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ယခုလသတငး့လႊာတျငး 
ပငးမသတငး့ ေခါငး့စဥး 
  ရခိုုငး်ပညးနယး အေ်ခအေန တငး့မာေန 
ဿ အကူအညီေပ့ေရ့ ဝနးထမး့မ္ာ့ 
ထိနး့သိမး့ခဵေနရဆဲ 
၀  လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ဆကး 
လကး်ဖစးပျာ့ေနဆဲ 
၀  အစိုု့ရ၌ စဵုုစမး့စစးေဆ့ေရ့ ေကားမ ရြငး 
၁  အုုဵၾကျမႈမ္ာ့အေပ၍ နုုိငးငဵတကာမြ စိုု့ရိမးပူပနးမႈ 
၂  ဘဂၤလာ့ေဒံရြးက အကူအညီေပ့ေရ့ 
ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့အာ့ ပိတးပငး 
်မနးမာ်ပညးတျငး့ သတငး့ 
၂  ဒုု သမၼတအသစး ေရျ့ခ္ယး 
၃  ကခ္ငး်ပညးနယးမြ ပၮိပက၏ 
၄  ပၮိပက၏မ္ာ့အလယးမြ KNU ႏြငးံ အစိုု့ ရ 
ေဆျ့ ေႏျ့ပျဲ 
၄  အပစးရပး ဲေရ့အေပ၍ စိတးမေက္နပး မႈမ္ာ့ 
၅  လႊတးေတား အစညး့အေဝ့ 
၆  ဆိုု့ရျာ့ေသာ ေရၾကီ့မႈဒါဏး ်မနးမာခဵရ 
လူ႔အချငးံအေရ့်ပႆနာ 
     အုုိေဂ္ ကျငးတာ့နာ့ ၌ ်မနးမာ်ပညးခရီ့ 
ှွ   က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ ီ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ 
ေထာငးခ္ေန မႈမ္ာ့ 
ှှ  မထုုတးခငး စာေပစိစစးေရ့တငးရေသာ 
စနစးအဆဵုု့သတး 
အတငး့အၾကပးေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ 
ှဿ  တရုုတးက ဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်ပနးပိုု ႔ 
ႏုိငးငဵတကာ 
ှ၃ အေမရိကနးက သျငး့ကုုနးပိတးပငးမႈကိုု 
သကးတမး့တုုိ့ 
ှ၀  အိႏိၵယ၌ စစးေရ့ကူညီမႈ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာသတငး့မ္ာ့ 
ှ၀  ကမၻာံဘဏး ်မနးမာ်ပညး ်ပနးလာ်ပီ 
ှ   အာရြဖျဵ႕ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) က 
စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကုုိ မီ့ေမာငး့ထိုု့်ပ 
ှ၁  အ်ခာ့်မနးမာ်ပညးဆုိငးရာ သတငး့မ္ာ့ 
ှ၃  အစီရငးခဵစာမ္ာ့ 
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 ၾသဂုတး ှ၀ - ေမာငးေတာ ်မိဳ႔နယးမြ ေက္ာငး့အခ္ဳိ႕ ်ပနးလညးဖျငးံလြစးလုုိကးေသားလညး့ ေက္ာငး့ ေပါငး့ ှ၂၆  
ေက္ာငး့ရြိသညးံအနကး ၆၅ ေက္ာငး့မြာမူ လဵုု်ခဵဳေရ့အရဆကးလကး စိုု့ရိမးေနရဆဲ်ဖစး ေသာေၾကာငးံ 
ပိတးထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈ 

 
ၾသဂုုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး အစိုု့ရနယးစပးေရ့ရာ ဝနးၾကီ့ ဒုုတိယဗိုုလးခ္ဳပးၾကီ့ သိနး့ေဌ့က ဆူပူအဵုုၾကျမႈ စတငးခဲံသညးံ 
ဇျနးလမြစ၊ လူ ၅၆ ဦ့ေသဆဵုု့ကာ အိမးေ်ခ ၂၀၀၅ လဵုု့၇ ဗလီ ှ၆  ခုု ႏြငးံ ဘုုနး့ၾကီ့ ေက္ာငး့ ှ၁ 
ခုုပ္ကးဆီ့ခဲံရေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သူကဆကးလကး၊ အစုုိ့ရအာဏာပိုုငးမ္ာ့မြ ထိုုအထိကရုုဏး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ပတးသကးသညံးသူ ၆၅၄ ဦ့ကိုုလညး့ ထိနး့သိမး့ထာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲပါ သညး၈  
 
အစုိ့ရမြ ပ  ပက၏မ္ာ့ကုိ ေမြ့မိနးပစးေန၇ အခ္ဳိ႕ ကုိ်ပနးလျတးေပ့ေသားလညး့ အကူအညီ ေပ့ေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ကုုိမူ 
ဖမး့ဆီ့ထာ့ဆဲ 
 
ၾသဂုုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ကမၻာံကုုလသမဂၐ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈေရ့ရာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈရုုဵ့ (OCHA) မြ 
ရခုုိငး်ပညးနယးတျငး လူမ္ဳိ့၇ ဂုုိဏး့ဂဏ အေ်ခခဵ မ္ာ့်ဖငးံ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခိုုကးနစးနာခဲံရသညးံ 
လူေပါငး့ ၅ွွွွ ခနး႔တိုု႔သညး ႏြစး ကုုနးအထိ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့ေသာ အကူအညီမ္ာ့ဆကးလကး 
လိုုအပးေနဦ့မညးဟုု ခနး႔မြနး့ ေ်ပာၾကာ့လိုုကးသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရခုုိငး်ပညးနယး၉ ခနး႔မြနး့ေ်ခ 
်ပညးတျငး့ဒုုက၏သညး ၄ွွွွ (ရိုုဟငးဂ္ာ ၂ွွွွ ႏြငးံ ဗုုဒၶဘာသာဝငး ဿွွွွ) ခနး႔ရြိေၾကာငး့ သတငး့ရရြိသညး၈ 
်ပညးတျငး့ ဒုုက၏သညးမ္ာ့သညး အစာ့အစာအကူအညီအေပ၍တျငးသာ မ္ာ့စျာမြိခိုုေနၾကရဆဲ်ဖစးကာ ဒုုက၏သညး စခနး့မ္ာ့ 
အေ်ခအေနမြာလညး့ လူဦ့ေရအဆမတနးမ္ာ့်ပာ့်ခငး့၇ သနး႔ရြငး့ေရ့စနစးမ္ာ့ ညဵံဖ္ငး့်ခငး့တိုု ႔ ေၾကာငးံ 
အလျနးအႏၱာရာယးရြိေနကာ ဝမး့ေရာဂါ်ဖစးပျာ့ႏႈနး့မ္ာ့ ်မငးံတကးေနပါသညး၈ 
 
အေ်ခအေနမ္ာ့သညး ဆိုု့ရျာ့ထငးရြာ့လာခဲံေသားလညး့ ၾသဂုုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး နိုုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနး 
ၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးက အစိုု့ရမြ အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ကိုု ထိနး့သိမး့ထာ့ဆဲမြာပငး ရခိုုငး်ပညးနယး၌  
အေ်ခအေန၉ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ ်ပႆနာမ္ာ့မပါရြိပါဟုု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ၾသဂုုတးလ ၀ွ ရကးေန႔အထိ 
အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ ငါ့ဦ့မြာ ထိနး့သိမး့ထာ့ခဵရဆဲပငး်ဖစးပါ သညး၈ ။တိုု ႔မြာ တဦ့သညး ကမၻာံကုုလသမဂၐ 
ဒုုက၏သညးမ္ာ့ဆိုုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ရဵုု့(UNHCR) မြ၇ ႏြစးဦ့ သညး နယးစညး့မ်ခာ့ဆရာဝနးမ္ာ့အဖျဲ႔ (MSF) မြ်ဖစးကာ 
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က္နးႏြစးဦ့သညး ငတးမျတးမႈတိုုကးဖ္ကးေရ့ လႈပးရြာ့မႈ (ACF) မြ်ဖစးသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ၂ ႏြငးံ ှ၃ တျငး အစိုု့ရသညး 
ဇျနးလအတျငး့က ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရေသာ ကမၻာံ ကုုလသမဂၐ ႏြငးံ နုုိငးငဵတကာအစိုု့ရမဟုုတးေသာအဖျဲ ႔အစညး့ (INGO) တိုု႔မြ 
အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ အနညး့ဆဵုု့ ၃ ေယာကးကိုု်ပနးလျတးေပ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၅ ရကးတျငး 
သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ေမာငးေတာတရာ့ရဵုု့၉ ၾသဂုုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔က ေထာငးဒါဏး ဿ ႏြစးမြ ၃ ႏြစးအထိ ခ္မြတးခဵခဲံရသူ 
အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ ၀ ဦ့ကိုုအပစးဒါဏးမြ လျတး ေပ့ခဲံသညး၈ အစိုု့ရသညး UNHCR၇ ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး 
(WPF) ႏြငးံ UNHCR ႏြငးံဆကးစပးလုုပးကိုုငးေနသညးံ “လူ႔အဖျဲ႔အစညး့၌ လူမႈေရ့ဝနးေဆာငးမႈ ပညာေရ့စီမဵခ္ကး“ 
(CSSEP) တိုု႔မြအကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ သဵုု့ဦ့တိုု ႔ကိုု ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရစဥးအတျငး့ ေရြ႕ ေနငြာ့ရမး့၊ ခုုခဵေခ္ပပုုိငးချငးံ 
မေပ့ခဲံေပ၈ ၾသဂုုတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာနိုုငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ ကမၻာံကုုလသမဂၐအထူ့ 
ကုုိယးစာ့လြယး ေသာမတးစးကျငးတာ့နာ့က ထိုုထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့အာ့ အေရ့ယူခဲံမႈမ္ာ့သညး ခုုိငးမာမႈမရြိပဲ 
သူတိုု႔၌ တရာ့ေရ့ဆိုုငးရာ ရပိုုငးချငးံမ္ာ့ကိုုအကာအကျယးေပ့ရနး အစိုု့ရမြ်ငငး့ဆနးခဲံသညး ဟုုေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈ 
 
ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေန 
 
ၾသဂုုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး “လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔“ (HRW) မြ “အစိုု့ရသညး အက္ုဳိ့ဆကး အ်ဖစး 
ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သိုု႔ဦ့တညးသျာ့သညးံ ်မနးမာနုုိငးငဵ ရခုုိငး်ပညးနယးမြ လူမ္ဳိ့၇ ဂုုိဏး့ဂဏ အေ်ခခဵ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ကုုိ 
ရပးတနး႔ ရနးလုုပးေဆာငးမညးဆိုုက လုုပးေဆာငးနုုိငးခဲံပါသညး၈“ ဟူေသာ ေခါငး့စဥး်ဖငးံ အစီရငးခဵစာတေစာငး 
ထုုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုုအစီရငးခဵစာက ဆူပူအဵုုၾကျမႈမ္ာ့အတျငး့ ရခိုုငးမ္ာ့ေရာ ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့ကိုုပါ အစုုိ့ရမြအ 
ကာအကျယးေပ့ရနး ပ္ကးကျကးခဲံမႈမ္ာ့ကိုု အေထာကးအထာ့မ္ာ်ဖငးံ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ။သညး တပးမေတား၇  စက ႏြငးံ 
ရဲတိုု႔ကိုုလညး့ သတး်ဖတး်ခငး့၇   အေ်မာကးအမ္ာ့ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ႏြငးံ ဗလက၎ာရ်ပဳ်ခငး့ မ္ာ့အပါအဝငး ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ 
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး စျပးစျထဲာ့သညး၈ HRW မြ အစီရငးခဵစာအ်ပငး ရခုုိငး်ပညးနယး၇ 
ေမာငးေတာ်မိဳ႔နယးတျငး တပးမေတားစစးသာ့မ္ာ့မြ ရိုုဟငးဂ္ာအ ေ်မာကးအမ္ာ့ကုုိ သတး်ဖတးသညးဟုုေဖား်ပထာ့သညးံ 
အတညးမ်ပဳနိငးေသ့ေသာ စိတးမခ္မး့ေ်မြ႕ ဖျယး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ လညး့ ထျကးေပ၍လာပါသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿှ 
ရကးေန႔တျငး အစိုု့ရ၌နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနး ၾကီ့ဌာနမြ ထုုတး်ပနးေသာ ေၾကညာခ္ကးသညး အစုုိ့ရအာဏာပိုုငးမ္ာ့ 
က္ဴ့လျနးခဲံသညံး လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ႕ ႏြငးံပတးသကးသညးံ စျတးစျခဲ္ကးမ္ာ့ကိုု “မြာ့ယျငး့ေသာ၇ လုုပးၾကဵထာ့ေသာ 
သတငး့မ္ာ့“ အ်ဖစးပယးခ္ခံဲကာ အာဏာပိုုငးမ္ာ့သညး  “မျတးစလငးဘာသာဝငးမ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကးရနးမူဝါဒကိုု 
ဘယးတုုနး့ကမြ္ မက္ငးံသဵုု့ခဲံပါဟုု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
အစိုု့ရက ်ငငး့ပယးခဲံေသားလညး့ အာဏာပိုုငးမ္ာ့သညး က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၇ ဥပေဒမဲံ သတး ်ဖတးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ 
မုုဒိမး့်ပဳက္ငးံမႈမ္ာ့ အပါအဝငး ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ်ပငး့ထနးသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကိုု 
ဆကးလကးက္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈ ထိုု ႔အ်ပငး အစိုု့ရသညး မျတးစလငးအခမး့အနာ့ အာ့လပးရကး Eid-ul-Fitr 
(မျတးစလငးတိုု႔၌ ဥပုုသးလအဆဵုု့ အစးဒး ပျေဲတား) အတျကး ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌ ဘာသာေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကိုုလညး့ 
ကနး႔သတးမႈမ္ာ့်ပဳလုုပးခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပညးထဲ ေရ့ဝနးၾကီ့ ဒုုတိယဗိုုလးခ္ဳပးၾကီ့ ကိုုကိုု က 
အာဏာပုုိငးမ္ာ့သညး ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ကိုု ပိုုမုုိတငး့ၾကပးခဲံသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
ယုဵၾကညးလကးခဵနိုုငးမႈမရြိေသာ အစုိ့ရ၌ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး 
 
ၾသဂုုတးလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက နိုုငးငဵတကာမြဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာေသား လညး့ 
ရခိုုငး်ပညးနယးမြ လူမ္ဳိ့၇ ဂိုုဏး့ဂဏအေ်ခခဵအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အာ့ စဵုုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုုပးမညးံ မညးသညံးနုုိငးငဵ်ခာ့စစးေဆ့ 
ေရ့အဖျ႔ဲမ္ဳိ့ကိုုမဆိုု လကးခဵမညးမဟုုတးဆိုုသညးံ အစိုု့ရ၌သေဘာထာ့ကိုု ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ၄ 
ရကးေန႔တျငး ဦ့သိနး့စိနးက ဗုုဒၶသာသာႏြငးံ ရုုိဟငးဂ္ာ အသုုိငး့ အဝိုုငး့တိုု ႔ ်ငိမး့ခ္မး့စျာ အတူယြဥးတျေဲနထိုုငးနုုိငးေရ့အတျကး 
ေ်ဖရြငး့မႈတခုတငး်ပနုုိငးရနးႏြငးံ ရခုုိငး်ပညး နယးအတျငး့မြ ဆူပူအဵုုၾကျခဲံမႈမ္ာ့ကုုိ စဵုုစမး့စစးေဆ့နုုိငးရနး တာဝနးရြိေသာ 
အဖျဲ႔ဝငး ဿ၄ ေယာကးပါသညံး ေကားမရြငးတခုုကိုုဖျဲ႔စညး့ေၾကာငး့ ေၾကညာခံဲသညး၈ ထိုုေကားမရြငးသညး ။၌ေတျ႔ရြိမႈမ္ာ့ 
ကိုု ႏိုုဝငးဘာ လ ှ၃ ရကးေနာကးဆဵုု့တငး်ပရမညး်ဖစးသညး၈ သာသနာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ အ်ငိမး့စာ့အစိုု့ရအရာရြိတဦ့ 
ဦ့ေဆာငးေသာ ထိုုေကားမရြငးတျငး လူ႔ထုုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ ေဆာငးမ္ာ့၇ 
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နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့ ႏြငးံ နုုိငးငဵေရ့ပါတီ ငါ့ခုုမြ ကိုုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ပါဝငးၾကပါ သညး၈ သိုု ႔ေသား 
ထိုုေကားမရြငး၌ သမာသမတးက္မႈႏြငးံ ယဵုုၾကညးအာ့ကိုု့နုုိငးမႈတိုု ႔ကိုု အမ္ာ့ကေမ့ချနး့ ထုုတးခဲံၾကသညး၈ 
 
ေကားမရြငးတျငး ရခိုုငးနုုိငးငဵေရ့ပါတီ ႏြစးခုုမြကိုုယးစာ့လြယးမ္ာ့ပါဝငးေသားလညး့ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ေက္ာ 
ေထာကးေနာကးခဵ်ပဳထာ့သညးံ “ဖျဵ်ဖိဳ့တိုု့တကးေရ့အတျကး ဒီမုုိကရကးတစးပါတီ“ မြပါတီဝငးမ္ာ့ပါဝငး ်ခငး့မရြိပါ၈ ထိုု ႔အ်ပငး 
ေကားမရြငးတျငး ဆူပူအဵုုၾကျမႈမ္ာ့အတျငး့က ရိုုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့အ်မငးမ္ာ့အာ့ ေပ၍ေပ၍ထငးထငး 
ထုုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခံဲေသာ အဖျဲ႔ဝငးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ (၅၅ မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့သာ့ ကိုုကိုုၾကီ့ ႏြငးံ 
ရခိုုငးအမ္ဳိ့သာ့တိုု့တကးေရ့ပါတီဥက၎ဌ ေဒါကးတာေအ့ေမာငး တိုု ႔ကဲံသိုု႔) ပါဝငးၾကပါ သညး၈ 
 
စဵုုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးဖျဲ႔စညး့်ခငး့သညး အစိုု့ရ၌လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (HRC) ဥက၎ဌ ဦ့ဝငး့မရ မြ 
ရခိုုငး်ပညးနယးအတျငး့ဆူပူအဵုုၾကျမႈမ္ာ့ကိုု HRC မြစုုုုဵစမး့ေဖားထုုတးရနး မလုုိအပးပါဟုုေ်ပာ ၾကာ့အ်ပီ့ေနာကးတေန႔တျငး 
်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
ရခုိငး်ပညးနယးဆူပူအုဵၾကျမႈမ္ာ့အေပ၍ ႏုုိငးငဵတကာမြစုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ 
 
နုုိငးငဵတကာ အသိုုငး့အဝိုုငး့သညး ရခိုုငး်ပညးနယးမြ ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ အစိုု့ရမြ ။တိုု ႔၌ 
ႏိုုငးငဵသာ့်ဖစးပိုုငးချငးံကိုု အသိအမြတးမ်ပဳမႈတိုု႔ အေပ၍စုုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကိုု ဆကးလကးေဖား်ပခံဲ သညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ၁ - အီဂ္စးနုုိငးငဵ နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနမြ ေၾကညာခ္ကးတခုုထုုတး်ပနးခဲံကာ ရခိုုငး်ပညးနယးမြမျတးစလငး မ္ာ့ အေပ၍ 

အၾကမး့ဖကးေနမႈမ္ာ့ကိုု ရႈ   ခ္ခံဲသညး၈ 
 ၾသဂုတး ၂ - အစၥလာမးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔ (OIC) အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပး အကးကးမယးလကး 

ဒငးအစးခ္းစာေနာံဂးလူ (Ekmeleddin Ihsanoglu) က ရခုုိငး်ပညးနယးမြ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ “လူမ္ဳိ့စုု 
သုုတးသငးရြငး့လငး့ေရ့“ လုုပးေန်ခငး့ကိုု ရပးတနး႔ႏုုိငးရနးအတျကး နုုိငးငဵတကာမိသာ့စုုမြ ပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးရနးပ္ကးကျကးခဲံ်ခငး့ကိုု စိတးပ္ကးမိေၾကာငး့ ေဖားထုုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၃ - ်ပငးသစးနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ ်မနးမာအစုုိ့ရအာ့ ရခိုုငး်ပညးနယးရြိအရပးသာ့အာ့လဵုု့ကိုု ခဲျ် ခာ့မႈမရြိပဲ 
အကာအကျယးေပ့ရနး၇ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကး နုုိငးငဵသာ့်ပဳမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ကုုိ ရြငး့ရြငး့လငး့ လငး့ေဖား်ပရနး ႏြငးံ 
သူတိုု႔၌လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကိုု အ်ပညးံအဝေလ့စာ့ဖိုု ႔ ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးရနး ေတာငး့ဆိုု လိုုကးသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၃ - ေဆားဒီအာေရ့ဗီ့ယာ့နုုိငးငဵက ရခိုုငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ “လူမ္ဳိ့စုု 
သုုတးသငးရြငး့လငး့ေရ့“ လုုပးေန်ခငး့ကိုု ရ   ႈဵခ္ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၅ - ေတာငးအာဖရိကနိုုငးငဵက ရခိုုငး်ပညးနယးမြ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကိုု ရပးတနး႔ရနး ပါဝငးသူအာ့လဵုု့ကိုု 
တိုုကးတျနး့လိုုကးကာ ်မနးမာအစိုု့ရအာ့ ်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ လုုပးေဆာငးရနး ေတာငး့ဆိုု 
လုုိးကးသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၅ - အေမရိကနးနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနက ပါဝငးသူအာ့လဵုု့ကိုု ေနာကးထပးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုုပး ေတာံရနးႏြငးံ 
“ခဲျ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမရြိေသာမူဝါဒ၇ စိတးရြညးသညး့ခဵမႈ ႏြငးံ ဘာသာေရ့လျတးလပးမႈ“ တိုု႔ကိုုိုု ကိုုငးဆျဲ 
ထာ့ရနးတိုုကးတျနး့လုုိကးသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၆  - ေမားရုုိကိုုနုုိငးငဵ နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ရခုုိငး်ပညးနယးမြ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကး အထူ့ပူပနးစိုု့ 
ရိမးမႈကိုုေဖား်ပသညးံ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးကိုုထုုတး်ပနးခဲံကာ အစိုု့ရမြ ေနာကးထပးေသဆဵုု့မႈမ္ာ့ မ်ဖစးေပ၍လာ ေစရနး 
ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ လိုုအပးသညံးကာကျယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုုပးေပ့ပါရနးတိုုကးတျနး့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၀ - အဂၤလနးနိုုငးငဵ နိုုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ ဝီလီယမးဟိတး ကလညး့ ရခိုုငး်ပညးနယးမြအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ 
ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အဂၤလနးနိုုငးငဵမြ အထူ့စိုု့ရိမးပူပနးေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ အစိုု့ရအာ့ ေနာကးထပး အၾကမး့ဖကး 
မႈမ္ာ့အာ့ ကာကျယးႏုုိငးရနး ထိေရာကး်ပီ့ ဥပေဒႏြငးံညီေသာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ်ပဳလုုပးရနး တိုုကးတျနး့လိုုကး သညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၃ - OIC မြ အစိုု့ရ၌ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ အၾကမး့ဖကးရနးဆကးလကး ပဵံပိုု့ေပ့ေနမႈမ္ာ့ႏြငးံ သူတိုု ႔၌ 
နိုုငးငဵသာ့်ဖစးချငးံကိုု အသိအမြတး်ပဳရနး ်ငငး့ဆနးမႈမ္ာ့ကိုု ရ  ႈဵခ္လိုုကးသညး၈ 
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နုုိငးငဵတကာအသိုုငး့အဝုုိငး့မြ ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ၾသဂုုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး အစိုု့ရက တူရကီနုုိငးငဵ်ခာ့ ေရ့ဝနးၾကီ့ 
အာမကး ဒါဗူတိုု႔ဂလူ (Ahmet Davutoglu) ဦ့ေဆာငးေသာ တူရကီအဖျဲ႔အာ့ ရခိုုငး်ပညးနယး စစးေတျ မြ 
အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ဒါဏးခဵခဲံရသညးံ လူထုုထဵသိုု ႔သျာ့ေရာကးကာ အကူအညီမ္ာ့ ေပ့နိုုငးရနးချငးံ်ပဳခံဲသညး၈ Ahmet 
Davutoglu က နိုုငးငဵတကာမြလူသာ့ခ္ငး့စာနာသညးံ အကူအညီမ္ာ့ပိုုမုုိေပ့နုုိငးရနး ချငးံ်ပဳေပ့ပါရနး အစုုိ့ရအာ့ 
ေတာငး့ဆိုုခဲံသညး၈ 
 
ဘဂၤလာ့ေဒံရြးက အကူအညီေပ့ေရ့ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့အာ့ပိတးပငး၇ ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ လကးခဵရနး ဆကးလကး်ငငး့ပယးဆဲ 
 
ၾသဂုုတးလ ဿ ရကးတျငး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးက နုုိငးငဵတကာ အစိုု့ရမဟုုတးေသာအဖျဲ႔ (INGO) သဵုု့ဖျဲ႔ ်ဖစးသညံး နယးစညး့ 
မ်ခာ့ဆရာဝနးမ္ာ့အဖျဲ႔ (MSF)၇ ငတးမျတးမႈတိုုကးဖ္ကးေရ့ လႈပးရြာ့မႈ (ACF) ႏြငးံ မျတးဆလငးအကူအညီေပ့ေရ့ အဂၤလနး 
အဖဲျ႕တိုု႔အာ့ ေကာံဘဇာ့ ေဒသရြိ ရိုုဟငးဂ္ာဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့ လူသာ့ခ္ငး့စာနာသညးံ အကူအညီမ္ာ့ 
ပံံဵပုုိ့ေပ့ေန်ခငး့ကိုု ရပးတနး႔လိုုကးရနး အမိနး႔ေပ့ခဲံသညးံ၈  ဘဂၤလာ့ေဒံရြိ အရာရြိမ္ာ့က အကူအညီမ္ာ့ေပ့ေန်ခငး့ သညး 
ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသိုု ႔ ပိုုမိုု၊တရာ့မဝငး ဝငးေရာကးလာရနး တျနး့အာ့ေပ့ေနသညး ဟုုေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈ 
ၾသဂုုတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး (MSF) အဖျဲ႔က အကူအညီမ္ာ့်ဖတးေတာကးလုုိကး်ခငး့သညး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ 
ရိုုဟငးဂ္ာဒုုက၏သညး ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာအတျကး ဆိုု့ရျာ့ေသာတဵုု႕ ်ပနးသကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိလာ ကာ 
အသကးအႏၱာရာယးကိုုပငး ထိခုုိကးသျာ့ေစနုုိငးေၾကာငး့ သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး အာဏာပိုုငးမ္ာ့သညး 
်မနးမာနိုုငးငဵရခိုုငး်ပညးနယးမြ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့၇ ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့မြ လျတးေ်မာကးရနး ၾကိဴ့စာ့ ထျကးေ်ပ့လာသညးံ 
ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့လကးခဵရနး တလလဵုု့ေတာကး ေလြ္ာကးပငး ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈ 
 

်မနးမာ်ပညးတျငး့ဆုုိငးရာသတငး့မ္ာ့ 
 
ဒုု သမၼတအသစး ေရျ့ခ္ယး၇ ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔ အေ်ပာငး့အလဲ်ပဳလုုပး 
 
ၾသဂုုတးလတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက  ။ႏြငးံဆနး႔က္ငးသူမ္ာ့ကိုု ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔အေ်ပာငး့အလဲတျငး ခ္နးထာ့ခဲံသ်ဖငံး 
ဝနးၾကီ့ေနရာ ှွ ေနရာလပးလ္ကးရြိသညး၈ ထိုု႔အ်ပငး ေမလေစာေစာပုုိငး့က ဦ့တငးေအာငး်မငးံဦ့ ထျကးသျာ့ခဲံသ ်ဖငးံ 
လစးလပးေနေသာ ဒုုတိယသမၼတေနရာကိုုလဲ ဒုုတိယသမၼတအသစး်ဖငးံ အစာ့ထိုု့ခဲံသညး၈ 
 
 ၾသဂုုတး ှ၂ - အမ္ုဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ ေရတပးဦ့စီ ခ္ဳပး ဗိုုလးခ္ဳပးၾကီ့ဥာဏးထျနး့ ၂၅ ႏြစး အာ့အမညးစာရငး့ 

တငးသျငး့်ခငး့ကိုု အတညး်ပဳ်ပီ့မၾကာမြီတျငး ႏိုုငးငဵ၌ ဒုုတိယသမၼတ ႏြစးဦ့အနကးတဦ့အ်ဖစး က္မး့သစၥာၾကိမး 
ဆိုုခဲံသညး၈ [ဗိုုလးခ္ဳပးၾကီ့ဥာဏးထျနး့၌ ကုုိယးေရ့အက္ဥး့ကိုုၾကညံးရနး http://bit.ly/MYYpat သိုု႔သျာ့ပါ၈] 

 ၾသဂုုတး ဿ၄ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ဝနးၾကီ့ ၆ ေယာကး [ဇယာ့တျငးၾကညံးပါ] အာ့ေ်ပာငး့လဲခနး႔အပးကာ အမ္ဳိ့ သမီ့ 
ေလ့ေယာကးအပါအဝငး ဒုု ဝနးၾကီ့အသစး ှ၂ ေယာကးအာ့ ထပးမဵခနး႔ထာ့ခဲံသညး၈ ရလာဒးအေန်ဖငးံ အဓိကက္ေသာ 
ဝနးၾကီ့ေလ့ေယာကးကိုု သမၼတရဵုု့ႏြငးံတျထဲာ့လိုုကးကာ ဦ့ေအာငးၾကညးသညး ဦ့ေက္ားဆနး့ေန ရာတျငးဝငးေရာကး၊ 
်ပနးၾကာ့ေရ့ဌာနဝနးၾကီ့်ဖစးလာပါသညး၈ 

