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 ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၄၈ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္ဟု 
UN ကေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ၂၀၁၄-၁၅ တြင္အဆုိျပဳမည့္ဘ႑ာေရး၌ စစ္အသုံးစရိတ္ပုိလာရန္ရွိ 
သည္။ 

 အစိးုရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအု္ပ္စုမ်ားအၾကား တရား၀င္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိေရႊ႕ဆ္ုိင္းလိုက္သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
အစိုးရတပ္မ်ားက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ 
ရန္လုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္။ 

 သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
အားလုံးအားလြတ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခ့ဲေသာ္လည္း ႏို္င္ငံေရးအ 
က်ဥ္းသား ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

 အစုိးရက ေဒသခံ NLD ေခါင္းေဆာင္တဦး၊ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ 
ၾကီးတပါးႏွင့္ေျမယာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ၂ ဦးတုိ႔အားျငိမ္းခ်မ္း 
စြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိခ့ဲသည္။  

 အစိုးရတပ္မ်ားက အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းအား စစ္လက္နက္သဖြယ္အသုံး 
ျပဳေနျခင္းကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္အား  
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။  

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အာဆီယမ္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးမႈကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရသည္ 
၎တုိ႔၏ အာဆီယမ္ဥကၠဌအာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 

ပင္မသတင္း 
 
ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
ျမွဳ ပ္ႏွံထားျပီးစ ရိုဟင္ဂ်ာအေလာင္းသုံးေလာင္းကို 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယား 
တန္းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီလထဲ၌အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက မတရားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သြားျခင္းခံခ့ဲရသူသုံးဦး၏ အေလာင္းမ်ားအားေတြ႔ရွိခ့ဲျခင္းသည္ 
ေနာက္ထပ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေစ ခဲ့ကာ 
ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားအေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစခ့ဲသည္။ 

ဤသတင္းလႊာတြင ္
ပင္မသတင္း 
၁ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြား 
၃ ႏ္ုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းက အၾကမ္းဖက္ 
ေသာအျပဳအမူမ်ားကုိရႈတ္ခ် 
၃ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ 
ေရးဥပေဒမ်ားအတြက္ေထာက္ခံမႈမ်ားစုေဆာင္း ေန 
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္း 
၄ နဝမအၾကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 
ျပဳလုပ္ 
၅ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွၾကိဳးပန္း 
၅ အေျခခံဥပေဒအတြက္ တင္ျပလာေသာ အစစ္ 
အမွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရိွေသး 
၅ ၂၀၁၄-၁၅ အတြက္အဆုိျပဳေသာဘတ္ဂ်က္ 
၆ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ 
မ်ားေတြ႔ဆုံ 
၆ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တိုက္ပြဲ 
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
၇ ေဒၚစုမွတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္သုံးခုသို႔သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ 
လူ႔အခြင့္အေရး 
၈ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းေထာင္ထ ဲ
တြင္ရိွေနဆ ဲ
၉ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆုိမႈအသစ္မ်ား 
၉ မုဒိမ္းမႈ ၁၀၀ ႏွင့္ပတ္သက္၍ WLB ၏ 
အေထာက္အထားမ်ား 
၁၀ ကေလးစစ္သားမ်ားအားလြတ္ေပး၊ တဦးမွာ 
တပ္ေျပးမႈႏွင့္ေထာင္ခ်ခံရ 
အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၁၀ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔အတင္းအ 
ၾကပ္ျပန္လည္ေမာင္းထုတ ္
ႏုိင္ငံတကာ 
၁၀ ပုဂံမွအာဆီယမ္အစည္းအေဝး 
စီးပြားေရး 
၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖိႏွိပ္ဆဲ၊ အႏၱာရာယ္အလြန္ 
အကြ် ံရွိေနဆဲျဖစ ္
၁၁ IMF မွသတိေပးခ်က္မ်ား 
၁၂ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၄ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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 ဇန္နဝါရီ ၉ - ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ (ဒူးခ်ားယားတန္း) တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈ ဦးအား ေဒသခံရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္အုပ္စုတစုက အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီး 
ေခၚေဆာင္သြားကာသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၁၄ - ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားႏွင့္ရအဲရာရွိမ်ားအၾကား ျပႆနာျဖစ္ခဲ့စဥ္အတြင္း 
ရြာသားမ်ားက ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္းအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားႏွင့္ေဒသခံရခုိင္မ်ားက ဒူးခ်ီးယား 
တန္းေက်းရြာမွ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ေယာက္်ား၊မိန္းမႏွင့္ကေလး အနည္းဆုံးအေယာက္ ၄၀ တို႔အားလက္တုန္႔ျပန္ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားေဒသတြင္းတြင္လွည့္လယ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာအားလုံးအားေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္စည္းရုံးသည့္ 
တရားမ်ားအား ေလာ္စပီကာမ်ားျဖင့္ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာ 
မႈမ်ားျဖစ္တည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အာရကန္ပေရာ့ဂ်က္မွ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႈးခရစ္လီးဝါ Chris Lewa မွေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ 
 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမ်ွ အစိုးရသည္ဆက္တုိက္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းပုဂံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယမ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး၏အျပင္၌ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူဦးရထဲြတ္က အစိုးရတြင္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မည္သည့္အခ်က္အ 
လက္မွ် လက္ခံရရိွျခင္းမရိွပါဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနက 
Associated Press (AP) မွဝန္ထမ္းမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မျငိိမ္မသက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ 
ေပၚလာေစခဲ့ပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ထုိကိစၥသည္ထိုဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟုယူဆရလိမ့္မည္ျ့ဖစ္ေၾကာင္း ေၾက 
ျငာလုိက္သည္။ ေအာက္ေျခမွအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ လက္ခံမရရိွေသးသ၍ လႊတ္ေတာ္မွစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ 
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစုိးရမွေျပာၾကားေသးသည္။ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပႆနာတက္သည့္ေနရာအား စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံမ်ားႏွင့္ စကား 
ေျပာၾကားရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုံး (OCHA) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္း 
ၾကီးရံုး (UNHCR) တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးလွေမာင္တင္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်း 
ရြာသို႔သြားေရာက္ခ့ၾဲကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရထဲြတ္ကထုိအဖြဲ႔သည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ 
ျပခဲ့ၾကသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိမွ်ရွာေဖြမေတြ႔ရိွခဲ့ပါဟု 
အတင္းအၾကပ္ရပ္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိတြင္ အစိုးရ၏ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MHRC) ႏွင့္ ရခိုင္စံုစမ္းေရး 
ေကာ္မရွင္တုိ႔အား ျပႆနာျဖစ္ေသာရြာသုိ႔သြားေရာက္ရန္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မည္ 
သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမွ်မေတြ႔ရိွခဲ့ေပ။ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရမီဒီယာမ်ားက ရတဲပ္ၾကပ္ႏွင့္သူ 
၏ လက္နက္ေပ်ာက္ဆံုးမႈအားစုံစမ္းစစ္ေဆးေနပါသည္ဟုသာ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိေန႔တြင္ပင္ UN ကေၾကျငာ 
ခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၈ ဦးေသဆုံးခ့ဲရသည္ဟုအစီရင္ 
ခံခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရကအစီရင္ခံစာမ်ားအားျငင္းပယ္၍ UN ၏စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မ 
ရွိပါဟုေျပာၾကားကာ တုန္႔ျပန္လိုက္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရထဲြတ္ကအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ 
ပုဂံမွအာဆီယမ္အစည္းအေဝးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုႏုိင္ငံတကာ၏အာရုံစိုက္မႈုခံေနရစဥ္တြင္ အစုိးရအားဂုဏ္သိကၡာ 
က်ဆင္းေစရန္အတြက္ ျဖန္႔ခဲ့သည့္ေကာလဟာလမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ AP၊ ဧရာဝတီ၊ အေမရိကန္အသံ (Voice of America)၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ႏွင့္မဇၨ်ိမသတင္းဌာန 
တုိ႔အပါအဝင္ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားအား မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ 
အစိုးရမွခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ 
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ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအစုလုိက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းအေပၚႏ္ုိင္ငံတကာမွတုန္႔ျပန္မႈမ်ား 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ခ်က္ခ်င္းျငင္းဆုိတုန္႔ျပန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ [အေပၚမွ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔ 
က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြား တြင္ၾကည့္ပါ] ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွ က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ႏို္င္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔သည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ 
ထုတ္ျပန္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိရႈံ႕ခ်ခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲၾကသည္။ 
 
