ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြ႕ဲ ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို
အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား လူအမ်ားသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လအလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္
ကုိ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္

မွတ္တမ္းတင္သုေတသနျပဳၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြစ
ဲ ဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္

အႏွစ္ခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္

မ်ားအား အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုရက္စြမ
ဲ ွတ္တမ္းပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး
ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏

၂၀၁၇

ခုႏွစ္၊

ဧၿပီလအတြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္အား

မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္

မွတ္တမ္းတင္

သုေတသျပဳခ်က္မ်ားအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ကူးယူ
ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး၊ အကယ္၍ ကူးယူေဖာ္ျပခဲ့ပါက အဖြ႕ဲ ၏ အမည္အား သတင္းရင္းျမစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြစ
ဲ ဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္

လစဥ္သံုးသပ္ခ်က္

အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္းမ်ားအား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပးပါရန္ႏွင့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တု႔သ
ိ ႔ို ဆက္သြယ္ႏိုင္
ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕

စဥ္

ေန႔စြဲ

အေၾကာင္းအရာ

၁။

၁.၄.၂၀၁၇

 ၂၀၁၇

ခုႏွစ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ

ဧၿပီလတစ္ရက္ေန႔တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ ပါတီ (NLD) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ငါးေနရာ၊ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္တြင္

သံုးေနရာ၊

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္

တစ္ေနရာ

စုစုေပါင္း

ကိုးေနရာ

(ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၇ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး
အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ပါတီမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) ျဖစ္ၿပီး
(ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၁ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးေနရာ စုစုေပါင္း ေျခာက္ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတိ႔တ
ု ြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး (ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၀ ဒသမ ၅၃
ရာခိုင္ႏႈန္း) ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ ႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု
ဒီမိုကေရစီပါတီ

-

ကယားျပည္နယ္

(ANDP)က

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

တစ္ေနရာစီ

အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။(Myanmar Quarterly)
https://www.facebook.com/theMyanmarQuarterly/photos/a.1437775339854343.
1073741831.1433248000307077/1437775356521008/?type=3&theater
 ဧၿပီလ

၁

ရက္ေန႔တြင္

က်င္းပခဲ့သည့္

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြ၌
ဲ

ျပည္ေထာင္စု

ေ႐ြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္မွ က်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ သုံးစြခ
ဲ ဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
ေ႐ြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္

(UEC)

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဦးတင္ထန
ြ ္းက

ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
၂၂ ၿမဳိ႕နယ္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၌ လစ္လပ္ မဲဆႏၵ
နယ္ ၁၉ ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၉၅ ဦး
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည္။ (The Voice)
http://thevoicemyanmar.com/political/7540-kpt
 ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

SSPP/SSA

ဌာနခ်ဳပ္

ဝမ့္ဟိုင္းၿမိဳ႕သစ္၌

မဲ႐ုံသုံးခုေထာင္ကာ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္သားမ်ား

မဲထည့္ပိုင္ခြင့္မရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

သိရသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ဝမ့္ဟိုင္းၿမိဳ႕သစ္ အထကေက်ာင္းတြင္ မဲ႐ုံ တစ္႐ုံ ၊ ပါခီးလမ္းခြတ
ဲ ြင္ မဲ႐ုံ
တစ္႐ုံ ထားရွိကာ ေဒသခံမ်ား လာေရာက္မဲ ထည့္ၾကေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
SSPP/ SSA တပ္မေတာ္သားမ်ား အရပ္ဝတ္ျဖင့္လည္း မဲ႐ုံနားပင္ ကပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊
မဲထည့္ခြင့္လည္း မရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
(သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)
http://burmese.panglong.org/?p=12970
၂။

၂.၄.၂၀၁၇

 UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ DPN၏ လုပ္ငန္း
ညိႈႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို

ထုိင္းႏိုင္ငံ

ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္

က်င္းပခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ယခင္ႏွစ္ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတြင္
တာ၀န္ေပးခဲ့ေသာ က႑ႀကီးသံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ပင္လံုလက္စြစ
ဲ ာအုပ္၊ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ
မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းကိစၥေတြအေပၚ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားခ်က္ေတြကို
မၾကာခင္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြ႔ထ
ဲ ံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ဖို႔
အတြက္

DPN

၏

လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း

က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု

အဖြဲ႔

ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ မွ ေျပာသည္။ (သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္)
http://www.nmgnews.com/%E1%80%96%E1%80%80%E1%80%B9%E1%
80%92%E1%80%9B%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%81%E1
%80%B6%E1%80%99%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80
%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AB/
 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမရွိဘဲ

ပိုတိုးေပးခဲ့သည္ဟု

တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႔ႏွင့္

ျမန္မာ့

မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးစင္တာတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝသည့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္
အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ေလ့လာသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၇
- ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သာမန္အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္
သန္း ၁၆၅၅.၄၃၆ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ၁ ဘီလီယံသာ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ကာ
၁၆၅၄.၄၃၆

ဘီလီယံ

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေငြလံုးေငြရင္း

အသံုးစရိတ္အတြက္

က်ပ္

၁၂၅၀.၈၆၅ ဘီလီယံ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ၿပီး လံုး၀ အျဖတ္အေတာက္မရွိဘဲ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက
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ေတာင္းခံထားသည့္

ေငြလံုးေငြရင္း

အသံုးစရိတ္ထဲတင
ြ ္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
စက္ပစၥည္းအသံုးစရိတ္ကို
တေကာင္းစာတမ္းတြင္

က်ပ္ဘီလီယံ
ေဖာ္ျပထားၿပီး

၁၀၀၀
အဆုိပါ

ေက်ာ္

သတ္မွတ္ထားသည္ဟု

အသံုးစရိတ္ထဲတင
ြ ္

စစ္လက္နက္

၀ယ္ယူဖို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနက
ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုးရရွိၿပီး သူ႔ေနာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး
တိ႔ု အစဥ္လိုက္ ရရွိခဲ့သည္။ (DVB)
http://burmese.dvb.no/archives/198984
 ပါကစၥတန္ေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ PNS SAIF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး
ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၇ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း
MITT တံတားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ စစ္ေရယာဥ္ကုိ ပါကစၥတန္ေရတပ္မွ Commodore
Zaka Ur Rehman ျဖစ္သူဦးေဆာင္၍ အရာရွိ၊ စစ္သည္ စုစုေပါင္း ၂၉၇ ဦးလိုက္ပါလာၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဧၿပီ ၅ ရက္အထိ ေလးရက္ၾကာေနထိုင္၍ ေလ့လာလည္ပတ္ သြားမည္
ျဖစ္သည္။ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1282762018511327:0
၃။

၃.၄.၂၀၁၇

 တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေပၚ UNFC
အဖြ႕ဲ ၀င္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ UNFC
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္း၌ ဧၿပီ ၃ ရက္က
စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္(NCA)အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္
ရန္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ (KIO/ KIA)ႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(SSPP) အပါ
အဝင္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)က လက္ခံ
လိုက္ေၾကာင္း UNFC ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။ (7 Day) ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ပါတီ(SSPP) တု႔ိ UNFC
မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ သေဘာထားရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ယေန႔
အစည္းအေဝးတြင္

၎တိ႔ု

ႏုတ္ထြက္ေရး

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ

NCA

လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။
(Mizzama)
http://www.7daydaily.com/story/93423
http://www.7daydaily.com/story/93477
http://www.mizzimaburmese.com/article/25598
 ရွမ္းျပည္နယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMCS)၏ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔ မြန္းလြပ
ဲ ုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္
(ေတာင္ပိုင္း)၊

ခိုလမ္ၿမိဳ႕ရွိ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

အစည္းအေ၀းခန္းမ၌

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1283914615062734:0
 ဟိုစီးေက်းရြာ၊ ပန္ကိုင္အုပ္စု၊ နမ့္ဖတ္ကာၿမိဳ႕နယ္၊ မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္ေနထိုင္သူ အင္ေဗြ
ေနာ္ေတာင္ ၅၄ႏွစ္၊ အင္ေဗြ ဘရန္ဆိုင္း ၃၂ ႏွစ္တို႔ကို တပ္မ ၉၉ မွ ၃.၄.၂၀၁၇ ရက္ေန႔
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ည ၁၁း၁၅ အခ်ိန္တြင္ ကတုတ္က်င္းတြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
စာတမ္းမ်ားကို ေတြ႔သျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး နမ့္ဖတ္ကာရဲစခန္းသို႔ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ခဲ့သည္။
https://www.facebook.com/mai.mai.904108/posts/747748715379770
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြ

ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းသည့္

ျပည္သူမ်ားသို႔

ေက်းဇူးတင္လႊာကုိ

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ထုတ္ျပန္
ခ်က္တြင္ ေငြစုဘဏ္စာရင္းစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၁.၉.၂၀၁၇ မွ ၂၀.၃.၂၀၁၇ အထိ
ျပည္သူမ်ား၏ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေငြမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃.၉၄၇,၇၈၄,၇၇၅(၁၃.၉၄၈
ဘီလီယ)ံ ရရွိခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိပါသည္။ (State Counsellor Office Facebook)
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1015181901949359
 ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏိုင္ဘူးဆိုရင္ လာမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္
၂၁

ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ

ရွမ္းလူမ်ိဳးတိ႔ရ
ု ဲ႕

ဆႏၵသေဘာထားေတြ

တင္ျပႏိုင္မွာ

မဟုတ္ဘူးဟု RCSS/SSA ေျပာခြင့္ရ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းငင္းက ေျပာခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီး
ႏွင့္ ပင္လံုမွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိတာႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန

ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
RCSS/SSA

ဦးေဇာ္ေဌးကေတာ့

ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြ႔က
ဲ

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္သည့အ
္ တြက္ RCSS/SSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မိုင္းပန္သို႔မဟုတ္
မံုးေတာ့မံုးထားမွာသာ က်င္းပေစလိုတာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး

ရွမ္းတိုင္းရင္သားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္

ေျပာခြင့္ရ

ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏင
ို ္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဟ
ဲ ာ RCSS တဖြ႔တ
ဲ ည္းက လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲ
ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြ႔၊ဲ

ရွမ္းႏိုင္ငံေရး၊

လူမႈအေျချပဳအဖြ႔ေ
ဲ တြ

အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြး

သေဘာထားရယူထားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းအဖြ႔အ
ဲ ားလံုး အဆိုျပဳသည့္ေနရာမွာ လုပ္ခြင့္
မရွတ
ိ ာဟာ

ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြ၏

ဂုဏ္သက
ိ ၡာက်ဆင္းေစသည့္အတြက္

ေတာင္ႀကီး

သု႔မ
ိ ဟုတ္ ပင္လံုမွာ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာပါသည္။ (DVB)
http://burmese.dvb.no/archives/199171
 တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္

NCA

လုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မႈ

ရရွိရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတုိင္ပင္ခံအဖြ႕ဲ က ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္
သေဘာထားထုတ္ျပန္လိုက္သည္။(7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/93476
၄။

၄.၄.၂၀၁၇

 ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ ၄ ႏွစ္တာ ကာလ
ကြန္ဂရက္သက္တမ္းအတြင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီး

ကြန္ဂရက္၏

၁၆

ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္

ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳလိုက္သည္။

ေကအဲန္ယူ၏ အခ်က္ ၂၀ ခန္႔ပါရွိသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဧၿပီလ
၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၏ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးအႀကံဳျပဳ၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%99%E1
%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%81%84%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1
%80%AC%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%82%E1
%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9/
 အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးအဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး NCA
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္

အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္

မေရးထုိးရေသးသည့္အဖြ႕ဲ မ်ားမွ

ကုိယ္

စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ၊ လြႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ စသည္တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္
စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးသည္ မတ္လ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၄ ရက္အထိ နီေပါႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ( 7 Day )
http://www.7daydaily.com/story/93764
 ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး ရရွရ
ိ န္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

“Business

for

Peace

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား” ေဆြးေႏြးပြထ
ဲ ံမွ သိရသည္။ “Business for Peace” ေဆြးေႏြးပြဲ
ကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္
(UMFCCI)တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

အဆိုပါ

ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္

နာယက ဦးတင္ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ ပါေမာကၡ
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊

ကုန္သည္စက္မႈ

အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒

ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (The Voice) Business For Peace (B
for P) ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားကို ထားဝယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕
ႀကီးမ်ား၌

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္

UMFCCI

ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း၍

စီမံခ်မွတ္လပ
ု ္ေဆာင္သာြ းရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (The Irrwaddy)
http://thevoicemyanmar.com/political/7558-pea
https://burma.irrawaddy.com/business/2017/04/05/132990.html
 ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (SSPP/SSA)က ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
ပါတီ(UWSP)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သလုိ၊ ညီညြတ္
ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)ႏွင့္လည္း တပ္ ေပါင္းစုႏွင့္
လည္း ဆက္လက္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SSPP/SSA မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိင္းထူး
က ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီတြင္ SSPP
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ

ထည့္သြင္းရန္

အမည္စာရင္းေပးပို႔ထားျခင္း

မရွိေသးေၾကာင္း

သူက ေျပာသည္။ SSPP/SSA သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိး၊ မထုိး အေျဖမေပးႏိုင္
ေသးေၾကာင္းႏွင့္ သၾကၤန္အၿပီး ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းညီလာခံတြင္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ဗဟုိေကာ္မတီအသစ္မ်ား

ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေပၚလစီမ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း

မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းထူးက ေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/article/25680
 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နတ္ရွင္ေက်းရြာတြင္ ရဲတပ္သားတစ္ဦးထံမွ ေသနတ္
လု၍ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပာြ းရာ အရပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္
ရဲတပ္ဖြ႔မ
ဲ ွဴးရံုးမွ နယ္ထိန္းရဲအုပ္ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။ ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ ေသဆံုး
သူမွာ နတ္ရွင္ေက်းရြာမွ အသက္(၂၉)နွစ္အရြယ္ ဦးေမာင္ငယ္၏ သား ဦးေမာင္ျဖဴေဒါင္း
ျဖစ္ျပီး ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ဧၿပီ ၄ ရက္ မနက္ ၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္တင
ြ ္ ေပါက္ေတာေဆးရံု၌
ေသဆံုးခဲ့သည္။

နတ္ရွင္ေက်းရြာမွ

အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးက

ဖဲ၀ိုင္းဖမ္းဆီးရာမွ

အခ်င္းမ်ားၿပီး ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပာြ းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ (နိရဥၥရာ)
http://www.narinjara.com/burmese/%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%
94%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%9B%E
1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BD (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ မိုင္းအသိပညာေပးႏွင့္ မိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား
အေထာက္အပံ့ေပးေရး နိုင္ငံတကာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၄
ရက္ေန႔တြင္

ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟိုတယ္၌

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး

မိုင္းကင္းစင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
အေျခခံ၍ မိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြ႕ဲ (HMAI)က ဥကၠဌ ဦးသန္႔ဇင္က
အဆုိပါ အခမ္းအနား၌ ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzama) ေနျပည္ေတာ္မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္
(The Ladies News)ႏွင့္ ဖားအံၿမိဳ႕၊ သီရိဘားအံ ဟိုတယ္တြင္လည္း မိုင္းအသိပညာ
ေပးျခင္းႏွင့္

မိုင္းဆိုငရ
္ ာအကူအညီမ်ား

ႏိုင္ငံတကာေန႔

အခမ္းအနားကို

ျပည္နယ္

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ INGO, NGO မ်ားပူးေပါင္းကာ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
(KIC)
http://www.mizzimaburmese.com/video/25698
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1
%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80
%AD%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95
%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1
%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD/
https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/730988953742743:0
 ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)အေနနွင့္ လာမည့္ ျပည္
ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ တက္နုိင္
မတက္နုိင္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္ဟု UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရး
မွဴး ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။ တစ္နုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္(NCA)တြင္
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လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးပါက

အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနွင့္လည္း

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းနွင့္ တစ္ျခားနည္းလမ္းနည္းျဖင့္လည္း စာတမ္းတင္မည္
မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ (ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္))
http://www.kantarawaddytimes.org/unfc%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%82%94%E1
%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80
%AC%E1%80%B8-%E1%81%82%E1%81%81%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%95%E1
%80%84%E1%80%B9/
 အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ျပည္တင
ြ ္းထုတ္ အေပါ့စား ေတာ္ပီဒိုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇ ဒသမ ၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ၿပီး
ထိုစာခ်ဳပ္မွာ ၂ နိုင္ငံအၾကား ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္
လာသည့္ သေကၤတျဖစ္သည္ ဟု အိႏၵိယကာကြယ္ေရး အရာရွိမ်ားကေျပာသည္။ အိႏၵိယ
ကာကြယ္ေရး သုေတသနႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြ႕ဲ (Defense Research and
Development Organization – DRDO) အႀကီးအကဲ အက္စ္ ခရစ္စတိုဖာ (S
Christopher)ကလည္း PSU Bharat Dynamics and engineering company L&T က
ထုတ္လုပ္ေသာ

