
်မနးမာသတငး့လႊာ  
 ်မနးမာႏိုငးငဵမြတလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့သဵု့သပးမႈ      

A L T E R N A T I V E   A S E A N   N E T W O R K   O N   B U R M A 
c a m p a i g n s ,  a d v o c a c y  &  c a p a c i t y - b u i l d i n g  f o r  h u m a n  r i g h t s  &  d e m o c r a c y  

အမြတးစဥး ှ ွွ                                                                                         ဿွှ၂ ခုု ဧ်ပီလ 

 
P  O  B O X  2 9 6 ,   L A R D P R A O  P O S T  O F F I C E ,   B A N G K O K  1 0 3 1 0 ,   T H A I L A N D 
TEL ▼ 081 850 9008 ▼ [6681] 850 9008  EMAIL ▼ publications@altsean.org  WEB ▼ www.altsean.org 

 

 ကုိ့ကနး႔ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကး 
တစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) အေပ၍ထုိ့စစးမ္ာ့အာ့ 
အစို့ရတပးမ္ာ့မြ တတိယေ်မာကးဆကးတုိကးလအ်ဖစး ဆကး 
လကး်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈ တခ္ိနးတညး့တျငးပငး ကခ္ငး၇ ရြမး့ႏြငးံ 
ကရငး်ပညးနယးမ္ာ့၉ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KIA)၇ 
တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေမ်ာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ကရငး 
အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KNLA) တုိ႔ႏြငးံတိုကးပျဲမ္ာ့ 
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈    

 ရခိုငး်ပညးနယးႏြငးံခ္ငး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံရခိုငး 
တပးမေတားတပးမ္ာ့အၾကာ့ တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ အစို့ရ 
တပးသာ့မ္ာ့က အရပးသာ့မ္ာ့ အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အာ့ 
က္ဴ့လျနးခဲံၾကကာ ရခုိငး်ပညးနယးတျငး ရျာတရျာအာ့မီ့ရႈိ႕ခဲံၾက 
သညး၈  

 UN မြစို့ရိမးပူပနးေၾကာငး့ ထပးကာထပးကာေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ 
ရခိုငး်ပညးနယး လဝက အရာရြိမ္ာ့သညး ရုိဟငးဂ္ာအမ္ာ့စုထဵမြ 
ယာယီမြတးပဵုတငး ၀ွွွွွ အာ့သိမး့ယူခဲံၾကသညး၈  

 ေန်ပညးေတားမြ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့ ေ်ခာကးပျငးံဆုိငး 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲသညး အ်ပီ့သတးရလာဒး မထျကးႏိုငးခဲံပါ၈  

 လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ႏြငးံမ္ဳိ့ပျာ့်ခငး့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ထိနး့ခ္ဳပး 
ထာ့ေသာ လူဦ့ေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့ကုိ အမ္ဳိ့သာ့လႊတး 
ေတားမြ အတညး်ပဳလုိကးသညး၈  

 အစို့ရက ်ငိမး့ခ္ မး့စျာဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အတျကး လူႏြစးဦ့အာ့တရာ့ 
စျဲဆုိခဲံကာအ်ခာ့ေ်ခာကးဦ့အာ ့အပစးဒါဏးခ္မြတးခဲံသညး၈  

 ကျာလမးလမးပူမြ အာဆီယမးထိပးသီ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမတုိငးမြီတျငး မၾကဵဳ 
ဘူ့ေသာလုပးရပးတခုအ်ဖစး ်မနးမာႏိုးငးငဵမြ ကျဲ် ပာ့မႈမ္ာ့အာ  ့သညး့ 
မခဵႏိုငးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာမႈအေပ၍ အေရ့ယူလုပးေဆာငးပါရနး 
ယခငးအာဆီယမးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က လကးရြိအာဆီယမးေခါငး့ 
ေဆာငးမ္ာ့အာ့ လူသိရြငးၾကာ့ပနးၾကာ့စာ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈  

 အာဆီယမး၌မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒအာ့ ကနး႔သတးပါရနးေတာငး့ 
ဆုိမႈမ္ာ့သညး ကျာလမးလမးပူ်မို႕ အာဆီယမးလူထုဖိုရမးမြ 
အာဆီယမးဥပေဒ်ပဳသူမ္ာ့၇ မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့ႏြ ငး ံ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ စိတးဝငးစာ့မႈမ္ာ့ 
ရရြိလာခဲံသညး၈  

 ေဒသခဵမ္ာ့မြဆနး႔က္ငးေနသညးံၾကာ့ထမဲြ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာထိခိုကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးလာေစႏိုငးသညးဟု ေမြ္ားမြနး့ 
ထာ့သညးံ မျနး်ပညးနယးမြ ှဿ၅ွ မဂၐါဝပး ေက္ာကးမီ့ေသျ့ သုဵ့လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုတညးေဆာကးရနးကိစၥကုိ 
အစို့ရမြအတညး်ပဳလုိကးသညး၈  

 
ဤသတငး့လႊာတျငး 

ပငးမသတငး  ့

ဿ  ကုိ့ကနး႔တျငးတုိကးပျဲမ္ာ့ဆကး်ဖစး 
ဿ  ခ္ငး့ႏြငးံရခုိငးတုိကးပျဲမ္ာ့ 
၀  ကခ္ငး၇ရြမး့၇ကရငးတိုကးပျဲမ္ာ့ 
်မနးမာႏိုးငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့ 
၁  ယာယီမြတးပဵုတငးမ္ာ့သိမး့ဆညး့ 
၂  ေ်ခာကးပျငးံဆုိငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ 
၂  ေရျ့ ေကာကးပျဲမတုိငးခငး NLD မြသတိၾကီ့ၾကီ့ထာ့ 
၂  လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ 
လူ႔အချငးံအေရ့ 
၃  ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ႏြငးံေထာငးခ္မႈမ္ာ့ 
၄  အက္ဥး့သာ့ေကားမတီ်ပငးဆငးဖျဲ႔စညး့ 
၄  သတငး့အခ္ကးအလကးလျတးလပးချငးံ 
အုိ့အိမးမြဖယးရြာ့မႈမ္ာ့ 
၄  ကျ္နး်ပဳခဵရေသာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အာ့ 
ကယးတငး 

၅ ်မနးမာေရႊ႔႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့ပစးမြတးထာ့ခဵရ 

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ 
၅  အာဆီယမးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ပနး 
ၾကာ့မႈ 
၆  မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒေဝဖနးခဵရ  
စီ့ပျာ့ေရ့ 
၆  ၾကီ့မာ့ေသာစျမး့အငးစီမဵကိနး့အသစးမ္ာ့ 
ှွ  လုိေငျ် ပမႈ၇ေငျေဖာငး့ပျမႈတကးလာဟု IMF ၇ WB 
တုိ႔ ေ်ပာၾကာ့ 
ှွ  အ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈမ္ာ့ 
ှှ ်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့ 
ှှ  အစီရငးခဵစာမ္ာ  ့
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ပငးမသတငး  ့

 
ကုိ့ကနး႔ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငးတုိကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ ့ 
 
ဧ်ပီလတျငး ရြမး့်ပညးနယး ကုိ့ကနး႔ကုိးယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငံးရေဒသ  ေလာကးကုိငး်မိဳ႕နယး၉ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ 
ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) အၾကာ့တုိကးပျဲမ္ာ့သညး တတိယေ်မာကးလအ်ဖစးဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံ 
သညး၈  
 
 ဧ်ပီ ၂ - တမခ ှှ၇ ၀၀ ႏြငးံ ၃၃ တုိ႔မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ၅ - အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ှ၀ - အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ဿ၀ - တမခ ၀၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာ အစို့ရတပးမ္ာ့မြ ဓါတုလကးနကးမ္ာ့ 

ကုိ လကးနကးၾကီ့က္ညးမ္ာ့အ်ဖစးအသုဵ့်ပဳခဲံ်ပီ့ ထုိသုိ႔အသုဵ့်ပဳခဲံေသာေၾကာငးံ စစးသာ့မ္ာ့မအီမသာ်ဖစး်ခငး့၇ အနး 
်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေစခဲံသညးဟု MNDAA တပးမ္ာ့ကေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ၃ - အစို့ရတပးမ္ာ့က MNDAA မ္ာ့အာ့ တုိကးခိုကးခဲံၾကသညး၈  
 
ရြမး့်ပညးနယးကုိ့ကနး႔ကုိးယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ တုိကးပျဲ မ္ာ့သညး ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကးမြစ၊ လူ ၄၅ွွွ ဦ့အာ့ 
အို့မဲံအိမးမဲံ်ဖစးေစခဲံပါသညးဟု WFP က ဧ်ပီလ ၄ ရကးေန႔တျငး ခနး႔မြနး့ေ်ပာဆုိလုိကးသညး၈  
 

ခ္ငး့ႏြငးံရခုိငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငးလကးနကးကုိငးတုိကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ ့
 
ေဖေဖားဝါရီလကတညး့က ရြမး့်ပညးနယးတျငး ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) ႏြငးံအတူ 
တုိကးပျဲမ္ာ့တုိကးခိုကး်ပီ့ေနာကး ် ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငးပါဝငးႏုိငးေစရနးအတျကး အစို့ရအာ့ဖိအာ့ေပ့ႏိုငးရနးၾကိဳ့ 
ပမး့သညးံအေန်ဖငးံ ရခုိငးတပးမေတားသညး ဧ်ပီလ၉ရခုိငး်ပညးနယးႏြငးံခ္ငး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံတုိကးပျဲမ္ာ့ 
ဆငးႏႊခဲဲံသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ှွ - ခ္ငး့်ပညးနယးပလကးဝ်မိဳ႕နယး်ပိဳငးဇိုရျာတျငး ခလရ ဿ၅၆ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံရခိုငးတပးမေတားတပးမ္ာ့တုိကးပျဲ 

