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 ျခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ အတား 

အဆီးမ်ားက ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
အထူးသံတမန္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ခရီးစဥ္အား အားမလုိ 
အားမရျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ခရီးစဥ္အဆုံံးတြင္ အုိေဂ်ကြင္တားနားက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ အေရးၾကီးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား 
ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒအရ အာဏာပ္ုိင္မ်ားထံမွၾကိဳတင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူခဲ့ပဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ခ့ဲသည့္အတြက္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၀ အားအစုိးရအာဏာပို္င္မ်ားက စိတ္ထင္သလုိ 
ဖမ္းဆီးခ့ဲၾကသည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္မွအစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိဟုင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ 
ေသာခ်ိဳးေဖာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္က်ဴ းလြန္ေနခ့ဲၾကသည္။ 
စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တြင္ IDP ရုိဟင္ဂ်ာႏွစ္ဦးအားရဲတုိ႔က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ 
သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ အစိုးရကလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
မျငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၃ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္မ်ား 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ရခိုင္လူထု 
မွပစ္မွတ္ထားျပဳလုပ္လာၾကသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ေႏွာက္ယွက္မႈ 
မ်ားအား အစိုးရမွဟန္႔တားရန္ပ်က္ကြက္ခ့ဲၾကသည္။ 

 ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးပါတီက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ 
ရန္ဥပေဒကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အကယ္၍ထုိဥပေဒကုိအတည္ျပဳျပဌာန္း 
ခ့ဲပါက ၎သည္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္လိမ့္ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

 မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေျခာက္လေျမာက္ဆက္ တုိက္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ့ဲသည္။ 
စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ ကန္႔ဘလူျမိ ႔ဳနယ္တြင္ မြတ္စလင္ပိုင္ေနအိမ္ႏွင့္ေစ်းဆုိင္ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
လူအုပ္စုမ်ားက မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 အစိုးရတပ္မ်ား၏က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခ့ဲသည္။ 
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ အစုိး ရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - 
ေျမာက္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ - ေတာင္္ ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔အားတုိက္ခုိက္ခ့ဲၾကသည္။ 

 NGO အားလုံးသည္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနေကာ္မတီမ်ား၌  မွတ္ပံုတင္ရန္လုိအပ္ျပီးထုိသုိ႔မတင္ပါက အဖြဲ႔အစည္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးရန္ျပဌာန္းထားေသာ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းအားလႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည္။ 

 

 
ဤသတင္းလႊာတြင္ 

ပင္မသတင္း 
၂ အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ခရီးစဥ္ 
၂ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၃ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
၃ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ 
မွႏႈတ္ထြက္ၾက 
၄ ေနာက္ထပ္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ 
ခိုက္မႈမ်ား 
၄ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္း 
အေဝး 
၅ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္က်င္းပ 
၆ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွပဋိပကၡမ်ား 
၆ အစုိးရႏွင့္ ABSDF သေဘာတူညီမႈ 
၇ မုံရြာေၾကးနီမိုင္းေနာက္ဆုံးရသတင္း 
၇ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရလႊမ္းမုိးခံရ 

လူ႔အခြင့္အေရး 
၇ က်ဳ ိးေၾကာင္းမ့ဲဖမ္းဆီးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ 
ပြား 

အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၈ ထုိင္းႏုိင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား 

၉ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၀ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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ပင္မသတင္း 
 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ခရီးစဥ္မွာအားမလုိအားမရျဖစ္ရ 
 
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတမန္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္ 
တားနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ၁၁ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ 
အုိေဂ်ကြင္တားနားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ဘူးသီးေတာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္ 
လက္၊မင္းတပ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း လားရႈိး၊နမ့္ခမ္းႏွင့္မႏၱေလးတုိင္း မႏၱေလးႏွင့္မိထၱီလာတုိ႔သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 
အထူးသံတမန္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ား၊အရာရွိမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အျခား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရာ အင္းစိန္ 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅ ဦးကုိပါေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
 
ေနျပည္ေတာ္၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အုိေဂ်ကြင္းတားနားက ရိုးသားစြာပင္ေက်းဇူးတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျခိမ္း 
ေျခာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ အတားအဆီးမ်ားကသူ၏ခရီးစဥ္အား အားမလုိအားမရျဖစ္ 
ေစခ့ဲသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၁၁ - ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားခံစားေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အုိေဂ်ကြင္တားနား အား 

ေျပာျပျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာရုိဟင္ဂ်ာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားက 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွ အျခားအက်ဥ္းစခန္းမ်ား 
သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၂ - ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားသည္ အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ 
ခရီးစဥ္အား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္အထူးသံတမန္အား 
ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ခ့ဲၾကကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၄ - အုိေဂ်ကြင္တားနားအား ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ လိုင္ဇာမွကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) 
ထံသုိ႔သြားေရာက္ခြင့္ကုိ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၉ - မႏၱေလးတုိင္း မိထၱီလာတြင္ အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ယဥ္တန္းအား ေဒသခံ ၂၀၀ ခန္႔ပါဝင္သည့္လူအုပ္စု 
တစုက တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက သူ႔အားေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိေနရင္း သူ၏ကားအားထုိးၾကိတ္ကန္ေက်ာက္ 
ၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အထူးသံတမန္သည္ မြတ္စလင္ ၁၆၀၀ ခန္႔ခုိလႈံေနရေသာ IDP စခန္းတခုသုိ႔သြားေရာက္ 
ရန္အစီအစဥ္ကုိဖ်က္သိမ္းခ့ဲရသည္။ 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အေရးၾကီးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ - အုိေဂ်ကြင္တားနား 
 
