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အမွတ္စဥ္ ၉၅

၂၀၁၄ ခုု ႏိုဝင္ဘာလ

 မေရမရာျဖစ္ေနေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္
တက္လာေနစဥ္တြင္ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ASEAN ထိပ္သီးအစည္းအေဝး
ကိုျမန္မာႏိုင္ငံမွလက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။
 ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးအတြက္
မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

UN

လူသိရွင္ၾကားေထာက္ခံခဲ့သည့္

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း

အား အစိုးရမွထိုးႏွက္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ခရီးစဥ္အတြင္း

US

သမၼတအိုဘားမားသည္ေဒၚစုႏွင့္

အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ

ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

အစိုးရသည္၎တို႔၏

မေရမရာျဖစ္ေအာင္လုပ္

ေဆာင္ေသာကစားနည္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ၎တို႔၏အမတ္မ်ားအတြက္လစာ

ကို ၂၀၀% - ၄၀၀% တိုးျမွင့္ရန္အတည္ျပဳလုိက္ခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ၎၏အမတ္မ်ားအားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္

ရန္အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုး
ရန္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေျခာက္ခုတို႔ကတ
ို ိုက္ခုိက္ခဲ့ကာ အရပ္သားတဦးႏွင့္စစ္ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃
ဦးတို႔အားေသဆံုးေစခဲ့သည္။

 ေက်ာင္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ေက်ာင္း
သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္

စသည္တို႔အတြက္

အမ်ဳိးသားပညာ

ေရးဥပေဒအားဆန္႔က်င္ကာ ေလးရက္တာဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
 ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းမွ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္း

ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအား

အစိုးရအဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးသံုးဦးတို႔မွ

စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစ

ပတ္သက္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 Fortify Rights ႏွင့္ AP တို႔က လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္အစိုးရလံုျခံဳ

ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္
သည္။

၂ ASEAN ထိပ္သီးအစည္း အေဝး
၂ UNSG ၏ရိုဟ င္ဂ ်ာႏွင့္ပ တ္သ က္ေ သာေၾက
ျငာခ်က္မ်ား

၂ US သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္
၃ ေဒၚစု၏သတိေပးမႈမ်ား၊ အစည္းအေဝး မ်ား
၃ ဦးသိန္းစိန္မွရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဆြဲေဆာင္
ျမန္မ ာႏုိင ္င ံျပည္တ ြင္း သတင္း မ်ား
၄

ဖြ ဲ ႔စ ည္ း ပံ ု အ ေျခခံ ဥ ပေဒျပင္ ဆ င္ မ ႈ အ ခ်ိန ္

၄ လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအ ေဝး
၅ လိုင္ဇာအားတပ္မေတာ္၏တိုက္ခိုက္မႈ
၆ ကခ်င္ျပည္နယ္မွတိုက္ခုိက္မႈမ်ား
၇ ရွမ္းျပည္နယ္မွတိုက္ခိုက္မႈမ်ား
၇ ေက်ာင္ း သားမ်ားပညာေရးဥပေဒကိ ု က န္ ႔
ကြက္ဆႏၵျပ

၇ ေဒၚစုကရင္နီျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္
လူ႔အ ခြင ့္အေရး

၈ စစ္ရ ာဇဝတ္မ ႈ မ ်ားႏွင ္ ့ပ တ္ သက္ေ သာဟား

 တပ္မေတာ္၏ၾကီးမားေသာထိုးစစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမိဳ႕နယ္

နစ္၏အစီရင္ခံစာက

ပင္မသတင္း

ၾကာေန

 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို
ျငင္းခုန္ေနစဥ္တြင္

ဤသတင္းလႊာတြင္

ဗတ္မွအစီရင္ခံစာ

၈ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပစ္မွတ္အထားခံရ
အိုး အိမ ္မွဖ ယ္ရ ွားခံရမႈမ်ား

၉ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအစုအျပံဳလုိက္ထြက္ခြါျခင္း
၉ ျပည္ပတြင္ရိုဟင္ဂ်ာအဖမ္းခံရမႈမ်ား
၁၀ မေလးရွားမွဒုကၡသည္မ်ား
ႏိုင ္ငံတ ကာ

၁၀ UNGA မွျမန္မာႏုိင္င ံအ တြက္ဆံုး ျဖတ္ခ ်က္
ခ်မွတ္

စီး ပြားေရး

၁၀ သီလဝါမွအိုးအိမ္ဖယ္ရွားမႈအစီရင္ခံစာ မ်ား
၁၁ ျမန္မာ “အလြန္အမင္းအႏၱာရာယ္ရ”ွိ

၁၁ ျမန္မာႏိုင္င ံဆ ိုင ္ရာအျခားသတင္း မ်ား
၁၃ အစီရ င္ခ ံစာမ်ား

 UN အေထြေထြညီလာခံ၏ တတိယေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ခ်မွတ္လိုက္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏို္င္ငံသားအ
ျပည့္အဝရရွိရန္အတြက္ ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ားေပးပါရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
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ပင္မသတင္း
မေရမရာျဖစ္ေနေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ျပည္တြင္း ျပည္ပမွေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာစဥ္တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ မွ ၁၃
အထိ၌ ၉ ၾကိမ္ေျမာက္အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးအပါအဝင္ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္း အေဝး

ႏွင့္၎ျဖင့္ဆက္စပ္ေသာအစည္း အေဝးမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ခံက်င္း ပေပး
ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎တို႔၏တႏွစ္တာအာဆီယမ္ဥကၠဌသက္တမ္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးအတြက္ UNSG ၏ေထာက္ခံမႈကို အစိုးရမွထုိးႏွက္တိုက္ခုိက္
ေနျပည္ေတာ္အာဆီယမ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးျပင္ပတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ

၌ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း က ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးကိုေထာက္ခံေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သူကရခုိင္
ျပည္နယ္မွ IDP မ်ား၏ “ဆိုးဝါးေသာလူသားခ်င္းစာနာမႈကိစၥ” ကိုမီးေမာင္းထုိးျပကာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာအေခၚအေဝၚကို
အၾကိမ္ၾကိမ္အသံုးျပဳသြားခဲ့သည္။
သြားရန္ႏွင့္

သူက

အၾကမ္းဖက္ရန္တြန္းအားေပးေနမႈမ်ားအေပၚျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ရပ္တည္

ႏိုင္ငံသားသတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

အစိုးရအားေတာင္း ဆို လုိက္သည္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အျပည့္အဝေပးပါရန္

အစိုးရက UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏မွတ္ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းပင္ရႈံ႕ခ်ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္
ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံစာတေစာင္ပို႔ကာ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ
အသံုးအႏႈန္းကိုအသံုးျပဳျခင္းကို ေဝဖန္ပစ္တင္လိုက္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ထိုေဝဖန္မႈကိုျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သမၼတဦး သိန္းစိန္၊
အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းတို႔ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုအျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဟူေသာအေခၚအေဝၚအားမလိုအပ္ပါဆိုျခင္းကို

အေလးထားရန္ေတာင္းဆိုလုိက္ျပီး

ထိုကိစၥသည္အစြန္းႏွစ္ဘက္သို႔

အခိုင္အမာကြဲထြက္သြားေစႏုိင္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္

လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ကူညီေပးရန္ UN မွအဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္ဟုလည္း အတည္
ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏မွတ္ခ်က္အားရႈံ႕ခ်မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က UN
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာအေခၚအေဝၚကိုသံုးစြဲခဲ့ျခင္းအေပၚ ရႈံ႕ခ်သည့္အဆိုကိုအတည္ျပဳေပး
ခဲ့သည္။ [ေအာက္မွ လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးျပီး ဆံုး တြင္ၾကည့္ပါ။] ထို႔အျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔
တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္ေလးခုမွဆႏၵျပသူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ UN အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ႏိုဝင္

ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကျငာခ်က္အားကန္႔ကြက္သည့္ အစိုးရမွခြင့္ျပဳခဲ့ေသာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့
ၾကသည္။

US သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္၊ R ပါေသာစကားလံုးကိုေျပာၾကား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားေဝဖန္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အိုဘားမားသည္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးတက္
ေရာက္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရလ
ွိ ာကာ ၎သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔သူ၏ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ အိုဘားမားကဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚ
အတည္ျပဳေပးရန္အစိုးရ၏ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအစိုးရ၏ဆက္ဆံပံု စသည္တုိ႔အေပၚသူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ အိုဘားမားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္

ေတာ္ဥကၠဌဦး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အပါအဝင္ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဒါဇင္ခန္႔တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာ
ႏုိ္င္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
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ႏို္ဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတအိုဘားမားသည္ရန္ကုန္သို႔ေလယာဥ္ျဖင့္သြားေရာက္ခဲ့ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အားသူမ၏ေနအိမ္တြင္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္၎တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့
ကာ ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အိုဘားမားကပုဒ္မ ၅၉ (စ)ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆန္႔

က်င္ေသာအျခားပုဒ္မမ်ားကိုေဝဖန္လိုက္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္အေခၚအေဝၚ
အားရွင္းလင္းစြာအသံုးျပဳ၍

ရႈံ႕ခ်လိုက္သည္။

ထိုေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္

အိုဘားမားသည္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ

ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး၊ အိမ္ျဖဴေတာ္၏အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေရွ႕ေဆာင္ White House’s Young
Southeast Asian Leaders Initiative ၏အဖြဲ႔ဝင္ ၃၀၀ တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေရမရာျဖစ္ေနေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုသတိေပး၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု
ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္၌သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ထိုသတင္း
စာရွင္း လင္းပြဲတြင္သူမက
ႏိုင္ငံတကာတို႔အား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္မေရမရာျဖစ္ေနသည္ဟုေျပာဆိုလုိက္ျပီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီေရးတိုး တက္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ

အေမရိကန္အပါအဝင္

အလြန္အမင္းအေကာင္ျမင္ေနျခင္းကို

သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွအာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ ေဒၚစုသည္အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နာရန္
ဒရာမိုဒီ Narendra Modi၊ ၾသစေတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တိုနီအက္ေဘာ့ Tony Abbott တိ႔ႏ
ု ွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္

ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သူမသည္အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အိုဘားမားႏွင့္ရန္ကုန္တြင္ေတ႔ြဆံုခဲ့သည္။ [အေပၚမွ US

သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ တြင္ၾကည့္ပါ။]

အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ဦးသိန္းစိန္မွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဆြဲေဆာင္
အာဆီယမ္ထိပ္သီး အစည္းအေဝးျပင္ပမွ သီးသန္႔အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သမၼတဦး သိန္း စိန္သည္ ၾသစေတးလ်ဝန္ၾကီး

ခ်ဳပ္တိုနီအက္ေဘာ့ Tony Abbott၊ အိႏိၵယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမိုဒီ Narendra Modi၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတဂ်ဳိကိုဝီဒဒ
ို ို

Joko Widodo၊ ရုရွဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ဒမိထရီမက္ဒပ္ဒပ္ Dmitry Medvedev တို႔အပါအဝင္ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္စီးပြား
ေရးကိစၥမ်ားကိုေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

သူသည္စီး ပြားေရးအကူအညီေပးရန္သေဘာတူညီခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္

ေန႔အစည္း အေဝးအတြင္းတြင္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ေခ်းေငြ ၂၂၇ ဘီလီယံက်ပ္ (US ေဒၚလာ
၂၂၃ သန္း) ေခ်းသြားရန္ကတိေပးခဲ့သည္။ ထိုေခ်းေငြမ်ား၏တဝက္ေက်ာ္မွာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု (SEZ) မွအေျခ

ခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ [ေအာက္မွ အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ားကိုသိရွိ

လုိက္ရေသာ္လည္း သီလဝါ SEZ တြင္ဆက္လက္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံ တြင္ၾကည့္ပါ။] ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္

သည္ တရုတ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီကီကြမ္း Li Keqiang ႏွင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၈.၁ ထရီလီယမ္ (US ေဒၚလာ ၈.၇ သန္း) တန္ဖိုးရွိ
ကုန္သြယ္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊စိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္စြမ္းအင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သမၼတဦး သိန္း စိန္သည္ ျပည္ပမွအဆင့္ျမင့္ထိပ္သီးအစည္း အေဝးႏွစ္ခု၌ အာဆီယမ္ကိုကိုယ္စားျပဳ၍

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၈၊ ၉ တို႔တြင္ သူသည္ တရုတ္ျပည္ပီကင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC) အစည္းအေဝးကိတ
ု က္ေရာက္ခဲ့ကာ ထိုေနရာတြင္တရုတ္သမၼတဇီဂ်င္ပိုင္း Xi Jinping
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅၊ ၁၆ တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံဘရက္စ္ဘိန္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ G20
ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္း
လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုအခ်ိန္ဆြဲ
အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကိုစတင္ရန္အဆိုကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ၁၉ လ
ေက်ာ္အၾကာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္အစိုးရသည္ ၎တို႔၏မေရမရာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကစားနည္းကိုဆက္လက္ျပဳ
လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
အတြက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃၁ ဦးပါေကာ္မတီမွတင္ျပထားေသာအစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ အဆိုျပဳထား
ေသာျပင္ဆင္ရန္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း

စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

[၂၀၁၄ခုေအာက္တိုဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားသမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေစ

ရန္တားဆီး ထားေသာပုဒ္မ ၅၉ (စ)ႏွင့္အဆိုျပဳလာသည့္မည္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ကိုမဆို ထိေရာက္
စြာပယ္ခ်ႏိုင္သည့္ ဗီတိုအာဏာအား စစ္တပ္ကိုေပးအပ္ထားသည့္ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔အားျပင္ဆင္ရန္ကိစၥကို ျပင္းထန္

စြာဆန္႔က်င္သည့္အသံသေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း
အတြက္ဥပေဒၾကမ္းေပၚထြက္လာႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကိုအဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ - ေနျပည္ေတာ္မွသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတခုတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း က ၂၀၁၅ အေထြ
ေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္တြင္ မည္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကိုမွ်အျပည့္အဝအတည္ျပဳမည္မဟုတ္
ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအေပၚ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးရန္

