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 ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားမွထုိးစစ္မ်ားတုိးျမွင့္ ကာ 

ပိတ္မိေနသည့္အရပ္သားမ်ားအား အကူအညီမ်ားမေပးႏုိင္ရန္ 
ပိတ္ဆုိ႔ေနစဥ္၌ အစုိးရသည္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား အား 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္တႏ္ုိင္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရန္ဖိအားေပးခ့ဲသည္။  

 စစ္သားမ်ားက ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ 
ျဖတ္ခ့ဲျပီး မ်ားျပားလွေသာကန္႔ကြက္ရံႈ႕ခ်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ 
လႈံ႕ေဆာ္လုိက္သည္။  

 အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းဟုေဝဖန္ခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္မွလက္ခံျပဳလုပ္ေပးျပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ 
ဆင္ေရးေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိပယ္ခ်ခ့ဲ 
သည္။  

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ “အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသ 
နာေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ စတင္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾက သည္။ 
အေမရိကန္ႏွင့္အီးယူအရာရိွမ်ားက ထုိဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ 
ေဝဖန္လုိက္ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ 
အဆုံးသတ္ေပးပါရန္ အစုိးရအားတုိက္တြန္းလိုက္သည္။ 

 မႏၱေလးမွရန္ကုန္သုိ႔ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈစတင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲအျပီးတြင္ 
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

 လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ UN လူ႔အခြင့္ 
အေရးအထူးသံတမန္က လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ 
စုရုံးခြင့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အနာဂတ္တြင္ေနာက္ျပန္ဆြဲသြားႏိုင္ေခ် 
ရိွသည့္လကၡဏာမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခ့ဲသည္။ 

 ဗုဒၶဘာသာဝင္ရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ UN အထူးသံတမန္အား 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ UN ကဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူ၏ အထူး 
သံတမန္အား ျပည့္တန္ဆာဟုမွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိမႈအေပၚ ရႈံ႕ခ် 
လုိက္သည္။  

 အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္လူ ၂၀ အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတုိ႔ 
အတြက္ ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခ့ဲျပီး အျခား ၂၀ ဦးတုိ႔အားျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မမီွေတာ့ေသာ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒ 
ျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  

 
ဤသတင္းလႊာတြင္ 

ပင္မသတင္း 

၂ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္မွတုိက္ပြဲမ်ား 
၃ 
ရွမ္းျပည္နယ္မွအရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈ 
၃ ကခ်င္ဆရာမမ်ားမုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရ 
ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၄ ဦးသိန္းစိန္မွအစည္းအေဝးမ်ားလက္ခံျပဳလုပ္ 
၅ လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး 
၅ 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွပညာေရးဥပေဒကုိကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပ 
၅ လက္ပံေတာင္းေတာင္ဆႏၵျပမႈမ်ား 
၆ ျမန္မာျပည္သည္ “မလြတ္လပ္” ေသး 
လူ႔အခြင့္အေရး 
၆ ယြန္ဟီလီးျမန္မာႏ္ုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ 
၇ UNSR အားဆႏၵျပမႈမ်ား 
၇ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ေထာင္ခ်မႈမ်ား 
၇ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းခံရဆဲ 
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၈ ထုိင္းႏုိင္ငံမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
၈ မေလးရွားမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားလူကုန္ကူးခံရ 
ႏိုင္ငံတကာ 
၈ US အဖြဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ 
၉ US ႏွင့္ EU မွအစုိးရကုိေဝဖန္ 
စီးပြားေရး 
၉ ပုိက္လုိင္းကေက်ာက္ျဖဴကုိအတားအဆီးျဖစ္ 
၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၁ အစီရင္ခံစာမ်ား 



 2

 “ႏုိင္ငံတကာကေလးစစ္သားမ်ား “Child Soldiers International အဖြဲ႔က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တေလွ်ာက္လုံး ကေလးစစ္သား 
စုေဆာင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနခ့ဲသည္ဟု ေတြ႔ရိွေဖာ္ျပထားစဥ္တြင္ အစုိးရတပ္သည္ ကေလးစစ္သား ၄၂ ဦးကုိျပန ္
လြတ္ေပးခ့ဲသည္။  

 ထုိင္းလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခ့ဲၾကသည္။ မေလး ရွားအာဏာပုိင္မ်ားက လူကုန္ကူးခံရေသာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကယ္တင္ခ့ဲၾကသည္။  

 

ပင္မသတင္း 

 
ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္း 
ေအာင္လႈိင္တုိ႔သည္ ၁၉၄၇ ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္အားလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည့္ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တႏုိင္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈအားလက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ တုိက္တြန္းႏိုင္ 
ရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁၂ ခုတုိ႔မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားအသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိတလ 
လုံးတြင္ အစုိးရတပ္မ်ား၏ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္အရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခ့ဲသည္။  
 
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာ 
 
အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ - 
ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N)၊ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္  
(KIA) တုိ႔ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၄ - ခမရ ၆၀၂ မွအစုိးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လုိင္ဇာႏွင့္ကပ္လ်က္ရိွေနသည့္ KIA 

စခန္းတခုအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္ခဲ့ကာ KIA စစ္သား ၂ ဦးအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး အျခားသူမ်ားအားဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု 
သတင္းမ်ားရရိွခ့ဲသည္။ 

 ဇန္နဝါရီ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္တြင ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြန္းလုံျမိဳ႕နယ္မန္ေဖါရြာအနီးယန္လဘမ္ရိွ KIA စခန္းတခုကုိ အစုိးရတပ္မ်ားကသိမ္းယူ 

ခ့ဲသည္။  
 ဇန္နဝါရီ ၁၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ေဝွးလုံရြာအနီးတြင ္ KIA တပ္မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္ 

သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဦးကမန္ဒူးေနာ္ႏွင္ ့ ၎အားလုံျခံဳေရးလိုက္လာေသာရဲတပ္သားေလးဦးအား ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ KIA 
ကဝန္ၾကီးအား မၾကာခင္တြင္ပင္ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရမဲ်ားကုိမူ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိဖမ္းဆီးထားခ့ဲ 
သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြန္းလုံျမိဳ႕နယ္မန္ေဖါရြာအနီးယန္လဘမ္တြင္ စကခ ၁ ႏွင္ ့ ၁၆ မွအစုိးရတပ္မ်ားသည္ 
KIA၊ MNDAA၊ SSA-N တပ္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင ္တမခ ၂၂ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၆ မွတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၁၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ပူတာအုိျမိဳ႕နယ္မွ KIA တပ္စခန္းတခုအား ခမရ ၄၆ ႏွင့္ ၁၃၇ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင္ ့အစုိး 

