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P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 85 733 4303
E-mail : ndddrd07@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

wpfvtwGif; jrefrmhowif; (2010 ckESpf/ arv)
ေမလ (၁) ရက္


မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕က ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ရဲျမတ္ဟိန္း ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး မည္သည့္ေနရာမွစံုစမ္းရွာေဖြ၍
မရသျဖင့္ နယ္ေျမခံစစ္တပ္က အဓမၼေခၚေဆာင္သာြ းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိခင္ေဒၚေဌးေဌးက ေျပာသည္။ (DVB
010510)



ဧရာ၀တီတုိင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က အလုပ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား
တစ္ရပ္ကို ၿမိဳ႕နယ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (DVB 010510)



ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေန႔၌္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္သမား၊ အလုပ္သမား
ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က "အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဌာန္း၍ လက္
ေတြ႔က်င့္သံုးမႈျပဳရန္၊ အလုပ္သမားသမဂၢဖဲြ႔စည္းေပးရန္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အညီ ကာမိေစရန္ လစာေငြမ်ား သတ္မွတ္
ေပးရန္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ILO ႏွင့္ တုိင္ပင္ညွိႏိႈင္းၿပီး အလုပ္သမားထုႀကီး၏ဘ၀ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စသည္တုိ႔ကို ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ (DVB 010510)



ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပက အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နအဖစစ္အစိုးရ အပါအ၀င္ ကမၻာ့အလုပ္
သမားသမဂၢအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ILO တို႔က ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က
ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (DVB 010510)



စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ တားဆီးရန္ ႀကိဳးစား
ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ

အႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုစားလွယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသားေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (RFA 010510)


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ကမ္းေျခရပ္ကက
ြ ္ေန အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရးမွဴး ကိုသန္းေမာင္ကို
ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ ဧည့္စာရင္းစစ္မည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ရိုက္ႏွက္
ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ NLD တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းလိႈင္က ေျပာသည္။ (RFA/ DVB 01051)



ပဲခူး-ရန္ကုန္ ကားလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ေဟာင္ေကာင္တရုတ္လူမ်ဳိး မစၥတာလီအန္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ခ်င္စုေမဖလား၀ါး

အထပ္သာစက္ရံု လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ယခုႏွစ္ အလုပ္သမား ၂ ဦး လက္ျပတ္ေသာ္လည္း စက္ရံုတာ၀န္
ရွိသူမ်ားက ေဆးရံုတက္ ကုသခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္သာ ေပးခဲ့ၿပီး နစ္နာေၾကး တစံုတရာမွမေပးေၾကာင္း လက္ျဖတ္
ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ေဇာ္မ်ဳိးထြန္းက ေျပာသည္။ (RFA 010510)
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ေမလ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာပါ ကမာၻ႔အလုပ္သမားေန႔သဝဏ္လႊာတြင္ အဖ်က္သမားမ်ားႏွင့္

တိုင္းတပါး၏ စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳမႈတို႔ကို တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္သြားၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္

သြားမည့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေပၚေစရန္ လက္တဲႀြ ကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾက
ရန္ အလုပ္သမားထုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက တိုက္တန
ြ ္းလိုက္သည္။ (Irrawaddy 010510)


ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားျခင္း

သည္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။ (Irrawaddy 010510)


ေမလ (၁) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ အႀကိမ္ (၁၂၀) ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔(ေမေဒးေန႔) အထိမ္းအမွတ္
ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားမွ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 010510)



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတခ်ိဳ႕တြင္ အပူခ်ိန္လြန္ကျဲ ခင္းေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး
ငယ္မ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဆရာဝန္တဦးကေျပာသည္။ (Irrawaddy 010510)

ေမလ (၂) ရက္


ဧရာ၀တီတုိင္း ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရာသီဥတုပူျပင္းမႈျဖင့္ အစာေရစာ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကၽြမ
ဲ ်ား ေသဆံုးေနသျဖင့္
လယ္သမားမ်ား ဒုကၡေတြ႔ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 020510)



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စစ္တပ္ထဲ အဓမၼသိမ္းသြင္းမႈျဖစ္ေနသည့္
အခ်ိန္တည္း၌ပင္ ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။ (DVB 020510)



ဧရာ၀တီတိုင္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း

တုိက္ခတ္ခဲ့ျခင္း ၂ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအခ်ဳိ႕၌ ျပည္လည္ထူေထာင္
ေရးအကူအညီလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ (DVB/ RFA 020510)


အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၱေလးတုိင္း စည္းရံုးေရးအဖဲြ႔က ၿမိဳ႕နယ္ NLD
အဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (RFA 020510)



လြန္ခဲ့သည့္ဧၿပီလက ျမစ္ႀကီးနားအထက္ဘက္ ျမစ္ဆံုဗံုးေပါက္ကဲြခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္၍ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ
တန္ဖရဲေက်းရြာက ရပ္ကက
ြ ္တခ်ဳိ႕ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းေနသကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားလည္း
ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္ေတြ႔ေနရသည္။ (RFA 020510)



ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရးအဖဲြ႔၀င္

ေဒၚမိမိစိန္ႏွင့္ ကိုတက္ထြန္းတို႔က သဃၤန္းကၽြန္း NLD လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အက်ဥ္းက်ေန
သည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကို ေမလ ၁ ရက္ေန႔က သြားေရာက္အားေပး ကူညီခဲ့ၾကသည္။
(RFA 020510)


ပဲခူးတုိင္း ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ စက္မႈလယ္ယာထြန္စက္စခန္းတြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ညက ဗံုး ၃ လံုးကဲြခဲ့ရာ
ေပါက္ကြမ
ဲ ႈအား လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖဲြ႔၀င္တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (RFA/ DVB 020510)

ေမလ (၃) ရက္


ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈျပဳေရးေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းၿပီးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား အေရအတြက္သည္ ဧၿပီ (၂၇) ရက္ေန႔

အထိ (၈၂၂,၀၉၃) ဦး ရိွၿပီး ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိထားသူ အေရအတြက္မွာ (၇၁,၃၉၀) ဦး
ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ (IOM) က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။(NEJ 030510)
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဘာလံုးေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆက္သယ
ြ ္ေရးကို လာဘ္ေငြေပးၿပီး အင္တာနက္ အထူး
လိုင္းမ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္းေဘာလံုးေလာင္းကစားဒိုင္တခုမွ မန္ေနဂ်ာတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 030510)



ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထိုင္းနယ္စပ္အနီးရိွ ေ၀ၚေလေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား

လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) တပ္ရင္း (၂၀၁) လႈပ္ရွားေဒသကို မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း
နအဖတပ္မ်ား ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ရန္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ကရင္တပ္မႉးတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ
030510)


လြတ္လပ္စြာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုခြင့္တို႔အား ထိုင္း
အစိုးရမွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသြားရန္ တိုက္တန
ြ ္းေပးသြားမည္ဟု ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ ခ်ီတက္ပြဲအခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကား
ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သင
ြ ္းေျပာၾကားသြားသည္။ (NEJ 030510)


ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ရာ

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တန္ဖရဲေက်းရြာမွ ရပ္ကက
ြ ္ (၂) ခုအား ယခုလအတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕
ခိုင္းထားေၾကာင္း တန္ဖရဲ ေက်းရြာသားက ေျပာသည္။ (NEJ 030510)


နာဂစ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံခ့ဲရသည့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ား သားေကာင္ ရွာေဖြသည့္
အဓိက ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း အကူအညီေပးေနသည့္ NGO အဖဲြ႔မ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 030510)



၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရလိမ့္

မည္ဟု ၿပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပုိင္း အတြင္း ဧရာ၀တီက ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းငယ္ တခုတင
ြ ္ ပါ၀င္သူမ်ားက ေျဖဆုိၾကသည္။
(Irrawaddy 030510)


ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္ ၀ရန္တာကို စတင္ျပင္ဆင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင့္ ေရွ႕ေန
ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (DVB 030510)



MNDA ေခၚ မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ဟု အမည္ေပးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ခဲြထြက္တပ္ဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔သည္

ေရး-ထား၀ယ္ ကားလမ္းေပၚရွိ အလယ္စခန္းေက်းရြာ ျပည္သူ႕စစ္စခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ ရယက ဥကၠဌ ေနအိမ္ကို ဧၿပီလ
၃၀ ရက္ေန႔က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရယက ဥကၠဌ၏ မိသားစု၀င္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္အစိုးရ တပ္ဖဲြ႔၀င္အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရ
ရွိခဲ့သည္။ (RFA 030510)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္
က သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရံုး၌ ေမလ ၃ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက
က်င္းပခဲ့သည္။ (RFA 030510)



ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံေထာင္တင
ြ ္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသည့္ အင္တာနက္ဘေလာ့ဂါ ကိုေနဘုန္းလတ္ကို

ေမလထုတ္ Time မဂၢဇင္၏ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆံုးလူပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပလိုက္
သည္။ (RFA 030510)


အေနာက္ပိုင္း တိုင္းမွဴးကေတာ္ ေဒၚျမျမစံမွာယူေသာ ရွားပါးသဇင္ဥမ်ားကို ေဒသခံစစ္တပ္မ်ားမွ ေက်းရြာသားမ်ားကို
အတင္းအဓမၼ ရွာေဖြခိုင္းကာ စစ္တပ္သို႕ ပို႕ေဆာင္ခိုင္းေနသည္ဟု ေဒသခံရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

(Narinjara 030510)


ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဗံုးလွန္႔

ထားၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ကားလမ္းမမ်ားႏွင့္ လူစည္ကားရာအရပ္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္
ခ်ထားသည္ဟု ေမာင္ေတာမွ အမည္မေဖၚလိုသူ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 030510)


ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ ဗံုးေဖါက္ခြဲမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ အဓိက အခ်က္
အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းတေလွ်ာက္တင
ြ ္ လံုျခံဳေရးကို အထူးတိုးျမွင့္ ခ်ထားေၾကာင္း
မ်က္ျမင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။ (Narinjara 030510)
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သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူစယ္ခရိုင္ ၾကဴကုတ္(ပန္ဆိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕ေပၚရိွ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္

မ်ားအား ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္း၌ လိုက္လံဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ က်ပ္ ၇ သိန္းျဖင့္ လိုင္စင္လုပ္ရန္ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ ညြန္
ၾကားထားေၾကာင္း သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 030510)


သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လုခိုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နားယန္း ေက်းရြာေန အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ၇
တန္းေက်ာင္းသူေလးတဦးအား ဧျပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ နအဖတပ္ထက
ြ ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္္း
ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 030510)



ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ အသြင္ေျပာင္းရန္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခံလိုက္ရၿပီဟု အမ်ားထင္မွတ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လယ
ြ ္ေမာ၀္း

ႏွင့္အဖြဲ႕ ေသာင္မတင္ေရမက် အေျခအေန၌ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အပစ္ရပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးကေျပာ
သည္။ (S.H.A.N 030510)
ေမလ (၄) ရက္


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်ီေဗြၿမိဳ႕အနီးရိွ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေမလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက

ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား (၆) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး (၆) ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ကာ လူအခ်ဳိ႕ေပ်ာက္
ဆံုးေနသည္။ (NEJ 040510)


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု စီအာပီပီအတြင္းေရမႉး ဦးေအးသာေအာင္က
ေျပာၾကားသည္။ (NEJ 040510)


ဒါ႐ိုက္တာ ဇင္ေယာ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေရႊသံလင
ြ ္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္သည့္ အင္ဗိြဳင္းဂ်ာနယ္ကို ေငြေရး
ေၾကးေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေ၀မႈ ရပ္နားလိုက္သျဖင့္ ယင္းဂ်ာနယ္တင
ြ ္ လုပ္ကိုင္ေန
သည့္ သတင္းေထာက္ႏွင့္ ႐ံုး၀န္ထမ္းတုိ႔ အလုပ္အကိုင္ ျပန္လည္ရရွိေရး အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း
အင္ဗိြဳင္းဂ်ာနယ္ ၀န္ထမ္းကေျပာသည္။ (NEJ 040510)



တဦးခ်င္း ခရီးသြားေလ့ရွိသည့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ကို ေရာက္သည့္အခါ
မိမိတည္းခိုမည့္ေနရာကို အတိအက် စာရင္းေပးႏိုင္ပါက ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလဆိပ္လူ

ဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာတဦးက
ေျပာသည္။ (NEJ 040510)


ရန္ကုန္တင
ြ ္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ အလြန္ဆိုးရြားေနကာ လြန္ခဲ့သည့္ (၃) ရက္ခန္႔ကစ၍
တေန႔လွ်င္ (၂) နာရီခန္႔သာ မီးလာေတာ့ေၾကာင္းရန္ကုန္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ေနထိုင္သူတဦးက ေျပာသည္။

(NEJ 040510)


၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂) ရက္ႏွင့္ (၃) ရက္တို႔တြင္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမ
(၂) ရက္နွင့္ (၃) ရက္တင
ြ ္ (၂) ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နာဂစ္သင့္ေဒသတြင္ နာလန္ထူႏိုင္ျခင္း
မရိွေသးဟု ဆိုသည္။ (NEJ 040510)



လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆိုေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆိုးရြားစြာ ဖိႏွိပ္

သူမ်ားထဲတြင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္သည္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေနဆဲဟု သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႔
တခုျဖစ္သည့္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ (RSF) က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Irrawaddy 040510)


ဧရာ၀တီတိုင္း ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ နာဂစ္ဒဏ္သင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕ သံုးမိုင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အနီးရွိေက်ာက္
ေခ်ာင္းေက်းရြာကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္း ေနသည့္သျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက
ေျပာသည္။ (Irrawaddy 040510)
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ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ထန
ြ ္းေရး ျပည္သူလူထုက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအုန္းျမင့္က ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕၌ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တန
ြ ္းေျပာဆိုသာြ းသည္။ (Mizzima
040510)


နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပါတီအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း
၁၄ဝဝ ေက်ာ္ သံုးစြဲခ့ၿဲ ပီးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က ေမလ ၄ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
(Mizzima 040510)



စစ္ကိုင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕ ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရး စီမံကိန္းေအာက္တင
ြ ္ လယ္ေျမအသိမ္းခံရသူမ်ားက
အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ စာေရးတိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ (Mizzima 040510)



စစ္အစိုးရ

နာဂစ္မုန္တိုင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသခံ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္းခန္႔သည္ ေသာက္သံုးေရ

ရွားပါးမႈ ႀကံဳေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ႐ုံးမွ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးေအးဝင္းက ေျပာသည္။ (Mizzima
040510)


သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ ရန္ကုန္ဗံုးေပါက္ကဲမ
ြ ႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို ေမလ (၆)ရက္ေန႔တြင္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ ဦးေဆာင္မည့္ အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္

ရန္အတြင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ စာေပ
စိစစ္ေရးမွ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ (Mizzima 040510)


ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ထန
ြ ္းေရး ျပည္သူလူထုက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအုန္းျမင့္က ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕၌ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တန
ြ ္းေျပာဆိုသာြ းသည္။ (Mizzima
040510)


တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေတာတြင္းႏွင့္ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ၿပီး ရပ္ရြာေနအိမ္သို႔ ျပန္သာြ းၾကသည့္

မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ လူထုအဖို႔ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ အခက္အခဲဒုကၡႀကံဳေတြ႕ေနၾကရ
ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 040510)


သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ခရိုင္ ၾကဴကုတ္(ပန္ဆိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားၾကား ေလာင္းကစားရံု

လာဘ္ေငြကိစၥ တိုင္တန္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က တရုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဖြင့္ထားေသာ
ေလာင္းကစားရံု တစ္ရံု ပိတ္လိုက္ရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 040510)


တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေတာတြင္းႏွင့္ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ၿပီး ရပ္ရြာေနအိမ္ သို႔ျပန္သာြ းၾကသည့္

မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ လူထုအဖို႔ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ အခက္အခဲဒုကႀကံဳေတြ႕ေနၾကရ
ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 040510)


နအဖစစ္အစိုးရသည္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ေခ်ာက္တလွည့္၊ ေခ်ာ့တလွည့္နည္း
အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိအားေပးစည္းရံုးလ်က္ရွိသည္။ (S.H.A.N 040510)

ေမလ (၅) ရက္


နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္မခံသည့္ ဗုိလ္ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေကာင္စီအဖြဲ႔ကို နအဖစစ္အစိုးရက စစ္ေရးနည္းျဖင့္ အေရးမယူေသးဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စည္း႐ံုးလ်က္ရိွ
သည္။ (NEJ 050510)



ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ရွင္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔ (၃၀) အနက္
(၂၄) ဖြဲ႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ (NEJ 050510)



ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ထုိင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္အသစ္ ထုတ္ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ဟု
ထိုင္းအစိုးရဘက္မွ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တရားမ၀င္ ဝင္ေရာက္ေနဆဲ
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ျဖစ္ၿပီး ယခုလ (၃) ရက္တင
ြ ္ ျမန္မာျပည္သား (၁၀၃) ဦးအား ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာ စစ္တပ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔က
ဖမ္းဆီးရမိသည္။ (NEJ 050510)


ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဆိုင္ရာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးအဖဲြ႔က

ပိတ္ပင္၊ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားအၾကား မၾကာခဏ အထင္အျမင္လဲြမွားမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနသည္။ (NEJ 050510)


မီဒီယာမ်ားတြင္ လက္ရိွအစုိးရကုိ "တပ္မေတာ္ အစိုးရ" ဟု ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲျခင္းမျပဳၾကရန္ လြန္ခ့ဲသည့္လ ၂၆ ရက္ေန႔
က ကာကြယ္၀န္ၾကီးဌာန၏ မီဒီယာမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ားသုိ႔
ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွတဦးက ဆုိသည္။ (Irrawaddy 050510)



တရုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္၀ါေဒသရွိ သတၱဳတြင္း တတြင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔ညေနက ေျမၿပိဳ

က်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရုတ္လူမ်ိဳး အလုပ္သမား ၁၃ ဦး ေသဆုံးၿပီး၂ ဦးေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ People
Daily သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ (Irrawaddy 050510)


ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအသင္း (ႀကံ႕ဖံြ႔)က ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္
မညီေၾကာင္း

ေ၀ဖန္ေရးသားမႈမ်ားကို

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ

သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္

သတင္းအယ္ဒီတာတဦးက ဆုိသည္။ (Irrawddy 050510)


ေဖာ္ျပခြင့္မရေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ

ဆိုမာလီဓါးျပမ်ား ျပန္ေပးဆြဲထားေသာ သေဘၤာေပၚပါ ျမန္မာ ၂၁ ဦး မၾကာမီ လြတ္ေျမာက္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု
သေဘၤာကုမၸဏီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 050510)



ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္တပ္ကသာ လႊမ္းမိုးထားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္
ပါတီငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သင့္ဟု CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက တုိက္တန
ြ ္း
လိုက္သည္။ (Mizzima 050510)



စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ထြက္လာၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္

ရွိသည့္ အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အင္အားစုမ်ား
အၾကား ပိုမိုၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေနၾကသည္။ (Mizzima 050510)


ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျမန္မာတျပည္လံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ EC မ်ား
စာရင္းျပဳစုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရာထားသတ္မွတ္ၾကရန္ ခယက၊ မယကတို႔မွတဆင့္ညႊန္
ၾကားထားေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မုိင္းတံုေဒသခံ တစ္ဦးကဆိုသည္။ (S.H.A.N 050510)

ေမလ (၆) ရက္


သႀကၤန္ကာလက ရန္ကုန္တင
ြ ္ ေပါက္ကဲခ
ြ ဲ့ေသာ ဗံုးေပါက္ကဲမ
ြ ႈသည္ စြမ္းအားျမွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္
ေတာ္မ်ား (VBSW) ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

တရားခံတဦးအား ဖမ္းဆီးရရွိထားေၾကာင္း နအဖက ယေန႔က်င္းပေသာ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ/ Irrawaddy 060510)


တ႐ုတ္နယ္စပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ NDA-K ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ဖီေမာ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
မိုင္းတြင္းၿပိဳက်မႈကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရန္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ၫႊန္ၾကားေၾကာင္း NDA-K ေဒသခံ
ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 060510)



ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ယာယီေနထိုင္ခြင့္
ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ထိုင္းအစိုးရက ေမ (၄) ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (NEJ
060510)
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အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ (၂၉) ရက္တြင္ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ထားသည့္
ေလွ်ာက္ထားမႈႏွစ္ခုစလုံးကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ယမန္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရ ေရွ႕ေနႀကီး ဦး
ဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (NEJ 060510)



နအဖက်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္
ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) အဖြဲ႔က ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ တရား၀င္အလံျဖစ္သည့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို သုံးစြဲသျဖင့္
ကန္႔ကက
ြ ္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (အကသ) ႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား
သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) အဖြဲ႔မ်ားက ယေန႔ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 060510)



အပူရိွန္ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ေရတြင္း ေရကန္မ်ားတြင္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္ကာ ေသာက္သုံးေရ
ရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ပဲခူး ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 060510)



မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနေသာေၾကာင့္ ယမန္ေန႔က က်ေရာက္ေသာ (၂၅၃)
ႏွစ္ေျမာက္ ဟံသာ၀တီ မြန္ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို ပဲခူးၿမိဳ႕ အပါအဝင္ မြန္ျပည္ နယ္ အတြင္းရွိ
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မက်င္းပႏိုင္ၾကေၾကာင္း မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုး

က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။ (Irrawaddy 060510)


ေရြးေကာက္ပြဲကို

သပိတ္ေမွာက္ရန္

သေဘာမတူခဲ့သည့္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က

ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီအမည္ကို“အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု (National
Democratic Force)” ဟု အမည္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎အဖဲြ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက
ေျပာသည္။ (Irrawaddy/ Mizzima 060510)


စစ္အစုိးရ၏ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာတုိးတက္မႈတစုံတရာ မေတြ႔ရသည့္အတြက္
ဆက္လက္ပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳလုပ္ရန္

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္

တုိက္တန
ြ ္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (Irrawaddy/ Mizzima 060510)


ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္

က်ခံေနရေသာ

၈၈

မ်ိဳးဆက္

မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္လ္က

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္

ယမန္ေန႔က

ကိုျမေအးသည္

က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (AI)က ယမန္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။
(Irrawaddy/ Mizzima 060510)


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ သားသမီးငယ္

၁၂၇ ဦးအတြက္ တဦးလွ်င္ ပညာသင္စရိတ္ ၂၃၀၀၀ က်ပ္စီ လက္က်န္ပါတီရန္ပံုေငြထဲမွ ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား
ကို ယမန္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည္။ (Mizzima 060510)


ဧရာဝတီတိုင္း ေမာ္က်ြ န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၂ ရြာတြင္ က်ပ္သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ စက္ေရတြင္း ၂ တြင္းကို
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ယခုလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့သည္။ (Mizzima 060510)



ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)က အသံုးျပဳ
ေသာ အလံႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒဂံုတာရာ၊ လူထုစိန္ဝင္း၊ ေမာင္ဝံသတို႔ပါ

ဝင္ျပီး အႏုပညာရွင္၊ စာေပစာနယ္ဇင္းအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ ၈ဝ ခန္႔က ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔
ကန္႔ကက
ြ ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ (Mizzima 060510)


တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ၾကားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္

အသြင္ေျပာင္းေရးအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း တပ္မႉးမ်ားက ဝန္ခံေျပာၾကားသည္။ (Mizzima
060510)


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး ၂ ႐ံုး ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္း

ေနအိမ္တင္ထားခဲ့ေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕ ပန္းလႈိင္ရပ္ကက
ြ ္ ၂၃ လမ္းရွိ
ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္စည္း ဥကၠ႒ ၏ အိမ္နံပါတ္ ၉၂ ေနအိမ္မွ ဆိုင္းဘုတ္ကို ယမန္ေန႔က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ (Mizzima 060510)
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ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ Mr. Tomás OJEA QUINTANA က စစ္အစိုးရအား
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ ေခ်ာေမြ႔စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကတိ
ကဝတ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (Mizzima 060510)



အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယေန႔သည္ ပါတီ၏ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုရံုး
ခ်ဳပ္ကို ဆိုင္းဘုတ္လည္းမခ် ပါတီအလံလည္းမခ်ဘဲ ရံုးအားဆက္လက္ဖြင္းလွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖဲြ႔၀င္မ်ားအားလံုး
ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (DVB 060510)



ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD က နအဖ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္
ၿပိဳင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သာြ းမည္ဟု ယမန္ေန႔က
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (DVB 060510)



ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အကူအညီျဖင့္ ေထာင္မွျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္လာေသာ မေကြးတိုင္းအတြင္းမွ လယ္သ
မားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ ILO ရံုးကို ထပ္မံ
တုိင္ၾကားလုိက္သည္။ (DVB 060510)



အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မုိင္းလားတပ္ဖြဲ႕အား က်ဳိင္းတံုအေျခစိုက္ ႀတိဂံေဒသ စစ္တိုင္း႐ုံး
ဆင့္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း မိုင္းလားတပ္ဖဲြ႔က ‘ဘာမွထူးျခားမွာမဟုတ္’ ဟုဆုိကာ ထပ္မံသြားေရာက္ မေဆြးေႏြးရန္
ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသည့္ က်ဳိင္းတံုကားဆရာက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 060510)



SSA လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းဌါနခ်ဳပ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ နအဖမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ဆက္သယ
ြ ္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဆိုသည့္ သတင္း ‘၀’
တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၌ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနျခင္းမွာ လံုး၀အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း RCSS/ SSA ေခါင္းေဆာင္ စ၀္ယက
ြ ္စစ္က ျငင္းဆို
လိုက္သည္။ (S.H.A.N 060510)



မြန္ခထ
ြဲ က
ြ ္ႏုိင္ခ်မ္းဒိန္းအဖြဲ႕က ေက်ာက္တလင္းႏွင့္ ရာဖူးေက်း႐ြာမွ လူ ၂၂ ဦးကုိ ျပန္ေပးဆဲြၿပီး၊ က်ပ္သိန္း (၄၀၀)
ေက်ာ္ ေတာင္းခံခ့သ
ဲ ည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (IMNA 060510)

ေမလ (ရ) ရက္


မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ လုပ္သက္ (၅) ႏွစ္ ျပည့္သြားေသာ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
မ်ားအား မေလးရွားအစိုးရက အလုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းမ်ား ထပ္တိုးမေပးေတာ့ဟု ဆိုသည္။ (NEJ 070510)



အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (National Democratic

Force) အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။
(NEJ 070510)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ စာသင္ေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္းအား အစိုးရ အဆင့္ျမင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္
အဆင့္ျမႇင့္ အသြင္ေျပာင္းမည္ဟု သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရိွသည္။ (NEJ 070510)



ရန္ကုန္တင
ြ ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္း၀င္မ်ားကို စာရင္းေကာက္
ကာ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္

တာ၀န္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ပါတီ၀င္ေၾကးမ်ား

ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ႀကံ့ဖြံ႔အလုပ္အမႈေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 070510)


ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္

ရန္ကုန္တင
ြ ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ထပ္မံေကာက္ခံေနၿပီး ရက္ကြက္ႀကံ့ဖြံ႔႐ံုးတို႔တင
ြ ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကို အတိ
အက်ေပးရသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။ (NEJ 070510)



ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမဆ
ဲ ယ
ြ ္
စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားအဖဲြ႔က အဓိကတာ ဝန္ယူ
စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ (NEJ 070510)
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊကုိ အာဏာ႐ူးႀကီးဟု ေ၀ဖန္ေရးသားမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ ကဗ်ာ
ဆရာေစာေ၀သည္ ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျပန္လတ
ြ ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမႏၱေလးတိုင္း ရမည္းသင္း အက်ဥ္းေထာင္
တြင္ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔က ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႔ခဲ့သည့္ ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 070510)



“ကမၻာမေၾကဘူး၊ ငါတုိ႔ေသြးနဲ႔ ေရးခဲ့ၾကတဲ့ ေမာ္ကြန္းေတြ” ဟု လူငယ္မ်ားက သံၿပိဳင္သီဆုိလုိက္ခ်ိန္တင
ြ ္ ၾကက္သီး
တဖ်န္းဖ်န္းထမိသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) စည္းရုံးေရးမွဴး တဦးျဖစ္သူ ကုိသန္းေအာင္က ယခုလ

၆ ရက္ေန႔တြင္ ႀကဳံေတြ႔ခ့ဲရသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ရုံး၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ ျမင္ကြင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသည္။
(Irrawaddy 070510)


နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ငါးအလြန္အကၽြံ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ငါးသေလာက္
ရွားပါးကာ ရန္ကုန္ စံျပငါးေစ်းသို႔ အ၀င္ေလ်ာ့က်ၿပီး ေစ်းျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းငါးအ၀ယ္ ဒိုင္မ်ားက ဆိုသည္။
(Irrawaddy 070510)



မေကြးတိုင္း ေတာင္းတြင္းၾကီး ျမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း

တဦး၏ ေနအိမ္၌ အမည္မသိသံဃာႏွစ္ပါး ထားခဲ့သည့္အိတ္အတြင္းမွ မေပါက္ကဲေ
ြ သးသည့္ ဗံုးမ်ားကိုေတြ႔ရွိခဲ့
ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 070510)


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လူသိမ်ားသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) ဒုဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးရဲထန
ြ ္း (၇၃
ႏွစ္) သည္ ေသြးျဖဴ၊ ေသြးနီဥႏွင့္ အ႐ုိးကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ကြယ္လန
ြ ္သြားသည္။ (Mizzima 070510)



သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူစယ္ခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ေစမည့္ သူမ်ား၏ အမည္စာ
ရင္းအား ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဧၿပီလလယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔အစီရင္ခံရသည္။ (S.H.A.N 070510)

ေမလ (၈) ရက္


အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မစၥတာ

ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္က ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရမွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြား
ေရာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 080510)


ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ေသာက္သုံးေရရွားပါး ျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေ၀ါၿမဳိ႕နယ္၌ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ
မ်ားျပားေနေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 080510)



ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာအႏွံ႔ အပူခ်ိန္လန
ြ ္ကဲမႈဒဏ္ ခံစားေနရကာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလာခ်ိန္မမွန္သည့္အတြက္
ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ (Irrawaddy 080510)

ေမလ (၉) ရက္


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္း

မ်ားႏွင့္ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးစဲြသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားမွ်တသည့္ေရြး

ေကာက္ပဲြျဖစ္ေစလိုပါက သမာသမတ္က်သည့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရတစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းေပးရန္လိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
ဒီမုိကေရစီပါတီက ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (RFA 090510)


ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္
ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚသန္းေငြက ေျပာသည္။

(DVB 090510)
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စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ၏ အသက္ ၉၁ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပဲြကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕က ဆရာႀကီး၏ ေနအိမ္
တြင္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (DVB 090510)



တိဘက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးရင္ပိုေခ်းက ျမန္မာစစ္အစိုးျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်
ေၾကာင္း ျမန္မာအပါအ၀င္ နီေပါ၊ အိႏၵိယႏွင့္တိဘက္လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အၾကမ္းမဖက္သင္တန္း
တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (DVB 090510)

ေမလ (၁၀) ရက္


မစၥတာ ကာ့တ္ကမ္ဘလ
ဲ ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မေတြ႔ဆုံခင္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ (၁၀) ဦးနွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အေမရိကန္သံမႉး၏ ေနအိမ္၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာတြင္ Mr. Kurt
Campbell က အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NLD မွ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦး၀င္းတင္တို႔က အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိရပ္တည္ေန

သည့္ အေနအထားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္
သူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။ (NEJ/ Irrawaddy/ Mizzima 100510)


ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳၿပီး ဗံုးေဖာက္ခဲြရန္ ႀကံစည္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ႏွင့္ စီဒီအမ္ေအ တခါသံုး ဆင္းကတ္

ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ႏွစ္ေစာင္ကို ေပးရေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့သူ
မ်ားကေျပာသည္။ (NEJ 100510)


မဲေဆာက္ေဒသအတြင္း တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးမည့္

စစ္ဆင္ေရးတခု ရိွသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ၾကရန္ အသိ
ေပးထားသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 100510)


ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖူးခက္ေဒသရွိ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရာေလွဆိပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သားအခ်င္းခ်င္း
ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈမ်ားေၾကာင့္

အသက္ဆံုး႐ႈံးရမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေနရာ

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ တပတ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သား (၆) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ (NEJ 100510)


ကခ်င္ျပည္နယ္ မံစီၿမိဳ႕နယ္ရိွ တံတားတခုမွ ပ်က္စီးက်ဳိးပဲ့ေနသည့္ ၾကမ္းခင္းသစ္သားေခ်ာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း
မရိွေသးသျဖင့္ ကားမ်ားအႏၲရာယ္ၾကားမွ ေခ်ာင္းျဖတ္ကူးေနရသည္။ (NEJ 100510)



ေမလ ၉ ရက္ေန႔ည (၁၀) နာရီခန္႔တြင္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ဂ်ပန္ေရတြင္းအနီးရွိၿမိဳ႕အဝင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တင
ြ ္

ဆိုင္ကယ္စီးလာသူ (၂) ဦးထံမွ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးတလံုး ေပါက္ကဲမ
ြ ႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဗုံးသယ္ေဆာင္လာသူ (၂) ဦးျဖစ္သည့္
ဦးၿပံဳး (၅၀) ႏွစ္ႏွင့္ ေမာင္ေအာင္ (၃၅) တို႔အား ဒဏ္ရာျဖင့္ အရွင္ဖမ္းမိသည္။ (NEJ 100510)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

လာမည့္ႏို၀င္ဘာလတြင္

ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဟု

နအဖျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ေမာင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မတရားသည့္ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၉ ရက္ေန႔က
ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ လိုက္သည္ဟု ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (NEJ 100510)


အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Kurt Campbell သည္ ေမလ ၁၀

ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ေခါင္းေဆာင္ (၁၀) ဦးႏွင့္ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕တို႔ကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ (Irrawaddy 100510)


သႀကၤန္ ဗံုးေပါက္ကဲမ
ြ ႈ ျဖစ္ပြားအၿပီး ထုိေနရာတြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနစဥ္ အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ ကုိစည္သူေဇယ်သည္
တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္မႈျဖင့္ တရားစြဲ ခံေနရေၾကာင္း မိသားစုက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 100510)



၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အာဏာရပါတီ
ဆန္ေနသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ညီညြတ္မႈမရွိဟု ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီက ေၾကညာ
ခ်က္ထုတ္ျပန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။ (Irrawaddy 100510)
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၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္၏ အႀကီးအကဲ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး၏သား
ဦးေဇာ္မင္းေအးကို Messenger သတင္းဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ နီးစပ္သူဟု
သတင္းထြက္ေနသည့္ ဦးျမတ္ခုိင္ကို ေမာ္နီတာ သတင္းဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝခြင့္ စသည္ျဖင့္ ခ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း စာေပ
စိစစ္ေရးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 100510)



သႀကၤန္ ဗံုးကြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ ထားရေသာ ကိုၿဖိဳးေ၀ေအာင္တင
ြ ္ အျပစ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔က မွားယြင္း
ဖမ္းဆီးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Irrawaddy 100510)



ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္တင
ြ ္ ၁၈ လ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အမႈအတြက္
အထူးအယူခံကို ရန္ကုန္ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ေန႔စဲြျဖင့္ တင္သင
ြ ္းရာ တရား႐ံုးက လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း
ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။ (Mizzima 100510)



ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီသည္ အတိုက္အခံထက္ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ရည္ရြယ္
ခ်က္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္
စာနယ္ဇင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (The Myanmar Times - အတဲအ
ြ မွတ္ ၂၄၊ အမွတ္ ၄၆၅)



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးေလာကမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေနသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္
ရွင္မ်ားအသင္းသည္ ၂၀၁၀ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ယခုလက္ရွိ

အသင္းပံုစံအတိုင္းသာ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ဟု အသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚရီရီျမင့္က ေမလ ၂ ရက္ေန႔ က က်င္းပ
သည့္ အသင္း၏ (၁၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

(The Myanmar Times အတဲြအမွတ္ ၂၄၊ အမွတ္ ၄၆၅)


မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အဘစ္ေက်းရြာ အေျခစိုက္ ထိုအေျမွာက္တပ္ ၃၁၈ တို႔မွ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က တပ္သားအခ်င္းခ်င္း
အျငင္းပြားရာမွ RPG လက္နက္ႀကီးျဖင့္ သံုးႀကိမ္ပစ္ခတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိန္႔လန္႔ေနၾကသည္။

(IMNA 100510)
ေမလ (၁၁) ရက္


အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကြ်န္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ သဖန္းပင္ေက်းရြာမွ
ရြာသား (၈၀) ခန္႔သည္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္ရက္ျခားစနစ္ျဖင့္ အခမဲ့ လုပ္အားေပးေနရသည္။

(S.H.A.N 110510)


တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္ကြပ္ေန
သည္ဟု ဆိုသည္။ (S.H.A.N 110510)



ယခုလ ၁၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဌာေနျပည္သူ႕စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ရပခ ဒုတိုင္းမႉး၏ အပစ္ရပ္ SSA
တပ္မဟာ ၁ အေပၚ ထပ္မံဖိ အားေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တပ္မဟာမႉးအပါအ၀င္ တပ္မႉးမ်ား လံုး၀လက္ခံမည္မဟုတ္
ေၾကာင္း အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖွက အတည္ျပဳေျပာ ဆိုပါသည္။ (S.H.A.N 110510)



ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ထူးကဲေသာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဒလၿမိဳ႕ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား လံုး၀ေရခန္းေျခာက္

သြားၿပီး အလႉရွင္မ်ား ေန႔စဥ္ေပးေ၀ေနေသာ ေသာက္သံုးေရကိုသာ ၿမိဳ႕လူထုအားျပဳသံုးစြဲေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ား
ကေျပာသည္။ (NEJ 110510)


ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ သေဘၤာသားမ်ားကို ဇြန္(၁) ရက္မွ စတင္ကာ အေမရိကန္

ေဒၚလာျဖင့္ လစာေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလိုင္း၏ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ (NEJ
110510)
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KIO မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေဒါက္တာတူးဂ်ာဦးေဆာင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးေဟာင္း
ဦးခ်န္းေခါဦးေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုးတက္ေရးပါတီတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က
မွတ္ပံုတင္ရန္ ယေန႔အထိ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ (NEJ/ Mizzima 110510)



ရန္ကုန္ေလဆိပ္၏ ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအးရွားေ၀ါလ္က လႊေ
ဲ ျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွေၾကာင္း ေလယာဥ္ကင
ြ ္း
၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 110510)



ေရြးေကာက္ပဲြ နီးလာေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ခြင့္မျပဳေသးသည့္အျပင္ သတင္းအသားေပး
ဂ်ာနယ္မ်ားကုိလည္း

သာမန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

ထုတ္ေဝခြင့္မေပးဘဲ

၎တို႔စိတ္ခ်သည့္

စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားသမီးမ်ားကိုသာ ထုတ္ေဝခြင့္ခ်ေပးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

(NEJ 110510)


စစ္ကိုင္းတုိင္း

မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ

ကုန္းျမင့္ပိုင္းက်သည့္ ရပ္ကက
ြ ္မ်ားတြင္

လက္ငင္ေရတြင္းမ်ား၌ ေရခန္းေျခာက္မႈမ်ား

ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ (Mizzima 110510)


ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP)၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတိုးတက္ေရးပါတီ-ကခ်င္(NSPP) ႏွင့္ စုေပါင္းဒီမိုကေရစီပါတီ-ကခ်င္

တို႔ကို တရား၀င္လက္ခံေရးကိစၥ ဆက္လက္ေစာင့္ဆိုင္းေပးရန္ ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားသည္။ (KNG
110510)


ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးခင္က ဖြဲ.စည္းခဲ့သည့္ ျမိဳ.နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မီရွင္အဖြဲ႔က ေဒသတြင္းေက်ာင္း

ဆရာ/မမ်ားကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၾကံ့ဖြံ႔ က႑ဆုိၿပီး အပိုင္း (၃)
ပိုင္းခြဲ၍ ရက္တိုသင္တန္းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဖလမ္းျမိဳ႕ ေက်ာင္းဆရာမ တဦးကေျပာသည္။

(Khonumthung 110510)


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မန္တပ္အေျခစိုက္ ခလရ ၁၄၄ ႏွင့္ ရဲမ်ားပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္ဦးေရပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္အတြက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စယ္လံုေက်းရြာႏွင့္ ပန္ကူက
ေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားကို တစ္အိမ္လွ်င္ လူငယ္တစ္ဦးစီ ျပည္သူ႔စစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ စာရင္းေကာက္ၿပီး
စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။ (Palaungland 110510)
ေမလ (၁၂) ရက္


ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈႏွင့္ ယာယီပတ္စပို႔စ္ ထုတ္ေပးမႈ လုပ္
ငန္းစဥ္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက ယမန္ေန႔က ေၾကညာသည္။ (NEJ 120510)



နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို ဒီေကဘီေအအဖြဲ႔အတြင္းမွ လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ေနသည့္ တပ္မဟာ (၅)

သည္ ယမန္ေန႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေကဘီေအအဆင့္ျမင့္ အရာ
ရိွတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 120510)


ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ (၃)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (အက္စ္အက္စ္ေအ) မွ ဥကၠ႒အပါအဝင္
ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔အသြင္ေျပာင္းေရးကို သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရဘက္က လက္မခံ
ဘဲ တပ္ဖဲြ႔တခုလံုး အသြင္ေျပာင္းေရးကိုသာ လိုလားေနသည္။ (NEJ 120510)



ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက ယခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔မ်ားကို လာေရာက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ
ေရးသမားမ်ားက စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္။ (NEJ/ Irrawaddy 120510)

2010-arv

wpfvtwGi;f jrefrmhowif;

pmrsufESm - 12-

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NDD-rSwfwrf;wifESifhokawoeXme



ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းတခ်ဳိ႕ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵ

ရွင္ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ဆႏၵမဲမေပးဘဲ ေနခြင့္ရွိေၾကာင္း ျဖန္႔ေ၀ စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ (Irrawaddy
120510)


ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ႀကံ့ၾကာမႈရွိေနသည္မွာ
စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဝဖန္ပုတ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု နအဖႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ (Mizzima 120510)



အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္အမတ္ ဂ်ဳိးခေရာ္လီ (Joe Crowley) က ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရအေပၚ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔
အေရးယူသည့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒကို ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတိုးရန္ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို

ပါတီႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲ တင္သြင္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ တင္သင
ြ ္းလိုက္သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(Mizzima 120510)


ျမန္မာျပည္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မၾကံဳစဖူးဆိုးရြားစြာ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္ေနသျဖင့္ ေရလႉဒါန္းရန္အတြက္ ျပည္တင
ြ ္း

ျပည္ပ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ၊ ေလာက အသင္းၾကီး (Lotus Foundation) က ယခုလ ၁၁
ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံေနၾကသည္။ (Mizzima 120510)


ျမန္မာႏုိင္ငံကို

ေရာက္ရွိေနသည့္

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ေဒါက္တာ ဆိုင္ရီနန္းသည္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုကာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ရပ္တည္ေရးႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ပါတီျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔၀င္
တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကေျပာသည္။ (DVB 120510)


တရား၀င္ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေနာက္ထပ္မွတ္ပံုမတင္

ပါက ပါတီပ်က္ျပယ္ၿပီဟုဆိုသည့္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ကန္႔ကက
ြ ္ေၾကာင္း တရားစဲြဆိုမႈကို နအဖ ဗဟိုတရား

ရံုးက လက္မခံသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ ထပ္မံစာတင္လုိက္ေၾကာင္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကား
ေရးအဖဲြ႔၀င္ ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာသည္။ (DVB 120510)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္အနီးရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆုိင္အပါအ၀င္
ဆိုင္ခန္းအားလံုးေပါင္း ၅၀ ခန္႔ကို ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ပိတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးဌာန
က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 120510)



လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ တုိက္ရိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတုိး
တက္ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း

စစ္အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး

ဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာဆိုလိုက္

ေၾကာင္း တရုတ္ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 120510)


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္

ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္ Mr. Pierro Fassino ႏွင့္အဖြဲ႕ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း မစၥတာ ဖက္ဆီႏုိ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Mr. Bartorelli က ေျပာသည္။

(VOA 120510)


ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ကတ္ခ်ိန္၌ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်တ္တားေဟာက္စ္ ႏိုင္ငံတကာ
သိပၸံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပဲြအေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး နအဖ၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔
စံုစမ္းစစ္ေရးေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႔ AI က ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (VOA 120510)

ေမလ (၁၃) ရက္


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အာဆီယံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက လာေရာက္စစ္ေဆးဖုိ႔မလုိ

အပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၂ ရက္ၾကာခရီး လာေရာက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ Mr. Kurt
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Campbell ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြကို
ဖိတ္ၾကားရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Ban Ki Moon က နအဖစစ္အစိုးရကို တုိက္တန
ြ ္းေတာင္းဆုိလုိက္
သည္။ (VOA 130510)


အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ တရား၀င္ရပ္တည္မႈ မရိွေတာ့သည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ၏ မၿပီးဆုံးေသးသည့္တာ၀န္ကို
တာ၀န္သိသိ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္ခဲ့
သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။ (NEJ 130510)



ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) က ကရင္ျပည္နယ္ကို ဦးစားေပး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဘဲ
ဧရာ၀တီ၊ မြန္၊ တနသၤာရီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးစသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု KPP အေထြေထြအတြင္း

ေရးမႉး၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ အဆိပ္ပင္ေရ ေလာင္းေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 130510)


အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Kurt Campbell ၏ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ပိတ္ပင္ထား
ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစုိက္ သတင္းဂ်ာနယ္ အသုိင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 130510)



ပုဂၢလိကသို႔ မၾကာေသးမီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလုိက္သည့္ ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးရွိ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္
ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားသည္ဟု ရန္ကုန္မွ စက္သံုးဆီ ေရာင္းခ်သူတဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 130510)



ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆႏၵျပသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ခဲြ က်ခံေနရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း

ခႏၲီးေထာင္သို႔ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔ခဲ့သည့္ ဇနီးျဖစ္သူအား မွာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima
130510)


၂ဝဝ၇ မ်ဳိးဆက္ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဒီၿငိမ္းလင္းသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ခႏီၱးေထာင္တင
ြ ္ မ်က္စိေဝဒနာ
ခံစားေနရေၾကာင္း ယခုလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ခႏၲီးေထာင္သို႔ ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔ခဲ့သူ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။
(Mizzima 130510)



ရာသီဥတု ပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ေရျပတ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္မွီမကူညီသျဖင့္ အခက္ခဲ
မ်ား ပိုၾကီးလာေနသည္ဟု ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားက အျပစ္တင္ေနၾကသည္။ (Mizzima
130510)



ပါတီမွခြဲထြက္သာြ းသူမ်ားက

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဝင္ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္

ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနျခင္းေၾကာင့္

ျပည္သူမ်ားအတြင္း ရႈတ္ေထြးမႈ ျဖစ္သာြ းႏိုင္ေၾကာင္း ”ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီးမ်ာအျဖစ္” NLD ဗဟိုအလုပ္မႈ
ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းတင္က ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ (Mizzima 130510)


လြိဳင္ေကာ္-ရန္ကုန္ ေျပးဆဲြသည့္ ေရႊကိႏၷရီကားလိုင္းမွ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားသည္ ရန္ကုန္သို႔အလာ မိုင္တုိင္
အမွတ္ ၉၅ တြင္ ယေန႔နံနက္ ၂ နာရီခန္႔က အျခားဘတ္စ္ကားတစီးအား တိုက္မိရာမွ ခရီးသည္ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရ
ရွိခဲ့ေၾကာင္လိဳြ င္ေကာ္အေျခစိုက္ ေရႊကိႏၵရီ ကားလိုင္းဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 130510)



ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သယ
ြ ္ေရး ကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ သံအမတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အႏုပ္ကူးမား
ခ်က္မာ Anup Kumar Chakma သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမန္မာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (Mizzima 130510)



ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တင
ြ ္ ေရခန္းမႈ၊ ေရရွားပါးျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈသည္ ရာသီဥတုႏွင့္
သက္ဆိုင္ေနသကဲ့သို႔ ရာသီဥတုကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနသည္
ဟု ရန္ကုန္မွ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 130510)
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ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ရံုးခ်ဳပ္ကို ပိတ္ရမည္ဟု စည္ပင္က
အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီရံုးခ်ဳပ္ကိုပါ ပိတ္ေတာ့မည္လားဟု ပါတီ၀င္မ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ပံုမွန္အ
တုိင္း လည္ပတ္ေနဆဲဘဲျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။(DVB 130510)



အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ခဲြထြက္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF တည္ေထာင္လိုက္သည့္ ဦးခင္
ေမာင္ေဆြႏွင့္ ဦးသိန္းညြန္႔တို႔၏ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား၌ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားသည္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္မ်ားအတြက္ေရာ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု အဖဲြ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ားကေျပာသည္။ (DVB 130510)



ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပမယ့္ စစ္အစုိးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္မွန္တဲ့
ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတြင္း ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား လာေရာက္

ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္အား ပိတ္ပင္ေနသည့္အေပၚ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္လုိက္သည္။
(VOA 130510)


ျမန္မာစစ္အစိုးရက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို လာမည့္
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုမ်ားလာသကဲ့သို႔

ေနာက္ဆုံး ျပည္သူ႕စစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္မခံတဲ့ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပုိင္း တပ္မဟာ ၁ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ
နယ္ေျမတ၀ုိက္တြင္ စစ္အစုိးရ တပ္ဘက္က ပိုမိုလႈပ္ရွားလာသည္။ (VOA 130510)


ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ(ေကပီပီ)က ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၂)ခုတင
ြ ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံသြား
မည္ကို လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအဲန္ပီပီ)က ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၀၁/၂၀၁၀ျဖင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (KIC 130410)

ေမလ (၁၄) ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္း ေန႔အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတြင္လည္း အပူခ်ိန္မ်ား မႀကံဳစဖူးႀကံဳ

ေတြ႔ရကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းလာေနၿပီး ပ်ံက်အလုပ္သမားမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား ထိခိုက္ေနၾက
သည္။ (NEJ 140510)


ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢအေနႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရိွပါက ျမန္မာျပည္သူမ်ား
ခံစားေနရသည့္ဒုကၡမ်ား

ေျပလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

ျမန္မာ့အေရးကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္

နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္အဆိုေတာ္ JANE BIRKIN က ေျပာၾကားသည္။ (NEJ 140510)


ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဖန္ငခ႐ိုင္၊ တကြာပါၿမိဳ႕နယ္၊ ထလမုေဒသရွိ လမ္ကင္းေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အေနာက္

ဘက္ ေခ်ာင္းကမ္းစပ္တင
ြ ္ (၉) ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာကေလးမေလးတဦး၏ အေလာင္းကို ယေန႔ေတြ႔ရိွေၾကာင္း သိရ
သည္။ (NEJ 140510)


အလႉရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ နာဂစ္ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား လုိအပ္
လ်က္ရွိသည့္ ေသာက္သုံးေရ အ၀ီစိတြင္း တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

(NEJ 140510)


အလုပ္သမားခြန္ ျဖတ္ေတာက္သည္ကို သေဘာမတူသျဖင့္ မေလးရွားအလုပ္ရွင္ႏွင့္ရဲ ပူးေပါင္းကာ ဖမ္းဆီးခံထားရ
သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ (၅) ဦးသည္ ယမန္ေန႔က ျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္လာသည္။ (NEJ 140510)



တနသာၤရီတိုင္း မုတၱမ ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမ်ားသုိ႔
သြယ္တန္း ေနသည့္ ပုိက္လုိင္းမ်ားသည္ အရည္အေသြး မျပည့္မီသည့္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား မပုိ႔လႊတ္ႏုိင္
ေသးေၾကာင္း IGE Co.Ltd ကုမၸဏီႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 140510)



အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(NLD)

အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းတခ်ိဳ႕

ပါတီသစ္ခြဲေထာင္ျခင္းသည္

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးအယူခံေလွ်ာက္လဲခ်က္ကိစၥ ေဆြး
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ေႏြးရန္အတြက္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္ဝင္းႏွင့္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (Irrawaddy/ VOA 140510)


စစ္ကိုင္းတိုင္း မုံရြာေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကီးၾကပ္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ဆြဲလဲေရႊေမွာ္ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဦးေတဇပုိင္
ထူးကုမၸဏီက ၀င္ေရာက္၍ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။(Irrawaddy 140510)



ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ခရီးသည္တင္ကားတစီးသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး

(KNU) ေထာင္ထားသည့္ မိုင္းေၾကာင့္ ၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္
စစ္အစိုးရ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (Irrawaddy 140510)


စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္က ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤ လုပ္ငန္းကုိ လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ ကမ္း႐ိုးတန္း ခရီးစဥ္မ်ား၏
လက္မွတ္ႏႈန္းထား အမ်ားစုသည္ ငါးဆနီးပါး ျမင့္တက္သာြ းသျဖင့္ ေရေၾကာင္းခရီးကိုသာ အားကိုးေနရသည့္
ျပည္သူမ်ား အခက္ႀကံဳေနရေၾကာင္း ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 140510)



ရာသီဥတု ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တဘက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကက
ြ ္ေပါင္း ၂၃ ခုတင
ြ ္ ေနထိုင္သူ
လူထုအားလံုး ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈျပႆနာႏွင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရင္ဆိုင္ေနရသည္။ (Mizzima 140510)



ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူမ်ား လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေသာက္သံုးေရ

အခက္အခဲေပၚ စိုးရိမ္ေနမိၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုကူညီရန္ ေမလ ၁၄
ရက္ေန႔က သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 140510)


လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား မေလးရွားအစိုးရက အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္း
တိုးမေပးေတာ့သျဖင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သာြ းရာမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားပါ ရွိလာေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃

ပတ္အတြင္း ျမန္မာဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားျမန္မာမ်ားအား ကူညီေနသည့္ အဖဲြ႔အ
စည္းမ်ားမွဆိုသည္။ (Mizzima 140510)


သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္သုန္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးေခါင္ေရရွား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက
ေျပာၾကားေနခိုက္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား မင္းက်င့္တရားႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ဟု ေရွး႐ိုးအစဥ္
အလာတိုင္း ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ (Mizzima 140510)



ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တင
ြ ္ ေရခန္းမႈ၊ ေရရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေနာက္ဆက္တြဆ
ဲ ိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ရာသီဥတု
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သကဲ့သို႔ ရာသီဥတုကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနသည္
ဟု ရန္ကုန္မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။ (DVB 140510)



နယုန္လဆန္းေရာက္သည္အထိ ရန္ကုန္တင
ြ ္ မိုးမရြာေသးသျဖင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္လြန္းေနသည့္ၾကားက အလွည့္က်ရ
သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးလည္း ပံုမွန္မရေတာ့သည့္အျပင္ ဂ်ဳိးျဖဴပိုက္ေရလည္း ေရလႊတ္အား အလြန္နည္းေနသျဖင့္ ေရဒုကၡ
ႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။ (DVB 140510)



