်မနးမာသတငး့လႊာ
်မနးမာႏိုငးငဵမြတလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့သဵု့သပးမႈ
A

L

T

E

R

N

campaigns,

A

T

I

V

advocacy

E

A

&

S

E

A

N

N

E

capacity-building

T

for

W

O

R

K

human

O

N

အမြတးစဥး ၆၃

&

U

R

M

A

democracy

ဿွှ၁ ခု၇ ဒီဇငးဘာလ

 စစးကိုငး့တိုငး့လကးပဵေတာငး့ (မဵုရျာ) အနီ့မြဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ရဲမ္ာ့
ကေသနတး်ဖငးံပစးခတးရာ တဦ့ေသဆဵု့်ပီ့

ဿွ ဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံ

သညး၈
 ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မေရြ႕တျငး

B

rights

ဤသတငး့လႊာတျငး
ပငးမသတငး့
ဿ လကးပဵေတာငး့်ဖိဳချဲခဵရမႈ

၅

လၾကာထိုငးသပိတး်ပဳလုပးခဲံ

၀ မိေခ္ာငး့ကနးဆႏၵ်ပမႈလူစုချဲခဵရ

သညးံ မိေခ္ာငး့ကနးေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈအတျကး ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပ

၀ ရနးကုနးမြဆႏၵ်ပသူမ္ာ့တရာ့စျဲခဵရ

သူ ှ၁ ဦ့အာ့အာဏာပိုငးမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့လိုကးသညး၈

်မနးမာႏုိငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့

 အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က ရနးကုနးတျငးဆႏၵ်ပသူ ၄ ဦ့အာ့ ်ငိမး့ခ္မး့
စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံစီတနး့လြညးံလညး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၆ အရတရာ့စျဲ
ဆိုလိုကးသညး၈
 ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးတျငး ်ပငး့ထနးေသာတိုကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး
်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တိုကးပျဲမ္ာ့ႏြငးံဗ္ဴရိုကေရစီယႏၱရာ့၌ေႏြာငးံေႏြ့မႈ
တုိ႔က IDP ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့သို႔ UN အကူအညီယာဥးတနး့မ္ာ့မ
ေရာကးရြိႏိုငးေစရနး တာ့ဆီ့ထာ့သညး၈ ေနာကးတၾကိမးတရာ့ဝငး
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး ႏိုးငးငဵတ ကာမြေလံလာသူမ္ာ့အာ့
ပိုမိုပါဝငးပါရနး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့က ေတာငး့
ဆိုခဲံသညး၈

၀ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမြတိုကးပျဲမ္ာ့
၁ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့်ပနးလညးစတငး
၂ အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြတရာ့မြ္တမႈကိုေတာငး့ဆို
၂ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာဥပေဒၾကမး့မ္ာ့တငး်ပ
၃ အစို့ရမြဗုဒၶဘာသာအာ့ကာကျယး
၃ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငးေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့အသဵု့်ပဳဆဲ
၃ ဘိနး့အသဵု့်ပဳမႈ၇ ထုတးလုပးမႈတို့်မငးံလာ
လူ႔အချငးံအေရ့
၄ ်ပငးဆငးေရ့ေထာကးခဵသညးံအတျကးတပးမေတား
သာ့မ္ာ့ေထာငးခ္ခဵရ
၄ ်မနးမာ နဵပါတး ၅ အဆငးံစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့

 သမီ့်ဖစးသူအသတးခဵရသညးံအတျကး စစးသာ့မ္ာ့အာ့စျပးစျဲ

အဆို့ဆဵု့ေထာငးခ္သညးံႏုိငးငဵ

ခဲံသညးံ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့အေပ၍ တပးမေတား၌ တရာ့စျဲထာ့မႈကို

အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့

ပယးဖ္ကးေပ့ပါရနး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ႔အချငးံအေရ့အုပးစုမ္ာ့က

၄ ထိုးငး့ႏြငးံမေလ့ရြာ့မြေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့

တိုကးတန
ျ း့လိုကးသညး၈

၅ ်မနးမာနယးစပးမြအစုလုိကးအ်ပဵဳလုိကးထျကးေ်ပ့မႈ

 သမၼတဦ့သိနး့စိနးက အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံ
ေရြာကးေရ့အတျကး ဥပေဒၾကမး့ေလ့ခုကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား
သို႔တငး်ပခဲံသညး၈
 သီ့်ခာ့်ဖစးရပးႏြစးခုတျငး အာဏာပိုးငးမ္ာ့သညး

မ္ာ့ပိုမ္ာ့လာ
ႏိုးငးငဵတကာ
၅ ေနားေဝ့ဘုရငး်မနးမာႏုိငးငဵသို႔လာေရာကး
၅ UNGA မြ်မနးမာႏိုငးငဵအတျကးဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတး

NLD

အဖျဲ႔ဝငး

ေဟာငး့တဦ့ႏြငးံ ရနးကုနးမြဘာ့မနးေနဂ္ာသဵု့ဦ့အာ့ ဗုဒၶဘာသာကို
ေစားကာ့သညးအတျ
ံ
ကးဟုဆိုကာ ဖမး့ဆီ့တရာ့စျဲဆိုခဲံသညး၈
 ်မနးမာႏုိငးငဵသညး အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး အ်မငးံမာ့ဆဵု့ဘိနး့ထုတး
လုပးသညးံႏုိငးငဵအ်ဖစးတညးရြိဆဲ်ဖစးသညးဟု UNODC ၌အစီရငးခဵ
စာကေဖား်ပခဲံသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့
၆ ေရနဵသေဘာတူညီမႈလကးမြတးထို့
၆ ထာ့ဝယး SEZ မြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ေပ၍သကးေရာကး
၆ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှဿ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
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 အစီရငးခဵစာအသစးႏြစးေစာငးက ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အတျကး အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့ကိစၥမ္ာ့
ကိုမီ့ေမာငး့ထို့်ပထာ့သညး၈
 ထာ့ဝယးအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သမဂၐ(TWU)က စီမဵ ကိနး့ေဒသအတျငး့မြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အတျကး ေနထိုငးရြငးသနးမႈ၇ အစာ့အ
စာလဵု်ခဵဳေရ့၇ အႏၱာရာယးကငး့ရြငး့ေရ့တို႔အေပ၍ ဆုတးယုတးသကးေရာကးေစသညးံအခ္ကးမ္ာ့အေပ၍တျငးအေ်ခခဵကာ
ထာ့ဝယး SEZ အာ့ရပးတနး႔ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈
ပငးမသတငး့မ္ာ့
လကးပဵေတာငး့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ရဲမြေသနတး်ဖငးပစး
ံ ခတး
ဒီဇငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး စစးကုိငး့တိုငး့ဆာ့လငး့ၾကီ့်မိဳ႕နယး လကးပဵေတာငး့ေတာငး

(မဵုရျာ) ေၾက့နီမိုငး့အနီ့၉

ဆႏၵ်ပေနသညးံ ေ ဒသခဵလူအုပးအတျငး့သို႔ ရဲမ္ာ့ကက္ညးအစစး် ဖငးံပစးခတးခဲံရာ အမ္ဳိ့သမီ့တဦ့ေသဆဵု့်ပီ့အ်ခာ့သူ ဿွ
ဦ့ ဒါဏးရာရြိခဲံၾကသညး၈ မိုငး့စီမဵကိနး့အာ့လုပးကိုငးသညးံ တရုတးဝမးေပါငးကုမၼဏီမြ သူတို႔၌လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့်ခဵခတး
ေနမႈကို ရျာသာ့မ္ာ့ကဆနး႔က္ငးးဆႏၵ်ပခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေနာကးတေန႔တျငး ရဲမ္ာ့ကသူတို႔၌တိုကးခိုကးမႈကို်ပနးလညး်ပဳ
လုပးခဲံကာ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ရာဘာက္ညးဆနးမ္ာ့်ဖငးံပစးခတးခဲံ်ပီ့ ႏြစးဦ့ဒါဏးရာရရြိေစခဲံသညး၈ ဆႏၵ် ပသူႏြစးဦ့ဒါဏးရာ
ရေစခဲံသညးံ ဒီဇငးဘာ လ ှ၀ ရကးေန႔က ေၾက့နီမိုငး့အနီ့်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ေစာေစာပိုငး့ထိပးတိုကးရငးဆိုငးမႈအ်ပီ့ ထိုကိစၥ
မ္ာ့်ဖစးလာခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ထိုထိပးတိုကးရငးဆိုငးမႈတျငးရဲမ္ာ့က သူတို႔၌ေ်မယာမ္ာ့အာ့်ခဵစညး့ရို့ခတးေနသညးံအေပ၍
ကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပေနသညးံလယးသ မာ့အုပးစုမ္ာ့အတျငး့သို႔ ရာဘာက္ညးမ္ာ့်ဖငးံပစးခတးခဲံသညး၈
လကးပဵေတာငး့မိုငး့လုပးငနး့ေဒသမြ ရဲမ္ာ့၌်ဖိဳချဲမႈအာ့တုနး႔်ပနးသညးံအေန်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵအ်ခာ့ေဒသမ္ာ့မြ ဆႏၵ်ပသူ
မ္ာ့သညး လမး့မ္ာ့ေပ၍သို႔ထျကး၊ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာလ ဿ၄ - ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့အပါအဝငး ဆႏၵ်ပသူ ၂ွွ ေက္ားတို႔သညး လကးပဵေတာငး့မိုငး့စီမဵကိနး့
အာ့ပိတးပစးရနးႏြငးံ ရဲမ္ာ့၌အၾကမး့ဖကးမႈကိုအေရ့ယူေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုရနးအတျကး မႏၱေလ့်မိဳ႕မြတရုတးသဵရဵု့အနီ့
တျငး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ဿ၆ - ရနးကုနးရြိတရုတးသဵရဵု့အေရြ႕တျငး ရဲမ္ာ့ႏြငးံဆႏၵ်ပသူ ၀ွွ ပတးဝနး့က္ငးခနး႔တို႔ ပဋိပက၏်ဖစးခဲံၾကသညး၈
ေနာကးတေန႔တျငး ရနးကုနး်မိဳ႕ဒဂဵု်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က ပါဝငးပတးသကးခဲံသညးံတကးၾကျလႈပးရြာ့သူေလ့ဦ့်ဖစးေသာေဒ၍ေနား
အုနး့လြ၇ ကိုေနမ္ဳိ့ဇငး၇ေဒ၍စိနးေထျ့ႏြငးံကိုတငးထျတးပိုငးတို႔အာ့ ဖမး့ဆီ့၊ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ

၀၂၀၇ ၂ွ၂ (ခ)