ရတပ္မ်ားမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကသိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။  
 ဇန္နဝါရီ ၁၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္အင္းေတာ္ၾကီးကန္အနီးတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင္ ့KIA တပ္ရင္း ၂၆ မွတပ္ 

မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ KIA တပ္စခန္းတခုအား ခမရ ၁ ႏွင့္ ၃၅ မွအစုိးရတပ္မ်ားက သိမ္းယူ 

ခ့ဲၾကသည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ျမစ္ဆုံတြင ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင္ ့KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
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 ဇန္နဝါရီ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္မွ ရြာသုံးရြာတြင ္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၁၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ား ေလးရက္ဆက္တုိက္ တုိက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၂၅ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၇၇ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၾက 

သည္။ 
 ဇန္နဝါရီ ၂၅ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ႏွင့္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း KIA တပ္ရင္း ၉ တပ္စခန္းအား စကခ ၁ မွအစုိးရ 

တပ္မ်ားက သိမ္းယူခဲ့သည္။  
 ဇန္နဝါရီ ၂၆ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ္းခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၇ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾက 

သည္။ 
 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၂၀၀၀ ခန္႔တုိ႔သည ္ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဘာေလႏွင့္ခစည္ရြာမ်ားရိွ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲရသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ 
တပ္မ်ားသည္ ဖာကန္႔သုိ႔ဝင္ေသာလမ္း ၂ လမ္းကုိပိတ္ပစ္ခ့ဲၾကကာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေန 
သည့္ ပိတ္မိေနေသာအရပ္သား ၂၀၀၀ တုိ႔ထံသုိ႔ အကူအညီမ်ားမေရာက္ရွိႏုိင္ေစရန္ ပိတ္ဆုိ႔ိလုိက္ၾကသည္။ ဇန္နဝါရီလ 
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ MSF ႏွင့္ Kachin Baptist Convention အဖြဲ႔တုိ႔၏ ကားတန္းမ်ားသည ္
အစားအစာ၊ေဆးဝါးအကူအညီမ်ားသယ္ေဆာင္လာကာ ပိတ္မိေနေသာရြာသားမ်ားထံေရာက္ရွိရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္ 
လည္း အစုိးရတပ္မ်ားမွတားဆီးခဲ့ၾကသည္။  
 
ရွမ္းျပည္နယ္မွအရပ္သားမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ အရပ္သားမ်ားအေပၚဆုိးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ုဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ကုိဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနခ့ဲၾကသည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၇ - ရွမ္းျပည္နယ္မိုင္းယန္းျမိဳ႕နယ္ဝမ္ထင္ရြာတြင ္ခမရ ၅၇၃ မွ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာ 

ရိွေနေသာ (စိတ္ေရာဂါရိွသူ) အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ လူတဦးအား သူ၏မိဘမ်ားေရွ႕၊သူ၏အိမ္မွာပင္ ေသသည္အထိ 
ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Shan Human Rights Foundation (SHRF) ကအစီ 
ရင္ခံခဲ့သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ေဝွးတြန္ရြာအား တမခ ၇၇ မွအစုိးရတပ္မ်ားက လက္နက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ပစ္ 
ခတ္ခဲ့ရာ အသက္ ၈၀ အရြယ္ အရပ္သားတဦး ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၉ - ရွမ္းျပည္နယ္လုိင္ခတြင္ ခမရ ၅၁၄ မွအစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ၏ေခါင္းကုိ ေသနတ္ 
ျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲျပီး ဒါဏ္ရာရေစခ့ဲသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၀ - ရွမ္းျပည္နယ္နမၼတူျမိဳ႕နယ္ခုေမာ္ရြာတြင ္တမခ ၇၇ မွအစုိးရတပ္မ်ားသည္ အသက္ ၃၀ အရြယ္အမ်ဳိး 
သမီးတဦးအား ရုိက္ႏွက္ကာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မန္ဂ်မ္ရြာအနီး ယာခင္းထဲတြင္အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ 
ရြယ္လူငယ္တဦးႏွင္ ့အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသားတဦးအား ခမရ ၆၈ မွအစုိးရတပ္မ်ားကဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား 
ခ့ဲသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင ္မန္ဂ်မ္ရြာသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား၏အေလာင္းအား အတြင္းေၾကဒါဏ္ရာမ်ား၊ 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ထားသည့္ဒါဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ဘန္ခယန္းရြာကုိ အစုိးရတပ္မ်ားကလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ 
အသက္ ၆၀ အရြယ္ကခ်င္အရပ္သားႏွစ္ဦး ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၅ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္မလြန္ဘန္ခရြာအနီးတြင ္အစုိးရတပမ္်ားသည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေလးဦးအား 
၎တုိ႔၏အလုပ္သြားရာလမ္းတြင ္ ရပ္တန္႔ခ့ဲေစခ့ဲသည္။ စစ္သားမ်ားသည ္ ထြက္ေျပးေသာအမ်ဳိးသားတဦးအား 
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ဒါဏ္ရာရေစခ့ဲကာ အျခားသုံးဦးမွာမူသူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားက ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ဟု တုိင္ၾကားထား 
ခ့ဲသည္။  
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အစုိးရတပ္မ်ားမွ ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခ့ဲ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ေကာင္းခါးရြာမ ွ ကခ်င္လုပ္အားေပးဆရာမႏွစ္ဦးအား ခမရ 
၅၀၃ မွအစုိးရတပ္မ်ားက မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။  
 
UN ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ Amnesty International၊ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ယူေက 
Burma Campaign UK (BCUK) ႏွင္ ့ ကမၻာအႏံွ႔ခရစ္ယာန္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ Christian Solidarity 
Worldwide (CSW) တုိ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ထုိေသဆုံးမႈမ်ားအား ရံႈ႕ခ်ခ့ဲၾကသည္။ UK၊ 
US တုိ႔ ႏွင္ ့ အတူ ထုိအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘက္မလုိက္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါရန္လည္း 
ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျမန္မာႏိုင္င ံ (WLB) က ထုိျဖစ္ရပ္သည္ အစုိးရတပ္မ်ားမွ 
ႏ္ုိင္ငံ၏တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား စစ္လက္နက္အျဖစ္အသုံးေနဆဲျဖစ္သည့္ 
ေနာက္ထပ္သက္ေသ တခုပင္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။  
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မတုိင္ခင္တရက္က ရွမ္းျပည္နယ္လားရႈိးမွစတင္ခ့ဲေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားမွ 
ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး၏စ်ာပနလွည့္လယ္မႈအား လိုက္ပါပုိ႔ေဆာင္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔မွပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ဇန္န 
ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင ္ ျပဳလုပ္ေသာေအာင္းေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားအတြင္း ခမရ ၅၀၃ မွတပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက ေသ 
ဆုံးသူမ်ား၏မိသားစုမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ပိုက္ဆံေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 

