလ ၊ ကနီ၊ ဘုတလင၊် အရာနတာ်၊ ြင်လယ်ဘ ်း၊ ဝန််းသှိုနှငဲ့် 

နကာလင််းပမှိ ွေ့တှိုေ့ပဖစ်သည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန််းနခါင်စာရင််းအရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တငွ် စစ်ကှိုင််းတှိုင််းရှှိ 

လ ဦ်းနရ၏ ၁,၁၀၂,၈၉၆ သည ် အငတ်ာနက်ပဖတန်တာက်ခံ ာ်းရပြီ်း 3,123,038  သည် 

အငတ်ာနက်နလျာဲ့ချခ ံာ်းရသည။် အနစာဆံု်းပဖတ်နတာက်ခံရမှုကှို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 

၉ ရက်နနေ့တွင ်နတွွေ့ရပြီ်း ၂၆ ရကန်နေ့မှာ  ြမ်ံပဖတ်နတာက်ကာ တစလ်တည််း ပမှိ ွေ့နယ်နြါင််း ၁၃ 

ပမှိ ွေ့နယ်ကှို ပဖတ်နတာက်ခ ဲ့ပခင််းပဖစသ်ည်။ ၂၀၂၂၊ မတ်လ ၄ ရက်နနေ့မာှ ကျန်ရှှိနနနသာ ပမှိ ွေ့နယ် 

မျာ်းတွင်လည််း အငတ်ာနက် ပြတ်နတာက်သွာ်းပြီ်း၊ နနောကြ်ှိငု််းတွင ်အငတ်ာနက်ပမနန်ှုန််း 2G သာ 

ရရှှိသည။် ။ 

 

 

 

  

အင တာနက က ို ဘာလ ိုို့ ဖြတ လည ်းဆ ိုရင  နစှ ြက တ ိုက ြွေွဲတတွေ 

ဖြင ်းထန တယ  ပြ ်းတတာော့ စစ တကာင စ ဘက က အက မ ာ်း ပြ ်း စစ ကတူတွေ 

လွှတ တွဲော့အခ  န တတွေမှာ အင တာနက  ဖြတ တာတတွေ လိုြ တတာော့ တာြွဲ။ … 

(ခင ဦ်းမမိ ြို့တနအမျ ိ်းသမ ်းတစ ဦ်း) 
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(၃.၂) မတက်ွးတိိုင ်းတဒသကက ်း 

ချ ိ်းတြာက ခ ရတသာ လ ဦ်းတရ - ၆၆၈,၉၃၉ 

 

 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

ရ ာင့် ွင့်းကကတး 259,436 

မ   င့် 226,801 

ဂန့့််ရဂေါ 132,980 

ထတးလင့်း 49,722 

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း 668,939 
 

 

မရကွေးတ ိုင်ေးသည်လညေ်း ရဒသခံကာကွယ်ရေေးတပ်မျာေး အာေးရကာင်ေးရသာရကကာင့်် စစ်ရကာင်စီမှ 

၎င်ေးဘက်မှ အသာစေီးေေန ်ပမ ျုွေ့နယ် ၄ ပမ ျုွေ့နယ်က ို ၂၀၂၁ ခိုနှစ် စက်တငဘ်ာလ ၁၄ ေကရ်နို့ကတည်ေး 

က အငတ်ာနက်   တရ်တာကထ်ာေးသည။် ထ ိုပမ ျုွေ့နယ်မျာေးရှှိ လ ဦ်းနရမှာ ရတာင်တွငေ်းကကေီး - 

၂၅၉,၄၃၆ ဦ်း၊ ပမ ျုင-် ၂၂၆,၈၁၀ ဦ်း၊ ဂန်ို့ရဂါ - ၁၃၂,၉၈၀ ဦ်း၊ ထီေးလင်ေး - ၄၉,၇၂၂ ဦ်းတ ိုို့ ပါဝင်ပပေီး 

စုစနုြါင််းလ ဦေးရေ ၆ သ န်ေးခွ ဝနေ်းကျင်သည ်လ ူ့အခငွ့််အရေေး ချ  ျုေးရ ာကခ်ံရနေသည။်  
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(၃.၃) မနတတလ်းတိိုင ်းတဒသကက ်း 

ချ ိ်းတြာက ခ ရတသာ လ ဦ်းတရ - ၄၈၁,၉၃၀ 

 

 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

  ုးကု ့် 180,414 

  င့်းခ ံ 301,516 

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း 481,930 
 

 

မနတရလေးတ ိုင်ေးရဒသကကေီး၊ မ ိုေးကိုတပ်မ ျုွေ့နယ်ရှှိ လ ဦ်းနရ - ၁၈၀၄၁၄ ဦ်းနှင့််  မင်ေးခခပံမ ျုွေ့နယ်ရှှိ လ ဦ်းနရ 

၃၀၁၅၁၆ ဦ်းတ ိုို့က ိုလည်ေး ၂၀၂၁ ခိုနှစ် စက်တငဘ်ာလ ၁၄ ေက်ရနို့ကတည်ေး အငတ်ာနက် 

  တ်ရတာက်ထာေးပပီေး လ ဦေးရေစုစနုြါင််း ၅ သ န်ေးနီေးပါေး အငတ်ာနက ်  တ်ရတာကခ်ံထာေးေ ခငေ်း  င့်် 

လ ူ့အခငွ့််အရေေးချ  ျုေးရ ာက်ခံရနေသည်။  
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(၃.၄) ချင ်းဖြည နယ   

ချ ိ်းတြာက ခ ရသည ့် လ ဦ်းတရ - ၅၃၅,၉၇၇ 

 

 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

ဟား ေါး 54,192 

ထန့် လန့် 56,509 

 လ ့်း 53,869 

 တး  န့် 98,128 

 ွန့်းဇံ 35,657 

 င့်း ြ့် 47,624 

  ူြတ 57,596 

ကန့်ြက့်လက့် 24,026 

ြလက့်ဝ 108,376 

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း 535,977 
 

 

ချင်ေး ပည်နယ်သည်လညေ်း စစ်အာဏာသ မ်ေးပပေီးရနာကပ် ိုငေ်း စစ်ရေေးအေ  ပင်ေးထန်ရသာ ရဒသ  စ် 

သ  င့်် ၂၀၂၁ ခိုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစပပေီး ပမ ျုွေ့နယ်မျာေးအာေးလံိုေး အငတ်ာနက်လ ိုင်ေး   တ်ရတာက် 

ခံထာေးေသည်။ ချငေ်း ပည်နယ်ေှ  လ ဦေးရေ ၅ သ န်ေး ၃ ရသာင်ေးရကျာ်ေှ သည့်် မတ ပီ၊ တွနေ်းဇန်၊ 

ပလကဝ်၊  လမ်ေး၊ ကနပ်က်လက်၊ ထနတ်လန်၊ တီေးတ န်၊ မင်ေးတပ်၊ ဟာေးခါေးပမ ျုွေ့နယမ်ျာေးအာေးလံိုေး 

သည ်အငတ်ာနက်  တ်ရတာကခ်ံေပပီေး လ ူ့အခွင့််အရေေးချ  ျုေးရ ာကခ်ံရနေသည်။  
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(၃.၅) ကယာ်းဖြည နယ  

ချ ိ်းတြာက ခ ရတသာလ ဦ်းတရ - ၃၃၅,၉၇၀ 

 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

လွ  င့်ရကာ့် 154,751 

ဒတရ ာဆ ုး 94,741 

ရဘာလ ဲ 13,170 

 ားရဆာင့်း 30,566 

 ယ့်စဲ  7,541 

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း 300,769 
 

၂၀၂၂ ခိုနှစ် ဇနန်ဝါေီလ ၆ ေက်ဝန်ေးကျင်မှစ၍ ကယာေး ပညန်ယ်၊ လွ ျုင်ရကာ်ပမ ျုွေ့တွင ်အငတ်ာနက် 

  တ်ရတာက်ထာေးပပီေး ရဘာလခ ပမ ျုွေ့နယ်၊ ဒီရမာ့်ဆ ိုပမ ျုွေ့နယ်၊  ာေးရဆာင်ေးပမ ျုွေ့နယ်နှင့်် မယ်စ ့်ပမ ျုွေ့နယ် 

မျာေးအာေး ၂၀၂၂ ခိုနှစ် ရ ရ ာဝ်ါေီလ ၁ ေက်ရနို့မှစ၍   တရ်တာကခ်ံခ ့်ေသည်။18 ပျမ်ေးမျှအာေး  င့်် 

လ ဦေးရေ ၃၂၀,၀၀၀ ရကျာ်သည ်အငတ်ာနက ်  တ်ရတာကခ်ံထာေးေသည်။ လွ ျုင်ရကာ်ပမ ျုွေ့ခံတစ်ဦေး 

မ ှသတငေ်းမဒီီယာအငတ်ာဗျ ေးတွင် အဓိက အင တာနက ဖြတ တတာက ရဖခင ်းမှာ  ၂၀၂၂ ခိုနှစ  အစ 

တွင  တိိုက ြွွဲမျာ်း ဖြင ်းထန မြ ်း လ ြ စစ မ ်းမျာ်းလည ်း ဖြတ တတာက ခ ရဖခင ်းတ ကာင ့် ဟိုသိရသည ။ 

လ ြ စစ မ ်း ဖြတ တတာက ခ ရမြ ်းတနောက တငွ  ြိုန ်းလိိုင ်းမျာ်း စတင ၍ မတကာင ်းတတာ့်ဘွဲ တရက  

ထက တရက  ြိို၍ဆိို်းလာတ ကာင ်း၊ တခါတည ်း ဖြတ တတာက သာွ်းသည ့် အတနအထာ်းမျ ိ်း မဟိုတ  

ဘွဲ ယခင က ြိုန ်းလိိုင ်းရရှမိြ ်း အင တာနက လိိုင ်းကိို တတာင တြေါ် တက သ ို်းရတသာ လည ်း ယခိုအခါ 

တွင  ြိုန ်းလိိုင ်းရတနကျ တနရာမျ ိ်းမျာ်းတငွ ြါ ြိုန ်းလိိုင ်းမရတတာ့်ဘွဲ အင တာနက လိိုင ်းလည ်း မရ 

 
18 အက်စတာထ ျ. “ကရငန် ထေသတ င ်အငတ်ာနက်နငှ်ဲ့ ဖုန််းလုိင််းဖြတ်ထတာက်မှု ြုိဆိ်ုးလာ”. (2022 February 8). Myanmar 

Now. https://myanmar-now.org/mm/news/10395 

https://myanmar-now.org/mm/news/10395
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တတာ့်တ ကာင ်း သိရသည ။ ထိိုို့အတကွ  အစစအရာရာ ခက ခွဲတနမြ ်း  အတရ်းတြေါ်လ နောနှင ့် စစ တဘ်း 

တရှာင မျာ်း၏ အတရ်းတြေါ်ကျန ်းမာတရ်းကိစစမျာ်း ဖြစ တြေါ်လာလ င  လ ကိိုယ တိိုင သွာ်းရတ ကာင ်း၊ 

ြိုန ်းလိိုင ်းမျာ်း ရတနတသ်းြါက ြိုန ်းဆက ၍ရမြ ်း အခိုအခါတွင  အတရှြို့ဖခမ ်းနငှ ့် အတနောက ဖခမ ်း 

ဟိိုဘက ရ ာနှင ့် ဒ ဘက ရ ာကိိုြင  ဆက သယွ လိိုို့မရတတာ့်တ ကာင ်း  သ ေသည်။19  

ထ ိုို့ ပင် ေှမေ်း-ကယာေးနယ်စပ်တငွ်ေှ ရသာ  ယခ်ံိုပမ ျုွေ့နယ်တွင်လည်ေး ရ ရ ာ်ဝါေလီ ၁၇ ေက်ရနို့မှ 

စ၍  ပညသ် ူ့ကာကယွရ်ေေးတပမ်ျာေးနှင့်် စစ်ရကာင်စတီပမ်ျာေး တ ိုကပ်ွ  ပငေ်းထန်မှုမျာေး   စ်ရပေါ် 

ပပီေးရနာက် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး   တ်ရတာက်ခံေသည်။20 

(၃.၆) ကချင ဖြည နယ  

ချ ိ်းတြာက ခ ရတသာ လ ဦ်းတရ - ၃၈၆,၇၉၅ 

 

မ   ြို့နယ့် လဦူးရရ 

 ားကန့့်် 386,795 

လဦူးရရစုစရုြေါင့်း 386,795 
 

 
19 ကယာ်းဖြညန်ယ်၌ ဆက်သ ယထ်ရ်းလိုင််းမျာ်း ဖြတ်ထတာက်မှု ြုိဆိ်ုးလာ. (2022 February 7). Democratic Voice of Burma. 

http://burmese.dvb.no/archives/515743  

20 မို်းပ  ပမိ ွဲ့ထြေါ်တ င ်တိုက်ြ  ဖြင််း နထ်နပြ ်း အငတ်ာနက်မျာ်းြါ ဖဖတ်ထတာက်ခ ရ. (2022 February 17). The Irrawaddy. 

https://www.facebook.com/121507374560090/posts/5418107811566660  

http://burmese.dvb.no/archives/515743
https://www.facebook.com/121507374560090/posts/5418107811566660
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ကချင် ပညန်ယ်  ာေးကန်ို့ပမ ျုွေ့က ို ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ကသဂိုတ်လ ၂၀ ေက်ရနို့ ည ၉ နာေီကတညေ်းက 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း   တ်ရတာကခ် ့်ပပီေး လ ဦေးရေ ၃သ နေ်း ၈ရသာငေ်းရကျာ်သည ် လ ူ့အခငွ့််အရေေး 

ချ  ျုေးရ ာက်ခရံနေသည။် တ ခာေးအငတ်ာနက ်   တ်ခထံာေးေရသာ နယ်ရ မရဒသနငှ့််မတ သညမ်ှာ 

 ာေးကန်ို့သည် အာဏာသ မ်ေးခံေပပေီးရနာကပ် ိုငေ်း ထ ေး ခာေး၍ စစ်ရေေးအေ  ပင်ေးထန် ခငေ်းမျ  ျုေးမဟိုတ်ဘ  

  တ်ရတာက်ခံထာေးေ ခင်ေး  စ်သည်။  ာေးကန်ို့ရန ပညသ် တစ်ဦေးနှင့်် အငတ်ာဗျ ေးရမေး မန်ေးချက်မျာေး 

အေ “အင တာနက သ ို်းရြိိုို့ဆိိုရင  တစ နောရ ကိို ၅၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ တြ်းရတယ ၊ အွဲ့်လိိုတြ်းမြ ်း သ ို်းလိိုို့ 

ရတွဲ့်တနရာမာှလည ်း စာြွဲြိိုို့လိိုို့ရတယ ။ စ ်းြာွ်းတရ်းသမာ်းမျာ်းသာ  မ ိ လ တိုအင တာနက  (Satellite 

internet) ကိို တြ ဆင ထာ်းနိိုင မြ ်း တ ်းလည ်းအလွန ကက ်းတ ကာင ်းသိရသည ။ 2MG ကိို တစ လ ၁၅ 

သိန ်း၊ 10 MG ဆိို သိန ်း၉၀ တြ်းရတယ ။ အရင ကတတာ့် အင တာနက ရလိိုို့ သတင ်းအချက အလက  

ရတြမယ ့် အခိုတတာ့် သတင ်းအချက အလက ရယ ြိိုို့ တတာ တတာ ြိိုက ဆ တြ်းရတယ ”ဟို သ ေသည်။ 

 ာေးကန်ို့ရဒသ၏ အငတ်ာနက်  တ်ရတာကမ်ှု အရကကာင်ေးအေင်ေးအာေး ရမေး မန်ေးောတငွ ် “ြာ်းကနို့  

မှာ အင တာနက ဖြတ တတာက ရတွဲ့်အဓိက ရည ရ ယ ချက က စစ တရ်းတင ်းမာမှုတ ကာင့် မဟိုတ ြွဲ 

တရာ်းမ င တကျာက စိမ ်းတ ်းတြာ တရ်းလိုြ ငန ်းတတ ွလိုြ ြိိုို့ ရည ရ ယ ချက ရှရိှ ိ ဖြတ တတာက ခွဲ့်တယ  

