ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၈၇
INGO

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ရံုးမ်ားႏွင့္

အိမ္မ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားက အၾကမ္းဖက္တုိက္
ခုိုက္ၾကကာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာအားအတင္းအၾကပ္ထြက္ေျပးေစခဲ့ျပီး
မိန္းကေလးငယ္တဦးေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ႏို္င္ငံတကာမွ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာသန္းေခါငစ
္ ာရင္းေကာက္ယူမႈမွ
ဖယ္ထုတ္ထားရန္အတြက္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား

အသံုးခ်ခဲ့သည္။

အစိုးရက

M

A

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈ၊ အႏၱာရာယ္ကင္းမႈတုိ႔ျပန္လည္ရရွိေစ
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္၊

လူအုပ္စုျဖင့္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္

ေသာ သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ တရားမွ်တေသာသန္းေခါင္
စာရင္း ေကာက္ယူမႈအားဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ဘာသာခြဲမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား တားျမစ္လိုက္ကာ
ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာဘာသာေရးဥပေဒမ်ားကို

အစိုးရကေရွ႕သိအ
ု႔ တင္း

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လိုက္သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ
ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
လည္း

ဤသတင္းလႊာတြင္
ပင္မသတင္း
၂

MSF

လုပ္ငန္းမ်ားအား

အားအစိုးရမွခြင့္ျပဳလုိက္ေသာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာတို႔ကိုမူ

လံုေလာက္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိပဲပစ္ထားခဲသ
့ ည္။

 အစိုးရ၏ဒုတိယအၾကိမ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ရွာေဖြေတြ႔ရွိ
ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတို႔အားထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒူးခ်ီးယားတန္း

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍မႈ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေဖာ္
ျပႏိုင္ခဲ့ပါ။

အစိုးရကမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေ ရး၊

ရိုဟင္ဂ ်ာဆန္႔

က်င္ေ ရးကိစၥမ ်ားအား အတင္းေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္
၃

ရိုဟင္ဂ ်ာဆန္႔က ်င္ ေရးအုပ္စုမ်ားက

ႏိုင္ငံ ျခား

သားကူညီကယ္ဆယ္ေ ရးဝန္ထ မ္းမ်ားအား တိုက္ ခုိက္၊
ကေလးတဦးေသဆံုး
၄

 ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းကအစိုးရအား စစ္ေတြရွိအကူအညီေပးေရး

ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအဝုိ င္းက

လြန္မင္း စြာစိုးရိမ္၊

အစိုးရကစံုစမ္းမႈလုပ္ရန္ကတိေပး
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
၅ နဝမအၾကိ မ္ေ ျမာက္လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝး ျပီးဆံုး
၇ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားစ တင္လာ
၇

ရခိုင္ျပည္န ယ္တြင္နယ္ စည္းမျခားဆရာဝန္ မ်ား

အဖြဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားဆဲ၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

အတြက္က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈမရွိ
၈

ဒုတိယအၾကိမ္စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈေကာ္ မရွင္က

စံႏႈန္းႏွစ္ မ်ဳိးသံုးစြဲေန

၈ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္အရပ္သားမ်ားညွင္းပန္းႏွိ ပ္စက္ခံရ
၉ ရွမ္းျပ ည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွထိုး စစ္မ ်ား
၁၀

အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္

တိုးတက္မႈေႏွးေကြး၊ ယံုၾကည္မႈမွာယိုင္ႏွဲ႕ဆဲ
လူ႔အခြင့္အေရး
၁၀ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အ တြက္ေနာက္ဆုတ္
သြားေသာေျခတလွမ္း
၁၁

ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္

စြဲ၊ေထာင္ခ ်

ပို မိုဖမ္းဆီး၊တရား

၁၂ UN - အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအကဲဆတ္ဆဲ

 အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွအရပ္သား
မ်ားအား

R

၂၀၁၄ ခု၊ မတ္လ

 ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕မွ

ေရး

U

d em oc r ac y

ျပင္းထန္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

ေနၾကသည္။

ရွမ္း ျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္
ခဲ့သည္။

 အမ်ဳိးသားလြႊတ္ေတာ္မွ

(KIA)

က်ဴးလြန္

(SSA-N)ႏွင့္
တို႔အား

ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန

၁၃ UNHCR မွျမန္ မာႏိုင္ငံအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ခ ်
၁၃

ACSC/APF

မွလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး

အတြက္ေနာက္ထပ္ယ ႏၱရားမ်ားရွိရ န္ေတာင္းဆို
၁၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးေဟာင္းမွေတာင္းပန္
စီးပြာ းေရး
၁၄

အစိုးရမွေ ရနံလုပ္က ြက္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရသူ မ်ား

အားေၾက ျငာ

ကန္႔သတ္ေသာစာနယ္ဇင္းဥပေဒႏွစ္ခုအား

အတည္ျပဳေပးလုိက္သည့္အတြက္

ေနာက္သို႔ေျခတလွမ္းဆုတ္သြားခဲ့ရသည္။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြငမ
့္ ွာ

 မံုရြာ (လက္ပံေတာင္း) ေၾကးနီမိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေျမယာသိမ္းယူ
ခဲ့မႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္

ေဒသခံရြာသားမ်ားအားကူညီခဲ့

၁၅

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ရင္းႏွီးျမ ဳပ္ ႏွံမႈဝ န္းက်င္တြင္အႏၱာ

ရာယ္ျမင့္မား၊

ဒုတိယအကန္႔အသတ္အ မ်ားဆံုး

အျဖစ္သတ္ မွတ္ခံရ
၁၅ SEZ ဖြံ႕ ျဖိ ဳးေရး တိုးတက္မႈမတည္ ျငိ မ္
၁၆ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁၈ အစီရင္ခံစာမ်ား

သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေသာ္ဇင္အား ေထာင္ဒါဏ္ ၁၅

P O BOX 296,
LARDPR AO POST OFFICE,
BAN GKOK 10310,
THAILAN D
TE L ▼ 081 850 9008 ▼ [6681] 850 9008 EMAI L ▼ publicat ions@altsean.org W EB ▼ www.altsean.org

လခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏို္င္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္တခုအား
အားလံုး၏တခဲနက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္

အတည္ျပဳခဲ့ကာ

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူး

ကုိယ္စားလွယ္၏လုပ္ပုင
ိ ္ခြင့္ကို ေနာက္ထပ္တႏွစ္သက္တမ္းထပ္တိုးလုိက္သည္။

 ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ဖရင္/့ အာဆီယမ္လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမွ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္

ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ အာဆီယမ္ေဒသတြင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈယႏၱရားမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

 ျမန္မာႏိင
ု ္ငံအေနာက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းမ်ားႏွင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ရွိကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားအား လုပ္
ကိုငခ
္ ြင့္ရရွိသည့္ကုမၼဏီ ၁၂ ခုအားအစိုးရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွေၾကျငာခဲ့သည္။

ပင္မသတင္း
အစိုးရကမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးကိစၥမ်ားအားအတင္းေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ INGO မ်ားအေပၚျဖစ္တည္ေနသည့္
ေဒါသႏွင့္

သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားမိမိကုိယ္ကိုရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည္ဟူ

ေသာအစိုးရ၏ အၾကိဳသေဘာတူညီခ်က္တု႔၏
ိ တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဆန္႔က်င္ေရးလႈိင္း အသစ္က INGO မ်ားအားရခုိင္ျပည္နယ္မွေမာင္းထုတ္ပစ္ေစခဲ့ကာ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတဦး

ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္စတင္မည့္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ၌ မိမိကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟုေျပာဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳပါမည္ဟု ႏို္င္ငံတကာဖိအားမ်ား
ေၾကာင့္ေပးအပ္ထားသည့္ကတိအား အာဏာပိုင္မ်ားမွေရွာင္လႊဲခ်ဳိး ေဖာက္ႏိုင္ရန္အတြကလ
္ ည္း အဆင္ေျပေသာဆင္ေျခ
တခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အစီရင္ခံျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအကူ

အညီမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အမုန္းပြားေစရန္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းခံေနၾကရေသာ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအား
ႏွင့္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အျခား IDP မ်ားအားသီးျခားအဆက္ျဖတ္ခံထားရေစရန္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္
စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း တခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမတိုင္ခင္ႏွင့္ျဖစ္ပြားအျပီးတို႔တြင္

အစိုးရႏွင့္အျခားအစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာအုပ္စု

မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္မြတ္စလင္မ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္၎တုိ႔အားအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားအား ႏွိမ့္က်ေလ်ာ့နည္းသြား

ေစရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးစီမံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွ႕တိုးလုပ္
ေဆာင္လာၾကသည္။

 မတ္လ ၈ ရက္၊ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒေရးဆဲြရန္ေကာ္မရွင္ - ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း၊လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကိုေရးဆြဲရန္အတြက္ အစိုးရသမၼတရံုးမွအမိန္႔ျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးပါေကာ္မရွင္
ကိုဖြဲ႔စည္း လုိက္ေၾကာင္းအစိုးရပိုင္ New Light of Myanmar သတင္းစာကေၾကျငာခဲ့သည္။ “မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ” ဟုရည္

ညႊန္းေလ့ရွိေသာ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မြတ္စလင္အမ်ဳိးသားမ်ားမွလက္ထပ္ထိမ္ျမားျခင္း
အား ကာကြယ္တားဆီး ရန္ရည္ရြယ္ထားကာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚအျခားကန္႔သတ္မႈမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားသည္။
သမၼတဦး သိန္းစိန္က အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွ ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ တလင္တမယားစနစ္
ဥပေဒအပိုင္းမ်ားအား ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္မွေရးဆြဲရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မတ္လ ၁၀ ရက္၊ အစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္မွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ခံစားမႈအျမင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္လႈံေဆာ္ေပး ေစာေစာပိုင္း ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္

2

၉၆၉

လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္

အစြန္းေရာက္ဘန
ု ္းေတာ္ၾကီး ဦးဝီရသူသည္

ေဒသတြင္း သို႔ေရာက္ရွိလာကာအနည္းဆံုးဆႏၵျပမႈတခုတြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ရက္မ်ား၌ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကြ်န္း တုိ႔တြင္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားအ
တြက္ ဗုဒၶဘာသာအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္အမ်ဳိး သားေရးလကၡဏာမ်ားအားထိန္း သိမ္း ျခင္း တို႔ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ တရားပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။

 မတ္လ ၁၁ ရက္၊ ေကာ္မရွင္မွ “ဒူးခ်ီးယားတန္း” အၾကမ္းဖက္မႈအားျငင္းဆို - ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာက ဇန္နဝါရီလ

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၄၈ ေယာက္အသတ္ခံရသည္ဟူေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမေတြ႔ရွိရ
ပါဟုေဖာ္ျပထားသည္။[ေအာက္မွ ဒုတိယအၾကိမ္စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေကာ္မရွင္က စံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳိး သံုးစြဲေန တြင္ၾကည့္ပါ။]

 မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအားပိတ္ပင္ - ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က မျငိမ္မသက္
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟုစြပ္စြဲကာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွမွတ္ပံုတင္မထားေသာ NGO ႏွင့္ INGO
အားလံုးအားတားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ အဆိုကိုကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏တည္ရွိမႈကိုျငင္းဆိုသည့္ဆႏၵျပမႈ - ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွ သန္းေခါင္စာရင္း
တြင္ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္အားသံုးစြဲျခင္းကိုတားျမစ္ကာ
အထည္ေဖာ္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္