 ဇန္နဝါရီ ၁၇ - UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားက ရခိုင္ျပည္ 

နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအားစံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးအားေလးစားပါရန္ႏွင့္ ထုိရြာသုိ႔လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား သြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္ အစိုး 
ရအားတုိက္တြန္းလုိက္သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၁၇ - အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအုိင္ယက္ဒ္အမီးန္မာဒါနီ 
Iyad Ameen Madani ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ၂၀၁၃ခုႏိုဝင္ဘာလကသေဘာတူထားသည့္အတိုင္း 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ရနပ္်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၁၇ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ UK ႏွင့္ US သံရံုးတုိ႔မွ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ မြတ္စလင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ 
ဝင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိရႈံ႕ခ်လုိက္ျပီး သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာ 
ဝန္ရွိေသာ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားေရာအရပ္သားမ်ားကုိပါ အေရးယူေပးပါရန္တုိက္တြန္းလိုက္သည္။ ထုိေၾကျငာခ်က္က 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားရယူခြင့္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးတုိ႕အားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရနအ္တြက ္ ျပည့္စံုေသာေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ားကုိခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ပါရန္ 
လည္းအစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၂၃ - ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး 
ဘယ္လာရီ ေအမြတ္စ္ Valerie Amos ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ အရပ္သားမ်ားအားအကာအကြယ္ေပး 
ရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားထုိေဒသသုိ႔ေပးပို႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ဘက္မလုိက္ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအားေလးစားရန္တုိ႔အတြက္ 
အစုိးရအားတိုက္တြန္း လိုက္သည္။ UN လူ႔ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးနဗီးပီေလး Navi Pillay က 
ဒူးခ်ီးယားတန္းရြာမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရိွရွိတုန္႔ျပန္ပါရန္အစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

 
အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ားဆုိးဝါးလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွတင္းမာမႈမ်ား ပုိမိုဆုိးဝါးလာေနရသည့္အထ၌ဲ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး 
၁၀၀၀၀ေက်ာ္တုိ႔သည္ (အခ်ဳိ႔မွာအစြန္းေရာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူအပါအဝင၉္၆၉ 
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား) ဘာသာကြဲမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကုိ 
ကန္႔သတ္ရန္အဆုိအားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မႏၱေလးမွညီလာခံအားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိညီလာခံ၌ ၂၀၁၃ 
ခုဇြန္လအတြင္းက ပထမဦးဆုံးတင္ထားသည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳ ိးသမီးမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံသည့္လက္မွတ္မ်ားအား အုပ္စုတစုမွ 
လုိက္လံစုေဆာင္းခ့ဲသည္။ [၂၀၁၃ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာတြင္ၾကည့္ပါ။] ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက 
ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒအား ေထာက္ခံသည့္အားျဖင္ ့ အမ်ဳးိသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) 
ပါတီမွလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား လက္မွတ္ေပါင္း ၃ သန္းခန္႔ေပးပုိ႔တင္ျပထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ 
ထုိညီလာခံအတြင္းတြင္ မြတ္စလင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္၊ မေဲပးခြင့္ စသည္တုိ႔ကို ျဖဳတ္ပယ္ထားသည့္ ၂၀၁၃ ခုၾသဂုတ္လအတြင္းက အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ 
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ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသ 
ခဲ့ၾကသည္။ [၂၀၁၃ခုၾသဂုတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ဖတ္ပါ။] 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
 
လႊတ္ေတာ္နဝမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏နဝမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခ့ဲ 
သည္။ အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
 ဇန္နဝါရီ ၁၃ - အမ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ (NNDP) မွျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ကခြ်င္းခ်က္မ 

ရွိလြတ္ေျမာက္မႈအျဖစ္အာမခံခ်က္ရွိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကလြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း 
သားမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည့္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) မွ 
တရားဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးျပဳလုပ္ေပးမႈမ်ားရရွိရန္အဆုိကုိ တင္ျပခ့ဲသည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၁၃ - USDP ပါတီမွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ကုိက ေနျပည္ေတာ္ (အစိုးရ) မွလူထုမျငိမ္မသက္မႈ 
မ်ားျဖစ္လာမည္ကုိစိုးရိမ္သည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ကိုျပင္ဆင္ျခင္းကုိ အစိုးရျပည္ 
ထေဲရးဝန္ၾကီးဌာနမကွန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၁၇ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုံ (SEZ) ဥေပဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံမ ဲ ၃၂၇ မ၊ဲ 
ကန္႔ကြက္မ ဲ၁၇၄ မ၊ဲ ၾကားေနမဲ ၈ မတဲို႔ျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ SEZ အားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳမႈအား ဆန္႔က်င္သည့္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အဆိုအားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ကန္႔ကြက္မေဲပးခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏မမဲ်ားက 
SEZ ၏ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအား လႊတ္ေတာ္မေွစာင့္ၾကည့္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၂၉ - အစုိးရျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီးဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒအားတင္ျပခ့ဲသည္။ ထုိဥပေဒသည္ ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (FATF) ၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ပူး 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္တင္ျပထားသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မွတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္အတူ ဦးစားေပးအေလးထားခံ 
ခဲ့ရသည္။ [ေအာက္မွ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္ျမန္မာႏုိင္ငံမွၾကိဳးပမ္း တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 ဇန္နဝါရီ ၂၁ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ဥပေဒၾကမ္းအားေၾကညက္စြာသုံးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ပုိ လုိပါ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားအျပီးတြင္ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ပံုႏိွပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကုိအတည္ျပဳရန္ 
ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္သည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းက ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ေဝခြင့္လုိင္စင္မ်ားကုိထုတ္ေပးခြင့္၊ရပ္ဆိုင္း 
ခြင့္ႏွင့္ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခြင့္တုိ႔ကို ေပးထားသည္။ 

