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

အမြတးစဥး ၆၆

ဿွှ၂
ခုု မတးလ

 ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့်မိဳ႕မြ ဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်ဖိဳချဲမႈတျငး
ရဲမ္ာ့က ဆႏၵ်ပသူ ှွွ ခနး႔တို႔ကို ထိခုိကးဒါဏးရာမ္ာ့ရရြိေစခဲံကာ
အ်ခာ့ ှဿ၄ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံၾက်ပီ့ ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့ႏြငးံ
လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့မြ ပစးတငးရႈဵ႕ခ္မႈမ္ာ့ကို

်ဖစးေပ၍လာေစခဲံ

သညး၈

ပငးမသတငး့
ဿ လကးပဵတနး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်ဖိဳချဲမႈ
၀ ေသျ့စညး့မႈ်ပေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်ဖိဳချဲမႈ
၀ လႊျတးေတားၾကာ့နာမႈမ္ာ့

 ရနးကုနးတျငး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညးံ ပညာေရ့ဆုိငးရာတကးၾကျလႈပးရြာ့
သူမ္ာ့၇ အလုပးသမာ့မ္ာ့၇စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အာ့ ရဲမ္ာ့ႏြငးံ
ေၾက့စာ့ငြာ့ရမး့ထာ့သူမ္ာ့ (စျမး့အာ့ရြင)း မြ တိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈
်မနးမာႏုိငးငဵမြ ရဲမ္ာ့အာ့ လူစုလူေဝ့ထိနး့သိမး့ရြငး့လငး့နညး့
သငးတနး့မ္ာ့ေပ့ ခဲံသညးံအတျကး

EU မြာေဝဖနးပစးတငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

ရငးဆိုငးေနၾကရသညး၈

၁ အလုပးသမာ့ဆႏၵ်ပမႈအာ့်ဖိဳချဲမႈ
၁ စာနယးဇငး့သတငး့သမာ့မ္ာ့်ခိမး့ေ်ခာကးခဵရ
၂

ရဲမ္ာ့အာ့ေပ့ေသာသငးတနး့မ္ာ့အတျကး

EU အာ့်ပငး့ထနးစျာေဝဖနးခဵေနရ
်မနးမာႏိုငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့
၂ ကို့ကနး႔ထို့စစးမ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပး
၂ တပးမေတားတိုကးပျဲမ္ာ့၇ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပဲျ

 ကို့ကနး႔ကယ
ို းပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ ်မနးမာအမ္ဳိသာ့ဒီမိုကေရစီ
မဟာမိတးတပးမေတား

ဤသတငး့လႊာတျငး

(MNDAA)

အေပ၍ အစို့ရတပးမ္ာ့၌

ထို့စစးမ္ာ့သညး ်မငးံတကးလာခဲံကာ တရုတးႏိုငးငဵတျငး့သို႔အထိ
ထိခိုကးမႈမ္ာ့ရြိခသ
ဲံ ညးံအတျကး တရုတးလယးသမာ့ငါ့ဦ့ေသဆဵု့ခဲံ
ၾကရသညး၈

၃ ှဿ ၾကိမးေ်မာကးလႊတးေတားအစညး့အေဝ့
၄ အမ္ဳိ့သာ့ဘတးဂ္ကးအတညး်ပဳ
လူ႔အချငးံအေရ့
၄ ယျနးဟီလီအစီရငးခဵစာ
၅ UNHCR ဆဵု့်ဖတးခ္ကး

 ကခ္ငး်ပညးနယး၇ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တို႔မြ အစို့ရတပးမ္ာ့၌
ထို့စစးမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ပီ့ ကရငး်ပညးနယးႏြငးံရခုိငး်ပညးနယးမ္ာ့
တျငး တုိကးပျဲအသစးမ္ာ့်ဖစးေပ၍လာေနစဥးတျငး အစို့ရႏြငးံတိုငး့ရငး့
သာ့လကးနကးကိုငးအုပးစုမ္ာ့သညး ရနးကုနးမြ

၄

ၾကိမးေ်မာကး

တရာ့ဝငး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အတျငး့ တႏိုငးငဵလဵု့အပစး
အခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးအာ့ မူၾကမး့ေရ့ဆျဲ်ခငး့ကို
အ်ပီ့သတးခဲံၾကသညး၈

၅ ဖမး့ဆီ့မႈႏြငးံေထာငးဒါဏးခ္မြတးမႈမ္ာ့
၆ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့်ပနးလညးဖမး့ဆီ့ခဵရ
အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့
ှွ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ထျကးေ်ပ့
ှွ ေရႊ႕႔ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့ကျ္နး်ပဳခဵေနရ
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ
ှှ တရုတး်ပညးတျငးတ ပးမေတား၌ေလေၾကာငး့
တိုကးခုိကးမႈ

 ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအစညး့အေဝ့က ဘာသာေရ့၇ လကးထပးထိမး့
်မာ့ေရ့ႏြငးံမ္ဳိ့ပျာ့မႈဆုိငးရာအချငံးအေရ့မ္ာ့အာ့ ထိနး့ခ္ဳ

ပးထာ့

ေသာ ဘာသာကျဲမ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ႏြငးံလူဦ့ေရ
ထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့မ္ာ့ကို အတညး်ပဳေပ့လိုကးသညး၈
 UN လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီက ်မနးမာႏုိငးငဵမြလူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခ
အေနမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ

မ္ာ့

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတခုကို အာ့လဵု့သ

စီ့ပျာ့ေရ့
ှှ ကမၻာံဘဏးႏြငးံ ADB ၌အစီရငးခဵစာမ္ာ့
ှှ ေရနဵလုပးကျကးရြာေဖျေရ့
ှဿ ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ၀ အစီရငးခဵစာမ္ာ့
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ေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ အတညး်ပဳ်ပဌာနး့ေပ့ခဲံကာ UN အထူ့ကုိယး
စာ့လြယ၌
း သကးတမး့ကိုလညး့

ေနာကးထပးတႏြစးတို့်မြငးံေပ့ခဲံ

သညး၈
 အစျနး့ေရာကးဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့ဝီရသူက “အရိုငး့အစိုငး့
မိးနး့မအာ့သငးခနး့စာေပ့ရနးနညး့လမး့ရြာရမညး” ဟု လူမ္ာ့အာ့
လႈဵ႕ေဆားလိုကးကာ ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာ UN လူ႔အချငးံ အေရ့အထူ့ကိုယးစာ့လြယးယျနးဟီလီ့အာ့ ်ခိမး့ေ်ခာကးလိုကး
သညး၈
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 ရိုဟငးဂ္ာ IDP မ္ာ့ကို ဘဂၤါလီမ္ာ့အ်ဖစး မြတးပဵုတငးရနးၾကိဳ့စာ့ခဲံသညးံ အစုိ့ရ လဝက အရာရြိမ္ာ့ကိုဿွှ၀ ခု ဧ်ပီလ
က ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံမႈအတျကး ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သာ့ေလ့ဦ့အာ့ ရခုိငး်ပညးနယးတရာ့ရဵု့တခုက ေထာငးဒါဏး၂ ႏြစးမြ ၅
ႏြစးအထိ ထပးမဵခ္မြတးလိုကးသညး၈
 အစို့ရက ဘာ့ပိုငးရြငးတဦ့ႏြငးံမနးေနဂ္ာႏြစးဦ့အာ့ ဘာသာေရ့အာ့ေ

စားကာ့မႈႏြငးံ ်ပညးသူ႔ဝနးထမး့

အာ့

မေလ့မစာ့်ပဳမႈအတျကးဟုဆိုကာ ေထာငးဒါဏး ဿ ႏြစးချဲခ္မြတးခဲံ်ပီ့ စာနယးဇငး့သတငး့သမာ့ႏြစးဦ့အာ့ စစးတပးမြ
ခနး႔အပးထာ့ေသာ လႊတးေတားအမတးကို အသေရပ္ကးေအာငးလုပးေဆာငးသညးဟူေသာ စျပးစျဲခ္ကး်ဖငးံ ေထာငးဒါဏး ဿ
လစီခ္မြတးခဲံသညး၈
ပငးမသတငး့
မတးလတျငး ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့မြရဲမ္ာ့သညး အမ္ဳိ့သာ့ ပညာေရ့ဥပေဒအာ့ ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပသညးံ ေ က္ာငး့သာ့မ္ာ့
ကို အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံၾကကာ ႏုိငးငဵအဝြနး့မြေထာကးခဵအာ့ေပ့သူမ္ာ့မြာလညး့ အၾကမး့ ဖကး်ခငး့၇ ဖမး့ဆီ့
်ခငး့ မ္ာ့်ဖငးံ ရငးဆိုငးခဲံၾကရသညး၈

UN၇ အေမရိကနး၇ EU၇ UK ႏြငးံ ်ပငးသစးတို႔အပါအဝငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအသိုငး့

အဝုိငး့မ္ာ့က ်ဖိဳချဲမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ စို့ ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈
လကးပဵတနး့မြေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ရဲမ္ာ့မြ်ဖိဳချဲ
မတးလ ဿ ရကးေန႔တျငး ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့မြရဲမ္ာ့သညး ဘုနး့ေတားၾကီ့ေက္ာငး့တခုအတျငး့မြ ရာႏြငးံခ္ီေသာေက္ာငး့
သာ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို ဝိုငး့ထာ့ခဲံၾကသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးရနးအစို့ရမြ ပ္ကးကျကးခဲံ်ပီ့
ေနာကး ဇနးနဝါရီလ ဿွ ရကးေန႔က မႏၱေလ့မြ စတငးခဲံသညးံ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခ္ီတကးမႈအာ့
်ပနးလညးစတငးေတာံမညးဟု ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြေၾက်ငာလုိကးအ်ပီ့တျငး ထို်ဖစးရပးေပ၍ေပါကးလာခဲံ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
[ဿွှ၂ ခုေဖေဖားဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ရဲအရာရြိ ဿွွ ခနး႔တို႔သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြရနးကုနးသို ႔
ဆကးလကးမခ္ီတကးႏိုငးေစရနးအတျကး သဵဆူ့ၾကိဳ့အတာ့အဆီ့မ္ာ့ကို ခ္ထာ့ခဲံၾကသညး၈ မေ်ပမလညး်ဖစးေနေသာထို
အေ်ခအေနက ်မနးမာႏိုငးငဵအႏြဵ႔တျငး ေသျ့စညး့ညီညႊတးမႈကို်ပသညးံ ေထာကးခဵသပိတးမ္ာ့ကို ်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈
[ေအာကးမြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေသျ့စညး့ညီညႊတးမႈ်ပေထာကးခဵသပိတးမ္ာ့ အၾကမး့ဖ ကးမႈ၇ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈတို႔်ဖငးံရငး

ဆိုငးရ တျငးၾကညးံပါ၈]
မတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး မေ်ပလညးေသ့သညးံအေ်ခအေနေအာကး၉ ် မိဳ႕ထဲတျငးဆႏၵ်ပရနးအတျကး ပငးမအုပးစုမြေဖာကး
ထျကးသျာ့ခဲံၾကသညးံ ေက္ာငး့သာ့ ၂ ဦ့အာ့ ရဲမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ခဲံကာ ေနာကးတေန႔တျငး ။တုိ႔အာ့်ပနးလ ႊတးေပ့ခဲံသညး၈
မတးလ ှွ ရကးေန႔ မေ်ပလညးမႈစတငးအ်ပီ့တပတးေက္ားအၾကာတျငး အာဏာပုိငးမ္ာ့က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ရနးကုနး
သို႔ဆကးလကးခ္ီတကးချငးံ်ပဳမညး၈ သို႔ေသား လမး့၉ ဆိုငး့ဘုတးမ္ာ့ေဝြ႔ရမး့်ခငး့၇ ေၾကျ့ေၾကားသဵမ္ာ့ေၾကျ့ေၾကား်ခငး့ တို႔မ်ပဳ
လုပးရဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က သဵဆူ့ၾကိဳ့အတာ့အဆီ့မ္ာ့ အာ့ ေက္ား်ဖတးရနးၾကိဳ့စာ့ၾကသညးံအခါ
ရဲမ္ာ့က အငးအာ့သဵု့ကာတုနး႔်ပနးခဲံၾကသညး၈ သူတို႔က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့၇ေထာကးခဵဝနး့ရဵသူမ္ာ့ႏြငးံ
သတငး့ေထာကးမ္ာ့အာ့ နဵပါတးတုတးမ္ာ့်ဖငးံ ရိုကးႏြကးခဲံရာ ခနး႔မြနး့ေ်ခလူ ှွွ ခနး႔ဒါဏးရာရခဲံၾကသညး၈ ရဲမ္ာ့က ဒါဏး
ရာရသူမ္ာ့အာ့ အေရ့ေပ၍ေဆ့ရဵုကာ့မ္ာ့ဆီသို႔သယးေဆာငးခဲံၾကသညးံ ေဆ့ဝနးထမး့လုပးသာ့မ္ာ့ကိုလညး့ တိုကးခုိကး
ခဲံၾကသညး၈ အာဏာပုိငးမ္ာ့သညး ထို်ဖစးရပးမြ အမ္ဳိ့သမီ့