်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ှ၄ - ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား်မိဳ႕နယးရြိ သီ့်ခာ့ေနရာငါ့ခုတုိ႔တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံရခိုငးတပးမေတားတပးမ္ာ့ 

တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ဿ၁ - ခ္ငး့်ပညးနယးပလကးဝ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညးအမညးမသိတုိငး့ရ ငး့သာ့လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႔တခု 

မြတပးမ္ာ့ႏြငးံ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံ်ပီ့ စစးသာ့သုဵ့ဦ့ကုိဖမး့ဆီ့ခဲံကာ လကးနကးခယဲမး့မ္ာ့သိမး့ဆညး့ခဲံသညး၈  
 
တုိကးပျဲမ္ာ့အတျငး့ အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ရခုိငး်ပညးနယးႏြငးံခ္ငး့်ပညးနယးတုိ႔တျငး အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈ်ဖစး 
ရပးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိ က္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈  ထိို႔အ်ပငး ဧ်ပီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား်မိဳ႕နယးမြ 
တပးမ္ာ့သညး ထုိေဒသအတျငး့သုိ႔ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့ မဝငးေရာကးႏုိငးရနး ၀ ရကးတာမြ္ 
တာ့ဆီ့ထာ့ခဲံၾကသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ှ၆ - ခ္ငး့်ပညးနယးပလကးဝ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး အိမးမ္ာ့ကုိဝငးေရာကးစီ့နငး့ကာ ရခုိငးအရပးသာ့ ၂ 

ဦ့အာ့ ရခုိငးတပးမေတားႏြငးံအဆကးအသျယးရြိသညးဟူေသာ စျပးစျဲခ္ကး်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဲံၾကသညး၈  
 ဧ်ပီ ဿဿ - ရခိုငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား်မိဳ႕နယးေအာငးလဵေခ္ာငး့ရျာကုိ အစို့ရတပးမ္ာ့မြမီ့တငးရႈိ႕ခဲံ်ပီ့ လူ ၁ွွ အာ့ 

အို့မဲံအိမးမဲံ်ဖစးသျာ့ေစခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  
 ဧ်ပီ ဿ၀ - ရခိုငး်ပညးနယးမငး့်ပာ့်မိဳ႕နယးမြ ေက္ာငး့ဆရာတဦ့အာ့ ရခိုငးတပးမေတားႏြငးံအဆကးအသျယးရြိသညးဟူ 

ေသာစျပးစျဲခ္ကး်ဖငးံ အစို့ရတပးမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့်ပီ့ စစးေၾကာေရ့ဝငးခဲံၾကသညး၈  
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ဧ်ပီလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ရခိုငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ (ANP) မြေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလုိကး်ပီ့ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး့မြဖမး့ 
ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ အကာအကျယးေပ့ရနးႏြငးံ အ်မနးဆုဵ့်ပနးလ ႊတးေပ့ပါရနး အစို့ရအာ့ 
ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈  
 
ကခ္ငး၇ရြမး့ႏြငးံကရငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့မြတုိကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကးတုိကးခိကုးကာအရပးသာ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ 
ကုိဆကးလကး်ပဳလုပး 
 
ကခ္ငး၇ရြမး့ႏြငးံကရငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KIA)၇ တေအာငး့အမ္ဳိ့ 
သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KNLA) တုိ႔ႏြငးံတိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစး 
ပျာ့ခဲံၾကသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ၂ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေကာငး့်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှှ မြတပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၾက 

သညး၈ 
 ဧ်ပီ ၂ - ရြမး့်ပညးနယးေက္ာကးမဲ် မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ၄ - ရြမး့်ပညးနယးေက္ာကးမဲ် မိဳ႕နယးတျငး ထမခ ၄၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၆၅၄ မြတပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ 

်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ှှ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတးခဲံကာ KIA တပးရငး့ ၀၃ မြ 

တပးမ္ာ့ႏြငးံတုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 ဧ်ပီ ှ၄ - ရြမး့်ပညးနယးနမးံခမး့်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့ေသာ ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA 

တပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈ 
 ဧ်ပီ ှ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၁ဿ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၃ မြတပးမ္ာ့တုိကးပျဲ် ဖစး 

ပျာ့ခဲံၾကသညး၈  
 ဧ်ပီ ဿွ - ကရငး်ပညးနယးသဵေတာငး်မိဳ႕နယးတျငး ခလရ ၂၅၆ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KNLA တပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၾက 

သညး၈ 
 ဧ်ပီ ဿွ - ကခ္ငး်ပညးနယးတႏိုငး့်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှ၁ မြတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၾက 

သညး၈ 
 ဧ်ပီ ဿ၄ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ှွှ မြတပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၾက 

သညး၈ 
 ဧ်ပီ ဿ၅ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ှွှ မြတပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၾက 

သညး၈ 
 ဧ်ပီ ဿ၅ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၂ွ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၀၅ မြတပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစး 

ပျာ့ခဲံၾကသညး၈  
 

အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငးႏြငံးရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငးလညး့ အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့ က္ဴ့လျနးခဲံ 
ၾကသညး၈ 
 
 ဧ်ပီ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေကာငး့်မိဳ႕နယးတျငး ှ၃ ႏြစးအရျယးလူငယးတဦ့ ေ်မ်မြဳ ပးမိုငး့ေပါကးကျဲမႈေၾကာငးံ ေသဆုဵ့ခဲံ 

သညး၈  
 ဧ်ပီ ှ၄ - ရြမး့်ပညးနယးလျယးလငး်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၂ှ၀ မြအစို့ရတပးသာ့မ္ာ့က ှ၁ ႏြစးအရျယး မိနး့ကေလ့တဦ့ကုိ 

အဓမၼ်ပဳက္ငးံရနး ၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညး၈ မိဘမ္ာ့မြ ဧ်ပီ ဿဿ ရကးေန႔တျငးထုိကိစၥအာ့ အမႈဖျငးံႏုိငးရနးၾကိဳ့စာ့သညးံအခါ အစို့ရ 
အရာရြိမ္ာ့သညး ။တုိ႔၌တုိငးၾကာ့မႈကုိ လကးခဵရနး်ငငး့ဆုိခဲံၾကသညး၈ 

 ဧ်ပီ ဿွ - ကခ္ငး်ပညးနယးတႏိုငး့်မိဳ႕နယးတျငး KIA တပးမ္ာ့ႏြငးံအစို့ရတပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့စဥးအတျငး့ အစို့ရတပး 
မ္ာ့က အနီ့အနာ့တျငးပုနး့ေအာငး့ေနေသာ အရပးသာ့မုဆုိ့တဦ့အာ့ပစးသတးခဲံၾကသညး၈  
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 ဧ်ပီ ဿ၀ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးမုနး့ကုိ့တျငး ခမရ ၂ွှ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က အသကး ၃ွ အရျယးအဖို့အိုတဦ့ 
အာ့ ပစးခတးသတး်ဖတးခဲံၾကသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ၂ - ရြမး့်ပညးနယးသိႏီၵ်မိဳ႕နယးနမးဂ္ာရကးရျာတျငး ကခ္ငးလူငယးတဦ့အာ့ အစို့ရတပးမ္ာမြ ပစးခတးခဲံသ်ဖငးံ ဒါဏး 
ရာရရြိခဲံသညး၈  

 
အ်ခာ့ပ႗ိပက၏ႏြငးံဆကးစပးေသာသတငး့မ္ာ့တျငးေအာကးပါအတုိငး့ေတျ႔ရသညး၈ 
 
 ဧ်ပီ ဿ - ပီကငး့တျငး်ပဳလုပးေသာ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဝမးယီႏြငးံေတျ႔ဆုဵမႈတျငး ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငး 

လျငးက လူငါ့ဦ့ေသဆုဵ့ေစခဲံေသာ မတးလ ှ၀ ရကးေန႔က တရုတးနယးစပးအာ့တပးမေတားမြဗဵု့ၾကတုိဲကးခိုကးခဲံမႈအ 
တျကး တရာ့ဝငးေတာငး့ပနးခဲံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ဧ်ပီလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငးပီကငး့၉ တရုတးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူက ်မနးမာႏိုငးငဵဘကးမြလကးနကးၾကီ့မ္ာ့ တရုတးႏုိငးငဵတျငး့သုိ႔ထပးမဵက္ေရာကးလာေၾကာငး့ႏြငးံ 
ေနာကးထပး ထုိသုိ႔က္ေရာကးေပါကးကျဲမႈမ္ာ့မ်ဖစးေစရနး တာ့ဆီ့ေပ့ပါရနး အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈  

 ဧ်ပီ ှ၁ - ဂ္ပနးႏိုငးငဵတုိက္ဳိ်မိဳ႕တျငး ဂ္ပနးဝနးၾကီ့ခ္ဳပးရြငးဇိုအာေဘ့သညး အစို့ရသမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံေတျ႔ 
ဆုဵကာ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့ အကူအညီေပ့ရနးကတိေပ့ခဲံ်ပီ့ ပ႗ိပက၏ဒါဏးခဵရေသာ ေဒသမ္ာ့ 
တျငး ဘဝရပးတညးေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး အကူအညီယနး့ ှွ ဘီလီယမး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၅၀.၂ သနး့) ပဵံပို့ 
ေပ့သျာ့မညးဆုိေသာ ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၌ကတိကုိ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈  

