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 အစိုးရသည္ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ၊ ဖိႏွိပ္သည့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံေတာ္ 
လွ်ိဴ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအား လက္နက္စက္ရုံႏွင့္ပတ္သက္၍သတင္း 
ေဖာ္ျပခ့ဲေသာသတင္းေထာက္ေလးေယာက္အား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ 
အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ 

 ယခင္ျပည္ပေရာက္မီဒီယာအုပ္စုမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာႏုိင္ငံျခား 

သား သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဗဇီာ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

 ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ကစတင္ခ့ဲသည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အစိုးရ၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ သင့္ေတာ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာ 
မ်ားထိခုိက္ဒါဏ္ရာရခဲ့၊ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟူေသာသတင္းမ်ားအေပၚ 
ေနာက္ထပ္အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေနျပည္ေတာ္ (အစုိးရ) မွ 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခငး္မရိွခဲ့ေပ။ 

 ဒူးခ်ီးယားတန္းေကး်ရြာတြင္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၈ ေန႔ကမီးေလာင္မႈ၌ 
ရဲမ်ား၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ USDP ပါတီမွ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရႊေမာင္အား သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ပန္ၾကားမႈ 
ျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားမွစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

 ဒူးခ်ီးယားတန္းေကး်ရြာမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ေသဆုံးမႈမ်ားရိွခဲ့သည္ 
ဟု လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား 
အဖြဲ႔ MSF မွအတည္ျပဳေပးခဲ့မႈအတြက္ ထင္ရွားစြာတုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ 
အစိုးရမွ ထုိအဖြဲ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ 

 သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမား 
ျခင္းအားကန္႔သတ္ရန္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အဆုိျပဳခ်က္အား 
ေဆြးေႏြးပါရန္ လႊတ္ေတာ္အားညႊန္ၾကားလုိက္သည္။ 

 ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသန္းေခါငစ္ာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆန္႔က်င္တုန္႔ျပန္မႈ 
မ်ားကုိရရိွေနသည္။ 

 ခုႏွစ္လေစာ၍ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ပထမေကာ္မတီ၏ (ထုိေကာ္မတီသည္ 
အဓိကျပင္ဆင္မႈမ်ားအား တုိးတက္မႈရွိေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။) 
အလုပ္မ်ားအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီတခုကို လႊတ္ေတာ္မွ 
ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ 

 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ထင္ရွားသည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွအတည္ မျပဳႏုိင္ခ့ဲပါ။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တႏိုင္ငံလံုးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား 

 
ဤသတင္းလႊာတြင ္

ပင္မသတင္း 
၂ သတင္းေထာက္ေလးဦးအဖမ္းခံရ 

၂ မီဒီယာႏွင့္လူထုေဟာေျပာမႈမ်ားအားကန္႔ 
သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 

၃ စာနယ္ဇင္းျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္း 
လြဲေခ်ာ္ေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 

၃ ဒူးခ်ီးယားတန္းသုိ႔အစုိးရမွစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
သည္လုံေလာက္မႈမရိွ 

၄ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမႈအတြက္ရိုဟင္ဂ်ာ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစစ္ေဆးခံရ 

၅ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ MSF 
အားအစုိးရမွရပ္ဆုိင္း 

၅ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးဆက္လက္ျပဳ 
လုပ္ 

၆ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအားကန္႔သတ္မႈကုိ 
တက္သုတ္ရိုက္ျပဳလုပ္ေန 

၆ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာေကာ္မတီ 
သစ္ 

၆ ကခ်င္ျပည္နယ္မွတိုက္ပြဲမ်ား 

၇ ရွမ္းျပည္နယ္မွတုိက္ပြဲမ်ား 

၈ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအားဆန္႔ 
က်င္မႈ 

၉ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ 
သူမ်ားအားပုိမုိဖမ္းဆီး 

လူ႔အခြင့္အေရး 

၉ အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ေနာက္ဆုံးလာ 
ေရာက္မႈ 

အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 

၁၀ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားေခါင္းပုံျဖတ္ခံရ၊ 
ျငင္းပယ္ခံရ 

စီးပြားေရး 

၁၁ EITI ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ခန္႔အပ္ 

၁၁ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၄ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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မျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲပါ။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA အေပၚထုိးစစ္မ်ားပုိမုိျပဳလုပ္ခ့ဲကာ  
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ SSA-S ႏွင့္ TNLA တုိ႔အား ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ 

 မုံရြာ (လက္ပံေတာင္း) ေၾကးနီမုိင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ မ်ားအေပၚဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည့္အတြက္ 
စစ္ကုိင္းတုိင္းတြင္လူ ၈ ဦးအား ေဒသခံရဲမ်ားကဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္ၾကသည္။ 

 ဥပေဒမ်ားအားၾကိဳတင္၍ တက္သုတ္ရိုက္ကာအတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေငြေၾကး 
လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (FATF) ၏အဆင့္သတ္မွတ္မႈအား တုိးတက္လာေအာင္ျမန္မာႏုိင္ငံမွမလုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ခ့ဲပါ။ 

 ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအထူးသံတမန္အျဖစ္ 
ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္ကုိလာေရာက္ခ့ဲကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုလုံးကုိ ထိခိုက္သြားေစႏိုင္သည့္ 
စီန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအားေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အုိးအိမ္စြန္႔ခြာလာရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ေနစဥ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ 
ကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူကုနကူ္းေနခဲ့ၾကသည္။ 

 

ပင္မသတင္းမ်ား 

 
အစုိးရမွသတင္းသမားေလးဦးအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိ ု
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသတင္းေဖာ္ျပမႈ လုပ္ငန္းတခုကုိပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ သတင္းသမားေလးဦး 
အား ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ အစုိးရမွရာဇဝတ္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ မေကြးတိုင္း ေပါက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တပ္၏လွ်ဴိ႕ဝွက္ဓာတုစက္ရံုတခုရွိသည္ဟုစြပ္စြဲထားေသာ ေဆာင္းပါးတခု 
အား ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ကပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္း ေပါက္ျမိဳ႕နယ္မွရ ဲ
မ်ားက ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွသတင္းေထာက္ ကုိလူေမာ္ႏုိင္အားဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ရအဲရာရွိမ်ားက ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္၏ CEO ကုိတင့္ဆန္းႏွင့္ေနာက္ထပ္ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္သုံးဦး 
ျဖစ္ေသာ ကုိရာဇာထြန္း၊ကုိပိုင္သက္ေက်ာ္ႏွင့္ကိုစည္သူစိုးတုိ႔အား ထုိကိစၥႏွင့္ပင္ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ရမဲ်ားကထုိသူမ်ားအား 
စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ အစိုးရက ထုိငါးဦးတုိ႔အား 
ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္ကုိ ရက္အေတာ္ၾကာျငင္းပယ္ထားခ့ဲသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းပခုကၠဴ 
ခရိုင္တရားရံုးတြင္ CEO နွင့္သတင္းေထာက္ေလးေယာက္တုိ႔သည္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ သူတို႔သည္အပစ္က်ဴး 
လြန္သည္ဟုသတ္မွတ္ခံရပါက ေထာင္ဒါဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
မီဒီယာသတင္းသမားငါးေယာက္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလုိက္မႈသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ား၏ 
ရႈံ႕ခ်မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစခဲ့ကာ ၎တုိ႔ကဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။ 
 