၁၁ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွျပန္လည္မထြက္ခြါခင္တြင္ ကမၻာ့ကုသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
အထူးသံတမန္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ၌္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကုိ 
ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ အေရးၾကီးေသာစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရဆျဲဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာထုိေၾကျငာခ်က္က ေအာက္ပါစိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီးေမာင္း 
ထုိးျပထားသည္။ 
 
 ၂၀၁၂ ခုဇူလုိင္လႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ 

IDPမ်ားထံသို႔သြားေရာက္၍အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ UN လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာေအဂ်င္စီမ်ားအား အစိုးရမွတ 
ၾကိမ္သာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ခြဲျခားထားမႈသည့္ “ေရရွည္အျမတဲမ္းနီးပါး” ျဖစ္လာ 
ခ့ဲသည္။ 
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 ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကုိ တင္းၾကပ္စြာ 
ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ IDPမ်ား၏ဆႏၵျပမႈမ်ားအား အစုိးရလံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အင္အားအလြန္အကြ် ံအသုံး 
ျပဳ၍ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခ့ဲသည္။ 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ရုိဟင္ဂ်ာရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား 
အစိုးရမွစိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးကာ အားနည္းမျပည့္စံုေသာတရားစီရင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ား ဆက္လက္ရိွေနဆဲျဖစသ္ည္။ 
 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။ 
 တင္ျပလာေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒမူၾကမ္း [ေအာက္မွ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွထူးျခားျဖစ္စဥ္ 

မ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။] သည္အားေကာင္းေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈအား စုိးရိမ္စရာေနာက္ျပန္ဆြဲေစကာ တရား 
ဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အစိုးရမွစိတ္ထင္သလိုခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

 

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္း 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဥပေဒမ့ဲသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ေထာင္ခ်အပစ္ေပးျခင္းမ်ားဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေန 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္ေ့ထာင္ခ် 
ျခင္းမ်ားကုိ အေရးယူခံရျခင္းမရွိပ ဲဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၉ - ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာၾကီးရြာမွ ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုတြင္ IDP မ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 

ျပႆနာမ်ားအတြင္း ရဲကရိုဟင္ဂ်ာ ၂ ဦးအားပစ္သတ္ခဲ့ကာ အျခားတဒါဇင္ေက်ာ္ကုိလည္းဒါဏ္ရာမ်ားရေစခ့ဲသည္။ 
IDP ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေဒသရဲစခန္းအျပင္ဘက္တြင္စုရံုးျပီး ရုိဟင္ဂ်ာတံငါသည္တဦး၏အေလာင္းအား ထိန္းသိမ္း 
ခြင့္ကုိေတာင္းဆုိအျပီးတြင္ ထိုျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၃ - ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ရဲမ်ားမွ IDP မ်ားအားျဖိဳခြဲခဲ့သျဖင့္ဒါဏ္ရာရ၊ ေသဆုံးခဲ့ရေသာဓါတ္ပုံမ်ားအား 
အြန္လုိင္းတြင္တင္ခဲ့သည့္အတြက္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားတဦးျဖစ္ေသာ ကုိသန္းေရႊအားရခိုင္ 
ျပည္နယ္ စစ္ေတြမွရမဲ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးဂိုဏ္းဂဏအေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္မွတရားရုံးတခုက ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၃ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ ၆ ႏွစ္မွ တသက္တကြ်န္းအထိ 
အပစ္ဒါဏ္မ်ား အသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
ရခိုင္ျပည္နယ္မွအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဆက္လက္ခံေနရ 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရခိုင္လူထုအခ်ဳိ႕၏ျခိမ္းေျခာက္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔သည္ 
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအားအကူအညီေပးသည့္အတြက္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားမွ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိခံခ့ဲၾက 
ရအျပီးတြင္ အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္သြားခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာ့ကုသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတ 
မန္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားက အေျခအျမစ္မရိွဟုေဖာ္ျပခဲ့သည့္စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း 
ထားခဲ့ေသာ INGO ဝန္ထမ္း ၄ ဦးအားလည္းအစိုးရမွဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိသည္။ 
[၂၀၁၃ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ UN ဌာေန 
ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညိွႏႈိင္းေရးမႈး Ashok Nigam ကထုိသူမ်ားအားခြ်င္းခ်က္မရိွခ်က္ခ်င္းျပန္ 
လြတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 
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ေနာက္ထပ္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား 
 
မတ္လက မႏၱေလးတုိင္း မိထၱီလာျမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေျခာက္လ 
ေျမာက္ဆက္တုိက္လအျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတဦးအား မြတ္စလင္အမ်ဳ ိးသားတဦးက 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားခဲ့သည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ားထြက္ေပၚလာအျပီးတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္၊ 
ထန္ကုန္းေက်းရြာတြင္ မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္အိမ္ႏွင့္ဆိုင္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုွွဗုဒၶဘာသာအုပ္စုတခုက ၾသဂုတ္လ 
၂၄ ရက္ေန႔တြင္မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ ထိုတုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္လူ ၃၀၀ ေက်ာ္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခင္က 
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ရမဲ်ားသည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားတားဆီးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ NLD အမတ္ဦးျမင့္ႏိုင္တုိ႔က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားထိန္းသိမ္းရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားအားအပစ္တင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား 
 
