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ဤသတင္းလႊာတြင ္
ပင္မသတင္း 

၂ သတင္းေထာက္မ်ားေထာင္ခ်ခံရ 

၂ သတင္းေထာက္မ်ား အဖမ္းခံ၊ ကန္႔ သတ္ခံရ 
၃ MDCF အားျဖိဳခြဲ 

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၃ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ 
၄ တပ္မေတာ္မွရွမ္းျပည္နယ္အားထုိးစစ္ ဆင္ 
၅ ေျမယာ၊ဖ ြ ဲ ႔ စည ္ းပ ံ ုအေျခခ ံဥပေဒ၊  ေရ ြ း 
ေကာ က္ ပ ြ ဲစ နစ ္ တ ိ ု ႔ ႏ ွ င ္ ့ ပတ ္ သက္ ေသာ 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး 

၆ ကန္ ႔သတ္ထားေသာေရြးေကာက္ပြ ဲစည္း 
မ်ဥ္းမ်ား 

၆ ဖြ႔စဲည္းပုံဆိုင္ရာစည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈျပီးဆုံး 
၇ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈစီစစ္ေရး 
လူ႔အခြင့္အေရး 
၇ ယြန္းဟီးလီးျမန္မာျပည္သို႔သြား 

၈ ေ ျ မ ယ ာ အ ေ ရ း တက ္ ၾ က ြ လ ႈ ပ ္ ရ ွ ာ း သ ူ 
မ်ားအပစ္ဒါဏခ္်မွတ္ခံရ 

၈ မ ုဒ ိ မ ္ း မ ႈအာ းဆန ္ ႔က်င ္သည္ ့  တက္ ၾက ြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရ 

၉ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲ 

၉ ျခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွလူနည္းစုမ်ား 
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 
၉ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ား 
၁၀ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားထိန္းသိမ္း၊ ျပန္ပုိ႔ခံ ေနရ 
၁၀ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖမ္းဆီးခံေနရ 

စီးပြားေရး 
၁၁ MCRB ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအစီရင္ခံစာ 
၁၁ သီလဝါ SEZ အဆင့္ ၂ 
၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၃ အစီရင္ခံစာမ်ား 

 
 အစိုးရသည္မီဒီယာသမားငါးဦးအား ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီျဖစ္ေသာ ဖိႏွိပ္သည့္ 

၁၉၂၃ တရားဝင္လိွ်ဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒအရ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ 
ႏွစ္ခ်မွတ္ခ့ဲကာ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစမံီခ်က္အက္ဥပေဒအရ ေနာက္ထပ္ 
လူမ်ားကုိတရားစြဲဆိုခ့ဲျပီး လူ ၅၀ ကုိျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းဥပေဒအရဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

 ျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတုိ႔တြင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ားရရိွခဲ့ 
သည့္ ဆုိးရြားေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈတခု မႏၦေလး 
တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

 စစ္သား ၂၀၀၀ တုိ႔ကုိပုိ႔လြတ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္စစ္ပြဲမ်ားကုိ တပ္မ 
ေတာ္မွ တုိးျမွင့္လိုက္ကာ ေဒသခံ ၈၀၀ တုိ႔အားအုိးအိမ္မ်ားမွဖယ္ရွားေစ 
ခ့ဲသည္။ 

 အခ်ဳ ိးက်ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္အား တရားဝင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
အဆုိက္ုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳလုိက္သည္။ 

 အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ 
မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အတည္ျပဳလုိက္သည္။ 

 NLD ႏွင့္ ၈၈ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ လက္မွတ္ ၅ 
သန္းေက်ာ္ေကာက္ယူခ့ဲကာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ကမၻာ့ကုသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတမန္ 
ယြန္ဟီးလီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ပထမဆုံးလာေရာက္စဥ္တြင္ 
“ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏိုင္ေခ်ရွိေသာ စုိးရိမ္ဖြယ္လကၡဏာမ်ား” ႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး သတိေပးေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 ေျမယာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖိႏိွပ္ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
အပစ္ဒါဏ္မ်ားဆက္လက္ခ်မွတ္ေနသည္။ 

 တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို 
အေရးမယူသည့္အတြက္ ဆႏၵျပခ့ဲသည့္ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား 
ေဒသခတံရားရုံးက အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 ၂၀၁၃ ခုတြင္အစီရင္ခံခ့ဲေသာအမႈတြဲ ၃၇ ခုႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္မွ 
ကေလးစစ္သားမ်ားအား အသုံးျပဳဆဲျဖစ္သည္ကုိ UN အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွေတြ႔ရွိခ့ဲသည္။ 

 US ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူနည္းစု အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားက 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘာသာေရးႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ဆျဲဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ေနထုိင္ေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 
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ပင္မသတင္း 

 
ဓာတုေဗဒလက္နက္သတင္းေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအားအစုိးရကေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းပခုကၠဴမွတရားရုံးတခုက ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ ကုိလူေမာ္ႏုိင္၊ ကိုရာဇာ 
ဦး၊ ကုိပိုင္သက္ေက်ာ္၊ ကုိစည္သူစိုးႏွင့္ယူနတီဂ်ာနယ္ CEO ကုိတင့္ဆန္းတုိ႔အား ၁၉၂၃ တရားဝင္လွိ်ဳ ႕ဝွက္ခ်က္အက္ 
ဥပေဒအရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မေကြးတုိင္းေပါက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တပ္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ဓာတု 
ေဗဒလက္နက္စက္ရံုရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာသတင္းေဆာင္းပါးအား ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ 
သူတို႔အား ဇန္နဝါရီလကုန္ပုိင္းႏွင့္ေဖေဖာ္ဝါရီလေစာေစာပိုင္းတုိ႔တြင္ ရမဲ်ားမွဖမ္းဆီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါ 
ရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ထုိအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈအား “စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၏ ဆိုးရြားေသာေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈ” ဟု နယ္စည္းမျခားသတင္း 
ေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ Reporters Sans Frontières က ေခၚဆုိလိုက္လုိက္ျခင္းႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔စြာပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခ့ဲၾက 
သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွစာနယ္ဇင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အလြတ္လပ္ဆုံး 
စာနယ္ဇင္းမ်ားမွတခုျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ေရဒီယုိမွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးရဲထြတ္က ထုိကိစၥသည္စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ေမးခြန္းတခုမဟုတ္ပ ဲ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး 
အတြက္ေမးခြန္းထုတ္စရာတခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ကာ ပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈကုိကာကြယ္ေျပာၾကားသြားသည္။ 
 
