ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၈၄

ခ်မ္းသာခြင့္ႏွစ္ၾကိမ္ကို

သီးျခားစီေၾကျငာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကုိလြတ္ေပးမည္ဟသ
ု ူက

ႏွစ္ကုန္တြင္
ကတိေပးခဲ့

ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္စတြင္ INGO ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔
အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္သူမ်ားအပါအဝင္
မ်ားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ပါသည္။
 ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းတြင္
သူမ်ားအား

ေတာ္ေတာ္

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈအသစ္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့

သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦးတို႔သည္ သူတို႔လြတ္ေျမာက္လာျပီး
နာရီပိုင္းအတြင္းတြင္ပင္

ျပန္လည္ဖမ္းဆီး၍အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း

သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

 ႏွစ္ကုန္တြင္တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိရမည္ဟူေသာ
ေနျပည္ေတာ္၏ကတိေပးထားမႈသည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာတပ္မေတာ္၏

ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ပဲရွိေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
 အာဏာပိုင္မ်ားသည္

R

M

A

သတင္းေထာက္တဦးအားေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္

အစိုးရအားေဝဖန္သည့္ေဆာင္းပါးအား

 အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္

ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္တြင္

ျငိမး္ ခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား အင္အားသံုးႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၾကကာ လူရွစ္ဦး
ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ထိန္းသိမ္း ထားေသာ

လူကုန္ကူးေနမႈမ်ားတြင္

ပင္မ သတင္း
၂

ဤသတင္းလႊာတြင္

ႏွစ္ကုန္လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္

ေပးခဲ့ေသာ္

လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအားထိန္း သိမ္းထားဆဲ

၂ လြတ္ေျမာက္လာေသာအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အ
ျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အဖမ္းခံေနရဆဲ
ျမန္မာႏို္င္င ံျပည္တ ြင ္း သတင္း မ်ား

၃ အပစ္မရပ္စဲ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္
တြင္တုိက္ပြဲမ်ားပိုမိုလာ

၄ သတၱမႏွစ္ဆက္တိုက္ဘိန္း စိုက္ပ်ဳိးမႈျမွင့္တက္
လာ

လူ႔အခြင့္အေရး
၄ ျငိမ္းခ်မ္း စြာဆႏၵျပသူမ်ားအားျဖိဳခြဲမႈမ်ား

၄ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အားပစ္မွတ္ထား၊ သတင္း
ေထာက္ကိုေထာင္ခ်

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား

၅ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားလူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားတြင္ထိုင္းအာ

အတြက္ အပတ္စဥ္သတင္းဂ်ာနယ္တခုအားပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။

မ်ားအား
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၂၀၁၃ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ

 သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လြတ္ျငိမ္း

ခဲ့ကာ

B

&

ခိုလႈံမႈရွာေဖြေနသည့္ရိုဟင္ဂ်ာ

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ပတ္

ဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေန - စုျပံဳထြက္ေျပးမႈ
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ႏိုင္ငံတကာ

၅ အစိုး ရအရာရွိႏွင့္ျမန္မာကုမၼဏီ ၃ ခုကိုအေမရိ
ကန္ကနာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း

၆ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္တက
ို႔ ူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားတိုး ျမွင့္

၆ ျမန္မာႏုိင္င ံဆ ိုင ္ရာအျခားသတင္း မ်ား
၈ အစီရ င္ခ ံစာမ်ား

သက္ေနသည္ဟူေသာအစီရင္ခံစာမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
 ၂၀၁၃

ခုႏွစ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္

သတၱမႏွစ္ေျမာက္

ဆက္တိုက္ႏွစ္အျဖစ္ျမွင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု

UNODC ၏အစီရင္ ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 ေျမာက္ကိုရီးယားမွစစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရအရာရွိတဦးႏွင့ျ္ မန္မာ
ကုမၼဏသ
ီ ံုးခုတို႔အား US ဘ႑ာေရးဌာနက ၎တို႔၏အထူးသတ္မွတ္ထားေသာႏိုင္ငံသားမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း
ခဲ့သည္။
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ပင္မသတင္း
ႏွစ္ကုန္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအားထိန္းသိမ္းထားဆဲ
ႏွစ္ကုန္တြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအား လႊတ္ေပးမည္ဟုေပးထားေသာကတိအေပၚတြင္ရွိေနသည့္

