ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
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အစိုးရတပ္မ်ားသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မွ

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၏တပ္စခန္းမ်ားအား
ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားသည္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္းက်ဴးလြန္ခ့ဲသည္။
၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏

မရပ္မနား

ရြာသားမ်ားႏွင့္

နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလက္နက္စြန္႔ရန္
ေနရသည္။

IDP

တို္င္းရင္း

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းရန္

ေတာင္းဆိုမႈကိုေနျပည္ေတာ္မွပယ္ခ်မႈနွင့္
တြန္းအားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္

ကခ်င္

အရပ္သားမ်ားအား

 တႏို္င္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္

တိုင္းရင္းသားလက္

အစိုးရမွအတင္းအၾကပ္

ခရီးမေရာက္ႏို္င္ပဲ

တဝဲလည္လည္ျဖစ္

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား

၆၉ ဦးအားလြတ္

ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀

ဦးခန္႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ ၂၅၆ ဦးမွာ ၎
တို႔၏ ႏို္င္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္တရားစြဲ
ဆိုထားမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ပင္မသတင္း

ဤသတင္းလႊာတြင္

၂ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္

၂ တႏိိုင္ငံလံုး အႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမရရွိ
ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

၃ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပီးဆံုး

၃ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးၾကန္႔ၾကာေန
၄ မံုရြာဆႏၵျပမႈအားျဖိဳခြဲ

၅ INGO မ်ားလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္း

၅ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္မႈအျမင့္
ဆံုးႏို္င္ငံအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေန

၅ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳေနဆဲ

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

၇

၆ စိတ္ထင္သလိုေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားပိုမ်ားလာ
၆ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပး
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
၇

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ဆက္လက္ထြက္
ေျပးေန

ဦးအားျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ကခ်င္အရပ္သား ၄ ဦးအား

၇ UNGA

ခ်မွတ္ခသ
ဲ့ ည္။

၈ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္အီးယူအစည္းအေဝးမ်ား

မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအရလည္းေကာင္း

ေထာင္ဒါဏ္မ်ား

 UN အေထြေထြညီလာခံတတိယေကာ္မတီက ဆံုး ျဖတ္ခ်က္တခုခ်
မွတ္လိုက္ကာ

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ျပထားျပီး

ရိုဟင္ဂ်ာ

မ်ားအား ႏို္င္ငံသားအျပည့္အဝရရွိေစရန္အတြက္ ညီမွ်ေသာအခြင့္
အေရးမ်ားေပးအပ္ပါရန္ အစိုးရအားေတာင္း ဆိုထားပါသည္။
 ရခုိင္လူထုအခ်ဳိ႕၏

ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ားက

သံုးခုတို႔အား

သို႔မဟုတ္

ၾကသည္။

ကျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
၈ OIC

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္
စီး ပြားေရး
၉ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမွင့္ေကာက္ခမ
ံ ႈကိုေရႊ႕ဆိုင္း
၉ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုေနာက္ဆံုးသတင္း
၉ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား

အနည္းဆံုး

၁၁ အစီရင္ခံစာမ်ား

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

၎တို႔၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုင
ိ ္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ျခင္း

A

လူ႔အခြင့္အေရး

 သမၼတဦး သိန္းစိန္သည္
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N
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ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာေစရန္

ရပ္ဆိုင္း

ဖိအားေပးခဲ့

 အစိုးရက မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၇
ဦးအား ဒါဏ္ရာရရွိေစခဲ့ျပီး ၃ ဦးအားထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။

 UNODC

၏အစီရင္ခံစာက

ျမန္မာႏို္င္ငံသည္

မူလရင္းျမစ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္

မက္သာဖီတမင္းထုတ္လုပ္ရာ
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 လမ္းေပၚဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွအတိုက္အခံမ်ားက လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုး ျမင့္ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ထားမႈကို
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိဆိုင္းငံ့ထားရန္ အစိုးရအားဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။

ပင္မသတင္း
တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ - အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားဆဲ
အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြး ေႏြးပဲြ

မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း [ေအာက္မွ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မရရွိပဲေဆြးေႏြး

ပြဲမ်ားျပီးဆံုး သြား တြင္ၾကည့္ပါ။] တပ္မေတာ္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမန္စီျမိဳ႕နယ္မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ
ေတာ္ (KIA) တပ္စခန္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာမူ ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းမရွိေသးေပ။ ႏိ္ုဝင္ဘာလ ၆ ရက္မွ
၂၃ ရက္အတြင္းတြင္ ေန႔စဥ္လုိလိုတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မန္စီျမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၇ ခုတို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့

သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္လင္းပါေက်းရြာ၌ အစိုးရတပ္မ်ားတပ္စဲြ
ထားခဲ့ကာ ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ခန္႔တို႔အား သူတို႔၏ေက်ာင္း မွျပန္၍မရေအာင္တားဆီးထားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆-

၁၇ တြင္ နမ္လင္းပါေက်းရြာမွ ရြာသားႏွင့္ IDP ၂၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ သူတို႔ေက်းရြာထဲႏွင့္ရြာအနီးတဝိုက္တြင္ျဖစ္ပြားေန
ေသာတိုက္ပြဲမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ႏို္င္ရန္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္
မွတ္ထားေနဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရတပ္မ်ားသည္အရပ္သားမ်ားအားဆက္လက္ပစ္

 ႏိုဝင္ဘာ ၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ေဂါင္ရမ္ေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား၏လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ခေလးတဦးေသဆံုးခဲသ
့ ည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္ေဂါေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မွစစ္သားမ်ားက ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ကခ်င္
အမ်ဳိးသားတဦးအား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ - ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းဆန္ဝိျမိဳ႕နယ္ခလြန္ေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မွစစ္သားမ်ားက အသက္ ၈ ႏွစ္
အရြယ္မိန္းကေလးတဦး အား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္ပတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက အသက္ ၄၀ အရြယ္ကခ်င္အမ်ဳိး သားတဦး
အားပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မရရွိပဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပီးဆံုးသြား
ႏိုဝင္ဘာလထဲတြင္

အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္

သည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားသည္သေဘာတူညီခ်က္မရရွိပဲျပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ - ၅ ရက္တို႔တြင္ သမၼတရံုးဝန္
ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္အဖြဲ႔ ၁၇ ခုတို႔မွ ကို္ယ္စား

လွယ္မ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၌ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ

အထူးအၾကံေပးဗီေဂ်းနမ္းဗီးယားႏွင့္ အာရွေရးရာတရုတ္အထူးသံတမန္ဝမ္ယင္ဖန္း Wang Yingfan တို႔ထိုေဆြးေႏြးပဲြ
တြင္ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းရန္ေတာင္းဆိုမႈကို

တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏

ေနျပည္ေတာ္မွပယ္ခ်မႈနွင့္

တိုင္း ရင္းသားလက္

နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလက္နက္စြန္႔ရန္ အစိုးရမွအတင္း အၾကပ္တြန္းအားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ခရီးမေရာက္ႏို္င္ပဲ တဝဲလည္

လည္ျဖစ္ ေနရသည္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းမ်ားကို အျပန္အလွန္
လဲလွယ္ခဲ့ၾကကာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ကရင္ျပည္နယ္ဖားအံျမိဳ႕၌ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
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ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားလက္နက္စြန္႔ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္
အစိုးရ၏တႏို္င္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP) မွပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြငး္ သတင္းမ်ား
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပီးဆံုး
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္၏အဌမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး ျပီးဆံုးခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္
အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မမ
ႈ ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၄ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ မီဒီယာဥပေဒကိုအတည္ျပဳလုိက္သည္။ ျမန္မာ့ယာယီစာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ ေရးဆြဲ
ေသာ ဥပေဒတြင္မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို ျပဌာန္း ထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္း သည္
ယခုအခါ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိသြားျပီျဖစ္သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၅ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ျပည္သူ႔ေရးရာၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း ကိုတင္ျပခဲ့

သည္။ အစိုးရ၏ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဌာနမွေရးဆြဲခဲ့သည့္ ယခင္ဥပေဒၾကမ္းေနရာတြင္အစားထိုးေရးဆြဲထားသည္ ဥပ
ေဒၾကမ္း အသစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ားအတြင္း လူထုအဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွတင္ျပ

ထားေသာအၾကံျပဳခ်က္မ ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည္။ [၂၀၁၃ခုေအာက္တိုဘာလသတင္း လႊာ တြင္ၾကည့္
ပါ။]

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိပဲ စာအုပ္ထုတ္ေဝေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသူမ်ားအတြက္ အပစ္ဒါဏ္မ်ား

ကိုေလ်ာ့ခ်ကာ ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးျခင္းကိုဖယ္ရွားပစ္ရန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ေငြဒါဏ္မွာ ၁၀၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂ - ၃၀၆) အထိျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံအေျခခံဥပေဒကိုေဝဖန္ျခင္းအားတားျမစ္ထားသည့္ စာပို္ဒ္ကိုလည္းဖယ္

ထုတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာသာေရးကိုေစာ္ကားေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိခိုက္ေစေသာ သို႔မ
ဟုတ္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္အႏၱာရာယ္ရွိေသာအရာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းကိုမူတားျမစ္ထား
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ - USDP မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုကျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသ
ျခင္းဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ မူၾကမ္းကိုတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုမူၾကမ္းသည္ အတည္ျပဳခံရပါက အာဏာပိုင္မ်ားထံမွၾကိဳတင္

ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ ဆႏၵျပသူမ်ားကိုေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္အထိခ်မွတ္အပစ္ေပးႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာပုဒ္မ ၁၈ ကို
ဖယ္ရွားပစ္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္မႈမ်ားအတြင္း အစိုးရျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္
ေက်ာ္ထြန္းက

လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွဥပေဒကို

မျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းရပ္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့ကာ

သို႔မွ

သာ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကိုမခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူကအခိုင္အမာဆိုခဲ့သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကန္႔ၾကာေန
ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီက ၎တို႔၏ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာ

ထုတ္ျပန္မည့္ရက္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မဇ
ွ န္နဝါရီလ ၃၁ ရက္သို႔တိုးျမွင့္လိုက္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၉ ဦး ပါဝင္ေသာ
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚေပးအပ္ႏုိင္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားလက္ခံမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို
လည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အထိတိုး ျမွင့္ေပးခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္အထိတြင္ ျပည္သူမ်ား
ထံမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၂၂ ခုေကာ္မတီမွလက္ခံရရွိထားျပီး ျဖစ္သည္ဟု သတင္း
ရရွိသည္။
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တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD မွဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ လူထုညွိႏႈိင္းစည္းေဝးပြဲအခ်ဳိ႕
အား အစိုးရမွကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၇ - မြန္ျပည္နယ္ရွိျမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔တြင္ လူထုညွိႏႈိင္းစည္း ေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ NLD ၏ပန္ၾကား
မႈမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိမ်ားမွ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ - က်င္းပမည့္ေနရာသည္ရံုးမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္နီးကပ္သည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔

တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ NLD မွျပဳလုပ္မည့္ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္အတြက္

အစပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဇဗၼဴသီရိျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားကျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း ညွိႏႈိင္း
မႈမ်ားအရ ေဒသခံအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွထိုပြဲကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ခင
ြ ့္ျပဳခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ NLD မွေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း (အစိုး ရ)၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပါရန္ေတာင္း

ဆိုလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က NLD
၏ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဦး သိန္း စိန္ႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး
မင္းေအာင္လႈိင္တို႔မွ လက္မခံခဲ့ပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
မိုင္းဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲမွထပ္မံျဖိဳခြဲ
ႏိုဝင္ဘာလတြင္

စစ္ကိုင္း တိုင္း ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ႕နယ္မွမံုရြာေၾကးနီမိုင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား

သည္။ ယခုတခါလည္း အစိုး ရမွွဆႏၵျပသူမ်ားအားထပ္မံ၍အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့ျပန္သည္။

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့

 ႏိုဝင္ဘာ ၂ - ေဒသခံမ်ား၊တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဘုန္း ေတာ္ၾကီး မ်ားအပါအဝင္ လူ ၁၅၀ ခန္႔တို႔သည္

မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအနီး တြင္သပိတ္စခန္းတခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကသူတို႔အား အာဏာပိုင္မ်ားမွ လက္ပံ
ေတာင္းေတာင္တန္း ေပၚရွိ

သမုိုင္းဝင္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းအား

စစ္ေဆးခြင့္ျပဳပါရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းအားထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ဆႏၵ
ျပသူမ်ားကယံုၾကည္ေနၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ - အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအနီးမွဆႏၵျပရာေနရာသို႔ အထိကရုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲအရာရွိ
၁၀၀ ခန္႔ကိုေစလြတ္ခဲ့ကာ ဆႏၵျပသူမ်ားအားလည္း လူစုခြဲ၍ျပန္ၾကရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားအားေထာက္ပံ့
ကူညီမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵျပသည့္ေနရာသို႔သြားသည့္လမ္းကို ရဲမ်ားကအတား
အဆီးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔လိုက္ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ - မံုရြာေၾကးနီမိုင္း အနီးမွ ဆႏၵျပသူမ်ား၏သပိတ္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပူးေပါင္း ျခင္းမွကာကြယ္တား
ဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္၊မိုးၾကိဳးျပင္ေက်းရြာတြင္ရဲမ်ားက ေဒသခံမ်ားအားရာဘာက်ည္

မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျဖိဳခြဲမႈအတြင္း တြင္ အနည္းဆံုးရြာသား ၇ ဦးဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားကရြာသား ၃ ဦး
အားဖမ္းဆီးခဲ့ၾကျပီး သတင္း ေထာက္ ၂ ဦးအားလည္း ျဖိဳခြဲမႈကိုရိုက္ထားသည့္ဓါတ္ပံုမ်ားအား သူတို႔၏ကင္မရာမ်ားမွ
ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္အတင္း အၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ - စစ္ကိုင္း တိုင္း ၊ဆားလင္း ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ဆည္တည္းႏွင့္မိုးၾကိဳးျပင္ေက်းရြာမွရြာသားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔
သည္ သူတို႔ေဒသအတြင္း ရဲမ်ားမွလမ္းမ်ားအားပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးပါရန္ ေတာင္းဆို
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ - စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဘုန္း
ေတာ္ၾကီးမ်ားပါဝင္ေသာအုပ္စုတခုက ရဲမ်ားမွ မိုင္း စီမံကိန္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျခင္းမ်ားကိုရပ္
တန္က
႔ ာ ေဒသတြင္း မွထြက္ခြါသြားပါရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။
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ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာရန္လိုျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ INGO မ်ားမွလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္း
ႏိုဝင္ဘာလတြင္

ရခုိင္လူထုအခ်ဳိ႕၏ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ားက

အနည္းဆံုး

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး

ေအဂ်င္စသ
ီ ံုးခုတို႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၎တို႔၏လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာေစရန္ ဖိအားေပးခဲၾ့ ကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၇ - ျပည္နယ္အတြင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ INGO မ်ားသည္ဘက္လုိက္မႈရွိသည္ဟုဆိုကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၃
ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ “ကေလးမ်ားကိုကူညီပါ” (Save the Children) ႏွင့္ ”အျပည္ျပည္
ဆိုငရ
္ ာၾကက္ေျခနီအဖြ”ဲ႔ (International Committee of the Red Cross (ICRC)) တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွယာယီထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ - နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ဆႏၵျပမႈမ်ာအျပီး တြင္ေပါက္
ေတာျမိဳ႕နယ္မ၎
ွ တို႔၏ေရႊ႕ေျပာင္းစက္ေလွေဆးခန္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္တန္႔လုိက္
သည္ ဟုသတင္း ရရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအားလာေရာက္သည့္ ၅ ရက္တာခရီးစဥ္အျပီးတြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီႏွင့္လူထုကာကြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ကေလာ့စ္ဆိုရမ္ဆန္ Claus Sorensen ကရခိုင္ျပည္
နယ္မအ
ွ စြန္းေရာက္သူမ်ား၏

အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား

ပစ္မွတ္ထားျခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားအေပၚစိုးရိမ္မိ

ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP ဒုကၡသ ည္စခန္းမ်ားမွ ထင္ရွားျမင္သာေသာ “ျပဇာတ္ဆန္စြာပိတ္

ပင္တားဆီးမႈမ်ား”အား သူကရႈတ္ခ်ေျပာဆိုလိုက္ျပီး ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေခတ္ေပၚလူထုအဖြဲ႔အစည္း
တြင္ ေနရာမရွိပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္မီသာဖီတမင္းထုတ္မႈအျမင့္ဆံုးႏို္င္ငံအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေန
ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ UN ရံုး (UNODC) က “အက္ဖီတမင္းပံုစံစိတ္ၾကြ
ေဆးႏွင့္အျခားမူး ယစ္ေဆးဝါးမ်ားး၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္လားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား-အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္အတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား”

အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ေတြ႔ရွိရ
မႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္မီသာဖီတမင္းေဆးထုတ္လုပ္ရာအဓိကပင္ရင္းတခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္
ပါသည္။

 ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္မက္သာဖီတမင္း သံုးစြဲမႈသည္ ရွစ္ႏွစ္ေျမာက္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ေသာ မီသာဖီတမင္းေဆးဝါး၏ သိသာမ်ားျပားေသာပမာဏတို႔သည္ တရုတ္၊ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
လာအိုႏွင့္ဗီယက္နမ္တို႔အပါအဝင္ ေဒသတြင္းအိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ဆက္လက္ကူး သန္း ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ဖမ္းဆီးရမိေသာ မက္သာဖီတမင္းေဆးဝါးမ်ား၏ ၉၀% ေက်ာ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဖမ္းဆီးရမိေသာမက္
သာဖီတမင္း အတံုးအခဲမ်ား၏ ၈၀-၉၀ %ခန္႔တို႔သည္ ျမန္မာျပည္မွစတင္ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ေရာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားပါေျမျမဳပ္မိုင္းဆက္လက္သံုးစြဲေနဆဲ
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းတားဆီးေရးႏုိ္င္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ (ICBL) မွ “ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး

၂၀၁၃ ခု” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ
အတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

 ၂၀၁၂ခုႏွင့္၂၀၁၃ခုတြင္ တပ္မေတာ္ေရာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားပါ ‘လူနင္းမိုင္း ’ (လူသားမ်ားကိုပစ္မွတ္
ထားသည့္ေျမျမဳပ္နင္းမိုင္း) မ်ားကိုဆက္လက္သံုးစြဲေနဆဲျဖစ္သည္။
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 ၂၀၁၂ခုတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ေသဆံုးထိခိုက္မႈ ၁၀၆ ခုရွိခဲ့သည္ဟုသတင္း မ်ားရရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကမွတ္တမ္း
တင္ထားေသာ ၃၈၁ ခုမွဆိုလွ်င္ ၇၂ %ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္နံပါတ္ ၈ အျမင့္မား
ဆံုးေနရာတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး
ေနာက္ထပ္က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရကတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၇ ဦးအားျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊
ကခ်င္အရပ္သား ၄ ဦးအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအရလည္းေကာင္း ေထာင္ဒါဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ - ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီး နားျမိဳ႕မွတရားရံုးတခုက ကခ်င္အမ်ဳိး သားေလးဦးအားမတရားအသင္း အက္ဥပ
ေဒျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထိုေလးဦးသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ဆက္
သြယ္မႈရွိသည္ဟုဆိုေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇြန္လက အစိုး ရအာဏာပို္င္မ်ားမွဖမ္းဆီးလိုက္ေသာ IDP ေျခာက္
ဦးအုပ္စုထဲမွျဖစ္ပါသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားႏွင့္ပန္း ဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုး မ်ားက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုထင္ေက်ာ္

အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ စုစုေပါင္းေထာင္ဒါဏ္ ၉ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုဒီဇင္ဘာလက
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္

ျငိမ္း ခ်မ္း စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္္းဥပေဒအား

ဆန္႔က်င္၍ျပဳလုပ္ေသာဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့မႈအတြက္

တရားရံုးႏွစ္ခုလံုးက သူ႔အားေထာင္ဒါဏ္သံုးလစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့မႈတြင္
ပါဝင္ခဲ့၍ဟုဆိုကာ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ကိုထင္ေက်ာ္အားေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္ ၃ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုမိုးေသြး၊ကိုဒီျငိမ္းလင္း၊ကိုေအာင္

မိ်ဳးဦး၊ကိုျမင့္ေက်ာ္ဦး၊ကိုစိုးမိုးထြန္းႏွင့္မသႏၱာတို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္း ႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ ေထာင္ဒါဏ္တလစီ
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မံုရြာေၾကးနီမုိင္းမွျငိမ္း ခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနၾကသူမ်ားအား ျဖိဳခြဲခဲ့မႈကိုဆန္႔က်င္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ၂၀၁၂ ခု
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထိုေျခာက္ဦးအားတရားရံုးမွေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္
အတြက္ဟုဆိုကာ ျငိမ္း ခ်မ္း စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒေအာက္မွ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖင့္စြဲဆိုထားျခင္းမ်ားကိုလည္း

ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ကရန္ကုနျ္ မိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုး ျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း အား
ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၈ ဦး ကိုအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ [ေအာက္မွ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမွင့္ေကာက္ခမ
ံ ႈကိုေရႊ႕ဆိုင္း
တြင္ၾကည့္ပါ။]

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ၆၉ ေယာက္လြတ္၊ အနည္းဆံုး ၆၀ က်န္ေနေသး
ႏိုိဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရသည္၎၏ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္အခ်ိန္ကုိက္လႊတ္ေပးမႈကို ဆက္

လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားေနာက္ဆံုးလႊတ္ေပးမႈသည္ ထင္ရွားေသာ EU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏
ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ [ေအာက္မွ EU ႏွင့္ျမန္မာတို႔ပိုမိုနီးကပ္ေသာစီးပြားေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚအာရံုစိုက္လာၾက တြင္ၾကည့္ပါ။]
ႏိုဝင္ဘာလ

၁၅

ရက္ေန႔တြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္လႊတ္ေပးရန္

အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊
ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

၂

ဒါ

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္း သား
လြတ္ေျမာက္လာ

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး

ဇင္ခန္႔၊

ဦး အား

သူမ်ားထဲတြင္

ျခင္းႏွငဆ
့္ ႏၵျပျခင္းဥပေဒျဖင့္

မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္

ေထာင္ဒါဏ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ ျပည္နယ္မွ အက်ဥ္း သား ၁၅ ဦးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူေဒၚ
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၆၉

