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•အစို့ရအရာရြိမ္ာ့ရခိုငး်ပညးနယးရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍လူ႕အချငးံအ

ယခုလ သတငး့စဥး အညႊနး့

ေရ ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့တျငးပါွငးပတးသကးမႈရြိသညးဟုဆိုသညး၈

-

လူအစုလိုကးဖမး့ဆီ့မႈ၇အစုလိုကးသတး်ဖတးမႈ၇အဓမၼ်ပဳက္ငးံမႈမ္ာ့ လညး့ပါသညး၈
•ဆကးလကး၊

မတညး်ငိမးမႈမ္ာ့

ရခိုငး်ပညးးနယးတျငး်ဖစးပျာ့ေန်ပီ့၇

အို့အိမးမဲံေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထိုငးရသူ(ှွ၁,ွွွ)ခနး႕အနညး့ဆုဵ့ရြိသညး။အို့အိမးမဲံ်ဖ
စးေနသူမ္ာ့သညးအေ်ခအေနဆို့မ္ာ့်ဖငးႄကဳဵေတျ႕ေနရ

ကာ

“အမို့မဲ႕အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့”ဟု တငးစာ့ေခ၍ၾကသညးံ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး
ေနထိုငးေနၾကရသညး၈

•ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာရခိုငး်ပညးနယးအေရ့ကိစၥတျငး၇
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့၇ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵက
ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

ႏိုငးငဵတကာကစို့ရိမးမႈမ္ာ့်ဖစးရေၾကာငး့ေ်ပာဆိုသဵမ္ာ့ထျကးေပ၍ခဲံ
စစပျသ
ဲ ညး

(ှ၀)လတိတိ

(ေတာငးပိုငး့) ႏြငးံ (ေ်မာကးပိုငး့) တပးမ္ာ့အာ့လညး့ ထို့စစးဆငးလာသညး၈
•အစို့ရက ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ (ဿ၂) ေယာကးလႊတးေပ့သညး၈ သို႕ေသား
ေက္ာငး့သာ့အေရ့ လႈပးရြာ့တကးၾကျသူမ္ာ့ အာ့ ဖိႏြိပး ်ဖိဳချမ
ဲ ႈမ္ာ့လုပးေနသညး၈
ဇျနးလကုနးတျငး

ေပ့ထာ့သညးံ

စာေပစိစစးေရ့လုပး်ခငး့ကိစၥ

ကတိကို

ဖ္ကးသိမး့မညးဟု

ေဖါကးဖ္ကးသညး၈

ထို႕ေနာကး

သတငး့စာလျတးလပးချငးံကို ပိုမိုဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးလာသညး၈

ညး၈
ထိုငး့ႏိုငးငဵခရီ့စဥးအတျငး့၇

်မနးမာႏြငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့ဆကးသျယးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့

ပိုမိုအာ့ေကာငး့လာေစရနး ေဆာငးရျကးသညး၈
စီ့ပျာ့ေရ့ရငးႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို

လုပးေဆာငးၾကပါရနးေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

အေမရိကနးအစို့ရက

၇ ေ်မယာသိမး့မႈ ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပ
၇ အာဇာနညးေန႕အခမး့အနာ့
ဟနး႕တာ့မႈမ္ာ့
၅ ဒု-ွနးႄကီ့ေနရာမ္ာ့
အေ်ပာငး့အလဲလုပး်ခငး့

်ဖိဳချငး့
၆ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ထပးလျတး်ခငး့
၉ သတငး့စာဖိႏြိပးမႈ ဆကးရြိေနဆဲ
၉ ဘာသာေရ့လျတးလပးမႈအေ်ခအေန
ှွ အိုေဂ္ ကငးတာနာ့ ်မနးမာ်ပညး
ေရာကးရြိ
- အို့အိမးမြ ဖယးရြာ့ခဵရသူမ္ာ့
ှွ ်ပညးတျငး့အိမးယာေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵရသူ
မ္ာ့ႏြငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့ အေ်ခအေန
ဆို့ ရျာ့

ှှ သမၼတသိနး့စိနး ထိုငး့ႏိုငးငဵ ေရာကးရြိ
ှှ အာဆီယဵေစာငးံၾကညးံခဵရမႈမြ
်မနးမာလျတးေ်မာကး
ှ ်မနးမာံအလာ့အလာမေကာငး့လြေသ့ဟု
အာရြစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈဘဏး သုဵ့သပး
ှ ်ဗိတိနး အေမရိကနးစီ့ပျာ့ေရ့

•ကိုယးက္ငးံသိက၏ာေစာငးံစညး့ေသာ
မ္ကးကျယး်ပဳလြ္ကး၇

အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး၌ ၾသဇာသကးေရာကးမႈ

ေလြ္ာံခ္ေပ့

ဆိုကါ၇အစို့ရကလယးသမာ့မ္ာ့အာ့တရာစျဲဆိုမႈမ္ာ့လုပးသ

ထိုငး့အစို့ရတို႕အၾကာ

၄ ပါလီမနးအတျငး့ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ

ှ အေမရိကနးစီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႕မႈ

ထာ့သညး၈ထိုလယးေ်မမ္ာ့ေပ၍သို႕လယးသမာ့မ္ာ့ကက္ဴ့ေက္ား

•သမၼတဦ့သိနး့စိနး၌

- ်မနးမာ်ပညးတျငး့ သတငး့

- ႏိုငးငဵတကာေရ့ရာ

•အစို့ရကလယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြလယးယာေ်မမ္ာ့မတရာ့သိမး့ယူ
ွငးေရာကးသညး

၀ ႏိုငးငဵတကာစို့ရိမးပူပနးမႈ

၈ ေက္ာငး့သာ့အေရ့ေဆာငးရျကး သူမ္ာ့

်ပညးံ်ပီ်ဖစးသညး၈အစို့ရတပးမ္ာ့သညးရြမး့်ပညး လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား

•အစို့ရက

၃ ရိုဟငးဂ္ာတို႕ကို လကးမခဵ

- လူ႕အချငးံအေရ့်ပႆနာ

သညး၈
်ဖစးပျာ့ေနသညးံ

ဿ အစို့ရ၌ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ အာ့ေပ့မႈ

၆ ရြမး့်ပညးနယး စစးဆငးေရ့မ္ာ့

(သို႕မဟုတး)ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့သို႕ပို႕ေဆာငးရမညးဟုအေ်ဖ ေပ့ထာ့သညး၈

•ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး

ှ ရိုဟငးဂ္ာ လူ႕အချငးံအေရ့ကိစၥ

၆ ကခ္ငး်ပညးနယးစစးပျဲကိစၥ

ကိစၥတျငး၇သမၼတဦ့သိနး့စိနးကရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့တတိယႏိုငးငဵ

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

သတငး့ေခါငး့စဥး

၅ ဒု-သမၼတအသစး ေရျ့ခ္ယးေရ့ကိစၥ

•လူမ္ိဳ့ဂိုဏး့ဂဏအေ်ခခဵေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍ရသညးံရခိုငး်ပညးနယး

တိုကးတျနး့ပနးၾကာ့ခ္ကးကို
အေမရိကနးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အာ့

စီ့ပျာ့ေရ့ရငးႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ်ပဳချငးံ

ချငးံ်ပဳမိနး႕ထုတးခဲံသညး၈

သယဵဇာတထုတးယူေရ့အပါအွငး
စီ့ပျာ့ေရ့က႑အသီ့သီ့၉ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵချငးံ်ပဳလိုကး်ခငး့်ဖစးသညး၈

1

ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕မ္ာ့
ှ အ်ခာ့ ်မနးမာ်ပညးဆိုငးရာ သတငး့မ္ာ့
ှ၅ အစီရငးခဵစာမ္ာ့

A

democracy
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ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့
အစို့ရက သတငး့ေထာကးမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာအကဲခတးပုဂိၐဳလးမ္ာ့အာ့ ကနး႕သတးပိတးပငးမႈမ္ာ့ လုပးေသား်ငာ့လညး့၇
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍လူမ္ိဳ့ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ရခိုငး်ပညးနယး ေနရာေဒသမ္ာ့သို႕ ၾကိဳ့စာ့သျာ့ေရာကး၊
လျတးလပးသညးံ သတငး့ေပ့ပို႕ခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ပို႕ႏိုငးခဲံသညး၈ သမၼတဦ့သိနး့စိနး၌ ဇျနးလ(ှွ) ရကးေန႕တျငး ထုတး်ပနးေသာ
ရခိုငး်ပညးနယးအေရ့ေပ၍အေ်ခအေနေၾကညာခ္ကးထျကးရြိ်ပီ့ေနာကး၇ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ဆို့ရျာ့သညးံ လူ႕အချငးံအေရ့
ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့တျငး အစို့ရပိုငး့က ကိုယးထိလကးေရာကး ပါွငးပတးသကးလြ္ကးရြိေသာ လျတးလပးသညးံ သတငး့မြတးတမး့
ေပ့ပို႕ခ္ကးမ္ာ့ေပ၍ထျကးခဲံသညး၈[
စစးတပး၇

ရဲအဖျဲ႕၇

နယးစပးေဒသ

လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈ

]

သ
လူွငးမူ

စစးေဆ့ကျပးကဲေရ့ဌာန

မ္ာ့က္ဴ့လျနးခဲံေၾကာငး့

ပါွငးသညး၈

(နစက)

ထိုသတငး့ေပ့ပို႕ခ္ကးမ္ာ့တျငး

စသညးတို႕မြ

ယငး့က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့တျငး

ဥပေဒမဲံလူအစုလိုကးဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၇အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အာ့မတရာ့်ပဳက္ငးံမႈမ္ာ့ႏြငးံ

တာွနးရြိသူမ္ာ့လညး့
ဥပေဒမဲံသတး်ဖတးမႈမ္ာ့၇

အို့အိမးဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ကို

ဖ္ကးဆီ့မႈမ္ာ့ပါွငးသညး၈
ဇူလိုငးလအတျငး့ ေမာငးေတာ၇ ဘူ့သီ့ေတာငးႏြငးံ ရေသံေတာငး်မိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ ရိုဟငးဂ္ာတို႕အေပ၍ အစို့ရပိုငး့တာွနးရြိ
သူတို႕က လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့လုပးခဲံသညး၈ ။တို႕အနကး ဥပေဒမဲံ ဖမး့ဆီ့မႈ ှ၃၅ မႈ၇ ၇ ဥပေဒမဲံသတး်ဖတးမႈ
ှှ မႈ၇ ညြငး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈ၇ အဓမၼေနရာေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈႏြငးံ အို့အိမးဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ကို ဖ္ကးဆီ့မႈမ္ာ့ပါွငးသညး၈

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍လူမ္ိဳ့ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေစရနး အစို့ရက အာ့ေပ့ခဲံသညး၈
ရခိုငး်ပႆနာအက္ပးအတညး့ကို

လူမ္ိဳ့ဘသာမချ်ဲ ခာ့ဘဲ

ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ထိပးပိုငး့အစို့ရေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး
ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး၊

မီ့ေလာငးရာေလပငးံ

တရာ့မြ္တစျာ

စီမဵကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရမညးံအစာ့၇

သမၼတ

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍လူမ္ိဳ့ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေစမညးံ

လုပးခဲံသညး၈

သို႕ေသားလညး့

အစို့ရသညး

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

လူ႕အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့ မရြိခဲံေၾကာငး့ အခိုငးအမာ်ငငး့ဆိုခဲံသညး၈
• ှှ ဇူလိုငး၈

၈ သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးက ရခိုငး်ပညးနယး လူမ္ိဳ့ေရ့ခ်ျခ
ဲ ာ့မႈအေရ့ကိစၥကို ေ်ဖရြငး့ေရ့အတျကး ရိုဟငးဂ္ာ

မ္ာ့အာ့ တတိယႏိုငးငဵမ္ာ့သို႕ ပို႕်ခငး့ (သို႕မဟုတး) ကုလသမဂၐၾကီ့ၾကပးသညးံ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့သို႕ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနရာ
ခ္ထာ့်ခငး့

လုပးရနး

ကုလသမဂ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ၐဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာ

်မနးမာအစို့ရ၌

မဟာမငး့ၾကီ့

ကာလၾကာ်မငးံစျာ

အနးတိုနီယို

ဂတးတာ့ရကးစး

ကိုငးစထ
ျဲ ာ့ခဲံေသာ

အာ့

“ရိုဟငးဂ္ာသညး

တရာ့မွငးခို့ွငးလာသူမ္ာ့သာ်ဖစးသညး”ဆိုေသာ အခ္ကးကို သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးက ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
• ၀ွ ဇူလိုငး၈

နယးစပးေရ့ရာွနၾကီ့ ဒု-ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့သိနး့ေဌ့က ်မနးမာအစို့ရသေဘာထာ့ကို

ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ရာ၉၇ ရိုဟငးဂ္ာတို႕တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့်ဖစးချငးံ ေတာငး့ဆိုပိုငးချငးံမရြိဟု ဆိုသညး၈
• ၀ွ ဇူလိုငး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ ွဏၰေမာငးလျငးက ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့

က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဆိုေသာ သတငး့ေပ့ပို႕ခ္ကးမ္ာ့အာ့ ပယးခ္ခဲံသညး၈ ရခိုငး်ပညးနယးတျငး တရာ့ဥပေဒ
စို့မို့ေရ့်ပနးလညး်ဖစးထျနး့

လာေစရနး

ကိုငးတျယးေဆာငးရျကးခဲံသညးဟု

အစို့ရအာဏာပိုငးတို႕အေန်ဖငးံ

ွဏၰေမာငးလျငးက

ဆိုသညး၈

အစျမး့ကုနးထိနး့ထိနး့သိမး့သိမး့

ရခိုငး်ပႆနာသညး

ဘာသာေရ့ဖိႏြိပးမႈႏြငးံ

ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈတို႕မြ အစပ္ိဳ့ ်ဖစးေပ၍သညး ဆိုသညးံအခ္ကးကိုလညး့ ွဏၰေမာငးလျငးက ်ငငး့ဆိုသညး၈
• ၀ွ ဇူလိုငး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစး ်ပညးလုဵ့ကျ္တး သနး့ေကာငးစာရငး့ေကာကးယူရာတျငး ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့
စာရငး့ေကာကးယူမညးမဟုတးဟု
ရခိုငးမ်ငိမးသကးမႈကိစၥႏြငးံစပးလ္ဥး့၊

လူွငးမႈၾကီၾကပးေရ့ွနးၾကီ့
ကုလသမဂၐက

လျတးလပး

ေဆားၾသခ္ကးကိုလညး့ ခငးရီက ပယးခ္ခဲံသညး၈

2

ခငးရီက
်မငးသာသညးံ

ေ်ပာၾကာ့သညး၈
စုဵစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးရနး

ရခိုငးတျငး ်ပညးတျငး့ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့ခဵရသူ (ှွ၁,ွွွ) ဦ့ အေရ့ေပ၍အကူအညီလိုအပးေန၇
အကူအညီေပ့ေရ့ွနးထမး့မ္ာ့ ထိနး့သိမး့ခဵေနရဆဲ၈
ဇူလိုငးလ (ှ၆)ရကးေန႕တျငး ကုလသမဂၐ လူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့မႈဆုိငးရာ႐ဵု့ က ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့
မတညး်ငိမးမႈေၾကာငးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့ခဵရသူ (ှွ၁,ွွွ) ဦ့ ရြိသညးဟု ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ ေနရာခ္
ထာ့ခဵရသအမ္ာ့စုသညး ေထာကးပဵ႕သညးံ စာ့နပးရိက၏ာအေပ၍တျငး လုဵ့ွ မြိခိုအာ့ထာ့ေနရ်ပီ့၇ အေ်ခအေနဆို့မ္ာ့်ဖငးံ
ႄကဳဵေတျ႕ေနရကာ၈ “အမို့မဲ႕အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့” ဟု တငးစာ့ေခ၍ၾကသညးံ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး ေနထိုငးေနၾကရသညး၈
အစို့ရက အကူအညီေပ့ေရ့အဖျဲ႕မ္ာ့၌ လုဵ်ခဳဵေရ့ကို အာမခဵလြ္ကး၇ လျတးလပးသညးံ တုိကးရိုကး အကူအညီေပ့ေရ့
လမး့ေၾကာငး့ကို

ချငးံမ်ပဳပါက၇

အကူအညီေပ့ေရ့

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့ခဵရသူတို႕

အဖျဲ႕မ္ာ့က

ႏိႈ့ေဆားထာ့သညး၈

အေ်ခအေနပိုမိုဆို့လာဖျယးရြိသညးဟု
အကူအညီေပ့ေရ့

အဖျ႕ဲ မ္ာ့အာ့

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့ခဵရသူတို႕ကို ကူညီချငးံေပ့ႏိုငး ရနး အစို့ရက မစီစဥးပါက၇ ရခိုငး်ပညးနယး ေနရာေဒသအခ္ိဳ႕တျငး
ဒုတိကအၾကိမး ွမး့နညး့ေၾကကျဲဖျယးအ်ဖစးမ္ိဳ့ ထပးမဵ ၾကဳဵေတျ႕ႏိုငးသညးဟု နယးစညး့မ်ခာ့ဆရာွနးမ္ာ့အဖျဲ႕(Médecins

Sans Frontières-MSF) သတိေပ့ႏိႈ့ေဆားထာ့သညး၈
အစို့ရက

ကုလသမဂၐႏြငးံ

ႏိုငးငဵတကာ

အစို့ရမဟုတးေသာအကူအညီေပ့ေရ့အဖျဲ႕မ္ာ့မြ

အကူအညီေပ့ေရ့ွနးထမး့မ္ာ့ကို မတညးမ်ငိမး်ဖစးပျာ့ဥးအေတာတျငး့ ဖမး့ဆီ့ထာ့ခဲံသညး၈ ဇူလိုငးလ (ှွ)ရကးေန႕တျငး
ကုလသမဂၐလူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ
ေမာငးေတာ်မိဳ႕နယးတရာ့ရုဵ့တျငး
ပါွငးပတးသကးမႈရြိေၾကာငး့

မဟာမငး့ၾကီ့ရုဵ့မြ
ရုဵ့ထုတးခဲံသညး၈

ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူ

။

သကးေသအေထာကးအထာ့

တို႕

(၀)ဦ့ကို

(၀)ဦ့သညး

ခိုငးလုဵစျာရြိသညး

ရခိုငး်ပညးနယး

ရခိုငးအေရ့ႏြငးံ

ဟု

စပးလ္ဥး့၊

နယးစပးေရ့ရာွနၾကီ့

ဒု-

ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့သိနး့ေဌ့က ဇူလိုငးလ (၀ွ)ရကးတျငး ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈

ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵက ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို ဆကးလကး တျနး့ထုတးေန
ဇူလိုငးလထဲတျငး

ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵအာဏာပိုငးတို႕က

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို

လကးမခဵဘဲ

ရိုဟငးဂ္ာဒုက၏သညးမ္ာ့

ဆကးလကး

ွငးေရာကး

ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵအာဏာပိုငးတို႕က
ဇူလိုငးလေႏြာငး့ပိုငး့တျငး

လာ

တျနး့ထုတးလြ္ကးရြိသညး၈
ေနဆဲ်ဖစးသညးဟု

။တို႕ကို

ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵ

ရခိုငးမတညး်ငိမးမႈေၾကာငးံ

တဦ့

သီတငး့ပတးတိုငး့

ဘဂၤလာ့ဒကးရြး

တေယာကးမြ္

ွနးၾကီ့ခ္ဳပး

ထျကးေ်ပ့ခိုလႈဵလာသညးံ

ရြိတးဟာဆီနာ

ေလြစငး့လုဵ့်ပညးံ

အရာရြိမ္ာ့ကေ်ပာသညး၈

ႏိုငးငဵအတျငး့ွငးချငးံ
က

သူမ၌

မေပ့ပါ၈
ႏိုငးငဵသညး

လူဦ့ေရပိုလြ္ဵလျနးကဲေနသညးံအတျကး၇ ေနာကးထကး ဒုက၏သညးမ္ာ့ လကးမခဵႏႈိငးဟု ေ်ပာခဲံသညး၈

ရခိုငး်ပညးနယး မ်ငိမးသကးမႈအတျကး ႏိုငးငဵတကာက စို့ရိမးမႈမ္ာ့်ဖစးရေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုသဵမ္ာ့ထျကးေပ၍လြ္ကးရြိ
ဇူလိုငးလအတျငး့၇
ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့၇

ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ
ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵက

ရခိုငး်ပညးနယးအေရ့ကိစၥတျငး၇

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍

လူ႕အချငးံအေရ့

ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

ႏိုငးငဵတကာက

စို့ရိမးမကငး့ ်ဖစးရေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုသဵမ္ာ့ထျကးေပ၍ခဲံသညး၈
• ှ၀ ဇူလိုငး၈

၈ အာဆီယဵအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြူ့ခ္ဳပး ဆူရငး ပစးဆူွမး သညး ရိုဟငးဂ္ာကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၊ ်မနးမာ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ ွဏၰေမာငးလျငး၇ ဘဂၤလာ့ဒကးရြး ႏိုငးငဵ်ခာ့ ေရ့ွနးၾကီ့ ဒီပု မိုနီ တို႕ႏြငးံအတူ ၁၂ ၾကိမးေ်မာကး
အာဆီယဵ ွနးၾကီ့မ္ာ့အစညး့အေွ့

(AMM) တျငး တငးသျငး့ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ အာဆီယဵအဖျဲ႕အေန်ဖငးံ ရိုဟငးဂ္ာတို႕၌

ဆငး့ရဲဒုက၏ ်ပႆနာကို နာ့မ္ကးစိဖျငးံကာ ေစာငးံၾကညးံေနမညး်ဖစးေၾကာငး့ ဆူရငးပစးဆူ ွမးက ေ်ပာခဲံသညး၈ ရိုဟငးဂ္ာတို႕
• ှ၃ ဇူလိုငး၈ အာဆီယဵပါလီမနးအမတးမ္ာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ အလုပးအဖျဲ႕

ASEAN Inter-Parliamentary

Myanmar Caucus (AIPMC) ရခိုငး်ပညးနယး မ်ငိမးသကးမႈအတျကး လျနးစျာပူပနးမိေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုသညး၈ ထို႕်ပငး
သမၼတ ဦ့သိနး့စိနး၌ ရခိုငး်ပႆနာ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးႏြငးံ ပတးသကး၊လညး့ စို့ရိမးမိေၾကာငး့ ေ်ပာသညး၈
• ှ၆ ဇူလိုငး၈
လကးမခဵဘဲ

ဘဂၤလာ့ဒကးရြးႏိုငးငဵအာဏာပိုငးတို႕က ရခိုငးမတညး်ငိမးမႈေၾကာငးံ ထျကးေ်ပ့ခိုလႈဵလာသညးံ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ကို
တျနး့ထုတးသညးံ

လုပးရပးအေပ၍

အေမရိကနး

စို့ရိမးမႈ်ဖစးရ ေၾကာငး့ ေ်ပာသညး၈
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ေအာကးလႊတးေတားအမတး

ဂ္ိဳ့ဇကး

ကေရာငးလီ

က

• ဿ၂ ဇူလိုငး၈

ရိုဟငးဂ္ာအေရ့ကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၊ စကးတငးဘာလ ကုသမဂၐအေထျေထျညီလာခဵတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵက

မညးသို႕ရြငး့်ပမညးကို အာဆီယဵအဖျဲ႕အေန်ဖငးံ ်မနးမာအစို့ရအာ့ေမ့်မနး့ခဲံေၾကာငး့၇ အာဆီယဵအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြူ့
ခ္ဳပး

ဆူရငး

• ဿ၃ ဇူလိုငး၈

ပစးဆူွမး

ကေ်ပာသညး၈

ကုသမဂၐအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ အထူ့အႄကဵေပ့ ဗီေဂ္နမးဗီ့ယာ့ကလညး့

ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ရခိုငး်ပညးနယး မ်ငိမးသကးမႈအတျကး လျနးစျာပူပနးမိေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုသညး၈ ။အေရ့ကိစၥ
ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ “လျတးလပး်မငးသာေသာစုဵစမး့စစးေဆ့မႈ” ်ပဳလုပးရနး ဗီေဂ္နမးဗီ့ယာ့က တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈
• ဿ၃ ဇူလိုငး၈

ဥေရာပေကာမရြငးကလညး့ ရခိုငး်ပညးနယး အၾကမး့ဖကးမႈအတျကး လျနးစျာပူပနးမိေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကး

တခု ထုတး်ပနးသညး၈ ထုတး်ပနးေၾကခ္ကးတျငး သကးဆိုငးရာ ပါတီအဖျဲ႕အစညးအသီ့သီ့က ဒုက၏သညးမ္ာ့ထဵ လူသာ့ခ္ငး့
စာနာမႈဆိုငးရာ အကူအညီမ္ာ့ေရာကးရြိေရ့ ချငးံ်ပဳၾကရနး ပနးၾကာ့ထာ့သညး၈
• ဿ၄ ဇူလိုငး၈

ကုသမဂၐအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ အထူ့အႄကဵေပ့ ဗီေဂ္နမးဗီ့ယာ့ကလညး့

ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ရခိုငး်ပညးနယး မ်ငိမးသကးမႈအတျကး လျနးစျာပူပနးမိေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုသညး၈ ။အေရ့ကိစၥ
ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ “လုဵ့ွလျတးလပးေသာစုဵစမး့စစးေဆ့မႈ” ်ပဳလုပးရနး ဗီေဂ္နမးဗီ့ယာ့က တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ရိုဟငးဂ္ာ ္ာ့အာ့ ်ပဳမူဆကးဆဵပုဵႏြငးံပတးသကး၊ အစၥလမးဘာသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အစၥလမးႏိုငးငဵမ္ာ့
ကလညး့ ်ပငး့ထနးသညးံ တုနး႕်ပနးေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့လုပးၾကသညး၈

(OIC)

အစၥလမးဘာသာေရ့ဆိုငးရာ

အာရပးေစားဘျာ့မ္ာ့ႏိုငးငဵ(ယူေအအီ့)

၇

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးေရ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး၇
ကူွိတး၇

ရိုဟငးဂ္ာတို႕အေပ၍လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈ

အီရနး၇
အေရ့ကိစၥ

ႏိုငးငဵတကာပါွငးပတးသကးမႈလိုအပးေၾကာငး့ေ်ပာဆိုသညး၈
အဖျ႕ဲ အစညး့(၀ဿ)

ခုက

Organization of the Islamic Conference

ေၾကညာခ္ကးတေစာငး

အငးဒိုနီ့ရြာ့၇

ပါကစၥတနး

ႏြငးံ

အတျကး

တခ္ိနးတညး့တျငး

တူရကီ၇

တူနီရြာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့ကလညး့
စို့ရိမးေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့၊၇

ႏိုးငဵတကာ

ထုတး်ပနးသညး၈ထိုေၾကညာခ္ကးတျငး

အစို့ရမဟုတးေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵ၌(ှ၆၅ဿ)ခုႏြစး

ႏိုငးငဵသာ့ဥပေဒကို ်ပနး်ပငးေရ့ဆျရ
ဲ နး၇ ဥပေဒ အသစးေရ့ဆျရ
ဲ ာ၉ ႏိုငးငဵတကာ လူ ႕အချငးံအေရ့ ေၾကညာစာတမး့ေပ၍တျငး
ေ်ခ်ပဳေရ့ဆျရ
ဲ နး ေတာငး့ဆိုထာ့သညး၈

်မနးမာ်ပညးတျငး့ သတငး့မ္ာ့
ပါလီမနးအတျငး့

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး

ဇူလိုငးလ(၁)ရကးေန႕တျငး

ထိေရာကးသညးံ

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့

သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့စညး့ကမး့တငး့က္ပးထာ့ခ္ိနးအတျငး့၇်ပညးခိုငး်ဖိဳ့ပါတီ

လႊမး့မို့ေသာ

ပါလီမနးတျငး စတုတၴအႄကိမးအစညး့အေွ့စတငးက္ငး့ပသညး၈ ဇူလိုငးလ(၆)ရကးေန႕တျငး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး သညး
သူမ၌ ပထမဦ့ဆုဵ့ ပါလီမနးအစညး့အေွ့တကးေရာကးမႈ ်ပဳခဲံသညး၈ ပါလီမနးတျငး အက္ိဳ့ရြိ သညးံ ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခုဵမႈ မ္ာ့
မ်ပဳ်ခငး့အတျကး စိတးပ္ကးရမညးံအစာ့၇ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး အေရ့ႄကီ့
်ပႆနာမ္ာ့ကို တငး်ပၾကသညး၈ ထိုသို႕တငး်ပရာတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ကို အကာအကျယးေပ့ေရ့
ႏြငးံ
•

ေကာငး့မျနးေသာ
ဿ၂

ဇူလိုငး၈

ပငးလုဵစိတးဓါတးႏြငးံ

အစို့ရ်ဖစးထျနး့ေရ့

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး

လႊတးေတားတျငး

ကိစၥမ္ာ့ပါွငးသညး၈
ပထမဆုဵ့အၾကိမးစကာ့ေ်ပာဆိုခဲံရာတျငး

တနး့တူညီမြ္ေရ့အေ်ခခဵ်ဖငးံတညးေဆာကးမညးံ

ဒီမိုကေရစီႏိုငးငဵတညးေဆာကးေရ့အတျကး၇

တိုငး့ရငး့သာ့

စစးမြနးေသာ

လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌

အချငးံအေရ့ကို

အကာအကျယးေပ့ေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကို လကးခဵအတညး်ပဳေပ့ရနးေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
• ဿ၂ ဇူလိုငး၈ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့ွငး့်မငးံက ႏိုငးငဵေတားအစို့ရအဖျဲ႕ွငး ွနးၾကီ့
မ္ာ့၇ ်ပညးနယးႏြငးံတိုငး့အသီ့သီ့မြ အစို့ရွနးၾကီ့မ္ာ့၌ ပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ကို အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိေအာငး ထုတးေဖ၍
ေၾကညာသငးံေၾကာငး့ အဆိုကို ်ပညးသူ႕လႊတးေတားသို႕ တငးျငး့ခဲံသညး၈
လကး က္ငး့ပေနသညးံ လႊတးေတားတျငး ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငးရနး အတိုကးအခဵ လႊတးေတား
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၌
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး

အဆို်ပဳခ္ကးမ္ာ့အာ့၇
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး

အစို့ရကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့က

ကနး႕ကျကးပယးခ္ခဲံသညး၈

အေရ့ေပ၍အေ်ခအေနေၾကညာရနးႏြငးံ
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လႊတးေတား

စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႕မႈရုပးသိမး့ေရ့

အပါအွငး အစို့ရ၌ ႏိုငးငဵေရ့အစီအစဥးအဆို်ပဳခ္ကးတို႕ကို အတညး်ပဳခဲံသညး၈ ။်ပငး အစို့ရသညး ခနခနေရႊ႕ဆိုငး့ခဲံ
ေသာ မီဒီယာဥပေဒကို မိတးဆကးတငး်ပရနး ပ္ကးကျကးခဲံသညး၈
• ှွ ဇူလိုငး၈

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီသစးပါတီ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့သိနး့ညျနး႕က တရာ့ရုဵ့ကို မထီမဲ႕်မငး်ပဳမႈ

ဥပေဒကို ်ပငးဆငးသညးံ ဥပေဒၾကမး့ကို လႊတးေတားသို႕ တငးသျငး့ရာ၇ ႏိုငးငဵေတား ်ပညးေထာငးစုတရာ့လႊတးေတားခ္ဳပး
ကိုယးစာ့လြယး ဦ့စို့ညျနး႕က ပယးခ္ခဲံသညး၈ အစို့ရအဖျဲ႕သညး တရာ့ရုဵ့ကို မထီမဲ႕်မငး်ပဳမႈဥပေဒအသစးတခု ေရ့ဆျလ
ဲ ြ္ကး
ရြိသညးံအတျကး

ဦ့သိနး့ညျနး႕၌

ဥပေဒၾကမး့ကို

တငးသျငး့ရနးမလိုအပးေတာံေၾကာငး့

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

• ှ၀ ဇူလိုငး၈ ရြမး့အမ္ိဳ့သာဒီမိုကေရစီပါတီ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒ၍နနး့ွါႏု က စီ့ပျာ့ေရ့ပိတးဆို႕မႈရုပးသိမး့ေရ့
အတျကး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ပါွငးေဆာငးရျကးၾကရနး တိုကးတျနး့သညးံအဆိုကို လႊတးေတားက အတညး်ပဳေပ့ခဲံ
သညး၈
• ှ၃ ဇူလိုငး၈

ဇူလိုငး (ှွ)ရကးေန႕စျ်ဲ ဖငးံ သမၼတဦ့သိနး့စိနးထုတး်ပနးေသာ ရခိုငး်ပညးနယး အေရ့ေပ၍ အေ်ခအေန

ေၾကညာခ္ကး အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားက အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
• ှ၄ ဇူလိုငး၈

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီသစးပါတီ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးဦ့သိနး့ညျနး႕က တငးသျငး့ေသာ တရာ့မွငး

အဖျ႕ဲ အစညး့ဆိုငးရာဥပေဒကို ်ပငးဆငးရနး အဆိုအာ့၇ ်ပညးထဲေရ့ဒု-ွနးၾကီ့ ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပးေက္ားဇဵ်မငးံက ကနး႕ကျကးေသား
လညး့၇ ်ပညးသူ႕လႊတးေတားက အဆိုကိုေဆျ့ေႏျ့ရနး လကးခဵေၾကာငး့ဆုဵ့်ဖတးခဲံသညး၈


်မငးံေဆျ ဆိုတာ ဘယးသူလဲ၈



်မငးံေဆျသညး မျနးလူမ္ိဳ့်ဖစးသညး၈ မၾကာေသ့ခငးႏြစးမ္ာ့က သတငး့ေထာကး သတငး့မီဒီယာမ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့သညးံ ရနးလိုမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ
နာမညးရ ထငးရြာ့လာသူ်ဖစးသညး၈



ှ၆၄၀ - စစးတက၎သိုလး အပတးစဥး (ှ၂) ေက္ာငး့ဆငး့်ဖစးသညး၈



ှ၆၆၄ - ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပးရာထူ့သို႕ တို့်မြငးံခဵရသညး၈ တပးမမြဴ့ ေ်ခ်မနးတပးမ (ှှ) ်ဖစးလာသညး၈



ဿွွှ - ႏိုငးငဵေတား ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးဖျ႕ဵ်ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ အဖျ႕ဲ ွငး်ဖစးလာသညး၈ အေရြ႕ေတာငးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပး၇ တိုငး့မြဴ့ ရာထူ့ရသညး၈
ဗိုလးခ္ဳပး ရာထူ့သို႕တို့်မြငးံခဵရသညး၈



ဿွွ၁ - နအဖွနးႄကီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးႄကီ့ခငးညျနး႕ကို ရာထူ့မြ ဖယးရြာ့ရာတျငး အဓိကေနရာမြ ပါခဲံသညး၈ စစးေထာကးလြမး့ေရ့ အႄကီ့အကဲအ်ဖစး
ရာထူ့တို့သညး၈



ဿွွ၂ - ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးႄကီ့ ရာထူ့သို႕ တို့်မြငးံခဵရသညး၈



ဿွွ၃ - အထူ့စစးဆငးေရ့အမြတ(း ၂) တာွနးခဵ်ဖစးလာသညး၈



ဿွွ၄ - ေရႊွါေရာငးေတားလြနးေရ့ သဵဃာေတားမ္ာ့အာ့်ဖိဳချဲရာတျငး



ဿွွ၆ - စစးေထာကးခ္ဳပး ်ဖစးလာသညး၈



ဿွှွ

-

စစးတပးမြ

အနာ့ယူသညး၈

ပါွငးသညး၈

စစးတပးေက္ာေထာကး

ေနာကးခဵ

်ပညးခိုငး်ဖိဳ့ပါတီွငး်ဖစးလာသညး၈

ရနးကုနးတိုငး့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး်ဖစးလာသညး၈


ဿွှှ - ရနးကုနးတိုငး့အစို့ရ ွနးႄကီ့ခ္ဳပး်ဖစးလာသညး၈

ဒုတိယ သမၼတ ဘယးသူ်ဖစးမြာလဲဟု ေ်ပာဆို ထငး်မငးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေန
ဒုတိယ

သမၼတ

တငးေအာငး်မငးဦ့

လစးလပးေနခဲံသညး၈
ဇူလိုငး(ှ)ေန႕စျပ
ဲ ါ

ဒုတိယ

ႏႈတးထျကးသျာ့်ပီေနာကး၇

သမၼတ

အတညး်ပဳခ္ကးကို

တငးေအာငး်မငးဦ့

(၀)လခနး႕

ၾကာသညးအထိ

ႏႈတးထျကးသျာ့်ပီ်ဖစးေၾကာငး့၇

အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတား

ဥက၎ဌ

ခငးေအာငး်မငးံက

။ရာထူ့ေနရာ

သမၼတ

ဇူလိုငးလ

ဦ့သိနး့စိနး၌

(၁)ရကးေန႕တျငး

ဖတးၾကာ့ေၾကညာသညး၈
ဇူလိုငးလ(ှွ)ရကးေန႕တျငး စစးတပးက ခနး႕ထာ့သညးံ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအစုက တငးေအာငး်မငးဦ့ေနရာတျငး
ဒုတိယ သမၼတအ်ဖစး အစာ့ထို့ခနး႕ထာ့ရနး ရနးကုနးတိုငး့အစို့ရ ွနးႄကီ့ခ္ဳပး်မငးံေဆျအာ့ အမညးစာရငး့တငးသျငး့သညး၈
်မငးံေဆျသညး

ယခငး

သစၥာခဵ်ဖစးသညး၈

ႏိုငးငဵေတား

ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးဖျ႕ဵ်ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ

-

ေခါငး့မာဂိုဏး့သာ့အုပးစုမြ

ဥက၎ဌ

လူ

ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႄကီ့သနး့ေရႊ၌
တဦ့အာ့

ဒုတိယ

သမၼတေလာငး့အ်ဖစးနာမညးစာရငး့တငးသျငး့လာမညးကို မလိုလာ့သူမ္ာ့ စိတးပ္ကးကုနးၾကသညး၈ သို႕ေသား ်မငးံေဆျအာ့
ဒုတိယ

