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 ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕မွ INGO ဝန္ထမ္းမ်ား၏ရံုးမ်ားႏွင့္ 

အိမ္မ်ားအား ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ 
ခုိုက္ၾကကာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာအားအတင္းအၾကပ္ထြက္ေျပးေစခ့ဲျပီး 
မိန္းကေလးငယ္တဦးေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။ ႏ္ုိင္ငံတကာမွ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံခဲ့ေသာသန္းေခါငစ္ာရင္းေကာက္ယူမႈမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ 
ဖယ္ထုတ္ထားရန္အတြက္ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အစုိးရက 
အသုံးခ်ခဲ့သည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းကအစိုးရအား စစ္ေတြရိွအကူအညီေပးေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳမႈ၊ အႏၱာရာယ္ကင္းမႈတို႔ျပန္လည္ရရွိေစ 
ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္၊ လူအုပ္စုျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္ 
ေသာ သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ တရားမွ်တေသာသန္းေခါင ္
စာရင္း ေကာက္ယူမႈအားဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 

 ဘာသာခြဲမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား တားျမစ္လုိက္ကာ 
ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာဘာသာေရးဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရကေရွ႕သုိ႔အတင္း 
တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လုိက္သည္။ 

 ရန္ကုန္တုိင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ MSF အားအစုိးရမွခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ္ 
လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိမူ 
လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရိွပပဲစ္ထားခဲသ့ည္။ 

 အစိုးရ၏ဒုတိယအၾကိမ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ရွာေဖြေတြ႔ရွိ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူတုိ႔အားထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္း ဒူးခ်ီးယားတန္း 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍မႈ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေဖာ္ 
ျပႏုိင္ခ့ဲပါ။ 

 အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွအရပ္သား 
မ်ားအား ျပင္းထန္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ 
ေနၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N)ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔အား 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန 
ခ့ဲသည္။ 

 အမ်ဳ ိးသားလြႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔သတ္ေသာစာနယ္ဇင္းဥပေဒႏွစ္ခုအား 
အတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္အတြက္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္မွာ 
ေနာက္သုိ႔ေျခတလွမ္းဆုတ္သြားခ့ဲရသည္။ 

 မုံရြာ (လက္ပံေတာင္း) ေၾကးနီမုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေျမယာသိမ္းယူ 
ခ့ဲမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအားကူညီခ့ဲ 
သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိေသာ္ဇင္အား ေထာင္ဒါဏ္ ၁၅ 

ဤသတင္းလႊာတြင္ 

ပင္မသတင္း 

၂ အစိုးရကမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔ 
က်င္ေရးကိစၥမ်ားအား အတင္းေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္ 

၃ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားက ႏုိင္ငံျခား 
သားကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္ ခုိက္၊ 
ကေလးတဦးေသဆံုး 

၄ ႏ္ုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက လြန္မင္းစြာစုိးရိမ္၊ 
အစိုးရကစံုစမ္းမႈလုပ္ရန္ကတိေပး 

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 

၅ နဝမအၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ျပီးဆံုး 

၇  သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားစ တင္လာ 

၇ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား 
အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားဆဲ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
အတြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိ 

၈ ဒုတိယအၾကိမ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေကာ္မရွင္က 
စံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳိးသုံးစြေဲန 

၈ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္အရပ္သားမ်ားညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ 

၉ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွထုိးစစ္မ်ား 

၁၀ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
တိုးတက္မႈေႏွးေကြး၊ ယံုၾကည္မႈမွာယိုင္ႏွ႕ဲဆဲ 

လူ႔အခြင့္အေရး  

၁၀ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ေနာက္ဆုတ္ 

သြားေသာေျခတလွမ္း 

၁၁ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ပိုမိုဖမ္းဆီး၊တရား 
စြဲ၊ေထာင္ခ် 

၁၂ UN - အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအကဆဲတ္ဆဲ 

၁၃ UNHCR မွျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 

၁၃ ACSC/APF မွလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး 
အတြက္ေနာက္ထပ္ယႏၱရားမ်ားရွိရန္ေတာင္းဆို 

၁၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းမွေတာင္းပန္ 

စီးပြားေရး 

၁၄ အစိုးရမွေရနံလုပ္ကြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူမ်ား 
အားေၾကျငာ 

၁၅ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္တြင္အႏၱာ 
ရာယ္ျမင့္မား၊ ဒုတိယအကန္႔အသတ္အမ်ားဆံုး 
အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရ 

၁၅ SEZ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး တုိးတက္မႈမတည္ျငိမ္ 

၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၈ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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လခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုအား 
အားလုံး၏တခနဲက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူး 
ကိုယ္စားလွယ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေနာက္ထပ္တႏွစ္သက္တမ္းထပ္တုိးလိုက္သည္။ 

 ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ဖရင့္/အာဆီယမ္လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမွ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ 
ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အာဆီယမ္ေဒသတြင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈယႏၱရားမ်ား ပိုမုိဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ 
ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းမ်ားႏွင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ရိွကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားအား လုပ ္
ကုိငခ္ြင့္ရရွိသည့္ကုမၼဏီ ၁၂ ခုအားအစိုးရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွေၾကျငာခဲ့သည္။ 

 

ပင္မသတင္း 

 
အစုိးရကမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးကိစၥမ်ားအားအတင္းေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားပ့ံပိုးေပးသည့္အတြက္ INGO မ်ားအေပၚျဖစ္တည္ေနသည့္ 
ေဒါသႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားမိမိကုိယ္ကုိရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည္ဟူ 
ေသာအစိုးရ၏ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္တုိ႔၏တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဆန္႔က်င္ေရးလႈိင္းအသစ္က INGO မ်ားအားရခုိင္ျပည္နယ္မွေမာင္းထုတ္ပစ္ေစခ့ဲကာ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတဦး 
ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္စတင္မည့္ တႏိုင္ငံလုံးအႏံွ႔ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ၌ မိမိကုိယ္ကုိ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေျပာဆုိသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳပါမည္ဟု ႏို္င္ငံတကာဖိအားမ်ား 
ေၾကာင့္ေပးအပ္ထားသည့္ကတိအား အာဏာပိုင္မ်ားမွေရွာင္လႊခဲ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္ရန္အတြကလ္ည္း အဆင္ေျပေသာဆင္ေျခ 
တခုျဖစေ္စခဲ့သည္။ 
 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အစီရင္ခံျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအကူ 
အညီမ်ားပံ့ပုိးေပးျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ အမုန္းပြားေစရန္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းခံေနၾကရေသာ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအား 
ႏွင့္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အျခား IDP မ်ားအားသီးျခားအဆက္ျဖတ္ခံထားရေစရန္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ 
စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမတုိင္ခင္ႏွင့္ျဖစ္ပြားအျပီးတုိ႔တြင္ အစိုးရႏွင့္အျခားအစုိးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာအုပ္စု 
မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္မြတ္စလင္မ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္၎တို႔အားအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအား ႏိွမ့္က်ေလ်ာ့နည္းသြား 
ေစရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးစီမံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရွ႕တုိးလုပ္ 
ေဆာင္လာၾကသည္။ 
 
 မတ္လ ၈ ရက္၊ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒေရးဆဲြရန္ေကာ္မရွင္ - ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း၊လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 

တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကုိေရးဆြဲရန္အတြက္ အစိုးရသမၼတရံုးမွအမိန္႔ျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးပါေကာ္မရွင္ 
ကုိဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္းအစုိးရပုိင္ New Light of Myanmar သတင္းစာကေၾကျငာခဲ့သည္။ “မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ” ဟုရည္ 
ညႊန္းေလ့ရိွေသာ ထုိဥပေဒမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမးီမ်ားအား မြတ္စလင္အမ်ဳိးသားမ်ားမွလက္ထပ္ထိမ္ျမားျခင္း 
အား ကာကြယ္တားဆီးရန္ရည္ရြယ္ထားကာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚအျခားကန္႔သတ္မႈမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားသည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမ ွ ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ တလင္တမယားစနစ္ 
ဥပေဒအပိုင္းမ်ားအား ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပမ္ွေရးဆြဲရမည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 မတ္လ ၁၀ ရက္၊ အစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္မွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ခံစားမႈအျမင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္လႈံေဆာ္ေပး - 
ေစာေစာပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာက့ဲသုိ႔ပင္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ 
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အစြန္းေရာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူသည္ ေဒသတြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာကာအနည္းဆုံးဆႏၵျပမႈတခုတြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ေနာက္ရက္မ်ား၌ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကြ်န္းတို႔တြင္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားအ 
တြက္ ဗုဒၶဘာသာအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ားအားထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ တရားပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၁၁ ရက္၊ ေကာ္မရွင္မွ “ဒူးခ်ီးယားတန္း” အၾကမ္းဖက္မႈအားျငင္းဆုိ - ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာက ဇန္နဝါရီလ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၄၈ ေယာက္အသတ္ခံရသည္ဟူေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမေတြ႔ရွိရ 
ပါဟုေဖာ္ျပထားသည္။[ေအာက္မွ ဒုတိယအၾကိမ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေကာ္မရွင္က စံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳိးသုံးစြဲေန တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအားပိတ္ပင္ - ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က မျငိမ္မသက္ 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟုစြပ္စြဲကာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွမွတ္ပုံတင္မထားေသာ NGO ႏွင့္ INGO 
အားလုံးအားတားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ အဆုိကိုကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏တည္ရိွမႈကုိျငင္းဆုိသည့္ဆႏၵျပမႈ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွ သန္းေခါင္စာရင္း 
တြင္ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္အားသုံးစြဲျခင္းကိုတားျမစ္ကာ ၁၉၈၂ ခုႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအားခ်က္ခ်င္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ေတာင္းဆုိသည့္ ဆႏၵျပပြဲသုိ႔အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူမွတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
သူက “ငါတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆိုတ့ဲနာမည္လုံးဝမရွိဘူး” ဟုေျပာဆုိကာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အားေပးခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ဥပေဒသစ္ကရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမွတားျမစ္ပိတ္ပင္ - ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ားအျပားကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားမွႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္အား ပယ္ဖ်က္ 
ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအားျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ 
ျပဳလိုက္သည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈဥပေဒသည္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားျပဲီျဖစ္သည္။ 

 မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားသန္းေခါင္စာရင္းမွခ်န္လွပ္ထား - သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ 
ဦးရဲထြတ္က “အိမ္ေထာင္စုတခုကသူတုိ႔ကုိယ္ကုိသူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလုိ႔သတ္မွတ္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ အ့ဲဒိအိမ္ေထာင္စု 
ကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မွတ္ပံုတင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။” ဟုေျပာၾကားလိုက္ကာ အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေၾကျငာခ့ဲသည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္ 
ေန႔တြင္ ယခင္ကသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား သပိတ္ေမွာက္မည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ထားေသာ ရခုိင္ျပည္လုံးဆိုင္ 
ရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ (ARCC) အား ေက်နပ္ေစေအာင္ျပဳလုပ္ကာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားက 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ခ့ဲၾကသည္။ 