 ဇန္နဝါရိ ၂၃ - အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေပး 
လိုက္သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၂၃ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒၾကမ္းအား 
အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား အထူးျပဳထားကာ 
အနည္းဆုံးအဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္ကုိလည္း ၉ဦး ၇ဦး သုိ႔ေလ်ာ့ခ်ထားသည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိး 
ေဖာက္မႈဆိုင္ရာတုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ရက္ ၃၀ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအားကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္းျပင္ဆင္ 
ထားသည္။ ထုိဥပေဒသည္ ေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦးအား NGO သုိ႔မဟုတ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္ဆုိ 
ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္ထဲတြင္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၂၇ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အရင္းအျမစ္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (သဘာဝအရင္းအ 
ျမစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ) က လွ်ပ္စစ္ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ 
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ေငြေၾကးခဝါခ်မႈနာမည္ပ်က္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္ျမန္မာႏုိင္ငံၾကိဳးပမ္း 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအားေငြေၾကးခဝါခ်မႈနာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္သြင္းထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အတြက ္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲထားေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မွုတုိက္ဖ်က္ေရး အဆုိႏွစ္ခုတို႔ကုို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းမွ 
ဦးစားေပးအေလးထားခ့ဲၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆုံး အတည္ျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ပရဲစ္တြင္ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
(AFTA) ၏ မ်က္ႏွာစုံညီႏွင့္လုပင္န္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမ်ားမတိုင္မွီတြင္ ဥပေဒမ်ားအားအျပီးသတ္အတည္ျပဳေပးၾကပါရန္ 
ဥပေဒျပဳသူမ်ားအားတုိက္တြန္းထားသည္။ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းအားတင္သြင္းခ့ဲေသာ အစိုးရျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီး 
ဗို္လ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အကယ္၍ျမန္မာႏုိင္ငံမွအစည္းအေဝးမတုိင္ခင္တြင္ လုံေလာက္ေသာဥပေဒေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ပိတ္ဆို႔ဒါဏ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွသည္ကုိ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
အစိုးရျပည္ထေဲရးဒုဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇန္ျမင့္က ပိတ္ဆုိ႔ဒါဏ္ခတ္ခံရရန္ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္နုိ္င္ေခ်နည္းေသာ္လည္း ခ်မွတ္ထားမႈမ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါက FATF 
၏တန္ျပန္အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ခံရႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ FATF သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရးလမ္းညႊန္မ်ားအား လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ 
ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။ 
 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ဦးမတည္ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အေျခခံဥပေဒျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၎တုိ႔၏အစီရင္ခံစာကုိတင္ျပခဲ့သည္။ ေကာ္မတီသည္ ျပင္ဆင္မႈေပါင္း ၃ သိန္းေက်ာ္တို႔အား 
အဆိုျပဳထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ ၂၈၂၄၇ ခုကုိလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားသမၼတမ 
ျဖစ္ေစရန္တားျမစ္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)၊ လႊတ္ေတာ္တြင္စစ္တပ္မွ ၂၅%ပါဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ပုဒ္မ ၁၀၉ ႏွင့္ ၁၄၁၊ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅% အထက္အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈရရွိရန္လုိအပ္သည္ဟုျပဌာန္း 
ထားေသာပုဒ္မ ၄၃၆ တုိ႔အပါအဝင္ အျငင္းပြားဖြယ္ပုဒ္မမ်ားအား မည္သည့္အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈကိုမွ် အစီရင္ခံစာ 
ကအဆုိမျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္သည့္ စစ္တပ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ 
စာပိုဒ္ကိုလည္း ေကာ္မတီမွဆက္လက္ထားရွိထားသည္။ ေကာ္မတီကဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အခန္း ၁ - ၅ ကုိျပင္ဆင္ 
ရန္ အၾကံျပဳထားကာထုိအခန္းမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား အာဏာက်ယ္ျပန္႔စြာခြဲေဝမႈကို ခြင့္ျပဳ 
ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္စနစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူသမွ်တုိ႔ကုိပယ္ဖ်က္ထားေသာ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဟူသမွ်တုိ႔သည္ အစိုးရကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ 
လုိအပ္သည္ဆုိသည့္ ပုဒ္မ ၃၃၈ ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ မည္သည့္ျပငဆ္င္မႈမ်ဳိးကုိမွ် အဆုိမျပဳခဲ့ေပ။ 
 
ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႈးက မည္သည့္အဆုိျပဳလာသည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးကုိမဆို သူတို႔အေနျဖင့္ေထာက္ခံမည္ မေထာက္ခံ 
မည္ဟုဆႏၵျပဳမည္မဟုတ္ပဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တုိက္ရိုက္တင္ျပသြားမည္ဟုယခုလေစာေစာပုိင္းကေၾကျငာခဲ့ 
သည္။ 
 
အစုိးရသည္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ပုိက္ဆံပုိမိုသုံးစြဲဖြယ္ရိွ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဝန္ၾကီးဦးကံေဇာ္က ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
အတြက္အဆုိျပဳဘတ္ဂ်က္ကုိ အမ်ိုးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ 
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ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဝလြင္က ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ 
၂.၃၆ ထရီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃၅ ဘီလီယ)ံ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ အကယ္၍ထုိအဆုိျပဳေသာစစ္ေရးဘတ္ 
ဂ်က္အားအတည္ျပဳခဲ့ပါက ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကခ်မွတ္ေပးထားခ့ဲေသာ စစ္အသုံးစရိတ္ ၂.၂၄ ထရီလီယမ္က်ပ ္
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလီယံ) ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၂၀ ဘီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀ သန္း) ပုိမိုတုိး 
လာမည္ျဖစ္သည္။ [၂၀၁၃ခုမတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ယခင္ႏွစ္က ၁၃.၄ % ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စစ္တပ္ 
ဘတ္ဂ်က္သည္ ဘတ္ဂ်က္၏ပိုငယ္လာေသာရာခိုင္ႏႈန္း ၁၂.၂၅% ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသားအသုံးစရိတ္၏ အၾကီးမား 
ဆုံးအပုိင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
 
တႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲေရႊ႕ဆုိင္းရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားညီလာခံ 
ျပဳလုပ ္
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင့္ပတ္သက္၍ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ၏ 
ပန္ၾကားမႈအရ ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ကရင္ျပည္နယ္ဖားအံျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား အမ်ဳ ိးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲဲြမ်ားအား ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ 
ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္ရသည္။ NCCT က တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလုံး၏သ 
ေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆုံးအေခ်ာသပ္ႏ္ုိင္ရန္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုမို 
လုိအပ္ပါသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စု ၁၇ ခုမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
အစုိးရ၏တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးအဆုိျပဳခ်က္အား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္လႈိင္းဘဲြ႕ျမိဳ႕နယ္မွ KNU 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေလာ္ခီးလာ၌ညီလာခံပထမေန႔ကုိတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၆ ရက္တာညီလာခံအျပီး၌ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕အနက္ 
မွ ၁၆ ဖြဲ႕တုိ႔သည္အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကကာ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
တႏိုင္ငံလုံးအႏံွ႕အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ထုိးျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳက္နက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
စတင္ရမည္ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာေဖာ္ျပထားသည္။ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္တည္ေထာင္ 
ေရးက့ဲသုိ႔ေသာကိစၥမ်ားကုိေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားမွ ပုိမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ က္ုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အခြင့္အေရးအား အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ 
ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏အမူအက်င့္မွာမူ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါမည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိ္ုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း 
ေအာင္လႈိင္၏ မိန္႔ခြန္းကိုေဖာ္ျပခဲ့ၾကကာ သူကအစိုးရသည္ တ္ုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသ 
ေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့ျပီး “ဒါေပမယ့္ ဒါဟာငါတို႔ကတုိက္ခိုက္ဖို႔ေၾကာက္တယ္ဆုိတ့ဲသေဘာမဟုတ္ 
ဘူး။ ငါတုိ႔ကဘယ္သူ႔ကုိမွမေၾကာက္ဘူး။ ငါတို႔မတုိက္ႏုိင္တ့ဲ၊ မတုိက္ရတ့ဲဲေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ဆုိတာ ဘယ္မွာမွမရွိဘူး။” 
ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္၌အရာရွိတစုအား မိန္႔ခြန္းေျပာခ့ဲ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ အစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးမရိွခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း အစုိးရတပ္မ်ားသည္ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(KIA) ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳ ိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) အားလည္းေကာင္း ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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 ဇန္နဝါရ ီ ၄ - သီးျခားစီထြက္ရွိလာေသာအစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ကူမျဲမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ 
TNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ နံနက္ ၄ နာရီတြင္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင္ ့TNLA တပ္မဟာ ၇၁၇၊ 
၅၀၆၊ ၅၀၂ တုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိတြင္ KIA တပ္ရင္း ၃၄ ႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း 
၇၁၇ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ ခမရ ၅၀၄ ႏွင္ ့၅၀၆ တုိ႔သည္လည္းေကာင္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲၾကသည္။  

 ဇန္နဝါရ ီ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရ ီ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္စမ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင္ ့KIA/TNLA ပူးေပါင္းတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  
 ဇန္နဝါရ ီ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္ငြမ္ရြာအနီးတြင္ ခမရ ၂၉၀ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (ေမာင္ 

ရွာဝါဖ်န္ေဖာင္ (MHH)) တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရ ီ၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္ပရြာတြင္ ခလရ ၅၆ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၁၂ တုိ႔တိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရ ီ၆ - အစုိးရတပ္မွစစ္သားမ်ားက KNLA နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္သြားအျပီးတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင္ ့KNLA 

တပ္မဟာ ၅ တပ္မ်ားတုိ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရ ီ၃၀၊ ၃၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္စန္းရြာႏွင့္နမ္ေဂါရြာတုိ႔ကို တပ္ရင္း ၂၇၆ မွအစိုးရတပ္မ်ားကတုိက္ 

ခိုက္ခဲ့ၾကကာ ရြာသား ၁၈ ဦးအားဖမ္းဆီးသြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရ ီ၃၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္ေဂါရြာ၊ဂြမ္ရမ္ရြာႏွင့္နမ္ခမ္ရြာတုိ႔ အထဲႏွင့္ပတ္ပတ္လည္တြင ္အစိုးရတပ္ 

မ်ားက KIA တပ္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇန္နဝါရ ီ၃၁ -ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက KIA စခန္းတခုအားတုိက္ခုိက္သိမ္းပုိိိကခ္ဲ့ၾကသ 

ျဖင့္ KIA စစ္သားတဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ 
 
အစုိးရတပ္မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းအရပ္သားမ်ားအားဆက္လက္ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကကာ ယခင္ကျပဳ 
လုပ္ထားခဲ့ၾကေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳ ိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဇန္နဝါ 
ရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင ္ ခမရ ၄၀၁ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ KNU အၾကားတြင္ထားရွိထားေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိခ်ဳ ိးေဖာက္ကာ ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ အရပ္သားမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ား 
ကုိ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလက အစုိးရတပ္မ်ားကညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ထားေသာ အေလာင္းသုံး 
ေလာင္းကုိရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာျမန္မာစစ္သည္ေတာ္မ်ား Free Burma Rangers အကူအညီေပးေရး 
အဖြဲ႔ကသတင္းပုိ႔ခဲ့သည္။ 
 
ေဒၚစုတုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးအတြက္ 
ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ခ်င္း၊ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းတို႔သုိ႔သြား ေရာက္မည့္ခရီးစဥ္ကုိစတင္ခဲ့သည္။ 
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခ ခံဥပေဒသည္ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အၾကား 
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိအ တားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ကာ ထိုအရာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုကဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ 
ဆင္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏို္င္ငံသား အားလုံးအားညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးေပးရန္ျဖစ္ ကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အင္အားၾကီးေသာစစ္တပ္ သည္ထုိေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏လမ္းေပၚတြင္ ရပ္ခံ၍ 
မေနသင့္ပါဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
သူမ၏ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ေဒၚစု၏အစီအစဥ္အား ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွေဒသခံအာဏာ 
ပိုင္မ်ားက ဖ်က္ဆီးရန္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ 
 



 8 

 ဇန္နဝါရ ီ ၈ - 
ခ်င္းျပည္နယ္ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္မွအစိုးရအာဏာပုိင္မ်ာ
းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေဟာေျပာပြဲသုိ႔ 
မတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအားတားျမစ္ခဲ့သ
ည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ ၂၄ - 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရ
းဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔မွ ရွမ္း 
ျပည္နယ္နမ္စမ္ျမိဳ႕နယ္နမ္စမ္စစ္ေလယာဥ္ကြင္းတြ
င္ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရနခ္ြင့္မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ေလယာဥ္ခရီးစဥ္သည္ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာန
မ္စမ္ျမိဳ႕ႏွင္ ့ ၁၅၀ ကီလုိမီတာအကြာမွ 
ကေလာျမိဳ႕နယ္ဟဟိုဲးေလဆိပ္သုိ႔ 
လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခဲ့ရသည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ ၂၄ - 
ရွမ္းျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဗိုလ္မႈးၾကီးေအာင္သူက စစ္တပ္ပိုင္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ အေဝရာ မီးပုံးပ်ံကြင္းအား ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ရန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ ွ အသုံး 
မျပဳႏိုင္ပါဟု NLD မွတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚစုသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမ၏ေဟာေျပာပဲြကုိ 
ကြင္းျပင္ထတဲြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရကာ သူမအားေထာက္ခံသူမ်ားအား ၁၀ ဘီးကားေပၚတြင္ျပဳလုပ္ထားေသာစင္ျမင့္မွ စကား 
ေျပာခဲ့ရသည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ရပ္နားစဥ္အတြင္း ဟုိမုန္းျမိဳ႕နယ္၊မုန္းပန္ျမိဳ႕နယ္တုိ႔မွေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူ႔ 
စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေတ႔ြဆုံရန ္ ေဒၚစုမွစစီဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မုန္းႏုိင္ျမိဳ႕နယ္မွတပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက ထုိအုပ္စု 
မ်ားအား ေတြ႔ဆုံပြဲကိုမတက္ရန္ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဟာေျပာရာေနရာမ်ားတြင္မ်ားျပားလွေသာ သူမအားေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ 
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အၾကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ေသာင္းခ်ီ၍ရိွခဲ့ပါသည္။ 
 

