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• တရားရံုးက သတင္းေထာက္ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္အား စစ္တပ္မွ 

ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္းေသဆံုးခဲ့မႈအေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ရာတြင္ 
မည္သူ၌တာဝန္ရွိသည္ဟု တိတိက်က်မေျပာဆိုထားပ ဲေသနတ္ 
ဒါဏ္ရာျဖင့္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

• ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္တြင္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ အစိုးရမွပိုမိုကန္႔သတ္လာမႈမ်ားကို 
အစီရင္ခံစာတေစာင္က ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

• အီလဗဲင္းမီဒီယာအုပ္စု (EMG) မွသတင္းေထာက္ငါးဦးအေပၚ 
စြဲဆိုထားဆျဲဖစ္သည့္ အသေရပ်က္မႈကို သတင္းေရးခဲ့သည့္ 
အတြက္ EMG အယ္ဒီတာ ၁၇ ဦးအား အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး 
ဌာနက တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။  

• အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ မီဒီယာမ်ားအားပိတ္ပင္မႈသည္ အမ်ဳိး 
သားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တိုးခ်ဲ႔လိုက္သည္။ တိုက္ရုိက္ 
ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းသည္ လူမရွိသည့္ 
ေနရာအတြက္မထဲည့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအတြင္း  လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္းမ်ားကို သတင္းေဖာ္ 
ျပလုိက္ျခင္းအေပၚ ထင္ရွားေသာတုန္႔ျပန္လိုက္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။  

• ဗုဒၶဘာသာသည္ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ 
မရွိႏိုင္ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ NLD ျပန္ၾကားေရး 
အရာရွိဦးထင္လင္းဦးအား ဘာ သာသာသနာအားေစာ္ကားသည့္ 
အတြက္ဟုဆိုကာ တရားရံုးကေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

• ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားျပႆနာသည္ မုတ္သုန္ရာသီအစတြင္  
ေႏွးေကြးလာစဥ္၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ  
လူဦးေရအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလာၾက  
သည္။  

• ကခ်င္ျပည္နယ္တြင ္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ထိုးစစ္မ်ားကို 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအရပ္သား 
၃၂ ဦးအား ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆ က္သြယ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲ 
ခ်က္ အတြက္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ 
တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။  

• မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကျဖိဳခြဲမႈတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသား 
၆၈ ဦးအတြက္ တရားရံုးထုတ္မႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
အၾကမ္း ဖက္ျဖိဳခြဲမႈအတြင္းရရွိခဲ့ျပီး 
ကုသမႈမခံခဲ့ရ၍မေပ်ာက္ကင္းေသး ေသာဒါဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တရားရင္ဆုိင္ ေနစဥ္တြင္ 

 
ဤသတင္းလႊာတြင ္

ပင္မသတင္း 

၂  ကုိပါၾကီးအတြက္စီရင္ခ်က္ျပည့္စံုမႈမရွိ 
၂  မီဒီယာမ်ားအားကန္႔သတ္မႈျမင့္တက္လာဟု AI 
ေျပာ  

၃   EMG ၏တရားရံုးအမႈအားစည္းမ်ဥ္းမလုိက္နာမႈ 

၃  လႊတ္ေတာ္အတြင္းမီဒီယာပိတ္ဆုိ႔မႈကုိဆက္လုပ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္းမ်ား 
၄  ကခ်င္ျပည္နယ္မွတုိက္ပြဲမ်ား 

၄  မတရားအသင္းစြဲဆုိမႈမ်ား 

၅  ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္း 

၅  ID ကဒ္မေဲပးခြင့္မျပဳျခင္း 

၅  အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဆႏၵျပပြဲ 

၆  လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး 

၆  မဆဲႏၵရွင္စာရင္းမတိက်မႈမ်ား 

၇  ေဒၚစု၏ပထမဆုံးတရုတ္ခရီးစဥ္ 

လူ႔အခြင့္အေရး 
၇  ဦးထင္လင္းဦးအားေထာင ္၂ ႏွစ္ခ် 
၇  လက္ပံတန္းမွေက်ာင္းသားရံုးထုတ္မ်ား 

၈  ေနာက္ထပ္ကေလးစစ္သားမ်ားလႊတ္ေပး 

၈  MP မ်ားက အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းခံရသူမ်ား 
အားေဖာ္ထုတ္ 

အုိးအိမ္မွစြန္႔ခြာရမႈမ်ား 
၈  ေလွစီးဒုကၡသည္ျပႆနာေနာက္ဆုံးအေျခအေန 

၉  အုိးအိမ္မွစြန္႔ခြာမႈအစီရင္ခံစာ - UNHCR 

ႏိုင္ငံတကာ 
၉  ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံတကာစိုးရိမ္မႈ 

၁၀  နတ္ျမစ္ေပၚမွေသနတ္သံမ်ား  

၁၀  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
၁၁ အစီရင္ခံစာမ်ား 
_____________________________________ 
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လကဲ်မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။  

• အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအသစ္ကို အတည္ ျ ပဳေပးလုိက္ျပီး 
ရာဇဝတ္မႈဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္၏ဗီတိုအာဏာသံုးပိုင္ခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကိုမူ အတည္ျပမဳေပး ႏုိင္ခဲ့ေပ။  

• အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းသည္ ဆူဆူညံညံျဖစ္သြားေစခဲ့သ ည္။ မေကြးတိုင္းမွ ၅ ျမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္တုိင္းမွ ၁၄ ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္  မဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိေသာ မတိက်မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို NLD မွ ေကာက္ယူျပဳစုခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားက တရားဝင္တိုင္ၾကားမႈ ၈၇၀၀၀ ကို 
ေကာက္ယူျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ ၄၀၀၀၀၀ တို႔အား မေဲပးခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ 
ေပးခဲ့သည္။  

 
ပင္မသတင္း 

 
စစ္တပ္မွထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္းေသဆံုးသြားသည့္အလြတ္သတင္းေထာကႏ္ွင့္ပတ္သက္သည့္အေျဖမဟုတ္ေသာစီရင္
ခ်က ္
 
