ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇

ယခိုရကစြဲမတ
ွ တမးပါ အခ ကအလကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး ေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခိုုႏွစ၊ ေအမကတိုိဘမလ ၁၃ရကေန႔မွ ေအမကတိဘ
ို မလ
၂၇ရကေန႔ အတငး ျဖစပမးခြဲေ
ာ့ သမ လကနကကိုိငပဋိပကၡမ မး၊ ေဆးေုႏးမႈမ မးုႏွငာ့ တျခမးေသမ ဆကစပသတငးမ မးအမး မီဒီယမမ မးမွတဆငာ့
မွတတမးတင္မးေသမ ရကအလိိုက ၿငိမးခ မးေရးသတငးစိုစညးခ ကမ မးျဖစပါသည။ ္ိုိ႔ေၾကမငာ့ ရကစြဲမတ
ွ တမးပါအခ ကမ မးသည ျမနမမာ့အေရး
ေလာ့လမသူမ မး၏ အျမင ုႏွငာ့ အမေဘမမဟိုတဘြဲ ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ ပတသကေသမ မီဒီယမေဖမျပခ ကမ မးအမး စိုစညးေပး္မး ျခငးသမျဖစပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မး အဖြဲ႕မွ ္ိုတေဝလ ကရွေ
ိ သမ ၿငိမးခ မးေရးရကစစ
ြဲ ဥမွတတမးမ မးုႏွငာ့ လအလိက
ို သံိုးသပခ က အုႏွစခ ်ဳပမွတတမးမ မးအမး
ပိိုမိိုေကမငးမန ေစရနအတက အၾကံျပ်ဳခ ကမ မးေပးပါရနုႏွငာ့ အၾကံျပ်ဳခ ကမ မး ေပးပိ႔လ
ို ိိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ုႏွငာ့ ဖိုနး - 09796636737 တိုိ႔ကိို ဆကသယုႏိိုငပါသည။
ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖြဲ႕
ရကစြဲ

အေၾကမငးအရမ

ရညညႊနး

ေဒသ

၁၄.၁၀.၂၀၁၇

ေအမကတိဘ
ို မလ ၁၄ ရကေန႔တင ကရငျပညနယ ဝနႀကီးခ ်ဳပ ေဒၚနနးခငေ္းျမငာ့မွ ေက မကမီးေသးသံိုး လွ ပစစဓါတအမးေပး

ေက မကမီးေသး

ကရင

JMC(L)

ရွမး

ေအမကတိဘ
ို မ ၁၅ ရက မနးလြဲ ၁ နမရီခခ
ြဲ န႔တင ရွမးျပညနယ (ေျမမကပိိုငး)၊ ကတခိင
ို ၿမိ်ဳ႕နယ မန႐ိုံိုေမမေက းရမ၌ တပမေတမုႏွငာ့

SSPP – TMT

ရွမး

ရွမးျပညတိးို တကေရးပါတီ (SSPP/SSA) တိ႔ို တိက
ို ပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ အဆိုိပါ တိက
ို ပသ
ြဲ ည SSPP/SSA ၏ စတငပစခတမႈေၾကမငာ့

တိက
ို ပြဲ

စကရံိုစီမံကန
ိ းနွငာ့

ပတသကၿပီး

စီမက
ံ ိနးဧရိယမအတငး

ပါ၀ငသညာ့

ေဒသခံမ မးုႏွငာ့

ဝကႀကီးေက းရမ

သမသမရမမ

ဘိုနးေတမႀကီးေက မငး၌ ေတ႕ဆံိုခြဲာ့သည။ ္ိိုသိ႔ို ေတ႔စိုရ
ံ မတငစဥတင ရမေပါငး ၁၉ ရမမွ ေဒသခံ ၃၉၈၅ ဦး၏ ေက မကမီးေသးသံိုး
လွ ပစစဓါတအမးေပး စကရံိုစီမက
ံ ိနးရပဆိိုငးရနအတက ကန႔ကက လကမွတမ မးကိို ေဒသခံမ မးက ဝနႀကီးခ ်ဳပ ္ံ ေပးအပခြဲသ
ာ့ ည။ (
TheLadies ) (kumudra)
ရွမးျပညနယ လငးေခးခ႐ိုိိုငတင ဖြဲ႔စညး္မးေသမ ေဒသဆိိုငရမအဆငာ့ ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈ ရပစြဲေရးဆိိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး
ေကမမတီ JMC-L (လငးေခး) ၏ စတိုတအ
ၳ ႀကိမေျမမက ပံိုမန
ွ အစညးအေဝးကိို ၂၀၁၇ ခိုုႏွစ၊ ေအမကတိဘ
ို မ ၁၄ ရကက
လငးေခးၿမိ်ဳ႕တင က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC)
၁၅.၁၀.၂၀၁၇

ျဖစပမးခြဲရ
ာ့ ၿပီး၊ တိုိကပြဲအတငး တပမေတမဘကမွ ဒဏရမအခ ်ဳိ႕ရရွိခက
ြဲာ့ မ SSPP/SSA ဘကမွ တပသမးငါးဦးအမး ဖမးဆီး္ိနးသိမးခြဲာ့
သညဟို တပမေတမဘကက သတငး္ိုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (Eleven) (Military Office) (Eleven)
ကရငအမ ်ဳိးသမးအစညးအရံိုး

(KNU)

က

(NCA)

လကမွတ

ေရး္ိုိးခြဲာ့ေသမ

၂

ုႏွစေျမမက

အ္ိမးအမွတ

အျဖစ

ေၾကညမခ က္ိုတျပနခြဲာ့ သည။ အဆိုိပါ ေၾကညမခ ကတင ျပညတငး ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ ရခိုိငျပညနယ ေျမမကပိုိငး ပဋိပကၡမ မးကိုိ
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စညးပံို အေျခခံ ဥပေဒေဘမင ျပငဆင၍
ပဋိပကၡမ မးကိုိ

ကိုိယတယသညာ့

လကမွတေရး္ိုိးသညာ့

၂၀၁၂

အစိုိးရုႏွငာ့
ခိုုႏွစ

ေျဖရွငးုႏိုိငမည ျဖစေၾကမငးုႏွငာ့ ရခိုိငျပညေျမမကပိုိငးတင ျဖစပမးေနေသမ

တပမေတမတိုိ႔၏

မတိုိငမွီအ္ိ

နညးနမမ မးသည

ႀကံ်ဳေတ႔ရသညာ့

မိမတ
ိ ႔ိို

ျဖတေလးျဖတ

ပဏမမ

အပစအခတ

စီမံခ က

ရပစြဲေရး

စစဆငေရးမ မးေၾကမငာ့

ေဒသစန႔္ကေျပးခြဲာ့ရသညာ့ ျပညတငး ေနရပစန႔ခမ တိမးေရွမငသူ ၂ သိနးေက မုႏွငာ့ ္ိုိငးနယစပဒိုကၡသည စခနးမ မးတင ခိုိလံေ
ႈ နသူ
ဒိုကၡသည ၁ သိနးခအ
ြဲ မး ျပနလည အမွတရေစ သညဟို ္ညာ့သငး ေဖမျပ္မးသည။ KNU အေနျဖငာ့ ၿငိမးခ မးေရးလိုပငနးစဥ
အေကမငအေ္ညေဖမေနစဥ ္ိုိသိ႔ို ၾကံ်ဳေတ႔ေန ရသျဖငာ့ လနစမ စိတ မေကမငးျဖစရၿပီး ၿငိမးခ မးေရးလိုပငနးအတကလညး စိုိးရိမမႈ
ျဖစေပၚေနေစသျဖငာ့

အစိုိးရုႏွငာ့

တပမေတမတိုိ႔

အမး

အဆိုိပါ

ျပႆနမ

ကိုိယတယရမတင

ုႏိုိငငံေရးအရ

သိကၡမရွိၿပီး

အၾကမးမဖကသညာ့ နညးလမးမ မးျဖငာ့ ေျဖရွငးရန တိုိကတနး္မးသည။ အစိုိးရုႏွငာ့ တပမေတမတိုိ႔မွ ၿငိမးခ မးေရးလိုပငနးစဥ
တိုိးတကေအမငျမငေရး၊

အမ ်ဳိးသမးတနးတူေရးုႏွငာ့

ကိုိယပိုိငျပဌမနးခငာ့

ရရွိေရးဆိုိငရမ

မူဝါဒေျဖေလ မာ့မႈမ မး

ျပ်ဳလိုပနရန

လိုိအပေၾကမငးုႏွငာ့ အဆိုိပါ မူဝါေျဖေလ မာ့မႈမ မးမ မးအမးျဖငာ့ NCA မ္ိုိးေသးသညာ့ တိုိငးရငးသမး လကနကကိုိင အဖြဲ႔အစညးမ မးမွ
ၿငိမးခ မးေရးလိုပငနးစဥတင

ပါဝငလမေရးအတက

အေ္မကအကူ

ျပ်ဳမညျဖစၿပီး

1

ဒီမိုိကေရစီုႏွငာ့

ဖကဒရယ

ျပညေ္မငစို

ေၾကညမခ က
(KNU)

ကရင

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
တညေဆမကေရးကိုိ ျဖစ္နးေပၚေပါက ေစမညျဖစေၾကမငး ္ညာ့သငး ေျပမဆိုိ္မးသည။ (Mizzima) (KNU HQ)
တစုႏိိုငငံလိုးံ

အပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ

(NCA)

လကမွတေရး္ိိုးျခငး

NCA ုႏွစုႏွစျပညာ့

ေနျပညေတမ

NCA ုႏွစုႏွစျပညာ့

ေနျပညေတမ

NCA ုႏွစုႏွစျပညာ့

ေနျပညေတမ

NCA ုႏွစုႏွစျပညာ့

ေနျပညေတမ

က ်ဳံေ္မေရတံခနုႏွငာ့ နီး ကပေသမ ၿမိ်ဳငႀကီးငူ-မြဲသေဝါ ေဒသကိို ဆကသယ္မးသညာ့ ကမးလမးေဘး ေနရမမ မးတင ေအမကတိဘ
ို မ

DKBA – BGF

ကရင

၁၆ ရကကစ၍ DKBA (ခ္
ြဲ ကအဖြဲ႕)ုႏွငာ့ BGF တိ႔ို တိုိကပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ တိုိကပြဲျဖစပမးျခငးေၾကမငာ့ ေဒသခံမ မး မိုိငးအုႏၲရမယ

တိက
ို ပြဲ

အခမးအနမးကိို ေအမကတိို ဘမ ၁၅ ရကက ေနျပညေတမ၌ က ငးပခြဲာ့သည။

(၂)ုႏွစျပညာ့

ုႏွစပတလညေန႔

အခမးအနမးသိ႔ို ုႏိိုငငံေတမ သမၼတ ဦး္ငေက မ၊

ုႏိိုငငံေတမ ၏ အတိိုငပငခံပိုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမင ဆနးစိုၾကည အပါအဝင အစိိုးရ၊ လႊတေတမ၊ တပမေတမ၊ NCA လကမွတ္ိိုး္မးသညာ့
တိိုငးရငးသမးလကနကကိိုငရွစဖြဲ႕တိ႔မ
ို ွ ေခါငးေဆမင ကိုိယစမးလွယမ မး၊ သံတမနမ မး တကေရမကၿပီး ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညက
ဦးစမ မိန႔ခနးေျပမၾကမးသည။ ္ိ႔ေ
ို နမက တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိိုလခ ်ဳပမွမးႀကီး မငးေအမငလႈိငုႏွငာ့ ကရငအမ ိ်ဳးသမး
အစညးအ႐ိုံိုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီးေစမမူတူးေစးဖိိုးတိ႔မ
ို ွ မိန႔ခနးေျပမၾကမးခြဲာ့ၿပီး အပစရပစြဲေရး ဆိင
ို ရမ ပူးတြဲ ေစမငာ့ၾကညာ့မႈဆိိုငရမ
အစီရငခံစမမ မး တငသငးဖတၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ုႏိိုငငံေတမအဆငာ့ က ငးပသညာ့ အဆိိုပါုႏွစပတလညပက
ြဲ ိို

NCA မ္ိိုးရေသးသညာ့

တိိုငးရငးသမးလကနကကိိုငအဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ကိို ဖိတၾကမးေသမလညး တကေရမကခြဲာ့ျခငးမရွေ
ိ ပ။ ဝ ဦးေဆမငသညာ့ ျပညေ္မငစို
ုႏိိုငငံေရး ေဆးေုႏးေရး ေကမမတီ FPNCC က ၎တိ႔မ
ို တကေရမကျခငးသည ေျမမကပိင
ို းခိုနစဖြဲ႕ကိို စိုေပါငး ဖိတၾကမးျခငး
မျပ်ဳ်ဳေသမေၾကမငာ့ဟို ေျပမဆိုိခြဲာ့ၿပီး

ညီီၫတေသမ တိိုငးရငးသမးလူမ ိ်ဳးမ မး ဖကဒရယ ေကမငစီ(UNFC)ကမူ အခ ိန နီးကပစမ

ဖိတၾကမးခြဲေ
ာ့ သမေၾကမငာ့ဟို ေျပမဆိိုခသ
ြဲာ့ ည။ (DVB) (mmtime) (RFA) (7day) (mmtime) (Irrawaddy) (VOA) (Irrawaddy)
(VOA) (Krmudranews) (RFA) (mmtime) (mmtime)

(Irrawaddy)

(VOA) (Irrawaddy) (VOA) (Eleven) (Mizzima)

