ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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၂၀၁၃ ခု ေမလ

 မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္

တတိယေျမာက္

ဆက္တိုက္လအထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနၾကသည္။
တိုင္းတို႔သို႔ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။
ၾကည့္ရႈ႕ရာတြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားအားျပန္လည္

လံျု ခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား

တားဆီးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသလို

ဘာမွမလုပ္ပဲ

ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိၾကရသည္။

 အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမားက
ဝါရွင္တန္သို႔ၾကိဳဆိုကာ

ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့

သမၼတဦး သိန္းစိန္အား

ျမန္မာႏို္င္ငံမွမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ

မႈမ်ားအားရပ္တန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားအျပီး

တပတ္အ ၾကာတြင္ေနာက္ဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
 လႊတ္ေတာ္က

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားရက္
ျပဳေပးခဲ့သည္။

၆၀

ျမိဳ႕နယ္ေလးျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္

ထပ္မံတိုး ျမွငလ
့္ ိုက္ျခင္းကိုအတည္

ပင္မ သတင္း

၂မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕
လ်က္ရွိ

၃ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ သက္တမ္းတိုးခ်ဲ႕
၃ မြတ္စလင္မ်ားအား တရားစြဲဆို

၃ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ

၄ UN ကအစိုးရအား ျပင္း ထန္စြာေဝဖန္
ျမန္မ ာျပည္တ ြင္း သတင္း မ်ား

၄ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အပစ္အခတ္ရ ပ္စ ဲမႈမ ရရွိ
ႏိုင္ေသး

၅ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ခိုက္မ ႈမ်ားဆက္လက္
ျဖစ္ပြား

၅ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆ ုိင ္ေ နရေသာ ပိုက ္လိုင ္း
မ်ား

 မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

မြတ္စလင္မ်ားအားဆန္႔က်င္

တုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြငပ
္ ါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္

မည္သည့္

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုမွ်တရားဝင္တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို
မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း

မြတ္စလင္မ်ားအား

အစိုးရမွ

တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို

မူဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ ေနခဲ့သည္။
 ရခုိင္ျပည္နယ္မွအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္ ၂ ခု
တို႔တြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား တအိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလးႏွစ္ေယာက္သာ
ေမြးဖြားရမည့္ေပၚလစီကုိ ျပဌာန္းေပးရန္ဂတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးတုိက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္
ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း တြင္
ေရးတပ္မေတာ္

ဤသတင္းလႊာတြင္

အၾကမ္း

ဖက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ပဲခူး

အၾကမ္းဖက္

U

d em oc r ac y

KIA

တို႔သည္

မၾကာေသးမွီက

အစိုးရႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္သို႔မ

ေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရန္လိုမႈမ်ားရပ္တန္႔သြားေရးလုပ္ေဆာင္္
ၾကရန္ဂတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

၁၉

ဦးကိုလြတ္ေပးခဲ့

သည္။ သို႔ေသာ္လည္းအတိုက္အခံ ၁၆၄ ဦးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္
ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၏ အစီရင္ခံစာက တပ္မေတာ္သည္
ကေလးစစ္သားမ်ားကိုစုေဆာင္းဆဲ၊

၆ ဆိုင္ကလုန္း “မဟာစင္”
လူ႔အခြင့္အ ေရးဆိုင္ရ ာ

၇ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး

၈ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္း ေနဆဲ
၈ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္
အိုး အိမ္မ ွဖယ္ရွားခံရ မႈမ ်ား

၈ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား
ႏိုင္င ံတ ကာေရးရာ

၉ ဦးသိန္း စိန္ ဝါရွင္တန္သို႔သြား
၉ US ၏ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား

၁၀ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္
စီး ပြားေရးဆိုင္ရ ာ

၁၀ အားနည္းေသာ အရင္း အျမစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ
၁၁ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ား

 သမၼတဦး သိန္းစိန္ ဝါရွင္တန္သို႔မသြားမွီေပးခဲ့ေသာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္တြင္အစိုးရသည္

၆ လယ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံရ

အသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္ဟုေတ႔ြရခ
ွိ ဲ့

သည္။ ၂၀၁၂ ခုထဲတြင္ အရြယ္မေရာက္သူမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္

၁၁ ရန္ကုန္မွဆႏၵျပမႈမ်ား

၁၁ ဖုန္း SIM ကဒ္မဲႏႈိက္မႈမ်ား
၁၁ ျမန္မ ာႏုိင ္ငံဆ ိုင္ရ ာအျခားသတင္း မ်ား
၁၄ အစီရင္ခံစာမ်ား
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စုေဆာင္းခဲ့သည္အ
့ မႈေပါင္း ၃၂ မႈရွိခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။
 ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးက

သူ၏ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း

စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို

လက္မွတ္

ေရးထိုးခဲ့သည္။ တိုက်ဳိ (ဂ်ပန္) ကျမန္မာႏုိင္ငံ၏က်န္ရွိေနေသးေသာ ေၾကြးျမီအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈၅ဘီလီယမ္
ကိုေလွ်ာ္ေပးရန္သေဘာတူခဲ့သည္။

ပင္မသတင္း
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႕လာ
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ သံုးလဆက္တိုက္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ပဲခူး တိင
ု ္း တို႔သို႔ပါ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

 ေမ ၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္လူ ၃၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာ အုပ္စုတစုသည္ မြတ္စလင္ဆုိင္မ်ားႏွင့္အိမ္မ်ားကို
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

 ေမ ၂၈ - ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပါဝင္ေသာ အုပ္စုတစုသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ လားရႈိးျမိဳ႕မွဗလီတလံုး၊
မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းတေက်ာင္း ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားပိုငဆ
္ ုိင္ေသာဆုိင္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမြတ္စလင္
အမ်ဳိးသားတဦးကဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးတဦးအား

ဓါတ္ဆီျဖင့္ေလာင္းကာမီးရႈိ႕ခဲ့သည္ဟူေသာသတင္းမ်ားထြက္

ေပၚလာအျပီးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တည္ျငိမစ
္ ိုးမိုး မႈျပန္လည္ရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ အစိုးရ
အာဏာပို္င္မ်ားသည္ ျမိဳ႕ထဲ၌ မိုး ခ်ဳပ္မွအာရံတ
ု က္ခ်ိန္အထိ အိမ္ျပင္မထြက္ရကာဖ်ဴးအမိန္႔ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ေမ ၂၉ - လားရႈိး ျမိဳ႕တြင္မျငိမ္သက္မႈမ်ားသည္ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သံဒုတ္မ်ား၊ ဒုတ္မ်ားကိုင္
ေဆာင္ထားၾကေသာ ဗုဒၶသာသာအုပ္စုမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကြး ေၾကာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္ကာ ေမာ္ေတာ္

ဆိုငက
္ ယ္မ်ားျဖင့္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ေလွ်ာက္သြားေနခဲ့ၾကျပီး မြတ္စလင္မ်ားပုိင္ဆိုင္သည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္မ်ားကိုမီးရႈိႈ႕ခဲ့
ၾကသည္။ တုိက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားသည္ ျမိဳ႕တြင္းတြင္သတင္း ယူေနေသာ အလြတ္သတင္းေထာက္ ၂ ဦး ကိုလည္း

ရိုက္ႏွက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိကရုဏ္းမ်ားအတြငး္ မြတ္စလင္တဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏
အဆိုအရ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားအားျပန္လည္ၾကည့္ရႈ႕ရာတြင္ လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအား
တားဆီး ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသလို ဘာမွမလုပ္ပရ
ဲ ပၾကည္ေ
့္ နခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
 ေမ

၃၀

-

ပဲခူးတိုင္းေက်ာက္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္တြငဗ
္ ုဒၶဘာသာအုပ္စုတစုသည္

