ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
A

L

T

E

R

N

A

c am p ai gn s,

T

I

V

E

ad v oc ac y

A

&

S

E

A

N

N

c apacit y-b uilding

E

T

W

for

O

R

K

hum an

O

အမွတ္စဥ္ ၈၁

ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားဆက္

လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

အစိုးရ

တပ္မ်ားက အရပ္သားႏွစ္ဦးကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကကာ အမ်ဳိးသ
မီးတဦးအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။
 ၂၀၁၁

ခုႏွစ္ကတည္းကပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္

ကခ်င္ျပည္

နယ္ မိုးေမာက္ျမဳိ႕နယ္ လိုင္ဇာရွိ IDP မ်ားအတြက္ပံ့ပိုး

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ UN မွအကူအညီယာဥ္တန္းႏွစ္ခုအား
အစိးု ရကသီးျခားစီခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 စစ္တပ္ထုိးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္

ကိုင္အားလံုးနွင့္အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ
လုပ္ရန္တို႔အပါအဝင္
ေနျပည္ေတာ္
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R
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d em oc r ac y

၂၀၁၃ ခု၊ စက္တင္ဘာလ

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အစိုးရစစ္
တပ္၏

N

right s

တိုင္းရင္းသားလက္နက္

ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳ

အဖြဲ႔၏အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

(အစိုးရ)

မွကိုက္ညီမႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္

ေအာက္တိုဘာလတြင္ျပဳလုပ္မည့္

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အ

ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးပြဲအခမ္းအနားအတြက္
အဆိုျပဳလာမႈကို

အစိုးရမွ

ညီညႊတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္

ေကာင္စီ (UNFC) ကပယ္ခ်လိုက္သည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္မွအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္မြတ္
စလင္မ်ားအေပၚ

ျပင္းထန္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ

မ်ားအားဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။
သံတြဲတင
ြ ္ေနာက္ထပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခုိက္မႈ

မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 အာဏာပိုင္မ်ား၏ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိပဲ
ၾက၍ဟုဆိုကာ

ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကသူ

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒျဖင့္
ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၁၈

ဆႏၵျပခဲ့

ဦးအား

အစိုးရမွေထာင္

ထိုခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း

၂ အစိုး ရထိုး စစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန
၂ ကခ်င္လူမ်ဳိး မ်ား အဖမ္း ဆီးခံ၊ အသတ္ျဖတ္ခံေနရ
၃ လိုင္ဇာသို႔ UN အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိ

၃ အစိုး ရ၏အဆိုျပဳခ်က္တိုင္းရင္းသားမ်ားျငင္းပယ္
ျမန္မ ာႏို္င္ငံျပည္တြင္း သတင္း မ်ား

၃ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေနာက္ထပ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

၄ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္
ျဖစ္ပြား

၄ ၉၆၉ အဖြဲ႔ပိတ္ပင္ခံရ

၅ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ပတ္လည္

၅ အစိုး ရမွ IAEA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ထိုး
လူ႔အခြင့္အ ေရး

၅ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ ၁၈ ဦး ေထာင္ခ်ခံရ
အိုး အိမ္မွဖ ယ္ရွားခံရမႈမ်ား
၆ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား
ႏိုင ္ငံတကာသတင္း

၆ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္တိုက္တြန္း
၆ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာအစိုးရေဆြး ေႏြးပြဲ
၇ ေဒၚစု၏ႏုိင္ငံျခားခရီး စဥ္မ်ား
စီး ပြားေရး

၈ အစိုး ရ၏ႏုိင္ငံျခားမွေငြေၾကး
၈ FDI ျမင့္တက္လာ

၈ ျမန္မာႏုိင ္ငံဆိုင ္ရာအျခားသတင္း မ်ား
၁၁ အစီရ င္ခ ံစာမ်ား

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္စကၤာပူတို႔သို႔
သြားေရာက္ခဲ့ကာ

ပင္မသတင္း

ဤသတင္းလႊာတြင္

_____________________________________

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္မႈကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအား သံုးသပ္
ရာတြင္ ‘မ်က္ကန္းအေကာင္းျမင္မ’ႈ အေပၚလည္းသတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

 ႏို္င္ငံျခားဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ေငြ ေၾကးမ်ားအပါအဝင္ အရံႏုိင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၇.၆ ဘီလီယက
ံ ို အစိုးရမွထားထားပါသည္ဟု ျမန္မာႏိင
ု ္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္သည္။

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမငါး လတြင္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ ဘီလီယမ္
အထိရွိခဲ့သည္ဟု
မ်ားျပားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွအတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ကာ

ထိုပမာဏသည္ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္တခုလံုးထက္ပင္
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ပင္မသတင္းမ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အစိုးရတပ္မ်ား၏ထိုးစစ္မ်ား
စက္တင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ အစိုး ရတပ္မ်ားသည္ထိုးစစ္မ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္

ေနခဲ့ၾကသည္။ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုသံုး ခုျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ရွမ္းျပည္

တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N)၊ တေအာင္းအမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ႏွင့္အစိုး ရတပ္မ်ား
အၾကားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားက အစိုးရမွျငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုျပဳခ်က္၏ရိုးသားမႈအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚ
လာေစခဲ့ပါသည္။

[ေအာက္မွ အစိုးရ၏တႏို္င္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆိုျပဳခ်က္ကိုတိုင္း ရင္း သားအုပ္စုမ်ားမွျငင္း

ပယ္ တြင္ၾကည့္ပါ။] သတင္းရရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 စက္တင္ဘာ ၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၅၇၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကား
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၀ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၅၀၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲ
မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၀ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက SSA-N ၏တပ္စခန္းမ်ားအားတိုက္
ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ နမ္ဖုအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၁ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ရွိ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားဝင္ထြက္သြားလာေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အစိုး ရ
တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၄ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္အစိုးရတပ္မ်ားက KIA တပ္မ်ားအားတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၇ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူျမိဳ႕နယ္မန္ရင္း တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္
ပြားခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက SSA-N ၏တပ္စခန္းမ်ားအားတိုက္
ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့
ၾကသည္။
ကခ်င္အရပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ခံရ
အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) အေပၚထိုးစစ္မ်ားျပဳလုပ္သည့္အျပင္ အရပ္သားမ်ား
အေပၚလည္း ျပင္းထန္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

 စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္း - ကခ်င္ျပည္နယ္ မခ်မ္း ေဘာျမိဳ႕နယ္ ခဂရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က KIA နွင့္အ
ဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းထားသည့္ ေဒသခံရြာသား ၁၀ ဦး အုပ္စုမွ အရပ္သားႏွစ္
ဦး အား အစိုး ရတပ္မွစစ္သားမ်ားက ညွငး္ ပန္းႏွိပ္စက္၍သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၇ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မခ်မ္း ေဘာျမိဳ႕နယ္ ခဂရြာတြင္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ခမရ
၁၃၇ မွအစိုးရတပ္သားမ်ားက မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တဝွန္းမွ အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသား ၇၀ ဦး တိုိ႔သည္ ေထာင္အတြင္းတြင္ရွိေနဆဲ
သို႔မဟုတ္ KIA နွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ စြဲဆိုခ်က္အေပၚတရားရင္ဆိုင္ရန္ေစာင့္ဆိုင္း ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု စက္တင္
ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းမ်ားရရွိသည္။
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လိုင္ဇာမွ IDP မ်ားအားအကူအညီမ်ားေပးပို႔ရန္ အစိုးရမွ UN ကိုခြင့္ျပဳခဲ့
၂၀၁၁ ခု ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာမွ IDP မ်ားအား ယာယီ
ပံ့ပိုးေထာက္ပံမႈမ်ားေပးပို႕ႏုိင္ရန္ UN အကူအညီေပးေရးယာဥ္တန္းႏွစ္ခုအား အစိုး ရမွသီးျခားစီခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၇ - လူေပါင္း ၄၃၀၀ အတြက္အစားအစာ၊ေဆးဝါးႏွင့္အျခားပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္မ်ား သယ္ေဆာင္လာ
သည့္ UN အကူအညီေပးေရးယာဥ္တန္းတခုသည္ လိုင္ဇာသို႔ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ အကူအညီမ်ားသည္တလသာ
ခံမည္ျဖစ္ျပီး KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ IDP ၅၃၀၀၀ တို႔အားပံုမွန္ႏွင့္ထိေရာက္ေသာပံ့ပိုး
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေနာက္ထပ္ပို႔ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုး ရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို UN မွေစာင့္ဆုိင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း UN မွ
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအးဝင္းကေျပာၾကားလိုက္သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၇ - လုိင္ဇာမွ IDP ၄၀၀၀ တို႔အတြက္ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးအကူအညီမ်ားကို UN ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္
နယ္စည္း မျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔တို႔မွ အရာရွိမ်ားကေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၏တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆိုျပဳခ်က္ကိုတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွျငင္းပယ္
ေနျပည္ေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ တေအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးေသာ္လည္း သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္း က အစိုးရ
သည္ေအာက္တိုဘာလတြင္

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကိုက်င္းပရန္

စီစဥ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ဟု

စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ အစိုး

ရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ေတြ႔ဆံုပြဲအ
တြင္း ဦးေအာင္မင္း၏ထိုအဆိုျပဳခ်က္ကို UNFC ကျငင္း ပယ္ခဲ့ပါသည္။ UNFC မွအစိုးရ၏အဆိုျပဳခ်က္ကို ျငင္းပယ္လိုက္

ရျခင္းမွာ စစ္တပ္ထုိး စစ္မ်ားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အားလံုးနွင့္အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ႏို္င္ငံေရးေဆြး
ေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္တို႔အပါအဝင္

အဖြဲ႔၏အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္(အစိုးရ)မွကိုက္ညီမႈမရွိေသးေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
ရခိုင္ျပည္နယ္မွေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားပိုမိုခ်ထားႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္မွအစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအားဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၁ - ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးမွရဲမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ရန္ကုန္သို႔သြားေရာက္သည့္
အတြက္ဟုဆိုကာ မြတ္စလင္ ၇ ဦးအားဖမ္း ဆီးလိုက္သည္။

 စက္တင္ဘာ ၃ - ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားက ညအိပ္ညေနဧည့္သည္မ်ားထားရွိျခင္းကို သတင္းပို႔ရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့၍ဟုိဆိုကာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး အား ဖမ္း ဆီးလိုက္သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၂ - ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျပီးႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း ခဲ့သည့္အ
တြက္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိး သားတဦးေသဆံုး ခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၉ - အနီးအနားမွေတာထဲတြင္ ထင္းရွာေဖြျပီးျပန္လာသည့္ ကေလးတဦးအပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာေလးဦး
အား ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွအစိုးရစစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၀ - ညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ဆိုးဝါးသည့္အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဘူး သီး
ေတာင္ အက်ဥ္း ေထာင္အတြင္းတြင္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရိုဟင္ဂ်ာအက်ဥ္းသားတဦး ေသဆံးု ခဲ့သည္။
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 စက္တင္ဘာ ၂၁ - ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္း ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့
သည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ရိုဟင္ဂ်ာတဦးအား ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားကဖမ္း
ဆီးလုိက္ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သို႔

ေနာက္ထပ္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ေစလႊတ္ခဲ့မႈမ်ားသည္

ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေသာအႏၱာရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

စိုး ရိမ္မႈမ်ားကိုျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ အစိုးရတပ္ရင္း သံုးခုကို အစိုး ရမွေစလႊတ္
ျပီးျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းသို႔ေနာက္
ထပ္ရဲတပ္ရင္းႏွစ္ခု ေစလႊတ္ရန္လည္းျပင္ဆင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္မွေနာက္ထပ္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ခိုက္မႈမ်ား
စက္တင္ဘာလတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံ၍ျပန္႔ပြားလာျပန္ပါသည္။ မြတ္စလင္ဆိုင္ရွင္တဦး

