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 လူသိရွင္ၾကားျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရွိေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ 

သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ အရပ္သားမ်ားအား  
ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျပီး ထုိးစစ္မ်ားကုိ မရပ္မနားဆက္လက္ျပဳလုပ္ 
ခ့ဲသည္။ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔အား 
အုိးအိမမ္်ားမွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။ 

 တႏုိင္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈ 
ရရွသိည့္အဆင့္ကုိမေရာက္ရိွႏိုင္ေသးပဲ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ 
အစိုးရက ေသခ်ာေသာတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္သာ သေဘာတူညီ 
ခ်က္လက္မွတ္ထုိးရလိမ္မ့ည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယမ္ဝန္ၾကိးမ်ားအစည္းအေဝး (AMM) ႏွင့္ 
အာဆီယမ္ေဒသတြင္းဖုိရမ္ (ARF) ကုိလက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။ အစုိးရက 
ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအပါအဝင္ အျငင္းပြားဖြယ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
အားတားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္တြင္ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး 
ဂြ်န္ကယ္ရီက ဒီမုိကေရစီမွေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားမည္ကို စုိးရိမ္မိေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 အစိုးရသည္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအားအေျခခံ၍ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀၀ 
ေက်ာ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စစ္ေဆးလုပ္ကုိင္မႈ 
စတင္ခဲ့သည္။ ရခုိင္အုပ္စုမ်ားက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္အရည္အခ်င္းမျပည့္မီွ 
သူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားတြင္ထိန္းသိမ္းထားပါရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲ 
ၾကသည္။ 

 တႏိုင္ငံလုံးအႏံွ႕သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈရလဒ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
လူဦးေရသည္ ၅၁ သန္းရိွပါသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ေနထုိင္သူ 
၁.၂ သန္းတုိ႔အားခ်န္လွပ္ထားခ့ဲသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္အစိုးရ သည္ 
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ကာ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) အား ရခုိင္ျပည္နယ္မွႏွင္ 
ထုတ္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားျပင္းထန္ လာကာ ကေလးငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 
ေသေစခ့ဲသည္။ ျပည္ နယ္အတြင္း၌လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ မ်ားအေပၚထားရိွသည့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ထုိအဖြဲ႕မ်ားအား ထိခုိက္လြယ္ေသာလူထုမ်ားထံမေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ တားဆီးထား ပါသည္ဟု 
UNOCHA ကေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 အစိုးရက MDCF ေခါင္းေဆာင္ကုိထင္ေက်ာ္အား ရာဇဝတ္ပုဒ္မျဖစ္ သည့္ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္အား 
အထပ္ထပ္ခ်မွတ္ခ့ဲ သည္။ 

 
ဤသတင္းလႊာတြင္ 

ပင္မသတင္း 

၂  တပ္မေတာ္မွထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ ္
၂  တပ္မေတာ္မွအရပ္သားမ်ားအားတိုက္ 
ခိုက္ 
၃  တႏုိင္ငံလံုးအပစ္မရပ္ႏိုင္ေသး 
ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၄  အာဆီယမ္အစည္းအေဝးမ်ား 
၄  ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကယ္ရီ လာေရာက္ 
၅  သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈရလဒ္ေၾက 
ျငာ 
၆  ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ‘စီစစ္မႈ’ 
၆  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြား 
ေသာေရာဂါမ်ားျမင့္တက္လာ 
၇  NLD ႏွင့္ ၈၈ တို႔၏လက္မွတ္ေကာက္ယူမႈ 
ရလဒ ္
လူ႔အခြင့္အေရး 
၇  ကိုထင္ေက်ာ္ကုိအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ 
၈  ေနာက္ထပ္က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့ေထာင္ခ်မႈမ်ား 
၈  ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚျဖိဳခြဲမႈမ်ား 

၈  ရမဲ်ားကရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ 
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၉  ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ 
ထြက္ေျပးမႈဆက္လက္ျဖစ္ပြား 

စီးပြားေရး 
၉  စြမ္းအင္လုပ္ကြက္သေဘာတူညီမႈလက္ 
မွတ္ထိုး 
၁၀  မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ဆႏၵျပမႈ 
မ်ား 
၁၀  ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၃ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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 အစိုးရက လယ္သမား ၁၄ ဦးအားပိငု္နက္က်ဴ းလြန္မႈျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၁ ဦးအား 
ျငိ္မ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္း ႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္လည္းေကာင္း ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ် မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 ၂၀၁၃ခုဇြန္လမွ ၂၀၁၄ခုဇြန္လအတြင္းတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္မွထြက္ေျပးလာေသာ လူအေရအတြက္မွာ ၆၁ 
%တုိးလာ သည္ဟု UNHCR မွအစီရင္ခံခဲ့သည္။ 

 စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ တကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

 
ပင္မသတင္း 

 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားပိုမုိျပင္းထန္လာ 
 
ၾသဂတု္လတြင္ အစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
[ေအာက္မွ အစိုးရသည္တႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ေပးထားသည့္ထင္ရွားေသာကတိမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေန တြင္ၾကည့္ပါ။] ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ 
ေတာ္ (KIA)၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N)၊ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(TNLA) တုိ႔အၾကားမွတိုက္ပြဲမ်ားမွာမူ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏တပ္တည္ရွိမႈမ်ား 
ပိုမိုမ်ား ျပားလာခ့ဲသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ 
ျမင့္မားလာေသာရန္လုိမႈမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ပတၱျမားတြင္းမ်ားအနီးတဝိုက္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားကုိျဖစ္ပြားလာေစခ့ဲ 
သည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၈၊ ၉ - အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္တြင္ SSA-N တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ စေဘာ္ေမာ္ပတၱျမားတြင္းအနီးတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲ 
သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၉ - ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္မွ စေဘာ္ေမာ္ပတၱျမားတြင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ရြာတရြာအားအစုိးရတပ္မ်ားမွဝင္ 
ေရာက္ကာ KIA စခန္းတခုကို ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၇ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၈ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ အရပ္သားမ်ားအားအစိုးရတပ္မ်ားက တုိက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွသမၼတ၏အိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတုိ႔၏ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးတြင္တုိက္ပြဲမ်ားမရိွသ 
ေလာက္ျဖစ္သြားပါျပီဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သူ၏ေျပာဆိုခ်က္က ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွ အရပ္သားမ်ား 
အေပၚအစိုးရတပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ အေလးမထားလစ္လွ်ဴ ရႈ႕လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၁ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မွ ေရႊလီျမစ္ကမ္းပါးေပၚတြင္ အစိုးရတပ္မွစစ္သားႏွစ္ဦး၏အေလာင္းမ်ားကုိ 