 
ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားတုိက္ခုိက္၊ ကေလးတဦးေသဆုံး 

 
ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕တြင ္ မတ္လ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ၌ အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
မိမိတို႔ကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားကူညီေပးခ့ဲ 
ေသာႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအားလည္းေကာင္း ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကကာ အစြန္းေရာက္ရခုိင္ဗုဒၶဘာ 
သာအုပ္စုမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚသုိ႔ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ အနည္းဆုံး အိမ ္
၂၉ လုံး၊ ဂိုေထာင္ ၇ လုံး၊ ကား ၂ စီးအားဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ အခ်က္ ၁၂၀ ေက်ာ္ျခိမ္းေျခာက္သတိေပးပစ္ခတ္ရျခင္း၊ ၁၁ 
ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတဦးေသဆုံးရျခင္း၊ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္း ၇၀ ေက်ာ္အားအေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရ 
ျခင္း၊ ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာရသည္အထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
 
ဂ်ာမဏီအေျခစိုက္အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ Malteser မွပေရာ့ဂ်က္ကုိေအာ္ဒီေနတာ Yvonne Dunton က ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဆန္႔က်င္ေရးသေကၤတတခုျဖစ္လာေသာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာအလံအား ၎တို႔၏ရံုးအေဆာက္အဦးမွဖယ္ရွားလုိက္ 
သည္မွစကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားစတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါသထြက္ေနေသာလူအုပ္စုသည္ ရုံးအျပင္ဘက္ 
တြင္စုေဝးေနခဲ့ၾကကာ သူမ၏အိမ္အထိလုိက္ျပီးေအာ္ဟစ္ၾကျပီးျပတင္းတံခါးမ်ားအား ရုိက္ခြဲခ့ဲၾကသည္။ ဒန္တြန ္
Dunton ႏွင့္သူမ၏ခင္ပြန္းတုိ႔အား လုံျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ရအဲေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္ကယ္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ 
 
 မတ္လ ၂၆ - ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕မ ွ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစုိက ္ Malteser International ရံုးပတ္ပတ္လည္တြင္ 

အနည္းဆုံးရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၃၀၀ ခန္႔တို႔ဝုုိင္းထားျပီး အေဆာက္အဦးအားခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ျပတင္းတံခါးေပါက္ 
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မ်ားအားရိုက္ခ်ဳိးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားထြက္ေျပးရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရမဲ်ားကအုပ္စုကြဲသြားေစ 
ရန္အတြက္ လူအုပ္စုအားအနည္းဆုံးေသနတ္အခ်က္ ၄၀ ခန္႔ျခိမ္းေျခာက္သတိေပးပစ္ခတ္ခ့ဲရာ ထုိလူအုပ္စုမ်ားသည္ 
အနီးအနားမွရံုးမ်ားအား တုိက္ခိုက္ရန္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ရမဲ်ားကတားဆီးထားေသာ္လည္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည္ဟု သတင္းရရိွေသာရခုိင္ဗုဒၵဘာသာအုပ္စုမ်ား 
သည္ INGO ရံုးမ်ားႏွင့္အိမ္မ်ားကုိခမဲ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္ရန္ ထုိေနရာမ်ားသုိ႔ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ရမဲ်ားက INGO ဝန္ 
ထမ္းမ်ားအားအတင္းကယ္ထုတ္ကာ လုံျခံဳေစရန္ထိန္းသိမ္းထားေပးခ့ဲရသည္။ ထုိအထဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၀ ခန္႔ အ 
ပါအဝင္ အဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႔မွကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္း အနည္းဆုံး ၇၀ ခန္႔ပါဝင္ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - စစ္ေတြမွကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာရံုးအျပင္ဘက္ရိွ လူအုပ္စုအားလူစုခြဲရန္အတြက္ရဲမ ွျခိမ္းေျခာက္သတိေပးပစ္ 
ခတ္သည့္အခါတြင ္ ေဘးသို႔ထြက္လာေသာက်ည္ဆန္ထိမွန္ခံရျပီးမၾကာခင္ေလး၌ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ရိွထိုမိန္းကေလး 
သည္ေဆးရုံတြင္ကြယ္လြန္သြားခ့ဲသည္။ အေရးေပၚအက္ဥပေဒ ၁၄၄ အရ ည ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီအတြင္း ညမ 
ထြက္ရအမိန္႔ကုိ စစ္ေတြတြင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲၾကသည္။ 

 
Malteser က စစ္ေတြတြင္လူအုပ္စုသည္ UN ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ရုံးအားလုံးႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 
၏ ၉၀ % ကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟုေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုက္ခုိက္ခံရေသာေအဂ်င္စီမ်ားမွာ ေအာက္က္စ္ဖင္န္၊ 
ကမၻာ့လူသာရမ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ယူနီဆက္ဖ္၊ ယူအင္အိုိုခ်ာ၊ ေသြးစည္းမႈေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အုိင္စီအာစီ၊ ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ၊ 
ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMalteser၊ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (OXFAM, World 
Lutheran Foundation, UNICEF, UNOCHA, Solidarity International, ICRC, UNHCR, World Food Program, 
Malteser International and Médecins Sans Frontières (MSF)) တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Malteser အဖြဲ႔က ၎တုိ႔၏ကုိေအာ္ဒီေနတာသည ္၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာလုူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး 
တုိ႔မလုံွးဝအမွိအခိုကင္းလြတ္ေၾကာင္းျပသရန ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟု မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ INGO ကစစ္ေတြရွိသူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိယာယီရပ္ဆုိင္းထားရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ခ်က္ခ်င္းလုိအပ္မႈကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ အ 
ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Malteser အဖြဲ႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ အၾကီးဆုံး 
NGO မ်ားထမွဲတခုျဖစ္ကာ ျပီးခဲ့သည့္လကရခိုင္ျပည္နယ္မွေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ျပီး 
လွ်င ္ဒုတိယအၾကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ႏို္င္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းက လြန္မင္းစြာစုိးရိမ္၊ အစုိးရကစုံစမ္းမႈလုပ္ရန္ကတိေပး 
 
မတ္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစုံတုိ႔က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူတုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 
 
 မတ္လ ၂၇ - EU ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚသူတုိ႔၏ စိုးရိမ္ 

မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပလိုက္ျပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ INGO လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳေဘးကင္းမႈျပန္ 
လည္ရရွိလာေစရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ရန္ကုန္ရိွအေမရိကန္သံရံုးက စစ္ေတြမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တခုလုံးတြင္ လုံေလာက္ 
ေသာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲကာ 
အကူအညီလုိအပ္ေနေသာလူထုအား တားဆီးမႈမရိွေသာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာကူညီမႈမ်ားပုံမွန္ေပးရန္ႏွင့္ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳမႈ၊ ေဘးကင္းမႈရိွရန္တုိ႔မွာ အဓိကႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း 
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရအားသတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူတုိ႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလိုက္ကာ လိုအပ္ေနေသာလူထုအားကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန၊္ UN ႏွင့္ 
INGO ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုံျခံဳေသာဝန္းက်င္ရွိေစရန ္စသည္တုိ႔ကုိေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 
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 မတ္လ ၂၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ UN ယာယီဥကၠဌႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကုိေအာ္ဒီေနတာ တြ် ိုင္လီကာဘာ 
ေနာ့ဗ္  Toily Kurbanov က NGO အသုိင္းအဝိုင္းအားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါ 
ရန္အစုိးရအား တိုက္တြန္းလုိက္သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာမ်ား၏ တည္ရိွမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အ 
ထိအခိုက္မခံႏိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားအား အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္ဟု သူ၏စုိးရိမ္မႈကုိေဖာ္ျပလုိက္ကာ သုိ႔ေသာ္လည္း 
UN ေအဂ်င္စီမ်ားကရခိုင္ျပည္နယ္တြင ္ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ရန္ဆုံးျဖတ္ျပီးျဖစ္သည္ဟု အခုိင္အမာေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ဂ်ာမဏီအေျခစိုက္ Malteser မွေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဂ်ဳိဟန္းကယ္တန္ဘက္ခ်္ Johannes Kaltenbach 
က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိအကူအညီေပးျခင္းမွတားဆီးႏုိင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင္ ့ စစ္ေတြမွႏိုင္ငံတ 
ကာအကူအညီေပးေရးအုပ္စုမ်ား၏ ရံုးမ်ားအားလုံးနီးပါးကုိအၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ရန္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ၾကိဳတင္ 
အကြက္ခ်စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ 

 မတ္လ ၂၈ - လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ သုေတသနျပဳသူေဒးဗစ္မက္သီစင ္ David Mathieson က 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္လုံျခံဳမႈေသခ်ာစြာရွိေစရန္ႏွင့္ထုိသို႔မဟုတ္ပါက စစ္မွန္ 
က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈရွိေသာအစုိးရတရပ္၏ တာဝန္မ်ားကုိပစ္ပယ္ခ်ဳ ိးေဖာက္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္မည့္အတြက ္ ျမန္မာ 
အစိုးရအား ေတာင္းဆုိၾကပါရန္ အစိုးရမ်ားအားေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၈ - ႏိုင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားအဖြဲ႔ (RI) က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ “တမင္ရည္ရြယ္ျပီးစနစ္တက်ျပဳလုပ္ေန 
ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား” ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရကာ ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တည္ရွိမႈကုိေလ်ာ့ခ် 
ျခင္းသည္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွေစာင့္ၾကည့္၊ တုန္႔ျပန္ေပးႏိုင္ 
သည့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား က်ဆင္းေစျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟု မီးေမာင္းထုိးျပေျပာဆုိလိုက္သည္။ RI က ရခိုင္ျပည္ 
နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီအျပည့္အဝရရိွေစရန္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားလြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္ 
ျပဳပါရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအမုန္းပြားေစမည့္ ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ဖိစီးႏိွပ္စက္မႈမ်ားအားရပ္တန္႔လာေစရန္အတြက္ 
အစုိးရအားဖိအားေပးၾကပါရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၈ - ျပည္နယ္တုိင္း၊ လူထုတုိင္းအတြက္ တရားမွ်တေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ၊ ပုံစံတခုတည္းျဖစ္ေသာ ပံုစံ ျဖင့္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္မွာအေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းေျဖဆုိသူမ်ားမွေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖၾကားရာတြင ္ “စိုးရိမ္မႈ၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ” မရိွပလုံဲျခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ခံစားလာရေအာငျ္ပဳလုပ္ရန္လုိေၾကာင္းအေလးေပးေျပာၾကား သြားျပီး 
ေျဖဆုိသူမ်ားမွ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိမိမိတို႔ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ရန ္ ခြင့္ျပဳပါမည္ဟူေသာတာဝန္ခံကတိေပးထားမႈမွ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္လည္မသြားရန္ UNFPA မွအဓိကထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 မတ္လ ၃၀ - သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ဖုန္းေျပာစဥ္အတြင္း UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက အေရးမယူပဲ 
အကာအကြယ္ေပးထားေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိအဆုံးသတ္ရန္၊ အရပ္သားအားလုံးကုိကာကြယ္ရန္ႏွင္ ့ တရားဥပေဒစုိး 
မိုးေရးကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တို႔ကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ သူက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္အားေကာင္းေသာႏုိင္ငံတ 
ကာ၏ တည္ရွိမႈကုိကူညီတည္ေထာင္ေပးပါရန ္အစိုးရအားေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 
မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အ 
တြက္ အစုိးရနယ္စပ္ေရးရာဒုတိယဝန္ၾကီးဦးေမာင္ေမာင္အုန္းဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဦးပါေကာ္မရွင္ကုိဖြဲ႔စည္းလိုက္ 
ေၾကာင္းအစိုးရသမၼတရုံးမွေၾကျငာလိုက္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၎တို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ 
ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြငး္သတင္းမ်ား 