ေနာက္ထပ္သတင္းေထာက္မ်ားအားအစုိးရမွတရားစြဲ၊ နယ္စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္၍မီဒီယာမ်ားအားလုိက္လံဖမ္းဆီး 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔ကေဆာင္းပါးအားပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ အနည္းဆုံးမီဒီယာသမား ၇ ဦးအား ၁၉၅၀ 
အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ရမဲ်ားကတရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ထုိေဆာင္းပါးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တုိင္းရင္း 
သားေခါင္းေဆာငမ္်ားအား ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္တင္ေျမာက္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားေသာ ဒီမုိကေရစီလက္ရွိအင္အား 
အတြက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ MDCF ၏ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာလက္ကမ္းစာေစာင္အား အေျချပဳေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဇူလုိင္လ ၈ 
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕ရမဲ်ားက  ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ဃ)၊ ၅ (ည) တုိ႔ျဖင့္ 
ဘုိင္မြန္းတည့္ေန အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုိရမဲင္းေအာင္၊ ကုိဝင္းတင္၊ ကုိႏိုင္စိုင္း 
ေအာင္ႏွင့္ကုိေအာင္သန္႔တုိ႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းရမဲ်ားသည္ ဘုိင္မြန္းတည့္ေနအပတ္စဥ္သတင္းဂ်ာနယ္ပိုင္ရွင္ကုိေက်ာ္မင္းခိုင္၊ သူ၏ 
ဇနီးမအိအိစံႏွင့္ရံုးမန္ေနဂ်ာကုိယဥ္မင္းထြန္းတုိ႔အား ထုိင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္တြင္ဖမ္းဆီးခ့ဲကာ သူတုိ႔အား ၁၉၅၀ အေရးေပၚ 
စီမံခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားသည့္ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားထံ လႊအဲပ္ေပးခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ 
အာဏာပိုင္မ်ားက ေလာေလာဆယ္အေနျဖင့္ မအိအိစံအားျပန္လြတ္ေပးခ့ဲသည္။ က်န္မီဒီယာသမားမ်ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခ့ဲသည္။ အကယ္၍အပစ္ရွိသည္ဟုယူဆပါက သူတို႔သည္ 
ေထာင္ဒါဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိက်ခံရႏုိင္ဖြယ္ရိွေနပါသည္။ 
 
အစုိးရကေနာက္ထပ္သတင္းေထာက္ ၅၀ အားဖမ္းဆီး၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အားဆက္လက္ကန္႔သတ္ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ရုပ္ရွင္နယ္မွေက်ာ္ၾကားသူမ်ားေတြ႔ဆုံသည့္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ 
မွပြဲသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္သတင္းေထာက္ ၂ ဒါဇင္ခန္႔တို႔အားရမဲ်ားကတားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းေထာက္မ်ား 
သည္ ယူနတီအပတ္စဥ္မီဒီယာသတင္းေထာက္ငါးဦးအား ေထာင္ခ်ခဲ့မႈကုိဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ “စာနယ္ဇင္းအား 
သတ္ျဖတ္ဖိႏိွပ္ေနမႈရပ္”ဆုိသည့္စာတန္းပါ တီရွပ္အကၤ် ီမ်ားအားဝတ္ဆင္ထားၾကသည္။ [အေပၚမွ အစိုးရမွသတင္း 
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ေထာက္မ်ားအားအလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မတွ္ တြင္ၾကည့္ပါ။] ရဲမ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားသည္ 
သင့္ေလ်ာစ္ြာဝတ္စား ဆင္ယင္မလာၾကပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အထဲမဝင္ရသည့္အခါ 
သူတို႔၏ပါးစပ္မ်ားကုိ တိပ္မ်ားျဖင့္ကပ္၍ အျပင္ဘက္တြင္ျငိမ္သက္စြာဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ၊ ဆႏၵျပမႈအားသတင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ ၅၀ ခန္႔ကုိ 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရရမဲ်ားကတရားစြဲဆုိခဲ့ေၾကာင္းသတင္းမ်ားရရွိခ့ဲသည္။ 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ရအဲထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕က ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားဆက္ 
လက္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။  ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕က 
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မွအယ္ဒီတာသုံးဦး ျဖစ္ေသာ ကုိေက်ာ္စြာဝင္း၊ကုိစန္းဝင္းထြန္းႏွင့္ကိုေအာင္ကုိကုိတို႔အား 
ယာယီထိန္းသိမ္း၍ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 
 
MDCF တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရ 
 
ဇူလုိင္လတြင္ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီလက္ရိွအင္အားစုအတြက္လႈပ္ရွားမႈ MDCF တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ျဖိဳခြဲမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၈ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ထင္ရွားေသာတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာငမ္်ားအား ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္တင္ 

ေျမာက္သည္ဟုေဖာ္ျပထားေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအားျဖန္႔ေဝခ့ဲျခင္းအတြက္ MDCF ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံ 
ကုိေနာင္ေနာင္အား ရန္ကုန္မွအာဏာပုိင္မ်ားက ၁၉၅၀ခုအေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။  

 ဇူလုိင္ ၉ - ေျမယာသိမ္းယူမႈအျငင္းပြားျခင္းအတြက္ဆႏၵျပခ့ဲသည့္ MDCF ေခါင္းေဆာင္ကုိထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္သံုးလခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
[ေအာက္မွ ေျမယာသိမ္းယူမႈဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ေနာက္ထပတ္က္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရ တြင္ၾကည့္ 
ပါ။] 

 ဇူလုိင္ ၁၆ - ေမလတြင္အစိုးရအားေဝဖန္ထားသည့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အတြက္ MDCF အဖြဲ႔ဝင္ 
ကုိတင္ေမာင္ၾကည္ႏွင့္ကိုေဇာ္ဝင္းတို႔အား ရန္ကုန္ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ 
ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခင္ကထုိသူႏွစ္ဦးတုိ႔အား တူညီေသာအမႈအတြက္ပင္ တာေမြႏွင့္မဂၤလာေတာင္ 
ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားက ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 

 
မႏၱေလးတြင္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအထိကရုဏ္မ်ားျဖစ္ပြား 
 
