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 ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးက မျတးစလငးႏြငးံရုိဟငးဂ္ာ်ဖစးသညးဟူေသာ 
အဓိကပစးမြတးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ှဿ၁ ေယာကးကုိ 
ပယးဖ္ကးခံဲေသားလညး့ ႏိုငးငဵတကာမြဖိအာ့ေပ့ခံဲ်ပီ့ေနာကး ှှ 
ဦ့အာ့်ပနးလညးလကးခဵခံဲသညး၈  

 အစျနး့ေရာကးအုပးစု်ဖစးသညးံ မဘသ တုိ႔က ဘာသာေရ့တငး့မာမႈ 
မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာေအာငး လႈဵ႕ေဆားဖနးတီ့မႈမ္ာ့ဆကးလကး ်ပဳလုပးကာ 
။တုိ႔ကုိအသုဵ့ခ္်ပီ့ အမ္ုဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျ႔ဲခ္ဳပး NLD အာ့ 
ပစးမြတးထာ့ခံဲၾကသညး၈  

 ေနာကးဆုဵ့မဲေပ့ႏိုငးသူစာရငး့သညး ရနးကုနးတုိငး့ရြိလႈိငးသာယာ်မိဳ႕ 
နယး တခုတညး့မြစာရငး့တျငးပငး လူေပါငး့ ဿ၂ွွွွ အထိေပ္ာကး 
ဆုဵ့ေနမႈႏြငးံအတူ မြာ့ယျငး့မႈမ္ာ့က္ယး်ပနး႔စျာရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈  

 ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငး၌ လကးေတျ႔မက္ေသာ မြတးပုဵတငးရနးလို 
အပးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ လူဦ့ေရ ဿ သနး့ပတးဝနး့က္ငးခနး႔ရြိသညးံ ်ပညးပ 
ေရာကး်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့မြာ ႏုိဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး 
မဲေပ့ရနးအချငးံအေရ့ဆုဵ့ရႈဵ့ရေတာံမညး်ဖစးသညး၈  

 အခ္ိဳ႕အတျကး မထုတးမေနရ်ဖစးေသာ မဲဆႏၵရြငးအေထာကးအထာ့ 
ID ၀ဿ သနး့ေက္ား ရုိကးႏြိပးရနးဟူေသာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ အစီအစဥး 
ကုိ ေရျ့ေကာကးပဲျေကားမရြငးမြ ကာကျယးေ်ပာဆုိခံဲကာ မဲပုဵ့ ID စညး့ 
မ္ဥး့မ္ာ့အေပ၍ ရႈတးေထျ့မႈမ္ာ့ကုိ်ဖစးပျာ့ေစခံဲသညး၈  

 အစုိ့ရမြေက္ာေထာကးေနာကးခဵေပ့ထာ့ေသာ ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့က 
ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး မဲဆျယးစညး့ရုဵ့်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့ပိတးပငးခံဲ်ပီ့ 
အာဏာပုိငးမ္ာ့က NLD အာ့ ကုိ့ကုိ့ကျ္နး့ႏြငးံေန်ပညးေတား စစးတပး 
မ္ာ့အတျငး့ မဲဆျယး်ခငး့မ်ပဳလုပးႏုိငးရနး တာ့ဆီ့ပိတးပငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး 
ခံဲသညး 

 မဲဝယး်ခငး့မ္ာ့၇ရဲမ္ာ့၌ေစာငးံၾကညံးမႈမ္ာ့၇အခ္ိနးမတုိငးခငးမဲဆျယးမႈမ္ာ့
ႏြငးံအ်ခာ့ေမ့ချနး့ထုတးစရာမဲဆျယးနညး့လမး့မ္ာ့ေၾကာငးံေရျ့ေကာ
ကးပျမဲဲဆျယးမႈမ္ာ့အာ့စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ေစခံဲသညး၈ 

 အပစးအခတးရပးစဲမႈမ္ာ့ရြိေနသညးကုိလစးလြ္ဴရႈ႕ခံဲ်ပီ့ကရငး်ပညးနယးရြိ
ပဋိပက၏လျနးေဒသမ္ာ့မြလူထုှွွွွွတုိ႔အတျကးမဲေပ့ချငးံကုိလုဵ်ခဵဳေ
ရ့အေၾကာငး့်ပလ္ကးေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးမြတာ့ဆီ့ပိတးပငးခံဲပါ
သညး၈ 

 တႏိုငးငဵလုဵ့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA အာ့ 

ဤသတငး့လႊာတျငး 

ပငးမသတငး့ 

ဿ  
မျတးစလငးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ
့ပယးခ္ခဵရ 
၀  
အစျနး့ေရာကးမ္ာ့ကကိစၥရပးမ္ာ့ကုိအတငး့တျနး့
တငး 
၄  မဲစာရငး့အမြာ့မ္ာ့ရြိေနဆဲ 
၅  ်ပညးပေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့မြတးပဵုမတငးရ 
၅  IDအသစးကို EC ကာကျယး 
၆  EC ၌မဲဆျယးစညး့ရဵု့ေရ့တာ့ဆီ့မႈ 
၇ တိုကးပျမဲ္ာ့ကေရျ့ေကာကးပျကဲိုအႏၱာရာယး်ပဳ 
၈  
လကးနကးကုိငးအဖျ႔ဲမ္ာ့ကမဲဆျယးမႈကိုတာဆီ့ 
၉  ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးမဲဆျယးမႈနညး့လမး့မ္ာ့ 
၁၀  တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့ကုိမဲေပ့်ခငး့မြခ္နး 
လြပးထာ့ 
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့ 
၁၀  အာ့လုဵ့မပါဝငးေသာ NCA ဆကးသျာ့ 
ှ၂  ရြမး့ႏြငံးကခ္ငး်ပညးနယးမြတိုကးပျမဲ္ာ့ 
ှ၃  အစို့ရတပး၌အရပးသာ့အၾကမး့ဖကးမႈ 
ှ၃  မီဒီယာေကာငးစီအသစးေရျ့ေကာကးတငး 
ေ်မာကးပျဲ 
လူ႔အချငးံအေရ့ 
ှ၄  
မဘသမြချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးသညးံဥပေဒမ္ာ့အာ့ေအာငး
ပဲျခဵ 
ှ၅  
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးရနးေတာငး့ဆိ ု
ှ၆  ပဋိပက၏ေဒသမြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ - 
အစီရငးခဵစာ 
ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့ 
ှ၇  ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံပတးသကးသညးံ UN အေထျ 
ေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပး၌မိနး႔ချနး့ 
စီ့ပျာ့ေရ့ 
ှ၇  အနိမးံဆဵု့လစာအလုပးထုတးပယးမႈမ္ာ့ 
ှ၈  အႏၱာရာယးရြိသစးေတာ်ပဳနး့်ခငး့ - အစီရငး 
ခဵစာ 
ှ၂  ်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့ 
ှ၃အစီရငးခဵစာမ္ာ့ 
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အဖျဲ႔မညးမြ္ကပငးထုိ့သညး်ဖစးေစ မ်ဖစးမေနလကးမြတးထုိ့ရမညးံ လုပးငနး့တခုအ်ဖစး အစုိ့ရမြေခ၍ဆုိခံဲကာ 
အဓိကက္ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့ကုိမူ ဖယးခ္နးထာ့ခံဲသညး၈ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ ခ္ဳပးဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့အာငးလႈိငးက 
အစၥေရ့မြလကးနကးမ္ာ့ဝယးယူရနးအတျကး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျကုိဲ မတကးေရာကးခံဲေပ၈  

 အစုိ့ရတပးမေတားက ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညြိႏႈိငးးး့ထာ့မႈမ္ာ့အာ့ဂရုမစုိကးပဲ တႏုိငးငဵလုဵ့တျငး တုိကးပျမဲ္ာ့ကုိ ၃၂ွ% အထိ်မြငးံ 
တငးခံဲကာ ရျာမ္ာ့၇ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့ကုိတုိကးခိုကး်ခငး့၇ အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ     ဒိုငး့မ္ာ့အ်ဖစးအသုဵ့်ပဳ်ခငး့၇ 
အတငး့အၾကပးခုိငး့ေစ်ခငး့၇ ဒါ့်ပတုိကးလုယူ်ခငး့မ္ာ့ကုိ်ပဳလုပးခံဲသညး၈  

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လႊတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့်မငးံတကးလာစဥးတျငး အမ္ို့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး 
က ရတနာပုဵတက၎သုိလးမြနဵရဵေဆ့ေရ့ပနး့ခ္ီဆျခံဲဲသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်ပနးလႊတးေပ့ရနးႏြငးံ မတးလလကးပဵတနး့ 
အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချမဲႈအတျငး့ပါဝငးပတးသကးခံဲေသာရဲမ္ာ့ကုိ အေရ့ယူေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  

 UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ဘနးကီမျနး့က အမုနး့ပျာ့ေစေသာစကာ့မ္ာ့ေ်ပာ်ခငး့ႏြငးံ ရုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ မဲေပ့ချငးံပိတး 
ပငး်ခငး့မ္ာ့ကုိ အဆုဵ့သတးေပ့ပါရနး အစုိ့ရအာ့ေတာငး့ဆုိလိုကး်ပီ့ မျတးစလငးဘာသာဝငး လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး 
ေလာငး့မ္ာ့အာ့ အရညးအခ္ငး့မ်ပညးံမြီဟုသတးမြတး်ခငး့မ္ာ့ကုိ အလျနးဆုိ့ရျာ့ေသာမြာ့ယျငး့မႈမ္ာ့ဟု ေခ၍ဆုိလိုကးကာ  
NCA ထုိ့ရာတျငးအာ့လုဵ့ပါဝငးရနးလိုအပးမႈကုိလညး့ မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပခံဲသညး၈  

 

ပငးမသတငး့ - ဿွှ၂ေရျ့ေကာကးပျဲ 

 
ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးကမျတးစလငးႏြငးံရုိဟငးဂ္ာကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကုိ ်ငငး့ပယး 
 
စကးတငးဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငး EC က ေနာကးဆဵု့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့စာရငး့ကို ထုတး်ပနး 
ခဲံကာ ကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့ ှဿ၁ ဦ့အာ့ အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟုဆိုကာခ္နးထာ့ခဲံ်ပီ့ အဓိကအေၾကာငး့အရငး့မြာ 
ႏုိငးငဵသာ့်ဖစးမႈအေ်ခခဵေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး၈ သိနး့ခ္ီေသာရုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ မဲေပ့ချငးံမ်ပဳခံဲသညးံအတျကး စို့ရိမးပူပနးမႈရြိေန 
သညးံအခ္ိနးတျငး[ဿွှ၂ခုဇျနးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] အထကးပါအရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟုသတးမြတးခဵရသူ 
မ္ာ့တျငးလညး့ မျတးစလငးႏြငးံရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့မြာ သဵု့ပဵုတပဵုေက္ားပါရြိေန်ပနးပါသညး၈ ရခုိငး်ပညးနယးတခုတညး့တျငးပငး 
ရိုဟငးဂ္ာကုိယးစာ့လြယးေလာငး့ ၀ွ အထိပယးခ္ခဵခဲံရကာ  ထိုကိနး့ဂဏနး့သညး ်ပညးနယးမ္ာ့ထတဲျငးအ်မငးံဆဵု့်ငငး့ပယး 
ခဵရသညးံကိနး့ဂဏနး့ပငး်ဖစးပါသညး၈ မျတးစလငးပါတီ ၃ ပါတီတျငး ၂ ပါတီတို႔မြာ ။တို႔၌ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့အမ္ာ့စု 
ကို ်ငငး့ပယးခဵခဲံရေၾကာငး့ေတျ႔ရြိခဲံရသညး၈ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီသညးံအတျကး အမ္ာ့အ်ပာ့ 
်ငငး့ပယးခဵခဲံရသညးံ ပါတီမ္ာ့မြာ ဒီမိုကေရစီႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ပါတီ (DHRP) (ထိုပါတီသညးမျတးစလငးကိုယးစာ့လြယး 
ေလာငး့ ှ၅ ေနရာတျငး ှ၄ ေနရာကို အ်ငငး့ပယးခဵခဲံရသညး၈)၇ အမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ (ထိုပါတီသညး 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ၃ ဦ့တျငး ၂ ဦ့အ်ငငး့ပယးခဵခဲံရသညး၈) ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ပါတီ (ထိုပါတီ 
သညး ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ၃ ဦ့လဵု့ အ်ငငး့ပယးခဵခဲံရသညး၈) တို႔်ဖစးသညး၈ ထိုပါတီ ၀ ခုအနကး အမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ 
ဒီမုိကရကးတစးပါတီႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ပါတီတို႔မြာ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြတးပဵုတငး်ခငး့ဥပေဒအရ ပါတီ 
တိုငး့သညး အနညး့ဆဵု့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ၀ ဦ့ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးရနးလိုအပးမညး်ဖစးသညးံအတျကး ကိုယးစာ့လြယး 
ေလာငး့အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမီြ၊်ငငး့ပယးခဵရမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပါတီမြတးပဵုတငး်ခငး့ကိုပါ ပယးဖ္ကးခဵရမညး်ဖစးသညး၈ သို ႔ေသား 
လညး့ DHRP သညး EC ၌ေနာကးပုိငး့်ပနးလညးချငးံ်ပဳခံဲမႈေၾကာငးံ မြတးပဵုတငးချငးံ်ပနးလညးရရြိခဲံသညး၈ [ေအာကးတျငး 
ၾကညံးပါ၈] 
 
စကးတငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ေရႊေမာငးႏြငးံေဒ၍ခငးလျငးလျငးတုိ ႔က ဘူ့သီ့ေတာငး်မိဳ႕နယး၉ 
အမတးေနရာယြဥး်ပိဳငး်ခငး့အတျကး အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟုဆိုကာ ်ငငး့ပယးခဵရ်ခငး့အာ့ ေခ္ဖ္ကးရနးအတျကး ရခုိငး်ပညး 
နယးေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ႔ချထဲဵတျငး ၾကာ့နာရနးအယူခဵဝငးခဲံၾကသညး၈ [ဿွှ၂ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငး 
ၾကညံးပါ၈] ။တို႔၌သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့တငး်ပေနသညးံ ှွ စက၎နး႔အတျငး့မြာပငး ႏြစးဦ့စလဵု့အာ့ 
အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟု ဆကးလကးဆဵု့်ဖတးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဿွှွ က အာဏာရ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငး 
ေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ (USDP) အေန်ဖငးံဦ့ေရႊေမာငးမြဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးခဲံပါသညးဟူေသာအခ္ကးကို EC ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံ 
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ရြိသူဦ့ဝငး့ကိုက ယခငးေကားမရြငး၌ အာ့နညး့ေသာစီစစးေရ့လုပးငနး့စဥးေၾကာငးံဟု ပစးတငးေ်ပာၾကာ့ကာ တုနး ႔်ပနးခဲံ 
သညးဟု သတငး့ရရြိခဲံပါသညး၈  
 
စကးတငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့အေပ၍ ႏုိငးငဵတကာအသိုငး့ 
အဝုိငး့၌ ယဵုၾကညးမႈအာ့ အာ့နညး့ယုတးေလ္ာံလာေစမညးံ အႏၱာရာယးရြိလာႏိုငးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးကာ မျတးစ 
လငးကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ ်ငငး့ပယးခဲံ်ခငး့အေပ၍ (လႊတးေတားမ္ာ့ထတဲျငး စစးတပးမြကိုယးစာ့လြယးေနရာ ဿ၂% 
ဆကးလကးထညးံသျငး့ထာ့မႈအေပ၍ကုိပါ) စို့ရိမးပူပနးမႈကိုေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ စကးတငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔ 
တျငး ႏိုငးငဵတကာဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့အ်ပီ့၉ အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟုဆိုကာ ်ငငး့ပယးထာ့သူမ္ာ့အနကးမြ ှှ ဦ့ကို EC က 
်ပနးလညး ချငးံ်ပဳခံဲသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ထိုအထဲမြ တဦ့သာလြ္ငး ရခုိငး်ပညးနယးမြ်ဖစးပါသညး၈ ်ပနးလညးချငးံ်ပဳေပ့ခံဲသူ 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့တျငး တစည ပါတီမြ ဿ ဦ့၇ DHRP မြ ဿ ဦ့၇ အမ္ဳိ့သာ ဒီမိုကေရစီပါတီသစးမြ ှ ဦ့၇ အမ္ဳိ့သာ့ 
ညီညႊတးေရ့ကျနးဂရကးပါတီမြ ၁ ဦ့ႏြငးံ တသီ့ပုဂၐလ ဿ ဦ့တို႔်ဖစးပါသညး၈  
 

စကးတငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ကာတာစငးတာက ကိုယးစာ့လြုယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ အရညးအခ္ငး့မ်ပညးံမြီဟုဆိုကာ 
်ငငး့ပယးခဲံ်ခငး့မ္ာ့ကို ေဝဖနးသညးံေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ လိုအပးသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ 
ဘကးလိုကးအေရ့ယူခဲံကာ တိုငး့ရငး့သာ့ႏြငးံဘာသာေရ့လူနညး့စုမ္ာ့ကို ပစးမြတးထာ့ခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ 
ထိုေၾက်ငာခ္ကးက လကးရြိအရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဟုဆိုကာ ်ငငး့ပယးထာ့ေသာကုိယးစာ့လြယး အေရအတျကးကို ှွွ 
ခနး႔ဟု ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့သညး၈ 
 
USDP တျငး EC မြ အရညးအခ္ငးမ်ပညံးမြီဟု ်ငငး့ပယးခဵရသူကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ မရြိခဲံပါ၈ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစိအဖျဲ႔ခ္ဳပး 
NLD သညး အစျနး့ေရာကးအဖျဲ႔်ဖစးသညးံ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျ႔ ဲ (မဘသ) ၌ဖိအာ့ကို 
မလျနးဆနးႏိုငးသညးံအတျကး မျတးစလငးကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကို မေရျ့ခ္ယးခဲံေသားလညး့ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ 
မ္ာ့ကို အရညးအခ္ငး့မ်ပညးံမြီဟုဆိုကာ ်ငငး့ပယးခဵခဲံရပါေသ့သညး၈  
 