က သူ႔အားႏႈတ္ျဖင့္ၾကမ္း တမ္းစြာေစာ္ကားပါသည္ဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္တဦးကရဲမ်ားအားေျပာၾကားအျပီး စက္တင္ဘာလ
၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုတစုက ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕တြင္အနည္းဆံုးမြတ္စလင္အိမ္ ၂ လံုးအားမီးတင္ရႈိ႕ခဲ့
ၾကပါသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အစိုးရကဘာသာေရးအထိကရုဏ္း မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ကာ ေနာက္ထပ္လူမ်ားကိုေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်
မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၄ - ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးတဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအတြက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ
ရြယ္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသားတဦး အား စစ္ကိုင္းတိုင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္မွတရားရံုးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါ

သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္၌ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚ
လာေစခဲ့သည္။[ ၂၀၁၃ ခုၾသဂုတ္လျမန္မာသတင္း လႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

 စက္တင္ဘာ ၂၄ - ဧျပီလအတြင္းကျမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္းတြင္
မီးရႈိ႕မႈ၊ ျပည္သူ႔ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈစသည့္စြဲဆိုမႈတို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ႏွစ္ဦးအား ရန္ကုန္တိုင္း ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွ
တရားရံုးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ ၇ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။[ ၂၀၁၃ ခုဧျပီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ဧျပီလတိုက္
ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေနာက္ထပ္ ၂၀ ခန္႔ရွိေနပါေသးသည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၆ - ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္မွမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ကာ မီးရႈိ႕မႈ၊ ရမ္းကားမႈ

စသည့္စြဲဆိုခ်က္တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေလးဦးအား စစ္ကိုင္း တိုင္း ေရႊဘိုခရိုင္တရားရံုးမွ ေထာင္ဒါဏ္ ၉ ႏွစ္စီခ်
မွတ္ခဲ့ပါသည္။

‘၉၆၉’ လႈံ ႔ေဆာ္ေရးအသင္းမ်ားပိတ္ပင္ခံရ
စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရမွေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏုိင္ငံဗုဒၶ
ဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဂိုဏ္းမ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ၾကီး ၾကပ္သည့္အဖြ)ဲ႔ ကညႊန္ၾကားခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ထို

ညႊန္ၾကားခ်က္က ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ၏မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအေတြး အေခၚေပၚအေျခခံ၍ ဗုဒၶဘာသာဘုန္း ေတာ္ၾကီး မ်ားမွ

အသင္း အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းကို တားျမစ္လုိက္သည္။ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ဝင္ဆရာေတာ္တပါးက ဘာသာျခားမ်ားအ
ၾကားလက္ထပ္ထိမ္း ျမားျခင္း ကိုကန္႔သတ္သည့္ အဆိုျပဳဥပေဒတရပ္အားေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈသည္လြန္
စြာေဘာင္ေက်ာ္သြားျပီျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အစြန္းေရာက္ဘုနး္ ေတာ္

ၾကီး ဦးဝီရသူကသံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔၏ တားျမစ္ခ်က္ကိုပယ္ခ်လိုက္ျပီး ထိုအဖြဲ႔သည္ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ပါဟု ေျပာ
ဆိုလိုက္သည္။
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ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ပတ္လည္က်င္းပ
စက္တင္ဘာလတြင္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ၆ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ၾကီးႏွစ္ျမိဳ႕
တုိ႔တြင္ ဗုဒၵဘာသာဘုန္း ေတာ္ၾကီးမ်ားကက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၈ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတခုထဲတြင္ ျမန္မာျပည္တလႊားမွဝါေတာ္

ၾကီးျမင့္ေသာဘုန္းေတာ္ၾကီး အပါး ၁၀၀ ခန္႔တို႔စုေဝးခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မ်ားက၂၀၀၇ ခုႏွစ္ျငိမ္း ခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့

မႈမ်ားအား ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈအတြက္ အစိုး ရမွတရားဝင္ေတာင္းပန္မႈျပဳလုပ္ပါရန္ေတာင္း
ဆိုလုိက္ၾကသည္။ သူတို႔ကႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ “လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ဘာသာေရးဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” အား

အဆံုးသတ္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္ျပီး က်န္ရွိေနေသးေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအားလြတ္ေပးပါရန္ အစိုးရအား
တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၆ - ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ဆႏၵျပမႈမ်ားအား ျဖိဳခြဲခဲ့မႈကိုအထိမ္းအမွတ္က်င္းပရန္အတြက္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္

ဘုန္း ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔

စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

မႏၱေလးတြင္ ျဖိဳခြဲမႈအားအထိမ္းအမွတ္က်င္းပရန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအပါး ၅၀၀ ခန္႔တို႔ကဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတ
ေက်ာင္းတြင္စုေဝးခဲ့ၾကကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွေထာက္ခံပါရန္ႏွင့္ႏုိင္ငံအႏွ႔ံ
ျဖစ္ပြားေနေသာေျမယာသိမ္း ဆည္း မႈျပႆနာမ်ားအားလည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါရန္တုိက္တြန္း လိုက္သည္။
ဘာကိုစစ္ေဆးမွာလဲ - အစိုးရက IAEA ၏ေနာက္ထပ္သေဘာတူမႈစာအခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုး
ၾသစၾထီး ယားႏို္င္ငံ၊ ဗီယင္နာျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ IAEA အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးပြဲ၏ အျပင္ဘက္တြင္
ႏုိင္ငံတကာအႏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ

IAEA

၏ေနာက္ထပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

ျမန္မာအစိုးရ၏ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ထပ္္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္
ေနျပည္ေတာ္မွလိုက္နာရန္စတင္အသက္ဝင္လာသည္ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေၾကျငာထားေသာအႏုျမဴစြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္

