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 ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔ ေရျ့ ေကာကးပျဲတျငး NLD မြအမ္ာ့စု 
အႏုိငးရခဲံ်ပီ့ USDP မြ အၾကီ့အက္ယးရဵႈ့နိမးံကာ တုိငး့ရငး့သာ့ 
ပါတီမ္ာ့မြလညး့ စိတးပ္ကးခဲံၾကရသညး၈  

 မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ အေတျ့ အေခ၍မ္ာ့အာ့ ကုိငးတျယးေ်ဖ 
ရြငး့ေပ့ႏိုငး်ခငး့ မရြိဘဲ် ဖစးေနစဥးတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လႊတးေတား  
အသစးသညး ႏိုငးငဵလျတးလပးေရ့ရ်ပီ့ကတညး့က မျတးစလငး 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့မပါဝငးေသာ ပထမဆုဵ့လႊတးေတား 
်ဖစးလာခဲံသညး၈  

 ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံ 
ေရ့အတျကး ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ရြိလာေစရနး ၾကိဳ့ပမး့မႈကုိ 
်ပနးလညးစတငးခဲံကာ သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇  တပးမေတားကာကျယး 
ေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးတုိ႔ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵရနး 
စီစဥးခဲံသညး၈  

 မရဲဵုမ္ာ့သုိ႔ေနာကးက္မြေရာကးရြိလာေသာမမဲ္ာ့ႏြငးံ USDP ကုိ 
ထညးထံာ့ေသာသိသာလြသညးံ ၾကိဳတငးမအဲေရအတျကးမ္ာ့ အ 
ပါအဝငး ၾကိဳတငးမကိဲစၥမ္ာ့ကုိ မီဒီယာမ္ာ့ႏြငးံေရျ့ ေကာကးပျဲေစာငး ံ
ၾကညံးသူမ္ာ့မြ သတငး့မ္ာ့ပုိ႔ခဲံၾကသညး၈ 

 တခ္ိနးတညး့တျငးပငး လကးရြိလႊတးေတားသညး ။၌ေနာကးဆုဵ့ 
အစညး့အေဝ့ကုိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈ ။အစညး့  
အေဝ့ ေခါငး့စဥးသညး ဿွှ၃ အတျကး ဘတးဂ္ကး အာ့လုဵ့ကုိ 
တုိ့်မြငးံေပ့ေရ့်ဖစးကာ ထုိအထတဲျငး တပးမေတားမြ ၁၄ှ ဘီလီ 
ယမးက္ပး (အေမ ရိကနးေဒ၍လာ ၀၄၄.၂၀သနး့) တုိ့်မြငးံေပ့ရနး 
ပနးၾကာ့ခ္ကးလညး့ ပါဝငးပါသညး၈  

 ရြမး့ႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးမ္ာ့မြ သမိုငး့ တျငးအ်ပငး့ထနးဆုဵ့တိုကးပျဲ 
မ္ာ့ေၾကာငးံ ရျာသာ့ ှွွွွ တုိ႔ အို့အိမးမ္ာ့မြစျနး႔ချာထျကး  
ေ်ပ့ခဲံရသညး၈ 

 တပးမေတားက IDP စခနး့မ္ာ့အာ့ တုိကးခုိကး်ခငး့၇ 
အကူအညီမ္ာ့ ်ဖတးေတာကး်ခ ငး့၇ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ 
ညြငး့ပမး့ႏြိပးစကး၇မုဒိမး့က္ငးံ ်ခငး့မ္ာ့ကုိ အၾကိမးၾကိမး်ပဳလုပးခဲံသညး၈   

 တရာ့ဝငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့၉ တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့အာ့ ဖယးခ္နး 
ထာ့ခဲံစဥးတျငး တႏုိငးငဵလုဵ့အႏြဵ႕အပစးအခတးရပးစေဲရ့၌်ပငးပမြ တိုငး့ 
ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးမ္ာ့သညး မဟာမိတးအသစးကုိစတငး ဖျဲ႔စညး့ 
ခဲံၾကသညး၈  

ဤသတင္းလႊာတြင ္

ပင္မသတင္း 

ဿ  ေရျ့ ေကာကးပျဲရလဒး - NLD အႏိုငးရ 
၁  ေလံလာေစာငးံၾကညးံသူမ္ာ့၌ေတ႔ျရြိမႈ၇ၾကိဳတငးမ ဲ
ေပ့်ခငး့်ဖစးရပးမ္ာ့ 
၂  တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မြေရျ့ ေကာကးပျဲကိစၥမ္ာ့ 
၂  ႏုိငးငဵတကာ၌တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့ 
၃  လကးရြိလႊတးေတား၌ေနာကးဆုဵ့အစညး့အေဝ့ 

၄  ေဒ၍စု၌ “ေလ့ပျငးံဆိုငးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ေရ့” ပနး 
ၾကာ့မႈ 

၅  လႊတးေတားတျငးမျတးစလငးမ္ာ့မရြိ 

်မနးမာႏုိးငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ ့
၆  ရြမး့ႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးမြတပးမေတားထုိ့စစးမ္ာ့ 
်ပငး့ထနးလာ 
ှွ  IDP 
ႏြငးံအရပးသာ့မ္ာ့တပးမေတား၌အၾကမး့ဖကး ခဵရ 
ှှ ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့မြလိငးအၾကမး့ဖကးမႈ 
ှဿ မေက္နပးေသာတုိငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔မ္ာ့မဟာမိတး 
်ပနးဖျဲ႔ 
ှ၁ ကခ္ငးမိုငး့တျငး့မြေသေစႏုိငးေသာေ်မ်ပိဳမႈ 
လူ႔အချငးံအေရ  ့
ှ၂ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပသညးံအထိနး့သိမး့ခဵေက္ာငး့ 
သာ့မ္ာ့ 

ှ၃ ်မနးမာ UPR ႏြငးံ UNGA  ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအၾကမး့ 

ှ၄ ရိုဟငးဂ္ာ်ပက၏ဒိနးအတျကးဖမး့ဆီ့မႈ 

စီ့ပျာ့ေရ  ့
ှ၄ ်မနးမာ “အႏၱာရာယးၾကီ့မာ့”–ITUC အစီရငးခဵစာ 

ှ၅ ေရျ့ ေကာကးပျဲ၌စီ့ပျာ့ေရ့အေပ၍ရိုကးခတးမႈမ္ာ့ 

ှ၆  ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ ့
ှ၆  အစီရငးခဵစာမ္ာ  ့
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 ႏိုငးငဵတကာအသုိငး့အဝုိငး့မြ ေရျ့ ေကာကးပျဲအာ့ ခ္ီ့က္ဴ့ခဲံၾကေသား 
လညး့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့၌တုိ့တကးမႈႏြငးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲ၌ခိုငးမာယုဵ 
ၾကညးရမႈအာ့ အာ့နညး့ယုတးေလ္ာံသျာ့ေစသညးံ ဆကးလကးတညးရြိ 
ေနေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပခဲံ သညး၈  

 NLD မြ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈအာ့ရပးတနး႔ပါရနး မတုိကးတျနး့ခငး အခ္ိနးအတျငး့တျငး လကးပဵတနး့်ဖိဳချဲမႈ၉ဖမး့ဆီ့်ပီ့ သာ 
ယာဝတီအက္ဥး့ေထာငးအတျငး့ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသညးံ ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာသူ့မ္ာ့မြာ ဆို့ရျာ့ေသာက္နး့မာ 
ေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ခဵစာ့ခဲံၾကရသညး၈  

 ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ။တုိ႔၌ ဒုတိယအၾကိမးေ်မာကး ကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီ UPR ်ပနးလညးသုဵ့သပးစစး 
ေဆ့်ခငး့ကုိခဵခဲံၾကကာ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ေဖားညႊနး့ေသာ သုိ႔မဟုတး ရခုိငး်ပညးနယးမြအေ်ခအေနကုိ ညႊနး့ဆုိေသာ အၾကဵ 
်ပဳခ္ကးတုိငး့ကုိ ပယးခ္ခဲံၾကသညး၈  

 ရိုဟငးဂ္ာအာ့ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုအ်ဖစးအသိအ မြတး်ပဳကာ ်ပက၏ဒိနးရိုကးႏြိပးထုတးေဝခဲံသညးံအတျကး ရနးကုနးတျငး 
အမ္ဳိ့သာ့ ၂ ဦ့အာ့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ ၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံ ်ပနးလညးဖမး့ဆီ့ကာတရာ့စျဲဆုိလုိကးသညး၈  

 ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔မြ ေ်မဇာပဵု်ပိဳက္ခဲံ်ခငး့အတျကး ထိခုိကးခဵစာ့ခဲံရသူမ္ာ့ကုိ ကုမၼဏီမြပစးတငးေ်ပာၾကာ့လုိကးကာ  
ထုိေ်မဇာပဵု်ပိဳက္မႈေၾကာငးံ လူ ှ ှ၀ ဦ့ေသဆုဵ့ေစခဲံ်ပီ့ လူ ှ ွွ ေက္ားေပ္ာကးဆုဵ့ေနဆဲ် ဖစးပါသညး၈  

 

ပငးမသတငး  ့- ဿွှ၂ ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ  ့

 
ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔ေရျ့ ေကာကးပျဲတျငး NLD မြၾကီ့မာ့ေသာေအာငး်မငးမႈရရြ ိ
 
ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး်ပဳလုပးေသာ ေရျ့ ေကာကးပျဲသညး သနး့ႏြငးံခ္ီေ သာမဆဲႏၵရြငးမ္ာ့မြ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ 
ခ္ဳပး NLD အာ့ ေထာကးခဵမေဲပ့ခဲံၾက်ပီ့ ဿ၂ ႏြစးအတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အလျတးလပးဆုဵ့ႏြငးံတရာ့အမ္ြတဆုဵ့ ေရျ့ ေကာကး 
ပျဲအ်ဖစး မြတးတမးး့တငးႏုိငးခဲံသညး၈ ေ အာကးပါတုိ႔ကဲံသို႔ လျတးလပးမြ္တသညးဟုမစဥး့စာ့ႏိုငးေသာ ဆုိ့ရျာ့သညးံပစးခ္ကး  
မ္ာ့စျာရြိခဲံေသားလညး့ မေဲပ့သညးံေန႕သညး မညးသညးံ်ပႆနာမြမရြိပ ဲအလျနးေအာငး်မငးခဲံပါသညး၈    
 
 ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံအ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့၇ ပဋိပက၏ေဒသႏြငးံပဋိပက၏လျနးေဒသမ္ာ့မြလူထုမ္ာ့၇ ်ပညးပေရာကး 

ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အပါအဝငး လူ ၁ သနး့ခနး႔အထိအာ့ မေဲပ့ချငးံပိတးပငးခဲံ်ခငး့၈ 
 အစျနး့ေရာကးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒီမ္ာ့၌ မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ေဟာေ်ပာမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔လ္ကးရြိေနေသာ စညး့ရဵု့ 

လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၈ 
 ဘကးလုိကးေသာေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငး EC ၌ မြာ့ယျငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့၈ 
 [်မနးမာႏိုးငးငဵမြစို့ရိမးစိတးႏြငးံမေဲပ့်ခငး့ - ဿွှ၂ ေရျ့ ေကာကးပျဲႏြငးံ်မနးမာေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့ - အလျတးလပးဆုဵ့အမ္ြတဆုဵ့ 
သညး မလျတးလပး၇မမြ္တ်ခငး့်ဖစးသညး တျငးၾကညံးပါ၈] 
 
ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး EC မြေၾက်ငာခဲံေသာ ေနာကးဆုဵ့ရလဒးက NLD အတျကး ေတာငး်ပိဳကမး့်ပိဳေအာငးပျဲကုိ အ 
တညး်ပဳေပ့ခဲံကာ NLD သညး စုစုေပါငး့အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငး ေနရာ ၀၆ွ၇ တုိငး့ေဒသၾကီ့/်ပညးနယးလႊတးေတားမ္ာ့ 
တျငး ၁၄၃ ေနရာအႏုိငးရရြိခဲံ်ပီ့ ႏႈိငး့ယြဥးၾကညံးပါက ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP သညး အထကးပါ 
လႊတးေတားအသီ့သီ့တျငး ၁ဿ ေနရာႏြငးံ ၄၀ ေနရာတုိ႔သာအႏုိငးရရြိခဲံ၊ အမ္ာ့စုမြာရြမး့်ပညးနယးတျငး်ဖစးပါသညး၈  ရြမး့ 
်ပညးနယး မဆဲႏၵနယးအမြတး ၂ တျငး ႏုိဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔က မဲ် ပနးလညးေရတျကးခဲံမႈက USDP အာ့ အမ္ဳိ့သာ့လႊတး 
ေတားတျငး ေနရာတခုေလ္ာံနညး့သျာ့ေစခဲံသညး၈ ထုိအစာ့ ထုိေနရာမြာ တေအာငး့ (ပေလာငး) အမ္ဳိ့သာ့ပါတီအတျကး 
်ဖစးသျာ့ခဲံသညး၈ တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့မြာထုိေရျ့ ေကာကးပျဲတျငး အလျနးပငးစို့ ရိမးခဲံၾကရသညး၈ သို႔ေသားလညး့ NLD 
ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေနာကးႏြစးထ၉ဲ အစို့ရဖျဲ႔သညးံအခါတျငး တုိငး့ရငး့သာ့လႊတးေတားကုိယးစာ့ 
လြယးမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ပါတီမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့ဖျဲ႔စညး့သျာ့မညးဟု ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈    
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ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ 
အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား - ေရျ့ ခ္ယးခဵ 

ှ၃၅ ဦ့၇ စစးတပးမြ ၂၃ ဦ့ 

်ပညးသူ႔လႊတးေတား - ေရျ့ ခ္ယးခဵ ၀ဿ၀ 
ဦ့၇ စစးတပးမြ ှ ှွ ဦ့                   
[၄ ေနရာပယးဖ္ကး] 

တုိငး့ေဒသၾကီ /့်ပညး 
နယးလႊတးေတား - 
ေရျ့ ခ္ယးခဵ ၃ဿ၆ ဦ့ 

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး 
(NLD) 

                   ှ၀၂ 
(ယြဥး်ပိဳငးသညးံေနရာအာ့လဵု့၌ 

၅ွ.၁%၇ စုစုေပါငး့ေနရာ၌ ၃ွ.၀%) 

ဿဿ၂ 
(ယြဥး်ပိဳငးသညးံေနရာအာ့လဵု့၌ 

၄၅.၆%၇ စုစုေပါငး့်ဖညံးစျကးေနရာ၌ 
၂၅.၆%) 

၁၄၃ 

်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ 
ေရ့ပါတ ီ(USDP) 

ှှ 
(ယြဥး်ပိဳငးသညးံေနရာအာ့လဵု့၌ 

၃.၂%၇ စုစုေပါငး့ေနရာ၌ ၁.၆%) 

၀ွ 
(ယြဥး်ပိဳငးသညးံေနရာအာ့လဵု့၌ 

၆.၀%၇ စုစုေပါငး့်ဖညံးစျကးေနရာ၌ 
၃.၆%) 

၄၀ 

 

NLD အမ္ာ့စုအႏိုငးရရြိခဲံ်ခငး့က ေဖေဖားဝါရီလတျငး ေနာ ကးတကးမညးံသမၼတကုိ ေရျ့ ခ္ယးရနးလုိအပးသညးထကးပိုေသာ 
အမတးေနရာမ္ာ့ကုိ ရရြိေစခဲံသညး၈ [်မနးမာႏုိငးငဵေရျ့ ေကာကးပျဲအလျနးအ်မငးသေဘာထာ့ - ေအာငး်မငးမႈအတျကးစမး့စစး 
်ခငး့မ္ာ့ တျငးၾကညးံပါ၈] သုိ႔ေသားလညး့ ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒသညး လႊတးေတားတခုစီတျငး စစးတပးမြကုိယးစာ့ 
လြယးေနရာ ဿ၂% ပါဝငးႏိုငးမႈႏြငးံ (။သညးအမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငး ကုိယးစာ့လြယး ှ၃၃ ဦ့ရရြိေနေစပါသညး၈) 
ကာကျယးေရ့၇နယးစပးေရ့ရာ၇်ပညးထေဲရ့စသညးံ အဓိကဝနးၾကီ့ဌာန ၀ ခုကုိထိနး့ခ္ဳပးထာ့ႏုိငးမႈစသညးံအချငးံအေရ့မ္ာ့ 
ရရိြေစရနး အာမခဵထာ့ဆဲ်ဖစးပါသညး၈ 
 
အသစး်ဖစးလာသညးံ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ှှွ ဦ့မြာ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့်ဖစးၾကပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ အ 
မ္ဳိ့သမီ့ကုိယးစာ့လြယးမြာမူ ၃၁ ဦ့သာရြိကာ (အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား၌ ၆.၄%) EC ၌သတးမြတးခ္ကးမ်ပညံးမြီဟု ပယးခ္ 
မႈႏြငးံ NLD၇ USDP တုိ႔၌ မျတးစလငးကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ မေရျ့ ခ္ယးခဲံမႈတို႔ေၾကာငးံ မျတးစလငးမ္ာ့ အေရျ့ ခ္ယးမ 
ခဵခဲံရေပ၈ [လႊတးေတားထတဲျငးမျတးစလငးမ္ာ့မရြိ်ခငး့ကချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့ဆကးလကးရြိေန်ခငး့ကုိထငးဟပး်ပ  တျငး 
ၾကညံးပါ၈]  
 
ႏုိဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔အထိ  NLD၇ USDP တုိ႔၌ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားႏြငးံတုိငး့ေဒသၾကီ/့်ပညးနယးလႊတးေတားေနရာမ္ာအ့တျကးရလဒးမ္ာ  ့

ေစာငးံၾကညံးေလံလာသူမ္ာ့၌ေတျ႔ရြိခ္ကး - ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေသာေရျ့ ေကာကးပျဲ် ဖစးေသားလညး့စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ 
်ဖစးေပ၍ေစေသာအခ္ဳိ႕အခ္ကးမ္ာ့ရြိေန 
 

ႏုိဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔အထိ  အ်ခာ့ပါတီမ္ာ့၌ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားႏြငး ံ
တုိငး့ေဒသၾကီ /့်ပညးနယးလႊတးေတားေနရာမ္ာ့အတျကးရလဒးမ္ာ ့

ႏိုးငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ  ့

အမ္ဳိ့သာ့ 
လႊတးေတားေရျ့  

ေကာကးခဵ 
ှ၃၅ ေနရာ 

်ပညးသူ႔ 
လႊတးေတားေရျ့  

ေကာကးခဵ 
၀ဿ၀ ေနရာ 

တုိငး့ေဒသၾကီ့
/်ပညးနယး 

လႊတးေတားေရျ့  
ေကာကးခဵ 
၃ဿ၆ ေနရာ 

မျနးေဒသလဵု့ဆိုငးရာဒီမိုက 
ေရစီပါတ ီ

ွ ွ ှ 
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ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ်ပညးတျငး့ေလံလာေစာငးံၾကညံးသူ 
မ္ာ့က ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့သညးေယဘုယ္အာ့ 
်ဖငးံ စီစဥးတက္်ဖစးကာ်ငိမး့်ငိမး့ခ္မး့ခ္ မး့ရြိပါ 
သညးဟု မြတးခ္ကးေပ့ေ်ပာဆုိေနစဥးတျငး EU 
ေလံလာေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့က ။တုိ႔သျာ့ 
ေရာကးေလံလာခဲံေသာမရဲဵုမ္ာ့၌ ၆၂% မြာ 
“ေကာငး့ သုိ႔မဟုတး အလျနးေကာငး့ ” ဟုအစီရငး 
ခဵခဲံၾကကာ စနစးတက္်ပဳလုပးထာ့ေသာ ကိစၥ 
ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တုိ႔အေပ၍ သူတုိ႔၌စို့ရိမးမႈကုိ 
လညး့ ေဖားထုတးေ်ပာဆုိခဲံၾကသညး၈ ႏိုးဝငးဘာ 
လ ှွ ရကးေန႔ကထုတး်ပနးခဲံေသာ ေရျ့ ေကာကး 
ပျဲ် ပီ့်ပီ့ခ္ငး့ထုတး်ပနးသညးံ အစီရငးခဵစာထဲ တျငး 
ကာတာစငးတာက ၾကိဳတငးမေဲပ့်ခငး့မ္ာ့တျငး 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့ႏြငးံအ်ငငး့ပျာ့မႈေ်ဖရြငး့ 
်ခငး့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေပ၍စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ မီ့ 
ေမာငး့ထုိ့်ပခဲံသညး၈ အလကးဇနး့ဒါ့ဂရကးဖး 
လမးေဒံါဖး Alexander Graf Lambsdorff 
ဦ့ေဆာငးေသာ EU ေရျ့ ေကာကးပျဲေစာငးံၾကညံး 
ေလံလာေရ့အဖျဲ႔ EU Election Observation 
Mission က ၾကိဳတငးမမဲ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့မညး 
သို႔်ဖစးသျာ့သညးကုိ။တုိ႔မသိရြိခဲံပဲ မြနးကနးစစး 
မြနးေသာေရျ့ ေကာကးပျဲတခုသညး စစးတပးအ 
တျကး ဿ၂% သတးမြတးေပ့ထာ့ေသာ ႏုိငးငဵ၌ 
ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဆုိငးရာ မူေဘာငးကုိ်ပဳ 
်ပငးေ်ပာငး့လရဲနးႏြငးံ ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ပါဝငးႏုိငးမႈေသခ္ာစျာရြိေစရနးလုိအပးပါသညးဟု  မြတးခ္ကးေပ့ 
ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ေရျ့ ေကာကးပျဲေစာငးံၾကညံးေလံလာေရ့ကျနးယကး - မႏၱေလ့က ႏိုဝငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး 
ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ မိထီၱလာခရိုငးမြၾကိဳတငးမေဲပ့မႈအတျငး့ တပးသာ့မ္ာ့ကုိယးစာ့မေဲပ့ခဲံသညးဟု 
အဆငးံ်မငးံတပးမေတားအရာရြိမ္ာ့အာ့စျတးစျဲခဲံကာ ထုိေဒသတျငးၾကိဳတငးမေဲပါငး့ ှွွွွ ေပ့ခဲံၾကပါသညး၈ လျတး 
လပးေသာေရျ့ ေကာကးပျဲေဖာငးေဒ့ရြငး့အတျကးအာရြကျနးယကး  ANFREL ကလညး့ ၾကိဳတငးမႏဲြငံးပတးသကးသညးံ 
်ပႆနာကုိပငးအလာ့တူေတျ႔ရြိခဲံ်ပီ့ ေနာကးပိုငး့ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့တျငး ထုိသုိ႔ေသာ်ဖစးစဥးမ္ာ့ကုိ်ပဳ်ပငးသျာ့ရနး 
ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  
 
သတငး့ပို႔လာေသာအ်ခာ့ေရျ့ ေကာကးပျဲဆုိငးရာ်ဖစးရပးမ္ာ ့
 
ပဵုမြနးမဟုတးေသာ ၾကိဳတငးမေဲပ့်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲေစာငးံၾကညံးေလံလာသူမ္ာ့၌ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကုိ အ 
ေၾကာငး့်ပခ္ကးခိုငးမာလာေစပါသညး၈  
 
 ႏိုဝငးဘာ ၆ - ရြမး့်ပညးနယး၇လာ့ရႈိ့်မိဳ႕နယးမြမရဲဵုမ္ာ့သုိ႔ ေရျ့ ေကာကးပျဲေန႔တျငး ေနာကးက္်ပီ့ေရာကးရြိလာေသာ ၾကိဳတငး 

မဲ ှှွွွ ေက္ားႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ႏြငးံ ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔အခ္ဳပး 
SNLD တုိ႔က တုိငးၾကာ့ထာ့ကာ ထုိၾကိဳတငးမမဲ္ာ့၌ ၆၂% တို႔သညး ်ပညးေထာငးစုၾကံဵခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ံဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP 
အာ့ မထဲညးံထာ့သညးကုိေတျ႔ရြိရပါသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှွ - ရြမး့်ပညးနယး၇က္ဳိငး့တုဵ်မိဳ႕နယး အထကးလႊတးေတားအမတးေနရာမ္ာ့အတျကး ရလဒးမ္ာ့ကုိ NLD ႏြငးံ 
SNLD တုိ႔မြလကးမခဵခဲံပဲ အဂၤါေန႔ေန႔လညးတျငးထုတး်ပနးခဲံေသာရလဒးမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငးအဖျဲ႔ချဲမြ 

ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတ ီ ှွ ှဿ ဿဿ 
ဒီမုိကရကးတစးပါတီ (်မနးမာ) ွ ွ ှ 
တသီ့ပုဂၐလ ဿ ှ ှ 
ကခ္ငး်ပညးနယးဒီမိုကေရစီပါ 
တ ီ

ှ ှ ၀ 

ကရငး်ပညးသူ႔ပါတ ီ ွ ွ ှ 
ကို့ကနး႔ဒီမိုကေရစီႏြငးံညီ 
ညႊတးေရ့ပါတ ီ

ွ ှ ှ 

လာ့ဟူအမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ 
ပါတ ီ

ွ ွ ှ 

လီဆူ့အမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါ 
တ ီ

ွ ဿ ဿ 

မျနးအမ္ဳိ့သာ့ပါတ ီ ှ ွ ဿ 
တိုငး့ရငး့သာ့စညး့လဵု့ညီ 
ညႊတးေရ့ပါတ ီ

ှ ွ ွ 

ပအုိ႔အမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔ ှ ၀ ၃ 
ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအ 
ဖျဲ႔ခ္ဳပး (SNLD) 

၀ ှဿ ဿ၂ 

တေအာငး့ (ပေလာငး) အမ္ဳိ့ 
သာ့ပါတ ီ

ဿ ၀ ၄ 

ရြမး့နီအမ္ဳိ့သာ့ဖဵျ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါ
တ ီ

ွ ွ ှ 

ကခ္ငး်ပညးနယးညီညႊတးေရ့ 
ႏြငးံဒီမိုကေရစီပါတ ီ

ွ ွ ှ 

ဝ ဒီမိုကေရစိပါတ ီ ွ ှ ဿ 
ဝ အမ္ဳိ့သာ့ညီညႊတးေရ့ပါ 
တ ီ

ွ ွ ှ 

ဇိုမီ့ဒီမိုကေရစီကျနးဂရကးပါ 
တ ီ

ဿ ဿ ဿ 
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မနကးပုိငး့တျငးေၾက်ငာခဲံေသာရလဒးမ္ာ့တျငး USDP အာ့ ထညးံထာ့သညးဆုိေသာမေဲပါငး့ ှွွွွ ကျာဟေနသညးဟု 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှဿ - အဖျဲ႔၌ေစာငံးၾကညံးေလံလာေရ့်ပဳလုပးခဲံမႈတေလြ္ာကးတျငး  မစဲာရငး့အမြာ့မ္ာ့၇ၾကိဳတငးမေဲပ့်ခငး့၇တုိငး့ 
ရငး့သာ့မ္ာ့မေဲပ့ရနးအတျကး အခကးအခမဲ္ာ့ စသညးတုိ႔ကဲံသုိ႔ေသာ ပဵုမြနးမဟုတး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံသကးဆုိငးသညးံ အစီရငးခဵ 
စာေပါငး့ ဿွွ ေက္ားခနး႔ကုိ လကးခဵရရြိခဲံပါသညးဟု အဖျဲ႔အစညး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့အတျကး်မနးမာ ICT အဖျဲ႔ MIDO မြ ပရိုဂရမး 
မနးေနဂ္ာမထုိကးထုိကးေအာငးက စာနယးဇငး့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ထုိစို့ရိမးဖျယးမေဲပ့်ခငး့်ဖစးရပးမ္ာ့၌ ၁ွ% 
သညး ပခဲူ့တုိငး့ေဒသၾကီ့တျငး်ဖစးပါသညး၈ 

 ႏိုဝငးဘာ ဿ၀ - ရြမး့်ပညးနယး နမးံစမး၇ကျတးခုိငးႏြငးံမိုငး့်ပငး့်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး SNLD ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ရႈဵ့ႏြိမးံရ 
်ခငး့မြာ အာဏာရပါတီမြ ၾကိဳတငးမေဲ်မာကးမ္ာ့စျာကုိလကးခဵရရြိခဲံသညးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲမသမာမႈေၾကာငးံ်ဖစးပါသညးဟု 
USDP ပါတီအာ့စျတးစျဲခဲံသညး၈  

 
တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မြေရျ့ ေကာကးပျဲဆုိငးရာကိစၥမ္ာ ့
 
တႏိုငးငဵလုဵ့မြ ေက့္ရ႔ျာအုပးစု ၃ွွ ေက္ားတျငး လုဵ်ခဵဳေရ့စို့ရိမးရ၊ဟုဆုိကာ မရဲဵုမ္ာ့ပယးဖ္ကးထာ့ခဲံေသားလညး့ စစးအုပး 
ခ္ဳပးေရ့ထုတး်ပနးထာ့သညးမြာ ၆ လေ်မာကး်ပီ်ဖစးေသာရြမး့်ပညးနယး၇ကုိ့ကနး႔ကုိးယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ  ေက့္ရျာအာ့ 
လုဵ့နီ့ပါ့တုိ႔တျငး ေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငး EC က မေဲပ့ချငးံ်ပဳခဲံပါသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး မေဲပ့ရနးအတျကး 
ကုိ့ကနး႔လူမ္ဳိ့ ၁၃၆၁၂ ဦ့ မြတးပဵုတငးခဲံကာ ထိုအေရအတျကးသညး ေဒသလူဦ့ေရ၌ သုဵ့ပဵုတပဵုသာရြိခဲံ်ပီ့  ကုိ့ကနး႔ေဒသ 
ေလာကးကုိငးႏြငးံကုနး့ၾကမး့်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့ေနေသာ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ေသာငး့ခ္ီေသာလူထုမြာထျကးေ်ပ့ေနရ 
ဆဲ်ဖစးပါသညး၈ ကုိ့ကနး႔ေဒသမြ က္နးရြိေနသညးံေနရာမ္ာ့သုိ႔ မရဲဵုဝနးထမး့ ၃ွွ အနကးမြအခ္ဳိ႕ကုိ ခ္ကးခ္ငး့ပို႔ေဆာငးခဲံ 
ကာ ေလာကးကုိငးသုိ႔လကးနကးကိုငး အေစာငးံအေရြာကးမပါပဲ် ပနးလာမညးဆုိပါက အလျနးအႏၱာရာယးမ္ာ့မညး်ဖစးပါသညး၈ 
ကုိ့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ အမတးေနရာ ၄ ေနရာလုဵ့တျငး ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖဵျ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP မြ 
အႏိုငးရရြိခဲံကာ အာဏာပုိငးမ္ာ့က ႏိုဝငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ထုိေဒသမြအေရ့ေပ၍အေ်ခအေနေၾက်ငာထာ့်ခငး့ကုိ 
အဆုဵ့သတးေပ့ခဲံသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးအေရြ႕ပိုငး့၇ေက္ာကးမဲ် မိဳ႕နယးမြ ပဋိပက၏်ဖစးေနေသာေဒသမ္ာ့တျငးလညး့ ေန်ပညး 
ေတား (အစို့ရ) မြ ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့ကုိ အလာ့တူပငး ေအာငး်မငးစျာ်ပဳလုပးေပ့ခဲံကာ ထုိေဒသတျငး မလဲာေပ့သူမဆဲႏၵ 
ရြငးေပါငး့ ၂ဿ.၁% ရြိသညးဟု သတငး့ရရြိခဲံသညး၈  
 
အ်ခာ့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး မဆဲႏၵရြငးမ္ာ့၌်ပႆနာမ္ာ့မြာ သူတုိ႔၌မမဲ္ာ့ကုိမေပ့ႏုိငး်ခငး့်ဖစး်ပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ ။တုိ႔၌ 
သကးဆုိငးရာတုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာဝနးၾကီ့မ္ာ့အာ့ေရျ့ ခ္ယးရနး ေလ့ခုေ်မာကးမဲ် ပာ့အတျကး်ဖစးပါသညး၈ စစးကုိငး့တုိငး့၇က 
ေလ့်မိဳ႕နယးမြ ခ္ငး့တုိငး့ရငး့သာ့ ှ၅ွွွ ဝနး့က္ငး၇ ရြမး့်ပညးနယးတခုလုဵ့မြ ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့ ဿွွွွ ႏြငး ံ ကခ္ငး 
်ပညးနယး မို့ညြငး့ႏြငးံဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ရြမး့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး မစဲာ့ရငး့အမြာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ထုိေလ့ခုေ်မာကးမကုိဲ 
မေပ့ႏိုငးခဲံၾကပါ၈ ခ္ငး့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့မြာ ။တုိ႔၌နာမညးမ္ာ့အာ့ ်မနးမာလုိေရ့သာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထုိေလ့ခုေ်မာကးမဲ 
ကုိေပ့ရနး အ်ငငး့ပယးခဵခဲံၾကရ်ပီ့ ထုိသုိ႔်မနးမာလုိေရ့သညးံအတျကး ရႈပးေထျ့ မႈမ္ာ့်ဖစးလာႏုိငး်ခငး့ကုိ ယခငးကအရပး 
ဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့သူမ္ာ့က စို့ရိမးဖျယးရာကိစၥအ်ဖစး မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပခဲံဘူ့ပါသညး၈  
 
ခ္ငး့်ပညးနယး၇ထနးတလနး်မိဳ႕နယးမြမရဲဵုမ္ာ့က ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့ဝတးစဵုမ္ာ့ဝတးဆငးထာ့ေသာမဆဲႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ မရဲဵုအတျငး့ 
သုိ႔ဝငးေရာကးချငးံမေပ့ခဲံပဲ ထုိဝတးစဵုမ္ာ့သညး ခ္ငး့ပါတီမ္ာ့အာ့ေထာကးခဵမႈရရြိေစရနးအတျကး ဝတးဆငးထာ့်ခငး့်ဖစး 
သညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ခ္ငး့်ပညးနယး၇ဟာ့ခါ့်မိဳ႕မြ မရဲဵုမ္ာ့အေရြ႕တျငးလညး့ TV ရိုကးကူ့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့သညး တီဗျီရုိကးကူ့ 
ချငးံမရရြိခဲံေပ၈ မျနး်ပညးနယး၇သဵ်ဖဴဇရပး်မိဳ႕နယး၇ကရျတးပီေက့္ရျာတျငးေရာ  ေခ္ာငး့ဆုဵ်မိဳ႕နယး၇ဘီလူ့က္ျနး့်မိဳ႕နယးတျငးပါ စာ 
နယးဇငး့သမာ့မ္ာ့မြာ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့်ဖငးံ ၾကဵဳေတျ႔ခဲံၾကရသညး၈ မျနး်ပညးနယးမြ အၾကမး့ဖ္ငး့ ှ.၂ သနး့ခနး႔ရြိေသား မေဲပ့ 
ႏုိငးသူ မဆဲႏၵရြငးမ္ာ့အနကးမြ တဝကးခနး႔သာလြ္ငး ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး ေအာငး်မငးစျာမေဲပ့ႏုိငးခဲံံပါသညး၈ ကရငး 
်ပညးနယး၇ေကာံကရိတး်မိဳ႕နယး၇နနးေကာတုိ့ေက့္ရျာအုပးစုမြ  ရျာ ဿ ရျာလုဵ့တုိ႔သညး အာဏာပိုငးမ္ာ့မြမစဲာရငး့မ္ာ့ေပ္ာကး 
ဆုဵ့ခဲံသညးံအတျကး မေဲပ့ႏုိငးခဲံ်ခငး့မရြိခဲံေပ၈  
 
ေရျ့ ေကာကးပျဲအေပ၍ႏုိငးငဵတကာ၌တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ ့
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ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔က်ပဳလုပးခဲံေသာ ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့အာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ဒီမုိကေရစီအကူ့အေ်ပာငး့တျငး အေရ့ၾကီ့ 
ေသာ ေ်ခလြမး့တခုအ်ဖစး ႏိုငးငဵတကာအသုိငး့အဝုိငး့မြ ခ္ီ့မျမး့ေထာပနာ်ပဳခဲံၾကေသားလညး့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့၌တုိ့ 
တကးမႈႏြငးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲတစဵုလုဵ့၌ယုဵၾကညးခိုငးမာရမႈတုိ႔အာ့ အာ့နညး့ယုတးေလ္ာံေစေသာ ်ဖစးေပ၍ေနဆဲ်ဖစးသညးံ လူ႔ 
အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိလညး့ မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံၾကသညး၈ အေမရိကနးႏိုးငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဂျ္ နးကယးရီႏြငးံ ကမၻာံကု 
လသမဂၐအေမရိကနးဆုိငးရာအ်မဲတမး့ကုိယးစာ့လြယးႏြငးံသဵတမနးဆမးမနးသာပါဝါ Samantha Power တုိ႔က လႊတး 
ေတားထ၉ဲ စစးတပးမြ ဿ၂% ေနရာယူထာ့်ခငး့၇ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့သမၼတအ်ဖစးမယြဥး်ပိဳငးႏုိငးရနး်ပဳလုပးထာ့  
်ခငး့၇ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိေသာကုိယးစာ့လြယးေလာငး့အရညးအခ္ငး့အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့မေဲပ့ချငးံပိတး 
ပငးထာ့မႈမ္ာ့စသညးတုိ႔ကုိ ေဝဖနးပစးတငးထာ့သညးံ ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးကုိထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုိ်ပႆနာမ္ာ့အ်ပငး 
လျတးလပးစျာေ်ပာဆုိချငးံႏြငးံႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးေရ့တုိ႔ကဲံသုိ႔ေသာ  အ်ခာ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိပါ ေ်ဖရြငး့ေပ့ 
ပါရနးလညး့ ။တုိ႔ကအစို့ရအာ့တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔ကထုတး်ပနးေသာ ေၾက်ငာခ္ကးထတဲျငး 
UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးဘနးကီမျနး့ကလညး့ လူထုအမ္ာ့အ်ပာ့အာ့မေဲပ့ချငးံပိတးပငးခဲံ်ခငး့ အထူ့သ်ဖငးံရို 
ဟငးဂ္ာလူနညး့စုအာ့ပိတးပငးထာ့်ခငး့ကုိ မြတးခ္ကး်ပဳေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈသညး သိသာထငး 
ရြာ့ေသာ လူ႔အသိုငး့အဝုိငး့မ္ာ့အၾကာ့တငး့မာမႈမ္ာ့၇ လူနညး့စုမ္ာ့အာ့ခ္နးလြပးဖယးထာ့်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးႏြငးံ 
ကခ္ငး်ပညးနယးတို႔မြ ပူပနးဖျယးရာတုိ့်မငးံလာေသာပဋိပက၏မ္ာ့ စသညးံ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ အာ့လုဵ့ပါဝငးမႈရြိရြိေ်ဖရြငး့ႏုိငးမႈအ 
ေပ၍တျငးတညးမြီေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လုိကးကာ ႏိုဝငးဘာလ ၆ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးအာ့ သူကေတာငး့ဆုိ 
လိုကးသညး၈  
 
ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့မတုိငးခငးတျငး ႏိုငးငဵတကာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ AI ၌ အေရြ႕ေတာငးအာရြကမးးပိနး့ညႊနးၾကာ့ေရ့ 
မႈ့ဂ္ဳိ့ဆကးဘနးနဒစး Josef Benedict က ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့အ်ပီ့တျငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့အာ့အမြနးတကယးစမး့သပးမႈ 
်ဖစးလာပါမညးဟုအေလ့ထာ့ရငး့ လျတးလပးစျာဆႏၵထုတးေဖား်ခငး့ႏြငးံစုေဝ့်ခငး့တုိ႔အေပ၍ဖိႏြိပး်ဖိဳချဲ် ခငး့မ္ာ့ေရာ ရိုဟငးဂ္ာ 
မ္ာ့ကုိချဲ် ခာ့ဖိႏြိပး်ခငး့မ္ာ့ပါ ပိုမိုဆုိ့ရျာ့လာေနပါသညးဟု စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ ႏိုဝငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငးေ်ပာ 
ၾကာ့လုိကးသညး၈  
 
လကးရြိလႊတးေတားကေနာကးဆုဵ့အစညး့အေဝ့တျငးစစးတပးဘတးဂ္ကးတုိ့်မြငးံမႈကုိစစးေဆ  ့
 
ႏိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး လကးရြိအမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက ။၌ ှ၀ ၾကိမးေ်မာကးႏြငးံေနာကးဆုဵ့အစညး့အေဝ့ကုိ 
စတငးခဲံကာ ထုိအစညး့အေဝ့က အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အမ္ာ့စုပါဝငးသညးံ လႊတးေတားသစးမြ ဿွှ၃ ခုဇနး 
နဝါရီလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး အစာ့ထုိ့ေနရာမယူခငး၉ တညးဆဲ သုိ႔မဟုတး အသစး်ဖစးေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကုိတျနး့၊အတညး်ပဳ 
ႏိုိငးရနး ်ပညးေထာငးစုၾကံဵခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP အာ့ချငးံ်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ေဆျ့ ေႏျ့ မညးံဥပေဒၾကမး့ေတားေတားမ္ာ့ 
မ္ာ့မြာ အစို့ရ၌လုပးပိုငးချငးံအာဏာကုိ ဗဟုိခ္ဳပးကုိငးမႈေလြ္ာံခ္်ခငး့ႏြငးံဆကးစပးလ္ကးရြိပါသညး၈  
 
လကးရြိအစို့ရ၌ပနးၾကာ့မႈတျငး ဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝငး့ရြိနးက ဝနးၾကီ့ဌာန ဿ၃ ခုလုဵ့အတျကး ဿ.၁၃ ထရီလီယဵက္ပး 
(အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ.၆၄ ဘီလီယမး) တုိ့်မြငးံေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိထာ့ေသာ ်ဖညးံစျကးဘတးဂ္ကးဥပေဒၾကမး့ကုိ တငး 
်ပခဲံသညး၈ ထုိဥပေဒၾကမး့အာ့အတညး်ပဳခဲံလြ္ငး ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ၁ှ၄ ဘီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ 
၀ှ၆.၃ှ သနး့) ရရြိမညး်ဖစးကာ ထုိဘတးဂ္ကးသညး ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့အနကးအမ္ာ့ဆုဵ့ဘတးဂ္ကး်ဖစးပါသညး၈ အ်ခာ့တ 
ဘကးတျငးမူ ပညာေရ့ ႏြငးံ က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့အတျကး ၄ှ ဘီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂၃.၆ှ သနး့) 
ႏြငး ံ၆ှ ဘီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၄ဿ.၆၁ သနး့) အသီ့သီ့သာသတးမြတးထာ့သညး၈ ေနာကးဆုဵ့ဘတးဂ္ကး 
ကုိအတညး်ပဳခဲံ်ပီ့ကတညး့က အေမရိကနးေဒ၍လာကုိမြီကာ ်မနးမာက္ပးေငျတနးဖို့က္ဆငး့ခဲံရ်ခငး့အတျကး ်ပနးလညး်ဖညးံ 
တငး့ရနး စုစုေပါငး့ ၃၀၂.၁၅ ဘီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ွ၆.၀၅ သနး့) ေတာငး့ခဵခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ႏုိဝငးဘာ 
လ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ပငး့တယ်မိဳ႕နယးမြ ေဆ့ဘကးဆုိငးရာအရာရြိေဒါကးတာသနး့မငး့ထျတးက က္နး့မာေရ့ 
ဘတးဂ္ကးအာ့ ၃.၅% တုိ့်မငးံလုိကး်ခငး့သညး အဓိကအာ့်ဖငးံ ေဆ့ရဵုအသစး၇ေဆ့ခနး့အသစးမ္ာ့အတျကး အေဆာကး 
အဦ့မ္ာ့ေဆာကးလုပးရနးသာ်ဖစး်ပီ့ အ်ခာ့ဘတးဂ္ကးမ္ာ့ကဲံသုိ႔ပငး  အာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံနီ့စပးေသာ ေဆာကးလုပးေရ့ 
ကုမၼဏီမ္ာ့ကုိသာလြ္ငး အက္ဳိ့အ်မတးရရြိေစမညး်ဖစးသညးဟုေ်ပာၾကာ့လုိကးေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ 
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လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က ၾသဂုတးလအတျငး့ေနာကးဆုဵ့မခဲျဲရပးဆိုငး့ထာ့ခဲံေသာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ လႊတးေတား 
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့်ပနးလညးရုတးသိမး့ချငးံဥပေဒၾကမး့ကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ ရနးစီစဥးခဲံၾက်ပီ့ ထုိဥပေဒက မဆဲႏၵရြငး ှ%တုိ႔းမြ 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးအာ့ ်ပနးလညးရုတးသိမး့ႏုိငးေၾကာငး့ ချငးံ်ပဳထာ့ေသာဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒပါ စာပိုဒးႏြငးံအညီ 
ေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငး EC မြ ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့အာ့ စျတးစျဲပစးတငးႏုိငးရနး အချငးံအာဏာေပ့ထာ့သညး၈ ထုိေဆျ့  
ေႏျ့ မႈသညး လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးအာ့ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ကာ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံအတူ လႊတးေတားႏြငးံ EC တို႔မြ 
ပူ့တျဲစဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့်ပဳလုပး်ပီ့ေနာကး ထုိလႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးအာ့ တာဝနးမြ်ပနးလညးရုတးသိမး့ႏုိငးရနးအတျကး 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ သုဵ့ပဵုႏြစးပဵုမြသေဘာတူရမညးဟူေသာပဵုစဵမ္ဳိ့်ဖစးေအာငး စျတးစျဲပစးတငးမႈလုပးငနး့စဥးအာ့ 
်ပနးလညး်ပဳ်ပငးရနးၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့်ဖငးံပငးလညးေနႏိုငးပါသညး၈  
 
သထၱဳတျငး့ဥပေဒ၇ ်ပညးံတနးဆာႏြိမးနငး့ေရ့ဥပေဒ၇ ရာဇဝတးမႈဥပေဒ (ထုိဥပေဒကုိႏိုးငးငဵေရ့တကးၾကျလႈပးရြာသူမ္ာ့အာ့ 
ပစးမြတးထာ့ရနးမၾကာခဏအသုဵ့်ပဳခဲံသညး၈)၇ ရာဇဝတးမႈဆုိငးရာလုပးထုဵ့လုပးနညး့ဥပေဒ၇ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေငျၾကီ့ၾကပးေရ့ဥပေဒ၇ 
လကးနကးဥပေဒစသညးတို႔ကုိ ်ပငးဆငးရနးအဆုိ်ပဳထာ့သညးတုိ႔ႏြငးံအတူ လဝကဥပေဒၾကမး့၇ဘဏးႏြငးံေငျေၾက့ဆုိငးရာ 
အဖျဲ႔အစညး့ဥပေဒၾကမး့မ္ာ့ကုိပါ ေဆျ့ ေႏျ့ ရနးလညး့သတးမြတးထာ့ပါသညး၈ ဥပေဒၾကမး့အမ္ာ့စုမြာ ်ပီ့ခဲံသညးံအစညး့အ 
ေဝ့အတျငး့က တငး်ပထာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ အတညး်ပဳရနးေစာငးံဆုိငး့ေနရဆဲ်ဖစးပါသညး၈ မၾကာေသ့ခငးကလကး 
မြတးေရ့ထုိ့ခဲံေသာ တႏုိငးငဵလုဵ့အပစးအခတးရပးစေဲရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA ကုိ တရာ့ဝငးအတညး်ပဳေပ့ပါရနးလညး့ 
လႊတးေတားကုိ တငး်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈  
 
ႏြစးအတနးၾကာေဆျ့ ေႏျ့ ေနခဲံသညးံ သထၱဳတျငး့ဥပေဒ်ပငးဆငးမႈတျငး ေဒသဆုိငးရာအစို့ရမ္ာ့အာ့ ထိနး့ညြိချငးံအာဏာကုိ 
မညးကာမတၱေပ့အပးထာ့်ပီ့ ေဒသဝနးၾကီ့ခ္ဳပးမြၾကီ့ၾကပးမညးံ တုိငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံ်ပညးနယးဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ေပ့ႏိုငး 
ရနး သထၱဳတျငး့ဝနးၾကီ့ဌာနအာ့ချငးံ်ပဳေပ့မညးံအဆုိကုိ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက ေထာကးခဵအာ့ေပ့ခဲံသညး၈ ထုိသို႔ေသာ 
်ပညးေထာငးစုမြၾကီ့ၾကပးသညးံပဵုစဵသညး စကးမႈက႑တျငးတာဝနးယူမႈ၇တာဝနးခဵမႈကုိ အာ့နညး့ေစပါသညးဟု ်ပညးသူ႔လႊတး 
ေတားကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အစညး့အေဝ့တျငးေဆျ့ ေႏျ့ ရနး ဥပေဒ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့တျငး ကုမၼဏီၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံမဟုတးပဲ ်ပညး 
တျငး့ အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့သထၱဳတျငး့ကုမၼဏီမ္ာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုမၼဏီမ္ာ့မြ အက္ဳိ့တူပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးႏိုငးရနး 
ချငးံ်ပဳေပ့ရနးကိစၥလညး့ပါဝငးကာ လကးရြိတျငးထုိသုိ႔်ပဳလုပးရနး ကနး႔သတးပိတးပငးထာ့ပါသညး၈  
 

ႏုိဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ႏိုငးငဵ်ခာ့တုိကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဥပေဒႏြငးံ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ရငး့ႏြီ့ 
်မဳပးႏြဵမႈဥပေဒမ္ာ့အာ့ ်ပငးဆငးသညးံဥပေဒမူၾကမး့မ္ာ့ကုိ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ဥပေဒႏြစးခုလုဵ့တျငး ထညံးသျငး့ခဲံေ သာ 
စာပုိဒးမ္ာ့သညး တုိငး့ေဒသၾကီ့ /်ပညးနယးအစို့ရမ္ာ့အာ့ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ စီမဵၾကီ့ၾကပးႏိုငးရနး 
လုပးပိုငးချငးံအာဏာမ္ာ့ပိုမိုေပ့အပးထာ့ပါသညး၈ ဥပေဒၾကမး့ေကားမတီအဖျဲ႔ဝငးတဦ့က ထုိဥပေဒၾကမး့မ္ာ့အာ့ ရငး့ႏြီ့ 
်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ႏြငးံအလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ဝငးေရာကးလာႏုိငးရနး ေသခ္ာေစမညးံအရာမ္ာ့်ဖစးသညးဟု 
ခ္ီ့က္ဴ့ေ်ပာဆုိလိုကးသညး၈  
 
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက “ေလ့ပျငးံဆုိငးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ” ်ပဳလုပး 
ရနးၾကိဳ့ပမး့မႈကုိ်ပနးလညးလုပးေဆာငး 
 
အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ၌ ေတာငး်ပိဳကမး့်ပိဳ 
ေအာငးပျဲမြာ ပိုမိုရြငး့လငး့ပီ်ပငးလာစဥးတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စု 
ၾကညးက လကးရြိအစို့ရေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့  
ေႏျ့ ရနးၾကိဳ့ပမး့မႈကုိ ်ပနးလညးစတငးခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ှွ 
ရကးေန႔တျငး သူမသညး သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇တပးမေတားကာ 
ကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးႏြငးံ အမ္ဳိ့ 
သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့တုိ႔ထဵ စာမ္ာ့ေရ့သာ့ေပ့ပို႔ 
ကာ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ႏြငးံ အာဏာလႊဲ 

်မနးမာႏုိငးငဵအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့်ဖစးစဥးမြအဓိကက္ ေသာ 
ဿွှ၃ခုရကးစျဲမ္ာ  ့

 ႏိုဝငးဘာ ှ ၃ - ဇနးနဝါရီ ၀ွ - လကးရြိလႊတးေတား ှ၀ 
ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ 

 ဇနးနဝါရီ ၀ှ - လႊတးေတားအသစးစတငး၈ 

 ေဖေဖားဝါရီအေစာပိုငး့ - သမၼတေရျ့ ခ္ယးတငးေ်မာကး 
ေရ့အဖျဲ႔မြတဆငးံ သမၼတသစးကိုေရျ့ ခ္ယးတငးေ်မာကး၈ 
[်မနးမာႏုိငးငဵေရျ့ ေကာကးပျဲအလျနးအ်မငးသေဘာထာ့ - 
ေအာငး်မငးမႈအတျကးစမး့စစး ်ခငး့မ္ာ့ တျငးၾကညးံပါ၈] 

 မတး ဿ၆ - လကးရြိအစို့ရသကးတမး့အဆုဵ့၈ 

 မတး ၀ွ - အစို့ရသစးစတငးတာဝနးယူ၈ 
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ေ်ပာငး့ေပ့ေရ့တုိ႔အတျကး ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့်ပဳလုပးပါရနးပနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ေလံလာသူမ္ာ့၇ UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ 
ခ္ဳပးဘနးကီမျနး့ႏြငးံအ်ခာ့ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့က NLD ေခါငး့ ေဆာငး၌ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ရနးၾကိဳ့ပမး့မႈကုိ ၾကိဳဆုိလုိကးကာ 
ထုိသို႔ေသာေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မႈမ္ာ့ကုိ ေနာကးက္မြလုပးေဆာငး်ခငး့ထကး အ်မနးဆုဵ့မၾကာမြီတျငးလုပးေဆာငးသျာ့ပါရနး 
တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ ဦ့ေရႊမနး့က ဖိတးၾကာ့မႈကုိလကးခဵခဲံကာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ၀ ၾကိမးတုိငးတုိငးေတျ႔ဆုဵ်ပီ့်ဖစး၊ 
ထုိေတျ႔ဆုဵမႈမ္ာ့တျငး အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ကုိ အေလ့ထာ့်ပီ့ ေနာကးတကးလာမညးံလႊတးေတားထဵ 
်ငိမး့ခ္မး့စျာအာဏာလႊေဲ်ပာငး့ေပ့်ခငး့ကုိ ေသခ္ာေစရနးအတျကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ သူကသ 
ေဘာတူခဲံသညး၈  
 
ယခငးက်ပညးေထာငးစုၾကံဵခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ဥက၎ဌ်ဖစးခဲံေသားလညး့ ဦ့ေရႊမနး့အာ့သမ ၼတအ်ဖစး 
ရညးရျယးထာ့သညးဆုိေသာ ခနး႔မြနး့ေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့သညး NLD ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူဦ့ဝငး့ထိနးမြ ႏိုဝငးဘာလ ှ၆ ရကး 
ေန႔ကမဟုတးပါဟု ်ငငး့ဆုိေနသညံးၾကာ့ထမဲြ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ေနခဲံသညး၈ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒက သမၼတမ်ဖစး ႏိုငးရနးတာ့်မစး 
ထာ့ေသားလညး့ အစို့ရကုိသူမဦ့ေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးကာ သမၼတအထကး တျငးရြိေနမညးဟု ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက  
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ထုိရုပးေသ့သမၼတေနရာအတျကး သတးမြတးထာ့သူကုိမူမေၾက်ငာခဲံေသ့ေပ၈  
 
သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးတို႔က NLD ၌ေအာငး်မငးမႈကုိ ကနဦ့အေန်ဖငးံ ဂုဏး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
ကာ သမၼတ၌ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူဦ့ရထဲျတးက ်ပညးေထာငးစုေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငးမြ ေရျ့ ေကာကးပျဲလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 
ေဆာငးရျကး်ပီ့စီ့ပါက သမၼတမြပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညးဟု ေဖံစးဘျတးစာမ္ကးႏြာတျငး တငးထာ့ခဲံသညး၈ ႏို 
ဝငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔ကထုတး်ပနးေသာေၾက်ငာခ္ကးတျငး လမ္ာ့စျာၾကာႏိုငးသညးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငး EC ၌ 
အ်ငငး့ပျာ့မႈေ်ဖရြငး့ေရ့လုပးငနး့စဥး မ်ပီ့ဆုဵ့မခ္ငး့ သမၼတႏြငးံတပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးတုိ႔မြ အာဏာလႊေဲ်ပာငး့ 
ေရ့ကိစၥကုိ ေဆျ့ ေႏျ့ ဦ့မညးမဟုတးပါဟု ဦ့ရထဲျတးကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဦ့ရထဲျတးက ႏိုဝငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔က မီဒီယာ 
မ္ာ့သုိ႔ထုတး်ပနးေသာ ေၾက်ငာခ္ကးထတဲျငး ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ မႈ၌ အေရ့ၾကီ့မႈကုိလညး့ေပါံတနးေအာငးေ်ပာဆုိလိုကးကာ 
အာဏာလကးရြိမ္ာ့မြ အသစးေရျ့ ခ္ယးခဵရသညးံပါတီႏြငးံေခါငး့ေဆာငးအာ့ေတျ႔ဆုဵ်ခငး့သညး  ႏုိငးငဵတကာအစဥးအလာတခု 
မဟုတးပါဟု မြာ့ယျငး့စျာေကာကးယူေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ယခုအခါ သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ေတျ႔ဆုဵရနးအတညး်ပဳလိုကး်ပီ်ဖစးကာ 
ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကး နဵနကးပိုငး့တျငး်ပဳလုပးမညး်ဖစးပါသညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးကေတ႔ျဆုဵရနး ေရႊ႕ဆုိငး့ခဲံေသား 
လညး့ ယခုအခါေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ ဒီဇငးဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး သီ့်ခာ့ေတျ႔ဆုဵရနးသေဘာတူလုိကး်ပီ်ဖစးပါ 
သညး၈  
 