ေတာ္ပီဒိုမ်ား

ျမန္မာသိ႔ု

ေရေအာက္ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာမ်ား၊

တင္ပ႔မ
ို ည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
အသံကာ

အေစာပိုင္းက

ကိရိယာမ်ားႏွင့္

လမ္းညႊန္

ကိရိယာမ်ားကို ျမန္မာသိ႔ု တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။ ခရစ္စတိုဖာ ေျပာေသာ
ေတာ္ပီဒိုမ်ားသည္ ရွန္းနား Sheena အမည္ရွိ DRDO-designed အဆင့္ျမင့္ အေပါ့စား
ေတာ္ပီဒိုမ်ားျဖစ္သည္ ဟု IHS Jane’s စာေစာင္က အမည္မေဖာ္လိုေသာ ကာကြယ္ေရး
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားေျပာသည္။ (The Irrwaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/03/132924.html
၅။

၅.၄.၂၀၁၇

 ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ပင္လုံၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၀ မုိင္ခန္႔အကြာရွိ တတ္အီအုပ္စု နမ့္ဆုိင္း
ရြာအနီးတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း
RCSS/SSA ၏ ေဒသတြင္းလႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတခုနွင့္ ရလခတုိင္း လက္ေအာက္ခံ ခလရ
၂၄၆ ၏ စစ္ေၾကာင္းတခုတုိ႔ ဧၿပီ ၅ရက္ေန႔တြင္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခြမ
ဲ ွ မြန္းလြဲ ၁
နာရီအထိ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမ
အတြင္း အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားသည့္အတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲရ
့ ေၾကာင္း
RCSS ေျပာခြင့္ရ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းက ေျပာသည္။ “တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအျပီး အစုိးရ
စစ္ေၾကာင္းမွာ နမ့္ဆုိင္းရြာအတြင္းသုိ႔ တပ္ဆုတ္ခုိလံႈေနေၾကာင္းလည္း ပင္လုံ ေရာက္
ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္) တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္
တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ NCA ကို တပ္မေတာ္ဘက္မွ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္အေပၚ
အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ JMC-S ကို တိုင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု RCSS/SSA
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ေျပာသည္။ (သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္)
http://burmese.panglong.org/?p=13019
http://www.nmgnews.com/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1
%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80
%90%E1%80%AC%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%81/
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (CT)တုိ႔
ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ုိင္းက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးကုိ ဧၿပီလ ၆ ရက္ထိ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကုိ

ေနာက္ရက္တြင္

က်င္းပမည့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ထိပ္သီးမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ DPN ႏွင့္
NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲ ၈ ဖြ႔မ
ဲ ွ လုပ္ငန္း
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (CT)တု႔ိ ၈ ဦးဆီက ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ (Mizzama)
http://www.mizzimaburmese.com/article/25694
 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

CSOs

ဖိုရမ္မ်ားတြင္

ကရင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ

ညႇိႏွိႈင္း

ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ႏိုငရ
္ န္ ညိႇႏႈိင္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဧၿပီလ ၄ ရက္မွ ၅ ရက္တြင္
ဖားအံၿမိဳ႕ ဇြက
ဲ ပင္မိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ညိႇႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ ၇
ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ၇ ဦးအျပင္ အရံ ၃ ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္
ထားေၾကာင္း သိရသည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1
%80%B9%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80
%B9%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84
%E1%80%B9%E1%80%B7-csos%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%99/
 ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္အင္းေက်းရြာေန ဦး၀င္းေဌးႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဦး
တု႔သ
ိ ည္ ဧၿပီ ၅ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ထင္းေခြရန္သြားေရာက္စဥ္ ေတာင္အင္း
ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ၂ မုိင္ခန္႔အကြာသိ႔ု အေရာက္၌ ဦး၀င္းေဌးသည္ တုိက္မုိင္း
တစ္လံုးအား တုိက္မိေပါက္ကြခ
ဲ ဲ့ရာ မုိင္းစ ထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။
(တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1287422214711974:0
 ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုကို
ပိတ္သိမ္းၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
ဒုကၡသည္ေတြ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵအတုိင္း ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔
စီစဥ္ထားသည္ဟု
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ရခိုင္ျပည္နယ္

အစိုးရအဖြဲ႕၏

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ျပည္နယ္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္က ေျပာပါသည္။ ပိတ္သိမ္းဖိ႔ု စီစဥ္ေနသည့္
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဟာ ကမန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္စခန္းေတြျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္
ရက္ပိုင္းအတြင္း

ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ဟု

သိရသည္။

အဆိုပါ

ဒုကၡသည္စခန္း

မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားဟာ ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ
ေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-refugees-camp-closure04052017070158.html
 ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕

(KIO)

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း

စစ္ေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႕ရွိ

အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေထာက္ပံ့မွု
ေလၽွာ့ခ်ထားေၾကာင္း စစ္ေရွာင္စခန္း စီမံခန႔္ခြေ
ဲ ရးေကာ္မတီက ေျပာသည္။ ဖုန္လြယ္ယန္
စခန္း တာဝန္ခံ ဦးတန္ဂြန္က “ေထာက္ပံ့မွု ေလၽွာ့ခ်တာက လူတိုင္းကို မဟုတ္ပါဘူး၊
အလုပ္လုပ္နိုင္တဲ့

အလြတ္လူေတြကိုပါ၊

ဒါကလည္း

စမ္းသပ္တဲ့သေဘာျဖစ္ၿပီး

ဖုန္လြယ္ယန္နဲ႔ ေဝက်ိဳင္စခန္းေတြက လူဦးေရ ၂၀၀ ေလာက္ေတာ့ ပါပါတယ္”ဟု
ေျပာသည္။

ကခ်င္ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္

ေျမာက္ပိုင္းရွိ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ပူးေပါင္းလုပ္ငန္စဥ္အဖြ႕ဲ (JST)၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလအတြင္း

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္

စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွတဆင့္

ထပ္မံ

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သူဦးေရသည္ ၆၀၆၆ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အတြင္းရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ လူတဦးကို ၄၅ ရက္စာအတြက္ ဆန္ ၂၅ ကီလို
ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိရာ KIO ေအာက္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေရးေကာ္မတီ
(IRRC)ႏွင့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္အဖြ႕ဲ တခုတ႔က
ို
ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစလ
္ ယ္မွစတင္၍ ဆန္ရိကၡာမ်ားအား
KIA သိ႔ု ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြခ
ဲ ်က္ျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြ႕ဲ (WFP)၏
ေထာက္ပံ့မမ
ႈ ်ားကို ရပ္တန႔္ေစခဲ့သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရ
သည္။ လက္ရွိတြင္ စစ္ေရွာင္စခန္းတခုမွ ေနာက္တခုသ႔ို ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်သူ
မ်ားအား လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အစားအစာႏွင့္ ၎တိ႔ု အေျခခ်ေနထိုင္ရာတြင္ လိုအပ္
သည့္ အေသးသုံးေငြေၾကးအတြက္ ထည့္သြင္းေထာက္ပံ့ေပးေစလိုေၾကာင္း JST အဖြ႕ဲ က
ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္

အစိုးရႏွင့္

KIO

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္စီရွိေနၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း လူဦးေရ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တ႐ုတ္နိုင္ငံဘက္သို႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/05/133037.html
 ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္နစ္နာသူ ၂၉၈ ဦးရွိခဲ့သည့္အတြက္ သံုးရက္
လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္ဟု ပွ်မ္းမွ်တြက္ဆႏုိင္ၿပီး ထိခိုက္သူ ၃ ဦးအနက္
တစ္ဦးမွာ ကေလးငယ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူနီဆက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ (Mizzama)
http://www.mizzimaburmese.com/article/25638
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
 ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ပါကစၥတန္ေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ PNS
SAIF သည္ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။
(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1286149998172529:0
 ဘတ္ဂ်က္ရရွိလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္
ေရးေကာ္မတီ(JMC)လုပ္ငန္းမ်ား

စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု

JMC

အလုပ္အမႈေဆာင္

ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ JMC ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက “ဘတ္ဂ်က္ေတြကို
က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေပးတာ အခု ဧၿပီလမွာ စၿပီျဖစ္လုိ႔ ေမ၊ ဇြန္လေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ ပံုမွန္
အလုပ္စလုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ္လ႔ို အဲသလို မွန္းထားပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) အစည္းအေ၀းခန္းမ
တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုနစ္အတြက္ ပစ္ခတ္
တိက
ု ္ခိုက္မရ
ႈ ပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC)အတြက္ ဘတ္ဂ်က
ကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄၅၀ ၀န္းက်င္ (တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၀၀ ျဖင့္ တြက္ ခ်က္ျခင္း
ျဖစ္)(အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၅)သန္း)အသံုးျပဳရန္ သဘာတူခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
အဆိုပါဘတ္ဂ်က္သည္ သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည့္အဆင့္သာရွၿိ ပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးရွိ(JMC-S)မ်ားသိ႔ု

ခြေ
ဲ ၀ခ်ထားေပးမႈ

မရွိေသးေၾကာင္း

ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးထံမွ သိရသည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%98%E1%80%90%E1%80%B9%E1
%80%82%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%81
%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85
%E1%80%B9%E1%81%8D%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9B%E1
%80%95/
 ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစာတမ္းမ်ားကို ေတြ႔သျဖင့္
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ

ဟိုစီးေက်းရြာ၊

ပန္ကိုင္အုပ္စု၊

နမ့္ဖတ္ကာၿမိဳ႕နယ္ေန

အင္ေဗြ

ေနာ္ေတာင္ႏွင့္ အင္ေဗြ ဘရန္ဆိုင္းတိ႔သ
ု ည္ ၅၊ ၄၊ ၂၀၁၇ နံနက္ ၁၀း၄၀ တြင္
ရပ္မိရပ္ဖလူႀကီးမ်ားမွအာမခံမႈျဖင့္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
https://www.facebook.com/mai.mai.904108/posts/747748715379770
၆။

၆.၄.၂၀၁၇

 ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လိႈင္တ႔ုိ

ႏုိင္ငံအတြက္

သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္

အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ားကုိ

ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု

ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-minaunghlaing-meet04072017004651.html
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
 ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(DPN)ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြး
ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔(CT)တု႔၏
ိ
လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္
လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/04/dpn%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9ppwt%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%84%E1
%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%AB%E1%80%BD%E1%80
%AD%E1%82%8F%E1%82%88%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9/
 တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတမစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
သိ႔ု

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္အတြက္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္

ဇနီးေဒၚစုစုလြင္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲ သည္ နံနက္ ၇ နာရီခဲြတင
ြ ္ ေနျပည္ေတာ္မွ
အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီခဲြတင
ြ ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔
သမၼတႏုိင္ငံ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕ Shuang Liu အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဇနီးတိ႔ႏ
ု ွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေဒါက္တာ
သန္းျမင့္၊ ဦး၀င္းခိုင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါသြားၾကသည္။
(သမၼတ႐ံုး Facebook)
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/photos/pcb.12
78845455496521/1278845265496540/?type=3
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/posts/1279783
898736010
 ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ကြန္ဂရက္၏ ၁၈ ရက္
ေျမာက္ေန႔တြင္ လာမည့္ ၄ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ ဦးေဆာင္သြားမည့္ ေခါင္းေဆာင္
သစ္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ စတင္ေရြးေကာက္ခဲ့ၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္
၂၁၇ ဦးမွ ေရွးဦးစြာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေလာင္း ၆၀ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%A1%E1
%80%B2%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1
%80%80%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80
%BC%E1%80%B2-%E1%80%85%E1%80%90/
 ညီညတ
ြ ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ
တဖြ႕ဲ သည္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေဆြးေႏြးရန္

ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသိ႔ု

သြားေရာက္မည္ဟု

ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တြင္ ၃ ရက္ၾကာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးအၿပီး ၾကာသပေတးေန႔က
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
UNFC ဒုဥကၠဌ နိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။ (The Irrwaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/08/133239.html
၇။

၇.၄.၂၀၁၇

 ဧျပီလ

၇

ရက္ေန႔

ညေန

ငါးနာရီေက်ာ္၀န္းက်င္တြင္

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)တိ႔ု
တိုက္ပြဲ

ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊

(The

တပ္မေတာ္ႏွင့္

တအာင္း

နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း၌

ထိေတြ႕

Ladies)တအာင္းေဒသ၊

မန္စပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊

တပ္မဟာ

၁

နယ္ေျမ၊

နမ့္စိမ့္ရြာအထက္ဖက္ေတာင္ကုန္းတြင္

ညေန

၅း၁၅ နာရီမွ ၆း၀၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
TNLA တပ္ရင္း ၅၇၁ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၃၃ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၁၂၀ တို႔
ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြခ
ဲ ်ိန္ နာရီ၀က္ၾကာ ျဖစ္ပာြ းၿပီး ၆း၀၀
နာရီတင
ြ ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နမ့္စိမ့္ရြာဖက္သ႔ို ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားရာမွ ႏွစ္ဖက္
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ၿပီးဆံုး သြားသည္။ (TNLA)
https://www.facebook.com/PslfTnla/photos/a.229861440471776.107374182
8.228485730609347/631491400308776/?type=3
 ၁၆

ႀကိမ္ေျမာက္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးကြန္ဂရက္၏

၁၉

ရက္

ေျမာက္ေန႔ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဆ
ဲ က္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၅၅
ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ (7 Day) ဧၿပီလ ၇ ရက္ ညေနပုိင္းက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့
ရာ၌

ယခင္

ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္

၃

ဦးျဖစ္သည့္

ယခင္

ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္

(ႀကီးငါးႀကီး)အနက္ ဒု-ဥကၠဌ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္၊ တြဖ
ဲ က္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး(၁)
ပဒိုေစာေသာသီဘြႏ
ဲ ွင့္ တြဖ
ဲ က္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး(၂) ပဒိုမန္းမန္းတို႔ ျပန္လည္
ပါ၀င္လာျခင္း မရွိပါ။ (The Ladies)
http://www.theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-04-08-1209/5682
http://www.7daydaily.com/story/93830
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေဖာက္ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္
ဦးလဖိုင္ဂမ္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးဆိုးဝါးေနသည့္ အတြက္ လံုေလာက္
သည့္ ေဆးကုသမႈေပးဖုိ႔ႏွင့္ မတရားစြပ္စြၿဲ ပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထား ရတဲ့အတြက္ သူ႔ကို
လႊတ္ေပးဖို႔

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ

စာေပးပို႔တင္ျပ

ေတာင္းဆုထ
ိ ားေၾကာင္း ဦးလဖိုင္ဂမ္၏ ေရွ႕ေနဦးမာခါးက ေျပာသည္။ ဦးလဖိုင္ဂမ္ဟာ
လတ္တေလာတြင္ အူက်ေရာဂါ ၊ အစာအိမ္ေရာဂါႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ
ထားရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားေဆးရံုမွာ ေဆးကုသေနရသည္မွာ ႏွစ္လ
ေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မတရားဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံ
ထားရစဥ္အတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္တာေတြအျပင္ လိင္တူျပဳက်င့္ခံရျခင္းပါျဖစ္ေၾကာင္း
ေရွ႕ေန ဦးမာခါးကေျပာသည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/ai-demand-laphai-gum-free04072017071551.html
 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ကက
ြ ္ ေရထြက္ဦးလမ္း နယ္ေျမ (၃) မ/၁၇၉ ျဖဴေဖြး
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ကုန္စံုဆုိင္ေရွ႕၌ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ေၾကာင္း သတင္းအရ နယ္ေျမ
စခန္းမွဴးႏွင့္ ဘုရားျဖဴရပ္ကက
ြ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕တိ႔မ
ု ွ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ
ထြန္းထြန္းေအာင္ (ခ) အားေယာင္ (၂၈ ႏွစ္)၊ အထူးေဒသ-၂၊ ရွမ္း-ေျမာက္ စီးပြားေရး-၃
တာ၀န္ခံ၊ ပစ္ေဖာက္ခဲ့သည့္ ေသနတ္ K1200912 နံပါတ္ပါ ၀ ေဒသထုတ္ M-21
ေသနတ္တစ္လက္၊ M-22 က်ည္အိမ္ႏွစ္ခု၊ ၉.၃ B7 က်ည္ (၄၆) ေတာင့္၊ ပစ္ၿပီးက်ည္ခြံ
၁၀ ေတာင့္တ႔ႏ
ို ွင့္အတူ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ထြန္းထြန္းေအာင္ကို နယ္ေျမရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတြင္
(ပ) ၃၄/၂၀၁၇၊ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္၍ စစ္ေဆးအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲ႕ြ မွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။(Eleven)
http://news-eleven.com/politics/34962
၈။