 ဧ်ပဿီှ-်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအေမရိကနးသဵအမတးဒရဲကးမစးရြယး Derek Mitchell သညး 
ခ္ငး့်ပညးနယးသုိ႔ပထမဆုဵ့အၾကိမး အ်ဖစးသျာ့ေရာကးခဲံကာ ခ္ငး့်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံတညး်ငိမးေရ့ေကားမ တီဝငးမ္ာ့၇ 
ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့၇ ေဒသဆုိငးရာအရာရြိမ္ာ့တုိ႔်ဖငးံ ေတ႔ျဆုဵခဲံသညး၈  

 ဧ်ပိ ဿ၄ - စေတာံဟုမး့အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သုေတသနအငးစတီက္ဴ႕ Stockholm International Peace 
Research Institute မြ သတငး့အခ္ကးအလကးအေထာကးအထာ့တေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ။က ်မနးမာႏိုငး ငဵ၇ပါကစၥ 
တနး၇ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးတုိ႔သညး တရုတးႏုိငးငဵမြစစးလကးနကးအမ္ာ့ဆုဵ့ဝယးယူသူ ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငးပါဝငး်ပီ့ စစးအသုဵ့စရိတးကုိ 
ႏိုငးငဵဝငးေငျ GDP ၌ ၁% ထကးပိုမိုသုဵ့စျဲေသာ ႏိုငးငဵ ဿွ တျငး်မနးမာႏိုငးငဵလညး့ပါဝငးေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈  

 
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ  ့

 
UN မြစို့ရိမးပူပနးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ေသားလညး့အစို့ရကရခုိငး်ပညးနယးတျငး့ယာယီမြတးပဵုတငး ၀ွွွွ  ွေက္ားကုိသိမး့ 
ဆညး့ 
 
ဧ်ပီလတျငး ရခိုငး်ပညးနယးမြ လဝက အရာရြိမ္ာ့သညး သကးတမး့ကုနးကဒး်ပာ့မ္ာ့အာ့်ပနးလညးအပးႏြဵရနး ေနာကးဆုဵ့ရကး 
်ဖစးသညးံ ေမ ၀ှ မတုိငးမြီတျငး ယာယီမြတးပဵုတငး ေ ထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာကုိသိမး့ယူခဲံၾကသညး၈ သမၼတဦ့သိနး့စိနး၌ 
ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကးေန႔က ယာယီမြတးပဵုတငးအာ့လုဵ့အာ့ ်ပနးလညးဖ္ကးသိမး့ရနးအမိနး႔ႏြငးံအညီ ဧ်ပီလ ၀ ရကးေန႔ 
တျငး အဖျဲ႔ဝငး ၆ ဦ့ပါဝငးေသာ “ယာယီမြတးပဵုတငးကဒးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာဥပေဒ၇စညး့မ္ဥး့၇စညး့ကမး့၇လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 
်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့အတျကး အၾကဵေပ့ေကားမတီ ” ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈ ဧ်ပီလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အရာရြိမ္ာ့က ကဒးေပါငး့ 
၀ွွွွွ ကုိသိမး့ယူခဲံ်ပီ့်ဖစး်ပီ့ ထုတးေပ့ထာ့ခဲံေသာကဒး ၃၃ွွွွ လုဵ့ကုိ ေမလကုနးတျငး်ပနးလညးသိမး့ဆညး့ႏုိငးရနး 
ေမြ္ားလငးံထာ့သညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
်ပညးနယးတျငး့မြ ယာ ယီမြတးပဵုတငးကဒးကုိငးေဆာငးသူ ၅၀% ေက္ားတုိ႔အာ့ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးထာ့ပါသညး၈ 
ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာပငး ထုိယာယီမြတးပဵုတငးကဒးမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ်ပညးသူ႔ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ရရြိႏုိငးေစရနးအတျကး 
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့မြ အသုဵ့်ပဳခဲံၾက်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ထုိကဒးမ္ာ့အာ့သိမး့ဆညး့ လုိကး်ခငး့သညး ကဒးကုိငးေဆာငးသူမ္ာ့မြ 
ေမလတျငး်ပဳလုပးရနးစီစဥးထာ့ေသာ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့အတျကး လူထုဆႏၵခဵယူပျဲတျငး မေဲပ့ချငးံအပါအ 
ဝငး အချငးံအေရ့အခ္ဳိ႔ကုိ်ငငး့ပယး်ခငး့ခဵရမညး်ဖစးကာ စိတးထငးသလုိက္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံအဖမး့ဆီ့ခဵရမႈမ္ာ့ႏြငးံႏြငးထုတးခဵရ 
်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးလာႏိုငးသညးံ ၾကီ့မာ့ေသာအႏၱာရာယးမ္ာ့လညး့ ။တုိ႔အေပ၍သုိ႔က္ေရာကးလာႏုိငးပါသညး၈ [ဿွှ၂ခု ေဖ 
ေဖားဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညးံပါ၈] 
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ဧ်ပီလ ဿ၁ ရကးေန႔က နယူ့ေယာကးတျငး်ပဳလုပးေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔ အစညး့အေဝ့၉ 
UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးဘနးကီမျနး့က ယာယီမြတးပဵုတငးကဒးကုိငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့၌ အဆငးံကုိပဵုမြနးထိနး့ညြိ 
ေပ့သညးံလုပးေဆာငးမႈမရြိ်ခငး့အေပ၍ သူ၌စို့ရိမးပူပနးမႈအာ့်ပနးလညးထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့လုိကး်ပီ့ ဿွှ၂ အေထျေထျ 
ေရျ့ ေကာကးပျဲမတုိငးခငးတျငး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌ႏုိငးငဵသာ့်ပဳမႈကိစၥကုိ ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ပါရနး အ စို့ရအာ့ေတာငး့ဆုိလိုကး 
သညး၈ ယခုႏြစးေစာေစာပိုငး့က ်မနးမာႏိုးးငးငဵဆုိငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့ကလညး့ 
ထုိကိစၥအေပ၍စို့ရိမးပူပနးမႈအာ့ တရာ့ဝငးထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံေသ့သညး၈ [ဿွှ၂ခုမတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငး 
ၾကညံးပါ၈] 
  
ရြညးၾကာစျာေစာငးံဆုိငး့ခဲံရေသာေခ်ာကးပျငးံဆိုငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲအက္ုဳိ့ရြိစျာအ်ပီ့မသတးႏိုငး 
 
ဧ်ပီလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရြညးၾကာစျာေစာငးံဆိုငး့ခဲံၾကရေသာ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ 
ေ်ခာကးပျငးံဆိုငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲကုိ ေန်ပညးေတားတျငးက္ငး့ပခဲံပါသညး၈ ေ်ခာကးပျငးံမြာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ ဦ့သိ နး့စိနး၇၇ 
တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငး၇ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတး 
ေတားဥက၎ဌဦ့ခငးေအာငး်မငးံႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့ကုိယးစာ့လြယးအ်ဖစး ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီဥက၎ဌေဒါကးတာေအ့ 
ေမာငးတုိ႔်ဖစးပါသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား က အစညး့အေဝ့ကုိႏုိဝငးဘာလတျငး်ပဳလုပးရနး တရာ့ဝငးအဆုိ်ပဳခဲံေသား 
လညး့ သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ယခငးက ထုိအဆုိကုိ်ငငး့ပယးထာ့ခဲံသညး၈ [ဿွှ၁ခုႏုိဝငးဘာလ၇ ဿွှ၂ခုဇနးနဝါရီလ်မနးမာ 
သတငး့လႊာ မ္ာ့တျငးၾကညံးံပါ၈] 
 
NLD ၌ ဦ့သိနး့စိနးႏြငး-ံ ေရျ့ ေကာကးပျဲအေပ၍သတိေပ့်ခငး့  
 
ဧ်ပီလတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး စာနယးဇငး့မ္ာ့အာ့စကာ့ေ်ပာၾကာ့စဥး၉ အစို့ရအာ့ေဝဖနးမႈႏြငးံ ေရျ့ ေကာကး  
ပျဲဆုိငးရာကတိကဝတးမ္ာ့အေပ၍ သတိေ ပ့မႈတုိ႔ကုိ ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ ဧ်ပီလ ၀ ရကးေန႔တျငး အငးတာဗ္ဴ့ 
တခုအတျငး့၉ ေဒ၍စုက သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ရုိ့ သာ့မႈမရြိပါဟုေ်ပာၾကာ့လုိကး်ပီ့ 
NLD မြ ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့ ေကာကးပျဲအာ့သပိတးေမြာကးႏုိငးေ်ခကုိ ပစးပယးသျာ့မညးမဟုတးပါဟု ်ငငး့ဆုိေ်ပာၾကာ့ 
လုိကးသညး၈ ဧ်ပီလ ၆ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား၉်ပဳလုပးေသာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတခု၉ ေဒ၍စုက ်ပဳလုပးရနးစီစဥး 
ထာ့ေသာ ေ်ခာကးပျငးံဆုိငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲကုိ ၾကိဳဆုိလုိကး်ပီ့ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအာ့်ပငးဆငးရနးအတျကး လုိအပးမႈ 
ကုိအေလ့ထာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ NLD ၌ေရျ့ ေကာကးပျဲအာ့သပိတးေမြာကးႏုိငးမႈကုိ ပစးပယးရနးထပးမဵ်ငငး့ဆုိခဲံသညး၈  
 
လႊတးေတား ှ ဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ဆကးလကး်ပဳလုပး - လူဦ့ေရထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမးအ့တညး်ပ  ဳ
 
