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campaigns, advocacy & capacity-building for human rights & democracy

အမြတးစဥး ှွ၁

ဿွှ၂
ခုု ၾသဂုတးလ

 ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ေနာကးဆဵု့သတးမြတးရကးကိုတို့်မြငးံေပ့
ထာ့ေသားလညး့ ေရၾကီ့မႈက ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၌ လႊတးေတားကိုယး
စာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ မြတးပဵုတငး်ခငး့အတျကး အတာ့အဆီ့်ဖစးေနပါ
သညး၈ ေကားမရြငးက မဲဆႏၵနယးအခ္ဳိ႕ကို ခ္နးလြပးထာ့ခဲံ်ပီ့ လႊတး

ဤသတငး့လႊာတျငး
ပငးမသတငး့
ဿ ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငး၌ေလြ္ာံေပ့မႈ
၀ ေရျ့ေကာကးပျဲကနး႔သတးမႈမ္ာ့
၁ USDP မြမဲဝယးသညးဟုစျတးစျဲခဵရ

ေတားကုိယးစာ့လြယးေလာငး့်ဖစးမႈမ္ာ့အာ့ မိဘေနာကးေၾကာငး့အ

၁ NLD ကိုယးစာ့လြယးေရျ့ခ္ယးမႈအေဝဖနးခဵရ

ခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ ပယးခ္ခဲံကာ ေနာကးထပး မီဒီယာ

၃ ေဒ၍စုပဲခူ့ႏြငးံမေကျ့ကိုသျာ့ေရာကး

ႏြငးံပါတီမ္ာ့အတျကး ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

၄ USDP မြဦ့ေရႊမနး့ကိုဥက၎ဌအ်ဖစးမြ်ဖဳတးခ္

 NLD မြ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့စာရငးအၾကမး့ကို ထုတး်ပနးလိုကးကာ

၅ USDP အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့

ပါတီဝငးေဟာငး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ခ္နးလြပးထာ့မႈအတျကး ေဝဖနး

်မနးမာႏိုးငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့

မႈမ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈ ေဒ၍စုက ေရၾကီ့ဒါဏးခဵရသညးံေဒသ

ှွ ေရၾကီ့မႈေၾကာငးံေသဆဵု့သူ ှဿှ ဦ့ရြိလာ

မ္ာ့တျငး စညး့ရဵု့ေရ့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံကာ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံ

ှှ UN ကေရႏြငးံအစာ့အစာအတျကးစိတးပူ

ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီဥက၎ဌအ်ဖစးမြာ ဖယးရြာ့ခဵရ်ပီ့ေနာကး ဦ့ေရႊမနး့အာ့

ှှ အနကးေရာငးဖဲၾကိဳ့လႈပးရြာ့မႈ

ႏိုငးငဵေရ့မဟာမိတးအ်ဖစး ကမး့လြမး့ခဲံသညး၈

ှဿ လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့

 ဦ့ေရႊမနး့သညး စစးတပးဦ့ေဆာငးေသာညတျငး့ခ္ငး့ ဖယးရြာ့မႈေၾကာငးံ
ဦ့ေဆာငးပါတီ်ဖစးေသာ USDP ၌ ဥက၎ဌအ်ဖစးမြ ်ဖဳတးခ္ခဵခဲံရသညး၈
စစးတပးအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံဝနးၾကီ့ရာထူ့ရရြိထာ့သူမ္ာ့မြ ပါတီထိပးသီ့
ေခါငး့ေဆာငးပိုငး့ေနရာကို ဝငးေရာကးအစာ့ထို့ခဲံၾကသညး၈
 ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ဆို့ဝါ့ေသာေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈသညး အနညး့ဆဵု့ လူ ှဿှ
ဦ့ေသဆဵု့ေစခဲံကာ ရခိုငး်ပညးနယးကိုအဆို့ဝါ့ဆဵု့ ထိခုိကးေစခဲံသညး၈
အစို့ရက ကယးဆယးေရ့လုပးေဆာငးမႈ မ္ာ့အာ့နညး့ခဲံသညးကို
ဝနးခဵခဲံကာ ေရျ့ေကာကးပျဲအာ့ အာနညး့ယုတးေလ္ာံေစရနးအတျကး
အစို့ရမြ ထိုေရၾကီ့မႈ အာ့ အသဵု့ခ္ႏုိငးပါသညးဟု ေဒ၍ေအာငးဆနး့စု
ၾကညးက သတိေပ့လိုကးသညး၈
မယာ့စနစးႏြငးံဘာသာကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ဆုိငးရာ

ဥပေဒၾကမး့

အတညး်ပဳေပ့ခဲံကာ

ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရ

ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔

တို႔ကို

အေရ့ေပ၍အေ်ခအေေၾက်ငာထာ့်ခငး့ကို သကးတမး့တို့

ခဲံသညး၈
 တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့မြ

ှ၀ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲသေဘာတူညီမႈမရ
ှ၀ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမြတိုကးပျဲမ္ာ့
လူ႔အချငးံအေရ့
ှ၁ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အစာငတးခဵဆႏၵ်ပ
ှ၂ UNSR ယျနးဟီလီ့၌တတိယေ်မာကးခရီ့
စဥး
ှ၂ UNSR ယျနးဟီလီ့၌ေၾက်ငာခ္ကး
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့
ှ၃ ၾသဂုတးလ၌လူကုနးကူ့မႈ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့
စီ့ပျာ့ေရ့

 အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားသညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ်ဖစးေနေသာ တလငးတ

ေဒသမြ

်ပီ့ဆဵု့

အာ့လဵု့ပါဝငးေသာ

ှ၄ အေ်ပာငး့အလဲအ်ပီ့တျငးက္ပးတနးဖို့က္
ှ၄ အနိမးံဆဵု့လုပးခသတးမြတးအ်ပီ့အလုပး
ထုတးမႈမ္ာ့
ှ၄ ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ၅ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
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 ်မနးမာႏိုငးငဵသ႔ ို တတိယအၾကိမးတရာ့ဝငးလာေရာကးမႈအတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

UN လူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနး

ယျနးဟီလီ့က တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇ သတငး့သမာ့မ္ာ့ အဖမး့ခဵရ်ခငး့ႏြငးံ ဘာသာေရ့အစျနး့ေရာကးမႈမ္ာ့၇ အမုနး့
စကာ့မ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့တို႔အေပ၍ သူမ၌စို့ရိမးမႈကိုေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 အငးဒိုနီ့ရြာ့ရဲမ္ာ့က ေနာကးထပးကျ္နး်ပဳခိုငး့ေစ်ခငး့ခဵခဲံရေသာ ်မနးမာငါ့ဖမး့သမာ့မ္ာ့အာ့ ကယးဆယးခဲံၾကကာ
မေလ့ရြာ့ရဲမ္ာ့က ေတာတျငး့လူကုနးကူ့စခနး့တခုအတျငး့မြ ေနာကးထပးအေလာငး့မ္ာ့ကို ရြာေဖျေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ ဒုတိယ
အၾကိမးေ်မာကး ေလြစီ့ဒုက၏သညး်ပႆနာမ်ဖစးပျာ့ေစရနးအတျကး ကာကျယးရနး လ္ငး်မနးေသာလုပးေဆာငးမႈတခုလိုအပး
ေနပါ်ပီဟု UNHCR မြသတိေပ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ပငးမသတငး့ - ဿွှ၂ ေရျ့ေကာကးပျဲႏြငးံပတးသကးေသာ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့
ၾသဂုတးလတေလ္ြာကးလဵု့တျငး အစို့ရ၌ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးသညး ်ပငး့ထနးစျာေရၾကီ့ခဲံမႈေၾကာငးံ မြတးပဵုတငးရနး
ေနာကးဆဵု့ရကးကို မြီရနးအတျကး ၾကိဳ့ပမး့ေနရေသာ ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အေပ၍ ဖိအာ့မ္ာ့
ေလ္ာံနညး့ေစရနးအတျကး အေထာကးအပဵံဆိုငးရာ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကို်ပဳလုပး်ခငး့၇ မဲဆႏၵနယးႏြငးံမဲဆႏၵရြငးအခ္ဳိ႕အာ့ ပယး
ဖ္ကး်ခငး့ စသညးတို႔ကိုလုပးေဆာငးခဲံသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳ ပးမြ အစို့ရ၌အတငး့အၾကပးဆျဲေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကး၊ သတိရြိေနဆဲ်ဖစး်ပီ့ မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့သတိရြိၾကရနး အၾကဵေပ့ေနစဥးတျငး ကာတာစငးတာ က EC အာ့ ပိုမို
ပျငးံလငး့်မငးသာစျာ ေရြ႕ဆကးလုပးေဆာငးပါရနး အၾကဵ်ပဳခဲံသညး၈
ေရလႊမး့မို့မႈက်ပငး့ထနးစျာပ္ကးဆီ့ဆဵု့ရႈဵ့ေစ- အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးကအခ္ဳိ႕ကိုေလ္ာံေပ့
ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ႏုိငးငဵအႏြဵ႔မြဆို့ဝါ့ေသာေရလႊမး့မို့မႈအာ့ တုနး႔်ပနးသညးံအေန်ဖငးံ အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမ
ရြငးက ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အတျကး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးစာရငး့တငး်ပရနး ေနာကးဆဵု့ရကးကို ၾသဂုတးလ ၅ ရကးမြ ှ၁
ရကးသို႔လညး့ေကာငး့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အ်ဖစးမြ်ပနးလညးရုတးသိမး့ရနးေနာကးဆဵု့ရကးကို ၾသဂုတးလ ှ၄
ရကးသို႔လညး့ေကာငး့ ရကးတို့ေပ့ခဲံသညး၈ ထိုသို႔ရကးတို့ေပ့်ခငး့သညး ေရၾကီ့မႈ၉ မေကျ့တိုငး့ႏြငးံစစးကိုငး့တိုငး့မြ ဖိုငး
မ္ာ့ပါသျာ့ခဲံသညးံ လယးသမာ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ပါတီကဲံသို႔ေသာ ပါတီအခ္ဳိ႕အတျကးအသဵု့ဝငးခဲံေသားလညး့ အမညးစာရငး့တငး
သျငး့်ပီ့်ဖစးသညးံ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုပါတီႏြငးံအ်ခာ့ပါတီအခ္ဳိ႕အတျကးမူ အလျနးေနာကးက္သျာ့ေစခဲံသညး၈ EC က
လညး့ ေရၾကီ့မႈေၾကာငးံ ID မ္ာ့ ေပ္ာကးဆဵု့ခဲံရသညးံ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ႏိုဝငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး ေကားမရြငးချဲရဵု့
မ္ာ့ထဵမြ အေထာကးအထာ့အသစးမ္ာ့ရရြိခဲံမညးဆိုပါက မဲထညးံႏိုငးပါသညးဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၄ - NLD လူငယးေခါငး့ေဆာငးကိုသနး႔ေဝေက္ားက စစးကိုငး့တိုငး့ကေလ့်မိဳ႕ေဒသမြ ်မိဳ႕နယး ၂ွ ေလာကးတျငး
NLD မြစစးေဆ့ေပ့ထာ့ေသာ မဲဆႏၵရြငးမြတးပဵုတငးစာရငး့ မ္ာ့ ေရၾကီ့မႈအတျငး့ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ခဲံရသညး ဟု ေ်ပာဆို
ေၾကာငး့သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှှ - ေရၾကီ့မႈေၾကာငးံ ရခုိငး်ပညးနယးအမ္ဳိ့သာ့အငးအာ့စုပါတီႏြငးံခ္ငး့ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ပါတီမ္ာ့မြ မဲဆႏၵနယး ှွ ခု
ဆဵု့ရႈဵု့ခဲံရကာ ကခ္ငး်ပညးနယးဒီမိုကေရစီပါတီမြ ၆ ခုဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး UN အထူ့သဵတမနး ယျနးဟီလီ့က EC ဥက၎ဌဦ့တငးေအ့ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံရာ
ဦ့တငးေအ့က လိုအပးလြ္ငး သီ့သနး႔မဲရဵုမ္ာ့တျငးသာ မဲေပ့်ခငး့ကိုေရႊ႕ဆိုငး့သျာ့မညး်ဖစးကာ မဲဆႏၵနယးအာ့လဵု့တျငး လုပး
ေဆာငးမညးမဟုတးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သူက အစိမး့ ေရာငးကဒးကိုငးေဆာငးသူမ္ာ့ (အဓီကရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့) အာ့
မဲေပ့ချငးံ်ပဳမညးမဟုတးေသားလညး့ IDP မ္ာ့မြာမူ သူတို႔၌ မူလမဲဆႏၵနယးမ္ာ့တျငး သို႔မဟုတး အနညး့ဆဵု့ရကးေပါငး့
ှ၅ွ ထကးေနထိုငး်ပီ့ပါက ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး မဲေပ့ ႏုိငးမညး်ဖစးသညးဟုလညး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဦ့တငးေအ့ က
စစးတပးအရာရြိမ္ာ့မြ

်ပငးပေလံလာေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့ကို

ဝငးချငးံ်ပဳရနး်ငငး့ဆိုခဲံမညးဆိုပါက

မဲရဵုမ္ာ့ကို

စစးတပးဝငး့

အ်ပငးဖကးသို႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕လုပးေဆာငးရနး သူ႔အေန်ဖငးံ ပနးၾကာ့ေပ့ပါမညးဟုလညး့ ယနးဟီလီ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈

2

မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈစညး့မ္ဥး့မ္ာ့
 ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့တဦ့ခ္ငး့စီတို႔အာ့ မဲဆျယးစညး့ ရဵု့ရနးအတျကး
ေရျ့ေကာကးပျဲမတိုငးခငးရကး ၃ွ (စကးတငးဘာလ ၅ ရကးမြ ႏိုးဝငးဘာ
လ ၃ ရကး ည ှဿ နာရီအထိ) ကိုချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့
အေထျေထျပါတီေထာကးခဵမႈရရြိရနးအတျကး အၾကိဳစညး့ရဵု့ေရ့လုပး

ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး EC က ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့အာ့
ေရျ့ေကာကးပျဲမဲဆျယးမႈဆိုငးရာစညး့ မ္ဥး့မ္ာ့
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့

အကျကးတျငးၾကညံးံပါ၈]

ေဆာငးမႈကိုမူ တာ့်မစးထာ့်ခငး့မရြိေပ၈

[မဲဆျယးမႈ

 သကးဆိုငးရာ်မိဳ႕နယးစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီမ္ာ့့၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး

ကိုေပ့ပို႔ခဲံသညး၈

ရရြိ်ပီ့ပါက ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ လူအမ္ာ့ႏြငးံဆိုငး

တခ္ိနးတညး့တျငးပငး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့သညး ေနာကးဆဵု့

ေသာေနရာမ္ာ့တျငး မဲဆျယးစညး့ရဵု့်ခငး့ဆိုငးရာပစၥညး့မ္ာ့ကို စိုကးထူ
ႏုိငးပါသညး၈ ပါတီမ္ာ့သညး ႏိုဝငးဘာလ

ရကး ၾသဂုတး ှ၁ ရကးေက္ားသျာ့သညးအထိ ကိုယးစာ့
လြယးေလာငး့အမညးစာရငး့အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့အာ့ EC သို႔

ကို ဖယးရြာ့ပစးရမညး၈

ဆကးလကးေလြ္ာကးထာ့ေနခဲံၾကကာ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး

 ပါတီမ္ာ့သညး မညးသညးံမဲဆျယးစညး့ရဵု့ေဟာေ်ပာပျဲမ္ာ့အတျကးမဆုိ

ေန႔တျငး EC က သကးဆိုငးရာ ေကားမရြငးအဖျဲ႔ချဲရဵု့မ္ာ့တျငး
ပနးၾကာ့မႈမ္ာ့တငးသျငး့မႈကို

၃ ရကးေန႔ည ှဿ နာရီ

ေနာကးဆဵု့ထာ့်ပီ့ ပိုစတာမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့မဲဆျယးေရ့ဆိုငးရာပစၥညး့မ္ာ့

တညးေနရာ၇ တကးေရာကးမညးံလူဦ့ေရတို႔ကို အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲ
ေကားမရြငး EC ထဵသုိ႔ ၾကိဳတငး်ပီ့တငး်ပရမညး်ဖစးသညး၈

အလ္ငးအ်မနးအဆဵု့သတးပါ

 လူထုအာ့ သို႔မဟုတး သတငး့မီဒီယာမ္ာ့အာ့ စကာ့ေ်ပာဆိုရနးအ

ရနး ပါတီမ္ာ့အာ့ တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး

တျကး ပါတီအဖျဲ႔ဝငး မ္ာ့သညးလညး့ EC အဖျဲ႔ချဲမ္ာ့ထဵမြအတညး်ပဳေပ့

ေန႔တျငး EC က မူလမဲဆႏၵနယး်ပငးပတျငး အနညး့ဆဵု့ရကး

မႈကို ၾကိဳတငးရယူရမညး သုိ႔မဟုတး

ှ၅ွ ေနထိုငး်ပီ့်ဖစးေသာ ေရႊ႕လ္ာ့ေနရသညးံ မဲဆႏၵရြငး

ၾကိဳတငးမြတးပဵုတငးရမညး၈ ပါတီ

မ္ာ့သညး တယးလီဗျီ့ရြငး့ သို႔မဟုတး ေရဒီယိုမြ ထုတးလႊငးံရနးအတျကး
ှ၂ မိနစး စကာ့ေ်ပာရနး သို႔မဟုတး ႏုိငးငဵပိုငးမီဒီယာတျငး မူဝါဒေၾက

မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေအာကးတိုဘာလ ှွ ရကးေန႔ေနာကးဆဵု့

်ငာခ္ကးထုတး်ပနးရနး ချငးံ်ပဳေပ့ ထာ့ေသားလညး့ ေ်ပာဆိုေဖား်ပမညးံ

ထာ့်ပီ့ မိမိတို႔ႏြငးံအနီ့ဆဵု့ ေဒသေကားမရြငးအဖျဲ႔ချဲမ္ာ့တျငး

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အစို့ရ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန

မြတးပဵုတငးႏိုငးပါသညးဟု အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

မြ အတညး်ပဳခ္ကးရယူရမညး်ဖစးကာ တပးမေတား သို႔မဟုတး ဖျဲ႔စညး့ပဵု
အေ်ခခဵဥပေဒတို႔အာ့ ေဝဖနးမႈ်ပဳထာ့သညးံ မညးသညးံေဖား်ပခ္ကးကို
မဆို ပယးဖ္ကးပစးမညး်ဖစးသညး၈

ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ႏိုးဝငးဘာလ၉ က္ငး့ပမညးံ

 တရာ့ဝငးကိုယးစာ့လြယးေလာငး့၌ ကိုယးစာ့မဲဆျယးစညး့ရဵု့ေပ့လို

ေရျ့ေကာကးပျဲကို အ်ပညးံအဝေလံလာေစာငးံၾကညံးေရ့အဖျဲ႔

သညးံ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မဟုတးသူမ္ာ့ႏြငးံ ပါတီေခါငး့ေဆာငး

တခု ေစလႊတးႏိုငးရနးအတျကး EU ႏြငးံ အစို့ရတို႔နာ့လညးမႈ

မ္ာ့သညး ပထမဦ့စျာမြတးပဵုတငးရမညး်ဖစးကာ ေဒသ

စာခႊ္နးလႊာလကးမြတးေရ့ထို့ခံဲ ကာ ထိုအဖျဲ႔တျငး ကာလတို၇

EC အဖျဲ႔ချဲ၌

ချငးံ်ပဳခ္ကးကိုယူရမညး်ဖစးပါသညး၈

ကာလရြညး ေလံလာေစာငးံၾကညံးမညးံသူ ှွွ ေက္ားခနး႔ပါ
ဝငးၾကပါသညး၈ တ်ပိဳငးတညး့ဆိုသလိုပငး EC က လာမညးံ အေထျ ေထျေရျ့ေကာကးပျဲအတျကး ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့
မ္ာ့စီစစး်ခငး့ကို ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကးမြ ၀ှ ရကးသို႔ ေရႊ႕ေပ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အေပ၍ဖိစီ့
မႈေလ္ာံနညး့ေစရနးအတျကး ႏုိငးငဵအႏဵြမဲဆႏၵရြငးမြတးပဵုတငးစာရငး့မ္ာ့ ထုတး်ပနး်ခငး့ကို ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးမြ စကးတငး
ဘာလအထိ ေရႊ႕ဆိုငး့လုိကးေၾကာငး့ EC မြေၾက်ငာခဲံကာ ထိုထုတး်ပနးမႈသညး မဲစာရငး့မ္ာ့၌တိက္မႈကိုစစးေဆ့ရနး
အတျကး ှ၁ ရကးအခ္ိနးရမညး်ဖစးပါသညး၈
ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက

မဲဆႏၵနယးမ္ာ့ကုိဖ္ကးသိမး့၇

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ကိုပယးခ္်ပီ့သတငး့မီဒီ

ယာမ္ာ့သတငး့ယူ်ခငး့ကိုကနး႔သတး
ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးမြ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား ထိနး့ခ္ဳပးသညးံ်မိဳ႕နယးတခုႏြငးံ
ညီညႊတးေသာ ဝ ်ပညးနယးတပးမေတားမြ ထိနး့ခ္ဳပးသညးံ ်မိဳ႕နယး ၁ ခုတို႔တျငး ေရျ့ေကာကးပျဲမဲရဵုမ္ာ့်ပဳလုပးမညးမဟုတးဟု
သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ညီညႊတးေသာ ဝ ်ပညးနယးတပးမေတာUWSA ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဦ့ေအာငး်မငးံက ။တို႔အုပး
ခ္ဳပးမႈေဒသအတျငး့သို႔ ေရျ့ေကာကးပျဲ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ထုတးေပ့ရနးအတျကး လဝက အရာရြိမ္ာ့လာေရာကးၾက
မညးမဟုတးသညးံအတျကး ထိုေဒသတျငး့မြလူဦ့ေရာ ၃ွွွွွ ခနး႔တို႔သညး မဲေပ့ႏိုငးလိမးံမညးမဟုတးၾကပါဟု ခနး႔မြနး့
ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ ေရၾကီ့မႈဒါဏးေၾကာငးံပ္ကးဆီ့ဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရသညးံအတျကး လူဦ့ေရ ဿ၄ွွွွ ခနး႔တို႔သညး ႏိုဝငးဘာလတျငး
မဲေပ့ႏိုငးၾကလိမးံမညးမဟုတးပါဟု

ခ္ငး့်ပညးနယးမြေဒသေရျ့ေကာကးပျဲအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က

ၾသဂုတးလ ၆ ရကးေန႔တျငး ခနး႔မြနး့ေ်ပာဆိုခဲံၾကသညး၈
အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငး EC က ကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ အေၾကာငး့အခ္ကးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ ပယးခ္ခဲံပါသညး၈
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 ၾသဂုတး ဿဿ - ှ၆၂ဿ ခုႏြစးတျငး မိဘႏြစးပါ့လဵု့ အမ္ဳိ့သာ့မြတးပုဵတငးရရြိခဲံပါသညးဟု ်ငငး့ဆိုခဲံေသားလညး့ လကးရြိ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး်ဖစးေန်ပီ့ မိမိကိုယးကုိမိမိရိုဟငးဂ္ာ်ဖစးသညးဟု သတးမြတးထာ့သူ ဦ့ေရႊေမာငးအာ့ ေမျ့ဖျာ့
စဥးက သူ၌မိဘမ္ာ့မြာ်မနးမာႏုိငးငဵသာ့မ်ဖစးၾ ကေသ့ပါဟုဆို်ပီ့ သူ၌ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့်ဖစးချငးံကို ပယးဖ္ကးလိုကး
ပါသညးဟု EC ကေၾက်ငာခဲံသညး၈ မဘသ အဖျဲ႔မြအစျနး့ေရာကးဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့ဝီရသူက အမ္ဳိ့သာ့တိုငး့
ရငး့သာ့မ္ာ့သာ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး်ဖစးချငးံရြိသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ကာ ဿွှွ က ဦ့ေရႊေမာငးအာ့ USDP မြ
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အ်ဖစး အမညးစာရငး့တငးသျငး့ခဲံ်ခငး့ကို ေဒါသ်ဖငးံေဝဖနးခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၁ - မႏၱေလ့ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးကလညး့ NLD အမတးေလာငး့ဦ့ဝငး့်မငးံအာ့ ထိုသို႔အလာ့တူအ
ေၾကာငး့အရာ်ဖငးံပငး ပယးခ္ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ NLD ကတိုငး့ေဒသၾကီ့ေကားမရြငးသို႔
အယူခဵတငးသျာ့မညးဟု ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ဦ့ဝငး့်မငးံ၌ေရြ႕ေနက EC ၌စညး့မ္ဥး့မ္ာ့သညး ဖဲျ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒမြ ႏိုငး
ငဵသာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ခ္ဳိ့ေဖာကးေနေသာေၾကာငးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဆုိငးရာခဵုရဵု့မြ ထိုကိစၥကိုဆဵု့်ဖတးသငးံပါ
သညးဟု ေ်ပာဆိုခဲံေသားလညး့ ဦ့ဝငး့်မငးံ၌အယူခဵသညး ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရႈဵ့နိမးံခဲံရပါသညး၈
 ၌ၾသဂုတး ဿ၁ - ရြမး့်ပညးနယးမြ NLD ကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့ ဦ့ရငးမ္ဳိ့သညး ။ေမျ့ဖျာ့စဥးက ဖခငး်ဖစးသူမြာ
်မနးမာႏုိငးသာ့ မဟုတးသညးံအတျကး

ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အရညးအခ္ငး့မ်ပညးံမြီပါဟု

EC က ထုတး်ပနးေၾက

်ငာခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အမညးစာရငး့တငးသျငး့ခဲံသညးံ ဦ့်ဖိဳ့ေဝေအာငးသညး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့်ဖစးရနး အသကးကနး႔သတးခ္ကး ၀ွ ႏြစးမ်ပညံးေသ့သညးံအတျကး EC မြပယးခ္ခဲံပါသညးဟု
ကရငးနီ်ပညးနယး NLD ဥက၎ဌက အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး USDP ပါတီက ။တို႔၌မညးသညးံကိုယး
စာ့လြယးေလာငး့ကမြ အရညးအခ္ငး့မ်ပညံးမြီဆိုသညးမ္ဳိ့မရြိခဲံပါဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး စာနယးဇငး့ေကာငးစီယာယီသို႔ EC မြစာတေစာငးပို႔ခဲံကာ မဲရဵုတခုစီတျငး မီဒီယာသတငး့ဌာန
တမ္ဳိ့စီအတျကး စာနယးဇငး့အဖျဲ႔ဝငး ၀ ဦ့သာချငးံ်ပဳမညးဆိုေသာ ဦ့ေရသတးမြတးထာ့ခ္ကးအပါအဝငး ေရျ့ေကာကးပျဲအာ့
ေရျ့ေကာကးပျဲစနစး
ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့အာ့ မဲအမ္ာ့ဆဵု့ရသူအႏိုငးရသညးံစနစး (FPTP) စနစးအတိုငး့ က္ငး့ပမညး်ဖစးကာ ထိုစနစးတျငး မဲဆႏၵနယးတခုစီမြမဲအမ္ာ့ဆဵု့ရရြိ
ေသာ ကို ယးစာ့လြယးေလာငး့ကို အႏိုငးရသူအ်ဖစးေၾက်ငာေပ့ပါသညး၈ ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႔်ပဳလုပးမညးံ ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့အတျကး အစုိ့ရ ေရျ့
ေကာကးပျဲေကားမရြငးက လႊတးေတား ကိုယးစာ့်ပဳအဆငးံေလ့ဆငးံအတျကး အမတးေနရာ ှှ၄ှ ေနရာ သတးမြတးေပ့ထာ့ပါသညး၈
အဆငးံတခုစီအတျကး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့ေရျ့ခ္ယး် ပီ့သညးံအခါတျငး သမၼတႏြငးံဒုသမၼတႏြစးဦ့အာ့ သမၼတေရျ့ခ္ယးေရ့အဖျဲ႔မြ ေရျ့ခ္ယးၾကပါ
သညး၈ သမၼတေရျ့ခ္ယးေရ့အဖျဲ႔တျငး လႊတးေတားမြအဖျဲ႔ ၀ ဖျဲ႔ပါဝငးကာ ။တို႔မြာ ်ပညးသူ႔လႊတးေတား၇ အမ္ဳိသာ့လႊတးေတားႏြငးံ လႊျတးေတား ဿ ရပးမြခနး႔
အပးထာ့ေသာ စစးတပးကိုယးစာ့လြယး ှ၃၃ ဦ့တို႔်ဖစးပါသညး၈ အဖျဲ႔တခုစီမြ ဒုသမၼတတဦ့စီေရျ့ခ္ယးၾကရကာ ထိုဒုသမၼတသဵု့ဦ့အနကးမြ သမၼတကို
လႊတးေတားမြပူ့ေပါငး့ေရျ့ခ္ယးၾကသညး၈ က္နးႏြစးဦ့မြာ ဒုသမၼတမ္ာ့်ဖစးလာပါသညး၈

သတငး့ယူမႈအေပ၍ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
အထူ့သတငး့တပးဖျဲ႔ရဲမ္ာ့ကကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့၌အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုရြာေဖျေ
ကာကးယူ၇

USDP

မြမဲရရြိရနး

ေငျေပ့ဟုသတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍
နာဂစးမုနးတိုငး့အလျနးတျငး်ပဳလုပးေသာ ဿွွ၅ ခု်ပညးသူ႔ဆႏၵခဵယူပျဲအာ့ ်ပနးလညးရညးညႊနး့ကာ အစို့ရမြေရျ့ေကာကးပျဲ
ကို ယုတးေလ္ာံေစရနးအတျကး ေရၾကီ့မႈကိုအသဵု့ခ္ႏိုငးသညးဟု ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက
ဗျီဒီယိုမိနး႔ချနး့တခုမြတဆငးံ မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ သတိေပ့ခဲံသညး၈ မႏၱေလ့တိုငး့ရဲတပးဖျဲ႔မြ တိုငး့ေဒသၾကီ့အႏြဵ႔ရြိ မဲရဵု ၂၁ွ၆
ခုတို႔အာ့ လဵု်ခဵဳေရ့ေပ့ရနးအတျကး အထူ့ရဲ ၂၁ွွ ေက္ားကို စုေဆာငး့သငးတနး့ေပ့ရနး အစီအစဥးကိုေရ့ဆျဲေန်ပီ်ဖစး
သညးဟု သတငး့မီဒီယာမ္ာ့က ေနာကးတေန႔တျငး သတငး့ပို႔ခဲံၾကသညး၈
EC သညး ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့၌

ေနာကးေၾကာငး့ရာဇဝငးကိုစဵုစမး့စစးေဆ့ရနးအတျကး

တာဝနးရြိေသားလညး့

ရဲအထူ့သတငး့တပးဖျဲ႔မြ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငံး။၌တျဲဘကးမ္ာ့အပါအဝငး ပါတီမ္ာ့မြႏြငးံ အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲ
ေကားမရြငး EC ကိုယးတိုငးထဵမြ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့၌ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရြာေဖျေကာကးယူခဲံသညးဟု
ေဖား်ပထာ့ေသာ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ ၾသဂုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး ေပ၍ထျကးလာခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး အထူ့

4

သတငး့တပးဖျဲ႔၌ ကိုယးေရ့ရာဇဝငးအခ္ကးအလကး သို႔မဟုတး ဓါတးပဵုမ္ာ့ေပ့ရနး ေတာငး့ဆို်ခငး့ကို ကိုယးစာ့လြယး
ေလာငး့မ္ာ့မြ ေပ့အပး်ခငး့မ်ပဳၾကပါရနး NLD ေခါငး့ေဆာငးဦ့ဝငး့ထိနးမြ သတိေပ့ခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ကာတာစငးတာက အစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး်ပနးကာ EC အာ့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိစျာလုပး
ေဆာငးရနးႏြငးံ

မဲဆႏၵရြငးစာရငး့အမြာ့မ္ာ့်ဖစးရ်ခငး့၌အေ်ခခဵအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့ႏြငးံတို့တကးလာမႈမ္ာ့၇

ေရႊ႕ေ်ပာငး့

လုပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ IDP မ္ာ့အတျကးမဲေပ့ရနးလုပးငနး့ စဥးမ္ာ့၇ အယူခဵဝငးရနးလုပးေဆာငးရမႈမ္ာ့၇ အကူအညီေပ့မညးံလဵု်ခဵဳ
ေရ့မ္ာ့၌ အခနး့က႑စသညးတို႔ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ်ပညးသူလူထုအာ့အသိေပ့ပါရနး တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး၈ ထိုအစီရငး
ခဵစာတျငး စစးတပးမဲမ္ာ့၇ ၾကိဳတငးမဲမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေစာငးံၾကညံးေလံလာႏိုငး မႈ၇ အရပးဘကးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ လျတး
လပးစျာညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးႏိုငးမႈ၇ ေရျ့ေကာကးပျဲလုပးငနး့စဥးတခုလဵု့အာ့ မီဒီယာမ္ာ့မြက္ယး်ပနး႔စျာ ထိစပးသတငး့ရယူႏုိငး
်ခငး့ရြိမႈ စသညးတို႔ကိုအာမခဵေပ့ရနးအတျကးလညး့ ေတာငး့ဆိုထာ့ပါသညး၈
ထိုေန႔တျငးပငး ဒီမိုကေရစီအတျကးဇိုမီ့ကျနးဂရကးက လကးရြိအႏိုငးရပါတီ်ဖစးေသာ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့
ပါတီ USDP သညး ။တို႔၌ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ ေထာကးခဵရနးအတျကး ေက့္ရျာတိုငး့တျငးအခေၾက့ေငျေပ့
ထာ့ေသာဝနးထမး့မ္ာ့ ရြိ်ပီ့်ဖစးသညးံအတျကး ခ္ငး့်ပညးနယးအတျငး့ရြိမဲရဵုမ္ာ့တျငး အႏုိငးရသျာ့ႏုိငးသညးဟု ေ်ပာဆိုလိုကး
သညး၈ ၾသဂုတးလ ှှ ရကးေန႔တျငး ေဒ၍စုကလညး့ USDP အတျကးမဲေပ့ရမညးဟုအေ်ပာခဵရသညးဟု သတငး့ထျကးေန
သညးံ အနညး့ဆဵု့်မိဳ႕နယးတခုမြ ႏိုငးငဵဝနးထမး့မ္ာ့၌အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို အလာ့တူပငးရႈဵ႕ခ္လိုကးပါသညး၈
ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး မေကျ့တိုငး့ေဆာ်မိဳ႕နယးမြ USDP အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့လြေဆျ၌ အခ္ိနး
ေစာ၊တငးထာ့ေသာ မဲဆျယးစညး့ရဵု့ေရ့ပိုစတာကို NLD မြေတျ႔ရြိခဲံသညးဟု သတငး့ရရြိခဲံ်ပီ့ အကယး၊်ပနးမ်ဖဳတးခ္ခဲံပါ
က တရာ့ဝငးတိုငးၾကာ့မႈ်ပဳလုပးသျာ့ရနး စီစဥးခဲံပါသညး၈
ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့စာရငး့မ္ာ့ထုတး်ပနးအ်ပီ့NLD သညးပယးခ္မႈမ္ာ့၇ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့၇ႏႈတးထျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံၾကဵဳေတျ႔ရ
ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD က ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့စာရငး့အၾကမး့ကို ထုတး်ပနးခဲံ
ကာ ဦ့ကိုကိုၾကီ့အပါအဝငး ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပျငးံလငး့လူ႔အဖျဲ႔အစညး့မြ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ဿွ ဦ့ႏြငးံရနးကုနး
တိုငး့ဗဟနး့်မိဳ႕နယးမြ ေဒ၍ညဳိညိဳသငး့ကဲံသို႔ေသာ ထငးရြာ့သညးံဥပေဒ်ပဳကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့အာ့ ဖယးခ္နးခဲံ်ခငး့အတျကး အ
မ္ကးေဒါသမ္ာ့်ဖစးေစခဲံသညး၈ NLD ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး CEC ဦ့ထျနး့ထျနး့ဟိနးက ကိုယးစာ့လြယး
ေလာငး့်ဖစးရနးအတျကး အဓိကအခ္ကးမြာ ပါတီအာ့သစၥာေစာငးံသိမႈ်ဖစးပါသညးဟုဆိုထာ့စဥးတျငး NLD အတျငး့အေရ့မႈ့
အ်ဖစးအခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာထမး့ေဆာငးခဲံကာ ပါတီဝငးသကးတမး့ ဿွ ရြိသညးံ ဦ့စို့ထျနး့ကဲံသုိ႔ေသာ ပါတီလူေဟာငး့ၾကီ့မ္ာ့
မြာ ဘယးအတျကးေၾကာငးံ ပါတီဝငးသစးမ္ာ့၇ေဒသခဵမဟုတးသူမ္ာ့အတျကး ဖယးထုတးခဵခဲံၾကရသနညး့ဆိုသညးကို လူထုမြ
ေမ့ချနး့ထုတးခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ၀ - ရနးကုနးတိုငး့ရနးကငး့်မိဳ႕နယးမြ သကးတမး့ၾကာ်ပီ်ဖစးသညးံပါတီဝငးဦ့မ္ဳိ့ခငးႏြငးံလုပးေဖားကိုငးဘကး ဿွ ဦ့
တို႔သညး ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ကို ဆႏၵ်ပရနးအတျကး NLD မြ ႏႈတးထျကးခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ၀ - မြာ့ယျငး့ေသာေရျ့ခ္ယးမႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့်ဖစးသညးဟု စျတးစျဲလုိကး်ခငး့ ကို NLD ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ
ဦ့ဥာဏးဝငး့က ပယးခ္ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၁ - ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ေဒ၍ညိဳညိဳသငး့က သူမအာ့ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့
အ်ဖစးမြပယးခ္ခဲံ်ခငး့အာ့ မညးသညးံအတျကး်ဖစးသညးကို ရြငး့လငး့ေပ့ပါရနး NLD အာ့ပနးၾကာ့ခဲံရာမြ သူမအာ့ပါတီ
ဝငးအ်ဖစးပငးေပ့မထာ့သညးကို ေတျ႔ရြိခဲံရေၾကာငး့ သတငး့မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဗဟနး့်မိဳ႕နယး်ပညးသူ ႔
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး ဝငးေရာကးအေရျ့ခဵရနး NLD မြ ပနးၾကာ့ခ္ကးကိုလကးခဵရရြိခဲံ်ပီ့ေနာကး တသီ့ပုဂၐလ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေဒ၍ညိဳညိဳသငး့သညး

မတးလကကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အ်ဖစး

စတငးေလြ္ာကးထာ့ခဲံ်ခငး့

်ဖစးပါသညး၈
 ၾသဂုတး ၁ - ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အမညးစာရငး့တငးသျငး့မႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အ်ငငး့ပျာ့မႈ
မ္ာ့ကို အဆို့ထဲမြအေကာငး့ဟု ခ္ီ့က္ဴ့လုိကး်ပီ့ ထိုအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့သညး မညးသူကႏုိငးငဵအတျကးအလုပးလုပးလိုသူ
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်ဖစး်ပီ့ မညးသူကကိုယးက္ဳိ့ အတျကးလုပးေဆာငးလိုသူ်ဖစးသညးကို ေဖား်ပခဲံပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၄ - အ်ခာ့မဲဆႏၵနယးမ္ာ့တျငး NLD အာ့ ေထာကးခဵသျာ့ရငး့ လကးရြိအမတးေနရာကို တသီ့ပုဂၐလအေန်ဖငးံ
ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးသျာ့မညးဟု ေဒ၍ညိဳညိဳသငး့က ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး ၄ - မေကျ့တိုငး့ပခုက၎ဴ်မိဳ႕နယး တျငး ေဒသခဵ NLD မ္ာ့ႏြငးံ လူထု ၀ွွ ေက္ားတို႔က CEC ၌ ေဒသတျငး့မြ
သဵသယ်ဖစးဖျယးကုိယးစာ့လြယးေလာငး့ေလ့ဦ့အာ့ အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ကိုကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပခဲံၾကကာ ။တို႔
ႏြငးံအတူ ရဵု့ခဲျပါတီဝငးေဟာငး့ၾကီ့မ္ာ့ေရာ ှ၆၆ွ ေရျ့ခ္ယးခဵအမတးမ္ာ့ပါ ပါဝငးခဲံၾက်ပီ့ သူတို႔အေန်ဖငးံလကးရြိ ရာထူ့
မ္ာ့မြႏႈတးထျကးကာ သူတို႔၌မဲမ္ာ့ကိုရုတးသိမး့သျာ့မညးဟု ်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ၄ - CEC အဖျဲ႔ဝငး ဦ့ဝငး့်မငးံက ဆႏၵ်ပပျဲတျငးႏႈတးထျကးသျာ့သူ ဿွ ၌ေနရာတျငး အစာ့ထို့ရနး ကုိယးစာ့လြယး
ေလာငး့အသစး ှွ ဦ့ကို ပါတီမြေရျ့ခ္ယးထာ့သညးဟုေ်ပာေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ေနာကးထပး NLD အဖျဲ႔
ဝငး ှဿ ဦ့မြာလညး့ ယခငးက ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဆိုငးရာဥပေဒ ကိုခ္ဳိ့ေဖာကးခဲံ်ခငး့ သို႔မ
ဟုတး ်မနးမာ်ပညးအ်ပငးဘကးတျငး ဆယးႏြစးေနထိုငးခဲံ်ခငး့ စသညးံကိစၥရပးမ္ာ့ေၾကာငးံ အာဏာပိုငးတုိ႔ကဖိအာ့ေပ့သ
်ဖငးံ ႏႈတးထျကးသျာ့ခဲံ ၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ၄ - ပဲခူ့တိုငး့ပဲခူ့်မိဳ႕ႏြငံးေတာငးငူ်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ေဒ၍စုကမဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ ကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့တဦ့်ခငး့
အေပ၍အေလ့မထာ့ပဲ NLD မဲလကးမြတးကိုသာ ရို့ရို့ေလ့မဲေပ့ၾကပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၅ - ပဲခူ့တိုငး့၇ေတာငးငူ်မိဳ႕နယးတျငး ေဒ၍စုက ှ၁ ်မိဳ႕နယးမြ ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ အမညးစာရငး့တငး
သျငး့မႈဆိုငးရာ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကို အပစးမ်မငးၾကပါရနး တုိကးတျနး့လုိကးသညး၈
 ၾသဂုတး ၆ - ေဒ၍စုႏြငးံမေကျ့တိုငး့ NLD ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌ တဵခါ့ပိတးအစညး့အေဝ့အ်ပီ့တျငး မေကျ့တိုငး့မငး့ဘူ့်မိဳ႕
နယးမြ NLD တိုငး့ေဒသၾကီ့မြ ဒုတိယအတျငး့ေရ့မႈ့သညး ပါတီမြႏႈတးထျကးသျာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှွ - ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပျငးံလငး့လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ေခါငး့ေဆာငး ဦ့ကိုကိုၾကီ့က ႏိုဝငးဘာလေရျ့
ေကာကးပျဲတျငး ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညးမဟုတးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှွ - တာေမျမဲဆႏၵနယးအတျကး NLD ၌ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အမညးစာရငး့တငးသျငး့်ခငး့ကို ဆနး႔က္ငး
ဆႏၵ်ပရနးအတျကး ရနးကုနးုတိုငး့လြညး့ကူ့်မိဳ႕နယး ပတးဝနး့က္ငးေက့္ရျာ ၂ွ တို႔မြ ်ပညးသူ ှွွ ခနး႔တို႔သညး NLD အ
ဖျဲ႔ဝငး တဒါဇငးေက္ားခနး႔တို႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ခဲံၾကသညး၈ ထုိေန႔တျငးပငး တဝကးေက္ားခနး႔တို႔က ဆႏၵမ်ပခဲံပါဟုကနး႔ကျကးေ်ပာ
ၾကာ့ေနသညးံၾကာ့မြပငး မေကျ့တိုငး့ပခုက၎ဴ်မိဳ႕နယးမြေဒသခဵ NLD ေကားမတီဥက၎ဌ၇ ဒုတိယဥက၎ဌႏြငးံအ်ခာ့ ၅ ဦ့တို႔
အာ့ NLD ကအဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစးမြ ထုတးပယးပစးခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှွ - မေကျ့တိုငး့၇ပျငးံ်ဖဴ်မိဳ႕နယးတျငး ေဒ၍စုက ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ ခရိုငးအခ္ဳိ႕တျငး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာကိုယးစာ့
လြယးေလာငး့ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ရြိခဲံေသားလညး့ NLD မြတိုငး့်ပညးအတျကး အလဵု့စဵု်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကိုလုပးေဆာငးသျာ့
ပါမညးဟု ကတိေပ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှဿ - ရနးကုနးမြအမညးမေဖားလိုသူ NLD CEC အဖျဲ႔ဝငးတဦ့က ပါတီတျငး့၉ဒီမိုကေရစီမရြိ်ခငး့ကို ေဝဖနးေ်ပာ
ဆိုလိုကးကာ ပါတီ၌ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီကိုပငး ်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့ရနးလိုအပးေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကး
ေၾကာငး့သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၄ - ေဒ၍စုက NLD ၌ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့ေရျ့ခ္ယးမႈကို ကာကျယးေ်ပာဆိုခဲံကာ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့/ပျငးံမ္ာ့
အ်ပငး NLD အဖျဲ႔ဝငးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကိုလညး့ မေရျ့ခ္ယးခဲံေၾကာငး့ရြငး့်ပခဲံ်ပီ့ သို႔ေသားလညး့ ေရျ့ခ္ယးခဵခဲံရသူမ္ာ့
အာ့ စမး့စစးအကဲ်ဖတး်ခငး့ကို ။တို႔ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အ်ဖစးေရျ့ခ္ယးခဵရ်ပီ့ တာဝနးယူသညးံအခ္ိနးအထိ ေရႊ႕ဆိုငး့
သျာ့မညးဟုေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၄ - ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီမြကိုယးစာ့လြယးေ လာငး့လညး့်ဖစး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကုိယးစာ့်ပဳေကားမတီအဖျဲ႔
ဝငးလညး့်ဖစးသူ ဦ့ေအ့သာေအာငးက CRPP အဖဲျ႔ဝငးမ္ာ့်ပိဳငးသညးံေနရာမ္ာ့တျငး ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညးမဟုတးဟု
ဇူလိုငးလအတျငး့ကေပ့ထာ့ခဲံေသာ

ကတိကိုခ္ဳိ့ေဖာကးသညးံအတျကး

NLD

အာ့စျတးစျဲေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး ဟု

သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၄ - NLD မြ ပါတီဝငးေဟာငး့မ္ာ့်ဖစးေသာေစာဖို့ဝါ့ႏြငးံေစာကလူေထာတို႔သညး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီအေန
်ဖငးံ မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးရနးအတျကး NLD မြႏႈတးထျကးသျာ့ခဲံေၾကာငး့ ကရငး်ပညးနယး NLD အုပးခ္ဳပးေရ့
ေကားမတီက အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့သညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၁ - NLD ႏြငးံ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့/ပျငးံတို႔မြ ပူ့တျဲေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ ။တို႔အေန်ဖငးံဘယးတုနး့
ကမြမကျဲခဲံေၾကာငး့ႏြငးံ်မိဳ႕နယးေပါငး့ ၆ွ ေက္ားမြ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့/ပျငးံအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က NLD ၌မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈမ္ာ့ကို
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ကူညီေပ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈
ေဒ၍စုကေရလႊမးမို့ခဵရေသာေဒသမ္ာ့တျငးမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈ်ပဳလုပးခဲံကာေခါငး့ေဆာငးပိုငး့မြဖယးရြာ့ခဵရသညးံဦ့ေရႊမနး့ႏြငးံအ
တူရပးတညး
ၾသဂုတးလတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ပဲခူ့၇မေကျ့၇ရနးကုနးတိုငး့မ္ာ့၉ မဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈ်ပဳလုပးရငး့ ေရလႊမး့မို့မႈ
ဒါဏးခဵခဲံရေသာ ေဒသမ္ာ့ကို ကူညီကယးဆယးေ ရ့ပစၥညး့မ္ာ့လြဴဒါနး့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၀ - ပဲခူ့တိုငး့တတိုးငး့လဵု့တျငး ေဒ၍စုသညးမဲဆႏၵရြငးအသိပညာမ္ာ့ကိုလညး့ေပ့ခဲံကာ ကူညီကယးဆယးေရ့
ပစၥညး့မ္ာ့ကိုလညး့ ေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၄ - ပဲခူ့တိုငး့၇ပဲခူ့်မိဳ႕နယး၇်ပငးပဵုၾကီ့ေက့္ရျာ၉ ေဟာေ်ပာရာတျငး ေဒ၍စုကလူထုအာ့ကူညီႏို ငးရနးအတျကး သူမ
အာ့မဲေပ့ရနးလိုပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှွ - ေဒ၍စုသညးမေကျ့တိုငး့မြ ေဝ့ခဵေခါငးဖ္ာ့ေဒသတျငးတညးရြိေသာ ေစတုထၱရာ်မိဳ႕သို႔ ဆနးမ္ာ့၇ကူညီကယး
ဆယးေရ့ပစၥညး့မ္ာ့ လြဴဒါနး့ခဲံကာ ်မနးမာလူငယးမ္ာ့အတျကး အလာ့အလာေကာငး့မ္ာ့ရြိသညးံ အနာဂတးကိုပိုငးဆိုငး
ႏုိငးေစရနးအတျကး NLD ကိုမဲေပ့ရနးအတျကး ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ တိုကးတျနး့ခဲံ်ပီ့ မဲဆႏၵရြငးစာရငး့မ္ာ့အာ့ စစးေဆ့ပါရနး
လညး့ သတိေပ့ခဲံပါသညး၈
 ၾသဂုတး ှှ - ပဲခူ့တိုငး့၇ ်ပညး်မိဳ႕နယးတျငး ေဒ၍စုသညးကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံကာ ေရႊေတာငး်မိဳ႕၇ ေပါငး့
တညး်မိဳ႕၇နတၱလငး့်မိဳ႕၇ဇီ့ကု နး့်မိဳ႕၇ၾကိဳ႕ပငးေကာကး်မိဳ႕၇အုတးဖို်မိဳ႕၇မငး့လြ်မိဳ႕ႏြငးံလကးပဵတနး့်မိဳ႕မ္ာ့တျငး

