
်မနးမာသတငး့လႊာ  
  ်မနးမာႏိုငးငဵမြတလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့သဵု့သပးမႈ  

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

အမြတးစဥး ှှ ၄                                                                                         ဿွှ၃ ခ ုစကးတငးဘာ 

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

 

 ဒုတိယပငးလုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵအာ့ ထပးမဵေတျ႔ဆုဵမညးံ အစ ီ
အစဥးမ္ာ့ႏြငးံ အဆုဵ့သတးလုိကးသညး၈ 

 တပးမေတား၇ နယး်ခာ့ေစာငးံတပး ႏြငးံ နမၾကာတပးမ္ာ့အၾကာ့ 
တုိကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့၇ တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ကရငး်ပညးနယးမြ ကရငး 
ရျာသာ့ (၁ွွွ) ခနး႔အိးမးယာမဲံ်ဖစးခဲံသညး၈ 

 ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့က ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ ကုိဖီအာနနးဦ့ေဆာငး 
သညးံအၾကဵေပ့ေကားမရြငး၏ ပထမဆုဵ့ခရီ့စဥးအေပၚ ႏြဳတးဆကး 
လိုးကးၾကသညး၈ 

 ရခိငုး်ပညးနယးအစို့ရမြ တရာ့မွငး ဗလီေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံေနအိမး 
မ္ာ့ကုိ ၿဖိဳခ္ရနး အမိနး႔ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ 

 အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ လုပးအာ့စခနး့မ္ာ့တျငး အဓမၼ လုပးအာ့ခိုငး့ 
ေစမြဳ၇ ေခါငး့ပဵု်ဖတး်ခငး့၇ ေငျညြစ း်ခငး့မ္ာ့ ရငးဆုိငးေနရသညး၈ 

 အသကးမ်ပညးံေသ့သညးံ အိမးေဖားမိနး့ခေလ့(ဿ)ဦ့အာ့ ညြငး့ 
ပမး့ႏြိပးစကးသညးံအမြဳကုိ လာဘးယူခဲံသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ 
ေကားမရြငးွငး (၀) ဦ့အာ့ ပါလီမနးမြ မဲ် ဖငးံး ထုတးပယးခဲံသညး၈ 

 လူမြဳကျနးယကးေပၚတျငး သမၼတဦ့ထငးေက္ားအာ့ အရူ့ဟု 
ေခၚဆုိခဲံသညးံအတျကး လူတေယာကး အေရ့ယူခဵရသညး၈ 

 ေရအာ့လြ္ပးစစးေကားမရြငးသညး ်မစးဆုဵေရကာတာစာခ္ဳပးကုိ 
စီစစးမြုၿပီ့ဆုဵ့သျာ့ၿပီ်ဖစးေသားလညး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနးမြာ အခ္ိနး 
ၾကာဦ့မညး်ဖစးသညး၈ 

 တပးမေတားသညး ကေလ့စစးသာ့ ၃၅ ဦ့အာ့ လႊတးေပ့ခဲံသညး၈  

 တပးမေတား၏ တပးဖျဲ႔ွငးအခ္ဳိ ႔သညး ဇူလုိငးလတျငး ရြမး့်ပညး 
ေ်မာကးပိုငး့၉ ေဒသခဵရျာသ့ရျာသာ့မ္ာ့အာ့သတး်ဖတးခဲံ်ခငး့ 
အတျကး အ်ပစးရြိေၾကာငး့ စစးတပးခဵုရဵု့မြ ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈  

 ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၏ ပထမဦ့ဆုဵ့်ပညးပခရီ့စဥး အေမရိ 
ကနးသုိ႔ေရာကးရြိစဥး ်မနးမာႏိုငးငဵအေပၚစီ့ပျာ့ေရ့ ပိတးဆုိ႔မႈအာ့ 
ဖယးရြာ့၊ ကုနးသျယးေရ့အထူ့ခဵစာ့ချငးံကုိ ်ပနးလညးေပ့အပး 
မညး်ဖစးေၾကာငး့ သမၼတအုိဘာ့မာ့ ေၾကညာခဲံသညး၈ 

 ႏြစးဆယးံငါ့ႏြစးအတျငး့ ပထမအၾကိမးအ်ဖစး ဥေရာပသမဂၐမြ 
်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ ပတးသကးသညးံ လူ႔ံအချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ဆုဵ့်ဖတး 
ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကုလသမဂၢအေထျေထျညီလာခဵသုိ႔ ဆကးလကးမ 
တငးသျငး့ရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ခ္မြတးသညး၈ 

 

ဤသတငး့လႊာတျငး 

ပငးမသတငး  ့ 
ဿ  ဒုတိယပငးလဵု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခ ဵ
ဿ ကရငး၇ ကခ္ငး ေဒသတျငး့ တိုကးပျဲမ္ာ  ့
ဒမီိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ဳပးမႈ 
၀  ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေွ့စီတနး့ဥပေဒႏြငးံ အေရ့ေပၚ်ပဌာနး့ခ္ကး           
မ္ာ့ အကးဥပေဒ 
အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ  ့

၃ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအတျငး့က က္ာ့မ ေကားမတ ီ

တုိငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပကၡမ္ာ ့

၃  အာရကနး/ရခိုငး်ပညးနယးဆိုငးရာ အၾကဵေပ့ေကားမရြငး 
၃  ရခိုငး်ပညးနယးတျငးမျတးစလငးအေဆာကးအဦ့မ္ာ့ၿဖိဳဖ္ကးခဵရ 
၄  ရခိုငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ပါတီ သေဘာထာ့ကျဲ  
လူ႔အချငးံအေရ  ့
၄  အဓမၼလုပးအာ့ေပ့ခိုငး့ေစမြဳ၇ ေထာငးတျငး့အလုပးသမာ့ 
စခနး့မ္ာ့တျငး ေခါငး့ပဵု်ဖတး်ခငး့၈ 
၄ လူံအချငးံအေရ့ေကားမရြငးမြ ထုတးပယး်ခငး  ့
၅ ေဖံဘုတးေပၚတျငး သမၼတ ဦ့ထငးေက္ားအာ့ အရူ့ဟု 
ေခၚဆိုသညးံအတျကး အေရ့ယူခဵရ 
သဘာဝသယဵဇာတ 

၆  တရာ့မွငးသစးထုတးလုပးမြဳ အစို့ရမြ ၿဖိဳချငး  ့

၆  ်မစးဆဵုေရကာတာ 

တပးမေတား 

ှွ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကို တပးမေတားမြ လႊတးေပ  ့

ှွ မုဒိမး့မြဳက္ဴ့လျနးသညးံ စစးသာ့မ္ာ့ အ်ပစးရြိေၾကာငး့ေတျ ံရြ ိ

စီ့ပျာ့ေရ  ့

ှွ ကမၻာံဘဏးမြ US သနး့ ှ၅၂.၂ ေခ့္ေငျ  

ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ  ့

ှှ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၏ အေမရိကနးခရီ့စဥး 

ှှ ်မနးမာႏိုငးငဵအေပၚ ကုလသမဂၐအေထျေထျညီိလာခဵ၏ 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး   

ှဿ  အစီရငးခဵစာမ္ာ  ့
_____________________________________ 
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ပငးမသတငး့

 ဒုတိယပငးလဵုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခ ဵအဆဵု့သပးသျာ့ေသားလညး  ့ရလာဒးတစးစဵုတစးရာ တိတိက္က  ္ထျကးေပ၍လာ်ခငး  ့
မရြိခဲံပါ၈  
စကးတငးဘာ(၀)ရကးေန႔က (၁)ရကးၾကာက္ငး့ပခဲံသညးံ ပငးလဵုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ညီလာခဵအဆဵု့သပးခဲံရာ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စ ု
ၾကညးမြ ဤညီလာခဵအာ့ တိုငး့်ပညး၌လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့အာ့ ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမညးံ ေရြ ႔ဆကးရနး ေအာငး်မငးသညး ံေ်ခ 
လြမး့တစးလြမး့်ဖစးသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ညီလာခဵတျငး လူေပါငး့(ှ၁ွွ)ေက္ားတကးေရာကးခဲံရာ အစို့ရအရာရြိမ္ာ့၇ 
နိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ စစးဖကးအရာရြိမ္ာ့ႏြငး ံ ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ပစးးခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး 
(NCA)တျငး လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ လကးမြတးထို့မထာ့ေသာတပးဖျဲ႔မ္ာ့ 
အပါအွငးအဖျဲ႔(ှ၄)ဖျဲ႔ တကးေရာကးခဲံသညး၈  
ဤညီလာခဵတျငး အာ့လဵု့ပါွငးႏိုငးမြဳလုပးငနး့စဥးအ်ဖစး ေမြ္ားမြနး့ခဲံေသား်ငာ့ ပစးခတးရပးစဲေရ့  လကးမြတးထို့မထာ့သညးံ 
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ ႔မ္ာ့ (EAGs)မြ အခ္ဳိ႔တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့ တကးေရာကး်ခငး့မရြိခဲံပါ၇ 
အထူ့သ်ဖငးံ  တပးမေတား၌  လကးနကးစျနး႔လႊတးရမညးဆိုသညးံ ေတာငး့ဆိုခ္ကးေၾကာငး ံ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကရကး 
တစးမဟာမိတးတပးမေတား(MNDAA)၇ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ရခုိငးတပးမေတား 
(AA)တို႔ မတကးေရာကးပ ဲ ်ငငး့ဆနးကနး႔ ကျကးခဲံၾကသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အၾကီ့မာ့ဆဵု့  တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး 
တပးဖျဲ႔တစးဖျဲ႔်ဖစးသညးံ ွ်ပညးေသျ့စညး့  ညီညျတးေရ့တပးမေတား (UWSA) သညး  "ေလံလာသူ" အေန်ဖငးံသာ  ပါွငးချငးံ 
ရရြိခဲံသညးံအတျကး ပထမရကးအၿပီ့တျငး ညီလာခဵမြ ထျကးချာသျာ့ခဲံသညး၈  
ထို႔အ်ပငးညီလာခဵတျငး တရာ့ဝငးတကးေရာကးသူမ္ာ့၌ ှ၀%သညးသာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးသညးဟု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး 
က္ာ့-မတနး့တူေရ့မဟာမိတးအဖျဲ႔ (AGIPP)မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈ အစို့ရကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔တျငးမူ အမ္ိဳ့သမီ့ (၄)ဦ့ 
(၆%)  သာပါဝငးခဲံသညး၈  
အစို့ရ၇ တပးမေတား၇ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ ႔မ္ာ့မြ စုစုေပါငး့ကိုယးစာ့လြယး(၄ဿ)ဦ့တို႔ 
သညး ဖယးဒရယးစနစးဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဆိုငးရာေ်ပာငး့လဲမြဳ၇ႏိုငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးမြဳပိုငး့တျငးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ပါွငးေရ  ့ 
ႏြငး ံလဵုၿခဵဳေရ့ကာကျယးေရ့အတျကး တရာ့ွငးအစီအစဥးမ္ာ့အစရြိသညးံေခါငး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ အဆို်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကိ ု 
(ှွ)မိနစးစာစ ီတငး်ပမြဳမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈ 
တႏိုငးငဵလဵု့ ပစးခတးတိုကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး(NCA)လကးမြတးထို့မထာ့သညးံ ကခ္ငး်ပညးနယးလျတးေ်မာကး 
ေရ့တပးမေတား (KIO) ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့က ၁ငး့တို ႔မြ အဆို်ပဳလႊာတငးသျငး့ခဲံေသားလညး့ မညးသညးံ အေရ့ၾကီ့သညးံ 
ကိစၥ တစးစဵုတစးရာမြ မ်ဖစးခဲံပါဟ ုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ဤညီလာခဵကုိ အဆဵု့သပး၊ (၃)လအၾကာ ေနာကးဆကးတျညဲီလာခဵကို ထပးမဵက္ငး့ပမညး်ဖစးသညး၈ 
ထိုအေတာအတျငး့ အစို့ရအရာရြိမ္ာ့အေန်ဖငး ံ လကးမြတးမထို့ရေသ့သညးံအဖျဲ ံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ ႔မ္ာ့ 
(EAGs)ကို ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ပစးခတးရပးဆဲမြဳသေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပး(NCA)တျငး လကးမြတးေရ့ထို့လာရနး တိုကးတျနး့ 
သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ ေႏျ့ မႈ ပူ့တျေဲကားမတီ (UPDJC) မြ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အဆငးံ ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ 
ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ကို တိုငး့ႏြငးံ်ပညးနယးအဆငးံတျငးက္ငး့ပ၊ ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲူေဘာငးကို အဆဵု့သပးႏိုငးရနး ၾကိဳ့ပမး့သျာ့မညး 
်ဖစးသညး၈  
 
