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 ႏိုငးငဵေတားအဆငးံလုပးပိုငးချငးံြရြိေသာ သဵဃမဟာနာယက (မဟန) 
က နာမညးဆုိ့်ဖငးံေက္ားၾကာ့ေသာ မဘသ အာ့ ်ငငး့ပယးခဲံ 
သညး၈ 

 အစို့ရမြ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငးမျတးစလငးဦ့ေရေလ္ာံက္ေနပါသညးဟု 
သနး့ေခါငးစာရငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိထုတး်ပနးလုိကး်ပီ့ ။ 
သညး မဘသ မြေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံကျဲလျဲေနပါသညး၈ 

 အလုပးသမာ့၇ လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာ 
နမြ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ေရာ၇ ်မနးမာႏိုးငးငဵသာ့မ္ာ့ပါအပါအဝငး လူ ၃ွ၄ 
ဦ့အာ့ နာမညးပ္ကးစာရငး့ထမဲြ ပယးဖ္ကးေပ့ခဲံသညး၈ ေထာငး 
ေပါငး့မ္ာ့စျာကုိမူပိတးပငးထာ့ဆဲ် ဖစးပါသညး၈  

 NLD ဦ့ေဆာငးေသာအစုိ့ရမြ အပိုငး့ ှဿ ခုပါဝငးသညးံ ၂ ႏြစးစာ 
စီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒကုိ ေန်ပညးေတားတျငး ထုတး်ပနးလုိကးသညး၈ 

 အစို့ရသစး၌ပထမရကး ှွွ အာ့စမး့စစးမႈ်ပဳလုပးရာ တုိ့တကးမႈ 
မြာစိတးပ္ကးစရာအ်ဖစးေတ႔ျရြိရသညး၈  

 ညီညႊတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့မဟာမိတးအဖျဲ႔ UNA က 
စီစဥးေနေသာ ပငးလုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ မတိုငးခငးတျ ငး ညြိႏႈိငး့ 
ေရ့ေနရာတခလုုပးေဆာငးေနေၾကာငး  ့ေၾကညာခဲံသညး၈  

 NLD ဦ့ေဆာငးေသာအစို့ရသစး၌ ပထမ ၂ လအတျငး့တျငး 
လႊတးေတားသညး ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ 
တိုငးၾကာ့မႈေပါငး ဿ့ွွွ ေက္ားလကးခဵရရြိခဲံကာ ယခငးလႊတးေတား 
ထဵမြအေမျလကးခဵရရြိခဲံေသာ တုိငးၾကာ့မႈေပါငး့ ၃ွွွ တျငးထပး 
ေပါငး့်ပီ့ရရြိလုိကး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  

 BBC သတငး့ေထာကးကုိေနလငး့၌ စီရငးခ္ကးအာ့တဝကးေလြ္ာံ 
ေပ့လုိကး်ပီ့ အယူခဵ်ဖငးံ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံပါသညး၈ 

 ဿွှ၄-ှ၅ ပညာသငးႏြစးစမြအစ်ပဳ်ပီ့ မူလတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး 
လူ႔အချငးံအေရ့ကုိထညးံသျငး့သငးၾကာ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ပညာ 
ေရ့ဝနးၾကီ ဌ့ာနမြေၾကညာခဲံသညး၈  

 ကမၻာံကုလသမဂၐ၌ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵ မႈပ 
ေပ္ာကးေရ့ေကားမတီ (CEDAW) မြ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ ်ပနးလညး  
သုဵ့သပးမႈ ်ပဳလုပးေနပါသညး၈  

 ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ေ်မာကးပိုငး ႏ့ြငးံအေနာကးပိုငး့တုိ႔တျငး ်ပငး့ထနး 
ေသာမုတးသုနးမို့မ္ာ့ေၾကာငးံ ၾကီ့ မာ့ေသာေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
ၾကဵဳေတျ႔ေနရသညး၈  

ဤသတင္းလႊာတြင ္

ပင္မသတင္း - 
ဿ  မဘသ သညးဗုဒၶဘာသာအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံမသကးဆုိငး 
၀  သနး့ေခါငးစာရငး့ အခ္ကးအလကးထုတး်ပနးမႈမ္ာ့ 
သညး မဘသ မြေၾကညာသညးံ “အစၥလာမးမ္ာ့လႊမး့မို့ 
ေန” ဟူေသာအခ္ကးႏြငးံဆနး႔က္ငး 
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ဳပးမႈ 
၀  အစို့ရမြလူ ၃ွွ အာ့နာမညးပ္ကးစာရငး့မြပယးဖ္ကး 
၀  NLD မြစီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒထုတး်ပနး 
၁  အစို့ရသစး၌ပထမရကး ှွွ - စမး့စစးမႈ 
တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏ 

၂  ဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵ်ပငးဆငးမႈ 
၃  လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ - တုိကးပျဲမ္ာ့၇အရပးသာ့မ္ာ့ 
အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ 
လူ႔အချငးံအေရ  ့ 
၃  ပခဲူ့မြေ်မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့အေပ၍ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ 

၃  စကးရဵုေနရာေရႊ႕ရနးအတျကး Amnesty ၌ေတာငး့ဆုိ 
မႈမ္ာ့ 

၄  BBC သတငး့ေထာကးအယူခဵႏြငးံလျတးေ်မာကး 

၄  သငးရို့ညႊနး့တမး့တျငးလူ႔အချငးံအေရ့ကုိထညးံသျငး့ 

အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ  ့

၄  လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကတုိ့တကးမႈရြိရနးေတာငး့ဆုိ 

အုိ့အိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ ့

၅  လူ ဿွွွွ ေက္ားေရေဘ့ေၾကာငးံအုိ့အိမးမ္ာ့ကုိစျနး႔ 
ချာရ 

၅  လူကုနးကူ့ခဵရေသာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ 
အာ့ထိုငး့ႏုိငးငဵတျငးကယးတငး 

၅  မေလ့ရြာ့မြေနရပး်ပနးရနးေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့ 

စစးတပး 

၆  တပးမေတားကရျာသာ့ ၂ ဦ့အာ့သတးခဲံေၾကာငး့ဝနးခဵ 

စီ့ပျာ့ေရ  ့

၆  US ၌အစီရငးခဵမႈတျငး အဆငးံေလ္ာံက္ 

၆  ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ ့
ှှ  အစီရငးခဵစာမ္ာ  ့
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 ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ကျ္နးမ္ာ့ကဲံသို႔ေနထိုငးလုပးကုိငးေနရေသာ လူကုနးကူ့ခဵရသညးံ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှ ၆ ဦ့အာ့ 
ကယးတငးခဲံၾကသညး၈  

 ၾသဂုတးလတျငး မေလ့ရြာ့ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့မြ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၀ွွွ တုိ႔အာ့ ေနရပး် ပနးပို႔မညး 
်ဖစးသညး၈ 

 ရြမး့်ပညးနယးတျငး စစးေၾကာေရ့်ပဳလုပးေနစဥးအတျငး့ ရျာသာ့ငါ့ဦ့အာ့သတး်ဖတးခဲံေၾကာငး့ အစို့ရတပးမေတားမြဝနးခဵခဲံ 
သညး၈ 

 အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနက အစီရငးခဵရမညးံပမာဏအာ့ အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ သိနး့မြ ၂ သနး့သုိ႔တုိ့်မြငးံလုိကး 
သညး၈ 
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ပငးမသတငး  ့

 
မဘသ သညးႏိုငးငဵေတားဗုဒၶဘာသာ သာသနာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံမသကးဆုိငး 
 
ဇူလုိငးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵေတားသဵဃမဟာနာယက (မဟန) က မဘသ ဟုအမညးေပ့ထာ့သညးံ အမ္ဳိ့ဘာသာ 
သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ အာ့ဖ္ကးသိမး့ရနးသေဘာတူခဲံသညး၈ ှ၆၅ွ မြ ဿွှ၁ ခုႏြစးအတျငး့ ပထမအ 
ၾကိမးမြအစ်ပဳကာ ပဥၥမအၾကိမးေ်မာကးအထိ  ဗုဒၶဘာသာရဟနး့မ္ာ့၌သဵဃမဟာနာယက အစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငး မဘသ 
အာ့တရာ့ဝငးသညးဟု မေထာကးခဵခဲံပ ဲမဘသ ဆုိသညးံစကာ့လုဵ့ကုိပငးမသုဵ့ခဲံ ပါဟုေဖား်ပထာ့ေသာ အေထာကးအထာ့ 
အာ့ လူမႈကျနးရကးမ္ာ့ ေပ၍တျငးေဖား်ပခဲံ်ပီ့ေနာကး ႏိုငးငဵပိုငး MRTV တီဗျီသတငး့ဌာနမြ ထုိသတငး့ကုိထုတးလႊငးံခဲံသညး၈ 
ႏိုငးငဵတျငး ဗုဒၶဘာသာရဟနး့မ္ာ့၌ သဵဃအဖျဲ႔အစညး့တခုတညး့သာလြ္ငး ရြိရမညးဟု ထုိေၾကညာခ္ကးကေဖား်ပထာ့်ပီ့ 
မဘသ သညး ႏိုးငးငဵေတားသဵဃသာသနာပိုငးမ္ာ့၌ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ သဵဃအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့၇ စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ အညီ 
ဖျဲ႔စညး့ထာ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာအဖျဲ႔တခုမဟုတးပါဟုလညး့ ရြငး့လငး့ထာ့သညး၈  
 
ဇူလုိငးလ ှဿ ရကးေန႔တျငးပငး မဘသ အာ့ မလုိအပးေတာံပ ဲဖ္ကးသိမး့ပစးရမညးဟုေ်ပာဆုိခဲံသညးံ ရနးကုနးတုိငး့ဝနးၾကီ့  
ခ္ဳပးဦ့်ဖိဳ့မငး့သိနး့အာ့ အစို့ရမြ်ပငး့်ပငး့ထနးထနးသတိမေပ့ခဲံလြ္ငး တႏိုးငးငဵလုဵ့အႏြဵ႕ကနး႔ကျကးဆႏ ၵ်ပသျာ့မညးဆုိေသာ 
်ခိမး့ေ်ခာကးမႈကုိ မဘသ တုိ႔က်ပနးလညးရုတးသိမး့ခဲံ သညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး NLD ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ 
ဦ့ဝငး့ထိနးက ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအရေရာ NLD မူဝါဒေရာအရပါ ဘာသာေရ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့ကုိချဲ် ခာ့ထာ့ရမညး 
်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ရငး့ ထုိရာဇသဵကုိတုနး႔်ပနးခဲံသညး၈ ဘာသာေရ့အာ့ႏုိငးငဵေရ့အက္ဳိ့အ်မတးအတျကးအသုဵ့ခ္် ခငး့ 
သုိ႔မဟုတး ဘာသာေရ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့ကုိမညးသညးံနညး့်ဖငးံေရာေထျ့ ်ခငး့ကုိမဆုိ မိမိတုိ႔မြလကးခဵသျာ့မညးမဟုတးဟု 
ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈  
 
ဇူလုိငးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ႏိုးငးငဵအဝြနး့မြ လူအမ္ာ့၌ၾကညးညိဳ်ခငး့ကုိ ခဵရေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟနး့ေတားေတား မ္ာ့က 
မဘသ အာ့ဆနး႔က္ငးေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ ထုိအထမဲြအခ္ဳိ႕မြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
 မႏၱေလ့တုိငး့၇ ်မဝတီမငး့ၾကီ့ေက္ာငး့တုိကး ဆရာေတားအရိယာ ဘိဝဵသက အခ္ဳိ႕ရဟနး့မ္ာ့သညး အစပထမတျငး 

မဘသ အာ့ ဗုဒၶဘာသာအာ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသညးံအဖျဲ႔ဟုအ်မငးရြိခဲံေၾကာငး့ သုိ႔ေသားလညး့ ထုိအဖျဲ႔သညး 
အစျနး့ေရာကးကာ စစးတပးႏြငးံခ္ိတးဆကး မႈရြိသညးံ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖဵျ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ႏြငးံနီ့ကပးသညး 
ကုိ သိရြိလာခဲံေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ရဟနး့အမ္ာ့စုက မဘသ အာ့မေထာကးခဵၾကေၾကာငး့ ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့  
ခဲံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ဝိနညး့ႏြငးံအညီေနထိုငးေသာ၇ ေကာငး့မျနးသညးံရဟနး့မ္ာ့ကပဋိပက၏မ္ာ့မ်ဖစးေအာ ငး ေရြာငး 
က္ဥးေနၾကစဥးတျငးပငး မဘသ ကုိယးေတားမ္ာ့မြာမူထုိအရာမ္ာ့အတျကး ေအာငးပျဲခဵေနၾကသညး၈  

