်မနးမာသတငး့လႊာ
်မနးမာႏိုငးငဵမြတလအတျငး့်ဖစးရပးမ္ာ့အာ့သဵု့သပးမႈ
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အမြတးစဥး ၆၅

ဿွှ၂ ခုု ေဖေဖားဝါရီလ

 ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနးကု
႔ ိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့
သညး ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA)
အာ့ အဓိကထို့စစးၾကီ့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈
ထိုေဒသတျငးအေရ့အေပ၍အေ်ခအေနအ်ဖစး အစို့ရမြေၾက်

ငာခဲံကာ

အရပးသာ့ ၁ွွွွ မြ ၂ွွွွ တို႔ သညးလညး့အို့အိမးမ္ာ့မြထျကးေ်ပ့ခဲံရ
်ပီ့ တရုတး်ပညးတျငးခိုလႈဵရာရြာေဖျခဲံၾကရ သညး၈ ပဋိပက၏်ဖစးစဥးအတျငး့
်မနးမာၾကကးေ်ခနီယဥးတနး့ႏြစးခုအာ့ တိုကးခုိကးခဵခဲံရကာ ႏိုးငးငဵတကာမြ
ရႈဵ႕ခ္မႈမ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈

၀ ၾကကးေ်ခနီယဥးတနး့တိုကးခိုကးခဵရ
၀ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့မြတိုကးပျဲမ္ာ့
၁ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့မြအရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အ
ၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
၁ အၾကိဳ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီမႈလကး
မြတးထို့
်မနးမာႏိုးငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့

 ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညးတိုကးခိုကးမႈမ္ာ့
ဆကးလကး်ပဳလုပးေနကာ အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကို
လညး့ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနၾကသညး၈
 လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ေလ့ဖျဲ႔တို႔သညး ၃၅ ၾကိမးေ်မာကး်ပညးေထာငးစုေန႔တျငး
ညီညျတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ (UNFC) ကိုဖယးထာ့
ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကိုလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾက

သညး၈

၂ ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့၇ ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့
၂

လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အ

ေဝ့
၃ တငး်ပလာေသာစစးအသဵု့စရိတး
၃ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရာ်ပညးံ
လူ႔အချငးံအေရ့
၃ ယာယီမြတးပဵုတငးမ္ာ့ပယးဖ္ကး
၄ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့

 ႏိုငးငဵအႏြဵ႔မြေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကို ဆနး႔က္ငး
ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးအ်ပီ့တျငး အစို့ရက ေက္ာငး့သာ့
မ္ာ့၌ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးေပ့သျာ့မညးဟု
ကတိေပ့ခဲံသညး၈
 အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့၌ သာ့ဖျာ့မႈဆိုငးရာအချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ကနး႔သတးရနး
်ခိမး့ေ်ခာကးထာ့သညးံ လူဦ့ေရထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့ကို အမ္ဳိ့သာ့
လႊတးေတားမြအတညး်ပဳလုိကးသညး၈

၄ က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံစိတးထငးသလိုပစးဒါဏးခ္မႈ
မ္ာ့
၅ စာနယးဇငး့ကနး႔သတးခဵရ
၅ မဵုရျာအစီရငးခဵစာ
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့
၆ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့မ္ာ့
ႏိုငးငဵတကာ
၆ UNHCHR ၌ေဝဖနးမႈ

 သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြ ယာယီမြတးပဵုတငးမ္ာ့ကို ဖ္ကးသိမး့လိုကးအ်ပီ့တျငး
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့လူနညး့စုမ္ာ့မြာ မဲေပ့ရ

ပငးမသတငး့
ဿ ကို့ကနး႔ထို့စစး

 ကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ အစို့ရတပးမ္ာ့၌ထို့စစးမ္ာ့ေၾကာငးံ

ကာ အၾကိဳု်ငိမး့

ဤသတငး့လႊာတျငး

နးအချငးံအေရ့ကိုဆဵု့ရႈဵ့

ၾကရေတာံမညး်ဖစးပါသညး၈ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့
အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနၾကသညး၈
 ရနးကုနးေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က မိေခ္ာငး့ကနးမြတကးၾကျ

စီ့ပျာ့ေရ့
၆ ရနးကုနးအလုပးသမာ့ဆႏၵ်ပမႈ
ှွ ေရနဵရြာေဖျေရ့လုပးကျကး
ှွ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှဿ အစီရငးခဵစာမ္ာ့

လႈပးရြာ့သူ ှ၁ ဦ့အာ့ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံ စီတနး့လြညးံလယး
်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅၇ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၁၀၇ ၀၁ှ တို႔်ဖငးံ
ေထာငးဒါဏး ၃ လစီခ္မြတးလိုကးသညး၈
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ပငးမသတငး့
အစို့ရတပးမ္ာ့ကကို့ကနး႔အာ့ထို့စစးဆငး၇ အရပးသာ့၁ွွွွ မြ ၂ွွွွ ထိ အို့အိမးမ္ာ့မြစျနး႔ချာထျကးေ်ပ့ၾကရ
ေဖေဖားဝါရီလတျငး ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေ ဒသ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတး
တပးမေတား (MNDAA) အာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့မြ ေ်မ်ပငးေရာေလေၾကာငး့မြပါ ထုိ့စစးမ္ာ့ဆငးခဲံၾကသညး၈ ဿွွ၆ ခုၾသဂုတး
လက အစို့ရတပးမ္ာ့မြ (MNDAA) တပးမ္ာ့အာ့တုိကးခုိကးကာ ဥက၎ဌဖုနးၾကာ့ရြငးအာ့ဖယးရြာ့ခဲံကတညး့ကဆိုလြ္ငး ယခု
တုိကးခိုကးမႈသညး ပထမဆဵု့တုိကးခိုကးမႈပငး်ဖစးပါသညး၈ [ဿွွ၆ ခုၾသဂုတးလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] တရုတး
်ပညးတျငးႏြစးအတနးၾကာေနထိုငး်ပီ့ေနာကး (MNDAA) သို႔ဖုနးၾကာ့ရြငး်ပနးလာအ်ပီ့တျငး မၾကာေသ့ခငးက်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ
ထို့စစးမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၃ - (MNDAA)၇ တေ အာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ရခုိငးတပးမေတား ပူ့ေပါငး့တပးမ္ာ့ႏြငးံ
ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး

တိုကးခိုကးေနၾကေသာေ်မ်ပငးတပးမ္ာ့အာ့ အကူအညီေပ့ရနးအတျကး အစို့ရသညးေလ

ေၾကာငး့တိုကးခုိကးမႈမ္ာ့ကို်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၆ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး MNDAA ႏြငးံ TNLA ပူ့ေပါငး့တပးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရတပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံ
သညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှွ - ေလာကးကိုငးႏြငးံကုနး့ၾကမး့်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး MNDAA၇ TNLA၇ ရခုိငးတပးမေတားပူ့ေပါငး့တပးမ္ာ့ႏြငးံ
အစို့ရတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ အစို့ရမြေလေၾကာငး့တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှှ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး MNDAA၇ TNLA၇ ရခုိငးတပးမေတားပူ့ေပါငး့တပးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရတပးမ္ာ့
တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ အစို့ရမြေလေၾကာငး့တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၀ - ေလာကးကိုငးတျငး MNDAA ႏြငးံ TNLA ပူ့ေပါငး့တပးမ္ာ့အာ့ အစို့ရမြေလေၾကာငး့တို ကးခိုကးမႈမ္ာ့်ပဳ
လုပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၁ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး MNDAA တပးမ္ာ့ႏြငးံတိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ လကးနကး
ခဲယမး့မ္ာ့ကိုသိမး့ယူခဲံ်ပီ့ MNDAA စစးသာ့ ှ၀ ဦ့၌အေလာငး့မ္ာ့အာ့ရရြိသျာ့ခဲံသညး၈ MNDAA စစးသာ့ ၅ ဦ့ကို
လညး့ဖမး့ဆီ့သျာ့ခဲံၾကကာ ထိုစစးသာ့မ္ာ့သညးဖမး့ဆီ့ထာ့စဥး ေသဆဵု့သျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၄ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး MNDAA၇ TNLA ပူ့ေပါငး့တပးမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾက
သညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၆ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး MNDAA တပးမ္ာ့ႏြငးံအစို့ရတပးမ္ာ့ သဵု့ၾကိမးသီ့်ခာ့စီတို ကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾက
သညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၆ - ကုနး့ၾကမး့်မိဳ႕နယးတျငး MNDAA တပးမ္ာ့ႏြငးံအစို့ရတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿွ - ကုနးၾကမး့ႏြငးံေလာကးကိုငးအၾကာ့လမး့ေပ၍တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး MNDAA တပးမ္ာ့ႏြငးံ ေ်ခာကး
ၾကိမးသီ့်ခာ့စီတိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံကာ လကးနကးခဲယမး့မ္ာ့ကိုသိမး့ယူ်ပီ့ MNDAA စစးသာ့ ဿ ဦ့၌အေလာငး့မ္ာ့ကို ရရြိ
သျာ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿှ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးအနီ့တျငး တမခ ှှ ႏြငးံ စကခ ှ၃ မြတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿဿ - ကုနး့ၾကမး့ႏြငံးေလာကးကုိငးအၾကာ့လမး့ေပ၍တျ ငး အစို့ရတပးမ္ာ့က MNDAA တပးမ္ာ့အာ့တိုကးခုိကး
ခဲံကာ ေလေၾကာငး့ထို့စစးမ္ာ့လညး့်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၀ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးအနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က

