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 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 

အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈမ်ားကုိရရွိလာေသာ္လည္း 
ေဒၚစုအားအစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူထုေဟာေျပာပြဲ 
မ်ားတြင္သူမေျပာၾကားေသာ မွတ္ခ်က္အေပၚသတိေပးခ့ဲသည္။ 

 ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ထိပ္ 
သီးအစည္းအေဝး၌ ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအားမေဆြးေႏြးပါဟု အစုိးရမွ 
ထပ္မံကာအတည္ျပဳေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္စကၤာပူအစိုးရမ်ားက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ 
အမည္စာရင္းေပးထားသူမ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားမွေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အစားထုိးရန္ၾကိဳးပမ္းမႈျပဳလုပ္အျပီးတြင္ 
အာဆီယမ္မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ပ်က္ျပယ္သြားခ့ဲရသည္။ 

 အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီမ်ား၏မဲဆြယ္ႏိုင္မႈအရည္ 
အေသြးမ်ားအား ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းေစေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စည္းမ်ဥး္အသစ္မ်ားကုိအဆုိျပဳတင္ျပလာသည္။ 

 ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးကိစၥကုိေရွ႕ 
တုိးလုပ္ေဆာင္လာၾကကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ 
မူအခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနေလသည္။ 

 အစိုးရသည္အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ား ပိုမုိလုပ္ေဆာင္လာျခင္းအားျဖင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွမႈကုိ ထပ္မံဟန္႔တားလာခဲ့သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္မွအရပ္သား 
မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာ 
ကာ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိအားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ 
ေစလာသည္။ 

 အစိုးရသည္ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ ရက္တုိးျမွင့္လိုက္ကာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္မ ၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈတုိ႔အၾကား မည္သည့္ဆက္ႏြယ္မႈကုိမဆုိျငင္းဆန္ခ့ဲ သည္။ 

 DVB ၏ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္သည္ ႏိုင္ငံမွႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရကာ လြတ္လပ္ျခင္းအိမ္ Freedom House 
အဖြဲ႔ကျမန္မာႏုိင္ငံ၏စာနယ္ ဇင္းအား “မလြတ္လပ္” ဟုအဆင့္သတ္မွတ္လုိက္သည္။ 

 အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအေမရိကန္၏ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
သည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကိုသက္တမ္းတုိးျမွင့္လုိက္သည္။ 

 ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတပ္သားတဦးအားသတ္လုိက္ျပီး အေလာင္းျပန္ေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီးေနာက္ 
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကားတင္းမာမႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

 
ဤသတင္းလႊာတြင္ 

ပင္မသတင္း 
၂ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔၏ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား 
၂ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္ 
မတီ 
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၃ ျမန္မာႏို ္င္ငံမွအာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို 
လက္ခံက်င္းပ 
၃ အာဆီယမ္အရပ္ဘက္လူထုညီလာခံ 
၄ ေရြးေကာက္ပြဲမဆဲြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား 
၄ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း 
၅ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအကူအညီကန္႔သတ္မႈမ်ား 
၆ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွတုိက္ပြဲမ်ား 
၇ တပ္မေတာ္၏အရပ္သားမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ 
၇ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ 
၈ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈရက္တိုးျမွင္ ့
လူ႔အခြင့္အေရး 
၉ ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း “မလြတ္လပ္” 
၉ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖမ္း 
ခံရ 
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 
၉ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဖမ္းခံရ 
ႏိုင္ငံတကာ 
၁၀ US ကစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအားသက္တမ္းတိုး 
၁၀ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ျပႆနာမ်ား 
၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၃ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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ပင္မသတင္း 

 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိလာ - ေဒၚစုအားအစုိးရေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္မွသတိေပးခ့ဲ 
 
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ကမႏၱေလးတြင္ျပဳလုပ္ေသာလူထုေဟာ 
ေျပာပြဲအတြင္း ေဒၚစုေျပာၾကားခဲ့ေသာမွတ္ခ်က္စကားကုိကုိးကားေဖာ္ျပျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အျခားႏုိင္ငံေရးပါ 
တီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔သတိေပးစာမ်ားပို႔ခ့ဲကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထုိေဟာေျပာပြဲတြင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပ 
ေဒအားျပင္ဆင္ရန္ စစ္တပ္အားစိန္ေခၚလုိက္ျပီး “စစ္တပ္ဟာဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ဖုိ႔ဆႏၵရိွတယ္ဆုိတာကို 
သက္ေသျပေစခ်င္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏို္င္ငံေရးပါတီအားလုံးႏွင့္လႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးမွလုိက္နာရန္လုိအပ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတုိ႔အားလုိက္နာပါရန္သူမအားသတိေပးခဲ့သည္။ 
 
အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏စာအားတုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေဒၚစုကေမ ၂၈ ရက္တြင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ လူထု 
ေဟာေျပာပြဲတြင္သူမေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္သည္ဥပေဒအားခ်ဳ ိးေဖာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ယခုလေစာေစာပုိင္းက ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္တြင္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ေတာင္းဆိုသည့္ NLD ႏွင့္ ၈၈ 
မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔မွ ပူးတြဲစီစဥ္ေသာလူထု 
ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေဟာေျပာခ့ဲသည္။ သူမက 
ယခုႏွစ္မကုန္မွီတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
ပုဒ္မ ၄၃၆ အားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ “အာဏာအားခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မရိွေၾကာင္း” သက္ေသျပရန္စစ္တပ္အားစိန္ေခၚလုိက္သည္။ ပုဒ္မ 
၄၃၆ သည္ ဒီမိုကေရစီက်က်ဖြဲ႔စည္းပုံအားျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
ကုိ တားဆီးထားသည့္အတြက္ အစဥ္တစိုက္ေဝဖန္ေထာက္ျပခံေနရ 
သည္။ ေမလတြင္ UN အထူးကုိယ္စားလွယ္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပ 
ေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚ စစ္တပ္၏ထိေရာက္စြာဗီတုိသုံးနိင္မႈအာဏာအား 
ေဝဖန္ ေထာက္ျပထားသည္။ 
 
ေမလ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တုိ႔တြင္ ရွမ္းအမ်ဳ ိးသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္
မွ အတြင္းေရးမႈးစုိင္းညႊန္႔လြင္ႏွင့္မြန္ေဒသလုံး ဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီမွဥကၠဌႏုိင္ေငြသိန္းတုိ႔က NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လႈပ္ရွားမႈကို ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္ 
လိုက္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
 
ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ NLD မွအၾကီးအက်ယ္အႏိုင္ရရွိခ့ဲေသာ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳ ိး 
ဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆုိမည့္ႏွစ္လတာလက္မွတ္ 
ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈအားစတင္သည့္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ေနျပည္ေတာ္ရိွ NLD ရံုးတြင္ေထာက္ခံသူ 
၃၀၀၀ တို႔အားမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အဆုိလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ရန္ရိွ 
 
ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္သုံးသပ္ျပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
ေပါင္းစည္းကာသုံးသပ္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃၁ ဦးပါလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွပုဒ္မ ၄၃၆ 