 ဿွွ၄ ေရႊဝါေရာငးေတားလြနးေရ့တျငးပါဝငးခဲံေသာ ရနးကုနး်မိဳ႕၇ ေရႊသိနး့ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့ထုိငးဆရာ 
ေတားဦ့စႏၵသီရိက မဘသ သညးဆုိ့ရျာ့ေသာလႊမး့မို့မႈတခုသာ်ဖစး်ပီ့ သဵဃာမ္ာ့ အၾကာ့တျငး သေဘာထာ့ကျဲလျဲမႈ 
မ္ာ့ကုိ်ဖစးေပ၍ေစကာ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငးေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာထျနး့ကာ့ခဲံကတညး့က ်မနးမာႏိုငးငဵမြသဵဃာမ္ာ့အၾကာ့ 
တျငး စိတးဝမး့ကျဲ်ပာ့မႈမ္ဳိ့ဘယးတုနး့ကမြမရြိခဲံဘူ့ပါဟု ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ယခုအခါတျငး မဘသ မြာစိတး 
ဝမး့ကျဲမႈကုိ်ဖစးေပ၍ေနေစပါသညး၈  

 ေရႊဝါေရာငးေတားလြနးေရ့အတျငး့ အ်ခာ့ဦ့ေဆာငးသဵဃာေတားတပါ့်ဖစးသညးံ ကခ္ငး်ပညးနယး ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယး ဝိမုတိၱ 
သုခဝိဟာရေက္ာငး့တုိကးမြအရြငးက၎ဳသိတိၱယက အ်ခာ့ဘာသာေရ့မ္ာ့အေပ၍ မဘသ ၌ထုိ့ႏြကးတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
ဿွှ၂ ခုႏြစးေရျ့ ေကာကးပျဲအတျငး့ USDP ပါတီအာ့ ။တုိ႔၌ေထာကးခဵခဲံမႈတုိ ႔က လူထုႏြငးံသဵဃာတုိ႔အၾကာ့ဆကးဆဵ 
ေရ့ကုိ ထိခိုကးေစခဲံသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ လူအမ္ာ့ႏြငးံဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့အၾကာ့ သိသိသာသာပငးကျဲ်ပာ့လာခဲံရ 
ပါသညးဟု ထညးံသျငး့ေ်ပာၾကာ့သျာ့သညး၈ မဘသ ၌လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး လူမ္ဳိ့ႏြငးံဘာသာအာ့ အကာအ 
ကျယးေပ့ရမညးံအစာ့ ်မနးမာံအသုိငး့အဝိုငး့အာ့ အေႏြာကးံအယြကးသာေပ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  

 မႏၱေလ့တုိငး့ မဟာဝိစိတၱာရာမေက္ာငး့တုိကးဆရာေတားဦ့ေဇာတိကက မဘသ အာ့ေထာကးခဵသူမ္ာ့သညး အလျနး 
ရနးလုိၾကကာ လႈပးရြာ့မႈအာ့လူသိရြငးၾကာ့ေမ့ချနး့ထုတးခဲံသညးံ အလယးအလတးက္ေသာသဵဃာမ္ာ့ကုိ ်ခိးမး့ေ်ခာကး 
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မႈမ္ာ့ပငး်ပဳလုပးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ပီ့  မဘသ အာ့ဆနး႔က္ငးသညးံသဵဃာမ္ာ့ႏြငးံ ေထာကးခဵသညးံသဵဃာမ္ာ့အ 
ၾကာ့ ်ငငး့ခဵုမႈမ္ာ့၇စျတးစျဲမႈမ္ာ့လညး့ရြိေနခဲံသညးဟု ထညးံသျငး့ေ်ပာၾကာ့သျာ့သညး၈  

 
ဇူလုိငးလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ဿွှ၂ ခုႏြစးကဆႏၵ်ပမႈအတျငး့်ပဳလုပးခဲံေသာ မြတးခ္ကးစကာ့အတျကး မဘသ ဆရာေတားဦ့ဝီ 
ရသူအာ့ ဂရုဏာအဖျဲ႔တဖျဲ႔်ဖစးသညးံ သကးေတားေစာငးံ အဖျဲ႔က တာေမျ်မိဳ႕နယးရမဲ္ာ့ထဵတျငး တုိငးၾကာ့အမႈဖျငးံခဲံ်ပီ့ ထုိဆႏၵ 
်ပမႈအတျငး့ ဦ့ဝီရသူက အစို့ရ၌ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေဝဖနးခဲံသညးံအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵ 
ဆုိငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယနးဟီလီ့အာ့ “်ပညးံတနးဆာမ” ဟုေခ၍ေဝ၍ခဲံသညး၈  
 

သနး့ေခါငးစာရငး့ထုတး်ပနးသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့က မဘသ ၌အစၥလာမးလႊမး့မို့ေနသညးဟူေသာေ်ပာၾကာ့ခ္ကးႏြငးံကျဲ 
လျဲေန 
 
ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး အစို့ရက ဿွှ၁ ခုႏြစးသနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကးယူမႈမြ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကး 
မ္ာ့ကုိ ေနာကးဆုဵ့အေန်ဖငးံထုတး်ပနးလုိကး်ပီ့  ထုိအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵလူဦ့ေရ၌ အနညး့ဆုဵ့ ှွ% မြာ 
မျတးစလငးမ္ာ့်ဖစးသညးဟူေသာ မဘသ ၌ေ်ပာၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ကျဲလျဲေနပါသညး၈ ် မနးမာလူဦ့ေရႏြငးံအိမးေထာငးစုသနး့ 
ေခါငးစာရငး့မ္ာ့မြာ ဿွှ၁ ခုႏြစးကတညး့က မထုတး်ပနးပထဲာ့ထာ့ခဲံ်ပီ့ ႏိုငးငဵတျငး့မြဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့ႏြငးံမျ တးစလငး 
ဘာသာဝငးမ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာမႈမ္ာ့တုိ့ ပျာ့လာေစရနးလႈဵ႕ေဆားသကဲံသုိ႔်ဖစးမညးစို့ေသာေၾကာငးံ အဓိ ကသနး့ေခါငးစာ 
ရငး့ရလဒးမ္ာ့ကုိထုတး်ပနးအ်ပီ့တႏြစးအၾကာတျငးမြ ထုတး်ပနးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထုိအခ္ကးအလကးမ္ာ့က ် မနးမာႏိုငးငဵတျငး 
ှ၆၅၀ ခုႏြစး သနး့ေခါငးစာရငး့အရ လူဦ့ေရ့အာ့လုဵ့၌ ၀.၆ % ရြိခဲံေသာ မျတးစလငးလူဦ့ေရသညး ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး ဿ.၀ 
% သုိ႔ေလ္ာံက္သျာ့ခဲံေၾကာငး့ ်ပသခဲံသညး၈ ထုိစာရငး့ဇယာ့က သနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကးယူမႈမြ ဖယးခ္နးထာ့ခဵခဲံရေသာ 
ရခိုငး်ပညးနယးအေနာကးပိုငး့မြ အဓိကရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ လူဦ့ေရ ှ.၆ သနး့ခနး႔တုိ႔မပါဝငးေပ၈ မဘသ မ္ာ့ 
က လူဦ့ေရ ၂ှ သနး့ရြိေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ အစၥလာမးဝါဒ်ဖငးံဝါ့်မိဳရနးၾကိဳ့ပမး့ေနပါသညးဟု မျတးစလငးမ္ာ့အာ့ စျတး 
စျဲခဲံသညး၈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ်မနးမာႏိုငးငဵလူဦ့ေရ့၌ ၆ွ% မြာ ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့အ်ဖစးမြတးပဵုတငးခဲံၾက်ပီ့ ခရိ 
ယာနးဘာသာဝငးမ္ာ့မြာ ှ၆၅၀ ခုႏြစးက ၀.၆ % ရြိရာမြ ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး ၃% အနညး့ငယးေက္ားသညးအထိ တုိ့ပျာ့လာ 
ခဲံကာ ွ.၂% ကဟိႏၷဴမ္ာ့အ်ဖစး၇ ွ.၅ % ကနတးကုိ့ကျယးသူမ္ာ့အ်ဖစးမြတးပဵုတငးခဵခဲံၾက်ပီ့ ွ.၀% ကဘာသာမဲံ သုိ႔မ 
ဟုတး အ်ခာ့အ်ဖစးမြတးပဵုတငးခဲံေၾကာငး့ သိရြိရပါသညး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစးသနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကးယူမႈသညး ႏြစး ၀ွ အတျငး့ 
ပထမဦ့ဆုဵ့်ဖစးပါသညး၈  
 
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ပဳးမႈ 

 
အစို့ရကနာမညးပ္ကးစာရငး့မြလူ ၃ွွ ေက္ား၌နာမညးမ္ာ့ကုိပယးဖ္ကးေပ့၇ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတာ့ဆီ့ပိတးပငးခဵေနရဆဲ 
 
ဇူလုိငးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အလုပးသမာ့၇လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ်မနးမာႏုိငးငဵ၌နာမညး 
ဖ္ကးစာရငး့မြ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ႏြငးံ်မနးမာႏုိငးငဵသာ့ ၃ွ၄ ဦ့တုိ႔အာ့ ပယးဖ္ကးေပ့ခဲံသညး၈ နာမညးပ္ကးစာရငး့မြ ်မနးမာလူမ္ဳိ့ 
ဿွွ ႏြငးံ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ ၀ွွ ေက္ားတုိ႔အာ့ ပယးဖ္ကးလုိကး်ခငး့သညး အစို့ရ၌ရကး ှွွ စီမဵကိနး့မြ အစိတးအပိုငး့တခု 
်ဖစးပါသညးဟု ်ပညးေထာငးစုဝနးၾကီ့ဦ့ သိနး့ေဆျကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ပ္ယးဖ္ကးခဲံေသာနာမညးမ္ာ့သညး ယခငးတညးရြိ 
ေနေသာနာမညးပ္ကးစာရငး့တျငးပါဝငးသညံးနာမညး ၅ွွွ ၌ ၄.၂% ခနး႔ရြိကာ ႏိုငးငဵတကာရာဇဝတးမႈဆုိငးရာရတဲပးဖျဲ႔ 
(INTERPOL)  မြအလးိုရြိေနသူမ္ာ့မြာမူ မပါဝငးၾကေခ္၈  
 
ဇူလုိငးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့ CSO ၁ွ ခနး႔တုိ႔က ႏိုငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵထဵ အိတးဖျငးံစာတေစာငး 
ေပ့ပို႔ကာ နာမညးပ္ကးစာရငး့သျငး့ခဵထာ့ရေသာ်မနးမာတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၌ အမညးမ္ာ့ကုိ ထုတး်ပနးေပ့ပါရနးႏြငးံ  
ႏုိငးငဵ၌အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး ပါဝငးႏုိငးေစရနးအတျကး ။တုိ႔အာ့ မူလႏုိငး ငဵသာ့်ဖစးမႈကုိ်ပနးလညးေပ့ 
အပးပါရနး ပနးၾကာ့ခဲံၾကသညး၈  
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ဝနးၾကီ့ဌာန၌ လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ 
ဦ့စီ့ဌာနက ႏိုငးငဵအတျကးအလုပးအေကျ္ ့်ပဳလုိသူမ္ာ့ 
အာ့ စာရငး့ထမဲြဆကးလကးပယးဖ္ကးေပ့သျာ့မညး်ဖစး 
သညးဟု မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ဖၾကာ့ခဲံ်ပိ့ ေနာကးထပးအ 
ခ္ကးအလကးမ္ာ့ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ရနးကိုမူ ်ငငး့ဆနးခဲံ 
သညး၈  
 
NLD ကမရြငး့လငး့ေသာစီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒကုိထုတး်ပနး 
 
ဇူလုိငးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး 
NLD အစုိ့ရက ေန်ပညးေတားတျငး ။တုိ႔၌အခနး့ ှဿ 
ခနး့ပါ ငါ့ႏြစးတာစီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒကုိ ထုတး်ပနးေၾကာငး့ 
ေၾကညာခဲံသညး၈ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာေစာငးံစာ့ခဲံရေသာ 
စီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒသညး ၀ မ္ကးႏြာရြညးလ္ာ့ကာ မရြငး့  
လငး့ေသာမူဝါဒရညးမြနး့ခ္ကး ှဿ ခုကုိေဖား်ပထာ့်ပီ့ 
အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့လုိအပးမႈႏြငးံ အရငး့ 
အ်မစးမ္ာ့ကုိမြ္တစျာေဝမြ္သုဵ့စျဲေရ့တုိိ႔ကုိ ပထမဦ့စာ့  
ေပ့မ္ာ့အ်ဖစး အေလ့ထာ့ေဖား်ပထာ့သညး၈ အမ္ဳိ့ 
သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေက္ားဝငး့က အ 
ပိုငး့ ှဿ ပိုငး့ပါ ေပ၍လစီသညး လူထုဗဟုိ်ပဳ်ဖစးမညး်ဖစး 
ကာ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငး့ၾကာ့ေစံေရ့ႏြငးံ ဖကးဒရယး 
ဒီမိုကေရစီ်ပညးေထာငးစု တညးေဆာကးေရ့တုိ႔ကုိ 
ေထာကးခဵေသာအာ့်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌တုိငး့ေဒသၾကီ့ 
ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ့အၾကာ့ သဘာဝအရငး့ အ်မစးမ္ာ့ 
မြ္တစျာ်ဖနး႔ေဝေရ့တုိ႔ႏြငးံလညး့ ပါဝငးပတးသကးပါသညး 
ဟု စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

ေဖား်ပထာ့ေသာမူဝါဒရညးမြနး့ခ္ကး ှဿ ခ ု

ှ၈ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငး့ၾကာ့ေစံေရ့ကိ ု တိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ  ့
အၾကာ့ ညီညျတးမြ္တသညး ံ ရညးရြညးတညးတဵံေသာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ချဲေဝ 
သဵု့စျဲ် ခငး့အေပ၍တျငးအေ်ခခဵပါသညး၈ 

ဿ၈ က႑တိုငး့တျငး အ်ပိဳငးအဆုိငးရြိမႈႏြငးံေစ့္ကျကးတိမး့ညႊတးေသာစနစးကိ ု
အေထာကးအပံဵေပ့မညး၇ မလိုလာ့အပးေသာၾကိဳ့နီစနစးကိုပယးဖ္ကးမညး၇ 
လကးဝါ့ၾကီ့အုပးသူမ္ာ့၌အချငးံအာဏာကိုေလြ္ာံခ္မညး၇ ၾကိဳတငးေခ့္ေငျအာ့ 
လကးလြမး့မြီႏုိငးရနးတို့ခ္ဲ႕သျာ့မညး၈  

၀၈ အစို့ရ၌ေငျေၾက့စီမဵၾကီ့ၾကပးမႈကိုအာ့ေကာငး့ေအာငးလုပးေဆာငး၊ ေငျ 
ေၾက့လဵု်ခဵဳမႈႏြငးံႏုိငးငဵလႊမး့်ခဵဳစီ့ပျာ့ေရ့တညး်ငိမးမႈရရြိေအာငးလုပးေဆာငးသျာ  ့
မညး၈ 

၁၈ စျမး့အငးထုတးလုပး်ဖနး႔်ဖဴ့မႈ၇ ေက့္လကးလမး့မ္ာ့ေဆာကးလုပး်ခငး့ႏြငး ံ
ထိနး့သိမး့်ခငး့၇ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာဆိပးကမး့မ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့တို႔အာ့ 
အေလ့ထာ့သညး ံအေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵမူဝါဒကိုဖျဵ႔်ဖိဳ့ေစမညး၈ 

၂၈ လႊမး့်ခဵဳေသာတို့တကးမႈကုိတို့်မြငးံရနး၇ အစာ့အစာလဵု်ခဵဳမႈကို်မြငးံတငးရနး၇ 
ပို႔ကုနးပိုမိုပို႕ေဆာငးရနးႏြငးံလူေနမႈအဆငးံအတနး့အာ  ့ ်မြငးံတငးရနးအတျကး 
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံေမျ့ ်မဴေရ့က႑မ္ာ့အာ  ့ ေထာကးပဵံသျာ့မညး၈ လယးသမာ  ့
မ္ာ့ေခ့္ေငျရရြိရနးတို့်မြငးံလုပးေဆာငးမညး၇ ေ်မယာပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကိုအာ  ့
ေကာငး့ေအာငးလုပးေဆာငးေပ့မညး၇ အဆငးံဆငးံထုတးလုပးမႈကိ ု တို့တကး 
ေအာငးလုပးေဆာငးမညး၈  
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ပိုမို်ပီ့ပစးမြတးထာ့ေသာစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈနညး့ပညာမ္ာ့ 
ဖဵျ႔်ဖိဳ့လာေစရနးအတျကး အလုပးအကုိငး၇ အလုပးလကးမဲံ ၇ 
ေမျ့ ဖျာ့ႏႈနး့ႏြငးံေသဆုဵ့ႏႈနး့ စသညးတုိ႔အပါအဝငး ပိုမို 
ေကာငး့မျနးေသာစာရငး့ဇယာ့မ္ာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငးလုိ 
အပးေနမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ပျဲတပျဲတျငး ထငးရြာ့ေသာစီ့ 
ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးၾကီ့တဦ့က ေ်ပာၾကာ့သျာ့ခဲံသညး၈ 
မူဝါဒက လြ္ပးစစးမီ့ႏြငးံစျမး့အငးအေထာကးအပံဵ မလုဵ 
ေလာကးမႈ၇ သယးယူ ပို႔ေဆာငးေရ့အေ်ခခဵအေဆာကးအ 
အဵုညဵံဖ္ငး့မႈ၇ ကျ္မး့က္ငးလုပးသာ့မရြိမႈႏြငးံေ်မေစ့္မ္ာ့်မငးံ 
လျနး့ေနမႈတုိ႔အပါအဝငး စကးမႈဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈအတျကး အဓိက 
စိနးေခ၍မႈ ှှ ခုကုိလညး့ သတးမြတးေဖား်ပခဲံသညး၈  
 
NLD ႏြငးံအခ္ိတးအဆကးရြိသညးံ ပညာရြငးအုပးစု်ဖစး 
သညးံ Renaissance Institute၇ US အ်ပညး်ပညးဆုိငး 
ရာဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေအဂ္ငးစီတုိ႔မြ ေန်ပညးေတားတျငး ဇူလုိငးလ 
ဿ၃ ရကးေန႔၉ ပူ့တျဲက္ငး့ပေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ဖိုရမးအ်ပီ့ 
တျငး ထုိမူဝါဒအာ့ထုတး်ပနးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
ဧ်ပီလကတညး့က ်မနးမာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈေကားမရြငးကုိ်ပနး 
လညး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လအဲ်ပီ့တျငး အစို့ရသညး ် ပညး 
တျငး့၇ ်ပညးပ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈစီမဵကိနး့ ှ၆ ခုကုိအတညး 
်ပဳေပ့ခံသဲညး၈  
 
အစုိ့ရသစး၌ပထမရကး ှ ွွ 
 
ဇူလုိငးလသညး NLD မြအာဏာရသညးံရကး ှွွ 
ကုနးဆုဵ့သညးံလ်ဖစးပါသညး၈ ႏုိငးငဵ တကာအဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့က ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့တျငးတုိ့တကးမႈမရြိပ ဲ
ဟုိမေရာကးဒီမေရာကးရြိေန်ခငး့၇ ဥပေဒ်ပငးဆငးမႈ၇ ရြငး့လငး့သညးံစီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒႏြငးံ 
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ဆကးလကးရြိေန်ခငး့ စသညးတုိ႔နြငးံပတးသကး်ပီ့ 
စိတးအေႏြာကးအယြကး်ဖစးရမႈမ္ာ့ကုိေဖားထုတး်ပသေနစဥးတျငး အစို့ရသစးသညး အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ကုိ 
အဓိကဦ့စာ့ေပ့အေန်ဖငးံ လုပးေဆာငးခဲံပါသညး၈ အဓိကေဝဖနးခဵရေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ ့ - ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့သညး NLD ၌  ဿွှ၂ ေရျ့ ေကာကးပျဲမ ဲ
ဆျယးစညး့ရဵု့စဥးကာလအတျငး့က အဓိကကိစၥရပး်ဖစးခဲံေသားလညး့ ထုိကိစၥကုိရပးတနး႔ထာ့ကာ ်ငိမး့ခ္ မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး 
၌ ေအာငး်မငးေသာ်ပီ့ဆုဵ့်ခငး့ကုိေစာငးံဆိုငး့ေနခဲံသညး၈ 
  
ဥပေဒ်ပဳေရ့ဆုိငးရာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈ - ဿွှှ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒ၇ ဿွှဿ ရပးကျကး 
ႏြငးံေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒ၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇ လူ႔အချငးံအေရ့ကာ ကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့၇ တုိငး့ရငး့ 
သာ့ႏြငးံဘာသာေရ့လူနညး့စုဝငးမ္ာ့အေပ၍ စိတးထငးသလုိဖမး့ဆီ့ သုိ႔မဟုတး တရာ့စျဲဆုိရာတျငးအသုဵ့်ပဳသညးံ အ်ခာ့ဖိ 
ႏြိပးေသာဥပေဒမ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာ ်ပႆနာရြိေသာဥပေဒမ္ာ့အာ့်ပငးဆငးရနး အဆုိ်ပဳထာ့ခဲံေသားလညး့  တညးဆအဲတုိငး့ရြိ 
ေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈  
 

၃၈ ်ပညးတျငး့ဆငး့ရမဲျဲေတမႈႏြငးံမညီမြ္မႈမ္ာ့အာ့ေလြ္ာံခ္ရနးႏြငး ံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ 
အလုပးသမာ့မ္ာ့၇ အုိ့အိမးမြစျနး႔ချာရသူမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵ်ခာ့မြ်ပနးလာေစေရ  ့
အာ့ေပ့ႏုိငးရနးအတျကး အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ဖနးတီ့မႈကိ ု အာရဵ ု
စိုကးရနး၈  

၄၈ ကုမၼဏီမ္ာ့မြရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵရနး လဵု်ခဵဳစိိတးခ္ရသညးဟုခဵစာ့ရေသာ တညး်ငိမး 
သညးံဝနး့က္ငးကိုဖနးတီ့ေပ့်ခငး့၇ ပုဂၐလိကပိုငးဆုိငးမႈအချငးံအလမး့ႏြငးံတရာ့ 
ဥပေဒစို့မို့မႈကို်မြငးံတငးေပ့်ခငး  ့စသညးတို႔်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငး ံႏိုငးငဵ်ခာ့တိုကးရိုကး 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ FDI ကိုတို့်မြငးံသျာ့မညး၈ (ပိုမိုအေသ့စိတးေသာ FDI မူဝါဒကိ ု
သီ့်ခာ့ထုတး်ပနးပါမညး၈) 

၅၈ ကုနးထုတးလုပးေရ့ႏြငးံဝနးေဆာငးမႈက႑မ္ာ့တျငး ေပ၍ေပါကးလာေသာအ 
လပုးအကိုငးအချငးံအလမး့မ္ာ့အာ့ ်ဖညးံဆညး့ႏိုငးရနးအတျကး ကျ္မး့က္ငးလုပး 
သာ့မ္ာ့ေမျ့ ထုတးေပ့သျာ့မညး၇ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ၇ ပညာရြငးႏြငး ံ
အသကးေမျ့ ဝမး့ေက္ာငး့ပညာေရ့မ္ာ့ကိုတို့တကးေအာငး်ပဳလုပးသျာ့မညး၇ 
ႏိုငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံအည ီ အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို်ပဌာနး့သျာ  ့
မညး၈ 

၆၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံအိမးေထာငးစုမ္ာ့အာ  ့ အရြညး 
သ်ဖငး ံ အရငး့အႏြီ့ပဵံပို့ေပ့ႏုိငးသညး ံ ေငျေၾက့စနစးတခုတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငး ံ
ေငျေၾက့တညး်ငိမးမႈကိုတို့တကးေအာငးလုပးေဆာငး်ခငး့တို႔ကိ ု ဆကးလကး်ပဳ 
လုပးသျာ့မညး၈ 

ှွ၈ ႏုိငးငဵပိုငးကုမၼဏီမ္ာ့အာ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လသဲျာ့မညး၇ ထိုကုမၼဏီမ္ာ့မြလူထ ု
အာ့ပိုမိုတာဝနးခဵလာေစရနး၇ ကူညီေဆာငးရျကးလာေစရနးလုပးေဆာငးသျာ  ့
မညး၇ လိုအပးပါက ပုဂၐလိကပုိငး်ပဳလုပးသျာ့မညး၈  

