A month-in-review of events in Burma
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၆၈


ယခုလသတငး့လႊာတျငး
ပငးမသတငး့ ေခါငး့စဥး
ရခုုိငး်ပညးနယး အေ်ခအေန တငး့မာေန
ဿ အကူအညီေပ့ေရ့ ဝနးထမး့မ္ာ့
ထိနး့သိမး့ခဵေနရဆဲ



၀ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ဆကး
လကး်ဖစးပျာ့ေနဆဲ
၀ အစို့ရ၌ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ ေကားမ ရြငး
၁ အဵုၾကျမႈမ္ာ့အေပ၍ နုုိငးငဵတကာမြ စို့ရိမးပူပနးမႈ
၂ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးက အကူအညီေပ့ေရ့
ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့အာ့ ပိတးပငး



်မနးမာ်ပညးတျငး့ သတငး့
၂ ဒုု သမၼတအသစး ေရျ့ခ္ယး

၈

၃ ကခ္ငး်ပညးနယးမြ ပၮိပက၏
၄ ပၮိပက၏မ္ာ့အလယးမြ KNU ႏြငးံ အစို့ ရ
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ
၄ အပစးရပး ဲေရ့အေပ၍ စိတးမေက္နပး မႈမ္ာ့



၅ လႊတးေတား အစညး့အေဝ့
၆ ဆို့ရျာ့ေသာ ေရၾကီ့မႈဒါဏး ်မနးမာခဵရ
လူ႔အချငးံအေရ့်ပႆနာ
အိုေဂ္ ကျငးတာ့နာ့ ၌ ်မနးမာ်ပညးခရီ့
ှွ က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့



ီ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ

ေထာငးခ္ေန မႈမ္ာ့
ှှ မထုုတးခငး စာေပစိစစးေရ့တငးရေသာ
စနစးအဆဵု့သတး
အတငး့အၾကပးေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့


၈

ှဿ တရုုတးက ဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်ပနးပို႔
ႏိုငးငဵတကာ
ှ၃ အေမရိကနးက သျငး့ကုုနးပိတးပငးမႈကို
သကးတမး့တို့



ှ၀ အိႏိၵယ၌ စစးေရ့ကူညီမႈ
စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာသတငး့မ္ာ့
ှ၀ ကမၻာံဘဏး ်မနးမာ်ပညး ်ပနးလာ်ပီ
ှ

အာရြဖျဵ႕ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) က

စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပ



ှ၁ အ်ခာ့်မနးမာ်ပညးဆိုငးရာ သတငး့မ္ာ့
ှ၃ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
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 ၾသဂုတး ှ၀ - ေမာငးေတာ ်မိဳ႔နယးမြ ေက္ာငး့အခ္ဳိ႕ ်ပနးလညးဖျငးံလြစးလုိကးေသားလညး့ ေက္ာငး့ ေပါငး့ ှ၂၆
ေက္ာငး့ရြိသညးံအနကး

၆၅

ေက္ာငး့မြာမူ

လဵု်ခဵဳေရ့အရဆကးလကး

စို့ရိမးေနရဆဲ်ဖစး

ေသာေၾကာငးံ

ပိတးထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈
ၾသဂုုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး အစို့ရနယးစပးေရ့ရာ ဝနးၾကီ့ ဒုုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ သိနး့ေဌ့က ဆူပူအဵုၾကျမႈ စတငးခဲံသညးံ
ဇျနးလမြစ၊

လူ

၅၆

ဦ့ေသဆဵု့ကာ

ခုုပ္ကးဆီ့ခဲံရေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

အိမးေ်ခ

၂၀၀၅

လဵု့၇

သူကဆကးလကး၊

ဗလီ

ှ၆

ခုု

ႏြငးံ

ဘုုနး့ၾကီ့

အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့မြ

ေက္ာငး့

ှ၁

ထိုအထိကရုုဏး့မ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကးသညံးသူ ၆၅၄ ဦ့ကိုလညး့ ထိနး့သိမး့ထာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါ သညး၈
အစို့ရမြ

ပ ပက၏မ္ာ့ကို

ေမြ့မိနးပစးေန၇

အခ္ဳိ႕

ကို်ပနးလျတးေပ့ေသားလညး့

အကူအညီ

ေပ့ေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ကိုမူ

ဖမး့ဆီ့ထာ့ဆဲ
ၾသဂုုတးလ

ှ၂

ရကးေန႔တျငး

ကမၻာံကုလသမဂၐ

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈေရ့ရာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈရဵု့

(OCHA)

မြ

ရခိုငး်ပညးနယးတျငး လူမ္ဳိ့၇ ဂုုိဏး့ဂဏ အေ်ခခဵ မ္ာ့်ဖငးံ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခိုကးနစးနာခဲံရသညးံ
လူေပါငး့

၅ွွွွ

လိုအပးေနဦ့မညးဟု

ခနး႔တို႔သညး
ခနး႔မြနး့

ႏြစး

ကုုနးအထိ

ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့ေသာ
ၾသဂုုတးလ

ဿ၂

ရကးေန႔တျငး

အကူအညီမ္ာ့ဆကးလကး
ရခိုငး်ပညးနယး၉

ခနး႔မြနး့ေ်ခ

်ပညးတျငး့ဒုုက၏သညး ၄ွွွွ (ရိုဟငးဂ္ာ ၂ွွွွ ႏြငးံ ဗုုဒၶဘာသာဝငး ဿွွွွ) ခနး႔ရြိေၾကာငး့ သတငး့ရရြိသညး၈
်ပညးတျငး့ ဒုုက၏သညးမ္ာ့သညး အစာ့အစာအကူအညီအေပ၍တျငးသာ မ္ာ့စျာမြိခိုေနၾကရဆဲ်ဖစးကာ ဒုုက၏သညး စခနး့မ္ာ့
အေ်ခအေနမြာလညး့

လူဦ့ေရအဆမတနးမ္ာ့်ပာ့်ခငး့၇

သနး႔ရြငး့ေရ့စနစးမ္ာ့

ညဵံဖ္ငး့်ခငး့တို႔

ေၾကာငးံ

အလျနးအႏၱာရာယးရြိေနကာ ဝမး့ေရာဂါ်ဖစးပျာ့ႏႈနး့မ္ာ့ ်မငးံတကးေနပါသညး၈
အေ်ခအေနမ္ာ့သညး
ၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးက
အေ်ခအေန၉

ဆို့ရျာ့ထငးရြာ့လာခဲံေသားလညး့
အစို့ရမြ

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ

ၾသဂုုတးလ

အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ကို
်ပႆနာမ္ာ့မပါရြိပါဟုု

ှွ

ရကးေန႔တျငး

နိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနး

ထိနး့သိမး့ထာ့ဆဲမြာပငး

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ၾသဂုုတးလ

ရခိုငး်ပညးနယး၌
၀ွ

ရကးေန႔အထိ

အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ ငါ့ဦ့မြာ ထိနး့သိမး့ထာ့ခဵရဆဲပငး်ဖစးပါ သညး၈ ။တို႔မြာ တဦ့သညး ကမၻာံကုလသမဂၐ
ဒုုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ရဵု့(UNHCR) မြ၇ ႏြစးဦ့ သညး နယးစညး့မ်ခာ့ဆရာဝနးမ္ာ့အဖျဲ႔ (MSF) မြ်ဖစးကာ

2

က္နးႏြစးဦ့သညး ငတးမျတးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ လႈပးရြာ့မႈ (ACF) မြ်ဖစးသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ၂ ႏြငးံ ှ၃ တျငး အစို့ရသညး
ဇျနးလအတျငး့က ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရေသာ ကမၻာံ ကုုလသမဂၐ ႏြငးံ နုုိငးငဵတကာအစို့ရမဟုုတးေသာအဖျဲ ႔အစညး့ (INGO) တို႔မြ
အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့

အနညး့ဆဵု့

၃

ေယာကးကို်ပနးလျတးေပ့ခဲံသညး၈

ၾသဂုုတးလ

ဿ၅

ရကးတျငး

သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ေမာငးေတာတရာ့ရဵု့၉ ၾသဂုုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔က ေထာငးဒါဏး ဿ ႏြစးမြ ၃ ႏြစးအထိ ခ္မြတးခဵခဲံရသူ
အကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ ၀ ဦ့ကိုအပစးဒါဏးမြ လျတး ေပ့ခဲံသညး၈ အစို့ရသညး UNHCR၇ ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး
(WPF) ႏြငးံ UNHCR ႏြငးံဆကးစပးလုပးကိုငးေနသညးံ “လူ႔အဖျ႔အ
ဲ စညး့၌ လူမႈေရ့ဝနးေဆာငးမႈ ပညာေရ့စီမဵခ္ကး“
(CSSEP) တို႔မြအကူအညီေပ့ေရ့ဝနးထမး့ သဵု့ဦ့တို႔ကို ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရစဥးအတျငး့ ေရြ႕ ေနငြာ့ရမး့၊ ခုုခဵေခ္ပပိုငးချငးံ
မေပ့ခဲံေပ၈

ၾသဂုုတးလ

ကုုိယးစာ့လြယး

၁

ရကးေန႔တျငး

်မနးမာနုုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ

ေသာမတးစးကျငးတာ့နာ့က

ထိုထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့အာ့

ကမၻာံကုလသမဂၐအထူ့

အေရ့ယူခဲံမႈမ္ာ့သညး

ခိုငးမာမႈမရြိပဲ

သူတို႔၌ တရာ့ေရ့ဆိုငးရာ ရပိုငးချငးံမ္ာ့ကိုအကာအကျယးေပ့ရနး အစို့ရမြ်ငငး့ဆနးခဲံသညး ဟုုေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေန
ၾသဂုုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး “လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔“ (HRW) မြ “အစို့ရသညး အက္ုဳိ့ဆကး အ်ဖစး
ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သို႔ဦ့တညးသျာ့သညးံ ်မနးမာနိုငးငဵ ရခိုငး်ပညးနယးမြ လူမ္ဳိ့၇ ဂုုိဏး့ဂဏ အေ်ခခဵ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ကုုိ
ရပးတနး႔

ရနးလုပးေဆာငးမညးဆိုက

ထုုတး်ပနးခဲံသညး၈

လုုပးေဆာငးနုိငးခဲံပါသညး၈“

ထိုအစီရငးခဵစာက

ဟူေသာ

ဆူပူအဵုၾကျမႈမ္ာ့အတျငး့

ေခါငး့စဥး်ဖငးံ

ရခိုငးမ္ာ့ေရာ

အစီရငးခဵစာတေစာငး

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကိုပါ

အစို့ရမြအ

ကာအကျယးေပ့ရနး ပ္ကးကျကးခဲံမႈမ္ာ့ကို အေထာကးအထာ့မ္ာ်ဖငးံ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ။သညး တပးမေတား၇ စက ႏြငးံ
ရဲတ႔က
ို ိုလညး့ သတး်ဖတး်ခငး့၇

အေ်မာကးအမ္ာ့ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ႏြငးံ ဗလက၎ာရ်ပဳ်ခငး့ မ္ာ့အပါအဝငး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး

စျပးစထ
ျဲ ာ့သညး၈

HRW

မြ

အစီရငးခဵစာအ်ပငး

ရခိုငး်ပညးနယး၇

ေမာငးေတာ်မိဳ႔နယးတျငး တပးမေတားစစးသာ့မ္ာ့မြ ရိုဟငးဂ္ာအ ေ်မာကးအမ္ာ့ကို သတး်ဖတးသ ညးဟုေဖား်ပထာ့သညးံ
အတညးမ်ပဳနိငးေသ့ေသာ စိတးမခ္မး့ေ်မြ႕ ဖျယး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ လညး့ ထျကးေပ၍လာပါသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿှ
ရကးေန႔တျငး

အစို့ရ၌နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနး

ၾကီ့ဌာနမြ

ထုုတး်ပနးေသာ

ေၾကညာခ္ကးသညး

အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့

က္ဴ့လျနးခဲံသညံး လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ႕ ႏြငးံပတးသကးသညးံ စျတးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့ကို “မြာ့ယျငး့ေသာ၇ လုုပးၾကဵထာ့ေသာ
သတငး့မ္ာ့“ အ်ဖစးပယးခ္ခဲံကာ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး

“မျတးစလငးဘာသာဝငးမ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကးရနးမူဝါဒကို

ဘယးတုနး့ကမြ္ မက္ငးံသဵု့ခဲံပါဟုု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
အစို့ရက ်ငငး့ပယးခဲံေသားလညး့ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၇ ဥပေဒမဲံ သတး ်ဖတးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ
မုုဒိမး့်ပဳက္ငးံမႈမ္ာ့

အပါအဝငး

ဆကးလကးက္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈
(မျတးစလငးတို႔၌

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍
ထို႔အ်ပငး

ဥပုုသးလအဆဵု့

အစးဒး

်ပငး့ထနးသညးံ

အစို့ရသညး
ပျေ
ဲ တား)

လူ ႔အချငးံအေရ့

မျတးစလငးအခမး့အနာ့

အတျကး

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို

အာ့လပးရကး

Eid-ul-Fitr

ဘာသာေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကိုလညး့

ကနး႔သတးမႈမ္ာ့်ပဳလုုပးခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပညးထဲ ေရ့ဝနးၾကီ့ ဒုုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ ကိုကို က
အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ကို ပိုမိုတငး့ၾကပးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ယဵုၾကညးလကးခဵနုိငးမႈမရြိေသာ အစို့ရ၌ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး
ၾသဂုုတးလ