ကရငး်ပညးနယး တိုကးပဲျ် ဖစးပျာ့ရာေဒသတျငး အို့အိမးမဲံမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးေနရ်ခငး့၈  
ၾသဂုတး(၀ွ)ရကးေန ႔က တိုကးပျမဲ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ လြဳိငး့ဘျဲ ႔ၿမိဳ ံနယး ဘာ့အဵခရိုငး မဲသေွါႏြငးံၿမိဳငးၾကီ့ငူေဒသ 
တွိုကးရြိ ေက့္ရျာ(ဿွ)မြရျာသာ့(၁ွွွ)ခနး႔မြ္ အို့အိမးမဲံ်ဖစးရၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ  ထုိငး့ႏိုငးငဵနယးစပးေဒသမ္ာ့သို ံ ထျကးေ်ပ့ 
တိမး့ေရြာငးေနရသညး၈ တိုကးပျမဲြာ ်မနးမာတပးမေတား၇ ကရငးနယး်ခာ့ေစာငး ံ (BGF) ပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ႔ႏြငးံ (DKBA) ချထဲျကး 
ေရ့တပးနမၾကာ့တို ႔အၾကာ့ ်ဖစးပျာ့သညးံတိုကးခိုကးမြုမ္ာ့သညး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ဆိုငးရာ မေ်ပမလညး်ဖစးမြုမ္ာ့မြ 
နမၾကာ ၌ ေခါငး့ေဆာငးဗိုလးမြဴ့တစးဦ့ေသဆဵု့သညးအထိ ်ဖစးပျာ့ခဲံမြုမြ စတငးခဲံေၾကာငး့သိရြိရသညး၈  
နမၾကာဘကးမြ (၄)ဦ့ႏြငးံ BGFနြငးံ တပးမေတားပူ့ေပါငး့တပးဖျဲ ႔မြ အမ္ာ့အ်ပာ့က္ဆဵု့ေၾကာငး့ နမၾကာမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
အရပးသာ့ထိခိုကးေသဆဵု့မြဳအာ့ အစီရငးခဵတငး်ပ်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ ်မနးမာတပးမေတားႏြငး ံ နယး်ခာ့ေစာငးံပူ့ေပါငး့တပးတို ႔ 



သညးေရြ ံတနး့အတျကးအစာ့အစာေထာကးပ႔ဵေရ့ပစၥညး့မ္ာ့နြငးံ လကးနကးခဲယမး့မ္ာ့ သယးေဆာငးရနးအ်ဖစးေဒသခဵမ္ာ့  
အာ့ အဓမၼစုေဆာငး့မြဳလုပးခဲံေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုမြဳမ္ာ့ရြိခဲံသညး၈  
စကးတငးဘာ(ှ၂)ရကးေန ႔တျငး တပးမေတားႏြငးံနယး်ခာ့ေစာငးံတပးတို႔က  နမၾကာအေ်ခစိုကးစခနး့(၀)ကိုသိမး့ပိုကးႏိုငးခဲံၿပီ့ 
စကးတငးဘာ(ဿ၀)ရကးတျငး ထပးမဵတုိ့ခ္ဲ႔သိမး့ဆညး့ႏိုငးခဲံသညး၈ မညးသို႔ပငးဆိုေစ နမၾကာမြ တပးမေတားႏြငးံနယး်ခာ့ေစာငး ံ
တပးအာ့ေ်ပာကးက္ာ့ဗ္ဴဟာသဵု့၊ ်ပနးလညးထို့စစးဆငးတိုကးခိုကးမညးဟုဆိုသညး၈ 
 
 
အ်ခာ့်ဖစးေပၚတုိ့တကးမြဳမ္ာ့

 စကးတငးဘာ (၅)ရကး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU)ႏြငး ံမျနး်ပညးသစးပါတ ီ (NMSP) တို႔သညး (ဿ၅)ႏြစးအတျငး့ 
ပထမဦ့ဆဵု့အၾကိမးတိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ အုပးစုႏြစးခုအၾကာ့ မၾကာေသ့မီက ေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မြဳမ္ာ့  ်မငးံမာ့တငး့မာ 
လာ်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ရာဘူ့ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ဦ့ခငးေမာငးဦ့က ေကအနးယူတိုကးခးိုကးသမာ့တစးဦ့ ဒဏးရာ 
ရရြိခဲ႔ေၾကာငး့ေဖား်ပသညး၈  
 
စကးတငးဘာ (ှဿ)ရကး၈ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) ႏြငးံ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့ပါတီ (TNP)တို႔ 
သညး ရြမး့်ပညးလကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ တေအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)တို႔အၾကာ့ ရနးလိုမုနး့တီ့မြဳ 
မ္ာ့ေလ္ာံပါ့ေရ့အေ်ဖရြာရနး ရညးရျကးခ္ကး်ဖငးံ ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ခ္ငး့မိုငးၿမိ ႔ဳတျငး ေန႔တစးွကးၾကာအစညး့အေွ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈  
 
စကးတငးဘာလ(ှဿ)ရကး၈ ကာကျယးေရ့လကးေထာကးဝနးႀကီ့ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့်မငးံႏျ ယးသညး တပးမေတားမြေ်မ်မြဳပးမိုငး့  မ္ာ့ 
အာ့ ဆကးလကးထုတးလုပး၊အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိေၾကာငး့၇ သို႔ရာတျငး ယငး့ထုတးလုပး  အသဵု့်ပဳမႈကို အနညး့ဆဵု့်ဖစးေစရနး 
စီမဵထာ့ေၾကာငး့ ဝနးခဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ှ၆၆၄ခုႏြစး ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ အသဵု့်ပဳမႈတာ့်မစးသညးံစာခ္ဳပးတျငး 
လကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့မရြိဘဲ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ေပါကးကျမဲႈေၾကာငးံ ထိခိုကးဒဏးရာရမႈ တတိယေ်မာကး  အ်မငးံမာ့ဆဵု့ႏိုငးငဵ်ဖစး 
ေၾကာငး့ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႔မြ တငး်ပခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (ှ၀)ရကး၈  ်ပညးေထာငးစုအဆငးံပစးခတးတိုကးခိုကးမြဳဆိုငးရာပူ့တျေဲစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ (JMC-U)မြ(၄) 
ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေွ့ကု ိ ရနးကုနးၿမိဳ ံရြအိမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာတျငး (၀)ရကးၾကာ 
က္ငး့ပခဲံသညး၈  အစညး့အေဝ့တျငး ်ပညးနယးအဆငးံ အပစးအခတးရပးဆဲမႈ  ပူ့ေပါငး့ေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ (JMC-S) 
တို႔ကို ပဲခူ့တိုငး့ႏြငးံခ္ငး့်ပညးနယးတို႔တျငး ဖျဲ႔စညး့ႏိုငးေရ့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ စကးတငးဘာလ(ှ၂) ရကးေန႔တျငးကရငး်ပညး 
နယးႏြငး ံ ကယာ့်ပညးနယးတို႔အာ့ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့မ္ာ့ဖယးရြာ့ေရ့စမး့သပးနယးေ်မအ်ဖစးထာ့ရြိရနး တပးမေတားမြ အဆို်ပဳခဲံ  
သညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (ှ၂)ရကး၈  ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား (ေကအိုငးေအ)ဌာနခ္ဳပး လိုငးဇာအနီ့ရြိ စခနး့ကို တပးမေတားမြ  
(၃ွ)မမ၇(၅ွ)မမ၇(ှဿွ)မမ အေ်မာကးက္ညးမ္ာ့်ဖငး ံအၾကိမး(၅ွ) ခနး႔ပစးခတးတိုကးခိုကးခဲံသညး၈ ေကအိုငးေအေ်ပာချငးံရ 
ပုဂၐိဳလးဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ေနားဘိုက တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ ႔မ္ာ့အေပ၍ တပးမေတားမြစစးေရ့တိုကးခိုကးေန်ခငး့မြာ ၿငိမး့ 
ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့ ထိခိုကးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (ှ၄)ရကး၈ တိုငး့လငး(ရြမး့နီ)အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ဖျဵ ံၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ပါတီမြ ဦ့ေဆာငးသညးံ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့ စျာ 
ေသာ ရြမး့နီအ်ဖစးလူသိမ္ာ့သညးံ တိုငး့လငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ စစးကိုငး့တိုငး့ ဟုမၼလငး့လမး့မ္ာ့တျငး တိုငး့လငး ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပး 
ချငးံရ်ပညးနယးေပ့ရနး ခ္ီတကးဆႏၵ်ပေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (ှ၆)ရကး၈  တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးလကးမြတးထို့ထာ့သူမ္ာ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ပါတ ီ
မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးံ အဖျဲ႔ွငး(၆)ဦ့ပါ အလုပးရဵုအဖျဲ႔သညး ႏိုငးငဵေတားအဆငး ံႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ 
ပျမဲ္ာ့ကို တိုငး့ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး လူမ္ဳိ့စုအလိုကး၇ ေဒသအလိုကး၇ ေခါငး့စဥးမ္ာ့အလိုကး ေဆျ့ေႏျ့ႏိုငးရနး ကို့ကာ့ 
ရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့ကိ ုစတငးေရ့ဆျခဲဲံၾကသညး၈ 
 