တို႔်ဖငးံတရာ့စျဲဆိုခဲံၾကသညး၈
ထို႔အ်ပငး အရပးဘကးႏြငးံႏိုငးငဵေရ့အုပးစုမ္ာ့ကလညး့ ်ဖိဳချဲခဲံမႈအေပ၍သူတို႔၌စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံၾက
သညး၈
 ဒီဇငးဘာ ဿ၁ - NLD သညး ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ မိုငး့ရြိရာေဒသတျငး ဿွှဿခုႏိုဝငးဘာလက ရဲမ္ာ့မြ
အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံမႈကို စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးတာဝနးေပ့ခဵရသညးံ ေကားမရြငး၌အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖား
ရနးပ္ကးကျကး်ခငး့ႏြငးံ စီမဵကိနး့၌ဆို့ဝါ့ေသာသကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးပ္ကးကျကးခဲံ်ခငး့တုိ႔အတျကး
အစို့ရႏြငးံဝမးေပါငးကုမၼဏီအာ့ ေဝဖနးပစးတငးလုိကးသညး၈ [ဿွှ၀ခုမတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈]
 ဒီဇငးဘာ ဿ၂ - ်မနးမာံအရငး့အ်မစးမ္ာ့ထုတးယူေရ့လုပးငနး့ပျငးံလငး့်မငးသာမႈေရြ႕ေဆာငး (EITI) အဖျဲ႔ဝငး်ဖစးေရ့ၾကိဳ့
ပမး့ေနမႈတျငး ပါဝငးပတးသကးေနသညးံ

CSO ကို့ဖျဲ႔တို႔မြ ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ

EITI အဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစး

်မနးမာႏုိငးငဵ၌ပနးၾကာ့မႈကို အတာ့အဆီ့် ဖစးေစႏိုငးမႈမ္ာ့အာ့ မီ့ေမာ ငး့ထို့်ပခဲံသညးံ ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့ကို အစို့ရမြတုနး႔်ပနး
မႈကိုရႈဵ႕ခ္ခဲံၾကသညး၈
အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံေသားလညး့ ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵ ၁ွွ ေက္ားတို႔သညး ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့်ပနးလညးစတငးရနး
အတျကး လကးပဵေတာငး့ေတာငးေၾက့နီမိုငး့ေနရာသို႔ ်ပနးလညးသျာ့ေ ရာကးခဲံၾကသညး၈ အခ္ဳိ႕ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး စစးကိုငး့
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တိုငး့၇ဆာ့လငး့ၾကီ့်မိဳ႕နယးဆညးတညး့ရျာရြိ အ်ငငး့ပျာ့ေနဆဲေ်မယာမ္ာ့ပတးပတးလညးတျငး ဝမးေပါငးကုမၼဏီမြကာရဵထာ့
ေသာ ်ခဵစညး့ရို့မ္ာ့ကို်ဖိဳခ္ခဲံၾကသညး၈
အာဏာပိုငးမ္ာ့ကလူစုချဲ၇ မိေခ္ာငး့ကနးဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ဖမး့ဆီ့
ဒီဇငးဘာလတျငး ရနးကုနးတိုငး့သကၤနး့ကျ္နး့်မိဳ႕နယးမိေခ္ာငး့ကနးေက့္ရျာမြ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို အာဏာပိုငးမ္ာ့က ပစးဒါဏး
ေပ့သညးံလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးခဲံၾကသညး၈ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး ှ၆၆ွ ကတညး့ကတပးမေတားမြသိမး့ယူထာ့
ေသာေ်မယာမ္ာ့အာ့်ပနးလညးေပ့အပးရနး ေတာငး့ဆိုရနးအတျကး ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယး

ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မေရြ႕ရြိ

မဟာဗႏၶဳလပနး့်ခဵထဲတျငး မတးလ ဿ၁ ရကးေန႔ကတညး့က သပိတးစခနး့ဖျငးံ်ပီ့ဆႏၵ်ပေနခဲံၾ ကသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှဿ ရကး
ေန႔တျငး ဆႏၵ်ပသူ ဿွ ခနး႔တို႔သညး ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မေရြ႕ရြိ ပလကးေဖာငး့ေပ၍သို႔သူတို႔၌ ထိုငးသပိတးကိုတို့ခ္ဲ႕ခဲံၾက
ေသာေၾကာငးံ ပစးဒါဏးေပ့သညးံလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့လညး့တို့်မငးံလာခံဲ်ခငး့်ဖစး သညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ - ဆႏၵ်ပသညးံေနရာတျငးမရြိခဲံေသားလညး့ အာဏာပိုငးမ္ာ့က တကးၾကျလႈပးရြာ့သူကိုေဝဠဳအာ့ဖမး့ဆီ့ကာ
ေနာကးတေန႔တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့အကူအညီေပ့၊ဟုဆိုကာ ရာဇဝတးပုဒးမ်ဖစးေသာ ၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဲံ
သညး၈
 ဒီဇငးဘာ ဿဿ - ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မဝငးေပါကးအာ့ တာ့ဆီ့ပိတးဆို႔ထာ့သညးံအတျကးဟုဆိုကာ ဆႏၵ်ပသူငါ့ဦ့အာ့
အာဏာပိုငးမ္ာ့က ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ၀၁ှ၇ ၁၀ဿ၇ ၀၁၀ တုိ႔်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ဿ၀ ကာ ဆႏၵ်ပသူ

ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မအ်ပငးဘကးမြ ထိုငးသပိတး်ပဳလုပးေနမႈကို ရဲမ္ာ့ကအတငး့အ ၾကပးလူစုချဲခဲံၾက
ှ၁ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့လိုကး်ပီ့ ်ငိမး့ ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံဆႏၵ်ပစီ တနး့လြညံးလယး်ခငး့ပုဒးမ ှ၅၇ ရာဇဝတး

ပုဒးမ်ဖစးေသာပုဒးမ ၀၁ှ တို႔်ဖငးံတရာ့စျဲဆိုလိုကးသညး၈
ရနးကုနးအာဏာပိုငးမ္ာ့က်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့တရာ့စျဲဆို
ဒီဇငးဘာလတျငး တရာ့

ဝငးသတးမြတးထာ့ေသာဆႏၵ်ပရနးေနရာအ်ပငးဘကး ၉

ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အတျကး

အပစးေပ့ရနး

ခ္မြတးထာ့သညးံ ်ငိမး့ ခ္မး့စျာစုရဵု့်ခငး့ႏြငးံဆႏၵ်ပစီ တနး့လြညံးလညး်ခငး့ပုဒးမ ှ၆ အာ့ ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပခဲံသညးံ တကး
ၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ တရာ့စျဲဆိုရနးအသဵု့်ပဳခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ - ရနးကုနးမရမး့ကု နး့်မိဳ႕နယးတျငး လယးေ်မသိမး့ဆညး့ခဵရမႈမ္ာ့အေပ၍ မတးလကဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပမႈ ၉ ပါဝငး
ပတးသကးခဲံသညးံအတျကး ဒီမိုကေရစီစဥးဆကးမ်ပတးလႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႔ (MDCF) ေခါငး့ေဆာငးကိုထငးေက္ားအာ့ ရနးကုနး
လႈိငးသာယာ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ပုဒးမ

ှ၅၇ ှ၆ တို႔်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုလုိကးသညး

[ကိုထငးေက္ားအာ့မၾကာေသ့ခငးက

အမိနး႔ခ္မြတးမႈအတျကး ဿွှ၁ခုေအာကးတိုဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈]
 ဒီဇငးဘာ ှ၆ - ရနးကုနးၾကညံး်မငးတိုငး်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ႏြစးတရာ်ပညးံအထိမး့အမြတး်ပဳလုပးရနး
ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး ေဟာေ်ပာလႈပးရြာ့မႈက္ငး့ပခဲံသညးံအတျကး ပုဒးမ ှ၆ အရ တကးၾ ကျလႈပးရြာ့သူကိုဝငး့ထိုကး
ဟိနး့အာ့ တရာ့စျဲဆိုခဲံၾကသညး၈ လူ ဿွွ ခနး႔ထိုပျဲသို႔တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ဿှ - ေတာငးဥက၎လာပ်မိဳ႕နယးရြိ ယခငး်ပညးသူပိုငးပနး့်ခဵေနရာေပ၍တျငး ေဆာကးလုပးေရ့စီမဵကိနး့လုပးရနးစီစဥး
ေနမႈအေပ၍ ထိုေန႔အေစာပိုငး့ကဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံသညးံအတျကး တကးၾကျ လႈပးရြာ့သူငါ့ဦ့်ဖစးသညးံ ကိုကိုၾကီ့၇ကိုေစာ
ႏုိငး၇ကိုမ္ဳိ့ခိုငး၇ကိုႏုိငးကိုလငး့၇ကိုေအာငးေမာငး့တို႔အာ့ ရနးကုနးေတာငးဥက၎လာပ်မိဳကနယးမြရဲမ္ာ့က ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံတရာ့
စျဲဆိုလိုကးသညး၈
်မနးမာႏုိငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့မ္ာ့
ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငးတိုကးပျဲမ္ာ့်မငးံတကးလာစဥးတျငး IDP မ္ာ့အတျကးအကူအညီမ္ာ့ပိတးပငးခဵရ
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ဒီဇငးဘာလတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(KIA)၇ တေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကး

ေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ရြမး့်ပညးနယးတပးမေတား - ေတာငးပိုငး့ (SSA-S)၇ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီမဟာမိတးတပးမ
ေတား (MNDAA) တုိ႔်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ရြမး့်ပညးနယးတို႔တျငးတုိကးပျဲမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ၅ - ရြမး့်ပညးနယးနမးံစမး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ၆ - ရြမး့်ပညးနယးေက္ာကးမဲ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ၆ - ရြမး့်ပညးနယးကျနး့လဵု်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ဿှ၂ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA၇TNLA၇MNDAA တပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှွ - ရြမး့်ပညးနယးကျနး့လဵု်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA၇TNLA၇KIA တပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾက
သညး၈
 ဒီဇငးဘာ