(Popular) (7day) (StateCounsellor) (Military Office) (Military Office) (Military Office) (SGMAH) (SGMAH) (SGMAH)
(Mon News) (Mon News) (KIC)
(KNUStatement Link)
ုႏိိုငငံေတမ၏အတိိုငပငခံပိုဂ်ဳလ
ိ
ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညမွ တစုႏိိုငငံလိုံးပစခတတိိုကခိက
ို မႈရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ Nationwide
Ceasefire

Agreement

လကမွတေရး္ိိုးျခငး

(၂)ုႏွစေျမမက

အ္ိမးအမွတေန႕

အခမးအနမးတငေျပမၾကမးသညာ့

မိန႔ခနး

(StateCounsellor) ( Mizzima ) (Popular)
ဗိိုလခ ်ဳပမွမးႀကီး မငးေအမငလိႈငမွ တစုႏိိုငငံလိုံးပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ Nationwide Ceasefire Agreement
လကမွတေရး္ိိုးျခငး (၂)ုႏွစေျမမက အ္ိမးအမွတေန႕ အခမးအနမးတငေျပမၾကမးသညာ့ မိန႔ခနး (SGMAH) ( Eleven ) (Mizzima )
ဗိိုလခ ်ဳပႀကီး

မူတူးေစးဖိိုးမွ

တစုႏိိုငငံလိုံးပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈရပစြဲေရးသေဘမတူစမခ ်ဳပ

Nationwide

Ceasefire

Agreement

လကမွတေရး္ိိုးျခငး (၂)ုႏွစေျမမက အ္ိမးအမွတေန႕ အခမးအနမးတငေျပမၾကမးသညာ့ မိန႔ခနး ( Mon News) ( Taifreedom ) (
Mizzima ) (Mizzima) (7day)
၁၆.၉.၂၀၁၇

ရွိေနေၾကမငး ကရငျပညနယ နယျခမးေစမငာ့ တပဖြဲ႕မွ ဗိုိလမွမးုႏိုိငေမမငေဇမက ေျပမသည။ (7day)
အစိိုးရုႏွငာ့

အပစရပလကမွတေရး္ိိုး္မးသညာ့

PPST – GOV

ေနျပညေတမ

KNU – UTS

ေနျပညေတမ

ုႏိိုငငံေတမ၏ အတိုိငပငခံပဂ
ို ိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညသည ကိုလသမဂ ုႏိိုငငံေရးရမ ဌမနအႀကီးအကြဲ၊ ဒိုတယ
ိ အတငးေရးမွမးခ ်ဳပ

ုႏိုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

မစၥတမ ဂ ကဖရီ ဖြဲလမန ဦးေဆမငေသမ အဖြဲ႕ုႏွငာ့ ယေန႕ နံနက ၁၀ နမရီတငလညးေကမငး၊ တရိုတျပညသူ႕သမၼတုႏိိုငငံ

ဆကဆံေရး

ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကည၊

တိိုငးရငးသမးလကနကကိိုငအဖ႔ြဲ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဗိိုလခ ်ဳပမွမးႀကီး

၈

ဖြဲ႕ုႏွငာ့

နိိုငငံေတမ

မငးေအမငလိႈငတိ႔ို

၁၆.၉.၂၀၁၇

အတိိုငပငခံပိုဂိ်ဳလ
တင

သီးျခမးစီ

ေတ႔ဆိုခ
ံ ြဲာ့သည။ (RFA) (Popular) (DVB) (Eleven) (TheLadies) (Eleven) (SGMAH) (Mizzima) (StateCounsellor) (Military
Office) (SGMAH) (SGMAH) (Irrwaddy) (7 Day)
KNU ေခါငးေဆမငပိိုငးမ မးက ုႏိိုငငံေတမသမၼတေဟမငး ဦးသိနးစိနအမး သူ၏ေနအိမ၌ ေအမကတိဘ
ို မ ၁၆ ရကေန႔ နံနကပိိုငးက
သမးေရမကေတ႔ဆိုခ
ံ ြဲာ့သညဟို
ဦးသိနးစိနုႏွငာ့

KNU

ကရငအမ ်ဳိးသမးအစညးအရံိုး

(KNU)

က

ေခါငးေဆမငပိင
ို းမ မးေတ႔ဆိုရ
ံ မတင ကရငအမ ်ဳိးသမး

သတငး္ိုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။
အစညးအရံိုး

ဥကၠ႒

ုႏိိုငငံေတမသမၼတေဟမငး

ေစမမူတူးေစးဖိိုး

၊

ဒိုဥကၠ႒

ဖဒိိုကယ္ူးဝငး အပါအဝင KNU ေခါငးေဆမငပိင
ို းမ မး ပါဝငခြဲာ့ၿပီး ယခငအစိုိးရလက္ကက ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥမ မးကိို ေခါငးေဆမင
ခြဲသ
ာ့ ညာ့ ဝနႀကီးေဟမငး ဦးေအမငမငးလညး ပါဝငခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima) (7day)

ုႏိိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန၏ အမရွေရးရမ အ္ူးကိုိယစမးလွယ မစၥတမ စနးေဂၚရွနးုႏွငာ့ အဖြဲ႕အမး မနးလြဲ ၂ နမရီတငလညးေကမငး
ေနျပညေတမရွိ ုႏိိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမန၌ သီးျခမးစီေတ႕ဆိုံခသ
ြဲာ့ ည။ (StateCounsellor)

2

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
ေအမကတိဘ
ို မလ ၁၆ရကေန႔ မနးလပ
ြဲ ိုိငးတင ဘိုရငာ့ေနမငရိပသမဧညာ့ခနးမေဆမင၌ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိလ
ို ခ ်ဳပမွမး

ုႏိုိငငံတကမ

ႀကီး မငးေအမငလႈိငုႏွငာ့ ကိုလသမဂုႏိုိငငံေရးရမဌမန အႀကီးအကြဲ Under Secretary- General Mr.Jeffrey Feltman တိ႔ို ေတ႕ဆံိုခြဲာ့

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

သည။ (SGMAH)
ျမနမမုႏိုိငငံရွိ မူဆလငတိုိ႔၏ ေဒသမ မးတင လိုံၿခံ်ဳေရးတပဖြဲ႕မ မးက ရကစကၾကမးၾက်ဳတစမ ုႏွိမနငးခြဲသ
ာ့ ည ဟိုဆိက
ို မ ဥေရမပသမဂက

ုႏိုိငငံတကမ

ျမနမမစစဘကုႏွငာ့ ဆကဆံေရးကိုိ ျပနလညျဖတေတမကမည ျဖစသည။ ေအမကတိုိဘမ ၁၆ ရကတင ဥေရမပုႏိုိငငံျခမးေရး

ဆကဆံေရး

၀နႀကီးမ မးက

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

ဗိုိလခ ်ဳပမွမးႀကီး

မငးေအမငလႈိင

အပါအ၀င

ျမနမမ္ိပတနး

ေနျပညေတမ

တပမေတမ

ေခါငးေဆမင မ မးကိုိ လမေရမကရန ဖိတၾကမးျခငးမ မးအမး ဆိုိငးငံ္
ာ့ မးရန သေဘမတူခသ
ြဲာ့ ည။ Burma Capaign UK အဖြဲ႕က
ဥေရမပသမဂ၏ တို႔ျံ ပနမႈသည လိုေ
ံ လမကျခငးမရွဟ
ိ ို ျပစတင႐ိုႈတခ ခြဲာ့သည။ အျပ်ဳသေဘမေဆမငေသမ ဖံ႕ၿဖိ်ဳးမႈမ မးုႏွငာ့အညီ တို႔ျံ ပနရန
အသငာ့ရသ
ွိ ည ဟူသညာ့ ရပတညခ ကရွိေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲေ
ာ့ သမလညး ရခိုိငျပညနယ၌ အေျခအေနရပမ မး တိုိးတကျခငး မရွိပါက
ဥေရမပသမဂ

အဖြဲ႕၀ငုႏိုိငငံမ မး

ဥေရမပသမဂဝနႀကီးမ မးက

အေနျဖငာ့

ေျပမဆိိုခသ
ြဲာ့ ည။

ေနမက္ပအေရးယူမႈ
ဥေရမပသမဂက

နညးလမးမ မးကိုိ

လကနကမ မးသမမက

စဥးစမးမည

ျပညတငး၌

ျဖစေၾကမငးလညး

ဖိုႏွိပမႈမ မး

ျပ်ဳလပ
ို ရမတင

အသိုံးျပ်ဳုႏိုိငသညာ့ ကိရယ
ိ မ တနဆမပလမမ မးကိုိလညး ျမနမမုႏိုိငငံသိ႔ို ေရမငးခ ျခငး ဆကလကပိတပင သမးမညဟို ဆိုိသည။
(Eleven)
၁၇.၉.၂၀၁၇

စကတငဘမလ(၁၇) ရကေန႔၌ နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ မနမိိုငမိနးကမးရမ အေရွ႕ဖက ၃ မိိုငေက မ အကမတင နံနက(၁၀) နမရီခန႔မွ

TNLA – TMT

ေန႔လည(၁၁)နမရီခန႔အ္ိ တအနးအမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA တပရငး (၄၃၄) ုႏွငာ့ ဗမမစစတပ၏တပမ

တိက
ို ပြဲ

ရွမး

(၇၇)တိ႔တ
ို စနမရီေက မၾကမတိက
ို ပြဲျဖစပမးခြဲာ့သည။ (PSLF/TNLA)
ကရငျပညနယ ဖမပနခ႐ိုိိုင လိင
ႈ းဘ႕ြဲ ၿမိ်ဳ႕နယ ၿမိ်ဳငႀကီးငူ-မြဲသေ၀ါလမး က ်ဳံေ္မေရတံခနအ္ကဘက၌ တပမေတမ၊BGF တပဖ႕ြဲ ုႏွငာ့

DKBA – BGF

DKBA (ခြဲ္က) အဖြဲ႕တိ႔ို တစေက မာ့ျပန ျဖစပမးလမသညာ့ ္ိေတ႕ပစခတမႈုႏွငာ့ မိိုငးေ္မငေဖမကခြဲမႈမ မးေၾကမငာ့ ုႏွစဘကအ္ိ

တိက
ို ပြဲ

ကရင

အခိိုကအက အဆံိုးရွိလမေၾကမငး ကရငျပညနယ နယျခမးေစမငာ့တပဖ႕ြဲ မွ သိရသည။ေအမကတိုိဘမ ၁၇ ရက နံနက ၃ နမရီ ခန႔က
မိိုငးနငးမိေသမ နယျခမးေစမငာ့ တပဖ႕ြဲ ၀ငတစဦး ေသဆံိုးခြဲာ့ၿပီး ဒဏရမရသူအခ ်ဳိ႕ရွိခြဲာ့ေၾကမငး ၎က ေျပမၾကမးသည။ ၿမိ်ဳငႀကီးငူမြဲသေ၀ါသမး ကမးလမးုႏွငာ့ မြဲသေ၀ါေဒသတင က ်ဳံေ္မေရတံခန အ္ကဘက၌ တစေက မာ့ျပန ျဖစပမးလမသညာ့ ္ိေတ႕ပစခတမႈ
မ မးေၾကမငာ့ က ်ဳံေ္မေရတံခနသိ႔ို ခရီးသမးမ မးသမးေရမက လညပတခငာ့ကိို ယမယီပတ
ိ ္မးရကမ ၿမိ်ဳငႀကီးငူစစေဘးေရွမငစခနး၌
ခိိုလံေ
ႈ နရသညာ့ ေဒသခံ ၅၀၀၀ ေက မတိ႔မ
ို ွမလညး ေနရပသိ႔ို ျပနရနေမွ မလငာ့ခ က ေမွးမွန
ိ ေနဆြဲျဖစေၾကမငး သိရသည။ (Eleven)
ေအမကတိဘ
ို မ ၁၇ ရကေန႔တင ေနျပညေတမရိွ ဘိုရငာ့ေနမငရိပသမခနးမေဆမင၌ တ႐ိုိုတျပညသူ႕သမၼတုႏိုိငငံ၊ ုႏိုိငငံျခမးေရး

ုႏိုိငငံတကမ

ဝနႀကီးဌမန၊ အမရွေရးရမအ္ူးကိုိယစမးလွယ H.E.Mr. Sun Guoxiang ုႏွငာ့ ေတ႔ဆခ
ိုံ ြဲာ့သည။ တပမေတမကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပ

ဆကဆံေရး

ုႏွငအတူ
ာ့

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ိုိုံး(ၾကညး)မွ

တ႐ိုိုတျပညသူ႕သမၼတုႏိုိငငံ၊

ဒိုတိယဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီး

ုႏိုိငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန၊

စိိုး္ဋုႏွငာ့

အမရွေရးရမ

တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး

အ္ူးကိုိယစမးလွယုႏွငာ့အတူ

ေနျပညေတမ

တကေရမကၾကၿပီး
ျမနမမုႏိုိငငံဆိင
ို ရမတ

႐ိုိုတုႏိုိငငံသံအမတႀကီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စစသံမွမး ုႏွငာ့ တမ၀နရွသ
ိ ူမ မးတကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ ( Mizzima ) (Popular) (7day)
(Military Office) (Eleven) (SGMAH) (Military Office 2)
ုႏိိုငငံေတမ၏ အတိုိငပငခံပဂ
ို ိ်ဳလ၊ ုႏိိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန ျပညေ္မငစို၀နႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညသည United States

ုႏိုိငငံတကမ

Institute of Peace (USIP) ၏ အႀကီးတနးအႀကံေပးအရမရိွုႏွငာ့ ျမနမမုႏိိုငငံဆိိုငရမ အေမရိကနသံအမတႀကီးေဟမငး Mr. Derek J.