ေတာင္းဆိုသည့္အဆိုကို ကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေျခာက္ပြင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊သမၼတဦး
သိန္းစိန္၊တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိး

သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ရခုိ္င္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအးေမာင္တုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ - သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြတ္ကအဆိုျပဳလာေသာေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုျခင္းကို
လက္ေတြ႔မက်ဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးျပီးဆံုး
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္၎၏ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွအခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကိုမဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾက
ႏုိဝင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရြး
ခ်ယ္သည့္ စနစ္မ်ားအတြက္မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီမွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇
ရက္ေန႔တြင္တင္ျပလာေသာအစီရင္ခံစာထဲမွ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံသစ္ ခြန္ႏွစ္ခုလံုးသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယမ
္ ်ားအတြက္ မဲဆႏၵနယ္တခုလွ်င္တဦးသာဆိုေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိပါဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒခံုရံုးမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အားေျပာၾကားခဲ့သည္။ [၂၀၁၄ခုေအာက္တိုဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]
ရလဒ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မဲအမ်ားဆံုးရသူအႏိုင္စနစ္ကိုဆက္လက္
က်င့္သံုးရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ အခ်ဴိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကိုက်င့္
သံုးရန္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲ ၁၃၈ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၄ မဲ (ၾကားေန ၅ မဲ) ႏွင့္အတည္ျပဳခဲ့သည္။
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အတည္ျပဳလုိက္ေသာစနစ္ကို တုိင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး တတိုင္း ၊တျပည္နယ္စီ
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးအား အခ်ဳိးက်အေျခခံျဖင့္ေရြး ခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အခ်ိန္အလံုအေလာက္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုမတိုင္ခင္တြင္မည္သည့္ေရြးေကာက္
ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုမဆို အတည္ျပဳေပးပါရန္အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွပန္ၾကားအျပီး ၁၇ လေက်ာ္အၾကာတြင္

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဲခြဲမဆံုး ျဖတ္ခင္တြင္ NLD ႏွင့္အျခားပါတီမ်ားက အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ
စနစ္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ပါတီ၏အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ USDP ၏ပရိယာယ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုသာကိုယ္စားျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟုျငင္းဆိုကာ

ထိုစနစ္ကိုျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္သည့္သေဘာထားမ်ား

ကိုေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။
လႊတ္ေတာ္ကႏုိင္ငံတကာကိုရႈံ႕ခ်၊ သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ၂၀၀% - ၄၀၀% လစာမ်ားတိုးျမွင့္
၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွအျခားျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
 ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ - ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားအားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာအားနည္းယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ျခစားမႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ USDP အမတ္ဦးေအာင္ေသာင္းအား အထူး
သတ္မွတ္ထားေသာႏုိင္ငံသားမ်ားစာရင္း (SDN) (နာမည္ပ်က္စာရင္း ) တြင္ထည့္သြင္းရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္
ေန႔ကဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္
အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအားရႈံႈ႕ခ်ရန္အဆိုကို

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ - ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာအေခၚအေဝၚကိုသံုးႏႈံးခဲ့သည့္

အတြက္ UN အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈး ဘန္ကီမြန္းအား ရႈံ႕ခ်ရန္အဆိုကို အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ

အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ [အထက္မွ အစိုးရကရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးအတြက္ UNSG ၏ေထာက္ခံမႈကိုထိုးႏွက္တုိက္

ခုိက္ တြင္ၾကည့္ပါ။]

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏လစဥ္လစာကို ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္

(US ေဒၚလာ ၃၀၀) မွ က်ပ္တသန္း (US ေဒၚလာ ၁၀၀၀) ႏွင့္ က်ပ္ ၁.၆ သန္း (US ေဒၚလာ ၁၆၀၀) သို႔တိုးျမွင့္ေပး
ရန္ဥေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ - ယခင္ကအတည္ျပဳထားေသာဥပေဒမ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားလ်င္ျမန္စြာျပဌာန္း သတ္မွတ္ေပးရန္
တုိက္တြန္းသည့္အဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ၾကည္က ၂၀၁၃ လယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒအမ်ားအျပားတြင္ နည္းဥပေဒမရွိေသး
သည့္အတြက္ ထိေရာက္ေသာသက္ေရာက္မႈမွာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေနပါသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကခ်င္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအားတပ္မေတာ္မွတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားအားနည္းေစ
တပ္မေတာ္သည္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ထုိးစစ္မ်ားျပန္လည္စတင္မည္ဟု

ေအာက္တုိဘာလကျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္

အတိုင္း ႏုိဝင္ဘာလတြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ခမရ ၃၈၉ ႏွင့္ ၃၉၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ဌာနခ်ဳပ္၊ လိုင္ဇာမွ IDP ဒုကၡသည္စခန္း
ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေနေသာ

ကခ်င္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတိက
ု႔ ို

လက္နက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ထိုတုိက္ခိုက္မႈ

ေၾကာင့္ အနည္းဆံုးအရပ္သားတဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ ဗိုလ္
ေလာင္း ၂၀ ဦး ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးဝန္ၾကီးဗုိလ္မႈးၾကီး သန္းေအာင္က တိုက္ခုိက္မႈသည္ရည္

ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း KIA အားသတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္း ျပခဲ့
သည္။ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ထိုတိုက္ခုိက္မႈသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အတြက္ ျပင္းထန္ေသာအတားအဆီးတခုကိုျဖစ္ေစသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ကာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) က
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ထိုတိုက္ခိုက္မႈသည္ ရည္ရြယခ
္ ်က္ရွိရလ
ွိ ုပ္ေဆာင္ျခင္း သာျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေသဆံုး(ျပီး ဆံုး) သြားျပီဟု
သက္ေသျပလုိက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ UN ရံုး (OCHA)၊ ရန္ကုန္မွအေမရိကန္သံရံုး၊ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံဆိုင္ရာျဗိတိန္သံအမတ္ၾကီးအင္ဒရူးပက္ထရစ္ Andrew Patrick တုိ႔အပါအဝင္ျပည္တြင္းျပည္ပမွသူမ်ားက လိုင္ဇာ
အားတိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ
ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသစ္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေသာထိုးစစ္မ်ားအေပၚ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုထုတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔ၾကီးမားေသာထိုးစစ္အတြင္းျမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုကိုအစိုးရတပ္မ်ားမွတိုက္ခိုက္
ႏုိဝင္ဘာလတြင္

ကခ်င္ျပည္နယ္၌အစိုးရတပ္မ်ားသည္လက္နက္ၾကီးတိုက္ခုိက္မႈမ်ားကိုပိုမိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ

ျပည္နယ္မွ ၁၈ ျမိဳ႕နယ္အနက္ ၆ ျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA တပ္မ်ားႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္နမ္စႏွင့္ခါးရွမ္းရြာမ်ားတြင္ တမခ ၈၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၇
မွတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုး ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ေအာင္ဂ်ာယန္းေက်းရြာတြင္ တပ္စြဲထားေသာ ခမရ ၃၈၉ မွအစိုးရ
တပ္မ်ားသည္ KIA တပ္ရင္း ၁၈ မွတပ္မ်ားအားလက္နက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ KIA တပ္ရင္း ၅ ႏွင့္ ၆ တို႔၏တပ္စခန္းမ်ားအား ခမရ ၅၁ မွအစိုးရ
တပ္မ်ားက လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္နမ္ခ်ီေမာ္မွ KIA စခန္း အား ခမရ ၅၁ မွအစိုး ရတပ္မ်ားက လက္နက္ၾကီး
မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ အရပ္သားႏွစ္ဦး ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္အန္ေလာင္ဝါလြန္းေက်းရြာမွ KIA တပ္ရင္း ၁၂ ႏွင့္ ၂၇ တို႔ႏွင့္ ခမရ ၃၁၇ မွ
အစိုးရတပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ KIA စခန္းအား အစိုးရတပ္မ်ားမွသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကကာ ေနာက္ပိုင္း

တြင္မီး ရႈိ႕ဖ်က္ဆီး ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ ညွင္း ပန္းထားသည့္လကၡဏာမ်ားေတြ႔ရွိရသည့္ KIA စစ္သားတဦး၏အ
ေလာင္း ကို ေျမျမဳပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညွင္း ျမိဳ႕နယ္မြန္ေနာင္ေက်းရြာအနီးတြင္ တမခ ၆၆ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း
၂၆ မွတပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာအနီးတြင္ ခမရ ၃၈၄ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂၄၃
တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဝိုင္း ေမာ္ျမိဳ႕နယ္ဂမ္ဒူရမ္းေက်းရြာတြင္တပ္စြဲထားေသာ ခမရ ၃၉၀ မွအစိုးရတပ္မ်ား
သည္ အနီးအနားရွိ KIA စခန္းမ်ားအား လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညွင္း ျမိဳ႕နယ္ဟိုပင္တြင္ ခမရ ၆ မွအစိုးရတပ္မ်ားက KIA တပ္ရင္း ၂၆ မွတပ္မ်ား
အား တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကရာ KIA စစ္သားတဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေကာင္း ျမိဳ႕နယ္နမၼတီးရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကျခံဳခိုတုိက္ခုိက္ကာ KIA တပ္ရင္း ၁၁
မွ တပ္သားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္မိုင္ဂ်ာယန္းအနီးမွအရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားသို႔ ခမရ ၃၈၇

မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ၾကီးက်ည္မ်ားသည္ နခြမ္းပ IDP
စခန္း၊ ဘမ္ခေထာင္ႏွင့္မေထာင္ရြာမ်ား၊ KIA စခန္း တို႔သို႔က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ခရာဘြမ္ေတာင္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ ခမရ ၃၈၉ မွအစိုးရတပ္မ်ားက
ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာအနီးမွ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားသို႔ လက္နက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္

ခဲ့ၾကကာ လက္နက္ၾကီးက်ည္မ်ားသည္ ေဂ်ယန္း IDP စခန္း ၊ ဂ်ထုေခါင္ရြာႏွင့္ KIA ဌာနခ်ဳပ္တို႔အနီးသို႔က်ေရာက္
ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္သည္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)၊ တေအာင္းအမ်ဳိး

သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္သို႔ ေနာက္ထပ္တပ္မ်ားေစလြတ္ခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ယန္မူလန္ေက်းရြာအနီး တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားမွေနာက္ခံေပးထားေသာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ PSLF တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္စမ္ျမိဳ႕နယ္ ဟိုလတ္ႏွင့္ဟိုနမ္ရြာအၾကားႏွင့္ ပင္းတယျမိဳ႕နယ္ပန္စရီရြာအနီးတို႔တြင္
ခမရ ၁၀၆ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္ရင္း ၂၅၆ တုိ႔ႏွစ္ၾကိမ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ဖိုင္ေကာင္ရြာအနီးတြင္ ခမရ ၅၆၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆
တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သီေပါမွအရပ္သားေလးဦးအား ခမရ ၅၀၄ မွအစိုးရတပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္
တပ္မေတာ္ (SSA) ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟုစြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ခဲ့ျပီးေနာက္တေန႔တြင္ ရဲမ်ားထံလႊဲအပ္ခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအားေက်ာင္းသားမ်ားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားျမင့္တက္လာ
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ကအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳလုိက္ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး
ဥပေဒအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္ ေက်ာင္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွေလးရက္တာဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈစတင္ခဲ့သည္။

ပညာေရးဥပေဒ၌ ေက်ာင္း သားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္အာမခံခ်က္ျပဌာန္းေပးထားျခင္း ၊ တိုင္းရင္း သားဘာသာစကား
ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္အမွီအခိုကင္းမႈ စသည္တို႔မပါ၀င္ျခင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵေဖာ္
ထုတ္ရန္အတြက္ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ အၾကားရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေန႔စဥ္စုေဝးခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔၏ဆန္႔က်င္မႈ

သည္ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရ၏သမုိင္းေၾကာင္းအရညံ့ဖ်င္းေသာစီမံခန္႔
ခြဲမႈအေပၚတြင္ အေျခခံေနသည္အ
့ စိုးရအားအယံုအၾကည္မရွိမႈမွ ဆင္း သက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္

ေန႔၊ ဆႏၵျပမႈေနာက္ဆံုး ေန႔တြင္ ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ပါရန္အစိုးရအား
ရက္ေပါင္း ၆၀ ရာဇသံေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏို္ဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၁၃ ရက္တို႔၌ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္း
သားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ABFSU) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CUSU) တို႔ပူး ေပါင္းျပဳလုပ္သည့္
အစည္း အေဝးအျပီးတြင္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုအစည္း အေဝးတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွေက်ာင္းသား

ေက်ာ္တို႔သည္ ပညာေရးဥပေဒအားသူတို႔၏ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကိုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၅၀၀

ျမန္မာႏို္င္ငံအျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕လယ္တြင္ ABFSU မွျပဳလုပ္ေသာဆႏၵျပပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့
ၾကသည္။

ေဒၚစု၏ကရင္နီျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္လူအုပ္စုၾကီးမ်ားမွၾကိဳဆိုခဲ့
ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ကရင္နီျပည္
နယ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ လြ်ဳိင္ေကာ္တြင္သူမအားေထာက္ခံသူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အားေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း တြင္
အခ်ဳိး က်ကုိယ္စားျပဳေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ကို NLD မွဘာ့ေၾကာင့္ဆန္႔က်င္ရသည္ဆိုသည္အ
့ ေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေဆြးေႏြး

ခဲ့ကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း ေအာင္လႈိင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
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ဦးေရႊမန္းတို႔ႏွင့္ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးေနေသာ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္
ဆင္ေရးကိစၥကိုလည္း နီးကပ္စြာအေလးထားဂရုျပဳၾကပါရန္ ပရိတ္သတ္မ်ားအားသူမကတိုက္တြန္းလုိက္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊

ေနသည္ဟုေဖာ္ထုတ္

လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္

အဆင့္ျမင့္စစ္အရာရွိသံုးဦးပါဝင္ပတ္သက္

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း၏ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္းနစ္ Harvard Law School’s