 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ႏိုင္ငံေရးအစည္းအေဝးမ်ားကုိလက္ခံျပဳလုပ္ကာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ေတာင္းဆုိ 
ခ်က္ကုိပုတ္ထုတ္ခ့ဲ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အျခားအရာရိွ ၄၇ ဦးအား ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး၊ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ စသည့္အဓိကျပည္တြင္းေရး 
ကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ အစုိးရ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ႏ္ုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရာ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးမ်ားပါ 
ပါဝင္ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြ႔စဲည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕႔ဆုံရန္ 
ေတာင္းဆုိထားမႈအားေရွာင္လြဲရန္ဆင္ေျခအျဖစ္ ထိုအစည္းအေဝးကုိ အသုံးမျပဳသင့္ပါဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းအားရည္ညႊန္းထားေသာ 
စာထဲတြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွအဆုိျပဳထားေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲကိစၥကုိ 
တရားဝင္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ ခုႏိုဝင္လာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] စာထဲတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထုိအ 
စည္းအေဝးမ်ဳိးသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ႏုိင္သည္ဟုေဖာ္ျပကာ အဆုိျပဳထားေသာေဆြးေႏြးပြဲကုိ 
ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံတုန္႔ျပန္စာ 
တေစာင္ပုိ႔လုိက္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိဆက္လက္ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းလုိက္သည္။  
 
လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးစတင္ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳုလုပ္ခ့ဲသည္။ 
အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။  
 



 5

 ဇန္နဝါရီ ၁၉ - ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခ့ဲေသာ “အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဥပေဒၾကမ္းမ်ားထဲမွ ၂ ခုျဖစ္ေသာ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးရန္အဆုိမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ [၂၀၁၄ 
ခုဒီဇင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 ဇန္နဝါရီ ၂၂ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ တလလွ်င္လစာ ၃ သိန္း (US ေဒၚလာ 
၃၀၀) မွ ဆယ္သိန္းက်ပ္ (US ေဒၚလာ ၁၀၀၀) သုိ႔ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
လစာ ၂ သိန္း (US ေဒၚလာ ၂၀၀) မွ ငါးသိန္းက်ပ္ (US ေဒၚလာ ၅၀၀) သုိ႔တုိးျမွင့္ရန္ကိစၥကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
က ေထာက္ခံမဲ ၃၂၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မ ဲ၁၇၅ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၁၅ မႏွဲင့္အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  

 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအားသပိတ္ေမွာက္ခ်ီတက္ၾက၊ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆို 
ျပီး မႏၱေလးမွရန္ကုန္သုိ႔ စတင္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏို္ဝင္ဘာလက ေက်ာင္းသားမ်ားမွေရွ႕ဆက္ေတာင္းဆုိထားသည့္ 
ပညာေရးဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ကိစၥအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါရန္ ရက္ ၆၀ ရာဇသံအားျပဳလုပ္ေပးထားသည္ကုိ အစုိးရ 
မွ ပ်က္ကြက္ခ့ဲျပီးေနာက္တြင္ ထုိလမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္မႈကုိ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ခုႏုိဝင္ဘာလျမန္မာသတင္း 
လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ထုိေန႔တြင္ပင္ တနသၤာရီတုိင္း၊ထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္မွေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း သီးသန္႔စစ္ေၾကာင္းတခု 
ကုိ ရန္ကုန္သုိ႔စတင္ခ်ီတက္ခဲ့သည္။  
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးမွခ်ီတက္လာေသာေက်ာင္းသားအုပ္စုသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာလူအုပ္စုမ်ားအ 
ျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခ့ဲကာ ေတာင္သာျမိဳ႕အဝင္တြင္ ရဲအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ကလမ္းကုိပိတ္ဆုိ႔ထားမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ညိွႏႈိင္းမႈအျပီးတြင္ ရမဲ်ားကအတားအဆီးမ်ားအားဖယ္ရွားေပးခ့ဲ 
သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ားက ေက်ာင္းသားက္ုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကကာ 
ထုိေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ပညာေရးဥပေဒအားေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ကြန္ယက္ (NNER)၊ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ 
ေဆြးေႏြးပြဲအားေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။  
 
လက္ပံေတာင္းေတာင္ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား၊ အစုိးရလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ 
 
ဇန္နဝါရီလ၌ စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ရိွ မုံရြာ (လက္ပံေတာင္း) ေၾကးနီမုိင္းေနရာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္က 
ရဲမ်ားမွပစ္သတ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပသူတေယာက္ကိစၥအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔မွလူရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ 
သည္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ [၂၀၁၄ ခုဒီဇင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ရန္ကုန္၊မႏၱ 
ေလးႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းတုိ႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြင္းဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ရမွဲအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ CSO မ်ားကလည္း ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ 
သတ္ျဖတ္မႈကုိရႈံ႕ခ်ခ့ဲၾကျပီး ျပည္သူလူထုအားေလ်ာ္ကန္ေသာညိွႏႈိင္းမႈမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈမ်ားကုိ အစုိးရမွရပ္တန္႔ေပးပါရန္လည္းေတာင္းဆုိလိုက္သည္။  
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ မုိင္းေနရာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလဆႏၵျပမႈ 
မ်ားအေပၚ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္က ဆႏၵျပသူအားသတ္ျဖတ္မႈသည္ ရဲမ်ားမွဆႏၵျပမႈမ်ားကုိႏိွမ္နင္း 
ရန္ ၾကိဳးစားစဥ္တြင္ ျပဳလုပ္မိလိုက္ေသာအမွားေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပခ့ဲကာ တာဝန္ရိွေသာရဲမ်ား 
အားအေရးယူရန္ အၾကံျပဳခ့ဲသည္။ ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာျပီးေနာက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။  
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ျမန္မာသည္ “မလြတ္လပ္” ေသးဟုပြင့္လင္းျမင္သာမႈဇယား၏ေအာက္ဆုံးတြင္သတ္မွတ္ခံရ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Freedom House အဖြဲ႔၏ကမၻာအႏံွ႔စစ္တမ္းျဖစ္ေသာ “ကမၻာေပၚမွလြတ္လပ္မႈ ၂၀၁၅” 
တြင ္ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏို္င္ငံေရးအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး “မလြတ္လပ”္ ဟုအဆင့္ 
သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ တစိတ္တပိုင္းသာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ စြန္႔ခြာထားျခင္းျဖစ္ျပီး 
ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွစတင္ေသြဖီေနျပီဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ဆႏၵျပသူ 
မ်ားသည္ၾကီးမားေသာကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္တရားဝင္ခြဲျခားဆက္ 
ဆံမႈမ်ားကုိ ခံစားေနၾကရဆဲျဖစ္သည္၊ ဘာသာေရးကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ဘာသာကြဲမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား 
ကုိတားျမစ္လာႏ္ုိငသ္ည့္ အဆုိျပဳထားေသာဥပေဒမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအစြန္းေရာက္မႈအား တရားဝင္လာ 
ေစရန္ ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ စသည္ျဖင့္လည္းေဖာ္ျပထားသည္။  
 