သမၼတရာထူ့အရညးအခ္ငး့အတျကး

်ပညးံစုဵမႈရြိ၇

မရြိ၈

စိစစးသညးံ

အစီအစဥးမြာ

ဖငးံေလ့လြ္ကးရြိသညး၈

အစို့ရသတငး့မ္ာ့အရ ်မငးံေဆျ၌သာ့တေယာကးသညး ႏိုငးငဵ်ခာ့တိုငး့်ပညးတခုတျငး ႏိုငးငဵသာ့ခဵယူထာ့သ်ဖငးံ ဿွွ၅
ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒအရ

အရညးအခ္ငး့ပ္ကးယျငး့သညးဟု

ဆိုသညး၈

အမညးကို အတညး်ပဳရနး ပါလီမနးအစညး့အေွ့က္ငး့ပ်ခငး့ မရြိေပ၈

5

ဇူလိုငးလ(၀ှ)ရကးေန႕

အထိ

်မငးံေဆျ၌

ကခ္ငး်ပညးနယးမြ သနာ့ညြာတာစိတးကငး့မဲံေသာ စစးပျဲ
ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့အတျငး့၇ အစို့ရတပးမေတားႏြငးံ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတားတို႕အၾကာ့ စစးပျဲ
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးမြာ

ဇူလိုငးလတျငး

ကခ္ငးလျတးလပးေရ့

(ှ၀)လ

်ပညးံ်ပီ်ဖစးသညး၈

တပးမေတားႏြငးံ

အစို့ရတပးက

အရပးသာ့မ္ာ့ကို

ဆကးသျယးသညးဟူေသာ

သဵသယ်ဖငးံ

ဥပေဒမဲ႕ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနသညး၈
• ှ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ မူဆယး်မိဳ႕နယး ပနးဆိုငး့အရပး၉ အစို့ရတပးမေတားႏြငးံ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့

တပးမေတားတို႕အၾကာ့တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
• ှ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ မူဆယး်မိဳ႕နယး ပနးဆိုငး့အရပး၉ အစို့ရတပးက အရပးသာ့(ဿ၄)ေယာကးကို ကခ္ငး

လျတးလပးေရ့တပးမေတားႏြငးံ
• ၃ ဇူလိုငး၈

ဆကးသျယးသညးဟူေသာ

သဵသယ်ဖငးံ

ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈

ကခ္ငး်ပညးနယး မနးစီ်မိဳ႕နယး ဟခလမးေက့္ရျာ ရဲစခနး့ကို ကခ္ငးလျတးလပးေရ့ တပးမေတားက စီ့နငး့

တိုကးခိုကးရာ ရဲအဖျ႕ဲ ွငး(၁)ဦ့ က္ဆုဵ့သညး၈
• ၃-၄ ဇူလိုငး၈

ကခ္ငး်ပညးနယး မို့ေမာကး်မိဳ႕နယး လိုငးဇာေဒသပတးွနး့က္ငးအာ့ အစို့ရတပးက လကးနကးႄကီမ္ာ့်ဖငးံ

ပစးခတးသညး၈ ထိုသို႕ ပစးခတးမႈ မ်ပဳမီ လိုငးဇာေဒသခဵ ရျာသာ့(ှွ)ေယာကးကို ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
• ၅ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ နမးံခမး့ႏြငးံ မူဆယးအၾကာ့ ကာ့လမး့ေပ၍တျငး အစို့ရတပး စစးယာဥးတနး့ကို

ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတားက ်ခဳဵခိုတိုကးခိုကးရာ အစို့ရတပးသာ့(ဿ)ဦ့က္ဆုဵ့သညး၈
• ှ၂ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ မူဆယး်မိဳ႕နယး မုဵ့ကို့ အနီ့ အစို့ရတပးမေတားႏြငးံ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့

တပးမေတားတို႕အၾကာ့တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
ှ၄ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ နမၼတူ်မိဳ႕နယး အတျငး့ အစို့ရတပးမေတားႏြငးံ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့ တပးမေတား

တို႕အၾကာ့တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ရာ အစို့ရတပးသာ့ (၅)ေယာကး က္ဆုဵ့ခဲံသညး၈
• ဿ၁ ဇူလိုငး၈

ကခ္ငး်ပညးနယး ်မစးၾကီ့နာႏြငးံ ဗနး့ေမားအၾကာ့၇ ဘနးကျမးမူ၉ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား

တပးရငး့(ဿ၁) က ဗုဵ့ချငး့တိုကးခိုကးရာတျငး အစို့ရတပးသာ့ (၂)ဦ့က္ဆုဵ့သညး၈
• ဿ၁ ဇူလိုငး၈

ကခ္ငး်ပညးနယး ဖါ့ကနး႕်မိဳ႕နယး ကာမိုငး့အရပးတျငး ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား တပးရငး့(၃)ႏြငးံ

အစို့ရ

တပးမေတားတို႕အၾကာ့တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈

• ဿ၂ ဇူလိုငး၈

ကခ္ငး်ပညးနယး မို့ေမာကး်မိဳ႕နယး ဆငးလမးရြိ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့တပးမေတား စစးစခနး့(ဿ)ခုကို အစို့ရ

ေ်ခ်မနးတပးရငး့(၁ဿ၂)က အငးအာ့အလုဵ့အရငး့်ဖငးံ စီ့နငး့တိုကးခိုကးခဲံသညး၈
အစို့ရႏြငးံ

ကခ္ငးလျတးလပးေရ့အဖျဲ႕(KIO)

(၆)ရကးေန႕တျငး

ကခ္ငး်ပညးနယး

လကးမခဵခဲံေပ၇

ယငး့ေနရာေဒသ

တို႕

ဇူလိုငးလတျငး

ဗနး့ေမား်မိဳ႕နယးအတျငး့

စစးဆငးေရ့တို့်မြငးံ်ပဳလုပးေန်ခငး့သညး

မြာ

ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့

ေဆျ့ေႏျ့ရနး

အစို့ရ၌

အစို့ရတပးထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး
ေဆျေႏျ့ပျဲ

်ပဳလုပးႏိုငး်ခငး့

ဆကးလကးက္ငး့ပရနး

မရြိခဲံ၈

ဇူလိုငးလ

ကမး့လြမး့ခ္ကးကို

(KIO)က

ရြိေနသ်ဖငးံ်ဖစးသညး၈
လိုအပးသညးံ

အစို့ရက

ယုဵၾကညးမႈေရခ္ိနးကို

ေလြ္ာံခ္ရာေရာကးသညးဟု ကခ္ငးလျတးလပးေရ့အဖျဲ႕(KIO) က ေွဖနး ေထာကး်ပသညး၈

ရြမး့်ပညးနယးတျငး အစို့ရတပးက ထို့စစးအရြိနးတို့်မြငးံလြ္ကးရြိ
အစို့ရ

တပးမေတားႏြငးံ

ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(ေတာငးပိုငး့)၇

ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(ေ်မာကးပိုငး့) တို႕အၾကာ့ ဇူလိုငးလတျငး တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးေနသညး၈
• ၀ွ ဇျနး မြ ၀ ဇူလိုငး၈
စစးဆငးတိုကးခိုကးခဲံသညး၈

ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (ေ်မာကးပိုငး့)အာ့ အစို့ရတပးက (၁)ရကးဆကးတိုကး
ရြမး့်ပညးနယး

မိုငး့ရႈ့်မိဳ႕နယး

ကျနးမိုငးဟျနး့၉

ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(ေ်မာကးပိုငး့) SSA-North အာ့ အစို့ရက တပးရငး့(ှွ)ရငး့်ဖငးံတိုကးခဲံသညး၈ အေွ့ပစး ေမားတာလကးနကးမ္ာ့သုဵ့၊
တိုကးခဲံသညး၈ တိုကးပျဲ ေၾကာငးံ မိုငး့ရႈ့်မိဳ႕နယးတျငး အို့အိမးပစးချာထျကးေ်ပ့ရသူ အရပးသူအရပးသာ့(၀ွွ) ခနး႕ရြိသညး၈
• ၀ ဇူလိုငး၈

အစို့ရ တပးမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ (၀၀)၇ (ှ၀၃)၇ ေ်ခ်မနးတပးရငး့(၀ဿ၃) တို႕သညး ရြမး့်ပညးနယး

တနး႕ယနး့်မိဳ႕နယးတျငး ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (ေ်မာကးပိုငး့)အာ့ တိုကးခိုကးခဲံသညး၈
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• ှ၅ ဇူလိုငး၈

အစို့ရ ေ်ခလ္ငးတပးရငး့ (၁ှ)၇ႏြငးံ ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (ေ်မာကးပိုငး့)တပးတို႕

ရြမး့်ပညးနယး

သီေပါ်မိဳ႕နယးအတျငး့

တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈

အစို့ရတပးက

လမး့်ပအ်ဖစး

ေခ၍ဆာငးလာသူ

အရပးသာ့တဦ့ တိုကးပအ
ျဲ တျငး့ ထိမြနးေသဆုဵ့သညး၈
• ဿဿ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(ေတာငးပိုငး့)၌ ရြမး့်ပညးနယး မိုငး့ပ္ငး့်မိဳ႕နယးရြိ မိုငးပုအနး

အေ်ခခဵစခနး့ အာ့ အစို့ရ ေ်ခ်မနးတပးရငး့(၀ဿ၃)က တိုကးခိုကးသညး၈
•

၀ွ

ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးနယး

နနး့စနး့်မိဳ႕နယး

လိျဳငးယဲ

တျငး

အစို့ရတပးႏြငးံ

ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(ေတာငးပိုငး့) တပးတို႕တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့သညး၈
• ၀ှ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးနယး မိုငး့ပနး်မိဳ႕နယး ေနာငးလာ့ အရပးတျငး အစို့ရတပးႏြငးံ ရြမး့်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(ေတာငးပိုငး့) တပးတို႕တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့သညး၈

ေ်မယာအဓမၼသိမး့ယူမႈဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပပျမ
ဲ ္ာ့ တို့်မငးံ်ဖစးေပ၍
ဇူလိုငးလတျငး

လယးသမာ့မ္ာ့က

သူတို႕၌

ေ်မယာမ္ာ့

အဓမၼသိမး့ယူခဵရမႈမ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကး၊

ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့

တို့်မြငးံလုပးေဆာငး ခဲံၾကသညး၈
• ၃ ဇူလိုငး၈

မေကျ့တိုငး့ ေပါကး်မိဳ႕နယးမြ လယးသမာ့မ္ာ့က သမၼတဦ့သိနး့စိနးထဵ တိုငးၾကာ့စာတေစာငးပို႕ခဲံသညး၈

စာတျငး ဿွွ၅ခုႏြစးအတျငး့ အေနာကးပိုငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးက

လယးယာေ်မ ဧကေပါငး့(၀ွွွွ) သုဵ့ေသာငး့ခနး႕

သိမး့ယူခဲံ်ခငး့ကိစၥကို ေဖ၍်ပတိုငးၾကာ့ထာ့သညး၈
•

ှ၁-ှ၃

ဇူလိုငး၈

လယးသမာ့(ဿွွ)

ရနးကုနးတိုငး့၇ေရႊ်ပညးသာ
ခနး႕သညး

ဿွှွ

ခုႏြစးက

မဂၤလာဒုဵ

လြညး့ကူ့

သိမး့ယူခဵရေသာ

်မိဳ႕နယးမ္ာ့အတျငး့ရြိ

။တို႕၌

ေက့္ရျာ(၂)ရျာမြ

လယးေ်မဧက

(ှွွွ)ေက္ား

်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး မဂၤလာဒုဵ ်မိဳ႕နယး တျငး ဆႏၵ်ပၾကသညး၈
• ဿွ ဇူလိုငး၈

ရနးကုနးတိုငး့၇ဒဂုဵဆိပးကမး့်မိဳ႕နယး ေက့္ရျာ(၂)ရျာမြ လယးသမာ့(၀ွွ)ခနး႕သညး ရနးကုနးတိုငး့်ပညးသူ႕

လႊတးေတား ကးိုယးစာ့လြယး ေအာငးသနး့ဦ့ပိုငးဆိုငးသညးံ ကုမၸဏီေရြ႕၉ ဆႏၵ်ပၾကသညး၈ ။ ကုမၸဏီက ဿွွ၅ ခုႏြစးတျငး
သိမး့ယူခဲံေသာ လယးေ်မဧက (ှွွွွ)ေက္ား ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး်ဖစးသညး၈
• ဿ၂ ဇူလိုငး၈

မႏၲေလ့တိုငး့၇ ွမး့တျငး့်မိဳ႕နယးတျငး လယးသမာ့(၀)ဦ့ လယးထျနးစကးေရြ႕တျငး လြဲအိပးလြ္ကး လယးေ်မ