ဖိအားမ်ား

အား အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ၾကိဳးပမ္း သည့္အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လြတ္
ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ႏွစ္ခုကို သီးျခားစီေၾကျငာခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၁ - သမၼတဦး သိန္း စိန္သည္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၁ ဦးအားလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးရန္အမိန္႔
ေပးခဲ့ကာ ထိုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားက
စားျပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္

မ်ဳိးဆက္လႈိင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

ကိုမိုးေသြး၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရာွ းမႈလက္ရွိအင္အားစု (MDCF) ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူဦးေအး
သိန္း၊

ကိုဒီျငိမ္းလင္း တို႔အပါအဝင္

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္း ႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ

ေထာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရေသာတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အမ်ားအျပားပါဝင္လာခဲၾ့ ကသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၃၀ - သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ၊ ျငိမ္း ခ်မ္း စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒ၊ ၁၉၅၀

အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၅ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၀၅၊ ၁၂၂၊
၁၂၄ (ခ) တို႔ျဖင့္လက္ရွိတရားစြဲဆိုရင္ဆိုင္ေနရေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပစ္ဒါဏ္ခ်ျခင္းခံထားရေသာ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား
အားလံုးတို႔အတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေၾကျငာခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္အနည္းဆံုးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သား ၅ ဦးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ကာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ပစ္ဒါဏ္မွလြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးသည့္အထဲတြင္ ရခုိင္

ျပည္နယ္ ဘူးသီးေထာင္အက်ဥ္းေထာင္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ခန္႔ကတည္းကထိန္းသိမ္းခံထားခဲ့ရေသာ INGO ဝန္

ထမ္း ၃ ဦး သို႔မဟုတ္ ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားျဖစ္ေသာဦး ေက်ာ္လွေအာင္ႏွင့္ဦးထြန္းေအာင္တို႔ မပါဝင္
ခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုးလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မတိုင္ခင္အခ်ိန္က ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံ

ထားရသူအမ်ားအျပားအပါအဝင္ အနည္း ဆံုးလူ ၂၀၀ ခန္႔မွာ ဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္တရားစြဲမႈကိုရင္ဆိုင္ေနၾကရကာ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၀ ဦး နီးပါးခန္႔လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနခဲ့သည္။

လြတ္ေပးလိုက္ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားက်ဳိးေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးမႈမ်ားဆက္
လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲ

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားမေၾကျငာခင္ေလးတြင္ အစိုးရသည္ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အ
ေရးကာကြယ္သူမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္း ဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ျဖင့္လြတ္ေျမာက္လာျပီးနာရီပိုင္းအတြင္းတြင္ပင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂ ဦးမွာျပန္လည္ဖမ္း ဆီးခံခဲ့ရသည္။
 ဒီဇင္ဘာ ၃ - စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းေနရာမွျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား အစိုးရမွျဖိဳခြဲ

ခဲ့သည့္တႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိတရုတ္သံရံုး အျပင္ဘက္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကဆႏၵျပခဲ့

မႈျဖင့္ဆက္စပ္ကာ မ်ဳိးဆက္လူငယ္အဖြဲ႔မွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတင္ထြတ္ပိုင္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဒဂံုျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားကဖမ္း
ဆီးခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၅ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕လႈိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုး မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုရန္ေနာင္ထြန္းႏွင့္ကိုေအာင္မင္းႏုိင္တို႔အား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလက ရန္ကုန္မွကခ်င္ျပည္နယ္မိုး ေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာသို႔ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ရန္
စည္းရံုး ခဲ့သည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၇ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၆ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕တရုတ္သံရံုးအျပင္ဘက္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကဆႏၵျပမႈႏွင့္ဆက္စပ္ကာ လူ႔အခြင့္

အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ေဒၚေနာ္အုံးလွအားအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေနာ္အုံးလွအား
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ဖမ္းဆီး မႈသည္ သူမအားႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကသမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွလႊတ္ေပး
အျပီး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း တြင္ပင္ျဖစ္သည္။ [၂၀၁၃ ခုႏိုဝင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

