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• ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိးဂုိဏ္းဂဏAေျခခံသည့္ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားျပီးတႏွစ္AၾကာAထိ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ 
Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

• ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားAေပၚဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိုဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ (ျမန္မာAစိုးရ) Aား UN မွ 
ျပင္းထန္စြာေဝဖန္လုိက္သည္။ Uေရာပပါလီမန္ႏွင့္ UN လူ႔Aခြင့္A 
ေရးေကာင္စီတုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားAားႏိုင္ငံသားAျဖစ္သတ္မွတ္ေပး 
ရန္AစုိးရAား ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

• ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ 
ခုိက္မႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားေစခ့ဲသည့္Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
ဟုဆုိကာ ေနာက္ထပ္မြတ္စလင္သုံးUီးAားAစုိးရမွေထာင္ဒါဏ္ 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ မြတ္စလင္မ်ားAားဆန္႔က်င္သည့္Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္Aတြက္ တာဝန္ရိွေသာမည္သည့္ဗုဒၶဘာသာ 
ဝင္တUီးတေယာက္ကုိမွ်Aစုိးရက ဖမ္းဆီးျခင္းမရိွေသးေပ။ 

• ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏တပ္စခန္းမ်ားA ားA စုိးရတပ္မ်ားမွ 
ထုိးစစ္ဆင္ခ့ဲမႈမ်ားသည္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ကႏွစ္ဘက္ရန္လုိမႈမ်ား 
A ားေလ်ာ့ခ် ရန္သေဘာတူညီခ့ဲမႈကုိ A ားေလ်ာ့ထိခုိက္ေစပါသည္။ KIA 
ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ ၈ % ကုိသာ UN 
မွ A ကူA ညီမ်ားေပးပုိ႔ႏိုင္ခ့ဲသည္။ 

• A စုိးရသည္လူသုံးUီးကုိဖမ္းဆီးခ့ဲကာ ၁၁ UီးA ားျမန္မာျပည္A ႏံွ႕ 
တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားA တြက္ ေထာင္ဒါဏ္ 
မ်ားခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

• A စြန္းေရာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးUီးဝီရသူA ား ေထာက္ခံမႈကုိျပသေသာ 
A ားျဖင့္ A စုိးရသည္UီးဝီရသူA ား “ဗုဒၵဘာသာA ၾကမ္းဖက္မႈ မ်က္ႏွာစာ” 
A ျဖစ္ပုံေဖာ္ထားသည့္မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါး ပါဝင္သည့္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ 
Time မဂၢဇင္းကုိ ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။ 

• A ေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွစ္စU္A စီရင္ခံစာက  လူကုန္ကူးမႈတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ A ရာရိွမ်ားA ား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ တရား 
စြဲဆုိရန္ သုိ႔မဟုတ္ A ပစ္ေပးရန္A စုိးရမွပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္A တူ 
ျမန္မာျပည္မွလူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ “ထင္ရွားေသာျပႆနာ”  တရပ္ 
A ျဖစ္တည္ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 

• က္သြယ္ေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္ လိုင္စင္ ၂ ခုကုိ ကာတာႏိုင္ငံမွ Ooredoo နွင့္ 
ေနာ္ေဝးမွ Telenor တုိ႔A ားA စုိးရမွခ်ေပးခ့ဲသည္။ ဆက္သြယ္ေရး 
UပေဒA သစ္ျပဌာန္းျခင္းA ားဆုိင္းင့ံထားကာ လြတ္လပ္ေသာထိန္းညိွမႈ 

ဤသတင္းလႊာတြင္ 
ပင္မသတင္း 
၂ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားတႏွစ္ 
ျပည့္ျပီ 
၂ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚခြျဲခားဆက္ဆံခံရ 
၃ ေနျပည္ေတာ္A ား UN မွျပင္းျပင္းထန္ 
ထန္ေဝဖန္ 
၃ မြတ္စလင္မ်ားထပ္မံ တုိက္ခိုက္ခံရ၊ 
ေထာင္ခ်ခံရ 
၄ UီးဝီရသူA ားA စုိးရမွA ားေပးA ားေျမွာက္ 
ျပဳ 
၄ Uီးဝီရသူမွကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားA ဆုိျပဳ 
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၅ ကခ်င္ပဋိပကၡျပင္းထန္ဆဲ 
၆ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားA တြက္ A ကန္႔A  
သတ္ျဖင့္A ကူA ညီမ်ား 
၆ ရွမ္းျပည္နယ္တိုက္ပြမဲ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
၆ A စိုးရႏွင့္ KNPP တုိ႔သေဘာတူညီခ်က္  
၇ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈဆႏၵျပပြဲမ်ား 
လူ႔A ခြင့္A ေရး 
၇ ဖမ္းဆီးမႈေထာင္ခ်မႈမ်ား 
A ိုးA ိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၈ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA ားဆက္လက္၍ ျပန္လည္ 
ေမာင္းထုတ္္ဆဲ 
၈ ထုိင္းႏို္င္ငံမွရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား 
၉ မေလးရွားမွA စုA ျပံဳလိုက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား 
၉ ျမန္မာျပည္မွလူကုန္ကူးမႈ 
၉ သတၱမေျမာက္A ၾကီးဆံုး ဒုကၡသည္ေပၚ 
ထြက္ရာႏိုင္ငံ 
ႏုိင္ငံတကာေရးရာ 
၁၀ Uေရာပပါလီမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
စီးပြားေရး 
၁၀ လုပ္ခနည္းပါးမႈA ေပၚA လုပ္သမားမ်ား 
ဆႏၵျပ 
၁၀ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္A ပ္ 
ႏွင္း 
၁၁  တရုတ္-ျမန္မာပုိက္လိုင္း 
၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာA ျခားသတင္း မ်ား 
၁၄ A စီရင္ခံစာမ်ား 
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မရိွသည့္ထုိက႑ရိွ A စုိးရမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ သုံးUီးမွလႊမ္းမုိးထာသည့္ေစ်းကြက္A တြင္းသုိ႔ 
လုပ္ကုိင္မည့္ကုမၼဏီႏွစ္ခု တို႔မွဝင္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ပင္မသတင္း 
 
တႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္A ထိ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား A ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ A ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္မွ တႏွစ္ၾကာA ျပီးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ား၏A ေျခA ေနမွာ 
ဆုိးဝါးလ်က္ပင္ရိွပါေသးသည္။ A စုိးရA ာဏာပ္ုိင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားA ေပၚဆုိးဝါးသည့္A ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကကာ ရုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားသည္ရခိုင္ျပည္နယ္မွ IDP ခန္႔မွန္းေျခ ၁၄၀ ၀၀၀ ၏ A နည္းဆံုး ၉၀ 
% မွ်ရွိၾကသည္။ 
 
• ဇြန္ ၄ - ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္Uီးျမိဳ႕နယ္ ပါရိမ္ေက်းရြာမွရဲမ်ားသည္ A စိုးရA ာဏာပုိင္မ်ားမွခ်ထားေပးသည့္ ေနစရာ 
ေနရာသစ္မ်ားသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ IDP A ုပ္စုထဲမွ ရုိဟင္ဂ်ာA မ်ဳိးသမီးသံုးUီးတို႔A ား ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ 
သတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၇ - ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွA စိုးရA ာဏာပုိင္မ်ားသည္ IDP တစုႏွင့္ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တုိ႔A  
ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျပႆနာA ျပီးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ IDP ႏွစ္UီးA ားေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
လြတ္လပ္စြာေရြ႔လ်ားသြားလာခြင့္A ေပၚကန္႔သတ္ထားမႈA ားဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနၾကရကာ A လုပ္A ကုိင္၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ ပညာေရးတို႔မရရိွႏုိင္ၾကေသာရုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားA တြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိ UN က ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မူလတန္းေက်ာင္းေနA ရြယ္ရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားA ဓိကပါဝင္သည့္ IDP ၂၀ ၀၀၀ တုိ႔သည္ပုံမွန္ပညာ 
ေရးမရရွိၾကပဲ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တႏွစ္ပတ္လံုးလည္းဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္ဟု UN ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔A ျပင္ ဇြန္လ 
၁၈၊ ၁၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးA တြက္ UK ႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ၾကီး Alan Duncan ကမုိးရာသီသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ IDP မ်ား၏A ေျခA ေနA ားပုိမိုဆိုးဝါးေA ာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ သူတို႔သည္ 
ေနာက္္ထပ္A နည္းဆုံး ၁၂ လခန္႔ထုိ IDP စခန္းမ်ားတြင္ပင္ A တင္းA ၾကပ္ဆက္လက္ေနထိုင္ခုိင္းခံရႏိုင္သည္ဟုသတိ 
ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ားခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံခံရ - ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွရခုိင္မ်ားျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕A ေျခခ် 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပိုယူျခင္းA ားတား 
ျမစ္မႈကုိ A စုိးရဝန္ၾကီးႏွင့္ေဒသခံရခုိင္လူထုကေထာက္ခံေၾကာင္း ဇြန္လတြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ [၂၀၁၃ခုေမ 
လျမန္မာသတင္းလႊာ ကုိၾကည့္ပါ။] 
 
• ဇြန္ ၄ - ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွပါတီဝင္မ်ားA ပါA ဝင္ လူ ၁၀၀၀ ခန္႔တုိ႔ 
သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA တြက္ကေလး ၂ Uီးထက္ပုိမယူရေပၚလစီကုိေထာက္ခံေၾကာင္းျပသရန္A တြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ 
စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကထုိေပၚလစီကုိ ျပည္နယ္တခုလံုးသို႔တိုးခ ဲ်႕ျပဌာန္းေပးပါရန္ A စုိးရA ာ 
ဏာပုိင္မ်ားA ားတုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၁၁ - A စုိးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူထုA င္A ားဝန္ၾကီးUီးခင္ရီက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA တြက္ ကေလး ၂ Uီးထက္ပို 
မယူရေပၚလစီကုိေထာက္ခံကာ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ရုိဟင္ဂ်ာA မ်ဳိးသမီးမ်ားA ားA က်ဳိးရိွေစမည္ဟုေျပာဆုိေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားရရွိသည္။ 