မတရာ့သိမး့ယူမႈကို

ဆႏၵ်ပခဲံသညး၈

မတရာ့သိမးယူထာ့ေသာ

လယးေ်မကို

ကုမၸဏီက

။ပိုငးဆိုငးေၾကာငး့်ပသသညးံအေန်ဖငးံ ထျနးစကး်ဖငးံ ထျနးယကးသ်ဖငးံ လယးသမာ့(၀)ဦ့က ဆႏၵ်ပ်ခငး့်ဖစးသညး၈
အာဏာပိုငးတို႕ကသိမး့ယူထာ့ေသာ

လယးေ်မမ္ာ့အတျငးသို႕

လယးသမာ့မ္ာ့က

က္ဴ့ေက္ားခ္ငးနငး့ွငးေရာကးသညးဟူသညးံ စျခ
ဲ ္ကး်ဖငးံ အစို့ရက လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ ဆကးလကးတရာ့စျဆ
ဲ ိုေနသညး၈
• ှ၅ ဇူလိုငး၈

မႏၲေလ့တိုငး့၇ မိတၴီလာ၇ မလိႈငး၇ ွမး့တျငး့ ႏြငးံ သာစညး ်မိဳ႕နယးမ္ာ့မြ လယးသမာ့(ှ၆)ဦ့အာ့

ပိုငးနကးနယးေ်မ က္ဴ့ေက္ားမႈပုဒးမ်ဖငးံ အာဏာပိုငးတို႕က တရာ့စျသ
ဲ ညးကို ရငးဆိုငးေနရသညး၈ လယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ
သိမး့ယူထာ့ေသာ လယးေ်မ ကို ။တို႕ပိုငးဆိုငးေၾကာငး့ အာဏာပိုငးက ်ပသညးံ သေဘာ်ဖစးသညး၈
• ှ၅ ဇူလိုငး၈

ပဲခူ့တိုငး့၇ ပနး့ေတာငး့်မိဳ႕နယးမြ လယးသမာ့ (၃)ေယာကးအာ့ ကာကျယးေရ့ွနးၾကီ့ဌာနက

သိမး့ယူထာ့ေသာ ေ်မယာေပ၍ ပိုငးနကးနယးေ်မ က္ဴ့ေက္ားမႈပုဒးမ်ဖငးံ တရာ့စျသ
ဲ ညးကို ရငးဆိုငးေနရသညး၈
်ပညးခိုငး်ဖိဳ့ပါတီ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး တငးထျတး သညး ဇူလိုငး(၁)ရပးစ်ျဲ ဖငးံ လယးယာေ်မမတရာ့သိမး့ယူခဵရမႈဆိုငးရာ
တိုငးတနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးတရပးဖျဲ႕ရနး အဆိုကို အမ္ိဳသာ့လႊတးေတားသို႕ တငးသျငး့ရာ
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဌာန ဒု-ွနးၾကီ့ အုဵ့သနး့ က ကနး႕ကျကးခဲံသညး၈ သို႕ေသား အမ္ိဳသာ့လႊတးေတားက အဆိုကို
ချငးံ်ပဳေၾကာငး့

အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈

ဒု-ွနးၾကီ့

အုဵ့သနး့

က

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့

နွတ/နအဖ

လကးထကးက သိမး့ယူခဲံေသာ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ကနး႕ကျကးမႈမ်ပဳလုပးၾကရနးေ်ပာသညး၈ ထို ေ်မယာကိစၥမ္ာ့ကို
အစာ့ထို့်ပငးဆငး ထာ့သညးံ ဥပေဒ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖ၍ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညးဟုဆိုသညး၈

အာဇာနညးေန႕အခမး့အနာ့ စညး့မ္ဥး့တငး့က္ပးမႈမ္ာ့
ဇူလိုငး(ှ၆)အာဇာနညးေန႕အခမး့အနာ့မ္ာ့ကို
ေပ့ရမညးံအစာ့၇

်မနးမာႏိုငးငဵေနရာေဒသအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးအဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့

ကမကထလုပးသညးံ

လူထုအခမး့အနာ့မ္ာ့ကို အစို့ရက ပိတးပငးဟနး႕တာ့မႈလုပးခဲံသညး
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တရာ့ွငးက္ငး့ပချငးံ

အာဇာနညးေန႕ေအာကးေမံဖျယး

•

ှွ

ဇူလိုငး၈

ပဲခူ့်မိဳကတျငး

အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က၇

ဗိုလးခ္ဳပး

ေအာငးဆနး့ရုပးတုေရြ႕တျငး

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး ်မိဳ႕နယးအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့အာ့ စုရုဵ့ချငးံမ်ပဳရနး ပိတးပငးတာ့်မစးခဲံသညး၈
• ှှ ဇူလိုငး၈

မျနး်ပညးနယး ေရ့်မိဳ႕နယး အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က၇ ်မိဳ႕နယးအာဇာနညးဗိမာနးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ

အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး ်မိဳ႕နယးအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့အာ့ အာဇာနညးေန႕ေအာကးေမံဖျယး လူထုအခမး့အနာ့်ပဳလုပးချငးံ ပိတးပငးတာ့်မစးခဲံသညး၈
• ှ၅ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ လာ့ရိႈ့်မိဳ႕ အစိုရအာဏာပိုငးမ္ာ့က ်မိဳ႕နယးအာဇာနညးဗိမာနးတျငး အာဇာနညးေန႕

ေအာကးေမံဖျယး

လူထုအခမး့အနာ့်ပဳလုပးရနး

ေလြ္ာကးထာ့သညးကို

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ

ပိတးပငးတာ့်မစးခဲံသညး၈

အလာ့တူ

အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး

်မိဳ႕နယးအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့က

တငး်ပေတာငးတိုမႈကို

ေန်ပညးေတားတျကးလညး့

ပယးခ္ခဵခဲံရသညးဟု သတငး့ရရြိသညး၈
• ဇူလိုငး (ှ၆)ရကးေန႕တျငး ရနးကုနး်မိဳ႕ အာဇာနညးဗိမာနးတျငးက္ငး့ပေသာ အာဇာနညးေန႕ အခမး့အနာ့သို႕ ဒုတိယ
သမၼတ

စိုငး့ေမာကးခနး့ႏြငးံအတူ

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးလညး့

အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး

ရုဵ့ခ္ဳပးတျငး

တကးေရာကးခဲံသညး၈

က္ငး့ပသညးံ

။ေန႕

အာဇာနညးေန႕

ေႏြာငး့ပိုငး့တျငး

အခမး့အနာ့သို႕လညး့

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးလညး့ တကးေရာကးခဲံသညး၈

ဒု-ွနးႄကီ့ေနရာမ္ာ့ အေ်ပာငး့အလဲလုပး်ခငး့
ေခါငး့မာဂိုဏး့ၾသဇာလႊမး့မို့မႈကို

ေလြ္ာံခ္ရနး

သတငးမ္ာ့ထျကးေပ၍ေနေသားလညး့၇

အစို့ရွနးၾကီ့အဖျဲ႕အေ်ပာငးအလဲလုပးမညးဟ

ွနးၾကီ့အဖျဲ႕အေ်ပာငး့အလဲမ်ဖစးခဲံေပ၈

ဇူလိုငးလ

(၆)ရကးေန႕တျငးမူ

သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ဒုတိယွနးၾကီ့(၃)ေယာကးကို အေ်ပာငး့အေရႊ႕ လုပးခဲံသညး၈ ေအာကးပါ ဇယာအတိုငး့်ဖစးသညး၈
အမညး

ွနးၾကီ့ဌာန မြ

ွနးၾကီ့ဌာန သို႕

ဦ့သနး႕ရြငး့

မီ့ရထာ့ွနးၾကီ့ဌာန

သမၼတရုဵ့

ဦ့ခ္နးေမာငး

သမၼတရုဵ့

မီ့ရထာ့ွနးၾကီ့ဌာန

ဦ့ွငး့ရြိနး

ပို႕ေဆာငးေရ့ွနးၾကီ့ဌာန

ဘ႑ာအချနးွနးၾကီ့ဌာန

ဦ့ဟနးရြိနး

သမၼတရုဵ့

ပို႕ေဆာငးေရ့ွနးၾကီ့ဌာန

ဦ့ွငး့သနး့

ဘ႑ာအချနးွနးၾကီ့ဌာန

ဆကးသျယးေရ့ စာတိုကးၾက့နနး့

ဦ့မ္ိဳ့်မငးံ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ဌာန

ပညာေရ့ွနးၾကီ့ဌာန

လူ႕အချငးံအေရ့
အစို့ရက ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အာ့ ်ဖိဳချ်ဲ ခငး့
ဇူလိုငးလဆနး့ပိုငး့တျငး

စစးအစို့ရက

ရနးကုနးတက၎သိုလး

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့

ရကးရကးစကးစကး

ပစးခတးသတး်ဖတးခဲံသညးံ ႏြစး(၂ွ) ်ပညးံ အထိမး့အမြတးအခမး့အနာ့ က္ငး့ပ်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးရနး ေႏြာငးံယြကးမႈေပ့်ခငး့
ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျသူအခ္ိဳ႕ကို ထိနး့သိမး့်ခငး့မ္ာ့လုပးခဲံသညး၈
• ၂ ဇူလိုငး၈

မႏၲေလ့တိုငး့ ရဲအဖျဲ႕က ်မနးမာႏိုငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျခ
ဲ ္ဳပး (ABFSU) အာ့ (၄)ဇူလိုငး

အထိမး့အမြတး အခမး့အနာ့ က္ငး့ပ်ခငး့ မ်ပဳရနး သတိေပ့ခဲံသညး၈
• ၃ ဇူလိုငး၈

အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က ရနးကုနး မႏၲေလ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတွြမး့ေနရာအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာ

ေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျခ
ဲ ္ဳပး

(ABFSU)

ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဵရသူမ္ာ့

တျငး

်ပနးလျတးခဲံသူမ္ာ့ပါွငးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵလုဵ့

ရြာေဖျရနးဟုဆိုကာ၇

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့

ဇႏၷွါရီလအတျငး့က
ဆိုငးရာ

အစို့ရအာဏာပိုငးတို႕သညး

ဿ
သမၼတ၌

ဒါဇငးေက္ားကို

လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအမိနး႕်ဖငးံ

ေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျခ
ဲ ္ဳပး

၅၅-မ္ဳိ့ဆကး

ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈
(ABFSU)

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕

ထို

ေထာငးမြ

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့ကို

ရနးကုနးရုဵ့ခ္ဳပး

ကို

စီ့နငး့ရြာေဖျခဲသညး၈.ထို႕်ပငး အထိမး့အမြတး အခမး့အနာ့ က္ငး့ပရနး စီစဥးေနသညးံ မႏၲေလ့ရြိ ဘုနးေတားၾကီ့ေက္ာငး့
တေက္ာငး့ကိုလညး့ ရဲႏြငးံ စစးသာ့မ္ာ့ အေစာငးံခ္ထာ့ခဲံသညး၈
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ဇူလိုငး(၄)ရကးေန႕တျငး
်ခိမး့ေ်ခာကး
မႏၲေလ့တျငး

အစို့ရသညး

ေႏြာငးံယြကးမႈမ္ာ့ကို
ှ၆၃ဿ

ခုႏြစး

ယမနးေန႕က

ထိနး့သိမး့ထာ့သူအာ့လုဵ့ကို

ဖညးဆနးသညးံအေန်ဖငးံ

ေက္ာငး့သာ့အေရ့ေတားပုဵ

်ပနးလႊတးေပ့ခဲံသညး၈

ေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျခ
ဲ ္ဳပး
်ဖိဳချခ
ဲ ဵရမႈ

ႏြစးပတးလညး

အစို့ရ၌

(ABFSU)

အဖျ႕ဲ သညး

အထိမး့အမြတးအခမး့အနာ့

က္ငး့ပခဲံသညး၈ ထို႕်ပငး ၅၅-မ္ိဳ့ဆကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕ ရနးကုနးရုဵ့ခ္ဳပးတျငးလညး့ အထိမး့အမြတးအခမး့အနာ့
က္ငး့ပခဲံရာ ပရိသတး (၀ွွ)ခနး႕ တကးေရာကး သညး၈

ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့
ဿ၂ ေယာကးလျတးေ်မာကးသညး၊အနညး့ဆုဵ့ ၁၁၁ ေယာကး ေထာငးထဲတျငးက္နးေနေသ့သညး၈
ဇူလိုငးလတျငး ေထာငးတျငး့၉ က္နးရြိေနေသ့ေသာ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့အာ့လုဵ့လႊတးေပ့ရနး ထပးဆငးံေတာငး့ဆိုေနၾက
ေသားလညး့ အစို့ရသညး ေႏြ့ေကျ့စျာပငး အက္ဥး့သာ့လႊတးေရ့ကိစၥေဆာငးရျကးေနသညး၈
• ၀ ဇူလိုငး၈

သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးသညး ်မနးမာ်ပညးတွြမး့ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့တျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ အက္ဥး့သာ့

(၅ွ)ကိုလျတး်ငိမး့ချငးံ်ပဳကာလႊတးေပ့ခဲံသညး၈။တို႕အနကးႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့(ဿ၂)ဦ့ပါွငးသညး၈
အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး

လူငယးအဖျဲွငး

သနး႕ေဇား၇

ေဒါကးတာေက္ားေက္ား၇ ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ

အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး

ှ၆၆ွ

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး

ေအ့ေအာငး၇ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ

(၀)ဦ့၇

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ႏိုငးငဵေရ့လႈပးရြာ့သူ (ဿ)ဦ့၇ ႏြငးံ သတငး့ေထာကး ်ဖိဳ့်ဖိဳ့ေအာငး တို႕ပါွငးသညး၈
• ၀ ဇူလိုငး၈ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အာ့လုဵ့လႊတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
• ၂ ဇူလိုငး၈

ကုလသမဂၐ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ လူ႕အချငးံအေရ့အထူ့ေလံလာေစာငးံၾကညးသူ မစၥတာ ေတာမတး အိုေဂ္

ကငးတာနာ့ ကလညး့ ခ္ကးခ္ငး့ႏြငး ချ္ငး့ခ္ကးမရြိ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့အာ့လုဵ့လႊတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈
ဇူလိုငး(၀)ရကးေန႕တျငး အက္ဥး့သာ့အခ္ိဳ႕ လႊတးေပ့ခဲံေသားလညး့၇ အနညး့ဆုဵ့ ႏိုးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ (၁၁၁) ေယာကး
ေထာငးထဲတျငးက္နးေနေသ့သညး၈

သ

ငး့စာလျတးလပးချငးံ ထိနး့ခ္ဳပးကနး႕သတးမႈ ဆကးလကးရြိေနေသ့သညး၈

အစို့ရက ဇျနးလကုနးတျငး စာေပစိစစးေရ့လုပး်ခငး့ကိစၥ ဖ္ကးသိမး့မညးဟု ေပ့ထာ့သညးံ ကတိကို ေဖါကးဖ္ကးလြ္ကး၇
သတငး့စာလျတးလပးချငးံကို ပိုမိုဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးလာသညး၈
• ှ၀ ဇူလိုငး၈

ရနးကုနးတိုငး့ဂ္ာနယးႏြငးံ ဗီ့နပးဂ္ာနယးတို႕တျငး ယခငး နအဖ ဒု-ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ၾကီ့ ေမာငးေအ့၌ က္နး့မာေရ့

သတငး့ေဖ၍်ပမႈအတျကး

။ဂ္ာနယး

(ဿ)ေစာငးအာ့

စာေပစိစစးေရ့ရုဵ့က

ေနာကးတၾကိမးဆိုလြ္ငး

ပိတးပစးမညးဟု

်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံ သညး၈
• ၀ှ ဇူလိုငး၈

အငးဗိျဳငး့ဂ္ာနယးႏြငးံ ဗိျဳကးစး ဂ္ာနယး ဿ ေစာငးအာ့ စာေပစိစစးေရ့ရုဵ့က ယာယီထုတးေွချငးံ ရပးဆိုငး့လိုကး

သညး၈ အငးဗိျဳငး့ဂ္ာနယးတျငး ်ပညးခိုငး်ဖိဳ့ပါတီ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေအာငးသိနး့လငး့ တရုတးသတငး့စာတေစာငးႏြငးံ
အငးတာဗ္ဴ့ထာ့သညးမြ ေကာကးႏႈတးခ္ကးေဖ၍်ပခဲံသ်ဖငးံ ်ဖစးသညး၈ ဗိျဳကးစးဂ္ာနယးတျငး အစို့ရွနးၾကီ့အဖျဲ႕အေ်ပာငး့အလဲ
်ဖစးႏိငးေ်ခသတငး့ႏြငးံ သေရားခ္ကးပါ ကာတျနး့တပုဵ ေဖ၍်ပခဲံေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံ အေ်ခအေန တို့တကးမႈ မရြိေသ့
ဇူလိုငး(၀ွ)ရကးေန႕တျငး
ဘာသာေရ့

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု၇

လျတးလပးမႈအေ်ခအေန

စပးလ္ဥး့ေဖ၍်ပရာတျငး၇

အစို့ရသညး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ဌာနက

အစီရငးခဵစာ

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ဿွှှ

ထို

ခုႏစးအတျကး

အစီရငးခဵစာ၉

ႏိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈလုပးေနသညး

ႏုိငးငဵတကာ
်မနးမာ်ပညးႏြငးံ

ဆိုေသား်ငာ့လညး့၇

ယငး့သို႕ေဆာငးရျကးမႈေၾကာငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဘာသာေရ့ လျတးလပးချငးံ တစုဵတရာ တို့တကးလာသညးဟု အဓိပၸာယး
မသကးေရာကးေပဟု ေဖ၍်ပထာ့သညး၈ ယငး့ အစီရငးခဵစာတျငး-----• ဘာသာေရ့ဆိုငးရာေဆာငးရျကးႏိုငးချငးံမ္ာ့ႏြငး ဘာသာေရ့အသငး့အပငး့ဖျဲ႕စညး့ချငးံ စသညးတို႕သညး လျတလ
း ပးစျာ
ေ်ပာဆိုချငးံ၇လျတးလပးစျာစုေွ့ချငးံႏြငးံ

လျတးလပးစျာဖျဲ႕စညး့ချငးံစညး့မ္ဥး့ဥပေဒကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ေအာကးတျငး

က္ေရာကးေနသညး၈
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• ဗုဒၶဘာသာ်မနးမာရဟနး့ေတားမ္ာ့သညး အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့တျငး ႏြစးရြညးေထာငးဒဏးမ္ာ့က္ခဵေနရဆဲ်ဖစးသညး၈
• အစို့ရသညး မူစလငးဘာသာေရ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ဆကးလကး အနီ့ကပးေစာငးံၾကညးံေနဆဲ ရြိသညး၈
• ေတာငးအာရြႏျယးလူမ္ိဳ့မ္ာ့၇အထူ့သ်ဖငးံ မူစလငးအမ္ာ့စုအေပ၍အ်မငးက္ဥး့ ႏြိမးံခ္ဆကးဆဵမႈမ္ာ့က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕
ရြိေနဆဲ ်ဖစးသညး၈
•

အစို့ရသညး

ရိုဟငးဂ္ာမ္ာကို

ႏိုငးငဵသာ့အ်ဖစး

အသိအမြတး်ပဳရနး

်ငငး့ဆိုေနဆဲ်ဖစးသညး၈

ရိုဟငးဂ္ာတို႕အာ့

ေရႊ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာချငးံ၇ ထိနး့်မာ့လကးထပးချငးံကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့ ်ပဌာနး့ထာ့ဆဲရြိသညး၈

အိုေဂ္ ကငးတာနာ့ ်မနးမာ်ပညးေရာကးရြိ
ဇူလိုငးလ(ဿ၆)ရကးေန႕တျငး

ကုလသမဂၐ

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

လူ႕အချငးံအေရ့အထူ့ေလံလာေစာငးံၾကညးသူ

မစၥတာ

ေတာမတး အိုေဂ္ ကငးတာနာ့ ၃-ရကးအလညးပတးခရီ့ စတငးသညး၈ ဇူလိုငးလ(၀ွ)ရကးေန႕တျငး မစၥတာ ကငးတာနာ
သညး

အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငး၉

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ႏြငးံ

ေတျ႕ဆုဵသညး၈

ဇူလိုငးလ(၀ှ)ရကးေန႕တျငး

မစၥတာ ကငးတာနာသညး ရခိုငး်ပညးနယး ေမာငးေတာ်မိဳ႕နယးသို႕ သျာ့ေရာကး ေလံလာသညး၈

အို့အိမးမြ ဖယးရြာ့ခဵရသူမ္ာ့
်ပညးတျငး့အိမးယာေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့အေ်ခအေနဆို့ရျာ့ေနဆဲ
ဇူလိုငးလတျငး တရုတး်မနးမာနယးနိမိတးေဒသ ်မနးမာဘကး်ခမး့ႏြငးံ တရုတးဘကး်ခမး့ ႏြစးဘကးစလုဵ့ရြိ၇ ်ပညးတျငး့အိမးယာ
ေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့သညး ေရြ႕ေရ့အလာ့အလာ မေရရာ မေသခ္ာသညးံ အေ်ခအေနႏြငးံ ရငးဆိုငးေန
ၾကသညး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ခ္ီေဗျ်မိဳ႕နယး၇ ပနးွါေဒသရြိ ယာယီစခနး့တျငးေနထိုငးေနၾကရေသာ၇ ဒုက၏သညး (ှွွွ)ခနး႕
သညး စာ့ေရ ရိက၏ာ်ပတးလပးေန်ပီ့၇ ေနရာထိုငးခငး့မလုဵေလာကးမႈႏြငးံလညး့ ႄကဳဵေတျ ႕ေနရသညး၈ ဒုက၏သညး ဦ့ေရႏြငးံ
အဆ မတနး်ပညးံက္ပးေနေသာ ထိုစခနး့ ဒုက၏သညးစခနး့တျငး ကုလသမဂၐဧဂ္ငးစီမ္ာ့ထဵမြ ယခုထိ အကူအညီ တစုဵတရာ
မရရြိ

ေသ့ဟု

သိရသညး၈

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ေဒသတိုကးပမ
ျဲ ္ာ့မြ

လျတေ်မာကးရာသို ႕ထျကးေ်ပ့လာၾကေသာ

ဒုက၏သညးမ္ာ့ကို တရုတးအာဏာပိုငးမ္ာ့က လကးမခဵဘဲ၇ ႏြငးထုတးေနသညးဟုဆိုသညး၈
• ၃ ဇူလိုငး၈

ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့၇ မူဆယး်မိဳ႕နယး၇ ပနးဆိုငး့ေဒသမြ ဒုက၏သညး (ှ၂ွွ) ခနး႕သညး ်မနးမာစစးတပး က

။တို႕ေနထိုငးရာ

အို့အိမးမ္ာ့မြ

ထျကးချာသျာ့ၾကရနး

အမိနး႕ေပ့လာသ်ဖငးံ၇

နယးစပး်ဖတးေက္ား

ထျကးေ်ပ့ခဲံၾကရ

သညး၈သို႕ေသား ။တို႕ကို တရုတးအာဏာပိုငးတို႕ကလကးမခဵဘဲ၇ ်ပနးလညးႏြငးထုတးခဲံသညး၈
• ဿွ-ဿှ ဇူလိုငး၈ တရုတးႏိုငးငၤနယးေ်မအတျငး့ရြိ စခနး့(၃)ခု တျငး မြီခိုေနထိုငးေနေသာ ဒုက၏သညး (၁ွွွ)ေက္ားတို႕ အာ့
တလအတျငး့

်မနးမာႏိုငးငဵဘကးသို႕ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေပ့ရနး

ယူနနး်ပညးနယး၇ေရႊလီရြ

ိတရုတးအာဏာပိုငးတို႕က

ကခ္ငး

လျတးလပးေရ့အဖျဲ႕(KIO) အာ့ ေ်ပၾကာ့ခဲံသညး၈

ႏိုငးငဵတကာ ဆကးဆဵေရ့
အေမရိကနးသမၼတ အိုဘာ့မာ့က အေမရိကနးကုမၸဏိမ္ာ့အာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငးရး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵချငးံႏြငးံ ေငျေၾက့ွနးေဆာငးမႈ
လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးချငးံ်ပဳေၾကာငး့ ေၾကညာခ္ကးတေစာငး ထ ဇူလိုငးလ(ှှ)ရကးေန႕တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ေဒ၍ေအာငး
ဆနး့စုၾကညး၌ က္ငးံွတးႏြငးံညီညျတးေသာ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ်ပဳေရ့ဆိုသညးံ အဆို်ပဳခ္ကးကို မ္ကးကျယး်ပဳလြ္ကး၇ အေမရိကနး
သမၼတ အိမး်ဖဴေတားက သယဵဇာတထုတးယူေရ့လုပးငနး့အပါအွငး မညးသညးံလုပးငနး့က႑တျငးမဆို လုပးချငးံ်ပဳသညးံ
အေထျေထျချငးံ်ပဳခ္ကးတရပးကို ထုတးေပ့ခဲံသညး၈ သို႕ေသား ်မနးမာႏိုငးငဵ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈနယးပယးွနး့က္ငးတျငး ်မငးသာ
ထငးသာမရြိမႈ၇ စစးတပးကစီ့ျာ့ေရ့တျငး ပါွငးပတးသကးေနမႈမ္ာ့အတျကး အထူ့စို့ရိမးမိေၾကာငး့ အိုဘာ့မာ့က ေ်ပာၾကာ့
သညး၈