အစုိးရမွႏိုင္ငံျခားသားသတင္းသမားမ်ားအားဗီဇာကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္၊ စာေရးဆရာမ်ားအားစာေပေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ျခင္းမွ 
တားျမစ္ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီႏွင့္ဒီဗြီဘီတို႔အပါအဝင္ ယခင္ျပည္ပေရာက္မီဒီယာအုပ္စုမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ 
ကုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားသတင္းသမားမ်ားအေပၚ အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွဗီဇာကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
လေစာေစာပုိင္းကတည္းကျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ျပဳလုပ္ေသာသတင္းမ်ား”  ေရးသားသည့္ႏိုင္ငံျခားသားသတင္းသမားမ်ားကုိသာ ယခင္ေပးခ့ဲသည့္သုံးလဗီဇာမဟုတ္ပ ဲ
တလအထိဗီဇာကုိသာေပးအပ္သြားမည္ျဖစသ္ည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယား 
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တန္းေက်းရြာတြင္ အနည္းဆုံးမြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၈ ဦးအသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု AP၊ ဧရာဝတီ၊ VOA၊ ျမန္မာတုိင္းမ္၊ မဇၨ်ိမ 
တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့အျပီး ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ထုိက့ဲသို႔ဗီဇာ 
စည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲမႈကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔မွပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစုိးရႏွင့္အစြန္းေရာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွ 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကုိကန္႔သတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ - မႏၱေလးတုိင္းေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕နယ္မွ စာေပေဟာေျပာပြဲတခုတြင္ စာေရးဆရာညီပုေလး၊ေမာင္စိန္ဝင္း၊ 

ဦးဘုန္းတုိ႔အား မေဟာေျပာရန္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွတားျမစ္ခ့ဲသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ - ေဟာေျပာမည့္သူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ဳ ိးဆက္ေက်ာင္းသားကုိျမေအးႏွင့္ NLD အဖြဲ႔ဝင္ဦးကုိနီတို႔ 

သည္ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္၍ဟုဆုိကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ NLD မွဦးစီးျပဳလုပ္သည့္ စာေပ 
ေဟာေျပာပြဲအား ဖ်က္သိမ္းပါရန္ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသမဂၢ (PBMU) မွဘုန္းေတာ္ၾကီးအပါး ၃၀ တုိ႔က 
အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးခ့ဲသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ - မႏၱေလးတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္သည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲတခု၌ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ 
ေက်ာင္းသားကုိျမေအးအား ေဟာေျပာသူအျဖစ္မွလလွဲယ္အစားထုိးေပးပါရန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွအတင္းအၾကပ္ 
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရိွန္ေလ့်ာလာ 

 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔မွ “ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈအညႊန္း ၂၀၁၄” 
အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအားႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္မွ ၁၄၅ အျဖစ္အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၃ ခုတြင္ ၁၇၉ ႏုိင္ငံအနက္မွ အဆင့္ ၁၅၁ ရွိခ့ဲရာမွအနည္းငယ္တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာကျမန္မာႏိုင္ 
ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အရွိန္ေလ်ာ့လာသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ မီဒီယာဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အစုိးရမွပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟုလည္းေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြငး္သတင္းမ်ား 

 
ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာသုိ႔အစိုးရ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွာလုံေလာက္မႈမရိွ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစိုးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ၌ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ၊ ဘက္လိုက္မႈရိွေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
[၂၀၁၃ ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွဖိအားမ်ားအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ေလးဦးပါဝင္ေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာ္မရွင္ (HRC) အဖြဲ႔သည္ေဒသတြင္းသုိ႔ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးငါးရက္တာလုပ္ငန္းစဥ္ကိုျပဳလုပခ္ဲ့သည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ HRC သည္ လုပ္ငန္းစဥ္အလြန္ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎ေၾကျငာ 
ခ်က္က ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ “သက္ေသလည္း 
မျပႏိုင္၊အတည္လည္းမျပဳႏိုင္ပါ” ဟုနိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 
 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၈ ဦးေသဆုံးခ့ဲသည္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဒါဏ္ရာရသူ ၂၂ ဦး 
အားကုသေပးခဲ့ရသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားအားအတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ သက္ေသအေထာက္အထားမရိွပါဟု ေကာ္မရွင္ 
ကေျပာၾကားလုိက္သည္။ ေကာ္မရွင္က ရခုိင္ျပည္နယ္မွရဲမ်ားအား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးရ 
မည္ဟူေသာ ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ရာ ကုိ႔ရိုးကားယားႏိုင္ေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကုိလည္း ေပးခ့ဲပါသည္။ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အသစ္အတြက္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာမွ 
အၾကမ္းဖက္မႈအားစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္စံုစမ္းရန္ အမိန္႔တခုကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ သမၼတ၏အမိန္႔သည္ ေကာ္မရွင္၏စံုစမ္း 
မႈအား ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးေအာင္ေက်ာ္ေသဆုံးမႈႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္ ေလာင္ကြ်မ္း 
ခဲ့ေသာမီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ “မွားယြင္း၍အေျခအျမစ္မရိွသည္အစီရင္ခံစာမ်ား” အားစံုစမ္းရန္အျဖစ္သုိ႔ 
ကန္႔သတ္လိုက္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအသက္ေသေစႏိုင္သည္အထိျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္အားတာဝန္မေပးအပ္ခဲ့ပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးပါေကာ္မရွင္သည္ ေဒသတြင္းရိွေက်းရြာမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း၊ UN ႏွင့္ NGO မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္းတို႔ျဖင့္ ၆ ရက္တာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိစတင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၎တုိ႔၏ေတြ႔ရွိမႈကုိေဖေဖာ္ဝါရီ 
လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္အစီရင္ခံႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိေဒသခံမီဒီယာမ်ားတြင္ 
မည္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ွေပၚထြက္မလာခ့ဲပါ။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတမန္ေသာမတ္စ္အုိေဂ် 
ကြင္တားနားက အစုိးရ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟူ 
ေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမျပႏိုင္ခဲ့ပါဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ သမၼတဦးသိန္း 
စိန္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အသစ္မွ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ိဳးကုိမျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက 
သူ႔အေနျဖင့္ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္အမွန္တရားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအား အေရး 
ယူႏုိင္ရန္အတြက္ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္ဟုလည္း သတိေပးေျပာၾကားလုိက္ 
သည္။ 
 