 
ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရန္A တြက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားစြာတို႔သည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ 
စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကသည့္A ခ်ိန္တြင္ပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပုိင္းမွရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားA ား ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းမွေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕A ေျခခ်ရန္A တြက္A စိုးရမွတိုက္တြန္းA ားေပးလ်က္ရိွသည္။ ဇြန္လတြင္A စုိး 
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ရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္သုိ႔A နည္းဆံုးရခိုင္လူမ်ဳိး ၁၃၀ တို႔A ားေျပာင္းေရႊ႕A ေျခခ်ေစခဲ့သည္။ ဇြန္လ 
၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွေတာင္ပုိင္း မျငိမ္မသက္မႈမ်ားမွထြက္ေျပးလာၾကသူရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားA ား ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ 
ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္A စုိးရA ာဏာပ္ုိင္မ်ားက စU္းစားေနၾကသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။  
 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚလူ႔A ခြင့္A ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားA တြက္ UN ကေနျပည္ေတာ္A ားျပင္းထန္စြာေဝဖန္ 
 
• ဇြန္ ၁၁ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔A ခြင့္A ေရးA ထူးသံတမန္ ေသာမတ္စ္A ိုေဂ်ကြင္တားနားက ရခုိင္ 
ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စနစ္တက်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာလူ႔A ခြင့္A ေရးခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားA တြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရိွဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ A ိုေဂ်ကြင္တားနားက ထိုခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားA ား ”လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္၊ ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား”  ျပဳလုပ္ရန္A စုိးရမွဆက္ 
လက္ပ်က္ကြက္ေနျခင္းကိုလည္း ေဝဖန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

• ဇြန္ ၁၄ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔A ခြင့္A ေရးေကာင္စီ (HRC) Uကၠဌက ရခိုင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚက်ဴးလြန္ေန 
သည့္ “ဆုိးဝါးလွသည့္လူ႔A ခြင့္A ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား” ႏွင့္ပတ္သက္၍လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏိုင္ငံသားျပဳမႈUပေဒA ားျပန္လည္ 
သုံးသပ္ရန္ ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ားႏိုင္ငံသားA ခြင့္A ေရးA ျပည့္A ဝေပးပါရန္လည္း A စိုးရA ားတုိက္တြန္းထားသည္။  

• ဇြန္ ၁၉ - UN လူ႔A ခြင့္A ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီး Navi Pillay ကA စုိးရ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စနစ္တက်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာလူ႔A ခြင့္A ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစU္A ားျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာႏွင့္ 
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA တြက္ ကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပုိမယူရေပၚလစီကုိလည္း “ေျဗာင္က်က် 
ခြဲျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံမႈ” တခုA ျဖစ္ Pillay ကျပင္းထန္စြာေဝဖန္လုိက္ကာ ေနျပည္ေတာ္ (A စိုးရ) A ားလည္းထုိA မိန္႔ကို 
ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တိုက္တြန္းလုိက္သည္။ 

 
မြတ္စလင္မ်ားထပ္မံ တုိက္ခုိက္ခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံရ 
 
ဇြန္လတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားထပ္မံ၍ ပ်ံ႔ႏ႔ွံလာျပန္ပါသည္။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံရခိုင္ 
A မ်ဳိးသမီးတUီး မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရသည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ားထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ သံတြဲ 
ျမိဳ႕နယ္မွမြတ္စလင္ပုိင္A ိမ္ေလးလုံးA ား ဗုဒၶဘာသာA ုပ္စုတစုကမီးရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။ 
 
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားA ားျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ဟုဆုိကာ ေနာက္ထပ္မြတ္စလင္သံုးUီးA ားA စုိးရမွ ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၃၀ 
ရက္ေန႔A ထိဆုိလွ်င္A စုိးရသည္ မတ္လကတည္းကစတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္A လယ္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္ A ဓိကA ားျဖင့္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးA ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ဟုဆိုကာ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ ၁၃ Uီး 
A ားေထာင္ခ်ခ့ဲေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တUီးကုိမွ်ေထာင္ခ်A ပစ္ေပးျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ 
 
• ဇြန္ ၅ - တုိက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ Uကံၠျမိဳ႕တြင္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ စတင္ေစခဲ့ေသာEျပီလ 
၃၀ ရက္ေန႔ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ မြတ္စလင္A မ်ဳိးသမီး ၂ UီးA ားဘာသာေရးကိုေစာ္ကားသည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္း တုိက္ၾကီးျမိဳ ႕နယ္တရားရုံးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္လုိက္သည္။ 

• ဇြန္ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လားရိႈးျမိဳ႕မွတရားရုံးတခုက A သက္ ၂၆ ႏွစ္A ရြယ္မြတ္စလင္A မ်ဳိးသားတUီးA ား 
လားရႈိးတြင္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးA ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာA မ်ဳိးသမီးတUီးA ား ေမ ၂၈ ရက္ 
ေန႔ကတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လူသတ္ရန္ၾကံစည္မႈA ပါA ဝင္ ပုဒ္မမ်ဳိးစုံျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၂၆ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က UN  လူ႔A ခြင့္A ေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီး Navi Pillay ကျမန္မာျပည္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ 
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားA ားတရားမွ်တေA ာင္ျပဳလုပ္ရန္ A စုိးရ၏ပ်က္ကြက္ 
ခဲ့မႈA ားျပင္းထန္စြာေဝဖန္လိုက္ကာ မြတ္စလင္မ်ားA ားပစ္မွတ္ထားA ၾကမ္းဖက္ေနမႈမ်ားသည္ “တနည္းမဟုတ္တနည္း 
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ျဖင့္လက္ခံႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တသည္” ဟူေသာသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းA ားတာဝန္ယူမႈမရိွျခင္းကုိ 
လည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။  
 
UီးဝီရသူA ားA စုိးရမွA ားေပးA ားေျမာက္လုပ္ - တုိင္းမ္မဂၢဇင္းA ားပိတ္ပင္ 
 
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္မည့္မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးတြင္ A စြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးUီးဝီရသူA ား “ဗုဒၶဘာသာ 
A ၾကမ္းဖက္မႈ၏မ်က္ႏွာစာ” A ျဖစ္တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွေဖာ္ျပလိုက္မႈသည္ A စုိးရမွမဂၢဇင္းထုတ္ေဝမႈကိုတားျမစ္ကာ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးဘက္မွကာကြယ္ေပးရန္ A ေၾကာင္းျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 
 
• ဇြန္ ၂၃ - သမၼတရုံးမွေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ထိုေၾကျငာခ်က္ကUီးဝီရသူသည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိမဆုတ္ 
မနစ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ “ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္” A ျဖစ္ေဖာ္ျပထားကာ ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈမ်ားA ၾကားယုံၾကည္ 
မႈတည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးစားA ားထုတ္မႈမ်ားကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ဟု တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးA ားစြပ္စြဲခဲ့ 
သည္။  

• ဇြန္ ၂၄ - သမၼတUီးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူUီးရဲထြတ္က Uီးဝီရသူ၏တရားေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔ 
က်င္ေရးA ၾကမ္ဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ လႈံေဆာ္ေပးသည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္မွန္သမ််တုိ႔ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည။္ 

• ဇြန္ ၂၅ - ေနာက္ထပ္ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္A တြက္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ တိုင္းမ္  
မဂၢဇင္းျဖန္႔ေဝေရာင္းခ်ျခင္းကုိ A စိုးရကတားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ 

• ဇြန္ ၂၇ - A စုိးရသာသနာေရးဝန္ၾကီးUီးဆန္းဆင့္က Uီးဝီရသူ၏ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ားA  
ၾကားတြင္ေမတၱာႏွင့္နားလည္မႈမ်ားကုိ တိုးပြားေစသည္ဟုေျပာဆုိေၾကာင္းသတင္းမ်ားရရွိသည္။ 

 
ဘာသာကြဲမ်ားA ၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းA ေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရန္UီးဝီရသူကA ဆုိျပဳ 
 
ဇြန္လ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ တိုိ႔၌ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးA ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးၾကရန္A တြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ရိွဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတခုတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးA ပါး ၂၀၀ 
ခန္႔တုိ႔စုေဝးကာ ညီလာခံတခုုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ ရက္ၾကာA စည္းA ေဝးA ျပီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကေၾကျငာခ်က္ 
တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးA တြက္ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ေသာ္လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံသားျပဳမႈUပေဒကိုေထာက္ခံ 
ေၾကာင္းေဖာ္ျပလုိက္ကာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားA ား ရ႔ႈံခ်မႈကိုမူမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ 
 
