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 သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ႏွစ္ကုန္တြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ 

လြတ္ေပးမည္ဟုကတိေပးခ့ဲေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား၊ တက္ 
ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ 
မ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလုိ ဖမ္းဆီးမႈ၊ေထာင္ခ်မႈမ်ား 
အားအစုိးရမွဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 အစိုးရသည္ ေနာက္ဆုံးေပးခဲ့ေသာ သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ 
ခြင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၃ ဦးအားလြတ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း 
အတုိက္အခံ ၁၀၀ ခန္႔အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ နယ္ျခားလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ နစက အား 
သမၼတဦးသိန္းစိန္မွဖ်က္သိမ္းလုိက္ျခင္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
၏အေျခအေနအား တုိးတက္မႈမျဖစ္ေစခ့ဲပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
ဖိႏွိပ္ခြဲျခားကာ ခ်ုဳ ိးေဖာက္ဆက္ဆံသည့္ နစက၏အေမြကုိ ရတဲပ္ဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားကဆက္လက္ျပဳလုပ္ဆက္ခံခ့ဲၾကသည္။ 

 မႏၱေလးတုိင္း မိထိၱလာျမိဳ႕တြင္ မတ္လကျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဘာသာ 
ေရးအထိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ကာ မြတ္စလင္ ၇ ဦးအပါအဝင္ လူ 
၃၃ ဦးကုိ အစုိးရမွအပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တုိ႔တြင္ 
ရိွေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ တေအာင္းအမ်ဳ ိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔အေပၚ အစိုးရတပ္မ်ားမွပစ္မွတ္ထားလာ 
သည္ႏွင့္အတူပဋိပကၡမ်ားလည္း ျပင္းထန္လာခ့ဲပါသည္။ 

 ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ 
ေပးလုိက္ေသာ္လည္း ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္မ်ားကုိခ်ထားေပးရန္၊ 
ရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္တို႔ကုိ အစုိးရျပန္ၾကား 
ေရးဝန္ၾကီးဌာနအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ စာနယ္ဇင္း 
သမားမ်ားကထုိဥပေဒအား ျပင္းထန္စြာေဝဖန္လုိက္ၾကသည္။ 

 ၁၉၈၈ခုမွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံတနံတလ်ားတြင္ 
သိမ္းယူထားေသာေျမမ်ား၏ ၆ %ကုိသာ စစ္တပ္မွျပန္လည္ 
ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရကေျပာၾကားလိုက္သည့္ 
အတြက္ ျမန္မာျပည္အႏံွမွလယ္သမားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အသိမ္းခံ 
ရေသာေျမယာမ်ားအားျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 လန္ဒန္ႏွင့္ပဲရစ္သုိ႔သြားေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အစုိးရ၏စီးပြားေရးအစီအစဥ္ကုိ 
အတင္းတြန္း၍လုပ္ေဆာငခ့ဲ္သည္။ 

 
ဤသတင္းလႊာတြင္ 

ပင္မသတင္း 
၂ က ် ဳ ိ း ေ ၾ က ာ င ္ း မ ဲ ့ စ ိ တ ္ ထ င ္ ရ ာ 
ဖမ္းဆီးမႈမ်ား/ေထာင္ခ် အပစ္ေပးမႈမ်ား 
၃ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပး 

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၃ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 
၄ နစက အဖြဲ႔ဖ်က္သိမ္း 
၄ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အစိုးရမွျငင္းဆုိ 
၅ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား 
ေထာင္ခ်ခံရ 
၆ 
ေနာက္ထပ္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ခုိက္မႈမ်ား 
၆ ဦးဝီရသူ၏စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
၆ အစိုးရစစ္တပ္မွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ပစ္မွတ္ 
ထား 
၇ အစိုးရႏွင့္ UWSA သေဘာတူညီမႈ 
၇ ေျမယာသိမ္းယူမႈအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား 
၇ ဥ ီ းသိန္ းစ ိန ္က ဝန္ ၾကီးအဖြ ဲ ႔ဝင ္မ ်ားအား 
အေျပာင္းအ လလုဲပ ္
၈ မုံရြာေၾကးနီမုိင္းေနာက္ဆုံးအေျခအေန 

လူ႔အခြင့္အေရး 
၉ စာနယ္ဇင္းဥပေဒၾကမ္း အေဝဖန္ခံရ 

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၉ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ဆက္လက္ 
ထြက္ခြါ 

ႏုိင္ငံတကာေရးရာ 
၁၀ UK နွင့္ဥေရာပသို႔ ဦးသိန္းစိန္သြားေရာက္ 
၁၀ US ကအစုိးရအရာရွိအား နာမည္ပ်က္စာရင္း 
သြင္း 
၁၀ ရ ိ ု ဟင ္ ဂ ် ာမ ်ာ း ႏ ွ င ္ ့ ပတ ္ သက္ သည္ ့ 
ႏိုင္ငံတကာ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၄ အစီရင္ခံစာမ်ား         
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ပင္မသတင္း 
 
က်ဳိးေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္ရာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ေထာင္ခ် အပစ္ေပးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန 
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ႏွစ္ကုန္တြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကိလုြတ္ေပးမည္ဟ ုဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ကတိေပးခဲ့ 
ေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား 
က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲစိတ္ထင္သလို ဖမ္းဆီးမႈ၊ေထာင္ခ်မႈမ်ားအား အစုိးရမွဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။  

 
 ဇူလိုင္ ၇ - မႏၱေလးတိုင္း သာစည္ျမိဳ႕နယ္မွ ဧျပီလအတြင္းကေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ 

လယ္သမားမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ပူးေပါင္းခ့ဲ၍ဟုဆုိကာ NLD အဖြဲ႔ဝင္ဦးမင္းေဆြအား ပခဲူးတုိင္းေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက 
ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၈ - ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရေသာ NLD အဖြဲ႔ဝင္ဦးမင္းေဆြအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ လယ္သမားတဦး 
ျဖစ္သူဦးလင္းအား မႏၱေလးတုိင္းသာစည္ျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၈ - စစ္ကုိင္းတုိင္းေရႊဘုိျမိဳ႕နယ္မွ တရားရုံးတခုက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေအာင္စိုးအား ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး 
အားျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ မုံရႊာေၾကးနီမုိင္းအားျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္ခ့ဲျခင္း 
စသည္တုိ႔အပါအဝင္ တရားစြဲဆုိမႈအမ်ဳ ိးအမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ယခုအခါ 
ကိုေအာငစ္ိုးသည္ စုစုေပါင္းေထာင္ဒါဏ္ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ လက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊဘုိတရားရံုးက လယ္သမားႏွစ္ဦး 
အားလည္း ဧျပီ ၂၅ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ဆက္စပ္ကာ အထိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္လႈံ႔ေဆာ္သည္ဆုိသည့္ စြဲဆုိခ်က္ျဖင့္ 
ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိလယ္သမားႏွစ္ဦးသည္ ယခုအခါစုစုေပါင္း ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ 
လစီက်ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၀ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပး” ဆိုသည့္ပိုစတာလႈပ္ရွားမႈအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ 
ခဲ့သည့္ မ်ဳိးဆက္လႈိင္းအဖြဲ႔မွတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူကိုေဝျဖိဳးအား ပခဲူးတုိင္း၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက ပံုႏိွပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရး 
မွတ္ပံုတင္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ့ဲၾကသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၅ - ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရိွရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေရွ႕ေန 
ဦးေက်ာ္လွေအာင္အား ဧျပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာဆႏၵျပမႈႏွင့္ဆက္စပ္ 
ကာဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ကခ်င္လယ္သမားဦးဘရန္ေရွာင္အား ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟုစြပ္စြဲကာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ် 
မွတ္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ေသာ သမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ဦးဘရန္ေရွာင္အားအစုိးရမွ 
ျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ [ေအာက္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ၇၃ ေယာက္လြတ္၊ ၁၀၀ ခန္႔က်န္ရွိေနေသး တြင္ၾကည့္ 
ပါ။] 