၈.၄.၂၀၁၇

 ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
(TNLA) တိ႔ု တိုက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္။ ေန႔လည္ (၁၁း၀၅) နာရီ အခ်ိန္မွ (၁၁း၄၀)
နာရီအခ်ိန္အထိ တပ္မဟာ (၁) နယ္ေျမ၊ နမ္႔ခမ္းျမိဳ႕နယ္၊ မန္စပ္ေက်းရြာႏွင့္ နမ့္စိမ့္
ေက်းရြာ အထက္ဖက္တြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၁ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
တပ္မ ၃၃ လက္ေအာက္ခံ ခမရ ၁၂၀ တိ႔ု တစ္ၾကိမ္၊ ေန႔လည္ (၁၁း၄၀) နာရီအခ်ိန္တြင္
တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမ၊ မန္တုံျမိဳ႕နယ္၊ နာေအာ္ႀကီးေက်းရြာနွင့္ မန္မိုင္ေက်းရြာၾကားတြင္
ခိုမုံးဖက္မွ

ထိုးစစ္ဆင္ထုိးလာေသာ

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္

တပ္မ(၃၃)နွင့္

တအာင္း

တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၆၈၃)တိ႔ု တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြျဲ ဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ နမ့္ခမ္း
ၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားေသာတိုကပ
္ ြတ
ဲ ြင္ တိုက္ပြဲၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
သည္ နမ့္ခမ္းတပ္စခန္း၊ မန္တတ္ တပ္စခန္းႏွင့္ မိုင္းဝီးတပ္စခန္းတို႔မွ ၃ ဖက္ ၃ တန္ ျဖင့္
မန္စပ္ေက်းရြာႏွင့္ နမ့္စိမ့္ေက်းရြာဘက္သို႔ ယခုညမိုးခ်ဳပ္သည္အထိ ဆက္လက္ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္

လ်က္ရွိသည္ဟု

တေအာင္းတပ္မေတာ္က

သတင္းနွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

သတင္းထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ (TNLA)
https://www.facebook.com/PslfTnla/posts/632110503580199:0
 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမလတြင္ ေဘဂ်င္း
ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ “One Belt,One Road” ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္
တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံသ႔ို သြားေရာက္မည္ဟု အတိုင္ပင္ခံ ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ (The Ladies)
http://www.theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-04-08-1401/5685
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏

၁၆

ႀကိမ္ေျမာက္

ကြန္ကရက္အၿပီး

ျပဳလုပ္သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ KNU ၏ ၾသဇာအရိွဆုံးျဖစ္သည့္ ႀကီးငါးႀကီးေရြးခ်ယ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေစာမူတူးေစးဖိုးအား KNU ဥကၠ႒အျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္
မ်ားအရ

ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္

၅၅

ဦးထဲမွ

ေကအဲန္ယူတြင္

ၾသဇာအရွိဆုံး ႀကီး ၅ ႀကီးျဖစ္သည့္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ႏွင့္
တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး ၁ ႏွင့္၂ တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးအား
ေထာက္ခံမဲ ၁၀၃ မဲျဖင့္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

13 | P a g e

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ထိ႔ေ
ု နာက္ KNU ဒုဥကၠ႒ ေနရာအား လက္ရွိ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္
ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းအား မဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာကုိ ပဒုိေစာတာဒုိမူးကလည္းေကာင္း၊ ေကအဲန္ယူ၏ တဲဖ
ြ က္
အတြင္းေရးမႉးကုိ ပဒုိေစာဆဲပယ
ြ ္ (ခ) ေစာစတိဗ္ႏွင့္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး ၂ အျဖစ္
ပဒိုေစာလွထြန္းတိ႔ု ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ (The Ladies)
http://www.theladiesnewsjournal.com/news/sat-2017-04-08-1209/5682
 တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြ႔ထ
ဲ ိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း
ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုး
ထားသည့္ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္
မ်ား တက္ေရာက္ေနၿပီး ၂ ရက္ၾကာျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စည္းေ၀းပြဲတြင္သဘာပတိ
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ UNFCဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ အန္စီေအလမ္းေၾကာင္း
အတိုင္း သြားမရေတာ့ဘူးဆိုသည့္ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ တပ္ဖြ႔ေ
ဲ တြ တကြတ
ဲ ျပားျဖစ္ဖို႔
အေၾကာင္းဖန္လာသည္ဟု
ေခါင္းေဆာင္

အဖြင့္မိန႔ခ
္ ြန္းတြင္

ေျပာခဲ့သည္။

(DVB)

RCSS/SSA

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကမူ-“လက္ရွိက်ေနာ္တို႔နိုင္ငံက

ေကာက္တင္ေျမာက္ထားတဲ့

အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္

လူထုေရြး

နိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္

အရပ္သားအစိုးရလိ႔ဘ
ု ဲျမင္မယ္။ လက္ေတြ႕မွာကေခတ္အဆက္အဆက္ ႀကီးစိုး လာတဲ့
စစ္အစိုးရကဘဲအာဏာကို

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြ႕ရတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္

လက္ရွိ

အေၿခအေနကအစိုးရႏွစ္ခုပုံစံျမင္ေနတယ္ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္က” – ဟု ေျပာသည္။
(ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္ အစည္းအေ၀းကို ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႔ဲ (KIO)၊ ရွမ္းျပည္
တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ

(NMSP)၊

ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ

(ANC)၊

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္

အစည္းအ႐ုံး (LDU) ႏွင့္ ၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(WNO) စသည့္ အဖြ႔ဲ ၇ ဖြ႔မ
ဲ ွ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အဖြ႔ဲ ၇ ဖြဲ႔က ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ (DVB) စုုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၂ ဦးတက္
ေရာက္ၿပီး (စံေတာ္ခ်ိန)္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ တအာင္း(ပေလာင္)
TNLA၊ ကိုးကန႔္ MNDAA ၊ ရခိုင္ AA၊ ၀ UWSA ၊ မိုင္းလား NDAA တိ႔ု တက္ေရာက္
ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္ ထို႔အျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) အေနျဖင့္
လည္း ညီလာခံက်င္းပေနသည့္အတြက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခ့ေ
ဲ ပ။
(သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္)
http://burmese.dvb.no/archives/200167
http://burmese.panglong.org/?p=13053
http://www.nmgnews.com/%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80
%B8%E1%80%9B%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1
%80%AF%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80
%B1%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9/
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
http://www.mmstd.com/news/view/8577/?lang=my
 လား႐ွိဳးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ‘၀’ အဖြ႕ဲ ၏ ဆက္ဆံေရး႐ုံးသုိ႔ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ႏွင့္ စစ္ဘက္
ဆုိင္ရာ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕တု႔ိ ပူးေပါင္းကာ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ‘၀’အဖြ႕ဲ ၏
လား႐ွိဳးဆက္ဆံေရး႐ံုးအား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ျခင္းမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ‘၀’ စစ္သား
တစ္ဦး ေသနတ္ ၁၀ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္အား စစ္ေၾကာခ်က္အရ ၎
ေသနတ္ႏွင့္

ဆက္စပ္လက္က်န္ပစၥည္းမ်ား

သိရွိရေသာေၾကာင့္

ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ႏွင့္

ဆက္ဆံေရး႐ုံးထဲရွိ

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ

အိမ္တြင္ရွိေနဟု

လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲ တု႔ိ

ပူးေပါင္းကာ

တရား၀င္ရွာေဖြ၀ရမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လား႐ွိဳးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ မွဴး
ရဲမွဴးတင္ေဖ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။ ‘‘အေဆာက္အအံုေတြဘာေတြ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖ်က္တယ္
ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ အထဲမွာလည္းတကယ္ပဲ အဲဒီေသနတ္နဲ႔ ဆက္စပ္ က်ည္ေဘာက္ေတြ၊
က်ည္ေတြ တကယ္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ ေတြ႕လု႔လ
ိ ည္း တရား၀င္ အမႈ
ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္’’ ဟု ရဲမွဴးတင္ေဖ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။ (Eleven)
http://news-eleven.com/politics/34962
၉။

၉.၄.၂၀၁၇

 ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္
(TNLA)

တိ႔ရ
ု ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊

မန္စံရြာနဲ႔

ပန္က်န္ရြာလမ္းဆံုတြင္

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါတိုက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တီအန္အယ္လ္ေအ တာဝန္ရွိသူ
တဦးက “က်ေနာ္တို႔က ပန္စံကေန ဆင္းလာတာ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေတာ့ ပန္က်န္က
ေန တက္လာတာ။ အဲဒီ ၂ ရြာရဲ႕ လမ္းခြေ
ဲ ရာက္ေတာ့ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္တာပဲ။
တိုက္ပြဲကေတာ့ ၁ နာရီေက်ာ္ကေန ၃ နာရီေက္်ာ ၂ နာရီျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
တိုက္ပြဲေၾကာင့္
ဝတ္စံုႏွင့္

ႏွစ္ဖက္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသဆံုးသူအတိအက်

မသိရေပမယ့္

TNLA

အေလာင္း ၃ ေလာင္းကို ေတြ႔ရွိသည့္အတြက္ ရြာသားေတြက သြားေရာက္

ေျမျမႇဳပ္ပစ္ခ့ရ
ဲ သည္ဟပ
ု န္စံေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။ (DVB) TNLA ကမူ တပ္မေတာ္
က ေဒသခံ ၃ ဦးကို ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးရင္း လက္လြန္ကာေသဆံုးခဲ့သည္ကို TNLA
ဝတ္စံုဝတ္ကာ ထားခဲ့သည္ဟုသတင္းထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ (PSLF/TNLA)
http://www.pslftnla.org/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1%80
%b9%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%90%e1%80%95%
e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80
%b9%e1%80%a1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%85%e1%80%b9%e1%
80%99%e1%80%b2/
http://burmese.dvb.no/archives/200512
 လား႐ိႈးၿမိဳ႕ UWSA ဝတပ္ဖြ႕ဲ ၏ ဆက္ဆံေရး႐ုံးအား ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံမရွိခိုက္တြင္
လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ မွ တံခါးအား ဖ်က္စီးဝင္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
တရားဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညဟ
ီ ုဆိုကာ UWSA မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရသိ႔လ
ု ိပ္မူကာ ႐ံႈ႕ခ်ကန႔္ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ (Tai Freedom)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ထိုသုိ႔ လား႐ွိဳးၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ ဧၿပီ ၈ ရက္ ‘၀’ အဖြဲ႕ လား႐ွိဳးဆက္ဆံေရး႐ံုးအား
႐ိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးသည့္ အျပဳအမူအတြက္ ေတာင္းပန္ရမည့္အျပင္ အျငင္းပြားမႈ ႀကီးထြား
ေအာင္ မခ်ဲ႕ကားရန္ ကတိခံ၀န္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက မိမိတ႔အ
ုိ ေနျဖင့္
ဤသုိ႔ေသာ ဆုိးဆုိးရြားရြား အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးအတြက္ လိုအပ္ေသာ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈ
မ်ဳိးကုိ မဆုိ ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္း ကန္႔ကြက္စာတြင္ ပါရွိသည္။ ( Eleven )
http://www.taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-33-44/201405-27-08-34-16/858-uwsa-uwsa
http://news-eleven.com/politics/34962
 အင္န္စီေအစာခ်ဳပ္တြင္

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ျခင္း

မရွိေသးေသာ

တိုင္းရင္းသား

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ တန္းတူရည္တူ
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ

ပါ၀င္ႏုိင္ေရးႏွင့္

အင္န္စီေအလက္မွတ္

ေရးထိုးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္

ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ မ်ားက ထုတ္
ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
စာခ်ဳပ္(အင္န္စီေအ)
ထားျခင္းမရွိသည့္

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

သေဘာတူ

လက္မွတ္ေရးထိုး

ထုိင္းႏိုင္ငံ

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌

ႏွစ္ရက္ၾကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(စံေတာ္ခ်ိန္)
http://www.mmstd.com/news/view/8577/?lang=my
 ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ
ထားရသူမ်ားထဲတင
ြ ္ ပါ၀င္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ
ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြ႔ဲ UNICEF က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/un-ask-arrest-muslim-children04092017232044.html
 တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕နယ္ ဇာဒက္ႀကီး ကၽြန္းေက်းရြာမွာ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ ပါတီရံုးခြဖ
ဲ ြင့္လွစ္တာကို ဇာဒက္ႀကီး ေရတပ္စခန္းက တားျမစ္ခဲသ
့ ည္။
တပ္ေျမဧရိယာထဲတင
ြ ္ ပါေနသည့္အတြက္ ပါတီရံုးဖြင့္လွစ္ခြင့္မရွိဘူးဆိုၿပီး လာေရာက္
တားျမစ္ျခင္း

ျဖစ္သည္ဟုေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္

NLD

ပါတီ

ဥကၠဌ

ဦးသက္ႏိုငက
္

ေျပာသည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-office-force-close-thanintharyi-state04092017060432.html
 ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို

ရသင့္ရထိုက္သည့္

အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ

ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္ဟု

ႏိုင္ငံေရး
ကရင္

အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU ၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အျပီးတြင္ KNU မွ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။"NCAအေျခခံသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအား ပိုမိုခိုင္မာေစၿပီး
ေရာက္ရိွေနသည့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွတဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားၾကရန္ လိုအပ္သည္" ဟု KNU မွ
ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ေၾကညာခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္

အစိုးရႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားမၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ပဋိပကၡမ်ား

ကာလအတြင္းတိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ဳိ႕တြင္

ျဖစ္ပာြ းေနျခင္းကို

စိုးရိမ္လ်က္ရိွၿပီး

လက္ေတြ႔က်သည့္

လက္နက္ကိုင္
ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္

ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္လည္း KNU က တိုက္တြန္းထားသည္။
(Mizzima)
http://www.mizzimaburmese.com/article/25872
၁၀။

၁၀.၄.၂၀၁၇

 တရုတ္ျပည္သ႔သ
ူ မၼတႏုိင္ငံအား ၆ ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနသည့္
ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ပင္က ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားျဖင့္
ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစုိးရ ကိုယ္စား
လွယ္အဖြ႔ဟ
ဲ ာ တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ပင္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ခန္းမေဆာင္တြင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ဟာ မနက္ပိုင္းကလည္း တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ
လီကဲ့က်င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/china-president-welcom-myanmarpresident-04102017102948.html
 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္
ကူမင္းၿမိဳ႕တိ႔က
ု ို ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း
လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္
သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ေရနံပို႔လႊတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးထင္ေက်ာ္၏

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္

ေနာက္ဆံုးရက္

ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး လ်ဴက်န္းမင္
က ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံပိုက္လိုင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းေရနံပိုက္လိုင္းသည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို

ဗဟိုအာရွ၊

ဥေရာပတို႔ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ ေပးမည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပိုက္
လိုင္းေၾကာင့္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ

ေရနံမ်ားကိုမလကၠာ

ေရလက္ၾကားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ကို ျဖတ္ရန္မလိုဘဲ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေပး
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (စံေတာ္ခ်ိန)္
http://www.mmstd.com/news/archive/?date=2017-04-19&lang=my
 ၈ ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဖလား
ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဘာလုံးပြက
ဲ ်င္းပခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ျမတန္ေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵ
သာရႏွင့္ ကိုခိုင္နီမင္းကို အာဏာပိုင္ေတြက မတရားအသင္း၊ အက္ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္း
တယ္ဆိုၿပီး မနက္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ “မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ
ပုဒ္မနဲ႔ ဖမ္းဆီးတာပါ။ အမႈစၿပီးတိုင္ခ်က္ဖြင့္တာကေတာ့ ခမရ ၅၄၀ ကေန ဖြင့္ေတာ့
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
က်ေနာ္တို႔ အမႈဖြင့္ေပးရတာေပ့ါ။ အဲဒီမွာ စစ္ေဆးခ်က္နဲ႔ တိုင္ခ်က္အတိုင္း က်ေနာ္တို႔
ဖမ္းဆီးရတာေပ့ါ။ အခု ပူးေပါင္းၿပီး ဖမ္းဆီးလိုက္တာပါ။” ဟု ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ရဲစခန္း
စခန္းမွဴးက ေျပာသည္။
http://burmese.dvb.no/archives/200584
 KNU ႏွင့္အတူ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNDO/KNLA မွ သေဘာထား ေၾကညာ
ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ (Mizzima)
http://www.mizzimaburmese.com/article/25949
၁၁။