ထုိ႔အျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ World Wide Web ေဖာင္ေဒးရွင္းက အစုိးရ၊ ႏ္ုိင္ငံပုိင္ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပုဂၢလိကစီး 
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရယူႏုိင္ေသာလူထုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၆ ႏိုင္ငံ 
အား ေလ့လာမႈျပဳုလုပ္ထားသည္ ့“ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္ဘာရုိမီတာ Open Data Barometer” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာ 
ကုိထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထုိေလ့လာမႈတြင ္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအားပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ထည့္သြင္းထားျပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္အ 
ျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
UNSR ယြန္းဟီလီး၏လာေရာက္မႈကလူ႔အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိမီးေမာင္းထုိးျပ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ UN လူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတမန္ယြန္လီဟီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၁၀ 
ရက္တာခရီးစဥ္အတြက္ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ အထူးသံတမန္သည္ အင္းစိန္ေထာင္မွႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားေျခာက္ဦး၊ အစုိးရလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ့ဲ 
သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အထူးသံတမန္သည္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ သူမသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔သုိ႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ကာ ထုိ 
ေနရာမ်ားတြင္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။  
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ျမန္မာျပည္မွမထြက္ခြာမီတြင္ ရန္ကုန္၌ လီသည္ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ သူမက 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသုိ႔ေနာက္ဆုံးအေခါက္လာျပီးကတည္းက ေနာက္ထပ္ “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည့္” လကၡဏာမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ သူမ၏အစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခ့ဲသည္။ 
 
 လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔အတြက္ ထင္ရွားေသာအတား 

အဆီးမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
 တႏ္ုိင္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီမႈမတုိင္ခင္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း၌ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 

တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာခဲ့သည္။  
 အစုိးရသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္စည္တန္းလွည့္လယ္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိဆက္လက္အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
 လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာစုရံုးခြင့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈမ်ားမ်ားျပားလာခ့ဲသည္။  
 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံ IDP ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပညာေရးရယူႏုိင္မႈႏွင့္အေျခခံအခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ အစိုးရမွဆက္လက္ကန္႔သတ္ေနကာ ထုိစခန္းမ်ားတြင္ “ႏ္ုိင္ငံသားစီစစ္ေရး” ကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစက္တင္ 
ဘာလအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

 ရခုိင္ျပည္နယ္မအွေျခအေနသည္ ပဋိပကၡအဆင့္တြင္က်န္ရွိေနခ့ဲျပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားရရိွႏုိင္မႈသည္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနေသးသည္။ 
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 အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုသည္ စိတ္ပူေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။  
 ျမင့္မားေနေသာႏ္ုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္သည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  
 ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခံရမည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လုံေလာက္ေသာညိွႏႈိင္းမႈမရိွပ ဲ

ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္အတင္းအၾကပ္ေျမေပၚမွႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။  
 
လာေရာက္မႈအတြင္းလီးအားဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ရင္ဆုိင္ရ၊ UN က ဦးဝီရသူ၏မွတ္ခ်က္ကုိရႈံ႕ခ် 
 
သူမလာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏ္ုိင္ငံဆုိင္ရာ UN လူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတမန္ယြန္ဟီလီးအား မြတ္စလင္  
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္မဘွက္လုိက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၈ - ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး ၁၀၀ အပါအဝင္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ယြန္ဟီလီးကို 

မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္မွဘက္လုိက္သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  
 ဇန္နဝါရီ ၁၆ - ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူႏွင့္ဦးပါေမာကၡတုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 

ဆႏၵျပသူ ၅၀၀ ခန္႔တုိ႔ပါဝင္ေသာလူအုပ္စုတစုသည္ ယြန္ဟီလီးလာေရာက္မႈအေပၚ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾက 
သည္။ ထုိဆႏၵျပမႈတြင္ ဦးဝီရသူကသည္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ထုိမိန္႔ခြန္းထဲတြင္ အထူးသံတမန္အား “ျပည့္တန္ဆာ” 
ဟုေခၚေဝၚခ့ဲသည္။  

 
ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ဆႏၵျပမႈအတြင္း ဦးဝီရသူမွလီးအေပၚေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေသးသိမ္ယုတ္ 
ေလ်ာ့ေစသည့္မွတ္ခ်က္စကားအား UN လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးဇစ္ဒ္ရက္ဒ္အယ္ဟူစိန္ Zeid Ra’ad Al 
Hussein ကရႈံ႕ခ်လုိက္ျပီး ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အမုန္းတရားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
လႈံ႔ေဆာ္အားေပးေနသည့္ ပံုစံအားလုံးကုိျပတ္ျပတ္သားသားရႈံ႕ခ်သြားရန္ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ 
ေန႔တြင္ သမၼတရုံးမွေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးေဇာ္ေဌးက အစုိးရသာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဦးဝီရသူ၏မွတ္ခ်က္အား စစ္ 
ေဆးေပးပါရန္ ပန္ၾကားမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အစုိးရသည္ထုိကိစၥကုိတုိက္ရိုက္ကုိင္တြယ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု တုန္႔ျပန္ခဲ့ 
ပါသည္။   
 
