
ျမန္မာသတင္းလႊာ  
  ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ  

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

အမွတ္စဥ္ ဿှ ၁                                                                                         ၀ှဿ၃ ခ ုဇျနးလ 

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

 

 ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့ေသာခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး လူသာ့ 
ဆနးမႈကုိပ္ကးယျငး့ေစေသာရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကုိပိုမို်မငးံတကးလာေစ 
သညးဟု UN ကေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈  

 လဝက အရာရြိမ္ာ့က ႏိုးငးငဵသာ့အသိအမြတး်ပဳေရ့ကဒး်ပာ့ 
National Verification Cards အသစး ှွွွ ေက္ားထုတးေပ့ 
လိုကးအ်ပီ့တျငး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ဂရငး့ကဒးအစီအစဥးမြာ ပိုမို 
အရြိနး်မငးံလာခဲံသညး၈  

 ရခိုငး်ပညးနယးမြ ေက္ာငး့ေနကေလ့မ္ာ့အာ့ ဘာသာေရ့ကုိ 
အေ်ခခဵ်ပီ့အုပးစုကျဲ် ပာ့လာေစသညးံ „သစၥာ‟ အစီအစဥးအာ့ 
အာဏာပုိငးမ္ာ့မြ ဆကးလကး်ပဳလုပးခဲံသညး၈  

 အၾကိမးၾကိမးတရာ့စျဲဆုိ်ခငး့မ်ပဳႏုိငးရနး ကာကျယးေပ့ထာ့ေသာ  
်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒကုိ်ပငး 
သညးံဥပေဒၾကမး့အာ့ လႊတးေတားမြအတညး်ပဳလိုကးသညး၈ 

 တုိငး့ရငး့သာ့ ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့မြ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဆုိငးရာ 
အစီရငးခဵစာထုတး်ပနး်ခငး့ကုိ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရမြ 
တာ့်မစးပိတးပငးခဲံသညး၈  

 ၾသဂုတးလေနာကးဆုဵ ပ့တးတျငး ဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵအာ့က္ငး့ပ 
ရနးအတညး်ပဳခဲံသညး၈ 

 လူထုအေ်ခ်ပဳႏြငးံႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႔ ှ၀ွ တုိ႔က အမ္ာ့အ်ပာ့ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ 
ေနသညးံ အေရ့မယူပလဲစးလ္ဴရႈ႕ထာ့ေသာအေလံအထမ္ာ့ကုိ 
ကခ္ငး်ပညးနယး၉ လုဵ့ဝအဆုဵ့သတးသျာ့ေစရနး ေတာငး့ဆုိလုိကး 
သညး၈   

 US ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနက ်မနးမာႏုိငးငဵအာ  ့ ကမၻာံအဆုိ့ဆုဵ့လူကုနး 
ကူ့မႈလုပးေဆာငးသညးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့ထမဲြတခုအ်ဖစးသတးမြတးခဲံသညး၈ 

 BBC ်မနးမာပိုငး့အစီအစဥး သတငး့ေထာကးအာ့ ဥပေဒပုဒးမ ၀၀ဿ 
အရ အလုပးၾကမး့ႏြငးံေထာငးဒါဏး သုဵ့လခ္မြတးခဲံပါသညး၈  

 ဒုတိယသမၼတဦ့ဗနးထီ့ယူဥက၎ဌအ်ဖစးေဆာငးရျကးေသာ ေကားမ 
တီက ေ်ခာကးလအတျငး့ ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈအာ့လုဵ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ 
ေပ့ႏုိငးရနးအတျကး ရနးမြနး့ခ္ကးၾကီ့ေသာ အစီအစဥးတခုကုိခ္မြတး 
ခဲံသညး၈ 

 တရာ့မဝငးသစးခုတး်ခငး့မ္ာ့ကုိ ကုိငးတျယးထိနး့ခ္ဳပးရနး 
မ်ဖစးႏိုငးပါဟု သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့  
ဝနးၾကီ့ဌာနကေၾက်ငာခဲံသညး၈  

ဤသတင္းလႊာတြင ္

ပင္မသတင္း -ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကးပိုမိုဆုိ့ရျာ့ေစေသာ 
အေ်ခအေန 
ဿ  UN၇ ရိုဟငးဂ္ာ - လူသာ့ဆနးမႈကုိပ္ကးသုနး့ေစေသာ 
ရာဇဝတးမႈ 
ဿ  ဂရငး့ကဒးအစီအစဥးအရြိနး်မငးံလာ 
၀  „သစၥာ‟ အစီအစဥး 
၀  ဗဟုိေကားမတီဖျဲ႔စညး့်ခငး့ 
၀  မဘသ ဆရာေတားကဆႏၵ်ပမႈကုိရႈဵ႕ခ္ 
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ဳပးမႈ 
၀  ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးစံညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ 
ဥပေဒ 

တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏ 
၁  ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအစီရငးခဵစာမထုတး်ပနးရနးအာဏာ 
ပိုငးမ္ာ့မြတာ့်မစး 
၂  ၾသဂုတးလတျငး်ပဳလုပးမညးံဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵ 
၂  လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ - တုိကးပျဲမ္ာ့၇အရပးသာ့မ္ာ့ 
အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ 
လူ႔အချငးံအေရ  ့
၃  ်မနးမာႏိုငးင-ဵလူကုနးကူ့မႈေနာကးဆုဵ့အေ်ခအေန 

၃  ဦ့ဂမၻီရအာ့ယခုတၾကိမးတျငးေတာလႊတးေပ့ 

၃  BBC သတငး့ေထာကးေထာငးခ္ခဵရ 

၄  ပခဲူ့တျငးဗလီ်ဖိဳခ္ခဵရ 

၄  ေ်မယာသိမး့ယူမႈ်ပႆနာမ္ာ့ေ်ဖရြငး့ရနးအစီအစဥး 

သဘာဝအရငး့အ်မစး 

၄  တရာ့မဝငးသစးခုတးမႈအာ့ထိနး့ခ္ဳပးရနးအစို့ရ၌ 
အက္ပးအတညး့ 

၅  ေက္ာကးမ္ကး်ပႆနာ-USေဒ၍လာသနး့ ှွွ 
ေပ္ာကးဆုဵ့ေန 

အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ  ့

၅  CEDAW အစီရငးခဵစာအတျကး်ပငးဆငးမႈစတငး 

အုိ့အိမးမြစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ ့

၆  ေဒ၍စုမြထုိငး့ႏိုငးငဵႏြငးံသေဘာတူလကးမြတးထုိ့ 

စီ့ပျာ့ေရ 

၆  ်မနးမာႏိုးငးင-ဵရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအ်မငးံဆုဵ့ရညးမြနး့ခ္ကး 

ှွ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ေၾကျ့ ်မီ်မငးံတကးလာ 

ှွ  ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ ့
ှှ  အစီရငးခဵစာမ္ာ  ့
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 အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ှွွ နီ့ပါ့ေပ္ာကးဆုဵ့ခဲံမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ သတၳဳတျငး့ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံ ်မနးမာံေက္ာကးမ္ကးရတနာ 
လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အသငး့တုိ႔အာ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့မြစစးေဆ့ခဲံၾကသညး၈ 

 အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကျနးရကး WON၇ က္ာ့ -မ တနး့တူေရ့ကျနးရ ကး GEN၇ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး -်မနးမာႏိုငးငဵ WLB၇ 
အမ္ဳိ့သမီ့်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကျနးရကး-အာရကနး တုိ႔မြ UN ၌ “အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့  
ပေပ္ာကးေရ့ေကားမတီ” CEDAW သုိ႔ အစီရငးခဵစာမ္ာ့တငး်ပခဲံၾကသညး၈  

 ထုိငး့ႏိုငးငဵတျငး ်မနးမာအလုပးသမာ့မ္ာ့လျယးကူစျာအလုပးလုပးႏိုငးေ စရနးရညးရျယး်ပီ့ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့  
မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ သေဘာတူညီမႈအသစးကုိလကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံသညး၈  

 

ပငးမသတငး -့ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကးပိမုိုဆုိ့ရျာ့ေစေသာအေ်ခအေန 

 
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အသညးလူသာ့ခင္း့စာနာမႈကုိပ္ကးယျငး့ေစေသာရာဇဝတးမႈ၌သာ့ေကာငးမ္ာ့်ဖစးႏိုငးသညးဟုကမၻာံကုလ 
သမဂၐမြေ်ပာၾကာ  ့
 
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့က္ဴ့လျနးေနေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး လူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့မႈ 
ကုိပ္ကးယျငး့ေစေသာရာဇဝတးမႈမ္ာ့အ်ဖစးသုိ႔ ေရာကးရြိေနႏိုငးသညးဟု ေဖား်ပထာ့ေသာအစီရငးခဵစာတေစာငးကုိ ဇျနးလ 
ဿွ ရကးေန႔တျငး UN မြထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုိအစီရငးခဵစာက ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵသာ့်ဖစး်ခငး့မြပယးခ္ခဵရ်ပီ့ စနစး 
တက္ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵခဵေနၾကရကာ သျာ့လာလႈပးရြာ့ချငးံမ္ာ့ကုိ်ပငး့ထနးစျာကနး႔သတးခဵၾကရ၊ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့၇ 
သတး်ဖတး်ခငး့မ္ာ့ကုိလညး့ ခဵစာ့ေနၾကရပါသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈  
 
်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ UN လူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယနးဟီလီ့၌ ်မနးမာႏိုးငးငဵခရီ့စဥးအတျငး့ ဇျ နးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး 
်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက စာတေစာငးထုတး်ပနးလုိကးကာ ရိုဟ ငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ရခုိငး်ပညးနယးမြမျတးစလငးမ္ာ့ဟု ရညး 
ညႊနး့ေခ၍ဆုိပါရနး အစို့ရမီဒီယာမ္ာ့အာ့ညႊနးၾကာ့လုိကးသညး၈ အေခ၍အေဝ၍သညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ်ဖစးကာ ေရြာငး 
ရြာ့သငးံေၾကာငး့ရြငး့်ပ်ပီ့ ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကး ဆဵခဵေနရေသာ မျတးစ လငးလူနညး့စုအာ့ အစို့ရအေန်ဖငးံ ရိုဟငးဂ္ာဟု 
ေခ၍ေဝ၍သုဵ့စျဲ် ခငး့ကုိေရြာငးၾကဥးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာ UN လူ႔အချငးံအ 
ေရ့အထူ့သဵတမနးအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟု ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအ်မတဲမး့အတျငး့ဝနးဦ့ေအာငးလငး့၌အဆုိအရ  
သိရသညး၈  
 