အစျနး့ေရာကးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါ့ဒီမ္ာ့ကေရျ့ေကာကးပျမဲတိုငးခငးတျငးမျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ကိစၥကုိဆကးလကးတျနး့တငးခံဲ 
 
အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (မဘသ) က မျတးစလငးမ္ာ့အာ့ အမုနး့တို့ပျာ့လာေစရနး 
ဆကးလကးမီ့ထုိ့ခဲံၾက်ပီ့ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD ကိုပစးမြတးထာ့ခဲံၾကကာ ေရျ့ေကာကးပျေဲန႔မတုိငးခငး၉ 
ဘာသာမတူညီမႈမ္ာ့အာ့ အသဵု့ခ္်ပႆနာရြာမညးံအေပ၍တျငး ႏိုငးငဵတကာမြစို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခံဲပါသညး၈  
 
 စကးတငးဘာ ှ -  မဘသအဖျ႔ဲက ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ (USDP) မြ်ပဳလုပးေသာ အခမး့အနာ့အ 

တျကး ဖိတးစာမ္ာ့ကိုပါတျထဲာ့သညးံ လကးကမး့စာေစာငးမ္ာ့ကို ်ဖနး႔ေဝခံဲ်ပီ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ NLD 
အာ့စျတးစျရဲႈဵ႕ခ္ရနး ၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညး၈ ထိုစဥးကတညး့က NLD က EC တျငး USDP အာ့ တိုငးၾကာ့ခဲံပါသညး၈  

 စကးတငးဘာ ှ၂ - ရနးကုနး်မိဳ႕ရြိ အေမရိကနး၇ ၾသစေတ့လ္၇ကေနဒါ၇ဒိနး့မတး၇်ပငးသစး၇ေနားေဝ့၇ဂ္ပနး၇ဆျီဒငးႏြငးံအဂၤလနး 
သဵရဵု့မ္ာ့က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ ေရျ့ေကာကးပျမဲဲဆျယးမႈကာလအတျငး့ ဘာသာေရ့အာ့ ကျဲ် ပာ့ 
မႈမ္ာ့ႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ့ဖနးတီ့ရနးအတျကး ကိရိယာတခုအ်ဖစးအသဵု့်ပဳလာႏုိငးသညးံ အလာ့အလာအေပ၍ စုိ့ရိမးပူပနးမႈကို 
ေဖား်ပလိုကးသညး၈  

 စကးတငးဘာလ ှ၄ - RFA ႏြငးံအငးတာဗ္ဴ့တခုတျငး အစျနး့ေရာကးဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့ဝီရသူက NLD သညး မျတးစလငး 
မဲမ္ာ့အတျကး မဲဆျယးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးေန်ပီ့ ထိုသုိ႔လုပးေဆာငး်ခငး့သညးံ ဗုဒၶတရာ့ေတားႏြငးံမကိုကးညီပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
သညး၈  

 စကးတငးဘာ ှ၅ - စကးတငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔က သဵရဵု့ ၆ ခုတို႔မြပူ့တျဲထုတး်ပနးခဲံေသာ ေၾက်ငာခ္ကးကိုတုနး႔်ပနးေသာ 
အာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက သတငး့ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုေၾက်ငာခ္ကးတျငး သဵရဵု့မ္ာ့၌ 
ေၾက်ငာခ္ကးသညး လူထုအာ့သတငး့အလျမဲ္ာ့ေပ့ကာ တိုငး့်ပညးတျငး့၉ရြိ်ပီ့်ဖစးသညးံ ဘာသာေရ့မ္ာ့အၾကာ့၇ တိုငး့ 
ရငး့သာ့မ္ာ့အၾကာ့ ညီညႊတးေနမႈကို ပ္ကးယျငး့ေစႏုိငး်ပီ့ ေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့အလျနးနီ့ကပးေနေသာအခ္ိနးမ္ဳိ့တျငး ်ငိမး့ 
ခ္မး့်ပီ့အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာဝနး့က္ငးကို ဖရိုဖရဲ်ဖစးေစပါသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈  
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 စကးတငးဘာ ဿွ - ဧရာဝတီတိုငး့ေဒသၾကီ့၇ပုသိမး်မိဳ႕နယးမြ ဖိႏြိပးချဲ် ခာ့မႈရြိေသာ 
အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ဥပေဒ ေအာငးပျခဲဵပျတဲျငး မဘသ 
မြအစျနး့ေရာကးဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့က အထူ့သ်ဖငးံ NLD ကိုရညး ညႊနး့ခဲံ်ပီ့ အစၥလာမးမစးပါတီအာ့ မဲမေပ့ပါရနး 
လူထုအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

 စကးတငးဘာ ဿဿ -်ပညးသူ႔လႊတးေတားႏြငးံအမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား ေရျ့ေကာကးပျဥဲပေဒ ပုဒးမ ၂၅ (ဂ) အရ ေရျ့ေကာကး 
ပျအဲာ့ လႊမး့မို့ခ္ဳပးကိုငးႏုိငးရနးအတျကး ဘာသာေရ့ကိုဥပေဒမဲံအသဵု့ခ္ခဲံ်ခငး့အတျကး မဘသ အဖျဲ ႔အာ့ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ
ေကားမရြငးတျငး ပါတီမြတရာ့ဝငးတိုငးၾကာ့ထာ့ပါသညးဟု NLDအၾကီ့တနး့အဖျဲ႔ဝငး ဦ့ဝငး့ထိနးကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာ ဿ၀ -မဘသ အဖျဲ႔က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ဘာသာ၇သာသနာကိုဖ္ကးဆီ့မညးံသူအ 
တျကး ်ပညးသူမ္ာ့မြမဲဆႏၵမေပ့ေစလိုေၾကာငး့ ရြငး့လငး့်ပ်ပီ့ NLD၌ အပုတးခ္ရနးလႈပးရြာ့မႈဟူေသာ စျပးစျခဲ္ကးကို 
်ငငး့ပယးခဲံသညး၈  

 
ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးကအမြာ့မ္ာ့်ပညးံေနသညးံေနာကးဆုဵ့မဲဆႏၵရြငးစာရငး့ကုိထုတး်ပနးခံဲ 
 
စကးတငးဘာလှ၁ရကးေန႔တျငးေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငး EC 
မြေနာကးဆဵု့မဲဆႏၵရြငးစာရငး့အၾကမး့ကိုထုတး်ပနးလိုကးအ်ပီ့၉ႏုိငးငဵတဝြနး့မြမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့သညးေမျ့ေန႔လျမဲြာ့ေနမႈမ္ာ့၇ေ
သဆဵု့သူမ္ာ့ပါဝငးေနမႈမ္ာ့အပါအဝငးမ္ာ့်ပာ့လြေသာအမြာ့မ္ာ့အတျကးတိုငးၾကာ့သတငး့ပို ႔ခဲံၾကသညး၈ေ်မာကးဦ့်မိဳ႕န
ယးတျငးမဲဆႏၵရြငးစာရငး့အာ့လဵု့ကို်ပငးဆငးမႈ၅ွွွွအပါအဝငးေအာငး်မငးစျာထုတး်ပနးေပ့ခဲံသညးဟုရခုိငး်ပညးနယးေရျ့ေ
ကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ႔ချမဲြေၾက်ငာခဲံေသားလညး့ေရနစး်မဳပးခဲံေသာလမး့မ္ာ့မြာသယးယူပို ႔ေဆာငးေရ့ကိုအတာ့အဆီ့်ဖစး
ဆဲ်ဖစးေနသညးံအတျကးေဒသတျငး့မြေက့္ရျာှွွွတို႔အနကးဿွွခနး႔သာလြ္ငးေနာကးဆဵု့မဲဆႏၵရြငးစာရငး့မ္ာ့ကိုရရြိႏိုငးခဲံ
ပါသညးဟုရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီအဖျဲ႔ဝငးတဦ့ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈စကးတငးဘာလဿ၅ရကးေန႔အထိမေကျ့တိုငး့ပျငးံ်ဖဴ်မိဳ႕န
ယး၇ေရနဵေခ္ာငး့်မိဳ႕နယးႏြငးံေစတုတၳရာ်မိဳ႕နယး၌ေနရာမ္ာ့တျငးမဲဆႏၵရြငးစာရငး့မ္ာ့ကိုထုတး်ပနးႏိုငးခဲံ်ခငး့မရြိခဲံေသ့ေပ၈ 
 
ကရငး်ပညးနယးေကာံကရိတး်မိဳ႕နယးတျငးမဲဆႏၵရြငးေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔ကယခငးမဲေပ့ချငးံရ်ပီ့သူမဲဆႏၵရြငးအမ္ာ့အ်ပာ့
အာ့ထုတးပယးထာ့မႈမ္ာ့အပါအဝငးက္နးရြိေနေသ့ေသာအမြာ့အယျငး့မ္ာ့ကိုရႈဵ႕ခ္ခဲံၾကသညး၈ဿွှှႏြငးံဿွှဿခုႏြစးကတ
ညး့ကေဒသတျငး့တျငးအပစးအခတးရပးစဲေရ့မ္ာ့ရြိထာ့ခဲံေသားလညး့စကးတငးဘာလဿ၅ရကးေန႔တျငးကရငး်ပညးနယးမြအ်ခ
ာ့်မိဳ႕နယး၃ခုႏြငးံအတူ်မိဳ႕နယးတခုလဵု့အာ့လဵု်ခဵဳေရ့စို့ရိမးရသညးဟူေသာအေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ EC 
ကေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့မက္ငး့ပရနးခ္နးထာ့ပစးခဲံသညး၈ 
[ကရငး်ပညးနယးပဋိပက၏လျနးေ်မာကး်ပီ့ေဒသမ္ာ့တျငးတုိငး့ရငး့သာ့ှွွွွွတုိ႔အာ့မဲေပ့ချငးံမ္ာ့ပိတးပငးခဲံတျငးၾကညံးပါ၈] 
 
စကးတငးဘာလဿ၄ရကးေန႔၇မဲဆႏၵရြငးစာရငး့ကပးသညးံေနာကးဆဵု့ရကးအ်ပီ့တျငးရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့၇လႈိငးသာယာ်မိဳ႕န
ယး၉မဲဆႏၵရြငးစာရငး့မ္ာ့မြမဲဆႏၵရြငးဿ၂ွွွွေက္ားတို႔၌နာမညးမ္ာ့ေပ္ာကးဆဵု့ေနဆဲ်ဖစးေနကာရပးကျကးအုပးခ္ဳပးေရ့ရုဵ့မ
္ာ့တျငးထာ့ရြိထာ့သညးံေနာကးဆဵု့ရေနထုိငးသူစာရငး့မ္ာ့အာ့ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ႔ချကဲ
အသဵု့မ်ပဳခံဲသညးံအတျကးမသမာမႈမ္ာ့ရြိလာႏုိငးသညးဟူေသာစို့ရိမးမႈမ္ာ့ကိုပိုမို်မငးံတကးလာေစခဲံသညး၈ရနးကုနးဆငးေ်ခ
ဖဵု့ရပးကျကးမ္ာ့သညးဆငး့ရဲမဲျေတမႈအ်မငးံဆဵု့်ဖစးကာအတိုကးအခဵပါတီ၌အမာခဵေဒသလညး့်ဖစး်ပီ့မဲဆႏၵရြငးနာမညးေတား
ေတားမ္ာ့မ္ာ့သညး်ပညးတျငး့ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၇က္ဴ့ေက္ားေနထိုငးသူမ္ာ့၇ယာယီေနထိုငးၾကသူမ္ာ့သာ်ဖစးကာ
ေနာကးဆဵု့မဲစာရငး့တျငး။တို႔၌နာမညးမ္ာ့မပါလာခဲံပါကဇာတိေနရပးမ္ာ့သို႔်ပနး်ပီ့မဲေပ့ရနးမတတးႏိုငးၾကသူမ္ာ့လညး့်ဖ
စးၾကပါသညး၈ 
 
ဆကးလကးမြာ့ေနေသာမဲစာရငး့မ္ာ့ေၾကာငးံေဒသအမ္ာ့အ်ပာ့တို႔တျငး 
(အထူ့သ်ဖငးံေဝ့ကျာသညးံမဲစာရငး့ကပးရာေနရာမ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကးရနးအခ္ိနးမရြိၾကသညးံရျာသာ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေနရာမ္
ာ့) 
မဲစာရငး့သျာ့ၾကညးံ်ပီ့နာမညးစစးေဆ့ရနးကိုလူထုအေန်ဖငးံစိတးဝငးစာ့မႈေလ္ာံက္လာခဲံၾကသညး၈ႏုိငးငဵအႏြဵ ႔ေက့္လကးေဒ
သႏြငးံ်မိဳ႕်ပေဒသမ္ာ့မြမဲစာရငး့ကပးရာေနရာှ၁ဿေနရာတုိ႔တျငးမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့လာေရာကးစစးေဆ့မႈအေပ၍ပါတီဘကးလိုကး
မႈကငး့သညးံ“မြနးကနးခုိငးမာေသာေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့အတျကး်ပညးသူ႔မဟာမိတးမ္ာ့အဖျဲ႔” PACE 
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၌စကးတငးဘာလှ၁ရကးမြဿွရကးအတျငး့ေလံလာထာ့မႈအရေနရာ၁ဿ% 
တို႔တျငးမဲဆႏၵရြငးပညာေပ့အေထာကးအကူပစၥညး့မ္ာ့မရြိခဲံပဲ၇မဲစာရငး့ထုတး်ပနးမႈှ၆% 
တို႔မြာတရာ့ဝငးသတးမြတးထာ့ေသာအခ္ိနးနာရီအတျငး့ဖျငးံလြစးထုတး်ပနး်ခငး့မရြိသညးကိုေတျ႔ရြိရပါသညး၈ကယနး့အမ္ဳိ့သ
ာ့ဒီမိုကေရစီပါတီ KNDP အပါအဝငးႏုိငးငဵေရ့ပါတီေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က EC 
မြမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့အသိပညာေပ့ရနးပ္ကးကျကးမႈကိုမီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံၾကသညး၈ KNDP 
သညးကရငးနီ/ကယာ့်ပညးနယး၇ေဘားလခဲ်မိဳ႕နယးတျငးေက့္လကးေနမဲဆႏၵရြငးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာေရျ့ေကာကးပျဆဲိုသ
ညးမြာဘာလဲ၇ဘာေၾကာငးံေပ၍ေပါကးလာသလဲဆိုသညးမ္ာ့ကိုမသိရြိၾကေၾကာငး့ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလဿှရကးေန႔တျငးမဲစာရငး့မြာ့ယျငး့မႈမ္ာ့သညး USDP 
အာ့တရာ့မမြ္တစျာအာ့သာသျာ့ေစႏုိငးသညးဟူေသာအဓိကစို့ရိမးမႈကိုဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနေစပါသညးဟု NLD 
အၾကီ့တနး့ေခါငး့ေဆာငးတဦ့ကစာနယးဇငး့သို႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ NLD ၌တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့၇အထူ့သ်ဖငးံ USDP 
ႏြငးံပတးသကးေသာတိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို EC မြလစးလ္ဴရႈ႕ခဲံပါသညးဟုပစးတငးေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈NLD 
ေခါငး့ေဆာငးဦ့တငးဦ့က EC သညးတာဝနးယူမႈမရြိသညးံအဖျဲ႔်ဖစးသညးဟုေ်ပာၾကာ့လုိကး်ပီ့ EC 
ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့၌မဲစာရငး့အမြာ့မ္ာ့ကိုမသငးံေတားစျာအသိအမြတး်ပဳခံဲမႈအာ့လညး့ေဝဖနးေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ NLD 
အၾကီ့တနး့ေခါငး့ေဆာငးဦ့ဝငး့ထိနးကလညး့မဲစာရငး့မြာ့ယျငး့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံေရျ့ေကာကးပျေဲန႔အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေပါကးကျဲ
လာႏုိငးသညးဟူေသာစို့ရိမးပူပနးမႈကိုထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈စကးတငးဘာလဿဿရကးေန႔တျငးရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့၇ေ
ကာံမႈ့်မိဳ႕နယးတျငးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကအစို့ရသညးလူထုအာ့မဲမေပ့ႏုိငးေအာငးတာ့ဆီ့ရနးအတျကးၾကိဳ့ပမး့လာႏုိ
ငးသညးဟုခနး႔မြနး့ခဲံသညး၈ 
 
်ပညးပေရႊ႕ေ်ပာငး့ ဿ သနး့ မြတးပုဵတငးစာရငး့မေပ့ရပဲက္နးရြိေန 
 
ႏိုဝငးဘာလတျငးမဲေပ့ရနးအတျကး မြတးပဵုတငးစာရငး့ေပ့ရနး ေနာကးဆဵု့ရကးကို တရာ့ဝငးမဲေပ့ႏုိငးသူ ်ပညးပေရႊ႕ေ်ပာငး့ 
လုပးသာ့ ဿ သနး့ အနကးမြ ှ၆ွွွ ေအာကးမြ္ေသာ လုပးသာ့မ္ာ့ကသာ အခ္ိနးမြီစာရငး့ေပ့ခဲံသညးဟူေသာ သတငး့ 
မ္ာ့ စကးတငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး သတငး့ရရြိခဲံသညး၈ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၌အဆိုအရ ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့ 
အမ္ာ့စုသညး မူရငး့ေနထိုငးရာရပးကျကးမြ ပရငးံထုတးထာ့ေသာမဲစာရငး့မိတၱဴကဲံသို ႔ေသာ မြတးပဵုတငးစာရငး့ေပ့ရနးလုိ 
အပးသညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့မတငး်ပႏိုငးေသာအခကးအခဲမ္ာ့စျာတို ႔ႏြငးံ ရငးဆိုငးခဲံၾကရသညးဟုသိရသညး၈ ေရာေထျ့ 
ရႈပးယြကးခတးေနသညးံသတငး့စကာ့မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရြိ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာသဵရဵု့မ္ာ့မြေၾက်ငာ်ခငး့မ်ပဳလုပးခဲံမႈတုိ ႔က 
်ပႆနာမ္ာ့ကိုပုိမို်ဖစးေပ၍ေစခံဲသညး၈ ဘနးေကာကးရြိ်မနးမာသဵရဵု့သညး ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးသာထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ 
အသိပညာ်မြငးံတငးမႈလုပးေဆာငးခဲံ်ခငး့လဵု့ဝမရြိခဲံပဲ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက မြတးပဵုတငးစာရငး့ေပ့ရနး 
ေနာကးဆဵု့ရကးကို ၾသဂုတးလေႏြာငး့ပိုငး့အ်ဖစး သတးမြတးခဲံ်ပီ့ EC ကထိုရကးသညးံ စမး့သပးရကး်ဖစးသညးဟု 
ေနာကးပုိငး့တျငးေ်ပာဆိုခဲံကာ အာဏာပိုငးမ္ာ့ကေနာကးက္တငးလာသညးံေလြ္ာကးလႊာမ္ာ့ကိုလညး့ 
လကးခဵေပ့သျာ့မညးဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈ စကးတငး ဘာလ ဿ ရကးေန႔တျငး EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့က မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမရြိ၊ဟုဆိုကာ ပစးတငးေ်ပာဆုိ လုိကးသညး၈  
 
အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမဲဆႏၵရြငးအေထာကးအထာ့အသစးမ္ာ့ရုိကးႏြိပး်ခငး့ကုိေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးကကာကျယးေ်ပာဆုိ 
 
စကးတငးဘာလှ၃ရကးေန႔တျငးေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငး EC 
ကႏိုဝငးဘာလှရကးေန႔တျငးမဲဆႏၵရြငးအေထာကးအထာ့ကဒး၀ဿသနး့ကိုရိုကးႏြိပးထုတးေဝေပ့သျာ့ရနးစီစဥးခဲံေၾကာငး့သ
တငး့ရရြိခဲံ်ပီ့။ကဒးမ္ာ့သညးတရာ့ဝငးမြတးပုဵတငး (ပနး့ေရာငးကဒး) 
မရြိေသာမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အတျကးလိုအပးမညး်ဖစးပါသညး၈ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့သညးသူတို ႔ေနရာမ္ာ့မြထိုအေထာကးအထာ့ကဒးမ္ာ့
အာ့ထုတးယူရနးအတျကးအ်ခာ့သူမ္ာ့ကိုေစလႊတးချငးံမရြိေပ၈“လူတဦ့မြာမြတးပဵုတငးဒါမြမဟုတးအေထာကးအထာ့တခုခုမ
ရြိခဲံလြ္ငးလညး့ေက့္ရျာေခါငး့ေဆာငး၇ရပးမိရပးဖ၇သကးဆုိငးရာပုဂၐဳိလးေတျကသူ႔ရဲံေနထိုငးမႈကိုအတညး်ပဳေပ့ႏုိငးမယးဆိုရငး
က္ေနားတို႔ကသူ႔ကိုမဲစာရငး့ထဲကိုထညံးေပ့မြာပါ” ဟု EC 
ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့ထုတး်ပနးခဲံသညးံယခငးေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံယခုအစီအစဥးသညးကျလဲျဲလ္ကးရြိပါသညး၈မညးသညးံဥပေဒ
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ကမြ်ပညးသူမ္ာ့အာ့မြတးပဵုတငးမရြိပဲမဲေပ့်ခငး့မ်ပဳႏိုငးေအာငးမတာ့ဆီ့ႏိုငးပါဟုဦ့တငးေအ့မြယခငးကလညး့အတညး်ပဳေ်
ပာၾကာ့ထာ့ေသာေၾကာငးံမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့ႏြငးံအရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မြာေရျ့ေကာကးပျဲေန႔တျငးမဲေပ့်ခငး့အတျကး
မြတးပဵုတငးလိုအပးမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့သိမေနၾကေပ၈ 
 
စကးတငးဘာလှ၃ရကးေန႔တျငးႏိုငးငဵေရ့ေလံလာခနး႔မြနး့သူမ္ာ့မြအေထာကးအထာ့အသစးမ္ာ့ရိုကးႏြိပး်ဖနး႔ေဝ်ခငး့၌လကး
ေတျ႔က္မႈႏြငးံတရာ့ဝငးမႈကိုေမ့ချနး့ထုတးခဲံေသားလညး့ EC 
အၾကီ့တနး့အရာရြိဦ့ေသာငး့လႈိငးကအရပးဘကးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ႏုိးငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံတသီ့ပုဂၐလကိုယးစာ့လြယးေလ
ာငး့မ္ာ့မြ်ဖနး႔ေဝသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ကိုေစာငးံၾကညံးသျာ့ႏုိငးပါသညးဟုေ်ပာဆိုခဲံေၾကာငး့သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ဦ့ေသာငး့
လႈိငးကဝါရြငးတနးအေ်ခစုိကး “ေရျ့ေကာကးပျစဲနစးမ္ာ့၌ႏုိငးငဵတကာေဖာငးေဒ့ရြငး့” IFES 
မြထိုရိုကးႏြိးပးထုတးေဝမႈမ္ာ့အတျကးလိုအပးသညးံပစၥညး့မ္ာ့ေထာကးပဵံေပ့သျာ့မညးဆိုသညးံ။၌မြတးခ္ကးကို်ပနးလညးရု
တးသိမး့ခဲံသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ 
 
ေဒသခဵ EC 
ဝနးထမး့မ္ာ့ကပါတီမ္ာ့အာ့မဲဆျယးမႈေႏြာငးံေႏြ့ေအာငးလုပးေဆာငး၇စစးတပးမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့ထဵမေရာကးႏိုငးေအာငးတာ့ဆီ့ 
 
စကးတငးဘာ၅ရကးးတရာ့ဝငးမဲဆျယးမႈမ္ာ့စတငးခဲံစဥးတျငး NLD ေရာ USDP 
ပါ။တို႔၌မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့ကိုမႏၱေလ့၉လူထုေဟာေ်ပာပျမဲ္ာ့်ဖငးံစတငးခဲံေသားလညး့အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့မြပါတီေတားေ
တားမ္ာ့မ္ာ့မြာမူေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ႔ချမဲ္ာ့၌ေႏြာငးံေႏြ့ေအာငးလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံရပးတနး႔ခဲံရသညး၈မႏၱေလ
့တိုငး့ေဒသၾကီ့တျငးဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညးံတသီ့ပုဂၐလကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့မြာမႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့ေရျ့ေကာ
ကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ႔ချမဲြအတညး်ပဳ်ပီ့ေသာကုိယးစာ့လြယးေလာငး့စာရငး့မ္ာ့ထုတး်ပနးရနးအဆငးသငးံမ်ဖစးခဲံေသ့သညးံအ
တျကးမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့ကိုမစတငးႏိုငးခဲံပါ၈အ်ခာ့ပါတီ၂ပါတီႏြငးံအခ္ိနးဇယာ့မ္ာ့ညြိႏႈိငး့ရနးႏြငးံစညးပငးသာယာအဆငးံ
တျငးမဲဆျယးပိုစတာမ္ာ့အတျကးကငး့ရြငး့ချငးံ်ပဳချငးံရရနးလုပးေဆာငးရမညးံမဲဆျယးခရီ့စဥးအစီအစဥးအာ့ေမားလ်မိဳငး်မိဳ႕နယး
ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖဲျ႔ချမဲြအတညး်ပဳခ္ကးရရြိေရ့ကိုရုနး့ကနးေနရေသာေၾကာငးံမျနးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီမြာမတတးသာပဲမဲ
ဆျယးစညး့ရဵု့မႈစတငးရနးေနာကးက္ခဲံရသညး၈ 
 
ကို့ကို့ကျ္နး့သို႔သျာ့ေရာကးမဲဆျယးမညးံ NLD 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရမြမသျာ့ႏုိငးေစရနးေႏြာကးယြကးတာ့ဆီ့ခဲံပါသညးဟု NLD 
အၾကီ့တနး့ေခါငး့ေဆာငးဦ့ဝငး့ထိနးကစကးတငးဘာလဿ၂ရကးေန႔တျငးစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ထိုေဒ
သရြိေရတပးအေ်ခစုိကးစခနး့မ္ာ့တျငးအလုပးလုပးကိုငးရနးအတျကးေဆာကးလုပးေရ့လုပးသာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ရညးရျယးခ္ကးရြိစျ
ာေရာကးရြိလာ်ပီ့ေနာကးမဲေပ့ႏိုငးသူအေရအတျကးမြာ၁၃၃% ်မငးံတကးသျာ့ခဲံပံါသညး၈ NLD 
ကမိသာ့စုဝငးမ္ာ့အပါအဝငးလူဦ့ေရဿွွမြ၄ွွသုိ႔တို့်မငးံလာခဲံ်ခငး့ကိုေဖား်ပလိုကး်ပီ့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေတားေနရာႏြငးံရနး
ကုနးတုိငး့ေဒသၾကီ့လႊတးေတားေနရာမ္ာ့တျငး USDP 
မြေသခ္ာစျာအႏိုငးရရြိေစႏုိငးရနးအတျကးစစးတပးမြတပးသာ့အေရအတျကးကိုတို့်မြငးံေန်ခငး့်ဖစးပါသညးဟုစျတးစျေဲ်ပာဆိုလို
ကးသညး၈ USDP 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့စစးတပးေလယာဥးမ္ာ့်ဖငးံကျ္နး့ေပ၍သုိ႔ပို႔ေဆာငးေပ့ခဲံသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈ထို
ေနရာတျငးကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့မဲဆျယးချငးံလဵု့ဝမရရြိႏုိငးမညးံအေ်ခအေန်ဖစးေနသညးံအတျကး NLD မြ EC 
အာ့တိုငးၾကာ့ထာ့ပါသညးဟုဦ့ဝငး့ထိနးကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလှ၃ရကးေန႔တျငးNLD 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ရညးမျနးသညးေန်ပညးေတား၇ပုဗၺာသီရိ်မိဳ႕နယး၉မဲဆျယးစညး့ရဵု့ရနးအတျကးၾကီ့မာ့ေသာအခကးအ
ခဲမ္ာ့်ဖငးံရငးဆိုငးေနရသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံကာထို်မိဳ႕နယးတျငးဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့လညး့်ဖစး၇အ်ငိမး့စာ့ကာကျယးေရ့
ဝနးၾကီ့လညး့်ဖစးသူဦ့ေဝလျငးမြ USDP 
မြဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမဲဆျယးမညး်ဖစးသညး၈ဦ့ရညးမျနးကေဒသလူဦ့ေရ၌ဆယးပဵုတပဵုရြိသညးံ်မိဳ႕နယးတျငး့စစးတပးမြတပးသ
ာ့မ္ာ့အာ့မဲဆျယးချငးံမေပ့ခဲံပါဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
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အေရ့ၾကီ့ေသာအေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ပ္ကးစီ့ေနဆဲ်ဖစးသညးံအတျကး CNDP 
မြမဲဆျယးစညး့ရဵု့ရနးအခကးအခဲ်ဖစးေနရပါသညးဟုစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့လိုကးသကဲံသို ႔ပါတီေတားေတားမ္ာ့
မ္ာ့၌တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကိုလညး့ခ္ငး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ CNDP 
ပါတီအတျငး့ေရ့မႈ့ဆလိုငး့သီယနးအုတးေသာငး့ThianUkThangကထပးဆငးံေ်ပာၾကာ့ေပ့ခဲံသညး၈ 
 
ကနး႔သတးထာ့ေသာလျတးလပးစျာေ်ပာဆုိမႈဝနး့က္ငးတျငး NLD မြမိမိကုိယးကုိမိမိကနး႔သတးစီစစးမႈလုပး 
 
EC 
၌ဖိႏြိပးလျနး့ေသာစစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့စို့ရိမးပူပနးေသာေၾကာငးံပါတီမူဝါဒမ္ာ့မြအစေရျ့ေကာကးပျမဲဲဆျယးမႈအေပ
၍မြတးခ္ကးမ္ာ့အထိအဆဵု့အာ့လဵု့ႏြငးံပတးသကးေသာကိစၥရပးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တို ႔အတျကးေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူအ်ဖစးအၾကီ့တနး့ေ
ခါငး့ေဆာငး၃ဦ့အာ့NLD 
မြေရျ့ခ္ယးခဲံသညးဟုစကးတငးဘာလ၁ရကးႏြငးံှ၂ရကးေန႔မ္ာ့တျငးသတငး့ရရြိခဲံသညး၈တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မြမတရာ့အ
သငး့၌အစိတးအပိုငး့အ်ဖစးစာရငး့သျငး့ခဵရႏုိငးသူမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵု်ခငး့မ္ာ့ကိုေရြာငးရြာ့ၾကပါရနး။၌ကိုယးစာ့လြယးေလာငး
့မ္ာ့အာ့ NLD မြသတိေပ့ထာ့ခဲံသညး၈ 
 
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာတုိကးပျမဲ္ာ့ကတုိငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့မြေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့ကုိအႏၱာရာယး်ဖစးေစ 
 
ရြမး့်ပညးနယးတျငးမဲဆႏၵရြငးပညာေပ့အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံလကးနကးကိုငးတုိကးပျမဲ္ာ့နီ့ကပးေန်ခငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့
ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီပါတီတျဘဲကးအတျငး့ေရ့မႈ့ဦ့စိုငး့လိတးကစို့ရိမးမႈကိုထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈အစို့ရတပးမ္ာ့
၌ထို့စစးမ္ာ့သညးတိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့၌အလာ့အလာမ္ာ့အာ့အသဵု့ခ္ႏုိငးရနးအတျကးႏုိငးငဵေရ့အရလႈဵ႕ေဆားတျနး့အ
ာ့ေပ့ထာ့မႈမ္ာ့ဟုစကးတငးဘာလှဿရကးေန႔တျငးသူကရႈဵ႕ခ္လိုကးကာပဋိပက၏မ္ာ့သညးလျတးလပးစျာမဲဆျယးစညး့ရဵု့ချငးံ
အတျကးအမြနးတကယးအႏၱာရာယး်ဖစးေစပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ရြမး့်ပညးနယးေတာငးၾကီ့်မိဳ႕နယးဥက၎ဌဦ့တငးေ
မာငးတို့ကလညး့လကးနကးကိုငးပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့အေပ၍က္ေရာကးမညးံအႏၱာရယးမ္ာ့အာ့စကးတငး
ဘာလှ၂ရကးေန႔တျငးအလာ့တူပငးရႈဵ႕ခ္ခဲံေၾကာငး့သတငး့ရရြိခဲံပါသညး၈ဟယးလီေကားပတာႏြငးံတိုကးေလယာဥးမ္ာ့ကိုပါ
အသဵု့်ပဳခဲံသညးံအစို့ရတပးမေတား၌ထို့စစးမ္ာ့ႏြငးံအရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာခဲံသညးံအတျကးရြ
မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညးတပးမေတား - ေတာငးပိုငး့ (RCSS/SSA-S) 
ကရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ေတာငးပိုငး့ႏြငးံအေရြ႕ပုိငး့ှ၃်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးမဲဆျယးလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့ရပးဆုိငး့ထာ့ပါရနးႏိုငး
ငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အာ့စကးတငးဘာလှ၁ရကးေန႔ကအၾကဵ်ပဳလိုကးပါသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလှ၃ရကးေန႔တျငးပဋိပက၏မ္ာ့်ဖငးံ်ပညးံႏြကးေနေသာဆျမးပရာဘျမးႏြငးံပူတာအို်မိဳ႕နယးမ္ာ့၉မဲစာရငး့မ္ာ့အာ့
လဵု့ကိုစုစညး့မ်ပီ့ေသ့ဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံကာထိုေဒသမ္ာ့တျငးမဲရုဵမ္ာ့ရြိမညး၇မရြိမညးႏြငံးပတးသကး်ပီ့မေသခ္ာမေရရာသ
ညးံဘကးသို႔ဦ့တညးေနပါသညး၈ EC 
သညးကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယးမြတိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့အာ့ေစာငးံၾကညံးလ္ကးရြိကာႏိုငးငဵေတားအဆငးံ EC 
ကိုယးစာ့လြယးတဦ့ကအကယး၊ထိုေဒသတျငးမဲရဵုမ္ာ့ဖ္ကးသိမး့လိုကးပါကမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံအ်ခာ့ေနရာမ္ာ့တျငးမဲ
ေပ့ႏိုငးရနးအာဏာပုိငးမ္ာ့မြစီစဥးေပ့လိမးံမညးဟုေ်ပာၾကာ့ခံဲေၾကာငး့စကးတငးဘာလဿ၆ရကးေန႔တျငးသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသ
ညး၈စကးတငးဘာလ၀ွရကးေန႔တျငးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညးသူမ၌ကခ္ငး်ပညးနယး၂ရကးခရီ့စဥးမြမနးစီ်မိဳ႕နယးအာ့်ဖ
ဳတးထာ့ခဲံလိုကးသညး၈ 
 
ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ေနေသာေဒသမ္ာ့တျငးေရျ့ေကာကးပျကဲ္ငး့ပမညး၇မက္ငး့ပမညးကိုေၾက်ငာေပ့ပါရနးပအုိ႔အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်
မာကးအေရ့အဖျဲ႔ PNLO ဥက၎ဌဦ့ချနး်မငးံထျနး့က EC 
အာ့စကးတငးဘာလှ၂ရကးေန႔တျငးတိုကးတျနး့လိုကးသညး၈တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA 
ကိုလကးမြတးမထို့ရေသ့ပဲထိုကိစၥကို “ႏိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့အငးစတီက္ဴ႕” Transnational Institute 



8 

 

ကအခ္ဳိ႕႔မဲဆႏၵနယးမ္ာ့တျငးေနာကးဆဵု့အခ္ိနးကပး်ပီ့ဖ္ကးသိမး့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာႏုိငးသညးံအေၾကာငး့အခ္ကးတခုအေန်ဖငးံ
ေဖား်ပခဲံသညး၈ 
 