ဗံုးေပါက္ကြမ
ဲ ည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ားတြင္
လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 140510)



စစ္ကိုင္းတုိင္း ခႏၱီးေထာင္တင
ြ ္ ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ လိႈင္သာယာ အမ်ဳိးသာဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD

အဖဲြ႔၀င္ ဦးတင္ယုသည္ ခႏၵာကိုယ္တျခမ္း ေလျဖန္းသကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရေသာ္လည္း ေဆးကုသခြင့္မရေၾကာင္း ေမလ
၁၁ ရက္ေန႔က ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႔ခဲ့သည့္ သမီးျဖစ္သူ မသင္းသင္းယုက ေျပာသည္။ (RFA 140510)


ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕

ကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေတြ႔ဆံုၿပီး အလုပ္သမားအေရးႏွင့္ ကေလးစစ္သား အေရးကိစၥမ်ားကို ကမၻာ့အလုပ္သမား
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆက္သယ
ြ ္ညႇိႏိႈင္းေရးအရာရွိ မစၥတာ စတိဖ္မာရွယ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
(RFA 140510)


ရန္ကုန္တုိင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေရလွဴဒါန္းေနၾကသည့္ အလွဴရွင္ကားမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿမိဳ႕ေရးအသင္း
အလံစိုက္ခိုင္းေနသျဖင့္ ေရအလွဴရွင္မ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနရၿပီး ေရလွဴဒါန္းသမ်ားလည္း တစ္စထက္တစ္
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စ နည္းပါးလာေနသည္ဟု ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ကိုယ္တုိင္ ေရသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ လူငယ္တစ္ဦးကေျပာ
သည္။ (RFA 140510)


ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ပုိင္း (နပခ)စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ အမ္းျမိဴ႕တြင္ မဲၾကီးၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး သင္တန္း
တခုကို မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း တပ္၊ ရဲ၊ လံုထိမ္း၊ လ၀ကႏွင့္ စစ္မွဴးထမ္ေဟာင္းအဖြဲ႔တို႔မွ အရာရွိအဆင့္ရွိသူ ၁၂၅
ဦးကို ဖိတ္ထားသည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ အစိုးရ၀န္ထမ္းတဦးကေျပာသည္။ (Kaladan 140510)



ကရင္ျပည္နယ္

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ဖါးျပဂြင္တြင္

ယမန္ေန႔မနက္က

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္မေတာ္ (KNLA)ႏွင့္ နအဖစစ္တပ္တုိ႔ အၾကား (၆) နာရီၾကာ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နအဖဘက္မွ ၁၀ ဦး ထိခုိက္
ေသဆုံးၿပီး KNLA ဘက္မွ ၁ ဦး က်ဆုံးခဲ့သည္ဟု ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း(၁၆)က ေျပာသည္။ (KIC 140510)


ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီၿမဳိ႕တြင္ ဧၿပီလ(သႀကၤန္ကာလ)မွစ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန ေအးသြားရာမွ
ယခုလလယ္ ပိုင္းအထိ ပုံမွန္အေနအထားသုိ႔ ျပန္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။
(KIC 140510)



ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရတြင္းမ်ား (တိုကင္
တြင္း) တူးေဖာ္ေပးျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေနသည္ဟု အရပ္လူၾကီးတဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 140510)



သွ်မ္းျပည္အေ႐ွ႕ပိုင္း မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းႏုန္း ႏွီးဘုရားပြဲေတာ္က်င္းပေနစဥ္ လက္နက္ကိုင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေရာက္

တိုက္ခုိက္မည္ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္မ်ားပြဲလန္႕၍ ပြဲပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း မိုင္းႏုန္းေရာက္ က်ဳိင္းတံုေဒသခံ
တဦးကေျပာသည္။ (S.H.A.N 140510)


ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ

စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ထားတာကို

ေနာက္ထပ္တႏွစ္သက္တမ္းတိုးရန္

အေမရိကန္သမၼတ

(Barack Obama) က လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္း ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (VOA 140510)
ေမလ (၁၅) ရက္


ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံဃာတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ သာသနာေတာ္ကာကြယ္ေရး
တပ္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ကာ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးအသိအ ျမင္ႏိုးၾကားလာရန္အတြက္ စီဒီဓာတ္ျပားမ်ား ျဖန္႔ေ၀သည့္

လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႀကံ့ဖံြ႔မွ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ျခင္း
အားကန္႔ကက
ြ ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (DVB 150510)


ဗံုးေပါက္ကြမ
ဲ ည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ား

တြင္ လံုၿခံဳေရးထူထပ္စြာ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ညဖက္မ်ားလည္း စစ္ေဆးေမးျမန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာ
သည္။ (DVB 150510)


ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မေကြးတုိင္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အပူရွိန္ အလြန္ျမင့္တက္ၿပီး

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရးအလြန္ရွားပါးေနသျဖင့္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပရွိ ျမန္မာမ်ားမွ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ထား

ေသာ Lotus Foundation အဖဲြ႔အပါအ၀င္ ဦးေအးျဖင့္ ဦးေဆာင္ေသာ လမ္းျပၾကယ္ႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းလူမႈေရး အဖဲြ႔အ
စည္းမ်ား၊ လူငယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းမႈအား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ (DVB 150510)
ေမလ (၁၆) ရက္


နအဖ ျပည္ထဲေရး ဒု-၀န္ႀကီး ဦးဖုန္းေဆြသည္ နာမည္ႀကီး မူဆလင္သူေဌးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဦးေအာင္
ႏိုင္အပါအ၀င္ လူတစ္က်ိပ္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ မူဆလင္လူထုကို မဲဆြယ္စည္း
ရံုးအတြက္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔

ေမလ ၁၆

ေျပာသည္။ (Narinjara 160510)
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ဧရာ၀တီတိုင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နာဂစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျပန္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ဂီတေပါင္းကူးဟု အမည္ေပးထားသည့္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္
အေရွ႕တိုင္းျမန္မာေတးမ်ား ပူးတဲြတင္ဆက္သည့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (DVB 160510)



မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာခရိုင္ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းသည္ လယ္သမားမ်ားထံမွ
ေငြမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီး ေတာင္းခံေနသျဖင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား အခက္ႀကံဳေနရသည္။ (DVB
160510)



၂၀၀၂ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွရန္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑
တြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာရရႇိထားသည့္ ဦးေတဇ(ထူးကုမၸဏီအုပ္စု)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မက္စ္ျမန္မာ)၊ ဦးေနေအာင္(IGE)၊

ဦးခ်စ္ခိုင္(ဧဒင္ အုပ္စုကုမၸဏီ)တို႔အား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူေဆြးေႏြးေနသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႇဆိုသည္။ (EMG 160510)
ေမလ (၁၇) ရက္


ထိုင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထား၍ အသြား
အလာ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ရန္လိုေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။
(NEJ 170510)



ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ လတ္တေလာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသူ
ဦးေရ ျမင့္တက္လာေနၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမလတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၂) ဆနီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈ
အသင္း (ရန္ကုန္) မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 170510)



ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုေရကာစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ား ယခုလအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမစ္
ႀကီးနားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ေဒသခံမ်ားအား လုပ္အားေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆင့္ေခၚထားသည္။ (NEJ 170510)



ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ျမန္မာျပည္
တြင္းမွ ေရအခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသာ ေဒသအခ်ဳိ႕သို႔ ေရအလႉ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ (NEJ 170510)



အပူဒဏ္ခံေနရသည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ မုိးရြာေစရန္အတြက္ သံဃာမ်ားက ၿမဳိ႕တြင္းလွည့္လည္၍ ငါးရံ႕မင္းပရိတ္ရြတ္ဖတ္
ၾကၿပီး ၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားက လြန္ဆဲြပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ (Irrawaddy/ Mizzima 170510)



ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း
မ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေ၀ေနျခင္းကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့
သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးကေျပာသည္။ (Irrawaddy 170510)



ဧရာဝတီတိုင္း၊ လပြတၱာ ခ႐ိုင္၊ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္
ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲေၾကာင့္ ေရခ်ိဳရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာ
သည္။ (Irrawaddy 170510)



ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္းထန္ေသာ အပူရိွန္ေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးငယ္ ေသဆံုးမႈ

ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေန ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ (Irrawaddy
170510)


ရန္ကုန္ရွိ သႀကၤန္တင
ြ ္း ဗံုး ၃ လံုး ေပါက္ကြမ
ဲ ႈတြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ သားအဖႏွစ္ဦးအနက္
ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖခင္ ဦးေဇယ်ကို မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့သည္။ (Mizzima 170510)



လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ ဆိုးရြားေနေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ အိမ္တြင္းစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပါဝါလွ်ပ္
စစ္မီတာမ်ားကုိ
170510)

2010-arv

အာဏာပုိင္မ်ားက လုိက္ျဖဳတ္ေနေၾကာင္း အေရးေပၚလွ်ပ္စစ္ဌာနက ေျပာသည္။ (Mizzima
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အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပ်က္သုန္းသြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီကို ေထာက္ခံေၾကာင္း Burma Action
(Israel) က ဦးေဆာင္ၿပီး အစၥေရးလ္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားက တဲလ္အဗစ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕၌ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္
ဆႏၵျပခဲ့သည္။ (Mizzima 170510)



ေနအပူရွိန္ ျပင္းထန္သျဖင့္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးေနေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔
ညေနပိုင္းတြင္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ရာ သစ္ပင္ႏွင့္ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 170510)



ပရိသတ္၏ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈကို ရရွိထားသူ စြယ္စုံအႏုပညာရွင္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား သုေမာင္သည္ နာတာရွည္ အသည္း

ေရာဂါႏွင့္ အဖ်ားၾကီးမႈေၾကာင့္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ အသက္ ၆ဝ အရြယ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန ္

သြားသည္။ (Mizzima 170510)


ရန္ကုန္တုိင္း ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒရယ္လူးေက်းရြာက ေဒၚၾကြက္မ ေခၚ ေဒၚသိန္းျမင့္ ေနအိမ္ကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔
ည ၉ နာရီခဲြခန္႔တင
ြ ္ ဓါးျပ၀င္တုိက္ခဲ့မႈကို ရြာသားမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးခဲ့ရာတြင္ ဓားျပမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္လည္

ပစ္ခတ္ခုခံၿပီး လက္ပစ္ဗံုးႏွင့္ ပစ္သြားခဲ့သျဖင့္ ရြာသား ၂ ဦး ေသဆံုးကာ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 170510)


သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူမ်ားထံမွ ေငြေတာင္းျခင္း
သာမက အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။ (S.H.A.N 170510)



အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိစၥ ေနာင္တက္လာမည့္အစိုးရသစ္ႏွင့္ သာေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း စစ္ဘက္ေရးရာလံုျခံဳေရး

အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ထံသို႕ အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁ က ေမ ၁၁ ရက္စဲြျဖင့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
ေပးခဲ့သည္ဟု တပ္မဟာ ၁ ႏွင့္ ၀င္ဆန္႕သည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးက ဆိုသည္။ (S.H.A.N 170510)


ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြတြင္ ရပ္ကြက္တိုင္း ရပ္ကြက္တိုင္းကို ေရျဖန္႕ျဖဴးေပးေနပါသည္ဟု ေလာ္စပီကာျဖင့္ တာ၀န္ရွိ

သူမ်ားက ေလွ်ာက္ေအာ္ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေရရရွိျခင္းမရွိဘဲ စည္ပင္မွ အဆိုပါေရမ်ားကို ေငြေၾကး
ခ်မ္းသာသူမ်ားကို ေရာင္စားေနသည္ဟု စစ္ေတြျမိဳ႕ခံ မ်ားက ေျပာသည္။ (Narinjara 170510)


ေႏြရာသီတင
ြ ္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေရရွားပါးမႈျပသနာကို ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္
အပူရွိန္ျမွင့္မားေနမႈေၾကာင့္ ဖားအံၿမဳိ႕တြင္ ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး လူထုမ်ား ပုိမုိေရဝယ္ယူသံုးစြဲေနရ
ေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (KIC 170510)



ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲခရိုင္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုကို နမ့္ဆန္အေျခစိုက္ ဦးခြန္ပြင့္ ဦး

ေဆာင္ေသာ ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေဒသခံႀကံ့ဖံြ႔အဖဲြ႔၀င္ႏွင့္ ရြာတြင္းငယ္မ်ားကို မဲေပးလာႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ

အား မဲေပးလာႏိုင္အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေပးႏုိင္သူတိုင္းအား ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္

မဲေပးခ်ိန္တင
ြ ္ အသြားအျပန္ ဆိုင္ကယ္ဆီဖိုးႏွင့္ ေငြမ်ားေပးမည္ဟု မက္လံုးေပးစည္းရံုးေနသည္။ (Palaungland
170510)

ေမလ (၁၈) ရက္


လုံေလာက္ေသာ ေရေလာင္းအား မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ ကြမ္းၿခံအားလုံးနီးပါး ေသေက်ပ်က္စီး
ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံကမ
ြ ္းစုိက္ေတာင္သူတုိ႔က ေျပာသည္။ (NEJ 180510)



ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေရရွားပါးေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေရလႉဒါန္းေနသည့္ အလႉရွင္မ်ားကို အမ်ဳိးသား

ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ဟုတ္မဟုတ္ ႀကံ့ဖြ႔ံအသင္းက လိုက္လံေမးျမန္းေနေၾကာင္း ေရအလႉျပဳလုပ္ေနသည့္
အလႉရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 180510)


အစုိဓာတ္ကင္းစင္သည့္ စပါးမ်ားကုိ ႀကိတ္ခြဲသည့္အခါ ပ်က္စီးမႈမ်ားသျဖင့္ ေစ်းေကာင္းမရႏုိင္ေၾကာင္း၊ လယ္သမား
မ်ား ထိခုိက္နစ္နာဖြယ္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
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(Irrawaddy 180510)



NLD အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း တခ်ိဳ႕ ပါတီသစ္ ခြဲေထာင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းမွ တဆင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီးေနာက္ “NLD တရားဝင္ ပ်က္ျပယ္သာြ းတဲ့

အခ်ိန္မွသာ က်ေနာ္တို႔က ပါတီသစ္ေထာင္တာပါ၊ တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီ
သမားတဦးအေနနဲ႔ ေဒၚစု က်ေနာ္တို႔အေပၚ နားလည္သင့္ပါတယ္” ဟု NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း
က တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Irrawaddy 180510)


ျမန္မာ ႏုိင္ငံတင
ြ ္ ယခုႏွစ္ အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ဓာတ္ဆား ေသာက္သုံးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး ေစ်းကြက္

တြင္ ပစၥည္းျပတ္လပ္ကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တရွိန္ထုိးတက္သာြ းေၾကာင္း မဂၤလာေစ်း ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ားကေျပာ
သည္။ (Irrawaddy 180510)


ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရႊေစ်းထက္
နိမ့္ေနေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္သည္မ်ား အလုအယက္ ၀ယ္ယူေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္နီးစပ္သူ ကုန္သည္ တဦးကေျပာသည္။ (Irrawaddy 180510)



ယခုလအတြင္း အပူရွိန္ျပင္းသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြးတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕တြင္ လူေသဆံုးမႈပိုမ်ားလာေၾကာင္း
မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ နိဗၺာန္သုခနာေရးကူညီမႈအသင္းက ေျပာသည္။ (Mizzima 180510)



ရက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ပူျပင္း၍ ေရရွားေသာဒဏ္ခံေနရေသာ ပဲခူးျမိဳ႔တြင္ ယေန႔ စတင္မိုးရြာသြန္းသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား
ဝမ္းေျမာက္ေနၾကသည္။ (Mizzima 180510)



အေ႐ွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိုင္းမႉး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခ်စ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ မိုင္းေနာင္ စကခက ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း
နအဖအား ယုံၾကည္မႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁
ေခါင္းေဆာင္က အျပတ္္ျငင္းဆန္လိုက္သည္ဟု လဲခ်ား(လိုင္းခ) ေဒသခံတဦးက ေျပာပါသည္။ (S.H.A.N 180510)



အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တိုက္တြန္းဖိအားေပးမႈ တႏွစ္ျပည့္သည့္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ေက်ာ္လန
ြ ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕

အကဲခတ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ထူးျခားသည့္တင္းမာ ေပါက္ကဲမ
ြ ႈမ႐ွိဘဲ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း တေက်ာ့ျပန္စည္ကားလာေၾကာင္း ပန္ဆန္းသတင္းရပ္ကကြက္မွ ဆိုသည္။
(S.H.A.N 180510)


ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မခ်ေပးေသးသျဖင့္ ကခ်င္

ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပံုမွန္လုပ္ေနသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္
လူထုစည္းရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု KSPP အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (KNG 180510)


ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ဖို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခန္႔မွန္းေျခ သန္း ၂၀ ေလာက္ လိုအပ္ေန
တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNICEF) က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (VOA 180510)



ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ တရုတ္အမ်ဳိးသားပိုင္ “လင္းေရာင္” ငါး၊ ပုစြန္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီသည္ အရံႈးေပၚ
ေနေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာရာ အလုပ္သမားမ်ားက နစ္နာေၾကး
ရရွိရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (Narinjara 180510)



ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေမယုသစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းမွ ကြ်န္းသစ္မ်ားႏွင့္ တျခား
သစ္မာမ်ားကို ဦးေတဇပိုင္ ထူးကုမၸဏီမွထုတ္ယူျပီး ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေနသည္ဟု သစ္ေတာဌာနမွ ရခိုင္အရာရွိ
တဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 180510)

2010-arv

wpfvtwGi;f jrefrmhowif;

pmrsufESm - 20-

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NDD-rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ေမလ (၁၉) ရက္


ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လားဟူျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႔အား အမွတ္ (၁ဝဝ၉) နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ရင္းအျဖစ္ ေျပာင္းသည့္ တပ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတရပ္ကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရး
အရာရွိခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ကိုယ္တိုင္ တုိက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ (NEJ/ DVB 190510)


ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖမ္းခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္သြားသည့္ အက်ႌနီ၀တ္ ထိုင္းအစိုးရ

ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈ (၃) လၾကာ ကာလအတြင္း ဒုကၡမ်ဳိးစုံ ႀကံဳေတြ႔ခံစားၾကရသူမ်ားအနက္္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ (NEJ 190510)


ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေသာက္သုံးေရ ျပတ္လပ္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရလွဴရန္ သြားေရာက္သည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း
အလွဴရွင္မ်ား၏ ကားမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သင္း၀င္ (ႀကံ့ဖြံ႔) မ်ားက ၎တို႔အလံႏွင့္ တံဆိပ္
မ်ား တပ္ဆင္ယူေဆာင္သာြ းရန္ ေပးအပ္ေနေၾကာင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ဦးျမတ္လွကေျပာသည္။

