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

အမွတ္စဥ္ ဿှ၃

၀ှဿ
၃ ခု ၾသဂုတးလ

 ဒုတိယပငးလဵု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵအာ့ UN အေထျေထျအတျငး့
ေရ့မႈ့ဘနးကီမျနး့၇ အဖျဲ႔ ှ၄ ဖျဲ႔မြတကးေရာကးလာသူမ္ာ့ႏြငးံ စတငး
က္ငး့ပခဲံသညး၈
ေကားမရြငးအာ့

UN

အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးေဟာငး့ကိုဖီအာနနးမြဦ့ေဆာငးသျာ့
မညး၈
 USDP

က

ပင္မသတင္း ဿ ဒုတိယပငးလဵု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ
၀ ကိုဖီအာနနးမြရခုိငးေကားမရြငးကိုဦ့ေဆာငးမညး

 ရခုိငး်ပညးနယးမြ လူ႔အချငးံအေရ့်ပႆနာမ္ာ့အတျကး ေရရြညးေ်ဖ
ရြငး့မႈရြာေဖျေတျ႔ရြိႏိုငးရနးရညးရျယးသညးံ

ဤသတင္းလႊာတြင္

ဦ့သိနး့စိနးေနရာတျငးဦ့သနး့ေဌ့အာ့အစာ့ထုိ့်ခငး့

ဒီမိုကေရစီႏြငအု
းံ ပးခ္ဳပးမႈ
၀ USDP အာ့်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့၇ဦ့သိနး့စိနးေနရာတျငးအ
စာ့ထို့
၁ ရကး ှွွ အ်ပီ့ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့၌ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့
၄ အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကးအကးဥပေဒ
၄ ှ၆၅ဿ ခုႏိုငးငဵသာ့်ပဳမႈဥပေဒအာ့ေ်ဖေလ္ာံရနး်ငငး့

အပါအဝငး ပါတီတျငး့ေရျ့ေကာကးတငးေ်မာကးမႈမ္ာ့မြတဆငးံ ပါတီ

ဆို်ခငး့

ေခါငး့ေဆာငးမႈအာ့ အေ်ပာငး့အလဲ်ပဳလုပးခဲံသညး၈

၄ MNHRC အာ့အ်ပငး့အထနးေဝဖနး

 သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲမ္ာ့တျငး ဝနးၾကီ့ဌာန ဿဿ ခုတို႔က ရကး ှွွ
အတျငး့ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ကို ေၾကညာခဲံၾကသညး၈
 ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ KHRG က အေရ့မယူပဲလစးလ္ဴရႈ႕
ထာ့မႈမ္ာ့သညး ကရငး်ပညးနယးမြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဓိကရငးဆုိငး
ေနရေသာစိနးေခ၍မႈပငး်ဖစးပါသညးဟု မီ့ေမာငး့ထို့်ပထာ့ေသာ
အစီရငးခဵစာတေစာငးကိုထုတး်ပနးခဲံသညး၈
 အေၾကာငး့်ပခ္ကးမေပ့ပဲ အလုပးသမာ့အာ့လဵု့နီ့ပါ့ကို အလုပးမြ
ထုတးပယးခဲံေသာ ယခငး အစို့ရမြဖျငးံလြစးလညးပတးခဲံသညးံ စိုကး
ပ္ဳိ့ေရ့စကးပစၥညး့စကးရဵုတျငး အလုပးသမာ့ ှွွ တို႔ဆႏၵ်ပခဲံၾက
သညး၈
 နာဂကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငံးရေဒသတျငး ကူ့စကးေရာဂါတမ္ဳိ့
်ဖစးပျာ့ခဲံရာ လူ ၅ဿ ဦ့ေသဆဵု့ခဲံသညး၈
 အငးအာ့်ပငး့ထနးေသာငလ္ငးတခုပုဂဵ်မိဳ႕တျငးလႈပးခတးခဲံရာ လူသဵု့
ဦ့ ေသဆဵု့ခဲံ်ပီ့ ဘုရာ့ပုထို့ ၁ွွ ပ္ကးဆီ့ခဲံရသညး၈
 ေရကာတာအာ့်ပနးလညးသဵု့သပးရနးကတိ်ပဳေသားလညး့ သဵလျငး
်မစးေပ၍တျငးေရကာတာေဆာကးလုပး်ခငး့မြာ အေရ့ေပ၍စို့ရိမးပူပနး
မႈအ်ဖစးဆကးလကးတညးရြိဆဲ်ဖစးေနပါသညး၈
 ဇူလိုငးလကုနးႏြငးံၾသဂုတးလဆနး့အၾကာ့တျငး ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈမ္ာ့
ေၾကာငးံ လူ ှွွွွွ ေက္ားတို႔အို့အိမးမ္ာ့မြ စျနး႔ချာခဲံရသညး၈
 ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသညးံ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့
မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵမြ ေနရပး်ပနးပို႔ရနးစီစဥးထာ့သညးံလုပးငနး့စဥးကို
စတငး လုိကးသညး၈

အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့
၄ KHRG အစီရငးခဵစာ“ပုနး့လြ္ဴိ့ေနေသာအငးအာ့မ္ာ့၇
ပုနး့လြ္ဴိ့ေနေသာရုနး့ကနးမႈမ္ာ့”
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ့
၅ လကးနကးကိုငးပဋိပက၏-တိုကးပျဲမ္ာ့၇အရပးသာ့မ္ာ့အ
ေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
လူ႔အချငးံအေရ့
၅ အလုပး်ဖဳတးခဵရမႈမ္ာ့အတျကး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးသာ့
မ္ာ့ဆႏၵ်ပ
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ
၅ နာဂမြကူ့စကးေရာဂါပ္ဵ႕ပျာ့မႈေၾကာငးံ ၅ဿ ဦ့ေသဆဵု့
၆ ၃.၅ ်ပငး့အာ့ရြိငလ္ငးေၾကာငးံပုဂဵအာ့ထိခိုကး
၆ ငြကးဖ္ာ့ေရာဂါတိုကးဖ္ကးမႈအာ့ကူညီရနး UK ကတိ
်ပဳ
သဘာဝသယဵဇာတ
၆ သဵလျငး်မစးေရကာတာအာ့်ပနးလညးသဵု့သပးရနးကတိ
်ပဳ
အို့အိမးမြစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ရမႈမ္ာ့
ှွ ေရၾကီ့မႈေၾကာငးံလူ ှွွွွွ ေက္ားအို့အိမးမ္ာ့မြ
စျနး႔ချာရ
ှွ ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့ ဿွွွ ေက္ားအာ့ေနရပး်ပနးပို႔
မႈစတငး
စီ့ပျာ့ေရ့
ှွ ကမၻာံဘဏးမြ US သနး့ ှွွ ေခ့္ေငျ
ှှ ဿွှ၃ ဘတးဂ္ကးအာ့်ပငးဆငးသညးံဥပေဒအတညး
်ပဳ
ှှ ပိတးဆို႔မရ
ႈ ုတးရနးၾကိဳပမး့ရမညးအ
ံ ဆိုကိုအစို့ရပယးခ္
ှှ သကးတမး့လတးေၾကျ့်မီစီမဵမႈနညး့ဗ္ဴဟာအာ့အမ္ဳိ့
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 ေငျေၾက့က႑ဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈအတျကး ကမၻာံဘဏးမြ အေမရိကနးေဒ၍လာ သနး့

ှွွ ေခ့္ယူရနးကိစၥကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ

မဲချဲဆဵု့်ဖတးခဲံသညး၈
 ဝနးၾကီ့ဌာန ှ၁ ခုတို႔မြ စုစုေပါငး့က္ပး ၁၄ွ ဘီလီယဵ (US ၀၅၆.၆ သနး့ပတးဝနး့က္ငး) ကို်ဖတးခ္ခဲံသညးံ ဿွှ၃ ်ပညးေထာငးစု
ဘတးဂ္ကးဥပေဒအာ့်ပငးဆငးသညးံဥပေဒၾကမး့ကို အတညး်ပဳခဲံသညး၈
 လႊတးေတားက US ၌စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မႈအာ့ရုတးသိမး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ရမညးUSDP
ံ
၌အဆိုအာ့ ပယးခ္ခဲံသညး၈

ပငးမသတငး့
ဒုတိယပငးလဵု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵအာ့ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံဘနးကီမျနး့တို႔မြဖျငးံလြစးေပ့
ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ဒုတိယပငးလဵု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵအာ့ ေန်ပညးေတားတျငးစတငး် ပဳလုပးခဲံသညး၈ အဖျဲ႔ေပါငး့
ှ၄ ဖျဲ႔မြတကးေရာကးခဲံသညးံ ထိုညီလာခဵအာ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ

UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးဘနးကီမျနး့

တုိ႔မြဖျငးံလြစးေပ့ခဲံသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ဖိတးၾကာ့ခဲံ်ပီ့ အဖဲျ႔အမ္ာ့စုကညီလာခဵတကးေရာကး
ရနးအတျကး လကးနကးမ္ာ့ကိုေ ဘ့သို႔ခ္ထာ့ရနးသေဘာတူခဲံၾကသညး၈ မတကးေရာကးသညံးအဖျဲ႔မ္ာ့မြာ လကးနကးကိုငး
သဵု့ဖဲျ႔်ဖစးသညးံ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား TNLA၇ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပး
မေတား MNDAA၇ ရခုိငးတပးမေတား

AA တို႔်ဖစးကာ “လကးနကးကိုငးတုိကးပျဲအယူအဆအာ့စျနး႔လႊတးရမညး ” ဟူေသာ

ေတာငး့ဆိုခ္ကးအပါအဝငး ၾကိဳတငးသတးမြတးခ္ကးအာ့ကနး႔ကျကးခဲံ်ပီ့ေနာကး ထိုသို႔်ဖစးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ညီလာခဵသညး
စကးတငးဘာလ ၁ ရကးေန႔တျငး်ပီ့ဆဵု့မညးဟု ေမြ္ားလငးံရပါသညး၈
NLD ဦ့ေဆာငးေသာအစို့ရမြ အာ့လဵု့ပါဝငးေရ့နညး့လမး့အာ့ အၾကိမးၾကိမးအေလ့ထာ့ခဲံ်ခငး့ႏြငးံအတူ ်ပီ့ခဲံသ ညးံႏြစးက
ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာအစပးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကို လကးမြတးမထို့ထာ့သညးံအဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး ကိုယးစာ့လြယး
ှ၅ွွ ဦ့ခနး႔ ညီလာခဵအာ့တကးေရာကးလိမးံမညး်ဖစးပါသညး၈ ထိုညီလာခဵအာ့ ႏိုငးငဵ၌ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာၾကာ်မငးံေန်ပီ်ဖစး
ေသာ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏မ္ာ့အာ့ေ်ဖရြငး့ရနးၾကိဳ့ ပမး့်ခငး့၌ “ကတိကဝတး်ပဳေသာပထမအဆငးံ ” အ်ဖစး ဘနးကီမျနး့
က ေခ၍ဆိုခဲံ်ပီ့ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈအဆငးံတိုငး့တျငး အမ္ဳိ့သမီ့ကိုယးစာ့်ပဳမႈအနညး့ဆဵု့

၀ွ% ပါဝငးႏိုငးေရ့ကို

လညး့ ရပးခဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသၾကီ့လႊတးေတားက ႏိုငးငဵေရ့သမာ့ မ္ာ့အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တကး
ေရာကးသညးံ ေထာကးခဵပျဲတခု်ဖငးံ မၾကာမြီက္ငး့ပေတာံမညးံ ညီလာခဵအာ့ေထာကးခဵေၾကာငး့ ်ပသခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ
ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနး်မိဳ႕လယးေခါငး၉ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵအာ့ေထာကးခဵရနးအတျကး လူရာေပါငး့မ္ာ့စျာစုေဝ့ခဲံၾက်ပီ့
်မိဳ႕ေတားဝနး၇ ရနးကုနးတုိငး့ေ ဒသၾကီ့လႊတးေတားဥက၎ဌ၇ ႏိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇ နာမညးၾကီ့အနုပ
ညာရြငးမ္ာ့ ပါဝငးခဲံၾကသညး၈ အလာ့တူေထာကးခဵပဲျမ္ာ့ကို မို့ ကုတး၇မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသၾကီ့တုိ႔အပါအဝငး ႏိုငးငဵအႏြဵ႔တျငး
်ပဳလုပးခဲံၾကကာ ကခ္ငး်ပညးနယးမြဒုက၏သညးမိသာ့စုမ္ာ့၇ အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇

လီဆူ့အမ္ဳိ့သာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ၇

တေအာငး့ (ပေလာငး) အမ္ဳိ့သာ့ပါတီ၇ ရြမး့အမ္ဳိ့ သာ့ဒီမိုကရကးတစးပါတီ (SNDP) တို႔မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အပါအဝငး
လူဦ့ေရ ၀ွွ ခနး႔တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈
ၾသဂုတးလ ှှ ရကးေန႔တျငး ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖဵျ႕်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ

USDP က သမၼတေဟာငး့ဦ့ သိနး့စိနးႏြငးံ

ေလ့ရကးတာအလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို အဆဵု့သတးခဲံ်ပီ့ ပါတီအေန်ဖငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵတျငးပါဝငးရနး အဆငးသငးံရြိေ န
်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ေၾကညာခဲံကာ

ညီလာခဵတျငး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးအေပ၍။တို႔၌ သေဘာထာ့ရပးတညးခ္ကးအာ့

ေ်ပာၾကာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈
ညီလာခဵမတိုငးမြီတျငး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ၅၀ ဦ့အာ့လႊတးေပ့ရနးႏြငးံ ေနာကးထပး ှ၁ဿ ဦ့အာ့ တရာ့စျဲဆိုထာ့်ခငး့
မ္ာ့မြ ရုတးသိမး့ေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုခ္ကးကို အာဏာပိုငးမ္ာ့ကလစးလြ္ဴရႈ႕ခဲံသညး၈ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံ
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ေရြာကးေရ့အသငး့ AAPP အတျငး့ေရ့မႈ့ကိုတိတးႏိုငးက ေထာငးခ္ခဵရသူအ မ္ာ့စုမြာ တိုငးရ ငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ဝငး
မ္ာ့၌ေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့်ဖစးသညးံအတျကး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ်ဖငးံ ေထာငးခ္ခဵၾကရ်ခငး့်ဖစးပါသညးဟု ၾသဂုတးလ