ှ၀

ရကးေန႔တျငး

သမၼတဦ့သိနး့စိနးက

နိုငးငဵတကာမြဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့

မ္ာ့်ပာ့လာေသား

လညး့

ရခုုိငး်ပညးနယးမြ လူမ္ဳိ့၇ ဂိုဏး့ဂဏအေ်ခခဵအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုုပး မညးံ မညးသညံးနုိငးငဵ်ခာ့စစးေဆ့
ေရ့အဖျဲ႔မ္ဳိ့ကိုမဆို လကးခဵမညးမဟုုတးဆိုသညးံ အစို့ရ၌သေဘာထာ့ကို ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ၄
ရကးေန႔တျငး ဦ့သိနး့စိနးက ဗုုဒၶသာသာႏြငးံ ရိုဟငးဂ္ာ အသိုငး့ အဝိုငး့တို ႔ ်ငိမး့ခ္မး့စျာ အတူယြဥးတျေ
ဲ နထိုငးနုိငးေရ့အတျကး
ေ်ဖရြငး့မႈတခုတငး်ပနိုငးရနးႏြငးံ ရခိုငး်ပညး နယးအတျငး့မြ ဆူပူအဵုၾကျခဲံမႈမ္ာ့ကို စဵုစမး့စစးေဆ့နုုိငးရနး တာဝနးရြိေသာ
အဖျ႔ဝ
ဲ ငး ဿ၄ ေယာကးပါသညံး ေကားမရြငးတခုုကိုဖျဲ႔စညး့ေၾကာငး့ ေၾကညာခဲံသညး၈ ထိုေကားမရြငးသညး ။၌ေတျ႔ရြိမႈမ္ာ့
ကို ႏိုဝငးဘာ လ ှ၃ ရကးေနာကးဆဵု့တငး်ပရမညး်ဖစးသညး၈ သာသနာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ အ်ငိမး့စာ့အစို့ရအရာရြိတဦ့
ဦ့ေဆာငးေသာ

ထိုေကားမရြငးတျငး

လူ႔ထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ

3

အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇

ဘာသာေရ့ေခါငး့

ေဆာငးမ္ာ့၇

နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့

ႏြငးံ

နိုငးငဵေရ့ပါတီ

ငါ့ခုုမြ

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

ပါဝငးၾကပါ

သညး၈

သို ႔ေသား

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့

ေက္ာ

ထိုေကားမရြငး၌ သမာသမတးက္မႈႏြငးံ ယဵုၾကညးအာ့ကို့နုုိငးမႈတို႔ကို အမ္ာ့ကေမ့ချနး့ ထုုတးခဲံၾကသညး၈
ေကားမရြငးတျငး

ရခိုငးနုိငးငဵေရ့ပါတီ

ႏြစးခုမြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ပါဝငးေသားလညး့

ေထာကးေနာကးခဵ်ပဳထာ့သညးံ “ဖျဵ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ဒီမုိကရကးတစးပါတီ“ မြပါတီဝငးမ္ာ့ပါဝငး ်ခငး့မရြိပါ၈ ထို႔အ်ပငး
ေကားမရြငးတျငး

ဆူပူအဵုၾကျမႈမ္ာ့အတျငး့က

ထုုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံေသာ

ရိုဟငးဂ္ာဆနး႔က္ငးေရ့အ်မငးမ္ာ့အာ့

အဖျဲ႔ဝငးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့

(၅၅

ေပ၍ေပ၍ထငးထငး

မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့သာ့

ကိုကိုၾကီ့

ႏြငးံ

ရခုုိငးအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီဥက၎ဌ ေဒါကးတာေအ့ေမာငး တို႔ကဲံသို႔) ပါဝငးၾကပါ သညး၈
စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးဖျဲ႔စညး့်ခငး့သညး

အစို့ရ၌လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး

(HRC)

ဥက၎ဌ

ဦ့ဝငး့မရ

မြ

ရခုုိငး်ပညးနယးအတျငး့ဆူပူအဵုၾကျမႈမ္ာ့ကို HRC မြစဵုစမး့ေဖားထုတးရနး မလိုအပးပါဟုုေ်ပာ ၾကာ့အ်ပီ့ေနာကးတေန႔တျငး
်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးဆူပူအဵုၾကျမႈမ္ာ့အေပ၍ ႏိုငးငဵတကာမြစို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့
နုုိငးငဵတကာ

အသိုငး့အဝိုငး့သညး

ရခုုိငး်ပညးနယးမြ

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ

အစို့ရမြ

။တို ႔၌

ႏိုငးငဵသာ့်ဖစးပိုငးချငးံကို အသိအမြတးမ်ပဳမႈတို႔ အေပ၍စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ဆကးလကးေဖား်ပခဲံ သညး၈
 ၾသဂုတး ၁ - အီဂ္စးနုိငးငဵ နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနမြ ေၾကညာခ္ကးတခုုထုတး်ပနးခဲံကာ ရခုုိငး်ပညးနယးမြမျတးစလငး မ္ာ့ အေပ၍
အၾကမး့ဖကးေနမႈမ္ာ့ကို ရႈခ္ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၂ - အစၥလာမးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔
ဒငးအစးခ္းစာေနာံဂးလူ
သုုတးသငးရြငး့လငး့ေရ့“

(Ekmeleddin

(OIC) အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပး အကးကးမယးလကး

Ihsanoglu)

လုုပးေန်ခငး့ကို

က

ရခိုငး်ပညးနယးမြ

ရပးတနး႔ႏိုငးရနးအတျကး

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့

နုုိငးငဵတကာမိသာ့စုုမြ

“လူမ္ဳိ့စုု
ပူ့ေပါငး့

ေဆာငးရျကးရနးပ္ကးကျကးခဲံ်ခငး့ကို စိတးပ္ကးမိေၾကာငး့ ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၃ - ်ပငးသစးနုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ ်မနးမာအစို့ရအာ့ ရခုုိငး်ပညးနယးရြိအရပးသာ့အာ့လဵု့ကို ခဲ်ျ ခာ့မႈမရြိပဲ
အကာအကျယးေပ့ရနး၇ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကး နုုိငးငဵသာ့်ပဳမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ရြငး့ရြငး့လငး့ လငး့ေဖား်ပရနး ႏြငးံ
သူတို႔၌လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို အ်ပညးံအဝေလ့စာ့ဖို႔ ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးရနး ေတာငး့ဆို လိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး

၃

-

ေဆားဒီအာေရ့ဗီ့ယာ့နုုိငးငဵက

ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့

“လူမ္ဳိ့စုု

သုုတးသငးရြငး့လငး့ေရ့“ လုုပးေန်ခငး့ကို ရႈဵခ္ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၅ - ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵက ရခိုငး်ပညးနယးမြ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို ရပးတနး ႔ရနး ပါဝငးသူအာ့လဵု့ကို
တိုကးတျနး့လိုကးကာ

်မနးမာအစို့ရအာ့

်ပနးလညးရငးၾကာ့ေစံေရ့ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့

လုုပးေဆာငးရနး

ေတာငး့ဆို

လုုိးကးသညး၈
 ၾသဂုတး ၅ - အေမရိကနးနုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနက ပါဝငးသူအာ့လဵု့ ကို ေနာကးထပးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုုပး ေတာံရနးႏြငးံ
“ခဲ်ျ ခာ့ဆကးဆဵမႈမရြိေသာမူဝါဒ၇

စိတးရြညးသညး့ခဵမႈ

ႏြငးံ

ဘာသာေရ့လျတးလပးမႈ “

တို႔ကို

ကိုငးဆျဲ

ထာ့ရနးတိုကးတျနး့လုုိကးသညး၈
 ၾသဂုတး ၆

- ေမားရိုကိုနုိငးငဵ နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ရခိုငး်ပညးနယးမြ ရိုဟ ငးဂ္ာမ္ာ့အတျကး အထူ့ပူပနးစို့

ရိမးမႈကိုေဖား်ပသညးံ ေၾကညာခ္ကးတေစာငးကိုထုတး်ပနးခဲံကာ အစို့ရမြ ေနာကးထပးေသဆဵု့မႈမ္ာ့ မ်ဖစးေပ၍လာ ေစရနး
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ လိုအပးသညံးကာကျယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုုပးေပ့ပါရနးတိုကးတျနး့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၀ - အဂၤလနးနိုငးငဵ နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ ဝီလီယမးဟိတး ကလညး့ ရခိုငး်ပညးနယးမြအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
ႏြငးံပတးသကး်ပီ့

အဂၤလနးနိုငးငဵမြ

အထူ့စို့ရိမးပူပနးေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ

အစို့ရအာ့

ေနာကးထပး

အၾကမး့ဖကး

မႈမ္ာ့အာ့ ကာကျယးႏုိငးရနး ထိေရာကး်ပီ့ ဥပေဒႏြငးံညီေသာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ်ပဳလုုပးရနး တိုကးတျနး့လိုကး သညး၈
 ၾသဂုတး ှ၃ - OIC မြ အစို့ရ၌ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ အၾကမး့ဖကးရနးဆကးလကး ပဵံပို့ေပ့ေနမႈမ္ာ့ႏြငးံ သူတို ႔၌
နိုငးငဵသာ့်ဖစးချငးံကို အသိအမြတး်ပဳရနး ်ငငး့ဆနးမႈမ္ာ့ကို ရ ႈဵခ္လိုကးသညး၈
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နုုိငးငဵတကာအသိုငး့အဝုုိငး့မြ ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ၾသဂုုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး အစို့ရက တူရကီနုိငးငဵ်ခာ့ ေရ့ဝနးၾကီ့
အာမကး

ဒါဗူတို႔ဂလူ

(Ahmet

Davutoglu)

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ဒါဏးခဵခဲံရသညးံ
Davutoglu

က

ဦ့ေဆာငးေသာ

လူထုထဵသို႔သျာ့ေရာကးကာ

နုုိငးငဵတကာမြလူသာ့ခ္ငး့စာနာသညးံ

တူရကီအဖျဲ႔အာ့

အကူအညီမ္ာ့

ရခိုငး်ပညးနယး

စစးေတျ

ေပ့နိုငးရနးချငးံ်ပဳခဲံသညး၈

အကူအညီမ္ာ့ပိုမိုေပ့နုုိငးရနး

ချငးံ်ပဳေပ့ပါရနး

မြ

Ahmet

အစို့ရအာ့

ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
ဘဂၤလာ့ေဒံရြးက အကူအညီေပ့ေရ့ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့အာ့ပိတးပငး၇ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ လကးခဵရနး ဆကးလကး်ငငး့ပယးဆဲ
ၾသဂုုတးလ ဿ ရကးတျငး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးက နုုိငးငဵတကာ အစို့ရမဟုုတးေသာအဖျဲ႔ (INGO) သဵု့ဖျ႔ဲ ်ဖစးသညံး နယးစညး့
မ်ခာ့ဆရာဝနးမ္ာ့အဖျဲ႔ (MSF)၇ ငတးမျတးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ လႈပးရြာ့မႈ (ACF) ႏြငးံ မျတးဆလငးအကူအညီေပ့ေရ့ အဂၤလနး
အဖဲ႕ျ တို႔အာ့

ေကာံဘဇာ့

ေဒသရြိ

ရိုဟငးဂ္ာဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့

လူသာ့ခ္ငး့စာနာသညးံ

အကူအညီမ္ာ့

ပံံဵပို့ေပ့ေန်ခငး့ကို ရပးတနး႔လိုကးရနး အမိနး႔ေပ့ခဲံသညးံ၈ ဘဂၤလာ့ေဒံရြိ အရာရြိမ္ာ့က အကူအညီမ္ာ့ေပ့ေန်ခငး့ သညး
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ ပိုမို၊တရာ့မဝငး ဝငးေရာကးလာရနး တျနး့အာ့ေပ့ေနသညး ဟုုေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈
ၾသဂုုတးလ

၁

ရကးေန႔တျငး

ရိုဟငးဂ္ာဒုုက၏သညး

(MSF)

အဖျ႔က
ဲ

အကူအညီမ္ာ့်ဖတးေတာကးလုိကး်ခငး့သညး

ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာအတျကး

ဆို့ရျာ့ေသာတဵု ႕

ဘဂၤလာ့ေဒံရြးမြ

်ပနးသကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိလာ

ကာ

အသကးအႏၱာရာယးကိုပငး ထိခုိကးသျာ့ေစနုုိငးေၾကာငး့ သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး
်မနးမာနိုငးငဵရခိုငး်ပညးနယးမြ

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့၇

ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့မြ

လျတးေ်မာကးရနး

ၾကိဴ့စာ့

ထျကးေ်ပ့လာသညးံ

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့လကးခဵရနး တလလဵု့ေတာကး ေလြ္ာကးပငး ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈

်မနးမာ်ပညးတျငး့ဆိုငးရာသတငး့မ္ာ့
ဒုု သမၼတအသစး ေရျ့ခ္ယး၇ ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔ အေ်ပာငး့အလဲ်ပဳလုုပး
ၾသဂုုတးလတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက

။ႏြငးံဆနး႔က္ငးသူမ္ာ့ကို ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔အေ်ပာငး့အလဲတျငး ခ္နးထာ့ခဲံသ်ဖငံး

ဝနးၾကီ့ေနရာ ှွ ေနရာလပးလ္ကးရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငး ေမလေစာေစာပိုငး့က ဦ့တငးေအာငး်မငးံဦ့ ထျကးသျာ့ခဲံသ ်ဖငးံ
လစးလပးေနေသာ ဒုုတိယသမၼတေနရာကိုလဲ ဒုုတိယသမၼတအသစး်ဖငးံ အစာ့ထို့ခဲံသညး၈

 ၾသဂုုတး ှ၂ - အမ္ုဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ ေရတပးဦ့စီ ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ဥာဏးထျနး့ ၂၅ ႏြစး အာ့အမညးစာရငး့
တငးသျငး့်ခငး့ကို

အတညး်ပဳ်ပီ့မၾကာမြီတျငး

ႏိုငးငဵ၌

ဒုုတိယသမၼတ

ႏြစးဦ့အနကးတဦ့အ်ဖစး

က္မး့သစၥာၾကိမး

ဆိုခဲံသညး၈ [ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ဥာဏးထျနး့၌ ကုုိယးေရ့အက္ဥး့ကိုၾကညံးရနး http://bit.ly/MYYpat သို႔သျာ့ပါ၈]