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

Mitchell အမး ေအမကတိုိဘမ ၁၇ရကေန႔ နံနက ၁၀ နမရီတငလညးေကမငး၊ ဖိလစပိိုငုႏိိုငငံ ၾကကေျခနီအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ Mr. Richard
Gordon၊ ျမနမမုႏိိုငငံ ၾကကေျခနီအသငး (MRCS)မွ နမယက ပါေမမကၡ ေဒါကတမေဒၚျမသူ၊ International Federation of Red
Cross and Red Crescent(IFRC)မွ အမရွပစိဖတ
ိ ေဒသဆိင
ို ရမ ဌမနခြဲ ဒါရိိုကတမ Mr. Xavier Castellanos ၊ ျမနမမုႏိိုငငံ
ၾကကေျခနီအသငးမွ ဂိုဏ္ူးေဆမငနမယက ပါေမမကၡ ေဒါကတမသမလွေရႊုႏွငာ့ ျမနမမုႏိိုငငံအေျခစိက
ို
IFRC ကိယ
ို စမးလွယ
အဖြဲ႕ေခါငးေဆမင Mr. Joy Singhal တိ႔ပ
ို ါ၀ငေသမ ၾကကေျခနီလႈပရွမးမႈ ကိယ
ို စမး လွယအဖြဲ႕အမး နံနက ၁၁ နမရီတင
ေနျပညေတမရွိ ုႏိိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန၌ သီးျခမးစီ လကခံေတ႕ဆံိုခြဲာ့သည။ (StateCounsellor)
ဖိလစပိိုင ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥတင ပါဝငေဆမငရကလ ကရွိေသမ ဖိလစပိင
ို ုႏိိုငငံရွိ အသငးေတမမ မးမွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မးပါဝငသညာ့

ုႏိုိငငံတကမ

ကိယ
ို စမးလွယအဖ႔သ
ြဲ ညာ့ ရနကိုနၿမိ်ဳ႕၊ ေရႊလီလမးရွိ ျပညေ္မငစိုအဆငာ့ ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈ ရပစြဲေရးဆိိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရး

ဆကဆံေရး

ေကမမတီ နညးပညမအေ္မကအကူျပ်ဳ႐ိုိုံးသိ႔ို ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရကေန႔ နံနကပိိုငးတင လမေရမက ေလာ့လမခြဲာ့သည။ ဖိလစပိိုငုႏိိုငငံရွိ
အသငးေတမမ မးမွ တမဝနရွသ
ိ ူမ မးသည ကေမမၻဒီးယမးုႏိိုငငံ အေျခစိက
ို
ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ ပဋိပကၡေလာ့လမေရး ဗဟိဌ
ို မန (CPCS) ၏
အစီအစဥျဖငာ့ လမေရမက ေလာ့လမျခငးျဖစသည။ (JMC)

3

ေနျပညေတမ

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
ဘဂၤလမးေဒာ့ရုႏို
ွ ိငငံ၌ ဖမးဆီးခံရေသမ ျမနမမ ဓမတပိုသ
ံ တငးေ္မကုႏွစဦးကိုိ ဘဂၤလမးေဒာ့ရအမဏမပို
ွ
ိငမ မးက ေအမကတိဘ
ို မ ၁၇

ုႏိုိငငံတကမ

ရကတင ုႏိုိငငံမွ ျပနလည္ကခမခငာ့ျပ်ဳခြဲာ့သည။ အမႈုႏွငာ့ပတသကၿပီး ဘဂၤ လမးေဒာ့ရုႏို
ွ ိငငံသိ႔ို ္ပမံသမး ေရမကရန မလိုိေတမာ့ေၾကမငး

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

လတေျမမကလမသညာ့ သတငးေ္မကကိုိမငးေဇယ မဦးကေျပမသည။ (7day) (Popular) (VOA)
၁၈.၉.၂၀၁၇

ကခ ငျပညနယ၊

ေျမျမ်ဳပမိုိငး

ကခ င

HR Violation

ကခ င

JMC(S)

မန

HR Violation

ကခ င

RCSS

ရွမး

IDPs ကရင

ကရင

သေဘမတူညီမႈ

ေနျပညေတမ

သွ မးျပညနယ၊ နမာ့ခမးၿမ်ဳိ႕နယ၊ ပနကုႏိုိငေက းရမအ္ကဖကုႏွငာ့ နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ နမာ့ေခးေက း႐ိုမုႏွငာ့ ပနက ေရမာ့ေက း႐ိုမၾကမးတင

TNLA – TMT

ရွမး

တအမနးအမ ်ဳိးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမTNLA ုႏွငာ့ တပမေတမတိုိ႔ တိက
ို ပြဲျဖစပမးခြဲာ့သည။ ပနကုႏိုိငေက းရမအ္ကဖကတင

တိက
ို ပြဲ

ေဆးခနးသိ႔ို

ကမမိုိငးၿမိ်ဳ႕နယ၊

မနဒငေက းရမေန

ေမမေတမဆိုိငကယျဖငာ့

ကမမိင
ို းသမးလမးေဘးသိ႔အ
ို ေရမက၌

ဦးေဖမမငးသည

သမးေရမကစဥ
ရီမိုမိင
ို း

ေသးတိိုးေရမဂါျဖငာ့

ေက းရမ၏

ေဆးခနးျပသရန

အေရွ႕ေျမမကဘက

၂

ဦးေဖမမငးတင

ဘယ

တစလံိုးေပါကကခ
ြဲ သ
ြဲာ့ ျဖငာ့

ကမမိုိငးၿမိ်ဳ႕နယ

မိိုငခန႔အကမ
ဘက

၈

မိုိင-

ဒူးေခါငးအ္က

မိုိငးစ္ိမန
ွ ဒဏရမရရွိၿပီး ကမမိုိငးၿမိ်ဳ႕၊ ျပညသူ႔ေဆး႐ိုံိုသိ႔ို ပိ႔ေ
ို ဆမင ေဆးဝါး ကိုသမႈခယ
ံ ူခြဲာ့ရသည။ (Military Office)
ေအမကတိုိဘမ ၁၈ရကေန႔ ည ၁၀နမရီ အခ န
ိ ခန႔တင ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕၊ ကေဋေမွမ ုႏွစျခငးဘိုရမးေက မငးဝငးသိ႔ို တပမေတမသမး
ဆယဦးခန႔ဝငေရမကလမၿပီး ေသနတတစခ ကပစေဖါကခြဲက
ာ့ မ ဘိုရမးေက မငးဝငးတင ္မငးခ ကျပ်ဳတေနေသမ အမ ်ဳိးသမးေလးဦးကိို
ဖမးဆီးေခၚေဆမငသမးၿပီး

ည

၁၁နမရီခမ
ြဲ ွ

ျပနလတေပးခြဲာ့ေၾကမငး

ကခ ငအမ ိ်ဳးသမး

လူမႈဖ႔ၿံ ဖိ်ဳးေရးေဖမငေဒးရွငးမွ

သတငးဆကသယေရး တမဝနခံ ဦးတူးလမ ကေျပမသည။ (KIC)
မနျပညနယ ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈရပစြဲေရးဆိင
ို ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ JMC-S (မန) အဖ႔ဝ
ြဲ ငမ မးသည ျမနမမုႏိိုငငံဆိိုငရမ
အေမရိကနျပညေ္မငစိုသ႐ို
ံ ိုံးမွ ကိယ
ို စမးလွယမ မးုႏွငာ့ ေအမကတိုိဘမ ၁၈ ရကေန႔က ေမမလၿမိ်ဳငၿမိ်ဳ႕၌ ေတ႔ဆိုခ
ံ ြဲာ့သည။ (JMC)
ကခ ငျပညနယ ေက မကစိမးတငး ေဒသတင ေက မကရွမသူမ မးုႏွငာ့ ရြဲတပဖ႔တ
ြဲ ႔အ
ိို ၾကမး ခိက
ို ရန ျဖစပမးၿပီး ရြဲတပဖ႔၏
ြဲ ပစခတမႈေၾကမငာ့
ေရမေဆး ေက မကရွမသူ ၁၀ ဦးေသဆံိုးၿပီး ၁၁ ဦးဒဏရမ ရရွိခသ
ြဲာ့ ည။ ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕နယ၊ လံိုးခငးေက းရမအိုပစို ဆနခါေက းရမအနီး
တစသံိုးလိုံး (၁၁၁) ေက မက မ ကတူးေဖမေရး လိုပကကအတငး ေရမေဆးသမမးမ မးနြဲ႔ လိုပကကေစမငာ့ ရြဲတပဖ႕ြဲ ဝငတိ႔အ
ို ၾကမး
ခိိုကရန ျဖစပမးခြဲာ့ျခငး ျဖစသညဟို ေဒသခံမ မးက ေျပမသည။ (NMG) (Eleven)
ေအမကတိုိဘမ

၁၈ရကေန႔တင

သၽွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ

သၽွမးျပညတပမေတမ

RCSS/SSA

ေခါငးေဆမင

ဗိိုလခ ်ဳပႀကီးယကစစဦးေဆမငသညာ့ အဖြဲ႕သည ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕ သၽွမးစမေပအသငးေဟမခနးမ၌ သၽွမးျပည ေတမငပိိုငးေဒသခံ
၃၀၀ေက မုႏွငာ့ ေတ႕ဆိုံခသ
ြဲာ့ ည။ (Panglong) (Taifreedom) (DVB) (Eleven)
္ိိုငး ျမနမမနယစပ ္ိုိငးုႏိုိငငံေျမမကပိိုငး မယေဟမငေဆမငၿမိ်ဳ႕အနီးတငရွသ
ိ ညာ့ ကရငနီ ဒိုကၡသညစခနး ၂ ခို၌ ပညမသငၾကမး
ေနသညာ့ ဆယတနးလနေက မငးမ မးကိို ုႏိိုငငံတကမအလွမရွငမ မးမွ ၅၀ ရမခိိုငုႏွ်ဳနး ေ္မကပံာ့မႈေလွ မာ့ခ လိုိကေသမေၾကမငာ့ စခနး တင
ရွိသညာ့ လူငယမ မးအတက ပညမဆကလကသငၾကမးုႏိိုငေရး အခကအခြဲမ မး ႀကံ်ဳေတ႕ေနရသည။ (RFA)
ေအမကတိဘ
ို မ

၁၆

ဗိိုလခ ်ဳပမွမးႀကီး

မငးေအမငလိင
ႈ တိ႔ုႏ
ို ွငာ့

ရကက

နိိုငငံေတမ၏

အတိင
ို ပငခံပဂ
ို ိ်ဳလ

တိိုငးရငးသမး

ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကည၊

လကနကကိိုငေခါငးေဆမငမ မး

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ

သီးျခမးေတ႕ဆိုံခြဲာ့ၿပီး

ေအမကတိဘ
ို မလ

ကိုနပိိုငးမွစတင၍ နိိုဝငဘမလလယအ္ိ ၿငိမးခ မးေရးေဆးေုႏးပြဲမ မးဆကတိက
ို
စီစဥျပ်ဳလိုပသမးမညျဖစသည။ NCA ကိို ျပနလည
သံိုးသပခ ကအပါအဝင နိိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ မူေဘမငျပငဆငေရး ေဆးေုႏးမွိုမ မးကိို စတငေဆးေုႏးမညျဖစကမ နိိုဝငဘမလ ဆနးမွစ၍
နိိုငငံေတမ၏ အတိင
ို ပငခံပဂ
ို ိ်ဳလ ဦးေဆမငေသမ ျပညေ္မငစိုၿငိမးခ မးေရး ေဆးေုႏးမွိုပူးတေ
ြဲ ကမမတီ ( UPDJC) အစညး အေဝးုႏွငာ့
ေဒၚေအမငဆနး

စိုၾကည၊

ဒိုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပတိ႔ို

ပါဝငေသမ

တစနိင
ို ငံလိုံးပစခတတိက
ို ခိက
ို မွရ
ို ပစြဲေရး

သေဘမတူစမခ ်ဳပ အေကမင အ္ညေဖမမႈဆင
ိို ရမညႇိုႏွိိုငးအစညးအေဝး ( JICM) တိ႔ို ကိို ဆကတိက
ို က ငးပရန သေဘမတူခြဲာ့သည။
(mmtime)
၁၉.၁၀.၂၀၁၇

TNLAတပရငး (၁၀၁) ုႏွငာ့ တပမေတမ တပမ(၈၈)တိုိ႕ ညေနပိုိငး (၁၇း၂၅) တင TNLA တပရငး (၄၃၄) ုႏွငာ့ တပမ ၇၇ တိ႔ို
တိုိကပြဲျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။

နမာ့ဆနတင

ျဖစပမးခြဲာ့ေသမ

တိက
ို ပြဲ၌

တပမေတမဘကမွ

အရမရွတ
ိ စဦးအပါအဝင

သံိုးဦးေသဆံိုးၿပီး

ဒဏရမရသူမ မး ရွိခသ
ြဲာ့ ညဟို TNLA မွ သတငး္ိုတျပနခြဲာ့သည။ (PSLF/TNLA ) (PSLF/TNLA 2)
ေအမကတိဘ
ို မလ ၁၉ ရကေန႔တင တပမေတမမွ တရမးစဆ
ြဲ ္
ိို မးေသမရွမးျပညနယ မံိုးကိုိးၿမိ်ဳ႕မွ သငးေ္မကဆရမ ဦးဒမေဒါာ့ေနမင

မံိုးကိိုး

လတုႏွငာ့ ဦးလနေဂ မ ဂမဆိုိငးတိုိ႔ကိို လမးရွမိ းၿမိ်ဳ႕နယ တရမးရံိုးသိုိ႔ အၿပီးသတေလ ွမကလြဲခ ကတငလိုိကၿပီး ေအမကတိုိဘမလ ၂၇

သငးအိုပဆရမ

ရကေန႔တင အမိန႔ခ မွတမညျဖစေၾကမငး ေရွ႕ေနဦးဘရနဒီးမွေျပမသည။ ( Mizzima )