MNDAA တပးမ္ာ့အာ့တိုကးခုိကးခဲံကာ ေလ

ေၾကာငး့ထို့စစးမ္ာ့လညး့်ပဳလုပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၁ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယး အနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး MNDAA တပးမ္ာ့ႏြငးံတိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံကာ
လကးနကးခဲယမး့မ္ာ့ႏြငးံစိတးၾကျေဆ့မ္ာ့ကို သိမး့ယူခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၂ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
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အစို့ရသတငး့မီဒီယာမ္ာ့အဆိုအရ တိုကးပျဲ မ္ာ့ေၾကာငးံ MNDAA တပးသာ့ ၄ဿ ဦ့ေသဆဵု့်ပီ့ အစို့ရတပးသာ့ ၂၁ ဦ့
ေသဆဵု့ခဲံသညးဟုသိရသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၉ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန
ထုတး်ပနးေၾက်ငာခဲံသညး၈ ရကး ၆ွ မြ္သကးေရာကးမႈရြိမညး်ဖစးေသာ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန သညး စစးတပးအာ့ထိုေဒသ
အတျငး့ရြိအုပးခ္ဳပးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးႏုိငးရနးချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ

ှ၅ ရကးေန႔တျငး ဖုနးၾကာ့ရြငးထဵမြအ

ပစးအခတးရပးစဲရနးႏြငးံေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့်ပဳလုပးရနးကမး့လြမး့မႈကို အစို့ရမြ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကးေန႔အထိတျငး ထို့စ စးမ္ာ့ေၾကာငးံ ဒုက ၏သညး ၁ွွွွ မြ ၂ွွွွ တို႔သညးံ နယးစပးအာ့်ဖတး
ေက္ား်ပီ့ တရုတး်ပညးယူနနး်ပညးနယးသို႔ ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရသညး၈ အ်ခာ့အို့အိမးမြစျနး႔ချာေ်ပ့ရသူအရပးသာ့

၁၂ွွ တို႔

သညး ရြမး့်ပညးနယးလာ့ရႈိ့တျငး ခိုလႈဵရာရြာေဖျခဲံၾကရသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ေလာကးကုိငး်မိဳ ႕နယးေဒသခဵ
မ္ာ့က အစို့ရတပးမ္ာ့သညးကို့ကနး႔အရပးသာ့

ှွွ ေက္ားအာ့သတး်ဖတးခဲံၾကသညးဟု သတငး့ပို႔ခဲံၾကသညး၈

ထိုေန႔

တျငးပငး ေလာကးကိုငးအက္ဥး့ေထာငးမြရြမး့်ပညးနယးလာ့ရႈိ့သို႔ အက္ဥး့သူ ၁၅ ဦ့အာ့သယးေဆာငးလာေသာကာ့ ၅ စီ့
ပါယာဥးတနး့အာ့ မညးသူမညးဝါမြနး့မသိရေသာတိုကးခုိကးသူမ္ာ့မြ တို ကးခုိကးခဲံၾကကာ အက္ဥး့သာ့ ၁၁ ဦ့ႏြငးံအ်ခာ့ ဿ
ဦ့ ဒါဏးရာရရြိခဲံသညး၈
တုိကးပျဲမ္ာ့တျငးပတးသကးမႈမရြိပါဟု တရုတးကအၾကိမးၾကိမး်ငငး့ဆိုေနစဥးတျငးပငး အစို့ရ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ရဲထျတးက
တရုတး်ပညးမြအုပးစုမ္ာ့သညး MNDAA တပးမ္ာ့အာ့ လကးနကး၇ရိက၏ာႏြငးံေဆ့ဝါ့အကူအညီမ္ာ့ေပ့ေနပ ါသညးဟု စျပးစျဲ
လုိကးသညး၈
ၾကကးေ်ခနီယာဥးတနး့အာ့တိုကးခုိကးမႈမ္ာ့ကႏုိငးငဵတကာ၌ရႈဵ႕ခ္မႈမ္ာ့ကို်ဖစးေစ
ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ႏြငးံ ဿှ တို႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၉ တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနစဥးအတျငး့
မညးသူမညးဝါမြနး့မသိရေသာတုိကးခုိကးသူမ္ာ့က ်မနး မာၾကကးေ်ခနီယာဥးတနး့ ဿ ခုအာ့တိုကးခိုကးခဲံရာ ်မနးမာၾကကးေ်ခ
နီေစတနာဝနးထမး့သဵု့ဦ့၇ သတငး့ေထာကးတဦ့ႏြငးံအ်ခာ့သဵု့ဦ့တို႔ ဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိသျာ့ခဲံၾကသညး၈
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ (AI)၇ လူ႔အချငးံအေရ့အတျကးသမာ့ေတားမ္ာ့အဖျဲ႔ (PHR) တို႔အပါအဝငး
ႏိုငင
း ဵတကာအဖျဲ႔မ္ာ့က ။သညးအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာဥပေဒမ္ာ့ကိုခ္ဳိ့ေဖာကးလုိကး်ခငး့်ဖစးကာ
စစးရာဇဝတးမႈပငး်ဖစးသညးဟု ရႈဵ႕ခ္လိုးကးၾကသညး၈ UN ဌာေနကိုးယးစာ့လြယးႏြငးံလူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာညြိႏႈိငး့ေရ့မႈ့
ရီနာတာဒကးဆာလီယနး Renata Dessallien၇ အေမရိကနး်ပညးေထာငး စု၇ အ်ပညး်ပညးဆိုးငးရာၾကကးေ်ခနီေကားမတီ
(ICRC) တို႔က လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာဝနးထမး့မ္ာ့၌ လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံေဘ့ကငး့ေရ့အတျကး အာမခဵေပ့ပါရနး ပဋိပက၏
တျငးပါဝငးပတးသကးေနသူ အာ့လဵု့အာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈ အစုိ့ရေရာ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတး
တပးမေတား (MNDAA) ကပါ ထိုတိုကးခိုကးမႈအတျကး ။တို႔တျငး တာဝနးမရြိပါဟု်ငငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈
ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့မြအစို့ရတပးမ္ာ့၌ဆကးလကး်ပဳလုပးေနေသာထို့စစးမ္ာ့
ေဖေဖားဝါရီတလလဵု့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား၇ တေအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမ
ေတားတို႔်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့၉ တိုကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ - ရြမး့်ပညးနယးနမၼတူ်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ၄၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၄၄၀ မြတပးမ္ာ့တိုကး
ပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ - ကခ္ငး်ပညးနယးတႏိုငး့်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၀၅ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှ၁ မြတပးမ္ာ့တိုကး
ပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ - ရြမး့်ပညးနယးမို့မိတး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
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 ေဖေဖားဝါရီ ဿ - ရြမး့်ပညးနယးမို့မိတး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ - တမခ ၃၃ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့တခုအာ့သိမး့ယူခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ - ရြမး့်ပညးနယးနမၼတူ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၅ မြတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ - ရြမး့်ပညးနယးမို့မိတး်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ဿဿ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၄ှ၄ မြတပးမ္ာ့တိုကး
ပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၀ - ရြမး့်ပညးနယးမို့မိတး်မိဳ႕နယးတျငး TNLA တပးမ္ာ့အာ့ အစို့ရမြဟယးလီေကားပတာသဵု့စီ့်ဖငးံတိုကးခုိကး
ခဲံရာ ေဒသခဵ ဿွွွ ေက္ားခနး႔တို႔သညး ဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံေတာမ္ာ့အတျ ငး့သို႔ ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှှ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေမာကး်မိဳ႕နယးလိုငးဇာအစျနးအဖ္ာ့ေဒသမြ KIA ဌာနခ္ဳပးစခနး့မ္ာ့အာ့ အစို့ရတပး
မ္ာ့မြတိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှဿ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေမာကး်မိဳ႕နယးလိုငးဇာမြ KIA ဌာနခ္ဳပးစခနး့မ္ာ့အာ့ ခမရ ၀၅၆ မြအစို့ရတပးမ္ာ့
ကလကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံၾကသညး၈
ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငးအစို့ရတပးမ္ာ့သညးအရပးသာ့မ္ာ့အာ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကိုဆကးလကးက္ဴ့လျနး
ေဖေဖားဝါရီလတျငး

ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးတို႔၉

အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့

အစို့ရတပးမ္ာ့မြ ဆကးလကးက္ဴ့လျနးခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ - ရြမး့်ပညးနယးနမၼတူ်မိဳ႕နယးတျငး ှ၃ ႏြစးအရျယးလူငယးတဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့ေနစဥးတျငး အစို့ရ
တပးသာ့မ္ာ့က ထိုကေလ့၌မ္ကးႏြာ၇လညးပငး့ႏြငးံလကးမ္ာ့ကို နာက္ငးဒါဏးရာရေအာငးလုပးေဆာငးခဲံပါသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၀ - ရြမး့်ပညးနယးမို့မိတး်မိဳ႕နယး ပနးဒိကရျာအာ့ အစို့ရစစးတပးကေလေၾကာငး့မြတိုကးခုိကးခဲံရာ ကိုယးဝနး
ေဆာငးအမ္ဳိ့သမီ့တဦ့အပါအဝငး အရပးသာ့ႏြစးဦ့ေသဆဵု့်ပီ့ ေနာကးထပးသဵု့ဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံပါသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၁ - ရြမး့်ပညးနယးကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့သညး အရပးသာ့တဦ့အာ့ရိုကးႏြကးခဲံ်ပီ့ ဆယးဦ့
အာ့ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ကာ