၁၉၈၂

ခုႏုိင္ငသ
ံ ားျပဳမႈဥပေဒအားခ်က္ခ်င္းအေကာင္

ဆႏၵျပပြဲသို႔အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူမွတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သူက “ငါတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့နာမည္လံုး ဝမရွိဘူး” ဟုေျပာဆိက
ု ာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အားေပးခဲ့သည္။

 မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ဥပေဒသစ္ကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမွတားျမစ္ပိတ္ပင္ - ရိုဟင္ဂ်ာ

အမ်ားအျပားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားမွႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္အား ပယ္ဖ်က္

ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအားျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္
ျပဳလုိက္သည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈဥပေဒသည္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိသြားျပီဲျဖစ္သည္။

 မတ္လ

၂၉

ရက္၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားသန္းေခါင္စာရင္းမွခ်န္လွပ္ထား

-

သမၼတဦး သိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ဦး ရဲထြတ္က “အိမ္ေထာင္စုတခုကသူတို႔ကိုယ္ကိုသူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔သတ္မွတ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒိအိမ္ေထာင္စု
ကုိကြ်န္ေတာ္တို႔ မွတ္ပံုတင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။” ဟုေျပာၾကားလိုက္ကာ အမ်ဳိး သားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မိမိတို႔ကုိယ္ကိုရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္

ေန႔တြင္ ယခင္ကသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား သပိတ္ေမွာက္မည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ထားေသာ ရခုိင္ျပည္လံုးဆိုင္

ရာသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီ (ARCC) အား ေက်နပ္ေစေအာင္ျပဳလုပ္ကာ သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသူမ်ားက
အခ်က္အလက္ေကာက္ယမ
ူ ႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ခဲ့ၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားတိုက္ခုိက္၊ ကေလးတဦးေသဆံုး
ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ၌ အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိ

ရိုဟင္ဂ်ာဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ

အစိုးရအားလည္းေကာင္း၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားကူညီေပးခဲ့

ေသာႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားအားလည္းေကာင္း ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကကာ အစြန္း ေရာက္ရခုိင္ဗုဒၶဘာ
သာအုပ္စုမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ အနည္း ဆံုး အိမ္

၂၉ လံုး ၊ ဂိုေထာင္ ၇ လံုး ၊ ကား ၂ စီး အားဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ အခ်က္ ၁၂၀ ေက်ာ္ျခိမ္းေျခာက္သတိေပးပစ္ခတ္ရျခင္း၊ ၁၁

ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတဦးေသဆံုးရျခင္း ၊ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္း ၇၀ ေက်ာ္အားအေရးေပၚေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ေပးရ
ျခင္း၊ ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာရသည္အထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဂ်ာမဏီအေျခစိုက္အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ Malteser မွပေရာ့ဂ်က္ကိုေအာ္ဒီေနတာ Yvonne Dunton က ရိုဟင္ဂ်ာ
ဆန္႔က်င္ေရးသေကၤတတခုျဖစ္လာေသာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာအလံအား ၎တို႔၏ရံုးအေဆာက္အဦးမွဖယ္ရွားလိုက္

သည္မွစကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားစတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါသထြက္ေနေသာလူအုပ္စုသည္ ရံုး အျပင္ဘက္
တြင္စုေဝးေနခဲ့ၾကကာ

သူမ၏အိမ္အထိလိုက္ျပီး ေအာ္ဟစ္ၾကျပီး ျပတင္း တံခါးမ်ားအား

ရိုက္ခြဲခဲ့ၾကသည္။

Dunton ႏွင့္သူမ၏ခင္ပြန္းတို႔အား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ရဲအေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္ကယ္ထုတ္ခဲ့ရသည္။

ဒန္တြန္

 မတ္လ ၂၆ - ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Malteser International ရံုးပတ္ပတ္လည္တြင္
အနည္း ဆံုးရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၃၀၀ ခန္႔တို႔ဝိုင္းထားျပီး အေဆာက္အဦးအားခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ျပတင္း တံခါးေပါက္
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မ်ားအားရိုက္ခ်ဳိးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားထြက္ေျပးရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားကအုပ္စုကြဲသြားေစ
ရန္အတြက္ လူအုပ္စုအားအနည္းဆံုး ေသနတ္အခ်က္ ၄၀ ခန္႔ျခိမ္းေျခာက္သတိေပးပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ထုိလူအုပ္စုမ်ားသည္
အနီးအနားမွရံုးမ်ားအား တိုက္ခုိက္ရန္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၂၇ - ရဲမ်ားကတားဆီးထားေသာ္လည္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည္ဟု သတင္းရရွိေသာရခုိင္ဗုဒၵဘာသာအုပ္စုမ်ား
သည္ INGO ရံုးမ်ားႏွင့္အိမ္မ်ားကိုခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္ရန္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ရဲမ်ားက INGO ဝန္

ထမ္းမ်ားအားအတင္း ကယ္ထုတ္ကာ လံုျခံဳေစရန္ထိန္းသိမ္းထားေပးခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၀ ခန္႔ အ
ပါအဝင္ အဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႔မွကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္း အနည္းဆံုး ၇၀ ခန္႔ပါဝင္ၾကသည္။

 မတ္လ ၂၇ - စစ္ေတြမွကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာရံုးအျပင္ဘက္ရွိ လူအုပ္စုအားလူစုခြဲရန္အတြက္ရဲမွ ျခိမ္းေျခာက္သတိေပးပစ္
ခတ္သည့္အခါတြင္ ေဘးသုိ႔ထြက္လာေသာက်ည္ဆန္ထိမွန္ခံရျပီး မၾကာခင္ေလး၌ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ရွိထိုမိန္းကေလး

သည္ေဆးရံုတြင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ အေရးေပၚအက္ဥပေဒ ၁၄၄ အရ ည ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီအတြင္း ညမ
ထြက္ရအမိန္႔ကို စစ္ေတြတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

Malteser က စစ္ေတြတြင္လူအုပ္စုသည္ UN ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ရံုး အားလံုးႏွင့္ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား

၏ ၉၀ % ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟုေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုက္ခုိက္ခံရေသာေအဂ်င္စီမ်ားမွာ ေအာက္က္စ္ဖင္န္၊
ကမၻာ့လူသာရမ္ေဖာင္ေဒးရွင္း ၊ ယူနီဆက္ဖ္၊ ယူအင္အိုခ်ာ၊ ေသြးစည္းမႈေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အိုင္စီအာစီ၊ ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ၊
ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာMalteser၊ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (OXFAM, World

Lutheran Foundation, UNICEF, UNOCHA, Solidarity International, ICRC, UNHCR, World Food Program,
Malteser International and Médecins Sans Frontières (MSF)) တို႔ပါဝင္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Malteser အဖြဲ႔က ၎တို႔၏ကိုေအာ္ဒီေနတာသည္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားမွာလူုမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး
တို႔မလ
ွ ံုးဝအမွိအခိုကင္းလြတ္ေၾကာင္းျပသရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟု မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ INGO ကစစ္ေတြရွိသူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္မႈကိုလည္း
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

Malteser

အဖြဲ႔သည္

မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္

အ

အၾကီး ဆံုး

NGO မ်ားထဲမွတခုျဖစ္ကာ ျပီးခဲ့သည့္လကရခုိင္ျပည္နယ္မွေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ျပီး
လွ်င္ ဒုတိယအၾကီး ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]
ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက လြန္မင္းစြာစိုးရိမ္၊ အစိုးရကစံုစမ္းမႈလုပ္ရန္ကတိေပး
မတ္လတြင္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုတို႔က

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

သူတို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို

 မတ္လ ၂၇ - EU ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚသူတို႔၏ စိုးရိမ္
မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပလုိက္ျပီး

ကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

လည္ရရွိလာေစရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

INGO

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လံုျခံဳေဘးကင္းမႈျပန္

 မတ္လ ၂၇ - ရန္ကုန္ရွိအေမရိကန္သံရံုးက စစ္ေတြမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တခုလံုးတြင္ လံုေလာက္
ေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္

အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ

အကူအညီလိုအပ္ေနေသာလူထုအား တားဆီးမႈမရွိေသာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကူညီမႈမ်ားပံုမွန္ေပးရန္ႏွင့္ လူသား
ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

လံုျခံဳမႈ၊

မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရအားသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဘးကင္းမႈရွိရန္တို႔မွာ

အဓိကႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း

 မတ္လ ၂၇ - ျပင္သစ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလုိက္ကာ လိုအပ္ေနေသာလူထုအားကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္၊ UN ႏွင့္
INGO ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာဝန္းက်င္ရွိေစရန္ စသည္တို႔ကိုေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
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 မတ္လ ၂၇ - ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ UN ယာယီဥကၠဌႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာကိုေအာ္ဒီေနတာ တြ်ိုင္လီကာဘာ
ေနာ့ဗ္ Toily Kurbanov က NGO အသိုင္းအဝုိင္းအားအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါ
ရန္အစိုးရအား တုိက္တြန္းလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာမ်ား၏ တည္ရွိမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အ
ထိအခိုက္မခံႏုိင္သည့္အုပ္စုမ်ားအား အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္ဟု သူ၏စိုးရိမ္မႈကိုေဖာ္ျပလိုက္ကာ သို႔ေသာ္လည္း
UN ေအဂ်င္စီမ်ားကရခုိင္ျပည္နယ္တြင္
လိုက္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ရန္ဆံုး ျဖတ္ျပီး ျဖစ္သည္ဟု

အခိုင္အမာေျပာၾကား

 မတ္လ ၂၇ - ဂ်ာမဏီအေျခစိုက္ Malteser မွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂ်ဳိဟန္းကယ္တန္ဘက္ခ်္ Johannes Kaltenbach
က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကိုအကူအညီေပးျခင္းမွတားဆီး ႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ စစ္ေတြမွႏုိင္ငံတ
ကာအကူအညီေပးေရးအုပ္စုမ်ား၏ ရံုးမ်ားအားလံုး နီးပါးကိုအၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ရန္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ၾကိဳတင္
အကြက္ခ်စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

 မတ္လ ၂၈ - လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ သုေတသနျပဳသူေဒးဗစ္မက္သီစင္ David Mathieson က
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္လံုျခံဳမႈေသခ်ာစြာရွိေစရန္ႏွင့္ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက စစ္မွန္
က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈရွိေသာအစိုးရတရပ္၏ တာဝန္မ်ားကိုပစ္ပယ္ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္မည့္အတြက္ ျမန္မာ
အစုိးရအား ေတာင္းဆိုၾကပါရန္ အစိုးရမ်ားအားေတာင္း ဆိုလုိက္သည္။

 မတ္လ ၂၈ - ႏုိင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားအဖြဲ႔ (RI) က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ “တမင္ရည္ရြယ္ျပီးစနစ္တက်ျပဳလုပ္ေန
ေသာတုိက္ခုိက္မႈမ်ား” ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနၾကရကာ ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တည္ရွိမႈကိုေလ်ာ့ခ်
ျခင္းသည္ IDP ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွေစာင့္ၾကည့္၊ တုန္႔ျပန္ေပးႏိုင္
သည့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအား က်ဆင္းေစျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေျပာဆိုလိုက္သည္။ RI က ရခုိင္ျပည္
နယ္တြင္
ျပဳပါရန္၊

