ျမန္မာ သတင္းလႊာ
A month-in-review of events in Burma
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၂၀၁၃ ခု ဧျပီလ

 ရဲမ်ား၏ေရွ႔ေမွာက္တြင္ပင္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား

အစၥလာမ္စာသင္ေက်ာင္းမွ

သတ္ျဖတ္ခံရမႈအပါအဝင္

မိထၱီလာတြင္

မႏၱေလး

မတ္လကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

သည့္မတ
ြ ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး

အေထာက္

မြတ္စလင္ဆန္႔

ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း

သည္မြတ္စလင္မ်ားအား

အစိုးရ

တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်မႈမ်ားကိုသာ

လ်င္ျမန္စြာျပဳလုုပ္လ်က္ရွိသည္။
မြတ္စလင္ဒုကၡသည္

၈၀၀၀

ေက်ာ္တို႔သည္

ေထာက္မ်ားအားဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားေသာ၊ေထာင္ကဲ့သို႔ေသာ

သတင္း

 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
ဝတ္မႈမ်ားတြင္

လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇ

အစိုးရမွပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု
(Human

ဖြဲ႔ၾကီးကစြပ္စြဲလိုက္သည္။

 အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာေကာ္မရွင္၏

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
ထုုတ္ေဖာ္ျပသရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ကာ

အတြင္း၌စစ္တပ္မ်ားပိုမိုခ်ထားေရး၊

ဝင္မ်ားအၾကားယာယီခြဲျခားထားေရးႏွင့္

Rights

အစီရင္ခံစာ

မည္သူ႔တြင္

မြတ္စလင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ
မြတ္စလင္မ်ားအား

စသည္တ႔က
ို ို

ေပၚျပဳလုုပ္ေသာထိုးစစ္မ်ားအတြင္း

အ

အစိုးရတပ္မ်ားသည္

အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားခဲ့ကာ

အိုးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာ

ထြက္ေျပးရေအာင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

သားမ်ားအေပၚအစိုးရသည္

သည္

တာဝန္ရွိသည္ကို

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္)

 ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ

အ

ေဒသ

ေတာင္းဆိုအၾကံျပဳထားသည္။

ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား

Watch)

လူ႔အ

ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္

ေမြးဖြားႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္အစီအစဥ္မ်ား
 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တြင္

၂

သ တ ္ ျ ဖ တ ္ မႈႏ ွ င ္ ့ ပ တ ္ သ က ္ သ ည ္ ့

အေထာက္အထားမ်ားေပၚထြက္လာ
၃ ရန္ကုန္တြင္တင္းမာေနဆဲ

၃ သည္းခံစိတ္ထားရန္လႈပ္ရွားမႈ
၃ အၾကမ္း ဖက္မႈမ ်ားအေပၚ ႏို င ္ငံတ ကာ၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

ျမန္မာနုုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္း

၄ ရုု ိဟ င္ ဂ ်ာမ်ားအား လူမ ်ဳိး တု ံ း ရွင ္း လင္ း
၅ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ျဖိဳခြဲမႈမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလူမ်ဳိးတုုန္းရွင္းလင္း

ခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔

ပင္မသတင္းေခါင္းစဥ္

သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္

ယခုုလသတင္းစဥ္အညႊန္း

၂ မူဆလင္မ်ားတရားစြဲခံ၊ ေထာင္ခ်ခံၾကရ

 ဗုုဒၶဘာသာအုုပ္စုမ်ားကက်ဴးလြန္ေနၾကသည့္
က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား

တိုင္း ၊

ရက္စက္လွ

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏

အထားမ်ားပိုမိုထြက္ရွိလာခဲ့သည္။

 မိထၱီလာမွ

B

&

အႏၱာရာယ္ရွိေသာဖြံ႕

ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္

ရြာ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ရာဇဝတ္

၆ အစို း ရတပ္မ ်ား၏ ရွ မ ္း ျပည္န ယ္အ တြ င ္ း
ထိုး စစ္မ်ား

၇ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုက္ပြဲမ်ား
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

၇ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား

၈ ရု ု ိ ဟ င္ ဂ ်ာ ေ လွ စီ း ဒု ု ကၡ သည္ မ ်ာ း နွ င္ ့
ျပည္တြင္းဒုုကၡသည္ (IDP) မ်ား
ႏုုိင ္င ံတ ကာေရးရာ

၉ ေဒၚစုုဂ်ပန္သို႔သြားေရာက္
၉ အီး ယူကျမန္မာနုုိင္င ံအေပၚပိတ ္ဆို ႔အ ေရး
ယူမႈမ်ားအားပယ္ဖ်က္

၉ ဦး သိန္းစိန္၏စီးပြားေရးခရီးစဥ္
၁၀ ျမန္မာ-အင္ဒိုနီးရွား ဆက္ဆံေရး
စီး ပြားေရး

၁၀ ဖရိုဖရဲ SIM ကဒ္မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်မႈ

၁၁ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္အတြက္ျပိဳင္ဆ ိုင ္
မႈမ်ား

၁၁ ေရနံနွင့္သ ဘာဝဓါတ္ေ ငြ႔ဆ ို င္ရ ာ ရင္း ႏွီး
ျမဳပ္ႏွံမႈ

၁၂ အျခားျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာသတင္း မ်ား
၁၄ အစီရင္ခံစာမ်ား

ပုုဒ္မမ်ားတပ္ကာ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ေနသည္။

 EU သည္ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလ်စ္လ်ွ ဴရႈ

ကာ လက္နက္ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမွလြဲ၍ က်န္ရွိေနေသး ေသာပိတ္ဆို႔ထားမႈအားလံုးကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့
ၾကသည္။
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 တရုုတ္ျပည္တြင္တရုုတ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၾကီးမား
ေသာတရုုတက
္ ုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိအ
ု တည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။

ပင္မသတင္းမ်ား
မတ္လက ဘာသာေရးအဓိကရုုဏ္း မ်ား၏ဒါဏ္ကို ခံခဲ့ရေသာ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ပဲခူးတိုင္းတို႔မွ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
တြင္အစိုးရမွ အေျခအေနတည္ျငိမ္၍ဥပေဒစိုးမိုးရန္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ အေျခအေနသည္အကဲဆတ္လ်က္ပင္ရွိေသး
ကာ မြတ္စလင္လူထုမ်ားသည္ ဗုုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္လာႏုုိင္မႈမ်ားအတြက္ သတိရွိေနၾကဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။ မိထီၱလာမွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္တဦး၏အဆိုအရ အစိုးရမွတည္ျငိမ္ေအာင္ျပန္

လည္ျပဳလုုပ္အျပီး ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔အထိတြင္ မည္သူမွန္းမသိရေသာတိုက္ခိုက္လိုသူမ်ားမွ မီးရႈိ႕ရန္ၾကိဳးစားမႈအနည္း
ဆံုး ၈ ၾကိမ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ဥကၠံျမိဳ႕တြင္ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔၌ဗုုဒၶဘာ

သာအုုပ္စုမ်ားက ဗလီ ၂ ခုုကိုလုယက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကကာ မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္အိမ္အလံုး ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔ကိုမီးရႈိ႕
ဖ်က္ဆီးခဲ့၍ အနည္းဆံုးလူ ၉ ဦးဒါဏ္ရာရကာ ၁ ဦးေသဆံုး ခဲ့ပါသည္။

မိထၱီလာမမြတ္စလင္ဒ
္ ုကၡသည္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ သတင္းေထာက္မ်ားအားဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားေသာ၊ ေထာင္ကဲ့သို႔

ေသာ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဒုုကၡသည္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ေနသည့္ ဒုုကၡသည္
စခန္း တခုုမွရဲတဦး က ဒုုကၡသည္မ်ားကိုအျပင္ထြက္ခြင့္မျပဳရန္သူတို႔အား အမိန္႔ေပးထားသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။
သတ္ျဖတ္မႈအေထာက္အထားမ်ား၊ ရဲမ်ား၏လ်စ္လွ်ဴရႈမႈမ်ားေပၚထြက္လာ
မႏၱေလးတိုင္း၊ မိထၱီလာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုုဏ္း မ်ား၌ လူေပါင္း ၄၄ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဧျပီလ ၃ ရက္
ေန႔တြင္ရဲမ်ားကထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာအုုပ္စုမ်ားမွျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားလည္းထပ္မံထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၅ - မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကမိထီၱလာျမိဳ႕ မဂၤလာေဇရံုရပ္ကြက္မွ အစၥလာမ္စာသင္ေက်ာင္းတခုုအား လူတ

စုုမွတိုက္ခိုက္မႈအတြင္းတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ မြတ္စလင္ေ
္ က်ာင္းသား ၃၂ ဦးႏွင့္ဆရာ ၄
ဦး အသတ္ခံခဲ့

ရသည္ဆုေ
ိ သာအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ေပးပါရန္

အေမရိကန္အေျခ စိုက္ “လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္သမားေတာ္မ်ားအဖြ“ဲ႔ (PHR) ကအ စိုးရအားတိုက္တြန္း လိုက္သည္။
တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္းလူ

၈

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းထိန္က

ဦးအသတ္ခံလိုက္ရသည္ကို

မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ

အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားရင္း

ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္“ ဟုုေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD

ျပည္သူ႔လႊတ္

“ရဲမ်ားသည္ရပ္လ်က္သာ

 ဧျပီ ၂၂ - မတ္လေႏွာင္းပိုင္းက မိထီၱလာတြင္ ဗုုဒၶဘာသာအၾကမ္း ဖက္သူမ်ားက မြတ္စလင္တို႔ပုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား

အားဖ်က္ဆီး၍ မြတ္စလင္မ
္ ်ားအားတိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေနစဥ္တြင္ အနား၌ရပ္ေနေသာရဲအရာရွိမ်ားပံုကို
ရိုက္ကူးထားသည့္ ဗြီဒီယိုတခုအ
ု ား BBC မွထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

မြတ္စလင္မ
္ ်ားတရားစြဲဆိုေထာင္ခ်ခံရ
ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မွ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ ၁၄၂ ဦး

အား အာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီးထားသည္ဟု အစိုးရကဧျပီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗုုဒၶဘာသာအုုပ္စုမ်ား
ကက်ဴးလြန္ေနၾကသည့္ မြတ္စလင္္ဆန္က
႔ ်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပ်ံႏွံ႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အစိုးရသည္မြတ္စလင္္မ်ား
အား တရားစြဲဆိူေထာင္ခ်မႈမ်ားကိုသာလ်င္ျမန္စြာျပဳလုုပ္လ်က္ရွိသည္။
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 ဧျပီ ၁၁ - မိထီၱလာတြင္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကဗုုဒၶဘာသာေစ်းဝယ္သူတဦးနွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရန္ပြဲအတြင္းပါဝင္ပတ္
သက္ခဲ့၍ဟုုဆိုကာ မြတ္စလင္္ ၃ ဦး (ေရႊဆုိင္ပိုင္ရွင္၊ ပိုင္ရွင္၏ဇနီးႏွင့္အလုုပ္သမားတဦး) တုုိ႔အား မႏၱေလးတိုင္း၊
မိထီၱလာျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတခုုမွေထာင္ဒါဏ္ ၁၄ ႏွစ္စီခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထိုရန္ပြဲေၾကာင့္ျမိဳ႕တခုုလံုးတြင္ အလြန္ျပင္း
ထန္ေသာအဓိကရုုဏ္းမ်ားပ်ံႏ႔ွံျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္ဟုဆိုၾကသည္။

 ဧျပီ ၂၂ - မႏၱေလးတိုင္း၊ မိထီၱလာမွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ဗုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဦးေသာဘိတ အသတ္ခံခဲ့ရမႈ

အတြက္ အစြပ္စြဲခံရေသာမြတ္စလင္္ ၇ ဦး တို႔၏တံခါးပိတ္တရားစစ္ေဆးမႈကို မိထီၱလာခရိုင္တရားရံုးတြင္စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့
သည္။

 ဧျပီ ၂၃ - ေဒသတြင္းဆုုိင္တဆိုင္မွ ၉၆၉ စတစ္ကာတခုုအားခြါပစ္လိုက္သည့္အတြက္ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အ
ရြယမ
္ ြတ္စလင္္တဦး အား

ဘာသာေရးေစာ္ကားသည္ဟူေသာစြပ္စြဲမႈျဖင့္

မွေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္က်ခံရန္အမိန္႔ခ်လိုက္သည္။

ပဲခူးတိုင္း၊

ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တရားရံုး

မြတ္စလင္စာသင္ေက်ာင္းမီးေလာင္မႈအျပီး ရန္ကုန္၌တင္းမာမႈရွိေနဆဲ
ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ကေလးငယ္ ၁၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ေသာ နံနက္ေစာေစာတြင္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္စာသင္ေက်ာင္း မီးေလာင္မႈအျပီး တင္း မာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တမင္တကာရႈိ႕ခဲ့သည့္မီး ျဖစ္သည္ဟု
သံသယျဖစ္ေနေသာ မြတ္စလင္ဘ
္ ာသာဝင္ ၁၅၀ ခန္႔တို႔ မီးေလာင္ေနသည့္အေဆာက္အဦး အျပင္ဘက္တြင္လာေရာက္
စုုေဝးခဲ့ၾကအျပီးတြင္

အစိုးရမွအဓိကရုုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲမ်ားကိုေစလြတ္ခဲ့သည္။

မီးေလာင္ရသည့္အေၾကာင္း အရင္း

ကိုစံုစမ္းဆံုး ျဖတ္ေပးရန္တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးပါေကာ္မရွင္တခုုကို အစိုးရမွဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့

သည္။ အလ်င္စလိုစံုစမ္းစစ္ေဆးအျပီး ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြကေကာ္မရွင္၏
ေတြ႔ရွိခ်က္ကိုေၾကျငာခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈသည္ အပူလြန္ကဲေနေသာမီးအားျမွင့္စက္ေၾကာင့္ဟု ေကာ္မရွင္မွသံုးသပ္ကာ

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ၂ ဦးအားေပ့ါဆမႈအတြက္တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ထင္ရွားေသာဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက သည္းခံမႈမ်ားျမွင့္တက္
လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾက

၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ပ်ံႏွံ႔ေနေသာမြတ္စလင္ဆ
္ န္႔က်င္ေရးဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားအား အစိုးရမွကိုင္တြယ္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္
ႏွင့္လံုးဝဆန္႔က်င္စြာပင္

ေအာက္ေျခမွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက

ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္မြတ္စလင္္လူထုမ်ားအၾကား

ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သည္းခံနားလည္မႈမ်ားျမင့္မားလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုတက္ၾကြစြာလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ဧျပီလအ

ေစာပိုင္းက

“ျမန္မာျပည္အတြက္ဆုေတာင္းပါ“

အဖြဲ႔ႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတို႔တြင္ ဘာသာ ေရးအရသည္း ခံနားလည္မႈမ်ားျမွင႔္တင္ေပးႏိုင္သည့္ စတစ္ကာမ်ားႏွင့္တီရွပ္မ်ားကို
ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ထင္ရွား

သည့္ဗုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီး မ်ားက

မြတ္စလင္ဆ
္ န္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုဆန္႔က်င္၍ေဟာေျပာခဲ့ၾကကာ

အျခား

၉၆၉

ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားကလည္း

ဘာသာႏွစ္ခုအၾကားတြင္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေဆြး ေႏြးမႈမ်ား
လာႏိုင္မည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

တုုိးျမွင့္ျပဳလုုပ္

မြတ္စလင္ဆ
္ န္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွစိုးရိမ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန
ဧျပီလတြင္ မြတ္စလင္္အမ်ားစုုေနထုုိင္သည္ႏုိင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) တို႔မွ
မတ္လအတြင္း ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွ

ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

မြတ္စလင္ဆ
္ န္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

 ဧျပီ ၁ - အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း မြတ္စလင္မ
္ ်ားအားစနစ္တက်ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းအေပၚ အီဂ်စ္နုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး
ဌာနမွ ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ျပခဲ့ကာ တရားဥပေဒစိုး မိုးမႈရွိေအာင္ျပဳလုုပ္ရန္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
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ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမြတ္စလင္္လူနည္းစုု၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႔ကအ
ို ကာအကြယ္ေပးရန္ အစိုး ရအားေတာင္းဆိုခဲ့
သည္။

 ဧျပီ

၁

-

မေလးရွားႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဌာနက

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စိုးရိမ္မႈကိုေဖာ္ျပလုုိက္ကာ

သက္ဆိုင္သူအားလံုး မွ အေျခအေနကိုပိုမိုဆိုးဝါးလာေစမည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေရွာင္က်ဥ္ၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္
သည္။

 ဧျပီ ၁၄ - OIC ကျမန္မာနို္င္ငံမွမြတ္စလင္မ
္ ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လက္ခံႏို္င္စရာမရွိပါဟုုေဖာ္ျပလိုက္ျပီး

OIC မွဝန္ၾကီးအဆင့္ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ေစလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ OIC က
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အခ်က္အလက္ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္အတြက္အဖြဲ႔တ ဖြဲ႔ေစလြတ္ရန္လည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး
ေကာင္စီသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

 ဧျပီ ၁၄ - တူရကီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Ahmet Davutoglu ကျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မွမြတ္စလင္္မ်ားအား တိုက္ခိုက္
မႈမ်ားသည္

ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားျဖစ္ကာ

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္းထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမတားဆီးခဲ့ပါဟုု

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြငး္ သတင္းမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလူမ်ုဳိးတုုံးရွင္းလင္းသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အစိုးရအားစြပ္စြဲ
ဧျပီလတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္၌ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္က ထိုျဖစ္
ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ထင္ရွားစြာ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဧျပီလ ၂၂ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) မွ “ဆုေတာင္းျခင္းမွတပါး အျခားမရွိျပီ“ အမည္ရွိအစီရင္ခံ
စာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမ်ဳိးတုုံးရွင္း လင္း သတ္ျဖတ္မႈ
မ်ားႏွင့္ လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္း ေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ထိုကိစၥမ်ားတြင္အစိုးရ၏ပါဝင္
ပတ္သက္မႈတို႔ကို အေထာက္အထားျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၏ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုုိင္း ျဖစ္
ပါသည္။

 ေဒသခံရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္သာမန္ရခုုိင္လူထုမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတိုက္
ခိုက္မႈမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္စည္းရံုးကာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

 ရုုိဟင္ဂ်ာေယာက္်ား၊

မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားအသတ္ခံခဲ့ရကာ

ေက်းရြာမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။

 တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္းအစိုးရလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္

အခ်ဳိ႕မွာအစုုလိုက္အျပံဳလိုက္ေျမျမဳပ္ခံၾကရျပီးသူတို႔၏

ေဘးနားတြင္မၾကာခဏမတ္တပ္ရပ္ေနသည္

သတ္ျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနေသာသူမ်ားအား တိုက္ရိုက္အကူအညီေပးေနသည္။