ဆိိုတာ တနောက ြိိုင ်းမဖှြည သ တတကွ သိခွဲ့်ရတာ။” ဟို ရ  ကကာေးခ ့်သည။် 

 ာေးကနို့်ရဒသတွင ် အကကမ်ေး က်စစ်ရကာင်စမီ ှ အာဏာသ မ်ေးပပီေးရနာက်ပ ိုငေ်း ရဒသတွငေ်းတ ိုက်ပွ  

မျာေး  ပငေ်းထန်မှုမေှ ရသာလ်ည်ေး အငတ်ာနက်လ ိုင်ေးမျာေး   တရ်တာကထ်ာေးသညမ်ှာ အချ  န်ကာလ 

(၉) လမျှ ကကာ မင့််ရနပပီ  စသ်ည။် တွငေ်းထွကသ်ယံဇာတရပါကကွယဝ်ရသာ ရဒသတစ်ခို  စသ်ည့်် 

အတွက ် စစ်ရကာင်စနီငှ့် ် တ ိုင်ေးေငသ်ာေး ရတာလ်ှန်ရေေးအ ွ ွေ့မျာေးက ၎ငေ်းရဒသအာေး နည်ေးလမ်ေး 

အမျ  ျုေးမျ  ျုေး  င့်် ထ န်ေးချျုပန် ိုင်ေန ် ကက ျုေးစာေးရနကကပပေီး ရဒသအတွငေ်း ဥပရဒပ ိုငေ်းဆ ိုင်ောနှင့်် လ ူ့အခွင့်် 

အရေေးဆ ိုင်ော ချ  ျုေးရ ာကမ်ှုွေ့မျာေးေှ ရနရကကာင်ေးက ို ရလ့်လာသ ေှ ေသည်။  

(၃.၇) အချနိ ြိိုင ်း၊ ရက ြိိုင ်း အင တာနက ဖြတ တတာက ခ ရတသာ တနရာတဒသမျာ်း 

ကချင် ပညန်ယ် ပ တာအ ိုပမ ျုွေ့တွငလ်ည်ေး ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရ ရ ာ်ဝါေလီ ၂၅ ေက်ရနို့မှစကာ ဆကီာေး 

မျာေးလမေ်းပ တ်ရနသ  င့်် တာဝါတ ိုငမ်ျာေးလညပ်တ်န ိုင်ေန ် ဆီမရောကန် ိုင်သည့်် အတွက်ရကကာင့်် 

ဟိုဆ ိုကာ ေက်ပ ိုင်ေးအရတာက်ကာ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း ပတ်ရတာကသ်ွာေးခ ့်သည။် အငတ်ာဗျ ေး 

ရမေး မန်ေးချက်မျာေးအေလည်ေး ယခိုအချနိ တငွ  ြ တာအိို၌ အင တာနက လိိုင ်း တကာင ်းသည ့်အခါ 

တကာင ်းမြ ်း လိိုင ်းမတကာင ်းသည ့်အခါမျာ်းလည ်း တတွြို့ကက  တနရတ ကာင ်း သ ေသည်။ တနသသာေီ 

တ ိုင်ေး၊ ထာေးဝယ်ခရ ိုငအ်တွငေ်းေှ  ပမ ျုွေ့နယ်အချ  ျုွေ့တွင ်၂၀၂၁ ခိုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ေက်ရနို့ ရနို့လည် 

၂ နာေီမ ှ၄ နာေီရကျာ်အထ  MPTနှင့်် Mytel မှလ  လျှင ်ကျန်မ ိုဘ ိုင်ေးအငတ်ာနက်နငှ့်် ဝ ိုင်  ိုင်အင်တာ 



 
 

You’re not connected 
အမ  ှောငက်ကှောြားက အငတ်ှောနက၊် အန္တရှောယက်ကှောြားက လ ူ့အသက ်  

 

 18 

နက်မျာေး   တ်ရတာက် ခင်ေးခံခ ့်ေသည်။21 ထ ိုို့အ ပင ် တနသသာေီတ ိုငေ်း၊ ပိုရလာပမ ျုွေ့နယ်တွငလ်ည်ေး 

ဧပပီလ ၁၂ ေက်ရနို့တွင ်KNU တပမ်ဟာ ၄၊ တပေ်င်ေး ၇၊ တပခ်ွ  ၁ တွင် နနံက ်၃ နာေမီှ ၉ နာေီ ၅၇ 

မ နစ်အထ  ၇ နာေီကကာ  ိုန်ေးလ ိုင်ေး၊ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး   တ်ရတာက်ခံခ ့်ေသည်။22  ှိေု့အပြင် 

၂၀၂၂ ခုနှစ် နမလ ၂၃ ရက်နနေ့ (ည ၁၁ နောရီ ၄၈ မှိနစ်) တွငလ်ည််း မံုရ ာပမှိ ွေ့နယ်အာ်း အငတ်ာနက် 

စတငပ်ဖတ်နတာက်ခ ဲ့ပြီ်း ယခင်က စစ်ကှိငု််းတှိငု််းအတွင််း အငတ်ာနက်ပဖတ်နတာကခ်ံ ာ်းရနသာ 

နနရာနေသအမျာ်းစုတငွ် ယခုလတ်တနလာ ဖုန််းလှိုင််းမျာ်းပဖတ်နတာက်ခံ ာ်းရသညဟ်ု သှိရှှိရ 

သည်။ 23 

 

  

 
21  ာ်းဝယ်ခရုိငတ် င ်အငတ်ာနက်လုိင််းမျာ်း ၂နာရ ခန ဲ့ ်ဖြတ်ထတာက်. (2021 September 5). Mizzima-News in Burmese. 

https://www.facebook.com/216265185075061/posts/4738596379508563  
22 အကကမ််းဖက်စစ်ထကာငစ် မှ KNU တြ်မဟာ ၄ နယ်ထဖမကို ၇ နာရ ကကာ ဖုန််းလိုင််းဖဖတ်ထတာက်. (2022 April 13). 

Myanmar Pressphoto Agency. 

https://www.facebook.com/874334009274294/posts/7347395195301444  

23မ ုရ ာ အြါအဝင ်စစ်ကုိင််းတုိင််း ပမိ ွဲ့နယ်မျာ်းတ င ်အငတ်ာနက်နငှဲ့ ်ဖုန််းလုိင််းမျာ်း ဖြတ်ထတာက်(2022 May 24). Democratic 

Voice of Burma http://burmese.dvb.no/archives/535099  

https://www.facebook.com/216265185075061/posts/4738596379508563
https://www.facebook.com/874334009274294/posts/7347395195301444
http://burmese.dvb.no/archives/535099
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အခန ်း (၄) လက ရိှအင တာနက  သ ို်းစွွဲတနမှု အတဖခအတန 

စစ်တပ်အာဏာသ မ်ေးပပေီးရနာကပ် ိုငေ်း  မန်မာန ိုင်ငအံတွင်ေး အငတ်ာနကလ် ိုင်ေးအာေးမျာေး ရလျာ့်ချ ခင်ေး 

အ ပင ်ရဒသအချ  ျုွေ့တွင် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးနှင့် ် ိုန်ေးလ ိုငေ်းမျာေးက ိုပါ   တ်ရတာက် ခင်ေးမျာေးအာေး 

 ပျုလိုပ်လျက်ေှ သည်။ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း  တ်ရတာကခ်ံထာေးေ ခငေ်းနှင့်် ပတ်သက်၍ ရမေး မန်ေး 

ရလ့်လာောတွင် ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့နယ်ရနထ ိုင်သ တစဦ်ေး၏ ရ ပာ ပချကမ်ျာေးအေ ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့ ရနောအနှံို့ 

အ ပာေးတွင ် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးမှာ 2G သာေေှ ပပီေး တချ  ျုွေ့ေက်မျာေးတွင် Telenor နှင့် MPT 

ရအာ်ပရေတာ (operator) မျာေးမှာ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးသာမက  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးက ိုပါ   တ် 

ရတာကထ်ာေးရလ့်ေှ ရကကာင်ေး ရလ့်လာသ ေှ ေသည။်  ယခငက် ပမ ျုွေ့ရပေါ်တွင ်ဝ ိုင်  ိုင် (Wifi) လ ိုင်ေးမျာေး 

အသံိုေး ပျု၍ေရသာ်လည်ေး ယခိုအခါ ဝ ိုင်  ိုင် (Wifi) လ ိုင်ေးမျာေး   တ်ရတာကခ်ံထာေးေသည်မှာ တစ်လ 

တာကာလ ဝန်ေးကျင်ေှ ပပ ီ စ်သည်။ 24 

ထ ိုို့အ ပင် စစ်က ိုင်ေးတ ိုငေ်းအတွင်ေးရနထ ိုင်သ  CDM ရကျာင်ေးသ တစ်ဦေးက ို သ မရနထ ိုင်ောရဒသတွင် 

လက်ေှ အင်တာနက်သံိုေးစွ ရနေသည့်် အရ ခအရနမျာေးအာေး ဆက်သွယ်ရမေး မန်ေးောတွင် စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး 

အတွင်ေး စစ်ရကာင်စမီှ ခင်ဦေး၊ ရေဦေးနှင့် ်ဒီပ ယငေ်းပမ ျုွေ့နယ်မျာေးက ို အဓ ကပစ်မှတထ်ာေး၍ စစ်ရကကာင်ေး 

ထ ိုေးတ ိုက်ခ ိုက်ကာ အကကမေ်း ကလ်ိုပေ်ပ်မျာေး ကျျုေးလွန်ရနရကကာင်ေး သ ေှ ေသည်။ ထ ိုို့အ ပင် 

၎င်ေးပမ ျုွေ့နယ ် ၃ ရနောတွင ် အကကမ်ေး ကစ်စတ်ပ်မ ှ အငတ်ာနက်လ ိုင်ေးမျာေး ရတာက်ရလျှာက် 

  တ်ရတာက်ထာေးကာ သတင်ေးစေီးဆင်ေးမှုအာေး ေပ်တနို့ရ်နရစခ ့်သညဟ်ိုလည်ေး သ ေှ ေသည်။ 25 

ဆက်လက၍် အကကမ်ေး က်စစ်ရကာင်စကီ တ ိုက်ပွ  ပင်ေးထန်ရသာ ရဒသမျာေးတွင ် အငတ်ာနက် 

လ ိုင်ေးမျာေးအ ပင်  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးက ိုပါ ခပ်စ တစ် တ ် တ်ရတာက် ခငေ်းမျာေး  ပျုလိုပ်လျက်ေှ သည်က ို 

ရလ့်လာရတွွေ့ေှ ေပပီေး ထ ိုအရကကာင်ေးအောနှင့််ပတ်သက်၍ ယင်ေးမာပင ် အရနာက်ဘက် ခမေ်းတွင် 

ရနထ ိုငရ်သာ ရကျာင်ေးသ တစဦ်ေးမ ှသ မတနထိိုင ရာတဒသတငွ  အင တာနက လိိုင ်းမျာ်း ဖြတ တတာက  

ခ ထာ်းရသည မှာ ၈ လတကျာ ရှမိြ ဖြစ မြ ်း တဒသခ ဖြည သ မျာ်းအတနဖြင့်  အင တာနက အသ ို်းဖြ လိို 

ြါက ၎င ်းတိိုို့တနထိိုင ရာ ရ ာအဖြင ရိှ ကိုန ်းဖြင ဖမင့် ဖြစ တသာ တနရာမျာ်းသိိုို့ သွာ်းတရာက အသ ို်းဖြ ရ 

သည ဟို သြိါသည ။ တဒသခ ဖြည သ မျာ်းမှာ ၎င ်းတိိုို့တနထိိုင ရာ ရ ာအဖြင သိိုို့ထွက ၍ အင တာနက  

အသ ို်းဖြ ရာတွင လည ်း တနရာတိိုင ်းတွင  အင တာနက ချတိ ဆက အသ ို်းဖြ ၍မရြွဲ (တနရာ 

ကွက  ကာ်းသာ အင တာနက ချတိ ဆက နိိုင ) လိိုင ်းမိရာ တနရာတစ ခိုတွင  ြိုန ်းသ ို်းလ ို်း (Device ၃ 

ခို) ခနို့ သာ အသ ို်းဖြ နိိုင တ ကာင ်း တလ့်လာတတွြို့ရှရိြါသည ။ ထိိုို့အဖြင  ယခင က Telenor 2G  နှင့်  

 
24 အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  

25 အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  
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MPT 4G ဖြင့်  ြိုန ်းလိိုင ်းမျာ်း အသ ို်းဖြ၍ရတသာ လည ်း မတ လ အလယ တလာက မှစတင ၍ ြိုန ်းလိိုင ်း 

မျာ်းြင  အသ ို်းဖြ ၍မရတတာ့်ဘွဲ ဖြတ တတာက ခ ထာ်းရသည ဟို ရတွွေ့ေှ သည။်26 

(၄.၁) အင တာနက နှင့်  ဆက သယွ တရ်းြိုန ်းလိိုင မျာ်း ဖြတ တတာက ထာ်းဖခင ်း၏ 

အတ ကာင ်းရင ်းမျာ်း 

မည်သည့််အတွက်ရကကာင့်် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး   တ်ရတာက်ေသနည်ေး ရလ့်လာောတွင် 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး  တရ်တာက်ခံထာေးေရသာ ရဒသမျာေး၌ အကကမေ်း က်စစ်တပမ်ှ  ပညသ် မျာေး 

အရပေါ်  လ ူ့အခငွ့််အရေေးချ  ျုေးရ ာက်မှုမျာေး အကကီေးအကျယ်ကျျုေးလွန်ရနပပီေး  ပညသ် မျာေး၏ အ ိုေးအ မ် 

မျာေးအာေး မေီးရ ှုွေ့ ျက်ဆေီး ခင်ေး၊ ရလယာဉ်  င့် ် ေွောမျာေးအာေး ဗံိုေးကက  ခငေ်း၊ လ အစိုလ ိုက်အခပံျုလ ိုက် 

သတ်  တ ်ခင်ေး၊  ပညသ် မျာေး၏ အ  ိုေးတန ်လက်ဝတ်ေတနာ  ပ ိုင်ဆ ိုငမ်ှုမျာေးအာေး မတောေးသ မ်ေးယ  

 ခင်ေးနှင့် ် မျာေးစွာရသာ လ မဆန်သည့််ောဇဝတမ်ှုမျာေးက ို ကျ ေးလွန်ရနရကကာင်ေး အရထာက်အထာေး 

မျာေးနှင့််တကွ ရတွွေ့ေှ ေသည်။ န ိုင်ငအံတွင်ေး နယ်ရ မအချ  ျုွေ့တွင ်အကကမေ်း က်စစ်တပ်မှ အငတ်ာနက် 

  တ်ရတာက်ထာေးေ ခင်ေး၏ အရကကာင်ေးအေငေ်းမျာေးအာေး ရမေး မန်ေးောတွင ် စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ ခင်ဦေး 

ပမ ျုွေ့တွင်ေးရနထ ိုင်သ  အမျ  ျုေးသမီေးတစ်ဦေး၏ ရ ပာ ပချက်မျာေးအေ “အင တာနက ကိို ဘာလိိုို့ 

ဖြတ လည ်းဆိိုရင  နှစ ြက တိိုက ြွွဲတတ ွ ဖြင ်းထန တယ  မြ ်းတတာ့် စစ တကာင စ ဘက က အကျမျာ်း 

မြ ်း စစ က တတွလွှတ တွဲ့်အချနိ တတမွှာ အင တာနက ဖြတ တာတတွလိုြ တတာ့်တာြွဲ။ … အင တာနက  

တတွမရတွဲ့် ဒ အတတာအတွင ်းမှာ ၄ လြိိုင ်း ၂ ရက တနို့က စစ တြ က ြျဥ တထာင ရ ာမှာ စခန ်းချထာ်း 

မြ ်း တိိုက ြွွဲဖြစ တနတယ ။ တစ ရ ာလ ို်းလည ်း စ ်းြာွ်းြျက တယ ။ စိိုက ထာ်းတွဲ့် စြါ်းတတွ ရိတ ယ သွာ်း 