လူ႔အခြင့္အေရး 
 
သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္လာ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအက်ဥ္းေထာင္ထတဲြင္ရိွေနဆဲ 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္၌ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးအား လြတ္ေပးမည္ဟုသမၼတဦးသိန္းစိန္မွကတိေပး 
ထားခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ 
တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာေသဒါဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားအား တသက္တကြ်န္းအပစ္ဒါဏ္သုိ႔ေျပာင္း 
လဲေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ကာ အျခားအလားတူအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ဒါဏ္မ်ားကုိလည္း ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕ 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခ့ဲသည္။ အမိန္႔၏ရလဒ္အေနျဖင့္ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရသည္အက်ဥ္းသား 
၁၃၂၇၄ ဦးအားတႏိုင္ငံလုံးရွိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္အေျမာက္အမ်ားလြတ္ေပးစဥ္ 
တုန္းကလိုပင္ လြတ္ေျမာက္လာသူအားလုံးနီးပါးတုိ႔မွာ သာမန္ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားသာျဖစ္ၾကကာ လြတ္ေျမာက္ 
လာသူမ်ားမွသုံးဦး (၀.၀၂%) သာလွ်င္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
 

ေဒၚစုခရီးစဥ္ 
စစ္ကုိင္းတုိင္း 

ဇန္နဝါရီ ၆ - ကေလးျမိဳ႕နယ္၊ ကေလးျမိဳ႕ 

ခ်င္းျပည္နယ္ 

ဇန္နဝါရီ ၇ - တီးတိန္ျမိဳ႕နယ ္

ဇန္နဝါရီ ၈ - ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ 

ဇန္နဝါရီ ၈/၉ - ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ 

စစ္ကုိင္းတုိင္း 

ဇန္နဝါရီ ၁၀ - ကေလးျမိဳ႕နယ္၊ ကေလးျမိဳ႕ 

ကရင္ျပည္နယ္ 

ဇန္နဝါရီ ၁၈ - ဖားအံျမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္းဘဲြ႕ျမိဳ႕နယ ္

ဇန္နဝါရီ ၁၉ - လႈိင္းဘြဲ႕ျမိဳ႕နယ္၊ ကပ္ပလီရြာ 

ရွမ္းျပည္နယ္ 

ဇန္နဝါရီ ၂၄ - ကေလာျမိဳ႕နယ္၊ ဟဲဟိုး 

ဇန္နဝါရီ ၂၅/၂၆ - နမ္စမ္ျမိဳ ႕နယ္၊ မြန္းႏုိင္ျမိဳ႕နယ္၊ လင္းေခးျမိဳ႕နယ္ 

ဇန္နဝါရီ ၂၆ - ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ 
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ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (AAPP) ၏အဆုိအရ ႏ္ုိင္ငံေရးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာေရာေထြး 
စြပ္စြဲျခင္းမ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေထာင္ဒါဏ္က်ခံေနရ 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ AAPP က ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းအတြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အ 
ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ေစာင့္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္ 
ဟုလည္းေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒျဖင့္ေနာက္ထပ္တရားစြဲဆုိ 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ အစုိးရကျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေလးဦးအားတရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ 
 
 ဇန္နဝါရ ီ၄ - ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒတုိ႔အား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္တကုိယ္ 

ေတာ္ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခ ံNLD အဖြဲ႔ဝင ္ ဦးသာခ်ဳ ိ (ဦးေက်ာ္မိုးေဇာ္)အားတရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု 
ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္မွ ရမဲ်ားကေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္သူ႔အားတရားစြဲဆိုကာ အာမခံျဖင့္ျပန္လႊတ္ေပး 
ခ့ဲသည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ ၈ - က်န္ရွိေနသည့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္အေနျဖင္ ့ မေကြးတုိင္း 
ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြသုိ႔လမ္းေလွ်ာက္ရန္စတင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးရကၡ 
ဝံသအား မေကြးတုိင္းမေကြးျမိဳ႕မွရမဲ်ားက တရားစြဲဆုိလုိက္သည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ၂၀ - ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ရန္စည္းရုံးခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံ 
NGO တခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ယက္မ ွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိေနမ်ဳိးဇင္ႏွင့္ကိုဝင္းခ်ဳိတုိ႔အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက တရားစြဲဆိုခ့ဲသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအႏံွ႕မွလယ္သမား ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ယခင္စစ္အစိုးရမွသိမ္းယူထားေသာ လယ္ေျမမ်ားအားျပန္ေပးရန္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွဆႏၵျပပြဲအတြင္း ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ 

 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WLB) က “အေရးယူမႈကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္မေျပာင္းလဲ 
ေသးသည့္စနစ္” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာ တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ၂၀၁၃ 
ေအာက္တုိဘာလအထိတြင္ အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအေပၚအစုိးရတပ္မွ စစ္သားမ်ားကက်ဴးလြန္သည့္လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း 
ဖက္မႈႏွင့္မုဒိမ္းမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔အားအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားကာ အစိုးရတပ္မ်ားမွအဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ စစ္၏လက္နက္သ 
ဖြယ္အသံုးျပဳေနမႈကုိ အေထာက္အထားျပဳမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး အားလုံးနီးပါးမွာတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း (၂၀၁၁ ခုမတ္လကတည္းက) ႏွင့္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ (၂၀၁၁ ခုဇြန္လကတည္းက) တုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ [ျမန္မာျပည္ 
ေနာက္ဆုံးသတင္း - ျပင္းထန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား၊ ၂၀၁၃ခုစက္တင္ဘာလမွတ္တမ္းတုိ တြင္ၾကည့္ 
ပါ။] ဇန္နဝါရီလတြင္ အစုိးရတပ္မွစစ္သားမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ မုဒိမ္းမႈႏွင့္လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းမႈသတင္းမ်ား 
ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။ 
 
 ဇန္နဝါရ ီ၂ - မြန္ျပည္နယ္ေရးျမိဳ႕နယ္ကြမ္းညွယ္ရြာမွ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္မြန္မိန္းကေလးတဦးအားမုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့မႈကုိ မတုိင္ 

ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုမိန္းကေလး၏မိသားစုမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေငြ ၅သိန္းက်ပ ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၇ 
ေဒၚလာ) ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ဖုံးအုပ္အမႈေဖ်ာက္ရန္ ခလရ ၃၁ မွတပ္ရင္းမႈးကၾကိဳးစားခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၈ - ခလရ ၂၉၈ မွအစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕အနီး ျမစ္ၾကီးနား-ဆြမ္ပရာဘုံ 
ကားလမ္းေပၚတြင္ ဘတ္စ္ကားေပၚမွကခ်င္အမ်ဳ ိးသမီးတဦးအားဆြဲခ်ကာ အုပ္စုလုိက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ 
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 ဇန္နဝါရ ီ ၁၃ - ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းေက်းရြာ 
တြင ္ အမ်ဳိးသမီးတဦးအားရမွဲလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကား၍သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ [အထက္မ ွ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြား တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 ဇန္နဝါရ ီ ၂၅ - မြန္ျပည္နယ္သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္တြင ္ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္မြနအ္မ်ဳိးသမီးတဦးအား အစိုးရစစ္တပ္ 
တပ္ရင္း ၃၁၅ မွစစ္သားမ်ားက ရုိက္ႏွက္၍မုဒိမ္းက်င့္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ရရိွခဲ့ေသာ ဒါဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ေဆးရုံ 
သို႔တင္ပုိ႔ခဲ့ရသည္။ 

 
ကေလးစစ္သားမ်ားအားလႊတ္ေပး၊ တဦးမွာတပ္ေျပးမႈႏွင့္ေထာင္ခ်ခံရ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းလႈိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတခုအ 
တြင္း ကေလးစစ္သား ၉၆ ဦးအားသူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားထံသုိ႔ျပန္လည္လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးစစ္ 
သားအားလုံးအား လႊတ္ေပးျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ ILO ၏အကာအကြယ္ေပးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနျပီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနရျခင္းမွ လႊတ္ေပးသင့္ေသာကေလးစစ္သားတဦးအား ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ခံုရုံးက သူ၏တပ္မွတပ္ေျပး 
သျဖင့္ဟုဆိုကာ ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ပုသိမ္အေျခဆုိက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး 
ကြန္ယက္ (HRWDN) မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။ 
 

အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 
 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကျပန္ေမာင္းထုတ္၊ ဝင္ေရာက္လာေသာရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ထြက္ေျပးလာေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ခိုလံႈခြင့္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဇန္န 
ဝါရီလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ထြက္ေျပးရန္ၾကိဳးပမ္းခ့ဲေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျပန္လည္ 
ေမာင္းထုတ္ေနဆဲသည္။ 
 
 ဇန္နဝါရ ီ ၂ - ႏိုင္ေတာင္ပါရာဂိတ္ေပါက္တြင္ ေလွျဖင့္နတ္ျမစ္အားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသား ၁၃ ဦး၊ 

အမ်ဳ ိးသမီး ၅ ဦးႏွင့္ကေလး ၃ ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၁ ဦးအားဒမ္ဒမမ္ီးအေျခဆုိက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခား 
ေစာင့္တပ ္(BGB) မွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခ့ဲသည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ၃ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနာယာပါရာဂိတ္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာရိုဟင္ဂ်ာ ၈ ဦးအား တက္ခနက္အေျခ 
ဆိုက္ BGB တပ္ရင္း ၄၂ မွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ၁၁ - နတ္ျမစ္အားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈၂ ဦးအား တက္ခနက္အေျခဆုိက္ BGB တပ္ 
ရင္း ၄၂ မွတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 

 
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ လြယ္ကူေသာ 
သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ 
ဖန္ငခရုိင္ ေခါင္လတ္ရွိမိသားစုခုိလံႈရာမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳ ိးသမီးႏွင့္ကေလး ၁၃ ဦးအား လူကုန္ကူးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 
 
ျမန္မာႏို္င္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ထုိင္း ႏွင္ ့ကေမၻာဒီးယား ကိစၥမ်ားအားမေဆြးေႏြးရန္အာဆီယမ္အားတားျမစ္ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္အာဆီယမ္ဥကၠဌအခန္းက႑သည္ အာဆီယမ္၏အဓိကႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြး 
ျခင္းကုိတားဆီးရန္ ပိုမုိအေလးေပးထားပုံရပါသည္။ 
 



 11 

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ မႏၱေလးတုိင္း၊ပုဂံမွအာဆီယမ္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး၏ ပထမရက္အတြင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ အာဆီယမ္သည္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ကိစၥကုိေဆြးေႏြးေနစဥ္၌ ထိုင္း 
ႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံေရးမျငိမ္သက္မႈ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွဆႏၵျပသူအရပ္သားမ်ားအားျဖိဳခြဲမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥစသည္ 
တုိ႔အပါအဝင္အျခားကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမွဖယ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာအစုိးရမွညႊန္ၾကားခ့ဲသည္။ [အထက္မွ 
ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြား တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြတ္က ျမန္မာႏို္င္ငံမွရိုဟင္ 
ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းအားရည္ညႊန္းကာ “ဘဂၤါလီကိစၥသည္မိမိတို႔၏ျပည္တြင္းေရးျပႆနာသာျဖစ္သည္” 
ဟုေျပာၾကားလုိက္ျပီး “အဖြဲ႔ဝင္ႏုိ္င္ငံမ်ားမွတုိက္တြန္းခဲ့လွ်င္ပင္” ထိုကိစၥအားအာဆီယမ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ 
မဟုတ္ဟုအခိုင္အမာေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမာတီနာတာလီဂါဝါက ျမန္မာႏိုင္ 
ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥသည္ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၎ကိစၥသည္ေဒသတြင္း၌ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရိွေနဆဲ 
ျဖစ္သည္ဟု ေဒသတြင္း၌စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
၏တြန္းအားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ အင္ဒုိနီးရွားမွ “အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈျပႆနာမ်ား” အားေဖာျ္ပျပးီေျပာဆုိလုိက္ 
သည္။ 
 

စီးပြားေရး 
 
“ဖိႏွိပ္ေသာ” စီးပြားေရး၊ “အႏၱာရာယ္အလြန္အကြ် ံရွိေသာ” ေစ်းကြက ္
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ့အႏၱာရာယ္ရိွမႈအစီရင္ခံစာတြင္ အဆင့္နိမ့္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 ဇန္နဝါရ ီ၈ - UK အေျခစိုက္ ကမၻာ့အႏၱာရာယ္ရွိမႈအားသုေတသနျပဳလုပ္သည့္ကုမၼဏီျဖစ္သည့္ Maplecroft ကသူတုိ႔ 

