ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၉၄

လွ်င္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း

သား ၇၅ ဦးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနေသးကာ အျခားတက္ၾကြလႈပ္
ရွားသူ ၁၃၀ ဦးမွာ တရားရင္ဆိုင္ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။

 အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက မီဒီယာသမား ၅ ဦးအားေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတခ
္ ဲ့
ကာ တပ္မေတာ္က မြန္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပဲြသတင္းကို
သတင္းေထာက္ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး

ေဒသခံအာ

ဏာပိုင္မ်ားက ခ်င္းတိုင္းရင္းသားသတင္းစာေလးေစာင္ကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့
ၾကသည္။

 ရန္လိုတိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားအားရပ္ဆိုင္းရန္

အၾကိမ္ၾကိမ္ပန္ၾကားေနခဲ့

ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွတပ္မေတာ္၏တိုက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္

တိုဘာလထဲတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ကာ ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား ေနအိမ္
မ်ားမွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို
ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ကာ

တပ္မေတာ္တပ္မ်ားသည္

ကရင္ျပည္နယ္တြင္

DKBA တပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ဆက္တိုက္လအျဖစ္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္
လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

 အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
စနစ္မ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ
မ်ားမွ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
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“ေနာက္ျပန္လွည့္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာလကၡဏာမ်ား”

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အားသတိေပး

 ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယလဝက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀၀၀

ေက်ာ္တို႔သည္ ေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ထိုအခ်ိန္က
ထြက္ေျပးခဲ့ေသာအေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ဆရွိခဲ့ပါသည္။

ဤသတင္းလႊာတြင္
ပင္မသတင္း
၂ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅ ဦးလြတ္ေျမာက္
၂ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ မီဒီယာလုပ္သားမ်ား
ေထာင္ခ်ခံရ
ျမန္မာႏိုင္င ံျပည္တ ြင္း သတင္း မ်ား
၃ ရွမ္း ျပည္နယ္မွတိုက္ပြဲမ်ား

၄ ရွမ္းျပည္နယ္မွအရပ္သားမ်ားအၾကမ္း ဖက္
ခံရမႈ

၄ ကရင္ျပည္နယ္မွတိုက္ပြဲမ်ား

၄ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာမ်ား
၅ ေရြး ေကာက္ပြဲေၾကျငာမႈ
လူ႔အ ခြင ့္အ ေရး

၅ တပ္မေတာ္မွသ တင္း ေထာက္အ ားသတ္
ျဖတ္

၆ သတင္းစာမ်ားရပ္ဆိုင္းခံရ
၆ ယြန္ဟီလီး ၏အစီရင္ခံစာ
အိုး အိမ ္မ ွဖယ္ရ ွားခံရမႈမ်ား

၇ ျပည္ပတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖမ္းဆီးခံရမႈ
ႏိုင ္င ံတ ကာ

၈ ထိုင္း စစ္အစိုးရဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္င ံကို
လာေရာက္

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆင
ို ္ရာ UN လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ ယြန္ဟီလီး
က

B

&

၂၀၁၄ ခုု ေအာက္တိုဘာလ

 အစိုးရက အက်ဥ္းသား ၃၀၇၃ ဦးအားလြတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၅ ဦးသာ

သြားေရာက္ယူခဲ့သည့္

N

right s

၈ ဦးသိန္း စိန္ ASEM သို႔တက္ေရာက္

၉ အိုဘားမားက ဦးသိန္း စိန္အား ေတာင္းဆို
စီး ပြားေရး

၉ ေရနံႏွင ့္သ ဘာဝဓါတ္ေ ငြ႔က ႑ပြင ္ ့လင္ း
ျမင္သာမႈမရွိေသး

၉ ျမန္မာႏိုင္င ံဆ ိုင ္ရာအျခားသတင္း မ်ား

၁၁ အစီရင္ခံစ ာမ်ား

 “ရခုိင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္” အားျပန္လည္သံုး သပ္ရန္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေပးပါရန္
US သမၼတဘားရက္အိုဘားမားက သမၼတဦးသိန္းစိန္အား တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

 ထိုင္းစစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ် Prayuth Chan-ocha သည္ သူ၏ပထမဆံုးတရားဝင္ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့သည္။

 အီတလၤီႏိုင္ငံမီလန္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာရွ-ဥေရာပအစည္းအေဝးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ UN သို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္းကိုရပ္တန္႔ရန္ EU အား တိုက္တြန္းလိက
ု ္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားျပဳလုပ္
ရန္လည္းစြဲေဆာင္ခဲ့သည္။
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 အားနည္းေသာဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

တုတ္ယူသံုးစြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား

အားနည္းယုတ္ ေလ်ာ့ေစပါသည္။

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ပြင့္

လင္းျမင္သာမႈေရွ႕ေဆာင္

အား

(EITI)

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္

အဖြဲ႔တြင္

အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေရးကို

ပင္မသတင္းမ်ား
ေအာက္တိုဘာလတြင္ သမၼတ၏လူသိရွင္ၾကားအမ်ားအျပားလႊတ္ေပးသည့္ လြတ္
ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္

သားမ်ားကို ထပ္မံေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

ဦ းသိ န္းစိန္၏ အက်ဥ္ းသားလြ တ္ေပးမႈမ်ား

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ငါးဦးလြတ္ေျမာက္၍အနည္းဆံုး ၇၅ ဦးက်န္ရွိဆဲ
ေနျပည္ေတာ္မွ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ASEAN ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ မတိုင္ခင္ေလး

တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အက်ဥ္းသား ၃၀၇၃
ဦးအား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္အခ်ိန္ကိုက ္
အေျမာက္အမ်ားလြတ္ေပးခဲ့မႈမ်ားတြင္လပ
ို င္

[မၾကာေသးခင္ကအက်ဥ္း သားအ

ေျမာက္အမ်ားလြတ္ေပးမႈ ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။] အမ်ားစုမွာ သာမန္ရာဇဝတ္ပစ္မႈ
မ်ားျဖစ္ကာ ငါးဦး (၀.၁၆%) သာလွ်င္ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္

မတရားစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေသာ

အထိကရုဏ္းဖန္တီးသည္ဟူေသာ

အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဦးေက်ာ္လွေအာင္ႏွင့္
မတရားအသင္းပုဒ္မတုိ႔ျဖင့္