လူထုအာ့မိနး႔

ချနး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှဿ - မေကျ့တိုငး့၇မငး့လြ်မိဳ႕နယးတျငး ေဒ၍စုကေဒသခဵမ္ာ့အာ့ NLD ကိုေထာကးခဵ်ခငး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵမြ်ခ
စာ့မႈမ္ာ့ကို အဆဵု့သတးသျာ့ေစႏိုငးပါသညး ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၁ - ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကးေန႔က USDP ပါတီတျငး့ ်ဖဳတးခ္မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာသညးံ
အတျကး ေဒ၍စု၌ရြမး့်ပညးနယးခရီ့စဥးကို ဖ္ကးသိမး့လိုကးေၾကာငး့ NLD အလုပးအမႈေဆာငးေကားမတီဝငး ဦ့ဝငး့ထိနးက
ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ထိုသို႔လုပးေဆာငးမႈသညး စစးအစို့ရ၌နညး့ဗ္ဴဟာအတုိငး့တေသျမတိမး့်ဖစးေနေၾကာငး့ႏြငးံ ဦ့ေရႊမနး့
အာ့ ဆကးဆဵကိုငးတျယးပဵုႏြငံးပတးသကး်ပီ့ ေဒ၍စုမြစိတးမသကးမသာ်ဖစးရပါသညးဟု မြတးခ္ကးေပ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၄ - NLD သညး ဘ႑ာေငျဆိုငးရာလုပးေဆာငးမႈနညး့လမး့မ္ာ့၇ ေငျေၾက့တညး်ငိမးမႈ၇ အစို့ရအာ့ပဵုေဖား်ခငး့၇
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့်မြငးံတငး်ခငး့၇ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့တို့တကးေစ်ခငး့ စသညးတို႔ကိုဦ့စာ့ေပ့ထာ့ေသာ အခ္ကးငါ့
ခ္ကးပါ စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵကိနး့တခုကို ထုတး်ပနးခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ေန်ပညးေတားတျငး ေဒ၍စုသညး ဒီမိုကေရစီနညး့မက္ေသာ ်ဖဳတးခ္မႈအ်ပီ့၉ ဦ့ေရႊမနး့အာ့ႏုိငးငဵေရ့မ
ဟာမိတးအ်ဖစး NLD မြ သတးမြတးေၾကာငး့ႏြငးံ ထိုအ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာအေ်ပာငး့အလဲလုပးေဆာငးမႈေၾကာငးံ NLD ကိုမဲပိုရ
ေစလိမးံမညးဟု သတငး့မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ေဒ၍စုက ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကးထာ့ေသာ ကိုးယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့ လျယးလျယးကူကူဖယးရြာ့ေစ
ႏုိငးရနး လုပးေဆာငးထာ့ေသာ ခပးေၾကာငးေၾကာငးႏိုငးသညးံ ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့မ္ာ့အာ့်ပနးလညးဖယးရြာ့ေရ့ဥပေဒ
ၾကမး့ကို အတညး်ပဳမ်ပဌာနး့သငးံပါဟု သတငး့မီဒီယာမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့လိုကးကာ ထိုဥပေဒၾကမး့အာ့တငးသျငး့်ခငး့
သညး USDP ပါတီတျငး့ အေ်ပာငး့အလဲေၾကာငးံ ဟုတးမဟုတးကို ်ပညးသူလူထုမြ စမး့စစးေလံလာသငးံေၾကာငး့ထပးမဵ
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿှ - ရနးကုနးတိုငး့၇ သနးလ္ငး်မိဳ႕တျငး ေဒ၍စုက NLD ၌ေၾကျ့ေၾကားသဵ “ေ်ပာငး့လဲရနးအခ္ိနးတနး်ပီ ” အာ့
ထုတးေဖားေ်ပာဆိုခဲံ်ပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး “အဟာရခ္ဳိ႕တဲံေနေသာဒီမုိကေရစီႏုိငးငဵ ” ်ဖစးကာ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငးရႈဵ့နိ မးံခဲံ
ပါက အာဏာလႊဲေပ့ရနးမြာ USDP ၌တာဝနးသာ်ဖစးပါသညးဟု မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၅ - ပါတီတျငး့မြ သမၼတေလာငး့ကို NLD မြေရျ့ခ္ယးသျာ့မညးဟု ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ သတငး့မီဒီယာ
မ္ာ့အာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့ သတငး့ရရြိသညး၈
 ၾသဂုတး ၀ွ - ေဒ၍စုသညး ေန်ပညးေတားအ နီ့မြရျာမ္ာ့သို႔ လြညးလယးသျာ့လာခဲံ်ပီ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့၌မဲေပ့်ခငး့ႏြငးံပတးး
သကး်ပီ့်ခိမး့ေ်ခာကးအၾကပးကိုငးမႈမ္ာ့ကို မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့မြ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ ရငးဆုိငးရပးတညးသျာ့ရနးႏြငးံ NLD အာ့မဲ
ေပ့ပါရနးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
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အစို့ရ၌်ဖဳတးခ္ဖယးရြာ့မႈတျငးဦ့ေရႊမနး့အာ့USDP ဥက၎ဌအ်ဖစးမြဖယးရြာ့ခဵရ
ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ၌ ပါတီတျငး့အစညး့အေဝ့်ပဳလုပးေနစဥးတျငး အစို့
ရလဵု်ခဵဳေရ့တပးမ္ာ့က ေန်ပညးေတားမြ USDP ဌာနခ္ဳပးအာ့ဝိုငး့ထာ့ခဲံၾကသညး၈ ဦ့သနး့ေရႊ၌စစးအစုိ့ရအာ့ ်ပနးလညး
အမြတးရေစေသာ ထိုလုပးေဆာငးမႈတျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့အာ့ညတျငး့ခ္ငး့ပငး USDP ပါတီဥက၎ဌရာ
ထူ့မြဖယးရြာ့ခဲံ်ပီ့ ဦ့ေဌ့ဦ့အာ့ပူ့တျဲဥက၎ဌ၇ သမၼတဦ့သိနး့စိနးအာ့ယာယီဥက၎ဌအ်ဖစးအစာ့ထို့လိုကးေၾကာငး့ ၾသဂုတး
လ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ေၾက်ငာခဲံသညး၈ USDP ပါတီအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ဦ့ေမာငးေမာငးသိမး့အာ့လညး့ သူ၌ရာထူ့မြ
ဖယးရြာ့ခဲံ်ပီ့ သမၼတဦ့သိနး့စိနး၌အနီ့ကပးလကးေထာကးဦ့တငးႏုိငးသိနး့ႏြငးံ အစာ့ထို့ခဲံပါသညး၈
ဦ့ေရႊမနး့အာ့ဖယးရြာ့လိုကးမႈသညး အစို့ရ၌တတိယအၾကိမးၾကိဳ့ပမး့မႈ်ဖစးကာ ယခုအၾကိမးတျငး လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့အာ့
အသဵု့်ပဳခဲံဲ်ခငး့ေၾကာငးံ ေအာငး်မငးခဲံရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍လာခဲံသညး၈ အစို့ရ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ရဲ
ထျတးက ဦ့ေရႊမနး့အာ့ဖယးရြာ့ခဲံမႈသညး သူ၌ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံဆကးသျယးမႈေၾကာငးံေရာ၇ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပ
ေဒ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကို ေထာကးခဵခဲံမႈေၾကာငးံေရာ ်ဖစးပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဦ့ေရႊမနး့သညး USDP ကိုယးစာ့
လြယးေလာငး့အ်ဖစး ေလြ္ာကးထာ့ခဲံေသာ စစးတပးအရာရြိ ှ၁ွ ဦ့အနကး ၂၄ ဦ့ကိုသာေရျ့ခ္ယးခဲံသညးံ ၾသဂုတးလ ှဿ
ရကးေန႔က ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အမညးစာရငး့တငးသျငး့လာမႈကိုလညး့ ၾကီ့ၾကပးခဲံသညး၈ ဖယးရြာ့ခဵရအ်ပီ့ ၾသဂုတးလ
ှ၂ ရကးေန႔က ပထမဆဵု့ထုတး်ပနးခဲံသညးံ သူ၌ေၾက်ငာခ္ကးထဲတျငး ဦ့ေရႊမနး့က လႊတးေတားအာ့ ရုပးေသ့လႊတးေတား
အ်ဖစးမြ စစးမြနးေသာဒီမုိကရကးတစးအစုအဖျဲ႔တခုအ်ဖစးသို႔ ေ်ပာငး့လဲရနးၾကိဳ့ပမး့ခဲံသညးံအတျကး သူ႔အာ့ဖယးရြာ့ခဲံ်ခငး့
်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈
်ဖဳတးခ္ဖယးရြာ့မႈအ်ပီ့တျငး အစို့ရသညးဦ့ေရႊမနး့ႏြငးံပတးသကးမႈရြိေသာမီဒီယာမ္ာ့ကို ်ဖတးေတာကးပိတးဆို႔မႈမ္ာ့်ပဳလုပး
ခဲံကာ USDP ပါတီမြထုတးေဝေသာ ်ပညးေထာငးစုေန႔စဥးသတငး့စာ၇ ေခါငး့ေဆာငးအပတးစဥးဂ္ာနယးမ္ာ့ကိုရပးနာ့ရနးဖိ
အာ့ေပ့်ခငး့၇ ၾကိဳတငးသတိေပ့မႈမရြိပဲ ခ္ယးရီ FM ေရဒီယိုထုတးလႊငးံမႈ (ဦ့ေရႊမနး့၌ေချ့္မပိုငးဆိုငးေသာ) အာ့ ပိတးပငး
လိုကး်ခငး့ စသညးတို႔ကို်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ႏိုဝငးဘာေရျ့ေကာကးပျဲမတိုငးခငးတျငး ဘကးလိုကးေသာသတငး့အခ္ကးအလကး
မ္ာ့ကို မထုတးလႊငးံပါဟု ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံသေဘာတူညီခ္ကးလကးမြတးေရ့ထို့်ပီ့ေသာအခါမြသာ ခ္ယးရီ FM
ေရဒီယိုထုတးလႊငးံမႈအာ့ ်ပနးလညး်ပဳလုပးချငးံ်ပဳခဲံေလသညး၈
ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက ယခုႏြစးေရျ့ေကာကးပျဲတျငး ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးေတာံမညးမဟုတးပါဟု
ေၾက်ငာခဲံသညး၈ ဦ့ေရႊမနး့အာ့ဖယးရြာ့ခဲံ်ခငး့သညး ေရျ့ခ္ယးခဵကိုးယးစာ့လြယး်ဖစးရနးမလိုေသာ သမၼတဒုတိယသကးတမး့
အတျကး ဦ့သိနး့စိနးမြ်ပငးဆငးခဲံ်ခငး့်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး ဦ့သိနး့စိနးက ဝနးၾကီ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့၌ ႏႈတးထျကး
မႈမ္ာ့ကို ေၾက်ငာခဲံကာ ။တို႔အထဲမြအနညး့ဆဵု့ ၃ ဦ့သညး လာမညးံေရျ့ေကာကးပျဲတျငး USDP ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့
အ်ဖစးဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးၾကမညး်ဖစးကာ အနညး့ဆဵု့ ၅ ဦ့အာ့ ပါတီဗဟုိေကားမတီတျငး တရာ့ဝငးတာဝနးထမး့ေဆာငး
ရနး သတးမြတးခဲံသညး၈ [ေအာကးမြ USDP ပါတီ၌အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ကသေဘာထာ့တငး့မာသူမ္ာ့ကိုအဓိကေနရာမ္ာ့

သို႔ေရာကးရြိေစ တျငးၾကညံးပါ၈]
ရနးကုနးမြ UK ႏြငးံ US သဵရဵု့မ္ာ့က ပါတီအစညး့အေဝ့ပျဲမ္ာ့တျငး လဵု်ခဵဳေရ့တပးမ္ာ့ကိုအသဵု့ခ္ခဲံ်ခငး့အေပ၍ စို့ရိမးပူပနးမိ
ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး USDP ပါတီမြေၾက်ငာခ္ကးက ်ဖဳတးခ္ဖယးရြာ့မႈတျငး သမၼတ
ဦ့သိနး့စိနး၌ပါဝငးပတးသကးမႈသညး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံမညီပါဆိုသညးမြာ မဟုတးေၾကာငး့ အဘယးေၾကာငးံဆို
ေသား ဦ့သိနး့စိနးသညး ပါတီအစညး့အေဝ့မ္ာ့တျငးပါဝငးပတးသကးမႈမရြိပဲ ယခုအေ်ပာငး့အလဲကို USDP ဗဟုိေကားမတီ
ကသာ သေဘာတူညီလုပးေဆာငးခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈
USDP ပါတီ၌အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ကသေဘာထာ့တငး့မာသူမ္ာ့ကိုအဓိကေနရာမ္ာ့သို႔ေရာကးရြိေစ
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ၾသဂုတးလတျငး ဦ့ေရႊမနး့အာ့ပါတီဥက၎ဌအ်ဖစးမြ ဖယးရြာ့်ပီ့ေနာကး ႏိုးဝငးဘာလတျငး်ပဳလုပးမညးံ ေရျ့ေကာကးပျဲအတျကး
်ပငးဆငးသညးံအေန်ဖငးံ အစို့ရသညး တပးမေတားတပး မႈ့အမ္ာ့အ်ပာ့ႏြငးံ USDP မြဝနးၾကီ့မ္ာ့ကို အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့်ပဳ
လုပးခဲံကာ USDP ပါတီဗဟိုေကားမတီဝငး CEC ကို ၂၀ ဦ့အထိတို့်မြငးံလိုကးသညး
အမညး

ယခငးရာထူ့

လကးရြိရာထူ့

ဦ့ေအာငးကို **

USDP CEC အဖျဲ႔ဝငး

USDP MP အ်ဖစးဆကးလကးတညးရြိ

ဦ့ေအာငးသိနး့လငး့**

USDP CEC အဖျဲ႔ဝငး

USDP MP အ်ဖစးဆကးလကးတညးရြိ

တိုငး့မႈ့မို့ေအာငး

စစးဦ့စီ့အရာရြိခ္ဳပး (ေရ)
CEC အဖျဲ႔ဝငး၇ ေန်ပညးေတားေဇယ္ာသီရိ်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲယြဥး

ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့လြေဌ့ဝငး့

စစးဦ့စီ့အရာရြိခ္ဳပး (က္ညး့၇ေရ၇ေလ)

ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့သနး့ထျတး

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့

အစို့ရ့ုနယးစပးေရ့ရာဒုဝနးၾကီ့

ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့သကးေဆျ

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး (ေရ)

CEC အဖျဲ႔ဝငး ရနးကုနးတိုငး့၇ကိုကို့ကျ္နး့တျငး ေရျ့ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငးမညး၈

ဦ့ေဌ့ဦ့

USDP ဒုဥက၎ဌ

USDP ပူ့တျဲဥက၎ဌ

အစို့ရလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔

CEC အဖျဲ႔ဝငး USDP ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ရာေကားမတီဥက၎ဌ၇ ဧရာဝတီတိုငး့၇

ဦ့ခငးရီ

်ပိဳငးမညး၈

အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာနဝနးၾကီ့

ဇလျနး်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငးမညး၈

ဦ့ေက္ားေက္ားေဌ့

်ပညးေထာငးစုလူမႈဝနးထမး့အဖျဲ႔အဖျဲ႔ဝငး

CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံဗဟိုအတျငး့ေရ့မႈ့

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ေအာငးသနး့

ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအထူ့စစးဆငး

ရြမး့်ပညးနယးေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငးမညးဟုသတငး့

ထျတး

ေရ့အဖျဲ႔ ဿ ေခါငး့ေဆာငး

မ္ာ့ထျကးေပ၍ေန

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့လြမငး့
ဒုတိယဗိုလခ
း ္ဳပးၾကီ့ခငးေဇားဦ့*

ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအထူ့စစးဆငး
ေရ့အဖျဲ႔ ၀ ေခါငး့ေဆာငး
ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအထူ့စစးဆငး
ေရ့အဖျဲ႔ ၁ ေခါငး့ေဆာငး

ပဲခူ့တိုငး့ေရႊက္ငး်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငးမညး၈
USDP အတျကးေရျ့ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငးႏုိငးေခ္ရြိ

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ကိုကို

အစို့ရ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့

အစို့ရလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔ အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာနဝနးၾကီ့

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ေက္ားေဆျ

အထူ့စစးဆငးေရ့အဖျဲ႔ ၂ ေခါငး့ေဆာငး

အစို့ရနယးစပးေရ့ရာဝနးၾကီ့

ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအထူ့စစးဆငး

CEC အဖျဲ႔ဝငး၇ စစးကိုငး့တိုငး့ဝနး့သို်မိဳ႕နယးတျငးေရျ့ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငး

ေရ့အဖျဲ႔ ှ ေခါငး့ေဆာငး

မညးဟုသတငး့ထျကးေပ၍ေန၈

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့စိနဝ
း ငး့

က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနဒုဝနးၾကီ့

အစို့ရကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့

ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးၾကီ့သကးႏိုငးဝငး့

အစို့ရနယးစပးေရ့ရာဝနးၾကီ့

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့်မငးံစို့

CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံဒုတိယအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့၇ တပးမေတားရာထူ့
်ပနးလညးထမး့ေဆာငး၇ အ်ငိမး့စာ့ယူ်ပီ့ USDP အတျကးေရျ့ေကာကးပျဲ
ဝငး်ပိဳငးမညးဟုသတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍ေန၈
CEC အဖျဲ႔ဝငး အ်ငိမး့စာ့ယူ်ပီ့ ေန်ပညးေတား၇ ပုဗၸာသီရိ်မိဳ႕နယးမြေရျ့

ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးၾကီ့ေဝလျငး

အစို့ရကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့

ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးၾကီ့ဝငး့်မငးံ

စစးရာထူ့ခနး႔ခ္ဳပး

ဒုတိယဗုိလးခ္ဳပးၾကီ့ရာ်ပညးံ

တပးမေတားေလံက္ငးံေရ့အရာရြိခ္ဳပး

အထူ့စစးဆငးေရ့အဖျဲ႔ ဿ ေခါငး့ေဆာငး

ေတာငးပိုငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးတိုငး့မႈ့

အထူ့စစးဆငးေရ့အဖျဲ႔ ၀ ေခါငး့ေဆာငး

ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးေက္ားေဇာ
(ယခုဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့)
ဗိုလးခ္ဳပးေက္ားညႊနး႔
ဗုိလးခ္ဳပးလူေအ့ (ယခုဒုတိယ
ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့)

ေကာကးပျဲဝငး်ပိဳငးရနးအတျကး တပးမေတားတာဝနး်ပနးလညးထမး့ေဆာငး

အ်ငိမး့စာ့ယူ၊ မႏၱေလ့တိုငး့ေမ်မိဳ႕မြေရျ့ေကာကးပျဲဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငး

အစို့ရဒုတိယကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့

ရနး တပးမေတားတျငးတာဝနး်ပနးလညးထမး့ေဆာငး၈

အေနာကးပိုငး့ဆိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးတိုငး့မႈ့

စစးရာထူ့ခနး႔ခ္ဳပး

ဗိုလးခ္ဳပးမငး့ေနာငး (ယခုဒုတိယ

အေနာကးေ်မာကးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးတိုငး့

ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့)

မႈ့

ဗိုလးခ္ဳပးတငးေအာငးခ္စး

အစို့ရနယးစပးေရ့ရာဒုဝနးၾကီ့

ဗိုလးခ္ဳပးထျနး့ထျနး့ေနာငး (ယခု
ဒုတိယဗိုလခ
း ္ဳပးၾကီ့)
ဦ့ေမာငးေမာငးေဌ့
ဦ့ေမာငးေမာငးသိမး့ **

ဦ့်မတးဟိနး့

အထူ့စစးဆငးေရ့အဖျဲ႔ ၁ ေခါငး့ေဆာငး
အ်ငိမး့စာ့ယူ၊မေကျ့တိုငး့ေအာငးလဵ်မိဳ႕နယးတျငးေရျ့ေကာကးပျဲ၉ဝငး
ေရာကးယြဥး်ပိဳငးရနး တပးမေတားတျငး်ပနးလညးတာဝနးထမး့ေဆာငး

ရနးကုနးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးတိုငး့မႈ့

အထူ့စစးဆငးေရ့အဖျဲ႔ ှ ေခါငး့ေဆာငး
CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံဗဟိုအတျငး့ေရ့မႈ့၇ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငး USDP အတျကး

အစို့ရသာသနာေရ့ဒုဝနးၾကီ့

ယြဥး်ပိဳငးေခ္ရြိ

CEC အဖျဲ႔ဝငး USDP အေထျေထျအ

USDP MP အ်ဖစးဆကးလကးတညးရြိ

တျငး့ေရ့မႈ့

CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံ USDP ေအာငးႏုိငးေရ့အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငး၇ ေန်ပညး

အစို့ရဆကးသျယးေရ့၇သတငး့အခ္ကး

ေတား၇ဇဗၸဴသီရိ်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲဝငးေရာကးမညး၈ (သမၼတဦ့သိနး့

အလကးႏြငးံနညး့ပညာဝနးၾကီ့

စိနး၌ယခငးမဲဆႏၵနယး)

9

ဦ့ဥာဏးထျနး့ေအာငး

အစို့ရသယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့

ဦ့ပိုကးေထျ့

အစို့ရ်ပနးၾကာ့ေရ့ဒုဝနးၾကီ့

အစို့ရရထာ့သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့
CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံဗဟိုအတျငး့ေရ့မႈ့၇ အ်ငိမး့စာ့ယူ၊မေကျ့တိုငး့၇ကဵမ်မိဳ႕
နယးတျငး ေရျ့ေကာကးပျဲဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးရနးအတျကး တပးမေတားတျငး
်ပနးလညးတာဝနးထမး့ေဆာငး

အစို့ရမီ့ရထာ့ႏြငးံသယးယူပို႔ေဆာငး

CEC အဖျဲ႔ဝငး၇ ဧရာဝတီတိုငး့်မနးေအာငး်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲဝငး

ေရ့ဝနးၾကီ့

ေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညး၈

ဦ့သနး့ထျနး့

အစို့ရသမဝါယမဒုဝနးၾကီ့

CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံေခါငး့ေဆာငး၇ဗဟိုအတျငး့ေရ့မႈ့

ဦ့တငးႏုိငးသိနး့

သမၼတရဵု့ဝနးၾကီ့

ဦ့သနး့ေဌ့

ဒုတိယေရတပးဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့တငး
ေအာငးစနး့

CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံ USDP အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့၇ ရြမး့်ပညးနယး၇က
ေလာ်မိဳ႕နယးမြေရျ့ေကာကးပျဲဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညး၈