လူသာ့ဒိုငး့အ်ဖစးအသဵု့်ပဳခဲံသညး၈

ေနအိမးမ္ာ့အာ့ဝငးေရာကးေမႊေႏြာကးရြာေဖျစဥး

တျငးလညး့ အဖို့တနးပစၥညး့မ္ာ့ကိုယူေဆာငးသျာ့ခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၆ - ရြမး့်ပညးနယးသိႏီၷ်မိဳ႕အနီ့တျငး အစို့ရယာဥးတနး့ႏြငးံအမညးမသိတပးမ္ာ့အၾကာ့ ပစးခတးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံ
ရာ လာ့ဟူလူမ္ဳိ့အရပးသာ့ႏြစးဦ့ဒါဏးရာရရြိသျာ့ခဲံသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုေလ့ခုမြအၾကိဳ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကိုလကးမြတးထို့
်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ၃၅ ၾကိမးေ်မာကး်ပညးေထာငးစုေန႔်ဖစးေသာ ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး တႏိုငးငဵလဵု့အႏြဵ႔အပစးအခတး
ရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကို လကးမြတးေရ့ထို့ရနးဖိအာ့ေပ့သညးံ အစို့ရ၌ၾကိဳ့ပမး့မႈကို တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး
အုပးစုမ္ာ့မြတငး့ခဵေနခဲံ်ပီ့ေနာကး သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညးထိုအစာ့ အၾကိဳ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကို ကရငးအမ္ဳိ့
သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU)၇ ဒီမိုကေရစီအက္ဳိ့်ပဳကရငးံတပးမေတား (DKBA)၇ ကရငးအ မ္ဳိ့ သာ့အစညး့အရဵု့ /ကရငးအမ္ဳိ့
သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကာငးစီ (KNU/KNLA Peace Council)၇ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငး
ေရ့ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညးတပးမေတား -ေတာငးပိုငး့ (RCSS/SSA-S) တို႔ႏြငးံေရ့ထို့ခဲံသညး၈
ညီညျတးေသာတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဖကးဒရယးေကာငးစီ (UNFC) အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး တဖျဲ႔လဵု့အတျကးပူ့တျဲဖိတးရနးကို
အစို့ရမြ်ငငး့ဆိုခဲံ်ပီ့ေနာကး ထိုအခမး့အနာ့သို႔မတကးေရာကးခဲံပါ၈ ယခငးဇနးနဝါရီလ

ှ၅ ရကးေန႔က UNFC မြ ေဖေဖား

ဝါရီ ှဿ ရကးသေဘာတူညီခ္ကးသညး တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့အတျကးႏိုငးငဵေရ့အာမခဵမႈအပါအဝငး ဖကးဒရယး်ပညး
ေထာငးစုတညးေဆာကးရနး်ဖစးသငးံသညးဟု အဆို်ပဳခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ထုိအဆို်ပဳခ္ကးကို အစို့ရမြပယးခ္ခဲံသညး၈

4

်မနးမာႏိုးငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့
ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့သညးအမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကို်ပငးဆငးရနးကတိကဝတးမ္ာ့ရရြိခဲံ
ေဖေဖားဝါရီလတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြအမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့်ပငး ဆငးရနးေတာငး့ဆို်ပီ့ ႏုိငးငဵအႏြဵ႔ခ္ီတကးခဲံသညးံ
အတျကး အစို့ရမြေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ပညာေရ့အာ့ေထာကးခဵကူညီသူမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့အ်ပီ့တျငး ထိုဥပေဒ
အာ့်ပငးဆငးရနးသေဘာတူခဲံသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ှ ရကးေန႔တျငး အစို့ရ၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတး

အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့

ေတား၇ ပညာေရ့ စနစး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ

ေဖေဖားဝါရီ ၀ - မႏၱေလ့မြေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညးသူတို႔၌ခ္ီတကးလမး့

ကျနးယကး (NNER)၇ ေက္ာငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့တို႔သညး အ

ေလြ္ာကးမႈကို်ပနးလညးစတငးခဲံကာ ဧရာဝတီတိုငး့ပုသိမးမြေက္ာငး့သာ့

မ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငး်ခငး့ကို ေဆျ့ေႏျ့ရနး

မ္ာ့သညး ရနးကုနးသို႔စတငးခ္ီတကးခဲံၾကသညး၈

အတျကး ရနးကုနးတျငးေတျ႔ဆဵုခဲံၾကသညး၈ ေန်ပညးေတား

ေဖေဖားဝါရီ ၁ - ဧရာဝတီတိုငး့ေက္ာငး့ကုနး့်မိဳ႕နယးမြ ေဒသခဵ ၀ွွွ

တျငး ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကးေန႔၉ေနာကးတၾကိမးေတျ႔ဆဵုရနး

ေက္ားတို႔သညး

စီစဥးထာ့ေသားလညး့ အစို့ရဘကးမြရုတးတရကးၾကီ့ေဆျ့

ေဖေဖားဝါရီ ၄ - မေကျ့တိုငး့ပခုက၎ဴ်မိဳ႕နယးႏြငးံစစးကိုငး့တိုငး့မဵုရျာ်မိဳ႕နယး

ေႏျ့ပျဲအာ့ေရႊ႕ဆိုငး့လုိကးသညး၈

တို႔မြ ေက္ာငး့သာ့အနညး့ဆဵု့ ှွွ ခနး႔သညး ရနးကုနးသို႔စတငးခ္ီတကး
ခဲံၾကသညး၈

ထိုအခ္ိနးတျငး ဇနးနဝါရီလမြစတငးကာ မႏၱေလ့ႏြငးံတနသၤာ

ေဖေဖားဝါရီ ၅ - ႏုိငးငဵအႏြ႔ဵဆႏၵ်ပခ္ီတကးေနေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့
ေသျ့စညး့ေထာကးခဵမႈကို်ပသသညးံအေန်ဖငးံ

ရီတိုငး့တို႔မြ ရနးကုနးသို႔ခ္ီတကးလာၾကေသာ [ဿွှ၂ခုဇနးန

ဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ

တျငးၾကညံးပါ၈]

ေက္ာငး့သာ့

ေဖေဖားဝါရီ ၅ - တနသၤာရီတိုငး့ထာ့ဝယး်မိဳ႕နယးမြ ခ္ီတကးလာေသာ
ေက္ာငး့သာ့ ှ၂ ဦ့ခနး႔သညး မျနး်ပညးနယးေမားလ်မိဳငး်မိဳ႕နယးသို႔ေရာကး

အာ့ ဆကးလကးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ ေနာကးထပးဆႏၵ်ပမႈ

ရြိလာခဲံကာ ေမားလ်မိဳငးတျငး ေဒသခဵေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ဆႏၵ်ပခဲံ
ၾကသညး၈

[အမ္ဳိ့သာ့ပ

မ္ာ့ႏုိငးငဵအႏြဵ႔တျငးေပ၍ေပါကးလာခဲံသညး၈

ေဖေဖားဝါရီ ၆ - တနသၤာရီတင
ုိ း့်မိတး်မိဳ႕နယးတျငး ေဒသခဵဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့

ညာေရ့ဥပေဒဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ အကျကးတျငးၾကညံးပါ၈]
ှှ

စျာပါဝငးေသာ ေက္ာငး့သာ့ ၁ွ ခနး႔တို႔မြဆႏၵ်ပခဲံသညး၈

 ေဖေဖားဝါရီ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယး်မစးၾကီ့နာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ

ရကးေန႔တျငး ရနးကုနး၉ေဆျ့ေႏျ့မ ႈ

်ပနးစခဲံ်ပီ့ ထိုေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး ေက္ာငး့

ရနးကုနးတျငးလူထုရာ

ေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔မြ ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

မ္ာ့သညး ဥပေ ဒအာ့်ပငးဆငးေရ့ကိုညြိႏႈိငး့ပါရနး အစို့ရ

ေဖေဖားဝါရီလ

ဧရာဝတီတိုငး့ပုသိမးမြခ္ီတကးလာေသာေက္ာငး့သာ့

မ္ာ့အာ့ၾကိဳဆိုခဲံၾကသညး၈

ႏိုငးငဵအႏြဵ႔ခ္ီတကးဆႏၵ်ပေနေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့

ေသျ့စညး့

ေထာကးခဵသညးံအေန်ဖငးံ ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

သာ့သမဂၐမ္ာ့

လျတးလပးစျာဖျဲ႔စညး့ႏိုငးရနး၇ တိုးငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငးမိခငးဘာသာစကာ့အေ်ခ်ပဳသငးၾကာ့ႏုိငးရနး၇ တက၎သုိလးမ္ာ့
တျငးကိုးယးပိုငးစီမဵ အုပးခ္ဳပးႏုိငးချငးံပိုမိုရရြိေစရနး၇ အမ္ဳိ့သာ့ဘတးဂ္ကး၌ ဿွ % ကိုပညာေရ့အတျကးအသဵု့်ပဳရနး စသညးတို႔
အပါအဝငး အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒ အာ့်ပငးဆငးရနး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ေတာငး့ဆိုခ္ကး ှှ ခ္ကးကို အစို့ရကုိယးစာ့
လြယးမ္ာ့ကမူအာ့်ဖငးံသေဘာတူခဲံၾကသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ႏြငးံ ှ၂ တို႔တျငး်ပဳလုပးေသာေနာကးထပး ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့
အ်ပီ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးထာ့သညးံ

NNER မြ

ေရ့ဆျဲေသာ ဥပေဒမူၾကမး့ကို အစို့ရက အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားသို႔ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔တျငးတငးခဲံသညး၈
ႏုိငးငဵအႏြ႔ဵမြေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ထိုကိစၥ်ပီ့ေနာကးတျငးသူတို႔၌ခ္ီတကးေနမႈမ္ာ့ကို ရပးဆိုငး့ခဲံၾကေသားလညး့ မႏၱေလ့မြ
ခ္ီတကးလာေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာမူ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႔အထိဥပေဒၾကမး့အာ့ လႊတးေတားမြအတညးမ်ပဳပါက
ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ကို်ပနးလညးလုပးေဆာငးသျာ့မညးဟု ကတိ်ပဳခဲံၾကသညး၈
လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ဆကးလကး်ပဳလုပး
ေဖေဖားဝါရီလတျငး လႊတးေတားသညး ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ကို ဆကးလကးက္ငး့ပခဲံသညး၈ အေရ့ၾကီ့ေသာ်ဖစး
ထျနး့မႈမ္ာ့မြာေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ - က္ငး့ပရနးစီစဥးထာ့ေသာ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့အတျကး ်ပညးသူ႔ဆႏၵခဵယူပျဲတျငး ယာယီ
မြတးပဵုတငးကိုငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့အာ့ မဲေပ့ချငးံ်ပဳရနးဥပေဒၾကမး့ကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငး ေထာကးခဵမဲ
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၀ဿ၅ မဲ

