ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၉၀

ထားတိုက္ခုိက္မႈမ်ားအပါအဝင္

အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္

တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားျမင့္တက္လာ

ခဲ့သည္။

 KNLA တပ္သားတဦးအားသတ္ျဖတ္ကာ KNLA တပ္စခန္းမ်ားအား
တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္
ႏွင့္ရရွိထားေသာ

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္

ကိတ
ု ပ္မေတာ္မွခ်ဳိးေဖာက္လိုက္သည္။

 ကခ်င္ႏွင့္ရခိုင္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေျခအေနမွာ သနားစဖြယ္
ျဖစ္ေနသည္ဟု UN အရာရွိမွေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

 ဘဂၤါလီအျဖစ္အသတ္မွတ္ခံရေသာ

ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအားရွာေဖြေတြ႔ရွိ

သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အားအသံုး ျပဳခဲ့ကာ

ႏို္င္ငံသားအက္ဥပေဒအားအေျခခံျပီး

၁၉၈၂

ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားႏွင့္ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားတို႔သည္

ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျပဳခဲ့

ၾကသည္။

 အစိုးရကရန္ကုန္မွဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းအား
ေရာက္စီးနင္းကာ

ဘုန္းေတာ္ၾကီးငါးပါးအားဖမ္းဆီး ၍

ခြ်တ္ေစခဲ့ျပီးေနာက္ လက္ေရွာင္ေနခဲ့သည္။
 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က
ကိုေလ်ာ့ခ်ကာ

လုိက္ေသာ္လည္း

ရခိုင္

ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

ေနထိုင္ၾကသည့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ဝင္

သကၤန္း

အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးမႈမ်ား

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒကိုျပင္ဆင္
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္လိုအပ္မႈမွာမူ

၈၈ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တိ႔၏
ု

ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
လာခဲၾ့ ကသည္။

 အစိုးရကဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္
မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 NLD

A

ဖြဲ႔စည္း

ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိ

လူငါးဦးအားေထာင္ဒါဏ္အပစ္

မွသဘာဝပတ္ဝ
္ န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားသူ

ဦးစိုင္းစံထြန္းအား

ဤသတင္းလႊာတြင္
ပင္မသတင္း
၂ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားျမင့္တက္လာ

၃ တပ္မေတာ္၏အရပ္သားအၾကမ္း ဖက္မႈ
၃

ျငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာတူညီခ်က္အားေဖာက္ဖ်က္
၄ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား သနားစဖြယ္ျဖစ္ေန
၄ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး

၅ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏွိပ္စက္မႈ

၅ ဘုန္း ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအားဝင္ေရာက္စီးနင္း
၅ လႊတ္ေတာ္ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး
၆ ပုဒ္မ ၅၉ ဆက္လက္ထားရွိ

၆ NLD ႏွင့္ ၈၈ တို႔၏ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
၇ မူးယစ္္ေဆးဝါးထုတ္လႈပ္မႈျမင့္တက္လာ
လူ႔အခြင့္အ ေရး

၇ တ က္ ၾ က ြ လ ႈ ပ္ရ ွာ း သ ူ မ် ာ း
တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်ခံရ

၈ NLD အဖြဲ႔ဝင္အသတ္ခံရ

၈ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း ဖက္မႈအဆံုးသတ္ေရး
အိုး အိမ္မ ွဖယ္ရွားခံရ မႈမ ်ား
၉ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား

၁၀ ျမန္မာႏို္င္ငံမွလူကုန္ကူးမႈ

ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ႏွင့္

M

ျမန္မ ာႏိုင ္ငံျပည္တ ြင ္း သတင္း မ်ား

ႏိုင္ရန္အတြက္အစိုးရသည္

 NLD

R

၂၀၁၄ ခု၊ ဇြန္လ

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္

 အစိုးရ၊

U

d em oc r ac y

၁၀

ခုေျမာက္အၾကီးဆံုးဒုကၡသည္မ်ားေပၚထြက္ရာ
ႏိုင္င ံတ ကာ

၁၀ ေဒၚစု နီေပါသို႔သြားေရာက္

၁၁ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆက္ဆံေရး
၁၁ ဘာသာကူး ေျပာင္းမႈဥပေဒၾကမ္း
စီး ပြားေရး

၁၂ သီလဝါ SEZ ေဆာက္လုပ္ေရး
၁၂ ေက်ာက္ျဖဴ SEZ ေဆာက္လုပ္ေရး
၁၂ စက္ရံုအလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား

၁၃ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁၅ အစီရင္ခံစာမ်ား

မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိရေသာအမ်ဳိး သားႏွစ္ဦးမွ

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
 အစိုးရမွ

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ္ရန္ကတိကဝတ္

ျပဳမႈေၾကျငာစာတမ္းကို ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
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 သီလဝါ SEZ မွအတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံလို္က္ရေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေကာ္ပေရးရွင္း
ေအဂ်င္စီ (JICA) အား တိုက်ဳိျမိဳ႕တြငက
္ န္႔ကြက္တိုင္ၾကားစာပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း SEZ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ ေနခဲ့ၾကသည္။
 ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးမွ
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

စက္ရံုအလုပသ
္ မားမ်ားသည္

လုပ္ခတိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ

ဆက္ဆံပါရန္ေတာင္းဆို

ပင္မသတင္း
ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားျမင့္တက္လာ
ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တိအ
ု႔ ၾကား
တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ေျမာက္အထိမ္း အမွတ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ေမလကုန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

တြင္ အစိုး ရတပ္မ်ားက တပ္ဖြဲ႔မ်ားခ်ထားမႈကိုတိုးျမွင့္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္တြင္ အစိုး ရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔တို႔ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဇြန္လထဲ၌ ကခ်င္

ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ KIA၊ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ (SSA-N) ႏွင့္တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔အား အစိုးရတပ္မ်ား၏ရန္လိုတိုက္ခုိက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမြန္း ခရြာတြင္ရွိေနသည့္ KIA တပ္မ်ားအားပစ္မွတ္ထားကာ ဒမ္ေဘာဘမ္ရြာရွိ ခမရ
၂၃၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားက လက္နက္ၾကီးက်ည္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၂ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ ပလႈိင္ရြာတြင္ တမခ ၇၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၅၂၇ တပ္မ်ား
တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္နမ္စိနရ
္႔ ြာႏွင့္ဆန္ခါရြာအၾကားတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုး ရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA
တပ္ရင္း ၄၇၈ တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ နမ္ဘတပ္ႏွင့္ပန္ဆိုင္းတို႔တြင္ ခမရ ၃၂၃ မွအစိုးရတပ္သား ၅၀ ခန္႔တို႔ႏွင့္ KIA
တပ္ရင္း ၃၆ မွတပ္မ်ား တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တေမာင္ညဲႏွင့္ေမာ္ဟန္ရြာတို႔အၾကား မန္ဂ်မ္ေတာင္ၾကားတြင္ ခမရ
၂၁၅ ႏွင့္ ၂၁၇ တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ မွတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္အန္းရြာအနီးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၆၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာ အစိုးရတပ္၊ အစိုးရလိုလား
ေသာျပည္သူ႔စစ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၄၇၈ တို႔ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၁ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မုန္းရႈး၊ ပတၱျမားနီေတာင္တို႔ရွိ SSA-N တပ္စခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားမွစတင္
ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၅ - တမခ ၆၆၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ တို႔မွတပ္မ်ားအား တပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔သုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့
သည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ခမရ ၃၂၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္မ်ားသည္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္ မန္ဂ်ပ္ရြာမွ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလက္နက္ၾကီးက်ည္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ပစ္ခတ္
ခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္ကြမ္းစရြာတြင္ ခမရ ၂၁၅ ႏွင့္ ၂၁၇ တို႔မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA
တပ္ရင္း ၂ မွတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မန္စီျမိဳ႕နယ္ နမ္ခဘမ္းရြြာတြင္ ခမရ ၁၀၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၇
တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၇ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္မန္ဂ်ပ္ရြာတြင္ ခမရ ၃၂၃ မွအစိုး ရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း၃၈
တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ်ဇြန္ ၁၇၊ ၁၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမန္စီျမိဳ႕နယ္ေဂါငုရန္းရြာတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း
၂၇ တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
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 ဇြန္ ၁၉ - ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမုိင္းရႈးရွိပတၱျမားနီေတာင္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ SSA-N တပ္စခန္းအား ထိန္း
ခ်ဳပ္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္

 ဇြန္ ၂၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ပန္လင္း ရြာတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၇ တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ဒင္ဂါဘမ္းရြာတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၇ တုိ႔တုိက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၂၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားေလးၾကိမ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက အရပ္သားမ်ားအားတိုက္ခိုက္၊သတ္ျဖတ္ကာ ေနအိမ္မွဖယ္ရွားမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ၾက