 
လႊတ္ေတာ္နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးျပီးဆုံး 
 
မတ္လတြင္လႊတ္ေတာ္နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသြားခ့ဲသည္။ အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအ 
တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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 မတ္လ ၅ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳေပးလုိက္ 
ကာ ၎ကဆႏၵျပပြဲအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ျငင္း 
ပယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ပုဒ္မ ၁၈ မွျပဌာန္းခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ (အစားထုိး)ထားသည္။ ထုိအစား ဆႏၵျပလိုသူမ်ား 
သည္ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္ထားမႈအား ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားကုိသာအသိေပးရနလုိ္အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈက 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဆႏၵျပျခင္းအတြက္ အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒါဏ္ကုိတႏွစ္မွေျခာက္လသုိ႔ ေငြဒါဏ္ ၃ ေသာင္းက်ပ္ (အေမရိ 
ကန္ေဒၚလာ ၃၀) ႏွင့္အတူေလ်ာ့ခ်ထားသည္။ စီစဥ္ထားေသာဆႏၵျပပြဲအား ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔အသိေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့မွသာလွ်င္ ထိုပစ္ဒါဏ္ကုိခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ 
မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းကုိမဆုိ ဆႏၵျပသူမ်ားမွခ်ဳ ိးေဖာက္ပါက ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ကိုလည္း အာဏာပုိင္မ်ားမွျပန္လည္ရုတ္ 
သိမ္းခြင့္ရိွပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈဥပေဒၾကမ္းသည္ ယခုအခါေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီသုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ 

 မတ္လ ၁၁ - အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္က GDP ၏ ၃% ႏွင့္ ၄% မွ ၄.၅% အၾကားကုိ အခြန္ေကာက္ခံမႈတုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ 
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ေရွာင္ရွားမႈမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္အျမတ္ခြန္ဥပေဒတို႔အား ျပင္ဆင္မႈ 
မ်ားကုိအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားက ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္အေပၚေလ်ာ့ေပါ့ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ မက္ 
လုံးမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

 မတ္လ ၁၃ - ေထာင္ဒါဏ္ကုိ ၃ ႏွစ္မွ ၁ ႏွစ္သို႔ေလ်ာ့ခ်ရန္ အၾကံျပဳခ်က္အပါအဝင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွအၾကံျပဳထား 
ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိလက္ခံျပီးေနာက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊြတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခ့ဲ 
သည္။ 

 မတ္လ ၁၇ - အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္က ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ UNESCO ၏အကူအညီျဖင့္အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွေရးဆြဲခဲ့ကာ အစုိးရမွေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ခ့ဲေသာ ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ပုိင္မီဒီယာမ်ားအားျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ 
ရန္ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းက ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာအယ္ဒီတာ၊ 
သတင္းေထာက္ႏွင့္အျခားသူမ်ားအားအေရးယူသူ မည္သူမဆုိတို႔သည္ ေငြဒါဏ္က်ပ္ငါးသိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၅၀၀) အထိခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 မတ္လ ၁၉ - ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတုိးျမွင့္ရန္အဆုိကုိ အမ်ဳိးသား 
လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အတုိက္အခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးတုိ႔ကထုိေကာက္ခံချမင့္တက္ျခင္းကုိ 
ကန္႔ကြက္မေဲပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းက မိသားစုမ်ားအတြက္လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ၄၀ မွ ၁၀၀ % အထိ သုံးစြဲမႈေပၚ 
တြင္လုိက္၍တုိးျမွင့္လိုက္ကာ ကုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ထုိ႔ထက္ပိုေပးရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 

 မတ္လ ၂၁ - လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွျပင္ဆင္မႈ ၁၃ ခ်က္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွျပင္ဆင္မႈ ၉ ခ်က္ႏွင့္ 
အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ အမ်ဳ ိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကြန္ယက္ (NNER) က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီမွေရးဆြဲေသာ ပညာေရးဥပ 
ေဒၾကမ္းသည္ ပညာေရးသင္ရိုးေရးဆြဲေရးဌာနကုိ အစိုးရ၏တင္းၾကပ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ဆြဲထည့္ထားသည္ 
ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၅ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ - ၁၅ ခုအတြက္ အမ်ဳ ိးသားဘတ္ဂ်က္ကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဘတ္ 
ဂ်က္အေသးစိတ္မွာမရွူင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွေသးေပ။  မတ္လ၂၂ ရက္ေန႔က အစုိးရသတင္းစာျဖစ္ေသာ New Light of 
Myanmar ကပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရာထားမႈကုိေဖာ္ျပခဲ့ကာ ၅.၉% ႏွင့္ ၃.၄% အသီးသီးရွိခ့ဲ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ကုိမူမေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဒုတိ 
ယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဝလြင္က ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ၂.၃၆ထရီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃၆ဘီလီယံ) 
ကိုတင္ျပခဲ့သည္။ ၎သည္ ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၂၀ဘီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀သန္း) မ်ား 
ျပားလာပါသည္။ 

 မတ္လ ၂၆ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့အမ်ဳ ိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲ 
သည္။ ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ားခန္႔ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ 
ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 
 



7 

အစုိးရမွစာနယ္ဇင္းအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ 
 
မတ္လတြင္ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္မွမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့ကာအစိုး 
ရမွသတင္းေထာက္မ်ားအားကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ [ေအာက္မွ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ 
အတြက္ေနာက္ဆုတ္သြားေသာေျခတလွမ္း တြင္ၾကည့္ပါ။]  ျမန္မာႏိုင္ငံမွစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ 
ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားတဖန္ျပန္လည္၍ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ခံုေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ဟုဆုိ 
ကာ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအလြတ္အစည္းအေဝးအျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တပ္မေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ပထမဆုံးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ DVB၊ မဇိၥ်မသတင္းဌာန၊ ျမန္မာ 
တုိင္းမ္သတင္းစာတုိ႔မွသတင္းေထာက္မ်ားအပါအဝင္ သတင္းစာသတင္းေထာက္မ်ား၏တက္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ကုိ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွျငင္းပယ္ခ့ဲၾကသည္။ ဒူးခ်ီးယားတန္းမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈအား အစီရင္ခံအျပီးတြင္ 
ဇန္နဝါရီလကျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ကုိလည္း မဇၥ်ိမသတင္းဌာနႏွင့္ျမန္မာတုိင္းမ္တုိ႔မွသတင္း 
ေထာက္မ်ားအား ျငင္းပယ္ခ့ဲဘူးပါသည္။ 

 
မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူဦးရထဲြတ္က သူမ၏တည္ရွိေနမႈသည္မလုိလားအပ္ေသာ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေလးၾကိမ္ေျမာက္အေရွ႕-အေနာက္ဗဟုိ 
ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာကြန္ဖရင့္စ္သုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းသတင္းေထာက္ဟာနာဘိရ္ွအတြက္ သတင္း 
ေထာက္ဗီဇာအား ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟု သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဦးရထဲြတ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
ကတည္းကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအေပၚျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလအ 
တြင္းကျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 
သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့မႈမ်ားႏွင့္မည္သို႔မွ်မသက္ဆုိင္ပါဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ [၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္း 
လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားသတင္းေထာက္ ၁၀၀ ခန္႔တုိ႔က အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန 
ကုိအသိေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ တႏွစ္ 
ခန္႔အလုပ္လုပကုိ္င္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရျပီးေနာက္ “ထိန္းညိွမႈ” တခသုာျဖစ္သည္ဟုသူကရပ္ခံေျပာၾကားသည္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းထားဆဲ၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္အစုိးရမကွ်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမျပဳလုပ္ေပး 
 
မတ္လေစာေစာပုိင္းတြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အားျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ရန္၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား 
အစိုးရမွေျပာင္းျပန္ ျပန္လွန္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ကိုမူ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ 
ရပ္တန္႔ပစ္လုိက္ရန္ အစုိးရမွဒါဏ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့အျပီးႏွစ္ရက္အၾကာ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္ 
မ်ားအဖြဲ႔က ရန္ကုန္တုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွသူတို႔၏ လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ 
တြင္ျပန္လည္စတင္လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက 
ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွလုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အား အမိန္႔ေပးထားသည္ဆုိေသာေကာလ 
ဟာလမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္းျငင္းဆုိလိုက္ျပီး လူထု၏လက္သင့္ခံမႈျပႆနာေၾကာင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မွလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ ၎တုိ႔မွအမိန္႔ေပးခ့ဲျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က “ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈ” ကုိ 
ေတ႔ြရသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ခြင့္ျပဳေပး 
ႏိုင္ရန္အစိုးရမွ စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 
မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏ရခိုင္ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးလွသိန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ MSF ၏လုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရ 
၏ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိးသြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ MSF ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကုိတပတ္အတြင္းလႊေဲျပာင္းယူႏိုင္ပါသည္ဟု မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ၾကြားဝါေျပာဆိုခ့ဲေသာ္လည္း မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ 
တြင္ အစုိးရ၏က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္မွလူနာမ်ားအတြက္ HIV ႏွင့္ TB ေဆးဝါးမ်ားကုိ MSF မွရယူ 
ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအထိအခိုက္မခံႏိုင္ေသာ 
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လူေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈေဆးဝါးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ရင္ဆုိင္ေနၾကရေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိနယ္စည္းမျခားအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္မ်ားဦးစီးသည့္ျပည္နယ္ 
ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာကုသမႈမခံၾကရသည့္အတြက္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိၾကသည့္ 
အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေသဆုံးရသည္ဟူေသာအစီရင္ခံစာမ်ား စတင္ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ေမြးဖြားရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တဦးအပါအဝင္ အနည္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာ ၁၅၀ ဦးတုိ႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂၈ ရက္ကတည္းက ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္ဟုသတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ MSF မွလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းအျပီးတလအၾကာ 
မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ MSF ၏က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ အစုိးရ၏က်န္းမာေရး 
ဝန္ၾကီးဌာနက လႊေဲျပာင္းရယူျပီးသြားျပီျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 
 