အစုိးရမွက်ဴ းလြန္မႈမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးသည့္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္္၊ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕အား 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွရပ္ဆုိင္း 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေပၚအစိုးရေဖၚျပေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ပံုစံႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရသိကၡာက်ေစခဲ့ရေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အား အစိုးရမွ 
သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
အျပီးရက္မ်ားအတြင္း ဒါဏ္ရာရရွိသူ ၂၂ ဦးအားသူတုိ႔မွကုသေပးခ့ဲရသည္ဟူေသာ သူတုိ႔၏အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အခိုင္အမာရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ 
အတြက္အမန္ိ႔ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အားဏာပိုင္မ်ားထံမွလက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ထုိအမိန္႔အားလုိက္နာသည့္အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ၎တုိ႔၏သမုိင္းတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ သူတုိ႔၏ HIV/AIDS ေဆးခန္းမ်ားအားပိတ္ပစ္ခ့ဲရသည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က  နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔၏  
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာသက္တမ္းမွာ ၂၀၁၃ခုဇန္နဝါရီလတြင္ ကုန္ဆုံးသြားျပီ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ရပ္ဆုိင္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳ 
ထားသည္ထက္ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ားအား ပိုမုိခန္႔ထားျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိခင္ႏွင့္သားဖြားမႈဆုိင္ရာေဆးခန္း 
မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားဦးစားေပးကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း  စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈထက္ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္တို႔အားျဖင္သူ့တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည့္အခ်က္ေပၚ 
တြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ ဦးရဲထြတ္က 
ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ ဒါဏ္ရာရရိွသူမ်ားကုိသူတို႔မွကုသေပးခ့ဲရသည္ဟူေသာ 
နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔၏သက္ေသအေထာက္အထားပ့ံပိုးမႈမရိွေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအားရည္ညႊန္းကာ 
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ထုိအဖြဲ႕၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္မီးထုိး ေပးေနကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ေဒသတည္ျငိမ္မႈတုိ႔ကုိ 
ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားလုိက္ သည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအၾကီးအကဲ 
ပီတာေပါလ္ဒီဂရူ႕ Peter Paul de Groote က နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔သည္ လက္ရွိတြင္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ 
MoU အသစ္အား အျပီးသတ္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ညိွႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူဦးရဲထြတ္ကလည္း ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔သည္နားလည္မႈစာ 
ခႊ်န္လႊာအသစ္အားညိွႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထို MoU မွာရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္ 
အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
ႏိုင္ငံေတာ္ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမႈအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တြင္တာဝန္ရွ ိ
 
ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီလ၂၈ရက္ေန႔က မီးေလာင္ကြ်မ္းခ့ဲမႈ၌ ရမဲ်ားပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ USDP ပါတီမွ ရိုဟင္ဂ်ာအမတ္ ဦးေရႊေမာင္ ေခၚ အဗၺဒူေရာဇက္ Abdu Rawzek အား 
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ပန္ၾကားမႈအားျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္မွ 
ရမဲ်ားကစစ္ေဆးေမးျမန္းလ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာမွရြာသားမ်ားက 
ရမဲ်ားမွသူတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားအားမီးတင္ရႈိ႕ေန သည္ကုိေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု USDP ပါတီမွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
ဦးေရႊေမာင္က မီးေလာင္အျပီးတြင္သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရထဲြတ္က ဗုဒၶဘာသာရခုိင္လူမ်ဳ ိးမ်ားႏွင့္မြတ္ 
စလင္ဘာသာဝင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား ဂုဏ္သိကၡာညဳိးႏြမ္းေစျခင္းႏွင့္တင္းမာမႈျဖစ္ေပၚေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ဦးေရႊေမာင္မွာတာဝန္ယူရလိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္၏နဝမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးဆက္လက္ျပဳလုပ္ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏နဝမေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ 
ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ - ရာဇဝတ္ပုဒ္မလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္အညီ ရံုးမ်ားကုိဝင္ေရာက္ရွာေဖြကာ မီဒီယာပစၥည္းမ်ားကုိသိမ္း 

ယူရန္လိုအပ္ေသာစကားစုျဖစ္သည့္ စာပုိဒ္ ၃၂ အားဖယ္ရွားေပးရန္ပန္ၾကားထားသည့္ မီဒီယာဥပေဒအား [၂၀၁၃ ခု 
ႏုိဝင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳမေပးႏိုင္ခဲ့ဟု သတင္းမ်ားရရိွသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ ပရဲစ္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (FATF) ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၁၂ မွ ၁၄ အစည္းအေဝးမတုိင္ခင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ [၂၀၁၃ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ 
တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ အဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းဆုိင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ 
ေပးခဲ့သည္။ [၂၀၁၃ခုႏိုဝင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ထိုမူၾကမ္းသည္ ၂၀၁၃ခုႏိုဝင္ဘာလက ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ဒုတိယမူၾကမ္းျဖစ္ကာ အစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာမွေရးဆဲြထားေသာ 
ယခင္ပံုစံအားအစားထုိးထားျခင္းျဖစ္သည္။ [၂၀၁၃ခုႏုိဝင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ - လြတ္လပ္စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ ၂၀၁၃ခုႏုိဝင္ဘာလကတင္ျပခ့ဲ 
ေသာမူၾကမ္းအတြက္ အသစ္ထပ္မံျပင္ဆင္ရန္မ်ားအား USDP ပါတီမွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ကုိ 
က တင္ျပခဲ့သည္။ [၂၀၁၃ခုႏိုဝင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] သုိ႔ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မႈအသစ္မ်ားမွာ 
ဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၁၈ အားေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္မွေျခာက္လသုိ႔ေလ်ာ့ခ်ထားမႈသာျဖစ္ကာ ဆႏၵျပရန္ 
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ေလွ်ာက္ထားရမႈကုိဆက္လက္ထားရိွထားျပီး ေလ်ွာက္ထားမႈကုိက်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ပယ္ခ်ႏုိင္သည္ဟုထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည္။ 

 
FATF ၏အဆင့္သတ္မွတ္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆင့္တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ 
မူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ဦးစားေပးကာ တြန္းတြန္းတုိက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
FATF မွလက္ခံလာေအာင္မလုပ္ႏိုငခ္ဲ့ပ ဲ FATF ကျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုံေလာက္ေသာတုိးတက္မႈကုိမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပ ဲ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအား 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈတုိ႔ကုိ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအားကန္႔သတ္သည့္အဆုိျပဳခ်က္မူၾကမ္းအားအတည္ျပဳႏိုင္ေအာင္ 
ဦးသိန္းစိန္မွပ့ံပိုးကူညီ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မွ စတင္လုိက္ေသာ 
ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားထိမ္းျမားျခင္းအားကန္႔သတ္သည့္ အဆိုၾကမး္အား [၂၀၁၃ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ 
ပါ။] အေထာက္အကူေပးျခင္းအားျဖင့္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးေခါင္းစဥ္အား 
အစိုးရမွဆက္လက္ပံ့ပုိးျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုခြဲျခားဖိႏွိပ္ထား 
သည့္အဆုိအား အတည္ျပဳႏိုင္ေစရန္ပံ့ပိုးေပးသည့္အားထုတ္မႈတခုအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းထံ 
သို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထိုကိစၥအားေဆြးေႏြးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းထားသည့္စာတေစာင္အားေပး 
ပို႔ခဲ့သည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔မတင္ျပမီွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ေရးသားႏိုင္ရန္အတြက္ အဆုိျပဳမူၾကမ္း၏အပိုင္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီး 
ဌာနမ်ားသုိ႔ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 
 