 ဇူလုိင္ ၁၈ - ကခ်င္ျပည္နယ္္ ျမစ္ၾကီးနားမွရမဲ်ားက ကခ်င္လူမ်ဳ ိးေျမယာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
အင္အားစု (NDF) အဖြဲ႔ဝင္ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအား ေပါ့ဆမႈအတြက္လူေသေစမႈျဖင့္တရားစြဲဆုိလုိက္သည္။ NDF ကထုိစြဲ 
ဆိုမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးတြန္းအားအရလုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ကာ ထိုတရားစြဲဆုိမႈအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကရပ္ဆုိင္းထားျပီးျဖစ္ 
သည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 
ထုိ႔အျပင္ဇြန္လတလတြင္းတြင္လယ္သမားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၄၉ဦးအား အစုိးရမွရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ 
တရားစြဲဆိုထားရာ ၎တို႔ထဲမွ ၇၀ ဦးမွာ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးအသင္း (AAPP) ကအစီရင္ခံထားသည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဂ်ကြင္တားနားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ႏိုင္ငံေရးတြန္းအားျဖင့္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား အား၎အေနျဖင့္အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေနပါသည္ဟု 
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ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အိုေဂ် ကြင္တားနားက အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစီစစ္ေရး 
ေကာ္မတီတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲစိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးေနမႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္ရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသင့္သည္ဟုလည္း 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - ၇၃ ေယာက္လြတ္၊ ၁၀၀ ခန္႔က်န္ရိွေနေသး 
 
ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ေနာက္ဆုံးေပးခဲ့ေသာသမၼတ၏လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ 
ႏိုင္ငံအႏ႔ွံရွိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၃ 
ေယာက္ကုိအစုိးရမွလြတ္ေပးခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူအမ်ားစုသည္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း 
(SSA-S) တုိ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေထာင္ဒါဏ္က်ခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ 
(FPP) ၏အဆိုအရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
၁၀၀ ခန္႔က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 
 

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္း 
 
သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးဆက္လက္က်င္းပ 
 
ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကစတင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၁ - 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အားျပဳျပင္ရန္အတြက္ေဆြးေႏြးရန္အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္
ေအးမွတင္သြင္းလာေသာအဆုိကိုလႊတ္ေတာ္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္အညီတင္သြင္းခ့ဲျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ဟုဆုိက
ာ အမ်ုဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁ - ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဟူေသာအမည္ဝွက္ျဖင့္ လူသိမ်ားသည့္ဘေလာ့ဂါတဦး၏ အြန္လိုင္းေပၚတြင္လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိေသာေကာ္မတီ၏ဥကၠဌဦးျမျငိမ္းက ေကာ္မတီသည္ထုိဘေလာ့ဂါ မည္သူ 
မည္ဝါျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိ ုမေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ့ဲပါဟုအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အားေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 ဇူလိုင္ ၂ - အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၄ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ [ေအာက္မွ 

စာနယ္ဇင္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကျပင္းထန္စြာေဝဖန္ တြင္ၾကည့္ပါ။] ယခုအခါထုိမူၾကမ္းသည္ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ေရာက္ရိွေနျပီျဖစ္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၈ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔ 
တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကထုိမူၾကမ္းကုိ ဥပေဒအျဖစ္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ဗဟုိဘဏ္အား အစုိးရ 
၏ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္မွ ကင္းလြတ္စြာမိမိကိုယ္ကုိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အား ပိုမိုေပးလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရပါ 
သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၉ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး၏ ေမးခြန္းအားျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အစိုးရျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အစုိးရသည္ျပင္းထန္ေသာ ၁၉၅၀ ခု အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ၁၉၇၅ ခု 
ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒတုိ႔အား ျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္အစီအစဥ္မရိွပါဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
ထိုဥပေဒႏွစ္ခုသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္းဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွပါဟု သူကေျပာၾကားသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္၏အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေပးမႈ 

ေန႔စြဲ 
အက်ဥ္းသ
ားစုစုေပါင္း 

ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသား 

16 May 11 14,578 58 
12 Oct 11 6,359 240 
4 Jan 12 6,656 36 

13 Jan 12 651 302 
3 Jul 12 80 25 

17 Sep 12 514 88 
15 Nov 12 452 0 
16 Nov 12 66 51 
23 Apr 13 93 59 

17 May 13 23 19 
23 Jul 13 73 73 

စုစုေပါင္း 29,545 951 

သတင္းအရင္းအျမစ္: NLM; AAPP 
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 ဇူလုိင္ ၁၆ - ႏုိင္ငံအႏ႔ွံအျပားမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအားစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
တာဝန္ရွိသည့္ ေကာ္မရွင္မွတင္ျပလာသည့္ အစီရင္ခံစာကုိအမ်ုဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံ 
စာကုိေဆြးေႏြးၾကစဥ္အတြင္း အစုိးရကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဝလြင္က ၁၉၈၈ခုမွ၂၀၁၀ခုအၾကား 
ျမန္မာႏိုင္ငံအႏ႔ွံမွသိမ္းယူထားခ့ဲေသာ ေျမဧကေပါင္း ၂၉၇ ၀၀၀ အနက္မွ ၆.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၁၈ ၃၀၀ ဧကကုိ 
သာတပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၅ - ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၉ ဦးပါေကာ္မတီကုိဖြဲ႔စည္းျခင္းအား 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌမွ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ထိုေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္၏ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႔စည္းထားမႈကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစကာ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး 
ပါတီ (USDP) မွကုိယ္စားလွယ္ ၅၂ ဦး၊ စစ္တပ္မွခန္႔အပ္ထားေသာကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး၊ NLD မွကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦး 
ႏွင့္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးတုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၆ - ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိအမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမ ဲ၂၉၁ မ၊ဲ ကန္႔ကြက္မ ဲ၂၁၁ မဲ 
တို႔ျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

 
နစက အားဖ်က္သိမ္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဆဲ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသည့္ 
အတြက္နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ နစက ဟုေခၚသည့္အင္အားေကာင္းေသာ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ ၁၂၀၀ ကို 
ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းအမိန္႔အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေနတုိးတက္လာႏုိင္သည္ဟူ 
ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာတာရွည္မခံခ့ဲပါ။ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွနစက၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လႊေဲျပာင္းရယူခဲ့ကာ က်ဳိးေၾကာင္းမ့ဲ 
စိတ္ထင္သလုိဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္ေငြညစ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ နစက မွရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
အေပၚလုပ္ေဆာင္သည့္ ဖိႏိွပ္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားလ်င္ျမန္စြာထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၁၃ - ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွရဲမ်ားသည္ ေရႊဇားတံတားအားျဖတ္ေက်ာ္ၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွတဦးလွ်င္ 