ရြမး့်ပညးနယးမဲဆႏၵနယးှဿခုတို႔တျငးကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့မ်ပိဳငးၾကေၾကာငး့စကးတငးဘာလှ၂ရကးေန႔တျငးသတငး့မ
္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ထိုမဲဆႏၵနယးမ္ာ့တျငးမိုငး့လာ့်မိဳ႕နယးနြငးံဝကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြပနးဆနး့၇နမးဖနး၇ပနးဝမးႏြငးံမို့မိတး်မိဳ
႕နယးမ္ာ့ပါဝငးၾက်ပီ့ၾသဂုတးလကေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငး၌ဖ္ကးသိမး့ေၾကာငး့ေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ကိုအတညး်ဖစးေစခံဲသ
ညး၈ 
 
ရြမး့ႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငးလကးနကးကုိငးအုပးစုမ္ာ့ကမဲဆျယးစညး့ရုဵ့မႈမ္ာ့ကုိပိတးပငး 
 
စကးတငးဘာလတျငးေရျ့ေကာကးပျဲႏြငးံမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈလႈပးရြာ့်ခငး့မ္ာ့ကိုတာ့ဆီ့ပိတးပငးလုိကး်ခငး့အာ့်ဖငးံလကးနကးကို
ငးအုပးစုမ္ာ့ကပိုမိုရဲတငး့ေသာရပးတညးခ္ကးကိုကိုငးစျဲ် ပခံဲသညး၈ 
 
 စကးတငးဘာလှ၃ -ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA 

ပါဝငးသညးဟုစျတးစျထဲာ့သညးံလကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့သညးရြမး့်ပညးနယး၇ကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးဟိုအကး-
ႏြငးံမဵု့ေပ၍ေက့္ရျာမ္ာ့သို႔ဝငးေရာကးလာခဲံ်ပီ့မဲစာရငး့မ္ာ့အာ့အတငး့အၾကပးဖယးရြာ့ခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာလဿဿ -
်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ၌လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးႏြငးံတရာ့ဝငးဖ္ကးသိမး့်ပီ့်ဖစးေသာဒီမိုကရကးတ
စးတပးမေတားသစး - ကခ္ငး (NDAK) 
ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးေသာဦ့စခုနးတိနး႔ယိနး့ကအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးသို႔စာတေစာငးပို႔ကာကခ္ငး်ပညးနယး၇ဝိုငး့ေမား၇
ခ္ီေဖျႏြငးံေဆာံေလား်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးမဲဆျယးစညး့ရဵု့်ခငး့မ်ပဳလုပးပါရနးအမိနး႔ေပ့ခဲံသညး၈အေၾကာငး့်ပခ္ကးမြာထိုေဒသမ္
ာ့သညးအစို့ရ၌်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မ္ာ့မ်ပီ့ဆဵု့ေသ့သညးံအတျကးဟု်ဖစးပါသညး၈ NDAK 
ကေနာကးပိုငး့တျငးကခ္ငး်ပညးနယးညီညႊတးေသာဒီမုိကေရစီပါတီ၌ခ္ီေဖျ်မိဳ႕နယးတိုငး့ေဒသၾကီ့ကိုယးစာ့လြယးေနရာအ
တျကးယြဥး်ပိဳငးမညးံဦ့စခုနးတိနး႔ယိနး့၌သာ့်ဖစးသူစခုနးယငးစျနး့မြလျဲ် ပီ့အ်ခာ့ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၌မဲဆျယးမႈမ္ာ့အာ့လဵု့
ကိုတာ့်မစးခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာလဿ၀ -
ေရျ့ေကာကးပျဆဲိုငးရာလိုကးနာရနးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့အာ့အသိေပ့ရနးအတျကးကခ္ငး်ပညးနယးေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ ႔ချဲ
အာ့ NDAK 
ေခါငး့ေဆာငးဦ့စခုနးတိနးယိနး့ႏြငးံသျာ့ေရာကးေတျ႔ဆဵုရနးညႊနးၾကာ့ခဲံသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံေသားလညး့်ပညးနယးအ
ဆငးံ EC ဥက၎ဌဦ့ေမာငးေမာငးကျနးကဦ့စခုနးတိနးယိနး့အာ့အပစးေပ့ရနးအတျကး EC 
်ပညးနယးေကားမရြငးအဖျဲ႔ချတဲျငးလုပးပိုငးချငးံရြိမရြိကိုသူ႔အေန်ဖငးံသဵသယ်ဖစးမိပါသညးဟုစာနယးဇငး့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈ 

 စကးတငးဘာလဿ၁ -
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့ကခရီ့သျာ့လာမႈမ္ာ့အာ့ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံေသာေၾကာငးံရြမး့်ပညးနယး၇
ေက္ာကးမဲ်မိဳ႕နယးတျငးရဲမ္ာ့ကကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အတျကးလဵု်ခဵဳေရ့ယူေပ့ပါမညးဟုကမး့လြမး့ခဲံေၾကာငး့ NLD 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ေဒ၍ရတနာစုိ့ေဇားကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံ သညး၈ 

 စကးတငးဘာလဿ၁ -ကခ္ငး်ပညးနယးရြိမဲဆျယးစညး့ရဵု့ေရ့မ္ာ့ကို NDAK မြပိတးပငးတာ့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့NLD 
ႏြငးံေလားေဝါအမ္ဳိ့သာ့ညီညႊတးေရ့ႏြငးံဖျဵ ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ LNUDP တို႔ကတရာ့ဝငးတိုငးၾကာ့ကနး႔ကျကးခဲံၾကသညး၈ 

 စကးတငးဘာလဿ၆ -ႏိုငးငဵေရ့ပါတီကိုးယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ဦ့စခုနးတိနးယိနး့ႏြငးံကခ္ငး်ပညးနယး EC 
ေကားမရြငးချမဲြအရာရြိမ္ာ့သညး NDAK 
နယးနမိတးအတျငး့်ငိမး့ခ္မး့စျာမဲဆျယးစညး့ရဵု့လႈပးရြာ့ႏုိငးရနးအတျကးသေဘာတူညီခ္ကးကိုညြိႏႈိငး့ခဲံၾကသညး၈သို ႔ေသား
လညး့အခ္ဳိ႕ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့မြာအတာ့အဆီ့မ္ာ့ႏြငးံၾကဵဳရႏုိငးသညးဟုထငး်မငးေနၾကဆဲ်ဖစးပါသညး၈ 
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စကးတငးဘာလဿ၆ရကးေန႔တျငးလူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔ Human Rights Watch 
ကတိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငးမဲဆျယးစညး့ရဵု့်ခငး့မ္ာ့မ်ပဳလုပးႏုိငးရနးကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့တာ့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံမဲ
ဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့တို႔်ပဳလုပးရနးအစို့ရတပးမ္ာ့မြၾကာ့ခဵ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့အာ့အသဵု့ခ္ေနသညးဟူေသာသတိ
ေပ့ခ္ကးတျငး NDAK ကိုထညးံသျငး့လိုကးသညး၈ 
 
ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးရာမဲဆျယးစညး့ရုဵ့မႈနညး့လမး့မ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပးေနမႈအေပ၍စျတးစျပဲစးတငးမႈမ္ာ့ 
 
ေရျ့ေကာကးပျနဲီ့ကပးကာခ္ိနးတျငးေရျ့ေကာကးပျမဲဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့မြာေငျေၾက့လာဒးေငျေပ့၊စညး့ရဵု့်ခငး့၇အ်ခာ့ေမ့ချနး့
ထုတးဖျယးရာမဲဆျယးမႈနညး့လမး့မ္ာ့စသညးတို႔အေပ၍စျတးစျပဲစးတငးမႈမ္ာ့ႏြငးံအတူထိခိုကးအာ့နညး့ခဲံရသညး၈ 
[ဿွှ၂ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာတျငးၾကညးပါ၈]စကးတငးဘာလတျငးေအာကးပါ်ဖစးရပးမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟုသတငး့မ
္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ 
 
 စကးတငးဘာ ှ - ေန်ပညးေတား၇ ဇဗၺဴသီရိ်မိဳ႕နယးမြ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးရဵု့အာ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးဝငးေရာကး်ခငး့ခဵခဲံ 

ရသညး၈ မညးသညးံပစၥညး့မြ္အခို့မခဵခဲံရေသားလညး့ က္ဴ့လျနးသူသညး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရရြိႏိုငးရနးဝငး 
ေရာကးရြာေဖျခဲံ်ခငး့်ဖစးမညးဟူေသာ သဵသယမ္ာ့်မငးံတကးလာခဲံပါသညး၈ 

 စကးတငးဘာ ဿ - ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ေဟာငး့၇ မၾကာေသ့ခငးကမြအ်ငိမး့စာ့ယူခဲံသညးံ ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေဝလျငး 
သညး ေန်ပညးေတား၇ ပုဗၺာသီရိ်မိဳ႕နယးမြ ေက့္ရျာမ္ာ့အာ့ လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ရရြိေစရနးအတျကး ေငျက္ပး ၃၁ သနး့ 
(အေမရိကနးေဒ၍လာ ၁၆၆ွွ) လြဴဒါနး့ခဲံ်ပီ့ ထိုေဒသမြာ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေနရာအတျကး သူဝငးေရာကးယြဥး 
်ပိဳငးမညးံေနရာ်ဖစးပါသညး၈  

 စကးတငးဘာ ဿ - မဲဆျယးကာလသတးမြတးထာ့သညးံအခ္ိနး၌ အေရြ႕ပိုငး့တျငး သဵ့စျခဲဲံ်ခငး့်ဖစးသညးံအတျကး သမၼတရဵု့ 
ဝနးၾကီ့ဦ့စို့သိနး့သညး ကရငးနီ/ကယာ့်ပညးနယးတျငး က္ပးသနး့ ၀ွွ (US ေဒ၍လာဿ၀ဿွွွ) သဵု့စျခဲဲံ်ပီ့ေသားလညး့ 
မဲဆျယးရာတျငးသဵု့စျရဲနးသတးမြတးထာ့သညးံ က္ပး ှွ သနး့ (US ေဒ၍လာ ၄၅ွွ) မေက္ားေသ့ေၾကာငး့ EC ဥက၎ဌ 
ဦ့တငးေအ့မြေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈  

 စကးတငးဘာ ၃ - မဝဲယးရနးပူ့ေပါငး့ၾကဵစညးခဲံမႈအတျကးဟုဆိုကာ ်ပိဳငးဘကးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့ေက္ား 
ဝငး့ႏြငးံဦ့်မငးံလႈိငးအာ့ NLD ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့သနး႔ဇငးထျနး့မြ ရဲမ္ာ့ထဵအမႈဖျငးံတိုငးၾကာ့ခဲံသညး၈ စျတးစျဲတုိငး 
ၾကာ့မႈသညး “ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့ဦ့်မငးံလႈိငးအာ့မဲေပ့ၾကပါ” ဟုစာတနး့ရိုကးႏြိပးထာ့သညးံ ထီ့မ္ာ့်ဖနး႔ေဝခံဲ်ခငး့ႏြငးံ 
ေဒသတျငး့မြေက္ာငး့မ္ာ့အာ့ အ်ခာ့လကးေဆာငးမ္ာ့လြဴဒါနး့ခဲံ်ခငး့တုိ ႔ႏြငးံဆကးစပးပါသညး၈ ရဲမ္ာ့က ထိုကိစၥသညးရဲ 
အေရ့မပုိငးသညးံအတျကးဟုဆိုကာ ထိုအမႈအာ့လကးမခဵခဲံေပ၈  

 စကးတငးဘာ ှွ - ဦ့ေက္ားဝငး့က NLD အာ့ တုနး႔်ပနးတိုငးၾကာ့ခဲမံႈကို ရုတးသိမး့ခဲံသညး၈ သူက ၾသဂုတးလမဲဆႏၵရြငး 
ပညာေပ့ေဟာေ်ပာပျအဲတျငး့ ပါတီ၌အခ္ိနးမတိုငးခငးမဲဆျယးခဲံ်ခငး့အေပ၍ စျတးစျတဲိုငးၾကာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

 စကးတငးဘာ ှဿ - မျနး်ပညးနယး၇သထဵု်မိဳ႕နယးမြ ပါတီမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈအတျငး့ NLD အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့ ရဲမ္ာ့မြလိုကးလဵ 
ေစာငးံၾကညးံခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

 စကးတငးဘာ ှ၃ - ်ဗိတိသြ္သဵရဵု့ဝနးထမး့ေဟာငး့၇ လကးရြိ NLD ညြိႏႈိငး့ေရ့အရာရြိ ဂ္ဳိ့ဖစးရြာ Joe Fisher အာ့ ်ဗိတိ 
သြ္ေထာကးလြမး့ေရ့်ဖစးသညးဟု လူမႈမီဒီယာမ္ာ့ေပ၍တျငး စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့က စျတးစျေဲ်ပာဆိုခဲံ်ခငး့မ္ာ့အေပ၍ 
NLD ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူဦ့ဝငး့ထိနးက ်ပငး့ထနးစျာပယးခ္ခဲံေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

 စကးတငးဘာ ဿှ - ေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့ ေဟာေ်ပာပျသဲို ႔လာေရာကးရနးအတျကး ထမငး့ေကျ့္မညးဟု စျေဲဆာငးခဲံ်ခငး့ 
ေပ၍ေပါကးခဲံ်ပီ့ေနာကးတျငး ်ပညးေထာငးစုၾကံဵခိုငးေရ့ႏြငးံဖျ ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP အာ့ ဧရာဝတီတုိငး့ေဒသၾကီ့၇ေ်မာငး့်မ 
်မိဳ႕နယးတျငး မဲဝယးခဲံသညးဟု စျတးစျတဲုိငးၾကာ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈  

 စကးတငးဘာ ဿ၀ - ဧရာဝတီတိုငး့၇ေ်မာငး့်မမြ သခၤ္ဳိငး့တခုတျငး့ စုတး်ပဲေနေသာ NLD အလဵေဘ့တျငး အရိုကးခဵထာ့ရ 
သညးံ NLD အဖျဲ႔ဝငး လူငယးတဦ့အာ့ေတ႔ျရသညးံအခါ ႏိုငးငဵေရ့လႈဵ႔ေဆားမႈအရက္ဴ့လျနးေသာ ရာဇဝတးမႈ်ဖစးမညးဟူ 
သညးံ သဵသယမ္ာ့်မငးံတကးလာခဲံၾကသညး၈ ေလာေလာဆယးတျငး က္ဴ့လျနးသညးဟု သဵသယရြိသူ ၀ ဦ့အာ့ စစးေဆ့ 
လ္ကးရိြပါသညး၈  
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 စကးတငးဘာ ဿ၂ - ပါတီအလဵအာ့တပးဆငးေပ့မညးဟုသေဘာတူေသာ ဆိုကးကာ့သမာ့မ္ာ့အာ့ တလလြ္ငး ၂ွွွ 
က္ပး (US ေဒ၍လာ ၀.၅၀) ေပ့မညးဟုလညး့ေကာငး့၇ ပါတီစတစးကာမ္ာ့ကပးေပ့မညးဟု သေဘာတူပါက ှွွွွ 
က္ပး (US ေဒ၍လာ ၄.၃၂) ထကးပိုေပ့မညးဟုလညး့ေကာငး့ USDP မြကမး့လြမး့သညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာ ဿ၅ - ပျေဲတားၾကီ့ၾကပးသူမ္ာ့အာ့ လကးကမး့စာေစာငးမ္ာ့ႏြငးံဦ့ထုပးမ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝေပ့ရနးေစခုိငး့်ခငး့်ဖငးံ 
ကရငးနီ်ပညးနယး၇ေဘားလခဲ်မိဳ႕နယးအနီ့မြ ေဒသပျေဲတားတခုတျငး သမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့ဦ့စို့သိနး့မြ 
မဲဝယးရနးၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညးဟု ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြသတငး့ပို ႔ခဲံၾကသညး၈  

 စကးတငးဘာ ဿ၅ - ဧရာဝတီတိုငး့ေဒသၾကီ့၇သာေပါငး့်မိဳ႕နယးတျငး NLD မဲဆျယးစညး့ရဵု့ေရ့ပိုစတာမ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့ခဵခဲံၾက 
ရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

 စကးတငးဘာ ၀ွ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ဧရာဝတီတုိငး့၇အဂၤပူ်မိဳ႕နယးသို႔လာေရာကးစဥးတျငး ေဒသတျငး့မြ်ပနးလညး 
ထူေထာငးေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံအကူအညီေပ့ေရ့ထကး  USDP ကိုယးစာ့ မဲရရြိရနးလုပးေဆာငးသျာ့်ခငး့ 
သာ်ဖစးသညးဟု အဂၤပူ NLD ဥက၎ဌဦ့ကိုကို်မငးံက စာနယးဇငး့အာ့ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး ထညးံသျငး့စျတးစျခဲဲံသညး၈  

