ျမန္ မာသတင္ းလႊ ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွတလအတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားသံုးသပ္မႈ
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အမွတ္စဥ္ ၉၁

R

M

A

၂၀၁၄ ခုု ဇူလိုင္လ

 အစိုးရသည္မီဒီယာသမားငါးဦးအား ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီျဖစ္ေသာ ဖိႏွိပ္သည့္
၁၉၂၃

U

d em oc r ac y

တရားဝင္လွိ်ဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒအရ

ေထာင္ဒါဏ္

၁၀

ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ကာ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒအရ ေနာက္ထပ္
လူမ်ားကိုတရားစြဲဆိုခဲ့ျပီး

လူ

၅၀

ထုတ္ေဖာ္ျခင္းဥပေဒအရဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။

ကိုျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္

ဆႏၵ

ဤသတင္းလႊာတြင္
ပင္မသတင္း
၂ သတင္း ေထာက္မ်ားေထာင္ခ်ခံရ
၂ သတင္း ေထာက္မ်ား အဖမ္းခံ၊ ကန္႔ သတ္ခံရ
၃ MDCF အားျဖိဳခြဲ

 ျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတို႔တြင္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ ျမန္မ ာႏိုင ္င ံျပည္တ ြင္း သတင္း မ်ား
သည့္ ဆိုးရြားေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈတခု မႏၦေလး ၃ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ
တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၄ တပ္မေတာ္မွရွမ္း ျပည္နယ္အားထိုး စစ္ ဆင္

 စစ္သား ၂၀၀၀ တို႔ကိုပို႔လြတ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္စစ္ပြဲမ်ားကို တပ္မ

ေတာ္မွ တိုးျမွင့္လုိက္ကာ ေဒသခံ ၈၀၀ တို႔အားအိုးအိမ္မ်ားမွဖယ္ရွားေစ
ခဲ့သည္။

၅ ေျ မ ယ ာ၊ ဖ ြ ဲ ႔ စ ည ္ း ပ ံ ု အ ေျ ခခ ံ ဥ ပေဒ ၊ ေ ရြ း

ေက ာ က္ ပ ြ ဲစ န စ္ တ ိ ု႔ ႏ ွ င္ ့ပ တ ္ သ က္ ေ သ ာ
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး

၆ ကန္ ႔ သ တ္ ထ ားေသာေရြ း ေကာက္ ပ ြ ဲ စ ည္ း

 အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္အား

တရားဝင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မ်ဥ္းမ်ား
အဆိုကို္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳလိုက္သည္။
၆ ဖြ႔ဲစည္း ပံုဆိုင္ရာစည္း ရံုး လႈပ္ရွားမႈျပီးဆံုး
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ၇ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈစီစစ္ေရး

 အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

လူ႔အ ခြင ့္အေရး

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အတည္ျပဳလုိကသ
္ ည္။

 NLD ႏွင့္ ၈၈ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔သည္ လက္မွတ္ ၅
သန္းေက်ာ္ေကာက္ယူခဲ့ကာ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

စည္းရံုး လႈပ္ရွားမႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။
 ကမၻာ့ကုသမဂၢျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ
ယြန္ဟီးလီးသည္

၈ မ ု ဒ ိ မ္ း မႈ အ ာ း ဆန ္ ႔ က် င ္ သ ည္ ့ တ က ္ ၾ က ြ

စိုးရိမ္ဖြယ္လကၡဏာမ်ား”

ႏွင့္ ၉ ျခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွလူနည္းစုမ်ား
အိုး အိမ ္မွဖ ယ္ရ ွားခံရမႈမ်ား

 ေျမယာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား
အပစ္ဒါဏ္မ်ားဆက္လက္ခ်မွတ္ေနသည္။

ဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို

ဆႏၵျပခဲသ
့ ည့္ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား

ေဒသခံတရားရံုးက အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၃

ခုတြင္အစီရင္ခံခဲ့ေသာအမႈတြဲ

ကေလးစစ္သားမ်ားအား

၃၇

ခုႏွင့္အတူ

အသံုးျပဳဆဲျဖစ္သည္ကို

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
 US

မ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရ

လူ႔အခြင့္အေရးအထူးသံတမန္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရ

ပတ္သက္ျပီး သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရးမယူသည္အ
့ တြက္

၈ ေျ မယာအေရး တက္ ၾကြလႈ ပ္ ရွာ း သူ

ျမန္မာႏုိင္ငံသ႔ပ
ို ထမဆံုးလာေရာက္စဥ္တြင္ ၉ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲ

“ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေခ်ရွိေသာ

 တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား၏

၇ ယြန္းဟီးလီးျမန္မာျပည္သို႔သြား

ႏိင
ု ္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္

UN

၉ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ား
၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထိန္းသိမ္း၊ ျပန္ပို႔ခံ ေနရ
၁၀ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖမ္းဆီးခံေနရ
စီး ပြားေရး

၁၁ MCRB ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအစီရင္ခံစာ
၁၁ သီလဝါ SEZ အဆင့္ ၂

တပ္မေတာ္မွ ၁၁ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
အေထြေထြ ၁၃ အစီရင္ခံစာမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္းစု

အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တို႔၏

အစီရင္ခံစာမ်ားက

ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘာသာေရးႏွင့္တိုင္းရင္း သားလူနည္းစုမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေနရေသာ

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
P O BOX 296,
LARDPR AO POST OFFICE,
BAN GKOK 10310,
THAILAN D
TE L ▼ 081 850 9008 ▼ [6681] 850 9008 EMAI L ▼ publicat ions@altsean.org W EB ▼ www.altsean.org

ပင္မသတင္း
ဓာတုေဗဒလက္နက္သတင္းေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအားအစိုးရကေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မေကြး တိုင္း ပခုကၠဴမွတရားရံုးတခုက ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္း ေထာက္ ကိုလူေမာ္ႏိုင္၊ ကိုရာဇာ
ဦး၊ ကိပ
ု ိုငသ
္ က္ေက်ာ္၊ ကိုစည္သူစိုးႏွင့္ယူနတီဂ်ာနယ္ CEO ကိုတင့္ဆန္း တို႔အား ၁၉၂၃ တရားဝင္လွိ်ဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္
ဥပေဒအရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မေကြးတိုင္းေပါက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တပ္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ဓာတု

ေဗဒလက္နက္စက္ရံုရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာသတင္းေဆာင္းပါးအား ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္

သူတို႔အား ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းႏွင့္ေဖေဖာ္ဝါရီလေစာေစာပိုင္း တို႔တြင္ ရဲမ်ားမွဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ [၂၀၁၄ခုေဖေဖာ္ဝါ

ရီလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

ထိုအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈအား “စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၏ ဆိုးရြားေသာေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈ” ဟု နယ္စည္းမျခားသတင္း
ေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ Reporters Sans Frontières က ေခၚဆိုလုိက္လိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္႔စြာပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၾက
သည္။

ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွစာနယ္ဇင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အလြတ္လပ္ဆံုး

စာနယ္ဇင္းမ်ားမွတခုျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ေရဒီယိုမွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦး ရဲထြတ္က ထိုကိစၥသည္စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ေမးခြန္း တခုမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး
အတြက္ေမးခြန္း ထုတ္စရာတခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ကာ ပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မႈကိုကာကြယ္ေျပာၾကားသြားသည္။
ေနာက္ထပ္သတင္းေထာက္မ်ားအားအစိုးရမွတရားစြဲ၊ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍မီဒီယာမ်ားအားလိုက္လံဖမ္းဆီး
ဇူလိုင္လတြင္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ကေဆာင္း ပါးအားပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ အနည္း ဆံုးမီဒီယာသမား ၇ ဦး အား ၁၉၅၀
အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ရဲမ်ားကတရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္းပါးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တိုင္းရင္း

သားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္တင္ေျမာက္ပါသည္ဟုေဖာ္ျပထားေသာ ဒီမိုကေရစီလက္ရွိအင္အား
အတြကလ
္ ႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ MDCF ၏ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာလက္ကမ္းစာေစာင္အား အေျချပဳေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၈

ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွအထူးသတင္းတပ္ဖဲြ႕ရဲမ်ားက ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ဃ)၊ ၅ (ည) တို႔ျဖင့္
ဘိုင္မြန္းတည့္ေန အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုရဲမင္းေအာင္၊ ကိုဝင္းတင္၊ ကိုႏိုင္စိုင္း
ေအာင္ႏွင့္ကိုေအာင္သန္႔တို႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းရဲမ်ားသည္ ဘိုင္မြန္းတည့္ေနအပတ္စဥ္သတင္းဂ်ာနယ္ပိုင္ရွင္ကိုေက်ာ္မင္းခိုင္၊ သူ၏

ဇနီးမအိအိစံႏွင့္ရံုးမန္ေနဂ်ာကိုယဥ္မင္းထြန္းတို႔အား ထိုင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္တြင္ဖမ္းဆီး ခဲ့ကာ သူတို႔အား ၁၉၅၀ အေရးေပၚ
စီမံခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားထံ လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္
အာဏာပိုင္မ်ားက ေလာေလာဆယ္အေနျဖင့္ မအိအိစံအားျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ က်န္မီဒီယာသမားမ်ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ေထာင္ဒါဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိက်ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

အကယ္၍အပစ္ရွိသည္ဟုယူဆပါက

သူတို႔သည္

အစိုးရကေနာက္ထပ္သတင္းေထာက္ ၅၀ အားဖမ္းဆီး၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အားဆက္လက္ကန္႔သတ္
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦး သိန္းစိန္ႏွင့္ရပ
ု ္ရွင္နယ္မွေက်ာ္ၾကားသူမ်ားေတြ႔ဆံုသည့္ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ
မွပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္သတင္းေထာက္ ၂ ဒါဇင္ခန္႔တို႔အားရဲမ်ားကတားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းေထာက္မ်ား

သည္ ယူနတီအပတ္စဥ္မီဒီယာသတင္းေထာက္ငါးဦးအား ေထာင္ခ်ခဲ့မႈကိုဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ “စာနယ္ဇင္းအား
သတ္ျဖတ္ဖိႏွိပ္ေနမႈရပ္”ဆိုသည့္စာတန္းပါ

တီရွပ္အကၤ်ီမ်ားအားဝတ္ဆင္ထားၾကသည္။
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[အေပၚမွ

အစိုးရမွသတင္း

ေထာက္မ်ားအားအလုပ္ၾကမ္း ႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္ ၁၀

ႏွစ္ခ်မွတ္ တြင္ၾကည့္ပါ။]

ရဲမ်ားက

သတင္း ေထာက္မ်ားသည္

သင့္ေလ်ာ္စြာဝတ္စား ဆင္ယင္မလာၾကပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အထဲမဝင္ရသည့္အခါ
သူတို႔၏ပါးစပ္မ်ားကို တိပ္မ်ားျဖင့္ကပ္၍ အျပင္ဘက္တြင္ျငိမ္သက္စြာဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဇူလင
ို ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ၊ ဆႏၵျပမႈအားသတင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ ၅၀ ခန္႔ကို
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရရဲမ်ားကတရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္းသတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လတြင္ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕က ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားဆက္
လက္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မွအယ္ဒီတာသံုး ဦး

ယာယီထိန္းသိမ္း ၍ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း ခဲ့သည္။

၂၃

ျဖစ္ေသာ

ရက္ေန႔တြင္

ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕က

ကိုေက်ာ္စြာဝင္း၊ကိုစန္းဝင္းထြန္းႏွင့္ကိုေအာင္ကိုကိုတို႔အား

MDCF တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရ
ဇူလိုင္လတြင္ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီလက္ရွိအင္အားစုအတြက္လႈပ္ရွားမႈ MDCF တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ျဖိဳခြဲမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၈ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ထင္ရွားေသာတိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္တင္

ေျမာက္သည္ဟုေဖာ္ျပထားေသာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားအားျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္းအတြက္ MDCF ရန္ကုန္တုိင္း တာဝန္ခံ
ကိုေနာင္ေနာင္အား ရန္ကုန္မွအာဏာပိုင္မ်ားက ၁၉၅၀ခုအေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၉ - ေျမယာသိမ္းယူမႈအျငင္းပြားျခင္းအတြကဆ
္ ႏၵျပခဲ့သ ည့္ MDCF ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုး ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ေထာင္ဒါဏ္သံုးလခ်မွတ္ခဲ့သည္။
[ေအာက္မွ ေျမယာသိမ္း ယူမႈဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရ တြင္ၾကည့္
ပါ။]

 ဇူလိုင္ ၁၆ - ေမလတြင္အစိုးရအားေဝဖန္ထားသည့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အတြက္ MDCF အဖြဲ႔ဝင္
ကိုတင္ေမာင္ၾကည္ႏွင့္ကိုေဇာ္ဝင္း တုိ႔အား ရန္ကုန္ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္
ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခင္ကထိုသူႏွစ္ဦး တို႔အား တူညီေသာအမႈအတြက္ပင္ တာေမြႏွင့္မဂၤလာေတာင္
ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားက ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒါဏ္ ၆ လစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံျပည္တင
ြ ္းသတင္းမ်ား
မႏၱေလးတြင္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအထိကရုဏ္မ်ားျဖစ္ပြား
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္တြင္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္စုမ်ားက မႏၱေလးတိုင္း၊ မႏၱေလးမွမြတ္စလင္ေစ်းဆိုင္
မ်ား၊ အိမ္မ်ားႏွင့္အျခားအေဆာက္အဦး မ်ားအား တိုက္ခက
ို ္ခဲ့ၾကကာ လူ ၂ ဦးေသဆံုးေစခဲ့ျပီး ၁၄ ဦးဒါဏ္ရာရေစခဲ့
သည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္

အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးဦး ဝီရသူက မႏၱေလးတြင္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ပင
ို ္ရွင္

မြတ္စလင္ႏွစ္ဦး က ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးတဦးအား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲထားေသာပို႔စ္တခုကို သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္

စာမ်က္ႏွာတြင္ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ျပီး ေနာက္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္လူ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေသာလူအုပ္စု

သည္ မႏၱေလးတိုင္းခ်မ္း ေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္မွ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္သံုး ပတ္ၾကာေသာအခါ
အစိုးရက ထိုမုဒိမ္းမႈစြပ္စဲြမႈသည္မွားယြင္း မႈတခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ရႈံ႕ခ်ခဲ့ကာ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာအမ်ဳိးသမီးသည္ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္
ရန္ေငြေပးခိုင္းေစျခင္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
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အစိုးရကအထိကရုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲ ၁၀၀၀ ခန္႔တို႔ကိုေစလႊတ္ခဲ့ကာ ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေနသည့္သံုးရက္
လံုး လံုးတြင္ မြတ္စလင္ပိုင္ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ဗလီမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားဖ်က္ဆီးေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ

အုပ္စုမ်ားအား ရပ္တန္႔ေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အထိကရုဏ္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သတင္းေထာက္မ်ားကို