စစးဦ့စီ့အရာရြိခ္ဳပး (ေရ)

ဦ့ဝငး့ေမားထျနး့

အစို့ရအလုပးသမာ့ေရ့ရာဒုဝနးၾကီ့

ဦ့ေဇယ္ာေအာငး

အစို့ရစျမး့အငးဝနးၾကီ့

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး (ေရ)
CEC အဖျဲ႔ဝငးႏြငးံဗဟိုအတျငး့ေရ့မႈ့၇ မေကျ့တိုငး့ေရနဵေခ္ာငး့်မိဳ႕နယး၉
ေရျ့ေကာကးပျဲဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညး၈
အစို့ရဆကးသျယးေရ့၇သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငးံနညး့ပညာဝနးၾကီ့

*ဿွွ၂-ဿွွ၃ ခုႏြစးက ကရငး်ပညးနယးတျငး က္ဴ့လျနးခဲံေသာစစးရာဇဝတးမႈမ္ာ့အတျကး ထိုဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့မ္ာ့အာ့ တရာ့စျဲဆိုရနး ဟာ့ဗတးႏိုငးငဵတကာ
လူ႔အချငးံအေရ့ကလငး့နစးက မၾကာ့ေသ့မြက
ီ မြ အၾကဵ်ပဳထာ့ခဲံသညး၈
**ဦ့ေရႊမနး့၌မဟာမိတး်ဖစးကာ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔က ဖယးရြာ့ခဵထာ့ရသူ
်မနးမာႏိုငးငဵ၌ယခငးေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့အေ်ခအေန

ှ၆၆ွ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲ
၅၅၅၅ အေရ့အခငး့အာ့ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳခဲျအ်ပီ့ ႏိုငးငဵေတား်ငိမးဝပးပိ်ပာ့ေရ့ႏြငးံတရာ့ဥေပဒစို့မို့ေရ့ေကာငးစီ (SLORC) က အာဏာရယူအ်ပီ့မၾကာ
ခငး ှ၆၅၆ ခုြႏြစးတျငး (SLORC) က ှ၆၃ွ ခုႏြစးကတညး့က ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ပထမဆဵု့အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲအာ့်ပဳလုပးက္ငး့ပေပ့မညးဟု ေၾက်ငာခဲံ
သညး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ ှ၆၅၆ ခုဇူလိုငးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့လုိကးကာ ှ၆၆၂ ခုဇူလိုငးလ ှွ ရကးေန႔အထိ ေနအိမးအ
က္ယးခ္ဳပး်ဖငးံထာ့ရြိခဲံေသားလညး့ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD သညး ေတာငး်ပဳိကမး့်ပိဳအႏိုငးရခဲံကာ မဲ ၃ွ% ရရြိခဲံ်ပီ့ လႊတးေတားတျငး့ေနရာ
၅ွ% (၁၅၂ ေနရာရြသ
ိ ညးံအနကး ၀၆ဿ ေနရာ) ရရြိခဲံပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့ (SLORC) က ထိုရလဒးကိုလကးခဵရနး်ငငး့ဆနးခဲံ်ပီ့ ထိုေရျ့ေကာကးပျဲသညး
ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအသစးေရ့ဆျဲရနးအတျကး ညီလာခဵေခ၍ရနးသာ်ဖစး်ပီ့ လႊတးေတားေခ၍ရနးမဟုတးပါဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈

ဿွှွ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲ
ေရျ့ေကာကးပျဲဥပေဒမ္ာ့သညး တရာ့မြ္တမႈ၇ တနး့တူမႈမရြိေသာေၾကာငးံဟုဆိုကာ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD နြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ
ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က ်ပီ့ခဲံသညးံအေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲကို သပိတးေမြာကးခဲံၾကသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၉ NLD အဖျဲ႔ဝငး ၁ဿ၅ ဦ့အပါအဝငး ႏုိငးငဵေရ့အ
က္ဥး့သာ့ ဿဿွ၀ ဦ့ရြိေနစဥးတျငး ႏုိငးငဵေတားေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ SPDC ၌ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြတးပဵုတငး်ခငး့ဥပေဒက တရာ့ရဵု့မြ
အပစးရြိသညးဟုဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ခဵထာ့ရသူ၇ ေထာငးဒါဏးခ္မြတး်ခငး့ခဵထာ့ရသူ မညးသူ႔ကိုမဆို ႏိုငးငဵေရ့ပါတီေထာငး်ခငး့ သို႔မဟုတး ပါတီဝငး်ဖစး်ခငး့ချငးံ
မ်ပဳပါဟု ေဖား်ပပါရြိကာ မြတးပဵုတငးထာ့ေသာႏိုငးငဵေရ့ပါတီအေန်ဖငးံ မညးသညးံအပစးဒါဏးခ္မြတးခဵရသူ၇ ေထာငးဒါဏးခ္မြတးခဵရသူကိုမဆို ပါတီမြထုတး
ပယးရနးလိုအပးမညး်ဖစးသညး၈ ေရျ့ေကာကးပျဲကို ဆို့ဆို့ဝါ့ဝါ့တငး့က္ပးထာ့ေသာ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ေအာကးတျငး က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံ်ပ
ံ ီ့ ရဲႏြငးံစစးတပးမ္ာ့
အာ့မ္ာ့်ပာ့စျာခ္ထာ့ထာ့ကာ ႏိုငးငဵအႏြဵ႔ေဒသအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး လူထုပါဝငးမႈမြာလျနးစျာမြနညး့ပါ့လြပါသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌အဓိက်မိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့တျငး
SPDC အာဏာပုိငးမ္ာ့က ခရီ့သျာ့လာမႈကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့၇ တရာ့ဝငးမဟုတးေသာညမထျကးရအမိနး႔မ္ာ့ကို ထုတး်ပနးထာ့ခဲံသညး၈ စစးအစို့ရက ႏိုငးငဵ
အႏြဵ႔မြ အငးတာနကးႏြငးံတယးလီဖုနး့ဆကးသျယးေရ့မ္ာ့ကိုလညး့ ေႏြာကးယြကးဟနး႔တာ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ေရျ့ေကာကးပျဲမတိုငးခငး ရကးေတားေတား
ေစာေစာကပငး ႏိုငးငဵအႏြ႔ဵမြ ေဒသခဵ SPDC အရာရြိမ္ာ့၇ မဲရဵုမႈ့ႏြငးံဝနးထမး့မ္ာ့၇ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔ံ်ဖိဳ့ေရ့ပါတီဝငးမ္ာ့တို႔သညး USDP အ
တျကး ၾကိဳတငးမဲမ္ာ့၇ အစာ့ထို့မဲမ္ာ့ကို လိုကးလဵရယူေနခဲံသညး၈ မဲရဵုအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး USDP အတျကး ၾကိဳတငးမဲမ္ာ့က ။၌ကိုယးစာ့လြယးေလာငး့
မ္ာ့ အႏိုငးရရြိေအာငး ထိနး့ညြိေပ့သျာ့ခဲံသညး၈ ေဒသခဵ SPDC အရာရြိမ္ာ့၇ ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးချဲႏြငးံမဲရအ
ဵု ရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ USDP အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး
အတိုကးအခဵပါတီမ္ာ့၌ ပါတီဝငးမ္ာ့ႏြငးံေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့မႈမ္ာ့၇ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံၾကကာ မဲေပ့်ခငး့အာ့မေစာငးံၾကညးံ
ႏုိငးရနး တာ့ဆီ့ခဲံၾကသညး၈ ကခ္ငး၇ကရငး၇ကရငးနီ၇မျနးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ ေက့္ရျာ ၀၁ွှ ရျာမြ တိုငး့ရငး့သာ့မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့သညး ။တို႔ေဒသမ္ာ့
တျငး လျတးလပး်ပီ့တရာ့မ္ြတေသာေရျ့ေကာကးပျဲက္ငး့ပႏုိငးရနး အေ်ခအေနမရြိဟုသတးမြတးခဲံေသာေၾကာငးံ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငးပါဝငးချငးံမရရြိခဲံေပ၈ စုစု
ေပါငး့အာ့်ဖငးံ USDP က ေရျ့ေကာကးပျဲတျငးသတးမြတးထာ့ေသာ ှှ၂၁ ေနရာအနကး ၅၅၀ ေနရာ (၄၃.၂%) အႏိုငးရခဲံပါသညး၈

ဿွှဿ ခုၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲ
ဿွှဿ ခုၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲသညး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားမြ ေနရာ ၀၄ ေနရာ (မူလကေနရာ ၁ွ သတးမြတးခဲံသညး)၇အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ ၃ ေနရာ၇
ပဲခူ့တိုငး့ႏြငးံဧရာဝတီတိုငး့ေဒသၾကီ့လႊတးေတားမ္ာ့တျငး တေနရာစီတို႔အတျကး်ဖစးပါသညး၈
ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲမတိုငးခငးတျငး ေရျ့ေကာကးပျဲလုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညး တရာ့မြ္တမႈမရြိေသာေရျ့ေကာကးပျဲဥပေဒမ္ာ့၇ NLD ကုိယးစာ့လြယးေလာငး့
မ္ာ့ကို်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့၇ ေရျ့ေကာကးပျဲဥပေဒမ္ာ့ကို ဆုိ့ဝါ့စျာခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ စသညးတို႔်ဖငးံေနရာယူေနခဲံစဥးတျငး ေရျ့ေကာကးပျဲေန႔တျငးမူ ပဵုမြနးမ
ဟုတးမႈ မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အစီရငးခဵစာအနညး့ငယးသာရြိခဲံပါသညး၈ တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့မြာ အဓိကအာ့်ဖငးံ မဲ်ပာ့မ္ာ့အာ့အဆငးမေ်ပေအာငးလုပးေဆာငး
ထာ့မႈ ႏြငးံ မဲရဵုပတးဝနး့က္ငးတျငးမဲဆျယးစညး့ရဵု့မႈ စသညးတို႔ပတးသကးပါသညး၈ EU ေရျ့ေကာကးပျဲေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့က ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ မဲေပ့်ခငး့
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို အေပါငး့လက၏ဏာေဆာငးေသာ စမး့စစးခ္ကးအေ်ဖကိုေပ့ခဲံေသားလညး့ “လျတးလပး၊တရာ့မြ္တေသာ” ဟုေခ၍ဆိုခဲံ်ခငး့ေတာံမရြိခဲံ
ေပ၈ NLD သညး ။ယြဥး်ပိဳငးခဲံေသာေနရာ ၁၁ ေနရာအနကး ၁၀ ေနရာတျငးအႏိုငးရရြိခဲံသညး၈ ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီပါတီ SNDP ႏြငးံ USDP တိ႔က
ု
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တေနရာစီ အႏုိငးရရြိခဲံပါသညး၈ NLD သညး်ပညးသူ႔လႊတးေတားတျငး ေန်ပညးေတားမြ စစးတပးအာ့ေကာငး့ေသာေနရာေလ့ေနရာအပါအဝငး ၀၄
ေနရာလဵု့ကိုအႏုိငးရ ခဲံပါသညး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး မဲ ၅၂ % ေက္ား်ဖငးံရနးကုနးတိုငး့ေကာံမႈ့်မိဳ႕နယးတျငး အႏိုငးရရြိခဲံသညး၈ NLD
၌ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပရ
ျဲ လဒးမြာ

အလျနးေကာငး့မျနးခဲံေသားလညး့

NLD

အမတးမ္ာ့မြာ

တႏိုငးငဵလဵု့အဆငးံတျငး

၄%

ထကးနညး့ေသာ

အမတးေနရာမ္ာ့ကိုသာ ရရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးကာ ။သညး စစးတပးႏြငးံ USDP ်ပီ့လြ္ငး လႊတးေတားထဲတျငးတတိယအၾကီ့ဆဵု့အုပးစုအ်ဖစးသာရြိခဲံပါသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့
ရခုိငး်ပညးနယးသညးေရလႊမး့မို့မႈဒါဏးကိုဆို့ဝါ့စျာခဵရ၇ ေသဆဵု့သူဦ့ေရ ှဿှ ဦ့ထိရြိလာ
ဇူလိုငးလကုနးက ရခုိငး်ပညးနယးကမး့ရို့တနး့ေဒသကို ကိုမနး အမညးရြိ ဆိုငးကလုနး့မုနးတိုငး့ ်ဖတးေက္ားဝငးေရာကးသျာ့
်ပီ့ေနာကး ၾသဂုတးလတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ဆို့ဝါ့လြေသာေရလႊမး့မို့မႈဒါဏးကိုခဵစာ့ခဲံရသညး ၈ အစို့ရက ခ္ငး့်ပညး
နယး၇ရခုိငး်ပညးနယးႏြငးံစစးကိုငး့တိုငး့၇ မေကျ့တိုငး့တို႔အာ့ သဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးက္ေရာကးေနေသာ ေဒသမ္ာ့အ်ဖစး
ခ္ကးခ္ငး့ေၾက်ငာခဲံစဥးတျငး ကူညီကယးဆယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြာမူ ေႏြ့ေကျ့ေနခဲံသညး၈ ဆိုငးကလုနး့နာဂစးအ်ပီ့ ဿွွ၄ ခု
ႏြစးက အကူအညီမ္ာ့ေပ့ရနးကမး့လြမး့မႈကို ပယးခ္ခဲံသညးံ ယခငးစစးအစို့ရႏြငးံဆနး႔က္ငးစျာပငး အစို့ရသညး ၾသဂုတးလ ၁
ရကးေန႔က ႏိုငးငဵတကာအကူအညီမ္ာ့ေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး အစို့ရ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ရဲထျတး
က

သဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးမ္ာ့အာ့

အစို့ရ၌ေႏြ့ေကျ့ေသာတုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ

ကူညီကယးဆယးေရ့လုပး ငနး့

မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ နာ့လညးမႈလျဲမြာ့်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေစခဲံပါသညးဟု ဝနးခဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ၁ ရကးတျငးလညး့ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငး၌ တရာ့ဝငးေဖံစးဘျတး
စာမ္ကးႏြာ၉

ရခုိငး်ပညးနယးမြေရၾကီ့ေနေသာ

စပါ့ခငး့မ္ာ့ထဲသို႔

ဆနးအိတးမ္ာ့ပစးခ္ေပ့ခဲံသညးံအတျကး

အိတးမ္ာ့

အတျငး့ ရႊ႕ဵမ္ာ့်ပညံးသျာ့ခဲံရ်ခငး့ကို စစးတပးမြေတာငး့ပနးထာ့ပါသညး၈
ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး UN ရဵု့မြ ရိုဟငးဂ္ာ
အမ္ာ့စု်ဖစးသညးံ IDP ှွွွွွ ခနး႔ေနထိုငးေနေသာ ရခုိငး်ပညးနယး၇စစးေ တျ်မိဳ႕အနီ့မြ ဒုက၏သညးမ္ာ့၌ခိုလဵြဴရာမ္ာ့
ႏြငးံစခနး့မ္ာ့မြာ ေရၾကီ့မႈဒါဏးေၾကာငးံဆုိ့ဝါ့စျာပ္ကးစီ့ခဲံပါသညးဟု သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ အစို့ရ၌လူမႈဝနး
ထမး့၇ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၌အဆိုအရ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔အထိဆိုလြ္ငး ေရၾကီ့
မႈႏြငးံေ်မ်ပိဳမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ေသဆဵု့သူစာရငး့မြာ ှဿှ ဦ့ရြိသျာ့်ပီ်ဖစးပါသညး၈ ထိုအထဲမြ တဝကးနီ့ပါ့ခနး႔မြာ ရခုိငး်ပညးနယး
တျငး်ဖစး်ပီ့ ၂၃ ေယာကးေသဆဵု့ခဲံပါသညး၈ ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး နာဂစးမုနးတိုငး့အလျနး ဿွွ၅ ်ပညးသူ႔ဆႏၵခဵယူပျဲ
တုနး့ကကဲံသို႔ လာမညးံေရျ့ေကာကးပျဲအာ့ အာ့နညး့ုယုတးေလ္ာံသျာ့ေစေအာငး လုပးေဆာငးရနးအတျကး ယခုေရၾကီ့မႈ
အာ့ အစို့ရမြအသဵု့ခ္ႏိုးငးပါသညးဟု ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ေ်ပာၾကာ့ေသာ သူမ၌ဗျီဒီယိုမိနး႔ချနး့
ထဲတျငး သတိေပ့ခဲံသညး၈
ေရလႊမး့မို့ဒါဏးခဵလူထုအတျကးအႏၱာရာယးကငး့ေသာေရ၇လဵုေလာကးေသာအစာ့အစာတို႔ႏြငးံပတးသကး၊UN မြစို့ရိမမ
း ႈ်မငးံ
မာ့ေန
ၾသဂုတးလ ဿွ ရကးအထိတျငး ေရလႊမး့မို့မႈေၾကာငးံ ခနး႔မြနး့ေ်ခလူ ှ.၃ သနး့ခနး႔ကို ထိခိုကးခဲံကာ လူ ၃ွွွွွ ကိုအို့မဲံ
အိမးမဲံ်ဖစးေစခဲံသညး၈ အနညး့ဆဵု့ စိုကးပ္ဳိ့ေ်မဧက ှ.၀သနး့ကို ပ္ကးဆီ့ေစခဲံကာ အစာ့အစာမလဵုေလာကးမႈေၾကာငးံ
စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့ ႏြငးံအစာ့အစာေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့်မငးံတငးလာ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေပ၍လာသညး၈

UN

ႏြငးံအ်ခာ့

အကူအညီေပ့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့က လူေထာငးေသာငး့မ္ာ့စျာတို႔အတျကး အႏၱာရာယးကငး့ေသာေရမရြိမႈကို အေရ့ၾကီ့ေသာ
်ပႆနာအ်ဖစး တငး်ပလာၾကသညး၈
ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနး၉ဆနးစပါ့အဖျဲ႔ခ္ဳပးကအစညး့အေဝ့်ပဳလုပးခဲံ ကာ ဆနးစပါ့ေစ့္တကး်ခငး့ကို ေလြ္ာံခ္
ရနးၾကိဳ့စာ့သညးံအေန်ဖငးံ စကးတငးဘာလ ှ၂ ရကးအထိ ႏုိငးငဵ်ခာ့သို႔ဆနးတငးပို႔မႈမ္ာ့ကို ရပးတနး႔ထာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့
ေၾက်ငာခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး၉ ဆနးစပါ့အပါအဝငး အေ်ခခဵစာ့ကုနးပစၥညး့
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ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ ်မငးံတကးလာသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ေရလႊမး့မို့မႈဒါဏးခဵရေသာ
ေဒသမ္ာ့လယးသမာ့မ္ာ့သညး ဆနးစပါ့မ္ဳိ့ေစံမ္ာ့ႏြငးံေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ အေရ့ေပ၍လိုအပးေန်ပီ့ ေရလႊမး့မို့မႈက
သူတို႔၌စိုကးပ္ဳိ့ေ်မမ္ာ့ကို