ဒုတိယအၾကိမ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကစံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳ ိးသုံးစြဲေန 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းရြာ၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကမီးေလာင္ခဲ့မႈႏွင့္ တပ္ၾကပ္ၾကီးေအာင္ 
ေက်ာ္ေသဆုံးမႈတုိ႔ကို စံုစမ္းရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစုိးရမွခန္႔အပ္ထားေသာအဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ 
က ၎တုိ႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္လူထုအားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္ကဇန္နဝါရီလအ 
ၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၈ ဦးအသတ္ခံခ့ဲရသည္ဟူသည့္သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ မည္သည့္အေလာင္း၊ 
ေျမပုံသခ်ိၤဳင္းဂူမွ်မေတြ႔ခဲ့ရဟုေျပာၾကားခ့ဲမႈသည္ အေလာင္းေပ်ာက္ဆုံးေနေသးသည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္း 
ကုိမူ ရြာသားမ်ားမွသတ္ပစ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၎တုိ႔၏အခုိင္အမာေျပာဆုိေနမႈျဖင္ ့ ရွင္းလင္းစြာပင္ဆန္႔က်င္ေနပါ 
သည္။ 
 
ေကာ္မရွင္က ေသဆုံးသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မတည္ 
မျငိမ္ျဖစ္ေစရန္ လြဲမွားေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အၾကံေပးလည္းျဖစ္၊ 
ေကာ္မရွင္၏အတြင္းေရးမႈးလည္းျဖစ္သူဦးေက်ာ္ရင္လႈိင္က ရိုဟင္ဂ်ာဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေသဆုံးသူနာ 
မည္မ်ားသည္ ေဒသခံ လဝက မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ကုိက္ညီမႈမရိွပ ဲ ထိုအရာမ်ားသည္အတုအေယာင္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ မွားယြင္းျပီး ျပႆနာ၏အၾကီးအက်ယ္သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားအားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အတည္မျပဳ 
ရေသးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပ်ံႏံွ႔ေစခဲ့သည့္အတြက္ UN ႏွင့္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ကုိလည္း 
အပစ္တင္ထားပါေသးသည္။ 
 
ေကာ္မရွင္သည္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားမည္သည့္အပစ္တင္မႈမွ်မျပဳလုပ္ခဲ့ပဲ အစိုးရအားအသေရပ်က္ေစရန္ရွာေဖြ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ အုပ္စုအဖြဲ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အိမ္မ်ားကိုမီးရႈိ႕ကာ ပစၥည္းအမ်ားအျပားအားလုယူခဲ့သည့္ေနာက္ 
ကြယ္မွျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ၎၏အၾကံေပးခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္အင္အား 
စြမ္းရည္ကုိျမွင့္တင္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရိွသူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား သူတုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အ 
တြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရိွႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္မီဒီယာမ်ားမွျပဳလုပ္ေသာ မွားယြင္းသည့္စြပ္စြဲမႈမ်ားအားတန္ 
ျပန္ႏိုင္မည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ အတြင္းေရးမႈးဦးေက်ာ္ရင္လႈိင္က ေဝဖန္မႈမ်ားအားပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ ပိုမုိျပည့္စုံေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားယူေဆာင္လာျပီး ၎တုိ႔၏စမ္း 
စစ္ေတြ႔ရွခိ်က္ကုိျငင္းဆုိရန္ၾကိဳးစားႏိုင္ပါသည္ဟု စိန္ေခၚထားပါသည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ၾကိဳတင္ေတြးထားသည့္အတိုင္း 
ပင္ျဖစ္လိမ္မ့ည္ဟုစြပ္စြဲထားေသာ ေလ့လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာသည္ ေက်နပ္မႈမေပး 
စြမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ 
 
ရွမ္း၊ ကခ်င္အရပ္သားမ်ားထိန္းသိမ္း၊ ႏိွပ္စက္ခံၾကရ 
 
မတ္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ အစိုးရတပ္မ်ားကအရပ္သားမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္လူ႔အခြင့္အ 
ေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴ းလြန္ခ့ဲၾကသည္။ အရပ္သားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန 
ေသာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားက အစုိးရ၏အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးအစီအစဥ္ကုိ အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။ သတင္းရရွိေသာ 
အရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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 မတ္လ ၁၊ ၂ - အပစ္ရပ္ေဒသတြင္တည္ရွိျပီး ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေနာင္ခ်ဳိျမိဳ႕နယ္ 

တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားကရြာ ၁၁ ရြာအားလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခဲ့ကာ ရြာသား ၂၀၀၀ အားထြက္ေျပးေစခဲ့ျပီး၊ ရြာသား 
တဦးအားညွင္းပန္းႏိွပ္စက၍္သူ၏သြားမ်ားအားကြ်တ္ထြက္ေစခ့ဲသည္။ အစုိးရတပ္မ်ားသည္ထုိေဒသသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကျပီး ရြာသားမ်ားအားစစ္ေၾကာေမးျမန္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစရန္အလုပ္သ 
မားမ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ရိကၡာမ်ားအားလုယူပစ္ခတ္ျခငး္စသည္တို႔ကုိစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ကာမိုင္းတြင္ ခမရ ၅ မွအစိုးရတပ္မ်ားက ခရီးသြားမ်ားထံမွျခိမ္းေျခာက္ေငြ 
ညစ္ခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းဗန္းေမာ္ႏွင့္ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကရာဘာႏွင့္ဝါးေတာမ်ား 
အားမီးရႈိ႕ခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္အေနာက္ပုိင္းနမ္ျဗဴႏွင့္တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခမရ ၈၀ မွအစုိးရတပ္မ်ားက ေဒသခံမ်ား 
ထံမွေငြေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ဥဒိဘန္းရြာတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားကရြာသားမ်ားႏွင့္ခရီးသြားမ်ားအား ျခိမ္း 
ေျခာက္ဒါးျပတုိက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မုန္းရႈးျမိဳ႕နယ္တာဆန္းပုစခန္းတြင္ ျမစ္ျဖတ္ကူးတံတားအားအသုံးမျပဳရန္ အစုိးရတပ္မ်ား 
မွ ရြာသားမ်ားအားတားဆီးခ့ဲသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခ့ဲသည္။ 

 မတ္လ ၂၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မျဲမိဳ႕နယ္ငါက်န္းရြာအား ခမရ ၇၇ ႏွင့္ ၅၀၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားကတိုက္ 
ခိုက္ခဲ့ၾကကာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟု သံသယရွိသူရြာသား ၅ ဦး 
ႏွင့္ရြာသူၾကီးအားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခ့ဲသည္။ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မျဲမိဳ႕နယ္တြင္ထိန္းသိမ္းထားေသာရြာသူ 
ၾကီးအား ေတြ႔ဆုံရန္ေဆြမ်ဳိးမ်ားမွသြားေရာက္ခ့ဲၾကရာ ရမဲ်ားကဝင္ေရာက္ခြင့္မေပးခ့ဲေပ။ 

 မတ္လ ၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမန္တံုျမိဳ႕နယ္ဘန္ဂန္းရြာတြင္ ခလရ ၅၁၉ ႏွင့္ ၅၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ 
ရြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ရိကၡာမ်ားအား လုယက္ယူေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္နမ္လင္းပုံရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကစားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ 
အားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္းနစ္ (IHRC) မွထုတ္ျပန္ေသာ “ျမန္မာ 
စစ္တပ္၏ ေဝဖန္ခြဲျခားမႈမရိွေသာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္အရပ္သားမ်ားအားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွကာကြယ္ 
ျခင္း” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ “အစိုးရစီစဥ္ထားေသာေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရးနည္းဗ်ဴဟာ” 
၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ျမင္ျမင္သမွ်ပစ္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္ခ်င့္ခ်ိန္မႈမရိွေသာလက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ 
အလြန္အကြ် ံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားေသဆုံးေစရန္ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားအသုံးျပဳမႈမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ အရပ္သားမ်ား 
အားဆက္လက္၍ ပစ္မတ္ွထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ထိုးစစ္မ်ားဆက္ျပဳလုပ္ 
 
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္ညိွႏႈိင္းေရးမႈးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္စိုးက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ 
တို႔တြင္ တပ္မေတာ္မွတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအား တိုက္ခုိက္ေနသည္ဆုိျခင္းမွာမဟုတ္ပါဟုျငင္းဆုိခဲ့ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မတ္လတလလံုးတြင္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္ 
မေတာ္ - ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N) ၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲၾက 
သည္။ 
 
 မတ္လ ၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနမၼတူျမိဳ႕နယ္မွ KIA စခန္းတခုျဖစ္ေသာလြ် ိင္ခမ္းဘမ္းကုိ အစုိးရတပ္မ်ားမွပိတ္ 

ဆုိ႔ခဲ့ၾကသည္။ 
 မတ္လ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ရီခူရြာတြင္ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၅၀၇ မွအစုိးရတပ္မ်ား 

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
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 မတ္လ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္ဝမ္ဟုိင္းတြင္ SSA-N ဌာနခ်ဳပ္အနီး၌ SSA-N တပ္မ်ားႏွင့္အစိုး 
ရတပ္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမိုးမိတ္ျမိဳ႕နယတ္ြင္ KIA တပ္ရင္း ၃၄ ႏွင့္အစုိးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ တုိးတက္မႈေႏွးေကြး၊ ယုံၾကည္မႈမွာယုိင္နဲ႕ဆဲ 
 
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရမွေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) တြင္ တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၊ အစုိးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္တပ္ 
ေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးတုိ႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွစ္ခုလုံး၏ကနဦးမူၾကမ္းမ်ားအားေပါင္းစည္းကာ တႏိုင္ငံလုံးအ 
ႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးျငိမ္းခ်မ္ေးရးသေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆုံးမူၾကမ္းအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ပူးတြဲေကာ္မတီတခု 
ဖြဲ႔စည္းရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထုိေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၈ ဦးပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတပ္မႈး ၃ ဦး၊ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးႏွင့္အစိုးရဝန္ၾကီးအဖြဲ႔မွအရာရိွ ၃ ဦးတုိ႔အပါအဝင္ တဖြဲ႔စီမွအဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးစီပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိမူၾကမ္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအား အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးလက္မွတ္ထိုးျပီး ရက္ ၆၀ 
အတြင္းျပဳလုပ္ေပးရန္အာမခံမႈလည္းပါဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ 
ဥကၠဌဦးႏုိင္ဟံသာက ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ နာဂလန္း-ခပ္လန္းအမ်ဳ ိး 
သားဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K)၊ ညီညႊတ္ေသာဝျပည္ပါတီ (UWSP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးေကာင္စီ 
(RCSS)၊ ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔သစ္ (NDAA) တို႔အပါအဝင္ ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔တြင္ကုိယ္စားျပဳမပါဝင္ႏိုင္ေသးသည့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဧျပီလပထမပတ္တြင္စတင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ မူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ 
ဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရအားယုံၾကည္မႈမွာမူယိမ္းယုိင္မႈရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ဳ ိးသားအ 
စည္းအရုံး (KNU) မွဗိုလ္မႈးေစာကလဲဒုိက တပ္မ်ားျပန္ဆုတ္ေပးေရးအပါအဝင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းက ျပဳ 
လုပ္ထားေသာမည္သည့္ေတာင္းဆုိမႈကိုမွ် အစိုးရမွမလုိက္ေလ်ာေသးပါဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး 
လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအားလက္ခံျခင္းအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါဟုလည္းအခုိင္အမာေျပာဆုိခဲသ့ည္။ 
မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ MPC အရာရွိမ်ားအား ရင္ၾကားေစ့ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိဖ်က္ဆီးရန္ၾကိဳးစားသည္ဟု 
စြပ္စြဲလိုက္သည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ေနာက္ဆုတ္သြားေသာေျခတလွမ္း 