၅၀၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ .၅၊ ၁.၀၀) အတင္းအၾကပ္ေတာင္းယူခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၈ - ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၄ ဦးအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖုန္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ထားသည့္အတြက္ဟု 

မမွန္မကန္စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ လာဘ္ေငြ ၄ သိန္းက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၉) ေပးခဲ့ျပီးေနာက္ 
ထို ေန႔တြင္ပင္ ထုိ ၄ ဦးအားျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၃ - ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားသည္ လက္မထပ္ခင္တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္္္္္္္ပ်က္ကြက္ခဲ့၍ဟုဆုိကာ 
အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာေယာက္်ားတဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လာဘ္ေငြ ၅ ေသာင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁) 
ေပး ျပီးေနာက္ ထိုေန႔တြင္ပင္သူ႔အားျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

 
ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဂ် 
ကြင္တားနားက နစက ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းကုိၾကိဳဆုိလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအသုိင္းအဝိုင္းအေပၚ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ က်ယ္ျပန္႔စြာစနစ္တကျ်ဖစ္ေပၚခဲ့ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ နစက 
တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အစုိးရမွစံုစမ္းစစ္ေဆးကာတာဝန္ယူေပးပါရန္ သူကတိုက္တြန္းလုိက္သည္။ 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိအစိုးရမွျငင္းဆုိ 
 
ဇူလုိင္လထဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အျခားအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏တည္ရိွမႈကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္း 
ဆုိမႈကုိထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ၾကကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားအားလည္း ျငင္း 
ဆန္ခဲ့ၾကသည္။ 
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 ဇူလုိင္ ၁၂ - ၁၉၈၂ ခုႏို္င္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအရ အခ်ဳ ိ႕ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံ 
သားအျဖစ္ေပးအပ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္မွစဥ္းစားပါသည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က 
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဦးရထဲြတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရုိဟင္ဂ်ာဆိုသည့္တုိင္းရင္းသားဘယ္တုန္းကမွ်မရွိပါဟူေသာ 
အစုိးရ၏ေျပာဆုိခ်က္ကုိလည္း ထပ္မံေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၅ -  သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၁၉၈၂ ခုႏုိင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအားျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္မရိွပါဟုေျပာၾကား 
လုိက္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစုအျဖစ္တည္ရွိမႈကုိလည္း ထပ္မံ၍ျငင္းဆန္လုိက္ 
သည္။  

 ဇူလုိင္ ၁၉ - သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ဳ ိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိျငင္းဆိုလိုက္ကာ ထုိစြပ္စြဲမႈသည္သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ညစ္ညမ္းစြန္းထင္းသြားေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ 
အစိတ္အပုိင္းတခုသာျဖစ္ပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၆ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဆုိျခင္းကုိ ျငင္းဆန္သည့္ေၾကျငာခ်က္ 
တေစာင္ကုိအစိုးရမွထုတ္ျပန္လုိက္ကာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွအခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လုပ္ဇာတ္ခင္းမႈမ်ားသာျဖစ္သည္ 
ဟုလည္းစြပ္စြဲလိုက္သည္။ 

 
ထုိ႔အျပင္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ား၏သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကုိ အာဏာပိုင္မ်ားမွကန္႔သတ္ထားသည္ 
ဆုိျခင္းကုိအစုိးရအရာရိွမ်ားမွျငင္းဆန္လုိက္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွမျငိမ္မသက္မႈမ်ား၏သက္ေရာက္မႈခံခ့ဲရသည့္ ဗုဒၶဘာ 
သာႏွင့္မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ခြဲျခားကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္လည္း သူတို႔ကုိယ္တိုင္တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
မိထၱီလာအထိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္မြတ္စလင္မ်ားေထာင္ခ်ခံရ 
 
မတ္လေႏွာင္းပုိငး္က မႏၱေလးတုိင္း မိထၱီလာျမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ မြတ္စလင္ ၇ ဦး 
အပါအဝင္လူ ၃၃ ဦးအားအစုိးရမွ ဇူလုိင္လထဲတြင္အပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၅ - မိထၱီလာခရုိင္တရားရုံးက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိဗုဒၶဘာသာဝင္တဦးအား လူသတ္မႈျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၇ 

ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၉ - မိထၱီလာျမိဳ႕မွတရားရုံးတခုက မြတ္စလင္အမ်ဳ ိးသားေလးဦးအား ၁၉ ႏွစ္အရြယ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတ 

ဦးအားသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၇ ႏွစ္မွတသက္တကြ်န္းအထိခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၀ - မိထီၱလာခရိုင္တရားရံုးက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၇ ဦးႏွင့္မြတ္စလင္တဦးအား မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကအစၥလာမ္ 

စာသင္ေက်ာင္းေဘာ္ဒါေဆာင္တခုအား တုိက္ခိုက္ခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ 
ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသား ၃၂ ဦးေသဆုံးခ့ဲရသည္။ ၈ ဦးအနက္မွ ၄ ဦး 
သည္လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရကာ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အၾကားက်ခံခ့ဲရသည္။ တရားရံုးကဗုဒၶ 
ဘာသာဝင္အမ်ဳ ိးသား ၁၀ ဦးကုိလည္း မြတ္စလင္အမ်ဳ ိးသားတဦးေသဆုံးမႈတြင္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္ 
ေထာင္ဒါဏ္ ၁ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၀ - မိထီၱလာျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည့္အထိကရုဏ္း 
မ်ားအားစတင္ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည့္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာစတင္ခ့ဲရာေရႊဆုိင္အား ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈအတြက္ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
အမ်ဳ ိးသား ၆ ဦးႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၁ - မိထၱီလာျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ပုိင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးမႈ၊မီးရႈိ႕မႈတို႔ျဖင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳ ိးသား ၂ 
ဦးအား ေထာင္ဒါဏ္ ၅ ႏွစ္စီအသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့ကာ မီးရႈိ႕မႈအတြက္ဗုဒၶဘာသာဝင္တဦးအားလည္း ေထာင္ဒါဏ္ ၅ ႏွစ္ခ  ်
မွတခ္ဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၂ - မိထၱီလာျမိဳ႕မွတရားရံုးတခုက ပုိင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဖ်က္ဆီးမႈ၊မီးရႈိ႕မႈတို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳ ိး 
သား ၁ ဦးအား ေထာင္ဒါဏ္ ၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
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ရခိုင္ျပည္နယ္မွမြတ္စလင္မ်ားအားဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားပုိမိုျဖစ္ေပၚ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕တြင္ မြတ္စလင္မ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္အိမ္မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္စုတုိ႔ကမီးရႈိ႕ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ 
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ညမထြက္ရကာဖ်ဴးအမိန္႔ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း [၂၀၁၃ ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ 
ၾကည့္ပါ။] လူအုပ္စုတစုကအျခားမြတ္စလင္ပုိင္အိမ္မ်ားအားမီးရႈိ႕လုိက္ျခင္းျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္မြတ္စလင္ဆန္႔ 
က်င္ေရးတုိက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မီးရႈိ႕ုတုိက္္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မည္သည့္ဖမ္းဆီးမႈမ်ဳိးကုိမွ်မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ 
ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာက့ဲသုိ႔ပင္ ရမဲ်ားသည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါ။ 
 