 
 
 
လႊတးေတားေရ့ရာ 

 အထကးလႊတးေတားအတျငး့အ်ငငး့ပျာ့ေနသညးံ ဥပေဒ(ဿ)ခုနြငံးပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၈ 
 
စကးတငးဘာ(၆)ရကးေန႔က ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေွ့ချငးံႏြငံးစီတနး့လြညံးလညး်ခငး့ဥပေဒမြ အပိုဒး၆(စ္)အာ့ဖယးရြာ့ရနး ပါလီမနး 
ေအာကးလႊတးေတားမြဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို စကးတငးဘာ(၆)ရကးေန႔တျငး အထကးလႊတးေတားအမတး(၁)ဦ့မြကနး႔ကျကးခဲံသညး၈ 
 အပိုဒး၆(စ္)မြာဆႏၵ်ပရနး တစးဦ့တစးေယာကးအာ့ပုိကးဆဵေပ့်ခငး့၇ ယူ်ခငး့ကို တာ့်မစးသညးံဥပေဒ်ဖစးသညး၈ လႊတးေတား 
ႏြစးရပးတျငး သေဘာထာ့မတူညီသညးံအတျကး ကျလဲျမဲြုမ္ာ့ကုိ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငးေဆျ့ေႏျ့မညးဟု အထကးလႊတး 
ေတားဥက၎ဌမြ ေၾကညာခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ(ှ၁)ရကး ပါလီမနးအထကးလႊတးေတား အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ှ၆၂ွခုႏြစး အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကးအကးဥပေဒ ဥပေဒ 
ၾကမး့်ပငးဆငးရနး ေဆျ့ေႏျ့မြဳစတငးခဲံသညး၈ 
ဤဥပေဒၾကမး့ကို ေအာကးလႊတးေတားမြ ၾသဂုတးလက အတညး်ပဳခဲံသညး၈(August 2014 Bulletin တျငးဖတးရြဳရနး)၇ 
ယငး့ဥပေဒကိုအသဵု့်ပဳ၊ ႏိုငးငဵေတားအာ့ထိပါ့သညးဆိုသညးံ စျပးစျခဲ္ကး်ဖငးံ  ႏိုငးငဵေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို ေထာငး (၄)ႏြစး 
အထိခ္မြတး်ခငး့ကို က္ယး်ပနး႔စျာလုပးေဆာငးခဲံသညးံအတျကး ယငး့ဥပေဒကို ဖ္ကးသိမး့ရနး အတိုကးအခဵပါတီမ္ာ့မြ ယခငး  
အစို့ရလကးထကးတျငး သဵု့ႀကိမးႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကသညး၈ 
 
 ေန႔စျဲ အေ်ခအေန အေသ့စိတး 
အထကးလႊတးေတား    
ေက္ာကးမ္ကးေရ့ရာ 
်ပငးဆငးေရ့ဥပေဒ 

စကးတငးဘာ 
(ဿဿ)  

တငးသျငး့ထာ့ ေက္ားသီဟ(မႏၱေလ့)မြ ်မနးမာံေက္ာကးမ္ကးရတနာဥပေဒ 
်ပငးဆငးရနး ဥပေဒမူၾကမး့ကိ ုတငးသျငး့ခဲံသညး၈ 

အေရ့ေပ၍်ပဌာနး့ခ္ကး 
မ္ာ့အကးဥပေဒ ရုတးသိမး  ့
်ခငး  ့(ၾကညးံရနး-
ပါလီမနးေစာငးံၾကညးံေရ့) 
 

စကးတငးဘာ 
(ှ၁) 

အေ်ခအတငး
ေဆျ့ေႏျ့ 

အထကးလႊတးေတားတျင းအေရ့ေပ၍်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ အကးဥပ 
ေဒကို ပလပး်ခငး့အာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ 
အမ္ာ့စုအေန်ဖငးံမ ူႏိုငးငဵေတားႏြငးံ်ပညးသူမ္ာ့၌ လဵု်ခဵဳေရ့ 
အတျကး ဥပေဒအသစးတစးခုမထာ့ရြိခငး လကးရြိဥပေဒကိ ု
ပယးဖ္ကးရနးမသငးံဟ ုသေဘာတူၾကသညး၈ 

တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စု 
မ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ 

စကးတငးဘာ 
(၄-၅) 
စကးတငးဘာ  
(ှဿ) 
 

အေ်ခအတငး
ေဆျ့ေႏျ့- 

ပယးခ္ 

ဦ့ခငးေအာငး်မငး ံ(မႏၱေလ့မဲဆႏၵနယး ၅) မြ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လူနညး့စုမ္ာ့အၾကာ့ စာမတတးမႈပေ်ပာကးေရ့၇ အဆငးံ်မငး ံ
ပညာေရ့ရရြိေစေရ့၇ ေက္ာငး့တျငးတိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာ 
သငးခနး့စာမ္ာ့ကိ ုေန႔စဥးေနာကးဆဵု့ ၁၂ မိနစးတျငး ထညးံ 
သျငး့ေရ့တို႔ပါဝငးသညးံ အထူ့အစီအစဥးတစးရပးကိုစတငးရနး 
တိုကးတျနး့ခဲံပါသညး၈ 
ဤအဆို်ပဳခ္ကးကို ပညာေရ့ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးမ္ိဳ့သိနး့ႀကီ့မြ တိုငး့ 
ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး ပညာေရ့ဖျ႔ဵၿဖိဳ့မႈမစတငးမီ ႏိုငးငဵတစး 
ွြမး့တျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အရငးရရြိရမညးဟု်ပနးလညးတငး်ပခဲံၿပီ့ 
ေနာကးတျငးအထကးလႊတးေတားမြ ပယးခ္လိုကးသညး၈ 

ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေွ့ချငးံႏြငး ံ
ၿငိမး့ခ္မး့စျာစီတနး့လြညးံလ
ညး်ခငး့လုပးငနး့စဥး 
(ၾကညးံရနး-
ပါလီမနးေစာငးံၾကညးံေရ့) 

စကးတငးဘာ  
(၆) 
စကးတငးဘာ  
(ှ၆) 
 

အေ်ခအတငး
ေဆျ့ေႏျ့ 

 

ဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးရနးဆျေဲဆာငး်ခငး့ကို တရာ့မွငး်ဖစးေစ 
သညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးကိုဖယးရြာ့ရနး ေအာကးလႊတးေတားမြ ဆဵု့ 
်ဖတးခ္ကးခ္ခဲံမႈကိ ုဥပေဒ်ပဌာနး့သူမ္ာ့မြ ကနး႔ကျကးခဲံၾက 
သညး၈ ဥပေဒၾကမး့်ပငးဆငးမႈမ္ာ့အေပ၍ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကို 
အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားတျငး ဆကးလကးလုပးေဆာငးမညးဟု 
လႊတးေတားဥက၎ဌမြ ေၾက်ငာခဲံသညး၈  



ေအာကးလႊတးေတား    
လူထုအေ်ခ်ပဳ 
ွနးေဆာငးမြဳ ဥပေဒ 

စကးတငးဘာ  
(ဿွ) 
 

အတညး်ပဳ ကုသိုလးေရ့အေ်ခခဵသညးံ လူမြုွနးေဆာငးစနစးကို ပိုမိုအာ့ 
ေပ့သညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးကိ ုထပးမဵ်ဖညးံ၊ ်ပငးဆငးရနး အထကး 
လႊတးေတားဥပေဒ်ပဳေရ့ေကားမတီမြအၾကဵ်ပဳခ္ကးကိုေအာကး 
လႊတးေတားမြ အတညး်ပဳခဲံသညး၈ 

ရပးကျကး (သို ံ) ေက့္ရျာ 
အုပးစ ုအုပးခ္ဳပးေရ့ ဥပေဒ 
်ပငးဆငး်ခငး့ဥပေဒ 

စကးတငးဘာ  
(ှ၆) 
 

အတညး်ပဳ ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒတျငးနိုငးငဵသာ့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ
သကးဆိုငးရာအာဏာပိုငးမ္ာ့ကိ ုသတငး့ပို ံေစသညးံ ်ပဌာနး့ 
ခ္ကးမ္ာ့ကို ပယးဖ္ကး၊ ်ပငးဆငးထာ့သညးံ (၀)ၾကိမးေ်မာကး 
ဥပေဒၾကမး့ကိ ုေအာကးလႊတး ေတားမြ အတညး်ပဳခဲံသညး၈  

အီ့-အစို့ရ စကးတငးဘာ  
(၅) 
 

တငး်ပ- 
အေ်ခအတငး

ေဆျ့ေႏျ့ 
 

NLD အမတး ေန်ဖဴဘေဆျမြ ်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငး ံအစို့ရ 
ဝနးေဆာငးမႈႏြငး ံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို website 
မ္ာ့ႏြငး ံမိုဘိုငး့ဖုနး့applicationမ္ာ့မြရယူႏိုငးေစရနးအတျကး 
e-government လုပးေဆာငးရနး အဆို်ပဳခ္ကးကိ ုေဆျ့ေႏျ့ခဲံ 
ၾကသညး၈ 

အနကး-အထဵု့အဖျဲ ံ 
 

စကးတငးဘာ  
(ဿ) 
 

အတညး်ပဳ ေအာကးလႊတးေတားမြ ေကားမရြငးအနကးဖျငးံဆိုခ္ကး ်ပငးဆငး 
်ခငး့ ဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ကးကိ ုအတညး်ပဳခဲံသညး၇ 

ရငး့ႏြီ့်မြဳ ပးႏြဵမြဳဥပေဒ စကးတငးဘာ  
(ဿ၅) 
 

အတညး်ပဳ အမ္ိဳ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ တငးသျငး့ 
သညးံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ဥပေဒၾကမး့ကိ ုေအာကးလႊတးေတားမြ 
အတညး်ပဳလိုကးသညး၈ 

ပုဂၐလိက ဆိုငးရာ 
ကာကျယးေရ့ 

စကးတငးဘာ  
(၅) 
(ဿွ) 