ဇြန္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္၌ အစိုးရတပ္မ်ားသည္အရပ္သားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားကိုဆက္
လက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၅ - အနီးအနားရွိ TNLA တပ္မ်ားႏွင့္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားအျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္မွတြန္ပန္ရြာအား အစိုးရ
တပ္မ်ားမွပစ္ခတ္ခဲ့ျပီး အိမ္တလံုးအားမီးရႈိ႕ျဖိဳခ်ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ရြာသားမ်ားထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ႏွင့္နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္တို႔အၾကားရွိ နမ္ဂ်န္ဂူေဒါင္းရြာတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရ
တပ္မ်ားက စခန္း အသစ္တခုတပ္စြဲခဲ့ကာ ဝါးအေခ်ာင္း ၅၀ ႏွင့္သစ္မာတိုင္ ၂၀ တို႔ေပးပို႔ေပးရန္ အနီး အနားမွေက်းရြာ
၁၂ ရြာတို႔အား အသီးသီးအမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမဳိ႕နယ္ရွိရြာသံုးရြာမွ ရြာသားမ်ားအားလကုန္ေနာက္ဆံုးထား၍ ထြက္ခြါေပးရန္ ခမရ
၆၆ မွအစိုး ရတပ္မ်ားကအမိန္႔ေပးခဲ့ကာ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္မရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမိုင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္
မိုး ေကာင္းျမိဳ႕နယ္သို႔ေမာင္း ထုတ္ခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမန္စီျမိဳ႕နယ္မွမန္ဒင္ပရြာအနီးတြင္ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ကခ်င္ IDP တဦး ျဖစ္
သူ အန္ဘရန္ဂမ္ေရွာင္ Nbreng Gam Shawng အား ခမရ ၃၁၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားကပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္အၾကားလမ္းေပၚရွိ နမ္စန္ဂိုဒန္မွ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိေစ်း

ေရာင္းသူ ဒရွိဂမ္စန္ Dashi Gam Seng အားသူ၏ဆိုင္ထဲတြင္ ခမရ ၈၈ မွအစိုးရတပ္စစ္သားမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့
ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမန္စီျမိဳ႕နယ္ေဂါငုယန္းရြာအား ခမရ ၁၀၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားက ေမာ္တာက်ည္ဆန္
မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အားတပ္မေတာ္မွခ်ဳိးေဖာက္
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးနယ္ေျမထဲတြင္ KNLA စစ္သားတဦးအားသတ္ျဖတ္လိုက္ျပီး KNLA စခန္းအားႏွစ္ၾကိမ္

တိုက္ခိုက္လိုက္ကာ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ရယူထားသည့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးသ
ေဘာတူညီခ်က္ကို တနသၤာရီတိုင္းမွအစိုိးရတပ္မ်ားက ဇြန္လ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ထပ္မံခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမ
အၾကိမ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ ဇန္နဝါရီလထဲတြင္ျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

 ဇြန္ ၁၃ - တာဝန္မွျပန္လာသည့္လမ္း ေပၚ၌ KNLA စစ္သားတဦးအား ခမရ ၅၅၇ မွအစိုးရတပ္သားမ်ားက ပစ္သတ္ခဲ့
ကာသူ၏ေသနတ္အားယူသြားခဲ့ျပီး အနီးအနားရွိတနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္ေဟြဖရြာမွ KNLA တပ္ရင္း ၁၁ စခန္း
ကိုလည္းသြားေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၄ - တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္မွ ေရွ႕တန္းစခန္းတခုတြင္ KNLA တပ္မဟာ ၄ အားအစိုးရ ခမရ ၅၅၇ မွ
တပ္သား ၈၀ ခန္႔တို႔ကတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

3

ကခ်င္ႏွင့္ရခုိင္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းအေျခအေနမ်ား သနားစဖြယ္ျဖစ္ေန
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔မွ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ေလးရက္တာသြားေရာက္ျပီးေနာက္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

ေန႔တြင္ UN လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးႏွင့္ဒုတိယအေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးညွိႏႈိင္းေရးမႈး ေက်ာင္းဝွာ
ကန္ Kyung-wha Kang က လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ သနားဖြယ္
ရာအေျခအေနျဖင့္ေနထိုင္ေနၾကရေသာလူမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္

အရင္ကဘယ္တုန္း ကမွ်မျမင္ခဲ့ဘူးေသာ IDP ဒုကၡသည္

စခန္း မ်ားထဲမွ ခံစားရမႈပံုစံမ်ား၏သက္ေသသာဓကမ်ား သူမတြင္ရွိေနပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ သူမကလူေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားသည္က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးတို႔အပါအဝင္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုေလာက္စြာ
မရရွိႏိုင္ၾကပါဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
မိသားစုမွေဆးဝါးအကူအညီရွာေဖြ၍မရရွိခဲ့သည့္ေနာက္တြင္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ

ရိုဟင္ဂ်ာ

IDP

ဒုကၡသည္စခန္း တခု

အတြင္း မွ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္တဦးသည္ ဝမ္းေရာဂါႏွင့္ေနာက္ဆက္တခ
ြဲ က္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု
ဇြန္လ

၁၇

ရက္

ေန႔တြင္သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

ဇြန္လတြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္႔ဝိန္း ေက်းရြာမွ

IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ဝမ္းကုိက္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား “ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး” အတြကသ
္ န္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးခ်
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတာင္ေပၚ IDP ဒုကသ
ၡ ည္စခန္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း၌ဘဂၤါလီအျဖစ္သတ္
မွတ္ခံရေသာသူတိုင္း အတြက္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္မႈကိုအစိုးရက ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္စတင္ခဲ့သည္။ ေစာေစာပိုင္းကဖယ္
ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ကခ်င္ႏွင့္ရခုိုင္လူဦးေရမ်ားကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိပဲ သက္တမ္းတိုး ထားေသာသန္း ေခါင္စာရင္း
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းသည္ ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒကိုအေျခခံထားေသာ ႏုိင္ငံ

သားစီစစ္မႈသည္ ၁၉၄၈ခုဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မတုိင္မက
ွီ
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္သည့္မိသားစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပရန္

အေထာက္အထားသက္ေသသာဓကမ်ားတင္ျပႏုိင္သူ

မည္သူမဆိုသည္

ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူခြင့္

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္အက်ဳံးဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားကာ ၎သည္တိုက္ခုိက္လာသည္ဟု ယူဆႏုိင္မႈတိုင္းအ
တြက္

သည္။

ပယ္ခ်ရုတ္သိမ္းႏုိင္ရန္အခြင့္အေရးအစိုးရတြင္ရွိေနေသာ

အေျခအေနရွိေနသည့္ႏိုင္ငံသားျပဳမႈပံုစံမ်ဳိး ပင္ျဖစ္ပါ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးလွသိန္းက ေျမပံု IDP ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္စီစစ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျပီဟု စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “မိမိတို႔
ႏုိင္ငံတြင္တရားမဝင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကိုခြင့္မျပဳႏိုင္ပါ” ဆိုသလိုပင္ ဦးလွသိန္း ကသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီ
သူမ်ားကိုအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားက သူတို႔ဘာသာ
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို

စတင္ခဲ့ၾကကာထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

အလယ္သံေက်ာ္ႏွင့္က်ီးကန္ျပင္ရြာမ်ားမွ

ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအား ထြက္ေျပးေစခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားႏွင့္အစိုးရနယ္ျခား

ေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသား ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္အစည္းအေဝးႏွစခ
္ ုျပဳုလုပ္ခဲ့ကာ စစ္တမ္း မ်ားေကာက္ယူရာ
တြင္ ဘဂၤါလီအျဖစ္သတ္မွတ္ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ပါကမျပဳလုပ္သည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုခံစားရမည္ဟု အမိန္႔

ေပးခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားမွ ဘဂၤါလီအျဖစ္မိမိတို႔ကိုယ္
ကိသ
ု တ္မွတ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္ သူတို႔၏ခရီး သြားျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ႏွင့္သူတို႔အတြက္အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ရလိမ့္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။
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ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုး ရလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အစြန္း ေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္မ်ားသည္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္သည့္မူဝါဒ
မ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကကာ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝုိင္းအားတုိက္ခုိက္ေနခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၃ - ေမာင္း ေတာရဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီး ယားတန္းရြာမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ၅၀ အား ဇန္နဝါရီလ
ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးမည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၅ - အထိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္ေလွခါးေစ်းအတြင္းမွ ရိုဟင္
ဂ်ာ ၂၅ ဦးပိုင္ေစ်းဆိုင္မ်ားအားမီးရႈိ႕ခဲ့ကာ ဆိုငပ
္ ိုင္ရွင္မ်ားအားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၆ - ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဒူး ခ်ီးယားတန္း ရြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟူ
ေသာစြပ္စြဲထားမႈမ်ားအတြက္ ေမာင္း ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူးခ်ီးယားတန္းရြာမွရြာသား ၁၃ ဦး အားတရားရံုးတခုမွ ေထာင္ဒါဏ္
၇ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟူ သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ အပစ္ရွိသည္ဟုစရ
ီ င္ခ်က္ခ်ခံရေသာအမ်ဳိးသားအမ်ားစုမွာ အသက္
၆၀ ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ဇြန္ ၈ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ႏြာယြန္ေဒါင္ရြာမွ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိး သားေလးဦးအား ရဲယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ဆင္
ထားေသာ အစြန္းေရာက္ဗုဒၵဘာသာရခိုင္ ၁၆ ဦး ခန္႔ကတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကကာ ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေမးျမန္း ခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၈ - ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏သြားလာမႈမ်ားအားကန္႔သတ္ရန္အတြက္ အထိက