ေနာ္အံုး လွတို႔ပါဝင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္သူ

ဦးေက်ာ္လွေအာင္ႏွင့္ဦးထြန္းေအာင္တို႔အပါအဝင္

ဦးသိန္းစိန္၏အက်ဥ္းသားလြႊတေ
္ ပးမႈမ်ား
ေန႔စြဲ

အနည္းဆံုး

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀ ခန္႔အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထို႔

အျပင္ ၂၆၅ ဦး တို႔မွာ သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္
တရားစြဲဆိုထားျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား
ရိုဟ င္ဂ်ာမ်ားအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ဆ က္လက္ထ ြက္ေျပးေန
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနၾကသည္။
 ႏိုဝင္ဘာ

၃

-

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔သြားရန္

ဦး အားတင္ေဆာင္လာသည့္ေလွတစီး သည္

ရခိုင္

အက်ဥ္း

ႏိုင္ငံေရအ

သားေပါင္း

က်ဥ္းသား

16 May 11

14,578

58

12 Oct 11

6,359

240

4 Jan 12

6,656

36

13 Jan 12

651

302

3 Jul 12

80

25

17 Sep 12

514

88

15 Nov 12

452

0

16 Nov 12

66

51

23 Apr 13

93

59

17 May 13

23

19

23 Jul 13

73

73

8 Oct 13

56

56

15 Nov 13
Total

အနည္း ဆံုးရုိဟင္ဂ်ာ

69
1,076

သတင္းရင္း ျမစ္ : NLM; AAPP

၇၀

ျပည္နယ္ကမ္း လြန္

69
29,670

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲတြင္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ

အေျမာက္အမ်ားေရနစ္ေသဆံုးမည္ဟုစိုးရိမ္ေနရျပီး ၈ ဦးသာအသက္ရွင္က်န္ရစ္ေၾကာင္း သတင္း မ်ားရရွိသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ - ခန္႔မွန္းေျခရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀ ဦး အားတင္ေဆာင္လာေသာေလွ ၃ စီးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေပါက္ေတာမွ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ထြက္ခြါသြားသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ - အင္ဒိုနီးရွားအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ေလွျဖင့္သြားေရာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္
ေနၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၆ ဦးအား အေနာက္ဂ်ားဗားခရိုင္တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ-ႏိုဝင္ဘာ မွ မတ္-ဧျပီ ရြက္လႊင့္ရာသီအတြင္း အခ်ိန္မေရြးနစ္ျမဳပ္သြားႏိုင္ေသာေလွမ်ားျဖင့္ အသက္

အႏၱာရာယ္ကိုမငဲ့ပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္မွထြက္ေျပးေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း
ကို

UN

ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

(UNHCR)

က

ႏိုဝင္ဘာလ

၁

ရက္ေန႔တြင္

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
UNGA ကျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြညီလာခံတတိယေကာ္မတီက ျမန္မာႏို္င္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္
ပတ္သက္၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို အားလံုးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

မ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား စိတ္ထင္သလိုက်ဳိး ေၾကာင္း မဲ့ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားေနမႈမ်ား၊

ေျမယာသိမ္း ယူမႈမ်ား၊

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအပါအဝင္

အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား၊

ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ျပ

ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အထူး စိုးရိမ္

ပူပန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားကာ ႏို္င္ငံသားအျပည့္အဝရရွိေစရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားတန္းတူညီမွ်အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေပးပါရန္လည္း အစိုးရအားေတာင္းဆိုထားသည္။ တတိယေကာ္မတီက ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အျခား
မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ေနမႈမ်ားအားလည္းရပ္တန္႔ေပးပါရန္အစိုးရအားေတာင္းဆိထ
ု ားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏိုင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ UN ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ေတာင္းဆိုမႈကို
အစိုးရမွပယ္ခ်ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြငရ
့္ ွိသူဦးရဲထြတ္က

7

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္အသံုးအႏႈံးကိုအစိုးရမွ

လက္မခံေၾကာင္း ကိုထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ျပီး ၁၉၈၂ ႏို္င္ငံသားျပဳမႈဥပေဒမွသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ဘဂၤါလီ
မ်ားကိုသာလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္မွႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
EU ႏွင့္ျမန္မာတို႔ပိုမိုနီးကပ္ေသာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚအာရံုစိုက္လာၾက
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိတြင္ EU ေကာ္မရွင္နာမ်ား၊ MEP မ်ား ႏွင့္ ဥေရာပကုမၼဏီ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔မွကိုယ္
စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ EU ႏို္င္ငံျခားေရးရာႏွင့္လံုျခံဳေရးမူဝါဒဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ကယ
ုိ ္စားလွယ္ကက္သရင္းအက္ရွ္တြန္

Catherine Ashton ဦးေဆာင္ေသာ EU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္
အီးယူ-ျမန္မာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ EU-Burma Task Force အစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ EU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူအဖြဲ႔အစည္း
တုိ႔မွကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏို္ဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ႏွင့္ EU မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာေဆြး ေႏြးမႈ
စသည္တက
ို႔ ို အဓိကထားေဆြး ေႏြးေသာ သီးျခားအစည္းအေဝးသံုးခုတို႔တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြး ေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ကက္သရင္းအက္ရွ္တန္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခၾဲ့ ကသည္။ ႏိုဝင္
ဘာလ

၁၅

ရက္ေန႔အစည္း အေဝးမ်ားအျပီး

တြဲဘက္ဥကၠဌကက္သရင္းအက္ရွ္တန္ႏွင့္သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးစိုးသိန္းတို႔