ှှ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးရာတျငးလျယးကူေစ်ခငး့ကိ ု တို့်မြငး ံ
လုပးေဆာငး်ခငး့အာ့်ဖငး ံ အေသ့စာ့၇ အလတးစာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကိ ု
ကူညီေပ့သျာ့မညး၇ ေငျေၾက့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့လကးလြမး့မြီမႈကိုတို့်မြငးံ 
ေပ့သျာ့်ပီ့ ပိုမိုကျ္မး့က္ငးေသာလုပးအာ့မ္ာ့ကိ ု ဖျဵ်ဖိဳ့ေအာငးလုပးေဆာငး 
သျာ့မညး၈ 

ှဿ၈ ကျ္ႏးုပးတို႔ႏုိငးငဵအာ့ ဆငး့ရမဲျဲေတမႈမြလျတးေ်မာကးႏိုငးရနးႏြငး ံ ကျ္ႏးုပးတို႔၌ 
လူထႏုြငးံထိုကးတနးေသာ အချငးံအလမး့ေကာငး့မ္ာ့ရရြိေအာငး်မငးႏုိငးေစရနး 
အတျကး အာ့လဵု့ပါဝငးေသာစီ့ပျာ့ေရ့တို့တကးမႈႏြငးံဖဵျ႔်ဖိဳ့မႈကို်မြငးံတငးေပ  ့
သျာ့မညး၈  
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အဓိကအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလူ႔အချငးံအေရ့စာခ္ဳပးမ္ာ့အာ့အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ - ဿွှ၂ ႏိုဝငးဘာလ ဒုတိအၾကိမး 
အာ့လုဵ့အလြညးံက္သုဵ့သပးမႈ်ဖစးစဥး UPR အတျငး့၉ အဓိကအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလူ႔အချငးံအေရ့စာခ္ဳပးမ္ာ့အာ့အေကာငး 
အထညးေဖားရနးအတျကးေတာငး့ဆုိသညးံအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်မနးမာႏုိငးငဵမြလကးခဵ ခဲံေသားလညး့ တုိ့တကးမႈမြာမရြိသ 
ေလာကးပငး်ဖစးပါသညး၈  
 
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ  ့ - သမၼတဦ့ထငးေက္ားမြ ဿွှ၃ ခုဧ်ပီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အတျကး တရာ့ 
ရငးဆုိငးေစာငးံဆုိငး့ေနရသူ အနညး့ဆုဵ့ ှ၃ွ တုိ႔အာ့ ရာဇဝတးမႈမ္ာ့်ဖငးံတရာ့စျဲဆုိထာ့်ခငး့မ္ာ့မြ ရုတးသိမး့ရနးအမိနး႔ေပ့ 
်ခငး့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ၅၀ ဦ့တုိ႔အာ့လႊတးေပ့ခဲံသညးံ လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံထုတး်ပနးေပ့်ခငး့တုိ႔်ပဳလုပးခဲံေသား 
လညး့ ဿွှ၃ ခုဇူလုိငးလ ှ ရကးေန႔အထိတျငး အနညး့ဆုဵ့ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ှဿ၀ ေယာကး အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့ထ ဲ
တျငးရြိေနဆဲ်ဖစးသညးဟု ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ AAPP ၌အဆုိအရသိရသညး၈  
 
ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့မူဝါဒမ္ာ့ႏြငးံကနး႔သတးမႈမ္ာ ့ - ရိုဟငးဂ္ာဆုိေသာအသုဵ့အႏႈနး့အာ့သုဵ့စျဲ် ခငး့မြေရြာငးက္ဥးသညးံ 
ယခငးအစို့ရ၌တရာ့ဝငးမူဝါဒအာ့ NLD အစို့ရမြ ဆကးလကးက္ငးံသုဵ့ခဲံသညး၈ ဿွှ၃ ဇျနးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး 
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ။၌အစို့ရအေန်ဖငးံရိုဟငးဂ္ာဆုိေသာအေခ၍အေဝ၍ကုိသုဵ့စျဲမညးမဟုတးေၾကာငး့ ်မနးမာႏုိငး 
ငဵဆုိငးရာ UN လူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယနးဟီလီ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံအမုနး့စကာ ့- NLD အစို့ရ၌ပထမရကး ှွွ အတျငး့ မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ 
အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ မဘသ အဖဲ႔ျဝငးမ္ာ့မြ မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ႏြငးံရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့  
မ္ာ့ကုိ ဆကးလကး် ဖနး႔ေဝေနစဥး ဿွှ၃ ဇူလုိငးလ ှ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးမြ မျတးစလငးဘာသာ 
ဝငးမ္ာ့ ဝတး်ပဳဆုေတာငး့ရာေနရာကုိ ဗုဒၶဘာသာအုပးစုတခုမြ မီ့ရႈိ႕ဖ္ကးဆီ့ခဲံၾကသညး၈  
 
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကးစစးတပး၌အေရ့မယူပထဲာ့မႈမ္ာ ့ - ရခုိငး၇ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တုိ႔မြ 
အစို့ရတပးမေတားႏြငးံတုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအုပးစုမ္ာ့အၾကာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာရနးလုိမႈမ္ာ့အတျငး့ အ 
ရပးသာ့မ္ာ့အာ့တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ရြိေနသညးဟူေသာ အစီရငးခဵမႈမ္ာ့ဆကးလကးရြိေနခဲံသညး၈ စိတးထငးသလုိဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၇ 
ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့၇ ဥပေဒမဲံသတး်ဖတးမႈမ္ာ့ႏြငံးပတးသကးေသာ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ထျကးေပ၍လာခဲံသညး၈  
 
အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ  ့ - ဿွှ၂ ေရျ့ ေကာကးပျဲေၾကညာစာတမး့ထတဲျငး “ချဲ်ဲ ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့၇ မလုဵ် ခဵဳမႈမ္ာ့၇ အ 
ၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ႏြငးံအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ခဵစာ့ေနရသညးံ အႏိုငးက္ငးံခဵရမႈ၇ ကာအိေ်ႏၵပ္ကးေအာငးလုပးေဆာငးမႈ အ်ခာ့ပဵုစဵမ္ာ့ 
စသညးတုိ႔အာ့အဆုဵ့သတးရနးအတျကး လုိအပးသညးံလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးသျာ့မညး ” ဟု NLD မြေဖား်ပထာ့သညး၈ သုိ႔ 
ေသားလညး့ လႊတးေတားသညးသကးဆုိငးရာဥပေဒမ္ာ ကုိ မ်ပဌာနး့ႏိုငးခဲံေပ၈ သုဵ့ႏြစးေက္ားေက္ားမ္ြ ဥပေဒေရ့ဆျဲခဲံ်ပီ့ေနာကး 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကာကျယးေရ့ဥပေဒမြာလညး့ တုိ့တကးမႈမရြိခဲံေပ၈  
 
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးႏြငးံအစို့ရအတျငး့တျငး အမ္ဳိ့သမီ့ပါဝငးမႈမြာ လျနးစျာပငးအကနး႔အသတးရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈ 
ဿွှ၃ ခုေမလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ MPC အာ့ အမ္ဳိ့သာ့ရငးၾကာ့ေစံေရ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ 
NRPC အ်ဖစးသုိ႔ေ်ပာငး့လဖဲျဲ႔စညး့ရနးရညးရျယးလ္ကး အဖျဲ႔ဝငး ှွ ဦ့ပါေကားမတီဖျဲ႔စညး့်ခငး့ကုိ သမၼတရဵု့မြေၾကညာခဲံ 
သညး၈ ထုိေကားမတီတျငး အမ္ဳိ့သမီ့တဦ့ကုိမြ္မခနး႔အပးခဲံေ ပ၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့လညး့်ဖစး၇ သမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့လညး့်ဖစး 
ေသာ ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြလျဲလြ္ငး အဖျဲ႔ဝငး ဿှ ဦ့ပါ ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔ထတဲျငး အမ္ဳိ့သမီ့တဦ့ 
မြ္မပါဝငးေခ္၈ 
 
လျတးလပးစျာေတျ့ ေခ၍ချငးံႏြငးထုံတးေဖားချငး ံ - ယခငးသမၼတဦ့သိနး့စိနးလကးထကးကတညး့ကစတငးခဲံေသာ လျတးလပးစျာ 
ေတျ့ ေခ၍်ခငး့ႏြငးံထုတးေဖား်ခငး့အချငးံအေရ့အတျကး ၾကီ့မာ့ စျာေလ့စာ့သမႈ်ပဳသညးံ အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာလမး့  
ေၾကာငး့ႏြငးံ အရပးဘကး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျကး အချငးံအလမး့ မ္ာ့တုိ့ခ္႕ဲေပ့်ခငး့တုိ႔အာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးခဲံပါ 
သညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး စစး တပးအာ့ေဝဖနးမႈႏြငးံဆိုငးသညးံအကဆဲတးေသာကိစၥရပးမ္ာ့၇ တပးမေတား 
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တပးသာ့မ္ာ့မြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနးသညးဟူေသာစျတးစျဲခ္ကးမ္ာ့အေပ၍တျငးမူ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့်ပဳ 
လုပးထာ့သညး၈ ဥပေဒ်ပဳမႈႏြငံးပတးသကး်ပီ့ မီဒီယာမ္ာ့မြလကးလြမး့မြီသတငး့ရယူချငးံကုိလညး့ ကနး႔သတးထာ့ပါသညး ၈  
 
UN အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့ရဵု  ့ - ကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ရဵု့ OHCHR ၌ ႏိုငးငဵဆိုငးရာ 
ရဵု့ဖျငးံႏုိငးေရ့အေပ၍ မညးသညးံတုိ့တကးလုပးေဆာငးမႈကုိမြ္ မေတျ႔ရေပ၈  
 
တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏ 

 
ဒုတိယအၾကိမးပငးလုဵညီလာခ ဵ
 
ၾသဂုတးလေႏြာငး့ပိုငး့တျငး အစို့ရမြက္ငး့ပရနးစီစဥးထာ့သညးံ “ပငးလုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ” မတုိငးခငးတျငး ညြိႏႈိငး့ေရ့စု 
ရပးတခုရြိလာေစရနးလုပးေဆာငးေနပါသညးဟု ်မနးမာႏုိငးငဵညီညႊတးေသာတုိငး့ရငး့ သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့မဟာမိတးအဖျဲ႔ UNA က 
ဇူလိုငးလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခဲံပါသညး၈ ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ ႔ခ္ဳပး၇ မျနးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ၇ ကယနး့အမ္ဳိ့သာ့  
ပါတီ၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ၇ ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ၇ ရြမး့်ပညးနယးကုိး့ကနး႔ဒီမိုကရကးတစးပါတီ၇ ဇိုမီ့ဒီမိုကေရစီဖကးဒေရ့  
ရြငး့၇ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီကျနးဂရကးပါတီ၇ ခမီအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ၇ ရခုိငးမ္ဳိ့ခ္စးပါတီ၇ ်မိဳ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ၇ 
ဓႏအုမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီပါတီ တုိ႔အပါအဝငး တုိငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔ ှ၄ ဖျဲ႔ပါဝငးေသာအဖျဲ႔သညး ဘုဵမူဝါဒမ္ာ့အေပ၍တျငး  
ေဆျ့ ေႏျ့ ရနးအတျကး ကခ္ငး်ပညးနယး၇ မိုငးဂ္ာယနးတျငး ဇူလိုငးလ ဿ၃ ရကးေန႔၉ ေတျ႔ဆုဵခဲံၾကပါသညး၈  
 
အပစးအခတးရပးစထဲာ့်ခငး့မရြိေသ့သညးံအဖျဲ႔ ၀ ဖျဲ႔်ဖစးေသာ ညီညႊတးေသာ ဝ ်ပညးနယးတပးမေတား UWSA၇ ကုိ့ကနး႔အ 
ေ်ခစိုကး ်မနးမာံအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား MNDAA၇ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့  
တပးမေတား TNLA တုိ႔ တကးေရာကး်ခငး့မရြိေပ၈ TNLA ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူမိုငးအိုကးေက္ားက ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး 
အာ့ေႏြာငးံေႏြ့ေစ်ခငး့မရြိေစရနးအတျကး မိုငးဂ္ာယနးအစညး့အေဝ့အာ့ မတကးေရာကးရနး ။တုိ႔အဖျဲ႔မြဆုဵ့်ဖတးခဲံ်ခငး့ 
်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 