 ဒီဇင္ဘာ ၁၁ - သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္လႊတ္ေပးလုိက္ျပီး နာရီအနည္း ငယ္အတြင္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူကိုထင္ေက်ာ္အားဆူပူရန္လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟူေသာ
ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တရားရံုး မွအမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

စြဲဆိုခ်က္ျဖင့္ေထာင္အတြင္းျပန္ထည့္ရန္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေျမာက္

 ဒီဇင္ဘာ ၁၁ - သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာသည့္ တက္ၾကြလႈပ္

ရွားသူဦးေအးသိန္းအား ထိုေန႔တြင္ပင္ဆူပူရန္လႈံ႕ေဆာ္မႈအပါအဝင္စြဲဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကေထာင္
ျပန္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၉ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကျမစ္ၾကီး နားရွိအစိုးရရံုးတခုတြင္ ဗံုး ေဖာက္ခြဲရန္ၾကံစည္ခဲ့သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္

ဆက္စပ္ကာ ကခ်င္ IDP ႏွစ္ဦးအား ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီး နားျမိဳ႕နယ္ရွိတရားရံုးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ငါးႏွစ္စီခ်မွတ္
လိုက္သည္။ ထိုႏွစ္ေယာက္တို႔အား ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ကမတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်ထားခဲ့ျပီး
ျဖစ္သည္။ [၂၀၁၃ ခုႏိုဝင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြငး္ သတင္းမ်ား
အပစ္မရပ္စဲ၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တုိက္ပြဲမ်ားသာပိုမိုလာ
ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တရားဝင္ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားမရွိခဲ့ပဲ အစိုးရ
၏ ႏွစ္မကုန္ခင္တႏို္င္ငံလံုး အႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွရ
ိ မည္ဟူေသာကတိသည္လည္း မျပည့္ဝ
ႏိုင္ခဲ့ရေပ။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
မေတာ္ (KIA)၊ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၄/၅ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းတပ္မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မုနစ
္ ီအနီးတြင္ ခမရ ၁၂၅ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ပန္ဆိုင္းအနီးတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုး ရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၆ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုး ရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၂၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္လင္း ပအနီးတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၂၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္းပတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခလရ ၁၄၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားက KIA တပ္မ်ားအား
တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၂၂ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၁၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ TNLA တပ္မ်ားအား
တိုက္ခုိက္ရန္အတြက္ လက္နက္ၾကီးမ်ားအသံုးျပဳခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၂၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္လင္းပတြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္အစိုး ရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း၌ အစိုး ရတပ္မ်ားသည္အရပ္သားမ်ားအား ဆက္လက္၍ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္

ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္းပအနီး စပါးခင္းထဲတြင္အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာအရပ္သား
မ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားမွလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။
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သတၱမ ႏွစ္ေျမာက္ဆက္တိုကႏ
္ ွစ္အျဖစ္ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈျမင့္တက္လာ
ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ UN ရံုး (UNODC) မွ “အေရွ႕ေတာင္အာရွဘိန္းမူး

ယစ္ေဆးဆိုင္ရာစမ္းစစ္ေလ့လာမႈ ၂၀၁၃” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

 သတၱမႏွစ္ေျမာက္ဆက္တိုက္ႏွစ္အျဖစ္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂၆%ျမင့္တက္လာခဲ့
သည္။

 ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၃% (၅၁၀၀၀ ဟက္တ ာမွ ၅၇၈၀၀ ဟက္တာ) ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
 ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဒုတိယအၾကီး ဆံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွဘိန္းပမာဏ၏ ၉၂%သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္စိုက္ပ်ဳိးသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး
အစိုးရမွျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအားျဖိဳခြဲ
ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အစိုး ရစစ္တပ္္မွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အလုပ္သမားအုပ္စုတခုသည္ ရန္ကုန္
ျမိဳ႕သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအားတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက၍ အနည္း ဆံုး ၈ ဦးဒါဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀ ခု အေစာ
ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ကသူတို႔ထံမွသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား

သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ကတည္းကထိုင္သပိတ္ျပဳလုပ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ အစိုးရ
အာဏာပိုင္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ား၏သပိတ္စခန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ပိတ္သိမ္းေပးရမည္ဟု အမိန္႔
ထုတ္ခဲ့သည္။

