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 တပ္မေတာ္မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ 

စစ္တပ္ကိစၥအား စဥ္းစားရန္ျငင္းဆုိလုိက္ျပီး တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားလက္ခံရ မည္ဟု 
အတင္းအၾကပ္တင္းခံထားျပီးေနာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ ္
စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ လုိရာမေရာက္ႏိုင္ျဖစ္သြားရသည္။ 

 တပ္မေတာ္တပ္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ပခူဲး 
တုိင္းတုိ႔တြင္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ခ့ဲျပီး 
ယခုႏွစ္အတြက္တတိယအၾကိမ္အျဖစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ကုိခ်ဳိးေဖာက္လုိက္သည္။ 

 တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တေအာင္းအမ်ဳိး 
သားလြတ္ေျမာက္အေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္ 
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

 အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အစုိးရ၏အလုပ္ရႈပ္ေနေသာအ 
ခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာဖိအားမ်ားကုိအေၾကာင္းျပကာ က်င္းပရန္စီစဥ္ 
ထားေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ရုတ္တရက္ဖ်က္သိမ္း 
လုိက္သည္။ 

 လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကုိ စတင္လုိက္ကာ 
ယာယီမွတ္ပံုတင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ပါတီေထာင္ျခင္းကုိတား 
ျမစ္ရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ျခင္းကုိအတည္ျပဳခ့ဲျပီး ၁၉၂၃ တရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္အက္ဥပ 
ေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္းကုိပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ 

 ေျမပုံျမိဳ႕နယ္မွ IDP ၁၁၀၀ နီးပါးအနက္ ၂၀၉ ဦးအား အစုိးရမွ 
ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ေပးခ့ဲသည္။ အကယ္၍မွန္ကန္ေသာအေထာက္ 
အထားမ်ားကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဘဂၤါလီ 
အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္ေနၾကေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ 
အစီအစဥ္တခုကုိ အစိုးရမွေရးဆြဲခ့ဲသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ CBO မ်ားသည္ 
သထၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

 MDCF ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူကုိစိန္သန္းတုိ႔အား ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ 
၅၀၅ (ခ)၊ ျငိမ္းခ်မ္စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ တုိ႔အရ အစုိးရမွေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္မ်ား 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

  
ဤသတင္းလႊာတြင ္

ပင္မသတင္း 

၂  ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ျငိမ္းခ်မ္ေးရးေဆြးေႏြးပြဲ 
၂  ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္မွတုိက္ပြဲမ်ား 
၃  ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွတုိက္ပြဲမ်ား 
၄  ခ်င္းလယ္သမားမ်ားႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရ 
ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၄  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ျဖစ္ေတာ့ 
၅  လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး 
၅  မြတ္စလင္ IDP မ်ားႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရ 
၆  ဗ ု ဒ ၶ ဘ ာ သ ာ ဝ င ္ မ ် ာ း က 
မြတ္စလင္စံုတြဲအားတိုက္ ခုိက္ 
၆  သတၳဳတြင္းအားကန္႔ကြက္ 
၆  JICA အား KPSN မွေဝဖန ္
လူ႔အခြင့္အေရး 
၇  HRD 
မ်ားအားအၾကိမ္ၾကိမ္အပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ 

၇  ေနာက္ထပ္စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား 

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၈  ရဲမ်ားကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုပစ္မွတ္ထား 

ႏိုင္ငံတကာ 
၈  OIC ႏွင့္ UN 
တို႔ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိသြားေရာက္ 
၉  ရခ ိ ုင ္ ျပည ္နယ္ႏ ွင ္ ့ပတ္သက္၍ UN 
အေထြေထြအ တြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏မွတ္ခ်က္ 
၉  ဦးသိန္းစိန္ဥေရာပသုိ႔သြားေရာက ္
စီးပြားေရး 
၁၀  ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈအေျခအေန 
၁၀  
ေနာက္ထပ္ေရနံထုတ္လုပ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားလက္မွတ္ေရးထုိး 
၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၃ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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 ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (WEF) က ၎တုိ႔၏ “ကမၻာ့ယွဥ္ျပိဳင္မႈအစီရင္ခံစာ” ၌ စမ္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ၁၄၄ ႏိုင္ငံအ 
နက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားအဆင့္ ၁၃၄ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဖြဲ႔အစည္း 
ဆုိင္ရာစြမ္းရည္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားမရိွပါဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

 
ပင္မသတင္း 

 
စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္၏ရန္လိုေသာထိုးစစ္မ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္တိုးျမွင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအား ေပးထားသည့္ကတိမ်ားအေပၚ အစိုးရ 
မွ ေနာက္ျပန္ဆြဲလာခဲ့သည္။ 
 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ေနာက္ျပန္လွည့္ျပီးသည့္ေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ 
လုိရာမေရာက္ျဖစ္ေန 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ တႏို္င္ငံလုံးအႏံွ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အုပ္စုမ်ားအၾကား ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ သေဘာတူညီမႈမရရိွပ ဲေနာက္ထပ္တၾကိမ္ျပီးဆုံးသြားခ့ဲ 
ျပန္ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၂ မွ ၂၅ တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔ 
သည္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြ႔ႏဲွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ 
ဆုံခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ကခ်င္၊ရွမ္း၊မြန္၊ကရင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ပခူဲးတုိင္းတုိ႔တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ [ေအာက္မွ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား၊ ကရင္၊မြန္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ပခဲူးတုိင္းတုိ႔တြင္တပ္မေတာ္မွအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကုိခ်ဳ ိးေဖာက္ 
တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းတြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္ ၁၀၄ ခ်က္အနက္မွ ၅ ခ်က္သာေနာက္ဆံုးအ 
ေခ်ာသပ္ေဆြးေႏြးရန္က်န္ပါေတာ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္တ 
ဘက္ပိတ္ထြက္ေပါက္မရွိအေျခအေနသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရိွလာေနပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား တုိင္း 
ရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွလိုက္နာရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်ထားေသာေတာင္းဆုိခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ တပ္မေတာ္မွတ္ုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား ထပ္မံေတာင္းဆုိေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လကျပဳလုပ္ေသာ ၅ ၾကိမ္ေျမာက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲ၌အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒအားလုိလား 
လက္ခံပါသည္ဟု ညႊန္ျပေျပာဆုိခဲ့ကာ ထုိမူဝါဒသည္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
[၂၀၁၄ခုၾသဂုတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္တည္ေထာင္ရန္အဆိုျပဳခ်က္ကုိလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ 
 
ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္မ်ား၊ပဲခူးတုိင္းတုိ႔တြင္တပ္မေတာ္မွအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအားခ်ဳိးေဖာက္ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕နယ္တြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ပါက လက္နက္မ်ားမကုိင္ေဆာင္ရဟု တဘက္ႏွင့္ 
တဘက္အျပန္အလွန္အမိန္႔စာမ်ားထုတ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ကရင္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကားတင္းမာမႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထုိသေဘာကြဲလြဲမႈသည္ပဋိပကၡအျဖစ္ထိဆိုးဝါးသြားကာ ၎သည္အရပ္သားဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ 
ကုိ ျမဝတီျမိဳ႕နယ္မွထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ထြက္ေျပးေစခဲ့ကာ အျခားအရပ္သား ၂၀၀ တုိ႔ကိုလည္း မြန္ျပည္နယ္က်ဳိက္မေရာျမိဳ႕ 
နယ္မွထြက္ေျပးေစခ့ဲသည္။ 
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 စက္တင္ဘာ ၉ - ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္ရင္း ၅ မွ 
တပ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၁၉ ႏွင့္အျခားတပ္မ်ားမွအစိုးရတပ္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသ 
ေဘာတူညီခ်က္ကုိခ်ဳ ိးေဖာက္လုိက္သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၆ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕နယ္ KNLA တပ္ရင္း ၆ မွတပ္သားတဦးအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) မွ 
တပ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင ္ထုိ KNLA တပ္သား၏အေလာင္း 
အား မုိအီျမစ္ Moei (ေသာင္ရင္းျမစ္) ထတဲြင္ လက္ထိပ္ခတ္ရက္သားျပန္ေတြ႔ခဲ့ကာ အေလာင္းကုိလည္းရုပ္ပ်က္ဆင္း 
ပ်က္ခုတ္ထစ္ထားခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၇ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီတြင္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္မ်ားႏွင္ ့အစိုးရတပ္ 
မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၈ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕တြင္ DKBA စစ္သားမ်ားေမာင္းလာေသာကားက အတားအဆီးမ်ားအား 
ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး စစ္ကားတစီးအားဝင္တိုက္အျပီး၌ ခမရ ၂၇၅ မွအစုိးရစစ္သားမ်ားက DKBA စစ္သားႏွစ္ဦးအားေသနတ္ 
မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၉ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕တြင္ အစုိးရတပ္မ်ား၊ BGF တပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တုိ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲရာ 
DKBA စစ္သားႏွစ္ဦးဒါဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၆ - မြန္ျပည္နယ္ကိ်ဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ကရင္ေတာရြာမွ KKO စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ကလို႔ထူးေဘာ KKO    
တပ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၂၀၈ မွအစုိးရတပ္မ်ား၊ရမဲ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၆ - ေစာေစာပုိင္းက DKBA မွဖမ္းဆီးထားေသာ စစ္သား ၈ ဦးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ညိွႏႈိင္းရန္ 
အစုိးရတပ္မ်ားမွ ခ်ည္းကပ္လာစဥ္ မြန္ျပည္နယ္က်ဳိက္မေရာျမိဳ႕နယ္၌ စကခ ၁၉ မွအစိုးရတပ္မ်ား၊ BGF တုိ႔နွင့္ DKBA 
တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၇ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕နယ္တြင ္ DKBA ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲကာ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ 
အနည္းဆုံးစစ္သား ၁၀ ဦးခန္႔ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၇ - မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္တြင ္BGF တပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၂၇ - ပခူဲးတုိင္းေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၃၆၁ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KNLA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲ 

ရာ KNLA တပ္သားတဦးေသဆုံးျပီး အျခားတဦးဒါဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၂၈ - မြန္ျပည္နယ္က်ဳိက္မေရာျမိဳ႕နယ္တြင ္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင္ ့DKBA တပ္မ်ားတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၂၈ - ကရင္ျပည္နယ္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင ္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင္ ့DKBA တုိ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တုိက္ 

ပြဲမွ ေရာ့ကက္နွင့္စက္ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ျမဝတီမွလာေသာခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားတစီးအားထိမွန္ရာ ခရီး 
သည္ေလးဦးဒါဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ 

 စက္တငဘ္ာ ၂၉ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕နယ္ေဝါေလရြာအနီးမွ DKBA ဌာနခ်ဳပ္အနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA 
တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၉ - ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီျမိဳ႕တြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၂၉ - မြန္ျပည္နယ္က်ဳိက္မေရာျမိဳ႕နယ္တြင ္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင္ ့DKBA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္တပ္မေတာ္တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္၌ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲမွာပင္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌ အစိုးရတပ္ 
မ်ားသည္ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ 
အား ထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၂၁ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မန္ဆက္ရြာအနီးတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း 

၁၁၂ မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၂၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေက်ာက္မျဲမိဳ႕နယ္ပန္ေလာရြာအနီးတြင ္ တမခ ၇၇ မွအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ ္

ရင္း ၅၂၇၊ ၇၁၇ တုိ႔မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
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 စက္တင္ဘာ ၂၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ပူတာအုိျမိဳ႕နယ္ဒမ္ေဘာက္ဘမ္ေတာင္ေပၚတြင ္ KIA တပ္ရင္း ၁၅ အားပစ္မွတ္ 
ထားကာ အစိုးရတပ္မ်ားကလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
ခ်င္းလယ္သမားမ်ားအႏိွပ္စက္ခံရ၊ ပစ္မွတ္အထားခံရ 
 
စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းလယ္သမားေျခာက္ဦးတို႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ 
၎တို႔ေျခာက္ဦးႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္မွအျခားလယ္သမားတဦးအား ႏွိပ္စက္ခ့ဲသည့္ ခမရ ၃၄၄ မွအစိုးရတပ္ 
သားမ်ားအား လူသိရွင္ၾကားစြပ္စြဲေျပာဆိုလုိက္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက ၎တုိ႔အားခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (CNA) 
ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲအျပီးၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွစက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အၾကားတြင ္ထုိညွင္းပန္းႏွိပ ္
စက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ခမရ ၃၄၄ မွအစုိးရစစ္သားမ်ားက ခ်င္းလယ္သမားေျခာက္ဦးအားျပန္လည္ဖမ္းဆီးကာ ၂ 
ရက္တာထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟုစြပ္စြဲထားမႈအား ရုတ္သိမ္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္ကို အတင္းအ 
ၾကပ္လက္မွတ္ထုိးခိုင္းခ့ဲသည္။ လယ္သမားမ်ားမွာ လြတ္ေျမာက္လာကတည္းက ပုန္းေအာင္းေနၾကရသည္။ 
 