International Human Rights Clinic မွ ကရင္ျပည္နယ္သံေတာင္ ျမိဳ႕နယ္၌ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ
ေတာ္ (KNLA) အား ၂၀၀၅ ခုဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၀၆ ခုဒီဇင္ဘာလအထိျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ထိုးစစ္မ်ားအတြင္းအစိုး ရတပ္မ်ား
၏လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္ထားေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္လသ
ူ ားဆန္မႈကို
ပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာက ထိုးစစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္ဥပေဒ Rome Statute ၏ အပိုဒ္ ၇

ႏွင့္ ၈ အရသတ္မွတ္ထားေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္လူသားဆန္မႈကိုပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါ

သည္ဟု ေတြ႔ရွိေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက တပ္မႈးသံုးဦးအားထိုက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆိုရန္လံု
ေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။

၎သံုး ဦးမွာ လက္ရွိအစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ အထူးစစ္ဆင္ေရး - ၄ ကြပ္ကဲေရးမႈးဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦးႏွင့္ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာကေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကိုေတြ႔ရွိေဖာ္ျပထားသည္။

 မ်ားျပားေသာအိုးအိမ္မွဖယ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစကာ KNLA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွရွင္း လင္း ထုတ္ပစ္ႏုိင္ေစရန္ ပံုစံ
ေဖာ္ခ်မွတ္ထားေသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္စနစ္က်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ အရပ္
သားမ်ားအား တုိက္ရိုက္ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

 အစိုးရတပ္မ်ားသည္ရြာမ်ား၊စိုက္ခင္းမ်ား၊ IDP မ်ားပုန္းေအာင္းရာေနရာမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္လက္နက္ၾကီးမ်ား
ႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္၊ အရပ္သားမ်ားအားပစ္ခတ္သည္၊ အိမ္မ်ားအားဖ်က္ဆီး သည္၊ ေျမျမဳပ္မိုင္း မ်ားေထာင္ကာ ရြာသား

မ်ားအားေသာင္းခ်ီ၍ထြက္ေျပးေစခဲ့ျပီး အရပ္သားမ်ားအားအတင္းအၾကပ္ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း
မ်ားျပဳုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 အစိုးရတပ္မ်ား၏တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အမိန္႔ေပးစနစ္ႏွင့္ အေသးစိတ္သည့္အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ

စနစ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ၊တပ္မႈးမ်ားမွ တိုက္ပြဲေနရာမ်ားတြင္ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ား စစ္ရာဇဝတ္မႈ
မ်ားကိုက်ဴးလြန္ေနၾကသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ၾကသည္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိပ
ု စ္မွတ္ထား
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ၉၀ % ခန္႔ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္း
ေတာျမိဳ႕နယ္မ်ား၌

ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္တိုင္းရင္း သားရြာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္

လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳလိုက္သည္။

အဆိုျပဳခ်က္ကိုရခုိင္ျပည္နယ္

ထို႔အျပင္ အစိုးရလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚလူ႔
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနခဲ့ၾကသည္။
 ႏိုဝင္ဘာ ၇ - အစိုးရစစ္သားမ်ားမွမုဒိမ္းက်င့္ရန္ၾကိဳးစားခံရသည့္ မိန္းကေလးတဦးအားကာကြယ္ခဲ့သည့္အတြက္
ရြက္ညိဳေတာင္ရြာမွ အသက္ ၆၀ အရြယ္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားတဦးအား စစ္သားမ်ားမွေသသည္အထိရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾက
သည္။

8

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ - အစိုး ရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ဒူးခ်ီး ယားတန္းရြာရွိဗလီတခုအတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၂ ဦးအား က်ဳိး
ေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုဖမ္း ဆီးခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ - အစိုး ရနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားတဦးအား က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးခဲ့
ၾကျပီး သူတို႔အားတားဆီးရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအားေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရသူမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဆက္လက္ထြက္ေျပးေနသည့္အတြက္လူကုန္ကူး ျခင္းမွအစိုးရကအျမတ္ထြက္
ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ Fortify Rights အဖြဲ႔ႏွင့္ Associated Press (AP) တို႔က အစိုးရတပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အ
စိုးရလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုကတည္းက ရခုိင္ျပည္နယ္မွအျပင္ဘက္သို႔ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလူေမွာင္ခို ခိုး ထုတ္

ေပးျခင္း၊ လူကုန္ကူး ျခင္း စသည္တို႔မွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေနခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံေဖာ္ျပလိုက္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား
သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွ လူေမွာင္ခို၊ လူကုန္ကူး သေဘၤာမ်ားထံသလ
ို႔ ႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအတြက္ ခိုလႈံရာရွာ
ေဖြေနသူမ်ားထံမွ

ေငြညစ္ေတာင္း ခံခဲ့ၾကသကဲ့သို႔

အခေၾကးေငြေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလက္ခံေပးသည့္

ရာဇဝတ္အုပ္စုမ်ားထံမွလည္း

အတင္း အၾကပ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ဖမ္းဆီး ျခင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၅
ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္း ပိုင္းအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူ ၁၉၀၀၀ နီး ပါးတို႔သည္ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွထြက္ေျပးေနမႈမ်ား၏အေျခအေနေလးနက္မႈကို အစိုး ရမွဆက္လက္ျငင္း ဆန္ေနဆဲပင္ျဖစ္
သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္း စိန္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ စိုး ရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္

ခ်ဲ႕ကားထားမႈမ်ားသာျဖစ္ကာ ထိုထြက္ေျပးေနသည္ဟူေသာအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အစိုး ရအား အားနည္းယုတ္ေလ်ာ့
ေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျပည္ပတြင္ခြဲျခားရက္စက္ခံေနရဆဲ
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပည္ပမွအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အပစ္ေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၈ - ထိုင္းႏုိင္ငံရေနာင္းခရိုင္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ အနည္းဆံုးရိုဟင္ဂ်ာေလွစီး ဒုကၡသည္ ၂၁၉
ဦး ကိုဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ - ထိုင္းႏိုင္ငံဖန္ငခရိုင္မွရာဘာစိုက္ခင္းတခုတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ေသာရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၈၆ ဦး အား
ထိုင္းရဲမ်ားကဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။

 ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံစစ္တေကာင္း မွတရားရံုးတခုက ကေလး ၁၂ ဥၤီးအပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈၂ ဦး အား
ႏိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းဌာနသတင္းတခုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး
ဌာနသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္အတြက္ အမ်ဳိး သားေရးဗ်ဴဟာတရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုဗ်ဴဟာတြင္ အစိုးရမွေထာက္ပံ့ေပးေသာ လူဦးေရေကာက္ယူမႈပါဝင္ကာ ၎သည္အမ်ားအျပားအားထိန္း သိမ္းထား
ျပီး

ေနာက္ဆံုးတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသို႔ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒက

ဖယ္ရွားခံၾကရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေနစရာ၊အလုပ္အကိုင္ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား
သည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပအဆိုျပဳထားသည္။
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မေလးရွားမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ဆိုးဝါးေသာအေျခအေန
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အယ္ဂ်ာဇီယာသတင္းဌာနမွ တီဗီအစီအစဥ္တခုျဖစ္ေသာ “မေလးရွား၏မလိုလားမႈ” က