4

ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
ေအမကတိဘ
ို မ ၁၉ ရကေန႔တင ေနျပညေတမရွိ သဂၤဟဟိတ
ို ယ၌ မိိုငးအုႏၲရမယ အသိပညမေပးလိုပငနးအဖ႕ြဲ ၏ ၁၆ ႀကိမေျမမက

ေျမျမ်ဳပမိုိငး

ေနျပညေတမ

RCSS ၊ ALP

ရွမး ၊ ရခိုိင

CSSU

ရွမး

PC – WA

ဝ

ုႏိိုငငံေတမ၏ အတိုိငပငခံပိုဂိ်ဳလ၊ ုႏိိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန ျပညေ္မငစို၀နႀကီး ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညသည ျမနမမုႏိိုငငံဆိိုငရမ

ုႏိုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

ဥေရမပသမဂ(အီးယူ) သံအမတႀကီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အမး ေအမကတိိုဘမ၁၉ ရက မနးလြဲ ၃ နမရီ တငေနျပညေတမရွိ

ဆကဆံေရး

ပံိုမွနညိႇုႏိႈငးအစညးအေ၀းကိိုျပ်ဳလပ
ို ခြဲသ
ာ့ ည။

အစညးအေ၀းတင

တိိုငးေဒသႀကီးုႏွငာ့

ျပညနယကိးို ခိုတင

ေျမျမႇ်ဳပမိိုငးမ မး၊

ေပါကကေ
ြဲ စုႏိိုငေသမ စစလကနက အၾကငးအက နမ မးုႏွငာ့ ေဒသုႏၲရ လကလိုပမိင
ို းမ မးရွိေနၿပီး မိိုငးအုႏၲ ရမယကမကယေရးသည
ျမနမမုႏိိုငငံတင

ဦးစမးေပးေဆမငရကရမညာ့

အေရးကိစၥတစခိုျဖစေၾကမငး

လူမ၀
ႈ န္မးဦးစီး

ဌမန

ဒိုတိယညႊနၾကမးေရးမွမးခ ်ဳပ

ဦးမ ်ဳိးဆကေအမငမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။မိိုငးအုႏၲရမယရွသ
ိ ညာ့ တိင
ို းေဒသႀကီးုႏွငာ့ ျပညနယမ မးမွမ ကခ င၊ ကယမး၊ ကရင၊ ခ ငး၊ မန၊
ရခိိုင၊ ရွမး စသညာ့ ျပညနယမ မးုႏွငာ့ ပြဲခူးတိိုငးေဒသႀကီး၊ စစကိိုငးတိင
ို းေဒသႀကီးတိ႔ျို ဖစၿပီး၊ျမနမမုႏိုိငငံတင မိိုငးအုႏၲရမယေၾကမငာ့
သံိုးရကလွ င တစဦးုႏႈနး ္ိခက
ိို မႈရွိေနေၾကမငး၊ ္ိခက
ိို သူ သံိုးဦးလွ င တစဦးမွမ ကေလးသူငယမ မးျဖစသည။ (Eleven )
ရွမးျပညျပနလည္ူေ္မငေရးေကမငစီ

(RCSS/SSA)

ေျပမေရးဆိုိခငာ့ရွိသူ

ဒိုတယ
ိ ဗိုိလမွမးႀကီးစိုိငးမိဏးမွ

ရွမးုႏွငာ့

ရခိုိငတင

လူမ ်ဳိးအလိုိက အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ ုႏိိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲမ မး က ငးပုႏိုိငျခငးမရွဘ
ိ ြဲ ျပညေ္မငစိုၿငိမးခ မးေရးညီလမခံ-၂၁ ရမစိုပငလိုံ
တတိယအစညးအေ၀း က ငးပလွ င အခကအခြဲရုႏ
ွိ ိုိငေၾကမငး ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ရခိုိငျပညလတ ေျမမကေရးပါတီ (ALP) သည
ရခိုိငျပညနယတင

လူမ ်ဳိးအလိုိက

အမ ်ဳိးသမးအဆငာ့ုႏိုိငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ

က ငးပရနအတက

စကတငဘမလဆနး၌

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင္ံ စမ္ပမံေပးပိုိ႔္မးေသမလညး တစစိုံတစရမ အေၾကမငးျပနၾကမးမႈ မရွေ
ိ သးေၾကမငး ALP ဗဟိုိေကမမတီ
၀င ေဒၚေစမျမရမဇမလငးမွ ေျပမၾကမး္မးသည။ (Eleven )
ေအမကတိဘ
ို မလ ၁၉ ရကေန႔ နံနက ၉:၀၀ နမရီမွ ေန႔လည ၁၂:၀၀ နမရီ္သ
ိ ၽွမးအမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ နိိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲုႏွငာ့
ပတသက၍ CSSU ဥကၠ႒ ဗိိုလခ ်ဳပႀကီး ယကဆစုႏွငာ့ CSSU အဖြဲ႕ဝငမ မး ေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕ Royal Taunggyi Hotel ၌ ေတ႕ဆိုံခသ
ြဲာ့ ည။
ေတ႕ဆိုံပတ
ြဲ င သၽွမးျပညညီညတေရးေကမမတီ (CSSU) ဥကၠ႒ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီးယကဆစမွ နိိုငငံေတမအတိိုငပငခံပိုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနး
စိုၾကညုႏွငာ့ ဒိုတယ
ိ တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဒိုတယ
ိ ဗိလ
ို ခ ်ဳပမွူးႀကီးစိးို ဝငးတိ႔ုႏ
ို ွငာ့ ေတ႕ဆိုံစဥက ေဆးေုႏးခြဲာ့သညာ့ အေၾကမငး
အရမမ မးုႏွငာ့ ပတသက၍ ရွငးလငးေျပမၾကမးခြဲာ့ေၾကမငး သိရသည။ (TaiFreedom Link)
အစိိုးရ ကိယ
ို စမးလွယ အဖြဲ႕သည ၂၀၁၇ ခိုုႏွစ၊ ေအမကတိဘ
ို မလ ဒိုတယ
ိ အပတအတငး “ဝ” ျပည ေသးစညးညီညတ ေရး
တပမေတမ (UWSA)၏ ဌမနခ ်ဳပ ပနဆနးသိ႔ို သမးေရမကကမ ေခါငးေဆမင မ မးအမး ေတ႕ ဆိုက
ံ မ ေဆးေုႏးမႈ တခ ိ်ဳ႕ ျပ်ဳလိုပသမးရန
စီစဥ္မးေသမလညး ခရီးစဥ ရကမသတမွတနိင
ို ေသးေၾကမငး ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင(PC)မွ ဦးေအမငစိိုး မွေျပမသည။ ပနဆနး
ခရီးစဥ ျဖစေျမမကခြဲပ
ာ့ ါလွ င UWSA ေခါငးေဆမငမ မးုႏွငာ့ ေဒသဖံ႕ၿဖိ်ဳးေရး၊ နယေၿမ တညၿငိမေအးခ မး ေရးကိစၥရပမ မးကိို ေဆးေုႏး
သမးနိင
ို ေၾကမငးဦးေအမငစိိုးမွေျပမသည။ ္ိ႔ျို ပင ၿငိမးခ မးေရး လိုပငနးစဥမ မးတင `၀´ အေန ျဖငာ့မညသညာ့ပံိုစံျဖငာ့ ပါ၀ငုႏိုိငမလြဲ
ဆိုိသညကိုိလညး ေဆးေုႏးမညဟို ုႏိိုငငံေတမ အတိိုငပငခံရိုးံ ၀နးၾကီးဌမနညႊနၾကမး ေရးမွမးခ ်ဳပ ဦးေဇမေဌးမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။
(Irrawaddy Link) (RFA Link) (The Ladies Link)

ုႏိိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန၌ လကခံေတ႕ဆံိုသည။ေတ႕ဆံိုစဥ ျမနမမ-အီးယူ ဆကဆံေရးုႏွငာ့ ပူးေပါငး ေဆမငရကမႈ တိိုးျမႇငာ့ေရး၊
ရခိိုငျပညနယအေရးကိစၥုႏွငာ့ ပတသက၍ ျဖစေပၚတိိုးတကမႈ အေျခအေနမ မးအမး အျမငခ ငး ဖလွယေဆးေုႏးခြဲာ့ၾကသည။ (SC Office
Link) (MOI Link)
ေအမကတိဘ
ို မ ၁၉ရကေန႔ မနးလြဲ ၁ နမရီခတ
ြဲ င ေနျပညေတမရွိ လႊတေတမအေဆမကအအိုံ ျပညသူ႔ လႊတေတမ ဧညာ့ခနးမေဆမင၌

ုႏိုိငငံတကမ

ျပညသူ႔လႊတေတမဥကၠ႒ ဦးဝငးျမငာ့ ုႏွငာ့ ျမနမမုႏိိုငငံဆင
ိို ရမ ဥေရမပသမဂ သံအမတႀကီး H.E. Mr. Kristian Schmidt တိ႔ို

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမ

ေတ႕ဆိုံခသ
ြဲာ့ ည။ ေတ႕ဆိုစ
ံ ဥ ဒီမက
ိို ေရစီအသငကူးေျပမငးေရး၊ အမ ိ်ဳးသမးျပနလည သငာ့ျမတ ေရးုႏွငာ့ၿငိမးခ မးေရး၊ ဥေရမပသမဂုႏွငာ့
ျမနမမုႏိိုငငံအၾကမး

ဆကဆံေရးုႏွငာ့

ပူးေပါငးေဆမင႐ိုကမႈမ မး

တိိုးျမႇငာ့ေဆမင႐ိုကေရး၊

ုႏိိုငငံေတမကအေကမငအ္ညေဖမ

ေဆမင႐ိုကေနေသမ ရခိင
ို ျပညနယ တင လူသမးခ ငးစမနမမႈအကူအညီအေ္မကအပံာ့ေပးေရး၊ ဖံ႕ၿဖိ်ဳး တိိုးတကေရး၊ လႊတေတမ၏
ဥပေဒျပ်ဳေရးလိုပငနးစဥမ မးုႏွငာ့ ပတသက၍ ေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ (MOI Link)
၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ေအမကတိဘ
ို မလ

၂၀

ရကေန႔တင

သွ မးျပညနယ၊

ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ၊

နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယုႏွငာ့ကတခိုိငၿမ်ဳိ႕နယတိ႔၌
ို

တအနး

အမ ိ်ဳးသမးလတေျမမကေရးတပမေတမ TNLA ုႏွငာ့ တပမေတမတိ႔ို တိိုကပ၃
ြဲ ေနရမျဖစပမးခြဲသ
ာ့ ည။ နံနက ၀၆း၃၀ နမရီမွ ၀၇း၁၂
နမရီအခ ိန္ိ ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ ကငးစလနးေက းရမအနီးတင တအနးတပမေတမတပရငး ၆၆၆ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၇၇
တိ႔လ
ို ညးေကမငး၊ ေန႔လည ၁၀း၄၅ နမရီအခ ိနတင အမရမးေက းရမ အေနမကေျမမကဖက အမရမးရမုႏွငာ့ ေတမငေက မေက းရမ
လမးခြဲတင တအနးတပမေတမ တပရငး ၄၃၄ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ တပမ ၇၇ တိ႔လ
ို ညးေကမငး၊ ေန႔လည ၁၀း၃၀ နမရီမွ ေန႔လည
၁၁း၀၀ နမရီအခ ိန္ိ ကတခိိုငၿမိ်ဳ႕နယ ေနမငေလမငးေက းရမအနီး တင တအနးတပမေတမ တပရငး ၈၁၈ ုႏွငာ့ ျမနမမာ့တပမေတမ
ခလရ ၆၆ တိုိ႔က လညးေကမငး ုႏွစဖကရငဆိုိငတိုိကပြဲ ျဖစပမးခြဲာ့ၾကသည။ (PSLF/TNLA Link) (Marnagar News Link)
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TNLA – TMT
တိက
ို ပြဲ

ရွမး

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇

နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယ ပနကုႏိုိငးေက းရမတင ေအမကတိုိဘမ ၂၀ ရက မနးလြဲ ၄ နမရီဝနးက ငအခ ိန၌ ေက းရမအတငး လကနကႀကီး

HR Violation

ရွမး

ေျမျမ်ဳပမိုိငး

ရွမး

HR Violation

ကခ င

DPN – PC

ရနကိုန

CSSU

ရွမး

အ္ူးတပဖြဲ႕အေနျဖငာ့ နိိုငငံေရးပါတီဖ႕ြဲ စညးရန စီစဥေနေၾကမငး မနၿငိမးခ မးကမကယေရး အ္ူးတပဖ႕ြဲ ဥကၠဌ နိိုငေရႊေအမငမွ

မနၿငိမးခ မးေရး

မန

ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (Mon New Link)

အ္ူးတပဖြဲ႕

္ိမန
ွ မႈေၾကမငာ့ ပနကုႏိုိငးရမခံ မမအိက
ို ုႏယ၊ ကနဆမမနုႏွငာ့ မမေအးနနးတိုိ႔ဒဏရမရရိွခြဲာ့ၿပီး

