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 မႏၱေလးတုုိင္းအတြင္း ေလးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပခူဲးတုုိင္းအတြင္း 
ရွစ္ျမိဳ႕နယ္တုုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟုုသတင္းရရိွေသာ မြတ္စ 
လင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပင္းထန္ 
သည့္ဘာသာေရးဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမန္မာနုုိင္ငအံ 
လယ္ပိုုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ 

 ျမန္မာျပည္အလယ္ပုုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဘာသာေရး 
ဆုုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအ 
ဝိုုင္းမွစုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။ 
ကမၻာ့ကုုလသမဂၢျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုုင္ရာလူ႔အခြင့္အ 
ေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္အုုိေဂ်ကြင္တားနား ကမြတ္စ 
လငဆ္န္႔က်င္ေရးတိုုက္ခုုိက္မႈမ်ား၌ အစုုိးရအာဏာ ပုုိင္မ်ား 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေနသည္ဟူ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလိုုက္သည္။ 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆိုုးဝါးစြာထိခိုုက္ခံရေသာရြာသားမ်ား အား 
လုုံေလာက္စြာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းျဖင့္ မံုုရြာေၾကးနီ 
စီမံကိန္းတုုိးခ်ဲ႕ျခင္းလုုပ္ငန္းကုုိဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
အစိုုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ စံုုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကအၾကံျပဳ 
လိုုက္သည္။ 

 ယခင္ႏွစ္ကထက္စစ္အသုုံးစားရိတ္ ၁၉% တုုိးထားေသာ ၂၀၁၃-၁၄ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ကုုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုုက္သည္။  

 အစိုုးရတပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္ နယ္တုုိ႔တြင္ KIA 
တပ္မ်ားအားဆက္လက္ထုုိးစစ္ဆင္ေန ၾကသည္။ 
ႏွစ္လဆက္တုုိက္အခ်ိန္အတြင္း ျပဳလုုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေအာင္ မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခ့ဲ ေပ။ 

 ဥပေဒၾကမ္းအသစ္တြင္ပါဝင္သည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ စာေပစီစစ္ေရးဘုုတ္အဖြဲ႔ျပန္လည္ဖြဲ႔ 
စည္းျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ အစိုုးရမွစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုုိ 
ဆက္လက္၍ဆုုိးဝါးစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏွိပ္ကြပ္ထားမည္ေလာဟူ 
ေသာစိုုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာၾကသည္။ 

 ကမၻာ့ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျမန္မာနိုုင္ငံ ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚတြင္ အားလုုံးသေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တခုုခ်မွတ္ခဲ့ကာ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ ျမန္မာနိုုင္ငံဆုုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုုယ္စားလွယ္၏ 
သက္တမ္းကုုိေနာက္ထပ္တႏွစ္တုုိးေပးလုုိက္သည္။ 

 သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဥေရာပ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ၾသစေတးလ်တုုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုုံ 
သည့္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္းတြင္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား၊ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ -
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိအဓိကထားေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ႏုုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့ံမ်ားတည္ျမေဲစရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းရာ၌ 
ဦးသိန္းစိန္ကတႏိုုင္ငံလံုုံးတြင္ မည္သည့္စစ္ပြဲမွမရိွေတာ့ပါဟုု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 
ယခုုလသတင္းစဥ္အညႊန္း 

 
ပင္မ သတင္းေခါင္းစဥ္ 
၂  မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ 
၂  တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕လာ 
၃  ႏိုုင္ငံတကာအသုုိင္းအဝိုုင္းမွပူပန္လာ 

ျမန္မာနိုုင္ငံျပည္တြင္းသတင္း 
၅  မံုုရြာေၾကးနီမိုုင္း 
၆  စစ္အသံုုးစရိတ္တုုိးျမင့္လာ 
၆  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပီးဆုုံး 
၆  NLD ညီလာခံက်င္းပ 
၇  ကခ်င္ျပည္နယ္မွတိုုက္ပြဲမ်ား 
၇  ရွမ္းျပည္နယ္မွတုုိက္ပြဲမ်ား 
၈  ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ 
၈  စာနယ္ဇင္းဥပေဒသစ္ကိုုျပင္းထန္စြာေဝဖန္ 
၈  အိုုေဂ်ကြင္တားနား၏ အစီရင္ခံစာ 
၉  UNHRC ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ 
၁၀ ေျမယာသိမ္းခံရမႈမ်ား အေထာက္အထား 
မွတ္တမ္းတင္ 
အုုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၁၀ ရုုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္မ်ားထြက္ေျပး 
၁၁ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား မတရားဖိႏိွပ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုုင္ရ 

ႏုုိင္ငံတကာေရးရာ 
၁၂ ဦးသိန္းစိန္၏ႏုုိင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ား 
စီးပြားေရး 
၁၃ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏံွမႈ 
၁၃ အျခားျမန္မာျပည္ဆုုိင္ရာသတင္း မ်ား 
၁၆ အစီရင္ခံစာမ်ား 
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ပင္မသတင္းမ်ား 
 
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မိထၱီလာတြင္ျဖစ္ပြား 
 
မႏၱေလးတုုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုုိင္းအတြင္းတုုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟုုသတင္းရရွိေသာ မြတ္စလငဆ္န္႔က်င္ေရးတိုုက္ခုုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အတူ ျပင္းထန္သည့္ဘာသာေရးဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္တြင္ျမန္မာနုုိင္ငံအ 
လယ္ပိုုင္း၌ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

 
မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကမႏၱေလးတုုိင္း၊ မိထီၱလာျမိဳ႕မွ မြတ္စလင္ဆုုိင္ပုုိင္ရွင္ႏွင့္ဗုုဒၶဘာသာေစ်းဝယ္သူႏွစ္ဦးတိုု႔အၾကား 
အျငင္းပြားမႈသည္ ျမိဳ ႕၏ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသုုိ႔ အဓိကရုုဏ္းမ်ားအျဖစ္လ်င္ျမန္စြာျပန္႔ႏ႔ွံသြားေစခ့ဲကာ အရိွန္ျမင့္ 
သြားခဲ့သည္။ ရမဲ်ားကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုုိထိန္းသိမ္းရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး တုုိက္ခိုုက္မႈမ်ားပ ႔်ံႏံွ႕ေနစဥ္တြင္မလႈပ္မရွားရပ္ 
ေနခ့ဲၾကသည္။  အေျခအေနကုုိထိန္းသိမ္းရန္လုုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ အစုုိးရကညမထြက္ရအမိန္႔ကိုုထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထုုိ 
သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ႏွစ္ရက္အထိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အဓိကရုုဏ္းတြင္ 
ပါဝင္သူတိုု႔သည္ မြတ္စလင္လူ္ထုုအားအဓိကပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဗုုဒၶဘာသာလူအုုပ္စုုမ်ားသည္ 
မြတ္စလင္မ်ားေနထိုုင္ သည့္ရပ္ကြက္မ်ားတေလွ်ာက္ ေျပးလႊားေသာင္းက်န္းခဲ့ၾကသည္။ 
ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီးအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ အဓိကရုုဏ္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားအတြက္ 
ပ႗ိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းယူခဲ့ၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကုုိလည္း ျခမိ္းေျခာက္တိုုက္ခုုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မႏၱေလးတုုိင္း မိထီၱလာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ သာစည္ႏွင့္ မလႈိင္ျမိဳ႕နယ္ 
မ်ား၌စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကျငာခ့သဲည္။ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္အစိုုးရစစ္သားရာေပါင္းမ်ားစြာတုုိ႔သည္ မိထီၱလာျမိဳ႕ 
၏အဓိကေနရာမ်ားတြင္ တပ္စြဲလိုုက္ၾကျပီးျမိဳ႕ထဲ၌တည္ျငိ္မ္ေအးခ်မ္းလာေစရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
 
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုုးရကမိထီၱလာအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ေသဆုုံးသူ ၄၀ ဦးရွိခ့ဲသည္ဟုုေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း 
မြတ္စလင္္မည္မွ်ျဖစ္ကာ ဗုုဒၶဘာသာမည္မွ်ျဖစ္သည္ဟုု မသိရိွခဲ့ရပါ။ ပ႗ိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အဦး ၈၀၀ 
ေက်ာ္ႏွင့္ ဗလီ ၁၃ လုုံးအဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ကမၻာ့ကုုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုုး (OCHA) က 
မိထီၱလာျမိဳ႕မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၂၈၀၀ ေက်ာ္အုုိးမ့ဲ အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
အမ်ားစုုျဖစ္ေသာမြတ္စလင္္မ်ားသည္ေဘာလုုံးကြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ခိုုလႈံခဲ့ၾကရသည္။ 
 
တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ားပ်ံ႔ႏ႔ွံေနကာ ဦးသိန္းစိန္မွအင္အားသုုံးရလိမ့္မည္ဟုုသတိေပးေျပာၾကား 
 
မြတ္စလင္္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မိထီၱလာမွတဆင့္မႏၱေလးတုုိင္းအတြင္းအျခားသုုံးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပခူဲးတုုိင္းအ 
တြင္းရွိရွစ္ျမိဳ႕နယ္တိုု႔သုုိ႔လ်င္ျမန္စြာပ ႔်ံႏ႔ွံသြားခဲ့သည္။ တုုိက္ခိုုက္မႈမ်ားသည္ပ္ုုိင္ဆုုိင္မႈပစၥည္းမ်ားကုုိ ေနာက္ထပ္ပ်က္စီးေစ 
ခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ဆံုုးရႈံးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚခ့ဲပါ။ 
 
 မတ္လ ၂၃ - မႏၱေလးတုုိင္း ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားစုုမွာမြတ္စလင္မ်ားပုုိင္ဆုုိင္ၾကသည့္ အိမ္အလုုံး ၄၀ ႏွင့္ 

ဗလီတခုုတိုု႔ကုုိ လူအုုပ္စုုတစုုကမီးတင္ရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။ 
 မတ္လ ၂၃ - မႏၱေလးတုုိင္း လယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္တြင္ အေဆာက္အဦးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏွင့္ဗလီတခုုတိုု႔ကုုိ လူအုုပ္စုု 

တစုုကမီးတင္ရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။ 
 မတ္လ ၂၄ - မႏၱေလးတုုိင္း တံခြန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ဗလီတခုုႏွင့္အိမ္ေလးလုုံးတုုိ႔ကိုု လူအေယာက္ ၂၀ ေလာက္ကဖ်က္ဆီး 