ညီလာခံပထမေန႔တြင္ A စြန္းေရာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးUီးဝီရသူက ဗုဒၶဘာသာဝင္A မ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္A မ်ဳိးသား 
မ်ားလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈA ေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္Uပေဒျပဳရန္A ဆိုမူၾကမ္းကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ ထုိA ဆို 
A ရ မြတ္စလင္A မ်ဳိးသားမ်ားA ား လက္ထပ္မည့္ဗုဒၶဘာသာဝင္A မ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေဒသခံA ာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္မိဘမ်ား 
ထံမွၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္လိုA ပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုA ဆုိက ဗုဒၶဘာသာဝင္A မ်ဳိးသမီးA ားမ်ားလက္ထပ္မည့္ 
မြတ္စလင္A မ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ကူးေျပာင္းရန္လိုA ပ္မည္ဟုကန္႔သတ္ထားသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ 
ခ်ုဳိးေဖာက္သူသည္ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္A ထိခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ A ဆိုျပဳထားေသာUပေဒကုိ ေဆြးေႏြးရန္A တြက္ 
လက္မွတ္မ်ားေကာက္ယူကာ လႊတ္ေတာ္A ားဖိA ားေပးသြားမည္ဟု Uီးဝီရသူကေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ 
က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ A င္းစိန္ျမိဳ႕နယ္A တြင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတခုတြင္ျပဳလုပ္သည့္ A စည္းA ေဝးတခုA တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 
A ႏ႔ွံA ျပားမွဝါေတာ္ၾကီးေသာဘုန္းေတာ္ၾကီး ၁၅၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ကထုိA ဆုိျပဳလာေသာကန္႔သတ္မႈမ်ားA တြက္ သူတို႔ 
၏ေထာက္ခံမႈကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
 
ရန္ကုန္A ေျခစုိက္A မ်ဳိးသမီးA ခြင့္A ေရးA ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ေရာ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ကပါ Uီးဝီရသူ၏A ဆိုျပဳခ်က္ကိုျပင္းထန္ 
စြာေဝဖန္ခဲ့သည္။ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ A မ်ဳိးသမီးမ်ားA ားခြဲျခားဖိႏိွပ္လိုက္ျခင္း၊ လူ႔A  
ခြင့္A ေရးႏွင့္တုိင္းျပည္၏Uပေဒမ်ားကုိ ခ်ုဳိးေဖာက္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ကာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္လည္းဆန္႔က်င္ေနပါသည္ဟုေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
 
ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ ကခ်င္ပဋိပကၡျပင္းထန္ဆဲ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ A စိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔A ၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ 
မွာ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ရန္လုိမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးA ဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ 
A စိုးရတပ္မ်ားA ၾကား ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ကသေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း [၂၀၁၃ ခုေမလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ 
ၾကည့္ပါ။] ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ KIA စခန္းမ်ားA ား A စုိးရတပ္မ်ားမွတိုက္ခုိက္ေနသည္ဟူ 
ေသာသတင္းမ်ားကုိ တလလုံးလံုးရရိွေနခ့ဲပါသည္။ ထို႔A ျပင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္စU္A တြင္း၌ A ရပ္သားမ်ားA ေပၚ 
A ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိလည္း A စုိးရတပ္မ်ားမွဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနခဲ့သည္။ 
 
• ဇြန္ ၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ပန္ဆန္းေဒသရွိ ခလြမ္တြင္A စိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

• ဇြန္ ၉/၁၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ပန္ဆန္းေဒသတြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

• ဇြန္ ၁၄ - ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ မံုးကိုးေဒသတြင္ A စိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။ 

• ဇြန္ ၁၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ဝင္းဆန္မွရြာသားႏွစ္UီးA ား ေရွ႕တန္းတြင္ေပၚတာA ျဖစ္လုပ္ကုိင္ 
ေပးရန္A စုိးရတပ္မ်ားမွ A တင္းA ၾကပ္ခုိင္းေစခဲ့သည္။  

• ဇြန္ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ လြ် ိဳင္ဟမ္တြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲ 
သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရန္A တြက္ ရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔သည္သူတို႔၏A ိမ္မ်ားA ား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ 
ၾကရသည္။  

• ဇြန္ ၁၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ဝင္းဆန္တြင္A စိုးရတပ္မ်ား၏လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
A ရပ္သားသုံးUီးထိမွန္ခဲ့သည္။  

• ဇြန္ ၁၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိ ႔ဳနယ္ ဒုခူတြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
• ဇြန္ ၁၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ လြ် ဳိင္စA နီးတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာတုိက္ပြဲတခုA တြင္း 
A စုိးရတပ္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ကတည္းကေရွ႕တန္းတြင္ေပၚတာA ျဖစ္A တင္းA ၾကပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ခိုင္းေစျခင္း 
ခံထားရသည့္ A ရပ္သားတUီးA ားသတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။  

• ဇြန္ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိ ႔ဳနယ္ ဒုခူတြင္A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
• ဇြန္ ၂၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ဖုိင္ခြမ္A နီးတြင္A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။ 

• ဇြန္ ၂၇ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ပန္ဆိုင္းေဒသတြင္A စိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည္။ 

 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ႏွင့္ပတ္သက္၍ A စိုးရ၏ကတိကဝတ္ျပဳမႈA ား KIO မွေမးခြန္းထုတ္လိုက္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး 
မႈျပဳလုပ္ရန္၎တုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထပ္မံေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔သေဘာတူညီမႈA ျပီးကတည္း 
က KIA တပ္မ်ားႏွင့္A စုိးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ၂၁ ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု KIO ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူUီးလနန္က ဇြန္လ ၂၃ ရက္ 
ေန႔တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ KIA ၏မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ တေA ာင္းA မ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) ႏွင့္A စုိးရ 
တပ္မ်ားလည္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
• ဇြန္ ၁၄ - ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
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• ဇြန္ ၁၅ - နမ့္စမ္A နီးတြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
• ဇြန္ ၁၈ - ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ နမ္ပါကေဒသတြင္ TNLA စခန္းတခုA ား A စုိးရတပ္မ်ားမွဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့သည္။ 
• ဇြန္ ၁၉ - ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
ကခ်င္ IDP မ်ားထံA ကူA ညီမ်ား A ကန္႔A သတ္ႏွင့္သာေရာက္ရိွ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ IDP ဒုကၡသည္စခန္းA ားလံုးကုိလူသားခ်င္းစာနာသည့္A ကူA ညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ UN ႏွင့္ INGOs မ်ား 
A ားခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု A စုိးရမွေၾကျငာခဲ့ျပီးေလးလA ၾကာ [၂၀၁၃ခုေဖေဖာ္ဝါရီလ ျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
ေနာက္ဆံုး၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ UN မွA ကူ 
A ညီမ်ားေပးပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ မုိင္ဂ်ားယန္းသို႔A သြားလမ္းတ 
ေလွ်ာက္ရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားA တြင္းမွ IDP မ်ားA ားA ကူA ညီမ်ားေပးပို႕ႏိုိင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕မွ UN 
A ကူA ညီေပးေရးကားတန္းတခု ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ UN ကA စားA စာ၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္ႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးA သုံး 
A ေဆာင္မ်ားကုိ လူ ၄၈၀၀ ေက်ာ္တုိ႔A ားေပးပို႔ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  ထုိA ေရA တြက္သည္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ 
တြင္ခိုလံႈေနၾကေသာခန္႔မွန္းေျခ IDP ၆၀ ၀၀၀ ခန္႔၏ ၈ % သာရိွခဲ့ပါသည္။ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ထုိးစစ္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန 
 
ဇြန္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) စခန္းမ်ားA ား A စိုးရတပ္မ်ားမွထိုးစစ္မ်ားဆက္ 
လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
• ဇြန္ ၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမၼတူျမိဳ႕နယ္ ဖန္ခမ္းA နီးတြင္ ခမရ ၅၀၁ မွA စုိးရစစ္သားမ်ားက SSA-N ဆက္ဆံ 
ေရးရံုးကို္ယ္စားလွယ္တUီးA ား ပစ္သတ္ခဲ့ကာA ျခားတUီးA ားဒါဏ္ရာရေစခ့ဲသည္။ 

• ဇြန္ ၇ - ရွမ္းျပည္နယ္မုိင္းရႈးျမိဳ႕နယ္တြင္ SSA-N စခန္းမ်ားA ား A စုိးရတပ္မ်ားကပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
• ဇြန္ ၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း လားရိႈးျမိဳ႕နယ္တြင္A စုိးရတပ္မ်ားက SSA-N တပ္မ်ားA ားတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
• ဇြန္ ၂၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္ လြ် ဳိင္ေကာက္တြင္ SSA-N စခန္းမ်ားA ား ခမရ ၅၀၆ မွA စုိးရတပ္မ်ားက 
တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၂/၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္ တစန္ပူးေက်းရြာႏွင့္ဝမ္ဝက္ဘ္ေက်းရြာတို႔မွ SSA-N စခန္းႏွစ္ခုA ား 
A စုိးရတပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ ေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္ ဝမ္ဝက္ဘ္တြင္ A စုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ားA ၾကားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။ 

 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ A စိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ားA ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနစU္မွာပင္ ရွမ္းျပည္တပ္မ 
ေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း (SSA-S) ေခါင္းေဆာင္စဝ္ရြက္ဆစ္ႏွင့္သမၼတUီးသိန္းစိန္တုိ႔ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကေနျပည္ေတာ္တြင္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္၊ ရွမ္းျပည္ IDP မ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား 
A ားေနရပ္ျပန္ပုိ႔ႏိုင္ရန္၊ ႏို္င္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ႏွင့္A နာဂတ္ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားစသည္တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခ့ၾဲကသည္။ ္စဝ္ရြက္ဆစ္က A စုိးရႏွင့္ SSA-S A ၾကားေရးထုိးထားခဲ့ေသာယခင္က 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိေလးစားပါရန္ Uီးသိန္းစိန္A ားတုိက္တြန္းလိုက္သည္။ 
 
A စုိးရႏွင့္ KNPP A ၾကား တတိယေျမာက္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိး 
 