အသက ၈ုႏွစအ ရယ တတိယတနး

ေက မငးသူ ေလးအမၾကမသည ပြဲခ ငးၿပီး ေသဆံိုးသမးခြဲသ
ာ့ ည။ ဒဏရမ ရရွိသူ ၃ ဦး္ြဲမွ တစဦးသည နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယ ျပညသူ႔ေဆး႐ိုံို
သိုိ႔ ေရမကရွိေနၿပီၿပီး၊ က န၂ဦးမွမ ေဆးရိုံသိ႔ေ
ို ရမကရိွ လမျခငးမရိွေသးေၾကမငး နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕ တအမငးလူငယအဖ႔ဝ
ြဲ င မိုိငးသနး္ိုိကမွ
ေျပမသည။ (Marnagar News Link) (NMG Link) (Taifreedom Link)
ေအမကတိဘ
ို မလ ၂၀ ရကတင ရွမးျပညနယေျမမကပိင
ို း နမာ့ဆနၿမိ်ဳ႕နယ ပေလမငကိိုယပိိုင အိုပခ ်ဳပခငာ့ရေဒသတင လကဖကၿခံမွ
ေက းရမသိ႔ို ျပနလမသညာ့ ေဒသခံ ၂ ဦး လမးတင မိိုငးနငးမိသညာ့အတက ေသဆိုံးခြဲသ
ာ့ ည။ ေသဆိုံးသူမ မးမွမ အသက ၂၀ ုႏွစအရယ
မနလယရမသူ ေလးေအးနနးုႏွငာ့ အသက ၃၀ ုႏွစအရယ လံိုေတမကရမသမး မိုိငးလွဆိိုင တိ႔ျို ဖစသည။ ေဒသခံမ မးအေနျဖငာ့
မိိုငးအမ ိ်ဳးအစမးကိို ခြဲျခမး၍ မသိသညာ့အတက မညသညာ့ဖကမွ ေ္မင္မးသညာ့ မိိုငးျဖစသညကိို မသိုႏိိုငေၾကမငး တအမငး
ဥပေဒအေ္မကအကူျပ်ဳအဖ႔ြဲ တမ၀နခံမိိုငးမ ိ်ဳးေအမငမွ ေျပမသည။ (NMG Link) (Marnagar News Link) (Marnagar News Link)
ကခ ငျပညနယ၊ ဖမးကန႔ၿမိ်ဳ႕နယ၊ လံိုးခငးေက းရမအိုပစိုရွိ ကခ ငုႏွစျခငးခရစယမန ဘိုရမးေက မငးဝငး အတငးရွိ ေဒသခံ ေလးဦးအမး
ျမနမမာ့တပမေတမမွ ဖမးဆီးေခၚေဆမင ရိိုကုႏွကမႈုႏွငာ့ ပတသက၍ တရမးဥပေဒအတိင
ို း ဆကလကလိုပ ေဆမငသမးမညဟို
ေဒသခံမ မးမွ ေျပမသည။ လံိုးခငးေက းရမအိုပစို ကိုေဋ ကခ ငုႏွစျခငး ခရစယမနဘိုရမးေက မငးမွ လူငယတမဝနခံ ဦးမရနတူးလမ မွ
“ဒီအတိင
ို းေတမာ့ ၿငိမေနမွမမဟိုတဘူး။ တရမးစသ
ြဲ ငာ့ရငလညးစမ
ြဲ ယ။ အသငးေတမနြဲ႔ ဆိင
ို တြဲက
ာ့ စ
ိ ၥ ဆိေ
ို တမာ့ အသငးေတမ အဆငာ့ဆငာ့ေပါာ့၊
ဇံိုနယအလိက
ို
KBC ဌမနခ ်ဳပေရမ၊ ေနမကဆံိုးေတမာ့ ကမခ ်ဳပ ကီးမငး

ေအမငလိင
ႈ အ္ိေပါာ့ အဆငာ့ဆငာ့ စမတငသမးမယဗ ။

ေလမေလမဆယေတမာ့ က ေနမတိ႔ဒ
ို ီ လႊတေတမအမတေတနြဲ႔ေရမ လူႀကီးပိင
ို းေတနြဲ႔ေရမ ေတ႕ ဖိ႔ရ
ို တ
ွိ ယ။ အခိုေတမာ့ ကိုေဋရမအိုပခ ်ဳပေရး
မွမးနြဲ႔လညး ေတ႕ ၿပီးၿပီ။ က နတြဲာ့ ဌမနဆိင
ို ရမ ေတနြဲ႔ လညး ေတ႕ဖိ႔ရ
ို တ
ွိ ယ” ဟိုေျပမသည။ (NMG Link) (The Ladies Link)
ညီညတေသမတိုိင
ို းရငးသမးလူမ ိ်ဳးမ မး ဖကဒရယေကမငစီ (UNFC) မွ ျငိမးခ မးေရးေတ႔ဆိုေ
ံ ဆးေုႏးေရးအတက ဖြဲ႔စညး ္မးေသမ
ုႏိိုငငံေရးေတ႔ဆိုေ
ံ ဆးေုႏးေရး ကိိုယစမးလွယအဖ႔ြဲ (DPN) ုႏွငာ့ အစိိုးရ ျငိမးခ မးေရး ေကမမရွင (PC) တိို႔အၾကမး က နရွေ
ိ သမ
အဆိိုျပ်ဳခ ကမ မးအမး ဆကလကညိွုႏႈိငးအေျဖရွမရန သတၱမအႀကိမ အစညးအေဝးေတ႔ဆိုံ ေဆးေုႏးပြဲ တစရပကိို ၂၀၁၇ ခိုုႏွစ၊
ေအမကတိဘ
ို မလ (၂၃) ရကမွ (၂၄) ရကေန႔မ မးတင ရနကိုန
ို ၿမိ်ဳ႕ ၊ NRPC ခနးမ၌ က ငးပမညျဖစသည။ ေဆးေုႏးပြဲတင
တစုႏိုိငငံလိုံးပစခတတိုိက ခိုိကမႈရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ(NCA) လကမွတ္ိိုးုႏိုိငရန ေရွ႕တစလွမးတိုိး ေဆမငရကုႏိုိင လိမာ့မညဟို
ညီီၫတေသမ တိုိငးရငးသမးလူမ ိ်ဳးမ မး ဖကဒရယ ေကမငစီ(UNFC)မွ ္ိုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။(UNFC Link) (DVB Link) (7Day Link)
(Mon New Link) (ArakanArmy Link) (Mizzima Link)
ေအမကတိဘ
ို မလ ၂၀ ရကေန႔ တငသၽွမးျပညေျမမကပိိုငး ၊နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕ရွိ ေဇယ သိုခဘိုနးႀကီးေက မငး၌ သၽွမးျပညညီညတ
ႊ ေရးေကမမတီ
(CSSU) ္ံသ႔သ
ိို ၽွမးျပညအမ ိ်ဳးသမးေရးအက ိ်ဳးကိို လကေတ႕အေကမငအ္ညေဖမ ေဆမငရကေပးဖိ႔ို ေတမငးဆိိုစမတငရနအတက
သံဃမေတမမ မးုႏွငာ့ ေဒသခံျပညသူလ္
ူ ိုမ မး စိုေပါငး ၿပီး အစညးအေဝးပြဲ တစရပ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။အစညးအေဝးပက
ြဲ ိို နမာ့ခမးၿမိ်ဳ႕နယ
သံဃမပ ိ်ဳမ မးအဖြဲ႕ဦးေဆမငၿပီး

နိိုငငံေရးပါတီအဖြဲ႕တမဝနရွိ

သူမ မး၊လူမူေရးအဖြဲ႕မ မး၊သၽွမးစမေပ

ုႏွငာ့

ယဥေက းမွို

အဖြဲ႕ဝငမ မး

၊ရပကကအိုပခ ်ဳပေရးမွူးမ မးုႏွငာ့ ေဒသခံမ မး စိုစေ
ို ပါငး အေယမက (၁၂၀)ဦး ခန႔တကေရမကေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (TaiFreedom Link)
ေအမကတိဘ
ို မလ

၂၀

ရကေန႔တင

သံျဖမဇရပၿမိ်ဳ႕၌

က ငးပသညာ့

သတငးစမရွငးလငးပတ
ြဲ င

မနၿငိမးခ မးကမကယေရး

ေအမကတိဘ
ို မ ၂၀ ရကက ရွမးျပညျပနလည ္ူေ္မငေရးေကမငစီ /ရွမးျပည တပမေတမ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗိိုလခ ်ဳပၾကီး
ေက မကယက ဆစုႏွငာ့ CSSU အဖြဲ႕၀ငမ မး ေတ႕ဆံိုေဆးေုႏးရမတင အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏိိုငငံေရးေဆးေုႏးပြဲ အတက ျပငဆငသညာ့

CSSU

ရွမး

NCS EAOs

ရနကိုန

အေနျဖငာ့ ရွမးလူ္ိုုႏွငာ့ ေတ႕ဆံိုကမ အၾကိ်ဳေဆးေုႏးပြဲမ မး ျပ်ဳလပ
ို သမးမညဟို ရွမးျပညညီညတေရးေကမမတီ (CSSU) အဖြဲ႕၀င
ရွမးတိိုငးရငးသမးမ မး

ဒီမိိုကရကတစပါတီ

(SNDP)မွ

တဖ
ြဲ ကအတငးေရးမွမး

(၂)

စိိုငးေအမငျမငာ့ခိိုငမွ

ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။

အၾကိ်ဳေဆးေုႏးပြဲမ မးကိို ရွမးလူမ ိ်ဳးမ မး ေန္ိင
ို ရမ ေဒသအမးလံိုးတင ျပ်ဳလပ
ို သမးမညျဖစၿပီး ရွမးုႏွစသစကူး ျပီးဆံိုးခ ိန နိို၀ငဘမ
လကိုနပိင
ို းတင ျပ်ဳလိုပရန လ မ္မးသညဟို စိိုငးေအမငျမငာ့ခိိုငမွ ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (The Ladies Link)
၂၁ ရမစို ပငလိုံအစညးအေ၀းတင တငသငးေဆးေုႏးသညာ့ က႑ငါးခိုအနက ုႏိုိငငံေရးက႑အမး တမ၀နယူ္မးသညာ့ NCA
ေရး္ိုိး္မးသညာ့ တိုိငးရငးသမးလကနကကိုိင ရွစဖြဲ႕၏ အလိုပအဖြဲ႕သည ရနကိုနၿမိ်ဳ႕၌ ေအမကတိုိဘမ ၂၀ ရကမွ ၂၄ ရကအ္ိ
အလိုပ႐ိုိုံ ေဆးေုႏးပြဲ ျပ်ဳလိုပလ ကရွသ
ိ ည။ (7Day Link) (Eleven Link)
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ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇

အိုႏိၵယုႏိိုငငံေရတပမွ စစေရယမဥ INS SHIVALIK (F-47)သည ျမနမမုႏိိုငငံ၌ ခ စၾကညေရး ခရီးလညပတရနအတက ေအမကတိဘ
ို မ
၂၀ရကညေနပိိုငးတင

ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ရွိ

သီလဝါဆိပကမး၊

MITT

တံတမးသိ႔ေ
ို ရမကရွလ
ိ မခြဲသ
ာ့ ည။

အဆိိုပါ

စစေရယမဥတင

ုႏိုိငငံတကမ

စစေရယမဥမွမးျဖစသူ Capt. R Vinod ဦးေဆမငေသမ အရမရွိ ၃၆ ဦးုႏွငာ့ စစသည ၂ဝ၃ ဦးတိ႔ို လိိုကပါလမၿပီး ျမနမမုႏိိုငငံတင

ဆကဆံေရး

ရနကိုန

ေအမကတိဘ
ို မ ၂၁ ရကအ္ိ ုႏွစရကၾကမ ေန္ိင
ို ၍ ေလာ့လမလညပတ သမးမညျဖစသည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ိုိုံး Link)
(Mizzima Link)

၂၁.၁၀.၂၀၁၇

တ႐ိုိုတုႏိိုငငံအေနျဖငာ့

ေ္မကခံလ ကရွိပါ

ုႏိုိငငံတကမ

ေၾကမငး၊ လူမ ်ဳိးတိုံး သတျဖတေရး ဟူေသမ အသိုံးအုႏႈနးုႏွငာ့အတူ ျမနမမုႏိိုငငံကိို ႐ိုႈတခ ေသမုႏိိုငငံမ မးတင ပါဝငမညမဟိုတေၾကမငး

ရခိိုငျပညနယတညၿငိမေအးခ မးေရးအတက

ဆကဆံေရး

အမဏမရ တ႐ိုိုတကနျမမနစပါတီ ုႏိိုငငံတကမေရးရမဌမန

ျမနမမအစိိုးရ၏

ႀကိ်ဳးပမးအမး္ိုတမႈကိို

ေနျပညေတမ

ဒိုတယ
ိ အႀကီးအကြဲ Gou Yezhouမွေအမကတိိုဘမ ၂၁ကေန႔တင

ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ တ႐ိုိုတုႏိိုငငံုႏွငာ့ ျမနမမုႏိိုငငံတ႔သ
ိို ည ကမလရွညၾကမခိင
ို ၿမြဲသညာ့ ခ စၾကည ရငးုႏွီးမႈရွိခေ
ြဲာ့ ၾကမငး၊ ျမနမမုႏိိုငငံအေနျဖငာ့
၄ငး၏ျပႆနမကိို ကိယ
ို ာ့နညးကိယ
ို ာ့ဟနျဖငာ့ ေျဖရွငးုႏိိုငမညဟို ယိုံၾကည သညဟို Gou မွ ေျပမၾကမးခြဲာ့ေၾကမငး ႐ိုိက
ို တမသတငးအရ
သိရသည။ (MOI Link) (DVB Link)

၂၂.၁၀.၂၀၁၇

ျမနမမုႏိုိငငံသိ႔ို ခ စၾကညေရးခရီးေရမကရွိေနသညာ့ အိုႏၵိယုႏိုိငငံေရတပမွ စစေရယမဥ INS SHIVALIK (F-47) သညညေနပိုိငးတင

ုႏိုိငငံတကမ

ရနကိုနၿမိ်ဳ႕မွျပနလည္ကခမခြဲသ
ာ့ ည။ (Mizzima Link) (Military Office)

