
ရန်ကုန်မိအတွင်း လူသားချင်း စာန မ ဆိုင်ရာ အေြခအေန ပိုမိုဆိုးရားလာမှင့် စပ်လျ်း၍ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းမှင့် စားနပ်ရိကာ ဖူလံုေရးရန်ပံုေငွ (LIFT) က သတိေပးေြပာကား 

အကမ်းဖက်မများ ပိုမိုများြပားလာြခင်းငှ့် ရန်ကုန်မိရှိ မိနယ် ေြခာက်မိနယတွ်င် စစ်အုပ်ချပေ်ရး ေကညာ 

ခဲ့ြခင်း တိုေကာင့် LIFT ၏ မိြပေဒသ စီမံကိန်းအစီအစ်များအား အကီးအကျယ် ထိခိုက်လျက်ရှိပီး မရှိမြဖစ် 

လိုအပ်ေသာ ပံ့ပုိးကညီူမများှင့် ဝနေ်ဆာင်မများ ေပးအပရ်ာတငွ် အကနအ်သတ် ြဖစ်ေစပါသည်။  

မ ကံစဖူးဆုိးရားသည့ ် စီးပွားေရး အကျပအ်တည်းများေကာင့် ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ အလုပ်သမားများ၏ 

ေမာ်လင့်ချက်များ ပျက်သု်းေစြခင်း … 

ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ မိသားစုများ၏ လံု ခံမကင်းမဲ့ေနြခင်းမှာ ပို၍ ပို၍ ဆုိးရားလာေနပီး 

အေကာင်းြပချက်မရှိဘဲ ရမ်းသမ်းြပမူေသာ အကမ်းဖက်မများ ခစံားေနကရသြဖင့် ရန်ကုန်မိအေြခအေနမာှ 

အဆိုးဘက်သုိသာ သိသိ သာသာ ဦးတညေ်နပါသည်။ တချနိတ်ည်းမှာပင် ကာလရည်ှကာြဖစ်လာသည့် ဝငေ်ငွ 

ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ စားေသာက်ကုန် ေဈးန်းများ တရှနိထုိ်း ြမင့်တက်လာြခင်း၊ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာင်မများ 

ရပ်ဆုိင်းသွားြခင်းငှ့် ေငွလေဲပးပိုမများ မရိှေတာ့ြခင်းတိုက ရန်ကနု်မိေန ရပရ်ာလူထု၏ အေြခအေနကို 

ပိုမိုဆိုးရားေစလျက် ရှိပါသည။်   

အမျိးသမီး ေထာင်ေပါင်းများစွာ အတွက် အေရးပါေသာ မိြပေဒသ အသကေ်မွးဝမး်ေကျာင်းမ ရင်းြမစ်ြဖစ်သည့ ်

အထည်ချပ်စက်ံု အများအြပားမှာ အဓိကမှာယူေနေသာ ေဈးကွက်များမှ အမှာစာများ ဖျက်သိမ်းသွားြခင်းှင့် 

ကုန်ကမ်းပစည်း စီးဆင်းမများ  ြပတ်ေတာက်သွားြခင်းတို ကံေတွရသြဖင့် လုပင်န်းများလည်ပတ်ိငု်မမရှိဘဲ 

ရပ်ဆုိင်းသွားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံမှ ကုန်ပစည်းများ မှာယေူနသည့ ် န မည်ကီး ကုန်အမတှတ်ံဆိပ် 

အများအြပားက ထပမံ် မာှယြူခင်း မြပေတာ့ဘဲ အားလံုးရပဆ်ိုင်းသွားမည့်အေကာင်း ေကညာခဲ့ပါသည်။  

ထိုမမက စက်ံုအများအြပား မီးေလာင်ြခင်း၊ ဖျက်ဆီးခံရြခင်းတိုေကာင့် ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူတို၏ 

ဝင်ေငွရလမ်းများ ဆုံးံးသွားခဲ့ရသည်။  

အလုပသ်မားများ ဆြပြခင်းအား ဟန်တားိုင်ရန်အလိုငှာ စက်ံုများအတွငး် အလုပ်သမားများအား 

ပိတ်ေလှာင်ထားြခင်း ှင့် လုပခ်လစာ အြပည့အ်ဝေပးရန် ြငင်းဆန်ြခင်းတို အပါအဝင် စက်ံုအလုပ်ံုများရှိ 

အလုပသ်မားများအား ဆုိးရားစွာ ဖိှိပ်ဆက်ဆံြခင်းများမှာ များြပားလာလျက်ရှိေကာင်းကိုလည်း ကားသိရ 