အစိုးရ၏အမိန္႔ကိုအေစာပိုင္း တြင္အာခံဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျပီးေနာက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည့္

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွ သူတို႔၏တိုင္ၾကားေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုစစ္ေဆးေပးပါမည္ဟု ကတိေပးလိုက္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပ
မႈမ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အားပစ္မွတ္ထား၊ သတင္းေထာက္ကိုေထာင္ခ်
ဒီဇင္ဘာလတြင္ Eleven Media Group (EMG) မွသတင္းေထာက္အားေထာင္ခ်လိုက္ျခင္းႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္း
ဂ်ာနယ္အားအေရးယူပါရန္ အစိုးရ၏ေတာင္းဆိုမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမစ
ွ ာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြငႏ
့္ ွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္
ေနမႈမ်ားအား ပိုမိုၾကီး ထြားလာေစခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၃ - အစိုးရအားထိခိုက္ေစသည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာေဆာင္းပါးမ်ားအား ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပ၍ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္

ျဖင့္ သူရိယအလင္း (Sun Rays) အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အား အေရးယူေပးပါရႏ္ အစိုး ရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ျမန္မာ
ႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၁၇ - ဗြီဒီယိုခိုးကူးသည္ဟုစြပ္စြဲထားသည္က
့ ိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လြဳိ င္ေကာ္မွေရွ႕ေနေဒၚေအးေအးျဖိဳး၏အိမ္

တြင္ သူမထံမွမွတ္ခ်က္ရရွိရန္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ EMG သတင္းေထာက္မခိုင္အားပိုက္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အသေရပ်က္ေစမႈ၊
ေစာ္ကားၾကမ္း တမ္း ေသာအသံုးအႏႈံး မ်ားျဖင့္ေျပာဆိုမႈတို႔ျဖင့္ ကရင္နီျပည္နယ္လြ်ဳိင္ေကာ္ျမိဳ႕မွတရားရံုးတခုက ေထာင္
ဒါဏ္ ၃ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားလူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားတြင္ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေန - စုျပံဳထြက္ေျပးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေလွမ်ားျဖင့္ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနစဥ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ထိန္း
သိမ္းထားေသာ

ခိုလႈံရာရွာေဖြသူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားေနရပ္ျပန္ပို႔သည့္တရားဝင္မဟုတ္ေသာမူဝါဒတခုႏွင့္ပတ္သက္၍

အေသးစိတ္မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္
လႈပ္ရွားေနေသာ လူကုန္ကူးမႈကြန္ယက္မ်ားသို႔ရိုဟင္ဂ်ာရာေပါင္းမ်ားစြာအား ထိုင္းအရာရွိမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ
ကတည္းက ေရာင္းစားေနခဲ့ၾကသည္ဟူေသာသတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ လက္နက္ကိုင္ထား

ေသာအေစာင့္မ်ားသည္ ထိုစခန္းမ်ားအတြင္း မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ ထိုရို
ဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူတို႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိး အေဆြမ်ားထံမွ ပိုက္ဆံမ်ားေတာင္းခ့ဲၾက

သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာက္တိုဘာလမွဒီဇင္ဘာလအတြင္း တြင္ ထိုင္း ႏုိင္ငံရွိလူဝင္မႈၾကီး ၾကပ္ေရး၏ထိန္းသိမ္း

ေရးစခန္းမ်ား၌ က်န္ရွိေနေသာရိုဟင္ဂ်ာအေရအတြက္မာွ ၂၀၀၀ မွ ၁၅၄ သို႔ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္
ေပၚခဲ့သည္။
ႏို္င္ငံရပ္ျခားတြင္လံုျခံဳမႈရွာေဖြရန္အတြက္

ခိုလႈံရာရွာေဖြသူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

အႏၱာရာယ္မ်ားလွေသာေလွခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြါေနခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ

 ဒီဇင္ဘာ ၉ - အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဂ်ားဗားအေနာက္္ခရိုင္ကမ္း လြန္တြင္ ခိုလႈံရာရွာေဖြသူအနည္းဆံုး ၃၂ ဦးအားတင္