ေဒၚစု၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း 
ဆိုင္ရာလွည့္လည္ေဟာေျပာမႈ 

ေမ ၁၇: ရန္ကုန္ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ေဟာေျပာပဲြ 
တြင္လူ ၁၅၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ 

ေမ ၁၈: မႏၱေလးတုိင္းခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ 
ေဟာေျပာပြဲတြင္လူ ၂၅၀၀၀ ခန္႔စုရံုးခ့ဲသည္။ 

ေမ ၂၃: ဧရာဝတီတုိင္း၊ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ 
ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေထာက္ခံသူရာေပါင္းမ်ားစြာ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ေမ ၂၈: ကရင္ျပည္နယ္၊ဖားအံတြင္ေထာက္ခံ 
သူရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေဟာေျပာပြဲတက္ 
ရန္စုရံုးခ့ဲၾကသည္။ 
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အား ျပင္ဆင္ပါရန္လႊတ္ေတာ္အားတင္ျပသြားမည္ဟု ေကာ္မတီကဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အရဆုိလွ်င္ 
မည္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈကုိမဆို ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္လႊတ္ေတာ္၏ ၆၆% သုိ႔မဟုတ္ 
သုံးပုံႏွစ္ပံုတုိ႔မွေထာက္ခံရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီသည ္ တရားဝင္မခဲြဲဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြငး္သတင္းမ်ား 

 
၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲကုိျမန္မာႏုိင္ငံကၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲ 
 
ေမလ ၁၀ - ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္၌လက္ခံ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ျပီးခ့ဲေသာဇန္နဝါရီလကက်င္းပခ့ဲသည့္ အာဆီယမ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ ့
သလိုပင္ [၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအေပၚမေဆြးေႏြးရန္တင္းၾကပ္စြာတား 
ျမစ္မႈကုိ အစိုးရကဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထင္သာျမင္သာစြာလိုက္ေလ်ာျခင္းအျဖစ္ အာဆီယမ္အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမႈးခ်ဳပ္လီလူယြန္မင့္ Le Luong Minh ကထိုကိစၥအား “သယ္ေဆာင္လာျခင္းမရွိသလုိ သယ္ေဆာင္လာမည္လည္းမ 
ဟုတ္” ဟုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကသူ၏အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ အထိအရွျဖစ္ေစမည့္ကိစၥအားလုံးကုိ 
ေရွာင္ရွားခ့ဲကာ ေဒသတြင္းရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအားေျပာဆိုရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
 
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွနယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏွင့္အျငင္းပြားမႈအားေျဖရွင္းရာတြင ္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္တို႔က အျခားအာဆီယမအ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈကိုရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိကိစၥသည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုးေနခဲ့ကာ အာဆီယမ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားအား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမတိုင္ခင္တရက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ 
သံတမန္ေရးရာေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိေစခ့ဲသည္။ 
 
ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲတြင္အျခားအဓိကက်ေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 
 အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည ္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမာတီနာတာလီဂါဝါ Marty 

Natalegawa ႏွင့္ေမလတြင္စတင္အသက္ဝင္မည့္ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက ္ ဗီဇာကင္း 
လြတ္ခြင့္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ 

 အာဆီယမ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကုိေစာင့္ၾကည့္ေနၾကကာ ျငိမ္းခ်မ္း၍ဒီမိုက 
ေရစီနည္းက်ေသာအေျဖရရွိရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံေပးမႈကုိအေလးေပးသြားမည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

 အာဆီယမ္က “၂၀၁၅ခုတြင္အာဆီယမ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားနားလည္ျခင္း ေနျပည္ေတာ္ေၾကျငာစာတမ္း” ကုိထုတ္ျပန ္
ခ့ဲသည္။ 

 
အာဆီယမ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အစည္းအေဝးဖ်က္သိမ္း 
 
ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္၂၀၁၄ခု အာဆီယမ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းညီလာခ/ံအာဆီယမ္လူထုဖိုရမ္ (ACSC/APF)၏ ေဒသ 
တြင္း ဦးေဆာင္မႈေကာ္မတီက ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ အာဆီယမ္ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႔ဆံုမႈအစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္လုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခ့ဲသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အစည္းအ 
ေဝးသည္ အာဆီယမ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုတို႔အက်ဥ္းရုံးေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳစီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ 
ေသာ္လည္း ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္စကၤာပူအစိုးရတုိ႔က သူတုိ႔ပယ္ခ်ထားသည့္ လူထုမွေရြးခ်ယ္ထားေသာကုိယ္ 
စားလွယ္မ်ားေနရာတြင္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္နာမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသူမ်ာႏွင့္ အစားထုိးရန္ၾကိဳးစားကာ ACSC/APF 
အား ထုိအစည္းအေဝးမွႏႈတ္ထြက္ရန္မွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ACSC/APF 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေနျပည္ေတာ္(ျမန္မာအစိုးရ)အား အစုိးရမ်ား၏နာမည္စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အစားမထုိးပါ 
က လူထု၏ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳ ိ႕အား အစိုးရမ်ားမွပယ္ခ ျ်ငင္းဆန္မႈကုိလက္ခံမည္ဟု မူလကေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ 
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ထုိ႔ေနာက္ခ်က္ခ်င္းပင္ အစုိးရႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထုိမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အစည္းအေဝးအား ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျပီျဖစ္ 
ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့၍ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈအား “ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ၊ မသင့္ေတာ္ 
သည့္တုန္႔ျပန္မႈ” အျဖစ္အပစ္တင္လုိက္ျပီး အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သူတုိ႔၏လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ 
ရန္အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေျပာဆိုလုိက္ကာ ၎သည္အာဆီယမ္၏လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ 
 
လူထုအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထုိသို႔အစည္းအေဝးအားဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္အတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးေအာင္မ်ဳ ိးမင္းက မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အစည္းအေဝးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အျဖစ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္သေဘာတူထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မဆဲြယ္မႈအေပၚတင္းက်ပ္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
 
ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အဆုိျပဳထားေသာေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးတုိ႔ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ 
ဆုိလွ်င္ -  
 
 ပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္ခင္ တလအခ်ိန္တြင္က်မွသာ မဆဲြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
 မည္သည့္မဆဲြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္မဆုိ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တက္ေရာက္မည့္အေရ 

အတြက္ကို ပါတီမ်ားမွၾကိဳ၍တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 လူထုအား သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာအားေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက မျပဳလုပ္မွီၾကိဳတင္၍ ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 
 တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိယ္စား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူမဟုတ္သူ သုိ႔မဟုတ္ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မဆဲြယ္စည္းရံုးေပးမည္ဆိုပါက ပထမဦးဆုံး ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႔ခြဲထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