ေနာက္ထပ္အေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း 
 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လက အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၉ ဦးပါဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းျပီးခ်ိန္က 
တည္းက ၇ လျပည့္သည့္အခ်ိန္ထိတြင္ [၂၀၁၃ခုဇူလိုင္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ ပါ။] USDP ပါတီမွလႊမ္းမိုးထား 
ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ 
မ်ားရရိွလာရန္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသးပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၁၀၉ ဦးပါဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံး 
သပ္ေရးေကာ္မတီမွအၾကံျပဳေသာ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ားကုိတေပါင္းတည္းစုစည္း၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ 
အဖြဲ႔ဝင္ ၃၁ ဦးပါ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအသစ္တခုအား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ အမ်ဳ းိသားလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
 
ပထမေကာ္မတီက ၎တုိ႔၏အစီရင္ခံစာကုိ လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္တင္ျပခဲ့သည္။ [၂၀၁၃ခုဇန္န 
ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ ပါ။] အဖြဲ႔ဝင၃္၁ ဦးပါေကာ္မတီအသစ္သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်ကမ္်ားႏွင့္ သီးျခားအစီရင္ခံစာကုိလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေကာ္မတီကုိ USDP ပါတီမွလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦး၊ စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇ ဦး၊ NLD ပါတီမွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္္ႏွစ္ဦးတည္းႏွင့္ 
လက္တဆုတ္စာမွ်သာရွိေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 
 
တပ္မေတာ္မွ KIA အား ထုိးစစ္မ်ားျပင္းထန္စြာျပဳလုပ္လာ 
 
တု္ိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ပုိလုိသည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား 
အၾကား တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ မတ္လအထိျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းမ်ားရရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း 
ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတို႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) အေပၚထုိးစစ္မ်ားတုိးျမွင့္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ - ခမရ ၆၀၁၊ ခလရ ၂၇၆ ႏွင့္ ၂၃၇ တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ဂြမ္ရမ္ရြာမ ွ

KIA စခန္းအား သိမ္းယူလိုက္သည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ - ခမရ ၆၀၂ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA တပ္ရင္း ၁၂ အားတုိက္ခိုက္ 

ခ့ဲၾကသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ - ခမရ ၂၆၁ ႏွင့္ ၄၂၁ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္  ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ဂ်ာအင္ယန္းရြာအနီး 

တြင္ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (KIA နွွင့္တြဲဖက္လုပ္ရွားသည္ျပည္သူ႔စစ္တပ္) ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လုိင္ဇာအနီးမွ ခမဇပ္ေက်းရြာတြင္ ခမရ ၂၆၁ မွအစုိးရတပ္မ်ားက 

KIA တပ္မ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၁၈၊ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ 

ပုိင္း ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ဂ်ာအင္ယန္းရြာအနီးမွ KIA စခန္းတခုအား သိမ္းယူသြားခ့ဲသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ - အစုိးရတပ္မ်ားကကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား တုိက္ခုိက္ခဲ့ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ 

လိုင္ဇာအနီးမွ ဖန္ေမာစခန္းအားသိမ္းယူခဲ့သည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ခအုေက်းရြာအနီးမွ KIA စခန္းတခုအား ခလရ ၂၆၁ ႏွင့္ 

ခမရ ၄၂၁၊ ၄၂၄၊ ၄၂၅ တို႔မွ အစိုးရတပ္မ်ားက တုိက္ခိုက္ကာမီးရႈိ႕ခ့ဲၾကသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ အနီးအနားေဒသ 
မ်ားမွ KIA တပ္မ်ားအားဆက္လက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ဂ်ာအင္ယန္းရြာအနီးတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းနမ္ဂတ္ရြာအနီးတြင္ ခမရ ၂၄၁ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆ တို႔ 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခမရ ၁၂၃ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၉ တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ 
ၾကကာ ခမရ ၂၄၁ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆ တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ဂူမီႏွင့္ 
ဘဖန္း ရြာမ်ားအနီးတြင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၆ မွအစုိးရတပ္မ်ားက KIA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးကုိ တုိက္ခုိက္ 
သိမ္းယူခဲ့သည္။ 

 
အစုိးရတပ္မ်ား၏ထုိးစစ္မ်ားရွမ္းျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ရိွေန 
 
အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳ ိးသားလႊတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တုိ႔အားထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ဆင္ႏြဲေနခ့ဲသည္။ 
 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မျဲမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မအဲနီးတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-S တပ္မ်ား 

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမန္တံုျမိဳ႕နယ္နမ္ယန္းရြာအနီးတြင္ ခမရ ၅၀၅ ႏွင့္ ၅၀၆ တို႔မွ အစိုးရတပ္ 

မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနမ့္စမ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၾက 

ေသးသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃/၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္မံုးတြန္းျမိဳ႕နယ္တေလွ်ာက္ခရီးသြားေနၾကေသာ SSA-S မွတပ္သားမ်ားအား ခမရ 

၅၁၉၊ ၅၂၂ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလားဟူနယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔က တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ မန္ပိန္းေက်းရြာတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ား 

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
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 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမိုးမိတ္ျမိဳ႕နယ္ရႈဘိမ္းရြာအနီးတြင္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၃၆၇ 
တုိ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ - ရွမ္းျပည္နယ္ေက်ာက္မျဲမိဳ႕နယ္ပန္းျဖတ္ရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြား 
ခ့ဲသည္။ 

 
အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအေပၚေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ားရွိလာ 
 
မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး 
အေပၚတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ တဦးခ်င္းစီမ်ားႏွင့္လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ေဝဖန္မႈမ်ား ဆက္လက္ 
ေပၚထြက္လာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ၏ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုခြဲျခားသည့္နည္းလမ္းပံုစံမ်ား 
ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာတန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာႏုိင္သည္ဟုသူတို႔က သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားက တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ေဒသအစုိးရကုိယ္စားျပဳမႈကုိသာေပးအပ္ 
ထားျပီး ၎သည္လည္းလူဦးေရအကန္႔အသတ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင့္ သူတုိ႔အားအျခားလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ 
ေသြးေႏွာလႊမ္းမုိးသြားကာ သူတို႔၏လူမ်ဳိးသတ္မွတ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္စားျပဳမ်ား အျငင္းပယ္ခံရမည့္အျဖစ္မ်ဳိးေရာက္ရိွ 
သြားမည္ဆိုေသာပူပန္မႈမ်ဳိးကုိ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ေလ့လာသူမ်ားက ၁၉၈၃ ခု 
သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိမြတ္စလင္ဦးေရအားေလ်ာ့ေပါ့ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ လက္ရွိသန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈမွရရိွမည့္ မြတ္စလင္လူဦးေရပမာဏသည္သုံးဆခန္႔ရွိလာႏုိင္ကာ ထုိရလဒ္အားသိရွိခ့ဲၾကပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အားမြတ္စလင္မ်ားမွၾကီးစုိးေနသည္ဟူေသာ အစြန္းေရာက္အယူအဆကုိအတည္ျပဳေပးလုိက္သလုိျဖစ္သြားျပီး မြတ္စ 
လင္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား မီးထုိးေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟူသည့္ သူတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိလည္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ ထိုသုိ႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေျပာၾကားၾကေသာအဖြဲ႔မ်ား 
တြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားအင္စတီက်ဴ႕ (TNI)၊ ICG ႏွင့္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈ UK တို႔လည္းပါဝင္ပါသည္။ 
 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ - တိုင္းရင္းသားညီအကုိမ်ားအဖြဲ႔ (NBF) ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ အစိုးရမွသူတုိ႔၏ 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါရန္တိုက္တြန္းလုိက္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္အုပ္စုခြဲငယ္မ်ားဟု အဆင့္ခြဲလုိက္ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားစည္းလုံးမႈကုိ 
ပ်က္ျပားသြားေစသည္ဟု NBF ကသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ - ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အစိုးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဦးခင္ရီႏွင့္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌတုိ႔သို႔ေပးပုိ႔ေသာစာထဲတြင္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအားရက္ ၃၀ ေနာက္ဆုတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ - တုိင္းရင္းသားအေျချပဳ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားမွ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ 
လိုက္ကာ အမ်ဳ ိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမစတင္ခင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ အေရအ 
တြက္အေသးစိတ္ကုိ ျပန္လည္စမ္းစစ္ေပးပါရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆုိလိုက္ၾကသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ - ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) တေအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား (ပေလာင္၏အျခားနာမည္) 
အား ရွမ္းလူမ်ဳ ိးမ်ား၏အႏြယ္အုပ္စုတြင္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ - ကခ်င္အရပ္သားအုပ္စု ၂၃ ခုက သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းထံသုိ႔ 
စာမ်ားေပးပုိ႔ကာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအားရက္ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ေတာင္ဆိုလုိက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ - ထင္ရွားေသာကခ်င္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည့္ မခြန္ဂ်ာကတုိင္းရင္းသားလူဦးေရမ်ားအား 
ကုိယ္စားျပဳမည့္ ထုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပထမဦးစြာညိွႏႈိင္းမႈမရိွပလုဲပ္ 
ေဆာင္မည္ဆုိပါက ေႏွာင့္ေႏွးသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
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အစိုးရကထူးမျခားနားသာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ကာ ညိွႏႈိင္းရန္လည္းျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ျပဳ 
လုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အစုိးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဦးခင္ရီက သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈကုိ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးခင္ရီက လူမ်ားအား သူတို႔ကုိယ္ 
ကုိသူတုိ႔ရိုဟင္ဂ်ာဟု သတင္းပုိ႔ရန္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မူအသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ခုမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတုိ႔၏ပူပန္မႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေျပာ 
ၾကားရန္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈျပီးသည္အထိေစာင့္ဆုိင္းသြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေျမယာသိမ္းယူမႈဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား အစုိးရအာဏာပ္ုိင္မ်ားမွဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊အေရးယူ 
 
ေျမယာသိမ္းယူမႈ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အစုိးရအာဏာပို္င္မ်ားမွဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊အ 
ေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ 
 
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ - မႏၱေလးတုိင္းျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆႏၵျပပြဲအား စည္းရုံးခ့ဲသူ 

ေလးဦးအား ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္၊ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင္တ့ရားစြဲဆိုခ့ဲၾကသည္။ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ - စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ မံုရြာ (လက္ပံေတာင္း) ေၾကးနီမိုင္းစီမံကိန္းအား တုိးခ်ဲ႕ရန္ 

အတြက္ သိမ္းယူထားျခင္းမရွိေသးသည့္ေျမမ်ားအေပၚသုိ႔ ျခံစည္းရုိးမ်ားတုိးခ်ဲ႕ကာရံလာသည့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီမွဝန္ 
ထမ္းႏွင့္ရအဲေယာက္ ၁၀၀၀ နီးပါးအား ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိပန္ၾကားသည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံအေယာက္ ၃၀ 
ခန္႔တုိ႔မွဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိဆႏၵျပမႈမွ ရႏဲွင့္ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈအသြင္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲ 
သည္။ ေဒသခံရမဲ်ားက သဲြ႔သြဲ႕ဝင္း၊မစိန္၊ကိရဲုခ်ဳိ၊ကိုအာႏိုး၊ကုိျမင့္ႏုိင္ဝင္း၊ကုိသုိက္ထြန္းေရႊ၊မျဖဴျဖဴဝင္းႏွင့္မဆဲတင္ 
တုိ႔အပါအဝင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအားယာယီဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - ပခဲူးတုိင္းပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္သူတုိ႔၏ တရားရုံးၾကားနာမႈသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့သည့္လယ္သမား ၆ ဦးအားေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီး 
လုိက္သည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - ေဒသခံေျမယာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအုပ္စုတခုျဖစ္သည့္ နတၱလင္းျပည္သူ႕ကြန္ယက္၏အဆုိအရ 
၂၀၀၀ ခုႏွစ္က စစ္တပ္မွသိမ္းယူသြားေသာေျမယာမ်ားအားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရန္ဆႏၵျပပြဲအား 
စည္းရုံးျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပခူဲးတုိင္းသဲကုန္းျမိဳ႕နယ္အြန္ကုန္းေက်းရြာမွ လယ္သမားေလးဦးအား ေဒသခံအာဏာ 
ပုိင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရတရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုိေလးဦးအားအာမခံျဖင့္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္တရုတ္ဝမ္ေပါင္ 
ကုမၼဏီမွဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ထိပ္တုိက္ျဖစ္မႈႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခံထားရျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 
သူ ကိုေသာ္ဇင္အား အရပ္ဝတ္ရအဲရာရွိမ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ - ျပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေဒသရစဲခန္းေရွ႕တြင္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ လက္ပံေတာင္းရြာသားေလး 
ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္၊ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ရမဲ်ားက စြဲဆိုခ့ဲၾကသည္ဟု သတင္းရရိွပါသည္။ ထုိအုပ္စု 
သည္ ထင္ရွားေသာလက္ပံေတာင္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကုိေသာ္ဇင္အားျပန္လြတ္ေပးရန္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 

 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ - ျပင္းထန္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားပ်က္စီးေစႏိုင္ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
အထူးကုိယ္စားလွယ္တာဝန္၏ ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေျခာက္ရက္တာလာေရာက္ရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ 



 10 

ဆုိက္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ အုိေဂ်ကြင္တားနားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္လုိင္ဇာ၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းမွသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုံ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွမံုရြာေၾကးနီမိုင္းတုိ႔သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
အထူးက္ုိယ္စားလွယ္သည္ ဝန္ၾကီးမ်ား၊အရာရွိမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ သူသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ 
မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ဦးတုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာရခိုင္အသုိင္းအဝုိင္းမွလူမ်ားက အုိေဂ်ကြင္တားနား၏ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြမွရခုိင္ေဒသခံမ်ားသည္ သူလာေရာက္မႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ 
ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက အထူးကုိယ္စားလွယ္အား သူ၏အစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဦးစားေပးဘက္ 
လုိက္ထားသည္ဟုစြပ္စြဲခဲ့ၾက၍ သူ႔အားျပန္လည္ထြက္ခြါသြားပါရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ခရီးစဥ္ျပီးဆုံး၍ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္မထြက္ခြါမွိတြင္ ရန္ကုန္အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ 
၌ အိုေဂ်ကြင္တားနားသည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနက့ဲသုိ႔ 
ေသာ စိန္ေခၚမႈအေျမာက္အမ်ားရိွေနျပီး ၎တုိ႔ကိုမေျဖရွင္းပဲထားပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တခုလုံးအား ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သူက ေအာက္ပါစိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပ 
ထားခဲ့သည္။ 
 
 ႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္သည္အခြင့္ထူးခံအျဖစ္ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဆျဲဖစ္သည္။ 
 တရားစီရင္ေရးတြင္လြတ္လပ္မႈမရွိပါ။ 
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာအၾကမ္းဖက္မႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈမရိွေသာ၊ ယုံၾကည္ 

အားကုိးႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ကုိက္ညီမႈမရိွပါ။ 
 အစိုးရသည္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအားလုံးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ႏုိင္ငံေရးအရသေဘာတူညီမႈ 

မရရိွႏုိင္ေသးပါ။ 
 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမေပးႏုိင္ 

ေသးပါ။ 
 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒ၊ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းဥပေဒ၊ ပုံႏွိပ္ႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒမ်ားသည္ 

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရွိပါ။ 
 အစိုးရသည္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ လူမႈဘဝမ်ားေပ်ာက္ဆုံးရျခင္း (စားဝတ္ေန 

ေရးထိခိုက္ျခင္း)ႏွင့္မံုရြာေၾကးနီမုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္မေျဖရွင္းေပးပါ။ 
 
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 

 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားထိုင္းႏိုင္ငံမွလူကုန္ကူး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွျပန္ေမာင္းထုတ္ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း၌ ရုိဟင္ဂ်ာအေယာက္ ၁၃၀၀ အား 
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္ပို႔ျပီးျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းရဲမ်ားကေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလကတည္းက 
ထုိင္းႏုိင္ငံမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ လိွ်ဴ႕ဝွက္မူဝါဒအရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိျပန္ပုိ႔ရမည့္အစား ရဲမ်ားကမေလးရွားသုိ႔ 
ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္လူကုန္ကူးသူမ်ားထံသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ထုိင္းရတဲဦးကေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားခုံလႈံခြင့္ေပးရန္ အေမရိကန္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကိုလစ္လွ်ဴ ရႈ႕ကာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသို႔ဆက္လက္၍ ျပန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
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 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၉ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) က ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံတက္ကနက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အေယာက္ ၄၀ အားဖမ္းဆီးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ေမာင္းထုတ္ခ့ဲသည္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ - ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွကမ္းေျခေစာင့္တပ္မွတပ္သားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ စိန္႔မာတင္ကြ်န္းအနီးတြင္ 
ငါးဖမ္းေလွႏွစ္စီးအားတားဆီးကာ ရုိဟင္ဂ်ာအခ်ဳ ိ႕အပါအဝင္ မေလးရွားသုိ႔လူကုန္ကူးခရံသည့္လူ ၂၀၀ အားဖမ္းဆီးခ့ဲ 
သည္။ 

 
စီးပြားေရး 

 
အစုိးရမွ EITI အေထြေထြသက္ဆုိင္သူအုပ္စုအား ခန္႔အပ္မႈကုိေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရသည္ လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဖြဲ႔ဝင္ ၂၃ ဦးပါဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္ထတ္ုယူမႈဆုိင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာေရး 
ေရွ႕ေဆာင္ EITI အေထြေထြသက္ဆိုင္သူမ်ားအုပ္စုကို ခန္႔အပ္ျခင္းအားအျပီးသတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ထုိအထဲမွ ၈ ဦးမွာ ဥကၠဌ ဘ႑ာေရးဒုဝန္ၾကီးဦးေမာင္ေမာင္သိန္းႏွင့္ ဒုဥကၠဌ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဒုဝန္ၾကီးဦးျမင့္ေဇာ္တုိ႔အ 
ပါအဝင္ အစိုးရမွွခန္႔အပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေျခာက္ေယာက္မွာ မေလးရွားအစိုးရပုိင္ ပက္ထရိုနပ္စ္ Petronas၊ ျပင္သစ္ပိုင္ 
တ္ုိတယ္ Total၊ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)၊ ျမန္မာ့ MPRL E&Pတုိ႔မွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုးေယာက္မွာ လူထု 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထုိအုပ္စုသည္ EITI ၏ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ အရင္းအျမစ္ထုတ္ႏႈတ္မႈဆ္ုိင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွရရိွေသာ ပုဂၢလိက 
ႏွင့္အစိုးရအခြန္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိေသခ်ာေစရန္တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိစက္မႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းကုိမူကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းမည္မဟုတ္ေပ။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 

 
၁ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ျပဌာန္းခ်က္တခ်ဳ ိ႕သည္ လက္ရိွလက္ေတြ႔ႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရိွဟု 

ေျပာၾကားလုိက္ကာ တဘက္သတ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 
၂ ရမဲ်ားပုိမိုခ်ထားေပး၇န္၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈအက္ဥပေဒကုိ တိက်စြာက်င့္သုံးေပးရန္ႏွင့္ UN ႏွင့္ INGO ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားအားဖယ္ရွားရန္ စသည္တုိ႔ကုိေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြတြင္ ေဒသခံရခုိင္ ၃၀၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ရုိဟင္ 
ဂ်ာမ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ 

၂ စက္ရံုမွထြက္ေသာမီးခုိးမ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၀၀ နီးပါးခန္႔ဖ်ားနာခ့ဲရသည့္အတြက္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ 
ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ စစ္ကုိင္းတိုင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ ကံကုန္းေက်းရြာမွေဒသခံရြာသား ၅၀၀ တို႔သည္ဦးပုိင္မွ 
ပို္င္ဆုိင္ေသာ မုိးၾကိဳးဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္စက္ရံုသုိ႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

၂ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတမျဖစ္ေစရန္ထားျမစ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အားမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ဆက္လက္ရွိေနသင့္သည္ကို လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္မျပပ ဲလက္မွတ္မ်ားသာထုိးခ့ဲသည္ဟု NLD အဖြဲ႔ဝင္ဦးေဇာ္ျမင့္ဦးကေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၃ ေဒသခံစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားအဖြဲ၊ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမဂၢ၊ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား 
ကြန္ယက္ႏွင့္ပန္ျ္မန္မာအဖြဲ႔တုိ႔မွ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ သတင္း 
ေထာက္ေလးေယာက္ႏွင့္ CEO တုိ႔အား ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းကုိရႈခံ် 
လုိက္သည္။ 