 
ကရငး်ပညးနယးပဋိပက၏လျနးေဒသမ္ာ့မြတုိငး့ရငး့သာ့ ှွွွွွ တုိ႔မဲေပ့ချငးံပိတးပငးခဵရ 
 
လကးနကးကိုငးအဖျ႔ဲမ္ာ့က ကရငး်ပညးနယးေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးအဖျဲ႔ချဝဲနးထမး့မ္ာ့အာ့ မဲဆႏၵရြငးအတညးမ်ပဳနိုငးရနး 
တာ့ဆီ့ထာ့ခဲံသညးဟုေသာ စျတးစျခဲ္ကးမ္ာ့ထျကးလာစဥးတျငး ကရငး်ပညးနယး၇ၾကာအငး့ဆိပးၾကီ့်မိဳ႕နယးမြ ၅ွ% မျနးလူ 
မ္ဳိ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ်ပညးသူ ဿွွွွ ေက္ားတို႔အာ့ စကးတငးဘာလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငးက လဵု်ခဵဳေရ့ 
အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ အမညးမဲစာရငး့သျငး့ခဲံၾကသညး၈ စကးတငးဘာလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ၾကာအငး့ဆိပးၾကီ့မြေနာကးထပး 
ေက့္ရျာမ္ာ့တျငးေရာ ဖာ့အဵ၇ လႈိငး့ဘျဲ႔၇ ေကာံကရိတး၇ ်မဝတီ၇ သဵေတာငး်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ေက့္ရျာဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့စျာတုိ႔တျငး 
ပါ EC မြ မဲရဵုမ္ာ့ပယးဖ္ကးလိုကးသညးံအတျကး ကရငး်ပညးနယးမြေနာကးထပး မဲဆႏၵရြငး ၅ွွွွ ေက္ားတို႔ မဲေပ့ချငးံဆဵု့ရႈဵ့ခဲံ 
ၾကရသညး၈ ကရငး်ပညးနယး EC ေကားမရြငးချဥဲက၎ဌဦ့ေက္ားဝငး့ေမာငးက အုပးခ္ဳပးေရ့ရဵု့မ္ာ့၇ အာ့ကို့ႏုိငးေလာကးေသာ 
မဲဆႏၵရြငးသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ လဵု်ခဵဳေရ့အာမခဵမႈမ္ာ့ မရြိ်ခငး့တို ႔ကိုထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့လိုကး်ပီ့ မဲေပ့ချငးံရုတး 
သိမး့လိုကး်ခငး့အတျကး အေၾကာငး့်ပခဲံသညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး ဦ့ေက္ားဝငး့ေမာငးက မျနး်ပညးသစးပါတီ NMSP ႏြငးံ ကရငး 
အမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU တို႔မြ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့မ္ာ့ကို်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့အတျကး စျတးစျပဲစးတငးလိုကးကာ 
မျနး်ပညးသစးပါတီအရာရြိမ္ာ့ထဵမြ လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရေသာေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့်ဖစးေစရနးအာမခဵသညးံစာမ္ဳိ့ တခါမြ္လကးခဵရရြိ 
ခဲံ်ခငး့မရြိပါဟု ေ်ပာဆိုလုိကးသညး၈  
 
ထိုဖယးခ္နးထာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ EC သညး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၌ေဝဖနးမႈကို ခဵခဲံရကာ ပါတီမ္ာ့က ဿွှှ ႏြငးံ ဿွှဿ ရရြိခံဲ 
ေသာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့မြ လူထုႏြငးံႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အာ့ ထိုမဲဆႏၵနယးမ္ာ့တျငး လဵု်ခဵဳေသာဝနး့က္ငး၉ လုပးကိုငးႏုိငး 
ေစရနး အရညးအေသျ့မ္ာ့ရြိေအာငး အာမခဵေပ့ထာ့ပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ၾကာအငး့ဆိပးၾကီ့်မိဳ႕နယး ဒုတိယညႊနး 
ၾကာ့ေရ့မႈ့ဦ့ရဲေအာငးက NMSP ထိနး့ခ္ဳပးေဒသမြ လဵု်ခဵဳေရ့အေ်ခအေနအတျကး တာဝနးခဵပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့လုိကး 
ကာ ပညာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၌ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ႏြငးံလုပးငနး့မ္ာ့ကိုလညး့ မညးသညံး်ပႆနာမြ္မ်ဖစးပဲ ပုဵမြနးအေကာငးအ 
ထညးေဖားေဆာငးရျကးလ္ကးရြိပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ မဲေပ့ချငးံဆဵု့ရႈဵ့ရေသာ မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့က EC ၌လုပး 
ေဆာငးမႈကို ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးခဲံကာ သူတို႔၌မဲေပ့ချငးံမ္ာ့ကို်ပနးလညးေပ့အပးရနး ေတာငး့ဆိုခဲံေသားလညး့ EC က 
မညးသို႔ မြ္်ပနးလညး မတုနး႔်ပနးခဲံေပ၈  

 
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့ 

 
အာ့လုဵ့မပါဝငးေသာတႏိုငးငဵလုဵ့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သညးတုိကးပျမဲ္ာ့ကုိရပးႏိုငးမညးမဟုတးဟုအစုိ့ရအတညး်ပဳ 
 
အစို့ရကအာ့လဵု့မပါဝငးေသာတႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCA 
အာ့ဆကးလကးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈စိတးညစးညဴ့စရာပငးအစို့ရကသေဘာတူညီမႈကိုလကးမြတးထို့်ခငး့်ဖငးံတိုကးပျဲမ္ာ့ရ
ပးစဲႏုိငးမညးမဟုတးပဲလုပးငနး့စဥးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိအသကးဝငးလုပးေဆာငးႏိုငးပါမြသာထိုသို ႔်ဖစးလာႏုိငးပါလိမးံမညးဟုအ
တညး်ပဳေ်ပာဆိုသညး၈ 
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စကးတငးဘာလ၆ရကးေန႔တျငးNCA ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့တျငးပါဝငးပတးသကးခဲံေသာတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့မြ EAO 
ေခါငး့ေဆာငး၆ဦ့ႏြငးံညီညႊတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ UNFC 
မြထိပးတနး့ညြိႏႈိငး့ေရ့မႈ့၀ဦ့တို႔သညးေန်ပညးေတားတျငးသမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံပထမဆဵု့ပူ့တျအဲစညး့အေဝ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈ 
EAO မ္ာ့ကအထူ့သ်ဖငးံကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA ႏြငးံမျနး်ပညးသစး NMSP တို႔က NCA 
တျငးကို့ကနး႔အေ်ခစိုကး်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား MNDAA 
ႏြငးံ။၌မဟာမိတးမ္ာ့၇တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA၇ရခိုငးတပးမေတား AA 
တို႔အာ့ထညးံသျငး့ေပ့ပါရနးပနးၾကာ့မႈကို်ပနးလညး်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈အစညး့အေဝ့အ်ပီ့တျငးအစို့ရေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူက 
NCA 
တျငးမပါဝငးမြီတဖျဲ႔စီအတျကးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့အဖျဲ႔၀ခုအတျကးသတးမြတးေပ့မညး်ဖစးကာလကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မဟုတးေသ
ာလာ့ဟူဒီမိုကရကးတစးအစညး့အရဵု့၇ဝအမ္ဳိ့သာ့အဖျဲ႔၇ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ေကာငးစီတို႔ကိုလညး့ NCA 
လကးမြတးထို့်ပီ့ပါကႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငးပါဝငးချငးံ်ပဳသျာ့မညးဟုေ်ပာၾကာ့သျာ့ခဲံသညး၈သို႔ေသားလညး့ EAO 
မ္ာ့ကိုယးစာ့ေ်ပာၾကာ့ရာတျငး NMSP ဒုဥက၎ဌႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔မ္ာ့၌အဆငးံ်မငးံညြိႏႈိငး့ေရ့အဖျဲ႔ SD 
အဖျဲ႔ဝငးႏိုငး    ကအစညး့အေဝ့သညးေက္နပးဖျယးရာမရြိပဲအဖျဲ႔သဵု့ဖျ႔ဲအာ့ NCA 
တျငးပါဝငးေရ့အတျကးအာမခဵရနးကိုသမၼတဦ့သိနး့စိနးက်ငငး့ဆနးဆဲ်ဖစးပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ၆ရကးေန႔တျငးမီဒီယာမ္ာ့မြဆကးသျယးေမ့်မနး့ခဲံသညးံအခါ MNDAA 
ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူဦ့ထျနး့်မတးလငး့ကMNDAA 
အေန်ဖငးံသမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံတုိကးရိုကးဆကးသျယးမႈမရြိပါဟုေ်ပာဆုိလိုကးကာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျအဲ်ပီ့အစို
့ရ၌်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူဦ့လြေမာငးေရႊ၌ေၾက်ငာခ္ကးကိုတုနး႔်ပနးလိုကးသညး၈စကးတငးဘာလှ
ွရကးေန႔တျငး MNDAA က TNLA၇ AA တုိ႔ႏြငးံပူ့တျဲ၊ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ NCA 
တျငးထညးံသျငး့ေပ့ပါရနးပနးၾကာ့ခဲံသညး၈ရနးကုနး၉စကးတငးဘာလှ၁ရကးတျငးအစို့ရညြိႏႈိငး့ေရ့မႈ့ဦ့ေအာငးမငး့ကဦ့သိနး
့စိနးမြ NCA လုပးငနး့စဥးမ္ာ့စတငးလုပးေဆာငးစဥးကအစို့ရသညး MNDAA ႏြငးံ AA 
တို႔တညးရြိေနသညးဟုမသိခဲံသညးံအတျကး။တို႔အာ့ဖယးခ္နးထာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဟုႏုိငးငဵေရ့ပါတီ၄၅ပါတီမြကိုယးစာ့လြ
ယးှ၁၂ဦ့အာ့ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ၆ရကးေဆျ့ေႏျ့ပျဲအတျငး့ဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးအာ့ေတျ႔ဆဵုရနးတိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့မြေမြ္ား
လငးံခဲံေသားလညး့ဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြာလကးနကးမ္ာ့ဝယးယူရနးႏြငးံႏြစးႏိုငးငဵစစးေရ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့အာ့်မြငးံတ
ငးရနးအတျကးအစၥေရ့အာ့သျာ့ေရာကးေနခံဲကာသူ႔အစာ့အငယးတနး့တပးမေတားအရာရြိမ္ာ့အာ့ေစလႊတးခဲံသညး၈ 
 
အစို့ရသညးထိုကတညး့ကချဲ်ခာ့ဆကးဆဵသညးံနညး့ဗ္ဴဟာကိုထိနး့သိမး့က္ငးံသဵု့ခဲံကာစကးတငးဘာလဿွရကးေန႔တျငးရနး
ကုနး၉ေနာကးထပးေဆျ့ေႏျ့ပျဲ် ပဳလုပးရနးအတျကးညြိႏႈိငး့မႈ်ပဳလုပးေနေသာ EAO 
ှ၂ဖျဲ႔တို႔အာ့သီ့်ခာ့စီဖိတးစာမ္ာ့ပို႔ခဲံ်ပီ့တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မညးမြ္ပါဝငးသညး်ဖစးေစ NCA 
အာ့လကးမြတးထို့်ခငး့သညးမ်ဖစးမေနလုပးရမညးံအလုပးတခုဟုေခ၍ဆုိလိုကးသညး၈စကးတငးဘာလှ၅ရကးေန႔တျငးတိုငး့ရ
ငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကအစုိ့ရ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအလုပးေကားမတီအာ့တဖျဲ ႔စီကိုသီ့်ခာ့စီဖိတးၾကာ့မညးံ
အစာ့အဆငးံ်မငးံညြိႏႈိငး့ေရ့အဖျဲ႔ SD 
သို႔သာဖိတးၾကာ့ပါရနးေ်ပာဆိုခဲံေၾကာငး့ႏုိငးဟ    ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈အစို့ရတပးမ္ာ့၌ထို့စစးမ္ာ့ႏြငးံအတူ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့
ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ေန်ပညးေတား (အစို့ရ) 
၌ရို့သာ့မႈကိုအာ့နညး့ယုတးေလ္ာံေစေသာအစုိ့ရ၌ေသျ့ချအဲုပးခ္ဳပးအႏိုငးယူသညးံနညး့ဗ္ဴဟာတို႕အာ့ EAO 
ေခါငး့ေဆာငးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကသဵသယ်ဖစးေနၾကပါသညးဟုေသာေ်ပာဆုိမႈကိုစကးတငးဘာလဿ၁ရကးေန႔တျငးႏုိငးဟ  
  ကမြီ်ငမး့ေ်ပာၾကာ့လိုကးကာအ်ခာ့ေနရာမ္ာ့မြအသဵမ္ာ့အာ့ထပးဆငးံေပ့လိုကးသညး၈စကးတငးဘာလှွရကးေန႔တျ
ငးသမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့ႏြငးံ်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာအၾကီ့တနး့အၾကဵေပ့ဦ့လြေမာငးေရႊတို႔ကNCA 
ကိုလကးမြတးထို့်ခငး့်ဖငးံတိုကးပျဲမ္ာ့ရပးစဲႏိုငးမညးမဟုတးပဲလုပးငနး့စဥးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကိုအသကးဝငးလုပးေဆာငးႏိုငးပါ
မြသာထိုသို႔်ဖစးလာႏုိငးပါလိမးံမညးဟုေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ေနာကးတေန႔တျငးသူကအစို့ရတပးမေတားသညး EAO မ္ာ့ထကး 
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NCA 
ကို်ပီ့ေ်မာကးေစရနးပိုမိုၾကီ့မာ့စျာကတိ်ပဳလုပးေဆာငးေနသညးဟုေ်ပာၾကာ့လိုကး်ပီ့စကးတငးဘာလဿ၁ရကးေန႔တျငးအစို့
ရသညးအာ့လဵု့ပါဝငးေသာသေဘာတူလကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့အတျကးေစာငးံဆိုငး့ေနမညးမဟုတးပါဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
အစို့ရကေအာကးတိုဘာလ၀ရကးေန႔တျငးေနာကးထပး NCA ထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတခု်ပဳလုပးရနးစီစဥးခဲံ်ပီ့အစပိုငး့တျငး NCA 
ကိုလကးမြတးမထို့ေသားလညး့မူေဘာငးေဆျ့ေႏျ့ပျတဲျငးပါဝငးခဲံေသာအဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး NCA 
အာ့သေဘာတူညီခဲံသညးံအဖဲျ႔မ္ာ့အာ့မတရာ့အသငး့စာရငး့မြပယးဖ္ကးေပ့မညးဟုကတိေပ့ခဲံသညး၈စကးတငးဘာလ၂ရ
ကးနြငးံ၃ရကးတို႔တျငးရြမး့်ပညးနယး၇ဆီဆိုငးႏြငးံဟိုပဵု့်မိဳ႕နယးမ္ာ့၉ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြလူထုအာ့တရာ့ေဟာရာတျငးNC
A ၌တရာ့ဝငးမႈကိုေသခ္ာေစရနးအတျကးတိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ NCA 
ကိုအေလာတၾကီ့လကးမြတးမထို့ၾကပါရနးသတိေပ့လိုကးသညး၈စကးတငးဘာလ၀ွရကးေန႔အထိတျငး MNDAA၇ TNLA၇ 
AA တို႔မပါဝငးေသ့ပဲ EAO အာ့လဵု့၌တဝကးထကးနညး့ေသာ၄ဖျဲ႔ကသာလြ္ငးေအာကးတိုဘာလတျငး NCA 
ကိုလကးမြတးထုိ့ရနးသေဘာတူခဲံသညး၈ 
 
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညြိႏႈိုးငး့မႈမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနုယးမ္ာ့တျငးတပးမေတားႏြငးံတုိကးပျမဲ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ 
 
စကးတငးဘာလတျငးအစို့ရတပးမ္ာ့သညးကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
KIA၇တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA၇ရခိုငးတပးမေတား 
AA၇ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညးတပးမေတား-ေတာငးပိုငး့ RCSS/SSA-
S၇်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ကာကျယးေရ့မဟာမိတးတပးမေတား MNDAA၇ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ KIO 
်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ႏြငးံတိုကးပျမဲ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈ၾသဂုတးလကတညး့ကဆုိလြ္ငးတိုကးပျဲ၃၄ခုတို႔သညးပဋိပက၏မ္
ာ့အာ့၃၂ွ% 
နီ့ပါ့်မငးံတကးလာေစခဲံကာအရပးသာ့မ္ာ့ေသဆဵု့်ခငး့၇အိမးမ္ာ့မြထျကးေ်ပ့ရေစ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေပ၍ေစခံဲသညး၈ 
 
 စကးတငးဘာှ -အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့သညးရခုိငးတပးမေတားအာ့်မနးမာ-

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယးစပးတေလြ္ာကးတျငးတိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈ 
 စကးတငးဘာ၃၇၅ -ကခ္ငး်ပညးနယးေရႊကူႏြငးံဗနး့ေမား်မိဳ႕နယးတို႔အၾကာ့တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့က KIA 

တပးရငး့ှဿအာ့တိုကးခိုကးခဲံၾကကာေန်ပညးေတားတျငး်ပဳလုပးေနသညးံအပစးအခတးရပးစဲေရ့အစညး့အေဝ့အာ့ဂုဏး်ပဳ
သညးံအေန်ဖငးံတပးဆုတးေပ့ေသာ KIA 
တပးမ္ာ့အာ့လိုကးလဵတိုကးခုိကးခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ေနာကးပိုငး့တျငးေလေၾကာငး့မြပါ်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံၾကသညး၈ 

 စကးတငးဘာ၄၇၅ -ရြမး့်ပညးနယး၇မိုငး့်ပငး့်မိဳ႕နယး၇ဆမး့ဘူေက့္ရျာအနီ့တျငးခမရှဿမြအစုိ့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ RCSS/SSA-S 
တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာအက္အဆဵု့မ္ာ့်ပာ့သညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိသညး၈ 