အတညး်ပဳ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵေတားမြေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈ ်ခငး့ႏြငး ံ
စျကးဖကး်ခငး့မြ ကာကျယးေပ့မညးံ ဥပေဒၾကမး့တစးရပးကို 
ေအာကးလႊတးေတားမြ တငးသျငး့ခဲံၿပီ့ တပးမေတားသာ့ 
အမတးမ္ာ့မြ ကနး႔ကျကးသညးံတိုငး ေအာကးလႊတးေတားတျငး 
အတညး်ပဳခဲံသညး၈ယငး့ဥပေဒၾကမး့သညး ႏိုငးငဵေတားသမၼတ 
သို႔မဟုတး ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့မ္ာ့မြချငးံ်ပဳသညးမြအပ မလိ ု
လာ့အပးသညးံ ေစာငးံၾကပးၾကညးံရႈမႈ၇ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့မႈမ္ာ့ 
ႏြငး ံစစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့မြ ကာကျယးေပ့သညး၈ 
မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးမြ တယးလီကျနး့ဝနးေဆာငးမႈေပ့ 
သူမ္ာ့သိမး့ဆညး့ထာ့သညးံ ကိုယးေရ့ကိုယးတာဆကးသျယး 
ေရ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေတာငး့ဆို်ခငး့၇ ထုတးေပ့်ခငး့၇ 
ကိုယးေရ့ကိုယးတာ စာမ္ာ့ကို ဖျငးံေဖာကး်ခငး့၇ ကိုယးေရ့ 
ကိုယးတာကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ မိသာ့စုအေရ့တျငး ဝငးေရာကးစျကး 
ဖကး်ခငး့၇ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကိ ုသိမး့ဆညး့်ခငး့ 
တို႔ မ်ပဳႏိုငးပါ၈ ်ပစးဒဏးအေန်ဖငး ံေထာငးခ္်ခငး့ (၃လမြ 
၂ႏြစးအထ)ိ သို႔မဟုတး က္ပး(၀)သိနး့ မြ က္ပး (ဿ၂)သိနး့ 
(US$247-$2058) အထိ က္ခဵရႏိုငးပါသညး၈ 

ရခိုငး ်ပညးနယးဆိုငးရာ 
အၾကဵေပ့ေကားမရြငး 
(ၾကညးံရြုရနး-
တိုငး့ရငး့သာ့အေရ့ႏြငးံ 
ပဋိပက၏) 
 

စကးတငးဘာ 
(၃) 
 

ပယးခ္ခဵရ ရခိုငး်ပညးနယးဆိုငးရာ အၾကဵေပ့ေကားမရြငးတျငး ပါွငးသညး ံ
ေဒသခ ဵပညာရြငးမ္ာ့ေနရာတျငး ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ 
အာ့ အစာ့ထို့မြဳအဆိုကုိ  ေအာကးလႊတးေတားမြ ပယးခ္ 
လိုကးသညး၈  



အ်ခာ့်ဖစးေပၚတုိ့တကးမြဳမ္ာ့

စကးတငးဘာ(၃)ရကး၈ က္နး့မာေရ့ႏြငး ံအာ့ကစာ့ေရ့ရာွနးၾကီ့ဌာန၇ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ေဒါကးတာ သူဇာခ္စးတငးသညး 
(ဿွွ၃)ခုႏြစး ေဆ့လိပးေသာကး်ခငး့ႏြငးံ စာ့သဵု့မြဳထိနး့ခ္ဳပးဟနး႔တာ့ေရ့ ေဆ့ရျကးၾကီ့ထုတးကုနးမ္ာ့ဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငး 
ေနၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ ဒဏးေငျခ္မြတး်ခငး့မ္ာ့ကို လကးရြိစီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနႏြငးံကုိကးညြိၿပီ့ ေဆ့လိပးေသာကး်ခငး့နြငးံ ေဆ့
ရျကးၾကီ့သဵု့စျဲ် ခငး့ကို အဟနး႔အတာ့်ဖစးေစမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ(ှဿ)ရကး၈ ဥပေဒေရ့ရာႏြငး ံ အထူ့အမ ႈမ္ာ့ အကဲ်ဖတးေရ့ေကားမရြငးမြ ဥပေဒ(၁၅)ခုကို ဦ့စာ့ေပ့်ပဌာနး့ 
ရနးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကးမြဳ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ဥပေဒကို ထိပးဆဵု့ထာ့ရြိရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ 
အ်ခာ့ဦ့စာ့ေပ့မ္ာ့အ်ဖစး မူပိုငးချငးံ၇ တီတျငးမ ႈမူပိုငးချငးံ၇ ကေလ့သူငယးအချငးံအေရ့၇ မသငးမေနရပညာေရ့၇ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့ 
အလုပးသမာ့ဆိုငးရာႏြငး ံနယး်ခာ့ေစာငးံတပးႏြငးံ ရဲတပးဖျဲ ံဥပေဒတိ ု ံပါွငးသညး၈  
 
စကးတငးဘာ(၆)ရကး၈ တပးမေတားကုိ ်ပညးထဲေရ့ွနးၾကီ့ဌာနႏြငး ံတရာ့စီရငးေရ့တို႔မြ ဖယးရြာ့ေပ့ရနး ဒီမိုကေရစီေရ့စဥး 
ဆကးမ်ပတးလႈပးရြာ့မႈအငးအာ့စ(ုMDCF)မြ ရနးကုနးတုိငး့၇ ေ်မာကးဥက၎လာပၿမိဳ႕နယး တရာ့ရုဵ့ေရြ ံတျငး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ 
တရာ့စီရငးေရ့တျငး လဵုေလာကးေသာသကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့နြငးံ တငး်ပေသားလညး့အချငးံထူ့ခဵသူမ္ာ့ကိုအေရ့ 
ယူရနး ပ္ကးကျကးမြုအေပ၍ (MDCF)မြ ရြဳတးခ္ခဲံသညး၈  
  
စကးတငးဘာ(ှ၂)ရကး၈ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ ံ(AAPPP)သညး ညြငး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ 
အ်ခာ့ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတး်ခငး့၇လူသာ့မဆနးသညးံႏြိမးံခ္ဆကးဆဵမႈမ္ာ့(သို႔မဟုတး)်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့တို႔ကုိဆနး႔က္ငးသညးံ 
ကုလသမဂၐကျနးဗငးံရြငး့၌ သေဘာတူညီခ္ကးတျငး လကးမြတးေရ့ထို့၊ အတညး်ပဳရနး တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈   
 
စကးတငးဘာ(ှ၂)ရကး၈ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ အမ္ဳိ့သာ့ေကားမတီဖျဲ ႔စညး့်ခငး့ကိုအတညး်ပဳရနးေဆာငး 
ရျကးလ္ကးရြိေၾကာငး့ လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့  ဝနးႀကီ့ဌာနေဒါကးတာဝငး့်မတးေအ့မြ 
အထကးလႊတးေတားအာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အချငးံအေရ့

က္ာ့မချဲ် ခာ့မြဳေကားမတီဖျဲ႔စညး့ရနးအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့မြ ေတာငး့ဆို်ခငး့၈ 
 
စကးတငးဘာလ(၂)ရကးေန႔တျငး က္ာ့မတနး့တူေရ့ပါွငးေစေရ့အဖျဲ႔(AGIP) မြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး အမ္ိဳ့သမီ့ 
မ္ာ့ပါဝငးမႈႏြငးံ က္ာ့မတနး့တူမႈကိုေစာငးံၾကညံးရနးအတျကး ေကားမတီတစးခုဖျဲ႔ေပ့ရနး၇ အမ္ိဳ့သမီ့ မ္ာ့ပါဝငးရနး ၀ွ% လ္ာ 
ထာ့ေပ့ေရ့တို႔ကိုေတာငး့ဆိုခဲံပါသညး၈ ဿှရာစုပငးလဵု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ညီလာခဵတျငး အမ္ိဳ့သမီ့ပါဝငးမႈႏႈနး့ ှ၀%သာရြိခဲံ၊ 
ဇနးနဝါရီလတျငးက္ငး့ပခဲံသညးံ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ တျငးပါဝငးမႈႏႈနး့ထကး ၃%သာပိုမိုတို့တကးခဲံသညး၈ 
 
 
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငး ံပဋိပက၏

ရခိုငးအၾကဵေပ့ေကားမရြငး၌ ပထမအႀကိမးအစညး့အေဝ့တျငး ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့၈ 
 
စကးတငးဘာလ(၂)ရကးေန႔တျငး ရခိုငးအၾကဵေပ့ေကားမရြငး၌ဥက၎ဌ်ဖစးသူ ယခငးကမာၻ႔ကုလသမၼဂအေထျေထျအတျငး့ေရ့ 
မြဴ့ေဟာငး့ ကိုဖီအာနနးသညး ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး ေကားမရြငး၌ပထမဆဵု့အစညး့အေဝ့ကို တကးေရာကးခဲံသညး၈ အဖျဲ႔ဝငး(၆) 
ဦ့ပါဝငးသညးံ အဖျဲ႔တျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့သဵု့ဦ့ပါဝငး်ခငး့ကို ကနး႔ကျကးသညးံ ဆႏၵ်ပသူ ဿွွွ ေက္ားသညး ရခိုငး်ပညးနယး၌ 
်မိဳ႕ေတားတျငး စုေဝ့ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ (ဿွှ၃ ၾသဂုတးလ စာေစာငးတျငး ဖတးရႈပါရနး) 
 
ကိုဖီအာနနးသညးစစးေတျၿမိဳ႕သို႔သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ ရခိုငးဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့ႏြငးံ မျတးစလငးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌ စခနး့မ္ာ့သို႔သျာ့ 
ေရာကးခဲံကာ ေဒသခဵေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ဒုက၏သညးကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ စကးတငးဘာ(၅)ရကးေန႔တျငး 