 
မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္နဝမအၾကိမ္အစည္းအေဝးအတြင္း သတင္းသမားမ်ားႏွင့္စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈအုပ္စုမ်ားအ 
ၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာေစမည့္ စာနယ္ဇင္းဥပေဒအျပိဳင္ႏွစ္ခုအား လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မတ္လ ၄ 
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၁၉၆၂ခု ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒအားအစားထုိးလုိက္သည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး 
ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္က မီဒီယာဥပ 
ေဒၾကမ္းကုိဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ထင္ရွားေသာၾကန္႔ၾကာေနမႈႏွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္လည္ 
 ေရးဆြဲရမႈတုိ႔အျပီးတြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒႏွစခု္လံုးသည္ အစိုးရ၏စြက္ဖက္မႈႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႔မပါဝင္ 
ေသာစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုမျပည့္ဝေစခဲ့ပါ။ အေမရိကန္ 
အေျခစိုက္ Committee to Protect Journalists (CPJ) မွသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံေပးသည့္စာထဲတြင္ ထုိဥပေဒသည္ေျခ 
တလွမ္းေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည္ဟုေျပာၾကားကာ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒအား သမၼတမွဗီတုိအာဏာသံုး၍ပယ္ခ်ပါ 
ရန္တုိက္တြန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (IFJ) ကမီဒီယာဥပေဒမ်ားမွလုံေလာက္စြာကာကြယ္ 
မေပးႏိုင္လွ်င ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားမွမိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိမိမိတုိ႔ဆင္ဆာျဖတ္ရသည့္အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားမည္ကုိ သူတုိ႔အ 
ေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
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ထုိဥပေဒႏွစ္ခုလုံးတြင္ ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးမႈမပါဝင္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥ 
ပေဒ၊ ၁၉၂၃ခုတရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္အေသေရဖ်က္မႈ စသည့္စာအုပ္မ်ားထဲတြင္တည္ရွိ 
ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားက့ဲသို႔ အျခားဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအားေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ 
ေသးသည့္အေပၚစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။ 
 
အစိုးရ၏ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွေရးဆြဲေသာ ပံုႏွပ္ိထုတ္ေဝေရးဥပေဒသည္ မီဒီယာလုပ္ငန္းအားလုံးအား အာဏာပိုင္ 
မ်ားႏွင့္မွတ္ပံုတင္ရန္လုိအပ္ျပီး မတင္ပါကဒါဏ္ေငြရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုဥပေဒက အစုိးရ၏ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအား 
ထုတ္ေဝခြင့္လုိင္စင္မ်ားအား တဘက္သတ္ရပ္ဆိုင္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္အခြင့္အာဏာေပးအပ္ 
ထားကာ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳႏုိင္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း ၎ကိုပင္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထုိဥပေဒသစ္၏ေအာက္တြင္ 
ဘာသာေရးအားေစာ္ကားေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားယုတ္ေလ်ာ့ေစေသာ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးအား 
ထိခုိက္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအားျခိမ္းေျခာက္ေစႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံႈ႕ေဆာ္ေသာ 
အရာဝထၱဳမ်ားအားထုတ္ေဝျခင္းသည္ ထုတ္ေဝသူလိုင္စင္အားခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းခံရႏိုင္ကာ ေငြဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါ 
သည္။ 
 
အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (MPC) မွေရးဆြဲသည့္ မီဒီယာဥပေဒသည္ မီဒီယာ၏အခြင့္ 
အေရးႏွင့္တာဝန္ရိွမႈမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္တုိင္ၾကားမႈစနစ္အားက်င့္သုံးကာ ထုတ္ႏႈတ္ျပသထားကာ မိမိကုိယ္ကုိဆင္ဆာ 
ျပဳလုပ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးထားသည္။ ထုိဥပေဒသည္ မီဒီယာေကာင္စီအားသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အရည္အေသြး 
အားေစာင့္ၾကည့္ကာ သမၼတထံအစီရင္ခံရန္အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္။ ထုိေကာင္စီတြင္ မီဒီယာ 
နယ္ပယ္ထဲမွလုပ္ငန္းပိုင္းလုပ္ေဆာင္သူ၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သလုိ သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိ႔မွ အသီးသီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦးတုိ႔လည္း ပါဝင္ကာ 
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ထိုေကာင္စီမွေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ေကာင္စီမွ အျငင္းပြားမႈကို 
မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါက ထိုအမႈကိစၥသည္ တရားရံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
 
မီဒီယာဥပေဒေအာက္တြင္ ဥပေဒကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္အသက္သြင္းေသာအာဏာပိုင္မ်ားထက္ ေကာင္စီကအပစ္ရွိ 
သည္ဟုေတြ႔ရွိရသူကုိ ေငြဒါဏ္ ၁၀ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀) အထိခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အတူ မီဒီ 
ယာက်င့္ဝတ္မ်ားအားခ်ဳ ိးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား တရားစြဲဆုိရန္တာဝန္ရိွပါသည္။ 
မီဒီယာဥပေဒက သူတို႔၏ထုတ္ေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳ ိးေရးတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မျငိမ္မသက္မႈ 
မ်ားျဖစ္လာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟုစြပ္စြဲခံရေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝမႈမ်ားကုိ အစုိးရမွတရားစြဲဆုိႏုိင္ 
သည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရပုိင္သတင္းစာျဖစ္သည့္ New Light of Myanmar ကသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မီဒီယာ 
ဥပေဒၾကမ္းကုိဥပေဒအျဖစ္သုိ႔လက္မွတ္ထုိးေပးလိုက္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ကာ “စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားေသာ” ဥပေဒအျဖစ္စတင္သိေစခ့ဲသည္။ New Light of Myanmar က မီဒီယာဥပေဒသည္စာနယ္ဇင္းသမား 
မ်ားအား ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကုိေထာက္ျပ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း  
ေဝဖန္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိေပးအပ္ထားသလုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေသာသတင္းစာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာ 
investigative journalism အားလုပ္ပိုင္ခြင့ကုိ္လည္းေပးထားပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီသာျဖစ္ရမည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
ဖိႏိွပ္ေသာဥပေဒမ်ားေအာက္မွေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆုိ၊ ပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား 
 
မတ္လတြင္ အစိုးရသည္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပလူဲထုအစည္း 
အေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူမ်ားအားဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိခဲ့ပါသည္။ 
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 မတ္လ ၂ - မႏၱေလးတုိင္းမတၱရာျမိဳ႕နယ္ေက်ာက္စရစ္ေျမာက္ရြာတြင္ အစိုးရမွသိမ္းယူျခင္းခံထားရေသာ ေျမမ်ားေပၚ၌ 
မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကဆႏၵျပခဲ့ၾကအျပီးတြင္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ဳိးဖ်က္ဆီးမႈ စသည့္တို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ 
တုိ႔ျဖင့္ ဆႏၵျပသူရရဲင့္ေအာင္ႏွင့္အျခားလယ္သမားသုံးဦးျဖစ္ေသာကုိေနဝင္း၊ ကုိေဇာ္ဝင္းႏွင့္ကုိကုိေအာင္တို႔အား 
ရဲမ်ားကတရားစြဲဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၅ - မႏၱေလးတုိင္းရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတခုအတြင္းရွိ စခန္းအားရဲအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ဝင္ 
ေရာက္စီးနင္းခ့ဲကာ ကေလးမ်ားအပါအဝင္လူ ၅၀ ေက်ာ္ကုိဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ၎တို႔သည္မႏၱေလးတုိင္းရမည္းသင္းျမိဳ႕ 
နယ္ မိုးထိမိုးမိေရႊမိုင္းလုပ္ကြက္မွဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရျပီးကတည္းက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထဲတြင္ခိုလႈံရာရွာေဖြေနၾကရသူ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအ 
တြင္းမွမထြက္ခြာပါက ေမာင္းထုတ္ဖယ္ရွားျခင္းခံရမည္ဟု သတိေပးထားခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၇ - ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ ၎တုိ႔ထံမွသိမ္းယူသြားေသာ ေျမေပၚရိွထန္းပင္မ်ားအားဘူဒုိဇာျဖင့္ထုိး၍လဲွေနေသာ 
ရဲမ်ားကုိတားဆီးရန္ၾကိဳးစားသည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္မွရြာသားေလးဦးအား ရမဲွဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ရမဲ်ားက 
ရြာသားမ်ားအား တုတ္မ်ားျဖင့္ရုိက္ႏွက္ကာဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၁၀ - စစ္ကုိင္းတိုင္းေရႊဘုိခရုိင္တရားရုံးက ဆႏၵျပသူသုံးဦးျဖစ္သည့္ဦးညႊန္႔ေဆြ၊ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ဦးထြန္းလင္းတို႔ 
အား ေျမယာသိမ္းယူမႈအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ 
ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဦးညႊန္႔ေဆြအားေဒသတြင္းတြင္မတည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ဟုဆုိကာ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ 
ျဖစ္သည့္ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္ဒါဏ္ ၃ လခ် 
မွတ္ခဲ့သည္။ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ဦးထြန္းလင္းတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္ 
ဒါဏ္ ၃ လစီခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 မတ္လ ၁၇ - ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားက ပုသိမ္အေျခစိုက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေရးကြန္ယက္ 
(HRDWN) မွအဖြဲ႔ဝင္ ကိုထြန္းထြန္းဦးႏွင့္အျခားေဒသခံသုံးဦးျဖစ္ေသာကုိခ်ဳိလြင္၊ ကုိျမင့္လြင္ႏွင့္ကိုခင္ေရႊတုိ႔အား ဧရာ 
ဝတီတုိင္းေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္ေန႔မ်ားကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စကားဝုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လူထုအစည္းအေဝးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၂၄ - မံုရြာ (လက္ပံေတာင္းေတာင္) ေၾကးနီမုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခ့ဲ 
သည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားကုိကူညီခ့ဲသည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိေသာ္ဇင္အား စစ္က္ုိင္းတုိင္း၊မုံရြာျမိဳ႕မတွ 
ရားရံုးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ ၁၅ လခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုေသာ္ဇင္အားပုိငန္က္က်ဴ းလြန္မႈ၊ လူထု၏တည္ျငိမ္မႈအားအ 
ေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမွသင့္ေတာ္စြာခ်မွတ္ထားမႈအားမေလးစားမလုိက္နာမႈ စသည့္စြပ္စြဲမႈတို႔ျဖင့္ 
စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 မတ္လ ၂၅ - မေကြးတုိင္းမေကြးျမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္ 
မ်ားက ကုိေက်ာ္သိန္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၂၆ - မေကြးတုိင္းပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအားေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲတြင္ဦးေဆာင္ 
ပါဝင္ခ့ဲသည့္အတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာကုိ 
သန္းႏိုင္၊ ကိုျပံဳးခ်ဳိ၊ မမီးမီးႏွင့္မနီလာသိန္းတို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ေဒသခံရမဲ်ားက 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတရားစြဲဆိုခ့ဲသည္။ 