ကနး႔ကျကးမဲ ၄၆ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ှ၆ မဲ်ဖငးံ အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ [ေအာကးမြ ဦ့သိနး့စိနးမြယာယီမြတးပဵုတငးကိုငးေဆာငး

ထာ့သူမ္ာ့အတျကးမဲေပ့ချငးံကိုပယးဖ္ကး တျငးၾကညံးပါ၈]
 ေဖေဖားဝါရီ ၃ - မီဒီယာလျတးလပးချငးံကိုေသခ္ာေစရနးအတျကး အစို့ရမြလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနးေတာငး့ဆိုသညးံ
NLD လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့်ဖိဳ့မငး့သိနး့တငး်ပေသာအဆိုကို ်ပညးသူ႔လႊတးေတားတျငး ကနး႔ကျကးမဲ

ဿှ၄ မဲ၇

ေထာကးခဵမဲ ၂ှ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ှ၅ မဲ်ဖငးံပယးခ္ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၃ - အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပုိငး
အုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၇ ေလာကးကုိငး်မိဳ႕နယးမြ ်မ နးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးမဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) ၌မၾကာ
ေသ့ခငးက ထို့စစးမ္ာ့အာ့ရႈဵ႕ခ္လုိကးသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၅ - အစို့ရမြလူမႈ-စီ့ပျာ့အညႊနး့မ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵ်ပီ့ ေဒသမ္ာ့အာ့သတးမြတးႏိုငးရနးချငးံ်ပဳထာ့ကာ
ထိုေဒသမြအမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့သညး ကုိယးဝနးေဆာငးခ္ိနးတခုႏြငးံတခုအၾကာ့ ၀၃ လေစာငးံဆိုငး့ၾကရမညး်ဖစးသညးံ လူဦ့ေရ
ထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့ကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငးေထာကးခဵမဲ ှ၂၁ မဲ၇ ကနး႔ကျကးမဲ ှဿ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ၁ မဲ်ဖငးံအ
တညး်ပဳခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၆ - မၾကာခငးတို့ခ္ဲ႕မညးံအေဝ့ေ်ပ့လမး့မမ္ာ့တေလြ္ာကးေနထိုငးၾကသညးံ လူထုအာ့ဖယးရြာ့ႏြငးထုတး
်ခငး့မ်ပဳရနးအတျကး အကာအကျယးေပ့ပါရနး အစို့ရအာ့တိုကးတျနး့သညးံအဆိုအာ့ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားက ကနး႔ကျကး
မဲ ှ၅၃ မဲ၇ ေထာကးခဵမဲ ှဿ၂ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ှ၆ မဲ်ဖငးံပယးခ္ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ - ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးမြေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔က
အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနႏြငးံစစးအုပးခ္ဳပးေရ့ေၾက်ငာခဲံ်ခငး့အာ့ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြကနး႔ကျကးသူမရြိပဲ အတညး်ပဳခဲံပါ
သညး၈
ဿွှ၂-ှ၃ အဆို်ပဳဘတးဂ္ကးတျငးစစးအသဵု့စရိတးတို့်မငးံလာ
ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ဿွှ၂-ှ၃ ဘ႑ာေရ့ႏြစးအတျကး အမ္ဳိ့သာ့စီမဵကိနး့ဥပေဒၾကမး့အာ့ ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ကို
အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားတျငးအဆဵု့သတးခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး အစို့ရက ဘတးဂ္ကးအာ့လဵု့အာ့ ဿွ.၁ဿ%
တို့်မငးံအဆို်ပဳခဲံသညး၈ ထိုအထဲတျငး စစးအသဵု့စရိတးအာ့

ဿွှ၁-ှ၂ ခုႏြစးကထကး ၂.၀၃% တို့်မငးံမႈလညး့ပါဝငးပါ

သညး၈ စုစုေပါငး့အေန်ဖငးံ စစးအသဵု့စရိတးသညး အဆို်ပဳလာေသာဘတးဂ္ကး ၌ ှှ.၅၁% ရြိပါသညး၈ ယငး့ႏြငးံဆနး႔က္ငး
စျာပငး အစို့ရသညး ပညာေရ့ႏြငးံက္နး့မာေရ့က႑အသီ့သီ့တို႔အတျကး ၃.ွ၄% ႏြငးံ ၀.ဿ၃% တို႔သာသတးမြတးေပ့ရနး
အဆို်ပဳခဲံသညး၈
ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရာ်ပညံးေမျ့ေန႔ပျဲမ္ာ့တျငးေဒ၍စုသညးေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာလူထုအာ့မိနး႔ချနး့ေ်ပာၾကာ့
ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လျတးလပးေရ့သူရဲေကာငး့လညး့်ဖစး၇ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ဖခငးလညး့
်ဖစးေသာ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့၌ႏြစးတရာ်ပညံးေမျ့ေန႕အာ့က္ငး့ပရနး ဗိုလးခ္ဳပး၌ေမျ့ရပးေ်မ်ဖစးသညးံ မေကျ့တိုငး့နတး
ေမာကး်မိဳ႕နယးတျငးစုရဵု့ေရာကးရြိေနၾကေသာ ်ပညးသူ ှွွွွ ေက္ားတို႔အာ့ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ မိနး႔ချနး့ေ်ပာၾကာ့
ခဲံသညး၈ ထိုပျဲသညး တပတးက္ငး့ပသညးံေပ္ားပျဲရႊငးပျဲမ္ာ့၌ အ်မငးံဆဵု့၇ အၾကီ့က္ယးဆဵု့ပငး်ဖစးပါသညး၈ ထိုေန႔ေႏြာငး့ပိုငး့
တျငး ေဒ၍စုသညးမႏၱေလ့တိုငး့ေက္ာကးဆညး်မိဳ႕နယးတျငး စုေဝ့ေနၾကေသာအ်ခာ့လူထုၾကီ့အာ့လညး့ မိနး႔ချနး့ေ်ပာၾကာ့
ခဲံသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့
ယာယီမြတးပဵုတငးကဒးကိုငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့အတျကးမဲေပ့ချငံးကိုဦ့သိနး့စိနးမြပယးဖ္ကး
ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကးေန႔တျငး မျတးစလငးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ပါဝငးေသာ ယာယီမြတးပဵုတငးကိုငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့အာ့ ်ပဳလုပး
ရနးစီစဥးထာ့သညးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့အတျကး ် ပညးသူ႔ဆႏၵခဵယူပျဲမ္ာ့တျငး ဆႏၵမဲေပ့ပိုငးချငးံ်ပဳထာ့သညးံ
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ဥပေဒၾကမး့အာ့ ေထာကးခဵမဲ ၀ဿ၅ မဲ၇ ကနး႔ကျကးမဲ ၄၆ မဲ၇ ၾကာ့ေနမဲ ှ၆ မဲတို႔်ဖငးံ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြအတညး်ပဳ
လုိကးသညး၈ [အထကးမြ လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ဆကးလကးက္ငး့ပ တျငးၾကညံးပါ၈]
ထိုဥပေဒအတညး်ပဳလို ကး်ခငး့အာ့ ရနးကုနးတျငးကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပခဲံၾက်ပီ့ေနာကး ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကးေန႔တျငး သမၼတ
ဦ့သိနး့စိနးက ယာယီမြတးပဵုတငးမ္ာ့သညး မတးလ

၀ှ ရကးေန႔တျငးသကးတမး့ကုနးသျာ့်ပီ်ဖစးေၾကာငး့ ေၾက်ငာခဲံကာ

မဲေပ့ချငးံ်ပဳခဲံ်ခငး့ကို ထိေရာကးစျာ လႊမး့မို့ပယးဖ္ကးခဲံသညး၈ ေနာကးတေန႔တျငး ရခုိငး် ပညးနယးေမာငးေတာ်မိဳ႕နယးရြိ ရိုဟငး
ဂ္ာမ္ာ့ထဵမြ ယာယီမြတးပဵုတငးမ္ာ့ ကို အစို့ရနယး်ခာ့ေစာငးံရဲမ္ာ့က