ေဆာင္လာသည့္ ၾသစေတးလ်သို႔ဦးတည္သြားေနေသာေလွတစင္းနစ္ျမဳပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွစ္ဦး အပါအဝင္ခိုလႈံ
ရာရွာေဖြသူ ၃ ဦးေသဆံုး ခဲ့ၾကသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၂၅ - ထိုင္းႏို္င္ငံဖန္ငခရိုင္သို႔ ခိုလႈံရာရွာေဖြသူ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၃၉ ဦးအားတင္ေဆာင္လာသည့္ ေလွတစင္း ဆိုက္
ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူတို႔အားျမန္မာအစိုးရေရတပ္က လူကုန္ကူး သူအုပ္စုတစုလက္ထဲသလ
ို႔ ြဲအပ္ေပးခဲ့ကာ ထိုသူမ်ား

သည္ျမန္မာႏုိင္ငံမွဖန္ငခရိုင္သို႔လာေရာက္ရာေလွခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၂ ဦး အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကကာ
အျခားသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ခိလ
ု ႈံရာရွာေဖြသူမ်ားကေျပာျပၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ ဘန္ေကာက္အေျခဆိုက္ အာရကန္ပေရာ့ဂ်က္အဖြဲ႔က ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တြင္ အနည္း ဆံုး
ရိုဟင္ဂ်ာ ၉၀၀၀ ခန္႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအာရကန္ျပည္နယ္မွ ေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့
သည္။

ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး
အစိုးရအရာရွိႏွင့္ျမန္မာကုမၼဏီ ၃ ခုကိုအေမရိကန္ကနာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္း
အစိုးရ၏ကာကြယ္ေရးစစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု (DDI) အၾကီးအကဲ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌးအား

၎တို႔၏အထူးပံုစံသတ္မွတ္ထားေသာႏုိင္ငံသားမ်ား (SDN) စာရင္း ထဲသို႔ထည့္သြင္းလိုက္ျပီးေနာက္ [၂၀၁၃ ခုဇူလုိင္

လျမန္မာသတင္း လႊာ ကိုၾကည့္ပါ။] အေမရိကန္သည္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္ ျမန္မာကုမၼဏီမ်ားႏွင့္

လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီတို႔အား ဆက္လက္ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာန
က ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ အာရွသတၱဳကုမၼဏီ (Asia Metal)၊ စိုးမင္းထိုက္ကုမၼဏီ၊ အေကာင္း ဆံုးမင္နရယ္ထုတ္လုပ္မႈ

ကုမၼဏီ (Excellent Mineral Manufacturing) တို႔ႏွင့္ DDI ျဖင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာတပ္မေတာ္ဝန္ထမ္း ေရးရာအရာရွိ
ျဖစ္သည့္

ဒုတိယဗိုလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ညႊန္႔ဦးတို႔အား

ေျမာက္ကိုရီးယားမွစစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူရရွိရန္လုပ္

ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္၎တို႔၏ SDN စာရင္း တြင္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ဒုတိယဗိုလ္
မႈးၾကိီးေက်ာ္ညႊန္႕ဦးႏွင့္ကုမၼဏီ ၃ ခုတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာပံုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ၎တို႔ႏွင့္စီးပြားေရးဆက္စပ္
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လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအားတားျမစ္ထားျပီး ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္အေမရိကန္မွမည္သည့္
ပိုင္ဆိုင္မႈကိုမဆို သိမ္း ယူႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားတိုးျမင့္
ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္တြင္ သမၼတဦး သိန္းစိန္သည္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း တြင္

ဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ တိုက်ဳိတ ြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ပန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး

အထိမ္း အမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြႏွင့္ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတို႔သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ
၁၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာေတြ႔ဆံုမႈအတြင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အာေဘးတို႔သည္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု၏တိုး တက္မႈ၊
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊

ေရးစတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မီးရထားလမ္းမ်ား၊ေရေပးေဝေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ား
ေခ်းေငြယမ္း၆၃ဘီလီယမ္(US

၆၁၀.၅၃

ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္

စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္

သန္း)ထုတ္ေခ်းသြားမည္ဟအ
ု ာေဘးကကတိေပးခဲ့သည္။

ဘက္ႏွစဘ
္ က္

တို႔သည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုတိုးျမွင့္ရန္၊ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္အကာအကြယ္ေပးမႈႏင
ွ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုအ

ေလးထားရန္စသည္တို႔ပါဝင္ေသာႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္က်န္းမာေရးက႑တြင္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္
သြားရန္ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမဲလ္ဘုန္းျမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့ AIDS ေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔တက္

၁

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငသ
ံ ို႔ OIC လာေရာက္မည့္ခရီးစဥ္အား

ေရာက္ခဲ့သည္။

ကန္႔ကြကဆ
္ ႏၵျပပြဲအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာအားေစာ္ကားသည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား

အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွေရးယူသြားမည္ဟု အစိုးရသတင္းစာတေစာင္ျဖစ္ေသာ New Light of Myanmar ကသတင္းေဖာ္
ျပခဲ့သည္။
၁

ယခုလတြင္ႏိုင္ငံသို႔ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းထဲ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ
အားလံုးအေနျဖင့္ အစြန္း ေရာက္နည္းလမ္း မ်ားကိုမက်င့္သံုးပဲညွိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးျခင္း မွတဆင့္ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ေကာင္း
မ်ားကိရ
ု ွာေဖြသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္

ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္အဆိုျပဳမႈကို

ထပ္မံေတာင္းဆိုထားသည့္

ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကို NLD မွထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ အဆိုျပဳမႈအားအစိုး ရမွျငင္းပယ္ခမ
ဲ့ ႈအား လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟုေျပာဆိုလိုက္
သည္။

၂

ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူး ပြဲက်င္း ပရန္အတြက္ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔သည္ ရန္ကုန္၌စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

၃

ICJ အဖြဲ႔မွ “အၾကံေပးေဆြး ေႏြးခြင့္ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွေရွ႕ေနမ်ား၏လြတ္လပ္မ”ႈ အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္
လုိက္ကာ ထိုအထဲတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးေသာဥပေဒဆိုင္ရာပညာေရး

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရအကဲဆတ္ေသာဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အစိုး ရအာဏာပိုင္မ်ားမွဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း မ်ားသည္
တရားဥပေဒစိုး မိုး ေရးအားယုတ္ေလ်ာ့နိမ့္က်ေစကာ
သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
၄

ျမန္မာႏုိင္ငံမွေရွ႕ေနမ်ား၏လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကိၾု ကန္႔ၾကာေနေစ

ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ INGO တခုျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမီဒီယာအေထာက္အကူ အဖြဲ႔တို႔သည္စာနယ္
ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ လုိက္နာရန္က်င့္ဝတ္မ်ားကိုေရးဆြဲရန္ သေဘာတူညီမႈတခုအား ရန္ကန
ု ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾက
သည္။

၅

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမနီလာျမိဳ႕တြင္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဘီနစ္ႏိုအကီြႏို (Benigno Aquino) ႏွင့္သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ ကုန္
သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ အသစ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာစြမ္းအင္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ သတင္း
အခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးႏွင့္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ကိစၥမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

၆

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားမျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအား

၆

လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုး သပ္ေရးေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပ

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
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ေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စုစုေပါင္းအၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၂၅၁၂ ခုပါဝင္ေသာတင္ျပမႈေပါင္း ၄၄၀ အားလက္ခံရရွိထားျပီး ျဖစ္
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၆

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇံုရွိ Great Wall ဖိနပ္စက္ရံုမွအလုပ္သမား ၇၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္လုပ္ခလစာမ်ားတိုး ျမွင့္ေပးရန္

၆

EU သံအမတ္ရိုလန္ကိုဘီယာ Roland Kobia၊ အေမရိကန္သံအမတ္ဒဲရစ္မစ္ရွယ္ Derek Mitchell ႏွင့္ UNODC

ႏွင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအားေလးစားရန္တ႔အ
ုိ တြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

က္ုယ္စားလွယ္ေဂ်ဆြန္အီလစ္ Jason Eligh တို႔အပါအဝင္ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ရွမ္း ျပည္နယ္သို႔ ၅ ရက္တာခရီး စဥ္အားအဆံုး