 ၾသဂုတး ဿ၅ - အစိုု့ရေဆာကးလုုပးေရ့ဝနးၾကီ့ ဦ့ခငးေမာငး်မငးံ၇ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ (ှ) ဝနးၾကီ့ ဦ့ေဇားမငး့ ႏြငးံ 
စာရငး့စစးခ္ဳပးဦ့လျနး့ေမာငး တိုု ႔အာ့အ်ငိမး့စာ့ယူချငးံေပ့လိုုကးသညး၈ ်ပနးၾကာ့ေရ့ ဒုု ဝနးၾကီ့ဦ့စိုု့ဝငး့အာ့ 
သာသနာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ဒုု ဝနးၾကီ့အ်ဖစးေရႊ႕ ေ်ပာငး့လိုုကးသညး၈ 

 ၾသဂုတး ဿ၆  - သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ နိုုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဒုုဝနးၾကီ့အသစးႏြစးဦ့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့ႏြငးံအချနး ဒုုဝနးၾကီ့ 
အသစးတဦ့အာ့ ခနး႔အပးခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၀ှ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ်ပနးၾကာ့ေရ့ဒုုဝနးၾကီ့ အသစးတေယာကးကိုု ခနး႔ထာ့ခဲံသညး၈ 

http://bit.ly/MYYpat
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အမညး ေအာကးပါဝနးၾကီ့ဌာနမြ ေအာကးပါဝနးၾကီ့ဌာနသုိ႔ 
ဦ့စိုု့သိနး့ စကးမႈ သမၼတရဵုု့ 
ဦ့ေအာငးမငး့ မီ့ရထာ့ပိုု႔ေဆာငးေရ့ သမၼတရဵုု့ 
ဦ့လြထျနး့ ဘ႑ာေရ့ႏြငးံအချနး သမၼတရဵုု့ 
ဦ့တငးနုုိငးသိနး့ အမ္ဳိ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံစီ့ပျာ့ဖျဵ႕ ်ဖိဳ့မႈ သမၼတရဵုု့ 
ဦ့ေအာငးၾကညး လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာ ခ္ထာ့ေရ့ ်ပနးၾကာ့ေရ့ 
ဦ့ေက္ားဆနး့ ်ပနးၾကာ့ေရ့ သမဝါယမ 
ဦ့အုုနး့်မငးံ သမဝါယမ/ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံေရလုုပးငနး့ ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံေရလုုပးငနး့ 
ဦ့ေအ့်မငးံ သိပၺဵႏြငးံနညး့ပညာ စကးမႈ 
ဦ့တငးံဆနး့ ဟ   တယးႏြငးံခရီ့သျာ့လာေရ့လုုပးငနး့/အာ့ကစာ့ အာ့ကစာ့ 

 
ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ပ  ပက၏မ္ာ့်ပငး့ထနးလာသညးံအတျကး အရပးသာ့မ္ာ့ထျကးေ်ပ့ေနရ 
 
ၾသဂုုတးလတျငး ႏြစးလဆကးတိုုကးအတျငး့ အစိုု့ရႏြငးံ KIA အၾကာ့ ေဆျ့ေႏျ့မႈမလုုပးနုုိငးခဲံသညးံအတျကး ကခ္ငး 
်ပညးနယးတျငး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေ ား (KIA) ႏြငးံ အစိုု့ရတပးတုုိ႔အၾကာ့တိုုကးပျမဲ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ 
ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလလယးမြစ၊ အစုုိ့ရတပးမ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယး ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕ နယးရြိ KIA ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မမ္ာ့ 
တျငးလာေရာကးတပးစျလဲာကာ ထိုု့စစးစတငးခဲံသ်ဖငးံ အရပးသာ့ ၅ ေသာငး့ခနး႕ တိုု႔သညး ။တိုု႔၌ေနအိမးမ္ာ့မြ 
ထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ၅ - KIA မြ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဝိုုငး့ေမား်မိဳ႕ နယး၇ ဂနးဒူရမး့ရျာတျငး ဗဵုု့ႏြငးံတုုိကးခိုုကးခဲံသ်ဖငးံ အစိုု့ရစစး သာ့ ဿွ 

ခနး႔ေသဆဵုု့ခဲံသညး၈ 
 ၾသဂုတး ှှ - KIA တပးမ္ာ့မြ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဝိုုငး့ေမား်မိဳ႕ နယး၇ စါဂါပ တျငး်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ တုုိကးပျတဲျငး အစိုု့ ရ 

စစးသာ့ ၅ ေယာကးကိုု ေခ္မႈနး့နုုိငးခဲံသညး၈ ထိုုတိုုကးပျဲတျငး KIA တပးသာ့ ၂ ေယာကးလညး့ က္ဆဵုု့ခဲံသညး၈  
 ၾသဂုတး ှ၅ - ှ၆  - အစိုု့ရတပးမ္ာ့က KIA ကိုုထုုိ့စစးဆငးရနး်ပငးဆငးသညးံအေန်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဖာ့ကနး႔ ်မိဳ႕ 

နယးသိုု႔ တပးမ္ာ့ေရႊ႕ ခဲံသညး၈ 
 ၾသဂုတး ဿ၄ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕ နယးတျငး KIA တပးမ္ာ့က အစုုိ့ရတပး ခလရ ဿ၄ဿ မြတပးသာ့ ှ၄ 

ေယာကးကိုု ေခ္မႈနး့နုုိငးခဲံသညး၈ 
 ၾသဂုတး ဿ၆  - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕ နယးမြ ေမားေမာကးဘမး ႏြငးံ ေ်မြာကး်ဖဴ တျငး KIA တပးမ္ာ့ႏြငးံ 

အစိုု့ရတပးမ္ာ့ တုုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ 
 
ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုုငး့တိုု ႔တျငး အစိုု့ရတပးမြ စစးသာ့မ္ာ့သညး အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ လူ႕အချငးံ 
အေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးက္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ဿ - အစိုု့ရတပး ခမရ ှ၃ ႏြငးံ ှ၁၀ မြ တပးသာ့မ္ာ့က ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုုငး့၇ မူဆယး်မိဳ႕ နယး၇ 

မုုနး့ကိုု့အနီ့တျငး အသကး ၁၅ ႏြစးရြိအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အာ့ သူမ၌ေယာကၤ္ာ့မြ KIA ႏြငးံဆကးသျယးသညးဟူေသာ 
သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ကာ ်ပငး့ထနးစျာရိုုကးႏြကးခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှှ - အစုုိ့ရတပး ခလရ ှ၂ မြစစးသာ့မ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယး၇ မိုု့ညြငး့်မိဳ႕ နယး၇ ေတာငးပငးရျာမြ အသကး ှ၁ 
ႏြစးအရျယးမိနး့ကေလ့တဦ့အာ့ အုုပးစုုလိုုကး မုုဒိမး့်ပဳက္ငးံခဲံၾကသညး၈ 

 
ၾသဂုုတးလ ှ၁ ရကးတျငး အစိုု့ရ၌လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (HRC) ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဝိုုငး့ေမား်မိဳ႕ နယး ႏြငးံ 
်မစးၾကီ့နာ့တိုု႔သိုု႔ ဇူလိုုငးလ ဿ၀ မြ ဿ၄ အထိသျာ့ေရာကးခဲံေသာ စဵုုစမး့ေရ့ခရီ့စဥးႏြငးံပတးသကး၊ ေၾကညာခ္ကးတ 
ေစာငးထုုတးေဝခဲံသညး၈ HRC ေၾကညာခ္ကးတျငး KIA မြက္ဴ့လျနးသညးဟုု စျပးစျထဲာ့ေသာလူ႕ အချငးံအေရ့ 
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ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ထငးရြာ့စျာေဖား်ပထာ့ေသားလညး့ အစိုု့ရတပးမ္ာ့မြက္ဴ့လျနးသညးဟုု ေသေသခ္ာခ္ာအ 
ေထာကးအထာ့ယူထာ့ေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ ေပ၍တျငးမူ တာဝနးအရလုုပးရသေယာငးအဓိပၸါယ  ဖျငးံထာ့သညး၈ 
 
လတးလတးဆတးဆတး ပ  ပက၏မ္ာ့အၾကာ့မြ KNU ႏြငးံ အစုိ့ရ၌ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ 
 
ၾသဂုုတးလ ေစာေစာပုုိငး့က ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵုု့ (KNU) ႏြငးံ အစုုိ့ရအၾကာ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ရြိခဲံေသား လညး့  
ေဆျ့ေႏျ့ပဲျ် ဖစးသညံးတေန႔တညး့တျငးပငး  တပးမေတားမြ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳ ထာ့ေသာ နယးစပးေစာငးံတပးမ္ာ့ 
(BGF) ႏြငးံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပး (KNLA) တိုု႔အၾကာ့ တိုုကးပျဲ မ္ာ့ႏြငးံအတူ 
ေအာကးေ်ခမြတငး့မာမႈမ္ာ့မြာမူူ  ်မငးံမာ့လ္ကးရြိ  ေၾကာငး့ သတငး့ပိုု ႔လာပါသညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ၂ - မီ့ရထာ့ပိုု႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ ဦ့ေအာငးမငး့ဦ့ေဆာငးသညးံ အစိုု့ရအဖျ႔ဲႏြငးံ KNU ကိုုယးစာ့လြယး မ္ာ့ 

ကရငး်ပညးနယး၇ ်မဝတီတျငး ေတျ႔ဆဵုုခဲံၾကသညး၈ ႏြစးဘကးစလဵုု့မြ လကးနကးကိုုငးမ္ာ့အတျကး လုုိကးနာရ မညးံ 
အပစးရပး ဲေရ့ႏြငးံဆုုိငးေသာ က္ငးံဝတး၇ စညး့မ္ဥး့၇ စညး့ကမး့မ္ာ့ကိုု အေသ့စိတးေဆျ့ေႏျ့နုုိငးရနးအတျကး ကရငး 
်ပညးနယး၇ ဖာ့အဵ်မိဳတျငး ၾသဂုုတးလ ဿ၄ ရကး၉ထပးမဵေတျ႔ဆဵုုရနး သေဘာတူခဲံၾကသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၂ - ကရငး်ပညးနယး၇ ဖာပျနး်မိဳ႕ နယး၇ မယးံဆိပးရျာတျငး်ဖစးပျာ့ေသာ တိုုကးပျတဲျငး KNLA တပးမ္ာ့က အစိုု့ရ၌ 
နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမြ တပးသာ့ ၁ ဦ့ကိုု ေခ္မႈနး့နုုိငးခဲံသညး၈ ထိုုတိုုကးပျတဲျငး KNLA တပးသာ့ ဿ ဦ့လ    
က္ဆဵုု့ခဲံသညးဟုု  အတညးမ်ပဳနုုိငးေသ့ေသာသတငး့မ္ာ့အရ သိရသညး၈ 

 ၾသဂုတး ဿ၂ - KNU မြ အစိုု့ရသညး ၾသဂုုတးလ ဿ၄ ရကးတျငး်ပဳလုုပးရမညးံ တတိယအၾကိမးေဆျ့ေႏျ့ပျအဲာ့ 
တဘကးသတးေရႊ႕ ဆိုုငး့ထာ့သညးဟုု ေၾကညာခဲံသညး၈ အစိုု့ရသညး ေရႊ႕ ဆုုိငး့မႈႏြငးံပတးသကး၊ အလုုပးမအာ့ 
ေသာေၾကာငးံဟူေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမြလျ၊ဲ အ်ခာ့ရြငး့လငး့်ပမႈမ္ဳိ့မရြိခဲံေၾကာငး့ KNU ၌ေ်ပာေရ့ဆိုုချငးံရြိ သူ 
ေနားေမဦ့မူထေရာ မြေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ ေနာကးဆဵုု့၉ အစိုု့ရသညး KNU ႏြငးံ ဖာ့အဵတျငး စကးတငးဘာလ ၀ ရကးႏြငးံ ၁ 
ရကးတျငး ေဆျ့ေႏျ့ရနး သေဘာတူခဲံသညး၈ 

 
ၾသဂုုတးလ ဿ၅ ရကးတျငး လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့ (PHR) အဖျဲ႔မြ “ခါ့သီ့ေသာဒဏးရာမ္ာ့ႏြငးံ 
ေပ္ာကးဆဵုု့သျာ့ေသာ အိပးမကးမ္ာ့ - ်မနးမာ်ပညး၇ ကရငး်ပညးနယး ထိုု့စစးမ္ာ့ေအာကးမြ လူ႔အချငးံအေရ့“ ဆိုု 
ေသာေခါငး့စဥး်ဖငးံ အစီရငးခဵစာတေစာငးထုုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုုအစီရငးခဵစာတျငး အစိုု့ရႏြငးံ KNU အၾကာ့အပစးအ 
ခတးရပ  ဲေရ့အစ်ပဳေနေသားလညး့ တပးမေတား၌ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ 
ကိုုေဖား်ပထာ့သညး၈ အစီရငးခဵစာ၌ အဓိကေတျ႕ ရြိခ္ကးမ္ာ့တျငးေအာကးပါတုုိ ႔ပါဝငးပါသညး၈ 
 
 ဿွှှ ခုု ဇနးနဝါရီမြ ဿွှဿ ခုု ဇနးနဝါရီလ အတျငး့တျငး မိသာ့စုု ၃၃၂ စုုကိုုစစးတမး့ေကာကးယူရာတျငး သဵုု့ပဵုုတ ပဵုုမြာ 

အတငး့အၾကပးခိုုငး့ေစခဵရ်ခငး့၇ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရ်ခငး့ ႏြငးံ မုုဒိမး့်ပဳက္ငးံခဵရ်ခငး့အပါအဝငး လူ ႔အချငးံအ 
ေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ခဵစာ့ၾကရေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 

 လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး တိုုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုုငးမ္ာ့ လႈပးရြာ့သညးံေဒသမ္ာ့တျငးထကး 
တပးမေတားမြ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံေဒသမ္ာ့တျငး ပုုိမိုု်ဖစးပျာ့သညးကိုုေတျ႔ရြိရသညး၈ 

 မိုုငး့လုုပးငနး့မ္ာ့၇ ပိုုကးလုုိငး့စီမဵကိနး့မ္ာ့၇ ေရအာ့လ ြ္ုုပးစစးဆညးစီမဵကိနး့မ္ာ့ သိုု ႔မဟုုတး အ်ခာ့အစုုိ့ရမြ်ပဳလုုပး 
သညးံစီမဵကိနး့မ္ာ့အနီ့တျငးေနထိုုငးသူတိုု ႔သညး လူ႕ အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကိုု ခဵစာ့ရရနးပုုိမိုုအလာ့အလာ 
ရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈ ဥပမာ အတငး့အၾကပးခိုုငး့ေစခဵရ်ခငး့၇ သူတိုု ႔၌ေ်မယာမ္ာ့အာ့ လုုပးကိုုိငးချငးံမ္ာ့ကိုု 
ပိတးပငးခဵရ်ခငး့ ႏြငးံ လျတးလပးစျာသျာ့လာလုုပးကိုုငး်ခငး့ကိုု ကနး႔သတးခဵရ်ခငး့တုုိ႔်ဖစးသညး၈ 