၂၀၁၅ တြင္က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲစိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ေထာင္ခ်မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ေထာင္ခ်မႈမ်ား 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၇ - မႏၱေလးတုိင္းခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမတင္မာနီအား ဗမာႏ္ုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) မွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမျဖဴႏွင္းေထြးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုစက္ 
တင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲျခင္းအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္စည္တန္း 
လွည့္လယ္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္တလခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ၾကီးမွခရုိင္တရားရုံးက ၁၅ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တဦးအပါအဝင္ မြတ္စလင္ ၂၀ ဦး 
အား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္ဟူေသာစြတ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ၁၉၅၀ ခုအေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) 
ႏွင့္ ၅ (ဆ) တုိ႔အရ ေထာင္ဒါဏ္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ တရားရုံးက ထုိအုပ္စုထဲမွအမ်ဳိးသားတဦးအား 
လဝက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္ ၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသးသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၈ - ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္မွအာဏာပုိင္မ်ားက ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား တကုိယ္ေတာ္ဆန္႔က်င္ဆႏၵ 
ျပခ့ဲသည့္အတြက္ ဆႏၵျပသူကုိေစာေဝအား ထိန္းသိမ္းကာေနာက္ပုိင္းတြင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၁ - ေနျပည္ေတာ္ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက သူတုိ႔၏ေျမယာမ်ားအား အစုိးရမွသိမ္းယူခဲ့ျခင္းအေပၚ ထြန္ 
တုံးတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ျခင္းအတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ေဇယ်ာသီရိျမိဳ႕နယ္ဝက္ပ်ံေက်းရြာသား ၁၉ ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
ေထာင္ဒါဏ္ ၄ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အထိ အသီးသီးခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  
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ေနာက္ထပ္ကေလးစစ္သားမ်ားအားလႊတ္ေပးေသာ္လည္းစုေဆာင္းမႈမ်ားရိွေနဆဲ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တြင္အခမ္းအနားျဖင့္ ကေလးစစ္သား ၄၂ ဦးအားတပ္မေတာ္မွလႊတ္ေပးသည့္ တေန႔ 
တည္းတြင္ပင္ UK အေျခစုိက္ NGO တခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာကေလးစစ္သား Child Soldiers International အဖြဲ႔က 
အစီရင္ခံစာတေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း၊ လြဲမွားစြာတင္ျပျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ ကေလး 
စစ္သားမ်ားကုိဆက္လက္စုေဆာင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္သည္။  
 
“ေရဒါေအာက္မ ွ - ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာျမန္မာစစ္တပ္မွကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္းမ်ား” 
အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကကေလးမ်ားစစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းမခံရေစရန္အတြက္ အသက္သတ္မွတ္မႈသေဘာတူညီမႈမ်ား၊ 
စုေဆာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈယႏၱရားစသည္တုိ႔တြင ္ကြာဟေနမႈမ်ားအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါရန္ အစုိး 
ရအားေတာင္းဆုိလုိက္သည္။  
 
 ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစုိးရစစ္တပ္သည ္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာကေလးစစ္သားမ်ားအား စုေဆာင္းႏုိင္ 
ရန္အတြက္ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားကုိ အမွားမ်ားျဖစ္ေအာင္စနစ္တက်ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကကာ မိဘမ်ားအားလည္း 
ဘာမွ်ေရးမထားသည့္စာရြက္အလြတ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ထုိစာရြက္မ်ားအား တရားဝင္ 
သေဘာတူထားခ်က္မ်ားအျဖစ္ တင္ျပၾကသည္။  

 ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ အေျခအေနသည္အလြန္တရာဆုိးဝါးလွပါသည္။ စစ္တန္းလ်ားမ်ားသည္လူမ်ား 
ျပည့္သိပ္ေနတတ္ကာ အဟာရမျပည့္ဝေသာအစားအစာမ်ားကုိသာေကြ် းျပီး စီနီယာတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကေလးစစ္သား 
မ်ားအား အလွည့္က်ရုိက္ႏွက္တတ္ၾကပါသည္။  

 
အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 

 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအထိန္းသိမ္းခံရ 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထုိင္းႏို္င္ငံ၌ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၅ - ထုိင္းရဲမ်ားသည္ လူေမွာင္ခုိေလွမ်ားျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံဖန္ငခရုိင္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၇၃ ဦး 

အပါအဝင္လူ ၅၃ ဦးအား ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။  
 ဇန္နဝါရီ ၁၁ - ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံနာခြန္စီသမ္မရက္ခရုိင္တြင္ ကေလးဒါဇင္မ်ားစြာတုိ႔အပါအဝင္ 

လူကုန္ကူးခံရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၉၈ ဦးအားဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ အဖမ္းခံရေသာရုိဟင္ဂ်ာ ၉၈ ဦးအနက္ သုံးဦးမွာမၾကာမီ 
အခ်ိန္တြင္ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။  

 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမေလးရွားတြင္လူကုန္ကူးခံ၊ အသတ္ခံၾကရ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံပီနန္းမွဘူကစ္မာတဂ်မ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္တဦး၏ အေလာင္းအား 
မေလးရွားရမဲ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုဇူလုိငမွ္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ေစာေစာပုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဆုိလွ်င္ 
ထုိကိစၥသည္ ပီနန္းတြင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာအသတ္ခံရမႈအျဖစ္ ယုံၾကည္ရပါသည္။ ထုိေန႔တြင္ပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ 
ကီဒရိွ ကူလင္းမ္တြင္ သံသယရွိေသာလူသတ္သမားမ်ား၏အိမ္မွ လူကုန္ကူးခံရေသာရုိဟင္ဂ်ာ ၁၇ ဦးအား မေလးရွားရ ဲ
မ်ားက ေတြ႔ရိွကယ္တင္ႏိုင္ခ့ဲသည္။  
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ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 

 
US ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကုိေဝဖန္ 
 
ဒီမုိကေရစီ၊လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာအတြက္ ႏ္ုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနလက္ေထာက္ဝန္ၾကီးတြမ္မာလင္ 
ေနာ့စကီး Tom Malinowski ဦးေဆာင္ေသာ US ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ - ၁၅ တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ 
၌ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အေမရိကန္-ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က “အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ႏိုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ 
အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရိွသည့္အတြက္ ေဝဖန္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔က အကန္႔အသတ္မရိွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ သူတုိ႔အတြက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အျပည့္အဝရရိွလာေစရန္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ 
ဆက္ဆံမႈမရိွသည့္နည္းလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၾကပါရန္လည္း အစုိးရအားတုိက္တြန္းလုိက္ၾကသည္။  
 
အစည္းအေဝးမတိုင္ခင္တြင္ ထုိကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ကာ ထုိေနရာမ်ား 
တြင္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သြားခဲ့ျပီး ေဒသခံအရာရိွမ်ား၊ CSO မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ့ဲ 
ၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဇန္နဝါရီ ၁၆ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မာလင္ေနာ့စကီးက IDP ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရိွေနႏိုင္မႈအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူက ၾကီးထြား 
လာေနေသာဘာသာေရးဆုိင္ရာသည္းမခံၾကမႈကုိလည္း “မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္အႏၱာရာယ္ရိွမႈ” ဟုေခၚဆုိလိုက္ျပီး ျမန္ 
မာႏုိင္ငံမွလြတ္လပ္စြာစုရံုးခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။  
 