ဿွ၇ ခနး႔မြနး့ေ်ခေက္ာငး့သာ့ ၃၂ ေယာကးခနး႔အပါအဝငး လူ

ှဿ၄ ေယာကးတို႔ကိုဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ ှ၀ွ ေက္ားတို႔က ထို် ဖိဳချဲမႈကို ရႈဵ႕ခ္ခဲံၾကသညး၈ မတးလ ှှ ရကးေန႔တျငး NLD ကထို်ဖစးရပးႏြငးံပတး
သကး်ပီ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးပါရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈
မတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး လကးပဵတနး့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က အဖမး့ခဵရသူမ္ာ့အနကးမြ ၅ွ အာ့ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ
ှ၁၀၇ ှ၁၂၇ ှ၁၄၇ ၀၀ဿ၇ ၂ွ၂ (ခ) တို႔်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဲံ်ပီ့ ှှ ဦ့အာ့ အာမခဵ်ဖငးံ်ပနးလျတးေပ့ခဲံသညး၈
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ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေသျ့စညး့ညီညႊတးမႈ်ပသညးံေထာကးခဵသပိတးမ္ာ့ အၾကမး့ဖကးမႈ၇ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈတို႔်ဖငးံရငးဆိုငးရ
မတးလ ၀ ရကးေန႔မြစတငးကာ ႏုိငးငဵအႏြဵ႔မြေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

ရဲမ္ာ့၌အၾကမး့ဖကးမႈကိုဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့

ႏြငးံေထာကးခဵသူမ္ာ့သညး ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့တျငးပိတး

မတးလ ၃ - ရနးကုနးတျငးမတးလ ၂ ရကးေန႔က ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ်ဖိဳချဲခဲံ

ဆို႔ခဵေနၾကရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေသျ့စညး့ညီ
ညႊတးေထာကးခဵေၾကာငး့်ပသညးံအေန်ဖငးံ

မႈကို ရႈဵ႕ခ္ရနးအတျကး ေက္ာငး့သာ့ ဿွ ခနး႔တို႔သညး မႏၱေလ့တျငးဆႏၵ

ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့်ပဳ

်ပခဲံၾကသညး၈

လုပးခဲံၾကသညး၈

မတးလ ၃ - ရနးကုနးတက၎သိုလးအနီ့၉ လူ ှ၂ွ ေက္ားတို႔သညး ရနးကုနး
တျငးမတးလ ၂ ရကးေန႔ကဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ ်ဖိဳချဲခဲံမႈကို ကနး႔ကျကးဆႏၵ
်ပခဲံၾကသညး၈

မတးလ ၂ ရကးေန႔က ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးေသာ ေထာကးခဵ
သပိတးတခုအတျငး့ ရဲႏြငးံေ ၾက့စာ့ငြာ့ရမး့ထာ့သူ

မတးလ ၅ - ရဲမ္ာ့ကဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ အငးအာ့သဵု့အၾကမး့ဖကး်ခငး့

(စျမး့

မ္ာ့ကိုရပးတနး႔ရနး ေတာငး့ဆိုခဲံၾကေသာ ရနးကုနးေမြားဘီ်မိဳ႕နယးမြ ဆႏၵ

အာ့ရြငး) ှွွ ေက္ားတို႔က ဆူ့ေလ့ဘုရာ့အနီ့တျငး ဆႏၵ

်ပသူ ဿွ ခနး႔အာ့ စျမး့အာ့ရြငးမ္ာ့က တိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈

်ပသူ ဿွွ ခနး႔အာ့ လူစုချဲရနးအတျကး နဵပါတးတုတးမ္ာ့်ဖငးံ

မတးလ ှွ - ထိုေန႔ေစာေစာပိုငး့က ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့တျငး ဆႏၵ်ပ
သူမ္ာအာ့ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံမႈကို ရႈဵ႕ခ္ခဲံသညးံ ဆႏၵ်ပသူ ၃ွ ခနး႔ပါလူ

ရိုကးႏြကးကာ ထရပးကာ့မ္ာ့ဆီသို႔ တရျတးတိုကးဆျဲေခ၍ခဲံ

အုပးအာ့ ရနးကုနးကမာရျတး်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က အၾကမး့ဖကး်ပီ့လူစုချဲခဲံ

ၾကသညး၈ ထိုဆႏ ၵ်ပမႈအတျငး့ ရဲမ္ာ့ကေက္ာငး့သာ့ ငါ့ဦ့

ၾကသညး၈

ႏြငးံ ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး်ငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံပျငးံလငး့လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အ

မတးလ ှှ -

ဖျဲ႔ဝငး ၀ ဦ့တို႔အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံကာ တညတာထိနး့သိမး့ထာ့

ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာအာ့ရဲမ္ာ့မြ

မတးလ ှွ ရကးေန႔အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံမႈကို ရႈဵ႕ခ္ရနးအတျကး မႏၱေလ့
ရတနာပဵုတက၎သိုလးမြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံဆရာမ္ာ့ က ဆႏၵ်ပခဲံၾက

ခဲံသညး၈

သညး၈
မတးလ ှဿ - ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာအာ့ရဲမ္ာ့မြ မတး

ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့က ႏိုငးငဵအဝြနး့၉ ေနာကးဆကးတျဲ်ဖစးေပ၍ လာ

လ ှွ ရကးေန႔အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံမႈကို ရႈဵ႕ခ္ပျဲ်ပဳလုပးရနးအတျကး ရနး

ေသာဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့တျငး ရဲမြအၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲ ခဲံမႈကိုရႈဵ႕ခ္ခဲံၾက

ကုနး်မိဳ႔ ေ်မာကးဒဂဵု်မိဳ႕နယးတျငး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူရာေပါငး့မ္ာ့စျာတို႔
စုေဝ့ခဲံၾကသညး၈

သညး၈ [အကျကးထဲမြ ရဲမ္ာ့၌အၾကမး့ဖကးမႈကိုဆနး႔က္ငး

ကနး႔ကျကးဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ တျငးၾကညံးပါ၈]
မတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးက မတးလ ၂ ရကးေန႔်ဖိဳချဲမႈအာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးအတျကး ေကားမရြငးတခုဖျဲ႔
စညး့ရနး အမိနး႔ေပ့ခဲံသညး၈ မတးလ

၀ှ ရကးေန႔တျငး ေကားမရြငးက ။၌အစီရငးခဵစာကို သမၼတအာ့တငး်ပခဲံေသား

လညး့ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကိုမူအမ္ာ့်ပညးသူသို ႔ ထုတး်ပနးခဲံ်ခငး့မရြိခဲံေပ၈
မတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ညဖကးဝငးေရာကးဖမး့ဆီ့မႈတခု၉ ရနးကုနးအလဵု်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့က ေက္ာငး့သာ့ေလ့ဦ့ႏြငးံ ။
တို႔အာ့ ေနထိုငးချငးံေပ့ခဲံေသာ AFP သတငး့ေထာကးတဦ့တို႔ကို ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈ ရဲမ္ာ့က သတငး့ေထာကးႏြငးံ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဲမြ တဦ့ အာ့ ေနာကးတေန႔တျငး ်ပနးလ ႊတးေပ့ခဲံသညး၈
မတးလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ဗမာႏုိငးငဵလဵု့ဆိုငးရာေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (ABFSU) အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့တကးၾကျ
လႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညးပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ရဲမ္ာ့မြ မတး လ ှွ ရကးေန႔အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံမႈ အတျငး့
ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံၾကရသူမ္ာ့အာ့ ်ပနးလ ႊတးေပ့ရနးအတျကးေတာငး့ဆိုရနး ဧရာဝတီ၇မေကျ့၇မႏၱေလ့၇ပဲခူ့၇ရနးကုနး၇စစးကိုငး့ႏြငးံ
တနသၤာရီ တိုငး့မ္ာ့မြ ်မိဳ႕ ှှ ်မိဳ႕တို႔တျငး ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈ ဆႏၵ်ပပျဲမ္ာ့အတျငး့ ရနးကုနးမြရဲမ္ာ့က ABFSU
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူကိုနႏၵာစစးေအာငးအပါအဝငး ေက္ာငး့သာ့သဵု့ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံကာ မႏၱေလ့တိုငး့်မငး့်ခဵမြရဲမ္ာ့က
ေက္ာငး့သာ့ငါ့ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈
လႊတးေတားမြအမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒ်ပငးဆငး်ခငး့ကိစဥး
ု ့စာ့လုပးေဆာငး
မတးလ ၂ ရကးေန႔မြ ှ၄ ရကးေန႔အထိတျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားဥပေဒၾကမး့ေကားမတီက အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ ဥပေဒ
အာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့အတျကး ၾကာ့နာမႈမ္ာ့ကို်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ေစာေစာပိုငး့ၾကာ့နာမႈမ္ာ့ကို သပိတးေမြာကးအ်ပီ့တျငး
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဦ့ေဆာငးသညးံ ဒီမိုကေရစီပညာေရ့လႈပးရြာ့မႈဦ့ေဆာငးေကားမတီ (ACDE) ႏြငးံ ပညာေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့
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လဲေရ့ႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာကျနးယကး (NNER) တို႔မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သညး မတးလ ှ၃ ရကးႏြငးံ ှ၄ ရကးေန႔မ္ာ့တျငး ၾကာ့
နာမႈမ္ာ့ကို တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ သူတုိ႔က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇

NNER ႏြငးံအစို့ရအရာရြိမ္ာ့အၾကာ့ ေဖေဖားဝါရီလ

အတျငး့က သေဘာတူထာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံအညီ [ဿွှ၂ ခုေဖေဖားဝါရီလ ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] ်ပငးဆငးေပ့ပါရနး
ႏြငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵရေသာဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလ ႊတးေပ့ပါရနး တို႔ကိုေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ ဗမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ
ေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး (ABFSU) က ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့်မိဳ႕တျငး ။၌အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အဖမး့ခဵရမႈအေပ၍ ကနး႔
ကျကးသညးံအေန်ဖငးံ သပိတးေမြာကးခဲံပါသညး၈
မတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအစညး့အေဝ့က အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငးသညးံဥပေဒ
ၾကမး့ကို အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့သညး ေက္ာငး့သာ့သမဂၐမ္ာ့လျတးလပးစျာဖျဲ႔စညး့်ခငး့ႏြငးံ ပညာေရ့အ
တျကး အမ္ဳိ့သာ့ဘတးဂ္ကး၌ ဿွ% သဵု့စျဲရနး ကတိကဝတး စသညးတုိ႔အပါအဝငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ေတာငး့ ဆိုခ္ကး
ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီမႈမရြိခဲံေပ၈
ရဲကလုပးခတို့ေတာငး့ရနးဆႏၵ်ပေသာစကးရဵုအလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့တုိကးခုိကး
မတးလတျငး ေဖေဖားဝါရီလကုနးပုိငး့က ဆႏၵ်ပအလုပးသမာ့အမ္ာ့စုမြ စကးရဵုမ္ာ့သို႔်ပနးဝငးသျာ့်ပီ့ေနာကး ကိုရီ့ယာ့ပုိငး
COSTEC ႏြငးံ ေဟာငးေကာငးပိုငး Ford Glory အထညးခ္ဳပးစကးရဵုမ္ာ့မြ အလုပးသမာ့ ှွွ ခနး႔တို႔သညး လစာတို့်မြငးံေပ့
ရနးႏြငးံ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာလုပးငနး့ချငးံအေ်ခအေနမ္ာ့ရရြိေရ့အတျကး ဆကးလကးဆႏၵ်ပေနခဲံၾကသညး၈