 စကးတငးဘာှ၃ -ရြမး့်ပညးနယး၇ခိုလမး်မိဳ႕နယး၇ခိုလမး်မိဳ႕အနီ့တျငးခမရှ၂ဿႏြငးံ၆၆တုိ႔မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ RCSS/SSA-S 
တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာအစို့ရတပးမ္ာ့ကဟယးလီေကားပတာမ္ာ့ႏြငးံတုိကးေလယာဥးမ္ာ့အသဵု့်ပဳခဲံသညးဟုသတ
ငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာှ၅၇ဿှ -ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယးတျငးအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA 
တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာရျာသာ့ှ၅ွေက္ားတို႔သညးေနအိမးမ္ာ့မြထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿွ - ်မနးမာႏိုငးငဵ၇မနးစီ်မိဳ႕နယး၇မုနး့ေခါငး့ေက့္ရျာတျငးအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA 
တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာအ်ပနးအလြနးပစးခတးမႈမ္ာ့အတျငး့ရျာသာ့မ္ာ့ပိတးမိေနခံဲသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿှ - မနးစီ်မိဳ႕နယး၇နမးလငး့ပေက့္ရျာအနီ့တျငးခမရှဿှမြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ 
KIA တပးရငး့ှဿတို႔တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံ်ပီ့ရျာထဲမြာဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့တျငးစခနး့မခ္ခငးအထိ KIA 
အာ့၃ွမမေမားတာမ္ာ့်ဖငးံှွၾကိမးခနး႔အထိပစးခတးခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿ၀ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယး၇မုနး့ေကာငး့ႏြငးံမနးဝိနး့ေလ့ေက့္ရျာအၾကာ့တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ 
KIA တို႔အၾကာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာအရပးသာ့ဿဦ့ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ 
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 စကးတငးဘာဿ၀ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယး၇မိုငး့ချမး့ေက့္ရျာတျငးအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA 
တို႔အၾကာ့တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံကာအရပးသာ့၀ဦ့ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿ၁၇ဿ၂ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယး၇ချမးလိနး့ေက့္ရျာအနီ့တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့က KIA 
တပးမ္ာ့အာ့တိုကးခိုကးခဲံကာဿႏြစးအရျယးကေလ့တဦ့ႏြငးံအဖျာ့အိုတဦ့အ်ပငး့အထနးဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿ၄ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇မနးစီ်မိဳ႕နယး၇မနးစီ်မိဳ႕အနီ့တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့က KIA 
တပးရငး့ှအာ့တိုကးခိုကးခဲံကာဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့ဝငး့အာ့လကးနကးၾကီ့ပစးခတးရနးေနရာအ်ဖစးအသဵု့်ပဳခဲံၾကသ
ညး၈ 

 
စကးတငးဘာလဿ၅ရကးေန႔တျငး KIA 
တပးမ္ာ့အာ့လကးနကးၾကီ့်ဖငးံပစးခတးရနးအတျကးမနးစီ်မိဳ႕လယးရြိေတာငးကုနး့တခုေပ၍တျငးအစို့ရတပးမေတားမြလကးန
ကးၾကီ့မ္ာ့တပးဆငးခဲံကာရပးကျကးဿခုမြေနထုိငးသူမ္ာ့အာ့ေနအိမးမ္ာ့မြအတငး့အက္ပးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ေစခဲံေၾကာငး့သ
တငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈အစုိ့ရတပးမ္ာ့ကေဒသခဵအစို့ရရဵု့မ္ာ့၇ရဲစခနး့၇ေစ့္မ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့မ္ာ့ကိုအတငး့အၾကပးပိတးခိုငး့်ပီ့
ထိုေနရာမ္ာ့တျငးေနရာယူခဲံၾကသညး၈ 
 
တုိငး့ရငး့သာ့ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့မြအရပးသာ့မ္ာ့အၾကမး့ဖကးခဵရမႈ 
 
အစို့ရတပးမေတားကစကးတငးဘာလတျငးအတငး့အၾကပးခိုးငး့ေစမႈမ္ာ့ကိုဆကးလကး်ပဳလုပးခဲံကာအရပးသာ့မ္ာ့ကိုလညး့
ေသဆဵု့ေစခဲံပါသညး၈ 
 
 စကးတငးဘာှဿ -

ေ်မ်ပငးတပးမ္ာ့ရျာထဲသို႔ဝငးေရာကးလုယကးမႈမ္ာ့မ်ပဳလုပးခငးတျငးခလရှဿ၇ခမရ၁ဿဿ၇၂ှ၄တုိ႔မြအစို့ရတပးမ္ာ့သညးရြမး
့်ပညးနယး၇လျ္ိဳငးလငး်မိဳ႕နယး၇မုဵ့ေပါငးအနီ့ေနားပဒကးရျာမြဘုရာ့ေက္ာငး့တခုရြိအရပးသာ့မ္ာ့ကို့ကျယးထာ့သညံးဘုနး့ေ
တားၾကီ့မ္ာ့ထဵသုိ႔လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတးခဲံရာရျာသာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ဒါဏးရာရခဲံၾက်ပီ့တဦ့ေသဆဵု့ခဲံသညး၈အသ
ကးအရျယးၾကီ့ေသာအဖျာ့အိုတဦ့ကိုပစးခတးခဲံကာ၇လူတဦ့အရိုကးခဵရ်ပီ့ေနာကးပိုငး့တျငးသူ၌ေ်ခေထာကးကို်ဖတးပစးရ်
ပီ့ကေလ့ဿဦ့အပါအဝငးရျာသာ့၁ဦ့ကိုေပ၍တာအ်ဖစးလုပးကိုငးေပ့ရနးအတငး့အၾကပးေခ၍ေဆာငးသျာ့သညး၈ 

 စကးတငးဘာဿှ -
ရြမး့လူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့၌အဆိုအရအစို့ရတပးမေတားသညးရြမး့်ပညးနယး၇ကျနးဟိနး့်မိဳ႕နယးမြမၾကာေသ့ခငး
က်ဖစးပျာ့ခဲံေသာထိေတျ႔တိုကးပျဲငယးမ္ာ့အတျငး့ရျာသာ့ှွဦ့အာ့လူသာ့ဒိုငး့အ်ဖစးအသဵု့်ပဳခဲံသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိ
ခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿဿ -
ရြမး့်ပညးနယး၇မူဆယး်မိဳ႕နယး၇ဝမးကျနးဝမးရျာအာ့အစုိ့ရတပးမ္ာ့ကပစးခတးခဲံရာေနအိမးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ပ္ကးဆီ့ခဲံ်ပီ့
အရပးသာ့တဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈ထို႔ေနာကးစစးသာ့မ္ာ့သညးေဒသခဵမ္ာ့၌အိမးမ္ာ့သို႔ဝငးေရာကးလုယကးခဲံၾကသညး၈
အသကး၃ွအရျယးအဖို့အိုတဦ့ေသနတးထိမြနးခဲံကာေဒ၍လာှွွွွဖုိ့ခနး႔အခို့ခဵခဲံရသညး၈ 

 စကးတငးဘာဿ၂ -
ရြမး့်ပညးနယး၇မို့မိတးႏြငးံမနးတဵု်မိဳ႕နယးမ္ာ့အၾကာ့ဇပးမုိငးႏြငးံမနးစနးရျာမ္ာ့မြရျာသာ့ဿဒါဇငးခနး႔နီ့ပါ့တို႔အာ့စစးတပးေပ၍တ
ာအ်ဖစးအလုပးခုိငး့ေစရနးႏြငးံေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့အာ့ေရြာငးရြာ့ႏုိငးရနးအတျကးလူသာ့ဒိုငး့မ္ာ့အ်ဖစးအသဵု့်ပဳရနးအစို့ရတပး
မ္ာ့ကအတငး့အၾကပးခုိငး့ေစခဲံသညး၈ 

 
သတငး့မီဒီယာေကာငးစီအတျကးေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးပျႏဲြငးံပတးသကးေသာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ေၾက်ငာ 
 
စကးတငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး ယာယီစာနယးဇငး့ေကာငးစီႏြငးံ သတငး့မီဒီယာေကာငးစီအသစး NMC အတျကး 
ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးေရ့ဘုတးအဖျဲ႔တို႔က ရနးကုနးတျငးသတငး့စာရြငး့လငး့ပျတဲခု်ပဳလုပးခဲံကာ NMC အတျကး 
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးပျအဲာ့ ၾကီ့ၾကပးမညးံစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို ထုတးေဖားရြငး့်ပခဲံသညး၈ 
ယခငးဗဟိုဘဏးဥက၎ဌဦ့ေမာငးသနး့ဦ့ေဆာငးသညးံ အဖျ႔ဲဝငး ၆ ဦ့ပါဝငးေသာ ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးေရ့ဘုတးအဖျဲ႔ကို 
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ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငးစတငးဖျဲ႔စညး့ခဲံ်ပီ့ ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးမႈမ္ာ့ကိုၾကီ့ၾကပးသျာ့မညး်ဖစးကာ 
ထိုလုပးငနး့မ္ာ့ကို ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့က္ငး့ပသညးံတခ္ိနးတညး့တျငးလုပးေဆာငးသျာ့ရနး 
သတးမြတးထာ့သညး၈ ေအာကးပါစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို ေၾက်ငာခံဲသညး၈  
 
 ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့်ဖစးမႈကို ဘုတးအဖဲျ႔ႏြငးံမြတးပဵုတငးရနးအတျကး ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့သညး ေအာကးတိုဘာ 

လ ဿ ရကးေန႔အထိအခ္ိနးရမညး်ဖစးသညး၈ 
 ယာယီစာနယးဇငး့ေကာငးစီအဖျဲ႔ဝငး ဿ ေယာကးကို ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကး်ခငး့မ်ပဳလုပးပဲ သတငး့မီဒီယာေကာငးစီ 

တျငးခနး႔အပးခဲံ်ပီ့ ။တို႔မြာ ယာယီစာနယးဇငး့ေကာငးစီဒုဥက၎ဌဦ့ခငးေမာငးေလ့ႏြငးံအဖျဲ ႔ဝငးဦ့ေဖ်မငးံတို႔်ဖစးသညးဟု 
ေၾက်ငာခံဲသညး၈  

 သတငး့မီဒီယာေကာငးစီတျငး ေအာကးပါတို႔ပါဝငးပါသညး၈  
- ေအာကးပါအဖျဲ႔မ္ာ့မြတဦ့စီ - ်မနးမာံသတငး့စာဆရာမ္ာ့ကျနးယကး၇ ်မနးမာံသတငး့စာဆရာမ္ာ့အဖျဲ ႔၇ ်မနးမာံ 

သတငး့စာဆရာမ္ာ့သမဂၐ၇ ်မနးမာံႏိုငးငဵတကာသတငး့၈ 
- သတငး့မီဒီယာအဖျဲ႔မ္ာ့မြ ၃ ဦ့ - ထုတးေဝ်ခငး့/စာေရ့်ခငး့/ကဗ္ာ/ကာတျနး့အဖျ႔ဲမ္ာ့မြ ၅ ဦ့၇ လျတးလပးေသာ 

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ ဿ ဦ့ႏြငးံ ဥပေဒေရ့ရာ၇ လူမႈေရ့ရာ သုိ႔မဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့ရာ ကျ္မး့က္ငးသူ ေလ့ဦ့၈ 
- သမၼတ၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားႏြငးံ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥက၎ဌတို႔မြ ခနး႔အပးေသာ အဖျဲ႔ဝငး ၀ ဦ့၈  

 
စကးတငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး အီလဲဗငး့မီဒီယာအုပးစုက တုနး႔်ပနးသညးံအေန်ဖငးံေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ  
ေကာငးစီအသစးသညး အဖိႏြိပးခဵ၇ အ်ခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရေသာ မီဒီယာအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့၇ သတငး့ေထာကးစာနယးဇငး့သမာ့ 
မ္ာ့၌ ကိုယးစာ့လြယး်ဖစးႏုိငးပါမညးလာ့ဟု သဵသယ်ဖစးရပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ ႏုိဝငးဘာလ ၅ ရကးေရျ့ 
ေကာကးပျႏဲြငးံ တိုကးဆုိငးေနေသာ သတငး့မီဒီယာေကာငးစီအတျကး ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးမႈမြာ ရညးရျယးခ္ကးရြိစျာလုပး 
ေဆာငးထာ့်ခငး့်ဖစးကာ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျတဲျငး မီဒီယာ၌အခနး့က႑ကို အာ့နညး့ယုတးေလ္ာံေစသညးဟု 
လညး့ ။တို႔ကအၾကဵ်ပဳလုိကးသညး၈ စကးတငးဘာလ ၄ ရကးေန႔တျငး ပငးနး်မနးမာအဖျဲ႔က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး 
်ပနးလိုကးကာ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၌ပျငးံလငး့်မငးသာမႈနညး့ပဵုကို ရႈဵ႕ခ္လိုကး်ပီ့ ယာယီစာနယးဇငး့ေကာငးစီအဖျဲ႔ဝငး ဿ ဦ့အာ့ 
သတငး့မီဒီယာေကာငးစီသို႔ ေ်ပာငး့လဲခနး႔အပးလိုကး်ခငး့သညး မီဒီယာဥပေဒမြအပုိဒး ှွ(က) ကိုခ္ဳိ့ေဖာကးလုိကး်ခငး့်ဖစး 
သညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈   
 
လူ႔အချငးံအေရ့ 

 
ပထမဆုဵ့သူအာ့တရာ့စျဆုိဲခဵရစဥးတျငးအစျနး့ေရာကးအဖျဲ႔ကဖိႏြိပးခဲျ် ခာ့ဆကးဆဵသညးံဥပေဒမ္ာ့ကုိေအာငးပျခဵဲ 
 
အမ္ဳိ့ဘာသာသာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ဥပေဒေလ့ခု၌ ေနာကးဆဵု့ဥပေဒ်ဖစးေသာ တလငးတမယာ့စနစး ဥပ 
ေဒအာ့ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကးေန႔က လကးမြတးထို့အ်ပီ့တျငး စကးတငးဘာတလလဵု့ ်မနးမာႏိုငးငဵတဝြမး့၉အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ 
အစျနး့ေရာကးအုပးစု်ဖစးသညးံ အမ္ဳိ့ဘာသာသာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ ႔ (မဘသ) မြေအာငးပျခဲဵသညးံပျမဲ္ာ့ 
က္ငး့ပခဲံၾကသညး၈ မ္ဳိ့ေစာငးံဥပေဒေအာငးပျခဲဵပျမဲ္ာ့ကို ရနးကုနး်မိဳ႕ေရႊတိဂဵုဘုရာ့တျငး စကးတငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႔ကစ 
တငး်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈ စကးတငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ထိုအဖျဲ႔သညး ဧရာဝတီတိုငး့ ပုသိမး်မိဳ႕နယးတျငး လူထုေဟာေ်ပာ 
ပျတဲခု်ပဳလုပးခဲံကာ ထိုဥပေဒမ္ာ့ကိုမေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့ မဲမေပ့ရနးသတိေပ့ခဲံသညး၈ မႏၱေလ့တျငး စကးတငးဘာလ 
ဿှ ရကးက်ပဳလုပးေသာ လူ ၀ွွွွ ခနး႔ပါဝငးသညးံ ေဟာေ်ပာပျတဲျငး အစျနး့ေရာကးမ္ာ့က 
ဥပေဒမ္ာ့သညးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌လဵု်ခဵဳေရ့အတျကး်ဖစးသညးဆိုသညးံ ဆိုငး့ဘုတးမ္ာ့ကိုကိုငးေဆာငးခဲံၾကကာ 
အစျနး့ေရာကးဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့ဝီရသူက မ္ဳိ့ေစာငးံဥပေဒအာ့ခ္ီ့က္ဴ့လိုကး်ပီ့“ဘဂၤါလီ 
[ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကးရႈတးခ္ေခ၍ဆိုေသာနာမညး] ေတျဟာေဒသထဲ ကိုဝငးလာ်ပီ့ ရခုိငးအမ္ဳိ့သမီ့ေတျကို 
ကုိယးဝနးေတျရေအာငးလုပးေနၾကတယး” ဟုေ်ပာဆိုခဲံသညး၈  
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စကးတငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့မြ ကကးသလစးဘုနးး့ေတားၾကီ့ခ္ာ့လးစးေမာငးဘိုက ေၾက်ငာ 
ခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလုိကးကာ ထိုဥပေဒမ္ာ့ကိုေဝဖနးလိုကး်ပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံအမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငး 
ၾကာ့ေစံေရ့တို႔အတျကး ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပိဳပ္ကးသျာ့ေစမညးံ လက၏ဏာအ်ဖစး ေခ၍ေဝ၍လုိကးသညး၈  
 
စကးတငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး အသစး်ပဌာနး့လိုကးေသာ တလငးတမယာ့စနစးေအာကးတျငး တရာ့စျဆဲိုခဵရသညးံပထ 
မဆဵု့ပုဂၐိဳလးမြာ ဧရာဝတီတိုငး့ဝါ့ခယးမ်မိဳ႕နယးမြ မျတးစလငးဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့တဦ့်ဖစးကာ သူသညးအိမးေထာငးရြိ 
လ္ကးႏြငးံ ဗုဒၶဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့ႏြငးံ ႏြစးဦ့သေဘာတူေနထုိငးဆကးႏျယးမႈရြိခဲံသညးံ အတျကး်ဖစးပါသညး၈ ေဒသခဵ 
မဘသ အဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့က တိုငးၾကာ့်ပီ့ေနာကး သူ႔အာ့အမႈဖျငးံခဲံသညး၈  
 
အမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးကလကးပဵတနး့ရဲမ္ာ့အာ့တရာ့စျဆုိဲရနးေတာငး့ဆုိ 
 
စကးတငးဘာလတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ရဵု့ဆကးထုတးေနစဥးတျငး လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့်ပနး 
လႊတးေပ့ရနးႏြငးံ ရဲမ္ာ့၌ရကးစကးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို ဥပေဒအရအေရ့ယူေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ပုိမိုုုုအာ့ေကာငး့ 
လာခဲံသညး၈  
 
 စကးတငးဘာ ှ - တရာ့ခဵေရြ႕ေနမ္ာ့၌ အယူခဵဝငးမႈကို တရာ့သူၾကီ့က်ငငး့ဆိုခဲံ်ပီ့ေနာကး လကးပဵတနး့်ဖိဳချမဲႈတျငး 

အဖမး့ခဵခဲံရသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ရဵု့ထုတးၾကာ့နာေနမႈကို  ပဲခူ့တိုငး့ေဒသၾကီ့၇ သာယာဝတီခရုိငးတရာ့ရဵု့က 
မ်ပီ့ဆဵု့ေသ့ပဲရပးတနး႔လိုကးကာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြတရာ့သူၾကီ့အသစးေ်ပာငး့ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုမႈကို ်ဖစးေပ၍ေစခံဲ 
သညး၈ မတးလအၾကမး့ဖကး်ဖိဳချမဲႈတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အထိနး့သိမး့ခဵခဲံရကတညး့ကဆုိလြ္ငး ယခုရဵု့ထုတးမြာ ှ၂  
ၾကိမးေ်မာကး်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၂ ခုမတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] 