 ၾသဂုုတး ဿ၄ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ဝနးၾကီ့ ၆ ေယာကး [ဇယာ့တျငးၾကညံးပါ] အာ့ေ်ပာငး့လဲခနး႔အပးကာ အမ္ဳိ့ သမီ့
ေလ့ေယာကးအပါအဝငး ဒုု ဝနးၾကီ့အသစး ှ၂ ေယာကးအာ့ ထပးမဵခနး႔ထာ့ခဲံသညး၈ ရလာဒးအေန်ဖငးံ အဓိကက္ေသာ
ဝနးၾကီ့ေလ့ေယာကးကို သမၼတရဵု့ႏြငးံတျထ
ဲ ာ့လိုကးကာ ဦ့ေအာငးၾကညးသညး ဦ့ေက္ားဆနး့ေန ရာတျငးဝငးေရာကး၊
်ပနးၾကာ့ေရ့ဌာနဝနးၾကီ့်ဖစးလာပါသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ၅ - အစို့ရေဆာကးလုပးေရ့ဝနးၾကီ့ ဦ့ခငးေမာငး်မငးံ၇ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ (ှ) ဝနးၾကီ့ ဦ့ေဇားမငး့ ႏြငးံ
စာရငး့စစးခ္ဳပးဦ့လျနး့ေမာငး

တို႔အာ့အ်ငိမး့စာ့ယူချငးံေပ့လိုကးသညး၈

်ပနးၾကာ့ေရ့

ဒုု

ဝနးၾကီ့ဦ့စို့ဝငး့အာ့

သာသနာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ဒုု ဝနးၾကီ့အ်ဖစးေရႊ႕ ေ်ပာငး့လိုကးသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ၆

-

သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ

နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့

ဒုုဝနးၾကီ့အသစးႏြစးဦ့ႏြငးံ

ဘ႑ာေရ့ႏြငးံအချနး

အသစးတဦ့အာ့ ခနး႔အပးခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ၀ှ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ်ပနးၾကာ့ေရ့ဒုုဝနးၾကီ့ အသစးတေယာကးကို ခနး႔ထာ့ခဲံသညး၈
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ဒုုဝနးၾကီ့

အမညး

ေအာကးပါဝနးၾကီ့ဌာနမြ

ေအာကးပါဝနးၾကီ့ဌာနသို႔

ဦ့စို့သိနး့

စကးမႈ

သမၼတရဵု့

ဦ့ေအာငးမငး့

မီ့ရထာ့ပို႔ေဆာငးေရ့

သမၼတရဵု့

ဦ့လြထျနး့

ဘ႑ာေရ့ႏြငးံအချနး

သမၼတရဵု့

ဦ့တငးနုိငးသိနး့

အမ္ဳိ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံစီ့ပျာ့ဖျဵ႕ ်ဖိဳ့မႈ

သမၼတရဵု့

ဦ့ေအာငးၾကညး

လူမႈဝနးထမး့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာ ခ္ထာ့ေရ့

်ပနးၾကာ့ေရ့

ဦ့ေက္ားဆနး့

်ပနးၾကာ့ေရ့

သမဝါယမ

ဦ့အုုနး့်မငးံ

သမဝါယမ/ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံေရလုုပးငနး့

ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံေရလုုပးငနး့

ဦ့ေအ့်မငးံ

သိပၺဵႏြငးံနညး့ပညာ

စကးမႈ

ဦ့တငးံဆနး့

ဟတယးႏြငးံခရီ့သျာ့လာေရ့လုုပးငနး့/အာ့ကစာ့

အာ့ကစာ့

ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ပ ပက၏မ္ာ့်ပငး့ထနးလာသညးံအတျကး အရပးသာ့မ္ာ့ထျကးေ်ပ့ေနရ
ၾသဂုုတးလတျငး
်ပညးနယးတျငး

ႏြစးလဆကးတိုကးအတျငး့

အစို့ရႏြငးံ

ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေ

ား

KIA

(KIA)

အၾကာ့
ႏြငးံ

ေဆျ့ေႏျ့မႈမလုုပးနုိငးခဲံသညးံအတျကး

ကခ္ငး

အစို့ရတပးတုိ႔အၾကာ့တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့

ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလလယးမြစ၊ အစို့ရတပးမ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယး ဖာ့ကနး ႔်မိဳ႕ နယးရြိ KIA ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မမ္ာ့
တျငးလာေရာကးတပးစလ
ျဲ ာကာ ထို့စစးစတငးခဲံသ်ဖငးံ အရပးသာ့ ၅ ေသာငး့ခနး႕ တို႔သညး ။တို႔၌ေနအိမးမ္ာ့မြ
ထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈
 ၾသဂုတး ၅ - KIA မြ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဝိုငး့ေမား်မိဳ႕ နယး၇ ဂနးဒူရမး့ရျာတျငး ဗဵု့ႏြငးံတုိကးခိုကးခဲံသ်ဖငးံ အစို့ရစစး သာ့ ဿွ
ခနး႔ေသဆဵု့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှှ - KIA တပးမ္ာ့မြ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဝိုငး့ေမား်မိဳ႕ နယး၇ စါဂါပ တျငး်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ တုုိကးပတ
ျဲ ျငး အစို့ ရ
စစးသာ့ ၅ ေယာကးကို ေခ္မႈနး့နုုိငးခဲံသညး၈ ထိုတိုကးပျဲတင
ျ း KIA တပးသာ့ ၂ ေယာကးလညး့ က္ဆဵု့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ှ၆ - အစို့ရတပးမ္ာ့က KIA ကိုထုိ့စစးဆငးရနး်ပငးဆငးသညးံအေန်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဖာ့ကနး ႔ ်မိဳ႕
နယးသို႔ တပးမ္ာ့ေရႊ႕ ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၄ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕ နယးတျငး KIA တပးမ္ာ့က အစို့ရတပး ခလရ ဿ၄ဿ မြတပးသာ့ ှ၄
ေယာကးကို ေခ္မႈနး့နုုိငးခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၆

- ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕ နယးမြ ေမားေမာကးဘမး ႏြငးံ ေ်မြာကး်ဖဴ တျငး KIA တပးမ္ာ့ႏြငးံ

အစို့ရတပးမ္ာ့ တုုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့တို႔တျငး အစို့ရတပးမြ စစးသာ့မ္ာ့သညး အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍

လူ႕အချငးံ

အေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးက္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ - အစို့ရတပး ခမရ ှ၃ ႏြငးံ ှ၁၀ မြ တပးသာ့မ္ာ့က ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့၇ မူဆယး်မိဳ႕ နယး၇
မုုနး့ကို့အနီ့တျငး အသကး ၁၅ ႏြစးရြိအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အာ့ သူမ၌ေယာကၤ္ာ့မြ KIA ႏြငးံဆကးသျယးသညးဟူေသာ
သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ကာ ်ပငး့ထနးစျာရိုကးႏြကးခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ှှ - အစို့ရတပး ခလရ ှ၂ မြစစးသာ့မ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယး၇ မို့ညြငး့်မိဳ႕ နယး၇ ေတာငးပငးရျာမြ အသကး ှ၁
ႏြစးအရျယးမိနး့ကေလ့တဦ့အာ့ အုုပးစုလိုကး မုုဒိမး့်ပဳက္ငးံခဲံၾကသညး၈
ၾသဂုုတးလ

ှ၁

ရကးတျငး

အစို့ရ၌လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး

(HRC)

ကခ္ငး်ပညးနယး၇

ဝိုငး့ေမား်မိဳ႕ နယး

ႏြငးံ

်မစးၾကီ့နာ့တို႔သို႔ ဇူလိုငးလ ဿ၀ မြ ဿ၄ အထိသျာ့ေရာကးခဲံေသာ စဵုစမး့ေရ့ခရီ့စဥးႏြငးံပတး သကး၊ ေၾကညာခ္ကးတ
ေစာငးထုတးေဝခဲံသညး၈

HRC

ေၾကညာခ္ကးတျငး

KIA
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မြက္ဴ့လျနးသညးဟု

စျပးစထ
ျဲ ာ့ေသာလူ႕

အချငးံအေရ့

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့

ထငးရြာ့စျာေဖား်ပထာ့ေသားလညး့

အစို့ရတပးမ္ာ့မြက္ဴ့လျနးသညးဟု

ေသေသခ္ာခ္ာအ

ေထာကးအထာ့ယူထာ့ေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ ေပ၍တျငးမူ တာဝနးအရလုုပးရသေယာငးအဓိပၸါယ ဖျငးံထာ့သညး၈
လတးလတးဆတးဆတး ပ ပက၏မ္ာ့အၾကာ့မြ KNU ႏြငးံ အစို့ရ၌ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့
ၾသဂုုတးလ ေစာေစာပိုငး့က ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU) ႏြငးံ အစို့ရအၾကာ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ရြိခဲံေသား လညး့
ေဆျ့ေႏျ့ပဲ်ျ ဖစးသညံးတေန႔တညး့တျငးပငး
(BGF)

ႏြငးံ

တပးမေတားမြ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳ ထာ့ေသာ နယးစပးေစာငးံတပးမ္ာ့

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပး

ေအာကးေ်ခမြတငး့မာမႈမ္ာ့မြာမူူ ်မငးံမာ့လ္ကးရြိ

(KNLA)

တို႔အၾကာ့

တိုကးပျဲ

မ္ာ့ႏြငးံအတူ

ေၾကာငး့ သတငး့ပို႔လာပါသညး၈

 ၾသဂုတး ၂ - မီ့ရထာ့ပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ ဦ့ေအာငးမငး့ဦ့ေဆာငးသညးံ အစို့ရအဖျဲ႔ႏြငးံ KNU ကိုယးစာ့လြယး မ္ာ့
ကရငး်ပညးနယး၇

်မဝတီတျငး

ေတျ႔ဆဵုခဲံၾကသညး၈

ႏြစးဘကးစလဵု့မြ

လကးနကးကိုငးမ္ာ့အတျကး

လုုိကးနာရ

မညးံ

အပစးရပး ဲေရ့ႏြငးံဆုိငးေသာ က္ငးံဝတး၇ စညး့မ္ဥး့၇ စညး့ကမး့မ္ာ့ကို အေသ့စိတးေဆျ့ေႏျ့နုုိငးရနးအတျကး ကရငး
်ပညးနယး၇ ဖာ့အဵ်မိဳတျငး ၾသဂုုတးလ ဿ၄ ရကး၉ထပးမဵေတျ႔ဆဵုရနး သေဘာတူခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ၂ - ကရငး်ပညးနယး၇ ဖာပျနး်မိဳ႕ နယး၇ မယးံဆိပးရျာတျငး်ဖစးပျာ့ေသာ တိုကးပတ
ျဲ ျငး KNLA တပးမ္ာ့က အစို့ရ၌
နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမြ တပးသာ့ ၁ ဦ့ကို ေခ္မႈနး့နုုိငးခဲံသညး၈ ထိုတိုကးပတ
ျဲ ျငး KNLA တပးသာ့ ဿ ဦ့လ
က္ဆဵု့ခဲံသညးဟု အတညးမ်ပဳနုုိငးေသ့ေသာသတငး့မ္ာ့အရ သိရသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - KNU မြ အစို့ရသညး ၾသဂုုတးလ ဿ၄ ရကးတျငး်ပဳလုုပးရမညးံ တတိယအၾကိမးေဆျ့ေႏျ့ပျအ
ဲ ာ့
တဘကးသတးေရႊ႕ ဆိုငး့ထာ့သညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈ အစို့ရသညး ေရႊ႕ ဆုုိငး့မႈႏြငးံပတးသကး၊ အလုုပးမအာ့
ေသာေၾကာငးံဟူေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမြလျ၊
ဲ အ်ခာ့ရြငး့လငး့်ပမႈမ္ဳိ့မရြိခဲံေၾကာငး့ KNU ၌ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိ သူ
ေနားေမဦ့မူထေရာ မြေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ ေနာကးဆဵု့၉ အစို့ရသညး KNU ႏြငးံ ဖာ့အဵတျငး စကးတငးဘာလ ၀ ရကးႏြငးံ ၁
ရကးတျငး ေဆျ့ေႏျ့ရနး သေဘာတူခဲံသညး၈
ၾသဂုုတးလ

ဿ၅

ရကးတျငး

ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ေသာ
ေသာေခါငး့စဥး်ဖငးံ

လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့

အိပးမကးမ္ာ့

- ်မနးမာ်ပညး၇

ကရငး်ပညးနယး

အစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ခတးရပ ဲေရ့အစ်ပဳေနေသားလညး့

(PHR)

အဖျ႔မ
ဲ ြ

“ခါ့သီ့ေသာဒဏးရာမ္ာ့ႏြငးံ

ထို့စစးမ္ာ့ေအာကးမြ လူ ႔အချငးံအေရ့“

ထိုအစီရငးခဵစာတျငး

အစို့ရႏြငးံ

တပးမေတား၌ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနေသာ

KNU

ဆို

အၾကာ့အပစးအ

လူ ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့

ကိုေဖား်ပထာ့သညး၈ အစီရငးခဵစာ၌ အဓိကေတျ႕ ရြိခ္ကးမ္ာ့တျငးေအာကးပါတုုိ႔ပါဝငးပါသညး၈

 ဿွှှ ခုု ဇနးနဝါရီမြ ဿွှဿ ခုု ဇနးနဝါရီလ အတျငး့တျငး မိသာ့စုု ၃၃၂ စုုကိုစစးတမး့ေကာကးယူရာတျငး သဵု့ပဵုတ ပဵုမြာ
အတငး့အၾကပးခိုငး့ေစခဵရ်ခငး့၇

ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရ်ခငး့

ႏြငးံ

မုုဒိမး့်ပဳက္ငးံခဵရ်ခငး့အပါအဝငး

လူ ႔အချငးံအ

ေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ခဵစာ့ၾကရေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈

 လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးမ္ာ့

လႈပးရြာ့သညးံေဒသမ္ာ့တျငးထကး

တပးမေတားမြ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံေဒသမ္ာ့တျငး ပိုမို်ဖစးပျာ့သညးကိုေတျ႔ရြိရသညး၈