ကခ်င္လယ္သမားလရင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။

ေထာင္ခ်ခံခဲ့

သို႔ေသာ္လည္း

ရိုဟင္ဂ်ာ

ေဖာက္ခြဲေရးပုဒ္မ၊

ရေသာ

အက်ဥ္ း

ႏိုင္ငံေရး

သား

အက်ဥ္ း

စု စုေပါင္ း

သား

ေန႔စြဲ
16 May 11

14,578

58

12 Oct 11

6,359

240

4 Jan 12

6,656

36

13 Jan 12

651

302

3 Jul 12

80

25

17 Sep 12

514

88

15 Nov 12

452

0

19 Nov 12

66

51

23 Apr 13

93

59

17 May 13

23

19

23 Jul 13

73

73

8 Oct 13

56

56

15 Nov 13

69

69

11 Dec 13

44

41

31 Dec 13

5

5

3 Jan 14

13,274

3

7 Oct 14

3,073

5

46,066

1,130

စု စုေပါင္ း

သတင္ းပင္ ရင္ း: NLM; AAPP

ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဦး

ထြန္းေအာင္ႏွင့္မိေခ်ာင္းကန္လူထုေခါင္းေဆာင္ဦး စိန္သန္း တို႔အပါအဝင္ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၅ ဦးမွာမူအ
က်ဥ္း ေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ ၁၃၀ တို႔မွာလည္း သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္
ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရမွေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားေထာင္ခ် - မီဒီယာမ်ားအားပစ္မွတ္ထား
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရကလယ္သမားကိုးဦးႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတဦးအား ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ေအာက္တိုဘာ ၁၄ - မြန္ျပည္နယ္သထံုျမိဳ႕နယ္သထံုခရိုင္တရားရံုးမွ လယ္သမားကိုးဦးအား ေထာင္ဒါဏ္ ၇ ႏွစ္စီခ်
မွတ္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္သထံုျမိဳ႕နယ္အနန္းပင္ရြာတြင္

သူတို႔ထံမွသိမ္း ယူသြားခဲ့ေသာေျမမ်ားေပၚရွိ

ထူတပ္စြာ

ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေပါင္းပင္မ်ားအား မတ္လကဖယ္ရွားရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားကသူတို႔အား ပိုင္
နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ပိုင္ဆိုင္မႈဖ်က္ဆီးမႈတုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃၀ - ယခုႏွစ္ေစာေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈအတြက္ ဒီမိုကေရစီစဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔

(MDCF) ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ရာဇဝတ္ပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅
(ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအပစ္ဒါဏ္သည္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ကတည္း ကဆိုလွ်င္ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္
အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ခု ဇူလင
ို ္၊ၾသဂုတ္၊စက္တင္ဘာလ ျမန္မာသတင္းလႊာမ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။]

မီဒီယာမ်ားအားလည္း ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္
ဘိုင္မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္လုပ္သားသံုးဦး

(သတင္း ေထာက္ကိုမင္းဝသန္ႏွင့္အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ေသာ

ကိုဝင္း တင္၊ကို

ေအာင္သန္႔) ႏွင့္ ပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦး (ယဥ္မင္းထြန္းႏွင့္ကိုေက်ာ္မင္းခိုင)္ တို႔အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက
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ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) အရ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထိုအပစ္ဒါဏ္သည္ MDCF တက္ၾကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္အားကိုးကားထားေသာ ဂ်ာနယ္တြင္ဇူလိုင္လကေဖာ္ျပခဲ့သည့္သတင္း ၏ အက်ဴိး ဆက္
ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈမ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္တြင္သတင္းေထာက္တဦးအား တပ္မေတာ္မွသတ္ပစ္

ျခင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာသတင္းထုတ္ေဝမႈေလးေစာင္အား အာဏာပိုင္မ်ားမွရပ္ဆိုင္း လိုက္ျခင္း
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ [ေအာက္မွ မြန္ျပည္နယ္တြင္တပ္မေတာ္မွသတင္းေထာက္အားသတ္ျဖတ္၊ အစိုးရမွခ်င္းျပည္နယ္တြင္

သတင္းစာထုတ္ေဝမႈမ်ားအားရပ္ဆိုင္း တြင္ၾကည့္ပါ။]
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားျပင္းထန္လာ

ရန္လိုတုိက္ခိုက္ေနမႈမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္အတြက္ တရားမဝင္ေတြ႔ဆံုမႈ ၅ ၾကိမ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အားတရားဝင္ပန္ၾကားမႈ

ေလးၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားမွာပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔လိပ္မူသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ညီညႊတ္ေသာတိုင္း ရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၊ရွမ္း၊ဝ
ႏွင့္ကိုး ကန္႔ေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တလလံုးေတာက္ေလွ်ာက္တ ြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားသည္
တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