လည္း ျခိမ္းေျခာက္တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ လူအုပ္စုမ်ားက ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူ မြတ္စလင္တဦးအားေသသည့္အထိ
ရိုက္သတ္ခဲ့ျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ရပ္ၾကည့္ေနသူတဦးအားလည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး သည့္ေနာက္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္

မႏၱေလးမွအာဏာပိုင္မ်ားက ျမိဳ႕နယ္ေျခာက္ျမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ည ၉ နာရီမွမနက္ ၅ နာရီအိမ္ျပင္မထြက္ရကာဖ်ဴးအမိန္႔ကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗုဒၵဘာသာဝင္ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူ၏ အသုဘအားလိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကသည့္ လူအုပ္စုက
အနီးအနားမွမြတ္စလင္သခၤ်ဳိင္း အားဖ်က္ဆီးၾကျပီး သခၤ်ိဳင္းေစာင့္၏အိမ္ႏွင့္ဘာသာေရးေက်ာင္းတို႔ကိုမီးရႈိ႕ခဲ့ဲၾကသည္။ ထို
ေနရာတြင္ရွိေနသည့္ရဲအင္အား

၇၀

ခန္႔တို႔သည္ဘာမွ်ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းမလုပ္ခဲ့ၾကေပ။

မႏၱေလးတိုင္းမွ ၇ ခုေျမာက္ျမိဳ႕နယ္သို႔ပါညမထြက္ရအမိန္႔ကို တိုးခ်ဲ႕လိုက္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက

ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကိုထိပါးေစရန္အတြက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အားအသံုးခ်ေနသူမ်ားကို
အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္မွသတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ မႏၱေလးတိုင္း
လြႊတ္ေတာ္မွ

အထိကရုဏ္းကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္

မည္သည့အ
္ ေျဖမွမရရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။

အေရးေပၚအစည္းအေဝးကိုေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ ၇ ခုမွညမထြက္ရအမိန္႔ကို ည ၁၀ နာရီမွ မနက္ ၃ နာရီ
သို႔ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွတပ္မေတာ္၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ဇူလိုင္လတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ တေအာင္းအမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
မေတာ္

(TNLA)

ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း

(SSA-N)

တို႔အား

ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔က SSA-N ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္အစိုးရအရာရွိမ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ထိုလတလလံုးတြင္ပင္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ကိုရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ဗဟိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာယူ
ေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔သည္လည္း KIA၊ TNLA၊ SSA-N တို႔ျဖင့္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားအျပီး တြင္
ရြာမ်ားအားတိုက္ခုိက္ကာ အရပ္သားမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လပထမပတ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သည္ေက်းသီး ျမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းတခုအတြင္း မွ ေက်ာင္းသား ၁၂၅ ေယာက္တို႔အား
အတင္း အၾကပ္ေမာင္းထုတ္ကာ ထိုေက်ာင္းအားရွမ္းျပည္နယ္ဗဟုိမွတပ္မေတာ္စခန္းသစ္အျဖစ္ အျခားေသာစခန္းသစ္

မ်ားႏွင့္အတူသိမ္းယူခဲ့ျပီး SSA-N ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေတာင္ SSA-S တို႔အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နည္း
ဗ်ဴဟာေျမာက္တားဆီးလိုက္သည္။
 ဇူလိုင္ ၇ - ဇူလိုင္ပထမပတ္အတြင္း တြင္ မုိင္းရႈး၊ လြ်ိင္လင္၊ ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားအား တပ္မေတာ္တပ္

မ်ားကတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကျပီး ရြာသားမ်ားအားအတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစခဲ့ကာ သီးႏွံမ်ားႏွင့္သိုေလွာင္ထားေသာရိကၡာ
မ်ားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္ဖားေဆာင္းေက်းရြာမွ ရြာသား ၂၀၉ ေယာက္အား အိုး အိမ္မ်ားမွ
စြန္႔ခြာေစခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၁၃ - ရွမ္းျပည္နယ္လြ်ိင္လင္ျမိဳ႕နယ္ေျပာင္း ဘမ္း ေက်းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆ မွ
တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇူလုိင္ ၁၄ - ရွမ္းျပည္နယ္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ပန္ဆိုင္း မွခလမ္ေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃၆ မွတပ္
မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
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 ဇူလိုင၁
္ ၆ - ရွမ္းျပည္နယ္ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ဘန္ႏိြဳင္မန္ပင္း ရြာတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ မွတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇူလိုင္ ၁၇ - ရွမ္းျပည္နယ္လြ်ိင္လင္ျမိဳ႕နယ္ဒီမႏွင့္ဆန္ဟြန္းရြာမ်ားအနီးတြင္ တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၉ မွ
တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

 ဇူလိုင္ ၁၉ - တပ္မေတာ္တပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္နမ္ခမ္းျမိဳ႕နယ္မန္ဖိုရြာအား လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ကာ
အသက္ ၇၀ အရြယ္အဖြားအိုတဦး၊ အသက္ ၅၀ အရြယ္လူၾကီးတဦးတို႔အား ေသဆံုးေစခဲ့ျပီး ကေလး ၁၀ ေယာက္
ေက်ာ္တို႔ကိုဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၁၉ မွ ၂၁ - တပ္မေတာ္တပ္မ်ားႏွင့္ TNLA တပ္မ်ားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး ရွမ္းျပည္နယ္တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္မံုး ကိုး
ရြာမွ အရပ္သား ၈၀၀ ေက်ာ္တို႔အားအိုးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာေစခဲ့ကာ ရွမ္းျပည္နယ္နမ့္ခမ္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ခိုလႈံရာမ်ားရွာေဖြ
ရသည့္အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၂၀ မွ ၂၁ - ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ခမရ ၂၄၈ မွအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ SSA-N တပ္ရင္း ၇၂ မွတပ္မ်ား
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာ ရြာေျခာက္ရြာမွရြာသားမ်ားအား အိုးအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာေစခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းအမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အြမ္ဆိုင္းမြန္း က ေက်းသီး
ျမိဳ႕နယ္မွ တပ္မေတာ္၏တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကိုရပ္တန္႔ပါရန္ အစိုးရအားေမးျမန္းခဲ့သည္။ အစိုးရကာကြယ္ေရးဒုဝန္ၾကီး ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညႊန္႔က ရွမ္း ျပည္နယ္မွတပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ သူပုန္မ်ားကိုတိုက္ခုိက္ရန္ျဖစ္ျပီး SSA-N ကအစိုးရ၏
နယ္ေျမမ်ားကို တိုက္ခုိက္က်ဴးေက်ာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ကာ ၎တို႔၏ထိုး စစ္မ်ားကိုကာကြယ္ေျပာၾကား
သြားသည္။

ဇူလုိင္လတလလံုး တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ တႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ

ခ်က္အား အဓိကထားသည့္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္အလြတ္သေဘာေဆြး
ေႏြးပြဲမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားသည္

တုိက္ပြဲမ်ားအေပၚကိုမူ သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ

ဇူလိုင္လ ၂၅-၂၉ တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္

မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္လိုင္ဇာတြင္ သူတို႔၏တတိယအၾကိမ္ထိပ္သီးအစည္း အေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။ UN အေထြေထြအတြင္း
ေရးမႈး၏အထူးအၾကံေပးဗီေဂ်းနမ္ဗီး ယား Vijay Nambiar ႏွင့္တရုတ္အစိုး ရကိုယ္စားလွယ္တန္ယင္း Tand Ying တို႔