၁၁.၄.၂၀၁၇

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငတ
ံ ႔အ
ို ၾကား ပူးတြေ
ဲ ၾကညာ
ခ်က္တစ္ရပ္ကို သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ဆယ္ခ်က္ပါရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဆိုျပဳထားသည့္ “ရပ္ဝန္း
တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏိင
ု ္ငအ
ံ ေနျဖင့္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းမူဝါဒအေပၚ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ထားခ်က္ကို
ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္၊ တိဘက္ႏွင့္ ရွင္းက်န္းေဒသအေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္
၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား
လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ယင္းေဒသရွိ
ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္
အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးတို႔ကို ထိေရာက္စြာ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္
ႏွစ္ႏိုင္ငႏ
ံ ိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတိ႔ု ဦးေဆာင္သည့္ (၂+၂)
အဆင့္ျမင့္

ေဆြးေႏြးပြယ
ဲ ႏၲရားကို

ဆက္လက္၍

ထိေရာက္စြာ

အသုံးျပဳသြားၾကရန္

သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားလည္းပါရွိပါသည္။ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/posts/1283493
038365096
 ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ေက်းလက္ေတာရြာေနလူငယ္မ်ား၏

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနတြင္

စကားဝိုင္းကို

ဧၿပီ

၁၁ရက္က

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(Mizzima) ေက်းလက္ေဒသေန သာမန္ျပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကို ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္ၾကတယ္ဆိုတာ ေျပာျပဖိ႔အ
ု တြက္ ဒီေန႔စကားဝိုင္းကို က်င္းပ
ရတာျဖစ္တယ္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (RFA)ထိ႔ျု ပင္ ၂၁
ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိကခ
္ ုိက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြ႕ဲ မ်ားအား အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Eleven)
http://www.mizzimaburmese.com/article/25955
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-young-from-villagers-talk04112017074427.html
http://www.news-eleven.com/politics/34992
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
 ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ ဘာသာလူမ်ိဳး ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ခ်ထားေပးခဲ့ရသည့္ စခန္းသံုးခုကို အစိုးရက စတင္ ပိတ္သိမ္းေနၿပီဟု
သိရသည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရး
ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္အရ စခန္းေတြ ပိတ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စတင္ပိတ္
သိမ္းေနသည့္

စခန္းသံုးခုကေတာ့

ေက်ာက္ျဖဴမွာရွိသည့္

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားစခန္း၊

စစ္ေတြမွာရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္စခန္းႏွင့္ ကမန္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုရွိသည့္
ရမ္းၿဗဲကၽြန္းက စခန္းေတြျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္းက
ေျပာသည္။ အႀကီးဆံုးစခန္းက မြတ္စလင္စခန္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခႏွစ္ရာေက်ာ္ ရွိသည္ဟု
သိရသည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-refugees-camp-closure04112017104223.html
 ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊

မူဆယ္ၿမိဳ႕

ေကာင္းမႈလြယ္ရပ္ကက
ြ ္ရွိ

ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ဘဏ္အား ဧၿပီ ၁၁ ရက္ ည ၉ နာရီ ၁၀ မိ္နစ္ခန္႔တြင္ KIA မွ ဘဏ္၏အေရွ႕ဘက္မွ ၄၀
မမ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မန္၀ိန္းရပ္ကက
ြ ္ရွိ ျမ၀တီဘဏ္အား ၉ နာရီ ၁၅
မိနစ္ခန္႔တြင္ဘဏ္၏အေနာက္ဘက္မွအာရ္ပီဂ်ီမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့
သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1294242480696614
 “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္
ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသိ႔ု ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
(UNFC)က တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ အဆိုပါ ထိပ္သီး အစည္း
အေဝးကို ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုကခ
္ ိုက္မွု
ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ မေရးထိုးရေသးေသာ လက္နက္ကိုင္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား

ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း

UNFC

အေနျဖင့္

အခ်ိန္မအား

လပ္သျဖင့္ တက္ေရာက္နိုင္ျခင္း မရွိဟု UNFC ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာက ဆိုသည္။ (The
Irrwaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/11/133421.html
၁၂။

၁၂.၄.၂၀၁၇

 တရုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းၿမိဳ႔တြင္

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း

မဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာ္မရွင္တ႔ို ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က
သၾကၤန္ကာလအတြင္း မအားလပ္ဆိုကာ ျပန္သြားသည့္အတြက္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ပ်က္သြားခဲ့
သည္။

ေျမာက္ပိုင္း

မဟာမိတ္အဖြဲ႔၀င္၃

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

PSLF/TNLA၊

ဖြ႔ျဲ ဖစ္သည့္တအာင္း(ပေလာင္)
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

ULA/AA

အမ်ိဳးသား
အဖြ႕ဲ ႏွင့္

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ MNTJP/MNDAA အဖြ႔ဲတ႔မ
ို ွာ အစိုးရ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ တရုတ္အစိုးရ အကူအညီျဖင့္ စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ PSLF/TNLA
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။ (သတင္းႏွင့္
မီဒီယာကြန္ရက္)
http://www.nmgnews.com/%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80
%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84
%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AD%E1
%80%90%E1%80%B9%E1%82%8F
၁၃။

၁၃.၄.၂၀၁၇

 "ဝ" ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP ဌာနခ်ဴပ္ရွိရာပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ၇ ဖြ႔၏
ဲ အစည္းအေဝးက်င္းပဖို႔ရွိသည္ဟု TNLA တအာင္း ပေလာင္
အဖြ႔ဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

TNLA

တအာင္းပေလာင္အဖြ႔ဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဖုန္းေက်ာ္က "အဓိက
ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလကက်ေနာ္တို႔ လုပ္ထားတဲ့ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ
ေကာ္မတီတစ္ခုဖြ႔ထ
ဲ ားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး

ေကာ္မတီ၊

အဲဒါကို

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစည္းအေဝးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို အေသးစိတ္ေတာ့
မသိေသးဘူး ၊ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာ့ တက္သြား ပါၿပီ၊ သိထားတာကေတာ့
ဒီ ၁၅ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးလုပ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အဖြ႔ေ
ဲ တြ
၁၃ ရက္ေန႔က တက္သြားပါၿပီ" ဟု ေျပာသည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/uwsa-to-hold-conference04132017060729.html
 ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ေက်ာက္မဲခရိုင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ခိုင္ ေက်းရြာအုပ္စု ပန္ေကာ္
ေက်းရြာ၌ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေတာလိုက္ (အမဲလိုက္) သြားသည့္ ေက်ာက္မဲေဒသခံ
တစ္ဦးအား

ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

ပစ္သတ္ခံရသူမွာ

ေက်ာက္မဲခရိုင္

မိုင္းလုံၿမိဳ႕နယ္ခြဲ

ၿမိဳ႕ေဟာင္းထယ္ေဝါေက်းရြာအုပ္စု ကုံးထိုလင္ ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူ စိုင္းအမြန္း ျဖစ္ၿပီး
တစ္ရြာထဲေန အေဖၚႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ သၾက္န္အႀကိဳေန႔တြင္ ေတာလိုက္ (အမဲလိုက)္
သြားရာ ေက်ာက္မဲခရိုင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ခိုင္ေက်းရြာအုပ္စု ပန္ေကာ္ေက်းရြာတြင္
မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ အစိုးရတပ္မေတာ္
လွုပ္ရွား

တပ္ရင္းတစ္ရင္း

(တပ္ရင္းအမွတ္မသိရ)ႏွင့္

ေတာတြင္း၌

ေတြ႕ဆုံမိခဲ့ၿပီး

၎စိုးရတပ္မေတာ္ လႈပ္ရွားတပ္ရင္းမွ ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စိုင္းအမြန္းေသဆုံးမႈ
အတြက္ တပ္မေတာ္ဖက္မွမွားယြင္းေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူအတြက္ ႏွစ္ႏွာေၾကး
အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းကို တပ္မေတာ္ ေပးေဆာင္ကာ ေက်ေအးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(Tai Freedom)
http://taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-33-44/2014-0527-08-37-13/864-2017-04-18-07-28-58
၁၄။
၁၅။

၁၅.၄.၂၀၁၇

 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြ႔၏
ဲ အစည္းအေဝးကို ဝ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ၏ ပန္ခမ္းနယ္ေျမတြင္စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ NDAA ၏ ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးၾကည္ျမင့္မွ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ "အဓိက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကိစၥပါ။ အားလံုး အစိုးရနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးမွ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္။ အဲဒါပါ။ အရင္က ဟိုဘက္မွာ လုပ္ထားတဲ့ NCA နဲ႔
အခု ဒီဘက္မွာ ရပ္တည္မယ့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဘယ္လိုနီးစပ္ေအာင္၊ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
ဆိုတာ အဲဒီမွာ ႀကိဳးစားေနတာပါ" ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ပန္ခမ္း
ေဆြးေႏြးပဲက
ြ ို ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္ KIA၊ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ၊
အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ NDAA၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
မဟာမိတ္တပ္မေတာာ္ MNDAA ၊ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA ႏွင့္
ရခိုင္ တပ္မေတာ္ AA စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ (RFA)
ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း

(၂၇)ဦး

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးလ်က္

ရွိသည္။(Northern

Alliance) ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြေ
ဲ န႔တြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ာ း
အၾကား ညီညြတ္မွုရွိၾကရန္ ၀ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္းက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
(ရွမ္းသံေတာ္ဆင့)္
http://www.rfa.org/burmese/news/nca-unsign-orgs-meeting04152017083100.html
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1454088587999441
http://burmese.panglong.org/?p=13084
 ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေပါင္းတုတ္
ကတိုးဆိပ္ရြာက လူငယ္ ၂၀ေက်ာ္ပါသည့္ ေရပက္ခံကားအားေျမာက္ဦး အေျခစိုက္ ခမရ
၅၄၀ တပ္မွ တပ္သားတစ္ဦး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တပ္မိသားစုဝင္ ၄ဦးက တားၿပီး
ကားေပၚပါလာသည့္လူငယ္မ်ားအားကားေပၚကဆြခ
ဲ ်ကာရိုက္နွက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ထိခိုက္
ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ခံရသူတစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္၍ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့
သည္။(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-youths-fight04192017050615.html
၁၆

၁၆.၄.၂၀၁၇

 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြ႔၏
ဲ
အစည္းအေဝးကို ဝ ျပည္ေသြးစည္း
ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ၏ ပန္ခမ္းနယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
(Northern Alliance)
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1454088587999441
 အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္တအာင္း လက္နက္ကုိင္
အဖြ႕ဲ (TNLA)၊ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ (AA)၊ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ (MNDAA)တုိ႔
သႀကၤန္ကာလအၿပီးတြင္

ေတြ႕ဆုံရန္ရွိေၾကာင္း

TNLA

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာဘုန္းေက်ာ္က ဧၿပီ၁၆ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အဖြ႕ဲ ၀င္ေလးဖြ႕ဲ ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္
အဖြ႕ဲ (KIA) ၊ တအာန္းလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ (TNLA) ၊ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA)၊
ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိငအ
္ ဖြ႕ဲ (MNDAA)တု႔အ
ိ ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငႏ
ံ ွင့္ ‘၀’ အဖြ႕ဲ ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားပါ၀င္မွသာ ေတြ႕ဆုံရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္၏ ၾကား
၀င္ညိႇႏႈိင္းမႈအရ

သုံးဖြ႕ဲ တည္းသာေတြ႕ဆုံရန္

သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

၎က

ေျပာၾကားသည္။ (Eleven)
http://www.news-eleven.com/local/35106
၁၇

၁၇.၄.၂၀၁၇

 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္
ေပၚေပါက္ေရးတို႔ကို
ႏွစ္သစ္ကူး

အထူးသတိထားေဆာင္႐ြက္ေနရေၾကာင္း

ႏႈတ္ခြန္းဆက္

ဆုေတာင္းစကားတြင္

ထည့္သင
ြ ္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
သည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္
ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။
(ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/posts/1289183
001129433:0
 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ ၇ ဖြ႔၏
ဲ အစည္းအေဝးကို ဝ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္
ေရးတပ္မေတာ္ UWSA၏ ပန္ခမ္းနယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (Northern
Alliance)
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1454088587999441
 ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏

၁၆ႀကိမ္ေျမာက္

ကြန္ဂရက္အၿပီး

ထြက္

ေပၚလာသည့္ ရလဒ္အေပၚ အာရွ-ပစိဖိတ္၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကား စသည့္
ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖြ႔အ
ဲ စည္း-IKOက အခ်က္
၇ ခ်က္ပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ဧၿပီလ ၁၇ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ကြန္ဂရက္၏ ေရြးေကာက္ပြရ
ဲ လဒ္အရ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကရင္မ်ားႏွင့္ ဘဝတူ တုိင္းရင္း
သားမ်ား

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္

ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

ပါဝင္လာျခင္းမရွိဘဲ

ဗမာ့(ျမန္မာ)တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၾကသူမ်ားသာ တင္ေျမႇာက္
ခံခဲ့ရသည္မွာ မဲအႏုိင္ရအုပ္စုမွ ေကအဲန္ယူ၏ ယခင္သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း
ရရွိထားေသာ

အာဏာႏွင့္

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ

အသုံးခ်ကာ

၎တုိ႔စိတ္တုိင္းက်

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း IKO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%A1%E1
%80%B2%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%82%E1
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%8F%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1/
၁၈

၁၈.၄.၂၀၁၇

 ဧၿပီ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွဒူဇပ
ြ ္ေက်းရြာေန
ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္သည္ ေက်းရြာ၏အေနာက္ဘက္ ၅ မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ နင္းမုိင္းတစ္လုံး
နင္းမိေပါက္ကြသ
ဲ ျဖင့္ မုိင္းစထိမွန္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခ့ၿဲ ပီး ဘန္ေကာက္ေက်းရြာရွိ တိုက္နယ္
ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္။(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1302960883158107:0
 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြ႕ဲ

၇

ဖြ႔၏
ဲ

အစည္းအေဝးကို

ဝ

ျပည္ေသြးစည္း

ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA၏ ပန္ခမ္းနယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
(Northern Alliance) အစည္းအေဝးမွ အရင္ညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ နိုင္ငံေရး
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး

ေကာ္မတီကို

ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။။

နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး

ေကာ္မတီဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ၊ နိုင္ငံေရး ကိစၥေတြကို တိုင္းရင္းသား ၇ ဖြ႕ဲ ကိုယ္စား
ေဆြးေႏြးမယ့္ ေကာ္မတီ္ျဖစ္သည္ဟု TNLA အတြင္းေရးမွူး ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္က
ေျပာသည္။ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္
က

တအာင္းအဖြ႕ဲ ၊

မတိုင္ခင္က

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕၊

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔

သၾကၤန္ၿပီးမွေတြ႕မည္ဟု

ရခိုင္တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္
စီစဥ္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္

တ႐ုတ္ျပည္မွာ

သၾကၤန္

အေရးႀကီးကိစၥေတြရွိတာေၾကာင့္

ဆုိင္းငံ့ခ့သ
ဲ ည္။ယခုသၾကၤန္အၿပီးတြင္

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္

ဆုိလွ်င္ တအာင္းအဖြဲ႕က ၃ ဖြဲ႕တည္း သီးသန္႔ မေတြ႕ဆုံေတာ့ဘဲ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး
ေကာ္မတီအေနျဖင့္သာ

ေတြ႕ဆုံဖို႔

လိုလားသည္ဟု

ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္

တာဘုန္းေက်ာ္က

ေျပာသည္။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ နယ္ေျမအေနအထားႏွင့္ မတူညီတ့ဲ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ
ေတြအရ NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပန္ခမ္းလမ္းေၾကာင္း ကြျဲ ပားေနေသာ္လည္း ဘုံရည္
မွန္းခ်က္က

အတူတူျဖစ္သည့္အတြက္

တခ်ိန္မွာ

ျပန္လည္ေပါင္းဆုံမိလိမ့္မည္ဟု

ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။(BBC)
http://www.bbc.com/burmese/burma-39628742
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1454088587999441
 ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ား