တခ္ိနးတညး့တျငးပငး ဇျနးလ ဿဿ ရကးေန႔၉ ဥေရာပသမဂၐက ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌အေ်ခအေနကုိေ်ဖရြငး့ရာတျငး ်မနးမာအစို့ရ 
အာ့ လူ့သာလျနး႔သာ်ဖစးေအာငး အချငးံအေရ့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးကာ ရိုဟငးဂ္ာဆုိေသာအေခ၍အေဝ၍ကုိ မသုဵ့စျဲရနးအစို့ရ 
၌ ေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိလညး့ ေလ့စာ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ေ် ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ ်မနးမာႏိုးငးငဵဆုိငးရာ EU သဵအမတးၾကီ့ 
ရိုလနးကုိဘီယာ Roland Kobia က “ရိုဟငးဂ္ာဆုိတဲံအေခ၍အေဝ၍ဟာ ် မနးမာ်ပညးမြာဆုိရငး စိတးခဵစာ့မႈအရေပါကးကျဲ 
ႏိုငးတဲံအသုဵ့အႏႈနး့ဆုိတာကုိက္ေနားတို႔နာ့လညး်ပီ့ အစျနး့ေရာကးတဲံအသုဵ့အႏႈ နး့ေတျကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့အာ့်ဖငးံ တငး့မာမႈ 
ေတျ်ဖစးပျာ့လာႏိုငးတာကုိေရြာငးၾကဥးဖို႔ အစို့ရရဲံေတာငး့ဆုိခ္ကးကုိလညး့ က္ေနားတုိ႔ၾကာ့သိရပါတယး၈ ” ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
သညး၈ ထုိကိစၥကုိတုနး႔်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ အမ္ဳိ့သမီ့်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကျနးရကး - အာရကနးမြ ထငးရြာ့ေသာ ရိုဟငးဂ္ာတကး 
ၾကျလႈပးရြာ့သူမေဝေဝႏုက “အစို့ရအေနနဲ႔ လူနညး့စုေတျအေပ၍မြာ ပစးမြတးထာ့်ပီ့ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵတာေတျ၇ ဖိႏြိပးရကးစကး 
တာေတျကုိ ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့သငးံ်ပီ့ သူတုိ႔ေတျရဲံတုိငး့ရငး့သာ့်ဖစးမႈ၇ ်ဖစးတညးမ ႈနဲ႔အမညးေခ၍ေဝ၍မႈေတျ႕ကုိ ေလ့စာ့ 
်ခငး့အာ့်ဖငးံ သူတုိ႔ရဲံအချငးံအေရ့ေတျကုိ ေသေသခ္ာခ္ာကာကျယးေပ့သငးံပါတယး ” ဟုေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈  
 
အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ဂရငး့ကဒးအစီအစဥး ပိုမိုအရြိနး်မငးံလာ 
 
ဇျနးလ ၄ ရကးေန႔ကတညး့က ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ႏိုးငးငဵသာ့အသိအမြတး်ပဳေရ့ကဒး်ပာ့ NVC အ်ခာ့အေခ၍ဂရငး့ကဒး 
Green Cards အသစး ှွွွ ေက္ားခနး႔ကုိ လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့အရာရြိမ္ာ့က ထုတးေပ့ခဲံေၾကာငး့ ဇျနးလ ၃ ရကးေန႔ 
တျငးသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ NVC သညး ယာယီႏိုငးငဵသာ့ကဒးမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးသိမး့ယူအ်ပီ့ ဿွှ၂ ခုဇျနးလတျငး 
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ဿွှ၁ ခုႏြစး ရခုိငး်ပညးနယးလုပးငနး့အစီအစဥး၌ အစိတးအပိုငး့တခုအေန်ဖငးံ စတငးခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ထုိအစီအစဥးသညး 
ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး ရပးတနး႔သလုိ်ဖစးသျာ့ခဲံရာမြ ရကး ှွွ အစီအစဥး်ဖငးံ ဇျနး လ ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပနးလညးအသကးဝငး 
လာခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 
ဿွှ၂ ခုတျငး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကး ယာယီႏိုငးငဵသာ့ကဒးမ္ာ့ကုိ ယခငးအစို့ရမြပယးဖ္ကး်ပီ့ေနာကး ဂရငး့ကဒးမ္ာ့အာ့ 
အစို့ရမြစတငးေပ့အပးခဲံကာ ထုိကဒးမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့မြဘဂၤါလီမ္ာ့ဟု မိမိတုိ႔ကုိယးကုိမိမိတုိ႔သတးမြတးသမြ္ကာ 
လပတးလုဵ့ အေ်ခခဵေထာကးပဵံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ လကးခဵရရြိႏုိငးရနးချငးံ်ပဳေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ဂရငး့ကဒးကုိငးေဆာငး 
သူမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵသာ့်ဖစးမႈကုိ်ပနးလညးေလြ္ာကးထာ့ႏုိငးမညး်ဖစး်ပီ့ ဂရငး့ကဒးသကးတမး့မြာ ဿ ႏြစး်ဖစးပါသညး၈  
 
ယာယီမြတးပဵုတငးကဒးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ်ပနးလညးေတာငး့ဆိုရာတျ ငး ေႏြ့ေကျ့ ်ခငး့၇ အသိအမြတး်ပဳေရ့ကဒးအသစးမ္ာ့ 
အေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ ရိုဟငးဂ္ာလူမ္ဳိ့မ္ာ့မြႏိုငးငဵသာ့ေလြ္ာကးထာ့ရနးအတျကး မညးသညးံအရာမ္ာ့လုိအပးမညးဆုိသညးႏြငးံ 
ပတးသကးေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ စသညးတုိ႔အပါအဝငး ႏိုငးငဵသာ့်ပဳမႈအစီအစဥးအာ့ ရႈပးေထျ့ ေစသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 
ဇျနးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး မီဒီယာမ္ာ့မြသတငး့ပို႔ေဖား်ပခဲံၾကသညး၈ ရခုိငး်ပညးနယး်မိဳ႕ေတားစစးေတျမြ လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပး 
ေရ့အရာရြိဦ့ခငးစို့၌အဆုိအရ သကး တမး့အၾကိမးၾကိမးတုိ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဂရငး့ကဒးကုိငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵ  
သာ့်ပဳချငးံမေလြ္ာကးထာ့ပ ဲ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး အကနး႔အသတးမရြိေနႏိုငးေၾကာငး့သိရြိရပါသညး၈  
 
ဇျနးလ ၆ ရကးေန႔တျငး လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံအမ္ဳိ့သာ့မြတးပဵုတငးဌာနညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဦ့ဝငး့လျငးက ပုဏၰာ့ကျ္နး့တျငး 
NVC ကဒးမ္ာ့ေဝငြရာ၉ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပ့ရနး်ငငး့ဆနးခဲံသညးံ ရျာသာ့မ္ာ့၌အတုိကးအခဵ်ပဳမႈႏြငးံ ၾကဵဳေတျ႔ခဲံရသညး 
ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ထုိသုိ႔်ဖစး ရ်ခငး့မြာ အမ္ဳိ့သာ့မြတးပဵုတငးကဒးရရြိရနး အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီေစရနးအတျကး မိမိတုိ႔ကုိယး 
ကုိမိမိတုိ႔ ရိုဟငးဂ္ာ အ်ဖစးသတးမြတး်ခငး့အပါအဝငး သူတုိ႔၌လူမ္ဳိ့ႏြငးံဘာသာမ္ာ့ကုိေဖား်ပချငးံမ်ပဳခဲံသညးံအတျကး 
ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ NVC တျငး ထုိသို႔လူမ္ဳိ့ႏြငးံဘာသာကုိေဖား်ပချငးံရသညး ႏြငးံ ။တုိ႔အေန်ဖငးံသနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကး 
ယူမႈတျငး ပါဝငးသျာ့မညး်ဖစးသညးဟု ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ေမာငးနီကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထုိေန႔တျငးပငး ႏိုငးငဵသာ့ကဒး 
လုပးငနး့စဥး၉ ပါဝငးရနး်ငငး့ဆနးခဲံသူမ္ာ့အာ့ ေနာကးထပးရကးသတၱပတး်ပနးလညးစဥး့စာ့ရနး အခ္ိနးေပ့ခဲံသညးဟု 
ဦ့ဝငး့လျငးကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈    

 

„သစၥာ‟ အစီအစဥး - ေက္ာငး့ေနကေလ့မ္ာ့ကုိဘာသာေရ့အေ်ခခဵ်ပီ့ချဲ် ခာ့ထာ့်ခငး ့
 
ဇျနးလ ၆ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ဌာနဦ့စီ့မႈ့ဦ့ကုိကုိလတးက ။တုိ႔၌ရကး ှွွ သစၥာအစီ 
အစဥးအရ ေက္ာငး့ေပါငး့ ှဿဿ၂ ေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့ ၃၄၄၁၃ ဦ့တုိ႔အာ့ ႏိုငးငဵသာ့စစးေဆ့ေရ့လကး 
မြတးမ္ာ့ထုတးထာ့ေပ့်ပီ့်ဖစးပါသညးဟု အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သစၥာကဒး၌အဓိပၸါယးမြာ ်မနးမာဘာသာစကာ့်ဖငးံ 
ယုဵၾကညးမႈ (ဘာသာေရ့) ကဒး်ဖစးကာ သကးဆုိငးရာ်မိဳ႕နယးမ္ာ့အတျငး့မြ ေ ဒသခဵလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ဌာနမ္ာ့ႏြငးံ 
ေက္ာငး့အုပးဆရာၾကီ့မ္ာ့ပူ့ေပါငး့်ပီ့ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး့ရြိေက္ာငး့မ္ာ့မြ ှွ ႏြစးအထကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ေပ့ခဲံ 
်ခငး့်ဖစးကာ ရခုိငး်ပညးနယးတျငးေက္ာငး့ေပါငး့ ၀ှ၁၀ ေက္ာငး့ရြိပါသညး၈ ထုိအစီအစဥးသညး ယခုအထိဆုိလြ္ငး စစးေတျ၇ 
ေ်မာကးဦ့၇ ေမာငးေတာ၇ သဵတျဲ်မိဳ႕နယးမ္ာ့သုိ႔ေရာကးရြိခဲံ်ပီ်ဖစးကာ ထုိေဒသမ္ာ့တျငး ဿွှဿ ခုႏြစးကတညး့က ေသေစ 
ႏုိငးေလာကးေသာ မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကုိ အေထာကးအထာ့ေကာကးယူရရြိခဲံသညး၈ ထုိအစီအစဥး 
ထတဲျငး ရိုဟငးဂ္ာကေလ့မ္ာ့ပါဝငးခဲံ်ခငး့မရြိပ ဲကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ ငယးရျယးစဥးကတညး့ကပငး သူတို႔၌ဘာသာေရ့ 
ယုဵၾကညးမႈအေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ ထိေရာကးစျာချဲ် ခာ့ထာ့်ခငး့ပငး်ဖစးပါသညး၈  
 
ရခုိငး်ပညးနယး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့၇တညး်ငိမးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ၍ေရ့အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ဗဟုိေကားမတီတညးေထာငး်ခငး့ 
 
 
ဇျနးလ ှ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးေရ့ရာမ္ာ့ကုိကုိငးတျယးႏုိငးရနးအတျကး အဆငးံ်မငးံေကားမတီသစးတရပးကုိ ်မနးမာနုိငး 
ငဵသမၼတဦ့ထငးေက္ားမြဖျဲ႔စညး့လုိကးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ အဖျဲ႔ဝငး ဿ၄ ဦ့ပါဝငးေသာ ရခိုငး်ပညးနယး်ငိမး့ခ္မး့ 
ေရ့၇ တညး်ငိမးေရ့ႏြငးံဖဵျ႕်ဖိဳ့ေရ့ေကားမတီကုိ ရခိုငး်ပညးနယးမြချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵခဵေနၾကရေသာ မျတးစလငးလူနညး့စုမ္ာ့   
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အာ့ေဖား်ပရာတျငး ရိုဟငးဂ္ာဟူေသာအေခ၍အေဝ၍ကုိ အစို့ရမြအသုဵ့်ပဳမညးမဟုတးပ ါဟု UN လူ႔အချငးံအေရ့အထူ့ 
သဵတမနးအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသာ ႏိုငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြဦ့ေဆာငးကာ ေမလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး    
ဖျဲ႔စညး့ခဲံပါသညး၈ [လူ႔အချငးံအေရ့က႑ တျငးၾကညံးပါ၈ ] နယးစပးေရ့ရာ်ပညးေထာငးစုဝနးၾကီ့ ႏြငးံ ရခိုငး်ပညးနယးဝနးၾကီ့ 
ခ္ဳပးတုိ႔သညး ေကားမတီ၌ဒုတိယဥက၎ဌမ္ာ့်ဖစးၾကကာ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန ရခိုငး်ပညးနယးအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့ ႏြငးံ 
နယးစပးေရ့ရာဒုဝနးၾကီ့ တုိ႔ကအတျငး့ေရ့မႈ့ႏြငးံတျဲဖကးအတျငး့ေရ့မႈ့မ္ာ့အသီ့သီ့်ဖစးၾကပါသညး၈  
 
ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပပျဲကုိ မဘသ ဆရာေတားကရႈဵ႕ခ ္
 
မဘသ ၌မေကျ့ တုိငး့ဥက၎ဌဆရာေတား အရြငးေကာသလက မေကျ့ တုိငး၇ပခုက၎ဴ်မိဳ႕နယးတျငး ဇျနးလ ှ၀ ရကးေန႔႕်ပဳလုပးခဲံ 
သညးံ ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပပျဲအာ့ ေဝဖနးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေပ့လုိေသာသတငး့စကာ့အတျကး သူ႔တျငး်ပႆနာ 
တစဵုတရာမရြိပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ ဆႏၵ်ပသူ ှွွွ တုိ႔ကုိမူ အမုနး့တရာ့မ္ာ့ပ္ဵ႕ပျာ့ေအာငးလုပးေဆာငးသညးဟု 
စျတးစျဲပစးတငးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈   
 
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ပဳးမႈ 

 
်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငး 
 
်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးမႈအသစးကုိ အထကးလႊတးေတားကအတညး်ပဳေပ့ခဲံ 
သညးဟု ဇျနးလ ှ ရကးေန႔တျငး သတငး့ ရရြိခဲံသညး၈ ဥပေဒၾကမး့မြ အထငးရြာ့ဆုဵ့ေသာေ်ပာငး့လလိုဲကးမႈမ္ာ့မြာ ်မိဳ႕နယး 
မ္ာ့အာ့်ဖတး်ပီ့ စညးတနး့လြညးံလယးမႈတခုတညး့အတျကး တရာ့စျဲဆုိမႈမ္ာ့အၾကိမးၾကိမး်ပဳလုပး်ခငး့ကုိ ကာကျယးေပ့ 
်ခငး့၇ ပစးဒါဏးကုိေလြ္ာံေပါံလုိကး်ခငး့ႏြငးံ အာဏာပိုငးမ္ာ့၌ချငးံ်ပဳခ္ကးကုိေတာငး့ခဵရ်ခငး့ အစာ့ ဆႏၵ်ပပျဲ် ပဳလုပးသူမ္ာ့မြ 
အာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့ ၾကိဳတငးအသိေပ့ရနးသာလုိအပးေတာံမညး်ဖစး်ခငး့တုိ႔်ဖစးပါသညး၈  
 
်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒအာ့မညးသုိ႔ေ်ပာငး့လဲထာ့သနညး့ 

 ဿွှ၃ တျငး်ပငးဆငးမႈ ဿွှ၁ မြအေဟာငး့ 

ချငးံ်ပဳမိနး႔  စုေဝ့ဆႏၵ်ပ်ခငး့အာ့ တာ့်မစးပိတးပငးရနးလုပးပိုငးချငးံအတိအက ္အာဏာပိုငး 
မ္ာ့တျငးမရြိ၈ 

 စုေဝ့ဆႏၵ်ပပျဲမတိုငးခငး ၁၅ နာရီၾကိဳတငး်ပီ့ အသိေပ့ရနးလိုအပး၈ တ်မိဳ႕နယး 
ထကးပို်ပီ့ေက္ား်ဖတးဆႏၵ်ပမႈအတျကး အသိေပ့မႈပို်ပီ့လုပးရနးလိုအပး၈ 

 အသိေပ့မႈကိုမညးသို႔ ်ပဳလုပးရမညးကိုရြငး့လငး့စျာ ရြငး့်ပထာ့်ခငး့မရြပိဲ ရြႈပး 
ေထျ့ မႈ၇ မေသခ္ာမႈမ္ာ့်ဖစးလာႏိုငးေခ္ရြိေန၈  

 ရထဲဵမြချငးံ်ပဳမိနးရရနးလိုအပး၈ ဆႏၵ်ပမညးံအ 
ေၾကာငး့အရာ၇ ရညးရျယးခ္ကးအေသ့စိတးလိုအပး၈ 

 ရကဲ ။တို႔၌လုပးပိုငးချငးံအရ ဆႏၵ်ပပျဲအာ့ တာ့ 
်မစးချငးံရြိ၈  

အၾကိမးၾကိမးတ 
ရာ့စျဲ်ခငး့ 

 ဆႏၵ်ပသူအာ့ ဆႏၵ်ပပျဲ၌ပထမ်မိဳ႕နယးတျငးသာ တရာ့စျဲဆိုႏုိငး်ပီ့ ။တို႔်ဖတး 
သနး့သျာ့ေသာ မညးသညးံ်မိဳ႕နယးမ္ာ့အတျကးမဆိုစျဲဆိုချငးံမရြိ၈ 

 ဆႏၵ်ပပျဲတခုတညး့အတျကး ်ဖတးသနး့သျာ့ေသာ 
်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ တရာ့စျဲဆု ိ
ချငးံရြိ၈ 

အ်မငးံဆဵု့ပစး 
ဒါဏး 

 အာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့အသိေပ့ရနးပ္ကးကျကး်ခငး  ့သို႔မဟုတး ဆႏၵ်ပရာတျငး 
တာ့်မစးထာ့မႈမ္ာ့ကို်ပဳလုပး်ခငး  ့တို႔အတျကး အမ္ာ့ဆဵု့ေထာငးဒါဏး ၀ လ 
သို႔မဟုတး ၀ွွွွ က္ပး (US ဿ၂ ေဒ၍လာ) ထကးမေက္ားေသာေငျဒါဏး 
သို႔မဟုတး ပစးဒါဏးႏြစးရပးလဵု့၈  

 ဒုတိယအၾကိမးက္ဴ့လျနးမႈအတျကး တႏြစးအထိေထာငးဒါဏး သို႔မဟုတး က္ပး 
တသိနး့ထကးမေက္ားေသာေငျဒါဏး (US ၅၂ ေဒ၍လာ) သို႔မဟုတး ပစးဒါဏး 
ႏြစးရပးလဵု့၈ 

 ခ္ဳိ့ေဖာကးသူမ္ာ့အာ့ တရာ့စျဲဆိုရာတျငး ှ၂ ရကးအတျငး့်ဖစးရမညးဟု်ပဌာနး  ့
ထာ့်ပီ့ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကိုအကာအကျယးေပ့ထာ့၈  

 တရာ့ဥပေဒႏြငးံအညီဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ေႏြာကးယြကး၇ ဖ္ကးဆီ့၇ တာ့ဆီ့၇ 
စိတးအေႏြာကးအယြကး်ပဳ၇ ေစားကာ့၇ အႏိုငးက္ငး ံသို႔ အႏၱာရာယး်ပဳသ ူမညးသ ူ
ကိုမဆိ ုရာဇဝတးမႈပစးမႈ်ဖငး ံတရာ့စျဲဆိုသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈  

 ၾကိဳတငးချငးံ်ပဳခ္ကးယရူနးပ္ကးကျကး်ခငး့ သို႔ ဆႏၵ 
်ပ ရာတျငးတာ့်မစးထာ့မႈမ္ာ့အာ့လုပးေဆာငး 
်ခငး့ တို႔အတျကး ၃ လအထိေထာငးဒါဏး သို႔ 
က္ပး ၀ွွွွ (US ၀ွ ေဒ၍လာ) အထိေငျဒါဏး 
သို႔ ပစးဒါဏး ဿ ရပးလဵု့၈ 

 ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးသူမ္ာ့အာ့ ေႏြာကး 
ယြကး၇ ဖ္ကးဆီ့၇ တာ့ဆီ့၇ စိတးအေႏြာကးအယြကး 
်ပဳ၇ ေစားကာ့၇ အႏိုငးက္ငး ံသို႔ အႏၱာရာယး်ပဳ ်ခငး့ 
တို႔အတျကး တႏြစးအထိေထာငးဒါဏး သို႔ က္ပး 
၂ွွွွ (US ၁ဿ ေဒ၍လာ) အထိေငျဒါဏး သို႔ 
ပစးဒါဏး ဿ ရပးလဵု့၈ 
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အဓိကေဝဖနးမႈ 
မ္ာ့  

 ခ္ကးခ္ငး့လုပးေဆာငးရေသာ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အာ့ ပုဒးမမ္ာ့မြကိုငးတျယးမညး 
မဟုတး၈ 

 ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့တျငး ဘာကိုေ်ပာႏိုငးမညး၇ ဘာကိုလုပးႏုိငးမညးဆို်ခငး့အာ  ့ကနး႔ 
သတးမႈမ္ာ့က အာဏာပိုငးမ္ာ့မြသေဘာမတူေသာ သို႔ ။တို႔အာ့စိတး 
အေႏြာကးအယြကး်ဖစးသညးဟုယူဆေသာ သို႔ မႏြစးသကးေသာ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ 
အာ့ တာ့ဆီ့ႏိုငး်ခငး့ သို႔ ရပးဆိုငး့ခိုငး့်ခငး့ မ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးရနး အာဏာပိုငးမ္ာ့ 
အာ့ ထိေရာကးစျာအေလ့သာေပ့ထာ့သညး၈  

 ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ရာဇဝတးမႈစီရငးခ္ကးမ္ာ့်ဖငး ံသတးမြတးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 ရမဲ္ာ့အာ့ အသိေပ့်ခငး့ဆိုသညးမြာ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့မရြိလြေပ၈ 

 တနး်ပနးဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးသညး ံလျတးလပးချငးကံိုကနး႔သတးထာ့သညး၈  

 ခ္ကးခ္ငး့လုပးေဆာငးရေသာ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အာ့ 
ပုဒးမမ္ာ့မြကိုငးတျယးမညးမဟုတး၈ 

 ဆႏၵ်ပပျဲႏြငးံပတးသကး်ပီ  ့အေသ့စိတးအခ္ကးအ 
လကးမ္ာ့ေပ့ရသညး ံမလိုအပးေသာဝနးထုပးဝနး 
ပို့ရြိေန်ခငး့၈ ဥပမာ - မညးသညးံေၾကျ့ ေၾကားသ ဵ
ကိုတိုငးမညးနညး့၈ 

 ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ရာဇဝတးမႈစီရငးခ္ကးမ္ာ့်ဖငး ံ
သတးမြတးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 ဆႏၵ်ပမႈတခုတညး့အတျကး ်မိဳ႕နယးမ္ာ့စျာတျငး 
အၾကိမးၾကိမးတရာ့စျဲဆိုႏုိငး၈  

 တနး်ပနးဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးသညး ံလျတးလပး 
ချငးံကိုကနး႔သတးထာ့သညး၈ 

 

တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏ 

 
အာဏာပိုငးမ္ာ့ကညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအစီရငးခဵစာထုတး်ပနး်ခငးကုိ့တာ့်မစး 
 
ရနးကုနးတုိငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရက တေအာငး့အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔ TWO ၌ တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသမြ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့အေပ၍ 
အစီရငးခဵစာထုတး်ပနးမႈကုိ မညးသညးံအေၾကာငး့်ပရြငး့လငး့မႈမြ္မ်ပဳလုပးပ ဲအခ္ိနးကပး်ပီ့တာ့်မစးပိတးပငးခဲံသညး၈ ထုိအစီ 
ရငးခဵစာက တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ် မာကးေရ့တပးမေတား TNLA အေပ၍ ဆကးလကး်ပဳလုပးေနေသာထုိ့စစးမ္ာ့အ 
တျငး့ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့မြတေအာငး့်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍ အစို့ရတပးမေတားမြက္ဴ့လျနးေသာ စစးရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကုိ 
စျတးစျဲေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ [အစီရငးခဵစာအပိုငး့ တျငးၾကညံးပါ၈]  
 