တယ  ကာ်းတယ ” ဟို သ ေှ ခ ့်ေသည်။ ထ ိုို့အ ပင ်သ မရနထ ိုငေ်ာ ရေဦေးပမ ျုွေ့တငွ ်အကကမ်ေး က်စစ်တပ် 

မ ှစစ်ရကကာင်ေးချတီကေ်ာလမ်ေးတွင် အ ပစ်မ ့်ကရလေးတစဦ်ေးအာေး ပစသ်တ်သွာေး ခင်ေးနှင့်် အနေီးနာေးေှ  

ေွောမျာေးက ိုလည်ေး ေွောလံိုေးကျွတ်မေီးရ ှုွေ့  ျကဆ်ီေးခ ့်သည်မျာေးေှ ရကကာင်ေး ရ ပာကကာေးခ ့်သည်။ ထ ိုို့အ ပင် 

ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့မ ှ အမျ  ျုေးသာေးတစ်ဦေးကလည်ေး “ နို့ တ ါနယ မှာ တိိုက ြွွဲဖြစ ြွာ်းဖခင ်းတ ကာင့်  စကစမှ 

ရာဇ တ မှုတတွကိို တဖြာင တဖြာင တင ်းတင ်းကျ ်းလွန ချင လိိုို့ ဖြတ ထာ်းတယ လိိုို့ယ ဆရြါတယ ” 

ဟို  ပန်လည်ရ  ကကာေးခ ့်သည။် အကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှအငတ်ာနက်  တ်ရတာကထ်ာေးော နယ်ရ မ 

ရဒသမျာေးတွင ်ရဒသခံကာကယွရ်ေေးတပမ်ျာေးနှင့် ် ပည်သ ူ့ကာကယွ်ရေေးတပမ်ျာေးအာေး စစ်ရကကာင်ေး 

မျာေးထ ိုေး၍ တ ိုက်ခ ိုက်ရနလျကေ်ှ ပပီေး ထ ိုရဒသတွငေ်းရနထ ိုင်လျက်ေှ သည့်် ရဒသခံမျာေးအရပေါ် 

လ ူ့အခငွ့််အရေေးမျာေး ချ  ျုေးရ ာက်ရနသည်မှာ အချ  န်ကာလတစ်ခို ကကာ မင့််ရနပပီေး  စပ်ါသည်။ 

ယင်ေးမာပင်ပမ ျုွေ့ခတံစ်ဦေးမှ “ဘာလိိုို့ အင တာနက ဖြတ တတာက ရလွဲ ဆိိုရင တတာ့် သတင ်းစ ်းဆင ်းမှု 

ကိို ရြ တနို့ တစချင တာရယ  တနောက မြ ်း ည မတိိုို့တဒသက  PDF တတွက အတ ်းထနိ ်းမိိုင ်းတတွ 

 
26 အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  
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အသ ို်းဖြ မြ ်းတိိုက ခိိုက တာ မခ ရတအာင လိိုို့ ထင တယ ။ အဓိကကတတာ့် ည မတိိုို့ စစ ကိိုင ်းတိိုင ်း 

ထွဲက PDF စခန ်းတတကွိို မြိ ခွင ်းချင လိိုို့ြါ။ တနောက တစ ချက က ဒ ဘက ည မတိိုို့ တဒသမှာ PDF တတွ 

ရှတိွဲ့်အတွက  ဖြည ြက အလှ ရငှ တတနွွဲို့ အဆက အသယွ လိုြ လိိုို့မရတအာင  အင တာနက တတွ 

ဖြတ တာလိိုို့ဖမင တယ ။ … ည မသတိွဲ့် တချ ိြို့ နိိုင င တရ်းသ ို်းသြ သ တတ ွ တဖြာတွဲ့်ြ ိုအရကတတာ့် 

စစ တြ က ချင ်းဖြည ဘက နွဲို့ ဒ ဘက ကိို တြာက ချင တာ၊ ဒ ယင ်းမာြင နွဲို့ ြိုလွဲကိိုတြာက မြ ်း သ တိိုို့ 

နယ တဖမစိို်းမိို်းနိိုင မယ ဆိိုရင  သ တိိုို့အတကွ က ဖမန မာနိိုင င အလယ ြိိုင ်းကိို အကိုန သိမ ်းမြ ်းသွာ်းမယ  

ဆိိုတွဲ့် အချက တ ကာင့်  အခိုလိို အင တာနက ဖြတ မြ ်း စစ တ ကာင ်းထိို်းတယ လိိုို့ ဖမင တယ ။ တနောက မြ ်း 

အင တာနက နွဲို့ ြိုန ်းလိိုင ်း ဖြတ တတာက ထာ်းတွဲ့် အချနိ တတွမှာဆိိုရင  သ တိိုို့ (စခ)တတ ွ အတွက  

သွာ်းလာရလွယ က တယ ” ဟို ရဒသခံ တစ်ဦေးအရန  င့် ်သံိုေးသပ်ရ ပာဆ ိုထာေးပါသည်။ ထ ိုနယ်ရ မ 

မျာေးတွင ် အကကမ်ေး က်စစတ်ပမ် ှ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးနှင့်် ဆက်သယွ်ရေေး ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး 

အာေး  မ  တ်ရတာကလ်ျှင ် ၎င်ေးတ ိုို့၏ ရ မ ပင်လှုပ်ေှာေးမှုမျာေးအာေး ရဒသခံ ပညသ် မျာေးမှ ဆ ိုေှယ် 

မီဒီယာမျာေးရပေါ်တငွ ် ရေေးသာေးတင် ပရသာရကကာင့် ် ၎င်ေးတ ိုို့အရန  င့်် စစ်ရကကာင်ေးလ ိုက် သွာေးလာ 

လှုပေ်ှာေးောတွင ် အလွန်ခကခ် ရစရသာရကကာင့် ် ယခိုက ့်သ ိုို့ အငတ်ာနက်နှင့် ်  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးအာေး 

  တ်ရတာက်ထာေး ခင်ေး  စ်သညဟ်ိုလည်ေး ရ ပာကကာေးသည။်  ထပ်မံ၍ ကရလေးပမ ျုွေ့တွင ်ရနထ ိုင်သ  

ရကျာင်ေးသ တစ်ဦေးမှလည်ေး သ မရနထ ိုင်ော ကရလေးပမ ျုွေ့တွင် ယာယီ အငတ်ာနက်နှင့် ် ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး 

 ပတ်ရတာက် ခင်ေးနငှ့်် အကကမ်ေး က်စစတ်ပမ် ှ  ပည့််သ ူ့ကာကွယ်ရေေးတပ်မျာေးအာေး စစ်ရကကာင်ေးထ ိုေး 

တ ိုက်ခ ိုကေ်ာတွငလ်ည်ေး   တ်ရတာက် ခင်ေးမျာေးက ို ကကံျုရတွွေ့ေရကကာငေ်းနငှ့်် ယခိုက ့်သ ိုို့ အငတ်ာနက် 

နှင့်  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး   တ်ရတာကထ်ာေးေ ခငေ်း၏ အရကကာင်ေးေင်ေးမှာ တ ိုက်ပွ မျာေး  စ်ရနစဥ ် အချ  န် 

အရတာအတွငေ်း  ပည့်သ် ူ့ကာကယွရ်ေေးတပမ်ျာေး (PDF) အချငေ်းချငေ်း ဆက်သယွ်၍ မေရစေန် 

အဓ ကထာေး၍   တ်ရတာကထ်ာေး ခင်ေး  စ်သညဟ်ို ရ  ကကာေးခ ့်သည။် “ည မအထင တတာ့် 

အင တာနက နွဲို့ ြိုန ်းလိိုင ်းတတွ ဖြတ တာက PDF တတ ွတိိုက ြွွဲဖြစ တနတွဲ့် အချနိ မှာ ဆက သယွ လိိုို့ 

မရတအာင ၊ အချင ်းချင ်း ချတိ ဆက လိိုို့ မရတအာင လိုြ တာလိိုို့ ထင တယ ။ သိသတလာက  

တဖြာရမယ ဆိိုရင  ည မတိိုို့ဘက မှာက ဗ ို်းတြာက တွဲ့်အြွွဲြို့နွဲို့ လက နက ကိိုင မြ ်း တိိုက တွဲ့် အြွွဲြို့တတွ 

ခွွဲထာ်းတာတတွရိှတယ ။ အွဲ့်အြွွဲြို့တတ ွအချင ်းချင ်းချတိ ဆက လိိုို့မရတအာင  လိုြ တာလိိုို့ထင တယ ”။ 

(၄.၂) အင တာနက ဖြတ တတာက ခ ရဖခင ်းနှင့်  တဒသခ တိိုို့၏ လ ိုခခ  တရ်း 

တ ိုက်ပွ  ပင်ေးထနရ်သာ နယ်ရ မမျာေးနှင့် ် အကကမေ်း က်စစ်တပ်မှ စစ်ရကကာင်ေးထ ိုေးလာရသာ ရဒသ 

အမျာေးစိုတငွ် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး   တ်ရတာက်ထာေးကာ ရဒသတွငေ်း သတင်ေးစေီးဆင်ေးမှုမျာေးအာေး 

ေပ်တနို့ရ်စခ ့်ပပီေး  အ ပစမ် ့်  ပညသ် မျာေး၏ ရကျေးေွောမျာေးအာေး စစရ်လယာဉ်မျာေးသံိုေး၍ ဗံိုေးကက  

တ ိုက်ခ ိုက ်ခင်ေး၊ အရကကာင်ေးမ ့် ေွောလံိုေးကျွတ ် မီေးရ ှုွေ့ ခင်ေးမျာေးနှင့်် မျာေးစာွရသာ လ ူ့အခငွ့််အရေေးချ  ျုေး 
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ရ ာက်မှုမျာေးအာေး ကျ ေးလွနရ်နသည်။ ထ ိုို့အ ပင ်  ပညတ်ွငေ်းေှ   ိုန်ေးရအာ်ပရေတာမျာေးအာေး 

စစ်ရကာင်စမီှ အကကပက် ိုငပ်ခ မ်ေးရ ခာက်ကာ ၎ငေ်းတ ိုို့နှင့် ်ပ ေးရပါင်ေးေန ်အမ နို့စ်ာမျာေးထိုတ်ခ ့်ပပီေး  ိုန်ေး 

လ ိုင်ေးမျာေးအာေး ကကာေး  တ်နာေးရထာင်၍ ရ ခောခလံ ိုက်လ ံမ်ေးဆေီး၊ ချျုပရ်နာှင်၊ သတ်  တ် ခငေ်းမျာေး 

က ိုလည်ေး အကကမေ်း က်စစ်ရကာင်စမီ ှကကီေးကကီေးမာေးမာေး  ပျုလိုပရ်နသည။် ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့ရန အမျ  ျုေးသာေး 

တစ်ဦေးမှလည်ေး ထ ိုက စစမျာေးနှင့် ် စပလ်ျဉ်ေး၍ “အင တာနက ဖြတ တတာက ခ ရတွဲ့်အခါ သ ို်းရတအာင  

wifi ကကိ တြ ထာ်းတြမယ့်  wifi လည ်း 2G နွဲို့အ ိိုင ်းလည တနတာ ရက  ၂၀ တလာက ရိှြါမြ ။… 

စိို်းရိမ စိတ ကတတာ့် ကိိုယ့် တဒသမှာ ဥြတဒမွဲ့်အ ကမ ်းြက  ြမ ်းဆ ်း၊ သတ ဖြတ ၊ မ ်းရိှုြို့တနတာတတွကိို 

ကမဘာကက ်းနွဲို့အတ  တာ န ရိှသ တတွမသိမှာစိို်းရိမ မိတယ ။ တနောက မြ ်းတတာ့် ြိုန ်းလိိုင ်းနွဲို့ ဆက သွယ  

တွဲ့်အခါ  ကာ်းဖြတ နော်းတထာင မှာနွဲို့ ကိိုယ့် တည တနရာကိိုသြိ ်း အြမ ်းခ ရမှာကိိုလည ်း အရမ ်းစိို်းရိမ  

ရတယ ” ဟို ရ ပာဆ ိုခ ့်ပါသည။်  ယင်ေးမာပင ် အရနာက်ဘက် ခမေ်းတွင် ရနထ ိုင်သ  ရကျာင်ေးသ  

တစ်ဦေးမှ “အစကတတာ့် အင တာနက တတွ ြိုန ်းလိိုင ်းတတွ ဖြတ မြ ဆိိုရင  အရမ ်းတ ကာက  ကတယ ။ 

ဘာလိိုို့ဆိိုရင  အတရှြို့မှာ တဖြာခွဲ့်သလိို ြိုန ်းလိိုင ်းတတွဖြတ မြ ဆိိုရင  စစ တြ က ရ ာတတွကိို မ ်းရိှုြို့၊ 

တလယာဉ နွဲို့ ဗ ို်းကကွဲ၊ တိိုက ြွွဲတတဖွြစ တလ့်ရိှတတာ့် ြိုန ်းလိိုင ်းတတွြျက သာွ်းမြ ဆိိုတာနွဲို့ တဖြ်းြိိုို့ အထိုတ  

ထိုြ ၊ ရိကခာတဖခာက တတွဖြင ဆင တလ့်ရှတိယ ။ မြ ်းရင  မိသာ်းစိုလိိုက  တတာထွဲ တဖြ်း ကတယ ။… 

ရ ာကိို တလယာဉ နွဲို့ဗ ို်းလာကကွဲတာတတာ့် မကက  ရတသ်းဘ ်း ဒါတြမယ့်  ဖြစ လာရင တတာ့် ြိုန ်းခိိုလိိုို့ရ 

တအာင  ကတိုတ ကျင ်း တတ ွ တ ်းထာ်းတယ ရ ာမာှ တနောက မြ ်း တချာင ်းကက ်းတဘ်းကကိိုင ်းတတာထွဲမှာ 

ြိုန ်းြိိုို့လည ်း တိိုင ြင ထာ်း ကတယ ။ ဒါတြမယ့်  တကယ  တလယာဉ နွဲို့ ဗ ို်းလာကကွဲမြ ဆိိုရင တတာ့် 

တဖြ်းြိုန ်းချနိ ရမယ  မထင ဘ ်း၊ အင တာနက လည ်း မရတတာ့် သတင ်းတတွ ကာ်းလိိုက ရမှာတတာင  

မဟိုတ ဘ ်း။ ရ ာနော်းက အဖခာ်းရ ာတတ ွ ဗ ို်းကကွဲခ ရတိုန ်းက ဘာမှလိုြ ချနိ မရလိိုက  ကဘ ်း။ အဓိက 

ကတတာ့် အင တာနက မရတာတ ကာင့် တြါ ့် ဘာသတင ်းမမှရလိိုက တတာ့် တဖြ်းြိိုို့အချနိ တတာင  မရ 

လိိုက  ကဘ ်း” ဟိုလည်ေး ရ  ဆ ိုခ ့်သည်။ အရစာပ ိုငေ်းကာလမျာေးတွင် အကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှေွောမျာေး 

သ ိုို့ဦေးတည၍် စစ်ရကကာင်ေးထ ိုေးတကလ်ာလျင ်ရဒသခံ ပညသ် မျာေးအရန  င့် ်၎ငေ်းတ ိုို့ ေွောသ ၊ ေွောသာေး 

မျာေး ပိုန်ေးခ ိုေန ်ေွောနှင့် အလှမ်ေးရဝေးရသာ ရတာထ တစရ်နောတွင ်အရဆာက်အဦေးမျာေး ရဆာက်လိုပ် 

ထာေးရသာလ်ည်ေး အကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှ ကိုန်ေးရကကာင်ေး၊ ရလရကကာင်ေးမျာေး  င့် ် အ က် က်မှ 

လာရောက ် တ ိုက်ခ ိုက ်ခင်ေးမျာေး  ပျုလိုပလ်ာရသာရကကာင့် ် ရဒသခံ ပည်သ မျာေးမာှ ရောှင်ပိုနေ်းေန် 

ခက်ခ လာပပေီး ေင်ဆ ိုင်ရံိုမတှပါေး အ ခာေးမေှ ရတာ့်ရကကာင်ေးက ိုလည်ေး တစ်ဆက်တညေ်း ရမေး မန်ေးသ ေှ ေ 