 တိုက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္

တာဝန္ရွိေသာသူမ်ားအားသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္

သို႔မဟုုတ္

သို႔မဟုုတ္

အနာဂတ္တြင္ထုိသို႔

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းမွကာကြယ္ရန္မည္သည့္အေလးအနက္ထားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမွ
အစိုးရမွမလုုပ္ခဲ့ပါ။

ရခုုိင္ေဒသမွဆူပူမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိေသာ အစိုးရမွခန္႔ထားခဲ့သည့္ေကာ္မရွင္သည္ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔
တြင္

၎၏ၾကာျမင့္စြာရက္ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္ေသာအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္တည္ရွိမႈကိုအသိအ

မွတ္ျပဳရန္ျငင္းပယ္ကာ သူတို႔အားဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္သာညႊန္းဆိုခဲ့သည့္ ထိုအစီရင္ခံစာသည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း

က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံ
စာက

ရခုုိင္ျပည္နယ္ရမြတ္စလင္္မ်ား၏

မ်ားအၾကား

အစီရင္ခံစာက

အလြန္လ်င္ျမန္ေသာလူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းက

ျငိမ္း ခ်မ္း စြာအတူယွဥ္တြဲေနထုုိင္ေရးကို
မြတ္စလင္္မ်ားအတြက္

ဗုုဒၶဘာသာႏွငမ
့္ ြတ္စလင္

ဆုတ္ယုတ္ေစသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ရလာဒ္အေနျဖင့္

ေမြး ဖြားႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
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အၾကံျပဳထားသည္။

အစီရင္ခံ

စာက

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုကို

ယာယီခြဲျခားထားျခင္းကိုဆက္လက္

ျပဳလုုပ္သင့္သည္ဟုေဖာ္ျပထားကာ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား “ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္ရန္ႏွင့္ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္“
အတြက္ေဒသတြင္းတြင္

လံုျခံဳေရးမ်ားခ်ထားမႈ

ရဆိုလွ်င္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုအား

ကိုႏွစ္ဆျပဳလုုပ္သင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳထားသည္။

ႏို္င္ငံသားအျဖစ္စဥ္းစားရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္

၁၉၈၂ခုု

ထိုဥပေဒအ

ႏုုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအား

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုႏိုင္ငံသားေပးသင့္မေပး သင့္စဥ္းစားဆံုး ျဖတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသင့္သည္ဟူေသာ
ထူး ျခား၍ယုုတၱိမတန္ေသာအၾကံျပဳခ်က္တခုုကိုလည္း ထိုအစီရင္ ခံစာမွျပဳလုုပ္ထားသည္။
ပိုက္လိုင္းႏွင့္ေၾကးနီမိုင္းအား ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚအစိုးရမွ ျဖိဳခဲြခဲ့
ဧျပီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ တရုုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစိုးရတို႔ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾက
ေသာအႏၱာရာယ္ရွိေသာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ရြာသားမ်ားအေပၚ အစိုးရသည္အၾကမ္း
ဖက္ျခင္း ႏွင့္ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ တရားစြဲဆိုျခင္း မ်ားျပဳလုုပ္ေနသည္။

မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္း - ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေသနတ္ႏင
ွ ့္ပစ္၊ ရိုက္ႏွက္ကာထိန္းသိမ္း
စစ္ကိုင္းတိုင္း

ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ

သိမ္းယူေျမမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ကို

လက္မခံေသာေဒသခံ

လယ္သမားမ်ားထံမွ တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၁၇၇ ခုုလက္ခံရရွိထားသည္ဟု မံုရြာေၾကးနီမုိင္းအစီရင္ခံစာပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အစိုးရမွခန္႔အပ္ေပးထားေသာေကာ္မတီက ဧျပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကား

လိုက္သည္။ တရားဝင္စာရင္းဇယားမ်ားအရဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိတြင္ လယ္သမား ၆၇၆ ေယာက္တို႔သည္ သိမ္းယူခံ
လယ္ေျမမ်ား၏ ၂၅ % သို႔မဟုုတ္ ၂၀၁၈ ဧကအတြက္စုစုေပါင္း ၂ ဘီလီယမ္က်ပ္ (US ေဒၚလာ ၂.၃ သန္း) လက္ခံရယူ
ထားျ႔ပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မံုရြာေၾကးနီမို္င္းေၾကာင့္ဆိုးဝါးစြာထိခိုက္ခံထားရေသာ လယ္သမားေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကိုလက္မခံပဲ မိုင္းလုုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

 ဧျပီ ၅ - ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ မံုရြာေၾကးနီးမိုင္းအနီးတဝိုက္ရွိေဒသမ်ားမွ ရြာသား ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္ မိုင္းလုပ္ငန္း
မ်ားအားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအားႏိုဝင္ဘာလ ၂၉

ရက္ေန႔ကျဖိဳခြဲခဲ့မအ
ႈ တြက္တာဝန္ရွိေသာအစိုးရအာဏာ

ပိုင္မ်ားကိစၥအား တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္တ႔က
ို ို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၂၃ - ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ႕နယ္ ဆည္တည္းေက်းရြာမွ လယ္သမား ၁၀၀ ခန္႔တို႔သည္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းတိုး ခ်ဲ႕ေရး
စီမံကိန္းအတြက္
သည္။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွသိမ္း ယူထားေသာ

ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ထြန္ယက္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾက

 ဧျပီ ၂၅ - ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ ဆည္တည္းေက်းရြာတြင္ ရဲမ်ားသည္လယ္ထြန္ေနၾကေသာ လယ္သမားမ်ားအား
လူစုခြဲရန္အတြက္ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသလိန
ု ံပါတ္တုတ္မ်ားလည္းအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ျဖိဳခဲြမႈတြင္အနည္းဆံုးရြာသား

၇

ကိုေအာင္စိုးတို႔ကိုလည္းဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဦးဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။

ရဲမ်ားကရြာသား

၂

ဦးႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

 ဧျပီ ၂၆ - ဆားလင္း ၾကီးျမိဳ႕နယ္ တံုရြာမွရြာသားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းစီမံကိန္း အား
ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ျဖိဳခြဲမႈအတြင္းကဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေသာ ရြာသားႏွစ္ဦး ႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတဦးတုုိ႔
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၂၉ - ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ တံုရြာမွရြာသား ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ျဖိဳခြဲမႈ ၅ လျပည့္ေျမာက္သည့္
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုုပ္ခ့ၾဲ ကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက ျဖိဳခြဲမႈအတြက္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအေရးယူမႈျပဳလုုပ္
ရန္အစိုးရအားတိုက္တြန္းခဲ့ကာ မံုရြာေၾကးနီမိုင္း လုုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔ရန္လည္းေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၂၉ - စစ္ကိုင္း တိုင္း မွရဲမ်ားက ေနာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ မံုရြာေၾကးနီမုိင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့
သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား ၈ ဦးအားတရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိသည္။

5

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းပိုက္လိုင္း - ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအားရာဇဝတ္မႈပုဒမ
္ မ်ားျဖင့္တရားစြဲ
ဧျပီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ရခုုိင္ျပည္နယ္တို႔မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ တရုုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း

(CNPC) မွေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၂ လိုင္းတြဲပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္မႈအား
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို

ျပန္လည္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကကာ

လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားအပါအဝင္

ေဒသခံလူထုအေပၚ

ထိုစီမံကိန္းမွရရွိမည့္ ဆိုးဝါးေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိလ
ု ည္း မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၉ - စီမံကိန္း ေၾကာင့္အိုးအိမ္မ်ားဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွလူထု၏ သံုး ပံုတစ္ပံုေက်ာ္အား အစိုးရမွ
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမေပးေသးပါဟုု ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုုတြင္ တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္
လူငယ္အစည္းအရံုး (TSYO) မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ရီလႏွင့္မတ္လအတြင္းက လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုုပ္
စဥ္

ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

ေၾကာင္း သတင္းမ်ားေၾကာင့္

နမၼတူႏွင့္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွပိုက္လုိင္း မ်ားတေလွ်ာက္တြင္

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၂

အေပၚတြင္လည္းစိုးရိမမ
္ ိေၾကာင္း TSYO ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပါက္ကြဲမႈႏွစ္ခုျဖစ္ခဲ့

လိုင္းတြဲပိုက္လိုင္း၏လံုျခံဳေရးကိစၥ

 ဧျပီ ၁၈ - မေဒးကြ်န္းမွလူထုရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကလည္း ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၂ လိုင္း တြဲပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း အား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား က CNPC မွ
သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားအတြက္လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊

ေဒသခံလုပ္သားမ်ားအတြက္လစာေကာင္း

စြာေပးရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လွ်ပ္စစ္ေပးေဝမႈနွင့္လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္တုိ႔ကိုေတာင္းဆို

ခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားပ်က္စီးယုုတ္ေလ်ာ့ခဲ့ရကာ ေဒသခံတံငါသည္မ်ား၏
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့ရျခင္း ကိုလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားကကန္႔ကြကဆ
္ ႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၁၉ - ၾကိဳတင္၍တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ အတြက္

ေဒသခံရြာသား ၁၀ ဦးအား ရခုုိင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္း စြာစုုေဝးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒအရအေရးယူခဲ့သည္။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ

ဆႏၵျပခြင့္ျပဳရန္ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ျငင္းပယ္ခံရျပီးေနာက္တြင္

ဆႏၵျပပြဲကိုဆက္လက္ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကအရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထား၊ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ကိုအိုးအိမ္ မ်ားမွဖယ္ရွား
ဧျပီလတြင္ ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္း ျမိဳ႕နယ္မွ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) ၏စခန္းမ်ားအား
အဓိကထားသည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရတပ္မ်ားက SSA-N အေပၚတြင္ထိုးစစ္မ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၁၅၊
၁၆