ဇူလုိင္လ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္တြင္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္စုမ်ားက မႏၱေလးတုိင္း၊ မႏၱေလးမွမြတ္စလင္ေစ်းဆုိင္ 
မ်ား၊ အိမ္မ်ားႏွင့္အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားအား တုိက္ခိက္ုခဲ့ၾကကာ လူ ၂ ဦးေသဆုံးေစခ့ဲျပီး ၁၄ ဦးဒါဏ္ရာရေစခ့ဲ 
သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္  အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူက မႏၱေလးတြင္လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ပိင္ုရွင္ 
မြတ္စလင္ႏွစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳ ိးသမီးတဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲထားေသာပုိ႔စ္တခုကို သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ 
စာမ်က္ႏွာတြင္ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ျပီးေနာက္ လက္နက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ထားသည့္လူ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေသာလူအုပ္စု 
သည္ မႏၱေလးတုိင္းခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္မွ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအားတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္သုံးပတ္ၾကာေသာအခါ 
အစိုးရက ထုိမုဒိမ္းမႈစြပ္စြဲမႈသည္မွားယြင္းမႈတခုသာျဖစ္ေၾကာင္းရႈံ႕ခ်ခဲ့ကာ တုိင္ၾကားခ့ဲေသာအမ်ဳ ိးသမီးသည္ထုိသုိ႔ျပဳလုပ ္
ရန္ေငြေပးခိုင္းေစျခင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
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အစိုးရကအထိကရုဏ္းႏိွမ္ႏွင္းေရးရ ဲ၁၀၀၀ ခန္႔တုိ႔ကုိေစလႊတ္ခ့ဲကာ ၎တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေနသည့္သုံးရက္ 
လုံးလုံးတြင္ မြတ္စလင္ပိုင္ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ဗလီမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားဖ်က္ဆီးေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ 
အုပ္စုမ်ားအား ရပ္တန္႔ေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အထိကရုဏ္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ 
လည္း ျခိမ္းေျခာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ လူအုပ္စုမ်ားက ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူ မြတ္စလင္တဦးအားေသသည့္အထိ 
ရိုက္သတ္ခဲ့ျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ရပ္ၾကည့္ေနသူတဦးအားလည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ 
မႏၱေလးမွအာဏာပုိင္မ်ားက ျမိဳ႕နယ္ေျခာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ည ၉ နာရီမွမနက္ ၅ နာရီအိမ္ျပင္မထြက္ရကာဖ်ဴးအမိန္႔ကုိ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗုဒၵဘာသာဝင္ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူ၏ အသုဘအားလုိက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကသည့္ လူအုပ္စုက 
အနီးအနားမွမြတ္စလင္သခၤ် ဳိင္းအားဖ်က္ဆီးၾကျပီး သခၤ် ိဳင္းေစာင့္၏အိမ္ႏွင့္ဘာသာေရးေက်ာင္းတုိ႔ကုိမီးရႈိ႕ခဲ့ၾဲကသည္။ ထုိ 
ေနရာတြင္ရွိေနသည့္ရအဲင္အား ၇၀ ခန္႔တုိ႔သည္ဘာမွ်ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းမလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ အာဏာပုိင္မ်ားက 
မႏၱေလးတုိင္းမွ ၇ ခုေျမာက္ျမိဳ႕နယ္သုိ႔ပါညမထြက္ရအမိန္႔ကို တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကုိထိပါးေစရန္အတြက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အားအသုံးခ်ေနသူမ်ားကုိ 
အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္မွသတိေပးေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိေန႔တြင္ပင္ မႏၱေလးတုိင္း 
လြႊတ္ေတာ္မွ အထိကရုဏ္းကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း 
မည္သည့္အေျဖမွမရရိွႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုမွညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ည ၁၀ နာရီမွ မနက္ ၃ နာရီ 
သုိ႔ေလ်ာ့ခ်ေပးခ့ဲသည္။ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္မွတပ္မေတာ္၏တိုက္ခုိက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
 
ဇူလုိင္လတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N) တုိ႔အား ဆက္လက္တိုက္ခုိက္ေနခဲ့သည္။ 
ေနျပည္ေတာ္တြင ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔က SSA-N ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္အစိုးရအရာရွိမ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
ထုိလတလလံုးတြင္ပင္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ကုိရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ဗဟုိသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာယူ 
ေစခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔သည္လည္း KIA၊ TNLA၊ SSA-N တို႔ျဖင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားအျပီးတြင ္
ရြာမ်ားအားတုိက္ခုိက္ကာ အရပ္သားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ 
 
ဇူလုိင္လပထမပတ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သည္ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းတခုအတြင္းမွ ေက်ာင္းသား ၁၂၅ ေယာက္တို႔အား 
အတင္းအၾကပ္ေမာင္းထုတ္ကာ ထုိေက်ာင္းအားရွမ္းျပည္နယ္ဗဟိုမွတပ္မေတာ္စခန္းသစ္အျဖစ္ အျခားေသာစခန္းသစ္ 
မ်ားႏွင့္အတူသိမ္းယူခဲ့ျပီး SSA-N ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေတာင္ SSA-S တို႔အၾကားပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈကုိ နည္း 
ဗ်ဴဟာေျမာက္တားဆီးလုိက္သည္။ 
 
 ဇူလုိင ္၇ - ဇူလိုင္ပထမပတ္အတြင္းတြင ္မုိင္းရႈး၊ လြ် ိင္လင္၊ ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားအား တပ္မေတာ္တပ္ 

မ်ားကတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကျပီး ရြာသားမ်ားအားအတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစခဲ့ကာ သီးႏံွမ်ားႏွင့္သိုေလွာင္ထားေသာရိကၡာ 
မ်ားကုိဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္ဖားေဆာင္းေက်းရြာမွ ရြာသား ၂၀၉ ေယာက္အား အုိးအိမ္မ်ားမွ 
စြန္႔ခြာေစခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင ္၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္လြ် ိင္လင္ျမိဳ႕နယ္ေျပာင္းဘမ္းေက်းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆ မွ 
တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလိုင ္၁၄ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ပန္ဆုိင္းမွခလမ္ေက်းရြာတြင ္တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆ မွတပ္ 
မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၾကသည္။ 
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 ဇူလုိင၁္၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ဘန္ႏိြဳ င္မန္ပင္းရြာတြင ္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ မွတပ္မ်ား 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလုိင ္၁၇ - ရွမ္းျပည္နယ္လြ် ိင္လင္ျမိဳ႕နယ္ဒီမႏွင့္ဆန္ဟြန္းရြာမ်ားအနီးတြင ္တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၉ မွ 
တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇူလုိင ္ ၁၉ - တပ္မေတာ္တပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မန္ဖိုရြာအား လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲကာ 
အသက္ ၇၀ အရြယ္အဖြားအုိတဦး၊ အသက ္ ၅၀ အရြယ္လူၾကီးတဦးတုိ႔အား ေသဆံုးေစခ့ဲျပီး ကေလး ၁၀ ေယာက္ 
ေက်ာ္တို႔ကုိဒါဏ္ရာရေစခ့ဲသည္။ 

 ဇူလုိင ္ ၁၉ မွ ၂၁ - တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္မုံးကုိး 
ရြာမွ အရပ္သား ၈၀၀ ေက်ာ္တို႔အားအုိးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာေစခ့ဲကာ ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ခုိလႈံရာမ်ားရွာေဖြ 
ရသည့္အျဖစ္ကို ေရာက္ရိွေစခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင ္၂၀ မွ ၂၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၂၄၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္ရင္း ၇၂ မွတပ္မ်ား 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာ ရြာေျခာက္ရြာမွရြာသားမ်ားအား အုိးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာေစခ့ဲသည္။ 

 
ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီမ ွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အြမ္ဆိုင္းမြန္းက ေက်းသီး 
ျမိဳ႕နယ္မ ွ တပ္မေတာ္၏တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကုိရပ္တန္႔ပါရန္ အစိုးရအားေမးျမန္းခဲ့သည္။ အစုိးရကာကြယ္ေရးဒုဝန္ၾကီးဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညႊန္႔က ရွမ္းျပည္နယ္မွတပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ သူပုန္မ်ားကုိတိုက္ခုိက္ရန္ျဖစ္ျပီး SSA-N ကအစိုးရ၏ 
နယ္ေျမမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္က်ဴ းေက်ာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ကာ ၎တုိ႔၏ထုိးစစ္မ်ားကုိကာကြယ္ေျပာၾကား 
သြားသည္။ 
 
ဇူလိုင္လတလလုံးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္အား အဓိကထားသည့္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္အလြတ္သေဘာေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ 
တိုက္ပြဲမ်ားအေပၚကုိမူ သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၅-၂၉ တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယလုိ္င္ဇာတြင္ သူတုိ႔၏တတိယအၾကိမ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခ့ဲသည္။ UN အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမႈး၏အထူးအၾကံေပးဗီေဂ်းနမ္ဗီးယား Vijay Nambiar ႏွင့္တရုတ္အစုိးရကုိယ္စားလွယ္တန္ယင္း Tand Ying တုိ႔ 
သည္ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြ႔ဝဲင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ခုတုိ႔သည္ တပ္မ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္အာမခံမႈ 
စသည္တုိ႔အပါအဝင္ ကိစၥရပ္ ၁၀ ခုအား အစိုးရႏွင့္ေနာက္တၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ သေဘာ 
တူခဲ့ၾကသည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ 
သည့္စနစ္တုိ႔ကုိေဆြးေႏြးခ့ဲ 
 
ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရျပည္ထေဲရးဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီးဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇန္ျမင့္က တပ္မေတာ္မွပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈျပႆနာအားလုံးကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အားေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ေျမယာအသုံးခ်ေရးေကာ္မတီက တပ္မေတာ္မွေျမယာဧက ၃၅၀၀၀၀ အထက္ကုိ ဆက္လက္ 
သိမ္းယူထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔စုံစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲသည့္ သိမ္းယူခံရေသာေျမယာဧက ၄၇၄၀၀၀ (၆၉၉ မႈ) အနက္မွ 
၁၂၅၀၀၀ ဧကေအာက္ကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္လ 
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္တိုင္ၾကားစာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မ 
ရွင္က ၎တုိ႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲသိမ္းယူထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအတြက္လုိအပ္ခ်က္ထက္ 
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ေက်ာ္လြန္ကာသိမ္းယူထားေသာ (၎စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။) ျဖစ္ 
ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္မွငါးလၾကာအခ်ိန္အတြင္း အဖြဲ႔ဝင္ ၃၁ ဦးပါဝင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ က၎တုိ႔၏ပဏာမအစီရင္ခံစာကုိ အမ်ိုးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ စာမ်က္ႏွာႏွစ္မ်က္ႏွာ 
ပါဝင္ေသာထုိအစီရင္ခံစာသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏အခန္း ၁၅ ခန္းအနက္ ၇ ခန္းမွအပိုဒ္ ၃၄၀ တုိ႔အားေဆြးေႏြး 
ထားသည့္ အစည္းအေဝး ၃၀ ေက်ာ္တို႔ကုိစာရင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာ္မတီက က်န္ရွိေသာအခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ သူတုိ႔၏ေဆြးေႏြးရရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ NLD ႏွင့္မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ 
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မွီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳလုပ္ပါရန္ အစုိးရအားတုိက္တြန္း 
လုိက္သည္။ ပန္ၾကားမႈမ်ားကုိလစ္လွ်ဴရႈ႕၍ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF မွလႊတ္ 
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ဇင္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိက်င့္သုံး 
ရန္ကိစၥအား တရားဝင္ေဆြးေႏြးရန္အဆုိကိုတင္ျပခ့ဲကာ ၎အား ေထာက္ခံမဲ ၂၆၃မ၊ဲကန္႔ကြက္မဲ ၄၂မ၊ဲၾကားေနမ ဲ၆၆ မဲ 
တုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမအဲမ်ားစုမွာ USDP မွျဖစ္ကာ NLD ႏွင့္တုိင္း 
ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္မထဲည့္ခဲ့ၾကျပီး အနည္းဆံုးတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ တုိ႔သည္မေဲပး 
ရန္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမဆဲြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားအတည္ျပဳ 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ၂၀၁၅ခုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဆဲြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားျပင္ဆင္ရန ္ အစီအ 
စဥ္ကုိ အစုိးရမွဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမလကတင္ျပခဲ့ေသာကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမဆဲြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အတည္ျပဳသည့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲမေကာ္မရွင္က 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အတုိက္အခံပါတီမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိထည့္သြင္းျခင္းလုံးဝမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ 
[၂၀၁၄ခုေမလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင ္အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ 
ထုိေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ မဆဲြယ္မႈအခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈကုိရက္ ၃၀ မွ ၆၀ သုိ႔တုိးျမွင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကထပ္မံ၍ 
တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အားအခြင့္အလမ္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အားကန္႔သတ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတုိက္အခံပါတီမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
NLD၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တုိ႔၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈျပီးဆုံးသြားခဲ ့
 
ဇူလုိင္လတြင္ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳ ိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္ 
မ ၄၃၆ အားျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရိွရန္ျပဳလုပ္သည့္ သူတုိ႔၏စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းပခုကၠဴျမိဳ႕မွစည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈတခုအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူပရိတ္သတ္အား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ေမလ ၂၇ ရက္ကတည္းက NLD ႏွင့္ ၈၈ 
မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔မွ ျမိဳ႕ေပါင္း ၁၇ ျမိဳ႕တို႔သုိ႔ လွည့္လည္သြားေရာက္စည္းရုံးျပီးေနာက္ 
ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိအဆံုးသတ္ခဲၾ့ကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွန္းလုံးမွ လက္မွတ္ 
ေပါင္းငါးသန္းခန္႔ ေကာက္ယူရရိွခဲ့သည္ဟု NLD ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
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 “အစုိးရကအသိအမွတ္မျပဳတဲ့အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့အေခၚ 
အေဝၚကုိ မသုံးဖုိ႔က်မကုိ ထပ္တလဲလဲေျပာၾကပါတယ္။” 

 “ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္တ့ဲလူ႔အခြင့္အေရးကြ် မ္းက်င္သူတ 
ေယာက္အေနနဲ႔ က်မဟာႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ 
ေတြရဲ့လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူထားတာပါ။ 

 “ဒီကိစၥမွာေတာ့ လူနည္းစုေတြရဲ့ သူတို႔ရဲ့လူမ်ဳိး၊တုိင္းရင္းသား၊ 
က္ုိးကြယ္မႈ၊ ဘာသာစကားစတ့ဲအခ်က္ေတြေပၚမူတည္ျပီး 
မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိမိမိတို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တ့ဲအခြင့္အေရးဟာ လူတဦး 
ခ်င္းနဲ႔လူအုပ္စုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ အစုိးရရဲ့ 
တာဝန္ရိွမႈနဲ႔ဆက္စပ္ေနျပီး ဒါဟာလည္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒရဲ့ အဓိကမူဝါဒတခုျဖစ္ပါတယ္။ 

 “က်မဥကၠဌအျဖစ္ေလးႏွစ္လုပ္ခဲ့ျပီး အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ၁၀ 
ႏွစ္လုပ္ခဲ့ တ့ဲ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ 
လူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္နဲ့အေထြေထြညီလာခံတုိ႔အပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔  အစုိးရမ်ားအၾကားအ 
ဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ဟာ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတ့ဲအေခၚအေဝၚကုိသုံး 
ၾကတာကုိ က်မလည္းသတိျပဳမိပါတယ္။ 

-UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ 
ယြန္းဟီးလီး 

အစုိးရမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ “ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး” ကုိေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင ္
 
ဇူလုိင္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ IDP စခန္းမ်ား၌ေနထုိင္သူ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္မႈ 
ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ [၂၀၁၄ခုဇြန္လျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ 
ပါ။] 
 
 ဇူလုိင္ ၁၈ - အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္ေသာရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားအတြင္း တရားမဝင္ခိုးဝင္လာသူမ်ားဟုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းခံရမည္ 
ဟုသတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၂ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အထိတရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ၍ဟုဆိုကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ယြန္းဟီးလီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ပထမ 
ဆုံးသြားေရာက္အျပီးတြင္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအားျပင္ 
ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိမိမိတုိ႔မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည့္အခြင္ ့
အေရးကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
UNSR ယြန္းဟီးလီးျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ 
 
ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အ 
ေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ယြန္းဟီးလီးသည္ ဇြန္လတြင္သူမ၏ 
တာဝန္စတင္ခဲ့ကတည္းက ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ျမန္ 
မာျပည္ဆယ္ရက္တာခရီးစဥ္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ ့
သည္။ လီးသည္မႏၱေလး၊ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြႏွင့္ေမာင္ေတာ၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ဗန္းေမာ္တုိ႔သုိ႔ သြားေရာက္ကာ 
အစိုးရအရာရိွမ်ား အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အထူးကိုယ္စား 
လွယ္သည္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အျခား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ 
 
အထူးကုိယ္စားလွယ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွစစ္ေတြေထာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာရဲစခန္းအခ်ဳပ္၊ က 
ခ်င္ျပည္နယ္မွ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္း 
သားမ်ားႏွင့္ေတ႔ြဆံုခဲ့သည္။ သူမသည္ကခ်င္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တုိ႔မွ IDP စခန္းမ်ားသုိ႔လည္းသြားေရာက္ခ့ဲသည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လီးသည္သူမ မထြက္ခြါခင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူမက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ “ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေခ်ရွိေသာစုိးရိမ္ဖြယ္ရာလကၡဏာမ်ား” ကုိျပ 
သေနသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္ျပီး ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိမီးေမာင္းထုိးျပသြားခ့ဲသည္။ 
 
 လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာအသုိင္းအ 

ဝုိင္းမ်ားအၾကားတြင္ အစြန္းေရာက္ေဝးကြာသြားမႈမ်ားျမင့္တက္လာေနျခင္းကို ေဖာျ္ပေနသည္။ 
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 လူ႔ထုႏွင့္မီဒီယာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ အပစ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ဖန္တီးကာ တားဆီးရန္အတြက္ ေခတ္မမီွေတာ့ေသာ 
ဥပေဒမ်ားအားဆက္လက္အသုံးျပဳေနခ့ဲသည္။ 

 စစ္ေတြတဝုိက္ႏွင့္စစ္ေတြ၌ရွိေသာ IDP မ်ား၏အေျခအေနသည္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးဖြယ္ရာျဖစ္ေနခ့ဲကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ သြားေရာက္ကူ 
ညီႏုိင္မႈအေပၚ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 

 လူမ်ဳ ိး၊ဘာသာေရးကိစၥတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒၾကမ္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ 

 ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 ႏိုင္ငံတြင္း၌ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားအား ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်ခံရ 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အစုိးရမွအပစ္ဒါဏ္မ်ား 
ဆက္လက္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၉ - ေျမယာသိမ္းယူမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေပးပါရန္ပန္ၾကားရန္အတြက္ ဧျပီလအတြင္းက 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အိမ္သုိ႔သြားေရာက္ခ့ဲမႈအတြက္ ဒီမိုကေရစီလက္ရွိအင္အားစုအတြက္လႈပ္ရွားမႈ (MDCF) 
အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း 
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္ဒါဏ္ ၃ လခ်မွတ္လုိက္သည္။ 

 ဇူလိုင္ ၁၃ - ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ 
ျမိဳ႕သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္မိေခ်ာင္းကန္ရြာ၌ယခင္ကေနထုိင္သူ ၅၀ ေက်ာ္အား အာဏာပိုင္မ်ားမွဖမ္းဆီးခ့ဲေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၄ - စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တြင္ေမလကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ထြန္တုံးတုိက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားသံုးဦးအား ပိုင္နက္က်ဴ းလြန္မႈျဖင့္တရားစြဲဆုိကာ ေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ႏွစ္စီခ် 
မွတ္လုိက္သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၆ - တနသၤာရီတိုင္းထားဝယ္တရားရုံးက လယ္သမား ၁၉ ဦးအား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ 
အတြက္ အစုိးရအရာရိွမ်ားအားတာဝန္ေႏွာက္ယွက္မႈ၊လက္နက္ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အစုိးရအရာရိွမ်ားအားေစာ္ကားမႈ စသည္ 
တုိ႔အပါအဝင္စြဲဆုိခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အမ်ဳ ိးသား ၁၀ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ ၉ လအထိႏွင့္ အမ်ဳ ိး 
သမီး ၉ ဦးအားဒါဏ္ေငြႏွစ္ေသာင္းက်ပ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 ဇူလုိင္ ၁၇ - စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက လယ္သမား ၁၈ ဦးအား ေမလဆႏၵျပမႈမ်ား 
(ထြန္တုံးတုိက္ပြဲမ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုင္နက္က်ဴ းလြန္မႈစြဲဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္သုံးႏွစ္အထိခ်မွတ္ခဲ့သည္။  

 ဇူလုိင္ ၁၈ - စစ္ကုိင္းတုိင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ေနာက္ထပ္လယ္သမား ၁၄ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ခ်ခဲ့ျပီး ၉ ဦး 
အားလည္း ဆင္တူေသာစြဲဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ မ်က္ကြယ္အပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

 
လကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရုံးသည္ ေလးရက္အတြင္းလယ္သမားစုစုေပါင္း ၆၅ ေယာက္ကုိအပစ္ 
ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ၄၀၀ နီးပါးမွာစီရင္ခ်က္ခ်သည္ကုိေစာင့္ေနၾကရပါသည္။  
 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာပစ္မႈအတြက္အေရးယူျခင္းမခံရသည္ကုိဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္အတြက္ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ 
အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ 
 
ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ဳ ိး 
သမီးရွစ္ဦးအား ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္လုိက္သည္။ ထုိတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
ခမရ ၂၆၉ မွအစိုးရစစ္သားတဦးက အသက ္၅၅ ႏွစ္အရြယ္ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးတဦးအား ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကေစာ္ကားခဲ့ျပီး 
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ေနာက္ ထုိလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တပ္မေတာ္မွအေရးမယူပကဲာကြယ္ေပးထားမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ 
မ်ားကုိ မတူပီျမိဳ႕နယ္မတူပီႏွင့္ရီဇြာတို႔တြင ္ဇြန္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ တုိ႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားကမုဒိမ္း 
က်င့္သူစစ္သားအား မည္သည့္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္မွ်ဖမ္းဆီးတရားစြဲျခင္းမရွိခ့့ဲပဲ တရားရုံးကတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတဦးစီအား 
ေငြဒါဏ္သံုးေသာင္းေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္တလက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
တပ္မေတာ္မွကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲ 
 
ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပဘ္န္ကီမြန္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ 
တုိ႔အေပၚသူ၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကုိ UN လုံျခံဳေရးေကာင္စီအားတင္ျပခဲ့ျပီး ကေလးလုပ္သားအဆုိးဆုံးပံုစံမ်ားအတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ကြန္ဗင္းရွင္းအမွတ္ ၁၈၂ အားျမန္မာႏုိင္ငံမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ 
အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရွိထားသည္။ 
 
 ယခင္က ၁၉၆ ေယာက္စုေဆာင္းခဲ့သည့္အျပင ္၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံးကေလးစစ္သား ၃၇ ဦးအားတပ္မေတာ္မွ 

စုေဆာင္းအသုံးျပဳခဲ့ျပီး ၎တုိ႔အားအတင္းအၾကပ္လည္းအလုပ္မ်ားခုိင္းေစခဲ့သည္။ 
 တပ္မေတာ္သည္ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္ေျပးမႈ၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ဟူေသာစြပ္ 