ေတြ႔ရိွျပီးေနာက္ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ေနာင္မတရြာသား ၅ ဦးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ျပီး 
သူတုိ႔အား ၂ ရက္ၾကာမွ်ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ကာ သူတုိ႔၏ရြာအားမီးရႈိ႕မည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိခ့ဲ 
သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ေနာင္တမရြာမွ အနည္းဆံုးရြာသား ၄၀၀ တုိ႔မွာ တရုတ္နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ 
ထြက္ေျပးခ့ဲၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၆ - အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တဦးအား ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မွသူ၏ေနအိမ္အတြင္းတြင္ အစိုးရ 
တပ္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ 
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 ၾသဂုတ္ ၈ - အစုိးရတပ္မ်ား၏တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ IDP ၄၀ တုိ႔သည္ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတခုသုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကကာ ဇူလိုင္လကဖားေဆာင္းရြာအားအစိုးရတပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးလာရသည့္ IDP ၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ျဖင့္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခ့ဲသည္။ [၂၀၁၄ခုဇူလုိင္လျမန္မာသ 
တင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 ၾသဂုတ္ ၁၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၁၀၈ မွအစုိးရတပ္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးအား ရုိက္ 
ႏွက္ညွင္းပန္းခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၃ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ၉ ရက္မ်ား၌ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ား 
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲၾကျပီး ရြာသား ၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အား ေနအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစခ့ဲကာ ဖားကန္႔အေရွ႕ဘက္ရိွ 
ခရိယာန္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းႏွစ္ခုတို႔တြင္ခိုလႈံေနၾကရသည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၈ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၈၈ မွအစုိးရတပ္မ်ားက အရပ္သားႏွစ္ဦးအားေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခ့ဲရာ 
တဦးေသဆုံးျပီး အျခားတဦးမွာျပင္းထန္စြာဒါဏ္ရာရရွိသြားခဲ့သည္။ 

 
အစုိးရသည္တႏုိင္ငံလံုးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ေပးထားသည့္ထင္ရွားေသာကတိမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေန 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ အစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တႏိုင္ငံလုံးအႏံွ႕အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈအဆင့္သို႔မေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ေပ။ ၾသဂုတ္လ ၁၅ မွ ၁၇ တြင္ အစုိးရ 
ျငမိ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔ 
တရားဝင္ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ထုိပြဲတြင္အစုိးရမွဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြက္လာေရးကုိ မူအားျဖင့္စဥ္းစားမည္ဟု 
အေလွ်ာ့ေပးခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနာက္ဆံုးသေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းထြက္ေပၚလာေစေရး 
သုိ႔ဦးတည္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရသည္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးမ်ားကုိလည္း 
ဆက္တိုက္ေခၚယူခ့ဲကာ ၎သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရ၏စစ္မွန္ေသာကတိကဝတ္မ်ားဆုိသည့္အေပၚ ေမးခြန္း 
ထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၃ - ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားတြင္ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝးတခုတြင္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းသည္ 

အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ဒုဥကၠဌအေနျဖင့္ အစိုးရသည္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
အား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စု ၁၇ ခုျဖင့္သာလက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္ျပေျပာဆုိလုိက္ျပီး တုိင္း 
ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ရခိုင္အမ်ဳ ိးသားေကာင္စီ (ANC) ကိုခ်န္ 
ထားခဲ့ကာ အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ ညီညႊတ္ေသာ ဝ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ 
တုိ႔ကုိမူ ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၁ - အစုိးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးအား ရန္ကုန္ 
ရိွျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးသို႔ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးစလွ်င္စခ်င္း အစုိးရမွ 
ၾကိဳတင္ေရးသားထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအားေထာက္ခံသည့္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္အားထုတ္လာကာ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပါတီမ်ားမွပူးတြဲ၍ထုိေၾကျငာခ်က္ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၅ - ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္သုံးဦးအား လူတိုင္းလူတုိင္းမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လုံးဝလက္ခံရန္လုိအပ္ 
သည္ဆိုျခင္း အပါအဝင္တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ ခ်က္သည္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ 
သုိ႔အခ္ုိင္အမာေျပာၾကားျခင္းသည္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ ခ်က္အားလက္ခံျခင္းသည္ အပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္ရရိွရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မဟုတ္ပါဟု အစိုးရ၏ျငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ထပ္မအံတည္ျပဳေပးခ့ဲျခင္းႏွင့္ ကြဲလြလဲ်က္ရွိပါသည္။ ဧျပီလတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ႏွစ္လရပ္ဆုိင္းထားခ့ဲရျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 

 
အာဆီယမ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္အေရးၾကီးေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံမအွေသအခ်ာျပဳလုပ္ 
 
ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုအာဆီယမ္ဥကၠဌအေနျဖင့္ အဓိကအစည္းအေဝးၾကီး 
ႏွစ္ခုကိုက်င္းပခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင ္၄၇ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး (AMM) ကိုျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ အ့ံၾသစရာမေကာင္းစြာပင္ (ၾကိဳတင္မွန္းဆထားသလုိပင္) သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏အဖြင့္မိန္႔ခြန္းထဲ 
တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာေရာ၊ ျပည္တြင္းကိစၥမ်ားကိုပါ ေရွာင္ရွားေျပာၾကားခ့ဲျပီး ၂၀၁၅ ခုတြင္အာဆီ 
ယမ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ရန္ကိစၥကုိသာ အေလးေပးရန္ေရြးခ်ယ္ေျပာၾကားသြားသည္။ 
 
AMM အျပီးတြင္ ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ေဒသဆုိင္ရာဖုိရမ္ (ARF) အား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္မွတင္းမာမႈမ်ား 
ျဖင့္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရိွေသာအစည္းအေဝးအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူက်င္းပခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔သည္ ပီကင္း (တရုတ)္ႏွင့္နီး 
ကပ္ေသာဆက္ဆံေရးရိွမႈေၾကာင့္ ျပႆနာကုိကိုင္တြယ္ရာတြင္ အားသာႏုိင္ပါသည္ဟုဇန္နဝါရီလတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္ 
လည္း အစိုးရသည္ အျငင္းပြားမႈအေပၚမည္သည့္စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမွမလုပ္ခဲ့ေပ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ 
သူ၏အဖြင့္မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးအတြက္လိုအပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မရွင္းမလင္းသာေျပာ 
ၾကားသြားကာ ARF မွေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ေသာ ဥကၠဌ၏ေၾကျငာခ်က္တြင္လည္း အျငင္းပြားေနေသာႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 
ယုံၾကည္နားလည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္မႈကုိသာ အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ထုိ႔အျပင္ အစည္းအေဝးႏွစ္ခုလံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းမွ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကုိမွ်မေတြ႔ရပါ။ သူတုိ႔၏ထင္ရွားေသာပ်က္ကြက္မႈသည္ ၂၀၁၄ခုတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယခင္အာဆီယမ္အစည္းအေဝး 
မ်ားမွာက့ဲသို႔ပင္ မေျပာင္းမလဲပရိွဲခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာက့ဲသို႔ေသာ အဓိကျပႆနာမ်ားအေပၚေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ ဇန္နဝါရီလကတည္းက ႏႈတ္ပိတ္ခံထားရျခင္းသည္လည္း ထုိအတိုင္းပင္တည္ျမစဲြာရွိေနသည္ကုိေတ႔ြရသည္။ 
[၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ၊ ၂၀၁၄ခုေမလျမန္မာသတင္းလႊာ တုိ႔တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
အာဆီယမ္ေဒသဆုိင္ရာဖိုရမ္အတြက္ ကယ္ရီ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ 
 
ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္၊ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ US ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဂြ်န္ကယ္ရီသည္ ၂၀၁၄ခုအာဆီယမ္ေဒသတြင္းဖုိရမ္ 
(ARF) ကုိတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခ့ဲသည္။ သူ၏ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအ 
ေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားမည္ေလာဟု စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည့္ US ကြန္ဂရက္စ္ႏွင္လူ့႔အခြင့္ 
အေရးအုပ္စုမ်ား၏အသံမ်ား ျမင့္တကလ္ာခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေနပါသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကယ္ရီသည္ သမၼဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းတုိ႔အပါအဝင္ အစိုးရအ 
ရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ကယ္ရီသည္ စာနယ္ဇင္းအားကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
ရခုိုင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကိစၥအမ်ားအျပားကုိယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ 
အစည္းအေဝးမ်ားအျပီးျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာအသုံးအႏႈံးကုိ ကယ္ရီမွအသုံးမျပဳပ ဲ
ေရွာင္ရွားခ့ဲေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံစဥ္အတြင္း၌မူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားေဖာ္ျပရန္ ဘဂၤါလီဆိုေသာ 
အေခၚအေဝၚကိုအစိုးရမွအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏စိုးရမ္ိမႈကုိထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 
သီးျခားတဦးခ်င္းစီအေပၚဆက္လက္ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၏အေရးၾကီးပံုကုိမီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ေသာ္ 
လည္း ကယ္ရီႏွင့္သူ၏အဖြဲ႔တို႔သည္ အထူးပံုစံျပဳထားေသာႏုိင္ငံသားမ်ား Specially Designated Nationals စာရင္းတြင္ 
နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားေသာ မက္စ္ျမန္မာ Max Myanmar ကုမၼဏီမွပိုင္ဆိုင္သည့္ Lake Garden ေဟာ္တယ္ 
တြင္တည္းခုိခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက US နာမည္ပ်က္စာရင္းဝင္မ်ားအား ၾကီးၾကပ္သည့္စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားတြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားပါသည္ဟုသက္ေသေဖာ္ျပ 
ကာ ထိုေနထုိင္မႈအတြက္ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံကလူဦးေရ ၅၁ သန္းဟုမွတ္တမ္းေဖာ္ျပ၊ ၁.၂ သန္းကုိခ်န္လွပ္ထား 
 
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင ္ အစိုးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရသည္ 
မူလခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ၁၀ သန္းနီးပါးေလ်ာ့နည္းေသာ ၅၁ သန္းရိွပါသည္ဟုေဖာ္ျပလိုက္ကာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ႏုိင္ 
ငံလုံးအႏံွ႕သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး၏ ပဏာမရလဒ္ကိုေၾကျငာေပးခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈက 
ရခိုင္ျပည္နယ္မွခန္႔မွန္းေျခရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ ၁.၀၉ သန္းခန္႔အပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ 
တို႔မွလူဦးေရ ၁.၂ သန္းကုိေရာ ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားလူဦးေရမ်ားကုိပါ ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲ 
သည္။ 
 
တရားဝင္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ ဧျပီလတြင္ျပီးဆုံးသြားခ့ဲေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လအတြင္းထြက္ရိွခဲ့ေသာအစီ 
ရင္ခံစာမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၊ အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္ရႏွဲင့္တပ္မေတာ္စစ္ 
သားမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအတင္းအၾကပ္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲကာ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ 
စိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈ၊တလြဲျပဳုလုပ္မႈ၊အၾကမ္းဖက္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္ဟုညႊန္းဆုိေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
အား အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟုသက္ေသမျပႏုိင္ပါက ခရီးသြားလာခြင့္မ်ားကိုပိတ္ 
ပင္ထားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၉ - အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းတြင္ပါဝင္ရန္ ဖခင္ျဖစ္သူမွျငင္းဆုိခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ 

ေတာျမိဳ႕နယ္ေဘာလိေစ်းအနီးတြင္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ရိုဟင္ဂ်ာလူငယ္တဦးအား အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားမွ ဖမ္း 
ဆီးခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၉ - ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ႏွင့္ပြက္ေခ်ာင္းရြာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ 
မႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္ရမဲ်ားႏွင့္ လဝက အရာရိွမ်ားသည္ ေသနတ္မ်ားမုိးေပၚေထာင္ေဖာက္ကာ 
ရြာသားမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၀ - ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းရြာတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ရာ၌ ပါဝင္ 
ရန္ျငင္းဆုိခဲ့ေသာစံုတြဲတတြဲအား အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၀ - အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ပါဝင္ရန္ျငင္းဆုိခဲ့သည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕ 
နယ္၌ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳ ိးသားတဦးအား အထိကရုဏ္းရမဲ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့ကာ သူတုိ႔အားေငြ ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္ (US ၃၀၈ ေဒၚ 
လာ) ေပးမွ သူ႔အားျပန္လြတ္ခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၉ - အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ပါဝင္ရန္ ရြာသားမ်ားမွျငင္းဆန္ခဲ့ၾကျပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေလာင္းဒြန္ရြာ၌ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရမဲ်ားႏွင့္အျခားလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာတဦး 
အားသတ္၍ ႏွစ္ဦးအားဒါဏ္ရာရေစခ့ဲကာ အျခားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ရုိက္ႏွက္ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိခ့ဲ 
သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၉ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသုံးရြာတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ရန္အ 
တြက္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားကုိေစလႊတ္ခဲ့ကာ ရြာသားမ်ား၏အိမ္မ်ားကုိရွာေဖြျခင္း၊ တည္ရွိေနသည့္မိသားစုစာရင္းမ်ားႏွင့္ 
ယာယီမွတ္ပံုတင္မ်ားကုိသိမ္းယူျခင္း၊  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ားအားမီးရိႈ႕ 
ျခင္း စသည္တို႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၉ - အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ျခင္းတြင ္ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ျပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာျမိဳ႕ 
နယ္ဝါဘက္ရြာမွ အနည္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာရြာသားဆယ္ဦးအား အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္ရမဲ်ားမွဖမ္းဆီးခဲ့ကာ က်န္ရြာသားမ်ား 
လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ပါဝင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔၏မိသားစုစာရင္းမ်ားကုိတင္ျပၾကရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ 
ခိုင္းခ့ဲသည္။ အနီးအနားရြာမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ရတိုဲ႔အားေရွာငက္်ဥ္ရန္ 
အတြက္ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကသည္။ 
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ကုိထင္ေက်ာ္အားယခင္ကခ်မွတ္ခဲ့ေသာအပစ္ဒါဏ္မ်ား 

ဇြန္ ၄ - ရန္ကုန္ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ 
ေထာင္သံုးလ 

ဇြန္ ၂၄ - ရန္ကုန္ေတာင္ဥကၠလာပတရားရံုးမွ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) 
အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လ 

ဇူလုိင္ ၉- ရန္ကုန္ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ 
ေထာင္ဒါဏ္ ၃ လ 

ဇူလုိင္ ၂၁ - ရန္ကုန္ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ပုဒ္မ ၅၀၅ 
(ခ) အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ 