သည်။   
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(၄.၃) အင တာနက ဖြတ တတာက ခ ထာ်းရမြ ်း တနောက ြိိုင ်းအတဖခအတန 

အငတ်ာနက်  တရ်တာက်ခံထာေးေ ခင်ေးရကကာင့် ် န ိုင်ငံအတွငေ်း  စပ်ွာေးရနရသာ သတင်ေးမျာေးအာေး 

အချ  န်နငှ့်် တရ ပေးည ီ ေေ ှန ိုင်ေန်  ပည်သ မျာေးက ရေဒယီ ိုမျာေး  ပန်လည်အသံိုေး ပျုလာကကသည်။ 

ထ ိုို့အ ပင် တ ိုက်ပွ   စ်ပွာေးန ိုင်ရ ခေှ ရသာ ရဒသမျာေးေှ   ပညသ် မျာေးသည ်၎င်ေးတ ိုို့၏ စာေးနပ်ေ ကခာမျာေး၊ 

အဝတ်အစာေးအချ  ျုွေ့နှင့် ်အရေေးကကီေးပစစည်ေးတချ  ျုွေ့အာေး ထိုတ်ပ ိုေးကာ ပင်ဆင်ထာေး ခငေ်း၊ လံိုခခံျုောအေပ် 

၌ ကက ျုတင်သွာေးရောက ်ွက်ထာေး ခင်ေးမျာေး  ပျုလိုပက်ကေသည်က ို ရတွွေ့ေှ ေပါသည။် အထက်ပါ 

အရကကာင်ေးအောနှင့်် စပ်လျဉ်ေး၍ ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့တငွ ် ရနထ ိုငသ်  ရကျာင်ေးဆောတစဦ်ေးအာေး စံိုစမ်ေး 

ရမေး မန်ေးောတွင ်အငတ်ာနက် ပတပ်ပီေးရနာကပ် ိုင်ေး သတင်ေးသ န ိုင်ေန် DVB၊ Mizzima၊ PVTV၊ BBC၊ 

VOA စသည့်် တီဗီရေဒီယ ိုသတင်ေးတ ိုို့က ို နာေးရထာင်ပပီေး ရ ့်စဘ်ိုတ်သတင်ေးေေှ ေန်အတွက ် 2G 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းေေှ ရသာ ရနောက ိုသွာေးေပပေီး တ ိုက်ပွ အချ  န်မရေွေေး  စ်န ိုင်သည့််အတွက် ရဆေးဝါေး၊ 

အဝတ်အစာေး၊ စာေးစောနငှ့်် အရေေးကကေီးပစစညေ်းတချ  ျုွေ့က ိုကက ျုတငထ်ိုတ်ပ ိုေးထာေးေရကကာငေ်း ရ ပာကကာေးခ ့် 

ပါသည်။27 လက်ေှ တွင ်အကကမေ်း က်စစ်တပ်မ ှစစရ်ကကာင်ေးထ ိုေးတ ိုက်ခ ိုက်ရနရသာ စစတ် ိုင်ေးတ ိုင်ေး 

ရဒသကကီေးေှ  ခင်ဦေးပမ ျုွေ့သ တစဦ်ေးမလှည်ေး ေပေ်ွောထ သ ိုို့ အကကမေ်း က်စစ်ရကာင်စတီပ်မျာေး ဝင်လာ 

လျှင ်ဆန်မျာေးမီေးရ ှုွေ့ခံေမည် စ ိုေးေ မသ်  င့်် ရ မ မြှျုပ ်ခင်ေး၊ ဘိုန်ေးကကီေးရကျာင်ေးတွင ်သ မ်ေးဆည်ေး ခင်ေးတ ိုို့ 

က ို  ပျုလိုပ်ကကေပပေီး စပါေးထိုတ်ရောင်ေး၍ လက်ထ ရငကွ ိုသာက ိုငထ်ာေးကကရကကာငေ်း၊ စစ်သာေးမျာေး 

ဝင်လာလျှင ်ထွကရ် ပေးကကေပပေီး  ပနထ်ွကသ်ည့်အ်ချ  န်မှ ေွောထ  ပနဝ်ငေ် ကကသညဟ်ို သ မရနထ ိုငေ်ာ 

ရဒသတွငေ်း ရနထ ိုငေ်ပံိုက ို ရ ပာကကာေးခ ့်ပါသည်။28 

တ ိုက်ပွ မျာေး ပင်ေးထန်ကာ အငတ်ာနက်နှင့် ် ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး   တ်ရတာကခ်ံထာေးေရသာ နယ်ရ မမျာေး 

တွင်  ပညသ် မျာေး အရန  င့် ် အကကမ်ေး က်စစ်ရကာင်စမီ ှ ေက်စကက်ကမ်ေးကကျုတစ်ွာ ကျျုေးလနွ်ရန 

ရသာ လ ူ့အခငွ့််အရေေးချ  ျုေးရ ာက်မှုမျာေးနှင့်် အသက်အနတောယ် ပခ မေ်းရ ခာက်မှုမျာေးအာေး ရနို့စဉ် 

ကကံျုရတွွေ့ ခံစာေးရနေလျက်ေှ ရကကာငေ်း ရလ့်လာရတွွေ့ေှ ေပါသည်။ ရဒသခ ံ ေွောသ ၊ ေွောသာေးမျာေးမှာ 

စ ိုေးေ မ်စ တ၊် အရကကာကတ်ောေးမျာေး  င့် ်ကျေီးလနို့်စာစာေး အ  စသ် ိုို့ရောက်ေှ ကာ စ တက်ျန်ေးမာရေေးနှင့်် 

ပတ်သကဆ်က်နယွ်ရသာ ရနာကဆ်ကတ်ွ ဆ ိုေးကျ  ျုေးမျာေးက ိုလည်ေး ခံစာေးရနေရကကာင်ေး သ ေှ ေပါ 

သည်။ ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့ခံ တစ်ဦေးမှ “ယခိုကာလအတငွ ်း စိို်းရိမ တ ကာင့်  ကစတိ မျာ်း မတြာ ဖြနိိုင တလာက  

တအာင  ကက ်းမာ်းမြ ်း မည သည ့်တနရာတွင  မည သိိုို့ဖြစ တ ကာင ်းကိိုမသိရ၍ ြိိုမိိုစိို်းရိန တ ကာက ရ  ြို့တနရ 

တ ကာင ်း၊ တနို့စဥ နှင ့်အမ  စိတ နှင ့်လ နှင့် မကြ ဘွဲ စာ်းတကာင ်းဖခင ်းမစာ်းရ၊ အြိ တကာင ်းဖခင ်း 

မအိြ ရသည ့် အဖြစ မျ ိ်း ကက  တတြွို့ရသည ဟို အင တာနက ဖြတ တတာက ခ ထာ်းရတသာ အချနိ  

 
27 အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  

28 အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  
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အတတာအတွင ်း သ မခ စာ်းရတသာ စိတ ခ စာ်းမှုမျာ်းအတ ကာင ်း” ဆကသ်ွယရ်မေး မန်ေးောတွင် 

ယခိုက ့်သ ိုို့ ရ  ဆ ိုခ ့်သည။်29 

(၄.၄) ြညာတရ်း၊ ကျန ်းမာတရ်း၊ စ ်းြာွ်းတရ်းနှင့်  အဖခာ်းတသာ ကဏ္ဍမျာ်းတငွ  ထိခိိုက ဆ ို်းရ ှု်းမှုမျာ်း 

က ိုဗစ်ရောဂါမျာေး က ေးစက်ပျံွေ့နှံို့ ခငေ်းနှင့်် စစ်တပ်အာဏာသ မ်ေး ခငေ်း နှစေ်ပ်အာေး တစ်ပပ ျုင်တည်ေး 

ခံခ ့်ေရသာ  မန်မာန ိုင်ငသံည် ပညာရေေး၊ ကျန်ေးမာရေေး၊ စီေးပာွေးရေေးအ ပင ် အ က် က်မှ 

တ  ညေ်း  ည်ေး ယ ိုယငွ်ေးပျက်စီေးရနပပီ  စသ်ည်။ ကျရံှုေးန ိုင်ငအံ  စသ် ိုို့  က ေးရ ပာင်ေးရနပပ ီ စ်ရသာ 

 မန်မာန ိုင်ငအံတွင်ေးေှ  လ ငယ်မျာေး၏ ဘဝရေွှေ့ရေေးမျာေးအတွက ် အနွလ် ိုင်ေးပညာရေေးသည ် အဓ က 

အခနေ်းကဏ္ဍတစ်ေပ်   စ်လာသည်။ သ ိုို့ရသာ်လည်ေး အကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှ အာဏာသ မ်ေးပပီေး 

ရနာကပ် ိုငေ်း ၎င်ေးတ ိုို့ စစ်ရကကာင်ေးထ ိုေးော နယ်ရ မမျာေးတဝ ိုက် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးအာေး လအတန် 

ကကာ   တရ်တာကထ်ာေး ခင်ေးရကကာင့် ် ရဒသခံ ရကျာင်ေးသ ၊ ရကျာင်ေးသာေး၊ လ ငယမ်ျာေးအရန  င့်် 

ပညာရေေးအာေး ဆကလ်က်သငက်ကာေးန ိုင်ေန ် အခက်ကကျံုလျက်ေှ သည်က ို ရတွွေ့ေှ ေသည်။ 

ယင်ေးမာပင်ပမ ျုွေ့ရန ရကျာင်ေးသ တစဦ်ေးမှ “ြညာတရ်းဘက မှာဆိိုရင  အာ်းလ ို်းသိ ကတွဲ့်အတိိုင ်းြွဲ ည မ 

တိိုို့နိိုင င မှာ အာဏာမသမိ ်းခင မှာ ကိိုဗစ ဖြစ တယ ။ ကိိုဗစ ဖြစ တတာ့် တကျာင ်းသာ်းတတွက သ တိိုို့ရွဲြို့ 

ရ ာတတွမှာဖြန လာတန ကတာမျာ်းတယ  အွဲ့်အချနိ မှာ တချ ိြို့တကျာင ်းသာ်းတတဆွိိုရင  အနွ လိိုင ်းက 

တန အတန ်းတတွဖြန  တက  ကတာရိှတယ ။… အာဏာသိမ ်းမြ ်းတနောက ြိိုင ်းမှာလည ်း NUG က 

အနွ လိိုင ်းသင တန ်းတတွ၊ Program တတ ွ ြွင့် တြ်းတာ တတလွည ်း ရှလိာတတာ့် လ ငယ တတကွ 

အွဲ့်ဒါတတတွက  ကတယ ။ ဒါတြမယ့်  အင တာနက တတွ ဖြတ သွာ်းတွဲ့် တနောက ြိိုင ်းမှာ ဒ ြညာတရ်းကိို  

ဘယ လိိုမှတရှြို့ဆက လိိုို့ မရတတာ့်ဘ ်း ဖြစ သွာ်းတယ ။ ကိိုယ့် ကိိုကိိုယ တတာင  တဖမာက ကိိုရ ်းယာ်းကိို 

တရာက တနတယ လိိုို့ ခ စာ်းရတယ ။”  ဟိုသ မတ ိုို့ရဒသ၏ လက်ေှ  ပညာရေေးနှင့််ပတသ်က် ရသာ 

အရ ခအရနအာေး ရ ပာဆ ိုခ ့်သည်။  

 
29 အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  
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အထက်တွင်ရ ာ် ပခ ့်ရသာ အချက်အလကမ်ျာေးအာေး ကကည့် ်  ခင်ေး  င့် ် စစ်အာဏာသ မ်ေး ခင်ေး၏ 

ရနာကဆ်က်တွ အ  စ ်  မန်မာ ပည်ရန လ ငယ်မျာေးအတကွ် အသ ပညာ၊ အတတ် ပညာမျာေး 

ရလ့်လာသင်ယ ေန် မျာေးစွာထ ခ ိုကဆ်ံိုေးရံှုေးရနသည်။ အကျ  ျုေးဆက်မျာေးအရန  င့် ်ကရလေးသ ငယ်မျာေး 

မှာ ပညာသင်ကကာေးေန ်အသက်အေွေယ်အပ ိုင်ေးအ ခာေးတစ်ခိုသ ိုို့ ရောကေ်ှ  ရနရသာ်လည်ေး ပညာသင် 

ကကာေးန ိုင် ခငေ်း မေှ  ခငေ်း၊ အလိုပ်ခွင ်သ ိုို့ အချ  န်မတ ိုင်ခင ်ရစာစီေးစွာ ဝင်ရောက်လိုပက် ိုငရ်နေ ခင်ေးနှင့်် 

အသက်မ ပည့််ခင ် အ မရ်ထာင်ကျ ခင်ေး အစေှ သည်မျာေးက ို ရလ့်လာရတွွေ့ေှ ေသည။် လက်ေှ တွင် 

အကကမ်ေး က်စစတ်ပမ် ှ စစ်ရကကာငေ်းထ ိုေး တ ိုကခ် ိုက်လျက် ေှ ရသာ ခငဦ်ေးပမ ျုွေ့မ ှ CDM ရကျာင်ေးသ  

တစ်ဦေးအာေး ရမေး မန်ေးစံိုစမ်ေးောတွင ် “အင တာနက ဖြတ ခ ထာ်း ရတာတ ကာင ့် ထိခိိုက နစ နောမှုတတွ 

တဖြာရမယ ဆိိုရင  ြညာတရ်းက သင  ကာ်းတာတတ ွလ ို်း ရြ ထာ်းရတယ ။ အခိုဆိို မမိ ြို့ကကတလ်း 

တတွက အနွ လိိုင ်းက သင လိိုို့ရတသ်းတယ  ရ ာမှာက လ ို်း သင လိိုို့မရတတာ့်ဘ ်း။  တမာင တလ်းဆိိုရင  

မ ကကိ တက ရမှာ ၈ နှစ ရှတိနမြ ၊ ခိုထိဘာမှ မတက ရတသ်းဘ ်း။ ည မတလ်းက ၈ တန ်းတက ရမှာ 

လယ ထွဲြွဲဆင ်းတနရတယ ၊ ရ ာထွဲက တချ ိြို့ကတလ်းတတွဆိိုလည ်း တယာကျ ာ်းရတွဲ့်သ က ရကိုန  

 ကမြ ။” ဟို မျက်ေည်မျာေးစီေးကျလျက ်ရ ပာဆ ိုခ ့်သည်။  

၂၀၂၁ ခိုနှစ် တ ိုက်ပွ မျာေး  ပင်ေးထန်ရသာ နယ်ရ မမျာေးတငွ် လမ်ေးပနေ်းဆက်သယွ်ရေေးခက်ခ မှုရကကာင့်် 

ကိုန်စည်စေီးဆင်ေးမှုမျာေး ေပ်တနို့ခ် ့်ပပီေး ကိုန်ရ ေးနှုန်ေးမျာေး အဆမတန် မင့်တ်က်လာသည်ဟို ရဒသခံ 

 ပညသ် မျာေး၏ ရ ပာကကာေးချကမ်ျာေးအေ သ ေှ ေသည်။  

  

ြညာနရ်းဘက်မှာဆှိုရင ်အာ်းလံု်းသှိကကတ ဲ့အတှိငု််းြ  ညမီတှိုေ့နှိုင်ငံမှာ အာဏာမသှိမ််းခင်မှာ 

ကှိုဗစ်ပဖစတ်ယ်။ ကှိဗုစ်ပဖစ်နတာဲ့ နကျာင််းသာ်းနတွက သ တှိေု့ရ ွေ့ ရ ာနတွမှာ ပြနလ်ာနနကက 

တာမျာ်းတယ် အ ဲ့အချ ှိန်မှာ တချ ှိ ွေ့နကျာင််းသာ်းနတွဆှိရုင် အနွ်လှိုင််းက နန အတန််းနတပွြန် 

တက်ကကတာရှှိတယ်။… အာဏာသှိမ််းပြီ်းနနောကြ်ှိုင််းမာှလည််း NUG က အွန်လှိုင််းသင်တန််း 