၂၀၁၄ ခုေအာက္တိုဘာလအတြင္း စစ္တပ္မွထိန္းသိမ္းထား စဥ္၌ ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ အလြတ္သတင္းေထာက္ 
ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ ေခၚ ကိုပါၾကီး၏ကိစၥအား အရပ္ဘက္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဇြန္လ ၂၃ 
ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္က်ဳိက္မေရာျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထိုစီရင္ခ်က္က ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ 
သည္ ေသနတ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ေ သဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိသည္ဟု တိတိက်က် 
မသတ္မွတ္ျပခဲ့ပါ။ ကိုပါၾကီး၏အမ်ဳိးသမီးက ထိုစီရင္ခ်က္ကို မေက်နပ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ကာ အေပၚရံုးသို႔ 
အယူခံဝင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ 
သက္ေသအျဖစ္ထြက္ေပးပါရန္  ဆင့္ေခၚမႈကို လစ္လ်ဴရႈ႕ခဲ့ၾကသည္။  
 
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္တြင္မီဒီယာအားကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပိုမိုလာသည္ဟုႏုိင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ေျပာၾကား 
 
ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင ္ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကန္႔ 
သတ္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာျခင္းအေပၚ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကိ ု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “အစိုးရ၏ဆင္ 
ဆာႏွင့္မိမိကိုယ္ကုိဆင္ဆာအၾကားပိတ္မိျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံမွမီဒီယာသမားမ်ားအားတရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ျခမိ္းေျခာက္ျခင္း 
မ်ား” အမည္ရွိထိုအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ ႏွစ္စမွစတင္ကာ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားယုိယြင္းပ်က္စီးလာျပီး ၂၀၁၅ အ 
ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္တြင္ ေနာက္ထပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္ဟ ုသတိေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံ 
စာက ေအာက္ပါအခ်က္္မ်ားကိုေတ႔ြရွိေဖာ္ျပထားသည္။  
 
• ျမန္မာႏုိင္ငံမွမီဒီယာသမားမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡေဒသမ်ား၊ အစိုးရတပ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို သတင္းေရးသားသူမ်ား သည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳမႈမ်ား၊ က်ဳိး 
ေၾကာင္းမဲ့စိတ္ထင္သလိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ေထာင္ဒါဏခ္်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။  

• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း 
သိမ္းျခင္းမ်ားက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ ရန္လိုေသာဝန္းက်င္ကိုဖန္တီးေပးကာ မီဒီယာမ်ားအတြင္း မိမိတို႔ 
ကုိယ္ကိုမိမိတုိ႔ ဆင္ဆာျဖတ္မႈကို ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါသည္။ 

• အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္ကိုေအာင္ 
ေက်ာ္ႏိုင္ (ကိုပါၾကီး) အား သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔အား အေရးမယူပအဲကာအကြယ္ေပးထားျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့မီဒီယာ 
အတြက္ ထင္ရွားေသာအႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။  
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• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ဖန္တီးရန္အတြက္ အစိုးရသည္ အဓိပၸါယ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသာ၊ 
ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ ၅၀၅ (ခ) ကဲ့သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၂၃ တရားဝင္လွ်ဴိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ တို႔ကဲ့သို ႔ 
ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုအသံုးျပဳေနကာ မီဒီယာဥပေဒမွ အဓိပၸါယ္မရွင္းလင္းေသာ စကားစုမ်ားကိုလည္း မီဒီယာအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားအား အပစ္ေပးရန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းယူအသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။  

• ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ား လာေရာက္သတင္းယူျခင္းကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ဗီဇာစည္းမ်ည္းမ်ားကို မၾကာခဏ 
အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။  

 
အသေရဖ်က္မႈတရားရင္ဆုိင္ျခင္းအားသတင္းေရးသားျခင္းအတြက္ Eleven Media Group မွအယ္ဒီတာမ်ားအား 
က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္တရားစြဲဆို 
 
၂၀၁၄ ခုေအာက္တိုဘာလက အသေရပ်က္မႈျဖင္ ့တရားစြဲဆိုခံေနၾကရေသာ ၎တို႔၏သတင္းေထာက္ ၅ ဦးအားတရား 
ရံုးမွ ၾကားနာေနဆအဲမႈကို သတင္းေရးသားခဲ့ျခင္းအတြက္ (EMG) မွအယ္ဒီတာ ၁၇ ဦးအား အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး 
ဌာနက မႏၱေလးတရားရံုးတြင္ ဇြန္လ၁၇ ရက္ေန႔၌ တရားစြဲဆိုအမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒါဏ ္၆ လအထိခ်မွတ ္
ႏုိင္ေသာ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းတရားစြဲဆိုမႈအား အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမ ွ သတင္းႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္း ညႊန္ 
ၾကားေရးမႈးျဖစ္ေသာ ယခင္တပ္မေတာ္အရာရွိတဦးျဖစ္သည္ ့ ဦးေက်ာ္စိုးကျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေက်ာ္စိုး၏အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အသေရပ်က္မႈအတြက္သူ၏သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားအား EMG မွသတင္းေရးသားခဲ့ျခင္းသည္ 
တရားသူၾကီးအား အပစ္မရွိဟူေသာ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆီသို႔ ဘက္လိုက္သြားေစႏုိင္ပါသည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အရပ္ဘက္လူထုမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟူေသာ 
တရားစြဲဆိုမႈကို ေဝဖန္ပစ္တင္လုိက္ကာ ၎သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ မီဒီယာမ်ားမ ွ
လႊမ္းမိုးလာမည္ကို အစိုးရမွစိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ဟ ုခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။  
 
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ EMG အယ္ဒီတာမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခု၌ တရားစီရင္ေရးက၎တို႔အေပၚတြင္ 
ဖိအားမ်ားေပးေနကာ မီဒီယာမ်ားအားဖိႏွိပ္လာေနသည္ဟ ု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံ 
စာကုိ မွီျငမ္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ [အထက္မွ “ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္တြင္မီဒီယာအားကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ပိုမိုလာသည္ဟုႏုိင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ေျပာၾကား” တြင္ၾကည့္ပါ။] အယ္ဒီတာမ်ားက ဦးရထဲြတ္ အစိုးရျပန ္
ၾကားေရးဝန္ၾကီးျဖစ္လာကတည္းက စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ 
လက္ထက္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ပိုမိုေထာင္ခ်ခံၾကရသည္ဟ ု အေလးထား 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။  
 