ဇြန္လတြင္ သမၼတUီးသိန္းစိန္လက္ထက္ A ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဆက္လက္တုိးပြားလာခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္စစ္ပုံသြင္းျခင္း (စစ္တပ္မွလႊမ္းမုိးမႈရေA ာင္လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း) ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးA တြက္တိုးတက္မႈ စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ A ေရးၾကီးထိေရာက္ 
ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုက္ုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနုိင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္မ်ားတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ 
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လြ် ဳိင္ေကာ္ျမိဴ႕၌ သမၼတရုံးဝန္ၾကီးUီးေA ာင္မင္းUီးေဆာင္ေသာ A စုိးရကုိယ္စားလွယ္A ဖြဲ႔သည္ ကရင္နီA မ်ဳိးသားတုိး 
တက္ေရးပါတီ (KNPP) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔တြင္  A ခ်က္ ၈ ခ်က္ပါေသာသ 
ေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ဘက္စလုံးကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ A စိုးရႏွင့္ KNPP A ၾကား 
တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတ္လကတည္းကဆုိလွ်င္ တတိယေျမာက္သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္A ရ 
ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနွင့္တႏိုင္ငံလံုးA တိုင္းA တာA ပစ္A ခတ္ရပ္စဲေရးတုိ႔သုိ႔ေရွးရႈ႕ကာ ဆက္ 
လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ A ဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ Uီးပါပူးတြဲျငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတရပ္တည္ေထာင္ရန္၊ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ ရွားေတာျမိဳ႕နယ္မွ IDP မ်ားA ားျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားႏိုင္ရန္A တြက္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတခုကုိညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကုိ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။  
 
ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းA တြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံA ႏံွ႔မွလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားA ား ဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကကာ သူတို႔ထံမွA စုိးရက 
သိမ္းယူထားခဲ့ေသာ ေျမမ်ားA ားျပန္လည္ေပးရန္A တြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
• ဇြန္ ၂ - ရန္ကုန္တိုင္း သံုးခြျမိဳ႕နယ္ မိေခ်ာင္းကန္ေက်းရြာမွလယ္သမား ၂၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားA ား 
ရန္ကုန္တြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၁၁ - ကရင္ျပည္နယ္ ဖားA ံျမိဳ႕နယ္မွလယ္သမားမ်ားသည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကသူတို႔ထံမွသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ 
ေျမကြက္ ၄၂ ကြက္A ားျပန္လည္ေပးA ပ္ရန္ေတာင္းဆုိသည့္စာကို သမၼတUီးသိန္းစိန္ထံေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 

• ဇြန္ ၁၉ - ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြ်န္းမွလယ္သမားမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ကသူတို႔ထံမွသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ လယ္ 
ေျမEက ၁၂၀ ခန္႔ကိုျပန္လည္ေပးA ပ္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္ A သနားခံစာကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကးီခ်ဳပ္Uီးလွေမာင္တင္ 
ထံေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၆ - ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းယူသြားခဲ့ေသာေျမEက ၈၀၀ A တြက္မလံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးA ား ဆန္႔ 
က်င္ဆႏၵျပရန္A တြက္ လယ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္တြင္စုရုံးခ့ဲၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၇ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သကၤန္းကြ်န္းႏွင့္မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွA မ်ားစုျဖစ္ေသာ လယ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားတြင္စုရံုးခဲ့ၾကကာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က သူတို႔ထံမွသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ ေျမမ်ားA ားျပန္လည္ေပး 
A ပ္ရန္A တြက္သမၼတUီးသိန္းစိန္မွ A မိန္႔ထုတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

 

လူ႔A ခြင့္A ေရး 
 
Uပေဒမ့ဲစိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာ 
 
ဇြန္လတြင္ A စုိးရသည္လူသံုးUီးကိုဖမ္းဆီးခဲ့ကာ ၁၁ UီးA ားျမန္မာျပည္A ႏံွ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ား 
A တြက္ ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

• ဇြန္ ၁ - စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘုိခရုိင္တရားရုံးက Eျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ မံုရြာေၾကးနီမုိင္းA ားဆန္႔ 
က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္A တြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္Uပေဒတုိ႔ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေA ာင္စိုးA ား ေထာင္ 
ဒါဏ္ ၁၈ လ၊ လယ္သမားႏွစ္UီးA ား ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လစီခ်မွတ္လိုက္သည္။  

• ဇြန္ ၆ - စစ္က္ုိင္းတုိင္း မံုရြာျမိဳ႕နယ္မွတရားရုံးတခုက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္A ာဏာပ္ုိင္မ်ားထံတြင္ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ 
မုံရြာေၾကးနီမုိင္းA ားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္A တြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္Uပေဒျဖင့္ တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူကိုျမင့္ေA ာင္A ား ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  

• ဇြန္ ၁၁ - ပဲခူးတိုင္း နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္မွA စုိးရA ာဏာပုိင္မ်ားက စစ္တပ္မွသိမ္းယူထားသည့္သူတို႔ပုိင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ 
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားA ားေထာက္ခံမႈကိုျပသရန္ ေပမခန္းရြာသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္A တြက္ 
တရားမဝင္A သင္းA ပင္းUပေဒျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေဒၚျမင့္ျမင့္ေA း၊ မခင္မိမိခုိင္ႏွင့္ကိုသန္႔ဇင္တုိ႔A ားဖမ္းဆီးခ့ဲ 
ၾကသည္။  
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• ဇြန္ ၁၂ - မႏၱေလး ခ်မ္းေA းသာဇံျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္A ာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္မယူပဲ မႏၱေလးမွကိုင္းတန္းေစ်းျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္းA ေပၚဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္A တြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္း 
ႏွင့္ဆႏၵျခင္းUပေဒျဖင့္ ဆႏၵျပသူ ၇ UီးA ားေထာင္ဒါဏ္ ၃ လမွ ၁၅ လA ထိခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
ထို႔A ျပင္ A စုိးရသည္လူ႔A ခြင့္A ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားA ေပၚ A ေရးယူမႈမ်ားျပုလုပ္သြားမည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မံုရြာျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ရန္ကုန္A ေျခစုိက္လူ႔A ခြင့္A ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 
သူကိုမုိဃ္းေသြး၊ ကုိေဝလုႏွင့္ကုိေဝမႈးသြင္တို႔A ား ရာဇဝတ္ပုဒ္မျဖစ္သည့္ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ဖမ္းဝရမ္းမ်ားထုတ္ခဲ့သည္။ ေမ 
လ ၉ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ A င္တာဗ်ဴးA တြင္းတြင္ မုံရြာေၾကးနီမုိင္းA ားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားA ားကုိင္တြယ္ရန္ 
A စုိးရမွA ေရးေပၚA မိန္႔A သုံးျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည့္A တြက္ A စုိးရA ာဏာပုိင္မ်ားကထုိသံုးUီးA ား မျငိမ္ 
မသက္ျဖစ္ေA ာင္လႈံ႔ေဆာ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။  
 
A ိုးA ိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား 
 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန 
 
ဇြန္လတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္A ာဏာပုိင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ေျပးရန္ၾကိဳးစားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ားဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔A ျပင္ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ပါA ဝင္ 
လူ ၂၈ ေယာက္A ားသယ္ေဆာင္လာေသာေလွတစီးသည္ မေလးရွားသို႔A သြားေကာ့ဘဇားA နီးတြင္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ 
A နည္းဆံုးေလွေပၚပါသူ ၆ Uီးခန္႔ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ 
 
• ဇြန္ ၃ - ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) မွတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တက္ခနက္ ႏိုင္ေတာင္ပါရာရိွနယ္စပ္မွ ရိုဟင္ 
ဂ်ာ ၁၁ UီးA ားျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 

• ဇြန္ ၁၀ - BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၄ UီးA ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ဘန္ဒါဘန္ခရုိင္မွျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ 
သည္။ 

• ဇြန္ ၁၀ - BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နတ္ျမစ္A ားျဖတ္ျပီး တက္ခနက္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၆ Uီး 
A ားဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၁၆ - BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေနရာမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ပါA ဝင္ 
ျမန္မာလူမ်ဳိး ၉၉ ေယာက္A ားျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၀ - BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၉ UီးA ား ေကာ့ဘဇားမွျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
• ဇြန္ ၂၅/၂၆ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္A ာဏာပုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေနရာမ်ားမွတရားမဝင္ခ္ုိး 
ဝင္လာသည့္A တြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၁ UီးA ားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္လူမဆန္ေသာ A ေျခA ေနမ်ားကုိခံစားေနရ 
 
ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ရွာေဖြေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA တြက္ ဇန္နဝါရီလကထုိင္းA စုိးရမွသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ယာယီေန 
ထိုင္ခြင့္ ၆ လသက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္A မွ် ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထိန္းသိမ္းခံ 
ရမည့္A ေျခA ေနမ်ားကိုလည္း A ေသးစိတ္ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ ေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ထြက္ေပၚလာသည့္ဖန္ငခရိုင္ 
လဝက ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားထဲမွ ေလွာင္A ိမ္ၾကီးမ်ားႏွင့္တူသည့္ A ခန္း ၂ ခုထဲတြင္လြန္စြာၾကပ္ညပ္ေနသည့္A ေျခ 
A ေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာရုိဟင္ဂ်ာေယာက္်ားေျမာက္မ်ားစြာတို႔၏ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားA ား လူ႔A ခြင့္A ေရးေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးA ဖြဲ႔မွA ေထာက္A ထားA ျဖစ္ညႊန္းျပခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိုသို႔ေသာဆိုးဝါးနိမ့္က်လွသည့္A ေျခ 
A ေန၏ ရလဒ္A ျဖစ္မတ္လA တြင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေလးUီးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းထဲ၌ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟူေသာသတင္းမ်ား 
ရရိွခဲ့သည္။  
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မေလးရွားမွျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားA ေျမာက္A မ်ားဖမ္းဆီးခံရမႈ 
 
ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔A တြင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံကြာလာလမ္ပူႏွင့္ဆီလန္ေဂါ တို႔တြင္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း 
A လုပ္သမားမ်ားA ား ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ A စုိးရပုိင္ New Light of Myanmar သတင္းစာက 
ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းA လုပ္သမား ၅ Uီးေသဆုံးခဲ့သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မည္သူကထုိတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သည္ဟု 
မရွင္းလင္းေသာ္လည္း A ခ်ဳိ႕မီဒီယာမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက ျမန္မာျပည္တြင္မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဘာသာ 
ေရးA ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ရက္A နည္းငယ္A တြင္းတြင္ မေလးရွားA ာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
မေလးရွားမွ A ေထာက္A ထားမရိွသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားA ား က်ယ္ျပန္႔စြာႏိွမ္ႏွင္းမႈA ျဖစ္ေျပာင္းလဲ 
သြားကာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔တုိ႔A ားရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္မေလးရွား 
ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီး Wan Junaidi Jaafar က လဝက A က်U္းစခန္းထဲတြင္လက္ရွိ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစုစုေပါင္း ၄၄၀၀ 
ရိွကာ ျမန္မာA စုိးရမွထိုသူမ်ားA ား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ရန္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
 
A ေမရိကန္ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူကုန္ကူးမႈ “ထင္ရွားေသာျပႆနာ” 
 
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ A ေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ၎တုိ႔၏ႏွစ္စU္ “လူကုန္ကူးမႈA စီရင္ခံစာ ၂၀၁၃” ကုိထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ကာ ထုိA စီရင္ခံစာက A ေမရိကန္ႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈခံရသူမ်ားA ားA ကာA ကြယ္ေပးမႈA က္Uပေဒ၏ A နိမ့္ဆံုးစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈA ရႏုိင္ငံမ်ားA ား A ဆင့္ ၄ ဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိA စီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူကုန္ကူးမႈ 
သည္ “ထင္ရွားေသာျပႆနာ” A ျဖစ္ဆက္လက္တည္ရိွေနကာ ရလဒ္A ျဖစ္ျမန္မာႏိုင္ငံA ား ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ “A ဆင့္ 
၂ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစာရင္း” A ျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့၍ထုိA ဆင့္သည္ ဒုတိယA နိမ့္ဆုံးA ဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
• တပ္မေတာ္ႏွင့္A စုိးရA ရာရိွမ်ားသည္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားA ား ႏိုင္ငံပိုင္A ေျခခံA ေဆာက္A A ံု သုိ႔မ 
ဟုတ္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္A တြက္ စနစ္တက်ဖိA ားေပးလ်က္ရိွၾကသည္။ 

• A စုိးရသည္ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းကိုကာကြယ္ရန္A တြက္ လံုေလာက္ေသာA ဆင့္မ်ားA ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ကာ တပ္မေတာ္မွကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ ၂၀၁၂ ခုဇြန္လA တြင္းက UN ႏွင့္လက္ 
မွတ္ေရးထုိးထားခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းA စီA စU္မ်ားႏွင့္A ညီ စစ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းA ေဆာက္A A ံုမ်ားA ား ဝင္ေရာက္ 
စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ UN ၏ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈA ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း မပ့ံပုိးေပးခ့ဲေပ။ 

• လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ မည္သည့္A ရာရိွကုိမွ် စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ 
A ပစ္ေပးျခင္းတို႔ကို A စုိးရမွမျပဳလုပ္ခဲ့ပဲ A ရပ္သားမ်ားA ား A တင္းA ၾကပ္ခုိင္းေစမႈျပဳခဲ့ၾကသည့္ စစ္A ရာရိွမ်ားA ား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္မည္သည့္A စီရင္ခံစာကိုမွ်လည္းမေတြ႔ရိွခဲ့ပါ။ 

• A စုိးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA ပါA ဝင္ A ခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားA ုပ္စုဝင္မ်ားA ား ႏိုင္ငံသားA ျဖစ္A သိA မွတ္ျပဳရန္ဆက္လက္ 
ျငင္းဆန္ေနျခင္းႏွင့္ သူတို႔A ားမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း A ေထာက္A ထားမ်ားမထုတ္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတုိ႔ 
မွာလူကုန္ကူးခံရရန္ A လြယ္ကူဆံုးသူမ်ားA ျဖစ္ရွိေနၾကေတာ့သည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာA ႏွွ႔ံဒုကၡသည္မ်ားထြက္ေပၚရာ သတၱမေျမာက္A ၾကီးဆုံးပင္ရင္းျဖစ္လ်က္ရိွ 
 
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ကမၻာ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး (UNHCR) ကသူတုိ႔၏ႏွစ္စU္A စီရင္ခံစာ 
“ကမၻာ့A ႏ႔ွံလားရာမ်ား ၂၀၁၂” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုA စီရင္ခံစာကျမန္မာႏိုင္ငံA ား ကမၻာ့သတၱမေျမာက္ဒုကၡသည္ 
မ်ားထြက္ေပၚရာႏုိင္ငံA ျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုဒီဇင္ဘာလA ထိဆုိလွ်င္ ဒုကၡသည္ ၄၁၅ ၃၀၀ တို႔သည္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာလာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံျခင္းဆိုင္းင့ံခံရမႈတြင္လည္း 
သတၱမေျမာက္A မ်ားဆုံးႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလA ထိဆုိလွ်င္ ေတာင္းခံမႈေပါင္း ၂၅ ၆၂၁ ခုရွိပါသည္။ 
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ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 
 
Uေရာပပါလီမန္က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA တြက္ လုပ္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ 
 
ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ Uေရာပပါလီမန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏A ေျခA ေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုခ်မွတ္ခဲ့သည္။ Uေရာပပါလီမန္သည္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးလူ႔A ခြင့္ 
A ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ A ၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိရႈံ႔ခ်ထားကာ A စုိးရA ားလည္းA ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုခ်က္ခ်င္း 
ရပ္တန္႔၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိတရားမွ်တမႈရွိေA ာင္A ေရးယူေပးပါရန္ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားA ျဖစ္ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ားညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈUပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း တို႔A ပါ 
A ဝင္ A ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားA ားျဖစ္ေစေသာA ဓိကA ေၾကာင္းA ရာမ်ားA ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါရန္လည္း A စုိးရA ား 
တုိက္တြန္းထားသည္။ 
 

စီးပြားေရး 
 
A လုပ္သမားမ်ားက လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းႏွင့္A လုပ္လုပ္ရေသာA ေျခA ေနဆုိးဝါးျခင္းမ်ားကုိ ဆႏၵျပၾက 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံA ႏ႔ွံရိွစက္ရံုမ်ားမွ A လုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းႏွင့္A လုပ္လုပ္ရေသာA ေျခA ေနဆုိးဝါး 
ျခင္းမ်ားကိုဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 
 
• ဇြန္ ၃/၆ - မႏၱေလးတိုင္း ေမျမိဳ႕ျမိဳ႕နယ္ရိွ ကင္မရာစက္ရံုမွA လုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းႏွင့္A လုပ္ 
လုပ္ရေသာA ေျခA ေနဆုိးဝါးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က တလလုပ္ခလစာ 
ကို ၂၄၀၀၀ က်ပ္ (၂၅ US ေဒၚလာ) မွ ၃၄၀၀၀ က်ပ္ (၃၅ US ေဒၚလာ) သို႔တုိးျမွင့္ေပးရန္၊ သူတို႔ေနထုိင္ရာတန္းလ်ား 
မ်ားတြင္ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးေပးရန္၊ လုံေလာက္ေသာA စားA စာႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာသန္႔ရွင္းေရးစနစ္ထားရိွေပးရန္ 
စသည္တုိ႔ကိုေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၉ - ရန္ကုန္တုိင္းရိွ စက္ရုံ ၃၀ တုိ႔မွဆႏၵျပA လုပ္သမား ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ လုပ္ခလစာႏွင့္A လုပ္လုပ္ရေသာ 
A ေျခA ေနတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပရန္A တြက္ ရန္ကုန္လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ A လုပ္သမားမ်ား 
က ေန႔စU္လုပ္ခ ၃၀၀၀ က်ပ္ (၃ US ေဒၚလာ) ေပးရန္ႏွင့္ မတရားA လုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္မလုပ္မေနရA ခ်ိန္ပို 
လုပ္ခုိင္းျခင္းတုိ႔ကို A ဆံုးသတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

• ဇြန္ ၂၄ - ေနျပည္ေတာ္ရိွ ယုဇနသၾကားစက္ရံုသည္ လုပ္ခလစာ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (၅၂ US ေဒၚလာ) မွ ၈၅၀၀၀ က်ပ္ 
(၈၈ US ေဒၚလာ) သို႔တိုးျမွင့္ေပးရန္သူတို႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္A ား လုိက္ေလ်ာရန္A လုပ္ရွင္မွျငင္းဆန္သည့္A ေပၚတြင္ 
ဆႏၵျပသြားမည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ A လုပ္သမား ၁၆၆ UီးA ားA လုပ္ထုတ္ပစ္ရန္စီစU္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိ 
သည္။ 

 
ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ A မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ “A လုပ္ရွင္A လုပ္သမားA ခြင့္A ေရးေလ့လာေရးေကာ္မရွင္” က 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လႈိင္သာယာ၊ A င္းစိန္၊ ေတာင္ဒဂုံ ႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ စက္ရုံမ်ားတြင္A ခ်က္A လက္ရွာေဖြစစ္ 
ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲရာ A လုပ္သမားA မ်ားစုမွာA ေျခခံလစာ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ (၃၁ US ေဒၚလာ) သာရရိွၾကေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။  
 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္မ်ားခ်ေပး 
 
