ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၈၂

ဦး ေသဆံုးျပီးလူ ၄၈၀ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရကာ အိမ္အလံုး ၁၁၀ ႏွင့္ဗလီ
၂ လံုး တို႔အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။
ထားတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ၾကရသည့္

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထား

ေသာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုတခုျဖစ္သည့္

ကမန္မြတ္စလင္မ်ားအား

ရဲမ်ားမွအကာအကြယ္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
 ရခုိင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္
ေထာက္ခံသူမ်ားအပါအဝင္လူ

R

M

A

၇၈

‘၉၆၉’

လႈပ္ရွားမႈအား

ဦးတို႔အားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္

ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ

ဘန္ကီမြန္းကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ

စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 အစိုးရႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔သည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲ

ေရးသေဘာတူညီခ်က္အဆင့္အထိ မေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ေသးေသာ္ လည္း
ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္
ေဆာင္သြားၾကရန္ကတိျပဳခဲၾ့ ကသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္
လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားဆက္

အိုးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာခဲ့ေစျပီး

အျဖစ္ႏွင့္လူသားဒိုင္းမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္

ဤသတင္းလႊာတြင္

ပြား

၂ “၉၆၉” ႏွင့္ရခုိင္ပါတီတို႔ပါဝင္ပတ္သက္ေန

၃ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားထပ္မံေထာင္ခ်ခံရ
၃ ဦး သိန္းစိန္ကျပင္ပမွသူမ်ားအားအပစ္တင္

အခ်ဳိ႕အားေပၚတာမ်ား

အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစ

ျမန္မ ာႏို္င ္င ံျပည္တ ြင္း သတင္း မ်ား
၄ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ဗံုးမ်ားေပါက္ကြဲ

၅ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္အပစ္မရပ္ေသး

၅ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ႏွင့္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား
၆ အစိုးရႏွင့္ KNPP သေဘာတူညီခ်က္
၇ မံုရြာမိုင္းအားဆန္႔က်င္မႈမ်ား

၇ SEZ အေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ားတိုး ပြားလာ

၈ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပန္လည္က်င္းပ
လူ႔အ ခြင ့္အေရး
၈ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၂ ဦးေထာင္ခ်ခံရ

၈ ဆႏၵျပသူမ်ားေနာက္ထပ္ေထာင္ခ်ခံရ

၉ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၆ ဦးလြတ္ေျမာက္
၉ အိုေဂ်ကြင္တားနား၏အစီရင္ခံစာ
ႏိုင ္ငံတ ကာ
၁၀ ေဒၚစု၏ဥေရာပခရီးစဥ္
၁၁

ျမန္မာမွအာဆီယမ္ဥကၠဌအျဖစ္စတင္တာဝန္ ယူ
စီး ပြားေရး

 အစိုးရမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
ဦး

ညွိႏင
ႈိ ္းလုပ္

အစိုးရတပ္မ်ားကအရပ္သားမ်ားအားပစ္

ခဲ့ၾကသည္။

ပင္မသတင္း

၃ UN, US, ႏွင့္ ASEAN ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္း ဆီးလိုက္သည္။

၁၃၅

U

d em oc r ac y

၂ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္ လ က္ျဖစ္

 ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအုပ္စုလုိက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာကဲ့သ႔ပ
ို င္ ပစ္မွတ္

မွတထ
္ ားကာ

B

&

၂၀၁၃ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ

 ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္မွ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၇

 UN

N

၅၆

ဦးကိုလြတ္ေပးခဲ့ကာအနည္းဆံုး

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ရေ
ွိ နဆဲျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအာဏာပိုငမ
္ ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ ၃ ဦးအားေထာင္ခ်

၁၂ စြမ္း အင္လုပ္ကြက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္
၁၂ ျမန္မာႏုိင္င ံဆ ိုင ္ရာအျခားသတင္း မ်ား
၁၅ အစီရ င္ခ ံစာမ်ား

အပစ္ေပးခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ

UN

လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ေသာ

မတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားက

“လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ မ်ား” ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

 ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇြန္လက

ျဖစ္ပြား

ခဲ့ေသာအထိကရုဏ္းတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့၍ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၂ ဦးအားအစိုးရမွေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္အပစ္ေပးခဲ့သည္။

 ပဲခူးတိုင္း၊ရန္ကုန္တုိင္း၊မႏၱေလးတိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ၉ ၾကိမ္ႏွင့္ေဖာက္ခြဲရန္ၾကိဳးပမ္း
မႈအနည္းဆံုး ၄ ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
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ပင္မသတင္းမ်ား
ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ကစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလအေစာပိုင္းတြင္
ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္တြင္း၌

ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထား

ေသာကမန္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုဝင္ မြတ္စလင္မ်ားအားအဓိကပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္လူေလး
ဦးေသဆံုးခဲ့ရျပီး လူ ၄၈၀ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရကာအိမ္အလံုး ၁၁၀ ႏွင့္ဗလီ ၂ ခုတို႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ဧရာဝတီ

တိုင္းေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားအားရဲမ်ားမွအကာ
အကြယ္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁ - ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္္မွ ေက်းရြာ ၇ ရြာတို႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရာေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာအုပ္
စုတခုက မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ခိုက္မ်ားေၾကာင့္အသက္ ၉၄ ႏွစ္
အရြယ္အဖြားအိုတဦး အပါအဝင္ မြတ္စလင္ ၅ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။ လင္း သီေက်းရြာတြင္ေဒသခံမြတ္စလင္မ်ားက ဗုဒၶ
ဘာသာဝင္အမ်ဳိးသား ၂ ဦးအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုး ရအာဏာပိုင္မ်ားကမူလကတည္ရွိျပီးျဖစ္ေသာ ည ၆ နာရီ
ခြဲမွမနက္ ၄ နာရီခဲြ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ည ၆ နာရီမွမနက္ ၆ နာရီသို႔တိုးျမွင့္လုိက္သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂ - ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္တြင္ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕တိုက္
ခုိက္မႈမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၆ - မြတ္စလင္ဘာသာဝင္အမ်ဳိး သားတဦးက ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ဗုဒၵဘာသာဝင္မိန္းကေလးတဦး အား
အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ၾကိဳးပမ္း ခဲ့သည္ဟူေသာ

သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာအျပီးတြင္

ဧရာဝတီတိုင္းေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မွ

မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္မ်ားအားဗုဒၵဘာသာဝင္လူအုပ္စုမ်ားကဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တေန႔
တြင္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၌ဆက္စပ္ပါဝင္ခဲ့သူလူငါးဦးကို ရဲမ်ားကဖမ္းဆီး လိုက္သည္။
‘၉၆၉’ ႏွင့္ရခုိင္ပါတီမ်ား မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေန

ေနာက္ဆံုး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚခင္ရက္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ထိုေဒသအတြင္း ၌အမ်ဳိး သားေရးသီခ်င္း မ်ားဖြင့္ျခင္း ၊
‘၉၆၉’ စီဒီေခြမ်ား၊ စတစ္ကာမ်ား၊ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း စသည္တုိ႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ မြတစ
္ လင္ဆန္႔
က်င္ေရး ‘၉၆၉’ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားတိုးပြားလာေစရန္ မီးထိုး ေပးခဲ့ၾက

သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရမွထုတ္ေဝေသာ New Light of Myanmar သတင္းစာက ေဒသခံဗုဒၶ
ဘာသာဝင္မ်ားသည္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမွေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏အိမ္မ်ားေစ်းဆိုင္မ်ားအျပင္ဖက္တြင္ ဘာသာ

ေရးအလံမ်ားလႊင့္ထူထားၾကသည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သံတြဲျမိဳ႕နယ္မွတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

ႏွင့္လူစုလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံရခုိင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNPP) မွပါတီဝင္မ်ားပါဝင္ပတ္သက္ၾကသည္ဟု
ေဒသခံမတ
ြ ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားကလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ New Light of Myanmar သတင္းစာက သံတြဲျမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္