ျမန္မာႏို္င္ငဆုိံင္ရာျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 

 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအားရုတ္တရက္ၾကီးပယ္ဖ်က္ 
 
စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင ္ ေသဆံုး၊ ႏႈတ္ထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားခ့ဲရသည့္ေနရာ ၃၅ ေနရာအတြက္ 
၂၀၁၄ ႏွစ္မကုန္ခင္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္မူလကေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္သည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား အစိုးရ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းေၾကျငာခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္တြင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံအျပီး 
ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးကေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေစာေစာပုိင္းကကတိျပဳထားေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ေနေသာလြႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 
မ်ား၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္မည့္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ အစုိးရမွအလြန္အလုပ္ရႈပ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ပယ္ဖ်က္ရန္ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးတင္ေအးမွေၾကျငာခဲ့သည္။ သူက ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားမွရလဒ္မ်ားသည္ လႊြတ္ေတာ္အားလႊမ္းျခံဳသည့္အစိတ္အပိုင္းတခုအေနျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္သည့္ 
အတြက္ ထိုရလဒ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးအရထင္ရွားသိသာမႈရွိမည္လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင ္တည္ 
ဆဲေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပါတီမ်ားအားမတ္ွပံုတငလ္်ကက္်န္ရွိရန္အတြက ္ ၎တုိ႔မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္လုိ 
အပ္မည္ျဖစ္ကာ ထုိအခါပါတီငယ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးသည္ အလြန္အမင္းၾကီးမားလာလိမ့္မည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ဟု သူကအေၾကာင္းျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း 
ဥပေဒေအာက္တြင္ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ၎ဥပေဒမွယာယီမွတ္ပံုတင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
တည္ေထာငႏ္ိုင္ျခင္းအခ်က္အား ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္္ျပင္ 
ဆင္ခဲ့သည္။ [ေအာက္မ ွလႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးစတင္ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ ေရာေထြးေနပါသည္။ NLD အပါအဝင္ပါတီအေတာ္မ်ား 
မ်ားက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ 
ပိုမိုရရွိပါသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု (NDF)၊ ကရင္ဒီမိုကရက္ 
တစ္ပါတီ (KDP)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) တို႔အပါအဝင္အျခားပါတီမ်ားက 
မူ ထိုေၾကျငာခ်က္အားေဝဖန္ခ့ဲၾကကာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ယံုၾကည္ရ 
မႈကုိယုတ္ေလ်ာ့ေစကာ မဆဲႏၵနယ္ ၃၅ ခု၏အျပည့္အဝကိုယ္စားျပဳမႈကုိ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ပစ္တင္ 
ေျပာဆိုၾကသည္။ 
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လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးစတင္ 
 
စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌လြတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခ့ဲသည္။ အ 
အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၁၁ - ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအား သမၼတဦးသိန္းစိန္မွျပင္ဆင္ 

ရန္အဆုိျပဳခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားအနက္ MP မ်ားမွ ၁၉ ခ်က္အားလက္ခံကာ ၆ ခ်က္ကုိပယ္ခ်ရန္အၾကံျပဳထားသည့္ အစီ 
ရင္ခံစာကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထုိအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကဥပေဒအားအ 
တည္ျပဳအျပီးတြင္ သမၼတမွလႊတ္ေတာ္သုိ႔ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၂၂ - ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္က အစိုး 

ရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္မွ၎တုိ႔အားတင္ျပခဲ့ေသာ တုိင္ၾကားမႈ ၉၂၄၈ ခုမွ ၈၈၂ ခု (၉.၅%) ကုိသာကိုင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၂ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္း 
အား အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳလိုက္ေသာ ထိုဥပေဒၾကမ္း 
သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားအပါအဝင္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရးပါတီေထာင္ရန္အခြင့္အ 
ေရးကုိဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္။ [၂၀၁၄ခုမတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 

 စက္တင္ဘာ ၂၃ - မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္အတြင္းလက္ခံရရိွခဲ့ေသာ တုိင္ၾကားမႈေပါင္း ၅၃၃ ခုအနက္ 
မွ ၃ ခုကုိသာ ေကာ္မရွင္မွကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္ဟု အစုိးရ၏ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးျမဝင္းက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာအရ လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ားမွ ၁၇၀ တုိ႔သည္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားႏွင္သ့က္ဆုိင္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၅ - အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ (NNDP) မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညႊန္႔တင္ျပလာေသာ 
၁၉၂၃ ခုတရားဝင္လွ်ဴ ိ႕ဝွက္အက္ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္အဆိုကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း 
က ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ မီဒီယာသမားငါးေယာက္အား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ရန္ထုိဥပ 
ေဒအားအသုံးျပဳခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုဇူလိုင္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ဦးသိန္းညႊန္႔က ထုိဥပေဒသည္မီဒီယာဥ 
ပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ေနကာ ၎တင္ျပခဲ့ေသာျပင္ဆင္မႈသည္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္ဟုေခ်ပခဲ့သည္။ 

 
IDP ၂၀၉ ဦးတုိ႔အားအစိုးရမွႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ေပးအပ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအကန္႔အသတ္မရိွထိန္းသိမ္းရန္စီစဥ္ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ရွိ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ‘ႏ္ုိင္ငံသားစီစစ္ေရး’ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားအ 
ဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လႏွင့္ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၃၀၀၀ နီးပါးခန္႔တို႔သည္ ႏို္င္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ေလွ်ာက္ထား 
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူတို႔ကုိယ္ကိုသူတုိ႔ဘဂၤါလီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရန္ျငင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သူတုိ႔၏အေထာက္အထားမ်ားေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အေတာ္မ်ား 
မ်ားမွာ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံခဲ့ေသာေလွ်ာက္ထားမႈေပါင္း ၁၀၉၄ ခုအနက္မွ မြတ္စလင္ IDP ၂၀၉ ဦးအား 
ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြမွတရားဝင္အခမ္းအနားတခုအတြင္း အစုိးရကႏို္င္ငံသားအေထာက္အထားမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ IDP ၄၀ ဦးမွာႏို္င္ငံသားအျပည့္အဝရရွိခဲ့ကာ အျခား 
ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသား IDP ၁၆၉ ဦးမွာ ႏို္င္ငံသားအျဖစ္ခံယူခြင့္ရရိွခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒတြင္ သတ္ 
မွတ္ထားေသာႏ္ုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူႏုိင္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္အခြင့္အေရးကုိသာေပးအပ္ထားကာ အျခားႏိုင္ငံသား 
အျဖစ္ေျပာင္းလဲသည္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ဘက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ ဆုိေသာအေျခခံေပၚတြင္ ထိုခံယူခြင့္ 
အားျပန္လည္ရုတ္သိမ္းႏုိင္သည္။ 
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ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သီးသန္႔သတင္းတင္ဆက္မႈတခုအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအ 
တြက္ အစုိးရ၏အစီအစဥ္အၾကမ္းမွာ သူတို႔အားအကန္႔အသတ္မရိွထိန္းသိမ္းထားရန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဘဂၤါလီဟု 
မွတ္ပံုတင္ခံရန္ျငင္းပယ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ စံႏႈန္းမျပည့္မီွသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထား 
ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စခန္းမ်ားကုိေဆာက္လုပၾ္ကမည္ဟုဆိသုည္။ ထုိသတင္းက  အစိုးရသည္ 
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး (UNHCR) အား တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကုိအျခားေနရာတြင္ အေျခခ်ခုိလႈံႏိုင္ 
ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ပန္ၾကားရန္စီစဥ္ထားသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားကာ ထုိကိစၥအား UNHCR မွမျဖစ္ႏုိင္ပါ 
ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကမြတ္စလင္စံုတြဲတတြဲအားတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက၊ ပခုကၠဴမွဗလီတလုံးအားဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾက 
 