လႊတးေတားတျငး့၉မျတးစလငးမ္ာ့ရြိမေန်ခငး့သညးဖိႏြိပးချဲ် ခာ့မႈမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေန်ခငး့ကုိထပးဟပး်ပေန 
 
်မနးမာႏုိငးငဵ၌အသစးေရျ့ ေကာကးတငးေ်မာကးလိုကးေသာ လႊတးေတား 
သညး ႏုိငးငဵလျတးလပးေရ့ရ်ပီ့ကတညး့က မျတးစလငးလႊတးေတား 
ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့မပါဝငးေသာ ပထမဆုဵ့လႊတးေတား်ဖစးကာ ်မနးမာ 
ႏုိငးငဵမြ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အပါအဝငး မျတးစလငးမ္ာ့အတျကး ပိုမိုဆုိ့ရျာ့ 
လာေသာအေ်ခအေနကုိထငးဟပး်ပေနပါသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ှွ ရကးေန႔ကထုတး်ပနးေသာ ေရျ့ ေကာကးပျဲအလျနး 
သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးထတဲျငး အစျနး့ေရာကးအုပးစု်ဖစးသညးံ အမ္ဳိ့ 
ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (မဘသ) တုိ႔၌ 
မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ေဟာေ်ပာမႈမ္ာ့ ်မငးံတကးလာမႈက ်မနးမာႏုိငး  
ငဵမြ ႏုိငးငဵေရ့ဘဝႏြငးံအေ်ခခဵသာတူညီမြ္မႈတုိ႔ကုိ အႏုတးသေဘာသကးေရာ ကးေစပါသညးဟု ကာ တာစငးတာမြမြတးခ္ကး 
်ပဳေ်ပာဆုိလိုကးပါသညး၈  
 

အစၥလာမးေၾကာကးေရာဂါႏြငံးပတးသကး်ပီ့ MP 
မ္ာ့အာ့နညး  ့

FIDH ၌စမး့စစးေလံလာမႈက အဓိကႏုိငးငဵေရ့ပါတီ 
ှ၆ ပါတီအာ့ေအာကးပါအတုိငး့ေတ႔ျရြိရသညး၈ 

 ၄၁% တုိ႔သညး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵမဲံ်ဖစးေစ  
ေသာ ှ၆၅ဿ ခု ႏုိငးငဵသာ့ဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငးရနး  
အစီအစဥးမရြိၾကေပ၈ 

 ၁ဿ% တုိ႔က ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကး 
ဆဵေနမႈကုိ မညးသုိ႔ကုိးငးတျယးေ်ဖရြငး့မညးလဲဟု 
ေမ့သညးံအခါ ေ်ဖဆုိရနး်ငငး့ၾကသညး၈  
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ေအာငး်မငးေသာေရျ့ ေကာကးပျဲ် ဖစးခဲံေသားလညး့ မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့စိတးဓါတးမ္ာ့မြာမူ စို့ရိမးဖျယးရာသာ်ဖစးေနခဲံ်ပီ့ 
ႏိုငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး FIDH မြ ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးလိုကးေသာ အစီရငးခဵစာက  ထုိကိစၥကုိ 
ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အၾကာ့ မညးသညံးကတိကဝတးမြ္ရြိမေနသညးကို ေတ႔ျရြိရပါသညးဟုေ ဖား်ပခဲ ံ
သညး၈ [အစၥလာမးေၾကာကးေရာဂါႏြငံးပတးသကး်ပီ့ MP မ္ာ့အာ့နညး့ ဆုိေသာအကျကးတျငးၾကညံးပါ၈] ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငး 
ေရ့ပါတီ်ဖစးသညးံ ရခုိငး်ပညးနယးမြရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ ANP ၌ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ (ပါတီသညး ရခိုငး်ပညးနယးအတျကး 
်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ငါ့ေနရာမြလျဲလြ္ငး အကုနးအႏိုငးရ်ပီ့ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေနရာ ှဿ 
ေနရာတျငး ှွ ေနရာအႏိုငးရပါသညး၈) သညး ေဒသတျငး့၉မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့စိတးဓါတးမ္ာ့်မငးံတကးလာမႈကုိ ထငး  
ဟပးေစခဲံကာ ထုိေဒသတျငး ဿွှဿ ႏြငးံ ဿွှ၀ ခုႏြစးက ဆုိ့ရျာ့လြသညးံ ဘာသာေရ့၇ဂိုဏး့ဂဏအေ်ခခဵအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့  
ေၾကာငးံ လူေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာအို့အိမးမဲံခဲံရ်ပီ့ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့လညး့ေသဆုဵ့ခဲံၾကရသညး၈  
 
ယခုအထိတျငး ရိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈကိစၥအေပ၍ အမ္ဳိ့သာ့ဒီ မိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD မြ ခိုငး 
မာေသာရပးတညးခ္ကးသေဘာထာ့မရြိေသ့သညးကုိေတျ႔ရကာ ထုိကိစၥသညးပါတီ၌ဦ့စာ့ေပ့ကိစၥမ္ာ့ထတဲျငးမပါဝငးပဲ 
ထုိသူမ္ာ့အာ့လုဵ့နီ့ပါ့တုိ႔သညး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြဝငးေရာကးလာၾကသူမ္ာ့်ဖစးသညးံအတျကး ထုိကိစ ၥအာ့ဘဂၤလာ့ေဒံရြး 
အစို့ရႏြငးံပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးသညးဟု NLD အၾကီ့တနး့ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ဝငး့ထိနးကႏိုဝငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔ 
ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  သုိ႔ေသားလညး့ ှ၆၅ဿ ခုႏုိငးငဵသာ့်ပဳမႈဥပေဒကုိ်ပငးဆငးရနးႏြငးံ ရိုဟငးဂ္ာ 
မ္ာ့အာ့လျတးလပးစျာလႈပးရြာ့ချငးံကုိကနး႔သတးထာ့မႈမ္ာ့အာ့ ေလ္ာံခ္ေပ့ရနးပါတီမြ ကတိေပ့ထာ့ပ ါသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး မဘသဦ့ေဆာငးဆရာေတားဦ့ဝီရသူက ႏုိငးငဵ၌ဘာသာႏြငးံအမ္ဳိ့သာ့ေရ့လက၏ဏာ တုိ႔ 
အတျကးအဆငးသငးံရြိေနေစရနး ှ၆၅ဿ ႏိုးငးငဵသာ့်ပဳမႈဥပေဒႏြငးံ ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးထာ့ေသာ မ္ဳိ့ေစာငးံဥပေဒမ္ာ့ကုိ မထိရနး 
NLD အာ့သတိေပ့လိုကး်ပီ့ ေရျ့ ေကာကးပျဲရလဒးကုိတုနး႔်ပနး လုိကးပါသညး၈  
 
်မနးမာႏုိငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့ 

 
ေရျ့ ေကာကးပျဲအ်ပီ့တျငးရြမး့ႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးတို႔တျငးအစို့ရတပးမေတားမြပရမး့ပတာဖ္ကးဆီ့ေန 
 
ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔ေရျ့ ေကာကးပျဲ် ပီ့ေနာကးတေန႔တျငး အစို့ရတပးမေတားသညး ရြမး့်ပညးနယးအလယးပိုငး့၉ ရြမ့း 
်ပညးနယးတပးမေတား-ေ်မာကးပိုငး့/ရြမး့်ပညးနယးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSA-N/SSPP) အာ့ ထုိ့စစးမ္ာ့်ပနးစခဲံကာ ထုိထုိ့ 
စစးမ္ာ့သညး ေအာကးတုိဘာလ ၃ ရကးကတညး့က ပိုမို်ပငး့ထနးလာေန်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ၆ ရကးနြငးံ ှွ 
ရကးတုိ႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇ဝမးဟိုငး့ရျာမြ SSA-N/SSPP ဌာနခ္ဳပးအာ့ ဟယးလီေကားပတာ ၀ စီ့၇ တုိကး 
ေလယာဥး ဿ စီ့၇ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ အစို့ရတပးမေတားမြတုိကးခုိကးခဲံၾကသညး၈  မုိငး့ရႈ့်မိဳ႕နယး၇ ေက့္သီ့မြမိုငး့ေနာငး 
်မိဳ႕နယးချဲတုိ႔တျငးလညး့ တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ႏုိဝငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး စစးဆငးေရ့ကျပးကမဲႈဌာနခ္ဳပး (စကခ) 
ဿ ေစလႊတးလုိကးေသာ ဟယးလီေကားပတာမ္ာ့က အနီ့အနာ့မြ IDP ဒုက၏သညးစခနး့ကုိ တိုကးခုိကးခဲံသညး၈ [ဆုိ့ရျာ့လာ 
ေသာကခ္ငးႏြငးံရြမး့ပဋိပက၏မ္ာ့အတျငး့မြတပးမေတား၌အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့  တျငးၾကညံးပါ၈] 
 
ႏိုဝငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး SNLD ႏြငး ံရြမး့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ 
SNDP တုိ႔သညး သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ရနးကုနး/ေန်ပညးေတားတုိ႔တျငးေတျ႔ဆုဵခဲံကာ ရြမး့်ပညးနယးမြ တပးမေတား၌ထုိ့စစး 
မ္ာ့ကုိ ရပးတနး႔ရနးအတျကး အမိနး႔ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ ေနာကးတေန႔တျငး SSA-N/SSPP ေခါငး့ေဆာငး ဒုဗိုလးမႈ့ 
ၾကီ့စိုငး့လကလညး့ သမၼတထဵသုိ႔ ထိုသုိ႔ပငးထပးမဵ၊ေတာငး့ဆုိခဲံပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ႏိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးႏြငးံ ှ၅ 
ရကးေန႔တျငး ဟယးလီေကားပတာ ၃ စီ့၇ တုိကးေလယာဥး ဿ စီ့တုိ႔်ဖငးံ ေလေၾကာငး့မြတုိကးခုိကးေနသညးံတခ္ိနးတညး့၉ ဝမး 
ဟိုငး့သုိ႔ထုိ့စစးဆငးေနသညးံ ေ်မ်ပငးတပးမ္ာ့ကုိလညး့ စစးကူ်ဖညးံတငး့ခဲံသညး၈ ေလေၾကာငး့မြဗဵု့ၾကတုိဲကးခုိကးစစးဆငး 
ေရ့မ္ာ့စတငးခဲံေသာအခါ အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ေအာကးတုိဘာလ ဿ၆ ရကးကတညး့က SSA-N/SSPP စခနး့မ္ာ့အာ့ ဿ 
ရကးလြ္ငးတၾကိမးခနး႔တုိကးခုိကးေန်ခငး့်ဖစးပါသညးဟု ဒုဗိုလးမႈ့ၾကီ့စိုငး့လက ႏုိဝငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး စာနယးဇငး့သ 
မာ့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ှ၆ မြ ဿ၁ ရကးတျငး SSA-N/SSPP သညး ေန်ပညးေတားႏြငးံရနးကုနးတုိ႔သုိ႔ အ 
ဖျဲ႔အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ယာယီအပစးအခတးရပးစေဲရ့ကိစၥညြိႏႈိငး့ရနးအတျကး ေစလႊတးခဲံ်ပီ့ ထုိအခ္ိနးအေတာအတျငး့တျငး အစို့ 
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ရတပးမ္ာ့သညး ရနးလုိတုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ကုိ်ပနးလညးမစတငးမြီ ။တုိ႔၌တပးမ္ာ့အာ့ပိုမိုအာ့ေကာငး့ေအာငးလုပးရနး 
အတျကးသာ ထုိ့စစးရပးေပ့ရနးပနးၾကာ့ခ္ကးကုိ လကးခဵခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရနးလုိတုိကးခုိကးေနမႈမ္ာ့ 
အာ့ရပးဆုိငး့ရနး၇ တပးမ္ာ့ေနရာလရဲနး၇ IDP ဒုက၏သညးမ္ာ့ကုိ ပူ့ေပါငး့်ပီ့်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေပ့ရနးစသညးံအခ္ကး 
မ္ာ့အပါအဝငး  အခ္ကး ၃ ခ္ကးကုိ ႏြစးဘကးလုဵ့က သေဘာတူညီခဲံၾကေသားလညး့ ထုိအခ္ကးမ္ာ့ကုိ SSPP ေခါငး့ 
ေဆာငးမ္ာ့မြ အေခ္ာသပးၾကရမညး်ဖစးပါသညး၈  
 
ရြမး့်ပညးနယးမြစစးပျဲမ္ာ့အာ့ ေလ္ာံခ္သျာ့ရနးအတျကး ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့ စျဲေဆာငးေ်ပာဆုိရာတျငး ကူညီေပ့ရနး 
အတျကး ႏိုးငးငဵတကာအသုိငး့အဝိုငး့အာ့ ရြမး့ CSO မ္ာ့က အၾကိမးၾကိမးပနးၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး 
ရြမး့ CSO ဿ၄ ဖျဲ႔က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ေန်ပညးေတားတျငး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကးစိတးဆႏၵမရြိပါဟု  ေ်ပာ 
ၾကာ့လုိကး်ပီ့ အာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံေနာကးထပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့မလုပးမြီတျငး တပးမေတား၌ထုိ့စစးမ္ာ့ကုိ ရပးတနး႔ေပ့ရနးကိစၥ 
ကုိ ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးေပ့ပါရနး ႏုိငးငဵတကာအသုိငး့အဝိုငး့အာ့တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ ထုိေန႔တျငးပငး ရြမး့ CSO မ္ာ့၌ 
ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူက ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ခ္ငး့မုိငးရြိ US ေကာငးစစးဝနးေရာ၇ ်မနးမာေကာငးစစးဝနးေရာကပါ ။တုိ႔အုပးစုမ္ာ့ထဵမြ 
အိတးဖျငးံေပ့စာကုိ လကးခဵရနး်ငငး့ဆုိခဲံၾကပါသညးဟု စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ထုိစာထတဲျငး ရြမး့်ပညး 
နယး၉ တုိကးပျဲမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့ႏြငးံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈအကူအညီမ္ာ့အာ့ ေလ္ာံခ္်ဖတးေတာကး်ခငး့ 
မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ သူတုိ႔၌စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငး ရြမး့်ပညးနယးအ 
လယးပိုငး့မြ ဿ လနီ့ပါ့ၾကာ်ပီ်ဖစးေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့အေပ၍ အသဵမထျကးပဲ် ငိမးသကးေနသညးံအတျကး ႏုိငးငဵတကာအသုိငး့ 
အဝိုငး့အာ့ ထုိငး့ႏိုငးငဵ၇ဘနးေကာကးရြိ ရြမး့ CSO မ္ာ့က်ပငး့ထနးစျာရႈဵ႕ခ္လုိကးပါသညး၈  
 

ေအာကးတုိဘာလ ၃ ရကးေန႔ကတညး့က တပးမေတားႏြငးံ SSA-N တုိ႔အၾကာ့ တိုကးပျဲေပါငး့ ၅ွ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု 
ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ေက့္သီ့်မိဳ႕နယးမြ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့စိုငး့အျမးဆနးမိုငးက ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔ 
တျငးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ႏိုဝငးဘာလ ဿွ မြ ဿ၁ အထိတျငး ကရငးနီ/ကယာ့်ပညးနယး၇ လျ္ ဳိငးေကားႏြငးံ ဒ ီ
ေမာဆုိ့်မိဳ႕နယးမ္ာ့၇ ရနးကုနး၇ မႏၱေလ့တုိ႔၉ ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေပ၍ေပါကးလာေစခဲံသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ှ၁ မြ ှ၃ အတျငး့ တပးမေတားက ကခ္ငး်ပညးနယး၇မို့ညြငး့်မိဳ႕အနီ့မြ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
KIA အာ့ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတး်ခငး့၇ ဗဵု့ၾကဲ်ခငး့စသညးတုိ႔ကုိ ်ပငး့ထနးစျာလုပးေဆာငးခဲံကာ ထုိတုိကးပျဲမ္ာ့အာ့ 
KIA ေခါငး့ေဆာငးဦ့နလနးက သမိုငး့တေလြ္ာကး ဗမာစစးတပးႏြငးံ KIA အၾကာ့ အ်ပငး့ထနးဆုဵ့တုိကးပျဲမ္ာ့ဟု ေခ၍ဆုိခဲံ 
သညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ရထဲျတးက မို့ညြငး့်မိဳ႕နယးမြ KIA မ္ာ့အေပ၍ တပးမေတား၌ 
ထုိ့စစးမ္ာ့ကုိ ်ပညးသူမ္ာ့လုဵ်ခဵဳေရ့အတျကးအေရ့ၾကီ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးပါသညးဟု   အေၾကာငး့်ပခဲံကာ အစို့ရမြ။တုိ႔ 
အာ့အ်ပီ့သတးေခ္မႈနး့ရနးမရညးရျယးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
တပးမေတားက IDP ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကးအကူအညီမ္ာ့ကုိကနး႔သတး၇ IDP ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့အာ့အၾကိမးၾကိမးတုိကး 
ခုိကး၇ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ညြငးပ့နး့ႏြိပးစကး 
 
ရြမး့်ပညးနယးမြတပးမေတားထို့စစးမ္ာ့မြထျကးေ်ပ့လာခဲံရသညးံ  အရပးသာ့ ှွွွွ တုိ႔မြာ အစာ့အစာ်ပႆနာ၇ ်ပငး့ထနး 
ေသာေရာဂါမ္ာ့်ဖစးပျာ့မႈ၇ အမ္ာ့စုမြာစပါ့ႏြငးံအ်ခာ့သီ့ႏြဵမ္ာ့ကုိ ရိတးသိမး့ရမညးံအခ္ိနး်ဖစး၊ ေငျေၾက့ဆုဵ့ရႈဵ့ရ်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ရငးဆုိငးေနၾကရပါသညး၈ IDP မ္ာ့ခိုလဵႈေနေသာ ဒုက၏သညးစခနး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြတခုတျငး ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ႏြငး ံဿဿ 
ပတးဝနး့က္ငး၉ ဝမး့ေရာဂါ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ဒုက၏သညးစခနး့အာ့လုဵ့သုိ႔ လူသာ့ 
ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာအကူအညီမ္ာ့ေရာကးရြိႏိုငးမႈမြာ တပးမေတား၌လမး့ပိတးဆုိ႔ထာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဆုိ့ရျာ့စျာကနး႔သတး 
ခဵေနရဆဲ်ဖစးပါသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး စစးဆငးေရ့ကျပးကမဲႈဌာနခ္ဳပး (စကခ) ဿ ႏြငးံ ှ၄ တုိ႔မြ တပးမ္ာ့က 
ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇ဝမးေစာရျာမြ IDP မ္ာ့ခိုလႈဵေနသညးံ အထကးတနး့ေက္ာငး့ကုိ ငါ့နာရီၾကာမြ္ ၃ွ မမ 
ေမားတာမ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံၾက်ပီ့ ဝမးဟုိငး့ရျာဗဵု့ၾကခဲဵရ်ခငး့ေၾကာငးံ ထျကးေ်ပ့လာခဲံရသညးံသူ ဿွွွ တုိ႔အာ့ ထပးမဵ်ပီ့ေန 
ရာေရႊ႕ေစခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ဝမးေစာတျငးက္နးရြိေနသူမ္ာ့ကုိ တပးမေတားဟယးလီေကားပတာႏြငးံ 
တုိကးေလယာဥးမ္ာ့က တုိကးခိုကးခဲံၾကသညး၈ ထငးရြာ့ေသာအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ႏြငးံအကူအညီမရရြိ်ခငး့မ္ာ့က ရြမး့်ပညး 
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နယးတခုလုဵ့ရြိ အုိ့အိမးစျနး႔ချာရေသာသူမ္ာ့အာ့ အကူအညီမ္ာ့ေပ့ပို႔ပါရနးအတျကး ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး အစို့ရ 
အာ့ အာ့ခ္ငး့ပနးၾကာ့မႈ်ပဳလုပးလာေစရနး လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့ တျနး့အာ့ေပ့ခဲံသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလအတျငး့ အ်ခာ့အရပးသာ့မ္ာ့အာ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈ 
 