ထုတ္ျပန္ေသာပူး တြဲေၾကျငာခ်က္အရ အစိုးရႏွင့္အီးယူတို႔သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္၊
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကိုကူညီအက်ဳိး ေဆာင္ေပးႏို္င္ရန္အတြက္
ႏွင့္

SME၊

အီးယူ-ျမန္မာစီးပြားေရးေကာင္စီကိုတည္ေထာင္ရန္

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၊စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊သထၱဳတြင္းက႑တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္တို႔ကိုသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္

ဆႏၵျပမႈမ်ားၾကားမွ OIC ကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ျမန္မာႏုိ္င္ငံသို႔လာေရာက္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ မွ ၁၇ ရက္တြင္ အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ OIC အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္အကၠမီ

လက္ဒင္အစ္စါႏိုဂလူ Ekmeleddin Ihsanoglu ဦးေဆာင္သည့္ OIC အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သို႔လာေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒုတိယသမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းအပါအဝင္
အစိုးရအရာရွိမ်ား၊

MP

မ်ားႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားသည္

အေျခခံအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားအေပၚအဓိကထားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္စား
လွယ္အဖြဲ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြႏွင့္ေမာင္ေတာတို႔မွ IDP ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားအားသြားေရာက္ခဲ့ျပီး ဗုဒၶဘာသာ

ရခိုင္အသို္င္းအဝိုင္း ေရာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇
ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ OIC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား
ကန္႔သတ္ထားေသာဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းအပါအဝင္ ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္
ပါရန္အစိုးရအားေတာင္း ဆိုလိုကသ
္ ည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ OIC လာေရာက္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား၌ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္

မွ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ပဲခူး ၊မေကြး၊ဧရာဝတီ၊စစ္ကိုင္းစသည္တ
့ ိုင္းမ်ားႏွင့္ ရခုိငျ္ ပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ OIC
အားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲအမ်ားစုကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွလုပ္ခြင့္
ျပဳခဲ့ကာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားတက္ၾကြစြာပါဝင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
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စီးပြားေရး
လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမွင့္ေကာက္ခံမႈကိုေရႊ႕ဆိုင္း
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လမ္းေပၚဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွအတိုက္အခံမ်ားက လွ်ပ္စစ္မီတာတိုးျမင့္ေကာက္ခံရန္
စီစဥ္ထားမႈကိုဆိုင္း ငံ့ထားရန္ အစိုးရအားဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနက တလလွ်င္ယူနစ္ ၁၀၀ အထက္အသံုးျပဳေသာအိမ္

ေထာင္စုမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ တယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ ၅၀ က်ပ္ (US$ ၀.၀၃-၀.၀၅) ၄၃%
အထိ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ တလလွ်င္ယူနစ္ ၅၀၀၀ အထက္အသံုးျပဳ
ေသာ လုပ္ငန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မီတာခမွာတယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္မွ ၁၅၀ က်ပ္သို႔ႏွစ္ဆျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရက လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ဝယ္ယူရန္စရိတ္မ်ားကိုကာမိေစရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာဆိုကာမီတာခတက္

ရျခင္းကိုအေၾကာင္းျပရွင္း လင္း ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္မွစက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားစြာတို႔က လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား
သည္ သူတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟုေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ မႏၱေလးမွစက္မလ
ႈ ုပ္ငန္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းကိုေနာက္ႏွစ္ေစာေစာပိုင္းအထိေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အစီအ
စဥ္အားလံုးအားဖ်က္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါရန္အစိုး ရအားတိုက္တြန္းလိုက္သည္။ သာမန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကလည္း မီတာ
ချမင့္တက္လာမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္မႏၱေလးျမိဳ႕၌ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
သည္ အစိုးရ၏လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္စီစဥ္မႈအေပၚ ဖေယာင္း တိုင္မီးမ်ားထြန္း ၍ ျငိမ္း ခ်မ္း စြာဆႏၵျပခဲ့
ၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံမႈကိုေရႊ႕ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ေကာက္ခံမႈႏႈန္း ထားအသစ္ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
အစိုးရအားတိုက္တြန္းထားေသာ USDP

ပါတီမွလႊတ္ေတာ္အမတ္ဦး ေအးေမာင္တင္ျပလာသည့္အဆုိကို

အမ်ဳိးသား

လႊတ္ေတာ္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားအသစ္သည္ စက္ရံုမ်ားႏွင့္အိမ္
ေထာင္စုမ်ားအေပၚ

ဆိုးရြားေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟူေသာ

စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ

တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေနျပည္ေတာ္

(အစိုးရ)သည္ လွ်ပ္စစ္မီတာႏႈန္းထားအသစ္ႏွင့္ေကာက္ခံရန္ကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိေရႊ႕ဆိုင္းလိမ့္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရ၊ ထုိင္းအစိုးရတို႔ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံု SEZ ကိုထိန္းခ်ဳပ္လိုက္
တနသၤာရီတိုင္းမွ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံု (SEZ) အားျပန္လည္သံုး သပ္ရန္ၾကိဳးပမ္း သည့္
အေနျဖင့္

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ထိုင္း အစိုးရတို႔သည္

ထိုစီမံကိန္းအားအဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္

ထိုင္းကုမၼဏီတခုျဖစ္ေသာ အီတာလ်ံ-ထိုင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရး (ITD) ၏လက္ထဲမွျပန္လည္ရယူထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၾကသည္။ ႏိုဝင္

ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအရာရွိမ်ားသည္ ၁) ထားဝယ္ SEZ ကိုေဆာက္လုပ္ရန္ ITD အားေပးအပ္ထား
သည့္ ၇၅ ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုဖ်က္သိမ္းေသာ ၂) ထိုင္းႏွငျ့္ မန္မာအစိုးရမ်ားမွပူး တြဲပိုင္ဆိုင္သည့္ကုမၼဏီအား ထိလ
ု ုပ္ကိုင္