 မိုငး့လုုပးငနး့မ္ာ့၇

ပိုကးလုိငး့စီမဵကိနး့မ္ာ့၇

ေရအာ့လ္ြုပးစစးဆညးစီမဵကိနး့မ္ာ့

သညးံစီမဵကိနး့မ္ာ့အနီ့တျငးေနထိုငးသူတို႔သညး
ရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈

ဥပမာ

လူ႕

သို ႔မဟုုတး

အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို

အတငး့အၾကပးခိုငး့ေစခဵရ်ခငး့၇

အ်ခာ့အစို့ရမြ်ပဳလုုပး

ခဵစာ့ရရနးပိုမိုအလာ့အလာ

သူတို ႔၌ေ်မယာမ္ာ့အာ့

လုုပးကိုငးချငးံမ္ာ့ကို

ပိတးပငးခဵရ်ခငး့ ႏြငးံ လျတးလပးစျာသျာ့လာလုုပးကိုငး်ခငး့ကို ကနး႔သတးခဵရ်ခငး့တုုိ႔်ဖစးသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့က အပစးအခတးရပး ဲေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ စိတးေက္နပးမႈ မရြိၾက
ဦ့သိနး့စိနး၌လကးထကးတျငး အပစးအခတးရပး ဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ တခုု်ပီ့တခုုရလာေသားလညး့ ၾသဂုုတးလတျငး
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ နုုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့က ်ဖစးေပ၍ေနသညံး အပစးအခတးရပး ဲေရ့လုုပးငနး့စဥးႏြငးံ
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ပတးသကး၊

အ်ပညးံအဝမယဵုၾကညးနိုငးေသ့်ခငး့

ကိုေဖား်ပၾကကာ

အစို့ရ၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့

အခငး့အက္ငး့မ္ာ့၌

ရို့သာ့မႈကိုလညး့ ေမ့ချနး့ထုုတးလိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး ၆

- ကရငးနီအမ္ဳိ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ (KNPP) ဒုတိယ ဥက၎ဌေအဘယးလးတျိ

ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့အတျငး့

သေဘာတူညီသညးံအေ်ခအေနတခုုမြမရရြိေသ့ပဲ

ကရငးနီ်ပညးနယးတျငး

ကအစို့ရႏြငးံေဆျ့
တပးမေတား၌တညး

ရြိမႈကိုသာပိုမိုခ္ဲ႕ ထျငးလာသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှဿ - ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU) ဥက၎ဌတာမလာေဘာက အစို့ရသညးစစးမြနးေသာနုုိငးငဵေရ့ေတျ႕
ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ထကး စီ့ပျာ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ကိုသာပိုမိုအာရဵုစိုကးေဆျ့ေႏျ့ေနသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၀ - မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP) အတျငး့ေရ့မႈ့ဟျနးဆ က အစုုိ့ရသညးေဆျ့ေႏျ့ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့်ပဳ လုုပးရာတျငး
ရုုိ့သာ့မႈမရြိပဲ နုုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို အဓိကမကိုငးတျယးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့သိရသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၂ - ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ ခ္ဳပး (SNLD) ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ချနးထျနး့ဦ့က ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့
ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့သညး

တိုငး့ရငး့သာ့အုုပးစုမ္ာ့၌

ေ်မကိစၥမ္ာ့

သို ႔မဟုုတး

စီ့ပျာ့ေရ့လုုပးပိုငးချငးံမ္ာ့

ကိုမြ္သာ

ဗဟိုမြခ္ဳပးကိုငးမႈမ္ာ့လျနး့ေသာ အုုပးခ္ဳပးမႈစနစး ကဲံသို႕ ေသာနုုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့အာ့
ေ်ဖရြငး့်ခငး့အေပ၍တျငး ပိုမိုအေလ့ထာ့သငးံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၄ - ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (KIA) မြေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူဦ့လနနးက ထို့စစးမ္ာ့အဆကးမ်ပတး
်ပဳလုုပးေနစဥးမြာပငး

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ

်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့်ပဳလုုပးသညံး

“စနစးက္ေသာမဟာဗ္ဴဟာ“ ကိုအစို့ရမြလုပးေဆာငးေန်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ေၾကာငး့သိရသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၄ - ရြမး့်ပညးတပးမေတား - ေတာငးပိုငး့ (SSA-S) ေခါငး့ေဆာငး

ရျကးဆစးက အစို့ရႏြငးံ SSA-S

အၾကာ့ရရြိထာ့ေသာ သေဘာတူညီခ္ကးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို အစို့ရမြအေကာငးအထညးမေဖားေသ့ပဲ အစို့ရ မြ
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိုေၾကညာေနေသားလညး့ တပးမေတားမြမူမတူေသာလမး့ေၾကာငး့ကိုသျာ့ေနသညးဟု ေ်ပာဆိုခဲံေၾကာငး့
သိရသညး၈
ၾသဂုုတးလတျငး ပအို

အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO)သညး သမၼတဦ့သိးနး့စိနး တာဝနးယူကတညး့က အစို့ရ

ႏြငးံအပစးအခတးရပး ဲေရ့ သေဘာတူညီမႈကိုလကးမြတးထို့ခဲံေသာ ှ၀ ခုုေ်မာကးတိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕
်ဖစးလာခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး PNLO အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ မီ့ရထာ့ပို႔ေဆာငး ရ့ ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ ဦ့
ေဆာငးေသာ အစို့ရအဖျဲ႔တို႔သညး ရြမး့်ပညးနယး၇ ေတာငးၾကီ့်မိဳ႕ တျငး အခ္ကးရြစးခ္ကးပါေသာ သေဘာတူညီခ္ကး
ကိုလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈ PNLO သညး အခ္ကးငါ့ခ္ကးပါေသာသေဘာတူညီခ္ကးကိုလ

ရြမး့်ပညးနယး နယးစပး

ေရ့ရာဝနးၾကီ့ဗိုလးမႈ့ၾကီ့ေအာငးသူ ဦ့ေဆာငးေသာ်ပညးနယးအဆငးံအစို့ရအဖျဲ ႔ ႏြငးံလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
လႊတးေတားအစညး့အေဝ့မ္ာ့မြ ထူ့်ခာ့ထငးရြာ့မႈမ္ာ့
ၾသဂုုတးလတျငး

၁

ၾကိမးေ်မာကး

လႊတးေတားအစညး့အေဝ့ကို

ေန်ပညးေတားတျငးဆကးလကးက္ငး့ပခဲံသညး၈

ထို

အစညး့အေဝ့မြ အေရ့ ၾကီ့ေသာ်ဖစးရပးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတုုိငး့်ဖစးသညး၈

 ၾသဂုတး ှ - ဒီမိုကေရစီသစးပါတီ (NNDP) မြ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအမတး ဦ့သိနး့ညႊနး႕ တငး်ပခဲံေသာ ်ပီ့ခဲံသညးံ
လမ္ာ့က ရနးကုနးတုိငး့တျငး်ဖစးေပ၍ခဲံသညးံ စကးရဵုမ္ာ့မြမ္ာ့်ပာ့လြေသာဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့၌ အေ်ခခဵအေၾကာငး့ အရငး့ကို
စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး ေကားမရြငးတခုုဖျဲ႔စညး့ေရ့အဆိုကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ေထာကးခဵမဲ ၁၀ မဲ၇ ကနး႔ ကျကးမဲ ဿ၅၅ မဲ၇
ၾကာ့ေနမဲ ှ၄ မဲ ်ဖငးံပယးခ္ခဲံသညး၈ ထိုအဆိုကို်ပနးလညးရုပးသိမး့ရနး ေစာေစာပိုငး့ကတညး့က ေတာငး့ဆိုခဲံေသာ
အစို့ရ၌အလုုပးသမာ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးၾကညးက ထိုေကားမရြငးမ္ဳိ့ သညးအလျနးအႏၱာရာယး ၾကီ့်ပီ့ ႏုုိငးငဵ်ခာ့မြရငး့ႏြီ့
်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့၌ ယဵုၾကညးမႈကိုထိခိုကးေစနိုငးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ၄ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအစညး့အေဝ့မြ အဖျဲ႔ဝငး ှ၂ ဦ့ပါ “တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၇ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ
တညး်ငိမးေရ့ ေကားမတီ“ ကိုဖျဲ႔စညး့၊ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးအာ့ ဥက၎ဌအ်ဖစးခနး႔အပးခဲံသညး၈ ထိုေကားမတီ
၌အဓိကတာဝနးမ္ာ့မြာ လကးရြိဥပေဒ်ပဳစနစးကို ချ်ဲ ခမး့စိတး်ဖာကာ ်ပငးဆငး၇ ရုုပးသိမး့ သငးံေသာဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ
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ပတးသကး၊

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရနး်ဖစးပါသညး၈

ေကားမတီသညး

အယူခဵမ္ာ့၇

အစို့ရေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငံးပတး

သကးသညးံ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို စီစစး၊။တို႔ကို လႊတးေတားသို႔တငးေပ့ရနးလညး့ ်ဖစးသညး၈

 ၾသဂုတး

၅

-

NLD

တိုငး့ေဒသၾကီ့၇

်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး

်ပညးနယးအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြ

ဦ့ဝငး့်မငးံတငး်ပလာေသာ

ဝနးၾကီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

အမ္ဳိ့သာ့အစို့ရအဖျဲ႔ႏြငးံ

မိမိတို႕၌ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို

လူသိရြငးၾကာ့

ထုုတး်ပနး ေၾကညာသျာ့ရနးလိုသညးဟူေသာအဆိုကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားမြ ေထာကးခဵမဲ ၃၅ မဲ၇ ကနး႔ကျကးမဲ ဿ၄ှ မဲႏြငးံ
ၾကာ့ေနမဲ ှ၂ မဲတ႔်ို ဖငးံ ပယးခ္ခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး

ှ၁

-

်ပငးဆငးမႈ

အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
်မဳပးႏြဵမညးံသူမ္ာ့ကို

၆၁

ခုု်ပဳလုုပးအ်ပီ့တျငး

်ပငးဆငးမႈမ္ာ့သညး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈဥပေဒကို

ဥပေဒမူၾကမး့မြ

ဦ့စာ့ေပ့ထာ့သညးဟူေသာ

်ပညးသူ ႔လႊတးေတားမြ

်ပညးတျငး့လုုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ထကး

စို့ရိမးမႈမ္ာ့အာ့

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့နိုငးရနး

နိုငးငဵ်ခာ့မြရငး့ႏြီ့
အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ

ဦ့တညးထာ့သညး၈ ရလာဒးအေန်ဖငးံ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုုပးငနး့ မ္ာ့ကို
ဆျေ
ဲ ဆာငးမႈအာ့ကနး႔သတးသညးံ
အေပ၍ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ကို

်ပဌာနး့ခ္ကးအေတားမ္ာ့မ္ာ့ကိုသာ

တငး်ပခဲံၾကသညး၈

ထိုဥပေဒကို

မိတးဆကးေပ့ခဲံ၊

ယခုုအခါ

နုုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့

အမ္ုဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ

်မဳပးႏြဵမႈ

အတညး်ပဳ

ေပ့ရနး်ဖစးပါသညး၈

 ၾသဂုတး ှ၃ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က အစို့ရမဟုုတးေသာအဖျဲ႔မ္ာ့ (NGO) မ္ာ့မြတးပဵုတငး်ခငး့
ႏြငးံပတးသကးသညံး လကးရြိဥပေဒ်ပဳမႈအတျကး ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကို လ္ငး်မနးစျာေရ့ဆဲၾျ ကပါရနး လႊတးေတားေကားမ တီ ဿ
ခုုအာ့ညႊနးၾကာ့လိုကးသညး၈ NNDP ပါတီမြ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ဥိ့သိနး့ညႊနး႔မြတငး်ပသညးံ NGO
မြတးပဵုတငးဥပေဒသစး

ႏြငးံပတးသကးေသာ

အဆိုအေပ၍တျငး

ေဆျ့ေႏျ့အ်ပီ့

ဿ

ရကးတျငးဦ့ေရႊမနး့မြ

ထိုသို႔

ဆဵု့်ဖတး်ခငး ်ဖစးသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ၾကစဥးတျငး အစို့ရ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ဒုုတိယဝနးၾကီ့ဗုုိလးမႈ့ခ္ဳပး ေက္ားဇဵ်မငးံက
ှ၆၅၅

ခုုမြတးပဵုတငးဥပေဒသညး

လဵုေလာကး်ပီ့်ဖစးပါေသာေၾကာငးံ

ဥပေဒအသစးေရ့ဆျရ
ဲ နးမလို

ေတာံေ ၾကာငး့

ကနး႔ကျကးခဲံသညး၈
ဆို့ရျာ့ေသာေရၾကီ့မႈဒဏး ်မနးမာနုုိငးငဵခဵရ
ၾသဂုုတးလတျငး ်မနးမာနုုိငးငဵရြိ်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့ ှ၁ ခုုတျငး ှွ ခုု၉ေရၾကီ့မႈဒဏးကိုခဵခဲံရကာ လူ ၅၂ွွွ ခနး႔အို့
အိမးမ္ာ့မြ စျနး႔ချာခဲံၾကရသညး၈ ဧရာဝတီတိုငး့၇ ကရငး်ပညးနယး၇ မျနး်ပညးနယး ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့တို႔သညး
ဆို့ရျာ့စျာေရၾကီ့ဒဏးခဵရေသာ ေနရာမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ဧရာဝတီတိုငး့ရြိ ်မိဳ ႕ နယး ဿ၃ ခုုမြ ဿ၁ ခုုတို႔တျငး ေရၾကီ့မႈ
ဒဏးခဵခဲံၾကရကာ စပါ့ခငး့စိုကးခငး့ ဟကးတာ ဿ၂ွွွွ ခနး႔ေရလႊမး့မို့ခဵခဲံရသညး၈ ၾကဵခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ (USDP)မြ
ဧရာဝတီတိုငး့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ဆနး့ဆငးံက
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု

ႏြငးံ

အတျကး်ပဌာနး့နုုိငး်ခငး့

မရြိခဲံမႈတို႔ကို

ေရၾကီ့်ခငး့ကို

အစို့ရ၌လဵုေလာကးသညးံ
ဝနးခဵခဲံသညး၈

ပိုမိုဆို့ရျာ့ေစခဲံသညးံ

ညဵံဖ္ငး့ေသာ

ေရၾကီ့မႈၾကိဳတငးကာကျယးေရ့လုုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့

ေရၾကီ့်ခငး့ေၾကာငးံ

တနိုငးငဵလဵု့တျငး

ဆနးထုတးလုပးမႈ

ဿ၂

ရာခိုငးႏႈနး့ခနး႔ က္သျာ့နုုိငးေၾကာငးံ ခနး႔မြနး့ ၾကသညး၈
ထိုသို႔်ဖစးပ္ကးေနစဥးတျငးပငး ၾသဂုုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အႏၱာရာယးစမး့စစးမႈအဖျဲ႔ Maplecroft မြ။၌ ဿွှဿ ခုုႏြစး
သဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးညႊနး့်ပမႈ

Natural

hazards

Risk

Atlas

ကိုထုတး်ပနးခဲံသညး၈

အစီရငးခဵစာတျငး

သဘာဝပတးဝနး့က္ငး်ပသာနာမ္ာ့ေၾကာငးံ ဆို့ရျာ့စျာေလ္ာံက္အႏၱာရာယးရြိေနေသာ နုုိငးငဵဆယးနိုငးငဵစာရငး့
်မနးမာ်ပညးအာ့ေဖား်ပထာ့သညး၈ အစီရငးခဵစာက ်မနးမာနုုိငးငဵသညး

ထဲတျငး

ထငးရြာ့ေသာ်ဖစးရပးမြ်ပနးလညး

ေခါငး့ေထာငးလာရနး စျမး့ရညးနညး့ပါ့လြကာ ။သညးနုိငးငဵ၌စီ့ပျာ့ေရ့ကို ေနာကးထပးယုတးေလ္ာံေစနိုငးသညး ဟုု
လညး့ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
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လူ႔အချငးံအေရ့
အိုေဂ္ကျငးတာနာ့ - ဆို့ရျာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ စိ းေခ၍မႈမ္ာ့ရြိေနဆဲ
ၾသဂုုတးလ

၁

ရကးတျငး

ကမၻာံကုလသမဂၐ

်မနးမာနုုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာအထူ့သဵတမာနး

ေသာမတးစးအိုေဂ္

ကျငးတာ့နာ့က ဇူလိုငးတျငးစတငးခဲံသညးံ သူ၌ ၄ ရကးတာ်မနးမာနုုိငးငဵသို႔သျာ့ေရာကးခဲံမႈကို အဆဵု့သတးခဲံသညး၈ [ဿွှဿ

ခုု

ဇူလိုငး်မနးမာသတငး့လႊာကိုၾကညးံပါ၈]

အစို့ရေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇

လူထုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ

လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ကိုေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈
မ္ဳိ့ဂိုဏး့ဂဏစျဲ

သူသျာ့ေရာကးခဲံသညံးေနာကးဆဵု့သဵု့ရကးတျငး
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

ၾသဂုုတးလ

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

ှ

ႏြငးံ

ရကးေန႔တျငး

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညး

ကျငးတာ့နာ့သညး

ပ္ကးဆီ့ခဲံရေသာေဒသမ္ာ့သို႔

ကျငးတာနာ့သညး

ဿ

အပါအဝငး

ရခိုငး်ပညးနယးမြ

ရကးတာသျာ့ေရာကးခဲံသညးံ

လူ
စဵုစမး့

ေရ့ခရီ့စဥးကို အဆဵု့သတးခဲံသညး၈ သို႔ေသားအစို့ရက သူ႔အာ့ကခ္ငး်ပညးနယးကို သျာ့ေရာကးချငးံ်ပဳရနး ်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈
ၾသဂုုတးလ

၁

ရကးေန႔၉

်မနးမာ်ပညးသညး

်မနးမာ်ပညးမြမ်ပနးေသ့ခငးတျငး

ကျငးတာ့နာ့သညး

ဆို့ရျာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့စိ းေခ၍မႈမ္ာ့်ဖငးံ

ေၾကညာခ္ကးတေစာငးထု တး်ပနးကာ

ရုုနး့ကနးရႈပးေထျ့ေနဦ့မညးဟု

ေဖား်ပထာ့သညး၈

အဓိကစို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈

 အငးအာ့အလျနးအကျ္ဵသဵု့၊ႏြိမးႏြငး့်ခငး့၇
ေသာတရာ့စီရငးေရ့ကို်ငငး့ပယး်ခငး့

က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့်ခငး့၇
ႏြငးံ

ထိနး့သိမး့ထာ့စဥးတျငး

သတး်ဖတး်ခငး့မ္ာ့၇

တရာ့မြ္တ

ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့ကိုအသဵု့်ပဳ်ခငး့

စသညး

တုုိ႔အပါအဝငး ရခိုငး်ပညးနယးမြ ဆူပူအဵုၾကျမႈမ္ာ့အတျငး့တျငး အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့မြက္ဴ့လျနးသညးဟု စျပးစျဲ ထာ့သညးံ
ဆို့ရျာ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ုဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၈

 အရပးသာ့မ္ာ့ကိုတိုကးခိုကး်ခငး့၇

တရာ့မဲံသတး်ဖတးမႈမ္ာ့၇

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့

ႏြငးံ

ညြငး့ပနး့ႏြိပး

စကးမႈမ္ာ့စသညးတို႔အပါအဝငး ကခ္ငး်ပညးနယး၉ တပးမေတားမြ က္ဴ့လျနးသညးဟု စျပးစျဲထာ့သညးံ ဆို့ရျာ့ေသာ
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ုဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၈

 လဵုေလာကးေသာ ပါဝငးမႈ ႏြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈတို႔မရြိသညံး ဥပေဒၾကမး့ေရ့ဆျေ
ဲ ရ့လုုပးငနး့စဥးႏြငးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို
အေကာငးအထညးေဖားရာတျငးလညး့ မလဵုမေလာကး်ဖစးေနဆဲ်ဖစး်ခငး့၈

 အစို့ရ၌ လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးသညး လျတးလျတးလပးလပး်ဖစးရနးႏြငးံ အမ္ုဳိ့သာ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ အဆငးံ
အတနး့ႏြငးံသကးဆိုငးသညးံ

UN ၌မူဝါဒမ္ာ့ႏြငးံ အ်ပညးံအဝကိုကးညီေစရနးအတျကး မ္ာ့စျာေဝ့ကျာလိုအပးေနဆဲ

်ဖစးသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး်ဖစးေပ၍ေနေသာ

ဆူပူအဵုၾကျမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

ေဖာကးမႈမ္ာ့ရြိသညးဆိုသညးံအေပ၍တျငး

အိုေဂ္ကျငးတာ့နာ့က

လျတးလပး၊အာ့ကို့ယဵုၾကညးရေသာ

လူ ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့

စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့်ပဳလုုပးေပ့ရနး

ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ သူက အစို့ရအာ့ ှ၆၅ဿ ႏြစးနိုငးငဵသာ့်ပဳချငးံဥပေဒအာ့ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ ႔အချငးံအေရ့ စဵ
ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေစရနး

်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့အပါအဝငး

ရုုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

စနစးတက္ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကို

ေသေသခ္ာခ္ာကိုငးတျယးေပ့ရနးလညး့ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ အိုေဂ္ကျငးတာ့နာ့က အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညး
ပိုမိုခိုငးမာေစရနးႏြငးံ
နစးနာခဵစာ့ရမႈမ္ာ့ကို

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ်ဖစးေပ၍ခဲံေသာ

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေပ့နုုိငးမညံး

အမြနးတရာ့ရြာေဖျေရ့ေကားမရြငး

ေရ့အာ့
ရရြိခဲံရသညံး

ကိုဖျဲ႔စညး့ရနးလညး့

လႊတးေတားအာ့ အၾကဵ်ပဳတိုကးတျနး့ခဲံသညး၈
က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ ႏြငးံ ေထာငးခ္မႈမ္ာ့
ၾသဂုုတးလတျငး ်မနးမာအစို့ရသညး လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ ႏြငးံ
ေထာငးခ္မႈမ္ာ့ကို ဆကးလကးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈
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 ၾသဂုတး ၄ - မႏၱေလ့မြ ရဲမ္ာ့က သူတို႔အာ့အ်ခာ့ေစ့္တျငး ်ပနးလညးေနရာခ္ ထာ့ေပ့ရနး ဆႏၵ်ပခဲံၾကေသာ
လမး့ေဘ့ေစ့္သညး အေယာကး ှွွ တို႔၌ကုုိးယးစာ့ ေဒသခဵအာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညးံအတျကး
အလုုပးသမာ့ေရ့လႈပးရြာ့သူ ကိုေအ့သိနး့အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ၆

- မၾကာခငးက နယးစပးမြ်ပညးတျငး့သို႔်ပနးလညးဝငးေရာကးသျာ့သူ ေရြ႕ ေနကိုေက္ားေက္ားမငး့ အာ့

ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုးငးတရာ့ရဵု့က ေထာငးဒဏး ၃ လခ္မြတးလိုကးသညး၈ ကိုေက္ားေက္ားမငး့အေပ၍ ခ္ မြတးေသာ
စီရငးခ္ကးသညး သူထုိငး့နုုိငးငဵသို႔ ထျကးေ်ပ့မလာခငး ဿွွ၅ ခုု ေအာကးတိုဘာလအတျငး့က တရာ့ရဵု့အာ့မထီမဲံ
်မငး်ပဴသညးဟု တရာ့စျထ
ဲ ာ့သညးံအေပ၍ မူတညး၊ ပစးဒဏးခ္်ခငး့်ဖစးသညး၈
ၾသဂုုတးလ ဿ၁ ရကးေန႕ အထိဆိုလြ္ငး နိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP)က ်မနးမာ
နုုိငးငဵအႏြဵအ်ပာ့မြ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့ထဲတျငး အနညး့ဆဵု့နုုိငးငဵေ ရ့အက္ဥး့သာ့ ၁၂ွ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈ ၾသဂုုတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး UN ်မနးမာနုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ အထူ့သဵတမနး ေသာမတးစးကျငးတာ့နာ့က
က္နးရြိေနေသ့ေသာ

နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့ကို

သူ႔ေတာငး့ဆိုခ္ကးကို

ထပးမဵေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈

ရနးကုနးတျငး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ

ဗဵု့ေပါကးကျဲမႈႏြငးံ

ချ္ငး့ခ္ကးမရြိ၇

ခ္ကး ခ္ငး့လတး

ထိုေန႔တျငးပငး

ေပ့ရနးေတာငး့ဆိုထာ့ေသာ

သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ

စျခ
ဲ ္ကးတငးကာ

ဿွှွ

တရာ့မြ္တမႈမရြိေသာ

ဧ်ပီလက

တရာ့စီရငးမႈ်ဖငးံ

ေသဒဏးခ္မြတး်ခငး့ခဵခဲံရသညံး အသကး၀၀ႏြစးရြိ ်ဖိဳ့ေဝေအာငးအာ့ လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံေ ပ့ခဲံသညး၈ ်ဖိဳ့ေဝ ေအာငးအာ့
သူ၌အသ

ကငးဆာေရာဂါကို ကုုသခဵေနသညးံ ရနးကုနး်မိဳ႕ ၇အငး့စိနးေဆ့ရဵုမြ လျတးေပ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

မထုတးခငး စာေပစီစစးေရ့တငးရေသာစနစး အဆဵု့သတး၇ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ဆကးလကးရြိေနဆဲ
ၾသဂုုတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး အစို့ရ၌်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ ထုုတးေဝမႈအာ့လဵု့အတျကး မထုုတးခငးစာေပစီစစး
ေရ့တငးရသညးံ

စနစးကိုအဆဵု့သတးလုိကး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့

ခ္ကးခ္ငး့သကးေရာကးေစကာ

ေၾကညာခဲံသညး၈

ထိုသို ႔

ေၾကညာ၊အမ္ာ့အထငးၾကီ့မႈကို ရယူခဲံေသားလညး့ စာေပလျတးလပးချငးံအတျကးမူ မ္ာ့်ပာ့လြေသာစိနးေခ၍မႈမ္ာ့ စျာ
ဆကးလကးရြိေနဆဲပငး်ဖစးပါသညး၈

 အစို့ရက လမး့ညႊနးခ္ကး အသစး ှ၃ ခ္ကးကိုခ္မြတးခဲံကာ ။တို႔သညး နိုငးငဵေတားလဵု်ခဵဳေရ့၇ နိုငးငဵေတား၌ ဂုုဏးသိက၏ာ
သို႔မဟုုတး

အ်ခာ့နုုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံဆကးဆဵေရ့

မီဒီယာမ္ာ့အာ့

စသညးတို႔ကိုအႏၱာရာယးရြိေစနိုငးေသာ

တာ့် စးထာ့ပါသညး၈

အလုုပးခုိငး့ေစခဵရမႈမ္ာ့

ႏြငးံ

ထိုလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့သညး

ကေလ့စစးသာ့ကိစၥမ္ာ့ကို

သတငး့မ္ာ့ကို

်ခစာ့မႈမ္ာ့၇

ခုုိငးမာသညးံသတငး့အရငး့အ်မစး

မေဖား် ပရနး

အတငး့အၾကပး
မရြိပဲမေဖား်ပရဟုုလဲ

တာ့်မစးထာ့သညး၈

 စာေပစီစစးေရ့ဘုုတးအဖျဲ႔သညး လုုပးပိုငးချငးံရြိေနဆဲ်ဖစးကာ အယးဒီတာမ္ာ့က သူတို႔၌သတငး့မ္ာ့ကို ေဖား်ပ်ပီ့ပါက
ဘုုတးအဖျ႔သ
ဲ ို႔တငးေနရဆဲ်ဖစးေသာေၾကာငးံ