 
ထုိေနာက္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းသည္ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔က အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 
ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနကာ ထုိေၾကျငာခ်က္၌ သူက ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္က္ုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားကသာ သူတုိ႔ယွဥ္ျပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဆဲြယ္စည္းရုံးရန္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာဆုိထားကာ ၎သည္ NLD အ 
တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွစည္းရံုးေပးႏိုငသ္ည့္စြမ္းရည္ကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ 
 
အစုိးရမွဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဥပေဒၾကမ္းကုိစတင္တင္ျပ 
 
ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းကုိ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပလိုက္ျပီး 
အစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏အစြန္းေရာက္ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးေခါင္းစဥ္ကိုေရွ႕သုိ႔ တြန္းထုိးလုပ္ေဆာင္လုိက္သည္။ 
 
ထုိဥပေဒသည္ ၂၀၁၃ခုဇူလုိင္လက အမ်ဳ ိးဘာသာ၊သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာ 
သာအဖြဲ႔မ်ားမွ စတင္တင္ျပလာေသာ “အမ်ဳ ိးဘာသာ၊သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး” အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလာ 
ေသာ ဘာသာကဲြမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာကုိ ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒေလးခုအနက္မွတခုျဖစ္သည္။ 
[၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] အျခားဥပေဒၾကမ္းသုံးခုျဖစ္ေသာ ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ 
လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္တလင္တမယားစနစ္ဥပေဒမ်ားမွာမူ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳရေသးပါ။ 
 
အခန္းခုႏွစ္ခန္းပါေသာထုိဥပေဒၾကမ္းက ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မွတ္ပံုတင္ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားကုိတည္ေထာင္မည္ျဖစ္သည္။ အျခား 
ဘာသာသို႔ကူးေျပာင္းရန္ဆႏၵရွိေသာမည္သူမဆုိသည္ အေသးစိတ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ ကူးေျပာင္းရျခင္းအေၾကာင္းအ 
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ရင္းကုိေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္မွတ္ပုံတင္ဘုတ္အဖြဲ႔မွအဖြဲ႔ဝင္ေလးဦးမွအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ပါရန္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ 
ကာ ထုိသူမ်ားကရက္ ၉၀ အတြင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာအားေစာ္ကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဘာသာေျပာင္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္၍ဘာသာေျပာင္းခုိင္းျခင္းႏွင့္ကုိးကြယ္ 
ရာဘာသာေရြးခ်ယ္မႈအား လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္အဓိပၸါယ္ျဖင့္အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔က့ဲသို႔ေသာခ်ဳ ိးေဖာက္ 
ျခင္းမ်ားအတြက္အပစ္ေပးမႈကို ဘုတ္အဖြဲ႔မွစိတ္ၾကိဳက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အပစ္ရွိသည္ဟုေတ႔ြရွိရသူမည္သူမ 
ဆုိသည္ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ေငြဒါဏ္ ၂ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀) တို႔က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္း 
သည္ အစိုးရ၏မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္စတင္မႈကြင္းဆက္ၾကီးထမဲွတခုပင္ျဖစ္ကာ ထုိစတင္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ 
မ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ US ေကာ္မ 
ရွင္ USCIRF က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွျမန္မာႏိုင္ငံအား “အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ႏုိင္ငံမ်ား” စာရင္းတြင္ျပန္လည္ထည့္ 
သြင္းရန္အၾကံျပဳခဲ့ကာ ထိုႏုိင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ခ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္လႊတ္ေပးထားျခင္းစသည္တုိ႔ကုိျပဳုလုပ္ၾကသည့္ အစိုးရမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခု ႏွစ္စဥအ္စီရင္ခံစာတြင္ 
USCIRF က ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
အားပစ္မွတ္ထား၍လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာမွမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ 
က အစိုးရသည္ လူမ်ဳိးဂိုဏ္းဂဏအေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ပြားေစေသာအေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားအျပည့္အဝအေရးယူရန္ လုံေလာက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့ပါဟု 
မွတ္ခ်က္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာကန္႔သတ္မႈမ်ားေအာက္မွ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင ္
 
ေမလတြင္ အစိုးရက ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရခုိင္ 
မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေပၚညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာ (ECC) ၏ၾကီးၾကပ္မႈ၊ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်ုက္တုိ႔ 
ျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု အသိေပးခဲ့ကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူႏုိင္မႈကုိ တင္းၾကပ္စြာကန္႔ 
သတ္ထားသည္။ 
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရုံး (UNOCHA) ၏အဆုိအရဆုိလွ်င္ အစိုးရ 
က ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးကုိမရပ္ဆုိင္းခင္တြင္ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ 
မ်ားမွေဆးမႈးမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ တလလွ်င္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးမႈ ၁၈၀၀၀ ခန္႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရကာ 
ဧျပီလတြင္ ထုိအေရအတြက္သည္ ၆၀၀၀ သို႔ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု သိရွိရသည္။ အစုိးရမွရပ္ဆိုင္းထားမႈအား ရုတ္သိမ္း 
ျပီးေနာက္တြင္ UN ေအဂ်င္စီ ၁၆ ခုႏွင့္အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ၁၀ ခုတုိ႔သာလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ေမ ၂ - UN ႏွင့္ NGO မ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေပၚညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာ (ECC) မွ 

ေဒသခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္  ECC က အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ရခိုင္ျပည္ 
နယ္တြင္ သူတုိ႔၏မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိမဆုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ECC မွခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
အနည္းဆံုးတပတ္ၾကိဳတင္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္လုိအပ္ပါသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ကာ အေရးေပၚအကူအညီေပးေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားကုိထိေရာက္စြာတားျမစ္လုိက္သည္။ 

 ေမ ၈ - ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး 
ရန္အတြက္ အစိုးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာ၊ ECC၊ UN ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္သူ NGO မ်ားတုိ႔သည္ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္စစ္ေတြတြင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ECC ကစစ္ေတြျမိဳ႕အနီးရွိ ဒါပိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမွရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အေရးေပၚေဆးရုံတခုတည္ေဆာက္ျခင္းကုိ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ပါကျမန္မာျပည္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္အျမတဲမ္းအဆင့္ 
တခုရွိသည္ဟုအသိအမွတ္ျပဳလုိက္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္သြားမည္ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ 
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 ေမ ၂၅ - ရခိုင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုတုိ႔မွ ရခိုင္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၂၀ တုိ႔သည္စစ္ေတြတြင္ေတြ႔ဆံုခ့ဲကာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အသိုင္းအဝုိင္းအားအကူအညီေပးရန္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားႏုိင္ရန္ “UN NGO ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔” ကိုဖြဲ႔စည္းလုိက္ျပီး သူတို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိအတည္မျပဳဟုဆုိပါက အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအားအသိေပးသြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