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံA ႏ႔ွံမိုဘုိင္းလ္ကြန္ယက္မ်ားA ား ဖ႔ြံျဖိဳးေA ာင္လုပ္ကိုင္ရန္A တြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ၂ ခု 
ကုိ ကာတာႏိုင္ငံမွ Ooredoo ကုမၼဏီႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမွ Telenor ကုမၼဏီတုိ႔သို႔ A စိုးရမွခ်ေပးခဲ့သည္။ ထုိလိုင္စင္မ်ား 
သည္ ၁၅ ႏွစ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာလတြင္A ျပီးသတ္ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရသည့္ကုမၼဏီ 
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ႏွစ္ခုသည္ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္ရရန္ရွိေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ A စုိးရမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္ 
မႈပံ့ပုိးသူသုံးUီး (ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ ရတနာပုံႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း) ၏ လႊမ္းမုိးမႈရိွေနေသာေစ်းကြက္ 
A တြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔A ျပင္ ထိုက႑တြင္လြတ္လပ္ေသာထိန္းညိွမႈစနစ္လည္းမရိွပဲ ဆက္သြယ္ 
ေရးUပေဒA သစ္ျပဌာန္းမႈကိုေစာင့္ဆုိင္းေနဆဲလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္မွ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ေနာက္ဆံုးA ခ်ိန္A ထိၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း A စိုးရမွလိုင္စင္ ၂ ခုကုိ 
ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးUပေဒA သစ္A သက္ဝင္သည္A ထိ လိုင္စင္မ်ားခ်ထား 
ျခင္းကိုဆိုင္းင့ံထားရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ UNDP ပါတီမွA မတ္ Uီးမ်ဳိးေဆြတင္ျပသည့္ A ဆုိကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က 
ကန္႔ကြက္မည့္သူမရိွပဲ တခနဲက္ေထာက္ခံA တည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ Uပေဒၾကမ္းကိုလူသိရွင္ၾကားမထုတ္ျပန္ေသးေသာ္ 
လည္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းA က်ဴိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ 
ရန္လုိA ပ္သည္ဆုိ ေသာစကားစုပါလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရပါသည္။ ထိုA ခ်က္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ Ooredoo ေရာ Telenor ပါ 
တင္ဒါေလွ်ာက္ထားရန္ A ၾကံဳးဝင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ 
 
ျမန္မာ-တရုတ္ပုိက္လုိင္း A ကန္႔A သတ္ႏွင့္လည္ပတ္မႈစတင္ရန္စီစU္ 
 
ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္A မ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပုိေရးရွင္း (CNPC) A ရာရိွတUီးကေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္ 
လိုင္းသည္ ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ကာ A ျပိဳင္ေရနံပုိက္လုိင္းမွာလည္း ၉၇ %ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္၍ စက္တင္ဘာ သို႔မဟုတ္ 
ေA ာက္တိုဘာလထဲတြင္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္စီစU္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေA ာ္ကမ္းလြန္ 
လုပ္ကြက္မ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားပုိ႔ေဆာင္မႈကုိဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္ရန္စီစU္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တရုတ္ျပည္ဘက္မွတည္ေဆာက္မႈ ေနာက္က်ေနသည့္A တြက္ပိုက္လိုင္းသည္ ေနာက္ထပ္သုံးလခန္႔A ထိ A ျပည့္A ဝ 
လည္ပတ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာသတင္းမ်ား ဇြန္လ  ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ရရိွခဲ့သည္။ A စိုးရစြမ္းA င္ဝန္ၾကီးUီးသန္းေဌး 
၏A ဆိုA ရ ဇူလုိင္လမွစ၍တရုတ္ျပည္မွတည္ေဆာက္မႈမ်ားျပီးဆုံးသည့္A ခ်ိန္A ထိ စတင္စီးဆင္းမည့္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို 
ျပည္တြင္းတြင္ A သုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 
 
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ A ျပိဳင္ပုိက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူခံလုိက္ရသည့္သူတို႔၏လယ္ေျမမ်ားA တြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
မ်ားေပးရန္ လယ္သမားမ်ားမွဆက္လက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ 
နယ္ ေက်ာက္ခေမာက္ေက်းရြာမွလယ္သမား ၁၃ Uီးတို႔က ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ေတာင္းဆိုထားသည့္ A သနားခံစာကုိ 
ေဒသခံA စုိးရA ာဏာပုိင္မ်ားထံတင္ျပခဲ့သည္။ 
 
ဇြန္လA တြင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာA ျခားသတင္းမ်ား 
 
၁ ထိုင္းA ာဏာပို္င္မ်ားသည္ ခ်င္းရုိင္းခရိုင္ မယ္ဖလြန္A နီးတြင္ျမန္မာႏို္င္ငံမွ တရားမဝင္တင္သြင္းလာေသာ မီသာဖီတမင္း 

ေဆးျပား ၂၉၀ ၀၀၀ ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။  
၁ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရႈိးျမိဳနယ္မွA စုိးရA ာဏာပို္င္မ်ားသည္ ညမထြက္ရA ခ်ိန္ကို ည ၇ မနက္ ၅ မွ ည ၈ မနက္ 

၄ သို႔ေလွ်ာခ်ေပးခ့ဲသည္။  
၂ ရေနာင္းခရိုင္ကမ္းေျခA လြန္တြင္ ထုိင္းA ာဏာပို္င္မ်ားသည္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ကထိုေနရာတြင္ ေလွေမွာက္ခဲ့သည့္ 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမား ၉ Uီး၏A ေလာင္းမ်ားA ား ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ့ဲသည္။  
၃ UK ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး David Richards သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတUီးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးေျပာ 

ဆုိခဲ့သည္။  
၄ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Bob Carr က ရခုိင္ျပည္နယ္မွ IDP မ်ားA တြက္လူသားခ်င္းစာနာသည့္A ကူA ညီ 

A ျဖစ္ေနာက္ထပ္ ၾသစေတးလ်ေဒၚလာ ၁.၅ သန္း (A ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ သန္း) ေပးA ပ္သြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

၄ A နိမ့္ဆံုးလစာUပေဒ A တည္ျပဳA သက္ဝင္လာခ့ဲပါသည္။  
၄ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးက ဘန္ေကာက္သည္ ထို္င္းႏိုင္ငံတြင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀၀ ခန္႔တို႔A ားလက္ခံ 

ရန္လိုလားသည့္ တတိယႏုိင္ငံတခုမျဖစ္ႏိုင္ပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။  
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၄ A ေမရိကန္A ေျခစိုက္လူ႔A ခြင့္A ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံA ား Generalized System of Preferences 
(ႏွစ္သက္ရာကုုန္ပစၥည္းကိုု A ေကာက္ခြန္မဲ့သြင္းခြင့္) မေပးA ပ္ပါရန္သမၼတဘားရက္A ုိဘားမား၏ A စုိးရA ားတိုက္ 
တြန္းလိုက္သည္။  

၄ ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္တြင္ ပုလင္းသြပ္စက္ရံုတခုကို ကုိကာကိုလာကုမၼဏီမွ A ခမ္းA နားျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  
၄ သမၼတUီးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ “ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္A က်U္းက်ခံေနရေသာA က်U္းသား” A ားလံုးမၾကာမီလြတ္ 

ေျမာက္ပါလိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။  
၅ KWAT A ဖြ႔ဲက “ေခ်ာက္ကမ္းပါးထသဲို႔တြန္းခ်ခံရျခင္း - ကခ်င-္တရုတ္နယ္စပ္မွပဋိပကၡႏွင့္လူကုန္ကူးမႈ” A မည္ရွိ 

A စီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ထုိA စီရင္ခံစာက ၂၀၁၁ ခုဇြန္လတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA A ၾကားတုိက္ပြဲမ်ား 
စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ကတည္းက A ထူးသျဖင့္A မ်ဳိးသမီး IDP မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွတရုတ္ျပည္သို႔ 
A မွန္တကယ္လူကုန္ကူးခံရမႈ သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရသည္ဟုသံသယရိွႏိုင္သည့္ A မႈတြဲ ၂၄ ခုကိုA ေထာက္A ထား 
ျပဳတင္ျပခဲ့သည္။   

၅ A ေရွ႔A ာရွဆိုင္ရာကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္စတင္က်င္းပခဲ့သည္။  
၅ ADB၊ ေနာ္ေဝးႏွင့္ျမန္မာA စိုးရတို႔သည္ A ေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ခန္႔တန္ဖိုးရိွသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း ၃၈ ခုကို 

လ်ာထားသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာစီမံကိန္း ၾကီးကိုခ်ျပလိုက္ၾကသည္။  
၅ ထားဝယ္A ထူးစီးပြားေရးဇံု စီမံA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီUကၠဌUီးေသာင္းလြင္က ထုိင္းႏိုင္မွ A ီတာလ်ံ-ထိုင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရး 

ကုမၼဏီသည္ ထားဝယ္ SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူA ျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္လိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။  
၅ Oxfam A ဖြဲ႔က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွမွ်တမႈရွိေသာတိုးတက္မႈA တြက္A ာရံုသစ္ေလလား” A မည္ရွိA စီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ 

ကာ ထိုA စီရင္ခံစာကႏ္ိုင္ငံတြင္း၌ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားA ားA ကာA ကြယ္ေသခ်ာစြာေပးႏုိင္ရန္A  
တြက္ လက္ရွိUပေဒမွA ာနည္းခ်က္၊ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကိုA စိုးရမွ ျပဳျပင္ပိတ္ပင္ရမည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။   

၅ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယေရးရာA တြက္ UK FCO A ဆင့္ျမင့္ႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Sayeeda Hussain Warsi က 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုန္းရွင္းလင္းေရး ႏွင့္ လူသားဆန္မႈကုိဆန္႕ 
က်င္သည့္ရာဇဝတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ခ့ဲမႈရိွမရွိကုိ သက္ေသျပရန္A တြက္ “လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္း” 
တခုကုိျပဳလုပ္ရန္လိုA ပ္ေနပါသည္ ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။   