စပ္၍ လူ ၇၈ ဦးအားအစိုး ရမွဖမ္းဆီး ထားသည္ဟု သတင္းမ်ားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာေရာမြတ္စ
လင္အသိုင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုလးံု မွသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိဖမ္း ဆီးထားသူမ်ားထဲတြင္ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ RNPP ဥကၠဌ
ဦးေမာင္ပုႏွင့္ ‘၉၆၉’ လႈပ္ရွားမႈေထာက္ခံသူမ်ားအပါအဝင္ RNPP ပါတီဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါဝင္ၾကသည္။
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မြတ ္စလင္ဘာသာဝင္မ ်ားထပ္မံေ ထာင္ခ်ခံရ
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား

စတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟု

စြပ္စြဲခံထားရသည့္ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အလ်င္စလိုတရားစြဲဆိုအမႈစစ္ေဆးမႈမ်ားကို အစိုးရမွဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕တရားရံုးတခုမွ ဇြန္လ ၂၉ ရက္
ေန႔က ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးငယ္တဦးအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟူေသာစြဲဆိုခ်က္ျဖင့္ ေဒသခံမြတ္စလင္ ၂ ဦး

အား ေထာင္ဒါဏ္ ၁၅ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုမုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟူေသာသတင္း သည္ဇြန္လကုန္ပိုင္း က သံတြဲျမိဳ႕တြင္

ပထမအၾကိမ္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို စတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ ထိုျပႆနာ
မ်ားတြင္ဆက္စပ္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအားတရားစြဲဆိုအမႈစစ္ေဆးသည္ဆိုေသာ သတင္းကိုမူေအာက္တိုဘာ
လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိမၾကားသိရေသးေပ။

ဦးသိန္းစိန္ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ပမွသူမ်ားအားပစ္တင္ေျပာၾကား
ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သံုး ရက္တာခရီးစဥ္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ ၂၀၁၂ ခု ဇြန္လတြင္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားျပီးကတည္းက
ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သူ၏ပထမဆံုးခရီးစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္အား ေနာက္ဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ပြား
ခင္ကတညး္က စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁ - ဦးသိန္း စိန္သည္ စစ္ေတြ၊ေျမာက္ဦး၊ေက်ာက္ျဖဴ၊ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔သြား
ေရာက္ခဲ့ကာ

ထိုေဒသမ်ားတြင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မြတ္စလင္ဘာသာတို႔မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ

ေနာက္ထပ္ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္

ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကပါရန္တုိက္တြန္းေျပာ

ၾကားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂ - ဦး သိန္းစိန္သည္သံတြဲျမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ျမိဳ႕နယ္တြင္း မွ အထိကရုဏ္း ဒါဏ္ခံခဲ့ရ
သည့္ေနရာမ်ားသို႔မသြားေရာက္ခဲ့ပဲ ငပလီကမ္းေျခမွေဟာ္တယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ေဟာ္တယ္ဇံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေရး
အတြက္ညႊန္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃ - သံတြဲျမိဳ႕တြင္ဗုဒၶဘာသာရခုိင္ႏွင့္ကမန္မြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္အတြင္း ဦးသိန္း
စိန္က

ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္တာဝန္ရွိသူ

ဆူပူလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားမွာျပင္ပမွသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္

သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။
UN ႏွင့္ US တို႔ကစိုးရိမ္ပူပန္၊ အာဆီယမ္က မလႈပ္မရွက္
သံတြဲျမိဳ႕မွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားအျပီးတြင္ UN ႏွင့္ US တုိ႔ကစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္
ေျပာၾကားေသာ္လည္း အာဆီယမ္ကမူထိုကိစၥမ်ားေပၚတြင္ထံုးစံအတုိင္းအသံတိတ္ေနခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁ - နယူးေယာက္တြင္ အစိုးရႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္၌ UN အေထြေထြ
အတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားခဲ့ကာ ထိခိုက္ခံရႏုိင္ေသာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းကိုကာကြယ္ေပးရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏အေျခခံအေၾကာင္း
တရားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုတရားမွ်တမႈရွိေစရန္အတြက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္တုိက္
တြန္းလိုက္ပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂ - ရန္ကုန္မွအေမရိကန္သံရံုး က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ
အထူးစိုး ရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလို္က္ျပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုအေရးယူပါရန္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား
ရင္ၾကားျပန္လည္ေစ့ေရးတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ပါရန္ႏွင့္

လံုျခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ

အကူအညီမ်ားေပးပို႔ႏုိင္ေရးတို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာတည္ရွိလာေအာင္ျပဳလုပ္ပါရန္ အစိုးရအားေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။
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၎ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ ဘရူႏိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ဒါဆီရီဘက္ဂါဝမ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္းျပဳလုပ္သည့္
အာဆီယမ္ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္

အျခားဆက္စပ္ေသာအစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း

ႏို္င္ငံအတြင္းဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန

ေသာဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအားအာဆီယမ္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖိအားေပး

သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အာဆီယမ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္လီလူအြန္မင္း Le Luong Minh ကေျပာၾကားလိုက္
သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားအတြင္း သံုးဦးေသဆံုး
ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွ ၁၇ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ၉ ၾကိမ္ႏွင့္ေဖာက္ခဲြရန္ၾကိဳးပမ္းမႈ

အနည္း ဆံုး ၄ ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ပဲခူး၊ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းမ်ားႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း သံုးဦးေသဆံုးျပီးအမ်ားအျပားဒါဏ္ရာရရွိခဲ့
သည္။
 ေအာက္တိုဘာ ၉ - ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ျဖဴးေျပးဆြဲသည့္ ခရီး သည္တင္ကားေပၚတြင္ ဗံုးတလံုးေတြ႔ရွိ
ခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၁ - ပဲခူး တိုင္းေတာင္ငူျမိဳ႕မွတည္း ခိုခန္းတခုတြင္ ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာလူႏွစ္ဦးေသဆံုးျပီး တဦး
ဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၃ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္တခုတြင္ ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ထိုေနရာ
အနီးတြင္အျခားဗံုးတလံုးကို ရဲမွေတြ႔ရွိကာရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၃ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕အလံုျမိဳ႕နယ္မွတရုတ္စားေသာက္ဆိုင္တခုတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ဗံုးတလံုးအား ရဲမ်ားမွ
အႏၱရာယ္ကင္းစြာရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၄ - မႏၱေလးျမိဳ႕ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္မွစားေသာက္ဆိုင္တခုတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ဗံုးတလံုးအားရဲမ်ား
မွရွင္း လင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၄ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွကုန္သည္ၾကီးမ်ားေဟာ္တ ယ္ အခန္းတခန္းအတြင္းေပါက္ကြဲခဲ့ေသာဗံုးေၾကာင့္ အ
သက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅ - စစ္ကိုင္းတိုင္းစစ္ကိုင္းျမိဳ႕မွ စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅ - စစ္ကိုင္းတိုင္းစစ္ကိုင္းျမိဳ႕မွ ဆြမ္း ဦးပုညရွင္ဘုရား ကားရပ္နားရန္ေနရာတြင္ဗံုး တလံုး ေပါက္ကြဲခဲ့
သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၆ - ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနမ့္ခမ္းမွ လမ္းတလမ္းတြင္ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၇ - ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနမ့္ခမ္းမွ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ဗံုးႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ လူတဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး
အျခား ၆ ဦးဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုတုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကြဲျပားေသာရွင္းလင္းေျပာဆိမ
ု ႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တို
ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားသည္စိုးရိမ္မႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေစရန္
ရည္ရြယ္ခၾဲ့ ကကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယမ္ဥကၠဌအျဖစ္ျမန္မာႏုိင္ငံမွတရားဝင္စတင္တာဝန္ယူမည္အ
့ ခ်ိန္ႏွင့္
လည္း အခ်ိနက
္ ုက
ိ ္တိုက္ဆုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရဲခ်ဳပ္ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ၾကီး ေဇာ္ဝင္း က ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားတားဆီးရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္
သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဇာ္ဝင္းက ထိုဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာသူ ၈ ဦး အားအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား

မွဖမ္း ဆီးထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) အဖြဲ႔
ဝင္ေဟာင္းတဦးလည္းပါဝင္ပါသည္။
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ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပီးကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမရွိေသး
ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ေဆြးေႏြး မႈအတြင္း ၌လည္း အစိုးရႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တုိ႔သ ည္အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးသေဘာတူညီမႈအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိႏို္င္ခ ဲ့ေပ။ ရွမ္း ျပည္နယ္ေ ျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တ ြင ္ ကခ်င္ လြတ္

ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) အားအစိုးရတပ္မ်ားမွတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ [ေအာက္မွ တပ္မေတာ္၏ထိုး စစ္ႏ ွင့္အၾကမ္း

ဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား တြင္ၾကည့္ပါ။]

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္တြင္သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ KIO
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႔တို႔မွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UN အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္၏အထူးအၾကံေပးဗီေဂ်းနမ္ဘီး ယားႏွင့္တရုတ္အစိုးရအရာရွိမ်ား
သည္ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ေမလကသေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့

ၾကသည့္ ပထမသေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ပါဝင္သည့္ တူညီေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားထပ္မံအတည္ျပဳသည့္ အခ်က္
၇ ခ်က္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကို ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔မွလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ [၂၀၁၃ခုေမလျမန္မာသတင္း လႊာ ကိုၾကည့္

ပါ။] ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔သည္တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းသြားရန္၊
ပူးတြဲျငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ IDP မ်ားအားေနရပ္ျပန္လည္အေျခခ်ႏုိင္ရန္အတြက္အစီအ
စဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္စသည္တို႔ကိုကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန၊ အရပ္သားမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားခံေနရဆဲ
ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ေဆြး ေႏြးပြဲမတိုင္ခင္တင
ြ ္ေရာ ျပီး သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ပါ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ မဘိန္း၊ကူမဲႏွင့္

ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမန္စီျမိဳ႕နယ္တို႔မွကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္စ
ခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားမွထိုးစစ္မ်ားဆင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ သတင္းရရွိေသာထိုးစစ္မ်ားမွာ -

 ေအာက္တိုဘာ ၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ နမ္မူဘမ္းေတာင္မွ KIA စခန္းမ်ားအား ခလရ ၂၉၀ မွ
အစိုးရတပ္မ်ားက လက္နက္ၾကီး ေမာ္တာမ်ားႏွင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမဘိန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၉၉ မွအစိုးရတပ္မ်ားက KIA တပ္မ်ားကိုတုိက္
ခုိုက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA စခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားကလက္နက္ၾကီးေမာ္တာ
မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၃ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမဘိန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾက
သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ နမ္လင္းပါအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြား
ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ နမ္ဖူတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾက
သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကူမဲျမိဳ႕နယ္ လြ်ိဳင္ခမ္ဘမ္းေတာင္ေပၚရွိ KIA စခန္းအား ခလရ ၁၇ မွ
အစိုးရတပ္မ်ားကဝင္ေရာက္စီး နင္းခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိိဳ႕နယ္ ခြမ္ဂ်ာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾက
သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မဘိန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုး ရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾက
သည္။
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ထုိ႔အျပင္ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္းတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ IDP မ်ားအပါ
အဝင္အရပ္သားမ်ားအား

ဆက္လက္ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔၏ရြာမ်ားအားအစိုးရတပ္မ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ

လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရြာသားရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္သူတို႔၏ေနအိမ္မ်ားအား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၀ မွ ၁၂ - ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မရ
ွ ွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) တပ္မ်ားအားလက္နက္

ၾကီးမ်ားျဖင့္တုိက္ခုိက္ေနစဥ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ပီယန္နာမွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား ခမရ
၁၅၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၃ - SSA-S တပ္မ်ားအေပၚစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပေ
္ နစဥ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ
၁၅၀ မွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ရြာသား ၁၈ ဦးအားလူသားဒုိင္းအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိ႕နယ္ မန္ဒင္း ပမွရြာသား ၁၀ ဦးခန္႔အားအစိုးရတပ္မ်ားက ေပၚတာအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ေဒသခံမ်ားေက်းရြာမ်ားမွထြက္ခြာသြားျခင္းကို တားဆီးေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့သည္။

 ေအာက္တုိဘာ ၂၂ - မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္းပ IDP စခန္းအားအစိုးရတပ္မ်ားမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့
ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၃ - မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္းပတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား၏လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္တဦး
ေသဆံုးခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ခြမ္ဂ်ာမွအစိုးရတပ္မ်ားသည္ IDP မ်ားအား ေဒသခံ NGO ျဖစ္ေသာ
ဂရုဏာအဖြဲ႔မွလွဴဒါန္း ထားသည့္ ဆန္အိတ္ ၂၅၀ ကိုသိမ္းယူသြားသည္ဟုသတင္း မ်ားရရွိသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္မန္ဒင္းပရြာမွ ရြာသား ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
တုိက္ပြဲမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံတံတားႏွင့္ဟန္ထက္ေက်းရြာမ်ားသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီျမိဳ႕နယ္ခြမ္ဂ်ာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားကေကာင္ကေလး ၃ ဦး အားလူသားဒိုင္း
အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဌာေနကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈ ညွိႏႈိင္းေရးမႈး
အေရွာ့နီဂမ္ (Ashok Nigam) က မန္ဒင္း ပဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းထဲတြင္ခိုလႈံေနရေသာ ကေလးငယ္အမ်ားစုျဖစ္သည့္အရပ္

သား ၅၀၀ ခန္႔အပါအဝင္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ပ႗ိပကၡေဒသအတြင္းမွမလြတ္ေျမာက္လာႏုိင္ေသးေသာ အရပ္သားမ်ားအတြက္
အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မိပါေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ အေရွာ့နီဂမ္က လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္
အတြက္ IDP မ်ားထံခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္အစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
အစိုးရႏွင့္ KNPP ေလးၾကိမ္ေျမာက္သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုး
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရႏွင့္ကရင္နီအမ်ဳိး သားတိုး တက္ေရးပါတီ (KNPP) တို႔သည္အျခားသေဘာတူညီမႈတခုကို
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ တို႔တြင္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အစိုး
ရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ KNPP ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔သည္ ကရင္နီျပည္နယ္လိြ်ဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔
ဆံုပြဲေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဘက္ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထို

သေဘာတူညီခ်က္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မတ္လကတည္းကဆိုလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ KNPP အၾကားလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္စတုထၱ
ေျမာက္သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

ေရွးရႈ႕လုပ္ေဆာင္သြားရန္ကတိျပဳျခင္း၊

ေနာက္ဆံုးသေဘာတူညီခ်က္က

ႏုိ္င္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈရရွိေရးသို႔

ပူးတြဲျငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတခုဖြဲ႔စည္း ေရး၊

မိုင္းရွင္း လင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားေရးႏွင့္

IDP

ေျမျမဳပ္

မ်ားျပန္လည္အေျခခ်ေရးစသည္တို႔အပါအဝင္

ဇြန္လက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္တူညီေသာအခ်က္အလက္မ်ား [၂၀၁၃ခုျမန္မာသတင္းလႊာ
တြင္ၾကည့္ပါ။]အားထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း KNPP ထိန္း ခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ အစိုးရတပ္မ်ား

အားျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ KNPP အားတရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္တို႔အပါအဝင္ KNPP ၏အေျခ

ခံေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာမူ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးပဲရွိဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလထဲတြင္ပင္ KNPP ကစစ္မွန္ေသာႏို္င္ငံေရးေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးမႈအတြက္အာမခံခ်က္မရွိပဲႏွင့္ အစိုးရမွအဆိုျပဳလာေသာ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္
ထိုး မည္မဟုတ္ဟူ၍လည္းေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။
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မံုရြာေၾကးနီမုိင္းအားဆန္႔က်င္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန
ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရုတ္ကုမၼဏီဝမ္ေပါင္မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းဆားလင္း ၾကီးျမိဳ႕နယ္ရွိမံုရြာေၾကးနီမိုင္း တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား

ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အျငင္းပြားေနေသာ

လယ္ယာေျမ ၄၀၀ ဧကပတ္ပတ္လည္တြင္ျခံစည္း ရိုးကာရန္အတြက္ ဝမ္ေပါင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ သီးႏွံမ်ားအားဘူဒို
ဇာမ်ားျဖင့္ထိုးေကာ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ျခံစည္းရိုးတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ပ်က္စီး
သြားခဲ့ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၁ - မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအနီး ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၁၅၀ ခန္႔ႏွင့္ဗုဒၵဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ မို္င္း
လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ျခင္းအေပၚဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၅ - စစ္ကိုင္းတိုင္း ဆားလင္းၾကီးတြင္ အစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ေက်းရြာ ၃၃ ရြာမွ
ေဒသခံ ၅၀ ခန္႔တို႔သည္သိမ္း ယူခံရေသာသူတို႔၏လယ္ေျမမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ေတာင္းဆို
ခဲ့ျပီး မံုရြာေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္လည္း ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၇ - မံုရြာေၾကးနီမိုင္း အနီး အျငင္းပြားေနေသည့္ေျမေနရာပတ္ပတ္လည္တြင္ ကာရံထားေသာျခံစည္း
ရိုး မ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားမွဖယ္ရွားရန္ၾကိဳးပမ္းၾကသည့္အခါ ဆႏၵျပသူ ၃၀၀ ခန္႔ႏွင့္ရဲမ်ားထိပ္တိုက္စတင္ေတြ႔ခဲ့ၾက
သည္။

 ေအာက္တုဘ
ိ ာ ၂၃ - စစ္ကို္င္းတိုင္း ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအား မုံရြာမွေဒသခံ ၁၅၀ ခန္႔မွဆန္႔က်င္
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၄ - မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအနီး ေက်းရြာ ၁၂ ရြာမွေဒသခံလယ္သမား ၁၂၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ
အားေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ စည္းေဝးခဲ့ၾကျပီးထိစ
ု ီမံကိန္းအားသူတို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သြားမည္ဟု ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၅ - စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဆားလင္း ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္သမား ၃၀၀ ခန္႔တို႔သည္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းအား
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

SEZ (အထူးစီးပြားေရးဇံ)ု အေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ားတိုးပြားလာ
ေအာက္တိုဘာလတြင္ စီစဥ္ထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ ရန္ကုန္
တိုင္းသန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္မွသီလဝါ

အထူးစီးပြားေရးဇံုတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာခဲ့ၾကသည္။

ေက်းရြာသားမ်ားကသူတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

 ေအာက္တိုဘာ ၇ - ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၏ျဖစ္ႏုိင္ေခ်
မ်ားအေပၚ သူတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴရွိေက်းရြာ ၄၂ ရြာမွ ေဒသခံ

၄၀၀ တို႔သည္ေဒသခံဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတခုတြင္ စုရံုးခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက အစိုးရမွေျမယာသိမ္း ယူမမ
ႈ ်ားအ
တြက္

လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအားထိန္းသိမ္း

ကာကြယ္ျခင္း ကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္အားဦးစားေပးရန္စသည္တို႔
ကိုေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၀ - သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံုအတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္
ေနၾကရသည့္ရြာသားမ်ားက

အစိုး ရအရာရွိမ်ားမွသူတို႔၏ေနအိမ္မ်ားအား

ဘူဒိုဇာႏွင့္ထိုးဖ်က္ပစ္မည္ဟုျခိမ္း ေျခာက္

လ်က္ရွိျပီး သူတို႔၏ဆံုး ရႈံးသြားခဲ့ရေသာလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းလာေသာတရားမွ်တမႈမရွိသည့္ေလ်ာ္ေၾကး
မ်ားအားလက္ခံရန္ဖိအားေပးေနသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

7

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပန္လည္က်င္းပ
ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္၎၏ အဌမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပန္
လည္က်င္းပခဲ့သည္။ အေရးၾကီးေသာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားမွာ -

 ေအာက္တုဘ
ိ ာ ၃ - သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အဆိုျပဳလာေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလစ္လ်ဴ
ရႈ႕ခဲ့ဲျပီးေနာက္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္မွ လယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၃ - သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အဆိုျပဳလာေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားမွအခ်ဳိ႕အား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွလက္ခံခဲ့
ျပီး ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း ကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၃ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္းထန္ေသာအီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းဥပေဒအားျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
မူၾကမ္းကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ကအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ (NNDP) အမတ္ဦးသိန္း
ညႊန္႔မွစတင္တင္ျပလာေသာ ထိုဥပေဒသစ္သည္ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ပါက အပစ္ေပးႏိုင္သည့္ ၁၅ ႏွစ္အထိေထာင္ဒါဏ္

ေနရာတြင္ က်ပ္ေငြ တသိန္းမွငါးသန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂ - ၅၁၃၇) အထိဒါဏ္ေငြအပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစားထိုး
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ယခုအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးရန္ေရာက္ရွိသြားျပီျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၾသဂုတ္လကတည္းက လူထုအဖြဲ႔အစည္း (CSO) မ်ားႏွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ မ်ားစြာေဝ
ဖန္ခံခဲ့ရေသာ [၂၀၁၃ခုၾသဂုတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ကိုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္တင္ျပေတာ့မည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာၾကားလိုက္ၾကသည္။ အဆိုျပဳထားေသာျပင္ဆင္မႈ
မ်ားအရဆိုလွ်င္ အစိုးရမဟုတ္ေတာ့အဖြဲ႔အစည္း မ်ား (NGO) ႏွင့္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSO) မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္
ျခင္းမွာမိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာလ်ွင္ျဖစ္ျပီး

မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွာေဒသတြင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုလွ်င္

သံုးေသာင္းက်ပ္

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀) ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ တသိန္းက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂) ျဖစ္ပါ
သည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားက မွတ္ပံုမတင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္မႈကဲ့သို႔အပစ္ေပးထားျခင္းမ်ား
ကိုလည္းပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

ထို႔အျပင္

ေထာက္ပံ့မႈကိုလက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္ထားေသာအဖြ႔ဲမ်ားမွာ

ႏို္င္ငံတကာအလွွဴရွင္မ်ားထံမွေငြေၾကး

လူ႔အခြင့္အေရး
ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၂ ဦးေထာင္ခ်ခံရ
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ပြားအျပီး

တႏွစ္အတြင္း၌ရိုဟင္ဂ်ာအေျမာက္အမ်ားအား

မျငိမ္မ

သက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အစိုးရမွဆက္လက္ေထာင္ခ်ေနခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္

ဘူး သီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ တရားရံုးတခုက ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ခုဇြန္လကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၂ ဦး အား ၄ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိေထာင္ဒါဏ္အသီး သီးခ်မွတ္
ခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားထပ္မံေထာင္ခ်ခံရ
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ ဆႏၵျပခဲ့၍ဟုဆိုကာေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
၃ ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္း ႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ အစိုးရမွေထာင္ခ်အပစ္ေပးခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၈ - မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ကစစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားအျမဲတမ္းခိုလႈံရာမ်ားျဖင့္ျပန္လည္အေျခခ်
ေစမႈကိုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ရခိုင္ေဒသခံလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုညိဳေအးႏွင့္
ကိုေက်ာ္ေဇာ္ဦးတို႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွေထာင္သံုးလက်ခံေစခဲ့သည္။
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 ေအာက္တိုဘာ ၂၁ - ဇူလိုင္လကျငိမ္း ခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ
ေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္း၊တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုထင္ေက်ာ္အားရန္ကုန္ျမိဳ႕ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တရားရံုး က ေထာင္
ေျခာက္လက်ခံေစခဲ့သည္။

အထက္ပါတို႔သည္ ၂၀၁၃ခုေမလကတည္းက ဖမ္းဆီး/ထိန္းသိမ္း/တရားစြဲဆိုမႈေပါင္း ၆၃ ခုထဲမွျဖစ္ပါသည္။ ပိုမို၍အ

ေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ Altsean-Burma ၏ မွတ္တမ္းတိုျဖစ္ေသာ “ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အ
ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ဖမ္း ဆီးအက်ဥ္းခ်မႈအသစ္မ်ား” (“New Arrests and Imprisonment of
Activists and Human Rights Defenders in Burma.”) တြငၾ္ ကည့္ပါ။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ၅၆ ေယာက္လြတ္၊ ၁၃၅ ေယာက္က်န္ရွိဆဲ
ေအာက္တုိဘာလတြင္