ဧ်ပီလတျငး လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ကုိ ဆကးလကးက္ငး့ပခဲံသညး၈ အေရ့ၾကီ့ေသာ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့မြာ 
ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ၀ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက ရြမး့၇ကခ္ငး၇ကရငးတို႔အပါအဝငး အၾကီ့ဆုဵ့တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့အာ့ ကုိယးစာ့်ပဳ 

သညးံ ေနာကးထပးအဖျဲ႔ဝငး  ၅ ဦ့ကုိ သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ အစို့ရေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငးသုိ႔ ခနး႔အပးခဲံမႈအာ့အတညး်ပဳ 
ေပ့ခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ၃ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက လူဦ့ေရထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဥပေဒၾကမး့ကုိ အတညး်ပဳေပ့ခဲံကာ ထုိဥပေဒၾကမး့သညး “အ 
မ္ဳိ့ဘာသာသာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့” (မ္ဳိ့ေစာငးံ) ဥပေဒမ္ာ့၌ အစိ တးအပိုငး့တခု်ဖစးပါသညး၈ ထုိဥပေဒ 
က လူမႈ -စီ့ပျာ့ညႊနး့ကိနး့မ္ာ့ေပ၍တျငးမူတညးကာ ေဒသမ္ာ့အာ့အစို့ရမြ သတးမြတးပဵုစဵ်ပဳသျာ့ႏိုငးရနး ချငးံ်ပဳသျာ့မညး 
်ဖစးကာ ။တျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး ကုိယးဝနးေဆာငးခ္ိနးမ္ာ့အၾကာ့တျငး ၀၃ လေစာငးံၾကရမညး်ဖစးပါသညး၈ သတး 
မြတးပဵုစဵ်ပဳရမညးံ စဵသတးမြ တးခ္ကးမ္ာ့၇ ဥပေဒအသကးသျငး့်ခငး့ႏြငးံဥပေဒအာ့ခ္ဳိ့ေဖာကးသူမ္ာ့ကုိအပစးေပ့အေရ့ယူ  
်ခငး့စသညးတုိ႔ကုိ အေသ့စိတးမသတးမြတးရေသ့ပါ၈ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ Amnesty 
International၇ လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတား မ္ာ့ Physicians for Human Rights စသညးံအဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး 
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အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး် ပနးလုိကးကာ ထုိဥပေဒၾကမး့ကုိရႈတး ခ္လုိကး်ပီ့ ထုိဥပေဒသညး 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကုိ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာေစကာ သာ့ဖျာ့မိခငးက္နး့မာေရ့ကုိေနာကး်ပနးဆျဲနိမးံက္သျာ့ 
ေစရနးကုိယးစာ့်ပဳေနပါသညးဟု သတိေပ့လုိကးပါသညး၈ 

 ဧ်ပီ ၄ - မတးလ ဿ၃ ရကးေန႔က အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ ။တုိ႔၌ပဵုစဵ်ဖငးံ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးသညးံ 
ဥပေဒၾကမး့အာ့ အတညး်ပဳ ်ပီ့ေနာကး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက လညး့ ဥ ပေဒၾကမး့တခုကုိအတညး်ပဳခဲံသညး၈ [ဿွှ၂ 
ခုမတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ဥပေဒၾကမး့ႏြစးခုစလုဵ့တုိ႔တျငး လျတးလပးေ သာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့ကုိ 
လျတးလျတးလပးလပးဖျဲ႔စညး့်ခငး့၇ ငါ့ႏြစးအတျငး့ အမ္ဳိ့သာ့ဘတးဂ္ကးမြ ပညာေရ့အတျကး ဿွ% သုဵ့စျဲရနးကတိကဝတး 
စသညးတုိ႔အပါအဝငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ေတာငး့ဆုိခ္ကးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိ ကုိငးတျယးထညးံသျငး့ရနးပ္ကးကျကးခဲံ 
သညး၈  

 
လူ႔အချငးံအေရ  ့

 
အစို့ရက်ငိမး့ခမ္း့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ဖမး့ဆီ့အပစးေပ့မႈမ္ာ့ကုိဆကးလကး်ပဳလုပး 
 
ဧ်ပီလတျငး အစို့ရသညး ်မနးမာႏုိငးငဵအႏြဵ႔၉ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ဖမး့ဆီ့အပစးေပ့မႈ 
မ္ာ့ကုိဆကးလကး်ပဳလုပးေနခဲံသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ှ - ရနးကုနး်မိဳ႕ဗဟနး့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေဒ၍ေနားအဵု့လြႏြငးံကုိသနး့ေဆျတုိ႔အာ့ ဿွှ၁ခုႏိုဝငးဘာလက စစးကုိငး့ 

တုိငး့ လကးပဵေတာငး့ (မဵုရျာ) ေၾက့နီမိုငး့အာ့ ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံသညးံအတျကး ် ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစီတနး့လြညးံ 
လယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ အရေထာငးဒါဏးေလ့လ ခ္မြတးခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ - ရနးကုနး်မိဳ႕ဗဟနး့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေဒ၍ေနားအဵု့လြအာ့ ဿွှ၁ခုစကးတငးဘာလ ဿ၆ ရကးက ႏုိငးငဵေရ့အ 
က္ဥး့သာ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး ေတာငး့ဆုိဆႏၵ်ပခဲံေသာေၾကာငးံ  ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစီတနး့လြညးံ 
လယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ အရေထာငးဒါဏးေလ့လ ခ္မြတးခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ - ပခဲူ့တုိငး့၇်ပညး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေရြ ႕ေနဦ့ေအ့်မငးံႏြငးံတကးၾကျလႈပးရြာ့သူကုိမ္ဳိ့သူထျတးတုိ႔အာ့ ေက္ာငး့ 
သာ့သမဂၐအေဆာကးအအဵု်ပနးလညးေဆာကးလုပးရနးကိစၥအာ့ ဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးခဲံသညးံအတျကး ် ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ 
ႏြငးံစီတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ အရေထာငးဒါဏးေလ့လ ခ္မြတးခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ၅ - ရနးကုနး်မိဳ႕ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က တကးၾကျလႈပးရြာ့သူကုိေဝ ဠဳအာ့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ 
၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံ ေထာငးဒါဏး ှ ႏြစးခ္မြတးခဲံသညး၈ ကုိေဝဠဳအာ့တရာ့စျဲဆုိခဲံမႈသညး ဿွှ၁ခုဒီဇငးဘာလက ရနးကုနး်မိဳ႕ 
ေတားခနး့မအနီ့တျငး ေ်မယာသိမး့ဆညး့ခဵရမႈအေပ၍ ထုိငးသပိတး်ပဳလုပး်ပီ့ စိနးေခ၍ဆႏၵ်ပခဲံသ ညးံ မိေခ္ာငး့ကနးရပး 
ကျကးမြ ေ်မယာအချငးံအေရ့ကာကျယးသူမ္ာ့အာ့ ေထာကးခဵခဲံ်ခငး့ႏြငးံဆကးစပးပါသညး၈  

 ဧ်ပီ ၅ - ရနးကုနး်မိဳ႕ကမာရျတး်မိဳ႕နယးမြရမဲ္ာ့က ဗမာႏုိငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပးအဖျဲ႔ဝငး မပိုပိုအာ့ 
ဖမး့ဆီ့ကာ ရနးကုနး၉်ပဳလုပးခဲံေသာ မတးလ ှွ ရကးပခဲူ့တုိငး့လကးပဵတနး့အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံ်ခငး့အေပ၍ ဆနး႔က္ငး  
ဆႏၵ်ပခဲံမႈတျငးပါဝငးခဲံသညးံအတျကး ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ပုဒးမ ှ၁၀၇ှ၁၂၇ှ၁၄၇၂ွ၂ (ခ) တုိ႔်ဖငးံ တရာ့စျဲဆုိခဲံ 
သညး၈  

 ဧ်ပီ ှ၁ - ရနးကုနး်မိဳ႕သုဵ့ချ် မိဳ႕နယးမြရမဲ္ာ့က ပနး့ခ္ီဆရာကုိစနး့ေ ဇားေထျ့ ကုိ ႏြစးသစးတျငးအစို့ရအာ့ကဵဆုိ့မ္ာ့က္ 
ေရာကးပါေစ ဟုဆႏၵ်ပဳ်ပီ့ သူ၌ေနအိမးအ်ပငးတျငး သေကၤတတခုစိုကးထူခဲံသညးံအတျကး ဖမး့ဆီ့ခဲံၾကသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ၀ - မႏၱေလ့တုိငး့ေအာငးေ်မသာဇဵ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ဒီမိုကေရစီစဥးဆကးမ်ပတးလႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႔ (MDCF) အဖျဲ႔ 
ဝငး ကုိသိနး့ေအာငး်မငးံအာ့ အလုပးၾကမး့ႏြငးံေထာငးဒါဏး  ၃ လခ္မြတးခဲံသညး၈ သူ႔အာ့ ဿွှ၁ခုေအာကးတုိဘာလက 
ကုိေအာငးေက္ားႏုိငး ေခ၍ ကုိပါၾကီ့ကုိ စစးတပးမြသတး်ဖတးခဲံ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ ကနး႔ ကျကးဆႏၵ်ပခဲံမႈအတျကး ်ငိမး့ခ္မး့ 
စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစီတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ အရ တရာ့စျဲဆုိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈  
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အစို့ရ၌ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေရ့ရာေကားမတီအာ့်ပငးဆငးဖျဲ႔စညး့ရနးတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကတုိကးတျနး့ 
 
