
① နေထှိိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချင််းပြည မ်ီန ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမ်ှတမ်ရရှှိနှိိုငသ်ူမျြော်း（”အမမြဲတမ််းနေထှိိုငသ်ူ”မျြော်း）

နှိိုငင်ပံခြော်းတငွ ်နေထှိိုငန်ေစဥ ်နှိိုငင်ပံခြော်းသတံမေ ်နရ်းရြောဥ်ီးစီ်းဌြောေတငွ ်ဗီဇြောနလ ြောကြ်ါ။

※"အမမြဲတမ််းနေထှိိုငသ်ူ"မျြော်းနငှ  ်စြ်လျဥ််း၍ အနသ်းစှိတက်ှိို ဤနေရြောတငွ ်ကည ြ်ါ။

※"အမမြဲတမ််းနေထှိိုငသ်ူ (အသှိနြ်းပခင််းမရှှိ)" သှိို  မဟိုတ ်"အထ်ူးလှုြ်ရြှော်းမှုပြြုသူ(အသှိနြ်းပခင််းမရှှိ)"မျြော်းနငှ  ်စြ်လျဥ််း၍ အနသ်းစှိတက်ှိို ဤနေရြောတငွ ်ကည ြ်ါ။

② နေထှိိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချင််းပြည မ်ီန ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမ်ှတ ်ရရှှိနှိိုငသ်ူမျြော်း (ြညြောနတြ်ောသငန်ကျြောင််းသြော်း၊ ကျွမ််းကျငသ်ငတ်ေ််းသြော်း၊ ေည််းြညြော နငှ  ်လမူှုသှိြညြော၊ နှိိုငင်တံကြောနရ်းရြော စသည)် 

ဂျြေန်ှိိုငင်တံငွ ်အလယအ်လတန်ငှ  ်ကြောလရညှ ်ကြောနေထှိိုငသ်ူ (ြညြောနတြ်ောသငန်ကျြောင််းသြော်း၊ ကျွမ််းကျငသ်ငတ်ေ််းသြော်း စသည်) အနေပြင  ်နေထှိိုငန်ေသမူျြော်းမှြော ပြေလ်ညပ်ြညဝ်ငခ်ငွ ပ်ြင  ်ဂျြေမ်ှထကွခ်ြွော နေဆြဲတငွ ်

ကှိိုရှိိုေြောဗှိိုင််းရြ်စ်န ကြောင  ်ပြေလ်ညပ်ြညဝ်ငမ်ှု မလိုြ်နှိိုငဘ်ြဲ၊ နေထှိိုငခ်ငွ  ်ကြောလကှိို နကျြ်ောလေွသ်ွြော်းမြီ်း အသစ်တစ်ြေ ်နေထှိိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချင််း ပြည မ်ီန ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမ်ှတ ်နလ ြောကထ်ြော်းသူမျြော်းနငှ  ်

စြ်လျဥ််း၍ မူဝါဒအနေ ပြင  ်နလ ြောကလ် ြောနငှ  ်လကခ် ံနအဂျငစ်ီမှ နရ်းသြော်းထြော်းနသြော အန ကြောင််းပြစြောကှိိုသြော သံို်းသြ်စစ်နဆ်းြါမည။် ※အနသ်းစှိတက်ှိို ဤနေရြောတငွ်  ကည ြ်ါ။

③ "အဆင ပ်မင က်ျွမ််းကျငဝ်ေထ်မ််း အမှတစ်ဥ ်၂" အနေပြင  ်နေထှိိုငန်ေဆြဲသူမျြော်း

② နငှ  ်စြ်လျဥ််း၍ "အဆင ပ်မင က်ျွမ််းကျငဝ်ေထ်မ််း အမှတစ်ဥ ်၁" အနေပြင  ်ယခငလ်ှုြ်ရြှော်းမှုမျြော်းအလှိိုက ်ရနေထှိိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချင််း ပြည မ်ီန ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမ်ှတက်ှိို နလ ြောကထ်ြော်းြါ။ 

("အဆင ပ်မင က်ျွမ််းကျငဝ်ေထ်မ််း အမှတစ်ဥ ်၁" အတကွ ်ဗီဇြောကှိို လကခ်ရံရှှိနှိိုငမ်ညပ်ြစ်နသြ်ောလည််း ဂျြေန်ှိိုငင်သံှိို   ဝငန်ရြောကခ်ျှိေတ်ငွ ်ဂျြေန်ှိိုငင်ရံှှိ နလဆှိြ်၌ "အဆင ပ်မင က်ျွမ််းကျငဝ်ေထ်မ််း အမှတစ်ဥ ်၂" အပြစ် 