ေက်ာင္း တေက်ာင္းအား

ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။လားရႈိး တြင္

စစ္သားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုအစိုးရမွ

ေစလြတ္ခဲ့သည္။

ဗလီတခုႏွင့္

တည္ျငိမ္စိုးမိုးမႈ

လမ္းမ်ားေပၚတြင္

အစၥလာမ္ဘာသာ

ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္

ဒုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ

ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိး သားအနည္း ငယ္ခန္႔တို႔သည္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္လွည့္လည္သြားလာေနၾကေသးေသာ္လည္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားသည္ဟု သတင္းမ်ားမရရွိေသးေပ။

ျမန္မာနို္င္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝုိင္း မ်ားသည္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ၾကပါ

သည္။ ရန္ကုန္တြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ျမိဳ႕အႏွံ႕ရွိဗလီမ်ားတြင္လံုျခံဳေရးခ်ထားမႈမ်ားကို တိုး ျမွင့္ထားခဲ့သည္။ ေမလ
၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း တုိက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ဝင္းကိုက္ေက်းရြာအားမီးရႈိ႕မည္ဟု

ဒုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၁၀၀ ခန္႔ပါဝင္သည့္ အုပ္စုတစုကျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ကာ ေဒသခံမြတ္စလင္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေမလ ၂ ရက္ေန႔က မႏၱေလးမွ ေအာင္ေျမသာဇံႏွင့္ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မည္သူမည္ဝါဟုမသိရွိရေသာသူမ်ား

သည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကိုေအာ္ဟစ္ကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အဓိက
ရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္လံႈ႕ေဆာ္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုသက္တမ္းတိုး ျမွင့္ခဲ့
ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ၂ ရက္္တာအထူးအစည္းအေဝးအျပီးတြင္ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ မိထီၱလာ၊ ဝမ္း တြင္း၊ မလႈိင္ႏွင့္
သာစည္ျမိဳ႔နယ္မ်ား၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား ရက္ ၆၀ ထပ္မံတိုး ျမွင့္လိုက္ျခင္း ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံ

မဲ ၄၈၉ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၄၃ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၁၃ မဲတို႔ျဖင့္အတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အပါအဝင္

NLD အမတ္အမ်ားစုက ထိုတိုးျမ်င့္ျခင္းကိုဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြး ေႏြးၾကရာတြင္ ေဒၚစုမွ
မတ္လအတြင္း က

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထုတ္ျပန္ရန္

ေနျပည္ေတာ္၏စတင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈကို

ထိုိသို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္

အာဏာပိုင္မ်ားမွ ရွင္းလင္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မေပးႏိုင္ခဲ့၍ဟုဆိုကာေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမကအတတ္ႏုိင္ဆံုး
ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါရန္လည္းေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။
တဘက္သတ္တရာစြဲဆိုမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ”လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” ျဖစ္ေပၚေစရန္က်ဴးလြန္သူအားလံုးကို တရားမွ်တမႈ

ရွိေအာင္အေရးယူသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ်ားအားတရားစြဲဆုိမႈမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္
မၾကာေသးခင္ကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္ မည္သည့္ဗဒ
ု ၶဘာသာဝင္မ်ားကိုမွ် ျပင္းထန္

ေသာရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြနမ
္ ႈမ်ားျဖင့္ တရားဝင္တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို အစိုးရမွမျပဳလုပ္ေသးပါ။ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္
မႏၱေလးတိုင္းမိထၱလ
ီ ာမွတရားရံုး ၂ ခုတို႔ ၌ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မိထီၱလာမွဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးတပါးအား သတ္
ျဖတ္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အတြက္ မြတ္စလင္ ၇ ဦးအား ၂ ႏွစ္မွ ၂၈ ႏွစ္အထိေထာင္ဒါဏ္အသီး သီးခ်မွတ္လိုက္သည္။
အစိုးရ၏ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန
ရခိုင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္မ်ား၏အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေသခ်ာစြာရရွိေအာင္ သူ၏အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ေပးမည္

ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႈမ်ားကိုဆက္လက္
ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

 ေမ ၁၇ - အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ (DHRP) အား ၎၏ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔ဝင္

၆ ေယာက္ကိုထုတ္ပယ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံသားမဟုတ္
သူမ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္တားျမစ္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒကို ထိုအဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦးမွခ်ဳိး ေဖာက္ခဲ့
သည့္အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

 ေမ ၂၆ - ရခုိင္ျပည္နယ္မွအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားတြင္ ကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပိုမယူရဟူ

ေသာကာလရွညၾ္ ကာစြာတည္ရွိေနသည့္ တားျမစ္ခ်က္ကိုျပန္လည္အသက္ဝင္ေစခဲ့သည္။ အစိုး ရက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္
စတင္သက္ေရာက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားကအထိ စနစ္တက်မျပဌာန္း ႏိုင္ခဲ့သည့္ ထိုတားျမစ္မႈအား
ေမာင္း ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ခြဲျခားဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္မႈအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွျပင္း ထန္စြာေဝဖန္ေနစဥ္တြင္ သမၼတဦးသိနး္ စိန္က
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆိုး ဝါးတုိး ျမွင့္လာေစမည့္အႏၱာရာယ္ရွိလာႏုိင္ေသာေဖာ္ျပေျပာၾကားခ်က္

 ေမ ၆ - ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွစကားေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတဦး သိန္း စိန္က ရခိုင္လူထု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္လိုအပ္

ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္္လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို သူ၏အစိုး ရမွလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဦး သိန္းစိန္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ
မ်ားသည္္အေျခအေနအား ပိုမိုဆုိးဝါးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ေဒသခံမ်ား၏အကဲ
ဆတ္မႈ (ခံစားခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) ကိုလည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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 ေမ ၁၉ - ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္သမၼတဦး သိန္း စိန္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဌာေန
လူထု (တိုင္း ရင္းသား) မဟုတ္ပါဟူေသာအစိုးရ၏သေဘာထားကို ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဦးသိန္းစိန္က ရိုဟင္

ဂ်ာမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွပါဝင္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအားမသိဟန္

ေဆာင္ကာ လစ္လွ်ဴရႈ႕ေနသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားအား ”သိသာစြာလုပ္ၾကံဖန္တီးထားမႈမ်ား” အျဖစ္လည္းပယ္ခ်ခဲ့
သည္။

 ေမ ၂၇ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တမိသားစုကေလး၂ ေယာက္ေပၚလစီသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ခဲြျခားဆက္ဆံ
မႈ၊ တရားမဝင္မႈသာျဖစ္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္လည္းမကိုက္ညီေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရအား UN မွျပင္းထန္စြာေဝဖန္
 ေမ ၁ - ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားအားစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ကာအစိုးရမွဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ
ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူး

ကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၃ ခု ဧျပီလ ျမန္မာ

သတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] အိုေဂ်ကြင္တားနားက အစီရင္ခံစာတြင္ အေရးမယူႏိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို ကို္င္တြယ္ေျဖ
ရွင္းရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝုိင္း အားပစ္မွတ္ထားထားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ “စနစ္တက်က်ယ္ျပန္႔စြာပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္

ေပၚေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား” အားေသခ်ာစြာစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မပါလာျခင္းအေပၚသူ
၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ျပထားသည္။ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္မူဆလင္အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာ
သာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား

ခြဲျခားထားသည့္လက္ရွိမူဝါဒသည္

အျမဲတမ္းအတည္ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္အေပၚသူ၏

စိုး ရိမ္ပူပန္မႈကိုလည္း ေဖာ္ျပလုိက္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလူထုအားလံုးမွ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိုတန္း တူရရွိႏိုင္ေရး

အတြက္ေသခ်ာမႈရွိေစႏိုင္ရန္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒအားျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ သူ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို
လည္း ထပ္မံေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

 ေမ ၃၀ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ဒုတိယေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Eduardo del