က္ငး့ပခဲံသညးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတဲစးရပးတျငး ကိုဖီအာနနးအာ့ မျတးစလငး အသိုငး့အဝိုငး့မ္ာ့ကို ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ေတျ႔်မငးခဲံ 
ရ်ခငး့ ရြိမရြိေမ့်မနး့ခဲံရာ အဆိုပါခရီ့စဥးတျငး ဖိႏိြပးမႈမ္ာ့အာ့ မ္ကး်မငးေတျ႔ခဲံ်ခငး့မရြိပါဟု ေ်ဖၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလ(၃)ရကးေန႔တျငး ေကားမရြငးမြႏိုငးငဵတကာပညာရြငးသဵု့ဦ့ကိုဖယးရြာ့ေပ့ရနး အဆို်ပဳခ္ကးကို ေအာကးလႊတး 
ေတားမြဿ၂ွမ/ဲှ၁၅မဲ်ဖငး ံပယးခ္လိုကးသညး၈ အဆို်ပဳခ္ကးကုိ ေထာကးခဵသူမ္ာ့က ဤ်ပႆနာသညး ႏိုငးငဵတကာအေရ့ 
မဟုတးဟု ်ငငး့ဆနးခဲံၾကေသားလညး့ မေထာကးခဵသူမ္ာ့မြ ရိုဟငးဂ္ာအေရ့သညး ႏိုငးငဵတကာ်ပႆနာ်ဖစးလာသညးဟု 
ေထာကး်ပခဲံၾကသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလ(ှှ)ရကးေန႔တျငး ဗုဒၶဘာသာမ္ိဳ့ခ္စးစိတး်ပငး့ထနးသူ (၂ွွ)ခနး႔သညး ရနးကုနးတိုငး့ ဗဟနး့ၿမိဳ႕နယးတျငး 
်ပငး့်ပငး့ထနးထနးဆႏၵ်ပခဲံၾကၿပီ့ ဓာတးပဵုသမာ့ ်မတးသူေက္ားသညး ယငး့ပျတဲျငး ရုိကးႏြကး်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈ ရုိကးႏြကးခဲံသူ 
မညးသူဆိုသညးကို မသိရေသားလညး့ ။အာ့စျဲခ္ကးတငးထာ့ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလ(ှ၁)ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးလႊတးေတားသညး ေကားမရြငးအာ့ကနး႔ကျကးသညးံ အဆို်ပဳခ္ကးတစးခုကို 
အတညး်ပဳခဲံသညး၈ စကးတငးဘာလ(ှ၃)ရကးေန႔တျငး ေကားမရြငးဖျဲ႔စညး့မႈသညး ႏိုငးငဵေတားအၾကဵေပ့ပုဂၐိဳလး၌ အာဏာႏြငးံ 
မကိုကးညီဟူသညးံ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငး ံႏိုငးငဵေရ့ပါတ ီ(ှ၀)ခ ုအနကး (ှှ)ခုမြ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့အ်ဖစး ရြဳတးခ္ခဲ ံ
ၾကသညး၈ 
 
ရခိုငး်ပညးနယးအစို့ရမြ “တရာ့မဝငး” ဗလီမ္ာ့၇ အိမးမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့မ္ာ့ကို ်ဖိဳခ္ဖ္ကးဆီ့ရနး အမိနး႔ခ္မြတး်ခငး့၈ 
 
စကးတငးဘာလ(ှ၅)ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးအစို့ရသညး ်ပညးနယး၌မျတးစလငးလူမ္ိဳ့အမ္ာ့စုေနထိုငးရာ ေမာငးေတာ 
ႏြငးဘူံ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ ဗလီမ္ာ့ႏြငးံအစၥလမးဘာသာေရ့ေက္ာငး့မ္ာ့အပါအဝင း “တရာ့မဝငးတညးေဆာကးထာ့
သညးံ” အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ကိ ုၿဖိဳခ္ရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ ဗလီ(ှဿ)ခု၇ အာရပးဘာသာစာသငးေက္ာငး့ (၀၂)ေက္ာငး့၇ 
အိမး(ဿ၂၁၀)အိမး၇ ဆိုငး(၃ွ၁)ဆိုငးႏြငး ံအ်ခာ့အေဆာကးအအဵု(ှ၀ဿ)ခုတို႔သညး တရာ့ဝငးချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘဲ တညးေဆာကး 
ထာ့်ခငး့်ဖစးသညးဟုေဒသခဵလူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ရဵု့မြေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ရခိုငး်ပညးနယးလဵု်ခဵဳေရ့ႏြငး ံနယးစပးအေရ့ွနးၾကီ့ 
ဗိုလးမြဴ့ထိနးလငး့သညး ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယးတျငး ေနထိုငးသူမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံ၊ တရာ့မဝငးအေဆာကးအဦ့ အေရအတျကး 
သညး လျနးခဲံသညးံ ႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့ ပိုမိုတို့မ္ာ့လာခဲံေၾကာငး့၇ အစို့ရအေန်ဖငး ံအေ်ခအေန ပိုမိုမဆို့ရျာ့လာမီ  
ထိနး့သိမး့ခ္ိနးတနးၿပီဟု ထငး်မငးမိေၾကာငး့ ရြငး့်ပခဲံသညး၈  
ရခိုငး်ပညးနယးသညးမျတးဆလငးရိုဟငးဂ္ာ တစးသနး့ေက္ားေနထိုငးရာ်ဖစးေသားလညး့ ။တို႔ကိုဘဂၤလာ့ေဒ႔ရြးမြတရာ့မဝငး 
ေရႊ ႔ေ်ပာငး့သူမ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးသညးံအေန်ဖငးံ “ဘဂၤ ါလီ” ဟုေခ၍ေဝ၍ၾကသညး၈  
စကးတငးဘာလ (ဿ၀)ရကးေန႔တျငး မျတးဆလငးအဖျဲ႔မ္ာ့သညး ရခိုငး်ပညးနယးအစို့ရ၌အမိနး႔ကိ ုရိုဟငးဂ္ာလူမ္ိဳ့မ္ာ့အာ့ 
လူမ္ိဳ့တဵု့ရြငး့လငး့ရနးႀကိဳ့ပမး့မႈတစးရပးအ်ဖစး အ်ပစးတငးရႈတးခ္ခဲံၿပီ့ ်ပညးနယးအစို့ရအာ့ ယငး့အစီအစဥးကို ဆကးလကး  
မလုပးေဆာငးရနး ေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ 
 
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ ချထဲျကးရနး်ပငးဆငး်ခငး ့၈ 
 
ယခငး ရခိုငးဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး (ALD) သညး ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ဖျ႔ဵၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ (RNDP) ႏြငးံ သဵု့ႏြစးၾကာ ေပါငး့စညး့၊ 
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ (ANP) ကိုဖျဲ႔စညး့ခဲံၿပီ့ေနာကး ယခုအခါ ချထဲျကးရနး ်ပငးဆငးလ္ကးရြိသညး၈ ANP ကို ဿွှ၁ ခုႏြစး 
ဇနးနဝါရီလတျငး ေရျ့ေကာကးပျဲ် ပငးဆငးရနးအတျကး တညးေထာငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
စကးတငးဘာလ(ှှ)ရကးေန႔တျငးALD အပိုငး့မြ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငးေတျ႔ဆဵု၊ ချထဲျကးေရ့ကိုေဆျ့ေႏျ့ခ ဲံၾက 
သညး၈ ANPမြ အႀကီ့တနး့အရာရြိ (၃)ဦ့ကို မတးလတျငးထုတးပယးခဲံၿပီ့ ေနာကးပိုငး့တျငး အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ။တို႔ကို 
ANP မြဖယးက္ဥးလာသညးဟု ခဵစာ့ခဲံရသညးဟု ALD ၌အႀကီ့တနး့အဖျဲ႔ဝငးမ္ိဳ့ေက္ားမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ေအာငးတိုဘာလတျငး အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး ပါတီအသစး်ပနးလညးတညးေထာင းမညး သို႔မဟုတး လူသိနညး့သညးံ ရခိုငးမ္ိဳ့ခ္စး 
ပါတီ(APP)ႏြငးံပူ့ေပါငး့မညးဆိုသညးကို ဆဵု့်ဖတးမညး်ဖစးသညး၈ 



ALD ႏြငးံ ANP ၾကာ့တျငး မူဝါဒေရ့ရာကျလဲျမဲႈမ္ာ့လညး့ရြိခဲံသညး၈ ANPသညး ဗုဒၶဘာသာဝငးအစျနး့ေရာကး အမ္ိဳ့သာ့ 
ရခိုငးမ္ာ့ႏြငးံ ပိုမိုလကးတျလဲာလ္ကးရြိၿပီ့ ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့အေပ၍ ပိုမိုဆနး႔က္ငးလာေသားလညး့ ALD အေန်ဖငးံမူ 
။လမး့စဥးကိုလကးခဵလို်ခငး့မရြိပါ၈ 
 
လ ံူအချငးံအေရ  ့

လုပးအာ့ေပ့စခနး့မ္ာ့တျငး အက္ဥး့သာ့မ္ာ  ့အတငး့အဓမၼလုပးအာ့ေခါငး့ပဵု်ဖတး်ခငး ့ရငးဆိုငးေနရ၈ 
  
စကးတငးဘာ(ှ)ရကးေန႔တျငး Myanmar Nowက အက္ဥး့သာ့ (ဿွွ,ွွ)ေသာငး့ခနး႔ ်မနးမာနိုငးငဵတွြမး့ရြိ လုပးအာ့ေပ့ 
စခနး့မ္ာ့တျငး အတငး့အဓမၼလုပးအာ့ခိုငး့ေစမြဳမ္ာ့ႏြငး ံရငးဆိုငးေနရသညးဟု သတငး့ေဖၚ်ပပါရြိသညး၈ 
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့သညး အတငး့အၾကပး လုပးေဆာငးလကးစျလဲုပးကိုငးေနရ်ခငး့၇ ေငျညြစး်ခငး့၇ စီ့ပျာ့်ဖစးလုပးငနး့မ္ာ့တျငး 
ွငးေငျရရြိရနး ထုတးလုပးမြဳအတျကး အဓမၼခိုငး့ေစခဵရ်ခငး့မ္ာ့ စခနး့အတျငး့ ်ပဳလုပးလ္ကးရြိသညး၈ 
စကးတငးဘာ (ဿ၂)ရကးေန႔က ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔၌ အစီရငးခဵစာတျငး အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ 
သညး ႏြလဵု့ေရာဂါ၇ ငြကးဖ္ာ့၇ ေသျ့တို့ႏြငးံတီဘီ၇ ွမး့ကိုကးေရာဂါႏြငးံွဲယာ့နာမ္ာ့ကိ ုခဵစာ့ေနရေၾကာငး့ ၁ငး့ေရာဂါမ္ာ့ကို 
ေထာငးမ္ာ့တျငး သာမနးေရာဂါမ္ာ့ဟုသာ သတးမြတးထာ့ေၾကာငး့ တငး်ပထာ့သညး၈ 
 