နတွ၊ Program နတ ွဖွငဲ့်နြ်းတာ နတွလည််း ရှှိလာနတာဲ့ လ ငယ်နတကွ အ ဲ့ေါနတွတက်ကက 

တယ်။ ေါနြမယဲ့် အင်တာနက်နတွ ပြတ်သွာ်းတ ဲ့ နနောကြ်ှိုင််းမှာ ေီြညာနရ်းကှို  ဘယလ်ှိမုှ 

နရွှေ့ဆက်လှိုေ့ မရနတာဲ့ဘ ်း ပဖစ်သွာ်းတယ်။ ကှိယုဲ့်ကှိကုှိုယန်တာင် နပမာက်ကှိုရီ်းယာ်းကှို 

နရာကန်နတယ်လှိုေ့ ခံစာ်းရတယ။် (ယင်ေးမာပင်ပမ ျုွေ့ရနရကျာင်ေးသ တစဦ်ေး) 
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ထ ိုို့အ ပင် အကကမ်ေး က်စစတ်ပမ် ှအ ပစ်မ ့်  ပည်သ မျာေး၏ ရတာင်ယာ၊ ယာခင်ေးမျာေးအာေး မတောေး 

မီေးရ ှုွေ့  ျကဆ်ီေး ခင်ေး၊ ရတာင်သ လယ်သမာေး မျာေးအာေး အရကကာင်ေးမ ့် ပစ်ခတ်၊ ဗံိုေးကက  ခငေ်းမျာေးက ို 

 ပျုလိုပ်လာရသာရကကာင့်် စ ိုကပ်ျ  ျုေးရေေးက ိုသာ အဓ ကထာေး လိုပက် ိုငရ်နရသာ ရဒသခံ 

 ပညသ် မျာေးအရန  င့် ် လယ်လိုပ်ငန်ေးမျာေး  ပန်လည ် လိုပက် ိုငန် ိုင်ေန် 

အလွန်ပငအ်ခက်ကကျံုရတွွေ့ရနေသည။် ယင်ေးမာပင်ရဒသခံ တစ်ဦေးမ ှ “အင တာနက  

ဖြတ လိိုက တွဲ့်တနောက ြိိုင ်း ကိုန တ ်းနှုန ်းတတွလည ်းဖမင့် လာတယ ။ အဓကိကတတာ့် ကိုန သယွ တရ်း 

လမ ်းတ ကာင ်းကိို ထိခိိုက လိိုို့… အင တာနက ရတိုန ်းက ကိုန ကာ်းသမာ်းတတကွ ဘယ တနရာမှာ 

ဘာဖြစ တနတယ ဆိိုတွဲ့် သတင ်းတတကွိို သိရတတာ့် လမ ်းမှာ တိိုက ြွွဲဖြစ တနတွဲ့်တနရာတိိုို့၊ စစ တြ က 

ြိတ ထာ်းတာတိိုို့ဆိိုရင  တဖခာ်းလမ ်းက တရှာင လာ ကတယ ။ တနောက ြိိုင ်း အင တာနက မရတတာ့် 

ကိုန ကာ်းသမာ်းတတွလည ်း ဒ ကိို မလာရွဲ ကတတာ့်ဘ ်း။ ရ ာကတ ်းသည တတလွည ်း မမိ ြို့တြေါ် 

တ ်းတက မ ယ ရွဲ ကတတာ့်ဘ ်း။ အွဲ့်မှာ ကိုန တ ်းနှုန ်းတတွအကိုန  နှစ ဆတက ကိုန တာြွဲ။ 

ခိုတနောက ြိိုင ်းဆိို လမ ်းမာှ  ိတ တတွချမြ ်း ဖြတ သွာ်းဖြတ လာမှန သမ ကိို မထင ရင  မထင သလိို 

စစ တဆ်းတာတတွ လိုြ တယ ။ ကိုန ကာ်းတတကွိို စစ ရင  ြါသမ  ြစစည ်းတတ ွ အကိုန ချမြ ်းစစ တာ 

မြ ်းရင  ကာ်းတြေါ်ဖြန တင မတြ်းတတာ့် ကာ်းသမာ်းတတွက အလိုြ သမာ်းတတွတခေါ်မြ ်း ြစစည ်းတတွကိို 

ဖြန တင ရတယ ။ အွဲ့်မှာတင  အလိုြ သမာ်းခတတြွါထြ တြ်းရတတာ့် ကိုန တ ်းနှုန ်းတတွလည ်း 

အကိုန  ဆတိို်းတတနွွဲို့ တက ကိုန တာြွဲ။” ဟို လက်တရလာ သ မရနထ ိုင်ော ရဒသတွင ်  မင့်တ်က် 

လာရသာ ကိုန်ရ ေးနှုန်ေးမျာေး၏ အရကကာင်ေးေင်ေးမျာေးက ို ယခိုလ ို ရ ပာဆ ိုခ ့်သည။် တစ်ဆက်တည်ေး 

တွင် ထ ိုရဒသအတငွေ်းရနထ ိုငသ် မျာေး၏ အဓ ကလိုပ်ငန်ေး  စ်ရသာ စ ိုကပ်ျ  ျုေးရေေးလိုပင်န်ေးမျာေး 

အရကကာင်ေး ရမေး မန်ေးောတွင ် “... ည မတိိုို့ရ ာတတွမှာက ဘာထိုတ ကိုန မှမထကွ ဘ ်းတလ သ ်းြင  

စာ်းြင ြွဲ စိိုက  ကတာ။ ဒါတြမယ့်  အခိုကျ မျ ိ်းတစ့်သာချခွဲ့် ကတာ တနောက ြိိုင ်းဟာတတ ွဘယ သ မှ 

ဘာမှဆက မလိုြ ရွဲ ကဘ ်း။ တစ ခါတတလ တြါင ်းထိို်းရင ်းတတာင  တလယာဉ ြျ  ြျ လာလိိုို့ ြိုန ်း ကရ 

တယ ။ သ တိိုို့က လ မျာ်းရင  အတြေါ်က ြစ ချတယ ၊ တတာစြ နော်းက ယာခင ်းတတွမှာ လ တတွစိုမြ ်း 

ခင ဦ်းမမိ ြို့မှ CDM တကျာင ်းသ တစ ဦ်း၏ တဖြာ ကာ်းချက  

“အငတ်ာနက်ပဖတခ်ံ ာ်းရတာနကကာင်ဲ့  ှိခှိုက်နစ်နောမှုနတွ နပြာရမယဆ်ှိုရင ်ြညာနရ်းက 
သင်ကကာ်းတာနတ ွလုံ်းဝရြ် ာ်းရ တယ်။ အခဆုှို ပမှိ ွေ့ကကနလ်းနတွက အွန်လှိုင််းက သင်လှိုေ့ 
ရနသ်းတယ ်ရ ာမှာက လံ်ုးဝသင်လှိုေ့မရနတာဲ့ဘ ်း။ နမာင်နလ်းဆှိုရင် မ ကကှိ တကရ်မှာ ၈ နှစရ်ှှိ 
နနပြီ၊ ခ ုှိဘာမှ မတက်ရနသ်း ဘ ်း။ ညီမနလ်းက ၈ တန််းတက်ရမှာ လယ်  ြ ဆင််းနနရ 
တယ်၊ ရ ာ  က တချ ှိ ွေ့ကနလ်းနတွဆှိလုည််း နယာကျ်ာ်းရတ ဲ့သ က ရကုနက်ကပြ။ီ” 
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တနတနတာဖမင ရင  အတြေါ်ကြစ ချသွာ်းတရာ။ ရ ာထွဲမာှ ဘယ သ မှစ ်းြွာ်းတရ်းလည ်း တကာင ်းတကာင ်း 

လိုြ လိိုို့မရဘ ်း” ဟို  ပန်လညရ်  ကကာေးခ ့်သည။်  

ထ ိုအရကကာင်ေးအောမျာေးနှင့်် ဆက်စပ်၍ စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ ခင်ဦေးပမ ျုွေ့မှ အမျ  ျုေးသမီေးတစ်ဦေးမှလည်ေး 

“ကိုန စည စ ်းဆင ်းမှုလည ်းမရှိဘ ်း တ ်းလာတရာင ်းချတာတတလွည ်း နည ်းသာွ်းတယ ။ ဟိိုတတလာ 

ကဆိို  ကက ဥတတာင   ယ စရာမရှဘိ ်း။ ရ ာမှာ အသ ်းအရ က တတွြွဲ စာ်းတနရတာ။ အလိုြ အကိိုင  

လည ်းဖြတ သွာ်းတယ ။ ဒ နှစ တနွစြါ်းမစိိုက ရဘ ်း။ တနွစြါ်းသာစိိုက ရရင  တစ နှစ စာလ ို်း ြ လ ိုနိိုင  

တယ ။” ဟို ၎င်ေးရနထ ိုင်ော ရဒသတွငေ်း အကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှ အာဏာသ မေ်းပပီေး 

ရနာကပ် ိုငေ်း  ကကံျုရတွွေ့ရနေရသာ စီေးပွာေးရေေး အကကပ်အတည်ေးမျာေးအာေး အသံအ ွ ွေ့မ ှ စစ်တမ်ေး 

ရကာကယ် ောတငွ်  ပန်လညရ်  ကကာေးခ ့်သည။် အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး အသံိုေး ပျု၍ မေရသာ 

ရကကာင့်် ရဒသခံမျာေးအရန  င့် ် Mobile Banking နှင့် ဆက်နွယ်ရသာ အ ခာေးရောင်ေးဝယ်ရေေး 

လိုပ်ငန်ေးမျာေးက ိုလည်ေး လိုပက် ိုငစ်ာေးရသာက်ေန် ခက်ခ လာသည့််အတကွ် CDM ဝန်ထမ်ေးမျာေး 

အရန  င့်် ရနထ ိုငစ်ာေးရသာက်ေနပ်င် အလွန်အခက်ရတွွေ့ရနရကကာင်ေး သ ေသည်။   

“စ ်းြာွ်းတရ်းမတဖြလည တတာ့် အဓကိ လက လိုြ လက စာ်းသမာ်းတတ ွ ြိိုမြ ်း အခက အခွဲတတွနွဲို့ 

ရင ဆိိုင ရတယ ။ တနောက ထြ  ခက ခွဲ ကတာကတတာ့် CDM  န ထမ ်းတတြွွဲ။ အာဏာသိမ ်းမြ ်း 

တနောက ြိိုင ်း CDM  န ထမ ်းတတကွိို ည မတိိုို့ရ ာကလ တတွက အစမှာြွဲ တထာက ြ ့်နိိုင  ကတာ 

တနောက ြိိုင ်း သ တိိုို့ တရရှည ရြ တည ြိိုို့ အတွက ကျ ဘာမှမလိုြ တြ်းနိိုင ဘ ်း။ တနောက တစ ခိုက 

ည မတိိုို့ နယ ဘက တတွမှာတနတွဲ့် အစိို်းရ န ထမ ်းတတွက ဆိိုရှယ မ ဒ ယာကိို တကာင ်းတကာင ်း 

အသ ို်းမချတတ တတာ့် အင တာနက ရကတည ်းက ဘယ အြွွဲြို့အစည ်းဆ ကမ ှ အတထာက အြ ့် 

မရခွဲ့်ဘ ်း။… ဒ  NUG အစိို်းရဆိိုရင လည ်း CDM တကျာင ်းဆရာ ၊မတတအွတွက  ဘာတတွလိုြ တယ ၊ 

“... ညီမတှိုေ့ရ ာနတွမှာက ဘာ တု်ကုန်မ ှမ ွကဘ် ်းနလ သီ်းြင် စာ်းြငြ်  

စှိုကက်ကတာ။ ေါနြမယဲ့် အခကုျ မျ ှိ ်းနစဲ့သာချခ ဲ့ကကတာ နနောကြ်ှိုင််းဟာနတွ 

ဘယ်သ မှ ဘာမှဆကမ်လုြ်ရ ကကဘ ်း။ တစ်ခါတနလ နြါင််း ှို်းရင််းနတာင် 

နလယာဉ်ြျ ံြျံလာလှိေု့ ြုန််းကကရ တယ်။ သ တှိုေ့က လ မျာ်းရင် အနြေါ်က ြစ်ချတယ်၊ 

နတာစြ်နော်းက ယာခင််းနတမွှာ လ နတွစုပြီ်း နနနနတာပမင်ရင် အနြေါ်ကြစ်ချသွာ်း 

နရာ။ ရ ာ  မှာ ဘယ်သ မှစီ်းြွာ်းနရ်းလည််း နကာင််းနကာင််း လြု်လှိုေ့မရဘ ်း” 

(ယင်ေးမာပငရ်ဒသခံတစဦ်ေး) 
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ဘာတတွတြ်းတယ  ဘာ်း ျက တတခွျတြ်းတယ ဆိိုတာ စာရင ်းသာထွက လာတယ  ည မတိိုို့ 

ရ ာဘက တစ တ ကာလ ို်းတတာ့် မရဘ ်း။ ဘယ တဒသတတကွိို သ တိိုို့ တြ်းလွဲတတာ့် မသဘိ ်းတြါ ့်တနော ။ 

ည မတိိုို့ဘက က CDM  န ထမ ်းတတွတတာ့် ခိုထ ိတဖြာ်းတစ ချြ မှ မရဘ ်း။ ဒါတတွကိို နော်းလည တွဲ့် 

လ ငယ တချ ိြို့က CDM  န ထမ ်းတတွကိို NUG နွဲို့ ချတိ ဆက ြိိုို့ က ည တြ်းမယ့်  အချနိ မှာ 

အင တာနက တတွဖြတ ခ လိိုက ရတာြွဲ” ဟို ယငေ်းမာပငရ်ဒသေှ  CDM ဝန်ထမေ်းမျာေး၏ ကကံျုရတွွေ့ရနေ 

ရသာ အခက်အခ မျာေးနှင့်် NUG အစ ိုေးေ၏ စီမံခနို့်ခွ မှု အာေးနည်ေးချက ် မျာေးအာေး ရဒသခံတစဦ်ေးမှ 

ယခိုလ ို ရထာက် ပ ရ  ဆ ိုခ ့်သည်။ 
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အခန ်း(၅) အင တာနက ဖြတ တတာက ဖခင ်းနှင ့်လ ူ့အခငွ ့်အတရ်းချ ိ်းတြာက မှုမျာ်း 

အငတ်ာနက်   တ်ရတာက်မှုရနာက်ကယွ်တငွ ်အာဏာသ မ်ေးစစ်တပ်၏ အန ိုငက်ျင့််ယိုတ်မာမှုမျာေး 

က ို တွနေ်းလှန်ရနသည့်် ရဒသခ ံပညသ် မျာေးက ို မတောေး မေ်းဆေီးရခေါ်ရဆာင် ခငေ်းမျာေး၊ နှ ပ်စက် 

ညြှင်ေးပနေ်းမှုမျာေး၊ ေွောလံိုေးကျွတ်မေီးရ ှုွေ့မှုမျာေး၊  ပညသ် ပ ိုငပ်စစညေ်းဥစစာမျာေးက ို လိုယ  ျကဆ်ီေး ခင်ေး၊ ခ ိုေးယ  

 ခင်ေး၊ အ မ်မျာေးက ိုချ  တ်ပ တ် ခငေ်း၊ အမျ  ျုေးသမီေးမျာေးက ို မိုဒ မေ်းကျင့််သတ ် တ် ခငေ်းမျာေး၊ အိုပ်စိုလ ိုက် 

မီေးရ ှုွေ့သတ်  တ် ခငေ်းမျာေး စသည့််လ မဆန်သည့်် အကကမ်ေး က်လိုပ်ေပမ်ျာေးက ို လိုပရ်ဆာင်ရနသည် 

က ို ထငထ်ငေ်ှာေးေှာေး ရတွွေ့ မင်ရနေသည်။  ၂၀၂၂ ခိုနှစ်ထ တွငလ်ည်ေး စစ်အာဏာေှင်ဆနိ်ု့ကျင ်

တ ိုက် ျက်ရေေး အာေးရကာင်ေးသည့်် ထ ိုရဒသမျာေးက ို ဆက်လက်၍ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး ပ တ်ထာေး 

ပပီေး အေပသ်ာေး ပညသ် မျာေးက ို ောဇဝတ်သာေးမျာေးသ ယွ ် အကကမ်ေး က် နှ မ်နင်ေး ခငေ်းမျာေးက ို 