ဘုုတးအဖျဲ႔တျငး

စာနယးဇငး့မ္ာ့အာ့

ေစာငးံၾကညံး၊ပိတးပငးနုိငးသညးံ

အချငးံအာဏာကိုရရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈

 စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့သညး ှ၆၃ဿ ခုုႏြစး ပဵုႏြိပးစကးႏြငးံထုတးေဝေရ့မြတးပဵုတငးဥပေဒ ႏြငးံ ဿွွ၁ ခုုႏြစး အီလကး
ထေရာနစး လုုပးငနး့ဥပေဒတို႔အရ ရာဇဝတးမႈ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵရမညးံ အႏၱရာယးမ္ာ့ရြိေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈

 ပုုဂၐ

ပိုငး ေန႔စဥးသတငး့စာထုုတးေဝချငးံမြာ ပိတးပငးထာ့ဆဲပငး်ဖစးကာ အစို့ရ၌ဝါဒ်ဖနး ႔ခ္ီမႈမ္ာ့်ဖငးံသာ ်ပညံးႏြကး

ေနသညးံအစို့ရထုုတးေန႔စဥးသတငး့စာမ္ာ့ကို လကးဝါ့ၾကီ့အုုပးချငးံေပ့ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈
အစို့ရ၌ ဆကးလကးကနး႔သတးေနမႈမ္ာ့ၾကာ့ထဲကပငး စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့သညး ပိုမိုက္ယး်ပနး ႔သညး စာေပလျတး
လပးချငးံရရြိရနးရညးရျယးကာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို တို့်မငးံလုပးေဆာငးခဲံၾကသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ - ရနးကုနးတျငး စာေပလျတးလပးချငးံေကားမတီ (CPF) ကိုဖျ႔စ
ဲ ညး့နုုိငးရနးအတျကး စာနယးဇငး့သမာ့ ၆ဿ
ေယာကးတို႔စုစညး့ခဲံၾကသညး၈ CPF သညး အခ္ကး ၄ ခ္ကးပါေသာ ေၾကညာခ္ကးကို ထုုတး်ပနးကာ အစို့ရအာ့ ဇူလိုငး
၀ှ

ရကးေန႔က

Voice

Weekly

ခ္ကးခ္ငး့်ပနးလညးရုတးသိမး့ေပ့ရနး၇

ဂ္ာနယးႏြငးံ

ဖိႏြိပးသညးံ

Envoy

ဂ္ာနယးတို႔အာ့

မီဒီယာဥပေဒမ္ာ့ကို

11

ထုုတးေဝချငးံရပးဆုိငး့ထာ့မႈကို

ပယးဖ္ကးေပ့ရနး၇

လျတးလပးစျာေဖား်ပချငးံ

ကိုအာမခဵေပ့ရနး ႏြငးံ ်မနးမာနုုိငးငဵမီဒီယာဥပေဒသစး ေရ့ဆျရ
ဲ ာတျငး မီဒီယာစာနယးဇငး့မ္ာ့မြ ကုုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ကို
တုုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့ရနးတို႔ကို တိုကးတျနး့လိုကးပါသညး၈

 ၾသဂုတး ၁ - ရနးကုနးတျငး စာနယးဇငး့သမာ့ ၃ွ ခနး႔သညး CPF ၌ အခ္ကး ၄ ခ္ကးပါေၾကညာခ္ကးကို ေထာကးခဵေသာ
လကးမြတးမ္ာ့ကိုေကာကးယူကာ ဆႏၵ်ပလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကိ ု်ပဳလုုပးခဲံသညး၈ ထိုကိစၥအာ့တဵု႕်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ အစို့ရ၌
စာေပစီစစးေရ့ဘုုတးအဖျ႔က
ဲ
စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့မြ ထိုဆႏၵ်ပမႈႏြငးံပတးသကး၊ အစီရငး ခဵစာ ထုုတးရနး်ပဳလုုပးသညးကို
တာ့်မစးခဲံသညး၈

 ၾသဂုုတး

၂

-

စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့စျာတို႔သညး

မႏၱေလ့တျငး

CPF

ေၾက်ငာခ္ကးကိုေထာကးခဵေသာအာ့်ဖငးံ

လကးမြတးမ္ာ့ေကာကးခဵကာ လႈပးရြာ့မႈ်ပဳလုုပးခဲံၾကသညး၈

 ၾသဂုုတး ၃ - အစို့ရ၌မီဒီယာမ္ာ့အေပ၍ ဆကးလကးဖိႏြိပးေန်ခငး့ကို ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပသညးံအေန်ဖငးံ သတငး့
ဂ္ာနယးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က သူတို႔၌ဂ္ာနယးအေရြ႕ မ္ကးႏြာဖဵု့ကို အနကးေရာငး်ခယးကာ ထုုတးေဝခဲံၾကသညး၈

 ၾသဂုတး ၃ - အစို့ရစာေပစီစစးေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕ မြ Envoy ႏြငးံ Voice Weekly ဂ္ာနယးတို႔မြ အယးဒီတာမ္ာ့ကို
ဆငးံေခ၍ကာ ၾသဂုုတးလ ှ၅ ရကးေန႔မြစ၊ သူတို႔၌ဂ္ာနယးထုတးေဝမႈကို ်ပနးလညးစတငးနိုငး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ၆ - အစို့ရက အဖျဲ႔ဝငး ဿွ ပါဝငးေသာ “်မနးမာအ်မဴေတစာနယးဇငး့ေကာငးစီ“ (MCPC) ကိုဖျ႔စ
ဲ ညး့ခဲံ သညး၈
ထိုေကားမတီကို

အ်ငိမး့စာ့ဗဟိုတရာ့ရဵု့ခ္ဳပးတရာ့သူၾကီ့

မီဒီယာစာနယးဇငး့မ္ာ့

အာ့ေစာငးံၾကညံးရနး၇

မီဒီယာစာနယးဇငး့ဥပေဒအသစး

်ပဌာနး့ရနး

တို့တကးလုပးေဆာငးေနစဥးအတျငး့
ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး

တို႔ပါ

နာမညးရြိသူလူရိုေသ၇
စသညးတို႔အေပ၍

စာနယးဇငး့က္ငးံဝတးမ္ာ့၌
ႏြငးံ

သို႔ေသား

စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့

စုုစညး့ရနး၇

တခုုေပ၍ေပါကးလာရနး

စာနယးဇငး့ဆုုိငးရာအ်ငငး့ပျာ့မႈ်ပႆနာမ္ာ့ကို

ၾသဂုုတးလ

ပုုဂၐိဳလးမ္ာ့မြ

လိုကးနာရနးတို႔ကို

အ်မဲတမး့်မနးမာံစာနယးဇငး့ေကာငးစီ

ေပ၍ေပါကးလာေသာ

သညး၈
ရြငးရိုေသ

တဦ့ကဦ့ေဆာငးကာ

ှဿ

ထိုေကားမတီ၌

ရကးေန႔တျငး

ဖျဲ႔စညး့ပဵု၇

ကိုထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့လာအ်ပီ့ တျငး

မီဒီယာစာနယးဇငး့နယးပယးမြ

လုုပးပိုငးချငးံ၇
အစို့ရမြ

သီ့်ခာ့လျတးလပးမႈမရြိမႈ

MCPC

၌လုုပးငနး့မ္ာ့ကို

ရပးဆိုငး့ခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ၁ - ရနးကုနး်မိဳ႕ ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕ နယးရဲတပးဖျဲ႕ မြ CPF တညးေထာငးသူမ္ာ့၌ စာနယးဇငး့လျတး
လပးချငးံမ္ာ့ပိုမိုရရြိရနး ်ပဳလုုပးမညးံဆႏၵ်ပပျအ
ဲ တျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵမႈကို ပယးခ္ခဲံသညး၈

 ၾသဂုတး ဿ၂ - မေကျ့တိုငး့၇ မေကျ့်မိဳ႕ နယးရဲတပးဖျဲ႕ မြ DVB သတငး့ေထာကး ကိုေဇားေဖ ေခ၍ သူရသကးတငး အာ့
နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာထိနး့သိမး့ထာ့်ပီ့ေနာကး
နကးက္ဴ

်ခငး့စသညးတို႔်ဖငးံ

ေဖါငးေဒ့ရြငး့တခုုမြ

ကို

တရာ့စျခ
ဲ ဲံသညး၈

ေႏြာကးယြကး်ခငး့ႏြငးံ

ကိုေဇားေဖသညး

်မနးမာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေပ့ေသာ

နုုိငးငဵေတားပိုငးေနရာကို

ေဒသဆိုငးရာအစို့ရရဵု့တခုုတျငး

စေကာလာရြစးဆုႏြငးံပတးသကး်ပီ့

ပိုငး
ဂ္ပနး

အငးတာဗ္ဴ့

လုုပးအ်ပီ့တျငး အဖမး့ခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈

အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့
တရုုတးက ကခ္ငးဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်ပနးပို႔
ၾသဂုုတးလလယးတျငး

တရုုတးအာဏာပိုငးမ္ာ့သညး

ယူနနးခရိုငးအတျငး့ရြိဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့မြ

ေထာငးခ္ီေသာ

ဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့ ်မနးမာ်ပညးသို႔်ပနးရနး ဖိအာ့ေပ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၄ အထိဆိုလြ္ငး တရုုတးမြ ကခ္ငး်ပညး နယးသို႔
ဒုုက၏သညး

၁၆ွွ

ခနး႔ကိုအတငး့အၾကပး်ပနးပို႔ခဲံသညး၈

အတငး့အၾကပး်ပနးခိုးငး့်ပီ့ေနာကးဒုက၏သညးမ္ာ့ေနထိုငးခဲံသညးံ
ကိုလညး့

ဓါတးပဵုမရိုကးရနးတာ့်မစးခဲံသညးဟု

ရငးခဵစာမ္ာ့ႏြငးံဆနး႔က္ငး

တရုုတးအာဏာပိုငးမ္ာ့သညးး
ေနရာမ္ာ့ကိုဖ္ကးဆီ့ပစးကာ

သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာသညး၈

တရုုတးနုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက

ေလ္ာကး်ပနးသျာ့်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ

ပ္ဵႏြဵ ႔ေနေသာ

ဒုုက၏သညးမ္ာ့အာ့
သတငး့ေထာကးမ္ာ့
လျတးလပးသညးံအစီ

နယးစပးတျငးေနထိုငးသူမ္ာ့သညး

သူတို႔ဆႏၵအ

၀ှ ရကးေန႔တျငး ကုုလသမဂၐဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငး

ရာမဟာမငး့ၾကီ့ရဵု့ (UNHCR) မြ အတငး့အၾကပး်ပနးပို႔ခဵရေသာ ကခ္ငးဒုက၏သညးမ္ာ့ထဵ ကုုလသမဂၐ၌ဆကးသျယး
မႈကိုတရုုတးနုိငးငဵမြ ်ငငး့ပယးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈
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ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
အေမရိကနးမြ သျငး့ကုနးပိတးပငးမႈကို သကးတမး့တို့
ၾသဂုုတးလ

ဿ

ရကးတျငး

အေမရိကနးကျနးဂရကးက

်မနးမာလျတးလပးေရ့ႏြငးံဒီမိုကေရစီဥပေဒအရ

်မနးမာနုုိငးငဵမြ

သျငး့ကုုနးပိတးပငးထာ့မႈကို ေနာကးတႏြစးသကးတမး့တို့ရနး မဲေပ့ခဲံၾကသညး၈ ထိုဥပေဒတျငး အကယး၊်မနးမာနုုိငး ငဵမြ
လူ႔အချငးံအေရ့၇
ခ္မြတးနုိငးမညံး

ဒီမိုကေရစီတို႔နြငးံပတးသကး၊

ပိတးပငးထာ့မႈေလ္ာံခ္ေပ့ရနးသတးမြတးထာ့ခ္ကး

ဂ္ဳိ့ဇကးခရိုလီက
လျတးေပ့်ခငး့၇

လဵုေလာကးေသာတို့တကးမႈရြိလာရနး

သျငး့ကုုနးပိတးပငးမႈ

သကးတမး့တို့လုုိကး်ခငး့သညး

တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုုမ္ာ့အေပ၍

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈတို႔

ရြိလာရနးအတျကး

်ဖစးသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

တခုုပါရြိသညး၈

ၾသဂုုတးလ

အေမရိကနးကျနးဂရကးအမတး

နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့ကိုခ္ကးခ္ငး့

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အဆဵု့သတး်ခငး့

အေမရိကနးမြ
ှွ

်မနးမာနုုိငးငဵအာ့

ရကးေန႔တျငး

လုုပးေဆာငးမညးဆိုပါက

ႏြငးံ

စစးမြနးေသာဒီမိုကေရစီ

်ပငး့ထနးေသာအခ္ကးေပ့လိုကး်ခငး့ပငး

သမၼတဘာ့ရကးအုိဘာ့မာ့က

ထုုိဥပေဒကို

လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
အိႏၵိယ၌ စစးေရ့အကူအညီ
အိႏၵိယနုုိငးငဵက ်မနးမာအစို့ရအာ့ အေရြ႕ ေ်မာကး်ပညးနယးမ္ာ့မြ ပုုနးကနးေသာငး့က္နး့မႈမ္ာ့ကို ႏြိမးႏြငး့ရနးၾကိဳ့ပမး့
မႈ၌တစိတးတေဒသအေန်ဖငးံ

စစးေရ့အကူအညီမ္ာ့

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

ဆကးလကးေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈

ဒုုတိယဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးသညး

ၾသဂုုတးလ

အိႏိၵယသို ႔

ှ

ရကးတျငး

တပတးၾကာသျာ့ေရာကး

ခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ဒုုတိယဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြ အိႏိၵယကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ ေအေက
အနးေထားနီ ႏြငးံ အ်ခာ့အဆငးံ်မငးံ စစးအရာရြိမ္ာ့အာ့ေတျ ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ခရီ့စဥးအတျငး့ အိႏိၵယအစို့ရမြ ်မနးမာအစို့ ရအာ့
လကးနကးမဟုုတးေသာ ကိရိယာပစၥညး့မ္ာ့ပိုမိုေထာကးပံဵေပ့ရနးႏြငးံ တပးမေတားအရာရြိမ္ာ့အာ့ေလံက္ငးံ ေပ့ရနးတို႔ကို
ဂတိ်ပဳခဲံသညး၈