ှွ

-

ရြမး့်ပညးနယး

ကျတးခုိငး်မိဳ႕နယးဆိုငး့ေခါငးရျာအနီ့တျငး ခမရ

ဿှ၂

မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ

KIA၇TNLA၇MNDAA တပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှွ - ရြမး့်ပညးနယးကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ှှ၇ ၂၂ တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA၇TNLA၇KIA တပး
မ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှွ - ရြမး့်ပညးနယးမနးတဵု်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ှှ၇ ၂၂ တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA၇TNLA၇KIA တပးမ္ာ့
တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှဿ - ရြမး့်ပညးနယးကျနး့လဵု်မိဳ႕နယးမနးေဖာရျာအနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့၇အစို့ရတပးမြေက္ာကးေထာကးေ နာကး
ခဵေပ့ထာ့ေသာ ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ႏြငးံ KIA၇TNLA၇MNDAA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ - ရြမး့်ပညးနယးေက္ာကးမဲ်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ၄၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ SSA-S တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾက
သညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ - ရြမး့်ပညးနယးသိႏီၵ်မိဳ႕နယးနမးဇလပးရျာအနီ့တျ ငး တမခ ှှ၇ ၂၂ တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့က TNLA တပးမ္ာ့
ကိုလကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၀ - ရြမး့်ပညးနယးသိႏီၵ်မိဳ႕နယးနမးဇလပးႏြငးံနတိရျာအၾကာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA၇TNLA၇MNDAA တပး
မ္ာ့တိုကးပဲျ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၁ - ရြမး့်ပညးနယးမိုငး့ပနး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ SSA-S တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၆ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေမာကး်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့တခုကို ခမရ ၃ွဿ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က သိမး့ယူခဲံ်ပီ့ KIA
စစးသာ့ႏြစးဦ့အာ့ သတး်ဖတးခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ဿ၄ - ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးကာမိုငး့ မြ KIA စခနး့တခုအာ့ ခမရ ၂ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က လကးနကး
ၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတးတိုကးခိုကး်ပီ့ သိမး့ယူခဲံသညး၈
တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ အရပးသာ့မ္ာ့ေပ၍တျငး ်ပငး့ထနးစျာသကးေရာကးခဲံပါသညး၈ ဒီဇငးဘာလ

၆ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵ

NGO တခု်ဖစးသညးံ ကခ္ငးဒုက၏သညးေကားမတီ (KRC) က အစို့ရသညးေအာကးတို ဘာလကတညး့က ကခ္ငး်ပညးနယးမြ
IDP စခနး့မ္ာ့သို႔ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာအကူအညီမ္ာ့ ပို႔ေဆာငး်ခငး့ကိုပိတးပငးထာ့ခဲံသညးဟု သတငး့ပို႔ခဲံသညး၈
ဒီဇငးဘာ ှ၃ ရကးေန႔တျငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ညြိႏႈိငး့ေရ့အတျကး UN ရဵု့ (OCHA) က ေအာကးတိုဘာ
လမြစ၊ ချငးံ်ပဳခ္ကးထုတးေပ့ရာတျငး အစို့ရ၌ဗ္ဴရိုကေရစီယႏၱရာ့၌ေႏြာငးံေႏြ့မႈ ႏြငးံတိုကးပျဲမ္ာ့က KIO ထိနး့ခ္ဳပးေဒသ
မ္ာ့ရြိ IDP ၀ွွွွ ေက္ားအာ့အကူအညီမ္ာ့ေပ့ရနးအတျကး UN အကူအညီေပ့ေရ့ယာဥးတနး့မ္ာ့အာ့ ပိတးပငးတာ့
ဆီ့ထာ့ေၾကာငး့ အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈ တခ္ိနးတညး့တျငးပငး ဒီဇငးဘာလ

ှ၀ ရကးေန႔၉ အစို့ ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ

KIA တို႔အၾကာ့ တိုကးပျဲေၾကာငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးတျငးေနထးိုငးသူ ၂ွ တို႔သညး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ဝငး့အ
တျငး့သို႔ခိုလႈဵရနးထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရသညး၈
အဓိကညိြႏႈိငး့သူမ္ာ့မပါပဲ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့်ပနးလညးစတငး
ဒီဇငးဘာလ ဿဿ၇ ဿ၀ တို႔တျငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့၌်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔မြ အဖျဲ႔ဝငးငါ့ဦ့
သညး အစို့ရ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔ႏြငးံ ရနးကုနး်မိဳ႕တျငးေတျ႔ဆဵုခဲံကာ စကးတငးဘာလတရာ့ဝငး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့
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ေဆျ့ေႏျ့ပျဲေနာကးဆဵု့အေခါကး်ပီ့ကတညး့က ပထမဆဵု့အၾကိမးအ်ဖစးေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို်ပနး

လညးစတငးလိုကးသညး၈ ထို

ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့သညး ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေမာကး်မိဳ႕နယးလိုငးဇာရြိ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KIA) ဌာနခ္ဳပးအာ့
ႏိုဝငးဘာလ ှ၆ ရကးေန႔တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့မြ တုိကးခုိကးခဲံ်ပီ့ကတညး့က ပထမဆဵု့အၾကိမးအ်ဖစးႏြစးဘကးမြေတျ႔ဆဵုခဲံ်ခငး့
လညး့်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၁ခုႏဝ
ို ငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈]
ညြိႏႈိငး့သူအၾကီ့အကဲႏိုငးဟဵသာ၇ KIA ဒုစစးဦ့စီ့ခ္ဳပးဗုိလးမႈ့ခ္ဳပးဂျမးေမားတို႔အပါအဝငး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစု
မ္ာ့၌ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔၌ အဓိကအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မတကးေရာကးခဲံေပ၈

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစု

မ္ာ့က လိုငးဇာတိုကးခိုကးမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ရြငး့လငး့ခ္ကးေပ့ပါရနးႏြငးံ ေနာကးေနာငးထိုသို႔တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့အာ့ ကာကျယး
ႏုိငးရနးေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးပါရနး အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့၌ ်ငိမး့
ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔က ေနာကးေဆျ့ေႏျ့ပျဲ အာ့သူတို႔၌ေဒသ်ဖစးေသာ ကခ္ငး်ပညးနယး်မစးၾကီ့နာ့တျငး်ပဳလုပးရနး
ႏြငးံ ဇနးနဝါရီလတျငး်ပဳလုပးမညးံ သတၱမအၾကိမးေ်မာကး တရာ့ဝငး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအတျကး ႏုိငးငဵတကာေလံလာ သူ
မ္ာ့အာ့ ပိုမိုဖိတးၾကာ့ပါရနးလညး့ ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့အေပ၍တရာ့စျဲဆိုထာ့မႈအာ့ပယးဖကး
္ ရနးအတျကးလူ႔အချငးံအေရ့အုပးစုမ္ာ့ကေတာငး့ဆို
ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကးေန႔တျငး ႏုိငးငဵတကာလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ ၃ ဖျဲ႔မြ တပးမေတားအာ့ “လျဲမြာ့ေသာတရာ့စျဲဆိုမႈ ” ်ပဳလုပး
သညးံအတျကးဟုဆိုကာ ဿွှ၀ခုေဖေဖားဝါရီလတျငး တပးမေတားမြတရာ့စျဲဆိုခဲံေသာ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ ဘရနးေရြာငးအ
ေပ၍ တရာ့စျဲဆို ထာ့မႈကို ပယးဖ္ကးေပ့ပါရနး အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ တရာ့စျဲဆိုမႈသညး ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့
ကနး႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့၌တုိကးခိုကးမႈအတျငး့ သူ၌သမီ့်ဖစးေသာ ှ၁ ႏြစးအရျယးမဂ္ာဆနး့အိမးကို ဿွှဿခုစကးတငးဘာ
လက သတး်ဖတးခဵရမႈအာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့ေပ့ပါရနးအတျကး သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံအစို့ ရလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးတို႔ထဵ
ေပ့ပို႔ခဲံသညးံ စာမ္ာ့ေပ၍တျငးအေ်ခခဵထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အကယး၊အပစးေပ့ခဲံပါက သူသညးေထာငးဒါဏး

ဿ ႏြစးအထိ

က္ခဵရႏိုငးပါသညး၈
ဒီဇငးဘာလ ၃ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး CSO ှွ ဖျဲ႔က “ဂ္ာဆနး့အိမးကိုဘယးသူသတးသလဲ ” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကိုထုတး
်ပနးခဲံပါသညး၈ ထို အစီရငးခဵစာတျငး သူ၌သမီ့်ဖစးသူအာ့အစို့ရစစးသာ့မြ ေသသညးအထိေသနတး်ဖငးံပစးခတးခဲံသညးဟု
ေဖား်ပထာ့ေသာ ဘရနးေရြာငး၌ေဖား်ပခ္ကးကိုအေထာကးအပဵံ်ပဳထာ့ သညးံ သကးေသ ှ၃ ေယာကး၌သကးေသခဵခ္ကး
မ္ာ့ပါဝငးပါသညး၈
“အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့” ဥပေဒၾကမး့မ္ာ့လႊတးေတားသို႔တငး
ဒီဇငးဘာလ ှ ရကးေန႔တျငး သမၼတရဵု့က “အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့” အတျကးရညးညႊနး့ကာ
အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားသို႔ ဥပေဒၾကမး့ေလ့ခုကို

။တို႔တငးခဲံသညးဟု ေၾက်ငာလိုကးသညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့ေလ့ခုမြာ

ဿွှ၁ခု ေမလကထုတး်ပနးခဲံေသာ ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ဆိုငးရာဥပေဒၾကမး့

[ဿွှ၁ခုေမလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငး

ၾကညံးပါ၈]၇ ဘာသာမတူသူမ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ဥပေဒၾကမး့၇ တလငးတမယာ့စနစးဥပေဒၾကမး့ႏြငးံလူဦ့ေရ
ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဥပေဒၾကမး့တို႔်ဖစးပါသညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့မ္ာ့သညး မျတးစလငးမ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးေသား
လညး့ အက္ဳိ့ဆကးအာ့်ဖငးံ အ်ခာ့ဘာသာေရ့လူနညး့စုမ္ာ့ကိုလညး့ ထိခုိကးသကးေရာကးလာလိမးံမညး်ဖစးပါသညး၈
ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ဆိုငးရာဥပေဒၾကမး့ သညးအ်ခာ့သာသာတခုသို႔ကူ့ေ်ပာငး့ရနးဆႏၵရြိသူမညးသူမဆိုမြ ေ်ပာငး့လဲရနးအတျကးအေၾကာငး့်ပ
ခ္ကးေပ့ထာ့သညးံ အေသ့စိတးေလြ္ာကးလႊာကိုတငး်ပကာ ်မိဳ႕နယးမြတးပဵုတငးဘုတးအဖျဲ႔၌လူ႔ေတျ႔စစးေဆ့်ခငး့ကို ေလြ္ာကးထာ့ရနးလိုအပးမညး
်ဖစးပါသညး၈ ထိုဥပေဒကိုေဖာကးဖ္ကးက္ဴ့လျနးသညးဟုေတျ႔ရြိရသူမညးသူမဆိုတို႔သညး အ်မငးံဆဵု့ေထာငးဒါဏး ဿ ႏြစးႏြငးံေငျဒါဏး ဿွွွွွ က္ပး
(အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿွွ) က္ခဵရမညး်ဖစးပါသညး၈

ဘာသာမတူသူမ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ဥပေဒ
ၾကမး့ သညးဗုဒၶဘာသာအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အၾကာ့ လကး
ထပးထိမး့်မာ့ရနးအတျကး ေဒသခဵအာဏာပိုငးထဵတျငး ေလြ္ာကးထာ့ရနးလိုအပးမညး်ဖစးပါသညး၈ ထိုသုိ႔်ပဳလုပးရနးပ္ကးကျကးပါက ေထာငးဒါဏး ၀
ႏြစအ
း ထိႏြငးံေငျဒါဏး ၂ွွွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ွ) က္ခဵရမညး်ဖစးပါသညး၈