US ႏွင့္ဥေရာပအရာရိွမ်ားကရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားမတရားသျဖင့္ရက္စက္စြာဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအစုိးရအားေဝဖန္ၾက 
 
ဇန္နဝါရီလတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္အီးယူအရာရိွမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္အျခားဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏မတ 
ရားရက္စက္စြာဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေဝဖန္လုိက္ၾကသည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၁၂ - ကန္တပ္ကီ၊ လူဝစ္ဗီလီတြင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ 

ၾကီး ဆမ္မက္သာပါဝါက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသူမည္သူကုိမဆုိ အေရးယူရန္အစုိးရမွ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အားေလးစားသည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္မွ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိလိုက္သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၂ - EU ႏွင့္ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာသံအမတ္မ်ားသည္ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ 
ျပန္လိုက္ကာ အဆုိျပဳထားေသာ “အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ျပီး ထုိဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အံဝင္မႈမရိွသည္မွာ 
ေပၚလြင္ေနပါသည္ဟု ၎တုိ႔မွေျပာၾကားလုိက္သည္။ ထုိေၾကျငာခ်က္က ထုိဥပေဒမ်ားအားေဝဖန္သည့္ CSO မ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွသည္ဆုိသည့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၁၄ - UK ေအာက္လြႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အမတ္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္မွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားရရိွႏိုင္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကုိ ေဝဖန္လုိက္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔ 
က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား၏မီးေတာက္မ်ားကုိ ပုိမုိေတာက္ေလာင္လာေစရန္ အားေပးေနမႈမ်ားအတြက္ အစုိးရအားစြတ္စြဲ 
လိုက္သည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၀ - စစ္ေတြႏွင့္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ IDP စခန္းမ်ားကုိသြားေရာက္ခ့ဲကာ ျပည္နယ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႔ 
ဆုံခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ မွ ၁၉ ရက္ခရီးစဥ္အျပီးတြင္ လူဦးေရ၊ဒုကၡသည္ႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းပ်ံ႕ႏံွ႔ျခင္း 
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အတြက္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးလက္ေထာက္ဝန္ၾကီးအန္းရစ္ခ်က္ Anne Richard က အစုိးရေပၚလစီမ်ားသည္ ရုိ 
ဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖိႏိွပ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။  

 
စီးပြားေရး 

 
ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းပုိက္လိုင္းဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းသည္ေဒသခံငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိအတားအဆီးျဖစ္ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပိုက္လိုင္းအား စတင္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ရခိုင္ 
ျပည္နယ္မေဒးကြ် န္းတြင္ ဆုိက္ကပ္လာသည့္တရုတ္ေရနံတင္သေဘၤာႏွစ္စီးမွ ေရနံစိမ္းမ်ားကုိတတရုတ္ျပည္ယူနန္ျပည္ 
နယ္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။ ထုိပုိက္လိုင္းအား တရုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပုိေရးရွင္း China National Petroleum 
Corporation (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရပုိင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) တုိ႔မွပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ပါသည္။  
 
တရားဝင္မဖြင့္လွစ္ခင္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားက မေဒးကြ် န္းေဒသခံမ်ား၏ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ 
ခ့ဲၾကသည္။  
 
 ဇန္နဝါရီ ၂၀ - ရခိုင္ျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဌာန Fishing Department က သတိေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ေက်ာက္ျဖဴေရ 

နက္ဆိပ္ကမ္းပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားမွ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိတားျမစ္လိုက္သည္။ စီ 
မံကိန္းအတြက္ ေျမမ်ားအသိမ္းယူခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားလက္ခံရရိွျခင္းမရိွေသးေသာသူမ်ားအပါအဝင္ ေဒ 
သခံမ်ားက မေဒးကြ် န္းသုိ႔ဆိုက္ေရာက္လာမည့္ တရုတ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားအား တားဆီးရန္အတြက္ ငါးဖမ္းေလွအ 
စီး ၂၀၀၀ အသုံးျပဳသြားမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲၾကသည္။  

 ဇန္နဝါရီ ၂၆ - ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ အစုိးရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဦးေဇယ်ေအာင္တုိ႔သည္ မေဒး 
ကြ် န္းသုိ႔သြားေရာက္ကာ ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားေဝေပးျခင္း၊ ပုိက္ဆံေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ 
ေဒသခံမ်ားမွ ေက်နပ္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။  

 
ဇန္နဝါရီလအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
၁ ရွမ္းျပည္နယ္ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္တြင္ လူ ၃၇၀၀ ေက်ာ္တုိ႔မွဆႏၵျပခ့ဲၾကျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္မႈတို႔အ 

တြက္ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။  
၃ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေမြးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပရန္ ပဲခူးတုိင္းပဲခူးတြင္ျပဳလုပ္ေသာ လူထုအစည္းအေဝးပြဲ 

တခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုအားဖိႏိွပ္ထားလွ်င္ ထုိႏိုင္ငံအားအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ဆုိင္သည့္ ႏိုင္ငံတခုအ 
ျဖစ္မစဥ္းစားႏိုင္ပါဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။  

၄ ရန္ကုန္ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရိွ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၂ ခုတုိ႔မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၅၀ ဦးတုိ႔သည္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိလႊတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုိခြင့္ရိွေစရန္တုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆုိရန္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  

၅ “လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစီစစ္ေရးေကာ္မတီ” အား “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာေကာ္မတီ” ဟု သမၼတရုံးက 
အမည္ေျပာင္းေပးခ့ဲသည္။ 

၅ လက္ပံေတာင္းေတာင္ (မုံရြာ) ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ 
အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာေကာ္မတီသည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကုိထုတ္ျပန္လိုက္ကာ စီမံကိန္းေနရာမွမၾကာေသးခင္က 
ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသူမ်ားအားေဝဖန္လုိက္သည္။  

၅ မႏၱေလးတုိင္းမွျမိဳ႕သာစက္မႈွဇုံအားဆန္႔က်င္၍ လယ္သမားမ်ားသည္ မႏၱေလးတြင္ဆႏၵျပခ့ဲၾကကာ ေျမယာမ်ားအတြက္ 
မွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ ယခင္ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀ ဦးအားလႊတ္ေပး 
ပါရန္ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။  