သည္ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြ႔ဲဝင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ခုတို႔သည္ တပ္မ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား၊ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအတြက္အာမခံမႈ
စသည္တို႔အပါအဝင္ ကိစၥရပ္ ၁၀ ခုအား အစိုးရႏွင့္ေနာက္တၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲအတြက္ သေဘာ
တူခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳေရြးေကာက္တင္ေျမာက္
သည့္စနစ္တို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇန္ျမင့္က တပ္မေတာ္မွပါဝင္ပတ္သက္

ေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈျပႆနာအားလံုးကို ကိင
ု ္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္အားေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ေျမယာအသံုးခ်ေရးေကာ္မတီက တပ္မေတာ္မွေျမယာဧက ၃၅၀၀၀၀ အထက္ကို ဆက္လက္
သိမ္းယူထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည့္ သိမ္းယူခံရေသာေျမယာဧက ၄၇၄၀၀၀ (၆၉၉ မႈ) အနက္မွ

၁၂၅၀၀၀ ဧကေအာက္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဇူလိုင္လ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအတြက္တိုင္ၾကားစာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မ
ရွင္က ၎တို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ

အာဏာပိုင္မ်ားမွ လံုေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲသိမ္းယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္ထက္
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ေက်ာ္လြန္ကာသိမ္းယူထားေသာ (၎စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။) ျဖစ္
ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္မွငါးလၾကာအခ်ိန္အတြင္း အဖြဲ႔ဝင္ ၃၁ ဦး ပါဝင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ က၎တို႔၏ပဏာမအစီရင္ခံစာကို အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။ စာမ်က္ႏွာႏွစ္မ်က္ႏွာ
ပါဝင္ေသာထိုအစီရင္ခံစာသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အခန္း ၁၅ ခန္း အနက္ ၇ ခန္းမွအပိုဒ္ ၃၄၀ တို႔အားေဆြးေႏြး

ထားသည့္ အစည္းအေဝး ၃၀ ေက်ာ္တို႔ကိုစာရင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာ္မတီက က်န္ရွိေသာအခန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ သူတို႔၏ေဆြးေႏြး ရရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ NLD ႏွင့္မဟာမိတ္တိုင္းရင္း သား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မွီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုေျပာင္း လဲျခင္းမျပဳလုပ္ပါရန္ အစိုး ရအားတိုက္တြန္း

လိုက္သည္။ ပန္ၾကားမႈမ်ားကိုလစ္လွ်ဴရႈ႕၍ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF မွလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ဇင္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အခ်ဳိး က်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကိုက်င့္သံုး

ရန္ကိစၥအား တရားဝင္ေဆြးေႏြးရန္အဆိုကိုတင္ျပခဲ့ကာ ၎အား ေထာက္ခံမဲ ၂၆၃မဲ၊ကန္႔ကြက္မဲ ၄၂မဲ၊ၾကားေနမဲ ၆၆ မဲ
တို႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုမွာ USDP မွျဖစ္ကာ NLD ႏွင့္တုိင္း

ရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္မဲထည့္ခဲ့ၾကျပီး အနည္းဆံုးတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ တို႔သည္မဲေပး
ရန္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားအတည္ျပဳ
ဇူလိုင္လတြင္ ၂၀၁၅ခုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားျပင္ဆင္ရန္ အစီအ
စဥ္ကို အစိုးရမွဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမလကတင္ျပခဲ့ေသာကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

အတည္ျပဳသည့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏

[၂၀၁၄ခုေမလျမန္မာသတင္းလႊာ တြင္ၾကည့္ပါ။]

အစိုးရေရြးေကာက္ပြဲမေကာ္မရွင္က

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္း ျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ
ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ မဲဆြယ္မႈအခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈကရ
ို က္ ၃၀ မွ ၆၀ သို႔တိုး ျမွင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကထပ္မံ၍

တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အားအခြင့္အလမ္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
အားကန္႔သတ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD၊ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္တို႔၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျပီးဆံုး သြားခဲ့
ဇူလိုင္လတြင္ NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္

မ ၄၃၆ အားျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္ျပဳလုပ္သည့္ သူတို႔၏စည္းရံုး လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မေကြး တိုင္းပခုကၠဴျမိဳ႕မွစည္းရံုး လႈပ္ရွားမႈတခုအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေထာင္

ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူပရိတ္သတ္အား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမလ ၂၇ ရက္ကတည္းက NLD ႏွင့္ ၈၈
မ်ဳိးဆက္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း တို႔မွ ျမိဳ႕ေပါင္း ၁၇ ျမိဳ႕တို႔သုိ႔ လွည့္လည္သြားေရာက္စည္းရံုး ျပီးေနာက္

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ စည္းရံုး လႈပ္ရွားမႈကိုအဆံုးသတ္ခၾဲ့ ကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွန္းလံုး မွ လက္မွတ္
ေပါင္းငါးသန္းခန္႔ ေကာက္ယူရရွခ
ိ ဲ့သည္ဟု NLD ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
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အစိုးရမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ “ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး” ကိုေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္
ဇူလိုင္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ IDP စခန္းမ်ား၌ေနထိုင္သူ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈ

ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ [၂၀၁၄ခုဇြန္လျမန္မာသတင္း လႊာ တြင္ၾကည့္
ပါ။]

 ဇူလိုင္ ၁၈ - အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္ေသာရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားအတြင္း တရားမဝင္ခိုးဝင္လာသူမ်ားဟုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းခံရမည္
ဟုသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

 ဇူလိုင္ ၂၂ - ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အထိတရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ၍ဟုဆိုကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ယြန္း ဟီးလီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ပထမ
ဆံုး သြားေရာက္အျပီးတြင္

ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ

၁၉၈၂

ႏိုင္ငံသားျပဳမႈဥပေဒအားျပင္

ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတမ
ို႔ ည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္အ
့ ခြင့္
အေရးကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး
“အစိုးရကအသိအမွတ္မ ျပဳတဲ့အတြက္

UNSR ယြန္းဟီးလီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္

“ဒါေပမယ့္

ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ UN ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အ
ေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ယြန္းဟီးလီးသည္

ဇြန္လတြင္သူမ၏

တာဝန္စတင္ခဲ့ကတည္းက ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ျမန္

မာျပည္ဆယ္ရက္တာခရီးစဥ္အတြက္ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့
သည္။ လီး သည္မႏၱေလး၊ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြႏွင့္ေမာင္ေတာ၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ဗန္းေမာ္တို႔သို႔
အစိုးရအရာရွိမ်ား

သြားေရာက္ကာ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္

မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အထူးကိုယ္စား

လွယ္သည္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အျခား
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

က်မဟာႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ

ေတြရဲ့လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူထားတာပါ။
“ဒီကိစၥမွာေတာ့ လူနည္းစုေတြရဲ့ သူတို႔ရဲ့လူမ်ဳိး၊တိုင္းရင္းသား၊
ကို္းကြယ္မႈ၊

ဘာသာစကားစတဲ့အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ျပီး

မိမိတို႔ကုိယ္ကိုမိမိတို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးဟာ လူတဦး
ခ်င္းနဲ႔လူအုပ္စုမ်ားအား
တာဝန္ရွိမႈနဲ႔ဆက္စပ္ေနျပီး

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္

အစိုးရရဲ့

ဒါဟာလည္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒရဲ့ အဓိကမူဝါဒတခုျဖစ္ပါတယ္။
“က်မဥကၠဌအျဖစ္ေလးႏွစ္လုပ္ခဲ့ျပီး
ႏွစ္လုပ္ခဲ့