ဆကဆံေရး

ရနကိုန

ျပညေ္မငစိုအဆငာ့ ပစခတတိိုကခိက
ို မႈ ရပစြဲေရးဆိိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-U) ၏ ၁၂ ႀကိမေျမမက အစည

JMC-U

ရနကိုန

ုႏိုိငငံအမ မးမွ ျပစတင႐ိုႈတခ ေနသညာ့ ရခိုိငျပညနယ ျပႆနမအေပၚ ရပတညမႈုႏွငာ့ ပတသက၍ ပံိုရိပ္ိခက
ိို မခံရန ုႏိုိငငံေတမ၏

ုႏိုိငငံတကမ

ေနျပညေတမ

အတိုိငပငခံပိုဂိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညအမး အိုႏိၵယဝနႀကီးခ ်ဳပ နမရနဒရမမိုိဒီမွ အႀကံေပးခြဲေ
ာ့ ၾကမငး အိုႏိၵယုႏိုိငငံျခမးေရးဝနႀကီး

ဆကဆံေရး

းအေဝးကိို စကတငဘမလ ၂၀ ရကမွ ၂၂ ရကေန႔အ္ိ ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ရွိ အမ ိ်ဳးသမး ျပနလည သငာ့ျမတေရးုႏွငာ့ ၿငိမးခ မးေရး ဗဟိိုဌမန
(NRPC) ႐ိုံိုးတင ျပ်ဳလိုပခြဲာ့ၿပီး၊ တစုႏိိုငငံလိုးံ ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈ ရပစြဲေရးဆိိုငရမ သေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) ခ ်ဳပဆိ္
ို မးသညာ့
တိိုငးရငးသမး

လကနကကိင
ို မ မးုႏွငာ့

တပမေတမတိ႔ို

ေအမကေျခေျမျပငရွိ

တပမွမးမ မးယံိုၾကညမႈ

တညေဆမကရန၊

စစေရး

တငးမမမႈမ မး ေလွ မာ့ခ သမးေစရနတိ႔အ
ို တက မၾကမခဏ ေတ႔ဆိုသ
ံ မးရန JMC-U အစညးအေဝးတင ဆံိုးျဖတခြဲေ
ာ့ ၾကမငး JMC-U
အတငးေရးမွမး အဖြဲ႔ဝငျဖစသူ ေဒါကတမေရႊခါးမွ ေျပမၾကမးသည။“ကၽနေတမတိ႔ို ၿငိမးခ မးေရး တညေဆမကတြဲက
ာ့ မလေတမွမ ုႏွစဖက
အဖ႔အ
ြဲ စညးေတ

အခ ငးခ ငးၾကမး္ြဲမမွ

နမးလညမႈန႔ြဲ

ယံိုၾကညခ က

ျမႇငာ့တငုႏိိုငဖိ႔က
ို

သိပအေရးႀကီးပါတယ”ဟို

ေဒါကတမေရႊခါးမွေျပမသည။ (Voice Link)

ရွခ မမဆဝါရမာ့ခ မွ ေအမကတိဘ
ို မ ၂၂ ရကတင ေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ ုႏိုိငငံျခမးေရးဝနႀကီး မမမတအလီုႏွငာ့အတူ
စတိုတၳအႀကိမ ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ-အိုႏိၵယ ပူးတတ
ြဲ ိင
ို ပငေရးေကမမရွင အစညးအေဝးသိုိ႔ တကေရမကၿပီးေနမက ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ ဝနႀကီးခ ်ဳပ
ရိွတခဟမဆီနမ္ံ

ဆကသယစဥ‘‘ခငဗ မးမွမ

အရမးေကမငးတြဲာ့

ုႏိုိငငံတကမပံိုရပ
ိ ရိွတယ။

အြဲဒါကိုိ

မဖ ကဆီးပစပါနြဲ႔လ႔ိို

မိုိဒက
ီ

ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညကိို ေျပမခြဲပ
ာ့ ါတယ’’ဟို မစၥစဆဝါရမာ့ခ မွ ေျပမၾကမးခြဲေ
ာ့ ၾကမငး ဘဂၤလမးေဒာ့ရွဝနႀကီးခ ်ဳပ၏ ျပနၾကမးေရးမွမး
ကမရငမွေျပမသည။ (7Day Link)
၂၃.၁၀.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယေျမမကပိိုငးတင တအမငးအမ ိ်ဳးသမး လတေျမမကေရးတပမေတမ PSLF/TNLA လႈပရွမးသညာ့ ၿမိ်ဳ႕နယ မ မးတင

TNLA

ရွမး

JMC- S

ရွမး

ေအမကတိဘ
ို မလ ၂၃ ရကအ္ိ တိိုကပြဲေပါငး ၇ ႀကိမခန႔ျဖစပမးခြဲာ့ၿပီး၊ ေဒသအခ ိ်ဳ႔တင တိက
ို ပင
ြဲ ယမ မးျဖစပမး ေနၿပီး အဆကအသယ
မရရွေ
ိ သးသညာ့အတကေၾကမငာ့

သတငး္ိုတ

ျပန္မးုႏိုိငျခငးမရိွေသးေၾကမငး

TNLA

၏

သတငးုႏွငာ့ျပနၾကမးေရးဌမနမွမး

တမးအိက
ို ေက မမွ ေျပမသည။“က ေနမတိ႔ို တတုႏိိုငသေလမကေရွမငတယ အြဲဒါေၾကမငာ့မ႔လ
ိို ႔လ
ိို ညး ဟိတ
ို ေလမက ၿငိမသမးတယ။
ဒီေအမကတိဘ
ို မ လအတငးမွမ တိက
ို ပႀြဲ ကီး ၄ ႀကိမရွတ
ိ မေပါာ့။ တခ ်ဳိ ႕ေနရမမွမဆိို အဆကသယမရတမနြဲ႔ တိက
ို ပလ
ြဲ ညး အြဲေလမကမ
ဟိုတတြဲအ
ာ့ ေျခအေနမ ်ဳိ းမွမ က ေနမတိ႔ို မ္ိုတျပနဘူး အမးလံိုး ၇ ႀကိမေလမကေတမာ့ ျဖစတယ” ဟို ေအမကတိဘ
ို မ ၂၃ ရကတင
မမးနဂါးသတငးဂ မနယသိ႔ို ေျပမသည။ (Marnagar News Link)
ေအမကတိဘ
ို မ

၂၃

ၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့

ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိုိးတကေရးဆိုိငရမ

ရကေန႔တငေတမငႀကီးၿမိ်ဳ႕

စိန႔ဂ ်ဳိးဇကေအမကေမာ့ဖယဓမၼမ႐ိုံိုတင

အရပဘကလူမႈအဖြဲ႕အစညးမ မး၏

ျပ်ဳလိုပသညာ့

အခနးက႑

စတိုတၳအႀကိမေျမမက

အလိုပ႐ိုံိုေဆးေုႏးပြဲသ႔ိို

JMC-S

မွတမ၀နရွိသမ
ူ မး၊ ရွမးျပညနယအတငးရွိ အရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မး တကေရမက ေဆးေုႏးခြဲာ့ ၿပီး၊ အရပဘကအဖြဲ႕အစညးမ မး
ကန႔ကကေနသညာ့ေျမျမႇ်ဳပမိင
ို းေ္မငျခငးကိစၥရပမ မးုႏွငာ့ပတသတၿပီးေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ ္ိ႔ျို ပင ရွမးျပညနယေျမမကပိိုငးတင ေျမျမႇ်ဳပ
မိုိငးရွငးလငးျခငးအမး ၾသစေၾတးလ ုႏိုိငငံမွ လိုပေဆမင မညျဖစေၾကမငး လညး ေဆးေုႏးပမ
ြဲ ွ သိရသည။ (Eleven Link)

7

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခိုုႏွစ၊ ေအမကတိဘ
ို မ ၂၃ ရကတငျပညေ္မငစိုအဆငာ့ ပစခတတိိုကခိိုကမႈ ရပစြဲေရးဆိိုငရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ ေရးေကမမတီ

JMC –U

ရနကိုန

DPN – PC

ရနကိုန

UPDJC

ေနျပညေတမ

စစေရးတငးမမ

ရွမး

AA

ရခိုိင

BBWG

ရနကိုန

(JMC-U) မွ စီစဥက ငးပသညာ့ ုႏိိုငငံတကမ ၿငိမးခ မးေရး အေတ႔အႀကံ်ဳမ မးဆိိုငရမ အလိုပ႐ိုိုံေဆးေုႏးပြဲကိို ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ရွိ ေတမဝငဂါးဒငး
ဟိတ
ို ယ၌ ျပ်ဳလိုပခြဲည
ာ့ ။ အလိုပ႐ိုိုံေဆးေုႏးပသ
ြဲ ႔ိို တိိုငးေဒသႀကီး/ ျပညနယအဆငာ့ ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈ ရပစြဲေရးဆိိုငရမ ပူးတြဲ
ေစမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-S) မ မးမွ အစိိုးရကိယ
ို စမးလွယမ မး၊ တိိုငးရငးသမးလကနကကိိုင အဖ႔အ
ြဲ စညး ကိယ
ို စမးလွယမ မးုႏွငာ့
တမဝနရွသ
ိ ူမ မး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (JMC Link)
ရနကိုနၿမိ်ဳ႕၊ NRPC ရံိုးတင ေအမကတိဘ
ို မလ (၂၃) ရကေန႔ နံနက (၀၉း၀၀) နမရီတင ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင ုႏွငာ့ UNFC ၏
ုႏိိုငငံေရးဆိိုငရမညႇိုႏိႈငးေဆးေုႏးေရး ကိယ
ို စမးလွယအဖြဲ႕ (DPN) တိ႔၏
ို သတၱမအႀကိမ တရမးဝင ေဆးေုႏးပက
ြဲ ိို ျပ်ဳလပ
ို ခြဲသ
ာ့ ည။ NCA
မေရး္ိုိးရေသးသညာ့ တိုိငးရငးသမး လကနကကိုိငအဖ႕ြဲ မ မးအေနျဖငာ့ NCA စမခ ်ဳပတင လိုိအပခ ကမ မးရွပ
ိ ါက ျပငပကေျပမမညာ့အစမး
NCA

အတငးသိုိ႔၀ငေရမကကမ

ညိုႏ
ႇ ိင
ႈ းတိုိငပငေဆမငရကရန

ဖိတေခၚေၾကမငး

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွင

ဒိုတယ
ိ ဥကၠ႒

ဦးသိနးေဇမမွအဖငာ့မိန႔ခနးတင ေျပမၾကမးခြဲာ့သည။ UNFC မွ အဆိျို ပ်ဳ္မးေသမ အခ က ၈ ခ ကကိို နညးလမးေပါငးစိုျံ ဖငာ့ ေက မလႊမးရန
အခ န
ိ တနၿပီဟလ
ို ညး

ခူဦးရယမွအဖငာ့အမွမစကမးတင

ေျပမဆိခ
ို သ
ြဲာ့ ည။

ေဆးေုႏးပတ
ြဲ င

ၿငိမးခ မးေရးေကမမရွငဘကမွ

ဒိုဗိိုလခ ်ဳပႀကီးရမျပညာ့၊ ဦးခငေဇမဦးတိ႔မ
ို ွ ဦးေဆမငေဆးေုႏးၿပီး (UNFC) ဖကမွ ခူးဦးရယက ဦးေဆမငေဆးေုႏးခြဲာ့သည။ ေဆးေုႏး
ပြဲအၿပီးသတငးစမရွငးလငး ပြဲတင ုႏွစဖကနမးလညမႈ မရေသးသညာ့ အေနအ္မး မ မးကိို အတိိုငးအတမတစခိုအ္ိ ညိႇုႏိႈငးုႏိိုငခြဲာ့
ေၾကမငး UNFC၏ ေျပမေရး ဆိိုခငာ့ရသ
ွိ ူ ဦး္နးေဇမမွေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ ေဆးေုႏးပြဲသ႔ိို အစိုိးရ ၿငိမးခ မးေရး ေကမမရွငဖကမွ ဒိုတိယ
ဥကၠ႒ဦးသိနးေဇမ၊ ဒိုတယ
ိ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီး ရမျပညာ့၊ ဒိုတိယဗိိုလခ ်ဳပႀကီး မငးေနမင၊ ဒိုတယ
ိ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီး ခငေဇမဦး(ၿငိမး)၊ ဦးုႏိိုငငံလငး၊
ဦးေအမငစိိုး၊