ထိုသို႔ေသာစစးေရ့အကူအညီမ္ာ့ေပ့ေနေသားလညး့

်မနးမာအစို့ရသညး

အိႏိၵယ

အစို့ရအာ့

ေပ့ထာ့ေသာဂတိမ္ာ့တညးရနးကိုမူ ပ္ကးကျကးခဲံသညး၈ ၾသဂုုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အိႏိၵယနုုိငးငဵ်ပညးထဲေရ့ ဝနးၾကီ့
မူလာပါလီရာမနးခ္ာဒရနးက

်မနးမာအစို့ရသညး

အိႏိၵေသာငး့က္နး့သူအုပးစုမ္ာ့

လဵု်ခဵဳစျာခိုလႈဵနုိငးရနးအတျကး

သူတို႔၌နယးစပးကိုအသဵု့်ပဳရနး ချငးံ်ပဳထာ့ဆဲ်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာသတငး့မ္ာ့
ကမၻာံဘဏးမြ်မနးမာနုိငးငဵသို႔်ပနးလညးဝငးေရာကး်ခငး့ေၾကာငးံ ေဝဖနးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ေန
ၾသဂုုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာနုုိငးငဵတျငး့၉လုုပးငနး့မ္ာ့ရပးဆုိငး့ခဲံ်ပီ့ ဿ၂

အၾကာတျငးကမၻာံဘဏးမြ ရနးကုနး်မိဳ႕ ၉

နုုိငးငဵဆိုငးရာရဵု့တခုုဖျငးံလြစးလိုကးသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး ကမၻာံဘဏးအရာရြိမ္ာ့က ်မနးမာနုုိငးငဵေက့္လကးေဒသမ္ာ့ ရြိဖျဵ ႕
်ဖိဳ့ေရ

္ာ့နြငးံ

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုတို႔အတျကး

အေမရိကနးေဒ၍လာ

၅၂

သနး့ေထာကးပဵံသျာ့

မညး

ဟုုေၾကညာခဲံသညး၈ ကမၻာံဘဏးအရာရြိမ္ာ့က ်မနးမာနုုိငးငဵသညး တငးရြိေနေသာအေၾကျ့ အေမရိကနး ေဒ၍လာ ၀၆၄
သနး့ကိုေပ့ေခ္်ပီ့သညးႏြငးံတ်ပိဳငးနကး

အတုုိ့မရြိေသာေခ့္ေငျမ္ာ့ကို

ေခ့္ယူချငးံရမညး်ဖစးေၾကာငး့

လညး့

ေ်ပာၾကာ့သျာ့သညး၈ ကမၻာံဘဏးမြ ်မနးမာအစို့ရအေန်ဖငးံ ဿွှ၀ ခုုႏြစး ဇနးနဝါရီလတျငး အေၾကျ့မ္ာ့ဆပး နုုိငးရနး
အေထာကးအပဵံ်ဖစးေစရနးအတျကး အကူအညီမ္ာ့ပဵံပို့ေပ့သျာ့မညးဟုလညး့ထုုတးေဖားေ်ပာၾကာ့သျာ့ သညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့အေ်ခ်ပဳ အစို့ရမဟုုတးေသာ အဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး မ္ာ့်ပာ့လြေသာ်မနးမာလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕ အစညး့ မ္ာ့မြ
ကမၻာံဘဏး၌်မနးမာနုုိငးငဵကို
ေနမႈအေပ၍သူတို႔၌ပူပနးမႈမ္ာ့ကို

်ပနးလညးဆကးဆဵသညံးုလုပးငနး့စဥးတျငး
ထုုတးေဖား်ပသၾကသညး၈

သူတို႔က

လုုပးငနး့မ္ာ့၌ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈကိုအာမခဵသညံး ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ ပ
အေနကိုေလံလာစမး့စစးမႈလုပးမလုုပး ဆိုသညးတို႔ကို

ပျငးံလငး့်မငးသာသညးံဝနး့က္ငးကငး့မဲံ
ကမၻာံဘဏးမြ

ညြိႏႈိငး့မႈအစီအစဥးမ္ာ့၇

က၏်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ေဒသမ္ာ့၌အေ်ခ

အသိေပ့ဖျငးံခ္ေပ့ရနးတိုကးတျနး့ခဲံၾကသညး၈ ၾသဂုုတးလ ှ၁
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ရကးေန႔တျငး

အစို့ရအမ္ဳိ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ်ဖိဳ့မႈဝနးၾကီ့

ဘဏးမြေထာကးပဵံေငျအေမရိကနးေဒ၍လာ
မ္ာ့ေဆာကးလုပးရာတျငး

၅၂

သနး့ကို

အသဵု့်ပ သျာ့မညးဟု

ဦ့တငးနိုငးသိနး့က

နုုိငးငဵအႏြဵ်မိဳ႕နယး

ေၾကညာလိုကးသညးံအခါ

်မနးမာနိုငးငဵသညး

၀ွွ

ေက္ားတျငး

လူထုအေ်ခ်ပဳ

ကမၻာံ

“စဵ်ပေက့္ရျာ“

အဖျဲ႕မ္ာ့၌စို့ရိမးမႈမ္ာ့

သညးပိုမို်မငးံတကးလာခဲံၾကသညး၈
အာရြဖျ႔်ဵ ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) မြ စိ ေခ၍မႈမ္ာ့ကိုေထာကး်ပ
ၾသဂုုတးလ ဿွ ရကးတျငး အာရြဖျဵ႕ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) မြ “အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့လမး့ေပ၍မြ်မနးမာ်ပညး - အချငးံအ
လမး့ႏြငးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့“

အမညးရြိအစီရငးခဵစာကို ထုုတး်ပနးခဲံသညး၈

ကိုဆကးလကးလုပးကိုငးေနလြ္ငး

်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့သညး

အစီရငးခဵစာက

ဆယးစုႏြစးတခုု

သို ႔မဟုုတး

အစို့ရမြ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့
ထို႔ထကးပိုေသာကာလအတျငး့

တႏြစးလြ္ငး ၄ မြ ၅ ရာခုုိငးႏႈနး့အထိ်မငးံတကးလာနုုိငးကာ ဿွှ၀ ခုုတျငး အလယးအလတးဝငးေငျရြိေသာ နုုိငးငဵတခုု
အဆငးံကို

ေရာကးရြိလာနုုိငးသညးဟုဆိုထာ့သညး၈

သို႔ေသား

ADB

က်မနးမာနုုိငးငဵအေန်ဖငးံ

ထိုရညးမြနး့ခ္ကးကို

မေရာကးနုိငးေစရနး ကာဆီ့ေနသညးံအဓိကအတာ့အဆီ့မ္ာ့ကို ေထာကး်ပထာ့သညး၈

 အာ့နညး့ေသာ

နုုိငးငဵလဵု့ဆိုငးရာစီ့ပျာ့ေရ့

စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ၇

ေငျစက၎ဴမ္ာ့ရိုကးႏိြပး၊က္ာ့ကနးေပ့ထာ့ရေသာ

နာတာ

ရြညးစျေ
ဲ နသညံး ဘတးဂ္ကးလိုေငျ်ပမႈတျငး ေတျ႔်မငးနုိငးပါသညး၈

 အလျနး႔အလျနးနညး့ပါ့ေသာ

အချနးေငျ

(်မနးမာနုုိငးငဵသညး

အာရြ-ပစိဖိတးေဒသတျငး

GDP

အခ္ဳိ့ႏြငးံဆိုလြ္ငး

အနိမးံဆဵု့အချနးေငျရြိသညးံ နုုိငးငဵ်ဖစးသညး၈ )

 ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့မႈနိမးံက္ေသာ

ေငျေၾက့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈဌာနမ္ာ့၇

။သညးေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈရရြိနိုငးမႈကို

အကနး ႔အသတး်ဖစး

ေစသညး - အဓိကအာ့်ဖငးံ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး်ဖစးသညး၈

 မလဵုေလာကးေသာ

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု၇

အဓိကအာ့်ဖငးံ

လမး့၇

လြ္ပးစစးရရြိနိုငးမႈ

ႏြငးံ

ဆကးသျယးေရ့

စသညးတို႔ႏြငးံပတးသကးပါသညး၈

 နိမးံက္ေသာ ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့ ညႊနး့ကိနး့မ္ာ့
 စီ့ပျာ့ေရ့အရ ကျ်ဲ ပာ့မ္ာ့်ပာ့်ခငး့တျငး အကနး႔အသတးရြိေန်ခငး့၇ ။သညး ကုုနးပစၥညး့ေစ့္ႏႈနး့ႏြငးံ ဝယးလိုအာ့
မ္ာ့အတကးအက္်ဖစးမႈေၾကာငးံ
သဘာဝအရငး့အ်မစးထုတးယူမႈ

်မနးမာနုုိငးငဵအာ့စီ့ပျာ့ေရ့အရမတညးမ်ငိမး

်ဖစးေစပါသညး၈

အဓိကအာ့်ဖငးံ

ပိုငး့တျငးေတျ႔ရပါသညး၈

ၾသဂုတးလအတျငး့ အ်ခာ့်မနးမာ်ပညးဆုိငးရာသတငး့မ္ာ့
ှ

ဗိုလးမႈ့စို့ႏိုငးအာ့ ဧရာဝတီတိုငး့လႊတးေတား၌ စစးတပးမြခနး႔ထာ့ေသာ ကုုိယးစာ့လြယးအ်ဖစး ဗိုလးမႈ့ေအာငးမ္ဳိ့
်မတးေနရာတျငး အစာ့ထို့ခနး႔အပးလိုကးသညး၈

၀

အစို့ရနိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးသညး ေတာငးကိုရီ့ယာ့နုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ကငးမးဆနးဟျမး့ ႏြငးံ
ႏြစး နုုိငးငဵပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ကိစၥမ္ာ့တို့ခ္ဲ႕ ေရ့ကိုေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ဆို့လး်မိဳ႕ တျငးေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

၁

သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈကိစၥမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၊ တုုိငး့ရငး့သာ့အုုပးစု
မ္ာ့အာ့လဵု့ပါဝငးေသာ

အာ့လဵု့ပါဝငးသညံးေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈလုပးငနး့စဥးႏြငးံဆကးစပးသညံး

ကိစၥမ္ာ့အာ့

ေဆျ့ေႏျ့ ႏုိငးရနး ႏုုိငးငဵေရ့ပါတီ ှ၁ ခုုမြကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငးေတျ႕ ဆဵုခဲံၾကသညး၈
၄

အစို့ရမီ့ရထာ့ပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ စကးမႈဝနးၾကီ့ဦ့စို့သိနး့တို ႔သညး ၅၅ မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့
သာ့

မ္ာ့အဖျ႔ေ
ဲ ခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

မႏၱေလ့တျငးေတျ႕

ဆဵုကာ

ှ၆၅၅

လူထုလႈပးရြာ့မႈႏြစးပတးလညး

အခမး့အနာ့အ တျကးအလြဴေငျ က္ပးတသနး့ကို ၅၅ အဖျဲ႕ အာ့လြဴဒါနး့ခဲံသညး၈
၅

မႏၱေလ့ရြိဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့တေက္ာငး့တျငး

၅၅

မ္ဳိ့ဆကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ

ဦ့စီ့က္ငး့ပသညးံ

ှ၆၅၅

လူထုလႈပးရြာ့မႈႏြစးပတးလညး အခမး့အနာ့သို႔ လူ ှွွွ ခနး႔တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈
၅

ရနးကုနးတျငးက္ငး့ပသညးံ ှ၆၅၅ လူထုလႈပးရြာ့မႈႏြစးပတးလညးအထိမး့အမြတး လူထုစုေဝ့ပျတ
ဲ ျငး တကးေရာကး
လာသညံးလူ

ှွွွ

ေက္ားခနး႔က

က္နးရြိေနေသ့သညးံနုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လဵု့လျတးေ်မာကးရနးႏြငးံ

ၾသဂုုတးလ ၅ ရကးေန႔ကိုအမ္ာ့နုုိငးငဵေတားရဵု့ပိတးရကးအ်ဖစး သတးမြတးေပ့ရနးတို႔ကို ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
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၆

ႏြစးပတးတၾကိမးထုတးေဝေသာ Eleven News ဂ္ာနယးက ဿွှဿ - ဿွှ၀ ဘ႑ာေရ့ႏြစး ၌ပထမလတျငး
်မနးမာနုုိငးငဵ၌စုုစုေပါငး့ ်ပညးပပို႔ကုနးတနးဖို့မြာအေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၃ှ ဘီလီယဵ ရြိကာ သဘာဝဓါတးေငျ႕
မြရရြိေငျ သညး အေမရိကနးေဒ၍လာ ၅၂၆.၄ဿ သနး့ (၀၀%) ရြိသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈

၆

တူရကီနုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့အာမကးေဒံဗးေတာံလူႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံစဥးအတျငး့တျငး သမၼတဦ့
သိနး့စိနးသညး

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ

ဖိႏြိပးရကးစကးမႈမ္ာ့၌ဆို့ရျာ့မႈမ္ာ့ကို

“မီဒီယာ မ္ာ့၌တဆိတးကိုတအိတးလုပး်ခငး့“ သာ်ဖစးသညးဟု အေရ့မၾကီ့သေယာငးေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ှွ

ရခုုိငး်ပညးနယးအတျငး့ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို
ေၾကာငးံနုိငးငဵေရ့ပါတီ

ှ၁

ခုုမြ

ကမၻာံကုလသမဂၐ၌

ေသာမတးစးအိုေဂ္ကျငးတာ့နာ့အာ့
ှွ

း့စစးရာတျငးဘကးလုိကးမႈမ္ာ့ ရြိသညးဟူေသာ စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့
်မနးမာနုုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာအထူ့သဵတမာနး