ပါသည်။  

မတ်လ ၁၃ ရက်ေန  တစရ်က်တည်းတငွပ်င် အင်အားအလွန်အကံသုံးြပ၍ အကမ်းဖက်ှိမ်ှင်းမများေကာင့် 

ေသဆုံးသူ ၂၁ ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါသည်။   မ ကံစဖူး ဆုိးရားသည့ ်စီးပွားေရး အကျပ်အတည်းများ ှင့် လံု ခံမ ကင်းမဲ့ 

ေနြခင်းများ ပိုမို ဆုိးရားလာသြဖင့် အလုပ်သမားေထာငေ်ပါင်းများစွာတိုသည ်ရန်ကုန်မိမ ှစွန်ခွာေနကြခင်း (သုိ) 

အထိန်းအကွပ်မရှိ ြဖစေ်နသည့် အေြခအေနများ ှင့ ် လူမစီးပာွးဒုကများကိ ု ခါးစည်းရင်ဆုိင်ရန ် ဆက်လက် 

ေနထုိင်ေနရြခင်းတို ြဖစေ်ပေနပါသည်။ အထူးသြဖင့် စစ်အုပခ်ျပေ်ရး ေကညာထားသည့် မိနယ်များတွင် 

စားနပ်ရိကာများ ြပတ်လပ်မှင့် စားေသာက်ကနု် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာလျက် ရှိပါသည်။ ေဈးများ ပိတ်ြခင်းှင့် 



ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မေပးသည့် ဌာနများသို လကလ်ှမ်းမီရန်  အခက်အခဲြဖစ်ေနြခင်း တိုက ထပ်မံ ဖစိီး 

ေစေသာေကာင့် လူထုအတငွ်းရှိ အားနည်းထိခိုက်လွယ်မ အများဆံုး ရှိသည့် အုပစ်ုများတငွ် အာဟာရချိတဲ့မ 

ပိုမိုဆုိးရားလာြခင်းဆီသုိ  ဦးတညေ်စမည ်ဟုလည်း ခန်မှန်းထားပါသည်။   

… အဓိက ဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများ လုပင်န်းေဆာင်ရက်ိငု်ြခင်းမရှေိတာ့သည့် အေြခအေန  

ရန်ကုန်မိအတငွ်း LIFT က ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိသည့် အေရးပါေသာ အေထာကအ်ပံ့များှင့် ဝန်ေဆာင်မများ အား 

အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ အစည်းများှင့် အရပ်ဘက် လူမအဖွဲအစည်းများ (CSOs) များမှ တဆင့ ်ေပးအပပ်ါသည်။ 

စစ်တပမှ် အာဏာ သိမ်းယူပးီေန က် အဆိုပါ အဖွဲအစည်းများ အေနြဖင့် ဆုံးံးရိုငေ်ချ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ၎င်းတို၏ 

ဝန်ထမ်းများ ေဘးကင်းလုံ ခံမ ရှိေစရန် ေဆာင်ရက်ြခငး်ှင့် ေြပာင်းလဲသွားသည့် အေြခအေနတငွ ် စီမံကိန်း 

လုပင်န်းများ အား အံဝင်ခွငက်ျ ြဖစ်ေစရန် ချနိ်ညိြခင်းတိုကို လုပေ်ဆာင်ခဲ့ပီး လုပ်ငန်းများ ေခတ ရပဆ်ိုင်းြခင်း (သို) 

စီမံကိန်းများ ကန်သတေ်လာ့ချြခင်းတို ခဲ့ရသည။် ထုိအေြခအေနများသည် ရန်ကနု်မိရိှ အဆိုပါ ဧရိယာများတငွ် 

ေနထုိင်သည့် ြပည်သူလူထု၏ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများ ှင့် အာဟာရဖွံဖိးမတို ပိုမို ေကာင်းမနွ်လာေစရန် 

တက်တက်ကွကွ ေဆာငရ်က်ေနသည့် အေရးပါေသာ စီမကံိန်းလုပင်န်းများအား အဟန်အတားများ 

ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ဤအချနိ်အေတာအတွင်းမာှပင် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ကေမာကက်မြဖစ်ြခင်းသည် အဖွဲအစည်းများ၏ လုပင်န်း 

လည်ပတေ်ဆာင်ရက်ရာတငွ ် ေငွေကးအကျပအ်တည်း ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ တယ်လဖုီန်း  ှင့် အင်တာနက် 