သတ္ခဲ့ၾကကာ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း တြင္သူတို႔သည္ ရွမ္း၊ပအို႕၊လားဟူ၊လီဆူး ၊ဝႏွင့္အခါလူထုမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔
ဆံုခဲ့ၾကသည္။
၆

သီးျခားစီျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေျမျမွဳပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈႏွစ္ခုေၾကာင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္တြင္ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတဦး

၉

ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕မွတရားရံုးတခုက ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးျမဳိ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့

ႏွငပ
့္ ေလာင္အမ်ဳိးသမီးႏွစဥ
္ ီးတို႔ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။

ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ရခုိင္ႏွစ္ဦး အားေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္အျခားရခုိင္တဦး
အားေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

၉

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကမၻာ
လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိေးရးႏွင့္တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးစသည့္ကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္
အတြက္ လာအိုသမၼတခြ်န္မ္မလီေဆရာစံု Choummaly Sayasone ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၀

ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိ ၃၅ ဦးတက္ေရာက္သည့္ ေလးရက္တာႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔
ဆုိင္ရာစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတခုကို ICRC ကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၀

တရုတ္ျပည္ပီကင္းျမိဳ႕မွေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း တရုတ္ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားက NLD မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

၁၀

လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ UN ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္လူသားခ်င္း စာနာမႈ

မံုရြာေၾကးနီမိုင္းမွသူတို႔ကုမၼဏီ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္း လင္းေျပာျပခဲ့သည္။

ဆိုင္ရာညွိႏႈိင္း ေရးမႈးဘာထရန္ဘိန္းဗယ္ Bertrand Bainvel က ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား
အတြကလ
္ ႈပ္ရွားႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား စြမ္း စြမ္းတမံကာကြယ္ေပးရမည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၀

ထိုင္ဝမ္ဒီမိုကေရစီေဖာင္ေဒးရွင္းက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) အား ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လ႔အ
ူ ခြင့္

၁၀

ဒုတိယသမၼတဦးဥာဏ္ထြန္း ႏွင့္တရုတ္ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လ်ဴယန္ဒြန္း Liu Yandong တို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္နည္းပညာပူး

အေရးဆုကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြယြမ္သန္း ၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၂၆ သန္း) ႏွင့္ အာဆီယမ္ဥကၠဌ

အျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအားကူညီရန္ ေထာက္ပံ့ေငြယြမ္ ၁၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၆၅
သန္း) ပံ့ပိုးေပးသြားရန္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလက္မွတ္ထုးိ ခဲ့ၾကသည္။
၁၀

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အရင္းအျမစ္ထုတ္ႏုတ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းပြင့္လင္း ျမင္သာမႈစတင္ျခင္း (EITI) အဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အ

ျဖစ္ပါဝင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြး ေႏြးရန္ EITI ဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠဌကလဲရာေရွာ့ Clare
Short ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တင
ြ ္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၁

အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကခ်င္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

၁၅

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း ေအာင္လႈိင္က တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုက

၁၆

လႊတ္ေတာ္အေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုး သပ္ေရးေကာ္မတီက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အၾကံျပဳထား

ေရစီကိုအမွန္တကယ္လိုလားပါက လက္နက္စြန္႔လႊတ္ (လက္နက္ခ်) သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

ခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ ေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုမည္ဟုေျပာ
ၾကားလုိက္သည္။
၁၆

ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုဖမ္း ဆီး

ေနမႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ရန္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကားျဖစ္္ေပၚေနေသာအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ပြားေစသည့္ အေျခခံအ
ေၾကာင္းအရင္း အားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္၊
ခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔မွ

IDP

လူ႔အခြင့္အေရးအားေလးစားမႈရေ
ွိ ရးအတြက္အာမခံရန္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္က

မ်ားအားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားအတားအဆီးမရွိေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္

ေဆာင္ေပးပါရန္ ျမန္မာအစိုးရအားတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

လုပ္

၁၇

အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လီဆူးအမ်ဳိးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

၁၇

အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထားဝယ္အမ်ဳိးသားပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

၁၈

တိုင္းရင္း သားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉ ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ဒီမ ို
ကေရစီႏွင့္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးပါတီ၊ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကရင္လူထုပါတီ၊ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏွင့္မတူကြဲျပားျခားနားျခင္း ပါတီ၊ ညီညႊတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ခ်င္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္