ရက္ေန႔မ်ားတြင္

တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္

လြ်ိင္ေဇ၊

ေနာင္မိုႏွင့္လြယ္ဂ်ယ္ေက်းရြာမ်ား၌

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္

SSA-

N၏ တပ္မ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းအစိုး ရတပ္မ်ားသည္အရပ္သားမ်ားအေပ
ၚ ဆိုးဝါးသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၁၄ - တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ နမ္လန္တြင္ အစိုးရတပ္ ခလရ ၁၇ မွစစ္သားမ်ားက ၈ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတဦး အား
မုုဒိ္မ္း က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၁၄-၁၅ - အစိုးရတပ္ ခလရ ၃၃၊ ၄၁၊ ၁၃၆ ႏွင့္ ခမရ ၂၉၁၊ ၃၂၂၊ ၃၂၆၊ ၅၀၇၊ ၅၀၈ ႏွင့္ ၅၂၃ တို႔က SSA-N
အားကူညီေနသည္ဟု သံသယရွိသူ တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ရွိရြာ ၉
ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၁၅-

o တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္

နမ္ေလာင္မွမံုးကိုးေက်းရြာသို႔ခ်ီတက္ရာတြင္

ရြာမွရြာသား ၁၉

ဦးတို႔အားဖမ္းဆီး၍ျပင္းထန္စြာ

အစိုးရတပ္မ်ားသည္လူငယ္

မႏုႆဒုုိင္းအျဖစ္ေရွ႕မွအတင္းအၾကပ္ေလွ်ာက္ခုိင္းကာ စစ္ေၾကာင္းကေနာက္မွလိုက္ခဲ့သည္။

o အစိုးရတပ္မ်ား၏လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္

တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္

၅၀

ခန္႔တို႔အား

ကေယာက္ဆိုင္ႏွင့္ကေယာက္ကြန္လြန္

ေက်းရြာတို႔မွ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တဦးႏွင့္ ၁၈ လသားအရြယ္ကေလးငယ္တဦး တို႔ဒါဏ္ရာရရွိခၾဲ့ ကသည္။

o အစိုးရတပ္ ခမရ ၂၉၁ ႏွင့္ ခလရ ၃၃ တို႔မွတန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ နမ္းေလာင္ဝ္ႏွင့္နမ္း ဟူခိုေက်းရြာတို႔သို႔ ေမာ္တာက်ည္
အလံုး ၄၀ ႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ စာသင္ေက်ာင္း တခုုႏွင့္အိမ္တလံုးပ်က္စီး ခဲ့သည္။
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o အစိုးရတပ္ ခလရ ၃၃ မွတပ္ရင္းမႈး က တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ၇ ရြာမွရြာသူၾကီးမ်ားအားဆင့္ေခၚကာ ေဒသတြင္း
တြင္

SSA-N

၏မည္သည့္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမဆို

ရွိလာပါက

ရြာသား

ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ကာ ရြာမ်ားအားလည္းမီးရႈိ႕ပစ္မည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

၃

ေထာင္ေက်ာ္ကိုအတင္းအၾကပ္

သူတို႔၏ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား၏တိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူေပါင္း
၂၀၀၀ နီးပါးခန္႕တို႔သည္တန္႔ယန္းသို႔ေျပးလာခဲ့ၾကရသည္ဟု ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔၌သတင္း မ်ားရရွိခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား - အကူအညီေပးမႈမ်ားအားပိတ္ဆို႔ထားဆဲ
မတ္လကျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ [၂၀၁၃ ခုုမတ္လ ျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္

ပါ။] အစိုးရႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားတို႔သည္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္မတိုင္ခင္
ေနာက္ထပ္ေတ႔ြဆံုရန္ဂတိျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ထိုလအတြင္းျပန္လည္ေတြ႔ဆံုရန္ႏွစ္ဘက္လံုးမွပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO) ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳိးသား
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) တို႔၏တပ္စခန္းမ်ားကို အစိုး ရတပ္မ်ားမွဆက္လက္တိုက္ခုိက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

 ဧျပီ ၁ - ခလရ ၄၅ မွအစိုး ရတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါျမိဳ႕နယ္ မန္ပိုင္အနီးရွိ TNLA တပ္မ်ားအား
တုုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ ေလာင္ဂန္အနီးရွိ TNLA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ား တုုိက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီအနီးမွ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၂၄၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ဧျပီ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစိးု ရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တန္ဖယ္မွ KIA တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၂၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ လြိဳင္ကန္ေမာန္မွ KIA တပ္စခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားမွ
တိက
ု ္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ ၂၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ ပန္ဝါေဒသမွ KIA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဧျပီလတြင္ျပည္တြင္းကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားထံ UN မွအကူအညီမ်ားေပးပို႔သည့္သတင္းမ်ားမရရွိခဲ့ပါ။ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔
တြင္ရန္ကုန္မွ UN ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ကခ်င္ျပည္နယ္မွ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ားရွိ ဒုုကၡသည္မ်ားထံ UN မွ

အကူအညီမ်ားေပးပို႔ခြင့္ျပဳရန္ အစိးု ရမွမူအရသေဘာတူထားေသာ္လည္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မွာမူယခုုအထိမရရွိေသးပါ
ဟုု

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ခုုဇြန္လတြင္ပ႗ိပကၡမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ကတည္း က
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ

မွအကူအညီေပးပို႔မႈ

KIA

ထိန္း ခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသို႔
၄

၂၀၁၁
UN

က်ဥ္းသား

၁၄၅၇၈
၆၃၅၉

၄ ဇန္နဝါရီ ၁၂
၁၃ ဇန္နဝါရီ ၁၂
၃ ဇူလိုင္ ၁၂
၁၇ စက္တင္ဘာ

အားဖ်က္သိမ္း ျပီးကတည္းက
တြင ္

အတိုက္အခံမ်ားကို
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၂၄၀
၃၆

၆၅၁

၃၀၂

၈၀

၂၅

၅၁၄

၈၈

၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂

၄၅၂

၀

၁၆ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၂

၆၆

၅၁

၂၃ ဧျပီ ၁၃
စုုစုေပါင္း

မၾကာေသးမွီကအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးမႈ

၅၈

၆၆၅၆

၁၂

ဦးေထာင္မ်ားအတြင္းက်န္ေနေသး

အစိုးရသည္

ႏိုင္ငံေရးအ

လံုး ေပါင္း

၁၁

ႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလြတ္ေပး - အနည္းဆံုး ၁၇၆

ကိုး ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ

၁၆ ေမ ၁၁

အက်ဥ္း သားအား

၁၂ေအာက္တိုဘာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

SPDC

ရက္စြဲ

ၾကိမ္ကိုသာ

အစိုးရမွခြင့္ျပဳခဲ့ဘူးပါသည္။

ဧျပီလတြင္

ဦးသိန္းစိန္၏အက်ဥ္းသားအေျမာက္အ မ်ားလြတ္ေပးမႈ

၉၃

၅၉

၂၉၄၄၉

၈၅၉

အခ်က္အလက္ပ င္ရင္း : NLM; AAPP

ဦးေရအကန္႔အသတ္ႏွင့္ထပ္မလ
ံ ႊတ္ေပးလိုက္ပါသည္။
ေထာင္မ်ားမွအက်ဥ္းသား

၉၃

ဧျပီလ ၂၃

ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦး သိ္န္းစိန္က ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ

ေယာက္ကိုလႊတ္ေပးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

ထိုလြတ္ျငိမ္း

ခ်မ္းသာျဖင့္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ၅၉ ဦးမွာႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္
အမ်ုုဳိး သားတပ္မေတာ္ (SSNA) အဖြဲ႔ဝင္ ၄၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)
အဖြဲ႔ဝင္ကိုေဇာ္မုိး ၊

မြန္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုမင္းေဇာ္ႏွင့္

အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ

ရခုုိင္ေက်ာင္း သားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးတို႔ပါဝင္ပါသည္။

ႏုင
ုိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစီစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္

ပါဝင္သည့္လူထုအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စား

လွယ္မ်ားက ေကာ္မတီမွႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားအားမလႊတ္ေပးျခင္း
အတြက္အစိုးရအားေဝဖန္လိုက္သည္။

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔

(AAPP)

၏အဆိုအရ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၇၆ ဦးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္မ်ားဆက္လက္ထြက္ေျပးေနဆဲ - UN မွရိုဟင္ဂ်ာျပည္တြင္းဒုုကၡသည္မ်ား
အတြက္လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ေန
ဧျပီလတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီး ဒုုကၡသည္မ်ားဆက္လက္ထြက္ေျပးေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။

 ဧျပီ ၅ - ၾသစေတးလ်သို႔ပင္လယ္ေရလမ္းေၾကာင္း မွသြားေရာက္ရန္စီစဥ္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၃၅ ဦးအားအေရွ႕
ဂ်ားဗားမွ ဆူရာဘယာတြင္အင္ဒိုနီးရွားရဲမ်ားကဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၆ - မေလးရွားသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဴးစားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုအပါအဝင္ ေလွစီးဒုုကၡသည္ ၂၀၊ ၃၀ ခန္႔ပါဝင္
ေသာေလွတစီးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ တက္နာ့ဖ္ကမ္းေျခအလြန္တြင္ေမွာက္သြားခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၇ - မေလးရွားသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားေနစဥ္ လမ္းေပ်ာက္သြားခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုုကၡသည္ ၈၀ ဥိး
အားအင္ဒိုနီး ရွားရဲမ်ားက ဆူမၾတားကမ္းေျခအလြန္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