ခြင့္ကိုလႊဲေျပာင္း ေပးေသာ ၃) ယခုအထိအေကာင္ အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ျပီးသမွ်တို႔အတြက္ SEZ တြင္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံ
သူအသစ္မ်ားမွ ITD ကုမၼဏီအားကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ နားလည္မႈ
စာခႊ်န္လႊာသံုး ခုကိုလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

မႏၱေလးတိုင္းေမျမိဳ႕ရွိေက်းရြာ ၈ ရြာမွလယ္သမားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ ႏွစ္က၎တို႔ထံမွစစ္တပ္က သိမ္းယူသြားခဲ့

သည့္ေျမဧက ၁၀၀၀၀ အားျပန္လည္ေပးအပ္ပါရန္ ေတာင္းဆိုသည့္စာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္
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ပတ္သက္၍တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္အ
့ မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွငတ
္ ို႔သို႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။
၁

ႏိင
ု္ ္ငံသို႔လစဥ္ေျပာၾကားေသာ

ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲတြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္စဥ္း စား

၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွအထိကရုဏ္းမ်ားအတြင္း

၃

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၁၅ ရက္တာဥေရာပခရီးစဥ္အျပီး ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၄

ရန္ကုန္မွ UN ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦး ေအးဝင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မွမတည္ျငိမ္ေသာ လံုျခံဳေရးအေျခအေနသည္

လွ်င္ ျမန္မာႏို္င္ငံအေနျဖင့္ “အစြန္း ေရာက္မႈမ်ား” ကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။
ခန္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ IDP တဦးေသဆံုးကာသံုးဦးဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။

ရဲမ်ားကပစ္ခတ္သည့္အတြက္

ဆင္သက္ေမာ္ဒုကၡသည္စ

ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွထိခိုက္ခံစားေနရေသာလူထုထံသို႔ UN မွလူသားခ်င္းစာနာသည့္အကူအညီမ်ားမေပးပို႔ႏုိင္ရန္ အတားအ
ဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၄

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ႏိုင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးထိစပ္မႈအတြက္တရုတ္အဖြဲ႔ China Association for International

Friendly Contact ၏ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔အလည္အပတ္လာေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္
သည္။

၄

EU မွအဖြဲ႔တဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိရဲတပ္ရင္း ၈ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဥပေဒထိန္း သိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လူစုလူေဝးထိန္း

၅

လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပေသာအစီရင္ခံစာတခုတြင္ စစ္တပ္မွအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုး ရဝန္ၾကီးဌာန ၁၅ ခုတို႔တြင္ခန္႔

၆

ကမၻာ့ဘဏ္ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္

သိမ္းမႈ ၁၈ လသင္တန္းကိုစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မွန္းေျခ အေၾကြးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁ ဘီလီယံတင္ရွိေနသည္ဟု စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ရံုး ကေျပာၾကားထားသည္။
၂၀၁၄ခုတြင္ခန္႔မွန္းေျခ

၆.၈%

တိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားလိုက္

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လတြင္ကမၻာ့ဘဏ္မွ ၇.၃%ျမင့္တက္လိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေသာ ေငြေဖာင္းပြမႈအတြက္မႈ
စိုး ရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၇

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က ADB မွအစိုးရအားအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀ ေခ်းေငြကိုအတည္ျပဳေပးလိုက္ျပီျဖစ္သျဖင့္
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျပီျဖစ္
ပါသည္။

၇

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဒီပူမိုနီ

Dipu

Moni

ကျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားစိမ့္ဝင္လာျခင္းကိုရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ကိုခ်က္ခ်င္း ပိတ္ပင္တားဆီးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုး ရမွခ်မွတ္
ထားသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၁

တနသၤာရီတုိင္းထားဝယ္တြင္ လယ္သမား ၁၀၀ တို႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကသူတို႔ထံမွစစ္တပ္ကသိမ္းယူသြားခဲေ
့ သာ ေျမဧက

၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ဒဲရစ္မစ္ရွယ္ Derek Mitchell ဦးေဆာင္ေသာ US၊ UK ႏွင့္ဆြစ္ဇာလန္သံအဖြဲ႔ဝင္

၃၀၀ ခန္႔ကို သူတို႔အားျပန္လည္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲၾ့ ကသည္။

မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြသ
ဲ႔ ည္ ျပည္နယ္တြင္း မွအေျခအေနမ်ားကိုေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၁၄

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ရွိရန္အတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၅

ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံအျပီးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားကအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါေသာေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္
ကာ ဖက္ဒရယ္ပံုစံျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကိုအကာအကြယ္ေပးေရး၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ၊ က်ားမတန္းတူ
ေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၁၈

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ US သံရံုး ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပို္င္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္
နယ္တို႔မွ IDP မ်ားအားအကူအညီေပးရန္အတြက္ ဝါရွင္တန္ (အေမရိကန္အစိုးရ) မွေနာက္ထပ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅
သန္းေထာက္ပေ
ံ့ ပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။

၁၈

ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အုပ္စုတခုက ဗလီတလံုးကိုထိခုက
ိ ္ပ်က္စီး ေစခဲ့ၾကသည္။

၂၁

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဦးေမာ္သေထြးအား အစိုးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီး ဌာနဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

၂၂

အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦး တင္ေအးက ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လိုသည့္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္း မ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ငါးသိန္းက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၈ေဒၚလာ) ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးရန္
ေကာ္မရွင္မစ
ွ ီစဥ္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

၂၂

အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွအရာရွိတဦးက ၂၀၁၄ခုတြင္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို

လက္ခံက်င္းပႏုိင္ရန္

အတြက္ သမၼတရံုးမွဘတ္ဂ်က္ ၃၃.၄ဘီလီယမ္က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ သန္း) ကိုခ်မွတ္ေပးထားသည္ဟုေျပာၾကား
လုိက္သည္။

၂၂

UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တႏို္င္ငံလံုးအပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၂ ရက္တာ
ေဆြးေႏြး ပြဲ၏ပထမရက္အျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၂၃

ဥေရာပေကာ္မရွင္က ရခုိင္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား၏ဒါဏ္ကိုခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား အကူအညီေပးႏုိင္ရန္အ
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တြက္ ေနာက္ထပ္လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီအေနျဖင့္ ယူရိုေငြ ၃ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၀၆သန္း)
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ဂတိျပဳလိုက္သည္။
၂၄

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္း ႏွင့္ဆႏၵျပျခင္း ဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အားေတာင္းဆိုသည့္စာကို လူထုအဖြဲ႔အစည္း

၂၆

အစိုးရသတင္းစာျဖစ္ေသာ New Light of Myanmar ကရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့

၅၂ ခုမွလက္မွတ္ေရးထိုးခဲၾ့ ကသည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မ်ဳိးဆက္လႈိင္းအဖြဲ႔တို႔မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေသာ လူမ်ဳိးဂိုဏ္း ဂဏအေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူ ၉၃ ဦးအားရာဇဝတ္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္သတ္မွတ္တရားစြဲဆို
ထားသည္ဟု သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၆

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိစမ္း ေခ်ာင္းႏွင့္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားက ၂၀၁၂ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ႏုိ္င္ငံတကာျငိမ္း ခ်မ္းေရး
ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ျငိမ္းခ်မ္း စြာခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့၍ဟုဆိုကာ ကခ်င္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမရန္ေဂ်ာ္ဂြန္းႏွင့္မ

ေမစပါယ္ျဖဴတို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ ေငြဒါဏ္ ၂ ေသာင္းက်ပ္စီ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀)ခ်
မွတ္ခဲ့သည္။
၂၆

ရန္ကုန္သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူ ၃၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားကစစ္တပ္ကသူတို႔ထံမွသိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ

၂၇

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ငါးရက္တာခရီးစဥ္အျဖစ္ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

၂၇

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က

ေျမမ်ားအားျပန္လည္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္မွာ

တပ္မေတာ္ကာကြယေ
္ ရးဦး စီး ခ်ဳပ္မွ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ

တုိက္ရိုက္ခန္႔ထားသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အေပၚတြင္တည္မွီေနျခင္း

ေၾကာင့္ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ “လံုးဝဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မက်” ပါဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။
၂၈

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ၾသစေတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တိုနီအက္ေဘာ့ Tony Abbott တို႔သည္ ကန္ဘာရာ တြင္ေတြ႕ဆံုစဥ္
အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး၊ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ဒီမိုကေရစီစသည္တို႔နွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား
“ဗမာ/ျမန္မာ ႏို္င္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္မွဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ားႏွင့္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” နယ္ျခားအဖြဲ႕ The Border
Consortium (TBC) http://bit.ly/1aNzL5q

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွက်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား-ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္အဓိကစိန္ေခၚမႈ” ျမန္မာ့အ
အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႕ Burma Partnership http://bit.ly/18iCPbM

“အက္ဖီတမင္းပံုစံစိတ္ၾကြ ေဆးႏွင့္အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားး၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္လားရာလမ္းေၾကာင္း မ်ား-အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္အတြက္
စိန္ေခၚမႈမ်ား” မူး ယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ UN ရံုး “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
http://bit.ly/179sCbw

“ကေလးငွားရန္ရွိသည္ - မြန္ေဒသမွကေလးလုပ္သားပံုေဖာ္မ”ႈ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးအခြင့္အေရးပေရာ့ဂ်က္ Woman and Child
Rights Project http://bit.ly/17WVclY

“သဘာဝအရင္းအျမစ္မွလူသားအရင္းအႏွီး - ျမန္မာႏုိင္ငံမွကေလးမ်ားအတြက္လက္ေတြ႔က်ေသာ၊ျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ခ်က္ခ်င္းအေထာက္
အကူျဖစ္ေသာအေျဖမ်ား” ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပံုေငြအဖြဲ႔ United Nations Children’s Fund (UNICEF)
http://uni.cf/1aTSTiI

“ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္ - ရန္ကုန္စက္မႈဇံုမွအလုပ္သမားမ်ား၏အေျခအေနကိုေလ့လာျခင္း” အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအၾကံေပးဌာန၊

လြတ္လပ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအေျခခံလုပ္သားမ်ားသမဂၢႏွင့္အလုပ္သမားအ
ေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ (Labour Rights Clinic, Cooperation Program of Independent Laborers, Construction-based
Labor Union. and Workers Support Group) http://bit.ly/1ivjCFA

“ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾက ည့္ေရး ၂၀၁၃ ခု” ေျမျမဳပ္မုိင္း တားဆီးေရးႏုိ္င္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ International Campaign to Ban
Landmines (ICBL) http://bit.ly/1igw91M

“ျမန္မာႏုိင္ငံအကူးအေျပာင္းကာလတြင္က်န္းမာေရးျပန္လည္ထူေထာင္မ”ႈ နည္း ဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးစင္တာ Center for
Strategic and International Studies (CSIS) http://bit.ly/17Ce3AQ

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွသစ္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးစီးဆင္းရာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား - ျမန္မာ့သစ္ကုန္သြယ္ေရး၏ႏို္င္ငံေရးစီးပြားေရး”
သစ္ေတာလမ္းေၾကာင္း Forest Trends http://bit.ly/18tcUOM
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