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၅၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာလူအုပ္စုတစုသည္  
မြတ္စလင္စံုတြဲတတြဲမွ သူတုိ႔၏ဗုဒၶဘာသာဝင္အိမ္ေဖာ္တဦးအား လုပ္ခမေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကလန္ကဆန္လုပ္ 
သည့္အတြက္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ားထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ထုိစံုတြဲ၏အိမ္ႏွင့္ေစ်းဆုိင္တို႔အား 
တုိက္ခုိက္ကာ လုယက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိ႔ုေနာက္လူအုပ္သည္ေဒသခံဗလီတခုအားဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ ရမဲ်ားကလူစုလူေဝး 
အား ထုိညေနမွာပင္ လူစုခြဲခဲ့ၾကသည္။ 
 
ရြာသားမ်ား၊လယ္သမားမ်ား၊ CSO မ်ားကသထၱဳတြင္းအားကန္႔ကြက္ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းတုိ႔၌ေနထိုင္သူမ်ားသည္ သထၱဳတြင္းစီမံကိန္းမ်ားအားဆန္႔က်င္ကန္႔ 
ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၄ မွ ၆ - တနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးႏွင့္တ 

နသၤာရီတိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံ စာႏွစ္ေစာင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ေဒသခံ ၃၂၀ ေက်ာ္လက္မွတ္ထုိးထားၾကေသာစာမ်ားက 
ထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္ရွိဘန္ေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ သီးျခားအဆုိျပဳထား 
ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သူတုိ႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ကိုေဖာျ္ပခဲ့ၾကသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၅ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ၃၀၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တုိ႔သည္ ဆီလီကြန္မုိင္းစီမံကိန္း 
အား ေလထုညစ္ညမ္းမႈစိုးရိမ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားက မုိင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ လယ္ 
ယာေျမႏွင့္ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားအား ညစ္ညမ္းေစပါသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။ ထုိဆႏၵျပပြဲျပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ 
၈ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္း CSO ဆယ္ဖြဲ႔တုိ႔သည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ကာ ဆီလီကြန္မိုင္း၏ ဆုိးဝါးေသာသဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈကုိရႈံ႕ခ ျ်ခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွမိုင္းတြင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ စစ္တပ္မ်ားဆက္လက္၍တုိးခ်ဲ႕ 
ခ်ထားလာျခင္းအေပၚသတိထားရန္ေျပာၾကားျခင္း စသည္တုိ႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ စစ္မွန္ေသာႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရိွ 
မခ်င္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ အရင္းျမစ္မ်ားအားထုတ္ယူျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ထားပါရန္လည္းေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

 
ကရင္ CBO မ်ားက JICA ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိရႈံ႕ခ်ၾက 
 
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ CBO ၂၈ ဖြဲ႔ပါဝင္ထားေသာကြန္ယက္ျဖစ္သည့္ ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အေထာက္ 
အကူကြန္ယက္ (KPSN) က မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအ 
ဂ်င္စီ (JICA) ၏ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ မညွာတမ္းေဝဖန္စမ္းစစ္ထားမႈတခုကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ KPSN က အရွည္ 
တည္တ့ံေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မရမခ်င္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွၾကီးမားေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးပါရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 
 
ထုိစမ္းစစ္ေဝဖန္မႈတြင္ ေဒသခံအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ညိွႏႈိင္းျခင္းမရိွပ ဲသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား မတရားအျမတ္ထုတ္သုံး 
စြဲျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနဆဲတုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေန 
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သည့္အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ၾကီးမားေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေပးေနသည့္ JICA တုိ႔အ 
ပါဝင္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ပဋိပကၡမ်ားအားေနာက္ထပ္ပိုမိုဆုိးဝါးလာေစမည့္ အခ်က္အလက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ကုိထင္ေက်ာ္ႏွင့္ကုိစိန္သန္းတုိ႔ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္မ်ားရရိွ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္မွတရားရံုးႏွစ္ခုက ဒီမိုကေရစီစဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ MCDF ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ 
ေက်ာ္ႏွင့္ေျမယာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူကုိစိန္သန္းတုိ႔အား ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၃ - ရန္ကုန္ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကတကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းႏွင့္အ 

စိုးရအားေဝဖန္သည့္ စာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အတြက္ ကုိထင္ေက်ာ္အား ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္သည့္ ၅၀၅ (ခ)၊ ျငိမ္း 
ခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ တို႔အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္ႏွင့္ေလးလခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၁ - ရန္ကုန္ေရႊျပည္သာတရားျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ကုိထင္ေက်ာ္အား ယခုႏွစ္ေစာေစာပုိင္းကအစိုးရ 
အားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္သည့္ ၅၀၅ (ခ)အရ ေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ကတည္းက အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ကုိထင္ေက်ာ္အား ၁၂ ၾကိမ္အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္းေထာင္ 
ဒါဏ္ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ေလးလရိွျပီျဖစ္ကာ ရွစ္ႏွစ္နီးပါးမွာအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ျဖစ္သည္။ [၂၀၁၄ခုဇြန္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္ ျမန္မာသ 
တင္းလႊာ မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
 စက္တင္ဘာ ၉ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕လသာျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ကိုစိန္သန္းအား မတ္လကတည္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ သပိတ္စခန္း 

ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈအတြက္ ေထာင္ဒါဏ္ေလးလခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၁၀ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ကုိစိန္သန္းအား ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ကဆႏၵျပပြဲအား 

ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ေလးလ ခ် 
မွတ္ခဲ့သည္။ ေမ ၂၁ ရက္ဆႏၵျပမႈသည္ ရန္ကုန္တရားရံုးခ်ဳပ္အနီးပလက္ေဖာင္းအား ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာသပိတ္စခန္း 
တြင္ပါဝင္ခ့ဲသည့္အတြက္ သူ႔အားတရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းကုိဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ကတည္းက အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ကုိစိန္သန္းအာ ၆ ၾကိမ္အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ကာ စုစုေပါင္းေထာင္ 
ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ျပီး အနည္းဆုံးရွစ္လမွာအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ျဖစ္သည္။ [၂၀၁၄ခုၾသဂုတ္သတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
အစုိးရကတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး၍အပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ဆဲ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးကာအပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၁၃ - မႏၱေလးတုိင္းပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