အစိုးရသည္၎တို႔၏

ေနာက္ဆံုးဗ်ဴဟာေျမာက္အခ်ိန္

ကိုက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘရူႏိုင္းတြင္ျပဳလုပ္

မည့္ အာဆီယမ္ထိပ္သီးအစည္း အေဝးပြဲမတိုင္ခင္ကေလးျဖစ္ေသာ ေအာက္တို
ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ရာဇဝတ္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းပုဒ္မ အပိုဒ္
၄၀၁ အရေပးအပ္ေသာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအႏ႔ွံအက်ဥ္း ေထာင္မ်ားမွ
ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား

၅၆ ေယာက္အားလြတ္ေပးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ လြတ္

ေျမာက္လာသူအမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရမွမတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ အက်ဥ္းခ်
ထားျခင္းခံခဲ့ရသူ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾက

သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏အဆို

အရ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သား ၁၃၅ ဦးက်န္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္တိုဘာ

၉

ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္

အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အိုေဂ်ကြင္တားနားက

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း

သားမ်ားအား ခြ်င္း ခ်က္မရွိလြတ္ေပးျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏လြတ္ျငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ကိုေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အုိေဂ်ကြင္တားနားက တက္ၾကြလႈပ္ရွား

သူမ်ားအားဆက္လက္ဖမ္း ဆီးေထာင္ခ်ေနမႈမ်ားအေပၚလည္း စိုးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာ

ဦးသိန္းစိန္၏ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္
ေပးမႈ
အက်ဥ္း

ေန႔စြဲ

သားေပါင္း

ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္း
သား

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

29,601

1,007

စုစုေပါင္း

သတင္းပင္ရ င္း: NLM; AAPP

ၾကားလိုက္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲ - အိုေဂ်ကြင္တားနား
ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကုိယ္စားလွယ္ ေသာ
မတ္စအ
္ ိုေဂ်ကြင္တားနားသည္

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတတိယေကာ္မတီသို႔

သူ၏ပံုမွန္အစီရင္ခံစာကို

တင္သြင္းခဲ့သည္။ အိုေဂ်ကြင္းတားနားကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏အစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ျပခဲ့သည္။

 ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကားအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေစသည့္အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအား အစိုးရ
မွကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍စနစ္တက်၊က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွတာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၂ခုဇြန္လႏွင့္ေအာက္တိုဘာလကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပီး
ေက်းရြာမ်ားအားရွင္းလင္းမႈမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

မြတ္စလင္မ်ားအားစိတ္ထင္သလိုတရားမွ်တမႈမဲ့ဖမ္း ဆီး

ေထာင္ခ်မႈမ်ား။

 မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား၏လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အေပၚ အခ်ဳိး က်မွ်တမႈမရွိခြဲျခားဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား။
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 ပညာတတ္(ပညာရွင)္ မ်ားႏွင့္ ‘၉၆၉’ လႈပ္ရွားမႈတို႔ေၾကာင့္အပါအဝင္ မြတ္စလင္ဆန္က
႔ ်င္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕လာ
ျခင္း ။

 ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က “လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” ၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အမုန္းပြားေစေသာေျပာဆိုမႈ
မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕လာျခင္း။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပင္ဘက္ေဒသမ်ားမွ IDP ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ထံ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈ
ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွ သြားေရာက္ထိစပ္ႏုိင္မႈမရွိေသးျခင္း။

 ခ်င္း ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ထားပံုမ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားအရ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္
မ်ားအေပၚ စနစ္တက်ခြဲျခားဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ား။

 သူတို႔၏ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဖဲြ႔စည္းခြင့္တို႔အားက်င့္သံုး သည့္အတြက္ လူထုအားဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈ
မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနျခင္း ။

 ျငိမ္းခ်မ္း စြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း တို႔မွာ
အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း ။

ႏို္င္ငံတကာလူ႔အခြင့္

 ေျမအသံုးျပဳသူမ်ားအားဆိုးဝါးေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ေျမလြတ္၊ေျမရိုင္းႏွင့္မထြန္
ယက္မစိုက္ပ်ဳိး ရေသးေသာေျမမ်ားအား ၾကီးၾကပ္စီမံမႈဥပေဒတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒသစ္မ်ား။

 ပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါဝင္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျပင္းထန္ေသာအီလက္ထေရာနစ္လုပ္

ငန္းမ်ားဥပေဒအား ျပင္ဆင္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း တို႔အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာေတြး ေခၚခြင့္ႏွင့္ထုတ္
ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္ရွားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား။

 ဗဟုိႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားရွိ ႏို္င္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတရ
္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရွိမေနျခင္း။
 တရားစီရင္ေရးအာဏာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမွသီးျခားစြာလြတ္လပ္မႈရွိမေနျခင္း။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာအစိုးရ၏သံအမတ္ၾကီးဦးေက်ာ္တင္က အိုေဂ်ကြင္
တားနား၏အစီရင္ခံစာအား “တဘက္သတ္” ဟုဆုိကာပယ္ခ်လိုက္ျပီး အထူး ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ခန္႔အပ္ထားမႈကို
လည္းအဆံုးသတ္ေပးပါရန္ ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

ႏို္င္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ေဒၚစု၏ဥေရာပခရီးစဥ္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏို္ဝင္ဘာလအေစာပိုင္း အထိေနထိုင္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ဥေရာပခရီးစဥ္အ
တြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ေဒၚစုသည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊လူဇင္ဘတ္၊ျပင္သစ္

ႏွင့္ UK တို႔သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ခရီးစဥ္အတြင္းအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဴိး တို႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

သည္ ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ သူမ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုထပ္မံ
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚစုကျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌စစ္တပ္မွ အထူးေနရာယူထားျခင္းကို
အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လအ
ို ပ္ပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေဒၚစု၏ဥေရာပခရီးစဥ္
ဘယ္လ္ဂ ်ီယမ္
ေအာက္တိုဘာ ၁၉ - ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ဥေရာပေကာ္ မရွင္ ဥကၠဌဟိုေဆးဘာရိုဆို José Barroso အပါအဝင္ EU အဆင့္ျမင့္အရာရွိ မ်ာ းႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ ဲ့
သည္။ လူဗင္ (Leuven) တြင္ လူဗင္ကက္သလစ္တကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္ ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ကိုလက္ ခံရယူခဲ့သ ည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၀ - ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠဌဟာမန္းဗန္ရြန္ ပိုင္ Herman Van Rompuy ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။
လူဇင္ဘတ္
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ - လူဇင္ဘတ္တြင္ EU ႏို္င္ငံ ျခားေရးဝန္ ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ျပင္သစ္
ေအာက္တိုဘာ ၂၁ - စထရက္စ္ဘတ္ဂ္ Strasbourg တြင္ဥေရာပပါလီမ န္ဥ ကၠဌမာတင္ေရွာ့စ္ Martin Schulz၊ ဥေရာပပါလီမန္ ေကာ္မတီမ ်ားမွ
အဖြဲ႔ဝင္မ ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ - စထရက္စ္ဘတ္ဂ္ Strasbourg တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ၁၉၉၀ ခုတြင္သူမအားခ်ီးျမင့္ခဲ့ေသာ ဆာ့ကေရာ့ဗ္ Sakharov ဆုကို
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လက္ခံရယူခဲ့သည္။
UK (အဂၤလန္)
ေအာက္တိုဘာ ၂၃ - လန္ဒန္တြင္ UK ဝန္ ၾကီးခ်ဳပ္ကင္မရြန္း Cameron ၊ ႏိင
ု္ ္ငံျခားေရးဝန္ ၾကီးဝီလီ ယမ္ေဟ့ ဂ္ William Hague၊ ႏို္င္ငံတကာဖြံ႕ျဖိ ဳး
ေရးဝန္ ၾကီးဂ်ပ္စတင္ဂရင္းနင္း Justine Greening၊ ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ အက္ဒ္မီလီဘန္း Ed Miliband တို႔ႏွင့္ေ တြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ - လန္ဒန္တြင္ UK ဒုတိယဝန္ ၾကီးခ်ဳပ္နစ္ ကလက္ဂ္ Nick Clegg ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ခဲ့သည္။ ဘဲလ္ဖက္စ္ Belfast တြင္ေ ျမာက္အုိင္ယာ
လန္တရားေရးဝန္ ၾကီးေဒးဗစ္ဖို႔ဒ္ David Ford၊ ပထမအတြင္းဝန္ဂ်ဳိ နာသန္ဘဲလ္ Jonathan Bell ႏွင့္လက္ေထာက္ ပထမအတြင္း ဝန္ဂ ်င္နီဖာမက္
ကန္င္ Jennifer McCann တို႔ႏွင့္ေတြ႔ခဲ့သည္။ ဝယ္လင္တန္ ေကာလိပ္တြင္မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၏အဓိက ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားမွပါတီဝ င္မ ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၅ - ဆန္းဟတ္စ္ Sandhurst ရွိ ေတာ္ဝင္စစ္တကၠသို လ္တြင္ စကားေျပာခဲ့သည္။
အီတလီ
ေအာက္တိုဘာ ၂၇ - ေရာမတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ထို ျမိ ဳ႕မွသူမအားအပ္ႏွ င့္ျခင္းခံရ ေသာ ေရာမဂု ဏ္ထူးေဆာင္ ျမိ ဳ႕သားဆုကို လက္ခံရယူခ ဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ - ဗာတီကန္စီးတီးတြင္ ပုပ္ ရဟန္းမင္း ၾကီးဖရန္စ စ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေရာမျမိ ဳ႕တြင္ အီတလီဝန္ ၾကီးခ်ဳပ္အန္ ရီကိုလက္တာ
Enrico Letta၊ ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ ၾကီးအန္မာဘိုနီႏို Emma Bonino တို႔ႏွင့္သီး ျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ BBC အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ားအား မ်ဳိးျဖဳတ္ရွင္း