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီအျပည့္အဝရရွိေစရန္ႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအမုန္းပြားေစမည့္

အစိုးရအားဖိအားေပးၾကပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္

ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွငဖ
့္ ိစီးႏွိပ္စက္မႈမ်ားအားရပ္တန္႔လာေစရန္အတြက္

 မတ္လ ၂၈ - ျပည္နယ္တိုင္း၊ လူထုတိုင္းအတြက္ တရားမွ်တေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ၊ ပံုစံတခုတည္းျဖစ္ေသာ ပံုစံ ျဖင့္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္မွာအေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းေျဖဆိုသူမ်ားမွေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားရာတြင္ “စိုးရိမ္မႈ၊
ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ” မရွိပဲလံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ခံစားလာရေအာင္ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္းအေလးေပးေျပာၾကား သြားျပီး
ေျဖဆိုသူမ်ားမွ

မိမိတို႔ကုိယ္ကိုမိမိတို႔ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္

ခြင့္ျပဳပါမည္ဟူေသာတာဝန္ခံကတိေပးထားမႈမွ

အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္လည္မသြားရန္ UNFPA မွအဓိကထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 မတ္လ ၃၀ - သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ဖုန္းေျပာစဥ္အတြင္း UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက အေရးမယူပဲ
အကာအကြယ္ေပးထားေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုအဆံုးသတ္ရန္၊

အရပ္သားအားလံုးကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္

တရားဥပေဒစိုး

မိုးေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တုိ႔ကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ သူက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္အားေကာင္းေသာႏုိင္ငံတ
ကာ၏ တည္ရွိမႈကိုကူညီတည္ေထာင္ေပးပါရန္ အစိုးရအားေျပာၾကားလိုက္သည္။

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သ က္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အ
တြက္ အစိုးရနယ္စပ္ေရးရာဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဦးပါေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႔စည္း လုိက္
ေၾကာင္းအစိုးရသမၼတရံုး မွေၾကျငာလုိက္သည္။
ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္သည္

၎တို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားသမၼတဦး သိန္း စိန္ထံသို႔

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြငး္ သတင္းမ်ား
လႊတ္ေတာ္နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးျပီးဆံုး
မတ္လတြင္လႊတ္ေတာ္နဝမေျမာက္အစည္းအေဝးျပီးဆံုး သြားခဲ့သည္။
တိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္း မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအ

 မတ္လ ၅ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္း ကို အတည္ျပဳေပးလိုက္
ကာ ၎ကဆႏၵျပပြဲအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ျငင္း

ပယ္ႏုိငခ
္ ြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ပုဒ္မ ၁၈ မွျပဌာန္းခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ (အစားထိုး)ထားသည္။ ထိုအစား ဆႏၵျပလိုသူမ်ား

သည္ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္ထားမႈအား ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားကိုသာအသိေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈက
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဆႏၵျပျခင္းအတြက္ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒါဏ္ကိုတ ႏွစ္မွေျခာက္လသို႔ ေငြဒါဏ္ ၃ ေသာင္းက်ပ္ (အေမရိ

ကန္ေဒၚလာ ၃၀) ႏွင့္အတူေလ်ာ့ခ်ထားသည္။ စီစဥ္ထားေသာဆႏၵျပပြဲအား ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔အသိေပးရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့မွသာလွ်င္ ထိုပစ္ဒါဏ္ကုခ
ိ ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စည္း မ်ဥ္းမ်ားမွ

မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းကိုမဆို ဆႏၵျပသူမ်ားမွခ်ဳိးေဖာက္ပါက ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွျပန္လည္ရုတ္
သိမ္းခြင့္ရွိပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈဥပေဒၾကမ္းသည္ ယခုအခါေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္
ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီသို႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္

 မတ္လ ၁၁ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က GDP ၏ ၃% ႏွင့္ ၄% မွ ၄.၅% အၾကားကို အခြန္ေကာက္ခံမႈတိုး ျမွင့္ရန္ႏွင့္
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ေရွာင္ရွားမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒႏွင့္အျမတ္ခြန္ဥပေဒတို႔အား ျပင္ဆင္မႈ
မ်ားကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားက ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္အေပၚေလ်ာ့ေပါ့ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မက္
လံုးမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

 မတ္လ ၁၃ - ေထာင္ဒါဏ္ကို ၃ ႏွစ္မွ ၁ ႏွစ္သို႔ေလ်ာ့ခ်ရန္ အၾကံျပဳခ်က္အပါအဝင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွအၾကံျပဳထား
ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုလက္ခံျပီးေနာက္
သည္။

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဥပေဒၾကမ္း အား

အမ်ဳိး သားလႊြတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့

 မတ္လ ၁၇ - အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦး ေအာင္ၾကည္က ျပည္သဝ
ူ႔ န္ေဆာင္မႈမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။ UNESCO ၏အကူအညီျဖင့္အစိုး ရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွေရးဆြဲခဲ့ကာ အစိုး ရမွေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ပိုင္မီဒီယာမ်ားအားျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ
ရန္ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းက ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာအယ္ဒီတာ၊

သတင္းေထာက္ႏွင့္အျခားသူမ်ားအားအေရးယူသူ မည္သူမဆိုတို႔သည္ ေငြဒါဏ္က ်ပ္ငါးသိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ
၅၀၀) အထိခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 မတ္လ ၁၉ - ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ရန္အဆိုကို အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးတိက
ု႔ ထိုေကာက္ခံချမင့္တက္ျခင္းကို

ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္း က မိသားစုမ်ားအတြက္လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ၄၀ မွ ၁၀၀ % အထိ သံုးစြဲမႈေပၚ
တြင္လိုက္၍တိုးျမွင့္လုိက္ကာ ကုမၼဏီမ်ားအေနျဖင့္ထို႔ထက္ပိုေပးရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

 မတ္လ ၂၁ - လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွျပင္ဆင္မႈ ၁၃ ခ်က္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွျပင္ဆင္မႈ ၉ ခ်က္ႏွင့္

အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမက
ႈ ြန္ယက္ (NNER) က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီမွေရးဆြဲေသာ ပညာေရးဥပ
ေဒၾကမ္းသည္ ပညာေရးသင္ရိုးေရးဆြဲေရးဌာနကို အစိုးရ၏တင္းၾကပ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ဆြဲထည့္ထားသည္
ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

 မတ္လ ၂၅ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ - ၁၅ ခုအတြက္ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဘတ္
ဂ်က္အေသးစိတ္မွာမူရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးေပ။ မတ္လ၂၂ ရက္ေန႔က အစိုးရသတင္း စာျဖစ္ေသာ New Light of

Myanmar ကပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရာထားမႈကိုေဖာ္ျပခဲ့ကာ ၅.၉% ႏွင့္ ၃.၄% အသီး သီးရွိခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္စစ္ေရးအသံုး စရိတ္ကိုမူမေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဒုတိ

ယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဝလြင္က ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ၂.၃၆ထရီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃၆ဘီလီယံ)
ကိုတင္ျပခဲ့သည္။ ၎သည္ ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၂၀ဘီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀သန္း) မ်ား
ျပားလာပါသည္။

 မတ္လ ၂၆ - အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့

သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ားခန္႔ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၄

ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]
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အစိုးရမွစာနယ္ဇင္းအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္
မတ္လတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့ကာအစိုး
ရမွသတင္းေထာက္မ်ားအားကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္

[ေအာက္မွ

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္

အတြက္ေနာက္ဆုတ္သြားေသာေျခတလွမ္း တြင္ၾကည့္ပါ။] ျမန္မာႏိုင္ငံမွစာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္
ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားတဖန္ျပန္လည္၍ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ခံုေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ဟုဆို

ကာ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ားအလြတ္အစည္းအေဝးအျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တပ္မေတာ္ကာ
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ပထမဆံုးသတင္း စာရွင္းလင္းပြဲသို႔ DVB၊ မဇိၥ်မသတင္း ဌာန၊ ျမန္မာ
တိုင္းမ္သတင္းစာတို႔မွသတင္းေထာက္မ်ားအပါအဝင္
အာဏာပိုင္မ်ားမွျငင္း ပယ္ခဲ့ၾကသည္။

သတင္းစာသတင္းေထာက္မ်ား၏တက္ေရာက္သတင္း ယူခြင့္ကို

ဒူးခ်ီး ယားတန္းမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈအား

အစီရင္ခံအျပီးတြင္

ဇန္နဝါရီလကျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲသို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ကိုလည္း မဇၥ်ိမသတင္းဌာနႏွင့္ျမန္မာတိုင္း မ္တို႔မွသတင္း
ေထာက္မ်ားအား ျငင္းပယ္ခဲ့ဘူး ပါသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က သူမ၏တည္ရွိေနမႈသည္မလိုလားအပ္ေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္
ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာကြန္ဖရင့္စ္သို႔

ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္မည့္

တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္

ေလးၾကိမ္ေျမာက္အေရွ႕-အေနာက္ဗဟို

တိုင္းမ္မဂၢဇင္း သတင္းေထာက္ဟာနာဘိရွ္အတြက္

သတင္း

ေထာက္ဗီဇာအား ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟု သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဦးရဲထြတ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ကတည္းကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသတင္း ေထာက္မ်ားအေပၚျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလအ
တြင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ
သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့မမ
ႈ ်ားႏွင့္မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္ပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

[၂၀၁၄ခုဇန္နဝါရီလျမန္မာသတင္း

လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ကန္႔သတ္မမ
ႈ ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားသတင္း ေထာက္ ၁၀၀ ခန္႔တ႔က
ို အစိုး ရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန
ကိုအသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ တႏွစ္
ခန္႔အလုပ္လုပက
္ ိုင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရျပီး ေနာက္ “ထိန္းညွိမႈ” တခုသာျဖစ္သည္ဟုသူကရပ္ခံေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားဆဲ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္အစိုးရမွက်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမျပဳလုပ္ေပး

မတ္လေစာေစာပိုင္းတြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အားျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ရန္၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

အစိုးရမွေျပာင္းျပန္ ျပန္လွန္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] သို႔ေသာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္

တြင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ကုိမူ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း မ်ားအားလံုးကို
ရပ္တန္႔ပစ္လိုက္ရန္ အစုိးရမွဒါဏ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့အျပီးႏွစ္ရက္အၾကာ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္

မ်ားအဖြဲ႔က ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွသူတို႔၏ လုပ္ငန္း အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔
တြင္ျပန္လည္စတင္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ၏က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက
ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွလုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္
ဟာလမွာ

နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အား

မမွန္ကန္ေၾကာင္းျငင္းဆိုလုိက္ျပီး

အမိန္႔ေပးထားသည္ဆိုေသာေကာလ

လူထု၏လက္သင့္ခံမႈျပႆနာေၾကာင့္ရခုိင္ျပည္နယ္မွလုပ္ငန္းမ်ားအား

ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ ၎တို႔မွအမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔က “ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈ” ကို