လကးနကးကုိငးပဋိပက၏-တုိကးပျဲမ္ာ့၇အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ ့
 
ဇူလိုငးလတျငး ရြမး့်ပညးနယး၉ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS ႏြငးံ တေအာ ငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကး 
ေရ့တပးမေတား TNLA တုိ႔အၾကာ့ ရနးလုိတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနပါသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး 
အစို့ရတပးမေတားႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့်ဖစးပျာ့ေနေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့အဆုဵ့သတးရနးအတျကး 
အစို့ရမြၾကာ့ဝငးေဆာငးရျကးေပ့ပါရနး အေ ရ့ၾကီ့အဆုိကုိ ရြမး့်ပညးနယးလႊတးေတားက ဇူလုိငးလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး 
အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈  
 
 ဇူလုိငး ၃ - ရြမး့်ပညးနယး ေက္ာကးမခဲရိုငး နမၼတူ်မိဳ႕နယး အစပးနာ့တျငး ေ်မ်မဳပးမုိငး့ေၾကာငးံ ရျာသာ့တဦ့ေသဆုဵ့ခဲံ်ပီ့ 

အ်ခာ့ ၄ ဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 
 ဇူလုိငး ှှ - ရျာထတဲျငး RCSS ႏြငးံ TNLA တုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့်ပီ့ေနာကး ရြမး့်ပညးနယး၇ ေက္ာကးမဲ် မိဳ႕နယး 

မနးလျယးရျာတျငး ရျာသာ့ ၀၂ွ ဦ့တုိ႔မြာ ေနအိမးမ္ာ့မြထျကးေ်ပ့ခဲံရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  
 ဇူလုိငး ှှ - ေ်မ်မဳပးမုိငး့ေၾကာငးံရျာသာ့တဦ့ေသဆုဵ့ခဲံရအ်ပီ့တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေက္ာကးမခဲရိုငး မိုငး့ေ မားရျာတျငး ရျာ 

သာ့ ၀ဿွ တုိ႔ေနအိမးမ္ာ့မြထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈  
 
လူ႔အချငးံအေရ  ့

 
ရြမး့်ပညးနယးတျငးေ်မဧက ၁ွွွွ အာ့်ပနးလညးေပ့အပးစဥးတျငးပခဲူ့တုိငး့တျငးေ်မယာသိမး့ယူမႈအတျကးဆႏၵ်ပ 
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ဇူလုိငးလ ၃ ရကးေန႔တျငး လႊတးေတားေကားမတီဥက၎ဌဦ့ဘမ္ဳိ့သိနး့က NLD ဦ့ေဆာငးေသာအစို့ရသစးလကးထကး ပထမ 
ငါ့လအတျငး့တျငး လႊတးေတားမြ ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈႏြငးံပတးသကးသညးံ ေနာကးထပးတုိငးစာေပါငး့ ဿွွွ ေက္ားကုိ 
ယခငးလႊတးေတားထဵမြထငးရြာ့ေသာ်ပႆနာေပါငး့ ၃ွွွ အ်ပငး ထပးမဵလကးခဵရရြိခဲံပါသညးဟု အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့  
ခဲံသညး၈  
 
ထုိေန႔တျငးပငး ပခဲူ့တုိငး့မြလယးသမာ့ ၀ွ ဦ့တုိ႔သညး လျနးခဲံသညးံ  ဿ၂ ႏြစးေက္ားခနး႔က သူတုိ႔ထဵမြသိမး့ယူခဲံေသာ ေ်မဧ 
က ၁ွွွ ေက္ားတို႔အာ့်ပနးလညးေပ့အပးပါရနး ေတာငး့ဆုိသညးံဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးခဲံၾကသညး၈ ဆႏၵ်ပေသာလယးသမာ့ 
တဦ့က NLD ဦ့ေဆာငးေသာအစို့ရမြ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့တျငး သိမး့ယူထာ့ေသာေ်မယာမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးေန 
သညးကုိ သိရြိရသညးံအတျကး ဆႏၵ်ပရနးဆုဵ့်ဖတးခဲံရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ဇူလုိငးလ ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးစီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့စို့ညႊနး႔လျငးက ယခုလထတဲျငး အစုိ့ရသညး ေ်မဧ 
က ၁ွွွွ ေက္ားကုိ ေဒသခဵမ္ာ့အာ့်ပနးလညးေပ့အပးသျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
အကးဆစးစကးရဵုကုိရျာမ္ာ့ႏြငးံေဝရ့ာေနရာသုိ႔ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေပ့ပါရနးအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔မြေတာငး့ဆုိ 
 
ဇူလုိငးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး စစးကုိငး့တုိငး့ ကနးကုနး့ရျာရြိ အလယးတနး့ေက္ာငး့တခုအနီ့မီတာ ၂ွ အတျငး့တျငးတညး 
ေဆာကးထာ့ေသာ ဆာလဖ္ဴရစးအကးစစးစကးရဵုအာ့ ေနရာေရႊ႕ေပ့ပါရနး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျ တး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ 
မြေတာငး့ဆုိခဲံ်ပီ့ ထုိစကးရဵုသညး ေဒသခဵမ္ာ့၌က္နး့မာေရ့ႏြငးံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးအေပ၍သကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိႏုိငးသညးံ 
အတျကး စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ လညးပတးလ္ကးရြိပါသညး၈ ေ ဒသခဵအာဏာပိုးငးမ္ာ့မြ စကးရဵုလုိငးစငးကုိယာယီ 
ရုတးသိမး့လိုကးအ်ပီ့ ဇျနးလတျငး စကးရဵုလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ်ပနးလညးစတငးခဲံသညး၈ ထုိစကးရဵုအာ့ ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဦ့ပိုငးလီမီတကး UMEHL မြပိုးငးဆုိငးကာ ထုိကုမၼဏီကုိတပးမေတားမြပိုငးဆိုငးပါသညး၈  
 
စစးကုိငး့တုိငး့ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးဦ့သနး့ေဌ့က သငးံေတားေသာသဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာစမး့စစးေလံလာမႈမ္ာ့လုပးမထာ့ပ ဲ
ထုိစကးရဵုလညးပတးေနမႈကုိ ရပးခိုငး့ရနး၇ ေနရာေရႊ႕ခိုငး့ရနးကိစၥကုိ ေဒသဆုိငးရာအစို့ရမြမလုပးႏုိငးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
်မိဳ႕နယးေကးာမတီက စကးရဵုလုပးငနး့လုိငးစငးကုိ သကးတမး့တုိ့ေပ့ရနး် ငငး့ဆနးထာ့်ပီ့ ထုိသုိ႔်ငငး့ဆနးထာ့်ခငး့သညး စကး 
ရဵုအာ့ထုတးလုပးမႈရပးဆိုငး့ႏိုငးမညးလာ့ဆုိသညးကုိ လကးရြိတျငးမသိႏုိငးေသ့ေပ၈  
 
BBC သတငး့ေထာကးအယူခဵႏုိငး်ပီ့လျတးေ်မာကးလာ 
 
ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပပျဲအတျငး့ ရတဲဦ့အာ့တုိကးခုိကးခဲံသညးံအတျကး ေထာငးဒါဏးခ္မြတးခဵေနရေသာ BBC ်မနးမာပိုငး့အစီ 
အစဥးသတငး့ေထာကး ကုိေနမ္ဳိ့လငး့အာ့ အယူခဵေၾကာငးံ မႏၱေလ့ခရုိငးတရာ့ရဵု့က ပစးဒါဏးကုိတဝကးေလြ္ာံခ္လုိကး 
အ်ပီ့ ဇူလုိငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ သတငး့ေထာကးႏြငးံရအဲၾကာ့တျငး မေက္နပး်ဖစးမႈမရြိပ ဲ
ပစးဒါဏးကုိေလြ္ာံေပါံေပ့လုိကး်ခငး့သညး ရႏဲြငးံသတငး့မီဒီယာမ္ာ့ အၾကာ့ ဆကးဆဵေရ့ကုိတုိ့တကးေစႏုိငးသညးဟု 
တရာ့သူၾကီ့ကလကးခဵစဥး့စာ့ခဲံသညး၈ သတငး့ေထာကး၌ေရြ႕ေနဦ့သိနး့သနး့ဦ့က တရာ့ရဵု့၌ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး တ 
ရာ့စီရငးေရ့က႑တျငး အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာေ်ပာငး့လမဲႈရြိေန်ပီကုိ်ပသလိုကး်ခငး့်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ဿွှ၄ - ှ၅ ပညာသငးႏြစးအတျကးေက္ာငး့သငးရို့ထတဲျငးလူ႔အချငးံအေရ့ကုိထညံးသျငး့သျာ့မညး 
 
ဿွှ၄-ှ၅ စာသငးႏြစးအစမြအစ်ပဳ်ပီ့ မူလတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး လူ႔အချငးံအေရ့အတနး့မ္ာ့ထညးံသျငး့သငးၾကာ့သျာ့ 
မညးဟု ဇူလုိငးလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခဲံသညး၈ ပညာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံ်မနးမာႏုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး 
MNHRC တုိ႔အၾကာ့သေဘာတူညီခ္ကးအရထျကးေပ၍လာေသာ ေက္ာငး့သငးရို့သစးတျငး UN ႏိုငးငဵတကာကေလ့မ္ာ့ 
အေရ့ေပ၍ရဵပဵုေငျ UNICEF၇ ဂ္ပနးႏုိငးငဵတကာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈေအဂ္ငးစီ JICA၇ အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး ADB တုိ႔မြ 
အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးမညး်ဖစးသညး၈  
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အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ  ့

 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငးအမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့မ္ာ့တုိ့တကးလာေစေရ့အတျကး UN မြ်ပနးလညးသုဵ့သပးေပ့ပါရနးေတာငး့ဆုိမႈကုိ 
လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြဦ့ေဆာငး်ပဳလုပး 
 
ဇူလုိငးလ ၄ ရကးေန႔တျငး UN အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးမႈပေပ္ာကးေရ့ေကားမတီ  က NLD ဦ့ေဆာငးေသာ 
အစို့ရေအာကးမြ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ အ မ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့အတျကးပထမဦ့ဆုဵ့ႏုိငးငဵတကာမြသုဵ့သပး်ခငး့ သုိ႔ ထညံးသျငး့ 
လုိကးသညး၈ အစို့ရကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔တျငး ကယးဆယးေရ့၇ ေနရာ်ပနးလညးခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံလူမႈဖူလုဵေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ 
ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံရတဲပးဖျဲ႔မ္ာ့ပါဝငးခဲံသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵသညး  ှ၆၆၄ ခုႏြစးတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ 
ဖိႏြိပးမႈပေပ္ာကးေရ့စာခ္ဳပး CEDAW အာ့စတငးအေကာငးအထညးေဖားခဲံ်ပီ့ UN ၌အဖျဲ႔မြ ဿွွ၅ ခုႏြစးတျငးေနာကးဆုဵ့ 
အေန်ဖငးံ သုဵ့သပးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
CEDAW လႈပးရြာ့မႈ်မနးမာ၇ က္ာ့ -မတနး့တူေရ့ကျနးရကး GEN၇ အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကျနးရကး WON၇ အမ္ဳိ့သ မီ့မ္ာ့အဖျဲ႔ 
ခ္ဳပး်မနးမာႏိုငးငဵ၇ အမ္ဳိ့သမီ့်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကျနးရကး -အာရကနး တုိ႔မြ ႏုိငးငဵတျငး့ရြိအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈ 
မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေကားမတီသုိ႔အစီရငးခဵစာမ္ာ့တငးသျငး့ခဲံၾကသညး၈ ႏုိငးငဵတကာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ AI မြ 
်မနးမာႏုိငးငဵအတျကးသုေတသန်ပဳသူေလားရာဟုိကး Laura Haigh က ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးထာ့သညးံဥပေဒေလ့ခု်ဖစးသညးံ အမ္ဳိ့ 
ဘာသာ သာသနာကာကျယးေစာငးံေရ့ဥပေဒမ္ာ့ ႏြငး ံ ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၇ မိနး့ကေလ့ငယး မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ 
ကနး႔သတးထာ့မႈမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးေပ့ပါရနးအစို့ရအာ့ဦ့ေဆာငးေတာငး့ဆုိခဲံသညး ၈ လူမႈဖူလုဵေရ့ဌာနမြညႊနးခ္ဳပး 
ဦ့စို့ၾကညးက အစို့ရတျငးထုိဥပေဒမ္ာ့ကုိ ပယးဖ္ကးရနးအစီအစဥးမရြိပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ေကားမတီသုိ႔လာေရာကးသညးံ်မနးမာကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးဦ့ေမာငးေဝက လႊတးေတားထတဲျငးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ 
ပါဝငးမႈသညး ဿွှဿ ခုႏြစးက ၁.၁ဿ% ရြိရာမြ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငးှ၀.၂% သုိ႔်မငးံတကးလာခဲံပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ကာ အမ္ဳိ့ 
သမီ့အချငးံအေရ့ႏြငံးပတးသကးေသာ ။၌မြတးတမး့မ္ာ့်ဖငးံကာကျယးေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ GEN အဖျဲ႔မြဒါရိုကးတာေဒ၍ေမ 
စပယး်ဖဴက အစို့ရမြေဝဖနးမႈမ္ာ့ကုိလကးခဵရနးခကးခေဲနေသ့ေသားလညး့ အစို့ရကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔မြာမူ ေတားေတား 
ေလ့အ်ပဳသေဘာေဆာငး်ပီ့ၾကိဳဆုိဖျယး်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အေရ့မယူပလဲစးလ္ဴရႈ႕ထာ့သညးံအေ်ခအေန 
မ္ဳိ့ကုိပယးဖ္ကးႏုိငးရနးအတျကး မုဒိမး့မႈက္ဴ့လျနးသူ သုိ႔မဟုတး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကးသူမ္ာ့ကုိ ်ပငး့ထနးသညးံအပစး 
ေပ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးပါရနးလညး့ GEN အဖျဲ႔က အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈  
 