 မတ္လ ၂၆ - ယခုလေစာေစာပိုင္းက လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳလုိက္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းအား 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္တြင္လူႏွစ္ဦးအားေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အာမခံႏွင့္ျပန္လြတ္လာၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - လွ်ပ္စစ္မီတာခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းအားဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း မႏၱေလးမွေဒသခံရမဲ်ားကဆႏၵျပသူေလး 
ဦးျဖစ္ေသာ ကုိသိန္းေအာင္ျမင့္၊ကုိေစာလွေအာင္၊ကုိေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းႏွင့္မတင္တင္ခက္တုိ႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ 
ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 

 
UN - အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအကဲဆတ္ဆဲ 
 
မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔တင္သည့္ သူ၏ပံုမွန္အစီရင္ခံစာထဲတြင္ UN ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
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သည္ အကဲဆတ္ဆျဲဖစ္ကာ အေရးမယူေသာပစ္မႈမ်ားႏွင့္စနစ္တက်ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ 
(အထူးသျဖင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မွ) ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳသမွ်ကာလပတ္လုံး ၎တုိ႔မွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တ 
ခုလုံးအားထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစေသာအႏၱာရာယ္ရိွလာႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ေအာက္ပါ 
အဓိက စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
 
 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စြပ္စြဲထားေသာအၾကမ္း 

ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိင္တြယ္ရန္ျပည္တြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမရိွျခင္း။ 
 အမ်ဳ ိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအမုန္းပြားမႈမ်ားေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ 

လႈံ႔ေဆာ္ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအား မကုိင္တြယ္မေျဖရွင္းျခင္း။ 
 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းရာေနရာမ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 

ေနျခင္းႏွင့္တာဝန္ယူမႈမရိွျခင္း။ 
 ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒအရ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပါဝင္မႈမ်ားအားထိန္းညိွျခင္းတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း။ 
 လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ေမာင္းထုတ္ခံရျခင္းတုိ႔၏သားေကာင္မ်ားအတြက္ 

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈမရွိျခင္း။ 
 အေရးၾကီးေသာဥပေဒျပဳေရးအေျပာင္းအလမဲ်ားလုံေလာက္သည့္အေရအတြက္မရိွျခင္း။ 
 ႏုိင္ငံေရးအရအႏၱရယ္ရွိသည့္ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ၊ စစ္တပ္ သုိ႔ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္ရေသာအမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္အကာအကြယ္မဲ့ေနျခင္း။ 
 
UNHCR မွျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မတ္ွ 
 
မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏို္င္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုအားအားလုံးသေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲစိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈ၊ အတင္းအၾကပ္အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားေစမႈ၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈ၊ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈႏွင့္ 

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈတုိ႔အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား။ 
 ဒူးခ်ီးယားတန္းျဖစ္ရပ္အေပၚ လြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိအေရးယူပါရန္ပန္ၾကား 

ထားကာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္အျခားလူနည္းစုမ်ား၏အေျခအေန။ 
 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ UN ႏွင့္အျခားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား 

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား။ 
 လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမဟာမင္းၾကီးရုံးအတြက္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာရုံးဖြင့္ႏုိင္ရန္ထပ္မံၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ား။ 
 
ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္က ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာအားလုံးကုိ အျပည့္အဝပြင့္လင္းျမင္သာ၍လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပး 
ပါရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိမႈကုိေသခ်ာေစရန္၊ အေရးမယူေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိအဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္တို႔အတြက ္လုိအပ္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါရန္ အစုိးရအား၎တုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္က 
မၾကာေသးမွီကဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးအားျပန္လႊတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အ 
ခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားအားပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္လည္း အစုိးရအားတိုက္တြန္းထားသည္။ ထိုဆုံး 
ျဖတ္ခ်က္က  ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုယ္စားလွယ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေနာက္ထပ္ 
တႏွစ္သက္တမ္းထပ္တုိးလိုက္သည္။ 
 
ACSC/APF မွအာဆီယမ္ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးအတြက္ေနာက္ထပ္ယႏၱရားမ်ားရွိရန္ေတာင္းဆုိ 
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မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အာဆီယမ္လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားအနက္အၾကီးဆံုးျဖစ္သြားခဲ့ေသာ တက္ေရာက္သူ ၃၀၀၀ စံခ်ိန္ 
ကုိရရိွခဲ့သည့္ ၃ ရက္တာ၂၀၁၄ခု အာဆီယမ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းကြန္ဖရင့္/အာဆီယမ္လူထုဖိုရမ္ (ACSC/APF) သည္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျပီးဆုံးသြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုကြန္ဖရင့္က အာဆီယမ္အစိုးရမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈယႏၱရား 
မ်ားကုိပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။  
 
၂၀၁၄ခု ACSC/APF ေၾကျငာခ်က္တြင္ အထူးသျဖင့္ျမန္မာအစုိးရအား ၾကာရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမမဲည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ “အမွန္တရား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ” တုိ႔သုိ႔ဦးတည္လုပ ္
ေဆာင္ရန္တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ထုိေၾကျငာခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတၾကီးလုိအပ္မႈကုိလည္းမီးေမာင္းထုိးျပထားကာ လူ 
ထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ က္ုိယ္ကာယအားျဖင္ ့ သုိ႔မဟုတ္ 
တရားစီရင္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔၏အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားအားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ စသည့္စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈတုိ႔ရွိရန္မလိုပဲ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္၊စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာဝန္းက်င္တခုဖန္တီးေပးပါရန္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအား 
တုိက္တြန္းထားပါသည္။ 
 
ထုိေၾကျငာခ်က္ကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ား၊ လိင္လုပ္သားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ LGBTIQ 
မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ေဒသခံႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊စာနယ္ဇင္း 
သမားမ်ား၊ လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈ တုိ႔ကုိအကာအကြယ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းမွမွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခ့ဲမႈမ်ားအတြက္ေတာင္းပန ္
 
အာဆီယမ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းကြန္ဖရင္/့အာဆီယမ္လူထုဖိုရမ္ (ACSC/APF) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားေသာအမွာ 
စကားတြင္ NLD ၏အဓိကအေထာက္အပံ့ေပးသူ၊ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးတင္ဦးက တပ္မေတာ္တြင္သူတာ 
ဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း လူထုအား အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္လိုက္ကာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ 
ငန္းစဥ္ကိုေဝဖန္လိုက္ျပီး၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြား 
ျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ရပ္တည္လႈပ္ရွားရန္လုိအပ္ပံုကုိ ထပ္မံေျပာၾကားသြားခဲ့ 
သည္။ သူကတုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္အမ်ဳ ိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားဆက္လက္အၾကမ္း 
ဖက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာကြန္ဗန္ရွင္းႏွင့္ CEDAW တို႔တြင္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတာဝန္ရိွမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္လုိအပ္မႈတို႔ကုိလည္း အေလးေပးေျပာဆိုသြားသည္။ 
 
စီးပြားေရး 

 
အစုိးရမွေရနံလုပ္ကြက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရသူမ်ားအားေၾကျငာ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနာက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ 
တုိ႔ရွိ ေရတိမ္လုပ္ကြက္ဆယ္ခုႏွင့္ေရနက္လုပ္ကြက္ဆယ္ခုတုိ႔တြင္ေရနံ 
ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ယွဥ္ျပိဳင္ထားသူမ်ားမွလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရိွသြားသည့္ 
ကုမၼဏီ ၁၂ ခုတုိ႔အား မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္အစုိးရ၏စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး 
ဌာနမွေၾကျငာလိုက္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမရိွေသးေသာေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္ 
ဆယ္ခုကုိလည္း ျပန္လည္၍စားရင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အစိုးရ၏စြမ္းအင္ဝန္ၾကီဌာန၏အဆုိအရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ထုတ္ကုန္ေဝမွ်မႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွအသစ္ခြင့္ျပဳလုိက္ေသာကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ာ
 



15

ေရတိမ္လုပ္ကြက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား 
အေမရိကန္မွ Chevron (A-5) 

နယ္သာလန္မွ Netherlands’ Berlanga Holding (M-8) 
ၾသစေတးလ်မွ Transcontinental Group (M-15) 

အိႏိၵယမွ Reliance Industries (M-17, M-18) 
အဂၤလန္မွ BG Group ႏွင့္ ၾသစေတးလ်မွ Woodside 

Petroleum (A-4, A-7) 
အိႏိၵယမွ Oil India, Mercator Petroleum, ႏွင့္ Oilmax 

Energy (M-4, YEB) 
ၾသစေတးလ်မွ ROC Oil ႏွင့္ Tap Oil (M-7) 

ေရနက္လုပ္ကြက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား 
အဂၤလန္မွ Ophir Energy (AD-3) 

အီတလီမွ Eni (MD-2, MD-4) 
ျပင္သစ္မွ Total (YWB) 

အဂၤလန္မွ BG Group ႏွင့္ ၾသစေတးလ်မွ Woodside 
Petroleum (AD-2, AD-5) 

နယ္သာလန္မွ Shell ႏွင့္ဂ်ပန္မွ Mitsui Oil Exploration (AD-
9, AD-11, MD-5) 

ေနာ္ေဝးမွ Statoil & US’s ConocoPhillips (AD-10) 

ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ကုိလက္မွတ္ထိုးရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ႏွစ္ ၃၀ လုိင္စင္မရရွိေသးခင္တြင္ အနည္းဆုံးအေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမဳပႏ္ွံရမည့္ျဖစ္ပါသည္။ ေရတိမ္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားမွာလည္း 
သူတို႔၏လိုင္စင္မ်ားမရရွိခင္တြင္ ေဒသခံကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ MOGE သည္ထုတ္ 
ကုနေ္ဝမွ်မႈစာခ်ဳပ္မ်ားမွ အေမရကိန္ေဒၚလာ ၂၂၆.၁ သန္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္ အႏၱာရာယ္ျမင့္မားကာဒုတိယကန္႔သတ္မႈအၾကီးဆုံးအျဖစ္အဆင့္သတ္မွတ္ခံရ 
 
မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ “ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ မူဝါဒျပန္လည္သံုးသပ္မႈ - ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ”  အမည္ရိွအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္ 
လိုက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒဆုိင္ရာကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဒုတိယ 
ကန္႔သတ္မႈအၾကီးဆုံးစီးပြားေရး ျဖစ္ေစခ့ဲသည္ဟုေျပာၾကားထားသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက ထုိကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ 
ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ (FDI) သည္ယခုထက္ ၃၀% တုိးလာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း 
ထားသည္။ OECD အစီရင္ခံစာက ရင္းႏီွးျ့မွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပိုမိုေသခ်ာမႈေပးနိုငရ္န္နွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားအားခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရမွဥပေဒေၾကာင္းအရတာဝန္ခံရျခင္းတို႔ကုိွ အကာအကြယ္ေပးနိင္ရန္ 
ရွင္းလင္းစြာေဘာင္ခ်သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒေရးရာအကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ၾကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အစုိးရမွပိုမုိပံ့ပိုးေပးသင့္သည္ဟ ုအၾကံျပဳထားသည္။ 
 
မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာစီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔ (BMI) ၏ “အေရွ႕ေတာင္အာရွေစာင့္ၾကည့္မႈ - 
အတြဲ ၁” ကအစုိးရ၏ အရပ္ဘက္ပ်ံသန္းေရးဌာနႏွင့္ မူလကပခဲူးတုိင္းဟံသာဝတီေလယာဥ္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရိွ 
ထားေသာ ေတာင္ကိုရီးယားစီးပြားေရးအုပ္စုတုိ႔အၾကား ညိွႏႈိင္းမႈပ်က္ျပယ္သြားျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္အဓိ 
ကအႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈျပိဳကြဲျခင္းျမင္ကြင္းရွိေနျခင္းကုိ ညႊန္ျပလုိက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားထားသည္။ 
 
BMI က၂၀၁၅မတုိင္ခင္တြင္အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာနည္းလမ္းျဖင့္ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေျခပုိ 
မိုျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျပီး ထုိသုိ႔မျပဳလုပ္မႈသည္ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရးအားေမာင္းႏွင္ေနမႈကို ထိခိုက္သက္ 
ေရာက္္ကာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျပီးျဖစ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္ကို မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ 
ျပဳေျပာၾကားထားသည္။ 
 
SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအေပၚတည္ျငိမ္မႈမရိွေသာတုိးတက္မႈ 
 
မတ္လတလံုးတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွသီလဝါႏွင့္ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားကုိထုတ္ေဖာ္ျပသလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထူးစီးပြားေရးဇံု SEZ သုံးခုသည္ ၎တုိ႔၏ေႏွးေကြးေသာ၊ 
တည္ျငိမ္မႈမရွိေသာ ဖြံံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားျဖင့္ဆက္လက္သြားေနၾကပါသည္။ 
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သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု၏ အမ်ားအျပားေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေရွ႕ေဆာင္လူထုကမ္းလွမ္းမႈ (IPO) သည္ထင္သလုိျဖစ္မ 
လာပကဲ်ရႈံးခဲ့ရသည္။ 
 
 မတ္လ ၃ - သီလဝါ SEZ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာေအးပက္စ္ဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္ 

ႏွင့္ရုိးမဘဏ္ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတဆင့္ ၎၏ IPO မ်ားကုိထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 
 မတ္လ ၃ - ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္စီစဥ္မႈည့ံဖ်င္းေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ဘဏ္ခြဲမ်ားသည္ IPO ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ 

ခ်က္အလက္မ်ားကုိလက္ခံမရရိွပ ဲသီလဝါ SEZ ကုမၼဏီမ်ားသုိ႔ ရွယ္ယာဝယ္ယူလိသူုမ်ားထံမွ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရသည္။ 
 မတ္လ ၁၄ - သီလဝါ SEZ သည္၎၏ ၂.၁၄ သန္းရွယ္ယာမ်ားမွ ၇ သိန္းကုိေရာင္းခ်ခ့ဲေသာ္လည္း ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔ 

အထိမွာမူ ေရာင္းခ်ရန္ကမ္းလွမ္းမႈအျဖစ္သာရွိေနေသးပါသည္။ 
 
၂၀၁၃ခု န္ိုဝင္ဘာလတြင္ ထိုင္းကုမၼဏီျဖစ္ေသာ အီတာလ်ံ-ထုိင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုမၼဏီ (ITD) ထြက္သြားျပီးေနာက္ ထားဝယ္ 
SEZ သည္ ဆက္လက္ရငွ္သန္ေနေၾကာင္း ပထမဆုံးလကၡဏာကိုျပသခဲ့သည္။ 
 
 မတ္လ ၇ - ထုိင္းအေျခစိုက္ အက္ဒမန္စြမ္းအင္ႏွင့္အသုံးျပဳမႈ ကုမၼဏီဝက္ဘ္ဆုိဒ္က ၎တို႔အားထားဝယ္ SEZ ၏အဓိ 

ကလွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ျမန္မာအစုိးရ၏စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ 
 မတ္လ ၂၄ - ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းကယွဥ္ျပိဳင္ရန္စတင္ေခၚယူခဲ့ေသာ ထားဝယ္ SEZ မွစီမံကိန္းသုံးခု (ျမန္မာ-ထိုင္း 

အျပိဳင္အေဝးေျပးလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းအေသးစားတခု၊ စက္မႈဇံ)ု အားတည္ေဆာက္ရန္ယွဥ္ျပိဳင္မႈကုိ မည္သည့္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွ 
သူကမွ်ေလွ်ာက္ထားမလာပါဟု သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ထားဝယ္ SEZ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဧျပီလတြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွသူ 
မ်ားကုိေၾကျငာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပါသည္။ 

 
ေက်ာက္ျဖဴ SEZ သည္၎၏တည္ေဆာက္မႈအဆင့္ ၂ သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 
 မတ္လ ၃ - ေက်ာက္ျဖဴ SEZ အတြက္အၾကံေပးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ စကၤာပူအေျခစုိက္ CPG ကုမၼဏီမွဦး 

ေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအားေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု အစိုးရမွေၾကျငာလိုက္သည္။ 
 မတ္လ ၁၃ - ေက်ာက္ျဖဴ SEZ တည္ေဆာက္မႈကုိ အုပ္ခ်ဳပၾ္ကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ခုပါျပည္သူ႔ကုမၼဏီကုိ 

လည္း အစိုးရမွခန္႔အပ္လုိက္သည္ဟုသတင္းရရွိခ့ဲသည္။ 
 

မတ္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 

 
၁ တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးဗုိလ္မႈးၾကီးတင္ဝင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရိွအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၃၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အား 

၁၈၉၈ ခုေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာအက္ဥပေဒအရ ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားေပးရန္ သတိေပးထားျပီးျဖစ္သည္ဟုေျပာ 
ၾကားခ့ဲသည္။  

၃ စစ္ကုိင္းတုိင္းမုံရြာျမိဳ႕ပ်ားေတာင္ေျခတြင္ မံုရြာ (လက္ပံေတာင္းေတာင္) ေၾကးနီမိုင္းမွ ဘုရားႏွင့္ေရွးေဟာင္းသိမ္အေဆာက္ 
အဦးအားဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနားအတြက္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔စုေဝးခ့ဲၾကသည္။  

၃ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္တယ္လီကြန္းတာဝါတုိင္မ်ားတုိးျမွင့္ရန္အတြက္ Ooredoo ႏွင့္ Telenor ကုမၼဏီတုိ႔ျဖင့္အတူလုပ္ကုိင္ရန္ 
စကၤာပူအေျခစုိက္ ျမန္မာဖိုင္ဘာေအာပ္တစ္ဆကသ္ြယ္ေရးကြန္ယက္၊ ဂ်ာေမကာအေျခစုိက္ Digicel၊ စကၤာပူအေျခစုိက္ 
အပုိလုိတာဝါ Apollo Towers တုိ႔ကိုျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈကုမၼဏီမွ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  

၃ ထရန္းျပည္နယ္၊ ကန္တန္ခရိုင္မွထိုင္းရဲမ်ားက ထုိင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတခုတြင္အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းခံခ့ဲေနရ 
ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၆ ဦးအားကယ္တင္ေပးခဲ့သည္။  

၃ မေကြးတုိင္းပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၂၃ တရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံေနရေသာ ယူနတီဂ်ာနယ္ 
CEO ႏွင့္သတင္းေထာက္ ၄ ဦးတုိ႔အတြက္အာမခံကုိ ပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးမွတရားသူၾကီးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ပယ္ခ်ခဲ့ 
သည္။ 

၄ UK အေျခစုိက္ NGO ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တရားမွ်တမႈေဖာင္ေဒးရွင္း Environmental Justice Foundation 
၏အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ  “ပင္လယ္မွကြ်န္စနစ”္ က ထုိင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား  အတင္းအၾကပ္ 
ခိုင္းေစခံရမႈႏွင့္လူကုန္ကူးခံရမႈ ျပႆနာအသစ္မ်ားအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။  
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၅ World Justice Project အဖြဲ႔က ၎၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအညႊန္း ၂၀၁၄ခု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ၎၏တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ 
သို႔ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလုိက္နာမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၉၉ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အဆင့္ ၈၉ သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

၅ US ကြန္ဂရက္က ၂၀၁၃ခု US ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန အစီရင္ခံစာကုိအားလုံးသုိ႔ခ်ျပခဲ့ကာ ၎တြင္ေျမာက္ကုိရီးယားမွ 
နယူးကလီးယားမဟုတ္ေသာ၊ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာ 
အကူအညီမ်ား သတိထားမိေလာက္ေအာင္ရယူသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ အီရန္၊ဆီးရီးယားတုိ႔ႏွင့္အတူျမန္မာႏုိင္ငံအားအတူ 
တူထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

၅ ျမန္မာႏွင့္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေဒသတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ နားလည္မႈ 
စာခႊ်န္လႊာ MoU ကိုလက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။  

၆ အစုိးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရခိုင္အမ်ုဳ ိးသားပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ 
၆ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္၊ ေဒၚေအာင္ 

ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။  
၇ အစုိးရ၏ဒုသမၼတဦးဥာဏ္ထြန္းက အမ်ဳ ိးသားလြႊတ္ေတာ္မွလက္ခံရရိွေသာလယ္သမားမ်ား၏ တုိင္ၾကားစာ ၃၃၈၇ ခုကို 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားကုိပိုင္ရွင္အမွန္ထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနမႈကုိ တိုးျမွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္အာဏာပုိင္မ်ားအား တုိက္တြန္းလုိက္သည္။  

၇ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက 
သည္။  

၉ ရန္ကုန္မွသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိေသခ်ာေစမည့္ ဥပေဒမရိွ 
သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မရွိပါဟုသူမကေျပာၾကားလုိက္သည္။  

၉ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွသူ၏အိမ္တြင္သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။  
၁၀ ျမန္မာအေရးအဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္ NGO ၁၄ ခုတုိ႔ပါဝင္သည့္ ဥေရာပျမန္မာကြန္ယက္က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ 

ျပန္လိုက္ကာ ႏုိင္ငံတြင္းမွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အဆုံးသတ္ရန္အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္မရိွမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတ 
ကာဥပေဒမ်ားအား ဆက္လက္ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္ရင္း UNHCR မွအစုိးရအေပၚဖိအားမ်ားအား 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။  