(Irrawaddy 190510)


ယခု ၂၀၁၀- ၁၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားထက္

ပိုမိုေတာင္းခံျခင္းမျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာက ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း အပိုေငြမ်ား ေပးေဆာင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 190510)


ယခုလဆန္းမွစတင္၍ ျမန္မာျပည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႔ရွိ နည္းပညာ
တကၠသုိလ္ Technological University (TU) ေက်ာင္းမ်ားကို အပူခ်ိန္ျပင္းထန္သျဖင့္ ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွ
နံနက္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးဌာနက စာျဖင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Mizzima 190510)



ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြအေျခစိုက္ ခလရ ၂၃၂ မွ တပ္ၾကပ္တဦးအပါအဝင္ စစ္သား ၆ ဦးသည္ လက္နက္ခဲယမ္း
မီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္အတူ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ခ် ခိုလႈံလာေၾကာင္း စစ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA) က ေျပာသည္။ (Mizzima 190510)



ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းမွ ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္
ေက်းရြာ ၆ဝ ၏ အေဆာက္အဦမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရွင္းလင္းရန္ လုပ္အားေပးမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္း ကခ်င္သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ုက ေျပာသည္။ (Mizzima 190510)



ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တရုတ္ျပည္ေရႊလီကို ဆက္သယ
ြ ္
မည့္ လမ္းမႀကီးကို ေဖာက္လုပ္ရန္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔က သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ (DVB
190510)



ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျပင္ဆင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက တရားရံုးခ်ဳပ္၌
ထပ္မံအယူခံ တင္ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းကေျပာသည္။ (DVB 190510)



ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္

ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
(DVB 190510)


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ဖဲြ႔စည္းလိုက္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သည္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ဘက္လိုက္၍ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အတြက္ မည္သို႔နည္း
ႏွင့္မွ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ ၎ေကာ္မရွင္အား ဖ်က္သိမ္း

ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ (BLC) က ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ထုတ္
ျပန္လိုက္သည္။ (RFA 190510)
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ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးျပတ္လမ္မႈ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီလွဴဒါန္းရာတြင္
ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မထားဘဲ

လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္သာ

တိုက္တန
ြ ္းလုိက္သည္။ (RFA 190510)


ေဆာင္ရြက္ၾကရန္

ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီက

ျမင္းၿခံေထာင္တင
ြ ္ က်န္းမာေရးဆိုးရြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ကိုေက်ာ္စိုးသည္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ (RFA 190510)



ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တင
ြ ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ဟာသသရုတ္ေဆာင္ ကိုဇာဂနာ ေခၚ ကိုသူရကို
မိသားစုမွ ေထာင္၀င္စာသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မိသားစု၀င္
ျဖစ္သည့္ မၿငိမ္းက ေျပာသည္။ (RFA 190510)



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစံုတရာမေတြ႕ရသည့္အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက အလြန္စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း
ႏွင့္

အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သာမက ကိုယ့္ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ပိုမို

ေကာင္းမြန္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ၾကီး Kurt Campbell က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (VOA 190510)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို လက္ခံျပီး မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးသင့္
ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ကိုျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ (VOA 190510)



နမ့္ဆန္ျမိဳ ့နယ္ ငြန္စိုင္းေက်းရြာအေျခစိုက္ ျပည့္သူစစ္ေခါင္ေဆာင္ ထြန္ျမတ္ေလး ဦးေဆာင္ေသာျပည္သူစစ္အဖြဲ ့

သည္ အထက္မန္လြယ္ေက်းရြာေန ဦးခ်စ္ေဆြ၊ ဦးအိုက္လွိဳင္ ႏွင့္ဦးအုန္းေဖတို႔ကို သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးေဆာင္ေနသည့္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး မတရားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သာြ းေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာ
သည္။ (Palaungland 190510)


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရိွ ကခ်င္ေက်းရြာမ်ားကို အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ရန္္
ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးေကာ္စီ (ပယက)မွ ဒီလ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က
အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (KNG 190510)



ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလက္ခံထားသည့္ ဦးလြယ္ေမာ၀္း၏ တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္သားအခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးၿပီးအသြင္
ေျပာင္းေရးလက္မခံသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ဆဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ပူးေပါင္းၾကသည္ဟုအပစ္ရပ္ SSA နီးစပ္
သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 190510)



နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ
ကခ်င္ျပည္လတ
ြ ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လိုင္ဇာမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္
ပိုင္းတြင္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း KIO အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုသည္။ (S.H.A.N 190510)



သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမည္မသိဓါတ္သတၱဳတစ္မ်ိဳးထြက္ေပၚေနၿပီး နအဖစစ္အစိုးရက
လွ်ိဳ႕ ၀ွက္တူးေဖၚ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္အနီး ေစ်းေရာင္းသည့္ ေစ်းသည္မ်ားကေျပာသည္။ (S.H.A.N
190510)



ျပည္သူ႔စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္းမည့္

ႏိုင္ေအာင္ႏိုင္ဦးေဆာင္တပ္ဖြဲ႔မွ

စုေဆာင္းရရွိထားသည့္

ေမလ ပထမပတ္မွစၿပီး စစ္အစိုးရမွ အေျခခံစစ္သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးေနသည္။ (IMNA 190510)


တပ္သားသစ္မ်ားကို

လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႕က မြန္ခြဲထြက္ေရး ႏိုင္ခ်မ္းဒိန္းအဖြဲ႕မွ ေက်ာက္ကဒင္းရြာခံႏွင့္ ရာဖူးရြာခံ စုစုေပါင္း ၂၂
ဦးကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပန္လတ
ြ ္လာၿပီးျဖစ္သည္။ (IMNA 190510)



လာမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ All Mon Region Democracy Party မွ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာ

၅၃

ေျပာသည္။ (Kaowao 190510)
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ေမလ (၂၀) ရက္


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးစုိးျမင့္ (၈၇) ႏွစ္သည္ ယေန႔
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေနအိမ္၌ ကြယ္လန
ြ ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ (NEJ/ Irrawaddy 200510)



ပေလာင္တိုင္းရင္းသား အဓိကေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နန္ဆန္ႏွင့္ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ရာသီဥတုေၾကာင့္

ယခုႏွစ္ လက္ဖက္အထြက္နည္းသျဖင့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းကာ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔
သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း နန္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ခိုက္ေက်းရြာသူတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 200510)


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္၍ ျပန္လာသူမ်ားအားျမဝတီၿမိဳ႕မွ ေကာ့ကရိတ္သို႔ သြားရာလမ္းရွိ ျမဝတီၿမိဳ႕အထြက္
ေတာင္ေပၚအတက္တင
ြ ္ ရွိေနေသာ ရဲစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ ရဲေမမ်ားကိုယ္တိုင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ ေငြေတာင္းေန
ေၾကာင္း ေငြအေတာင္းခံခ့ရ
ဲ သူတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 200510)



ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း တည္ေထာင္သည့္ ေက်းရြာစာၾကည့္တုိက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (Rural Library
Foundation) ကုိ အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက က်ပ္သိန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္အလွဴ ေငြထည့္၀င္
ေၾကာင္းစာနယ္ဇင္းသမား တဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 200510)



ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈအား အကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ရန္ကုန္တိုင္း တရား႐ုံးခ်ဳပ္သို႔
အယူခံတင္သင
ြ ္းရာမွ တရား႐ံုးက ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲရန္ ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔သို႔ ဆင့္ေခၚလိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။ (Mizzima 200510)



ကုလားတန္ ဘက္စံုပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း၏ ျမန္မာဘက္အျခမ္းတြင္ ပင္လယ္ႏွင့္ ျမစ္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္
ေဆာက္ေရးအတြက္ အိႏၵိယရွိ အက္ဆာ (Essar) ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႔
သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္သည္။ (Mizzima 200510)



ဧရာ၀တီတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းက လယ္သမားမ်ားစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ အလံုအေလာက္ မရသည့္ၾကားက အာဏာပိုင္
မ်ား၏ ေငြျဖတ္ေတာက္ယူေနမႈေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား အခက္ႀကံဳေနရသည္။ (DVB 200510)



အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ဒု-ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔သည္ ေမလ ၂၀

ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ဒု-ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ NLD ေရွ႕လုပ္ငန္း
စဥ္ႏွင့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးကိစၥမ်ားကို အေလးထား ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း NLD ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။
(DVB/ RFA 200510)


ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္ မယ့္စရီးယန္းၿမိဳ႕နယ္ ေသာ္လထ
ဲ ေက်းရြာအနီး

ထိုင္းသစ္ေတာအဖဲြ႔ႏွင့္ ထိုင္းစစ္သားမ်ား စီးႏွင္းလာသည့္ စက္ေလွသံုးစီးကို ျမန္မာစစ္တပ္က မိုင္းနင္းမိသူ စစ္သား
ႏွစ္ဦးကို စခန္းသို႔ပို႔ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံခ့ရ
ဲ ာ အကူအညီမရခဲ့သျဖင့္ နအဖစစ္တပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးက
ထိုင္းစစ္သားတစ္ဦးအား ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ (RFA 200510)


စစ္အစိုးရ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဦးေအာင္ကို၀င္း၏
ကေမၻာဇ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ အင္းေလးေလေၾကာင္းလိုင္းအမည္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္း ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခု
ထူေထာင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္ေျပးဆဲြရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းလိုင္းရံုးက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး
ကေျပာသည္။ (RFA 200510)



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္ဖြယ္

မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္မည္

မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ဥေရာပပါလီမန္က ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္
ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (VOA 200510)


ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းတေလ်ာက္တင
ြ ္ ခရီးသည္မ်ားအေပၚ အစစ္အေဆး အလြန္
မ်ားျပားေနသည္ဟု ခရီးသြားလူငယ္တဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 200510)
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ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ မင္းဂံဆိပ္ကမ္းတြင္ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႕ ဆားကြင္းမ်ားမွ တင္ပို႕လာေသာဆားမ်ားကို ၀ယ္လို
သူမရွိ၍ ဆားမ်ား ေတာင္လိုပံုေနေၾကာင္း ဆားကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 200510)



သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၀င္စုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍
ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကက
ြ ္မ်ားအတြင္း ပါတီ၀င္စုေဆာင္းရာတြင္ တစ္ရပ္ကြက္ အေယာက္ ၅၀ မ၀င္မေနရ စနစ္ျဖင့္ စုေဆာင္း
ေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 200510)



ေမ ၁၈ ရက္ေန႕က သွ်မ္းျပည္အေ႐ွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္၌ နအဖ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရဲျမင့္

ဦးစီးက်င္းပသည့္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

အသြင္ေျပာင္းျခင္း

အခမ္းအနားတြင္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္

peopledaily ၀က္ပ္ဆုိက္ (အဂၤလိပ္စာမ်က္ႏွာ) က အထူးေဒသ ၄ မိုင္း လားတပ္ဖြဲ႕ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေမလ ၁၉
ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့မႈအေပၚ မိုင္းလားအဖဲြ႔က ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ မိုင္းလားဌာနခ်ဳပ္မွ
အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 200510)


ကရင္နီျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္ခါမွ်မျပဳျပင္ႏုိင္ေသးေသာ လမ္းမႀကီးကို

ေက်းရြာလူထုမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖင့္ အႏၱာရာယ္ရွိေသာ ေဒါေလာခူရြာနားရွိ ေတာင္တက္လမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္
ေနၾကသည္။ (Kantarawaddy Times 200510)


ခ်င္းျပည္နယ္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူႏွင့္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ
တြင္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မည့္သူမ်ား၏ စာရင္းကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ေမလဆန္းပိုင္းကစျပီး ေကာက္ယူ
ေနသည္ဟု မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။ (Khonumthung 200510)



၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စု ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဴိးစု မ်ားဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ Ethnic National Development Party ( ENDP) ကို လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မီရွင္က
200510)

ႏိုင္ငံေရးပါတီ

တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလုိက္ျပီျဖစ္သည္။

(Khonumthung

ေမလ (၂၁)ရက္


ယမန္ႏွစ္က ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆဒံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ပိုက္တီးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး (နကသ)
စခန္းမွတဆင့္ ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔မႈ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္းနကသ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
နီးစပ္သူက ေျပာသည္။ (NEJ 210510)



ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ကန္႔ကက
ြ ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္
တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ” ၏ အလံႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိလူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုက

ရက္တစ္ပါတီကို စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သူ ဥကၠ႒ ကိုမိုးသီးဇြန္ (၁၉၈၈-၈၉) က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆို
သည္။ (NEJ 210510)


၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ သခင္သိန္းေဖ၏ (၉၄) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကုိ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ
၎၏ေနအိမ္တြင္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သခင္သိန္းေဖက ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီရရွိေရးႏွင့္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သာြ းမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သံႏၷိ႒ာန္ျပဳေျပာၾကားသြားသည္။ (NEJ/ RFA 210510)


အိႏၵိယျမန္မာနယ္စပ္ မိုးေရးၿမိဳ႔တြင္ အိႏၵိယအစိုးရက ျမန္မာအစိုးရကို ေျမထိုးစက္တစီးႏွင့္ ကရိန္းကားတစီး ေပးအပ္

ပဲြအခမ္းအနားတစ္ရပ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိုင္းမွဴး
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၾကည္စိုး သြားေရာက္ လက္ခံရယူခ့ဲသည္။ (Irrawaddy 210510)
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ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ကုန္သယ
ြ ္ေရးဇုန္အတြင္းရွိ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္
(DKBA) မွ အမွတ္ ၉၉၉ တပ္စစ္ဗ်ဴဟာမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူပိုင္ဆိုင္ေသာ ပြဲ႐ံုတြင္ ယမန္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ
အခ်ိန္၌ ဗံုးေပါက္ကဲေ
ြ ၾကာင္း ျမဝတီမွ ရဲတဦးကေျပာသည္။ (Irrawaddy 210510)



လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ပံုမွန္ရရွိရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာ ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ
ျပည္သူမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးထံ ယမန္ေန႔က စာပို႔ေတာင္းဆိုလိုက္
သည္။ (Irrawaddy 210510)



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္လမ္းစိုေျပေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ဝါရွင္တန္ပင္ ၆၀၀၀ ခန္႔
စိုက္ပ်ဳိးရန္ အမွတ္ ၁ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသာေအးက ညႊန္ၾကားထား၍ စိုက္ပ်ဳဳိးေနေၾကာင္း
ခ်င္းျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။ (Mizzima 210510)



ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ကိုကိုအား ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ံုးက ေနာက္တိုး ၂ မႈျဖင့္ ယေန႔တင
ြ ္ ၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္သျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ၈ ႏွစ္
ရွိသာြ းၿပီ ျဖစ္သည္။ (Mizzima 210510)



ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သၾကၤန္တြင္း ဗံုးခြဲမႈတြင္ ပါဝင္သူဟု စြပ္စဲြကာ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည့္ ကိုၿဖိဳးေဝ
ေအာင္၏ အမႈလိုက္ေပးရန္ ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ဟိုးက ၾကိဳးစားေသာ္လည္း သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က တားျမစ္ထားသျဖင့္
ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္ မရေသးဟုဆိုသည္။ (Mizzima 210510)



ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေသာ တိုးခ်ဲ႕အိမ္ယာမ်ားႏွင့္ အိမ္သစ္ေဆာက္သူမ်ားထံမွ ခယကမွ ရံပံု

ေငြအတြက္ အေၾကာင္းျပကာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေငြေကာက္ခံေနသည္ဟုအမည္ မေဖၚလိုသူေဒသခံ တဦးကေျပာ
သည္။ (Narinjara 210510)


လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းအေျခစိုက္ SSA ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အပစ္ရပ္ SSA ေျမာက္ပိုင္း တပ္မဟာ ၁ တို႔

၅၂ ႏွစ္ ေျမာက္

သွ်မ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပၾကသည္။ (S.H.A.N 210510)


ေမ ၂၁ ရက္၌ က်ေရာက္ေသာ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းေတာ္လွန္ေရးေန႕ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္သာ ပင္လံုကတိျပန္ေဖၚႏိုင္သူဟု SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(S.H.A.N 210510)



သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ အမွတ္ ၁ စစ္ေဒသ ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တို႕အၾကား ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့
ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသူ ႐ြာသားတဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 210510)



စစ္အစိုးရ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ကုန္သယ
ြ ္ေရးမူ၀ါဒ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Trade Council (TC)
ႏွင့္ Export and Import Supervisory Committee (EISC) ႒ာနမ်ားက ျပည္ပသြင္းကုန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္
မလိုအပ္ပဲ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 210510)



ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို စုစည္းၿပီး အမွတ္
(၁ဝ၁ဝ) နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရဲျမင့္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ (NMG 210510)



၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲစာရင္းေပးၾကရန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ နအဖသံုးရံုးက ေတာင္ကိုရီးယား

ႏုိင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို စာပို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုသည္။ (DVB 210510)


၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး

အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားက တိုဂ်ဳိၿမိဳ႕ရွိ နအဖသံရံုးေရွ႕တြင္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က
သြားေရာက္ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ (DVB 210510)
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ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗကသေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္
တရားရံုးက တရားမ၀င္ အသင္းအဖဲြ႔ ပုဒ္မ ၆ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုင္ေစမႈပုဒ္မ ၂ ျဖင့္
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၅ ႏွစ္ ထပ္မံခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သူ၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေအးက ေျပာသည္။

(DVB/ RFA 210510)


ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၅၂) ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ပါတီႀကီးမ်ား

ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD မပါ၀င္သည့္ နအဖ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ လည္းျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ယြတ္ဆစ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 210510)


ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္

ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖဲြ႔ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး
ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana အႀကံျပဳခ်က္ကို လူသိထင္ရွား ေထာက္ခံၾကရန္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ပါလီ
မန္က ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
(RFA 210510)


နအဖစစ္အစိုးရမွ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲေပးရမည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို တနသၤာရီ
တုိင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ေက်းရြာေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားက သရုပ္ျပ
ရွင္းလင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 210510)



လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ သခင္ထိန္၀င္းသည္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ ည ၉
နာရီခန္႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္တင
ြ ္ ကြယ္လန
ြ ္သြားသည္။ (RFA 210510)



ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၁၁ နာရီေက်ာ္မွ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ အာရံု ၃
နာရီထိ မိုးသဲထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ ေလယာဥ္ကင
ြ ္း ေရထဲျမဳပ္ပါသြားသည့္အတြက္ ျမိဳ႕ခံလူထု
၃၀၀ ခန္႔ကို အတင္းေခၚယူျပီး လုပ္ခုိင္းခဲ့သည္ဟု အဓမၼအလုပ္ခိုင္းခံရသူတဦးက ေျပာသည္။ (Kaladan 210510)



ကခ်င္ျပည္နယ္္ရိွ ျပည္သူမ်ားဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ထူးထူးျခားျခား လုံၿခဳံေရးတင္းၾကပ္္မႈ

ေအာက္ လြပ္လပ္စြာသြားလာ လႈပ္ရွားလို႔ မရေတာ့ဘဲ ေၾကာက္လန္႔တုန္လူပ္စြာ ေနထိုင္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက
ေျပာတယ္။ (KNG 210510)


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရနဲ႔ အက်ႌနီ ျပည္သူမ်ားၾကား ေသြးထြက္သံယို ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြါးမႈေတြေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ အစိုးရမွ
ညအျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ လုိက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
(KNG 210510)



ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ျပည္သ႔ူပါတီမွ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုထား
သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးေရးအရ ေနာက္ဆက္တဲအ
ြ ေျခအေနမ်ားကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရး
ပါတီ KNPP မွ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။ (Kantarawaddy Times 210510)



စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ကရင္နီျပည္ ရွားေတာၿမိဳ႕ စုစည္းေက်းရြာမွ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ယခုႏွစ္အတြင္း

ေတာင္ယာမ်ားျပန္လွည္ ခုတ္ခြင့္ေပးေၾကာင္း၊ ယာခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ပိတ္ပင္ထားရာမွ ယခုလို

လြတ္လပ္စြာ ျပန္လွည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတခုျဖစ္သည္ဟု
ေဒသခံရြာသားမ်ားက ယူဆၾကသည္။ (Kantarawaddy Timese 210510)


ကရင္နီျပည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ မိုဆိုေက်းရြာအနီးတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ အပစ္ရပ္

ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ကလလတသည္ ရြာသားပိုင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား မတရား
အသံုးျပဳဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေခါင္းေရွာင္ေနသည္ဟု ရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

(Kantarawaddy Times 210510)
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၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ “စစ္အစိုးရ လက္ေ၀ခံ” ကယန္းအမ်ိဳးသား

ပါတီ (Kayan National Party) ကို ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပံုတင္သူမ်ားသည္ ကယန္းလူထု၏ သေဘာထားကို ရယူျခင္းမရွိဘဲ
ကယန္းလူမ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းအစဥ္အလာကို ဖ်က္ဆီးလုိသည့္
တာ၀န္မဲ့ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ( KNGY) မွ ၁၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Kantarawaddy Times 210510)
ေမလ (၂၂) ရက္


ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္းတည္ထားေသာ“ေရႊျပည္ေအး ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရား” ထီးေတာ္
တင္ပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ (Irrawaddy 220510)



ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ သံုးခြၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိ ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးျပတ္လပ္ေနေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔
သန္လ်င္ၿမိဳ႕ခံမ်ား ေရသြားေရာက္လွဴဒါန္းရာ မိုးရြာ၍ လမ္းမ်ားပ်က္သျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရလွဴ
ဒါန္းရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကေျပာသည္။ (Irrawaddy 220510)



ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ မေပးရန္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား အာဏာပိုင္
မ်ားက ညႊန္ၾကား ထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အငယ္အေႏွာင္း၊ တရားမ၀င္

ဘ၀ျဖင့္ အသိအမွတ္အျပဳမခံရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာေနေၾကာင္းဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံတဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္
သိန္းကေျပာသည္။ (Irrawaddy 220510)


ရန္ကုန္တုိင္း သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ရယက ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္အခ်ဳိ႕သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ေတာ့သျဖင့္
ႏုတ္ထြက္လိုေၾကာင္း ယခုေမလအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ မ၀တ ဥကၠဌထံ အသီးသီး စာတင္ထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္
ဥကၠဌက ႏုတ္ထြက္ခြင့္မေပးသည့္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိဘဲ တာ၀န္အား ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။
(RFA 220510)



ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္
သခင္စိုးျမင့္ ၈၇ ႏွစ္၏ စ်ာပနကို ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရေ၀းသုသာန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ DVB 220510)



ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လတ
ြ ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ သခင္စိုးျမင့္ကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ NLD အဖဲြ႔၀င္မ်ား လူမႈအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အားေပးဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္
ဟု ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သည့္ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက
ေျပာသည္။ (RFA 220510)



အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ လူငယ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီပါတီက လူငယ္မ်ားႏွင့္ လမ္းျပၾကယ္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ေရွ႕ေန
ဦးေအးျမင့္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပဲခူးတိုင္းေ၀ါၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရတြင္းႏွင့္ အ၀ီစိတင
ြ ္းမ်ား တူးေဖၚ
လွဴဒါန္းေနၾကသည္။ (RFA 220510)



နာဂစ္မုန္တုိင္းကာလတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ဆားလုပ္ငန္းေတာင္သူမ်ားသည္ ဆားလုပ္ငန္းျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း ဆားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနသျဖင့္ အရႈံးေပၚၿပီး သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေခ်းထားသည့္ ေငြမ်ားကို
ျပန္မဆပ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ (RFA 220510)



ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ေသာက္သံုးေရ ရရွိရန္အတြက္ ေရခန္းေျခာက္ေနသည့္ အမွတ္ ၁

ရပ္ကြက္က ေရကန္ကို ထပ္မံတူးေဖာ္ရန္ဟုဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္း ေငြေကာက္ခံေန
သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ (RFA 220510)
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ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဆူဒန္နဲ႔ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံတို႔ကကေလးသူငယ္ေတြကို စစ္တိုက္တဲ့
ေနရာတြင္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အျပင္းအထန္ အေရးယူဖို႔ ကုလသမဂၢက
ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည္။ (VOA 220510)



တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ဟာ ေမလ ၂၈ ရက္ကေန ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွ (၄)
ႏုိင္ငံဆီ ခရီးထြက္မယ္လုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း ဆင္ဟာြ သတင္း
ဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ (VOA 220510)

ေမလ (၂၃) ရက္


၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ကရင္ျပည္နယ္တစ္ေနရာတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ
၂၁ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

(DVB 230510)


ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ စစ္ရာဇ

၀တ္မႈ ေျမာက္သျဖင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႔စည္းၿပီး စံုစမ္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ေစလို
ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖဲြ႔က တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (RFA 230510)


ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူေထာင္တင
ြ ္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဇာ္
ေဇာ္မင္းသည္ အစာအိမ္ေရာဂါႏွင့္ အသည္းေရာဂါေၾကာင့္ ေတာင္ငူေဆးရံုတင
ြ ္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနရသည္။
(RFA 230510)



ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရေနာင္းၿမိဳ႕ကေန တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၈ ဦး တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကားတစီး ေမလ
၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း၌ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔အသြား အဖမ္းအဆီးကိုေရွာင္ရင္း တိမ္းေမွာက္ခဲ့သျဖင့္ လူ ၉ ဦး
ေသဆံုးၿပီး ၁၀ ဦးေက်ာ္ ဒဏ္ရာေတြ အျပင္းအထန္ ရခဲ့သည္။ (VOA 230510)



ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လံုထိန္းတပ္သား ၃၀၀
ေက်ာ္အား ေပးေသာအပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို

ရဲတပ္ရင္းအရာရွိမ်ားက ျဖတ္စားေနေၾကာင္း လံုထိန္း

တပ္သားမ်ားက ေပးပို႕စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ (Narinjara 230510)


ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈသည္ စစ္ရာဇဝတ္
မႈေျမာက္သျဖင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း
ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႔က တိုက္တန
ြ ္းေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (RFA 230510)



တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ျမန္မာျပည္ကို လာေရာက္စဥ္ တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖဲြ႔မ်ားႏွင္ ့ျပႆနာကို

နအဖစစ္အစိုးရအား ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိသာြ းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း
ကခ်င္လတ
ြ ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က ေျပာသည္။ (BBC 230510)
ေမလ (၂၄) ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးလက္ကားေစ်းႀကီးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မဂၤလာေစ်း၊ ပင္မေစ်း
႐ံုစတုတၳထပ္တင
ြ ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔နံနက္ (၈) နာရီေက်ာ္က မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ရာ ညေန (၅) နာရီေက်ာ္အထိ

မီးစြယ္မက်ိဳးေသးဘဲ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ယင္းေစ်း၏ပထမထပ္တင
ြ ္ အထည္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေစ်း
ဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။ (NEJ/ Irrawaddy 240510)


လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ "ကရင္
အမ်ဳိးသားထုအတြင္း အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဒီေကဘီေအအပါအ၀င္ ကရင္ခြဲထြက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဥပကၡာျပဳ၍မရ" ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးနယ္ဒါးျမ
ကေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 240510)
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ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အီတူးထာ ျပည္တင
ြ ္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ခိုလႈံေနသည့္ ကရင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္

(၄,၅၀၀)ခန္႔မွာ ဆန္ႏွင့္ဆား ႏွစ္မ်ဳိးသာရရိွသျဖင့္ ျပည္ပအလႉရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု စခန္း၏
လူမႈေရးတာ၀န္ခံ ေစာေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ (NEJ 240510)


တနသၤာရီတုိင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းသံဃာ အေယာင္ေဆာင္၍ ေရာက္ရွိလာေသာျမန္မာႏိုင္ငံ
သား ၂၄ ဦးခန္႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ တပတ္အတြင္း၌ အဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
(Irrawaddy 240510)



ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရေသာ အရည္အေသြးေကာင္း ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ေမလလယ္တင
ြ ္ မၾကံဳစဖူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အျဖစ္သို႔ ထိုးတက္ေရာက္ရွိလာၿပီး အခ်ဳိ႕ပဲမ်ားမွာ ယမန္ႏွစ္ေစ်းႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆခြဲေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သာြ းခဲ့သည္။
(Mizzima 240510)



စစ္အစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ ေလးလပတ္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္အတြက္ ထိပ္သီးစစ္ဘက္အရာရွိၾကီးမ်ား
သည္ ေနျပည္ေတာ္တင
ြ ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္ရာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ
ေလးလပတ္အစည္းအေဝးကို မနက္ျဖန္မွစတင္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)တြင္ သံုးရက္ၾကာက်င္းပသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဖက္သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 240510)



ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာဘေမာင္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္

အဖြဲ႔ခြဲ အခ်ဳိ႕ထံလာေရာက္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူမ်ား လြတ္လပ္စြာမဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း
ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးဆသင္ကပ္က ေျပာသည္။ (Mizzima 240510)


နအဖစစ္အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရား၀င္သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္
သာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမပါ၀င္သည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔
က က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၇)အႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေၾက
ညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (KIC 240510)



ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး(ေကအဲန္ယူ)က ၎ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ တပ္မဟာ(၇)ခုအတြင္း ေဒသခံ သစ္လုပ္ငန္း

ရွင္မ်ားအား သစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈကို ေမလအေစာပုိင္းမွစ၍ တရား၀င္တားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္
အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU ဗဟိုသစ္ေတာတာ၀န္ခံ ပဒုိေစာအားတုိးက ေျပာသည္။ (KIC 240510)


အီးပီစီမွ တပတ္ခန္႔ သံုးခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လုပ္ငန္းသံုးပါ၀ါမီတာမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္၍
အသံုးျပဳခြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ဆင္ဟာြ
သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ (DVB 240510)



စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီအဖဲြ႔မွ လူငယ္တာ၀န္ခံ
လဘန္ဂန္ေအာင္အပါအ၀င္ ကခ်င္လူငယ္ ၆၀ ခန္႔ကို ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု
ကခ်င္လူ႔အခြင့္အေရးကြန္ရက္အဖဲြ႔မွ ဥကၠဌ ဦးေအာင္၀ါက ေျပာသည္။ (RFA 240510)



၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပထမ ၄ လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္ ၈,၀၀၀ ေက်ာက္ုိ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့

သည္ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေန
သည့္ IOM က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (RFA 240510)


ျမန္မာႏုိင္ငံက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး

တေသြးတည္း

ညီညြတ္ေၾကာင္း

ျပသသည့္အေနျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ အြန္ေတရီယိုျပည္နယ္ London ၿမိဳ႕တြင္ Captives' Release Party Funderaiser
ဟုေခၚသည့္ အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြပဲြတစ္ရပ္ကို ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ က က်င္းပ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (RFA 240510)


စစ္အစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ ေလးလပတ္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္အတြက္ ထိပ္သီးစစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ား

သည္ ေနျပည္ေတာ္တင
ြ ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ရာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ
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ေလးလပတ္အစည္းအေဝးကို မနက္ျဖန္မွစ၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း)တြင္ (၃) ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္
ျဖစ္သည္။ (Mizzima 240510)


ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက မေကြးတိုင္းေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္၊ မင္းဘူးနယ္မ်ားတြင္ လူထုအားအဖြဲ႔ဝင္

ျဖစ္ရင္ ေငြေခ်းလို႔ရ၊ ခရီးသြားရင္ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အဆင္ေျပေၾကာင္းအျပင္ တစ္ေယာက္ကို ဝင္ေၾကး (၁၅ဝဝ)
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ဝင္ခုိင္းျခင္းမ်ား၊ မတူကဲျြ ပားျခားနားသည့္ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈမ်ားျဖင့္စည္းရုံးေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာ
သည္။ (DVB 240510)


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ရွင္အဖဲြ႔ဝင္ ေဒါက္တာဘေမာင္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မရွင္
အဖဲြ႔ခဲြ တခ်ဳိ႔ထံလာေရာက္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးသူမ်ား လြတ္လပ္စြာမဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ခ်င္း
ျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဆသင္ကပ္ ကေျပာသည္။ (Mizzima 240510)



ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ေဒသအခ်ဳိ႔တင
ြ ္ ေရေလွာင္ကန္
တူးေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD အမ်ဳိးသမီးအဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္ လူငယ္မ်ား စုေပါင္းစီစဥ္ေနသည္
ဟု အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေမဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။ (DVB 240510)



ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ဦးေဆာင္၍ ၄င္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး

သင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။ (NMG 240510)


ဝတပ္ဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကို

နားလည္မႈလဲြေန၍

ဝျပည္ေသြး

စည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ဝတပ္ဖဲြ႔ ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်န္းကိုယ္တုိင္ လားရိႈးၿမိဳ႔သို႔ လာေရာက္ေစလို
ေၾကာင္း အေရွ႔ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရမခ) တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထြဋ္က ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
စာေရးကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ဝတပ္ဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 240510)


နအဖ စစ္အစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္ခင္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္
ေျပာင္းမည့္ကိစၥေၾကာင့္ တိုးတက္ေသာကရင္ဗုဒၾၶြဘာသာတပ္မေတာ္ DKBA တပ္ဖဲြ႔အတြင္း သေဘာထားခ်င္းတိုက္

ဆိုင္မႈမရွိဘဲ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသည္ဟု ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လက္မခံသည့္ DKBA တပ္မဟာ
(၅၅၅) မွ တပ္ခဲြမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (KIC 240510)


နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကို ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေမလ (၁၉) ရက္တြင္ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရမခ) တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထဋ္၏ ဖိတ္ၾကားမႈကို ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္
UWSA က ျငင္းဆန္လိုက္သည္။ (S.H.A.N 240510)


သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA ဌာနခ်ဳပ္၌ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းျပည္အမ်ဳိး
သားေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ အပစ္ရပ္မွ ေတာျပန္ခိုခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းယီက အပစ္ရပ္ေျမာက္ပိုင္း SSA
အား တိုင္ျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ရန္ သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
(S.H.A.N 240510)



စစ္အစိုးရေတာင္းဆိုထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔စည္းေရးကို လက္မခံေသာ UWSA ဝ ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္
ေရးတပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) တပ္ဖဲြ႔ကို လြန္ခဲ့သည့္အပတ္တင
ြ ္ နအဖ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရဲျမင့္က ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဝ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။ (DVB 240510)



ရွမ္းျပည္အေရွ႔ပိုင္း အထူးေဒသ (၂) ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) က အဖဲြ႔၏ ခ်မွတ္ထားသည့္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံလူထုအားရွင္းခ်ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ဝသပ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေပါက္ယူယိက
မုိင္းေမာခရိုင္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တိုက္နယ္အဆင့္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုိက္လံရွင္းျပေနသည္။ (NMG 240510)


ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရိွေသာ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီက “မြန္အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လုံးနဲ႔
မြန္ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့

တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေတြရဲ႔ရပိုင္ခြင့္အတြက္

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန

က်ေနာ္တို႔

ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္သာြ းမယ္”ဟု ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။ (NMG 240510)
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ေမလ (၂၅) ရက္


မဂၤလာေစ်းကို ယာယီေစ်း ျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စီစဥ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 250510)



ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း
ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ရထားသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 250510)



ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအး ဘုရားလမ္းရိွ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို အခ်က္

(၅၃) ခ်က္ပါ ပုံစံတင
ြ ္ျဖည့္၍ ေနျပည္ေတာ္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး႐ံုးသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ တတိယပတ္က ေပးပို႔ခဲ့ရ
သည္ဟု ယင္းဌာနမွ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 250510)


လူဦးေရ (၅) ေသာင္းခန္႔ အတိဒုကၡေရာက္မည့္ သံလြင္ျမစ္အတြင္း ဟတ္ႀကီးေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကို ျမန္မာ
ႏွင့္ထိုင္းအစိုးရမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (KRW) အဖြဲ႔က ေျပာ
ၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 250510)



၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုကို အသက္သင
ြ ္းမည့္ မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအား ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္သပိတ္
ေမွာက္ၾကရန္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖဲြ႔ႀကီး၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား

မ်ားႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္တို႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (NEJ
250510)


လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ယာယီမီးျဖတ္ ေတာက္
ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ္လည္း စက္႐ံုႀကီးတခ်ိဳ႕က အာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္
ထုိးၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသံုးစြဲ ေနေသးေၾကာင္း အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္းရွင္တဦးကေျပာသည္။ (Irrawaddy
250510)



မီးေလာင္ ကၽြမ္းခဲ့ေသာ မဂၤလာေစ်း အေဆာက္အအံု အရည္အေသြး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ အထပ္လိုက္
ၿဖိဳခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၿပီး ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ မ်ားကို ေနရာျပန္လည္ ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy
250510)