သည့္အေဆာက္အအံုမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္းအသိေပးကာ IAEA မွဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အစိုး ရမွခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္ေလ့လာသူမ်ားက ထိုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္၏ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္အသက္ဝင္လာျခင္းသည္ ေနျပည္
ေတာ္၏အႏုျမဴစြမ္းအင္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား

နီးကပ္စြာစစ္ေဆးႏုိင္မည့္ရလဒ္ကိုရလာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု

ေထာက္ျပၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရက၎တို႔တြင္စစ္ေဆးရန္အတြက္ မည္သည့္အႏုျမဴႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ေနရာမွ်မရွိပါဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ျငင္းဆိုေနေသာေၾကာင့္ဟုဆိုပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး
ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ ၁၈ ဦးေထာင္ခ်ခံရ
စက္တင္ဘာလတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾက၍ဟုဆိုကာျငိမ္း ခ်မ္း စြာဆႏၵျပခဲ့ၾက
သူ ၁၈ ဦးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္းႏွင့ဆ
္ ႏၵျပျခင္းဥပေဒအရ အစိုးရမွေထာင္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၄ - ေက်ာက္ေတာ္မွရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း ေနထိုင္ရန္ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမႈကို
ဆန္႔က်င္သည့္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာဆႏၵျပမႈအားဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္
သည့္ မလွေမ၊ ကိုေမာင္ဝင္း၊ မတင္တင္ေအး ႏွင့္ ေမာင္သိန္း လႈိင္တို႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္
တရားရံုးမွ ေထာင္ဒါဏ္သံုးလစီခ်မွတလ
္ ိုက္သည္။

 စက္တင္ဘာ ၉ - ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအားဆန္႔က်င္၍ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ကဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ တက္
ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုစိုးေဝအားရခိုင္ျပည္နယ္၊သံတြဲျမဳိ႕မွတရားရံုးတခုက ေထာင္ဒါဏ္ကိုးလခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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 စက္တင္ဘာ ၁၃ - မတ္လအတြင္းက ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအျမဲတမ္းေနထိုင္ရန္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္
လည္အေျခခ်ေပးမႈအားဆန္႔က်င္သည့္ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ကိုစိုးဝင္း၊ ကိုမင္းထြန္းႏွင့္ကို
သန္းလြင္ထြန္း တို႔အား ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေတာင္ဂုတ္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ေထာင္ဒါဏ္သံုးလစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၂၆ - ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔အျပဳိင္ပိုက္လုိင္းအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့

သည့္အတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀ ဦးအားရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိ႕နယ္တရားရံုး မွ ေထာင္ဒါဏ္သုံးလစီခ်
မွတ္ခသ
ဲ့ ည္။ [ ၂၀၁၃ခုဧျပီလျမန္မာသတင္းလႊာ ကိုၾကည့္ပါ။]

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
ရုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ထုိင္းႏွင့္မေလးရွားတို႔သို႔ေရာက္ရွိ
စက္တင္ဘာလတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနခဲ့
ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၁

-

မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ဦး တည္သြားေနေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္

၂၀၀

ေက်ာ္တို႔သည္

၎တို႔၏ေလွအားမုန္တိုင္းအတိုက္ခတ္ခံရအျပီးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ဆတြန္းခရိုင္ ကမ္းစပ္သို႔ေရကူးေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ထိုေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားက ၾသဂုတ္လ၂၆ ရက္ေန႔မွစတင္ခဲ့ေသာခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည္ဟုေျပာ
ၾကားလိုက္သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၈ - မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ပါလစ္စ္ကမ္းေျခသို႔စတင္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလွစီး ဒုကၡသည္ရိုဟင္ဂ်ာ ၉၀ ဦး
အား မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္း ဆီးလိုက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
‘မိတ္ေဆြမ်ားအဖြ’ဲ႔ - UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္တိုက္တြန္း
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔၌

နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ၆၈ ၾကိမ္ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံ၏ အျပင္

ဘက္၌ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔၏အစည္းအေဝးကိုက်င္း ပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးအတြင္းတြင္ UN အေထြေထြအ
တြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက လူမ်ဳိး ေရး၊ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျမန္္မာႏုိင္င၏
ံ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးျဖစ္စဥ္ကို
ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေစရန္

ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္ကာ

ေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊

ပဋိပကၡမ်ားကိုအဓိကျဖစ္ေစေသာအ

ရိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးကိက
ု ိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ အစိုးရအားေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။ ျမန္မာ့မိတ္
ေဆြမ်ားအဖဲြ႕က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ုလိုက္ကာ ႏုိ္င္ငံသားျပဳမႈအပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး
အရ နစ္နာေနရမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေနျပည္ေတာ္ (အစုိးရ)အားေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။
ထိုင္းႏွင့ျ္ မန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ား စီးပြားေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးကိစၥေဆြးေႏြး
နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားသည္
စက္တင္ဘာလတြင္ ထို္င္းႏိုင္ငံသို႔သီးျခားခရီစဥ္မ်ားသြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင္၊့

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့ျ္ ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းတို႔သည္

စက္တင္ဘာလ ၄ရက္၊ ၁၇ ရက္၊ ၂၃ ရက္တို႔တြင္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္ရွင္နာ ဝပ္ထရာႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္
ဘန္ေကာက္သို႔သီး ျခားစီသြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္တြင္
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ဦးေရႊမန္းႏွင့္မင္းေအာင္လႈိင္တို႔သည္ တနသၤာရီတိုင္း၊ထားဝယ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ကိစၥကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္း ႏုိင္ငံတြင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြေနသူ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ဦး ခင္ေအာင္ျမင့္ကဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္အား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား

အျဖစ္ အစိုးရမွအသိအမွတ္မျပဳပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မင္းေအာင္လႈိင္သည္ႏွစ္ႏိုင္ငံ
နယ္စပ္သတ္မွတ္ေရးကိစၥ၊ လူကုန္ကူးမႈကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈကိစၥစသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ထိုင္း
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တာနာဆက္ ပတီမပရာဂြန္ (Tanasak Patimapragorn) ႏွင့္ဘန္
ေကာက္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚစုဥေရာပႏွင့္စကၤာပူသို႔သြားေရာက္
စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ႏွစ္ခုသြားေရာက္ခဲ့ရာ တခုမွာအေရွ႕ဥေရာပ ၇ ရက္

တာခရီးစဥ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္တခုမွာ ၄ ရက္တာစကၤာပူခရီး စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ [ေဒၚစုခရီးစဥ္ ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။] တက္
ေရာက္ခဲ့ေသာအစည္း အေဝးမ်ား၊ ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚစုသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတိႏ
ု႔ ွင့္ပတ္သက္သည့္
ကိစၥမ်ားအေပၚသူမ၏ရပ္တည္ခ်က္ကိုထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မက
ႈ ိစၥ - ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသက္ေရာက္မႈရွိေနသမွ်
ကာလပတ္လံုး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမျဖစ္ႏုိင္ဟုေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ ထိုဖြဲ႔စည္း ပံုသည္ ဒီမိုကေရစီတန္

ဖိုး မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနကာ တိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ရည္မွန္း ခ်က္ဆႏၵမ်ားႏွင့္လည္းမကိုက္ညီပါဟု သူကအေလးထားေျပာ
ၾကားလိုက္သည္။ ေဒၚစုက ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္မျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပိုမိုရင္ဆုင
ိ ္ရလိမ့္မည္ဟု သတိေပးလိုက္သည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္

-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

သံုးသပ္ရာတြင္ ‘မ်က္ကန္းအေကာင္းျမင္ျခင္း’ မ်ားအေပၚသတိေပးခဲ့သည္။ သူမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနအား

‘အေကာင္းျမင္လြန္း သည့္ပံုကားခ်ပ္’ တခုအျဖစ္ခ်ယ္မႈန္းျခင္းမျပဳပဲ ‘အလြန္ဓမၼဓိဌာန္က်က်’ ရႈျမင္သံုး သပ္ပါရန္ႏို္င္ငံတ
ကာအသိုင္းအဝိုင္းအား တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

 ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ

-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး တာဝန္ယူမႈရွိေသာ

အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကပါရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား

တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိျခင္း၊ လူထုအဖြ႔ဲအစည္း အတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္အပါ
အဝင္ အားနည္းေသာတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား ၾကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ျဖစ္ေစကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အတားအဆီးျဖစ္ေနေစေၾကာင္း ေဒၚစုကသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေဒၚစု၏ခရီးစဥ္
ပိုလန္
စက္တင္ဘာ ၁၀ - အေရွ႔ဥေရာပသို႔သြားရန္ ရန္ကုန္မွထြက္ခြါ
စက္တင္ဘာ ၁၁ - ဝါေဆာတြင္ ပိုလန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအီဝါကို ပ က္ဇ္ (Ewa Kopacz)၊ ဆီးနိတ္ဥကၠဌဘို ဒန္ဘိုရူ စ္ဝစ္ဇ္ (Bogdan
Borusewicz) တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။
စက္တင္ဘာ ၁၂ - ဝါေဆာတြင္ သမၼတဘရိုနစ္ ေလာ ကိုမိုရိုစကီး (Bronislaw Komorowski) ႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါနယ္တ ပ္စ္ခ္ (Donald Tus) တို႔
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့၊ ပိုလန္သ မၼတေဟာင္း လက္ရွ္ေဝလ္ဆာ (Lech Walesa) ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့၊ သူမအား ဝါေဆာဂု ဏ္ထူးေဆာင္ ျမိ ဳ႕သားဆုေပးအပ္ ေသာ
ဝါေဆာျမိ ဳ႕ေတာ္ဝန္ ဟန္နာဂရြန္ကီဝ စ္ဇ္ -ေဝါဇ္ (Hanna Gronkiewicz-Waltz) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့၊ ဝါေဆာတကၠသိုလ္တြင္ လက္ခ ်ာပို႔ ခ်ခဲ့။
ဟန္ေဂရီ
စက္တင္ဘာ ၁၃ - ဘူဒါပက္ ဇ္တြင္ ဟန္ ေဂရီသမၼ တေယေနာ့စ္အဒါ (Janos Ader)၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ၾကီးဌာန၏လႊ တ္ေတာ္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္
ၾကီး ေဇာ့္တ္နီမက္ (Zsolt Németh) တို႔ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့ သည္။
ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ
စက္တင္ဘာ ၁၅ - ပရက္ဂ္တြ င္ ဖိုရမ္ ၂၀၀၀ ညီလာခံဖြင့္ ပြဲ ၌ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့၊ ဘုန္းေတာ္ ၾကီးဒလိုင္လားမားႏွ င့္ေတြ႕ဆံုခဲ့။
စက္တာ္ဘာ ၁၈ - ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ ရွိ
စကၤာပူ
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စက္တင္ဘာ ၂၀ - စကၤာပူသို႔ေရာက္ရွိ ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရံုးတြင္ဝ န္ၾကိး ဂေရ့စ္ ဖူ (Grace Fu) ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ခဲ့။
စက္တင္ဘာ ၂၁ - စကၤာပူထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္အမွာ စကားေျပာၾကား။
စက္တင္ဘာ ၂၂ - စကၤာပူတြင္ေနထိုင္ေသာျမ န္မာႏုိင္ ငံသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ တို႔အားမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား၊ စကၤာပူ စီမံခန္႔ ခြဲမႈတကၠသို လ္တြင္ ေခါင္း
ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သ ည့္ လက္ခ်ာေပးခဲ့။