လင္းမႈျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကိုျငင္း ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၄ အာဆီယမ္ဥကၠဌရာထူးကိုစတင္ရယူ
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘရူႏိုင္းႏုိင္ငံဘန္ဒါဆီရီဘက္ဂါဝမ္၌ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယမ္ထိပ္သီး ေဆြး ေႏြးပြဲႏွင့္
အျခားဆက္စပ္ေသာအစည္းအေဝးမ်ားအျပီးတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက္အာဆီယမ္ဥကၠဌရာထူး ကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွတရားဝင္

စတင္ရယူခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က အာဆီယမ္-UN ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသို႔ေျပာၾကားေသာ သူ၏
အဖြင့မ
္ ိန္႔ခြန္း တြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ေနာက္လာမည့္အာဆီယမ္ဥကၠဌအျဖစ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ
အား ၾကိဳဆိုလုိက္ေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မိ
ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုလိုက္ကာ

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိအုပစ
္ ုအားလံုး၏လူ႔အခြင့္အေရးကို

အသိအမွတ္ျပဳမွသာလွ်င္

ျမန္မာႏို္င္ငံမွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္ဟေ
ု ျပာၾကားလုိက္သည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္

၂၀၁၄ခုတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

အာဆီယမ္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ညီလာခံ/အာဆီယမ္လူထုဖိုရမ္

(ACSC/APF) က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသတြငး္ မွ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSO) ၏ဒုတိယအၾကိမ္
ေျမာက္ေဒသတြင္း ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္တြင္ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ တို႔

တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ့ CSO ၇၃ဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေဒသတြင္းလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ဳိး သားစုစည္းမႈေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ၂၀၁၄ခုညီလာခံအတြက္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကလ
ို ည္း
ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။
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စီးပြားေရး
စြမ္းအင္လုပ္ကြက္ကန္ထရိုက္မ်ားေပးအပ္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္

၁၆ ခုအတြက္ ရွာေဖြခြင့္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ ခြင့္ကန္ထရိုက္မ်ားရရွိခဲ့ေသာကုမၼဏမ
ီ ်ားကို
အစိုးရစြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ကန္ထရိုက္ ၁၆ ခုအနက္ ၁၃ ခုမွာ
ေဝမွ်ထုတ္လုပ္မႈကန္ထရိုက္မ်ားျဖစ္ကာ
ကုမၼဏီမ်ားသည္ႏုိ္င္ငံပိုင္

ျမန္မာ့

၎ကန္ထရိုက္မ်ားအရလုပ္ခြင့္ရရွိေသာ

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း

ႏွင့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အားအက်ုဳိးအျမတ္၏

၆၀%

ထုတ္လုပ္ရရွိေသာေရနံ၏အနည္း ဆံုး
၂၅%ကို

ထိုကုမၼဏီမ်ားသည္

ကိုေပးရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀%ႏွင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမွ

ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သို႔ေရာင္းခ်ေပးရမည္

(MOGE)

MOGE

ကုမၼဏီမ်ားသည္

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၏အနည္းဆံုး
၁၀%

ျဖစ္သည္။

သူတို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

ေလ်ာ့၍

ကုမၼဏီမ်ားသည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္

စြမ္းအင္ကန္ထရိုက္ရရွိသူမ ်ာ း
#

ကုမၼဏီ

ေဝမွ ်ထုတ္လုပ္မႈက န္ထရိုက္
2

ENI (အီတလီ )

2

ONGC Videsh (အိႏိၵယ)

2

Pacific Hunt Energy (ကေနဒါ)

2

Petroleum Exploration

1
1

(ပါကစၥတန္ )

Bashneft (ရုရွား)
Brunei National Petroleum
(ဘရူႏိုင္း )

1

CAOG (လူဇင္ဘတ္ )

1

Petronas (မေလးရွာ း)

1

PTTEP (ထိုင္း)

ေရနံ ျပန္လည္ထုတ္ခြ င့္ကန္ထရိုက္ မ်ား

မႈစမ္း စစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမႈဘဝသက္ေရာက္မႈစမ္းစစ္ခ်က္မ်ားကို

2

လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

MPRL E&P (ျဗိတိ သွ်
ဗားဂ်င္းကြ်န္းမ်ား)

1

Petronas (မေလးရွာ း)

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

ဦး သိန္းစိန္သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူျပီးခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာႏို္င္ငံမွျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနမွာ

၁

ႏိုင္ငံသို႔လစဥ္ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတဦးသိန္း စိန္ကျမန္မာႏုိင္ငံမွမီဒီယာမ်ားသည္ အျခားေသာအေရွ႕ေတာင္

တိုးတက္လာျခင္းမရွိပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

အာရွႏို္င္ငံမ်ားမွ ၎တို႔ကဲ့သို႔ေသာမီဒယ
ီ ာမ်ားထက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုပိုမိုရရွိခံစားၾကရသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
၁

ကေလးစစ္သားမ်ားအားဆက္လက္စုေဆာင္းအသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည့္

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား

၂၀၀၈ခုႏွစ္ကေလးစစ္သားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒအရ အခ်ဳိ႕ေသာစစ္ေရးအကူအညီမ်ားကို ပိတ္ပင္တားျမစ္
ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုအေမရိကန္သမၼတဘားရက္အိုဘားမားက သက္တမ္းအသစ္ထပ္မံတိုး လိုက္သည္။

၃

လႊတ္ေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုး သပ္ေရးေကာ္မတီမွ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လူတဦးခ်င္း

တို႔ထံမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍
တင္ျပၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။

၃

ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွေဒသခံအစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားအားဆင့္ေခၚကာ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဆိုေသာ

၄

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ႏို္င္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ

၄

မို္င္းတြင္း မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးမိုလိုအမ်ဳိးသမီး ကြန္ယက္ႏွင့္ ကရင္နီလူထုအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ယက္တို႔မွ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တ

အေခၚအေဝၚကိုအသံုးျပဳပါက ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတခ
္ ံရမည္ဟုသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
ပိုင္းဆို္င္ရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈကို ျမင့္တင္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ ကရင္နီျပည္နယ္မွလက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရမွမိုင္းတြငး္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကန္ထရိုက္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းအား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်လိုက္သည္။