စစ္အစိုးရ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးဗိုခ်ဳပ္စိုး၀င္းႏွင့္အဖဲြ႔သည္ ကခ်င္ျပည္လတ
ြ ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ KIO ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥအပါအ၀င္ ျမစ္ဆံုဗံုးေပါက္ကြမ
ဲ ႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ပိုင္း
တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု KIO တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

(Irrawaddy 250510)


ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ဖိအားေပးရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္စား
လွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟု စပိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အေထြေထြၫြန္ၾကားေရးမႉး ဟိုေဆးယူဟင္နီယို ဆလာရစ္ခ်္ (Jose Eugenio Salarich) က
စပိန္ႏိုင္ငံ

မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕တြင္

(Irrawaddy 250510)


လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က

EU

ႏွင့္

အာဆီယံေဆြးေႏြးပြဲ၌

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ သၾကၤန္ဗံုးခြဲမႈတင
ြ ္ ပါဝင္သူဟု စြပ္စဲြကာ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္အား
အသည္းေရာင္ အသားဝါ (B) ေရာဂါ ကုသခြင့္ျပဳရန္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုက အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေတာင္းခံ
ခဲ့သည္။ (Mizzima 250510)



အေမရိကန္အစိုးရ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာဂ်င္မ္၀က္ဘ္ (Mr. Jim Webb) သည္ လာမည့္ ေမလ၂၉

ရက္ေန႔မွစ၍ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသာြ းေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း
ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (VOA 250510)
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ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ အလွျပင္ဆုိင္၊ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား အပါအ၀င္

စည္ပင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္နဲ႔ လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး အျမတ္ခြန္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္ပါမွ စည္ပင္လုိင္
စင္ထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
250510)


ကမာရြတ္လွည္းတန္းမွ

လက္ဖက္ရည္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက

ေျပာသည္။

(DVB

ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစုိးရ၏ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္သတင္းမ်ားေရွ႕စာမ်က္ဖုံးတြင္ All Mon Region Democracy
Party

ေခၚ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီအား ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီဟု ေဖၚျပထား

သည္။ (Kaowao 250510)


ေမလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၂၁ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး (ေက၀ိုင္အို)ေန႔ အခမ္းအနား
တစ္ရပ္ကို သံလြင္ျမစ္ကမ္းနားတေနရာရွိ အီးတူထာ့ ျပည္တင
ြ ္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေက၀ိုင္အို
ဥကၠဌ ေစာလွထန
ြ ္းက ေျပာသည္။ (KIC 250510)



ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ၿမိဳ႕အ၀င္/အထြက္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တင
ြ ္
ဆုိင္ကယ္စီး လူငယ္တစ္စုက လက္ပစ္ဗံုးႏွင့္ပစ္ေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 250510)



ယခုႏွစ္အတြင္း စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြကို ယခင္ႏွစ္ကထက္
တစ္ဆတိုးေခ်းေပးသည္ဟု မုဒံုၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ လယ္သမားတုိ႔က ေျပာသည္။ (IMNA 250510)

ေမလ (၂၆) ရက္


ႀကံ့/ဖြံ႔ပါတီ (USDP) သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတခ်ိဳ႕၌ ပါတီဝင္အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳသက္ေသခံကဒ္ရရွိပါက ခရီးသြား

လာမႈမ်ား ပိုမိုလယ
ြ ္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ႏွင့္ မကြာျခားေၾကာင္း ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားကို ေျပာဆို

စည္း႐ံုးခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ၾသဇာသံုးၿပီး မက္လံုးေပး၍ ပါတီဝင္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။
(Irrawaddy 260510)


“အာဏာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီးသန္းေရႊ” ဟူသည့္ ကဗ်ာကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္၌
ေဝဖန္ေရးသားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရၿပီး စုစုေပါင္း ၂၈ လခန္႔ ေနခဲ့ရေသာ ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝ
သည္ ေမလ ၂၆ရက္ေန႔က ျပန္လြတ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 260510)



ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ထက္ထက္မိုးဦး သတင္းကို ပိတ္ပင္ရျခင္းႏွင့္

ထိုသတင္းကို ႐ံုးသို႔ လံုးဝတင္ျပျခင္း မျပဳရန္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ စာစစ္မႉးတဦးက ေျပာသည္။ (NEJ
260510)


၂၄ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံခ်ိန္တင
ြ ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ အင္ဂ်န္းဒံုေက်းရြာရွိ ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီးခံခ့ရ
ဲ ေသာ ကခ်င္အတုိင္
ပင္ခံအဖြဲ႔ ဒုတိယ အတြင္းေရးမႉး ဦးလဘန္ဂမ္ေအာင္သည္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ စရဖ႐ုံး၌

တရက္နီးပါးစစ္ေဆးျပီး ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာ
သည္။ (Mizzima 260510)


ျမစ္ဆံုေရကာတာ ဗံုးေပါက္ကဲမ
ြ ႈမ်ားျဖစ္ေပၚအျပီး ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ပိုက္စိတ္တိုက္ ဖမ္းဆီးမႈ

မ်ားျပဳလုပ္ေနရာ ယမန္ေန႔ကအထိ လူငယ္ ၇၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံထားရသည္ဟု ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္
ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ ဦးေအာင္ဝါက ေျပာသည္။ (Mizzima 260510)


ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသူလည္းျဖစ္၊ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွအမတ္ေလာင္းအျဖစ္ လ်ာတားျခင္းခံရသူ ဦးသိန္း
ေမာင္သည္

ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တင
ြ ္းရိွ

ေက်းရြာမ်ားတြင္

သိန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ

လုိက္လံေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျပီး

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ႔ကုိမဲထည့္ေပးရန္ ေျပာဆိုမဲဆြယ္စည္းရံုးေနသည္။ (Narinjara 260510)
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ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္နယ္စပ္၌ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႕၏ ေရႊတူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသတ၀ိုက္မွ
ဧက ၄၀၀ ရွိ လယ္ကင
ြ ္း ၈၅ ကြင္း ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟု ေကအဲန္ယူ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ စည္း႐ံုးေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး
ေစာကလယ္ေစးက ေျပာသည္။ (KIC 260510)



ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမဳိ႕ ၾကံခင္းရပ္ကြက္ရွိ ေလွဂိတ္တြင္ ၾကံ့ခုိင္ေရးအသင္းက ရန္ပုံေငြအတြက္ဟု အမည္ခံၿပီး
ေငြေတာင္းခံျခင္းအျပင္ မဲေဆာက္တစ္ဘက္ကမ္းမွ ဝင္လာသည့္ ပစၥည္းအေပၚမူတည္ၿပီး ရလာသည့္ေငြပမာဏမွ
၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ယူေနသည္ဟု ထိုဂိတ္ရွိ ေလွသမားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (IMNA 260510)



ရွမ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မန္တုံႏွင့္ နန္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပေလာင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ အသက္
(၂ဝ) အရြယ္လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးတစ္ဦးက်ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္တိုးဖြဲ႔ရန္ ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ားက လူစာရင္း ေကာက္
ယူေနသည္။ (NEJ 260510)



ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိျမိဳ႔၌ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျပည္ပ-ဂ်ပန္) မွ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႕က ဦးေဆာင္က်င္းပသာ ၂ဝ၁ဝ
ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႕က်င္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္တြင္ လူအင္အား ၁ဝဝ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (Narinjara
260510)



အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁

ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ၄င္းထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရိွ ပေလာင္ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အႀကီး

အကဲမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖွအား ဗမာစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံျပည္သူ႔စစ္မလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပန္ၾကားခဲ့သည္။

(S.H A.N 260510)


စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ္ဆိုတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ) အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာျပည္မွာ
ေရြးေကာက္ပြဲေတြ

လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး

အရပ္ဝတ္အရပ္စားေတြေျပာင္းၿပီး

စစ္တပ္ကပဲ

အုပ္ခ်ဳပ္မည္၊

အာဏာကို

ဆုပ္ကိုင္ထားမႈ နည္းနည္းမွ ေလွ်ာ့မည့္ပုံမျပေသးဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) က
ေျပာဆိုလိုက္။ (VOA 260510)



ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ‘တရားမဝင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တ

ရားဝင္ေအာင္လုပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တ့ဲ ပညာရွင္ေတြရဲ့ေဆြးေႏြးပြဲကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနက အရာရွိေတြ၊ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ပညာရွင္ေတြ၊ ဝါရွင္တန္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ
တကာသံတမန္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူ ၁ဝဝ နီးပါး တက္ေရာက္
ခဲ့သည္။ (RFA 260510)
ေမလ (၂၇) ရက္


၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ အႏွစ္ ၂ဝ ေျမာက္

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနားကုိ NLD ဒု ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးေနအိမ္၌ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပကာ
အခမ္းအနားသုိ႔ ပါတီဝင္ ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (Irrawaddy 270510)


ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္အစိုးရမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေနေသာ ျမစ္ဆံုေရကာတာေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားအား
အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးပါရန္ တရုတ္သမၼတႀကီး ဟူက်င္ေတာင္အား
ကခ်င္လူမွဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔ (KDNG)မွ အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ယေန႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ (KNG 270510)



အပစ္ခတ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းေရး ဖိအားမ်ား ဆက္လက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက တိုင္း
ရင္းသားအဖြဲ႔တခုကို တုိက္ခိုက္ပါက ျပန္လည္၍ ပူးေပါင္း တြန္းလွန္တိုက္ခုိက္ရန္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္
ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ လွ်ိဳ႕ဝွက္က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔ ၅ ဖဲြ႔ျဖစ္သည့္ (KIO, NMSP, CNF, KNU, KNPP) တို႔မွ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ (Mizzima 270510)



၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးရန္ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက ျမန္မာ
သံရုံးေရွ့တြင္ မဲပုံးေထာင္ မဲျပားထည့္ၾကျခင္း အစီအစဥ္အပါအဝင္ သြားေရာက္စုရုံး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။(DVB 270510)
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စစ္အစိုးရ၏ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကက
ြ ္ရႈတ္ခ်သည့္ ကမၼာလံုးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေန႔အျဖစ္ ျပည္ပအေျခစိုက္

ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု ဆယ္စုမွ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီမ်ားကို စုဖြဲ႔ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္

ရြက္မႈအဖြဲ႔ (FACT) မွ ကမကထျပဳကာ ႏိုင္ငံအလိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
(Irrawaddy 270510)


RCSS ေခၚ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီက တစညပါတီႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီတြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ သွ်မ္းျပည္မွ

ျပည္သူလူထုအား အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္းအပါအဝင္ ၁၉၉ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္
ျပဳဆဲျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကက
ြ ္ေၾကာင္း ေမ ၂၆ ရက္ေန႔၌ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။
(S.H.A.N 270510)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

သန္းေရႊႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔

ယွဥ္ျပိဳင္မဲအေရြးခံေသာ

”ျပည္သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲ”

ကို

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ မဲေပးၾကျပီး စစ္အစိုးရက က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ရႈတ္ခ်
လိုက္ၾကသည္။ (Mizzima 270510)


စစ္အစုိးရကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို အေျခခံထားေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ပိုမိုသက္ဆုိးရွည္ေစမည့္
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကုိသပိတ္ေမွာက္ၾကရန္နွင့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္း

သားမ်ားမဟာမိတ္အဖဲြ႔ ယူအန္ေအအဖဲြ႔ဝင္ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကုိ ဆုပ္
ကုိင္ထားၿပီး တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။ (DVB 270510)


အပစ္ရပ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို နအဖစစ္ေကာင္စီက ကမ္းလွမ္းသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္ျဖစ္
အသြင္ မကူးေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ သေဘာမတူသျဖင့္္ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္သုံးဦး ႏႈတ္
ထြက္သြားသည္ဟု ပါတီေျပာခြင့္ရသူ ႏိုင္ေျခးမြန္က ေျပာသည္။ (DVB 270510)



ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ပတ္သက္ျပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အရင္လႊတ္ေပးေရးအပါအဝင္ အမ်ားကယုံၾကည္မႈရိွျပီး ပြင့္လင္း

ျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အာဆီယံ (ASEAN) ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တို႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (RFA 270510)

ေမလ (၂၈) ရက္


၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးရန္အတြက္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႔

ေပၚရိွ ရပ္ကြက္အားလုံးတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူတိုင္း ပုံစံ(၁ဝ) ျဖင့္ တုိက္ၾကည့္ကာ လူဦးေရစာရင္းမ်ား
အတိအက် လုိက္လံေကာက္ခံေနေၾကာင္း ျမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။ (Yoma3 280510)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက မီးေလာင္သာြ းေသာ မဂၤလာေစ်းစတုတၳထပ္မွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက

ေငြထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္သန္း၀င္းကလည္း ယခင္အတိုင္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ေပးမည္ အခေၾကးေငြ တျပားမွေပးစရာ
မလိုဘူး၊ ေစ်းကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည္ၿပီးရင္ အရင္အတိုင္းပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေနရာေပးမွာပါ
စိတ္မပူၾကဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (NEJ 280510)


ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးေအာင္သန္းဦးကို ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ အေယာက္ (၇၀) ေက်ာ္က

အာဏာအလဲြသံုးစားလုပ္မႈ၊ ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားလုပ္မႈမ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားခဲ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (UMFCCI) က ေခၚယူစစ္ေဆးေနသည္။ (NEJ 280510)


နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္မဲ့အေလာင္းကို PC (police case)ဟု သတ္မွတ္ကာ ရဲေထာက္

ခံမႈျဖင့္ လစဥ္ ပ်မ္းမွ် (၁၅) ေလာင္းခန္႔ကို သၿဂႋဳဟ္ေပးေနရေၾကာင္း အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။ (NEJ
280510)
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ဇန္နဝါရီ (၁၉) ရက္တင
ြ ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သမားလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ၂၀၁၂ အထိ
ခြင့္ျပဳမည္ဟု တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ံုအခ်ဳိ႔တင
ြ ္ လက္မွတ္လုပ္ရန္ က်သင့္ေငြၾကိဳယူထားျခင္းႏွင့္
အလယ္အဆင့္ျဖစ္္ေသာ

ေဆးမွတ္တမ္းလက္မွတ္အတြက္

သမားမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ (NEJ 280510)


ျမစ္ဆံုေဒသရိွ

ေက်းရြာမ်ား

ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္

ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား

ျမစ္ႀကီးနားအေျခစိုက္

မျပဳလုပ္ရေသး၍

ျမန္မာအလုပ္

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း

စစ္ဌာနခ်ဳပ္

လက္ေအာက္ခံ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ျမတ္ေက်ာ္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္မယက အာဏာပိုင္အဖဲြ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး

ရပ္ကြက္ေပါင္း (၅၈) ခုမွ တရပ္ကက
ြ ္လွ်င္ အနည္းဆံုး လူ (၁ဝ) ဦးက်ျဖင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရိွ လုပ္အားေပး
ဆင့္ေခၚထားသည့္ လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ ယေန႔ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနသည္။ (NEJ 280510)


အေမရိကန္စေတာ့ေစ်းကြက္ ၾကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကေ
ဲ ရးအဖြဲ႔သို႔ တင္သင
ြ ္းေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္
ဆြစ္-အေမရိကန္

ဖက္စပ္ကုမၸဏီ

လူရင္းလူယံုျဖစ္ၿပီး

Transocean

အေမရိကန္အစိုးရက

သည္

တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္

ေငြေၾကးခဝါခ်သူအျဖစ္

စြမ္းအင္ကုမၸဏီႏွင့္

စြပ္စြဲေနေသာ

စစ္အစိုးရ၏

စတီဖင္ေလာႏွင့္

အစုစပ္

ကာ ျမန္မာ့ေရျပင္ ေရနံလုပ္ကြက္တေနရာတြင္ ျပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းဦးေပါက္က တူးေဖာ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
(Mizzima 280510)


အိမ္နီးခ်င္း ထုိ္င္းႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို စစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိးသားမ်ား၊
၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒကုိ အလြယ္

တကူေရွာင္လၿႊဲ ပီး တရားမ၀င္ လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားကုိ တရား၀င္ကားမ်ားအျဖစ္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာျဖင့္ ေျပာင္းလဲ
ေရာင္းခ်ၾကသည့္လုပ္ငန္းကို ဂိုဏ္းပံုစံ အုပ္စုဖြဲ႕ လုပ္ကုိင္လာၾကသည္။ (Irrawaddy 280510)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုျဖန္႔ေဝ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဆူပူေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ျဖင့္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ တရား
မဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္မႈျဖင့္ ၂ ႏွစ္ခြဲခ်ကာ ေထာင္က်ေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္

ကိုေက်ာ္မ်ဳိးႏိုင္ ေခၚ ကိုေက်ာ္ႀကီးကို ေမလ ၂၇ ရက္ေေန႔က တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရားရံုးက အီလက္
ထေရာနစ္ အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ ထပ္မံ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ (Mizzima 280510)


၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရိွ ၁ဝ ျမိဳ႔နယ္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ ၃ဝ စုေပါင္းျပီး ဗဟန္း
ျမိဳ႕က ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းပြဲ
တခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (DVB 280510)



ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တ့ဲ သမၼတေဟာင္း

ကိုရာဇန္အကြီႏိုရဲ့သား ႏြိဳင္းႏိြဳင္းအကြီႏိုသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမႈအေပၚ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္လည္း အားေပးေထာက္ခံ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က
သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က ေျပာသည္။ (DVB 280510)


တရုတ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံမသြားခင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို သြားရန္ရွိသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ေရာက္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက တရုတ္အစုိးရအေနနွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ဖိအားေပးရန္ တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္
သြားေရာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ (DVB 280510)



ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားခရိုင္ရွိ ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို
ဆန္႕က်င္သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလူပ္ရွားမူအခမ္းအနားသို႔ လူအင္အား ၁ဝဝ တက္ေရာက္ျပီး
ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုးမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (Narinjara 280510)



ဒကၠား အေျခစိုက္

ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က ေဒသတြင္း ေနထိုင္တ့ဲ ျပည္သူေတြကို ေမလ (၂၇) ရက္

ကစျပီး UWSA ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပေနသလုိ၊ ဧျပီလက ျပည္မကို ျပန္သြားတဲ့ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ား ဝ
နယ္ေျမအတြင္း
280510)

2010-arv

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမႈကို ခြင့္မေပးဟု ပန္ဆန္းျမိဳ႕ UWSA အရာရိွေတြက ေျပာသည္။ (RFA
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သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမိဳ (ေခၚ) ခမီ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔က ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊

ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏ႑ားက်ြန္းျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ရွိေသာ ခမီး၊ ျမိဳ႕၊ ဒိုင္းနား၊ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေက်းရြာမ်ားတြင္
မဲစာရင္းေကာက္ယူေနသည္္ဟု အဖြဲ႔ဝင္ေက်ာင္းဆရာအျငိမ္းစားတဦးမွ ေျပာသည္။ (Kaladan 280510)


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္းအားစု (NDF) အဖြဲ႔က
ေနျပည္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ျပီး ပါတီရဲ့ေခါင္းဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႔နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးသိန္းညြန႔္ႏွင့္ တျခားကုိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့
သည္ဟု ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ားြက ေျပာသည္။ (DVB 280510)



ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္ခ်ိန္ ထုတ္ျပန္လိုက္တ့ဲ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ အေမ
ရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၆ ဦးက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို ေဝဖန္ရႈတ္ခ်

ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးျပီး စစ္မွန္ေသာေတြ႔ဆုံ
ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (RFA 280510)


ၿဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းက

သူ႔ဘဝမွာ

ေလးစားဂုဏ္ယူမိတ့ဲ

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေလးစားခ်ိီးက်ဴးေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္တကြ ျမန္မာျပည္သူေတြ လြတ္
ေျမာက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေရးသားေသာ ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ (RFA 280510)


ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အိမ္ေတာ္မွ မထြက္ခြာခင္ ကုိယ္တိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျမန္ျမန္
သြက္သြက္လုပ္လာတာအပါအဝင္

လက္ရိွစစ္အစိုးရရဲ့

ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြကို

ေဝဖန္ေထာက္ျပထားတဲ့

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ The Myanmar Elections အမည္နွင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡေလ့

လာေရးအဖြဲ႔ International Crisis Group, ICG က ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ (BBC 280510)
ေမလ (၂၉) ရက္


ရန္ကုန္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းက တက္လာေသာ ကြန္တိန္နာကာအၾကီးမ်ားအတြက္

လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႔နယ္ရိွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ပန္းမန္း လကၠားေရာင္းခ်ေသာ သီရိမဂၤလာေစ်းက
ဆိုင္းခန္းမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းေပးရမည္ဟု ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က စည္ပင္သာယာေရးဌနမွဴး ဦးတင္ကိုကိုမွ ေခၚေျပာမႈ
အေပၚ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ျပီး ေအာ္ဟစ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့သည္။ (RFA 290510)


မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရရွိၿပီးေသာ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

သတ္မွတ္ပါတီဝင္

အင္အားစာရင္းကို

သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း

တင္ျပရန္ႏွင့္ မတင္ျပႏုိင္ပါက မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကိုပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး

ေၾကညာခ်က္အား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။(Irrawaddy
290510)


ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေတြႏွင့္ ျပည္သူလူထုက

ေရွ႔ဆက္သြားမည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ လုပ္ငန္း

လုပ္ရပ္ ကိစၥအဝဝသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားလုံးဝိုင္းရံၾကျပီး စာနာနားလည္မႈရိွျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ

နည္း၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တုိက္ရိုက္အၾကီးအကဲမ်ား ေတြ႔ဆုံသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္း
ကူညီပံ့ပိုးၾကရန္ မနက္ျဖန္မွာ ၇ ႏွစ္ျပည့္မည့္ ဒီပဲယင္းတုိုက္ခိုက္ခံရမႈ ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ NLD ဒု-ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ (RFA 290510)


သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေလာက္ကိုင္ခရိုင္တရားရံုးက ျမန္မာစစ္တပ္လိုလားသူ ကိုးကန္႔ဥကၠ႒သစ္ ဦးပိုင္စံုခ်ိန္အား
လုပ္ႀကံရန္

စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားျဖစ္သည့္

ယခင္

ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ

ဗိုလ္မွဴး

ခ်ိန္လိက်ံဳးအပါအဝင္ က်ီေဝ၊ ေလာ္ေဝ၊ စင့္ရြန္းလ်န္၊ ရွမ့္ရွမ္း၊ လွ်ိဳ႕ရင္ေဟာင္က်ားတို႔ (၆) ဦးတို႔အား ပုဒ္မ ၁၉ (စ)
လက္နက္မႈျဖင့္ ေထာင္ (၅) ႏွစ္စီ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ (S.H.A.N 290510)
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မေကြးတုိင္း ေအာင္လံျမိဳ႔နယ္က အုိင္အယ္လုိအကူညီႏွင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ လယ္သမားကို သန္းစုိး
အပါအ၀င္ လယ္သမား ၁၁ ဦးကို

လယ္ထဆ
ဲ င္းခြင့္မေပးျခင္း၊ ေျမဌားထားတဲ့ေတာင္သူသစ္ေတြ ၀င္ေရာက္

ထြန္ယက္ေနသည္ကုိ တားျမစ္ေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျမစာရင္းဦးစီးဌာက အေၾကားမျပန္ျခင္း၊ အုိင္အယ္လုိမွ
တဆင့္ တုိင္းၾကားတင္ျပခဲ့ျပီး အာဏာပိုင္က ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေနျပီဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ တကယ့္လက္ေတြ႔

တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရ ျဖစ္ေနသည္ဟု လယ္သမားႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အိုအၾကား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးသက္ေ၀
က ေျပာသည္။ (DVB 290510)


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပါတီဝင္အင္အားတင္ျပရန္ ေၾကညာလုိက္ခ်ိန္တင
ြ ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္)

ဥကၠဌ ဦးသုေဝက ပါတီဝင္အင္အားရရွိရန္အတြက္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ၏

ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ေနမႈေၾကာင့္ ပါတီဝင္ရန္ လူမ်ားေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္

တိတိက်က် မသတ္မွတ္ေသးမႈအေပၚ အစိုးရေထာက္ခံသည့္ပါတီမ်ား လုပ္ခ်ိန္ပိုမ်ားမ်ားရရန္အတြက္ အာဏာပိုင္
မ်ားက ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယူဆမိေၾကာင္း ေျပာသည္။ (BBC 290510)


ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္း ေညာင္းေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ျပြန္တန္ဆာေတာင္ဖက္ သံတံတားေခၚ ရထားလမ္း

တေနရာတြင္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းေနမႈကို ျငင္းဆန္သည့္ ယင္းျမိဳ႕နယ္ ၀ါးရုံကုန္းေက်းရြာအုပ္စု စံဖဲေက်းရြာက
အဖဦးေဌး၀င္း၏သား အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္တင္မင္းႏိုင္ဆိုသူအား ပစ္သတ္ခဲ့ျပီး ၄င္းအမႈမွတ္တမ္းကို
စစ္တပ္မွ လႊေ
ဲ ျပာင္းယူကာ ေသဆုံးသူ၏ မိသားစုကို သၿဂႋဳဟ္စရိတ္ ေငြ ၅ သိန္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီး ဘယ္အဖြဲ႔
အစည္းကိုမွ သတင္းမေပးရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ (RFA 290510)


ရွမ္းျပည္ (အေရွ႔ပိုင္း)၊ က်ဴိင္းတုံခရိုင္ မိုင္းယန္းျမိဳ႔တင
ြ ္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီနွင့္စြမ္းအားရွင္တုိ႔က ၾသဇာအာဏာသုံး၍ ရပ္ကြက္
အၾကီးအကဲအသီးသီးအား တစ္ရပ္ကြက္လွ်င္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႔အတြက္ ၁၀ ေယာက္၊ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္
အေယာက္

၂၀

ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးရန္

ဖိအားေပးေတာင္းဆုိျခင္း၊

ျမိဳ႔နယ္တြင္းရိွ

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံအား

ပါတီ၀င္အျဖစ္သိမ္းသြင္းရန္ လိုက္လံစာရင္းေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ (S.H.A.N 290510)
ေမလ (၃၀) ရက္


ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈ (၇) ႏွစ္ေျမာက္
အထိမ္းအမွတ္

အခမ္းအနားတြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက

ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈသည္

စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အၿပီးအပိုင္ ေျမျမဳပ္လိုက္ကာ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Yoma3 300510)


ရခိုင္ျပည္နယ္ (ေနာက္) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မဗလီတင
ြ ္းသို႕ ေမာင္ေတာ ခယက ဥကၠဌ ထြန္းႏိုင္လင္းႏွင့္ မယက
ဥကၠဌ ေအာင္ေက်ာ္ဦးတို႔သည္ ဗလီတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တစံုတရာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပဲ လြန္ခဲ့ေသာ ေမလ
၂၇ ရက္ေန႔က ဖိနပ္စီး၀င္ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ယူသာြ းခဲ့သျဖင့္ နအဖအရာရွိႀကီးမ်ားအေပၚ ေဒသခံမူဆလင္မ်ားက
မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု အီမမ္ေခၚ မူဆလင္ တရားေဟာဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 300510)



ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ မနက္ ၃ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔အ၀င္ လွည္းကူးျမိဳ႔စစ္ေဆးေရးဂိတ္တင
ြ ္ ျမ၀တီျမိဳ႔မွလာေသာ
ကုန္တင္ယာဥ္ငယ္ တိုရိုတာဟုိင္းလတ္ကားေပၚမွ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ ၃၇ လက္ႏွင့္ စစ္တပ္သုံး က်ည္ဆံေသတၲာ
ႏွစ္လုံးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္-ျမ၀တီ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေနေသာ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
(DVB 300510)



မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာျမိဳ႔တြင္ ဒီပဲယင္းအထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းေကၽြးတရားနာပြက
ဲ ုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားကုိ
ေမာင္းျပီး အသက္ေဘးက ကယ္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးက ကားဒရိုင္ဘာ ကိုယ္ေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ သာစည္ျမိဳ႔က ဦးသန္း

ေဆာင္တို႔အပါအ၀င္ ျမိဳ႔နယ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အျခားျပည္
နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္လည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ (DVB 300510)
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အမႈမွန္မေပၚေသးေသာ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈ ၇ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ေအာက့္ေမ့ဖြယ္ေန႔ႏွင့္ ကြန္လန
ြ ္သူေတြကို ရည္စူးသည့္

အလွဴဆုေတာင္းပြဲေပးမႈေတြကို ရန္ကုန္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္ရာ အလွဴအတြက္ အခက္အခဲသိပ္မရိွေသာ္လည္း ဘုရားေပၚ
တက္

ဆုေတာင္းရာတြင္

300510)

အာဏာပိုင္မ်ားမွ

လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္ေနသည္ဟု လူငယ္မ်ားကေျပာသည္။

(DVB

ေမလ (၃၁) ရက္


ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႔အေျခစိုက္ ခလရ ၂၈၄ တပ္ရင္းမွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ဳိးျမင့္ေအာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး၊
ၿမိဳ႔ေပၚမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လွဴဒါန္းေငြ ဘတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ မိဘမွေက်ာင္း မထားေပးႏိုင္သည့္
ကေလးမ်ားကို အခမဲ့ေက်ာင္းထားေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။ (IMNA 310510)



ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျပည့္လုနီးပါးျဖစ္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕၀င္ ကုိမင္းေအာင္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ္ဒီဇင္ဘာလက
အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃-က ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ထပ္မံအမိန္ခ်လိုက္တဲ့အေပၚ စစ္ကိုင္းတုိင္း

တရားရုံးမွာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ အယူခံတက္မႈကို ပလပ္တာေၾကာင့္ မႏၱေလးတိုင္း တရားရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ အခုလ ၂၆
ရက္ေန႕တြင္ ထပ္တင္လုိက္သည္ဟု ေရွ႔ေန ဦးျမင့္သင
ြ ္က ေျပာသည္။ (DVB 310510)


လြန္ခဲ့သည့္ ဧျပီလ ၃၀ ေန႕က မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (MNDA) မွ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္
မီးေလာင္သာြ းေသာ

အလယ္စခန္းရြာ

ရယက

ဥကၠဌအိမ္ကို

ျပန္ေဆာက္ရန္အတြက္

ရြာခံမ်ားထံမွ

ဝင္ေငြေကာင္းသူမ်ား အျမင့္ဆုံးႏွစ္ေသာင္းက်ပ္၊ အလယ္လတ္တန္းစားအတြက္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ၁၀၀၀၀
က်ပ္ျဖင့္ သံုးမ်ဳိး သံုးစားခြဲၿပီး ေတာင္းခံေနသည္ဟု အလယ္စခန္းရြာခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (IMNA 310510)


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲဆႏၵနယ္မ်ား ေၾကညာာျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ေမလ
ေနာက္ဆံုးအပတ္က စတင္ခဲ့သည့္ ႀကံ႕ဖြံ႔အသင္း၏ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ား စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အတြင္း မဲထည့္ႏိုင္သူ
လူဦးေရ

၄၀၀ လွ်င္ မဲရံုတစ္ရံုထားရိွမည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႀကံ႕ဖြံ႔အသင္း၀င္တစ္ဦးက

ေျပာသည္။ (S.H.A.N 310510)


၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ ၁၁ လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း
၂၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီး ၁၀ ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရ ဆင္ဟာြ သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (VOA 310510)



ယာယီပတ္စပို႔ ထုတ္ေပးေရးႏိုင္ငံသားအတြက္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပန္အ
လွန္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဆင့္္ေပါင္း (၂၅) ဆင့္ရိွၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္အျပင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ဘက္မွလည္း

လုပ္ေဆာင္မႈေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္
တြင္ ေျပာင္းးေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနၿပီဟု ရေနာင္းခ႐ိုင္ဝန္က မစၥတာ ဝမ္ခ်တ္ေဝါင္ခ်ဳိင္းခ်နာ
က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 310510)


နအဖစစ္တပ္က ခြင့္ျပဳထား၊ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ေ၀စုျပန္ခြဲယူမႈမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘိန္းစိုက္ရာသီ၏

သွ်မ္းျပည္ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ မႏွစ္က အရႈံးေပၚခဲ့မႈေၾကာင့္ ဘိန္းအထြက္ႏႈန္းျပန္ေကာင္းလာမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္
ဘိန္းၿခံပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတိုင္း ဘိန္းမထြက္ဘဲ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ပင္ ပိုမိုက်ဆင္း
ေနေၾကာင္း ဘိန္းျခံစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 310510)


သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔ X2O မ႑ပ္ဗုံးေပါက္ကဲမ
ြ ႈႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေလာေလာဆယ္ ပုဒ္မ-၃၃ (က)
အီလက္တေရာနစ္ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မ ၁၇-၁/၂ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈေတြႏွင့္ စြဲဆိုထားေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ေဇယ်ကို
အာဏာပိုင္ေတြက ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ တရားရုံးမွာ ယမန္ယူခဲ့သည္ဟု ဇနီးျဖစ္သူ ဆရာမ
ေဒၚရီရီတင့္က ေျပာသည္။ (DVB 310510)
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လူအခြင့္အရးေလ့လာေစာင့္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) က ဇြန္လ ၂ ရက္ေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္

ေရာက္ရိွမယ့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေဘာင္ထံ နအဖျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာ
ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးရန္ စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ (VOA 310510)


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD

ေခါင္းေဆာင္မ်ားြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EU သံအမတ္ႀကီးေတြ

ေတြ႔ဆုံ

ေဆြးေႏြးရာတြင္ NLD ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳလုပ္သည့္ နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထားအျမင္ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္

NLD ပါတီ၏ ဒီမုိကေရစီေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို EU က အျပည့္အ၀ တသေဘာတည္း ဆက္လက္ေထာက္ခံ
သြားမည္ဟု ေျပာသြားခဲ့ေၾကာင္း အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (VOA 310510)


ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈကို ျငိမ္းသတ္ရာတြင္ စတုတၳထပ္ရွိ ေဆးဆိုင္ခန္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္း

ပံုေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ျခင္း၊ အျမင့္မ်ားသို႔ ေလွကားျဖင့္ တက္ေရာက္ပက္ျဖန္းႏိုင္သည့္ မီးသတ္ကားသည္ ရန္ကုန္
တိုင္းတခုလံုးအတြက္ ၇ စီးသာရွိၿခင္း၊ ဓာတုမီးသတ္ဗူးမ်ား သံုးစြဲမႈအားနည္းျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ သံုးစြဲမႈအပိုင္း၌
အားနည္းေနျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ဌာမွ တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးမႉး ဦးသင္းေဌးေရႊက
ေျပာသည္။ (Mizzima 310510)


ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ဒုံးက်ည္လက္နက္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာမ်ားကို ၾကားခံလက္နက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အသုံးျပဳလွည့္စားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကၽြမ္းက်င္သူ
မ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (Irrawaddy 310510)



ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၆ ဦးက စစ္အစုိးရထံ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း

ဦးေတဇ (ထူး ကုမၸဏီ)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မက္စ္ျမန္မာ)၊ ဦးေနေအာင္ (IGE)၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ (ဧဒင္ အုပ္စု ကုမၸဏီ) တုိ႔ကုိ သာ
ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ စစ္အစုိးရ၏ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖဲြ႔ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀း

(ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀း) အၿပီးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက
ေျပာသည္။ (Irrawaddy 310510)


ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ အဓိကၾကိဳးကိုင္သည့္္ ဒီပဲယင္း
လုပ္ႀကံမႈကို

အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕(NCGUB)မွ

ဦးဇင္လင္းက

“အဲဒီတုန္းက

ရခဲ့တဲ့သတင္းေတြအရ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းကို ဘယ္သူ႕ကိုမွမသိေစဘဲနဲ႔ အဲဒီကိစၥကို ဦးေဆာင္ခိုင္းတာ၊ သူကေန
တဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ကို ခိုင္းတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္က နမခ တိုင္းမႉးဆိုေတာ့ သူက Field
Commander ေပါ့၊ အဲဒီကိစၥကို စစ္ဆင္ေရးတခုလို သေဘာထားၿပီး ေသခ်ာစနစ္ ဇယားခ်ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾက တာ” ဟု
ေျပာသည္။ (Irrawaddy 310510)


စစ္ကိုင္းတုိင္း ကေလးျမိဳ႕ ေလယာဥ္ကင
ြ ္းတိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ အခက္အခဲ ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေလယာဥ္

ကြင္းအနီး အမွတ္(၇) ပင္လုံရပ္ကြက္မွ ေနအိမ္ ၁၅၀ ခန္႔အတြက္ အိမ္ေျမေနရာသစ္မ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ခ်ထားေပး

မည္၊ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ အိမ္၀န္းအက်ယ္ တေပပတ္လည္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးမည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက
ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က လာေရာက္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။ (Irrawaddy 310510)

End of report: Friday, June 4, 2010

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစု၊ မွတ္တမ္းတင္ႏွင့္သုေတသနမွ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီသည္။
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