ပါလီမနးမြ လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငး(၀)ဦ့အာ  ့ထုတးပယး၈ 
စကးတငးဘာ(ဿ၃)ရကး အသကးမ်ပညးံေသ့သညးံ အိမးတျငး့အလုပးသမာ့(ဿ)ဦ့အာ့ တရာ့စီရငးမြဳတျငး မြာ့ယျငး့စျာဘကး 
လိုကးခဲံသညးံ လူ႔အချငံးအေရ့ေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငး(၀)ဦ့အာ့ ေကားမရြငးမြထုတးပယးရနး ေအာကးလႊတးေတားမ ြ အဆုိတငးသျ
ငး့သညးံ ေကားမရြငးညြိႏႈိငး့ေပ့ၿပီ့ေနာကး ယခုအခါ အသကး ှ၃ႏြစး၇ ှ၄နြစးအရျယးရြ ိသဇငးႏြငးံစနး့ေကခိုငးတို႔သညး 
ညြငး့ပနး့သူမ္ာ့ကို တရာ့စျဲမညးံအစာ့ ေလ္ားေၾက့ေငျ က္ပး(၂)သနး့ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၁ွွွေက္ား) ယူရနး 
သေဘာတူခဲံသညး၈ ၾကာ့ွငးေစံစပး်ဖနးေ်ဖေပ့ခဲံသညး ံေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငး(၀)ဦ့မြာ ဦ့ေဇားွငး့၇ေဒ၍်မ်မႏြငး ံေဒါကးတာ 
ဥာဏးေဇားတို႔်ဖစးေၾကာငး့ တငး်ပထာ့သညး၈ 
အလုပးရြငးမ္ာ့သညး အိမးေဖားမိနး့ခေလ့မ္ာ့ကို ညြငး့ပမး့ႏြိပးစကးၿပီ့ လုပးအာ့ခစာ (၂)ႏြစးစာကိုလညး့ ေပ့်ခငး့မရြိခဲ ံ
ေၾကာငး့ အစီရငးခဵေဖား်ပထာ့သညး၈ ၁ငး့မိသာ့စုွငး(၂)ဦ့အာ့ ရဲမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈  
ဥပေဒပညာရြငး ေရာဘတးစနး့ေအာငးမြ MNHRC ကိုဥပေဒေၾကာငး့အရ တရာ့စဲျရနးရညးရျယးထာ့ေၾကာငး့၇ သမၼတရဵု့မြ 
MNHRC ၌ ပါွငးပတးသကးမြဳကိ ုစဵုစမး့စစးေဆ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့၇ လူမႈကယးဆယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ  ႏြိပးစကးခဵရသ ူ
ဆကးေက္ားသကးးႏြစးဦ့ႏြငးံ၁ငး့တိ ု ံမိသာ့စုမ္ာ့ လဵုၿခဵဳမြဳရြိေစရနး ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈  
 
သမၼတဦ့ထငးေက္ားအာ  ့အရူ့ဟ ုလူမြဳ ႔စာမ္ကးႏြာတျငး ေခ၍ဆိုခဲံသ ူေထာငးခ္ခဵရ၈ 
စကးတငးဘာ(ဿ၀)ရကးေန႔က သမၼတမြ ၿမိဳ႕်ပဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ေထာကးကူေကားမတီမ္ာ့ဖ္ကးပစးလိုကးသညးံအေပ၍ မေက္နပး၊ 
အရူ့ ငထဵုဟု သမၼတဦ့ထငးေက္ားအာ့ လူမြဳကျနးယကးတျငး ေခ၍ဆိုခဲံသညးံအတျကး ်မွတီတျငးေနထိုငးသ ူကိုေအာငးွငး့ 
လြဳိငးသညး ်ပစးဒဏးႏြငးံေထာငးဒဏး (၆)လ ခ္မြတးခဵရသညး၈ 
ဇျနးလတျငးကရငး်ပညးနယး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးအဖျဲ႔ွငး ရငးရငးထာ့ကုိ ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒပုဒးမ (၃၃-ဃ)်ဖငး ံ
တရာ့စျခဲဲံသညး၈  ရငးရငးထာ့မြ သူမ၌ ပုဂၐဳိလးေရ့ဆိုငးရာလုပးေဆာငးမႈသာ်ဖစးေၾကာငး့ ရြငး့လငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
အစို့ရသစးလကးေအာကးတျငး အေသေရဖ္ကးမြဳ်ဖငး ံတရာ့စျဆဲို်ခငး့မြာ ကိုေအာငးွငး့လြဳိငး အမြဳသညး တတိယအၾကိမး 
ေ်မာကး်ဖစးသညး၈   
 
သဘာွကယးဆယးေရ့်ဖစးေပ၍တို့တကးမြ ဳ 

စကးတငးဘာ (ဿ)ရကး၈ ဇူလိုငးႏြငးံၾသဂုတးလ ေရၾကီ့မြဳေၾကာငး ံပဲခူ့တိုငး့ေဒသ(ှ၆)ၿမိဳ ံနယးတျငး ပ္ကးစီ့ခဲံရသညးံ လမး့ 
(ှှ)ခုႏြငးံတဵတာ့ (၀ဿ)ခုအာ့ ်ပဳ်ပငးရနးအတျကး ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ ဗဟိုဦ့စီ့ဌာနသိ ု ံ ေဒသဆုိငးရာ အာဏာပိုငး 
မ္ာ့က က္ပး(ှ၃၃၄၁ဿ)သနး့ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (၀)ရကး၈ ဇူလိုငးႏြငးံၾသဂုတးတျငး ႏိုငးငဵအလယးပိုငး့တျငး ေရလႊမး့မို့၊ လယးယာေ်မပ္ကးစီ့သျာ့ခဲံသညးံ 
လယးသမာ့မ္ာ့၌ေခ့္ေငျမ္ာ့ကို ဆိုငး့ငဵံထာ့မညးဆိုသညးံအေၾကာငး့ လယးယာစိုးကးပ္ဳိ့ေရ့ဌာနမြ ေၾကညာခဲံသညး၈ 



 
စကးတငးဘာ (၂)ရကး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵသညးေရၾကီ့်ခငး့ေၾကာငး ံပ္ကးစီ့မြဳမ္ာ့ တုိ့်မငးံခဵစာ့ရမညး်ဖစးေၾကာငး့ အၾကီ့တနး့ 
မို့ေလွသႏြငးံဇလေဗဒပညာရြငး ေဒါကးတာထျနး့လျငးမြ သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အဘယးံေၾကာငးံမူကာ့ သစးေတာ 
ႏြငးံအ်ခာ့ေဂဟစနစးပ္ကးဆီ့မြဳေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတွြမး့ ်ပညးနယးနြငးံတိုငး့ေဒသၾကီ့ (ှွ)ခုရြိ မိသာ့စု 
ှှွ,ွွွ ေက္ားသညး ေရလႊမး့မို့မြဳ ထိခိုကး်ခငး့ အက္ဳိ့ ခဵစာ့ေနရေၾကာငး့ အာဏာပိုငးမ္ာ့က ထုတး်ပနးေၾကညာ 
ခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (၃)ရကး၈ စစးကိုငး့တိုငး့ ေခ္ာငး့ဦ့ၿမိဳ ံနယးတျငး ၾသဂုတး(ှ၅)ရကးမြ စကးတငးဘာ (၀)ရကး အတျငး့ လူ(၄) 
ေယာကး အေသေကာငးမ္ာ့အာ့ထိကိုငးမြဳ်ဖငး ံႏျာ့မြကူ့စကးသညးံ ကျ္ဲႏျာ့ေဒါငးံသနး့ေရာဂါေၾကာငး ံေသဆဵု့ခဲံေၾကာငး့ 
သတငး့ရရြိခဲံသညး၈ မဵုရျာခရိုငးေက့္ရျာ (ဿ)ခုမြ လူ (၅)ဦ့မြာ အမဲသာ့စာ့သဵု့မြဳေၾကာငးံ နာမက္နး့သညးံလက၏ဏာမ္ာ့်ဖငးံ 
ေဆ့ရဵုတျငးကုသမြဳခဵယူခဲံရသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ(ှ၀)ရကး၈ နာဂအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ရာေကာငးစီ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ဦ့ေအာငးဆနး့မြ ေဖား်ပရာတျငးလကးရြိ 
ွကးသကးကူ့စကးေရာဂါေၾကာငး ံနာဂကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငး (ှ၃)ေက့္ရျာတေလြ္ာကး လူ(၅ွ)ေက္ား ေသဆဵု့ 
ခဲံသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့အစို့ရႏြငးံေဒသတျငး့အစို့ရတို႔မြ အကူအညီရေသားလညး့ အေရ့ေပ၍အေနအထာ့တုဵ ံ်ပနးမြဳေႏြ့ေကျ့ 
ေနေသ့ေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
သဘာ  ွသယဵဇာတမ္ာ့

တရာ့မွငးသစးထုတးလုပးမြဳအာ ့အစို့ရမြ ဆကးလကးၿဖိဳချငး့ခဲံသညး၈  
စကးတငးဘာ(ှ)ရကးေန႔တျငး တရာ့မွငးကျ္နး့သစး(ှှ)တနးကုိ မႏၱေလ့ေဒသ စစးေရ့သုေတသန်ပဳလုပးရာ ွငး့အတျငး့ 
သိမး့ယူရရြိခဲံသညး၈ ယငး့ေဒသတျငး ွြကးထာ့သညးံကျ္နး့သစးမ္ာ့ကို တတိယအၾကိမးေ်မာကးသိမး့ဆညး့မိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
လျနးခဲံသညးံႏြစးလအတျငး့ ကျ္နး့သစးတနး(၂ွွ)ေက္ားဖမး့ဆီ့ရရြိခဲံသညး၈ လႊတးေတားအစညး့အေွ့ပထမေန႔တျငးး ဥပေဒ 
်ပဳအမတးဦ့ေက္ားဦ့မြ မႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ မတၱရာၿမိဳ႕နယးဆညးေတားႀကီ့ေဒသတျငး တရာ့မွငးသစးခို့ထုတးမြဳမ္ာ့ရြ ိ
ေနေၾကာငး့ဓါတးပဵုမ္ာ့်ဖငး ံညီလာခဵသို႔တငး်ပရာ လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငံး နယးစပးေရ့ရာွနးႀကီ့ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့မ္ဳိ့မငး့ေအာငးက အဆိုပါ
ေဒသမ္ာ့၉ တရာ့မွငး သစးစကးမ္ာ့မရြိေၾကာငး့ ဦ့ေက္ားဦ့မြာ့ယျငး့စျာ တငး်ပ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ အလျယးတကူ ်ငငး့ဆိုခ ဲံ
သညး၈ 
 