ှ၄

ရကးေန႔ကေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ပိုမိုပါဝငးႏုိငးေစရနး အ်မဲမ်ပတးေတာငး့ဆိုေနသညးံ ်ငိမး့ ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး
တျငးက္ာ့-မတနး့တူစျာပါဝငးႏိုငးေရ့မဟာမိတးအဖျဲ႔ AGIPP မြေဇားခငးေလ့က ။တို႔ထဵမြေလံလာသူ ှွ ဦ့တကးေရာကး
ပါရနးဖိတးၾကာ့ထာ့ေၾကာငး့ႏြငးံ စာတမး့တခုတငး်ပသျာ့ႏုိငးရနးေမြ္ားလငးံေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟု ၾသဂုတးလ

၀ှ

ရကးေန႔တျငး သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံပါသညး၈ ၾသဂုတးလတျငး လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညံးအဖျဲ႔ HRW က အစီရငးခဵစာတေစာငး
ထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ ်

ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ဖယးခ္နးထာ့မႈႏြငးံအမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့ပါဝငးလာႏုိငး

ေအာငး အေလ့ထာ့ေ်ပာဆိုခဲံသညးံအတျကး အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ မလုိလာ့သူ သို႕မ

ဟုတး ဖ္ကးဆီ့လို

သူမ္ာ့အ်ဖစး ဆကးဆဵခဲံမႈမ္ာ့ကို မြတးခ္ကး်ပဳေဖား်ပထာ့ခဲံသညး၈ [အစီရငးခဵစာက႑ တျငးၾကညံးပါ၈]
ရခုိငး်ပညးနယးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးကို ကုိဖီအာနနး ဦ့ေဆာငးမညး
ရခိုငး်ပညးနယးမြ လူ႔အချငးံအေရ့်ပႆနာမ္ာ့အာ့ ေရရြညးေ်ဖရြႈငး့ႏုိငးမညးံအေ်ဖကို

ရြာေဖျရနးရညးရျယးသညးံ အၾကဵေပ့

ေကားမရြငးကို UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးေ ဟာငး့ကိုဖီအာနနးမြဦ့ေဆာငးသျာ့မညးဟု ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵရဵု့မြ
ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခဲံသညး၈ အၾကဵေပ့ေကားမရြငးအာ့ ်ပညးနယးတျငး့၉ ပဋိပက၏မ္ာ့ကိုကာကျယးႏိုငး
မညးံအတာ့အဆီ့တခုရြာေဖျ်ခငး့ ၇ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာအကူအညီမ္ာ့၇ အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ ်ပနးလညး
သငးံ်မတးမႈမ္ာ့ေသခ္ာစျာရရြိႏုိငးေစ်ခငး့၇ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့၇ ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့အစီအစဥးမ္ာ့အာ့်မြငးံ
တငးေပ့်ခငး့ စသညးတို႔ကို်ပဳလုပးရနးတာဝနးေပ့ထာ့ပါသညး၈ ။ေကားမရြငးက ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို

ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငး

ပငးခဵမြတဆငးံ အစို့ရထဵတငး်ပသျာ့မညး်ဖစး်ပီ့ ်ပညးသူအာ့လဵု့သိရြိႏုိငးမညးံ အစီရငးခဵစာကိုလညး့ ထုတး်ပနးသျာ့မညး်ဖစး
သညး၈ ထိုေကားမရြငးအာ့ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သူတို႔အပါအဝငး ႏိုငးငဵတကာမြကျ္မး့ကျ္ငးသူ ၀ ဦ့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵသာ့ ၃
ဦ့တို႔ပါဝငးဖျဲ႔စညး့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈


UN အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့ခ္ဳပးေဟာငး့ကိုဖီအာနနး



်မနးမာႏိုငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး MNHRC ဥက၎ဌဦ့ဝငး့မရ



်မနးမာႏိုငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့ဥက၎ဌေဒါကးတာသာလြေဆျ



အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့၌ UN အထူ့အၾကဵေပ့ေဟာငး့၇ လကးဘႏျနးယဥးေက့္မႈဝနးၾကီ့ေဟာငး့ ဂတးခ္စနး
ဆာလမီ Ghassan Salame



ဘာသာေရ့ႏြငးံ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အဖျဲ႕ထူေထာငးသူႏြငးံပငးမအဖျဲ႔ဝငးဦ့ေအ့လျငး



်မနးမာႏိုငးငဵဆရာဝနးမ္ာ့အသငး့ သာ့ဖျာ့ႏြငးံမီ့ယပး

ဆိုငးရာဥက၎ဌ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵေဆ့သိပၸဵအကယးဒမီအဖျဲ႔ဝငး

ေဒါကးတာ်မသီတာ


MNHRC အဖျဲ႔ဝငးဦ့ခငးေမာငးေလ့



ရခုိငးစာေပႏြငးံယဥးေက့္မႈအသငး့ဥက၎ဌ၇ ရခို ငးအမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔ဒုဥက၎ဌေဒ၍ေစာခငးသစး

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔က ထိုေကားမရြငးဖျဲ႔စညး့်ခငး့ကိုၾကိဳဆိုလိုကးေသားလညး့ တာဝနးခဵ်ခငး့ႏြငးံ
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍စနစးတက္ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈအာ့ဖယးရြာ့်ခငး့တို႔သို႔မသျာ့ခငးတျငး ရခိုငး်ပညးနယးမြလူ႔အချငးံ အေရ့
ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ လျတးလပးစျာ၇ တရာ့မြ္တစျာႏြငးံေသခ္ာေက္ညကးစျာစဵုစမး့စစးေဆ့ႏိုငးေစရနးအတျကး ေသေသခ္ာ
ခ္ာ်ပဳလုပးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ရခုိငးအမ္ဳိ့သာ့ပါတီ ANP က ထိုေကားမရြငးအာ့ ဖ္ကးသိမး့ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
ANP က “ကျ္ႏးုပးတို႔သညး ရခိုငး်ပညးနယးလူထုအာ့ ကိုယးစာ့်ပဳေသာ ေရျ့ေကာကးပျဲအႏိုငးရပါတီ်ဖစးသညး

[…..] ရခိုငး

လူထုႏြငးံမိမိတို႔ပါတီမြလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ သေဘာထာ့မ္ာ့အာ့စဵုစမး့ေမ့်မနး့်ခငး့မ်ပဳပဲ ေကားမရြငးတခုဖျဲ႔
စညး့်ခငး့ႏြငးံဆကးလကးလုပးေဆာငးေန်ခငး့သညး ဒီမိုကေရစီစဵႏႈနး့မ္ာ့ေ ပ၍မြေက္ားလျနးလုပးကိုငး်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ထုိ႔ေၾကာငးံ
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မိမိတို႔မြလကးမခဵႏုိငးပါ” ဟုထပးမဵ်ဖညးံစျကးထာ့ပါသညး၈ ၾသဂုတးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ANP မြလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး
ဦ့ေအာငးေက္ားဇနးက ေကားမရြငးတျငးႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့ပါဝငးေန်ခငး့ကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားတျငးအေရ့ၾကီ့အဆိုတခုတငး
်ခငး့်ဖငးံ တရာ့ဝငးကနး႔ကျကးခဲံ်ပီ့ ေကားမရြငးအာ့်ပညးတျငး့ကျ္မး့က္ငးသူပညာရြငးမ္ာ့်ဖငးံဖဲျ႔စညး့ပါရနး အၾကဵ်ပဳခဲံသညး၈
NLD မြ လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ဝငး့်မငးံက ထိုအဆိုအာ့ စကးတငးဘာလအစပုိငး့တျငးေရႊ႕ေ်ပာငး့ေဆျ့ေႏျ့ရနး လကးခဵခဲံ
သညး၈
ဒီမိုကေရစီႏြငးံအုပးခ္ဳပးမႈ
USDP အာ့်ပနးလညးဖ႔စဲျ ညး့၇ဦ့သိနး့စိနးအာ့ရာထူ့ေလြ္ာံလိုကးေသားလညး့ပါတီဝငး်ဖစးဆဲ
စစးတပးႏြငးံမဟာမိတး်ဖစးေသာ ်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ

USDP က ေန်ပညးေတားရြိ။တို႔၌ပါတီဌာန

ခ္ဳပးတျငး ၾသဂုတးလ ဿဿ မြ ဿ၁ ရကးအတျငး့ တိုငး့ေဒသၾကီ့၇်ပညးနယးအဆငးံမြပါတီေခါငး့ေဆာငးမႈအသစးအတျ ကး ဗဟို
ညီလာခဵႏြငးံေရျ့ေကာကးပဲျမ္ာ့က္ငး့ပခဲံသညး၈ သဵု့ရကးတာ်ပဳလုပးေသာ ညီလာခဵတျငး ပါတီတျငး့ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့မြတ
ဆငးံ ထငးရြာ့ေသာပါတီေခါငး့ေဆာငးမႈအေ်ပာငး့အလဲ်ပဳလုပးခဲံသညးကို ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ ထိုညီလာခဵသညး USDP ဥက၎ဌ
ဦ့သိနး့စိနးမြအဵံၾသဖျယး ႏႈတးထျကးခဲံ်ခငး့်ဖငးံ အဆဵု့

သတးခဲံ်ပီ့ သူ၌ေနရာကိုဦ့သနး့ေဌ့မြဆကးခဵခဲံသညး၈

ဿွှ၂ ခု

ေအာကးတိုဘာလတျငး ဦ့သိနး့စိနး USDP ဥက၎ဌ်ဖစးလာ်ပီ့တႏြစးမ်ပညးံခငးတျငးပငးထိုသို႔ႏႈတးထျကးခဲံ်ခငး့်ဖစးကာ [ဿွှ၂
ေအာကးတိုဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈ ] ဿွှ၂ ခုၾသဂုတးလက ဦ့ေရႊမနး့အာ့ထုတးပယးခဲံစဥးကတညး့ကဆို
လြ္ငး တႏြစးရြိ်ပီ်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၂ ၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈]
ပါတီတျငး့အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့သညး ဿွှ၄ ခုႏြစးေစာေစာပိုငး့တျငး်ပဳလုပးရနးစီစဥးထာ့သညးံ ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲမ
တိုငးခငး၉ပါတီအာ့ တဵဆိပးအသစး်ပနးကပး်ခငး့သာ်ဖစးႏိုငးသညးဟု ခနး႔မြနး့ေ်ပာဆိုေနၾကပါသညး၈ ေလာေလာ

ဆယးတျငး

ဦ့သနး့ေဌ့မြ USDP အာ့ မညးသညးံလမး့ေၾကာငး့သို႔သယးေဆာငးသျာ့မညး သို႔မဟုတး သူ၌ေနာကးေၾကာငး့ စသညးတို႔
ကို ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြမသိရြိၾကေပ၈ USDP က အဖျဲ႔ဝငး ၆ ဦ့ပါဝငးေသာ ေခါငး့ေဆာငးမႈေကားမတီသစးကို ထပးမဵဖျဲ႔စညး့
ခဲံ်ပီ့ ဦ့သိနး့စိနးကေခါငး့ေဆာငးပါသညး၈ အသစးေရျ့

ခ္ယးလိုကးေသာ USDP အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါ

သညး၈


ဥက၎ဌ - ဦ့သနး့ေဌ့
မီ့ရထာ့ႏြငးံစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနဝနးၾကီ့ေဟာငး့၇ ်မနးမာံတပးမေတားဗိုလးမႈ့ခ္ဳပးေဟာငး့



ဒုဥက၎ဌ - ်မတးဟိနး့
ေလတပးဗိုလးခ္ဳပးအ်ဖစးႏြစး ၀ွ ခနး႔ထမး့ေဆာငးခဲံ၈ ဿွှ၀ ခုေဖေဖားဝါရီလတျငး ဆကးသျယးေရ့ႏြငးံသတငး့အ
ခ္ကးအလကးနညး့ပညာဝနးၾကီ့အ်ဖစးခနး႔အပးခဵခဲံရ၈



အေထျေထျအတျငး့ေရ့မႈ့

-

ဦ့သကးႏိုငးဝငး့

ဿွွွ ်ပညးံႏြစးမ္ာ့ေတာကးေလြ္ာကးတျငး မျနး်ပညးနယး၇အေရြ႕ေတာငးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးစစးတိုငး့မႈ့အ်ဖစးတာဝနး
ယူခဲံ၈ ဿွှွ မြ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ အထူ့စစးဆငးေရ့အ ဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစးထမး့
ေဆာငးခဲံ၈ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ထိုရာထူ့မြႏႈတးထျကး်ပီ့ ဿွှ၂ ၾသဂုတးလအထိ နယးစပးေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာနဝနးၾကီ့
်ဖစးလာခဲံသညး၈


စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အရာရြိ - ဦ့ခငးရီ
လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ေဟာငး့၇ ရဲခ္ဳပးေဟာငး့



လုပးငနး့အဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငး - ဦ့စို့ႏိုငး



အတျငး့ေရ့မႈ့ - ဦ့ပိုကးေထျ့



အတျငး့ေရ့မႈ့ - ဦ့သနး့ထျနး့



အတျငး့ေရ့မႈ့ - ဦ့ေက္ားေက္ားေဌ့



အတျငး့ေရ့မႈ့ - ဦ့တငးေအာငးခ္ငး့



အတျငး့ေရ့မႈ့ - ေဒ၍စနး့စနး့ႏျယး

4

ရကး ှွွ အတျငး့ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ကိုဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြေၾကညာ
ၾသဂုတးလတလလဵု့တျငး NLD မြတရာ့ဝငးအာဏာလႊဲေ်ပာငး့ယူ်ပီ့ကတညး့က ရကး ှွွ အတျငး့ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ကို
ဝနးၾကီ့ဌာန ဿဿ ခုမြ အေလ့ထာ့ေဖား်ပႏုိငးရနးအတျကး ေန်ပညးေတားတျငး ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ညီလာခဵမ္ာ့ဆကး
တိုကးက္ငး့ပခဲံသညး၈ တို့တကးမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့သညး အဓိကအာ့်ဖငးံ ယခငးအစို့ရ၌ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို တို့ ခ္ဲ႕ထာ့မႈ
မ္ာ့ပငး်ဖစးေၾကာငး့ သိသာလာပါသညး၈ စိတးဝငးစာ့ဖျယးပငး သမၼတရဵု့ဝနးၾကီဌာနေရာ၇ ကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာ

နေရာပါ

ထိုညီလာခဵမ္ာ့တျငးပါဝငးခဲံ်ခငး့မရြိခဲံေပ၈
လြ္ပးစစးႏြငးံစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာန က်မိဳ႕ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး ထရနးစေဖားမာမ္ာ့၇ မီ့အာ့လိုငး့အသစးမ္ာ့တပးဆငးႏုိငး ခဲံ
သညးံေအာငး်မငးမႈမ္ာ့အာ့ေဖား်ပခဲံ်ပီ့ ေနာကးငါ့ႏြစးအတျငး့ အိမးေထာငးစု ှ.၄ သနး့မြ လြ္ပးစစးမီ့ရရြိေစရနးအစီအစဥးမြာ
လညး့ လုပးေဆာငးေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ေဖား်ပခဲံသညး၈
နယးစပးေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန က ေသာကးသဵု့ေရ့လဵုေလာကးေအာငးရရြိႏုိငးခဲံသညးံတို့တကးမႈကို အေသ့စိတးေဖား်ပခဲံေ သား
လညး့ ရခုိငး်ပညးနယးမြ IDP မ္ာ့၌အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊မူ လျနးစျာမရြငး့မလငး့်ဖစးေနခဲံ်ပီ့ ထိုကိစၥသညးဆကး
လကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ အေရ့ၾကီ့သညးံလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာကိစၥရပးပငး်ဖစးပါသညး၈

[တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာ တျငး

ၾကညံးပါ၈]
ႏိုးငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန က အာဆီယမးႏိုငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ ႏြစးႏုိငးငဵဆကးသျယးေရ့ဆိုငးရာဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈမ္ာ့ကို အစဥးလိုကးေဖား်ပခဲံ
သညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ မေက္ားၾကာ့ေသာနာမညးပ္ကးစာရငး့မြ အမညးမ္ာ့ပယးဖ္ကးလိုကး်ခငး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵ်ခာ့မြႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့
အာ့ေနရပး်ပနးလညးပို႔ေဆာငးခဲံ်ခငး့မ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပခဲံသညး၈ ထိုေၾကညာခ္ကး

မ္ာ့ကိုအမြနးတကယးထုတး်ပနးလိုကး

စဥးမြာပငး နာမညးပ္ကးစာရငး့ထဲမြနာမညးအာ့လဵု့အာ့ လူသိရြငးၾကာ့ထုတး်ပနးခဲံ်ခငး့မဟုတးပဲ ပယးဖ္ကးလိုကးေသာအ
မညးမ္ာ့မြာ စာရငး့ထဲမြနာမညးစုစုေပါငး့၌

၄% သာရြိ်ပီ့ ဖယးထုတးေပ့လိုကးသူမ္ာ့၌အေ်ခအေနအခ္ကးအလကးမ္ာ့

ကိုလညး့ လူသိရြငးၾကာ့ရယူႏုိငး်ခငး့ မရြိပါ၈
်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန က ်ခစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ေကားမရြငး၌ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈ ထိုေဖား်ပမႈ
သညး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး

NLD ၌ ဥပေဒ်ပဳသူမ္ာ့မြ ်ခစာ့မႈတုိကးဖ္ကးေရ့ေကားမတီ၌ မထိေရာကးမႈႏြငးံ

်မနးမာႏုိငးငဵ်ခစာ့မႈတုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒအာ့ အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး ပိုမိုအာ့စိုကးရနးေတာငး့ဆိုမႈအ်ပီ့တျငး ်ပဳ
လုပးလာ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ စစးတပးမြထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာဝနးၾကီ့ဌာနက မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ဆိုငးရာဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၇ သိမး့ဆညး့မႈ
မ္ာ့ကို ဝငးံၾကျာ့စျာေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ စနစးတက္်ဖစးေပ၍ေနေသာမူ့ယစးေဆ့ဝါ့်ပႆနာအေပ၍ကို

မူ

မြတးခ္ကးမေပ့ခဲံေပ၈
သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံဆကးသျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန က သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့က႑အတျကးမူဝါဒအသစးတခုအာ့ စီစဥး
ေရ့ဆျဲေန်ခငး့၇ မုနးတုိငး့ႏြငးံရာသီဥတုပဵုစဵမ္ာ့ကိုေစာငးံၾကညံးေလံလာႏိုငးရနးအတျကး ေရဒါႏြငးံစကးပစၥညး့မ္ာ့တပးဆငး်ခငး့၇
အရဵႈ့ေပ၍သညးံအတျကး ရထာ့လုိ ငး့ ှ၃ ခုကိုရပးဆုိငး့လိုကး်ခငး့၇ ဆကးသျယးေရ့အတျကးအေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ကို
တို့်မြငးံ်ခငး့ စသညးတို႔ကိုေၾကညာခဲံသညး၈
ေဆာကးလုပးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန က တနးဖို့နညး့အိမးယာမ္ာ့စတငးေဆာကးလုပးမႈ၇ ရနးကုနး -မႏၱေလ့အ်မနးလမး့တေလြ္ာကး
မေတားတဆမႈေလြ္ာံခ္ရနးလုပးေဆာငးေနမႈ၇ ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈဘုတးအဖျဲ႔

CIDB

ဥပေဒႏြငးံေဆာကးလုပး

ေရ့ၾကီ့ၾကပးမႈစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ေရ့ဆျဲေနမႈ စသညးတို႔ကိုေၾကညာခဲံသညး၈
လူမႈဖူလဵုေရ့၇ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ကသဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးေၾကာငးံ်ဖစးရသညးံ ေရ
ရြာ့ပါ့မႈအာ့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးၾကိဳ့ပမး့မႈ၇ လမး့ေ ပ၍ေရာကးေလလျငးံကေလ့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့မ္ာ့၇ အသကးအရျယးၾကီ့
ရငးံသူမ္ာ့အာ့ အကာအကျယးေပ့ေရ့အတျကး ေရ့ဆျဲထာ့ေသာစီမဵကိနး့ စသညးတို႔ကိုေဝမြ္ခဲံၾကသညး၈
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စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ကကုမၼဏီမြတးပဵုတငးေၾက့မ္ာ့ကို်ပနးလညးသဵု့သပးေနမႈ၇ တိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံ်ပညးနယး
မ္ာ့တျငး စီ မဵကိနး့ေရ့ဆျဲ်ခငး့၇ဘ႑ာေရ့၇ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈတုိ႔နြငးံပတးသကးသညးံ သငးတနး့သငးရို့မ္ာ့်ပဳလုပးေပ့်ခငး့၇ ၾကိဳ
တငးေငျ်ဖညံးဖုနး့ကဒးမ္ာ့မြေကာကးယူရရြိေသာစီ့ပျာ့ချနး ၂% အာ့ပညာေရ့က႑အတျကးအသဵု့်ပဳမႈ၇ ရနးကုနးေလဆိပး
ႏြငးံဆိပးကမး့မ္ာ့တျငး ်မနးမာံအလိုအေလ္ာကးကုနးပစၥညး့ရြငး့လ ငး့ေရ့စနစး Myanmar Automated Cargo Clearance
အာ့စတငး်ခငး့ စသညးတုိ႔ကိုေၾကညာခဲံပါသညး၈
သာသနာေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈဝနးၾကီ့ဌာန ကပုဂဵေဒသအာ့ကမၻာံယဥးေက့္မႈအေမျအႏြစးေဒသစာရငး့တျငးထညးံသျငး့ႏိုငးခဲံ
မႈႏြငးံအတူ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာယဵုၾကညးဆုေတာငး့ရာေနရာမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ေက္ာငး့စငးတာမ္ာ့ သို႔ အကူအညီမ္ာ့ေပ့ခဲံ်ခငး့
တုိ႔ကို မြတးခ္ကးေပ့ေ်ပာဆိုခဲံေသားလညး့ ။တို႔၌လုပးပိုငးချငးံအတျငး့ရြိေနသညးံ ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံအာ့အကာ
အကျယးေပ့ရနး ၾကိဳ့ပမး့မႈရြိမရြိကိုမူေ်ပာၾကာ့သျာ့ခဲံ်ခငး့မရြိေပ၈
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန

ကလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ေခ့္ေငျေပ့်ခငး့ႏြငံးပတးသကးသညးံအေသ့

စိတးမ္ာ့၇ ေရတျငး့မ္ာ့တူ့ေ ပ့်ခငး့၇ အပူလျနးကဲ်ခငး့ႏြငးံေရ ၾကီ့်ခငး့မ္ာ့၌သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးလုပး
ေဆာငးမႈမ္ာ့၇ သစးေတာဥပေဒသစးစသညးတို႔ကို ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဝနးၾကီ့ဌာနက အမ္ဳိ့သာ့ရာသီဥတုနညး့ဗ္ဴဟာတခု
ကိုေရ့ဆျဲခဲံယဵုမြ္သာမကပဲ သဘာဝဓါတးေငျ႕၇ ေရနဵ၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးက႑ စသညးတုိ႔အတျကး သဘာဝပတးဝနး့က္ငး
သကးေရာကးမႈစမး့စစး်ခငး့ EIA မ္ာ့ကိုလညး့ ေရ့ဆျဲခဲံပါသညးဟုဆိုသညး၈
်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ကအစို့ရဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူမ္ာ့အတျကး သငးတနး့မ္ာ့၇အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲ
မ္ာ့လုပးေဆာငးေပ့ခဲံ်ခငး့၇ ကျနးပ္ဴတာသငးတနး့၇အဂၤလိပးစာသငးတနး့ေပ့ခဲံ်ခငး့၇ ေဒသစာၾကညံးတုိကးမ္ာ့ကိုလူထုဆဵု
စညး့ရာမ္ာ့အ်ဖစး အဆငးံ်မြငးံတငးရနးၾကိဳ့ပမး့ခဲံ်ခငး့မ္ာ့ စသညးတုိ႔ကိုေၾကညာခဲံသညး၈
ပညာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ကသနး႔ရြငး့ေရ့၇က္နး့မာေရ့၇ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့အစီအစဥးမ္ာ့အာ့အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့၇ ဆရာ၇ဆရာမ
မ္ာ့မြ ဘဏးစနစးမ္ာ့အာ့လကးလြမး့မြီသဵု့စျဲႏုိငးေရ့လုပးေဆာငးမႈ၇ ႏြစးတိုအသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့သငးေက္ာငး့မ္ာ့ဖျငးံလြစး
ႏုိငးရနးအတျကး အ်ခာ့ဝနးၾကီ့ဌာန ှ၅ ခု၇ တိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံ်ပညးနယးအစို့ရ ှ၁ ခုတို႔ႏြငးံပူ့ေပါငး့လုပးကုိငးမႈ၇ အလျတး
က္ကးမြတးသညးံစ နစးအာ့ရပးတနး႔သျာ့ေအာငးၾကိဳ့ပမး့မႈ စသညးတို႔ကိုေၾကညာခဲံပါသညး၈ ဝနးၾကီ့ဌာနက စာသငးႏြစး
အတျငး့ ေက္ာငး့အပးသညးံစာရငး့ဇယာ့မ္ာ့၇ အဆငးံ်မြငးံလုိကးသညးံေက္ာငး့အေရအတျကး စသညးတို႔ကိုလညး့ေဝမြ္ေပ့
ခဲံကာ ။တို႔တျငးဦ့သိနး့စိနးအစို့ရလကးထကးကပထမ ၆ လတျငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့လညး့ ပါဝငးပါသညး၈
ကုနးသျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန က အမ္ဳိ့သာ့ကုနးသျယးေရ့အခ္ကးအလကးသိုမြီ့ရာ ဝကးဘဆိုဒးထုတးလႊငးံ်ခငး့၇ နယးစပးကုနး
သျယးေရ့ေနရာမ္ာ့တျငး လိုငးစငးသကးတမး့မ္ာ့တို့ေပ့်ခငး့ႏြငးံကုနးသျယးေရ့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ေလြ္ာံေပါံေပ့်ခငး့၇ တရာ့မဝငး
သျငး့ကုနးမ္ာ့အာ့တာ့ဆီ့ရနးအတျကး စီမဵထာ့မႈ မ္ာ့အာ့ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့စသညးတို႔ကိုေၾကညာခဲံ်ပီ့ ်ပီ့ခဲံ
သညးံႏြစးကထကးစာလြ္ငးပို႔ကုနးေလ္ာံက္သျာ့သညးကုိလညး့ မြတးခ္ကး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
စကးမႈဝနးၾကီ့ဌာန ကအသကးကယးအဆိပးေ်ဖေဆ့ထုတးလုပးမႈကို်မြငးံတငး်ခငး့၇ Myanmar Conch Cement ကုမၼဏီႏြငးံ
တျဲဖကး်ပီ့ဘိလပးေ်မစကးရဵု ဖျငးံလြစး်ခငး့၇ လကးဘကးေ်ခာကးထုတးလုပးစကး၇ ဆာ့ထုတးလုပးစကး စသညးတို႔ကဲံသို႔ေသာ
ထုတးကုနးဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈမ္ာ့အာ့အကူအညီေပ့ရနး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျကးနညး့ပညာမ္ာ့အာ့်ပဌာနး့ေပ့်ခငး့
စသညးတို႔ကိုေၾကညာခဲံသညး၈
ႏိုငးငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵရဵု့ဝနးၾကီ့ဌာန ကရခုိငး်ပညးနယးမြလူ႔အချငးံအေရ့ လကးရြိအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ကိုဖီအာနနးဦ့
ေဆာငးေသာ အၾကဵေပ့ေကားမရြငးတညးေထာငး်ခငး့တို႔ကို အေလ့ေပ့ေဖား်ပခဲံသညး၈ ေကားမရြငးသညး ှ၆၅ဿ ခုႏိုငးငဵသာ့
ဥပေဒအာ့ ဆနး႔က္ငးလ္ကး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့လကးခဵရနးအစို့ရအာ့တျနး့အာ့ေပ့လိမံးမညးဟူေသာစို့ရိမးမႈကို တုနး႔်ပနး
သညးံအေန်ဖငးံ NLD ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူဦ့ေဇားေဌ့က အစို့ရအေန်ဖငးံလကးရြိတညးဆဲဥပေဒႏြငးံဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ
မ္ာ့်ဖငးံ ကိုကးညီစျာလုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညးဟု အေလ့ထာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သူက ေကားမရြငးတျငး အၾကဵ်ပဳခ္ကး
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အာ့လဵု့ကို အစို့ရမြမလျဲမေသျလုပးေဆာငးရမညးဟု အတငး့အၾကပး တျနး့အာ့ေပ့ရနး လုပးပိုငးချငးံမရြိပါဟုလညး့ေ်ပာၾကာ့
ခဲံသညး၈
က္နး့မာေရ့ႏြငးံအာ့ကစာ့ဝနးၾကီ့ဌာန ကက္နး့မာေရ့စနစးတို့တကးလာေစရနးငါ့ႏြစးစီမဵကိနး့၇ လုပးငနး့ဆိုငးရာက္နး့မာ
ေရ့ႏြငးံလုပးငနး့ချငးလဵု်ခဵဳေရ့သငးတနး့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့၇ ပညာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံပူ့တျဲ်ပီ့ ေက္ာငး့ က္နး့မာေရ့အစီအစဥးစ
တငး်ပဳလုပး်ခငး့၇ ရပးကျကးေဆ့ေပ့ခနး့မ္ာ့ဖျငးံလြစး်ခငး့ စသညးတို႔ကိုေၾကညာခဲံသညး၈
ဟိုတယးႏြငးံခရီ့သျာ့လာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန

က အီ့

-လိုငးစငးေလြ္ာကးထာ့်ခငး့ႏြငးံလိုငးစငးေၾက့မ္ာ့ေလြ္ာံခ္ေပ့်ခငး့၇

ဟိုတယးႏြငးံခရီ့သျာ့လမး့ညႊနးလိုငးစငးမ္ာ့ထုတးေပ့်ခငး့၇ သ

ဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးမ္ာ့အာ့သိရြိေစရနးအတျကး ေဖံစး

ဘျတးစာမ္ကးႏြာတခု စတငးတညးေထာငး်ခငး့ စသညးတုိ႔ကိုေၾကညာခဲံပါသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန ကထိုဝနးၾကီ့ဌာနသစးကိုတညးေထာငးသညးမြာ ၆ွ% ်ပီ့စီ့်ပီ်ဖစး်ပီ့ ခနး႔မြနး့်ပီ့စီ့မညးံ
ရကးမြာ စကးတငးဘာလ ှ၃ ရကး်ဖစးပါသညးဟု ေၾကညာခဲံ သညး၈
စာရငး့စစးရဵု့ ကပုဂၐလိကက႑မ္ာ့တျငးအသဵု့်ပဳရနးအတျကး စာရငး့ကိုငးစနစး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈႏြငးံႏိုငးငဵတကာေငျေၾက့အ
စီရငးခဵ်ခငး့စဵႏႈနး့မ္ာ့အာ့ စတငးလုပးေဆာငးမႈကို ေၾကညာခဲံသညး၈
်ပညးေထာငးစု်ပညးသူ႔ဝနးထမး့ဘုတးအဖျဲ႔ က ဗဟို်ပညးသူ႔ဝနးထမး့ေက္ာငး့၌ သငးၾကာ့နညး့စနစးမ္ာ့ ၇ ဘုတးစာေမ့ပျဲမ္ာ့
အာ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့၇ သငးရို့်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့၇ သငးၾကာ့မႈအစီအစဥးမ္ာ့ဖျဵ်ဖိဳ့ေစ်ခငး့၇ ်ပညးသူ႔ဝနးထမး့အကယး
ဒမီတညးေထာငးႏုိငးေရ့အတျကး်ပငးဆငး်ခငး့ စသညးတို႔ကိုလုပးေဆာငးခဲံပါသညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈
အလုပးသမာ့၇လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာန ဝနးၾကီ့ဦ့သိနး့ေဆျက ရကး ှွွ စီမဵကိနး့အတျငး့ ႏုိငး
ငဵသာ့စီစစးေရ့လုပးငနး့စဥးအာ့ အဓိကထာ့လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ [ဿွှ၃ ေမလသတငး့
လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈ ] ႏိုငးငဵသာ့စီစစးေရ့ကဒး်ပာ့မ္ာ့အာ့ တိုငး့ေဒသၾကီ့ႏြငးံ်ပညးနယးမ္ာ့မြလူဦ့ေရ ၄၆၂၄ ဦ့ ရခုိငး်ပညး
နယး်မိဳ႕နယးအခ္ဳိ႕တျငး ဿဿဿ၀ ဦ့တို႔ကိုထုတးေပ့ခဲံ်ပီ့ ႏုိငးငဵသာ့စီစစးေရ့လုပးငနး့ကိုလုပးေဆာငးခဲံသညး၈
ေရြ႕ေနခ္ဳပးရဵု့ ကဥပေဒၾကမး့ ၂၂ ခုအနကး ၂ဿ ခုအတျကး ဥပေဒေရ့ရာအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပို႔ခဲံ်ပီ့ အစို့ရအဖျဲ႔အစညး့
မ္ာ့မြ်ပနးလညးသဵု့သပးႏိုငးရနးအတျကး သေဘာတူညီခ္ကးအခု ှ၀ွ ကိုလညး့ ပို႔ေပ့ခဲံသညး၈
အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကးအကးဥေပဒအာ့ပယးဖ္ကးရနးဥပေဒၾကမး့ကိုအတညး်ပဳ
ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ှ၆၂ွ အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကးအကးဥပေဒအာ့ ပယးဖ္ကးရနးရညးရျယးသညးံဥပေဒၾကမး့အာ့
ေအာကးလႊတးေတားမြအတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့အာ့ ဥပေဒၾကမး့ေကားမတီဝငးဦ့ဘ ရြိနးက ၾသဂုတးလ ှ ရကး
ေန႔တျငးတငး်ပခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကးအကးဥပေဒသညး ႏိုငးငဵေတားအာ့ဆနး႔က္ငးသညးဟူေသာ ရြငး့ရြငး့လငး့
လငး့မရြိသညးံစျတးစျဲမႈမ္ာ့အတျကး ေထာငး ၄ ႏြစးအထိႏြငးံေသဒါဏးအထိကိုပါ ခ္မြတးႏုိငးပါသညး၈ ထိုဥပေဒအာ့ အမ္ာ့
အာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵေရ့အတိုကးအခဵမ္ာ့အာ့ႏြိပးကျပးရနးအသဵု့်ပဳပါသညး၈
အလုပးသမာ့၇လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာန
က ှ၆၅ဿ ႏုိငးငဵသာ့ဥပေဒကိုေ်ဖေလ္ာံရနး်ငငး့ဆို
အလုပးသမာ့၇လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့ဝနးၾကီ့ဌာန် ပညးေထာငးစုဝနးၾကီ့ဦ့သိနး့ေဆျက ရြမး့်ပညးနယး
ေ်မာကးပိုငး့၇ ကို့ကနး႔ေဒ သတျငးေနထိုငးသူမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵသာ့စီစစးမႈ်ပဳလုပးရသညးံအခါတျငး

ှ၆၅ဿ ခုႏုိငးငဵသာ့ဥပေဒမြ

်ပဌာနး့ထာ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေလြ္ာံေပါံသျာ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး အထကးလႊတးေတား၉ေ်ပာၾကာ့
ခဲံပါသညး၈ ကို့ကနး႔လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ဘာသာစကာ့၇ ပဵုပနး့သ႑ာနး၇ ရို့ရာယဥးေက့္မႈမ္ာ့သညး ် မနးမာႏုိငးငဵသို႔လျယးကူစျာဝငး
ေရာကးလာႏိုငးသညးံ အိမးနီ့ခ္ငး့ႏုိငးငဵတခုမြႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့ႏြငးံ အလျနးဆငးတူေနပါသညးဟု ဦ့သိနး့ေဆျကသတိေပ့ေ်ပာ
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ၾကာ့လိုကးသညး၈ ႏိုငးငဵသာ့်ပဳချငးံရရြိရနးအတျကး ကိုယးစာ့်ပဳမႈအမြာ့မ္ာ့ သို႔မဟုတး လိမးလညးထိမးခ္နးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးမညး
ကိုစို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ရြိေနၾကပါသညး၈
တာဝနးထမး့ေဆာငးရာတျငးအာ့နညး့ေပါံေလ္ာံမႈေၾကာငးMNHRC
ံ
အာ့်ပငး့ထနးစျာေဝဖနးခဵရ
ဇူလိုငးလ ဿ၅ ရကးေန႔ကရနးကုနး်မိဳ႕တျငး်ပဳလုပးေသာ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားပူ့တျဲအစညး့အေဝ့တျငး ဥပေဒ်ပဳသူမ္ာ့
က ။တို႔၌အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို အစို့ရဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြလုိကးနာ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ မြတးတမး့်ပဳစုမႈအာ့
နညး့သညးံအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး MNHRC အာ့ ေဝဖနးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လူ႔အချငးံအ
ေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူဆုရလညး့်ဖစး

ဿွှ၁ ခုႏြစးက စစးတပးမြထိနး့သိမး့ထာ့စဥးေသဆဵု့ခဲံရသညးံ သတငး့

ေထာကးကိုပါၾကီ့ ၌ ဇနီ့လညး့်ဖစးသူမသႏၱာက ေ ကားမရြငးသညး မညးသညးံဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့က ။တို႔အာ့တုနး႔်ပနးသညး
ဆိုသညးကို ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရြိထုတး်ပနးရနးပ္ကးကျကးခဲံသညးဟု မြတးခ္ကး်ပဳေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈

MNHRC ဥက၎ဌ

ဦ့ဝငး့မရက ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့၌ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈသညးအာ့နညး့်ပီ့ ရကး ၀ွ အတျငး့တျငး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၌ ၀ဿ%
အတျကးတုနး႔်ပနးမႈကိုသာ ရရြိခဲံပါသညးဟု ဝနးခဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ က္နးရြိသညးံ ၃၅% တျငး ၀ဿ% မြာ ရကး ၆ွ အတျငး့
တျငးမြ တုနး႔်ပနးခဲံၾက်ပီ့ အၾကဵ်ပဳစာ ှွွ ေက္ားမြာ မညးသညးံတုနး႔်ပနးမႈမြ္မရြိပဲ်ဖစးသျာ့ရပါသညး၈ MNHRC အာ့ အရပး
ဘကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအာ့နညး့်ခငး့၇ အက္ဥး့သာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့်မြငးံတငးရနးအာ့နညး့
်ခငး့၇ မိမိတို႔ကိုယးပိုငးစတငးမႈ်ဖငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးေႏြ့ေကျ့ေန်ခငး့ စသညးတို႔်ဖငးံထပး
မဵ်ပီ့ေဝဖနးပစးတငးလိုကးသညး၈ ဥက၎ဌဦ့ဝငး့မရက အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ၇ ေဝဖနးမႈမ္ာ့အာ့လဵု့ကို လကးခဵယူေဆာငးသျာ့်ပီ့
ေနာကးႏြစးတျငး ်ပညးံစဵုသညးံအစီရငးခဵစာတခုတငး်ပသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ကတိေပ့ခဲံသညး၈
အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့
ကရငး်ပညးနယး၉အေရ့မယူပဲလစးလြ္ဴရႈ႕ထာ့သညးံပစးမႈမ္ာ့အာ့ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးမႈမရြိေသ့စဥးတျငအ
း မ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့
အတျကအ
း ချငအ
းံ လမး့နညး့ပါ့ေနၾကရ
ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ KHRG က “ပုနး့လြ္ဴိ့ေနေသာအငးအာ့မ္ာ့၇ ပုနး့လြ္ဳိ့ေနေသာရုနး့
ကနးမႈမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာတေစာငးကိုထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ ဿွှဿ ခုႏြစးမြ ဿွှ၃ ခုႏြစးေစာေစာပိုငး့အတျငး့ ကရငး်ပညး
နယးမြအမ္ဳိ့သမီ့ ှွွ နီ့ပါ့တို႔၌ အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကိုအေသ့စိတးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ အစီရငးခဵစာက အတငး့အၾကပး
ခိုငး့ေစခဵရ်ခငး့၇ သတး်ဖတးခဵရ်ခငး့တို႔ကဲံသို႔ေသာ အဆို့ရျာ့ဆဵု့စစးအတျငး့ခ္ဳိ့ေဖာကးခဵရမႈအခ္ဳိ႕မြာက္ဆငး့သျာ့ပါသညး
ဟု နိဂဵု့ခ္ဳပးထာ့ေသားလညး့

်မနးမာႏုိငးငဵ၌ေက့္လကးေဒသမ္ာ့၉အ်မစးတျယးေနဆဲ်ဖစးသညးံ အေ ရ့မယူပဲလစးလြ္ဴရႈ႕

ထာ့သညးံယဥးေက့္မႈေၾကာငးံ စိနးေခ၍မႈအသစးမ္ာ့ထျကးေပ၍လာေနပါသညးဟု သတးမြတးေဖား်ပထာ့သညး၈

[အစီရငးခဵ

စာက႑ တျငးၾကညံးပါ၈]
အစီရငးခဵစာက က္ာ့ -မအေ်ခ်ပဳအၾကမး့ဖကးမႈမြစ၊ ေ်မယာဆဵု့ရႈဵု့ရမႈမ္ာ့၇ တရာ့မြ္တမႈရယူႏုိငးရနးအကနး႔အသတးမ္ာ့ရြိ
ေနရမႈမ္ာ့အထိ ဆကးလကး်ဖစးေပ ၍ေနေသာႏြငးံအသစး်ဖစးေပ၍လာေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့်ပီ့ က္ဴ့လျနး
သူမ္ာ့သညး အေရ့မယူပဲလစးလြ္ဴရႈ႕ထာ့်ခငး့ကို စီစဥးတက္ရရြိေနၾကပါသညးဟု မြတးခ္ကး်ပဳေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈ ပဋိ
ပက၏မ္ာ့အတျငး့ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အေဝ့ေရာကးေနၾကရစဥး ေက့္ရျာ၇ ရပးကျကးမ္ာ့မြေခါငး့ေဆာငးမႈေနရာကိုယူထာ့