ခ့ဲၾကသည္။ 
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 မတ္လ ၂၅ - ပခူဲးတုုိင္း အုုတ္ဖုုိျမိဳ႕နယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားပ္ုုိင္ဆုုိင္သည့္ အိမ္အလုုံး ၆၀ ခန္႔ႏွင့္ဗလီတခုုတုုိ႔ကိုုလူ ၂၀၀ 
ခန္႔ပါဝင္သည့္ လူအုုပ္စုုတစုုက ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၅ - ပခဲူးတုုိင္း ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားေနထုုိင္ရာရပ္ကြက္အတြင္းမွ အိမ္အလုုံး ၃၀ ႏွင့္ 
ဗလီတခုုတိုု႔ကုုိ လူအုုပ္စုုတစုုကထိခုုိက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၂၆ - ပခူဲးတုုိင္း နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္မွ အိမ္မ်ားႏွင့္ဗလီတခုုတုုိ႔ကိုုလူ ၂၀၀ ခန္႔ပါဝင္သည့္ လူအုုပ္စုုတစုုက 
ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ပခူဲးတုုိင္း မင္းလွျမိဳ႕နယ္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားပုုိင္ဆိုုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဗလီတခုုတုုိ႔ကိုုလူအုုပ္စုု 
တစုုကဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ပခူဲးတုုိင္း ဇီးကုုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ လူ ၁၀၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာလူတစုုက မြတ္စလင္မ်ားပ္ုုိင္ဆ္ိုုင္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကုုိေမႊေႏွာက္ရွာေဖြကာ ဗလီတခုကုုိုလည္းလုုယက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ပဲခူတုုိင္း သဲကုုန္းျမိဳ႕နယ္ ပုုတီးကုုန္းတြင္ ဗလီတခုုႏွင့္မြတ္စလင္မ်ားပုုိင္ဆုုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုုိလူတစုု 
က ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၇ - ပခဲူးတုုိင္း မြန္ျမိဳ႕နယ္ရိွ မြတ္စလင္မ်ားပုုိင္ဆိုုင္သည့္ အိမ္ ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ဗလီတခုုတုုိ႔အား လူတစုုက 
လုုယက္ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၈ - ပခဲူးတုုိင္း မင္းလွျမိဳ႕နယ္တြင္မြတ္စလင္္မ်ားပိုုင္ဆုုိင္သည့္အိမ္ ၁၂ လံုုးႏွင့္ဗလီ ၂ ခုုတိုု႔ကုုိလူတစုုက 
ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၈ - ပဲခူးတုုိင္း လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ားျဖစပ္ြားခဲ့သည္ဟုု သတင္းရရိွခဲ့သည္။ 
 
ပခဲူးတုုိင္းမွ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွျမိဳ႕နယ္၊ အုုတ္ဖုုိျမိဳ႕နယ္၊ နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဇီးကုုန္းျမိဳ႕နယ္တုုိ႔တြင္ အစိုုးရမွ 
ည ၆ နာရီမွမနက္ ၆ နာရီအိမ္ျပင္မထြက္ရကာဖ်ဴးအမိန္႔ကိုု မတ္လ ၂၆ - ၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မတ္လ 
၂၈ ရက္တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရုုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဘာသာအယူအဆမ်ားအၾကားတြင္ 
အမုုန္းတရားကုုိဖန္တီးခဲ့သည့္အတြက္ ႏုုိင္ငံေရးအျမတ္ထုုတ္လုုိသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားအား 
ပစ္တင္ေျပာၾကားလိုုက္ျပီး ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုုိႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ ေနာက္ဆုုံးအဆင့္အေနႏွင့္ 
အင္အားသုုံးရန္တုုံ႕ေႏွးေနမည္မဟုုတ္ဟုု သတိေပးေျပာၾကားလိုုက္သည္။ မတ္လ ၂၉  ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုုိင္းႏွင့္ 
ပခဲူးတုုိင္းတိုု႔မွတိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သူ ၆၈ ဦးအားဖမ္းဆီးထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း အစုုိးရမွေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျဖစ္ပြားေနေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ကုုိင္တြယ္ရန္တာဝန္ေပးအပ္ 
ထားသည့္အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးပါေကာ္မတီတခုုကိုုအစိုုးရဝန္ၾကီး ၅ ဦး၊ ဒုုဝန္ၾကီး ၅ ဦးတိုု႔ ႏွင့္ဖြဲ႔စည္းေပးခ့ဲသည္။ 
 
မြတ္စလင္္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕သုုိ႔ကူးစက္ပ်ံႏွံ႕လာျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ သုုိ႔ေသာ္ျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း၏ 
အေျခအေနမွာ မြတ္စလင္္ဆန္႔က်င္ေရးတိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္ဟု ပ်ံႏွံ႕ေနေသာ ေကာလဟာလမ်ားျဖင့္ 
တင္းမာလ်က္ရိွေနပါသည္။ အစုုိးရကမြတ္စလင္အမ်ားစုုေနထိုုင္သည့္ေဒသမ်ားသုုိ႔ ရမဲ်ားအားေစလြတ္ခဲ့သည္။ မတ္လ 
၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တာေမြျမိဳ႕နယ္နွင့္ပုုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တုုိ႔မွစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ည ၉  နာရီတြင္ပိတ္ၾကရန္ 
အစိုုးရအာဏာပုုိင္မ်ားကအမိန္႔ထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုုင္မ်ားကထုုိအမိန္႔ကိုု 
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ႏွင့္ သာေကတျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ပါတုုိးခ်ဲ႕ထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 
 
ႏိုုင္ငံတကာအသုုိင္းအဝိုုင္းမွစိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိေဖာ္ျပၾကကာ အစုုိးရအားအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ေတာင္းဆုုိ 
 
မတ္လထဲတြင္ ႏုုိ္င္ငံတကာအသုုိင္းအဝုုိင္းမွ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ UN ကအစုုိးရမွပါဝင္ပတ္သက္ေနႏုုိင္မႈ 
အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏စိုုးရိမ္ဖြယ္ရာလကၡဏာမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြအ 
တြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ျမန္မာနုုိင္ငံဆုုိင္ရာအထူးအၾကံေပး ဗီေဂ်းနမဗီ္းယားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္းမြတ္စလင္မ်ားကုုိ 
ရွင္းလင္းစြာပစ္မွတ္ထားတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တုုိက္ခိုုက္မႈမ်ားကုုိ “အခ်ိန္တိုုအတြင္းရက္စက္ထိေရာက္စြာ“ လုုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟုုေျပာၾကားလုုိက္သည္။ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ကမၻာ့ကုုလသမဂၢျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
အထူးကုုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုုိေဂ်ကြင္တားနားက အၾကမ္းဖက္မႈ၏အခ်ဳိ႔အပိုုင္းမ်ားတြင္အစိုုးရမွပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွ 
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သည္ဟုု ေဖာ္ျပထားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကုုိလက္ခံရရွိထားပါသည္ဟုု ေျပာၾကားလုုိက္သည္။ အုုိေဂ်ကြင္တားနားက  
အစိုုးရသည္ႏိုု္င္ငံအႏ႔ွံတြင္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုုန္းတရားမ်ားႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားပ်ံ႔ႏွံ႕ေနျခင္းကုုိ ကုုိင္တြယ္ရန္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ မြတ္စလင္အသုုိင္းအဝိုုင္းအား တုုိက္ခိုုက္ရန္ႏႈိးဆြေပးသည့္ အုုပ္စုုမ်ားဖြဲ႔ျခင္းကုုိ ကုုိင္တြယ္ရန္ လုုံေလာက္စြာ 
မလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါဟုုလည္း ေျပာၾကားလုုိက္သည္။ 
 
ယခုုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယမ္သည္ သိသိသာသာတိတ္ဆိတ္ေနစဥ္တြင္ အျခားႏုုိင္ငံတကာအသုုိင္းအဝိုုင္းကမူ 
စိုုးရိမ္မႈမ်ားကုုိေဖာ္ထုုတ္ေျပာၾကားၾကကာ ျပန္လည္တည္ျငိမ္ေအာင္ျပဳလုုပ္ရန္၊ လူထုုမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစိုုးရအားေတာင္းဆုုိလ္ုုိက္ 
သည္။ 
 
 မတ္လ ၂၁ - ျမန္မာန္ိုုင္ငံရွိ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢေနထိုုင္သူႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုုိင္ရာညိွႏႈိင္းေရးမႈး Ashok Nigam 

ကမႏၱေလးတုုိင္း မိထၱီလာမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အထူးစုုိးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာဆုုိလိုုက္ကာ ဘက္အားလံုုးမွ 
“သည္းခံမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ“ တိုု႔ရိွၾကရန္ႏွင့္ အေျခအေနကုုိေအးခ်မ္းသြားေစရန္ ႏိုုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
မွလုုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၁ - UK FCO (ႏိုု္င္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယရံုုး) လႊတ္ေတာ္ဆုုိင္ရာႏုုိင္ငံျခားေရးဒုုဝန္ၾကီး Alistair Burt 
ကမႏၱေလးတုုိင္း မိထီၱလာမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ UK မွအထူးစိုုးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာဆုုိလိုုက္ကာ အဓိကျဖစ္ပြား 
ေစခ့ဲေသာကိစၥမ်ားကုုိကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လူထုုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုုပ္လုုပ္ရန္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန ္အစိုုးရအားေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၃ - EU နိုုင္ငံျခားေရးႏွင့္လုုံျခံဳေရးမူဝါဒဆိုုင္ရာအဆင့္ျမင့္ကိုုယ္စားလွယ္ Catherine Ashton က 
မႏၱေလးတုုိင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားအဆုုံးသတ္ရန္ သက္ဆိုုင္သူအားလုုံးအားေတာင္းဆုုိလုုိက္ျပီး အစုုိးရအား 
လည္းအရပ္သားမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစေသာအဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုုိစံုုစမ္း 
စစ္ေဆးေပးပါရန္ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၆ - ကမၻာ့ကုုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကာကြယ္ေရးဆိုုင္ရာ 
အထူးအၾကံေပး Adama Dieng ကျမန္မာႏုုိင္ငံရွိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္သည္းခံစိတ္ 
ရွည္မႈကုုိျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးမွမျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေပးမည့္ 
စနစ္မ်ားကိုုလုုပ္ေဆာင္ပါရန္အစိုုးရအားတုုိက္တြန္းလိုုက္သည္။ 

 မတ္လ ၂၆ - အေမရိကန္နုုိ္င္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏုုိင္ငံအလယ္ပိုုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ 
အထူးစုုိးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုုက္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တရားနည္းလမ္းက်ေသာလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုုေလးစား 
လုုိက္နာလ်က္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုုိျပန္လည္ထိန္းသိမ္းပါရန္ အစိုုးရအားတုုိက္တြန္းလိုုက္သည္။ 

 
ထုုိ႔အျပင္ အဓိကမြတ္စလင္ႏိုုင္ငံႏွစ္ခုုကေရာ အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) ကပါ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တူရကီႏွင့္အီရန္နိုုင္ငံတိုု႔က မိထၱီလာတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာအ 
ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအဆုုံးသတ္ရန္၊မြတ္စလင္မ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္တုုိ႔ 
အတြက္ အစုုိးရမွလုုိအပ္ေသာလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။ OIC ကျမန္မာနုုိင္ငံအလယ္ပိုုင္းမွ 
မြတ္စလင္မ်ားအေပၚျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုုိ ျပင္းထန္စြာရံႈခ်လုုိက္ကာ အရပ္သားအားလုုံး၏အသက္ 
အိုုးအိမ္တုုိ႔အားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အဓိကျဖစ္ေပၚရေသာအေၾကာင္းအရင္းတုုိ႔ကိုု ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါရန္ အစုုိးရ 
အားေတာင္းဆုုိလိုုက္သည္။ 
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ျမန္မာျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
 