ထိုတ်နှုတ်ရလ့်လာတင် ပသွာေးပါမည်။  

(၅.၁) အဖြစ မွဲ့်ဖြည သ မျာ်းကိိုြါ ရည ရ ယ ချက ရှရိှ ိသတ ဖြတ ဖခင ်း 

ရဒသတွငေ်း ခိုခံကာကယွ်ရေေးတပမ်ျာေးအာေးရကာင်ေးသည့်် နယ်ရ မမျာေး  စသ်ည့်် စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ 

မရကွေးတ ိုင်ေး ၊ချင်ေး ပညန်ယ်နှင့်် ကယာေး ပည်နယ် (ကေငန်ီ)တ ိုို့ေှ  ရဒသမျာေးက ို အကကမ်ေး က် 

စစ်ရကာင်စမီှ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး  တရ်တာက်ထာေးပပီေး လ မဆန်စွာ   နှ ပ်သတ်  တ်ရနသည် 

က ို ရလ့်လာရတွွေ့ေှ ေသည်။ ၂၀၂၂ ခိုနှစအ်တွင်ေး ဇနန်ဝါေီလမှစ၍ ယရနို့အချ  န်ထ  အ ပစ်မ ့် ပည်သ  

မျာေး သတ်  တ်ခံရနေသည့််   စစ်ဥမ်ျာေးစွာေှ ရနသည်က ို ရနို့စဥ်ရလ့်လာရစာင့််ကကည့််ေေှ သည့်် 

သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးနှင့်် အင်တာဗျ ေးရမေး မန်ေးမှုမှ တဆင့်် ရလ့်လာသ ေှ ေသည်။ အင်တာနက် 

  တ်ရတာက်ခံထာေးေသည့်် စစက် ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ ဝကလ်က်ပမ ျုွေ့၊ သစ်ဆ မ့််ကကီေးရကျေးေွောတွင ်အကကမ်ေး က် 

စစ်ရကာင်စီ၏ တပ်သာေးမျာေး ရေရကကာင်ေးမှတဆင့်် ရောက်ေှ လာပပီေးရနာက် အသက် ၁၇ နှစ် မှ ၅၀ နှစ် 

ဝန်ေးကျင်ေှ သည့်် အမျ  ျုေးသာေး ၆ ဦေးက ို ဇနန်ဝါေ ီလ ၂၉ ေက်ရနို့တွင ်လက်ရနာက် ပန်ကက ျုေးတိုပက်ာ 

နှ ပ်စက်မေီးရ ှုွေ့သတ်  တခ် ့်သည်။ ေွောသာေးမျာေးအာေးလံိုေး ထွကရ် ပေး တ မ်ေးရောှင်ခ ့်ကကရသာ်လညေ်း 

ထ ိုအမျ  ျုေးသာေး ၆ ဦေးက ို စစ်သာေးမျာေး မ်ေးဆေီး၍ လမ်ေး ပအ  စ်ရခေါ်ရဆာင်သွာေးပပီေးမ ှ ေက်ေက် 

စက်စက ်သတ်  တ်ခ ့် ခင်ေး  စသ်ည။်30  

ဇနန်ဝါေီလ ၁၆ ေက်ရနို့တွင်လည်ေး စစ်သာေးမျာေးက ကန်ို့ဘလ ပမ ျုွေ့နယ်၊ ပလ သာေွောက ို စီေးနင်ေး 

ဝင်ရောကခ် ့်ပပီေး ပလ သာေွောတွင်ရနထ ိုင်သည့်် မန်ကျညေ်းေွောသာေး ဦေးရမာင်ည န်ို့အာေး ေွောသာေးငါေးဦေး 

နှင့််အတ   မ်ေးဆေီးခ ့်ပပီေး ၂၄ေက်ရနို့တွင ် ရတာတွင်ေးတရနော၌ ဦေးရခါင်ေး  တ်၊ မေီးရ ှုွေ့သတ်  တ်ခ ့် 

 
30 ဝက်လက်မှာ လက်ဖြနက်ကိ ်းန ဲ့ မ ်းရှု ိ ွဲ့ခ  ာ်းရသ ူထဖခာက်ဦ်း အထလာင််းထတ ွဲ့. (2022 February 4). RFA Burmese. 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161638658273128 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161638658273128


 
 

You’re not connected 
အမ  ှောငက်ကှောြားက အငတ်ှောနက၊် အန္တရှောယက်ကှောြားက လ ူ့အသက ်  

 

 30 

သည်။ ကျနေ်ွောသာေး ၅ ဦေးမှာ မ သာေးစိုတွင ် PDF နှင့််အဆကစ်ပ်မေှ သ  င့်် လွတ်ရ မာက်ခ ့်ရသာ် 

လည်ေး ထ ိုေွောသာေးမျာေးက ဦေးရမာငည်ွန်ို့၏ ညီမသည် PDF ဟိုရ ပာခ ့်ရသာကကာင့်် အသတခ်ံခ ့်ေ ခင်ေး 

  စ်သည်။ စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေးမှ လ ငယ်တဥေီးက ို ဆက်သယွ်ရမေး မနေ်းောတငွ် “ဒ အင တာနက ဖြတ  

တတာက ထာ်းတွဲ့်  ကာ်းထွဲမာှ အ ကမ ်းြက စစ တြ က လက ရိှအတဖခအတနထိ ကျ ်းလွန တနတွဲ့် 

ဖြစ မှုတတွဆိိုရင  အမျာ်းကက ်းြွဲ လ တတွကိို တနောက ဖြန ကကိ ်းတိုြ မြ ်း အရှင လတ လတ မ ်းရိှုြို့ သတ တာ 

တတွ။ အွဲ့်ရ ာက ကျွန ်းတတာလာ်း အိုန ်းတတာလာ်းတတာ့် မမတှ မိတတာ့်ဘ ်း ဒ မ ိုရ ာ-ြိုသိမ  လမ ်းမကက ်း 

တြေါ်မှာ အွဲ့်ရ ာရှိတယ ။ အွဲ့်မှာဆိိုရင  ရ ာသာ်းတတ ွအြွွဲြို့လိိုက ကက ်းကိို လက ဖြန ကကိ ်းတိုြ မြ ်း မ ်းရိှုြို့တာ 

တတွ၊ သစ ြင မှာ ကကိ ်းနွဲို့ချည ြ ်း မ ်းရိှုြို့သွာ်းတာတတ ွရှတိယ ။ အရှင လတ လတ ကက ်းတတွကွာ သ တိိုို့ 

မထင ရင မထင သလိို တနောက ဆ ို်း လမ ်းမကက ်းတဘ်း လယ စိိုက တနတွဲ့်လ တတွကိို တသနတ နွဲို့ြစ သတ  

သွာ်းတယ ။ သ တိိုို့ကိို တတာ လှန တနတာလည ်းမဟိုတ ဘ ်းတလ။ ကိိုယ့် ဘာသာလယ စိိုက တနတွဲ့်သ  

တတ ွြစ သတ သွာ်းတယ ။” ဟိုရ ပာကကာေးခ ့်ပပေီး စစ်တပ်၏ အကကမ်ေး က်မှုမျာေးက ို မှတ်တမေ်းမတှ်ော 

အရန  င့်် ကကာေးသ ခ ့်ေသည်။ ထ ိုို့အ ပင ် ေခ ိုင်စစ်ပွ အတွင်ေးကျ ေးလွန်ခ ့်သည့််အတ ိုငေ်း31 အာေးကစာေး 

ရဘာင်ေးဘအီေှည်ဝတသ်ည့််  ပည်သ မှနသ်မျှက ို PDF ဟိုစွပ်စွ ကာ  မေ်းဆီေးသတ်  တ်ခရံနေ 

ရကကာင်ေး အင်တာဗျ ေးရ  ကကာေးချကအ်ေ ရလ့်လာသ ေှ ေသည။်  ရဒသကာကွယရ်ေေးတပ်မျာေး  င့်် 

စစ်ပွ မျာေး  ပင်ေးထနစ်ွာ  စ်ပွာေးသည့်် ကေင်န ီပညန်ယ်၊ ဒီရမာ့်ဆ ို၊  ရ ဆ ိုပမ ျုွေ့နယ်တ ိုို့ေှ  ရကျေးေွောမျာေး 

အတွင်ေး ဝင်ရောက်ကာ စစ်တပက် သာမာန်အေပ်သာေး ပည်သ မျာေး၊ အသက်မ ပည့််ရသေးသည့်် 

ကရလေးငယမ်ျာေးအာေး အရကကာင်ေးမေှ  မ်ေးဆီေး၊ နှ ပစ်က်သတ်  တ် ခငေ်း၊ လက်နက်ကကီေးကျ ရသဆံိုေးေ 

သည့််   စစ်ဥတ်ချ  ျုွေ့က ို ရဒသခံ ပည်သ တချ  ျုွေ့၏ အနွ်လ ိုငေ်းမှရတွွေ့ဆံိုရ ပာကကာေးချကမ်ျာေးအေ 

အရထာက်အထာေးနှင့််တကွ ကကာေးသ ခ ့်ေသည။် ဤက ့်သ ိုို့ရသာ စစ်တပ်၏သတ ် တ်ခံေ ခင်ေးမှာ 

ရနို့စဥ်နှင့််အမျှ ကကံျုရတွွေ့ရနေပပီေး အငတ်ာနက် ပတ်ရတာကရ်န ခငေ်းရကကာင့် ်သတင်ေးမီဒီယာမျာေးဆီ 

မရောက်ဘ  လ မသ သ မသ  သတ်  တ်ခေံ ခင်ေးမျာေးလည်ေး မျာေးစွာေှ ရနန ိုငရ်သေးသည်။  

(၅.၂) လ တနအမိ မျာ်းနှင ့် ရ ာလ ို်းကျွတ မ ်းရိှုြို့ခ ရဖခင ်းမျာ်း 

ဇနန်ဝါေီလ ၁၈ ေက်ရနို့ မရကွေးတ ိုင်ေး ဂန်ို့ရဂါခရ ိုင်၊ အ မ်ရ ခ ၂၀၀ ခန်ို့ေှ သည့်် စမ်ေးပမ ျုွေ့ေွောတွင် 

လက်နက်ကကီေး၊ ရမာင်ေး ပန်မျာေးနှင့်် တေစပ်ပစခ်တ်ဝင်ရောက်လာကာ အ မ်ရ ခ ၁၀၀ ရကျာ်က ို 

မီေးရ ှုွေ့ ျကဆ်ေီးသွာေးခ ့်ကကပပေီး ရဒသခ ံ၁,၀၀၀ ရကျာလ်ည်ေး နီေးစပေ်ာလွတေ်ာရဒသမျာေးသ ိုို့ တ မ်ေးရောှင် 

ထွကရ် ပေးခ ့်ကကေသည်။32 ဂန်ို့ရဂါပမ ျုွေ့နယ်၊ မ ိုေးစ ိုေွောနငှ့််ရချာင်ေးရကာက်ေွောက ို မတ်လ ၂၂ ေက်ရနို့တွင ်

 
31 AA အာ်းကစာ်းဝတ်လှုြ်ရှာ်းဟု တြ်မထတာ်ထဖြာဆိခုျက ်ရခိုငတ်ိုင််းရင််းသာ်းမျာ်း ထဝဖန ်(2019 March 28). The 

Irrawaddy. https://burma.irrawaddy.com/news/2019/03/28/187722.html  
32 စန််းပမိ ွဲ့ ရ ာက အမ်ိထဖခ ၁၀၀ ခန် ဲ့မ ်းရှု ိ ွဲ့ ဖျက်ဆ ်းခ ရ. (2022, January 19).  RFA Burmese. 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161606577853128 

https://burma.irrawaddy.com/news/2019/03/28/187722.html
https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161606577853128
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စစ်တပ်က ဝင်ရောကမ်ေီးရ ှုွေ့ခ ့်ပပေီး မ ိုေးစ ိုေွောတွင ်ဘိုန်ေးကကီေးရကျာငေ်းနှင့် ်အ မ်တအ မ်သာကျန်ခ ့် ခင်ေး၊ ၂၃ 

ေက်တငွ ်လ ေးတာေးသာစည်ေွော၊ ၂၄ ေက်ရနို့တွင ်ရမ ွေ့လယ်ေွောတ ိုို့က ိုမေီးရ ှုွေ့ခ ့်ရကကာင်ေး ရဒသခမံျာေးက ို 

အငတ်ာဗျ ေး ဆက်သယွ်ရမေး မနေ်း ခင်ေးမှတဆင့်် သ ေသည်။  ထ ိုို့အတ  အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း   တ် 

ရတာက ်ခငေ်းခံထာေးေသည့်် စစ်က ိုငေ်းတ ိုင်ေး၊ ပိုလ ပမ ျုွေ့နယ်၊ ရလှာ်ကာေးေွောနှင့်် က ိုငေ်းတငွ်ေးေွော ၂ ေွောက ို 

ရ ရ ာဝ်ါေီလ ၄ ေက်ရနို့တွင ်ရနအ မ ်၇၀၀ ဝန်ေးကျင် မေီးရ ှုွေ့ ျကဆ်ီေးခလံ ိုက်ေသည်။ အရစာပ ိုင်ေး 

ေက်မျာေးအတွင်ေး ေွောထ သ ိုို့ စစ်သာေးမျာေးဝင်ရောက်လာမှုရကကာင့်် ရဒသခံမျာေးသည ် အနေီးအနာေးေှ  

ေွောမျာေးသ ိုို့ တ မ်ေးရောှငက်ာ အရ ခအရနက ိုရစာင့််ကကည့််ခ ့်ပပီေး အ မ်ရ ခ ၁,၀၀၀ ခန်ို့ေှ သည့်် ရလှာက်ာေး 

ေွောမ ှလ ရနအ မ် ၅၀၀ ခန်ို့ မီေးရ ှုွေ့ခံခ ့်ေပပီေး အ မ်ရ ခ ၂၆၀ ခန်ို့ေှ သည့်် က ိုငေ်းတွငေ်းေွောမှ လ ရန အ မ်အလံိုေး 

၂၀၀ ခန်ို့မေီးရ ှုွေ့ ျကဆ်ီေးခခံ ့်ေသည့််အ ပင် အ မ်ထ ေှ ပစစညေ်းမျာေးက ိုပါ ယ ရဆာင်သွာေးရကကာင်ေး ရဒသခံ 

တဥေီး၏ RFA သတင်ေးဌာနအာေးရ ပာကကာေးချကအ်ေ သ ေှ ေသည်။33 ဇနန်ဝါေီလ ၃၁ ေက ်ရနို့တငွ် 

မင်ေးကင်ေးပမ ျုွေ့နယ်၊ ဘငေ်ွောနငှ့် ် အိုနန ဘိုတေ်ွော ၂ ေွောအာေး စစ်တပ်နှင့်် ပျ ရစာထီေးအ ွ ွေ့ဝင်မျာေးက 

 ပာကျသညအ်ထ  မီေးရ ှုွေ့ ျက်ဆီေးခ ့်ကကသည်။ အလာေးတ  စစ်တပ်၏  ပညသ် ပ ိုင်အ ိုေးအ မပ် ိုင်ဆ ိုင်မှုမျာေး 

က ို မီေးရ ှုွေ့ ျက်ဆီေးခံရနေမှုမျာေးသည ် ရနို့စဥ်နှင့််အမျှ ဒိုကခခံစာေးရနေသည့််  ပညသ် မျာေးက ို အမျက် 

ပ ိုထွက်ရစပပေီး ရနဥွီေးရတာ်လှန်ရေေး အာေးရကာငေ်းရစေန် တွနေ်းပ ိုို့ရနသည်။34 အ ပစ်မ ့်အေပ်သာေး 

 ပညသ် မျာေးက ို ဦေးတညပ်  ျုခွငေ်းရနသည့်် စစ်တပသ်ည် စစ်ောဇဝတ်မှုမျာေးက ို လ ိုင်စင်ေလိုပ်ငန်ေး 

က ့်သ ိုို့ ကျ ေးလွန်ရနမှု ရေချ  န်သည် ရနို့စဥ်ေကဆ်က် တန ိုင်ငလံံိုေး အနှံို့ကကာေးေ၊  မငရ်တွွေ့ရနေသည် 

မှာ စ တမ်ချမ်ေးရ မ့် ယွ်ော အတ ပင်  စ်သည။်  

၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ရ ရ ာဝ်ါေီလ (၁) ေကရ်နို့မှ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဧပပီလ (၁၃) ေကအ်တွင်ေး စစရ်ကာင်စီတပ် 

နှင့်် လက်ရအာကခ်ံအ ွ ွေ့အစည်ေးမျာေးက မီေးရ ှုွေ့၍ ပျက်စေီးသွာေးသည့်် လ ရနအ မ်ရပါငေ်း ခနို့်မှန်ေးရ ခ 

၉,၁၈၇ လံိုေးေှ ရကကာင်ေး သ ေသည်။35 

(၅.၃) အရြ သာ်းဖြည သ မျာ်းကိို မတရာ်းြမ ်းဆ ်းဖခင ်းမျာ်း 

စစ်ရကာင်စတီပ်သာေးမျာေးသည် ရဒသ PDF တပ်မျာေးနှင့်ဆ်ကသ်ွယသ်ညဟ်ို သံသယ  င့်် စပွစ်ွ ကာ 

စ တထ်ငတ် ိုင်ေး ရ ိုက်နကှစ်စ်ရဆေး ခငေ်းမျာေးလည်ေး  ပျုလိုပ်ပပေီး မတောေး မ်ေးဆီေးခံထာေးေသည့််  ပည်သ  

မျာေးစွာေှ ရနသည်။ ေွောတစေ်ွောမ ှ တစ်ေွောသ ိုို့ က ေးသနေ်းသွာေးလာသည့််အခါတွငရ်သာ်လည်ေးရကာင်ေး၊ 

 
33 ြုလ ပမိ ွဲ့နယ်က ရ ာနစ်ှရ ာမှာ အမ်ိထဖခ ၇၀၀ ခန် ဲ့ မ ်းရှု ိ ွဲ့ခ ရ. (2022 February 5) RFA Burmese. 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161640986628128 
34 မင််းကင််းမှာ အာဏာသမ်ိ်းစစ်တြ်မ ်းရှု ိ ွဲ့လုိ ဲ့ ရ ာနစ်ှရ ာ ရ ာလ ု်းကျွတ်ဖြာကျ၊ ကင််းရ ာမှာလည််း ထြျာက်ဆ ်ုးထနသထူတ ရိှ. 