[ဿွှ၂ ခုေဖ

ေဖားဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈]
မတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး သူတို႔၌စကးရဵု မ္ာ့မြရနးကုနး်မိဳ႕ေတားခနး့မသို႔ ဆႏၵ်ပခ္ီတကးမႈကိုစတငးခဲံ
ၾကသညး၈ လမး့တေလြ္ာကးတျငး ရနးကုနးအငး့စိနး်မိဳ႕နယးမြ ရဲႏြငးံစျမး့အာ့ရြငး ၀ွွ ခနး႔တို႔က သူတို႔အာ့တုိကးခုိကးၾကသညးံ
အတျကး အလုပးသမာ့ေတားေတားမ္ာမ္ာ့ ဒါဏးရာရရြိခဲံၾကသညး၈ ရဲက အမ္ဳိ့သမီ့ ၃ ဦ့အပါအဝငး အလုပးသမာ့ ှ၀ ဦ့
အာ့ထိနး့သိမး့ခဲံ်ပီ့ သူတို႔အာ့ရာဇဝတးပုဒးမ်ဖစးေသာ ပုဒးမ ှ၁၄၇ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညးတနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပ
ေဒပုဒးမ ှ၅ တို႔်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဲံၾကသညး၈ ရဲမ္ာ့က အလုပးသမာ့အေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ

ကိုသူေဇားၾကညးဝငး့အာ့

လညး့ ဆႏၵ်ပမႈတျငးပါဝငးပတးသကးခဲံသညးံအတျ ကးဖမး့ဆီ့ခဲံကာ ဆူပူေအာငးလႈဵ႕ေဆားခဲံ၊ဟုဆို်ပီ့ ရာဇဝတးပုဒးမ်ဖစး
သညးံ ပုဒးမ ၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံတရာ့စျဲဆိုခဲံသညး၈
အစို့ရကဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အာ့သတငး့ယူသညးံသတငး့သမာ့မ္ာ့ကိုပစးမြတးထာ့ေန
မတးလတျငး ရဲမ္ာ့ႏြငးံစျမး့အာ့ရြငးမ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵအႏြဵ႔အ်ပာ့မြ ဆႏၵ်ပပဲျမ္ာ့အာ့သတငး့ယူေ နသညးံ သတငး့သမာ့
မ္ာ့ကို ်ခိမး့ေ်ခာကးတိုကးခိုကးခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ၁ - ရနးကုနးအငး့စိနး်မိဳ႕နယးမြရဲမ္ာ့သညး ဓါတးပဵုသတငး့ေထာကး ဿ ဦ့်ဖစးေသာ DVB မြကိုမ္ဳိ့ေဇားႏြငးံ 7 Day
Daily မြ ကိုနစးကီတို႔အာ့ ဖမး့ဆီ့ကာ နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာထိနး့သိမး့ထာ့ခဲံသညး၈ သူတို႔ႏြစးဦ့သညး အ ထညးခ္ဳပးစကးရဵု
အလုပးသမာ့မ္ာ့ဆႏၵ်ပမႈကို သတငး့ယူခဲံၾကသူမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈
 မတးလ ှွ - ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့်မိဳ႔တျငး ဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲစဥးအတျငး့ ရဲမ္ာ့ကသတငး့
သမာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ရိုကးႏြကးခဲံကာ ဿ ဦ့ဒါဏးရာရရြိေစခဲံသညး၈ ရဲမ္ာ့က ်မနးမာပို႔စး Myanmar Post ဂ္ာနယးသတငး့
ေထာကး ကိုေနလငး့ထျနး့ႏြငးံ Reporter ဂ္ာနယးသတငး့ေထာကးကို်ဖိဳ့ေအာငး်မငးံ တုိ႔အာ့လညး့ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲစဥး
အတျငး့ဖမး့ဆီ့ခဲံကာ သူတို႔အာ့ ၀ ရကးမြ္ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ှွ - ရနးကုနးလႈိငးသာယာ်မိဳ႕နယးမြ အိမးတလဵု့ထဲတျငး ေပ၍်ပဴလာဂ္ာနယးသတငး့ေထာကး ကိုေအာငးေဇားထူ့
အာ့ လူ ၀ ဦ့တို႔မြတိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈ ကိုေအာငးေဇားထူ့သညး ဆူ့ေလဘုရာ့အနီ့မတးလ ၂ ရကး်ဖိဳချဲမႈတျငး ပါဝငးခဲံ
သညးဆိုသညးံ တိုကးခုိကးသူမ္ာ့ထဲမြတဦ့ႏြငးံအငးတာဗ္ဴ့်ပဳလုပးရနး သေဘာတူညီခ္ကးရရြိထာ့်ပီ့်ဖစးပါသညး၈ ညေန
ပိုငး့၉ သူ႔အာ့်ပနးမလျတးခငးတျငး ထိုလူသဵု့ ဦ့သညး သူ႔အာ့ရိုကးႏြကး၊သူ၌အသဵဖမး့စကးအာ့သိမး့ယူကာ သူ၌လကး
ကိုငးဖုနး့မြ ပတးစးဝပး (စကာ့ဝြကး) ကိုေ်ပာငး့ပစးခဲံသညး၈
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်မနးမာစာနယးဇငး့သတငးသမာ့ကျနးယကး (MJN)၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ပငးနး
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်မနးမာႏိုငးငဵစာနယးဇငး့ေကာငးစီ (ယာယီ) ႏြငးံ စာ နယးဇငး့လျတးလပးချငးံအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့်မိဳ႕မြ
မတးလ ှွ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲမႈအတျငး့ သတငး့သမာ့မ္ာ့အေပ၍ ရဲမ္ာ့၌ဆကးဆဵပဵုမ္ာ့ကို ရႈဵ႕ခ္ခဲံၾကသညး၈
ရဲမ္ာ့အာ့ေပ့ေသာသငးတနး့မ္ာ့အတျကး EU အာ့်ပငး့ထနးစျာေဝဖနးခဵေနရ
မတးလ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲမႈမ္ာ့် ဖစးပျာ့ေနစဥးတျငး ဿွှ၀ ခုႏြစးက စတငးခဲံသညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲမ္ာ့အာ့
လူစုလူေဝ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈသငး တနး့မ္ာ့ေပ့ခဲံ်ခငး့အတျကး EU မြာေဝဖနးပစးတငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ရငးဆိုငးခဲံၾကရသညး၈ မတးလ

၄

ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးကမာရျတး်မိဳ႕နယးမြ EU ရဵု့အ်ပငးဘကးတျငး တကးၾကျလႈပးရြာ့ သူမ္ာ့က ဆႏၵ်ပ ခဲံၾကသညး၈ မတးလ
ှှ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံအေရ့လႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႔ UK (BCUK) က ထိုသငးတနး့အစီအစဥးကို ်ပနးလညး သဵု့သပးပါရနး EU အာ့
ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့မြ်ဖစးရပးမ္ာ့အေပ၍ စို့ရိမးေၾကာငး့ေဖား်ပသညးံ ။တို႔၌မတးလ ှွ ရကး ေၾက
်ငာခ္ကးထဲတျငး ထိုအၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲမႈသညး ေနာကးထပးရဲတပးဖျဲ႔်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့လိုအပးေနမႈကို ေဖား်ပေနပါသညးဟု
သူတို႔၌ သငးတနး့အစီအစဥးကို EU က ကာကျယးေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
်မနးမာႏုိငးငဵ်ပညးတျငး့သတငး့
ကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသတျငးအစို့ရတပးမ္ာ့၌ေလေၾကာငး့ႏြငးံေ်မ်ပငးထို့စစးမ္ာ့ဆကးလကး်ပဳလုပးေန
ေဖေဖားဝါရီလကစတငးခဲံသညးံ ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချ

ငးံရေဒသမြ ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေ ရစီမဟာ

မိတးတပးမေတား (MNDAA) အေပ၍ထို့စစးမ္ာ့အာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့မြ

တလလဵု့လဵု့ဆကးလကး်ပဳလုပးေနခဲံၾကသညး၈

[ဿွှ၂ ခုေဖေဖားဝါရီလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံးပါ၈] မတးလ ှ ရကးေန႔မြ ှ၆ ရကးေန႔အထိတျငး ေလာကးကိုငး်မိဳ႕
နယးရြိ အနညး့ဆဵု့ေနရာ ှ၀ ခုတို႔တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ MNDAA တပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈ မတးလ ၂ ရကးေန႔
မြ ှ၆ ရကးေန႔အထိတျငး အစို့ရေလတပးမြတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး

MNDAA အာ့ေလေၾကာငး့မြတိုကးခုိကးမႈ်ပဳလုပးႏုိငးရနး

အတျကး တိုကးေလယာဥးမ္ာ့ႏြငးံဟယးလီေကားပတာမ္ာ့ကိုလညး့ အသဵု့်ပဳခဲံၾကသညး၈
အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကို့ကနး႔ကိုယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ အရပးသာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ပစးမြတးထာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ၅ - အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး အသကး ၅ွ ရြိအဖျာ့အိုတဦ့၌ အိမးအတျငး့သုိ႔ဖ္ကးဆီ့ဝငး
ေရာကးခဲံကာ အဖျာ့အိုကထျကးေ်ပ့ရနးၾကိဳ့ပမး့ေသာအခါ သူမအာ့ရိုကးႏြကး်ပီ့ဓါ့ႏြငးံထုိ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ှွ - လကးနကးၾကီ့က္ညးတခုသညး ေလာကးကိုငးကိုထိမြနး်ပီ့ ကေလ့ႏြစးဦ့ကိုေသဆဵု့ေစခဲံကာ ှှ ဦ့ကိုထိ
ခုိကးဒါဏးရာရေစခဲံသညး၈
်ပညးနယးေလ့ခုတျငးတုိကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနစဥးတျငးအပစးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးကိုမူၾကမး့ေရ့ဆျဲ
မတးလ ှ၄ ရကးေန႔မြ ဿ၄ ရကးေန႔အထိတျငး အစို့ရ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔ႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအုပး
စုမ္ာ့၌ ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈအဖျဲ႔တို႔အၾကာ့ ၄ ၾကိမးေ်မာကး တႏိုငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ တရာ့ဝငး
ညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးခဲံသညး၈ မတးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ဘကးႏြစးဘကးတို႔သညး ထပးမဵေတျ႔ဆဵုခဲံကာ တ
ႏုိငးငဵလဵု့အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီမ ႈ မူၾကမး့စာသာ့မ္ာ့ကို အ်ပီ့သတးခဲံ်ပီ့ ှ၃ လၾကာညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈကို
အဆဵု့သတးခဲံၾကသညး၈ သေဘာတူညီမႈကိုဘကးႏြစးဘကးတို႔မြ လကးမြတးေရ့ ထို့ရနး်ဖစး်ပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး
အုပးစုမ္ာ့မြေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ေတျ႔ဆဵုအ်ပီ့တျငး လႊတးေတားသို႔ပို႔ရနး်ဖစးပါသညး၈
မတးလတလလဵု့တျငး ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တို႔၉ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံတေအာငး့အမ္ဳိ့သာ့လျတး
ေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA)၇ ကခ္ငးလျတးေ်မာ ကးေရ့တပးမေတား (KIA) တို႔အၾကာ့ တိုကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့
ေနခဲံသညး၈ [အကျကးထဲမြ ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တို႔မြတိုကးပျဲမ္ာ့ တျငးၾကညံးပါ၈]
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ထို႔အ်ပငး ေဖေဖားဝါရီလကုနးက ကရငးအမ္ဳိ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

KNLA ႏြငးံတိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့်ပီ့ေနာကး

အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ဒီမုိကေရစီအက္ဳိ့်ပဳကရငးံတပးမေတား (DKBA) တပးမ္ာ့ႏြငးံ ကရငး်ပညးနယးေကာံကရိတး်မိဳ႕နယးအ
နီ့တျငး မတးလ ှှ ရကးေန႔ကတိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ရခုိငး်ပညးနယးေက္ာကးေတား်မိဳ႕နယးတျငး မတးလ ဿ၆ ရကးေန႔
က အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံရခုိငးတပးမေတားတို႔လညး့ တိုကးပျဲ ဿ ၾကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံေသ့သညး၈