သိမး့ယူခဲံၾကသညး၈ ထိုယာယီမြတးပဵုတငးမ္ာ့ကို

ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာၾကာေအာငး ေရျ့ေကာကးပျဲတျငးမဲေပ့ရနးႏြငးံ လူထုဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုရယူႏုိငးရနး တို႔အတျကးအသဵု့်ပဳခဲံ
ၾကရ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ထိုမြတးပဵုတငးကဒးမ္ာ့ သကးတမး့ကုနး်ခငး့ႏြငးံ။ကဒးတို႔အာ့သိမး့ယူ်ခငး့တို႔သညး ကိုငးေဆာငးသူ
မ္ာ့၌ အကနး႔အသတး်ဖငးံသာရရြိခဵစာ့ေနၾကရေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို်ငငး့ပယးခဲံကာ ။တို႔အေပ၍ စိတးထငးသလိုဖမး့
ဆီ့ႏုိငးချငးံႏြငးံအတငး့အဓမၼႏြငးထုတးႏိုငးချငးံ စသညးံၾကီ့မာ့ေသာ်ခိ မး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကို ်ဖစးေပ၍လာေစခဲံသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒခဵုရဵု့က ထိုဥပေဒသညးဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငးံ ကိုကးညီမႈရြိမရြိ
ဆဵု့်ဖတးေပ့ရနးပနးၾကာ့ထာ့ေသာ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကိုးယးစာ့လြယးမ္ာ့၌ စာကိုအေၾကာငး့်ပနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ခဵုရဵု့က
ယာယီမြတးပဵုတငးကိုငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့အာ့ မဲေပ့ချငးံ်ပဳေသာစာပိုဒးသညး ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ၌ ပုဒးမ ၁၇ ၀၅
(က)၇ ၀၆ှ တို႔အာ့ခ္ဳိ့ေဖာကးပါသညးဟု လႊတးေတားအာ့်ပနးၾကာ့ခဲံသညး၈
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵ်ခငး့ႏြငးံအၾကမး့ဖကး်ခငး့မ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပးေန
အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့၇ စိတးထငးသလိုဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့တို႔
အပါအဝငး ဆုိ့ဝါ့ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှွ - ရခုိငး်ပညးနယးေမာငးေတာ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရနယး်ခာ့ေစာငးံရဲမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သာ့တဦ့
အာ့ က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံစိတးထငးသလိုဖမး့ဆီ့ကာ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၂ - ရခုိငး်ပညးနယးေမာငး့ေတာ်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရနယး်ခာ့ေ စာငးံရဲမ္ာ့သညး ရိုဟငးဂ္ာေ လ့ဦ့အာ့
က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံစိတးထငးသလိုဖမး့ဆီ့ခဲံၾကသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီဿဿ - ရခိုငး်ပညးနယးေမာငး့ေတာ်မိဳ႕နယးတျငး်ပဳလုပးေသာ အခ္ကးအလကးစမး့သပးေကာကးယူမႈတခုအတျငး့
လာဒးေငျေပ့ရနး်ငငး့ဆနးခဲံေသာ ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သာ့တဦ့အာ့ ေဒသခဵအရာရြိမ္ာ့ကထုရိုကးခဲံၾကသညး၈
ထို႔အ်ပငး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ခဲျ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵလာေစရနး မီ့ထို့ေပ့ေသာေၾက်ငာခ္ကးမ္ာ့ကို အစို့ရအဆငးံ်မငးံအရာရြိ
မ္ာ့ကဆကးလကးထုတး်ပနးေနခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကးေန႔တျငး အစို့ရႏုိးငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ဇနးနဝါရီလ ှ၃
ရကးေန႔သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲတျငး ကမၻာံကုလသမဂၐ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့သဵတ မနးယျနးဟီလီ့မြ ရိုဟငး
ဂ္ာဟုေခ၍ေဝ၍သဵု့စျဲခဲံ်ခငး့ကို ကနး႔ကျကးသညးံသတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးတခုကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
ေနာကးထပးစိတးထငးသလိုဖမး့ဆီ့မႈႏြငးံအပစးဒါဏးခ္မြတးမႈမ္ာ့
ေဖေဖားဝါရီလတျငး အစို့ရသညး လူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့အေပ၍ အပစးေပ့အေရ့ယူမႈမ္ာ့ကို
ဆကးလကးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၀ - ဿွှဿ ခုစကးတငးဘာလက သူ၌ ှ၁ ႏြစးအရျယးသမီ့အာ့ အစို့ရစစးတပးမြေသနတး်ဖငးံပစးသတးခဲံ
်ခငး့ကို အစို့ရလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးထဵတိုငးၾကာ့ခဲံ်ပီ့ေနာကး ဦ့ဘရနးေရြာငးအာ့ ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယး
တရာ့ရဵု့က ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ အသေရဖ္ကး မႈပုဒးမ ဿှှ ်ဖငးံ ေငျဒါဏး ၂ွွွွ က္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ွ)
ေပ့ေဆာငးရနးအပစးခ္မြတးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၅ - ရနးကုနး်မိဳ႕ေက္ာကးတဵတာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ အမ္ဳိ့သမီ့ ှှ ဦ့အပါအဝငး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ှ၁
ဦ့တို႔အာ့ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစီတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒး မ ှ၅၇ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၁၀၇ ၀၁ှ
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တို႔်ဖငးံ ေထာငးဒါဏးေ်ခာကးလစီအသီ့သီ့ခ္မြတးခဲံသညး၈ အာဏာပိုငးမ္ာ့ကသူတို႔အာ့ ရနးကုနးတိုငး့သကၤနး့ကျ္နး့
်မိဳ႕နယး မိေခ္ာငး့ကနးရျာမြ သူတို႔၌ေ်မမ္ာ့အာ့သိမး့ယူခဲံမႈကို ်မိဳ႕ေတားခနး့မေရြ႕တျငးဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံၾကသညးံအ
တျကး ဿွှ၁ ခု ဒီဇငးဘာလတျငးဖမး့ဆီ့ခဲံၾက်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ [ဿွှ၁ ခုဒီဇငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈]
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၃ - ရနးကုနးတိုငး့သကၤနး့ကျ္နး့်မိဳ႕နယးမိေခ္ာငး့ကနးရျာမြ သူတို႔၌ေ်မမ္ာ့အာ့သိမး့ယူမႈကို ဆနး႔က္ငးဆႏၵ
်ပခဲံၾကသညးံအတျကး မဟာဗႏၶဳလပနး့်ခဵေဘ့ရြိသပိတးစခနး့အာ့ ရနးကုနးမြ ရဲမ္ာ့ကဝငးေရာကးစီ့နငး့ဖ္ကးဆီ့ကာ တကး
ၾကျလႈပးရြာ့သူ ှ၁ ဦ့ကိုဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ေက္ာကးတဵတာ့ႏြငးံလသာ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မ္ာ့ကလညး့ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ
မ္ာ့ကို ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစီတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅၇ ်မဴနီစပါယးအကးဥပေဒပုဒးမ ၃၅ တုိ႔်ဖငးံတရာ့စျဲ
ဆိုခဲံသညး၈ ထိုေန႔ေႏြာငး့ပိုငး့တျငး ဖမး့ဆီ့ထာ့သူ ှ၁ ဦ့အာ့အာမခဵ်ဖငးံ်ပနးလျတးေပ့ခဲံသညး၈
်မနးမာစာနယးဇငး့ကနး႔သတးခဵရဆဲ
ေဖေဖားဝါရီလတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌စာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံသညး ဆကးလကး်ပီ့ဆို့ဝါ့လာေနပါသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှဿ - နယးစညး့မ်ခာ့သတငး့ေထာကးမ္ာ့အဖျဲ႔ (RSF) က ။တို႔ ၌ “ကမၻာံစာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံအ
ညႊနး့ ဿွှ၂” ကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအထဲတျငး ် မနးမာႏုိငးငဵအာ့စစးတမး့ေကာကးယူခဲံေသာ ႏုိငးငဵ ှ၅ွ အနကး အဆငးံ
ှ၁၁ သတးမြတးခဲံကာ ထိုအဆငးံသညးံ ဿွှ၁ ခုႏြစးကအဆငးံထကးတဆငးံ်မငးံပါသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ၀ - ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔က ဧရာဝတီတိုငး့၉ဆႏၵ်ပေ က္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ခဲံအ်ပီ့တျငး စပိနး
ဓါတးပဵုသတငး့ေထာကးႏြစးဦ့အာ့ အထူ့သတငး့တပးဖျဲ႔မြရဲမ္ာ့မြဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ အလညးအပတး်ပညးဝငးချငးံဗီဇာ်ဖငးံ
ဝငးေရာကးလာခဲံ်ပီ့ ဧရာဝတီတိုငး့မြ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးသညးံ ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပမႈ
မ္ာ့ကို သတငး့ေဖား်ပခဲံ သညးံအတျကး လဝက အရာရြိမ္ာ့က စပိနးဓါတးပဵုသတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁
ရကးေန႔တျငး ်ပညးႏြငးဒါဏးေပ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၅ - အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံရြမး့ကျနး်မဴနစးမ္ာ့အၾကာ့ ှ၆၄ှ က်ဖစးပျာ့ခဲံေသာတုိကးပျဲမ္ာ့အေၾကာငး့ရုပးရြငး
၌ ဒါရိုကးတာမ္ာ့အ်ဖစး သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ယခငး SPDC ဥက၎ဌဗိုလးခ္ဳပးမႈ့ၾကီ့သနး့ေရႊတို႔အာ့ ေဖား်ပထာ့သညးံ
ရုပးေ်ပာငးေဖံစးဘျတးပို႔စးတခုတငးခဲံသညးံအတျကး အလျတးဓါတးပဵုသတငး့ေထာကးကိုေအာငးေနမ္ဳိ့အာ့ စစးကိုငး့တိုငး့မဵု
ရျာ်မိဳ႕မြရဲမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ကာ ှ၆၂ွ အေရ့ေပ၍စီမဵခ္ကးအကးဥပေဒအရ တရာ့စျဲဆိုခဲံသညး၈ အကယး၊အပစးဒါဏးခဵ ခဲံရ
ပါက ကိုေအာငးေနမ္ဳိ့သညး ေထာငးဒါဏး ၄ ႏြစးအထိက္ခဵရႏိုငးပါသညး၈
မိုငး့ကုမၼဏီမ္ာ့သညးလူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့တျငးပါဝငးပတးသကးေန

-

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာ

ချငးံအဖျဲ႔မြေ်ပာၾကာ့
ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကးေန႔တျငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ ႔ (AI) မြ “စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး
ဖျငးံလြစး်ခငး့ေလာ - ်မနးမာေၾက့နီမိုငး့မြကုမၼဏီမ္ာ့၌ရာဇဝတးမႈႏြငးံအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကိုထုတး်ပနး
ခဲံသညး၈ စစးကိုငး့တိုငး့မဵုရျာေၾက့နီစီမဵကိနး့အာ့ ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ကိုႏြိမးနငး့ရနး