အို့အိမးစျနး႔ချာထျကးေပ့်ရမႈမ္ာ  ့

 
သညး့ထနးေသာမုတးသုနးမို့မ္ာ့ရျာအ်ပီ့ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈမ္ာ့ေၾကာငးံလူ ဿွွွွ ေက္ားအို့အိမးမ္ာ့ကုိစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရ 
 
ဿွှ၃ ခုဇူလိုငးလအတျငး့ သညး့ထနးသညးံမုတးသုနးမို့ေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵေ်မာကးပိုငး့ႏြငးံအေနာကးပိုငး့မ္ာ့တျငး ဆုိ့ရျာ့  
ေသာေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ေစခဲံ်ပီ့ ရခုိငး်ပညးနယးတျငး်ဖစးပျာ့မႈမြာ သတိ်ပဳမိေလာကးေအာငးပငး ၾကီ့မာ့ဆုိ့ရျာ့ခဲံရ 
ကာ မႏၱေလ့တုိငး့၇ မေကျ့ တိုငး့ႏြငးံခ္ငး့်ပညးနယးမ္ာ့အပါအဝငး အ်ခာ့တုိငး့ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ့တျငးလညး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံပါ 
သညး၈  
 
ရခုိငး်ပညးနယး ်မိဳ႕နယးငါ့ခုမြလူဦ့ေရ ဿွွွွ ေက္ားတုိ႔ အို့မဲံအိမးမဲံံံံ်ဖစးခဲံရကာ အို့အိမး ၂ွွွ ေက္ားပ္ကးစီ့ခဲံရ်ပီ့ ှ၆ 
လုဵ့မြာ ေရစီ့ႏြငးံေမ္ာပါခဲံရသညး၈ အဆုိ့ဆုဵ့မြာ မငး့်ပာ့်မိဳ႕နယးတျငး်ဖစး်ပီ့ အိမးေ်ခ ၀ှ၃၁ လုဵ့မြ လူဦ့ေရ ှ၀ှဿ၀ တုိ႔ အို့ 
မဲံအိမးမဲံ်ဖစးခဲံရသညး၈ ရခိုငး်ပညးနယးအစို့ရက ေရေဘ့ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ကယးဆယးေရ့အကူအညီမ္ာ့ေပ့အပးခဲံပါ 
သညး၈ 
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လူကုနးကူ့ခဵရသညးံ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှ ၆ ဦ့အာ့ကျ္နးမ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာအေ်ခအေနမြကယးတငးခဲံ 
 
်မနးမာႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့အသငး့-ထိုငး့ႏိုငးငဵ MAT ႏြငးံ ထုိငး့ေတားဝငးရတဲပးဖဲ႔ျလူကုနးကူ့မႈတုိကးဖ္ကးေရ့ဌာနချဲတုိ႔မြ လူကု နး 
ကူ့ခဵထာ့ရသညးံ အသကး ှ၀ ႏြငးံႏြငးံ ၀၁ ႏြစးအၾကာ့ ်မနးမာငါ့ဖမး့ေလြလုပးသာ့မ္ာ့ကုိ ဇူလုိငးလ ှွ ရကးေန႔တျငး 
ကယးတငးခဲံသညး၈ ထုိသူမ္ာ့သညး ထိုငး့ -မေလ့ရြာ့နယးစပးရြိ ထုိငး့ႏိုငးငဵေတာငးပိုငး့်မိဳ႕တ်မိဳ႕်ဖစးသညးံ ပါတာနီ ကမး့လျနး 
မြ အငးဒိုနီ့ရြာ့ငါ့ဖမး့ေလြတစီ့ေပ၍တျငး ကျ္ နးမ္ာ့ကဲံသို႔အတငး့အၾကပးအလုပးခိုငး့ေစ်ခငး့ခဵေနရသူမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈  
 
ထုိငး့ရမဲ္ာ့က ထုိငး့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးတဦ့ႏြငးံမျနး်ပညးနယးမြအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့တုိ႔အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ 
အ်ခာ့လူကုနးကူ့ခဵရေသာ ငါ့ဖမး့ေလြလုပးသာ့ ၅ွ ခနး႕တုိ႔မြာ ထိုငး့ႏိုငးငဵေတာငးပို ငး့ရြိမညးသညးံေနရာမြနး့မသိရေသာ 
ေနရာမ္ာ့တျငး သူတုိ႔၌ဆႏၵအရမဟုတးပ ဲထိနး့သိမး့်ပီ့ခိုငး့ေစခဵေနၾကရပါသညးဟု ကယးတငးခဵရေသာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပး 
သမာ့မ္ာ့က သကးေသခဵ်ပီ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ် မနးမာအစို့ရႏြငးံႏုိငးငဵတကာေရႊ႕ေ်ပာငး့သူမ္ာ့အတျကးအဖျဲ႔အစညး့ IOM 
တုိ႔မြ သူတို႔အာ့လျတးေ်မာ ကးေအာငးလုပးေပ့အ်ပီ့ ဇူလုိငးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ှ၆ ဦ့အနကးမြ ှ၁ ဦ့မြာ ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ 
်ပနးလာႏိုငးခဲံပါသညး၈ က္နး ၂ ဦ့၌အေ်ခအေန (မညးသညးံႏုိငးငဵသာ့်ဖစး်ခငး့အပါအဝငး) ကုိမူ မသိရေသ့ေပ၈  
 
မေလ့ရြာ့မြေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ေထာငးႏြငးံခ္ီ်ပီ့ေနရပး်ပနးၾကမညး 
 
ၾသဂုတးလမြစတငးကာ မေလ့ရြာ့ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့တျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ 
၀ွွွ တုိ႔အာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔်ပနးလညးေခ၍ေဆာငးသျာ့မညးဟု ်မနးမာအစို့ရက ဇူလုိငးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငးေၾကညာခဲံ 
သညး၈ အလုပးသမာ့၇ လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဦ့သိနး့ေဆျက မေလ့ ရြာ့ႏုိငးငဵတျငး့သုိ႔ တရာ့မ 
ဝငး ဝငးေရာကးခဲံ်ခငး့အတျကး ပစးဒါဏးမ္ာ့ကုိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့မြ က္ခဵ်ပီ့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ဿွွွ နီ့ပါ့တုိ႔မြာ မေလ့ရြာ့မြထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့အတျငး့ ထိနး့သိမး့ခဵေနၾကရ်ပီ့ 
၀ွွ ေက္ားခနး႔မြာ ပစးဒါဏးက္ခဵ်ပီ့်ဖစးေသားလညး့ အ်ပနးစရိတးမရြိသညးံအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔မ်ပနးႏုိငးၾက်ခငး့်ဖစးသညး 
ဟုယခငးသတငး့ရရြိခ္ကးမ္ာ့အရ သိရြိရပါသညး၈ အာဏာပုိငးမ္ာ့က မညးသညးံႏုိငးငဵသာ့်ဖစးသညးကုိ အတညး်ပဳေပ့်ပီ့ 
ေနာကး ဇူလိုငးလတျငး လုပးသာ့ ၃ွ ေက္ားတုိ႔ စခနး့မ္ာ့မြထျကးချာသျာ့ခဲံၾက်ပီ့ ေနရပးမ္ာ့သုိ႔်ပနးသျာ့ခဲံၾကသညး၈  
 

စစးတပး 

 
ရျာသာ့ငါ့ဦ့အာ့စစးသာ့မ္ာ့မြသတး်ဖတးခဲံေၾကာငး့်မနးမာအစို့ရတပးမေတားဝနးခဵ 
 
ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၉ စစးေဆ့ေမ့်မနးေနစဥးအတျငး့ ရျာ့သာ့ငါ့ဦ့အာ့သတး်ဖတးခဲံပါသညးဟု အစို့ရတပးမေတားက 
ဇူလုိငးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ဝနးခဵခဲံေၾကာငး့သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈ မြာယျငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး မညးသညးံအခါက 
မြ္မလုပးခဲံဘူ့သညးံ ဝနးခဵေ်ပာၾကာ့ခဲံမႈကုိ စစးေထာကးလြမး့ေရ့ေခါငး့ေဆာငးဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့်မထျနး့ဦ့က သတငး့စာ 
ရြငး့လငး့ပျဲတျငး ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ သူက စစးခဵုရဵု့ဖျဲ႔စစးေဆ့ေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံစီရငးခ္ ကးကုိလညး့ လူသိရြငးၾကာ့ထုတး်ပနး 
ေပ့ပါမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ စစးသာ့ဘယးႏြစးဦ့ပါဝငး်ပီ့ မညးသညးံတရာ့စျဲမႈမ္ဳိ့ကုိရငးဆိုငးေနရသညးတုိ႔ကုိမူ 
မေ်ပာၾကာ့ခဲံေပ၈  
 
စီ့ပျာ့ေရ  ့

 
စီ့ပျာ့ေရ့၇လူ႔အချငးံအေရ့တုိ႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ ပမာဏသတးမြတးခ္ကးကုိ်မြငးံတငးလိုကး်ခငး့အာ့ US အရပးဘကးမြေဝဖနးခဲ ံ
 
်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံကုမၼဏီၾကီ့မ္ာ့၌တာဝနးယူမႈအေပ၍တျငး အေလ့ထာ့လုပးေဆာငးေနသညးံ အေမရိကနးအေ်ခစိုကး ဦ့ 
ေဆာငးအရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့ ၆ ခုတုိ႔က “်မနးမာႏုိငးငဵတျငးတာဝနးခဵေသာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈႏြငးံပတးသကးသညးံအစီရငးခဵရနး 
လုိအပးမႈ” ပမာဏသတးမြတးခ္ကးကုိ အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ သိနး့မြ ၂ သနး့သုိ႔တုိ့်မြငးံလိုကး်ခငး့အတျကး အေမရိကနးႏုိငး 
ငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအာ့ ဇူလုိငးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငးေဝဖနးေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဂျ္ နး 
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ကယးရီထဵေပ့စာထတဲျငး ပမာဏသတးမြတးခ္ကးအာ့်မြငးံေပ့လိုကး်ခငး့သညး အစီရငးမခဵႏိုငးသညးံ လူ႔အချငးံ အေရ့ခ္ဳိ့ 
ေဖာကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့လာႏိုငးသညးံအႏ ၱာရာယးကုိသိသိသာသာ်မငးံတကးလာေစႏုိငးပါသညးဟု တကးၾကျလႈပး 
ရြာ့သူမ္ာ့က ေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ ေ်ပာငး့လလုိဲကးမႈသညး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ေဒ၍လာ ၂ သနး့ေအာကး US စီ့ပျာ့ေရ့ရငး့ 
ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့အာ့လုဵ့မြာ ။တုိ႔၌လူ႔အချငးံအေရ့ဆုိ ငးရာလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အစီရငးခဵစရာမလုိေတာံ 
ဟု အဓိပၸါယးရပါသညး၈  
 