 ႏုိဝငးဘာ ၅ - ေရျ့ ေကာကးပျဲမ္ာ့အ်ပီ့ လျတးလပးစျာသျာ့လာချငးံႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ကျဲ်ပာ့စျာတပးမေတားမြစဥး့မ္ညး့ခ္ 

ထာ့ခ္ိနးတျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇မိုငး့ေနာငး်မိဳ႕နယးချဲအနီ့ ဟျနးခမး့ရျာစပါ့ခငး့မြ်ပနးလာစဥး၉ အသကး ၂၂ 
ႏြစးအရျယးအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့ႏြငးံ အသကး ှ၂ ႏြစးအရျယး ကေလ့တဦ့အာ့ အစို့ရစစးသာ့မ္ာ့က လညးပငး့ကုိေသနတး 
ႏြငးံပစးခဲံသညး၈  

 ႏုိဝငးဘာ ၆ - ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕နယး၇မိုငး့ေနာငး်မိဳ႕နယးချဲအနီ့၇ဝိုငး့ေဂါငးေက့္ရျာအုပးစုတျငး  ေစ့္မြ်ပနးလာေသာ 
အရပးသာ့ ဿ ဦ့အာ့ အစို့ရတပးစစးသာ့မ္ာ့က ေသနတး်ဖငးံခ္ိနး၊ ေငျ ၀ွွွွွွ က္ပးကုိ ဒါ့်ပတုိကးယူခဲံၾကသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှှ မြ ှ၂ - ရြမး့်ပညးနယး၇မနးတုဵ်မိဳ႕နယး၇ပနးကနးရျာတဝိုကးေဒသမ္ာ့မြ ရျာေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တုိ႔အာ့ အစို့ရ 
တပးမ္ာ့က မီ့တငးရႈိ႕ခဲံၾကသညး၈  

 ႏုိဝငးဘာ ှ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မို့ညြငး့မြ စစးတပးစို့မို့ထာ့သညးံေနရာမ္ာ့တျငး သူတို႔၌ႏျာ့မ္ာ့အာ့ဝငးေရာကးရြာေဖျ 
ခဲံေသာ ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့ကုိ အစို့ရတပးစစးသာ့မ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ခဲံၾက်ပီ့ မို့ညြငး့ရစဲခနး့စစးေၾကာေရ့အခနး့အတျငး့ 
တျငး လူမ္ာ့အာ့ရိုကးႏြကးေနသဵကုိ အ်ခာ့ရျာသာ့မ္ာ့က ၾကာ့ခဲံရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံံပါသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှ၅ - ရြမး့်ပညးနယး၇မိုငး့ရႈ့်မိဳ႕နယးမြဟိုငးဖဒုက၏သညးစခနး့ရြိ IDP ဒုက၏သညး ှ၂ွွ တုိ႔ထဵ မသျာ့ေရာကးႏိုငး 
ရနး ေရျ့ ေကာကးပျဲေန႔တညး့က အစို့ရတပးမ္ာ့ကလမး့ပိတးထာ့သညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈ 

 ႏိုဝငးဘာ ှ၆ - ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA ႏြငး ံဆကးသျယးသညးဟုယူဆသညးံအတျကး  အရပးသာ့ ဿ ဦ့ 
်ဖစးေသာ ကုိစိုငး့ရီလငး့ ဿ၀ ႏြစးႏြငးံ ကုိစိုငး့ေမာငးဆမး ၁၁ ႏြစးတုိ႔အာ့ ခလရ ၁၀၅ မြအစို့ရတပးသာ့မ္ာ့က ဖမး့ဆီ့ႏြိပး 
စကးခဲံသညး၈  

 ႏုိဝငးဘာ ဿဿ - ရြမး့်ပညးနယး၇မိုငး့ရႈ့်မိဳ႕နယး၇မိုငး့အကးရျာတျငး စပါ့ခငး့မြ်ပနးလာေသာရျာသာ့ ှ၄ ဦ့အာ့ အစုိ့ရတပး 
သာ့မ္ာ့က ေသနတး်ဖငးံပစးခဲံ ၾကသညး၈ ရျာသာ့မ္ာ့သညးမညးသညးံအရပးမြ်ဖစးသညးကုိ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔အထိ 
မသိရြိရေသ့ေပ၈  

 ႏိုဝငးဘာ ဿ၀ - IDP ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့သုိ႔ ထျကးမေ်ပ့လာႏုိငးခငးတျငး မိုငး့အကးရျာသာ့ကုိလနးဘီ့ ၀ဿ ႏြစးသညး 
အစို့ရတပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံထိပးတုိကးေတျ႔ခဲံရကာ သူ႔အာ့ၾကိဳ့မ္ာ့ႏြငးံတုပး၇ရိုကးႏြကး်ပီ့ ရြမး့်ပညးနယးတပးမေတား - ေ်မာကး 
ပိုငး့/ရြမး့်ပညးနယးတုိ့တကးေရ့ပါတီ SSA-N/SSPP ႏြငးံအဆကးအသျယးရြိသညးဟူ၊ စစးေၾကာေမ့်မနး့်ခငး့ကုိခဵခဲံရပါ 
သညး၈  

 

တုိငး့ရငး့သာ့လူနညးစုမြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညးတပးမေတား၌လိငးအၾကမး့ဖကးမႈ၇ စစးရာဇဝတးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ်ခိမး ့
ေ်ခာကး်ခငး မ့္ာ့ကုိအ်မတဲမး့ရငးဆုိငးေနရ 
 
ရြမး့်ပညးနယးမြ်မငးံတကးလာေနေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့အတျငး့ ရြမး့လူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ SHRF က ႏုိးဝငးဘာလထဲ 
တျငး အစို့ရတပးသာ့မ္ာ့မြအရပးသာ့အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ ဿ ခုကုိ အေထာကးအထာ့ရြာ 
ေဖျေဖားထုတးခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ခလရ ၆၆၃ မြ ဒုတပးၾကပးမငး့စို့ႏြငးံတပးသာ့ေနဝငး့တုိ႔သညး အသကး 
၁၂ ႏြစးရြိ အမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အာ့ မုိငး့်ပငး့်မိဳ႕နယးမြသူမ၌အိမးတျငး မုဒိမး့က္ငးံခဲံၾကကာ ထုိေနရာသုိ႔ေရာကးရြိလာေသာ 
သူမ၌အမ္ဳိ့သာ့ကုိလညး့ ရိုကးႏြကးခဲံၾကသညး၈ တပးရငး့မႈ့က ထုိလငးမယာ့ႏြငးံရျာလူၾကီ့မ္ာ့ကုိဆငးံေခ၍ကာ လငးမယာ့ 
ဿ ေယာကးအာ့ ေငျ ၂ သိနး့က္ပး (US ေဒ၍လာ ၀၅ွ) ႏြငး ံ ဝကး ဿ ေကာငးေပ့ပါမညးဟု ကမး့လြမး့ခဲံ်ပီ့ ဖမး့ဆီ့ထာ့ 
သညးဟု မညးသညံးအတညး်ပဳခ္ကးမ္ဳိ့မြ္မရြိေသ့ေသားလညး့ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကုိဖမး့ဆီ့ပါမညးဟု ကတိေပ့ခဲံသညး၈ ႏုိ 
ဝငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ေက့္သီ့်မိဳ႕အနီ့တျငး ေယာကး္ာ့အာ့တေဲအာကးတျငး ၾကိဳ့်ဖငးံခ္ညးေႏြာငးထာ့ 
်ပီ့ အသကး ၀ဿ ႏြစးအရျယး အမ္ဳိ့သမီ့ကုိ အစို့ရစစးသာ့ ှွ ဦ့က အုပးစု်ဖငံးမုဒိမး့က္ငးံခဲံၾကသညး၈ ထုိက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ 
သညး ရြမး့်ပညးနယးတျငး တပးမေတားမြက္ဴ့လျနးခဲံေသာ အေထာကးအထာ့ရြာေဖျထာ့သညးံ လိငးအၾကမး့ဖကးမႈ ၅ ခုမြ 
ေနာကးဆုဵ့အမႈမ္ာ့်ဖစးကာ ။တုိ႔သညး ဿွှဿ ခုအပစးအခတးရပးစေဲရ့သေဘာတူထာ့သညးံ ေဒသမ္ာ့အတျငး့ ဧ်ပီလ 
ကတညး့က်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး (အမြနးတကယးအေရအတျကးမြာယခုထကးပိုမ္ာ့ႏိုငးပါသညး၈)၈ SHRF ႏြငးံအ်ခာ့ 
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အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ရြမး့်ပညးနယးတျငးက္ဴ့လျနးခဲံေသာ လိငးအၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံစစးရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကုိ ႏိုငးငဵတ 
ကာမြ ရႈဵ႕ခ္ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆုိခဲံ်ပီ့ ထုိက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ကုိ အေရ့မယူပလဲစးလ္ဴရႈ႕ထာ့ဆဲ်ဖစးပါသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ဥေပဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကး Legal Aid Network ႏြငး ံကခ္ငးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႔ - 
ထုိငး့ႏုိငးငဵ Kachin Women Association of Thailand တုိ႔မြပူ့တျဲကာ ပမဏအစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ ေ်ဖရြငး့ 
ခ္ငး့မ်ပဳႏိုငးေသ့ေသာ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့မုဒိမး့က္ငးံခဲံသညးံအမႈမ္ာ့ကုိ အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့်ပီ့ ထုိအရာအာ့ 
လုဵ့သညး အလာ့တူအမႈမ္ာ့အာ့ တပးမေတားမြအာ့လုဵ့လႊမး့်ခဵဳ်ပီ့အေရ့မယူပထဲာ့ထာ့ေၾကာငး့ကုိ  ေဖားထုတး်ပသခဲံ 
သညး၈ အစီရငးခဵစာတျငး ဇနးနဝါရီလ ှ၆ ရကးေန႔က ရြမး့်ပညးနယး၇မူဆယး်မိဳ႕နယး၇ေကာငး့ခါ့ေက့္ရျာ၉ ကခ္ငးဆရာမ 
ေလ့ ဿ ဦ့်ဖစးေသာ အသကး ဿွ ႏြစးရြိမရမးလုရာ ႏြငး ံအသကး ဿှ ႏြစးရြိတနးေဘာချနး့နနးစငး တုိ႔အာ့ မုဒိမး့က္ငးံသတး 
်ဖတးခဲံမႈကုိ အေလ့ထာ့ေဖား်ပထာ့ကာ အစို့ရတပး ခမရ ၂ွ၀ မြ ဗိုလးမႈ့ေအာငး်ဖိဳ့်မငးံအာ့ ပဏာမသဵသယရြိသူအ်ဖစး 
သတးမြတးႏုိငးရနး အ်ခာ့သကးေသသာဓကမ္ာ့အၾကာ့ ရျာသာ့မ္ာ့ကုိသကးေသအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳထာ့သညး၈ DNA နမူနာ 
မ္ာ့အပါအဝငး အခငး့်ဖစးရာေနရာမြသကးေသမ္ာ့သညး ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ႏုိငးငဵေတားမြထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ 
တုိ႔်ဖစးခဲံကာ အစို့ရတပးမေတားသညး ရျာသာ့မ္ာ့အာ့ ထုိအမႈအတျကး အ်မတဲမး့အပစးတငးေ်ပာၾကာ့ေနခဲံသညး သုိ႔မ 
ဟုတး တပးမေတားတပးမ္ာ့အာ့ စျတးစျဲေ်ပာဆုိေန်ခငး့ကုိ ရပးတနး႔ရနးအတျကး ်ခိမး့ေ်ခာကးေနခဲံၾကသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး FIDH မြထုတး်ပနးေသာ “တဝကးဗလာ - ်မနးမာႏိုးငးငဵမြ 
ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ။တုိ႔၌လူ႔အချငးံအေရ့အေပ၍ကတိကဝတးမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာက အဓိကႏုိငးငဵေရ့ပါတီ ှ၆ 
ခုအနကးမြ တဝကးထကးနညး့ေသာပါတီမ္ာ့မြေ်ဖၾကာ့သူမ္ာ့သညးသာ  အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ အကာ 
အကျယးေပ့ရနး ဥပေဒကုိမိတးဆကးေပ့ရနးအာ့ ဦ့စာ့ေပ့ထာ့ၾကေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိေဖား်ပခဲံသညး၈ တုိးငး့ရငး့သာ့လူနညး့စု 
မ္ာ့အေပ၍ စစးတပးမြက္ဴ့လျနးေသာ မုဒိမး့မႈမ္ာ့အာ့စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးအတျကး လျတးေတားေကားမတီတခုဖျဲ႔စညး့ရနးကုိ 
အနညး့ငယးမြ္သာပို၊စိတးဝငးစာ့ေၾကာငး့ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြ်ပသခဲံကာ ၂ဿ%ခနး႔ကသာ ထုိစိတးကူ့ကုိေထာကးခဵခဲံၾက 
သညး၈  
 
ေန်ပညးေတားမြသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိတျနး့လြနးအာခဵႏိုငးရနးတုိငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကမဟာမိတး်ပနးဖျဲ႔ၾက၇ဗ္ဴဟာ်ပနးဆျဲ 
ၾက 
 
တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့အတျငး့ မညီမညႊတး်ဖစးေစလုိေသာ ေန်ပညးေတား၌ဆႏၵကုိ မညးသုိ႔အေကာငး့ဆုဵ့ေက္ားလႊာ့ 
မညးဆုိသညးံ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ရြာေဖျရနးႏြငးံ မဟာမိတးမ္ာ့အတျငး့်ပနးလညး စီစဥးသုဵ့သပးရနးအတျကး ရြမး့်ပညးနယး ဝ 
ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၇ ပနးဆနး့၉ တႏိုငးငဵလုဵ့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစေဲရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA တျငး ဖယးခ္နး 
ထာ့်ခငး့ခဵခဲံရေသာ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး EAO ှှ ဖျ႔တုိဲ႔သညး ႏုိဝငးဘာလ ှ ရကးးမြ ၀ ရကးအထိေတျ႔ဆုဵခဲံၾက 
သညး၈ တကးေရာကးလာသူမ္ာ့မြ ညီညႊတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ UNFC အာ့နညး့လာသညးကုိ 
သေဘာတူခဲံၾကကာ ရြမး့်ပညးနယးအေရြ႕ပိုငး့တျငးအေ်ခစိုကးသညးံ အၾကီ့ဆုဵ့တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးတပး ဿ ခု်ဖစး 
ေသာ ညီညႊတးေသာ ဝ ်ပညးနယးစစးတပး UWSA ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးစစးတပး NDAA တို႔ ပါဝငးသညးံ 
တပးေပါငး့စုအသစးကုိဖျဲ႔စညး့ရနးအတျကး အစီအစဥးမ္ာ့ကုိေရ့ဆျဲခဲံၾကသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးတပးမေတား-ေ်မာကးပိုငး့ 
(SSA-N) ေခါငး့ေဆာငးဗိုလးခ္ဳပးစဝးေဆထငးက တပးေပါငး့စုအသစးတျငး လကးနကးကုိငးေရာ၇ ႏိုငးငဵေရ့က႑မ္ာ့မြပါ ပါဝငး 
ႏုိငးပါလိမးံမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ တပးေပါငး့စုထိပးပိုငး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ပအုဝိး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ႏြငးံ 
ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့တုိ႔အာ့ အဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစးမြယာယီရပးဆုိငး့ရနး ဆုဵ့်ဖတးလုိကးၾကသညးံအခါ ႏိုဝငးဘလာ ှှ ႏြငးံ ှဿ 
တျငး UNFC ၌ ဂုဏးသတငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ မေက္နပးမႈမ္ာ့ေပ၍ေပါကးလာခဲံသညး၈ ထုိအဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ NCA တျငးလကးမြတး 
ေရ့ထုိ့ေသာေၾကာငးံ အဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစးမြရပးဆုိငး့်ခငး့်ဖစးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာခဲံသညး၈  
 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU (NCA ကုိလကးမြတးထို့ေသာအဖျဲ႔)မြ ထိပးတနး့သဘာရငးံေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးေသာ 
ေဒ့ဗစးသာကေပါႏြငးံ စီဖို့ရာစိနးတို႔လညး့ ထုိထိပးသီ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲကုိတကးေရာကးခဲံၾကသညး၈  သုိ႔ေသားလညး့ သူတုိ႔ သညး 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့အဖျဲ႔ KNDO (NCA ကုိလကးမြတးမထို့ေသာအဖျဲ႔)ကုိ ကုိယးစာ့်ပဳတကးေရာကးခဲံၾက 
်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ခနး့တျငး သာကေပါက အတုအေယာငး NCA ဟုေခ၍ဆုိ်ပီ့ ဆုိ့ရျာ့ေၾကာငး့ေ်ပာဆုိ 
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လုိကးကာ EU မြေငျေၾက့ေထာကးပဵံထာ့ေသာ ယူရို-်မနးမာရဵု့ Euro Burma Office ၌ လႊမး့မို့ခ္ယးလြယးေနမႈေၾကာငးံ 
တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့စညး့လုဵ့ညီညႊတးမႈကုိ်ပိဳကျဲေစ်ပီ့ UNFC ကုိလညး့ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညးဟု ေန်ပညးေတား၌ ရနးလုိမႈႏြငးံလြညးံ 
ဖ္ာ့မႈမ္ာ့ကုိ တျနး့လြနးႏုိငးရနးလုိအပးခ္ကးကုိ အေလ့ထာ့ရငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ထုိထိပးသီ့အစညး့အေဝ့က အခ္ကး ၄ ခ္ကးပါေၾက်ငာခ္ကးကုိထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ လျတးလပးေသာ 
ေရျ့ ေကာကးပျဲ် ဖစးေစရနး ေတာငး့ဆုိလုိကးကာ ပဋိပက၏မ္ာ့ကုိရပးတနး႔်ပီ့ အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ကုိ ်ပဳစုပ္ဳိ့ 
ေထာငးေပ့ပါရနး တပးမေတားအာ့တုိကးတျနး့လိုကး်ပီ့ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတညးေထာငးရနးႏြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိဦ့ 
တညး်ပီ့လုပးေဆာငးေပ့ပါရနး ဿွှ၃ အစို့ရအာ့ပနးၾကာ့လုိကးကာ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒကုိ်ပငးဆငးေပ့ပါရနးလညး့ ႏုိငး 
ငဵေရ့လုပးေဆာငးေနသူမ္ာ့ကုိ ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈ အစညး့အေဝ့အ်ပီ့်ပဳလုပးေသာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတျငး 
UWSA ဒုဥက၎ဌဦ့ေရြာကးမငး့လ္နးက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD တုိ႔်ဖငးံအလုပးတျဲလုပး 
ရနးဆႏၵရြိေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့လုိကးကာ ဝ ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသသုိ႔ လာေရာကးလညးပတးပါရနးလညး့ ဖိတးေခ၍ 
လုိကးသညး၈ ပဋိပက၏မ္ာ့သညး တရုတးစီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံအ်ခာ့နယးစပးေရ့ရာကိစၥမ္ာ့အေပ၍တျငး အႏၱာရာယးရြိစျာ သကး 
ေရာကးေစႏုိငးသညးံအတျကး ထုိ့စစးမ္ာ့ရပးတနး႔ေစရနး ေန်ပညးေတား (အစို့ရ) အေပ၍လႊမး့မို့ႏိုငးသညးံ တရုတး၌အကူအ 
အညီရရနး လုပးေဆာငးပါရနးလညး့ သူကအစညး့အေဝ့တျငး တကးေရာကးလာသူမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 

ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔ NLD ၌ ေတာငး်ပိဳကမး့်ပိဳအႏိုငးရရြိခဲံ်ပီ့ကတညး့က NCA အာ့ လကးမြတးထုိ့ထာ့ေသာအဖျဲ႔ေရာ 
လကးမြတးမထုိ့ထာ့ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ EAO မ္ာ့က ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး 
မ္ာ့ကုိ ဦ့ေဆာငးသျာ့ႏုိငးမညးံ ပါတီ၌အရညးအခ္ငး့ကုိ ။တုိ႔ယုဵၾကညးပါေၾကာငး့ အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ ႏိုဝငး 
ဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး NLD ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး KNU၇ ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့တပးဦ့၇ ပအို႔အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔၇ 
်မနးမာႏုိငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဒီမုိကရကးတစးတပးဦ့၇ ရခုိငးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတီတို႔မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ရနး 
ကုနးတျျငးေတျ႔ဆုဵခဲံကာ ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲအတျကး အခ္ိနးဇယာ့မူေဘာငးမ္ာ့အပါအဝငး NCA ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ NLD မြ 
ဆကးလကးလုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
NCA အလျနးပဵုမြနးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲကုိဒီမုိကေရစီနညး့မက္ပဆဲကးလကးလုပးေဆာငး 
 
်ပညးေထာငးစုၾကံဵခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ၌ အုပးခ္ုပးမႈသကးတမး့ ကုနးလျနးေတာံမညးကုိ ရငးဆိုငးရငး့ အစို့ရ၌အ 
ပစးအခတးရပးစေဲရ့ဦ့ေဆာငးညြိႏႈိငး့သူဦ့ေအာငးမငး့က ႏိုဝငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ်ပညးထာငးစု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ 
ပူ့တျဲေကားမတီ UPDJC တျငး USDP ၌ပါဝငးမႈကုိ ေသခ္ာခိုငးမာေစရနးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈ UPDJC တျငးပါဝငးရနးအတျကး 
။တုိ႔အၾကာ့မြ အဖျဲ႔ဝငး ှ၃ ဦ့ေရျ့ ခ္ယးရနး ေမြ္ားလငးံခ္ကး်ဖငးံ ႏိုးငးငဵေရ့ပါတီ ၅၃ ခုမြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး ႏိုဝငးဘာ 
လ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးသုိ႔ေရာကးရြိလာခဲံၾကသညး၈ (ပါတီကိုယးစာ့လြယး ှ၃ ဦ့မြာ အစို့ရကုိယးစာ့လြယး ှ၃ ဦ့၇ 
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးမ္ာ့ဘကးမြကုိယးစာ့လြယး  ှ၃ ဦ့တုိ႔ႏြငးံအတူတူ်ဖစးပါသညး၈) ထုိေကားမတီဝငး ၁၅ ဦ့တုိ႔ 
သညး NCA ႏြငးံသကးဆုိငးသူမ္ာ့အၾကာ့ ႏုိးငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲအတျကး မူေဘာငးကုိေရ့ဆျဲၾကမညး်ဖစး်ပီ့ NCA အရဆုိလြ္ငး 
ထုိေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမြာ ဇနးနဝါရီလဒုတိယပတးတျငးစတငးရမညး်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံအေပါငး့အပါမ္ာ့ 
က ရြမး့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး၇ ရခိုငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ၇ ဖကးဒရယးဒီမုိကရကးတစးမဟာမိတး၇ တုိငး့ရငး့သာ့ 
ညီေနာငးမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး၇ ညီညႊတးေသာတုိငး့ရငး့သာ့မဟာမိတးမ္ာ့ တုိ႔မြတေနရာစီသာရရြိစဥးတျငး NLD ႏြငးံ USDP တုိ႔ 
အာ့ ှ၃ ေနရာမြ ဿ ေနရာစီကုိ တဘကးသတးေပ့ခဲံသညး၈ ဿ ေနရာအနကးမြ တေနရာကုိသူယူမညး်ဖစးေသာေၾကာငးံဟု 
USDP အာ့ ဿ ေနရာေပ့ရ်ခငး့ကုိ ဦ့ေအာငးမငး့က အေၾကာငး့်ပခဲံသညး၈ ဒီမုိကေရစီနညး့မက္ေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ 
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမြ တုိငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့ကုိ ဖယးခ္နးထာ့ခဲံ်ခငး့မ္ာ့တုိ႔ကုိ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးသညးံအေန 
ႏြငး ံအဖျဲ႔ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့သညးေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမြ ်ပနးထျကးသျာ့ခဲံၾကသညး၈ ်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာမြအၾကဵေပ့ ဦ့ေအာငး 
ႏိုငးဦ့က UPDJC အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ကုိ ဇနးနဝါရီလတျငး်ပနးလညး၊သုဵ့သပးမႈ်ပဳလုပးသျာ့ႏုိငးပါသညးဟု  ေ်ပာၾကာ့ေၾကာငး့ 
သတငး့ရရြိခဲံသညး၈  
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ႏိုဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး UPDJC သညး ပထမအၾကိမးအေန်ဖငးံ ရနးကုနးတျငးေတျ႔ဆုဵခဲံပါသညး၈ ထုိအစညး့အေဝ့တျငး 
ဦ့ေအာငးမငး့က မူလကေလံလာသူအေန်ဖငးံသာချငးံ်ပဳခဲံသညးံ အစို့ရေပ၍လစ၌ီအေရႊ႕ကုိေဖား်ပလုိကး်ပီ့ အစို့ရသညး 
ႏုိငးငဵေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲတျငး လကးမြတးမထုိ့ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့ပါဝငး်ခငး့ကုိ ပိတးပငးမညးမဟုတးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
ႏိုဝငးဘာလ ှ၄ ႏြငးံ ှ၅ တျငး အပစးအခတးရပးစမဲႈအေကာငးအထညးေဖားမႈေစာငးံၾကညံးေရ့ပူ့တျဲေကားမတီ  JCMC ၌အဖျဲ႔ 
ဝငး်ဖစးမႈႏြငးံလမး့ညႊနးမ္ာ့ကုိ ေန်ပညးေတားတျငး်ပဳလုပးသညးံ ဒုတိယအၾကိမးေ်မာကး ပူ့တျဲအေကာငးအထညးေဖားမႈညြိ 
ႏႈိငး့ေရ့အစညး့အေဝ့ JICM တျငး ေနာကးဆုဵ့အေခ္ာသပးခဲံၾကသညး၈ JCMC သညးအစို့ရမြ ှွ ဦ့၇ တုိငး့ရငး့သာ့လကး 
နကးကုိငးမ္ာ့ဘကးမြ ှွ ဦ့၇ ဿ ဘကးလုဵ့မြေရျ့ ခ္ယးထာ့ေသာ အရပးသာ့ေခါငး့ေဆာငး ၃ ဦ့ စုစုေပါငး့ ဿ၃ ဦ့ပါဝငးေသာ 
အလုပးအဖျဲ႔်ဖစးပါသညး၈ စစးဘကးဆုိငးရာစညး့မ္ဥး့ႏြငးံက္ငးံဝတးမ္ာ့ကုိ တပးမေတားေရာ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးမ္ာ့ 
ဘကးကပါ ေလ့စာ့လုိကးနာရနးလညး့ JICM ကသေဘာတူခဲံၾကသညး၈ JCMC ဥက၎ဌ်ဖစးေသာ တပးမေတားဘကးမြဒုတိ 
ယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ရာ်ပညးံႏြငးံ ဒုဥက၎ဌ်ဖစးေသာ KNU မြ ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ေစာအိုငးဇကးပိုတုိ႔သညး  NCA လကးမြတးထို့ၾကသညးံ 
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌စို့မို့ေဒသမ္ာ့်ဖစးသညးံ  ခ္ငး့၇ ကရငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ်ပညးနယးအဆငးံ 
JCMC မ္ာ့ကုိ ဖျဲ႔စညး့ၾကမညး်ဖစးပါသညး၈  
 
ဖာ့ကနး႔မြေ်မ်ပိဳမႈကလူရာဂဏနး့ကုိေသေစခဲံ၇ သထၱဳတျငး့လုပးငနး့တျငးလုဵ်ခဵဳေရ့စဵႏႈနး့မရြိမႈကုိ်ပသလိုကး်ခငး့်ဖစး  
 
ႏိုဝငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး အနီ့အနာ့ရြိေက္ာကးစိမး့တျငး့မ္ာ့မြ ေ်မစာမ္ာ့စျနး႔ပစးသညးံအပဵုၾကီ့ ်ပိဳက္ခဲံ်ပီ့ ကခ္ငး်ပညး 
နယး၇ ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးမြ အလုပးသမာ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေနရာကုိ ဖဵု့လႊမး့သျာ့ခဲံသညး၈ အသကးရြငးက္နးခဲံသူမ္ာ့ကုိရြာေဖျမႈ 
်ပီ့ဆုဵ့ခ္ိနး ႏိုဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး အနညး့ဆုဵ့လူ ှှ၀ ဦ့ေသဆုဵ့်ပီ့ လူ ှွွ ေက္ားေပ္ာကးဆုဵ့ေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ 
သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ေ်မ်ပိဳမႈေၾကာငးံေသဆုဵ့သျာ့သူမ္ာ့သညး မိုငး့တျငး့မြစျနး႔ပစးေသာေ်မစာပဵုၾကီ့မ္ာ့၌ကပးလ္ကး၉ 
တမဲ္ာ့ထုိ့ကာေနထိုငးၾကသူမ္ာ့်ဖစးကာ ကပးက္နးခဲံေသာေက္ာကးစိမး့အပိုးငး့အစေလ့မ္ာ့ကုိရြာေဖျကာ  အသကးေမျ့  
ဝမး့ေက္ာငး့ေနၾကရသူမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ေ်မ်ပိဳက္ေသာေ်မစာပဵုေနရာမြာ တစးသုဵ့လုဵ့ေက္ာကးစိမး့ကုမၼဏီ Triple One 
Jade မြ လုပးကုိငးေသာေနရာ်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ အ်ခာ့မိုငး့တျငး့ကုမၼဏီမ္ာ့ကလညး့ ေ်မစာမ္ာ့စျနး႔ပစးရနးထုိ 
ေနရာကုိပငးအသုဵ့်ပဳၾကပါသညး၈ တစးသုဵ့လုဵ့က ထုိကိစၥကုိတာဝနးယူရနး ်ငငး့ဆုိခဲံ်ပီ့ မခိုငးမာေသာေ်မစာပဵုအနာ့မြေ်မ 
တျငး က္ဴ့ေက္ားေနထုိငးသညးံအတျကး ထုိအလုပးသမာ့မ္ာ့ကုိပငး အပစးတငးေ်ပာဆုိလုိကးပါသညး၈  
 
ထုိ်ဖစးရပးသညး အေသအေပ္ာကးအမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးေသားလညး့ ဖာ့ကနး႔ေဒသမြ မုိငး့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးေနေသာ ေ်မ 
်ပိဳမႈမြာ ထုိတခုတညး့်ဖစးခဲံသညးမဟုတးေပ၈ တစးသုဵ့လုဵ့ ကုမၼဏီ၌နယးေ်မမနးေနဂ္ာမြ လျနးခဲံသညးံ ၂ ႏြစးက ။တုိ႔လုပး 
ကျကးထဲမြအ်ခာ့ေနရာတျငး အလာ့တူေ်မ်ပိဳမႈတခု်ဖစးပျာ့ခဲံ်ပီ့ အလုပးသမာ့ ၂ွ/၃ွ ခနး႔ေသဆုဵ့ခဲံဘူ့ပါသညးဟု မီဒီယာ 
မ္ာ့အာ့ ဝနးခဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစးတခုထတဲျငးပငး ဖာ့ကနး႔၉အလာ့တူေ်မ်ပိဳမႈ ၁ ၾကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံကာ အနညး့ 
ဆုဵ့လူတဒါဇငးခနး႔ေသဆုဵ့ခဲံဘူ့သညးဟု ေဒသခဵမ္ာ့ကေ်ပာ်ပၾကသညး၈  
 

ႏိုဝငးဘာလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး အမ္ုိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ေခါငး့ေဆာငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက သမၼတရဵု့ 
ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ ဦ့ရထဲျတး၌စို့ရိမးပူပနးသညးဆုိ်ခငး့အေပ၍ထပးဆငးံ်ပီ့ ထုိ်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့ သထၱဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ 
တျငး လုဵ်ခဵဳေရ့ဆုိငးရာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့မရြိ်ခငး့ဆိုသညးံရႈ႕ေထာငးံမြ ပစးတငးေ်ပာဆုိလုိကးသညး၈ သထၱဳတျငး့ဌာနညႊနးၾကာ့ေရ့ 
မႈ့ဗုိလးခ္ဳပးၾကီ့ဝငး့ထိနးက လုဵ်ခဵဳေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့တုိ့တကးလာေစရနးလုိအပးခ္ကးရြိသညးဟူေသာအခ္ကးကုိ  ်ငငး့ဆုိခဲံသညး 
ဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈ ႏုိဝငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး NLD ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငးႏြငးံေ်ပာေရ့ဆုိချငးံ 
ရြိသူ်ဖစးသညးံ ဦ့ဥာဏးဝငး့က ။တုိ႔ပါတီမြမိုငး့တျငး့မ္ာ့ရြိလကးရြိစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ်ပနးလညးသုဵ့သပးသျာ့မညး်ဖစးသညးဟု  
ေ်ပာဆုိေၾကာငး့ မီဒီယာမ္ာ့ကသတငး့ေဖား်ပခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ညီညႊတးေရ့ႏြငးံဒီမုိကေရစီ 
ပါတီေခါငး့ေဆာငး လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးဦ့ခကးထိနးနနးက ေနာကးထပးေ်မ်ပိဳမႈမ္ာ့မ်ဖစးေပ၍ေစရနးအတျကး ပိုမိုတုိ့ 
တကးေသာ လုဵ်ခဵဳေရ့ဆိုငးရာဥပေဒ်ပဌာနး့မႈမ္ာ့ရြိလာေစရနးလုိအပးခ္ကးကုိေဆျ့ ေႏျ့ ပါရနး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကုိယး 
စာ့လြယးမ္ာ့အာ့ ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈  
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လနးဒနးအေ်ခစိုကး တာဝနးယူမႈ၇တာဝနးခဵမႈဆိုငးရာ အဖျဲ႔်ဖစးသညးံ “ကမၻာံသကးေသ” Global Witness အဖျဲ႔မြ ်ပီ့ခဲံသညးံ 
လကထုတး်ပနးခဲံေသာ အစီရငးခဵစာတျငး ကမၻာံေက္ာကးစိမး့မ္ာ့၌ ၆ွ% မြာ ဖာ့ကနး႔မြထုတးလုပး်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ ထုိ 
ေဒသညး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အဆငး့ရဆုဵဲ့ေဒသမ္ာ့ထမဲြ တခု်ဖစးေနဆဲ်ဖစးပါသညးဟု ေဖား်ပခဲံသညး၈ ကမၻာံသကးေသ Global 
Witness အဖျဲ႔မြဒါရိုကးတာ မိုကးေဒဗစး Mike Davis က ၾကီ့မာ့ေသာခရိုနီပိုငးေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့၇ စစးတပးေရေပ၍ဆီမ္ာ့၇ 
ႏြငးဘိံနး့ဘုရငးမ္ာ့သညး ။တို႔ကုိယးတိုငးမြာမူ ထုိေက္ာကးစိမး့ကုနးသျယးမႈမြအက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ရရြိေနေသားလညး့ ထုိ 
ေဒသကုိ “အလုဵ့စဵုပ္ကးသုနး့ေသာအလဟသေ်မ” အ်ဖစးသုိ႔ေ်ပာငး့လဲ်ပီ့ ဘဝမ္ာ့စျာကုိရငး့ႏြြီ့ေပ့ဆပးေနရေစကာ 
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးကုိလညး့ဖ္ကးဆီ့ေနပါသညးဟု ႏုိဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး သတငး့မီဒီယာမ္ာ့သုိ႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
သညး၈  
 
လူ႔အချငးံအေရ  ့

 
အစာငတးခဵဆႏၵ်ပေသာလကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ေဆ့ရဵုသုိ႔ပို႔၇ ေနာကးထပးဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပး 
 
ႏိုဝငးဘာလတျငး ေရျ့ ေကာကးပျဲေပ၍သုိ႔အာရဵုစိုကးမႈမ္ာ့ေနစဥး၉ ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့မြာ အထိနး့သိမး့ခဵ 
ေနရဆပဲငး်ဖစးကာ ပခဲူ့တုိငး့၇ လကးပဵတနး့မြပညာေရ့သပိတးအတျငး့ ပါဝငးခဲံမႈအတျကး ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့ႏြငးံတရာ့စျဲဆုိ 
ခဵေနၾကရသညး၈ အဓိကအာ့်ဖငးံ ပခဲူ့တုိ ငး့၇ သာယာဝတီအက္ဥး့ေထာငးမြ်ဖစးေသာ ေက္ာငး့သာ့ ှ၂ ဦ့ခနး႔အထိတုိ႔ 
သညး အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးခဲံၾကကာ ထုိဆႏၵ်ပမႈသညး ်မနးမာႏုိငးငဵအက္ဥး့ေထာငး မ္ာ့ထတဲျငး ႏိုးငးငဵေရ့အက္ဥး့ 
သာ့မ္ာ့အာ့ဆကးလကးဖမး့ဆီ့ထာ့မႈကုိ ကနး႔ကျကးသညးံအေနႏြငးံ ေအာကးတုိဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး စတငးခဲံ်ခငး့် ဖစး 
ပါသညး၈ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးခဲံသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေနာကးပိုငး့တျငး တဦ့တညး့သီ့်ခာ့ချဲ၊ ခ္ဳပးေႏြာငး 
ထာ့ခဲံကာ ။တုိ႔အာ့ေထာငးဝနးထမး့မ္ာ့မြ ေရေပ့မႈကုိကနး႔သတးထာ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ချငးံမ်ပဳ်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံၾက 
သညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာလတျငး ေ က္ာငး့သာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကိုေဆ့ရဵုတငးခဲံရ်ပီ့ ဆႏၵ်ပမႈ၌ရလဒး 
အ်ဖစး ဆုိ့ရျာ့ေသာက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ခဵစာ့ခဲံၾကရသညး၈  
 