ၾကရ

သညးံ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ ယခုအခါတျငး သူတို႔၌ေနရာမ္ာ့မြအတငး့ဖယးထုတးခဵေနၾကရပါသညးဟုလညး့ အစီရငးခဵစာ
ကေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈
KHRG က အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈအာ့ကာကျယးတာ့ဆီ့သညးံဥပေဒၾကမး့အာ့ အစို့ရမြလ္ငး်မနးစျာ်ပဌာနး့
ေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုလုိကး်ပီ့ ထိုဥပေဒၾကမး့ သညး ဥပေဒၾကမး့ေရ့ဆျဲေရ့ေကားမတီမ္ာ့ထဵတျငးပငး ႏြစးမ္ာ့စျာၾကာ်မငးံေန
ေသာဥပေဒ်ဖစးပါသညး၈
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တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာႏြငးံပဋိပက၏
လကးနကးကိုငးပဋိပက၏ - တိုကးပျဲမ္ာ့၇ အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
ၾသဂုတးလတျငး ဒုတိယပငးလဵု်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵမက္ငး့ပခငး၉ တုိကးပျဲမ္ာ့မြာ အေ ရအတျကးအာ့်ဖငးံနညး့ပါ့ေနဆဲ်ဖစး
ေသားလညး့ ရြမး့်ပညးနယးတျငး ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ RCSS ႏြငးံ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကး
ေရ့တပးမေတား TNLA တို႔အၾကာ့ ရနးလိုတိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနကာ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငးလညး့ ်ဖစးေနခဲံ
ပါသညး၈
 ၾသဂုတး ၀ - ကရငး်ပညးနယး၇ေကာံကရိတး်မိဳ႕နယးတျငး ဒီမိုကေရစီအက္ဳိ့်ပဳကရငး်ပညးသူ႔တပးမေတား

DKBA ႏြငးံ

နယး်ခာ့ေစာငးံတပး BGF တို႔ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ ရျာထဲတျငးလကးနကးၾကီ့က္ညးက္ေရာကးေပါကးကျဲခဲံ်ပီ့ ကုိယးဝနး
ေဆာငးအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့ႏြငးံရြစးတနး့ေက္ာငး့သာ့ေလ့တဦ့အပါအဝငး အနညး့ဆဵု့ရျာသာ့ေလ့ဦ့

ထိခုိကးဒါဏးရာရရြိ

ခဲံၾကသညး၈
 ၾသဂုတး ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယး၇ဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးအနီ့ တပးမေတားႏြငးံ KIA တို႔မၾကာေသ့ခငးက အ်ပနးအလြနးပစးခတးမ ႈ
်ဖစးပျာ့ခဲံေသာေနရာတျငး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား KIA က ရဲယာဥးတနး့တခုကိုတိုကးခိုကးခဲံရာ အနညး့
ဆဵု့အရာရြိ ၆ ဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ှ၅ - ကခ္ငး်ပညးနယး လိုငးဇာဌာနခ္ဳပးအနီ့မြ KIA စခနး့မ္ာ့အာ့ တပးမေတားမြလကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတး
တုိကးခုိကးခဲံသညး၈
 ၾသဂုတး ဿ၅ - အစို့ရတပးမေတားမြ SSPP/SSA ၌နယးေ်မအာ့က္ဴ့ေက္ားဝငးေရာကးသညးံအတျကး ရြမး့်ပညးနယး
တနး႔ယနး့်မိဳ႕နယး ေကာငး့အနး႔ကးလီယနးရျာအနီ့တျငး အ

စို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံရြမး့်ပညးနယးတို့တကးေရ့ပါတီ /ရြမး့်ပညး

နယးတပးမေတား SSPP/SSA တို႔တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညး ဟုသတငး့ရရြိပါသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့
ယခငးကအစို့ရမြဖျငးံလြစးထာ့ေသာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့စကးပစၥညး့စကးရဵုမြဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့
ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတုိငး့ေဒသၾကီ့ စို ကးပ္ဳိ့ေရ့ပစၥညး့စကးရဵုမြ အလုပးသမာ့ ှွွ ခနး႔တို႔သညး Young
Investment Group Industry Co Ltd (YIG) အာ့ သဵု့နာရီၾကာဆႏၵ်ပခဲံၾက်ပီ့ ကုမၼဏီသညး အေၾကာငး့်ပခ္ကးမရြိပဲ
အလုပးသမာ့အာ့လဵု့နီ့ပါ့ကို အလုပးမြထုတးပစးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ၾကသညး၈ ဿွှ၀ ခုႏြစးကတညး့က အစို့ရမြပုဂၐလိ
ကလကးထဲသို႔လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ခဲံေသာ YIG သညး လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ခဲံစဥးက အလုပးသမာ့ ၃၆ ဦ့အနကး ၃ ဦ့မြလျဲ်ပီ့ အာ့လဵု့
ကိုတ်ဖညး့်ဖညး့အလုပးမြထုတးခဲံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံခ္ဳပးဆိုထာ့ေသာ သေဘာတူစာခ္ဳပးကိုေလ့စာ့လိုကး
နာ်ခငး့မရြိပဲခ္ဳိ့ေဖာကးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ
နာဂေဒသတျငးဝကးသကးေရာဂါ်ဖစးပျာ့မႈေၾကာငးံလ၅ဿ
ူ ဦ့ေသဆဵု့
ေဒသမြအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အမတးဦ့ေလာရဵု၌အဆိုအရ ၾသဂုတးလ ၀ွ ရကးေန႔အထိတျငး လူ ၅ဿ ဦ့
ေသဆဵု့ခဲံရသညးဆိုေသာ အတညးမ်ပဳႏုိငးေသ့သညးံအစီရငးခဵစာမ္ာ့်ဖငးံ စစးကိုငး့တိုငး့၇နာဂကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ
တျငး ဇူလိုငးလလယးမြၾသဂုတးလေတာကးေလြ္ာကး ဝကး သကးေရာဂါကူ့စကးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
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ကေလ့ ှ၂ွ၂၁ အပါအဝငး ေဒသတျငး့တျငး ကူ့စကးမႈ ၅၂% အထိေရာကးရြိခဲံကတညး့က ။တို႔၌ကာကျယးေဆ့ထို့
်ခငး့လုပးငနး့ကိုလုပးကုိငးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညးဟု က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ေ် ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန ကာကျယးေဆ့ထို့ေရ့ဌာန ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ ေဒါကးတာထာ့ထာ့လငး့က ေဒသတျငး့ မြ
အ်ခာ့်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာက္နး့မာေရ့်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့အာ့ကာကျယးရနးအတျကး ေအာကးတိုဘာ၇ ႏိုးဝငးဘာ၇ ဒီဇငးဘာ
လမ္ာ့အတျငး့ အ်ခာ့ကာကျယးေဆ့ထို့မႈ ှွ ခုစီစဥးထာ့ေၾကာငး့လညး့ ေၾကညာခဲံသညး၈
ပုဂဵတျငးအငး့အာ့်ပငး့ထနးေသာငလ္ငးလႈပခတး
း ၇ ၀ ဦ့ေသဆဵု့်ပီ့ဘုရာ့ပထို့ ၁ွွ ပ္ကးဆီ့ခဲံရ
ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး မေကျ့တိုငး့၉် ပငး့အာ့ ၃.၅ ရြိငလ္ငးလႈပးခတးခဲံသညးံအတျကး သဵု့ဦ့ေသဆဵု့ခဲံ်ပီ့ ပုဂဵအနီ့မြ
ဗုဒၶဘာသာဘု့ရာ့ေစတီ ၁ွွ ခနး႔ပ္ကးဆီ့်ပိဳက္ခဲံရသညး၈ ်မနးမာံငလ္ငးဆိုငးရာေကားမတီ အတျငး့ေရ့မႈ့ဦ့မ္ဳိ့သနး႔၌ အ
ဆိုရ ထိုငး့၇အိႏိၵယႏြငးံဘဂၤလာ့ေဒံရြးတို႔မြပငးသိရြိခဵစာ့ခဲံရေသာ ထိုငလ္ငးသညးကမၻာံေ်မမ္ကးႏြာ်ပငး၌ေအာကး

၂ဿ မိုငး

အနကးတျငးလႈပးခတးခဲံ်ခငး့်ဖစးကာ ပုဂဵ်မိဳ႕၌ေတာငးဘကးဧရာဝတီ်မစးကမး့ေပ၍ရြိေခ္ာကး်မိဳ႕၌အေနာကးဘကး

ှ၂ မိုငး

အကျာကိုဗဟို်ပဳခဲံေၾကာငး့သိရပါသညး၈
ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့ထငးေက္ားသညးထိုေဒသသို႔လာေရာကးခဲံ်ပီ့ သာသနာေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈဝနးၾကီ့
သူရဦ့ေအာငးကို၇ မႏၱေလ့တိုငး့ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးဦ့ေဇား်မငးံေမာငးတို႔ႏြငးံ ပုဂဵတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ။တို႔က ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာဘု
ရာ့မ္ာ့အာ့ ကမၻာံကုလသမဂၐယဥးေက့္မႈအဖျဲ႔ UNESCO မြကျ္မး့က္ငးသူ မ္ာ့ႏြငးံပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးၾကမညးံ ေဒသခဵ်ပနး
လညး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့သူမ္ာ့၇ ၾကီ့ၾကပးသူမ္ာ့်ဖငးံ ်ပနးလညး်ပငးဆငးသျာ့မညး်ဖစးပါသညးဟု သမၼတအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈
ငြကးဖ္ာ့ေရာဂါတိုကးဖ္ကးေရ့ႏြငးံကာကျယးေရ့ကူညီရနး UK မြကတိ်ပဳ
ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ႏိုငးငဵတကာဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ဌာ နမြ UK ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ရိျဳငး့စတီ့ဝပး Rory Stewart က ငြကး
ဖ္ာ့ေရာဂါအာ့ကူညီတိုကးဖ္ကးရနးႏြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာေဘ့အႏၱာရာယးမ္ာ့ႏြငးံရာသီဥတုဆို့ရျာ့
်ပငး့ထနးမႈမ္ာ့အာ့တုနး႔်ပနးမႈစျမး့ရညးကို ်မြငးံတငးေပ့ရနးတို႔အတျကး အကူအညီမ္ာ့ကို

UK အစို့ရမြပဵံပို့ေပ့သျာ့မညးဟု

ေၾကညာခဲံသညး၈
သဘာဝသယဵဇာတ
ေရကာတာအာ့်ပနးလညးသဵု့သပးရနးကတိေပ့ေသားလညး့သဵလျငး်မစးေပ၍တျငးေဆာကးလုပးေနမႈသညးအေရ့ေပ၍စို့ရိမးရမႈအ
်ဖစးရြိေနဆဲ
ၾသဂုတးလ ဿ ရကးေန႔တျငး စုိကးပ္ဳိ့ေရ့၇ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံဆညးေ်မာငး့ဒုဝနးၾကီ့ေဒါကးတာထျနး့ဝငး့က အက္ဳိ့ရြိထိေ ရာကးမႈ၇
ကုနးက္စရိတးသကးသာထိေရာကးမႈ၇ ေရရြညးအက္ဳိ့သကးေရာကးမႈစသညးတို႔ကိုသဵု့သပးစဥး့စာ့ရနးအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵ
တႏုိငးငဵလဵု့မြေရကာတာအာ့လဵု့အာ့ သဵု့သပးစစးေဆ့မႈမ္ာ့်ပနးလညး်ပဳလုပးသျာ့မညးဟု လႊတးေတားတျငးေ်ပာၾကာ့ခဲံပါ
သညး၈ ထိုသို႔ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့ သဵလျငး်မစးေပ၍တျငးေရ ကာတာမ္ာ့ေဆာကးလုပး်ခငး့သညး ရြမး့်ပညးနယးတျငးေန
ထုိငးၾကသူမ္ာ့အတျကး အေရ့ေပ၍စို့ရိမးရမႈမ္ာ့်ဖစးေနခဲံသညး၈ ရြမး့ စပါဝါသဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔
Sapawa Environmental Organization မြ စုိငး့ခါစနးက “အာ့လဵု့ကဧရာဝတီ်မစးဆဵုေရကာတာကိုပဲအာရဵုစုိကးေနတုနး့
်မနးမာႏိုငးငဵက သဵလျငး်မစးကို တရုတးဆီတိတးတိတးေလ့ေရာငး့လိုကးပါ်ပီ ” ဟုေဖားထုတးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ၾသဂုတးလ

ှ၄

ရကးေန႔တျငး ရြမး့အရပးဘကးအဖျဲ႔အစညး့ႏြငးံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔

ဿ၃

ဖျဲ႔တို႔က

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးထဵသို႔ အိတးဖျငးံေပ့စာတေစာငးေပ့ပို႔ခဲံ်ပီ့ သဵလျငး်မစးတေလြ္ာ ကးရြိေရကာတာစီမဵကိနး့ ၃ ခုတို႔
အာ့ ရပးတနး႔ေပ့ပါရနးေတာ ငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ ထိုစာတျငး ငလ္ငးလႈပးခတး်ခငး့ေၾကာငးံဆို့ရျာ့သညးံေနာကးဆကးတျဲအက္ဳိ့
ဆကးမ္ာ့၇ စစးတပးပဋိပက၏မ္ာ့၇ အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့၇ စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ဆိုငးရာထိခိုကးဆဵု့ရႈဵ့ရမႈမ္ာ့စသညးတို႔ကိုေဖား်ပ
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ထာ့သညး၈ ထိုစာေပ့ပို႔မႈကို သဵလျငး်မစးတေလြ္ာကးေနထိုငးသူ ဿွွွွ ေက္ားတို႔မြ ထိုကိစၥႏြငးပတးသကး်ပီ့ေဒ၍ေအာငး
ဆနး့စုၾကညးထဵပို႔ရနးစာထဲတျငးလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံ်ပီ့ ေဆာကးလုပးရနးအဆို်ပဳထာ့ေသာ ေနာငးဖေရကာတာအာ့ တာ့
ဆီ့ေပ့ပါရနး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့ေတာငး့ဆိုသညးံ လယးးသမာ့