(ABFSU) မွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မျဖဴႏွင္းေထြးအား ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၃၆၄၊ ၃၆၈ တုိ႔ျဖင့္ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ဖမ္း 
ဆီးမႈသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းမံုရြာျမိဳ႕နယ္ရွိ မုံရြာေၾကးနီသထၱဳတြင္းတြင္ တရုတ္အလုပ္သမားႏွစ္ဦးအား ေမလကျပန္ေပး 
ဆြဲခဲ့မႈတြင္ သူမပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲပင္ျဖစ္သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၁ - ေနျပည္ေတာ္မွအာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး 
(ABSDF) တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းကုိေဇာ္ျမင့္အား ႏ္ုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးအတြက္ 
တကိုယ္ေတာ္ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၃ - ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ 
ေရးကြန္ယက္ (HRWDN) တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိထြန္းထြန္းဦးအား ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဆဲႏၵျပျခင္းႏွင့္ေဒသတြင္းတြင္ဒီ 
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ေရေတာမ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းတုိ႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ သီးျခားတရားစြဲဆိုမႈသံုးခု 
ျပဳလုပ္ကာ ေထာင္ဒါဏ္ေျခာက္လခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၃ - ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးေဒးဒရျဲမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ဒီေရေတာမ်ားစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတက္ 
ၾကြလႈပ္ရွားသူကုိခ်ဳ ိလြင္ႏွင့္ကုိခင္ေရႊတုိ႔အား ေထာင္ဒါဏ္ေလးလစီႏွင့္ ကုိျမင့္လြင္အားေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္လခ်မွတ္ခ့ဲ 
သည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၂၃ - ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ရုိဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဦး 
ေက်ာ္လွေအာင္အား အထိကရုဏ္းမ်ားဖန္တီးသည္ဟူေသာ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၁၄၇ အရ 
ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ထုိအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈသည္ ဘဂၤါလီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ရန္အစိုးရ၏ၾကိဳး  
ပမ္းမႈအေပၚ ရုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားမွ ၂၀၁၃ခုေမလတြင္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 

 
ရမဲ်ားကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခ့ဲ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္ေရာျပင္ပတြင္ပါ  ရဲမ်ားသည္ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ 
ရန္ၾကိဴးပမ္းခ့ဲေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆက္လက္၍ပစ္မွတ္ထားဖမ္းဆီးခ့ဲၾကသည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၁၂ - ထိုင္းႏုိင္ငံဖန္ငခရိုင္မွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တခုတြင္ ထုိင္းရဲမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္ ၃၂ ဦးကုိ 

ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
 စက္တင္ဘာ ၁၂ - ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြအနီးျမစ္ဝတြင္ ကင္းေစာင့္ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မွ အစုိးရရမဲ်ားက အုန္းေတာၾကီး 

IDP စခန္းမွ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ အနည္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔တုိ႔ကုိသယ္ေဆာင္လာသည့္ ေလွတစီးကုိရာဘာ 
က်ည္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ေလွေပၚမွခုန္ခ်ထြက္ေျပးၾကရာ သုံးဦးေရနစ္ေသဆုံးခ့ဲျပီး ဆယ္ 
ေယာက္မွာကမ္းေျခသုိ႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ကာအဖမ္းခံခဲ့ရျပီး ခန္႔မွန္းေျခ ၂၅ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၆ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလ်ွာက္ စစ္ေဆး 
ေရးဂိတ္မ်ားမွ သီးျခားျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ စုစုေပါင္းရိုဟင္ဂ်ာ ၁၆ ဦးတုိ႔အားဖမ္းဆီး၍ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 

 
ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး 

 
OIC ႏွင့္ UN က္ုိယ္စားလွယ္မ်ားရခိုင္ျပည္နယ္ကုိသြားေရာက္ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာေအာက္ေျခအေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက ္အဆင့္ျမင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၃၊ ၄ ရက္ - အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) ၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးသံသမန္ဆုိဒ္ 

ဟာမစ္အယ္လ္ဘာ Syed Hamid Albar သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြသုိ႔သြား 
ေရာက္ခဲ့ကာ IDP စခန္းမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အယ္လ္ဘာသည ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းအပါအ 
ဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ေဆးရံုေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္အျခား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု အယ္လ္ဘာမွကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ OIC ၏အကူအညီမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ 
အေရးေပၚညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာ (ECC) ရံုးတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သီးျခားအစည္းအေဝးႏွစ္ခုအတြင္း ဗုဒၶဘာသာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအရႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏုိင္ရန္ အက်ဳ ံး 
ဝင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားကုိသာကူညီမည္ဟု OIC မွ ကန္႔သတ္မွသာလွ်င္ OIC ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈကုိသူတုိ႔လက္ခံလုိ 
ပါသည္ဟု အယ္လ္ဘာအားေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
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 စက္တင္ဘာ ၄ - ဒုတိယသမၼတစိုင္းေမာက္ခမ္းဦးေဆာင္ျပီး အစုိးရဝန္ၾကီးမ်ား၊ INGO အရာရိွမ်ား၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံဆိုင္ရာ 
တူရကီႏွင့္ဘရူႏုိင္းသံတမန္မ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕အနီးရိွ IDP စခန္းႏွစ္ခုသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ 
ကာ ECC ရံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ ၂၃ ဖြဲ႔မွအရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၈ မွ ၁၀ - UNDP အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာဒါရိုက္တာ ဟိုလီယန္ဇူ Haoliang Xu၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ UN ရံုး (OCHA) ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႈးႏွင့္တုန္႔ျပန္ကူညီေရးအပိုင္းဒါရိုက္ 
တာဂြ်န္ဂ်င္း John Ging တုိ႔အပါအဝင္အဆင့္ျမင့္ UN အရာရွိမ်ားအဖြဲ႔သည္ ၎တုိ႔၏ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔တပတ္ၾကာခရီး 
စဥ္၏တစိတ္တပို္င္းအျဖစ ္ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား 
အပါအဝင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မြတ္စလင္အသုိင္းအဝိုင္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆံုခ့ဲကာ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ 
လည္းသြားေရာက္ခ့ဲပါသည္။ ဇူက IDP မ်ားအတြက္ေနာက္ထပ ္ အကူအညီမ်ားအေရးေပၚလုိအပ္ေနသည္ကုိ မွတ္ 
ခ်က္ေပးေျပာၾကားသြားသည္။ ဂ်င္က “မ်ားျပားလြန္းေသာလူမ်ားအတြက္အလြန္ဆုိးဝါးေနဆဲျဖစ္သည”္ ဟု လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနကိုေဖာ္ျပေျပာဆုိသြားသည္။ 

 
 ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူ႔အသ္ုိင္းအဝိုင္းအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွလြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ 
 
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအုပ္စုသည ္ နယူးေယာက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၆၉ 
ၾကိမ္ေျမာက္ UN အေထြေထြညီလာခံ၏ ျပင္ပတြင္အစည္းအေဝးတခုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး 
ခ်ဳပဘ္န္ကီမြန္းကသူ၏မိန္႔ခြန္းထတဲြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာစုိးရိမ္မိပါသည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ 
မကုိင္တြယ္မေျဖရွင္းပထဲားဦးမည္ဆုိပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိထိခိုက္ခံစားရလိမ့္မည္ဟုလည္း သတိေပး 
ခဲ့သည္။ သူက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ IDP မ်ားအတြက္အေျခအေနမွာ “အႏၱာရာယ္ရွိျပီးအရွည္မတည္တ့ံ” ႏိုင္သည့္အေျခ 
အေနျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားမွ လူဦးေရမ်ားအား 
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမွ ဖယ္ခ်န္ထားခ့ဲျခင္းကိုစုိးရိမ္မိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိခဲ့ကာ မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာ 
မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈကိစၥကို ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာကိုင္တြယ္ရန္လုိအပ္ေနမႈကုိလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ 
 