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သည္၎၏ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္အဆုံး 
သတ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းအေရးၾကီးေသာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၅ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အသင္းအဖြဲ႔မွတ္ပံုတင္ 

ျခင္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိတင္ျပခ့ဲသည္။ လူထုႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိပဲ အစိုးရ၏ျပည္ထဲေရးဝန္ 
ၾကီးဌာနမွေရးဆြဲခဲ့သည့္ ထုိတင္ျပလာသည့္ဥပေဒအရ NGO အားလုံးသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားအတည္ျပဳေပးျခင္း၊ 
ပယ္ခ်ျခင္းစသည့္ အလုံးစုံလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ဝန္ၾကီးဌာနေကာ္မတီႏွင့္မွတ္ပုံတင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိေကာ္မတီ 
အား မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္တာဝန္လည္းေပးအပ္ထားပါ 
သည္။ ေကာ္မတီႏွင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေထာင္ဒါဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ 
က်ခံရမည္၊ ဒါဏ္ေငြ ၅ သိန္းက်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ပစ္ဒါဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၂ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီက ၎ 
တို႔၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အားတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက တရားစီရင္ေရးတြင္ လြတ္လပ္မႈ 
မရိွျခင္းက ႏုိင္ငံ၏တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအား အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေနပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ ထုိေကာ္မတီကုိစတင္ဖြဲ႔စည္းျပီးခ်ိန္ကတည္းက တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈေပါင္း 
၁၁၂၅၉ ခုလက္ခံရရိွခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၉ - ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွအတည္ျပဳေပးလုိက္ေသာ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝ 
ေရးဥပေဒၾကမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကအၾကံျပဳခဲ့ 
သည္။ အဆုိျပဳလာေသာထုိျပင္ဆင္ရန္မ်ားတြင္ အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္မ်ားကိုထုတ္ 
ေပးရန္၊ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ရုတ္သိမ္းရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္စာပုိဒ္အားျဖဳတ္ပယ္ပစ္ရန္လည္း ပါရွိပါသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၁ - အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ (NNDP) မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညႊန္႔က ျပင္းထန္သည့္အီ 
လက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အဆုိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၃ - လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီသည္ ၎၏ပထမဦးဆုံးအ 
စည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခ့ဲကာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၎တုိ႔၏ေတြ႔ရွိ 
ခ်က္မ်ားအေပၚအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသြားရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၃ - ရခိုင္အမ်ဳ ိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (RNPP) မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအးေမာင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းကုိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ႏိုင္ငံ 
ေရးအခြင့္အေရးမ်ားအားပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ ဦးတည္ထားပုံရသည့္ ထိုအဆုိျပဳလာေသာဥပေဒၾကမ္းတြင ္ႏုိ္င္ငံသားမဟုတ္ 
သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ခြင့္၊ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြငမ္ေဲပးခြင့္တို႔ကုိ တားဆီးထားသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၇ - အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၂၈ -  အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့အမ်ဳ ိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒၾကမး္ကုိ အတည္ျပဳလိုက္ 
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ကန္႔သတ္မႈမ်ားၾကားထဲမွ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ 
 

 “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ၈၈ စိတ္ဓါတ္န့ဲဆက္လက္သြားၾကရမယ္။ တကယ္လုိ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ တရားမမွ်တမႈေတြထပ္ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ 
၁၉၈၈ ဟာတဖန္ျပန္ျပီးေတာ့ သက္ဝင္ႏုိးၾကြလာမွာပဲျဖစ္တယ္။” ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မင္းကုိႏုိင္ 

 
ၾသဂုတ္လေစာေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အႏံွအျပားရွိအလႊာမ်ဳ ိးစံုတို႔မွလူထုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၁၉၈၈ 
လူထုအုံၾကြမႈ ၂၅ ႏွစ္ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကုိ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိတြင္ ႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆုံးအထိမ္းအမွတ္ပြဲအျဖစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကုိက်င္းပရန္အတြက္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ရိွျမန္မာကြန္ဗန္ရွင္းစင္တာတြင္စုေဝးခ့ဲၾကသည္။ အေဝးေရာက္ျမန္မာမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားႏွင့္ 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအပါအဝင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ထုိအခမ္းအနားကုိတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ သမၼတရုံးဝန္ 
ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ USDP ပါတီဒုတိယဥကၠဌဦးေဌးဦးတုိ႔လည္း ေခတၱခဏတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိမင္းကုိႏိုင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အပါအဝင္ အခမ္းအနားတြင္စကားေျပာဆုိခဲ့ၾကသူ 
မ်ားသည္ ၁၉၈၈ခုျဖိဳခြဲခဲ့မႈတြင္က်ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ထုိအခိ်န္ကတည္းကဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေတာက္ 
ေလွ်ာက္လုပ္လာခဲ့ၾကေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုပြဲတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳ ိးသားျပန္ 
လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တ္ုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သုံးရက္တာက်င္းပမႈအျပီး ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူထုအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားသည္ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္လူ ၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တေလွ်ာက္ျငိမ္းခ်မ္းစြာလမ္း 
ေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ကာ ဆူးေလဘုရားအနီးတြင္ပန္းေခြမ်ားခ်ခ့ဲၾကသည္။ 
 