၅ွ ခနး႔တို႔၌ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးေန႔ဆႏၵ်ပမႈ

အ်ပီ့တျငး်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ၾသဂုတးလ ၂ ရကးေန႔တျငး မဂၐါဝပး ှဿွွ ရြိသညးံေနာငးဖေရကာတာအာ့ဆနး႔က္ငးဆႏၵ
်ပမႈသညး ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔က်ပဳလုပးေသာ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲအ်ပီ့တျငး်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ထိုသတငး့စာ
ရြငး့လငး့ပျဲတျငး ရြမး့လူ ထုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ေရကာတာေဆာကးလုပးရနး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ သညး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး
အေပ၍သို႔ သကးေရာကးလာႏိုငးေခ္ရြိေသာဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ကို လစးလြ္ဴရႈ႕်ပီ့ေ ရြ႕သို႔သာတျနး့လုပးသျာ့မညးံပဵု ေ ပ၍ေပါကးေနပါ
သညးဟု သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိ ငးရာႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့စညး့ရဵု့လႈြဵ႕
ေဆားစညး့ရဵု့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့က ေရကာတာမ္ာ့အာ့ သငးံေတားသညးံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးသကးေရာကးမႈစမး့စစးမႈ EIA မ္ာ့
မ်ပဳလုပးပဲ ေဆာကးလုပးသျာ့မညးကိုစို့ရိမးပူပနးၾကေၾကာငး့ ေဖား်ပခဲံၾကသညး၈
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့
ဇူလိုငးလကုနးႏြငးံၾသဂုတးလအေစာပိုငး့တျငးေရၾကီ့ေရလြြ္ဵမႈေၾကာငးံလူ ှွွွွွ ေက္ားအို့အိမးစျနး႔ချာခဲံၾကရ
ဇူလိုငးလ ဿ၀ ရကးႏြငးံၾသဂုတးလ ဿ ရကးေန႔အၾကာ့တျငး ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ဌာနက တိုငး့ေဒသ
ၾကီ့ငါ့ခု်ဖစးေသာ စစးကိုငး့၇မေကျ့၇မႏၱေလ့၇ဧရာဝတီ၇ပဲခူ့တို႔တျငး ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈေၾကာငးံ လူဦ့ေ ရ ှွွွွွ ေက္ားအို့
အိမးမ္ာ့မြေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဲံၾကရ်ပီ့ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငးလညး့ ေရၾကီ့မႈေၾကာငးံေနာကးထပးႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ဒုက၏ေရာကးၾကရပါ
သညးဟု အစီရငးခဵခဲံပါသညး၈

မို့ေလဝသႏြငးံဇလေဗဒဦ့စီ့ဌာနညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့က ေ ရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈမ္ာ့

သညး မုတးသုနး၌အ်မငးံဆဵု့ရာသီအတျ ငး့ ခ္ငး့တျငး့ႏြငးံဧရာဝတီ်မစးတို႔ေရတကးသညးံအတျကးေၾကာငးံ ်ဖစးရ်ခငး့်ဖစးပါ
သညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာံၾကကးေ်ခနီအသငး့ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဦ့ေအာငးေသာငး့ေရႊက ယခုႏြစးေရၾကီ့မႈ
သညး ဿွှ၂ ခုႏြစးကေလာကးမဆို့ရျာ့ပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ [အစီရငးခဵစာက႑ တျငးၾကညံးပါ၈]
ၾသဂုတးလ ဿ ရကးေန႔တျငး လူမႈဖူလဵုေရ့၇ကယးဆယးေရ့ႏြငးံေနရာ်ပနးလညးခ္ထာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့ဦ့သနး့
ထျတးေဆျက မႏၱေလ့မြေရၾကီ့သညးံအတျကးေရႊ႕ေ်ပာငး့လာၾကရသူမ္ာ့အာ့ အေ်ခခဵရိက၏ာသဵု့ရကးစာပဵံပို့ေပ့ခဲံပါသညး
ဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လကးရြိေရၾကီ့မႈေၾကာငးံ သီ့ႏြဵဆဵု့ရႈဵ့မႈႏြငးံၾကဵဳေတျ ႔ေနရေသာလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ မ္ဳိ့စပါ့ေစံမ္ာ့်ဖနး႔
ေဝေပ့ရနးစီစဥးေနပါသညးဟု ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး အစို့ရမြေၾကညာခဲံကာ ထိုသို႔ေၾကညာသညးံအခ္ိနးတျငး စပါ့စိုကး
ခငး့ဧက ဿွွွွ ခနး႔ ေရေအာကးတျငးနစး်မဳပးေနခဲံပါသညး၈
ၾသဂုတးလ ၂ ရကးေန႔တျငး ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာၾကာ်မငးံခဲံသညးံ်ပညးတျငး့ စစးပဋိပက၏အေမျကိုကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးႏြငးံ ်မနးမာ
ႏုိငးငဵမြသဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးေရာလကးရြိေရၾကီ့ေနမႈအတျကးကိုပါ အကူအညီအ်ဖစးေနာကးထပး

US ေဒ၍လာ ၆.ဿ

သနး့ပဵံပို့ေပ့သျာ့မညးဟု ၾသစေတ့လ္အစို့ရကေၾကညာခဲံသညး၈
မေလ့ရြာ့မြထိနး့သိမး့ခဵအလုပးသမာ့ ဿွွွ ေက္ားတို႔အာ့ေနရပး်ပနးပို႔မႈမ္ာ့စတငး
ၾသဂုတးလ ၅ ရကးေန႔တျငး KBZ၇ လငး့လကးအနာဂတး်မနးမာေဖာငးေဒ့ရြငး့၇ ်မနးမာအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေလေၾကာငး့
စသညးတို႔ကဲံသုိ႔ေသာ အလြဴရြငးမ္ာ့၌အကူအညီ်ဖငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ှ၀၅ ေယာကး်ပနးလာႏိုငး်ခငး့ႏြငးံအတူ မေလ့ရြာ့မြ
ထိနး့သိမး့ခဵေနရေသာ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ဿွွွ ေက္ားတို႔အာ့ ေနရပး်ပနးပို႔ရနးအစီအစဥးကို စ တငးခဲံသညး၈
အလုပးသမာ့ႏြငးံလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနအ်မဲတမး့အတျငး့ဝနးဦ့မ္ဳိ့ေအာငးက လျနး့်ပနးပ္ဵသနး့မႈမ္ာ့ကိုအသဵု့်ပဳ
်ပီ့ ေနရပး်ပနးပို႔်ခငး့လုပးငနး့စဥးကို တလအတျငး့အ်ပီ့်ပဳလုပးသျာ့ႏုိငးလိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငးံခဲံသညး ၈ KBZ ေဖာငးေဒ့ရြငး့
ကလညး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့တဦ့စီအတျကး ှွွွွွ က္ပး (US ၅ဿ.၂၂ ေဒ၍လာ) ပဵံပို့ေပ့ခဲံပါသညး၈ ၾသဂုတးလ
ှဿ ရကးႏြငးံ ှ၆ ရကးအတျငး့တျငး ဖို့လမငး့ကုနးသျယးမႈကုမၼဏီႏြငးံစစးတပးတို႔၌အကူအညီ်ဖငးံ အ်ခာ့ေရႊ႔ေ်ပာငး့လုပးသာ့
၁ှွ လညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔်ပနးလညးေရာကးရြိလာခဲံပါသညး၈
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စီ့ပျာ့ေရ့
်မနးမာႏုိငးငဵကကမၻာံဘဏးမြ US သနး့ ှွွ ေခ့္ယူရနးရြိ
်မနးမာံေငျေၾက့က႑ကိုဖျဵ႔်ဖိဳ့ေအာငးလုပးေဆာငးရနးအတျကး ကမၻာံဘဏးမြ US သနး့ ှွွ ေခ့္ယူရနးကိစၥကို ၾသဂုတးလ
ှ၄ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား၉မဲေပ့ဆဵု့်ဖတးခဲံၾကသညး၈ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့၌လ စာမ္ာ့ကိုတို့်မြငးံရနးအတျကး
ထိုေခ့္ေငျထဲမြအခ္ဳိ႕အာ့သဵု့စျဲသျာ့မညးဟူေသာ စျတးစျဲေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့အေပ၍တျငး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့်ဖစးေပ၍ခဲံရသညး၈
သမၼတရဵု့မြေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူဦ့ေဇားေဌ့က ေငျေၾက့မ္ာ့ကိုအစို့ရဝနးထမး့လစာမ္ာ့အတျကးေပ့အပးသျာ့မညး်ဖစး်ပီ့ ထို
အဓိပၸါယးမြာလစာမ္ာ့တို့်မြငးံမညးဟုဆိုလို်ခငး့မဟုတးပါဟု ရြငး့်ပခဲံသညး၈
၀၅ ႏြစးအတို့လျတးေခ့္ေငျသညး ချငးံ်ပဳကာလ ၃ ႏြစးေက္ားလြ္ငး ႏြစးစဥးဝနးေဆာငးခအေန်ဖငးံ စုစုေပါငး့တနးဖို့၌ ွ.၄၂%
တို့လာမညး်ဖစးသညး၈ US ေဒ၍လာသနး့ ှွွ မြ ၄၂ သနး့မြာ စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသို႔ ေအာကးပါအ တိုငး့
ဝငးေရာကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈
ှ) သနး့ ၃ွ မြာ ်ပညးသူ႔ဝနးထမး့မ္ာ့အတျကး လစဥးလစာႏြငးံေထာကးပဵံေငျမ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့်ခငး့သို႔၈
ဿ) ၄ သနး့မြာ ႏုိငးငဵပုိငးဘဏးမ္ာ့အာ့ နညး့ပညာပုိငး့ဆိုငးရာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သို႔၈
၀) ၂ သနး့မြာ အေသ့စာ့ေခ့္ေငျဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့သို႔၈
၀) ၀ သနး့မြာ စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြဝနးထမး့မ္ာ့အတျကး စျမး့ရညး်မြ ငးံတငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့သို႔၈
က္နးရြိေသာ ဿ၂ သနး့မြာ ဗဟိုဘဏးသို႔ေရာကးသျာ့မညး်ဖစး်ပီ့ ဗဟိုဘဏးမြေအာကးပါစီမဵကိနး့ေလ့ခုအတျကးအသဵု့်ပဳ
မညး်ဖစးသညး၈
ှ) ှ၂ သနး့မြာ ေငျလႊဲေငျပို႔စနစးမ္ာ့အာ့ ်မြငးံတငး ရနး၈
ဿ) ၃ သနး့မြာ ေငျေၾက့ဆိုငးရာသငးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့တညးေထာငး်ခငး့ႏြငးံ စျမး့ရညး်မြငးံတငး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးရနး၈
၀) ဿ သနး့မြာ စျမး့ရညး်မြငးံတငးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့်ပဳလုပးရနး၈
၁) ဿ သနး့မြာ ဗဟိုဘဏးဝနးထမး့မ္ာ့၌စျမး့ရညး်မြငးံတငးရနး၈
ဿွှ၃ ခု်ပညးေထာငးစုဘတးဂ္ကးဥပေဒအာ့်ပငးဆငးသညးံဥပေဒၾကမး့အတညး်ပဳ
ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး စုစုေပါငး့က္ပး ၁၄ ဘီလီယမး (US ေဒ၍လာ ၀၅၆.၆ သနး့ပတးဝနး့က္ငး ) ်ဖတးခ္ရနး်ပဳလုပး
ထာ့သညးံ ဿွှ၃ ခု်ပညးေထာငးစုဘတးဂ္ကးဥပေဒအာ့်ပငးဆငးသညးံဥပေဒၾကမး့ကို အတညး်ပဳလိုကးသညး၈ ပညာေရ့၇
က္နး့မာေရ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာ၇ ကာကျယးေရ့၇ ႏုိငး ငဵေတား၌အတိုငးပငးခဵရဵု့ စသညးံဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြာ ဘ တးဂ္ကးအ
်ဖတးမခဵရပဲ အ်ဖတးခဵရေသာဝနး ၾကီ့ဌာန ှ၁ ခုမြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
- သမၼတရဵု့

- ်ပညးထဲေရ့

- နယးစပးေရ့ရာ

- ်ပနးၾကာ့ရ့

- သာသနာေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈ

- သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံဆကးသျယးေရ့

- လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ႏြငးံစျမး့အငး

- အလုပးသမာ့၇လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ်ပညးသူ႔အငးအာ့

- စကးမႈ

- ကုနးသျယးေရ့

- ေဆာကးလုပးေရ့

- လူမႈဖူလဵုေရ့

- ဟိုတယးႏြငးံခရီ့သျာ့

- အမ္ဳိ့သာ့စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့

လႊတးေတားက US ၌စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မႈအာ့ရုတးသိမး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ရမညးUSDP
ံ
၌အၾကဵ်ပဳခ္ကးအာ့ ပယးခ္ခဲံ
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်ပညးေထာငးစုၾကဵံခိုငးေရ့ႏြငးံဖဵျ႔်ဖိဳ့ေရ့ပါတီ USDP ဝငးဦ့သနး့စို့က US ၌ ှ၆၆၄ ခုဒီမိုကေရစီဘကးတိမး့ညႊတးေသာ ပိတး
ဆို႔အေရ့ယူမႈမ္ာ့အာ့ ရုတးသိမး့ေပ့ပါရနးအတျကး အစို့ရမြ US အာ့ဖိအာ့ေပ့ရနး အဆိုတငးသျငး့ခဲံသညး၈ ဦ့သနး့စို့က
ႏုိငးငဵသညးစစးအစို့ရမြအုပးခ္ဳပး်ခငး့မဟုတးေတာံသညးံအတျကး ပိတးဆို႔အေရ့ယူမႈမ္ာ့သညး မသငးံေတားေတာံပါဟု ေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး NLD အမတးမ္ာ့က ပိတးဆို႔အေရ့ယူမႈမ္ာ့သညး ဒီမိုကေရစီအတျကးအဟနး႔
အတာ့်ဖစးေနသူမ္ာ့ကိုသာပစးမြတးထာ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ တႏိုငးငဵလဵု့ကိုမဟုတးေၾကာငး့ အခိုငးအမာေ်ပာၾကာ့ၾက်ပီ့ လႊတး
ေတားထဲမြ ဥပေဒ်ပဳသူ ဿှ၆ ေယာကးတို႔က ဦ့သနး့စို့၌အဆိုကိုပယးခ္ခဲံၾကသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး US က
ေက္ာကးစိမး့တငးသျငး့မႈကို တာ့်မစးသညးံပိတးဆို႔အေရ့ယူမႈကို ပိုမိုတငး့က္ပးခဲံ သညး၈
အလယးအလတးသကးတမး့ေၾကျ့်မီစီမဵၾကီ့ၾကပးေရ့နညး့ဗ္ဴဟာကိုအမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြအတညး်ပဳ
ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက အလယးအလတးသကးတမး့ေၾကျ့်မီ နညး့ဗ္ဴဟာကို အတညး်ပဳေပ့
ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့ထငးေက္ားက စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈ၇်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ ႏြငးံတညး်ငိမးေရ့တို႔ေသခ္ာေစ
ရနးအတျကး ် ပညးသူမ္ာ့ေခ့္ေငျေခ့္ယူ်ခငး့အာ့ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာၾကီ့ၾကပးႏုိငးေစရနး အလယးအလတးသကးတမး့ေၾကျ့်မီ
စီမဵၾကီ့ၾကပးေရ့နညး့ဗ္ဴဟာသညး မရြိမ်ဖစးလိုအပးပါသညးဟု အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအာ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဘ႑ာေရ့
ႏြငးံစီမဵကိနး့ဝနးၾကီ့ဌာနဒုဝနးၾကီ့ ဦ့ေမာငးေမာငးသနး့၌အဆိုအရ ထိုနညး့ဗ္ဴဟာသညး အစို့ရ၌လဵု်ခဵဳေရ့အတျကး ်ပညး
တျငး့ေစ့္ကျကးကို်မြငးံတငးေပ့ရငး့ အစို့ရ၌ေငျေၾက့ဆိုငးရာလိုအပးခ္ကး မ္ာ့ကိုလညး့ ်ပညးံမြီႏုိငးေစရနး