ဖယးရြာ့ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈

အစို့ရနုုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးက

ရခုုိငး်ပညးနယးမြ

“လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈႏြငးံသကးဆိုငးသညံး

ပ ပက၏မ္ာ့“ ကိုေဆျ့ေႏျ့ရနး အာဆီယမးနုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့မ္ာ့ အေရ့ေပ၍အစညး့အေဝ့ေခ၍ရနးဟူေသာ
အဆို်ပဳခ္ကးကိုပယး ခ္ခဲံ သညး၈
ှှ

်မနးမာသတငး့စာဆရာမ္ာ့က ်မနးမာသတငး့စာဆရာမ္ာ့အသငး့ကို တညးေထာငးခဲံၾကသညး၈

ှဿ

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးက သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇ အစို့ရမီ့ရထာ့ပို ႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဥိ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ စကးမႈဝနး
ၾကီ့ဦ့စို့သိနး့တို႔ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငး ေတျ႕ဆဵုခဲံသညး၈

ှဿ

အစို့ရ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႕

ပထမအစညး့အေဝ့တျငးေ်ပာေသာမိနး႔ချနး့တျငး

ဒုုတိယသမၼတ

ဦ့စိုငး့ေမာကးခမး့က ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကး၌ အ်မငးံဆဵု့ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ ဿွွ၅ ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုအေ်ခခဵ
ဥပေဒႏြငးံအညီ

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕

အာ့လဵု့မြတာဝနးထမး့ေဆာငးနုိငးေသာ

တခုုတညး့ေသာတပးမေတား

တညးေဆာကးရနး်ဖစး သညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ှဿ

KNU ႏြငးံ KNLA အရာရြိမ္ာ့အပါအဝငး လူ ၁ွွ ပတးဝနး့က္ငးခနး႔သညး ကရငး်ပညးနယး၇ ်မဝတီ်မိဳ႕ နယးတျငး
က္ငး့ပေသာ ကရငးံအာဇာနညးေန႔အခမး့အနာ့သို႕ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈

ှ၀

အပတးစဥးထုတး 7 Days News ဂ္ာနယးက ထိုငး့အဲယာ့ေအ့ရြာ့ ေလေၾကာငး့လိုငး့သညး ေအာကးတိုဘာ ၁
ရကးေန႔မြစကာ ။၌ဘနးေကာကး-မႏၱေလ့ ဒါရိုကးပ္ဵသနး့မႈကို စတငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပခဲံသညး၈

ှ၀

သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့သညး သငးံေတားေသာပညာေရ့မရြိၾကသ်ဖငးံ သူ၌အစို့ ရမြ သူတို႔အတျကး
“ေခတးမြီပညာေရ့“ ရရြိရနး ေက္ာငး့မ္ာ့ဖျငးံလြစးသငးၾကာ့ေပ့သျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့သညး၈

ှ၁

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးအပါအဝငး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအမတး ၀ွှ ေယာကးတို႔က လႊတးေတားေကားမတီမ္ာ့
သညး်ပညးေထာငးစုအဆငးံမရြိဟု မတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဆိုငးရာတရာ့ရဵု့မြ ဆုဵ့်ဖတး
အ်ပီ့တျငး ထိုတရာ့ရဵု့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့ စျပးစပ
ျဲ စးတငးရနးအတျကးစာတငးခဲံၾကသညး၈

ှ၂

NLD ကေန်ပညးေတား ဇမၺဴသီရိ်မိဳ႕ နယးတျငး ရဵု့ခနး့တခုုဖျငးံလြစးခဲံသညး၈

ှ၂

ထိုငးဝမးသေဘၤာကုုမဏၰီ်ဖစးေသာ Evergreen မြ ၾသဂုုတးလ ဿှ ရကးေန႔မြစကာ စကၤာပူ-ရနးကုနး ပဵုမြနးကုနး
စညးပို႔ေဆာငးေပ့မညးံ ဝနးေဆာငးမႈကိုစတငးလုိကးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ှ၂

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

ဒုုတိယဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးသညး

ထိုငး့ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့

ဆူကမးေပါ ဆူဝမးနာတကး ႏြငးံ ထုုိငး့ေရတပးဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ ဆူရာဆကးခး ေရာငးနရီယျနးဂရျနး တို႔ကို
ေန်ပညးေတားတျငးေတျ႕ ဆဵုခဲံပါသညး၈
ှ၃

အေမရိကနးကုမၼဏီ ဿွ တို႔မြပါဝငးေသာ အဖျဲ႕ တခုုသညး နုုိငးငဵတျငး့၉ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈအချငးံအလမး့မ္ာ့ကို
ေလံလာရနး ရညးရျယးသညးံ ်မနးမာနုုိငးငဵသို႔ ၂ ရကးတာခရီ့ကို အဆဵု့သတးခဲံသညး၈

ှ၄

အစို့ရေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးက ဇိုမီ့ဒီမိုကေရစီကျနးဂရကးပါတီကို မြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳလုုိကးသညး၈

ှ၄

လႊတးေတား ဿ ရပးလဵု့သို႔ပို႔သညးံစာထဲတင
ျ း သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ဗုုဒၶဘာသာဘုုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့၇ နုုိငးငဵေရ့သ
မာ့မ္ာ့ႏြငးံ အခ္ဳိ႕ ရခိုငးနာမညးၾကီ့ပုုဂၐိဳလးမ္ာ့အာ့ ရခိုငး်ပညးနယးမြ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍မုုနး့တီ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍
လာေစရနးလႈဵ႕ ေဆားေပ့သညးဟူ၊ စျပးစထ
ျဲ ာ့သညး၈

ှ၅

အစို့ရအရာရြိမ္ာ့ႏြငံး NLD, DKBA, KNU, KNLA အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ အပါအဝငး အေယာကး ၃ွွ ခနး႔သညး ကရငး
်ပညးနယး၇ ်မဝတီ ်မိဳ႕ရြိ KNU ဆကးဆဵေရ့ရဵု့ဖျငးံပသ
ျဲ ို႔ တကးေရာကးခဲံၾကသည၈း

ဿွ

ဖဲ႕ျ စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒခဵုရဵု့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က လႊတးေတားေကားမတီမ္ာ့အေပ၍ မတးလ ဿ၅ ရကးေန႔ကခ္မြတးခဲံ
ေသာဆဵု့်ဖတး ခ္ကးအတျကး ။တို႔ႏႈတးထျကးမညးမဟုုတးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
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ဿဿ

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုုၾကညးသညး ေန်ပညးေတားတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈

ဿဿ

စစးကိုငး့တိုငး့၇ ဆာ့လငး့ၾကီ့်မိဳ႕ နယးမြ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က လကးပဵေတာငး့ေတာငးမြ ်မနးမာနုုိငးငဵ၌
အၾကီ့ဆဵု့ေၾက့နီမိုငး့အာ့
ေဒသဆိုငး

ခ္ဲ႕ထျငးရနးအတျကး

ရာအစို့ရရဵု့အာ့ခ္ီတကးလာေသာ

သူတုိ႔၌ေ်မမ္ာ့ကိုအသိမး့ခဵခဲံရသညံးအေပ၍ဆႏၵ်ပရနး

ေက့္ရျာ

ှဿ

ရျာမြ

ရျာသူရျာသာ့

၂ွွ

ေက္ားအာ့

ဆကးလကးးမခ္ီတကးနိုငး ရနးတာ့်မစးခဲံသညး၈
ဿ၁

အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအမတး ှ၃ဿ ေယာကးတို႔မြ လကးမြတးေရ့ထို့၊ ဖျဲ႕ စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒခဵုရဵု့အဖျဲ႔ဝငး ၆
ဦ့စလဵု့ႏႈတးထျကးေပ့ရနး စာတငးေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈

ဿ၁

သမၼတရဵု့မြအရာရြိတဦ့က သမၼတဦ့သိနး့စိနးခနး႔အပးထာ့ေသာ တရာ့စီရငးေရ့ႏြငးံ အုုပးခ္ဳပးေရ့မြအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့
သညး ဇူလိုငးလ ဿ၃ ရကးေန႔ကထုုတး်ပနးခဲံေသာ သမၼတ၌အမိနး႔အရသူတို႔၌ ပိုငးဆိုငးမႈေၾကညာ်ခငး့မ္ာ့ကို
တငး်ပခဲံၾကသညး ဟုုေ်ပာၾကာ့သညး၈

ဿ၄

သမၼတာဦ့သိနး့စိနးက ဦ့ဝငး့ကိုအာ့ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး အ်ဖစးခနး႔အပးလုိကးသညး၈

ဿ၄

မတးလ ဿ၅ ရကးေန႔ကလႊတးေတားေကားမတီမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး မြာ့ယျငး့ဆဵု့်ဖတးခဲံ
်ခငး့သာ်ဖစးေၾကာငး့ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒခဵုရဵု့မြ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး၊ ဝနးခဵရနး ဟူေသာအဆိုကို အမ္ဳိ့
သာ့လႊတးေတားတျငး ေထာကးခဵမဲ ၁၁၄ မဲ၇ ကနး႔ကျကးမဲ ှ၃၅ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ၁ မဲ်ဖငးံအတညး်ပဳခဲံၾကသညး၈

ဿ၆

်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ဖဲျ႕ စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒခဵုရဵု့သညး ဖျဲ႔စညး့ပဵုဥပေဒႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကး၇ မေဆာငးရျကး
ဆဵု့်ဖတးနိုငးရနး အဖျဲ႔ဝငး ှ၂ ဦ့ပါေကားမတီကိုဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈

ဿ၆

သမၼတဦ့သိနး့စိးနးအာ့ UN အေထျေထျညီလာခဵတကးေရာကးရနးအတျကး နယူ့ေယာကးသို႔လာနိုငးရနး အေမရိ
ကနးသမၼတဘာ့ရကးအိုဘာ့မာ့က ်မနးမာအစို့ရအရာရြိအခ္ဳိ႕ အေပ၍ခ္မြတးထာ့သညးံ ဗီဇာကနး႔သတးမႈအာ့
ေလ္ာံခ္ေပ့ရနးအမိနး႔ေပ့ခဲံသညး၈

၀ွ

်မနးမာအစို့ရက အမညးမဲစာရငး့ဝငး ၃ှ၃၂ ဦ့မြ ပယးဖ္ကးေပ့လုုိကးေသာ နုုိငးငဵ်ခာ့သာ့ ဿွ၅ဿ ဦ့ႏြငးံ ်မနးမာ
နုုိငးငဵသာ့ ၆၀၂ ဦ့တို႔၌ နာမညးစာရငး့မ္ာ့ကို ေၾကညာခဲံသညး၈

၀ွ

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဗိုလးမႈ့ၾကီ့ေဇားေဌ့က

အစို့ရသညး

နုုိငးငဵေတားပုနးကနးမႈႏြငးံတရာ့စျခ
ဲ ဵထာ့ရေသာ

သို႔မဟုုတး နုုိငးငဵ်ခာ့တိုငး့်ပညးတခုုခုတျငး နုုိငးငဵေရ့ခိုလႈဵချငးံ ယူထာ့ေသာ ်မနးမာနုုိငးငဵသာ့မ္ာ့ကို ်ပနးေတား်ပနး
ရနးချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့လုုိကးသညး၈
၀ွ

ကခ္ငးအဖျဲ႔ ှှ ဖျ႔ဲ ေပါငး့၊ဖျဲ႔ထာ့ေသာ မဟာမိတးအဖျဲ႔က အစို့ရမြ KIA အာ့ထို့စစးဆငးေနမႈမ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့
ရပးရနးႏြငးံ

စစးမြနးေသာနုုိငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့လုုပးေ ဆာငးရနး

ေတာငး့ဆိုထာ့သညံးေၾကညာခ္ကးတရပးကို

ထုုတး်ပနးခဲံသညး၈

ၾသဂုတးလတျငးထုတးခဲံသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ ပတးသကးေသာ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
“အစို့ရသညး အက္ုဳိ့ဆကး အ်ဖစး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သို႔ဦ့တညးသျာ့သညးံ ်မနးမာနိုငးငဵ ရခိုငး်ပညးနယးမြ လူမ္ဳိ့၇ ဂုုိဏး့ဂဏ
အေ်ခခဵ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ကုုိ ရပးတနး႔ရနးလုပးေဆာငးမညးဆိုက လုုပးေဆာငးနုိငးခဲံပါသညး၈“ လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံး
ေရ့အဖျဲ႔ (HRW) http://bit.ly/NYktSV
“်မနးမာနုုိငးငဵ - ရခုုိငး်ပညးနယးမြေနအိမးစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ့၇ အေ်ခအေနႏြငးံပတးသကးေသာ အစီရငးခဵစာ နဵပါတး ၄“
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈကိစၥမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး UN ရဵု့(UNOCHA) http://bit.ly/PeK8W3
“ခါ့သီ့ေသာဒါဏးရာမ္ာ့ႏြငးံေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ေသာအိပးမကးမ္ာ့ - ထို့စစးမ္ာ့ေအာကးမြ ကရငး်ပညးနယးရြိ လူ႔အချငးံအေရ့“
လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့ (PHR) http://bit.ly/Ri46vr
“ခ္ငး့်ပညးနယးႏြငးံ စစးကိုငး့ေဒသမြ အတငး့အၾကပးခုိငး့ေစမႈမ္ာ့၇ ဿွှှ-ဿွှဿ“ ခ္ငး့လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (CHRO)
http://bit.ly/QRHAcj
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“်မနးမာနိုငးငဵ၌ နိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌ လစဥးမြတးတမး့ - ဇူလိုငး ဿွှဿ“ နုုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီ
ေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (AAPP) http://bit.ly/Qa5Upy
“အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့လမး့ေပ၍မြ ်မနးမာနုုိငးငဵ - အချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့“ အာရြဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB)
http://bit.ly/Sb19Rf
“အာရြႏြငးံပစိဖိတး ဿွှဿ အတျကး ညႊနး့်ပခ္ကးမ္ာ့ - ်မနးမာနုုိငးငဵ“ အာရြဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB)
(ADB) http://bit.ly/MBLObS
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