ဦးသိန္းစိန္ဥေရာပသုိ႔သြားေရာက္ 
 
စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအရာရွိမ်ား၊စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္နယ္သာလန္တုိ႔သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ဂ်ာမန္အဓိပတိအန္ဂ်လာမာကယ္ Angela Merkel ႏွင့္ဘာလင္တြင္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျ့ဖိဳးမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မာကယ္ 
က ဂ်ာမဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အကူအညီမ်ား ျမွင့္တင္ရန္အဆင္သင့္ရွိေနသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သ 
လုိပင္ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကုိျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ရန္ အစုိးရမွပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္လုိ 
အပ္ေနပါသည္ဟုလည္း အေလးထားေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးအျပီးျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ 
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖစ္ပြားေနဆဲပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ပြားေနဆဲ 
အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လစ္လွ်ဴရႈ႕ကာ ဦးသိန္းစိန္ကသူ၏ႏုိင္ငံသည္ ေသြးထြက္သံယုိမႈမရွိပ ဲဒီမို 
ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ရရွိေအာင္ျမင္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီတြင္ရွိေနစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ 
ဂ်ာမန္သမၼတယုိခ်္ဟင္ေဂါက္ Joachim Gauck၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေနာ္ဗတ္လမ္မတ္ Norbert Lammert တုိ႔ႏွင့္ 
လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
 
စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ဆြစ္ဇာလန္သုိ႔ေရာက္ရိွခဲ့ကာ ဆြစ္သမၼတဒစ္ဒါဘာခယ္လ္တာ Didier 
Burkhalter အပါအဝင္ ဆြစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နယ္သာလန္သုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲပါ 
သည္။ ေနာက္တေန႔၌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဒတ္ခ်္ဘုရင္ စီလမ္-အလက္ဇန္းဒါး Willem-Alexander၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မာခ္ရု႕ 
Mark Rutte တုိ႔ႏွင့္ ေဟ့ဂ္ ျမိဳ႕တြင္သီးျခားစီေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ 
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စီးပြားေရး 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဝန္းက်င္အေျခအေနသည္ႏွစ္ရွည္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈအတြက္မလုံေလာက္ 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္တုိ႔က အရွည္တည္တ့ံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
တုိ႔အတြႊက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအတားအဆီးမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၃ - ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (WEF) က ၎တုိ႔၏ႏွစ္စဥ္ “ကမၻာ့ယွဥ္ျပိဳင္မႈအစီရင္ခံစာ” ကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ 

၎ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္အေျခအေနကုိ စမ္းစစ္ခဲ့သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက စမ္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ 
ႏိုင္ငံ ၁၄၄ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားအဆင့္ ၁၃၄ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးကုိကာကြယ္မႈ၊ ျခစားမႈမ်ားအျဖစ္မ်ားေနမႈ၊ ႏို္င္ငံ၏မူဝါဒမ်ားအရ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အဓိကအညႊန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေအာက္ေျခအဆင့္ ၁၀ ျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၁ - အာရွဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္ (ADB) က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၎တုိ႔၏ႏိုင္ငံျပႆနာစမ္းစစ္ရွာေဖြေလ့လာမႈ ကုိ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎က ႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာစြမ္းရည္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စ 
သည္တုိ႔ ဆိုးဝါးစြာပင္ ရိွေနျခင္းကိုေတြ႔ရွိေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
ထုိသတိေပးခ်က္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ လ်င္ျမန္ေသာအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ 
ဝင္ေရာက္ေနခ့ဲသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမႈးဦး 
ေအာင္ႏုိင္ဦးက ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ပထမငါးလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈသည္ အေမရိကန ္
ေဒၚလာ ၃.၃၂ ဘီလီယမ္သုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွတူညီေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈထက္ 
၁၁ % ပုိတိုးလာပါသည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
 
ေနာက္ထပ္ေရနံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားလက္မွတ္ထုိး 
 
စက္တင္ဘာလတြင္ အစုိးရပိုင္ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) သည္ ထုတ္လုပ္ေဝမွ်မႈသေဘာတူစာ 
ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္းကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ 
 
 စက္တင္ဘာ ၅ - MOGE၊ ကေနဒါမ ွ Pacific Hunt Energy၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ  Young Investment Group တို႔သည္ 

ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ PSC C-1 ႏွင့္ PSC-H တုိ႔တြင္ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ 
ေဝမွ်မႈသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၆ - MOGE၊ ဘရူႏုိင္းမွ National Petroleum Company ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ International Group of 
Entrepreneurs (IGE) တုိ႔သည္ ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္ျဖစ္သည့္ EP - 1 တြင္ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ 
ထုတ္လုပ္ေဝမွ်မႈသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲၾကသည္။ 

 စက္တင္ဘာ ၁၇ - MOGE၊ လူဇင္ဘတ္မွ CAOG၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Apex Geo Services တုိ႔သည္ ကုန္းတြင္းေရနံလုပ္ 
ကြက္ျဖစ္သည့္ MOGE – 4  တြင္ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ေဝမွ်မႈသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကုိ လက္ 
မွတ္ထုိးခ့ဲၾကသည္။ 

 
စက္တင္ဘာလအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
၁ KNU ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူတူးေဆးဖုိးက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္း 

ေၾကာင္း KNU ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိေၾကျငာခဲ့သည္။  
၂ ရန္ကုနု္တုင္ိးဒဂုံတကၠသုိလ္ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္တကၠသုိလ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အမ်ဳိးသားပ 

ညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  
၂ HRW က ၎တုိ႔၏  “ေငြလဝန္းမရိွေသာႏွစ္ႏွစ္တာ - ထုိင္းႏိုင္ငံမွကေလးမ်ားအားလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးမွထိန္းသိမ္းထား 
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ျခင္း” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိထုုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎အစီရင္ခံစာက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ အမ်ားစုမွာျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ
ျဖစသ္ည့္ ကေလးဒုကၡသည္မ်ား၏အေျခအေနကုိေဖာျ္ပထားသည္။  

၅ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီအေရွ႕အာရွႏင့္ွပစိဖိတ္ေဒသ 
International Development Agency East Asia and Pacific Region တုိ႔သည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း 
၃၀ ေခ်းေငြႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အလွဴရွင္မ်ားမတည္ရံပံုေငြမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ တို႔အတြက္ သ 
ေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။  

၆ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕တြင္ ဗီယက္နမ္သမၼတထရြန္တန္ဆန္ Troung Tan Sang က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး 
ေရႊမန္းအား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။  