လူ႔အခြင့္အ

တဲ့

အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္

၁၀

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊

ေရးေကာ္မရွင္နဲ့အေထြေထြညီလာခံတို႔အပါအဝင္

ဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ဟာ

ရခုိင္ျပည္နယ္မွစစ္ေတြေထာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာရဲစခန္းအခ်ဳပ္၊ က
ဗန္းေမာ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီး နားေထာင္မ်ားမွ

လြတ္လပ္တဲ့လူ႔အခြင့္အေရးကြ်မ္းက်င္သူတ

ေယာက္အေနနဲ႔

လူ႔အခြင့္အ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အစိုးရမ်ားအၾကားအ

အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အင္း စိန္အက်ဥ္းေထာင္၊
ခ်င္ျပည္နယ္မွ

ရုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အေခၚ

အေဝၚကို မသံုးဖို႔က်မကို ထပ္တလဲလဲေ ျပာၾကပါတယ္။”

အက်ဥ္း

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့အေခၚအေဝၚကိုသံုး

ၾကတာကို က်မလည္းသတိျပဳမိပ ါတယ္။
-UN

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္

ယြန္းဟီးလီး

သားမ်ားႏွင့္ေတ႔ြဆံုခဲ့သည္။ သူမသည္ကခ်င္ႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္
တို႔မွ IDP စခန္းမ်ားသို႔လည္းသြားေရာက္ခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လီးသည္သူမ မထြက္ခြါခင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူမက
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနသည္ “ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေခ်ရွိေသာစိုး ရိမ္ဖြယ္ရာလကၡဏာမ်ား” ကိုျပ
သေနသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္ျပီး ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကိုမီးေမာင္း ထိုးျပသြားခဲ့သည္။

 လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ပြားေနျခင္း သည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအ
ဝိုင္းမ်ားအၾကားတြင္ အစြန္းေရာက္ေဝးကြာသြားမႈမ်ားျမင့္တက္လာေနျခင္းကို ေဖာျ္ပေနသည္။
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 လူ႔ထုႏွင့္မီဒီယာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အပစ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ဖန္တီး ကာ တားဆီးရန္အတြက္ ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ
ဥပေဒမ်ားအားဆက္လက္အသံုးျပဳေနခဲ့သည္။

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

 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသို႔ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏ သြားေရာက္ကူ
ညီႏုိင္မႈအေပၚ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 လူမ်ဳိး၊ဘာသာေရးကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒၾကမ္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။

 ေျမယာသိမ္း ဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ားသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
 ႏုိင္ငံတြင္း၌ ယံၾု ကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားအား ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပစ္ဒါဏ္ခ်ခံရ
ဇူလိုင္လတြင္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အစိုးရမွအပစ္ဒါဏ္မ်ား
ဆက္လက္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ဇူလိုင္ ၉ - ေျမယာသိမ္းယူမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေပးပါရန္ပန္ၾကားရန္အတြက္ ဧျပီလအတြင္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အိမ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့မႈအတြက္

ဒီမိုကေရစီလက္ရွိအင္အားစုအတြက္လႈပ္ရွားမႈ

(MDCF)

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုထင္ေက်ာ္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရေထာင္ဒါဏ္ ၃ လခ်မွတ္လိုက္သည္။

 ဇူလုိင္ ၁၃ - ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္
ျမိဳ႕သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္မိေခ်ာင္းကန္ရြာ၌ယခင္ကေနထိုင္သူ
သတင္းမ်ားရရွိခဲ့သည္။

၅၀

ေက်ာ္အား

အာဏာပိုင္မ်ားမွဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း

 ဇူလိုင္ ၁၄ - စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တြင္ေမလကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ထြန္တံုးတိုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားသံုးဦး အား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္တရားစြဲဆိုကာ ေထာင္ဒါဏ္ႏွစ္ႏွစ္စီခ်
မွတ္လိုက္သည္။

 ဇူလိုင္ ၁၆ - တနသၤာရီတုိင္းထားဝယ္တရားရံုး က လယ္သမား ၁၉ ဦး အား ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္
အတြက္ အစိုး ရအရာရွိမ်ားအားတာဝန္ေႏွာက္ယွက္မႈ၊လက္နက္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အစိုး ရအရာရွိမ်ားအားေစာ္ကားမႈ စသည္
တို႔အပါအဝင္စြဲဆိုခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား ၁၀ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ ၉ လအထိႏွင့္ အမ်ဳိး
သမီး ၉ ဦး အားဒါဏ္ေငြႏွစ္ေသာင္း က်ပ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၁၇ - စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက လယ္သမား ၁၈ ဦး အား ေမလဆႏၵျပမႈမ်ား
(ထြန္တံုးတိုက္ပြဲမ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈစြဲဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္သံုးႏွစ္အထိခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၁၈ - စစ္ကိုင္းတိုင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ေနာက္ထပ္လယ္သမား ၁၄ ဦးအားေထာင္ဒါဏ္ခ်ခဲ့ျပီး ၉ ဦး
အားလည္း ဆင္တူေသာစြဲဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ မ်က္ကြယ္အပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။
လကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တရားရံုး သည္ ေလးရက္အတြင္းလယ္သမားစုစုေပါင္း ၆၅ ေယာက္ကိုအပစ္
ဒါဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ၄၀၀ နီး ပါးမွာစီရင္ခ်က္ခ်သည္ကိုေစာင့္ေနၾကရပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပစ္မႈအတြက္အေရးယူျခင္းမခံရသည္ကိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္အတြက္ခ်င္းတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို
အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္

ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္းႏွင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အရ ခ်င္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ဳိး

သမီးရွစ္ဦးအား ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီျမိဳ႕နယ္တရားရံုးက အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထိုတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္

ခမရ ၂၆၉ မွအစိုးရစစ္သားတဦးက အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ခ်င္းအမ်ဳိး သမီး တဦးအား ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကေစာ္ကားခဲ့ျပီး
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ေနာက္ ထိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တပ္မေတာ္မွအေရးမယူပဲကာကြယ္ေပးထားမႈအားဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ
မ်ားကို မတူပီျမိဳ႕နယ္မတူပီႏွင့္ရီဇြာတို႔တြင္ ဇြန္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ တို႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကမုဒိမ္း
က်င့္သူစစ္သားအား

မည္သည့္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္မွ်ဖမ္းဆီးတရားစြဲျခင္းမရွိခဲ့ပဲ

တရားရံုး ကတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတဦးစီအား

ေငြဒါဏ္သံုးေသာင္းေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္တလက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္မွကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲ

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း သည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
တို႔အေပၚသူ၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို UN လံုျခံဳေရးေကာင္စီအားတင္ျပခဲ့ျပီး ကေလးလုပ္သားအဆိုးဆံုးပံုစံမ်ားအတြက္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ကြန္ဗင္းရွင္းအမွတ္ ၁၈၂ အားျမန္မာႏုိင္ငံမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္
အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာက ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိထားသည္။

 ယခင္က ၁၉၆ ေယာက္စုေဆာင္းခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုးကေလးစစ္သား ၃၇ ဦးအားတပ္မေတာ္မွ
စုေဆာင္း အသံုး ျပဳခဲ့ျပီး ၎တိအ
ု႔ ားအတင္းအၾကပ္လည္းအလုပ္မ်ားခိုင္းေစခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္သည္ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္ေျပးမႈ၊တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ဟူေသာစြပ္
စြဲခ်က္ စသည္တို႔ျဖင့္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအရေစာ္ကားခဲ့ၾကသည္။