ဦးေအမငၾကည၊

ဦးေဇမေဌး၊

ဦးလွေမမငေရႊ၊

ေဒါကတမ

မငးေဇမဦး၊

ဦးေအးလင(နညးပညမအေ္မကအကူျပ်ဳ၊

ဦးမိိုးေဇမဦးုႏွငာ့ ဦးေမမငေမမငေအးတိ႔ို တကေရမကခြဲာ့ၾကၿပီး UNFC ၏ ုႏိိုငငံေရးဆိိုငရမ ေဆးေုႏးညွိ ုႏႈိငးေရး ကိယ
ို စမးလွယအဖြဲ႔
(DPN) ဖကမွ ခူးဦးရယ( အဖြဲ႔ေခါငးေဆမင)၊ ုႏိိုငေအမငမေငး (ဒိုတယ
ိ
အဖ႔ေ
ြဲ ခါငးေဆမင)၊ ဦး္နးေဇမ၊ ဦးဘိုနးုႏိိုင၊ ဦးမငး္နး ုႏွငာ့
နမဗစဘနတိ႔ို တကေရမကေဆးေုႏးခြဲာ့သည။(PeaceCommission Link) (VOA Link) (DVB Link) (RFA Link) (Mizzima Link)
(Mizzima Link) (7Day Link) (Eleven Link) (Eleven Link) (NMG Link) (KIC Link) (Mon New Link)
၂ လ တႀကိမ က ငးပရမည ျဖစေသမ UPDJC အစညးအေဝးကိို ၂၀၁၇ ခိုုႏွစ ေမ ၁၂ ရကက ေခၚယူ က ငးပခြဲာ့ ၿပီးေနမက ယေန႔
အခ ိန္ိ က ငးပနိင
ို ျခငး မရွေ
ိ သးျခငးသည ဒိုတယ
ိ အႀကိမ ၂၁ ရမစို ပငလိုည
ံ ီလမခံ က ငးပစဥက သေဘမ္မး ကလ
ြဲ မ
ြဲ မ
ႈ မး
ျဖစပမးခြဲာ့ျခငးေၾကမငာ့ ျဖစေၾကမငး UPDJC အတငးေရးမွူး အဖြဲ႕ဝင ဦးစိိုငးေက မညန႔မွေျပမသည။ NCA လကမွတ ္ိိုး္မးေသမ
လကနကကိိုင ၈ ဖြဲ႕ုႏွငာ့ အစိိုးရ၊ တပမေတမတိ႔သ
ို ည ေအမကတိိုဘမ ၂၅ ရကမွ ၂၇ ရကအ္ိ NCA အေကမငအ္ည ေဖမမွိုအေပၚ
ျပနလည သိုံးသပျခငး အစညး အေဝးကိို က ငးပ သမးမည ျဖစသညဟိုလညး ဆိသ
ို ည။၂၈ ရကမွ ၂၉ ရကတင အတငးေရးမွူး
အဖြဲ႕အစညး အေဝးကိို က ငးပကမ ၃၀ ရကမွ ၃၁ ရက အ္ိ UPDJC အစညးအေဝးကိို က ငးပသမးရန အစိိုးရုႏွငာ့ NCA လကမွတ္ိိုး
၈ ဖြဲ႕ၾကမး စီစဥ္မးသည။ (Irrawaddy Link)
၂၄.၁၀.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယ လိ်ဳငလငခရိိုငအတငး မိိုငးေနမင- မိိုငးရွူးကမးလမးေတမငပိိုငးတငရွိသညာ့ ရွမးျပညတိိုးတကေရးပါတီ SSPP/SSA
တပမ မးအမးလိုးံ ကိို ကမးလမးေျမမကပိိုငးဆိုတေပးဖိ႔ို တပမေတမမွညႊနၾကမးလမသညာ့အတက စစေရးတငးမမမႈ ျဖစေပၚခြဲသ
ာ့ ည။
“ဒီေန႔အ္ိေတမာ့ တိက
ို ပမ
ြဲ ရွေ
ိ သးပါဘူး။ ကၽနေတမတိ႔ို တပဖ႕ြဲ ေတကိဆ
ို တ
ို ေပးဖိ႔ို ၿပီးခြဲသ
ာ့ ညာ့ရကေတမွမ ဆကဆံေရး႐ိုိုးံ ကေနတဆငာ့
ညႊနၾကမးလမတမပါ” လိ႔ို ရွမးျပညတပမေတမေျမမကပိိုငး SSPP/SSA ၏ ျပနၾကမးေရးတမဝနခံျဖစသူ ဗိိုလမွမး စိိုငးဘိုနးဟနမွ
ေအမကတိဘ
ို မလ ၂၄ ရကေန႔တင ေျပမဆိိုခသ
ြဲာ့ ည။ (BBC Link)
ရခိိုငာ့တပမေတမ(AA)မွ ဒိုဗလ
ိို မွမးႀကီးအဆငာ့ရွိသူ ေအမငျမတေက မ(ခ)ညီညစ
ီ ိိုး အပါအဝင ကိိုးဦးအမး ေငေၾကးခဝါခ မႈတက
ိို ဖ ကေရး
ဥပေဒပိုဒမ

၄၃

ျဖငာ့

သတငး္ိုတျပနခြဲာ့သည။

ေအမကတိဘ
ို မ
္ိ႔အ
ို ျပင

၂၄ ရကက သဃနၤးကၽနးၿမိ်ဳ႕မရြဲစခနးက အမႈဖငာ့ခြဲာ့သညဟို

ေအမငျမတေက မ

(ခ)

ညီညစ
ီ ိိုး

(ခ)

မငးခန႔

(ခ)

ျပည္ြဲေရးဝနႀကီးဌမနမွ

ညီညီအပါအဝင

ကိိုးဦးကိို

ဒဂိုံ

(ေျမမက)ၿမိ်ဳ႕မရြဲစခနးမွ (ပ)၁၃၄/၂ဝ၁၆၊ ပပက ၆(၁)ုႏွငာ့(ပ)၁၃၅/၂ဝ၁၆၊ ဆသရ ပိုဒမ ၆၇ ျဖငာ့အမႈဖငာ့္မးၿပီး၊ေသမငႀကီးနယေၿမ
ရြဲစခနးမွ (ပ)၈ဝ/၂ဝ၁၆၊ လကနကပိုဒမ ၁၉(စ)ုႏွငာ့ ေျမမကဥကၠလမပၿမိ်ဳ႕မရြဲစခနးမွ မယ(ပ) ၅/၂ဝ၁၆၊ မူး/စိတပိုဒမ ၁၅/၁၉
(က)/၂၁တိ႔ျို ဖငာ့ အသီးသီး အမႈဖငာ့စစေဆးခြဲသ
ာ့ ည။ (Myanmar Time Link) (The Ladies Link) (7Day Link) (DVB Link) (RFA
Link)
ေအမကတိဘ
ို မလ ၂၄ ရကေန႔မွမ ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ Orchid Hotel တင ျပ်ဳလိုပသညာ့ BEWG ၏ သဘမ၀ အရငးအျမစုႏွငာ့
ဖကဒရယစနစမူ၀ါဒ အၾကံျပ်ဳ စမတမး ရွငးလငးတငျပျခငး ုႏွငာ့ သတငးစမရွငးလငးပတ
ြဲ ငျပညတငး ပဋိပကၡမ မးေျဖရွငးုႏိိုငရန
တိိုငးရငးသမး ျပညနယမ မးတင သဘမ၀အရငးအျမစ အေျချပ်ဳစီမက
ံ ိနးမ မး အေကမငအ္ညေဖမမႈမ မးကိို ရပဆိင
ို း္မးရန ျမနမမာ့
သဘမဝ ပတဝနးက ငဆိင
ို ရမ အလိုပအဖြဲ႕ (BEWG) မွ ေတမငးဆိခ
ို ြဲသ
ာ့ ည။ (NMG Link)

8

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခိုုႏွစ ေအမကတိဘ
ို မလ (၂၃) ရကမွ (၂၄)ရကအ္ိ DPN-PC တိ႔၏
ို
သတၱမအၾကိမတရမးဝငေဆးေုႏးပြဲတင UNFC

DPN – PC

ရနကိုန

ျမနမမုႏိိုငငံုႏွငာ့ ဘဂၤလမးေဒာ့ရ႕ုႏိ
ွ ိုငငံ၏ နယစပေဒသလိုံၿခ်ဳံေရး ုႏွငာ့ တရမးဥပေဒစိိုးမိိုးေရး၊ ပူးေပါငးေဆမင႐ိုကမႈ တိိုးျမႇငာ့ေရးဆိိုငရမ

ျမနမမ - ဘဂၤလမး

ေနျပညေတမ

ျပည္ြဲေရးဝနႀကီးဌမန၊ ဝနႀကီးအဆငာ့ အစညးအေဝး ကိို ေအမကတိဘ
ို မ ၂၄ ရက မနးလြဲ ၃ နမရီ ၄၅ မိနစတင ျပည္ြဲေရး

အစညးအေဝး

အဆိိုျပ်ဳခ က

(၈)

ခ ကမွ

အခ ကေတမေတမမ မးမ မးကိို

သေဘမတူညမ
ီ ႈရရွခ
ိ ြဲာ့ေသမလညး

တပပိိုငးဆိင
ို ရမမ မးုႏွငာ့ပတသကျပီး

ေဆးေုႏးခ က မျပီးျပတေသးေသမေၾကမငာ့ လမမညာ့ ုႏိိုဝငဘမလ (၈) ရကေန႔တင ္ပမံေဆးေုႏးၾကမညဟို DPN ဒိုအဖြဲ႔ေခါငးေဆမင
ုႏိိုငေအမငမေငး

ုႏွငာ့

ုႏိိုငငံေတမအတိိုငပငခံရိုံးဝနၾကီးဌမနမွ

ညႊနၾကမးေရးမွမးခ ်ဳပ

ဦးေဇမေဌး

တိို႔မွ

သတငးစမရွငးလငးပြဲ

တငေျပမဆိိုခသ
ြဲာ့ ည။ DPN ၏ အဆိိုျပ်ဳခ က ၉ ခ ကအနက အခ ကအမးလိုံးနီးပါး သေဘမတူညီမႈ ရရွိ္မးၿပီ ျဖစေၾကမငး၊ နံပါတ ၅
အခ က ျဖစသညာ့ တပပိိုငးဆိိုငရမ ကိစၥရပမ မး၊ အပစရပၿပီးေနမက တပေနရမ ျပနလညခ ္မးေရး ကိစၥမ မးသမ ေဆးေုႏးရန
က နရွေ
ိ နၿပီး နိိုဝငဘမလ ၈ ရကတင ျပနလညျပ်ဳလပ
ို မညာ့ အစညးအေဝး၌ ုႏွစဖကအဖြဲ႕၏ တပပိင
ို းဆိင
ို ရမ ေဆးေုႏးမညာ့
ကိယ
ို စမးလွယမ မးကိလ
ို ညး အစညးအေဝးတင ္ညာ့ာ့သငးၿပီး ေဆးေုႏးသမးမညဟို ဦးေဇမေဌးမွေျပမသည။ လကရွိ ၿငိမးခ မးေရး
ေကမမရွငုႏွငာ့ UNFC ကိယ
ို စမးလွယအဖြဲ႔ DPN တိို႔ၾကမး ဆကလကေဆးေုႏးမယာ့ ကိစၥေတသည မူဝါဒပိိုငးဆိိုငရမ ေတျဖစတမေၾကမငာ့
တိက
ို ရိက
ို ေဆးေုႏးုႏိိုငေရးအတက ုႏိိုငငံေတမအတိိုငပငခံပိုဂိ်ဳလ၊ တပမေတမ ကမကယေရး ဦးစီးခ ်ဳပတိ႔ုႏ
ို ွငာ့ UNFC ေခါငးေဆမငေတ
္ိပတိက
ို ေတ႔ဆိုေ
ံ ဆးေုႏးုႏိိုငေရးအတကလညး

UNFCဘကမွေတမငးဆိ္
ို မးသညဟိုေျပမသည။

တိုိငးရငးသမးလကနကကိိုင

အဖြဲ႔မ မးဖကမွ ုႏိို၀ငဘမ၈ရကေန႔တင ေဆးေုႏးညိွုႏိႈငးပၿြဲ ပီးျပတလွ င အဆိုိျပ်ဳခ က အမွတ၉အရ NCA လကမွတေရး္ိုိး ရနရွသ
ိ ည။
NCAလကမွတေရး္ိိုးဖိ႔အ
ို တက UNFCမွအဆိိုျပ်ဳ္မးသညာ့ ၆ခိုေျမမကအခ ကျဖစသညာ့ ုႏွစဖကသေဘမတူလကခံသညာ့ ုႏိိုငငံတကမ
မွ ကိယ
ို စမးလွယေတ ပါဝငေရးကိစၥမွမ ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈရပစြဲေရးဆိင
ို ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ(JMC)၏ JMC Support
platformပိုံစံုႏွငာ့ သမးုႏိိုငေၾကမငးသိရသည။ (UNFC Link) (Irrawaddy Link) (RFA Link) (VOA Link) (DVB Link) (BBC Link)
(The Ladies Link)(Myanmar Time Link) (MMSTD Link) (Irrawaddy Link) (7Day Link) (Eleven Link) (KIC Link) (Mon
New Link)

ဝနႀကီးဌမန

ဝနႀကီး႐ိုိုံး၊

စိုေပါငး

အစညးအေဝးခနးမ၌

က ငးပခြဲာ့ၿပီး

အစညးအေဝးအတက

ႀကိ်ဳတငျပငဆငသညာ့

ုႏွစုႏိိုငငံ

အဆငာ့ျမငာ့အရမရွိႀကီးမ မး အစညးေဝးကိို နံနက ၉ နမရီတင ေနျပညေတမရွိ Horizon Lake View Hotel ၌ က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ျမနမမဘဂၤလမးေဒာ့ရုႏွ
ွ စုႏိိုငငံ
ဒိုတယ
ိ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီး

ျပည္ြဲေရးဝနႀကီးအဆငာ့
ေက မေဆ၊

အစညးအေဝး

စစဦးစီးအရမရွခ
ိ ်ဳပ

(ၾကညး)

တင

ျပည္ြဲေရး

ဗိလ
ို ခ ်ဳပမိိုးျမငာ့္နး၊

ဝနႀကီးဌမန၊
ဒိုတယ
ိ ဝနႀကီး

ျပညေ္မငစိုဝနႀကီး၊
ဗိလ
ို ခ ်ဳပ

ေအမငစိိုး၊

အၿမြဲတမးအတငးဝန ဦးတငျမငာ့၊ ျမနမမုႏိိုငငံ ရြဲတပဖြဲ႕ ရြဲခ ်ဳပုႏွငာ့ ဝနႀကီးဌမနမွ ီၫႊနၾကမးေရးမခးခ ်ဳပမ မး၊ ုႏိိုငငံျခမးေရး၀နႀကီးဌမန၊
ကမကယေရးဝနႀကီးဌမန၊ ုႏိိုငငံေတမ အတိိုငပငခံ႐ိုိုံး ဝနႀကီးဌမန၊ အလိုပ သမမး လူဝငမႈႀကီးၾကပေရးုႏွငာ့ ျပညသူ႕အငအမးဝနႀကီးဌမန၊
စီမက
ံ ိနးုႏွငာ့ ဘ႑မေရး ဝနႀကီးဌမနတိ႔မ
ို ွ အၿမြဲတမးအတငးဝနမ မး၊ ီၫႊနၾကမးေရးမခးခ ်ဳပ မ မးုႏွငာ့ ဘဂၤလမး ေဒာ့ရွ ုႏိိုငငံဘကမွ
ျပည္ြဲေရးဝနႀကီးဌမန၊

ဝနႀကီး

Mr.