 ဧျပီ ၇ - မေလးရွားသို႔သြားေရာက္ရန္ၾကိဳးစားေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုပါ ေလွစီးခရီးသည္ ၂၄ ဦးအား ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္အာဏာပို္င္မ်ားက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ စိန္႔မာတင္ကြ်န္းအနီးတြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။

 ဧျပီ ၁၅ - မူလကၾသစေတးလ်သို႔ဦး တည္သြားမည့္ေလွေပၚတြင္လိုက္ပါလာကာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွထြက္ခြာလာခဲ့ျပီး ေနာက္
ကမ္းလြန္ငါးဖမ္းစင္ေပၚတြင္ပုန္း ေအာင္းေနေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပါဝင္သည့္

ဦး အား အင္ဒိုနီးရွားအာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြေနသူ

၁၆

ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာျပည္တြင္း ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ ေမလမွစက္တင္ဘာလအထိျဖစ္ေသာ မိုးရာသီအစပိုင္း တြင္

ထိလြယ္ရွလြယ္ဆိုး ဝါးေသာ အေျခအေနတြင္ပင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေရလႊမ္းမိုး ေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ
ယာယီတဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရေသာရိုဟင္ဂ်ာျပည္တြင္းဒုုကၡသည္ ၆ ေသာင္း ေက်ာ္တို႔အတြက္ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိပါ
ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္း ၾကီး (UNHCR) ကဧျပီလ ၁၉

ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားလိုက္

သည္။ UNHCRက ျပည္တြင္း ဒုုကၡသည္မ်ား၏အေျခအေနတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေဆာတလွ်င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပဳလုုပ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျပီး ျဖစ္ပြားလာႏုုိင္ဖြယ္ရွိေသာ “လူသားဆိုင္ရာကပ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား“ မွေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္
လိုအပ္ေသာအကာအရံ၊

ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား

ျမန္မာအစိုးရအားတိုက္တြန္း လိုက္သည္။

8

ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပါရန္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ေဒၚစုုဂ်ပန္သို႔သြားေရာက္ - ျမန္မာနုုိင္ငံႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒမ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ေတာင္း ဆို
ဧျပီလ

၁၂

ရက္တြင္

သည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

တြင္

ေဒၚစုုသည္

၇

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္

ေဒၚစုု၏ဂ်ပန္ခရီးစဥ္

ရက္တာခရီးစဥ္အတြက ္

ျမန္မာနုုိင္ငံမွထြက္ခြါခဲ့သည္။

ဧျပိ ၁၃ - တိုက်ဳိသို႔ေရာက္ရွိ၊ ျမန္မာအသိုင္းအဝုုိင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံု ခဲ့။

ထိုခရီးစဥ္အတြင္း

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္

ဧျပီ ၁၄ - က်ဳိတိုသို႔သြားေရာက္ခဲ့။

ရွင္ဇိုအာေဘး၊

ဧျပီ ၁၅ - သူမဂုုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘဲြ႕ရရွိခဲ့ေသာ က်ဳိတို

ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဖူမီယို ကီရွီဒါႏွင့္တရားေရးဝန္

Ryukoku တကၠသိုလ္တြင္မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့။

ၾကီးဆာဒကဇုုတာနီ ကာဂီ တို႔အပါအဝင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

ဧျပီ ၁၆ - သူမသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဖူမီယိုကီရွီဒ၊ အ

မွအဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆ ံု

ထက္လႊတ္ ေတာ္ဥကၠဌခန္းဂ်ီဟိရတႏွင့္အိမ္ေရွ႕မင္း သားနာရူဟီ

[ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ

ခဲ့သည္။

တို တို႔ႏွင့္ တိုက်ဳိတြင္သီးျခားဆီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္ ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။]
ဧျပီလ

၁၇

ရက္ေန႔

ဧျပီ ၁၇ - တိုက်ဳိရွိ တိုက်ဳိတကၠသိုလ္တြင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ ကာ
ဂ်ပန္အမ်ဳိးသားစာနယ္ဇင္းကလပ္တြင္

တိုက်ဳိ၌ျပဳလုုပ္ေသာ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္

ပြဲျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း

ဧျပီ

စုုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးၾကီးေသာ လက္ရွိ
ႏုုိင္ငံေရးကိစၥအခ်ဴိ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍
သည္။

သက္၍

-

တိုကိ်ဳတြင္သူမသည္

ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး၊

တရားေရးဝန္ၾကီးဆာဒကဇုုတာနီကာဂီႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ေျပာဆိုခဲ့

ဥကၠဌဘန္မီအီဘူကီတို႔နွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ႏိုင္ငံသားျပဳမႈကိစၥႏွင့္ပတ္
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္က

၁၈

သတင္း စာရွင္းလင္း

ဧျပီ ၁၉ - ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဦး သိန္းစိန္

အစိုးရအားျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ႏို္င္ငံသားျပဳမႈဥပေဒကိုႏို္င္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေဒၚစုကျမန္မာႏိုင္ငံမွ

“အလြန္ဝမ္း နည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအေနအထား“

မြတ္စလင္မ်ား၏အေျခအေနသည္

ဦးသိန္းစိန္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း

လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေနျခင္း ေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္ဟုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္း ပံုမရွ“ိ ၊

“ဦးစားေပးရမည္မ်ားကိုသတ္မွတ္ထားမႈမရွ“ိ ပါဟုုေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚစုုကသမၼတ

“အစီအစဥ္မက်“

သို႔မဟုုတ္

စိုးရိမ္မႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း EU ကျမန္မာႏုုိင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးခဲ့
ဧျပီလ

၂၂

ရက္ေန႔တြင္

ဥေရာပသမဂၢ၏ေကာင္စီက

လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားျခင္းပိတ္ဆုိ႔မမ
ႈ ွလြဲလွ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိထားေသာက်န္ရွိေနေသးသည့္ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအားလံုးကိုဖယ္ရွားလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သ

ည္။ EU ၏ထိုဆံုး ျဖတ္ခ်က္ သည္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ဧျပီလအတြင္း ေကာင္စီမွပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းထားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့စဥ္က
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ားႏွင့္ေပၚေပၚတင္တင္ပင္

ကုုိက္ညီမႈမရွိဆန္႔က်င္လ်က္ရွိပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကေကာင္စီသည္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ကိုခြ်င္းခ်က္မရွိ

လြတ္ေပးရန္၊ကခ်င္ျပည္နယ္မွပ႗ိပကၡမ်ားကိုရပ္တန္႔ေပးရန္၊လူသားခ်င္းစာနာသည့္အကူအညီမ်ားကိုတိုးျမင့္ေပးရန္ႏွင့္ရို
ဟင္ဂ်ာမ်ားအတြကလ
္ မ
ူ ႈ႔အေထာက္အကူမ်ားကိုပိုမိုျပဳလုုပ္ရန္စသည္တို႔ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ကာ
ခ်က္မ်ားကို အစိုးရသည္သိသာစြာပင္ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ေအာင္မလုုပ္ေဆာင္ေသးေပ။

ထိုေတာင္း ဆိုသတ္မွတ္

တရုုတ္တြင္ဦးသိန္းစိန္စီးပြားေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြး
တရုုတ ကုမၸဏီမ်ားကအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ အႏၱာရာယ္ရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားအားဆန္႕က်င္ဆႏၵ
ျပမႈမ်ား ဧျပီလထဲ၌ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ [အထက္မွ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ေၾကးနီမိုင္းအားဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚအစိုးရမွ

ျဖိဳခြခ
ဲ ဲ့ တြင္ၾကည့္ပါ။] သမၼတဦးသိန္းစိန္မွဧျပီလ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း တရုုတ္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ သူ၏ခရီးစဥ္
အတြင္း ၌ တရုုတ္ႏို္င္ငံမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွေထာက္ခံပံ့ပိုး သြားပါမည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ သူ၏ခရီးစဥ္
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အတြင္း တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ တရုုတ္အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဧျပီလ ၅
ရက္ေန႔တြင္ ဦး သိန္း စိန္သည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွတရုုတ္တုိ႔၏ အၾကီး
စားစီမံကိန္းမ်ား၊

နယ္စပ္လံုျခံဳေရး၊

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္

အေရွ႔ေတာင္အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲအၾကိဳ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ျပဳလုုပ္မည့္

တရုုတ္၏နည္း ပညာအကူအညီပံ့ပိုးေပးမႈ

စသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္

အတြက္ တရုုတ္သမၼတဇီက်င္ပင္း (Xi Jinping) ႏွင့္ ဟိုင္နန္ခရိုင္ ဆန္ညာ တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဧျပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္
ဦးသိန္းစိန္က ၾကီးမားေသာတရုုတ္ကုမၼဏီၾကီး မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုျမန္မာႏုုိင္ငံမွၾကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ တရုုတ္တို႔၏
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တရုုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံလူထုကိုလည္းအက်ဴိးျဖစ္ထြန္းေစပါေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးျမွင့္
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတဆူဆီလိုဘန္ဘင္ယူဒိုယိုႏိုသည္ သူ၏ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ ရက္တာခရီးစဥ္အတြင္း ဧျပီလ
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

သမၼတႏွစ္ဦး သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ႏုုိင္ငံေရး၊

၂၃ ရက္တြင္
လူမႈေရးႏွင့္

စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ကုုန္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္စြမ္းအင္က႑တို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား
တိုး ျမွင့္ေရးတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး အေျခခံသေဘာတူညီ
ခ်က္၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးတြင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခြ်န္လ
္ ႊာႏွင့္ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးနားလည္မႈ
စာခြ်န္္လႊာတို႔အပါအဝင္
ေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း

ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတကျမန္မာႏုုိင္ငံတင
ြ ္မၾကာေသးခင္က

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသတင္းရရွိသည္။ သို႔ေသာ္အင္ဒိုနီး ရွားအစိုးရသည္ သမၼတ
၏ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ

ပန္ၾကားမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုပယ္ခ်ခဲ့သည္။

မြတ္စလင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာအုုပ္စုမ်ားထံမွ

စီးပြားေရး
ဖရိုဖရဲ SIM ကဒ္မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်မႈ
ဧျပီလ

တတိယပတ္အတြင္းတြင္

အစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားမွ

CDMA-800

MHz

မိုလ္ဘိုင္းဖုုန္းနက္ဝပ္မ်ားအတြက္

ၾကိဳတင္ေငြသြင္း SIM ကဒ္၃၅၀၀၀၀ကို တကဒ္လွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ (US ၂ ေဒၚလာနီး ပါးခန္႔) ႏႈန္းျဖင့္ႏိုင္ငံအႏွံ
လူအမ်ားေရွ႔တြင္မဲႏႈိက္သည့္စနစ္ကိုသံုးကာ

စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ထိုေစ်းေပါေသာ

SIM

ကဒ္

ေရာင္း ခ်မႈအစီအစဥ္အားအလြန္အမင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစတင္မႈသည္ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိလူအမ်ားစုုၾကီးမွ SIM ကဒ္
မ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ေစရန္ကိုမူ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ SIM ကဒ္မ်ားအားခ်ထားေပးရာတြင္ အစိုး ရအာဏာပိုင္မ်ားမွသူတို႔၏
ေဆြမ်ဳိး၊

အသိမိတ္ေဆြမ်ားအားဦးစားေပးခဲ့သည္ဟူေသာ

သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ

ေလ့လာသူမ်ားကထိုလုပ္ငန္း စဥ္၏

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းကိုေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ မလံုေလာက္ေသာ SIM ကဒ္မ်ားေရာင္း ခ်ေပးမႈ (ထိုကဒ္မ်ား၏သံုးပံုတစ္
ပံုကိုအစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ဖယ္ထားသည္) ေၾကာင့္လူမ်ားသည္ေဒသအစိုး ရရံုးမ်ားတြင္ နာရီေပါင္း မ်ားစြာတန္းစီျပီး
ေနာက္တြင္

လက္ခ်ည္းဗလာျဖင့္ျပန္ခဲ့ၾကရသည္။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမဲေပါက္သူမ်ားသည္

ေရာင္း ခဲ့ၾကရာ ကဒ္ေစ်းမ်ားသည္ ၂၀၀၀၀ မွ ၄၀၀၀၀ သို႔လ်င္ျမန္စြာထိုးတက္သြားခဲ့သည္။
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SIM

ကဒ္မ်ားကိုျပန္

ဆက္သြယ္ေရး လိုင ္စင္အတြက္ျပိဳင္ဆ ိုင္မႈမ ်ားျပင္း ထန္လာ
ဧျပီလ

၁၁

ရက္ေန႔တြင္

အစိုး ရဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္

ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္အတြက္

အလက္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာမွ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ
လုုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္ဆံုး အဆင့္သို႔

ေရာက္ရွိလာေသာႏုုိင္ငံတကာ

ခုုတို႔၏

အမည္မ်ားကိုေၾကျငာခဲ့သည္။

ကုုမၼဏီမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား (Consortia) ၁၂

[ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္အတြက္

ေနာက္ဆံုး အဆင့္ေရာက္ရွိလာသည့္ျပိဳင္ဆိုင္သူမ်ား ဇယားတြင္ၾကည့္
ပါ။]

လိုင္စင္မ်ားသည္

ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား

၁၅

ႏွစ္စာ

သက္တမ္း တခုုအတြက္ ႏိုင္ငံအႏွ႔မ
ံ ိုလ္ဘိုင္းနက္ဝပ္ကို လုုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ
မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္

ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ေနာက္ဆံုးကမ္းလွမ္းမႈအဆိုကို တင္သြင္းရ
မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရမွဇြန္လ

၂၇

ရက္ေန႔တြင္

လိုင္စင္ရသည့္

ယွဥ္ျပိဳင္သူႏွစ္ဦး၏အမည္မ်ားကို ေၾက ျငာေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ရွိလာ
သည့္ျပိဳင္ဆိုင္သူမ်ား

Airtel (အိႏိၵယ)
Axiata (မေလးရွား)
Digicel (ဂ်ာေမကာ) + Yoma Strategic Holdings
(စကၤာပူ) + Quantum Strategic Group (US)
KDDI (ဂ်ပန္ ) + Sumitomo (ဂ်ပန္ ) +ျမန္ မာသတင္းအ
ခ်က္အလက္ႏွ င့္ဆက္သြယ္ေ ရးနည္းပညာဖံြ႕ ျဖိ ဳးေရး
ေကာ္ပိုေရးရွ င္း (ျမန္မာ)+A1 ေဆာက္လုပ္ေရး (ျမန္မာ)
Millicom International Cellular (လူဇင္ဘတ္ )
MTN (ေတာင္အာဖရိက) + အမရာဆက္သြယ္ေရး
(ျမန္မာ)
Ooredoo (ကာတာ)
Orange (ျပင္သစ္ ) + Marubeni (ဂ်ပန္ )
SingTel (စကၤာပူ) + ကေမၻာ ဇ (ျမန္မာ)+ ျမန္မာတယ္

လူသိမ်ားေသာအစိုးရခရိုနီမ်ားသည္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၅ ခုုအနက္ ၄ ခုု
ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ (အမရာဆက္သြယ္ေရး၊ ကေမၻာဇ၊ A1
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး

နည္းပညာဖံြ႕ျဖိဳးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း) ထို ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုင္စင္

လီဖုန္းကုုမၼဏီ (ျမန္ မာ)
Telenor (ေနာ္ေဝး)
Viettel Group (ဗီယက္နမ္ )
Vodafone (UK) + China Mobile (တရုုတ္)

ေလွွ်ာက္ရန္အတြက္ ႏုုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏသ
ွံ ူမ်ားႏွင့္ပူး ေပါင္းထားၾက သည္။
ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ဧျပီလတြင္ အစိုးရသည္ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဆက္လက္၍ဦးစားေပးထား
ဆဲျဖစ္ပါသည္။

 ဧျပီ ၃ - အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕အင္တာပရိုက္စ္ (MOGE) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားမွ

Daewoo International တို႔သည္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ကုုန္း တြင္း ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕လုုပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ရွာေဖြေရး၊
တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးတို႔အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမႈကိုေလ့လာရန္အတြက္ သေဘာတူမႈစာခြ်န္္လႊာကို ေနျပည္
ေတာ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

 ဧျပီ

၁၁

-

အစိုးရသည္

ကမ္း လြန္ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕လုုပ္ကြက္

၃၀

တို႔၏

ရွာေဖြခြင့္မ်ားအတြက္

ျပိဳင္ဆုိင္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ဇြန္လ၁၄ရက္မတိုင္ခင္တြင္ကုမၸဏီမ်ားသည္လုပ္ကြက္သံုးကြကအ
္ ထိ၏ရွာေ
ဖြခြင့္မ်ားကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ေရနက္လုပ္ကြက္၁၉ခုုအတြက္ျပိဳင္ဆုိင္မႈေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္
ျမန္မာကုမၸဏီ

မ်ား

ႏွင့္ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ရမည္မဟုုတ္ေပ။

ေရတိမ္လုပ္ကြက္

၁၁

ခုု၏ရွာေဖြေရးအတြက္မူ

ႏုင
ုိ ္ငံျခားရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ေဒသခံကုမၼဏီမ်ားႏွငပ
့္ ူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္

ေအာင္ျမင္သူအားလံုးသည္MOGEႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈမွ်ေဝေရးကန္ထရိုကက
္ ိုျပဳလုုပ္ရန္လိုအပ္ မည္ ျဖစ္သည္။

ျပိဳင္ဆုိင္

 ဧျပီ ၁၁ - အစိုးရက ကုုန္းတြင္းေရနံလုပ္ကြက္ ၁၈ ခုု၏ ရွာေဖြေရးလိုင္စင္အတြက္ အၾကိဳ အရည္အခ်င္းျပည္သ
့ ည့္
ကုမၸဏီ၅၉ခုု၏နာမည္မ်ားကိုေၾကျငာခဲ့သည္။ဇန္နဝါရီလအတြင္းကစတင္ခဲ့သည့္
[၂၀၁၃ခုုဇန္နဝါရီျမန္မာသတင္းလႊာကိုၾကည့္ပါ။]
ပူး ေပါင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား
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ေဒသခံ

တင္ဒါမ်ားသည္

ကုမၸဏ

ီမ်ားႏွင့္

ဧျပီလအတြင္း အျခားျမန္မာနုုိင္ငံဆိုင္ရာသတင္းမ်ား
၁

ျမန္မာအစိုးရသည္ ခန္႔မွန္းေျခအရပ္သားဝန္ထမ္း ၂ သန္း ခန္႔အတြက္လစဥ္လစာအား ၂၀၀၀၀ က်ပ္ (US ၂၄ ေဒၚလာ)တိုး

၁

Union Daily, Golden Fresh Land Daily, Standard Times Daily ႏွင့္ Voice Daily တို႔သည္ႏွစ္ ၅၀ နီးပါးၾကာျပီး ေနာက္

၁

အဓိကဦးေဆာင္ ကုမၸဏ ီၾကီး ၁၁ ခုုတို႔မွကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ပါဝင္သည့္အင္ဒုန
ိ ီးရွားစီးပြားေရးအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌စီးပြားေရး