တလငးတမယာ့စနစးဥပေဒၾကမး့ သညးတလငးတမယာ့ထကးပိုမိုလကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေဖာကး်ပနးက္ဴ့လျနး်ခငး့အတျကး ရာဇဝတးမႈ
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ဥပေဒပုဒးမ ၁၆၁ အရ ေထာငးဒါဏး ၄ ႏြစးႏြငးံေငျဒါဏးက္ခဵရမညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ တလငးတမယာ့ထကးပိုမိုလကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ သို႔မ
ဟုတး ေဖာကး်ပနးက္ဴ့လျနး်ခငး့တိက
ု႔ ို က္ဴ့လျနးအပစးရြိသူသညး ပစၥညး့ပိုငးဆိုငးမႈအာ့လဵု့ကိုလညး့ သိမး့ယူခဵရမညး်ဖစးပါသညး၈

လူဦ့ေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့ သညးအစို့ရအာ့ လူမ-ႈ စီ့ပျာ့ ညႊနး့်ပခ္ကးမ္ာ့ေပ၍အေ်ခခဵ၊ ေဒသမ္ာ့ကိုသတးမြတးႏိုငးရနးချငးံ်ပဳထာ့်ပီ့ ထိုအထဲ
တျငး ကိုယးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အၾကာ့ ၀၃ လေစာငးံဆုိငး့ရမညးဟုပါရြိပါသညး၈

ဗုဒၶဘာသာအာ့ကာကျယးရနးအစို့ရမြဥပေဒလုပးေဆာငးမႈကိုအသဵု့်ပဳ
ဒီဇငးဘာလတျငး ဗုဒၶဘာသာအာ့ကာကျယး်ခငး့ဟူေသာေခါငး့စဥး်ဖငးံ ဥပေဒေရ့ရာတရာ့စျဲဆိုမႈႏြစးခုကို ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈
ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ဘာ့ အာ့ေၾကား်ငာ်ခငး့၌ အစိတးအပိုငး့တခုအ်ဖစး ေဖံစးဘျတးေပ၍တျငး သီခ္ငး့နာ့ၾ ကပး
တပးဆငးထာ့ေသာ ဗုဒၶပဵုကိုတငးခဲံ်ခငး့်ဖငးံ ဘာသာေရ့အာ့ေစားကာ့ခဲံသညးံအတျကး ရနးကုနးဗဟနး့်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က ဗျီ
ဂတးစထရိုဘာ့ V Gastro Bar ပိုငးရြငးကိုထျနး့သူရိနး၇ မနးေနဂ္ာႏြစးဦ့်ဖစးေသာကိုထျတးကိုကိုလျငးႏြငးံဖိလစးဘလကးဝုဒး
Philip Blackwood တို႔အာ့ဖမး့ဆီ့လိုကးသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှှ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနး်မိဳ႕ဗဟနး့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ထို
သူသဵု့ေယာကးလဵု့အတျကး အာမခဵကိုပယးခ္ခဲံသညး၈ နယူ့ဇီလနးႏိုငးငဵသာ့ ဘလကးဝုဒး အတျကးတရာ့ရဵု့ၾကာ့နာစဥးအ
တျငး့ တရာ့ရဵု့မြဘာသာ်ပနးမထာ့ရြိေပ့ခဲံေပ၈ သူ႔အာ့ရနးကုနး်မိဳ႕အငး့စိနးေထာငးတျငး ထိနး့သိမး့ထာ့စဥးတျငးလ

ညး့

ေထာငးဝငးစာေတျ႔ဆဵုချငးံကို ပိတးပငးထာ့ခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ဗဟနး့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က တရာ့ခဵသဵု့ဦ့
အာ့ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ဿ၆၂၇ ဿ၆၂ (ခ)၇ ှ၅၅ တို႔်ဖငးံ ပဵုမြနးအတိုငး့တရာ့စျဲဆိုလိုကးသညး၈
ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး စစးကိုငး့တိုငး့ေခ္ာငး့ဦ့်မိဳ႕နယးတ ရာ့ရဵု့က NLD အဖျဲ႔ဝငးဦ့ထငးလငး့ဦ့အာ့ တရာ့စျဲဆိုခဲံ
ကာ အာမခဵေပ့ရနး်ငငး့ဆနးခဲံသညး၈ ဗုဒၶဘာသာအာ့ေစားကာ့သညးအတျကးဟုဆိုကာ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ

ဿ၆၂

(ခ)၇ ဿ၆၅ တို႔်ဖငးံ ဦ့ထငးလငး့ဦ့အာ့ စစးကိုငး့တိုငး့လူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနက ႏိုဝငးဘာလ ဿွ ရကးေန႔တျငး တရာ့
စျဲဆိုအမႈရငးဆိုငးေစခဲံသညး၈ အမႈမြာ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔က ေခ္ာငး့ဦ့်မိဳ႕နယးတျငး ဦ့ထငးလငး့ဦ့ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
ေသာ ေဟာေ်ပာပျဲႏြငးံဆကးစပးေသာအမႈ်ဖစး်ပီ့ ထိုေဟာေ်ပာပျဲတျငး ဦ့ထငးလငး့ဦ့က အမ္ဳိ့ဘာသာသာသနာေစာငးံ
ေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (မဘသ - OPNRR) အာ့ ေဝဖနးခဲံကာ ဗုဒၶဘာသာသညးအစျနး့ေ ရာကးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒႏြငးံ ဆကးစပး၊
မရပါဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသညးေ်မ်မြပ
ဳ းမိုငး့မ္ာ့ကိုထုတးလုပးအသဵု့်ပဳဆဲ်ဖစးကာအရပးသာ့မ္ာ့အာ့အႏၱာရာယးရြိေစ
ဒီဇငးဘာလ ၀ ရကးေန႔တျငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေ်မ်မြဳ ပးမိုငး့တာ့ဆီ့ေရ့လႈပးရြာ့မႈအဖဲျဲ႔ (ICBL) က “ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ေစာငးံ
ၾကညံးေရ့ ဿွှ၁” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာက ်

မနးမာႏိုငးငဵသညးဆီ့ရီ့ယာ့အ်ပငး

ဿွှ၀ မြ ဿွှ၁ ခုအတျငး့ ႏိုးငးငဵေတားစစးတပးမြ တဦ့ခ္ငး့ကိုထိခိုကးေစေသာေ်မ်မြဳ ပးမိုငး့အသဵု့်ပဳသညးံ တခုတညး့ေသာ
ႏုိငးငဵ်ဖစးပါသညးဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈ ်မနးမာႏိုး ငးငဵသညး တဦ့ခ္ငး့ကိုထိခိုကးေစေသာမိုငး့ထုတးလုပးေနဆဲ်ဖစးသညးံ
ႏိုငးငဵမ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးထာ့ေသာ ႏိုငးငဵေလ့ခုအနကးမြ တခု်ဖစးခဲံပါသညး၈
ထို႔အ်ပငး ဒီဇငးဘာလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး UN ရဵု့ (OCHA) က
ေနားေဝ့လူထုအကူအညီအဖျဲ႔ Norwegian People’s Aid မြ ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး ေ်မ်မြဳ ပးမိုငး့ထိခဵထာ့ရသညးံ အရပးသာ့
၁၃ ဦ့အာ့ မြတးတမး့်ပဳထာ့သညးကို မြတးသာ့ကို့ကာ့်ပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵမြေ်မ်မြဳ ပးမိုငး့မ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့အပါအဝငး အ
ရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ဆို့ဝါ့စျာ်ခိမး့ေ်ခာကးေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
်မနးမာႏိင
ုး းငဵသညးအေရြ႕ေတာငးအာရြတျငးဘိနး့ထုတးလုပးမႈအ်မငးံဆဵု့ႏုိငးငဵ်ဖစးဆဲ
ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကးတျငး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ႏြငးံရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ UN ရဵု့ (UNODC) က “အေရြ႕ေတာငးအာရြမူ့ယစးေဆ့ဝါ့
ဆုိငးရာစစးတမး့ ဿွှ၁ - လာအို၇်မနးမာ” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကိုထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာ ကေအာကးပါအတိုငး့
ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈
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 ်မနးမာႏိုးငးငဵသညး အာဖဂနးနစၥတနး်ပီ့လြ္ငး ကမၻာေပ၍၉ဒုတိယအၾကီ့ဆဵု့ဘိနး့ထုတးလုပးရာ ႏုိငးငဵ်ဖစးေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈
 ဿွွ၃ ခုႏြစးမြစ၊ ပထမဆဵု့အေန်ဖငးံ ဘိနး့စိုကးပ္ဳိ့်ခငး့ႏြငးံထုတးလုပး်ခငး့မြာ တႏိုငးငဵလဵု့အေန်ဖငးံက္ဆငး့ေနစဥးမြာပငး
ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တို႔တျငး ဘိနး့ထုတးလုပးမႈ မြာ ှှ% ႏြငးံ ဿ% အသီ့သီ့်မငးံတကးလာခဲံ
သညး၈
 ်မနးမာႏုိးငးငဵေ်မာကးပိုငး့မြ တရာ့မဝငးမူ့ယစးေဆ့ဝါ့သဵု့စျဲမႈသညး ဿွှ၀ ခုႏြစးကထကးဘိနး့သဵု့စဲျသူ ၅၀%၇ ဟီ့ရို့အငး့
သဵု့စျဲသူ ှှ၂%၇ စိတးၾကျေဆ့သဵု့စျဲသူ ၅၄% ပုိမိုမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ႏြငးံအတူ ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး အလျနးမ္ာ့်ပာ့လာခဲံ
သညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့
ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့ကိုေထာကးခဵသညးံအတျကးတပးမေတားတပးသာ့အာ့အပစးဒါဏးခ္မြတး
ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး မႏၱေလ့တိုငး့်ပငးဦ့လျငး်မိဳ႕နယးမြ စစးခဵုရဵု့က စစးဘကးဆုိငးရာဥပေဒပုဒးမ ၁ှ(ဂ)၇ ၃၂ တို႔ ်ဖငးံ
ဗိုလးမႈ့ေက္ားစျာဝငး့အာ့ ေထာငးဒါဏးႏြစးႏြစးခ္မြတးခဲံသညး၈ သူသညး