အခမ္းအနားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေခ်ာေမြ႔စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့စဥ္မွာပင္ ႏွစ္ပတ္လည္အားက်င္းပခဲ့ၾကသည့္သူမ်ားအား 
အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွျခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္သည့္ ျပႆနာမ်ားစြာလည္းရိွခဲ့ပါသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၅ - တနသၤာရီတုိင္း ထားဝယ္ျမိဳ႕မွအစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားသည္ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈအားအထိမ္းအမွတ္ျပဳ 

ထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားပိုစတာမ်ားအား ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၆ - အခမ္းအနားက်င္းပရန္ေနရာအားအစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ၁၉၈၈ ခုအုံၾကြမႈ 

တြင္က်ဆုံးခ့ဲရသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္အမွတ္တရေက်ာက္တုိင္တြင္ ပန္းေခြခ်ရန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ေဒသခံ 
မ်ားအား ပခဲူးတုိင္း၊ပခူဲးျမိဳ႕မွရဲမ်ားက ထိုသို႔မျပဳလုပ္ရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၅ - ေစာေစာပုိင္းရက္အနည္းငယ္က မႏၱေလးတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအ 
နားအား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိေက်ာင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေဟာင္း၊ ဆရာမေဒၚစုိးစိုးခိုင္ 
အား ေနျပည္ေတာ္ ဇမၼဴသီရိျမိဳ႕နယ္ရွိအစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၇ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကျငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မျဖဴျဖဴဝင္းႏွင့္ဦးဝင္းခ်ဳိတို႔အား ရန္ကုန္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ျငိမ္း 
ခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ 

 
ထုိ႔အျပင္ အရက္ ၂၀ ၾကိဳတင္၍ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရိွပ ဲမည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအခမ္းအနားမ်ဳိးကုိ 
မဆုိလက္ခံက်င္းပခဲ့ပါက တရားစြဲဆိုအပစ္ေပးျခင္းခံရမည္ဟု ရန္ကုန္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္မွစားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေဟာ္တယ္ 
မ်ား၊ တည္းခုိခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားအား ရန္ကုန္မွအစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားကၾသဂုတ္လ 
၈ ရက္ေန႔တြင္သတိေပးထားခဲ့ၾကသည္။ 
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ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ဆက္ 
လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (KIA)၊ တေအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း (SSA-S) တို႔အားတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစိုးရတပ္မ်ားမွေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံေပးထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္မ်ားႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)၊ 
(KIA)တို႔နွင့္ သီးျခားစီတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ KIA တပ္မ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾက 

သည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မျဲမိဳ႕နယ္ ကြန္စလမ္ရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတုိက္ 

ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္ ခမရ ၅၀၄ မွတပ္မ်ားက SSA-N တပ္မ်ားအား 

လက္နက္ၾကီးေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္စဥ္အတြင္း အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိအမ်ဳ ိးသမီးတဦးဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။ အစုိးရ 
တပ္မ်ားကအသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိသူမ၏အမ်ဳိးသားအားလည္းဖမ္းဆီးကာ လမ္းျပအျဖစ္အတင္းလုပ္ခိုင္းခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၆ - ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ဝၾဲကီးေဒသတြင္ BGF တပ္မ်ားႏွင့္ KNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ ပန္ဝါေဒသတြင္ BGF ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားက KIA တပ္မ်ားအားတုိက္ခုိက္ 

ခ့ဲၾကသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္တြင္ BGF တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၂၀ - ရွမး္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္ ခမရ ၅၀၅ ႏွင့္ ၅၀၆ တို႔မွတပ္မ်ားက KIA တပ္ 

မ်ားအားတုိက္ခုိက္ခ့ဲၾကသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မုိင္္းပန္ျမိဳ႕နယ္တြင္အစုိးရတပ္မ်ားသည္ SSA-S တပ္မ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾက 

သည္။ 
 
အစုိးရႏွင့္ ABSDF တုိ႔သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး 
 
ျပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားအျပီးတြင္ အစိုးရႏွင့္ေက်ာင္းသားလက္နက္က္ုိင္အုပ္စုျဖစ္ 
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔သည္ ၆ ရက္အတြင္း၌သေဘာတူညီမႈ 
၂ ခုအားလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၅ - သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ ဥကၠဌရေဲဘာ္သံခဲဦးေဆာင္ 

ေသာ ABSDF ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔သည္အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါေသာ ကရင္ျပည္နယ္အဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသ 
ေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရန္ကုန္တြင္လက္မွတ္ထုိးခ့ဲၾကသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္အရ ABSDF မွကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီ  
ျမိဳ႕တြင္ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္ရန္ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရမွသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ဳ ိ႕ေနရာမ်ားအတြင္း 
လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၀ - သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ ဥကၠဌရေဲဘာ္သံခဲဦးေဆာင္ 
ေသာ ABSDF ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔သည္ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါျပည္ေထာင္စုအဆင့္သေဘာတူညီမႈအ 
ထိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ လြတ္လပ္ေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး 
ယႏၱရားတခုထားရိွရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိလြတ္ေပးရန္၊ ABSDF အားမတရားအသင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ 
ထားသည့္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ေနာက္ထပ္ဆက္ဆံေရးရုံး ၄ ခုထပ္ဖြင့္ရန္၊ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ 
ABSDF တပ္မ်ားအတြက္လုိက္နာရန္စည္းမ်ည္းက်င့္ဝတ္မ်ားသတ္မွတ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ျပည္ေထာင္စုအ 
ဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲအား ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ကတိျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 
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မံုရြာေၾကးနီမိုင္း ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ 
 
စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွမံုရြာေၾကးနီမိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခ့ဲရေသာလယ္သမားမ်ားႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ား 
သည္ အစိုးရမွသူတို႔၏နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ဆက္လက္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၃ - စစ္ကုိင္းတိုင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၂၆ ရြာတုိ႔မွေဒသခံမ်ားကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ 

လုိက္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မံုရြာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွျပဳလုပ္ထားသည့္ 
အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ မိုင္းစီမံကိန္း 
ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားဆုိးဝါးသြားေစႏိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္သိမ္းယူခ့ဲေသာေျမ 
မ်ားအတြက္ “သင့္ေတာ္ေသာေပါက္ေစ်း” ႏွင့္ေပးေလ်ာ္ရန္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၃ - စစ္ကုိင္းတုိင္းမုံရြာျမဳိ႕တြင္လူ ၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္မုံရြာေၾကးနီမုိင္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  
ဆႏၵျပသူမ်ားကမိုင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းထားရန္ေတာင္းဆုိလုိက္ျပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ကစီမံကိန္း 
အားျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍တာဝန္ရွိေသာရဲမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္လည္းေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၉ - မိုင္းစီမံကိန္းအားျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခ့ဲၾကသူမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ကအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈ ၉ လ 
ျပည့္ေျမာက္သည့္အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စစ္ကုိင္းတုိင္းမံုရြာတြင္လူ ၁၅၀ ခန္႔တုိ႔မွဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပ 
သူမ်ားက မုိင္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍တာဝန္ရွိေသာရဲမ်ား 
အား အာဏာပုိင္မ်ားမွေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား 
၍ သိမ္းယူထားေသာေျမယာမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးကုိလက္ခံရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားအားအစိုးရမွအတင္း အၾကပ္ကုိင္ 
ေနသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားမွကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
ေရၾကီးမႈဒါဏ္ျမန္မာႏိုင္ငံခံရ 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတုိ႔မွအနည္းဆုံး ၈ ခုတို႔တြင္ေရ 
ၾကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ ျမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတုိ႔၌မိုးသည္းထန္မႈဒါဏ္ကုိခံခဲ့ၾကရကာ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းေလာက္မွစတင္၍ 
ေရၾကီးခဲ့သည္ကရင္ျပည္နယ္သည္ အဆုိးဝါးဆုံးေရၾကီးမႈဒါဏ္ခံခဲ့ရသည့္ေဒသမ်ားမွတခုျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ 
ေန႔တြင္အစိုးရသတင္းစာမ်ားက ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရၾကီးမႈေၾကာင့္လူ ၃၈၀၀၀ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြား 
ခဲ့ရသည္ဟုသတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္အစိုးရက ထိုရုတ္တရက္ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ ကရင္ျပည္ 
နယ္တြင္ ၆ ဦးေသဆုံး၍ ၁ ဦးေပ်ာက္ဆံုးခ့ဲရသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 

လူ႔အခြင့္အေရး 
 
က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့ဖမး္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ေထာငခ္်အပစ္ေပးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန 
 
ၾသဂုတ္လထဲတြင္အစုိးရသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား စိတ္ထင္သ 
လုိဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မတခုျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒ 
တုိ႔အားဆက္လက္အသုံးျပဳခ့ဲၾကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ အာဏာပုိင္မ်ားထံၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္မေတာင္းခံပဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့၍ဟုဆိုကာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၀ ဦးအား အစိုးရ 
အာဏာပိုင္မ်ားကစိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၂ - အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိထင္ေက်ာ္၊ ကုိလူေအး၊ ကုိစိန္ေထြးႏွင့္ကိုျမင့္ႏုိင္တုိ႔ 