Buey က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ တမိသားစုလွ်င္ကေလး ၂ ေယာက္သာေမြး ဖြားခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ
ေပၚလစီသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈတခုသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 ေမ ၃၁ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားက
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ တမိသားစုလွ်င္ကေလး ၂ ေယာက္သာေမြးဖြားခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ေပၚလစီ

သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိုေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍တာဝန္
ရွိမႈႏွင့္ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ

ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ခ်ဳိး ေဖာက္လိုက္သည့္

ခြဲျခားဆက္ဆံေသာျပင္း ထန္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈတရပ္သာျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္အပစ္အခတ္ရပ္စမ
ဲ မ
ႈ ရရွိေသး
ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးတုိက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ မၾကာေသးမွီက ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအထိ အစိုးရႏွင့္ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တိ႔သ
ု ည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္သို႔မေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၾကေသးေပ။ ေမလ ၂၈ မွ

၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး

အဖြဲ႔ (KIO) ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီး နားတြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ UN အေထြေထြအတြင္းေရး
မႈးခ်ဳပ္၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးဗီေဂ်နမ္းဗီးယား၊ တရုတ္သံရံုးမွအရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသား
မ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

(UNFC)

မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြး ေႏြးပြဲ

ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာ

တူညီခ်က္အရ ႏွစ္ဘက္စလံုး တို႔သည္ ရန္လိုအျငင္းပြားမႈမ်ားရပ္တန္႔သြားေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
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ပြဲျပဳလုပ္ရန္၊ ပူး တြဲေစာင့္ၾကည့္ၾကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းရန္၊ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအားျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ရန္ႏွင့္ တပ္မ်ားေရြ႕လ်ားမႈႏွင့္စစ္စခန္း ကိစၥမ်ားအေပၚဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသု႔ိဦးတည္ေနစဥ္မွာပင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ KIA တို႔အားထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 ေမ ၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေမ ၃ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ နမ္း ခ်ီေမာ္အနီး တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ေမ ၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ရွိ နမ္း ခ်ီေမာ္အနီး တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေမ ၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ နဆန္ရြာအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။

 ေမ ၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ နမ္မန္ရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အစိုးရတပ္မ်ားမွ SSA-S ႏွင့္ SSA-N တို႔ကိုဆက္လက္ပစ္မွတ္ထား - အျခားအရပ္သား ၃၀၀၀ အိုးအိမ္မ်ားမွဖယ္ရွားခံရ
ေမလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ရွမ္း ျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N)

တို႔၏စခန္းမ်ားအားအစိုးရတပ္မ်ားမွ ဆက္လက္ထိုးစစ္မ်ားဆင္ေနသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္အရပ္သားမ်ားသည္ သူတို႔
၏အိုး အိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

 ေမ ၁ - က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-S တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ေမ ၂ - တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ လြ်ိဳင္ေဇတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ားတိက
ု ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ေမ ၅ - နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ တန္ခမ္းတြင္ အစိုးရစစ္သားမ်ားက SSA-S စခန္း မ်ားအားဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

 ေမ ၉ - နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ ေနာင္မတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက SSA-S တပ္မ်ားအားတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံအေယာက္
၃၀၀၀ ခန္႔တို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ သူတို႔၏အိမ္မ်ားမွထြက္ေျပးခဲ့ၾကကာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔
သည္တရုတ္ျပည္သို႔ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တန္႔ယန္းတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ SSA-N ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားေတြ႔
ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ရလာဒ္အျဖစ္ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ တပ္မ်ား၏ေရြ႕လ်ားမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္၊
အရပ္သားမ်ားအေပၚဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားအားေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ႏွင့္

ေနာက္ထပ္မည္သည့္ျပႆနာအျငင္းပြားမႈအတြက္

မဆို ညွိႏႈိင္းအေျဖရာရန္အတြက္ေတြ႔ဆံုၾကရန္ စသည္တို႔ကိုသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

တိုး ျမင့္လာေသာလူထုဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားတြင္ မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္လာၾကရသည့္ ပိုက္လုိင္းမ်ား
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အျပိဳင္ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအား အေႏွာက္အ
ယွက္အျဖစ္ျခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္။

 ေမ ၉ - ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အျပိဳင္ပိုက္လိုင္းမွ ၁ ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိသည့္
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) စခန္းမ်ားအား နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္မွအစိုးရတပ္မ်ားက ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

 ေမ ၁၁ - အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကားတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရ
တပ္မ်ားႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔အၾကားျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းပိုက္လုိင္း အားျဖတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတရုတ္ျပည္သို႔ပထမဆံုး သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈကို ေႏွာင့္ေႏွး
ေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အစိုးရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွ အၾကီး တန္းအရာရွိတဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။
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 ေမ ၁၃ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းေတာင္ဘက္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပိုက္လိုင္း
အနီးရွိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) ရံုးဝင္းအား အမည္မသိလက္နက္ကိုင္တစုက တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾက
ရာအရပ္သား ၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပုိကလ
္ ိုင္းတို႔အား ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ေမ ၂ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၇ ရြာတို႔မွရြာသားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုအဖြဲ႔အစည္း မ်ားတို႔
သည္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွျပီး စီးလုနီးပါးရွိေနျပီျဖစ္ေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၏ဆိုး က်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္

သည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္က ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း
အားရပ္ဆိုင္းကာ ထိုစီမံကိန္း၏သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္နွင့္ လူမႈဘဝတုိ႔အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ရွိရွိျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ပါရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရုတ္အစိုး ရပိုင္တရုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း
(CNPC) တို႔ကိုတိုက္တြန္း ထားသည္။

 ေမ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွအစိုးရတပ္မ်ား၏ ေမ ၉ ရက္ေန႔ထိုးစစ္မ်ားအျပီး တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းပိုက္
လိုင္းစီမံကိန္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးပါရန္ သမၼတဦးသိန္း စိန္အားေတာင္းဆိုသည့္ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကို
ရွမ္းလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ၇ ခုတို႔ကေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။
လယ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးတရားစြဲခံရ
အာဏာပိုင္မ်ားကသိမ္း ယူထားေသာေျမယာမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား
အတြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာလယ္သမားမ်ားအား

အစိုးရကဖမ္းဆီးကာရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္၍တရားစြဲဆိုမႈမ်ား

ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
 ေမ ၇ - အာဏာပိုင္မ်ားထံၾကိဳတင္္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ ေျမယာသိမ္း ဆည္း မႈမ်ားအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ
ကတည္းက

ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္

လယ္သမားႏွစ္ဦးအား

ရန္ကုနတ
္ ုိင္း၊

သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္မွ

အစိုးရအာဏာ ပိုင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။

 ေမ ၁၆ - ၎တို႔ထံမွ ေရတပ္ကသိမ္းယူထားေသာလယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္အ
့ တြက္
လယ္သမား ၅ ဦးအားရန္ကုန္တုိင္း၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္မွအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ပိုငန
္ က္က်ဴးလြန္မႈပုဒ္မမ်ားျဖင့္တရား
စြဲဆိုခဲ့သည္။

 ေမ ၂၄ - ၎တို႔ထံမွစစ္တပ္ကသိမ္းယူျခင္းခံခဲ့ရေသာ လယ္ေျမမ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိး ခဲ့သည့္အ
တြက္ မေကြး တိုင္း၊ ဆင္ေပါင္ဝဲျမိဳ႕နယ္မွအစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားက လယ္သမား ၆ ဦးအားဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ျခိမ္းေျခာက္မႈေလ်ာ့နည္းသြား

-

အစိုးရ၏ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ၾကိဳးပမ္းမႈက

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏စိုးရိမ္မႈကို

ႏႈိးဆြေပး
အဆင့္ ၂ ရွိဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း “မဟာစင္”က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွကမ္းေျခေနလူထုအား ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္

အတြက္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအေရးကိစၥမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး
(OCHA)

က၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

OCHA

ကရခိုင္ျပည္နယ္မွ

ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္

၁၄၀၀၀၀ နီး ပါးတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုအဓိကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ကာ သူတို႔ထဲမွေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျမနိမ့္
ပိုင္းမွခိုလႈံရာမ်ားတြင္ေနထိုင္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္မွေဒသခံမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအား အေရးေပၚ

ခိုလႈံရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ပိုမိုလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ားသို႔ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့သည္။ အစိုးရ၏အဆိုအရ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေဒသ
ခံႏွင့္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္

၁၂၀၀၀၀

နီးပါးခန္႔အားေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
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သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ

အာဏာပိုင္မ်ားအားမယံုၾကည္သည့္အတြက္

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာတို႔သည္

ထုိသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္

တံု႕ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္။ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပင္မွ

စစ္တပ္စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကကာ အစိုးရကထိုသုိ႔မေရႊ႕ေျပာင္း ခဲ့သူမ်ားကိုျခိမ္းေျခာက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုနတ
္ ုိင္းမတိုင္ခင္ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ

ဒုကၡသည္မ်ားအားသယ္ေဆာင္လာသည့္ေလွ ၇ စီးအနက္တစီးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္အလြန္တြင္

နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၅၈ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့၍ ေရနစ္ေသဆံုးသြားသည္ဟုယူဆရပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၄၂ ဦး
ကိုသာကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေမလ

၁၆

ရက္ေန႔တြင္

ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္း သည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏

ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းမွကုန္းတြင္းသို႔

ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ မိုး သည္း ထန္စြာရြာသြန္း၍ေလျပင္းထန္စြာတိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္သည္မုန္တိုင္းဒါဏ္

မွကင္း လြတ္ခဲ့သည္။ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ သူတို႔၏အိမ္မ်ား၊စခန္းမ်ားသို႔စတင္၍
ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွအမ်ားစုသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ရွိ

ေနသည္ဟု အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွလည္းသတိေပးထားသလို ေမ-စက္တင္ဘာ မိုးရာသီအတြင္းျပင္းထန္စြာ
ေရၾကီးႏုိင္ေခ်ရွိေနမႈတို႔ေၾကာင္လည္း့

ဒုကၡသည္မ်ားမွာဆိုးဝါးစြာထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္သည့္အေျခအေနတြင္ပင္ရွိေနပါ

ေသးသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ၁၉ ေယာက္လြတ္ ၁၆၄ ေယာက္ေထာင္ထဲ
တြငရ
္ ွိေနေသး

ေမလတြင္ အစိုးရသည္၎တို႔၏ ေႏွးေကြး ၍အကြက္က်က်အခ်ိန္ကိုက္ထား
သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေပးမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦး

သိန္းစိန္၏ဝါရွင္တန္သို႔သြားေရာက္မႈမတုိင္ခင္ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေပးခဲ့
ေသာလြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္း သား ၂၃ ဦးအားအစိုးရမွလႊတ္
ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔လ ႊတ္ေပးလုိကသ
္ ူမ်ားထဲတြင္

ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
ကရင္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
ပါးတို႔အပါအဝင္

၁

ဦး

(ABSDF)

ျမန္မာႏုိ္င္ငံလံုး ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔ဝင္

၈

ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

၁၉

ဦး၊
၁

ဦးပါဝင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (AAPP) ၏အဆိုအရ
အနည္း ဆံုးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
ထိုအေရအတြက္ထဲတြင္

၁၆၄

မတရားအသင္းဥပေဒႏွင့္

ဦးသိန္းစိန္၏အက်ဥ္းသားလြတ္ေပးမႈမ်ား
အက်ဥ္း

ႏိုင္ငံေရး

ေန႔စြဲ

သားအား

အက်ဥ္းသား
မ်ား

16 May 11
12 Oct 11
4 Jan 12
13 Jan 12
3 Jul 12
17 Sep 12
15 Nov 12
16 Nov 12
23 Apr 13
17 May 13
Total

လံုးေပါင္း
14,578
6,359
6,656
651
80
514
452
66
93
23
29,472

58
240
36
302
25
88
0
51
59
19
878

သတင္းအရင္းအျမစ္ : NLM; AAPP

ဦးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္က်န္ွရွိေနေသးသည္ဟုသိရသည္။
ဖမ္းဆီးထားေသာ

ကခ်င္အရပ္သားဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူမ်ဳိး ဂိုဏ္းဂဏအေျခခံအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔
မပါဝင္ေသးေပ။

ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ေနာက္တခါထပ္မံ၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈလုပ္ထံုးဆိုင္ရာဥပေဒ၏
အပိုင္း ၄၀၁ (၁) အရသာခြ်င္းခ်က္ျဖင့္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား
သည္ ေနာက္တၾကိမ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခ့ဲပါက သူတို႔၏မူလစီရင္ခ်က္ေထာင္သက္တမ္းမွ က်ခံရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္

ေၾကြး က်န္ကို ထပ္မံက်ခံရန္အစိုး ရမွအမိန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရဲမ်ားအားအသေရပ်က္ေစမႈ (ပုတ္ခတ္

ေျပာဆိုမ)ႈ ျဖင့္တရားစြဲခံရကာ ေထာင္ဒါဏ္ ၃လ က်ခံရန္ သို႕မဟုတ္ ေငြဒါဏ္ ၂ ေသာင္းက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂
ေဒၚလာ) ေပးေဆာင္ရန္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္စီရင္ျခင္းခံရမႈေၾကာင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေနမ်ဳိးဇင္အား ေပးအပ္ထား
သည့္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကပစ္မႈအားအေျခခံေသာသူ၏အရင္ကစီရင္

ခ်က္ ေထာင္ဒါဏ္ ၆ ႏွစ္ကိုျပန္လည္ေပါင္းစည္း က်ခံေစရန္ ကိုေနမ်ဳိး ဇင္အားအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အားေမလ
၁၇ ရက္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။
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တပ္မေတာ္သည္ကေလးစစ္သားမ်ားအားစုေဆာင္းေနဆဲ
ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကူလသမဂၢအေထြေထြအတြငး္ ေရးမႈးဘန္ကီမြန္း က ျမန္မာႏုိင္ငံမွလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္

ကေလးမ်ားးတို႔ျဖင့္ ပတ္သက္ေသာအစီရင္ခံစာတခုကို UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔တင္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခု ဧျပီလ ၁
ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၃ ခု ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္အထိကို တင္ျပထားေသာ ထိုအစီရင္ခံစာ၏အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါ
အတိင
ု ္း ျဖစ္ပါသည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအားစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈ ၃၂ မႈသတင္း မ်ားရရွိခဲ့
သည္။ အနည္းဆံုး ၁၂ မႈမွာ အစိုး ရႏွင့္ UN တုိ႔ ၂၀၁၂ ခုဇြန္လတြင္တပ္မေတာ္၏ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈကိုကာ
ကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္အားလက္မွတ္ထးို ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပါသည္။

 တပ္မေတာ္သည္

ေရွ႕တန္းတာဝန္မ်ားအတြက္

ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား

စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္း မႈကို

 ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္သည့္ကေလးမ်ားအား စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္း ရန္ခြင့္ျပဳသည့္ ခြ်င္းခ်က္

ကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖင့္ ၂၀၁၂ခု ဇြန္လ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္အား တပ္မေတာ္မွဆက္လက္၍အား
ေလ်ာ့ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္းႏွင့္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲ
ေမလတြင္ အစိုးရမွစာနယ္ဇင္းႏွင့္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္လက္ ထားရွိ
ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္အရသိရွိရပါသည္။