ဧ်ပီလ ဿွ ရကးေန႔၇ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့လညး့်ဖစး၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အာ့စတငးတညး 
ေထာငးသူမ္ာ့ထမဲြ တဦ့လညး့်ဖစးသူ ဦ့ဝငး့တငးကျယးလျနး်ခငး့ ှ ႏြစး်ပညးံမတုိငးခငးညတျငး အဖျဲ႔ အစညး့ ဿ၀ ခုတုိ႔က 
ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေရ့ရာေကားမတီကုိ်ပငးဆငးဖျဲ႔စညး့ပါရနး ေတာငး့ဆုိလုိကး 
သညး၈ ထုိေကားမတီကုိအစို့ရမြ ဇနးနဝါရီလကဖျဲ႔စညး့ခဲံ်ခငး့်ဖစးကာ ယခငးက္နးရြိႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့စီစစးေရ့ေကားမတီ 
ေနရာတျငးအစာ့ထုိ့ခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ အစို့ရအာ့ေဝဖနးေသာ (အာ့မရေသာ) အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့ဖယးထုတးဖျဲ႔စညး့ထာ့်ခငး့်ဖစး 
ပါသညး၈ ထုိေၾက်ငာခ္ကး၌ အၾကဵ်ပဳထာ့ခ္ကး ှွ ခ္ကးမြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  
  
 သူတုိ႔၌လူ႔အချငးံအေရ့အတျကး ်ငိမး့ခ္မး့စျာလုပးေဆာငးၾကသညးံအတျကး ေထာငးခ္ခဵထာ့ရေသာ အက္ဥး့ သာ့မ္ာ့၌ 

အမႈမ္ာ့ကုိ်ပနးလညးသုဵ့သပးပါရနးႏြငးံလႊတးေပ့ပါရနး၈ 
 ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး အသုဵ့်ပဳေသာဥပေဒမ္ာ့ကုိ်ပနးလညးသုဵ့သပးရနးႏြငးံ ထုိ 

ဥပေဒမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ ်ပငးဆငး သုိ႔မဟုတး ဖ္ကးသိမး့ရနး၈  
 ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံသူတုိ႔၌မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးလုပးေဆာငးေပ့်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ေပ့်ခငး့၇ ်ပနး 

လညးထူေထာငးေရ့လုပးေပ့်ခငး့ႏြငးံအ်ခာ့အကူအညီမ္ာ့ပဵံပို့ေပ့်ခငး့တို႔်ပဳုလုပးပါရနး၈  
 ်ပငးပမြေစာငးံၾကပးၾကညံးရႈ႕မႈကုိေသခ္ာစျာချငးံ်ပဳေပ့ရနး၇ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈအတျကးယႏၱ ရာ့မ္ာ့ကုိ်ပဳလုပးေပ့ရနးႏြငးံ 

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ သူတုိ႔၌မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ ကာ  ေကားမတီ၌ လုပးငနး့ 
အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ ပိုမိုတို့တကး ဖျဵ႔်ဖိဳ့လာေအာငးလုပးေဆာငးေပ့ပါရနး၈ 

  
သတငး့အခ္ကးအလကးလျတးလပးချငးံကနး႔သတးခဵေနရဆဟုဲစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ေကားမတီ
မြေ်ပာၾကာ  ့
 
ဧ်ပီလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ေကားမတီ  (CPJ) ၌ စာနယးဇငး့လျတးလပး 
ချငးံအာ့ေစာငးံၾကညံးေသာ ႏိုငးငဵတကာအညႊနး့က ။တုိ႔၌ႏြစးစဥး ကမၻာံဆငးဆာအ်ဖတးဆုဵ့ ှွ ႏိုငးငဵစာရငး့တျငး ်မနးမာ 
ႏုိငးငဵအာ့ အဆငးံ ၆ သတးမြတးခဲံသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး မီဒီယာမ္ာ့အာ့ဆငးဆာ်ဖတးမႈကုိအဆုဵ့သတးခဲံေသားလညး့ 
ဿွှ၁ခုမတးလတျငး အတညး်ပဳခဲံေသာ ပဵုႏြိပးထုတးေဝေရ့ဥပေဒသညး ဘာသာေရ့အာ့ေစားကာ့ေသာ သတငး့မ္ာ့ 
ကုိပိတးပငးၿပီ့တရာ့ဥပေဒစို့မို့ ေရ့ကုိအာ့နညး့ယုတးေလ္ာံေ စကာ (သုိ႔မဟုတး) တုိငး့ရငး့သာ့စညး့လုဵ့ညီညႊတးေရ့ကုိ 
်ခိမး့ေ်ခာကးေစသညးဟု CPJ ကေတျ႔ရြိေဖား်ပခဲံသညး၈ ှ၆ဿ၀တရာ့ဝငးလြ္ဴိ႕ဝြကးအကးဥပေဒကဲံသုိ႔ေသာ ႏိုငးငဵေတားလုဵ်ခဵဳ 
ေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံဥပေဒမ္ာ့အာ့ စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့ကုိ်ခိမး့ေ်ခာကးေထာငးခ္ရနးအသုဵ့်ပဳေန်ပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကုိငးမ္ာ့ႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ့ကုိ သတငး့ယူ် ခငး့မြလညး့ စာနယးဇငး့သတငး့သမာ့မ္ာ့ကုိ ပဵုမြနးပိတးပငးထာ့သညးဟု 
လညး့ CPJ ကေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈ 
 
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရခ်ငး့မ္ာ  ့

 
ကျ္နး်ပဳခဵရေသာ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့ ဿ၂၄ ဦ့ကယးတငးခဵရ - အငးဒိုနီ့ရြာ့ငါ့ဖမး့ကုမၼဏီမြခ္ဳိ့ေဖာကးသုဵ့စျဲမႈကုိဝနးခဵ 
 
ငါ့ဖမး့လုပးငနး့တျငး ကျ္ နးလုပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစးဖမး့ဆီ့ထာ့ေသာေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့အာ့ အသုဵ့ခ္ခဲံမႈအေပ၍ မတးလ ဿ၂ ရကး 
ကေအပီ AP သတငး့ဌာန၌ စဵုစမး့ေဖားထုတးသတငး့တငး်ပမႈပါလာ်ပီ့ေနာကးတျငး [ဿွှ၂ခုမတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ 
တျငးၾကညံးပါ၈] ဘနးဂ္ီနာကျ္နး့မြ အငးဒိုနီ့ရြာ့အရာရြိမ္ာ့က ငါ့ဖမး့ေလြမ္ာ့ေပ၍တျငး ကျ္နးလုပး သာ့မ္ာ့အ်ဖစးအသုဵ့ခ္ခဵေန 
ရေသာ ်မနးမာလူမ္ဳိ့ ဿ၂၄ ဦ့အာ့ ကယးတငးခဲံသညး၈ ဧ်ပီလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အငးဒိုနီ့ရြာ့ငါ့ဖမး့ကုမၼဏီ Pusaka 
Benjina Resources (PBR) ၌ လုပးငနး့ပိုငး့ဆုိငးရာအၾကီ့အက ဲဟာမနးဝါမာတီႏို Herman Wir Martino က ကုမၼဏီ 
အေန်ဖငးံ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့ အာ့ ်ပငး့ထနးလျနး့ေသာ၇ လူသာ့မဆနးေသာဆကးဆဵမႈမ္ာ့်ပဳခဲံေသာေၾကာငးံ 
PBR လုပးငနး့ချငးံအတျငး့၉ ်မနးမာလုပးသာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ေသဆုဵ့ခဲံရသညးကုိ ဝနးခဵပါေသားလညး့ ကျ္နး်ပဳသညးဆုိေသာ 
စျပးစျဲခ္ကးကုိမူ ်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈  
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်ပညးပအာဏာပိုးငးမ္ာ့က်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့၇ကေလ့မ္ာ့ကုိပစးမြတးထာ့ 
 
ဧ်ပီလတျငး ဘဂၤလာ့ေဒံရြး၇မေလ့ရြာ့ႏြငးံထိုငး့ႏိုးငးငဵတုိ႔မြ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး သူတုိ႔၌ကေလ့မ္ာ့အပါအဝငး ်မနးမာေရႊ႕ 
ေ်ပာငး့မ္ာ့အေပ၍ ပစးမြတးထာ့ခဲံသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ၁ - ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယး်ခာ့ေစာငးံတပး (BGB) က စစးတေကာငး့အနီ့မြ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵတျငး့သုိ႔ဝငးေရာကးရနး 

ၾကိဳ့ပမး့ေနၾကေသာ ရိုဟငးဂ္ာ ၀၆ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့၊်ပနးေမာငး့ထုတးခဲံၾက်ပီ့ အ်ခာ့ ၅ ေယာကးကုိမူေထာငးသုိ႔ပို႔ခဲံၾက 
သညး၈  