ေတ႔ြရသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ခြငျ့္ ပဳေပး
ႏိုင္ရန္အစိုးရမွ စဥ္း စားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏ရခုိင္ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးလွသိန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ MSF ၏လုပ္ငန္း မ်ားအား အစိုးရ
၏ကုိယ္ပိုင္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ MSF ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိုတပတ္အတြင္းလႊဲေျပာင္းယူႏိုင္ပါသည္ဟု မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ၾကြားဝါေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔

တြင္ အစိုးရ၏က်န္း မာေရးဝန္ၾကီး ဌာနက ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူနာမ်ားအတြက္ HIV ႏွင့္ TB ေဆးဝါးမ်ားကို MSF မွရယူ
ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္

7

ရခိုင္ျပည္နယ္မွအထိအခိုက္မခံႏုိင္ေသာ

လူေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈေဆးဝါးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း ၎တို႔၏
စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုနယ္စည္းမျခားအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္မ်ားဦး စီးသည့္ျပည္နယ္
ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာကုသမႈမခံၾကရသည့္အတြက္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိၾကသည့္

အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေသဆံုးရသည္ဟူေသာအစီရင္ခံစာမ်ား စတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္

ေမြးဖြားရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တဦးအပါအဝင္ အနည္းဆံုးရိုဟင္ဂ်ာ ၁၅၀ ဦးတို႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ
၂၈

ရက္ကတည္းက

ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

MSF

မွလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္း အျပီး တလအၾကာ

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ MSF ၏က်န္း မာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို အစိုးရ၏က်န္း မာေရး
ဝန္ၾကီးဌာနက လႊဲေျပာင္းရယူျပီးသြားျပီျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။
ဒုတိယအၾကိမ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကစံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳိးသံုးစြဲေန
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒူး ခ်ီးယားတန္းရြာ၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကမီးေလာင္ခဲ့မႈႏွင့္ တပ္ၾကပ္ၾကီးေအာင္

ေက်ာ္ေသဆံုးမႈတို႔ကို စံုစမ္းရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစိုး ရမွခန္႔အပ္ထားေသာအဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္
က ၎တို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္လူထုအားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္ကဇန္နဝါရီလအ

ၾကမ္း ဖက္မႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၈ ဦးအသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟူသည့္သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ မည္သည့္အေလာင္း၊
ေျမပံုသခ်ိၤဳင္းဂူမွ်မေတြ႔ခဲ့ရဟုေျပာၾကားခဲ့မႈသည္ အေလာင္းေပ်ာက္ဆံုးေနေသးသည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း
ကိုမူ

သည္။

ရြာသားမ်ားမွသတ္ပစ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု

၎တိ၏
ု႔ အခိုင္အမာေျပာဆိုေနမႈျဖင့္

ရွင္း လင္းစြာပင္ဆန္႔က်င္ေနပါ

ေကာ္မရွင္က ေသဆံုးသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မတည္
မျငိမ္ျဖစ္ေစရန္

လြဲမွားေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦး သိန္းစိန္၏အၾကံေပးလည္းျဖစ္၊

ေကာ္မရွင္၏အတြင္းေရးမႈးလည္းျဖစ္သူဦးေက်ာ္ရင္လႈိင္က ရိုဟင္ဂ်ာဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေသဆံုး သူနာ
မည္မ်ားသည္ ေဒသခံ လဝက မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ထိုအရာမ်ားသည္အတုအေယာင္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု

ေျပာၾကားလုိက္သည္။ မွားယြင္း ျပီး ျပႆနာ၏အၾကီးအက်ယ္သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားအားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အတည္မျပဳ
ရေသးသည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ပ်ံႏွံ႔ေစခဲ့သည့္အတြက္ UN ႏွင့္နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ကိုလည္း
အပစ္တင္ထားပါေသးသည္။

ေကာ္မရွင္သည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားမည္သည့္အပစ္တင္မႈမွ်မျပဳလုပ္ခဲ့ပဲ

အစိုးရအားအသေရပ်က္ေစရန္ရွာေဖြ

လုပ္ေဆာင္သည့္ အုပ္စုအဖြဲ႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အိမ္မ်ားကိုမီးရႈိ႕ကာ ပစၥည္းအမ်ားအျပားအားလုယူခဲ့သည့္ေနာက္

ကြယ္မွျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏အၾကံေပးခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္အင္အား
စြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္ရန္၊

ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရွိသူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အ

တြက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္မီဒီယာမ်ားမွျပဳလုပ္ေသာ မွားယြင္းသည့္စြပ္စြဲမႈမ်ားအားတန္
ျပန္ႏုိင္မည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အတြင္းေရးမႈးဦးေက်ာ္ရင္လႈိင္က ေဝဖန္မႈမ်ားအားပိုမိုေကာင္းမြန္
ေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ ပိုမိုျပည့္စံုေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားယူေဆာင္လာျပီး ၎တို႔၏စမ္း

စစ္ေတြ႔ရခ
ွိ ်က္ကိုျငင္းဆိုရန္ၾကိဳးစားႏုိင္ပါသည္ဟု စိန္ေခၚထားပါသည္။ ရလဒ္မ်ားသည္ၾကိဳတင္ေတြး ထားသည့္အတုိင္း
ပင္ျဖစ္လိမမ
့္ ည္ဟုစြပ္စြဲထားေသာ ေလ့လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာသည္ ေက်နပ္မႈမေပး
စြမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။

ရွမ္း၊ ကခ်င္အရပ္သားမ်ားထိန္း သိမ္း၊ ႏွိပ္စက္ခံၾကရ
မတ္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္တုိ႔၌ အစိုးရတပ္မ်ားကအရပ္သားမ်ားအေပၚ ျပင္း ထန္သည့္လူ႔အခြင့္အ
ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန

ေသာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားက အစိုး ရ၏အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအစီအစဥ္ကို အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။ သတင္းရရွိေသာ
အရပ္သားမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
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 မတ္လ ၁၊ ၂ - အပစ္ရပ္ေဒသတြင္တည္ရွိျပီး ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားမရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေနာင္ခ်ဳိျမိဳ႕နယ္

တြင္ အစိုး ရတပ္မ်ားကရြာ ၁၁ ရြာအားလက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခဲ့ကာ ရြာသား ၂၀၀၀ အားထြက္ေျပးေစခဲ့ျပီး၊ ရြာသား

တဦးအားညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္၍သူ၏သြားမ်ားအားကြ်တ္ထ ြက္ေစခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ထိုေဒသသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လာခဲ့ၾကျပီး ရြာသားမ်ားအားစစ္ေၾကာေမးျမန္းျခင္း၊ အတင္း အၾကပ္ခိုင္းေစရန္အလုပ္သ
မားမ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ရိကၡာမ်ားအားလုယူပစ္ခတ္ျခင္းစသည္တို႔ကိုစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 မတ္လ ၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ကာမိုင္းတြင္ ခမရ ၅ မွအစိုးရတပ္မ်ားက ခရီးသြားမ်ားထံမွျခိမ္း ေျခာက္ေငြ
ညစ္ခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းဗန္းေမာ္ႏွင့္ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကရာဘာႏွင့္ဝါးေတာမ်ား
အားမီးရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းနမ္ျဗဴႏွင့္တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခမရ ၈၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားက ေဒသခံမ်ား
ထံမွေငြေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ဥဒိဘန္းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကရြာသားမ်ားႏွင့္ခရီး သြားမ်ားအား ျခိမ္း
ေျခာက္ဒါးျပတိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 မတ္လ ၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မုန္းရႈးျမိဳ႕နယ္တာဆန္းပုစခန္း တြင္ ျမစ္ျဖတ္ကူးတံတားအားအသံုးမျပဳရန္ အစိုး ရတပ္မ်ား
မွ ရြာသားမ်ားအားတားဆီးခဲ့သည္ဟုသတင္း မ်ားရရွိခဲ့သည္။

 မတ္လ ၂၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္ငါက်န္းရြာအား ခမရ ၇၇ ႏွင့္ ၅၀၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားကတုိက္
ခုိက္ခဲ့ၾကကာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟု သံသယရွိသူရြာသား ၅ ဦး
ႏွင့္ရြာသူၾကီး အားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္တြင္ထိန္း သိမ္း ထားေသာရြာသူ
ၾကီးအား ေတြ႔ဆံုရန္ေဆြမ်ဳိး မ်ားမွသြားေရာက္ခဲ့ၾကရာ ရဲမ်ားကဝင္ေရာက္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။

 မတ္လ ၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမန္တံုျမိဳ႕နယ္ဘန္ဂန္းရြာတြင္ ခလရ ၅၁၉ ႏွင့္ ၅၃ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္
ရြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ရိကၡာမ်ားအား လုယက္ယူေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္နမ္လင္းပံုရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကစားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္
အားဖမ္း ဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္းနစ္ (IHRC) မွထတ
ု ္ျပန္ေသာ “ျမန္မာ
စစ္တပ္၏
ျခင္း”

ေဝဖန္ခြဲျခားမႈမရွိေသာတိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္အရပ္သားမ်ားအားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိသတ္ျဖတ္မမ
ႈ ်ားမွကာကြယ္

အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတြင္

၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္

တပ္မေတာ္သည္

“အစိုးရစီစဥ္ထားေသာေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရးနည္း ဗ်ဴဟာ”

ျမင္ျမင္သမွ်ပစ္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊

ေဝဖန္ခ်င့္ခ်ိန္မႈမရွိေသာလက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္မႈမ်ား၊

အလြန္အကြ်ံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားေသဆံုးေစရန္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ အရပ္သားမ်ား
အားဆက္လက္၍ ပစ္မတ
ွ ္ထားဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ထုိးစစ္မ်ားဆက္ျပဳလုပ္
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ဦး ေဆာင္ညွိႏႈိင္းေရးမႈးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္စိုးက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္
တုိ႔တြင္

တပ္မေတာ္မွတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား

တုိက္ခုိက္ေနသည္ဆိုျခင္းမွာမဟုတ္ပါဟုျငင္း ဆိုခဲ့

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မတ္လတလလံုးတြင္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္
မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) ၊ ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾက
သည္။

 မတ္လ ၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနမၼတူျမိဳ႕နယ္မွ KIA စခန္းတခုျဖစ္ေသာလြ်ိင္ခမ္းဘမ္းကို အစိုး ရတပ္မ်ားမွပိတ္
ဆို႔ခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ရီခူရြာတြင္ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ခမရ ၅၀၇ မွအစိုး ရတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
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 မတ္လ ၁၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေၾကးသီးျမိဳ႕နယ္ဝမ္ဟိုင္းတြင္ SSA-N ဌာနခ်ဳပ္အနီး၌ SSA-N တပ္မ်ားႏွင့္အစိုး
ရတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 မတ္လ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမိုးမိတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA တပ္ရင္း ၃၄ ႏွင့္အစိုးရတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြး၊ ယံုၾကည္မႈမွာယိုင္န႕ဲ ဆဲ
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရမွေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) တြင္ တိုင္းရင္း

သားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၊ အစိုးရ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္တပ္
ေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦး တို႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွစ္ခုလံုး၏ကနဦးမူၾကမ္းမ်ားအားေပါင္းစည္းကာ တႏုိင္ငံလံုးအ
ႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျငိမ္း ခ်မ္ေးရးသေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္း အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ပူးတြဲေကာ္မတီတခု