၂

ကရင္ျပည္နယ္အစိုး ရအရာရွိမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံရွိ မိကရင္ေက်းရြာတည္ရွိရာေဒသတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု အ

၃

အစိုး ရဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန ဒုုဝန္ၾကီး ဦး ေမာင္ေမာင္သိန္း က ျမန္မာပုုဂၢလိကအာမခံ ကုမၸဏီ၁၂ ခုုတို႔အား ဇြန္လ

၃

သမၼတဦး သိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံအႏွ႔သ
ံ န္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္အစီအစဥ္၊ ဆင္း ရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစျပဳမႈမ်ား၊ အ

ျမွင့္ေပးခဲ့သည္။

ပထမဦးဆံုး ေရာင္းခ်သည့္ ပုုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အလားအလာမ်ားအားစံုစမ္း ေလ့လာရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၃ ရက္တာခရီးစဥ္ကိုစတင္ခဲ့သည္။

သစ္တခုုတည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္ကို ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုေဒသသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
၃၀ ရက္ေန႔တြင္စတင္၍အလုုပ္မ်ားလုုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

လုုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မ်ားႏွင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားတိုးျမွင့္လပ
ု ္ေဆာင္ရန္စသည္တို႔ကို
ေဆြးေႏြးႏုုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၄

သမၼတဦး သိန္းစိန္ႏွင့္ေနာ္ေဝးကုုန္သြယ္ေရးႏွင္စက္မႈဝန္ၾကီး Trond Giske တို႔သည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ား

၄

စကၤာပူကုန္သြယ္ေရးတိုး ျမွင့္မႈေအဂ်င္စီတခုုျဖစ္ေသာ International Enterprise Singapore မွရန္ကုန္တြင္ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္

အားေဆြး ေႏြးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။
ခဲ့သည္။

၅

အင္ဒိုနီးရွားႏုုိင္ငံ၊ ဆူမာၾတားေျမာက္ပိုင္း ဘယ္လာဝမ္ရွိ လဝက ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုုတြင္ ျမန္မာျပည္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနွင့္

၅

ၾသစေတးလ်ႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Bob Carr က ကခ်င္ျပည္နယ္မွပ႗ိပကၡမ်ားကိုျငိမ္းခ်မ္း စြာအဆံုးသတ္ပါရန္ႏွင့္ ရခုုိင္ျပည္

၆

ကခ်င္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ခုုတို႔မွပူး တြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္ KIO ႏွင့္အစိုးရ

ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကားရန္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ၈ ဦး ေသဆံုး ခဲ့သည္။

နယ္မွဆူပူမႈျပႆနာမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုျမန္မာအစိုး ရမွကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အၾကားဆက္လက္ျပဳလုုပ္မည့္ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာမွေလ့လာသူမ်ားပါဝင္ရန္ကိစၥကိုကန္က
႔ ြက္ခဲ့သည္ဟု တရုုတ္
ကိုစြပ္စြဲထားသည္။

၈

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ UNDP တုုိ႔သည္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ အထိ ၃ ႏွစ္စာႏုုိင္ငံအလုုိက္ပရိုဂရမ္၏ လုုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကိုလက္

မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကကာ ထိုအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ UNDP သည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီအျဖစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသို႔အေမရိကန္ေဒၚလာ
သန္း ၁၅၀ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

၈

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦး တင္ေအးႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအတြင္း ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၅၆ ခုုမွကိုယ္စား

လွယ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၅ သိန္း က်ပ္ (US ၅၆၂ ေဒၚလာ) ကိုေလ်ွာ့
ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၈

အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အားအခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ အဆို
ကို

ဇြန္လတြင္ေနာက္တၾကိမ္က်င္းပမည့္ပါလီမန္အစည္းအေဝးတြင္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအလယ္ပိုင္း မွဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြးရန္အတြက္

၉

ADB က ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၆.၃ % ျမွင့္တက္လာခဲ့ကာ ၎သည္ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁.၃

၉

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္မြတ္စလင္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၃၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔တုိ႔က UNHCR ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ အေမရိကန္ႏွင့္

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ဦးေဆာင္မြတ္စလင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
% ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာသံရံုးမ်ားသို႔စာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ကာျမန္မာႏုုိငင
္ ံမွမြတ္စလင္မ်ားအေပၚလူမ်ဳိးတုုန္းသတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ျမန္မာအစိုး ရမွရပ္တန္႔
ရန္ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။
၉

KHRG ကအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ထိုအစီရင္ခံစာက ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုုၾသဂုုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုု

၁၀

ျမန္မာအစိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ျမန္မာႏုုိင္ငံမွမူလပထမေျပးလာခဲ့ၾကသည္ဟုအေထာက္အထားခိုင္လံု

မတ္လအၾကား၌ ေျမျမဳပ္မုိင္းေၾကာင့္အနည္းဆံုးလူ ၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

စြာအတည္ျပဳနိုင္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ခိုလႈံေနၾကေသာရိုဟင္ဂ်ာဒုုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေခၚေဆာင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္းညႊန္း ဆိုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု ထုုိင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဆူရာပြန္တုဝ
ိ ီခ်က္ခ်ုဳိင္ကယ္ကေျပာဆိုသည္။

၁၀

အစိုး ရႏွင့္ UNFPA တို႔သည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တႏိုင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအတြက္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
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အႏ႔ွံရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၂၀ တို႔မွေရြး ခ်ယ္ထားေသာေက်း ရြာမ်ားတြင္ အၾကိဳသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေလ့က်င့္မႈရက္ ၂၀ ျပဳလုုပ္မႈ
ကိုအဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
၁၁

G8 ႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမ်ားမွေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာအစိုး ရမွ အၾကမ္း ဖက္မႈအားလံုးအဆံုးသတ္ေစရန္အ
တြက္တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားအုုပ္စုမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာလူနည္းစုုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအားေလးစားရန္
ႏွင့္အားလံုးပါဝင္ေသာျငိမ္းခ်မ္း ေရးညွိႏႈိင္း မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္ပါရန္ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

၁၅

UK FCO ၏ႏွစ္စဥ္ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဘာသာေရးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈ
မ်ားကိုဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဆက္လက္အထိန္းသိမ္း ခံေနရျခင္း ႏွင့္

အစုုိးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားအ

ေပၚကိုင္တြယ္မႈမ်ားအပါအဝင္ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
၁၅

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးမင္းေအာင္လိႈ္င္သည္ မႏၱေလးတိုင္း ေမျမိဳ႕တြင္ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တက္ဆင္ရွင္

၁၉

တရုုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနေျပာေရးဆုုိခြင့္ရွိသူက

နာဝပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္

“သိပၺံနည္းက်ေလ့လာမႈႏွင့္တင္းၾကပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား“ ေအာက္တြင္ရွိေနျပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ဥပေဒ၊ စည္း မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လည္း
ကိုက္ညီပါသည္ဟုေျပာၾကားလုုိက္သည္။

၁၉

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ ႏွစ္စဥ္လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခစ
ံ ာက ၂၀၁၂ ခုုျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ “ဒီမိုကေရစီသို႔ထင္ရွားေသာ
သမိုင္းဝင္ေျခလွမ္းမ်ား“ ကိုဆက္လက္လွမ္း ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုုခန္႕ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ
စစ္အုပ္ခ်ုုပ္ေရးစနစ္မွ ႏုုိ္င္ငံ၏အာဏာရွင္ပံုစံမွာလည္း မပ်က္မယြင္းၾကီး မားစြာက်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါ
သည္။

၂၂

ျမန္မာနုုိ္င္ငံမွ

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္း စုုအုပ္စုမ်ားအားပစ္မွတ္ထားသည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အေမရိ

ကန္မွအလြန္စိုး ရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွေျပာၾကားလိုက္ကာ

သည့္အဓိကအေၾကာင္း ရင္းမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေစ

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရ

ေသာလူထုမ်ားအတြက္တရားမွ်တမႈကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးပါရန္ ျမန္မာအစိုးရအားေတာင္းဆိုလုိက္သည္။
၂၂

သမၼတရံုး ဝန္ၾကီး ဦး ေအာင္မင္းသည္ နယူး ေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡအဖြ႔ႀဲ ကီးမွေပးအပ္ေသာ ‘ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္း

၂၂

သမၼတဦး သိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြတ္ကလူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) ၏အစီရင္ခံစာ “ဆုုေတာင္း

၂၃

ျမန္မာတိုင္းမ္ ကိုပူးတြဲတည္ေထာင္သူတဦး ျဖစ္သည့္ ဦး ျမတ္ေဆြအားသမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ အစိုးရမွလြတ္

၂၃

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ က်ဳိဒိုသတင္းေအဂ်င္စီက ရန္ကုန္တြင္ရံုး ခဲြတခုုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၃

ဇန္နဝါရီလႏွင့္ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ BGF တပ္ရင္း ၁၀၁၃ ႏွင့္ ၁၀၁၄ တို႔

မႈဆ’ု ကိုသမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္စားတက္ေရာက္ယူခဲ့သည္။

ျခင္းမွတပါးအျခားမရွိျပီ“ အား “တဘက္သတ္ေရးသားထားမႈ“၊ “လက္ခန
ံ ုိင္ဖြယ္မရွ“ိ ဟူ၍ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ေပးခဲ့သည္။

က

သူတို႔၏စစ္စခန္း မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ပစၥည္း မ်ားသယ္ပို႔ရန္

ေဒသခံရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ

အတင္းအၾကပ္ခိုင္း ေစခဲ့ၾကသည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (KHRG) ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၃