ကခ္ငးႏြငးံရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တို႔မြတိုကးပျဲမ္ာ့
 မတးလ ၂ - ရြမး့်ပညးနယးကျတးခုိငး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ဿဿ၀ မြတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ၅ - ခမရ ှ၁ွ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယးဝိုငး့ေမား်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့အာ့တုိကးခုိကးခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ၅ - ရြမး့်ပညးနယးကျတးခုိငးႏြငးံမနးတဵု်မိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၂၄ှ မြတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ၆ - ရြမး့်ပညးနယးကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ၆၆ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ၆ - ရြမး့်ပညးနယးနမးံခမး့်မိဳ႕နယးကျမး့ကကးေက့္ရျာတျငး တမခ ၅၅ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၁၄၅၇ KIA တပးရငး့ ၅ ပူ့ေပါငး့
တပးတို႔တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ၆ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေမာကး်မိဳ႕နယးလိုငးဇာမြ KIA ဌာနခ္ဳပးအနီ့ရြိ KIA တပးရငး့ ဿ၀ မြတပးမ္ာ့အာ့ ခမ ရ ဿ၂ဿ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က
လကးနကးၾကီ့မ္ာ့်ဖငးံပစးခတးခဲံၾကသညး၈ .
 မတးလ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယးဝိုငး့ေမား်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့အာ့ ခမရ ဿဿဿ မြ အစို့ရတပးမ္ာ့က တိုကးခုိကးခဲံၾကရာ KIA စစးသာ့တဦ့ေသဆဵု့
ခဲံသညး၈
 မတးလ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယးဖာ့ကနး႔်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့အာ့ ခမရ ဿဿ၂ မြ အစို့ရတပးမ္ာ့က တိုကးခုိကးခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ှွ - ကခ္ငး်ပညးနယးဝိုငး့ေမား်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့အာ့ ခလရ ှ၁ွ မြ အစို့ရတပးမ္ာ့က တိုကးခုိကးခဲံၾကရာ KIA စစးသာ့တဦ့ေသဆဵု့
ခဲံသညး၈
 မတးလ ှှ - ကခ္ငး်ပညးနယးဝိုငး့ေမား်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့အာ့ ခလရ ဿ၂၂ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က ဖ္ကးဆီ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ှဿ - ကခ္ငး်ပညးနယးမို့ေကာငး့်မိိဳ႕နယးတျငး ခမရ ၀၅၂ ႏြငးံ ခမရ ၀၅၃ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးမ္ာ့ တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ှ၁ - ရြမး့်ပညးနယးမနးတဵု်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ၅၅ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ှ၆ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး တမခ ၄၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၀၃ မြတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ဿွ - ရြမး့်ပညးနယးမူဆယး်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ TNLA တပးရငး့ ၂၄ှ မြတပးမ္ာ့တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲၾံ ကသညး၈
 မတးလ ဿှ - ခမရ ၀ှ၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့က ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးမြ KIA စခနး့တခုကို တိုကးခိုကးခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ဿ၁ - ခမရ ှွ ႏြငးံ ခမရ ၀ှ၄ မြအစို့ရတပးမ္ာ့သညး ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးတျငး KIA တပးရငး့ ဿ၄ အာ့ တတိယအၾကိမးေ်မာကး
ေလေၾကာငး့တိုကးခိုကးမႈ်ပဳုလုပးရနးအတျကး ဂ္ကးတိုကးေလယာဥးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ဿ၁ - ကခ္ငး်ပညးနယးမနးစီ်မိဳ႕နယးမနးဒငးပရျာတျငး ခမရ ဿ၀၃ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ှဿ မြတပးမ္ာ့တုိကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ဿ၁ - ရြမး့်ပညးနယးကျတးခိုငး်မိဳ႕နယးတျငး ခမရ ှဿ၀ မြအစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံ KIA တပးရငး့ ၆ မြတပးမ္ာ့ တိုကးပျဲ်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ဿ၁ - အစို့ရတပးမ္ာ့သညး ရြမး့်ပညးနယးေက္ာကးမဲ်မိဳ႕နယးတျငး TNLA တပးရငး့ ဿ၂၃ မြတပးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ေကာငး့၇ နမးံခမး့်မိဳ႕နယးတျငး
TNLA တပးရငး့ ှှဿ မြတပးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ေကာငး့၇ မို့မိတး်မိဳ႕နယးတျငး

TNLA တပးရငး့ ၂ဿ၄ မြတပးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ေကာငး့ တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံ

ၾကသညး၈

ှဿ ၾကိမးေ်မာကးလႊတးေတားအစညး့အေဝ့
မတးလတျငး လႊတးေတား ှဿ ၾကိမးေ်မာကးအစညး့အေဝ့ကို က္ငး့ပခဲံပါသညး၈ အေရ့ၾကီ့ေသာ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့မြာေအာကး
ပါအတိုငး့်ဖစးပါသညး၈
 မတးလ ှှ - ရဲတပးဖျဲ႔အာ့ ယာဥးအသစးမ္ာ့ႏြငးံပစၥညး့ ကိရိယာအသစးမ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့ႏုိငးရနးအတျကး တရုတးႏုိငးငဵ Exim
Bank ဘဏးမြ ေခ့္ေငျ ယျမး ဿ၁၃ သနး့ (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၀၆.၅ သနး့) ေခ့္ရနးကိစၥကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ
အတညး်ပဳေပ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ှ၅ -

ႏိုငးငဵပိုငးမီဒီယာလုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပညးသူ႔ဝနးေဆာငးမႈမီဒီယာအ်ဖစးအဆငးံသတးမြတးလို ကး်ခငး့သညး

။တို႔အာ့ ပုဂၐလိကမီဒီယာလုပးငနး့မ္ာ့ထကး မမြ္တေသာအချငးံအေရ့ကိုေပ့လုိကး်ခငး့်ဖစးသညးဟု စာနယးဇငး့သ
မာ့မ္ာ့ထဵမြ ေဝဖနးမႈမ္ာ့ထျကးေပ၍လာ်ပီ့ေနာကးတျငး အစို့ရ်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ထို်ပညးသူ႔ဝနးေဆာငးမႈမီဒီယာ
ဥပေဒၾကမး့ကို အမ္ဳိ့သာလႊတးေတားတျငးေဆျ့ေႏျ့ရနးအဆို် ပဳထာ့ရာမြ ်ပနးလညးႏႈတးသိမး့သျာ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ှ၆ - ်ပညးသူ႔လႊတးေတားအစညး့အေဝ့မြ “အမ္ဳိ့ဘာသာ၇ သာသနာေစာငးံေရြာကးေရ့ ” ဥပေဒၾကမး့ႏြစးခုကို
အတညး်ပဳလုိကးသညး၈ လကးထပးထိမး့်မာ့မညးံ ဗုဒၶဘာသာအမ္ဳိ့သမီ့ႏြငးံအ်ခာ့ဘာသာဝငးအမ္ဳိ့သာ့တို႔သညး ေဒသ
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အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵမြ ချငးံ်ပဳချငးံေ လြ္ာကးထာ့ရနးလိုအပးမညး်ဖစးေသာ ဘာသာကျဲမ္ာ့အၾကာ့လကးထပးထိမး့်မာ့မႈဥပေဒ
ၾကမး့ႏြငးံ ကိုယးဝနးေဆာငးခ္ိနးတခုႏြငးံတခုအၾကာ့ ၀၃ လေစာငးံဆုိငး့ရမညးဟု လူမႈ -စီ့ပျာ့ညႊနး့ကိနး့မ္ာ့ေပ၍တျငး အ
ေ်ခ်ပဳကာ အစို့ရမြေဒသမ္ာ့သတးမြတးႏိုငးရနး ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ လူဦ့ေရထိနး့ခ္ဳပးမႈဥပေဒၾကမး့ တို႔်ဖစးပါသညး၈
 မတးလ ဿ၃ - မတးလ ၂ ရကးေန႔ကတညး့က စတငးခဲံေသာ သီ တငး့ပတးအေတားၾကာခဲံသညးံ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံၾကာ့
နာမႈမ္ာ့အ်ပီ့တျငး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားအစညး့အေဝ့မြ အမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒအာ့်ပငးဆငးသညးံ ဥပေဒၾကမး့ကို
အတညး်ပဳခဲံသညး၈ [အထကးမြ လႊတးေတားမြအမ္ဳိ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒ်ပငး ဆငး်ခငး့ကိုစဥး့စာ့လုပးေဆာငး တျငးၾကညံး
ပါ၈]
ဘတးဂ္ကးကစစးအသဵု့စရိတးကိုဦ့စာ့ေပ့
မတးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ဿွှ၂-ှ၃ ဘ႑ာေရ့ႏြစးအတျကး အမ္ဳိ့သာ့ဘတးဂ္ကးကို အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားမြ အတညး်ပဳ
လိုကးသညး၈ စုစုေပါငး့အသဵု့စရိတး သညး လိုေငျ ၀ ထရီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ.၆ဿ ဘီလီလမး) ႏြငးံအတူ
ဿွ.၃ ထရီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿွ ဘီလီယမး) ်ဖစးသျာ့ခဲံသညး၈ ပညာေရ့ႏြငးံက္နး့မာေရ့အသဵု့စရိတး
သညး ၃.၅ွ% ႏြငးံ ၀.၃၄% အသီ့သီ့ရြိစဥးတျငး စစးအသဵု့စရိတးမြာမူ စုစုေပါငး့၌ ှ၀.၀၂% ( ဇနးနဝါရီလကအဆို်ပဳခဲံ
ေသာ မူလပမာဏ ှှ.၅၁% ထကးပိုမို်မငးံမာ့ပါသညး၈ ) ်ဖစးေနခဲံသညး၈ လႊတးေတား၌ပနးၾကာ့မႈေၾကာငးံ အစို့ရဝနးၾကီ့
ဌာနေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က ။တို႔၌မူလဘတးဂ္ကးမ္ာ့မြ ေလ္ာံခ္်ဖတးေတာကးေပ့ခဲံေသားလညး့ အစို့ရကာကျယးေရ့
ႏြငးံ ်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ကမူ သူတို႔၌ရာထာ့ ထာ့သညးံဘတးဂ္ကးပမာဏအ်ပညးံကို ထိမး့ထာ့ခဲံၾကသညး၈
ဘတးဂ္ကးသညး အရပးဘကးဝနးထမး့မ္ာ့ ႏြငးံစစးတပးအရာရြိမ္ာ့၌ လစာမ္ာ့ကိုလညး့တို့်မြငးံေပ့ထာ့သညး၈