 
တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုုမ္ာ့က အပစးအခတးရပး ဲေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ စိတးေက္နပးမႈ မရြိၾက 
 
ဦ့သိနး့စိနး၌လကးထကးတျငး အပစးအခတးရပး ဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ တခုု်ပီ့တခုုရလာေသားလညး့ ၾသဂုုတးလတျငး 
တိုုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုုငးအုုပးစုုမ္ာ့ႏြငးံ နုုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့က ်ဖစးေပ၍ေနသညံး အပစးအခတးရပး ဲေရ့လုုပးငနး့စဥးႏြငးံ 
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ပတးသကး၊ အ်ပညးံအဝမယုုဵၾကညးနိုုငးေသ့်ခငး့ ကိုုေဖား်ပၾကကာ အစိုု့ရ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ အခငး့အက္ငး့မ္ာ့၌ 
ရိုု့သာ့မႈကိုုလညး့ ေမ့ချနး့ထုုတးလိုုကးသညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ၆  - ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) ဒုတိယ ဥက၎ဌေအဘယးလးတျိ   ကအစိုု့ရႏြငးံေဆျ့ 

ေႏျ့ပျမဲ္ာ့အတျငး့ သေဘာတူညီသညးံအေ်ခအေနတခုုမြမရရြိေသ့ပဲ ကရငးနီ်ပညးနယးတျငး တပးမေတား၌တညး 
ရြိမႈကိုုသာပိုုမိုုခ္ဲ႕ ထျငးလာသညးဟုုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှဿ - ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵုု့ (KNU) ဥက၎ဌတာမလာေဘာက အစုုိ့ရသညးစစးမြနးေသာနုုိငးငဵေရ့ေတျ႕ 
ဆဵုုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ထကး စီ့ပျာ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ကိုုသာပိုုမုုိအာရဵုုစိုုကးေဆျ့ေႏျ့ေနသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၀ - မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP)  အတျငး့ေရ့မႈ့ဟျနးဆ က အစိုု့ရသညးေဆျ့ေႏျ့ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့်ပဳ လုုပးရာတျငး 
ရုုိ့သာ့မႈမရြိပဲ နုုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကိုု အဓိကမကိုုငးတျယးဟုု ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့သိရသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၂ - ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုုကေရစီအဖျဲ႕ ခ္ဳပး (SNLD) ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ချနးထျနး့ဦ့က ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ 
ေႏျ့ပျမဲ္ာ့သညး တိုုငး့ရငး့သာ့အုုပးစုုမ္ာ့၌ ေ်မကိစၥမ္ာ့ သိုု ႔မဟုုတး စီ့ပျာ့ေရ့လုုပးပုုိငးချငးံမ္ာ့ ကိုုမြ္သာ 
                      ဗဟိုုမြခ္ဳပးကိုုငးမႈမ္ာ့လျနး့ေသာ အုုပးခ္ဳပးမႈစနစး ကဲံသိုု႕ ေသာနုုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့အာ့ 
ေ်ဖရြငး့်ခငး့အေပ၍တျငး ပုုိမိုုအေလ့ထာ့သငးံသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၄ - ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (KIA) မြေ်ပာေရ့ဆိုုချငးံရြိသူဦ့လနနးက ထိုု့စစးမ္ာ့အဆကးမ်ပတး 
်ပဳလုုပးေနစဥးမြာပငး တိုုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုုိငးအုုပးစုုမ္ာ့ႏြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့်ပဳလုုပးသညံး 
“စနစးက္ေသာမဟာဗ္ဴဟာ“ ကိုုအစိုု့ရမြလုုပးေဆာငးေန်ခငး့်ဖစးသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ေၾကာငး့သိရသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၄ - ရြမး့်ပညးတပးမေတား - ေတာငးပိုုငး့ (SSA-S) ေခါငး့ေဆာငး    ရျကးဆစးက အစိုု့ရႏြငးံ SSA-S 
အၾကာ့ရရြိထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကိုု အစိုု့ရမြအေကာငးအထညးမေဖားေသ့ပဲ အစိုု့ရ မြ 
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိုုေၾကညာေနေသားလညး့ တပးမေတားမြမူမတူေသာလမး့ေၾကာငး့ကိုုသျာ့ေနသညးဟုု ေ်ပာဆုုိခဲံေၾကာငး့ 
သိရသညး၈ 

 
ၾသဂုုတးလတျငး ပအိုု    အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO)သညး သမၼတဦ့သိးနး့စိနး တာဝနးယူကတညး့က အစိုု့ရ 
ႏြငးံအပစးအခတးရပး ဲေရ့ သေဘာတူညီမႈကိုုလကးမြတးထိုု့ခဲံေသာ ှ၀ ခုုေ်မာကးတိုုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုုငးအဖျဲ႕ 
်ဖစးလာခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး PNLO အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ မီ့ရထာ့ပိုု ႔ေဆာငး ရ့ ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ ဦ့ 
ေဆာငးေသာ အစုုိ့ရအဖျဲ႔တိုု႔သညး ရြမး့်ပညးနယး၇ ေတာငးၾကီ့်မိဳ႕ တျငး အခ္ကးရြစးခ္ကးပါေသာ သေဘာတူညီခ္ကး 
ကိုုလကးမြတးေရ့ထိုု့ခဲံသညး၈ PNLO သညး အခ္ကးငါ့ခ္ကးပါေသာသေဘာတူညီခ္ကးကိုုလ    ရြမး့်ပညးနယး နယးစပး 
ေရ့ရာဝနးၾကီ့ဗိုုလးမႈ့ၾကီ့ေအာငးသူ ဦ့ေဆာငးေသာ်ပညးနယးအဆငးံအစိုု့ရအဖျဲ ႔ ႏြငးံလကးမြတးေရ့ထိုု့ခဲံသညး၈ 
 
လႊတးေတားအစညး့အေဝ့မ္ာ့မြ ထူ့်ခာ့ထငးရြာ့မႈမ္ာ့ 
 
ၾသဂုုတးလတျငး ၁ ၾကိမးေ်မာကး လႊတးေတားအစညး့အေဝ့ကိုု ေန်ပညးေတားတျငးဆကးလကးက္ငး့ပခဲံသညး၈ ထိုု 
အစညး့အေဝ့မြ အေရ့ ၾကီ့ေသာ်ဖစးရပးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတုုိငး့်ဖစးသညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ှ - ဒီမုုိကေရစီသစးပါတီ (NNDP) မြ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအမတး ဦ့သိနး့ညႊနး႕ တငး်ပခံဲေသာ ်ပီ့ခဲံသညးံ 

လမ္ာ့က ရနးကုုနးတုုိငး့တျငး်ဖစးေပ၍ခံဲသညးံ စကးရဵုုမ္ာ့မြမ္ာ့်ပာ့လြေသာဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့၌ အေ်ခခဵအေၾကာငး့ အရငး့ကိုု 
စဵုုစမး့စစးေဆ့ရနး ေကားမရြငးတခုုဖျဲ ႔စညး့ေရ့အဆိုုကိုု ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ေထာကးခဵမဲ ၁၀ မဲ၇ ကနး႔ ကျကးမဲ ဿ၅၅ မဲ၇ 
ၾကာ့ေနမဲ ှ၄ မဲ ်ဖငးံပယးခ္ခံဲသညး၈ ထိုုအဆိုုကိုု်ပနးလညးရုုပးသိမး့ရနး ေစာေစာပုုိငး့ကတညး့က ေတာငး့ဆိုုခဲံေသာ 
အစိုု့ရ၌အလုုပးသမာ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးၾကညးက ထိုုေကားမရြငးမ္ဳိ့ သညးအလျနးအႏၱာရာယး ၾကီ့်ပီ့ ႏုုိငးငဵ်ခာ့မြရငး့ႏြီ့ 
်မ ဳပးႏြဵသူမ္ာ့၌ ယဵုုၾကညးမႈကိုုထိခိုုကးေစနုုိငးသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၄ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအစညး့အေဝ့မြ အဖျဲ႔ဝငး ှ၂ ဦ့ပါ “တရာ့ဥပေဒစုုိ့မိုု့ေရ့၇ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ 
တညး်ငိမးေရ့ ေကားမတီ“ ကိုုဖျ႔ဲစညး့၊ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးအာ့ ဥက၎ဌအ်ဖစးခနး႔အပးခဲံသညး၈ ထိုုေကားမတီ 
၌အဓိကတာဝနးမ္ာ့မြာ လကးရြိဥပေဒ်ပဳစနစးကိုု ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာကာ ်ပငးဆငး၇ ရုုပးသိမး့ သငးံေသာဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ 
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ပတးသကး၊ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရနး်ဖစးပါသညး၈ ေကားမတီသညး အယူခဵမ္ာ့၇ အစိုု့ရေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငံးပတး 
သကးသညးံ တိုုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကိုု စီစစး၊။တိုု႔ကိုု လႊတးေတားသိုု႔တငးေပ့ရနးလညး့ ်ဖစးသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၅ - NLD ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုုယးစာ့လြယး ဦ့ဝငး့်မငးံတငး်ပလာေသာ အမ္ဳိ့သာ့အစိုု့ရအဖျဲ ႔ႏြငးံ 
တိုုငး့ေဒသၾကီ့၇ ်ပညးနယးအုုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြ ဝနးၾကီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတိုု႕၌ပိုုငးဆိုုငးမႈမ္ာ့ကိုု လူသိရြငးၾကာ့ 
ထုုတး်ပနး ေၾကညာသျာ့ရနးလိုုသညးဟူေသာအဆိုုကိုု ်ပညးသူ႔လႊတးေတားမြ ေထာကးခဵမဲ ၃၅ မဲ၇ ကနး႔ကျကးမဲ ဿ၄ှ မဲႏြငးံ 
ၾကာ့ေနမဲ ှ၂ မဲတိုု႔်ဖငးံ ပယးခ္ခံဲသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၁ - ်ပငးဆငးမႈ ၆၁ ခုု်ပဳလုုပးအ်ပီ့တျငး ႏိုုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဥပေဒကုုိ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားမြ 
အတညး်ပဳေပ့ခံဲသညး၈ ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့သညး ဥပေဒမူၾကမး့မြ ်ပညးတျငး့လုုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ထကး နိုုငးငဵ်ခာ့မြရငး့ႏြီ့ 
်မဳပးႏြဵမညးံသူမ္ာ့ကိုု ဦ့စာ့ေပ့ထာ့သညးဟူေသာ စိုု့ရိမးမႈမ္ာ့အာ့ ကိုုငးတျယးေ်ဖရြငး့နိုုငးရနး အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ 
ဦ့တညးထာ့သညး၈ ရလာဒးအေန်ဖငးံ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုုိယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး ႏိုုငးငဵ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုုပးငနး့ မ္ာ့ကိုု 
ဆျေဲဆာငးမႈအာ့ကနး႔သတးသညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးအေတားမ္ာ့မ္ာ့ကိုုသာ မိတးဆကးေပ့ခဲံ၊ နိုုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့ ်မဳပးႏြဵမႈ 
အေပ၍ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ကိုု တငး်ပခံဲၾကသညး၈ ထိုုဥပေဒကိုု ယခုုအခါ အမ္ုဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ အတညး်ပဳ 
ေပ့ရနး်ဖစးပါသညး၈ 

 ၾသဂုတး ှ၃ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က အစိုု့ရမဟုုတးေသာအဖျဲ႔မ္ာ့ (NGO) မ္ာ့မြတးပဵုုတငး်ခငး့ 
ႏြငးံပတးသကးသညံး လကးရြိဥပေဒ်ပဳမႈအတျကး ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကိုု လ္ငး်မနးစျာေရ့ဆဲျၾကပါရနး လႊတးေတားေကားမ တီ ဿ 
ခုုအာ့ညႊနးၾကာ့လိုုကးသညး၈ NNDP ပါတီမြ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုုိယးးစာ့လြယး ဥိ့သိနး့ညႊနး႔မြတငး်ပသညးံ NGO 
မြတးပဵုုတငးဥပေဒသစး ႏြငးံပတးသကးေသာ အဆိုုအေပ၍တျငး ေဆျ့ေႏျ့အ်ပီ့ ဿ ရကးတျငးဦ့ေရႊမနး့မြ ထိုုသိုု ႔ 
ဆဵုု့်ဖတး်ခငး ်ဖစးသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ၾကစဥးတျငး အစုုိ့ရ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ဒုုတိယဝနးၾကီ့ဗုုိုလးမႈ့ခ္ဳပး ေက္ားဇဵ်မငးံက 
ှ၆၅၅ ခုုမြတးပဵုုတငးဥပေဒသညး လဵုုေလာကး်ပီ့်ဖစးပါေသာေၾကာငးံ ဥပေဒအသစးေရ့ဆျရဲနးမလိုု ေတာံေၾကာငး့ 
ကနး႔ကျကးခဲံသညး၈ 

 
ဆုိ့ရျာ့ေသာေရၾကီ့မႈဒဏး ်မနးမာနိုုငးငဵခဵရ 
 
ၾသဂုုတးလတျငး ်မနးမာနိုုငးငဵရြိ်ပညးနယးႏြငးံတိုုငး့ ှ၁ ခုုတျငး ှွ ခုု၉ေရၾကီ့မႈဒဏးကိုုခဵခဲံရကာ လူ ၅၂ွွွ ခနး႔အိုု့ 
အိမးမ္ာ့မြ စျနး႔ချာခဲံၾကရသညး၈ ဧရာဝတီတိုုငး့၇ ကရငး်ပညးနယး၇ မျနး်ပညးနယး ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပုုိငး့တိုု႔သညး 
ဆိုု့ရျာ့စျာေရၾကီ့ဒဏးခဵရေသာ ေနရာမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ဧရာဝတီတိုုငး့ရြိ ်မိဳ႕ နယး ဿ၃ ခုုမြ ဿ၁ ခုုတိုု႔တျငး ေရၾကီ့မႈ 
ဒဏးခဵခဲံၾကရကာ စပါ့ခငး့စိုုကးခငး့ ဟကးတာ ဿ၂ွွွွ ခနး႔ေရလႊမး့မိုု့ခဵခဲံရသညး၈ ၾကဵခိုုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ (USDP)မြ 
ဧရာဝတီတိုုငး့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ဆနး့ဆငးံက ေရၾကီ့်ခငး့ကိုု ပိုုမိုုဆိုု့ရျာ့ေစခဲံသညးံ ညဵံဖ္ငး့ေသာ 
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုု ႏြငးံ အစုုိ့ရ၌လဵုုေလာကးသညးံ ေရၾကီ့မႈၾကိဳတငးကာကျယးေရ့လုုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ 
အတျကး်ပဌာနး့နုုိငး်ခငး့ မရြိခဲံမႈတိုု႔ကိုု ဝနးခဵခဲံသညး၈ ေရၾကီ့်ခငး့ေၾကာငးံ တနုုိငးငဵလဵုု့တျငး ဆနးထုုတးလုုပးမႈ ဿ၂ 
ရာခုုိငးႏႈနး့ခနး႔ က္သျာ့နုုိငးေၾကာငးံ ခနး႔မြနး့ ၾကသညး၈ 
 