ဖြဲ႔စည္း ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၈ ဦး ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတပ္မႈး ၃ ဦး၊ လႊတ္
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးႏွင့္အစိုးရဝန္ၾကီးအဖြဲ႔မွအရာရွိ ၃ ဦးတို႔အပါအဝင္ တဖြဲ႔စီမွအဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးစီပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမူၾကမ္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲအား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးျပီး ရက္ ၆၀
အတြင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္အာမခံမႈလည္းပါဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔

ဥကၠဌဦးႏုိင္ဟံသာက ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္း သားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ နာဂလန္း-ခပ္လန္းအမ်ဳိး

သားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K)၊ ညီညႊတ္ေသာဝျပည္ပါတီ (UWSP)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးေကာင္စီ
(RCSS)၊ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔သစ္ (NDAA) တုိ႔အပါအဝင္ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔တြင္ကိုယ္စားျပဳမပါဝင္ႏိုင္ေသးသည့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဧျပီလပထမပတ္တြင္စတင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ မူၾကမ္း ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ပါ
ဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအားယံုၾကည္မႈမွာမူယိမ္းယိုင္မႈရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ဳိးသားအ
စည္းအရံုး (KNU) မွဗိုလ္မႈးေစာကလဲဒိုက တပ္မ်ားျပန္ဆုတ္ေပးေရးအပါအဝင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းက ျပဳ

လုပ္ထားေသာမည္သည့္ေတာင္း ဆိုမႈကိုမွ် အစိုးရမွမလိုက္ေလ်ာေသးပါဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအားလက္ခံျခင္းအျဖစ္ မယူဆသင့္ပါဟုလည္းအခိုင္အမာေျပာဆိုခသ
ဲ့ ည္။
မတ္လ

၁၂

စြပ္စလ
ြဲ ိုက္သည္။

ရက္ေန႔တြင္

MPC

အရာရွိမ်ားအား

ရင္ၾကားေစ့ေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုဖ်က္ဆီးရန္ၾကိဳးစားသည္ဟု

လူ႔အခြင့္အေရး
စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ေနာက္ဆုတ္သြားေသာေျခတလွမ္း
မတ္လတြင္

လႊတ္ေတာ္နဝမအၾကိမ္အစည္းအေဝးအတြင္း

သတင္းသမားမ်ားႏွင့္စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈအုပ္စုမ်ားအ

ၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာေစမည့္ စာနယ္ဇင္းဥပေဒအျပိဳင္ႏွစ္ခုအား လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မတ္လ ၄
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ၁၉၆၂ခု ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒအားအစားထိုးလိုက္သည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း တို႔ကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္က မီဒီယာဥပ
ေဒၾကမ္း ကိုဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ထင္ရွားေသာၾကန္႔ၾကာေနမႈႏွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္လည္

ေရးဆြဲရမႈတို႔အျပီးတြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒႏွစခ
္ ုလံုးသည္ အစိုးရ၏စြက္ဖက္မႈႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႔မပါဝင္

ေသာစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုမျပည့္ဝေစခဲ့ပါ။ အေမရိကန္

အေျခစိုက္ Committee to Protect Journalists (CPJ) မွသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံေပးသည့္စာထဲတြင္ ထိုဥပေဒသည္ေျခ

တလွမ္းေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည္ဟုေျပာၾကားကာ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒအား သမၼတမွဗီတိုအာဏာသံုး၍ပယ္ခ်ပါ
ရန္တိုက္တြန္း ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (IFJ) ကမီဒီယာဥပေဒမ်ားမွလံုေလာက္စြာကာကြယ္
မေပးႏုိင္လွ်င္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားမွမိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ဆင္ဆာျဖတ္ရသည့္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားမည္ကို သူတို႔အ
ေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
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ထိုဥပေဒႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးမႈမပါဝင္ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥ
ပေဒ၊ ၁၉၂၃ခုတရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္အေသေရဖ်က္မႈ စသည့္စာအုပ္မ်ားထဲတြင္တည္ရွိ
ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကဲ့သုိ႔ အျခားဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအားေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္
ေသးသည့္အေပၚစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။

အစိုးရ၏ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ဌာနမွေရးဆြဲေသာ ပံုႏပ
ွိ ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒသည္ မီဒီယာလုပ္ငန္း အားလံုးအား အာဏာပိုင္
မ်ားႏွင့္မွတ္ပံုတင္ရန္လုိအပ္ျပီး မတင္ပါကဒါဏ္ေငြရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုဥပေဒက အစိုးရ၏ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအား
ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္မ်ားအား တဘက္သတ္ရပ္ဆိုင္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း ရန္အခြင့္အာဏာေပးအပ္

ထားကာ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳႏုိင္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း ၎ကိုပင္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထိုဥပေဒသစ္၏ေအာက္တြင္

ဘာသာေရးအားေစာ္ကားေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားယုတ္ေလ်ာ့ေစေသာ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအား
ထိခုိက္ေစေသာ

သို႔မဟုတ္

အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအားျခိမ္းေျခာက္ေစႏုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံႈ႕ေဆာ္ေသာ

အရာဝထၱဳမ်ားအားထုတ္ေဝျခင္းသည္

ထုတ္ေဝသူလိုင္စင္အားခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းခံရႏုိင္ကာ

သည္။

ေငြဒါဏ္ခ ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါ

အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (MPC) မွေရးဆြဲသည့္ မီဒီယာဥပေဒသည္ မီဒီယာ၏အခြင့္
အေရးႏွင့္တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းႏွင့္တိုင္ၾကားမႈစနစ္အားက်င့္သံုးကာ ထုတ္ႏႈတ္ျပသထားကာ မိမိကိုယ္ကိုဆင္ဆာ
ျပဳလုပ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးထားသည္။ ထိုဥပေဒသည္ မီဒီယာေကာင္စီအားသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အရည္အေသြး
အားေစာင့္ၾကည့္ကာ

သမၼတထံအစီရင္ခံရန္အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္။

နယ္ပယ္ထဲမွလုပ္ငန္းပိုင္း လုပ္ေဆာင္သူ၊
အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတို႔မွ

အသီးသီး

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သလို

အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ

သမၼတ၊
အဖြဲ႔ဝင္

ထိုေကာင္စီတြင္
၃

မီဒီယာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊
ဦးတို႔လည္း

ပါဝင္ကာ

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထိုေကာင္စီမွေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေကာင္စီမွ အျငင္းပြားမႈကုိ
မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါက ထိုအမႈကိစၥသည္ တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
မီဒီယာဥပေဒေအာက္တြင္ ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္အသက္သြင္းေသာအာဏာပိုင္မ်ားထက္ ေကာင္စီကအပစ္ရွိ

သည္ဟုေတြ႔ရွိရသူကို ေငြဒါဏ္ ၁၀ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀) အထိခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အတူ မီဒီ
ယာက်င့္ဝတ္မ်ားအားခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္တာဝန္ရွိပါသည္။

မီဒီယာဥပေဒက သူတို႔၏ထုတ္ေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မျငိမ္မသက္မႈ
မ်ားျဖစ္လာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟုစြပ္စြဲခံရေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို အစိုးရမွတရားစြဲဆိုႏုိင္
သည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရပိုင္သတင္းစာျဖစ္သည့္ New Light of Myanmar ကသမၼတဦး သိန္း စိန္သည္ မီဒီယာ

ဥပေဒၾကမ္း ကိုဥပေဒအျဖစ္သို႔လက္မွတ္ထိုးေပးလုိက္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ကာ “စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ရွင္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပထားေသာ” ဥပေဒအျဖစ္စတင္သိေစခဲ့သည္။ New Light of Myanmar က မီဒီယာဥပေဒသည္စာနယ္ဇင္းသမား

မ်ားအား ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေဝဖန္ႏုိင္သည့္
investigative

အခြင့္အေရးကိုေပးအပ္ထားသလို

journalism

စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေသာသတင္းစာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာ

အားလုပ္ပိုင္ခြငက
့္ ိုလည္းေပးထားပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီသာျဖစ္ရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ားေအာက္မွေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား
မတ္လတြင္ အစိုးရသည္ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲလူထုအစည္း
အေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူမ်ားအားဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။
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 မတ္လ ၂ - မႏၱေလးတိုင္းမတၱရာျမိဳ႕နယ္ေက်ာက္စရစ္ေျမာက္ရြာတြင္ အစိုးရမွသိမ္းယူျခင္း ခံထားရေသာ ေျမမ်ားေပၚ၌
မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကဆႏၵျပခဲ့ၾကအျပီးတြင္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ဳိး ဖ်က္ဆီး မႈ စသည့္တို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇
တို႔ျဖင့္

ဆႏၵျပသူရဲရင့္ေအာင္ႏွင့္အျခားလယ္သမားသံုးဦးျဖစ္ေသာကိုေနဝင္း ၊

ရဲမ်ားကတရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကိုေဇာ္ဝင္းႏွင့္ကိုကိုေအာင္တို႔အား

 မတ္လ ၅ - မႏၱေလးတိုင္းရမည္းသင္း ျမိဳ႕နယ္ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းတခုအတြင္းရွိ စခန္းအားရဲအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ဝင္

ေရာက္စီး နင္းခဲ့ကာ ကေလးမ်ားအပါအဝင္လူ ၅၀ ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္မႏၱေလးတိုင္းရမည္းသင္းျမိဳ႕
နယ္ မိုးထိမိုးမိေရႊမိုင္း လုပ္ကြက္မွဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရျပီး ကတည္းက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထဲတြင္ခိုလႈံရာရွာေဖြေနၾကရသူ

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းအ
တြင္းမွမထြက္ခြာပါက ေမာင္းထုတ္ဖယ္ရွားျခင္းခံရမည္ဟု သတိေပးထားခဲ့သည္။

 မတ္လ ၇ - ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ ၎တို႔ထံမွသိမ္း ယူသြားေသာ ေျမေပၚရွိထန္းပင္မ်ားအားဘူဒိုဇာျဖင့္ထိုး၍လွဲေနေသာ

ရဲမ်ားကိုတားဆီးရန္ၾကိဳးစားသည့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္မွရြာသားေလးဦးအား ရဲမွဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။ ရဲမ်ားက
ရြာသားမ်ားအား တုတ္မ်ားျဖင့္ရိုက္ႏွက္ကာဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္။

 မတ္လ ၁၀ - စစ္ကိုင္းတုိင္းေရႊဘိုခရိုင္တရားရံုးက ဆႏၵျပသူသံုးဦးျဖစ္သည့္ဦးညႊန္႔ေဆြ၊ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ဦး ထြန္းလင္းတုိ႔

အား ေျမယာသိမ္းယူမႈအျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္
ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဦးညႊန္႔ေဆြအားေဒသတြင္းတြင္မတည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ဟုဆိုကာ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ

ျဖစ္သည့္ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္ဒါဏ္ ၃ လခ်
မွတ္ခဲ့သည္။ ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ဦး ထြန္း လင္းတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္
ဒါဏ္ ၃ လစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 မတ္လ ၁၇ - ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ပုသိမ္အေျခစိုက္လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေရးကြန္ယက္