 ေမ ၁ - Freedom House (လြတ္လပ္ျခင္းအိမ)္ အဖြဲ႔မွ “စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္” အမည္ရွိ ၎၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ
ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထိုအစီရင္ခံစာက ျမန္မာနို္င္ငံ၏စာနယ္ဇင္းအဆင့္ကို “မလြတ္လပ္” အဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာက ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္း က႑အေပၚအစိုးရမွ သိသိသာသာထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ၊ အီလက္ထေရာနစ္စာ
နယ္ဇင္းက႑အတြက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈႏႈန္းနိမ့္က်ေနျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိ
ေနဆဲျဖစ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အာရွတြငအ
္ ဖိႏွိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွတခုအျဖစ္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟုဆို

 ေမ ၂၀ - အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ “ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၂” ကိုထုတ္
ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလးစားလုိက္နာမႈ
သည္

၂၀၁၂

ခုႏွစ္ထဲတြင္သိသိသာသာမေျပာင္း လဲခဲ့ပါဟု

ရခုိင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္မ်ားအား

ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္ဟု

အစီရင္ခံစာ

လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊

ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္စုရံုးခြင့မ
္ ်ားကိုလည္း

အစိုးရသည္ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚတြင္

အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကမွတ္ခ်က္ေပးထားပါသည္။

ကန္႔သတ္မႈမ်ားထားရွိထားကာ

သည္ဟုထိုအစီရင္ခံစာကေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္

ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ကန္႔သတ္ထားပါ

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား
ေရနစ္ေသဆံုးေသာရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွဆက္လက္ေမာင္းထုတဆ
္ ဲ
ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးရန္ၾကိဳးစားေသာရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးခရီးသည္မ်ားသည္ ပင္လယ္

ထဲတြင္ေရနစ္ေသဆံုးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ
မ်ားအားျပန္လည္ေမာင္း ထုတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
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 ေမ ၁၆-၁၇ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တက္ခ္နက္ဖ္ ေဒသခံမ်ားတို႔သည္ မေလးရွားအားေလွျဖင့္သြားေရာက္
ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၃၂ ဦး တို႔၏အေလာင္း မ်ားအားျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

 ေမ ၁၉ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တက္ခ္နက္ဖ္ ရွာပူရီဒစ္ရွိနယ္စပ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ
၂၄ ေယာက္အားျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
အိုဘားမားမွဦးသိန္းစိန္အားေတြ႔ဆံု - မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္ေျပာဆို
ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေလးရက္တာခရီး စဥ္အတြက္ ဝါရွင္တန္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္အ
တြင္းတြင္ ဦး သိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမား၊ ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္

ဥကၠဌဂ်င္ယြန္ကင္မ္၊ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္းဟီလာရီကလင္တန္တို႔ႏွင့္
သီး ျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္းတြင္ အိုဘားမားႏွင့္ဦးသိန္စိန္တုိ႔သည္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားကိစၥ၊
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာတိုင္းရင္းသားႏွင့္လူမ်ဳိးဂိုဏ္းဂဏအေျခခံပဋိပကၡမ်ား၊
ကန္၏ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားေထာက္ပံ့မႈႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊

အေမရိ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲႏွင့္စစ္တပ္တုိ႔အားအကူအညီေပးေရးစသည့္ကိစၥမ်ားကို

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အိုဘားမားက ဦးသိန္းစိန္အားျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔
ရန္လိုအပ္ျပီး သူတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာတို႔အားအရွည္သျဖင့္အသိိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္စတင္လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔
ကိုေၾကျငာခဲ့သည္။

 ေမ ၂၀ - ျမန္မာ-အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္း

ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဝါရွင္တန္၊ နယူးေယာက္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိ႔တြင္ရံုး မ်ားဖြင့္လွစ္လိုက္
သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

 ေမ ၂၀ - အစိုး ရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီး ဦးသန္းေဌးႏွင့္ အေမရိကန္ ႏို္င္ငံတကာစြမ္းအင္ေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ညွိႏႈိငး္
ေရးမႈး Carlos Pascual တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ၾကီး
ၾကပ္ေရးတို႔၌ ႏုိင္ငံတကာ၏အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစိုးရမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္
အပံ့အျဖစ္နည္းပညာအကူအညီမ်ားပ့ံပိုးသြားရန္ အေမရိကန္တို႔မွသေဘာတူခဲ့သည္။

 ေမ ၂၁ - အစိုးရကုန္သြယ္ေရးဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးပြင့္စန္းႏွင့္ အေမရိကန္ယာယီကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ Demetrios

Marantis တို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိစၥမ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ညွိႏႈိင္း ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရးတို႔အားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈကိုအဓိကထား၍

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္တရပ္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္က

ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ

ကိုဖယ္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း

ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ

ကိုမူထပ္မံတိုးျမွင့္ခဲ့
သမၼတဦးသိန္းစိန္ဝါရွင္တန္သို႔မလာေရာက္ခင္ ေမလေစာေစာပိုင္း တြင္ အေမရိကန္ကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ား၊ သူတို႔၏မိ

သားစုမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (ခရိုနီမ်ား) တို႔အေပၚျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေပးျခင္းမွ

တားျမစ္ထားျခင္္းကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေန႔တြင္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားအေရး
ေပၚအက္ဥပေဒ (National Emergency Act) ကိုေနာက္္ထပ္တႏွစ္သက္တမ္းထပ္တိုးလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္
သမၼတ အိုဘားမားက ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွနာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း
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ထားျခင္းခံရေသာအုပ္စုမ်ား၊ စစ္အုပ္စုပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ
ႏုိင္ငႏ
ံ ွင့္ပတ္သက္သည့္က်န္ရွိေနေသးေသာ ပိတဆ
္ ို႔မႈမ်ားအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ
ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ဂ်ပန္မွထိပ္တန္းစီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ ၄၀ ဦးလိုက္ပါလ်က္
ျမန္မာျပည္တြင္သံုး ရက္တာ လည္ပတ္ရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ စီး ပြါးေရးအရဆက္ဆံမႈကိုျမွင့္တင္ရန္
ႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားရရွိရန္ လံုး ဝနီးပါးအဓိကထားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ခရီးစဥ္

အတြင္း တြင္ အာေဘးသည္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို သီး ျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ရန္ကုန္တုိငး္ မွ

သီလဝါအထူစီးပြားေရးဇံု (SEZ) သို႔လည္းသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ အာေဘး၏ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ သေဘာတူညီ
ခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 ေမ ၂၅ - သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇံု (SEZ) ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းနားလည္မစ
ႈ ာခႊ်န္လႊာအား ျမန္မာကုမၸဏီ ၉ ခုႏွင့္ ဂ်ပန္
ႏုိင္ငံမွမစ္ဆူဘီရွီ၊ မာရူဘီနီ၊ ဆူမီတိုမို ကုမၸဏီမ်ားတို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 ေမလ ၂၆ - လမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္၊ ေရေပးေဝရန္ႏွင့္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးတို႔

အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားေခ်းေငြ ယန္း ၅၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀) ေခ်းေပးရန္ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံမွသေဘာ
တူခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေရၾကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ေခ်းေငြ ယန္း ၂.၃ ဘီလီယံ
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂.၅ သန္း ) ကိုလည္းထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္အားေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေနသည့္
ေၾကြးက်န္ ယန္း ၁၈၈.၆ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈၅ ဘီလီယ)ံ ကိုလည္းေၾကြးေလွ်ာ္ေပးလိုက္သည္ဟု ဂ်ပန္
အစိုးရကေၾကျငာခဲ့သည္။

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ဂ်ပန္အစိုးရတို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကာကြယ္
ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားအားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္
သြားရန္တို႔ကိုလည္း ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရး
အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံၾကီး ၾကပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအားေနာက္ဆံုးအဆင့္သတ္မွတ္ခံရ
ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ အခြန္ေငြစည္းၾကပ္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအင္စတီက်ဴ႕က ၎တို႔၏ “၂၀၁၃ခု
ႏွစ္အရင္း အျမစ္စီမံၾကီးၾကပ္မႈအညႊန္း” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အရင္းအျမစ္ေပါမ်ားေသာႏုိင္ငံ ၅၈ ႏို္င္ငံတုိ႔မွ ေရနံ၊ သဘာ

ဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑တို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားကိုတိုင္းတာေသာ ထုိအညႊန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားအရင္းအ
ျမစ္စီမံၾကီးၾကပ္မႈရႈ႕ေထာင့္အရ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အျဖစ္သတ္မတ
ွ ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအားထိုအဆင့္သတ္မွတ္ရျခင္း
သည္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
 အရင္းအျမစ္ထုတ္ႏုတ္အသံုးခ်ေရးက႑အား
ေလာက္ျဖစ္ျခင္း ။

 အရင္းအျမစ္ထုတ္ႏုတ္အသံုးခ်ေရးက႑မ်ားႏွင့္

စီမံၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆက္စပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားမွ

သတင္း အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈမရွိသ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝတို႔

အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ျခင္း။

 အရင္းအျမစ္ထုတ္ႏုတ္အသံုးခ်ေရးက႑တြင္ ျခစားမႈမ်ား မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ အစိုးရသည္အရင္းအျမစ္မွရရွိေသာ အခြန္
ေငြမ်ားအား အရာရွိတခ်ိဳ႕၏ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲသို႔ လမ္းလြဲေရာက္ရွိေနေစျခင္း။

 အာဏာပုိင္မ်ားအား က်ယ္ျပန္႔ေသာတဦး တည္း ဆံုးျဖတ္ခ်င္သလိုဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အား အပ္ႏွင္း ထားကာ သူတို႔၏ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားအားထပ္မံအယူခံဝင္မျပင္ဆင္နုိင္ျခင္း။
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 အရင္းအျမစ္ထုတ္ႏုတ္အသံုးခ်ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္း ေသာထိန္းေက်ာင္းၾကီး ၾကပ္မႈအခန္း
က႑မရွိျခင္း။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္အတားအဆီးမ်ားရွိေနဆဲ
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္

တုိင္းျပည္၏အလားအလာကုိ

ကြက္အတြင္းသုိ႔

၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

စူးစမ္းေလ့လာရန္အတြက္

အေဆာတလ်င္၀င္ေရာက္လာေသာ

နုိင္ငံျခားရင္းနွီး ျမဳပ္နွံသူပမာဏ ျမင့္တတ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ျမန္မာျပည္ေစ်း
ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္

(MIC)မွ

ဇန္န၀ါရီလမွဧျပီလအတြင္း

ကုမၸဏီ ၃၃ ခုကုိသာ လုိင္စင္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု ေမလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ သတင္းရရွိခဲ့သည္။ ထုိကုမၸဏီမ်ား အနက္

၁၅ ခုမွာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သည္။ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူမ်ားစြာတုိ႔က ျမန္မာနုိင္ငံ၏အားနည္း
ေသာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္

နုိင္ငံတြင္းရင္း ႏွီးျမဳပ္နွံမႈအတြက္

အဓိကအတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု

ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကသည္။ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ မလုံေလာက္ေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေမလ၆ရက္မွ

စတင္ကာ ရန္ကုန္နွင့မ
္ ႏၱေလးျပင္ပရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားသုိ႔ လွွ်ပ္စစ္ေပးေ၀မႈရပ္တန္႔ရန္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ဆုံးျဖတ္မႈ

သည္ ထုိစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စက္ရုံမ်ားသည္ ဒီဇယ္ဆီနွင့္ေမာင္းရ
သည့္

မီး စက္မ်ားအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိရန္

အသုံးျပဳရသည့္အတြက္ရလဒ္အေနျဖင္က
့ ုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ

ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္လြန္စြာျမင့္တတ္သြားမႈကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရေတာ့သည္။
ရန္ကုန္မွဆႏၵျပမႈမ်ား
 ေမ ၁၁ -

ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ဟုပ္စိန္စက္ရုံမွ အလုပ္သမား ၈၀ တုိ႔သည္ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းနွင့္

အလုပ္ခ်ိန္ရွည္လ်ားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္လစဥ္လုပ္ခလစာ

အား ၈၅၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၄ ေဒၚလာ) သို႔တိုးျမွင့္ေပးရန္၊ အခ်ိန္ပိုလစာအားတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္တေန႔အလုပ္
ခ်ိန္ ၈ နာရီရရွိရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

 ေမ ၁၁ - ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ စံေကာင္းပိုလီအီသလိန္းပလပ္စတစ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားတေထာင္ေက်ာ္တို႔
သည္ လစဥ္လုပ္ခလစာအား ၅၀၀၀ က်ပ္တုိး ျမွင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္အတြက္ အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ သူတု႔ိ၏လုပ္

ေဖာ္ကိုင္ဖက္အလုပ္သမား ၄၉ ေယာက္တုိ႔အားအလုပ္ျပန္ခန္႔ရန္ေတာင္းဆိုသည့္ဆႏၵျပမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက
သည္။

 ေမ ၁၄ - ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ လပ္ကီးဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမား ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ကုမၸဏီမွအခ်ိန္ပို
ေၾကး ႏွင့္ ေနထိုင္ေရး၊ သြားလာေရးစရိတ္မ်ားအား မေပးခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

SIM ကဒ္မဲႏႈိက္မႈေနာက္ထပ္တၾကိမ္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္
ဧျပီလတြင္ မဲႏႈိက္စနစ္မွတဆင့္ ၁၅၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာနီးပါး) ႏွင့္အစိုးရမွေရာင္းခ်ခဲ့သည္ SIM

ကဒ္မ်ားသည္ [၂၀၁၃ ခု ဧျပီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ဖတ္ပါ။] ဧျပီလေစာေစာပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်သည့္ေစ်း
ကြက္၌ ၇၀၀၀၀ မွ ၁၈၀၀၀၀ အထိေပါက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသားအမ်ားစုသံုးစြဲႏုိင္ေသာ SIM ကဒ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ၾကိဳး

ပမ္းသည့္မဲႏႈိက္စနစ္သည္ ထင္ထင္ရွားရွားမေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္

တႏိုင္လံုးအႏွံမဲႏႈိက္စနစ္မွတဆင့္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ SIM ကဒ္ ၃၅၀၀၀၀ အား ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ဆက္လက္ေရာင္းခ်
ခဲ့သည္။ ဧျပီလမွာကဲ့သို႔ပင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပဲ SIM ကဒ္ ေရာင္းခ်မႈမွာလည္း လံုေလာက္

မႈမရွိကာ ရလဒ္အျဖစ္ေဒသခံရံုးမ်ားတြင္ နာရီေပါင္း မ်ားစြာတန္းစီျပီးေနာက္ လူေတာ္တာ္မ်ားမ်ားအား လက္ခ်ည္းဗလာ
ျဖင့္သာက်န္ရစ္ေစခဲ့သည္။

ေမလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၂

ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းသည္ USDP ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏

11

ေနရာကိုအစားထိုး ရယူခဲ့သည္ဟု သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၂

WWF မွ “မဟာမဲေခါင္ေဒသမွေဂဟစနစ္ - အတိတ္လားရာ၊ လက္ရွိအေျခအေန၊ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာအနာဂါတ္” အမည္ရွိ
အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၇၃ ခုမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း တြင္၎၏သစ္ေတာမ်ား
မွ ၂၄% ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း ေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ျမန္မာ၏အာဆီယမ္ဥကၠဌကိစၥႏွင့္ ႏွစ္
ႏုိင္ငံစစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥတ႔အ
ို ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ စကၤာပူကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး Ng Eng Hen ႏွင့္ေန
ျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၂

ႏုိ္င္ငံအားေျပာၾကားေသာ

ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲတြင္

သမၼတဦးသိန္း စိန္ကျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရး၊

၃

မြန္ဂိုလီးယားသို႔ ၇ ရက္တာခရီးစဥ္အျပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၃