အား ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္၍ျငိမ္းခ်မ္း 
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စြာဆႏၵျပခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မတခုျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) တုိ႔ 
ျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၃ - မံုရြာေၾကးနီးမိုင္းအားျငိမ္းခ်မ္းစြာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္ခ့ဲသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း 
ေဒၚေနာ္အုန္းလွအပါအဝင္ အမ်ဳ ိးသမီး ၁၀ ဦးအားစစ္ကုိင္းတုိင္းမံုရြာမွရမဲ်ားက ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ညေနပိုင္းတြင္အာဏာ 
ပိုင္မ်ားက ေဒၚေနာ္အုန္းလွမွလြဲ၍အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအားျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမုံရြာ 
ျမိဳ႕မွအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးလုံးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ သတ္မွတ္တ 
ရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ေဒၚေနာ္အုန္းလွမွာမူ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မတခုျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ)အရ ႏိုင္ငံေတာ္အားအၾကည္ညဳိပ်က္ေစ 
သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ကုိပါ ထပ္မံရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၇ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွရမဲ်ားသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာ ကုိတင္ထြတ္ပုိင္၊ ကုိလႈိင္မင္းဦး၊ ကုိစည္သူ၊ 
ကိုေက်ာ္သူ၊ မနီလာဟန္ႏွင့္ကုိေက်ာ္ေနလင္းတုိ႔အားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုေျခာက္ဦးတုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ 
ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအားဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတို႔ကုိျဖတ္ကာျငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ဆႏၵျပ 
ခဲ့ၾကသည့္ဆႏၵျပသူ ၂၀ ဦးအုပ္စုမွျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၉ - စစ္ကုိင္းတုိင္းမုံရြာမွတရားရုံးတခုက ေဒၚေနာ္အုန္းလွအားၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ဆႏၵျပမႈနွင့္ဆက္စပ္၍ 
ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မတခုျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ)အရ ႏုိင္ငံေတာ္အားအၾကည္ညဳိပ်က္ေစသည္ဟူေသာစြဲဆုိမႈျဖင္ ့ေထာင္ဒါဏ္ ၂ 
ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
ထုိ႔အျပင္ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအနီးမွဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ေက်ာင္းအား အာရံုတက္ခ်ိန္ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့မႈအတြင္း ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ေဒသခံရြာသား ၄ ဦးအားဖမ္းဆီးခ့ဲ 
သည္။ ထုိစီးနင္းမႈသည္ မုံရြာေၾကးနီမိုင္းအားကန္႔ကြက္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
အားရွာေဖြရနအ္တြက္ ရမဲ်ားမွဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္နုိင္သည္ဟုယုံၾကည္ရပါသည္။ 
 

အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 
 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ထိန္းသိမ္းထားေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြေနသူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အ 
ပ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ေနမႈထုိင္မႈတို႔အတြက္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၈ - ဖန္ငခရုိင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားအားထြက္မေျပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထိုင္းရဲမ်ားသည္ 

အားျပင္းေသာေရပုိက္မ်ားကုိအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၉ - ေဆာင္ခလာခရိုင္ ဆာဒါအုိအပုိင္ရဲစခန္းရိွအက်ဥ္းခန္းမွ ခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြေနသူရိုဟင္ဂ်ာ ၃၀ ဦးထြက္ေျပး 

လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၂၀ - ေဆာင္ခလာခရုိင္ ဆာဒါအုိရွိ လဝက ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွ ခုိလႈံခြင့္ရွာေဖြေနသူရိုဟင္ဂ်ာအနည္းဆုံး 

၈၆ ဦးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခ့ဲသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးက ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကလြတ္ 
ေျမာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အားမလိုအားမရမႈမ်ား 
တုိးလာေနမႈကိုျပသလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ကာ ထုိစခန္းမ်ားသည္လူမ်ားစြာကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ တည္ 
ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္ပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခ့ဲသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ကထိုင္းအစုိးရအား “လူသားမဆန္ေသာ၊ လုံျခံဳမႈမရိွေသာအေျခအေန” 
ေအာက္တြင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြေနသူရိုဟင္ဂ်ာ၂၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အားလႊတ္ေပးရန္၊ ယာယီအကာအကြယ္ 
ေပးထားမႈေအာက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ�ေနထိုင္၍အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ သူတို႔အားအကူအညီ၊ အကာအ 
ကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ UNHCR ႏွင့္အျခားႏ္ိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အျပည္႔အဝထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္မႈကိုေသေသ 
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ခ်ာခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း 
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ၈ ဦးဖ်ားနာေသဆုံးခ့ဲရသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
 

ၾသဂုတ္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
၁ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူမ်ဳိးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) All Nationalities Democracy Party 

(Kayah State) ၏ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ 
၁ အစုိးရ၏ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးထင္ေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွအလုပ္သ 

မားအင္အား ၃၂ သန္းအနက္ ၇၀ % မွာကြ်မ္းက်င္မႈမရွိေသာလုပ္သားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။  
၁ ေက်ာ္ၾကားေသာလူရႊင္ေတာ္လည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံတဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးပါပါေလးသည္အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ 

တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕၌ကြယ္လြန္သြားခ့ဲသည္။  
၁ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၃၀ မွရြာသားမ်ားသည္ ေဒသအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားထံစာပုိ႔၍ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူ 

မင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပုိက္လုိင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားနွင့္ 
လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။  

၁ ျမန္မာႏုိင္ငဆံိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ဒရဲစ္ခ္မစ္ရွယ္လ္ (Derek Mitchel) ကအေမရိကန္သည္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ အရာရိွမ်ား၏အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္လူ႔အ 
ခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္စီစဥ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၁ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္စကားေျပာရာ၌ UK ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဂြ် န္ဘာေကာင္း John Bercow ကက်န္ရွိေနေသး 
ေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားခြ် င္းခ်က္မရိွလြတ္ေပးရန္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္၊ စစ္မွန္ေသာတႏိုင ္
လုံးအတုိင္းအတာေဆာင္သည့္ျငိမး္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ တပမ္ေတာ္၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ်ား 
ကုိအဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ၁၉၈၂ခုႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒကုိျပန္လည္သုံးသပ္ရန္စသည္တုိ႔ကုိ အစုိးရအားေတာင္းဆုိလိုက္ သည္။ 

၂ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးလွထြန္းက မုံရြာေၾကးနီမိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ “စံျပစီမံကိန္း” တခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ 
သည္။ 