ေနရာေျပာင္းေရႊ႕

က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိထားမႈ အေျဖရရွိျခင္း မရွိေသးဘဲ ေဆြးေႏြးပြလ
ဲ ုပ္ခြင့္ မရပါက
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တက္ေရာက္ရန္

ညီလာခံ

၂၁

အခက္အခဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း

ရာစု

ပင္လုံဒုတိယ

အစည္းအေဝးသုိ႔

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

(RCSS/SSA) ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္းက ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္
ေျပာၾကားသည္။

“အခုထိ မရေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တ႔ေ
ုိ ျပာတဲ့

ေတာင္ႀကီးတု႔ိ ဘာတု႔ိ မရဘူးဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ဖ႔က
ုိ
အခက္အခဲ ရွိမယ္ထင္တယ္။
ကြၽန္ေတာ္ သိရသေလာက္ သူတုိ႔ဆီက တိတိပပ အေၾကာင္းျပတာ ဘာမွမရွိေသးဘူး။
အခုက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဆႏၵက အဓိက က်တာေပါ့။ အစုိးရဘက္ကေတာ့ ဘာမွျပႆနာ
မရွိဘူး။ အခုက တပ္ဘက္က နည္းနည္း သိပ္အဆင္မေျပတဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္လုိ႔ပဲ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ၾကားသိရပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္းက ဆိုသည္။ (Eleven)
http://news-eleven.com/politics/35157
 One Belt, One Road ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေမ
၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
သမၼတ

ရွီက်င္ပင္းလည္း

တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊

အျခားတက္ေရာက္မည့္

ႏုိင္ငံ့

ေခါင္းေဆာင္ ၂၈ ဦးတြင္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္၊ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ဒူတာေတး၊ တူရကီ
သမၼတ

အာဒုိဂန္၊

ဗီယက္နမ္သမၼတ

မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ထရန္ဒုိင္ကင
ြ ္းႏွင့္

နာဂ်စ္ရာဇက္၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ

၀ီဒုိဒုိ၊

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တ႔ုိ ပါ၀င္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ဧၿပီ ၁၈
ရက္တြင္

ေျပာၾကားသည္။

ျပင္သစ္ႏွင့္

ၿဗိတိန္သုိ႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ဧၿပီလကုန္တြင္

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊

သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး

အီတလီ၊

အဆုိပါခရီးစဥ္မွ

ျပန္ေရာက္ပါက ေမလအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ One Belt, One Road
ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတက္ဖ႔သ
ုိ ြားမွာပါ။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ နီးမွ သတင္းထုတ္ျပန္
ေပးမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက
ေျပာၾကားသည္။ (Eleven)
http://news-eleven.com/politics/35206
http://www.news-eleven.com/politics/35211
 မူဆယ္ၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲ မွ

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေဟးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေနာင္ခိုေက်းရြာ

ကုတို႔ဆိပ္အား ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေဟးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ
ေနာင္ခိုေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံမ်ားက အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြ႕ဲ အား ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ဧပရယ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြ႕ဲ ဝင္ ၇ ဦးမွ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေနာင္ခိုကုတ႔ဆ
ို ိပ္ ေျပးဆြေ
ဲ နမႈကို ရပ္တန႔္
ရန္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမွုမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေဒသခံမ်ားမွ
မေက်နပ္၍ ေရႊလီျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ စု႐ုံးဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။(Taifreedom)
http://www.taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-33-44/201405-27-08-37-13/866-2017-04-21-06-53-53
၁၉

၁၉.၄.၂၀၁၇

 ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ရ ဖြ႕ဲ တက္ေရာက္ေနသည့္
ပန္ခမ္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အစည္း
အေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တစ္ဖြ႕ဲ ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့
မည္မဟုတ္ဘဲ ပန္ဆန္းအစည္းအေဝးမွ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မတီျဖင့္သာ ေဆြးေႏြး
ေတာ့မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္) ေၾကညာခ်က္တြင္
အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ ေကာ္မတီကုိ“ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း
ေရးေကာ္မတီ’’အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္
သူမ်ား၏ မူဝါဒအားလက္ခံသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား အၿမဲတံခါး
ဖြင့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ေဆြးေႏြးျခင္း
မျပဳဘဲ
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၄င္းေကာ္မတီ

အမည္ျဖင့္သာ

တညီတညႊတ္တည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ေၾကာင္း အပါအဝင္ အခ်က္၈ခ်က္ ပါရွိပါသည္။ (Northern Alliance)
http://burmese.panglong.org/?p=13084
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1454088587999441
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ မံစီျမိဳ႕ စစ္တပ္စခန္း အနီး ေတာင္ယာအခင္းတစ္ခုတြင္
ေထာင္ထားသည့္ မုိင္း ဧျပီ ၁၉ ရက္ ညေန ေပါက္ကြခ
ဲ ဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ
မိသားစုဝင္မ်ားမွ ကေလး ၁ ဦးေသဆံုး ၿပီး အျခား ၂ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။
ဗံုးေပါက္ကြဲ ခံရသူမ်ားမွာ ျပင္ဦးလြင္ ရပ္ကက
ြ ္မွ ဦးဝဖုိင္ဘရန္နန္ (Slg. Wahpai Brang
Nan) ၏ ဇနီး ေဒၚအေလးမီးႏွင့္ သမီး ၃ ေယာက္ တု႔ျိ ဖစ္သည္။ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္
သမီး ထုေတာင္ (Htu Tawng) ဗံုးေပါက္သည့္ ေနရာတြင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သမီး ဂ်ီးပန္ (Ji
Pan) ၁၆ ႏွစ္ ႏွင့္ သမီး ဆုိင္းပန္ (Seng Pan) ၂၂ ႏွစ္တ႔မ
ုိ ွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္ ေနာက္တစ္ရက္ နံနက္္ မံစီရဲစခန္းက တာဝန္ရွိသူမ်ား အမႈေက်ေအး
ေပးရန္ လာေရာက္ေျပာဆုိသည့္အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ားလည္း ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းေၾကာင့္
လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ေၾကာင္း မိသားစု၏ ေဆြမ်ဳိးျဖစ္သူ ဦးလဒြက
ဲ ေျပာသည္။ (KIC)
http://burmese.kachinnews.com/news/1869%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1
%80%9A%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80
%B8-%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%97%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1
%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80
%BC%E1%80%B2%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%B1%E1%81%BE
%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7 ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ်ား ႐ုတ္ခ်ည္း
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ “သူတ႔လ
ို ုပ္တာ ပံုစံမဟုတ္ဘူး။ ၅ နာရီ အစည္းအေ၀းရွိတာကို ၄
နာရီခဲြမွာ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကရြာေရာက္ေနတယ္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
ေတြက သဘာ၀ မက်ဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ရက္ေလာက္ေတာ့ ႀကိဳေျပာသင့္တယ္
လိ႔ေ
ု တာ့ ထင္တာေပါ့” ဟုေက်ာက္မဲလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးစုိင္းထြန္းဥာဏ္
က ေျပာၾကားသည္။ (Eleven )
http://www.news-eleven.com/local/35255
၂၀

၂၀.၄.၂၀၁၇

 အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အၾကံေပးအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္က ပန္ခမ္း
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အေပၚမွာေဆြးေႏြးေနဆဲရိွေၾကာင္းေျပာသည္။“က်ေနာ္တို႔

အခု

အခ်ိန္အထိကေတာ့ ေဆြးေႏြးေနၾကတုန္းပါပဲ။ ေနာက္သူတို႔ဆီကထုတ္ျပန္တဲ့ စာရြက္
စာတမ္းေတြ ေၾကညာခ်က္ေတြ မူၾကမ္းေတြကို တခ်ိဳ႕သေဘာထား မူၾကမ္း ဒါေလးေတြ
ကို က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားေနၾကပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့
အေျဖမထြက္ေသးပါဘူး က်ေနာ္တို႔ဘယ္လို လုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ဆံုးျဖတ္
ႏိုင္တဲ့အေနအထား ထိမရွိေသးဘူး။ က်ေန္ာတိ႔ု ေလ့လာသံုးသပ္ေနဆဲ အေျခအေနပဲ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ျဖစ္ပါတယ္။” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေတာ့ အခက္အခဲေတြရိွေနလည္း ဆက္လက္
အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း

ဦးေအာင္ၾကည္က

ေျပာခဲ့

သည္။ (VOA)
http://burmese.voanews.com/a/myanmar-ethnic-armed-group-pan-hkanmeeting-/3818177.html
 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ဝတပ္ဖြ႕ဲ UWSA
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျခင္း ၂၈ နွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ အပတ္စဥ္ ၃ လက္နက္ႀကီးပစ္
သင္တန္းဆင္းအခမ္းအနားပူးတြက
ဲ ်င္းပရာမွာကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIO/ KIA၊
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

SSPP/SSA

၊

အမ်ဳိးသားမဟာမိတ္တပ္မေတာ္

NDAA-ESS

မိုင္းလားတပ္ဖြ႕ဲ ၊တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္PSLF/TNLA၊
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ MNDAA၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္
AA တိ႔မ
ု ွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္)
http://burmese.panglong.org/?p=13075
 ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္
ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔ အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ဖိတ္စာ
ကို

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

RCSS/SSA

ကို

ေပးပို႔ထားသည္ဟု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲ ဝင္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ဖို႔
အစိုးရက ၁၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲႏွင့္ ဖိတ္စာေပးပို႔ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးပြဲကို တက္ေရာက္
မယ္ မတက္ဘူးဆိုတာကိုယေန႔ RCSS အဖြ႔ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ
အစည္းအေဝးမွာဆံုးျဖတ္သြားမည္ဟုရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
RCSS/SSA

အဖြ႕ဲ

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဒုတိယဗိုလ္မႈးႀကီး
SNLD

စိုင္းငင္းက

ေျပာသည္။

တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး

ဦးစိုင္းလိတ္

ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သူတို႔ပါတီကိ္ု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒသအ
လိုက္

အမ်ိဳးသားအဆင္ႏ
့ ိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ က္ေရာက္ရန္

ဖိတ္ၾကားထားျခင္း

မရွိေသးသည့္အတြက္ တက္ေရာက္ဖို႔ရွိ၊ မရွိကို မေျပာႏိုင္ေသးဘူးဟု ေျပာသည္။ (DVB)
၂၀ရက္တြင္

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္

ေဆြးေႏြးထားေသာ

စာတမ္းမ်ားကို

ခ႐ိုင္အလိုက္

တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ကာရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးသု႔ိ စာတမ္း
မ်ားေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးစိုးေဇာ္က ေျပာသည္။ (Eleven)
http://www.rfa.org/burmese/news/taunggyi-national-political-dialogue04202017050619.html
http://www.news-eleven.com/local/35255
 ကရင္ျပည္နယ္၊

လွိႈင္းဘြ႔ၿဲ မိဳ႕နယ္၊

ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသတြင္

ယခင္ႏွစ္

ၾသဂုတ္လ

အတြင္းက ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ မဲ့သေဝါေဒသတိုက္ပြေ
ဲ ၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ကာ လာေရာက္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ခိုလွံႈေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူ ၅,၀၀၀ေထာင္ေက်ာ္မွာ ဧၿပီလမွစ၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ား
ျပတ္လပ္မွႈႏွင့္

စတင္ႀကံဳေတြ႔ေနရကာ

လက္ရွိစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္

ဆန္တစ္မ်ိဳး

တည္းသာ က်န္ရွိသည္ဟု စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္
မ်ားအတြက္

ထိုသို႔

အကူအညီမ်ားနည္းပါးလာသလို

မိမိတို႔

ေနရပ္ျပန္ရန္မွာလည္း

ေနအိမ္မ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံထားရျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား မရွင္းလင္းႏုိင္ေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္
ေနရပ္ျပန္ရန္ ခက္ခဲေနသည္ဟု စခန္းအတြင္းေရးမႉး ေစာေအာင္ဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။
ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရး ပူးတဲေ
ြ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-s
အဖြ႔ဝ
ဲ င္ နန္းေစအြာက အဆိုပါ စစ္ေဘး ေရွာင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံထားရ
သည္ကိုေတြ႔ရၿပီး လတ္တေလာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္သာတာဝန္ရွိသည့္အတြက္
ကူညီရန္ မတတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မိမိလူမ်ိဳးအားကူညီေပးလို သည့္ဆႏၵအျပည့္္အဝ
ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။(KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1
%80%B3%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80
%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%B0%E1%80%85%E1%80%85
%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%B8%E1%80%B1%E1
%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC-2/
 ရခုိင့္တပ္မေတာ္ AA ၏ ၈ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ျမတန္ေဆာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ လက္႐ွိေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္
အပါအဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ဧၿပီ ၂၀ ရက္ ညေနက
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာတို႔က လာေရာက္သတိေပးခဲ့သည္
ဟု ဆိုသည္။ “ျမတန္ေဆာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အဖမ္းခံထားရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
မနက္ျဖန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္တဲ့အခါမွာ တရားမဝင္အသင္းေတြရဲ႕ အမည္နာမေတြကို
ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုမႈေတြ

မလုပ္ဖ႔အ
ို တြက္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို

ဒီေန႔ညေနပိုင္းမွာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲမွဴးႀကီးပါဝင္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလာၿပီး သတိေပးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။” ဟု
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ေျမာက္ဦး) အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေနဝင္းက ေျပာသည္။ ၎တိ႔ု
အား

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရး

AA

ေထာက္ခံသူမ်ားမွ

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားကို

ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္
သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (Mizzima)
http://burmese.bnionline.net/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%99%E1%80%87%E1%81%A9%E1%80
%AD%E1%80%99/item/7874-aa%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%BC%E1
%80%B2%E1%82%94%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94 တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ဘာသာေရးဆရာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ ေနာင္လတ္ႏွင့္ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္
ဆုုိင္းတု႔ုိ အမႈ ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလုုိဘက္မွ တရားရံုးသုုိ႔ ေရာက္မလာသျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
မရွိဘရ
ဲ ံုးခ်ိန္းသာေပးေနသျဖင့္ တရားခံမ်ားဘက္မွ ကုုစားမႈတစ္စံုတစ္ရာရရွိရန္ ေလွ်ာက္
ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေရွ႕ေန

ဦးဘရန္ဒီးက

မဇၩိမကို

ေျပာသည္။

ဆရာႏွစ္ဦးကို

မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုုဒ္မ ၁၇/၁ ႏွင့္ ပုုိ႔ကုန္သြင္းကုုန္ အက္ဥပေဒ ပုုဒ္ ၈ တု႔ျုိ ဖင့္
တရားစြဆ
ဲ ုိထားသလုုိ၊ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ကုိမူ တပ္မေတာ္အား ဂုုဏ္သေရ ညိဳးႏြမ္းေစ
သည္ဟုဆုိကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပန္ဆက္ ပုုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ုိထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္က ဆရာ ႏွစ္ဦးသည္ မံုကိုးၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္
ဗ်ဴဟာကုန္းအနီးတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္
သူတို႔ႏွစ္ဦးအားကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္(KIA)အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း၊
သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ မဟုုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႔ ေဆာင္ရြက္
ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက တရားဝင္ သတင္းထုုတ္
ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္ ျပည္တြင္း
မွ ဧရာဝတီ၊ ဒီဗြီဘီႏွင့္ ကုုမုျဒာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား

မံုးကုိးၿမိဳ႕ေပၚ

ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကုုိ လုုိက္လံျပသခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ (Mizzima)
http://burmese.bnionline.net/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%99%E1%80%87%E1%81%A9%E1%80
%AD%E1%80%99/item/7875%E1%80%99%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%AF%E1%80%B8%E1
%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%B8၂၁

၂၁.၄.၂၀၁၇

 ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားက်င္းပရန္ အႀကိ
ဳညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ဧၿပီ ၂၁ရက္က သီေပါၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈေကာ္မတီႏွင့္

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။( Eleven)
http://www.news-eleven.com/local/35255
 ဧၿပီ ၂၁ ရက္ နံနက္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ခုက ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ပြိဳင့္
၂၀၃၃

ေတာင္ကုန္း၌

အခိုင္အမာ

ေနရာယူထားသည့္

MNDAA၏

စခန္းႏွစ္ခုကုိ

လက္နက္ႀကီးပစ္ကူရယူၿပီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပြိဳင့္ ၂၀၃၃ကို
သိမ္းပိုက္လိုက္သည့္ အတြက္ ဟုန္ရန္နယ္ေျမႏွင့္ ေလာက္ကိုင္တို႔ အဆက္အသြယ္
ပ်က္သြားႏိုင္ၿပီး