စာထတဲျငး ႏုိငးငဵတကာကုမၼဏီမ္ာ့တာဝနးခဵမႈစကာ့ဝိုငး့ ICAR၇ အေမရိကနးအလုပးသမာ့ဖကးဒေရ့ရြငး့၇ စကးမႈဆိုငးရာ 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကျနးဂရကး ALF-CIO၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး US ကငးပိနး့အဖျဲ႔၇ ႏိုငးငဵတကာ လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔၇ 
ကမၻာံသကးေသအဖျဲ႔၇ လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔၇ ေ်မကမၻာအချငးံအေရ့အဖျဲ႔ ERI၇ မ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးမႈကုိဆနး႔ 
က္ငးရငး့ႏီြ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အဖျဲ႔၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့အတျကး NYU Stern Center တုိ႔မြလညး့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ 
ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ လူသိရြငးၾကာ့သကးေသ်ပပါရနး ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအာ့ တုိကးတျနး့ထာ့သညး၈ အစီရငးခဵရနးလုိ 
အပးမႈ Reporting Requirement ကုိ အေမရိကနးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့မြ ်မနးမာႏုိငးငဵ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့အတျကး ၾကိဳ့ပမး့ 
မႈမ္ာ့ကုိ်ဖညံးဆညး့ေပ့ႏုိငးေစရနးအတျကး ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး စတငး်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
ကုိကာကုိလာႏြငးံ The Gap တုိ႔အပါအဝငး အရပးဘကးအဖျဲ႕အစညး့ႏြငးံ ကုမၼဏီ ၂ွ ေက္ားတုိ႔က အစီရငးခဵရနးလုိအပးမႈ 
Reporting Requirement အာ့ သကးတမး့တုိ့ရနးေထာကးခဵသညးံ လူသိရြငးၾကာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပခဲံၾက်ပီ့ အနာ 
ဂတးတျငး ပိုမိုအာ့ေကာငး့လာေစရနး လုပးေဆာငးပါရနးလညး့ ေတာငး့ဆုိခဲံၾကသညး၈  
 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့အတျကး အစီရငးခဵရနးပမာဏသတးမြတးခ္ကးအာ့တုိ့်မြငးံသတးမြတးသညးံဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 
သညး NLD အစို့ရမြ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌စီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒအစီအစဥးအသစးကုိ ထုတး်ပနးလုိကးသညးံအခ္ိနးအတျငး့တျငး်ဖစး ကာ 
[အစို့ရ တျငးၾကညံးပါ၈] ထုိမူဝါဒသညး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးကုိငး်ခငး့ကုိ တုိ့်မြငးံေ်ဖေလြ္ာံေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ အ 
ေသ့စာ့၇ အလတးစာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ကူညီရနး၇ ႏိုငးငဵ်ခာ့တုိကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ FDI မ္ာ့ကုိတုိ့်မြငးံရနး၇ စိုကး 
ပ္ဳိ့ေရ့က႑ကုိအာ့ေကာငး့ေအာငးလုပးေဆာငးရနး အစို့ရ၌ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အာ့ အေလ့ထာ့ထာ့ပါသညး၈ အစီရငးခဵ 
ရနး နိမံးပါ့သညးံသတးမြတးခ္ကးအသစးမ္ာ့်ဖငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈအႏၱာရာယးတုိ့်မငးံလာမႈမရြိပ ဲ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ 
က႑တုိ့တကးႏိုငးမႈအလာ့အလာကုိ လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့က ေဝဖနးလုိကးၾကကာ  အထူ့သ်ဖငးံ အေမရိကနး၌ 
အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့လုပးငနး့မ္ာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့်ဖစးပါသညး၈  
 
ဇူလိုငးလအတျငး့်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ ့
 

ွှ ေန်ပညးေတားးေကာငးစီဥက၎ဌေဒါကးတာမ္ဳိ့ေအာငးက ေန်ပညးေတားေကာငးစီပတးဝနး့က္ငးေဒသမ္ာ့မြ ေ်မ 
ယာသိမး့ယူမႈ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ခာကးလအတျငး့်ပီ့်ပတးေအာငးေ်ဖရြငး့သျာ့မညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈  

ွ၃ ေန်ပညးေတား ၂၀ ၾကိမးေ်မာကး ်မနးမာေက္ာကးမ္ကးရတနာ်ပပျဲမြ ။တို႔၌ႏြစးစဥးေရာငး့ခ္မႈအ်ဖစး 
ေက္ာကးစိမး့၇ ေက္ာကးမ္ကးရတနာ၇ ပုလတဲျဲမ္ာ့ေရာငး့ခ္ရေငျစုစုေပါငး့ US ေဒ၍လာ ၂၆၄ သနး့ေက္ားရရြိ 
ခဲံသညး၈  

ှွ ယခုႏြစးေဖေဖားဝါရီလႏြငးံဇျနးလအတျငး့တျငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့လႊတးေတားတရာ့စီရငးေရ့၇ တရာ့ဥပ 
ေဒစို့မို့ေရ့၇ တုိငးစာႏြငးံအသနာ့ခဵစာစီစစးေရ့ေကားမတီ JRLCASC က တုိငးစာေပါငး့ ၄ွ ေက္ားလကးခဵရ 
ရြိခဲံသညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသၾကီ့ ်မိဳ႕နယး ၁၁ ခုအတျငး့မြ ေထာငးမ္ာ့ထတဲျ ငး သုိ႔မ 
ဟုတး အထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့၇ တရာ့ရဵု့မ္ာ့၇ ရစဲခနး့မ္ာ့တုိ႔၌ အခကးအခမဲ္ာ့ကုိေလံလာမႈ်ပဳလုပး 
သျာ့မညးဟု JRLCASC ကေၾကညာခဲံသညး၈  

ှ၀ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငး UEC ေအာကးမြ ေရျ့ ေကာကးပျဲခဵုရဵု့က ဦ့ေအာငးေက္ားညႊနး႔အာ့ ရပး 
ေစာကး်မိဳ႕နယးမဆဲႏၵနယးအမြတး ှ ရြမး့်ပညးနယးလႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ပယးဖ္ကးရနးဆုဵ့်ဖတး 
ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

ှ၀ ႏုိငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ နာမညးေ်ပာငး့လုိကးေသာ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငး 
ၾကာ့ေစံေရ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ၌ ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစးခနး႔အပးခဲံသညး၈  
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ှ၁ ရခုငိး်ပညးနယး်မိဳ႕်ပဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့မငး့ေအာငးက သုဵ့ၾကိမးတိုငးတုိငးထုတး်ပနးေပ့ရနးေနာကးက္ေနေသာ 
ရခုိငး်ပညးနယးအတျကး ရကး ှွွ အစီအစဥးအတျငး့ အေကာငးအထညးေဖားမႈမ္ာ့ကုိ ဌာနမ္ာ့မြ စတငးေန 
်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဇူလုိငးလေစာေစာပိုငး့တျငး ရခုိငး်ပညးနယး်ငိမး့ခ္ မး့ေရ့၇တညး်ငိမးေရ့ႏြငးံ 
ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေကားမတီက ။၌ဒုတိယအၾကိမးအစညး့အေဝ့ကုိ ေန်ပညးေတားတျငးက္ငး့ပခဲံကာ အခ္ကး ှ၁ဿ 
ခ္ကးပါ ရခုိငး်ပညးနယးအတျကး အစီအစဥးကုိခ္မြတးခဲံသညး၈  

ှ၁ ဧရာဝတီတိုငး့ေဒသၾကီ့ စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့က မအူပငး်မိဳ႕နယးမြဧက ၀ွွ အက္ယးအဝနး့ရြိ 
စကးမႈြဇဵုအတျကး စီမဵကိနး့ကုိ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရထဵ်ပနးလညးတငး်ပခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ 
ဿွှ၁ ခုႏြစးက ရြယးယာဝငး ှ၀၁ ဦ့ႏြငးံဖျဲ႔စညး့ခဲံေသာ လယးသမာ့မ္ာ့အစုအဖျဲ႔တခု်ဖစးသညးံ မအူပငးဖျဵ႔်ဖိဳ့ 
ေရ့်ပညးသူ႔ေကားမတီက ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵေငျ US ေဒ၍လာ ဿ၁၃ သနး့၌ ၀ွ % ်မြငးံတငးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈  

ှ၂ ရခုိငး်ပညးနယး ်မိဳ႕နယး ှ၄ ခုလုဵ့တျငးေနထုိငးသူမ္ာ့မြ သဘာဝအရငး့အ်မစးမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံေရနဵထုတး 
လုပးမႈအေပ၍ ထိနး့ခ္ဳပးချငးံကုိ ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိစာတေစာငးကုိ ေရ့သာ့်ပငးဆငးေန 
ၾကေၾကာငး့သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ လကးမြတးေပါငး့ ၀ွွွွွ ေက္ား စုေဆာငး့ ႏုိငးလိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငးံ 
ထာ့ၾကသညး၈  

ှ၂ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငး UEC က ကရငး်ပညးနယးမြ NLD ကုိယးစာ့လြယးဦ့ေစာသနး့၌ေရျ့  
ခ္ယးတငးေ်မာကးခဵရမႈအာ့ အတညး်ဖစးသညးဟု ေၾကညာလုိကး်ပီ့ ဦ့ေစာသနး့အာ့မမဲသမာမႈ်ပဳလုပးသညး 
ဟုတရာ့စျဲဆုိခဲံသညးံ USDP မြတရာ့လုိဦ့ႏုိငးေမာငးေမာငးလျငးအာ့ ေရြ႕ေနစရိတးအ်ဖစး ေငျ ၀ွွွွ (US 
ဿ၂.၀၀ ေဒ၍လာ) ေပ့ေဆာငးရနး ေငျဒါဏးခ္ခဲံသညး၈  
UEC က ကခ္ငး်ပညးနယးမြ ေရျ့ ခ္ယးတငးေ်မာကးခဵရေသာ NLD အမတးဦ့ဒိနးခနးဖျနးအေပ၍ တုိငးၾကာ့ထာ့ 
မႈကုိလညး့ပယးဖ္ကးခဲံ်ပီ့ တုိငးၾကာ့သူ USDP အမတးေလာငး့ဦ့ခ္နးေဂ္ာငးဆာမြ တုိငးၾကာ့ခဵရ သူအာ့ 
တရာ့ရဵု့ကုနးက္စရိတးအ်ဖစး ေငျ ဿွွွွွ က္ပးေပ့ပါရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈  

ှ၃ သမၼတဦ့ထငးေက္ားသညး မျနးဂိုလီ့ယာ့ႏုိငးငဵ Ulaanbaatar တျငး “ASEM ၌မဏၰိဳငးသုဵ့ခုအာ့တုိ့်မြငးံ်ခငး့” 
ေခါငး့စဥး်ဖငးံ်ပဳလုပးသညးံ ှှ ၾကိမးေ်မာကး အာရြ-ဥေရာပ ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ ASEM သုိ႔ တကးေရာကး 
ခဲံသညး၈  

ှ၄ ငါ့ႏြစးအတျငး့၉ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ဝနးထမး့ ှွွွ တုိ႔အတျကး ဝနးထမး့အိမးယာမ္ာ့တညးေဆာကးရနး 
ေဆာကးလုပးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက အစီအစဥးတခု်ပဳလုပးေနပါသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈ ေဆာကး 
လုပးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအ်မတဲမး့အတျငး့ဝနးဦ့ေက္ားလငး့က စစးေတျ၇ေက္ာကး်ဖဴ၇သဵတျဲ ၇ေတာငးဂုတး၇ဘူ့သီ့ 
ေတာငး၇ေမာငးေတာ၇ေ်မပဵု်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး အခနး့ေပါငး့ ဿှွ စတငးေဆာကးလုပးေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈  

ှ၆ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ AAPP က တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ သူတုိ႔၌ 
လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငးံကုိ်ခိမး့ေ်ခာကးေန်ပီ့ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့မႈမ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပးေန်ခငး့ 
အတျကး အစို့ရအာ့ပစးတငးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈  

ဿဿ အလုပးသမာ့၇လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာန၌အဆုိအရ အလုပးသမာ့ေအဂ္ငးစီ 
ဿွွ တုိ႔၌တရာ့ဝငးပို႔ေဆာငးမႈ်ဖငးံ ဇျနးလထတဲျငး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှ၂ွွွ တုိ႔ ႏုိငးငဵ ၄ ႏုိငး 
ငဵတို႔၉ စတငးအလုပးလုပးကုိငးေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈  