စြဲခ်က္ စသည္တုိ႔ျဖင့္ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 
 တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေစာ္ကားခဲ့ၾကသည္။ 
 ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ဗံုးမ်ား၊ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားတို႔ပါဝင္ေသာအခ်ဳိ႕တုိက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္း 

သားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကားတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင ္ က 
ေလးငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသေၾကဒါဏ္ရာရေစခ့ဲသည္။ 

 
တုိင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားမွာျခိမ္းေျခာက္ခံေနရဆဲ 
 
ဇူလုိင္လတြင္ အစုိးရကတိုင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအား ဆက္လက္ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း 
အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၃ - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူနည္းစုအခြင့္အေရးအုပ္စ ု Minority Rights Group International ၏ႏွစ္စဥ္အစီ 

ရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ကမၻာ့လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳ ိးမ်ား၏အေျခအေန ၂၀၁၄” က ျမန္မာႏိုင္ငံအား 
လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အႏၱာရာယ္အၾကီးဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၈ အဆင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ထုိအစီရင္ခံစာက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မုန္းတီးေရးအေျခခံ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ 
ရက္စက္မႈအတိုင္းအတာၾကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေနခ့ဲေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျပီး အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးဝီရသူႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စည္းရုံးခဲ့ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း 
ခ်ိတ္ဆက္ျပထားသည္။ 

 ဇူလုိင္ ၂၈ - အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘာသာေရးလြတ္လပ္ 
ခြင့္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃” က မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းမိထီွၱလာျမိဳ႕တုိ႔မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားမတားဆီးခ့ဲေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ 
ရိွရသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
အုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 

 
ထုိင္းစစ္အစုိးရကျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ဒုကၡမ်ားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေန 
 
ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔က ဒုကၡသည္မ်ားအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အစည္းအေဝးအျပီး ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး 
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ဖရာယုခ်န္အိုခ်ာက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေနေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္အားလုံးအားေနရပ္ျပန္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ 
သည္။ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ UNHCR ကေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ၾကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားသည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိျဖစ္ပြားေစကာ 
ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏လံုျခံဳမႈကုိ အႏၱာရာယ္ရိွေစပါသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ 
 
ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား၏အဝင္အထြက္ကုိကန္႔သတ္လိုက္ကာ ထုိင္းႏိုင္ငံတပ္ခ္ 
ခရိုင္ရွိ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္အေရအတြက္ကုိအတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ထိုင္းအာဏာ 
ပိုင္မ်ားသည္ လူစာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဇူလုိင္တလလုံးတြင္ လူစာရင္းေကာက္ယူမႈ 
အား  မေဲဟာင္ေဆာင္၊ ကန္ခ်နာဘူရီ၊ရပ္ခ်ာဘူရီခရိုင္မ်ား၌ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနခ့ဲသည္။ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ 
တြင္ UNHCR ႏွင့္နယ္စပ္အဖြဲ႔အစည္း The Border Consortium တို႔ကအခ်ဳိ႕စခန္းမ်ားတြင္ 
လူစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လူ ကုိယ္တုိင္ရွိမေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာရိကၡာျဖန္႔ေဝမႈစာရင္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံခ့ဲရသည္ဟု ေျပာၾကားၾကေၾကာင္းသတင္း ရရွိပါသည္။ 
 
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွျမန္မာမ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေန 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာမ်ားသည္ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။  
 
 ဇူလုိင္ ၃ - သတ္မွတ္ထားေသာခရိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၅၂ 

ေယာက္အား တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားကေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၁၅ - ထုိင္းႏုိင္ငံမေဲဆာက္အနီးရွိမယ္ေတာ္ရြာမွ သံသယရွိေနေသာလူကုန္ကူးမႈကြင္းဆက္အား ဝင္ေရာက္စီး 

နင္းခဲ့ရာ လူကုန္ကူးခံထားရေသာျမန္မာ ၃၄ ဦးအားရမဲွဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၁ - ထုိင္းႏိုင္ငံတပ္ခ္ခရုိင္ဘန္တပ္ခ္တြင္ အေထာက္အထားလက္မွတ္မရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 

၂၀ ဦးအား ထိုင္းရဲမ်ားမွဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 
 
ဇူလုိင္လတလလုံးတြင္ ထုိင္းစစ္အစုိးရ၏အသစ္ထူေထာင္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား၌  ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ 
ႏွင့္အခမ့ဲက်န္းမာေရးစစ္ေဆးခြင့္ရရွိရန္အတြက္ အေထာက္အထားမရိွေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ 
တုိ႔သည္ မွတ္ပံုတင္ခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အုပ္စုမ်ားက အလုပ္ 
လုပ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွသန္းခ်ီေသာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုအတြက္ စရိတ္စကအလြန္ၾကီးလြန္းကာ လုပ္ 
ေဆာင္ရသည့္ဥပေဒပိုင္းတြင္လည္း ရႈပ္ေထြးလွသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားက အ 
လုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာခရိုင္အတြင္းတြင္သာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
 
ႏုိင္ငံျခားတြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဖမ္းဆီးခံရ 
 
ဇူလုိင္လတြင္ ထုိင္းႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားပုိမိုဖမ္းဆီးခ့ဲပါသည္။  
 
 ဇူလိုင္ ၅ - ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမွ လူကုန္ကူးခံရေသာရုိဟင္ဂ်ာ ၁၃ ဦးအားထုိင္းရမဲ်ားမွဖမ္းဆီးခဲ့ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံခြ်န္ေဖါန္း 

ခရိုင္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာလူကုန္ကူးမႈကြင္းဆက္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၂ - ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတက္ခ္နက္မွ နာယာပါရာ 

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀ ဦးအားဖမ္းဆီးကာအတင္းျပန္ပုိ႔ခဲ့သည္။ 
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စီးပြားေရး 

 
ျမန္မာကုမၼဏီမ်ားသည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ရုန္းကန္ေနၾကရ 
 
ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ျမန္မာစင္တာ မွ “ပြင့္သစ္စ (ျမန္မာကုမၼဏီမ်ား 
၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ)” အစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎ကကုမၼဏီေပါင္း ၆၀ အား၎တုိ႔၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွတဆင့္ သူ 
တုိ႔၏ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လူ 
ထုမွ မည္မွ်လြယ္ကူစြာရယူႏိုင္သနည္းဆုိသည့္အေပၚတြင္အေျခခံ၍ အဆင့္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
 
 ကုမၼဏီ ၆၀ မွ ၉ ခုသာလွ်င ္လူ႔အခြင့္အေရး၊က်န္းမာေရး၊လုံျခံဳေရးမူဝါဒ၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ရွာေဖြရလြယ္ေအာင္ တင္ျပထားပါသည္။ 
 ကုမၼဏီမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမယာမ်ားရရွိပိုင္ဆုိင္မႈ၊ေျပာင္းလဲအေျခခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ လစာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ကုမၼဏီမ်ားမွ ၃၅ ခုသာလွ်င္ ဝက္ဆုိဒ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိပါသည္။ 
 ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကယခုလိုစမ္းစစ္မႈမ်ဳိးလုပ္ခဲ့ျပီးကတည္းက ကုမၼဏီ ၁၃ ခုတြင္သာ တုိးတက္မႈမ်ားရိွလာသည္။ 
 