ရုဏ္းရဲမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားအသံုးျပဳကာ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒအရ ည ၁၁ နာရီမမ
ွ
နက္ ၄ နာ ရီအထိ အိမ္ျပင္မထြက္ရကာဖ်ဴးအမိန္႔ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သတင္း မ်ားရရွိခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၂၂ - ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ျမဝတီတပ္စခန္းမွ အစိုးရစစ္သားမ်ားသည္ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ား၏တခု
တည္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း တခုျဖစ္သည့္ ကြမ္းျခံေျမာက္မ်ားစြာတိ႔အ
ု ားဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
အစိုးရမွဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းေျမမ်ားအားသိမ္းဆည္းရန္ၾကီဳးပမ္း
ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရသာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္အထိကရုဏ္းရဲမ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တာေမြျမိဳ႕နယ္မွ မဟာသႏိၱ

သုခဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း အား ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
ထိုေနရာသည္

ဂ်ပန္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာေက်ာင္း ထိုင္ျဖစ္သည့္

ပီနန္ဆရာေတာ္ႏွင့္အစိုး ရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ

ေပးထားေသာ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏုိင္ငံဗုဒၶဘာသာဘုန္း ေတာ္ၾကီးမ်ားအား ၾကီး ၾကပ္ရန္အဖြဲ႔) တို႔အၾကား
ျဖစ္ပြားေနဆဲ

ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈ၏တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေသာသံဃာေတာ္မ်ားအနက္မွ

အစိုးရ၏သာသနာေရးဝန္ၾကီး ဌာနက

အဂၤလန္ႏုိင္ငံသားဦးဥတၱရအပါအဝင္

ဖမ္းဆီးထား

သံဃာငါးပါးအားလူဝတ္လဲေစရန္အမိန္႔ေပးခဲ့

သည္။ သံဃာငါးပါးလံုး အား သာသနာအားေစာ္ကားသည့္ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၂၉၅၊ ၂၉၈ တို႔ျဖင့္တရားစြဲဆိုထားခဲ့
သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ UK အစိုးရတို႔မွခ်က္ခ်င္းပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားက
အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားအား ရပ္တန္႔သြားေစရန္ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရသာသနာေရးဝန္ၾကီး

ဦးဆန္းဆင့္အား အလုပ္ျဖဳတ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တာေမြတရားရံုးမွဖမ္းဆီး ထားေသာသံဃာငါးပါးအားအာမ
ခံျဖင့္ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ကာ ထို႔ေနာက္သူတို႔သည္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ျပန္၍ သဃၤန္း ျပန္ဝတ္ခဲ့ၾကသည္။
လႊတ္ေတာ္ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးဆက္လက္ျပဳလုပ္
ဇြန္လတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရးၾကီးေသာျဖစ္
ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

5

 ဇြန္ ၂ - သမၼတဦး သိန္း စိနထ
္ ံမွျပင္ဆင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုလက္ခံခဲ့ျပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို အမ်ဳိး
သားလြတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

 ဇြန္ ၁၁ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရာတြင္ အခ်ဳိး က်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကိုအသံုး

ျပဳရန္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အားအၾကံျပဳသြားရန္အဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ ၁၁၇ မဲ၊
ကန္႔ကြက္မဲ ၈၅ မဲျဖင္အ
့ တည္ျပဳလိုက္သည္။ NLD ႏွင့္တုိင္း ရင္းသားလူနည္း စုပါတီမ်ားက ထိုအဆိုကိုဆန္႔က်င္မဲေပး
ခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚခင္ဝိုင္း
ၾကည္က မဲအမ်ားစုရသည့္သူအားေရြးခ်ယ္သည့္ (FPTP) စနစ္မွ အခ်ဳိး က်ကုိယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ (PR) သို႔ေျပာင္းလဲ

ရန္ အဆိုကိုစတင္တင္ျပခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ထိုကိစၥအ
တြက္ ေကာ္မရွင္တခုကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဆိုျပဳလာေသာျပဳျပင္မႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္လို

အပ္မည္ျဖစ္သည္။ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ဦးဝင္း ျမင့္က အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ကို
NLD အေနျဖင့္ေထာက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏မဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္း

သားညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း အဆိုျပဳလာေသာစနစ္သည္လူနည္းစုပါတီမ်ားအား အမတ္ေနရာမ်ားရရွိႏုိင္
ေစရန္အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္လုိက္သည္။

 ဇြန္ ၁၈ - အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္းႏွင့္ဆ ႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အားျပင္ဆင္ျခင္းကိုအတည္ျပဳ
လိုက္သည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ႏိုဝင္ဘာလကတင္ျပခဲ့ေသာ ျပင္ဆင္မႈအသစ္
သည္ ဆႏၵျပမည့္သူမ်ားအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုျငင္း ပယ္ရန္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွလက္ခံႏုိင္ေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္
ျပသရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ကာ
သည္။

ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအတြက္အမ်ားဆံုးေထာင္ဒါဏ္ကို

တႏွစ္မွေျခာက္လသို႔ေလ်ာ့ခ်ထား

 ဇြန္ ၂၅ - အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္မွအသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီ

လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ဥပေဒအသစ္တြင္အပစ္ေပးအေရးယူမႈမပါဝင္ပဲ အဖြဲ႔မ်ားအားေဒသတြင္းအဆင့္
(၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ US ၃၀) သို႔မဟုတ္ တႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ (၁၀၀၀၀၀ က်ပ္၊ US ၁၀၀) တို႔ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထား
ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီက ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အားဆက္လက္ကိုင္စြဲထား
ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳထားခ်က္မ်ားကို စုေပါင္း၍သံုးသပ္ရန္တာဝန္ရွိ
သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၁ ဦး ပါလြတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူ၊ ႏုိင္ငံျခားသား သားသမီး ရွိသူ
မည္သူမဆိုအား သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံျခင္းမွတားျမစ္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကိုဆက္လက္
ထားရွိရန္ ေထာက္ခံမဲ ၂၆ မဲကန္႔ကြက္မဲ ၅ မဲျဖင့္ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုျပဌာန္း ခ်က္အားဆက္

လက္ထားရွိျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၅ တြင္သမၼတအျဖစ္အေရြး ခံျခင္းမွ ထိေရာက္စြာတားျမစ္ထား
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၏အၾကံျပဳခ်က္သည္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔
ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအရွိန္ရလာ
ဇြန္လတြင္ NLD ႏွင့္ ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတို႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပုဒ္မ ၄၃၆ အားျပင္

ဆင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕တြင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခ်င္း ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွအာဏာပိုင္မ်ားက လူထုႏွင့္
ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈကိုပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုပြဲမ်ားသို႔ လူအေျမာက္အမ်ားတက္ေရာက္ခၾဲ့ က
သည္။

 ဇြန္ ၂ - အာဏာပိုင္မ်ားကခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးရန္ ျငင္း ပယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးတြင္ေထာက္ခံသူ ၃၀၀ ခန္႔
စုရံုးခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၃ - ေနျပည္ေတာ္ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလူထုအား မိနခ
္႔ ြန္း ေျပာခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၈ - တနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္မွေဟာေျပာပြဲတခုတြင္ လူဦးေရ ၅၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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 ဇြန္ ၁၀ - စစ္ကိုင္း တိုင္း မံုရြာျမိဳ႕မွ ေဟာေျပာပြဲတြင္ လူတေသာင္းေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 ဇြန္ ၁၀ - တနသၤာရီတိုင္းျမိတ္ျမိဳ႕မွလူထုက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။
 ဇြန္ ၁၂ - စစ္ကိုင္း တုိင္း ကြ်န္းလွျမိဳ႕နယ္မွ ေဟာေျပာစည္းရံုးပြဲသ႔ို လူ ၃၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၄ - ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဗန္းေမာ္တြင္ေဟာေျပာစည္းရံုးပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္း ဆိုခဲ့ျပီး ေနာက္ ကခ်င္
ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားတြင္လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္စုေဝးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၂၁ - ပဲခူးတိုင္းေတာင္ငူမွေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ဇြန္ ၂၉ - ပဲခူးတိုင္းျပည္ျမိဳ႕မွေဟာေျပာပြဲတြင္ လူ ၃၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္တိုင္းရင္း သားႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ုခုျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ကယန္း ျပည္သစ္ပါတီ

တို႔ကလည္း ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိဆိုလွ်င္ ထိုလႈပ္ရွား
မႈက လက္မွတ္ေပါင္း ၃.၃ သန္းေက်ာ္ေကာက္ခံရရွိထားျပီျဖစ္ပါသည္။
ဘိန္းထုတ္လပ
ု ္မႈမေလ်ာ့က်ေသး
ဇြန္လတြင္ထြက္ရွိလာေသာ

အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္က

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ

ျမင့္တက္လာသည္ကို အေထာက္အထားမ်ားျပဳစုျပထားသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနဒုတိယဝန္ၾကီးဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္
ေက်ာ္သိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မူး ယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး ၁၅ ႏွစ္စီမံကိန္းမွာမေအာင္ျမင္ခဲ့ပဲ ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္ထပ္တိုးရန္
လိုအပ္ေနပါသည္ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၂ - အကူး အေျပာင္းဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴ႕ (TNI) ၏အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ေနာက္သို႔ျပန္ကန္ျခင္း - ေရႊၾတိဂံေဒ

သမွဆုတ္ယုတ္လာမႈ” က တရုတ္ႏွင့္အိႏိၵယတို႔၏ဟီး ရိုးအင္း (မူးယစ္ေဆး) လိုအပ္မႈျမင့္တက္လာမႈက ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကိုျမင့္တက္လာေစကာ ဖိႏွိပ္ေသာမူယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားက

ေသာ မိသားစုမ်ားအားဆိုးဝါးစြာဆင္းရဲတြင္းနက္ေစခဲ့သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ေထာင္ေသာင္းခ်ီ

 ဇြန္ ၂၆ - မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ UN ရံုး (UNODC) “ကမၻာ့မူး ယစ္ေဆးဝါးအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄” က ၂၀၁၂
မွဆိုလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁၃% ႏွင့္ ၂၆% အသီးအသီးျမင့္တက္လာ
သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး
ကန္႔သတ္ထားေသာဥပေဒမ်ားအရ ေနာက္ထပ္တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်မႈမ်ား
ဇြန္လထဲတြင္ ေျမယာသိမ္း ယူမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည့္မ်ားစြာေသာ ေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
အား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁ - တနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္မွရဲမ်ားက ေျမယာအျငင္းပြားမႈတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအားေႏွာက္ယွက္သည့္အ
တြက္ လယ္သမား ၂၀ ဦး တို႔အား ေစာ္ကားမႈ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာေျပာဆိုမႈတို႔အပါအဝင္

တရားစြဲဆိုမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့

သည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အာမခံျဖင့္ျပန္လြတ္မေပးမွီ၌ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ားအား ရဲကခဏ
တာမွ်ထိ္န္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၄ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တရားရံုး က ဒီမိုကေရစီလက္ရွိအင္အားစုလႈပ္ရွားမႈ (MDCF) မွတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူကိုထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္တိုင္းလွည္းကူးျမိဳ႕နယ္သမီးကေလးေက်းရြာမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒါဏ္ ၃ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီး နားခရိုင္တရားရံုးက

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတခုႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟုစြပ္စြဲထားမႈအတြက္

ကခ်င္ IDP သံုးဦး ျဖစ္ေသာလရိန္း၊ လဖိုင္ဂန္ႏွင့္ဘရန္ရုန္တို႔အား ေဖာက္ခဲြမႈအက္ဥပေဒအရ ေထာင္ဒါဏ္ ၃ႏွစ္၊ ၁၃
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ႏွစ္ႏွင့္ ၁၄ ႏွစ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုသံုးဦးသည္ KIA ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာစြပ္စြဲ
မႈအတြက္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။

 ဇြန္ ၁၀ - ၂၀၁၃ခုဇြန္လက တပ္မေတာ္အားဗံုးခြဲတုိက္ခုိက္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္အတြက္ ကခ်င္ရြာေခါင္း

ေဆာင္မလိတန္အား ကခ်င္ျပည္နယ္ေရႊကူျမိဳ႕နယ္တရားရံုး က ေဖာက္ခြဲေရးပုဒ္မျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၂၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့
သည္။

 ဇြန္ ၁၇ - မႏၱေလးတိုင္းေမျမိဳ႕မွရဲမ်ားက ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျမယာသိမ္း ဆည္း မႈမ်ားအားဆႏၵျပမႈကို ခြင့္ျပဳမႈမရွိပဲ
စည္းရံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမစုစုေႏြးအား

ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပ

 ဇြန္ ၁၉ - သိမ္းဆည္းခံရေသာလယ္ယာေျမမ်ားအေပၚတြင္ ထြန္းတံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲရန္စည္းရံုးခဲ့သည့္အတြက္ လယ္သ
မားတစုအား မႏၱေလးတိုင္း မႏၱေလးျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက
၁၈ ျဖင္တ
့ ရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိပါသည္။

ျငိမ္း ခ်မ္း စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ

 ဇြန္ ၂၄ - ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ကအစိုးရဆန္႔က်င္ေရးစာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝသည့္အတြက္ MDCF မွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

ကိုထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္ေတာင္ဥကၠလာပတရားရံုးမွ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လခ်
မွတ္လိုက္သည္။

 ဇြန္ ၂၄ - ရန္ကုန္တာေမြ၊ ဗဟန္းႏွင့္မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔တို႔တြင္ ဆႏၵျပခဲ့မႈမ်ားအတြက္ MDCF အဖြဲ႔ဝင္ ကိုတင္ေမာင္
ၾကည္ႏွင့္ကိုေဇာ္ဝင္းတို႔အား ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အားခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၂၅ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲကိုစည္း ရံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ တက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူေလးဦးျဖစ္ေသာ ေသာင္းန္း ဇင္၊ ခင္လြီပ၊ မြန္း ဟန္ႏွင့္ တိတ္မန္တို႔အား ခ်င္းျပည္နယ္၊မတူပီမွရဲမ်ားက ျငိမ္း
ခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒျဖင့္ စစ္ေဆးကာတရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

NLD မွေျမယာအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအသတ္ခံရ
ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိေသာအမ်ဴိးသားႏွစ္ဦး က ေျမယာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူဦးစံထြန္း အား
သူ၏ေနအိမ္မွဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဦးစံထြန္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ဟိုပံုး ျမိဳ႕နယ္မိုင္း ျပင္း ရြာမွ NLD ဒုဥကၠဌ

လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္သူ၏အေလာင္း အား သူ၏ရြာအနီး၌ ဦးေခါင္းေနာက္ဘက္တြင္ေသနတ္ဒါဏ္ရာ
အေပါက္မ်ား၊

လက္ဒါဏ္ရာမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

က်ည္ခြံသံုးခုႏွင့္ဓါတ္မီးတလက္ကို

သူ၏အေလာင္း

အနီးမွရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဦးစံထြန္းသည္ ခမရ ၂၄၉ မွသိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံ
လယ္သမားမ်ားအား ကူညီအေရးဆိုေပးေနသူျဖစ္သည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ရန္ အစိုးရကကတိျပဳ

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ UK အစိုးရ၏ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ရန္

ကတိကဝတ္ေၾကျငာစာတမ္းကို ေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုး သည့္ ၁၅၀ ေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေၾကျငာစာတမ္း အား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ အေရးယူျခင္းမခံရေသာပစ္မႈမ်ားအားအဆံုး သတ္ရန္ အစိုးရမွ

မည္သည့္အတိအက်လုပ္ေဆာင္မႈကိုလုပ္မည္ဆိုသည္ကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးပါရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလႈပ္
ရွားမႈ UK (Burma Campaign UK) အဖြ႔က
ဲ စိန္ေခၚလိုက္သည္။

ဇြန္လ ၁၀၊ ၁၃ ရက္တို႔တြင္ အစိုးရႏွင့္အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔မွ သီးျခားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္
လန္ဒန္မွ ကမၻာ့ထိပ္သီးအစည္းအေဝး Global Summit သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္အမ်ဳိး သမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္

ေရးအဖြဲ႔ Karen Women’s Empowerment Group မွဒါရိုက္တာေဒၚစူဇန္နာလွလွစိုး က စာခ်ဳပ္သည္လြန္ခဲ့သည့္ ၁၇
ႏွစ္ကတည္းက အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရမွ CEDAW စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သည့္
လုပ္ေဆာင္မႈမွ်မလုပ္ခဲ့သည္ကို ေဝဖန္လိုက္သည္။
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အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားမွေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနၾကရ
ထိုင္းႏုိင္ငံမွေမ ၂၂ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအျပီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ေမ ၂၂ ရက္မွဇြန္လ ၁၃ ရက္အထိထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ညမထြက္
ရ ကာဖ်ဴးအမိန္႔သည္ အလုပ္သမားအမ်ားစုအား ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္း ျခင္းမွ အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၃ - သီး ျခားစီ အေျမာက္အမ်ားဖမ္း ဆီးမႈႏွစ္ခုတြင္ ထို္င္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္ခရိုင္တြင္ ျမန္မာ
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအနည္းဆံုး ၃၆၃ ဦးအားဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၃ - ထိုင္း စစ္အစိုးရသည္ တရားမဝင္နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္အားလံုး ကုိပိတ္လိုက္ကာ အလုပ္သမားမ်ားအားျမစ္ကိုေရ
ကူးျဖတ္ျပီး အလုပ္သြားလုပ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွျဖတ္ကူးျခင္းျဖင့္ အဖမ္းခံရမည့္
အႏၱာရာယ္ရွိလာေစရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၅ - ထိုင္းႏုိင္ငံရေနာင္းခရိုင္တြင္ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက အေထာက္အထားမရွိေသာျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
၁၃၆ ေယာက္ကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၁ - ထိုင္းႏုိင္ငံခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ထိုင္းရဲ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာတအိမ္တက္တအိမ္ဆင္းစီးနင္းရွာေဖြမႈ
မ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အေထာက္အထားမရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၈၁ ဦး ကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၂ - ဇြန္လ ၃ ရက္ကတည္းက ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၀၀၀ နီး ပါးဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့
ရသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၃ - ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၅၂ ဦးအား ရွမ္းျပည္နယ္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္သို႔
ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ထိုင္းစစ္အစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိျဖိဳခြဲဖမ္း ဆီးခဲ့ျခင္း ကို ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈ
မ်ားသည္