၏ “ဥပေဒေရးရာႏွင့္ထိန္းညိွမႈရွိေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအႏၱာရာယ္အညႊန္း-၂၀၁၄ခု (LRERA)” ကိုထုတ္ 
ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုစမ္းစစ္ေလ့လာမႈကျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စမ္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ေသာႏုိင္ငံ ၁၇၃ ႏုိင္ငံထဲတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွ 
သူမ်ားအတြက္ရွိလာႏုိင္သည္ ့ အႏၱာရာယ္မ်ားရူ႕ေထာင့္မဆုိွလွ်င္ ပဥၥမ “အႏၱာရာယ္အလြန္အကြ် ံအရွိဆံုး” ႏိုင္ငံျဖစ္ 
သည္ဟ ုအဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရ ီ၁၄ - အေမြအႏွစ္ Heritage ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၎တုိ႔၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈအညႊန္း ကုိထုတ္ျပန္ 
ခ့ဲသည္။ စမ္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ေသာႏိုိင္ငံ ၁၇၈ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ ဖိႏွိပ္ေသာစီးပြားေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္သုိ႔ 
တုိက္ရိုက္ေရာက္ရွိသြားကာ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈအနည္းဆုံးအျဖစ ္ အဆင္ ့ ၁၆၂ ရိွသည္ဟု ထုိစမ္းစစ္ေလ့လာမႈက 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
IMF ၏ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ေသာအဖြဲ႕က အစုိးရအားအေကာင္းျမင္မႈမ်ားေရာသတိေပးမႈမ်ားပါခ်န္ထားေပးခ့ဲ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ၏စီးပြားေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ IMF ၏ ၁၂ လေစာင့္ၾကည့္ေရး 
ကုိ ေနာက္ဆုံးအျဖစ္ျပန္လည္သုံးသပ္မႈအားအျပီးသတ္ရန္အတြက္ ၁၂ ရက္တာခရီးစဥ္အျဖစ္ IMF အဖြဲ႔တဖြဲ႕သည္ျမန္ 
မာႏိုင္ငံသုိ႕ေရာက္ရွိလာခ့ဲသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အျပီးတြင္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ GDP သည္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
၇.၅% တက္လာႏုိင္ကာ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ ၇.၇၅% အထိတက္လာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာေၾကျငာခ်က္တေစာင္ 
ကုိထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံစီးပြားေရးအေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း IMF သည္ေအာက္ပါတို႔အပါ 
အဝင္ စိတ္ပူပင္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ 
 
 ေငြေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္လာျခင္း - ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ money supply ၏ဖိအား၊ ေၾကြးျမီျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေငြလဲလွယ္မႈ 

တန္ဖိုးက်လာျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
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ကုန္တြင ္ ၆% သုိ႔ေရာက္ရွိလာႏုိင္ျပီး ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တေလွ်ာက္လံုး ျမင့္တက္ေနႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထား 
သည္။ 

 ေငြေၾကးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအား ၾကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ထိန္းညိွရန္စြမ္းရည္မရွိျခင္း။ 
 အခြန္ဆိုင္ရာလုိက္နာမႈအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင္ ့ အခြန္ဘ႑ာေငြနည္းပါးကာ အခြန္ေကာက္ယူႏုိင္မႈနယ္ပယ္က်ဥ္း 

ေျမာင္းသြားျခင္း။ 
 
ဇန္နဝါရီလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 

 
၁ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းအတြက္ အစုိးရမွတာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ကာ ထုိစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရိွရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ကုိင္တြယ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
၂ ၎တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍က်ဴ းလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယ ူ

ေပးပါရန္ ယခင္စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၈၈ မ်ဳ ိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ 
၅ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳ ပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔သည္ တႏ္ုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္ 

စေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ KNU ဥကၠဌဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ၾကီးမူတူးေဆးဖုိးဦးေဆာင္ေသာ KNU အဖြဲ႔ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 

၅ Eleven Daily သတင္းေထာက္ေနာ္ခိုင္ခိုင္ေအး ေခၚ မခုိင္အားဖမ္းဆီးမႈအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရန္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား မႏၱေလးမွေဒသခံရမဲ်ားကခြင့္မျပဳခ့ဲပါ။ 

၆ အစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအရ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ 
စာအတြက္ ၁၀ ဘီလီယမ္ယမ္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ သန္း)အထိ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံကုိေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္ကုိဂ်ပန္ 
ကေၾကျငာလုိက္သည္။  

၇ သတင္းေထာက္ႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကကာ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ 
အား ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိရႈံ႕ခ်လိုက္ျပီး Eleven Media အုပ္စုမွသတင္းေထာက္မခုိင္အား ျပန္လြတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိ 
လုိက္သည္။ 

၈ ကခ်င္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကြန္ယက္အုပ္စုက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ျပီးခ့ဲသည့္လကထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ တရုတ္အစုိးရပုိင္ 
တရုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ CPI ကုမၼဏီ၏ “ဧရာဝတီေရကာတာေကာ္ပုိရိတ္တာဝန္ရွိမႈအစီရင္ခံစာ”  ကုိေဝဖန္လုိက္ 
သည္။ 

၉ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္သည့္ IMF အဖြဲ႔သည္ ၁၂ ရက္တာခရီးစဥ္ကိုစတင္လုိက္သည္။ 
၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီဥကၠဌဦးေအာင္ကိုက တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျခစားမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

တုိင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ေကာ္မတီကလက္ခံရရိွေသာတုိင္ၾကားစာ တေသာင္း၏ ၉၀%ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
၁၀ စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံမ်ားသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင့္စပယ္ေတာင္ေၾကးနီမိုင္းစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္း 

ယူျခင္းခံလိုက္ရသည့္သူတုိ႔၏ေျမမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေတာင္းဆုိရန္ ဆႏၵျပမႈတခုကိုျပဳလုပ္ခ့ဲၾက 
သည္။ 

၁၀ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးပါတီတို႔သည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳ 
လုပ္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိသူတို႔၏မဲဆႏၵနယ္မွမြတ္စလင္မ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအျဖစ္စာ 
ရင္းသြင္းေပးပါရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

၁၀ အစုိးရပုိင္ New Light of Myanmar သတင္းစာက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွစစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္မွစစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးအားလဲလွယ္ျခင္းကုိ ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔အနက္ ၂ ဦးမွာပထမဦးဆုံးအမည္စာရင္း 
တင္သြင္းျခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအရာရိွႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

၁၂ တနသၤာရီတ္ုိင္းထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္လြတ္လြတ္ေက်းရြာတြင္ ၅၀ မီဂါ၀ပ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓါတ္အားေပးစက္ရုံေဆာက္လုပ ္
ရန္အစီအစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္သည့္ဆႏၵျပပြဲတခုကုိထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ သမုတ္ေက်းရြာမွေဒသခံရြာသား ၁၀၀ ခန္႔မွျပဳလုပ္ခ့ဲၾက 
သည္။ 

၁၃ အစုိးရဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဦး၀င္းရိွန္က ျမန္မာ့တံဆိပ္ေခါင္းဥပေဒ၊ ျမန္မာ့သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ခြန္ဥပေဒ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္ 
ရံုးခြန္ဥပေဒမ်ားအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိတင္ျပခ့ဲသည္။ 

၁၃ အစုိးရ၏ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္က ရခိုင္အမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔အၾကား ေပါင္းစည္းထား 
သည့္ ရခိုင္အမ်ဳ ိးသားပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ 