7

တစ္မဟာမိတ္ ဟုေခၚေသာပါတီတခုအျဖစ္ေပါင္းစည္းၾကမည္ဟေ
ု ၾကျငာခဲ့သည္။
၁၉

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ၄၀ တို႔သည္ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အိုဘားမားထံသို႔ ပူးတြဲစာတေစာင္
ထုတ္ျပန္ေပးပို႔ကာ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအားခြ်င္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားဆက္

လက္ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုေနမႈမ်ားအားရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအားဖိအားေပးေပးပါရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။
၂၁

ကေမာၻဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္သည္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ဖႏြမး္ ပင္တြင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၃

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဂ်ေယာဝူ J Yaw Wu ကျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ရြာသားမ်ားအားသူတို႔၏ေျမယာ
မ်ားမွအတင္းအၾကပ္ဖယ္ရွားေစကာ သူတို႔၏စားဝတ္ေနေရးေနထိုင္မႈဘဝမ်ားအား ထိပါးပ်က္ဆီးေစခဲ့ေသာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံ
ကိန္းမ်ားသည္ ဘိန္း စိုက္ပ်ဳိးမႈကိုပိုမိုျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။

၂၄

ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ ခုဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔၏ နဝမ

၂၄

အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲသ
့ ည္။

၂၄

ေျမယာသိမ္း ဆည္းမႈမ်ားအားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ားအားကူညီခဲ့သည့္အတြက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည့္စြဲဆိုမႈ

အၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။

မ်ားအေပၚသူတို႔၏အယူခံတင္ခဲ့မႈအား ပဲခူးတိုင္းတရားရံုးကဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီးေနာက္
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊မခင္မိမိခိုင္ႏွင့္ကိုသန္႔ဇင္ထုိက္တအ
ို႔ ား ပဲခူးတိုင္း ၊ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္၊ေပါင္းတည္
အက်ဥ္း ေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၂၇

NLD အဖြဲ႔ဝင္ဦးဝင္း ျမင့္က NLD သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွစာပိုဒ္ ၁၅၀ ခန္႔အားျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳသြားမည္ဟုေျပာ

၂၇

UN အေထြေထြညီလာခံက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ အားလံုးသေဘာတူသည့္ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္တခု

၂၈

NLD က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၂၈

ထိုင္းႏုိင္ငံ၊တပ္ခ္ခရိုင္၊မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ေသာမီးသည္လူ ၂ ဦးအားဒါဏ္ရာရေစခဲ့ကာ အိုးအိမ္

၂၈

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ၃ ရက္တာ ျမန္မာလူထုစည္းေဝးပြဲကိုက်င္း ပခဲ့သည္။

ၾကားလုိက္သည္။

အားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၁၂၀ အားပ်က္စီး ေစခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား
“အၾကံေပးေဆြး ေႏြးခြင့္ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွေရွ႕ေနမ်ား၏လြတ္လပ္မ”ႈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္ International
Commission of Jurists (ICJ) http://bit.ly/1khFyC9

“ျခစားျခင္းသိျမင္ႏုိင္မႈအညႊန္း ၂၀၁၃” ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔ Transparency International (TI) http://bit.ly/1fil8bK
“ၾကိဳးဆြဲရာကရသည့္ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္ - အေျပာင္းအလဲကာလမွျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒျပဳမႈ” အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဋိပကၡအဖြဲ႕
International Crisis Group (ICG) http://bit.ly/1cvDJgI
“အေရွ႕ေတာင္အာရွဘိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာစမ္းစစ္မႈ ၂၀၁၃ - လာအို၊ျမန္မာ” မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ UN ရံုး UN Office
on Drugs and Crime (UNODC) bit.ly/18PPBJu
“အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ - ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ - ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားမွအေျဖသိ”ု႔ Transnational Institute and Burma
Centrum Nederland (TNI-BCN) http://bit.ly/18V31nu
“ႏွစ္လည္ဦးတည္ရာမ်ား ၂၀၁၃” UN ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္း ၾကီးရံုး UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
http://bit.ly/1bupLL5
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