မေရရာ မေသခ္ာေသ့သညး ံ်မစးဆဵုေရကာတာ၈ 
ေရအာ့လြ္ပးစစးေကားမရြငးမြ ်ပနးလညးသဵု့သပးစီစစးေနသညးံ ဧရာွတီ်မစးေၾကာငး့တေလြ္ာကး ်မစးဆုဵေရကာတာလုပးငနး့ 
စာခ္ဳပးအာ့ စီစစးမြဳၿပီ့စီ့ၿပီ့ေနာကးေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုရနး၇ ကျငး့ဆငး့ေလံလာရနး လိုအပးေနေသ့သညး၈ အမညးမေဖား 
လိုသညးံေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငးတစးဦ့မြ ေနာကးဆဵု့သတးမြတးရကးမြာ ႏိုွငးဘာ(ှှ)ရကး်ဖစးေသားလညး့ လုပးငနး့ဆကးလကး 
လုပးေဆာငးရနး ်ဖစးႏိုငးဖျယးမရြိေၾကာငး့ သမတထဵသို႔ ဒုတိယ၇တတိယစသ်ဖငးံ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ တငးပို႔သျာ့ရနးရြိေၾကာငး့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
်မစးဆဵုေရကာတာရပးတနး႔ေရ့အတျကး ကခ္ငးလူမြဳအဖျဲ႔အစညး့ (၂ွ) ေက္ားမြ ဆကးလကးၾကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိ 
သညး၈ တ႐ုတးႏုိငးငဵ စျမး့အငးရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈေကားပုိေရ့ရြငး့  CPI သညး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ သကးေရာကးမြဳ 
အကဲ်ဖတး(EIA) မြ ဿွွ၅ခုႏြစး ေကာကးယူသညံးစစးတမး့အရ စျမး့အငးးွနးၾကီ့ဌာန ေတာငး့ဆို ခ္ကးအတိုငး့ လိုကးနာ 
ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့သညး၈  ဿွှှ ခုႏြစး ကနး႔ကျကးမြဳ မ္ာ့အၿပီ့ေပ၍ထျကးခဲံသညးံ တခုတညး့ေသာ 
အစီရငးခဵစာ်ဖစးၿပီ့ သဵု့သပးၾကညးံရြဳ ံမြဳ က္ယး်ပနး႔စျာ လိုအပး ေၾကာငး့ေွဖနးခဵခဲံရသညး၈    
 
အ်ခာ့်ဖစးေပၚတို့တကးမြဳမ္ာ့ 

စကးတငးဘာ(ှ)ရကး၈ ေက္ာကးစိမး့ႏြငံးေက္ာကးမ္ကးရတနာလုပးကျကး (၀ဿှ)သညး စကးတငးဘာတျငး လုပးပိုငးချငးံပါမစး 
သကးတမး့ကုနးဆဵု့မညး်ဖစးေၾကာငး့ အစို့ရမြေၾကညာခဲံၿပီ့ ်မနးမာံေက္ာကးမ္ကးနညး့ဥပေဒမ္ာ့ အတညး်ပဳၿပီ့မြသာ 
လုပးပုိငးချငးံအသစး်ပနးလညးထုတးေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 
 



စကးတငးဘာ(၅)ရကး၈ သဘာွပတးွနး့က္ငးနဲ႔ လူမႈေရ့ထိခိုကးမႈဆနး့စစးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့  
သဵလျငး်မစးေပ၍ရြိ ေနာငးဖာေရအာ့လြ္ပးစစးေရကာတာတညးေဆာကးမညးံ ၾသစေၾတ့လ္ႏိုငးင ဵႏြငး့ဖဵု့ေတာငး အငးဂ္ငးနီယာ 
ေကားပိုေရ့ရြငး့ (SMEC) မြ အတညး်ပဳ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
မညးသို႔ပငးဆိုေစ ရြမး့၇ မျနးႏြငး ံကရငးန(ီကယာ့) သဘာွပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့လြဳပးရြာ့ တကးၾကျသူမ္ာ့က တိုငးပငး 
ေဆျ့ေႏျ့မြဳမ္ာ့အာ့ လူသိရြငးၾကာ့ မေၾကညာခဲံ်ခငး့အေပ၍ ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (၆)ရကး၈  စစးကိုငး့ၿမိဳ ံနယးတျငး လကးပနးေတာငး့ေတာငး ေၾက့နီစီမဵကိနး့ဆနး႔က္ငးသညးံ ေဒသခဵရျာသာ့ 
မ္ာ့က စစးကိုငး့တိုငး့ေဒသွနးၾကီ့(ဿ)ဦ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ယငး့သို႔ေတျ႔ဆဵုရာ ေ်မယာ သိမး့ဆညး့မႈ၇ သဘာွပတးွနး့ 
က္ငးဆိုငးရာႏြငး ံေလ္ားေၾက့ကိစၥမ္ာ့အာ့ ေဒသခဵမ္ာ့ဖကးမြ တငး်ပေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (ှ၀)ရကး၈ စစးကိုငး့တိုငး့ ကသာၿမိဳ ႔နယး သစးေတာဌာနမြ ကျ္နး့သစး (ှွ)တနးအာ့ ဧရာွတီ်မစးေၾကာငး့ 
အတျငး့ေလြ်ဖငးံဆျလဲာစဥး ဖမး့ဆီ့ရရြိခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ(၃)ရကး၈ မေလ့ရြာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မြ ်ပနးေရာကးလာသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့ ှ၀၄ ဦ့အာ့ ရနးကုနး 
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေလဆိပးတျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ဌာနႏြငး ံအနာဂတးအလငး့ေရာငး်မနးးမာ်ပညးအဖျဲ႔တို႔မြ ၾကိဳဆိုခဲံၾက 
သညး၈ ဌာေနသို႔်ပနးသူမ္ာ့ကိ ုအနာဂတးအလငး့ေရာငး်မနးးမာ်ပညးမြ အေထာကးအပဵံအ်ဖစး အကူေငျ က္ပးးတစးသိနး့စီ 
(အေမရိကနး ၅ဿေဒ၍လာ)ေပ့အပးခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ (ှ၀)ရကး၈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ (ဿ၆၆၅)ခုကို စစးေဆ့ၾကညးံရြဴ ံရာ စာရျကးစာတမး့မရြိသညးံ အလုပး သမာ့ 
(ဿ၆၁၁)ဦ့  တရာ့မွငးအလုပးလုပးကိုငးေနေၾကာငး့ ထိုငး့ႏိုငးငဵအလုပးသမာ့ဌာန ဒါရိုကးတာ ဗိုလးခ္ဳပး အာရကးပရိုမနီမြ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ယငး့တို႔ထဲမြ ထကးွကးေက္ားမြာ ်မနးမာမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ဦ့စီ့ ဌာနမြ လုပးငနး့ပိုငးရြငးဿှ၄ ဦ့ကို 
ဥပေဒအရ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမြဳ်ပဳခဲံသညး၈ 
 
တပးမေတား 

ကေလ့စစးသာ  ့(၃၅)ေယာကးအာ  ့တပးမေတားမြ လျတးလပးချငး ံ်ပဳခဲံသညး၈ 
 
စကးတငးဘာ(၆)ရကးေန႔က ကေလ့စစးသာ့(၃၅)ေယာကးအာ့ တပးမေတားမြလျတးလပးချငးံ်ပဳလုိကးသညး၈ အစို့သစးလကး 
ေအာကးတျငးပထမဦ့ဆဵု့အၾကိမးလိုကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ၁ငး့တို႔အာ့ ဘွသစး်ပနးလညးထူေထာငးႏိုငးရနး လူမြဳအသိုငး့အွနး့ 
အတျငး့ ်ပနးလညးွငးဆနး႔ေပါငး့စညး့ေရ့အစီအစဥး်ဖငး ံကူညီမညး်ဖစးသညး၈ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့်ပဳလုပးသညးံ အရာရြိ 
(၅ှ)ဦ့ႏြငးံအ်ခာ့အဆငးံရြ(ိ၁ွဿ)ဦ့ကုိ အေရ့ယူမႈမ္ာ့(ဿွှ၃)ၾသဂုတးမြ စတငး်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ တပးမေတားမြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံေသားလညး့ ယငး့ေ်ပာဆိုခ္ကးအာ့ အေထကးအကူ်ပဳ သကးေသမ်ပႏုိငးခဲံပါ၈ 
 
စစးခဵုရဵု့မြ ရျာသာ့မ္ာ့သတး်ဖတးခဲံမြဳအေပ၍ အ်ပစးရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိ၈ 
စကးတငးဘာ(ှ၂)ရကးေန ႔က ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ လာ့ရြဳိ့်မဳ ိ ႔နယးတျငး တပးမေတားမြ ရျာသာ့မ္ာ့အာ့သတး်ဖတးခဲံမြဳအပ၍ 
စစးခဵုရဵု့မြအ်ပစးရြိေၾကာငး့ စစးေဆ့ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ စစးခဵုရဵု့မြ ၁ငး့တို႔အာ့တာွနးမ္ာ့မြ ဖယးရြာ့၊ အရပးသာ့အက္ဥး့စခနး့ 
တျငးအလုပးၾကမး့ႏြငးံေထာငးဒဏး(၂)ႏြစးက္ခဵေစရနး သတးမြတးခဲံသညး၈ ေသဆဵု့သူမိသာ့စုမ္ာ့က ေလ္ားေၾက့မရရြိ်ခငး့နြငး
်ပစးဒဏးခ္မြတးရကးမရြညးၾကာ်ခငး့အေပ၍ ေက္နပးမြဳမရြိခဲံေသားလညး့ စစးသာ့မ္ာ့ကို အေထာကးအထာ့မ္ာ့်ဖငးံ 
ထိေရာကးစျာ တာွနးရာထူ့မ္ာ့မြ ဖယးရြာ့လိုကး်ခငး့မြာ အေကာငး့ဆဵု့ဒဏးခတးမြဳ်ဖစးသညးဟု မိသာ့စုမ္ာ့အာ့ ကူညီေန 
သညးံ လာ့ရြဳိ့ၿမိဳ ံ ဥပေဒပညာရြငး ဦ့ွနးလ္နးခမး (ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ုဳပး)မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
 
အ်ခာ့်ဖစးေပၚတို့တကးမြဳမ္ာ့

စကးတငးဘာ(၁)ရကး၈ ်မနးမာနိုငးငဵတျငး့ွငးေရာကးေနသညး ံအိႏိၵယသူပုနးမ္ာ့ကို ႏြငးထုတးရနး အိႏိၵယအစို့ရမြ လကးနကး
နြငးံအေထာကးအပဵံပစၥညး့မ္ာ့ ်မနးမာတပးမေတားသို႔ ေပ့သျငး့ခဲံေၾကာငး့ အာသဵtribune ႏြငးAံsian Ageတို႔မြအစီရငးခ ဵ
တငး်ပခဲံသညး၈ ၁ငး့အခ္ကးကိ ု်မနးမာကာကျယးေရ့ွနးၾကီ့ဌာန ေ်ပာချငးံရပုဂၐဳိလး ဗိုလးမြဴ့ေအာငးရဲ်မငးံက ်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈  