ဦးဝီရသူက ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားလက္ထပ္ျခင္းအားကန္႔သတ္ရန္အတြက္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္မရမကလုပ္ေဆာင္ 
 
ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မြတ္စလင္အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကိုကန္႔သတ္ရန္ရည္ရြယ္အဆုိ 
ျပဳသည့္ဥပေဒအား [၂၀၁၃ ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္လူေပါင္း ၂.၅ သန္းမွ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္ဟု အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူက ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ ထုိလက္မွတ္မ်ားကိုအဆုိျပဳမည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ေပးပို႔သြားမည္ဟု ဦးဝီရသူကေျပာၾကား 
လိုက္သည္။ 
 
KIA၊ TNLA၊ SSA-N ႏွင့္ NMSP တုိ႔အားအစိုးရစစ္တပ္မွပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္လ်က္ရွ ိ
 
လန္ဒန္သုိ႔သြားေရာက္စဥ္တြင ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလာမည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း၌ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီမႈရလာႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟု အမႊမ္းတင္ေျပာၾကားေနစဥ္မွာပင္ [ေအာက္မွ လန္ဒန္ႏွင့္ 
ပရဲစ္ခရီးစဥ္အတြင္းဦးသိန္းစိန္မွစီးပြားေရးကိစၥမ်ားေျပာဆုိ တြင္ၾကည့္ပါ။] အစိုးရစစ္တပ္မ်ားက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား 
တြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ တ 
ေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N) တို႔ျဖင့္တုိက္ပြဲ 
မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၁၀ - ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေနာင္ခ်ဳိျမိဳ႕နယ္တြင္အစုိးရတပ္ ခမရ ၅၀၂ မွတပ္မ်ားႏွင့္  SSA-N တပ္မ်ားတိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၀ - ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းရႈးျမိဳ႕နယ္တြင္အစုိးရတပ္ ခလရ ၁၄၉ ႏွင့္ ခလရ ၁၅၀ တို႔မွတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N 

တပ္မ်ားတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၂ - ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ ခါဖရေဒသတြင္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလိုင္ ၁၈ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္နမ္ပန္ခေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ 

ပြားခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၃ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မန္တုံျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက TNLA တပ္မ်ားအားတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၃၊ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ပန္ဆိုင္းေဒသတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA၊ TNLA ပူးေပါင္း 

တပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၄ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မန္တံုျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA၊ SSA-N၊ TNLA ပူးေပါင္းတပ္မ်ား 

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလိုင္ ၂၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မုန္းေပၚအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားအၾကား 

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။  
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အစိုးရစစ္တပ္မ်ားသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အားလည္းတုိက္ခိုက္ခ့ဲၾကကာ တနသၤာရီတုိင္းတြင္အရပ္သားမ်ားကုိ 
ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၁၆ - ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္ သုမဂၤလန္ေက်းရြာမွတုိက္ပြဲအတြင္း အစိုးရတပ္ ခမရ ၅၈၁ မွတပ္မ်ားက NMSP တပ္ 

သားႏွစ္ဦးအားသတ္ျဖတ္ခဲၾ့ကသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၆ - ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ ခမရ ၅၈၁ မွတပ္မ်ားက NMSP တပ္သားတဦးႏွင့္သူ၏ဇနီးအားဖမ္း 

ဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၂ - ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္ သုမဂၤလန္ေက်းရြာတြင္အစုိးရတပ္မ်ားက အိမ္အလုံး ၂၀ ခန္႔ကုိမီးရႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။ 
 
အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ UWSA တုိ႔တင္းမာမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထုိး 
 
ဇူလုိင္လတြင္ အစုိးရသည္ ညီညြတ္ေသာဝျပည္တပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ေပးရန္ေတာင္း 
ဆုိမႈႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွဗ်ဴ ဟာက်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ UWSA တုိ႔မွ 
တပ္မ်ားအသီးသီးေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ UWSA ႏွင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္တင္းမာမႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ရန္နည္းလမ္းမ်ား 
ကုိရွာေဖြခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္က်ဳ ိင္းတုံျမိဳ႕၌ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ UWSA ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားေတြ႔ဆုံခ့ၾဲကသည္။ အစိုးရႏွင့္ UWSA အၾကားအခ်က္ ၅ ခ်က္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾက 
ကာ ၎သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကဆုိလ်ွင္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ ဘက္ႏွစ္ 
ဘက္တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္အတူတကြပူးေပါင္းရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ၾကသက့ဲသို႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာျပ 
ႆနာမ်ားကုိလည္း ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းၾကရန္ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ UWSA ကျမန္မာႏုိင္ငံမွခြဲထြက္ကာ လြတ္လပ္ေရး 
ရရွိရန္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိျပဳုလုပ္မည္မဟုတ္ပါဟုလည္း ကတိေပးခ့ဲပါသည္။ 
 
ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအားကန္႔ကြက္သည့္ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
 
စစ္တပ္မွသိမ္းယူထားေသာေျမမ်ားမွ အမ်ားစုအားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အစိုးရမွျငင္းဆန္လုိက္ေသာ္လည္း [အထက္မွ 
သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးဆက္လက္က်င္းပ တြင္ၾကည့္ပါ။] ျမန္မာျပည္အႏံွ႔မွလယ္သမားမ်ား 
သည္ သိမ္းယူခံထားရေသာေျမမ်ားအားသူတို႔ထံျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကုိကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကရန္ စည္းရုံးလႈံ႕ 
ေဆာ္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၉ - ရန္ကုန္၊ ပခဲူး ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႕ရိွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လယ္သမား ၂၀၀ ခန္႔တို႔သည္ သူတို႔ထံမွအစုိးရက 

သိမ္းယူထားခဲ့ေသာေျမမ်ား အားျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ အား တိုက္တြန္းရန္အတြက္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခနး္မေရွ႕တြင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလိုင္ ၁၀ - ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္ဝၾဲကီးေက်းရြာမွလယ္သမားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ကျပန္ၾကားေရး 
ဝန္ၾကီးဌာနကသူတုိ႔ထံမွသိမ္းယူသြားခ့ဲေသာ စိုက္ပ်ဳ ိးေျမဧက ၄၀၀ ခန္႔အတြက္လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးပါရန္ 
အစုိးရအားတိုက္တြန္းရန္အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၅ - ရန္ကုန္သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ၄၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကအစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရန္အတြက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တြင္စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ 

 
ဦးသိန္းစိန္မွဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အတြင္းအေျပာင္းအလဲျပန္လုပ ္
 
ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဝန္ၾကီးေနရာ ၁၆ ခုအတြက္ၾကီးမားေသာဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္း 
အလကုိဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ [ဦးသိန္းစိန္၏ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အေျပာင္းအလဲ ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။] ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္း 
စိန္သည္ ဝန္ၾကီး ၄ ေယာက္ႏွင့္ဒုဝန္ၾကီး ၅ ေယာက္ကုိ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ကာ ဒုဝန္ၾကီးအသစ္ ၄ ေယာက္ကုိထပ္မံခန္႔ 
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ထားခဲ့သည္။ ဒုဝန္ၾကီး ၂ ဦးႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာက္ထပ္အားကစားဒုဝန္ 
ၾကီးတဦးကုိခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ 
 