 ဧ်ပီ ၁ - ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြရမဲ္ာ့က ဧ်ပီလ ဿ ရကးေန႔ကနတး်မစးကုိ်ဖတး်ပီ့ စစးတေကာငး့သုိ႔ဝငးေရာကးလာသူ လူကုနး 
ကူ့ခဵရသညးံ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့ ၅ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ှွ - မေလ့ရြာ့လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ကီဒါံ၇ ဆူဂိုငး့ပစာတျငး ်ပဳလုပးေသာစီ့နငး့မႈတခုအတျငး့ 
ကေလ့ ၁၄ ဦ့အပါအဝငး အေထာကးအထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့ ှ၄၀ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ှ၄ - မေဲဆာကးနယးစပးမြ ထိုငး့အာဏာပိုးငးမ္ာ့ သညး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့မိသာ့စုဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့စျာတုိ႔ကုိ ်မနးမာႏုိငး  
ငဵသုိ႔်ပနးပို႔ခဲံသညး၈ အာဏာပိုငးမ္ာ့က အစပိုငး့တျငး ေရႊ႕ေ်ပာငး့မိသာ့စုမ္ာ့အာ့ သူတုိ႔၌ကေလ့မ္ာ့ကုိ မြတးပဵုတငးႏုိငး 
ရနးအတျကး မေဲဆာကးသုိ႔ေခ၍ေဆာငးလာရမညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿွ - ပီနနးမြ မေလ့ရြာ့ရမဲ္ာ့သညး ဧ်ပီလ ၅ ရကးကတညး့က သစးသာ့ေလြငယးေလ့ထတဲျငး က္ပးသိပးေနေအာငး 
စီ့ကာ ်မနးမာႏုိငး ငဵမြထျကးချာလာေသာ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ ဟု ယုဵၾကညးရသညးံ အေထာကးအထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ 
ေ်ပာငး့ ၄၅ ဦ့အာ့ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ၆ - ထုိးငး့ရမဲ္ာ့သညး ကကးခ္နာဘူရီခရိုငး၇ ေမာငးေဒသမြထရပးကာ့ေနာကးထတဲျငးေတျ႔ရြိရေသာ အမ္ဳိ့သမီ့ ၆ ဦ့ 
အပါအဝငး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့ ဿ၃ ဦ့တုိ႔အာ့ ဖမး့ဆီ့်ပီ့ႏိုငးငဵ်ပနးပို႔ခဲံသညး၈  

 

ႏုိငးငဵတကာဆကးဆဵေရ  ့

 
အာဆီယမးေခါငး့ေဆာငးေဟာငး့မ္ာ့က်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍အေရ့ယူရနးတိုကးတျနး ့
 
ဧ်ပီလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး အာဆီယမးေခါငး့ေဆာငးေဟာငး့မ္ာ့သညး ေ ရြ့ကမလုပးခဲံဘူ့ေသာလႈပးရြာ့မႈတခု်ဖစးသညးံ 
အာဆီယမးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထဵလူသိရြငးၾကာ့စာပို႔်ခငး့ကုိ ဿ၃ ၾကိမးေ်မာကးအာဆီယမးထိပးသီိ့အစညး့အေဝ့မတုိငးခငး 
တျငး ်ပဳလုပးခဲံကာ ထုိစာတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵမြဘာသာေရ့ႏြငးံတုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာ သညး့မခဵႏုိငးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့ 
သညး ႏိုငး ငဵ၌်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့လုပးငနး့စဥးကုိအာ့နညး့ယုတးေလ္ာံ်ပီ့ ေဒသတျငး့လူအဖျဲ႔အစညး့အေဆာကးအအဵုကုိ 
ထိခိုကးေစႏိုငးသညးဟု ။တုိ႔၌စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကုိေဖား်ပထာ့သညး၈ ယခငးမေလ့ရြာ့ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးအဗ ၺဒူလာဟာမကးဘာ 
ဒါဝီ၇ ယခငးအာဆီယမးအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးဆူရငး့ပစးဆူဝမး၇ မေလ့ရြာ့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့ဆဒးဟာမစးအယးလးဘာ၇ 
ထုိငး့ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့ကဆစးပိုငးရို်မာတုိ႔လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ေသာထိုစာက အာဆီယမးႏုိငးငဵမ္ာ့အပါအဝငး 
အာ့လုဵ့သေဘာတူခ္မြတးထာ့ေသာ သကးဆုိငးသညးံ UN အေထျေထျညီလာခဵႏြငးံ UN လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီတို႔မြ ဆုဵ့ 
်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားလာေစရနးအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံတကးၾကျစျာလုပးေဆာငးပါရနး အာဆီယမးအာ့ 
ေတာငး့ဆုိလိုကးသညး၈  
 
ဧ်ပီလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့အနီဖအာမနးက ရိုဟငးဂ္ာကိစၥအာ့ ်ပညးတျငး့ေရ့ဟုမယူဆႏုိငး 
ေတာံေၾကာငး့ႏြငးံ အာဆီယမးမြကုိငးတုိငးလုပးေဆာငးသငးံ်ပီဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစးအတျငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵက 
အာဆီယမးဥက၎ဌလုပးေဆာငးေနစဥးတျငး ေန်ပညးေတားအစညး့အေဝ့မ္ာ့၉ အာဆီယမးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာ 
ပ႗ိပက၏်မငးံတကးလာ်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ ေ်ပာဆုိ်ခငး့မြပိတးဆို႔ခဵထာ့ၾကရသညး၈ 
[ဿွှ၁ခုဇနးနဝါရီလ၇ ဿွှ၁ခုေမလ ်မနးမာသတငး့လႊာ မ္ာ့တျငးၾကညံးပါ၈] 
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အာဆီယမး၌မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒေဝဖနးခဵရ 
 
ဿ၃ ၾကိမးေ်မာကးအာဆီယမးထိပးသီ့အစညး့အေဝ့မတိုငးခငး ဧ်ပီလ ဿဿ မြ ဿ၁ အထိတျငး အာဆီယမးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့ကျနး 
ဖရငးံ/အာဆီယမးလူထုဖိုရမးကုိ ကျာလမးလမးပူ်မိဳ႕တျငး က္ငး့ပခဲံသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ရိုဟငးဂ္ာ်ပႆနာ၇ ်မငးံတကးလာ 
ေသာလကးနကးကုိငးပ႗ိပက၏၇ ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့အ  
အေပ၍ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲမႈမ္ာ့ကုိ ထုိပျဲတျငးမီ့ေမာငး့ထုိ့်ပၾကသညး၈ ထုိပျဲ၌ပထမေန႔တျငး လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးအာဆီ 
ယမးလႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ (APHR) မြ “်မနးမာႏုိငးငဵမြရိုဟငးဂ္ာ်ပႆနာႏြငးံရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးမႈအႏၱရာယး  - 
အာဆီယမး၌စိနးေခ၍မႈတခုႏြငးံအေရ့ယူလုပးေဆာငးရနးေတာငး့ဆုိ်ခငး့” အမညးရြိ အစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ 
ထုိအစီရငးခဵစာက ်မနးမာႏုိငးငဵမြရိုဟငးဂ္ာ်ပႆနာအာ့ အာဆီယမး်ပႆနာတခု အ်ဖစးေၾက်ငာလုိကး်ပီ့ ႏုိငးငဵတျငး့၉ မျတး 
စလငးဆနး႔က္ငးေရ့လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ေနာကးထပး်မငးံတကးလာေနမႈကုိ ကာကျယးတာ့ဆီ့ရနးအတျကး လုပး 
ေဆာငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးပါရနး အာဆီယမးႏုိငးငဵမ္ာ့အာ့ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  
 
ထုိ႔အ်ပငး မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တုိ႔က ACSC/APF ပျဲတျငး အာဆီယမး၌မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒကုိ ေဝ 
ဖနးလုိကး်ပီ့ ။ကုိကနး႔သတးေပ့ရနးေတာငး့ဆုိလိုကးသညး၈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 ဧ်ပ ီ ဿဿ - ACSC/APF သုိ႔ေ်ပာၾကာ့ေသာ အမြာစကာ့ထတဲျငး မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့ဆဒးဟာမစး 

အယးလးဘာက အာဆီယမး၌မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒကုိ်ပနးလညးသုဵ့သပးရမညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ်ပႆနာတခု၌်ပငး့ထနး 
ေသာသကးေရာကးမႈမ္ာ့သညး ႏုိငးငဵနယးနမိတးမ္ာ့ကုိေက္ားလျနးလာေသာအခါ သုိ႔မဟုတး ။်ပႆနာသညး ဆုိ့ဝါ့ 
ေသာႏုိငးငဵတကာ ရာဇဝတးမႈမ္ာ့ႏြငးံဆကးစပးပတးသကးလာေသာအခါ သုိ႔မဟုတး သညး့မခဵႏုိငးမႈမ္ာ့ကုိ်မငးံတကးလာ 
ေစေသာအခါမ္ဳိ့တျငး်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

 ဧ်ပ ီဿ၀ - မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵ၇ ဆီလနးေဂါ်ပညးနယးဝနးၾကီ့ခ္ဳပးမိုဟာမကးအကးဇးမငးသညး  APF တျငးအမြာစကာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
ကာ ေဒသတျငး့၉လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ပိုမိုဆို့ဝါ့လာ်ခငး့အတျကး အဖျဲ႔၌မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒကုိ “ရိုဟငးဂ္ာ 
မ္ာ့အာ့စနစးတက္ေမာငး့ထုတး်ခငး့” အာ့ဥပမာေပ့၊ ေဝဖနးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ 

 ဧ်ပ ီ ဿ၁ - သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးတခုတျငး APHR ဥက၎ဌခ္ာ့လးစနးတီယာဂိုက ရိုဟငးဂ္ာ်ပႆနာကုိ အာဆီယမးက 
ဖဵု့ကျယးေပ့ထာ့မညးဆုိပါက “သျာ့မရြိေသာက္ာ့အ်ဖစး” အာဆီယမးအာ့အရုပးဆုိ့ေစေသာ အခ္ိနးကာလႏြစးမ္ာ့ကုိ 
အတညး်ပဳေပ့လုိကးသလုိ်ဖစးသျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ အလျနးတရာဆုိ့ဝါ့စျာလူ႔အချငးံ 
အေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵေတားမြအေထာကးအကူေပ့ထာ့သညးံ မ္ဳိ့်ဖဳတးသတး်ဖတးေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ 
ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့်ခငး့မြ ေရြာငးရြာ့ရနးအတျကး အာဆီယမး၌မစျကးဖကးေရ့မူဝါဒကုိ အသုဵ့မ်ပဳႏုိငးေတာံပါဟု 
သူကသတိေပ့ေ်ပာၾကာ့လုိကး သညး၈  