၁၁ ေမာင္ေတာခရုိင္တရားရုံးမွ မြတ္စလင္ ၈ ဦးအားအမႈမွလႊတ္ေပးလုိက္ကာ အျခားမြတ္စလင္ ၈ ဦးအားရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး 
ေအာင္ေက်ာ္သိန္းအားသတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိလုိက္သည္။  

၁၂ ေဂါက္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ တပ္မေတာ္မွသိမ္းယူျပီးသည္ႏွင့္ ထုိေျမမ်ားသုိ႔ျပန္လည္လာေရာက္ခဲ့ပါက ပုိင္နက္က်ဴးလြန္ 
မႈျဖင့္တရားစြဲခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားေပၚတြင္လက္မွတ္ထိုးေပးပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိုင္းနမ္စမ္ျမိဳ႕နယ္ခုိလမ္ရြာမွေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားကေတာင္းဆုိခဲ့သည္။  

၁၃ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး UN ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတပ္မ်ားပါဝင္ပါရန္ UN မွကမ္းလွမ္းမႈကုိရႈံ႕ခ်လိုက္ကာ ၎သည္ျငမ္ိးခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈစံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ယုတ္ေလ်ာ့နိမ့္က်ေစျပီးအလြဲအသုံးျပဳမႈမ်ား (အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား) ျဖစ္ေပၚသြားေစႏိုင္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။  

၁၄ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာျမစ္မ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္မႈေန႔တြင္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံျမစ္မ်ားကြန္ယက္၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၀၀ ေက်ာ္ 
ႏွင့္ႏ္ိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တုိင္ရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွလူ ၃၃၅၃၈ ေယာက္လက္မွတ္ထုိးထားေသာစာကုိတင္ျပခဲ့ကာ သံလြင္ 
ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ၆ ခု တည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္အားခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းေပးပါရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆုိလိုက္ 
သည္။  

၁၄ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK မွဒါရိုက္တာမတ္ခ္ဖာမနာ Mark Farmaner က ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအားေဖာက္ဖ်က္သည့္ 
ျပင္းထန္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ 
မ်ားအားဆန္႔က်င္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ UK အစုိးရမွေထာက္ခံပ့ံပိုးေပးပါရန္တုိက္တြန္းထားသည္။  

၁၆ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွဥကၠဌဂ်ိဳအန္လ်ဴး Joanne Liu သည္ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိေဆးဘက္ဆိုင္ 
ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္အစုိးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကုိကုိ၊ 
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဦးေဖသက္ခင္ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင္ေမာင္အုန္းတုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။  

၁၆ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားမွမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈတခုအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာျငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကုိလုိလားကာ တပ္မေတာ္မွျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အျပည့္အဝေထာက္ခံပါေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။  

၁၇ ၁၉၂၃ ခုတရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္တရားစဲြဆိုထားျခင္းခံေနရသည့္ ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွသတင္း 
ေထာက္ကိုလူေမာ္ႏိုင္၊ကိုရာဇာဦး၊ကုိပိုင္သက္ေက်ာ္၊ကုိစည္သူစိုးႏွင့္ CEO ကုိတင့္ဆန္းတုိ႔သည္ တရားရင္ဆုိင္ၾကားနာမႈ 
ပထမေန႔အျဖစ္ မေကြးတုိင္းပခုကၠဴခရုိင္တရားရုံးသုိ႔ရံုးထြက္လာၾကသည္။  
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၁၈ အစုိးရေဆာက္လုပ္ေရးဒုဝန္ၾကီးဦးဝင္းျမင့္က ေက်ာက္ျဖဴ SEZ ႏွင့္တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ကိုဆက္သြယ္ေပးမည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ေရႊ 
လီ ဟုိင္းေဝးကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယမ္ရယူရန္ကိစၥကုိ အစုိးရမွပယ္ 
ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၂၀ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွငဥ္ကၠဌဦးတင္ေအးက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ေရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားတြင္ပါ လစ္လပ္ေနသည့္ေနရာ ၃၀ အားျပန္ျဖည့္ရန္အတြက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတခုက်င္းပမည္ 
ဟုေၾကျငာခ့ဲသည္။  

၂၂ ရန္ကုန္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ဆႏၵျပ 
သူ ၃၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ဆႏၵျပပြဲတခုျပဳလုပ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ အပုိဒ္ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ ၅၉ (စ) တုိ႔ကိုျပင္ဆင္ 
ရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။  

၂၂ မႏၱေလးတုိင္းမုိးကုပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ ၃၀၀၀ ခန္႔အား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္မလုိအပ္ပ ဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရာက္ရိွေနျပီဟုေျပာၾကားသူမ်ားသည္ “ျပည္သူမ်ားကုိလွည့္ဖ်ားသူ 
မ်ား” သာျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။  

၂၃ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ရန္ကုန္မွျမစ္ဆုံေရကာတာေနရာသို႔ ၂ လတာၾကာျမင့္မည့္ ကီလုိမီတာ ၁၂၀၀ ခရီး 
ရွည္ခ်ီတက္ပြဲအားစတင္လုိက္ကာ ထုိေရကာတာစီမံကိန္းအားထာဝရရပ္တန္႔ေပးပါရန္အစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္သည္။  

၂၃ ရန္ကုန္မွေျခာက္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔မွ ဆႏၵျပသူ ၃၀၀၀ နီးပါးတုိ႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ 
ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  

၂၄ ရန္ကုန္ သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္သုံးခုမွလူ ၂၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ရန္ကုန္ဗဟိုတရားရုံးေရွ႕တြင္သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ 
၁၉၉၀ ခုအေစာပုိင္းက စစ္တပ္ကသူတို႔ထံမွသိမ္းယူသြားခ့ဲေသာ ေျမမ်ားကိစၥအားစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ 
သည္။  

၂၄ ထိုင္းႏုိင္ငံတပ္ခ္ခရိုင္ မယ္လ IDP စခန္းတြင္တဲ ၁၉ လုံးမီးထဲပါသြားကာ ၃၁ လုံးအားမီးကူးစက္ျခင္းမရိွေစရန္ ကာကြယ္ 
သည့္အေနျဖင့္ ျဖိဳဖ်က္ခ့ဲရျပီးလူ ၃၀၀ နီးပါးခန္႔အုိးအိမ္မဲ့ခ့ဲရသည္။  

၂၄ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ႏွင့္မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွလူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ 
ေတာင္းဆုိရန္ သီးျခားဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။  

၂၄ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဖူမီယုိကစ္ရီွဒါ Fumio Kishida က ျမန္မာႏိုင္ငံအားေခ်းေငြအသစ္အေနျဖင့္ 
ယမ္း ၂၄ ဘီလီယမ ္ (အေမရိကန္ုေဒၚလာ ၂၃၄.၇၇ သန္း) ေခး်ရန္ကတိေပးခ့ဲကာ တုိငး္ရင္းသားေဒသမ်ားမွ UNHCR၊ 
UNICEF ႏွင့္ WFP အစီအစဥ္တုိ႔အပါအဝင္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံသြားရန္အတြက္ကူညီေငြယမ္း ၇.၇ ဘီ 
လီယမ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅.၂၃ သန္း) ေပးရန္လည္းလက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။  

၂၆ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတဦး 
သိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ ပူးတြဲ 
ပန္ၾကားထားမႈအား သမၼတဦးသိန္းစိန္မွတုန္႔ျပန္မႈကို သူတို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၆ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒုိးတန္းရြာတြင္ ရခိုင္မ်ားကရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ဂုိေထာင္ ၇ လုံးအားမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ 
၂၇ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး 

ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအား အခန္း ၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဥပေဒအရ 
လိုက္နာျပဳလုပ္ရမည္ဟုေျပာၾကားလုိက္ကာ ထုိဥပေဒမ်ားသည္ စစ္တပ္အားဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာဗီတိုအာဏာသုံးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

၃၀ ပခဲူးတုိင္းျပည္ခရုိင္မွလယ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ စစ္တပ္မွသိမ္းယူထားေသာလယ္ေျမဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္တို႔အား 
ျပန္ေပးရန္ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ 

 
မတ္လအတြင္းထြက္ရိွခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 

 
“ပင္လယ္မွကြ် န္ျပဳမႈစနစ္ - ထုိင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွလူကုန္ကူးခံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ဆုိးဝါးဆျဲဖစ္ရပ္မ်ား” သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈေဖာင္ေဒးရွင္း Environmental Justice Foundation (EJF) http://bit.ly/1dZPHQT 

“WJP တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအညႊန္း ၂၀၁၄” ကမၻာ့တရားမွ်တမႈပေရာ့ဂ်က္ World Justice Project (WJP) http://bit.ly/MRHZRD 

“ဒီမိုကရက္တစ္ကုိရီးယားျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာစစ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၂၀၁၃” အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ၾကီးဌာန US Department of Defense http://1.usa.gov/1icWkXq 
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“ျမန္မာ - အုိးအိမ္မွဖယ္ရွာခံရသူဒုကၡသည္မ်ား၏အခြင့္အေရးအားကာကြယ္ရန္ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ပါ” အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဒုကၡသည္ 
မ်ားအဖြဲ႔ Refugees International http://bit.ly/1j3v5e1 

“ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ မူဝါဒျပန္လည္သုံးသပ္မႈ - ျမန္မာ ၂၀၁၄” စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဖြဲ႔ Organization for Economic 
Co-Operation and Development (OECD) http://bit.ly/1kHqxMl 

“ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္အားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားအားညိွႏႈိင္းျခင္း” လုံျခံဳေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမူဝါဒဆုိင္ရာအင္စတီက်ဴ႕ Institute for 
Security and Development Policy (ISDP) http://bit.ly/NNfJzW 

“ျမန္မာႏ္္ုိင္ငံမွမ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ေရးသုိ႔ခ်ီတက္ျခင္း” မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအဆုံးသတ္ရန္စည္းလုံးျခင္းအဖြဲ႔ United to End 
Genocide (UEG) http://bit.ly/1ljEOBI 

“ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရပ္သားမ်ားအားစီစစ္ခြဲျခားမႈမရိွေသာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအားကာကြယ္ျခင္း” ႏုိင္ငံ 
တကာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္းနစ္ International Human Rights Clinic (IHRC) http://bit.ly/1lgs9PM 

“အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚအစီရင္ခံစာ” ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနား Tomás Ojea 
Quintana http://bit.ly/1gnmlMy 

“ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြားေရး၏သက္ေရာက္မႈ ၂၀၁၄ခု ျမန္မာႏုိင္ငံ” ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ World Travel & 
Tourism Council http://bit.ly/1rWXEQq 

“အခ်က္အလက္မ်ားျခစားျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံမွသစ္ခုတ္ျခင္းမ်ား၏ပမာဏအမွန္ကုိတင္ျပျခင္း” သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency (EIA) http://bit.ly/1hbcyJJ 

“ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး” UK ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏ္ုိင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ UK House of Commons 
International Development Committee http://bit.ly/1lyXZaH 