ဿွွ၅ အေ်ခခဵဥပေဒမြပုဒးမြ ၁၀၃ အာ့်ပငးဆငး

ရနးေတာငး့ဆိုသညးံ ဧ်ပီလအတျငး့က NLD ႏြငးံ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပျငးံလငး့လူ႔အဖျဲ႔အစညး့မြ်ပဳလုပးေသာ လကး
မြတးေရ့ထို့ေတာငး့ဆိုသညးံ လႈပးရြာ့မႈ တျငးဝငးေရာကး၊ လကးမြတးေရ့ထို့ေတာငး့ဆိုခဲံသညံးအတျကး ေထာငးခ္ခဵရ်ခငး့
်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵမြစစးခဵုရဵု့တို႔၌လုပးေလံလုပးထရြိသညးံထဵု့စဵအတိုငး့ပငး ဗိုလးမႈ့ေက္ားစျာဝငး့အာ့ ေရြ႕ေနငြာ့ချငးံမ
ေပ့ခဲံေပ၈ တပးမေတားအာဏာပိုငးမ္ာ့က ဗိုလးမႈ့ေက္ားစျာဝငး့အာ့ ဧ်ပီလေစာေစာပိုငး့

ကထိနး့သိမး့ခဲံ်ပီ့ ေထာငးဝငးစာ

ဧညးသညးေတျ႔ချငးံ မေပ့ခဲံေပ၈
်မနးမာ - ကမၻာတဝြမး့ နဵပါတး ၅ အဆငးံစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့အဆို့ဆဵု့ေထာငးခ္သညးံႏုိငးငဵ
ဒီဇငးဘာလတျငး စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ကာကျယးေရ့ေကားမတီ

(CPJ) က။တို႔၌ကမၻာတဝြမး့မီဒီယာသမာ့မ္ာ့

အာ့ေထာငးသျငး့အက္ဥး့ခ္မႈမ္ာ့အာ့ႏြစးစဥးေကာကးမႈ ကိုထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ဿွှှ ခုႏြစးကတညး့က ပထမဆဵု့အၾကိမးအ
်ဖစး ်မနးမာႏိုးငးငဵသညး စာရငး့ထဲတျငးပါဝငးလာခဲံကာ လကးရြိမီဒီယာသမာ့ ှွ ဦ့အာ့ေထာငးခ္ထာ့်ခငး့ႏြငးံအတူ နဵပါတး
၅ စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့အဆို့ဆဵု့ေထာငးခ္သညးံႏုိငးငဵအ်ဖစး သတးမြတးခဵခဲံရသညး၈ ယူနတီအပတးစဥးႏြငးံဘိုငးမျနး့
တညးံေနဂ္ာနယးမ္ာ့မြ မီဒီယာသမာ့မ္ာ့အာ့တရာ့စျဲဆိုႏုိငးရနးအတျကး အစို့ရမြ

“်ပငး့ထနး်ပီ့ေခတးမမြီေတာံေသာဥပ

ေဒမ္ာ့” ကိုအသဵု့်ပဳခဲံမႈကိုလညး့ မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈
အုိ့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့
ထိုငး့ႏြငးံမေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵတို႔မြ်မနးမာတုိ႔၌ဆို့ဝါ့ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့
ဒီဇငးဘာလတျငး ထိုငး့ႏြငးံမေလ့ရြာ့အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး အေထာကးအထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့
အာ့ ပစးဒါဏးေပ့သညးံလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ပဳလုပးေနခဲံသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး ထိုငး့ႏုိငးငဵရေနာငး့
ႏြငးံခ္မးပျနးခရိုငးႏြစးခုအၾကာ့ရြိ စစးေဆ့ေရ့ဂိတးအာ့ေရြာငးတိမး့ရနးၾကိဳ့စာ့ခဲံသညးံ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အာ့
ထိုငး့ရဲမြေသနတး်ဖငးံပစးခတးခဲံရာ တဦ့ေသ၇ ၀၆ ဦ့ဒါဏးရာရခဲံ်ပီ့ ၂၁ ဦ့အဖမး့ခဵခဲံရသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး
မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵဘူကစးကာယုဟစးတနးမြ မေလ့ရြာ့လူကုနးကူ့မႈတုိကးဖ္ကးေရ့ရဲမ္ာ့သညး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့
၄၃ ဦ့ကိုဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
ထုိ႔အ်ပငး ဒီဇငးဘာလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ အစီရငးခဵစာႏြစးခုက ထုိငး့ႏုိငးငဵအတျငး့မြ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပး
မ္ာ့၌ ဆုိ့ဝါ့ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပခဲံသညး၈
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သမာ့

 ဒီဇငးဘာ ှ၅ - World Vision အဖျဲ႔မြ ။တို ႔၌ “အထိအခိုကးမခဵႏိုငး်ခငး့အစီရငးခဵစာ - မဟာမဲေခါငးေဒသတျငး့မြလူ
ကုနးကူ့မႈ” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအစီရငးခဵစာသညး ထိုငး့ႏုိငးငဵအတျငး့ရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့
မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ထိုငး့ -်မနးမာနယးစပးတျငးေနထိုငးၾကသညးံ ထုိငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ အ်မငးသေဘာ
ထာ့မ္ာ့ကို စစးတမး့ေကာကးယူထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာအရဆိုလြ္ငး ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့မြ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့အမ္ာ့စုသညး လူကုနးကူ့်ခငး့

သို႔မဟုတး လူေမြာငးခိုပို႔်ခငး့ခဵၾကရသူမ္ာ့်ဖစးေနၾကပါသညး၈ ထိုငး့လူမ္ဳိ့

မ္ာ့စျာတို႔က အႏၱာရာယးရြိေသာလုပးငနး့အေ်ခအေနမ္ာ့တျငးလုပးကိုငးေနရေသာခေလ့အလုပးသမာ့မ္ာ့အေၾကာငး့
မ္ာ့၇ မ္ာ့်ပာ့လြေသာအလုပးခ္ိနးမ္ာ့၇ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးရြငးမြရိုကးႏြကးမႈမ္ာ့ စသညးတို႔ႏြငးံ
ပတးသကး်ပီ့ သကးေသအ်ဖစးထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ထာ့မႈမ္ာ့ကို ထိုအစီရငးခဵစာတျငးေဖား်ပထာ့သညး၈
 ဒီဇငးဘာ ှ၅ - သနး႔ရြငး့ေသာအဝတးအစာ့လႈပးရြာ့မႈ Clean Clothes Campaign ႏြငးံ မကးေဖာငးေဒ့ရြငး့

MAP

Foundation တို႔က “ထိုငး့ႏိုငးငဵအထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့မြေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကို ထုတး
်ပနးခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာက ်မနးမာႏိုးငးငဵမြအလုပးသမာ့မ္ာ့အပါအဝငး ေဒသတျငး့မြေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့
အာ့ အလုပးခနး႔ထာ့ေသာ ထိုငး့အထညးစကးရဵုမ္ာ့သညး အနညး့ဆဵု့လုပးခ၇ အလုပးထုတးရသညးံအေၾကာငး့်ပခ္ကး၇ အ
လုပးခ္ိနးႏြငးံပတးသကး်ပီ့အႏိုးငးက္ငးံခိုငး့ေစမႈ စသညးတို႔အပါအဝငး အဓိကအလုပးသမာ့ဥပေဒမ္ာ့အာ့ဆနး႔က္ငးေဖာကး
ဖ္ကးေနေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈
UNHCR အစီရငးခဵစာကရခိုငး်ပညးနယးမြအစုလိုကးအ်ပဵဳလုိကးထျကးေ်ပ့မႈမ္ာ့်မငးံတကးလာသညးကိုေဖား်ပ
ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ (UNHCR) မြ “ဿွှ၁ ဇနးနဝါရီမြႏိုဝငးဘာလအတျငး့
ပဵုမြနးမဟုတးေသာပငးလယး်ပငးမြလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာက ေအာကးတို
ဘာလကတညး့ကထျကးချါခဲံေသာ ဿှွွွ အပါအဝငး ဿွှ၁ ခုဇနးနဝါရီလမြႏုိဝငးဘာလအတျငး့ အမ္ာ့စုမြာရိုဟငးဂ္ာ
မ္ာ့်ဖစးေသာ ်မနးမာ -ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယးစပးမြေလြမ္ာ့်ဖငးံထျကးေ်ပ့လာသူမ္ာ့မြာ ၂၀ွွွ နီ့ပါ့ရြိကာ ဿွှ၀ ခု ယခုလို
အခ္ိနးအတျငး့ ထျကးေ်ပ့သူပမာဏထကး ၄၀% ်မငးံတကးလာသညးဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈ အစီရငးခဵစာက ဇနးနဝါရီ
လမြႏိုဝငးဘာလအတျငး့ ်မနးမာ -ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယးစပးမြ ေလြမ္ာ့်ဖငးံထျကးေ်ပ့လာသူ ၂၁ွ ဦ့သညး လမး့ခရီ့တျငးပငး
ေသဆဵု့ခဲံၾကသညးဟု ခနး႔မြနး့ခဲံသညး၈
ႏိုးငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
ေနားေဝ့ဘုရငး၌လာေရာကးမႈကအိမးမ္ာ့်ဖိဳခ္ရြငး့လငး့ခဵရမႈကို်ဖစးေစ
ဒီဇငးဘာလတျငး ေနားေဝ့ဘုရငးဟာရယးဗျီ Harald V သညး်မနးမာႏိုငးငဵသို႔လာေရာကးလညးပတးခဲံပါသညး၈ ဒီဇငးဘာလ ှ
ရကးေန႔တျငး ေနားေဝ့ ဘုရငးသညး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၇သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့တို႔
ႏြငးံ ေန်ပညးေတားတျငးသီ့်ခာ့စီေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈
ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔တျငး ေနားေဝ့ဘုရငးဟာရယးသညး မႏၱေလ့သို႔သျာ့ေ ရာကးလညးပတးခဲံပါသညး၈ ရဲမ္ာ့က ပုဂၐလိ
ကမီဒီယာလုပးငနး့မ္ာ့မြ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ အာ့ ေနားေဝ့ဘုရငးေရာကးလာမညးကို ပလကးေဖာငး့ေပ၍မြရပးမေစာငးံရနး
တာ့်မစးခဲံေသားလညး့ အစို့ရမီဒီယာမ္ာ့ကိုမူ ထိုေနရာမ္ာ့တျငးရပးေစာငးံချငးံေပ့ခဲံပါသညး၈ ေ