 
စီ့ပျာ့ေရ  ့

 
အစို့ရမြေက္ာကးမီ့ေသျ့ ၇ဓါတးေငျ႔စီမဵကိနး့အၾကီ့မ္ာ့အာ့ချငးံ်ပဳေပ ့
 
ဧ်ပီလတျငး အစို့ရသညး ဿွှ၁ခုဧ်ပီလက အဆုိ်ပဳထာ့ေသာ မျနး်ပညးနယးေရ့်မိဳ႕နယးမြ ၾကီ့မာ့ေသာေက္ာကးမီ့ေသျ့  
သုဵ့ဓါတးအာ့ေပ့စီမဵကိနး့ႏြငံးပတးသကး်ပီ့ ေရြ႕ဆကးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈ ဿွှ၁ခုဧ်ပီလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ထုိငး့ေဆာကး 
လုပးေရ့ကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ တုိက္ဳိ-ထုိငး့ သညး စီမဵကိနး့ေနရာတျငး ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံကာ ထုိ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငး ေဒသခဵမ္ာ့က သဘာဝပတးဝနး့က္ငး၇ လူမႈေရ့ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အေပ၍ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပ 
ကာ စီမဵကိနး့အာ့သူတုိ႔ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးမညး်ဖစးေၾကာငး့  ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ဧ်ပီလ ၆ ရကးေန႔တျငး 
အစို့ရသညး ှဿ၅ွ မဂၐါဝပးရြိ ေက္ာကးမီ့ေသျ့ သုဵ့ဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုအတျကး တုိက္ဳိ-ထုိငး့ ကုမၼဏီႏြငးံနာ့လညးမႈစာခႊ္နး 
ကုိလကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံၾကသညး၈ တုိက္ဳိ-ထုိငး့ကုမၼဏီက ေဆာကးလုပးေရ့စာခ္ဳပးမြာ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၀ ဘီလီယမး 
ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့ခဲံသညး၈  
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ထုိ႔အ်ပငး ဧ်ပီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး  စကၤာပူမြ United Overseas ဘဏးက ရနးကုနးမဂၤလာဒဵု်မိဳ႕နယးတျငး ဓါတးေငျ႔သုဵ့ ဓါတး 
အာ့ေပ့စကးရဵုတညးေဆာကးေရ့အာ့ ေငျေၾက့ေထာကးပံံဵရနးအတျကး စကၤာပူအေ်ခစိုကးအငး ဂ္ငးနီယာဆုိငးရာေထာကးပဵံ 
ေရ့ႏြငးံတညးေဆာကးေရ့ကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ Royal GK ႏြငးံသေဘာတူညီခ္ကးကုိ ေၾက်ငာခဲံသညး၈ ဧ်ပီလ ဿ၁ ရကးေန႔ 
တျငး စကၤာပူအေ်ခစိုကးကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ Sembcorp Utilities က အစို့ရပိုငး ်မနးမာံလြ္ပးစစးစျမး့အာ့လုပးငနး့ (MEPE) မြ 
မႏၱေလ့တုိငး့်မငး့်ခဵ်မိဳ႕နယးတျငး အေမရိကနးုေဒ၍လာသနး့ ၀ွွ တနးဖို့ရြိ ဿဿ၂ မဂၐါဝပး ဓါတးေငျ႔သုဵ့လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ေပ့ 
စကးရဵုစီမဵကိနး့အတျကး ချငးံ်ပဳမႈကုိ ။တုိ႔အာ့အသိေပ့ခဲံသညးဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈  
 
World Bank ကမၻာံဘဏးႏြငး ံIMF တို႔မြ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လုိေငျႏြငးံေငျေၾက့ေဖာငး့ပျမႈ်မငးံတကးလာမႈကုိသတိေပ ့
 
ဧ်ပီလတျငး ကမၻာံေငျေၾက့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အာ့နညး့ေသာေငျေၾက့ဆုိငးရာညႊနး့ကိနး့မ္ာ့ကုိ ေတျ႔ရြိေဖား 
်ပခဲံသညး၈  
 
 ဧ်ပ ီ ှ၀ - ကမၻာံဘဏးသညး “ေ်ပာငး့လေဲနေသာကမၻာၾကီ့အတျကးထိနး့ညြိမႈမ္ာ့” အမညးရြိ ။တုိ႔၌ ဿွှ၂ အေရြ႕ 

အာရြပစိဖိတးစီ့ပျာ့ေရ့ေနာကးဆုဵ့အေ်ခအေန 2015 East Asia Pacific Economic Update ကုိထုတး်ပနးခဲံကာ ထုိ 
ေဖား်ပခ္ကးက ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လုိေငျ် ပမႈႏြငးံေငျေၾက့ေဖာငး့ပျမႈတုိ႔သညး်မငးံတကးေနကာ  ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဿွှ၁-ှ၂ 
ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး current account လုိေငျ် ပမႈသညး ႏိုငးငဵ GDP ၌ ၂.၀% သုိ႔ေရာကးရြိလာလိမးံမညးဟု ေမ္ြားလငးံရ 
သညးဟုေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈  

 ဧ်ပ ီဿဿ - အငးတာဗ္ဴ့တခုတျငး IMF ၌အာရြႏြငးံပစိဖိတးဌာနဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ Hoe Ee Khor က ဿွှ၂ အေထျ 
ေထျေရျ့ ေကာကးပျဲသုိ႔ဦ့တညးေနစဥးတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ေငျေၾက့ဆုိငးရာလုိေငျ် ပမႈသညးတကးလာႏုိငး်ပီ့  ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး 
ဗဟုိဘဏးေငျေၾက့စီမဵမႈအခ္ဳိ႕မရြိဆဲ် ဖစး်ခငး့ေၾကာငးံ ေငျေၾက့ေဖာငး့ပျမႈကုိထိနး့ခ္ဳပးရနးခကးခဲပါလိမးံမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ 
လုိကးသညး၈  

 
ပိတးဆုိ႔မႈမ္ာ့ႏြငးံအနိမးံဆုဵ့လုပးခတုိ႔ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံတငး့မာမႈမ္ာ့ 
 
ဧ်ပီလအတျငး့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၇ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈတုိ႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ အေရ့ၾကီ့ေသာဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈမ္ာ့မြာေအာကးပါအ 
တိုငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
 ဧ်ပီ ှ၃ - ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ EU ၌စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆုိ႔ထာ့မႈအာ့ခ္ဳိ့ေဖာကးကာ စစးတပးမြပိုငးဆုိငးေသာ ်မနးမာံဦ့ပိုငးစီ့ 

ပျာ့ေရ့ကုမၼဏီ (UMEH) မြ လုိအပးသညးံအရာမ္ာ့ရရြိႏုိငးေစရနး လုပးေဆာငးေပ့သညးဟု ထငး်မငးရမႈအတျ ကး 
်ဗိတိသြ္-ၾသစေတ့လ္ သတၱဳတျငး့ကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ Rio Tinto အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးေပ့ပါရနး UK အာ့ အ်ပညး 
်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ Amnesty International မြေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈  

 ဧ်ပီ ှ၆ - အေမရိကနးုဘ႑ာေရ့ဌာနက “အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့၇ ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ႏြငးံ်ခစာ့ မႈမ္ာ့က္ဴ့လျနး်ခငး့” တုိ႔အတျကး 
မၾကာေသ့ခငးက နာမညးပ္ကးစာရငး့သျငး့်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ ်ပညးသူ႕လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးဦ့ေအာငးေသာငး့က 
ေငျေၾက့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ ေလံလာရနးအတျကး ဂ္ာမဏီႏုိငးငဵသုိ႔သျာ့ေရာကးမညးံ ဘဏးႏြငးံေငျေၾက့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈေကားမ 
တီအာ့ ၾကီ့ၾကပးဦ့ေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ၀ - ်မနးမာံ EITI အေကာငးအထညးေဖားေရ့ဘုတးအဖျဲ႔က မေကျ့ ႏြငးံမႏၱေလ့တိုငး့မ္ာ့၇ ရခုိငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးတုိ႔ 
တျငး ေမလ၉ ပဏာမ (ပိုငး့ေလာံ) စီမဵကိနး့စတငးရနး အစီအစဥးကုိေၾက်ငာခဲံသညး၈  

 ဧ်ပီ ဿ၂ - အစို့ရအလုပးသမာ့၇အလုပးအကုိငးႏြငးံလူမႈဖူလုဵေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေအ့်မငးံသညး အလုပးခ္ိနး ၅ နာရီတရကးအ 
တျကး အနညး့ဆုဵ့လုပးခ ှ၂ွွက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ.၀၆ေဒ၍လာ) ်ဖစးလုိသညးဟု သူ႔အာ့ေ်ပာထာ့သညးံ 
ရနးကုနးမြအထညးခ္ဳပးစကးရဵုပိုငးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ခဲံသညး၈ ေနာကးတေန႔တျငး ဦ့ေအ့်မငးံသညး လူမႈဖူလုဵေရ့ခဵစာ့ချငးံ၇ 
အခိ္နးပိုႏြငးံအပိုစုေၾက့မ္ာ့မပါပ ဲအလုပးခ္ိနး ၅ နာရီတရကးအတျကး အနညး့ဆုဵ့လုပးခ ၁ွွွက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍ 
လာ ၁ ေဒ၍လာ) ရလုိသညးဟုေတာငး့ဆုိထာ့ေသာ စကးရဵုအလုပးသမာ့ကုိးယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈  
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ဧ်ပီလအတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ ့
 