လႊတ္ေတာသ္တင္းယူရန္မီဒီယာမ်ားအားပိတ္ပင္မႈကိုျပဳလုပ္ထားဆ ဲ
 
ဇြန္လတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသတင္းယူရန္ မီဒီယာမ်ားအားခြ င့္ျပဳျခင္းကိစၥအေပၚ ျဖစ္ထြန္းလာမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအ 
တိုင္းျဖစ္ပါသည္။  
 
• ဇြန္ ၁ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားအား သတင္းသမားမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို ေမ 

လ ၂၆ ရက္ေန႔က ပိတ္ပင္ခဲ့ျပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက ၎၏အစည္းအေဝးမ်ားအား မီဒီယာ 
မ်ားမွ ဝင္ေရာက္သတင္းယူျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္။  

• ဇြန္ ၃ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက စစ္တပ္မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္တင့္ဆန္း 
၏ ပန္ၾကားမႈေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအားပိတ္ပင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုပန္ 
ၾကားမႈသည္ စစ္တပ္မွကိုယ္စားလွယ္တဦးက ပ်က္ကြက္ေသာ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၂ ဦးကိုယ္စားမေဲပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အား ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုမ်ားႏွင့္သတင္းမ်ား 
အေပၚျမင္သာသည့္ တုန္႔ျပန္မႈတခုအျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  
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• ဇြန္ ၄ - ျမန္မာစာနယ္ဇင္းကြန္ယက္က လႊတ္ေတာ္သို႔စာတေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမီဒီယာဝင္ေရာက္ခြင့္ 
ကိုပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းအား ျပန္ဖြင့္ေပးပါရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုစာက ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးရန္ၾကိဳးပမ္း 
ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္ ၈ ဦးအား ေရတပ္မွယာယီထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းကိုလည္း ရႈံ႕ခ်ခဲ့သည္။  

• ဇန္ ၁၆ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရံုးက လႊတ္ေတာ္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းယူျခင္းကို မည္သည့္အခါကမွမပိတ္ပင္ခဲ့ 
ပါဟု ေဖာ္ျပခဲ့ကာ သို႔ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ေသာသတင္းေဖာ္ျပမႈမွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥတို႔အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစပ္ါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

 
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းသတင္း 

 
တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကအပစ္ရပ္မူၾကမ္းကိုျပင္ဆင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ျဖစ္ 
 
ဇြန္လ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္တြင္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူခ်က္မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တို င္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔တို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္လႈိင္းဘြဲ႕ျမိဳ႕နယ္ေလာ္ခီးလာမွ KNU ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ထိပ္သီးအစည္းအ 
ေဝးပြဲတခုက်င္းပခဲ့သည္။ အစိုးရမွ ၎တို႔သေဘာတူထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကိုသေဘာတူလက္ခံကာ 
တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (TNLA)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီ မုိကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ 
ရခုိင္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းပါက အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းၾကမည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ျ ပင္ဆင္ခ်က္အသစ္ ၁၅ ခ်က္တို႔ကို ညွိႏႈိင္းရန္အတြက္ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရးအဖြ႔ေဲနရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးပါ ေကာ္မတီျဖင့္အစားထိုးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုလအတြင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  
 
• ဇြန္ ၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မန္ဂ်က္ရြာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ 

ၾကသည္။ 
• ဇြန္ ၁၅ မွ ၁၆ - ကခ်င္ျပည္နယ္ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၄၂၃ ႏွင့္ ၄၂၄ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အရပ္သား ၂၀၀ ခန္႔အိုးအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။ 
• ဇြန္ ၁၅ မွ ၁၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တမခ ၇၇ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၉ မွတပ္မ်ားတုိက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။  
 
ရွမ္းျပည္နယ္ကို္းကန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္လည္း အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ MNDAA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ 
ပြားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တည္ျငိမ္မႈရွိေစရႏ္အတြက္ တရုတ္အစိုးရ၏ေတာင္းဆိုတုိက္ 
တြန္းမႈေၾကာင့္ MNDAA က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေဲပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ျပည္သူမ်ားအား ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တဘ က္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စလဲိုက္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ဇြန္လ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ တို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  
 
ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက မတရားအသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္ ၃၂ ဦးအားတရားစြဲဆိ ု
 
ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက မတ္လႏွင့္ဧျပီလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္နွင့္ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား၌ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ရခုိင္တပ္ 
မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟု 
စြတ္စြဲကာ  လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ [၂၀၁၅ ခုဧျပီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
• ဇြန္ ၃ - ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွရမဲ်ားက ရခုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ လူ ၃၂ 

ဦးအား မတရားအသင္းအက္ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ ၁၇(၁) ၁၇ (၂) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ 
• ဇြန္ ၄ - ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသူ  

၂၀ ဦးအနက္မွ ၇ ဦးအား ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူအခ်ဳိ႕တြင္ ျပင္းထန္ေသာဒါဏ္ရာမ်ားေတြ႔ရ 
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ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက စစ္ေၾကာေရးဝင္စဥ္အတြင္း စစ္တပ္မွ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဟု 
တရားရံုးအား အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။  

• ဇြန္ ၁၂ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ရခုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္ 
ျဖင့္ ေမလကဖမ္းဆီးခဲ့သူ ၃၂ ဦးအနက္ ျမိဳ တိုင္းရင္းသား ၈ ဦးအားျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  

 
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) က အစိုးရတပ္မ်ားကိုေရာ၊ ရခုိင္တပ္မေတာ္ကို ပါ တိုက္ပြဲမ်ား 
အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ရႈံ႕ခ်ခဲ့သည္။ CHRO က ကေလး ၁၄၁ ဦးအပါအဝင္ ခ်င္း IDP ၃၅၀ 
ေက်ာ္အား အကူအညီမ်ားေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါရန္ အာဏာပိုင္မ်ား  
အားတိုက္တြန္းလိုက္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငအံားကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းတြင္အဆင့္ ၁၃၀ သတ္မွတ ္
 
ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဴ႕ (IEP) က ၎တို႔၏ “ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းအစီရင ္
ခံစာ ၂၀၁၅” တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၁၆၂ ႏုိင္ငံမ ွအဆင့္ ၁၃၀ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ထိုအဆင့္သည့္ အာဆီယမ္ႏုိင္ငမံ်ားတြင္မူ 
ဒုတိယအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ IEP က ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ 
မ်ားႏွင့္ဝင္ေငြမညီမွ်မႈမ်ားကိ ု တိုးတက္ေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ၾကီးမားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခံစားရႏုိင္ေသာ 
အလားအလာမ်ားရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။  
 
ယခင္ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သည့္သူ ၄၀၀၀၀၀ အားမေဲပးခြင့္မေပးေတာ့သည္မွာအတည္ျဖစ္ျပီ 
 
ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ားက အမ်ားစုရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ယာယီမွတ္ 
ပံုတင္ ၄၀၀၀၀၀ နီးပါးတို႔ကို သိမ္းယူခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သ ည္။ အစိုးရလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ားက ျပန္ 
အပ္လိုက္ရေသာ ယာယီမွတ္ပံုတင္မ်ားေနရာတြင္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ အစိမ္းေရာင္ကဒ္မ်ားႏွင့္အစားထိုးထုတ္ေပးမႈကို 
စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပန္အပ္လိုက္ရသူ ၄၀၀၀၀၀ နီးပါးမွ ၃၇ ဦးသာလွ်င္ 
အစိမ္းေရာင္ကဒ္အသစ္မ်ားထုတ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းက ယခင္ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို မေဲပးခြင့္မျပဳေတာ့ 
ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးလိုက္သည္။  
 
အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားကရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္ 
 
ဇြန္လတြင္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရန္ကုန္ုတို႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  
 
• ဇြန္ ၃ - အမ်ဴိးဘာသာ၊သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (မဘသ) က ဧရာဝတီတုိင္းပုသိမ္ျ မိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲတခု 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအားပစ္တင္ခဲ့သည္ဟု သူတို႔ကထင္ျမင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ UN တို႔၏တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  

• ဇြန္ ၁၆ - ရခိုင္ျပည္နယ္ေပါက္ေတာ၊ ပု ဏၰားကြ်န္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး ၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ 
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္လည္း ေ လွစီးဒုကၡသည္မ်ားအားသူတို႔ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမည့္ 
အစိုးရ၏အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  
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လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးဆက္လက္ျပဳလုပ္ 
 
ဇြန္လတြင္ လႊတ္ေတာ္က ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရးၾကီးေသာျဖစ္ထြန္းမႈ 
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  
 
• ဇြန္ ၈ - “ထိန္းသိမ္းထားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ ွေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာမူဝါဒခ်မွတ္ပါရန”္ အဆိုကို 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
• ဇြန္ ၁၀ - အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းဘဏ္ Asia Infrastructure Investment Bank တြင္ အေမ 

ရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၄.၅ သန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အစီအစဥ္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ 
သည္။ 

• ဇြန္ ၁၀ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မႏွင့္ရာဇဝတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဥပေဒမ်ားအားျပင္ဆင္ျခင္းမူၾကမ္းကို 
အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။  

• ဇြန္ ၁၁ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳသည့္ မူၾကမ္း 
ကိုအတည္ျပဳလုိက္သည္။  

• ဇြန္ ၁၉ - အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ေနာက္ဆံုးပံုစံကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ကာ ထိုမူၾကမ္းက 
ေက်ာင္းသားသမဂၢအမည္အား ေဖာ္ျပျခင္းကိုဖယ္ထုတ္ထားသည္။ 

• ဇြန္ ၂၅ - လိုအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ေထာက္ခံမ ဲ၇၅% ထက္ေလ်ာ့နည္းရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ စစ္တပ္၏ 
ဗီတိုအာဏာအားဖယ္ရွားရန္ႏွင္ ့ပုဒ္မ ၅၉ အားျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ 
ေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထိုဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ေဆြး 
ေႏြးစဥ္တြင္ စစ္တပ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကကာ သူတို႔ကျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ 
အတြက္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားက ထိုရလဒ္သည္ စစ္တ ပ္မွထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို လက္လႊ တ္ရန္ဆႏၵမရွိေသးေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာျပသလိုက္ 
ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိ င္ငံသမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိမႈအား မေဲပး၍ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ခံလိုက္ရ 
ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုရလဒ္ကိုသူမအေနျဖင့္ မအံ့ၾသေၾကာင္း သို႔ေသာ္ မဆဲႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ 
စစ္တပ္၏အေနအထားကို ဆန္႕က်င္ေနစဥ္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတိုးတက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အေထာက္အကူျဖစ္မည္လဆဲိုသည္ကို စဥ္းစားၾကပါရန္တုိက္တြန္းလိုက္သည္။  

 
မတိက်မႈမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာမဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ား 
 
ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္(NLD) က အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္တုိင္ၾကား 
စာတေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ NLD က၎တို႔၏ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီက ရန္ကုန္ရွ ိ၂၄ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေနျပည ္
ေတာ္ရွိ ၈ ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာမဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကိ ု စစ္ေဆးသံုးသပ္ခဲ့ရာတြင္ မဆဲႏၵရွင္အခ်က္အလက ္
မ်ား၏ ၃၀% မ ွ ၈၀% မွာ တိက်မႈမရွိသည္ကု ိ ေတြ႔ရသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္္ခံထားသည့္မတိက်မႈမ်ားမွာ 
ေသဆံုးသူ၊ အသက္မျပည့္သူ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိသ ူစသည္တို႔ကဲ့သို႔ နာမည္ထပ္ေနျခင္း (ပိုေနျခင္း) ႏွင့္မွားေနျခင္းမ်ားျဖစ ္
ၾကပါသည္။ ေဒသခ ံNLD ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ားတြင ္NLD ပါတီဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏အ 
မည္မ်ား မပါဝင္ျဖစ္ေနသည္ကိ ုေတ႔ြရွိေနၾကရပါသည္။  
 
ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မ ွဇြန္လ ၇ ရက္အတြင္းတြင္ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရန္ကုန္ရွိျမိဳ႕နယ ္၁၄ ခုတို႔တြင္ မဆဲႏၵ 
ရွင္စာရင္းမ်ားကိ ုကပ္ခဲ့သည္။ စာရင္းမ်ားကပ္ကတည္းက ေဒသခံမ်ားမွ တရားဝင္တိုင္ၾကားျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း ၈၇၀၀၀ 
ရွိခဲ့ကာ ၄၈၀၀၀ ေက်ာ္မွာ သူတို႔၏အမည္မ်ားကို စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ပန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး ၁၁၀၀၀ မွာ 
စာရင္းတြင္ပါဝင္ေနသည္ ့ မပါဝင္သင့္ေသာနာမည္မ်ားကိ ု ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မေကြးျမိဳ႕နယ္မွမစဲာရင္းမ်ား 
တြင္လည္း အမွားမ်ားကိုေတြ႔ရွိၾကရပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင ္ေဒသခံမ်ားက ေသဆံုးသြားေသာသူမ်ား၏နာမည္မ်ားကို 
မေဲပးႏုိင္သူမ်ားအျဖစ ္စာရင္းသြင္းထားသည္ကို ေတ႔ြရွိရသည္ဟု သတင္းပို႔ခဲ့ၾကသည္။ မ်ားျပားလွေသာမတိက်မႈမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ရန္အတြက ္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါဟ ု NLD မွ သတိေပးထားေသာ္လည္း NLD ၏ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းစီစစ္ျခင္းအ 
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တြက္ ၂ ပတ္ထက္အခ်ိိန္ပိုေပးပါရန ္ ေတာင္းဆိုထားမႈကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 
ပယ္ခ်ခဲ့သည္။  
 
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ မဆဲႏၵရွင္စာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ လူဦးေရေပါင္း ၄၀၀၀၀၀ တို႔အား 
မေဲပးခြင့္ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ [အထက္မွ ယခင္ယာယီမွတ္ပံုတင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင ္
သည့္သူ ၄၀၀၀၀၀ အားမေဲပးခြင့္မေပးေတာသ့ည္မွာအတည္ျဖစ္ျပ ီတြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ 
 
ဇြန္လ ၁၀ ရက္မ ွ၁၄ ရက္အထိတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ ္သြားေရာက္ 
ကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ (NLD) ႏွင္ ့တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အၾကား ပါတီခ်င္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သူမသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအၾကီးတန္းအရာရွ ိ ဝမ္ဂ်ာရ ီ Wang Jiarui ႏွင့္ 
ပီကင္းျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ သူမသည္ “[ျမန္မာႏုိင္ငံ၏] ျပည္တြင္းအေျခအေနမည္သို႔ပင ္
ေျပာင္းလေဲသာ္လည္း” ႏွစ္ဦးႏွစဘ္က္ခ်စ္ၾကည္ေရးဆက္ဆံမႈကိုထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား 
ကိုေဆြးေႏြးရန္ တရုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း Xi Jinping ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္ ့
နယ္စပ္ျခင္းကပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ ္ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ကူမင္းျမိဳ႕မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရး 

 
ဘာသာသာသနာအားေစာ္ကားေသာေၾကာင့္ဆိုကာစာေရးဆရာအားေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ ္
 
ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္  စစ္ကိုင္းတိုင္းေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက စာေရးဆရာႏွင့္ယခင္ NLD ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ 
ဦးထင္လင္းဦးအား ဘာသာသာသနာအားေစာ္ကား၍ဟုဆိုကာ ရာဇဝတ္ မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၂၉၅ (က) ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္း 
ႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တရားရံုးက ဘာသာေရးခံစားခ်က္ကိုထိခိုက္ေစသည္ ဟူေသာစြဲဆုိခ်က္အတြက္ 
ပုဒ္မ ၂၉၈ အရ သီးျခားစြဲဆိုထားျခင္းမွ  သူ႔အားတရားေသလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ စြဲဆိုမႈႏွစ္ခုလံုးသည္ အမ်ဳိးဘာသာကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အားေဝဖန္ခဲ့ေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာသည္အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟုေဖာ္ 
ျပခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေ ခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးထင္လင္းဦး၏ေဟာေျပာခဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
[၂၀၁၄ခုဒီဇင္ဘာလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ႏိုင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ထိုလုပ္ရပ္ကို “လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိုေရာဘာသာေရးအရသည္းခံမႈကို 
ပါဆိုးဝါးစြာခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ျခင္း” ဟုေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ထိုစီရင္ခ်က္ကိုရႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 
ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုအတြင္းတြင္ UN လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္း 
ၾကီးရံုး (OHCHR) က ဦးထင္လင္းဦးအား ခြ် င္းခ်က္မရွိျပန္လႊတ္ေပးပါရန္ အစိုးရအားတုိက္တြန္းလိုက္သည္။  
 
အထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသားမ်ားေဆးဝါးကုသမႈအေရးေပၚလုိအပ္ေန 
 
ဇြန္လတြင္ သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးက မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔၌ ပခဲူးတိုင္း၊လက္ပံတန္းတြ င္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ား 
အား ရမဲ်ား၏ျဖိဳခြဲမႈအတြင္း ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသား ၆၈ ဦးကိုေရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားအစာအစာလွဴဒါန္း 
သည့္အတြက္ အဖမ္းဆီးခံရသည့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၁ ဦးကိုပါ ဆက္လက္၍ရံုးထုတ္ခဲ့သည္။ [၂၀၁၅ ခုမတ္လျမန္မာ 
သတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က ဒါဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ကာ ေထာင္ထ ဲ
တြင္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိခဲ့ေပ။  
 
• ဇြန္ ၂ - ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားသူကိုတင္ဝင္းသည္ သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးတြင္ ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္၌ ေမ့လကဲ် 

သြားသျဖင့္ ေဆးရံုတင္ခဲ့ရသည္။ 
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• ဇြန္ ၉ - ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားသူကိုခင္လႈိင္သည္ သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုး၌ ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ျ ဖိဳခြဲခံရ 
စဥ္ကရရွိခဲ့ေသာ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းအား စု တ္ျပတ္သြားေစခဲ့သည့္ ဒါဏ္ရာေၾကာင့္ ေ သြးမ်ားအန္ကာ ေမ့လဲ  
သြားခဲ့သည္။   