၆ ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ဧရာဝတီတုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳ ပ္ဦးသိန္းေအာင္က လူထုမွကန္႔ကြက္ေနေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြး 
သုံးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံေဆာက္လုပ္ရန္အစီအစဥ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ 
ဟု လူထုေတြ႔ဆံုပြဲဖုိရမ္အား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၇ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၇ ဦးအား ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပိုက္ 
လုိင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ တရုတ္ပိုက္လုိင္းလုပ္သားမ်ားအားတုိက္ခိုက္ျပီး ၎တုိ႔၏ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးပစ္မႈ 
တြင္ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ ၄၂၅၊ ၄၃၆ႏွင့္ ၁၁၄ တုိ႔အရ ေထာင္ဒါဏ္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ 
အထိခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  

၈ အာဆီယမ္ဆက္ဆံညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခ့ဲသည္။  
၈ တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္အရာရိွၾကီးမ်ားအား အဓိကအေျပာင္းအလဲလုပ္မႈတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း 

ေအာင္လႈိင္က ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမထြန္းဦးအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ရာထူးတုိးေပးျပီး စစ္ဘက္လုံျခံဳေရးအၾကီးအကအဲျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။  

၈ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ HIV/AIDS ေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါတို႔အားတုိက္ဖ်က္ 
ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ရခိုင္၊ခ်င္း၊ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ 
ရန္တုိ႔အတြက္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔-ေဟာ္လန္ MSF-Holland ႏွင့္ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရိွအေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၉.၇ သန္းနားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကုိ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။  

၈ အာရွဥပေဒေရးရာအရင္းျမစ္စင္တာ Asian Legal Resource Centre က UNHCR ၏ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးသို႔ 
အစီရင္ခံစာတေစာင္တင္ခဲ့ကာ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌စစ္ေၾကာေရးဝင္စဥ္တြင္ ရဲမ်ား၏ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္စစ္ေဆး 
မႈသည္ “စံႏႈန္းျဖစ္ေနေသာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္” ျဖစ္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။  

၉ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေအးသာဟသၤာ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ Sri Trang Agro-Industry တုိ႔သည္ မြန္ျပည္နယ္မုဒုံျမိဳ႕ 
တြင္ ရာဘာစက္ရုံတခုတည္ေဆာက္ရန္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။  

၉ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရအမ်ဳ ိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဝန္ၾကီးဌာနသည္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈသုေတသန 
အတြက္ အမ်ဳိးသားအင္စတီက်ဳ ႕တခုတည္ေထာင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ရိွနားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကုိ ကုိရီးယား 
ႏုိင္ငံမွ International Cooperation Agency ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။  

၁၀ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ ယီမိန္ Yimei ရႈးဖိနပ္စက္ရုံမအွလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ားမွ ေန႔စဥ္လုပ္ခ 
ကုိ ၅၀၀ က်ပ္ (US ၀.၅၀) တုိးေပးရန္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ကုိတိုးျမွင့္ေပးရန္တုိ႔ကုိ ျငင္းဆုိလုိက္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဆႏၵျပပြဲ 
ကုိစတင္ခဲ့သည္။  

၁၁ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမ်ဳ ိးသားလြႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ညိွႏႈိင္းအၾကံေပးညီလာခံ ဒုဥကၠဌႏွင့္ေတြ႔ 
ဆုံခဲ့သည္။  

၁၁ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ စစ္ေရးဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အင္ဒုိနီးရွားဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဆာ့ဂ်္ဖရိုင္းဆာ့ဂ်မ္ဆြဒ္ဒင္ Sjafrie Sjamsoeddin ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။  

၁၁ ရခုိင္ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုဇြန္လတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ လူမ်ဳိးဘာသာအေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ညမွမနက္အထိအိမ္အျပင္မထြက္ရကာဖ်ဴ းအမိန္႔ကို 
ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။  

၁၂ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအရာရိွမ်ားသည္ လာအုိႏိုင္ငံဗီယနက္်င္းတြင္ျပဳုလုပ္ေသာ အာဆီယမ္ပညာေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးသုိ႔ 
တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။  

၁၂ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏို္င္ငံေရးအၾကံေပးညီလာခံဒုတိယဥကၠဌ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ 
ပါတီႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနအၾကီးအကဲဝမ္ဂ်ီယာရူ Wang Jiarui ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။  

၁၅ အမ်ဳိးသားပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ယက္သည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား 
ေဆြးေႏြးရန္ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။  

၁၅ စစ္ကုိင္းတိုင္းလက္ပံေတာင္းေဒသမုံရြာျမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ အနည္းဆုံးရြာသား ၅၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ 
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တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေက်ာင္းသူတဦးျဖစ္သည့္ မျဖဴႏွင္းေထြးအားလႊတ္ေပးရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆုိဆႏၵျပခ့ဲၾက 
သည္။  

၁၅ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
လုိက္နာရန္သိသာစြာပ်က္ကြက္ခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ့ဲရေသာ္လည္း ဘားရက္အုိဘားမားသည္ ထုိကိစၥမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ပယ္ဖ်က္ေပးခ့ဲသည္။  

၁၆ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းသည္ လာအုိႏုိင္ငံဗီယန္က်င္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၃၅ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္လႊတ္ 
ေတာ္မ်ားအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

၁၆ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီးဦးေမာ္သာေထြးက ရွမ္ျပည္နယ္သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရ 
အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ International Group of Entrepreneurs ႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံမွ 
Three Gorges စြမ္းအင္ကုမၼဏီမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၁၆ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လႈိင္သာယာျမိဳ႕႔နယ္မွ Master Sports စက္ရုံတြင္ စက္ရုံလုပ္သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္အစုိးရအရာရိွမ်ားအၾကား 
လုပ္ခမေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအျငင္းပြားမႈကို ရဲမ်ားကဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ကာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိဒါဏ္ရာရေစခ့ဲ 
သည္။  

၁၈ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ဟိႏၷဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 
၇ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္မွ အခမ္းအနားတခုသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။  

၁၈ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကရင္ျပည္နယ္မွလာေရာက္ၾကေသာ NLD အဖြဲ႔ဝင္ ၂၆၀ တုိ႔အား စကား 
ေျပာၾကားခ့ဲကာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၂၀၁၅ တြင္လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစေရး 
တုိ႔၏ အေရးၾကီးမႈကိုအေလးထား ေထာက္ျပသြားခ့ဲသည္။  

၁၈ မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိရသူႏွစ္ဦးတုိ႔မွ အိမ္ေရွ႕ျခံဝင္းအတြင္းသုိ႔ ဗုံးပစ္သြင္းခ့ဲသည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ 
SNDP ပါတီဝင္တဦးအား ဗုံးဆန္ဒါဏ္ရာမ်ားႏွင့္အတူေဆးရုံသုိ႔ပို႔ေဆာင္ခ့ဲရသည္။  

၁၈ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ပန္ၾကားခ်က္အရ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ျမစ္ေၾကာင္းၾကီးၾကပ္မႈစီမံကိန္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ရထားလမ္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔တြင္သုံးစြဲရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္အီတ 
လီတုိ႔မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ ေခ်းယူရန္ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  