မံုုရြာေၾကးနီမိုုင္းတုုိးခ်ဲ႕ေရးအားဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
 
မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစုုိးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ ေကာ္မရွင္က 
စစ္ကုုိင္းတိုုင္း ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ မုုံရြာေၾကးနီမုုိင္း၏ အလားအလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တိုု႔၏အစီရင္ခံစာကုုိ 
ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာက မိုုင္းစီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
အားေကာင္းေသာစနစ္မ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္အလုုပ္အကုုိင္အခြင့္အလမး္ မ်ားမဖန္တီးေပးနိုုင္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ထုုိအစီရင္ခံစာက တရုုတ္ႏုုိင္ငံႏွင့္တင္းမာမႈကိုုေရွာင္ရွားနုုိင္ရန္ႏွင့္ ေနာင္တြင္ 
ဝင္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားမဝင္ခ်င္လာေအာင္လုုပ္သလုုိမျဖစ္ေစရန္အတြက္ မုုိင္းစီမံကိန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကုုိ 
ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာက လယ္သမားမ်ားအားမူလကေပးထားေသာေလ်ာ္ေၾကး 
ျဖစ္သည့္ တဧကလွ်င္ ၅ က်ပ္ ၈၀ ျပား (အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၀.၀၉) သည္မလုုံေလာက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္လည္း စီမံကိန္းကုုိဆက္လက္မလုုပ္ကုုိင္မွ ီ တြင္ အာဏာပိုုင္မ်ားမွစုုစုုေပါင္းေျမဧက ၆၇၈၄ ဧကအတြက္ 
တဧကလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၃၀) ႏႈန္းျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ 
စီမံကိန္းဆန္႕က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ႏိုုဝင္ဘာလ ၂၉  ရက္ေန႔ကျဖိဳခြဲခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာကရဲမ်ားသည္ 
ေဖာ့စဖရပ္ (မီးစုုန္း)ပါေသာ မီးခုုိးဗုုံးမ်ားကုုိအသုုံး ျပဳခဲ့သည္ဟုုေဖာ္ျပခ့ဲကာ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအပါအဝင္လူဒါဇင္မ်ားစြာ 
တိုု႔ ထိုုျဖစ္ရပ္တြင္ဒါဏ္ရာရခဲ့သည္ကုုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာ္မရွင္ကမီးခုုိးဗံုုးမည္သုုိ႔အလုုပ္လုုပ္ 
သည္ကုုိ ၾကိဳတင္မသိရိွခဲ့သည့္အတြက္ ရအဲဖြဲ႔အားအပစ္တင္ထားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အားအဓိကရုုဏ္းႏိွမ္ႏွင္းေရးသင္တန္း 
မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳထားပါသည။္ 
 
မံုုရြာေၾကးနီစီမံကိန္းတုုိးခ်ဲ႕ျခင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာ၏ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုုိလက္မခံပဲ စီမံကိန္းဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုု ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ႏိုုဝင္ဘာလ ၂၉  ရက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈအတြက္တာဝန္ရွိေသာအစုုိးရအရာရိွမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈကိစၥကုုိ 
မကုုိင္တြယ္ခဲ့သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အခ်ဳ ိ႕ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက အစီရင္ခံစာအားေဝဖန္ခ့ဲ 
ၾကသည္။ 
 
မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အစီရင္ခံစာ၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးပါဝင္သည့္ေကာ္မတီကုုိဖြဲ႔စည္းခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ ထုုိေကာ္မရွင္တြင္ အစိုုးရအရာရွိ ၁၃ ဦး၊ စီမံကိန္း 
အားလုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ျဖစ္ေသာ တရုုတ္ဝမ္ေပါင္ကုုမၼဏီႏွင့္ စစ္တပ္၏ေကာ္ပုုိေရး ရွင္းလုုပ္ငန္းၾကီး 
ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာနုုိင္ငံစီးပြားေရးဦးပုုိင္ (UMEH) တုုိ႔မွကုုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ မတ္လလယ္တြင္ 
အစိုုးရအာဏာပုုိင္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတုုိးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ သိမ္းယူခ့ဲေသာေျမယာမ်ားအတြက္လယ္သမားမ်ားအား 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားစတင္ေပးခ့ဲသည္။ လယ္သမားအခ်ဳိ႕က လက္ရွိေပါက္ေစ်းထက္အလြန္နိမ့္က်ေနေသာေၾကာင့္ ထုုိေလ်ာ္ 
ေၾကးကုုိမယူရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ကာ အျခားလယ္သမားမ်ားကမူ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ကမ္းလွမ္းလာေသာေလ်ာ္ေၾကးကုုိ လက္ခံရန္ျငင္းဆန္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အစုုိးရသတင္းစာျဖစ္ 
ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာက မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၉  ရက္အတြင္းတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးစုုစုုေပါင္း ၁.၇ ဘီလီယမ္က်ပ္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၉  သန္း)ကုုိလက္ခံရယူခဲ့ ေသာလယ္သမားေပါင္း ၅၃၆ ဦးရွိခ့ဲသည္ဟုု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
 
မတ္လ ၁၃၊ ၁၄ ရက္တုုိ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ အစီရင္ခံစာ၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုုလက္ခံရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း 
တိုုးခ်ဲ႕ျခင္းအားဆန္႕က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားအားအဆုုံးသတ္ရန္တုုိ႔အတြက္ ေဒသခံမ်ားအားတိုုက္တြန္းရန္ စစ္ကိုုင္းတုုိင္း၊ မုုံရြာ 
ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ တိုု႔သုုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရြာသားရာေပါင္းမ်ားစြာတုုိ႔သည္ ေဒၚစုုအားထိပ္တုုိက္ 
ရင္ဆိုုင္၍ ေကာ္မရွင္၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚသူတုုိ႔၏ မေက်နပ္မႈမ်ားအားေျပာဆုုိခဲ့ၾကသည္။ အစိုုးရအရာရွိမ်ားမွ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားအားအဆုုံးသတ္ရန္အမိ္န္႔ထုုတ္ျပန္အျပီးတြင္ မတ္လ ၁၅၊ ၁၆ ရက္တုုိ႔၌ မံုုရြာေၾကးနီမိုုင္းအနီးရွိ က်န္ရိွေန 
ေသးေသာ ဆႏၵျပသပိတ္စခန္းသုုံးခုုအား ဆႏၵျပသူမ်ားမွပိတ္သိမ္းလိုုက္ၾကသည္။ 
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စစ္အသုုံးစရိတ္မ်ားတိုုးျမင့္လာ 
 
ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရလက္ထက္ ဒုုတိယေျမာက္ဆက္တိုုက္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာနုုိင္ငံ၏အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္တြင္ စစ္အသုုံး 
စရိတ္မွာျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၃ - ၁၄ ခုုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
အတြက္ အမ်ဳ ိးသားဘတ္ဂ်က္ကုုိ ေထာက္ခံမဲ ၅၅၅ မ၊ဲ ကန္႔ကြက္မ ဲ ၀ မ၊ဲ ၾကားေနမဲ ၂ မျဲဖင့္အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
ဘတ္ဂ်က္သည္ လုုိေငြ ၂.၉  ထရီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၃ ဘီလီယမ္) ႏွင့္အတူ က်ပ္ေငြ ၁၆.၇ ထရီလီ 
ယမ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉  ဘီလီယမ္) အသုုံးျပဳရန္ရာထား ထားခဲ့သည္။ စစ္တပ္အသုုံးစရိတ္သည္  ၂.၂၄ ထရီလီ 
ယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလီယမ္)ျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ - ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္က သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ 
အသံုုးစရိတ္  ၁.၈၇ ထရီလီယမ္က်ပ္ထက္ ၃၆၇ ဘီလီယမ္က်ပ္၊ ရာခိုုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ဆိုုလွ်င္ ၁၉ % ပိုုမ်ားလာခဲ့သည္။ 
စစ္တပ္အတြက္အသုုံးစရိ္တ္သည္ ဘတ္ဂ်က္အားလုုံး၏ ၁၃.၄% ရွိပါသည္။ ၎ႏွင့္ဆန္႕က်င္စြာပင္ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအတြက္ ရာထားကုုန္က်စရိတ္မ်ားမွာမူ စုုစုုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ ၏ ၅.၄% ႏွင့္ ၂.၉ % အသီးသီးသာလွ်င္ 
ရွိၾကသည္။ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏွင့္အျငိမ္းစားလစာတုုိ႔အား တလလွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ေဒၚလာ) တုုိးေပးရန္အတြက္ စုုစုုေပါင္း ၃၈၅ ဘီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၆ သန္း) 
ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပီးဆုုံး 
 
မတ္လ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္တုုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးျပီးဆုုံးခ့ဲကာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္အထိ 
ရပ္နားထားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဘတ္ဂ်က္အားအတည္ျပဳျခင္း [အထက္မွ စစ္အသုုံးစရိတ္မ်ား 
တိုုးျမင့္လာ ကိုုၾကည့္ပါ။] အျပင္ မတ္လအတြင္း၌လႊတ္ေတာ္မွထူးျခားေသာလုုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္ 
ပါသည္။ 
 
 မတ္လ ၄ - USDP အမတ္ ဦးေက်ာ္ဒင္ ေခၚ ဦးေဌးရီမွတင္သြင္းသည့္ တုုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနတခုု တည္ 

ေထာင္ေရးအဆုုိကုုိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ကန္႔ကြက္မ ဲ၈၈ မ၊ဲ ေထာက္ခံမ ဲ၇၆ မဲႏွင့္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 
 မတ္လ ၁၈ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

အားအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက စိုုက္ပ်ဳ ိးေရး၊ စားေသာက္ကုုန္၊ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္း၊  ျမန္မာလူမ်ုဳ ိးမ်ားလုုပ္ 
ကုုိင္နုုိင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လူထုုက်န္းမာေရးကုုိသက္ေရာက္မႈရွိနိုုင္ေသာစက္မႈ 
လုုပ္ငန္းမ်ားစသည္တုုိ႔ အပါအဝင္ကန္႔သတ္ထားေသာက႑ ၁၁ ခုုတုုိ႔တြင္အက်ဳိးတူပူးေပါင္း လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္ 
ႏ္ုုိင္ငံျခားသားပုုိင္ဆုုိင္မႈကုုိ ၂၀% အထိခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ 

 မတ္လ ၂၀ - စစ္တပ္မွေရးဆြဲထားေသာဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္သုုံးသပ္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္တခုု 
ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မေခၚမီွ ငါးရက္ကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ USDP အမတ္ 
ဦးေအးျမင့္ကတင္သြင္းခ့ဲသည့္အဆုုိကိုု အမ်ုဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထုုိအဆိုုကုုိေထာက္ခံေဆြး 
ေႏြးခဲ့သည့္ USDP အမတ္မ်ားက တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွ မိမိတုုိ႔ဘာသာအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုုျမွင့္တင္ျခင္းအားခြင့္ျပဳနုုိင္ 
ရန္အတြက္ ေဒသဆိုုင္ရာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုုစံျပဌာန္းထားမႈကုုိေျပာင္းလဲႏိုုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟုု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 
NLD ညီလာခံမွ ေဒၚစုုအားပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ 
 