ဖ္ကးဆီ့လိုကးသညးံအတျကး

စိုကးပ္ဳိ့စရိတးေခ့္ေငျမ္ာ့ကိုလညး့

်ပနးမေပ့ႏုိငးပဲရြိေနၾကပါ

သညး၈
အနကးေရာကးဖဲၾကိဳ့ လႈပးရြာ့မႈကက္နး့မာေရ့ဌာနတျငးစစးတပးမြသူမ္ာ့ခနး႔ထာ့်ခငး့ကိုဆနး႔က္ငး
က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသို႔ စစးတပးမြအရာရြိ ှ၁ ဦ့ခနး႔အပးမညးဟူ (ထိုအထဲမြာ ၁ ဦ့မြာ ေဆ့ႏြငးံပတးသကးေသာအေတျ႔
အၾကဵဳမရြိပါ၈) ေသာ အစို့ရက္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၌ ၾသဂုတးလ ၅ ရကးေန႔ေၾက်ငာခ္ကးကို ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးရနးအ
တျကး “အနကးေရာငးဖဲၾကိဳ့” ေဖံစးဘျတးစာမ္ကးႏြာကို မႏၱေလ့အေ်ခစိုကး ဆရာဝနးမ္ာ့၇သူနာ်ပဳမ္ာ့ႏြငးံ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ
ဝနးထမး့မ္ာ့က ၾသဂုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး စတငးဖျငးံလြစးလိုကးသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ်ပညးတျငး့်ပညးပရြိ က္နး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးမႈ

(ေဆ့ပညာ)

နယးပယးမြလူရာေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔၌

အနကးေရာကးဖဲၾကိဳ့တပးဆငးထာ့ေသာ

ဓါတးပဵုမ္ာ့ကို

ရြယးယာလုပး်ခငး့၇ မြတးခ္ကးေရ့်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ထိုစာမ္ကးႏြာသညး သဵု့ရကးအတျငး့ ေထာကးခဵသူ ၁ွွွွ ေက္ားရရြိ
ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး အစို့ရက္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့သနး့ေအာငးက လစးလပးေနေသာ ေနရာ ၀ွွ တို႔အာ့
စစးတပးမြအရာရြိမ္ာ့်ဖငးံ ခနး႔အပးသျာ့မညးဆိုသညးံ အစီအစဥးကို ေရြ႕ဆကးလုပးေဆာငးေတာံမညးမဟုတးပါဟု ေ်ပာၾကာ့
ခဲံသညး၈ အနကးေရာကးဖဲၾကိဳ့လႈပးရြာ့မႈက ထိုကိစၥကိုတရာ့ဝငးေၾက်ငာေပ့ရနးႏြငးံ ခနး႔အပးထာ့်ပီ့ ်ဖစးသညးံ စစးတပးမြ ှ၁
ဦ့အာ့ ်ပနးလညးဖယးရြာ့ေပ့ရနးဟု တုနး႔်ပနးခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ဝနးၾကီ့ဌာနက ခနး႔အပး်ပီ့သာ့အရာရြိမ္ာ့ကို
်ပနးလညးဖယးရြာ့ေပ့မညးမဟုတးပါဟု ၾသဂုတးလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး သတငး့ရရြိခဲံသညး၈
လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ရပးဆိုငး့၇ တလငးတမယာ့စနစးႏြငးံဘာသာကူ့ေ်ပာငး့မႈဥပေဒၾကမး့အတညး်ပဳ
ဆို့ဝါ့ေသာေရလႊမး့မို့မႈေၾကာငးံ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က လႊတးေတားနာ့ရကးကို ၾသဂုတးလ ှွ အလျနး
အထိတို့်မြငးံလုိကး်ပီ့ ေနာကးဆဵု့တျငး ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကးေန႔မြာ ်ပနးလညးစတငးခဲံပါတယး၈ အေရ့ၾကီ့ေသာ်ဖစးထျနး့မႈ
မ္ာ့မြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က သူ႔အာ့မညးသညးံအတျကးေၾကာငးံရာထူ့မြ ဖယးရြာ့ရသညးဆို
သညးံအေၾကာငး့်ပခ္ကးကို ေဖား်ပထာ့သညးံ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ (USDP) ၌စာကို ေဖား်ပကာ
ပါတီရဵပဵုေငျမ္ာ့ကိုအလျဲသဵု့စာ့လုပးသညး၇ ပါတီမ္ာ့အၾကာ့ဒီမိုကေရစီနညး့မက္စျာ်ပဳမူသညး၇ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ
ကိုလိုကးနာရနးပ္ကးကျကးသညး စသညးံအခ္ကးမ္ာ့ကို သျယးဝိုကး၊်ငငး့ဆိုသျာ့သညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - သမၼတဦ့သိနး့စိနးက သူသညး USDP ပါတီ၌ညီညႊတးေရ့ကို ယုတးေလ္ာံေအာငးလုပးေန်ခငး့မဟုတးပါ
ဟု လႊတးေတားကိုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - UDSP အမတး ဦ့သိနး့ထျနး့၌ သဘာဝေဘ့အႏၱာရာယး ေရၾကီ့မႈ်ပႆနာရြိေနသညးံအတျကး
လႊတးေတားအာ့ရပးဆိုငး့ရနးအဆိုကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့က ပယးခ္ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငး အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနကို ေနာကးထပးရကး ၆ွ
တို့လိုကးသညးံ ဥပေဒၾကမး့ကိုအမ္ုဳိ့သာ့လႊတးေတားက အတညး်ပဳလုိကးသညး၈ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနကို ေဖေဖားဝါရီ
လ ှ၄ ရကးေန႔ကေၾက်ငာခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ယခငးတေခါကးကေမ ှ၂ ရကးေန႔တျငးသကးတမး့တို့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့သညး ဥပေဒၾကမး့ပူ့ေပါငး့ေကားမတီ၌ လႊတးေတားကိုယးစာ့
လြယးတာဝနးမြ်ပနးလညးရုပးသိမး့်ခငး့ဥပေဒၾကမး့ကို စတငးေဆျ့ေႏျ့ခဲံကာ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကးေန႔ေနာကးဆဵု့်ပနးလညး
သဵု့သပးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ဥပေဒၾကမး့ပူ့ေပါငး့ေကားမတီက လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတာဝနးမြ်ပနးလညးရုတးသိမး့်ခငး့ဥပေဒ
ၾကမး့ကို ႏိုငးငဵေရ့ပါတီ ှ၆ ခုတို႔ႏြငးံေဆျ့ေႏျ့ခဲံ်ပီ့ ှ၀ ခုက ပိုမို်မငးံမာ့ေသာစျပးစျဲပစးတငးသညးံ အတိုငး့အတာ်ဖငးံ
ေထာကးခဵခဲံကာ ၃ ပါတီက ှ% ်ဖငးံပငးေထာကးခဵခဲံသညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့က မဲဆႏၵရြငးမ္ာ့အာ့ ။တို႔၌လႊတးေတား
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးရုတးသိမး့ႏုိငးရနး မညးသို႔လုပးေဆာငးရမညးကို ်ပသထာ့ကာ အကယး၊အစို့ရေရျ့
ေကာကးပျဲေကားမရြငးကို တဦ့တေယာကးတညး့က စစးတပးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတဦ့ႏြငးပတးသကး်ပီ့ တိုငးၾကာ့

12

ခဲံ်ခငး့်ဖစးပါက စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးလိုအပးမညး်ဖစးကာ အကယး၊ ထိုလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး၌ မဲဆႏၵနယးမြမဲဆႏၵရြငး
အနညး့ဆဵု့ ှ % က လကးမြတးထို့ကာတိုငးၾကာ့သညးံ စာကို ေကားမရြငးကလကးခဵရရြိခဲံပါက ထိုေရျ့ေကာကးတငး
ေ်မာကးထာ့ေသာ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးကို စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး လိုအပးမညး်ဖစးသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၆ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက လကးရြိလႊတးေတားအစညး့အေဝ့ကို အေရ့ေပ၍ရပးဆိုငး့်ခငး့ကို အတညး်ပဳေပ့
ခဲံ်ပီ့ ေသျ့ႏြငးံခႏၵာကိုယးအစိတးအပိုငး့မ္ာ့လြဴဒါနး့်ခငး့ ဥပေဒၾကမး့၇ ေမားေတားယာဥးဥပေဒၾကမး့ႏြငးံ သမၼတ၇ဒုသမၼတ
မ္ာ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ႏြငးံ်ပညးသူ႔လႊတးေတားဥပေဒၾကမး့ မ္ာ့ကိုအတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၆ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ဥပေဒၾကမး့ကို အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿွ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားသညး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတာဝနးမြ်ပနးလညးရုတးသိမး့်ခငး့ဥပေဒၾကမး့အာ့
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ကို ေတျ႔ရခဲေသာလႊတးေတားတျငး့မဲကျဲမႈ်ဖငးံ ရပးဆိုငး့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿွ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ဥပေဒၾကမး့ကို အတညး်ပဳေပ့ခဲံကာ ေဖေဖားဝါရီလက
အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငး အတညး်ပဳစဥးကလိုပငး တရာ့မဝငးလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ကိုလညး့ ညႊနး့်ပေပ့ခဲံသညးဟု သ
တငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿွ - မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့လႊတးေတား ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတခုအတျငး့ မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့နယးစပးေရ့ရာလဵု်ခဵဳ
ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့်မငးံၾကဴက လိငးတူဆကးဆဵ်ခငး့ကို လကးမခဵနိုငးပါဟုေ်ပာၾကာ့လုိကး်ပီ့ ရဲမ္ာ့ကိုလညး့ထိုကိစၥအာ့ႏြိ မးနငး့
ရနးေ်ပာၾကာ့လိုကးကာ
သညးဟု

လိငးတူစိတးဝငးစာ့ေသာအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ကို

ေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈

ထိုကိစၥကိုတငး်ပလာေသာ

ဆကးလကးဖမး့ဆီ့်ပီ့ပညာေပ့လုပးေဆာငးသငးံ

ေဒသလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေဒ၍တငးတငးမာက

လိငးတူစိတးဝငးစာ့သူမ္ာ့အာ့ ဂုဏးသိက၏ာမရြိသူမ္ာ့ဟု ေခ၍ဆိုလိုကးကာ ထိုသူမ္ာ့သညးရာဇဝတးမႈမ္ာ့်ဖစးေအာငး
လႈဵ႕ေဆားေနသညးဟုေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး ဿှ - NLD အမတးဦ့ဝငး့်မငးံက

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတာဝနးမြ်ပနးလညးရုတးသိမး့ရနးအချငးံအေရ့်ဖစး

သညးံ ှ% မြတငး်ပကနး႔ကျကးမႈသညး လႊတးေတားတျငး ကေသာငး့ကနငး့အေ်ခအေနကို်ဖစးသျာ့ေစႏုိငး်ပီ့ ႏုိငးငဵေတား
တညး်ငိမးေရ့ကိုပါထိခိုကးေစႏိုငးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ကာ အ်ခာ့ေသာအမတးမ္ာ့၌ပစးတငးေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကို ထပးမဵ
ထငးဟပးေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၁ - အမ္ုိ့သာ့လႊတးေတားက ဘာသာကျဲမ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ ဥပေဒႏြငးံ ေရြ့ေဟာငး့အ
ေဆာကးအဦ့မ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့်ခငး့ဥပေဒတို ႔ကို အတညး်ပဳေပ့လုိကးသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက ေမျ့်မဴေရ့၇ေရလုပးငနး့ႏြငးံေက့္လကးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံလြ္ပးစစးစျမး့အာ့
ဝနးၾကီ့ဌာနတို႔အၾကာ့ချဲေဝသဵု့စျဲရနးအတျကး ကမၻာံဘဏးမြအေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ၁ွွ ေခ့္ယူမညးံကိစၥ၇ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအ
ေ်ခခဵဥပေဒအာ့်ပငးဆငးသညးံဥပေဒၾကမး့ႏြငးံၾကကးေ်ခနီအဖျဲ႔ဥပေဒၾကမး့တို႔အာ့ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၃ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးႏြငးံ်ပငးသစးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေအဂ္ငးစီတို႔အသီ့သီ့မြ အေမရိကနး
ေဒ၍လာသနး့ ဿ၃ွ ႏြငးံ ယူရိုသနး့ ၁ွ ေခ့္ယူရနးကိစၥကို အတညး်ပဳေပ့ခဲံ်ပီ့ ထိုေခ့္ေငျမ္ာ့ကို အစို့ရေဆာကးလုပးေရ့
ႏြငးံလြ္ပးစစးစျမး့အာ့ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ႏြငးံမႏၱေလ့တိုငး့ တို႔အတျကး

အသဵု့်ပဳရနးရညးရျယးထာ့သညး၈

လကးနကးကိုငးပဋိ

ပက၏မ္ာ့အတျငး့ကေလ့မ္ာ့ပါဝငးပတးသကးေနမႈအေပ၍ ဖျငးံထာ့ေသာသေဘာတူညီခ္ကး (Optional Protocol) ကို
လညး့ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၃ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားသညး သမၼတဦ့သိနး့စိနးတငးသျငး့လာေသာ ရုပး/သဵထုတးလႊငးံမႈဆိုငးရာဥပေဒ
ၾကမး့ႏြငးံ ထိုဥပေဒၾကမး့အတျကးနညး့ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ဆဵု့်ဖတးေပ့မညးံအဖျဲ႔ဝငး ှှ ဦ့ပါ ေကာငးစီဖဲျ႔စညး့်ခငး့ကို အတညး
်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ မၾကာခငးအသကးဝငးေတာံမညးံ ရုပ/း သဵထုတးလႊငးံမႈဥပေဒအရဆိုလြ္ငး မီဒီယာလိုငးစငးရြိသူမ္ာ့သညး
သူတို႔၌လိုငးစငးကို ၁၂ ရကးတခါ အသစးလဲလြယးရနးလိုအပးမညး်ဖစး်ပီ့ လိုငးစငးအေခေၾက့ေငျကို ်ပညးသူပိုငးဝနးေဆာငး
မႈႏြငးံ ပုဂၐလိကရုပး/သဵထုတးလႊငးံမႈလုပးငနး့မ္ာ့အၾကာ့ ချဲ်ခာ့ထာ့မညး်ဖစးပါသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၅ - ဂ္ပနးႏိုးငးငဵတကာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ေအဂ္ငးစီ (JICA) မြ အစို့ရမီ့ရထာ့ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံလြ္ပးစစး
စျမး့အာ့ဝနးၾကီ့ဌာနတို႔ ၆၆.၅၆ ဘီလီယမးယနး့ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၅၀ွ.၂ သနး့) ေခ့္ယူမညးံကိစၥကို အမ္ဳိ့သာ့
လႊတးေတားမြ အတညး်ပဳေပ့ခဲံကာ တလငးတမယာ့စနစးဥပေဒကိုလညး့ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအ
စညး့အေဝ့မ်ပီ့ဆဵု့ခငးတျငး ပငးလယးေရေၾကာငး့အလုပးသမာ့ကျနးဗနး့ရြငး့ ဿွွ၃ အာ့လကးမြတးေရ့ထို့ရနး အစီအ
စဥးကိုလညး့ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကအတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူခ္ကးတျငးအဖျ၀
ဲ႔ ဖျဲ႔ခ္နးထာ့ခဲံရနးအစို့ရကအတငး့အၾကပး်ပဳလုပး
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ၾသဂုတးလတျငး ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့၉ တိုကးပျဲ မ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနစဥးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစု
မ္ာ့သညး တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့အတျကး ။တို႔အခ္ငး့ခ္ငး့ေရာအစို့ရႏြငးံပါ ေဆျ့ေႏျ့ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံၾက
သညး၈
 ၾသဂုတး ၀ - သမၼတဦ့သိနး့စိးနးသညး ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ KNU၇ ကရငးချဲထျကးအဖျဲ႔ ဿ ခု၇ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူ
ေထာငးေရ့ေကာငးစီ

RCSS

တို႔မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးကိစၥ

ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ေန်ပညးေတားတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

TNLA၇

ရခိုငးတပးမေတား AA၇ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစး တပးေပါငး့စု တုိ႔ကိုလညး့ပါဝငးလကးမြတးေရ့ထို့ေစရနး KNU ၌
ပနးၾကာ့ခ္ကးကို သမၼတဦ့သိနးစိနးက ပယးခ္ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၂ - MNDAA၇ TNLA ႏြငးံရခုိငးတပးမေတားတို႔က တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူခ္ကးတျငး
ပါဝငးလကးမြတးေရ့ထို့ႏိုငးရနးအတျကး အစို့ရအာ့ကမး့လြမး့သညးံ ပူ့ တျဲေၾက်ငာခ္ကးကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနႏြငးံစစးအုပးခ္ဳပးေရ့ကို ေနာကး
ထပးရကး ၆ွ သကးတမး့တို့လိုကး်ခငး့ကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြအတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနႏြငးံစစး
အုပးခ္ဳပးေရ့ကို ေဖေဖား ဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔ကေၾက်ငာခဲံ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ေမလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး တၾကိမးသကးတမး့တို့ခဲံ
ေသ့သညး၈
 ၾသဂုတး ဿှ မြ ဿ၁ - တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵခ္ငး့မိုငးတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံၾကကာ
အာ့လဵု့ပါဝငးေသာ တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးလကး မြတးေရ့ထို့ႏုိငးရနး အစို့ရကိုဖိအာ့ေပ့
သျာ့ရနးႏြငးံ အကယး၊အစို့ရကသေဘာမတူခဲံပါက ခ္နးထာ့ခဲံမညးံအဖျဲ႔မ္ာ့အတျကး ႏုိငးငဵေရ့၇ စစးေရ့အရအာမခဵမႈရရြိ
ေအာငး ေတာငး့ဆိုသျာ့မညးဟု သေဘာတူညီခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၁ - စာနယးဇငး့ေကာငးစီ (ယာယီ) ႏြငးံေတျ႔ဆဵုစဥးတျငး တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့ စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့
ေအာငးလႈိငးက ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသမြ လကးရြိပဋိပက၏ကို်ဖစးပျာ့ေအာငး လႈဵ႔ေဆားခဲံသညးံ
အတျကး MNDAA ႏြငးံ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ရရြိရနးအလာ့အလာမရြိပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ရြိခဲံေသားလညး့ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့မြအစို့ရတပးမ္ာ့၌တိုကးပျဲမ္ာ့ဆကးေန
ၾသဂုတးလတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