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိရန္အတြက္

ရိုးရွင္း ေသာလုပ္ေဆာင္မႈသာျဖစ္ပါ

သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၂၁ - ထိုင္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေဆြးေႏြး အျပီး တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံမႈး ဦးဝင္း ေမာင္က ထိုင္းႏုိင္ငံ
တြင္ရွိေနေသာ အေထာက္အထားရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ားအား အစိုးရမွအျပည့္အဝပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့

ေသာ္လည္း အေထာက္အထားမရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို
မူ ေျပာၾကားမသြားခဲ့ေပ။

 ဇြန္ ၂၂ - ထိုင္း-မေလးရွားနယ္စပ္ေပၚရွိ ကီဒျပည္နယ္ဘူကစ္ကာယုဟိတမ္ျမိဳ႕တြင္ အေထာက္အထားမရွိေသာျမန္မာ
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ၂၉ ဦးအား မေလးရွားအာဏာပိုငမ
္ ်ားမွဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယခင္ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကားမွ ေစာေစာပိုင္းကေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ားမွာ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အမ်ဳိးသားေကာင္
စီက အေထာက္အထားမရွိေသာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕အား ယာယီခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးကာ ႏိုင္ငံျပန္

ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသြားႏုိင္ပါသည္ဟုေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း အမႈတခုျခင္းစီ
ကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္မွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးေပ။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဂါးဒီးယန္းအဖြဲ႔မွ အေရးၾကီးသည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ကမၻာ့အ

ၾကီးဆံုးပုဇြန္ထုတ္လုပ္သည့္ ခ်ာရီယြန္ေပါ့ခ္ဖန္း Charoen Pokphand သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကေမၻာဒီး ယားႏို္င္ငံတို႔မွ
လူကုန္ကူးခံထားရေသာအလုပ္သမားမ်ား ေက်းကြ်န္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည့္ ထိုင္း
ငါးဖမ္း ေလွမ်ားမွ ငါးစာမ်ားကိုအသံုးျပဳေနသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
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US - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တတိယေျမာက္ဆက္တုိက္ႏွစ္အျဖစ္ “အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့စ
္ ာရင္း ” တြင္သတ္မွတ္ထားခံရ
ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ၎တို႔၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “လူကုန္ကူးခံ

ရမႈအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုအစီရင္ခံစာက အေမရိကန္လူကုန္ကူးမႈခံရသူမ်ားအားကာကြယ္မႈအက္

ဥပေဒ၏အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို လိုကန
္ ာကုိက္ညီမႈအေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံမ်ားအားအဆင့္ေလးဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ထား
သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလူကုန္ကူးမႈမ်ားအားတိုက္ဖ်က္ရန္ အစိုးရမွအလံုးစံုတိုးျမွင့္ၾကိဳးပမ္းမႈမရွိခဲ့ဟု အစီရင္ခံစာမွေဖာ္ျပ

ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရလာဒ္အျဖစ္ တတိယေျမာက္ဆက္တိုက္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားဒုတိယအနိမ့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္
သည့္ “အဆင့္ ၂ ေစာင့္ၾကည့္စာရင္း”

တြင္ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။ အစီရင္ခံစာက အစိုးရ၏လုပ္

ေဆာင္ေနမႈအမ်ဳိးအမ်ိဳးတို႔သည္ လူကုန္ကူးမႈအားပိုမိုဆိုးဝါးေစဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 အစိုးရတပ္မွအရာရွိမ်ားသည္ ကေလးစစ္သားမ်ားအား အတင္း အၾကပ္စစ္မႈထမ္းေစျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနကာ
လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအား အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွတဆင့္ တပ္မေတာ္တြင္ဝင္
ေရာက္အမႈထမ္းလာေစရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

 တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ အေျခခံေဆာက္အဦးစီမံကန
ိ ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွျပဳလုပ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး
ႏွင့္စီး ပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လာေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအား စနစ္တ
က် ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။

 အရပ္သားမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးစစ္သားမ်ားအား အတင္းအၾကပ္

စုေဆာင္း ျခင္း တို႔တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသည့္ စစ္အရာရွိမ်ားမွမၾကာခဏဆိုသလိုပင္ အေရးယူျခင္းမခံရပဲ ထိုကိစၥ
မ်ားကိုျပဳမႈေနၾကသည္။

 ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ခန္႔မွန္းေျခအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလး ၈၀၀၀၀၀ ခန္႔တို႔အား ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳရန္ အစိုးရမွဆက္လက္ျငင္းပယ္ထားမႈႏွင့္ သူတို႔အားမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား
ျပဳလုပမ
္ ေပးထားမႈတို႔က ထိုသူတို႔အားလြယ္ကူစြာလူကုန္ကူးမႈခံရေစသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ကမၻာတြင္ဒုကၡသည္ထြက္ေပၚရာ တတိယေျမာက္အၾကီးဆံုးပင္ရင္းႏုိင္ငံျဖစ္
ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔) တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္း ၾကီးရံုး (UNHCR) က

“ကမၻာ့လမ္းေၾကာင္း မ်ား ၂၀၁၃” အမည္ရွိႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံအား
ကမၻာတြင္ဒုကၡသည္ထြက္ေပၚရာ တတိယေျမာက္အၾကီးဆံုးပင္ရင္းႏုိင္ငံျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ အထိ

စာရင္း အရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္လာသည့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၄၇၉၆၀၀ ဦးရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေစာင့္ဆိုင္း
ေနရသည့္ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ပဥၥမအမ်ားဆံုးထြက္ေပၚရာႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၃ခုဒီဇင္ဘာလအထိဆိုလွ်င္ ထို
သို႔ေသာအမႈ တြဲေပါင္း ၄၅၀၃၈ ခုရွိပါသည္။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ UNHCR က ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလမွဧျပီလအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္ေသာလူ ၁၅၀၀၀ နီး
ပါးတို႔သည္

ေလွမ်ားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးခဲ့ၾကကာ

ျမင့္မားလာေသာေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း

အထူးသျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္လူေမွာင္ခိုအကူးခံရျခင္း တို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ေဒၚစုနီေပါသို႔သြားေရာက္

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ နီေပါႏုိင္ငံခတၱမႏၷဳျမိဳ႕သို႔ ေလးရက္တာခရီးစတင္ခဲ့ကာ ခတၱမႏၷဳျမိဳ႕
တြင္ နီေပါသမၼတဘာရန္ယေဒါ့ Baran Yadav၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ စူရွယ္ကြ်ိင္ရာလာ Sushil Koirala၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး

မာဟက္ခ်္အခ်ာယာ Mahesh Acharya တို႔အျပင္အျခားအရာရွိမ်ားႏွငလ
့္ ည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ နီေပါဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပ
ေဒေရးဆဲြေရးညီလာခံ Nepal’s Constituent Assembly ၌မိ္န္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရား
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မွ်တေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအေျခခံျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္လိုပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူမက ျမန္မာ ႏိုင္င၏
ံ ဖံြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား ႏိုင္ငံမ်ားမွမ်က္ေျခမျပတ္သိရွိေနရန္ လိုအပ္သည္ဟုမီးေမာင္း ထိုးျပသြားခဲ့

သည္။ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုသည္ ေဒါက္တာဒီလီရာမန္ရက္ဂ္မိႏုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု Dr Dilli Raman
Regmi International Peace Award ကိုလက္ခံရယူခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားနယ္စပ္တင္းမာမႈေျဖေလ်ာ့
ျပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGB မွတပ္ၾကပ္နာရက္မိ
ေဇနာရာမန္ Nayek Mizanur Rahman အားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္
ျပဳလုပ္ေသာ သံုးရက္ၾကာျမင့္သည့္ ပထမအၾကိမ္အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးအပါအဝင္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးအစည္း အေဝး
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
အဖြဲ႔ RSO အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္စြပ္စြဲထားသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့ကာ BGB ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားဘက္

မွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ မီသာဖီတမင္း (ယာဘ) စက္ရံုမ်ားစာရင္း ကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးအား နယ္စပ္
လံုျခံဳေရးအတြက္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္