ဆက်သွယ်မများ ြပတေ်တာကြ်ခင်းတိုသည်လည်း စီမကံိန်းလုပင်န်းများအား အေဝးေရာက်စနစ်ြဖင့်  

စီမံခန်ခွဲေနရြခင်းကို အခက်အခဲများ ြဖစေ်စပါသည်။  

LIFT ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း အများစတုိုက ေရေြပာင်း သွားလာသူများ ငှ့် အလုပသ်မားများ အတွက် လူသား 

ချင်း စာန မဆုိင်ရာ အကအူညီများ၊ စတ်ိပိုင်းဆိုင်ရာငှ့် ဥပေဒေရးရာ အကူအညေီပးြခင်း တိုအား တိုးချဲ 

ပံ့ပိုးေပးရန် ၎င်းတို ၏ စီမကံိန်းလုပင်န်းစ်များအား လိုက်ေလျာညီေထွေြပာင်းလဲေနစအ်တွင်း 

အာဏာသိမ်းယူထားသည့် အုပခ်ျပ်ေရး အဖွဲ မ ှ အဆိုပါ မတိ်ဖက်အဖွဲအစည်းအချိ၏ ဝန်ထမး်များအား 

ဖမး်ဆီးမိန်များ ထုတ်ြခင်း ှင့် NGO ဘဏ်စာရင်း များမှ ေငွသငွ်းေငွထုတ်စာရင်းများအား ၂၀၁၆ ခုှစ် ဧပီလမှ 

စတင်၍ အေသးစိတ ် တင်ြပရန်  ဘဏ်များအား န်ကားြခင်းတို အပါအဝင် အဆုိပါ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း 

အချိအား ထိန်းချပ်ကန်သတ်ိုင်မည့ ်အစီအမံများ ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  

သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်သည့ ် အလုပ်အကိုင်များ ေပထွန်းလာေစ ေရး ကိးပမ်းမများတွင ် ဦးေဆာင်ဦးရကြ်ပ 

ေနသည့် LIFT မ ှေထာက်ပံေ့ပးထားေသာ အလုပသ်မား အဖွဲအစည်းများအား ၎င်းတို ေဆာင်ရကေ်နသည့် စီမကံိန်း 

လုပင်န်းများ အားလံုးနီးပါးအား အာဏာသုံး၍  အတင်း အဓမ ရပတ်န်ေစခဲပ့ါသည်။  

ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူလူထုတိုမ ှအကူအညမီျား အသည်းအသန်လိုအပေ်နချနိ်တငွ် LIFT ၏ မိတ်ဖက် 

အဖွဲအစည်းများမှာ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဖအိားေပးမများ ကံေတွေနကရပါသည်။   

 



ေရှလုပင်န်းစ်  

LIFT ှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများသည် ရန်ကုန်ရှိ အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်းမ ဆံုးံးသွားသည့် အလုပ်သမား 

များအတကွ ် စားနပ်ရိကာ ှင့် ေငေွကး ေထာက်ပံ့မများ အပါအဝင် လူသားချင်းစာန မဆုိင်ရာ အကူအညီများ 

ပံ့ပိုးေပးိုင်ရန် ြပင်ဆငေ်ဆာင်ရက်လျက် ရှိပါသည်။ ယင်းတိုတင်ွ အလုပ်သမားများအတွက် လူမစတိ်ပိုင်းဆိငု်ရာ 

အကူအညီများ၊ CSO ဝန်ထမး်များှင့် မကာေသးမီက အကမ်းဖက် ဖိခွဲှိမ်နင်းမများအတငွ်း  စိတ်ဒဏ်ရာ ခံစား 

ခဲရ့သူ များ အတွက်  အေရးေပ ကုသမများ ေပါင်းစပ် ပါဝင်မည် ြဖစ်ပါသည်။   LIFT အေနြဖင့် ထိခိကု်ခံစားရသည့ ်

အလုပသ်မားများအတွက် ဥပေဒ ေရးရာ အကူအညမီျား တိုးြမင့်ေပးအပ်မည်ြဖစ်ပီး တချနိတ်ည်းမာှပင် 

ိုင်ငတံကာ ကုန်ပစည်း အမတှတ်ံဆိပ် ထုတ်လုပသ်ည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား ၎င်းတို၏ ပစည်းေပးသွင်းသူများမှ 

တာဝန်သိစတိြ်ဖင့် ေဆာင်ရက်ိုငေ်ရးအတွက် ေဆွးေွးိငု်ရန်လည်း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

 

 