စက္တင္ဘာ ၂၃ - ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွင္လြန္း (Lee Hsien Loong)၊ သမၼတတိုနီ တန္ (Tony Tan)၊ ဂု ဏ္ထူးေဆာင္အဆင့္ျမင့္ဝန္ ၾကီးဂိုခ်ဳပ္ ေထာင္
(Goh Chok Tong)၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဟာလီမာ့ယာကြတ္ (Harlimah Yacob) တို႔ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့၊ ပညာေရးဝန္ ၾကီးဌာန၏ စကၤာပူပ ညာေရး
စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သ ည့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ ၊ ျခစားမႈမ ်ားအားစံုစ မ္းေရးဗ်ဴရို၏ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေ ရးေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းေျပာ
ၾကားမႈမ်ားကိုနားေထာင္ခဲ့။
စက္တင္ဘာ ၂၄ - ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လ ည္ေ ရာက္ရွိ

စီးပြားေရး
ႏိုင္ငံျခားတြင္ထားထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားကိစၥ အစိုးရမွဝန္ခံခဲ့
စက္တင္ဘာလေစာေစာပိုင္း တြင္ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ဘဏ္အခ်က္အလက္မ်ားဗဟို (BIC) မွအရာရွိတဦးက စကၤာ
ပူရွိဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားထဲတြင္ အစိုးရမွႏို္င္ငံျခားအရံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယမ္ထားရွိထားသည္ဟုစြပ္စြဲ
ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ထိုကိန္း ဂဏန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဧျပီလႏွင့္မတ္လတို႔တြင္ BIC အရာရွိႏွင့္ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
ဘဏ္ (ADB)တုိ႔ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ထိုဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွေပးေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္
ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ သမၼတဦး သိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က ေနျပည္ေတာ္ (အစိုးရ) သည္ မ်ား

ျပားလွေသာႏို္င္ငံျခားအရံေငြပမာဏကိုထားရွိထားသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကိုလံုးဝျငင္းဆိုပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ႏုိ္င္ငံျခားဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား

တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံပိုင္ႏင
ွ ့္ပုဂၢလိကပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ အရံႏုိင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၇.၆ ဘီလီယမ္ထားထားပါသည္ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာ
စက္တင္ဘာလတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တႏွစ္လံုးက ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁.၄ ဘီလီယမ္ရွိခဲ့သည္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ (ဧျပီလတြင္စတင္ေသာ) ၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမငါးလအတြင္း
တြင္ပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ ဘီလီယမ္ရွိခဲ့သည္ကို ျမန္မာအစိုးရကအတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ကာမေလးရွားသည္စာရင္းထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေနခဲ့ျပီး ၎ေနာက္

တြင္ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ရွိေနပါသည္။ အသစ္ဝင္လာေသာႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ တဝက္ခန္႔မွာ
ကုန္ထတ
ု ္လုပ္ေရးအပိုင္းတြင္ျဖစ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္အစည္း အေဝးအတြင္းတြင္ မီဒီယာႏွင့္

၁

UN အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအထူးအၾကံေပး ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားသည္ လူမ်ဳိး ၊ဂိုဏ္းဂဏအေျခခံ

ပတ္သက္သည့္ဥပေဒကိုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အၾကမ္း ဖက္မမ
ႈ ်ား၏ဒါဏ္ကိုခံခဲ့ရေသာ
ေရာက္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွေပါက္ေတာ၊စစ္ေတြ၊ေမာင္ေတာႏွင့္သံတြဲျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔

သြား

၁

ႏုိင္ငံသို႔ေျပာၾကားေသာလစဥ္ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း တြင္ သမၼတဦး သိန္းစိန္က ၁၉၈၈ခုဒီမိုကေရစီေရးအံုၾကြမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

၂

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီး တြင္ျပဳလုပ္ေသာလူထုအစည္းအေဝးပြဲတြင္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း က ျမန္မာႏုိင္ငံ

ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ အေရးၾကီး ေသာလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္ပါသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားလုိက္သည္။
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၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား သူ၏ေထာက္ခံမႈကိုအေလးထားေျပာဆိုလိုက္သည္။
၃

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္း တံုတြင္ UWSA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့

၄

တရုတ္စြမ္းအားရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈညႊန္ၾကားေရးမႈးဝမ္ကြီယူ Wang Qiyue ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရ

သည္။

သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟုသူေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာ
ၾကားလိုက္သည္။

၄

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ၾကီးနားမွရဲမ်ားသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ကခ်င္အထက္တန္းေက်ာင္းသားေလးအား ဖမ္းဆီး၍ႏွိပ္

၄

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီအား က်ပ္သိန္း ၅၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၀၀၀) လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

၆

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္တာဝန္ရွိသည့္ ၇ ဦး ပါေကာ္မတီကို NLD ကဖြဲ႔

၆

အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ခင္ေအာင္ျမင့္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၆

NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးဥာဏ္ဝင္းက ေနာက္ကြယ္မွလူအခ်ဳိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏ႔ွံမွဘာသာေရးအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားကို

၇

မႏၱေလးတိုင္း၊မိထၱိလာျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံအခ်ဳိ႕သည္

စက္ခဲ့ၾကသည္။

စည္းလုိက္သည္။

ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံမဲ့ေနသူမ်ား၏ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံခံေနရသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။
လႈံေဆာ္ေပးေနသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။

မတ္လကမိထၱိလာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအ

ၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအား သက္ေသျပဳေျပာၾကားခဲ့သည့္ NLD မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းထိန္အား ကုိယ္စား

လွယ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေတာင္း ဆိုရန္လက္မွတ္မ်ားစတင္စုေဆာင္းေနၾက
သည္။
၈

ရံုး ခြဲ ၅၀၀ အထက္ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ အခမဲ့နာေရးကူညီမႈအသင္းက ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ လူထုအဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒၾကမ္းကို ေဝဖန္လုိက္သည္။