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏုုိင္ငံတြငႏ
္ ုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလႊတ္ေပးျခင္း ကိုၾကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း က်န္
ရွိေနေသးေသာႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုကို
သည္။

၂၃

ရြာသားမ်ားအား

ခြ်င္း ခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္လိုအပ္ေနမႈကိုလည္းအေလးထားေျပာၾကားလိုက္

ေရတပ္ဦး စီး ခ်ဳပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသက္ေဆြသည္ အေမရိကန္ေရတပ္သံမႈးဗိုလ္ၾကီး Sean Cannon၊ ကာကြယ္ေရးသံမႈး

ဗိုလ္မႈးၾကီး William Dickey ႏွင္ျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး Derek Mitchell တို႔နွင့္ႏွစ္ႏိုင္ငစ
ံ စ္ေရးဆက္စပ္
မႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၂၄

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၌ ရဲႏွင့္စစ္သားအေယာက္ ၁၅၀ ခန္႔တို႔က အာရံုဦးအခ်ိန္တြင္ဝင္ေရာက္စီး နင္းကာ လူ ၇၀ ဦး

၂၅

သမၼတဦး သိန္းစိန္က ထားဝယ္စီမံကိန္း ၊ ထိုင္းႏုုိင္ငံမွျမန္မာဒုုကၡသည္မ်ားကိစၥႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ စစ္ေဆး

ခန္႔အား ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ အင္အားသုံးႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရးဂိတ္အသစ္ ၃ ခုုထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ စသည္တို႔ကိုေဆြး ေႏြးနုုိင္ရန္အတြက္ ဘရူႏိုင္း တြင္ျပဳလုုပ္ေသာ ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီ
ယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲျပင္ပတြင္ ထုုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ရွင္နာဝပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၂၅

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Cathy Wilkinson ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ
ေနျခင္းကိုတိုးျမွင့္ေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ “ကန္႔သတ္ခ်ိန္ညွိထားေသာ“ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈကိုစတင္ေနျပီျဖစ္သည္ဟု
ေျပာၾကားလုုိက္သည္။

၂၅

အေမရိကန္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာယာယီလက္ေထာက္ဝန္ၾကီး Joseph Yun က ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင့္ “ဖြံ႕ျဖိဳးစစစ္ေရးဆက္

၂၆

ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအတြင္းတြင္ အစိုး ရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးက

ဆံမႈ“ ကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားကို အေမရိကန္ကစမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
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၂၀၁၅ တြင္လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာမဲဆႏၵေကာက္ခံမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္မ်ားကို ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွအဆိုျပဳသြားမည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
၂၆

ယာယီအေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ Demetrios Marantis ကယခုုႏွစ္ကုန္တြင္ျမန္မာနုုိင္ငံမွ ကုုန္ပစၥည္း ေထာင္

၂၆

ထိုင္း -ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံကိန္းစတင္သည့္ ပူးတဲြေၾကျငာခ်က္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ USAID

၂၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြအနီးဒုုကၡသည္စခန္းတခုုမွ ရိုဟင္ဂ်ာျပည္တြင္းဒုုကၡသည္ ၂၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ၎တို႔အား ဘဂၤါလီအျဖစ္

၂၆

အစိုး ရကုုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဦးဝင္းျမင့္သည္

ေပါင္းမ်ားစြာကို သြင္းကုုန္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ဝါရွင္တန္ (အေမရိကန္) မွေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
ႏွင့္ျမန္မာႏုုိင္ငံတို႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

မွတ္ပံုတင္ရန္ၾကိဴးစားခဲ့ေသာအစိုး ရအရာရွိမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
လည္က်င့္သံုးႏုုိင္ေျခရွိမႈ

ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ GSP စနစ္ျပန္

တိ႔က
ု ိုေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္

Marantis ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ယာယီအေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္

Demetrios

၂၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ အူလန္ဘာတာ Ulaanbaatar သို႔အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာသည္။

၂၈

ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲ႕ျမိဳ႕နယ္ ျမိဳင္ၾကီးငူတြင္ BGF တပ္ဖြဲ႔မ်ားက DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားတုုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၉

ဘဂၤါလီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကအျပီးတြင္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မွတ္ပံု

၂၉

ရန္ကုန္မွ

တင္ျခင္း လုုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

အလုုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္သမားေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏

ဖိုရမ္တခုုတြင္စကားေျပာ

ၾကားရာ၌ ILO ဒုုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ Gregory Vines ကျမန္မာႏုုိင္ငံ၏အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အလုုပ္သမားဥပေဒ
မ်ားႏွင့္၎တို႔အားအသက္ဝင္က်င့္သံုးျခင္း မ်ားတြင္ “ျပႆနာအခ်ဳိ႕“႔ ရွိေနခဲ့သည္ဆိုသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားလိုက္
သည္။

၂၉

ေဖေဖာ္ဝါရီေႏွာင္း ပိုင္းနွင့္မတ္လဆန္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ UWSA တပ္မ်ားအား တရုုတ္တို႔က TY-90 ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္
ဒံုးပ်ံမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ Mi-17 ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ားကိုေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း IHS Jane (လံုျခံဳေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္စသည့္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုး ေပးသည့္ကုမၼဏ)ီ မွအစီရင္ခံခဲ့သည္။

၃၀

ႏုုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အေမရိကန္ေကာ္မရွင္က ႏုုိင္ငံတြင္း၌ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနမ်ား
တိုးတက္လာျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္
ထားရန္အၾကံျပဳလုုိက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအားအထူး စိုး ရိမ္ပူပန္ရသည့္ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ဆက္လက္ထည့္သြင္း

ဧျပီလအတြင္းထုုတ္ျပန္ခေ
ဲ့ သာ ျမန္မာနုုိင္ငံႏင
ွ ့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား
“ျမန္မာႏုုိင္ငံအလယ္ပိုင္းမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား“Altsean-Burma http://bit.ly/17FVfzn
“ဆုုေတာင္းျခင္းမွတပါးအျခားမရွိျပီ - ျမန္မာႏိုင္ငံရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအားလူမ်ဳိးတုးုံ ရွင္း လင္းသတ္ျဖတ္ျခင္း
ႏွင့လ
္ ူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား“ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) http://bit.ly/17cQb4p
“ျမန္မာႏုုိင္ငံမွခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ၂၀၁၁ ခုုမတ္လ - ၂၀၁၃ ခုုမတ္လ“
ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) http://bit.ly/XUsVrj

“ရွမ္း ျပည္နယ္ တန္႔ယန္းေဒသတြင္ ထိုးစစ္မ်ားဆင္ခဲ့စဥ္ကျမန္မာစစ္တပ္မွက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လုု႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္
၂၀၁၃ခုုဧျပီ ၁၄-၁၅“ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (SHRF)
http://bit.ly/11xjTyJ

“ရွမ္းလယ္သမားမ်ားမွေရႊပိုက္လိုင္းကိုဆန္႔က်င္ၾက“ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္း လယ္သမားမ်ားေကာ္္မတီ http://bit.ly/12zTfX8
“ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၂ခု“ု မယ္ေတာ္ေဆးခန္း http://bit.ly/12Mo7nz
“ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၂ခု“ု ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္း နီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IFRC) http://bit.ly/1028dRN
“ျမန္မာႏုုိင္ငံ - မိထၱီလာမွလူထုၾကားအၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနအစီရင္ခံစာ နံပါတ္. ၃ (၂၀၁၃ခုုႏွစ္ဧျပီ ၂ ရက္ အထိ)“
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ UN ရံုး (OCHA) http://bit.ly/14Ivi3I
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“ျမန္မာႏုုိင္ငံ - မိထၱီလာမွလူထုၾကားအၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနအစီရင္ခံစာ နံပါတ.္ ၄ (၂၀၁၃ခုုႏွစ္ဧျပီ ၉ ရက္ အထိ)“

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ UN ရံုး (OCHA) http://bit.ly/108HmCq
“ျမန္မာႏုုိင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာသတင္းလႊာ၊ အထူထုတ္ေဝမႈ - ၂၀၁၃ခုုဧျပီ“

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ UN ရံုး (OCHA) http://bit.ly/ZusT8p
“ေရႊ႕ေျပာင္း မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွတ္စုထုတ္ေဝမႈ #၁၉ - ၂၀၁၃ခုုမတ္လ“ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း အတြက္ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း
(IOM) http://bit.ly/12M1Mp2

“၂၀၁၃ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏုုိင္င“ံ ႏုုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အေမရိကန္ေကာ္မရွင္ (USCIRF)
http://1.usa.gov/ZyNPLw

“၂၀၁၂ခုုႏွစ္အတြက္လူ႔အခြင့္အေရးလုုပ္ေဆာင္မႈ ႏိုင္ငဆ
ံ ုိင္ရာအစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏိုင္င“ံ US ႏုုိင္ငံျခားေရးဌာန
http://1.usa.gov/ZHnUh4

“လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ - ၂၀၁၂ခုုႏွစ္ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓနသဟာယရံုးအစီရင္ခံစာ“ UK နုုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ဓန သဟာယရံုး (FCO)
http://bit.ly/108D3XH

“ကမၻာ့ျခံုဳငံုသံုးသပ္မႈ ၂၀၁၂“ ႏုုိင္ငံတကာအိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာ (IMDC) http://bit.ly/Zlbb3U
“အေရွ႔အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္မွအေျပာင္းအလဲကာလႏွငဆ
့္ ိုင္ေသာစနစ္တက်ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျခိမ္း ေျခာက္မႈစစ္တမ္း“
ကမၻာ့ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာရံုး (UNODC) http://bit.ly/11Cu2HR
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