 ေလေၾကာင္း တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ဗံုးမ်ား၊ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားတို႔ပါဝင္ေသာအခ်ဳိ႕တိုက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္း

သားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔တြင္ က
ေလးငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသေၾကဒါဏ္ရာရေစခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားမွာျခိမ္းေျခာက္ခံေနရဆဲ
ဇူလိုင္လတြင္

အစိုးရကတိုင္း ရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအား

အစီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ျခိမ္း ေျခာက္လ်က္ရွိေသးေၾကာင္း

 ဇူလိုင္ ၃ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္းစုအခြင့္အေရးအုပ္စု Minority Rights Group International ၏ႏွစ္စဥ္အစီ
ရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ကမၻာ့လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္း သား လူမ်ဳိးမ်ား၏အေျခအေန ၂၀၁၄” က ျမန္မာႏိုင္ငံအား
လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ကမၻာ့အႏၱာရာယ္အၾကီးဆံုးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ နံပါတ္
ထိုအစီရင္ခံစာက

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

ရက္စက္မႈအတိုင္းအတာၾကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျပီး
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဝီရသူႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ျပထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊

၈ အဆင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

မုန္းတီး ေရးအေျခခံ

အစြန္းေရာက္

ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္
ဗုဒၶဘာသာ

စည္း ရံုးခဲ့ေသာမြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း

 ဇူလိုင္ ၂၈ - အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘာသာေရးလြတ္လပ္

ခြင့္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃” က မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းမိထၱွီလာျမိဳ႕တို႔မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားမတားဆီး ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔
ရွိရသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈမ်ား
ထိုင္းစစ္အစိုးရကျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ဒုကၡမ်ားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေန
ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ဒုကၡသည္မ်ားအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္
ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အစည္းအေဝးအျပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
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ဖရာယုခ်န္အုိခ်ာက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္အားလံုးအားေနရပ္ျပန္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့
သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ UNHCR ကေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ၾကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားသည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုျဖစ္ပြားေစကာ
ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏လံုျခံဳမႈကို အႏၱာရာယ္ရွိေစပါသည္ဟုေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား၏အဝင္အထြက္ကိုကန္႔သတ္လိုက္ကာ ထိုင္း ႏုိင္ငံတပ္ခ္
ခရိုင္ရွိ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္အေရအတြက္ကိုအတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိင္းအာဏာ

ပိုင္မ်ားသည္ လူစာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဇူလုိင္တလလံုးတြင္ လူစာရင္း ေကာက္ယူမႈ
အား
တြင္

မဲေဟာင္ေဆာင္၊ ကန္ခ်နာဘူရီ၊ရပ္ခ်ာဘူရီခရိုင္မ်ား၌ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔
UNHCR

ႏွင့္နယ္စပ္အဖြဲ႔အစည္း

လူစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လူ

The

Border

ကိုယ္တိုင္ရွိမေနေသာ

ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားၾကေၾကာင္းသတင္း ရရွိပါသည္။

Consortium

တို႔ကအခ်ဳိ႕စခန္းမ်ားတြင္

ဒုကၡသည္မ်ားမွာရိကၡာျဖန္႔ေဝမႈစာရင္းမွ

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွျမန္မာမ်ားအတြက္အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေန
ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာမ်ားသည္ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။
 ဇူလိုင္ ၃ - သတ္မွတ္ထားေသာခရိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃၅၂
ေယာက္အား တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားကေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၁၅ - ထိုင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္အနီးရွိမယ္ေတာ္ရြာမွ သံသယရွိေနေသာလူကုန္ကူးမႈကြင္း ဆက္အား ဝင္ေရာက္စီး
နင္းခဲ့ရာ လူကုန္ကူး ခံထားရေသာျမန္မာ ၃၄ ဦး အားရဲမွဖမ္း ဆီးရမိခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၂၁ - ထိုင္းႏုိင္ငံတပ္ခ္ခရိုင္ဘန္တပ္ခ္တြင္ အေထာက္အထားလက္မွတ္မရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
၂၀ ဦး အား ထုိင္း ရဲမ်ားမွဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လတလလံုး တြင္ ထိုင္းစစ္အစိုးရ၏အသစ္ထူေထာင္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား၌

ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္

ႏွင့္အခမဲ့က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခြင့္ရရွိရန္အတြက္ အေထာက္အထားမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔
တို႔သည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္အုပ္စုမ်ားက အလုပ္

လုပ္ခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွသန္း ခ်ီေသာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားအမ်ားစုအတြက္ စရိတ္စကအလြန္ၾကီးလြန္းကာ လုပ္
ေဆာင္ရသည့္ဥပေဒပိုင္းတြင္လည္း ရႈပ္ေထြးလွသည္ဟုေျပာၾကားလုိက္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားက အ
လုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာခရိုင္အတြင္းတြင္သာ အလုပအ
္ ကိုင္ရွာေဖြရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
ႏုိင္ငံျခားတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖမ္း ဆီးခံရ
ဇူလိုင္လတြင္ ထိုင္း ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားပိုမိုဖမ္းဆီး ခဲ့ပါသည္။
 ဇူလုိင္ ၅ - ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမွ လူကုန္ကူးခံရေသာရိုဟင္ဂ်ာ ၁၃ ဦးအားထိုင္းရဲမ်ားမွဖမ္း ဆီးခဲ့ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံခြ်န္ေဖါန္း
ခရိုင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာလူကုန္ကူးမႈကြင္းဆက္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

 ဇူလိုင္ ၂၂ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတက္ခ္နက္မွ နာယာပါရာ
ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀ ဦးအားဖမ္း ဆီးကာအတင္းျပန္ပို႔ခဲ့သည္။
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စီးပြားေရး
ျမန္မာကုမၼဏီမ်ားသည္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြကရ
္ ုန္းကန္ေနၾကရ
ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီး ပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ျမန္မာစင္တာ မွ “ပြင့္သစ္စ (ျမန္မာကုမၼဏီမ်ား
၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ)” အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎ကကုမၼဏီေပါင္း ၆၀ အား၎တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွတဆင့္ သူ

တို႔၏ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတုိင္းအတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လူ
ထုမွ မည္မွ်လြယ္ကူစြာရယူႏုိင္သနည္းဆိုသည့္အေပၚတြင္အေျခခံ၍ အဆင့္မ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

 ကုမၼဏီ ၆၀ မွ ၉ ခုသာလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး၊က်န္းမာေရး၊လံုျခံဳေရးမူဝါဒ၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ရွာေဖြရလြယ္ေအာင္ တင္ျပထားပါသည္။

 ကုမၼဏီမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမယာမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ၊ေျပာင္း လဲအေျခခ်မႈ သို႔မဟုတ္ လစာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထုတ္ျပန္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

 ကုမၼဏီမ်ားမွ ၃၅ ခုသာလွ်င္ ဝက္ဆိုဒ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိပါသည္။

 ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကယခုလိုစမ္းစစ္မႈမ်ဳိးလုပ္ခဲ့ျပီးကတည္းက ကုမၼဏီ ၁၃ ခုတြင္သာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္။
အဆင့္ ၂ စတင္စဥ္တြင္သီလဝါ၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္မေသခ်ာမႈမ်ား
ဇူလိုင္လတြင္စတင္မည့္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈဒုတိယဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုျပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသြားမည္ဟု သီလ

ဝါ SEZ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ကတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သီလဝါ SEZ တည္ေဆာက္ေရးမွကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမ

ရွိေသးေသာ ယခင္ကကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ဇူလုိင္လတြင္ျပဳုလုပ္ေသာညွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေဝးမ်ားအ
တြင္း ရြာသားမ်ားမွေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

 ဇူလိုင္ ၈ - သီလဝါ SEZ ေနရာမွရြာသားမ်ားသည္ SEZ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအာဏာပိုင္မ်ား၊
ေဒသခံ NGO ျဖစ္ေသာ သီလဝါလူမႈေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈအုပ္စု တို႔ႏွင့္ ဆံုး ရႈံးခဲ့ရေသာေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးပိုမိုေပးပါရန္

ေတာင္းဆိုႏိုငရ
္ န္အတြက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သီလဝါကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သူတို႔၏ပထမ
ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းမႈအတြင္း ေဒသခံမ်ားက SEZ အားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သူတို႔ထံမွအစိုးရကသိမ္းယူသြားေသာ
ေျမဧကမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကိုမူမေပးအပ္ေသးေပ။

 ဇူလိုင္ ၈ - တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ျမန္မာစင္တာ Myanmar Centre for Responsible
Business မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖန္တီးေပးမည္ဟုေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လူထုအားမျပဳလုပ္ေပးေသးသည့္
ေဒသတြင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္

တိုက္တြန္းႏုိင္ပါရန္သီလဝါ SEZ တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔၏ကတိကိုတည္ေစရန္အတြက္

ဇူလုိင္လအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအျခားသတင္းမ်ား
၁

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအိုးအိမ္မွဖယ္ရွားခံရမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာမွ “တူညီေသာမၾကာေသးခင္ကႏွင့္ေရရွည္ IDP မ်ားအ

တြကလ
္ ိုအပ္ေသာျပည့္စံုသည့္အေျဖမ်ား” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ ခုမတ္လအထိ
စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ IDP ၆၄၂၆၀၀ ေယာက္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

၂

ထုတ္ယူသံုး စြဲမႈလုပ္ငန္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစတင္ျခင္း Extractive Industries Transparency Initiative အဖြဲ႔၏ဒါရိုက္တာ

၂

အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာပစၥည္းစက္ရံုေဆာက္လုပ္ရန္ အေထြေထြအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း General Engineering အဖြဲ႔ႏွင ့္

ဘုတ္အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ယွဥ္ျပိဳင္မႈအားလက္ခံခဲ့သည္။

နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကိုလက္မွတ္ထိုးျပီးေနာက္တြင္ ေမးလ္ကြန္စတီးလ္ Millcon Steel အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္သီလဝါ SEZ
တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္အခြင့္အလမ္း မ်ားေပးအပ္ျခင္း ခံရသည့္ ပထမဦးဆံုးထိုင္းကုမၼဏီျဖစ္လာသည္။
၃

ေမာင္ေတာမွဘူးသီးေတာင္သို႔မွန္ကန္ေသာအေထာက္အထားမပါပဲ ခရီးသြားခဲ့သည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဘူးသီး ေတာင္
ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၉ ဦးအားဖမ္း ဆီး ထိန္းသိမ္း ခဲ့သည္။
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၄

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency က “ျမန္မာ့တန္းဝင္
သစ္မာျပႆနာ” အမည္ရွိအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၎အစီရင္ခံစာကျမန္မာ့တန္း ဝင္သစ္မာမ်ားအား တရုတ္မဝ
ွ ယ္
ယူလိုမႈသည္
သည္။

၄

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တရားမဝင္သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ားအား

ၾကီးမားစြာျမင္တ
့ က္လာေစပါသည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့

မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီးဆိုင္ရာတရားရံုးမွ ေထာင္ဒါဏ္တႏွစ္အားသံုး လသို႔ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ျပီးေနာက္ မေကြးတိုင္းသရက္အက်ဥ္း
ေထာင္တြင္ “ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အားေႏွာက္ယွက္မ”ႈ ျဖင့္ေထာင္ခ်ခံထားရသူ

DVB ဗီြဒီယိုသတင္း ေထာက္ကိုေဇာ္ေဖႏွင့္

အျခားအက်ဥ္းသားတဦး ျဖစ္ေသာကိုဝင္းျမင့္လႈိင္တို႔အား အာဏာပိုင္မ်ားမွလႊတ္ေပးခဲ့သည္။
၄

စစ္ကိုင္း တိုင္းကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္မွစစ္သား ၂၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစစ္တပ္မွသိမ္းယူခသ
ဲ့ ည့္ ေျမယာမ်ားအားထြန္

၆

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၅၁ ၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲျပီးဆံုးသြားခဲ့ကာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅

တံုးတုိက္ပြဲျပဳလုပ္မႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ လယ္သမား ၅၀၀ တို႔အားျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ဘီလီယမ္ တန္ဖိုးရွိရတနာအတြဲ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ေရာင္းခ်ခဲရ
့ ျပီး ၎သည္ထိုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္သမုိင္း တြင္ အျမင့္ဆံုးေရာင္း
ရေငြျဖစ္ပါသည္။

၆

စစ္ကိုင္း တိုင္းခင္ဦး ျမိဳ႕နယ္တြင္

မည္သူမည္ဝါမွန္းမသိရေသာတိုက္ခုိက္သူမ်ားသည္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

အတြက္ေဟာေျပာပြဲအတြင္း မွ NLD ေထာက္ခံသူအုပ္စုအတြင္း သို႔ ေလးခြမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ၆
ဦးႏွငက
့္ ေလးတဦးဒါဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။

၇

၁၉၆၂ ခုေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈအား ျဖိဳခြဲခဲ့သည့္ ၅၂ ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ လူ ၁၀၀ ခန္႔

၈

လူကုန္ကူး မႈဆိုင္ရာအေမရိကန္သံတမန္လူဝစ္ဒီဘာကာ Luis CdeBaca က လူကုန္ကူးမႈ၊အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈ၊ကေလး

၉

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚဆက္ဆံမႈအားရႈံ႕ခ်လိုက္ျပီး ကြန္ဂရက္အမတ္

စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

စစ္သားစုေဆာင္း မႈမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုလုိက္သည္။

ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ေသာတြမ္အင္ဒရူး Tom Andrews က မ်ဳိး တုန္းသတ္ျဖတ္သည့္လကၡဏာမ်ားရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ရွိေန
သည္ဟု သက္ေသျပခဲ့သည္။

၉

ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေရးယူမႈလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ Financial Action Task Force ကေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈေထာက္ပံ့ေငြ
မ်ားအား စစ္ေဆးစမ္းစစ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာ
ခဲ့သည္။

၁၀

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဥပေဒေရးရာဝန္ၾကီး ဌာနက သတိေပးခ်က္တခုထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုသတိေပးခ်က္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္င ံ
သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္း ျမားမႈကိုတားျမစ္ထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထား
သည္။

၁၅

အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးတြမ္မာလင္ေနာစကီးက ယူနတီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္
မႈတြင္ အစိုးရသည္ “ဖိႏွိပ္ေသာအာဏာရွင္ႏုိင္င”ံ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာ
ၾကားလိုက္သည္။

၁၅

အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၁၅

အစိုး ရပိုင္ျမန္မာ့စာတုိက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးသည္

ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းတြင္ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏွံရန္အတြက္

ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး

ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေသာ KDDI၊ ဆူမီတိုမို Sumitomo တို႔ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယမ္တန္
နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

၁၅

အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

၁၆

အစိုး ရေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ခမီအမ်ဳိးသားပါတီ၏ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