မံုရြာေၾကးနီမိုင္း - ရြာသားမ်ားအားလစ္လွ်ဴရႈ႕ကာ 
ေနျပည္ေတာ္မွအက်ဴ ိးအျမတ္ကုိသာဦးစားေပး 
 
ဇူလုိင္လတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ 
မံုရြာေၾကးနီးမိုင္းအနီးမွရြာသားမ်ားက 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠဌ 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွတင္ျပသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တာဝန္ရိွသည့္ 
အစိုးရမွခန္႔အပ္ထားေသာေကာ္မတီသည္ 
ေၾကးနီမိုင္း၏တန္ျပန္ဆုိးက်ဳ ိးမ်ားကုိခံစားေနရသ
ည့္လူထု၏ စီးပြားေရး၊လူမႈ 
ေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်
ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟုတုိင္ၾ
ကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 
သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဦးလွထြန္းက 
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အၾကံျပဳ
ထားေသာ ေျမဧက ၆၇၈၄ မွ ၄၁ % ျဖစ္ေသာ 
၂၈၂၈ ဧကအတြက္သာ 
အစိုးရမွေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ သည္။ 
 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရသည္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းမွအနာဂတ္တြင္ရရိွမည့္ သူတုိ႔အတြက္ေဝစုကိုလည္း ေျမာက္မ်ားစြာတုိး 
ျမွင့္ခ့ဲသည္။ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က အစုိးရသတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ 
မိုင္းလုပ္ကုိင္မည့္သူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ တရုတ္ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီ၊ စစ္တပ္ေကာ္ပေရးရွင္းျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရးဦးပုိင္ (UMEH) တို႔အၾကားျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာထုတ္လုပ္မႈမွ်ေဝေရးသေဘာတူညီမႈကုိ အတည္ျပဳေပး 
ခဲ့သည္။ သေဘာတူေဖာ္ျပခ်က္အသစ္အရဆုိလွ်င္ အစုိးရသည္မိုင္းမွအက်ဳိးအျမတ္၏ ၅၁% ကိုလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ကာ 
၎သည္မူလ ၄% မွတိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီႏွင့္ UMEH တုိ႔သည္ ၃၀% ႏွင့္ ၁၉% အသီးသီးရရိွၾက 
မည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီမႈအသစ္တြင္ အသားတင္အက်ဳ ိးအျမတ္၏ ၂% သည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆုိင္ရာလူမႈေရးတာ 
ဝန္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာ 
ကြယ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုိမိုင္းလုပ္ငန္းမွ ေသခ်ာစြာျပည့္မီွေစရန္အတြက္ မိုင္းတြင္းမွစီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ 
ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီမွတႏွစ္လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဦးလွထြန္းက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအားအၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲမႈျပီးက 
တည္းက ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ေသာ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ျပန္လည္စတင္လုပ္ကုိင္မည္ဟုေျပာ 
ၾကားလိုက္သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ မံုရြာေၾကးနီမိုင္းေဒသတြင္ေနထုိင္ၾကေသာရြာသားမ်ားက သူတုိ႔၏မိုင္းစီမံကိန္းအားဆန္႔ 
က်င္အာခံမႈကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္အဓိဌာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
 

ဦးသိန္းစိန္၏ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အေျပာင္းအလ ဲ
ဝန္ၾကီးမ်ား လက္ရိွဝန္ၾကီးဌာန ယခင္ဝန္ၾကီးဌာန 
ဦးေဇယ်ာေအာင္ စြမ္းအင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး 

ဦးေမာင္ျမင့္ စက္မႈ 
အလုပ္သမား၊အလုပ္အ 
ကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး 

ဦးေအးျမင့္ 
အလုပ္သမား၊အလုပ္အ 
ကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး 

စက္မႈ 

ဦးသန္းေဌး ရထားပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းအင္ 
ဒုဝန္ၾကီးမ်ား လက္ရိွဝန္ၾကီးဌာန ယခင္ဝန္ၾကီးဌာန 
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ 
အုန္း 

နယ္စပ္ေရးရာ - 

ဦးစံလြင္ ပညာေရး - 
ဦးသန္းေအာင္ က်န္းမာေရး - 
ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမတ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ - 
ၪီးေဇာ္ဝင္း အားကစား - 
ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတရံုးဝန္ၾကီး က်န္းမာေရး 
ဦးေဇာ္မင္းေအာင္ ပညာေရး သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ 

ဦးထင္ေအာင္ 
အလုပ္သမား၊အလုပ္အ 
ကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး 

စြမ္းအင္ 

ဦးျမင့္သိန္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး 
အလုပ္သမား၊အလုပ္အ 
ကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး 

ဦးဘေရႊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ပညာေရး 
ဦးေအးၾကဴ ႏႈတ္ထြက္ ပညာေရး 
ဦးေသာင္းလြင္ ႏႈတ္ထြက္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး 
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လူ႔အခြင့္အေရး 
 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကစာနယ္ဇင္းဥပေဒၾကမ္းကုိျပင္းထန္စြာေဝဖန္ 
 
ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ မတ္လ 
၇ ရက္ေန႔ကအစိုးရမွတင္ျပလာသည့္ [၂၀၁၃ ခုမတ္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ျပဌာန္းစာသားေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွျပင္ဆင္ခ့ဲၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားအ 
ေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ”၊ “မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္လ႔ႈံေဆာ္ေသာ” သတင္းမ်ားေဖာ္ျပသည့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 
အတြက္ ေထာင္ဒါဏ္ခ်မွတ္ရန္ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားမႈအားပယ္ဖ်က္ခဲ့ကာ ထုိက်ဴ းလြန္မႈမ်ားအားယခုအခါ ဒါဏ္ေငြရိုက္ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ျပင္ဆင္ထားေသာဥပေဒၾကမ္းအရဆုိလွ်င္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွလုိင္စင္အားရပ္ဆုိင္း 
ျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းခံထားရေသာ ထုတ္ေဝသူမ်ားသည္ယခုအခါထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အား တရားရုံးတြင္အယူခံဝင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားေရာ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွစာနယ္ဇင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
မွအတည္ျပဳလုိက္ေသာထုိဥပေဒကုိ ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနအား ထုတ္ေဝခြင့္ 
လုိင္စင္မ်ားကုိထုတ္ေပးရန္၊ ရပ္ဆိုင္းထားရန္၊ ရုတ္သိမ္းရန္အခြင့္အာဏာဆက္လက္ေပးထားသည့္အတြက္ဟုဆုိကာ 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ထုိဥပေဒၾကမ္းအားကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပခဲ့ 
သည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာဥပေဒၾကမ္းတြင္ အုပ္စုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွအဆုိျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအားမ 
ထည့္သြင္းခ့ဲသည့္ အစုိးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ပ်က္ကြက္မႈကုိလည္း ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (MPC) က စြပ္စြဲ 
ေျပာဆိုလုိက္သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရသတင္းစာျဖစ္သည့္ New Light of Myanmar က အစိုးရျပန္ 
ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္၏ ဥပေဒအား “ဂငယ္” ေကြ႔ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ ဟူေသာစကားကုိကိုးကား 
ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 
 

အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအစုအျပံဳလိုက္ထြက္ေျပးမႈမ်ားဆက္လက္ရိွေန 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနၾကဆျဲဖစ္ပါ 
သည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၆ - ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၾသစေတးလ်သုိ႔ေလွျဖင့္သြားေရာက္ရန္စီစဥ္ေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုိသူ ၁၇၀ ဦးအားဆထြန္းခရုိင္ တာရူေတာ္ကြ်န္းေပၚတြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၀ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ 

ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၅၉ ဦးအားျမန္မာျပည္ဘက္သုိ႔ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၆ - BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ 

၂၆ ဦးအားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၈ - အင္ဒုိနီးရွားငါးဖမ္းသူမ်ားသည္ ၾသစေတးလ်သို႔အသြား အာေခ်းခရိုင္ကမ္းေျခအနီးပယ္လယ္ထဲတြင္ ေမ်ာ 

ပါေနၾကေသာရိုဟင္ဂ်ာ ၆၈ ဦးအားကယ္တင္ခ့ဲၾကသည္။ 
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ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 
 
လန္ဒန္ႏွင့္ ပရဲစ္ခရီးစဥ္အတြင္းဦးသိန္းစိန္မွစီးပြားေရးကိစၥမ်ားေျပာဆုိ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၄ မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ စီးပြားေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ 
ဆုံရန္အတြက္ UK နွင့္ျပင္သစ္တို႔သုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားကုိ 
ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း အကူအညီ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏အဓိကေနရာ 
တြင္ရိွေနခဲ့ပါသည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္လန္ဒန္၌ UK ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ David Cameron၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး William 
Hague၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး Philip Hammond၊ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး Justine Greening တုိ႔နွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့ပါ 
သည္။ ထုိေတြ႔ဆုံမႈမ်ားအတြင္း Cameron ႏွင့္ဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ ဆင္းရမဲဲြေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳ ိး 
ေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ စသည့္ကိစၥမ်ားေရာ စြမ္းအင္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းစသည့္က႑မ်ားတြင္ UK ၏ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစသည္ကိစၥမ်ားကိုပါေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ Cameron ကဦးသိန္းစိန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူ႔အခြင့္ 
အေရးအားျမွင့္တင္ရန္တုိက္တြန္းလိုက္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆိုးရြားသည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ 
လည္း အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ 
UK စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ လန္ဒန္တြင္ UK -  ASEAN စီးပြားေရးေကာင္စီေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ပဲရစ္ျမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲပါသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ပရဲစ္၌ ျပင္ 
သစ္သမၼတ François Hollande၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Jean-Marc Ayrault တုိ႔ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။ ထုိေတြ႔ဆုံမႈမ်ားအ 
တြင္း Hollande ႏွင့္ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရစီမံၾကီးၾကပ္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္မႈအလားအလာတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾက 
သည္။ Hollande က ဦးသိန္းစိန္အား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ ခြ်င္းခ်က္မထားပဲလြတ္ေပးရန္၊ မၾကာေသးခင္က 
လူထုအၾကားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားအျပည့္အဝစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားေပး 
ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ Total ကုမၼဏီ CEO 
Christophe De Margerie၊ Alcatel-Lucent ကုမၼဏီ CEO Michel Combes တုိ႔ႏွင့္ပရဲစ္တြင္သီးျခားစီေဆြးေႏြးခဲ့ပါ 
သည္။ 
 
အေမရိကန္က အစုိးရအရာရွိတဦးအား နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း 
 
ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဌာနက ေျမာက္ကုိရီးယားမွစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ရယူႏုိင္ရန္ေဆာင္ 
ရြက္ရသည့္ သူ၏အခန္းက႑ေၾကာင့္ အစုိးရ၏ကာကြယ္ေရးစစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု အၾကီးအကဲ 
(ယခင္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌးအား ၎တုိ႔၏အထူးပုံစံသတ္မွတ္ထားေသာႏုိင္ငံသားမ်ား 
(SDN) စားရင္းထသုိဲ႔ထည့္လုိက္ပါသည္။ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းေဌးအတြက္သတ္မွတ္လုိက္သည့္ပံုစံသည္ အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား သူႏွင့္စီးပြားေရးဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ထားကာ သူပိုင္ဆုိင္သည့္အေမရိကန္မွပုိင္ 
ဆုိင္မႈမ်ားအားလုံးကုိလည္း ေရြ႕ေျပာင္းမရေအာင္ရပ္တန္႔ပစ္လုိက္ပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငတံကာအသုိင္းအဝုိင္းမွစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန 
 
ဇူလုိင္လတြင္ UN၊ US ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ 
မြတ္စလင္မ်ား၏ ဆုိးရြားေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚ သူတုိ႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိဆက္လက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲၾက 
ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ႏုိင္ငံသားျပဳမႈကိစၥကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္အစိုးရအား ေတာင္းဆုိလုိက္ၾကသည္။  
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 ဇူလုိင္ ၂ - အီရန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ebrahim Aghamohammadi က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားႏုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ 

ျပဳရန္ အစိုးရ၏ျငင္းပယ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပံုရိပ္ကုိႏိုင္ငံတကာတြင္ထိခိုက္ေစပါသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၀ - UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ “လူသား 

ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအေျခအေနအားထိပါးခံေနရျခင္း” အေပၚ သူ႔အေနျဖင့္စိုးရိမ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလုိက္ကာ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံသားျပဳမႈကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္အစုိးရအား ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ 

 ဇူလိုင္ ၁၀ - အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Marty Natalegawa ရခိုင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
ရုိက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာကာ အစုိးရမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အျခားျမန္မာႏ္ုိင္ငံသားမ်ားက့ဲသို႔နည္းတူ တူညီေသာ “အဆင့္အ 
တန္းႏွင့္ဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ား” ေပးအပ္သင့္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ဇူလိုင္ ၁၀ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢဆုိင္ရာဂ်ဘူဒီသံအမတ္ၾကီး Roble Olhayeက ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ “သည္းခံနုိင္ဖြယ္၊ လက္ခံႏို္င္ဖြယ္” မရိွပါဟုေျပာၾကားလုိက္ကာ အစုိးရမွလူထုအားမည္သည့္ 
ဘာသာဝင္ပင္ျဖစ္ပါေစ အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၀ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢဆုိင္ရာေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားသံအမတ္ၾကီး Abdullah al-Mouallemi က ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အား ကမၻာတဝွန္းမွ အေကာင္းျမင္ေနေသာစဦးဆက္ဆံမႈသည္ “ႏုိင္ငံတြင္းမွသားေကာင္ျဖစ္ရေသာမြတ္စလင္မ်ား၏ 
ခႏၱာကိုယ္ရုပ္အေလာင္းမ်ားေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားျခင္း” ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၇ - အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး Derek Mitchell က ရိုဟင္ဂ်ာ IDP မ်ားအားသြားလာခြင့္ကိုကန္႔သတ္ထားျခင္း 
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈရရွိႏုိင္ျခင္းမရွိမႈတုိ႔အပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွအေျခအေနမ်ားအေပၚ ဆက္လက္၍စိုးရိမ္ပူပန္ 
ေနရမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

 
အျခားျမနမ္ာႏုိင္ငံဆုိင္ရာသတင္းမ်ား 
 
၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွတိုက္ရုိက္ပါဝင္စြက္ဖက္ႏုိင္ရန္ ေတာင္း 

ဆုိလိုက္သည္။ 
၁ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ IDP မ်ားအားေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈမွန္သမွ်သည္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္သင့္ကာ အင္အား 