 
စီ့ပျာ့ေရ့ 

ကမၻာံဖျ ံဵၿဖိဳ့မြဳဘဏးေခ့္ေငျအတျကး ပါလီမနးမြ အတညး်ပဳ၈ 
 
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇ ေမျ့်မဴေရ့ႏြငံး ဆညးေ်မာငး့ွနးႀကီ့ဌာန၇ ပညာေရ့ဌာန၇ က္နး့မာေရ့ႏြငး ံအာ့ကစာ့ွနးၾကီ့ဌာန  
၁ငး့ွနးၾကီ့ဌာန(၀)ခုမြ အမ္ဳိ့သာ့ပါလီမနးသို႔  အာရြဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး(ADB) ႏြငးံ ်ပငးသစးဖျဵ႔ၿဖိဳ့မြဳေအဂ္ငးစီတုိ႔မြ အေမရိကနး 
ေဒ၍လာ (သနး့ဿွွ)ေက္ားပမာဏ ေငျေခ့္ယူရနး လႊတးေတားသို႔ ေတာငး့ခဵအဆို်ပဳတငးသျငး့ခဲံသညး၈ စကးတငးဘာ(ှ၃) 
ရကးေန႔ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအတျငး့ေဆျ့ေႏျ့မြဳတျငး လႊတးေတားအမတးဦ့ေအာငးလိြဳငးွငး့မြ ေက္ာငး့သာ့ (၀ွွွ) ရြိ 
သညးံ အသကးေမျ့မြဳေက္ာငး့(၁)ေက္ာငး့အတျကး က္ပးသနး့ဘီလီယဵှဿွ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၆.၃သနး့)သဵု့ခဲံၿပီ့ ရခိုငး 
်ပညးနယးအတျငး့ လမး့မ္ာ့ေဖာကးလုပးရနး က္ပးဘီလီယဵ၂သနး့ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၁.ှသနး့) အသဵု့်ပဳခဲံ်ခငး့ကိုေွဖနး 
ေထာကး်ပခဲံသညး၈ အာရြဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB)မြ အတို့ႏြဳနး့(၅)ႏြစး ဆိုငး့ငဵံကာလ်ဖငးံ (ဿ၁)ႏြစးတာအတျကးေဒ၍လာသနး့
ေပါငး့ (ှ၅၂.၂သနး့) ေခ့္ေငျယူရနး လႊတးေတားတျငး မဲ်ဖငးံဆုဵ့်ဖတးအတညး်ပဳခဲံသညး၈  
 
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာဆကးဆဵေရ့

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အေမရိကနးသို႔ အလညးအပတးေရာကးရြိစဥး စီ့ပျာ့ေရ့တာ့ဆီ့ပိတးပငးမြ ဳေ်ဖေလြ္ာံ၈ 
 
စကးတငးဘာ(ှ၁)ရကး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုသို႔ ပထမဆဵု့လညးပတးစဥး အေတာအတျငး့ 
ှ၆၆၄ခုႏြစးက ်မနးမာႏိုငးငဵအာ့ ပထမဆဵု့စီ့ပျာ့ပိတးဆို႔အေရ့ယူဒဏးခတးမြဳကို ရုပးသိမး့လုိကးေၾကာငး့ သမၼတအိုဘာမာ့
မြေၾကညာခဲံၿပီ့ GSP (အေထျေထျဦ့စာ့ေပ့မြဳစနစး)်ဖစးေသာ ဆငး့ရၿဲပီ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ဆဲႏိုငးငဵမ္ာ့၌ သျငး့ကုနးပစၥညး့မ္ာ့အတျကး 
ကငး့လျတးချနး အခမဲခံျငးံကို ်ပနးလညးသတးမြတးေပ့ခဲံသညး၈  
ယငး့အေ်ပာငး့အလဲကို ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့အသိုငး့အွိုငး့မြ ၾကိဳဆိုခဲံၾကၿပီ့ တိုငး့်ပညးအတျကး ပုိမုိေလ့နကးလာမညးံ ကုနး 
သ ျယးဆကးဆဵမႈကို်ဖစးေစမညးဟုေ်ပာၾကသညး၈ ယငး့အေ်ပာငး့အလဲကို လူ႔အချငးံအေရ့လြဳပးရြာ့တကးၾကျသူမ္ာ့က ရကး
စကးေသာဆဵု့်ဖတးမြဳဟုေခ၍ဆိုလိုကးၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မြဳဖယးရြာ့လိုကး်ခငး့သညး လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ 
အာ့ၾကဵခဵ ေ်ဖရြငး့ရနးအသဵု့်ပဳႏိုငးသညး ံအေရ့ၾကီ့အေထာကးအကူကို ဆဵု့ရြဳဵ့ေစသညးဟု ေ်ပာဆိုလိုကးသညး၈  
စကးတငးဘာ (ဿွ)ရကးေန႔ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတဲျငး ်မနးမာႏုိငးငဵဆးိုငးရာ အေမရိကနးသဵအမတး စေကာံတးမာဆီရယးက 
အေမရိကနးဘ႑ာေရ့ွနးႀကီ့ဌာန၌ ပိတးဆို႔အေရ့ယူရနးအထူ့သတးမြတးထာ့သညးံႏိုငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ လူပုဂၐိဳလးစာရငး့ပါွငး 
ေသာ စစးဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့မ္ာ့၇ စစးအစို့ရႏြငးံ ဖကးစပးလုပးကိုငးခဲံသ ူပုဂၐလိကလုပးငနး့ရြငးႏြငးံကုမၸဏ(ီှွ၁)ခုကို ပယးဖ္ကး 
ေပ့လိုကးေၾကာငး့ ထညးံသျငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
စေကာံတးမာဆီရယးက SDNေခ၍ ပိတးဆို႔အေရ့ယူခဵစာရငး့ ှွ၁ (လူပု ုဂၐိဳလ းမ္ာ့နြငးံကုမၸဏီမ္ာ့)သညး စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆိ ု႔
အေရ့ယူမႈရုတးသိမး့ၿပီ့လ္ငး ၁ငး့တုိ႔အာ့စာရငးမြပယးဖ္ကးေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ သို႔ေသားမူ့ယစးရာဇာမ္ာ့မြာမ ူဆကးလကး 
က္နးရြိေနမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
အေမရိကနးသို႔ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမေရာကးမီ အေမရိကနးလႊတးေတားအမတး Ben Cardinႏြငး ံJonn McCainတို႔က 
“ဿွှ၃ခုနြစး ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာဥပေဒၾကမး့”တစးစဵုကို တငးသျငး့ခဲံသညး၈ ယငး့ဥပေဒၾကမး့တျငး ပျငးံလငး့်မငး 
သာ်ခငး့ႏြငး ံအ်ခာ့ေကာငး့မျနးေသာအုပးခ္ဳပးေရ့က္ငးံွတးစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့၇ တိုငး့်ပညး၌ တို့တကးမြဳအေပ၍မူတညးၿပီ့ 
ပိတးဆို ႔အေရ့ယူမြဳအာ့ဖယးရြာ့ရနး သို ႔မဟုတး ်ပငးဆငးမျမး့မဵရနးအတျကး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့အာ့ ေတာငး့ဆိုထာ့သညး၈ 
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ အေမရိကနးခရီ့စဥး ေအာငး်မငးခဲံေသား်ငာ့ အေမရိကနးလႊတးေတားအမတး BobCorkerမြ လူ
ကုနးကူ့မြု၇ အဓမၼလုပးအာ့ေစခိုငး့ခဵရမြဳႏြငး ံလိငးကျ္နး်ဖစးမြဳမ္ာ့အေပ၍ သူမ၌အေရ့မပါသကဲံသို႔ တုဵ႔်ပနးခဲံ်ခငး့အာ့ ေွဖနးခဲံ
သညး၈  
 
ကုလသမဂၐအေထျေထျညီလာခဵ၌ ်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍ဆဵု့်ဖတးခ္ကးဿ၂ႏြစးအတျငး ့ဥေရာပသမဂၐမြ အစဥးအလာခ္ဳိ့ဖ္ကး၈ 
 
ဥေရာပသမဂၐမြ (ဿ၂)ႏြစးအတျငး့ ပထမဦ့ဆဵု့အၾကိမးအ်ဖစ း ကုလသမဂၐအေထျေထျညီလာခဵ၌ လူ႔အချငံးအေရ့ တတိယ 
ေကားမတီတျငး ်မနးမာနိုငးငဵအေပ၍ လူ႔အချငးံအေရ့ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးေရ့ အဆို်ပဳ်ခငးး့  မလုပးခဲံပါ၈  



EU ႏုိငးငဵ်ခာ့မူွါဒဆုိငးရာအႀကီ့အက ဲFederica Mogheriniက အစို့ရ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအေပၚ အေလ့ထာ့ 
လုပးေဆာငးမႈ၇ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးလာ်ခငး့ႏြငးံ ရခိုငးအၾကဵေပ့ေကားမရြငးဖျဲ႔စညး့်ခငး့တို႔ကုိ ၁ငး့တို႔၏ 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအတျကး အေ်ခခဵမ္ာ့အ်ဖစး ေထာကး်ပသျာ့ခဲံသညး၈ သူမက ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဦ့ေဆာငးမြဳ်ဖငံး မယဵု 
ၾကညးႏိုငးေလာကးသညးံ အစျမး့ထကးေသာ ေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးထျနး့ေန်ခငး့ကို ်ဖညးံစျကးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ ကုလသမဂၐအေထျေထျညီလာခဵတျငး အမ္ဳိ့သာ့ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစး်ဖငး ံပထမဦ့ဆဵု့ေ်ပာၾကာ့ 
သညးံမိနး႔ချနး့တျငး နာ့လညးမြု်ဖငံးအ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ အာ့ေပ့ကူညီမြုမ္ာ့်ပဳလုပးၾကရနးအ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့သိ ု ံပနးၾကာ့ 
ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ 
 
အ်ခာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မြဳမ္ာ့ 

စကးတငးဘာ (၃-၅)ရကး၈  
အာဆီယဵထိပးသီ့အစညး့အေွ့တကးေရာကးရနး လာအိုႏုိငးငဵေရာကး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး အိႏိၵယွနးၾကီ့ခ္ဳပး 
Narendra Modi ၇ ဗီယကးနမးွနးၾကီ့ခ္ဳပးNguyen Xuan Phucႏြငး ံဂ္ပနးွနးၾကီ့ခ္ဳပးShinzo Abeတို႔ႏြငးံ သီ့်ခာ့ေတျ႔ 
ဆဵုခဲံသညး၈ 
 
 
 
 
 
 

 
 