ကုနးက္စရိတး

သကးသာ်ပီ့ထိေရာကးေစလိမးံမညးဟုသိရသညး၈
ၾသဂုတးလအတျငး့်မနးမာႏိုငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ဇူလိုငး

အမတးမ္ာ့က ဗဟိုအစို့ရ၇်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရမ္ာ့၇်မိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မ္ာ့အၾကာ့တျငး အ

ဿ၅

ချနးေကာကးယူ်ခငး့၇ အချနးဝငးေငျမ္ာ့ကို ပိုမိုညီမြ္စျာချဲေဝနုိငးမညးံ ေငျေၾက့ဆုိငးရာဖကးဒရယးစနစး အတျကး
စညး့ရဵု့လႈဵ႕ေဆား်ခငး့၇ အချနးေကာကးယူ်ခငး့အာ့်ပဳ် ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ စသညးတို႔်ပဳလုပးရနးေတာငး့ဆိုခဲံ
သညး၈

ဇူလိုငး

်မနးမာႏိုငးငဵသညး ်ပီ့ခဲံသညးံ ၀ လအတျငး့တျငး တရုတး၇ဘရူႏိုငး့၇ဂ္ာမဏီ၇ေဟာငးေကာငး၇ဂ္ပနး၇ကိုရီ့ယာ့၇

၀ွ

စကၤာပူ၇ထိုငး့၇ထိုငးဝမး၇အဂၤလနးတို႔မြ ႏိုငးငဵ်ခာ့တိုကးရိုကးရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈ FDI အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ၀၄ွ
ေက္ားခနး႔ရရြိခဲံသညး၈

ဇူလိုငး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံဆညးေ်မာငး့ဒုဝနးၾကီ့ ေဒါကးတာထျနး့ဝငး့က ်မနးမာႏုိငးငဵ၌စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံေမျ့်မဴ

၀ှ

ေရ့က႑မ္ာ့ဖဵျ႔်ဖိဳ့ရနးအတျကး ဆညးေ်မာငး့မ္ာ့ႏြငးံေရ ပို႔ေ်မာငး့မ္ာ့အာ့ အဆငးံ်မြငးံ်ခငး့မ္ာ့လုပးေဆာငးခဲံ
်ခငး့ကိုေၾကညာခဲံသညး၈

ွှ

အနာဂတးေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့တျငး တိက္ေသာမဲေပ့သူစာရငး့ေသခ္ာစျာရြိႏုိငးေစရနးအတျကး အရပးဘကးအ
ဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ CSOs ႏြငးံ ေဒသခဵေရျ့ေကာကးပျဲေလံလာေစာငးံၾကညံးသူမ္ာ့ထဵမြ ်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကး
ပျဲေကားမရြငး UEC က အကူအညီမ္ာ့ေတာငး့ခဵခဲံသညး၈

ွဿ

သကးတမး့သဵု့ႏြစးရြိေန်ပီ်ဖစးေသာ အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈတိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒအာ့ အေကာငးအထညးေဖားရနး
ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ကိုပိုမိုတို့်မြငးံလုပးေဆာငးပါရနး ဥပေဒ်ပဳသူမ္ာ့မြေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ဿွှ၁ ခုႏြစးကဖျဲ႔

စညး့ခဲံေသာ အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈတုိကးဖ္ကးေရ့ေကားမရြငးသညး အဆငးံ်မငးံအရာရြိၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ

ခရိုနီမ္ာ့ပါ

ဝငးပတးသကးေနသညးံ အမႈေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို လစးလြ္ဴရႈ႕ထာ့သညးဟု ယဵုၾကညးရပါသညး၈
Transparancy International အဖျဲ႔၌ ဿွှ၂ ခု ်ခစာ့မႈအညႊနး့ 2015 Corruption Perception Index
တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ ှ၃၅ ႏုိငးငဵအနကးမြ ှ၁၄ အဆငးံသတးမြတးထာ့ခဲံပါသညး၈
ွ၁

တရာ့စီရငးေရ့စနစးအာ့်ပညးသူမ္ာ့ယဵုၾကညးမႈ်မြငးံတကးလာေစရနးအတျကး အမႈမ္ာ့ကိုမြ္တစျာချဲေဝရနးႏြငးံ
လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုၾကီ့ၾကပးရနး ်မနးမာႏုိငးငဵ

ဗဟိုတရာ့ရဵု့ခ္ဳပးမြ ေဒသအဆငးံတရာ့ရဵု့မ္ာ့ႏြငးံပူ့ေပါငး့

လုပးကိုငးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ှ ရကးေန႔မြ ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔အတျငး့တျငး ရာ ဇဝတးမႈေပါငး့
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ှ၄ွွွွ ေက္ားကို အမႈစျဲတငးခဲံ်ပီ့ အမႈ ၂ွွွွ မြာတရာ့ရငးဆုိငးမႈမ်ပဳလုပးႏုိငးေသ့ေပ၈
ွ၂

ဇျနးလတျငး ညီညျတးေသာဒီမိုကရကးတစးပါတီ

UDP က ဿွဿွ ေရျ့ေကာကးပျဲအတျကးပါတီအာ့ အာ့

ေကာငး့ေအာငးလုပးေဆာငးရနးအတျကး အတျငး့ေရ့မႈ့အဖျဲ႔

ႏြငးံစညး့ရဵု့ေရ့မႈ့မ္ာ့အ်ဖစးလုပးေဆာငးလိုသူ

မ္ာ့ကို အေသ့စာ့ေခ့္ေငျမ္ာ့ပဵံပို့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈
ွ၃

ကုနးသျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ်ပီ့ခဲံသညးံေလ့လတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌်ပငးပကုနးသျယးမႈစုစုေပါငး့တနးဖို့သညး
်ပီ့ခဲံသညးံဘ႑ာေရ့ႏြစးႏြငးံႏႈိငး့ယြဥးလြ္ငး အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ၄၂ွ က္ဆငး့သျာ့သညးဟု ေ်ပာၾကာ့
လုိကးသညး၈

ွ၅

တပးမေတားႏြငးံၾသစေတ့လ္တို႔ပါဝငးပတးသကးေနသညးံ UN မြ်ပဳလုပးေသာ ှွ ရကးတာ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ထိနး့
သိမး့မႈသငးတနး့အာ့ ေန်ပညးေတားတျငးဖျငးံလြစးခဲံသညး၈

ွ၆

်ပီ့ခဲံသညးံလကအရပးသာ့ငါ့ဦ့အာ့သတး်ဖတးခဲံ်ခငး့ကိုဝနးခဵခဲံ်ပီ့ ေ်ခ်မနးတပးရငး့

၀၃ဿ မြစစးတက၎သိုလး

ဆငး့်ပနးထမး့ဝငး အရာရြိေလ့ဦ့်ဖစးသညးံ ဗိုလးမႈ့ၾကီ့မ္ဳိ့ေအာငး၇ ဗိုလးမႈ့တငးမ္ဳိ့ေဇား၇ ဗုိလးမႈ့ေ အာငးေနမ္ဳိ့၇
ဗိုလးၾကီ့လငး့ႏုိငးစို့ တို႔ႏြငးံ ေအာကးေ်ခအဆငးံစစးသာ့သဵု့ဦ့တုိ႔အာ့ ရြမး့်ပညးနယး၇လာ့ရႈိ့်မိဳ႕တျငး စစးခဵုရဵု့
တငးခဲံသညး၈ ်ပနးထမး့ဝငးအရာရြိေလ့ဦ့က အမိနး႔ေပ့ခဲံေၾကာငး့ဝနးခဵ

ခဲံ်ပီ့ စစးသာ့သဵု့ဦ့ကသတး်ဖတးခဲံ

ေၾကာငး့ဝနးခဵခဲံသညး၈
ှ၁

်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့ဘဏး MEB က အတို့ႏႈနး့ ၅.၂% မြ ှွ.၂% ်ဖငးံ အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ SME သို႔ ငါ့ႏြစးေခ့္ေငျ က္ပးဘီလီယမး ၀ွ (US ဿ၁.၄ သနး့) ်ဖနး႔ေဝထုတးေခ့္သျာ့ႏုိငးရနး
အတျကး ပုဂၐလိကဘဏး ၃ ခု်ဖငးံပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးေန်ပီ့ SME မ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့
၌ ၆ွ% အထိရြိပါသညး၈

ှ၂

သမၼတဦ့ထငးေက္ားက အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု SEZ ဥပေဒေအာကးတျငး သကးတမး့ကုနးသျာ့်ပီ်ဖစးသညးံ ယခငး
ေကားမတီမ္ာ့အာ့ဆကးခဵႏိုငးရနး လကးရြိႏြငးံအဆို်ပဳထာ့ေသာ

SEZ အာ့လဵု့ကို ်ပနးလညးသဵု့သပးမညးံ

အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု SEZ ဗဟိုစီမဵၾကီ့ၾကပးေရ့ေကားမတီအသစး ႏြငးံ ဗဟိုလုပးငနး့ေကားမတီတို႔ကို ဖျဲ႔စညး့ေပ့
ခဲံသညး၈
ှ၃

ေက္ာကးစိမး့ကုနးသျယးမႈေၾကာငးံ်ဖစးပျာ့ခဲံရေသာ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးပ္ကးစီ့ရ်ခငး့မ္ာ့၌ရလဒးအေန်ဖငးံ
ကခ္ငး်ပညးနယးမြေ်မ်ပိဳမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့အ်ပီ့တျငး အစို့ရကလကးရြိေက္ာကးစိမး့တူ့ေဖားချငးံမ္ာ့အာ့သကး
တမး့တို့်ခငး့ကို ရပးဆိုငး့ထာ့လိုကး်ပီ့ လိုငးစငးးအသစးမ္ာ့ခ္ထာ့ေပ့်ခငး့ကိုလညး့ ရပးထာ့ခဲံသညး၈

ှ၃

အရငး့အ်မစးႏြငးံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ပဲခူ့တိုငး့ေဒသၾကီ့အတျကး

ှွ ႏြစး

သစးခုတး်ခငး့တာ့်မစးမႈကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုေဒသတျငး သစးေတာထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ်ပနးလညးစိုကးပ္ဳိ့
ေရ့ကို်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈
ှ၄

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ဝနးၾကီ့ေဒါကးတာသနး့်မငးံက ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး တရာ့မဝငးေရာငး့ဝယး
်ခငး့တိုကးဖ္ကးေရ့လုပးငနး့အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ ဖ္ကးသိမး့လိုကး် ခငး့အတျကး အစာ့ထို့ႏိုငးရနး ကခ္ငး၇ရြမး့၇ကရငး
်ပညးနယးမ္ာ့၇ မႏၱေလ့၇စစးကိုငး့ႏြငးံပဲခူ့တိုငး့မ္ာ့မြ လူသိမ္ာ့ေသာေမြာငးခိုလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ေပ၍တျငး စစး
ေဆ့ေရ့ဂိတးအသစး ှဿ ခုဖျငးံလြစးသျာ့မညးဟု ေၾကညာခဲံသညး၈

ှ၅

ၾသဂုတးလ ှ၅ မြ ဿဿ ရကးအတျငး့တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ခ ငးမငးရငး့ႏြီ့ေသာဆကးဆဵေရ့တညး
ေထာငးရနးအတျကး တရုတးႏုိငးငဵသို႔သျာ့ေရာကးခဲံပါသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့တျငး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး၇ ်မစး
ဆဵုေရကာတာ၇ က္နး့မာေရ့ ၇ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ဖဵျ႔်ဖိဳ့မႈ၇ သဘာဝေဘ့အႏၱာရာယးမ္ာ့အတျကးအကူအညီ၇ နယးစပး
ေဒသမ္ာ့တျငးတရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၇ ကုနးသျယး မႈတို့်မြငးံေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ၇ ရြမး့်ပညး
နယး ကျနး့လဵု်မိဳ႕နယးတျငးတဵတာ့တညးေဆာကးမႈ၇ ရနးကုနးႏြငးံမႏၱေလ့တို႔တျငး ေဆ့ရဵု

ဿ ရဵုတညးေဆာကးမႈ

စသညးတို႔ပါဝငးပါသညး၈
ှ၅

ဧ်ပီလမြဇူလိုငးလအတျငး့ ယခုႏြစးဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ကုနးသျယးေရ့လိုေငျ်ပမ ႈ US ှ.၂
ဘီလီယမးႏြငးံအတူ ကုနးသျယးမႈတနးဖို့စုစုေပါငး့ US ၅ ဘီလီယမးရြိခဲံပါသညး၈