ဇူလုိင္ ၂၁ - ရန္ကုန္အေရွ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ပုဒမ ၅၀၅ 
(ခ) အရအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ “ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး” သည္ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးကုုိေပးအပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ 
 
ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ရွိရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားထံမွ ႏိုင္ငံ 
သားျဖစ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ၁၀၉၄ ေစာင္အား စတင္စီစစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကထုတ္လႊင့္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတခုထဲတြင္ အစုိးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီး 
ဌာနက  ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ေသာ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဘဂၤါလီအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ႏုိင္ငံသားကဒ္မ်ဳိးကုိ ရရွိပါလိမ့္မည္ဟုေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္သည့္ကဒ္မ်ားကိုရရိွသည့္သူမ်ားအား ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ထားသည္ကုိပယ္ဖ်က္ေပး 
မည္၊မေပးမည္ကုိ အစုိးရကတိတိက်က်မေျပာခ့ဲပ ဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရရိွေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိလည္း မည္သုိ႔အ 
ေရးယူမည္ကိ ုမေျပာၾကားခဲ့ေပ။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးပြဲတခုတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ 
ေမာင္အုန္းက မိမိကုိယ္ကိရုိုဟင္ဂ်ာဟုသတ္မွတ္သူမ်ားမပါဝင္ေစပ ဲမိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိဘဂၤါလီဟုသတ္မွတ္သူမ်ားသာ ႏုိင္ငံ 
သားျဖစ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 
ထုိ႔အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင ္ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြမွအစုိးရအရာရိွမ်ားက ျမိဳ႕တြင္ရွိေသာဒုကၡသည္မ်ားခိုလႈံရာ 
မ်ားမွ တရားမဝင္ေနထုိင္ေနသူမ်ားအား ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ေနာက္ဆုံးထား၍ ထြက္ခြါေပးရန္အသိေပးသည့္ သတိေပး 
စာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးေပၚညိွႏႈိင္းေရးစင္ 
တာ (ECC) က ႏ္ုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ရလဒ္မ်ားက တရားမဝင္ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သက္ေသျပခဲ့ပါက 
IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ေရာ၊ ရြာမ်ားတြင္ပါလက္ရွွိေနထုိင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအားလုံးကိုထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား 
တြင္ဖမ္းဆီးထားပါရန္ တုိက္တြန္းသည့္အဆုိျပဳခ်က္တရပ္ကုိ အစိုးရအားတင္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ ထုိ 
အဆိုျပဳခ်က္ကုိ ရခုိင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၄၀ မွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျမင့္တက္လာ 
 
ၾသဂုတ္လအတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ားက ကေလးမ်ားတြင ္ အဓိကျဖစ္ပြားသည့္ ဦးေႏွာက္ေယာင္ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ 
အေျမးပါးေယာင္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ 
ေသဆုံးမႈမ်ားျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၁ - ဇူလိုင္လက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ 

ေယာင္ေရာဂါရွင္ ၂၆ ဦးတြင္ ကေလးငယ္ရွစ္ဦးေသဆုံး 
သြားသည္ဟု အစိုးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္မွေလးဦး၊ ပုဏၰားကြ်န္း 
ျမိဳ႕နယ္မွသုံးဦးႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္မွတဦးျဖစ္ပါသည္။ 
ဝန္ၾကီးဌာနမွအရာရွိက ယခုႏွစ္တြင္ ထုိေရာဂါအားၾကိဳ 
တင္တားဆီးရန္အတြက္ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးရနမ္ျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၃ - စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံမ ွ
ေဆးရံုအုပ္ၾကီးက ၾသဂုတ္လတြင္ 
ဦးေႏွာက္ေယာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ 
ေနာက္ထပ္လူႏွစ္ဦးထပ္မံေသဆုံးသြားခဲ့ကာ 
ယခုဆုိလွ်င္သတင္းပို႔လာေသာေက့စ္ေပါင္း ၄၁ ခုရိွေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းအစီရင္ခံခ့ဲသည္။ 
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 ၾသဂုတ္ ၁၃ - ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္လတြင ္ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံတြင္ ကေလးငယ္ကိုးဦး ဦးေႏွာက္အေမွးပါး 
ေယာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္ဟု သတင္းရရွိခဲ့သည္။ 

 
ဇူလုိင္လတြင္ အစိုးရႏွင့္ INGO ပူးေပါင္းျပီးလုပ္ကုိင္မႈမွ မတ္လကအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ႏွင္မထုတ္ခင္ 
၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ပ့ံပိုးေပးခဲ့သည့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏ ၅၀% ကုိသာပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္ဟု UN လူ 
သားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး OCHA က ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ [၂၀၁၄ခုမတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ  တြင္ၾကည့္ပါ။]ေအဂ်င္စီမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈအေပၚကန္႔သတ္မႈ၊ စစ္ေတြသုိ႔ 
လာေရာက္ရန္ IDP မ်ား၏ေၾကာက္ရႊ႔ံ႕မႈ စသည့္ႏွစခ္်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္တခုလုံးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွ 
ေရးအား ဆုိးဝါးစြာကန္႔သတ္ခံလာရကာ ငွက္ဖ်ား၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမ်ား၏ 
အႏၱာရာယ္သည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
 
NLD မွလက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈ၏ရလဒ္ကုိေၾကျငာ 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔က ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌ျပီးဆုံး 
သြားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၄၃၆ အားျပင္ဆင္ရန္လႈပ္ရွားမႈ၏ရလဒ္ကုိ တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
ျမိဳ႕နယ္ ၃၀၈ ျမိဳ႕နယ္မွ လူဦးေရ ၄.၉၄ သန္းတုိ႔က လက္မွတ္မ်ားေရးထုိးခ့ဲကာ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း 
ထံသို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ေပးပို႔ျပီးျဖစ္ပါသည္ဟု ထိုႏွစ္ဖြဲ႔မွ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈ၏ရလဒ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
စဥ္းစားရန္တာဝန္ရိွေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါဟု ဦးေရႊမန္းက ၾသဂုတ္လ ၁၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
MDCF ေခါင္းေဆာင္အားအၾကိမ္ၾကိမ္ဖမ္းဆီး၍ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ အစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ၊ လက္ရိွဒီမိုကေရစီအင္အားစုအတြက္လႈပရ္ွားမႈအဖြဲ႔ MDCF 
ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္အား သူ၏ျငိမ္းခ်မ္းေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ဖမ္းဆီးကာေထာင္ဒါဏ္မ်ား 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္ရိွျမိဳနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ တရားရုံးမ်ားက ယခုႏွစ္ေစာေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စက္သည့္ တူညီေသာသုိ႔မဟုတ္ဆင္တူေသာအမႈမ်ားအတြက္ ကိုထင္ေက်ာ္အားေထာင္ဒါဏ္ 
တႏွစ္စီခ်မွတ္ခ့ဲၾကသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၁ - ရန္ကုန္မွေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကုိထင္ေက်ာ္အား အလုပ္ 

ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၅ - ရန္ကုန္မွသကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကိုထင္ေက်ာ္အား 

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၁ - ရန္ကုန္မွမရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကိုထင္ေက်ာ္အား 

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၅ - ရန္ကုန္မွလႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကိုထင္ေက်ာ္အား 