အဆင့္ ၂ စတငစ္ဥတ္ြင္သီလဝါ၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္မေသခ်ာမႈမ်ား 
 
ဇူလုိင္လတြင္စတင္မည့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈဒုတိယဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုျပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသြားမည္ဟု သီလ 
ဝါ SEZ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ကတိေပးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သီလဝါ SEZ တည္ေဆာက္ေရးမွကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမ 
ရွိေသးေသာ ယခင္ကကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ ဇူလုိင္လတြင္ျပဳုလုပ္ေသာညိွႏႈိင္းေရးအစည္းအေဝးမ်ားအ 
တြင္း ရြာသားမ်ားမွေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ဇူလုိင္ ၈ - သီလဝါ SEZ ေနရာမွရြာသားမ်ားသည္ SEZ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအာဏာပုိင္မ်ား၊ 

ေဒသခံ NGO ျဖစ္ေသာ သီလဝါလူမႈေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈအုပ္စု တုိ႔ႏွင့္ ဆုံးရႈံးခ့ဲရေသာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးပုိမိုေပးပါရန္ 
ေတာင္းဆုိႏိုငရ္န္အတြက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သီလဝါကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သူတုိ႔၏ပထမ 
ေတြ႔ဆုံညိွႏႈိင္းမႈအတြင္း ေဒသခံမ်ားက SEZ အားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သူတုိ႔ထံမွအစိုးရကသိမ္းယူသြားေသာ 
ေျမဧကမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကုိမူမေပးအပ္ေသးေပ။ 

 ဇူလုိင္ ၈ - တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ျမန္မာစင္တာ Myanmar Centre for Responsible 
Business မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖန္တီးေပးမည္ဟုေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လူထုအားမျပဳလုပ္ေပးေသးသည့္ 
ေဒသတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ သူတုိ႔၏ကတိကိုတည္ေစရန္အတြက္ 
တုိက္တြန္းႏုိင္ပါရန္သီလဝါ SEZ တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။ 

 
ဇူလိုင္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအုိးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာမ ွ “တူညီေသာမၾကာေသးခင္ကႏွင့္ေရရွည္ IDP မ်ားအ 

တြက္လိုအပ္ေသာျပည့္စံုသည့္အေျဖမ်ား” အမည္ရိွအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ထုိအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ ခုမတ္လအထိ 
စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ IDP ၆၄၂၆၀၀ ေယာက္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈလုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈစတင္ျခင္း Extractive Industries Transparency Initiative အဖြဲ႔၏ဒါရုိက္တာ 
ဘုတ္အဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ယွဥ္ျပိဳင္မႈအားလက္ခံခဲ့သည္။ 

၂ အေဆာက္အဦးဆုိင္ရာပစၥည္းစက္ရံုေဆာက္လုပ္ရန္ အေထြေထြအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း General Engineering အဖြဲ႔ႏွင့္ 
နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကုိလက္မွတ္ထုိးျပီးေနာက္တြင္ ေမးလ္ကြန္စတီးလ္ Millcon Steel အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္သီလဝါ SEZ 
တြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ပထမဦးဆုံးထုိင္းကုမၼဏီျဖစ္လာသည္။ 

၃ ေမာင္ေတာမွဘူးသီးေတာင္သို႔မွန္ကန္ေသာအေထာက္အထားမပါပဲ ခရီးသြားခ့ဲသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္ 
ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၉ ဦးအားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။ 
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၄ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency က “ျမန္မာ့တန္းဝင္ 
သစ္မာျပႆနာ” အမည္ရိွအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခ့ဲကာ ၎အစီရင္ခံစာကျမန္မာ့တန္းဝင္သစ္မာမ်ားအား တရုတ္မွဝယ္ 
ယူလုိမႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တရားမဝင္သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ားအား ၾကီးမားစြာျမင့္တက္လာေစပါသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။ 

၄ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးဆုိင္ရာတရားရုံးမွ ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္အားသုံးလသို႔ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲျပီးေနာက္ မေကြးတုိင္းသရက္အက်ဥ္း 
ေထာင္တြင္ “ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားေႏွာက္ယွက္မႈ” ျဖင့္ေထာင္ခ်ခံထားရသူ  DVB ဗီြဒီယုိသတင္းေထာက္ကုိေဇာ္ေဖႏွင့္ 
အျခားအက်ဥ္းသားတဦးျဖစ္ေသာကုိဝင္းျမင့္လႈိင္တို႔အား အာဏာပုိင္မ်ားမွလႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ 

၄ စစ္ကုိင္းတုိင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္မွစစ္သား ၂၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစစ္တပ္မွသိမ္းယူခ့ဲသည့္ ေျမယာမ်ားအားထြန္ 
တုံးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္မႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ လယ္သမား ၅၀၀ တုိ႔အားျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။ 

၆ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၅၁ ၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲျပီးဆုံးသြားခ့ဲကာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅ 
ဘီလီယမ္ တန္ဖိုးရိွရတနာအတြဲ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ေရာင္းခ်ခ့ဲရျပီး ၎သည္ထုိပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္သမိုင္းတြင္ အျမင့္ဆုံးေရာင္း 
ရေငြျဖစ္ပါသည္။ 

၆ စစ္ကုိင္းတုိင္းခင္ဦးျမိဳ႕နယ္တြင္ မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိရေသာတုိက္ခုိက္သူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
အတြက္ေဟာေျပာပြဲအတြင္းမွ NLD ေထာက္ခံသူအုပ္စုအတြင္းသုိ႔ ေလးခြမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ၆ 
ဦးႏွင့္ကေလးတဦးဒါဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့သည္။ 

၇ ၁၉၆၂ ခုေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈအား ျဖိဳခြဲခ့ဲသည့္ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ လူ ၁၀၀ ခန္႔ 
စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ 

၈ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာအေမရိကန္သံတမန္လူဝစ္ဒီဘာကာ Luis CdeBaca က လူကုန္ကူးမႈ၊အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈ၊ကေလး 
စစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိလိုက္သည္။ 

၉ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚဆက္ဆံမႈအားရႈံ႕ခ်လုိက္ျပီး ကြန္ဂရက္အမတ္ 
ေဟာင္းတဦးျဖစ္ေသာတြမ္အင္ဒရူး Tom Andrews က မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ားရခိုင္ျပည္နယတ္ြင္ရိွေန 
သည္ဟု သက္ေသျပခ့ဲသည္။ 

၉ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအေရးယူမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ Financial Action Task Force ကေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈေထာက္ပ့ံေငြ 
မ်ားအား စစ္ေဆးစမ္းစစ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာ 
ခဲ့သည္။ 

၁၀ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဥပေဒေရးရာဝန္ၾကီးဌာနက သတိေပးခ်က္တခုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထုိသတိေပးခ်က္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ 
သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွလူမ်ဳ ိးမ်ားႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကိုတားျမစ္ထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထား 
သည္။ 

၁၅ အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးတြမ္မာလင္ေနာစကီးက ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ 
မႈတြင္ အစုိးရသည္ “ဖိႏွိပ္ေသာအာဏာရွင္ႏိုင္ငံ” နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။ 