၈

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္းအတြက္ အလားအလာရွိေသာရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူ

၈

ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြက ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအား ျဖိဳခြဲခဲ့မႈတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းအား ျငင္းဆိုလုိက္

၉

လႊတ္ေတာ္ကိုေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ျပန္လည္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ္င္ငံပိုင္ေရဒီယိုႏွင့္ TV တို႔မွေၾကျငာခဲ့

၉

သမၼတဦးသိန္းစိန္က SNDP မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦး ေက်ာ္အုန္းအား အစိုးရေဟာ္တယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး

မ်ားအတြက္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားေရးဆြဲရန္ အၾကံေပးကုမၼဏီမ်ားအား အစိုး ရကတင္ဒါစတင္ေခၚလုိက္ျပီျဖစ္ပါသည္။
ကာ သူ႔အေနျဖင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုခံယူရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။
သည္။

ဒုတိယဝန္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္လုိက္သည္။
၉

လမ္းေဆာက္လုပ္ရန္ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ

အီတာလ်-ံ ထိုင္းကုမၼဏီအား

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇံုသို႔သြားေသာအဓိကလမ္း ၾကီးအား

နယ္၊ သျဗဳေခ်ာင္းေက်းရြာေဒသခံမ်ားကပိတ္ဆို႔လုိက္ၾကသည္။

တနသၤာရီတိုင္း ၊ေရျဖဴျမိဳ႕

၉

အစိုးရကဦး သန္းေဆြႏွင့္ဦး ေသာင္း ညႊန္႔တို႔အား သမၼတ၏ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပးႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပးအျဖစ္ အသီးသီးခန္အ
႔ ပ္

၁၀

သမၼတရံုးမွအရာရွိတဦးက

၁၀

ခိုလႈံရာရွာေဖြေနေသာရိုဟင္ဂ်ာ ၂၈ ဦးတို႔သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ဆြန္ခလာခရိုင္ လဝကထိန္းသိမ္း ေရးစခန္း မွ ထြက္ေျပးလြတ္

၁၁

အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆.၈%တိုး တက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့

၁၁

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ကရင္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေနာ္အံုးလွအား စစ္ကိုင္း တိုင္း၊မံုရြာအက်ဥ္းေထာင္မွ မႏၱေလးတိင
ု ္း

၁၂

မေလးရွားႏုိင္ငမ
ံ ွ

ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္း စိန္မွႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္တခုေထာင္ရန္

သတင္း ကုိ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ ေကာလဟာလဟုဆုိကာ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ရည္ရြယ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဆုိေသာ

ေျမာက္သြားခဲ့သည္။
သည္။

အိုး ဘိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

အေထာက္အထားမရွိေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား

တရားစြဲဆိုျခင္း မရွိပဲျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔ရန္

ျမန္မာအစိုး ရႏွင့္မေလးရွားအစိုး ရတို႔ သေဘာတူျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီး
ဦး ေအးျမင့္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ႕နယ္မွ

မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္း ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအတြက္

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြစုစုေပါင္း

၃.၁

ဘီလီယံက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂ သန္း) ကိစ
ု ုစုေပါင္းလယ္သမား ၁၁၆၃ ေယာက္တုိ႔မွ လက္ခံရယူျပီးျဖစ္သည္ဟု
အစိုးရပိုင္ New Light of Myanmar သတင္းစာကေဖာ္ျပလုိက္သည္။
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၁၄

မင္းကိႏ
ု ို္င္ႏွင့္ကိုကိုၾကီးတို႔ဦး ေဆာင္ေသာ

၁၅

USDP ဒုတိယဥကၠဌဦး ေဌးဦးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၈၈

မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားကို္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္

ေနျပည္ေတာ္တြင္

ကိုအႏၱာရာယ္ရွိေစႏိုင္သည္ဟု သတိေပးလိုက္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတမျဖစ္ေစရန္အတြက္ သူမအားပစ္မွတ္
ထား၍ေရးသားထားသည့္ ျပဌာန္း ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

၁၆

CNP ပါတီဥကၠဌဦးဇန္က်င္ေပါ ေခၚ ဦးဇိုဇမ္က ခ်င္းျပည္နယ္၊တီး တိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ တရုတ္ႏုိင္ငံ North Mining Investment
မွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ
လုိက္သည္။

မြီေတာင္မိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိပါရန္ေတာင္းဆို

၁၆

အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကားမွ အနာဂတ္ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ငန္း မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ KIO အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔

၁၇

ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္ က်င့္သံုးရန္အသက္ဝင္လာျပီျဖစ္ပါသည္။

၁၇

အစိုးရစိုက္ပ်ုဳိး ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဦးျမင့္လႈိင္က လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံမွေျမယာသိမ္းယူထားမႈ အားလံုး

၁၈

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးမာေရးမက္ကာလီ Murray McCully ကရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ သံရံုးဖြင့္လွစ္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း

တို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ၂ ရက္ၾကာေဆြးေႏြး ပြဲကိုစတင္လိုက္ၾကသည္။

၏ ၂၄.၃% ကိုသာအသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေၾကျငာခဲ့သည္။

၁၉

လယ္သမားမ်ား၏

ဖမ္းဆီးရန္အတြက္

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈကို

ညၾကီးမင္း ၾကီးအရမ္းကာေရာ

ေထာက္ပံ့ကူညခ
ီ ဲ့သည့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား

စီးနင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္

ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ရဲတို႔တိုက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ပုဗၸသီရိျမိဳ႕နယ္

ဝဲၾကီး

၂၀

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံနိဆန္းကုမၼဏီက မေလးရွားႏုိင္ငံမွ Tan Chong Motor Holdings ကုမၼဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ခုတြင္ ျမန္မာ

၂၁

ႏို္င္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၆၀ ခန္႔မွလူ ၃၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ရန္ကုန္ရွိျမိဳ႕နယ္ ၈ ခု