ဒသခဵအာဏာပိုငးမ္ာ့က

လညး့ ေ နားေဝ့ဘုရငးမလာေရာကးခငးေလ့တျငး ဧရာဝတီ်မစးေၾကာငး့တေလြ္ာကးေနထိုငးသူ ဿွွ ေက္ားတို႔၌ ေနအိမး
မ္ာ့အာ့ ၾကိဳတငး၊ဖ္ကးဆီ့ရြငး့လငး့ခဲံသညး၈ အလညးအပတးလာေရာကးအ်ပီ့တျငး ဘုရငးဟာရယးကထိုရြငး့လငး့ႏြငး
ထုတးခဲံ်ခငး့ကို “အလျနးဝမး့နညး့မိ” ပါသညးဟုေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ေနားေ ဝ့ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနကလညး့ အစို့ရအာ
ဏာပုိငးမ္ာ့ထဵသို႔ ထိုဖ္ကးဆီ့ရြငး့လငး့ခဲံမႈ အာ့ ကနး႔ကျကးသညးံစာတေစာငးကိုပို႔ခဲံပါသညး၈
UNGA က်မနးမာႏုိငးငဵအတျကးဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတး
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ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး UN အေထျေထျညီလာခဵ (UNGA) က ်မနးမာႏုိငးငဵမြလူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေနအေပ၍ ဆဵု့
်ဖတးခ္ကးတခုကို အာ့လဵု့သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ အတညး်ပဳလိုကးသညး၈ ထုိအစီရငးခဵစာသညး
ခ္မြတးခဲံသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အနကး

ှ၆၆ှ ခုႏြစးကတညး့က

ဿ၁ ခုေ်မာကး်ဖစးပါသညး၈ အတညး်ပဳခ္ကးသညး ႏိုဝငးဘာလ

UNGA တတိယေကားမတီမြ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးလိုကးအ်ပီ့တျငး်ဖစးပါသညး၈

ဿှ ရကးေန႔က

[ဿွှ၁ခုႏိုဝငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ

တျငးၾကညံးပါ၈]
စီ့ပျာ့ေရ့
ေရနဵထုတးလုပးမႈသေဘာတူညီခ္ကးလကးမြတးေရ့ထို့
ဒီဇငးဘာလတျငး အစို့ရစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနသညး ကမး့လျနးေရနဵလုပးကျကးမ္ာ့အတျကး ေနာကးထပးထုတးလုပးေရ့
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကို လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ၁ - ေန်ပညးေတားတျငး အစို့ရစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနသညး ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားမြ ကမး့လျနးေရနဵလုပးကျကး
AD - ၀ တျငး ထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့အ တျကး ်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့်ဖစးေသာ Ophir Myanmar ႏြငးံ Parami Energy ကုမၼ
ဏီတို႔ႏြငးံ နာ့လညးမႈစာခႊ္နးလႊာတခုကို လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ၁ - ေန်ပညးေတားတျငး အစို့ရစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနသညး ကပၸလီပငးလယးအတျငး့မြ ကမး့လျနးေရနဵလုပး ကျကး
YEB ႏြငးံ M - ၁ တို႔တျငး ထုတးလု ပးမႈေဝမြ္ေရ့အတျကး ်မနးမာကုမၼဏီ Oil Star Management ကုမၼဏီ၇ အိႏိၵယ
ကုမၼဏီမ္ာ့်ဖစးေသာ Oil India၇ Mercator Petroleum၇ Oilmax Energy တို႔ႏြငးံ နာ့လညးမႈစာခႊ္နးလႊာတခုကို လကး
မြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
 ဒီဇငးဘာ ၂ - ေန်ပညးေတားတျငး အစို့ရစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနသညး ကပၸလီပငးလယးအတျငး့မြ ကမး့လျနးေရနဵလုပး ကျကး
M - ၅ တျငး ထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့အတျကး ်မနးမာကုမၼဏီမ္ာ့်ဖစးေသာ Berlanga Myanmar၇ A-1 Mining တို႔ ႏြငးံ
နာ့လညးမႈစာခႊ္နးလႊာတခုကို လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
အမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြထာ့ဝယး SEZ ကိုရပးတနး႔ရနးအတျကးေတာငး့ဆို
ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ထာ့ဝယးအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၐ (TWU) မြ “က္မတို႔ဘဝမ္ာ့သညးေရာငး့ရနးမဟုတး ” အမညးရြိ
အစီရငးခဵစာတေစာငးကိုထုတး် ပနးခဲံကာ ထာ့ဝယးအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု SEZ ကိုခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႔ေပ့ပါရနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
ထိုစီမဵကိနး့၌ ေဒသခဵလူထုအေပ၍၇ အထူ့သ်ဖငးံအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌ ဘဝေနထိုငးမႈမ္ာ့အေပ၍ ထိ ခိုကးဆဵု့ရႈဵ့သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးပါသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈
SEZ ၌ေရနကးဆိပးကမး့စီမဵကိနး့ေဒသတဝုိကးမြ အမ္ဳိ့သမီ့

၃ွ တို႔ႏြငးံေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ထာ့မႈမ္ာ့အေပ၍တျငးမူတညး၊

အစီရငးခဵစာက အမ္ဳိ့သမီ့အာ့လဵု့နီ့ပါ့တို႔သညး ဝငးေငျဆဵု့ရႈဵ့ရမႈမ္ာ့၇ အစာ့အစာမလဵုေလာကးမႈ်မြ ငးံတကးလာမႈမ္ာ့၇ စီမဵ
ကိနး့ေၾကာငးံပုဂၐလိကလဵု်ခဵဳေရ့ကငး့မဲံမႈမ္ာ့ကို ခဵစာ့ေနၾကရသညးဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပထာ့သညး၈ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခဵသူ ၃ွ မြ
၁၆ ဦ့တို႔က ေက္ာငး့လခစရိတးမတတးႏိုငးေတာံေသာေၾကာငးံ စီမဵကိနး့စတငးကတညး့က သူတို႔၌သာ့သမီ့မ္ာ့အာ့
ေက္ာငး့ထုတးခဲံၾကရပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး ၈ လူထုႏြငးံအစညး့အေဝ့ပျဲအမ္ာ့စုအာ့ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သာသီ့သနး႔
တကးေရာကးခဲံၾကရသ်ဖငးံ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညးအမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ထကး စီမဵကိနး့ႏြငးံပတးသကးေသာသတငး့အခ္ကးအလကး
ရရြိႏုိငးမႈနညး့ပါ့ခဲံၾကရပါသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး ေ်မယာေရာငး့ခ္မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့လညး့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္
မြတးခဲံၾကကာ ေပ့သမြ္ေလ္ားေၾက့ကို လကးခဵခဲံၾကသညး၈
ဒီဇငးဘာလအတျငး့်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ

ကုနးသျယးေရ့ႏြငးံဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ UN ညီလာခဵမြ ်မနးမာႏိုးငးငဵအာ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈအနညး့ဆဵု့ႏိုငးငဵအ်ဖစး။တို႔၌ သတးမြတးထာ့မႈကို
ဿွှ၂ ခုႏြစးတျငး လညး့ ဆကးလကးထာ့ရြိမညး်ဖစးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံသညး၈

ှ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး ှဿ ဖျဲ႔ပါဝငးေသာ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုတပးမေတားအာ့ ဖျဲ႔စညး့လုိကးေၾကာငး့
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UNFC

မြေၾက်ငာခဲံကာ ။ တပးမေတားက တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး်ပဳလုပးေနေသာ
အစို့ရတပး၌ထို့စစးမ္ာ့ကိုခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႔ရနး ေတာငး့ဆိုသညးံေၾက်ငာခ္ကးကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
ှ

ဆျစးဇာလနးႏိုးငးငဵဂ္ီနီဗာတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ဇီဝလကးနကးဆိုငးရာကျနးဗနး့ရြငး့ကို တရာ့ဝငးသေဘာတူခဲံသညး၈

ဿ

ဿွှ၁

ခုသနး့ေခါငးစာရငး့ေကာကးယူမႈအတျငး့ ဘဂၤါလီအ်ဖစးသတးမြတးမြတးပဵုတငးခဵရနး ်ငငး့ဆိုသညးံအတျကး

ရခိုငး်ပညးနယးေမာငးေတာ်မိဳ႕ နယးတရာ့ရဵု့ က ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သာ့ရြစးဦ့အာ့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးသညးံ ပုဒးမ

၀၂၀

်ဖငးံေထာငးဒါဏးႏြစးႏြစးစီခ္မြတးခဲံသညး၈
ဿ

အစို့ရလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးက အလျတးသတငး့ေထာကးကိုေအာငးေက္ားႏိုငး ေခ၍ ကိုပါၾကီ့ ေသဆဵု့်ခငး့အေပ၍
စဵုစမး့စစးေဆ့ရရြိသညးံ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို ထုတး်ပနးခဲံကာ

ထိုထုတး်ပနးခ္ကးတျငး

ကိုပါၾကီ့အာ့တပးမေတားတပးသာ့မြေသနတး်ဖငးံပစးခတးခဲံ်ခငး့်ဖစးေသားလညး့ ညြငး့ ပနး့ႏြိပး
အေထာကးအထာ့မေတျ႔ရြိရပါဟု ေ

ဖား်ပထာ့်ပီ့

စကးထာ့သညးံ

ထိုအမႈကိုအရပးဘကးတရာ့ရဵု့တျငးၾကာ့နာစစးေဆ့သငးံပါသညးဟု

အၾကဵ်ပဳထာ့ပါသညး၈
၀

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာပျငးံလငး့်မငးသာမႈ

Transparency International

အဖျဲ႔က သူတို႔၌

အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့်ခငး့ေလံလာေတျ႔ရြိမႈအညႊနး့ ဿွှ၁ အာ့ထုတး်ပနးခဲံကာ ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ ေလံလာမႈ်ပဳလုပးခဲံေသာႏိုငးငဵ
ှ၄၁ ႏုိငးငဵအနကးမြ ှ၂၃ ႏိုငးငဵေ်မာကးအ်ဖစး အဆငးံသတးမြတးခဲံ သညး၈
၀

UK

မြအႏၱာရာယးစမး့စစးေလံလာေသာ

Maplecroft

အဖျဲ႔က ။တို႔၌ႏြစးစဥးထုတးေနၾက်ဖစးေသာ

“လူ႔အချငးံအေရ့အႏၱာရာယးအညႊနး့ေ်မပဵု” ကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအစီရငးခဵစာက လုပးကိုငးေဆာငးရျကးရသညးံအေ်ခအေနအာ့
ႏုိငးငဵတကာစဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံမြီရနးေဆာငးရျကးေပ့ ရနး ပ္ကးကျကးသညးံအတျကး
်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့အႏၱရာယးအေ်ခအေနကို “အလျနးအမငး့အႏၱာရာယးရြိ” အဆငးံသို႔သတးမြတးခဲံ သညး၈
၀

မႏၱေလ့တိုငး့်မစးသာ့်မိဳ႕နယးတျငး လယးသမာ့ ၂ွွ ခနး႔တို႔သညး ှ၆၄ွ ခုႏြစးက စစးတပးမြ။တို႔ထဵမြသိမး့ယူသျာ့ေသာ
ေ်မယာမ္ာ့အာ့ ်ပနးေပ့ရနးအတျကး ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

၂

ကရငးနီအရပးဘကးလူထုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကျနးယကး က

“်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အစစးအမြနးဘယးမြာလဲ”

အမညးရြိအစီရငးခဵစာကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအစီ ရငးခဵစာက ကရငးနီ်ပညးနယးမြအစို့ရတပးမ္ာ့သညး
စစးစခနး့မ္ာ့တို့ခ္ဲ႕ေနကာ ေနားေဝ့ႏုိငးငဵမြ NGO တခု်ဖစးေသာ ်မနးမာ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေထာကးပဵံကူညီမႈအဖျဲ႔ Myanmar Peace
Support Initiative

က

IDP

မ္ာ့အာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့ထိနး့ခ္ဳပးေဒသ်ဖစးသညးံ ကရငးနီ်ပညးနယး

ရြာ့ေတာ်မိဳ႕နယးမြေဒသမ္ာ့သို႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕အေ်ခခ္ေပ့ေနပါသညးဟု ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
၂

ေန်ပညးေတားတျငးက္ငး့ပသညးံ ဒုတိယအၾကိမးအမ္ဳိ့သမီ့ဖိုရမး်မနးမာတျငး ေ်ပာၾကာ့ေသာမိ
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက

်မနးမာ ႏုိငးငဵသ

နး႔ချနး့၉

ညး အာဆီယမးတျငး

အမ္ဳိ့သမီ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအနညး့ဆဵု့်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လုိကးကာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏုိငးငဵေရ့ တျငး
ပိုမိုပါဝငးလာၾကေစရနးတိုကးတျနး့လုိကးပါသညး၈
၄

ရနးကုနး်မိဳ႕တာေမျ်မိဳ႕နယးတျငး လူ

ှွွ

ေက္ားခနး႔တို႔သညး ေ်ခာကးပျငးံဆိုငးေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၇ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငး

စု၇

ေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငး အသစး၇ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့ စသညးတို႔ကိုေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
၅

်မနးမာႏုိငးငဵမြ ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့၇ပညာေရ့၇အုပးခ္ဳပးေရ့၇တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၇
်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးေရ့တို႔အတျကး လာမညးံ ေ်ခာကးႏြစးသကးတမး့တျငး ၅၃၆ ဘီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ
၅၁၂ သနး့) လ္ာထာ့သဵု့စျဲသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ EU မြေၾက်ငာခဲံ သညး၈

၅

ပဲခူ့တိုငး့၇်ပညး်မိဳ႕တျငး ဗမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖဲ႔ျခ္ဳပးမြ ်ပဳလုပးသညးံ
အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပပျဲ တျငး ေဒသခဵေက္ာငး့သာ့၇ ႏုိငးငဵေရ့တျငးထငး

ရြာ့သူမ္ာ့

ဿွွ

ခနး႔ပါဝငးခဲံၾကသညး၈
၆

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ်မနးမာလယးသမာ့၇အလုပးသမာ့၇်ပညးသူ႔ပါတီ အာ့မြတးပဵုတငးရနးချငးံ်ပဳခဲံသညး၈

၆

ရနးကုနး်မိဳ႕လႈိငးသာယာ်မိဳ႕နယးရြိ ်မနးမာေယာံခးဖကးရြငး Myanmar York Fashion စကးရဵုမြ အလုပးသမာ့ ှွွွ
ေက္ားတို႔သညး လုပးခမူဝါဒ မညီမြ္မႈအာ့ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

ှ

ဖိလစးပိုငးႏုိငးငဵမနီလာ်မိဳ႕တျငး ဖိလစးပိုငးသမၼတဘနးနီႏိုအကီႏိုသညး

ွ

အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ေရႊမနး့အာ့ေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

ှ

အသတး်ဖတးခဵခဲံရေသာ အလျတးသတငး့ေထာကးကိုေအာငးေက္ားႏိုငး ေခ၍ ကိုပါၾကီ့၌ဇနီ့မသႏၱာက

ွ

သမၼတဦ့သိနး့စိနထ
း ဵအိတးဖျငးံေပ့စာ တေစာငးေပ့ပို႔ကာ
သူမ၌ခငးပျနး့ေသဆဵု့ခဲံ်ခငး့အေပ၍အစို့ရလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး၌စဵုစမး့စစးေဆ့မႈကိုေဝဖနးခဲံ်ပီ့

လျတးလပးေသာ

စဵုစမး့စစးေဆ့မႈအသစး်ပဳလုပးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
ှ

ေတာငးကိုရီ့ယာ့ႏိုငးငဵဘူဆနးတျငး်ပဳလုပးေသာ အာဆီယမး

-ေတာငးကိုရီ့ယာ့

ှ

သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြမိနး႔ချနး့ေ်ပာ ၾကာ့ခဲံကာ ေတာငးကိုရီ့ယာ့သမၼတပတးဂ္ဳဵေဟ့ႏြငးံ ႏြစးႏုိငးငဵ
စီ့ပျာ့ေရ့၇ႏုိငးငဵေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ကိစၥမ္ာ့အာ့ ေဆျ့ေႏျ့ရနးေတျ႔ဆဵုခဲံ သညး၈
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CEO

ထိပးသီ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး

ှ

ဿွှဿခုဇျနးလတျငး်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ လူ႔အသိုငး့အဝိုငး့အၾကာ့ ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးပျာ့်ပီ့ေနာကး

ှ

ရခုိငး်ပညးနယးေမာငး့ေတာ်မိဳ႕နယးတျငးထုတး်ပနးခဲံ ေသာ ည ှှ နာရီမြမနကး ၁ နာရီအိမးအ်ပငးမထျကးရ
ကာဖ္ဴ့အမိနး႔ကိုေဒသခဵအာဏာပိုငးမ္ာ့က ေနာကးထပး ဿ လသကးတမး့တို့လိုကး သညး၈

ှ

ဥေရာပစီ့ပျာ့ေရ့အုပးစု European Chamber of Commerce က်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ရဵု့ဖျငးံခဲံသညး၈

ဿ
ှ

ရခုင
ိ း်ပညးနယးေမာငး့ေတာ်မိဳ႕နယးအလယးသဵေက္ားေက့္ရျာ ပငးလယးကမး့လျနးတျငး ရိုဟငးဂ္ာငါ့ဖမး့သမာ့ ၀၂ ဦ့အာ့

၀

မုတၱမပငးလယး ေကျ႕မြ လူကုနးကူ့သူမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈

ှ

NLD

၁

ထိုအစညး့အေဝ့တျငး တိုငး့ႏြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ

က ရနးကုနးတျငးက္ငး့ပသညးံ ။တို႔၌

ဿ

ရကးတာဗဟိုေကားမတီအစညး့အေဝ့ကို

NLD အဖျဲ႔ချဲ႔မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယး

အဆဵု့သတးခဲံ်ပီ့

ှှဿ ေယာကးတို႔သညး ဿွှ၂

အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲအတျကး ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကိုေဆျ့ ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈
ှ

ကရငးနီ်ပညးနယးလျ္ိဳငးေကား်မိဳ႕နယးတျငးက္ငး့ပေသာ ၀ ရကးတာအမ္ဳိ့သမီ့ပါဝငးမႈအလုပး ရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲအ်ပီ့တျငး

၁

ကရငးနီအမ္ဳိ့သမီ့အဖျဲ႔မ္ာ့ က ႏိုးငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲေပ၍ေပါကးလာ်ပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့ပဋိပက၏မ္ာ့ကိုေ်ဖရြငး့ မ်ပီ့မခ္ငး့
ကရငးနီ်ပညးနယးမြ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ၾကီ့မ္ာ့အာ့လဵု့ ကို အစို့ရမြရပးတနး႔ထာ့ပါရနးေတာငး့ဆိုထာ့သညးံ
အိတးဖျငးံေပ့စာတေစာငးကိုထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ှ

မျနး်ပညးနယးေရ့်မိဳ႕နယးအျနးဒနးရျာတျငး အဆို်ပဳထာ့သညးံ ေက္ာကးမီ့ေသျ့သဵု့လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ေပ့စကးရဵုတညးေဆာကးရနး

၁

စီမဵကိနး့အာ့ ေဒသ ခဵ ၁ွွ ေက္ားတို႔က ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

ှ

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးဥက၎ဌဦ့တငးေအ့သညး

၂

ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ရနးကုနး်မိဳ႔တျငးေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

ှ

ပဲခူ့တိုငး့်ပညး်မိဳ႕နယးမြအာဏာပိုငးမ္ာ့သညး

၃

လမး့ေဖာကးလုပးရနး ဧရာဝ တီ်မစးတေလြ္ာကးရြိ က္ဴ့ေက္ားအိမးေ်ခ ဿှ လဵု့ကိုရြငး့လငး့ဖယးရြာ့ခဲံသညး၈

ှ

ေန်ပညးေတားတျငး တရုတးဒုသမၼတလီယျနးေခ္ာငး့သညး သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇ ဒုသမၼတဦ့ဥာဏးထျနး့တုိ႔ႏြငးံ

၃

သီ့်ခာ့စီေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

ှ

ကရငးအဖျဲ႔အစညး့ ၀၃ ဖျဲ႔တို႔သညး ထုတး်ပနးေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ်မနးမာႏုိငးငဵအေရြ႕ပိင
ု း့တျငး

၃

အစို့ရတပးမ္ာ့မြက္ဴ့လျနးသညးံ ်ဖစးနုိငးေခ္ရြိေသာ စစးရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကို စဵုစမး့စစးေဆ့ႏုိငးရနးအတျကး

ဿွှ၂

အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲအတျကး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့အာ့

ကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့အတျကး

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာစဵုစမး့ေရ့ေကားမရြငး international commission of inquiry တခုဖျဲ႔စညး့ေပ့ရနးေတာငး့ဆိုထာ့သညး၈
ှ

အာရြေဖာငးေဒ့ရြငး့

Asia Foundation

က

၃

ေ်ပာငး့လဲေနေသာလူ႔အဖျဲ႔အစညး့မြလူထုအသိပညာႏြငးံတနးဖို့မ္ာ့”

“်မနးမာ

ဿွှ၁

-

အမညးရြိ အစီရငးခဵစာကိုထုတး်ပနးခဲံကာ

။အစီရငးခဵစာသညး ေအာငး်မငးေသာဒီမိုကေရစီအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့အတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌်ဖစးႏုိငးေခ္မ္ာ့
ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အေကာငး့်မငးမ္ာ့အာ့ ေဖားထုတးထာ့သညးံ စစးတမး့တခုသာ်ဖ စးေသားလညး့ အစို့ရ၌ဖျဲ႔စညး့ပဵု သို႔မဟုတး
လုပးငနး့စဥး မ္ာ့ႏြငံးပတးသကးေသာ လူထုအသိပညာကိုမူ အကနး႔အသတး်ဖငးံသာ ေဖား်ပထာ့သညး၈
ှ

်မနးမာႏုိးငးငဵတျငး အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုတို့တကးလာေစရနးႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈအာ့အေထာကးအကူ်ဖစးေစရနး