 
ဧျပီလတြင္ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူ ၂၃၀၀၀ တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာေရမရရိွခဲ့ၾကပ ဲ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွေန႔စဥ္ 
အကူအညီမ်ားလုိအပ္ေနသည္ဟု UNOCHA ကေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္သတင္းပုိ႔ခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္အသစ္မ်ား 
၏ေနာက္ဆက္တြဲ အကူအညီရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ ဝမ္းေရာဂါက့ဲသို႔ေသာကုသႏိုင္သည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ပင္ ေသဆုံးမႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း UNOCHA မွထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ကာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္လုံေလာက္ေသာ 
အိမ္သာမ်ားမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရာဂါအႏၱာရာယ္မ်ားျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟုသတိေပးလုိက္ 
သည္။ 
 
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
အစိုးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အပါအဝင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေမလတလုံးတြင္တပ္မေတာ္သည္ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
(TNLA)၊ ျမန္မာအမ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)တုိ႔အားထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
 ေမ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္မုံးကိုးရြာအနီးမွ မိုင္ဖန္တြင္စခန္းခ်ေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ား 

သည္ KIA တပ္မ်ားအားပစ္မွတ္ထားကာ အနီးမွေတာင္ေၾကာမ်ားသုိ႔ေမာ္တာက်ည ္၃၂ လုံးႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
 ေမ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ပန္လင္းရြာတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၇ မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ 

ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၈ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ေက်ာက္ဖာရြာတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္မံုးကုိးႏွင့္ေပါင္စဥ္းရြာတုိ႔အၾကားတြင္ ခမရ ၅၀၇ႏွင့္ ၅၆၈ တုိ႔မွအစုိးရ 

တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၈၊ TNLA တပ္ရင္း ၈၁၈၊ MNDAA တပ္ရင္း ၁၇ တုိ႔မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္စမ္ျမိဳ႕နယ္စမ္ငမ္ရြာႏွင့္မန္ပက္ရြာအၾကားတြင္ တမခ  ၇၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ 

ရင္း ၂၅၆ မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ေမ ၁၃ - ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္မန္ထြန္ရြာတြင္ ခမရ ၂၁၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ တုိ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းလြ် ိင္လင္ျမိဳ႕နယ္လြ် ိင္လင္အနီးတြင္ ခမရ ၁၁၂ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ား 

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ထက္က်က္ရြာတြင္ တမခ ၈၈ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၄၇၈ မွတပ္ 

မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္စႏွင့္ရွာေရာလခ်က္ရြာတုိ႔တြင္ ခမရ ၃၀၁ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း 

၁၂ ႏွင့္ ၂၇ မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တမြန္ရဲရြာတြင္ ခမရ ၂၉၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၃၃၅၊ MNDAA 

တပ္ရင္း ၃ တုိ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွဟူဘူမေနာဘမ္ေတာင္ကုန္းအနီးတြင္ KIA တပ္ရင္း ၁၇ မွတပ္မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္ 

မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ေမ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္စန္ဝိျမိဳ႕နယ္နမ္ဂ်ာရက္ရြာအနီးတြင္ ခမရ ၄၅ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၂၂၃ ႏွင့္ 

MNDAA  တပ္မ်ားတုိ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနာက္ထပ္အရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တပ္မေတာ္မွက်ဴ းလြန ္
 
ေမလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္မွအရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ဆက္လက္က်ဴ းလြန္ခ့ဲသည္။ 
 
 ေမ ၃ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဝိန္းရြာလဂ်တ္ယန္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထုိင္ေသာ ကခ်င္ IDP ၁၄ ဦးအား 

KIA ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟူေသာသံသယျဖင့္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားကထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္း 
ေမလ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္တုိ႔တြင္သူတုိ႔အားျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

 ေမ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမုန္းပန္ျမိဳ႕နယ္မွ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္အေဝးသုိ႔ ေျပးလာၾကသည့္ ရြာ ၆ 
ရြာမွ IDP ေလးရာတုိ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အစိုးရစစ္သားမ်ားမွဒါးျမတုိက္ျခင္း၊ 
ျခိမ္း ေျခာက္ျခင္းကုိခံခဲ့ရသည္ဟု IDP မ်ားကသတင္ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ 

 ေမ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မွ မန္ေအာင္း၊ မန္ကြန္းႏွင့္ဖဒန္ရြာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ကဝင္ေရာက္စီးနင္းခ့ဲ 
သည္။ သူတုိ႔ကထိုေဒသတြင္ပင္ တေအာင္း (ပေလာင္) လယ္သမားတဦးအားဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ျပန္လႊတ္ 
ေပးခဲသ့ည္။ 

 ေမ ၁၅ -  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္ေမာက္ဆမ္ရြာတြင္ ခမရ ၄၁၅ မွအစုိးရတပ္မ်ားက အရပ္သားမ်ား 
၏အိမ္မ်ားကုိဝင္ေရာက္ရွာေဖြကာ ဒါးျမတိုက္သြားျပီး စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာခ်ဳိ႕တ့ဲေနသူတဦးအားရိုက္ႏွက္သြားခဲ့သည္။ 

 ေမ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္နမ္ဂတ္ရြာတြင္ ခမရ ၅၆၈ မွအစုိးရတပ္သားမ်ားက ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္မိန္း 
ကေလးတဦးအားမုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္။ 

 
ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔မွလူ 
၃၀၀၀ တုိ႔၏ လုံျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားယုိယြင္းလာျခင္းႏွင့္အိုးအိမ္မ်ားကုိစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရျခင္းတုိ႔အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 
မ်ားအားေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကုိ UNOCHA က ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိအစီရင္ခံ 
စာက“လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ား”ေၾကာင့္ IDP မ်ားထံသြားေရာက္ႏို္င္ရန္ကိုပုိမိုခက္ခေဲစျပီး ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔မွစစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနေသာအရပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
ျမင့္တက္လာေစပါသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအားတပ္မေတာ္မွတုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ားသည္အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိအားနည္း 
ယုတ္ေလ်ာ့ေစ 
 
ေမလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚတပ္မေတာ္၏ 
ကတိကဝတ္မ်ားအား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားမွ ဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
 
 ေမ ၅ မွ ၉ - ခလရ ၂၄၅ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) အဖြဲ႔ဝင္တဦးအား ဖမ္းဆီး 

ခြင့္ဝရမ္းမပါပဖဲမ္းဆီးျပီး ေလးရက္မွ်အစာမေကြ် းပႏဲွိပ္စက္ညွင္းပန္းခ့ဲကာ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ 
လွ်ဴိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္သည္ဟုစြပ္စြဲကာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒႏွင့္တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ SNLD ကထုိအျဖစ္အပ်က္ 
မ်ဳိးသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆုိးဝါးစြာထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္ဟု အစုိးရအားသတိေပး 
လိုက္သည္။ SNLD အဖြဲ႔ဝင္အား ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စြဲဆုိထားမႈအားလုံးအားပယ္ဖ်က္ကာ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ 

 ေမ ၅ - KNU ဒုဥကၠဌေနာ္စီဖုိးရာစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ 
ရန္ကုန္တြင္ အစုိးရျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကားဆက္ 
လက္ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပြဲမ်ားသည္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္အတြက္ 
အတားအဆီးျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုသတိေပးေျပာဆုိလိုက္သည္။ 