ှ ေန်ပညးေတားတျငး House Minority ေခါငး့ေဆာငးနနးစီပယးလိုစီ Nancy Pelosi ဦ့ေဆာငးေသာအဖျဲ႔ဝငး ှွ ဦ့ပါ US ကျနးဂ 
ရကးအဖျဲ႔သညး သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့၇ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတုိ႔ႏြငးံ သီ့်ခာ့ စီေတျ႔ဆုဵခဲံ 
သညး၈  

၄ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအာ့်ပငးဆငးရနး ပ္ကးကျကးမႈသညး ်မနးမာႏုိငးငဵ ဒီမိုကေရစီအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့၌ ခိုငးမာယုဵ 
ၾကညးရမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ်ပငး့ထနးသညးံေမ့ချနး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာလိမးံမညးဟု US သဵအမတးကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

ှွ  ပခဲူ့တုိငး့လကးပဵတနး့တျငး ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ရမဲ္ာ့မြ်ဖိဳချဲခဲံသညးံ တလ်ပညးံအ်ဖစး ပခဲူ့တုိငး့ပခဲူ့်မိဳ႕တျငး 
ေက္ာငး့သာ့ ှွွ ေက္ားႏြငးံ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဵတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၌ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့က ဆႏၵ်ပပျဲ် ပဳလုပးခဲံသညး၈ 
ထိနး့သိမး့ခဵေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လျတးေ်မာကးေရ့အတျကးေတာငး့ဆုိသညးံ အလာ့တူဆႏၵ်ပပျဲကုိလညး့ မႏၱေလ့တျငး်ပဳ 
လုပးခဲံသညး၈  

ှှ ခ္ငး့်ပညးနယးတျနး့ဇဵ်မိဳ႕နယးတျငး ှ၂ ႏြစးအရျယးမိနး့ကေလ့အာ့ ရႏဲြစးဦ့မြအဓမၼ်ပဳက္ငးံခဲံ်ပီ့ ေနာကးပိုငး့တျငး သူမ၌မိဘ 
မ္ာ့အာ့ ေလ္ားေၾက့အ်ဖစးက္ပး ၀ သနး့ေပ့ခဲံေသားလညး့ မိဘမ္ာ့ကယူရနး်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈  

ှ၀ ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕တျငး ဗဵု့တလုဵ့ေပါကးကျဲမႈေၾကာငးံ ရအဲရာရြိ ဿ ဦ့ေသဆုဵ့ကာ အ်ခာ့ ၀ ဦ့ဒါဏးရာရခဲံသညး၈  
ဿှ ရနးကုနး်မိဳ႕ဗဟနး့်မိဳ႕နယးတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအပါအဝငး လုပးေဖားကုိငးဖကးမ္ာ့၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံေလ့ 

စာ့သူ ရာေပါငး့မ္ာ့စျာတုိ႔သညး NLD တညးေထာငးခဲံသညးံအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ဝငး့တငးေသဆုဵ့သညးံ တႏြစး်ပညးံအမြတးတရအခမး့ 
အနာ့သုိ႔ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈  

ဿဿ အေမရိကနးအစို့ရႏြငးံဆကးဆဵေရ့ပိုမိုေကာငး့မျနးရနးအတျကး နညး့ဗ္ဴဟာက္သညးံအၾကဵဥာဏးမ္ာ့ေပ့ရနး ဝါရြငးတနးမြေလား 
ဘီအဖျဲ႔်ဖစးသညးံ Podesta Group အာ့ ငြာ့ရမး့ရနးအစို့ရမြဆုဵ့်ဖတးခဲံမႈကုိ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ ေမ့ချနး့ထုတးခဲံသညး၈  

ဿဿ အာဖရိက၇ကမၻာံက္နး့မာေရ့၇ကမၻာံလူ႔အချငးံအေရ့၇ ႏုိငးငတဵကာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အေမရိကနးေအာကး 
လႊတးေတားဆပးေကားမတီေရြ႕ေမြာကး ၾကာ့နာမႈတခုတျငး Fortify Rights အဖျဲ႔မြ US ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာန၌လူကုနးကူ့မႈအစီ 
ရငးခဵစာ ဿွှ၂ ရြိ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အဆငးံကုိ “အဆငးံ ၀” သုိ႔ေလ္ာံခ္ပါရနး အေမရိကနးုကျနးဂရကးသုိ႔စညး့ရဵု့တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈  

ဿ၁ နယူ့ေယာကးမြ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အဖျဲ႔ အစညး့အေဝ့တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အ ချငးံအေရ့အေ်ခ 
အေနႏြငးံပတးသကးသညးံဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမခ္ေတာံရနး အိႏိၵယအ်မတဲမး့ကုိယးစာ့လြယးသဵအမတးၾကီ့ Asoke Kumar Mukerji 
က UN အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့တိုကးတျနး့လုိကးသညး၈  

ဿ၄ ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား်မိဳ႕နယးတျငး အရပးသာ့ရာေပါငး့မ္ာ့စျာတုိ႔ကုိ အုိ့အိမးမ္ာ့မြဖယးရြာ့ေစခဲံသညးံ အစို့ရတပးမ္ာ့ 
ႏြငးံ ရခုိငးတပးမေတားအၾကာ့ မၾကာေသ့ခငးကတိုကးပျဲမ္ာ့အေပ၍ စုိ့ရိမးပူပနးမႈကုိ US သဵရဵု့ကေဖား်ပေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈  

ဿ၄ အစို့ရေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ဓနုအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပးပါတီမြတးပဵုတငးချငးံကုိ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈  
ဿ၅ အစို့ရေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ်ပညးသူ႔ဝနးေဆာငးမႈေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကေရစီပါတီမြတးပဵုတငးချငးံကုိ အတညး်ပဳေပ့ခဲံ 

သညး၈ 
 

ဧ်ပီလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံသကးဆုိငးသညးံအစီရငးခဵစာမ္ာ ့
 

 “ဿွှ၂ခုမတးလအတျကး်မနးမာႏုိငးငဵ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌လစဥးမြတးတမး့” ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေထာကးပဵံေရ့အဖျဲ႔ 
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/pqraia 
 
“ဆငးဆာအ်ဖတးဆုဵ့ ှွ ႏုိငးင”ဵ စာနယးဇငး့သတငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ကာကျယးေရ့ေကားမတီ Committee to Protect Journalists 
(CPJ) http://goo.gl/R46OJ3 
 
“်မနးမာံေရျ့ ေကာကးပျဲ် မငးကျငး”့ ႏုိငးငဵတကာအက္ပးအတညး့အုပးစု International Crisis Group (ICG) http://goo.gl/LsRnbs 
 
“အေရြ႕အာရြပစိဖိတးေနာကးဆုဵ့အေ်ခအေန၇ ဿွှ၂ဧ်ပီ - ေ်ပာငး့လဲေနေသာကမၻာၾကီ့အာ့ထိနး့ညြိ်ခငး”့ ကမၻာံဘဏး World Bank 
http://goo.gl/SYTN2H 
 
“ကမၻာံစစးေရ့အသုဵ့စရိတးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ ဿွှ၁” စေတာံဟုမး့ႏုိငးငဵတကာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သုေတသနအငးစတီက္ဴ႕ Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) 
http://goo.gl/ZEjg7z 
 

http://goo.gl/pqraia
http://goo.gl/R46OJ3
http://goo.gl/LsRnbs
http://goo.gl/SYTN2H
http://goo.gl/ZEjg7z
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“်မနးမာႏိုငးငဵ - လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာသတငး့လႊာ၇ အတျကး ှ - ၀ှ ဿွှ၂ခုမတးလ” လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာကိစၥမ္ာ့ညြိႏႈိငး့ 
ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး UN ရဵု့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) http://goo.gl/PpXfjX 
 
“UNDP ်မနးမာႏုိငးငဵႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာ ဿွှ၁” UN ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး UN Development Programme (UNDP) 
http://goo.gl/xnfhww 
 
“်မနးမာႏုိငးငဵမြရိုဟငးဂ္ာ်ပႆနာႏြငးံရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးမႈအႏၱရာယး - အာဆီယမး၌စိနးေခ၍မႈတခုႏြငးံအေရ့ယူလုပးေဆာငးရနးေတာငး ့
ဆုိ်ခငး့” လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးအာဆီယမးလႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ (APHR) ြ၇ ASEAN Parliamentarians for Human Rights 
(APHR) http://goo.gl/d4owxc 
 
“အာရြမြေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့အာ့တရာ့မဝငးခို့သျငး့်ခငး့ - လကးရြိလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံဆကးစပးေနေသာစိနးေခ၍မႈမ္ာ”့ မူ့ယစးေဆ့ႏြငးံရာဇ 
ဝတးမႈဆုိငးရာ UN ရဵု့၇ UN Office on Drugs and Crime (UNODC) http://goo.gl/c82pfd  
 
“မကးသရူ့စမစး၌သကးေသခဵခ္ကး၇ Fortify Rights ၌အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ”့ Fortify Rights http://goo.gl/XBL3c2 
 
“ဒုက၏သညးမ္ာ့၌အသဵမ္ာ့ - ထုိငး့-်မနးမာနယးစပးတေလြ္ာကး်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့၌အေ်ခအေန” ်မနးမာအေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူ 
မ္ာ့အဖျဲ႔ Burma Partnership http://goo.gl/rnRkpn 
 

http://goo.gl/PpXfjX
http://goo.gl/xnfhww
http://goo.gl/d4owxc
http://goo.gl/c82pfd
http://goo.gl/XBL3c2
http://goo.gl/rnRkpn