၂၃

စက္ရုံပိတ္သိမ္းသည့္အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍

၂၃

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္မွ တမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားမွဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသည့္ရြာသားမ်ား

ႏုိင္င၌
ံ ကားမ်ားထုတ္လုပ္သြားမည္ဟုေၾကျငာလုိက္သည္။
တုိ႔အားျဖတ္၍ ခ်ီတက္လမ္း ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျပီး ေနာက္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ဒဂံု

ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ဟုန္ရွင္းစက္ရံုမွအလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔တို႔သည္ႏွစ္ရက္တာဆႏၵျပမႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

သည္ ဇြန္လကအိႏိၵယအစိုးရမွ ထိုစီမံကိန္းအားရပ္ဆိုင္း ရန္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔၏မူလေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္
ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအားေတာင္းဆိုရန္သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၃

ရန္ကုန္ သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တို႔သည္ ၁၉၉၀ ေစာေစာပိုင္းကာလမ်ားက အစိုးရအာဏာ
ပိုင္မ်ားမွျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္
သည္။

၂၄

အတင္းအၾကပ္ေနရာေျပာင္း ေရႊ႕ေစခဲ့ျခင္းႏွင့္ေျမသိမ္းယူခဲ့ျခင္း မ်ားအား

မြန္ျပည္နယ္၊သထံုျမိဳ႕ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွဂတ္စ္တာဘိုင္အေဟာင္းအား လဲလွယ္ရန္ကူညီသည့္အေနျဖင့္ အတိုး မဲ့ေခ်း
ေငြ

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

၁၄၀ ထုတ္ေခ်းရန္၎၏အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔မွ

ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွေၾကျငာလုိက္သည္။
၂၄

ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾက

အတည္ျပဳလုိက္ျပီျဖစ္

တနသၤာရီတိုင္း၊ေလာင္းလံုျမိဳ႕နယ္၊ရင္ဘတ
ု ္ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားက တရုတ္ႏို္င္ငံမွ Guangdong Zhenrong စြမ္း

အင္ကုမၼဏီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထူး ကုမၼဏီႏွင့္အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳဦး ပိုငက
္ ုမၼဏတ
ီ ို႔မွ ဖက္စပ္တည္ေဆာက္မည့္
ေရနံခ်က္စက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၂၄

ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္

လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားရႈခ
ံ႔ ်ထားကာ

က်ဴးလြန္သူမ်ားအားလြတ္ျငိမ္း

ခြင့္ေပးျခင္း ကိုတားျမစ္ထားသည့္ ၆၈ ၾကိမ္ေျမာက္ UN အေထြေထြညီလာခံအတြင္း UK ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝီလီယမ္
ေဟ့ခ္ William Hague မွစတင္အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္ကိုျမန္မာအစိုးရမွ လက္မွတ္ထိုးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္၊မိုင္းပန္ေက်းရြာမွ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိအရပ္သားတဦးအား အစိုးရတပ္မ်ား

၂၅

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ႕နယ္ရွိမံုရြာေၾကးနီမိုင္း စီမံကိန္းအား ရြာသူရြာသား ၄၀၀ ခန္႔တို႔ကဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၂၆

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၃ ရက္တာခရီးစဥ္အျပီးတြင္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းဂ်င္မီကာတာ Jimmy Carter၊ ဖင္လန္သမၼတ

က ပစ္သတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဟာင္း မာတီအက္သီဆာနီ Marti Ahtisaani ႏွင့္ေနာ္ေဝးဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂရိုဟာလမ္ဘရြန္လန္ဒ္ Gro Harlem

Brundtland တို႔ပါဝင္ေသာ The Elders (ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္းမ်ား) အဖြဲ႔ကႏုိင္ငံတြင္းတြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုအေရယူျခင္းမရွိမႈကို
ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၂၇

အဆံုးသတ္ပါရန္ေတာင္းဆိုသည့္

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ NLD တည္ေထာင္ျခင္း ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္
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ဆင္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား
“ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္ဆံုးအေျခအေန - ျပင္းထန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား” Altsean-Burma http://bit.ly/18xzKQ7
“ဘယ္သူ႔ေသနတ္ေတြအသံျငိမ္သြားသလဲ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်ဴိးပဲေ
့ နေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း” ျမန္မာ့အ
ေရးပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Burma Partnership) http://bit.ly/1fLcQtW

“မ်ဥ္းတေၾကာင္းေရးဆြဲျခင္း” ေရႊဂတ္စ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (Shwe Gas Movement ) http://bit.ly/1bVmSbL
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန” UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း http://bit.ly/18mi4qL
“ေရႊ႕ေျပာင္း မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္း ၂၁ - ၂၀၁၃ခု စက္တင္ဘာလ” ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ (IOM)
http://bit.ly/1763RQe

“ပုန္းကြယေ
္ နေသာကုန္က်မႈမ်ား - ထိုင္းႏုိင္ငံပုဇြန္လုပ္ငန္းမွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား” သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ
ေဖာင္ေဒးရွင္း Environmental Justice Foundation (EJF) http://bit.ly/1h4Cmbr

“ျခံဳငံုေသာဖြံ႕ျဖိဳးမႈအညႊနး္ မ်ား၏အလုပ္ေဘာင္ - အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္အတြက္အဓိကအညႊန္းမ်ား” အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)
http://bit.ly/1dNq3As

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွတရုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ - ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ” စတင္မ္ဆန္ စင္တာ (Stimson Center) http://bit.ly/15xtsOo
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မပါေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ - ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ၁၉၈၉ - ၂၀၁၁” ရိုးရာမဟုတ္ေသာလံုျခံဳေရး
ေလ့လာမႈအတြက္စင္တာ (Centre for Non-Traditional Security Studies) http://bit.ly/16uArhh
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား” အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း http://bit.ly/1eLqA97
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