BGB က ရိုဟင္ဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ယာဘေဆး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားျပဳုလုပ္ေနသည္ကုိ
ေတြ႔ရရ
ွိ သည္ဟုေျပာဆိုလုိက္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႈကို အဆံုးသတ္ေပး
ပါရန္ ေတာင္း ဆိခ
ု ဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳုလုပ္ေသာအစည္းအေဝးအျပီးတြင္ ျမန္မာဘက္မွအက်ဥ္း သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ဘက္သို႔ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၀ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္သို႔တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဘူး သီး
ေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အက်ဥ္း သား ၃၀ အားျမန္မာႏုိင္ငံမွျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၁ - ျမန္မာပိုင္နက္ထဲတြင္ ငါးဖမ္း ခဲ့သည့္အတြက္ဖမ္းဆီး ထားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ငါးဖမ္းသမားမ်ားအား ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၇ - ေထာင္က်ရက္ျပည့္သြားျပီျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အက်ဥ္းသား ၃၂ ဦးတုိ႔အား အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ
BGB သို႔ျပန္လည္လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။

ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဥပေဒၾကမ္းအေပၚ US၊ UN ႏွငအ
့္ ရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾက
ဇြန္လတြင္ US၊ UN ႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အဆိုျပဳထားၾကသည့္ ဘာသာကူး ေျပာင္းမႈ
ဥပေဒၾကမ္းအားဆက္လက္၍ ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၁၁ - အဆိုျပဳထားသည့္ ဘာသာ ကူး ေျပာင္းမႈဥပေဒၾကမ္းသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုေနာက္ထပ္ကန္႔သတ္

မႈမ်ားရွိလာျပီး ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္မီးထိုးလႈံ႕ေဆာ္လာ
ႏိုင္သည့္ အႏၱာရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ US ေကာ္မရွင္ (USCIRF) က
သတိေပးလိုက္သည္။

 ဇြန္ ၁၁ - US ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက အဆိုျပဳထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ကာ ထိုအရာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအားျမွင့္တက္ရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ညီ
ညႊတ္မႈမရွိပါဟု ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

 ဇြန္ ၂၀ - UN အထူး ကုိယ္စားလွယသ
္ ံုးဦး (ဘာသာေရး၊ လူနည္း စုျပႆနာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ) တို႔မွ

တင္ျပထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းအားရႈံ႕ခ်သည့္ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ၎သည္ဘာသာေရးႏွင့္
တိုင္းရင္း သား လူနည္းစုမ်ားအေပၚခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကိုျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြား
ႏုိင္ကာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္လည္း သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ျခင္း မရွိပါဟု သတိေပးခဲ့သည္။
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 ဇြန္ ၁၂ - အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၈၁ ခုအားကိုယ္စားျပဳ၍ ခ်င္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္
ျပန္လိုက္ကာ တင္ျပထားေသာထိုဥပေဒၾကမ္းအားအတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ပါက ၎သည္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ကိုခ်ဳိး ေဖာက္လိုက္ျပီး ေနာက္ထပ္လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းအၾကားအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားပါလိမ့္မည္ဟု သတိေပး
ထားပါသည္။
စီးပြားေရး
တရားဝင္တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း သီလဝါ SEZ ေဆာက္လုပ္ေရးအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန
ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရသည့္မိသားစု ၁၀၀၀ တို႔အားကုိယ္စားျပဳ

သည့္အဖြဲ႔မွ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေဆာက္လုပ္ေရးပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းေအဂ်င္စီ (JICA) အား
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ဳိျမိဳ႕တြင္ တရားဝင္တိုင္ၾကားစာကိုမွတ္ပံုတင္၍ေပးပို႔ခဲ့သည္။
 ဇြန္ ၆ - US အေဖ်ာ္ယမကာသံဗူးကုမၼဏီျဖစ္ေသာ Ball ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ရန္ကုန္တြင္ပထမဆံုးေျမငွားစာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ကာ စက္ရံုအသစ္အတြက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀ ျမဳပ္ႏွံသြားမည္ဟုကတိေပး
ခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ႏုိ္င္ငံေပါင္း ၁၁ ႏုိင္ငံမွကုမၼဏီ ၄၅ ခုတို႔သည္ အစိုးရထံသို႔ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈအဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္ခဲ့သည္ဟု
သတင္းရရွိခဲ့သည္။

 ဇြန္ ၁၆ - ျမန္မာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က သီလဝါ SEZ တြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ဆိပ္ခံေဘာတံတားေဆာက္
လုပ္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚဆိုမႈရွစ္ခုကိုေၾကျငာခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ SEZ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ဇြန္လတြင္

ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္

စုေဆာင္းျခင္း အားျဖင့္

အၾကံေပးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုမၼဏီမ်ားအား

ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇံု

SEZ

စတင္၍ေလလံတင္ကာ

မွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား

ဆက္လက္လုပ္

ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တုိ႔အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ ၉၅၀ ကီလို
မီတာရွည္လ်ားေသာ ရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အေျခခံစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကိုစတင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား
ရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ

SEZ ကိုေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ေရနံအျပိဳင္ပိုက္လိုင္း ႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္

ေဆာက္လုပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူလေဆာက္လုပ္ရန္ေနရာႏွင့္ ၂ ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိသည့္ ရႊံ႕မီးေတာင္တခု
ကို ယခုလေစာေစာပိုင္းက ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အတြက္ေနရာေရႊ႕ရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာနည္းပါး ျခင္းႏွင့္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵျပၾက
ဇြန္လတြင္

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတိုင္းမ်ားရွိစက္ရံုမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ားသည္

အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈႏွင့္အလုပ္သမား

 ဇြန္ ၂ - ရန္ကုန္ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံု ၂ ရွိခ်ည္မွ်င္စက္ရံုမွ လုပ္သားေျခာက္ရာတို႔သည္ လုပ္ခတုိးျမွင့္ေပးရန္အတြက္
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ဇြန္ ၇ - မႏၱေလးတိုင္းစဥ့္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ တရုတ္ပိုင္ လပ္ကီးရတနာသစ္ျဖတ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားရာေပါင္း မ်ားစြာ

တို႔သည္ အလုပ္သေဘာတူညီခ်က္ (ကန္ထရိုက္) အျငင္းပြားမႈမ်ားအေပၚ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္

ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပသူ ၁၂ ဦးအားရဲမွဖမ္းဆီး လိုက္သည္။ ဆႏၵျပသူ ၁၂
ဦး သည္ ရာဇဝတ္ပုဒ္မျဖစ္သည့္ ၅၀၅ (ခ) အားက်ဴးလြန္မႈအပါအဝင္ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားအားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။

 ဇြန္ ၉ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ လီက်န္႔ဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားေျခာက္ရာတုိ႔သည္ လုပ္ခလစာတိုးေပး
ေရး၊ အပိုဆုေၾကးရရွိေရးႏွင့္ထမင္းဖိုးရရွိေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
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ဇြန္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

မြန္ျပည္နယ္ေရးျမိဳ႕နယ္အြန္ဒန္ရြာရွိ တိုယိုထိုင္းေက်ာက္မီး ေသြးသံုးဓါတ္အားေပးစက္ရံု ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားသည့္

၂

အစိုး ရမွစြပ္စြဲထားသကဲ့သို႔ NLD သည္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံေဘာင္အျပင္ဘက္မွေျပာဆိုသည္ဆိုျခင္းကို ျငင္းဆိုလိုက္ကာ အစိုး

၂

အျခားတရုတ္နာမည္လိုပင္ရႊန္း Lo Ping Zhong ျဖင့္ စတီဗင္ေလာ Steven Law သည္ ကေနဒါသို႔သြားေရာက္ကာ

၃

UNFAO က “ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ဳိး ဗီဇပင္ရင္းမ်ား၏အေျခအေန ၂၀၁၄” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎ကျမန္

ေနရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ားမွလူ ၁၃၀ ခန္႔တို႔ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင၏
္ သတိေပးစာကို NLD မွတုန္႔ျပန္လိုက္သည္။
အာဆီယမ္စီးပြားေရးဝန္ၾကီး မ်ားအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မာႏုိင္ငံအား ၁၉၉၀ - ၂၀၁၀ အတြင္း သစ္ေတာအမ်ားဆံုး ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ႏုိင္ငံခုႏွစ္ခုအနက္မွတခုအျဖစ္ စာရင္းသြင္းသတ္
မွတ္ခဲ့သည္။

၃

ေရၾကီး၍ေရတက္လာမႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအားျမင့္သည့္ေနရာသို႔အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျပီးေနာက္ မႏၱေလးတိုင္း
မတၱရာျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက သူတို႔အားထိုေနရာမ်ားမွထြက္သြားရန္ေမာင္း ထုတ္ခဲ့ကာ
အိမ္မ်ားကိုလည္း ဘူဒိုဇာမ်ားျဖင့္တိုက္ဖ်က္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။

၄

သူတို႔၏က်ဴးေက်ာ္

HRW ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ NLD ကိုျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ အနာ
ဂတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္မည့္ အဆိုျပဳခ်ုက္မ်ားကိုရုတ္သိမ္းရန္ အစိုးရေရြးေကာက္ပ ြဲ
ေကာ္မရွင္အားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၄