၄ မေကြးတုိင္းမေကြးျမိဳ႕နယ္မွရြာသားမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ရိုင္းစုိင္းစြာေျပာဆုိခဲ့သည့္အတြက္ အစုိးရ၏ေမြးျမဴ 
ေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဦးအုန္းျမင့္အား အစုိးရမွခ်က္ခ်င္းအေရးယူေပးပါရန္ NLD ပါတီ၏ေလာင္း 
လံုးျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္စိုးကေတာင္းဆုိလိုက္ကာ ထုိေနရာတြင္ဦးအုန္းျမင့္သည္ ေရတြင္းမ်ားပုိမို 
တူးေပးပါရန္ေျပာၾကားခ့ဲေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ပါးရုိက္မည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ 



 12 

၅ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အစုိးရအရာရိွမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့ဲၾကသည္။ 
၆ ျပည္သူ႔အက်ဳ ိးေဆာင္ကြန္ယက္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီအင္အားစုအုပ္စုတုိ႔မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၅၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အ 

လံုျမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံဥပေဒမွပုဒ္မ ၅၉ (င) ႏွင့္ ၅၉ (စ)တို႔အားေျပာင္းလဲရန္ေတာင္းဆုိသည့္အေနျဖင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ 
တခုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၆ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာတြင္ မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၀ ဦးတုိ႔အားသတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္ဟူေသာ 
သူတုိ႔၏အစီရင္ခံစာမ်ားထြက္လာအျပီးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္တြင္ရခုိငဆ္ႏၵျပသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တို႔က UN၊ MSF 
တို႕ႏွင့္အတူ အျခားႏိုင္ငံတကာကူညီကယ္ဆယ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား သူတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသတြင္းမွ ရုပ္သိမ္း 
ထြက္ခြာသြားပါရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။ 

၆ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ပဒင္ရြာတြင္အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ရဲမွမုဒိမ္းက်င့္ရန္ၾကိဳးစားခ့ဲသည္။ 
၆ အေမရိကန္မွျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ရန ္ ေရတုိႏွင့္ေရလတ္ကန္ထရုိက္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္အရင္းအႏီွးမ်ားစတင္ပ့ံပိုး 

သြားမည္ဟု အေမရိကနု္ ExIm ဘဏ္မွေၾကျငာလုိက္သည္။ 
၆ ဥပေဒျပဳေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္မျပည့္စံုေသးသည့္အတြက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကား 

ေရးမႈး ကန္နက္ရို႕ Kenneth Roth က ျပည္သူမ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးအေျခခံျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံေနရဦးမည္ဟု 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၇ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆုံးအက်ဥ္းသား ၃၃ ဦးခန္႔အက်ဥ္းခ်ခံေန 
ရဆဲျဖစ္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္စကတည္းက ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အနည္းဆုံး ၁၀ ဦးခန္႔ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။ 

၉ မႏၱေလးတုိင္းခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္တြင္ NLD မွဦးစီးက်င္းပေသာ ဆႏၵျပပြဲ၌အေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အားျပင္ဆင္ 
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ဆႏၵျပသူရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ စုရုံးခ့ဲၾကသည္။ 

၁၀ NLD နွင့္ ၈၈ မ်ဳ ိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕တုိ႔သည္ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကုိထုတ္ျပန္လိုက္ကာ စစ္မွန္ေသာဒီမုိက 
ေရစီရရိွရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မတိုင္ခင္တြင္ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအား အတူတကြလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ကတိျပဳထားၾကသည္။ 

၁၀ အစုိးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဦးခင္ရီက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ အျငင္းပြားေနေသာ 
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမပါဝင္သည့္ တရားဝင္ေသာ၊ ရွည္ၾကာစြာကတည္းကလက္ခံထားေသာ တုိင္းရင္းသားစာရင္းကုိ 
အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၁၀ အစုိးရသတင္းစာျဖစ္ေသာ New Light of Myanmar ကယေန႔အထိ လယ္သမား ၃၆၉ ေယာက္တို႔သည္ သိမ္းယူခံရ 
ေသာ လယ္ဧက ၁၀၇၉.၃၅ ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၇၀၃ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၃၀၀၀) ကုိလက္ခံရ 
ယူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၁ UNOCHA လူထုသတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္စည္းရုံးေရးအရာရိွပီယာစ္ပါရြမ္ Pierre Péron က အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ား 
ဆန္႔က်င္သည့္စိတ္ခံစားခ်က္အျပဳအမႈမ်ားသည္ ခက္ခစဲြာလုပ္ရကုိင္ရသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိဖန္တီးကာ ၎သည္ IDP 
မ်ားအားအကူအညီမ်ားေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိထိခိုက္ေစပါသည္ 
ဟုေျပာၾကားလုိက္ သည္။ 

၁၁ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ ND-Burma က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအစီရင္ခံစာ” အ 
မည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ထုိအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအႏ႔ွံအျပားျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအပါအဝင္ စစ္တပ္မွက်ဴ းလြန္ခဲ့ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္ ၁၀၆ ခုတို႔အား အေထာက္အထားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

၁၁ အာဆီယမ္အစုိးရမ်ားအၾကားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (AICHR) က၎၏ေလးရက္တာအစည္းအေဝးကုိ အာဆီယမ္ 
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးသုိ႔ (AICHR) ျပင္ဆင္ေရးအတြက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသြားရန္သေဘာတူညီ 
ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပီးစီးသြားခ့ဲပါသည္။ 

၁၂ ICG ကပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ သတိေပးခ်က္တခုကုိထုတ္ျပန္လုိက္ကာ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ဘာသာ 
ေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ “မလုိအပ္ေသာ အတုိက္အခံျဖစ္ေစမည့္၊ အကြဲအ 
ျပဲျဖစ္ပြားေစမည့္” ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျဖစ္ပါရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ 

၁၂ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင ္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေခတ္မွိဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္” ဆီသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ပင္လံုစိတ္ 
ဓါတ္ကုိအေျခခံသည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးကုိတည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား တိုက္တြန္း 
ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

၁၃ UN ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အ 
ေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
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ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
၁၃ ထိုင္းရဲဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဖာႏုကာဒ္လာဖြန္ Pharnu Kerdlarpphon က ၂၀၁၃ခုစက္တင္ဘာလႏွင့္ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း 

တြင္ ထုိင္းႏ္ုိင္ငံမွတၾကိမ္လွ်င္ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အထိရိွေသာ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၃၀၀ အားျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္လည္ 
ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ ေကး်လက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ HIV/AIDS ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိးျမွင့္ေရးအတြက္ ရည္ 
ရြယ္သည့္ ADB စီမံကိန္းအားေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းပ့ံပိုးေပးသြားမည္ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ 
ကေၾကျငာခ့ဲသည္။ 

၁၄ အစုိးရ၏အေသးစားေခ်းေငြ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက အေသးစားေခ်းေငြသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း 
ထက္ ဆင္းရဲသူမ်ားထံအမွန္တကယ္ေရာက္ရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အျမင့္ဆုံးေခ်းေငြအား အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၅၀၀ အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ 

၁၄ ပခူဲးတုိင္းသဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ အြန္ကုန္းရြာမွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္တပ္မေတာ္က သူတုိ႔ထံမွသိမ္းယူသြားေသာ ေျမဧက ၁၁၀၀ 
ေက်ာ္အားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ ေဒသခံရြာသား ၁၀၀ ခန္႔တို႔၏ဆႏၵျပမႈအား ရဲမွျဖိဳခြဲခဲ့သည္။ 