အာဏာပုိငးမ္ာ့မြအငးအာ့အလျနးအ

ကျ္ဵသဵု့စျဲမႈ၇ အတငး့အၾကပးဖယးရြာ့ႏြငးထုတးမႈစသညးတို႔အပါအဝငး ဆို့ဝါ့ေသာလူ႔အချငံးအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့မြ ကေနဒါ
ႏြငတ
းံ ရုတးမိုငး့ကုမၼဏီမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေငျေၾက့အရမညးသို႔အက္ဴိ့အ်မတးရခဲံသညးကို ထိုအစီရငးခဵစာကအေထာကးအထာ့
မြတးတမး့မ္ာ့်ပဳလုပးထာ့သညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာကေအာကး ပါအတုိငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈
 တရုတးကုမၼဏီ်ဖစးေသာ ဝမးေပါငး သညး အတငး့အၾကပးဖယးရြာ့ႏြငးထုတး်ခငး့မ္ာ့တျငး တိုကးရိုကးပါဝငးပတးသကးခဲံ်ပီ့
သီ့ႏြဵမ္ာ့အာ့ဖ္ကးဆီ့ႏိုငးရနးအတျကး ဘူဒိုဇာမ္ာ့ပဵံပို့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံလြ္ဴိ႕ဝြကးပူ့ေပါငး့ၾကဵစညး
ခဲံသညး၈
 ကေနဒါကုမၼဏီ အိုငးဗငးဟုိ သညးစီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႔မႈရြိေနစဥးမြာပငး ဆယးစုႏြစးတခုေက္ားေက္ားမြ္
ေရာငး့ခ္မႈတျငး မဵုရျာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမြတဆငးံ ပါဝငးပတးသကးခဲံသညး၈
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SPDC အာ့ေၾက့နီ

အစီရငးခဵစာထုတး်ပနးသညးံေန႔တျငးပငး စီမဵကိနး့အတျကးသိမး့ယူထာ့ေသာေ်မမ္ာ့အတျငး့သို႔ ဝမးေပါငးကုမၼဏီ

မြဘူဒိုဇာ

မ္ာ့ဝငးေရာကးလာ်ခငး့ကို ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကဟနး႔တာ့ရနးၾကိဳ့စာ့ခဲံသညးံအခါ စစးကိုငး့တိုငး့ဆာ့လငး့ၾကီ့်မိဳ႕နယးလကးပဵ
ေတာငး့ (မဵုရျာ) ေၾက့နီ့မိုငး့စီမဵကိနး့ေနရာတျငး အစို့ရရဲမ္ာ့ႏြငးံေဒသခဵဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အၾကာ့ ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ရ
လဒးအေန်ဖငးံ အနညး့ဆဵု့လူ ၆ ဦ့ဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
အို့အိမးမ္ာ့မြဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့
ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့ထိးနး့သိမး့ခဵၾကရ
ေဖေဖားဝါရီလတျငး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ဆကးလကး၊အထိနး့သိမး့ခဵရမႈမ္ာ့ႏြငးံၾကဵဳ
ေတျ႔ေနၾကရသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ှ - တပးခရိုငးအတျငး့မြ အေထာကးအထာ့မရြိေသာ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ်ဖိဳချဲရြငး့လငး့
မႈမ္ာ့ကိုထိုငး့ရဲမ္ာ့မြစတငး်ပဳလုပးခဲံၾကကာ အေထာကးအထာ့မရြိေသာစကးရဵုအလုပးသမာ့ ၃ွွ ေက္ားခနး႔အဖမး့ခဵၾက
ရ်ပီ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ကို်မနးမာႏိုငးငဵဘကးသို႔ထျကးေ်ပ့ေစခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၁ - ခ္နးပျနးခရိုငးတျငး အမ္ဳိ့သမီ့ ၅ ဦ့အပါအဝငး လူကုနးကူ့ခဵရေသာ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ဿ၅ ဦ့
အာ့ထိုငး့ရဲမ္ာကဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၀ - ထိုငး့အမ္ဳိ့သာ့ႏြစးဦ့မြ ်မနးမာႏုိငးငဵမြလူေမြာငးခိုသယးေဆာငးရနးၾကိဳ့ပမး့ ခဲံ်ပီ့ေနာကး အမ္ဳိ့သမီ့ ှ၂
ဦ့၇ ကေလ့ ဿ၀ ဦ့အပါအဝငး အေထာကးအထာ့မရြိေသာ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၃၅ ဦ့အာ့ ခ္ိဳငး့နကးခရိုငးမြ
ထုိငး့ရဲမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ဿ၁ - ခ္ငး့ရိုငးခရိုငးမြဘနးေကာကးသို႔လာသညးံလမး့ေပ၍တျငး အမ္ဳိ့သမီ့ ဿ၀ ဦ့ႏြငးံကေလ့ ၀ ဦ့အပါအဝငး
အေထာကးအထာ့မရြိေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၂၁ ဦ့ အာ့လူကုနးကူ့ခဵေနရသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ
အယုဒၶယခရိုငးမြ ရဲႏြငးံစစးသာ့မ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ကာတရာ့စျဲဆိုခဲံၾကသညး၈
ႏိုးငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
UN လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့က ်မနးမာႏုိငးငဵသညးလမး့မြာ့သို႔ဦ့တညးေနသညးဟုေ်ပာၾကာ့
ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး UN လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ဇိုငးရကးဒးအယးဟူစိနး Zeid Ra’ad Al Hussein
က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအထဲတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵသညးလမး့မြာ့ ဘကးသို႔ဦ့တညးေနသညးဟု ထငးေနရ
်ပီဟု သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈ ထိုေၾက်ငာခ္ကးက ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ႏြငးံမီဒီယာလုပးသာ့မ္ာ့အာ့
ေထာငးသျငး့အက္ဥး့ခ္ထာ့်ခငး့မ္ာ့၇ မျတးစလငးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ဆကးလကးႏြိပးစကးညြငး့ပနး့ေနမႈမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့လူ
နညး့စုမ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့သညးံချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးသညးံဥပေဒမ္ာ့ စသညးတို႔အေပ၍ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကိုေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးခလစာတို့်မငးံေပ့ရနးေတာငး့ဆိုသညးံစကးရလု
ဵု ပးသာ့မ္ာ့အာ့ရဲမ္ာ့မြထိခုိကးဒါဏးရာရေစခဲံ
ေဖေဖားဝါရီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးေရႊ်ပညးသာစကးမႈဇဵုမြ ဆႏၵ်ပမႈအာ့လူစုချဲရနးၾကိဳ့ပမး့စဥး ရဲမ္ာ့ကအလုပးသမာ့
၀ွ ခနး႔အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံကာ အ်ခာ့အလုပးသမာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ဒါဏးရာရရြိသျာ့ေစခဲံသညး၈ လုပးခလစာတုိ့်မြငးံေပ့
ရနးႏြငးံပိုမိုေကာငး့မျနးေသာလုပးငနး့ချငးံအေ်ခအေနတို႔ကိုေတာငး့ဆိုခဲံေသာ ရနးကုနးေရႊ်ပညးသာႏြငးံလႈိငးသာယာ်မိဳ႕နယး
မ္ာ့ရြိ စကးရဵု ၂ ခုမြအလုပးသမာ့ ၀ွွွ ေက္ားတို႔၌ ဇနးနဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႔ကစတငးခဲံေသာ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အ်ပီ့တျငး
ထိုသုိ႔်ဖိဳချဲမႈ်ဖစးေပ၍လာခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
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လုပးခတို့်မြငးံေပ့မညးဟုသေဘာတူခဲံသညးံ ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့အ်ပီ့ ေဖေဖားဝါရီ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး အလုပးသမာ့အမ္ာ့စုမြာသူ
တို႔၌ လုပးငနး့ချငးမ္ာ့သို႔်ပနးဝငးသျာ့ခဲံၾကပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့ အလုပးသမာ့

ှွွ ခနး႔မြာမူ ေနာကးထပးလစာပိုတို့

ေပ့ရနးႏြငးံ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးတျငးထိနး့သိမး့ထာ့်ပီ့ ရာ ဇဝတးမႈပုဒးမ ၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံစျဲဆိုထာ့ေသာ ဆႏၵ်ပသူႏြစးဦ့
အာ့်ပနးလႊတးေပ့ပါရနး ဆကးလကးေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈
ကမး့လျနးေရနဵရြာေဖျေရ့လုပးေဆာငးေနဆဲ
ေဖေဖားဝါရီလတျငး အစို့ရသညးသေဘာတူညီမႈကနးထရုိကးစာခ္ဳပးအသစးမ္ာ့ကိုလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံကာ ကုမၼဏီေတား
ေတားမ္ာ့မ္ာ့အာ့ ကမး့လျ နးေရနဵလုပးကျကးမ္ာ့၉ ေရနဵရြာေဖျႏိုငးရနးလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့ေပ့အပးခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၂ - ေန်ပညးေတားတျငး အစို့ရ ပိုငး်မနးမာံေရနဵႏြငးံသဘာဝဓါတးေငျ႔လုပးငနး့ သညး ေ ရနကးကမး့လျနးေရနဵလုပး
ကျကးမ္ာ့်ဖစးေသာ ကပၸလီပငးလယးအတျငး့မြ MD5၇ ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားအတျငး့မြ AD9 ႏြငးံ AD11 တို႔အတျကး
ရြာေဖျေရ့ႏြငးံထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့သေဘာတူစာခ္ုဳပးမ္ာ့ကို Royal Dutch Shell ကုမၼဏီႏြငးံ။၌ပါတနာ်ဖစးေသာ
ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြ Mitsui Oil Exploration တို႔်ဖငးံလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၂ - ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားအတျငး့မြ ကမး့လျနးေရနဵလုပးကျကး်ဖစးေသာ

AD10 တျငးေရနဵႏြငးံသဘာဝ

ဓါတးေငျ႔မ္ာ့ရြာေဖျႏုိငးရနး ေနားေဝ့ကုမၼဏီ်ဖစးေသာ Statoil ႏြငးံအေမရိကနးကုမၼဏီ်ဖစးေသာ ConocoPhillips တို႔၌
အက္ဳိ့တူပူ့ေပါငး့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈကို ်မနးမာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈေကားမရြငး

(MIC)

ကချငးံ်ပဳခ္ကးထုတးေပ့လိုကးသညးဟု

သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၂ - ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားအတျငး့မြ ကမး့လျနးေရနဵလုပးကျကး်ဖစးေသာ