၄

အစိုးရႏွင့္ UWSP မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အမ်ဳိးသားသန္း
ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုိ္င္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ပန္ဆန္းျမိဳ႕
နယ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၅

USDP မွေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ အကယ္၍လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ေရး
ဆြဲခဲ့ပါက

လူထုအေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ထက္ဆိုးဝါးေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္

လိမ့္မည္ဟုသတိေပးလိုက္သည္။
၅

ၾကီးမားေသာအႏၱရာယ္ကိုရင္ဆိုင္ရ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သကၤန္းကြ်န္း ျမိဳ႕နယ္မွ ေျမမ်ားသိမ္းယူခံရမႈအေပၚ ဆႏၵျပရန္အတြက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္ သပိတ္စခန္းဖြငလ
့္ ွစ္

ထားေသာ ဆႏၵျပသူရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး မွ သူတို႔၏နစ္နာမႈမ်ားကို စစ္တပ္ထသ
ံ ို႔
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တင္ျပေဆြး ေႏြးေပးသြားရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိျပီး ေနာက္တြင္ ဆႏၵျပမႈကိုအဆံုးသတ္ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
၅

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ဆိုးဝါးေသာရာသီဥတုေၾကာင့္

၆

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္က

သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္ရန္အစီအစဥ္ကို

ကရင္လူထုအားဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ

ဖ်က္သိမ္းလိုက္

ညီညႊတ္ေရးအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေသာ

ေဘာလံုး ကြင္းေျမေပၚတြင္ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ေရွာ့ပင္းေမာလ္တည္ေဆာက္ျခင္းအား လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တို႔က ကရင္ျပည္နယ္၊
ဖားအံျမိဳ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၇

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တႏို္င္ငံလံုးအႏွံ႕စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈတခုကို NLD မွ

၇

ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္သည့္ တႏို္ငင
္ ံလံုးအႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးရန္သံုးရက္တာ UNFC အစည္းအ

၇

သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္း ဦး ေဆာင္ေသာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဝးကို ထိုင္း ႏို္င္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ (KNU, SSA-N,
UWSA, ABSDF, NMSP, PNLO, SSA-S, TNLA, CNF, NDAA) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
၈

အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီး ဦး ပိုက္ေထြးက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသစ္ႏွင့္ကက
ို ္ညီမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အ
တြက္ ပုဂၢလိကရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လက္ရွိသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အားလံုးကိုအစိုးရမွ
ျပန္လည္သးံု သပ္သြားမည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

၈

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္၊သံတြဲျမိဳ႕နယ္ငပလီကမ္းေျခေဒသမွ မိုးခ်ဳပ္မန
ွ ံနက္ခင္းအထိညမထြက္ရအမိန္႔ကို

၈

UNICEF က ကေလးငယ္မ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားအၾကမ္းဖက္မႈကို

၁၀

ေနျပည္ေတာ္မွတရားရံုးတခုက NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦး ဥာဏ္ဝင္းအား ၂၀၁၂ခုဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္

ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။

အဆံုးသတ္ပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ပြဲအတြင္းက မဲျပားမ်ားပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းအေပၚ မွားယြင္းေသာစြပ္စြဲမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေငြဒါဏ္ ၁၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိ
ကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာ) ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၁၀

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတုိ႔သည္ ၁၄ ရက္အထိခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဗီဇာကင္း

၁၀

ႏုိ္င္ငံျခားတြင္ေနထုိင္ေသာဆရာဝန္မ်ားစြာတို႔အား ျမန္မာႏုိ္င္ငံသို႔ျပန္မလာႏုင
ိ ္ရန္တားျမစ္ထားသည့္ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွ

၁၀

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဘရူႏိုင္း ႏုိင္ငံဘန္ဒါဆီရီဘက္ဂါဝမ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဂြ်န္ကယ္ရႏ
ီ ွင့္ ေဆြးေႏြး

၁၁

အစိုးရေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦး တင္ေအးက ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္

၁၁

ထိုင္းႏိုင္ငံမွကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ Nok Air ေလေၾကာင္းလုိင္း သည္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ရန္ကုန္ပ်ံသန္းဝန္ေဆာင္မႈကို

၁၃

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဆိုးဝါး ေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ေလွနစ္ျမဳပ္အျပီးတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၃

လြတ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဆရာဝန္ ၁၁၁၀ တို႔၏နာမည္မ်ားကို အစိုး ရမွပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။
မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တၾကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ကိုပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

စတင္လုိက္သည္။

ဦး၏အေလာင္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ရေနာင္းခရိုင္ကမ္း ေျခအလြန္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွေျပာ
ဆိခ
ု ဲ့သည္။

၁၄

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ရခုိင္ျပည္နယ္၊သံတြဲျမိဳ႕နယ္မွဘာသာေရး

အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအား အစိုး ရမွအားနည္း စြာတုန္႔ျပန္ခဲ့မႈအေပၚေဝဖန္လိုက္ကာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ျခစားမႈႏွင့္အုပ္
ခ်ဳပ္မႈလြဲမွားမႈမ်ားေၾကာင့္ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟုပစ္တင္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၁၅

ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္သူအနည္းငယ္အား အစိုးရမွအငွားခ်ထားေပးသည့္ ေဒသတြင္းရွိကန္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွသူတို႔
အားငါးဖမ္းခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ေက်းရြာသား ၁၅၀ ခန္႔တို႔သည္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသၾကီးမအူပင္တြင္စုရံုး ခဲ့ၾက
သည္။

၁၅

ဗီယက္နမ္ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးဝန္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထရန္ဒိုင္ကြမ္ Tran Dai Quang ႏွင့္သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္

၁၅

တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ားမွပ႗ိပကၡမ်ားရပ္တန္႔သြားသည္အထိ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအားရပ္ဆုိင္းထားပါ

၁၆

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္း ေအာင္လႈိင္သည္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္နယ္စပ္လံုျခံဳ

၁၇

တိုင္းရင္း သားလူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၃၃ ခုတို႔မွအိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ US၊ UK ႏွင့္ၾသစေတးလ်တို႔အပါ

မွအစည္းအေဝးအတြင္း ကုန္သြယ္ေရး၊ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္စီး ပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ရန္ ရန္ကုန္ရွိသဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆုင
ိ ္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံအားေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

ေရးကိစၥမ်ားအားေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ Xi Jinping ႏွင့္ပီကင္းျမိဳ႕တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
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အဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုး ရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္စစ္ေရးဆက္ဆံမႈျပန္လည္ျပဳလုပ္မည့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္အေပၚစိုး ရိမ္ပူပန္မႈကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၁၇

ၾသစေတးလ်အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ Walk Free မွ “ကမၻာအႏွံ႔ကြ်န္ပိုင္ရွင္စနစ္အညႊန္း ၂၀၁၃” အမည္ရွိအစီရင္ခံ
စာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

၃၈၄၀၀၀ ဦးရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀

ေက်းကြ်န္မ်ားကဲ့သို႔အေျခအေနျဖင့္

တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ခရိုင္မွစီမံကိန္း၏ေနာက္ဆံုးအပိုင္းျပီးစီးျပီးေနာက္

ေနထိုင္ေနရသူ

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကိုအ

ျပည့္အဝလည္ပတ္ေနျပီျဖစ္သည္။
၂၁

၁၉၉၃ ခု ကေလးသူငယ္ဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားအဓမၼျပဳက်င့္မႈအတြက္ ေသဒါဏ္ခ်မွတ္ရန္
NNDP ပါတီမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညႊန္႔ တင္ျပလာေသာအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွကန္႔ကြက္မဲ ၃၃၀ မဲ၊
ေထာက္ခံမဲ ၁၉ မဲႏွင့္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၂၁

ရခုိင္လူ႔ထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၅ ဦး တို႔သည္ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိိန္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွသဘာဝ
အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူမႈမ်ားကို ေရြ႕ဆိင
ု ္း ထားပါရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၂၁

ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာသတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ KNU ကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့
ေသာဗံုး ေပါက္ကြဲမႈမ်ားတြင္ KNU မွပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါဟု အေလးထားေျပာဆိုလုိက္သည္။