 ေမ ၆ - ရွမ္းျပည္နယ္က်ဳိင္းတုံျမိဳ႕နယ္မ ွရွမ္းျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ရံုးအား စစ္သားႏွင့္ရဲ 
၂၀ တို႔ကဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ RCSS/SSA-S ဥကၠဌဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရြက္ဆစ္က အစုိးရ 
ထံစာတေစာင္ေရးသားေပးပုိ႔ကာ စီးနင္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကိရွုင္းလင္းခ်က္ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ေမ 
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လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ RCSS ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ထိုစီးနင္းမႈသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အၾကားတြင္ 
ယခအုခ်ိန္အထိရရိွထားေသာ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈကုိဆုိးဝါးစြာထိခိုက္ေစပါသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္ျပီး လုိအပ္ပါ 
က RCSS အေနျဖင့္လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသတိေပးလုိက္သည္။ 

 
ေမလ ၂၁ မွ ၂၃ တြင္ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ရန္ကုန္၌ေတြ႔ခဲ့ၾကကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဒုတိယမူၾကမ္းကုိျပီးဆုံးသည္အထိေရးခဲ့ၾကျပီး သေဘာတူညီမႈအားအျပီး 
သတ္ျပဳလုပ္ရန္ကုိမူ ေနာက္အစည္းအေဝးအထိေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း 
(CSOs) ၇၉ ခုတုိ႔ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွတပ္မေတာ္၏ မၾကာေသးခင္က 
ထုိးစစ္မ်ားကုိရႈံ႕ခ်လုိက္ျပီး တိုင္းရင္းသားအုပ္စမု်ားအား တပ္မေတာ္မွ သူတို႔၏ဆက္လက္ရန္လုိေနမႈမ်ားအေပၚ 
အာရံုလႊရဲန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အသုံးခ်ေနသည္ဟ ု စြပ္စြဲလိုက္သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားမရပ္သေရြ႕ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာလည္း အက်ဳ ိးရလာဒ္ေကာင္းရိွမည္မဟုတ္ပါဟု (CSOs) မ်ားကသတိေပးလုိက္သည္။ 
 
အစိုးရသမၼတရုံးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းသည္ သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အစိုးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔ဒုဥကၠဌ 
အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔ျပင္ပမွ အျခားတုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကုိတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေတ႔ြဆံုမႈတခုစီတုိင္းတြင္ သူက အဖြဲ႔မ်ားမွ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူျပီးမွသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရွိႏိုင္ပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ 
 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈရက္တုိးျမွင့္ 
 
ယခုလသန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းရက္တုိးျမွင့္မႈအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိမိမိတုိ႔ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ႏုိင္မႈကုိ ျငင္းဆန္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားဖယ္ခ်န္ထားရန္အစီအစဥ္ 
ကုိအစုိးရမွဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင ္ ရန္ကုန္၌ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အစိုးရလူဝင္ 
မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီးဦးခင္ရီက ေစာေစာပုိင္းမတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ 
အထိျပဳလုပ္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္က်န္ရစ္ခ့ဲသည့္ မြတ္စလင္မ်ားအားပါဝင္လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္မိမိကိုယ္ကိုသတ္မွတ္လိုသူ မည္သူမဆုိတုိ႔အတြက္ “ဘာမွ်မေျပာ”သည့္မူဝါဒကုိစတင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေမ 
လကုန္အထိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကိဆုက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ဦးခင္ရီက ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာအေခၚအေဝၚကုိမူ လက္မခံပါေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟုသူ 
တုိ႔ကိုယ္ကိုသူတုိ႔စာရင္းထည့္ရန္ ျပႆနာရွိသည္ဆုိပါက ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ဘာမွ်မေျပာပေဲနႏိုင္ေၾကာင္း (ဘာလူမ်ဳိးဟု 
မွမေျပာပဲ) ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဦးခင္ရီက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း 
သည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွင္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေၾကာင္းေျပာၾကားလုိက္ကာ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာ 
ရင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူစဥ္၌ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားရိွေနသည္ဆုိျခင္းကိုလည္း ျငင္းပယ္လုိက္သည္။ 
 
ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔႕ထြက္ရွိလာေသာ “အရင္းႏီွးမ်ားကုိတြက္ခ်က္ျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပႆနာရွိေသာသန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈ” အစီရင္ခံစာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိပကၡအဖြဲ႔က (ICG) ေရွာင္လႊ၍ဲမရေသာအျငင္းပြားဖြယ္ သန္း 
ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈရလာဒ္မ်ားက တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တင္းမာမႈမ်ားကုိ ျမွင့္တက္လာေစလိမ့္မည္ဟုသတိေပး 
လုိက္ကာ UNFPA မွသန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္မႈအတြက္တာဝန္ယူရမည္ဟု ေျပာဆိုလုိက္သည္။ ေမလ 
၂၂ ရက္ေန႔တြင္ UNFPA ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆက္ 
စပ္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ေပးခ့ဲၾကသည့္မည့္သည့္မွတ္ခ်က္ကုိမဆို ထင္ရွားစြာေရွာင္ 
ရွားထားသည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္သည္ မီဒီယာအားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္ 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ၏အေရးၾကီးပံုတုိ႔ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရန္ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ UNFPA ပြဲႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ UNFPA အၾကီးအကဲ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအတြက္နည္းပညာအၾကံေပးဖရက္ဒ 
ရစ္အုိ(က္)ဝါးယိုး Fredrick Okwayo ကစုေပါင္းထားျပီးသားအခ်က္အလက္မ်ားကို လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအားလႊမ္းမုိး 
ႏုိင္ရန္အတြက္အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
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လူ႔အခြင့္အေရး 

 
ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း “မလြတ္လပ”္ 
 
ေမလတြင္ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ဆက္လက္၍ယုိယြင္းအားနည္းဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
 
 ေမ ၁ - လြတ္လပ္မႈအိမ္ Freedom House မွသူတို႔၏ “စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္” အမည္ရိွ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာအား 

ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ထိုအစီရင္ခံစာကျမန္မာႏုိင္ငံ၏စာနယ္ဇင္းအား “မလြတ္လပ္” ဟုအဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံ 
စာက ျမန္မာႏိုင္ငံအားအာရွတြင္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွတခုအျဖစ္ စာရင္းသတ္မွတ္ထားကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအရွိန္မွာေႏွးေကြးေနသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ ၎သည္မီဒီယာဥပေဒအသစ္ကိုလည္း ေဒသခံမီဒီ 
ယာမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္အနည္းငယ္မွ်ကိုသာအကန္႔အသတ္ျဖင့္ရယူကာ ေရးဆြဲထားျပီး တုိင္းရင္းသားအၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားကုိေဖာ္ျပျခင္းအား ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥအျဖစ္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ေမ ၇ - ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔ကေထာင္ခ်ခံလိုက္ရေသာ DVB ဗြီဒီယိုသတင္းေထာက္ ကုိေဇာ္ေဖအားေထာက္ခံကာ 
ဆႏၵျပခဲ့မႈကုိ DVB ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သင္သတင္းေထာက္အန္ဂတ္စ္ဝပ္ဒ္ဆင္ Angus Watson မွ သတင္းတင္ျပခဲ့ျပီး 
ေနာက္ မေကြးတုိင္းမေကြးမွလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာရိွမ်ားသည္ သူ၏ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာစည္းမ်ဥ္းခ်ဳ ိးေဖာက္သည့္အ 
တြက္ဟုဆုိကာ သူ႔အားေခၚယူျပီးစုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လဝက အရာရိွမ်ားသည္ဝပ္ဒ္ဆင္ 
အား ဗီဇာစည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ဟုဆုိကာ တုိင္းျပည္မွႏွင္ထုတ္ခဲ့ျပီး သူသည္ဆႏၵျပမႈတြင္လည္းပါဝင္ခ့ဲ 
သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 
ဆႏၵျပမႈအတြက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားဖမ္းဆီးခံ၊ တရားစြဲခံ၊ ပစ္ဒါဏ္ခ်ခံေနၾကရ 
 
 ေမ ၅ - အစိုးရအားဆန္႔က်င္သည့္လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအင္အားအတြက္ 

လႈပ္ရွားမႈ Democracy Current Force အဖြဲ႕မွကုိထင္ေက်ာ္အားရန္ကုန္ရမဲ်ားက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) 
ျဖင့္ဖမ္းဆီးခဲသ့ည္။ ထုိေန႔တြင္ပင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ၾကားနာအျပီး၌ ရမဲ်ားကကိုထင္ 
ေက်ာ္အားအင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲသည္။ 

 ေမ ၆ - ပဲခူးတုိင္းသဲကုန္းမွ လယ္သမားငါးဦးျဖစ္ေသာကိုသန္႔ဇင္ထက္၊ဦးေပါက္စ၊ေဒၚညဳိ၊ေဒၚမုိးႏွင့္ကုိေက်ာ္သူ တုိ႔ 
အား ပခူဲးတိုင္းသကုဲန္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက လယ္ေျမပုိင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ဟုဆုိကာ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ 
ေသာပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအျပီး ပဲခူးတုိင္းေပါင္းတည္အက်ဥ္းေထာင္အျပင္ဘက္ 
တြင ္ ၾကားနာမႈအတြင္းအာမခံေပးရန္ျငင္းဆန္ခံရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိေပါက္စအား ေထာက္ခံေသာလယ္သ 
မားရွစ္ဦးႏွင့္ရမဲ်ား ရင္ဆိုင္တုိက္ခုိက္မႈျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ရမဲ်ားကရိုက္ႏွက္သည့္အတြက္ 
အမ်ဳ ိးသမီးႏွစ္ဦးေဆးရံုသုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ 

 ေမ ၉ - ဧရာဝတီတုိင္းေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္မွအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အား 
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ပုသိမ္အေျခစိုက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေရးကြန္ယက္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
ကုိထြန္းထြန္းဦးအားဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 ေမ ၂၁ - မႏၱေလးတုိင္းရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက မုိးထိမုိးမိေရႊမိုင္းမွအလုပ္သမားဆယ္ဦးအား မုိင္းအားပုဂၢလိက 
ပုိင္ေပးျခင္းကုိဆန္႔က်င္၍ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖင့္ဆက္စပ္ကာ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၈၈၊ 
၁၄၃ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္ခြဲစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 

 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျပည္ပတြင္ဖမ္းဆီးခံေနၾကရ 
 
ေမလတလလုံးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အိမ္နီးျခင္းတိုင္းျပည္မ်ား၌အလုပ္ႏွင့္ခုိလႈံရာရွာ 
ေဖြရန္ ၾကဳိးပမ္းရာတြင္အခက္အခမဲ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆျဲဖစ္ပါသည္။ 
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 ေမ ၉ - ထိုင္းႏိုင္ငံဖူးကက္ေျမာက္ပုိင္းရွိ မိသားစုခုိလႈံရာတခုမွ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳ ိးသမီးႏွင့္ကေလးကုိးဦးထြက္ေျပးလြတ္ 

ေျမာက္သြားေၾကာင္း ေမလေစာေစာပုိင္းကသတင္းရရွိသည္။ 
 ေမ ၉ - မေလးရွားလူေမွာင္ခိုတုိက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံကူလာပါလစ္မွကူရမ္တန္ဂါကမ္းေျခတြင္ ျမန္ 

မာျပည္မွ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမရွိသူ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၀၁ ဦးအားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း 
ခ့ဲသည္။ 

 ေမ ၁၈ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) သည္ေလွေလွာ္၍နတ္ျမစ္ကိုျဖတ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကိုကူး 
လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၄ ဦးအားဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ 

 ေမ ၂၀ - ဒါရ္ကာမွ UNHCR အၾကီးအကဲစတီနာဂြန္ဒလ္ဲ Stina Lgungdell က ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူထုမ်ားအၾကား 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းမျပီးမခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအားေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟုေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။ 

 ေမ ၂၀ - ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္တေလွ်ာက္၌ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၁၇၃ ဦးအား BGB အဖြဲ႔မွဖမ္းဆီးခ့ဲ 
သည္ဟု သတင္းရရိွခဲ့သည္။ 

 
ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး 

 
US ကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈအားသက္တမ္းတုိးျမွင့္ 
 
ေမလလယ္တြင္ US ကအမ်ဳ ိးသားအေရးေပၚအက္ဥပေဒကုိ ေနာက္ထပ္တႏွစ္သက္တမ္းတုိးျမွင့္လိုက္ကာ ဒီမိုကေရစီ 
ေရးလႈပ္ရွားမႈအားဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံမွသူမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ US ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားဝင္ျခင္းတုိ႔ကုိတားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ သမၼတဘားရက္အုိဘားမားက 
ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈတုိးျမွင့္လိုက္ျခင္းကုိ ကြန္ဂရက္သုိ႔စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားခ့ဲရာ ဆက္လက္ျဖစ္ 
ပြားေနေသာ (အထူးသျဖင့္ရခုိင္ျပည္နယ္တြင)္ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 
ႏို္င္ငံေရး၊စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ဆက္လက္ပါဝင္ေနဆဲအခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
အုိဘားမား၏စာတြင္ အစိုးရ၏ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္စစ္ေရးဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိရည္ညႊန္းလုိက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးတုိ႔အား ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ၊ သာမန္ထက္ပိေုသာ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈ” ကိုျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားထားသည္။ 
 
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္ျပႆနာမ်ား 
 
ေမလတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံတို႔အၾကားမွ တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ရေဲလးဦးအား 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟုသံသယရွိသူမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကကာ၎သည္ လက္တုန္႔ျပန္တိုက္ခိုက္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ 
ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) မွ တပ္သားတဦးအား သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ 
 