၁၅ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 
၁၅ အစုိးရပုိင္ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးသည္ ဆက္သြယ္ေရးပုိင္းတြင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး 

ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ KDDI၊ ဆူမီတုိမို Sumitomo တုိ႔ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရိွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယမ္တန္ 
နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ 

၁၅ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ 
၁၆ အစုိးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ခမီအမ်ဳိးသားပါတီ၏ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ 
၁၆ မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဦးတုိးတုိးေအာင္က ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္ရွိပန္းျခံတခုထ ဲ

တြင္ ေဒသခံမ်ားကက်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားအား ခြင့္ျ႔ပဳရန္ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ 
၁၆ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပူးတြဲျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ဝန္ၾကီး 

ဌာန ၂၃ ခုတုိ႔၌ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထက္ပမာဏရိွေသာ ထင္ရွားသည့္ေၾကြးျမီ 
မ်ားရိွေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၉ ရန္ကုန္အာဇာနည္ကုန္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ တရားဝင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယ 
သမၼစိုင္းေမာက္ခမ္း၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္း၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ခဲ ့
သည္။ 

၁၉ ေနျပည္ေတာ္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ 
တုိ႔သည္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကသည္။ 

၁၉ ရန္ကုန္မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္မွ ျမန္မာ အရက္ခ်က္စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ လုပ္ခလစာတုိးေပးရန္၊အလုပ္ 
ခ်ိန္ရွစ္နာရီရွိရန္၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အေရးမ်ားရရိွရန္တုိ႔အတြက္ သုံးရက္ေျမာက္ဆက္တိုက္ေန႔အျဖစ္ ဆႏၵ 
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ျပခဲ့ၾကသည္။ 
၂၁ ကခ်င္၊ရွမ္းႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ တုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တုိင္းရင္းသား 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရျငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ့ဲၾကသည္။ 

၂၁ ေဒသခံ NGO တခုျဖစ္သည့္ ကရင္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရံုးက ထုိင္းႏုိင္ငံမေဲဟာင္ေဆာင္ခရုိင္မွ ရိကၡာမ်ားကုိ 
ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ အိထုထ IDP စခန္းသုိ႔သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ထုိင္းစစ္အစုိးရမွေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ 
ေဆာင္ေနသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

၂၁ မႏၱေလးရတနာပုံတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္ အမ်ဳ ိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္းဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္ခဲ့ၾကကာ ဆရာမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ျပီးေနာက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိျပန္လည္စဥ္းစားေပးပါရန္ အစုိးရ 
အားတုိက္တြန္းလုိက္သည္။ 

၂၁ CSO ၄၅၀ ေက်ာ္တုိ႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒမွ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေနေသာ စာပိုဒ္မ်ား 
အား ဖယ္ရွားေပးပါရန္ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။ 

၂၁ NLD ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ မဲဆြယ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလကုိ အနည္းဆုံးရက္ ၆၀ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္အသိေပးရမည္ကာလကုိ ၁၅ ရက္အစား ၅ ရက္သုိ႔ေလ်ာ့ခ်ေပးပါရန္ အစုိးရ 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ 

၂၁ အစုိးရသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဦးကုိကိုဦးက လုိအပ္ေသာအေျခခံေဆာက္အဦးမ်ား ေနရာတကျ်ဖစ္သြားသည့္အခါတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သုေတသနျပဳရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယူးကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖုိတခုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ 

၂၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနတခုဖန္တီးေပးမည့္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးဥပေဒ 
ၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ 

၂၄ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္ Mitch McConnell က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားသမၼတ 
အျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ပါရန္ ျမန္မာအစုိးရအားေတာင္းဆုိလုိက္ 
ျပီး ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားဝင္မႈကိုဖ်က္ဆီးေနသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၄ အစုိးရအမ်ဳ ိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဒုဝန္ၾကီးေဒၚလ့ဲလဲ့သိန္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 
ကုိရီးယားႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးလီေဘ့စြန္း Lee Baek-Soon ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေခး်ေငြသေဘာတူညီခ်က္ 
တခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ 

၂၄ ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္နယ္တြင္းရိွဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား 
Médecins Sans Frontières အဖြဲ႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ ၂၄ ခုအားဖိတ္ၾကားခ့ဲသည္။ 

၂၇ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၅၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ 
ပါရန္ အစုိးရအားေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။ 

၂၉ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား စဥ္းစားရန္အတြက္ ေကာ္မတီ 
တခုဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 

၂၉ အစုိးရသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ အစုိးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဦးေဖသက္ခင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ဆနၵ 
အေလ်ာက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားၾကသည္ဟု အစိုးရမွေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂၉ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္မွဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ခ်စ္အား အစုိးရျပည္ထေဲရးဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီးအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

၃၀ အမ်ဳိးသားလႊတ္တာ္မွ အမ်ဳ ိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 
 
ဇူလုိင္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတုိ႔အေပၚအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ” UN အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း UN Secretary-General Ban Ki-moon http://bit.ly/1lwzMMP 
 
“တူညီေသာမၾကာေသးခင္ကႏွင့္ေရရွည္ IDP မ်ားအ တြက္လုိအပ္ေသာျပည့္စုံသည့္အေျဖမ်ား” အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအုိးအိမ္မွဖယ္ရွား 
ခံရမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာ Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) http://bit.ly/1mMbMpd 
 
“တရားမွ်တမႈႏွင့္အမီွလုိက္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိတ္မွေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ားႏွင့္အနာဂတ္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား” မြန္ေဒသလူ႔ 
အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) http://bit.ly/1kmxwhw 
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“ျမန္မာ့တန္းဝင္ သစ္မာျပႆနာ” သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency   
(EIA) http://bit.ly/1qwo6CD 
 
“ကြာဟမႈအစီရင္ခံစာ” HIV၊ AIDSဆုိင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢပူးတြဲအစီအစဥ္ Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS) http://bit.ly/Uc6fSu 
 
“ကမၻာ့လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အေျခအေန ၂၀၁၄ - ၂၀၁၃ မွျဖစ္ရပ္မ်ား” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္း 
စုအခြင့္အေရးအုပ္စ ုMinority Rights Group International (MRG) http://bit.ly/1rPxFMx 
 
“ပြင့္သစ္စ-ျမန္မာကုမၼဏီမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” တာဝန္ယူမႈရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ျမန္မာစင္တာ Myanmar Centre for 
Responsible Business (MCRB) bit.ly/1ntFm7R 
 
“၂၀၁၄ခုဇြန္လအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ 
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1nATnAy 
 
“ရွည္ၾကာေသာလူသားတုိးတက္မႈ-ထိခုိက္လြယ္မႈအားေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ပင္ကုိယ္အေျခအေနထိန္းထားႏိုင္မႈအားတည္ေဆာက္ျခင္း” 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ United Nations Development Programme (UNDP) http://bit.ly/1qCK3Qm 
 
“အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃” အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန US State Department 
http://1.usa.gov/1AyToec 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံအကူးအေျပာင္းကာလမွတရားမွ်တမႈသုိ႔ေမာင္းႏွင္ရာလမ္းေၾကာင္း” အကူးအေျပာင္းကာလတရားမွ်တမႈအတြက္ႏိုင္ငံတ 
ကာစင္တာ International Center for Transitional Justice (ICTJ) http://bit.ly/1nTPBUB 