A5 တျငးေရနဵႏြငးံသဘာဝ

ဓါတးေငျ႔မ္ာ့ရြာေဖျႏုိငးရနး အေမရိကနးကုမၼဏီ်ဖစးေသာ Chevron’s မြပိုငးဆိုငးသညးံ Unocal ႏြငးံ်မနးမာကုမၼဏီ်ဖစးေသာ
Royal Marine Engineering တို႔၌ အက္ဳိ့တူပူ့ေပါငး့ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမ ႈကို ်မနးမာရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈေကားမရြငး

(MIC)

ကချငးံ်ပဳခ္ကးထုတးေပ့လိုကးသညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈
 ေဖေဖားဝါရီ ၆ - ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားရြိ ကမး့လျနးေရနဵလုပးကျကး

AD3 တျငးရြာေဖျလုပးကိုငးႏိုငးရနးအတျကး UK

ကုမၼဏီ်ဖစးေသာ Ophir Energy အာ့ MOGE မြ ချငးံ်ပဳခ္ကးထုတးေပ့လိုကး သညးဟု သတငး့မ္ာ့ရရြိသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလအတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ

ဇနးနဝါရီလ ဿ၄ ရကးေန႔က အစို့ရတပးစစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံလူမ္ာ့အၾကာ့ လယးယာသိမး့ဆညး့မႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အ်ငငး့ပျာ့ခဲံ
ၾက်ပီ့ေနာကး မႏၱေလ့တိုငး့ေမ်မိဳ႕မြရဲမ္ာ့က လူငါ့ဦ့အာ့ ်ပညးသူ႔ဝနးထမး့မ္ာ့

အာ့တာဝနးမထမး့ေဆာငးႏိုငးရနးတာ့်မစး

်ခငး့ႏြငးံရိုငး့စိုငး့ေစားကာ့်ခငး့တို႔ေၾကာငးဟ
ံ ုဆိုကာ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ္ာ့်ဖစးေသာ ဿ၆၁၇ ၀၀ဿ တို႔်ဖငးံတရာ့စျဲဆိုလုိကးသညး၈
ဿ

လစဥးေရဒီယိုမိနး႔ချနး့တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့အတျကး ေ်ခာကးပျငးံဆိုငးေတျ

႔ဆဵုရနး

ကိစၥအာ့ သေဘာမတူမႈကိုထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကို ဆနး႔က္ငးသပိတး
ေမြာကး်ခငး့အာ့ ရပးတနး႔ရနးေတာငး့ဆိုလုိကးသညး၈
ဿ

အစို့ရ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ကိုကိုက ရဲအထူ့သတငး့တပးဖျ႔ဲအာ့ သူ၌ဝနးၾကီ့ဌာန၌တိုကးရိုကးကျပးကဲမႈ
ေအာကးသို႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕လိုကးသညးဟုေၾက်ငာခဲံသညး၈

၀

Fortify Rights အဖျဲ႔က သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကိုအစီရငးခဵခဲံသညးံ
အတျကး သတငး့ေထာကးမ္ာ့ႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့အာ့ ်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့၇ တရာ့စျဲဆို်ခငး့

မ္ာ့

ကိုမ်ပဳလုပးပါရနး အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
၁

UK အႏၱာရာယးစမး့စစးမႈကုမၼဏီ Maplecroft ၌ လုပးသာ့ကုနးက္စရိတးအညႊနး့ Labor Costs Index က်မနးမာႏုိငးငဵသညး
ကမၻာတျငးလုပးသာ့ေစ့္အေပါဆဵု့်ဖစးကာ ေစ့္ေပါေသာလုပးသာ့ေစ့္ကျကးက စျဲေဆာငးေနသညးံတခ္ိနးတညး့တျငးပငး
။တို႔အေန်ဖငးံ ဆို့ဝါ့သညးံလုပးငနး့ချငးအေ်ခအေနမ္ာ့၇ ကေလ့အလုပးသမာ့မ္ာ့၇ လူကုနးကူ့မႈမ္ာ့ စသညးတို႔ေၾကာငးံ
်ဖစးလာမညးံအႏၱာရာယးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးခဵစာ့ၾကရႏုိငးသညးဟု သတိေပ့လိုကးပါသညး၈

၃

ရခုိငး်ပညးနယးစစးေတျ၇ရနးကုနး၇ေန်ပညးေတားတို႔သို႔ ၀ ရကးၾကာသျာ့ေရာကးအ်ပီ့တျငး ဥေရာပေကားမရြငးလူ သာ့ခ္ငး့စာနာ
မႈဆိုငးရာအကူအညီႏြငးံႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အကာအကျယးေပ့ရနးဌာနကမၻာလဵု့ဆိုငးရာေအားပေရ့ရြငး့ဒါရိုကးတာယနး့လူ့ဝစးဒီဘ
ရိုဝါ Jean-Louis De Brouwer က ထိုငး့ႏုိငးငဵမြဒုက၏သညးမ္ာ့အပါအဝငး ရခုိငး၇ကခ္ငး၇ရြမး့်ပညးနယးမ္ာ့မြ ပဋိပက၏မ္ာ့
ေၾကာငးံ ထိခိုကးခဵစာ့ရေသာလူထုအာ့အကူ အညီေပ့ရနးအတျကး အလြဴေငျ ေပါငး ှ၂ သနး့ (US ေဒ၍လာ ှ၄ သနး့) လြဴ
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ဒါနး့သျာ့မညးဟု ေၾက်ငာခဲံသညး၈
၃

HRW ႏြငးံအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာ့ချငးံအဖျဲ႔တို႔သညး ပူ့တျဲေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ က္နးရြိေနေသ့
ေသာႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌ကိစၥကို ေ်ဖရြငး့ေပ့ပါရနး ႏို ငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေရ့ရာေကားမတီအသစးအာ့ ေတာငး့ဆို
လုိကးသညး၈

၆

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ်မိဴ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီပါတီအာ့ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီမြတးပဵုတငးချငးံ်ပဳလိုကးသညး၈

ှွ

ဧရာဝတီ်မစးဝကျ္နး့ေပ၍ေဒသတျငး လမး့မ္ာ့ထိနး့သိမး့်ပဳ်ပငးရာတျငး ရငး့ႏြီ့ထညးံဝငးႏိုးငးရနးအတျကး

အစို့ရဘ႑ာေရ့ဝနး

ၾကီ့ဌာနႏြငးံ ADB တို႔သညး ေခ့္ေငျ US ေဒ၍လာသနး့ ၅ွ ေခ့္သျာ့ရနးသေဘာတူညီခ္ကးကို လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
ှွ

EITI ဘုတးအဖျဲ႔မြ CSO အဖျဲ႔ဝငး ှွ ဦ့သညး ေ ၾက်ငာခ္ကးတေစာငးကိုထုတး်ပနးခဲံကာ EITI လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအညီ
သဘာဝအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုစီမဵခနး႔ချဲမႈ၇ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ စသညးတုိ႔ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အရပးဘကး်ပညးသူလူထု မြလျတးလပး
စျာေ်ပာဆိုႏိုငးေစရနး အေရ့ေပ၍လုပးေဆာငးမႈတခုလိုအပးေနပါသညးဟု ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈

ှှ

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့က႑တျငး ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈေႏြ့ေကျ့ေနသညးံအတျကး
တုိ့တကးမႈႏႈနး့သညး

ဿွှ၁-ှ၂ ဘ႑ာေရ့ႏြစးကုနးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ ႔်ဖိဳ့

၄.၅% သို႔က္ဆငး့သျာ့လိမးံမညးဟု IMF ကခနး႔မြနး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံကာ ်ပညးသူဝနးထမး့အရာရြိမ္ာ့၌

လစာမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့သညး က္နး့မာေရ့၇ပညာေရ့၇အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့အတျကး ရဵပဵုေငျအေပ၍သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့ရြိလာႏိုငးသညးဟု သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
ှဿ

ေန်ပညးေတားတျငး ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးရနး သူတို႔၌ေတာငး့ဆိုထာ့
ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံၾကသညး၈

ှဿ

ၾသစေတ့လ္ႏုိငးငဵခရစးစမတးကျ္နး့သို႔သျာ့ရနးၾကိဳ့ပမး့ေနေသာ အေထာကးအထာ့မရြိသညးံ ်မနး

မာေရႊ႕ေ်ပာငး့ဝငးေရာကး

လာသူအနညး့ဆဵု့ ှ၃ ဦ့အာ့ အေနာကးဆူမတးၾတာ့၇ ပဒနးတျငး အငးဒိုနီ့ရြာ့ရဲမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈
ှ၂

ရခုိငး်ပညးနယး်မိဳ႕နယး ှ၄ ခုမြေဒသခဵမ္ာ့သညး က္ငး့ပရနးစီစဥးထာ့ေသာဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵ်ပငးဆငးေရ့အတျကး ဆႏၵခဵယူပဲျ
တျငး ယာယီမြတးပဵုတငးကိုငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့အာ့ မဲေပ့ချငးံ်ပဳ်ခငး့ကို အစို့ရမြတရာ့ဝငးပယးဖ္ကးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုဆႏၵ
်ပခဲံၾကသညး၈

ှ၂

ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ၇ ေလာကးကိုငးတျငး ေ်မ်မဳပးမိုငး့တလဵု့ေပါကးကျဲခဲံသညးံအတျကး ှွ ႏြစးအ
ရျယးေကာငးေလ့တဦ့ ေသဆဵု့ခဲံရသညး၈

ှ၃

ေရျ့ေကာကးပျဲေစာငးံၾကညံးမညးံသူမ္ာ့အတျကး လိုကးနာရနးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးသဵု့သပးရနးအဆုိ်ပဳထာ့မႈမ္ာ့ကို
ေဆျ့ေႏျ့ရနး အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးသညး ်ပညးတျငး့ CSO ၂၂ ဖဲျ႔ႏြငးံ INGO ှှ ဖျဲ႔မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ ရနးကုနး
တျငးေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