(TNLA)၊

ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္

(MNDAA)၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N)ႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔အား
ဆက္လက္တိုက္ခုိက္ေနခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုလာ ၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တမခ ၁၁ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA, KIA ႏွင့္ MNDAA ပူး
ေပါင္း တပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တမခ ၄၅ ႏွင့္ ၈၈ တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္
TNLA တပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္ရွိေဒသမ်ားတြင္ ခမရ ၂၄၇၊ ၂၄၈၊ ခလရ ၂၄၈ ၅၂၃ တို႔မွအစိုးရတပ္
သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ား တိုက္ပြဲ ၇ ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃ မွ ၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီး ျမိဳ႕နယ္ရွိေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္ မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ား တိုက္ပြဲ
အနည္း ဆံုး ၂၅ ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၆ - ရွမ္း ျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ပန္ဆိုင္းေဒသရွိ ခလမ္တြင္ ခမရ ၂၁၇ ႏွင့္ ခလရ ၂၂၁ မွအစိုးရတပ္
မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခလရ ၂၉၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၉ မွတပ္မ်ား
တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္မွ SSA-N ဌာနခ်ဳပ္အနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေလေၾကာင္း
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီး ျမိဳ႕နယ္မွ SSA-N ဌာနခ်ဳပ္အနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ား
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တမခ ၁၁၊ ၅၅၊ ၉၉ တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း
၂၊ ၉၊ ၃၈ တုိ႔မွတပ္မ်ား၊ TNLA၊ MNDAA တပ္မ်ားတို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၀ - ရွမ္း ျပည္နယ္နန္းဆန္ျမိဳ႕နယ္ေနာင္ခေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့ၾကသည္။
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ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တမခ ၆၆ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ KIA ႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေန
ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဖားကန္႔အနီး ရွိရြာသံုးရြာမွရြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အား သူတို႔၏အိမ္မ်ားမွညေန ၆ နာရီေနာက္ဆံုး
ထား၍ ဖယ္ရွားေပးပါရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တပ္မေတာ္တပ္မ်ားမွအရပ္သားမ်ားအားဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနဆဲ
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္ကာပစ္မွတ္ထားေနဆဲျဖစ္ပါ
သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃၊၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီး ျမိဳ႕နယ္မွရြာမ်ားကို အစိုးရတပ္မ်ားကလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ
အရပ္သားႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္တဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္မွအိမ္တလံုးတြင္ ခမရ ၃၂၆ ႏွင့္ ၅၂၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားက အမ်ဳိးသ
မီးႏွင့္ကေလး ၇ ဦးအား ေျခာက္ရက္ၾကာဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီး ျမိဳ႕နယ္ငုလိန္ရြာမွရြာသားသံုးဦး အား အစိုးရတပ္မ်ားက ရွမ္း စစ္သားမ်ား
ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲျပီး ေနာက္ စိတ္အထင္ျဖင့္ဖမ္းဆီး ၊စစ္ေဆး၊ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီး ျမိဳ႕နယ္ဝမ္ဟိုင္းေက်းရြာအုပ္စုအား ခမရ ၂၉၄ မွအစိုး ရတပ္မ်ားက အနည္း

ဆံုး ေမာ္တာက်ည္အလံုး ၂၀ ခန္႔ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ျပီး ေနအိမ္မ်ား၊ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးခဲ့ကာ ရြာသား ၁၈၀
အား အတင္းအၾကပ္ထြက္ေျပးေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေၾကးသီး ျမိဳ႕နယ္မွလယ္သမား ၂ ဦးအား အစိုးရတပ္မ်ားက က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့ဖမ္း ဆီး
ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္တုိက္ပြဲမ်ား၊ အရပ္သားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအက်ဴိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) ႏွင့္တိုက္
ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁ - ကရင္ျပည္နယ္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ေအာက္တိုဘာ ၁၀ - ကရင္ျပည္နယ္လႈိင္းဘြဲ႔ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္္တို႔မွ သီးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ စကခ ၁၂
မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၁ - ကရင္ျပည္နယ္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၂၃၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ား တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အနီးအနားရွိ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တုိ႔အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားမွ အနည္း ဆံုးေမာ္တာ
က်ည္ေလးလံုးတို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ပ်ာပင္ရြာအားထိမွန္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔
တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တုိ႔အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္မွ ရြာသား ၂၆၀ တို႔
သည္

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရကာ

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကသူတို႔အား

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔အတင္းအၾကပ္ျပန္ေမာင္း

ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ကရင္ျပည္နယ္ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္ကားလမ္းေပၚသို႔ တိုက္ပြဲမွေမာ္တာက်ည္တလံုး က်
ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ အရပ္သားေလးဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး အျခားကိုးဦး ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈတို႔အတြက္ေကာ္မတီမ်ားမွလႊတ္ေတာ္သို႔အစီရင္ခံ
ေအာက္တိုဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွစ္ခုမွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးစနစ္အား ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေခ်ရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။
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ေအာက္တိုလာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃၁ ဦးပါဝင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္
ေကာ္မတီသည္ ၎တို႔၏ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္
ဖက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္စစ္တပ္တုိ႔မွ အဆိုျပဳခ်က္မ ်ားပါဝင္သည့္ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ လႊတ္ေတာ္မွျပင္ဆင္ရန္
စဥ္းစားရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၁၀ ကိုသတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ ထိုပုဒ္မမ်ားထဲတြင္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ရန္တားဆီးထားသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဝန္ၾကီး
ခ်ဳပ္မ်ားအား ခန္႔အပ္ႏုိင္ရန္သမၼတအားအခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ (ခ) တို႔လည္းပါဝင္ပါသည္။

အမ်ဳိး သားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) ၏ အာဏာကိုပိုမိုအားေကာင္းလာ ေစရန္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္
စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တင္ျပၾကသည္ဟု ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာက မွတ္ခ်က္ေပးေဖာျ္ပ

ထားသည္။ ထို႔အျပင္ တင္ျပလာေသာ မည္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ကိုမဆို ထိေရာက္ေသာဗီတိုအာဏာ
ႏွင့္ပယ္ခ်ႏိုင္သည့္အာဏာကို စစ္တပ္အားေပးအပ္ထားသည့္ပုဒ္မ ၄၃၆ အားျပဳျပင္ရန္ မည္သည့္ၾကိဳးပမ္းမႈကိုမဆို စစ္
တပ္မွ အခိုင္အမာဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ထားသည္ဟလ
ု ည္း ထိုေကာ္မတီအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အႏွံ႔မွ လက္မွတ္ ေပါင္း ၅ သန္းနီးပါးေကာက္ယူခဲ့ေသာ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း

တို႔၏ ေမ-ဇူလိုင္လကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအျပီးတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ အားျပင္ဆင္ျခင္း
ကိုစစ္တပ္မွကန္႔ကြက္မႈစတင္လာခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုဇူလိုင္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္မႈေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယအစီရင္ခံစာကို

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မဲအမ်ားဆံုးရသူအႏိုင္ယူ စ

နစ္၊ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္၊ ထိုႏွစ္ခုကိုေပါင္းစပ္ထားေသာပံုစံေျခာက္မ်ဳိး တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ဳိးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိုအခိ်န္ဇယားအတိုင္းက်င္းပသြားမည္ဟုေၾကျငာ
စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံအ
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈသည္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနတခုျဖစ္
သည္ဟု သြယ္ဝိုက္ေဖာ္ျပလိုက္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မိန္႔ခြန္းအျပီးတြင္ အစိုး ရေရြး