၃ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက အစုိးရမွ IDP မ်ားအားျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္အတြက္ ႏို္င္ငံတကာမွအကူအညီမ်ားကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လုိအပ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၃ ဝါေတာ္ၾကီးရင့္ေသာဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးတပါးျဖစ္သည့္ ဦးရကၡဝံသကႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိသည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈကုိစတင္ခဲ့သည္။ 

၆ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအပါအဝင္ လူ ၆၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာသတင္းမ်ားမွ ဗုဒၵဘာ 
သာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲၾကသည္။ 

၇ သမၼတဘားရက္အုိဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ဒီမုိကေရစီဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသြင္းကုန္မ်ားကုိ ပိတ္ 
ပင္သည့္အမိန္႔အမွတ္ ၁၃၃၁၀ အားပယ္ဖ်က္ရန္ အမိန္႔တခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတၱျမားမ်ား 
တင္သြင္းျခင္းကုိပိတ္ပင္သည့္ဥပေဒကုိမူ သက္တမ္းတုိးလုိက္သည္။ 

၇ အစုိးရက ဦးေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ဦးေဇာ္ဦးတုိ႔ကုိ သမၼတ၏စီးပြားေရးအၾကံေပးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးဥာဏ္ႏုိင္ဝင္း 
အား သမၼတ၏ဥပေဒအၾကံေပးအျဖစ္လည္းေကာင္းခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ 

၇ တပ္မေတာ္က ကေလး ၆၈ ဦးအား ၎၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္းမွ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္သည္။  
၉ ABSDF ဒုတိယဥကၠဌရဲေဘာ္မ်ဳိးဝင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ၁၉၉၂ခု ABSDF တပ္ဖြဲ႔ဝငမ္်ားအစုအျပံဳလုိက္ 

သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာကုိ ဒီဇင္ဘာလတြင္အဖြဲ႔မွထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  
၉ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကယားအမ်ဳိးသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ (Kayah National Race Democracy Party) 

၏ ႏ္ုိင္ငေံရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
၉ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ Emerald Grand Group ႏွင့္ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပ္ုိင္ တုိ႔သည္မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမိဳ႕နယ္ ကုလား 

ဂုတ္မွပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းပေရာ့ဂ်က္အတြက္ ျဖစ္ႏုိ္္င္ေခ်စမ္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ 
ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ 

၁၀ အစုိးရသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရးဝန္ၾကီးဌာနက ပဲခူးတုိင္းတြင္ ဟံသာဝတီအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခြ် န္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွဦးေဆာင္သည့္ အက်ဴိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေရးအဖြဲ႔တခုကုိေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။   

၁၃ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွကိုယ္စားလွယ္ 
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မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာသီးျခားအစည္းအေဝးတြင္ ပုံႏိွပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 

၁၃ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္အမ်ဳ ိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဥကၠဌဦးအဘူတေဟးက  ရခိုင္ျပည္နယ္မွဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားအား 
အဆုံးသတ္သြားေစရန္အတြက္ ရခိုင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာလူထုတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္အ့စုိးရအရာရိွမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ပါရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

၁၃ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဦးတင္ဦးလြင္အားႏ္ုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္ျမတ္ဦးအား 
ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာနဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚလ့ဲလ့ဲသိန္းအားအ 
မ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဝန္ၾကီးဌာနဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ 

၁၄ ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဆူရာပြန္တုိဝီခ်က္ခ်ဳိင္းကူ Surapong Tovichakchaikul က အစုိးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰ 
ေမာင္လြင္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြသည့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကိစၥကုိေဆြးေႏြး 
ခ့ဲသည္။ 

၁၄ ေနျပည္ေတာ္မွ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားခန္႔အပ္သည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရ 
ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပီးတြင္ “ေသနတ္သံမ်ားျငိမ္သက္သြားျပီ” ဟုေျပာ 
ၾကားလိုက္သည္။ 

၁၆ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးသူဟုသံသယရိွသူ ဦးေရႊႏုအားျမန္မာႏ္ိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔ခ့ဲသည္။ 
၁၆ အစုိးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနအရာရိွမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္သံလြင္ျမစ္ေပၚရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုံးခုေဆာက္လုပ္ 

ျခင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
၁၆ UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကေလးႏွင့္လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားဆုိင္ရာအလုပ္အဖဲြ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ 

ျပီး တပ္မေတာ္တပ္ရင္း၊တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္းမွ ကေလးမ်ားအားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ မွတ္ပုံတင္ရန္၊ ျပန္လႊတ္ေပးရန္တုိ႔ႏွင့္ 
ႏ္ုိင္ငံဆုိင္ရာအလုပ္အဖြဲ႔အား ကေလးစစ္သားမ်ားရိွေနႏုိင္သည့္ စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး 
ခြင့္ျပဳပါရန္ ျမန္မာအစုိးရအားေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ 

၁၇ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဒိပူမိုနိ Dipu Moni သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာ့စ္ဘဇားရိွ ကူတူပလြန္ဒုကၡသည္စခန္းမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 

၁၈ ရခုိင္အမ်ဳ ိးသားတုိးတက္ေရးပါတီက ရခိုင္ျပည္နယ္မွအေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ အက်ဴိးအျမတ္မ်ား 
အား ေဒသခံလူထုအၾကားတြင္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးရန္ေေတာင္းဆိုသည့္ လက္မွတ္ထုိးလႈပ္ရွားမႈတခုကုိ စတင္လိုက္သည္။ 