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကိုခ်ဳိး ေဖာက္ေနသည့္ မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ား၏
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အျမဲတမ္းအက်ဥ္းခ်ထိန္း သိမ္း ထားမႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္သည္။ ထိုအစီအစဥ္က
မေလးရွားမွအခ်ဳိ႕ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပားမ်ားရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ UNHCR အရာရွိမ်ားအား
လာဒ္ေငြမ်ားေပးေနရမႈကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားအတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ေဆာင္မႈပါတီ (DAP) မွအမတ္
လင္းမ္လစ္အန္

Lim

Lip

Eng

က

သူတို႔မိဘမ်ားႏွင့္နီး ကပ္သြားေစရန္ကေလးငယ္

မ်ားအား

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ထည့္ထားသင့္သည္ဟူေသာ မေလးရွားျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီးဝမ္ဂ်န္အီဒီတူရန္ကူ ဂ်ာဖာ Wan
Junaidi Tuanku Jaafar ၏ အယ္ဂ်ာဇီယာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေျပာဆိုခ်က္ကိုေဆြးေႏြး ရန္ အေရးေပၚအဆိုကို
တင္ျပခဲ့သည္။

တနာရီခန္႔

ေဆြးေႏြး ၾကျပီးေနာက္

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက

သူ၏မွတ္ခ်က္စကားသည္

UN

၏ကေလးအခြင့္အေရးသေဘာတူညီမစ
ႈ ာခ်ဳပ္ (CRC) ကိုသူ႔အေနျဖင့္ လစ္လွ်ဴရႈ႕ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး
UNGA ကျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦး သိန္း စိန္ကထိုသို႔ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္စည္းရံုးဆဲြေဆာင္ေနသည့္ၾကားမွ

UN အေထြေထြညီလာခံ၏တတိယေကာ္မတီက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္

ခ်က္တခုကို အားလံုးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုး ျဖတ္ခ်က္က ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေန
အေပၚ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အျပည့္အဝႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ကို ညီမွ်စြာေပးအပ္ပါရန္

အစိုးရအားေတာင္း ဆိုလုိက္သည္။ တတိယေကာ္မတီက မြတ္စလင္ႏွင့္အျခားဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ တိုက္

ခုိက္ေနမႈမ်ားကို အတိအက်မီးေမာင္း ထိုးျပလုိက္ကာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ားအား အဆံုးသတ္ပါရန္ အစိုးရအားတုိက္တြန္းလိုက္သည္။

တတိယေကာ္မတီက က်ဳိး ေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုဖမ္း ဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားျခင္း ၊
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို က်ဳိး

ေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုသိမ္း ယူေလ်ာ့ပါးေစျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္းမွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ပါရန္လည္းအစိုးရအားတိုက္တြန္းထားသည္။
စီးပြားေရး
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ားကိုသိရွိလုိက္ရေသာ္လည္းသီလဝါ SEZ တြင္ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ထြက္ရွိလာေသာအစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွသီလဝါအထူးစီး ပြားေရးဇံု (SEZ) ႏွင့္ပတ္သက္
ေသာ အိုး အိမ္မွဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၄ - သီလဝါ SEZ တည္ေဆာက္ေနေသာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)

က သီလဝါရွိအစိုးရ၏ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္အေပၚ သံုးသပ္မႈကိုထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ေဒသဆိုငရ
္ ာ
NGO မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားရင္ဆုိင္ၾကရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အစီရင္ခံစာမွထည့္သြင္း စဥ္းစားထားမႈမရွိ
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ျခင္း ကိုျပင္းထန္စြာေဝဖန္လိုက္ျပီး အစီရင္ခံစာကိုယ္တိုင္ကလည္း JICA ေရာ အစိုးရမွပါ ေရႊ႕ေျပာင္း ခံရသူမ်ားအတြက္
လံုေလာက္ေသာလယ္ယာေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မပံ့ပိုး ေပးပါဟုဝန္ခံထားပါသည္။
 ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ - လူ႔အခြင့္အေရးသမားေတာ္မ်ား Physicians for Human Rights (PHR) အဖြဲ႔က “ျမန္မာႏုိင္ငံမွၾကိဳ

တင္ခန္႔မွန္း ႏုိင္ေသာေဘးအႏၱာရာယ္ - သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇံုမွအတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားျခင္းမ်ား” အမည္ရွိ
အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး

ထိုအစီရင္ခံစာက

အစိုးရမွေနထိုင္သူမ်ားအားေျပာင္း ေရႊ႕မေပးလွ်င္ေထာင္ခ်မည္ဟု

ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ကာ ထိုေရႊ႕ေျပာင္းေပးရသူမ်ားအား လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ သုိ႔မဟုတ္
ပညာေရး ရရွိႏုိင္မႈတို႔ကို မပံ့ပိုး ေပးခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားထားသည္။

ႏုိဝင္ဘာလတြင္ SEZ ၌ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႕မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္

၌ျပဳလုပ္ေသာ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး Shinzo Abe က
ျမန္မာႏုိင္ငံအားေခ်းေငြ ၂၂၇ ဘီလီယံက်ပ္ (US ေဒၚလာ ၂၂၃ သန္း ) ေခ်းသြားရန္ကမ္း လွမ္း ခဲ့ျပီး ထိုေခ်းေငြမ်ား၏
တဝက္ေက်ာ္မွာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု (SEZ) မွအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစေရးသို႔ေရာက္
ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ “အလြန္အမင္းအႏၱာရာယ္ရ”ွိ အဆင့္သတ္မွတ္ခရ
ံ
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ UK မွအႏၱာရာယ္စမ္းစစ္မႈကုမၼဏီ Maplecroft က ၎တို႔၏ “တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအခြင့္အ
လမ္းျပေျမပံု ၂၀၁၅” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎ကႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားရႈ႕ေထာင့္မွ
ျမန္မာႏုိင္ငံအား “အလြန္အမင္း အႏၱာရာယ္ရ”ွိ အဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထိုသို႔ေသာသတ္မွတ္မႈ
ကိုလက္ခံရရွိထားသည့္ အာရွတြင္ေျမာက္ကိုရီးယားအျပင္ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တို႔သည္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ကို

၁

ရွမ္းျပည္နယ္မုန္းပန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အရပ္သားႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂

သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားမႈမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္အျပည္ျပည္ဆင
ို ္

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ရာေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းကြန္ယက္မွဦးေဆာင္သည့္ သတင္းေထာက္ႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၀ ခန္႔တို႔သည္
မီဒီယာဖိႏွိပ္မႈမ်ားအားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၃

အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏိုင္သူစာရင္းေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း

၄

ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားတြင္လူ ၂၀၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ေသာဘရန္ယြန္ႏွင့္လဖိုင္ဂမ္ တို႔

၄

NLD

ကိုစတင္လုိက္သည္။

အားေထာက္ခံမႈကိုျပသသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာဆုေတာင္း ပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဖြဲ႔ဝင္ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းမွ

သမၼတဦးသိန္းစိန္အား

ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း ေစေသာမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုထားသည့္

အင္တာဗ်ဴးအား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့မႈအတြက္ Myanmar Herald ဂ်ာနယ္ဝန္ထမ္း ၁၁ ဦးအား တရား
ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ဟု အစိုး ရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွေၾကျငာခဲ့သည္။