(2022 January 31). Mawkun Magazine. 

https://www.facebook.com/278607422252157/posts/4739610079485180 
35 Number of Houses burned down by Myanmar’s military. Data for Myanmar. 

https://www.datawrapper.de/_/jXRPW/  

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161640986628128
https://www.facebook.com/278607422252157/posts/4739610079485180
https://www.datawrapper.de/_/jXRPW/
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စစ်သာေးမျာေးေွောထ ဝင်၍ စစ်ရဆေးရမေး မန်ေးသည့််အခါတွငလ်ည်ေးရကာင်ေး၊ မသကသာလျှင ်  မ်ေးဆီေး 

ရခေါ်ရဆာင် ခင်ေးခံကကေသည်။ မတလ် ၅ ေက်ရနို့တွင ်မရကွေးတ ိုငေ်း၊ ရတာင်တငွ်ေးကကီေးပမ ျုွေ့နယတ်ွင် 

စစ်တပ်မှ ခန်ို့ထာေးရသာ ရကျေးေွောအိုပ်ချျုပ်ရေေးမှုေး အသတခ်ံေသည့်် က စစနှင့််ပတသ်တ၍် ဒလန်၏ 

သတင်ေးရပေးမှုရကကာင့်် ရဒသခံ အရ ှုချင်ေးလ ငယ်မျာေးအာေး လာရောက် မေ်းဆေီးခ ့်ပပီေး အချ  ျုွေ့မှာ 

ထွကရ် ပေးလွတ်ရ မာက်ခ ့်ရသာလ်ည်ေး အမျ  ျုေးသမီေးမျာေးအပါအဝင ် လ ငယ် ၃၀ ဦေးခန်ို့သည် 

 မ်ေးဆီေးခခံ ့်ေကာ မည်သည့််ရနောသ ိုို့ ရခေါ်ရဆာငသ်ွာေးသညက် ို မသ ေရချ။36 မတ်လ ၂၁ ေက်ရနို့ 

တွင် စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ ယင်ေးမာပင်ပမ ျုွေ့နယ် ေွောရထာငန်ှင့်် ရလေးေွောတွင ်ရဒသခံအမျ  ျုေးသာေး ၃၀ ဥေီး ခန်ို့ 

 မ်ေးဆီေးခခံ ့်ေသည်။ ရဒသကာကွယရ်ေေးတြ ်ွ ွေ့မျာေးနှင့်် တ ိုကပ်ွ   စပ်ွာေးခ ့် ခင်ေးမေှ ဘ  အေပ်သာေးမျာေး 

ရနထ ိုငေ်ာေွောထ က ို လက်နက်ကကီေးမျာေး  င့််ပစခ်တ်ခ ့်ပပီေး ေွောထ သ ိုို့ စစ်သာေးအင်အာေး အရယာက် 

၁၀၀ ခန်ို့ဝငလ်ာချ  န်တငွ ်အထ တတ်လန်ို့ ပမ ျုွေ့ရပေါ်က ိုထွက်ရ ပေးေငေ်း  မေ်းဆီေးခံခ ့်ေ ခငေ်း  စသ်ည်။37 

ဇနန်ဝါေီလ ၃၁ ေကန်ှင့်် ရ ရ ာဝ်ါေီလ ၁ ေက်ရနို့တ ိုို့တငွ် စစ်သာေးမျာေးနငှ့်် ြျျူရစာထီေး တပ် ွ ွေ့ဝင် 

မျာေးသည ် မင်ေးကင်ေးပမ ျုွေ့နယ်ေှ   မစရ် ိုေးရအာက်ေွောမျာေး  စသ်ည့်် အရနာက်ရတာေွော၊ ဘငေ်ွော၊ 

အိုနန ဘိုတေ်ွောမျာေးက ို ဝင်ရောက်မေီးရ ှုွေ့ ျကဆ်ီေးခ ့်ပပီေး ရဒသခ ံပည်သ  ၃၀ က ို ဓာေးစာခံ လ သာေးဒ ိုင်ေး 

အ  စ်အသံိုေးချေန ်  မေ်းဆီေးရခေါ်ရဆာင်သွာေးခ ့်ရကကာင်ေးလညေ်း ရတွွေ့ေှ ေသည်။38 ယင်ေးမာပင ်

အရနာက် က် ခမေ်းမ ှ  ပည်သ တဦေး၏ အငတ်ာဗျ ေးရ ပာကကာေးချက်အေ ပ ိုက်ဆံေှ မည်ဟို ထငေ် 

သည့််လ ငယ်မျာေးအာေး  မ်ေးဆေီးရငွညြှစ ်ခငေ်း၊  မ်ေးဆေီးခေံပပီေး  ပနလ်ွတ်လာသည့််သ မျာေးသည် 

စ တပ် ိုင်ေးဆ ိုင်ော မကျန်ေးမာ ခင်ေးမျာေး ကကံျုရတွွေ့ေရကကာငေ်း ရတွွေ့ေသည်။ အငတ်ာနက်မျာေး   တ် 

ရတာကခ်ံရနေသည့်် စစ်က ိုင်ေးတ ိုငေ်း၊ မရကွေးတ ိုငေ်းေှ  ရဒသမျာေးနှင့်် ကေင်နရီဒသမျာေးတွင ်ယခင်က 

က ့်သ ိုို့ ေွောထ သ ိုို့စစရ်ကကာင်ေးဝင်ရောက်လာသည့်် တချ  ျုွေ့ေွောမျာေးေှ  ပည်သ မျာေးက အချငေ်းချင်ေးသတင်ေး 

ရပေးပ ိုို့ ခင်ေး၊ ရ ့်စဘ်ိုတ်လ မှုကွန်ေက်ရပေါ်တငွ ် သတင်ေးတင် ခင်ေးမျာေး မလိုပ်န ိုင်ရတာ့်ဘ  သတင်ေး 

အချက်အလက ် ပျံွေ့နှံို့မှုမျာေးစွာ ရနှာင့််ရနှေးသွာေး၍ ကက ျုတင်တ မ်ေးရောှငခ်ျ  န်မေှ ဘ  ယခိုလ ို မတောေး 

 မ်ေးဆီေးခံရနေမှုနှုန်ေးမျာေးသည် တ  ည်ေး  ညေ်း  မင့််တကလ်ာေ ခင်ေး  စ်ရကကာင်ေး ရလ့်လာသ ေှ ေ 

သည်။  

 
36 ထတာငတ် င််းကက ်းမှ အရှု ိချင််းလူငယ် ၃၀ န ်းြါ်းကို စစ်တြ်ဖမ််းဆ ်း. (2022 March 7). Myanmar Pressphoto Agency. 

https://www.facebook.com/874334009274294/posts/7185126921528273 

37 ယင််းမာြငက် ထေသခ အမျိ ်းသာ်း ၃၀ ထကျာ် ဖမ််းဆ ်းခ ရ. (2022 March 22). RFA Burmese. 

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161722908783128 
38 မင််းကင််းပမိ ွဲ့နယ်၊ ရ ာသ ်ုးရ ာအာ်း စစ်တြ်က မ ်းရှု ိ ွဲ့၊ ထေသခ  ၃၀ ထကျာ်ကို လူသာ်းေိငု််းအဖဖစ် ဖမ််းဆ ်း. (2022 February 3). 

Democratic Voice of Burma. 

http://burmese.dvb.no/archives/514973?fbclid=IwAR2Yq_XuAOQYxF65xClEEUil1BJ9niW9SVNoqWSa0ZqE7tf

rklSSSJVygJk 

https://www.facebook.com/874334009274294/posts/7185126921528273
https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161722908783128
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(၅.၄) အမျ ိ်းသမ ်းမျာ်းအာ်း အ ကမ ြက မိုဒိန ်းကျင ့်သတ ဖြတ ဖခင ်းမျာ်း 

ဧပပီလ ၄ ေက်ရနို့တွင ်မရကွေးတ ိုင်ေး၊ ဂန်ို့ရဂါပမ ျုွေ့နယ်၊ ထယ်ရလှာ်ရကျေးေွောရန သာေးအ  ၂ ရယာက် 

က ို ရတာထ သွာေးချ  န်  မေ်းဆီေးခံခ ့်ေပပီေး သမီေး  စသ်  အသက် ၁၄ နှစအ်ေွေယက် ို စစ်ရကာင်စတီပ်သာေး 

မျာေးက ရနအ မ်တွင ်မိုဒ မ်ေးကျင့််ကာ ၂ ဦေးစလံိုေးအာေး လက် ပနက်က ျုေးတိုပက်ာ အေှင်လတ်လတ ်မီေးရ ှုွေ့ 

သတ်  တခ် ့်ကကသည။် ရတာထ တငွ ် ထွကရ် ပေးပိုနေ်းရေှာငရ်နကကရသာ ရဒသခံေွောသာေးမျာေးက 

အဆ ိုပါကရလေးမနှင့်် အရ   စသ် ၏ ရအာ်ဟစသ်ံ၊ င ိုယ ိုသမံျာေးကကာေးေရကကာင်ေး RFA သတင်ေးဌာန 

အာေး ရ ပာကကာေးခ ့်သည။်39 “ မ ်းထွဲကတန တတာ တတာ ခ စာ်းရတယ ရှင့် ၊ အတြက အတရှြို့ခန ်းမှာ၊ 

သမ ်းက အတနောက ခန ်းမှာ။ အွဲ့်ဒါ မိုဒိမ ်းကျင့် မြ ်းမှ လိုြ တယ ဆိိုတတာ့် ြတအကလည ်း တအာ တယ  

တလ၊ သ ူ့သမ ်းကိိုဆိိုတတာ့် အွဲဒ့်ါ သတ ြစ တာတွဲ့်ရှင့် ၊ သတ မြ ်းကာမှ မ ်းရိှုြို့ခွဲ့်တာတွဲ့်ရငှ့် ” ဟို 

ကရလေးငယ၏် အရဒေါ်က ရ ပာကကာေးခ ့်သည်။40 ဧပပီလ ၅ ေက်ရနို့တွင ် စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး၊ မင်ေးကငေ်း 

ပမ ျုွေ့နယ်၊ ရကျာ်ေွောတွင ်တပ်စွ ထာေးခ ့်သည့်် စစသ်ာေးမျာေးသည် အသက်မ ပည့််ရသေးသည့်် ၁၄ နှစ်နှင့်် 

၁၆ နှစအ်ေွေယ်နငှ့်် ကရလေးငယ် ၂ ဦေးအပါအဝင ် အသက ် ၃၅ နှစဝ်န်ေးကျင ် အမျ  ျုေးသမီေးတ ိုို့က ို 

မိုဒ မေ်းကျင့်် သတ်  တခ် ့်သည်။41 အငတ်ာနက်  တ်ရတာကခ်ံထာေးေသည့်် စစ်က ိုငေ်းတ ိုငေ်း၊ ပိုလ  

ပမ ျုွေ့နယ်ေှ  ရကျေးေွောမျာေးတွင်လည်ေး မရ ပေးန ိုငရ်တာ့်သည့်် အ ွာေးအ ိုမျာေးနှင့်် စ တ်ကျနမ်ာရေေး 

အာေးနည်ေးသည့်် အမျ  ျုေးသမီေးမျာေးက ိုလည်ေး စစ်သာေးမျာေးဝ ိုငေ်း ွ ွေ့မိုဒ မ်ေးကျင့််ကာ သတ်  တ်ပစ်ထာေးခ ့် 

သည့််   စ်စဥ်က ိုအင်တာဗျ ေးရ ပာကကာေးချက်အေ သ ေသည်။42  

စစ်တပ်သည် အာဏာသ မ်ေးပပီေးကတည်ေးက သတင်ေးအချကအ်လက် စီေးဆင်ေးမှုက ို   တ်ရတာကန် ိုင် 

ေန်အတွက ် ဆက်သယွ်ရေေး ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး၊ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေးက ို   တ်ရတာက် ခငေ်းသာမက 

စစ်ရေေးအေ အသာစေီးေေန ် ေည်ေွေယ်၍လည်ေး ရဒသဆ ိုငေ်ာ အငတ်ာနက်လ ိုငေ်း၊  ိုန်ေးလ ိုင်ေး  တ် 

ရတာကထ်ာေး ခင်ေးသည ် အေပ်သာေး ပည်သ မျာေးက ို ဦေးတည်တ ိုက်ခ ိုကသ်ည့်် နည်ေးလမ်ေးမျာေးထ မှ 

တစ်ခို  စသ်ည်။ စစ်အာဏာသ မ်ေးမှုရကကာင့်် အလံိုေးစံိုနီေးပါေး ပျက်စေီးရနရသာ ပညာရေေး၊ ကျန်ေးမာ 

ရေေးဝန်ရဆာင်မှုမျာေးနှင့်် အ ခာေးဆက်စပ်ရသာ အခငွ့််အရေေးမျာေး ဆံိုေးရံှုေးရနကကသည့််  ပညသ် မျာေး 

အ  ိုို့ အငတ်ာနက်  တ်ရတာကမ်ှုရကကာင့်် အနွ်လ ိုငေ်းပညာရေေးမျာေးအပါအဝင ် ကျန်ေးမာရေေးနှင့်် 

လ မှုွေ့စီေးပွာေးအတွက်ပါ သတင်ေးအချက်အလကမ်ျာေး လကလ်ှမေ်းမမီရတာ့်ဘ  အရ ခခံလ ူ့ေပ ိုင်ခငွ့််မျာေး 

အာေးလံိုေး ဆံိုေးရံှုေးနစ်နာလျက်ေှ သည်။  

 
39  န် ဲ့ထ ါမှာ ၁၄ နစ်ှသမ ်းကုိ စစ်ထကာငစ် တြ်သာ်းထတ  အဓမမကျင်ဲ့ပြ ်း မ ်းရှု ိ ွဲ့သတ်ဟု မိသာ်းစုဝငထ်တ ထဖြာ. (2022 April 12). 