 စကးတငးဘာ ှ - ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့၇ ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့တျငး ဇူလိုငးလက ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပမႈတျငး 
ပါဝငးခဲံသညးံအတျကး ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးသညးံ ၂ွ၂ (ခ)်ဖငးံ ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ေဇယ္ာ 
လျငးႏြငးံပုိငးရဲသူတို႔အာ့ ဆကးလကးရဵု့ထုတးခဲံသညး၈ ဥပေဒက္ဆဵု့်ပီ Failed Law ဟူေသာလႈပးရြာ့မႈအတျကး တီ-ရြပး 
မ္ာ့ဝတးဆငးေထာကးခဵသညးံ လုပးေဆာငးမႈကိုေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ဆကးလကးလုပးေဆာငးပါက ၾကာ့နာမႈကိုဖ္ကးသိမး့ 
မညးဟု ရဲမ္ာ့က်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံသညး၈  

 စကးတငးဘာ ၆ - သူတို႔၌အမႈကိုပယးဖ္ကးပါရနး လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌အယူခဵတငး်ပမႈကို ပဲခူ့တိုငး့၇သာယာ 
ဝတီခရုိငးတရာ့ရဵု့က ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈  လကးပဵတနး့်ဖိဳချမဲႈတျငးပါဝငးပတးသကးခဲံသညး ရဲမ္ာ့အာ့ အေရ့ယူအမႈဖျငးံေပ့ 
ပါရနး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ပနးၾကာ့ခ္ကးကိုလညး့ တရာ့ရဵု့ကပယးခ္ခံဲကာ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ ှ၄၆ (ှ) အရ သမၼတ၌ 
အတညး်ပဳခ္ကး်ဖငးံသာ လုပးေဆာငးႏိုငးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ တရာ့ခဵေရြ႕ေနဦ့ေရာဘတးစနး့ေအာငးက ်မနးမာ 
ႏုိငးငဵအမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး NHRC သို႔ တုိငးၾကာ့သျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 စကးတငးဘာ ှွ - ်မနးမာႏိုငးငဵေရြ႕ေနမ္ာ့ကျနးယကးက လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖိဳချခဲဵရမႈ ၃ 
လ်ပညးံအထိမး့အမြတး ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ထိနး့သိမး့ထာ့သညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
တရာ့စျဆဲိုထာ့သညးံအမႈမ္ာ့၌ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဝဖနးလိုကး်ပီ့ ။တို႔အာ့်ပနးလႊ ျတးေပ့ပါရနး 
ေတာငး့ဆုိလုိကးသညး၈  

 
စကးတငးဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး အစုိ့ရႏြငးံခ္ိတးဆကးထာ့သညးံအဖျဲ႔်ဖစးေသားလညး့ အဵံအာ့သငးံစရာလုပးေဆာငးမႈတခု 
အေန်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီက ရဲအရာရြိမ္ာ့သညးလျမဲြာ့စျာလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး အပစးရြိေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရြိရသ်ဖငးံ တရာ့စျဆဲိုသငးံေၾကာငး့ေ်ပာဆိုလိုကးကာ မတးလ၉လကးပဵတနး့တျငး ဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
အၾကမး့ဖကး်ဖိဳ ချခဲဲံမႈအာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးပါရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ ေကားမရြငးက ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး ေခါငး့ 
ႏြငးံမ္ကးႏြာမ္ာ့တျငး ဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံေၾကာငး့ မြတးခ္ကးေပ့ခဲံကာ ရိုကးႏြကး်ခငး့သညး တရာ့ဝငးရဲလုပးငနး့စဥးႏြငးံ 
ဆနး႔က္ငးသျာ့်ပီ့ တရာ့ဥပေဒအရစျဆဲိုအေရ့ယူသငးံေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ေကားမရြငးက 
ေရသနး႔ဗူ့မ္ာ့ႏြငးံပစးခတးသူ၇ သဵဆူ့ၾကိဳ့အကာအရဵမ္ာ့အာ့ဖ္ကးဆီ့သူ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့လညး့ 
တရာ့စျဆဲုိသငးံပါသညးဟုေဖား်ပခဲံသညး၈ လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ တရာ့ခဵေရြ႕ေနဦ့ေရာဘတးဆနး့ေအာငးက 
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ေကားမရြငး၌အစီရငးခဵစာသညး သကးေသမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ ရဲမ္ာ့တျငးသာအ်ပညးံအဝတာဝနးရြိပါသညးဟု 
ေ်ပာဆုိရနးေရြာငးရြာ့ထာ့ေသာေၾကာငးံ တရာ့မြ္တမႈမရြိဟုေ်ပာဆိုလုိကးသညး၈  
 
စကးတငးဘာလ ှှ ရကးေန႔၉ ထုတး်ပနးေသာသီ့သနး႔ေၾက်ငာခ္ကးတျငး ဇျနးလက နဵရဵေဆ့ေရ့ပနး့ခ္ီေရ့ဆျဆဲႏၵ်ပခဲံမႈ 
အတျကး အဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရကာ လကးရြိတျငးတိုကးပိတးခဵေနရေသာ ရတနာပုဵေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေကာငး့မျနးစျာဆကးဆဵ 
ရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ စာေမ့ပျေဲ်ဖဆုိရနးအတျကး သူတို ႔အာ့အာမခဵေပ့ပါရနး ၾသဂုတးလကေလြ္ာကးထာ့ရာတျငး 
မေပ့ခဲံပဲ [ဿွှ၂ ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ေကားမရြငးက ထိုေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးကို စဥး့စာ့ေပ့ပါရနး 
ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈  
 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညးပဋိပက၏၌ဆုိ့ရျာ့်ပငး့ထနးမႈ၇အေထာကးအပံဵမရြိ်ခငး့ သို႔မဟုတး 
တရာ့မြ္တမႈမရရြိ်ခငး့မ္ာ့ကုိခဵစာ့ေနရသညးဟုအစီရငးခဵစာကေဖား်ပ 
 
စကးတငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး အာရြတရာ့မြ္တမႈႏြငးံအချငးံအေရ့၇ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ ႔ ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ ကရငးအမ္ဳိ့သမီ့ 
စျမ့းရညး်မြငးတငးေရ့အဖျဲ႔ႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကျနးယကးတို႔မြ အစီရငးခဵစာထုတး်ပနးခဲံကာ 
်မနးမာႏုိငးငဵရြိ ပဋိပက၏မ္ာ့အတျငး့မြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကို အေသ့စိတးေဖား်ပခံဲသညး၈ 
“ေသတၱာကိုဖျငးံၾကညံး်ခငး့ - ်မနးမာႏိုငးငဵမြစစး၇်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံအေရ့ယူ်ခငး့မခဵရေသာက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့၌အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့” 
အမညးရြိ အစီရငးခဵစာသညး ကရငးႏြငးံကခ္ငးအမ္ဳိ့သမီ့ ဿ၆ ေယာကး၇ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့တို႔ႏြငးံ်ပဳလုပးခဲံေသာ 
သုေတသနအလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျ ဲေပ၍တျငး အေ်ခခဵထာ့ကာ ထိုအလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျအဲာ့ ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး်ပဳလုပးခံဲပါသညး၈ 
အစီရငးခဵစာမြေတျ႔ရြိေဖား်ပခ္ကး မ္ာ့မြာေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  
 
 ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ပဋိပက၏မ္ာ့အတျငး့မြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး အစို့ရတပးမေတား၌ စနစးတက္လိငးပုိငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကး 

မႈမ္ာ့ကိုခဵစာ့ခဲံၾကရ်ပီ့ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့တျငးလညး့ ထို ႔အတူပငး်ဖစးပါသညး၈ ပါဝငးၾကသညးံအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့တျငး အစို့ 
ရတပးမ္ာ့၌ မုဒိမး့က္ငးံ်ခငး့၇ သတး်ဖတး်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ရြိေနၾကသညး၈  

 အမ္ဳိ့သမီ့အမ္ာ့စုသညး အေရ့ယူ်ခငး့မခဵရေသာပစးမႈမ္ာ့ကို စဵႏႈနး့တခုလိုပငး ခဵစာ့ၾကရသညး၈ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကို 
အပစးမေပ့၇ ခဵစာ့ရသူမ္ာ့ကိုလညး့ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့မခဵရပဲ ပဋိပက၏ေၾကာငးံလယးယာေ်မမ္ာ့ဆုဵ့ရႈဵ့ၾကရသညးံအ 
တျကး ေလ္ားေၾက့ဟူ၊လညး့ မရြိခဲံၾကေပ၈  

 ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့မြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး သူတို႔၌အသကးမ္ာ့ဆဵု့ရႈဵ့ရမႈမ္ာ့၇ အတငး့အၾကပးေမာငး့ထုတး်ခငး့ေၾကာငးံ 
အို့အိမးမ္ာ့ဆဵု့ရႈဵ့ရ်ခငး့မ္ာ့ကို ပဵုမြနးလိုခဵစာ့ေနၾကရကာ တဘကးမြလညး့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ ပညာေရ့ 
ရရြိႏုိငးချငးံ တို႔ကို်ငငး့ပယးခဵေနရပါသညး၈ 

 အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး စိတးဒါဏးရာရ်ခငး့ႏြငးံသကးဆိုငးသညးံ စိတးက္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ အပါအဝငး က္နး့မာေရ့်ပ 
ႆနာမ္ာ့ကုိ ခဵစာ့ေနရေသားလညး့ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈမရရြိႏုိငးပဲ အစုိ့ရထဵမြအကူအညီလညး့မရရြိခဲံပါ၈  

 ပဋိပက၏တေလြ္ာကးေနထုိငးကာ ။၌အက္ဴိ့ဆကးမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေနၾကရေသားလညး့ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့တျငး 
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ နာ့လညးမႈ သို ႔မဟုတး အသိပညာမြာမူ မရြိသေလာကးပငး်ဖစးကာ ထို႔ 
ေၾကာငးံလညး့ သဵသယမ္ာ့ႏြငးံမယဵုၾကညးမႈမ္ာ့သို႔ ဦ့တညးသျာ့ပါသညး၈ 

 
စကးတငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သမီ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး “အမ္ဳိ့သမီ့မရြိ၇ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့မရြိ” ဆိုေသာ 
ေၾကျ့ေၾကားသဵႏြငးံအတူ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ပါဝငးႏုိငးေရ့အတျကး ေတာငး့ဆိုလိုကး်ပီ့ အမ္ဳိ့သမီ့ 
မ္ာ့အာ့ “ထိခိုကးခဵစာ့ရသညးံသူမ္ာ့” အ်ဖစးသာပဵုေဖားေနမညးံအစာ့ “ေ်ပာငး့လဲေပ့မညးံကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့” ်ဖစးလာ 
ေစရနးအတျကး လိုအပးပဵုကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈  
 
ႏုိငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့ 
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UN 
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးသညးေရျ့ေကာကးပျ၇ဲတႏုိငးငဵလုဵ့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့ႏြငးံရုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ဆကးဆဵမႈမ္
ာ့ကုိရညးညႊနး့ေ်ပာၾကာ့ 
 
စကးတငးဘာလဿ၆ရကးေန႔ကနယူ့ေယာကးတျငး်ပဳလုပးေသာႏိုးငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးတကးေရာကးသညးံ်မနး
မာႏုိငးငဵအတျကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အဖျဲ႔အစညး့အေဝ့တျငးUN 
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးဘနးကီမျနး့က်မနးမာႏိုငးငဵမြလကးရြိ်ပႆနာသဵု့ခုအာ့အဓိကထာ့ရညးညႊနး့ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ထိုသဵု့ခုမြာလျတးလပး်ပီ့တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲ် ဖစးေစရနးအတျကးစိနးေခ၍မႈမ္ာ့၇အပစးအခတးရပးစဲမႈေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့
်ပဳလုပးရာတျငးမေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ႏြငးံရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ဖိႏြိပးချဲ် ခာ့ဆနး႔က္ငးမႈမ္ာ့တို႔်ဖစးသညး၈အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈသ
ညး်မနးမာံေရျ့ေကာကးပျဲကိုဒီမိုကေရစီသို႔သျာ့ရာလမး့ေပ၍မြမိုငးတိုငးတခု်ဖစးသညးဟုေခ၍ဆိုလိုကးေသားလညး့ေရျ့ေကာကး
ပျကဲိုေရာဒီမိုကေရစီတို့တကးမႈကိုေရာပါလူအမ္ာ့၌လကးခဵယဵုၾကညးႏုိငးမႈကိုအာ့နညး့ယုတးေလ္ာံေစႏိုငးမညးံအႏၱာရာယး်
ဖစးေစႏုိငးေသာအခ္ကးအလကးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိမီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈ 
 
သူ၌ေၾက်ငာခ္ကးထဲတျငး အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးက -  
 
 ေရျ့ေကာကးပျတဲျငးယြဥး်ပိဳငး်ခငး့မြ ရိုဟငးဂ္ာကုိယးစာ့လြ      အာ့ ကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့အရညးအခ္ငး့မ်ပညးံမြီပါဟု 

သတးမြတး်ခငး့ကို အလျနးဆို့ရျာ့ေသာ်ဖစးရပးအ်ဖစးလညး့ေကာငး့ ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့အာ့ 
မဲေပ့ချငးံဆဵု့ရႈဵ့ေအာငးလုပးေဆာငး်ခငး့ကို အလျနးအမငး့စိတးပ္ကးစရာအ်ဖစးတခုအ်ဖစးလညး့ေကာငး့ ေဖား်ပခံဲပါသညး၈ 

 ဿွှွ တျငးမဲေပ့ႏုိငးချငးံရခဲံသူမ္ာ့အာ့ သူတို႔၌မဲေပ့ချငးံအချငးံအေရ့ကို ယခုႏြစးတျငးလညး့ ေသခ္ာစျာဆကးလကး 
ထိနး့ထာ့ေပ့ရနးေတာငး့ဆိုလိုကး်ပီ့ အ်ဖဴေရာငးယာယီသကးေသခဵကဒးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသိမး့ယူခဲံ်ခငး့ကိုလညး့ ်ပဳ 
်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မြ ေ်ခတလြမး့ေနာကး်ပနးဆုတးသျာ့်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

 လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ချငးံမ္ာ့၇ စုရဵု့ချငးံ၇ ဖျဲ ႔စညး့ချငးံမ္ာ့ တို့တကးလာေစရနး၇ စိတးထငးသလိုဖမး့ဆီ့ထိနး့ 
သိမး့ေနမႈမ္ာ့ႏြငးံ မီဒီယာမ္ာ့အေပ၍အေရ့ယူေနမႈမ္ာ့ကို အဆဵု့သတးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈  

 တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကး NCAသညး အာ့လဵု့ပါဝငးေသာလုပးငနး့စဥး်ဖစးရမညး၇ ဆကး 
လကး်ပဳလုပးေနေသာ ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့တျငး ထိခိုကးခဵစာ့ရသူအာ့လဵု့၌ ဆကးလကးပါဝငးပတးသကးေနမႈကို အာမခဵခ္ကး 
ေပ့ရမညး ဟုေဖား်ပခဲံသညး၈  

 လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကးႏုိငးရနးအတျကး အစို့ရမြအာ 
မခဵရမညးဟု ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ 

 ရိုဟငးဂ္ာႏြငးံကမနးမျတးစလငးလူထု၌ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈအေ်ခအေနမ္ာ့က သူ႔အာ့ထိခိုကးခဵစာ့ေစ 
ေၾကာငး့ေဖား်ပခဲံကာ ရုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵသာ့အ်ဖစး်ပနးလညးေပ့အပးရနး အစို့ရ၌ပ္ကးကျကးခဲံမႈက သူတုိ ႔၌ 
အေ်ခခဵလူ႔အချငးံအေရ့ကို ်ငငး့ဆနးသညးံဘကးသို႔ ေရာကးရြိသျာ့ေစသညးကို အေလ့ထာ့ေဖာ်းပခဲံသညး၈  

 ဘာသာေရ့ႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့်ပီ့ လူ႔အသိုငး့အဝုိငး့မ္ာ့အၾကာ့ကျဲ် ပာ့မႈကို 
ပိုမုိဆို့ရျာ့လာေအာငးလုပးေဆာငးရနးအတျကး အသဵု့ခ္ခဵရႏုိငးပါသညးဟု ချဲ် ခာ့ဖိႏြိပးေသာ 
အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ဥပေဒေလ့ခုအာ့ 
ေဝဖနးလိုကးသညး၈[ပထမဆုဵ့သူအာ့တရာ့စျဆဲိုခဵရစဥးတျငးအစျနး့ေရာကးအဖျဲ႔ကဖိႏြိပးခဲျ် ခာ့ဆကးဆဵသညးံဥပေဒမ္ာ့ကုိ
ေအာငးပျခဲဵတျငးၾကညံးပါ၈] 

 
စီ့ပျာ့ေရ့ 

 
အမ္ဳိ့သာ့အနိမးံဆုဵ့လစာအသစးသတးမြတးအ်ပီ့တျငးအလုပးထုတးပယးမႈမ္ာ့ပုိမ္ာ့လာ 
 
စကးတငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး အစုိ့ရကတေန႔အနိမးံဆဵု့လုပးခ ၀၃ွွ က္ပး (US ဿ.၅ ေဒ၍လာ) 
ေပ့ရနးကိုစတငးအေကာငးအထညးေဖားလိုကး်ပီ့အလုပးရြငးမ္ာ့အာ့အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံတရာ့ဝငးအလုပးကနးထရိုကးသေ
ဘာတူညီခ္ကး မ္ာ့လကးမြတးထို့ပါရနး တိုကးတျနး့လိုကးသညး၈ အေကာငးအထညးမေဖားမြီတျငး ရနးကုနး၇ 
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လႈိငးသာယာစကးမႈဇဵုတျငး  အလုပးသမာ့ရာေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔ အလုပးထုတးခဵခဲံရသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ [ဿွှ၂ 
ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာတျငးၾကညံးပါ၈] အာရြႏြငး့ဆီစကးရဵုမြ ၾသဂုတးလ ဿ၃ 
ရကးေန႔ကအလုပးထုတးခဵခဲံရေသာအလုပးသမာ့ ှ၆၃ ေယာကးတို႔သညး ခုဵသမာဓိေကာငးစီမြစကးတငးဘာလ ှှ 
ရကးေန႔တျငး သူတို႔အနကးမြ ှှ ဦ့ကိုသာအလုပး်ပနးခနး႔ေပ့ခဲံ်ပီ့ေနာကးတျငး ထိုသ   ႔လုပးေဆာငးခဲံမႈအာ့တရာ့စျဆဲိုသျာ့ရနး 
စကးတငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ဆဵု့်ဖတးခဲံၾကသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  
 