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၁၉ - ရန္ကုန္မွဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကိုထင္ေက်ာ္အား 

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ကုိထင္ေက်ာ္သည္ စုစုေပါင္းေထာင္ဒါဏ္ ၈ ႏွစ္က်ခံခ့ဲရကာ ၇ ႏွစ္ခြဲမွာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
တကြျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာ၊ ၂၀၁၄ခုဇူလုိင္လျမန္မာသတင္းလႊာ တုိ႔တြင္ၾကည့္ပါ။] 
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ေနာက္ထပ္က်ဳိးေၾကာင္းမဲစိ့တ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈမ်ား 
 
ၾသဂုတ္လတြင္အစိုးရသည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ လယ္သမား ၁၄ ဦးအားလည္းေကာင္း၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၁ 
ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရလည္းေကာင္း ေထာင္ 
ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၁၂ - မေကြးတုိင္းပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ျပဳုလုပ္ခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခေကာက္ခံမႈျမင့္ 

တက္လာျခင္းအားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲသုံးခုအတြက္ လူ ၈ ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ 
အရ ေထာင္ဒါဏ္တလစီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၉ - မႏၱေလးတုိင္းစဥ့္ကုိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ  ေမလကထြန္းတုံးတုိက္ပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ 
ပုိင္ဆုိင္မႈအားဖ်က္ဆီးမႈ စသည့္စြဲဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ လယ္သမားဆယ္ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ ၈ လစီႏွင့္ လယ္သမား ၄ ဦး 
အားေထာင္ဒါဏ္ ၄ လစီခ်မွတ္လုိက္သည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၉ - ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေျမယာသိမ္းယူမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ 
ေျမယာအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိစိန္သန္းအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕လသာျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ 
ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ေလးလခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ကုိစိန္သန္းအား တူညီေသာစြဲခ်က္ျဖင့္ပင္ ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္ေလးလထပ္မံ 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၅ - ရန္ကုန္ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက လွ်ပ္စစ္မီတာခတုိးျမင့္ေကာက္ခံမႈအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ 
၍ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူဦးဝင္းခ်ဳ ိႏွင္ကိုေဝဠဳတို႔အား 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္ဒါဏ္ သုံးလစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက မိုးထိ 
မုိးမိေရႊတြင္းမွလုပ္သားမ်ားအား ႏွင့္ထုတ္မႈအေပၚကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္အတြက္ ကိုေဝဠဳအားေနာက္ 
ထပ္ ေထာင္ဒါဏ္တလခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကဆႏၵျပသူမ်ားအားပစ္ခတ္ခ့ဲ 
 
ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္းစဥ့္ကူျမိဳ႕နယ္၌ ဆႏၵျပသူ ၂၀၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာအုပ္စုတခုအား ရအဲရာရိွ ၄၀ ခန္႔ 
က တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပမႈအားရပ္တန္႔ရန္ၾကိဳးပမ္းျပီးေနာက္ ရမဲ်ားကလူအုပ္စုအားပစ္ခတ္ခဲ့၍ ရြာသားမ်ားထံမွ 
တန္ျပန္တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက သူတုိ႔ထံမွအစုိးရက ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္သိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ 
ေျမမ်ားအားသူတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္း အနည္းဆုံးရြာသားႏွစ္ဦးထိ 
ခိုက္ဒါဏ္ရာရခ့ဲကာ တဦးမွာအမ်ဳိးသမီးတဦးျဖစ္ျပီး ေျခေထာက္တြင္ေသနတ္ထိမွန္သြားခ့ဲသည္။ ရဲမ်ားက ရြာသားတဦး 
အားလည္း ေမးခြန္းေမးခ့ဲသည့္အတြက္ထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။ 
 
ရမဲ်ားကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားပစ္သတ္ခဲ ့
 
ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕နယမ္ွ ဒါပိုင္ IDP ဒုကၡသည္စခန္း၌ ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုအတြင္းသုိ႔ ေဒသ 
ခံရမဲ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ တဦးေသဆုံးျပီးစခန္းတြင္ေနထုိင္သည့္အျခားသူႏွစ္ဦးဒါဏ္ရာရရွိခ့ဲ 
သည္။ စခန္းတြင္ေနထုိင္သူတဦးႏွင့္ အနီးအနားရြာမွရြာသားႏွစ္ဦးတုိ႔အၾကား ျပႆနာျဖစ္အျပီး လူမ်ားစုလာသည့္ 
ေနာက္တြင္ ရမဲ်ားကဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ရမဲ်ားက ထုိအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး 
လူ ၁၅ ေယာက္ကုိလည္းဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျခားအျဖစ္အပ်က္တခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွနယ္ျခား 
ေစာင့္ရမဲ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳ ိးသားတဦးအား သူ၏အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ 
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အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 

 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ-္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမွ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ထြက္ေျပးလာမႈမ်ား 
 
ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ UN ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး (UNHCR) က ၂၀၁၃ခု ဇြန္လမွ ၂၀၁၄ခုဇြန္လ 
အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္လူ ၅၃၀၀တုိ႕ဘဂၤလားေဒ့ရွ-္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာခ့ဲၾကကာ ထိုပမာ 
ဏသည္ ယခင္ ၁၂ လအခ်ိန္ကာလကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၆၁% ပုိမ်ားလာပါသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခု၏ပထမ 
၆ လအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ လူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္ေျပးခ့ဲၾကျပီး အနည္းဆုံး ၂၀၀ ခန္႔တုိ႔ 
သည္ လာေရာက္သည့္ခရီးလမ္းမွာပင္ေသဆုံးခဲ့ၾကပါသည္။ UNHCR က ထိုင္းႏိုင္ငံအက်ဥ္းစခန္းမ်ားအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဟုသတ္မွတ္ခံထားရသူ ၂၃၃ ဦးရွိေနေသးသည္ကိုေတြ႔ရွိခ့ဲရသည္။ 
 
ထုိ႔အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတက္ခ္နက္မွ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၂ ဦးအားျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
 
စီးပြားေရး 

 
ေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိး 
 
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္၊ မေကြး၊စစ္ကုိင္း၊တနသၤာရီႏွင့္ပဲခူးတုိင္းတုိ႔မွ ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရနံ 
ရွာေဖြရန္အတြက္ အနည္းဆုံးကုမၼဏီ ၁၅ ခုအား အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွ မႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ 
ဇူလုိင္လကတည္းက လုပ္ကုိင္ခြင္အ့တည္ျပဳေပးလိုက္သည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကသတင္းမ်ားရရွိခ့ဲသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ PTT ေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရး (PTTEP) ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ 
ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) တုိ႔သည္ ေရနံရွာေဖြေရးအတြက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာေရနံကုမၼဏီေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားတုိ႔ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၈ - မေကြးတိုင္းမွ MOGE-3 ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ ေရနံရွာေဖြေရးအတြက္ PTTEP သည္ ရွယ္ယာထုတ္လုပ ္

ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အိႏိၵယမွေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ONGC) Videsh ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ 
 ၾသဂုတ္ ၈ - MOGE၊ PTTEP၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ပါေလာင္ဆုိဖြန္ကမ္းလြန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝင္းအဖုိးတန္အရင္းအျမစ္ 