TWO ၌ ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ ေလျ့ ပိုညြယးက  “အစီရငးခဵစာထကဲ စျတးစျဲထာ့ခ္ကးမ္ာ့နဲ႔ပတးသကး်ပီ့ က္မတုိ႔မြာသကး 
ေသအေထာကးအထာ့ေတျရြိပါတယး၈ ဒါေတျက ်မနးမာစစးတပးရဲံ စစးရာဇဝတးမႈလုိ႔ေ်ပာႏိုငးတဲံ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့ ကုိ 
စနစးတက္နဲ႔က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ အသုဵ့်ပဳေနမႈကုိ မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပလုိကးတာပဲ် ဖစးပါတယး၈  ဒါေပမယးံ ဒါေတျဟာစစးတပးနဲ႔ 
ပတးသကးေနေတာံ အစို့ရကက္မတုိ႔ကုိတာ့်မစးဖို႔ဆုဵ့်ဖတးလိုကးတာပဲ် ဖစးပါတယး ” ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာအေရ့ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အဖျဲ႔ Burma Partnership အဖျဲ႔ ညြိႏႈိငး့ေရ့မႈ့မခငးဥမၼာကလညး့ “… လကးရြိ NLD အစို့ရ 
လကးထကးမြာကုိပ ဲလျတးလပးစျာေဖားထုတးချငးံကုိ  ကနး႔သတးခဵေနရဆဲ်ဖစးတယးဆုိတာ က္မတုိ႔ကုိ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ 
အခ္ကး်ပလုိကးတာပါ၈” ဟုေ်ပာၾကာ့ရငး့ တာ့်မစးမႈကုိေဝဖနးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈  
 
ၾသဂုတးလတျငးဒုတိယပငးလုဵညီလာခဵက္ငး့ပရနးရြ ိ
 
ႏိုးငးငဵေတား၌အတုိငးပငးခဵေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ် ပီ့ခဲံသညးံႏြစးက ႏိုငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာ အပစးအခတးရပးစေဲရ့သေဘာတူ 
ညီခ္ကး NCA လကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံေသာ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔ EAO ၅ ဖျဲ႔မြကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က ဒုတိယပငး 
လုဵညီလာခဵဟုအမညးေပ့ထာ့ေသာ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ကုိ ၾသဂုတးလေနာကးဆုဵ့ပတးထကးေနာ ကးမက္ေစပ ဲ
က္ငး့ပ်ပဳလုပးသျာ့မညးဟု အတညး်ပဳခဲံၾကသညး၈  
 
ဇျနးလတလုဵ့တျငး ်မနးမာအစို့ရ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔က ယခုညီလာခဵတျငး NCA လကးမြတးမထို့ထာ့ေသာ 
အဖျဲ႔မ္ာ့ပါဝငးႏိုငးေရ့အတျကး သျာ့ေရာကးညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးေနခဲံၾကသညး၈  
 ဇျနး ၀ - တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌မဟာမိတးအဖျဲ႔တခု်ဖစးေသာ ညီညျတးေသာတုိငး့ ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ 

ဖကးဒရယးေကာငးစီ UNFC က ညီလာခဵတကးေရာကးရနးသေဘာတူခဲံၾကသညး၈  
 ဇျနး ၃ - ညီညျတးေသာ ဝ ်ပညးနယးတပးမေတား (UWSA) ႏြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမ 

ေတား MNDAA တုိ႔က ညီလာခဵေခ၍ယူေရ့ေကားမတီႏြငးံပူ့ေပါငး့ရနး သေဘာတူခဲံၾကသညး၈  
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 ဇျနး ၅ - ရြမး့်ပညးနယး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS၇ ရြမး့်ပညးနယးဖျဵ႔်ဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ SSPP၇ ကခ္ငး 
လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ KIO ႏြငးံ ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့ CNF တုိ႔က ညီလာခဵအစီအစဥးမ္ာ့ကုိ ေထာကးပဵံေပ့သျာ့မညး 
ဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

 
ဇျနးလ ှွ ရကးေန႔တျငး အစို့ရကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ႏြ ငးံ EAO ၄ ဖျဲ႔တုိ႔သညး NCA ေဘာငးအတျငး့မြ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမူ 
ေဘာငးအာ့မညးသုိ႔်ပနးလညးသုဵ့သပး်ပငးဆငးမညးဆုိသညးကုိအေလ့ထာ့်ပီ့ ညီလာခဵက္ငး့ပေရ့အာ့ေဆျ့ ေႏျ့ ႏိုငးရနးအ 
တျကး ရနးကုနး်မိဳ႕ရြိ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့နြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ NRPC တျငးးေတျ႔ဆုဵခဲံၾကသညး၈ ဿှ ရာစု 
ပငးလုဵညီလာခဵ်ပငးဆငးေရ့အတျကး ဆပးေကားမတီ ဿ ဥက၎ဌ ေဒါကးတာတငးမ္ဳိ့ဝငး့က ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့သညး လကးမြတးမ 
ေရ့ထုိ့ထာ့ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ NCA သုိ႔ ထိုမြတဆငးံ ညီလာခဵသုိ႔ဖိတးေခ၍ရနး အေလ့အနကးထာ့ပါေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
သညး၈  
 
ဇျနးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာစစးတပးကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးကလညး့ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာ 
ခဵေအာငး်မငးေစေရ့အတျကး စစးတပးမြ ညြိႏႈိငး့သူမ္ာ့၇ EAO မ္ာ့်ဖငးံ အ်ပညးံအဝပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညးဟု အတညး 
်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
လကးနကးကုိငးပဋိပက၏၇ တုိကးပျဲမ္ာ့၇ အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ 
 
ဇျနးလ ၆ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး၉စစးပျဲမ္ာ့်ပနးလညးစတငးခဲံသညးံ ငါ့ႏြစး်ပညးံအထိမး့အမြတးအ်ဖစး လူထုအေ်ခ်ပဳ 
အဖျဲ႔အစညး့ႏြငးံအ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအဖျဲ႔အစညး့ ှ၀ွ တုိ႔က ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလုိကး်ပီ့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕လ္ကးရြိသညးံ 
အေရ့မယူပလဲစးလ္ဴရႈ႕ေသာအေလံအထကုိ တခါတညး့ရပးတနး႔ေပ့ပါရနး စစးတပးႏြငးံအစို့ရအာ့ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  
 
ဇျနးလတျငး ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးတုိ႔မြ လကးနကးကုိးငးပဋိပက၏မ္ာ့အတျငး့ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ 
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈  
 
 ဇျနး ှ - ရြမး့်ပညးနယး၇ နမးံခမး့်မိဳ႕နယးအနီ့တျငး ေ်မ်မဳပးမိုငး့နငး့မိသ်ဖငးံ အသကး  ဿဿ အရျယးရျာသာ့တဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံ 

ရသညး၈  
 ဇျနး ၀ - ရြမး့်ပညးနယး၇ နမးံခမး့်မိဳ႕နယးအနီ့မြ လကးနကးကုိငးရနးေစာငးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာေနသညးံ ေဒသတျငး့တျငး 

တေအာငး့ရျာသာ့ႏြစးဦ့ အသတးခဵခဲံရသညး၈ 
 ဇျနး ၅ မြ ှှ - အဖျဲ႔မြမဟုတးမြနးပါဟု ်ငငး့ဆုိထာ့ေသားလညး့ ရြမး့်ပညးနယး၇ မနးတုဵ်မိဳ႕န ယးတျငး ရြမး့်ပညးနယး်ပနး 

လညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS အဖျဲ႔မြ  အရပးသာ့ ၁ွ နီ့ပါ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့သျာ့သညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံ 
ပါသညး၈  

 ဇျနး ဿွ - ကခ္ငး ်ပညးနယး၇ ်မစးၾကီ့ နာ့တျငး တက၎သုိလးေက္ာငး့သာ့တဦ့အာ့ တပးမေတားမြအေသပစးသတးခဲံ်ပီ့ 
အၾကီ့အက္ယး်ငငး့ခုနးခဲံၾကကာ စစးသာ့မ္ာ့မြမိမိကုိယးကုိကာကျယးခဲံရပါသညးဟုေ်ပာဆုိခဲံသညး၈  

 ဇျနး ဿှ - ရခုိငးတပးမေတား AA က မညးသညးံတုိကးခုိကးမႈမြ္မရြိခဲံပါဟု ်ငငး့ဆုိခဲံေသားလညး့ ရခိုငးလျတးေ်မာကးေရ့ 
တပးမေတား ALA က ။တုိ႔အာ့ AA မြတုိကးခုိကးခဲံကာ တုိကးပျဲအတျငး့တျငး ။တးို႔စစးသာ့တဦ့ေပ္ာကးဆုဵ့ခဲံပါသညး  
ဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 ဇျနး ဿ၂ - ရြမး့်ပညးနယး၇လာ့ရႈိ့်မိဳ႕နယးတျငး တပးရငး့ ၀၀ မြ အစို့ရတပးသာ့မ္ာ့က ရျာသာ့ ၂ ဦ့ကုိဖမး့ဆီ့ခဲံ်ပီ့ 
ေနာကးပိုငး့တျငး ရျာသာ့ ဿ ဦ့အသတးခဵခဲံရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာခဲံသညး၈  

 ဇျနး ဿ၆ - ရြမး့်ပညးနယး၇လာ့ရႈိ့်မိဳ႕နယးမြ ရျာသာ့ ၂ ဦ့၌အေလာငး့မ္ာ့အာ့ တပးမေတားစခနး့အနီ့တျငး ေတျ႔ရြိခဲံ 
သညး၈ 

 
လူ႔အချငးံအေရ  ့

 
်မနးမာႏိုးငးငဵအာ့ကမၻာံလူကုနးကူ့မႈအဆုိ့ရျာ့ဆုဵ့ႏိုငးငဵမ္ာ့ထမဲြတခုအ်ဖစးသတးမြတးခဵရ 
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ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ေစာငးံၾကညးံအဆငးံ ဿ မြ ၀ သုိ႔ေလြ္ာံခ္ 
လုိကး်ပီ့ ကမၻာံလူ႔ကုနးကူ့မႈဆုိ့ရျာ့စျာလုပးကုိငးသညးံႏိုငးငဵမ္ာ့ထမဲြတခုအ်ဖစး သတးမြတးလုိကး်ပီ့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အ 
သုဵ့ခ္မႈ၇ အတငး့အၾကပးခုိငး့ေစမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထုိသုိ႔ဆုဵ့်ဖတးရ်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ ထုိသုိ႔အ 
ဆငးံေလြ္ာံခ္လုိကး်ခငး့က အေမရိကနးအစို့ရ၌ပိတးဆုိ႔အေရ့ယူမႈမ္ာ့ကုိ ပိုမိုတုိ့်မြငးံလာဖျယးရြိေနပါသညး၈ 
 
လူကုနးကူ့မႈတုိကးဖ္ကးေရ့အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငး ဒုတိယရမဲႈ့ၾကီ့သကးႏိုငးက ထုိကိစၥကုိတုနး႔်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ “အေမရိကနး 
ကက္ေနားတုိ႔ရေဲတျလုပးကုိငးေနဆလုဲပးငနး့အခ္ဳိ႕ကုိ ညႊနး့်ပေ်ပာဆုိခဲံတာပါ၈ စစးတပးကလုပးေဆာငးေနတဲံ ကေလ့စစး  
သာ့ကိစၥကုိလညး့ ေထာကး်ပသျာ့ခဲံပါတယး” ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ဦ့ဂမၻီရအာ့ေနာကးထပး်ခိမး့ေ်ခာကးမႈ်ပဳလုပး်ပီ့မြလႊတးေပ့  
 