ထိုဘတး

ဂ္ကးတျငး ဧ်ပီလ ှ ရကးေန႔မြစကာ လစာအနညး့ဆဵု့အရပးသာ့ဝနးထမး့မ္ာ့၌လစာကို ၄၂ွွွက္ပး (အေမရိကနး ၄၂
ေဒ၍လာ) မြ ှဿွွွွက္ပး (အေမရိကနး ှဿွ ေဒ၍လာ) သို႔လညး့ေကာငး့၇ လစာအမ္ာ့ဆဵု့အရပးသာ့ဝနးထမး့မ္ာ့၌လ
စာကို ဿ၂ွွွွက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ၂ွ) မြ ၂ွွွွွက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာ ၂ွွ) သို႔လညး့ေကာငး့ တို့
်မြငးံလိုကးေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ရာထူ့အ်မငးံဆဵု့စစးအရာရြိမ္ာ့အတျကးလစာမြာ ဿ ဆ မကရရြိမညး်ဖစးပါသညး၈
လူ႔အချငးံအေရ့
်မနးမာႏုိငးငဵသညးအစျနး့ေရာကးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ဝါဒ၇ဘာသာေရ့မုနး့တီမႈ့ ႏြငးံပဋိပက၏မ္ာ့ဆီသို႔ေရႊ႕လ္ာ့ေနဟု UN ေ်ပာ
မတးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး UN လူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီ (HRC) သုိ႔တငး်ပေသာအစီရငးခဵစာထဲ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာ
UN လူ႔အချငးံအေရ့အထူ့ကိုယးစာ့လြယး ယျနးဟီလီ့က အစို့ရသညး ေနာကးေၾကာငး့်ပနးမညးံလက၏ဏာမ္ာ့ကိုဆကးလကး
်ပသေနဆဲ်ဖစးပါသညးဟု ေ်ပာ ၾကာ့ထာ့သညး၈ ထိုအစီရငးခဵစာတျငး ေအာကးပါအဓိကစို့ရိမးပူပနးသညးံကိစၥမ္ာ့ ပါဝငးပါ
သညး၈
 ဒီမုိကေရစီအချငးံအလမး့မ္ာ့ကိုကနး႔သတးမႈမ္ာ့၇ လျတးလပးစျာထုတးေဖားချငးံကိုကနး႔သတးမႈမ္ာ့်ဖစးေစသညးံမီဒီယာဥပ
ေဒႏြငးံ အသဵလႊငးံဥပေဒၾကမး့ေရ့ဆျဲေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး အမ္ာ့်ပညးသူႏြငးံေဆျ့ေႏျ့ ညြိႏႈိငး့မႈမရြိ်ခငး့၈
 ႏိုငးငဵေရ့တျငး စစးတပး၌အခနး့က႑ကိုကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ႏုိငးမညးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငး်ခငး့အတျကးလိုအပးမႈ၈
 ယာယီမြတးပဵုတငးကဒးကိုငးေဆာငးသူမ္ာ့၌ ႏုိငးငဵေရ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ကနး႔သတးပိတးဆို႔မႈ၈
 အ်မဲလိုလို်ဖစးေနေသာ ရခုိငး်ပညးနယးမြ ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အေပ၍ ချဲ်ခာ့ဖိႏြိပးဆကးဆဵမႈမ္ာ့၈
 လယးသမာ့မ္ာ့အပါအဝငး ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့၈
 ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပေနသူမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ေန်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ရာတျငး ရဲ
မ္ာ့၌ အငးအာ့အလျနးအကျ္ဵသဵု့စဲျမႈမ္ာ့၈
 သတငး့ေထာကးမ္ာ့ႏြငးံလူ႔အချငးံအေရ့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့ကို ဆကးလကး်ခိမး့ေ်ခာကး၊ ေထာငးဒါဏးခ္မြတး
ေနမႈမ္ာ့၈
 ်ပနးလညး်ဖစးပျာ့လာသညံးတိုကးပျဲမ္ာ့၇ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာကူညီေရ့ယာဥးတနး့မ္ာ့အာ့တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ရြမး့
်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုးယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသမြ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာအို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရသူမ္ာ့၈
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 ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေ်မယာသိမး့ဆညး့ခဵရမႈမ္ာ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵအႏြဵ႔အတငး့အၾကပးႏြငးထုတးဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့၈
 အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ႔အချငးံအေရ့ဥပေဒအာ့ ်ပငး့ထနးစျာခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့မ္ာ့အတျကး တာဝနးရြိသူအာဏာပိုငးမ္ာ့အာ့
အေရ့ယူရနးပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့၈
 အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာလူ႔အချငးံအေရ့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံလညး့မကိုကးညီဘဲ ဘာသာအယူဝါဒမ္ာ့အၾကာ့တငး့မာမႈကို ပိုမိုဆို့
ရျာ့ေစႏိုငးေသာ လူ မ္ဳိ့ဘာသာအယူဝါဒႏြငံးစပးဆိုငးသညံး ဥပေဒၾကမး့ေလ့ခုကို လႊတးေတားမြတဆငးံ တို့်မြငးံေဆာငး
ရျကးေန်ခငး့၈
UNHRC သို႔သူမ၌အစီရငးခဵစာအာ့တငး်ပအ်ပီ့တျငး အစျနး့ေရာကးဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့ဦ့ဝီရသူက
ကိုယးစာ့လြယးအာ့ သူ၌ေဖံစးဘျတးစာမ္ကးႏြာတျငး ်ခိမး့ေ်ခာကးခဲံ်ပီ့

UN အထူ့

“အရိုငး့အစိုငး့အမ္ဳိ့သမီ့အာ့သငးခနး့စာေပ့ရနး

နညး့လမး့ရြာရမညး” ဟုလူအမ္ာ့အာ့ လႈဵ႕ေဆားခဲံပါသညး၈ မတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ထိုကိစၥအာ့ တုနး႔်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ
UN အထူ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ညြိႏႈိငး့ေရ့ေကားမတီူ UN Coordination Committee of Special Procedures က
သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးကာ UN အထူ့ကိုယးစာ့လြယးအာ့ရညးညႊနး့သညး အမုနး့စကာ့အာ့ရဵႈ႕ခ္ခဲံ်ပီ့
အၾကမး့ဖကးမႈ်ပဳလုပးရနးလႈ႔ဵေဆားသညးံလုပးေ ဆာငးခ္ကးကို ကိုငးတျယးတရာ့စျဲဆိုရနးအတျကး အစို့ရမြလိုအပးေသာလုပး
ေဆာငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးပါရနးလညး့ တုိကးတျနး့လိုကးသညး၈
UNHRC မြ်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိုခ္မြတး
မတးလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ေကာငးစီက ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို အာ့လဵု့သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံခ္မြတးခဲံသညး၈ ထိုဆဵု့်ဖတးခ္ကးက ေအာကးပါကိစၥရပးမ္ာ့အေပ၍တျငးစို့
ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
 UN ႏြငးံအ်ခာ့အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကိုေရာ ဘာသာေရ့ႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့ကိုပါ အမ္ဳိ့သာ့
ေရ့အေ်ခခဵ်ပီ့ သညး့မခဵမႈမ္ာ့တို့်မငးံလာ်ခငး့၈
 ေနာကးထပးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ႏြငးံရကးစကးမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵအ်ခာ့အရပးေဒသမ္ာ့မြ မျတးစလငးလူနညး့စုမ္ာ့
အေပ၍တုိကးခုိကးမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့၇ ရခုိငး်ပညးနယးမြ

UN ႏြငးံအ်ခာ့လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆုိငးရာ အကူအညီေပ့ေရ့

ဝနးထမး့မ္ာ့ေပ၍ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့၈
 ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အတျကး မညးသညံးအေထာကးအထာ့ကဒးကိုမဆို ်ငငး့ဆနးလုိကး်ပီ့ မဲေပ့ချငးံကိုပါ ်ငငး့ပယးလိုကးသညးံ
ဿွှ၂ ခု မတးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ယာယီႏုိငးငဵသာ့မြတးပဵုတငးကဒးမ္ာ့ သကးတမး့ကုနး်ပီ်ဖစးေၾကာငး့အစို့ရ၌ ေၾက်ငာ
ခ္ကး၈
 ကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာမဟာမငး့ၾကီ့ ရဵု့ (OHCHR) ၌ ႏုိငးငဵဆုိငးရာရဵု့အာ့ ဖျငးံလြစးႏုိငးရနး ေနာကးထပး
ၾကနး႔ၾကာေနမႈမ္ာ့၈
ထိုဆဵု့်ဖတးခ္ကးက လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အစီရငးခဵစာအာ့လဵု့ကို အ်ပညံးအဝပျငးံလငး့်မငး
သာမႈရြိရြိ၇ လျတးလျတးလပးလပး စဵုစမး့စစးေဆ့်

ခငး့မ္ာ့လုပးေဆာငးပါရနးႏြငးံ တာဝနးယူမႈ၇တာဝနးခဵမႈကိုေသခ္ာစျာလုပး

ေဆာငးပါရနး အစို့ရအာ့တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး၈ မၾကာေသ့ခငးကဖမး့ဆီ့ သို႔မဟုတး အပစးဒါဏးခ္မြတးခဲံသူမ္ာ့အပါအ
ဝငး က္နးရြိေနေသာႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့လဵု့အာ့ အစို့ရမြလ ႊတးေပ့ပါရနးလညး့ တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး၈ ထိုဆဵု့
်ဖတးခ္ကးက ်မနးမာႏုိ ငးငဵဆုိငးရာကမၻာံကုလသမဂၐလူ႔အချငးံအေရ့အထူ့ကိုယးစာ့လြယး၌ လုပးပုိငးချငးံသကးတမး့ကိုလညး့
ေနာကးတႏြစးတို့ထာ့ပါသညး၈
အစို့ရကစိတးထငးသလိုက္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့၇ ေထာငးဒါဏးခ္မြတးမႈမ္ာ့ကိုဆကးလကး်ပဳလုပး
မတးလတျငး အစို့ရသညး တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇မီဒီယာသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ပိုငးရြငးမ္ာ့ကို စိတးထငးသလို
က္ဳိ့ေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့ေထာငးခ္်ခငး့မ္ာ့ကို ဆကးလကး်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈
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 မတးလ ှှ - ေဖေဖားဝါရီလေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပမႈအတျငး့ မဵုရျာမြေကာလိပးတခုတျငး ႏုိငးငဵေတားအလဵအာ့်ဖဳတးခ္်ပီ့
ေက္ာငး့သာ့သမဂၐအလဵအာ့ လျငးံတငးခဲံသညးံအတျကးဟု ဆိုကာ ဒီမိုကေရစီပညာေရ့လႈပးရြာ့မႈဦ့ေဆာငးေကားမတီ
(ACDE) ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးကိုစို့လႈိငးအာ့ စစးကုိငး့တိုငး့မဵုရျာမြအာဏာပိုငးမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ှ၄ - ရနးကုနးဗဟနး့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က V Gastro ဘာ့ပိုငးရြငးထျနး့သူရိနးႏြငးံမနးေနဂ္ာႏြစးေယာကး်ဖစးေသာ
ထျတးကိုကိုလျငးႏြငးံဖိလစးဘလကးဝုဒး Philip Blackwood တို႔အာ့ ်ပညးသူ႔ဝနးထမး့၌အမိနး႔ကိုမနာခဵ်ခငး့၇ ဘာသာေရ့
အာ့ေစားကာ့်ခငး့ တို႔အတျကးဟုဆိုကာ ရာဇဝတးပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ပုဒးမ

ဿ၆၂ (ခ)၇ ှ၅၅ တို႔်ဖငးံ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ

ေထာငးဒါဏး ဿ ႏြစးခဲျစီ ခ္မြတးလိုကးသညး၈ ထိုပစးဒါဏးမ္ာ့သညး နာ့ ၾကပးတပးဆငးထာ့ေသာ ဗုဒၶပဵုအာ့ ဿွှ၁ခုဒီဇငး
ဘာလတျငး ေဖံစးဘျတးတျငးတငးခဲံသညးံကိစၥႏြငးံ ဆကးစပးပါသညး၈ [ဿွှ၁ ခုဒီဇငးဘာလ်မနးမာသတငး့လႊာ တျငးၾကညံး
ပါ၈]
 မတးလ ှ၅ - မျနး်ပညးနယးေမားလ်မိဳငး်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ်မနးမာပို႔စးသတငး့ေထာကး ဿ ဦ့အာ့ ဿွှ၁ခုဇနးနဝါရီလ ဿ၆
ရကးေန႔ကေဖား်ပခဲံေသာ သတငး့ထဲတျငး စစးတပးမြခနး႔အပးေသာလႊတးေတားအမတးမ္ာ့အာ့ အသေရပ္ကးေအာငး်ပဳ
လုပးသညးဆိုသညးံတရာ့စျဲဆိုမႈအရ ရာဇဝတးမႈပုဒးမ်ဖစးေသာ ပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံ ေထာငးဒါဏး ဿ လစီအပစးေပ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ဿွ - မႏၱေလ့မြရဲမ္ာ့က ေက္ာငး့သာ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူႏြစးဦ့အာ့ သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ်ပညး ထဲေရ့ဝနးၾကီ့
ဒုတိယဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ကိုကိုတို ႔ကို အၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့ဟုအမညးတပး ကာ မတးလ ၂ ရကးႏြငးံ ှွ ရကးတို႔က ရနးကုနး
ႏြငးံ ပဲ ခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့ တို႔မြ ဆႏၵ်ပပဲျမ္ာ့အတျငး့ အဖမး့ခဵခဲံရေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလ ႊတးေပ့ပါရနးေတာငး့
ဆိုသညးံ စာသာ့မ္ာ့ကိုနဵရဵေပ၍တျငး ေရ့မႈ

တးခဲံသညးံအတျကး ဖမး့ဆီ့ခဲံၾကသညး၈ ေနာကးတေန႔နဵနကးတျငး ထို

ဿ

ေယာကးအာ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့က ်ပနးလ ႊတးေပ့ခဲံသညး၈
 မတးလ ဿ၀ - မႏၱေလ့တိုငး့ခ္မး့ေအ့သာဇဵ်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က ဒီမိုကေရစီစဥးဆကးမ်ပတးလႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႔ MCDF အဖျဲ႔ဝငး
မ္ာ့်ဖစးေသာ ကိုသိနး့ေအာငး်မငးံႏြငးံကိုေစာလြေအာငးတို႔ အာ့ ဿွှ၁ခုမတးလ ဿ၄ ရကးေန႔က လြ္ပးစစးမီတာခမ္ာ့
တို့်မြငးံေကာကးခဵမႈအေပ၍ ် ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပမႈအာ့ ဦ့ေဆာငးခဲံသညးံအတျကးဟုဆိုကာ ်ငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့်ခငး့ႏြငးံစညး
တနး့လြညးံလယး်ခငး့ဥပေဒပုဒးမ ှ၅ အရ ေထာငးဒါဏး