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ တြင္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပသြားပါမည္ဟု ျပည္သူမ်ားအားအသိေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္က
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၊၂၁၊၂၂ တို႔တြင္ ရန္ကုန္၌ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္
ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ႏွင့္ အစည္း အေဝးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အရပ္ဘက္လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ အစိုး ရေရြး

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးက ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုေအာက္တိုဘာလကုန္ သို႔မ

ဟုတ္ ႏို္ဝင္ဘာလဆန္း တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေအာက္တိုလာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါ
တီမ်ား၏ မဲဆြယ္ကာလကို ရက္ ၃၀ မွ ၆၀ သို႔တိုး ျမွင့္လုိက္သည္ဟု သူကေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အတြက္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းကိုရုပ္သိမ္း ရန္ကိုမူ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး
မြန္ျပည္နယ္တြင္သတင္းေထာက္တဦးအားတပ္မေတာ္မွသတ္ျဖတ္
စက္တင္ဘာလကတည္းက တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္မွပဋိပကၡအား သတင္းသြားေရာက္ယူခဲ့

သည့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ကိုပါၾကီးဟုလည္းေခၚပါသည္) အား အစိုး ရတပ္မွစစ္သားမ်ားက
ေအာက္တိုဘာလတြင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
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ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) သို႔ေပးပို႔လာေသာစာထဲတြင္ DKBA ထိန္း
ခ်ဳပ္ဧရိယာထဲ၌ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျပင္း ထန္

ေသာတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းသြားေရာက္ယူျပီး အျပန္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္
အား

မြန္ျပည္နယ္က်ဳိက္မေရာျမိဳ႕နယ္၌

၎တို႔၏စစ္သားမ်ားမွဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း

တပ္မေတာ္မွေျပာ

ၾကားခဲ့သည္။ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္သည္ စစ္သားတဦးထံမွေသနတ္အားလုယူကာ ထြက္ေျပးရန္ၾကိဳးစားသည့္အတြက္
ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ခလရ ၂၀၈ မွစစ္သားမ်ားက သူ႔အားပစ္သတ္ခဲ့ရပါသည္ဟု စာတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပ

ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေသာ မသႏၱာကသူမ၏အမ်ဳိးသားသည္ ႏွိပ္စက္အညွင္းပမ္း ခံရစဥ္ေသ
ဆံုး ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွစာေပထုတ္ေဝမႈမ်ားကိုအစိုးရမွရပ္ဆိုင္း
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်င္းသတင္း စာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ထုတ္ေဝမႈကို ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့
သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂ - တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္မရေသးခင္အထိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေနမႈကိုရပ္တန္႔ထားရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အာ
ဏာပိုင္မ်ားမွ အမိန္႔ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ ခ်င္းဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာ ဟားခါးပိုစ္သတင္းစာသည္ သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို
စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅ - ခ်င္း ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာ ဖလမ္းပို႔စ္သတင္းစာအား ခ်င္း ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ သတိ

ေပးစာပို႔လိုက္ကာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေနမႈသည္ တရားဝင္မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းထားပါရန္ အမိန္႔ေပး
လိုက္သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၆ - ခ်င္း ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာ တီးတိန္ပို႔စ္သတင္း စာႏွင့္ဇိုလမ္းသတင္းစာတို႔အား ခ်င္းျပည္နယ္
အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရားဝင္မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားပါရန္ သတိေပး
စာပို႔လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္

ခ်င္း မီဒီယာမ်ားအား

ရုတ္တရက္ကန္႔သတ္လိုက္မႈသည္

ရန္ကုန္တြင္မီဒီယာသမားမ်ားအား

ေနာက္ထပ္ေထာင္ခ်လိုက္မႈမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္သတင္းေထာက္တေယာက္အား တပ္မေတာ္မွဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့

ျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ပါသည္။ [အထက္မွ အစိုးရကေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားေထာင္ခ်၊ မီဒီယာကို

ပစ္မွတ္ထား၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္တပ္မေတာ္မွသတင္းေထာက္အားသတ္ျဖတ္ တို႔တြင္တြင္ၾကည့္ပါ။]
UN အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္တမ
ို႔ ွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေဖာ္ျပ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ယြန္ဟီလီးက UN
အေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီသို႔ သူမ၏ပံုမွန္အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့သည္။ လီး၏အစီရင္ခံစာက ေနာက္

ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏိုင္ေခ်ရွိေနေသာလကၡဏာမ်ားကို သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါစိုးရိမ္မႈမ်ားကို
မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

 ျငိမ္းခ်မ္း စြာစုေဝးျခင္း ႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ၁၉၂၃ တရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၀ အေရး
ေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒတို႔ကဲ့သုိ႔ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္မီဒီယာမ်ားအား ကန္႔သတ္ရန္
အတြက္ ေခတ္မမီွေတာ့ေသာအျခားဥပေဒမ်ားအား ဆက္လက္သံုးစြဲေနျခင္း။

 လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကား အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚတိုး ပြားလာေစမည့္ အမုန္းပြားေစေသာေျပာဆိုမႈမ်ားအားပ်ံ႕ႏွံ႕
ေစျခင္း ႏွင့္ မီဒီယာ၊အင္တာနက္မ်ားေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ရန္လိုမႈမ်ားကို လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း။

 အရပ္သားမ်ားအိုး အိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာရျခင္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားေစေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔
မွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား။
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 တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအားတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ား၊ စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ညွင္း ပန္းႏွပ
ိ ္စက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ဆိုးဝါးေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ကို အစိုး ရတပ္သားမ်ားမွ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနျခင္း ။

 ခ်င္း ျပည္နယ္မွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ အသားက်ေနေသာခြဲျခားဖိႏွိပ္
ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းလုပ္သားမ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ားအား စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္း ျခင္း ၊ ဆိုးဝါးစြာ
ဆက္ဆံျခင္း ၊ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳုလုပ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲထားမႈမ်ား။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္း ဆီးေနျခင္းႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း
ႏွပ
ိ ္စက္ညွင္း ပန္းသည္ဟူေသာ အျမဲတမ္းေတြ႔ေနရသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား။

 လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္၊ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာ၊အစားအစာ၊ ေရ၊ ပညာေရးႏွင့္
က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတို႔အားကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚစနစ္တက်ခြဲျခားဖိ
ႏွိပ္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တရားမမွ်တစြာဆက္ဆံျခင္း ။

 ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရခုိင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာလူထုမ်ားအၾကား
“ရခိုင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္”။

အျမဲတမ္းကဲြျပားသြားျခင္းကိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မည့္

အစိုးရ၏

 ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ၁၉၈၂ ခုျမန္မာႏိုင္ငံႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒႏွင့္ ၎၏ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသား
ပံုစံတခုကို အၾကံျပဳထားေသာ ကြဲျပားသည့္ႏုိင္ငံသားအလႊာမ်ားပါဝင္ေနမႈ။

 ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ဘာသာကူး ေျပာင္း ျခင္း ၊ တလင္တမ
ယားစနစ္၊ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈ စသည့္ဥပေဒၾကမ္းေလးခုတို႔ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒျပဳမႈမ်ား။

 ေျမယာသိမ္း ယူမႈမ်ားႏွင့္အတင္းအၾကပ္ေမာင္း ထုတ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္
ေရးျပႆနာမ်ား။

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာေျမယာအခြင့္အ

ေအာက္တိုဘာလတြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း က UN အေထြေထြညီလာခံတတိယေကာ္မတီသို႔
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာသူ၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကိုတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္
ငံအျခားေဒသမ်ားမွ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္း မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပထားျပီး

အစိုးရအားလည္း ထိုကိစၥမ်ားကိုထိေရာက္စြာမကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ထားပါသည္။ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မဲဆြယ္မႈကန္႔သတ္ျခင္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အရပ္သားမ်ားေသဆံုးမႈ၊ ၂၀၁၄ခုတႏို္င္ငံလံုးအႏွံ႔သန္း ေခါင္စာရင္း

ေကာက္ယူေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ IDP စခန္းမ်ားထဲမွအလြန္ဆိုးဝါးသည့္အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔အ
ေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။ [ေရြး ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုသိရွိႏုိင္
ရန္ ၂၀၁၄ ခုေမလျမန္မာသတင္း လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈႏင
ွ ့္ပတ္သက္ျပီးပိုမို
သိရႏ
ွိ ိုင္ရန္ ၂၀၁၄ခုမတ္လျမန္မာသတင္း လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား
ျပည္ပမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားပိုမိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ပ၌အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ေနခဲ့သည္။
 ေအာက္တိုဘာ ၁၁ - ထိုင္းႏုိင္ငံဖန္ငခရိုင္ရွိ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းတခုမွ အနည္း ဆံုးရိုဟင္ဂ်ာ ၁၅ ဦးအား ထုိင္းအာဏာ
ပိုင္မ်ားမွဖမ္း ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ၎တို႔သည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔မပို႔မွီတြင္ ၎တို႔အားမေလးရွားသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ဖမ္းဆီး၊လူကုန္ကူး ခံခဲ့ၾကရပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၁ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္င္ငံတက္ကနက္မွ သီးျခားအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၄ ဦးကို ဘဂၤ
လားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) မွတပ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၇ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတက္ကနက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၉ ဦးအား BGB တပ္သားမ်ားက ဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။
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 ေအာက္တိုဘာ ၂၉ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္င္ငံတက္ကနက္မွ သီးျခားအျဖစ္အပ်က္သံုးခုအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၃၄ ဦးကို ဘဂၤ
လားေဒ့ ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) မွတပ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲက
့ ာျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္အဖမ္းခံရမည့္

အႏၱာရာယ္မ်ားဆက္လက္ရွိေနေသာ္လည္း

ျပည္နယ္တြင္းတြင္ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈမ်ား

ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထြက္ေျပးလာေသာႏႈန္း သည္ ေအာက္တိုဘာလထဲတြင္ ယခင္ကမရွိဘူးခဲ့ေသာအ
ဆင့္သို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Arakan Project (အာရကန္စီမံကိန္း) က ေအာက္တို
ဘာလ ၁၅ ရက္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္ နယ္မွေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ေျပးလာသူမ်ားသည္ ပ်ွမ္းမွ်ျခင္းတေန႔လွ်င္ ၉၀၀ ခန္႔ရွိ
ကာ ၂ ပတ္အတြင္းစုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ ရွိသြားျပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ယခုလိုအခ်ိန္ကရွိခဲ့ေသာပမဏထက္ ၂ ဆနည္းပါးရွိခဲ့ျပီျဖစ္
ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ထိုင္းစစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလာေရာက္
ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းစစ္အစိုး ရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ်ာ Prayuth Chan-ocha ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔
သည္ ၂ ရက္တာခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔အာဏာသိမ္းျပီး

အာဏာကိုရယူခဲ့ျပီးကတည္းက ပရာယု၏ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ပထမေန႔တြင္ပင္ ပရာယုသည္ေနျပည္

ေတာ္၌သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတ႔ြဆံုကာ ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး၊ မေရမရာျဖစ္ေနေသာထားဝယ္ SEZ စီမံကိန္းကိတ
ု ြန္း
ထိုး စတင္ရန္အားထုတ္မႈမ်ား၊
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားစသည္တို႔ကို

အလည္အပတ္လာေရာက္ေသာထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တန္ဆက္ပါတီမာပရာဂြန္

Tanasak Patimapragorn ကလည္း အစိုးရႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တ႔ႏ
ို ွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

လာေရာက္သည့္ႏွစ္ရက္စလံုး တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆူရတ္ဌာနီခရိုင္ခိုေတာင္မွ ျဗိတိန္ႏို္င္ငံသားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ႏွစ္ဦးအား
သတ္သည္ဟု အစြပ္စြဲခံထားရသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ထားျခင္းအေပၚ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ
ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဖြဲ႔ (DDA) မွေၾက
ျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ထားဝယ္ SEZ မွလုပ္ငန္းမ်ားအားျပန္လည္မစတင္ခင္တြင္ ေဒသခံမ်ားမွတိုင္ၾကား
ထားမႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာေျဖရွင္းေပးပါရန္ ျမန္မာအစိုး ရကိုေရာထိုင္းစစ္အစိုးရကိုပါ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ဦးသိန္းစိန္က EU အားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအားလစ္လွ်ဴရႈ႕ရန္ေတာင္းဆို
ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္အာရွ-ဥေရာပအစည္းအေဝး (ASEM) ကိုတက္ေရာက္ရန္အတြက္