ထိုသိုု႔်ဖစးပ္ကးေနစဥးတျငးပငး ၾသဂုုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အႏၱာရာယးစမး့စစးမႈအဖျဲ႔ Maplecroft မြ။၌ ဿွှဿ ခုုႏြစး 
သဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးညႊနး့်ပမႈ Natural hazards Risk Atlas ကိုုထုုတး်ပနးခဲံသညး၈ အစီရငးခဵစာတျငး 
သဘာဝပတးဝနး့က္ငး်ပသာနာမ္ာ့ေၾကာငးံ ဆိုု့ရျာ့စျာေလ္ာံက္အႏၱာရာယးရြိေနေသာ နိုုငးငဵဆယးနိုုငးငဵစာရငး့     ထဲတျငး 
်မနးမာ်ပညးအာ့ေဖား်ပထာ့သညး၈ အစီရငးခဵစာက ်မနးမာနိုုငးငဵသညး              ထငးရြာ့ေသာ်ဖစးရပးမြ်ပနးလညး 
ေခါငး့ေထာငးလာရနး စျမး့ရညးနညး့ပါ့လြကာ ။သညးနုုိငးငဵ၌စီ့ပျာ့ေရ့ကိုု ေနာကးထပးယုုတးေလ္ာံေစနုုိငးသညး ဟုု 
လညး့ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 
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လူ႔အချငးံအေရ့ 
 
အုိေဂ္ကျငးတာနာ့ - ဆုိ့ရျာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ စိ းေခ၍မႈမ္ာ့ရြိေနဆဲ 
 
ၾသဂုုတးလ ၁ ရကးတျငး ကမၻာံကုုလသမဂၐ ်မနးမာနုုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုုငးရာအထူ့သဵတမာနး ေသာမတးစးအိုုေဂ္ 
ကျငးတာ့နာ့က ဇူလိုုငးတျငးစတငးခဲံသညးံ သူ၌ ၄ ရကးတာ်မနးမာနိုုငးငဵသိုု ႔သျာ့ေရာကးခဲံမႈကိုု အဆဵုု့သတးခဲံသညး၈ [ဿွှဿ 
ခုု ဇူလိုုငး်မနးမာသတငး့လႊာကိုုၾကညးံပါ၈] သူသျာ့ေရာကးခဲံသညံးေနာကးဆဵုု့သဵုု့ရကးတျငး ကျငးတာနာ့သညး 
အစိုု့ရေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ လူထုုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ကိုုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ႏြငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညး အပါအဝငး 
လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ကိုုေတျ႔ဆဵုုခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး ကျငးတာ့နာ့သညး ရခိုုငး်ပညးနယးမြ လူ 
မ္ဳိ့ဂိုုဏး့ဂဏစျ ဲ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပ္ကးဆီ့ခဲံရေသာေဒသမ္ာ့သိုု႔ ဿ ရကးတာသျာ့ေရာကးခဲံသညးံ စဵုုစမး့ 
ေရ့ခရီ့စဥးကိုု အဆဵုု့သတးခဲံသညး၈ သိုု ႔ေသားအစုုိ့ရက သူ႔အာ့ကခ္ငး်ပညးနယးကိုု သျာ့ေရာကးချငးံ်ပဳရနး ်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈ 
ၾသဂုုတးလ ၁ ရကးေန႔၉ ်မနးမာ်ပညးမြမ်ပနးေသ့ခငးတျငး ကျငးတာ့နာ့သညး ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုုတး်ပနးကာ 
်မနးမာ်ပညးသညး ဆိုု့ရျာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့စိ   းေခ၍မႈမ္ာ့်ဖငးံ ရုုနး့ကနးရႈပးေထျ့ေနဦ့မညးဟုု ေဖား်ပထာ့သညး၈ 
အဓိကစိုု့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုုငး့်ဖစးသညး၈ 
 
 အငးအာ့အလျနးအကျ္ဵသဵုု့၊ႏြိမးႏြငး့်ခငး့၇ က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့်ခငး့၇ သတး်ဖတး်ခငး့မ္ာ့၇ တရာ့မြ္တ 

ေသာတရာ့စီရငးေရ့ကိုု်ငငး့ပယး်ခငး့ ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ထာ့စဥးတျငး ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့ကိုုအသဵုု့်ပဳ်ခငး့ စသညး 
တုုိ႔အပါအဝငး ရခုုိငး်ပညးနယးမြ ဆူပူအဵုုၾကျမႈမ္ာ့အတျငး့တျငး အစိုု့ရအာဏာပုုိငးမ္ာ့မြက္ဴ့လျနးသညးဟုု စျပးစျ ဲထာ့သညးံ 
ဆိုု့ရျာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ုဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၈ 

 အရပးသာ့မ္ာ့ကိုုတိုုကးခိုုကး်ခငး့၇ တရာ့မဲံသတး်ဖတးမႈမ္ာ့၇ လိငးပိုုငး့ဆိုုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ ညြငး့ပနး့ႏြိပး 
စကးမႈမ္ာ့စသညးတိုု႔အပါအဝငး ကခ္ငး်ပညးနယး၉ တပးမေတားမြ က္ဴ့လျနးသညးဟုု စျပးစျဲထာ့သညးံ ဆိုု့ရျာ့ေသာ 
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ုဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၈ 

 လဵုုေလာကးေသာ ပါဝငးမႈ ႏြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈတိုု ႔မရြိသညံး ဥပေဒၾကမး့ေရ့ဆျေဲရ့လုုပးငနး့စဥးႏြငးံ ဥပေဒမ္ာ့ကိုု 
အေကာငးအထညးေဖားရာတျငးလညး့ မလဵုုမေလာကး်ဖစးေနဆဲ်ဖစး်ခငး့၈ 

 အစိုု့ရ၌ လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးသညး လျတးလျတးလပးလပး်ဖစးရနးႏြငးံ အမ္ုဳိ့သာ့အဖျဲ ႔အစညး့မ္ာ့၌ အဆငးံ 
အတနး့ႏြငးံသကးဆိုုငးသညးံ UN ၌မူဝါဒမ္ာ့ႏြငးံ အ်ပညးံအဝကိုုကးညီေစရနးအတျကး မ္ာ့စျာေဝ့ကျာလိုုအပးေနဆဲ 
်ဖစးသညး၈ 

 
ရခုုိငး်ပညးနယးတျငး်ဖစးေပ၍ေနေသာ ဆူပူအဵုုၾကျမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ အိုုေဂ္ကျငးတာ့နာ့က လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ 
ေဖာကးမႈမ္ာ့ရြိသညးဆိုုသညးံအေပ၍တျငး လျတးလပး၊အာ့ကိုု့ယဵုုၾကညးရေသာ စဵုုစမး့စစးေဆ့ေရ့်ပဳလုုပးေပ့ရနး 
ေတာငး့ဆိုုခဲံသညး၈ သူက အစိုု့ရအာ့ ှ၆၅ဿ ႏြစးနိုုငးငဵသာ့်ပဳချငးံဥပေဒအာ့ အ်ပညး်ပညးဆိုုငးရာလူ႔အချငးံအေရ့ စဵ 
ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေစရနး ်ပနးလညးသဵုု့သပး်ခငး့အပါအဝငး ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ စနစးတက္ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကိုု 
ေသေသခ္ာခ္ာကိုုငးတျယးေပ့ရနးလညး့ ေတာငး့ဆိုုခဲံသညး၈ အိုုေဂ္ကျငးတာ့နာ့က အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညး        ေရ့အာ့ 
ပိုုမုုိခိုုငးမာေစရနးႏြငးံ ဆယးစုုႏြစးမ္ာ့စျာ်ဖစးေပ၍ခံဲေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ရရြိခဲံရသညံး 
နစးနာခဵစာ့ရမႈမ္ာ့ကိုု ကိုုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေပ့နုုိငးမညံး အမြနးတရာ့ရြာေဖျေရ့ေကားမရြငး ကိုုဖျဲ႔စညး့ရနးလညး့ 
လႊတးေတားအာ့ အၾကဵ်ပဳတိုုကးတျနး့ခဲံသညး၈ 
 
က္ဳိ့ေၾကာငး့မံဲဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ ႏြငးံ ေထာငးခ္မႈမ္ာ့ 
 
ၾသဂုုတးလတျငး ်မနးမာအစုုိ့ရသညး လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ ႏြငးံ 
ေထာငးခ္မႈမ္ာ့ကိုု ဆကးလကးလုုပးေဆာငးခဲံသညး၈ 
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 ၾသဂုတး ၄ - မႏၱေလ့မြ ရဲမ္ာ့က သူတို႔အာ့အ်ခာ့ေစ့္တျငး ်ပနးလညးေနရာခ္ ထာ့ေပ့ရနး ဆႏၵ်ပခဲံၾကေသာ 
လမး့ေဘ့ေစ့္သညး အေယာကး ှွွ တိုု႔၌ကုုိးယးစာ့ ေဒသခဵအာဏာပုုိငးမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညးံအတျကး 
အလုုပးသမာ့ေရ့လႈပးရြာ့သူ ကိုုေအ့သိနး့အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ဿ၆  - မၾကာခငးက နယးစပးမြ်ပညးတျငး့သိုု ႔်ပနးလညးဝငးေရာကးသျာ့သူ ေရြ႕ ေနကိုုေက္ားေက္ားမငး့ အာ့ 
ရနးကုုနးေ်မာကးပိုုငး့ခရိုုးငးတရာ့ရဵုု့က ေထာငးဒဏး ၃ လခ္မြတးလိုုကးသညး၈ ကိုုေက္ားေက္ားမငး့အေပ၍ ခ္ မြတးေသာ 
စီရငးခ္ကးသညး သူထုုိငး့နုုိငးငဵသိုု ႔ ထျကးေ်ပ့မလာခငး ဿွွ၅ ခုု ေအာကးတိုုဘာလအတျငး့က တရာ့ရဵုု့အာ့မထီမဲံ 
်မငး်ပဴသညးဟုု တရာ့စျထဲာ့သညးံအေပ၍ မူတညး၊ ပစးဒဏးခ္်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 
ၾသဂုုတးလ ဿ၁ ရကးေန႕ အထိဆိုုလြ္ငး နိုုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့(AAPP)က ်မနးမာ 
နုုိငးငဵအႏြဵအ်ပာ့မြ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့ထတဲျငး အနညး့ဆဵုု့နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ၁၂ွ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ ၾသဂုုတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး UN ်မနးမာနုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုုငးရာ အထူ့သဵတမနး ေသာမတးစးကျငးတာ့နာ့က 
က္နးရြိေနေသ့ေသာ နိုုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵုု့ကိုု ချ္ငး့ခ္ကးမရြိ၇ ခ္ကးခ္ငး့လ  တး ေပ့ရနးေတာငး့ဆိုုထာ့ေသာ 
သူ႔ေတာငး့ဆိုုခ္ကးကိုု ထပးမဵေတာငး့ဆိုုခဲံသညး၈ ထိုုေန႔တျငးပငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ဿွှွ ဧ်ပီလက 
ရနးကုုနးတျငး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ ဗဵုု့ေပါကးကျမဲႈႏြငးံ စျခဲ္ကးတငးကာ တရာ့မြ္တမႈမရြိေသာ တရာ့စီရငးမႈ်ဖငးံ 
ေသဒဏးခ္မြတး်ခငး့ခဵခဲံရသညံး အသကး၀၀ႏြစးရြိ ်ဖိဳ့ေဝေအာငးအာ့ လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံေပ့ခဲံသညး၈ ်ဖိဳ့ေဝ ေအာငးအာ့ 
သူ၌အသ   ကငးဆာေရာဂါကိုု ကုုသခဵေနသညးံ ရနးကုုနး်မိဳ႕ ၇အငး့စိနးေဆ့ရဵုုမြ လျတးေပ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
မထုတးခငး စာေပစီစစးေရ့တငးရေသာစနစး အဆုဵ့သတး၇ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ဆကးလကးရြိေနဆဲ 
 
ၾသဂုုတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး အစိုု့ရ၌်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ ထုုတးေဝမႈအာ့လဵုု့အတျကး မထုုတးခငးစာေပစီစစး 
ေရ့တငးရသညးံ စနစးကိုုအဆဵုု့သတးလုုိကး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ခ္ကးခ္ငး့သကးေရာကးေစကာ ေၾကညာခဲံသညး၈ ထိုုသိုု ႔ 
ေၾကညာ၊အမ္ာ့အထငးၾကီ့မႈကိုု ရယူခဲံေသားလညး့ စာေပလျတးလပးချငးံအတျကးမူ မ္ာ့်ပာ့လြေသာစိနးေခ၍မႈမ္ာ့ စျာ 
ဆကးလကးရြိေနဆဲပငး်ဖစးပါသညး၈ 
 
 အစိုု့ရက လမး့ညႊနးခ္ကး အသစး ှ၃ ခ္ကးကိုုခ္မြတးခဲံကာ ။တိုု႔သညး နိုုငးငဵေတားလဵုု်ခဵဳေရ့၇ နိုုငးငဵေတား၌ ဂုုဏးသိက၏ာ 

သိုု႔မဟုုတး အ်ခာ့နုုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံဆကးဆဵေရ့ စသညးတိုု ႔ကိုုအႏၱာရာယးရြိေစနုုိငးေသာ သတငး့မ္ာ့ကိုု မေဖား်ပရနး 
မီဒီယာမ္ာ့အာ့ တာ့် စးထာ့ပါသညး၈ ထိုုလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့သညး ်ခစာ့မႈမ္ာ့၇ အတငး့အၾကပး 
အလုုပးခုုိငး့ေစခဵရမႈမ္ာ့ ႏြငးံ ကေလ့စစးသာ့ကိစၥမ္ာ့ကိုု ခုုိငးမာသညးံသတငး့အရငး့အ်မစး မရြိပဲမေဖား်ပရဟုုလဲ 
တာ့်မစးထာ့သညး၈ 

 စာေပစီစစးေရ့ဘုုတးအဖျဲ႔သညး လုုပးပိုုငးချငးံရြိေနဆဲ်ဖစးကာ အယးဒီတာမ္ာ့က သူတိုု႔၌သတငး့မ္ာ့ကိုု ေဖား်ပ်ပီ့ပါက 
ဘုုတးအဖျဲ႔သိုု႔တငးေနရဆဲ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ဘုုတးအဖျဲ႔တျငး စာနယးဇငး့မ္ာ့အာ့ ေစာငးံၾကညံး၊ပိတးပငးနုုိငးသညးံ 
အချငးံအာဏာကုုိရရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈ 

 စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့သညး ှ၆၃ဿ ခုုႏြစး ပဵုုႏြိပးစကးႏြငးံထုုတးေဝေရ့မြတးပဵုုတငးဥပေဒ ႏြငးံ ဿွွ၁ ခုုႏြစး အီလကး 
ထေရာနစး လုုပးငနး့ဥပေဒတုုိ႔အရ ရာဇဝတးမႈ်ဖငးံ တရာ့စျဆဲိုုခဵရမညးံ အႏၱရာယးမ္ာ့ရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈ 

 ပုုဂၐ   ပိုုငး ေန႔စဥးသတငး့စာထုုတးေဝချငးံမြာ ပိတးပငးထာ့ဆဲပငး်ဖစးကာ အစုုိ့ရ၌ဝါဒ်ဖနး႔ခ္ီမႈမ္ာ့်ဖငးံသာ ်ပညံးႏြကး 
ေနသညးံအစုုိ့ရထုုတးေန႔စဥးသတငး့စာမ္ာ့ကိုု လကးဝါ့ၾကီ့အုုပးချငးံေပ့ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈ 

 
အစိုု့ရ၌ ဆကးလကးကနး႔သတးေနမႈမ္ာ့ၾကာ့ထဲကပငး စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့သညး ပိုုမိုုက္ယး်ပနး႔သညး   စာေပလျတး 
လပးချငးံရရြိရနးရညးရျယးကာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကိုု တိုု့်မ  ငးံလုုပးေဆာငးခဲံၾကသညး၈ 
 
 ၾသဂုတး ဿ - ရနးကုုနးတျငး စာေပလျတးလပးချငးံေကားမတီ (CPF) ကိုုဖျဲ႔စညး့နုုိငးရနးအတျကး စာနယးဇငး့သမာ့ ၆ဿ 

ေယာကးတိုု႔စုုစညး့ခဲံၾကသညး၈ CPF သညး အခ္ကး ၄ ခ္ကးပါေသာ ေၾကညာခ္ကးကိုု ထုုတး်ပနးကာ အစိုု့ရအာ့ ဇူလိုုငး 
၀ှ ရကးေန႔က Voice Weekly ဂ္ာနယးႏြငးံ Envoy ဂ္ာနယးတိုု႔အာ့ ထုုတးေဝချငးံရပးဆုုိငး့ထာ့မႈကိုု 
ခ္ကးခ္ငး့်ပနးလညးရုုတးသိမး့ေပ့ရနး၇ ဖိႏြိပးသညးံ မီဒီယာဥပေဒမ္ာ့ကုုိ ပယးဖ္ကးေပ့ရနး၇ လျတးလပးစျာေဖား်ပချငးံ 
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ကိုုအာမခဵေပ့ရနး ႏြငးံ ်မနးမာနိုုငးငဵမီဒီယာဥပေဒသစး ေရ့ဆျရဲာတျငး မီဒီယာစာနယးဇငး့မ္ာ့မြ ကုုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ကိုု 
တုုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့ရနးတိုု႔ကိုု တိုုကးတျနး့လိုုကးပါသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၁ - ရနးကုုနးတျငး စာနယးဇငး့သမာ့ ၃ွ ခနး႔သညး CPF ၌ အခ္ကး ၄ ခ္ကးပါေၾကညာခ္ကးကိုု ေထာကးခဵေသာ 
လကးမြတးမ္ာ့ကိုုေကာကးယူကာ ဆႏၵ်ပလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကိ ုု်ပဳလုုပးခဲံသညး၈ ထိုုကိစၥအာ့တဵုု႕်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ အစိုု့ရ၌ 
စာေပစီစစးေရ့ဘုုတးအဖျဲ႔က စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့မြ ထိုုဆႏၵ်ပမႈႏြငးံပတးသကး၊ အစီရငးခဵစာ ထုုတးရနး်ပဳလုုပးသညးကိုု 
တာ့်မစးခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုုတး ၂ - စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့စျာတိုု ႔သညး မႏၱေလ့တျငး CPF ေၾက်ငာခ္ကးကိုုေထာကးခဵေသာအာ့်ဖငးံ 
လကးမြတးမ္ာ့ေကာကးခဵကာ လႈပးရြာ့မႈ်ပဳလုုပးခဲံၾကသညး၈ 

 ၾသဂုုတး ၃ - အစိုု့ရ၌မီဒီယာမ္ာ့အေပ၍ ဆကးလကးဖိႏြိပးေန်ခငး့ကိုု ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပသညးံအေန်ဖငးံ သတငး့ 
ဂ္ာနယးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က သူတိုု႔၌ဂ္ာနယးအေရြ႕ မ္ကးႏြာဖဵုု့ကိုု အနကးေရာငး်ခယးကာ ထုုတးေဝခဲံၾကသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၃ - အစုုိ့ရစာေပစီစစးေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕ မြ Envoy ႏြငးံ Voice Weekly ဂ္ာနယးတိုု႔မြ အယးဒီတာမ္ာ့ကိုု 
ဆငးံေခ၍ကာ ၾသဂုုတးလ ှ၅ ရကးေန႔မြစ၊ သူတိုု႔၌ဂ္ာနယးထုုတးေဝမႈကိုု ်ပနးလညးစတငးနိုုငး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ၆  - အစုုိ့ရက အဖျဲ႔ဝငး ဿွ ပါဝငးေသာ “်မနးမာအ်မဴေတစာနယးဇငး့ေကာငးစီ“  (MCPC) ကိုုဖျဲ႔စညး့ခဲံ သညး၈ 
ထိုုေကားမတီကိုု အ်ငိမး့စာ့ဗဟိုုတရာ့ရဵုု့ခ္ဳပးတရာ့သူၾကီ့ တဦ့ကဦ့ေဆာငးကာ                       
မီဒီယာစာနယးဇငး့မ္ာ့ အာ့ေစာငးံၾကညံးရနး၇ စာနယးဇငး့က္ငးံဝတးမ္ာ့၌ လိုုကးနာရနးတိုု ႔ကိုု စုုစညး့ရနး၇ 
မီဒီယာစာနယးဇငး့ဥပေဒအသစး ်ပဌာနး့ရနး ႏြငးံ အ်မဲတမး့်မနးမာံစာနယးဇငး့ေကာငးစီ တခုုေပ၍ေပါကးလာရနး 
တိုု့တကးလုုပးေဆာငးေနစဥးအတျငး့ ေပ၍ေပါကးလာေသာ စာနယးဇငး့ဆုုိငးရာအ်ငငး့ပျာ့မႈ်ပႆနာမ္ာ့ကိုု 
ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး တိုု႔ ပါ   သညး၈ သိုု႔ေသား ၾသဂုုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး မီဒီယာစာနယးဇငး့နယးပယးမြ 
နာမညးရြိသူလူရိုုေသ၇ ရြငးရိုုေသ ပုုဂၐိဳလးမ္ာ့မြ ထိုုေကားမတီ၌ ဖျဲ ႔စညး့ပဵုု၇ လုုပးပိုုငးချငးံ၇ သီ့်ခာ့လျတးလပးမႈမရြိမႈ 
စသညးတိုု႔အေပ၍ စုုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ ကိုုထုုတးေဖားေ်ပာၾကာ့လာအ်ပီ့တျငး အစိုု့ရမြ MCPC ၌လုုပးငနး့မ္ာ့ကိုု 
ရပးဆိုုငး့ခဲံသညး၈ 

 ၾသဂုတး ဿ၁ - ရနးကုုနး်မိဳ႕ ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕ နယးရဲတပးဖျဲ႕ မြ CPF တညးေထာငးသူမ္ာ့၌ စာနယးဇငး့လျတး 
လပးချငးံမ္ာ့ပုုိမိုုရရြိရနး ်ပဳလုုပးမညးံဆႏ ၵ်ပပျအဲတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵမႈကိုု ပယးခ္ခံဲသညး၈ 

 ၾသဂုတး ဿ၂ - မေကျ့တိုုငး့၇ မေကျ့်မိဳ႕ နယးရဲတပးဖျဲ႕ မြ DVB သတငး့ေထာကး ကိုုေဇားေဖ ေခ၍ သူရသကးတငး အာ့ 
နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာထိနး့သိမး့ထာ့်ပီ့ေနာကး              ကိုု ေႏြာကးယြကး်ခငး့ႏြငးံ နိုုငးငဵေတားပိုုငးေနရာကိုု ပုုိငး 
နကးက္ဴ     ်ခငး့စသညးတိုု႔်ဖငးံ တရာ့စျခဲဲံသညး၈ ကိုုေဇားေဖသညး ေဒသဆိုုငးရာအစိုု့ရရဵုု့တခုုတျငး ဂ္ပနး 
ေဖါငးေဒ့ရြငး့တခုုမြ ်မနးမာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေပ့ေသာ စေကာလာရြစးဆုုႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အငးတာဗ္ဴ့ 
လုုပးအ်ပီ့တျငး အဖမး့ခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

အုုိ့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့ 
 
တရုုတးက ကခ္ငးဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်ပနးပုိ႔ 
 
ၾသဂုုတးလလယးတျငး တရုုတးအာဏာပိုုငးမ္ာ့သညး ယူနနးခရိုုငးအတျငး့ရြိဒုုက၏သညးစခနး့မ္ာ့မြ ေထာငးခ္ီေသာ 
ဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်မနးမာ်ပညးသိုု ႔်ပနးရနး ဖိအာ့ေပ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၄ အထိဆိုုလြ္ငး တရုုတးမြ ကခ္ငး်ပညး နယးသိုု ႔ 
ဒုုက၏သညး ၁၆ွွ ခနး႔ကိုုအတငး့အၾကပး်ပနးပိုု ႔ခဲံသညး၈ တရုုတးအာဏာပိုုငးမ္ာ့သညးး ဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့ 
အတငး့အၾကပး်ပနးခိုုးငး့်ပီ့ေနာကးဒုုက၏သညးမ္ာ့ေနထိုုငးခဲံသညးံ ေနရာမ္ာ့ကုုိဖ္ကးဆီ့ပစးကာ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ 
ကိုုလညး့ ဓါတးပဵုုမရိုုကးရနးတာ့်မစးခဲံသညးဟုု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာသညး၈ ပ္ဵႏြဵ ႔ေနေသာ လျတးလပးသညးံအစီ 
ရငးခဵစာမ္ာ့ႏြငးံဆနး႔က္ငး     တရုုတးနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက နယးစပးတျငးေနထိုုငးသူမ္ာ့သညး သူတိုု ႔ဆႏၵအ 
ေလ္ာကး်ပနးသျာ့်ခငး့်ဖစးသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ၾသဂုုတးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ကုုလသမဂၐဒုုက၏သညးမ္ာ့ဆိုုငး 
ရာမဟာမငး့ၾကီ့ရဵုု့ (UNHCR) မြ အတငး့အၾကပး်ပနးပိုု ႔ခဵရေသာ ကခ္ငးဒုုက၏သညးမ္ာ့ထဵ ကုုလသမဂၐ၌ဆကးသျယး 
မႈကိုုတရုုတးနုုိငးငဵမြ ်ငငး့ပယးခဲံသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ 
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ႏုိငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့ 
 
အေမရိကနးမြ သျငး့ကုနးပိတးပငးမႈကုိ သကးတမး့တုိ့ 
 
ၾသဂုုတးလ ဿ ရကးတျငး အေမရိကနးကျနးဂရကးက  ်မနးမာလျတးလပးေရ့ႏြငးံဒီမိုုကေရစီဥပေဒအရ ်မနးမာနိုုငးငဵမြ 
သျငး့ကုုနးပိတးပငးထာ့မႈကိုု ေနာကးတႏြစးသကးတမး့တိုု့ရနး မဲေပ့ခဲံၾကသညး၈ ထိုုဥပေဒတျငး အကယး၊်မနးမာနိုုငး ငဵမြ 
လူ႔အချငးံအေရ့၇ ဒီမိုုကေရစီတိုု ႔နြငးံပတးသကး၊ လဵုုေလာကးေသာတိုု့တကးမႈရြိလာရနး လုုပးေဆာငးမညးဆိုုပါက 
ခ္မြတးနုုိငးမညံး ပိတးပငးထာ့မႈေလ္ာံခ္ေပ့ရနးသတးမြတးထာ့ခ္ကး တခုုပါရြိသညး၈ အေမရိကနးကျနးဂရကးအမတး 
ဂ္ဳိ့ဇကးခရိုုလီက သျငး့ကုုနးပိတးပငးမႈ သကးတမး့တိုု့လုုိကး်ခငး့သညး နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵုု့ကိုုခ္ကးခ္ငး့ 
လျတးေပ့်ခငး့၇ တိုုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုုမ္ာ့အေပ၍ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အဆဵုု့သတး်ခငး့ ႏြငးံ စစးမြနးေသာဒီမိုုကေရစီ 
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈတိုု႔ ရြိလာရနးအတျကး အေမရိကနးမြ ်မနးမာနုုိငးငဵအာ့ ်ပငး့ထနးေသာအခ္ကးေပ့လိုုကး်ခငး့ပငး 
်ဖစးသညးဟုုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး သမၼတဘာ့ရကးအုုိဘာ့မာ့က ထုုိဥပေဒကိုု 
လကးမြတးေရ့ထိုု့ခဲံသညး၈ 
 
အိႏၵိယ၌ စစးေရ့အကူအညီ 
 
အိႏၵိယနုုိငးငဵက ်မနးမာအစုုိ့ရအာ့ အေရြ႕ ေ်မာကး်ပညးနယးမ္ာ့မြ ပုုနးကနးေသာငး့က္နး့မႈမ္ာ့ကိုု ႏြိမးႏြငး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ 
မႈ၌တစိတးတေဒသအေန်ဖငးံ စစးေရ့အကူအညီမ္ာ့ ဆကးလကးေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ ရကးတျငး 
တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဒုုတိယဗိုုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးသညး အိႏိၵယသိုု ႔ တပတးၾကာသျာ့ေရာကး 
ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ဒုုတိယဗိုုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြ အိႏိၵယကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ ေအေက 
အနးေထားနီ ႏြငးံ အ်ခာ့အဆငးံ်မငးံ စစးအရာရြိမ္ာ့အာ့ေတျ႔ဆဵုုခဲံသညး၈ ခရီ့စဥးအတျငး့ အိႏိၵယအစိုု့ရမြ ်မနးမာအစုုိ့ ရအာ့ 
လကးနကးမဟုုတးေသာ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ပိုုမိုုေထာကးပံံဵေပ့ရနးႏြငးံ တပးမေတားအရာရြိမ္ာ့အာ့ေလံက္ငးံ ေပ့ရနးတိုု႔ကိုု 
ဂတိ်ပဳခံဲသညး၈ ထိုုသိုု႔ေသာစစးေရ့အကူအညီမ္ာ့ေပ့ေနေသားလညး့ ်မနးမာအစုုိ့ရသညး အိႏိၵယ အစုုိ့ရအာ့ 
ေပ့ထာ့ေသာဂတိမ္ာ့တညးရနးကိုုမူ ပ္ကးကျကးခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အိႏိၵယနုုိငးငဵ်ပညးထဲေရ့ ဝနးၾကီ့ 
မူလာပါလီရာမနးခ္ာဒရနးက ်မနးမာအစုုိ့ရသညး အိႏိၵေသာငး့က္နး့သူအုုပးစုုမ္ာ့ လဵုု်ခဵဳစျာခိုုလႈဵနုုိငးရနးအတျကး 
သူတိုု႔၌နယးစပးကိုုအသဵုု့်ပဳရနး ချငးံ်ပဳထာ့ဆဲ်ဖစးသညးဟုု ေ်ပာၾကာ့လိုုကးသညး၈ 
 

စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာသတငး့မ္ာ့ 
 
ကမၻာံဘဏးမြ်မနးမာနိုငးငဵသုိ႔်ပနးလညးဝငးေရာကး်ခငး့ေၾကာငးံ ေဝဖနးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ေန 
 
ၾသဂုုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာနိုုငးငဵတျငး့၉လုုပးငနး့မ္ာ့ရပးဆုုိငး့ခဲံ်ပီ့ ဿ၂     အၾကာတျငးကမၻာံဘဏးမြ ရနးကုုနး်မိဳ႕ ၉ 
နုုိငးငဵဆိုုငးရာရဵုု့တခုုဖျငးံလြစးလိုုကးသညး၈ ထိုုေန႔တျငးပငး ကမၻာံဘဏးအရာရြိမ္ာ့က ်မနးမာနိုုငးငဵေက့္လကးေဒသမ္ာ့ ရြိဖျဵ႕ 
်ဖိဳ့ေရ           ္ာ့နြငးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအုုဵတိုု ႔အတျကး အေမရိကနးေဒ၍လာ ၅၂ သနး့ေထာကးပဵံသျာ့ မညး 
ဟုုုုေၾကညာခဲံသညး၈ ကမၻာံဘဏးအရာရြိမ္ာ့က ်မနးမာနိုုငးငဵသညး တငးရြိေနေသာအေၾကျ့ အေမရိကနး ေဒ၍လာ ၀၆၄ 
သနး့ကိုုေပ့ေခ္်ပီ့သညးႏြငးံတ်ပိဳငးနကး အတုုိ့မရြိေသာေခ့္ေငျမ္ာ့ကို ေခ့္ယူချငးံရမညး်ဖစးေၾကာငး့ လညး့ 
ေ်ပာၾကာ့သျာ့သညး၈ ကမၻာံဘဏးမြ ်မနးမာအစုုိ့ရအေန်ဖငးံ ဿွှ၀ ခုုႏြစး ဇနးနဝါရီလတျငး အေၾကျ့မ္ာ့ဆပး နိုုငးရနး 
အေထာကးအပဵံ်ဖစးေစရနးအတျကး အကူအညီမ္ာ့ပဵံပုုိ့ေပ့သျာ့မညးဟုုလညး့ထုုတးေဖားေ်ပာၾကာ့သျာ့ သညး၈ 
 
တိုုငး့ရငး့သာ့အေ်ခ်ပဳ အစုုိ့ရမဟုုတးေသာ အဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး မ္ာ့်ပာ့လြေသာ်မနးမာလူထုုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕ အစညး့ မ္ာ့မြ 
ကမၻာံဘဏး၌်မနးမာနိုုငးငဵကိုု ်ပနးလညးဆကးဆဵသညံးုုလုုပးငနး့စဥးတျငး ပျငးံလငး့်မငးသာသညးံဝနး့က္ငးကငး့မဲံ 
ေနမႈအေပ၍သူတိုု႔၌ပူပနးမႈမ္ာ့ကိုု ထုုတးေဖား်ပသၾကသညး၈ သူတိုု ႔က ကမၻာံဘဏးမြ ညြိႏႈိငး့မႈအစီအစဥးမ္ာ့၇ 
လုုပးငနး့မ္ာ့၌ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈကိုုအာမခဵသညံး ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ ပ   က၏်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ေဒသမ္ာ့၌အေ်ခ 
အေနကိုုေလံလာစမး့စစးမႈလုုပးမလုုပး ဆိုုသညးတိုု ႔ကိုု  အသိေပ့ဖျငးံခ္ေပ့ရနးတိုုကးတျနး့ခဲံၾကသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ၁ 
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ရကးေန႔တျငး အစိုု့ရအမ္ဳိ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ  ်ဖိဳ့မႈဝနးၾကီ့ ဦ့တငးနိုုငးသိနး့က ်မနးမာနိုုငးငဵသညး ကမၻာံ 
ဘဏးမြေထာကးပဵံေငျအေမရိကနးေဒ၍လာ ၅၂ သနး့ကိုု နုုိငးငဵအႏ  ြဵ်မိဳ႕နယး ၀ွွ ေက္ားတျငး “စဵ်ပေက့္ရျာ“ 
မ္ာ့ေဆာကးလုုပးရာတျငး အသဵုု့်ပ သျာ့မညးဟုု ေၾကညာလိုုကးသညးံအခါ လူထုုအေ်ခ်ပဳ အဖျဲ႕မ္ာ့၌စိုု့ရိမးမႈမ္ာ့ 
သညးပိုုမိုု်မငးံတကးလာခဲံၾကသညး၈ 
 
အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) မြ စိ  ေခ၍မႈမ္ာ့ကုုိေထာကး်ပ 
 
ၾသဂုုတးလ ဿွ ရကးတျငး အာရြဖျဵ႕ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) မြ “အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့လမး့ေပ၍မြ်မနးမာ်ပညး - အချငးံအ 
လမး့ႏြငးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့“ အမညးရြိအစီရငးခဵစာကုုိ ထုုတး်ပနးခဲံသညး၈ အစီရငးခဵစာက အစိုု့ရမြ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ 
ကိုုဆကးလကးလုုပးကိုုငးေနလြ္ငး ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့သညး ဆယးစုုႏြစးတခုု သိုု ႔မဟုုတး ထိုု႔ထကးပိုုေသာကာလအတျငး့ 
တႏြစးလြ္ငး ၄ မြ ၅ ရာခိုုငးႏႈနး့အထိ်မငးံတကးလာနုုိငးကာ ဿွှ၀ ခုုတျငး အလယးအလတးဝငးေငျရြိေသာ နုုိငးငဵတခုု 
အဆငးံကိုု ေရာကးရြိလာနိုုငးသညးဟုုဆိုုထာ့သညး၈ သိုု ႔ေသား ADB က်မနးမာနိုုငးငဵအေန်ဖငးံ ထိုုရညးမြနး့ခ္ကးကိုု 
မေရာကးနုုိငးေစရနး ကာဆီ့ေနသညးံအဓိကအတာ့အဆီ့မ္ာ့ကိုု ေထာကး်ပထာ့သညး၈ 
 
 အာ့နညး့ေသာ နုုိငးငဵလဵုု့ဆိုုငးရာစီ့ပျာ့ေရ့ စီမဵခနး႔ချမဲႈ၇ ေငျစက၎ဴမ္ာ့ရိုုကးႏိြပး၊က္ာ့ကနးေပ့ထာ့ရေသာ နာတာ 

ရြညးစျေဲနသညံး ဘတးဂ္ကးလိုုေငျ်ပမႈတျငး ေတျ႔်မငးနုုိငးပါသညး၈ 
 အလျနး႔အလျနးနညး့ပါ့ေသာ အချနးေငျ (်မနးမာနိုုငးငဵသညး အာရြ-ပစိဖိတးေဒသတျငး GDP အခ္ဳိ့ႏြငးံဆိုုလြ္ငး 

အနိမးံဆဵုု့အချနးေငျရြိသညးံ နုုိငးငဵ်ဖစးသညး၈) 
 ဖျ႕ဵ်ဖိဳ့မႈနိမးံက္ေသာ ေငျေၾက့စီမဵခနး႔ချမဲႈဌာနမ္ာ့၇ ။သညးေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈရရြိနိုုငးမႈကိုု အကနး႔အသတး်ဖစး 

ေစသညး - အဓိကအာ့်ဖငးံ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး်ဖစးသညး၈ 
 မလဵုုေလာကးေသာ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုု၇ အဓိကအာ့်ဖငးံ လမး့၇ လြ္ပးစစးရရြိနုုိငးမႈ ႏြငးံ ဆကးသျယးေရ့ 

စသညးတိုု႔ႏြငးံပတးသကးပါသညး၈ 
 နိမးံက္ေသာ ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့ ညႊနး့ကိနး့မ္ာ့ 
 စီ့ပျာ့ေရ့အရ ကျဲ် ပာ့မ္ာ့်ပာ့်ခငး့တျငး အကနး႔အသတးရြိေန်ခငး့၇ ။သညး ကုုနးပစၥညး့ေစ့္ႏႈနး့ႏြငးံ ဝယးလိုုအာ့ 

မ္ာ့အတကးအက္်ဖစးမႈေၾကာငးံ ်မနးမာနိုုငးငဵအာ့စီ့ပျာ့ေရ့အရမတညးမ်ငိမး ်ဖစးေစပါသညး၈ အဓိကအာ့်ဖငးံ 
သဘာဝအရငး့အ်မစးထုုတးယူမႈ ပိုုငး့တျငးေတျ႔ရပါသညး၈ 

 

ၾသဂုတးလအတျငး့ အ်ခာ့်မနးမာ်ပညးဆိုငးရာသတငး့မ္ာ့ 
 
 ှ ဗိုုလးမႈ့စိုု့ႏိုုငးအာ့ ဧရာဝတီတိုုငး့လႊတးေတား၌ စစးတပးမြခနး႔ထာ့ေသာ ကုုိယးစာ့လြယးအ်ဖစး ဗုုိလးမႈ့ေအာငးမ္ဳိ့ 

်မတးေနရာတျငး အစာ့ထိုု့ခနး႔အပးလိုုကးသညး၈ 
၀ အစိုု့ရနိုုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးသညး ေတာငးကိုုရီ့ယာ့နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ကငးမးဆနးဟျမး့ ႏြငးံ 

ႏြစး နုုိငးငဵပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ကိစၥမ္ာ့တိုု့ခ္ဲ႕ ေရ့ကိုုေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ဆိုု့လး်မိဳ႕ တျငးေတျ႔ဆဵုုခဲံသညး၈ 
၁ သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဵ်ဖိဳ့တိုု့တကးမႈကိစၥမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၊ တုုိငး့ရငး့သာ့အုုပးစုု 

မ္ာ့အာ့လဵု့ပါဝငးေသာ အာ့လဵုု့ပါဝငးသညံးေတျ႕ဆဵုုေဆျ့ေႏျ့မႈလုုပးငနး့စဥးႏြငးံဆကးစပးသညံး ကိစၥမ္ာ့အာ့ 
ေဆျ့ေႏျ့ ႏုိငးရနး ႏုုိငးငဵေရ့ပါတီ ှ၁ ခုုမြကုုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငးေတျ႕ ဆဵုုခဲံၾကသညး၈ 

၄ အစိုု့ရမီ့ရထာ့ပိုု႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ စကးမႈဝနးၾကီ့ဦ့စိုု့သိနး့တိုု ႔သညး ၅၅ မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့ 
သာ့ မ္ာ့အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ မႏၱေလ့တျငးေတျ႕ ဆဵုုကာ ှ၆၅၅ လူထုုလႈပးရြာ့မႈႏြစးပတးလညး 
အခမး့အနာ့အ တျကးအလြဴေငျ က္ပးတသနး့ကိုု ၅၅ အဖျဲ႕ အာ့လြဴဒါနး့ခဲံသညး၈  

၅ မႏၱေလ့ရြိဘုုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့တေက္ာငး့တျငး ၅၅ မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ဦ့စီ့က္ငး့ပသညးံ ှ၆၅၅ 
လူထုုလႈပးရြာ့မႈႏြစးပတးလညး အခမး့အနာ့သိုု႔ လူ ှွွွ ခနး႔တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ 

၅ ရနးကုုနးတျငးက္ငး့ပသညးံ ှ၆၅၅ လူထုုလႈပးရြာ့မႈႏြစးပတးလညးအထိမး့အမြတး လူထုုစုုေဝ့ပျတဲျငး တကးေရာကး 
လာသညံးလူ ှွွွ ေက္ားခနး႔က က္နးရြိေနေသ့သညးံနုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵုု့လျတးေ်မာကးရနးႏြငးံ 
ၾသဂုုတးလ ၅ ရကးေန႔ကိုုအမ္ာ့နုုိငးငဵေတားရဵုု့ပိတးရကးအ်ဖစး သတးမြတးေပ့ရနးတိုု ႔ကိုု ေတာငး့ဆိုုခဲံသညး၈ 
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၆  ႏြစးပတးတၾကိမးထုုတးေဝေသာ Eleven News ဂ္ာနယးက ဿွှဿ - ဿွှ၀ ဘ႑ာေရ့ႏြစး ၌ပထမလတျငး 
်မနးမာနုုိငးငဵ၌စုုစုုေပါငး့ ်ပညးပပိုု ႔ကုုနးတနးဖိုု့မြာအေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၃ှ ဘီလီယဵ ရြိကာ သဘာဝဓါတးေငျ႕ 
မြရရြိေငျ သညး အေမရိကနးေဒ၍လာ ၅၂၆.၄ဿ သနး့ (၀၀%) ရြိသညးဟုု ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

၆  တူရကီနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့အာမကးေဒံဗးေတာံလူႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံစဥးအတျငး့တျငး သမၼတဦ့ 
သိနး့စိနးသညး ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ဖိႏြိပးရကးစကးမႈမ္ာ့၌ဆိုု့ရျာ့မႈမ္ာ့ကုုိ 
“မီဒီယာ မ္ာ့၌တဆိတးကိုုတအိတးလုုပး်ခငး့“ သာ်ဖစးသညးဟုု အေရ့မၾကီ့သေယာငးေ်ပာဆုုိခဲံသညး၈  

ှွ ရခိုုငး်ပညးနယးအတျငး့ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုုိ   း့စစးရာတျငးဘကးလုုိကးမႈမ္ာ့ ရြိသညးဟူေသာ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့ 
ေၾကာငးံနုုိငးငဵေရ့ပါတီ ှ၁ ခုုမြ ကမၻာံကုုလသမဂၐ၌ ်မနးမာနိုုငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုုငးရာအထူ့သဵတမာနး 
ေသာမတးစးအုုိေဂ္ကျငးတာ့နာ့အာ့        ဖယးရြာ့ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုုခဲံၾကသညး၈ 

ှွ အစိုု့ရနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးက ရခုုိငး်ပညးနယးမြ “လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈႏြငးံသကးဆိုငးသညံး 
ပ  ပက၏မ္ာ့“ ကိုုေဆျ့ေႏျ့ရနး အာဆီယမးနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့မ္ာ့ အေရ့ေပ၍အစညး့အေဝ့ေခ၍ရနးဟူေသာ 
အဆိုု်ပဳခ္ကးကိုုပယး ခ္ခံဲ သညး၈ 

ှှ ်မနးမာသတငး့စာဆရာမ္ာ့က ်မနးမာသတငး့စာဆရာမ္ာ့အသငး့ကိုု တညးေထာငးခဲံၾကသညး၈ 
ှဿ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးက သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇ အစိုု့ရမီ့ရထာ့ပိုု ႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဥိ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ စကးမႈဝနး 