၁၄ အစုိးရသတင္းစာ New Light of Myanmar က ေဒၚခင္စန္းရီအား အစိုးရပညာေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာ 
ခဲ့သည္။ 

၁၄ အစုိးရသတင္းစာ New Light of Myanmar က ဦးစန္းလြင္အားအစိုးရပညာေရးဒုဝန္ၾကီးအျဖစ္မွ အစုိးရအမ်ဳိးသားစီမံ 
ကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဒုဝန္ၾကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ျခင္းကုိ ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

၁၆ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္မွ ဒီမိုကေရစီလုိလားသည့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၃၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ 
ေရးတြင္ သမၼတအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (င) ႏွင့္ ၅၉ (စ) တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းပါရန္ 
ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၁၆ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕သုိ႔ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးက္ုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တား 
နား ေရာက္ရွိလာခ့ဲသည္။ 

၁၆ UN ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးက္ုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီး 
နားျမိဳ႕တြင္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ လုိင္ဇာတြင္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္လည္းေကာင္း သီးျခားစီေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

၁၈ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ေကာ္မတီအသစ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အနည္းဆုံး ၆ လတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကုိတင္ရမည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံမွကုန္တင္ပို႔သူမ်ား ေငြေပးေခ်ရာတြင္အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္မႈမရိွေစရန္ကူညီႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံ SME လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ကုန္သြယ္မႈေထာက္ပ့ံေငြ ပ့ံပုိးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္အားကုန္သြယ္မႈေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ 
သန္းေပးအပ္ခ့ဲသည္ဟု IFC ကေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၈ အစုိးရအမ်ဳ ိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာနမွအရာရိွက အာဆီယမ္စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈလုပ္ငန္းအစည္း 
အေဝးတြင္ အာဆီယမ္အသ္ုိင္းအဝုိင္းလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပန္လည္ညိွႏႈိင္းရန္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။  

၁၈ ဒုသမၼတစုိင္းေမာက္ခမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာေျမာက္ကုိရီးယားသံတမန္ကင္မ္စုတ္ခြ် ိင္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအား 
ျမွင့္တင္ျခင္းအားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 

၁၈ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားအား 
ေႏွာက္ယွက္အျငင္းပြားသူမ်ားကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 

၁၉ ဘန္ေကာက္မွစားေသာက္ဆိုင္တခုတြင္ ကြ်န္မ်ားကဲ့သုိ႔လုပ္ခလစာမရရိွပ ဲ သုံးလခန္႔အတင္းအၾကပ္အလုပ္လုပ္ရန္ ခိုင္းေစ 
ျခင္းခံေနရေသာ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္မွေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားသုံးဦးအား ထုိင္းရဲမ်ားမွကယ္တင္ခဲ့သည္။ 

၂၀ အစုိးရအမ်ဳ ိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဒုဝန္ၾကီးေဒၚလ့ဲလဲ့သိန္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံမႈးမီကီႏ်ဴ မာတ Mikio 
Numata တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေဆးရုံမ်ားတြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကိရိယာမ်ားတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လမ္း 
မ်ားတံတားမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရးတုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္း ၁.၇၂ ဘီလီယမ္ ယန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆.၇၄ သန္း) 
ဂ်ပန္မွကူညီမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲၾကသည္။ 

၂၁ အာဏာပုိင္မ်ားက ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာအသုံးအႏႈံမ်ားသုံးစြဲမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမႈ စသည့္ 
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္သုံးလက်ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ ကရင္နီျပည္နယ္လြ် ိင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ Eleven မီဒီယာအုပ္ 
စုသတင္းေထာက္မခုိင္အား ျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

၂၅ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပၾ္ကီးျမဝင္းဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးပါဝင္ေကာ္မရွင္အား ၂၀၁၃ခု 
ဇူလုိင္လကအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္အ 
တြက္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 
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၂၅ “အားေကာင္းေစေသာအခြင့္အေရး” Fortify Rights  အဖြဲ႔မွ “ခြဲျခားဖိႏိွပ္သည့္မူဝါဒ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား 
အေပၚအၾကမ္းဖက္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒအားအဆုံးသတ္ျခင္း” အမည္ရိွအစီရင္ခံစာအားထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထုိအစီရင္ခံစာက 
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လူသားဆန္မႈကုိပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈတုိ႔အပါအဝင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားသည့္ဖိႏွိပ္ခြဲျခားသည့္မူဝါဒမ်ား 
အား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၅ အေမရိကန္အစုိးရႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚလက္နက္ဝယ္ယူမႈပိတ္ဆုိ႔ထားမႈအား ပယ္ဖ်က္ရန္အေမရိကန္ 
အစုိးရအတြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ဳ ိးမရိွပါဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၇ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္စဥ္ကမၻာအႏံွ႔အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 
တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ “ႏုိင္ငံ၏တုိးတက္မႈအား …. ဒုကၡအေပးဆုံး 
စိန္ေခၚမႈ” ျဖစ္ကာ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ထင္ရွားေသာလူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားသည္ 
လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားနယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆျဲဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၃ခုဇူလုိင္-ဒီဇင္ဘာ)” လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္မႈ 
ကြန္ယက္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ (ND-Burma) http://bit.ly/1luk1sb 
 
“ထုိင္းႏိုင္ငံမွႏိုင္ငံမ့ဲရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရး” ညီမွ်အခြင့္အေရး (ERT) http://bit.ly/LNGZ0h 
 
“ကမၻာ့ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈလြတ္လပ္ခြင့္အညႊန္း ၂၀၁၄” နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ား (RSF) http://bit.ly/1lO880r 
 
“၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလစဥ္မွတ္တမ္း” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ 
(AAPP) http://bit.ly/1kPMuea 
 
“ခြဲျခားဖိႏိွပ္သည့္မူဝါဒ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္သည့္ႏုင္ိငံေတာ္မူဝါဒအားအဆုံးသတ္ ျခင္း” 
အားေကာင္းေစေသာအခြင့္အေရးအဖြဲ႕ Fortify Rights http://bit.ly/1gyOPVe 
 
“စာနယ္ဇင္းအေပၚဖိႏိွပ္မႈမ်ား - ျမန္မာျပည္” သတင္းေထာက္မ်ားအားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (CPJ) http://bit.ly/1dCI56E 
 
“၂၀၁၃ခုအတြက္လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏုိင္ငံ” အေမရိကန္ႏ္ိုင္ငံျခားေရးဌာန 
http://1.usa.gov/1fv2Reb 
 
“အဓိပၸါယ္မရိွေသာတုိင္းရင္းသား၊ အဆက္အစပ္မရိွေသာအခ်က္အလက္- ၂၀၁၄ခုသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွ 
တုိင္းရင္းသားသတ္ မွတ္မႈႏွင့္ႏိုင္ငံသားသတ္မွတ္မႈ” ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားအင္စတီက်ဴ ႕ (TNI) http://bit.ly/1cfhFgA 