ဿဿ

သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံသဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ။တို႔၌ရကး

ှွွ စီမဵကိနး့

အရ ဧ်ပီလမြၾသဂုတးလအတျငး့ သစးကုနးသညး ဿ၂၃၂ ဦ့ထဵမြ တရာ့မဝငးခုတးထာ့ေသာသစး ှ၄၀ွ၁.၀၀
တနးႏြငးံဆကးစပးစကးယႏၱရာ့ ၄၅၂ ခုသိမး့ဆညး့ခဲံသညး၈ အရြညးတညးတံဵေ သာသစးေတာၾကီ့ၾကပးမႈအာ့
အေကာငးအထညးေဖားရနးအတျကး တညးဆဲသစးေတာဥပေဒမြဟာကျကးမ္ာ့အာ့ ်ပငးဆငးရနးၾကိဳ့ပမး့မႈကို
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လညး့ ထပးမဵလုပးေဆာငးခဲံပါသညး၈
ဿဿ

်ပညးေထာငးစုေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငး UEC က ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔ဝငး်ဖစးသျာ့သညးံ လႊတးေတားကို ယးစာ့လြယး
မ္ာ့၌လစးလပးသျာ့ေသာေနရာမ္ာ့ႏြငးံ

“လျတးလပး၊တရာ့မြ္တေသာေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့က္ငး့ပရနးမ်ဖစး

ႏုိင”း ဟုေၾကညာခဲံသညးံအတျကး ဿွှ၂ ေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့မက္ငး့ပႏုိငးခဲံေသာ မဲဆႏၵနယးမ္ာ့ မြေနရာမ္ာ့
အာ့ ်ပနးလညး်ဖညးံဆညး့ရနးအတျကး ၾကာ့်ဖတးေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့ကို ေနာကးႏြစးတျငးက္ ငး့ပသျာ့မညး်ဖစး
ေၾကာငး့ေၾကညာခဲံသညး၈
ဿ၁

ေအာကးလႊတးေတားမြဥပေဒ်ပဳသူမ္ာ့က အထကးလႊတးေတားမြအဆုိ်ပဳလာေသာ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုရဵု့ႏြငးံ်ငိမး့
ခ္မး့စျာစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးရနးဥပေဒၾကမး့အာ့ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈

ဿ၃

ရနးကုနးႏြငးံမႏၱေလ့ဆကးသျယးထာ့သညးံ ရထာ့လမး့အာ့်ပ ငးဆငး်ခငး့အပါအဝငး အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု
ဖျဵ်ဖိဳ့မႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ ယနး့ဘီလီယမး ှွွ (US ၆၆၂ သနး့) ထုတးေခ့္
ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈

ဿ၃

ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့်မထျနး့ဦ့အာ့ ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့အ်ဖစးရာထူ့တို့ေပ့်ပီ့ ်မနးမာံတပးမေတား (က္ညး့၇ေရေလ)
၌

စစးဦ့စီ့အရာရြိခ္ဳပးအ်ဖစးခနး႔အပးခဲံသညး၈ ထိုသို႔ခနး႔အပး်ခငး့သညး ဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးမြ

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးအ်ဖစး ေနာကးထပးငါ့ႏြစးဆကးလကးထမး့ေဆာငးရနး သူ၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိုေၾကညာ
အ်ပီ့တျငး်ဖစးပါသညး၈ ဗုိလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငးက အ်ခာ့အရာရြိမ္ာ့အာ့လညး့

စစးဌာနခ္ဳပးတိုငး့မႈ့

မ္ာ့အ်ဖစးအပါအဝငး ရာထူ့အသစးမ္ာ့တျငးခနး႔အပးခဲံသညး၈
ဿ၄

သမၼတဦ့ထငးေက္ားသညး အိႏိၵယသို႔သျာ့ေရာကးခဲံကာ အိႏိၵယသမၼတပရာနကးမူခါဂ္ီ Pranab Mukherjee၇
ဒုတိယသမၼတနီရနးဒရာမိုဒီ Naerendra Modi တုိ႔ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈ ရို့ရာေဆ့ဝါ့၇ ်ပနးလညးအသဵု့်ပဳႏို ငး
ေသာစျမး့အငး၇

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဆိုငးရာဆကးသျယးမႈ စသညးံက႑မ္ာ့တျငး ႏြစးႏုိငးငဵပူ့တျဲလုပး

ေဆာငးႏုိငးေရ့အတျကး နာ့လညးမႈစာချ္နးလႊာေလ့ခုကိုလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈ ေတျ႔ဆဵု မႈမ္ာ့တျငးလညး့
စီ့ပျာ့ေရ့၇ယဥးေက့္မႈႏြငးံကုနးသျယးမႈက႑မ္ာ့၇နယးစပးလဵု်ခဵဳေရ့၇ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ

အမ္ဳိ့သာ့်ပနးလညးရငး

ၾကာ့ေစံေရ့လုပးငနး့စဥးစသညးတို႔ႏြငးံပတးသကးေသာေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈
ဿ၅

်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး ႏုိငးငဵအႏြဵ႕တျငး မူ့ယစးေဆ့စျဲလူငယးမ္ာ့်ပနးလညးထူေထာငးေရ့စခနး့
ကိုဖျငးံလြစးမညး်ဖစးကာ ထိုစခနး့မ္ာ့သညး ေဆ့စျဲေနသညးံလူငယးမ္ာ့အာ့ ပညာေပ့ရနး

ှ၁ ခု

ႏြငးံ်ပနးလညးထူ

ေထာငးေရ့မ္ာ့လုပးေဆာငးေပ့ရနး ရညးရျယးပါသညး၈
၀ှ

်မနးမာံေက္ာကးမ္ကးရတနာလုပးငနး့ MGE က ကခ္ငး်ပညးနယး လဵုခငး့ႏြငးံဖာ့ကနး႔မြလုပးကျကး ၀၅ ခု၇ စစး
ကိုငး့တိုငး့ ခႏၱီ့မြလုပးကျကး ၅၀ ခု၇ မႏၱေလ့တိုငး့ မို့ကုတးမြ လုပးကျကး ှ၂၂ ခုႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမိုငး့ရႈ့မြလုပး
ကျကး ှ၀ ခုတို႔မြာ သကးတမး့ကုနးေန်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ေၾကညာခဲံသညး၈ သဘာဝသယဵဇာတႏြငးံသဘာဝပတး
ဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက လိုငးစငးအသစးမ္ာ့ခ္ထာ့ေပ့်ခငး့ သို႔မဟုတး သကးတမး့ကုနးလိုငးစငး
မ္ာ့အာ့ သကးတမး့တို့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို ်ပဳလုပးေပ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈

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

ၾသဂုတးလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့
“ပုနး့လြ္ဴိ့ေနေသာအငးအာ့မ္ာ့၇ပုနး့လြ္ဴိ့ေနေသာရုနး့ကနးမမ္ာ့-်မနး
ႈ
မာႏုိငးငဵအေရြ႕ေတာငးဘကးမြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌သကးေသထျကးဆို
ခ္ကးမ္ာ့” ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ Karen Human Rights Group http://goo.gl/jHWgiz
“ေက္ာကးမီ့ေသျ့အတျကးသတး်ဖတး်ခငး-့ နမးမ ေက္ာကးမီ့ေသျ့တျငး့လဵု်ခဵဳရနးအတျကး်မနးမာံတပးမေတားမြရျာသာ့မ္ာ့အာ့စိတးထငးသလို
ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ညြငး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့၇သတး်ဖတး်ခငး”့ ရြမး့လူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ Shan Human Rights Foundation
http://goo.gl/xAn29j
“်မနးမာႏုိငးငဵအေရြ႕ေတာငးဘကးပဋိပက၏ေဒသမ္ာ့မြက္နး့မာေရ့ညီမြ္ေစမႈရရြိ်ခငး”့အာရြေဖာငးေဒ့ရြငး့ The Asia Foundation
http://goo.gl/hDYsf3
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“်မနးမာႏုိငးငဵမြ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့” အာရြေဖာငးေဒ့ရြငး့ The Asia Foundation http://goo.gl/iIaz83
“ခဵႏိုငးရညးရြိမႈအစီအစဥးမြ က္ာ့-မ ကိစၥအာ့စမး့စစး်ခငး့-်မနးမာႏုိငးငဵ (ဿွှ၃ခုဇနးနဝါရီအတျဲ ဿ.၀)” ရာသီဥတု်ပငး့ထနးလျနး့်ခငး့ႏြငးံ
ေဘ့အႏၱာရာယးမ္ာ့အာ့ခဵႏုိငးရညးရြိရနးႏြငးံလုိကးေလ္ာညီေထျရြိရနးတညးေဆာကး်ခငး့ Building Resilience and Adaptation to
Climate Extremes and Disasters http://goo.gl/PkNIGy
“UNUCEF ်မနးမာႏုိငးငဵလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာအေ်ခအေနအစီရငးခဵစာ၇ ဇနးနဝါရီ
-ဇျနး ဿွှ၃” UN ကေလ့မ္ာ့ရဵပဵုေငျ UN Children's
Fund http://goo.gl/OiTgaZ
“်မနးမာႏုိငးငဵ-ေရၾကီ့မႈ_အခ္ကးအလကးသတငး့လႊာ” အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာၾကကးေ်ခနီႏြငးံလ်ခမး့နီအဖျဲ႔ခ္ဳပး International Federation
of Red Cross And Red Crescent Societies http://goo.gl/3wBnCl
“်မနးမာႏိုးငးငဵ-လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာသတငး့လႊာ အတျဿ
ဲ - ဧ်ပီ-ဇျနး ဿွှ၃” လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာညြိႏႈိငး့ေရ့အတျကး UN ရဵု့
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs http://goo.gl/N8LWEM
“်မနးမာႏိုငးငဵ-ထာ့ဝယးေနာကးဆဵု့အေ်ခအေန-လာမူလဲ်မိဳ႕နယး၇ ဿွှ၂ ႏိုဝငးဘာမြ ဿွှ၃ ဇနးနဝါရီ” ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ Karen
Human Rights Group http://goo.gl/iE3bfL
“်မနးမာႏိင
ု းင-ဵ သထဵုကျငး့ဆငး့အစီရငးခဵစာ-ဿွှ၂ဇနးနဝါရီမြဒီဇငးဘာ” ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔Karen Human Rights Group
http://goo.gl/6ZSUlW
“်မနးမာႏုိငးငဵ၇ရခုိငး်ပညးနယးမြေရၾကီ့မႈ-အေ်ခအေနစမး့စစးမႈပဏာမအစီရငးခဵစာ” သငးတနး့ႏြငးံသုေတသနအတျကး UN အငးစတီက္ဴ႕
UN Institute for Training and Research http://goo.gl/WOu1fL
“်မနးမာႏုိငးငဵ-အခ္ကးအလကးႏြငးံကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့၇ဿွှ၃ ဇနးနဝါရီမြေမလ” အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာၾကကးေ်ခနီေကားမတီ International
Committee of the Red Cross http://goo.gl/nyLb5z
“်မနးမာံ ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့အာ့ေလံလာေစာငးံၾကညံးံ်ခငး-ေနာကး
့
ဆဵု့အစီရငးခဵစာ” ကာတာစငးတာ Carter Center
http://goo.gl/AcyZnx
“WFP ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအတိုခ္ဳပး၇ ဿွှ၃ ဇူလိုင”း ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး World Food Programme http://goo.gl/i9rkg8
“်မနးမာႏိုငးငဵ-ဖာ့အဵေနာကးဆဵု့အေ်ခအေန-လႈိငး့ဘျဲ႕်မိဳ႕နယး၇ဿွှ၃ ေဖေဖားဝါရီမြဧ်ပီ” ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ Karen Human
Rights Group http://goo.gl/7bQV8l
“်မနးမာေရၾကီ့မႈ- ERM, WHO/SEARO အေ်ခအေနအစီရငးခဵစာ (SR-1) ဿွှ၃ ၾသုဂုတး ှ၃” ကမၻာံက္နး့မာေရ့အဖျဲ႔ World Health
Organization http://goo.gl/q5n7Ov
“WFP ်မနးမာႏုိငးငဵအေ်ခအေနအစီရငးခဵစာ # ွှ-အေရ့ေပ၍ေရၾကီ့မႈကူညီေရ့၇ ဿွှ၃ၾသဂုတး ှ၄” ကမၻာံစာ့နပးရိက၏အစီအစဥး World
Food Programme http://goo.gl/UvArAx
“လူၾကီ့လူေကာငး့သေဘာတူညီခ္ကး-်မနးမာႏိုငးငဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ညြိႏႈိငး့မႈႏြငးံႏုိငးငဵေရ့အကူ့အေ်ပာငး့တျ
ငးအမ္ဳိ့သမီ့ပါဝငးမႈ” လူ႔အချငးံအ
ေရ့ေစာငးံၾကညးံအဖျဲ႔ Human Rights Watch http://goo.gl/1ka250
“လြပေသာစကာ့လဵု့မ္ာ့၇ အရုပးဆို့ေသာေဆာငးရျကးမႈ -်မနးမာႏုိငးငဵ၇ကရငး်ပညးနယးမြအာရြအေဝ့ေ်ပ့လမး့မ” ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔
aren Human Rights Group http://goo.gl/AOJwU9
“ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး ်မနးမာႏိုငးငဿွှ၃
ဵ
ၾသဂုတးလလုပးေဆာငးမႈအစီရငးခဵစာ” ကမၻာံစာ့နပးရိက၏ာအစီအစဥး World Food
Programme http://goo.gl/xMjHFd
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“WHO အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနအစီရငးခဵစာအမြတှ
း - ်မနးမာႏိုးငးငဵမြငလ္ငး၇ ဿွှ၃ ၾသဂုတးလ ဿ၂” ကမၻာံက္နး့မာေရ့အဖဲျ႔ World
Health Organization http://goo.gl/GBxgXF
“မ်မငးႏိုငးေသာဘဝမ္ာ့-်မနးမာႏိုးငးငဵမြေ်ပာ်ပသူမရြိသညးံအို့အိမးမြဖယးရြာ့ရမႈသဵသရာဇာတးလမး့မ္ာ့” ်မနးမာံခ္ိတးဆကးမႈအဖျဲ႔ Burma
Link http://goo.gl/E8akS0
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