မတ္လ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိတြင္ NLD သည္၎၏ ပထမဦးဆုုံးညီလာခံကိုု ရန္ကုုန္တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာတႏိုုင္ငံလုုံးရွိုုွ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၅၀ေက်ာ္တုုိ႔မွပါတီကိုုယ္စားလွယ္ ၉၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သံတမန္မ်ား၊ 
တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အျခားႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားလည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ 
ညီလာခံကုုိတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ NLD ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဗဟိုုေကာ္မတီဝင္ ၁၂၀ ကုုိေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကကာ 
ထုုိမွတဆင့္ ပါတီဗဟိုုအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ CEC ကုုိေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ မူလ ၇ ဦး မွ ၁၅ ဦးသိုု႔တုုိးခ်ဲ႕လုုိက္ 
ေသာ CEC အသစ္တြင္မူလေကာ္မတီဝင္ ၇ ဦးလည္းဆက္လက္ပါရွိခ့ဲကာ အမ်ဳးိသမီး ၄ ဦးႏွင့္တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ 
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အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ပုုိမိုုက်ယ္ျပန္႕ေသာကုုိယ္စားျပဳမႈမ်ားပါ ပါဝင္လာခ့ဲသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ဗဟုုိေကာ္မတီမွ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။ 
 
အစုုိးရႏွင့္ KIO ေဆြးေႏြးပြဲမွ တုုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔သြားေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ခဲ ့
 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္အစိုုးရတိုု႔အၾကား ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ေနေသာ္လည္း 
မတ္လထဲတြင္ အစုုိးရတပ္မ်ားက KIA တပ္စခန္းမ်ားကုုိဆက္လက္တုုိက္ခိုုက္ေနခ့ဲသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္ 
တုုိ႔တြင္ သမၼတရံုုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစိုုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ KIO ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုုိ႔ တရုုတ္ျပည္ယူနန္ 
ျပည္နယ္၊ ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆုုံခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုုင္း (SSA-S)၊ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီမဟာ 
မိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA)၊ ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တိုု႔မွကိုုယ္စားလွယ္မ်ား 
ႏွင့္အတူ တရုုတ္အစိုုးရအရာရွိ ၃ ဦးလည္းေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေနာက္ဆုုံး 
အၾကိမ္ေတြ႔ဆုုံခဲ့စဥ္က [၂၀၁၃ ခုု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ျမန္မာသတင္းလႊာ ကုုိ ၾကည့္ပါ။] ႏွစ္ဖက္စလုုံးမွ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေအာင္ မစြမး္ေဆာင္နိုုင္ခ့ဲပါ။ ႏွစ္ဖက္လုုံးက တပ္မ်ားသြားလာမႈကုုိညိွႏႈိင္းျပဳလုုပ္ရန္၊ ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ားဖြင့္ရန္ႏွင့္ 
ဧျပီ ၁၀ ရက္မတုုိင္ခင္တြင္ေနာက္ထပ္ေဆြးးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
 
KIA အားဆက္လက္ဆင္ႏြဲေနေသာ အစုုိးရတပ္မ်ား၏ထိုုးစစ္မ်ားက ေနာက္ဆုုံးျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုုိ 
အားနည္းယုုတ္ေလ်ာ့ေစခ့ဲသည္။ 
 
 မတ္လ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ ပန္ဝါအနီးမွ KIA စခန္းမ်ားအား အစိုုးရတပ္မ်ားက ေလေၾကာင္းမွထုုိးစစ္ 

မ်ားဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။ 
 မတ္လ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေတာင္ဖက္ရွိ ဂတ္ရွန္ရန္းအနီးမွ KIA တပ္မ်ားအား အစုုိးရတပ္မ်ားမွထုုိး 

စစ္မ်ားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ 
 မတ္လ ၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ လဂ်ာယန္းတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အစုုိးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကားတိုုက္ပြဲ 

မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 မတ္လ ၁၃ - ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္း ကြတ္ခိုုင္အနီးရွိ မိုုင္းျဖတ္ ႏွင့္ ဂ်ာခ်ဳိင္းယန္ အၾကားတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစုုိးရ ၏ 

ခမရ ၂၄၁ မွတပ္မ်ားတုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 မတ္လ ၁၉  - ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ KIA ၏ ကန္ေလာစခန္းအား အစိုုးရတပ္ ခမရ ၄၃၂ မွ လက္နက္ 

ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
 မတ္လ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း မိုုးမိတ္ျမိဳ႕နယတ္ြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစုုိးရတပ္မ်ားအၾကားတိုုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခ့ဲ 

ၾကသည္။ 
 မတ္လ ၂၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ဝါအနီးတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုုးရတပ္မ်ားအၾကားတိုုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကသည္။ 
 မတ္လ ၂၉ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ပန္ဆိုုင္းေဒသတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုုးရတပ္ ခလရ ၆၉  

တုုိ႔အၾကားတုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 
ထုုိ႔အျပင္မတ္လထ၌ဲ ကုုလသမဂၢအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းတဦးက ကခ်င္ျပည္နယ္ထတဲြင္ KIA မွ 
UNအကူအညီေပးေရးယာဥ္တန္းအား ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲေသာ လုုံျခံဳသည့္လမ္းေၾကာင္းကို အခြင့္အေရးယူကာ 
အစုိးရတပ္မ်ားက ၎တို႔စခန္းသစ္မ်ားတပ္စြဲနုုိင္ရန္အတြက္ အသုုံးခ်ခဲ့သည္ဟုု ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားၾကားသိရသည္။ 
 
အစုုိးရတပ္မ်ားသည္ SSA-S ႏွင့္ SSA-N တုုိ႔အားဆက္လက္ပစ္မွတ္ထားဆဲ 
 
မတ္လထဲတြင္ အစုုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုုင္း (SSA-S) ေရာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုုင္း 
(SSA-N) ႏွင့္ပါတိုုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ 
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 မတ္လ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ဟိန္းျမိဳ႕နယ္ က်ဳိင္းလြန္ေဒသတြင္ အစိုုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-S တပ္မ်ားအၾကား 

တိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 မတ္လ ၁၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ လြ် ိုုင္ေဇမွ SSA-N စခန္းအားအစုုိးရတပ္ ခလရ ၂၉၁ မွဝင္ေရာက္ 

သိမ္းယူခဲ့သည္။ 
 မတ္လ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ မုုန္းပန္ျမိဳ႕နယ္မွ လြ်ိင္နာဂေတာင္တန္းရွိ SSA-S စခန္းမ်ားအား အစိုုးရတပ္မ်ားမွ 

လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္ခ့ဲၾကသည္။ 
 
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုုင္းမွေရကာတာမ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား 
 
မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေရကာတာမ်ားအားဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ျမစ္မ်ားအတြက္လႈပ္ရွားမႈႏိုုင္ငံတကာေန႔ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္နီျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုုိ႔မွ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္စုုေဝးခ့ဲၾကကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ေဒသခံလူထုုအား ဆုုိးဝါးစြာထိခိုုက္ေစသည့္အစုုိးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအား 
သူတိုု႔၏ဆန္႕က်င္မႈကိုုထုုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကိးနား - ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းအား အျမတဲမ္းပိတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ ထိုုစီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာေဒသခံမ်ား ေနရပ္ေဒသမ်ားသိုု႔ျပန္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ဆုုေတာင္းမႈျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ရြာသား ၁၀၀ ေက်ာ္ 
တုုိ႔စုုေဝးခ့ဲၾကသည္။ 

 ကရင္နီျပည္နယ္ ပါစြန္ျမိဳ႕နယ္ - ကရင္နီျပည္နယ္ ေဘာ္လချဲမိဳ႕နယ္မွရြာသစ္ေရကာတာစီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ 
ေစရန္အတြက္ဆုုေတာင္းရန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတခုုတြင္စုုရံုုးခ့ဲၾက 
သည္။ ကရင္နီျပည္နယ္ ပါစြန္ျမိဳ႕နယ္ ဝမ္ေအာ္ေဒသတြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ၾကီးမားေသာဆုုေတာင္းပြဲအခမ္း 
အနားတခုုျပဳလုုပ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားမႈကုုိ ျငင္းပယ္သည့္စာအား အစိုုးရအာဏာပုုိင္မ်ားက မတ္လ ၁၂ ရက္ 
ေန႔တြင္ သံလြင္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔သုုိ႔ေပးပိုု႔ခဲ့သည္။ 

 ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ - ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေရကာတာ ၆ ခုုတည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္ကုုိ အစိုုးရ 
မွရပ္တန္႔ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုုိရန္အတြက္ ဥသုုထဒုုကၡသည္စခန္းအနီး သံလြင္ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးအ 
ေယာက္ ၂၀၀၀ ခန္႔စုုရံုုးခဲ့ၾကသည္။ 

 
မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးခင္ေမာင္ဦးက ရြာသစ္ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအား စမ္းစစ္မႈကုုိနုုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္ကာ အကယ္၍ 
အႏၱာရာယ္ရွိနိုုင္ေသာ အလားအလာမ်ားေတြ႔ရွိပါက ေရကာတာေဆာက္လုုပ္မႈကုုိရပ္တန္႔သြားနုုိင္ပါသည္ဟုုေၾကျငာခဲ့ 
သည္။ ေရကာတာစီမံကိန္းဆက္လုုပ္သင့္ မလုုပ္သင့္ဆုုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္း 
ထက္ ႏုုိင္ငံတကာမွကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား အစိုုးရမွအားကုုိးေနေသာ “ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အထက္မွေအာက္ လုုပ္ငန္းစဥ္“ အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပကာ အစုုိးရ၏ထုုိခ်ည္းကပ္မႈကုုိ သံလြင္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔မွရႈံခ်လုုိက္သည္။ 
 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ 
 
စာနယ္ဇင္းဥပေဒသစ္ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခံရ၊ စာေပစီစစ္ေရးဘုုတ္အဖြဲ႔ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း 
 
ဥပေဒၾကမ္းအသစ္တြင္ပါဝင္သည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ စာေပစီစစ္ေရးဘုုတ္အဖြဲ႔ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း 
ျခင္းတုုိ႔ေၾကာင့္ အစုုိးရမွစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုုိ ဆက္လက္၍ဆုုိးဝါးစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိွပ္ကြပ္ထားမည္ေလာဟူေသာ 
စိုုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာၾကသည္။ 
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မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အစိုုးရကစာနယ္ဇင္းဥပေဒအသစ္ “ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝေရးဥပေဒ“ ကုုိပါလီမန္ထဲတြင္အဆုုိျပဳခဲ့သည္။ 
ျမန္မာနိုုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ျမန္မာနုုိင္ငံသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း တုုိ႔အပါအဝင္မည္သည့္မီဒီယာအဖြဲ႕ကုုိမွ် 
ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္းမျပဳလုုပ္ပ ဲ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ပုုံႏွိပ္ႏွင့္ထုုတ္ေဝသူမ်ားမွတ္ပံုုတင္အက္ဥပေဒေနရာ တြင္အစားထုုိးရန္ 
ဥပေဒတခုုကုုိအစိုုးရမွေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထုုိဥပေဒတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကုုိခ်ဳ ိးေဖာက္ေသာ၊ 
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးကုုိထိခိုုက္ေစန္ိုုင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကုုိ 
တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားမႈအပါအဝင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳလုုိင္စင္မရိွပလုုဲပ္ကုုိင္ 
သူမ်ားအား ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လခ်မွတ္မည့္တင္းၾကပ္သည့္ ပစ္ဒါဏ္ကုုိလည္း ၎ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒမွ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ မဂၢဇင္း၊ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အေရးအသားမ်ားအား တားဆီးရန္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားအက်ဴ ိးစီးပြားကုုိကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္က 
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထုုိပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကုုိကာကြယ္ေျပာဆုုိခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုုင္ငံမွစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထုုိဥပေဒသည္စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကိုုဆိုုးဝါးစြာကန္႔သတ္ေနေသာေၾကာင့္ဟုုဆုုိကာ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ မတ္လလယ္တြင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ပုုံႏွိပ္ထုုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္မႈကုုိ ေနာက္ထပ္လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝးအထိေရႊ႕ဆုုိင္းလုုိက္ေလသည္။ 
 
ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က အစိုုးရသည္၎တုုိ႔၏ဆင္ဆာဘုုတ္အဖြဲ႔ “စာေပစီစစ္ေရးႏွင့္မွတ္ပံုုတင္ဌာန“ ကုုိ 
“ပံုုႏိွပ္ထုုတ္ေဝသူမ်ား၏ မွတ္ပံုုတင္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ ဗဟုုိၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (CSCRDPP)“ ဟုုေခၚသည့္ 
ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ အဖြဲ႔တခုုႏွင့္ အစားထုုိးခဲ့ေၾကာင္းကုုိ မတ္လေစာေစာပိုုင္းတြင္ 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ထုုိအသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုုက္ေသာေကာ္မတီသည္ ထုုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ထုုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ရပ္ဆုုိင္းပိတ္ပင္ျခင္း၊ ထုုတ္ေဝခြင့္လုုိင္စင္ကိုုရုုတ္သိမ္းျခင္းစသည္တုုိ႔အတြက္တာဝန္ရိွပါသည္။ 
အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးပါေကာ္မတီကုုိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္ကဦးေဆာင္ျပီး ျပန္ၾကားေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္ထေဲရးဝန္ၾကီးဌာန မ်ားမွအရာရိွမ်ားႏွင့္ ရႏဲွင့္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ အစိုုးရသည္ထုုိ 
(CSCRDPP)အားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လႊတ္ေတာ္အားအသိေပးျခင္းႏငွ့္ တရားဝင္ေၾကျငာျခင္းတုုိ႔ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္း 
မရွိခ့ဲေပ။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာလုုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲဟုု UN ေျပာၾကား 
 
မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢျမန္မာနိုုင္ငံဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္အုုိ 
ေဂ်ကြင္တားနားက UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ သိုု႔ပုုံမွန္တင္သြင္းသည့္သူ၏အစီရင္ခံစာထ၌ဲ ႏုုိင္ငံထတဲြင္ ကုုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသးေသာ “ထင္ရွားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား“ ရွိေနေသးသည္ဟုု ေဖာ္ျပလိုုက္ 
သည္။ ထုုိအစီရင္ခံစာတြင ္ေအာက္ပါအဓိကစိုုးရိမ္သည့္ကိစၥမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
 
 အထက္ပုုိင္းမွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခမွအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတိုု႔အၾကားမွ ၾကီးမားေသာကြာဟမႈ 
 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ အရပ္သားမ်ားအားတုုိက္ခိုုက္ေနမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ 

မ်ား၊ လိင္ပိုုင္း ဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ က်ဳ ိးေၾကာင္းမဲ့စိတထ္င္သလုုိဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
 ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံေနမႈမ်ား 
 ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၅၀ ေက်ာ္အားထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားအတြင္းဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ 

ျဖစ္ေသာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
 ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေနမႈမ်ား 
 ျပည္သူ႔ရုုပ္သံထုုတ္လြင့္ျခင္းအတြက္ ျပင္းထန္စြာဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈတိုု႔ကုုိ ျပဳလုုပ္ 

နိုုင္ရန္အတြက္ အသေရဖ်က္မႈဥပေဒမ်ားကုုိ တလြဲအသံုုးျပဳေနျခင္း 
 နိုုင္ငံအႏ႔ွံအျပားတြင္ ေျမယာႏွင့္အုုိးအိမ္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း 
 တရားစီရင္ေရးသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုုင္းမွ သီးျခားအမွီအခိုုကင္းစြာလြတ္လပ္မႈမရိွျခင္း 
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UNHRC ကျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
 
မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျမန္မာနုုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တခုုကုုိတညီတညြတ္တည္းခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုုဆုုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအ 
ေပၚ၌စုုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲစိတ္ထင္သလုုိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေနျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္အုုိးအိမ္မွစြန္႔ခြာေစျခင္း၊ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ 

အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ႏွင့္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
 ရခုုိ္င္ျပည္နယ္မွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအေျခအေနႏွင့္ တည္ရွိေနဆဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတင္းမာေနမႈမ်ား 
 ကခ်င္ျပည္နယ္မွဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကုုိင္ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔နွင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ဝတ္ျပဳဆုုေတာင္းရာေနရာမ်ားကုုိ မေတာ္တေရာ္ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္နိုုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုုိင္ရာဥပေဒကိုုခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုုစြပ္စြဲထားမႈ 
မ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

 
ထုုိဆံုုးျဖတ္ခ်က္က ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ နိုုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုုင္ရာဥပေဒတုုိ႔ကုုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုုေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအားလုုံးကုုိ “ျပည့္ျပည့္ဝဝ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရိွႏွင့္ လြတ္လြတ္ 
လပ္လပ္“ စုုံစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္အစိုုးရအားတုုိက္တြန္းထားသည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား 
လုုံးကုုိလြတ္ေပးရန္လည္း ထုုိအစီရင္ခံစာကအာဏာပိုုင္မ်ားအား ေတာင္းဆုုိထားသည္။ ထိုုဆုုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကမၻာ့ကုုလ 
သမဂၢျမန္မာနိုုင္ငံဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္၏ သက္တမ္းကုုိလည္းေနာက္ထပ္တႏွစ္ထပ္တုုိးေပးထား 
သည္။ 
 
ေနာက္ထပ္ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကုုိ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းတင္ 
 
မတ္လထဲတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအႏ႔ွံအျပား၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားပိုုမိုုေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 
 
 မတ္လ ၁ - ျမန္မာႏုုိင္ငံအႏ႔ွံအျပားမွေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား စုုံစမ္းစစ္ေဆးအစီရင္ခံရန္တာဝန္ရွိေသာလႊတ္ေတာ္ 

ေကာ္မရွင္က ၎၏အစီရင္ခံစာကုုိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အားတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုုအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၂ ခု ဇူလိုုင္လ 
ေႏွာင္းပုုိင္းမွစ၍ ၂၀၁၃ ခုုဇန္နဝါရီလေႏွာင္းပိုုင္းအထိတြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စုုစုုေပါင္းေျမယာဧက ၂၄၇၀၇၇ ကုုိ 
စစ္တပ္မွအတင္းအၾကပ္သိမ္းယူထားသည္ဟုုစြပ္စြဲထားေသာ တုုိင္ၾကားမႈေပါင္း ၅၆၅ ခုုလက္ခံရရိွခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၅ - ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) မွ “ေျမၾကီးဆုုံးရႈံးျခင္း - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္မွေျမယာပ႗ိပကၡမ်ား 
နွင့္စုုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား“ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အစီရင္ခံစာတေစာင္ထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၁ ခုုဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၂ ခုုႏုုိဝင္ဘာ 
လအတြင္း ေကာက္ယူရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ထုုိအစီရင္ခံစာ တြင္ ၂၀၁၂ ခုုဇန္နဝါရီ၌ 
ကရင္အမ်ိုုးသားအစည္းအရုုံး KNU ႏွင့္အစုုိးရတိုု႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စမဲႈအစအျဖစ္လက္မွတ္ေရးထုုိးျပီးကတည္း 
က ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ားစုုေနထုုိင္ေသာ တုုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ေလးခုုတုုိ႔ တြင္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား သိသိသာ 
သာျမင့္တက္လာခ့ဲသည္ကုုိေတြ႔ရိွရသည္ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုုးရအာဏာပိုုင္မ်ားေရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုုမၼဏီ 
မ်ားႏွင့္တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖဲြ႕မ်ားကပါ ကူညီပံ့ပိုုးေပးထားေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ကုုိင္ေနၾကေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုုံစီမံကိန္းမ်ား၊ သစ္ခုုတ္ျခင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္စုုိက္ပ်ုဳိးေရးလုုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏ 
အက်ဴိးဆက္အျဖစ္ေျမယာမ်ားသိမ္းယူခံေနရ ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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အုုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
 
ရုုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္မ်ားဆက္လက္ထြက္ေျပးေနဆဲ 
 
မတ္လထဲတြင္ ရုုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံမ်ားသုုိ႔ ထြက္ေျပးလာေန 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
 
 မတ္လ ၁ - ျမန္မာနုုိင္ငံသား ၁၀၈ ဦးအား ၇ ရက္တာမွ်အစာေရစာမစားေသာက္ရပ ဲပင္လယ္ထဲတြင္ႏွစ္ပတ္မွ်ေမ်ာ 

ပါေနခ့ဲျပီးေနာက္ အိႏိၵယအာဏာပိုုင္မ်ားက ေျမာက္အနဒ္မန္ကြ်န္းတြင္ခိုလႈံခြင့္ေပးခ့ဲသည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္ရွိေနစဥ္ 
တြင္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္တဦး ေသဆုုံးခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၉ - ၁၃ ရက္တာပင္လယ္ခရီးအျပီးတြင္ ရိုုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္ ၁၃၈ ဦးအား ပီနန္းကြ်န္းကမ္းလြန္တြင္ 
မေလးရွားအာဏာပိုုင္မ်ားကကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။ရိုုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားတဦးက သူတိုု႔ေလွထြက္ခြာလာစၿပီး 
မၾကာမီတြင္ပင္ ရိုုဟင္ဂ်ာရာဂဏန္းမွ်ွ အျခားေလွ ၄ စီးျဖင့္ျမန္မာနုုိင္ငံမွထြက္ခြာသြားၾကသည္ဟုု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 မတ္လ ၁၀ - ပင္လယ္ထဲတြင္ ၂၅ ရက္တာၾကာျမင့္ခ့ဲေသာ ကေလးအေယာက္ ၄၀ ပါဝင္သည့္ရိုုဟင္ဂ်ာေလွ 
စီးဒုုကၡသည္ ၁၃၆ ေယာက္အား မေလးရွားအာဏာပုုိင္မ်ားက ပီနန္းကြ်န္းကမ္းလြန္တြင္ကယ္ဆယ္လုုိက္သည္။ 

 မတ္လ ၁၁ - ထိုုင္းအာဏာပုုိင္မ်ားက ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုုိတင္ေဆာင္လာေသာေလွႏွစ္စင္းအား ျပန္ေမာင္းထုုတ္လိုုက္ 
သည္ဟုု ဖူးကက္ေျမာက္ဘက္မွထုုိင္းရြာသားမ်ားကေျပာၾကားၾကသည္။ 