ထို႕ေၾကာငးံ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့

အေမရိကနးကုမၸဏိမ္ာ့အေန်ဖငးံ
ႏြငးံ

ပတသကး၊

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့
အေသ့စိတးအစီရငခဵ

လုပးကိုငးသညးံ
တငး်ပမႈမ္ာ့

လုပးရနးလိုအပးလိမးံမညးဟုေ်ပာသညး၈ ေဒ၍လာ (၂ွွ ွွွ) အထကး အလုဵ့အရငး့်ဖငးံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ အသစး်ပဳလုပးေသာ
ကုမၸဏီမ္ာ့သညး လူ႕အချငးံအေရ့၇ ေ်မယာရရြိပုဵ၇ သဘာွပတးွနး့က္ငး ကိစၥရပးမ္ာ့၇ အစို့ရႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကးသညးံ
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အဖျ႕ဲ မ္ာ့အာ့

ေပ့ကမးရမႈ

တငးသျငး့ၾကရနး

အစရြိေသာ

သကးဆိုငးရာအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို

လိုအပးမညး်ဖစးသညးဟု

ဆိုသညး၈

စစးတပးပိုငး

ေဖ၍်ပ

သညးံ

ကုမၸဏိမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး

အစီရငးခဵစာတေစာငး
၊

အေမရိကနး၌

စီ့ပျာ့ေရ့ဒဏးခတးမႈမြာ အေ်ပာငးအလဲမရြိ မုလကအတိုငး့ပငး ဆကးလကးတညးရြိမညး၈

သမၼတ ဦ့သိနး့စိနး၌ ထိုငး့ႏိုငးငဵႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဆကးဆဵေရ့ ခရီ့
ဇူလိုငးလ(ဿဿ)ရကးေန႕တျငး သမၼတ ဦ့သိနး့စိနး ထိုငး့ႏိုငးငဵသို႕(၀)ရကးတာ အလညးအပတးခရီ့ေရာကးရြိလာသညး၈ ထိုငး့်မနးမာ ႏြစးႏိုငးငဵ အၾကာ့စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့တို့်မြငးံရနး ်ဖစးသညး၈ ဇူလိုငးလ(ဿ၀)ရကးေန႕တျငး သမၼတ ဦ့
သိနး့စိနးသညး ထိုငး့ႏိုငးငဵွနးႄကီ့ခ္ဳပး ယငး့လတးရြီနွပးထရာႏြငးံ ဘနးေကာကး်မိဳ႕တျငးေတျ႕ဆုဵသညး၈ ေခါငး့ေဆာငး(ဿ)ဦ့
သညး နာ့လညးမႈစာချ္နးလႊာ (၀)ေစာငး လကးမြတးေရ့ထို့သညး၈ ။ နာ့လညးမႈစာချ္နးလႊာ (၀)ေစာငးတျငး ထိုငး့-်မနးမာ
ႏြစးႏိုငးငဵပူ့တျဲအေကာငးအထညးေဖ၍ေနသညးံ ထာ့ွယးေရနကးဆိပးကမး့ႏြငးံ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုဵ တညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့
ကိစၥကို အသစးတဖနး လကးမြတးေရ့ထို့်ခငး့ အပါအွငး်ဖစးသညး၈ ဇူလိုငးလ(ဿ၀)ရကးေန႕မြာပငး သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးသညး
ထိုငး့ႏိုငးငဵမြ စီ့ပျာ့ေရ့ကုမၸဏီႄကီ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ PTTEP, Siam Cement, and Charoen Pokphand တို႕မြ အလုပး
အမႈေဆာငး လူႄကီ့မ္ာ့ႏြငးံ သီ့်ခာ့အလျတးသေဘာေတျ႕ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈလုပးခဲံသညး၈

အာဆီယအ
ဵ ဖျ႕ဲ ၌ ေစာငးံၾကညးံခဵရမႈမြ ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးေ်မာကး
်မနးမာႏိုငးငဵ

ရခိုငးေဒသအေ်ခအေနေၾကာငးံ

ႏိုငးငဵတကာ၌

စို့ရိမးေၾကာငးံက္မႈ

ၾကီ့မာ့က္ယး်ပနး႕ခဲံေသားလညး့၇

ကေမၺာဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵ ဖႏျမး့ပငး်မိဳ႕၉က္ငး့ပေသာ အာဆီယဵ ွနးၾကီ့မ္ာ့အစညး့အေွ့ႏြငးံ (ှ၆)ၾကိမးေ်မာကး အာဆီယဵ
ေဒသဆိုငးရာ

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပတ
ျဲ ို႕တျငး

ရခိုငး်ပႆနာသညး

အစညး့အေွ့အစီအစဥး၉

ထညးံသျငး့ခဲံ်ခငး့မရြိေခ္၈

ဇူလိုငးလ(ှ၀)ရကးေန႕ကေမၺာဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵ ဆီယနးရိ၉ က္ငး့ပေသာ အာဆီယဵ-အေမရိကနး စီပျာ့ေရ့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ တျငး
ကေမၺာဒီ့ယာ့ွနးၾကီ့ခ္ဳပး ဟျနးဆနးက ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အာဆီယဵအတျကး ေခါငး့ကိုကးစရာ်ပႆနာ မဟုတး ေတာံဟု
ဆိုခဲံသညး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ရာ
်မနးမာံအလာ့အလာမေကာငး့လြေသ့ဟု “အာရြစီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့မႈဘဏး” သုဵ့သပး
အာရြစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈဘဏး(ADB) ထိပးတနး့အရာရြိ စတီဖငး ဂေရာံဖး သညး ဇျနးလ ဿ၃ မြ ဿ၆ အထိ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႕
သျာ့ေရာကးခဲံသညး၈ သူသညး သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးအပါအွငး အိစ့ရွနးၾကီ့ အမ့္အ်ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ ခရီ့စဥး အ်ပီ့
စတီဖငး ဂေရာံဖး က သုဵ့သပးသညးမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးမႈညႊနးကိနး့ တႏြစးအတျငး့ ၂-၃ %
တို့တကးသညး ဆိုေသားလညး့၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵ၌ လကးရြိစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးမႈကို မြီရနး ႏြစးေပါငး့(၀ွ) အခ္ိနးယူရ မညးဟု
ဆိုသညး၈

ဇူလိုငးလ

(ှ)ရကးေန႕

အာရြစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့မႈဘဏး(ADB)၌

်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍

“ကနဦ့

အပိုငး့

အကဲ်ဖတးခ္ကး” ်ပဳရာတျငး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵလကးငငး့ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဵ်ဖိဳ့မႈ အေ်ခအေနမြာ အာ့ရေက္နပးစရာ မေကာငး့ေသ့ ဟု
အကဲ်ဖတးခဲံသညး၈
• ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ လူဦ့ေရ ဿ၂% သညး ဆငး့ရဲမျေ
ဲ တစျာ ေနထိုငးရဆဲ်ဖစးသညး၈
• ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ လူဦ့ေရ ၄၂% သညး လြ္ပးစစးမီ့ မရရြိေသ့ေခ္၈
•ေက့္လကးေဒသတျငး ကေလ့သူငယး ၄၂% သညး မူလတနး့ပညာ တပိုငး့တစႏြငးံ ေက္ာငး့ထျကးရသညး၈
•်မနးမာႏိုငးငဵ လမး့ေဖါကးလုပးႏိုငးမႈႏႈနး့ လူ(ှွွွ)တျငး (ဿ)ကီလိုမီတာသာရြိသညး၈ အေရြ႕ေတာငးအာရြ ေဒသတျငး
လူ(ှွွွ)လြ္ငး (ှှ)ကီလိုမီတာရြိ်ခငး့ႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးၾကညးံႏိုငးသညး၈
•်မနးမာႏိုငးငဵတျငး လူ(ှွွွ)တျငး (ှ၅)ဦ့သာ ေမားေတားယာဥးသုဵ့ႏိုငးသညး၈ ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး လူ(ှွွွ)လြ္ငး (၀၄ွ) ဦ့
ေမားေတားယာဥးသုဵ့ႏိုငး်ခငး့ႏြငးံ ႏိႈငး့ယြဥးၾကညးံႏိုငးသညး၈
•

ေရေ်မာငး့၇

ေရဆို့စျနး႕ထုတးစနစးႏြငးံ

မိလႅာစနစးမ္ာ့ပုဵမြနအေ်ခအေနမရြိသ်ဖငးံ

အေ်ခအေနမြာ လကးခဵႏိုငးေလာကးသညးံ အဆငးံထကး နိမးံက္ေနသညး၈
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်မိဳ႕်ပအေဆာကးအအုဵ

ဖျ႕ဲ စညး့မႈ

်ဗိတိနး

အေမရိကနး

စီ့ပျာ့ေရ့ကိုယးစာ့လြယးအဖျ႕ဲ မ္ာ့

်မနးမာႏိုငးငဵတျငးစီ့ပျာ့ေရ့

ရငး ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

အချငးံအလမး့ ရြာေဖျ
ဥေရာပသမဂၐႏြငးံ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတို႕က စီ့ပျာ့ေရ့ဒဏးခတးပိတးဆို႕မႈ ေလြ္ာံခ္ေပ့်ပီ့သညးံ ေနာကးပိုငး့တျငး၇
ႏိုငးငဵ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့ကုမၸဏီမ္ာ့

်မနးမာ်ပညး၉

စီ့ပျာ့ေရ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

အချငးံအလမး့ရြာေဖျရနး

အေ်ပ့အလႊာ့သျာ့ၾက

သညး၈
• ၆ ဇူလိုငး၈

်ဗိတိသြ္ကုနးသျယးေရ့ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕တဖျဲ႕ ်မနးမာ်ပညး၉ စီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့ ်မြဳပးႏြဵမႈ

အချငးံအလမး့ရြာေဖျရနး သျာ့သညး၈ ထိုအဖျ႕ဲ တျငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ေရနနး ေကားပိုေရ့ရြငး့ၾကီ့မ္ာ့ ်ဖစးၾက ေသာ BP ႏြငးံ
SHELL ကုမၸဏီမ္ာ့လညး့ပါွငးသညး၈
• ှ၀ ဇူလိုငး၈

ကေမၺာဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵ ဆီယနးရိ၉ က္ငး့ပေသာ အာဆီယဵ-အေမရိကနး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ တျငး

အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ ဟီလာရီ ကလငးတနးက သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးအာ့ အေမရိကနး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့(၀၅)
ခုကို ကိုယးစာ့်ပဳေသာ အလုပးအမႈေဆာငး(၄ွ)ပါွငးသညးံ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕ႏြငးံ မိတးဆကးေပ့ခဲံသညး၈
• ှ၁ ဇူလိုငး၈
လကးေထာကး

အေမရိကနး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ လကးေထာကးွနးၾကီ့ ေရာဘတး ေဟာနးမကးႏြငးံ
ႏိုငးငဵတကာ

ကုနးသျယးေရ့ွနးၾကီ့

ဖရနးဆစၥကို

ဆနးေခ့္ဇး

တို႕ေခါငး့ေဆာငးေသာ

“အေမရိကနး

စီ့ပျာ့ေရ့ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕” သညး ်မနးမာႏိုငးငဵသို႕ ဿ ရကးၾကာ ေလံလာေရ့ခရီ့ ေရာကးရြိသညး၈ ခရီ့စဥး အေတာ
အတျငး့ အေမရိကနး General Electrin ကုမၸဏီ က ်မနးမာႏိုငးငဵရြိေဆ့ရုဵ(ဿ)ရုဵသို႕ ဓါတးမြနးစကး ပစၥညး့မ္ာ့ တငးသျငး့ ရနး
သေဘာတူညီခ္ကးရရြိသညး၈

ထို႕ေၾကာငးံ

General

Electrin

ကုမၸဏီသညး

အေမရိကနးက

စီ့ပျာ့ေရ့ဒဏးခတးမႈ

ေလြ္ာံခ္ေပ့်ပီ့ေနာကး ပထမဦ့ဆုဵ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့စတငးလုပးကိုငးသညးံ ကုမၸဏီ်ဖစးလာသညး၈

ဇူလိုငးလအတျငး အ်ခာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ အ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ

ရနးကုနး်မိဳ႕တျငး ်ပညးသူ႕လႊတးေတား ဥက၎ဌ ေရႊမနး့ႏြငးံ ၅၅-မ္ိဳ့ဆကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵရြိ ဖိႏြိပးေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကို ဖ္ကးသိမး့ေရ့ကိစၥကို ေဆျ့ေႏျ့သညး၈