ၾကီ့ဦ့စိုု့သိနး့တိုု႔ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငး ေတျ႕ဆဵုုခဲံသညး၈ 
ှဿ အစိုု့ရ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႕ ပထမအစညး့အေဝ့တျငးေ်ပာေသာမိနး႔ချနး့တျငး ဒုုတိယသမၼတ 

ဦ့စိုုငး့ေမာကးခမး့က ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကး၌ အ်မငးံဆဵုု့ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ ဿွွ၅ ဖျ႕ဲစညး့ပဵုအေ်ခခဵ 
ဥပေဒႏြငးံအညီ လကးနကးကိုုငးအဖျဲ႕ အာ့လဵုု့မြတာဝနးထမး့ေဆာငးနိုုငးေသာ တခုုတညး့ေသာတပးမေတား 
တညးေဆာကးရနး်ဖစး သညးဟုုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

ှဿ KNU ႏြငးံ KNLA အရာရြိမ္ာ့အပါအဝငး လူ ၁ွွ ပတးဝနး့က္ငးခနး႔သညး ကရငး်ပညးနယး၇ ်မဝတီ်မိဳ႕ နယးတျငး 
က္ငး့ပေသာ ကရငးံအာဇာနညးေန႔အခမး့အနာ့သိုု႕ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ 

ှ၀ အပတးစဥးထုုတး 7 Days News ဂ္ာနယးက ထိုုငး့အဲယာ့ေအ့ရြာ့ ေလေၾကာငး့လိုုငး့သညး ေအာကးတိုုဘာ ၁ 
ရကးေန႔မြစကာ ။၌ဘနးေကာကး-မႏၱေလ့ ဒါရိုုကးပ္ဵသနး့မႈကိုု စတငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပခံဲသညး၈ 

ှ၀ သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့သညး သငးံေတားေသာပညာေရ့မရြိၾကသ်ဖငးံ သူ၌အစိုု့ရမြ သူတိုု႔အတျကး 
“ေခတးမြီပညာေရ့“ ရရြိရနး ေက္ာငး့မ္ာ့ဖျငးံလြစးသငးၾကာ့ေပ့သျာ့မညးဟုု ေ်ပာၾကာ့သညး၈  

ှ၁ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးအပါအဝငး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအမတး ၀ွှ ေယာကးတိုု႔က လႊတးေတားေကားမတီမ္ာ့ 
သညး်ပညးေထာငးစုုအဆငးံမရြိဟုု မတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ဖျဲ႔စညး့ပဵုုုအေ်ခခဵဥပေဒဆုုိငးရာတရာ့ရဵုု့မြ ဆုဵ့်ဖတး 
အ်ပီ့တျငး ထိုုတရာ့ရဵုု့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့ စျပးစျပဲစးတငးရနးအတျကးစာတငးခဲံၾကသညး၈ 

ှ၂ NLD ကေန်ပညးေတား ဇမၺဴသီရိ်မိဳ႕ နယးတျငး ရဵုု့ခနး့တခုုဖျငးံလြစးခဲံသညး၈  
ှ၂ ထိုုငးဝမးသေဘၤာကုုမဏၰီ်ဖစးေသာ Evergreen မြ ၾသဂုုတးလ ဿှ ရကးေန႔မြစကာ စကၤာပူ-ရနးကုုနး ပဵုုမြနးကုုနး 

စညးပုုိ႔ေဆာငးေပ့မညးံ ဝနးေဆာငးမႈကိုုစတငးလုုိကးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ှ၂  တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဒုုတိယဗိုုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးသညး ထိုုငး့ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ 

ဆူကမးေပါ ဆူဝမးနာတကး ႏြငးံ ထုုိငး့ေရတပးဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုုလးခ္ဳပးၾကီ့ ဆူရာဆကးခး ေရာငးနရီယျနးဂရျနး တိုု ႔ကိုု 
ေန်ပညးေတားတျငးေတျ႕ ဆဵုုခဲံပါသညး၈  

ှ၃ အေမရိကနးကုုမၼဏီ ဿွ တုုိ႔မြပါဝငးေသာ အဖျဲ႕ တခုုသညး နုုိငးငဵတျငး့၉ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအချငးံအလမး့မ္ာ့ကုုိ 
ေလံလာရနး ရညးရျယးသညးံ ်မနးမာနိုုငးငဵသိုု ႔ ၂ ရကးတာခရီ့ကိုု အဆဵုု့သတးခဲံသညး၈  

ှ၄ အစိုု့ရေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးက ဇိုုမီ့ဒီမိုုကေရစီကျနးဂရကးပါတီကိုု မြတးပဵုုတငးချငးံ်ပဳလိုုကးသညး၈  
ှ၄ လႊတးေတား ဿ ရပးလဵုု့သိုု႔ပိုု႔သညးံစာထဲတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ဗုုဒၶဘာသာဘုုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့၇ နုုိငးငဵေရ့သ 

မာ့မ္ာ့ႏြငးံ အခ္ဳိ႕ ရခိုုငးနာမညးၾကီ့ပုုဂၐိဳလးမ္ာ့အာ့ ရခိုုငး်ပညးနယးမြ ရိုုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍မုုနး့တီ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ 
လာေစရနးလႈဵ႕ ေဆားေပ့သညးဟူ၊ စျပးစျထဲာ့သညး၈ 

ှ၅ အစိုု့ရအရာရြိမ္ာ့ႏြငံး NLD, DKBA, KNU, KNLA အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ အပါအဝငး အေယာကး ၃ွွ ခနး႔သညး ကရငး 
်ပညးနယး၇ ်မဝတီ ်မိဳ႕ရြိ KNU ဆကးဆဵေရ့ရဵုု့ဖျငးံပျသဲိုု ႔ တကးေရာကးခဲံၾကသည၈း 

ဿွ ဖဲျ႕စညး့ပဵုုအေ်ခခဵဥပေဒခုုဵရဵုု့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က လႊတးေတားေကားမတီမ္ာ့အေပ၍ မတးလ ဿ၅ ရကးေန႔ကခ္မြတးခဲံ 
ေသာဆဵုု့်ဖတး ခ္ကးအတျကး ။တိုု႔ႏႈတးထျကးမညးမဟုုတးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့လိုုကးသညး၈ 
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ဿဿ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးသညး ေန်ပညးေတားတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈  
ဿဿ စစးကိုုငး့တိုုငး့၇ ဆာ့လငး့ၾကီ့်မိဳ႕ နယးမြ အစိုု့ရအာဏာပုုိငးမ္ာ့က လကးပဵေတာငး့ေတာငးမြ ်မနးမာနုုိငးငဵ၌ 

အၾကီ့ဆဵုု့ေၾက့နီမိုုငး့အာ့ ခ္ဲ႕ထျငးရနးအတျကး သူတုုိ႔၌ေ်မမ္ာ့ကိုုအသိမး့ခဵခဲံရသညံးအေပ၍ဆႏၵ်ပရနး 
ေဒသဆိုုငး ရာအစုုိ့ရရဵုု့အာ့ခ္ီတကးလာေသာ ေက့္ရျာ ှဿ ရျာမြ ရျာသူရျာသာ့ ၂ွွ ေက္ားအာ့ 
ဆကးလကးးမခ္ီတကးနိုုငး ရနးတာ့်မစးခဲံသညး၈ 

ဿ၁ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအမတး ှ၃ဿ ေယာကးတိုု႔မြ လကးမြတးေရ့ထိုု့၊ ဖျဲ႕ စညး့ပဵုုအေ်ခခဵဥပေဒခဵုုရုုဵ့အဖျဲ႔ဝငး ၆  
ဦ့စလဵုု့ႏႈတးထျကးေပ့ရနး စာတငးေတာငး့ဆိုုခဲံၾကသညး၈  

ဿ၁ သမၼတရဵုု့မြအရာရြိတဦ့က သမၼတဦ့သိနး့စိနးခနး႔အပးထာ့ေသာ တရာ့စီရငးေရ့ႏြငးံ အုုပးခ္ဳပးေရ့မြအဖျဲ ႔ဝငးမ္ာ့ 
သညး ဇူလိုုငးလ ဿ၃ ရကးေန႔ကထုုတး်ပနးခဲံေသာ သမၼတ၌အမိနး႔အရသူတိုု႔၌ ပိုုငးဆိုုငးမႈေၾကညာ်ခငး့မ္ာ့ကုုိ 
တငး်ပခံဲၾကသညး ဟုုေ်ပာၾကာ့သညး၈  

ဿ၄ သမၼတာဦ့သိနး့စိနးက ဦ့ဝငး့ကိုုအာ့ ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ ႔ဝငး အ်ဖစးခနး႔အပးလုုိကးသညး၈  
ဿ၄ မတးလ ဿ၅ ရကးေန႔ကလႊတးေတားေကားမတီမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ဆဵုု့်ဖတးခ္ကးသညး မြာ့ယျငး့ဆဵုု့်ဖတးခဲံ 

်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့ ဖျဲ႔စညး့ပဵုုအေ်ခခဵဥပေဒခုုဵရုုဵ့မြ ေၾကညာခ္ကးထုုတး်ပနး၊ ဝနးခဵရနး ဟူေသာအဆိုုကိုု အမ္ဳိ့ 
သာ့လႊတးေတားတျငး ေထာကးခဵမဲ ၁၁၄ မဲ၇ ကနး႔ကျကးမဲ ှ၃၅ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ၁ မဲ်ဖငးံအတညး်ပဳခံဲၾကသညး၈ 

ဿ၆  ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ဖဲျ႕ စညး့ပဵုုအေ်ခခဵဥပေဒခုုဵရဵုု့သညး ဖျဲ႔စညး့ပဵုုဥပေဒႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကး၇ မေဆာငးရျကး 
ဆဵုု့်ဖတးနိုုငးရနး အဖျဲ႔ဝငး ှ၂ ဦ့ပါေကားမတီကိုုဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈  

ဿ၆  သမၼတဦ့သိနး့စိးနးအာ့ UN အေထျေထျညီလာခဵတကးေရာကးရနးအတျကး နယူ့ေယာကးသိုု႔လာနိုုငးရနး အေမရိ 
ကနးသမၼတဘာ့ရကးအိုုဘာ့မာ့က ်မနးမာအစုုိ့ရအရာရြိအခ္ဳိ႕ အေပ၍ခ္မြတးထာ့သညးံ ဗီဇာကနး႔သတးမႈအာ့ 
ေလ္ာံခ္ေပ့ရနးအမိနး႔ေပ့ခဲံသညး၈ 

၀ွ ်မနးမာအစုုိ့ရက အမညးမဲစာရငး့ဝငး ၃ှ၃၂ ဦ့မြ ပယးဖ္ကးေပ့လုုိကးေသာ နုုိငးငဵ်ခာ့သာ့ ဿွ၅ဿ ဦ့ႏြငးံ ်မနးမာ 
နုုိငးငဵသာ့ ၆၀၂ ဦ့တိုု႔၌ နာမညးစာရငး့မ္ာ့ကိုု ေၾကညာခဲံသညး၈  

၀ွ သမၼတရဵုု့ညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဗိုုလးမႈ့ၾကီ့ေဇားေဌ့က အစိုု့ရသညး နုုိငးငဵေတားပုုနးကနးမႈႏြငးံတရာ့စျခဲဵထာ့ရေသာ 
သိုု႔မဟုုတး နုုိငးငဵ်ခာ့တိုုငး့်ပညးတခုုခုုတျငး နုုိငးငဵေရ့ခိုုလႈဵချငးံယူထာ့ေသာ ်မနးမာနိုုငးငဵသာ့မ္ာ့ကိုု ်ပနးေတား်ပနး 
ရနးချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့လုုိကးသညး၈ 

၀ွ ကခ္ငးအဖျ႔ဲ ှှ ဖျဲ႔ ေပါငး့၊ဖျဲ႔ထာ့ေသာ မဟာမိတးအဖျဲ႔က အစုုိ့ရမြ KIA အာ့ထိုု့စစးဆငးေနမႈမ္ာ့ကိုု ခ္ကးခ္ငး့ 
ရပးရနးႏြငးံ စစးမြနးေသာနိုုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့လုုပးေဆာငးရနး ေတာငး့ဆိုုထာ့သညံးေၾကညာခ္ကးတရပးကိုု 
ထုုတး်ပနးခဲံသညး၈ 

 

ၾသဂုတးလတျငးထုတးခံဲသညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငး ံပတးသကးေသာ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ 
 
“အစိုု့ရသညး အက္ုဳိ့ဆကး အ်ဖစး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သိုု ႔ဦ့တညးသျာ့သညးံ ်မနးမာနုုိငးငဵ ရခုုိငး်ပညးနယးမြ လူမ္ဳိ့၇ ဂုုိဏး့ဂဏ 
အေ်ခခဵ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ကုုိ ရပးတနး႔ရနးလုုပးေဆာငးမညးဆိုုက လုုပးေဆာငးနုုိငးခဲံပါသညး၈“ လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံး 
ေရ့အဖျ႔ဲ (HRW) http://bit.ly/NYktSV 
  
 “်မနးမာနိုုငးငဵ - ရခိုုငး်ပညးနယးမြေနအိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ့၇ အေ်ခအေနႏြငးံပတးသကးေသာ အစီရငးခဵစာ နဵပါတး ၄“ 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈကိစၥမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး UN ရုုဵ့(UNOCHA) http://bit.ly/PeK8W3 
 
“ခါ့သီ့ေသာဒါဏးရာမ္ာ့ႏြငးံေပ္ာကးဆဵုု့သျာ့ေသာအိပးမကးမ္ာ့ - ထိုု့စစးမ္ာ့ေအာကးမြ ကရငး်ပညးနယးရြိ လူ႔အချငးံအေရ့“ 
လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့ (PHR) http://bit.ly/Ri46vr 
 
 “ခ္ငး့်ပညးနယးႏြငးံ စစးကိုုငး့ေဒသမြ အတငး့အၾကပးခုုိငး့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှှ-ဿွှဿ“ ခ္ငး့လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (CHRO) 
http://bit.ly/QRHAcj  
 

http://bit.ly/NYktSV
http://bit.ly/PeK8W3
http://bit.ly/Ri46vr
https://bitly.com/
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“်မနးမာနုုိငးငဵ၌ နိုုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌ လစဥးမြတးတမး့ - ဇူလိုုငး ဿွှဿ“ နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီ 
ေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (AAPP) http://bit.ly/Qa5Upy 
 
 “အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့လမး့ေပ၍မြ ်မနးမာနိုုငးငဵ - အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့“ အာရြဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) 
http://bit.ly/Sb19Rf 
 
 “အာရြႏြငးံပစိဖိတး ဿွှဿ အတျကး ညႊနး့်ပခ္ကးမ္ာ့ - ်မနးမာနိုုငးငဵ“ အာရြဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) 
(ADB) http://bit.ly/MBLObS 

http://bit.ly/Qa5Upy
http://bit.ly/Sb19Rf
http://bit.ly/MBLObS