၃

်မနးမာကုမၼဏီ်ဖစးေသာ ရို့မ နညး့ဗ္ဴဟာကု

မၼဏီ

Yoma Strategic Holdings

အာ့

ှွ၀

ဘီလီယမးက္ပး

(အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ှွွ) ပဵံပို့ေပ့သျာ့ရနးအတညး်ပဳ်ပီ့ ်ဖစးသညးဟု ADB မြေၾက်ငာခဲံသညး၈
ှ

တရာ့လႊတးေတားခ္ဳပးမြ ်မနးမာႏုိငးငဵတရာ့စီရငးေရ့စနစးကို်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးအတျကး သဵု့ႏြစးစီမဵကိနး့ကိုေဖား်ပထာ့ေသာ

၄

အစီရငးခဵစာတ ေစာငးကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ှ

ေန်ပညးေတားတျငး ထိုငး့တပးမေတားဦ့စိီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့

၄

တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့မငး့ေအာငးလႈိငး၇

အူဒုမးဒကးဆီတကးဘူ

Gen Udomdej Sitabutr

သညး

တပးမေတားဒုတိယကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့စို့ဝငး့ တို႔ႏြငးံသီ့်ခာ့စီေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈
ှ

်မနးမာႏိုငးငဵသညး အာဆီယမးအေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုရဵပဵုေငျ၌ ှှ ႏုိငးငဵေ်မာကးအစုရြယးယာဝငး်ဖစးလာကာ

၅

ထိုသို႔်ဖစးလာမႈေၾကာငးံ အေ်ခခဵ အေဆာကးအအဵုစီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ပူ့တျဲရဵပဵုေငျေထာကးပဵံေရ့အစု joint funding pool
အာ့ လကးခဵရရြိချငးံရြိမညး်ဖစးပါသညး၈

ှ

ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးေသာပူ့တျဲသတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတခုတျငး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔

၅

ညီမြ္်ခငး့်မနးမာ Equality Myanmar

ႏြငးံ ်မနးမာံအေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အဖျဲ႔

AAPP၇

Burma Partnership တို႔က

အစို့ရမြဒီဇငးဘာလ ၂ ရကးေန႔က ထု တး်ပနးခဲံေသာ အ်မဲတမး့ေနထိုငးချငးံအစီအစဥးကို ။၌အ်မဲတမး့ေနထိုငးမညးံသူမ္ာ့မြ
ႏုိးငးငဵေရ့မလုပးေဆာငးႏုိငးရနး တာ့်မစးထာ့မႈအ တျကး ေဝဖနးခဲံၾကသညး၈
ဿ

သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ထိုငး့ႏုိငးငဵဘနးေကာကး်မိဳ႕တျငး်ပဳလုပးေသာ ၂ ၾကိမးေ်မာကးမဲေခါငးေဒသထိပးသီ့အစညး့အေဝ့ပျဲသို႔

ွ

တကးေရာကးခဲံ သညး၈

ဿ

ဆႏၵ်ပသူေထာငးေသာငး့မ္ာ့စျာတို႔သညး ေက္ာကးဝုိငး့ေနရာအာ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့မြေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနးအဆို်ပဳခ္ကးကို

၀

မႏၱေလ့တျငးဆနး႔က္ငးဆႏၵ ်ပခဲံၾကသညး၈
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ဿ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့၌ ်ငိမး့ခ္မး့ေ

၀

အစို့ရ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႔ ႏြငးံရနးကုနးတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံကာ စကးတငးဘာလက်ပဳလုပးခဲံေသာ

ရ့တညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႔မြ အဖျဲ႔ဝငးငါ့ဦ့သညး

ေနာကးဆဵု့တရာ့ဝငး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲအ်ပီ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို်ပနးလညး စတငးခဲံသညး၈
ဿ

ရြမး့်ပညးနယးပငး့တယတျငး ဓနုလူမ္ဳိ့ ၁ွွ ခနး႔တို႔သညး ဆႏၵ်ပပျဲ်ပဳလုပးကာ

၁

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့ပါဝငးမႈရြိေစရနးအ တျကး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေတာငး့ဆိုမႈကို်ပဳလုပးခဲံသညး၈

ဿ

ရြမး့်ပညးနယးဆီဆိုငးႏြငးံဟိုပဵု့်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ပအို႔လူမ္ဳိ့ ဿွွွ ခနး႔တို႔သညး ရြမး့်ပညးနယးေတာငးၾကီ့်မိဳ႕တျငးဆႏၵ်ပပျဲ်ပဳလုပးကာ

၁

်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ပါဝငးမႈကိုေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈

ဿ

BBC ႏြငးံ်ပဳလုပးေသာ အငးတာဗ္ဳ့တခုတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ်မနးမာႏိုးငးငဵ၌အသျငးကူ့ေ်ပာငး့မႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့

၃

အေကာငး့်မငး လျနး့်ခငး့ကိုသတိေပ့လုိကး်ပီ့ ႏိုးငးငဵေရ့ညြိႏႈိငး့မႈတျငးပါဝငးလာေစရနးအစို့ရအာ့ တိုကးတျနး့ေပ့ပါရနး
အ်ပညး်ပညးဆင
ို းရာအသိုငး့အဝိုငး့ထဵ သို႔ ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ဿ

ရနးကုနးတျငးေနထိုငးသူမ္ာ့သညး ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ေကားမတီအဖျဲ႔ဝငး

၄

ခုႏြစးကတညး့က ပထမဦ့ဆဵု့အၾကိမးအ်ဖစး မဲထညးံခဲံၾကသညး၈

ဿ

ဒီဇငးဘာလ

၆

်ပဳလုပးခဲံေသာမတရာ့မႈမ္ာ့အာ့ ရႈဵ႕ခ္ရနး အတျကး ရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မအ်ပငးဘကးတျငး

ဿ၄

ရကးေန႔က်ပဳလုပးေသာ ရနးကုနး်မိဳ

ှှ၂ ဦ့အာ့ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မာကးရနး ှ၆၁၆
႕ေတားဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေကားမတီေရျ့ေကာကးပျဲအတျငး့

ဝငးေရာကးအေရျ့ခဵသူမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ေဒသခဵမ္ာ့က ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
၀

ရြမး့်ပညးနယးေနာငးခ္ဳိ်မိဳ႕နယးတျငး လူ ှှွွွ ခနး႔တို႔သညး ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့၇ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့ႏြငးံေ်ခာကးပျငးံဆိုငးေဆျ့ေႏျ့ပျဲတို႔ကို

ွ

ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾက သညး၈

၀

ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးသညးံသတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက

ွ

အေ်ခအေနမ္ာ့သညးလျတးလပး်ပီ့တရာ့မြ္တမႈရြိမရြိ ရြငး့ရြငး့ လငး့လငး့မရြိေသ့ပဲ

ဿွှ၁

ခုႏြစးကလညး့

်မနးမာ်ပညးသူအမ္ာ့စု၌ဘဝမ္ာ့ထဵသို႔ တို့တကးဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈမ္ာ့ကို သယးေဆာငးမလာႏုိငးသညးံအ တျကး

ဿွှ၂

အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲကို ဝငးေရာကးယြဥး်ပိဳငးမညး မယြဥး်ပိိဳငးမညးကို NLD အေန်ဖငးံမဆဵု့်ဖတးရေသ့ပါေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့
လိုကးသညး၈

ဒီဇငးဘာလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့
“က္ေနားတို႔မေၾကာကးပ”ါ လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့အာ့ကာကျယးရနးအတျကးေစာငးံၾကညံးရာ Observatory for
the Protection of Human Rights Defenders (OBS) http://bit.ly/1AaN9xN
“အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့်ခငး့ေလံလာေတျ႔ရြိမႈအညႊနး့ ဿွှ၁” အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာပျငးံလငး့်မငးသာမႈ Transparency International (TI)
http://bit.ly/1xn75Ot
“ေ်မ်မဳပးမိုငး့ေစာငးံၾကညံးေရ့ ဿွှ၁” အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေ်မ်မဳပးမိုငး့တာ့ဆီ့ေရ့လႈပးရြာ့မႈအဖဲျဲ႔ International Campaign to Ban
Landmines (ICBL) http://bit.ly/1xjVdtt
“အေရြ႕ေတာငးအာရြမူ့ယစးေဆ့ဝါ့ဆုိငးရာစစးတမး့ ဿွှ၁ - လာအို၇်မနးမာ” မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ႏြငးံရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ UN ရဵု့ UN Office on
Drugs and Crime (UNODC) http://bit.ly/1EolSf9
“်ငိမး့ခ္မး့ေရ့အစစးအမြနးဘယးမြာလဲ” ကရငးနီအရပးဘကးလူထုအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကျနးယကး Karenni Civil Society Network (KCSN)
http://bit.ly/1vguJoH
“ဿွှ၁ခုႏိုဝငးဘာလအတျကး်မနးမာႏုိးငးငဵႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့လစဥးမ
တး
ြ တမး့”
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔

Assistance

Association

for

Political

Prisoners

(AAPP)

http://bit.ly/1scLYN8
“်မနးမာႏိုငးငဵ

-

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာသတငး့လႊာ၇ အတျဲ

ှ

မြ

၀ွ

ႏိုဝငးဘာလ”

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာကိစၥမ္ာ့ညြိႏႈိငး့ေရ့အတျကး UN ရဵု့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(UNOCHA) http://bit.ly/1zm3hbm
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“်မနးမာ ဿွှ၁ -

ေ်ပာငး့လဲေနေသာလူ႔အဖျဲ႔အစညး့မြလူထုအသိပညာႏြငးံတနးဖို့မ္ာ့” အာရြေဖာငးေဒ့ရြငး့

Asia

Foundation

http://bit.ly/1xjRzjw
“ဂ္ာဆနး့အိမးကိုဘယးသူသတးသလဲ” ဂ္ာဆနး့အိမးအမြနးတရာ့ရြာေဖျေရ့ေကားမတီ Ja Seng Ing Truth Finding Committee
http://bit.ly/1JTexEG
“က္မတို႔ဘဝမ္ာ့သညးေရာငး့ရနးမဟုတး” ထာ့ဝယးအမ္ဳိ့သမီ့သမဂၐ Tavoyan Women’s Union (TWU) http://bit.ly/1CKWfDy
“ဿွှ၁ ဇနးနဝါရီမြႏိုဝငးဘာလအတျငး့ ပဵုမြနးမဟုတးေသာပငးလယး်ပငးမြလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့
” UN ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR) http://bit.ly/1qaSO0P
“အထိအခိုကးမခဵႏိုငး်ခငး့အစီရငးခဵစာ - မဟာမဲေခါငးေဒသတျငး့မြလူ ကုနးကူ့မႈ” World Vision http://bit.ly/1AgEb0G
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