ႏိုးငးငဵကူ့လကးမြတးအသစးေလြ္ာကးထာ့ရနးအတျကး ႏိုငးငဵတျငး့သုိ႔်ပနးဝငးလာစဥးတျငး ထုိငး့ -်မနးမာနယးစပးကုိတရာ့မဝငး 
်ဖတးေက္ားသညးဟူေသာစျတးစျဲခ္ကး်ဖငးံ ေထာ ငးဒါဏး ၃ လခ္မြတး်ပီ့ေနာကး ဿွွ၄ ခုေရႊဝါေရာငးေတားလြနးေရ့အာ့ ဦ့ 
ေဆာငးခဲံသူအ်ဖစးလူသိမ္ာ့ခဲံသူ ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့တပါ့်ဖစးသညးံ ဦ့ဂမၻီရသညး ဇူလုိငးလ ှ ရကးေန႔တျငး်ပနး 
လညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ ပဵုမြနးရကး်ပညံး်ပနးလျတး ရနး တပတးအလုိ ဇျနးလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ဦ့ဂမၻီရအာ့ရနး ကုနး 
အငး့စိနးေထာငးသုိ႔ေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဲံ်ပီ့ ဿွှဿ ခုႏြစးက ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ်ဖငးံတရာ့စျဲဆုိမညးဟု ်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံသညး၈ ထုိစျဲဆုိ 
မႈကုိေနာကးပိုငး့တျငး ်ပနးလညးပယးဖ္ကးေပ့ခဲံသညး၈  
 
BBC သတငး့ေထာကးေထာငးခ္ခဵရ 
 
ဿွှ၂ ခုမတးလ ဿ၄ ရကးေန႔က မႏၱေလ့ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အတျငး့ ရဲ အရာရြိတဦ့အာ့တုိကးခုိကး်ခငး့အတျကး ဥပ 
ေဒပုဒးမ ၀၀ဿ အရ အပစးရြိသညးဟုဆုဵ့်ဖတး်ပီ့ေနာကး ခ္မး့်မသာစညး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က  BBC ်မနးမာပိုငး့အစီအစဥး 
သတငး့ေထာကးကုိေနမ္ဳိ့လငး့အာ့ ဇျနးလ ၃ ရကးေန႔တျငး အလုပးၾကမး့ႏြငးံေထာငးဒါဏး ၀ လခ္မြတးခဲံပါသညး၈ ကုိေနမ္ဳိ့ 
လငး့က ေမားေတားဆုိငး ကယးေပ၍မြလူတဦ့အာ့တျနး့ခ္ခဲံသညးံ ရအဲရာရြိအာ့စျတးစျဲေ်ပာဆုိလုိကး်ပီ့ သူ၌ေရြ႕ေနဦ့သိနး့ 
သနး့ဦ့က က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနတဲံဗျီဒီယုိဖိုငးက ဒါဟာအဓိက်ပႆနာပဆုိဲတာကုိ်ပသေနပါသညးဟု ရိုကးတာသ 
တငး့ဌာနအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သထငး့ေထာကးကုိေနမ္ဳိ့လငး့က ရအဲရာရြိအာ့နာက္ငးေ စရနးရညးရျယး်ခငး့မဟုတးပ ဲ
တရာ့မမြ္တစျာ်ပဳက္ငးံခဵရသညးံ ႏုိငးငဵသာ့တဦ့အာ့အကာအကျယးေပ့ရနး ၾကိဳ့စာ့ခဲံ်ခငး့သာ်ဖစးပါသညးဟု ထပးေလာငး့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သူ၌ေရြ႕ေနက ထုိစီရငးခ္ကးအာ့အယူခဵဝငးသျာ့မညးဟု အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့သညး၈  
 
သတငး့မီဒီယာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က စီရငးခ္ကးကုိေဝဖနးခဲံၾကသ ညး၈ ်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာသတငး့ BNI ကထုိအမႈကုိ 
်ပနးလညးသုဵ့သပးရနးေတာငး့ဆုိခဲံ်ပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵႏိုငးငဵ်ခာ့ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အသငး့က ထုိပစးဒါဏးခ္မြတးမႈသညး အရပး 
သာ့အစို့ရသစး၌ပဵုရိပးကုိထိခိုကးေစႏုိငးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ BBC ကလညး့ ကုိေနမ္ဳိ့လငး့အတျကးအယူခဵ 
ကုိေထာကးခဵသျာ့မညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
တငး့မာမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာစဥးတျငးပခဲူ့တုိငး့မြဗလီမ္ာ့ဖ္ကးဆီ့ခဵရ 
 
ရဌဲာန၌ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူတဦ့၌အဆုိအရ ဇျနးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ပခဲူ့တုိငး့၇သူရသဲမိနးရျာမြဗလီတခုအာ့လူတစုက 
ဖ္ကးဆီ့ခဲံၾက်ပီ့ ေနအိမးမ္ာ့ကုိပါပ္ကးစီ့ေစခဲံကာ အနညး့ဆုဵ့မျတးစလငးအမ္ဳိ့သာ့တဦ့အာ့ ဒါဏးရာရေစခဲံသညးဟု 
သိရြိခဲံရသညး၈ ပခဲူ့တုိငး့ေဒသၾကီ့ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးဦ့ဝငး့သိနး့က ထုိဖ္ကးဆီ့မႈမ္ာ့သညး မျတးစလငးအမ္ဳိ့သာ့တဦ့ႏြငးံဗုဒၵဘာ 
သာအမ္ဳိ့သာ့တဦ့တုိ႔၌ရနးပျဲ ေဖံစးဘျတးတျငးပ္ဵ႕ႏြဵ႕ခဲံရာမြစတငးခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထုိေဖံစးဘျတးပို႔စးက 
အနီ့အနာ့ရျာမ္ာ့တျငးေနထုိငးသူ ဗုဒၶဘာသာဝငး ဿွွ ခနး႔ပါဝငးသညးလူံအုပးစုၾကီ့အာ့ မျတးစလငးဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့ 
၌အိမးကုိဖ္ကးဆီ့ေစခဲံကာ အနီ့ပတးဝနး့က္ငးမြမျတးစလငးအိမးမ္ာ့ႏြငးံအေဆာကးအဦ့မ္ာ့ကုိလညး့ တုိကးခိုကးေစခဲံ 
်ခငး့်ဖစးသညး၈  
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ေ်ခာကးလအတျငး့ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့အာ့ေ်ဖရြငး့ရနးအစီအစဥး 
 
်မနးမာတႏိုငးငဵလုဵ့မြ ေ်မယာသိမး့ယူမႈ်ပႆနာအာ့လုဵ့အာ့ ေ်ခာကးလအတျငး့အ်ပီ့သတးေ်ဖရြငး့ရနး ရညးမြနး့ခ္ကးထာ့ 
ေသာအစီအစဥးကုိ သိမး့ဆညး့ခဵေ်မႏြငးံအ်ခာ့ေ်မမ္ာ့ဆိုငးရာဗဟုိေကားမတီဥက၎ဌဦ့ဗနးထီ့ယူက ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး 
ခ္မြတးလုိကးေၾကာငး့ ေန်ပညးေတာငးေကာငးစီဥက၎ဌဦ့မ္ဳိ့ေအာငးကေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၇ဆညးေ်မာငး့ႏြငးံ 
ေမျ့ ်မဴေရ့ဒုဝနးၾကီ့ဦ့ထျနး့ဝငး့က သိမး့ဆညး့ေ်မယာမ္ာ့ကုိတရာ့ဝငး်ပနးလညးေရာငး့ခ္ထာ့သညးံ  အခ္ဳိ႕အေ်ခအေန 
မ္ာ့တျငး ခကးခႏဲိုးငးမညး်ဖစးေသားလညး့ ေ်မယာမ္ာ့အာ့ပိုငးရြငးအမြနးလကးထသုိဲ႔်ပနးေပ့ရနးရညးစူ့လ္ကး ေ်မယာအ်ငငး့ 
ပျာ့မႈဆုိငးရာေ်ဖရြငး့်ခငး့သညး အစို့ရသစး၌ဦ့စာ့ေပ့မ္ာ့ထမဲြတခု်ဖစးပါသညးဟု မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ဇျနးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ဧရာဝတီတုိငး့မြအခမး့အနာ့တခု၉ သိမး့ယူထာ့ေသာေ်မဧက ၃ွွွ ေက္ားတုိ႔အာ့ ပိုငးရြငးအမြနး 
မ္ာ့ထဵသို႔်ပနးလညးေပ့အပးခဲံသညး၈ ထုိသုိ႔ေပ့အပးရာတျငး ပနး့တေနား်မိဳ႕နယး၉ယုဇနကုမၼဏီမြသိမး့ယူထာ့ေသာ ေ်မဧ 
က ၀ှ၃၃ ဧကအာ့ လယးသမာ့ ဿ၂ဿ ဦ့အာ့လညး့ေကာငး့၇ ဖ္ာပဵု်မိဳ႕နယး၉ စကးမႈဝနးၾကီ့ဌာနမြသိမး့ယူထာ့ေသာ ေ် မ 
ဧက ၀ဿ၃၅ ဧကအာ့ ပိုငးရြငး ၄ဿ ဦ့အာ့လညး့ေကာငး့ ်ပနးလညးေပ့အပးခဲံသညး၈ အစို့ရသညး သိမး့ဆညး့ခဵေ်မယာမ္ာ့ 
အာ့ လယးသမာ့မ္ာ့ထဵ်ပနးလညးလႊအဲပးရာတျငး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိေစရနး စနစးတက္အာ့ထုတးၾကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိ 
ေၾကာငး့ႏြငးံ သုိ႔ေသားလညး့ အခ္ဳိ႕ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး တညးရြိဆစဲညး့မ္ ဥး့၇ စညး့ကမး့၇ ေ်မယာဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံကုိကးညီေအာငး 
လုပးေဆာငးရနးလုိအပးပါသ်ဖငးံ လယးသမာ့မ္ာ့မြေစာငးံဆိုငး့ေပ့ပါရနး ဒုတိယသမၼတဦ့ဗနးထီ့ယူက သိမး့ဆညး့ခဵေ်မႏြငးံ 
အ်ခာ့ေ်မမ္ာ့ဆိုငးရာဗဟုိေကားမတီဥက၎ဌအေန်ဖငးံ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အခမး့အနာ့၉ ဧရာဝတီတုိငး့ေဒသၾကီ့ဝနးၾကီ့ 
ခ္ဳပးဦ့မနး့ေဂ္ားနီက ေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံမ္ာ့ကုိ လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ ဿွှဿ ေ်မယာဥပေဒႏြငးံအညီထုတးေပ့သျာ့မညးဟု 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
သဘာဝသယဵဇာတ 