KIA၇ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့

တပးမေတား TNLA၇ ရြမး့်ပညးနယးတပးမေတား - ေတာငးပိုငး့ SSA-S တို႔ႏြငးံ တိုကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး ၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ရြမး့်ပညးနယးလာ့ရႈိ့်မိဳ႕နယး၇နမးမူေက့္ရျာတျငး ဗဵု့တလဵု့ေပါ ကးကျဲခဲံ်ပီ့ အစို့ရစစးတပးယာဥးတနး့ ကိုထိ
ခိုကးခဲံရာ စစးသာ့တဦ့ေသဆဵု့ခဲံ်ပီ့ ဿ ဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿွ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဆျမးပရာဘျမး်မိဳ႕နယး၇ေလာံမိုငးယနး့ေက့္ရျာအနီ့မြ KIA တပးမ္ာ့တပးစျဲထာ့ရာေနရာ
မ္ာ့သို႔ အစို့ရတပးမ္ာ့က လကးနကးၾကီ့ေမားတာမ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၁ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဆျမးပရာဘျမး်မိဳ႕နယး၇ေလာံမိုငးယနး့ေက့္ရျာကို အစို့ရတပးမ္ာ့ကလကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ
ပစးခတးတိုးကးခုိကးခဲံၾကကာ အနီ့မြ KIA တပးရငး့ ၄ တပးစခနး့ကိုတိုကးခုိကးခဲံ်ပီ့ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့ကိုရျာမြထျကးေ်ပ့ရနး
ဖိအာ့ေပ့ခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၁ - ရြမး့်ပညးနယး၇မူဆယး်မိဳ႕၇ဘဏးတခုအ်ပငးဘကးတျငး ဗဵု့တလဵု့ေပါကးကျဲခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - တမခ ၆၆ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၀၃ မြတပးမ္ာ့ ရြမး့်ပညးနယး၇မူဆယး်မိဳ႕နယး၇ လိျ္ဳငးလကး
ေက့္ရျာတျငး တုိကး ပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ SSA တပးးမ္ာ့အၾကာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့်ပီ့ေနာကး ရြမး့်ပညးနယးကျနးဟိနး့်မိဳ႕နယးမြ
အရပးသာ့ ၄ ေယာကးအာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့က က္ဴိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့ခဲံပါသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဆျမးပရာဘျမး်မိဳ႕နယး၇ေလာံမိုငးယနး့ေက့္ရျာအနီ့တျငး ခလရ ှ၀၄၇ ှ၀၅ မြအစို့ရတပး
မ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၄ မြတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
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 ၾသဂုတး ဿ၂ မြ ဿ၃ - ရြမး့်ပညးနယး၇နမးံစမး်မိဳ႕နယးတျ ငး တမခ ၄၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၁၀၁ မြတပးမ္ာ့
တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၃ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဆျမး ပရာဘျမး်မိဳ႕နယး၇ေလာံမိုငးယနးေက့္ရျာအနီ့မြ KIA တပးရငး့ ၄ စခနး့အာ့ ခလရ
ှ၀၅ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က တုိကးခုိကးသိမး့ပိုကးခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ UN တို႔က ဆျမးပရာဘျမး်မိဳ႕နယးမြ တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ပိတးမိေန
ေသာ ကခ္ငး IDP ှ၁ွွ တို႔အတျကး စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငး ရာအကူ
အညီမ္ာ့အ်ပညးံအစဵုေပ့ႏိုငးရနးႏြငးံ ထိုေဒသတျငး့မြအရပးသာ့မ္ာ့လဵု်ခဵဳစျာထျကးလာေစႏုိငးရနးအတျကး အစို့ရမြချငးံ်ပဳေပ့
ပါရနး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး UN ရဵု့ (OCHA) က ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့
ေထာငး့အတျငး့မြေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကရဲမ္ာ့အေပ၍တိုငးၾကာ့အမႈဖျင-းံ အစာ့ငတးခဵဆႏၵ်ပမႈစတငး
ၾသဂုတးလတျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသမာ့မ္ာ့အာ့ ဆကးလကးရဵု့ထုတးခဲံသညး၈ ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့မြာ
ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး ၈
 ၾသဂုတး ှှ - ပဲခူ့တိုငး့သာယာဝတီ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က လကးပဵတနး့်ဖိဳခဲျမႈအ်ပီ့ အထိနး့သိမး့ခဵခဲံရေသာေက္ာ ငး့သာ့
ဆယးဦ့အာ့ အာမခဵမေပ့ခဲံပါ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ဖမး့ဆီ့်ပီ့ ဿ၁ နာရီၾကာမြ္ တရာ့မဝငးထိ နး့သိမး့ခဲံသညးံအတျကး
ရဲမ္ာ့အာ့ တရာ့ခဵေရြ႕ေနဦ့ေရာဘတးဆနး့ေအာငးက စျဲဆိုခဲံေ သာအမႈကိုလညး့ ပလပးလိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး ဿှ - မႏၱေလ့တိုငး့အမရပူရ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က အာမခဵမ္ာ့ကိုပယးခ္လိုကး်ပီ့ေနာကး ဇျနးလကအစို့ရဆနး႔က္ငး
ေရ့နဵရဵေဆ့ေရ့ပနး့ခ္ီမ္ာ့ (Graffiti) ေရ့ဆျဲခဲံသညးံအတျကး ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသညးံ ရတနာပဵုတက၎သိုလးမြေက္ာငး့
သာ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာကိုႏုိငး ရဲေဝ၇ ကိုေအာငးဆနး့ဦ့၇ ကိုဂ္စးတူ့ႏြငးံကိုဥာဏးလငး့ထကးတို႔သညး သူတို႔အာ့စာေမ့ပျဲေ်ဖ
ချငးံ်ပဳရနးအတျကး အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈကိုဆကးလကး်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ဿဿ - သတငး့စာရြငး့လငး့ပဲျတျငး ရတနာပဵုတက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐက မႏၱေလ့တိုငး့၇အို့ဘိုအက္ဥး့
ေထာငးတျငး လကးရြိထိ နး့သိမး့ထာ့သညးံ ေက္ာငး့သာ့ေလ့ဦ့အာ့ သူတို႔၌စာေမ့ပျဲမ္ာ့ကိုေ်ဖဆိုချငးံမ်ပဳခဲံပါက ။တို႔
သမဂၐေက္ာငး့သာ့မ္ာ့လညး့ စာေမ့ပျဲမေ်ဖပဲသပိတးေမြာကးသျာ့မညးဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ေနာကး
ထပး ႏိုငးငဵအႏြဵ႔ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့်ပဳလုပးသျာ့မညးဟုလညး့ ်ခိမး့ေ်ခာကးလိုကး ပါသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - ရနးကုနးတိုငး့ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူကိုေဇယ္ာလျငးႏြငးံကိုပုိငးရဲသူတို႔
အာ့ လႊတးေတားထဲတျငးစစးတပးရြိေနမႈကို ဆနး႔က္ငး်ပီ့ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔က ဆႏၵ်ပခဲံမႈအတျကး ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့
ႏြငးံစညးတနး့လြညးလယး်ခငး့ဆိုငးရာဥပေဒပုဒး မ ှ၅၇ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ ၂ွ၂ (ခ) တို႔်ဖငးံတရာ့စျဲဆိုလုိကးသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - ပဲခူ့တိုငး့၇သာယာဝတီခရိုငးတရာ့ရဵု့တျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူ ၂၅
ဦ့က စာတေစာငးတငး်ပခဲံ်ပီ့ မတးလအၾကမး့ဖကး်ဖိဳခဲျမႈအတျငး့က သူတို႔အာ့ရိုကးႏြကးဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံေ သာ ရဲအ
ရာရြိမ္ာ့၌ အငးအာ့အလျနးအကျ္ဵအသဵု့်ပဳခဲံမႈအေပ၍ ဥပေဒအရအေရ့ယူေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၃ - ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ AAPP ႏြငးံ ႏိုးငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့အဖျဲ႔
FPPS တို႔က ပူ့တျဲေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ မႏၱေလ့တို ငး့၇အို့ဘိုအက္ဥး့ေထာငးတျငး လကးရြိထိနး့သိမး့
ထာ့သညးံ ရတနာပဵုတက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အေပ၍ ဆကးဆဵပဵုႏြငးံပတးသကး်ပီ့ စို့ရိမးပူပနးမိေၾကာငး့ကို
ေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပခဲံၾကသညးံ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးကတညး့က ။
တို႔အာ့ ေထာငးအာဏာပိုငးမ္ာ့ က တိုကးပိတးထာ့ခဲံၾက်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အထကးပါအဖျဲ႔မ္ာ့က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့
စာေမ့ပျဲေ်ဖဆိုချငးံ်ပဳရနးေတာငး့ဆိုလိုးကး်ပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌အစာငတးခဵဆႏၵ်ပမႈကို တိုကးပိတးခဲံသညးံအစို့ရကို
လညး့ ေဝဖနးပစးတငးလုိကးသညး
UN အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့၌်မနးမာႏုိငးငဵကိုတတိယေ်မာကးလာေရာကးမႈအာ့အစို့ရမြကနး႔သတး
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ၾသဂုတးလ ၀ ရကးမြ ၄ ရကးအထိတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့
သညး ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔ သူမ၌တတိယေ်မာကးတရာ့ဝငးခရီစဥးအ်ဖစး လာေရာကးခဲံသညး၈ ယခငးတေခါကးလာေရာကးစဥးက
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ႏြငံးပတးသကးသညးံ သူမ၌မြတးခ္ကးကို အစျနး့ေရာကးဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့ထဵမြ ရနးလိုေသာတုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့
ထျကးေပ၍လာ်ပီ့ေနာကး [ဿွှ၂ခုဇနးနဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] သူမ၌တာဝနးကိုဘကးလုိကးမႈမရြိပဲဆကး
လကးေဆာငးရျကးသျာ့ရနး သူမေန်ဖငးံအေလ့အနကးခဵယူထာ့ဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
သူမ၌ခရီ့စဥးအတျငး့တျငး အထူ့သဵတမနးသညး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့၇ သမၼတ
ဦ့သိနး့စိနး၌အၾကဵေပ့မ္ာ့၇ အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးဥက၎ဌဦ့တငးေအ့၇ အ်ခာ့အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ၾသ
ဂုတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနး၉ တရာ့ခဵေရြ႕ေနဦ့ေရာဘတးဆနး့ေအာငးအပါအဝငး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇ Daily
Eleven၇ DVB၇ မဇၨိ္မ၇ ဧရာဝတီ၇်မနးမာသတငး့ေထာကးကျနးယကး တို႔မြအယးဒီတာမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ၂
ရကးေန႔တျငး အထူ့သဵတမနးသညး ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငံးေတ႔ျဆဵုရနးအတျကး ပဲခူ့တိုငး့၇သာယာ
ဝတီေထာငးသို႔သျာ့ေရာကးခဲံသညး၈ ရခိုငး်ပညးနယးဝနးၾကီ့ခ္ဳပးဦ့ေမာငးေမာငးအုနး့၇ရခုိးငး်ပညးနယးမြ်မိဳ႕မိ်မိဳ႕ဖမ္ာ့ႏြငးံလညး့
ရနးကုနးတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈
ရခုိငး်ပညးနယးေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူဦ့လြသိနး့က ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးသို႔သျာ့ေရာကးရနး စီစဥးထာ့
ေသာအထူ့သဵတမနး၌ခရီ့စဥးသညး ေရလႊမး့မို့မႈေၾကာငးံ ေနာကးဆဵု့အခ္ိနးတျငး ဖ္ကးသိမး့လိုကးရပါသညးဟု ေၾက်ငာခဲံ
ေသားလညး့ ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ယျနးဟီလီ့၌ခရီ့စဥးအဆဵု့ထုတး်ပနးသညးံ ေၾက်ငာခ္ကးထဲ၉ ်မနးမာ်ပညးကိုမ
ေရာကးခငးကတညး့က ရခုိငး်ပညးနယးသို႔သျာ့ေရာကးချငးံကို အစို့ရမြ်ငငး့ပယးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ သူမ
က ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ှွ ရကးေနထုိငးရနးပနးၾကာ့ခဲံေသားလညး့ အစို့ရက ၂ ရကးသာချငးံ်ပဳခဲံသညးံအတျကး ႏြငးံ အစညး့အ
ေဝ့မ္ာ့ကိုၾကိဳတငးသတိေပ့်ခငး့မရြိပဲ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့၇ ်ငငး့ပယး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့တို႔အတျကး စိတးပ္ကးရေၾကာငး့ကို
လညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး သူမ၌ယခငးႏြငးံယခုခရီ့စဥး မ္ာ့အတျငး့ ေတျ႔ဆဵုခဲံသူအခ္ဳိ႕ကို လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့
က ဓါတးပဵုမ္ာ့ရိုကးခဲံ်ပီ့ ေနာကးပုိငး့တျငးေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ခဲံသညးံအေပ၍ အထူ့သဵတမနးကစို့ရိမးမိေၾကာငး့ထုတးေဖားေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံကာ အစို့ရမြတုနး႔်ပနးဒုက၏ေပ့မႈမ္ာ့ကို အစီရငးခဵအသိေပ့ပါရနးလညး့ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို တုိကးတျနး့လိုကး
သညး၈
အစို့ရက UN အထူ့သဵတမနး၌မြတးခ္ကးကိုပယးခ္
ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ တတိယအၾကိမးတရာ့ဝငးလာေရာကးသညးံ ခရီ့စဥး်ပီ့ဆဵု့သညးံ ေၾက်ငာခ္ကးထဲ
၉ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူအချငးံအေရ့အထူ့သဵတမနးယျနးဟီလီ့က ေအာကးပါတို႔ကိုေ်ပာဆိုထာ့သညး
 IDP မ္ာ့၇ ပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့တျငးေနထုိငးရသူမ္ာ့၇ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၇ အဓိကရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေထာငး
ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ယခငးယာယီမြတးပဵုတငးကဒးကိုငးေဆာငးသူမ္ာ့ ေရျ့ေကာကးပျဲတျငးမဲထညးံချငးံမရရြိခဲံ်ခငး့အေပ၍ စို့
ရိမးပူပနးမႈကိုေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 အဖျဲ႔အစညး့လိုကးအသာ့က္ေနသညးံချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကိုအဆဵု့သတး်ပီ့ သူတို႔၌ဥပေဒအရအကာအကျယးေပ့
မႈအဆငးံကို်ပနးလညးရရြိေစရနးလုပးေဆာငးေပ့်ခငး့်ဖငးံ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့၌အေ်ခအေနကိုတို့တကးလာေစရနး ေနာကး
ထပးပိုမို၊ လုပးေဆာငးႏိုငး၇ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ ႏြငးံရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ ၂ွ၂ (ခ)ကို လကးသငးံ
သလိုေရျ့ခ္ယးအသဵု့်ပဳ်ခငး့ကိုလညး့ ေဝဖနးေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈
 လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာသူအာ့လဵု့ကိုခ္ကးခ္ငး့လႊတးေပ့ရနးႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇တကးၾကျလႈပးရြာ့
သူမ္ာ့၇ လယးသမာ့မ္ာ့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ စိတးထငးသလိုဖမး့ဆီ့ေနသညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့ႏြငးံ။တို႔၌ လျတးလပး
စျာထုတးေဖားချငးံအချငးံအေရ့ကိုက္ငးံသဵု့မႈအာ့ အၾကိမးၾကိမးေရတျကးတရာ့စျဲဆိုေနမႈမ္ာ့ကို အဆဵု့သတးေပ့ပါရနး
ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
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 အလျတးသတငး့ေထာကးကိုေအာငးေက္ားႏို ငး ေခ၍ ကိုပါၾကီ့ အာ့သတး်ဖတးမႈႏြငးံ Eleven Media မြ CEO အာ့တိုကး
ခုိကးမႈကိုေပါငး့စညး့ထာ့ေသာ၇ မီဒီယာေလာကအတျငး့ အေၾကာကးတရာ့လႊမး့မို့ေသာဝနး့က္ငးကိုဖနးတီ့ေ

နေသာ

သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ဖမး့ဆီ့မႈအေပ၍ စို့ရိမးပူပနးမႈကိုေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
 ဘာသာေရ့အစျနး့ေရာကးမႈႏြငးံအမုနး့စကာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆိုငးေသာ ်ပႆနာမ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ကိုမီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈
အစျနး့ေရာကးဗုဒၶဘာသာအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒကိုေဝဖနးခဲံ်ပီ့ေနာကး ဘာသာသာသနာအာ့ေစားကာ့သညးံအတျကးဟု
ဆိုကာ ေထာငးဒါဏးက္ခဵခဲံရသညးံ စာေရ့ဆရာလညး့်ဖစး၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အဖျဲ႔ဝငးလညး့်ဖစးေသာ
ဦ့ထငးလငး့ဦ့၌အမႈကိုလညး့ တငး်ပခဲံသညး၈ ယျနးဟီလီ့သညး ဦ့ထငးလငး့ဦ့၌အမႈအာ့ ရနးကုနးတိုငး့ဗဟနး့်မိဳ႕နယး
မြ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီတခု၌ေခါငး့ေဆာငးတဦ့ႏြငးံ ႏိုငး့ယြဥး်ပခဲံသညး၈ ထိုသူသညး ေမလ
သူ႔အာ့ေထာကးခဵသူမ္ာ့အာ့ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို ပစးသတး်ပီ့ေ်မ်မဳပးပစးရနး