စကးတငးဘာလတျငး အထညးခ္ဳပးလုပးငနး့မ္ာ့ကလညး့အခမဲံၾကိဳပို ႔ေပ့မႈ၇ အစာ့အစာ၇ အခ္ိနးပုိေၾက့စသညးတို႔အာ့်ပနး 
လညးရုတးသိမး့မႈအပါအဝငး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ေလ္ာံခ္်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ အလုပးထုတးပယး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငးံ ဆကးလကး 
တုနး႔်ပနးခဲံၾကသညး၈ စကးတငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး 
အလုပးသမာ့ဝနးၾကီ့ဌာနအ်မဲတမး့ကိုယးစာ့လြယးဦ့မ္ဳိ့ေအာငးကအနိမးံဆဵု့လစာအသစးကိုတုနး ႔်ပနးသညးံအေန်ဖငးံ 
အလုပးထုတးရနးစဥး့စာ့ေနၾကသညးံ စကးရဵုအလုပးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရမြ 
ေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာဆိုေနပါသညးဟုစာနယးဇငး့မ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံ်ပီ့အလုပးသမာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ 
ခ္ဳပး်မနးမာႏုိငးငဵဥက၎ဌဦ့ေအာငးလငး့ကအလုပးမြထုတးပယးခဵရေသာအလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့သငးံေတားေသာေလ္ားေၾက့ေပ့
ပါရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ စကးတငးဘာလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးေရႊ်ပညးသာစကးမႈဇဵု၇ ဟနးဂ္နး့အထညးခ္ဳပးစကးရဵု မြ 
အလုပးသမာ့ ၄ွွ တို႔သညး အလုပးသမာ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကိုေလ္ာံခ္ခဲံ်ခငး့အာ့ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပမႈကိုစတငးခဲံသညး၈ 
ထိုအခ္ိနးကတညး့ကအစို့ရကစကးမႈဇဵုအတျငး့အိမးယာမ္ာ့ေဆာကးလုပးရနးအတျကး က္ပး ဿ၃ သနး့ (US 
ေဒ၍လာဿွွွွ) သဵု့စျသဲျာ့မညးဟုေၾက်ငာခံဲသညး၈  
 
တရာ့မဝငးသစးခုတး်ခငး့မ္ာ့ကသစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ၌အႏၱာရာယးရြိေသာအဆငးံကုိ်ဖစးေစပါသညးဟု UN ႏြငးံ 
NGOအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကေဖား်ပ 
 
UN အစာ့အစာႏြငးံစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အဖျဲ႔ FAO က စကးတငးဘာလ ၄ ရကးေန႔ကအစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ႏြစးစဥးသစးေတာ ၂၁၃ွွွ ဟကးတာဆဵု့ရႈဵ့လ္ကး ကမၻာံတတိယအၾကီ့ဆဵု့ႏြစးစဥးသစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈ 
ရြိေနပါသညးဟုစာရငး့သျငး့ခဲံပါသညး၈ စကးတငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး လနးဒနးအေ်ခစုိကး သဘာဝပတးဝနး့က္ငးသကး 
ေရာကးမႈေအဂ္ငးစီ EIA က အစီရငးခဵစာတခုထုတး်ပနးလိုကးကာ ်မနးမာႏြငးံတရုတးအၾကာ့မြ တရာ့မဝငးသစးကုနးကူ့မႈ ႏြငးံ 
်မနးမာံသစးေတာမ္ာ့လ္ငး်မနးစျာ်ပဳနး့တီ့ေနမႈတို ႔ကိုခ္ိတးဆကးေဖား်ပထာ့သညး၈ EIA က သစးအမ္ာ့အ်ပာ့နယးစပးကို 
်ဖတးေက္ားသျာ့ႏိုငးရနးချငးံ်ပဳေနေသာစနစးတက္်ခစာ့မႈမ္ာ့ကိုအေလ့ထာ့ေဖား်ပထာ့သညး၈ စကးတငးဘာလ ၆ ရကး 
ေန႔တျငး NGO ်ဖစးေသာကမၻာံေငျေၾက့ဆိုငးရာပူ့ေပါငး့မႈ Global Financial Integrityအဖျဲ႔မြ အစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး 
်ပနးလိုကးကာတနးဖို့ေလ္ာံ်ပထာ့ေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵမြ တရုတးႏြငံးအိႏၵိယတို႕သုိ႔ ဿွှွ ခု၉ သစးတငးပုိ႔မႈသညး US ေဒ၍ 
လာ ှ၆၆ သနး့ႏြငးံ US ေဒ၍လာ ၁ွ.၆ သနး့အသီ့သီ့ရြိကာေမြာငးခုိသစးတငးပို ႔မႈ 
အမြနးတကယးတနးဖို့မြာမူထိုတနးဖုိ့ထကး မ္ာ့်ပာ့ႏိုငးပါသညးဟုခနး႔မြနး့ထာ့သညး၈ 
အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြကျ္မး့က္ငးသူပီတာဘရငးဘယး Peter Brimble ႏြငးံ 
ၾကကးေ်ခနီေရလႊမး့မို့မႈလုပးေဆာငးေရ့မနးေနဂ္ာရစးခ္ကးကာစာဂရနး့Richard 
Casagrandeတို႔ႏြစးဦ့လဵု့ကဆို့ရျာ့စျာသစးေတာ်ပဳနး့တီ့ေနမႈႏြငးံ ၾသဂုတးလကလူေပါငး့ ှ.၃ 
သနး့ေက္ားတို႔အာ့ထိခုိကးခဵစာ့ေစခံဲေသာ 
်ပငး့ထနးစျာေရၾကီ့မႈတို႔အၾကာ့ဆကးႏျယးမႈကိုသဵသယ်ဖစးသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ [ဿွှ၂ 
ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာတျငးၾကညံးပါ] 
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံသစးေတာေရ့ရာ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝငး့ထျနး့က တရာ့မဝငးသစးကုနးကူ့မႈ သညး 
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးအာ့ ၾကီ့မာ့စျာထိခုိကးေစသညးဆိုသညးကိုအသိအမြတး်ပဳေ်ပာဆိုလိုကး်ပီ့စကးတငးဘာလ ဿ၁ 
ရကးေန႔တျငး အစို့ရက ်မနးမာႏိုငးငဵသညးတရာ့မဝငးသစးကုနးကူ့မႈကိုတာ့ဆီ့ရနးအတျကး တရုတးႏိုငးငဵႏြငးံ 
ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးသျာ့ပါမညးဟုေၾက်ငာခံဲသညး၈  
စကးတငးဘာလအတျငး့်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့ 

 
၀ ဇျနးလ ှ၆ ရကးေန႔ကခမရ ဿ၂ွ ႏြငးံ ှ၆ တုိ႔မြ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရေသာကခ္ငးရျာသာ့အနးေဆာံတူ့ဂ္ာ၌ 
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မိသာ့စုကသူႏြငးံအတူအဖမး့ခဵရေသာအ်ခာ့အမ္ဳိ့သာ့တဦ့၌ 
သကးေသခဵခ္ကးအရသူ႔အာ့ဖမး့ဆီ့ထာ့စဥးသတး်ဖတးပစးလိုကး ၾကပါသညးဟုေ်ပာဆိုခဲံ်ပီ့ 
သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးတို႔ထဵ စာတေစာငး ပို႔ကာအာဏာပုိးငးမ္ာ့မြ 
ေသဆုဵ့သူ၌အေလာငး့ကုိ ်ပနးေပ့ပါရနးေတာငး့ဆုိထာ့သညး၈  

၄ တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐႏြငးံ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပျငးံလငး့လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တို႔က 
်ခစာ့ေနေသာတရာ့စီရငးေရ့စနစး၇ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့ႏြငးံတရာ့စျေဲနမႈစသညးတို႔ကိုဆနး႔က္ငးက
နး႔ကျကးေသာအာ့်ဖငးံ ရႈဵ့နိမးံသျာ့ေသာဥပေဒ Failed Law လႈပးရြာ့မႈကိုစတငးလိုကးၾကသညး၈  

၅ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးကသူမ၌တရာ့ဝငးမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈကိုစတငးလိုကးကာေရျ့ေကာကးပျမဲတုိငးခငး၇ ေရျ့ေကာကး 
ပျကဲာလ၇ အထူ့သ်ဖငးံ ေရျ့ေကာကးပျအဲ်ပီ့တို႔တျငး ဘာေတျ်ဖစးေနသညးဆိုသညးကုိေစာငးံၾကညံးေလံလာ်ခငး့်ဖငးံ 
မိမိတို႔အာ့ကူညီပါရနး ကမၻာတဝြမး့လဵု့အာ့ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညးံ ဗျီဒီယုိသတငး့စကာ့ကိုရိုကးကူ့ခဲံသညး၈  

၅၇ ှွ မႏြစးကေရျ့ေကာကးပျကဲထကး ဿ ဆရြိေသာအထူ့ေလံက္ငးံထာ့သညးံေရျ့ေကာကးပျအဲထူ့ရဲ ၂၃၅၅ 
ေယာကးအာ့ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့သို႔ ေစလႊတးခဲံကာ မႏၱေလ့တုိငး့၇ ခ္ငး့်ပညးနယး၇ ကခ္ငး်ပညးနယးတုိ႔သုိ႔ ၁၂ှွ 
ေယာကး၇ ှွဿ၆ ေယာကး၇ ၅ွွ ေယာကး အသီ့သီ့ပို႔လႊတးခဲံၾကသညးဟုသတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈  

ှွ ေဆာကးလုပးေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေက္ားလျငးႏြငးံထိုငး့သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့အာချနးတမးပစးတရာပိုငးဆစး 
ArkhomTermpittayapaisithတို႔သညး မဲေဆာကးအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု SEZ ႏြငးံ 
အသျာ့အ်ပနးဆကးသျယးမႈကိုပိုမိုတို့တကးလာေစရနးအတျကး ေသာငးရငး့်မစးေပ၍တျငး 
ဒုတိယခ္စးၾကညးေရ့တဵတာ့တခုထပးမဵတညးေဆာကးရနး အေမရိကနးေဒ၍လာ ှွ၅ 
သနး့ရြိသေဘာတူညီခ္ကးကုိေန်ပညးေတားတျငး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾကသညး၈  

ှ၀ ေရျ့ေကာကးပျေဲကားမရြငး EC က EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့ဦ့ေဆာငးသညးံ အ်ခာ့ဝနးၾကီ့မ္ာ့၇ ်ပညးနယး/ 
တိုငး့ေဒသၾကီ့ေကားမရြငးချမဲ္ာ့မြ EC အရာရြိမ္ာ့၇ အၾကီ့ဆဵု့ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ ှွ ခုမြကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ပါဝငးသညးံ 
အ်ငငး့ပျာ့မႈေ်ဖရြငး့ေရ့ေကားမတီကုိဖျဲ႔စညး့ေပ့ခဲံသညး၈  

ှ၁ အေမရိကနးသမၼတဘာ့ရကးအုိဘာ့မာ့က ်မနးမာႏိုငးငဵသညး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ထုတးလပုး်ခငး့ႏြငးံ်ဖတးသနး့သယး 
ေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ကုိတုိကးဖ္ကးရနးအတျကး ။၌ႏုိငးငဵတကာတာဝနးရြိမႈအာ့လုပးေဆာငးရနး ်ပီ့ခဲံသညးံႏြစးကမေဖား်ပ 
ႏိုငးခဲံပါဟု ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ အဓိကမူ့ယစးေဆ့ဝါ့ထုတးလုပး်ခငး့ႏြငးံ်ဖတးသနး့သယးေဆာငး်ခငး့်ပဳလုပးသညးံ 
ႏုိငးငဵမ္ာ့အ်ဖစး သူ၌ႏြစးစဥးသတးမြတးသညးံအထတဲျငး ထညးံသျငး့ခဲံသညး၈  

ဿ၀ ေန်ပညးေတားမြ ကမၻာံရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဖုိရမးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့မြ ပဋိပက၏မ္ာ့ႏြငးံပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့တုိ႔ေၾကာငးံ 
ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့၌စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ရြိေနခံဲေသားလညး့အေမရိကနးေဒ၍လာ ှ.၂ ဘီလီယမးတနးဖုိ့ရြိသီလဝါ 
SEZ ၌ ပထမအဆငးံကိုစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဖျငးံလြစးခံဲသညး၈  

ဿ၅ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ပါဝငးပတးသကးေနမႈႏြငးံပတးသကးသညးံ ကေလ့အချငးံအေရ့အတျကးကျနး 
ဗနးရြငး့စာခ္ဳပး Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child ကိ ု ်မနးမာအစို့ရကလကးမြတး 
ေရ့ထို့ခဲံသညး၈  

ဿ၅ အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏုိငးငဵ၇ ေ်မာကးအာေခ့္်ပညးနယးမြ ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကးထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့တခုအနီ့တျငး 
ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သမီ့ ၀ ဦ့မြာထျကးေ်ပ့ရနးၾကီ့စာ့်ပီ့ေနာကးမုဒိမး့်ပဳက္ငးံ်ခငး့ခဵခံဲရကာလူ ဿွွ တို႔၌ 
မ်ငိမးမသကး်ဖစးမႈအ်ဖစးဦ့တညးသျာ့ခဲံ်ပီ့စခနး့အ်ပငးဘကးကိုပါရိုကးခတးသျာ့ေစခဲံသညး၈  

 
*Altsean-Burma အဖျဲ႔၌ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံဆကးစပးသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကုိ ်ခဵဳငဵုထာ့သညးံ ေဒတာေဘံစးအခ္ကးအလကး ထညးံသျငး့ထာ့ 
်ခငး့မ္ာ့ကုိရယူအသုဵ့်ပဳႏိုးငးရနးအတျကး www.altsean.org/ChronologyHome.phpသုိ႔သျာ့ပါ၈*  
 

စကးတငးဘာလအတျငး့ထုတး်ပနးခံဲေသာ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့ 

 
“်ပညးပစီ့ဆငး့ေငျႏြငံး်မနးမာႏိုငးငဵသုိ႔တရာ့မဝငးေငျေၾက့ဝငးထျကးစီ့ဆငး့်ခငး့ - ှ၆၃ွ-ဿွှ၀” ကမၻာံေငျေၾက့ေပါငး့စညး့မႈအဖျဲ႔ Global 
Financial Integrity (GFI) http://goo.gl/byuWYg 
 
“်မနးမာႏိုငးငဵမြတုိငး့ရငး့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ဿွှ၂ ေရျ့ေကာကးပျဲ” ႏုိငးငဵမ္ာ့အၾကာ့အငးစတီက္ဴ႕ Transnational Institute (TNI) 
https://goo.gl/lv3yJb 
 
“်မနးမာံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး - တႏိုငးငဵလုဵ့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့လျေဲနဆဲ” ႏုိငးငဵတကာအက္ပးအတညး့အဖျဲ႔ International 
Crisis Group (ICG) http://goo.gl/rX0jVm 

http://www.altsean.org/ChronologyHome.php
http://goo.gl/byuWYg
https://goo.gl/lv3yJb
http://goo.gl/rX0jVm
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“ဖနးတီ့ထာ့ေသာကစငးံကလ္ာ့်ဖစးမႈ - ်မနးမာႏြငးံတရုတးအၾကာ့မြတရာ့မဝငးကုနး့လမး့သစးကုနးကူ့မႈ” သဘာဝပတးပတးဝနး့က္ငး 
စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေအဂ္ငးစီEnvironmental Investigation Agency (EIA) https://goo.gl/PVY07U 
 
“ေသတၱာကုိဖျငးံၾကညံး်ခငး့ - ်မနးမာႏိုငးငဵမြ 
စစး၇်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံအေရ့ယူ်ခငး့မခဵရေသာက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့၌အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့”အာရြတရာ့မြ္တမႈႏြငးံအချငးံအေရ့အဖျဲ႔၇ 
ကခ္ငးအမ္ဳိ့သမီ့အဖျ႔ဲ ထုိငး့ႏိုငးငဵ၇ ကရငးအမ္ဳိ့သမီ့စျမး့ရညး်မြငးံတငးေရ့အဖျဲ႔၇ အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကျနး ယကး ်မနးမာႏိုငးငဵAsia Justice 
and Rights (AJAR), Kachin Women's Association Thailand, Karen Women Empowerment and Women's 
Organizations Network of Myanmar http://goo.gl/ka2Szp 
 
“်မနးမာႏိုငးငဵ-ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာကိစၥမ္ာ့” IMF http://goo.gl/jePCa6 
 
“အာရြပစိဖိတးမြဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံခုိလႈဵရာရြာေဖျသူမ္ာ့သုိ႔ေဒသဆုိငးရာခ္ညး့ကပးမႈ” ႏိုငးငဵတကာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ Amnesty 
International (AI)https://goo.gl/vFaayp 
 
“်မနးမာႏိုငးငဵမြဒီမုိကေရစီကုိနကးနဲစျာေလံလာ်ခငး့” Oxfam  https://goo.gl/OWHToX 
 
“်မနးမာ CO - လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာအေ်ခအေနအစီရငးခဵစာ- ၅” UN ကေလ့မ္ာ့ရဵပုဵေငျ UN Children’s Fund 
(UNICEF)http://goo.gl/2uXyQQ 

https://goo.gl/PVY07U
http://goo.gl/ka2Szp
http://goo.gl/jePCa6
https://goo.gl/vFaayp
https://goo.gl/OWHToX
http://goo.gl/2uXyQQ