၅ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅၃ ခုမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္အတြက္္ 
လူထုမွပါဝင္အားစုိက္ၾကိဳးပမ္းလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့ဲၾက 
သည္။  

၇ ရန္ကုန္လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံမွ Yess သၾကားလုံးစက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၁၅၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကကာ လုပ္ခတုိးေပး 
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ရန္ႏွင့္အလုပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။  
၉ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ ၁၀ ခုက ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈပုံစံအား 

လုံးအား ပယ္ဖ်က္သြားရန္ကြန္ဗန္းရွင္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္မႈတခုျဖစ္သည့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ လက္ပံ 
ေတာင္း (မုံရြာ) ေၾကးနီမုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးဆႏၵျပသူတဦးအား ရဲမ်ားက ၂၀၁၄ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သတ္ျဖတ္ 
လိုက္ျခင္းအေပၚေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ 

၉ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာတခုျဖစ္သည့္ Global New Light of Myanmar က  ၂၀၁၄ ခုဒီဇင္ဘာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာေက့စ္ ၄၇၁ ခုတြင္ လူ ၆၆၁ ဦးအား အာဏာပုိင္မ်ားမွအေရးယူျပီးျဖစ္သည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

၁၀ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အစုိးရမွဦးစီးက်င္းပသည့္ ျမစ္ၾကီးနားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ႏွင့္မေနာပြဲေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ 
အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ဒုတိယအၾကိမ္ခရီးစဥ္အျဖစ္လာေရာက္ခ့ဲသည္။  

၁၀ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းေနထုိင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မဲေပးခြင့္ရရိွရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  

၁၁ မႏၱေလးတိုင္းမုိးကုတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္းမွေရကန္အားကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  

၁၂ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရုပ္ရွင္ျဖစ္သည့္ The Interview ရုပ္ရွင္ေကာ္ပီေခြေပါင္း 
၁၈၀ ေက်ာ္ကုိသိမ္းဆည္းရရိွျပီးေနာက္ ရန္ကုန္လသာျမိဳ႕နယ္ရဲမ်ားက ဗြီဒီယုိစတုိးဆုိင္ပုိင္ရွင္အား တယ္လီဗြီးရွင္းႏွင့္ဗြီဒီယုိ 
ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိလုိက္သည္။  

၁၂ PSLF ႏွင့္ TNLA တုိ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တေလွ်ာက္လုံး TNLA 
တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲအၾကိမ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခ့ဲကာ တႏိုင္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ရိွသေဘာတူညီခ်က္ကုိ 
အစုိးရမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆြဲေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။  

၁၃ HRW က သမၼတဦးသိန္းစိန္အား အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ေပးအပ္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏုိင္ငံသားအျပည့္အဝရရိွေစရန္ 
ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည္ဟူေသာ UN ၏ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံပါရန္ 
တုိက္တြန္းလုိက္သည္။  

၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္းအၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ရန္ 
အၾကံျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားစာရင္းကုိ ေဒသခံ CSO မ်ားက အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲမေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပခ့ဲၾကသည္။  

၁၆ မႏၱေလးတုိင္းခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္သမား၊ေက်ာင္းသားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္၊ ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာကာကြယ္ 
မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာပညာေရးစနစ္စသည္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  

၁၈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အျခား NLD အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ေယာက္တုိ႔သည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲစတင္ႏိုင္ရန္၊ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္၊ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာေစရန္စ 
သည္တုိ႔အတြက္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားေဆြးေႏြးရန္ UNA ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။  

၁၉ ရုိဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဦးထြန္းေအာင္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေပးလုိက္ 
သည္။  

၁၉ ျမန္မာျမစ္မ်ားကြန္ယက္ Burma Rivers Network က အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၃၁ ဖြဲ႔ႏွင့္ လူဦးေရ ၆၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔မွ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ စာတေစာင္ကုိ ရန္ကုန္ရိွတရုတ္ႏွင့္ထုိင္းသံရုံးမ်ားႏွင့္အစုိးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔သုိ႔ 
တင္ျပေပးပုိ႔ခ့ဲကာ သံလြင္ျမစ္ေပၚရိွေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းအဆုံးသတ္ေပးပါရန္တုိက္တြန္းလုိက္သည္။  

၁၉ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌခြ် န္အီဟြာ Chung Ui-hwa သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။  

၂၁ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုထဲတြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား-ေဟာ္လန္ MSF-Holland အဖြဲ႔က ၂၀၁၄ ခုေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္း 
က အစုိးရမွရပ္တန္႔လုိက္ျပီးေနာက္ ၂၀၁၄  ခုဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ေန႔ကစခ့ဲသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္စတင္ျခင္းကုိ ေၾကျငာခ့ဲသည္။  

၂၁ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ အကူအညီရယူႏိုင္မႈကုိကန္႔သတ္လုိက္မႈမ်ားသည္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမွ ကေလး 
၁၂၀၀၀ အပါအဝင္ IDP 60000 နီးပါးတုိ႔အတြက္ နားခုိရာ၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားပ့ံပုိးေပးမႈတြင္ ကြာဟမႈ 
မ်ားသုိ႔ဦးတည္ေနသည္ဟု UNOCHA ကအစီရင္ခံခ့ဲသည္။  

၂၁ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ယာယီႏုိင္ငံ 
သားလက္မွတ္ white card ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအားမဲေပးခြင့္ျပဳရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အၾကံျပဳခ်က္ကုိ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ပယ္ခ်လုိက္သည္။  

၂၁ အိႏိၵယႏုိင္ငံနယူးေဒလီတြင္ ဒုတိယသမၼတစုိင္းေမာက္ခမ္းသည္ အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမုိဒီ Narendra Modi အိႏၵိယ 
သမၼတပရာနဘ္မူခါဂ်ီး Pranab Mukherjee တို႔ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။  

၂၂ ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာအေမရိကန္ေကာ္မရွင္ US Commission on International Religious 
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Freedom က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ “အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဥပေဒ 
ၾကမ္းမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာရႈံ႕ခ်လုိက္ျပီး ၎တုိ႔သည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား မီးထုိးေပးသည့္အႏၱာရာယ္ႏွင့္ ဘာသာေရး 
လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားသုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေပးေနပါသည္ဟု သတိေပးလုိက္သည္။  

၂၂ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ NLD အဖြဲ႔ဝင္ဦးထင္လင္းဦးအား လြတ္ 
ေပးပါရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ဦးထင္လင္းဦးသည္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈအားဆန္႕က်င္ေဟာေျပာခ့ဲ 
သည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူျဖစ္ပါသည္။  