အသစ်တစ်ြေ ်နှိိုငင်သံှိို   ဝငန်ရြောကရ်ေ ်လိုြ်နဆြောငသ်င သ်ည ်မျြော်းကှိို လိုြ်နဆြောငန်ှိိုငမ်ည။်)

ပြေလ်ညပ်ြညဝ်ငခ်ငွ  ်(ယြောယပီြေလ်ညပ်ြညဝ်ငခ်ငွ ြ်ါဝငသ်ည)်ပြင  ်ဂျြေမ်ှထကွခ်ြွောနေဆြဲသူမျြော်းမှြော မထကွခ်ြွောမီ နေထှိိုငခ်ငွ က်ြောလနပြြောင််းလြဲမှုခငွ ပ်ြြုရေန်လ ြောကလ် ြော သှိို  မဟိုတ ်အမမြဲတမ််းနေထှိိုငခ်ငွ န်လ ြောကလ် ြောကှိို 
နလ ြောကထ်ြော်းမြီ်း ကှိိုရှိိုေြောဗှိိုင််းရြ်စ်န ကြောင  ်ပြေလ်ညပ်ြညဝ်ငမ်ှု မလိုြ်နှိိုငြ်ါက ဂျြေန်ှိိုငင်တံငွရ်ှှိနေနသြောမှိသြော်းစို သှိို  မဟိုတ ်လကခ်နံသြော နအဂျငစ်ီမှ ဝေထ်မ််းက သကဆ်ှိိုငရ်ြောခငွ ပ်ြြုချကမ်ျြော်းနငှ  ်စြ်လျဥ််း၍ 
နေထှိိုငခ်ငွ က်တပ်ြြော်း၏ ကှိိုယစ်ြော်းလယှလ်ကခ်လံ ြောကှိို အသှိအမှတပ်ြြုြါက ဂျြေမ်ှထကွခ်ြွောနေဆြဲသူမျြော်းမှြော ပြေလ်ညပ်ြညဝ်ငခ်ငွ ပ်ြင  ်ပြညဝ်ငခ်ငွ န်လ ြောကလ် ြောတငန်ှိိုငသ်ည။်

ဂျြေန်ှိိုငင်သံှိို  လြောနရြောကရ်ေ် စီစဥ်ထြော်းနသြော သမူျြော်းအတကွ် ကှိိုငတ်ယွန်ပြရှင််းမှု
လူဝငမ်ှုကကီ်း ကြ်နရ်းနငှ ် နေထှိိုငမ်ှုစီမံခေ်  ခွြဲနရ်းဌြောေ

① နေထှိိုငခ်ငွ  အ်ရည်အချင််း ပြည မီ်န ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမှ်တ ်ရရှှိထြော်းသမူျြော်း
ြံိုမေှမ်ြှော ၃လအ ကြောထှိ သကတ်မ််းရှှိနသြော်လည််း ခခင််းချကအ်နေပြင  ်နအြောကြ်ါအတှိိုင််း ကှိိုငတ်ယွန်ပြရှင််းြါမည။်

○ ၂၀၂၀ခိုနစှ ်ဇေေ်ဝါရီလ ၁ရကန်ေ  မ ှ၂၀၂၂ခိုနစှ ်ဧမြီလ ၃၀ရကန်ေ  အထှိတငွ ်ပြြုလိုြ်ခြဲ နသြော နေထှိိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချင််းပြည မ်နီ ကြောင််း နထြောကခ်ခံျက ်လကမ်တှအ်ြော်း ၂၀၂၂ခိုနစှ ်နအြောကတ်ှိိုဘြောလ ၃၁ရကန်ေ  အထှိ
တရြော်းဝငလ်ကမ်တှအ်ပြစ ်သတမ်တှန်ြ်းမည။်

○ ၂၀၂၂ခိုနစှ ်နမလ ၁ရကန်ေ  မ ှ၂၀၂၂ခိုနစှ ်ဇူလှိိုငလ် ၃၁ရကန်ေ   အထှိတငွ ်ပြြုလိုြ်ခြဲ နသြော နေထှိိုငခ်ငွ အ်ရညအ်ချင််းပြည မ်နီ ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမ်တှအ်ြော်း ပြြုလိုြ်ခြဲ သည န်ေ  မစှ၍ ၆လ ကြော
တရြော်းဝငလ်ကမ်တှအ်ပြစ ်သတမ်တှန်ြ်းမည။်