 
တရာ့မဝငးသစးခုတး်ခငး့အာ့ကုိငးတျယးထိနး့ခ္ဳပးရနးအစို့ရမြခကးခစဲျာအာ့ထုတးေနရ 
 
သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက တရာ့မဝငးသ စးခုတး်ခငး့ကုိကုိငးတျယးထိနး့ခ္ဳပးရနး 
မ်ဖစးႏုိငးပါဟုေၾကညာခဲံသညး၈ ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ဝနးၾကီ့ဌာနမြညႊနးခ္ဳပးဦ့ညီညီေက္ားက ်မနးမာႏိုငးငဵမြတရာ့မဝငး 
သစးခုတးမႈအမ္ာ့စုမြာ ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံစစးကုိငး့တုိငး့ေဒသၾကီ့တုိ႔တျငး်ဖစးကာ ထုိေနရာမ္ာ့မြသစးမ္ာ့အာ့တရုတးသုိ႔ 
ေမြာငးခိုေရာငး့ခ္ေန်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ ဝနးၾကီ့ဌာနမြထုိအေ်ခအေနအာ့မထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဧ်ပီလ 
ဆနး့မြဇျနး ဿ၀ ရကးအထိတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအဝြမး့၉ တရာ့မဝငးသစး ှဿ၅၁၁ တနးဖမး့ဆီ့ရမိခဲံပါသညးဟု ဝနးၾကီ့ဌာနမြ 
အစီရငးခဵခဲံသညး၈ အမ္ာ့ဆုဵ့ဖမး့ဆီ့ရမိ်ခငး့မြာ စစးကုိငး့တုိ ငး့တျငး်ဖစး်ပီ့ တနး ၀၁၂ွ နီ့ပါ့ရြိခဲံကာ ကရငးနီ /ကယာ့်ပညး 
နယးတျငး တနး ဿှ၄၅ ေက္ား၇ ပခဲူ့တုိငး့တျငး တနး ှ၁ွ၃ ဖမး့ဆီ့ရမိ်ပီ့ေနာကး ဖမး့ဆီ့မိခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
UN စာ့နပးရိက၏ာႏြငးံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အဖျဲ႔ UNFAO ၌အဆုိအရ ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ၉ ကမၻာံ 
တတိယအဆုိ့ဆုဵ့ႏိုငးငဵအ်ဖစးစာရငး့သျငး့ခဵခဲံရသညး၈  
 
ဇျနးလ ှ ရကးေန႔တျငး သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့အုနး့ဝငး့က ် မနးမာႏိုငးငဵမြက္နးရြိေန 
ေသ့ေသာသစးေတာမ္ာ့ကုိကာကျယးထိနး့သိမး့ရနး ်မနးမာံသစးလုပးငနး့ MTE တျငးတာဝနးရြိ်ပီ့ သစးထုတးယူ်ခငး့မ် ပဳမြီ 
သစးေတာစာရငး့ကုိ်ပဳစုထာ့ရမညးဟု အထကးလႊတးေတားသုိ႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ် ပီ့ခဲံသညးံလက လျတးလပးေသာအစီရငး  
ခဵစာတေစာငးမြ ်မနးမာံသစးေတာမ္ာ့အာ့ကာကျယးထိနး့သိမး့မႈပိုမိုအာ့ေကာငး့ေအာငးလုပးေဆာငးႏိုငးရနးအတျကး MTE 
အာ့ဖ္ကးသိမး့ရနး သုိ႔မဟုတး ပုဂၐလိကပိုငး်ပဳလုပးပါရနး ေတာငး့ဆုိ ထာ့သညး၈ [ဿွှ၃ ခုေမလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငး 
ၾကညးံပါ၈] 
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ဿွှ၁ ခုဧ်ပီလ ှ ရကးေန႔တျငး သစးအလုဵ့လုိကးတငးပို႔်ခငး့ကုိ ပိတးပငးခဲံပါသညး၈ ဧ်ပီလတျငး ဿွှ၄ ခုမတးလလကးရြိ 
ဘ႑ာေရ့ႏြစးအ်ပီ့၉ တႏိုငးငဵလုဵ့မြသစးခုတး်ခငး့မ္ာ့အာ့ပိတးပငးမႈ်ပဳုလုပးသျာ့မညးဟု ဦ့အုနး့ဝငး့ကမီဒီယာအာ့ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ေက္ာကးမ္ကးရတနာအမႈအခငး -့အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ှ ွွ ေက္ားေပ္ာကးဆုဵ့မႈအေပ၍အရာရြိမ္ာ့မြစစးေဆ့မႈ်ပဳလုပး 
 
ဇျနးလ ၅ ရကးေန႔တျငး သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ သတၳဳတျငး့ဌာနညႊနးခ္ဳပး 
ဦ့ဝငး့ထိနးက အဖျဲ႔ပိုငးအေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ှွွ ေက္ားေပ္ာကးဆုဵ့သညးဆုိေသာစျတးစျဲခ္ကး်ဖငးံ သထၱဳတျငး့ဝနးၾကီ့ 
ဌာနႏြငးံ်မနးမာံေက္ာကးမ္ကးရတနာလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အဖျဲ႔မြ အရာရြိမ္ာ့အာ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့မြစဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပး 
လ္ကးရြိပါေၾကာငး့ အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
သုိ႔ေသား ်ပညးေထာငးစုၾကံဵခိုငးေရ့ႏြငးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါ တီ USDP ဥက၎ဌ်ဖစးေသာ ဦ့သိနး့စိနးထဵသုိ႔အေမရိကနး ေဒ၍လာ ှ.ှ 
သနး့ေရာကးရြိသျာ့သညးဟု စျတးစျဲထာ့ပါရကးနြငး သမ ၼတေဟာငး့ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံသမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့ဦ့စို့သိနး့တုိ႔ 
အာ့ စုဵစမး့စစးေဆ့မႈမ်ပဳလုပးပဲခ္နးထာ့ခဲံသညး၈  
 
ဦ့သိနး့စိနးလကးထကးက သထၱဳတျငး့ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးတျ ငးတညးေထာငးထာ့သညးံရဵပဵုေငျမြာ မူလက အေမရိကနးေဒ၍ 
လာ ှွ၁ သနး့ရြိခဲံေသားလညး့ ေဒ၍လာ ၅ သိနး့ေအာကးသုိ႔က္ဆငး့သျာ့ခဲံသညး၈ မူလရဵပုဵေငျသညး ်မနးမာံေက္ာကးစိမး့ 
ႏြငးံေက္ာကးမ္ကးရတနာ်ပခနး့၌ ေရာငး့ခ္ရမႈအေပ၍ ှ % ေကာကးခဵထာ့်ခငး့်ဖစးကာ ထုိေငျကုိ်ပခနး့ဗဟုိေကားမတီ မြ 
အစို့ရ၇ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အဖျဲ႔တုိ႔်ဖငးံညြိႏႈိငး့်ပီ့ၾကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ရနး်ဖစးပါသညး၈  
 
အဖျဲ႔၌ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးဦ့ေက္ားေက္ားဦ့က အဖျဲ႔မြယူရို ှ သနး့ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ.ှ သနး့ 
ေက္ား) ကုိယူ်ပီ့ ဦ့သိနး့စိနးအာ့ေပ့ရ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ အ်ခာ့ယူရို ၃ သနး့ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၃.၂ သနး့ေက္ား) မြာ 
ေက္ာကးမ္ကးကုနးသညးမ္ာ့မြ [သမၼတေဟာငး့၌ပေရာံဂ္ကးအာ့] ထညးံဝငးရ်ခငး့်ဖစးသညးဟု သညးဟု စျတးစျဲေ်ပာဆုိ 
လုိကးသညး၈ သထၱဳတျငး့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့ဦ့်မငးံေအာငးက ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့ေသာရဵပဵုေငျမ္ာ့အာ့ လုပးငနး့မ္ာ့၌လူမႈေရ့ 
ဆိုငးရာတာဝနးယူမႈ CSR ရညးရျယးခ္ကးအပါအဝငး တရာ့ဝငး လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးသုဵ့စျဲလုိကး်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈  
 
အလျဲသုဵ့စာ့လုပးသညးဆုိေသာစျတးစျဲသတငး့ေဖား်ပခ္ကး်ဖငး သမၼတေဟာငး့ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ USDP အာ့ အသေရဖ္ကး  
သညးံအတျကးဟုဆုိကာ အပတးစဥးသတငး့စာ ဿ ေစာငး်ဖစးေသာ ်မနးမာဟာရယးႏြငးံမကး ဆငးဂ္ာ တုိ႔ႏြငးံအတူအ်ခာ့လူ 
တဦ့ခ္ငး့စီတုိ႔အာ့ USDP မြတရာ့စျဲဆုိသျာ့မညးဟု ဇျနးလ ၀ ရကးေန႔တျငး သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  
 
တခ္ိနးတညး့တျငးပငး ဇျနးလ ဿ၁ ရကးေန႔မြ ဇူလုိငးလ ၃ ရကးေန႔အထိ်ပဳလုပးမညးံ ၂၀ ၾကိမးေ်မာကး်မနးမာံေက္ာကးမ္ကး 
ရတနာ်ပပျဲတျငး ေက္ာကးစိမး့ဝယးယူရနးရညးရျယးသညးံကုနးသညးမ္ာ့အေန်ဖငး တငးရနး လုိအပးေသာစေဘားေငျကုိ တုိ့်မြငး 
လုိကးေၾကာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနမြေၾကညာခဲံသညး၈ စေဘားေငျမြာ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့ကုနးသညးမ္ာ့အတျကး ယူရို ှွွွွ မြ ၂ွွွွ 
(US ေဒ၍လာ ၂၃ွွွ) သုိ႔၇ ်ပညးတျငး့ကုနးသညးမ္ာ့အတျကး ယူရို ဿွွွွ (US ေဒ၍လာ ဿဿွွွ) သုိ႔တုိ့်မြငးံလိုကး 
သညး၈ ထုိလုပးေဆာငးမႈသညး ေက္ာ ကးမ္ကးမ္ာ့အာ့ ေလလဵေစ့္ေပ့ခဲံေသားလညး့ အ်ပီ့အစီ့မဝယးယူၾကသညးံ ႏုိငးငဵ 
်ခာ့သာ့ကုနးသညးမ္ာ့၌်ပႆနာကုိ ေက္ားလႊာ့ႏုိငးရနးအတျကး်ဖစးပါသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစးေက္ာကးမ္ကးရတနာ်ပပျဲတျငး 
အေမရိကနးေဒ၍လာ ၃ဿ သနး့ဖို့နီ့ပါ့ခနး႔ ေရာငး့ခ္ႏိုငးခဲံသညး၈  
 

အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ  ့

 
UN သုိ႔တငးရနး CEDAW အစီရငးခဵစာအတျကး်ပငးဆငးမႈစတငး 
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ဇျနးလ ှွ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကျနးရကး WON၇ က္ာ့ -မတနး့တူေရ့ကျနးရကး GEN၇ CEDAW လႈပး 
ရြာ့မႈ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး -်မနးမာႏုိငးငဵ WLBႏြငးံအမ္ဳိ့သမီ့်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကျနးရကး - အာရကနး တုိ႔မြ ဇျနးလ  
၃ ရကးေန႔၉ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့သုဵ့သပးရနးအခ္ိနးဇယာ့ဆျဲထာ့သညးံ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိ 
ႏြိပးမႈမ္ာ့ပေပ္ာကးေရ့ UN  ေကားမတီ CEDAW သုိ႔ အစီရငးခဵစာမ္ာ့တငး်ပီ့်ဖစးေၾကာငး့ သတငး့ရရြိခဲံပါသညး၈ ်ပဌာနး့ 
ထာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ လကးေတျ႔လုပးေဆာငးရနး တရာ့ဝငး သတးမြတးလုိကး်ပီ့ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးမႈပုဵစဵအာ့လုဵ့ 
ပေပ္ာကးေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးအာ့ ် မနးမာႏိုငးငဵမြအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးရနး ှ၆၆၄ ခုႏြစးတျငးစတငးခဲံသညး၈ 
ထုိအစညး့အေဝ့သညး ဿွွ၅ မြ ဿွှ၂ အတျငး့်ပဳလုပးခဲံေသာ ေလ့ၾကိမးေ်မာကးႏြငးငါ့ၾကိမးေ်မာကးအစီရငးခဵစာတငး 
သညးံကာလမ္ာ့ကုိ လႊမး့်ခဵဳသျာ့လိမးံမညး်ဖစးသညး၈  
 