RFA Burmese. https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161762709433128 
40 Ibid. 
41 မင််းကင််းတ င ်အမျိ ်းသမ ်း ၃ ဦ်းအာ်း စစ်ထကာငစ်  အဓမမဖြ ကျင်ဲ့ သတ်ဖဖတ်ဟု  တ်ုဖြန.် (2022 April 6). The Irrawady. 

https://www.facebook.com/121507374560090/posts/5555230781187695 
42အငတ်ာဗ  ိုးမ  ပခပာကကာိုးြ က်မ ာိုးအရ သ ရသည။်  

https://www.facebook.com/39218993127/posts/10161762709433128
https://www.facebook.com/121507374560090/posts/5555230781187695
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အခန ်း (၆) အကက ဖြ ချက မျာ်း 

● အ ပည် ပညဆ် ိုင်ော လ ူ့အခငွ့််အရေေး ရကကညာစာတမ်ေး အပ ိုဒ် (၁၉) အေ “လ တ ိုငေ်းတွင် 

လွတ်လပစ်ာွ ထင ်မင်ယ ဆန ိုငခ်ငွ့််နှင့်် လွတ်လပစ်ွာ ထိုတ်ရ ာ်ရ ပာဆ ိုခငွ့််ေှ သည။် အဆ ိုပါ 

အခငွ့််အရေေးမျာေး၌ အရနာှင့််အယကှ်မေှ ဘ  လွတ်လပစ်ာွထင ်မငယ် ဆန ိုငခ်ွင့်် ပါဝင် 

သည့််အ ပင ် န ိုင်ငံနယ်န မ တ်မျာေး  ခာေးနာေး ခငေ်းမေှ ဘ  သတင်ေးအချကအ်လက်မျာေးအာေး 

လွတ်လပ်စာွ ေှာရ ွ ဆည်ေးပ ေးန ိုငခ်ွင့််၊ လက်ခနံ ိုင်ခွင့််နှင့်် ရဝငှ  န်ို့ချခီငွ့််မျာေးလည်ေး ပါဝင် 

သည် ဟ သည့်် အဓ ပပါယ်အေ အငတ်ာနက်လွတ်လပ်ခွင့််သည်လညေ်း အရ ခခံလ ူ့ေပ ိုင်ခွင့်် 

တစ်ခို  စသ်ည့််အရလျာက် အငတ်ာနက်က ို အသံိုေး ပျု၍ သတင်ေးအချက်အလက ် ေယ / 

  န်ို့ချ ီခင်ေးသည် လ သာေးအရယာက်ချင်ေးစတီ ိုင်ေး၏ ရမွေးောပါ လွတ်လပခ်ငွ့််  စသ်  င့်် 

ကန်ို့သတ်ချ  ျုေးရ ာက ်ခင်ေးမျာေးက ို ေပတ်န်ို့ေမည။် 

● န ိုင်ငံတကာနှင့်် ရဒသဆ ိုင်ော က ညီရထာကပ်ံ့်သည့်် အ ွ ွေ့အစည်ေးမျာေးအရန  င့််လည်ေး 

အငတ်ာနက်  တရ်တာက်ခံထာေးေရသာ ရဒသမျာေးေှ   ပည်သ မျာေး၏ သတငေ်းအချက ်

အလက် ပံိုမနှ ်ေေ ှန ိုင်ရေေးနှင့်် လ ိုအပ်ရသာ အက အညီမျာေးအာေးရပေးေန် လယွ်က   မနဆ်န်စွာ 

က ညီန ိုငမ်ည့်် နည်ေးလမ်ေးမျာေးအာေး ပ ိုမ ိုအရလေးထာေး ရဆာင်ေွေက်သင့််သည်။ 

● တယ်လီကနွ်ေးကိုမပဏီမျာေးအရန  င့်် အငတ်ာနက်  တရ်တာက် ခငေ်းနှင့်် သံိုေးစွ သ   ပည်သ  

မျာေး၏ က ိုယ်ရေေးအချက်အလကမ်ျာေးက ို န ိုင်ငံတကာစံနှုန်ေးနှင့််အည ီ အထ ေး ရလေးစာေး 

လ ိုက်နာ ရဆာင်ေွေက်ေမည်။  

● အမျ ှိ ်းသာ်းညီညတွ်နရ်းအစှို်းရ (NUG) အနနပဖင်ဲ့ ပမနမ်ာနှိုင်ငံအတွင််းရှှိ တယ်လီကွန််း 

ကုမပဏမီျာ်းအာ်း နှိင်ငံတကာ လ ူ့အခငွဲ့်အနရ်းမျာ်း စံချ ှိနစ်ံနှုန််းမျာ်းနှင်ဲ့ နှိင်ငံတကာ 

စည််းမျဥ််းမျာ်းကှို နလ်းစာ်းလှိုက်နောရန ် အပြ သနဘာနဆာင်နသာ ဖှိအာ်းနြ်းမှုမျာ်း 

လုြန်ဆာငသ်ငဲ့်သည်။ 
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သိုတတသနနည ်းလမ ်း 

ဤသိုရတသန အစေီင်ခစံာသည် အကကမ်ေး က်စစ်တပ်မ ှ အာဏာသ မေ်းပပီေးရနာကပ် ိုင်ေး  

အငတ်ာနက်နှင့် ် ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး  တရ်တာကက်ာ န ိုင်ငံအတွငေ်းေ ှ ရဒသတချ  ျုွေ့တွင် သတင်ေးစေီးဆင်ေး 

မှုမျာေး   တရ်တာကရ်စခ ့်ပပီေး ရနာက်ကယွ်တငွ် လ ူ့အခငွ့််အရေေး ဆ ိုေးေွောေးစွာ ချ  ျုေးရ ာက်ရနမှုမျာေး 

အရကကာင်ေး ရဒသခံ ပည်သ မျာေး၏ ရ ပာကကာေးချက်မျာေးနှင့်် အနွ်လ ိုငေ်းသတင်ေးမီဒယီာ ၄၈ ခုမှ 

သတင်ေးမျာေးအာေး အရ ခခံ၍ မှတတ်မ်ေးတင်ရေေးသာေးထာေးရသာ စာတမ်ေးတစရ်စာင ်   စသ်ည်။ 

ဤသိုရတသနစာတမေ်းအာေးရေေးသာေးောတွင် အကကမ်ေး က်စစတ်ပမ် ှ အာဏာသ မ်ေးပပီေးရနာက် 

အငတ်ာနက်လ ိုငေ်းမျာေး   တ်ရတာက်ထာေးသည့်် ရဒသမျာေး  စ်ရသာ မရကွေးတ ိုင်ေးရဒသကကီေး 

အတွင်ေးေှ  ဂနို့်ရဂါပမ ျုွေ့မ ှရဒသခံ ၄ ဦေး၊ ကယာေး ပညန်ယ ်ဒီရမာဆ ိုပမ ျုွေ့မှ ရဒသခံ ၃ ဦေး၊ စစ်က ိုင်ေးတ ိုင်ေး 

ခင်ဦေးပမ ျုွေ့နယ်၊ ကနလ်းပမှိ ွေ့နယ်နှင့် ယင်ေးမာပင်မ ှ ရဒသခ ံ ၃ ဦေး၊ ကချင် ပည်နယ်  ာေးကနို့်နှင့်် 

ပ တာအ ိုမှ ရဒသခံ ၃ ဦေးနှငဲ့ ေှမ်ေး ပည်နယ်  ယ်ခံိုပမ ျုွေ့နယမ်ှ ရဒသခံ ၂ ဦေး စိုစိုရပါငေ်း ၁၅ အာေး 

ဆကသ်ွယရ်မေး မန်ေး၍ သတင်ေးအချက်အလကမ်ျာေးရကာကယ် ခ ့်သည်။ 

အထက်ရ ာ် ပပါရဒသမျာေးတွင် အကကမ်ေး က်စစရ်ကာင်စမီှ အငတ်ာနက်နှင့် ်  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးက ို 

အချ  န်ကာလကကာ မင့်စ်ွာ   တ်ရတာက်ထာေးရသာ်လည်ေး အချ  ျုွေ့ရသာရနောမျာေးတွင ် ေံ နေ်ံခါ 

အငတ်ာနက်နှင့် ်  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး  ပန်လညအ်သံိုေး ပျုန ိုင်ရကကာင်ေး သ ေှ ေသည။် သ ိုို့ရသာ်လည်ေး 

ဤသိုရတသနစာတမေ်းတွင ် ၎င်ေးရဒသမျာေးအာေး အငတ်ာနက်နှင့် ်  ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေး ကာလကကာေှည် 

  တ်ရတာက်ခံထာေးေရသာ နယ်ရ မမျာေးအ  စသ်တ်မှတက်ာ ရေေးသာေးထာေးသည။်  

သိုတတသန စိန တခေါ်ချက  

ယခိုသိုရတသနတွင ် သတင်ေးအချကအ်လက်မျာေး စိုရဆာင်ေးောတွင ် အငတ်ာနက်  တ်ရတာက်ခံ 

ထာေးေရသာ ရဒသခံမျာေးနှင့်် ဆက်သယွ်ရမေး မန်ေးမှု  ပျုလိုပ်ေ ခငေ်းသည် အဓ က စ နရ်ခေါ်ချက် 

  စ်သည်။ တ ိုက်ပွ မျာေး ပင်ေးထန်ကာ သွာေးလာေအလွန်ခကခ် ရသာ အချ  န်အခါ  စသ်ည့််အတွက် 

သတင်ေးအချက်အလကမ်ျာေးရကာကယ် ောတငွ် ရ ာ် ပပါ ရဒသမျာေးသ ိုို့ က ိုယ်တ ိုငသ်ွာေးရောက်၍ 

စံိုစမ်ေးရမေး မန်ေးမှုမျာေး  ပျုလိုပန် ိုင် ခငေ်း မေှ ခ ့်ပါ။ ရ မ ပငသ်တင်ေးအချက်အလက်မျာေး စိုရဆာင်ေးော 

တွင် လ ရတွွေ့အငတ်ာဗျ ေးတစ်ခိုသာ  ပျုလိုပ်န ိုင်ခ ့်ပပီေး  ပည်တွငေ်း ိုန်ေးလ ိုင်ေးမျာေးနှင့်် online platform 

မျာေးက ိုသာ အဓ ကထာေး အသံိုေး ပျု၍ အငတ်ာဗျ ေးမျာေး ပျုလိုပခ် ့်ပါသည။် အကကမ်ေး က်စစရ်ကာင်စီမှ 

ေည်ေွေယ်ချက်ေှ ေှ  အငတ်ာနက်  တ်ရတာကထ်ာေးရသာ နယ်ရ မမျာေး  စ်သည့််အတွက ် ရဒသခံ 

 ပညသ် မျာေးအာေး အနွ်လ ိုငေ်းရပေါ်မ ှ ဆက်သယွ်ရမေး မနေ်းောတငွ် မျာေးစွာရသာ စ နရ်ခေါ်မှုမျာေးအာေး 

ကကံျုရတွွေ့ခ ့်ေပါသည်။ ဥပမာအာေး  င့် ် သိုရတသနအစတငွ် အငတ်ာနက်  တရ်တာက်ခထံာေးေ 
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ရသာ  ပညန်ယ်မျာေးမှ ရဒသခံ ၃၀ ဦေးအာေး ဆကသ်ွယ်ရမေး မန်ေးေန ်ယာထာေးခ ့်ရသာလ်ည်ေး ၁၅ ဦေး 

မျှသာ ဆက်သယွ်န ိုငခ် ့် ခငေ်း၊ အငတ်ာဗျ ေးေန ် ချ  န်ေးဆ ိုထာေးရသာအချ  န်တငွ် ရဒသခံမျာေးဘက်မှ 

အငတ်ာနက်အခက်အခ ရကကာင့်် ရနာကေ်ကမ်ျာေးတွင ် ထပ်ခါထပ်ခါ ချ  န်ေးဆ ိုေ ခငေ်းမျာေးလည်ေး 

ေှ ခ ့်ပပီေး တချ  ျုွေ့မှာ လံိုေး၀အဆက်အသယွ်  ပတ်ရတာက်သွာေးခ ့် ခငေ်းမျာေး ေှ သည။်  ိုနေ်းလ ိုငေ်း 2G သာ 

မ သည့် ် ရနောမျာေးမှ ဆကသ်ွယေ်ရသာ ရဒသခံမျာေးအာေး အငတ်ာဗျ ေးရမေး မနေ်းောတွင ် Online 

Messaging Application မျာေးနှင့် ်  ိုန်ေးရ ပာရမေး မန်ေးေန ် မေသည့််အတွက ် ရမေးခွန်ေးလ ာအာေး 

ရဒသခမံျာေးထံသ ိုို့ ရပေးပ ိုို့၍ ၎င်ေးတ ိုို့ ပန်လည်ရပေးပ ိုို့လာရသာ အရ  လ ာမျာေးထ တငွ ်ရ  ဆ ိုရေေးသာေး 

ရပေးထာေးသည့်် အချက်အလက်မျာေးက ိုသာ လက်ခေံေှ ပပီေး ရနာကဆ်က်တွ  ရမေးခနွ်ေးမျာေး (follow-

up question) ဆက်လကရ်မေး မန်ေးမေ ခငေ်း၊ ထ ိုက ့်သ ိုို့ ဆက်သယွ်ရမေး မနေ်းေသည့််အတွက် 

quotation မျာေးယ ေန ်ခက်ခ  ခငေ်း အစေှ သည့် ်အခက်အခ မျာေး ကကံျုရတွွေ့ခ ့်ေပါသည်။ ပါဝငက် ညီ 

ရ  ဆ ိုသ မျာေးနှင့် ် ဆကသ်ွယ်ရမေး မန်ေးသည့်် သိုရတသီမျာေး၏ ဆ ိုင်ဘာလံိုခခံျုရေေးအတွက ် ဒဂီျစ် 

တယ်လံိုခခံျုရေေးဆ ိုင်ောက စစေပ်မျာေးအာေး နာေးလည်တတ်ကျွမ်ေးသ မျာေးနငှ့် ် မ တ ်ကအ် ွ ွေ့အစည်ေး 

အချ  ျုွေ့တ ိုို့  င့်် တ ိုင်ပင်ရဆွေးရနွေးမှုမျာေး ပျုလိုပခ် ့်ပပေီး စနစတ်ကျအသံိုေး ပျုမည့် ် နည်ေးလမ်ေးက ို ရသချာ 

စ စစ်ရေွေေးချယ်၍ အသံိုေး ပျုခ ့်သည။် ယခိုကာလသည် ရဒသခံ ပညသ် မျာေး၏ အသကအ်နတောယ်နငှ့်် 

ရဘေးကင်ေးလံိုခခံျုရေေးက ို ဦေးစာေးရပေးစဉ်ေးစာေးေမည်  စ်ရသာရကကာင့် ် ဤသိုရတသနစာတမေ်းအာေး 

ရေေးသာေး ပျုစိုောတွင ် ပါဝင်ရဆွေးရနေွးရ  ဆ ိုသ မျာေး၏ ပိုဂ္ ျုလ်ရေေးဆ ိုငေ်ာအချကအ်လက်မျာေးအာေး 

ရ ာ် ပမထာေး ခင်ေးမေှ ရပ။  

  

က မ ်းက ို်း 

၂၀၁၄ ခုနစှ် လ ဦ်းနရနှင်ဲ့ အှိမ်အနကကာင််းအရာ သန််းနခါင်စာရင််း၊ ခရှိုငန်ှင်ဲ့ ပမှိ ွေ့နယ်အလှိုက် 

ခန်ေ့မှန််းလ ဦ်းနရ စာရင််း (၂၀၁၄-၂၀၃၁). ၂၀၁၉ ဧပြီလ၊ ပြညသ် ူ့အင်အာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ အလုြ်သမာ်း၊ 

လ ဝင်မှုကကီ်းကကြ်နရ်းနငှ်ဲ့ ပြညသ် ူ့အင်အာ်းဝန်ကကီ်းဌာန၊ ရံု်းအမတှ် (၄၈)၊ နနပြည်နတာ။်  
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