မသုံးပဲေျဖရွင္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သင့္ပါသည္ဟု UN ကေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၏ပန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ တုိင္းရင္းသား 

အတုိက္အခံလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ရံပုံေငြကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ 

၂ USDP ဒုတိယဥကၠဌဦးေဌးဦးက ဘာသာကြဲမ်ားအၾကားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ရန္ရည္ရြယ္ကာ တင္ျပလာ 
ေသာဥပေဒသည္ ၾကီးျမတ္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၂ ၂၀၁၂ခုဇြန္လ ၁ ရက္ မွ ၂၀၁၃ခုဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိတြင ္ တက္ခ္နက္အေျခစုိက္ BGB တပ္ရင္း ၄၂ မွ ျမန္မာလူမ်ဳိး 
၃၃၀၆ ေယာက္ကိုျမန္မာျပည္ဘက္သုိ႔ျပန္လည္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအာဏာပုိင္မ်ားကေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂ အစုိးရႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ဘရူႏုိင္းမွအာဆီယမ္ဝန္ၾကီးအဆင့္အစည္းအေဝးအတြင္းတြင္ ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Dipu Moni ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအားဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ပို႔ရနျ္ဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ 

၂ အစုိးရပုိင္ TV က ရခုိင္ျပည္နယ္မွျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကျဖစ္ပြားခ့ဲေသာမျငိမ္မသက္မႈမ်ားအတြင္း တရားရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ထိမ္း 
သိမ္းထားမႈကာလ၌  လူ ၁၂ ဦးေသဆုံးခ့ဲသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏တိုင္းျပည္သုိ႔ေျပာၾကားေသာ လစဥ္ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္က တုိင္းမ္မဂၢဇင္းသည္ဗုဒၶဘာသာ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိလုိက္သည္။ 

၃ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္က စစ္တပ္မွခန္႔အပ္ထားေသာ MPs မ်ားအား ဥပေဒျပဳကိစၥမ်ားအတြက္ 
သေဘာထားေတာင္းခံစဥ္တြင္ အားလုံးတညီတည္း ၾကားေနေနျခင္းကိုရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ မဟုတ္ပါကလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ 
ဆြဲထုတ္ျခင္းခံရမည္ဟု သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၃ အစုိးရျပည္ထဲေရးဒုဝန္ၾကီးဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က အစုိးရသည္အထိကရုဏ္းႏိွမ္ႏွင္းေရးရတဲပ္ရင္းမ်ားအားပုိမိုဖြဲ႔စည္းကာ 
သူတုိ႔အားႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။ 

၄ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ႏွစ္ႏုိင္ငပူံးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအထိကရုဏ္းမ်ား 
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ေၾကာင့္ထိခုိက္ခံစားခ့ဲရေသာလူထုအား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားပ့ံပိုးေပးရန္ကိစၥတုိ႔အားေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ 
အတြက္ နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Murray McCully ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခ့သဲည္။ 

၅ ရန္ကုန္တုိင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္မွရဲအရာရိွ ၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧက ၁၀၀ ကုိသိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ 
၆ ဇြန္လေစာေစာပုိင္းက ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ဆီလန္ေဂါျပည္နယ္တုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ စုစုေပါင္း 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၇၈၂၇ ေယာက္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရသတင္းစာျဖစ္ေသာ New Light 
of Myanmar ကသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

၆ မူးယစ္ရာဇာေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးလည္းျဖစ္ေသာ ေလာစစ္ဟန္ အသက္ ၈၀ ႏွစ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ 

၆ မႏၱေလးမွရမဲ်ားသည္ လိင္တူခ်စ္သူေယာက္်ားလ်ာ ၁၂ ဦးအား နာရီေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ဖမ္းဆီး၍ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခ့ဲၾက 
သည္။ 

၈ အက်ဥ္းသားမ်ား၏အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ယခုႏွစ္စပုိင္းကတည္းက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခ 
နီေကာ္မတီ (ICRC) သည္ျမန္မာႏိိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ ၆ ခုသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ 

၈ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ား၊ နယ္စပ္လုံျခံဳ 
ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး 
Ranjan Mathai ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

၉ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ဘြဲ႔ၾကိဳသင္တန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ 
လိုက္သည္။ 

၉ ရခုိင္ျပည္နယ္လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဗုိလ္မႈးၾကီးထိန္လင္းက ျပီးခ့ဲသည့္ႏွစရ္ခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ 
မျငမ္ိမသက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ လူေပါင္း ၁၂၀၀ နီးပါးကုိဖမ္းဆီးထားကာ တရားရုံးမွ ၅၀၇ 
ေယာက္ကိုပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္လုိက္ျပီျဖစ္၍ ၆၆၂ ေယာက္မွာမူအမႈရင္ဆိုင္ရဆဲျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၁၀ မႏၱေလးတုိင္းမိထၱီလာျမိဳ႕မွအစုိးရအရာရိွမ်ားက ျမင့္ျမတ္ေသာရမ္မဒန္ဥပုသ္လအတြက္ ျမိဳ႕ထဲမွဗလီ ၃ လုံးအားျပန္လည္ 
ဖြင့္လွစ္လိက္ုသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၀ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈကိစၥ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီ၊ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ 
ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Bob Carr ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

၁၀ အစုိးရလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ထိုင္းစြမ္းအင္ဝန္ၾကီး Pongsak Ruktapongpisal တုိ႔သည္ သံလြင္ျမစ္ 
ေပၚရိွ တာဆန္၊ မုန္တြန္၊ ဟတ္ၾကီးစသည့္ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ကိစၥႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံမွပုိလွ်ံ 
ေသာသဘာဝဓါတ္ေငြ႔မ်ားကုိျပန္ပုိ႔ေပးေရးကိစၥ စသည္တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။ 

၁၁ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Bob Carr က ၂၀၁၄ ခုတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုငင္ံ၏တႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ 
သန္ေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းကုိ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ၾသေတးလ်ေဒၚလာ ၃ သန္း (US ေဒၚလာ ၂.၇ သန္း) 
ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ဟု  ေၾကျငာခ့ဲသည္။ 

၁၁ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏လုိအပ္မႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ US ကုမၼဏီမ်ားမုွထုတ္ျပန္လိုက္ 
သည့္ ပထမဆုံးလူထုအတြက္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ခက္ခဲသြားေစႏ္ိုင္သည့္ အစီရင္ခံရာတြင္လုိက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏တကယ့္ကြက္လပ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသလုိက္သည္။ 

၁၁ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ USDP မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးသူရိန္ေဇာ္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ထံမွအစီရင္ 
ခံစာကုိဖတ္ၾကားခ့ဲကာ ထုိအစီရင္ခံစာကအစုိးရပုိင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းကအရံႈးေပၚလ်က္ႏွင့္ 
လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၁ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွ နစက တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 
အတြင္း ဘဂၤါလီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ဝါဘက္ေက်းရြာမွအမ်ဳ ိးသမီး ၃ ဦးအပါအဝင္ရုိဟင္ဂ်ာ ၅ ဦးအား 
ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္ခ့ဲၾကသည္။ 

၁၃ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ 
အတြက္ UNFC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမုိင္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ 

၁၃ ရန္ကုန္တုိင္းမွအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွျပည္သူမ်ားအား ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္အာဇာနည္ေန႔ 
ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားက်င္းပရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ 