 မတ္လ ၂၂ - မတ္လ ၁၂ ရက္ကတည္းက ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအားတင္ေဆာင္လာေသာေလွ ၃ စီး မေလးရွားသုုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္ဟုု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ 

 
ၾကမ္းတမ္းေသာေလွစီးခရီး၏အႏၱာရာယ္မ်ားအျပင္ ရိုုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္မ်ားအေပၚ ထိုုင္းေရတပ္မွက်ဴးလြန္ 
ခဲ့ေသာပိုုမိုုရိုုင္းစိုုင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အေသးစိတ္လုုပ္ရပ္မ်ားလည္းေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ 
တြင္ ဖန္ငခရိုုင္၊ ဆူရင္းကြ်န္းသုုိ႔ ရုုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္ ၁၃၃ ဦးေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ထိုုင္းေရ 
တပ္သားမ်ားကသူတုုိ႔အားကြ်န္းမွပင္လယ္ဘက္သိုု႔ဆြဲေခၚသြားကာပုုိမိုုေသးငယ္ေသာေလွမ်ားေပၚ သုုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ၾကိဳး 
ပမ္းခဲ့သည္။ သက္ေသမ်ား၏အဆုုိအရ ေလွစီးဒုုကၡသည္ ၁၂ ဦးခန္႔တုုိ႕ကေရထဲသုုိ႔ခုုန္ခ်ၾကသည့္အခါတြင္ ထုုိင္းေရတပ္ 
သားမ်ားကေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာအနည္းဆုုံး ၂ ဦးေသဆံုုးခ့ဲသည္ဟုုဆိုုသည္။ 
 
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား အလုုပ္ခြင္မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုုိင္ေနၾကရ 
 
မတရားဖိႏွိပ္ေသာအေျခအေနမ်ားကုုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကအစိုုးရအား ႏုုိင္ငံျခားတြင္အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ေနၾကေသာ၎၏ 
ႏိုုင္ငံသားမ်ားကုုိ ပုုိမိုု၍ကာကြယ္ေထာက္ပံ့ေပးပါရန္ေတာင္းဆုုိခဲ့ၾကသည္။ 
 
 မတ္လ ၂ -  နိမ့္က်ေသာအလုုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားနွင့္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ခံရေသာလစာတုုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျပီးေနာက္ 

ေဂ်ာ္ဒန္နုုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ အာရမ္သာ မွအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုုစူပါဗိုုက္စာ (အလုုပ္ၾကီးၾကပ္သူမ်ား)၏ 
တိုုက္ခိုုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား ၁၂၀၀ တုုိ႔အနက္ ၄ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ဒါဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ 

 မတ္လ ၁၀ - ထုုိင္းႏုုိင္ငံ တပ္ခ္ခရုုိင္ မဲေဆာက္ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုုံတရံုုမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား ၁၉  ဦးအား 
လစာကိစၥအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္အလုုပ္မွထုုတ္ပစ္လိုုက္သည္။ 

 မတ္လ ၁၆ / ၁၇ - တရန္းခရိုုင္အတြင္းမွ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းသုုိ႔လူကုုန္ကူးေရာင္းခ်ခံထားရေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ သား ၁၄ 
ဦးအားထုုိင္းအာဏာပ္ုုိင္မ်ားမွကယ္ဆယ္ခ့ဲၾကသည္။ 

 မတ္လ ၁၉ - မတရားဖိႏွိပ္ေသာအလုုပ္ခြင္မွထြက္ခြာလာခဲ့ျပီးေနာက္ အလုုပ္ရွင္၏ႏုုိင္ငံမွထြက္ခြါခြင့္မပါရွိေသာ 
ေၾကာင့္ျမန္မာနိုုင္ငံသိုု႔ျပန္မရျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား ၂၆ ဦးသည္ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားႏိုုင္ငံတြင္ 
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ေသာင္တင္ေနရသည္ဟုု အစုုိးရ အလုုပ္သမား၊အလုုပ္အကိုုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုုေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟုု 
သတင္းမ်ားရရွိခ့ဲပါသည္။ 

 မတ္လ ၂၈ - အလုုပ္ရွင္မွသေဘာတူညီထားသည့္ လစာ၊ေနစရာေနရာ စသည္တုုိ႔ကုုိမေထာက္ပ့ံေပးပ ဲ သူတုုိ႔၏ 
ပတ္စ္ပိုု႔မ်ားကုုိသိမ္းယူထားေသာေၾကာင့္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ရေနာင္းျမိဳ႕ ပုုဇြန္စက္ရံုုတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား 
၅၀၀ခန္႔တုုိ႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟုု သတင္းရရိွခဲ့သည္။ 

 

ႏုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 
 
နုုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဦးသိန္းစိန္၏အေရာင္းျမွင့္တင္မႈမ်ား 
 
မတ္လတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏ႏိုုင္ငံျခားခရီးစဥ္ႏွစ္ခုုအတြင္း ဥေရာပ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ၾကစေတးလ်မွ နိုုင္ငံ 
တကာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုုံခဲ့ပါသည္။ [ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္မ်ား အကြက္ကုုိၾကည့္ပါ။] သူ၏ခရီးစဥ္မ်ားသည္ 
အက်ဳ ိးအျမတ္ရွိေသာအကူအညီမ်ား၊ ကုုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ပင္အေရးယူထား 
မႈမ်ားရုုတ္သိမ္းသြားေစရန္စည္းရံုုးမႈမ်ားကုုိ ေသခ်ာေစေအာင္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အဓိကထားခဲ့သည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ေနာ္ေဝးနုုိင္ငံ ေအာ္စလုုိျမိဳ႕မွစတင္ကာ ဖင္လန္၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ 
ႏွင့္အီတလီႏိုုင္ငံတုုိ႔သုုိ႔သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ၁၁ ရက္တာဥေရာပခရီးစဥ္ျပီးဆုုံးခဲ့သျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္သည္ မတ္လ ၈ ရက္၌ 
ရန္ကုုန္သုုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ အစိုးုရအတြက္နိုုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳမႈကုုိရရိွရန္ႏွင့္ အလားအလာရိွ 
ေသာရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအားဆြဲေဆာင္နိုုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဆုုိးဝါးစြာမွားယြင္းေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိေပးခ့ဲသည္။ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ၾသစၾတီးယားသမၼတ Heinz 
Fischer ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ဗီယင္နာတြင္ျပဳလုုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးသိန္းစိန္က “ႏိုုင္ငံတဝွန္းလံုးတြင္တုုိက္ပြဲမ်ား 
မရွိေတာ့ပါ“ ဟုုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ကအေကာင္းမ်ားအျဖစ္သာလွည့္ပတ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း EU အရာရိွ 
မ်ားက ျမန္မာနုုိင္ငံရိွထင္ရွားေသာကိစၥမ်ားကုုိ ဆက္လက္၍မီးေမာင္းထုုိးျပခ့ဲၾကသည္။ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပ 
ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ José Manuel Barroso က ပ႗ိပကၡမ်ားအားအဆံုုးသတ္ျခင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား  တုုိးတက္ 
ေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင့္ ရခုုိင္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တုုိ႔မွလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုုင္ရာအေျခအေနမ်ားကုုိ 
ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းတုုိ႔အပါအဝင္ ထင္ရွားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ရွိေနပါေသးသည္ဟုု ေျပာၾကားလုုိက္ 
သည္။ 
 
မတ္လ ၁၄ ရက္မွ၂၀ ရက္အထိတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ၾသစေတးလ်တုုိ႔သိုု႔လည္းသြားေရာက္ခ့ဲပါသည္။ 
မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ပူးတြဲျပဳလုုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၾသစေတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ 
Julia Gillard ကျမန္မာနုုိ္င္ငံအား အကူအညီအေနျဖင့္ေနာက္ထပ္ ၾသစေတးလ်ေဒၚလာသန္း ၂၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၀.၈၄ သန္း) ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟုု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard ကျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 
ကာကြယ္ေရးစစ္သံမႈးတဦးလည္းထားရွိသြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာနိုု္င္ငံ၌ “ေခတ္မီွကြ်မ္းက်င္ ေသာကာကြယ္ေရး တပ္မ 
ေတာ္“ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္အတြက္တြန္းအားေပးသြားႏိုုင္မည္ဟုုလည္း ေမွ်ာလ္င္ပ့ါသည္္ဟုုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဦးသိန္းစိန္ 
အား ၾသစေတးလ်အစုုိးရမွေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုုလက္ခံခဲ့သည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္မတ္လ ၁၈ ရက္နွင့္ ၁၉  ရက္တုုိ႔၌ 
ကင္ဘာရာႏွင့္ဆစ္ဒ္နီတုုိ႔သိုု႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္အားျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုုင္ငံသားမ်ားကဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ 
ၾကသည္။ 
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စီးပြားေရး 
 
ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
 
ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕က႑သည္ ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ႏုုိ္င္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ အၾကီးဆုုံးအစိတ္အပိုုင္းအျဖစ္ဆက္လက္ရိွေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲ၌ တရုုတ္၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ၊ UK ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုုိ႔မွျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂၅၃ သန္းေက်ာ္ဖိုုးရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားကာ ထုုိအထဲမွ ၇၅% (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၉၀) မွာေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ 
က႑တြင္ျဖစ္သည္ဟုု မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကသတင္းရရွိခဲ့သည္။ 
 
ဧျပီလထဲတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုုပ္ကြက္ ၂၅ ခုုခန္႔၌ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ရွာေဖြရန္ တင္ဒါမ်ားကုုိအစုုိးရမွ 
ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုုိးရပိုုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔လုုပ္ငန္း (MOGE) မွ မတ္လ ၄ ရက္တြင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
ႏိုုင္ငံျခားကုုမၼဏီမ်ားသည္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းပါတနာမ်ားႏွင့္အက်ဴ ိးတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္မလုုိပ ဲ ၁၀၀% ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသြားႏိုုင္မည္ဟုု အစိုုးရအဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦးကေျပာၾကားလုုိက္ 
သည္။ 
 
မတ္လအတြင္း အျခားျမန္မာနိုုင္ငံဆုုိင္ရာသတင္းမ်ား 
 
၁ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ေအာက္တုုိဘာလတြင္ မေဲခါင္ျမစ္အတြင္း၌တရုုတ္ႏုုိင္ငံသား ၁၃ ဦးအားသတ္ျဖတ္ခ့ဲသည့္ လူသိမ်ားေသာ 

ရွမ္းလူမ်ဳိးမူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းအား ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းတြင္တရုုတ္အာဏာပုုိင္မ်ားက ေဆးထုုိး၍ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။  
၁ အစုုိးရ၏ “ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝသူမ်ား၏ မွတ္ပုုံတင္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ ဗဟုုိၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ“ ကေန႔စဥ္သတင္းစာ 

ထုုတ္ခြင့္လုုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈ ၁၇ ခုုအနက္ ၈ ခုုကုုိခြင့္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  
၁ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္သည္လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ၎တုုိ႔၏အမတ္ေနရာခြဲတမ္းကုုိ ဆက္လက္ရယူထားနိုုင္ပါ 

ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္ 

ဥေရာပ 

မတ္လ ၁ - ဖင္လန္ႏိုု္င္ငံ ဟယ္စင္ကီတြင္ ဖင္လန္သမၼတ Sauli Niinisto ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ 

မတ္လ ၄ - ၾသစၾတီးယားႏိုုင္ငံ ဗီယင္နာတြင္ ၾသစၾတီးယားသမၼတ Heinz Fisher ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ 

မတ္လ ၅ - ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုု္င္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠဌ José Manuel Barroso၊ ဥေရာပ 
ေကာင္စီဥကၠဌ Herman Van Rompuy၊  EU နုုိင္ငံျခားေရးႏွင့္လုုံျခံဳေရးမူဝါဒဆိုုင္ရာအဆင့္ျမင့္ကုုိယ္စားလွယ္ 
Catherine Ashton တုုိ႔နွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုုိ႔ေနာက္ ဥေရာပပါလီမန္တြင္ စကားေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။ 

မတ္လ ၆ - အီတလီႏိုု္င္ငံ ေရာမျမိဳ႕တြင္ အီတလီသမၼတ Giorgio Napolitano၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Mario Monti တုုိ႔ 
ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

မတ္လ ၈ - ျမန္မာနိုု္င္ငံသုုိျပန္လည္ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ 

နယူးဇီလန္/ၾသစေတးလ် 

မတ္လ ၁၄ - နယူးဇီလန္ႏိုု္င္ငံ ေအာ့ကလန္သိုု႔ေရာက္ရွိခဲ့၊ နယူးဇီလန္ ဘုုရင္ခံခ်ုဳပ္  Jerry Mateparae ႏွင့္ေတြ႔ 
ဆုုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

မတ္လ ၁၅ - နယူးဇီလန္ႏိုု္င္ငံ ေအာ့ကလန္တြင္ နယူးဇီလန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္  John Key ႏွင့္ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

မတ္လ ၁၈ - ၾသစေတးလ်ႏိုု္င္ငံ ကင္ဘာရာတြင္ ၾသစေတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္  Julia Gillard၊ ဘုုရင္ခံခ်ဳပ္  Quentin 
Bryce တုုိ႔နွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ 

မတ္လ ၂၁ - ျမန္မာန္ုုိင္ငံသုုိျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
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သည္ဟုု သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားလုုိက္သည္။  
၂ အစုုိးရသည္တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ားအား ေဒသဆုုိင္ရာကုုိယ္ပုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုုိခြင့္ျပဳေပးကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝ 

မႈအစီအစဥ္ကုုိလည္း စဥ္းစားေပးသင့္သည္ဟုုသမၼတရံုုးဝန္ၾကီးဥိးေအာင္မင္းကေျပာၾကားလုုိက္သည္။  
၂ အစုုိးရခရုုိနီမ်ားပုုိင္ေသာကုုမၼဏီမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုုပ္ 

ရန္ ၁၉၈၆ ခုုႏွစ္ကတည္းကအစုုိးရမွသိမ္းယူထားေသာ လယ္သမား ၁၇၄၂ ဦးထံမွေျမဧက ၁၁၀၀၀ ခန္႔တိုု႔အတြက္တိုုင္ 
ၾကားထားမႈမ်ားကုုိ အာဏာပုုိင္မ်ားမွကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ေတာင္းဆုုိရန္အတြက္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ 
တြင္ရြာသား ၇၀၀ ခန္႔ကဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  

၂ အစုုိးရက တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးအပ္ကာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွရရိွေသာအခြန္အခမ်ား 
အားေဝမွ်ေပးပါမွ ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းပ႗ိပကၡမ်ားကုုိေျဖရွင္းနိုုင္လိမ့္မည္ဟုု သမၼတရံုုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းကေျပာၾကား 
လိုုက္သည္။  

၄ UK FCO ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Hugo Swire ကႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွပ႗ိပကၡ 
မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာအကူအညီမ်ားအားဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ အစုုိးရမွရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္အေျခခံ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ႏုုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္တိုု႔ကိုုဆက္လက္ျငင္းပယ္ေနမႈအပါအဝင္ ထင္ရွားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ ရွိေနပါ 
ေသးသည္ဟုု ေျပာၾကားလုုိက္သည္။  

၄ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ 
က႑မ်ားတြင္ႏွစ္ႏိုုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္အတြက္ ရုုရွကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Sergei 
Shoigu ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုုံခ့ဲသည္။  

၅ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏိုုင္ငံျခားအျငင္းပြားမႈဆိုုင္ရာဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျပဌာန္းျခင္းဆုုိင္ရာ ၁၉၅၈ ကြန္ 
ဗန္းရွင္းအားလက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္းကုုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  

၇ USAID စီမံခန္႔ခြဲေရးမႈး Rajiv Shah ကအေမရိကန္မွျမန္မာနုုိ္င္ငံအားဆက္လက္ေပးအပ္မည့္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား 
သည္အစုုိးရမွဆက္လက္ျပဳလုုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္ဟုုေျပာ 
ၾကားလုုိက္သည္။  

၇ ရိုုဟင္ဂ်ာဒုုကၡသည္မ်ားအား အိမ္အလုုံး ၅၀၀ ေဆာက္လုုပ္ေပးရန္ တူရကီမွ NGO TIKA ၏တင္ျပလာေသာအစီအစဥ္ကိုု 
ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုုိ႔က 
ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။  

၇ ကုုိမင္းကုုိႏုုိင္ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာနိုုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္သုုိ႔ေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။  

၇ ADB မွေထာက္ပ့ံေနေသာညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးုလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာလူထုုအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ား၏ကြ် မ္းက်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္အကူအညီေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၅၀၀၀ ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟုု 
ADB ကေၾကျငာခ့ဲသည္။  

၈ စစ္အစုုိးရလက္ထက္က က်ဴ းလြန္ခ့ဲေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ “အမွန္တရားေဖာ္ထုုတ္ေရးေကာ္မရွင္“ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥ 
သည္ အစုုိးရ၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုုမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွမည္သည့္သက္ဆိုုင္သူမ်ား၏ လုုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္မွမေတြ႔ရွိရပါဟုု ကမၻာ့ကုုလသမဂၢျမန္မာနိုုင္ငံဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္အိုုေဂ်ကြင ္
တားနားကေျပာၾကားလုုိက္သည္။ 

၉  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ျပည္ပေရာက္ကေမၻာဒီးယားအတိုုက္အခံေခါင္းေဆာင္ Sam Rainsy ႏွင့္ရန္ကုုန္တြင္ေတြ႔ဆုုံခဲ့ 
သည္။  

၉  ျပည္ပေရာက္ကေမၻာဒီးယားအတိုုက္အခံေခါင္းေဆာင္ Sam Rainsy ကႏွစ္ႏုုိင္ငံလုုံးတြင္ ဒီမိုုကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးတုုိးတက္လာေစ 
ရန္ကိစၥကုုိေဆြးေႏြးႏိုုင္ရန္အတြက္ NLD ညီလာခံ၏ ျပင္ပတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုုခ့ဲသည္။  

၁၁ မံုုရြာေၾကးနီမိုုင္းအားဆႏၵျပသူမ်ားအား ႏုုိဝင္ဘာလ ၂၉  ရက္ေန႔႕အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသည္ဟုုစြပ္စြဲ 
ခံခ့ဲရသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေပၚ ေဒသခံရြာသား ၃ ဦးကတရားစြဲဆိုုခ့ဲျခင္းကုုိ စစ္ကိုုင္းတုုိင္း၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ 
တရားရုုံးတခုုက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

၁၂ အစုုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီမုုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးပါတီမွတ္ပုုံတင္ျခင္းကုုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  
၁၂ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ၊ ေတာင္ကုုိရီးယားႏွင့္မေလးရွားနိုုင္ငံတုုိ႔မွ ျမန္မာေရႊႈေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုုပ္သမားအေရးဆိုုင္ရာ 

သံမႈးထားရိွသြားရန္စီစဥ္ေနသည္ဟုု အစုုိးရကေျပာၾကားလုုိက္သည္။  
၁၂ စစ္ကုုိင္းတုုိင္း ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊရွာေဖြရန္ႏွင့္ေရႊစီမံကိန္းကုုိလုုပ္ကုုိင္ရန္ ျမန္မာ့ထာဝရေရႊသတၱဳတြင္းကုုမၼဏီ 

ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထုုိးလိုုက္သည္ဟုု ကေနဒါအေျခစုုိက္ Centurion Minerals ကေၾကျငာခ့ဲသည္။  
၁၂ ျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ရခိုုင္ျပည္နယ္သိုု႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ၂ 

ရက္တာခရီးစဥ္ကုုိအဆုုံးသတ္ခဲ့ကာ ထုုိခရီးစဥ္တြင္ လူမ်ဳိးဂုုိဏ္းဂဏအေျခခံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ 
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ဒဏ္ကုုိ ခံခ့ဲရသည့္လူထုုအေျခအေနကုုိဆန္းစစ္ေလ့လာခ့ဲၾကသည္။  
၁၃ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွပ႗ိပကၡဒဏ္ခံစားခ့ဲရေသာ လူထုုထံသုုိ႔အကူအညီမ်ားေပးပုုိ႔ရန္အစီအစဥ္သည္ အစုုိးရမွထိုုေဒသမ်ားသုုိ႔ 

အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္သြားေရာက္ခြင့္ကုုိ ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခ့ဲရပါသည္ဟုု ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီမံ 
ကိန္းညိွႏႈိင္းေရးမႈး Takehiro Umemura ကေျပာၾကားလုုိက္သည္။  

၁၄ ခ်င္းလူမ်ဳ ိးမ်ားအၾကားတြင္ လူသားစားသည့္ဓေလ့ရိွသည္ဟုု ေဖာ္ျပခ့ဲေသာေရးသားခ်က္မ်ားကုုိ အစုုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ 
ပံုုႏိွပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္ပါရန္သမၼတရုုံးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုုိ႔သတင္း 
စကားပါးခဲ့သည္။  

၁၄ ျမန္မာနိုုင္ငံ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရကာတာ ၂၅ ခုုေဆာက္လုုပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းကုုိ အစုုိးရမွအရိွန္ 
ျမင့္လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုု NGO တခုုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္ Burma Rivers Networks ကေျပာၾကား 
လုုိက္သည္။  

၁၄ ျမန္မာႏ္ုုိင္ငံဆုုိင္ရာအေမရိကန္အထူးကိုုယ္စားလွယ္ႏွင့္မူဝါဒညိွႏႈိင္းေရးမႈး Patrick Murphy က ျမန္မာနိုုင္ငံအေပၚအေမရိ 
ကန္၏ပိတ္ဆုုိ႔အေရးယူမႈအားလုုံးအားမပယ္ရွားခင္တြင္ ႏုုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလႊတ္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအာမ 
ခံခ်က္ရိွေအာင္လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေအာင္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေျမာက္ကိုုရီးယားႏွင့္စစ္ေရး 
ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကုုိျဖတ္ေတာက္ျခင္း စသည္တိုု႔က့ဲသိုု႔ေသာကိစၥမ်ားကုုိ အစုုိးရမွေျဖရွင္းရပါလိမ့္မည္ဟုုေျပာၾကားလိုုက္ 
သည္။  