၁၄ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဒု၀န္ၾကီးတုိ႔အား ခန္႔အပ္ျခင္းကုိအတည္ျပဳ 
ေပးခ့ဲသည္။ 
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၁၄ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဦးစုိးသာမွဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးမ်ဳ ိးျမင့္ႏွင့္ဦးေအးေမာက္မွအတြင္းေရးမႈးမ်ားအျဖစ္လည္း 
ေကာင္းပါ၀င္ေသာ ပူးတြဲစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ 

၁၄ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္အာဆီယမ္အစည္းအေ၀မ်ားက်င္းပရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၅အာဆီယမ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားေဆြး 
ေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယမ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးလီေလ်ာင္မင္း Le Luong Minh ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ 
သည္။  

၁၆ ရခိုင္ျပည္နယ္ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာ IDP စခန္းတခုတြင္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆုံးအေဆာက္အဦး ၃၉ လုံး၊ 
အေဆာင္ ၃၄ ခုႏွင့္စာသင္ေက်ာင္း ၂ ခုပ်က္စီးသြားခ့ဲသည္။ 

၁၇ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအတည္ျပဳရာတြင္အသုံးျပဳေသာ ဆႏၵေပးျခင္းနည္းလမ္းကုိအမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠဌမွေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒကုိျပင္ဆင္မႈအားအတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ (မတ္တပ္ရပ္ 
လက္ေထာင္၍မဆဲႏၵေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴ တာကုိအသုံးျပဳ၍မဲဆႏၵေပးျခင္း) 

၁၇ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမားက သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒအားလက္မွတ္ထုိးလုိက္ကာ ထုိဥပေဒတြင္ ဘတ္ဂ်က္ကို 
လက္ခံသုံးစြဲႏိ္ုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္း၎၏လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းအားတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအားအေမရိကန္စီးပြားေရးေထာက္ပ့ံမႈရံပံုေငြမွ 
တဆင့္အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္အတြက ္အေျခအေနမ်ားကုိထည့္သြင္းထားသည္။ 

၁၇ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္ျခားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကုိ ကန္႔ကြက္ 
မည့္သူမရွိပအဲားလုံးသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ 

၂၀ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မိုင္းေခါင္ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေဆးမႈးတဦးက ယခုလအစပုိင္းတြင္ ကေလး ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔ 
အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂၁ ျမန္မာ့ျမစ္မ်ားဆုိင္ရာကြန္ယက္မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ IGE၊ ေရႊေတာင္ကုမၼ 
ဏီတို႔ႏွင့္ တရုတ္၊ ထိုင္းကုမၼဏီမ်ားပူးတြဲ၍သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ ေရကာတာစီမံကိန္း ၆ ခုတို႔ 
အားဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၁ HRW မွ၎တို႔၏ ၂၀၁၄ခုကမၻာ့အစီရင္ခံစာ World Report 2014 ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွဘာသာေရးႏွင့္တုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစုမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးပါရန္အစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းမွယုံၾကည္ေနျခင္းကုိလည္း သတိေပးထားသည္။ 

၂၃ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လာ 
မည္ကုိ သူမႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ၾကိဳဆုိမည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၃ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳ ပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ 
ရာအထူးအၾကံေပး ဗီးေဂ်းနမ္ဗီးယားတုိ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူမႈလုံျခံဳေရးတုိးတက္လာေစ 
ရန္အတြက္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ကတိျပဳခ့ဲၾကသည္။ 

၂၄ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ (ျပည္သူ႔အင္အား) ဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ဦးညီညီက ေနျပည္ေတာ္မွသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ 
လာမည့္သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ၌ လူတဦးခ်င္းစီတုိ႔သည္သူတုိ႔ကုိယ္ကိုသူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခ်င္ေသာမည္သည့္တုိင္းရင္း 
သားအျဖစ္မဆုိ ရည္ညႊန္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၄ ကခ်င္ေျမယာအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီ၏ကခ်င္ျပည္နယ္ေခါင္း 
ေဆာင္ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအား သူမကို ၂၀၁၃ ခုဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ကတည္းက ထိန္းသိမ္းထားခ့ဲေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖား 
ကန္႔အက်ဥ္းေထာင္မွျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

၂၆ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုဥကၠဌဂ်င္မ္ယြန္းကင္မ္ Jim Yong Kim က ရန္ကုန္တြင္ရိွေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လွ်ပ္စစ္၊ အား 
လုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည္တို႔ကုိရယူႏိုင္ေစရန္ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္မည့္ US ေဒၚလာ ၂ ဘီလီ 
ယမ္ပမာဏရိွ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္အားေၾကျငာခ့ဲသည္။  

၂၇ ကရင္နီျပည္နယ္လြ် ိင္ေကာ္ခရုိင္တရားရုံးက Eleven Media အုပ္စုသတင္းေထာက္မခိုင္မွ သူမ၏သုံးလေထာင္ဒါဏ္အား 
ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ အယူခံကုိပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

၃၀ အစုိးရသည္ ကာတာမွ Ooredoo ႏွင့္ ေနာ္ေဝးမွ Telenor တုိ႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားကုိခ်ထားေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံး၌ဆက္သြယ္ေရးကုမၼဏီမ်ားအားျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ 
ကုိင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။ 
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ဇန္န၀ါရီလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ကမၻာ့အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ခု - ျမန္မာႏုိင္င”ံ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Human Rights Watch (HRW) 
http://bit.ly/1jxyd2K 
 
“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း ၂၀၁၄ - အငယ္စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိနားလည္ျခင္း” 
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း the World Bank and the International Finance Corporation 
(IFC) http://bit.ly/1fdE7nl 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏင့္ွအကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈ” 
အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရိွမႈအတြက္ကမၻာ့စင္တာ Global Centre for the Responsibility to Protect 
http://bit.ly/1lG8jf3 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွမီဒီယာႏွင့္ပဋိပကၡ” အေမရိကန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဴ႕ United States Institute of Peace 
http://bit.ly/1dl2VfF 
 
“အေရးယူမႈကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္မေျပာင္းလဲေသးသည့္စနစ္” ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Women’s League of 
Burma (WLB) http://bit.ly/1j6uThn 
 
“တရုတ္၊အေမရိကန္ႏွင့္ကခ်င္ပဋိပကၡ” Stimson Center http://bit.ly/1kBbIOq 
 
“စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကုိေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းေလာ၊ အဂၤလန္မွျမန္မာစစ္တပ္အားေလ့က်င့္ေပး” Burma Campaign 
UK (BCUK) http://bit.ly/1jjFpSz 
 
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိႈင္းစီးျခင္း” Oxfam http://bit.ly/1ellwDt 
 
“ဥပေဒေရးရာႏွင့္ထိန္းညိွမႈရိွေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငဆုိ္င္ရာအႏၱာရာယ္အညႊန္း” Maplecroft http://bit.ly/KJwsDW 
 
“ကမၻာေပၚမွလြတ္လပ္ခြင့္ ၂၀၁၄ခုု” Freedom House http://bit.ly/1eKFOpj 