 ေမ ၁၇ - ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ မည္သူမည္ဝါဟုမသတ္ 

မွတ္ႏုိင္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရအဲရာရိွေလးဦးေသဆုံးခဲ့ကာ 
တဦးဒါဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ 

 ေမ ၂၁ - နယ္စပ္လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံဘန္ဒါဘန္ခရုိင္တြင္  ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤ 
လားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မႈးမ်ား ေတြ႔ဆုံခ့ဲၾကသည္။ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကေမ ၁၇ ရက္ေန႔ကကိစၥကုိ 
ေျပာၾကားကာ တုိက္ခိုက္သူမ်ားသည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွျဖတ္ကာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္ 
စြဲလိုက္သည္။ BGB ကေသာင္းက်န္းသူမ်ားအားခုိလႈံခြင့္ေပးထားသည္ဆုိျခင္းကုိ ျငင္းဆုိလိုက္ျပီး အကယ္၍တုိက္ခုိက္ 
မႈမ်ားရိွသည္ဟုဆုိပါက BGB အေနျဖင့္ထုိေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ပါမည္ 
ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
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 ေမ ၂၈ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘန္ဒါဘန္ခရိုင္ႏုိင္ခန္ခ်ာဟီ Naikhangchharhi မွရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းအနီး ကင္း 
လွည့္ေနေသာ BGB တပ္သားႏွစ္ဦးအား အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္ရမဲ်ားမွေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အစုိးရက “ရိုဟင္ 
ဂ်ာေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔” ‘Rohingya Solidarity Organization’ မွဟုစြပ္စြဲထားသူတဦးေသဆုံးခ့ဲသည္ဟု 
သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

 ေမ ၂၉ - BGB တို႔သည္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာတပ္သားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားထံမွသတင္းမရ 
ရိွေသာအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ဒါရ္ကာရွိ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ) ျမန္မာသံအမတ္ဦးမ်ဳ ိး 
ျမင့္သန္းအား ထုိကိစၥကုိရွင္းလင္းျပပါရန္ဆင့္ေခၚခ့ဲျပီး အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာသို႔လည္း သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ 
စာပို႔ခ့ဲသည္။ ထုိအခါ အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္က သူတုိ႔တြင္အေလာင္းရိွသည္ဟုဝန္ခံခဲ့သည္။ 

 ေမ ၃၀ - အေလာင္းအားမည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိစစ္ေဆးရန္ နယ္စပ္စခန္း ၅၂ မွအစည္းအေဝးသုိ႔ BGB အား 
အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက ဖိတ္ေခၚခဲ့ကာ BGB အဖြဲ႔ခ်ည္းကပ္လာစဥ္တြင္ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

  ေမ ၃၁ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက “အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိေသာတုိက္ခုိက္မႈ” အားကန္႔ကြက္ရန္ 
သံအမတ္ဦးမ်ဳ ိးျမင့္သန္းအားထပ္မံ၍ဆင့္ေခၚခ့ဲျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္စာပို႔ခ့ဲသည္။ 

 ေမ ၃၁ - ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြမွရမဲႈးၾကီးထြန္းဦးက အစိုးရလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦးအားသတ္ျဖတ္ 
ခ့ဲေၾကာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ဘဂၤ 
လားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ေပးပို႔ေသာစာႏွစ္ေစာင္ပါ စြပ္စြဲထားခ်က္မ်ားကုိျငင္းဆုိခဲ့သည္။ 

 ေမ ၃၁ - ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္က အေလာင္းအားတပ္သား၏လက္ 
နက္မပါပ ဲျပန္အပ္ခဲ့သည္။ 

 
ေမလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
၁ နယူးေယာက္မွႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဴ႕တြင္စကားေျပာၾကားရာတြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၏ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူး အၾကံေပးဗီေဂ်းနမ္ဗီးယား Vijay Nambiar က ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏လုံျခံဳေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ 
သားျဖစ္မႈသည္မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးပါသည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂ အစုိးရဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာက ၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅၆ ဘီလီယမ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃ အစုိးရကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွအခ်က္အလက္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၁၃ - ၁၄ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အၾကီးဆုံးကုန္သြယ္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ဒုတိယထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄.၈၆ 
ဘီလီယံရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

၃ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္သေဘၤာခြက္ရြာမွပစ္ခတမ္ႈတခုတြင္ မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိရေသာ လက္နက္ကုိင္ေသ 
နတ္သမားမ်ားက မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ၃ ဦးအားပစ္သတ္ခ့ဲကာ ၉ ဦးအားဒါဏ္ရာရေစခ့ဲသည္။ 

၄ သစ္ေတာအရာရိွမ်ားသည္ တပတ္အတြင္းျမန္မာျပည္အႏံွ႕ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ားအတြင္း သစ္တန္ ၁၀၀၀ အထက္ကို 
သိမ္းဆည္းရမိျပီး ဖမ္းဆီးမႈ ၁၀၁ ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစုိးရသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ 
ဝန္ၾကီးဌာနကအစီရင္ခံခ့ဲသည္။ 

၄ လြတ္လပ္ေသာတုိင္းရင္းသားရခိုင္လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ရခုိင္တပ္မေတာ္တို႔က ဘဂၤ 
လားေဒ့ရွ္ႏွင့္နယ္စပ္ျဖစ္ေနေသာရခိုင္ျပည္နယ္တေလွ်ာက္တြင္ ကင္းလွည့္လုံျခံဳေရးယူရာ၌ ကူညီေပးလုိပါသည္ဟု 
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၅ အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တြင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိလ္ုခ်ဳပ္ 
မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္ 
တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကမဲႈအမိန္႔ေအာက္တြင္သာရွိရမည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၆ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလဝါဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုမၼဏီက  သီလဝါ SEZ ေျမငွားရမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္စတင္လုိက္ျခင္းကုိ ေၾကျငာခဲ့သည္။  
၉ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိး 

မႈရိွရန္ၾကိဳးပမ္းေနမႈအား အေလးထားေပးပါရန္တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ 
၉ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနအရပ္ဘက္လံုျခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ႏိုငငံ္ျခား 

ေရးဝန္ၾကီးဆာရာဆီးဝယ္ Sarah Sewall က အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသူမ်ားအားပိတ္ပင္တားဆီးမႈမရွိေသာလူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကုိခြင့္ျပဳေပးပါရန္၊ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏အေျခအေနကုိတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေပးပါရန္ 
ႏွင့္အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရေသာလူထုအား အိမ္ယာျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးပါရန္ သူမ၏ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ 
အစုိးရအားတုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ 
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၉ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေသာင္းက်န္းသူကိစၥမ်ား၊ လူေမွာင္ခုိမႈမ်ားႏွင့္လူကုန္ကူးမႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အတူတကြလုပ္ကုိင္ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံတုိ႔သည္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ MoU တခုကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင ္
လက္မွတ္ထုိးခ့ဲၾကသည္။ 

၁၂ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အျပင္ဘက္ရိွ သီလဝါ SEZ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာေဒသမ်ားမွ ေဒသခံ ၃၀၀ တို႔အား 
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက အတင္းအၾကပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕႔ခုိင္းခ့ဲၾကသည္။ 