ှ

အစို့ရလူ႕အချငးံအေရ့ေကားမရြငးအဖျဲ႕ွငး(၀)ဦ့

လူမ္ိဳ့ေရ့အၾကမး့ဖကးမႈ်ဖစးပျာ့ရာ

ရခိုငး်ပညးနယးသို႕

(၂)ရကးၾကာခရီ့သျာ့ခဲံသညး၈
ှ

ဇျနးလ(၀)ရကးေန႕က ရခိုငး်ပညးနယး ေတာငးကုတး်မိဳ႕၉ မူစလငးလုရာ့ဖူ့(ှွ)ဦ့ အသတးခဵရသညးံ ကိစၥႏြငးံ
ဆကးစပးပတးသကး၊ လူ(၀ွ)ဦ့ကို အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့ ဖမး့ဆီ့ထာ့ေၾကာငး့ ႏိုငးငဵပိုငး ်မနးမာံအလငး့
သတငး့စာတျငးေဖ၍်ပသညး၈

ှ

ရခိုငး်ပညးနယး မ်ငိမးမသကးမႈေၾကာငးံ သမၼတ ဦ့သိနး့စိနး၌ ဇူလိုငးလ(ှ၂ မြ ှ၄) ဘဂၤလာ့ဒကးရြးခရီ့စဥးအာ့
ေရႊ႕ဆိုငး့လိုကးေၾကာငး့၇ ဘဂၤလာ့ဒကးရြး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ မိုဟာမကး မီဂ္ရူ က ေ်ပာၾကာ့သညး၈

ဿ

၅၅-မ္ိဳ့ဆကးေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး

မငး့ကိုႏိုငးက

်မနးႏိုငးငဵတျငး

ဥပေဒေ်ပာငးလဲမႈမ္ာ့လုပးေသားလညး့

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အေနႏြငးံ မညးသညးံအက္ိဳ့မြ္ မခဵစာ့ရေသ့ဟု ေ်ပာသညး၈
၀

ဓႏုအမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီပါတီ

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး

မြတးပုဵတငး်ခငး့ကို

ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးက

အတညး်ဳပဳေပ့ခဲံသညး၈
၀

ဿွွ၅ ဖျ႕ဲ စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒကို ်ပငးဆငးရနး စစးတပးကခနး႕ထာ့သညးံ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး မ္ာ့ႏြငးံ
အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပးက လကးတေ
ျဲ ဆာငးရျကးမညး ဟု ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေ်ပာ သညး၈

၁

မကးစး်မနးမာကုမၸဏီပိုငးရြငး ေဇားေဇားက သူ႕ကုမၸဏီ ထာ့ွယးေရနကးဆိပးကမး့စီမဵကိနး့မြ ႏႈတးထျကးလိုကး်ပီ ဟု
ေ်ပာသညး၈

၂

်ငိမး့ခ္မး့စျာ စုေွ့်ခငး့ႏြငးံ ဆႏၵထုတးေဖ၍်ပသ်ခငး့ ဥပေဒဆိုငးရာ နညး့ဥပေဒထုတး်ပနးလိုကးေၾကာငး့ အစို့ရ
်ပညးထဲေရ့ွနးၾကီ့ဌာနက ေၾကညာသညး၈

၃

်မစးၾကီ့နာ့ဗုဵ့ကျဲမႈႏြငးံ

ပတးသကးသညးဟုစျပးစဖ
ျဲ မး့ဆီ့ခဵထာ့ရသညးံ

ကခ္ငးလူမ္ိဳ့

ဘရနးေရြာငးကို

်ပနးလႊတးေပ့ရနး ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့ (ှ၂ွွ)ေက္ား ်မစးၾကီ့နာ့တျငး ဆႏၵ်ပေတာငးဆိုသညး၈
၆

ရခိုငး်ပညးနယး ေက္ာကး်ဖဴ်မိဳ႕နယး အထကးတနး့ေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့သာ့(ှွွ)ေက္ားက ေရႊဂကးစးစီမဵကိနး့
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ေၾကာငးံ ။တို႕ေက္ာငး့သျာ့ရာလမး့ ပ္ကးစီ့်ခငး့အတျကး ဆႏၵ်ပၾကသညး၈
၆

်မနးမာႏိုငးငဵ ပုဂၐလိကဘဏး(ှှ)ခုတျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျစာရငး့ဖျငးံချငးံ စတငးေပ့သညး၈

၆

ႏြစးေပါငး့(ဿွ)ေရြ႕ေနလိုကးချငးံပိတးပငးတာ့်ဖစးခဵထာ့ရသူ

ဥပေဒပညာရြငး

ေရာဘတးစနး့ေအာငးအာ့

တရာ့ရုဵ့ခ္ဳပးမြ ေရြ႕ေနလိုကးချငးံလိုငးစငး ်ပနးလညးထုတးေပ့သညး၈
၆

ယခငး နအဖအစို့ရမြ ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ၾကီ့ေမာငးေအ့ ေလ်ဖတးသျာ့သ်ဖငးံ စကၤာပူႏိုငးငဵတျငး ေဆ့ကုသရနး
ထျကးချာသျာ့သညး၈

ှွ

မျနး ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ႏိုငးငဵေရ့ပါတီအ်ဖစး မြတးပုဵတငး်ခငး့ကို ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ ကားမရြငးက အတညး်ဳပဳေပ့ခဲံ
သညး၈

ှွ

လူမ္ိဳ့ေရ့အၾကမး့ဖကးမႈ ်ပႆနာ ်ဖစးပျာ့မႈေၾကာငးံ မ်ငိမး့ေအ့ေသ့ေသာ ရခိုငး်ပညးနယး ရမး့်ဗဲသို႕ ၅၅မ္ိဳ့ဆကးေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ (၂)ရကးၾကာေလံလာရနးေရာကးရြိသညး၈

ှွ

်ဗိတိနးႏိုငးငဵ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ႏြငးံဓနသဟာယေရ့ရာဌနက ထုတး်ပနးေသာ “လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံဒီမိုကေရစီ ၇
ဿွှှ အစီရငးခဵစာ” တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၉ လကးငငး့တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့အတျငး့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေန ေသာ
လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့အတျကး အလျနးစို့ရိမးမိေၾကာငး့ ေဖ၍်ပထာ့သညး၈

ှွ

အာဆီယဵအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဆူရငး ပစးဆူွမးက ်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍ခ္မြတးထာ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့
ဒဏးခတးပိတးဆို႕မႈမ္ာ့ကို လဵ့ွရုပးသိမး့ရနး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ှှ

်မနးမာႏိုငးငဵဆငးိုရာ အေမရိကနးသဵအမတး ဒါ့ရကး မစးခ္ယးသညး ေန်ပညးေတားရြိ သမၼတဦ့သိနး့စိနးထဵ သူ၌
သဵအမတးခနး႕အပးလႊာကို ေပ့အပးခဲံသညး၈

ှှ

သမၼတဦ့သိနး့စိနးက

တပးမေတားသညး

အာဏာကိုွငးေရာကးစျကးဖကး်ခငး့မရြိေတာံေၾကာငး့၇

သို႕ေသား

တပးမေတားသညး အနာဂတး်မနးမာႏိုငးငဵအတျကး အေရ့ပါေသာ အခနး့တျငး တညးရြိေၾကငး့ ေ်ပာၾကာ့သညး၈
ှဿ

အေမရိကနးက

်မနးမာႏိုငးငဵအေပ၍ဒဏးခတးပိတးဆို႕မႈ

ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့

ေလြ္ာံခ္ေပ့ခဲံ်ခငးႏြငးံ

ေ်ပာရနးမရြိဟုဆိုသညး၈

ပိုမိုပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိေရ့အတျကး

ႏိုငးငဵတကာက

စပးလ္ဥး့၊

သို႕ေသား

်မနးမာံေရနဵ

ႏြငးံဓါတးေငျ႕ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

ေတာငး့ဆိုမႈ

အသစးမ္ာ့

ထပးမဵလုပးရနးလိုေၾကာငး့

ေ်ပာၾကာ့သညး၈
သ
၊
သ

။

ှဿ

သ

သ

သ
၊

သ
၊

ၻ

။

၊
သ

သ
သ

ှဿ

။

သ
၌

သ
သ

ှ၀

သ
သ

သ

သ

၄
သ

၃

သ
ဆီယနးရိ(ပး)တျငး

ေတျ႕ဆုဵသညး၈

လူ႕အချငးံအေရ့ကိစၥ၇

သ သ

။

သ

သ

။

သ

သ သ

သမၼတ

။

ဦ့သိနး့စိနးအာ့

ေ်မာကးကို့ရီ့ယာ့ႏြငးံ

ကေမၻာဒီ့ယာႏိုငးငဵ

စစးေရ့ပူ့ေပါငး့

ေဆာငး

ရျကးမႈကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ဆကးလကးလုပးေဆာငးစရာမ္ာ့ရြိေသ့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ လိုကးသညး၈
၆

သ
သ

၅၅

သ
ၥ

၇

၇

သ
သ

သ
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သ

။

သ

။

၇
သ

။

၇

ၸ
သ

၃

။

၅

သ

၊
သ

၇

သ

။

ၸ
၃

သ

၈

သ

။

၇၉

၊ သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးထဵ ေပ့ပို႕ခဲံသညး၈
၈

သမၼတ

ဦ့သိနး့စိနးသညး
သ

။

၈

သ

၏သ

ၥ
၈

သမၼတ

သ

ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ

ဒီမိုကေရစီ

ေတျ႕ဆုဵေဆျ့ႏျ့သညး၈

မိတးေဆျမ္ာ့(ှွ)ပါတီမြ

ဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး

။

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့

ေန်ပညးေတားတျငး

ေရျ့ေကာကးပျဲပုဵသ ႑ာနး်ပဳ်ပငးေ်ပာငးလဲေရ့ႏြငးံ

ရခိုငး်ပညးန ယး

အေရ့ကိစၥမ္ာ့ပါွငးသညး၈
၉

၆

၉

သ

သ
သ

ၻ

သ

။

သ

သ

သ

သ

ႄ

။

ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးေမာကးပိုငး့ရြိ အို့အိမးေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးရသညးံ
၏
သ

ၻ

၏သ

၏

သ

၃ သ

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငရ
း ာ အေမရိကနးသဵအမတး ဒါ့ရကး မစးခ္ယးက ေ်ပာသညး၈
သ
သ
သ

သမၼတ

။

၈

။

ၼ

။

ဦ့သိနး့စိနးက

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

ကုလသမဂၐ

အ်မဲတမး့ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး

သနး ႕ေက္ား

အာ့ခနး႕ထာ့ခဲံသညး၈
၃

-

၃
သ

႑

၈

၃

သ

၌

၃

သ

သ

သ

ၴ

သ
သ

၃

သ
၉

၃

႑

၌

ၻ

သ

သ

၅၈

သ

။
သ

သ

၄

သ

၃

သ

သ

ၸ

၃
သ

-

။

။

သ

၅

၄

သ

ၴ

သ
၄

။

ၐ

သ
သ

သ

သ
သ

သ

သ သ

။

သ

။

ၥ

သ
သ

။

သ
သ

သ

သ
။
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ၥ

၄

သ

သ

၊

သ

ႆ

၊
သ

သ

၅

။

သ
သသ

၌သ

သ
သ

။

၅

သ

KNPP

၌

သ

။
၅

သ

၊

သ

သ

၃

၆

သ သ
၅ ၉၆

၆

သ

၉

သ

။

၈

သ

သ

သ

သ

၆

သ

။

သ

Phadermchai Sasomsap

သ

သ
သ

သ
သ

၊

၊
သ

သ
သ

သ သ
၄

”

၆
သ

သ

။

၆
“

သ

၊

သ

သ

။

သ

သ

။

၇

၎
သ

၉

သ

၃

၉ (VISA, China Union Pay, and Japan Credit Bureau)
သ

သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးသညး

။

ၻ

သ

သ
၃

သ
သမၼတ

သ

သ
သ

၃

။

စိုငး့ေမာကးခမး့

က

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

၎
။
ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံရြိေၾကာငး့၇

မညးသညးံယုဵၾကညးကို့ကျယးမႈကိုမြ္ တာ့ဆီ့ပိတးပငး်ခငး့မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့သညး၈

သ
သ
၊
သ
။
။
“Burning Homes, Sinking Lives: A situation report on violence against stateless Rohingya in Myanmar and
their refoulement from Bangladesh”, Equal Rights Trust (ERT) http://bit.ly/N6jOes
။
၊
သ
။
“Arakan Report”, The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH)
http://bit.ly/MFgxUz
၊

၄။

သ

ၐ၊

သ
။
“Myanmar: Displacement in Rakhine State, Situation Report No. 4”, UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://bit.ly/LSdWGy
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သ
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သ

။
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။

သ
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သ
၊
။
။
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၊
။
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၊ Freedom House.
“Worst of the Worst 2012 - Burma”, Freedom House http://bit.ly/NbrfSL
၊
။ (ICG)
“Myanmar: The Politics of Economic Reform”, International Crisis Group (ICG) http://bit.ly/MNNZXk
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