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အီတလီႏိုင္ငံမီလန္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာေသာအာရွ၊ ဥေရာပ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားကာ UN အေထြေထြညီလာခံတတိယေကာ္မတီသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစစ
္ ဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား EU မွတင္ျခင္းကိရ
ု ပ္တန္႔ေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုလိုက္

သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အလက္ဇန္း ဒါးစတပ္ဘ္ Alexander Stubb ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ
သီး သန္႔အစည္းအေဝးတြင္လည္း ထိုသို႔အလားတူပန္ၾကားမႈကို သမၼတမွျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အီတလီတြင္ရွိေနစဥ္၌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာရန္လည္း ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
အစည္း အေဝးတြင္ သူကဥေရာပအစိုး ရမ်ားအား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံပါရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အဓိကအား
ျဖင့္ ထားဝယ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္အီတလီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
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“ရခိုင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္” အားေျပာင္းလဲရန္သမၼတအိုဘားမားေတာင္းဆို
ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္မည့္ သူ၏ခရီး စဥ္မတိုင္ခင္တြင္ အေမရိကန္
သမၼတဘားရက္အိုဘားမားသည္

သမၼတဦးသိန္းစိန္အားဖုန္းျဖင့္စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

သူက

“ရခုိင္ျပည္နယ္လုပ္

ေဆာင္မႈအစီအစဥ္”အားျပန္လည္သံုးသပ္ပါရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ရန္အတြက္
အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ပါရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တင
ြ ္တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ဖြံျဖိဳး

မႈမ်ားကိုျပန္လည္ေဆာင္က်ဥ္းလာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အစိုးရမွေၾကျငာထားေသာ ထို “ရခုိင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မႈအစီအ

စဥ္” သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုအား အကန္႔အသတ္မရွိအက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရွိထားျခင္းကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ [၂၀၁၄

စက္တင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ထိုေန႔တြင္ပင္ သမၼတအုိဘားမားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္
လည္း ဖုန္းျဖင့္စကားေျပာဆိုခဲ့သည္။
စီးပြားေရး
EITI အစည္းအေဝးက သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုမီးေမာင္းထိုး ျပ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိတြင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈလုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈေရွ႕ေဆာင္ (EITI) အဖြဲ႔
က ၎တို႔၏ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္း အေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးက မလံုေလာက္ေသာအစီ

ရင္ခံျခင္းႏွင့္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအတြက္စနစ္မ်ား၊ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈက႑မွအားနည္းေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အရပ္ဘက္လူ
ထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ EITI အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျပႆ
နာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အာရံုစိုက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအေဝးမတိုင္ခင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ မွ ၁၃ ရက္အထိတြင္ EITI က ရန္ကုန္တြင္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အ
စည္းကို္ယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြး ေႏြးပြဲတခုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ထိုကုိယ္စားလွယ္မ်ားက EITI အားအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရမွ၎တို႔အားလြတ္လပ္စြာပါဝင္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အရင္း အျမစ္ထုတ္လုပ္ေရး
ေနရာမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ EITI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးရန္ ၾကိဳး

ပမ္းခဲ့စဥ္တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ကုမၼဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုပင္ ခံခဲ့ရပါသည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာတက္
ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွ ဘဏ္ကိုး ခုအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ႕ေပးလုိက္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုဘဏ္

မ်ားမွာ - ၾသစေတးလ်မွ ANZ ဘဏ္၊ ထိုင္း ႏုိင္ငံမွ ဘန္ေကာက္ဘဏ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တိက
ု ်ဳိ-မစ္ဆူဘီရွီ၊ မစ္ဇူဟို၊ ဆူမီတိုမို
မစ္ဇူရီ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွစက္မႈႏွင့္စီး ပြားေရးဘဏ္၊ မေလးရွားမွေမဘဏ္၊ စကၤာပူမွ OCBC ႏွင့္ UOB တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁

အစိုး ရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအားျပည္သူ႔ဘ႑ာကိုအလြဲသံုး စားလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာေဆာင္းပါးအားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပ

ခဲ့သည္အ
့ တြက္ Eleven Media Group အား အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဥပေဒအရတရားစြဲသြားမည္ဟု အစိုးရသ
တင္းစာျဖစ္ေသာ Global New Light of Myanmar မွေၾကျငာခဲ့သည္။

၁

ရန္ကုန္သီလဝါ SEZ တည္ေဆာက္မႈ ဒုတိယအဆင့္ကိုစတင္လုိက္သည္။

၂

အယူခံဝင္ရာတြင္ မေကြးတိုင္းတရားရံုးက ယူနတီအပတ္စဥ္မီဒီယာမွ လုပသ
္ ားငါးဦး၏ ဆယ္ႏွစ္ေထာင္ဒါဏ္ကို အလုပ္

၃

HRW က ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၃၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အား ပိတ္ထားသည့္စခန္း မ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းသို႔ ဦး

ၾကမ္းႏွင့္ ၇ ႏွစ္ေထာင္ဒါဏ္အျဖစ္ ေလ်ွာ့ေပးလိုက္သည္။

တည္သြားႏိုင္သည့္ အစိုး ရ၏ “ရခိုင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မအ
ႈ စီအစဥ္” ကိုေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ျပီး ေဝဖန္လိုက္
သည္။

၃

ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ RSO ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားတဦးအား ဖမ္းဆီး၍ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။
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၃

၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယမ္အစိုးရမ်ားအၾကားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ AIHRC အစည္း အေဝးကို ရန္ကုန္တြင္က်င္းပခဲ့

၈

အီတလီႏိုင္ငံေရာမျမိဳ႕မွ

သည္။

၈

ၾကိမ္ေျမာက္

အာရွ-ဥေရာပလႊတ္ေတာ္မ်ားပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး

Asia-Europe

Parliamentary Partnership အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း မွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။
၈