၃ လခ္မြတးခဲံသညး၈ ထိုတရာ့ရဵု့က ကိုေက္ားမ္ဳိ့ထျနး့ႏြငးံ

မခကးခကးတုိ႔အာ့လညး့ မတးလ ဿ၄ ရကးေန႔ဆႏၵ်ပမႈတျငး မပါဝငးခဲံေသားလညး့ ထိုဆႏၵ်ပမႈႏြငးံခ္ိတးဆကး်ပီ့ အလာ့တူ
စျဲဆိုခ္ကး်ဖငးံ ေထာငး ၃ လစီခ္မြတးခဲံပါသညး၈
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ဿွှ၀ ဆႏၵ်ပမႈႏြငံးပတးသကး်ပီ့ရိုဟငးဂ္ာလူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ေထာငးဒါဏး်ပနးလညးခ္မြတး
အစို့ရလူဝငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့အရာရြိမ္ာ့က ရိုဟငးဂ္ာ IDP မ္ာ့ကို ဘဂၤါလီအ်ဖစးမြတးပဵုတငးရနး ၾကိဳ့ပမး့မႈအာ့

ဿွှ၀ ခု

ဧ်ပီလတျငး ဆနး႔က္ငးဆႏၵ်ပခဲံမႈ၉ ပါဝငးပတးသကးခဲံသညးံအတျကး မတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယးစစးေတျမြတိုငး့တ
ရာ့ရဵု့က ရိုဟငးဂ္ာအမ္ဳိ့သာ့ေလ့ဦ့အာ့ ေထာငးဒါဏးမ္ာ့်ပနးလညးခ္မြတးခဲံသ ညး၈
ထိုတရာ့ရဵု့က ကိုဘသာ၇ကိုေက္ား်မငးံႏြငးံသူ၌သာ့ကိုလြ်မငးံအာ့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၁၄၇ ၀၀၀၇ ၀၆၂ တို႔်ဖငးံ
ေထာငးဒါဏး ၅ ႏြစးစီခ္မြတးခဲံသညး၈ ကိုေက္ားခငးကိုလညး့ ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ှ၁၄၇ ၀၀၀ တုိ႔်ဖငးံေထာငးဒါဏး ၂
ႏြစးခ္မြတးခဲံပါသညး၈ ကိုဘသာမြာ ေစာေစာပို ငး့က ထိုစျဲဆိုမႈမ္ာ့အာ့လဵု့မြ တရာ့ေသလျတးေ်မာကး်ပီ့်ဖစးကာ ကိုေက္ား
်မငးံ၇ ကိုလြ်မငးံတို႔အာ့ ေထာငးဒါဏးခ္မြတး်ပီ့

ဿွှ၁ ခုသမၼတ၌လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံ်ဖငးံ ်ပနးလညးလျ ႊတးေပ့်ပီ့်ဖစးပါ

သညး၈ ကိုေက္ားခငးမြာလညး့ သူ႔အာ့ခ္မြတးေသာ ေထာငးဒါဏးကိုခဵစာ့်ပီ့ ်ပနးလျတးလာခဲံ်ပီ်

ဖစးပါသညး၈ ရခုိငး်ပညးနယး

ဥပေဒအရာရြိက မူလစီရငးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးအယူခဵဝငး်ပီ့ေနာကးတျငး အထကးပါေလ့ဦ့မြာ်ပနးလညး၊ တရာ့စျဲဆိုခဵခဲံ
ၾကရ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
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အို့အိမးမြဖယးရြာ့ခဵရခ
် ငး့မ္ာ့
ရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ထျကးေ်ပ့
မတးလတျငး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ထျကးေ်ပ့ရနး

ၾကိဳ့ပမး့သညးံရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့သညးံ ဖမး့ဆီ့မႈႏြငးံ်ပနးေမာငး့ထုတး်ခငး့မ္ာ့ကို

ဆကးလကးခဵေနၾကရပါသညး၈
 မတးလ ၃ - ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယး်ခာ့ေစာငးံတပး (BGB) တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ ေကာံဘဇာ့ Cox’s Bazar မြ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး သို႔
်ဖတးေက္ားဝငးေရာကးလာေသာ အနညး့ဆဵု့ ရိုဟငးဂ္ာ

၀ွွ ပါဝငးေသာ အုပးစုတစုအၾကာ့တျငး ်ပႆနာတကးခဲံၾက

သညး၈ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးအာဏာပိုးငးမ္ာ့က ။တို႔အထဲမြ

ှ၀၃ ေယာကးကိုဖမး့်ပီ့ ်ပနးပုိ႔ခဲံကာ အ်ခာ့သူမ္ာ့မြာ လျတး

ေ်မာကးသျာ့ခဲံၾကပါသညး၈
 မတးလ ၆ - ေကာံဘဇာ့မြ်ဖတးကာ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသို႔ဝငးေရာကးရနး ၾကိဳ့ပမး့ခဲံၾကေသာ ရိုဟငးဂ္ာ

ှ၁ ဦ့အာ့ BGB

တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ကဖမး့ဆီ့ခဲံၾက်ပီ့ ေနာကးတေန႔တျငး ။တို႔အာ့ေထာငးခ္ခဲံသညး၈
 မတးလ ှွ - ေကာံဘဇာ့တျငး BGB တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က ရိုဟငးဂ္ာ ၆ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵဘကးသို႔်ပနးေမာငး့
ထုတးခဲံသညး၈
်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကျ္နး်ပဳခဵေနၾကရ
မတးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး AP သတငး့ဌာန၌ စဵုစမး့ေဖားထုတးထာ့ေသာအစီရငးခဵစာက ထိုငး့ငါ့ဖမး့ကုမၼဏီမ္ာ့သညး
်မနးမာကျ္နးလုပးသာ့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳေနၾကေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိေဖား်ပလိုကးသညး၈ ငါ့ဖမး့ေလြသူၾကီ့မ္ာ့က လူကုနးကူ့ခဵၾက
ရေသာသူမ္ာ့ကို ဿဿ နာရီၾကာအလုပးဆိုငး့ကို လုပးကိုငးရနးအတငး့အၾကပး ခုိငး့ေစခဲံၾကကာ သူ တို႔အာ့ရိုကးႏြကးညြငး့ပမး့
ခဲံၾက်ပီ့ သနး႔ရြငး့ေသာေရလညး့မေပ့ခဲံၾကေပ၈ ပျဲစာ့မ္ာ့က အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏိုငးငဵမလူကူခရိုငးဘနးဂ္ီနာတျငး ထိုလူကုနးကူ့ခဵရ
သူမ္ာ့အာ့ ေလြာငးအိမးမ္ာ့်ဖငးံထညးံ၊ ေသာံခတးထာ့ၾက်ပီ့ ေလြသူၾကီ့မ္ာ့အာ့ တဦ့လြ္ငး အေမရိကနးေဒ၍လာ ှွွွ
်ဖငးံ ေရာငး့ခ္ခဲံၾကသညး၈
ထို႔အ်ပငး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့သညး အာဆီယမးေဒသတချငးလဵု့တျငး ဒုက၏မ္ာ့်ဖငးံရငးဆိုငးေနၾကရသညး၈
 မတးလ ှ၅ - ထိုငး့ရဲႏြငးံစစးသာ့မ္ာ့သညး ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှွွွ တို႔၌အိမးမ္ာ့သို႔ ဝငးေရာကးစီ့နငး့ခဲံကာ
်မနးမာႏြငးံကေမၻာဒီ့ယာ့မြ အလုပးသမာ့ ှွွ တုိ႔ကိုဖမး့ဆီ့ခဲံၾက်ပီ့ သူတို႔အာ့ ထုိငး့ႏိုငးငဵခႊ္နးဘူရီခရိုငးတျငး့သို႔ တရာ့
မဝငး ဝငးေရာကးခဲံမႈ်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ဿဿ - ထိုငး့ႏုိငးငဵကကးခ္နာဘူရီခရိုငးမြစစးေဆ့ေရ့ဂိတးတျငး တာ့ဆီ့ခဲံ်ပီ့ေနာကး ထိုငး့အာဏာပိုငးမ္ာ့က
်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှွ ဦ့အာ့ဖမး့ဆီ့လုိကးကာ တရာ့မဝငး ဝငးေရာကးမႈ်ဖငးံတရာ့စျဲဆိုလုိကးသညး၈
 မတးလ ဿ၂ - မေလ့ရြာ့အာဏာပိုငးမ္ာ့က တရာ့မဝငး ဝငးေရာကးမႈ သုိ႔မဟုတး ေနထိုငးချငးံေက္ားလျနးေနထုိငးမႈစသညး
တို႔်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ထာ့ေသာ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ှွဿ ဦ့အာ့ ်မနးမာအစို့ရအာဏာပိုးငးမ္ာ့ထဵ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့
လုိကးသညး၈ အလုပးသမာ့အေ်မာကးအမ္ာ့တို႔က ကျာလမးလမးပူရြိ ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့တျငး သူတို႔အာ့ညြငး့ပနး့
်ခငး့၇ ေ်ခက္ငး့ခတးထာ့်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ သတငး့ပို႔ခဲံၾကသညး၈
 မတးလ ၀ွ - ထိုငး့ႏုိငးငဵ နာချနးဆီသမးမာရကးခရိုငးမြ ေတာငးဘကးသို႔ဦ့တညးသျာ့ေနသညးံ ရထာ့တစီ့ေပ ၍တျငး ရိုဟငး
ဂ္ာ ၃ ဦ့အပါအဝငး ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ၄၃ ဦ့တို႔အာ့ ထိုငး့ရဲမ္ာ့က ဖမး့ ဆီ့်ပီ့ႏုိငးငဵ်ပနးပို႔ခဲံၾကသညး၈
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ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့မ္ာ့
အစို့ရစစးတပးမြေလေၾကာငး့တိုကးခုိကးမႈ၌ဗဵု့ဆနးက္ေရာကးေပါကးကမႈျဲ ေၾကာငးံတရုတးေဒါသ်ဖစး
မတးလတျငး ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး ႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့ေဒသသို႔ အစို့ရတပးမ္ာ့၌ေလေၾကာငး့တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ
တရုတးႏုိငးငဵယူနနးခရိုငးတျငး့သို႔ ဗဵု့ဆနးက္ေရာကးေပါကးကျဲမႈမ္ာ့ ေနရာေလ့ေနရာတျငး်ဖစးေပ၍ခဲံကာ တရုတးအစို့ရ၌ ရႈဵ႕
ခ္မႈမ္ာ့ကို်ဖစးေပ၍ေစခဲံသညး၈
 မတးလ ၅ - မနးဒငး့်မိဳ႕နယးတျငး အစို့ရတပးမြ တုိကးေလယာဥးက ဗဵု့ေလ့လဵု့ကိုၾကဲခ္ခဲံသညး၈
 မတးလ ှှ - ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယး တရုတး -်မနးမာနယးစပးအနီ့တျငး အစို့ရတပးမ္ာ့က ်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီမ
ဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) အာ့ ေလေၾကာငး့တိုကးခုိကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ဗဵု့ေလ့လဵု့သညး တရုတးဘကး်ခမး့
သို႔က္ေရာကးေပါကးကျဲခဲံ သညး၈
 မတးလ ှ၀ - လငးကနး Lincang တျငး အစို့ရတိုကးေလယာဥးမ္ာ့သညး ၾကဵခငး့တခုအတျငး့သို႔ ဗဵု့မ္ာ့ၾကဲခ္ခဲံရာ လယး
သမာ့ ၂ ဦ့ေသဆဵု့်ပီ့ အ်ခာ့ ၅ ဦ့ဒါဏးရာရရြိခဲံပါသညး၈
 မတးလ ဿွ - မနးဒျ္ိငး်မိဳ႕နယးကို အစို့ရတုိကးေလယာဥးမ္ာ့က ဗဵု့ၾကဲခ္ခဲံရာ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့အတျငး့သို႔ ေတားေ တား
မ္ာ့မ္ာ့က္ေရာကးခဲံသညး၈
တိုကးပျဲမ္ာ့်ဖစးပျာ့်ပီ့ေနာကး မတးလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး တရုတးကာကျယးေရ့ဝနးၾကီ့က ်မနးမာအစို့ရအာ့ မတးလ