၁၆

မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာဝန္ၾကီး ဦး တိုး တိုးေအာင္က ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လျမိဳင္ရွိပန္းျခံတခုထဲ

၁၆

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ပူးတြဲျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ဝန္ၾကီး

တြင္ ေဒသခံမ်ားကက်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားအား ခြင့္ျ႔ပဳရန္ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ဌာန ၂၃ ခုတို႔၌ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အထက္ပမာဏရွိေသာ ထင္ရွားသည့္ေၾကြးျမီ
မ်ားရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉

ရန္ကုန္အာဇာနည္ကုန္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ တရားဝင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒုတိယ
သမၼစိုင္း ေမာက္ခမ္း၊အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ေရႊမန္း ၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦး ခင္ေအာင္ျမင့္တို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ခဲ့
သည္။

၁၉

ေနျပည္ေတာ္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ကာကြယ္ေရးဦး စီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္

၁၉

ရန္ကုန္မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္မွ ျမန္မာ အရက္ခ်က္စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔တို႔သည္ လုပ္ခလစာတိုးေပးရန္၊အလုပ္

တို႔သည္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ခ်ိန္ရွစ္နာရီရွိရန္၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္တို႔အတြက္ သံုးရက္ေျမာက္ဆက္တိုက္ေန႔အျဖစ္ ဆႏၵ
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ျပခဲ့ၾကသည္။
၂၁

ကခ်င္၊ရွမ္း ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ တိသ
ု႔ ည္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုး ရျငိမ္း ခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၂၁

ေဒသခံ NGO တခုျဖစ္သည့္ ကရင္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရံုးက ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္မွ ရိကၡာမ်ားကို
ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ အိထုထ IDP စခန္းသို႔သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိုင္းစစ္အစိုးရမွေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္
ေဆာင္ေနသည္ဟုေျပာၾကားလုက
ိ ္သည္။

၂၁

မႏၱေလးရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ၅၀ ခန္႔တို႔သည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္းဆႏၵထုတ္
ေဖာ္ခဲ့ၾကကာ ဆရာမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျပီးေနာက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုျပန္လည္စဥ္း စားေပးပါရန္ အစိုးရ
အားတိုက္တြန္း လိုက္သည္။

၂၁

CSO ၄၅၀ ေက်ာ္တို႔က ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒမွ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေနေသာ စာပုိဒ္မ်ား

၂၁

NLD ကေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္လုိက္ကာ မဲဆြယ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလကို အနည္းဆံုးရက္ ၆၀ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ႏွင ့္

အား ဖယ္ရွားေပးပါရန္ေတာင္း ဆိုလုိက္သည္။

ႏုိင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္အသိေပးရမည္ကာလကို ၁၅ ရက္အစား ၅ ရက္သို႔ေလ်ာ့ခ်ေပးပါရန္ အစိုးရ
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

၂၁

အစိုး ရသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဦးကိုကိုဦး က လိုအပ္ေသာအေျခခံေဆာက္အဦးမ်ား ေနရာတက်ျဖစ္သြားသည့္အခါတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သုေတသနျပဳရန္ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္

နယူး ကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုတခုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။
၂၂

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက

၂၄

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္ Mitch McConnell က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားသမၼတ

ၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

တိုင္း ရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနတခုဖန္တီးေပးမည့္

လူနည္းစုအခြင့္အေရးဥပေဒ

အျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ပါရန္ ျမန္မာအစိုးရအားေတာင္းဆိုလိုက္
ျပီး ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား၏ တရားဝင္မႈကိုဖ်က္ဆီး ေနသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၂၄

အစိုး ရအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဒုဝန္ၾကီးေဒၚလဲ့လဲ့သိန္း သည္

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးလီေဘ့စြန္း Lee Baek-Soon ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေခ်း ေငြသေဘာတူညီခ်က္
တခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

၂၄

ရခုိင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္နယ္တြင္း ရွိဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ား

၂၇

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပသူ ၅၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္

၂၉

၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား စဥ္းစားရန္အတြက္ ေကာ္မတီ

၂၉

အစိုး ရသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ဦး ေအာင္ၾကည္ႏွင့္

Médecins Sans Frontières အဖြဲ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ ၂၄ ခုအားဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
ပါရန္ အစိုး ရအားေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

တခုဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဦးေဖသက္ခင္တို႔သည္

မိမိတု႔ဆ
ိ နၵ

အေလ်ာက္ ရာထူး မွႏုတ္ထြက္သြားၾကသည္ဟု အစုိး ရမွေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၉

သမၼတဦး သိန္းစိန္သည္

၃၀

အမ်ဳိးသားလႊတ္တာ္မွ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ခ်စ္အား

အစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနဒုဝန္ၾကီးအျဖစ္

ဇူလိုင္လအတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
“ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတအ
ို႔ ေပၚအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ”
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း UN Secretary-General Ban Ki-moon http://bit.ly/1lwzMMP

UN

အေထြေထြ

“တူညီေသာမၾကာေသးခင္ကႏွင့္ေရရွည္ IDP မ်ားအ တြက္လိုအပ္ေသာျပည့္စံုသည့္အေျဖမ်ား” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအိုးအိမ္မွဖယ္ရွား
ခံရမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာ Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) http://bit.ly/1mMbMpd
“တရားမွ်တမႈႏွင့္အမွီလိုက္ျခင္း -

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အတိတ္မွေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ားႏွင့္အနာဂတ္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား” မြန္ေဒသလူ႔

အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Human Rights Foundation of Monland (HURFOM) http://bit.ly/1kmxwhw
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“ျမန္မာ့တန္းဝင္ သစ္မာျပႆနာ” သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ Environmental Investigation Agency
(EIA) http://bit.ly/1qwo6CD

“ကြာဟမႈအစီရင္ခံစာ” HIV၊ AIDSဆိုင္ရာကမၻာ့ကုလသမဂၢပူးတြဲအစီအစဥ္ Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
(UNAIDS) http://bit.ly/Uc6fSu

“ကမၻာ့လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား၏အေျခအေန ၂၀၁၄ -

၂၀၁၃ မွျဖစ္ရပ္မ်ား”

စုအခြင့္အေရးအုပ္စု Minority Rights Group International (MRG) http://bit.ly/1rPxFMx

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူနည္း

“ပြင့္သစ္စ-ျမန္မာကုမၼဏီမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ျမန္မာစင္တာ Myanmar Centre for
Responsible Business (MCRB) bit.ly/1ntFm7R

“၂၀၁၄ခုဇြန္လအတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏လစဥ္မွတ္တမ္း” ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) http://bit.ly/1nATnAy

“ရွည္ၾကာေသာလူသားတိုးတက္မ-ႈ ထိခိုက္လြယ္မႈအားေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ပင္ကိုယ္အေျခအေနထိန္းထားႏုိင္မႈအားတည္ေဆာက္ျခင္း”
ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ United Nations Development Programme (UNDP) http://bit.ly/1qCK3Qm
“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အစီရင္ခံစာ
http://1.usa.gov/1AyToec

၂၀၁၃”

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန

“ျမန္မာႏုိင္ငံအကူးအေျပာင္းကာလမွတရားမွ်တမႈသို႔ေမာင္းႏွင္ရာလမ္း ေၾကာင္း”

State

Department

အကူးအေျပာင္းကာလတရားမွ်တမႈအတြက္ႏုိင္ငံတ

ကာစင္တာ International Center for Transitional Justice (ICTJ) http://bit.ly/1nTPBUB

14

US