၂၂ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားပူးတြဲကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၏ဥကၠဌေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခြ် ဳိင္ယြန္ဟီးသည္ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုီလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။  

၂၃ တနသၤာရီတုိင္းထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္းမွ ျမင့္မားေသာလွ်ပ္စစ္မီတာ 
ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵခ့ဲၾကသည္။  

၂၄ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေရႊ႕လ်ားအဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေနာင္ခ်ဳိျမိ ႔ဳတြင္ တပ္မေတာ္အရာရိွႏွစ္ဦး 
က  တရုတ္ျပည္မွျမန္မာျပည္သုိ႔တရားမဝင္သယ္ေဆာင္လာသည့္ အမုိနီယမ္ႏႈိက္ထရိတ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္ ၁၀၀၀၀ 
ေက်ာ္၊ ၂.၅ ဘီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄၃ သန္း) တန္ဖုိးရိွ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္။  

၂၅ ဦးသိန္းစိန္၏ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ မွတ္ခ်က္အားတုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ UNFC က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေထာင္ရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား အဆုိျပဳခ်က္တခုကုိတင္ျပခ့ဲ 
သည္။  

၂၅ ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူလူထု ၆၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမိဳ႕နယ္တြင္းရိွေတာင္ထိပ္မွ လက္ဝါးကပ္တုိင္တခု 
အားဖယ္ရွားပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရႏ္အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲတခုကုိျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။  

၂၇ မြန္ျပည္နယ္မုဒုံျမိဳ႕နယ္ကမာဝက္ရြာမွ ေဒသခံ ၅၀၀ တုိ႔အား မြန္ျပည္နယ္အရာရိွမ်ားကဆင့္ေခၚခ့ဲၾကျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ 
ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ထုိးမည့္ တႏုိင္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အား ေတာင္းဆုိသည့္ ဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ပုိစတာမ်ားႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။  

၂၈ CSO အဖြဲ႔အစည္း ၁၈၀ တုိ႔က ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ကာ “အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး” ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားျပဌာန္းရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမူေဘာင္မ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ေစျပီး အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ လႈ႔ံေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ျငိမ္မႈအားျခိမ္းေျခာက္ႏ္ုိင္သည္ဟု ယုံ 
ၾကည္သည့္အတြက္ ထုိဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ အစုိးရမွပယ္ခ်ပါရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။  

၂၈ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံအာဏာ 
ပုိင္မ်ားအား ေဒသတြင္းမွ ခရစ္ယာန္လက္ဝါးကပ္တုိင္အား ဖယ္ရွားပစ္ရန္အမိန္႔ေပးထားမႈကုိ ေျပာင္းလဲေပးပါရန္ႏွင့္ 
လက္ဝါးကပ္တုိင္စုိက္ထူရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခ့ဲသည့္ ခ်င္းလူၾကီးမ်ားအေပၚ လုပ္ၾကံစြဲဆုိထားမႈမ်ားကုိလည္း ရပ္တန္႔ 
ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။  

၂၉ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္တြင္ ထုိင္းစစ္အစုိးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အုိခ် ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတဦးဥာဏ္ဝင္းတုိ႔သည္ ထားဝယ္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုံကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ  စသည္တို႔ကုိေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။  

၃၀ ကမၻာ့အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅ World Report 2015 အမည္ရိွအစီရင္ခံစာထဲတြင္ လူ႔အခြင္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔႕က 
၂၀၁၄ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သိသိသာသာေႏွးေကြးသြားျပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီတုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ေျပာင္းျပန္ပင္လန္သြားေစပါသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။  

၃၀ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက တရားမဝင္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိေျမေပၚမွဖယ္ရွားေပးပါရန္ အမိန္႔ေပး 
အျပီးတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွ ခန္႔မွန္းေျခ အိမ္လုံးေရ ၁၄၀ ခန္႔တုိ႔ကုိ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားကဖ်က္ဆီးခဲ့ 
ၾကသည္။  

 
ဇန္နဝါရီလအတြင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“၂၀၁၄ ခုဒီဇင္ဘာလအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/OC0OcB 
 
“၂၀၁၅ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ - လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား - ခ်ိန္ညိွမႈထဲမွဘဝမ်ား” ေရွ႕တန္းမွကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား Frontline Defenders http://goo.gl/NzTFsm 
 
“IPCS ၏ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - ၂၀၁၅ မွအေရွ႕ေတာင္အာရွ” ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡေလ့လာမႈအင္စတီက်ဳ႕ Institute of Peace and 
Conflict Studies (IPCS) http://goo.gl/TpkdZ8 
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“အေရွ႕အာရွ၏ျမိဳ႕ျပျမင္ကြင္းကုိေျပာင္းလဲမႈ - ေဒသဆုိင္ရာတုိးတက္မႈ၏ဆယ္စုႏွစ္တခုကုိတိုင္းတာျခင္း” ကမၻာ့ဘဏ္ World Bank 
http://goo.gl/DoaOIQ 
 
“ကမၻာေပၚမွလြတ္လပ္မႈ ၂၀၁၅” လြတ္လပ္ခ်င္းအိမ္ Freedom House http://goo.gl/NzTFsm 
 
“ေရဒါေအာက္မွ - ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာျမန္မာစစ္တပ္မွကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္းမ်ား” 
ႏိုင္ငံတကာကေလးစစ္သားမ်ား Child Soldiers International http://goo.gl/Ioo4TM 
 
“ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏အဆင့္ - ကယားမွလမ္းေၾကာင္းမ်ား” UN ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ UN Development Programme (UNDP) 
http://goo.gl/nrkwfg 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာျမန္မာသတင္းလႊာ - အတြဲ ၁ မွ ၃၁ ဒီဇင္ဘာ” လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥ 
မ်ားညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ UN ရုံး UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) 
http://goo.gl/fxevPN 
 
“ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္ဘာရုိမီတာကမၻာအႏွံ႔အစီရင္ခံစာ - ဒုတိယထုတ္ေဝမႈ” World Wide Web Foundation 
http://goo.gl/Z7owVM 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာေဟာေျပာမႈ အမွတ္ ၃၇ - ျဗိတိသွ်အစုိးရမွျမန္မာႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲကုိရပ္ခံ - ျမန္မာအေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ 
UK ကတုန္႔ျပန္”  ျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK  Burma Campaign UK (BCUK) http://goo.gl/8IiIlp 
 
“ကမၻာ့အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅” လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ Human Rights Watch (HRW) http://goo.gl/G0yXVC  