၅ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ UK သံရံုးက UK A ေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ A ျမဲတမ္းကာကြယ္ေရးသံမႈးတUီးခန္႔A ပ္ 
လိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။  

၆ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမကိုက္ညီ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္A တြက္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈ 
Uပေဒကိုျပန္လည္သံုးသပ္ပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။  

၆ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခင္စစ္A စုိးရမွက်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ရက္စက္မႈA ေပါင္းA တြက္ လက္စားေခ်မႈျပဳလုပ္ရန္ၾကိဳး 
ပမ္းမည္မဟုတ္ပါဟုေျပာၾကားလုိက္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံA ားေရွ႕ဆက္သြားရန္A တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္A တိတ္ကျဖစ္ရပ္ 
မ်ားကိုA သိA မွတ္ျပဳရန္လိုA ပ္ပါသည္ဟုလည္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။  

၆ ေနျပည္ေတာ္မွေတြ႔ဆံုမႈA တြင္းတြင္ A စိုးရစြမ္းA င္ဝန္ၾကီးUီးသန္းေဌးႏွင့္ A ိႏိၵယကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စက္မႈဝန္ၾကီး Anand 
Sharma တုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြမွ A ိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္သို႔ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းတည္ေဆာက္ 
ရန္ျဖစ္ႏ္ုိင္ေခ်တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

၆ Microsoft ကုမၼဏီက ႏုိင္ငံA တြင္း၎၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္A တြက္ ျမန္မာကုမၼဏီတခုျဖစ္ေသာ Myanmar 
Information Technology ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

၆ ADB က “စြမ္းA င္ဗိသုကာပုံစံသစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ” A မည္ရိွA စီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ထိုA စီရင္ခံစာက 
ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ရရွိေA ာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၆ % သာရွိသည္ဟုေဖာ္ျပ 
ထားသည္။  

၆ A စုိးရစြမ္းA င္ဒုဝန္ၾကီးUီးထင္ေA ာင္က A နာဂတ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံA ေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလိုA ပ္မႈျပည့္မွီျပီးမွသာ စြမ္းA င္ 
ကုိႏုိင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။  

၇ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားA ုပ္စုက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ တရုတ္A စိုးရပုိင္ China Power Investment 
ကုမၼဏီA ား ကခ်င္ျပည္နယ္မွျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို စြန္႔လြတ္လုိက္ရန္တိုက္တြန္းလိုက္သည္။  

၇ ၂၀၁၂ ခု ဇြန္လကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာA မ်ားစုပါဝင္ေသာ လူ ၂၇၀၀၀ တို႔သည္ျပည္ပတြင္ခုိလႈံရာရွာေဖြ 
ရန္A တြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔မွေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္ဟု UNHCR ကေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၇ လူထုA ေျချပဳႏွင့္ တုိင္းရင္းသားA ဖြ႔ဲA စည္း ၂၈ ခုတုိ႔သည္ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ စစ္မွန္ေသာျငိမ္း 
ခ်မ္းေရး၊ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ျခင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ IDP မ်ားA တြက္A ကာA ကြယ္ႏွင့္A ကူA ညီတုိ႔ကို 
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။  

8 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္UကၠဌUီးေရႊမန္းUီးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားA ဖြဲ႔သည္ A ေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ခ်စ္ 
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ၾကည္ေရးခရီးစU္သြားေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။  

၉ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားUပေဒစုိးမိုးမႈမရွိျခင္းႏွင့္A ေျခခံA ေဆာက္A A ံုမရိွျခင္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုတန္႔သြားေစသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။  

၁၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္UကၠဌUီးေရႊမန္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမၼတA ျဖစ္ဝင္ေရာက္A ေရြးခံရန္ ရည္ရြယ္ထား 
သည္ဟုေၾကျငာခ့ဲသည္။  

၁၀ ျမန္မာေလေၾကာင္းမွေလယာU္တစင္းသည္ ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္တြင္ေျပးလမ္းမွဘီးေခ်ာ္သြားခဲ့သည္။ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရ 
သည္ဟုသတင္းမရရွိေပ။  

10 ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးA ား Uီးေဆာင္ခဲ့သည့္သံဃာေတာ္မ်ားက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံA ား 
စစ္တပ္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈေA ာက္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေစရန္A တြက္ မည္သူမည္ဝါဟုမသိႏုိင္ေသာA ုပ္စုတစုက ဘာသာ 
ေရး၊ လူမ်ဳိးေရးA ထိကရူဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ဖန္တီးေနၾကသည္ဟု သတိေပးလုိက္သည္။  

၁၁ ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈA ဖြ႔ဲကA စီရင္ခံစာတေစာင္္ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ “ကုလားတန္ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ျဖတ္သန္းပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း” 
(Kaladan Multimodal Transit Transport Project) ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွမႈ၊ ေဒသခံလူထု၏သေဘာထားမ်ား 
ကုိပစ္ပယ္ထားမႈႏွင့္ ထိုလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ၁.၂ သန္းေသာလူထု၏စားဝတ္ေနေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔A ား 
ျခိမ္းေျခာက္ေနမႈတို႔A ေပၚေဝဖန္လုိက္သည္။  

၁၁ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၅ ခုတို႔သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ယွU္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္A တြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ 
တရပ္ထူေထာင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာA ုပ္စုမ်ားA ၾကားA စည္းA ေဝး၌သေဘာတူခဲ့ၾက 
သည္။   

၁၁ A ေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ားကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပိုမေမြးရကန္႔သတ္ခ်က္ကို 
ခ်မွတ္ရန္ျမန္မာA စုိးရမွစီစU္ေနသည္ဟူေသာ A စီရင္ခံစာမ်ားA ေပၚA လြန္A မင္းစိုးရိမ္မိကာ ၎တို႔A ေနျဖင့္ ထုိသို႔ 
ေသာ “ျပင္းထန္သည့္ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာေမြးဖြားမႈကန္႔သတ္သည့္ေပၚလစီ” ကုိဆန္႔က်င္ပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။  

၁၂ Uေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံA တြက္၎တို႔၏ Generalized System of Preferences  (ႏွစ္သက္ရာကုုန္ပစၥည္းကိုု 
A ေကာက္ခြန္မဲ့သြင္းခြင့္) A ားျပန္လည္A သက္ဝင္ေစခဲ့သည္။  

၁၃ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားA ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီက ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာနယ္ဇင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားတြင္ ေနာက္ျပန္ဆြဲမည့္လကၡဏာမ်ားေတြ႔ေနရျပီဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။  

၁၄ China Power Investment ကုမၼဏီကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ ေA ာင္ျမင္သာေက်းရြာမွ 
ရြာသားမ်ားA ား သူတို႔ကုမၼဏီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္စတင္ရန္စီစU္ေနသည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

၁၄ A စုိးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းA င္ဝန္ၾကီးဌာနက ျမန္မာျပည္A ႏံွရွိစက္မႈဇံုမ်ားA ား ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေဝမႈကိုျပန္လည္ စတင္လိုက္ 
သည္။  

၁၄ A ေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာ့A ရင္းA ျမစ္ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေကာင္းစြာရိွရန္ႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာၾကီးၾကပ္A ုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေစရန္ ျမန္မာA စိုးရA ား ဝါရွင္တန္မွ (A ေမရိကန္မွ) ႏိုင္ငံေရးA ေထာက္A ပံ့၊ နည္း 
ပညာA ကူA ညီတို႔ကိုပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။  

၁၄ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္UကၠဌUီးေရႊမန္းUီးေဆာင္ေသာ A စိုးရကိုယ္စားလွယ္A ဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးA ေျခA ေန၊ ျဖစ္ 
ႏိုင္ေျခရိွေသာဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသားမ်ားကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
A တြက္ UN A ေထြေထြA တြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။  

၁၅ ရန္ုကုန္ျမိဳ႕ရွိသူမA ိမ္မွA စည္းA ေ၀းA တြင္း ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ 
စဝ္ရြက္ဆစ္တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေတာင္ရန္လိုA ပ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥမ်ားစသည္တုိ႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  

၁၅ ေနျပည္ေတာ္မွ ႏွစ္စU္ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားA တြက္ မိမိသေဘာဆႏၵA ရ ေနရပ္ 
ျပန္ရန္A စီA စU္ကုိျပန္လည္စတင္ရန္ ျမန္မာA စုိးရမွသေဘာတူခ့ဲသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Shahidul 
Haque ကေျပာၾကားခဲ့သည္။  

၁၅ ဒဂုံA င္တာေနရွင္နယ္ ကိုပူးတြဲတည္ေထာင္သူUီးဝင္းေA ာင္A ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္/စက္မႈA သင္းခ်ဳပ္ 
UကၠဌA ျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။  

၁၅ ၁၃ ရက္ၾကာျပသမည့္ ႏွစ္စU္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္စတင္က်င္းပခဲ့သည္။  
၁၅ A စုိးရA ရာရိွမ်ားသည္ A ပစ္A ခတ္ရပ္စေဲရးA တြက္လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား၊ တပ္စခန္းေနရာကိစၥမ်ားႏွင့္ A ပစ္A  

ခတ္ရပ္စဲမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးA ဖြ႔ဲမ်ားဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥမ်ားစသည္တုိ႔ကို A လြတ္သေဘာေဆြးေႏြးရန္A တြက္ KNU ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။  

၁၅ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ မုံရြာေၾကးနီမိုင္းတိုးခ်႕ဲရန္သိမ္းယူခဲ့ၾကေသာ ေျမယာမ်ားA တြက္ေလ်ာ့္ေၾကးေငြ ၂.၅ 
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ဘီလီယမ္က်ပ္ (A ေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၆ သန္း) ကိုစုစုေပါင္းလယ္သမား ၈၈၉ ေယာက္တုိ႔မွ လက္ခံရယူခ့ဲၾကသည္ဟု 
A စုိးရပုိင္ New Light of Myanmar သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