အို့အိးမးမြစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ  ့

 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့အေရ့အတျကးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြထုိငး့ႏိုငးငဵႏြငးံသေဘာတူညီခ္ကးလကးမြတးထုိ့ 
 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့ထဵသျာ့ေရာကးရနးအတျကး ႏုိငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵႏြငးံႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ေဒ၍ေ အာငးဆနး့စု 
ၾကညးသညး ထုိငး့ႏုိငးငဵသုိ႔သုဵ့ရကးတာခရီ့စဥးကုိ ဇျနးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငးစတငးလုိကးသညး၈ ထုိခရီ့စဥးအတျငး့တျငး 
ထုိငး့ႏုိငးငဵ၉ ်မနးမာအလုပးသမာ့မ္ာ့ပိုမိုလျယးကူစျာအလုပးလုပးကုိငးႏုိငးေရ့ကုိရညးရျယးလ္ကး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့ 
မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ သေဘာတူညီမႈအသစးကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံပါသညး၈ ထုိသေဘာတူညီခ္ကးသညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့ 
လုပးသာ့မ္ာ့အာ့တုိ့်မြငးံကာကျယးေပ့ရနးလညး့်ဖစးကာ လုိအပးေသာအေထာကးအထာ့မ္ာ့ထုတးေပ့်ခငး့ႏြငး သကး 
တမး့ကုနး်ပီ့ဗီဇာအသစးတုိ့ရနးေစာငးံဆိုငး့ရသညးအခ္ိနးကုိ ၀ ႏြစးမြ ရကး ၀ွ သုိ႔ေလြ္ာံခ္်ခငး့တုိ႔ပါဝငး်ပီ့ မၾကာခငးတျ ငး 
်မနးမာအလုပးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငး ထိုငး့ႏိုငးငတျငး်ပနးလညးအလုပးလုပးချငးံရေတာမညး်ဖစးပါသညး၈ ထုိငး့ႏိုငးငဵတျငး ေရျ႕ 
ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၁ သနး့ခနး႔ရြိသညးဟု ်မနးမာႏိုးငးငဵကခနး႔မြနး့ထာ့်ပီ့ တဝကးခနး႔မြာအေထာကးအထာ့မ္ာ့်ဖငးံ်ဖစး 
ကာ ထုိငး့ႏိုငးငဵကမူ ှ.၁ သနး့အထကးခနး႔ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့ပါသညး၈  
 
ခရီ့စဥးအတျငး့၉ ထုိငး့အာဏာပိုငးမ္ာ့က ဘနးေကာကးအေနာကးဖကးရြိ ရတးခ္ာဘူရီခရိုငးမြထမးဟငး့ဒုက၏သညးစခနး့သုိ႔ 
ဇျနးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငးသျာ့ေရာကးရနးခရီ့စဥးကုိ ဖ္ကးသိမး့လုိကးသညး၈ ထုိသုိ႔ဖ္ကးသိမး့မႈအတျကးမညးသညးံအေၾကာငး့ 
်ပခ္ကးမြ္မေပ့ခဲံေပ၈  
 
ဇျနးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး အခ္ိနးအတိအက္မေ်ပာေသားလညး့ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငး အို့အိမးမ္ာ့ကုိစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ခဲံရေသာ 
ထုိငး့ႏုိငးငဵမြဒုက၏သညး ှ၆၃ ဦ့အာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔်ပနးလညးပို႔ေဆာငးေပ့မညးဟု ႏုိးငးငဵ် ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ေၾကညာ 
ခဲံသညး၈ UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ေအဂ္ငးစီ၌အဆုိအရ ထုိငး့ႏိုငးငဵတျငး ်မနး မာႏုိငးငဵမြဒုက၏သညး ှှွွွွ အထကးရြိေန်ပီ့ 
အမ္ာ့စုမြာ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးမ္ာ့ႏြငးံအစို့ရတပးမေတားအၾကာ့ တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံအို့အိမးမ္ာ့အာ့စျနး႔ချာခဲံ 
ရေသာ တုိငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့်ဖစးၾကပါသညး၈  
 
စီ့ပျာ့ေရ  ့

 
MIC အဖျဲ႔ဝငးသစးမ္ာ့က်မနးမာႏုိငးငဵသညးထိပးတနး့ရငးႏ့ြီ့်မဳပးႏြဵရနးေနရာဟုေၾကညာ 
 
ဇျနးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ကမၻာကုလသမဂ ၐကုနးသျယးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ညီလာခဵ UNCTAD က ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ ႏိုငးငဵစဵု 
ကုမၼဏီမ္ာ့၌အလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့ MNE အၾကာ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵရနးအတျကး အလာ့အလာအေကာငး့ဆုဵ့ႏိုငးငဵ ှ၂ ႏုိငးငဵ 
စာရငး့တျငးထညးံသျငး့ထာ့ကာ ။တုိ႔၌ႏြစးစဥးကမၻာံရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအစီရငးခဵစာတျငးေဖား်ပခဲံသညးဟု သတငး့ရရြိခဲံပါ 
သညး၈ စစးတမး့ေကာကးယူမႈကုိတုနး႔်ပနးခဲံေသာ MNE အလုပးအမႈေဆာငးမ္ာ့၌ ၁% က ဿွှ၃-ှ၅ အတျငး့ အနာဂတး 
ႏိုငးငဵ်ခာ့တုိကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ FDI အတျကး ။တုိ႔၌ေအာငး်မငးႏုိငးေခ္အရြိဆဵု့ႏုိငး ငဵသုဵ့ခုအနကး ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ 
ေရျ့ ခ္ယးခဲံသညး၈  
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ဇျနးလ ၄ ရကးေန႔တျငး သမၼတရဵု့က ်မနးမာႏုိငးငဵရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈေကားမရြငး MIC ၌အဖျဲ႔ဝငးသစးမ္ာ့ကုိ ေၾကညာခဲံပါသညး၈ 
 
ဦ့ေက္ားဝငး့ (ဥက၎ဌ) - စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲေရ့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ ်ပညးထာငးစုဝနးၾကီ့  
ဦ့သနး့်မငးံ (ဒဥုက၎ဌ) - ကုနးသျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာ၇ ်ပညးေထာငးစုဝနးၾကီ့ 
ဦ့ေအာငးႏိုငးဦ့ (အတျငး့ေရ့မႈ )့ - ညႊနးခ္ဳပး၇ Directorate of Investment & Company Administration (DICA) 
ေဒ၍်မသူဇာ (တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မႈ )့ - ဒုညႊနးခ္ဳပး DICA (အ်ငိမး့စာ့) 
ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့ (အဖျဲ႔ဝငး) - ်ပညးေထာငးစုေရြ႕ေနခ္ဳပး 
ဦ့ခငးေမာငးရီ (အဖျဲ႔ဝငး) - သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌန၇ အ်မတဲမး့အတျငး့ဝနး  
ဦ့တုိ့ေအာငး်မငးံ (အဖျဲ႔ဝငး) - ကုနးသျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ အ်မတဲမး့အတျငး့ဝနး 
ဦ့ထျနး့ထျနး့ႏိုငး (အဖျဲ႔ဝငး) - စီမ/ဵဘ႑ာဝနးၾကီ့ဌာန၇ အ်မတဲမး့အတျငး့ဝနး 
ဦ့ေဌ့ခ္နး (အဖျဲ႔ဝငး) - DICA ဒုညႊနးခ္ဳပး (အ်ငိမး့စာ့) 
ဦ့ေက္ား (အဖျဲ႔ဝငး) - အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာန၇ ညႊနးမႈ့ (အ်ငိမး့စာ့) 
ဦ့ေအ့လျငး (အဖျဲ႔ဝငး) - တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မႈ့၇ ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵကုနးသျယးေရ့ႏြငးံစကးမႈလုပးငနး့အဖျဲ႔ခ္ဳပး၇  
 
Directorate of Investment and Companies Administration ၌ ညႊနးခ္ုဴပးလညး့်ဖစးေသာ ဦ့ေအာငးႏုိငးဦ့က MIC 
သညး ဧ်ပီလကတညး့က ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏဵြရနးအဆုိ်ပဳခ္ကး ှွဿ ခုကုိ စမး့စစးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲ႔ပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
(်ပညးတျငး့မြ ၂ွ ခနး႔ႏြငးံ အေမရိကနးမြအခ္ဳိ႕အပါအဝငး ႏုိငးငဵ်ခာ့မြ ၂ွ ခနး႔) လကုနးခနး႔တျငး သူက MIC အေန်ဖငးံ သဘာ 
ဝပတးဝနး့က္ငးကုိတာဝနးယူေသာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကုိ အာ့ေပ့သျာ့မညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လကးရြိတျငး ဧ်ပီလက 
တညး့က စုစုေပါငး့ပမာဏ US ေဒ၍လာ ဿ.၀ ဘီလီယဵအထိရြိသညးံ ကုမၼဏီ ၆ွ ေက္ားတုိ႔မြရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵရနးအဆုိ်ပဳ 
ခ္ကးမ္ာ့ရရြိထာ့်ပီ်ဖစးသညးဟု MIC အတျငး့ေရ့မႈ့ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ေၾကျ့ ်မီမ္ာ့ႏြငံးပတးသကး်ပီ့လယးသမာ့မ္ာ့တရာ့စျဲခဵေနရ 
 
ဇျနးလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈဘဏး MADB က ပခဲူ့တုိငး့အတျငး့ရြိ်မိဳ႕နယး ှ၂ ခုမြ လယးသမာ့ ၁ွွ 
ေက္ားတုိ႔သညး ။တုိ႔အာ့ထုတးေပ့ထာ့ေသာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့စရိတးေခ့္ေငျမ္ာ့ အာ့်ပနးလညးေပ့ဆပးရနးပ္ကးကျကးသညးံ 
အတျကး (အခ္ဳိ႕မြာ ဿွှဿ ခုႏြစးကတညး့က ေပ့ဆပးရနးရကး်ပညးံခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ) တရာ့စျဲဆုိ်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံရငးဆုိငးေန 
ၾကရပါသညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံလညး့ သကုဲနး့်မိဳ႕နယးတျငး လယးသမာ့ ၃၄ ဦ့၇ ေဝါ်မိဳ႕နယးတျငး ၂၃ ဦ့၇ 
သနပးပငး်မိဳ႕နယးတျငး ၁၄ ဦ့ တရာ့စျဲဆုိ်ခငး့ခဵေနၾကရပါသညး၈ MADB က ဿွှဿ ခုႏြစးကတညး့က ဘဏးမြထုတးေခ့္ 
ခဲံသညးံအနကး လယးသမာ့မ္ာ့သညး က္ပး ၅ ဘီလီယမးေက္ား (US ၄ သနး့နီ့ပါ့) အေၾကျ့ တငးေနပါသညးဟု ေၾကညာခဲံ 
ေၾကာငး့ ဇျနးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး မီဒီယာမ္ာ့က သတငး့ပို႔ခဲံၾကသညး၈  
 
ဇျနးလအတျငး့်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ  ့
 

ွှ ၾသစေတ့လ္အေ်ခစိုကး Woodside Energy ကုမၼဏီက ရခုိငးကမး့လျနးေနရာ ဿ ခုတျငး တူ့ေဖားမႈစတငး 
ေန်ပီ်ဖစးကာ သဘာဝဓါတးေငျ႔ရညးစညးေပါငး့ ၅၀ သနး့ရရြိမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ထာ့ပါသညး၈  

ွှ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးဦ့ေဖသနး့က ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့  ရာဇဝတးမႈ်ဖငးံထိနး့သိမး့ 
ထာ့သူမ္ာ့ႏြငးံချဲ် ခာ့ထာ့ရနးလုိအပးမႈကုိ အေလ့အနကးထာ့်ပီ့ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ဆုိေသာ အေခ၍ 
အေဝ၍အာ့ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိသတးမြတးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  

ှ၁ ရြမး့မငး့သာ့တဦ့ႏြငးံၾသစေတ့လ္အမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အၾကာ့ ဆကးစပးပတးသကးခဲံမႈကုိ ရိုကးကူ့ထာ့ေ သာ 
Twilight Over Burma ဇာတးကာ့အာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵမြလူ႔အချငးံအေရ့ရုပးရြငးပျဲေတားဖျငးံပျဲညတျငး မ်ပသရနး 
တာ့်မစးခဵခဲံရသညး၈  