၁၆ UK ႏွင့္အစုိးရအရာရိွမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈက႑ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအား အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအလုပ္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႔စည္းလုိက္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။ 

၁၆ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံေပးပုိ႔ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာထဲတြင္ နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔ Reporters Sans 
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Frontièresက၁၉၆၂ခုႏွစ္ကတည္းကစစ္အစုိးရအဆက္ဆက္တုိ႔မွက်ဴ းလြန္ခ့ဲေသာ“သတင္းပ့ံပိုးေပးသူမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ား”အားစုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တခုဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္အစုိးရအား ေတာင္းဆုိ 
လုိက္သည္။ 

၁၇ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ကုတ္မွအစုိးရအာဏာပ္ုိင္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ကေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ 
မြတ္စလင္ဘုရားဖူး ၁၀ ဦးအားသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈတြင္ပါဝင္သည္ဟုသံသယရွိသူ ၆ ဦးကုိဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

၁၉ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ တရားဝင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ 
အတူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ဲသည္။ 

၁၉ EU ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္သက္ရာကုုန္ပစၥည္းကုုိ အေကာက္ခြန္မ့ဲသြင္းခြင့္အား အတည္ျပဳလုိက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မႏၱေလးတုိင္း မိထၱီလာ၊ မလႈိင္၊ ဝမ္းတြင္းႏွင့္သာစည္ျမိဳ႕နယ္တို႔မွ အေရးေပၚအေျခအေနအမိန္႔ကုိ 

ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။ 
၂၁ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူ တရားေဟာေနစဥ္တြင္ မႏၱေလးမစုိးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္အနီးတြင ္ဗံုးတလုံး 

ေပါက္ကြဲခ့ဲသည္။ 
၂၁ UN မွပါဝင္ပတ္သက္လာေစရန္ ၾကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ျမန္မာနုိင္ငံမွ လူထုအၾကားပဋိပကၡမ်ားကုိ ခ်႕ဲကားခ့ဲၾကသည္ဟု 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။ 
၂၃ တရုတ္အစုိးရပုိင္ China Power Investment ကုမၼဏီမွအရာရိွမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္္၊ စြမ္ပရာဘြန္ျမိဳ႕နယ္၊ မလိယမ္း 

ေက်းရြာမွ စီမံကိန္းေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးလိုက္ရေသာရြာသားမ်ားအား ျမစ္ဆုံေရကာတာ၏အက်ဴ ိးေက်းဇူးမ်ားကုိ 
ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားထားသည့္ စာရြက္ေလးမ်ားအားျဖန္႔ေဝေပးခ့ဲၾကသည္။ 

၂၃ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ကအစုိးရႏွင့္ KIO အၾကားနိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ဆက္ဆံေရးရုံးကုိ KIO မွျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ 

၂၃ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တရုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠဌ Fan Changlong ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ 
တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံစစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည္တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ 
တြငေ္တြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

၂၄ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတုိင္းမွ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ေမျမိဳ႔တို႔တြင္ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ 
ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ရွမ္းအမ်ဳ ိးသား ၅ ဦးကုိ မႏၱေလးရိွတရားရုံးတခုမွ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ခဲြအထိ 
အသီးသီးခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၂၄ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ ရက္တာခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလည္ပတ္ရန္အတြက္ တရုတ္ေရတပ္ကင္းလွည့္သေဘၤာ MV Haixun 01 
သည္ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 

၂၄ ေမတၱာဖံြ႕ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအားတြဲဖက္တည္ေထာင္သူ လဖိုင္ဆန္းေရာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွပဋိပကၡမ်ားဒါဏ္ခံစားေနရ 
သည့္လူထုအားကူညီေပးခ့ဲသည့္ သူမ၏လုပ္ေဆာင္မႈ႔မ်ားေၾကာင့္ Magsaysay ဆုကိုရရွိခ့ဲသည္။ 

၂၅ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းအားရဲခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 
၂၇ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းလားရႈိးတြင္ ည ၁၀ နာရီမွ မနက္ ၃ နာရီအထိညမထြက္ရအမိန္႔ 

ကုိျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုက္သည္။ 
၂၈ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းမွ တရုတ္ျပည္သုိ႔စတင္၍သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပို႔လြတ္ခ့ဲသည္။ 
၂၉ အစုိးရ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးဦးဝင္းထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္၂၀၁၄ ခုဧျပီလ ၁ 

ရက္ေန႔မွစ၍ ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာမ်ားကုိအလုံးလုိက္ (သစ္အၾကမ္းထည္) ျပည္ပတင္ပုိ႔ျခင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ဟုေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ 

၂၉ အစုိးရသတင္းစာျဖစ္ေသာ New Light of Myanmar က ၾသဂုတ္လအစပုိင္းမွစ၍ ထုိင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္အဓိကနယ္စပ္ 
ဂိတ္ ၃ ခုမွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားမွလြဲ၍ ျပည္တြင္း 
တြင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သူတို႔စိတ္ၾကိဳက္ထြက္ေပါက္မွျပန္လည္ထြက္ခြါႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၉ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၊ NGO မ်ား၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စား 
လွယ္ ၁၅၀ ခန္႔တို႔သည္ အစုိးရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ပူးတြဲမဟာဗ်ဴ ဟာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ UNFC မွကမကထျပဳလုပ္ေသာညီလာခံကိုစတင္ခ့ဲၾကသည္။ 

၂၉ အစုိးရေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသက္ေဆြက အိႏိၵယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ D. K. Joshi ႏွင့္နယူးေဒလီတြင္ ေတြ႔ဆုံ 
စဥ္တြင္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စစ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းတုိ႔တြင္ အိႏိၵယမွအကူညီေပးပါ 
ရန္ပန္ၾကားခ့ဲသည္။ 

၃၁ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ေတာ္နာယကေနရာကုိ ရယူခ့ဲသည္။ 
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ဇူလုိင္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွအရင္းအျမစ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စည္းမ်ဥ္းထိန္းညိွေရးေဘာင္ရႈပ္ေထြးမႈ” 
ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႔လႈပ္ရွားမႈ http://bit.ly/17zY6sm 
 
“နယ္ျခားေစာင့္တပ္ - ေပၚလစီထုတ္ျပန္ရန္လုိအပ္မႈ” တုိင္းရင္းသားေလ့လာေရးဘားမားစင္တာ http://bit.ly/18LQO9G 
 
“ကုိယ္ပိုင္စကားလုံးမ်ားထဲမွဦးသိန္းစိန္”  ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK (BCUK) http://bit.ly/1bYssbz 
 
“ဦးသိန္းစိန္သမၼတျဖစ္ျပီးကတည္းကလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား” ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ UK (BCUK) 
http://bit.ly/1bHNzQF 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံ - အကူးအေျပာင္းထဲမွလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင္”့ ဆင္ဆာအညႊန္း (Index on Censorship) http://bit.ly/11aQhZk 
 
“ေရႊ႔ေျပာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မွတ္သားမႈ - ၂၀၁၃ခုဇြန-္အမွတ္ ၂၀” ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းအတြက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ (IOM) 
http://bit.ly/13emZqa 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွ DFID ၏က်န္းမာေရးပရုိဂရမ္” အကူအညီသက္ေရာက္မႈအတြက္လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္ (ICAI) 
http://bit.ly/13VFfUh 