၁၆ သမၼတရုံးမွစU္းစားေပးႏုိင္ရန္တင္ျပမည့္ ႏုိင္ငံေရးA က်U္းသား ၁၅၅ ေယာက္စာရင္းကို A စိုးရမွခန္႔A ပ္ထားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားစီစစ္ေရးေကာ္မတီက သေဘာတူညီခဲ့သည္။  

၁၇ ရန္ကုန္ျမိိဳ႕မွ ပါတီႏွစ္ခု၏A စည္းA ေဝးA တြင္းတြင္ ALD ႏွင့္ RNPP ပါတီႏွစ္ခုတို႔သည္ ရခိုင္A မ်ုိးသားပါတီဟုေခၚဆိုမည့္  
ပါတီတခုတည္းA ျဖစ္သို႔ေပါင္းစည္းသြားရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ 

၁၇ ျမန္မာ-Uေရာပ ဖိုရမ္ ဖြင့္ပြဲကိုေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  
၁၈ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅ ခုမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ရွိသူမ၏ေနA ိမ္မွA စည္းA  

ေဝးA တြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ေထာက္ခံသြားရန္ႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးသို႔ 
Uီးတည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။  

၁၈ ႏိုင္ငံတကာA လုပ္သမားညီလာခံက ILO မွျမန္မာႏိုင္ငံA ေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္A ား 
လုံးကိုဖယ္ရွားေပးကာႏုိင္ငံတြင္းတြင္လုပ္A ားA တင္းA ၾကပ္ခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရးA တြက္ ILO A ဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ 
ေငြေၾကးA ေထာက္A ကူေပးသြားမည္ဟုေဖာျ္ပထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။  

၁၉ HURFOM မွ “ခါ္းသီးေသာေဆးလုံးမ်ား - ဆိတ္ျငိမ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ကုိျဖိဳခဲြလိုက္ျခင္း၊ မြန္လူထုA တြင္းမွ မူ။ယစ္ေဆး 
ဝါးျပႆနာမ်ား” A မည္ရွိA စီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ထိုA စီရင္ခံစာက မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ A တြင္းမွမြန္ 
လူထုA ၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈႏွင့္လူကုန္ကူးမႈမ်ားA ား A ေထာက္A ထားျပဳမွတ္တမ္း 
တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတိုင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားA ေပၚ A ၾကမ္းဖက္ေနမႈမ်ားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္A တြက္ ႏိုဗယ္ 
ဆုရွင္ ၁၂ Uီးတို႔မွပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

၂၃ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ Yang Jiechi က ေနျပည္ေတာ္္တြင္ဒုတိယသမၼတUီးUာဏ္ထြန္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုစU္A တြင္း 
တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံA ၾကားႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားA ား ေခ်ာေမြ႕စြာA ေကာင္A ထည္ေဖာ္ 
ပါရန္ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။  

၂၄ ပါတီ၏ ၃ ရက္တာညီလာခံA ျပီးတြင္ USDP ပါတီဒုUကၠဌUီးေဌးUီးက ပါတီသည္ ၂၀၀၈ A ေျခခံUပေဒA ား သို႔မဟုတ္ 
လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲစနစ္A ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ်မခ်မွတ္ခဲ့ပါဟု ေျပာၾကား 
လိုက္သည္။  

၂၄ ထုိင္းA စားA စာထုတ္လုပ္ေရးကုမၼဏီ Charoen Pokphand က ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စမြတ္စခြန္ခရိုင္ရွိ၎တို႔၏ 
ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံမွ A လုပ္ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာျမန္မာA လုပ္သမား ၁၆၀ ခန္႔တို႔A ားA လုပ္ျပန္လည္ 
ခန္႔ရန္သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။  

၂၄ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေA ာင္လႈိင္သည္ ေမာ္စကိုတြင္ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး Sergei 
Shoigu ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

၂၅ သတၱမA ၾကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္A စည္းA ေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
၂၅ A စုိးရ၏ပုံႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရးသမားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းA ေပၚ ၾကီးၾကပ္သည့္ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေန႔စU္ 

သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္A တြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ၅ ေစာင္ကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။  
၂၅ Uေရာပပါလီမန္A ဖြ႔ဲဝင္ Sajjad Karim သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားA ေပၚ A ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားA ားရပ္တန္႔ရန္ 

A တြက္ သမၼတUီးသိန္းစိန္A ား ႏုိင္ငံေရးA ရဖိA ားပုိမိုေပးပါရန္ EU A ားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။  
၂၆ လယ္သမားႏွင့္ေဒသခံ ၂၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ သိမ္းဆည္းခံရေသာလယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ခ်ဳံမ်ားကိုရွင္းလင္းရန္ၾကိဴစားခဲ့သည့္ 

A တြက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္သမားမ်ားA ားလြတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းရန္A တြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
ႏြမ္ခလိုျမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္းA ျပင္ဘက္တြင္စုရံုးခ့ဲၾကသည္။  

၂၆ A စုိးရေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္UကၠဌUီးတင္ေA းက လစ္လပ္ေနေသာလႊတ္ေတာ္A မတ္ ၁၅ ေနရာA တြက္ ၾကားျဖတ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ A စီA စU္မရွိပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

၂၇ ထုိင္းႏုိင္ငံမွကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ Nok Air ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္တို႔A ၾကား ပ်ံသန္းသြားမည္ဟုေၾကျငာလိုက္သည္။  

 
ဇြန္လA တြင္းျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာA စီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ျမစ္တခုမွာေရႏွစ္ခါခ်ဳိး၍မရႏိုင္ပါ - ကုလားတန္စီမံကိန္းA ားျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳျဖစ္ေA ာင္လုပ္ျခင္း” ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈ 
http://bit.ly/1bqEmb2 
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“ေခ်ာက္ကမ္းပါးA တြင္းတြန္းခ်ခံရျခင္း” ကခ်င္A မ်ုိးသမီးA ဖြဲ႔ (ထိုင္းႏုိင္ငံ) (KWAT)  http://bit.ly/11qEKos 
 
“ခါ္းသီးေသာေဆးလုံးမ်ား - ဆိတ္ျငိမ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ကုိျဖိဳခဲြလုိက္ျခင္း၊ မြန္လူထုA တြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ား” 
မြန္ေဒသလူ႔A ခြင့္A ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) http://bit.ly/17WPBuW 
 
 “ျမန္မာျပည္၏တုံ႕ေႏွးမႈမ်ား - စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္A ေပၚေနာက္ျပန္ဆြဲမႈမ်ား” စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားA ား ကာကြယ္ေရးေကာ္ မဏီ 
(CPJ) http://bit.ly/12HC6hq 
 
“၂၀၁၃ခုလူကုန္ကူးမႈA စီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ” A ေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန http://1.usa.gov/14jQ6d1  
 
“A ႏၱာရာယ္ရိွေနေသာႏိုင္ငံမ်ား - A လုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏A ခြင့္A ေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္A စီရင္ 
ခံစာ” A ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာA လုပ္သမားသမဂၢA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITUC) http://bit.ly/14VM7SM 
 
“ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာA မွန္တရားမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္လူ႔A ခြင့္A ေရး” ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ 
ဖြံျဖိဳးေရးဆုိင္ရာA ျမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ ကေနဒါေA ာက္လႊတ္ေတာ္ http://bit.ly/16vP27s 
 
“UNHCR ကမၻာလုုံးဆုိင္ရာလားရာမ်ား ၂၀၁၂ခု” ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုး (UNHCR)  
http://bit.ly/18YY4P6 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွမွ်တမႈရိွေသာတုိးတက္မႈA တြက္A ာရုံသစ္ေလလား၊ တပိုင္တႏုိင္စုိက္ပ်ဳိးေရးA တြက္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားA ားA လုပ္ျဖစ္ 
ေA ာင္ျပုလုပ္ျခင္း” Oxfam International http://bit.ly/13b8aVT 
 
“A ိုးA ိမ္ေဆာက္လုပ္မႈA ားေပါင္းကူးျခင္း - ေျမႏွင့္ပုိင္ဆိုင္မႈကြာဟျခင္း” - A ိုးA ိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈA ေျဖ http://bit.ly/17UqTv7 
 
“ျမန္မာျပည္မွသက္ၾကီးရြယ္A ိုမ်ား၏A ေျခA ေန” HelpAge Interational http://bit.ly/12kEedE 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာသတင္းလႊာ Eျပီ ၁၈ မွ ေမ ၃၁ ထုတ္” ကမၻာ့ကုသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညွိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈရံုး (UNODC) http://bit.ly/10LdAJk 
 
“တကမၻာလုံးႏွင့္ေဒသတြင္းမွA မ်ဳိးသမီးမ်ားA ေပၚခန္႔မွန္းေျခA ၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” ကမၻာ့က်န္းမာေရးA ဖြဲ႔ (WHO) 
http://bit.ly/16RuDur 
 
“စြမ္းA င္ဆိုင္ရာဗိသုကာပုံစံသစ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံ” A ာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္္ (ADB) http://bit.ly/ZuuI4U 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံကခ်င္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားမွမဝ့ံမရဲျငိမ္းခ်မ္းေရး” International Crisis Group (ICG) http://bit.ly/12nZgrZ 
 
“တည္တ့ံေသာျမန္မာ့A ကူးA ေျပာင္း - A ေရးၾကီးေသာစိန္ေခၚမႈ ၁၀ ခု” A ာရွလူ႔A ဖြ႔ဲA စည္း http://bit.ly/11DlHIk 
 
“ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးဝါးA စီရင္ခံစာ ၂၀၁၃” ကမၻာ့ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာရုံး (UNODC) http://bit.ly/1atNzDo 