တိုက္ပြေ
ဲ တြ

ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ေၾကာင္း

ကိုးကန္႔သတင္းဌာနတြင္

ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္။ (DVB) လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စုၿပဳံပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း MNDAA
ဘက္မွ

ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈ

မ်ားျပားခဲ့ၿပီး

တပ္မေတာ္ဘက္မွ

စစ္သည္တစ္ဦးသာ

လက္နက္ငယ္ဒဏ္ရာ (မစိုးရိမ္ရ) ရရွိခ့က
ဲ ာ စခန္းႏွစ္ခုမွ အာရ္ပီဂ်ီႏွစ္လက္အပါအ၀င္
လက္နက္မ်ဳိးစုံေျခာက္လက္ႏွင့္

ခဲယမ္း၊

လက္ပစ္ဗုံးအေျမာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
http://burmese.dvb.no/archives/202571
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အျမားရရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1304861102968085
 တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China International Trust and Investment Company
(CITIC) Group ၏ ဥကၠ႒Mr.Chang Zhenming ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္
အဖြ႕ဲ အား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏

ဧည့္ခန္းမ၌

မြန္းလြဲ

၂နာရီတြင္

လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ၊ အေျခခံ
အေဆာက္အအုံ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြသ
ဲ ို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္၊

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တင္၊

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
CITIC ကိုယ္စားလွယအ
္ ဖြ႕ဲ ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ
သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။(ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခ႐
ံ ံုး)
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1029327533868129
 ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၇)ဖြဲ႔
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚသေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
မသိရွိရေသး၍

အစိုးရအေနျဖင့္

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရန္

ေစာေနေသးေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခ႐
ံ ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။
“အေထြေထြမူဝါဒနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ဆိုတဲ့

စာတမ္းကို

အစိုးရဆီ ပို႔မယ္ ေျပာတယ္။

ဒီစာတမ္း အစိုးရထံ မေရာက္ရွိေသးတဲ့အတြက္ သူတို႕ရပ္တည္ခ်က္ ဘာဆိုတာ မသိရ
ေသးဘူး။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေပၚ အစိုးရရဲ႕ သေဘာ
ထားဆိုတာကို ေျပာဖို႕ ေစာပါေသးတယ္။ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ခက္တယ္ ဆိုတာပါပဲ” ဟု
ဦးေဇာ္ေဌးက ဧၿပီ ၂၁ရက္တြင္ ေျပာသည္။ (Mizzima)
http://burmese.bnionline.net/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%99%E1%80%87%E1%81%A9%E1%80
%AD%E1%80%99/item/7880
 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း

ေနထိုင္ၾကသည့္

လီဆူတိုင္းရင္းသားမ်ားအား

ကခ်င္

လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KIA)က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၍ ေျမျမႇုဳပ္ထားသည့္ ႐ုပ္
အေလာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ( LNDP )
က ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ရက္စြျဲ ဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ LNDP
ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေရႊမင္း က “ေတာင္ယာလုပ္တဲ့ လီဆူ ေဒသခံေတြကို အေၾကာင္းျပခ်က္
မရွိဘဲ သတ္ျဖတ္ၿပီး ေျမျမႇုပ္ထားတယ္၊ တႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ၆ ေယာက္ရွိပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္
အဲဒီလို လုပ္ရတာလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔က သိခ်င္တယ္၊ အေလာင္းေတြကို ျပန္လို
ခ်င္တယ္၊ KIA လိ႔ု ေျပာဆိုရတာကလည္း အဲဒီေနရာေတြမွာက KIA တပ္ေတြပဲ ရွိလ႔ပ
ို ါ၊
သူတို႔ကလည္း ဝန္ခံတာ တခ်ိဳ႕ရွိ တယ္”ဟု ဆိုသည္။ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြ႕ဲ (PCG ) မွ LNDP ပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည့္

လီဆူလူမ်ိဳးမ်ားအား

မိုင္းေထာင္သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု

စြပ္စြထ
ဲ ားမႈသည္

မမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ေတာမီးရွ႔မ
ို ွုေၾကာင့္ ေထာင္ထားသည့္ မိုင္းမ်ားေပါက္ကြဲ၍ ထိခိုက္မႈ
မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ (Irrawaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/27/133950.html
၂၂

၂၂.၄.၂၀၁၇

 ဧၿပီ ၂၂ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕လွၿမိဳ႕၊
အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ေန ေဒၚသင္းသင္းေထြးသည္ အေဖၚငါးဦးႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕လွၿမိဳ႕၏
အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၀မိုင္ခန္႔အကြာသိ႔ု သြားေရာက္စဥ္ နင္းမိုင္းတစ္လံုး နင္းမိ
ေပါက္ကြသ
ဲ ျဖင့္ ေဒၚသင္းသင္းေထြးတြင္ မိုင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခ့ၿဲ ပီး ေရႊကူျပည္သ႔ူ
ေဆး႐ံုတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိသည္။
(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/photos/a.530200420434161.1073741832.
526503167470553/1308065415980987/?type=3
 တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္

ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ သည္

ဦးေဆာင္ေသာ

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ

တပ္မေတာ္

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Volker Weiker ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးလည္ပတ္ရန္ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္တင
ြ ္ ရန္ကုန္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ အစိုးရျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး
ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊
ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲ ေရးမွဴး(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား အဖြ႕ဲ ၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါသြားၾကသည္။
(MOI )
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/117440308602088
9
 တပ္မေတာ္ ၂၄၇ တပ္မွ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မိုင္းပ်င္း
ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ေမာင္းေက်းရြာအုပ္စု ကာလ်န႔္ရြာသား စိုင္းစိမ္းဆမ္ အသက္ ၃၀ႏွစ္
(ပေလာင္လူမ်ိဳး) တစ္ဦးကို RCSS/SSA တပ္သားဟု ဆိုကာ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။
(Taifreedom)
http://taifreedom.com/burmese/index.php/2014-05-27-08-33-44/2014-0527-08-37-13/873-2017-04-24-07-08-26
 ျမန္မာတပ္မေတာ္က ပြိဳင့္ ၂၀၃၃ မွာ MNDAA က အခိုင္အမာယူထားသည့္ စခန္း ၂ ခုကို
ဧၿပီ

၂၁

ရက္ေန႔က

သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္

၂၂

ရက္ေန႔က

ပြိဳင့္

၂၁၀၉

ကို

ထပ္မံတိုကခ
္ ိုက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြျဲ ပင္းထန္ခဲ့သည္။ (DVB) ၎တိုက္ပြဲတြင္ တပ္မ(၆၆)ဘက္မွ
အေယာက္ ၂ဝက်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကိုးကန္႔သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (Marnagar)
http://burmese.dvb.no/archives/202571
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1631753860187166&id=9195
55001407059
 ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔အခ်ိန္က တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ KNU
လက္ေအာက္

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-KNLA

တပ္ရင္း

၁၁

နယ္ေျမ၊ သဲျဖဴရြာေဟာင္းအနီးတြင္ KNLA တပ္ရင္း ၁၁၊ တပ္ခြဲ ၃ မွ တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း-ခလရ ၂၆၅ တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္ အျပန္
အလွန္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပာြ းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပာြ းရ
သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သဲျဖဴေဟာင္းရြာအနီး နယ္ခံမဟုတ္သူမ်ားမွ လာေရာက္ၿပီး
ေတာင္ယာခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းကာ အခိုင္အမာ ရြာတည္မည္ကို စိုးရိမ္သည့္ ေဒသခံ
ရြာသားမ်ား၏

သတင္းေပးပို႔မႈေၾကာင့္

တပ္မေတာ္ဘက္မွ

သြားေရာက္စစ္ေဆးရာမွ

နားလည္မႈ လြဲမွားၿပီး ယခုလိုပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KNU၊ တပ္မေတာ္
တိ႔ႏ
ု ွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး JMC-S
ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ

ေကအဲန္ယူ

ဘိတ္ထား၀ယ္ခ႐ုိင္

ေကာ္မတီ၀င္

ပဒိုေစာဘီးလယ္က

ဒါေတြကို လာမယ့္ ၂၈ ရက္ေန႔မွာလုပ္မယ့္ JMC-S အစည္းအေ၀းမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ၾကလဲ
ဆိုတာ တင္ျပၿပီးေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာသည္။ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ ႏွစ္ဖက္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။(KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%A1%E1
%80%B2%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9F%E1
%80%AC-%E1%81%84%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%B2%E1
%80%BC/
 ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္အမ်ိုးသားအဆင့္

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြက
ဲ ိုတက္ေရာက္မည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွမ္းတစ္မ်ိုးသားလံုးတြက္ကိုယ္စားျပဳရန္မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားခံရ
သည့္ ရွမ္းအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွတာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေျပာသည္။ (ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္) ထု႔အ
ိ ျပင္
ရွမ္းျပည္နယ္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို

လူမ်ိဳးအလိုက္

ေဆြးေႏြးပြဲ

က်င္းပျခင္းမရွိဘဲ ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ာ က်င္းပမည့္အေပၚ ရွမ္းႏိုင္ငံေရး အသိုင္း
အဝိုင္းက ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (The Voice)
http://burmese.bnionline.net/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80
%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%B1
%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%84%E1
%80%B9%E1%80%B7/item/7882http://thevoicemyanmar.com/political/7863-shan
၂၃

၂၃.၄.၂၀၁၇

 UNFC

၏

ေတာင္းဆိုခ်က္

၉

ခ်က္အား

မူအားျဖင့္

သေဘာတူညီမႈ

ရရွိခ့ဲပါက

ဆက္လက္ျငင္းခုံဖြယ္ရာမ်ား ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဗိုလ္ခ်ဴပ္ဂြမ္ေမာ္က ၎၏ကိုယ္ပိုင္
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ဧၿပီ၂၃ရက္ေန႔ညပိင
ု ္းကေရးတင္ထားသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
တြင္ UNFC ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္(အားလုံး)အေပၚ အစိုးရဘက္မွ(မူအရ သေဘာ
တူခ့ဲျခင္း) မဟုတ္ဘဲ ေတာင္းဆိုခ်က္ အမွတ္ ၈ (တစ္ခ်က္တည္း)ကိုသေဘာတူညီခ်က္
ရရွိခ့ဲၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။က်န္ရွိသည္ အခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္
သေဘာတူခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္အား မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရခ့သ
ဲ ည္
ဟု ေရးသားထားသည္။ (The ladies News journal)
http://www.theladiesnewsjournal.com/news/mon-2017-04-24-1224/5727
 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဴပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးေရး၊ မေရးထုိးေရး ကိစၥအပါအ၀င္ မြန္ပါတီေတြ
ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးကိစၥေတြကုိေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္

ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို

ေရးေခ်ာင္းဖ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ုိဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႕ကေန ႏွစ္ပတ္ၾကာ
က်င္းပမွာ ျဖစ္ၿပီးညီလာခံတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ
ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္

အျမင့္ဆံုး

ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု

ဗဟုိ

ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏုုိင္ေရႊသိန္းက ေျပာသည္။(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/nmsp-meeting-04232017071058.html
 ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅
ရက္အထိ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌

က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

အစည္းအေဝး

ဖြင့္ပြေ
ဲ န႔တြင္

ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးကေန စာတမ္းေပါင္း ၃၀ နီးပါး ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးေတြေတာ့မပါဘူးဟု

ရွမ္းျပည္နယ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကြန္

ရက္က အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေရမြန္က ေျပာသည္။ (BBC)
http://www.bbc.com/burmese/burma-39686657
 အစိုးရႏွင့္ ညီညတ
ြ ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ကိုယ္စား
လွယ္အဖဲ႕ြ တု႔ိ ဧၿပီလကုန္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ေတြ႕ဆုံ၍ UNFC အဖဲ႕ြ ၀င္အဖဲြ႕
အစည္းမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္

မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ဟု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖဲ႕ြ ၀င္ ဦးေအာင္စိုး
က ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္
ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႕ြ (DPN) တု႔သ
ိ ည္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ႏွင၂
့္ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ဟု
ဦးေအာင္စုိးက ေျပာသည္။ ( 7daydaily )
http://www.7daydaily.com/story/94167
 ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလကုန္တြင္
KNU ဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာေဒသ၌ က်င္းပ၍ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး

တာ၀န္ေပးအပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသည္က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၁၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ KNU ညီလာခံက
ေရြးခ်ယ္သည့္

၅၅

ဦးပါေသာ

ဗဟိုေကာ္မတီ၏

ပထမဆံုးအစည္း

အေ၀းျဖစ္ၿပီး

တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာ သည္။( 7
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
Day)
http://www.7daydaily.com/story/94136
 ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ၂ဝ၁ဝျပည္ႏ
့ ွစ္တင
ြ ္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္း
ခံခဲ့ရသည့္

လဲႊႀကီးေက်းရြာသားမ်ားပုိင္

ေျမ၂၅ဧကကုိ

ပလပ္ေျမအျဖစ္

ျပန္လည္

စြန႔လ
္ ႊတ္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္အမည္ေပါက္ေက်းရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ လဲႊႀကီးေက်းရြာ
သားမ်ားက

ေတာင္းဆုိထားသည္။

လႊဲႀကီးေက်းရြာသားမ်ားကုိ

က်ဴးေက်ာ္သူအျဖစ္

သတ္မွတ္ကာ ဧၿပီ ၃ဝရက္ေနာက္ဆုံးထားေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခလရ
(၁၂၂) က ၿပီးခ့ဲသည့္လတြင္ အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ဧၿပီ ၂၃ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္ လႊဲႀကီးေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
(Myanmar Times) ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ခလရ(၁၂၂)က လႊဲၾကီး(မန္း)
ေက်းရြာသားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ
အဖြ႕ဲ အ
႔ ား ကယန္းႏိုင္ငံေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ကာာ တိုက္တြန္း
ခဲ့သည္။ ( The Ladies Journal )
https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/742331349275170:0
http://myanmar.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/259342017-04-25-05-43-37.html
၂၄

၂၄.၄.၂၀၁၇

 NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတင
ြ ္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ တႏိုင္ငံ
လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ညိွ
ႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀း
ကို အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္က - ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး စုိး၀င္း၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာျပည့္၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေနာင္ႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
တင္ေမာင္၀င္း တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊

EAOs မ်ားဘက္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာမူတူးေစးဖုိး

(KNU)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာမုိေရွး (DKBA)၊ ေဒါက္တာေနာ္ကေပၚထူး (KNU/KNLA-PC)၊
ဗုိလ္မွဴးၾကီး

စုိင္းလတ္

(RCSS)၊

ပူးဇင္က်ံဳး

(CNF)၊

ရဲေဘာ္သံခဲ

(ABSDF)၊

ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္ (ALP)၊ ဗုိလ္မွဴးၾကီးခြန္ဥကၠာ (PNLO) တိ႔ု တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္း
အေ၀းမွ - ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု အား ေမလ (၂၄)ရက္
တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ က်င္းပသြားဘုိ႔ ဆံုးျဖတ္ျပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ဖိတ္ၾကားရန္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (KNU)
https://www.facebook.com/KarenNationalUnionHQ/posts/470539813278177
 တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAမွာပါသည့္ အခ်က္
ေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖ႔ုိ လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ က်န္တဲ့တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ေ
ဲ တြအေနႏွင့္ NCA မွာ ပါသည့္ အခ်က္ေတြအတုိင္း လုိက္နာၾကဖုိ႔
ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းက ေနျပည္ေတာ္
သဂၤဟဟုိတယ္မွာက်င္းပသည့္
စာခ်ဳပ္
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တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုုိင္ရာ

ညွႏ
ိ ႈိင္းအစည္း

ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူ

အေ၀းအၿပီးတြင္

ဒုတိယ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/nca-conference-04242017075028.html
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/117669035579216
2
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခဲ့
သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို

ဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္

ေစာမူတူးေစးဖိုးက

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္တြင္

ကရင္

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္

ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အေပၚ "NCA ထိုးတာ
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေပမဲ့
လိုအပ္ေနလဲ။