• ဇြန္ ၁၁ - ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (AAPP) ကေၾကျငာခ်က္တေစာငထ္ုတ္ျပန္ကာ ဒါဏ္ 
ရာမ်ားခံစားေနရျပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈေပးရန္ျငင္းဆန္ခံေနရသည့္ အက်ဥ္း  
သားမ်ား၏ ကိစၥမ်ားကိုေဖာ္ျပ၍ ျ မန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေ ဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝေပး 
ပါရန္ အစိုးရအားတုိက္တြန္းလိုက္သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ABFSU (ဗကသ) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကမာရြတ္ျမိဳ႕ 
နယ္တရားရံုးအျပင္ဘက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသူ မပိုပိုႏွင့္ကိုဝင္းေက်ာ့မွဴးတို႔အား ေထာက္ခံသည့္ 
အေနျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူႏွစ္ဦးတို႔သည္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈအတြင္းပါဝင္ခဲ့ 
သည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။   

 
ကေလးစစ္သားမ်ားကိုေနာက္ထပ္လႊတ္ေပးေသာ္လည္းကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ားရွိေနဆဲ 
 
ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ ကေလးစစ္သား ၅၁ ဦးလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းကို UNICEF မွေၾကျငာခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္တြင္ 
လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ ဦးေရစုစုေပါင္း ၉၃ ဦးရွိသြားျပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လႊတ္ေပးအျပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ UNICEF 
ကိုယ္စားလွယ္ ဘာထရန္ဘိန္းဗလဲ္ Bertrand Bainvel က ကေလးမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးျပီးအေျခခံအခြင့္အေရး 
မ်ားေသခ်ာစြာရရွိေစမည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း UK ျမန္မာ့အ 
ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား (BCUK) က ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ားရွိေနဆျဲဖစ္သည့္အတြက္ UNICEF အား ေဝဖန္လိုက္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) မွလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝတြင္ျ ဖစ္ပြားခဲ့ 
ေသာ မၾကာေသးခင္က ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ထိပုဋိပကၡမ်ားအတြင္း 
ခမရ ၂၀ မွအစိုးရတပ္သားမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တဦးတို႔အား အတင္းအ 
ၾကပ္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။  
 
လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအားတပ္မေတာ္အတြက္ေပၚတာအျဖစ္အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့ဟုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မွေျပာၾကား 
 
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္၊ ယခင္တပ္မေတာ္အရာရွိ 
ေဟာင္းလည္းျဖစ္ေသာဦးလွေဆြက လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား “အသံုးမဝင္သူမ်ား” ” လူအတုမ်ား” ဟုလူမႈမီဒီ 
ယာေပၚတြင္ ႏွိမ္ခ်ေျပာဆိုလိုက္ကာ သူ စစ္တပ္ထတဲြင္ရွိေနစဥ္က လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား ေပၚတာအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ရန္ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစခဲ့ဘူးသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားလိုက္သည့္အတြက္ လူထုအားေဒါသထြက္ေစခ့ ဲ
သည္။ ဦးလွေဆြက ၁၉၈၀ - ၈၁ ခုႏွစ္တြင ္ တပ္မေတာ္အရာရွိတေယာက္ျဖစ္ခဲ့စဥ္က လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ား 
အား စစ္တပ္ေပၚတာအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ျပန္လႊတ္မေပးမွီအခ်ိန္တြင္ လိင္တူခ်င္းစိတ္ဝင္စားသူမဟုတ္ေတာ့ပါဟု ေျပာ 
ဆိုရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိအတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား 

 
မုတ္သုန္ရာသီတြင္အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ထြက္ခြာမႈမ်ားေႏွးေကြးလာစဥ္၌အစိုးရသည္ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအားဘဂၤလားေဒ့
ရွ္ သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင ္
 
ေမလတြင္ပဋိပကၡမ်ားျမင့္တက္လာျပီးကတည္းက ဇြန္လ ၂ ၇က္ေန႔အထိဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုးတဝက္မွာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ 
ေသာ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၄၀၀၀ တို႔သည္ ထိုင္း၊အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွားႏုိင္ငံကမ္းေျခမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ 
[၂၀၁၅ ခုေမလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏွင့္ထိစပ္ေနေသာနယ္စပ္မွ ေလွစီးဒုကၡ 
သည္မ်ားအားထားရွိေသာ ယခင္လူကုန္ကူးသူမ်ား၏စခန္းမ်ားတြင္ ေတ႔ြရွိရသည့္ အေလာင္းအ မ်ားအျပားကိုျမဳပ္ႏွံထား 
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သည့္သခၤ် ဳိင္းမ်ားကို မေလးရွားမွစံုစမ္းစစ္ေဆးေနမႈမ်ားသည္ အေလာင္း ၁၀၆ ေလာင္း တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိအျပီးတြင္ အဆံုး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။  
 
ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေမလက ေရတပ္သေဘၤာမ်ားမွရပ္တန္႔ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ေလွစီးဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕အား အစိုးရမွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ စတ င္၍ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ [၂၀၁၅ ေမလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။] ေမလ ၂၁ ရက္ကရပ္တန္႔ 
ဖမ္းဆီးထားေသာ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၂၀၈ ဦးအနက္ ၁၅၀ ဦးအား အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ျပန္ပို႔ခဲ့ 
သည္။ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရသူမ်ားမွ အနည္းဆံုး ၂ ဦးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ကာ 
သူတို႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွဟုေျပာရန္ အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚထြက္ 
လာသည္။ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က ရပ္တန္႔ဖမ္းဆီးခံရေသာ အနည္းဆံုးကေလး ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၇၃၃ 
ဦးတြင္ ၅၄၆ ဦးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွျဖစ္ကာ ျပန္ပို႔ရန္စီစဥ္ေနပါသည္ဟု အစိုးရမွေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ေလွစီးဒုကၡသည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ 
ငံမွျဖစ္ကာ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာလာရျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဆက္လက္ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး သင့္ေတာ္ 
ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားက ထိုအရာမ်ားသည္မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းျပသခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဒုကၡသည္မ်ားထြက္ေပၚရာထိပ္တန္းဆယ္ႏုိင္ငံတြင္ပါဝင္ေၾကာင္း UNHCR ေျပာၾကား 
 
ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ UN ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီး UNHCR က “ကမၻာ့လမ္းေၾကာင္းမ်ား - ၂၀၁၄ခုတြင္ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ေသာအတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္မွစြန္႔ခြာရမႈ” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္ 
သက္ျပီး ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 
 
• ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္ ၄၇၉၀၀၀ ဦး၏မူရင္းေဒသျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားထြက္ေ ပၚရာ ၇ ခ ု

ေျမာက္ အျမင္ဆ့ံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။  
• ၂၀၁၄ ခုတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေပၚလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ IDP မ်ား၏ စုစုေပါင္း 

အရည္အတြက္မွာ (ရခုိင္ျပည္နယ္မွႏုိင္ငံမဲ့ေနသူမ်ားကိုမေရတြက္ပႏဲွင္)့ ၉၀၇၂၄၉ ဦးရွိျပီး ၁၃ ခုေျမာက္ဒုကၡသည္အ 
ထြက္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေစခဲ့သည္။  

• ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနထုိင္အေျခခ်မႈ၌ အီရတ္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယအျမင့္ 
ဆံုးျဖစ္ပါသည ္(၁၇၉၀၀)။  

• ၂၀၁၄ ခုတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ႏုိင္ငံမဲ့လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ တသန္းနီးပါးရွိပါသည္။ 
 
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး 

 
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပ 
 
ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားျပႆနာအတြက္တာဝန္ရွိမႈကို အစိုးရက ဆက္လက္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိး  
သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေရႊမန္းက UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းထံသို႔ စာတေစာင္ပို ႔ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ အေမရိ 
ကန္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံပံုကို ရႈံ႕ခ်ခဲ့သည္။  
 
• ဇြန္ ၁ - အာရွလူငယ္မ်ားအား အိမ္ျ ဖဴေတာ္သို႔ဖိတ္ၾကား၍ စကားေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အို 

ဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ 
ထုတ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။  

• ဇြန္ ၁ - မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ၃ ရက္တာသြားေရာက္လည္ပတ္အျပီးတြင္ US လူဦးေရ၊ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ 
ႏုိင္ငံျခားေရးလက္ေထာက္ဝန္ၾကီး အန္ရစ္ခ်က ္ Anne Richard 
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ကတတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွမွ ေလွစီးဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ား ၏ 
အေျဖမဟုတ္ဟုေျပာၾကားလိုက္ကာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိႏုုိင္ငံသားအျဖစတ္ိုးျမွင့္ေပးပါရန္ျမန္မာႏုိင္ငံအားတုိက္တြန္းလိုက္
သည္။  

• ဇြန္ ၁ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးရွာဟိဒူလ္ေဟ့ Shahidul Haque က ဆင္းရမဲြဲေတမႈသည္ လူကုန္ကူးမႈ 
ေနာက္ကြယ္မွ တခုတည္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ပါဟု ေျပာၾကားလိုက္ကာ ထိုျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ကမၻာလံုးဆိငု္ရာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုေတာင္းဆိုလုိက္သည္။  

• ဇြန္ ၁ - ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔ UK (BROUK) ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္က ေမာ္ရိုကိုလႊတ္ေတာ္တြင္  မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ကာ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ေနသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အား ေမာ္ရိုကိုႏုိင္ငံမွ ဖိအားေပးပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။  

• ဇြန္ ၈ - ႏိုဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္မာလာလာယူဆာဇီ Malala Yousafzai က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေနမႈ 
မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားတုိက္တြန္းလုကိ္သည္။  

• ဇြန္ ၁၂ - “ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ဆိုးဝါးေသာအေျခအေန၊ အပိုင္း ၂ လူသားဆန္ျခင္းကိုပ်က္ယြင္းေစသည့္ရာဇဝတ္မႈ” ေခါင္း 
စဥ္ျဖင္ ့ကြာလမ္လမ္ပူမွညီလာခံတခုတြင္ေျပာၾကားေသာ အမွာစကားတခုတြင္ မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမဟာသီ 
ယာမိုဟာမက္ Mahathir Mohamad က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚထားရွိသည့္မူဝါဒမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အာဆီ 
ယမ္ မွထုတ္ပယ္ကာ အပစ္ေပးပါရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။  

• ဇြန္ ၁၄ - အာဆီယမ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းဆူရင္းပစ္ဆူဝမ္ Surin Pitsuwan က ေဒသတြင္းမွေရႊ႕ 
ေျပာင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ မစြက္ဖက္ေရးမူဝါဒကိုျပင္ဆင္ပါရန္ အာဆီယမ္အားေတာင္းဆိုလိုက္ 
သည္။  

 
နတ္ျမစ္မအွျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ 
 
ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုမ်ားအားလိုက္လံရွာေဖြရင္း နတ္ျမစ္ေပၚ၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျပန္အလွန္ 
ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ျမန္မာကင္းလွည့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) မွတပ္ဖြဲ႔ဝင္တဦး 
အားဖမ္းဆီးသြားကာ အျခားတဦးအားဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးက 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံအမတ္ၾကီးဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းအား ဆင့္ေခၚခဲ့ျပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ 
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ တပ္သားအားခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ BGB အရာရွိ အက္ကရမ္ 
ခမ္း Ekram Khan က အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈသည္ လံုးဝနားလည္မႈလႊမဲွားျခင္း၏ရလဒ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာေရတပ္မွရပ္တန္႔ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးေလွမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ၆၀၀ တို႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
မွလက္ခံပါမွ  BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္အား လႊတ္ေပးမည္ဆိုေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆိုျပဳမႈကို BGB မွပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရက BGB တပ္ဖြဲ႔ဝင္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  
 
ဇြန္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား 
 
၃ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။  
၃ ေရႊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းအနီးမွ ဖ်က္ဆီးခံရေသာစပါးခင္းဧက ၆၀ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ 

ေျမယာအျငင္းပြားမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ လစ္လ်ဴရႈ႕ခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္ကုိရီးယားမွေဒဝူးအျပည္ျပည္  
ဆိုင္ရာကုမၼဏီအား ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴတြင္ လယ္သမား ၁၅၀ ခန္႔ကဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။  

၉ အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။  
၁၀ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၄.၅ သန္း ရင္းႏွီးျမဳ ပ္ႏွံမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 