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ က “အသံတိတ္တိုက္ခုိက္မႈ - ကခ်င္မူး ယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ
မည္သို႔မီး ထိုး ေပးသနည္း” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထုိအစီရင္ခံစာက KIO/KIA အားတိုက္ခုိက္ရာတြင္ အ
ကူအညီရရွိရန္အတြက္

အလဲအလွယ္အေနျဖင့္

ရွမ္း ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

ဘိန္းစိုကပ
္ ်ဳိးရန္ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

နယ္စပ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား

တပ္မေတာ္မွ

၈

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္ျခံရွိ မိေခ်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းမွ ဆႏၵျပသူ ၃၀ ေက်ာ္တို႔သည္ သူတို႔၏ေျမယာသိမ္းဆည္း ခံရမႈ

၉

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုး ရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနသည္ တနသၤာရီတိုင္းျမိတ္ျမိဳ႕နယ္၌ ၅.၃ ထရီလီယံက်ပ္ (အေမရိ

ကိုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္ရက္ ၂၀၀ ေျမာက္အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈကိုစတင္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္ေဒၚလာ ၅.၂ ဘီလီယ)ံ တန္ဖိုး ရွိ ၂၆၄၀ မဂၢါဝပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရက
ံု ို စတင္တည္

ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွစြမ္းအင္ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Ratchaburi Electricity Generating၊ Blue Energy
and Environment၊ ျမန္မာကုမၼဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Vantage၊ Kyaw Kyaw Phyo တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကို
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။
၁၀

ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ RSO ႏွင့္ခ်ိတ္

၁၃

တနသၤာရီတိုင္း အတြင္းမွ CSO ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ေက်း ရြာႏွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ၁၂၅ ဦး တို႔သည္ တနသၤာရီ

ဆက္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္း သား ၅ ဦး ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာရြာသား ၄ ဦး တို႔အား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမတ္ကိုႏွင့္ KNU ၏တနသၤာရီရံုးမ်ားသို႔ စာေပးပို႔ကာ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုရပ္
တန္႔ရန္ႏွင့္ ေျမယာအထူးအခြင့္အေရးမ်ားခ်ထားေပးျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္တိုက္တြန္းထားသည္။

၁၃

ျမန္မာ NGO ျဖစ္သည့္ သံလြင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Salween Watch က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ မၾကာ
ေသးခင္က တပ္မေတာ္မွကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ဟတ္ၾကီးေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္အဆိုျပဳထားေသာ
ေဒသကိုရွင္းလင္း ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားလိုက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စစ္မွန္ေသာျငိမ္း

ခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီမရေသးသေရြ႕ ၾကီး မားေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားပါရန္အစိုးရအား တိုက္တြန္းလိုက္
ပါသည္။
၁၃

ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အစိုး ရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ RSO ႏွင့္အ
ဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟုစြပ္စြဲကာ အသက္ ၁၁ အရြယ္ေယာက္်ားေလးတဦးအပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားေလးဦးအား ဖမ္း
ဆီး ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။

၁၄

မႏၱေလးတိုင္းမွတရားရံုးတခုက မႏၱေလးတြင္ဇူလိုင္လမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအထိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္အတြင္း မြတ္စ

လင္ အမ်ဳိးသားတဦးအားသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသားေလးဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်
မွတ္ခဲ့ပါသည္။

၁၄

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ၾကီးမင္း ေအာင္လႈိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္မီဒီယာဆက္ဆံေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္
စစ္တပ္အရာရွိသံုးဦးကိုခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၁၄

ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး တြင္ ပစၥည္း ပစၥယမ်ား၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးငယ္က်န္း မာေရးေစာင့္
ေရွာက္ေရး စသည္တို႔ကိုရယူႏုိင္မႈျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ေခ်းေငြ ၁၀၁ ဘီလီယံက်ပ္ (US ေဒၚလာသန္း ၁၀၀) ထုတ္
ေခ်းေပးသြားမည္ဟု အတည္ျပဳလုိက္သည္။

၁၄

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ထုတ္လႊင့္မႈဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳလိုက္ကာ ထိုဥပေဒက စီး
ပြားျဖစ္ေၾကာ္ျငာရုပ္ျမင္သံၾကားရံုမ်ားအတြက္စည္း မ်ဥ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားကာ

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈရုပ္ျမင္သံၾကားရံုတခုကို

လည္းတည္ေထာင္ထားျပီး ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ေကာင္စီတခုကိုလည္း တည္ေထာင္ထားသည္။
၁၅

တရုတ္ဝမ္ေပါင္သထၱဳတြင္းကုမၼဏီကျပန္ေပးမႈျဖင့္စြဲဆုိထားမႈကိုရုတ္သိမ္းေပးလုိက္ျပီး ေနာက္

၁၆

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနက မေကြးတိုင္းမင္းဘူး ျမိဳ႕နယ္၌ ၂၂၀ မဂၢါဝပ္ေနေရာင္ျခည္သံုး

ခရိုင္တရားရံုးက ဗကသအဖြဲ႔ဝင္မျဖဴႏွင္းေထြးအား မံုရြာအက်ဥ္း ေထာင္မွျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းယင္း မာပင္

ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ Green Earth Power ကုမၼဏီႏွင့္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကို
လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။

၁၇

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွဖိုရမ္အျပီးတြင္ အရပ္ဖက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္
၆၅၀ တို႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားသူမ်ား၊တုိင္းရင္း သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္
လူထုမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဝဖန္လိုက္သည္။

၁၇

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ရွမ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ ၁ ကိုး ကန္႔ေဒသ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ ထင္ပါကန္ရြာအနီးတြင္
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ဧက ၁၀၀၀ က်ယ္၍ ၁၄၂ ဘီလီယံက်ပ္ (US 142 သန္း ) တန္ဖိုးရွိ SEZ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ကိုေၾကျငာလိုက္သည္။
၂၀

UNICEF ႏွင့္ EU တို႔၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အစိုး ရဝန္ၾကီးဌာနငါးခုတို႔သည္ မေကြးတိုင္းမေကြး၊ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္၊

ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးတို႔တြင္ ေမြး စာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္လိုက္ကာ မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ ၅ ႏွစ္ေအာက္
ကေလးငယ္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၆ သန္းတို႔ကိုပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

၂၁

ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္တြင္ NGO ထားဝယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ထားဝယ္ SEZ ေၾကာင့္ရရွိေသာ ဆိုး က်ဳိးမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ထားသည့္

၎တို႔၏အစီရင္ခံစာကိုတင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္

ထိုင္း ႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတ႔ြဆံုခဲ့ၾကကာ ထိခုိက္ခံစားၾကရေသာမိသားစုမ်ားအား SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္

အခ်က္အလက္မွ်ေပးမသိခဲ့ပဲ သိမ္းယူခံရေသာေျမယာမ်ားအတြက္လည္း မွ်တစြာမေပးေလ်ာ္ၾကပါဟု အခိုင္အမာေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။
၂၂

ႏို္င္ငံတကာပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ International Crisis Group က “ျမန္မာ - ရခုိင္ျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရး” အမည္ရွိအစီရင္
ခံစာကိုထုတ္ျပန္လိုက္ကာ

“ရခုိင္ျပည္နယ္လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္”

ကဲ့သို႔ေသာ

မၾကာေသးခင္ကဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈမ်ားသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း ၊ ခြဲျခားထားမႈကိုခိုင္မာေစျခင္း ၊ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကားတင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုး
ဝါးလာေစျခင္း စသည္တို႔ကိုျဖစ္လာေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္သည္။
၂၄

ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲခရိုင္တရားရံုးမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လက ဘတ္စ္ကားတစီးအားတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း မြတ္စလင္ဆယ္ဦး

၂၄

အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။

၂၅

အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။

၂၅

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ရန္ကုန္အဖြဲ႔ခြဲမွစီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ဆႏၵျပပြဲ၌ လူ ၃၀၀၀

၂၆

တပ္မေတာ္မွထိန္းသိမ္း ထားစဥ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္အသတ္ခံခဲ့ရေသာ အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုေအာင္

အားသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသား ၇ ဦးအားေထာင္ ၇ ႏွစ္စီခ်မွတ္လိုက္သည္။

ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ကာ ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳပါရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္ႏုိင္၏ ေသဆံုးမႈအားျပည့္စံုစြာစံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္ဆႏၵျပသူ ၁၀၀၀၀
ခန္႔စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

၂၇

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွျငင္း ခုန္ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္အဆိုျပဳခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး

၂၈

အရပ္ဖက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၂၄ ခုတို႔မွ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔

အတြက္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကို စမ္းစစ္သိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က တပ္မေတာ္မွဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ ဆြန္လြတ္ရယ္ဂ်ာေပ်ာက္ဆံုး မႈအား အစိုးရမွစံုစမ္း စစ္ေဆးေပးပါရန္ တိုက္
တြန္းထားသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန” UN အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈးဘန္ကီမြန္း UN Secretary-General Ban Ki-moon
http://bit.ly/1wj53gR

“ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးကိုယ္စားလွယ္၏အစီရင္ခံစာ”
http://bit.ly/1pnfR64

“၂၀၁၄ခုစက္တင္ဘာလအတြက္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း”

ယြန္ဟီလီး

Yanghee

Lee

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္

ေရးအဖြဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1tibcJa

“အသံတိတ္တိုက္ခုိက္မႈ - ကခ်င္မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကိုျမန္မာစစ္တပ္မွ မည္သို႔မီးထိုးေပးသနည္း” ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးထိုင္း ႏိုင္ငံ Kachin Women’s Association Thailand (KWAT) http://bit.ly/1ri9L6x
“အခြံစတင္ကြဲျပီေလာ” ကမၻာ့သက္ေသအဖြဲ႔ Global Witness http://bit.ly/1sySD2R
“ျမန္မာ - ရခုိင္ျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရး” ႏို္င္ငံတကာပဋိပကၡေျဖရွင္း ေရးအဖြဲ႔ International Crisis Group (ICG) http://bit.ly/1FB87rG
“ေအာက္ေျခမွအသံမ်ား - ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံု၊ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံကိန္းမ်ားအေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ား” ထားဝယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဖြဲ႔၊

ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္မႈကြန္ယက္၊ ေပါင္းကူး Dawei Development Association (DDA), Karen
Environmental and Social Action Network (KESAN), Paung Ku http://bit.ly/1nBNS76
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“ျမန္မာ - လူသားခ်င္းစာနာမႈသတင္းလႊာ၊ အတြဲ ၁ - ၃၀ စက္တင္ဘာလ” လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး
UN ရံုး UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://bit.ly/12omz6Y

“အမည္အားျဖင့္သာတူညပ
ီ ါသည္ - မေလးရွား” ညီမွ်အခြင့္အေရးယံုၾကည္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေလ့လာမႈအင္စတီက်ဴ႕
Equal Rights Trust (ERT), Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) http://bit.ly/1t7WOSC

“အမည္အားျဖင့္သာတူညီပါသည္ - ထိုင္း” ညီမွ်အခြင့္အေရးယံုၾကည္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာမႈအင္စတီက်ဴ႕ Equal
Rights Trust (ERT), Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) http://bit.ly/1tpcTmT

“ျမန္မာႏုိင္ငံ - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေဝ့လည္ေနျခင္းလား သို႔မဟုတ္ ေရွ႕သို႔ေရြ႕ေနျခင္းလား” နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဗ
ဟို Center for Strategic and International Studies (CSIS) http://bit.ly/1z3e6nm
“တင္းမာမႈ၊သေဘာမတူမႈ၊မလံုျခံဳမႈ

-

Partnership http://bit.ly/1wvFurD

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန”

“အကူးအေျပာင္းကာလေဂဟစနစ္သတင္းအခ်က္အလက္
http://bit.ly/1z3fLsZ

-

ျမန္မာ့အေရးပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံမွျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ”

အင္တာနယူးစ္

“ျမန္မာႏို္င္ငံမွအေျခအေနကိုၾကီးၾကပ္ျခင္း” အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း Asia Foundation http://bit.ly/1tpl2Ym
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