ှ၄

မျနးေဒသလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ မြ “ၾကာ့ပါေစရညးစူ့လ္ကး - သူတို႔အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့အသိအမြတး်ပဳကာကျယး
ေပ့ေရ့အတျကးမျနးလယးသမာ့မ္ာ့ဆကးလကးတုိကးပျဲဝငးေနရ” အမညးရြိအစီရငးခဵစာတေစာငးကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအစီရငး
ခဵစာက ေ်မယာပဋိပက၏သညး်မနးမာႏုိငးငဵတျငးအဓိက်ပႆနာ်ဖစးသညးံအတျကး ေ်

မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့ကို ဆနး႔က္ငးကနး႔

ကျကးႏုိငးရနး ဥပေဒအရစျမး့ေဆာငးႏိုငးေ်ခမရြိသညးကို ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈
ှ၄

ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးေသာ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုပျဲတျငး အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက

ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့

ေကာကးပျဲအတျကး မဲဆျယးကာလကို ရကး ၀ွ မြ ၃ွ သို႔တို့်မြငးံေပ့ရနးသေဘာတူခဲံသညး၈
ှ၄

ေန်ပညးေတားတျငး ဖငးလနးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ Erkki Tuomioja သညး သမၼတဦ့သိနး့စိနး၇အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့
ေရႊမနး့၇အစို့ရႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့ဝဏၰေမာငးလျငးတို႔ႏြငးံ သီ့်ခာ့စီေတျ႔ဆဵုခဲံပါသညး၈

ှ၄

ခမရ၂၀၀ မြအစို့ရတပးသာ့မ္ာ့သညး ရနးကုနးေတာငးဒဂဵု်မိဳ႕နယးတျငး အသကး ှ၄ ႏြစးအရျယးကရငးနီလူငယးေလ့တဦ့အာ့
အတငး့အဓမၼ တပးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့ခဲံၾကသညး၈

ှ၅

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔မြ ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံေရ့အထူ့သဵတမနး၌ သကး
တမး့အာ့ ေနာကးထပးတႏြစးထပးတို့ေပ့ပါရနး UNHRC အာ့ေတာငး့ဆိုလုိကးသညး၈

ှ၆

ေက္ာကး်ဖဴ-ကူမငး့ေရနဵႏြငးံသဘာဝဓါတးေငျ႔အ်ပိဳငးပိုကးလုိငး့တညးေဆာကးေရ့မြ ထျကးလာသညးံရႊဵ႕မ္ာ့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့
သျာ့ခဲံရသညးံ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့်ပနးေပ့ပါရနး ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကး်ဖဴမြ လယးသမာ့ ၂ွ တို႔ဆႏၵ်ပခဲံ
ၾကသညး၈

ဿွ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့၌ ်ငိးမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔ ညြိႏႈိငး့ေရ့ေခါငး့ေဆာငးႏုိ ငးဟဵသာက ေဖေဖားဝါ
ရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးေလ့ဖျဲ႔မြ လကးမြတးေရ့ထုို့ခဲံေသာ သေဘာတူညီခ္ကးကို အဓိပၸါယးမရြိ
သညးံကိစၥဟုေခ၍ဆိုလုိကးကာ အစို့ရသညးႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အဝုိငး့အာ့ ေ်ဖေလ္ာံ

သညးံပဵုစဵကိုသာ်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးပါ

သညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ဿ၀

ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ တိုကးပျဲမ္ာ့အာ့သတငး့ယူေနသညးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့၌ဥပေဒအချငးံ
အေရ့မ္ာ့ကို အကာအကျယးေပ့ႏုိငးရနးအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵစာနယးဇငး့ေကာငးစီ (ယာယီ) ႏြငးံတပးမေတားတို႔ ေဆျ့ေႏျ့ၾက
ပါရနး PEN Myanmar အဖျဲ႔မြေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ဿ၁

မႏၱေလ့တိုငး့ပုသိမးၾကီ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ဿွှ၁ ဇူလုိငးလမႏၱေလ့အထိကရုဏး့အတျငး့ မႏၱေလ့တိုငး့မတၱရာ်မိဳ႕နယး
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ၾကာနီကနးသခၤ္ိဳငး့ရြိ မျတးစလငးဘာသာဝငးမ္ာ့အာ့်မဳပးႏြဵသညးံေနရာကို ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညးံအတျကး ဗုဒၶဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့
ႏြစးဦ့အာ့ေထာငးဒါဏး ဿ ႏြစးစီ၇ အ်ခာ့ဗုဒၶဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့ ှ၀ ဦ့အာ့ေထာငးဒါဏး ှ ႏြစးစီ အသီ့သီ့ခ္မြတးခဲံပါ
သညး၈
ဿ၁

ရခုိငး်ပညးနယးေမာငးေတာႏြငးံဘူ့သီ့ေတာငး်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ေဒသခဵအာဏာပိုငးမ္ာ့က ဗလီမ္ာ့မြဝတး်ပဳဆုေတာငး့ရနး

အသိ

ေပ့ေခ၍ဆိုမႈမ္ာ့ကို တာ့်မစးခဲံသညး၈
ဿ၂

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔မြ ။တို႔၌ “အစီရငးခဵစာ ဿွှ၁/ှ၂ - ကမၻာံလူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေန” ကို
ထုတး်ပနးခဲံကာ ထိုအထဲတျငး ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ကိုေ်ပာၾကာ့ထာ့်ပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ မျတးစလငးရုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ႏြငးံ လျတး
လပးစျာထုတးေဖားချငးံအေပ၍ ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵမြအဆို့ဆဵု့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့တျငးပါဝငးေ နပါသညးဟု ေ်ပာဆို
ထာ့သညး၈

ဿ၂

ဘနးေကာကးတျငး ထုိငး့စစးအစို့ရဝနးၾကီ့ခ္ဳပးပရာယုဒးခ္နးအိုခ္ာ Prayuth Chan-ocha သညး ဒုတိယသမၼတစိုငး့ေမာကးခမး့
ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

ဿ၃

ဆီအုနး့စိုကးပ္ဳိ့ေရ့စီမဵကိနး့လုပးကိုငးသူမ္ာ့မြ

ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ယူခဲံ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံအာဏာပိုငး

မ္ာ့အၾကာ့ ်ပႆနာ်ဖစးအ်ပီ့တျငး တနသၤာရီတုိငး့တနသၤာရီ်မိဳ႕နယးမြအာဏာပိုးငးမ္ာ့က ရျာသာ့ ှ၁ ဦ့အာ့ ရာဇဝတးမႈ
ပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ဿ၆၁၇ ၁၁၄ တို႔်ဖငးံတရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈
ဿ၃

MDCF အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး ရနးကုနး်ပဳ်ပငးထိနး့သိမး့ေရ့ဌာန (အက္ဥး့ဦ့စီ့ဌာန) အေရြ႕တျငး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့
လႊတးေပ့ပါရနး ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့
“စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဖျငးံလြစး်ခငး့ေလာ - ်မနးမာေၾက့နီမိုငး့မြကုမၼဏီမ္ာ့၌ရာဇဝတးမႈႏြငးံအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
” အ်ပညး်ပညးဆိုငး
ရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ Amnesty International (AI) http://goo.gl/fAFwMP
“်မနးမာႏိုငးငဵ

-

အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအစီရငးခဵစာ ဿွှ၁/ှ၂”

အ်ပညး်ပညးဆုိငရ
း ာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔

Amnesty International (AI) http://goo.gl/mNNBvY
“ၾကာ့ပါေစရညးစူ့လ္ကး - သူတို႔အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့အသိအမြတး်ပဳကာကျယး ေပ့ေရ့အတျကးမျနးလယးသမာ့မ္ာ့ဆ
ကးလကးတုိကးပျဲဝငး
ေနရ” မျနးေဒသလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) http://goo.gl/VGkwhK
”်ပနးလညးရရြိသကးသာလာေစရနးခရီ့ရြည”း က္နး့မာေရ့အခ္ကးအလကးစနစးအလုပးအဖျဲ႔ Health Information System Working
Group (HISWG) http://goo.gl/YSujvK
“ဿွှ၂ခုဇနးနဝါရီလအတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌လစဥးမြတးတမး့ ” ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကး
ေရ့အဖျဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/FgNWAB
“အေထာကးအထာ့ေကာကးယမႈူ စီမဵကိနး့ၾကာ့်ဖတးအစီရငးခဵစာ - ဿွှ၂ ေဖေဖားဝါရီ” ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့
အဖျဲ႔ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့အဖျဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) & Former Political
Prisoners Society (FPPS) http://goo.gl/5hyG7Z
“်မနးမာႏိုငးငဵအေရြ႕ေတာငးေဒသမြဆကးလကး်ပဳုလုပးေနေသာစစးပဵုသျငး့်ခငး”့ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ Karen Human Rights Group
(KHRG) http://goo.gl/GzaV7s
“်မနးမာႏုိးငးငဵမြဒီမိုကေရစီနညး့က္၇အာ့လဵု့ပါဝငးေသာေ်မယာမူဝါဒေရ့ဆျဲေရ့အတျကးစိနးေခ၍မႈမ္ာ့
”

ႏိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့အငးစတီက္ဴ႕

Transnational Institute (TNI) http://goo.gl/n9wVpi
“ဿွှ၂ ကမၻာံစာနယးဇငး့လျတးလပးချငးံအညႊနး့” နယးစညး့မ်ခာ့သတငး့ေထာကးမ္ာ့အဖျဲ႔ Reporters Sans Frontières (RSF)
http://goo.gl/3M9S1z
“ဥပေဒႏြငးံထိနး့ညြိမႈဝနး့က္ငးအႏၱာရာယးဿွှ၂” Maplecroft http://goo.gl/eEC5Ad
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