ဿဿ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ ၀၀၄ ခု အထူ့သ်ဖငးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဆိုငးရာမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵတကာအလြဴရြငးမ္ာ့ 
၌အကူအညီ US ေဒ၍လာ ှ ဘီလီယမး်ဖငးံ ေနာကးငါ့ႏြစးအတျငး့ လုပးေဆာငးသျာ့မညးဟု သတငး့မ္ာ့ရ 
ရြိခဲံပါသညး၈  

ဿဿ ဥက၎ဌဦ့ဝငး့်မငးံလကးမြတးေရ့ထုို့ထာ့သညးံစာတေစာငးအာ့ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးအာ့လုဵ့ 
အာ့်ဖနး႔ေဝခဲံကာ ထုိစာကအစညး့အေဝ့၇အလုပးရဵုေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး သငးတနး့မ္ာ့အာ့ တကး 
ေရာကးရနးဖိတးၾကာ့စာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ဥက၎ဌ၌ရဵု့သုိ႔ ၾကိဳတ ငးအေၾကာငး့ၾကာ့ရမညးဟု အမိနး႔ေပ့ 
ထာ့သညး၈  

ဿ၂ ေန်ပညးေတားတျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဒုတိယအၾကိမးအစညး့အေဝ့အာ့ ေမ့ချနး့ႏြငးံအေ်ဖက႑၇ မူ့ 
ယစးေဆ့ဝါ့ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးမႈပေပ္ာကးေရ့၇ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့တရာ့မဝငးသုဵ့စျဲမႈႏြငးံ မူ့ယစးေဆ့စျဲ် ပနး 
လညးထူေထာငးေရ့စငးတာမ္ာ့တညးေထာငးမႈစသညးတုိ႔အတျကး ေတာငး့ဆုိသညးံအဆုိမ္ာ့တငးသျငး့်ခငး့ 
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စသညးတုိ႔်ဖငးံစတငးခဲံသညး၈  
ဿ၂ ်ပနးလညး်ပငးဆငးထာ့သညးံ ဿွှ၃-ှ၄ ်ပညးေထာငးစုဘတးဂ္ကးအာ့ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားသုိ႔ ေ်ပာငး့လ ဲ

မႈအနညး့ငယးႏြငးံအတူတငး်ပခဲံသညး၈ အထငးရြာ့ဆုဵ့ေ်ပာငး့လမဲႈမြာ ဝနးၾကီ့ဌာအေရအတျကးကုိ ၀၀ ခုမြ ဿှ 
ခုသုိ႔ေလြ္ာံခ္ရနး အစို့ရ၌ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးေၾကာငးံ သကးသာသျာ့ခဲံရသညးံ ဿ၀.၃ ထရီလီယဵက္ပး (US ဿွ ဘီ 
လီယမး) ပငး်ဖစးပါသညး၈  

ဿ၃ ဌာန၌ရာဇဝတးမႈႏြိမးနငး့ေရ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ တုိငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ရြိ အ်ခာ့်မိဳ႕နယး ၅ ခုသုိ႔တုိ့ခ္႕ဲ 
သျာ့မညးဟု ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့ရတဲပးဖျဲ႔မြရမဲူ့ခ္ဳပးဝငး့ ႏိုငးက ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေနာကးထပးရာဇဝတးမႈ 
ႏြိမးနငး့ေရ့အစီအစဥးသညး ၾသဂုတးလ ှ ရကးေန႔တျငးစတငးမညး်ဖစးကာ ရနးကုနးအေရြ႕ပိုငး့ခရုိငးမြ သာေက 
တႏြငးံဒဂဵု်မိဳ႕သစး (ေ်မာကးပိုငး့) ်မိဳ႕နယးမ္ာ့၇ အေနာကးပိုငး့ခရိုငးမြမရမး့ကုနး့ႏြငးံစမး့ေခ္ာငး့်မိဳ႕နယးမ္ာ့၇ 
ေတာငးပိုငး့ခရိုငးမြဒလႏြငးံတဵျေတ့်မိဳ႕နယးမ္ာ့၇ ေ်မာကးပိုငး့ခရိုငးမြအငး့စိနးႏြငးံမဂၤလာဒဵု်မိဳ႕နယးမ္ာ့ အာ့ ပစး 
မြတးထာ့ထာ့ပါသညး၈  

ဿ၄ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဌာန ညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးဦ့ထငးလငး့ 
အာ့ ကမၻာံကုလသမဂၐ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိ ငးရာႏြငးံ ဂ္ီနီဗာ၇ အ်ခာ့ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႔အစညး့ 
မ္ာ့ဆုိငးရာ အ်မတဲမး့ကုိယးစာ့လြယးအ်ဖစးခနး႔အပးလုိကးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိပါသညး၈  

ဿ၄ ေခတးမမြီေတာံေသာဥပေဒမ္ာ့အာ့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးႏြငးံ ဥပေဒအသစးမ္ာ့အာ့စတငး်ပဌာနး့ႏိုငးရနး 
အတျကး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားပူ့တျဲဥပေဒၾကမး့ေကား မတီက ဥပေဒ်ပဳေရ့ႏြငးံဥပေဒၾကမး့ေရ့ဆျဲေရ့ လုပး 
ငနး့ညြိႏႈိငး့မႈအစညး့အေဝ့တခုကုိ ေန်ပညးေတားတျငး်ပဳလုပးခဲံပါသညးဟု ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ဝငး့ 
်မငးံကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

ဿ၄ ဿွှဿ ခုရပးကျကး သုိ႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒကုိ ်ပငးဆငးသညးံဥပေဒၾကမး့အာ့ ်ပညးသူ႔ 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့မြေဆျ့ ေႏျ့ ခဲံသညး၈ လကးရြိဥပေဒအရ  ရပးကျကးေက့္ရျာတျငး့ေနထုိငးသူမ္ာ့ 
မြ အ်ခာ့ရပးကျကး၇ ေက့္ရျာ အုပးစုမ္ာ့မြ ။တုိ႔ထဵသို႔ညအိပးညေနလာေရာကးသညးံ ဧညးံသညးမ္ာ့၌နာ  
မညးမ္ာ့ကုိ ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေ က့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ထဵတျငး ဧညးံစာရငး့တိုငးၾကာ့ရမညး်ဖစး် ပီ့ 
်ပငးဆငးလုိကးမႈက ညအိပးညေနဧညးံသညးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံအေၾကာငး့ၾကာ့ရနးပ္ကး 
ကျကးသူမ္ာ့ကုိ အေရ့ယူရနးကိုသာချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး၈  

ဿ၅ ႏုိငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး လာအိုႏိုငးငဵ၇ ဗီယနးက္ငး့်မိဳ႕ ၁၆ ၾကိမးေ်မာကး 
အာဆီယမး ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးၾကီိ့မ္ာ့အစညး့အေဝ့ AMM တကးေရာကး်ပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔်ပနးလညးေရာကး 
ရြိလာခဲံသညး၈ AMM သညးဇူလိုငးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငးစတငးခဲံ်ပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ဿွဿ၂ ခု 
ႏြစးအတျကးအာဆီယမးဆကးသျယးမႈႏြငံးပတးသကးသညး ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့တျငးပါဝငးခဲံ်ပီ့ ဥေရာပသမဂၐ၇ 
အိႏိၵယ၇ ဂ္ပနး၇ နယူ့ဇီ လနး၇ ေတာငးကုိရီ့ယာ့၇ ရုရြာ့ႏြငးံအေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတုိ႔မြ ကုနးသျယးေရ့၇ 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ၇ ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံဆကးသျယးေရ့ဆုိငးရာ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး ဟု သတငး့ 
ရရြိခဲံပါသညး၈  

ဿ၅ စကးတငးဘာလတျငး ႏုိငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဝါရြငးတနးဒီစီသို ႔လာေရာကးမညး်ဖစး 
ေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးကုိ အိမး်ဖဴေတားမြထုတး်ပနးခဲံသညး၈  

*Altsean-Burma အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျခံဳငံုထားသည့္ ေဒတာေဘ့စ္အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းထား ျခင္းမ်ားကို 
ရယူအသံုးျပဳႏို္င္ရန္အတြက္ www.altsean.org/ChronologyHome.php သို႔သြားပါ။*  
 

ဇူလုိငးလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ ့

 
“်မနးမာံလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာသတငး့နာ့လညးခ္ကး-ဿွှ၃ဇျနးလ” UN OCHA http://goo.gl/TwxOwS 
 
“အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့ပေပ္ာကးေရ့ေကားမတီသုိ႔တငး်ပေသာ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ေလ့ၾကိမးေ်မာကးႏြငးံငါ့ 
ၾကိမးေ်မာကးပူ့ေပါငး့အစီရငးခဵစာအေပ၍သုဵ့သပးမႈ” အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ Amnesty 
International http://goo.gl/bsfZcq  
 

http://www.altsean.org/ChronologyHome.php
http://goo.gl/TwxOwS
http://goo.gl/bsfZcq
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“်မနးမာႏိုငးငဵ - အေရ့ေပ၍အခ္ကးအလကးသတငး့လႊာစဵု ၀ - ဿွှ၃ ခုဘ႑ာေရ့ႏြစး” USAID http://goo.gl/tbMsAh  
 
“်မနးမာႏုိငးငဵတုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးမႈအတျကးတကးၾကျေသာ USG အစီအစဥးမ္ာ ”့ USAID http://goo.gl/HjJ8wj  
 
“ရခိုငး CCCM ထိနး့ခ္ဳပးခဵု ဿွှ၃ ဇျနးလ ှ ရကး” UNHCR http://goo.gl/y7wbuu  
 
“်မနးမာႏိုငးငဵ - ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ CCCM ထိနး့ခ္ဳပးခဵ”ု UNHCR http://goo.gl/1zjg70  
 
“ေနာကးဆုဵ့တျငး်မနးမာႏုိငးငဵ၌ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့သူတုိ႔ကိုယးပိုငးႏုိငးငဵ၉ႏုိငးငဵသာ့်ဖစးလာႏိုငးပါဦ့မလာ့” Irinnews 
http://goo.gl/8ecjbQ  
  
“အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈပေပ္ာကးေရ့ေကားမတီမြ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေ်ခအေနကုိသုဵ့သပးမႈ” 
UNHCR http://goo.gl/X6yfQh  
 
“ေ်မာကးဦ့ခရိုငး၌တငးၾကိဳ်ပနးလညးရရြိမႈက႑စဵုစမး့စစး်ခငး”့ ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး World Food Programme 
http://goo.gl/bC5Jl0  
 
“GIEWS ႏိုငးငဵဆုိငးရာတငး်ပမႈ်မနးမာႏုိငးင”ဵ ကမၻာံကုလသမဂၐရိက၏ာႏြငးံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အဖျဲ႔ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations http://goo.gl/pM35VN  
 
“ထိုငး့/်မနးမာ-ထိပးပိုငး့ ၂ ်ပညးနယးမြထိပးပိုငး့ ၂ ်မိဳ႕နယး - မူလေနရာမ္ာ (့ဿွှ၃ ဇျနး)” UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာ 
မဟာမငး့ၾကီ့ရဵု့ UN High Commissioner for Refugees http://goo.gl/LZf74g  
 
“WFP ်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာတငး်ပမႈ-ဿွှ၃ ဇျနး” ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး World Food Programme  
http://goo.gl/3kgq2p   
 
“ဿွှ၁ခု်မနးမာႏုိငးငဵလူဦ့ေရႏြငးံအိမးေထာငးစုသနး့ေခါငးစာရငး့ - ်ပညးေထာငးစုအစီရငးခဵစာ-ဘာသာေရ့၇သနး့ေခါငးစာရငး့ 
အတျဲ - ဿ-ဂ” ်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏုိငးငဵ The Republic of the Union of Myanmar http://goo.gl/IxXESv  
 
“်မနးမာႏိုငးင-ဵရိုဟငးဂ္ာပဋိပက၏မြေဒသတျငး့ရိုကးခတးမႈ” အေရ့ေပ၍တုနး႔်ပနးကူညီမႈညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့စငးတာ 
Emergency Response Coordination Centre (ERCC) http://goo.gl/7sWKua  
 

http://goo.gl/tbMsAh
http://goo.gl/HjJ8wj
http://goo.gl/y7wbuu
http://goo.gl/1zjg70
http://goo.gl/8ecjbQ
http://goo.gl/X6yfQh
http://goo.gl/bC5Jl0
http://goo.gl/pM35VN
http://reliefweb.int/organization/unhcr
http://goo.gl/LZf74g
http://goo.gl/3kgq2p
http://goo.gl/IxXESv
http://goo.gl/7sWKua