၂၀ ၈၈ မ်ဳ ိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂ ရက္တာညီလာခံအျပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွအျပားမွ 
လယ္သမား ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား 
မွ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥမ်ားကုိဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားအားဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ပါရန္အစုိးရအား 
တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ 

၂၀ လူ ၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ရန္ကုန္ ဘိုတေထာင္ျမိဳ႕နယ္မွေျမမ်ားသိမ္းယူထားသည့္ကိစၥ အေပၚ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္သမားေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ Physicians for Human Rights က “ျမန္မာႏ္ိုင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး 
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာထုိအစီရင္ခံစာတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚဆန္႔က်င္ 
အၾကမ္းဖက္လာေစရန္ စနစ္တကျ်ပဳလုပ္ေနသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အစုိးရ၏ “လက္မခံႏုိင္ဖြယ္ရာေထာက္ပံ့ေရး 
နည္းလမ္းမ်ား” သည္ လူသားဆန္မႈအားပ်က္ယြင္းေစသည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာ 
ေစမည့္ဘက္သုိ႔ ဆြဲေခၚေနသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၂ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အစုိးရသမဝါယမဝန္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္သုိ႔ ေငြေၾကးေထာက္ 
ပ့ံႏုိင္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ကုန-္သြင္းကုန္ဘဏ္ China’s Export-Import Bank မွတႏွစ္လွ်င္ ၄.၅% အတုိးႏႈန္း 
ျဖင့္ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းယူရန္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။  

၂၂ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ေရာဂါကူးစက္ခံရသူခန္႔မွန္းေျခ ၈၉၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေဆးခံႏုိင္ရည္ရွိ 
သြားေသာ တီဘီေရာဂါ၏ “အေရးေပၚက်န္းမာေရးစိန္ေခၚမႈ” ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟုသတိေပးလုိက္သည္။  

၂၃ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က  ႏ္ိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားထံမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိလက္ခံပါက 
ပါတီဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္ဟု သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၃ KIO ဒုတိယဥကၠဌေဟာင္းဦးတူးဂ်ာက ၂၀၁၅ ခုေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ အမည္ရွိ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္တခုကို မွတ္ပုံတင္ရန္စီစဥ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

၂၄ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ေအာင္မဂၤလာမွ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၅၇၇ ေယာက္အား စစ္ေတြျမိဳ႕အျပင္ဘက္ 
ရိွဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲၾကသည္။ 

၂၇ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္အာဆီယမ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ အစုိးရအားမြတ္စ 
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လင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ကာကြယ္ေပးရန္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိအေရးယူရန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 
မြတ္စလင္မ်ားအၾကားပဋိပကၡမ်ားကုိပိုမုိဆုိးရြားလာေစသည့္ အေျခခံတင္းမာမႈမ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါရန္ေတာင္းဆုိ 
လိုက္သည္။ 

၂၇ UNအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုင္ိငံဆုိင္ရာအထူးအၾကံေပးဗီေဂ်နမ္းဘီးယား Vijay Nambiar သည္ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ဝုိင္းေမာ္တို႔မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

၂၈ ျမန္မာအစုိးရကႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ထုိင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရိွအဓိကနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္ ၃ ခုမွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
သုိ႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျပီး မိမိတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဂိတ္ေပါက္မွျပန္လည္ထြက္ခြါႏ္ိုင္ရန္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ 

၂၈ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳ ပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးအၾကံေပးဗီေဂ်နမ္းဘီးယား Vijay Nambiar သည္ KIO 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခ့ဲကာ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယလုိ္င္ဇာမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခ့ဲပါ 
သည္။ 

၂၉ စကၤာပူကုမၼဏီတခုျဖစ္သည့္ Fraser & Neave က ၎တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလုပ္ငန္းပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သူ စစ္တပ္ပုိင္ေကာ္ပို 
ေရးရွင္းတခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပုိင္သည္ ျမန္မာဘီယာ/အရက္ခ်က္လုပ္ငန္းအား လုံးဝပုိင္ဆိုင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မ်ားစတင္သြားရန ္စီစဥ္ေနသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 
ၾသဂုတ္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ်ား-တာဝန္ယူမႈႏွင့္ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈကုိေတာင္းဆုိျခင္း” လူ႔အခြင့္အေရး 
အတြက္သမားေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ Physicians for Human Rights (PHR) http://bit.ly/19uqPjP 
 
“ေပၚလစီအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္င-ံဘာသာေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ရုိက္ခတ္မႈမ်ား၊ ၂၀၁၃ခု ၾသဂုတ္လ” US 
ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မရွင္ US Commission on International Religious Freedom (USCIRF)  
http://1.usa.gov/17iA8l5 
 
“ရခုိင္တုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၂၀၁၂ ခု ဇူလုိင္ - ၂၀၁၃ ခု ဒီဇင္ဘာ” လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ UN ရံုး  
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://bit.ly/16HkkYL 
 
“လွ်ပ္တျပက္ေနာက္ဆုံးသတင္းျမန္မာျပည္ - လွ်ပ္တျပက္ေရးၾကီးမႈ၊ ၂၀၁၃ ခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္” လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ UN ရံုး [UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)] http://bit.ly/1a0weC6 