၁၂ ဘရပ္ဆယ္လ္ျမိဳ႕တြင္ EU ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားအား 
လိုက္နာက်င့္သုံးရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလႊတ္ေပးရန္၊ ေသဒါဏ္အပစ္ေပးျခင္းကုိပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ လူထုမ်ား 
အၾကားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိအဆုံးသတ္ရန္တုိ႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကုိတင္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ 

၁၃ ရန္ကုန္ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုံရိွစတားတက္စ္ Star Tax အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၁၈၀ တုိ႔သည္ စက္ရံု၏အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးည့ံဖ်င္းမႈႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအေပၚဆုိုးဝါးစြာဆက္ဆံမႈတုိ႔အေပၚ ေျခာက္ရက္ၾကာမွ်ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

၁၃ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က “အပစ္အခတ္ေခတၱရပ္စျဲခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကုိ 
ထုတ္ျပန္ခဲက့ာ ထုိအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၂ခုတြင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔အၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈလက္မွတ္ထုိးျပီး 
ကတည္းက စစ္အင္အားမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ကရင္အရပ္သားမ်ားအေပၚတပ္မေတာ္မွဆက္လက္က်ဴးလြန္ 
ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၁၄ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔စာတေစာင္ပို႔ကာ အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

၁၄ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရး၊ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔႕အစည္းနယ္ပယ္တြင္ ထင္ရွားသူ ၆၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ရခုိင္အမ်ဳ ိးသားေန႔ကုိ ပံုစံအ 
သစ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

၁၅ EU ကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စစ္ေရးအရပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ေနာက္ထပ္တႏွစ္တုိးျမွင့္လိုက္ျခင္းအား အတည္ျပဳလုိက္သည္။ 
၁၇ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းအား အျမတဲမ္းဖ်က္သိမ္းရန္ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ရန္ကုန္မွခ်ီတက္လာ 

ၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ဆုံသို႔ေရာက္ရိွခဲ့ၾကသည္။ 
၁၉ သီလဝါ SEZ အားတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဂ်ပန္ကုမၼဏီသံုးခုတုိ႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရိွ အဆင့္ A 

ေဒသမွ ေျမငွားရမ္းခြင့္မ်ားကုိစတင္ေရာင္းခ်ခ့ဲသည္။ 
၁၉ ပထမဆုံးအၾကိမ္ EU - ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား 

က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ား 
အား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 

၂၁ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္သံုးခုရံပံုေငြ Three Millennium Development Goal Fund မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္အ 
ထိ HIV၊ တီဘီႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားအားကိုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားကူညီရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၉၁ သန္းေပးအပ္မည္ဟုကတိေပးခ့ဲသည္။ 

၂၁ စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကိးျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီလုပ္သား ၆၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏လစဥ္လစာကုိ 
၂၃၀၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၀) သို႔ ၂ ဆတိုးေပးပါရန္ေတာင္းဆုိကာ ကုမၼဏီရုံးခန္းေရွ႕တြင္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ 

၂၅ ရနု္ကုန္ျမိဳ႕သာေကတႏွင့္ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၃၅ ခုမွလူ ၃၀၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္လူထုလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္၍ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကုိေလ်ာ့ခ်ကာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။ 

၂၇ ကရင္နီျပည္နယ္ဖရူးဆုိးျမိဳ႕နယ္ဆုိက်ကူရြာတြင္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ခန္႔ကလယ္ေျမဧက ၁၂၀၀အားစစ္တပ္မွသိမ္းယူသြားခ့ဲျခင္း 
အားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ လယ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္လယ္ေျမမ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္၍ လယ္ထြန္ခဲ့ၾက 
သည္။ 

၂၇ AAPP ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တုိ႔သည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ၈၅ ဦးမွာႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္ရွိတရားရင္ဆုိင္ေနၾကရစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၉ ဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထတဲြင္က်န္ရွိေန 
ေသးေၾကာင္းေျပာၾကားထားသည္။ 

၂၈ ကခ်င္ျပည္နယ္တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားမွလယ္သမားမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသည့္ယုဇန 
ကုမၼဏီမွ သူတုိ႔၏လယ္ေျမဧက ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အားသိမ္းယူထားျခင္းအားရႈံ႕ခ်ရန္အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၉ HRW ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒအားအဆုိျပဳတင္သြင္းျခင္းကုိ ဆက္လက္ 
မျပဳလုပ္ပါရန္အစုိးရအားေတာင္းဆုိလိုက္ျပီး ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္မြတ္စလင္ႏွင့္အျခားလူနည္းစုဘာသာေရးမ်ားအေပၚ 
ေနာက္ထပ္ဖိႏိွပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳေနသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
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ေမလအတြင္းထုတ္ျပန္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ကမၻာလုံးဆုိင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးစမ္းစစ္မႈအခ်ဳပ္ - အမ္ဖီတမင္းပုံစံစိတ္ၾကြေဆးႏွင့္စိတ္ၾကြေစေသာေဆးအသစ္မ်ား” ကမၻာ့ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာရုံး United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) http://bit.ly/1j6zF9G 
 
“အရင္းႏီွးမ်ားကုိတြက္ခ်က္ျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပႆနာရိွေသာသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ” အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာပဋိပကၡအဖြဲ႔ 
International Crisis Group (ICG) http://bit.ly/1k74Aac 
 
“ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္း ၂၀၁၄ - စစ္တမ္းရလာဒ္” အာရွပစိဖိတ္ေဒသကမၻာ့ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မရွင္၊ 
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry 
(UMFCCI) http://bit.ly/1hPuPxT 
 
“အပစ္အခတ္ေခတၱရပ္စျဲခင္းေလာ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေလာ။ ၂၀၁၂ခုအပစ္အခတ္ရပ္စျဲပီးကတည္းက ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ 
ဘက္ရိွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ေဒသမွျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ ” ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ Karen Human Rights 
Group (KHRG) http://bit.ly/1lG1wlf 
 
“၂၀၁၄ခုဧျပီလအတြက္လစဥ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွတ္တမ္း” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ 
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1iKS77F 
 
“စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ၂၀၁၄ခု - ျမန္မာႏုိင္ငံ” လြတ္လပ္မႈအိမ္ Freedom House http://bit.ly/1mjzCuu 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိျမွင့္တင္ျခင္း” နည္းဗ်ဴ ဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဗဟုိ Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) http://bit.ly/1rVM8E6 
 
“ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈ ၂၀၁၄ - ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျပည္တြင္းတြင္အုိးအိမ္စြန္႔ခြာေျပးရသူမ်ား” ႏိုင္ငံတကာ 
အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာ Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) http://bit.ly/1ldAq3n 
 
“R2P ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ အပုိင္း ၁၅” အကာအကြယ္ေပးရန္တာဝန္ရိွမႈအတြက္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာဗဟုိ Global Centre for the 
Responsibility to Protect http://bit.ly/SnG0aW 