၂၂

ေလယာဥ္ျဖင့္လာေရာက္ကာ ၁၄ ရက္အထိခရီးစဥ္မ်ားလည္ပတ္မည့္ ထိုင္း ႏွင့္ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္း

၂၂

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ

၂၃

ျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠဌဦး သန္းျငိမ္း၏ ႏႈတ္ထြက္စာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ွမွလက္ခံခဲ့သည္။

၂၃

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးသန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္မွအခမ္း အနားတခုတြင္ ေဒသခံ ၆၈ ဦးတို႔အားသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံုေၾကာင့္

လြတ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို ထိုင္းအစိုး ရမွအတည္ျပဳလုိက္သည္။

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာအျပီး

ေဒၚစီစီ၏ ႏႈတ္ထြကစ
္ ာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ွမွလက္ခံခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္တရားသူၾကီး

ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္စုစုေပါင္း ၉၈၈ ဧကရွိေသာေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရမွေနရာခ်ေပးခဲ့
သည္။

၂၃

ရခိုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားက ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္အတြင္းခရီးသြားလာလိုလွ်င္ ရဲစခန္း

၂၄

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွသမၼတအျဖစ္ဝင္ေရာက္အေရြးခံႏိုင္ခြင့္ရွိေစရန္အတြက္

၂၄

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း က ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး မ်ားအား

၌ သူတို႔၏လက္ေဗြရာမ်ားကိုေပးရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္လိုက္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပိုမိုေပး

မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။
၂၄

ရွမ္းျပည္နယ္က်ဳိင္းတံုျမိဳ႕နယ္မံုးလက္ေက်း ရြာမွေက်းရြာသားမ်ားသည္

ေဒသခံမ်ားရြာသားမ်ားထံမွသိမ္းယူထားေသာေျမ

ေပၚတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ Lumpoon Dun ကုမၼဏီမွေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းအားဆန္႔က်င္ကန္႔
ကြက္သည့္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ဦး ပါဝင္သည့္ေကာ္မတီတခုကိုဖြဲ႔စည္း လိုက္သည္။

၂၄

ရခုိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴမွတရားရံုး တခုက ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အျပိဳင္ပိုက္လုိင္းအားျငိမ္း ခ်မ္းစြာ
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ရခုိင္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀ ဦးအားခ်မွတ္ထားေသာေထာင္ဒါဏ္ ၃ လမွ ၁ လေလ်ာ့ေပးလိုက္ပါ
သည္။

၂၄

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း က သမၼတဦးသိန္း စိန္သည္ ၂၀၁၅ ခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတဒုတိယသက္တမ္းကို

၂၄

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း က ယခင္ SPDC ဥကၠဌဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈး ၾကီးသန္းေရႊသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္မႈ

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္မဟုတဟ
္ ုေျပာၾကားလိုက္သည္။

မ်ားအား အထူးစိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ္လည္း သူကိုယ္တုိင္မူႏို္င္ငံေရးတြင္ပါဝင္ပတ္သက္လိုျခင္း
မရွိပါဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

၂၆

မေလးရွားသို႔ဦးတည္သြားမည့္ ပိုမိုၾကီး မားသည့္ေလွျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ လူ ၁၅၀ ကိုသယ္ေဆာင္လာသည့္

၂၇

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္မွ

၂၈

ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က အေထာက္အထားမ်ားရွိျပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄ ဦးအားဖမ္းဆီး၊ ေငြညွစ္ခဲ့

ေလွတစင္း နတ္ျမစ္ထဲတြင္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦး ခန္႔ေရနစ္ေသဆံုး ခဲ့သည္။
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္

ထားဝယ္အထူး စီး ပြားေရးဇံုႏွင့္ဆက္စပ္သည့္

အိမ္ရာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စပါးစိုက္ခင္း ၁၄ ဧကကိုသိမ္းယူခဲ့သည္။

သည့္ ဆမြတ္ဆခြန္ခရိုင္မွထုိင္းရဲအေပၚ တရားဝင္ပစ္တင္တိုင္ၾကားမႈကို ထိုင္း ႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအသင္း
(MAT) မွျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၉

ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာအႏွံ႕စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြငအ
္ ဆင္ေျပလြယ္ကူမႈအား စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္
က၎တို႔ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည့္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားအဆင့္ ၁၈၂ သတ္မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။

14

၂၉

ျမန္မာ့ျမစ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္ (Burma Rivers Network) ကတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္ပြား

ေစရန္မီးထိုးေပးေနသည့္ သံလြင္ျမစ္တေလွ်ာက္ေရကာတာေျခာက္ခုတည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္ကို အစိုးရမွရပ္တန္႔ေပးပါ
ရန္ ေတာင္းဆိလ
ု ိုက္သည္။

၃၀

ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာတြင္

အစိုးရ၏တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဆြးေႏြး ရန္စည္း ေဝးခဲ့ၾကသည့္ သံုးရက္တာညီလာခံ၏ပထမေန႔သို႔ အနည္း ဆံုးတိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ၁၇ ဖြဲ႔မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၃၀

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေရးပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ပိုငး္ ျခားသတ္မွတ္ေရးကိစၥမ်ား

အား ေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အိႏိၵယကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘစ္ကရမ္ဆင္း မ္ Bikram Singh ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္
တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား
“ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈအသစ္မ်ား” AltseanBurma http://bit.ly/1abqu8R

“စာတမ္း-ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ပုဒ္မ ၁၈ အားအသံုးျပဳျခင္း” ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (AAPP) http://bit.ly/GEuvFY

“၂၀၁၃ခုစက္တင္ဘာလအတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား ကူညီေစာင့္
ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP) http://bit.ly/19d2jUC

“ျမန္မာႏို္င္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန - ျမန္မာႏို္င္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏အစီရင္ခံစာ”
Tomás Ojea Quintana http://t.co/27xlyDFd29

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚအစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၃ခုဇန္နဝါရီလမွဇြန္လ”, လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း ကြန္ယက္
(ျမန္မာႏုိင္င)ံ (ND-Burma) http://bit.ly/1ctFfVw

“ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားထိခိုက္ေစျခင္း- ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းပူတာအိုမွအရပ္သားမ်ားအေပၚျမန္မာစစ္တပ္၏ရက္စက္
ယုတ္မာမႈမ်ား” ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး - ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) http://bit.ly/1csybJJ

“နက္(အြန္လိုင္း)ေပၚမွလြတ္လပ္ခြင့္ ၂၀၁၃ခု-ျမန္မာႏို္င္င”ံ Freedom House http://bit.ly/18O4VYU
“အျငင္းပြားေနေသာနယ္ေျမ-တရားမမွ်တေသာေျမယာရရွိမႈႏွင့္တိုးတက္မႈအတြက္အတားအဆီးမ်ားအား မြန္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
၏ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္မ”ႈ မြန္ေဒသလူ႔အ ခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) http://bit.ly/19yA3Zq
“ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပ႗ိပကၡ၏စီးပြားေရး”, Burma News International (BNI) http://bit.ly/1f2UGT0
“ျမန္မာႏို္င္ငံ၏တိုင္းရင္းသားစိန္ေခၚမႈမ်ား- စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြဖြယ္ရာမ်ားမွအေျဖသိ”ု႔ , Transnational Institute (TNI) & Burma
Centrum Netherlands (BCN) http://bit.ly/GZ2KID

“ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားမစ္ရွင္ Inter-Agency Mission ၏ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္
အစီရင္ခံစာ” လူသားခ်င္းစာနာမႈေရးရာကိစၥမ်ားညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ UN ရံုး (OCHA) http://bit.ly/17qJdHy

“အကူအေျပာင္းကာလ၏အေမွာင္ျခမ္း ဝယ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မ”ႈ International Crisis Group (ICG)
http://bit.ly/1hi65xw

“စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္း ၂၀၁၄” ကမၻာ့ဘဏ္ http://bit.ly/17UB66c
“ကမၻာအႏွံ႕တီဘီေရာဂါအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃” ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖြဲ႕ (WHO) http://bit.ly/1bVHM7x
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