ှ၂ ဇနးနဝါရီလမြ ဇျနးလ ှဿ ရကးအတျငး့ ဖမး့ဆီ့မႈေပါငး့ ၃၅၆ ခုတျငး  ၁၃၆ ခုမြာ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ႏြငးံပတးသကး 
ေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိပါသညး၈ ရကး ှွွ စီမဵခ္ကးမြအထူ့ပေရာံဂ္ကး၌ အစိတးအပိုငး့တခုအေန်ဖငးံ 
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ေမလ ှ ရကးေန႔မြဇျနးလ ှဿ ရကးအတျငး့တျငး အ်ခာ့အမႈ ဿှ၅ မႈမြသဵသယရြိသူ ၀ှ၆ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံ 
ပါသညး၈  

ှ၂ ်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့အကးဥပေဒအာ့မ်ပငးေသ့သ၊ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ရနးကုနး 
စေတာံအိပးခ္ိနး့ YSX မြ ရြယးယာမ္ာ့အာ့ဝယးယူႏုိငးမညးမဟုတးေၾကာငး့ ေၾကညာခဲံသညး၈  

ှ၆ ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေလ့်မိဳ႕မြ ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့အေပ၍်ဖစးႏိုငးေခ္ေလံလာစမး့စစးမႈ်ပဳလုပးႏိုငးရနး 
လြ္ပးစစးႏြငးံစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနအာ့ ်ပငးသစးမြ US ေဒ၍လာ ှ သနး့ေထာကးပဵဵံေပ့သျာ့မညးဟု သတငး့ရရြိ 
ပါသညး၈  

ဿ၁ ရကး ှွွ အတျငး့ ်မိဳ႕အႏြဵ႔မြလမး့ေပ၍ေရာကးကေလ့ငယးမ္ာ့၌ဘဝမ္ာ့တုိ့တကးလာေစရနးအတျကး 
ကူညီရနးအစီအစဥးတခုကုိ မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသၾကီ့မြ အာဏာပိုငးမ္ာ့ကေၾကညာခဲံသညး၈ ထုိအစီအစဥး 
သစးက မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသၾကီ့၌လမး့မ္ာ့ေပ၍တျငးေနထုိငးၾကသညး ကေလ့ငယးမ္ာ့အေရအတျကးကုိ 
ေလြ္ာံခ္ရနးရညးရျယးပါသညး၈  

ဿ၁ ်မနးမာ်ပညးေ်မာကးပိုငး့မြသစးေတာမ္ာ့အာ့ ကမၻာံအေမျအႏြစးစာရငး့အတျကး ကမၻာကုလသမဂၐပညာေရ့၇ 
သိပၸဵႏြငးံယဥးေက့္မႈအဖျဲ႔ UNESCO မြအမညးစာရငး့တငးသျငး့ခေဲၾကာငး့ သတငး့ရရြိပါသညး၈  

ဿ၂ ကခ္ငး်ပညးနယး၇်မစးၾကီ့နာ့်မိဳ႕တျငး်ပဳလုပးေသာ သထၱဳတူ့ေဖားေရ့ကိစၥႏြငးံမိရို့ဖလာေ်မယာအချငးံ အေရ့ 
တုိ႔အေပ၍အဓိကထာ့သညးံဖိုရမးအတျငး့၉ ်မနးမာံသထၱဳတူ့ေဖားမႈေစာငးံၾကညံးေရ့ကျနးရကးကုိ လူထုအေ်ခ 
်ပဳအဖျဲ႔ CBO ၀၂ ဖျဲ႔်ဖငးံဖျဲ႕စညး့ခဲံေၾကာငး့ သတငး့ရရြိခဲံသညး၈  

ဿ၄ ရြမး့်ပညးနယး၇ကေလာမြရႏဲြငးံလကးနကးကုိငးတပးမ္ာ့က က္ပးေငျ ၁ ဘီလီယမး (US ၀.၁ သနး့) တနးဖို့ရြိ 
ယာဘ (မကးသာဖကးတမငး့) ေဆ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငးံမူ့ယစးေဆ့ဝါ့မ္ာ့ ဖမး့ဆီ့မိခဲံသညး၈ 

ဿ၅ သတငး့စာပါေဆာငး့ပါ့သညး စစးတပးမြအရပးသာ့အစို့ရသစးႏြငးံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလုိစိတးမရြိဟုေဖား်ပ 
ထာ့ေသာေၾကာငးံ ႏုိငးငဵအာ့သစၥာမရြိသကဲံသုိ႔်ဖစးေနသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကး်ပီ့ ဦ့ေရႊမနး့၌ေ်ပာၾကာ့မႈ 
အာ့ သတငး့ေ ဖား်ပခဲံေသာ 7 Days သတငး့စာကုိတပးမေတားမြတရာ့စျဲရနးစီစဥးေနပါသညး၈ ထုိေဆာငး့ 
ပါ့အာ့ေနာကးပိုငး့တျငး ်ပနးလညး်ဖဳတးပစးခဲံသညး၈  

ဿ၆ ထိုငး့ႏုိငးငဵတျငး့သုိ႔လူကုနးကူ့ခဵရ်ပီ့ငါ့ဖမး့စကးေလြေပ၍တျငး အတငး့အၾကပးအလုပးခိုငး့ေစ်ခငး့ခဵခဲံရေသာ 
်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့သုဵ့ဦ့အာ့ စညး့ရုဵ့လႈဵ႕ေဆားသညးံအဖျဲ႔်ဖစးသညးံ ထုိငး့ႏိုငးငဵေရာကး်မနးမာမ္ာ့ 
အသငး့ MAT မြ ထုိကိစၥအာ့ လေတားေတားၾကာၾကာလုိကးလဵစဵုစမး့်ပီ့ေနာကးတျငး ကယးတငးႏုိငးခဲံသညး၈  

၀ွ တရုတးႏိုငးငဵမြႏိုငးငဵေတားစျမး့အငးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈကုမၼဏီ ႏုိငးငဵတကာစီ့ပျာ့ေရ့ဌာန၌ ညႊနးခ္ဳပးလ္ဴဇနး Lieu 
Zan က ်မစးဆုဵေရကာတာကုိရပးဆုိငး့လိုကးသညးံအေပ၍တျငး်မနးမာႏုိငးငဵအေန်ဖငးံ ေရျ့ ခ္ယးစရာသုဵ့ခု 
ရြိမညးဟု ကခ္ငး်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထုိသဵု့ခုမြာ အစို့ရမြေရကာတာစီမဵ 
ကိနး့အာ့ဖ္ကးသိမး့်ပီ့ ေလ္ားေၾက့အေန်ဖငးံအေမရိကနးေဒ၍လာ သနး့ ၅ွွ ေပ့ရနး၇ စီမဵ ကိနး့အာ့်ပနး 
လညးစတငး်ပီ့ ်ပီ့စီ့သျာ့ပါက ႏြစးစဥးေဒ၍လာသနး့ ၂ွွ ကုိအချနးအ်ဖစးရယူရနး သုိ႔မဟုတးပါက ဘာမြ္ 
မလုပးပ ဲရပးဆုိငး့ထာ့သမြ္ကာလပတးလုဵ့အတျကး အတုိ့အေန်ဖငး ေဒ၍လာသနး့ ၂ွ ေပ့ေဆာငးရနးတုိ႔ 
်ဖစးပါသညး၈  

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

“ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးတတးရနးေလံက္ငးံေပ့ထာ့သညး” တေအာငး့အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔ Ta‟ang Women‟s Organization 
(TWO) http://goo.gl/QQwUtu  
 
“ဿွှ၃ ခုႏြစးအတျကးအေရြ႕ေတာငးအာရြ၌ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈေနာကးဆုဵ့အေ်ခအေန” UNHCR http://goo.gl/tAieXx  
 

http://www.altsean.org/ChronologyHome.php
http://goo.gl/QQwUtu
http://goo.gl/tAieXx
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“ကမၻာကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာမဟာမငး့ၾကီ့၌အစီရငးခဵစာ - ်မနးမာႏုိငးငဵမြရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့လူနညး့စုမ္ာ့၌လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေန” UN လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီ UN Human Rights Council 
http://goo.gl/rlfH2s  
 
“်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံပတးသကးေသာ EU ၌မဟာဗ္ဴဟာအေပ၍ေကာငးစီ၌နိဂဵု့ခ္ဳပးခ္ကး” ဥပေရာပသမဂၐ European Union 
http://goo.gl/Gs5J3s  
 
“်မနးမာႏိုငးငဵတျငးအာ့ေကာငး့ေသာအရပးသာ့အပစးအခတးရပးစေဲရ့ေစာငးံၾကညံးမႈယႏၱရာ့တညးေဆာကး်ခငး့ - စိနးေခ၍မႈ 
မ္ာ့၇ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ႏြငးံသငးခနး့စာယူစရာမ္ာ့ - အလုပးစာတမး့ႏြငးအၾကဵ်ပဳခ္ကးအစီရငးခဵစာ” Mercy Corps 
http://goo.gl/oruouA  
 
“EU-်မနးမာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကုိတဆငးံတကးလြမး့်ခငး့ - ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ်ာငး့အလအဲတျကး EU ၌မဟာဗ္ဴဟာ” 
ဥေရာပေကားမရြငး European Commission http://goo.gl/psEMSV  
 
“EU-်မနးမာဆကးဆဵေရ့စာတမး ”့ ဥေရာပသမဂၐ European Union http://goo.gl/E2c5FC  
 
“်မနးမာႏုိငးငဵ - ေရၾကီ့မႈ - အေရ့ေပ၍ပနးၾကာ့မႈလုပးေဆာငးခ္ကးေနာကးဆုဵ့အေ်ခအေန” အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာၾကကးေ်ခနီ 
ႏြငးံလ်ခမး့နီအဖျဲ႔ခ္ဳပး International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies 
http://goo.gl/CVvuVS  
 
“ဝ လုပးေဆာငးမႈဆုိငးရာအက္ဥး ခ့္ဳပးတငး်ပမႈ - ဿွှ၃ ခုဇျနးလ” ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး World Food Programme 
https://goo.gl/MDcsbz  
 
“်မနးမာႏုိငးငဵ ဿွှ၃ ဇျနးလလုပးေဆာငးမႈအစီရငးခဵစာ” ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး World Food Programme 
https://goo.gl/CcwxP1  
 
“ရခုိငး - က္နး့မာေရ့က႑အာ့လြ္ပးတ်ပကး ဿွှ၃” ကမၻာံက္နး့မာေရ့အဖျဲ႔ World Health Organization 
http://goo.gl/9YyDuu  
 
“ကခ္ငး - က္နး့မာေရ့က႑အာ့လြ္ပးတ်ပကး ဿွှ၃” ကမၻာံက္နး့မာေရ့အဖျဲ႔ World Health Organization 
http://goo.gl/seSeFI  
 
“က္နး့မာေရ့အစုအဖျဲ႔သတငး့လႊာ - အတျဲ ၀ (ဿွှ၃၇ ဇျနး )” ကမၻာံက္နး့မာေရ့အဖျဲ႔ World Health Organization 
http://goo.gl/58uJmz  
 
“သငးံအာ့သူတုိ႔အခ္ိနးမေရျ့ ဖမး့ႏိုငး - ်မနးမာႏုိငးငဵမြ်ငိမး့ခ္မး့စျာေဖားထုတးမႈအာ့ရာဇဝတးမႈအ်ဖစးပုဵေဖား်ခငး”့ 
လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔ Human Rights Watch https://goo.gl/dlbqm8  
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