ဿ၄ ရကးေန႔လူထုလႈပးရြာ့မႈတျငး

ေ်ပာဆိုခဲံသညးကို မြတးတမး့ရုပးရြငးရိုကးကူ့

ထာ့ေသားလညး့ ဥပေဒအရအေရ့ယူ်ခငး့မခဵခဲံရပါ၈
 ႏိုငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့ကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ခ္ဳိ့ေဖာကးထာ့သညးံအတျကး အမ္ဳိ့ဘာသာသာသနာကာ
ကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ (မဘသ) ဥပေဒမ္ာ့ကို ေဝဖနးခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး အထူ့သဵတမနး၌ေၾက်ငာခ္ကးကိုတုနး႔်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ အစို့ရႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက
ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ဝနးၾကီ့ဌာနက အထူ့သဵတမနး၌ရခုိငး်ပညးနယးသို႔ခရီ့စဥး သညး ေရၾကီ့မႈေၾကာငးံ
ပ္ကးသျာ့ရသညးဟု ဆကးလကးေ်ပာဆိုထာ့သညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာက အစို့ရသညး တညးထျငးအသဵု့်ပဳထာ့သညးံ ရိုဟငး
ဂ္ာဆိုေသာအေခ၍အေဝ၍ကို ်ငငး့ပယးထာ့ကာ မဲမေပ့ႏုိငးေသာသူမ္ာ့အာ့ ှ၆၅ဿ ႏုိငးငဵသာ့်ပဳမႈဥပေဒအရ ႏိုငးငဵသာ့
်ဖစးချငးံေလြ္ာကးထာ့ရနးကနး႔သတးမထာ့ပါဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ အစို့ရ၌ေၾက်ငာခ္ကးက ယျနးဟီလီ့၌စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့
အာ့ အချငးံအေရ့ကို ်ငိမး့်ငိမး့ခ္မး့ခ္မး့ ရို့ရို့ရြငး့ရြငး့လုပးေဆာငးသူ မညးသူ႔ကိုမြ္ဖမး့ဆီ့ထာ့်ခငး့၇ တရာ့စျဲဆိုထာ့်ခငး့မရြိ
ပါဟု ေ်ပာဆို်ပီ့ ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရခ
် ငး့မ္ာ့
ၾသဂုတးလတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့တျငးေရာ၇ အိမးနီ့ခ္ငး့အငးဒိုနီ့ရြာ့၇ မေလ့ရြာ့တို႔တျငးပါ လူကုနးကူ့မႈႏြငးံပတးသကးေသာ
်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့ရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ၁ - အစို့ရသညး ရခုိငး်ပညးနယးမြ လူ ဿွ ဦ့အာ့လူကုနးကူ့မႈစျဲခ္ကးမ္ာ်ဖငးံ အမႈဖျငးံလိုကးေၾကာငး့အတညး်ပဳ
ေ်ပာဆိုခဲံကာ ။သညး လူကုနးကူ့မႈဗဟိုအ်ဖစးက္ယး်ပနး႔စျာရႈ႕်မငးခဵေနရေသာ ်ပညးနယးတခုတျငးပထမဆဵု့ လူကုနး
ကူ့မႈအတျကး တရာ့စျဲဆို်ခငး့်ဖစးပ ါသညး၈
 ၾသဂုတး ၂ - အငးဒိုနီ့ရြာ့ရဲမ္ာ့သညး ဂ္ကာတာတျငး ကျ္နး်ပဳခိုငး့ေစခဵေနရေသာ ်မနးမာငါ့ဖမး့လုပးသာ့

၁၂ ဦ့အာ့

ကယးတငးခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှွ - အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ေမလကကပၸလီပငးလယးအတျငး့မြ ကယးဆယးခဲံသညး ေလြစီ့ဒုက၏သညး ၄၀၀ ဦ့
အနကးမြ [ဿွှ၂ ခုေမႏြငးံဇျနးလ်မနးမာသတငး့လႊာ မ္ာ့တျငးၾကညံးပါ၈]ေနာကးထပး ှ၂၆ ဦ့ကို ရခုိငး်ပညးနယး၇ေမာငး
ေတာ်မိဳ႕နယးမြဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ ်ပနးပို႔ခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿဿ - ရနးကုနးသို႔ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိပဲဝငးေရာကးလာသညးံအတျကး ကေလ့ ၆ ဦ့ပါဝငးေသာ ရိုဟငးဂ္ာလူမ္ဳိ့ ှွ
ဦ့အာ့ ရနးကုနးမြရဲမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့်ပီ့်ပနးပို႔ခဲံသညး၈ သူတို ႔သညး ရခုိငး်ပညးနယးစစးေတျ်မိဳ႕နယး IDP စခနး့မ္ာ့မြ ထျကး
လာခဲံ်ခငး့်ဖစးကာ ရနးကုနးသို႔သူတို႔အာ့ပို႔ေဆာငးေပ့ရနးအတျကး လူကုနးကူ့သူ မ္ာ့အာ့ပိုကးဆဵေပ့ခဲံၾကရသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၀ - ထိုးငး့ႏုိငးငဵႏြငးံနယးစပး်ဖစးေနေသာ ေတာတျငး့တေနရာမြ စျနး႔ပစးထာ့ေသာလူကုနးကူ့စခနး့တခုထဲတျငး
အေလာငး့ ဿ၁ ေလာငး့ကို မေလ့ရြာ့ရဲမ္ာ့က ေတျ႔ရြိခဲံကာ ေမလကေတျ႔ရြိခဲံေသာ ှွ၃ ေလာငး့တျငးေနာကးထပးပါဝငး
သျာ့ခဲံ်ပီ့ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ လူကုနးကူ့ခဵရေသာရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ဟု ယူဆရပါသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၂ - ေမာငးေတာ်မိဳ႕နယး လဝက ဒုညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဦ့ေစာႏုိငးဦ့ေဆာငးေသာ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ေမလက
ကပၸလီပငးလယးအတျငး့မြ ကယးဆယးခဲံသညး ေလြစီ့ဒုက၏သညး

၄၀၀ ဦ့ အနကးမြ [ဿွှ၂ ခုေမႏြငးံဇျနးလ်မနးမာသ

တငး့လႊာ မ္ာ့တျငးၾကညံးပါ၈] ေနာကးထပး ှဿ၂ ဦ့ကို ရခုိငး်ပညးနယး၇ေမာငးေတာ်မိဳ႕နယးမြဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ ်ပနးပို႔ခဲံ
သညး၈
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 ၾသဂုတး ဿ၅ - ဂ္ီနီဗာတျငး ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာကမၻာံကု လသမဂၐမဟာမငး့ၾကီ့ UNHCR က ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအား
တျငး ဒုတိယအၾကိမးေလြစီ့ဒုက၏သညး်ပႆနာမ်ဖစးပျာ့ေစရနးအတျကး မုတးသုနးရာသီအဆဵု့မတိုငးခငးတျငး အေရ့ေပ၍
လုပးေဆာငးမႈတခုလုပးေဆာငးပါရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး၌ပထမေ်ခာကးလအတျငး့ လူေပါငး့ ၀ှွွွ
တငးေဆာငးထာ့ေသာေလြမ္ာ့ရြိခဲံသ ညးဟု ေဖား်ပထာ့ သညးံ အစီရငးခဵစာအသစးကိုရညးညႊနး့်ပီ့

(ယခငးႏြစးကထကး

၀၁% ပိုမ္ာ့လာ) အေ်ခအေနကိုကိုငးတျယးႏိုငးရနးအတျကး အလုပးအဖျဲ႔တခုဖျဲ႔စညး့ရနး ေမလကဘနးေကာကးတျငး်ပဳ
လုပးခဲံသညးံ အထူ့အစညး့အေဝ့အတျငး့ တငး်ပခဲံသညးံအဆိုမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားလုပးေဆာငးရနး ေဒသ
တျငး့မြအစို့ရမ္ာ့အာ့ UNHCR က တိုကးတျနး့လိုကးသညး၈
စီ့ပျာ့ေရ့
ဘဏးမ္ာ့ပိတးမညးဟူေသာေကာလဟာလကို်ငိမးသကးသျာ့ရနးဗဟိုဘဏးကၾကိဳ့ပမး့
ၾသဂုတးလ ှဿ မြ ှ၁ ရကးအတျငး့ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP တျငး့မြအေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ႏြငးံ ယခငး
ပါတီဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့အာ့ ဖယးရြာ့ခဲံ်ခငး့မ္ာ့အ်ပီ့တျငး အခ္ဳိ႕ဘဏးမ္ာ့တျငး ေငျထုတးသညးံသူမ္ာ့ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာခဲံသညး
ကိုေတျ႔ရပါသညး၈

ကေမၻာဇဘဏး၇

အာရြစိမး့လနး့ဖဵျ႕ု်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးႏြငးံအ်ခာ့ပုဂၐလိကဘဏးမ္ာ့

ပိတးေတာံမညးဟု

အျနးလိုငး့ေပ၍တျငးပ္ဵ႕ႏြဵ႕သျာ့ခဲံေသာ ေကာလဟာလသညး ဗဟုိဘဏးမြ လုပးငနး့၌အရဵထာ့ရြိေငျမ္ာ့ကို အာမခဵေၾကာငး့
အတညး်ပဳေပ့ရနးႏြငးံ ေကာလဟာလမမြနးကနးေၾကာငး့ ်ငငး့ဆိုရနးအတျကး ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ဗဟုိဘဏးမြ
ရုပး်မငးသဵၾကာ့ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးကို ထုတး်ပနးေစခဲံသညး၈ ေနာကးတေန႔တျငး ဗဟုိဘဏးဒုတိယဥက၎ဌဦ့ဆကးေအာငး
က ပုဂၐလိကဘဏးမ္ာ့၌ ေငျေၾက့တာဝနးယူႏုိငးမႈကို အေလ့ထာ့ခဲံ်ပီ့ ေနာကးထပးက္ပးေငျတနးဖို့က္ဆငး့ေနမႈကို ကာ
ကျယးရနးအတျကး ေစ့္ကျကးအတျငး့သို႔ အေမရိကနးေဒ၍လာမ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝေပ့မညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ထိုအခ္ိနးတျငး အခ္ဳိ႕ေသာစာ့ေသာကးဆုိငး၇ေဟားတယး၇ႏုိငးငဵတကာေက္ာငး့မ္ာ့သညး က္ပးေငျတနးဖို့ေ်ပာငး့လဲမႈ ်မနးေန
ေသာေၾကာငးံ ေက္ာငး့လခကို အေမရိကနးေဒ၍လာႏြငးံေပ့ေခ္ေစခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး အေမရိကနးတေဒ၍
လာကို ှ၀ွွ က္ပးေပါကးေနစဥး၉ ဗဟိုဘဏးအၾကီ့တနး့အရာရြိတဦ့က အေမရိကနးေဒ၍လာကိုသဵု့စျဲရနးအာ့ေပ့ေန
သညးံ ကုမၼဏီမ္ာ့ကို ဗဟိုဘဏးမြအပစးေပ့သျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ဗဟိုဘဏးက
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့လဵု့သညး ်ပညးတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရာတျငး က္ပးေငျကိုသာသဵု့ရမညးဟု ႏြစးကုနးတျငး
စတငးႏုိငးမညးဟု ေမြ္ားလငးံေရေသာ ေငျဒါဏးခ္မြတးမႈဥပေဒ်ဖငးံ အမိနး႔ထုတးခဲံပါသညး၈
အနညး့ဆဵု့လုပးခကို ၀၃ွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၅) သတးမြတး်ပီ့ေသာအခါစကးရဵုမ္ာ့မြအလုပးထတ
ု းမႈမ္ာ့စတငး
လာၾက
ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့အနညး့ဆဵု့လုပးခလစာသတးမြတးေရ့ေကားမတီက ေန်ပညးေတားတျငး အလုပးရြငး
မ္ာ့၇ အလုပးသမာ့ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အၾကာ့

ေနာကးဆဵု့အစညး့အေဝ့တခုက္ငး့ပခဲံ်ပီ့

အနိမးံဆဵု့လုပးခကို

တေန႔

၀၃ွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၅) အ်ဖစးေနာကးဆဵု့သတးမြ တးခဲံ်ပီ့ လကးရြိအခ္ိနးပိုလုပးခ ဿ ဆကိုမူ မူလအတိုငး့
ပငး ဆကးလကးးထာ့ရြိခံဲပါသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး အေမရိကနး၇ ကေနဒါ အထညးခ္ဳပးႏြငးံဖိနပးလုပးငနး့မ္ာ့၌
ကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ ၂ ခုက အစို့ရအလုပးသမာ့၇အလုပးရြငးႏြငးံလူမႈဖူလဵုေရ့ဝနးၾကီ့ထဵ စာတေစာငးပို႔ခဲံ်ပီ့ အမ္ဳိ့သာ့အနိမးံ
ဆဵု့လုပးခလစာသတးမြတးေရ့ေကားမတီဥက၎ဌက

လုပးငနး့အာ့လဵု့တျငး

တူညီေသာေန႔စဥးလုပးခလစာရြိေနေစရနး

ေထာကးခဵခဲံပါသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့အနိမးံဆဵု့ လုပးခလစာသတးမြတးေရ့ေကားမတီက အနိမးံဆဵု့
လုပးခလစာအသစးကို စကးတငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး စတငးအေကာငးအထညးေဖားမညး်ဖစးကာ အလုပးသမာ့ ှ၂
ေယာကးေအာကးသာရြိေသာ အေသ့စာ့ႏြငးံမိသာ့စုစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မပါဝငးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး အလုပးရြငးမ္ာ့သညး အလုပးသမာ့မ္ာ့ကိုစတငး၊ အလုပးမ္ာ့မြထုတးပယးခဲံကာ ရနးကုနး
လႈိငးသာယာစကးမႈဇဵုတျငး အနညး့ဆဵု့အလုပးသမာ့ ၀ွွ အလုပးထုတးခဵခဲံရသညး၈ ထိုေန႔တျငးပငး အစို့ရအလုပးသမာ့၇အ
လုပးရြငးႏြငးံလူမႈဖူလဵုေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက အလုပးသမာ့ ှ၂ ေယာကးေအာကးရြိေသာ အေသ့စာ့လုပးငနး့မ္ာ့အပါအဝငး
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အလုပးရြငးမ္ာ့သညး

အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံလုပးငနး့သေဘာတူညီမႈစာခ္ဳပးမ္ာ့လကးမြတးေရ့ထို့ၾကရမညးဟု

ေၾက်ငာခဲံ

သညး၈
ၾသဂုတးလအတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
၁

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ပဲခူ့တိုငး့၇ပဲခူ့်မိဳ႕မြ ်ပညးေထာငးစုလယးသမာ့အငးအာ့ပါတီအာ့ မြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳ
လုိကးသညး၈

ှှ

ေန်ပညးေတားတျငး ဗဟိုဘဏး၌ Sovereign Credit Ratings Advisory Mandate လကးမြတးေရ့ထို့မႈကို ဒုတိယသမၼ
တဦ့ဥာဏးထျနး့ႏြငးံအစို့ရဝနးၾကီ့မ္ာ့မြ ၾကီ့ၾကပးေစာငးံၾကညံးခဲံၾကသညး၈

ှ၃

မျနး်ပညးနယး၇ေပါငး်မိဳ႕နယး၇ ေအာကးတဵတာ့ေက့္ရျာတျငး ရျာသာ့မ္ာ့က Long Life Aggregate Mining ကုမၼဏီ၌သ
တငး့စာရြငး့လငး့ပဲျ၉ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့အတျကး ေဒါသတၾကီ့ေ်ပာဆိုခဲံၾကကာ ်ခစာ့သညးံအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို
ထုတးေဖား်ပခဲံၾကသညး၈

ဿွ

ရနးကုနး်မိဳ႕အလဵု်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က လကးပဵေတာငး့ေၾက့နီသထၱဳတျငး့အာ့ ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပခဲံသညးံအတျကး ေမလက
ေထာငးဒါဏး ၁ ႏြစး ၅ လခ္မြတးခဲံ်ပီ့်ဖစးေသာ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ၂ ဦ့ကို ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံ
လယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ အရ ေနာကးထပးေထာငးဒါဏး ေလ့လ ခ္မြတးခဲံသညး၈

ဿ၄

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ရခုိငး်ပညးနယး၇ဘူ့သီ့ေတာငး်မိဳ႕နယးမြ ဒုိငး့နကးတုိငး့ရငး့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီအာ့
မြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳလုိကးသညး၈

*Altsean-Burma အဖျဲ႔၌ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံဆကးစပးသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ်ခဵဳငဵု

ထာ့သညးံ ေဒတာေဘံစးအခ္ကးအလကး ထညးံသျငး့ထာ့ ်ခငး့မ္ာ့ကို

ရယူအသဵု့်ပဳႏိုးငးရနးအတျကး www.altsean.org/ChronologyHome.php သို႔သျာ့ပါ၈*

ၾသဂုတးလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့
“ဿွှ၂ခုဇူလိုငးလအတျကးလစဥး်မနးမာႏိုငးငဵႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မြတးတမး”့

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/DX4fvj
“်မနးမာႏိုငးငဵလူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆုိငးရာအေ်ခအေနအစီရငးခဵစာ ၂ - ၾသဂုတးလ ဿ၄၇ ဿွှ၂” UN ကေလ့မ္ာ့ရဵပဵုေငျ UN
Children’s Fund (UNICEF) http://goo.gl/ffrPph
“်မနးမာႏုိငးငဵစမး့စစးေလံလာမႈအစီရငးခဵစာ - ရခုိငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့မြသဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးေလ္ာံခ္ေရ့အတျကး အသိပညာ၇သ
ေဘာထာ့အ်မငးႏြငးံလုပးေဆာငးမႈ (KAP) ေလံလာေရ့” REACH Initiative http://goo.gl/rxBMs2
“်မနးမာႏုိငးငဵ - ေရလႊမး့မို့မႈအာ့အေရ့ေပ၍တုနး႔်ပနးမႈ - အေ်ခအေနအစီရငးခဵစာ ၾသဂုတး ဿ၁၇ ဿွှ၂” ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအဖျဲ႔ World
Food Programme (WFP) http://goo.gl/pAb5Tn
“ကာတာကျ္မး့က္ငးသူအဖျဲ႔၌်မနးမာႏုိငးငဵခရီ့စဥးမြအၾကိဳေတျ႔ရြိမႈ ဧ်ပီ
-ဇူလုိငး ဿွှ၂” The Carter Center http://goo.gl/YL8h2l
“အေရြ႕ေတာငးအာရြ - ေရာေထျ့ေနေသာပငးလယး်ပငးမြလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ဧ်ပီ-ဇျနး ဿွှ၂” UNHCR http://goo.gl/36MSxc
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