* ၂၀၂၃ခိုနစှ ်ဇေေ်ဝါရီလ ၃၁ ရကန်ေ  အထှိ ပြြုလိုြ်ခြဲ နသြော နေထှိိုငခ်ငွ် အရညအ်ချင််းပြည မ်နီ ကြောင််း လကမ်တှရ်ြဲ   နလ ြောကလ် ြောမျြော်းအနေပြင်  ယခငန်လ ြောကလ် ြောမစှမြီ်း အနပြြောင််းအလြဲမရှှိြါက စည််းကမ််းချကမ်ျြော်းအရ 

နလ ြောကထ်ြော်းသသူည ်(၁) ယခငက် ထိုတန်ြ်းခြဲ နသြော နေထှိိုငခ်ငွ် အရညအ်ချင််းပြည မ်နီ ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမ်တှ ်(မရူင််း (သှိို  ) မှိတတ ူ) နငှ  ်(၂) လကခ်နံအဂျငစ်မီ ှနရ်းသြော်းထြော်းနသြော အန ကြောင််းပြစြော စသညတ်ှိို  ပြင်  

တငသ်ငွ််းြါက စည််းမျဉ်းအတှိိုင််း အပမေထ်ိုတန်ြ်းြါမည။် အနသ်းစှိတက်ှိို ဤနေရြောတငွ်  ကည် ြါ။

② နေထှိိုငခ်ငွ အ်ရည်အချင််း ပြည မီ်န ကြောင််း နထြောကခ်ခံျကလ်ကမှ်တ ်ရရှှိရေ်နလ ြောကထ်ြော်းသမူျြော်း

လကရ်ှှိတငွ ်နလ ြောကထ်ြော်းဆြဲပြစန်သြော ကှိစစရြ်မျြော်းနငှ စ်ြ်လျဥ််း၍ လှုြ်ရှြော်းမှုစတငခ်ျှိေက်ှိို နပြြောင််းလြဲြါက မဝူါဒအနေပြင  ်လကခ်နံအဂျငစ်မီ ှနရ်းသြော်းထြော်းနသြော အန ကြောင််းပြစြောကှိိုသြော သံို်းသြ်စစန်ဆ်းြါမည။်

၁ နေထှိိုငခွ်င အ်ရညအ်ချင််း ပြည မီ်န ကြောင််း နထြောကခံ်ချကလ်ကမှ်တ် ရရှှိထြော်းသမူျြော်း သှိို  မဟိုတ် နေထှိိုငခွ်င အ်ရညအ်ချင််းပြည မီ်န ကြောင််း နထြောကခံ်ချကလ်ကမှ်တရ်ရှှိရေ် နလ ြောကထ်ြော်းသမူျြော်း

၂ နေထှိိုငခွ်င န်လ ြောကထ်ြော်းစဥအ်တငွ််း ပြေ်လညပ်ြညဝ်ငခွ်င ပ်ြင ် ဂျြေ်မှထကွခွ်ြောသြွော်းသမူျြော်း

၃ ပြေ်လညပ်ြညဝ်ငခွ်င ပ်ြင ် ဂျြေ်မှထကွခွ်ြောနေဆတဲငွ် ပြေ်လညပ်ြညဝ်ငခွ်င က်ြောလကှိို နကျြော်လေ်ွသြွော်းနသြော သမူျြော်းအတကွ်

၂၀၂၀ခိုနစ်ှ ဇွေလ် ၂၆ ရက်

(၂၀၂၂ခိုနစ်ှ နအြောက်တှိိုဘြောလ ၇ ရက် တွငမ်ွမ််းမံသည်)

[မှတခ်ျက]် ဤလိုြ်နဆြောငမ်ှုသည ်၂၀၂၂ ခိုနစှ် နအြောကတ်ှိိုဘြောလ ၁၁ ရက် သှိို  မဟိုတ ်ပြီ်းနေြောကတ်ငွ ်တငသ်ငွ််းသည  ်နလ ြောကလ်မြောမျြော်းနငှ  ်သကဆ်ှိိုငပ်ခင််းမရှှိြ  

[မှတခ်ျက]် ဤလိုြ်နဆြောငမ်ှုသည ်၂၀၂၃ ခိုနစှ် ဧပြီလ ၃၀ ရကန်ေ   အထှိသြော ရရှှိနှိိုငြ် သည ် *အနသ်းစှိတအ်တကွ ်လင် ခ် တစ်ခိုချင််းစီကှိို  ကည ြ်  

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf
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