၄

ဘယ္လာရုစ္ႏိုင္ငံမင့္စ္က္ Minsk တြင္ ဘယ္လာရုစ္သမၼတအလက္ဇန္းဒါးလူကာရွန္ကို Alexander Lukashenko က တပ္

၆

နယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔

မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း ေအာင္လႈိင္အား ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
The

Border

Consortium

မွ

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္မွလံုျခံဳေရးႏွင့္အကာအကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာစိုး ရိမ္ပူပန္မႈမ်ား”အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပ
န္ခဲ့ကာ

မၾကာေသးခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္

စစ္တပ္ခ်ထားမႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္

အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနကာ ထိုသို႔မ်ားျပားလာျခင္းသည္
IDP မ်ားေနရပ္ေဒသမ်ားသို႔ျပန္လာျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ျပႆနာျဖစ္ ေစပါသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားလုိက္သည္။
၆

Fortify Rights အဖြဲ႔႕ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရပ္သားမ်ားအား တပ္မေတာ္

၆

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ US ေကာ္မရွင္မွ “ျမန္မာ - ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္၎ႏွင ့္

မွတက
ို ္ခုိက္ေနမႈမ်ားကို အဆံုးသပ္ရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါရန္ အစိုး ရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

11

ဆက္စပ္ေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္က်ယ္ျပန္႔ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေန”

အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎အစီရင္ခံစာက ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္မရၾကေသာ မြတ္စလင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
အေပၚ စနစ္တက်အခုိင္အမာခြဲျခားဆက္ဆံလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၆

CSO ၃၁ ဖြတ
ဲ႔ ို႔မွ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈဆႏၵ
မ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္း စားရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္

မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျပည္သူမ်ားႏွင့္အစိုးရမွညွိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္းတို႔အတြက္

အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈမူၾကမ္း ကို ေဝဖန္ခၾဲ့ ကသည္။
၆

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဘးအႏၱာရာယ္ၾကီး ၾကပ္မႈႏွင့္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္အစည္းအေဝးအတြင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္

ၾကီးခ်ဳပ္ရွိတ္ဟာဇီနာ Sheikh Hasina က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမွာ “လူသားမဆန္
ရက္စက္” လွပါသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

၇

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆလိုဗက္ႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမီရိုဆလပ္လာဂ်္ကက္ Miroslav Lajcak သမၼတဦး သိန္းစိန္၊ အ

၇

ကရင္ျမစ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Karen Rivers Watch က “အိမ္ျပန္ရန္ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ေသာ - ကရင္ျပည္နယ္မွမၾကာေသး

စိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦး ဝဏၰေမာင္လြင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ခင္ကအၾကမ္း ဖက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုအစီရင္ခံစာ

က မၾကာေသးခင္ကအစိုး ရတပ္မ်ားႏွင့္ DKBA မ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရြာသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို
အိုးအိမ္မ်ားမွထြက္ေျပးေစခဲ့ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၈

ရန္ကုန္လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ Packraft Myanmar ေက်ာပိုး အိတ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာတိုး ျမင့္ေပးရန္

၉

အစိုး ရလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠဌဦး စစ္ျမိဳင္က ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ

၉

တရုတ္ႏိုင္ငံပီကင္း ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္စီး ပြားေရးဖိုရမ္၏ျပင္ပတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာတင္သြင္း သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

သမၼတအဗၺဒူဟာမစ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွျပန္ပို႔မည့္ဒုကၡသည္မ်ားကို မေဝးေသာအနာဂတ္၏မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
မဆို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလက္ခံရန္ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၁

ႏိုင္ငံတကာစာနယ္ဇင္းအင္စတီက်ဴ႕ International Press Institute က အစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းရွင္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပး

စာေပးပို႔ကာ အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ ေခၚ ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈအား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာ
မႈရွိေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ပါရန္ႏွင့္ ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွလုပ္သားငါးဦးအားလႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္
တြန္းလိုက္သည္။

၁၂

ရွမ္းျပည္နယ္မံုး ကိုး ျမိဳ႕နယ္မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးကိုးပါးႏွင့္ ေဒသခံ ၂၂၉ ဦးတို႔သည္ RCSS သို႔အသနားခံစာေပးပို႔ကာ ျမိဳ႕နယ္

၁၂

ရွမ္းျပည္နယ္မိုင္းရႈးျမိဳ႕နယ္မိုင္း ေအာက္ရြာမွ ရွမ္းအရပ္သားႏွစ္ဦးအား SSPP/SSA ေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ တီရွပ္ဝတ္ဆင္

၁၂

ရွမ္းျပည္နယ္မံုး ကိုး ျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေဒသခံ ၂၄၀ တို႔မွလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အသနားခံစာကို RCSS

တြင္းရွိ ေက်ာက္မီး ေသြးမိုင္းစီမံကိန္း မ်ားအားလံုးကို ပိတ္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ထား၍ဟုဆိုကာ စကခ ၂ မွအစုိးရတပ္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခဲ့သည္။
သို႔ေပးပို႔ကာ
သည္။

မံုးကိုးျမိဳ႕နယ္တြင္းမွေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းစီမံကိန္းအားလံုးကို

ကူညီ၍ပိတ္သိမ္း ေပးပါရန္

ေတာင္းဆိုလိုက္

၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္သိႏီၵျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုသံသယရွိသူ ရိုဟင္ဂ်ာေလးဦးအားဖမ္းဆီး လိုက္သည္။

၁၇

မႏၱေလးတိုင္းငဇြန္ျမိဳ႕နယ္မွလယ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ စီစဥ္ထားေသာမႏၱေလး ျမိဳ႕သာစက္မႈဇံုဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းအား

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကကာ ေထာင္ခ်ခံေနရေသာလယ္သမားမ်ားအားခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္း ခံရေသာေျမယာ
မ်ားအတြက္သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တရားမဝင္ဆက္ဆံေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတိေပးမႈကို ဘ႑ာေရးထိန္းညွိေပးသူမ်ားထံပို႔မည့္ အစီရင္ခံစာ
ထဲမွ ဖ်က္ပစ္လုိက္ရန္ ျဗိတိန္စာရင္းစစ္ PricewaterhouseCoopers အားဖိအားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ပန္မွတိုက်ဴိ-မစ္ဆူ

ဘီရွီဘဏ္အား ဒါဏ္ေငြ ၃၂၉ ဘီလီယမ္က်ပ္ (US ေဒၚလာ၃၁၅ သန္း) ခ်မွတ္သြားမည္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏
နယူးေယာက္ဌာနကေၾကျငာခဲ့သည္။
၁၈

ကာတာႏုိင္ငက
ံ ရန္ကုန္တြင္ သံရံုးဖြင့္လိုက္သည္။

၂၀

ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔တြင္ ေနထိုင္သူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တို႔က အရင္းအျမစ္မ်ားကိုထုတ္ယူျခင္းအတြက္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်

၂၁

သမၼတဦး သိန္းစိန္က အစိုးရဒုတိယအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဝန္ၾကီးဦး စန္းလြင္အား အစိုးရသမၼတရံုး ဒုတိယ