ှ၀

ရကးေန႔ဗဵု့ၾကဲမႈအတျကးေတာငး့ပနးရမညး၇ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ကိုအေရ့ယူရမညး၇ ထိခိုကးခဵစာ့ရသူမ္ာ့၌ မိသာ့စုမ္ာ့ကို
ေလ္ားေၾက့ေပ့ရမညးဟု သတိေပ့ေ်ပာၾကာ့လိုကးသညး၈
စီ့ပျာ့ေရ့
စီ့ပျာ့ေရ့အုပးခ္ဳပးမႈႏြငးံေ်မယာ်ပႆနာမ္ာ့ကစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုကနး႔သတးထိနး့ခ္ဳပးေန
မတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး အစီရငးခဵစာ ဿ ေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ်မနးမာႏုိငးငဵမြစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေပ၍ ကနး႔သတးထိနး့
ခ္ဳပးေနမႈမ္ာ့ကို ေဖားထုတး်ပသခဲံသညး၈
 ကမၻာံဘဏးအုပးစု၌ “်မနးမာံရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမို့ေလဝသစမး့စစးမႈ ” အစီရငးခဵစာက ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ပုဂၐလိကစီ့ပျာ့ေရ့လုပး
ငနး့မ္ာ့သညး ေငျေၾက့ရရြိႏုိငးမႈမရြိ်ခငး့၇ ေ်မအသဵု့ခ္ႏိုငးမႈအချငံးအေရ့ရရြိရနးခကးခဲ်ခငး့၇ စျမး့အငး်ပတးေတာကးမႈ၇ မလဵု
ေလာကးေသာအလုပးသမာ့အငးအာ့စုကျ္မး့ က္ငးမႈစသညးတုိ႔၌ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ကို ခဵေနရပါသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈
 အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) ၌ “်မနးမာ်ပညး - က႑စဵုတျငးထညံးသျငး့စဥး့စာ့ရမညးံအုပးခ္ဳပးေရ့စိနးေခ၍မႈမ္ာ့” အစီရငး
ခဵစာက စီ့ပျာ့ေရ့စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈလိုအပးခ္ကးမ္ာ့၇ အဓိကအာ့်ဖငးံဥပေဒစနစးႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ထိနး့ညြိေရ့မူေဘာငး၇
ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့စစးတပး၌နာမညးၾကီ့ေနမႈေၾကာငးံ ေ်မယာေစ့္ကျကးတျငး်ဖစးေပ၍ေနေသာ ်ပ
ႆနာမ္ာ့ႏြငးံ ဗ္ဴရိုကေရစီစနစး၌ထငးသာ်မငးသာရြိေနေသာ စစးအသျငးေ်ပာငး့မႈ စသညးတုိ႔ကိုမီ့ေမာငး့ထို့်ပထာ့
သညး၈
အစို့ရကေနာကးထပးထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့လကးမြတးေရ့ထို့၇ လုပးကိုငးချငးံမ္ာ့ေပ့
မတးလတျငး အစို့ရစျမး့အငးဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ ႏိုငးငဵပိုငး်မနးမာေရနဵႏြငးံသဘာဝဓါတးေငျ႔လုပးငနး့ (MOGE) သညး ႏုိငးငဵ
်ခာ့စျမး့အငးကုမၼဏီမ္ာ့ႏြငးံ ေနာကးထပးထုတးလုပးေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
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 မတးလ ဿွ - MOGE သညး ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားအတျငး့မြ ေရတိမးလုပးကျကး A4 ႏြငးံ A7၇ ေရနကးလုပးကျကး AD2
ႏြငးံ AD5 တို႔အတျကး ထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့ကို UK ကုမၼဏီ်ဖစးေသာ BG Group ႏြငးံ ။၌ပါတ
နာ်ဖစးေသာ ၾသစေတ့လ္ကုမၼဏီ Woodside Energy တို႔်ဖငးံလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
 မတးလ ဿ၁ - MOGE သညး ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားအတျငး့မြ ကမး့လျနးလုပးကျကး A5 အတျကး ထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့
သေဘာတူစာခ္ဳပးကို US ကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ Chevron ၌ လကးေအာကးခဵကုမၼဏီ်ဖစးေသာ Unocal ႏြငးံလကးမြတးေရ့
ထို့ခဲံသညး၈
 မတးလ ၀ှ - MOGE သညး ကပၸလီ ပငးလယး အတျငး့ရြိ ေရတိမးလုပးကျကးမ္ာ့်ဖစးေ သာ M17 ႏြငးံ M18 တို႔အတျကး
ထုတးလုပးမႈေဝမြ္ေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့ကို အိႏိၵယကုမၼဏီ်ဖစးသညးံ Reliance Industries ႏြငးံ လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံ
သညး၈
 မတးလ ၀ှ - MOGE သညး ဘဂၤလာ့ပငးလယးေအားအတျငး့မြ ေရနကးလုပးကျကး MD2 ႏြငးံ အကးဒမနးပငးလယးအတျငး့
မြ ေရနကးလုပးကျကး MD4 တို႔အတျကး ထုတးလုပးေရ့ေဝမြ္မႈသေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့ကို အီတလီကုမၼဏီ်ဖစးေသာ Eni
ႏြငးံ PetroVietnam ကုမၼဏီမ္ာ့တို႔်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈
မတးလအတျငး့်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာအ်ခာ့သတငး့မ္ာ့
ှ

လစဥးေရဒီယိုမိနး႔ချနး့ထဲတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲကို ႏိုဝငးဘာလတျငးက္ငး့ပပါမညးဟု
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ဿ

ေန်ပညးေတားတျငး သမၼတဦ့သိနး့စိနးသညး ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ

ဿွှ၂ အေထျေထျေရျ့ေကာကးပျဲကိစၥ

မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈
ဿ

WHO ႏြငးံ UNICEF တို႔က ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးရေဒသတျငး ေရာဂါကာကျယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပနး
လညးစတငးႏုိငးရနး ေတာငး့ဆိုလိုကး်ပီ့ မၾကာေသ့ခငးက်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ေဒသတျငး့မြစစးပဲျမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိုေဒသမြ ရျာ

ှှ

ရျာတျငး အမ္ဳိ့သာ့ေရာဂါကာကျယးေရ့ပရိုဂရမးကို မလု ပးေဆာငးရေသ့ေပ၈
၀

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ AI ႏြငးံ ICJ တို႔က ပူ့တျဲေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလုိကးကာ က္ယး်ပနး႔
ေသာဖိႏြိပးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကိုအ်မစးတျယးလာေစႏုိငး်ပီ့ ဘာသာေရ့လူနညး့စုမ္ာ့အေပ၍ ေနာကးထပးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
်ဖစးလာႏုိငးေစရနး မီ့ထို့ေပ့မညးံ အႏၱာရာယးရြိလာႏုိ ငးသညးံ အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာေစာငးံေရြာကးေရ့ ဥပေဒၾကမး့ေလ့ခု
ကို ပယးခ္ရနး သို႔မဟုတး က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ေသခ္ာစျာ ်ပနးလညးသဵု့သပးပါရနး လႊတးေတားအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

၀

အစို့ရဒုတိယႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဦ့သနး႔ေက္ားသညး ဿ၅ ၾကိမးေ်မာကး UNHRC တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံ အေရ့အေ်ခအ
ေနႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးကို ေပ့အပးခဲံသညး၈

၆

ရခုိငး်ပညးနယးမြ အမ္ဳိ့သမီ့ေထာကးပဵံေရ့စငးတာ ၃ ခုသို႔ အမ္ဳိ့သမီ့ ၁ွွွ လာေရာကးၾက်ပီ့ ။တို႔အထဲမြ ၅ွ% မြာ
က္ာ့-မ ကျဲ်ပာ့မႈကိုအေ်ခခဵ်ပီ့ အၾကမး့ဖကးခဵရသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညးဟု UNFPA မြေ်ပာၾကာ့ခဲံပါသညး၈

ှွ

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ AI က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလုိကးကာ ပဲခူ့တိုငး့၇လကးပဵတနး့်မိဳ႕
နယးတျငး ်ငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပေနေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲခဲံ်ခငး့ကို ရႈဵ႕ခ္လိုကး်ပီ့ ရဲမ္ာ့မြမလိုအပးပဲ အငး
အာ့အလျနးအကျ္ဵသဵု့စျဲမႈကို အဆဵု့ သတးပါရနးေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ှွ

HRW ကေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ ေက္ာငး့သာ့ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့အေပ၍ အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲ်ခငး့မ္ာ့ကို အဆဵု့
သတးပါရနးႏြငးံ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့ အငးအာ့အလျနးအကျ္ဵသဵု့စျဲ်ခငး့အတျကး တာဝနးရြိသူမ္ာ့ကို တရာ့စျဲဆိုပါရနး ်မနးမာႏုိငးငဵ
မြရဲမ္ာ့အာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ှွ

လူ႔အချငးံအေရ့မြတးတမး့ကျနးယကး -်မနးမာႏုိငးငဵ ND-Burma ကအစီရငးခဵစာတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ ။အစီရငးခဵစာ
က ဿွှ၁ခု ဇူလိုငးမြဒီဇငး ဘာလအတျငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵအႏြဵ႔မြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ ှွ၄ ခုကို အေထာကးအထာ့မ္ာ့
်ပဳစုခဲံ်ပီ့ အစို့ရသညး ။၌်ပညးသူမ္ာ့ အာ့ ကာကျယးႏုိငးရနးအတျကး အနညး့ငယးမြ္သာတို့တကးလုပးေဆာငးႏိုးငးခဲံသညး
ဟု ေ်ပာၾကာ့လုိကးသညး၈

ှဿ

US မြ NGO ်ဖစးေသာ Forest Trends က “်မနးမာႏုိငးငဵတျငးစီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ခ္ဲ႕ထျငးလာ်ခငး့ - သစးေတာမ္ာ့ခုတး
်ခငး့၇ သစးချဲသာ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့၇ ေ်မယာပဋိပက၏မ္ာ့စသညး တို႔ႏြငးံခ္ိတးဆကးမႈ” အမညးရြိအစီရငးခဵစာကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ထို
အစီရငးခဵစာက ်မနးမာအစို့ရသညး အေကာငးအထညးေဖား် ခငး့မရြိေသ့ေသာ စီမဵကိနး့ၾကီ့မ္ာ့အတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵသစး
ေတာမ္ာ့၌ဧက ၂.ဿ သနး့ကို ေ နရာသတးမြတးထာ့ခဲံ်ပီ့ ထိုးသစးေတာမ္ာ့မြ သစးမ္ာ့ကိုခုတးကာေရာငး့ဝယးကုနးကူ့်ခငး့ မြ
အစို့ရ သညး ၃ဿှ ဘီလီယမးက္ပး (အေမရိကနးေဒ၍လာသနး့ ၃ွွ) ရရြိခဲံပါသညးဟု ေတျ႔ရြိေဖား်ပခဲံသညး၈

ှ၀

မေလ့ရြာ့ႏိုငးငဵကျာလမးလမးပူ်မိဳ႕တျငး မေလ့ရြာ့ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးနာဂ္စးရာဇကးႏြငးံသမၼတဦ့သိနး့စိနးတို႔ေတျ႔ဆဵုခဲံကာ ႏြစးႏုိငးငဵအ
ၾကာ့ ႏုိငးငဵေတားအဆငးံအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေ ရ့အရခရီ့သျာ့ၾကသူမ္ာ့အတျကး ်ပညးဝငးချငးံဗီဇာလိုအပးခ္ကးကို ေလ္ာံခ္
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ေပ့ရနး သေဘာတူခဲံၾကသညး၈
ှ၄

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႔ AI က ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးခဲံကာ ရနးကုနးဗဟနး့်မိဳ႕နယးမြ ဘာ့တ
ခု၌ ပိုငးရြငးႏြငးံမနးေနဂ္ာႏြစးဦ့အာ့ ဘာသာသာသနာအာ့ေစားကာ့ သညးံအတျကးဟုဆိုကာ ေထာငး ဿ ႏြစးချဲခ္မြတးခဲံ်ခငး့အ
ေပ၍ ရႈဵ႕ခ္ခဲံ်ပီ့ ထိုစီရငးခ္ကးကို လျတးလပးစျာထုတးေဖားချငးံအာ့ ေနာကးထပးခ္ဳိ့ေဖာကးမႈတခုအ်ဖစးေခ၍ဆိုလုိကးသညး၈