ကုမၼဏီတုိ႔သည္ မေကြးတုိင္းမွ MOGE-3 ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ ေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရွယ္ယာထုတ္ 
လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၈ - MOGE ႏွင့္ ONGC Videsh တို႔သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွ PSC-B2 ေရနံလုပ္ကြက္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းမွ EP-3 ေရနံ 
လုပ္ကြက္တုိ႔တြင္ ေရနံရွာေဖြေရးအတြက္ ရွယ္ယာထုတ္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၀ - PTTEP က မေကြးတုိင္းမွ MOGE-3 ေရနံလုပ္ကြက္တြင္ ေရနံရွာေဖြေရးအတြက္ ရွယ္ယာထုတ္လုပ္ 
ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ ရုရွားမွ Bashneft International ကုမၼဏီႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၁၁ - MOGE၊ Bashneft International ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Sun Apex ကုမၼဏီတုိ႔သည္ ပခဲူးတုိင္းမွ EP-4 ေရနံ 
လုပ္ကြက္တြင္ ေရနံရွာေဖြေရးအတြက္ ရွယ္ယာထုတ္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ 

 
ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ MIC က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ တဦး 
တည္းပုိင္ဆုိင္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစာရင္းအား တုိးခ်ဲ႕ေပးလိုက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စက္မႈ 
လုပ္ငန္း ၃၀ ေက်ာ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈအားတုိးခ်ဲ႕ရန္ ညႊန္ၾကားလုိက္ေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ 
က႑တြင္မူ အစိုးရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
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ဆႏၵျပမႈမ်ားကႏုိ္င္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ေတာင္းဆုိ 
 
ၾသဂုတ္လတြင္ စစ္ကိုင္းႏွင့္တနသၤာရီတုိင္းမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ မွ်တသည့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပၾကသည္။ 
 
 ၾသဂုတ္ ၁ - ေဒသခံႏွင့္သထၱဳတြင္းလုပ္သား ၇၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ စပယ္ေတာင္ 

ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီးသထၱဳတြင္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကကာ သိမ္းယူခံခဲ့ရေသာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးတုိးျမွင့္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားကအျမတဲမ္းအလုပ္အကုိင္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း  ေတာင္း 
ဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

 ၾသဂုတ္ ၂၄ - တနသၤာရီတုိင္းျမိတ္ျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံမ်ားသည္ တနသၤာရီျမစ္ဝတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓါတ္အားေပး 
စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ရတ္ခ်္ဘူရီလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၼဏီ Ratchaburi Electricity Generating ၏ 
အစီအစဥ္အား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကကာ သိမ္းယူခံခ့ဲရေသာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးတုိးျမွင့္ေပးပါရန္လည္း 
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

 
ၾသဂုတ္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 

 
၁ ဇူလုိင္လကရန္ကုန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကေလးစစ္သား ၉၁ ဦးအားျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ကာ သူတို႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ 

ေပါင္းစည္းေစခ့ဲသည္ဟု UN ကေၾကျငာခ့ဲသည္။ 
၁ မဆဲြယ္ရန္အခ်ိန္ ၂ လခြင့္ျပဳျခင္းအပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားျပင္ဆင္ရန္အဆုိျပဳထားသည့္ သူတုိ႔၏ 

အခ်က္ ၉ ခ်က္မွ ၇ ခ်က္ကုိ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွသေဘာတူေပးခ့ဲသည္ဟု NLD မွေၾကျငာခ့ဲသည္။ 
၁ စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ၇၀၀ ခန္႔တို႔သည္ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ေၾကးနီသထၱဳတြင္းစီမံ 

ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သိမ္းယူခံထားရသည့္ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 
၁ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ၾကီးဦးရထဲြတအ္ား အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရ 

က်န္းမာေရးဒုဝန္ၾကီးဦးသန္းေအာင္အား အစုိးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ 
၁ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာ 

ယီ) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျပီး မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ ၾကားဝင္ညိွႏႈိင္းေပးရန္အခြင့္အေရးအား ေကာင္စီကို 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 

၁ MAPCO မွအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာဦးရဲမင္းေအာင္က သီလဝါ SEZ အနီးတြင္ စိမ္းလန္းဆိပ္ကမ္း (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား 
ကာကြယ္ေသာ) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာစက္ရံုတခုအတြက္ စကၤာပူႏုိင္ငံ United Overseas Bank ကေခ်းေငြ US 
ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေခ်းေပးမည္ဟု ေၾကျငာခ့ဲသည္။ 

၁ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအဂၤလန္ႏိုင္ငံသံမႈးအင္ဒရူးပက္ထရစ္က္က ဗုဒၵဘာသာေရာမြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္မႈမ်ားၾကီးမားစြာရွိေနသည့္အတြက္ MSF က့ဲသုိ႔ေသာ NGO မ်ားရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ 
ျပန္လာရန္မွာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး 
ပရီခ်ာခ်န္အုိခ်ာ Preecha Chan-ocha ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ၊ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ SEZ မ်ားဖြင့္ 
လွစ္ရန္ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ 

၃ မႏၱေလးတြင္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္အထိျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္ 
မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းလူ ၅၆ ဦးအားဖမ္းဆီးထားခ့ဲကာ မႏၱေလးတုိင္းျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတြင္ထုတ္ျပန္ထားခ့ဲေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအမိန္႔အား ေဖာက္ဖ်က္ခ့ဲျခင္းအတြက္လူ ၁၄၀၀ အားအပစ္ေပးခ့ဲပါသည္ဟု မႏၱေလးတုိင္းရဲမ်ားကအတည္ျပဳေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ 

၄ ရန္ကုန္ပန္းဘတဲန္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက သတင္းေထာက္ကုိေက်ာ္ေဇာဟိန္း၊ အယ္ဒီတာကုိဝင္းတင္၊ ကုိသူရေအာင္၊ ထုတ္ 
ေဝသူကုိယဥ္မင္းထြန္း၊ကုိေက်ာ္မင္းခုိင္တုိ႔အေပၚစြဲဆုိထားမႈမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) သုိ႔ေျပာင္းလဲျပင္ 
ဆင္လုိက္သည္။ 

၄ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြခရိုင္တရားရုံးက ရုိဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဦးေက်ာ္လွေအာင္အတြက္ အာမ 
ခံအား ျငင္းပယ္လိုက္ကာ သူ၏ရုံးခ်ိန္းကုိၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္အထိေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည္။ 

၄ ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ နီးပါးတုိ႔သည္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပရန္အတြက္ ပဲခူးတုိင္းျပည္ျမိဳ႕ကိုျဖတ္ကာခ်ီတက္ခ့ဲၾကသည္။ 
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၅ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င့္သုံးရန္အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ NLD ပါတီဝင္ေလးဦးႏွင့္ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီဝင္တဦး စုစုေပါင္းငါးဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္း 
ႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ပခူဲးတုိင္း ျပည္မွရမဲ်ားက တရားစဲြဆုိလုိက္သည္။ 

၅ ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ က်င့္သံုးရန္အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းအ 
ေပၚကန္႔ကြကဆ္ႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