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္

၃

ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူဦးေရရံပံုေငြအဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြအနီးရွိျပည္တြင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၏အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သမၼတရံုး ဝန္ၾကီး ဦး စိုး သိန္းအား

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွဖယ္ရွားခဲ့ကာ

ဥကၠဌအျဖစ္ အစိုးရဘ႑ာႏွင့္အခြန္ဝန္ၾကီး ဦး ဝင္းရွိန္အား ဦးစိုးသိန္း၏ေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထိုအဖြဲ႔၏

မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ႏုိင္ငံအဝွမး္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဆို
ျခင္းကိုျငင္းပယ္လိုက္သည္။

၃

ပူး တြဲေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ဖြဲ႔တို႔က အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာေကာ္မရွင္၏ ရခုိင္ျပည္

နယ္မွမျငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမွာဘက္လုက
ိ ္မႈရွိေနသည္ဟုေျပာဆိုခဲ့ကာ UN မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအ
ေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈကင္းကင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္
အတြက္ ေကာ္မရွင္တခုဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၃

အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္က ႏို္င္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္မကုိက္ညီသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မီဒီယာ
မ်ားအေနျဖင့္သူတို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ ဧျပီလ ၁၉

၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖူျမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုဇြန္လ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္အတြက္

ရက္ေန႔က တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ မေဒးကြ်န္းေဒသခံ ၁၀ ဦးအားအာမခံေပးခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ တရားရံုးတခုမွ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၁၀ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ ၉ လမွ ၃ ႏွစ္အထိအသီးသီးခ်မွတ္
ခဲ့သည္။

၇

မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ဘုန္း ေတာ္ၾကီး

၈

အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးပါဝင္ေသာ NLD ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၁၀ ရက္တာတရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွထြက္ခြာ

၈

အစိုးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္မွကန္ပက္လက္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္မွနမ့္စမ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းမွကြ်န္းစုတို႔ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ တမိ်ဳး

ဒလိုင္လားမားက ဘာသာေရးနာမည္ခံ၍လူအမ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္းကို စဥ္းစား၍ပင္မရႏုိင္ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သြားခဲ့သည္။

သားလံုးႏွင့္ဆိုင္သည္လ
့ ူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွေမာင္းႏွင္ေသာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္မည့္ပထမဆံုးျမိဳ႕နယ္သံုးျမိဳ႕နယ္အျဖစ္
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ကေၾကျငာခဲ့သည္။
၈

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာအစိုး ရတို႔သည္ ပရာခ်ဴ ႔ခီရိခမ္ခရိုင္၊ စင္ခြန္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေမာ္ေထာင္တို႔ကိုျဖတ္ေက်ာ္ထားသည့္

၈

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးထပ္မံပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစီစစ္ေရး

၈

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိအေမရိကန္သံရံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္

နယ္စပ္ဂိတ္အသစ္ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ေကာ္မတီကိုတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည္အ
့ လုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပဲြတခုတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး Derek Mitchell ကလူမႈေရးမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ မုန္းတီးေရးအေျပာအဆုိမ်ား
ကိုျပဳမႈက်ဴးလြန္ေနသူမ်ားအား အေရးယူမႈျပဳလုပ္ပါရန္ ျမန္မာအစိုး ရအားတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၁၀

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုဦး စြာျပင္ဆင္မႈမရွိပဲႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လြတ္လပ္တရား

၁၁

DKBA တပ္မဟာ ၅၊ BGF တို႔ႏွင့္ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔သည္ ျပီးခဲ့သည့္ဧျပီလကျဖစ္ပြားခဲ့သည္

မွ်တမႈရွိႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

DKBA တပ္မဟာ ၅ ႏွင့္ BGF တို႔အၾကားျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဆံုစည္းျမိဳင္ေက်းရြာတြင္
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံမႈး Yang Houlan ႏွင့္ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့ဖ
္ ြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပိုမို၍ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ
ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါရန္ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
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၁၄

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွ ထုိင္းႏုိင္ငံမယ္ဆုိင္သို႔တရားမဝင္သယ္ေဆာင္ရန္ လူေလးဦးမွ ၾကိဳးပမ္းခဲ့

၁၆

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေမ ၁၈ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ကိုမင္း ကိုႏုိင္အား

၁၆

USDP မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိယ
ု ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေသာင္းက တိုင္း ျပည္ႏွင့္ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္အက်ဳိးရွိမည္ဆို

၁၆

ျမန္မာေလေၾကာင္းလုိင္း မွေလယာဥ္တစီးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္း ဆတ္ေလဆိပ္တြင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းမွေက်ာ္၍ေခ်ာ္

၁၆

ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္တြင္ ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ လူတဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

၁၉

ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္း စာႏွင့္အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္သည္အစိုးရထဲတြငအ
္ ျမဲတမ္းအထူး ေနရာ

၂၀

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံအမတ္ၾကီး Yang Houlan က ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔အျပိဳင္ပိုက္လုိင္း

သည့္ မီသာဖီတမင္း ေဆးလံုး ၁.၆၆ သန္းႏွင့္ မီသာဖီတမင္း အခဲ ၄၃ ကီလိုတို႔ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။
ဂြမ္ဂ်ဴးလူ႔အခြင့္အေရးဆုကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။

လွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ သူ၏ပါတီမွေထာက္ခံပါမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထြက္သြားခဲ့ရာ ခရီး သည္ႏွစ္ဦးဒါဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။

တခုရွိေနပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။

မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေဒသခံမ်ားအား လူမ-ႈ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားယူေဆာင္လာပါလိမ့္မည္ဟု
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၂၁

ABSDF ကုိယစ
္ ားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုး ရအရာရွိမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၂ ရက္တာေဆြးေႏြး ပြဲကိုအ

၂၁

ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ကုိ အတည္ျပဳ

၂၂

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေက်ာင္းသား ၁၅ ေယာက္အသတ္ခံရသည့္ကိစအ
ၥ ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္

ဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
ေပးခဲ့သည္။

တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ ABSDF ေကာ္မရွင္မွအဖြဲ႔ဝင္ ၄ ဦးသည္ ထိုသတ္ျဖတ္္မႈမွအသက္မေသပဲက်န္ရစ္ခဲ့ သူ ၉ ဦးႏွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၂၂

တိုက်ဳိတြင္ ထုိင္းဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ယင္လပ္ရင
ွ ္နာဝပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွရန္
ဂ်ပန္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား တုိက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

၂၂

IMF က ၂၀၁၃-၁၄ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ၆.၇၅ % တိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ခဲ့ပါ

၂၂

ကခ်င္အမ်ဳိးသားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈအစည္းအေဝးမွ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒ

၂၂

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕မွေလာကမာန္ေအာင္ ဘုန္း ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအား ျဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့

သည္။

ရယ္ျပည္ေထာင္စနစ္ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္တုိ႔ကိုေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

ကာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အား ဗုဒၶဘာသာအားညိဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္း
သိမ္းလုိက္သည္။

၂၂

ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

UNHCR

မွဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုခ်မွတ္ရန္အတြက္

၂၃

၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ၾသစေတးလ်မွဖြံ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီသည္ ၾသစေတးလ်ေဒၚလာ ၆၄.၂ သန္း (အေမရိ

ေတာင္း ဆိုရန္ အာဆီယမ္အားတုိက္တြန္းထားသည့္ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကို AIPMC ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကန္ေဒၚလာ ၆၁.၈ သန္း ) မွၾသစေတးလ်ေဒၚလာ ၈၂.၈သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉.၇ သန္း) သို႔တိုး ျမွင့္ေပးလိမ့္မည္
ဟုရန္ကုန္မွ ၾသစေတးလ်သံရံုးကေျပာၾကားလိုက္သည္။