ှ၄

အမ္ဳိ့ဘာသာ၇သာသနာေစာငးံေရြာကးေရ့အဖျဲ႔အာ့ ေဝဖနးခဲံသညးံ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၀ ရကးေဟာေ်ပာပျဲအတျငး့ ဗုဒၶဘာ
သာအာ့ေစားကာ့သညးံအတျကးဟုဆိုကာ ရာဇဝတးမႈပုဒးမမ္ာ့်ဖစးေသာ ပုဒးမ ဿ၆၂ (ခ)၇ ဿ၆၅ တို႔်ဖငးံ ယခငး NLD အဖျဲ႔ဝငး
ဦ့ထငးလငး့ဦ့အာ့ စစးကိုငး့တိုငး့ေခ္ာငး့ဦ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က တရာ့စျဲဆိုလုိကးသညး၈

ှ၅

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ UN လူ႔အချငးံအေရ့အထူ့ကိုယးစာ့လြယးယျနးဟီလီ့က ပဲခူ့တို ငး့လကးပဵတနး့်မိဳ႕တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အာ့
မတးလ ှွ ရကးေန႔က အၾကမး့ဖကး်ဖိဳချဲမႈအတျငး့ အလျနးအကျ္ဵ မေလ္ားမကနး အငးအာ့သဵု့စျဲခဲံ်ခငး့အပါအဝငး ်မနးမာႏိုငးငဵ
မြဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့အာ့ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ပါရနး အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ှ၅

ဿွှ၁ ခုဇူလိုငးလက မႏၱေလ့တျငးလူမ္ဳိ့ဘာသာဂုိဏး့ဂဏကိုအေ်ခခဵသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေစခဲံသညးံ မုဒိမး့မႈ
အာ့ လိမးလညးတိုငးတနး့ခဲံ်ခငး့အတျကး ေန်ပညးေတားပ္ဥး့မနာ့်မိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့က လူ

၂ ဦ့အာ့ ှ၆၂ွ အေရ့ေပ၍စီမဵ

ခ္ကး အကးဥပေဒ်ဖငးံ ေထာငးဒါဏး ဿှ ႏြစးခ္မြတးခဲံသညး၈
ှ၆

အစို့ရေရျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးက ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပေရျ့ေကာကးပျဲေစာငံးၾကညံးေလံလာသူမ္ာ့အတျကး လိုကးနာရနးစညး့
မ္ဥး့မ္ာ့ကို ထုတး်ပနးလိုကးသညး၈

ဿွ

ရနးကုနးတျငး်ပဳလုပးသညးံ အဆို်ပဳထာ့ေသာရငး့ႏြီ့်မြဳ ပးႏြဵမႈဥပေဒႏြငးံပတးသကးသညးံ လူထုညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး CSO မ္ာ့
က ဥပေဒမူၾကမး့သညး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့ကိုသာ ကာကျယးထာ့်ခငး့၇ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးလာသညးံ လယးယာ
သိမး့ဆညး့မႈမ္ာ့ႏြငးံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈမ္ာ့ကဲံသို႔ေသာ ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ်ပဌာနး့ထာ့မႈမ္ာ့မရြိ်ခငး့
စသညးတို႔ကို ေထာကး်ပေဝဖနးခဲံၾကသညး၈

ဿွ

BBC ႏြငးံ်ပဳလုပးေသာ အငးတာဗ္ဴ့တခုတျငး သမၼတဦ့သိးနး့စိနးက ပဲခူ့တိုငး့လကးပဵတနး့တျငး ဆႏၵ်ပသူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့
မတးလ ှွ ရကးေန႔က ရဲမ္ာ့မြအၾကမး့ဖကး်ဖိဳခဲျမႈကိုေရာ တပးမေတား၌ႏိုငးငဵေရ့တျငးဆကးလကးရြိေနဦ့မညးံ အခနး့က႑
ကိုပါ ကာကျယးေ်ပာဆိုသျာ့ခဲံသညး၈

ဿ၁

ADB က ။တို႔၌ ႏြစးစဥးဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈသဵု့ သပးခ္ကးကိုထုတး်ပနးခဲံကာ ။က ဿွှ၂-ှ၃ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ေငျေဖာငး့ပျႏႈနး့ ၂.၆
မြ ၅.၁% သို႔တိုး့်မြငးံလာႏုိငးေခ္ႏြငးံအတူ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ GDP ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈသညး ၅.၀% ရြိလိမးံမညးဟု မြနး့ဆခဲံသညး၈

ဿ၃

HRW ကသတငး့ထုတး်ပနးခ္ကးတခု ထုတး်ပနးခဲံကာ ရငး့ႏြီ့်မြဳ ပးႏြဵမႈဥပေဒၾကမး့အသစးႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ်ပညးသူမ္ာ့မြေဝဖနး
မြတးခ္ကး်ပဳႏုိငးရနး ေနာကးဆဵု့ရကးကိုတို့်မြငးံေပ့ရနးႏြငးံ ထိုဥပေဒၾကမး့အာ့လႊတးေတားသို႔မတငးမြီတျငး CSO မ္ာ့ႏြငးံ စစးမြ နး
ေသာညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့်ပ ုလုပးပါရနး အစို့ရအာ့ေတာငး့ဆိုလိုကးသညး၈

ဿ၄

ရြမး့်ပညးနယးကို့ကနး႔ကုိယးပင
ို းအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ ေလာကးကိုငး်မိဳ႕နယးတျငး ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔က ၾကကးေ်ခနီယာဥး
တနး့အာ့ တိုကးခုိကးခဵရစဥးအတျငး့ ေသနတးထိမြနး ခဵရ်ပီ့ေနာကး ်မနးမာၾကကးေ်ခနီေစတနာံဝနးထမး့ကိုမို့ေက္ားသနး့သညး
မႏၱေလ့အေထျေထျေဆ့ရဵုၾကီ့တျငး ကျယးလျနးသျာ့ခဲံသညး၈

ဿ၅

အစို့ရႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ေၾက်ငာခ္ကးတေစာငးထုတး်ပနးလိုကးကာ ရိုဟငးဂ္ာဆိုေသာအသဵု့အႏႈဵ့အာ့သဵု့စျဲထာ့မႈ
အပါအဝငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေနအေပ၍ UNHRC ၌ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို ကနး႔ကျကးလိုကးသညး၈

၀ွ

လာအိုႏုိငးငဵဗီယနးက္ငး့တျငး လာအိုသမၼတေခ္ာငးမးလီဆာရာဆဵု Choummaly Sayasone သညး ဒုတိယသမၼတဦ့ဥာဏး
ထျနး့ႏြငးံေတျ႔ဆဵုခဲံသညး၈

မတးလအတျငး့ထုတး်ပနးခဲံေသာ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာအစီရငးခဵစာမ္ာ့
“ဿွှ၂ခုေဖေဖားဝါရီလအတျကး်မနးမာံႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့၌လစဥးမြတးတမး”့

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့

အဖျဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/zaO8Ee
”ဿွှ၁ ႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာ” ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့ အဖျဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners
(AAPP) http://goo.gl/8WoPvA
“အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈရႈ႕်မငးသဵု့သပးခ္ကးဿွှ၂” အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး Asian Development Bank (ADB) http://goo.gl/lSrvc6
“်မနးမာ်ပညး - က႑စဵုတျငးထညံးသျငး့စဥး့စာ့ရမညးံအုပးခ္ဳပးေရ့စိနးေခ၍မႈမ္ာ့
” အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး Asian Development Bank
(ADB) http://goo.gl/Cmt9cU
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“ကာတာစငးတာကျ္မး့က္ငးသူအဖျဲ႔၌်မနးမာ်ပညးခရီ့စဥးမြအၾကိဳေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ ဒီဇငးဘာ ဿွှ၁ - ေဖေဖားဝါရီ ဿွှ၂” ကာတာစငးတာ
Carter Center http://goo.gl/CRmOE2
“်မနးမာႏုိငးငဵတျငးစီ့ပျာ့်ဖစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ခ္ဲ႕ထျငးလာ်ခငး့- သစးေတာမ္ာ့ခုတး ်ခငး့၇ သစးချဲသာ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့၇ ေ်မယာပဋိပက၏မ္ာ့စသညး
တို႔ႏြငးံခ္ိတးဆကးမႈ” Forest Trends http://goo.gl/3KBJp7
“သနး့ေခါငးယဵက္ဴ့ေက္ားဝငးေရာကး်ခငး့ - ်မနးမာႏိုငးငဵမြဧညးံစာရငး့တိုငး်ခငး့၇ အိမးေထာငးစုစစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့အဆဵု့သတး်ခငး့” Fortify
Rights http://goo.gl/UZz803
“်မနးမာႏုိငးငဵမြရိုဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့အႏိုငးက္ငးံ်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ႏြငးံကာကျယးရနးတာဝနးရ”ြိမႈ

ကာကျယရ
း နးတာဝနးရြိမႈအတျကးကမၻာံစငးတာ

Global Centre for the Responsibility to Protect http://goo.gl/bmbOIc
“အ်ခာ့နာဂစးေန႔စဥးတိုကးခတးေန-နာဂစးအလျနးလူမႈေရ့သကးေရာကးမႈေစာငးံၾကညံးေရ့ငါ့ႏြစး်ပညး
”ံ

ေဘ့အႏၱာရာယးမ္ာ့ေလ္ာံခ္

်ခငး့ႏြငးံ်ပနးလညးထူေထာငး်ခငး့တို႔အတျကးကမၻာံကျ္မး့က္ငးလုပးေဆာငးမႈအဖျဲ႔ Global Facility for Disaster Reduction and
Recovery (GFDRR) http://goo.gl/TKOoMA
“ေသနတး၇ ခရိုနီႏြငးံသီ့ႏြ”ဵ ကမၻာံသကးေသအဖျဲ႔ Global Witness http://goo.gl/wgnP7m
“်မနးမာ်ပညးလူထုအသိုငး့အဝုိငး့မ္ာ့အၾကာ့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေနာကးကျယးမြမ်မငးႏိုငးေသာလကး

-

မႏၱေလ့ပဋိပက၏ေလံလာမႈ”

တရာ့မြ္တမႈယဵုၾကညးေရ့အဖျဲ႔ Justice Trust http://goo.gl/IX4oUw
“်မနးမာႏုိငးငဵလအ
ူ႔ ချငးံအေရ့အေ်ခအေနဆိုငးရာအစီရငးခဵစာ (ဇူလိုင-း ဒီဇငးဘာ ဿွှ၁)” လူ႔အချငးံအေရ့မြတးတမးကျနးယကး - ်မနးမာႏုိငးငဵ
Network for Human Rights Documentation-Burma (ND-Burma) http://goo.gl/EzfQI1
“ထူ့်ခာ့ဆနး့သစး်ခငး့မြသာမနး်ဖစး်ခငး့သိ႔ ု

-

်မနးမာံဒီမိုကေရစီအသျငးကူ့ေ်ပာငး့မႈကိုသေဘာထာ့ေကာကးယူ်ခငး”့

ပျငးံလငး့လူ႔

ေဘာငးေဖာငးေဒ့ရြငး့ Open Society Foundations (OSF) http://goo.gl/s0UGHp
“လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံဒီမိုကေရစီ -

ဿွှ၁ခုႏုိငးငဵ်ခာ့ႏြငးံဓနသဟာယရဵု့အစီရငးခဵစာ”

UK ႏိုငးငဵ်ခာ့ဓနသဟာယရဵု့

UK

Foreign

Commonwealth Office (UK FCO) http://goo.gl/zoKjFS
“်မနးမာ - လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာသတငး့လႊာ၇ အတျဲ ှ မြ ၀ှ ဇနးနဝါရီ” လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး
UN ရဵု့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://goo.gl/9qXV8k
“်မနးမာ - လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာသတငး့လႊာ၇ အတျဲ ှ မြ ဿ၅ ေဖေဖားဝါရီ” လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးေရ့အ
တျကး UN ရဵု့ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://goo.gl/gL43EX
“်မနးမာႏုိငးငဵ၌လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခအေနအေပ၍အထူ့ကုိယးစာ့လြယး၌အစီရငးခဵစ”ာ

ယျနးဟီလီ့

http://goo.gl/ia0RZ5
“်မနးမာံရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမို့ေလဝသစမး့စစးမ”ႈ ကမၻာံဘဏး World Bank http://goo.gl/W8i60v
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