အေကာင္အထည္

ဘာေတြလြဲေနလဲ၊

မေဖာ္ႏုိင္ေသးဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။

ဆန္းစစ္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု

ဘာေတြ

ေကအင္န္ယူ

ဥကၠ႒က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ (Myanmar Times)
http://myanmar.mmtimes.com/index.php/national-news/26040-2017-04-2708-31-30.html
 ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသ႔ို အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၾသစႀတီးယားတပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနအတြင္းရွိ ၾသစႀတီးယားတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ (စံေတာ္ခ်ိန္)
http://www.mmstd.com/news/view/8643/?lang=my
 ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရက္ကြက္ ဝိုင္းေမာ္နယ္ ေလာ္ေဝၚ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္
ဇုန္နယ္႐ုံးဝင္းအတြင္း
ေရွာင္စခန္းေန

ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ

ျပည္သူမ်ားသည္

ဝိုင္းေမာ္ေလာ္ေဝၚ

ေနအိမ္အေဆာက္အအံု

ဇုန္နယ္

မရွိ၍

စစ္ေဘး

အခက္အခဲမ်ား

ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ ယင္းစခန္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး
ယင္းစစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတြင္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံုအပါအဝင္ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အိမ္သာအေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရ
သည္။ ( The Ladies News Journal )
https://www.facebook.com/News.TheLadies/photos/a.179109772264000.10
73741828.178829095625401/742299562611682/?type=3
 ကရင္ျပည္နယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)
၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတင
ြ ္ ဖားအံၿမိဳ႕
အမွတ္(၄)ရပ္ကက
ြ ္ သီရိလမ္းရွိ ကရင္ျပည္နယ္(JMC)႐ုံး၌ က်င္းပခဲ့သည္။
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/posts/117734719905981
1:0
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇

 ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

(SSPP/SSA)

၏

၅၃ႏွစ္ေျမာက္

ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ ဝမ္ဟိုင္းတြင္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္
မနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည္။ (BBC)
https://www.facebook.com/bbcburmese/posts/1367320286657186
 ဧၿပီ

၂၄

ရက္ေန႔တြင္

ရခိုင္ျပည္နယ္

စစ္ေတြၿမိဳ႕

ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြ႔ဥ
ဲ ကၠဌဦးသာစိန္က

တပ္မေတာ္(ေရ) အရာရိွႏွင့္ စစ္သည္မ်ားသည္ သူ႔အေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ စစ္ေတြ
ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ သႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္
စစ္ေတြၿမိဳ႕

ျပည္ေတာ္သာရပ္ကက
ြ ္

ဓညဝတီေရတပ္စခန္း

ၿခံစည္းရိုးမွာ

ေဆာက္

လုပ္ထားသည့္ ေရကစားမ႑ပ္တြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားသည့္ အရာရိွႏွင့္
စစ္သည္ေတြက ဝီစီေတြမႈတ္ကာ ကားေတြကိုရပ္တန္႔ေစၿပီး မီးသတ္ပိုက္ႏွင့္ ေရေလာင္း
ေနၾကတာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာမွာ ရိုင္းပ်ဆဲဆိုခံခဲ့ရတာ ျဖစ္သလို ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္ပါ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည္ဟု ကာယကံရွင္က ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း
သင့္၊

မသင့္ကို

ထိုကိစၥအေပၚ

ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးသာစိန္ကို ျပန္လည္တရားစြဆ
ဲ ိုဖို႔

စဥ္းစားေနသည္ဟု

စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး

ဒုရဲမွဴး

ရန္ႏိုင္လတ္

ကေျပာသည္။(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/utharsein-sue-soldiers04272017061612.html
 ရခိုင္

လူမ်ိဳးအလိုက္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြလ
ဲ ုပ္ရန္

ရခိုင္ျပည္

လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ပါတီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက
ထိလြယ္ရွလြယ္ေဒသ (Sensitive Area) ျဖစ္ေနသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္ဟုေျပာကာ
ထပ္မံျငင္းဆုိလုိက္သည္။ထိုသတင္းကို ALP၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း
က “အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါၿပီလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ မသိသေယာင္ ၊ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳတာ ခံေနရ
တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ အရွင္းဆုံးစကားပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ေျပာလာတဲ့
စကားက က်မတို႔ ရခိုင္ေတြ လက္ခံ လို႔ရတဲ့ စကား မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျပာသည္။
(Irrwaddy)တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္
ေရးထိုးထားသည့္ အဖြ႕ဲ ၈ ဖြ႕ဲ ထဲမွာ ၇ ဖြ႕ဲ က ၎တိ႔၏
ု
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ျပည္နယ္တြင္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြ

လုပ္ခင
ြ ့္မရေသးသည့္အတြက္

ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း
၂၁

ရာစု

ရခိုင္

ပင္လုံညီလာခံကို

တက္ေရာက္ရန္ မေသခ်ာဟု ရခိုင္ပါတီမ်ားက ေျပာသည္။ (BBC )
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/27/133917.html
http://www.bbc.com/burmese/burma-39712242
 ျပည္နယ္ထဲရွိ ခရိုင္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အရပ္ဖက္
အဖြ႕ဲ မ်ားကို ပါဝင္ခင
ြ ့္ ေပးၿပီး၊ ကၽြမ္းက်င္ရာ က႑အလိုက္ စာတမ္းေတြ တင္ခြင့္ေပးပါရန္
ရွမ္းျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ေကာ္မတီ UPDJC သိ႔ု စာေရးသား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (BBC)
http://www.bbc.com/burmese/burma-39689341
၂၅

၂၅.၄.၂၀၁၇

 ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွ ရရွိလာသည့္ အဆိုျပဳ
ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လတ
ုံ ြင္
ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက တင္ျပသြား
ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ရွမ္းျပည္နယ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က

ေဆြးေႏြးပြဲ

တတိယေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
က်င္းပခဲ့သည့္ သုံးရက္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္
အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စုစုေပါင္း စာတမ္းေပါင္း
၅၇ ေစာင္ကို ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (UPC)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=284892518623141&id
=284818361963890&substory_index=0
 မတ္လ

၂၆

ရက္ေန႔ထုတ္

The

Voice

ေန႔စဥ္

သတင္းစာမွာ

တပ္မေတာ္က

ရိုက္ကူးထားသည့္ "ျပည္ေထာင္စုသစၥာ" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို "က်ည္ေထာင္စုသစၥာ"
ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သေရာ္စာ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးဖိ႔ု တပ္မေတာ္
ဘက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကားစာေပးပိ႔ခ
ု ဲ့သည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/pyitaungsuthitsar-film04292017071324.html
 ၃ ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္အမိ်ဳးသား လူထု မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ကုိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပျခင္း
ႏွင့္ အထူး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း အစီစဥ္ျဖင့္ ဧျပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္
ျမိဳ႕ေတာ္

ျမစ္ၾကီးနားတြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစီအစဥ္သုိ႔

ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ အသင္းေတာ္၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ
နံနက္

၇

နာရီခဲြ

ခန္႔တြင္

ျမစ္ႀကီးနား

စီတာပူ

ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္

ဝုိင္းေမာ္

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွ

မေနာကြင္းႀကီးသု႔ိ

မတူညီသည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္လာျပီး မနက္ ၈ နာရီခဲြ အခ်ိန္တြင္ ဝတ္ျပဳ
ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။(KNG)
http://burmese.kachinnews.com/news/1870-%E1%81%83
 မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMCS) ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၂၅ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ုိင္းတြင္ ေကာ္မတီ႐ံုး
အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1311811738939688
 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းဥပေဒထြက္ရွိမွသာ တုိင္းရင္း
သားေဒသမ်ား၌
ေၾကာင္း
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လုိအပ္ေနသည့္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကုိ

တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္

ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒

ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက

ေျပာသည္။တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း
အတြင္းက ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး

နည္းဥပေဒအျမန္ဆုံးထြက္ရွိရန္အတြက္

တုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးမ်ား

ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီႏွင့္လည္း ေဆြး
ေႏြး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။ (Eleven)
http://www.news-eleven.com/politics/35499
 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၂၅

ရက္ေန႔ကစၿပီး ဗဟုိ

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ေနၿပီး အစည္းအေ၀းကုိ ၁၀ ရက္ခန္႔ က်င္းပဖုိ႔
ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ ေရးၿမိဳ႕နယ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ႏုိင္ပန္႔က ေျပာသည္။
(DVB)
http://burmese.dvb.no/archives/202918
၂၆

၂၆.၄.၂၀၁၇

 အမ်ိဳးသားအဆင့္
က႑အလုိက္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ရာစု
သတ္မွတ္ေရးကိစၥမ်ားအား

ရလဒ္မ်ားကုိ

စုစည္းေဆြးေႏြးသည့္

အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္

ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀း
ေဆြးေႏြးရန္

ျပည္ေထာင္စု

တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ

ပူးတြဲ

ေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန

(NRPC)

၌

ဧၿပီ

၂၆

ရက္တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (Eleven)
http://news-eleven.com/politics/35515
 ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အ ဖဲြ႕ KIO ႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အ ဖဲ႕ြ SSPP တိ႔သ
ု ည္
ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC)အဖဲ႕ြ ၀င္ အျဖစ္
ဆက္ရွိရန္ မေသခ်ာဟု သက္ဆုိင္ရာအဖဲ႕ြ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။KIO
အဖဲ႕ြ အေနျဖင့္ ပန္ဆန္းဆုံးျဖတ္မႈတြင္ ပါ၀င္၍ UNFC တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ရန္ရွိ၊ မရွိ
KIO အလုပ္အဖဲ႕ြ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူဦးေဒါင္ခါးကို ေမးျမန္းရာ ပန္ဆန္းဆုံးျဖတ္မႈ၌
ပါ၀င္ထားသည့္

အေနအထားသည္

လမ္းေၾကာင္းရွာသည့္

ပုံစံျဖစ္သည္ဟု

၎က

ေျပာသည္။‘‘ဒါကလမ္းေၾကာင္းရွာတဲ့ ပုံစံ။ တထစ္ခ်ပုံစံသာြ းရမယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ကလည္း

လမ္းေၾကာင္းရွာေနတာေပါ့’’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တိ႔၏
ု

၎က

ဆုိသည္။

ခ်င္းမုိင္အစည္းအေ၀းတြင္ KIO ကိုယ္စား

လွယ္ပါ၀င္မႈ ရွိ၊ မရွိ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဒါင္ခါးက ‘‘DPN နဲ႔ ေတြ႕မယ္
ဆိုေတာ့ DPN အေနနဲ႔ေတာ့ပါရမွာေပါ့’’ဟု ေျပာသည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94425
 တ႐ုတ္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Zhang Dejiang ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔
ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာ ျဖစ္သည့္ ဆင္ဟြာက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္
အမ်ဳိးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျပန္
အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔
ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ Zhang Dejiang က ေျပာဆို
ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ သူရဦးေရႊမန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး
မ်ားသိ႔ု တက္ေရာက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ား
ကို သူရဦးေရႊမန္း၏ ႐ုံးအဖြ႔က
ဲ
Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိေသာ္
လည္း ယခု တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ (The Voice)
http://thevoicemyanmar.com/political/8059-trt
 ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ
ညီလာခံကုိ ဧၿပီ ၂၆ရက္က စတင္ ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံကုိ ဧၿပီ ၂၇
ရက္အထိ

က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး

ဗုဒၶ၊

ခရစ္ယာန္၊

ဟိႏၵဴႏွင့္

အစၥလာမ္ဘာသာမ်ားမွ

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကုိ ပိတ္ပင္
ထားေသာ အဓိက အတားအဆီးမ်ားတြင္ မတူညီျခင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊
သယံဇာတက်ိန္စာ၊ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးစနစ္၏ မညီမွ်ေသာ အက်ိဳးအျမတ္၊ လက္နက္
အားကုိးျခင္း၊

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္

စစ္ပြမ
ဲ ်ားျဖစ္သည္ဟု

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စဘ
္ ုက
ိ

ဆုိသည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94547
 ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္က သိမ္းယူထားသည့္
လယ္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမဧက ၂၀၀ နီးပါးကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းႀကီးရြာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္
အဆင့္ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးတြေ
ဲ ကာ္မတီ(JMC-S) ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ
အခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ “ တပ္မွာ မလိုအပ္တဲ့ ေျမေတြ၊
တပ္ျပင္ေျမေတြ ျပန္စြန္႔လႊတ္ေပးပါတယ္။ တပ္ရဲ႕လုံၿခံဳေရးအရ အေဆာက္အဦး တည္
တာ ရွိတယ္။ ေလ့က်င့္ေရးကိစၥ၊ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လုပ္ရကိုင္ရမွာလည္း ရွိတယ္။
လက္ရွိ တပ္အဝန္းအဝိုင္းနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ဆက္စပ္တည္ရွိတဲ့ ေျမကိုေတာ့ စြန္႔လႊတ္
ေပးဖို႔က

စိစစ္ၿပီးမွ

စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္တဲ့

အေနထားရွိပါတယ္”ဟု

ျပည္နယ္(JMC-S)

ေကာ္မတီ ဥကၠဌလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးဝင္းက ေတြ႔ဆုံပြတ
ဲ ြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့
သည္။လက္ရွိ ၾကာအင္းႀကီးရြာ၊ ေဒသခံ ၁၀ ဦးေက်ာ္တ႔၏
ို
လယ္၊ ၿခံေျမ ဧက၂၀၀
နီးပါးကို တပ္မေတာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္း
ခ်မႈမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ေစာမီဘဲြေတာက ဆက္ေျပာသည္။ ( KIC )
http://kicnews.org/2017/04/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1
%80%9e%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%81%8a%e1%81%bf%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%99%e1%80%ba%e1%
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
80%ac/
 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ဂ်ာမနီတပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္General
Volker Wieker ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ဧၿပီ ၂၆
ရက္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Tegel အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သ႔ေ
ို ရာက္ရွိခဲ့သည္။ ညေနပိုင္း
တြင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ အား

ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕

အေျခစုိက္

G&D Security Printing ကုမၸဏီမွ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။
(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ )
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1312791158841746
 ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ကမန္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက
မူလေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမ၌

မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္

ရခုိင္၊

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကမန္၊

ၿမိဳ၊

သက္၊

ကမန္သည္
ခမီ၊

ရခုိင္တုိင္းရင္းသား

ဒုိင္းနက္၊

မရမာႀကီးစတဲ့

မ်ဳိးႏြယစ
္ ုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးထဲတင
ြ ္လည္း
တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါေသာ္ လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္
ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ရွိ ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္၊ တုိက္တာမ်ားကုိ
နားလည္မႈလြမ
ဲ ွားကာ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကမန္
တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္
ေနၾကရၿပီး စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး အဘက္ဘက္က နစ္နာဆုံး႐ႈံး
မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မူလေနရာ
ျပန္လည္ ခ်ထားေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ကမန္အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေငြက ေျပာ
သည္။
https://www.facebook.com/News.TheLadies/posts/744224159085889:0
 မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဘီလူးကၽြန္းႏွင့္ေခ်ာင္းဆုံကိုကူးသည့္ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတားအား ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု အမည္ေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက လက္မွတ္ေကာက္ခံခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္သည့္
ဧၿပီလ၂၆ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေပါင္း တသိန္းခြေ
ဲ လာက္ရရွိသည္ဟု ေခ်ာင္းဆုံတံတား
ဆိုင္ရာ လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုမင္းမင္းႏြယ္က ေျပာသည္။
ရရွိထားသည့္

လက္မွတ္မ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊

အႀကီးအကဲမ်ား

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္

အပါအဝင္

ေဒသလႊတ္ေတာ္တို႔ကို

ေပးပို႔သြားမည္ဟု ေျပာသည္။ (BBC)
http://www.bbc.com/burmese/burma-39725022
၂၇

၂၇.၄.၂၀၁၇

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း
အေ၀းကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
က်င္းပခဲ့သည္။
က်င္းပေရး

အစည္းအေ၀းသို႔

ဗဟိုေကာ္မတီ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊
မ်ဳိးေအာင္၊

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု

အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ဦးသန႔္စင္ေမာင္၊

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒

လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ဒုတိယ

ေဒါက္တာ

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

ဒုတိယ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦးအုန္းေမာင္၊ ဒုတိယ
၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၊
ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1033121673488715
 ‘ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
၏ အခန္းက႑၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာလွ်င္ လမ္းခရီး
ျဖစ္သည္’

ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္

ဘာသာေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွီးေႏွာ

ဖလွယ္ပြက
ဲ ို ဧၿပီ ၂၇ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ( Eleven )
http://news-eleven.com/politics/35574
 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ သၾကၤန္ကာလ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈမ်ား ၿငိမ္သက္ခဲ့ၿပီး
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ဖက္က လႈပ္ရွားမႈတခ်ိဳ႔ရိွခဲ့သည့္အေပၚ TNLA
ေခၚ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔က ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ
ဗိုလ္မႈးတာအိက
ု ္ေက်ာ္က “တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈကေတာ့ သၾကၤန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းနဲ႔ သႀကၤန္
ကာလမွာ တိုက္ပြျဲ ဖစ္ပြားမႈမရွိဘူး။ ထိုးစစ္ကေတာ့ မ်ားတယ္၊ ထိုးစစ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ၃၄ ရက္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကားအစီး ၁၀၀ ေလာက္မူဆယ္ဘက္ကို ေရာက္လာ
တယ္။ အစီး ၁၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ တပ္မ ၈၈ လိ႔ေ
ု တာ့ သိရတာေပါ့ေနာ္ ဒီမူဆယ္
ဘက္ကို မိုးကိုး၊ ေဖာင္းဆိုင္ အဲဒီဘက္အျခမ္းက ဆင္းလာတာ တ၀က္ေလာက္ရွိတယ္၊
နမ့္ခမ္း ဘက္က ဆင္းလာတာ တ၀က္ေလာက္ရွိတယ္။”ဟု ေျပာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔ KIO
တပ္မဟာ ၄ က တပ္မႈးတဦးက “သူတ႔ို တပ္အေျပာင္းအလဲ တပ္ခ်ိန္းၾကတယ္။
အခုမိုးကိုး ေဒသရယ္ ၊ ဒီဘက္က နမ့္ခမ္း၊ ေနာင္မႈ၊ ကြတ္ခိုင္။ ဒီဘက္က မန္တုန္ေဒသ
အခုတခ်ိဳ႕က

လဲၿပီးျပန္ခ်ိန္းေနၾကတယ္။”ဟု

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း
ဖက္က

တိုက္ပဲမ
ြ ျဖစ္ေအာင္

ေျပာသည္။

လက္ဖက္ခူးသည့္

ယခုအခ်ိန္ဟာ

ပေလာင္

အခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္

ေရွာင္ရွားေနေၾကာင္းလည္း

TNLA

ဗိုလ္မႈးတာအိုက္ေက်ာ္က

ေျပာပါသည္။ (VOA)
http://burmese.voanews.com/a/shan-north-myanmar-army-reinforcement/3827793.html
 ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္
လမ္း

တရားဝင္မဖြင့္ေသးေသာ္လည္း

ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း
သည္။(7 Day)
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တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔

ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ႀကံတင္ပ႔သ
ို ည့္ကားမ်ားကို
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက

ေျပာ

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
http://www.7daydaily.com/story/94530
 အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံ
လုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ

ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း(JICM)ကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း သုံးလ တစ္ႀကိမ္က်င္းပ
ႏုိင္ေရး

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း

ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕

(PNLO)

ဦး

ေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။(7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94539
 ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အား ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီတင
ြ ္
ဂ်ာမနီတပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Volker Wieker က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြ႕ဲ ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General
Volker Wieker က ယခုခရီးစဥ္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုမူလကထက္ပိုမို၍ ဆက္လက္တုိးျမႇင့္ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္မည္ဟု
ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊

အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ေရး

ခရီးစဥ္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအားဂ်ာမနီႏုိင္ငံသို႔ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္
တက္ေရာက္ျခင္း၊

နယ္ပယ္မ်ားအလုိက္

အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရးမ်ားကို

ေလ့လာေရး

ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ မ်ား

ေဆာင္ရြက္သြားလိုပါေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့

သည္။(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1312791158841746
၂၈

၂၈.၄.၂၀၁၇

 တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ

(JMC-S)

န၀မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို

ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊

ေကာ္မတီ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး )
https://www.facebook.com/Cincds/photos/a.530200420434161.1073741832.
526503167470553/1314101848710677/?type=3
 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အႀကိမ္(၃၀) ေျမာက္
အာဆီယထ
ံ ိပသ
္ ီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္
ရန္ ႏိုငင
္ ံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ
ဧၿပီ

၂၈

ရက္

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

နံနက္ပိုင္းတြင္
မြန္းလြဲ

၂

ေနျပည္ေတာ္မွ

နာရီ

၄၅မိနစ္တင
ြ ္

ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္
မနီလာၿမိဳ႕သု႔ိ

ထြက္ခြာၿပီး

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

(စံေတာ္ခ်ိန္)ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr.
Nguyen Xuan Phuc တိ႔သ
ု ည္ ေခတၱတည္းခိုသည့္ Manila Diamond Hotel ၌
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။(ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး)
https://www.facebook.com/state.counsellor/posts/1033121673488715
http://www.mmstd.com/news/view/8676/?lang=my
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇

 ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း
ခူးဦးရယ္

ဦးေဆာင္သည့္

ဦးေဆာင္ေသာ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွငအ
္ ဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္

ယူအန္အက္ဖ္စီ၏

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး

ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ (DPN)တိ႔ု ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Horizon Village & Resort တြင္
နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ ည၇နာရီအထိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (Irrwaddy) ေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံစဥ္ကNCAလက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖ႔ို မူအရသေဘာတူခဲ့
ေသာDPN ၏ အဆိုျပဳခ်က္ (၉) ခ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)
ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့
ေသာ္လည္း(DVB) တစုံတရာ အေျဖမထြက္ေသးဘဲ ဆက္လက္ညႇိႏွိုင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အစည္းအေဝးကို အစိုးရဖက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း
အပါအ၀င္

ဦးေအာင္ၾကည္၊

ဦးေအာင္စိုး၊

ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊

ဦးေက်ာ္သူရ၊ ေဒါက္တာ

ခင္သာရွမ္းေဇာ္တို႕ တက္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္
အဖြ႔ဲ (DPN) အဖြ႕ဲ မွ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ အပါအ၀င္ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ စိုင္းထူး၊ ေဒါက္တာ
လဂ်ာ၊ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေရႊသိန္း၊ ဗုုိလ္မွဴး တာ့ညီလူ၊ ဦးထြန္းေဇာ္၊ ဒူး၀ါ ဘ၀မ္လေယာ္၊
ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းတိ႕ု တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း
ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ NCA အပစ္ရပ္ ၈ ဖြ႕ဲ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြျဖစ္တဲ့ CNF မွ ဆလိုင္း
သလာေဟး ႏွင့္ ABSDF မွ မိဆူးပြင့္တို႕လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။ (သတင္းႏွင့္
မီဒီယာကြန္ရက္)
http://burmese.dvb.no/archives/203541
https://burma.irrawaddy.com/news/2017/04/29/134050.html
http://www.nmgnews.com/%e1%81%bf%e1%80%84%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80
%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%b9%
e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%99%e1%
80%9b%e1%80%bd-4/
 KNU တပ္မဟာ (၄) လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအၾကား
ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က
ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
(JMC-S) အစည္းအေဝးေခၚယူ၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပလည္မႈရရွိသာြ းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။(Irrawaddy)
https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2017/04/28/134025.html
 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရး ကိစၥမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား
ေရးဌာန အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္ (Sun Guoxiang) က
ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ ဘဂၤလားေဒရွ္
နိုင္ငံႏွင့္သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ
ဦးေဇာ္ေဌးက
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ေျပာသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

ရွိေနသည့္

ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းေၾကာင့္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
စိတ္ပူေနသည့္

တ႐ုတ္နိုင္ငံကို

နားလည္ေသာ္လည္း

ရခိုင္အေရးကို

ႏိုင္ငံတကာ

စံႏွုန္းမ်ား အတိုင္းသာ ကူညီေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရက လိုလားေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၈ ရက္
ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရ ပထမ တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မွုမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (Irrawaddy )
https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2017/04/28/134007.html
 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္

ကရင္

အမ်ိဳးသားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အခ်က္သံုးခ်က္ပါေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို
ယေန႔(ဧၿပီ ၂၈) ဖားအံၿမိဳ႕အဂၤလီကန္ သာသာနာ၀င္းအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္
ဒုကၡသည္မ်ား အနာဂတ္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားရရွိခ့သ
ဲ ည္။
နယ္စပ္ဒုကၡသည္အေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ-KRC ၊
ဘာသာေပါင္းစံုမွ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး -KNU
တိ႔ု ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ျပဳလုပ္သည့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွ ယခုလို သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ KRC ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ စာရင္းအရ
၎တု႔က
ိ ြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၇ ခုျဖစ္သည့္ ထမ့္ဟင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္
ဒုကၡသည္ဦးေရ ၇၆၃၃ ဦး၊ ဘန္႔ဒံုယမ္းတြင္ ၃၀၃၇ဦး၊ ႏို႔ဖိုးတြင္ ၁၁၆၆၂ ဦး၊ အုန္းဖ်န္တြင္
၁၀၈၈၅ ဦး ၊ မယ္လတြင္ ၃၈၃၈၀ဦး၊ မယ္ရာမိုတြင္ ၁၁၂၂၅ဦး၊ မယ္လအူး တြင္ ၁၀၅၉၀
ဦးတို႔ရွိၿပီး ယင္းဒုကၡသည္တြင္ ကရင္ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ စခန္းအားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိသည္။ (KIC)
http://kicnews.org/2017/04/%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%
80%85%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84
%e1%80%b9%e1%80%92%e1%80%af%e1%80%80%e1%81%a1%e1%
80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac
%e1%80%b8%e1%80%a1/
 ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)ညီလာခံကုိ ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပ၍ ေခါင္း
ေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ KNPP၏(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကုိ ေမလ
၃ ရက္က စ တင္၍ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ KNPP ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ငါး ရက္ၾကာ
က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ခူေတာရယ္က ေျပာသည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94615
 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထိုးရ
ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု
ညီလာခံသ႔ို

တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္

စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္

အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသို႔ စီစဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမလ
၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြေ
ဲ ကာ္မတီ
(UPDJC)

အစည္းအေဝး

ေခၚယူက်င္းပကာ

ညႇိႏိႈင္းဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္း

အစည္းအေဝးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ကာ တိုင္းရင္းသား
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
လက္နက္ကိုင္မ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြး
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။ (The Voice)
http://thevoicemyanmar.com/political/8053-nca
၂၉

၂၉.၄.၂၀၁၇

 တပ္မေတာ္နွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တိ႔ု နမ့္ခမ္း
ျမိဳ႕နယ္

လြယ္ဟြမ္ရြာႏွင့္

မိုင္း၀ီးရြာၾကား၊

နမၼတူျမိဳ႕နယ္

မန္အိုင္ေက်းရြာအနီးႏွင့္

ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ပန္ညိႈးရြာနွင့္ ရံဝ္ကလားေက်းရြာအၾကားတြင္ တရက္တည္း တုိက္ပြဲ
သံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု

TNLA

က

သတင္းထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္

လြယ္ဟြမ္ရြာႏွင့္ မိုင္း၀ီးရြာၾကား တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ဖက္(၁)ဦး ဒဏ္ရာရရိွျပီး
နမၼတူျမိဳ႕နယ္ မန္အိုင္ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ၆ ဦး က်ဆုံး
ခဲ့ေၾကာင္းလည္း TNLA က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။(PSLF/TNLA)
http://www.pslftnla.org/%e1%80%9a%e1%80%b1%e1%80%94%e1%82
%94%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%80%
e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%
80%b8%e1%80%90%e1%80%95/
 တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာပူးတဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

တစ္ႏွစ္စာဘတ္ဂ်က္

ကန္ေဒၚလာ

ေျခာက္သန္းခဲအ
ြ နက္

ကုလသမဂၢ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ ထက္၀က္ခန္႔ (ေဒၚလာသံုးသန္းေက်ာ္) ရရွိေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC အဖဲ႕ြ ၀င္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတုိင္ပင္ခပ
ံ ုဂၢိဳလ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဥကၠ႒အျဖစ္

တာ၀န္ယူ၍

အစိုးရ၊

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲ႕ြ မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့စ
္ ုဖဲ႕ြ ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲ႕ြ (JCB) က JMC ကို UN Platform
ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီ ခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ JMC အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ကန္ေဒၚလာ ၆
ဒသမ ၅ သန္းကို JCB က ခြင
ြ ့္ ျပဳခဲ့သည္။ JMC လုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈအစီ
အစဥ္စတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္တရား၀င္ဖြင့္ပဲအ
ြ ခမ္းအနားကို

ကုလသမဂၢႏွင့္ JMC

တိ႔ု ပူးေပါင္း၍ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94717
 ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ အႀကိမ္(၃၀)ေျမာက္ အာဆီယံ
ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို
ေရာက္ခဲ့သည္။
ဝီဒိုဒို၊

ထု႔အ
ိ ျပင္

ႏိင
ု ္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ

ဂ်ိဳကို

ဘ႐ူႏိုင္းဘုရင္ HisMajesty Slutan and YangDi-Petuanတု႔ႏ
ိ ွင့္ သီးျခားစီ

ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94815
 ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသုိ႔တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
နာရီတင
ြ ္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Federal Foreign Office ၏ State Secretary Dr. Markus
EDERER

ႏွင့္

ဘာလင္ၿမိဳ႕ရွိ

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1314431425344386:0
 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း
ကို ေဒသခံေတြထိခိုက္ နစ္နာမႈမရိွေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စစ္ေတြ
ၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္မည့က
္ ိစၥႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြကိုရွင္းျပရာမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း
ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ေျပာခဲ့သည္။
(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/kyaukphyu-project-press04292017074639.html
၃၀။

၃၀.၄.၂၀၁၇

 ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြ႕ဲ သည္ ဧၿပီ
၂၉ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဖရန္႕ဖတ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ
၄၅

မိနစ္တင
ြ ္

ရန္ကုန္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သုိ႔

ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1315739845213544:0
 ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)

မုိင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ

ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)

အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားအား

ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းခန္းမ၌ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေဇာ္ေအးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)
https://www.facebook.com/Cincds/posts/1316221158498746:0
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္
(NCA)လမ္းေၾကာင္းကို

ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟု

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

(KNPP) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခူေညး ရယ္က ေျပာသည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94818
 တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး
ရန္ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈရရွိ ေရး အစိုးရႏွင့္ UNFC ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ တု႔သ
ိ ည္
ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံု
ဒုတိယအစည္းအေဝးမတိုင္မီ ထပ္မံေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၈ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ
၌ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး
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ဆလုိင္းထလာေဟးက

‘‘၂၁

ရာစု

ပင္လံုမတုိင္မီ

ျပန္ေတြ႕ဖိ႔ေ
ု တာ့

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ (Burma Monitor)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇
ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။

တကယ္လုိ႔မ်ား

စကားလံုး

တခ်ိဳ႕က

ႏွစ္ဖက္အထက္လူႀကီး

ေတြဆီ ျပန္တင္ျပစရာေတြရွိ တယ္ဆုိေတာ့ ႏွစ္ဖက္လူႀကီးေတြကေန စကားလံုးေတြ
လက္ခံ သေဘာတူေပးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုမတုိင္မီမွာ လက္မွတ္ေရး
ထိုးလို႔ရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္’’ဟု ေျပာ သည္။(7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94878
 တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
အၾကား တုိက္ပြမ
ဲ ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္
မႈရပ္စေ
ဲ ရးဆုိင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)၏ တစ္ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္
သည့္ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းခြအ
ဲ နက္ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (7 Day)
http://www.7daydaily.com/story/94877
 တပ္မေတာ္နွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)တိ႔ု ကြတ္ခိုင္
ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ရီးရြာ အနီး ၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မန္ပုင္ေက်းရြာအနီးတြင္ တရက္အတြင္းတုိက္ပြဲ
ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု TNLA က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(PSLF/TNLA)
http://www.pslftnla.org/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%
E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99
%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%B
D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%BB%E1%80%99-2/
 ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြ႔ဲ UN က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးဆုိင္ရာ
ပူးတြေ
ဲ စာင္ၾ့ ကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-U ကို ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္း လွဴဒါန္းခဲသ
့ ည္။ (RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/un-donate-peace-funds04302017090525.html
 တအာင္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြေ
ဲ နထိုင္ေရး ညီလာခံကို
လားရိႈးၿမိဳ႕က

ေဂါက္ကလပ္

ဟိုတယ္ခန္းမတြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို

ေကာ္တိုင္းအဖြ႔ဲက လူငယ္ေတြ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ေတြ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအပါအ၀င္ လူဦးေရ ႏွစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
(RFA)
http://www.rfa.org/burmese/news/shan-conference-04302017091105.html
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