၂၃

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီး ပြားေရးလုပ္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ “ျမန္မာႏုိင္င-ံ တာဝန္ရွိေသာ

၂၆

ရန္ကုန္တြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားမွက်င္းပသည့္ AIDS အမွတ္တရဖေယာင္း တုိင္ထြန္းဆုေတာင္းပြတ
ဲ ြင္ ေဒၚေအာင္

၂၆

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ ၅ ခုကိုအစိုးရမွလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု အစိုးရ

၂၇

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တုိင္း ရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီရင္ခံျခင္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆန္းစုၾကည္က HIV ကူးစက္ခံေနၾကရသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မ်ားကိုအဆံုးသတ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မီဒီယာမ်ားမွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၍ ျပီး ခဲသ
့ ည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ “လက္ဆတ
ု ္လက္ကိုင္ျပႏုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး ” မရွိခဲ့ေသးပါဟုေျပာၾကား
လိုကသ
္ ည္။
၂၇

ကမၻာ့ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ မေလးရွားႏုိင္ငံအျမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္ Mazlan Muhammad ကျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႔

၂၈

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနေသာ ခရီးသြားကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ခြဲျခားထားမႈမ်ားသည္ ရြာမ်ား

က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားႏုိင္ငံမွအထူးစိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရေၾကာင္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

အားလံုးအားအေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမရရွိႏုိင္ေစပဲ မလိုလားအပ္ေသာေသဆံုးမႈမ်ားကိုျဖစ္ပြားေနေစသည္ဟု MSF မွ
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ေျပာၾကားလိုက္သည္။
၂၉

ဆည္တည္းေက်းရြာ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ဆႏၵျပမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးထားေသာလူသံုး ဦးအားလြတ္ေပးရန္အတြက္ ေဒသခံအစိုးရ
အာဏာပုိင္မ်ားအားတိုက္တြန္းရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအနီးမွလယ္သမားမ်ားႏွင့္ေဒသခံ
၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ကဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၃၀

ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာညွိႏႈိင္း ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ McKinsey & Co. မွအစီရင္ခံစာတေစာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရသံုး ပံုတပံု
တို႔သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ေအာက္သာဝင္ေငြရွိေနႏုိင္ဦး မည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္
သည္။

၃၀

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပိုေမြး ဖြားျခင္းကိုတားျမစ္မႈအား ျပဌာန္းရန္
ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏အစီအစဥ္အေပၚတြင္ စိုး ရိမ္မကင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ကာ အစိုးရအား
လည္း ထိုိသို႔ေသာေပၚလစီမ်ားကိုမည္သို႔မွ်တံု႕ဆုိင္းေနျခင္းမရွိပဲဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၃၁

တရုတ္အမ်ဳိးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းက

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္

၃၁

Vodafone ႏွင့္တရုတ္မိုလ္ဘိုင္း ကုမၸဏီတို႔သည္၎တို႔လိုက္နာသည့္ “တင္းၾကပ္ေသာျပည္တြင္းရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈစံႏႈန္းမ်ား”

စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

တည္ေဆာက္ျပီး စီး ျပီျဖစ္ကာ

ႏွင့္အစိုး ရမွခ်မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားမကိုက္ညီသည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရွိရန္ျပိဳင္ဆုိင္မမ
ႈ ွ
ႏႈတ္ထြက္လုိက္ၾကသည္။

ေမလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား
“အေရးယူျခင္းမခံရေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံတြငလ
္ ႊမ္းမိုးဆဲ - ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွိပ္စက္ခံရ၊ မြတ္စလင္မ်ားပစ္မွတ္ထားခံရ၊ ကခ်င္မ်ား
တိုက္ခုိက္ခံရ” Altsean-Burma http://bit.ly/12Kq6Xh

“ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွအစုလိုက္အျပံဳလုက
ိ ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား - မိထီၱလာတြင္မြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရ”
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္သမားေတာ္မ်ား (PHR) http://bit.ly/10Kujvs

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွကေလးမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာ” ကမၻာ့ကုလ
သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း http://bit.ly/13gCTzO

“အမ်ဳိးသမီးေတြဘယ္ေရာက္ေနလဲ” ဆြီဒင္-ျမန္မာ ေကာ္မတီ http://bit.ly/1028t29
“စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ၂၀၁၃ - ျမန္မာႏုိင္င”ံ လြတ္လပ္ျခင္းအိမ္ http://bit.ly/131XpHK
“ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာ” အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန
http://1.usa.gov/117SnnR

“ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ - ျမန္မာႏိုငင
္ ”ံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (AI) http://bit.ly/12XqTWy
“ျမန္မာျပည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္း ခြဲႏွစ္တြင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ညီညႊတ္ေပါင္းစည္းမႈလိုအပ္” အေရွ႕ေတာင္အာရွ စာနယ္
ဇင္း မဟာမိတ္ (SEAPA) http://bit.ly/17IZCJ1

“ျမန္မာျပည္မွဆက္သြယ္ေရးအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ”ႈ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) http://bit.ly/12nzGzb
“ဲျမန္မာႏုိင္ငံမွလႈပ္ရွားမႈ - ထင္ရွားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား” McKinsey & Company http://bit.ly/11qpG5O
“ျငင္းဆန္ခံရေသာရယူႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္း - ျမန္မာႏိုင္ငံမွေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ” Transnational Institute
(TNI) & Burma Centrum Netherlands (BCN) http://bit.ly/10xs62t

“၂၀၁၃ ခုႏွစအ
္ ရင္းအျမစ္စီမံၾကီးၾကပ္မႈအညႊန္း” အခြနေ
္ ငြစည္း ၾကပ္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအင္စတီက်ဴ႕ http://bit.ly/18MDj6E
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“မဟာမဲေခါင္ေဒသမွေဂဟစနစ္ - အတိတ္လားရာ၊ လက္ရအ
ွိ ေျခအေန၊ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာအနာဂါတ္” ကမၻာ့ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ရံပံုေငြ
အဖြဲ႔ (WWF) http://bit.ly/ZDoFLQ

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြငအ
္ ဓိပါၸယ္ျပည့္ဝေသာသက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္မ”ႈ SHIFT http://bit.ly/107Q7Ro
“ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွတ္တမ္း - ၂၀၁၃ခု မတ္လ” ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (AAPP)
http://bit.ly/13jBHvl

“ပေလာင္ေဒသထိုးစစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား (၂၀၁၃ခု မတ္လမွဧျပီ
လ)” ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (PWO) http://bit.ly/10G2K7p

“ျမန္မာႏိုင္ငံ - ခရီးသြားအစီရင္ခံစာ” ကမၻာအႏွ႔ခ
ံ ရစ္ယာန္ေသြး စည္းညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ (CSW) http://bit.ly/15PlZ2q
“ပင္လယ္ျပင္သို႔ေရာင္းခ်ျခင္း - ထိုင္းႏုိင္ငံငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွလူကုန္ကူးမႈမ်ား” သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာတရားမွွ်တမႈေဖာင္ေဒး
ရွင္း (EJF), http://bit.ly/18ESwZ2

“အာရွသို႔အိမ္ျပန္ပိုက္ဆံပို႔ျခင္း” စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ႏုိင္ငံတကာရံပံုေငြ (IFAD) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ (WB)
http://bit.ly/10Hpa7A

“ကခ်င္အေရးတံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ ၂၀၁၃ခု မတ္လ - ၂၀၁၃ခု ဒီဇင္ဘာလ” ျမန္မာႏုိင္ငံ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ
အဖြဲ႔ http://bit.ly/173FAeI

“လူသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ပဋိပကၡၾကီး ၾကပ္ေရးသို႔ အဆင့္မ်ဳိး စံုမွခ်ည္းကပ္မႈ - ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ” အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာလံုျခံဳေရးေလ့
လာမႈစင္တာ (NTS) http://bit.ly/Z6CxzG
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