၁၄ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးဘန္ကီမြန္းက မတ္လ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္တိုု႔တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အစုုိးရႏွင့္ KIO အၾကား 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုုိၾကိဳဆိုလုုိုက္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွပ႗ိပကၡမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ၊ အရွည္သျဖင့္တည္တ့ံေသာအေျဖကိုု 
ရရိွနိုုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္လံုုးမွဆတက္ထမ္းပုုိးၾကိဴးပမ္းသင့္သည္ဟုု ေျပာၾကားလုုိက္သည္။  

၁၅ UNHCR က ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္၏ပထမႏွစ္လတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွလူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ခြာသြားျပီးျဖစ္သည္ 
ဟုုခန္႔မွန္းရသည္ဟုု ေျပာၾကားလုုိက္သည္။  

၁၅ UN ၏လူသားဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုုိင္ရာအညႊန္း ၂၀၁၃ ကျမန္မာႏိုု္င္ငံကိုု ၁၈၅ ႏိုုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၄၉  သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ထုုိအဆင့္ 
သည္အာရွႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ တတိယအနိမ့္ဆံုုးအဆင့္သတ္မွတ္မႈျဖစ္ပါသည္။  

၁၆ တံတားနီအေရးအခင္း ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကုုိအခမ္းအနားကုုိ ၈၈ မ်ဳ ိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ရန္ကုုန္တြင္ 
က်င္းပျပုဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။  

၁၆ အာရွေရးရာတရုုတ္အထူးသံတမန္ Wang Yingfan က မုုံရြာေၾကးနီမုုိင္းသည္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနျပီး တရုုတ္ကုုမၼဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ သူတုုိ႔၏လူမႈေရးတာဝန္ယူမႈအသိစိတ္ကုုိ ျမွင့္တင္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၁၇ အာဏာပုုိင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခ့ဲ၍ဟုုဆုုိကာ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရုုိဟင္ဂ်ာလူငယ္တဦးကုုိ ရခိုုင္ျပည္နယ္၊ 
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေဒသ ၆ မွ နစက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။  

၂၀ ဖူးကက္ခရုုိင္တြင္ ထုုိင္းရဲမ်ားကရုုိဟင္ဂ်ာေယာက္်ား၊ မိန္းမ ၂၅ ဦးအားဘတ္စ္ကားေပၚမွ ဖမ္းဆီးလုုိက္သည္။  
၂၀ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ႏ္ိုုင္ငံျခားေငြလလွဲယ္မႈလက္မွတ္မ်ား (FEC) အားဖ်က္သိမ္းျခင္းကုုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  
၂၀ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ုရန္အတြက္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ဆက္လက္ 

ျငင္းဆန္ေနမည္ဆိုုပါကတရားစြဲဆုုိခံရမည္ဟုု တနသၤာရီတိုုင္း ေရျဖဴျမိဳ႕နယ္ ခ်ခန္ေက်းရြာမွရြာသား ၃၀ အားေဒသခံအာ 
ဏာပုုိင္မ်ားကသတိေပးေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၂၁ ဥေရာပပါလီမန္အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာကုုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီက ျမန္မာန္ုုိင္ငံအတြက္ Generalized System of Preference 
(ႏွစ္သက္ရာကုုန္ပစၥည္းကုုိ အေကာက္ခြန္မဲ့သြင္းခြင္)့ ကုုိေထာက္ခံမံ ၂၈ မဲ၊ ကန္႔ ကြက္မ ဲ၂ မျဲဖင့္အတည္ျပဳေပးလုုိက္သည္။ 

၂၁ အေရွ႔အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ ေခတၱအေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Joseph Yun က ကခ်င္ျပည္နယ္မွပ႗ိ 
ပကၡမ်ားႏွင့္ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေနတုုိ႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ “ၾကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား“ ရိွေနဆ ဲ
ျဖစ္သည္ဟုု ေျပာၾကားလုုိက္သည္။  

၂၂ အေမရိကန္ပ႗ိပကၡႏွင့္တည္ျငိမ္ေစေရးစြမ္းေဆာင္မႈဗ်ဴရုုိ လက္ေထာက္ဝန္ၾကီး Rick Barton ကေျမျမဳပ္မုုိင္းရွင္းလင္းေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအား အေမရိကန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟုု ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။  

၂၂ ထိုုင္းႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း မဲေဟာင္ေဆာင္ခရုုိင္ ဘန္မဆူဲရင္းဒုုကၡသည္စခန္းတြင္မီးေလာင္ကြ် မ္းခ့ဲရာ ၃၇ ဦးေသဆုုံး၍ ၁၁၅ ဦး 
ေက်ာ္ဒါဏ္ရာရရိွခဲ့ကာ အုုိးအိမ္ ၄၀၀ ပ်က္စီးခ့ဲျပီး ျမန္မာဒုုကၡသည္ ၂၃၀၀ မွာအိုးမ့ဲအိမ္မဲ့ျဖစ္သြားခ့ဲရသည္။  

၂၃ သမၼတရုုံးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစုုိးရက္ုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ PNLO ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တိုု႔သည္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ 
၌ႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးမႈ ဒုုတိယေန႔တြင္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါသေဘာတူညီမႈကုုိလက္မွတ္ေရးထုုိးခ့ဲသည္။  

၂၅ အစုုိးရ၏ “ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝသူမ်ား၏ မွတ္ပုုံတင္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ ဗဟုုိၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ“ ကေန႔စဥ္သတင္းစာ 
ထုုတ္ခြင့္လုုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈ ၁၁ ခုုအနက္ NLD မွ D-Wave အပါအဝင္ ၈ ခုုကုုိခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 

၂၅ OIC က ရခိုုင္ျပည္နယ္မွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနဆုုိးမ်ားကုုိမီးေမာင္းထုုိးျပႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး 
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ယားႏိုုင္ငံ ဂ်က္ဒ (Jeddah) ရိွ၎၏ရုုံးခ်ဳ ပ္တြင္ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာရုုိဟင္ဂ်ာစင္တာ ကုုိဖြင့္လွစ္လုုိက္သည္။  
၂၆ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုုင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အေမရိကန္မွ ေဒၚလာ 

၁၀၀၀၀၀ ပံ့ပုုိးေပးသြားမည္ဟုု အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခားေရးဌာမွေျပာၾကားလိုုက္သည္။  
၂၆ တႏုုိင္ငံလုုံးအႏ႔ွံအပစ္အခတ္ရပစ္ဲေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးပ႗ိပကၡမ်ားအားညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးႏွင့္ေျမျမဳပ္မုုိင္းရွင္းလင္းေရးတိုု႔အပါအဝင္ 

ဒုုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ပိုု႔ေဆာင္ေရးႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအားထုုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါ 
ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုု ကရင္ဒုုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီက ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

၂၇ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုုပ္ေသာ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပခ်ီတက္ပြဲအခမ္းအနားအား 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

၂၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းကုုိအတိအ 
က်လုုိက္နာခဲ့ကာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အခါတုုန္းကမွ်စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားမက်ဴ းလြန္ခ့ဲဘူးပါဟုု ေျပာ 
ၾကားလုုိက္သည္။  

၂၈ မႏၱေလးတိုုင္း မိထီၱလာတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားအတြင္း ရဲမ်ားသည္ အဓိကရုုဏ္းအေျခအေနကုုိအနားမွ 
ရပ္၍ေအးေဆးစြာၾကည့္ေနခ့ဲသည္ဟုု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကုုိမင္းကုုိႏိုုင္ကစြပ္စြဲေျပာၾကားလုုိက္ 
သည္။  

၂၈ အစုုိးရ၏လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္အကူအညီမ်ားေပးပုုိ႔နိုုင္ေရးႏွင့္ ထုုိအကူ 
အညီမ်ားအတြက္လုုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးတုုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။  

၃၀ အစိုုးရ၏ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ရန္ကုုန္တြင္ဖြဲ႔စည္းပုုံအျပည့္ရုုံးမ်ားဖြင့္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း AP သတင္းဌာနႏွင့္ 
ဂ်ပန္ NHK ရုုပ္သံထုုတ္လႊင့္ေရးဌာနတုုိ႔သုုိ႔အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။   

 
မတ္လအတြင္းထုုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ျမန္မာနုုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏မ်က္ႏွာစာ - ပ႗ိပကၡမ်ား၊ အုုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 
ေနာက္ဆုုံးအေျခအေနမ်ား“ Altsean-Burma http://bit.ly/15JqDer 
 
“ျမန္မာႏိုုင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကုုိယ္စားလွယ္၏အစီရင္ခံစာ“ ေသာမတ္စ္အုုိေဂ်ကြင္တားနား 
http://bit.ly/XTRBOc  
 
“ျမန္မာႏိုုင္ငံမွလူ႔အခြင္အ့ေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာ (ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂ - ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂)“  
လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ယက္ (ျမန္မာနုုိင္ငံ) ND-Burma http://bit.ly/ZfN5aV 
 
“၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ“ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (AAPP) http://bit.ly/ZURktv 
 
“ဗမာႏုုိင္ငံ/ျမန္မာႏိုုင္ငံ - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခမ္းအနားၾကိးအလယ္မွ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စုုရုုံး ခြင့္ ႏွင့္ 
ဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုုံစံသစ္“ Forum Asia http://bit.ly/ZZCstL  
  
“ဆန္းးစစ္ရန္လုုိအပ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး“ DLA Piper http://bit.ly/VHVl5W 
 
“မ်ားလြန္း ျမန္လြန္းေနသလား? ဗမာႏိုုင္င/ံျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ႏိုုင္ငံျခားအကူအညီမ်ားအတြက္ဆုံးျဖတ္ရခက္သည့္ အေျခအေန“ Lex 
Rieffel/James Fox http://bit.ly/YcavNi 
 
“ေျမၾကီးဆုုံးရႈံးျခင္း - ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္မွေျမယာပ႗ိ ပကၡမ်ားနွင့္စုုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား“ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ (KHRG) 
http://bit.ly/12qgXYw 
 
“ကခ်င္ပ႗ိပကၡ - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႊမ္းရမည္“ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ဆိုုင္ေသာအင္စတီက်ဴ႕ (TNI) http://bit.ly/Wovyij 
 
“ျမန္မာႏုုိင္ငံသံလြင္ျမစ္ေပၚရိွေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏လက္ရွိအေျခအေန“ သံလြင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ http://bit.ly/XKPA7t 
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“ျမန္မာႏိုုင္ငံ - မိထီၱလာမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေန အစီရင္ခံစာ ၁ - မတ္လ ၂၅ရက္ ၂၀၁၃“ 
ကမၻာ့ကုုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာကိစၥမ်ားညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုုံး (OCHA) http://bit.ly/XCNZwU 
 
“ျမန္မာႏိုုင္ငံ - မိထီၱလာမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေန အစီရင္ခံစာ ၂ (မတ္လ ၂၇ရက္ ၂၀၁၃ ထိအေျခအေန) 
ကမၻာ့ကုုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာကိစၥမ်ားညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုုံး (OCHA) http://bit.ly/10jFfgY 
 
“ျမန္မာႏိုုင္ငံ - လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားပ႗ိပကၡအခ်က္အလက္သတင္းလႊာ ၁“ ႏ္ုုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္းနီ  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (IFRC) 
http://bit.ly/YUYSum 