အစီအစဥ္ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည္။  
၁၆ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ လြတ္လပ္မႈအေပၚတြင္အေျခခံထားပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
၁၇ အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးပါဝင္ေသာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ ေရႊတိဂံုကာကြယ္ 

ေရးအဖြဲ႔အစည္းက ေရႊတိဂံုဘုရားအနီးမွ စီမံကိန္းကုိပယ္ဖ်က္ရန္ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ရန္ကုန္တြင္ညီလာခံတခုကုိလက္ 
ခံက်င္းပခဲ့သည္။  
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၁၇ အစိုးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ယခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါရွိသူအရည္အတြက္သည္ ၇၀၄၈ 
သုိ႔ေရာက္ရွိလာကာ ၂၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

၁၉ အသက္ ၇၀ ေျမာက္ေမြးေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သန္႔ရွင္းေသာႏုိင္ငံေရးျဖစ္ရန္ေတာင္းဆုိလိုက္ျပီး ယခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေဲပးရန္ဆုံးျ ဖတ္သည့္အခါ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ မ်ားအေနႏွင့္ ေရရွည္အျမင္ ရွိၾကပါရန္ ေျပာၾကား 
လုိက္သည္။  

 
*Altsean-Burma အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ျခံဳငံုထားသည့္ ေဒတာေဘ့စ္အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းထား 
ျခင္းမ်ားကုိ ရယူအသုံးျပဳႏို္င္ရန္အတြက္ www.altsean.org/ChronologyHome.php သုိ႔သြားပါ။*  
 
ဇြန္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား 
 
“၂၀၁၅ ခုေမလအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လစဥ္မွတ္တမ္း ” ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://goo.gl/kGqCct 
 
 “လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကျငာခ်က္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံလက္မွတ္ထိုးအျပီးတႏွစ္အၾကာ - အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ဘာေျခလွမ္းမွမရွ”ိ ျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ UK (Burma Campaign UK (BCUK) http://goo.gl/akr0w4 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏အေျခအေနကိုေျခရာခံျခင္း - ေနာက္ခံႏွင့္နည္းနာပိုင္း” UN ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
UN Development Programme (UNDP) http://goo.gl/Q1P39W 
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈဥပေဒႏွင့္က်င့္သံုးမႈ - ျခံငံုသံုးသပ္ခ်က္၊ IFC PS1၊ PS5 တို႔ျဖင္က့ြာဟခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ 
က်ဳိးေၾကာင္းဆကစ္ပ္ေသာခိုင္လံုေသာအၾကံျပဳခ်က္ေဘာင”္ အိုးအိမ္ဖယ္ရွားရမႈအတြက္အေျဖ Displacement 
Solutions http://goo.gl/gQC2Sr 
 
”အေျခခံစမ္းစစ္ေလ့လာမႈ - စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္စနစ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္၊ NGCA ေဒသ ၂၀၁၅ 
ဇန္နဝါရ”ီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေသြးစည္းညီညႊတ္မႈအဖြဲ႔ Solidarites International http://goo.gl/aUWJMB 
 
“၂၀၁၅  ITUC  ကမၻာ့အခြင့္အေရးအညႊန္း - အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ကမၻာ့အဆိုးဆံုးႏုိင္င”ံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန ္
သြယ္ေရးသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ International Trade Union Confederation (ITUC) http://goo.gl/31KAUs 
  
“ရိုဟင္ဂ်ာပဋိပကၡကိုနားလည္ျခင္းႏွင့္တုန္႔ျပန္ျခင္း”  ၾသစေတးလ်ဒုကၡသည္မ်ားေကာင္စီ Refugee Council of 
Australia http://goo.gl/agHBJ0 
 
“ကမၻာ့ရာသီဥတုအႏၱာရာယ္အညႊန္း ၂၀၁၅ - အလြနတ္ရာဆိုးဝါးေသာရာသီဥတုျဖစ္ရပ္မ်ားအားမည္သူေတြအမ်ားဆံုးခ ံ
စားေနရသလ၊ဲ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၃ အတြင္းရာသီဥတုဆိုင္ရာဆံုးရႈံးမႈမ်ား” ဂ်ာမန္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ 
Germanwatch https://goo.gl/rYuStw 
 
“အစိုးရ၏ဆင္ဆာႏွင့္မိမိကိုယ္ကုိဆင္ဆာအၾကားပိတ္မိျခင္း - ျမန္မာႏုိငင္ံမွမီဒီယာသမားမ်ားအားတရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ျခိမ္း 
ေျခာက္ျခင္းမ်ား” အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ Amnesty International (AI) 
https://goo.gl/L2MWeu 
 
“ကမၻာ့လမ္းေၾကာင္းမ်ား - ၂၀၁၄ အတြင္းအတင္းအၾကပ္အိုးအိမ္မွစြန္႔ခြာေစမႈမ်ား” UNHCR http://goo.gl/hHoKIh 
 
“ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅” စီးပြားေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဴ႕ Institute for Economics & 
Peace http://goo.gl/cWzS15 

http://www.altsean.org/ChronologyHome.php
http://goo.gl/kGqCct
http://goo.gl/akr0w4
http://goo.gl/Q1P39W
http://goo.gl/gQC2Sr
http://goo.gl/aUWJMB
http://goo.gl/31KAUs
http://goo.gl/agHBJ0
https://goo.gl/rYuStw
https://goo.gl/L2MWeu
http://goo.gl/hHoKIh
http://goo.gl/cWzS15
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“ျမန္မာႏုိင္င ံရႈပ္ေထြးေသာအေရးေပၚအခ်က္အလက္မွတ္တမ္း # ၃ ၂၀၁၅” USAID http://goo.gl/tShRAx 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံမလွူအမ်ားအားထိခိုက္ေစေသာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္လျခမ္းနီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) http://goo.gl/qvlBML 
 
“ပင္လယ္မွႏုိင္ငံမဲမ့်ား - ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းမွဆလံုလူမ်ဳိးမ်ား” လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Human Rights Watch 
(HRW) http://goo.gl/QwMEUt 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂၀၁၄ခုလူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာ” US ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန US Department of State 
http://goo.gl/4Gz8P3 
 

http://goo.gl/tShRAx
http://goo.gl/qvlBML
http://goo.gl/QwMEUt
http://goo.gl/4Gz8P3
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