၆ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Human Rights Watch က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ခရီးစဥ္အတြင္း 
၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆုိးဝါးလာေသာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိးရအားဖိအားေပးရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအ 
ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိအသိေပးရန္ US ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဂြ်န္ကယ္ရီအား တုိက္တြန္းလုိက္ 
သည္။ 

၇  ရွမ္းလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔စအည္း ၁၄ ခုမွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဂြ်န္ကယ္ရထံီသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ေပးပုိ႔ 
လုိက္ကာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္စစ္ေရးဆက္ဆံမႈကုိရပ္ဆုိင္းရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကုိျပန္လည္စဥ္းစားရန္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အစုိးရစစ္တပ္၏ရန္လိုေသာထုိးစစ္မ်ားကုိရပ္တန္႔ရန္အတြက္ အစုိးရအားဖိအားေပးရန္ စသည္တုိ႔ႏငွ့္ 
ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အစုိးရအား တြန္းအားေပးထားသည္။  

၇ ရခိုငျ္ပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္မွ ေကး်ရြာသား ၅၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားမွသိမ္းယူထားေသာ သူတုိ႔၏ေျမယာ 
မ်ားအားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

၇ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးေသာင္းလႈင္ိက ေဝးကြာေသာေဒသမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
သည္ ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၁၀ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ မဲဆြယ္ကာလကုိတုိးျမွင့္သြားႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား 
ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ေသာ္လည္း ၎သည္ NLD ၏ေၾကျငာခ်က္ကုိမူ ဆန္႔က်င္ေနကာ NLD ၏အဆုိျပဳခ်က္အား 
တုန္႔ျပန္ထားခ်က္အရဆုိလွ်င ္ရက္ ၃၀ ထက္လံုးဝမတုိးျမွင့္ေပးပါဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 

၈ ယမန္ေနကထုတ္ျပန္ေသာေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဆဲြယ္မႈ 
အား ရက္ ၃၀ မွ ၆၀ သုိ႔တိုးျမွင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၈ တႏ္ုိင္ငံလံုးမွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုလူထုအုံၾကြမႈႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  

၉ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၄၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယမ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး 
ဝန္ၾကီးဖူမီယိုကီရွီဒါ Fumio Kishida က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြယန္း ၁၀.၅ ဘီလီ 
ယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္း) ေခး်ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳလိုက္သည္။ 

၁၀ ရန္ကုန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏အလားအလာမ်ားကုိေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဂြ်န္ကယ္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

၁၁ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ မႏၱေလးတုိင္းတြင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ည ၁၀ နာရီမွမနက္ ၃ နာရီအထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို 
ျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုလုံးမွျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။ 

၁၁ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီသည္ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရန္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသည္။ 
၁၂ ဧရာဝတီတိုင္းဟသၤာတျမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္သမား ၂၅၀ ခန္႔တို႔မွဆႏၵျပခဲ့ၾကကာ စပါးစုိက္ေျမဧက ၄၀၀၀ အားပ်က္ဆီးေစခဲ့ 

သည့္ ေရၾကီးမႈအားအကာအကြယ္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအားတရားစြဲဆုိအေရးယူေပးပါရန္ 
ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။ 

၁၃ စစ္ကုိင္းတုိင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ၁၀၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တို႔သည္ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈရွိရန္၊ သိမ္းယူထား 
ေသာလယ္ေျမမ်ားအားျပန္ေပးရန္၊ ေထာင္ခ်ထားေသာလယ္သမား ၅၇ ဦးအားခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ တပ္မေတာ္မွ 
သီးႏံွမ်ားအားဖ်က္ဆီးေနမႈကုိရပ္တန္႔ေပးရန္ စသည္တုိ႔ကုိေတာင္းဆုိရန္ဆႏၵျပခ့ဲသည္။ 

၁၃ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ႏိုင္ငံတကာစင္တာ The International Centre for Asset Recovery မွ ၎တုိ႔၏ 
၂၀၁၄ခုအတြက္ “ဘက္ဆယ္လ္ Basel ေငြေၾကးခဝါ ခ်မႈဆန္႔က်ငတုိ္က္ဖ်က္ေရးအညႊန္း” ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎အစီရင္ခ ံ
စာက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းတုိ႔အတြက္ ၁၀ ခုေျမာက္ 
အႏၱာရာယ္အရိွဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၁၄ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ယက္ - ျမန္မာႏိုင္င ံNetwork for Human Rights Documentation-Burma က အစီရင္ခ ံ
စာတေစာင္ထုတ္ျပနခ္ဲ့ကာ ထုိအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏွစ္စကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ေရာ၊ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္သေဘာတထူားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ပါ လ်င္ျမန္စြာပုိမိဆုိုးဝါး 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား ေလ့လာသူမ်ားက အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ ဆုိးဝါးေသာနည္း 
လမ္းဆ္ုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ လူဦးေရမ်ားအားခ်န္လွပ္ထားခ့ဲမႈ 
မွလြဲျပီး ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္းေတ႔ြရိွခဲ့ရပါသည္။ 

၁၄ ရန္ကုန္တြင္ သီလဝါ SEZ အား ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနေသာကုမၼဏီမွ SEZ ၏ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ရွယ္ယာရွင္မ်ားအ 
ၾကား ပထမဆုံးအစည္းအေဝးကုိေခၚယူခဲ့သည္။ 
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၁၅ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္လူထုေဟာေျပာပြဲတခုကုိ ရန္ကုန္တြင္ 
NLD မွျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၁၅ ကာတာမွဆက္သြယ္ေရးကုမၼဏီျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူး Ooredoo သည္ ၎တုိ႔၏မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္စတင္လိုက္သည္။ 

၁၆ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးေသာင္းလႈိင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား လက္ရိွတြင္လြတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ခုတြင္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၆ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြတ္သည္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒႏွင့္မီဒီယာဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ 

၁၈ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳလာမႈမ်ားအားျပန္လည္စီ 
စစ္ရန္တာဝန္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပန္လည္စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ၈၀% အား သေဘာတူခဲ့ 
သည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၈ ဥပေဒျပဌာန္းစုိးမုိးေစျခင္း၊ေဆးစြဲေနသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးေသာေတာင္ 
သူမ်ားအတြက္ အရွည္တည္တ့ံေသာအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တို႔မွတဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန ္
ကူးျခင္းအားတိုက္ဖ်က္သြားရန္ ဘုံနည္းဗ်ဴဟာတခုေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေထာက္ပ့ံေပး 
သြားရန္ UNODC မွအစုိးရႏွင့္ သုံးႏွစ္သေဘာတူညီခ်က္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 

၁၉ ထုိင္းစစ္အစုိးရ၏ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသာနာဆက္ပတ္တီမာပရာခြန္ Thanasak Patimaprakorn 
က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားေပးေရးအတြက္USေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀ ကုိထုိင္းႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီး ဦးဝင္းေမာင္အားေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။ 