၂၃

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွမၾကာေသးမွက
ွီ

မွတႏ
္ ုိင္မည့္ ျပည္နယ္အစိုး ရ၏ကုိယ္ပုိငအ
္ ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ဝန္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားအားဆိုးဝါးစြာဆက္ဆံေနမႈမ်ားစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္း
ေကာင္စီယာယီ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
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၂၃

မႏၱေလးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (FTUB) မွဦးေဆာင္သည့္ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ၆၀၀ ခန္႔တို႔ ဆႏၵ

ျပခဲ့ၾကကာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေခါင္း ပံုျဖတ္သည့္အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေထာင္ဒါဏ္အပစ္ေပးျခင္းကို
ထည့္သြင္း ၍ ၂၀၁၂ ခုအလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

၂၄

ရန္ကုန္မွအခမ္းအနားတခုတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကေလးစစ္သား ၈၀ ကိုျပန္လြတ္ေပးခဲ့ကာ သူတို႔၏မိသားစုမ်ားထံျပန္လႊဲ

၂၄

သမၼတဦး သိန္းစိန္၏ပန္ၾကားမႈအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က

အပ္ေပးခဲ့သည္။

အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္

Asian

Infrastructure Investment Bank တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
၂၄

ဘန္ေကာက္တြင္ ထိုင္းစစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ် Prayuth Chan-ocha သည္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ထိုင္း ႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နီး ကပ္စြာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ သူ၏ေထာက္ခံ
မႈကိုထပ္မံ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

၂၄

ေနျပည္ေတာ္တြင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္

ထိုင္းကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ၾကီးဝိုရာေပါင္စန္ဂနီထရာ Worapong Sanganetra ႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြး ေႏြးရန္
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

၂၅

ေနျပည္ေတာ္တြင္ဒုသမၼတဦး ဥာဏ္ထြန္းသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုကတ
္ ာဖိလစ္ေရာ့စလာ Philipp Rösler
ႏွင့္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးရန္ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့
သည္။

၂၅

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ WLB က “သူတို႔မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိရင္ေျပာပါလိမ့္မည္” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကို ထုတ္
ျပန္ခဲ့ကာထိုအစီရင္ခံစာက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈအားအသံုးျပဳမႈသည္ လြန္စြာ
က်ယ္ျပန္႔ေနျပီး ထိုအၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္လူသားဆန္မႈကို
ပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားပါဝင္ေနပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၅

ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံဆိုင္ရာ EU သံအမတ္ၾကီး ရုိလန္ကိုဘီရာ Roland Kobia က စီး ပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊
ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ၊ ဥပေဒစိုး မိုး ေရးကိစၥ၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊
လူဦးေရေကာက္ယူမႈ စသည္တို႔ကိုေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ၂၀၁၆ ခုအထိ္ EU မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအားႏွစ္စဥ္ ၃၂၃ ဘီလီယမ္က်ပ္
(US ေဒၚလာ ၃၁၁ သန္း) ေပးအပ္သြားမည္ဟု ေၾကျငာလုိက္သည္။

၂၆

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ Ford Glory အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အ

ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္ထုတ္ျခင္း မ်ား
စသည္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၂၇

ေနျပည္ေတာ္တြင္အလြတ္သေဘာညစာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ NLD ၏ဖိတ္ၾကားမႈကို စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စား
လွယ္မ်ားက ျငင္းပယ္လိုက္ၾကသည္။

၂၇

ရ႔န္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ဒိန္း မတ္မွသံရံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၇

UK လႊတ္ေတာ္က “၂၀၁၃ တြင္ FCO ၏လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၁၂

လအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေနမတိုးတက္လာပဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအားခြ်င္း ခ်က္မရွိလႊတ္မေပးခဲ့လွ်င္
EU ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုျပန္လည္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ UK အစိုးရမွေထာက္ခံပါရန္ ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

၂၇

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၃၁ ဘီလီယမ္က်ပ္ (US ေဒၚလာသန္း ၃၀) သံုးစြဲသြားရန္ ICRC မွေၾကျငာလိုက္ျပီး ၎တို႔

၏အမ်ားစုမွာ ေဆးဝါးအသံုးအေဆာင္မ်ားကိုျမွင့္တင္ျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔မွ IDP မ်ားအ
တြက္ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိမႈတိုး ျမင့္လာေရး စသည္တုိ႔အတြက္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား
“ျမန္မာႏိင
ု ္ငံအေရွ႕ ပိုင္းမွစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္လူသားဆန္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား” ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးကလင္း
နစ္၊ ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္း International Human Rights Clinic, Harvard Law School (IHRC) http://bit.ly/1x6GMLB
“၂၀၁၄ခုေအာက္တိုဘာလအတြက္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း”

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္

ေရးအဖြဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1xKBIu0

“အိမ္ျပန္ရန္ေၾကာက္ရ႕ြ႔ံ ေသာ - ကရင္ျပည္နယ္မွမၾကာေသး ခင္ကအၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား” ကရင္
ျမစ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Karen Rivers Watch (KRW) http://bit.ly/1ppTNNG
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“ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္မွလံုျခံဳေရးႏွင့္အကာအကြယ္ေပးမႈ ဆုိင္ရာစိုး ရိမ္ပူပန္မႈမ်ား” နယ္စပ္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ The
Border Consortium (TBC) http://bit.ly/1tI5nSZ

“ျမန္မာ - ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္က်ယ္ျပန္႔ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

မႈမ်ားအတြက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေန” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ US ေကာ္မတီ US Committee on
International Religious Freedom (USCIRF) http://bit.ly/1vQh8Lt

“စပါးေစ်းရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း” ကမၻာ့ဘဏ္ World Bank http://bit.ly/1xXmioU
“ျမန္မာႏိုင္ငံ - ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးအတြကက
္ ်ဆင္း ေနသည့္ေနရာ” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒုကၡသည္မ်ားအဖြR
ဲ႔ efugees International
(RI) http://bit.ly/11WuPLC

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွၾကိဳ တင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာေဘးအႏၱာရာယ္ - သီလဝါအထူးစီပြားေရးဇံုမွအတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားျခင္းမ်ား” လူ႔အ
ခြင့္အေရးသမားေတာ္မ်ား Physicians for Human Rights (PHR) http://bit.ly/1xxSL2w

“သူတို႔မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိရင္ေျပာပါလိမ့္မည္ - ျမန္မာႏို္င္ငံတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အစိုးရမွေထာက္ပံ့
ေပးသည့္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအားအသံုးခ်မႈမ်ား”
http://bit.ly/1uYaY9P

“စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာ

-

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

Women’s

League

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံမွသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံုဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္း”

of

Burma

(WLB)

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္

ရာပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ Japan International Cooperation Agency (JICA) http://bit.ly/1FuoyD9

“ျမန္မာႏို္င္ငံ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာသတင္းလႊာ - အတြဲ - ၁ မွ ၃၁ ေအာက္တိုဘာလ” လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားညွိႏႈိင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ UN ရံုး UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) http://bit.ly/1HJZqfB
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