စစ္ေတြတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုအား အက်ဳံးဝင္ေစမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း တန္ အကူအညီေပးေရး

၄

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က မည္သည့္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမွ် အပစ္အခတ္ရပ္စဲ

အစီအစဥ္တခုကို UNICEF မွေၾကျငာခဲ့သည္။
ေရးသေဘာတူညီခ်က္မွ

ကြဲထြက္သြားမည္ကိုတပ္မေတာ္မွ

မလိုလားပါဟုေျပာၾကားေနစဥ္တြင္

သမၼတဦးသိန္း စိန္က

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပီးမွသာလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္ပါမည္ဟု KNU ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္
တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
၅

ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ ဧျပီလလယ္၌ထိုးစစ္မ်ားစတင္ခဲ့ကတည္း က တပ္မေတာ္တပ္မ်ားသည္ အနည္း ဆံုးအရပ္
သားတဦးကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ကာ အျခားငါးဦးအားဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္ဟု ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေျပာၾကားလိုက္
သည္။

၅

US ၏ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈအား ခ်ဳိးေဖာက္ကာအေမရိကန္လုပ္ပစၥည္း မ်ားအား အီရန္၊ဆူဒန္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သို႔
ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ဒပ္ခ်္ေလေၾကာင္း ကုမၼဏီ ေဖာ္ကာနည္း ပညာကုမၼဏီ BV၊ Fokker Technologies Holding BV
အား ေငြဒါဏ္ေဒၚလာ ၂၁ သန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၅

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ သုေတသနစင္တာတခုျဖစ္သည့္ ရိႈကလိုငွက္ဖ်ားသုေတသနာယူနစ္ Shoklo Malaria Research
Unit က ေဆးဒါဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေနေသာငွက္ဖ်ားပိုးပံုစံအသစ္တမ်ဳိးကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ေပးခဲ့ကာ ထိုေရာဂါသည္အာရွႏွင့္
အာဖရိကသို႔မပ်ံ႕ႏွံ႕ႏုိင္ေသးခင္ လက္ဦး မႈယူကာကာကြယ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈတခုခုျပဳလုပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းလုိက္သည္။

၆

အစိုး ရအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာဒုဝန္ၾကီးေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံမႈးတတိရွိ
ဟိငုခ်ိ တို႔သည္ သာေကတတံတားေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ရံပံုေငြ၊ ပညာေရးအင္စတီက်ဴႏွင့္ေက်းလက္မီး လင္းေရးစီမံ
ကိန္းမ်ားအတြက္လွဴဒါန္းေငြတို႔ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့သြားရန္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ MoU သံုးခုကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾက
သည္။

၆

မႏၱေလးတိုင္းစဥ့္ကူျမိဳ႕နယ္ေညာင္ဝမ္ရြာမွ လယ္သမားရွစ္ရာတို႔သည္ လယ္ေျမဧက ၃၀၀၀ ေပၚတြင္ဆႏၵျပကာထြနယ
္ က္

ခဲ့ၾကျပီး (ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏ)ႊဲ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကအစိုးရမွသိမ္း ယူသြားခဲ့ေသာ္ လယ္ယာေျမမ်ားအားျပန္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆို
လိုက္သည္။

၆

မႏၱေလးတိုင္းေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္မွ APR စြမ္းအင္ APR Energy ၏ ၁၀၀ မဂၢါဝပ္ထြက္ရွိမည့္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္

၆

ရန္ကုန္မွျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြး ပြဲအတြင္း RCSS ႏွင့္ SSA-S တို႔က မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းရန္

လည္ပတ္ေနျပီျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကကာ ထိုဥပေဒအား ေမလကရွမ္း အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္တဦးအားဖမ္းဆီးရန္ အသံုးျပဳခဲ့ၾက
သည္။

၇

ေအာ္ရီဒူးကုမၼဏီသည္ ကာတာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ျဖစ္ကာ ကာတာႏိုင္ငံ၏ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာျဖစ္
သည့္အတြက္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအစြန္း ေရာက္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက မို္လ္ဘိုင္း ဖုန္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ထိုကုမၼ
ဏီအား သပိတ္ေမွာက္သည့္လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။

၇

US ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးပန္နီပရစ္ဇ္ကာ Penny Pritzker သည္ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္ကိုအဆံုး သတ္ခဲ့
ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သူမသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယသမၼတဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္
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ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း ၊ အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွစ္ခုမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
၉

အစိုး ရသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္မႈအတြက္ သို႔မ

ဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကိုဦးေဆာင္၊ လႈံ႕ေဆာ္၊ ေထာက္ပံ့ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့လွ်င္ စသည္တို႔ေၾကာင့္
တရားရံုးမွဖမ္း ဆီးကာအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါက ထိုေက်ာင္း သားမ်ားကိုေက်ာင္း မွထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္ဟု သတိေပးလိုက္
သည္။

၉

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ထိုင္းႏိုင္ငံက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္မွအစိုးရတပ္
မ်ား၏ထုိးစစ္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုယုတ္ေလ်ာ့ထိခုိက္ေစကာ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ဧျပီလကမန္စီျမိဳ႕နယ္

တြင္ ၾကီးမားေသာထုိးစစ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအား ပရိယာယ္အျဖစ္အသံုး
ခ်ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
၉

Fortify

Rights

အဖြဲ႔က

ျပီးခဲ့သည့္သံုးႏွစ္က

အေထာက္အထားျပဳမွတ္တမ္း တင္ထားေသာ

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား

“သူတို႔ငါ့ကိုသတ္မယ္ထင္ခဲ့တယ္

အစိုး ရမွစနစ္တက်အသံုးျပဳခဲ့မႈမ်ားကို
-

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွစစ္ပြဲမ်ား

အတြင္းညွင္း ပန္းႏွိပစ
္ က္မႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ျခင္း” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၁၀

ခမရ ၂၆၉ မွစစ္သားတဦးက ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီျမိဳ႕နယ္ရီဇူဝါျမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရွိခ်င္းအမ်ဳိးသမီးတဦး အား

၁၀

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေကာ္ပိုေရးရွင္းေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္အစိုး ရေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာနတုိ႔

မုဒိမ္းက်င့္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျပီး သူမကထြက္ေျပးရန္ရုန္းကန္သည့္အခါ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။

သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွငသ
့္ ာေကတျမိဳ႕နယ္တို႔ကိုဆက္သြယ္ေသာ တံတားတခုကိုတည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၄.၁
သန္းတန္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။

၁၁

ေဟလ္တန္ေဝါလ္ဝိုက္ Hilton Worldwide သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဟာ္တယ္အသစ္ငါးခုဖြငလ
့္ ွစ္ရန္ႏွင့္ ရွိျပီး သားေဟာ္

၁၁

ေမလကုန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀ ရွိျပီး အျခားေသာတရားရင္ဆုိင္မႈကိုေစာင့္ဆုိင္းေန

တယ္ႏွစ္ခုကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေအဒင္ကုမၼဏီအုပ္စုႏွင့္ ပူးတြဲသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ရသူ ၈၇ ဦးရွိပါသည္ဟု AAPP ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၂

အစိုး ရ၏ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေကာ္ပိုေရးရွင္းေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔သည္

“ပညာေရးေကာလိပ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း ” အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄.၅ သန္းတန္သေဘာတူညီခ်က္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

၁၂

CSO အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁.၄ သန္းတန္ကုလားတန္စီမံကိန္းတြင္ လူထု
ႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ား၊ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ပါရန္ အစိုး ရအားတိုက္
တြန္းလိုက္သည္။

၁၃

ရွမ္းျပည္နယ္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားသည္ ၁.၅ ဘီလီယမ္က်ပ္ (US ၁.၅ သန္း) နီးပါးတန္ဘိုးရွိေသာ မီသာဖီတမင္း

၁၃

အကယ္၍သင့္ေတာ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအကာအကြယ္ေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခ်မွတ္မလုပ္ေဆာင္ပါက

ေဆးျပား ၅၉၀၀၀၀ ကိုသိမ္း ဆည္းရမိခဲ့သည္။

ယခုပင္မူလအရြယ္အစားထက္တဝက္သာရွိေတာ့ေသာ အင္းေလးကန္သည္ဆယ္စုႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း လံုးဝေျခာက္
ခန္းသြားႏုိင္ပါသည္ဟု UNDP မွကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၃

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးေပၚညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာရံုး တြင္ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝး၌ အစိုးရအရာရွိမ်ားက UN ႏွင့္

၁၆

လူမႈေရးမီဒီယာမ်ား၏ျခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္

အျခားအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအား ဘက္လုိက္မႈကင္းစြာႏွင့္အကူအညီမ်ားေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ရန္ကုန္လူ႔အခြင့္အေရး၊

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရုပ္ရွင္ပဲေ
ြ တာ္မွ

မႏၱေလးတိုင္းမိထၱီလာျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္း ဖက္မႈအား ရိက
ု ္ကူးထားသည့္
မွတ္တမ္း ရုပ္ရွင္အားျပသျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသည္။