၁၉ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမွမိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္သည့္တယ္လီေနာ Telenor က ရွည္ၾကာတည္တံႏုင္ိမႈအစီရင္ခံစာ 
sustainability report တခုကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ၎အစီရင္ခံစာက ပဲခူးႏွင့္မႏၱေလးတုိင္းမ်ားမွ ကုမၼဏီ၏အႏၱာရာယ္မ်ား 
ေသာ ဆက္သြယ္ေရးတုိင္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ကေလးငယ္မ်ား၏ အမႈတြဲေျခာက္ခု 
ကုိ သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

၁၉ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ တနသၤာရီတုိင္းေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ US ေဒၚလာသန္း ၂၀ တန္ဖိုးရိွ ယာဘေဆးလုံး 
၂.၄ သန္းကုိသိမ္းဆည္းရမိကာ ၎သည္ျမန္မာႏုိင္တြင္အမ်ားဆုံးတရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရရိွမႈျဖစ္ပါသည္။ 

၂၁ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွေဆးမႈးမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားမွတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡသည္ အနာၾကီးေရာဂါေဝဒနာ 
သည္မ်ားအား ေဆးကုသမႈရရိွရန္ကိ ု တားဆီးထားသလုိျဖစ္ေနျပီး အနာၾကီးေရာဂါသည္အေရအတြက္ျမင့့္တက္လာပါ 
သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ခရစ္ယာန္အနာၾကီးေရာဂါကုေဆးရုံမွ ၂၀၁၁ ခုတြင္ အနာၾကီးေရာဂါသည္အသစ္ 
၅၈ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုတြင္ ၆၂ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုတြင္ ၆၈ ဦးရိွခ့ဲေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ 

၂၁ Flightline Support က ရန္ကုန္မဂၤလာဒုံေလဆိပ္တြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေပါင္ ၄၀၀၀၀၀ (US ၆၆၃၀၀၀ ေဒၚလာ) တန္ 
ဖိုးရိွ လီတာ ၂၀၀၀၀ ဆန္႔ဆီျဖည့္ယာဥ္ႏွစ္စီးအား ေရာင္းခ်ခ့ဲကာ ၎သည္လြန္ခဲ့သည့္တႏွစ္က UK မွစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ 
ပယ္ဖ်က္ျပီးကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္ဒါမ်ားရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ UK ၏ပထမဆုံးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာပါသည္။ 

၂၄ ေအာ္ရီဒူး Ooredoo က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႔၏ေဖာက္သည္ ၁ သန္းရိွပါသည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
၂၅ အသစ္ခန္႔ထားလိုက္ေသာ UK ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး Desmond Swayne က ေနာက္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ 

ငံအတြက္အကူအညီကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆ သန္းသုိ႔တုိးျမွင့္ရန္ ၎တုိ႔အစုိးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရန္ကုန္၌ေၾကျငာခဲ့ 
သည္။ 

၂၅ ကရင္ျပည္နယ္ဖားအံျမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ စစ္တပ္မွသိမ္းယူထားခ့ဲေသာ ေျမမ်ားကုိျပန္လည္ေပး 
အပ္ပါရန္ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

၂၅ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္တြင္ စာေရးဆရာႏွင့္အႏုပညာရွင္ ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးရာတြင္ ပါဝင္ၾကပါရန္တိုက္တြန္းခ့ဲသည္။ 

၂၆ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ေညာင္ဦး၊ဟဲဟိုး၊သံတြဲႏွင့္ထားဝယ္ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္ပ်ံသန္းမႈတုိ႔တုိးတက္လာေစ 
ရန္အတြက္ အစုိးရ၏ အရပ္ဘက္ပ်ံသန္းေရးဌာန သုိ႔အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္းလွဴဒါန္းရန္ ေထာက္ပံ့ေငြသေဘာတူညီ 
ခ်က္ကုိ JICA မွလက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။ 

၂၆ လူထုလႈပ္ရွားမႈအရိွန္ျမွင့္တက္ေရးကြန္ယက္၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအေျခစုိက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
က အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အားအသုံးျပဳရန္အဆုိျပဳမႈကုိ ကန္႔ကြကသ္ည့္လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈတခုကို 
စတင္လိုက္ၾကသည္။  

၂၇ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးေနရာသုံးေနရာအတြက္ မယွဥ္ျပိဳင္ 
ခဲ့ပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္တႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ပါတီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ပယ္ဖ်က္ရလိမ့္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

၂၈ ေအာက္စ္ဖမ္ Oxfam အဖြဲ႔က မႏၱေလးတုိင္းသာစည္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္မေကြးတိုင္းမင္းဘူးျမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အေသးစားစုိက္ခင္းမ်ား 
အား ေလ့လာထားသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားသုိ႔ေအာင္ျမင္မႈအလားအလာမ်ားပုိ႔ေဆာင္ျခင္း” အမည္ 



 13

ရွိ အစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎ကေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ေခ်းေငြရရိွႏိုင္မႈတုိ႔တြင္ က်ား-မခြဲျခားမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ 

၂၈ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဒီးယား၊လာအုိ၊ျမန္မာ၊ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးဆုိင္ရာဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝး 
ကုိက်င္းပခ့ဲကာ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္သူတုိ႔၏အဖြဲ႔မ်ားသည္ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 
ၾသဂုတ္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“၂၀၁၄ခုဇူလုိင္လအတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေထာက္ပ့ံေရး 
အဖြဲ႕ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1sDZTc6 
 
“အာဆီယမ္အသုိင္းအဝုိင္း ၂၀၁၅ - ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈအလားအလာမ်ားမွ်ေဝျခင္းအတြက္ ေပါင္းစည္းျခင္းအား 
ၾကီးၾကပ္စီမံျခင္း” အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ International Labour Organization (ILO) http://bit.ly/1ohHgVe 
 
“ျမန္မာ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာသတင္းလႊာ၊ အတြဲ ၁ မွ ၃၁ ဇူလုိင္” လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္ UN ရုံး UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) http://bit.ly/1t5i5gn 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအစီရင္ခံစာ” လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ယက္ - ျမန္မာႏုိင္ငံ Network for Human Rights 
Documentation – Burma (ND-Burma) http://bit.ly/1BTeyV4 
 
“ပုံမွန္မဟုတ္ေသာပင္လယ္မွလႈပ္ရွားမႈမ်ား” UN ဒုကၡသည္မ်ားဆ္ုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) http://bit.ly/1qaSO0P 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားသုိ႔ေအာင္ျမင္မႈအလားအလာမ်ားပုိ႔ေဆာင္ျခင္း” ေအာက္စ္ဖမ္ OXFAM 
http://bit.ly/1pOSgPs 
 
“ဘက္ဆယ္လ္ Basel ေငြေၾကးခဝါ ခ်မႈဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရးအညႊန္း ၂၀၁၄” ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ႏုိင္ငတံကာ 
စင္တာ International Centre for Asset Recovery (ICAR) http://bit.ly/1qNgmX5 
 
“အာဆီယမ္စီးပြားေရးရႈ႕ျမင္သုံးသပ္ခ်က္စစ္တမ္း ၂၀၁၄” US စီးပြားေရးအုပ္စု US Chamber of Commerce 
http://uscham.com/1qmCxGb 
 
“အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္” လုပ္ေဆာင္မႈအကူအညီ ActionAid http://bit.ly/1ovm6D7 