 ႏိုဝငးဘာ ၀ - ေထာငးဝနးထမး့မ္ာ့က ေရမေပ့ပဲ် ဖတးထာ့ခဲံ၊ သတိေမံလကဲ္သျာ့်ပီ့ေနာကးတျငး ေက္ာငး့သာ့တကး 

ၾကျလႈပးရြာ့သူကုိမ္ဳိ့ထကးပိုငးအာ့ ေဆ့ရဵုသုိ႔ပို ႔ကာ သူ၌အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈကုိ အတငး့အၾကပးရပးခိုငး့ခဲံသညးဟု သ 
တငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှှ - အစာငတးခဵဆႏၵ်ပသညးံေန႔ ၆ ရကးေ်မာကးအ်ပီ့တျငး ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ကုိ်ဖိဳ့ဓနအာ့ 
ရနးကုနးအေထျေထျေဆ့ရဵုၾကီ့သုိ႔တငးပို႔ရသညး၈ အထိနး့သိမး့ခဵေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ကုိသနး့ ထုိကး၇ကုိမာေနားႏြငးံ 
ကုိေက္ားစျာလငး့တုိ႔သညးလညး့ ေသျ့ မ္ာ့အနးခဲံၾက်ပီ့ေနာကး သူတုိ႔၌အစာငတးခဵဆႏၵ်ပ်ခငး့ကုိ အဆုဵ့သတးခဲံၾကသညး 
ဟု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍ခဲံသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာလ ှဿ - က္နး့မာေရ့အေ်ခအေနဆုိ့ရျာ့လာ်ပီ့ေနာကး အစာငတးခဵဆႏၵ်ပေသာေက္ာငး့သာ့်ဖစးသညးံ ကုိမ္ဳိ့  
်မတးစဵႏြငးံ ဗမာႏုိငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (ဗကသ) ေခါငး့ေဆာငးကုိေအာငးမႈိငး့ဆနး့တုိ႔အာ့။ 
တုိ႔၌ဆႏၵမပါပ ဲရနးကုနးေဆ့ရဵုၾကီ့သုိ႔အတငး့အၾကပးပို႔ေဆာငးခဲံၾကေသားလညး့ ေ ဆ့ကုသမႈခဵယူရနး်ငငး့ဆနးခဲံၾကသညး 
ဟု သတငး့မ္ာရရြိခဲံသညး၈ ေစာေစာပိုငး့က ေထာငးဝနးထမး့မ္ာ့က ေရေပ့ ရနး်ငငး့ဆနးခဲံ်ပီ့ေနာကးတျငး ကုိမ္ဳိ့်မတးစဵမြာ 
ေထာငးေဆ့ရဵုတျငး ေဆ့ကုသမႈခဵယူခဲံရေသ့သညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှ၃ - မႏၱေလ့တုိငး့၇်မငး့်ခဵအက္ဥး့ေထာငးတျငး ေထာငးဝနးထမး့မ္ာ့မြေရမေပ့ပရဲိုကးႏြကးခဲံ်ပီ့ေနာကး သူတုိ႔၌ 
အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈအာ့ အတငး့အၾကပးရပးခုိငး့သ်ဖငးံ အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့ႏြစးဦ့ႏြငးံလလဲြယးခဲံရေၾကာငး့ ကုိစညးသူ 
်မတးႏြငးံကုိစို့လႈိငးတုိ႔က သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

 ႏိုဝငးဘာ ှ၄ - ဿ၃ ၾကိမးေ်မာကးၾကာ့နာမႈအတျကး သာယာဝတီ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့သုိ႔ရဵု့ထျကးလာ်ပီ့ေနာကး ေက္ာငး့ 
သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူကုိေအာငး်မငးံဟနး၇ ကုိစို့မို့ႏုိငး၇ကုိသိနး့ ႏြငးံကုိရထဲျတးလျငးတုိ႔အာ့ သူတုိ႔၌အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈ 
ႏြငးံပတးသကးေသာ ေဆ့ဘကးဆုိငးရာ်ပႆနာမ္ာ့ေၾကာငးံ ရနးကုနးအေထျေထျေဆ့ရဵုၾကီ့သုိ႔ တငးပို႔ခဲံသညး၈  
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အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ႏြငးံေရႊဝါေရာငးသဵဃာေတားမ္ာ့ကျနးယကးတုိ႔က ႏိုဝငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈမြအဆုဵ့သတးေပ့ပါရနး ေအာငး်မငးစျာေဖ္ာငး့ဖ္ႏုိငးခဲံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ သူ 
တို႔က ေနာကးပိုငး့တျငးလုိအပးပါက သူတုိ႔၌ဆႏၵ်ပမႈအာ့်ပနးလညးစတငးသျာ့မညးဟု ကတိ်ပဳခဲံၾကသညး၈  
 
တဘကးတျငး ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတိုငး့၇အငး့စိနး်မိဳ႕နယးမြရမဲ္ာ့က မတးလ်ဖိဳချဲမ ႈအ်ပီ့ကတညး့က ေရြာငး 
တိမး့ေနရေသာ လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ကုိလငး့ထကးႏုိငးအာ့ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈ ထုိဖမး့ 
ဆီ့မႈသညး သူ၌လုပးေဖားကုိငးဘကး၇ေရြာငးတိမး့ေနရသညးံ ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ကုိေက္ားကုိကုိအာ့ 
ေအာကးတုိဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ပီ့ေနာကး တျငး်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၂ ခုေအာကးတုိဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ 
တျငးၾကညံးပါ၈] 
 
ႏိုးငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးေရ့သညး ပါတီ၌ပထမဦ့စာ့ေပ့အ်ဖစးအစို့ရထတဲျငးရြိေနမညး်ဖစးပါသညးဟု ႏို  
ဝငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး NLD ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူကမီဒီယာမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
UN လူ႔အချငးံအေရ့အစညး့အေဝ့တျငး်မနးမာႏိုငးငဵက “ရိုုုဟငးဂ္ာ” ကိစၥကုိကနး႔ကျကးပယးခ္ဆ ဲ
 
ႏိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး ဆျစးဇာလနးႏိုငးငဵ၇ဂ္ီနီဗာ်မိဳ႕၇ UN လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဒုတိယအၾကိမး 
ေ်မာကး အလြညးံက္လႊမး့်ခဵဳသုဵ့သပးမႈ UPR ကုိ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ေရြ႕ေနခ္ဳပးဦ့ထျနး့ရြငး ဦ့ေဆာငးေသာ သမၼတဦ့သိနး့စိနး 
အစို့ရအာ့ကုိယးစာ့်ပဳသညးံအဖျဲ႔က အၾကဵ်ပဳခ္ကး ဿ၅ှ ခ္ကးရရြိခဲံကာ၇ ှဿ၁ ခု (၁၁%) ကုိလကးခဵခဲံ်ပီ့၇ ၃၆ ခု (ဿ၂%) 
ကုိပယးခ္ခဲံ၊ ၅၅ ခု (၀ှ%) ကုိ အနာဂတးတျငးစဥး့စာ့ရနးအတျကး ခ္နးထာ့ခဲံသညး၈  
 
်မနးမာႏုိငးငဵမြလကးခဵခဲံေသာခုိငးမာသညးံအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈ 
 
 စီ့ပျာ့ေရ့၇လူမႈေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာကျနးဗနးရြငး့ကုိ အတညး်ပဳခုိငးမာေအာငး်ပဳလုပးရနး၇ ႏြိပးစကးညြငး့ 

ပနး့်ခငး့ဆုိငးရာကျနးဗနးရြငး့ကုိလကးမြတးေရ့ထုိ့ရနးႏြငးံ ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့မြကေလ့မ္ာ့၌ ကေလ့အချငးံအေရ့ 
ဆိုငးရာကျနးဗနးရြငး့အတျကး ေရျ့ ခ္ယးႏုိငးေသာသေဘာတူစာခ္ဳပးကုိ အတညး်ပဳခိုငးမာေအာငးလုပးေဆာငးရနး  

 အစို့ရဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့တျငးပါဝငးႏုိငးမႈအပါအဝငး တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌အချငးံအေရ့အာ့ ေသခ္ာစျာကာကျယးေပ့ႏိုငး 
မညးံ ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့ေပ့ရနး 

 မၾကာေသ့ခငးကလကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံေသာ တႏိုငးငဵလုဵ့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပး စေဲရ့သေဘာတူညီခ္ကးတျငး ပါဝငးလကး 
မြတးထုိ့ခဲံသညးံ အဓိကတုိငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔ ၅ ခုတျငးမပါဝငးသညးံ အ်ခာ့က္နးရြိေနေသာလကးနကးကုိငးအုပးစုမ္ာ့အာ့ 
အာ့လုဵ့ပါဝငးေသာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအတျငး့သုိ႔ ဆျဲေခ၍ႏိုငးရနးႏြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌ 
ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာကုိယးစာ့်ပဳမႈကုိ ေသခ္ာေစရနးအတျကး လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိလုပးကုိငးရနး  

 ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့အေပ၍တျငး အထူ့သဵတမနးႏြငးံေသေသခ္ာခ္ာ ဆကးလကးပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးရနး 

 ႏြိပးစကးညြငး့ပနး့သညး၇ ဆို့ဆုိ့ရျာ့ရျာ့ဆကးဆဵသညးဟု စျတးစျဲခဵရေသာရမဲ္ာ့ႏြငးံစစးဘကး အရာရြိမ္ာ့အာ့ ရာဇဝတးမႈ 
ဆုိငးရာတရာ့မြ္တမႈစနစးမြတဆငးံ ေသေသခ္ာခ္ာအေရ့ယူမႈမ္ာ်ပဳလုပးရနး  

 
သုိ႔ေသားလညး့ လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငးံကုိ အာမခဵႏိုငးရနးအတျကး မီဒီယာဥပေဒအသစးႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ 
်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒမ္ာ့အာ့်ပငးဆငးရနး၇ ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပး ထာ့ေသာ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယး 
ေစာငးံေရြာကးေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငးရနး သုိ႔မဟုတး ပယးဖ္ကးရနး၇ ရႏဲြငးံစစးသာ့မ္ာ့မြ က္ဴ့လျနးေသာ အိမးတျငး့ႏြငးံလိငး 
ပိုငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကုိ တုိကးဖ္ကးရနးႏြငးံ မ်ဖစးပျာ့ေစရနးကာကျယးေပ့ရနး စသညးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ အစို့ရမြ 
်ငငး့ပယးခဲံသညး၈ “ရိုဟငးဂ္ာ” ဆုိေသာစကာ့လုဵ့ကုိ အသုဵ့်ပဳေသာ သုိ႔မဟုတး ရခုိုငး်ပညးနယးမြအေ်ခအေနမ္ာ့ကုိညႊနး့ 
ဆုိေသာ အၾကဵ်ပဳခ္ကးအာ့လုဵ့ကုိ အစို့ရမြပယးခ္ခဲံပါသညး၈  
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ႏိုဝငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး UN အေထျေထျညီလာခဵ၌ တတိယေကားမတီက ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံပတးသကးေသာ ဆုဵ့်ဖတး 
ခ္ကးမူၾကမး့ကုိ အာ့လုဵ့သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ အတညး်ပဳခဲံသညး၈ ထုိမူၾကမး့က “်ငိမး့ခ္မး့၊်ပိဳငးဆိုငးမႈရြိေသာ” ေရျ့  
ေကာကးပျဲမ္ာ့က္ငး့ပႏုိငးခဲံ်ခငး့ကုိ ၾကိဳဆုိလိုကးကာ အာဏာမလႊေဲ်ပာငး့မြီတျငး အာ့လုဵ့ပါဝငးေသာေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ် ပဳလုပးပါရနး 
တိုကးတျနး့လုိကး်ပီ့ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌အေ်ခအေန၇ ေရျ့ ေကာ ကးပျဲမတိုငးခငးတျငး မေဲပ့ချငးံပိတးပငး်ခငး့ႏြငးံ အရညးအခ္ငး့ 
မ်ပညံးမြီဟုပယးဖ္ကးခဲံ်ခငး့မ္ာ့အတျကး အလျနးစို့ရိမးပူပနး်ဖစးရမႈတုိ႔ကုိလညး့ မြတးခ္ကး်ပဳေဖား်ပထာ့သညး၈ မုဒိမး့်ပဳက္ငးံ 
်ခငး့ႏြငးံလိငးအၾကမး့ဖကးမႈ၇ ပိုငးဆုိငးသညးံပစၥညး့မ္ာ့ကုိ စိတးထငးသလုိယူေဆာငးသျာ့်ခငး့ စသညးတ႔ိုအပါအဝငး အၾကမး့ 
ဖကးမႈမ္ာ့ကုိအဆုဵ့သတး်ခငး့မ္ာ့ေရာ လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငးံ၇ဖျဲ႔စညး့ချငးံ ၇်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံ စသညးံ အချငးံ 
အေရ့မ္ာ့ကုိပါ ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာကာကျယးေပ့ရနးလညး့ ထုိမူၾကမး့ကတုိကးတျနး့လုိကးသညး၈ ် မနးမာႏိုငးငဵက ထုိကိစၥ 
မ္ာ့ကုိကုိငးတျယးရနးမြာ UPR ်ဖငံးသာသငးံေတားသညးဟု ။တုိ႔ယူဆေၾကာငး့ထပးမဵ၊ေ်ပာၾကာ့လုိကးကာ “ရိုဟငးဂ္ာ” 
ဆုိေသာ အေခ၍အေဝ၍ကုိထပးမဵ်ငငး့ပယးလုိကးစဥးတျငး အခ္ဳိ႕ေသာႏုိငးငဵမ္ာ့က ်မနးမာႏိုးငးငဵတျငးရြိလာေသာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့ 
လမဲႈမ္ာ့ႏြငးံဆုိလြ္ငး ထုိဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမြာလုိအပးေတာံမညးမဟုတးပါဟု အၾကဵ် ပဳလာၾကပါသညး၈  
 
မဘသ ၌ဖိအာ့ေပ့မႈေၾကာငးံရိုဟငးဂ္ာကုိအသိအမြတး်ပဳေသာ်ပက၏ဒိနးအတျကးဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ရြိလာ 
 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစုတခုအ်ဖစး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့တညးရြိခဲံမႈကုိ ရညးညႊနး့သညးံ်ပက၏ဒိနးအာ့ပဵုႏြိပးခဲံမႈကုိ ရမဲ္ာ့ 
ကသိရြိသျာ့်ပီ့ေနာကး ႏိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတုိငး့၇ပုဇျနးေတာငး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က လူ ၂ ဦ့အာ့ ပဵုႏြိပး 
ထုတးေဝချငးံဥပေဒပုဒးမ ၁ အရ ဒါဏးေငျ US ၅ွွ ဒါဏးရိုကးခဲံသညး၈ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ 
အဖျဲ႔ (မဘသ) မြ ထုိ်ပက၏ဒိနးအာ့ရဵႈ႕ခ္သညးံပိုစးံမ္ာ့လူမႈမီဒီယာေပ၍တျငးပ္ဵ႕ႏြဵ႕လာကာ အမ္ဳိ့သာ့ေ ရ့ဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့ပါ 
ေမာက၏က တရာ့စျဲပါရနးေတာငး့ဆုိခဲံအ်ပီ့တျငး ရမဲ္ာ့ကတရာ့စျဲဆုိခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
ေနာကးတေန႔တျငး ရမဲ္ာ့ကရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ ၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံ ထပးမဵ်ပီ့တရာ့စျဲဆုိခဲံကာ ထုိပုဒးမက “လူထုအာ့စို့ 
ရိမးမႈ သုိ႔မဟုတး အလနး႔တၾကာ့ ” ်ဖစးေစသညးံ အ်ငငး့ပျာ့ဖျ ယးရာေစားကာ့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ တာ့်မ စးထာ့်ခငး့်ဖစး 
်ပီ့ ထုိသူမ္ာ့မြာ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးထတဲျငးထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရကာ ရဵု့ထုတးၾကာ့နာမႈကုိေစာငးံဆုိငး့ေနၾကရပါသညး၈ 
ေဒသခဵရအဲၾကီ့အကဥဲီ့ခငးေမာငးလတးက ထပးမဵတရာ့စျဲဆုိရနးအမိနး႔သညး အထကးမြလာ်ခငး့်ဖစးပါသညးဟု သတငး့ 
ေထာကးမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
စီ့ပျာ့ေရ  ့

 
်မနးမာႏိုးငးငဵသညးႏိုးငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အတျကးအႏၱာရာယးၾကီ့မာ့ဆဲ် ဖစးေၾကာငး့ ITUC အစီရငးခဵစာကေဖား်ပ 
 
ႏိုဝငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအလုပးသမာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး ITUC က”်မနးမာႏုိငးငဵမြႏိုးငးငဵ်ခာ့တုိကး 
ရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ - လူ႔အချငးံအေရ့အေပ၍သကးေရာကးမႈရြိမညးလာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကုိ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထုိ 
အစီရငးခဵစာက အ်ခာ့ေသာလုပးငနး့မ္ာ့အၾကာ့မြ သဘာဝအရငး့အ်မစးႏြငးံကုနးထုတးလုပးမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့အာ့ တုိ့်မြငးံဖျငးံလြစးေပ့လိုကး် ခငး့ေၾကာငးံ ၾကီ့မာ့ေသာသကးေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံတညးရြိဆအဲႏၱာရာယးမ္ာ့ 
ကဲံသိးု႔ေသာ မ္ာ့်ပာ့လာသညးံပဋိပက၏မ္ာ့၇ အတငး့အၾကပးခုိငး့ေ စမႈမ္ာ့၇ကေလ့လုပးသာ့မ္ာ့၇ အၾကမး့ဘ ကးခ္ဳိ့ေဖာကးခဵ 
ရေသာအလုပးသမာ့မ္ာ့၌အေ်ခအေနမ္ာ့၇ ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့စသညးတုိ႔အပါအဝငး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ  
မ္ာ့ကုိ အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညး၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့တုိကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈသညး ်ပီ့ခဲံသညးံဘ႑ာႏြစးတျငး အေမရိကနးေဒ၍ 
လာ ၅ ဘီလီယမးစဵခ္ိနးသုိ႔ေရာကးရြိခဲံ်ပီ့ အစီရငးခဵစာက်ပီ့ခဲံသညးံ ှဿ လကလုပးပိုငးချငးံေပ့ခဲံေသာ ကုနး့ေပ၍လုပးကျကး 
ှ၃ ကျကး၇ ကမး့လျနးလုပးကျကး ဿွ တို႔ႏြငးံအတူ ေရနဵႏြငးံသဘာဝဓါတးေငျ႕စီမဵကိနး့မ္ာ့ လ္ငး်မနးစျာတုိ့ပျာ့လာမႈကုိ မီ့ 
ေမာငး့ထုိ့်ပထာ့ကာ ဿွှွ မြ ဿွှ၀ တျငး စီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ရငး့ႏြြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့ထဵသုိ႔ ေ်မယာမ္ာ့ေရာကးရြိသျာ့မႈ 
သညး ှ၄ွ% အထိ်မငးံတကးသျာ့ေၾကာငး့ကုိလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ တပးမေတားႏြငးံ။တုိ႔၌ခ ရိုနီမ္ာ့မြ ၾကီ့မာ့စျာ 
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာစီ့ပျာ့ေရ့မ္ာ့တျငး ညဵံဖ္ငး့ေသာဥပေဒေရ့ရာမူေဘာငးမ္ာ့ေၾကာငးံ စျဲ် မစဲျာေပ၍ေပါကးေနေသာလူ႔အချငးံ 
အေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံအတူ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အတျကး အႏၱာရာယးၾကီ့ေသာႏုိငးငဵအ်ဖစး 
တညးရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညးဟု အစီရငးခဵစာကအေလ့ထာ့ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈  
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အစီရငးခဵစာ၌အဓိကေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
 ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ေ်မယာသိမး့ယူမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့တျငး အတငး့အၾကပးခုိငး့ေစမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့အတျကး 

တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံအတူ အတငး့အၾကပးခိုငး့ေစသညးံ ကိစၥသညးလညး့ ်ပႆနာအ်ဖစးတညးရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈ ။ 
ႏြငးံဆနး႔က္ငးစျာပငး ်ပီ့ခဲံသညးံႏြစးက အတငး့အၾကပးခိုငး့ေစမႈႏြငးံပတးသကးသညးံ တရာ့စျဲဆုိမႈမ္ာ့ ထငးရြာ့စျာေလ္ာံက္ 
သျာ့ပါသညးဟု ILO ကအစီရငးခဵခဲံသညး၈  

 အနိမးံဆုဵ့လုပးခလစာအသစး်ဖစးသညးံ ၀၃ွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၅၆) သညး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏြငးံအတူ ေဒသ 
တျငး့၉ အနညး့ဆုဵ့်ဖစးေနေသ့ကာ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ လုဵ်ခဵဳမႈမရြိေသာလုပးငနး့ချငးဝနး့က္ငးတျငး အခ္ိနးပိုအလျနးအ 
ကျ္ ဵကုိ အတငး့အၾကပးခုိငး့ေစေနခဲံပါသညး၈ ေနရာအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ကေလ့လုပးသာ့်ပႆနာမ္ာ့ရြိေနဆဲ်ဖစးကာ 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၇ဘာသာေရ့လူနညး့စုမ္ာ့ႏြငးံ LGBT မ္ာ့မြာ အလုပးချငးတျငး ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး 
ရငးဆိုငးေနရဆဲ်ဖစးပါသညး၈  

 ၾကီ့မာ့ေသာဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့  ပ္ဵ႕ႏြဵ႕်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိကာ ေလ္ားေၾက့မေပ့ပ ဲ
သိမး့ယူႏုိငးရနးမတရာ့ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံလုပးေဆာငးထာ့သညးံ ရႈတးေထျ့ မႈမ္ာ့ ၇ဟာကျကးမ္ာ့ကုိ်ဖစးေပ၍ေစႏိုငးေသာ 
အထပးထပး်ဖစးေနကာ ေရြ႕ေနာကးလျဲေနသညးံ ဥပေဒ၇စညး့မ္ဥး့အေဟာငး့အသစးမ္ာ့ကလညး့ ထုိသုိ႔သိမး့ယူႏုိငးရနး 
ရနးပဵံပို့ေပ့ေနပါသညး၈ တပးမေတားသညး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံပူ့ေပါငး့ၾကဵစညးထာ့သညးံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့မ္ာ့အ 
တျကး ေ်မမ္ာ့ကုိရြငး့လငး့ ရာတျငး အၾကိမးၾကိမးပငး အငးအာ့အလျနးအကျ္ ဵသုဵ့စျဲခဲံကာ ထိုသုိ႔လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြြဵသူမ္ာ့အတျကး လျနးစျာစို့ရိမးပူပနးရေစမႈမ္ာ့ပငး်ဖစးပါသညး၈  

 ေ်မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့သညး ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးေစေသာ အေၾကာငး့တရာ့အ်ဖစးရြညးၾကာစျာတညးရြိေနခဲံ်ပီ့ ဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့စီမဵ 
ကိနး့မ္ာ့သုိ႔ ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအသစးမ္ာ့သညး လကးရြိ်ဖစးေပ၍ေနေသာ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ  ထိ 
ခိုကးေစပါသညး၈ အခ္ဳိ႕်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး ပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ ေနထိုငးသူမ္ာ့ထျကးေ်ပ့သျာ့ခဲံ်ပီ့ေနာကး အာဏာပိုငးမ္ာ့ 
က ထုိေ်မမ္ာ့ကုိေ်မလျတးမ္ာ့ဟု ေခါငး့စဥးတပး်ပီ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး သိမး့ယူခဲံၾကသညး၈ 

 
NLD ေအာငးပျဲအ်ပီ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေမြ္ားလငးံခ္ကးရြိလာေသားလညး့သတိၾကီ့ေနၾကဆဲ 

ႏိုဝငးဘာ ၅ ရကးေရျ့ ေကာကးပျဲတျငး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ၌ေအာငးပျဲအ်ပီ့၉ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ 
ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး စီ့ပျာ့ေရ့အေလ့ထာ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေစရနးအတျကး  ေမြ္ားလငးံလာခဲံ 
ၾကသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ တညး်ငိမးေသာစီ့ပျာ့ေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့သုိ႔သျာ့ရာလမး့တျငး  စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ရိြေနဆဲ်ဖစး 
သညးကုိလညး့ သိရြိေနခဲံၾကပါသညး၈  

အေပါငး့လက၏ဏာေဆာငးေသာ၇ ယုဵၾကညးခုိငးမာေသာ ေရျ့ ေကာကးပျဲရလဒးေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ အေမရိကနး၌ပိတး 
ဆုိ႔အေရ့ယူမႈအခ္ဳိ႕မြ ေ်ဖေလ္ာံေပ့လာနိုငးပါသညးဟု အေမရိကနးအၾကီ့တနး့သမၼတအၾကဵေပ့ဘနးရို႕ဒး Ben Rhodes 
က မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ရနးကုနးဆိပးကမး့၌ပိုငးရြငးမြာ US မြအမညးမစဲာရငး့သျငး့ထာ့ေသာ ယခငးဘိနး့ 
ကုနးသညးေဟာငး့စတီဗငးေလာ ်ဖစးေၾကာငး့သိရြိလုိကးရသညးံအခါ ယခုႏြစးေစာေစာပိုငး့တျငး အေနာကးပိုငး့ဘဏး 
Western Bank က ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံကုနးသျယး်ခငး့ကုိ ်ဖတးေတာကးလုိကးပါသညး၈  

ေရျ့ ေကာကးပျဲအလျနးတျငး ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာႏုိငးရနး ေမြ္ားမြနး့သညးံအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ။၌ႏုိငးငဵ်ခာ့ 
တိုကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈစဵခ္ိနးသတးမြတးခ္ကး US ေဒ၍လာ ၃ ဘီလီယမးသုိ႔ ယခုဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ်ပညးံမြီႏုိငးပါလိမးံမညး 
ဟု ်မနးမာံရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈေကားမရြငး MIC အတျငး့ေရ့မႈ့ဦ့ေအာငးႏုိငးဦ့က ႏိုဝငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာၾကာ့လုိကး 
သညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  
 
မညးသူအုပးခ္ုဳပးသညး်ဖစးေစ ရနးကုနးစေတာံအိပးခ္ိနး့ေစ့္ကျကးကုိ ဒီဇငးဘာလ ၆ ရကးေန႔တျငး ဖျငးံလြစးသျာ့မညးဟု ႏိုဝငး 
ဘာလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ႏုိငးငဵပိုငးမီဒီယာမ္ာ့က သတငး့ေဖား်ပခဲံၾကသညး၈ ေရျ့ ေကာကးပျဲရလဒးမ္ာ့ ေၾက်ငာအ်ပီ့တျငး 
သမၼတ၌စီ့ပျာ့ေရ့အၾကဵေပ့ဦ့ေအာငးထျနး့သကးကေရာ ဗဟုိဘဏးဒုဥက၎ဌေဟာငး့ဦ့သနး့လျငးကပါ NLD သညး 
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ေကာငး့မျနးေသာစီ့ပျာ့ေရ့မူဝါဒႏြငံး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးေပ့ႏိုငးပါမညးလာ့ဟု သဵသယ်ဖစးမိပါသညးဟု 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 

ေအာကးတုိဘာလအတျငး့်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ ့
 

ဿ ရခိုငး်ပညးနယး၇ေမာငးေတာ်မိဳ႕နယးတျငး လူ ၀ွွ ခနး႔တုိ႔သညး ကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပခဲံၾကကာ ဒီမိုကေရစီႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ 
ပါတီ DHRP မြ မျတးစလငးကုိးယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ခငးေဇား်မငးံကုိ မြတးပဵုတငးစာရငး့ပယးဖ္ကးေပ့ပါရနးေတာငး့ဆုိခဲံၾက 
်ပီ့ ဦ့ခငးေဇား်မငးံသညး ယခငးကကုိယးစာ့လြယးေလာငး့အ်ဖစးပယးဖ္ကးခဵ ထာ့ရ်ပီ့မြ စကးတငးဘာလတျငး ေရျ့ ေကာကး 
ပျဲေကားမရြငးက ်ပနးလညးချငးံ်ပဳ်ခငး့ခဵခဲံရသူ်ဖစးပါသညး၈  

၀ ၾကိဳတငးမမဲ္ာ့အတျကး မဲ် ပာ့မ္ာ့ကုိ လူ ၀ွှဿ၂ ေယာကးတုိ႔အတျကး ပို႔ေပ့ခဲံ်ပီ့ ဿွွွွ နီ့ပါ့တုိ႔မြာစကၤာပူမြ်ဖစး 
ေၾကာငး့ EC ညႊနးခ္ဳပးဦ့တငးထျနး့က ေန်ပညးေတားတျငး်ပဳလုပးေသာ သတ ငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတခုတျငး ေ်ပာၾကာ့ 
ေၾကာငး့ သတငး့ရရြိခဲံသညး၈ သူက EC ၌အေတျ႔အၾကဵဳမရြိမႈကုိ လျဲမြာ့မႈမ္ာ့အတျကး ဆငးေ်ခအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳခဲံ်ပီ့ ႏိုငးငဵ 
်ခာ့မြမမဲထညးံရေသာသူမ္ာ့အတျကး ။တုိ႔(EC)မြ စိတးမေကာငး့်ဖစးရပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

၁ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယး ေ ရျ့ ေကာကးပျဲေကားမရြငးအဖျဲ႔ချဲဥက၎ဌဦ့သိနး့ဟနးက ်ပညးနယးတျငး့မြ လူ ှွွွွွ 
တုိ႔သညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးခဵထာ့ရသညးံအတျကး မေဲပ့ႏုိငးၾကမညးမဟုတးပ ဲအလုပးရြငးမ္ာ့ 
မြသျာ့ချငးံေပ့ေလံမရြိတတးေသာ ဖာ့ကနး႔ရြိေကားမရြငးအဖျဲ႔ချဲရဵု့တျငး ေနထိုငးမြနးကနးေၾကာငး့တငးလြ္ ငးတငး မဟုတးပါက 
ေနရပးေဒသမဆဲႏၵနယးမ္ာ့သုိ႔ မေဲပ့ရနး်ပနးၾကရမညး်ဖစးပါသညးဟု သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

၂ ေအာကးတုိဘာလက ေဖံစးဘျတးတျငးတငးခဲံေသာပို႔စးတခုအတျကး ကဗ္ာဆရာေမာငးေဆာငး့ခအာ့ ကမာရျတးတရာ့ရဵု့ 
တျငး ရမဲ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ခဲံၾက်ပီ့ ထုိပို႔စးသညး သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြ ငးံပတးသကးေသာ ရိုငး့သညးံကဗ္ာတပုဒး်ဖစးကာ သူ႔ကုိ 
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ တရာ့စျဲဆုိခဲံၾကသညး၈  

၂ လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြ ်ဗိတိသြ္ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ရဵု့အ်ပငးတျငး်ပဳလုပးေသာ ဆႏၵ်ပပျဲသုိ႔ UK မြ ရိုဟငးဂ္ာလူမ္ဳိ့ ှွွ ခနး႔ 
တကးေရာကးခဲံၾက်ပီ့ ရခုိငး်ပညးနယးတျငး မ္ဳိ့ တုနး့သတး်ဖတးမႈမ္ာ့ရြိေနႏိုငးသညးံအေပ၍ UN စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမ 
ရြငးတခုဖျဲ႔စညး့ႏိုငးရနးအတျကး UK မြေထာကးခဵတျနး့အာ့ေပ့သျာ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  

၃ မၾကာေသ့ခငးက ေဖံစးဘျတးပို႔စးတခုအတျကး ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရသညးံ ကုိပကးထရစးချနး ဂ္ာလီမြ က္နး့မာေရ့အေၾကာငး့်ပ 
ခ္ကး်ဖငး ံအာမခဵေလြ္ာကးထာ့်ခငး့ကုိ ရနးကုနးတုိငး့၇လႈိငး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ်ငငး့ပယးခဲံပါသညး၈ သူသညး တရာ့ရဵု့တျငး 
ပငး ေနမေကာငး့်ဖစးေနသညးကုိ ်မငးေတျ႔ေနရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

ှဿ ႏိုးငးငဵတကာဒကု၏သညးမ္ာ့အဖျဲ႔က“်မနးမာေရၾကီ့မႈ-လျဲေခ္ားသျာ့ေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့်ဖစးေသားလညး့ လုပးေဆာငးရနး 
အခ္ိနးရြိဆဲ” အမညးရြိ အစီရငးခဵစာတေစာငးကုိထုတး် ပနးခဲံကာ ဿွှ၂ ေရၾကီ့မႈအာ့ ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့မြ 
တုနး႔်ပနးခဲံပဵုကုိေဝဖနးပစး တငးထာ့်ပီ့ အုိ့အိမးမဲံရ်ခငး့မ္ာ့၇လူမႈဘဝဆုဵ့ရႈဵု့ရမႈမ္ာ့ကုိ ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ေပ့ရ နးကုိေရာ 
ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာေဘ့အႏၱာရာယးမြကယးဆယးမႈႏြငးံအႏၱာရာယးေလ ြ္ာံခ္ေရ့မ္ာ့ကုိ ေ သခ္ာစျာလုပးေဆာငးေပ့ရနးကုိ 
ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  

ဿွ ဇျနးလတျငး ေ်မယာအချငးံအေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ကုိတငးံေအာငးစို့ႏြငးံအ်ခာ့ရျာသာ့ႏြစးဦ့်ဖစးေသာ ကုိမို့ခုိငးႏြငးံကုိ 
ေသားတာထျနး့တုိ႔အေပ၍ စျဲဆုိထာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေရျ့ ေကာကးပျဲမတိုငးခ ငးတျငး ်ပနးလညးစတငးလိုကး ကာ ေ် ပာငး့လညး့ 
ေ်ပာငး့ပစးလိုကးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရ ရြိခဲံ်ပီ့ ထို႔ေၾကာငးံလညး့ စစးကုိငး့တုိငး့ မဵုရျာေၾက့နီမိုးငး့ႏြငံးပတးသကး်ပီ့ 
်မနးမာယနးစီေၾက့နီကုမၼဏီႏြငးံတရုတးမိုငး့ကုမၼဏီဝမးေပါငးတုိ႔အာ့ ေတျ႔ဆုဵရနးၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညးံအတျကး သူတုိ႔မြာယခုအ 
ခါ ေထာငး ၄ ႏြစးစီခ္မြတးခဵခဲံရပါသညး၈  

ဿဿ အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံအာဆီယမးစီ့ပျာ့ေရ့တုိ႔ကုိ်မြငးံတငးရနးအတျကး အာဆီယမးစီ့ပျာ့ေရ့အသုိကးအဝနး့ 
AEC တညးေထာငးရနးေၾက်ငာခ္ကးကုိ အာဆီယမးထိပးသီ့အစညး့အေဝ့တျငး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကတရာ့ဝငးလကးမြတး 
ထုိ့ခဲံၾကသညး၈  

၀ွ တပးမေတားမြစုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳေနေသာ ကေလ့စစးသာ့ ၂၀ ဦ့အာ့ ်မနးမာအာဏာပိုငးမ္ာ့က ယေန႔လႊတးေပ့လုိကး 
သညးဟု ေဖား်ပထာ့ေသာေၾက်ငာခ္ကးကုိ UNICEF ကထုတး်ပနးခဲံကာ ဿွှ၂ ကလႊတးေပ့ခဲံေသာ အ်ခာ့ကေလ့စစး 
သာ့ ၆၀ ဦ့တျငးထပးတုိ့လႊတးေပ့လုိကး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈  

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

စက္တင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 
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“်မနးမာႏိုငးငဵမြႏိုငးငဵ်ခာ့တုိကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ - လူ႔အချငးံအေရ့အေပ၍သကးေရာကးမႈရြိႏုိငးမညးလာ”့ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာအလုပးသမာ့ 
သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး International Trade Union Confederation http://goo.gl/MtYcSn 
 
“အခ္ိနးဆျဲထာ့ေသာတရာ့မြ္တမႈ၇ အ်ငငး့ပယးခဵတရာ့မြ္တမႈ ” ဥပေဒအေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကးႏြငးံကခ္ငးအမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔ 
(ထိုငး့ႏုိငးင)ဵ Legal Aid Network and Kachin Women Association of Thailand http://goo.gl/puu2VX (Burmese) 
 
“တဝကးဗလာ - ်မနးမာႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံသူတုိ႔၌လူ႔အချငးံအေရ့ကတိကဝတးမ္ာ”့ FIDH https://goo.gl/koLasi 
 
“အာဆီယမးစီ့ပျာ့ေရ့အသုိကးအဝနး့စီမဵကိနး့ ဿွဿ၂” အာဆီယမးအတျငး့ေရ့မႈ့အဖျဲ႔ ASEAN Secretariat http://goo.gl/DHbFVx 
 
“ဿွှ၂ခုေအာကးတုိဘာမြတးတမး ”့ AAPP http://goo.gl/WIXImf 
 
“်မနးမာလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈသတငး့လႊာ - အတျဲ ၃” UNOCHA http://goo.gl/aWMotK  
 
“်မနးမာေရၾကီ့မႈ - လျဲေခ္ားသျာ့ေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့်ဖစးေသားလညး့လုပးေဆာငးခ္ိနးရြိေနဆဲ” အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာဒုက၏သညးမ္ာ့အဖျဲ႔ 
Refugees International http://goo.gl/rlhPQZ  
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