၁၉ ေနျပည္ေတာ္ရွိအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးေကာလိပ္မွ အစည္းအေဝးတခုတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳ ပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈး 
ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားၾကန္႔ၾကာေစသည့္အတြက္ဟုဆိုကာ UNFC အားအပစ္တင္ေျပာၾကား 
လုိက္သည္။  

၂၀ ရခုိင္ျပည္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လမွၾသဂုတ္လအထိျပဳလုပ္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ 
ရန္ျငင္းဆုိသည့္အတြက္ အနည္းဆုံးရြာသား ၁၀ ဦးအား အစုိးရ၏နယ္စပ္လုံျခံဳေရးရဲမ်ားမွဖမ္းဆီးလုိက္သည္။  

၂၁ ထုိင္းရဲမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတပ္ခ္ခရုိင္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူျမန္မာအလုပ္သမား ၇၅ ဦးႏွင့္ လူကုန္ကူးသူထိုင္း ၈ ဦးအား 
ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။  

၂၃ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၃၆ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးကုိစတင္ခဲ့သည္။  
၂၃ ေနျပည္ေတာ္တြင္  အစုိးရအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဒုဝန္ၾကီးေဒၚလ့ဲလ့ဲသိမ္းသည္ စံျပေက်းရြာမ်ား၊ေက်ာင္း 

မ်ား၊ ဓါတ္အားရုံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ငါးေမြးျမဳေရးကန္မ်ားကုိသုေတသနျပဳရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆.၈၆ 
သန္းရိွသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးလီေဘ့စြန္း Lee Baeksoon ႏွင့္အတူ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။   

၂၄ အစုိးရသည္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦးပါဝင္မည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ကာ မူလက ၁၅ ဦးပါေကာ္မရွင္ 
ကုိဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။  

၂၄ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ဳိျမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးအာကီႏိုရီအီတုိသည္ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳ ပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။  

၂၄ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္သည္ ၾသဂုတ္လ၌ ျမန္မာ့ေရနံက႑တြင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၆၇၄ သန္းရိွသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ့ဲကာ ထုိပမာဏသည္သမၼတဦးသိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္လာျပီးကတည္းက က႑မ်ား 
မွ လစဥ္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။  

၂၅ မေကြးတုိင္းဆင္ျဖဴကြ် န္းျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ၁၁ ရြာတုိ႔မွ လယ္သမား ၅၀၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တို႔သည္ ေဘးမ့ဲေတာျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ သူတုိ႔ထံမွသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာေျမမ်ားအားျပန္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  

၂၅ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယမ္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေပါင္းတရုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္ 
လည္းေကာင္း ဆန္တင္ပုိ႔ရန္ႏွင့္သန္႕ရွင္းေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥအသီးသီးတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ နား 
လည္မႈစာခႊ်န္လႊာမ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။  

၂၅ ရန္ကုန္မွအခမ္းအနားတခုတြင္ တပ္မေတာ္သည္ကေလးစစ္သား ၁၀၉ ဦးအား သူတို႔မိသားစုမ်ားထံျပန္လည္အပ္ႏံွခဲ့ 
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သည္။  
၂၆ အာဆီယမ္လူထုဝန္ေဆာင္မႈေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကုိရန္ကုန္တြင္ျပဳုလုပ္ခ့ဲသည္။  
၂၇ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံတယ္လီေနာကုမၼဏီက မႏၱေလးတြင္ SIM ကဒ္မ်ားအား ၁၅၀၀ က်ပ္ (US ၁.၅) ႏွင့္ေရာင္းခ်လုိက္ျခင္းျဖင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တုိ႔၏မုိးဘုိင္းလ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  
၂၇ ဇြန္လမွၾသဂုတ္လအထိျပဳလုပ္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ျငင္းဆုိခဲ့ၾကျပီးေနာက္ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွ ရြာသား ၆ ဦးအား အစုိးရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက 
ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။  

၂၈ အထက္ခ်င္းတြင္းလူငယ္ကြန္ယက္ႏွင့္  ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔မွ စစ္က္ုိင္းတုိင္း၊ကေလး 
ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓါတ္အားေပးစက္ရုံတည္ေဆာက္ျခင္းအားတားဆီးရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  

၂၈ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၃၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တုိ႔သည္ အခ်ဳ ိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား 
အဆုိတင္သြင္းလာမႈကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။  

၂၉ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံဆုိးလ္တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတပတ္ဂြမ္ဟီး Park Guen-hye သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳ ပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။  

၂၉ နယူးေယာက္မွ ၆၉ ၾက္ိမ္ေျမာက္ UNGA သုိ႔ေျပာၾကားေသာ သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ အစုိးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္ 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကစုိးရိမ္မႈအားလုံးကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ပါသည္ဟု 
ေျပာၾကားခ့ဲကာ UNHRC မွျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၎တုိ႔၏ေခါင္းစဥ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္သင့္ပါေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။  

 
စက္တင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 
 
 “ေငြလဝန္းမရိွေသာႏွစ္ႏွစ္တာ - ထုိင္းႏိုင္ငံမွကေလးမ်ားအားလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးမွထိန္းသိမ္းထားျခင္း” လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ 
ေရးအဖြဲ႔ Human Rights Watch (HRW) http://bit.ly/ZdZH95 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံ - အလားအလာမ်ားကုိေသာ့ဖြင့္ျခင္း” အာရွဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္ Asian Development Bank (ADB) http://bit.ly/1uznrzR 
 
“ကမၻာ့ယွဥ္ျပိဳင္မႈအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅” ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ World Economic Forum (WEF) http://bit.ly/1qy07Qa 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ - လူသားခ်င္းစာနာမႈသတင္းလႊာ၊ အတြဲ - ၾသဂုတ္ ၁ မွ ၃၀ အထိ” လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားပူးေပါင္းညိွႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ UN ရုံး UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://bit.ly/ZOo1hV 
 
“၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ 
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/WGkikj 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ေဒသဖြံံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ၏အစီအစဥ္အား ေဝဖန္ 
စမ္းစစ္အစီရင္ခံျခင္း” ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အေထာက္အကူကြန္ယက္ Karen Peace and Support Network (KPSN) 
http://bit.ly/1rvbRFc 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွေဒသအလုိက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိအားျဖည့္ေမာင္းႏွင္ျခင္း” အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း Asia Foundation http://bit.ly/1CkF1u0 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ - သမၼတ၏လူမ်ားအားလုံး” ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သာတူညီမွ်ျမန္မာ Burma Partnership, Equality 
Myanmar http://bit.ly/1rxuo3M 
 
“ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑ - က်ယ္ျပန္႔ေသာသက္ေရာက္မႈစမ္းစစ္ျခင္း” ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရးအေထာက္ 
အကူျပဳဌာန (MCRB)၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အင္စတီက်ဳ ႕ (IHRB)၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ဒန္းနစ္အင္ 
စတီက်ဴ ႕ (DIHR)၊ Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB), Institute for Human Rights and Business 
(IHRB), Danish Institute for Human Rights (DIHR) http://bit.ly/1BFpa8W 