(HRDWN) မွအဖြဲ႔ဝင္ ကိုထြန္း ထြန္း ဦးႏွင့္အျခားေဒသခံသံုးဦးျဖစ္ေသာကိုခ်ဳိလြင္၊ ကိုျမင့္လြင္ႏွင့္ကိုခင္ေရႊတို႔အား ဧရာ
ဝတီတိုင္း ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္ေန႔မ်ားကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စကားဝုိင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍
လူထုအစည္းအေဝးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

 မတ္လ ၂၄ - မံုရြာ (လက္ပံေတာင္းေတာင္) ေၾကးနီမုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့

သည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားကိုကူညီခဲ့သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေသာ္ဇင္အား စစ္ကို္င္းတိုင္း၊မံုရြာျမိဳ႕မွတ

ရားရံုးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ ၁၅ လခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုေသာ္ဇင္အားပိုငန
္ က္က်ဴးလြန္မႈ၊ လူထု၏တည္ျငိမ္မႈအားအ
ေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း မွသင့္ေတာ္စြာခ်မွတ္ထားမႈအားမေလးစားမလိုက္နာမႈ စသည္စ
့ ြပ္စြဲမႈတို႔ျဖင့္
စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 မတ္လ ၂၅ - မေကြး တိုင္းမေကြးျမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္
မ်ားက ကိုေက်ာ္သိန္းအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဲခဲ့သည္။

 မတ္လ ၂၆ - မေကြးတိုင္းပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအားေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲတြင္ဦးေဆာင္

ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအုပ္စုမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာကို

သန္းႏုိင္၊ ကိုျပံဳးခ်ဳိ၊ မမီးမီးႏွင့္မနီလာသိန္းတို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ေဒသခံရဲမ်ားက
ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းတရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

 မတ္လ ၂၆ - ယခုလေစာေစာပိုင္း က လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳလိုက္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုး ျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းအား

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္တြင္လူႏွစ္ဦးအားေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာမခံႏွင့္ျပန္လြတ္လာၾကသည္။

 မတ္လ ၂၇ - လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းအားဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း မႏၱေလးမွေဒသခံရဲမ်ားကဆႏၵျပသူေလး

ဦး ျဖစ္ေသာ ကိုသိန္းေအာင္ျမင့္၊ကိုေစာလွေအာင္၊ကိုေက်ာ္မ်ဳိး ထြန္းႏွင့္မတင္တင္ခက္တို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္
ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

UN - အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအကဲဆတ္ဆဲ
မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔တင္သည့္ သူ၏ပံုမွန္အစီရင္ခံစာထဲတြင္ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားက
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ျမန္မာႏုိင္ငံမွဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရး

သည္

အကဲဆတ္ဆဲျဖစ္ကာ

အေရးမယူေသာပစ္မႈမ်ားႏွင့္စနစ္တက်ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကို

(အထူးသျဖင့္ရခုိင္ျပည္နယ္မွ) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳသမွ်ကာလပတ္လံုး ၎တို႔မွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တ

ခုလံုးအားထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစေသာအႏၱာရာယ္ရွိလာႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ေအာက္ပါ
အဓိက စိုးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား၊ စြပ္စြဲထားေသာအၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္ရန္ျပည္တြင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမရွိျခင္း။

 အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိး ေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအမုန္းပြားမႈမ်ားေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္
လႈံ႔ေဆာ္ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအား မကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းျခင္း။

 ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားအားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထိန္း သိမ္းရာေနရာမ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ေနျခင္း ႏွင့္တာဝန္ယူမႈမရွိျခင္း။

 ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒအရ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ပါဝင္မႈမ်ားအားထိန္းညွိျခင္းတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္း။
 လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း ။

ေျမယာသိမ္း ဆည္းျခင္းႏွင့္ေမာင္းထုတ္ခံရျခင္းတို႔၏သားေကာင္မ်ားအတြက္

 အေရးၾကီး ေသာဥပေဒျပဳေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားလံုေလာက္သည့္အေရအတြက္မရွိျခင္း။
 ႏိုင္ငံေရးအရအႏၱရယ္ရွိသည့္

အမႈကိစၥမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ၊

စစ္တပ္

သို႔

ဆန္႔က်င္ရေသာအမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္အကာအကြယ္မဲ့ေနျခင္း ။

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

UNHCR မွျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏို္င္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ဆံုး ျဖတ္ခ်က္တခုအားအားလံုးသေဘာတူဆံုး ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။

 က်ဳိး ေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုဖမ္း ဆီးမႈ၊ အတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားေစမႈ၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္းမႈႏွင့္
ေျမယာသိမ္း ဆည္းမႈတို႔အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား။

 ဒူး ခ်ီးယားတန္း ျဖစ္ရပ္အေပၚ လြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအေရးယူပါရန္ပန္ၾကား
ထားကာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္အျခားလူနည္းစုမ်ား၏အေျခအေန။

 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ UN ႏွင့္အျခားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား
ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား။

 လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမဟာမင္း ၾကီးရံုး အတြက္ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာရံုးဖြင့္ႏုိင္ရန္ထပ္မံၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ား။
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာအားလံုး ကို အျပည့္အဝပြင့္လင္း ျမင္သာ၍လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပး

ပါရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိမႈကိုေသခ်ာေစရန္၊ အေရးမယူေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုအဆံုး သတ္ႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါရန္ အစိုး ရအား၎တို႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က
မၾကာေသးမွီကဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး အားျပန္လတ
ႊ ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အ

ခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားအားပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္လည္း အစိုးရအားတုိက္တြန္းထားသည္။ ထိုဆံုး
ျဖတ္ခ်က္က

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကုိယ္စားလွယ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေနာက္ထပ္

တႏွစ္သက္တမ္းထပ္တိုးလုိက္သည္။

ACSC/APF မွအာဆီယမ္ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးအတြက္ေနာက္ထပ္ယႏၱရားမ်ားရွိရန္ေတာင္းဆို
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မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အာဆီယမ္လူထုေတြ႔ဆုပ
ံ ြဲမ်ားအနက္အၾကီးဆံုးျဖစ္သြားခဲ့ေသာ တက္ေရာက္သူ ၃၀၀၀ စံခ်ိန္
ကိုရရွိခဲ့သည့္ ၃ ရက္တာ၂၀၁၄ခု အာဆီယမ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းကြနဖ
္ ရင့္/အာဆီယမ္လူထုဖိုရမ္ (ACSC/APF) သည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျပီးဆံုး သြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုကြန္ဖရင့္က အာဆီယမ္အစိုးရမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈယႏၱရား
မ်ားကိုပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

၂၀၁၄ခု ACSC/APF ေၾကျငာခ်က္တြင္ အထူးသျဖင့္ျမန္မာအစိုးရအား ၾကာရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္
ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ “အမွန္တရား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ ယံုၾကည္မ”ႈ တို႔သို႔ဦးတည္လုပ္

ေဆာင္ရန္တိုက္တြန္း ထားပါသည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတၾကီးလိုအပ္မႈကိုလည္းမီးေမာင္းထိုးျပထားကာ လူ
ထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္

ကို္ယ္ကာယအားျဖင့္

သို႔မဟုတ္

တရားစီရင္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း ခ်မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ
သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ားအားကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ စသည့္စိုး ရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈတရ
ုိ႔ ွိရန္မလိုပဲ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
တိုက္တြန္း ထားပါသည္။

ျဖစ္ႏုိင္၊စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာဝန္းက်င္တခုဖန္တီးေပးပါရန္

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား

ထိုေၾကျငာခ်က္ကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးသူငယ္မ်ား၊ လိင္လုပ္သားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ LGBTIQ

မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ေဒသခံႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊စာနယ္ဇင္း
သမားမ်ား၊ လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္မႈ တို႔ကိုအကာအကြယ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းမွမွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ေတာင္းပန္
အာဆီယမ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းကြန္ဖရင္/့ အာဆီယမ္လူထုဖိုရမ္ (ACSC/APF) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားေသာအမွာ

စကားတြင္ NLD ၏အဓိကအေထာက္အပံ့ေပးသူ၊ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဟာင္းဦးတင္ဦးက တပ္မေတာ္တြင္သူတာ
ဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း

လူထုအား

အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစမႈမ်ားအတြက္

ေတာင္းပန္လိုက္ကာ၊

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္

ငန္းစဥ္ကိုေဝဖန္လိုက္ျပီး ၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အဖြအ
ဲ႔ စည္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသို႔ လုပ္ေဆာင္သြား

ျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ရပ္တည္လႈပ္ရွားရန္လိုအပ္ပံုကို ထပ္မံေျပာၾကားသြားခဲ့
သည္။ သူကတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားဆက္လက္အၾကမ္း
ဖက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ဗန္ရွင္းႏွင့္ CEDAW တုိ႔တြင္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွတာဝန္ရွိမႈကို ျဖည့္ဆည္း ရန္လိုအပ္မႈတ႔က
ို ိုလည္း အေလးေပးေျပာဆိုသြားသည္။
စီးပြားေရး
အစိုးရမွေရနံလုပ္ကြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူမ်ားအားေၾကျငာ

ျမန္မာႏုိင္ငမ
ံ ွအ သစ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေနာက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔
တို႔ရွိ

ေရတိမ္လုပ္ကြက္ဆယ္ခုႏွင့္ေရနက္လုပ္ကြက္ဆယ္ခုတို႔တြင္ေရနံ

ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္

ယွဥ္ျပိဳင္ထားသူမ်ားမွလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသြားသည့္

ကုမၼဏီ ၁၂ ခုတို႔အား မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္အစိုးရ၏စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး

ဌာနမွေၾကျငာလုိက္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမရွိေသးေသာေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္
ဆယ္ခုကိုလည္း ျပန္လည္၍စားရင္း ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ၏စြမ္းအင္ဝန္ၾကီဌာန၏အဆိုအရ

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္

ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ထုတ္ကုန္ေဝမွ်မႈ
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ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ထိုးရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ႏွစ္ ၃၀ လိုင္စင္မရရွိေသးခင္တြင္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္
ေဒၚလာ

၃

ဘီလီယံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမည့္ျဖစ္ပါသည္။

ေရတိမ္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားမွာလည္း

သူတို႔၏လိုင္စင္မ်ားမရရွိခင္တြင္ ေဒသခံကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ MOGE သည္ထုတ္
ကုနေ
္ ဝမွ်မႈစာခ်ဳပ္မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၆.၁ သန္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေရတိမ္လုပ္ကြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား

ေရနက္လုပ္ကြက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူမ ်ား

အေမရိကန္မွ Chevron (A-5)

အဂၤလန္မွ Ophir Energy (AD-3)

နယ္သာလန္မွ Netherlands’ Berlanga Holding (M-8)

အီတလီမွ Eni (MD-2, MD-4)

ၾသစေတးလ်မွ Transcontinental Group (M-15)

ျပင္သ စ္မွ Total (YWB)

အိႏိၵယမွ Reliance Industries (M-17, M-18)

အဂၤလန္မွ BG Group ႏွင့္ ၾသ စေတးလ်မွ Woodside

အဂၤလန္မွ BG Group ႏွင့္ ၾသစေတးလ်မွ Woodside

Petroleum (AD-2, AD-5)

Petroleum (A-4, A-7)

နယ္သာလန္မွ Shell ႏွင့္ဂ်ပန္မွ Mitsui Oil Exploration (AD-

အိႏိၵယမွ Oil India, Mercator Petroleum, ႏွင့္ Oilmax

9, AD-11, MD-5)