၁၇

ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈသည္ ၆.၅% ျမင့္တက္လာစဥ္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၈.၅% တိုး

တက္လာႏုိင္မည္ဟု IMF ကခန္႔မွန္းေျပာၾကားလုိက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေငြေၾကးအႏၱာရာယ္ႏွငၾ့္ ကံဳေတြလ
႔ ာႏုိငက
္ ာ မူဝါဒ
အေျပာင္းအလဲကို က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္ဟု သတိေပးလိုက္သည္။

၁၇

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာမဲေပးမႈကိုခြင့္ျပဳေပးပါရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး

၁၇

လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေမရိကန္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သမၼတ

ဌာနကျမန္မာႏိုင္ငံအားတုိက္တြန္း လိုက္သည္။
ဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က

ပယ္ခ်လိုက္ကာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္သင့္မသင့္၊

မည္သည့္

အခ်ိန္တြင္ျပင္ဆင္သင့္သည္ ဆိုသည္ကိုဆံုး ျဖတ္ရန္မွာ လႊတ္ေတာ္၏တာဝန္သာျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။
၁၇

ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း က “ျမန္မာႏုိင္ငံမွသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ေဒသအစိုးရမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့
ကာ ထိုအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကမၻာေပၚ၌ ၄၁ ခုေျမာက္အၾကီးဆံုးသဘာဝဓါတ္ေငြ႔အရံပမာဏ ရွိေနသည္ဟုေဖာ္
ျပထားသည္။
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၁၈

သမၼတဦး သိန္းစိန္သည္ ယခင္သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးသန္႔ရွင္းအား အစိုးရပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာနဒုဝန္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၁၈

UN အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးအၾကံေပးဗီး ေဂ်းနမ္ဗီးယားက ရိုဟင္ဂ်ာ IDP ဒုကၡသည္စခန္း

၂၀

ေဒလီရွိ UNHCR ရံုး ေရွ႕တြင္ ခဲြျခားဖိႏွိပ္ခံရျခင္း ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းတို႔အား ခ်င္း ဒုကၡသည္ ၁၀၀ တို႔မွဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့

မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားထင္ရွားသိသာစြာတိုး တက္လာမႈမရွိျခင္း ကို အားမလိုအားမရျဖစ္မိပါသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾကကာ ေဒလီ ခ်င္း အသိုင္းအဝိုင္း ဖဲလိုးရွစ္ဥကၠဌတင္ဒူသန္း က အိႏိၵယရွိခ်င္း ဒုကၡသည္မ်ားအား လံုျခံဳေရးႏွင့္တရားေရး
ဆိုငရ
္ ာအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါရန္ UNHCR အားတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၂၁

အစိုး ရရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၼဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈညႊန္ၾကားေရးမွ FDI ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၆ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္သူ

၂၂

အိႏိၵယနယ္စပ္ျမိဳ႕ေဟာ္လင္ဖုိင္တြင္

၄ ဦးအား ကုန္သြယ္ေရးလိုင္စင္မ်ားခ်ေပးခဲ့သည္။
ေနာက္

ျမန္မာအစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္မ်ားမွရန္စမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီး

အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မန္မိုဟန္ဆင္းက

ေျပာၾကား လိုက္သည္။

အိႏိၵပိုင္နယ္ေျမမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လံုးဝေပးအပ္မည္မဟုတ္ဟု

၂၂

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမး္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပ်ဴဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို UNESCO က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုးကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္

၂၃

၅၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္စဥ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။

၂၄

ျငိမ္းခ်မ္း စြာစုရံုး ျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ ေထာင္ဒါဏ္ ၃ လက်ခံအျပီး တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေနမိ်ဳးဇင္ႏွင့္ဦးဝင္း ခ်ဳိ

၂၄

အစိုး ရကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညႊန္႕က

မွတ္လုိက္ကာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ (ေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအဆင္)့ အဆင့္ကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။

တို႔ကို ရန္ကုန္အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္မွ အာဏာပိုင္မ်ားကျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။
ကုလားဂုတ္ကြ်န္း မွအသံုးမျပဳေသာေျမမ်ားကို
အားေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၅

တပ္မေတာ္သည္

၂၀၀၁

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါဟု

ခုႏွစ္ကသိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အစိုးရသာသနာေရးဆုိင္ရာဒုဝန္ၾကီးဦးစိုးဝင္းအား အစိုး ရသာသနာေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္
သမၼတဦး သိန္းစိန္၏အဆိုျပဳခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

၂၅

သမၼတဦး သိန္းစိန္က သာသနာေရးဆုိင္ရာဒုဝန္ၾကီးဦးစိုးဝင္း အား သာသနာေရးဝန္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၂၅

ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လက
ုိ ္ကာ ပုဂၢလိကသတင္း ဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေငြေၾကး

ဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္းေနမႈကိုရပ္တန္႔ပါရန္ အစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဌာ၏ အထူး သတင္း တပ္ဖြဲ႔
အားေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

၂၆

UK မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ UK ၏တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္
ေဆြးေႏြးပြဲတခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအားႏွိပ္စက္ညွင္း ပမ္းမႈႏွင့္ တပ္မေတာ္၏လူအ
႔ ခြင့္အေရးခ်ဳိး
ေဖာက္မႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။

၃၀

HRW

မွေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ျပီး

ရန္ကုန္မွရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင ့္

ေအာ္ရီဒူးကုမၼဏီအား သပိတ္ေမွာက္ရန္ေတာင္းဆိုေသာဘုန္းေတာ္ၾကီးတို႔အားရည္ညႊန္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔
က်င္ေရးအမုန္း ပြားေစေသာေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေဝဖန္လိုက္သည္။

၃၀

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္

ယခင္အစိုးရနယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနဒုတိယဝန္ၾကီး

ခန္႔အပ္မႈအား ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကတညီတညႊတ္ထဲအတည္ျပဳလုိက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း အား

ဇြန္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
“ေနာက္သို႔ျပန္ကန္ျခင္း - ေရႊၾတိဂံေဒသမွဆုတ္ယုတ္လာမႈ” အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴ႕ Transnational Institute (TNI)
http://bit.ly/1nJtu3G

“သူတို႔ငါ့ကိုသတ္မယ္ထင္ခဲ့တယ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွစစ္ပြဲမ်ားအတြင္းျငင္းပမ္းႏွိပ္ စက္မႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ျခင္း” Fortify
Rights http://bit.ly/1lhdaDW

“ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ဳိးဗီဇပင္ရင္းမ်ား၏အေျခအေန ၂၀၁၄” ကမၻာ့ကုလသမဂၢအစားအစာႏွင့္စိုက္ပ်ဳိေရးအဖြဲ႔ Food and Agriculture
Organization of the United Nations (UNFAO) http://bit.ly/1n3bKvi

“ျမန္မာ - စပါးတင္ပို႔မႈအခြင့္အလမ္းအားအက်ဳိးရွိစြာအသံုးျ႔ပဳျခင္း” ကမၻာ့ဘဏ္ World Bank (WB) http://bit.ly/1pb59QW
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္အေသးစားေခ်းေငြ”
Development Programme (UNDP) http://bit.ly/UypXbI
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United

Nations

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ေဒသအစိုးရမ်ား

ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း Asia Foundation http://bit.ly/1iIGXBi

-

ၾကြယ္ဝမႈခြဲေဝေရးအတြက္အဓိကက်ေသာစဥ္းစားခ်က္မ်ား”

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မ”ႈ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း Asia Foundation http://bit.ly/T931yx
“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အားျပိဳင္ေနေသာေဒသမ်ားမွတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား”
Foundation http://bit.ly/1qumGag
“UNHCR

ကမၻာ့လမ္းေၾကာင္းမ်ား

၂၀၁၃”

ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္း

ကမၻာ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီး ရံုး

Commissioner for Refugees (UNHCR) http://bit.ly/1qkyV7f

United

Nations

Asia

High

“လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ - ျမန္မာႏုိင္င”ံ US ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန US State Department http://1.usa.gov/1prAtwG
“မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း - မဲေခါင္မွထိုင္းတန္းဝင္သစ္မာမ်ားအားအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ျခစားမႈ” သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆုိင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency (EIA) http://bit.ly/1nC9mMh

“ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးဝါးအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄” ကမၻာ့ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာရံုး United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) http://bit.ly/1sILm15
“၂၀၁၄ခုေမလအတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1nKDxku
“ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားေရာင္းခ်မႈ မည္သူကတကယ္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေနာက္ကြယ္မွကုမၼဏီ
ပိုင္ဆိုင္မႈရယူထားမႈမ်ား” ကမၻာ့သက္ေသအဖြဲ႔ Global Witness http://bit.ly/1sF7s4y
“ကမၻာ့အခြင့္အေရးအညႊန္း ၂၀၁၄” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ International Trade Union Confederation
(ITUC) http://bit.ly/1sWvoQM
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