ေနာ္ေဝးမွ Statoil & US’s ConocoPhillips (AD-10)

Energy (M-4, YEB)

ၾသစေတးလ်မွ ROC Oil ႏွင့္ Tap Oil (M-7)

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ အႏၱာရာယ္ျမင့္မားကာဒုတိယကန္႔သတ္မႈအၾကီးဆံုးအျဖစ္အဆင့္သတ္မွတ္ခံရ
မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (OECD) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒကို

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ “ရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒျပန္လည္သံုးသပ္မႈ - ၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္
လုိက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒဆိုင္ရာကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဒုတိယ
ကန္သ
႔ တ္မႈအၾကီး ဆံုးစီးပြားေရး

ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟုေျပာၾကားထားသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာက

ထိုကန္႔သတ္မႈမ်ားကို

ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (FDI) သည္ယခုထက္ ၃၀% တိုးလာႏုင
ိ ္သည္ဟု ခန္႔မွန္း
ထားသည္။

OECD

အစီရင္ခံစာက

ရင္းႏွီး ျ့မွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

ပိုမိုေသခ်ာမႈေပးနုိငရ
္ န္နွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ားအားခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရမွဥပေဒေၾကာင္းအရတာဝန္ခံရျခင္းတုက
ိ႔ ုိွ အကာအကြယ္ေပးနိင္ရန္
ရွင္းလင္းစြာေဘာင္ခ်သတ္မွတ္ထားေသာ

ဥပေဒေရးရာအကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အစိုးရမွပိုမိုပံ့ပိုးေပးသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။

ၾကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္မႈတို႔ကို

မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာစီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔ (BMI) ၏ “အေရွ႕ေတာင္အာရွေစာင့္ၾကည့္မႈ အတြဲ ၁” ကအစိုး ရ၏ အရပ္ဘက္ပ်ံသန္း ေရးဌာနႏွင့္ မူလကပဲခူး တိုင္း ဟံသာဝတီေလယာဥ္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိ

ထားေသာ ေတာင္ကိုရီးယားစီး ပြားေရးအုပ္စုတို႔အၾကား ညွိႏႈိင္းမႈပ်က္ျပယ္သြားျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္အဓိ
ကအႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈျပိဳကြဲျခင္း ျမင္ကြင္းရွိေနျခင္း ကို ညႊန္ျပလိုက္ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားထားသည္။

BMI က၂၀၁၅မတိုင္ခင္တြင္အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာနည္းလမ္းျဖင့္ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေျခပို

မိုျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျပီး ထိုသို႔မျပဳလုပ္မႈသည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားေမာင္းႏွင္ေနမႈကို ထိခိုက္သက္
ေရာက္္ကာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျပီးျဖစ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္းက်င္ကို

ျပဳေျပာၾကားထားသည္။

မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု

မွတ္ခ်က္

SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအေပၚတည္ျငိမ္မႈမရွိေသာတိုးတက္မႈ
မတ္လတလံုးတြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွသီလဝါႏွင့္ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္

ပူပန္မႈမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပသလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထူး စီးပြားေရးဇံု SEZ သံုးခုသည္ ၎တို႔၏ေႏွးေကြးေသာ၊
တည္ျငိမ္မႈမရွိေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားျဖင့္ဆက္လက္သြားေနၾကပါသည္။
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သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇံု၏ အမ်ားအျပားေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေရွ႕ေဆာင္လူထုကမ္းလွမ္းမႈ (IPO) သည္ထင္သလိုျဖစ္မ
လာပဲက်ရႈံးခဲ့ရသည္။
 မတ္လ ၃ - သီလဝါ SEZ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာေအးပက္စ္ဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္
ႏွင့္ရိုး မဘဏ္ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတဆင့္ ၎၏ IPO မ်ားကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

 မတ္လ ၃ - ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္စီစဥ္မႈညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ဘဏ္ခြဲမ်ားသည္ IPO ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္ခံမရရွိပဲ သီလဝါ SEZ ကုမၼဏီမ်ားသို႔ ရွယ္ယာဝယ္ယူလသ
ို ူမ်ားထံမွ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရသည္။

 မတ္လ ၁၄ - သီလဝါ SEZ သည္၎၏ ၂.၁၄ သန္းရွယ္ယာမ်ားမွ ၇ သိန္း ကိုေရာင္း ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔
အထိမွာမူ ေရာင္းခ်ရန္ကမ္းလွမ္းမႈအျဖစ္သာရွိေနေသးပါသည္။
၂၀၁၃ခု နုိ္ဝင္ဘာလတြင္ ထိုင္းကုမၼဏီျဖစ္ေသာ အီတာလ်ံ-ထိုင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုမၼဏီ (ITD) ထြက္သြားျပီးေနာက္ ထားဝယ္
SEZ သည္ ဆက္လက္ရင
ွ ္သန္ေနေၾကာင္း ပထမဆံုးလကၡဏာကိုျပသခဲ့သည္။

 မတ္လ ၇ - ထိုင္းအေျခစိုက္ အက္ဒမန္စြမ္းအင္ႏွင့္အသံုးျပဳမႈ ကုမၼဏီဝက္ဘ္ဆိုဒ္က ၎တို႔အားထားဝယ္ SEZ ၏အဓိ
ကလွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရ၏စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

 မတ္လ ၂၄ - ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းကယွဥ္ျပိဳင္ရန္စတင္ေခၚယူခဲ့ေသာ ထားဝယ္ SEZ မွစီမံကိန္းသံုး ခု (ျမန္မာ-ထိုင္း

အျပိဳင္အေဝးေျပးလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္း အေသးစားတခု၊ စက္မႈဇ)ံု အားတည္ေဆာက္ရန္ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို မည္သည့္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ
သူကမွ်ေလွ်ာက္ထားမလာပါဟု သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ထားဝယ္ SEZ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဧျပီလတြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူ
မ်ားကိုေၾကျငာႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ SEZ သည္၎၏တည္ေဆာက္မႈအဆင့္ ၂ သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 မတ္လ ၃ - ေက်ာက္ျဖဴ SEZ အတြက္အၾကံေပးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ စကၤာပူအေျခစိုက္ CPG ကုမၼဏီမွဦး
ေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအားေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု အစိုးရမွေၾကျငာလုိက္သည္။

 မတ္လ ၁၃ - ေက်ာက္ျဖဴ SEZ တည္ေဆာက္မႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ခုပါျပည္သူ႔ကုမၼဏီကို
လည္း အစိုးရမွခန္႔အပ္လိုက္သည္ဟုသတင္းရရွိခဲ့သည္။
မတ္လအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးဗိုလ္မႈးၾကီးတင္ဝင္းက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္းရွိအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၃၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အား
၁၈၉၈ ခုေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာအက္ဥပေဒအရ ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားေပးရန္ သတိေပးထားျပီးျဖစ္သည္ဟုေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာျမိဳ႕ပ်ားေတာင္ေျခတြင္ မံုရြာ (လက္ပံေတာင္းေတာင္) ေၾကးနီမိုင္းမွ ဘုရားႏွင့္ေရွးေဟာင္းသိမ္အေဆာက္
အဦးအားဖ်က္ဆီး ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနားအတြက္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

၃

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္တယ္လီကြန္းတာဝါတိုင္မ်ားတိုး ျမွင့္ရန္အတြက္ Ooredoo ႏွင့္ Telenor ကုမၼဏီတို႔ျဖင့္အတူလုပ္ကိုင္ရန္
စကၤာပူအေျခစိုက္ ျမန္မာဖိုင္ဘာေအာပ္တစ္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္၊ ဂ်ာေမကာအေျခစိုက္ Digicel၊ စကၤာပူအေျခစိုက္
အပိုလိုတာဝါ Apollo Towers တို႔ကိုျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈကုမၼဏီမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

၃

ထရန္းျပည္နယ္၊

ကန္တန္ခရိုင္မွထိုင္း ရဲမ်ားက

ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတခုတြင္အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ခံခ့ေ
ဲ နရ

၃

မေကြးတိုင္းပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၂၃ တရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံေနရေသာ ယူနတီဂ်ာနယ္

ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၆ ဦးအားကယ္တင္ေပးခဲ့သည္။

CEO ႏွင့္သတင္းေထာက္ ၄ ဦးတို႔အတြက္အာမခံကို ပခုကၠဴခရိုင္တရားရံုးမွတရားသူၾကီးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ပယ္ခ်ခဲ့
သည္။

၄

UK အေျခစိုက္ NGO ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တရားမွ်တမႈေဖာင္ေဒးရွင္း Environmental Justice Foundation

၏အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ပင္လယ္မွကြ်န္စနစ္” က ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အတင္းအၾကပ္
ခိုင္းေစခံရမႈႏွင့္လူကုန္ကးူ ခံရမႈ ျပႆနာအသစ္မ်ားအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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၅

World Justice Project အဖြဲ႔က ၎၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအညႊန္း ၂၀၁၄ခု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ၎၏တရားဥပေဒစိုး မိုး မႈ

၅

US ကြန္ဂရက္က ၂၀၁၃ခု US ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန အစီရင္ခံစာကိုအားလံုးသို႔ခ်ျပခဲ့ကာ ၎တြင္ေျမာက္ကိုရီးယားမွ

သို႔ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလိုက္နာမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေလ့လာခဲ့သည့္ ၉၉ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဆင့္ ၈၉ သတ္မွတ္ခသ
ဲ့ ည္။
နယူးကလီးယားမဟုတ္ေသာ၊ ပဲ့ထိန္း ဒံုး က်ည္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာ

အကူအညီမ်ား သတိထားမိေလာက္ေအာင္ရယူသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ အီရန္၊ဆီးရီးယားတို႔ႏွင့္အတူျမန္မာႏိုင္ငံအားအတူ
တူထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၅

ျမန္မာႏွင့္ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေဒသတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ နားလည္မႈ

၆

အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရခုိင္အမ်ုဳိးသားပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

၆

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက သမၼတဦး သိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္း ေအာင္လႈိင္၊ ေဒၚေအာင္

၇

အစိုးရ၏ဒုသမၼတဦးဥာဏ္ထြန္း က အမ်ဳိး သားလြႊတ္ေတာ္မွလက္ခံရရွိေသာလယ္သမားမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာ ၃၃၈၇ ခုကို

စာခႊ်န္လႊာ MoU ကိုလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။

ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ သိမ္း ယူထားေသာေျမမ်ားကိုပိုင္ရွင္အမွန္ထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနမႈကို တိုးျမွင့္
လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၇

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တိုက္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္မွ လူ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက

၉

ရန္ကုန္မွသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုေသခ်ာေစမည့္ ဥပေဒမရွိ

၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသမၼတဦးသိန္း စိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွသူ၏အိမ္တြင္သီး သန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၀

ျမန္မာအေရးအဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္ NGO ၁၄ ခုတို႔ပါဝင္သည့္ ဥေရာပျမန္မာကြန္ယက္က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္

သည္။

သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မရွိပါဟုသူမကေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျပန္လိုက္ကာ ႏိုင္ငံတြင္းမွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္အစုိးရမွလုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္မရွိမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတ

ကာဥပေဒမ်ားအား ဆက္လက္ခ်ဳိး ေဖာက္ေနမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရင္း UNHCR မွအစိုး ရအေပၚဖိအားမ်ားအား
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားပါရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။
၁၁

ေမာင္ေတာခရိုငတ
္ ရားရံုး မွ မြတ္စလင္ ၈ ဦးအားအမႈမွလႊတ္ေပးလိုက္ကာ အျခားမြတ္စလင္ ၈ ဦးအားရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး

၁၂

ေဂါက္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ တပ္မေတာ္မွသိမ္းယူျပီးသည္ႏွင့္ ထိုေျမမ်ားသို႔ျပန္လည္လာေရာက္ခဲ့ပါက ပိုင္နက္က်ဴးလြန ္

ေအာင္ေက်ာ္သိန္းအားသတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။
မႈျဖင့္တရားစြခ
ဲ ံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္

ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားေပၚတြင္လက္မွတ္ထုိး ေပးပါရန္

ေတာင္ပိုင္း နမ္စမ္ျမိဳ႕နယ္ခိုလမ္ရြာမွေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။
၁၃

ရွမ္း ျပည္နယ္

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး UN ျငိမ္း ခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတပ္မ်ားပါဝင္ပါရန္ UN မွကမ္းလွမ္း မႈကိုရႈံ႕ခ်လိုက္ကာ ၎သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္း မႈစံႏႈန္း မ်ားကို
ယုတ္ေလ်ာ့နိမ့္က်ေစျပီးအလြဲအသံုး ျပဳမႈမ်ား (အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား) ျဖစ္ေပၚသြားေစႏုိင္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၄

အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာျမစ္မ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္မႈေန႔တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံျမစ္မ်ားကြန္ယက္၊ လူထအ
ု ဖြဲ႔အစည္း ၁၀၀ ေက်ာ္

ႏွင့္ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ားက တိုင္ရင္း သားအုပ္စုမ်ားမွလူ ၃၃၅၃၈ ေယာက္လက္မွတ္ထိုးထားေသာစာကိတ
ု င္ျပခဲ့ကာ သံလြင္
ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ၆ ခု တည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္အားခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလုိက္
သည္။

၁၄

ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK မွဒါရိုက္တာမတ္ခ္ဖာမနာ Mark Farmaner က ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအားေဖာက္ဖ်က္သည့္
ျပင္း ထန္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္ကာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမြတ္စလင္

မ်ားအားဆန္႔က်င္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ UK အစိုးရမွေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးပါရန္တိုက္တြန္းထားသည္။
၁၆

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွဥကၠဌဂ်ိဳအန္လ်ဴး Joanne Liu သည္ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိေဆးဘက္ဆုိင္
ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္အစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိက
ု ို၊
က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ဦး ေဖသက္ခင္ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေမာင္အုန္းတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၆

ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားမွမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈတခုအတြင္း သမၼတဦးသိန္း စိန္သည္ အရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာျငိမ္း ခ်မ္း
ေရးကိုလိုလားကာ
သည္။

၁၇

၁၉၂၃

တပ္မေတာ္မွျမန္မာျပည္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား

အျပည့္အဝေထာက္ခံပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့

ခုတရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္တရားစဲြဆိုထားျခင္းခံေနရသည့္

ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွသတင္း

ေထာက္ကိုလူေမာ္ႏိုင္၊ကိုရာဇာဦး ၊ကိုပိုင္သက္ေက်ာ္၊ကိုစည္သူစိုးႏွင့္ CEO ကိုတင့္ဆန္းတို႔သည္ တရားရင္ဆုိင္ၾကားနာမႈ
ပထမေန႔အျဖစ္ မေကြးတိုင္းပခုကၠဴခရိုင္တရားရံုး သို႔ရံုးထြက္လာၾကသည္။
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၁၈

အစိုးရေဆာက္လုပ္ေရးဒုဝန္ၾကီးဦး ဝင္းျမင့္က ေက်ာက္ျဖဴ SEZ ႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကိုဆက္သြယ္ေပးမည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ေရႊ

လီ ဟိုင္းေဝးကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယမ္ရယူရန္ကိစၥကို အစိုးရမွပယ္
ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀

အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွငဥ
္ ကၠဌဦးတင္ေအးက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ေရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

မ်ားတြင္ပါ လစ္လပ္ေနသည့္ေနရာ ၃၀ အားျပန္ျဖည့္ရန္အတြက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတခုက်င္းပမည္
ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

၂၂

ရန္ကုန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ဆႏၵျပ

သူ ၃၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ဆႏၵျပပြဲတခုျပဳလုပ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အပိုဒ္ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ ၅၉ (စ) တို႔ကိုျပင္ဆင္
ရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။

၂၂

မႏၱေလးတိုင္း မိုးကုပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ ၃၀၀၀ ခန္႔အား ဖြဲ႔စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္မလိုအပ္ပ ဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္
မ်ား” သာျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေရာက္ရွိေနျပီဟုေျပာၾကားသူမ်ားသည္

“ျပည္သူမ်ားကိလ
ု ွည့္ဖ်ားသူ

၂၃

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ရန္ကုန္မွျမစ္ဆံုေရကာတာေနရာသို႔ ၂ လတာၾကာျမင့္မည့္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ ခရီး

၂၃

ရန္ကုန္မွေျခာက္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွ ဆႏၵျပသူ ၃၀၀၀ နီး ပါးတို႔သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအ

၂၄

ရန္ကုန္ သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္သံုး ခုမွလူ ၂၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ရန္ကုန္ဗဟိုတရားရံုးေရွ႕တြင္သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ

ရွည္ခ်ီတက္ပြဲအားစတင္လိုက္ကာ ထိုေရကာတာစီမံကိန္းအားထာဝရရပ္တန္႔ေပးပါရန္အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၀ ခုအေစာပိုင္းက စစ္တပ္ကသူတို႔ထံမွသိမ္း ယူသြားခဲ့ေသာ ေျမမ်ားကိစၥအားစံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္
သည္။
၂၄

ထိုင္းႏိင
ု ္ငံတပ္ခ္ခရိုင္ မယ္လ IDP စခန္း တြင္တဲ ၁၉ လံုး မီး ထဲပါသြားကာ ၃၁ လံုးအားမီးကူးစက္ျခင္း မရွိေစရန္ ကာကြယ္

၂၄

ရန္ကုန္ အင္းစိန္ႏွင့္မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွလူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္

၂၄

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဖူမီယိုကစ္ရွီဒါ Fumio Kishida က ျမန္မာႏုိင္ငံအားေခ်းေငြအသစ္အေနျဖင့္

သည့္အေနျဖင့္ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့ရျပီးလူ ၃၀၀ နီးပါးခန္႔အိုးအိမ္မဲ့ခဲ့ရသည္။
ေတာင္းဆိုရန္ သီးျခားဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယမ္း ၂၄ ဘီလီယမ္ (အေမရိကန္ုေဒၚလာ ၂၃၄.၇၇ သန္း) ေခ်း ရန္ကတိေပးခဲ့ကာ တိုငး္ ရင္း သားေဒသမ်ားမွ UNHCR၊

UNICEF ႏွင့္ WFP အစီအစဥ္တို႔အပါအဝင္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့သြားရန္အတြက္ကူညီေငြယမ္း ၇.၇ ဘီ
လီယမ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅.၂၃ သန္း) ေပးရန္လည္းလက္မွတ္ထိုး ခဲ့သည္။
၂၆

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတဦး
သိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ကိစၥေဆြး ေႏြးရန္ ပူး တြဲ
ပန္ၾကားထားမႈအား သမၼတဦး သိန္းစိန္မွတုန္႔ျပန္မႈကို သူတို႔ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

၂၆

ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ဒိုး တန္းရြာတြင္ ရခိုင္မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာပိုင္ဂိုေထာင္ ၇ လံုးအားမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

၂၇

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ

တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း ၌

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး

ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအား အခန္း ၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဥပေဒအရ
လိုက္နာျပဳလုပ္ရမည္ဟုေျပာၾကားလိုက္ကာ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ စစ္တပ္အားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္
ထိေရာက္ေသာဗီတိုအာဏာသံုး ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

၃၀

ပဲခူးတိုင္းျပည္ခရိုင္မွလယ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔တို႔သည္ စစ္တပ္မွသိမ္းယူထားေသာလယ္ေျမဧက ၂ ေသာင္း ေက်ာ္တို႔အား
ျပန္ေပးရန္ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မတ္လအတြင္းထြက္ရွိခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
“ပင္လယ္မွကြ်န္ျပဳမႈစနစ္ - ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွလူကုန္ကူးခံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ဆိုးဝါးဆဲျဖစ္ရပ္မ်ား” သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈေဖာင္ေဒးရွင္း Environmental Justice Foundation (EJF) http://bit.ly/1dZPHQT

“WJP တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈအညႊန္း ၂၀၁၄” ကမၻာ့တရားမွ်တမႈပေရာ့ဂ်က္ World Justice Project (WJP) http://bit.ly/MRHZRD
“ဒီမိုကရက္တစ္ကိုရီးယားျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာစစ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၂၀၁၃” အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး
ဝန္ၾကီးဌာန US Department of Defense http://1.usa.gov/1icWkXq
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“ျမန္မာ - အိုးအိမ္မွဖယ္ရွာခံရသူဒုကၡသည္မ်ား၏အခြင့္အေရးအားကာကြယ္ရန္ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ပါ” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒုကၡသည္
မ်ားအဖြဲ႔ Refugees International http://bit.ly/1j3v5e1

“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒျပန္လည္သံုးသပ္မႈ - ျမန္မာ ၂၀၁၄” စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဖြဲ႔ Organization for Economic
Co-Operation and Development (OECD) http://bit.ly/1kHqxMl

“ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္အားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားအားညွိႏႈိင္းျခင္း” လံုျခံဳေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမူဝါဒဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴ႕ Institute for
Security and Development Policy (ISDP) http://bit.ly/NNfJzW

“ျမန္မာႏို္င္ငံမွမ်ဳိး ျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ေရးသို႔ခ်ီတက္ျခင္း” မ်ဳိး ျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားအဆံုးသတ္ရန္စည္းလံုးျခင္းအဖြဲ႔ United to End
Genocide (UEG) http://bit.ly/1ljEOBI
“ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရပ္သားမ်ားအားစီစစ္ခြဲျခားမႈမရွိေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအားကာကြယ္ျခင္း” ႏိုင္ငံ
တကာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္းနစ္ International Human Rights Clinic (IHRC) http://bit.ly/1lgs9PM

“အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚအစီရင္ခံစာ” ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနား Tomás Ojea
Quintana http://bit.ly/1gnmlMy

“ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြားေရး၏သက္ေရာက္မႈ ၂၀၁၄ခု ျမန္မာႏိုင္င”ံ ကမၻာ့လွည့္ခရီး သြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ World Travel &
Tourism Council http://bit.ly/1rWXEQq

“အခ်က္အလက္မ်ားျခစားျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံမွသစ္ခုတ္ျခင္းမ်ား၏ပမာဏအမွန္ကိုတင္ျပျခင္း” သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency (EIA) http://bit.ly/1hbcyJJ

“ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး” UK ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏို္င္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ UK House of Commons
International Development Committee http://bit.ly/1lyXZaH
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