Asaduzzaman

Khan၊

အၿမြဲတမးအတငးဝနမ မး၊

ရြဲခ ်ဳပ၊

နယျခမးေစမငာ့

တပဖ႕ြဲ

ီၫႊနၾကမးေရးမခးခ ်ဳပုႏွငာ့ ုႏိိုငငံျခမးေရးဝနႀကီးဌမနမွ အဆငာ့ျမငာ့အရမ ရွိႀကီးမ မး၊ စိုစိုေပါငး ၄၅ ဦး တကေရမကခြဲသ
ာ့ ည။ (MOI Link)
၂၅.၁၀.၂၀၁၇

ေအမကတိဘ
ို မ ၂၅ ရကေန႔တင ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလီလမးရိွ NRPC ရံိုးတငအစိိုးရ ၊ လႊတေတမ ၊ တပမေတမုႏွငာ့ တိိုငးရငးသမး

NCA Review

လကနကကိိုငအဖ႔ြဲမ မး

Meeting

ပူးေပါငးၿပီး

တစုႏိုိငငံလိုးံ ဆိင
ို ရမ

အပစအခတရပစြဲေရး

သေဘမတူစမခ ်ဳပအမး

ျပနလညသံိုးသပျခငး

ရနကိုန

အစညးအေ၀းကိို ျပ်ဳလပ
ို ခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးေ၀းတင တစုႏိုိငငံလိုံးပစခတတိုိကခိုိကမႈ ရပစြဲေရး သေဘမတူ စမခ ်ဳပ(အငနစီေအ)
ပါလိုပငနးစဥမ မးကိုိ
ေမွ မလငာ့ေနၾကသညာ့

အရွန
ိ အဟိုနျမႇငာ့

္ိနးသိမး္မးမွသမ

ဒီမိုိကေရစီဖကဒရယျပညေ္မငစိုကိို

အစိုိးရ၊

တပမေတမုႏွငာ့

တိိုငးရငးသမးလကနကကိိုငအဖြဲ႕မ မး

တညေဆမကုႏိုိငမညျဖစေၾကမငး

ဒိုတယ
ိ ဗိလ
ို ခ ်ဳပႀကီး

ရမျပညာ့မွ

ေျပမသည။ NCA အေကမငအ္ညေဖမမႈ ျပနလညသံိုးသပျခငး အစညးအေ၀းကိို ေအမကတိဘ
ို မ ၂၅ ရကေန႔မွ ၂၇ ရကေန႔အ္ိ
သံိုးရကၾကမ ျပ်ဳလိုပသမးမညျဖစၿပီး ေဆးေုႏးပမ
ြဲ ွ ရရိွလမသညာ့ အခ ကမ မးကိိုအစိုိးရ၊ တပမေတမုႏွငာ့ တိိုငးရငးသမး လကနကကိင
ို
အဖြဲ႕္ိပပိုိငးေခါငးေဆမငမ မး ပါ၀ငသညာ့ တစုႏိိုငငံလိုးံ ပစခတတိက
ို ခိိုကမႈရပစြဲေရး သေဘမတူစမခ ်ဳပ (NCA) အေကမငအ္ည
ေဖမမႈဆင
ိို ရမ ညႇိုႏႈိငးအစညးအေဝး(JICM) တင ျပနလညေဆးေုႏး ၾကရနုႏိုိငငံေတမ၏အတိုိငပငခံပိုဂိ်ဳလုႏွငာ့ တပမေတမကမကယေရး
ဦးစီးခ ်ဳပတိုိ႔ မွ သေဘမ္မးမွတခ က ေပး္မးသည။ (Mizzima Link) (MMSTD Link)
ေအမကတိဘ
ို မ၂၅ရကတင

က ေရမကေသမ

ဦးလေယမကေဇမငးဟရမး၏ မိန႔ခနးတင

KIO

ဖြဲ႔စညးခြဲသ
ာ့ ညာ့

ျမနမမုႏိုိငငံ၏

၅၇

ျပညတငးစစုႏွငာ့

ႀကိမေျမမကေန႔တင္ိုတျပနေသမ
ုႏိုိငငံေရးျပႆနမမ မး အမးလံိုး

KIO

ဥကၠဌ

KIO

ကခ င

UPDJC

ေနျပညေတမ

ေျဖရွငးရနအတက

ုႏိုိငငံေရးေဆးေုႏးသညာ့ နညးလမးတစခိုတညးျဖငာ့သမ ေျဖရွငးုႏိုိငမညျဖစေၾကမငး ကခ ငလတလပေရးအဖ႔ြဲ (KIO) မွေျပမသည။
ကခ ငလတလပေရးအဖ႔ြဲ (KIO) ဖြဲ႔စညးခြဲာ့သညာ့ ၅၇ ႀကိမေျမမကေန႔အျဖစ ဌမနခ ်ဳပ လိုိငဇမၿမိ်ဳ႕ အပါအဝင ဌမနဆိုိငရမ အသီးသီးတင
ဆိုေတမငးျခငး၊ KIO ဥကၠဌ ၏ မိန႔ခနးမ မး ဖတၾကမးျခငးျဖငာ့ အခမးအနမးမ မး က ငးခြဲာ့သည။ (Mizzima Link)
ုႏိိုငငံေတမ အတိင
ို ပငခံပဂ
ို ိ်ဳလ ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကည ဦးေဆမငသညာ့ ျပညေ္မငစို ၿငိမးခ မးေရး ေဆးေုႏးမႈ ပူးတေ
ြဲ ကမမတီ
(UPDJC) အစညးအေဝးကိို ေအမကတိဘ
ို မလကိုနတင က ငးပျပ်ဳလပ
ို သမးမညျဖစေၾကမငး ုႏိိုငငံေတမအတိိုငပငခံ႐ိုိုးံ ညႊနၾကမးေရး

9

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
မွမးခ ်ဳပ ဦးေဇမေဌးမွ ေျပမသည။ အစညးအေဝးတင အမ ိ်ဳးသမးအဆငာ့ ုႏိိုငငံေရး ေဆးေုႏးပြဲမ မးအတက ဖကဒရယ ဆိိုငရမ
အေျခခံမမ
ူ မးုႏွငာ့ပတသကသညာ့ ေခါငးစဥမ မးကိို ခ ေပးသမးမညျဖစေၾကမငး ဦးေဇမေဌးမွေျပမသည။ (Voice Link)
နိိုငငံေတမ၏အတိိုငပငခံပိုဂိ်ဳလ၊

ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ

ုႏိိုငငံတကမ

ျပညသူ႔သမၼတနိင
ို ငံ၊ ျပည္ြဲေရးဝနၾကီး H.E. Mr. Asaduzzaman နွငာ့အဖြဲ႔အမး ေအမကတိဘ
ို မ၂၅ရကနံနက (၁၀)နမရီတင

ဆကဆံေရး

ေနျပညေတမရိွ

နိိုငငံျခမးေရးဝနျကီးဌမန၊

နိင
ို ငံျခမးေရးဝနၾကီးဌမန၌

ျပညေ္မငစိုဝနၾကီး

လကခံေတ႔ဆိုခ
ံ ြဲသ
ာ့ ည။

ေတ႔ဆိုစ
ံ ဥ

ေဒၚေအမငဆနးစိုၾကညသည
အိမနီးခ ငးုႏွစနိင
ို ငံအၾကမး

ေနျပညေတမ

ျဖစေပၚလ ကရိွသညာ့

နယစပေဒသလံိုျခံ်ဳေရး နွငာ့ တရမးဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဆိိုငရမ ကိစၥရပမ မးအေပၚ ခ စၾကညရငးနီွးစမနွငာ့ အတူတက ေျဖရွငးသမးနိင
ို မညဟို
ခိိုငမမစမ ယံိုၾကညေၾကမငးနွငာ့ ဘဂၤလမးေဒာ့ရဘက
ွ
သိ႔ို ျမနမမဘကမွ ေရမကရိွေနသူမ မးအမး ျပနလညစိစစလကခံေရးနွငာ့ပတသက၍
နွစဖကဆကလက ပူးေပါငး ေဆမငရကသမးမညာ့ကိစၥရပမ မးကိို ေဆးေုႏးခြဲသ
ာ့ ည။ (CS Office Link) (7Day Link)
ရခိိုငအမ ိ်ဳးသမးပါတီ(ANP)မွ

စစေတၿမိ်ဳ႕နယအဆငာ့

ပါတီအလိုပအမႈေဆမငေကမမတီကိို

ေအမကတိဘ
ို မ

၂၅

ရကေန႔

ပါတီ

ANP

ရခိုိင

ေျမျမ်ဳပမိုိငး

ကခ င

IDPs

ေနျပညေတမ

အစညးအေဝးဆိုံးျဖတခ ကအရ ဖ ကသိမးလိက
ို ေၾကမငး ပါတီဗဟိိုခ ်ဳပမွေျပမဆိိုခသ
ြဲာ့ ည။ စစေတၿမိ်ဳ႕နယပါတီ အေနျဖငာ့ ပါတီတငး
လိုပေဆမငခ ကမ မးကိို

အမးရေက နပမႈမရွိသညာ့

အတက

ပါတီဗဟိေ
ို ကမမတီဝငမ မး၏

အစညးအေဝးဆိုံးျဖတခ က

ၿမိ်ဳ႕နယအဆငာ့ပါတီ အလိုပအမႈေဆမငေကမမတီကိို ယခိုလိိုဖ ကသိမးလိက
ို ျခငးျဖစသညဟို ရခိိုင

အရ

အမ ိ်ဳးသမးပါတီ အေ္ေ္

အတငးေရးမခး ဦး္နးေအမငေက မမွ ေျပမခြဲာ့သည။ ဖ ကသိမးၿပီးေနမက ၿမိ်ဳ႕နယအဆငာ့ပါတီအလိုပအမႈေဆမငေကမမတီကိို မၾကမခင
ေရးခ ယသမးမညဟိုလညး ဦး္နးေက မမွ ေျပမသည။ (DVB Link)
၂၆.၆.၂၀၁၇

ကခ ငျပညနယ၊ တုႏိုိငးၿမိ်ဳ႕နယ၊ မိုိငခနေက းရမရွိ မိုိငခနေမွမတင အလိုပလိုပေနသညာ့ ေဒၚခငစနးျမငာ့သည ေအမကတိို ဘမ ၂၆ ရက
ညေန

၄

နမရီခန႔တင

မိိုငခနေမွမ၏အေရွ႕ဘက

၁

မိုိငခန႔အကမရွိ

ပယငးတူး

ေဖမသူမ မး္ံသ႔ိို

ေစ းသမး

ေရမငးခ စဥ

တိုိကမိုိငးတစလံိုးအမး တိုိကမိေပါကကၿြဲ ပီး မိုိငးစ္ိမွနဒဏရမမ မးရရွိခသ
ြဲာ့ ည။(MilitaryOffice Link)
ျပညတငးစစေၾကမငာ့ ္ကေျပးတိမးေရွမငေနရသညာ့ စစေဘးေရွမငဒိုကၡသည (IDPs) စခနးမ မးတင စမးနပရိကၡမ လိုံေလမကမႈမရွပ
ိ ြဲ
အခကအခြဲၾက်ဳံေနရပါက

နိိုငငံေတမအစိိုးရမွ

ကူညမ
ီ ညျဖစသျဖငာ့

စခနး

တမဝနခံမ မးမွ

အမ ိ်ဳးသမးျပနလညရငၾကမးေစာ့ေရးုႏွငာ့

ၿငိမးခ မးေရးစငတမ(NRPC)သိ႔ို အကူအညီေတမငးနိိုငေၾကမငး နိိုငငံေတမအတိင
ို ပငခံ ႐ိုိုံးဝန ႀကီးဌမန၊ ညႊနၾကမးေရးမွူးခ ်ဳပ ဦးေဇမေဌးမွ
ေျပမသည။ စမးနပရိကၡမအခကအခြဲျဖစေနသညာ့ စစေဘး ေရွမငဒိုကၡသညမ မးကိို နိိုငငံေတမ အစိိုးရမွ ျပညေ္မငစို ရနပိုေ
ံ င၊
ျပညနယရနပိုေ
ံ ငမ မးျဖငာ့ ကူညီျခငး၊ NRPC ရွိ ရနပိုံေငမ မးျဖငာ့ ကူညေ
ီ ္မကပံာ့ျခငး၊ ၿငိမးခ မးေရး ရနပိုေ
ံ ငဆိိုငရမ ေပါငးစပ
ညွိုႏွိိုငးေရးအဖြဲ႕ (JCB) မွ ကူညီျခငး ဟူသညာ့ နညးလမး ၃သယ ျဖငာ့ ေျဖရွငး ေဆမငရကေပးသမးမညဟို ၎မွ ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။
အကူအညီေတမငးခံုႏိိုငသညာ့နညးလမးမ မးမွမ စစေဘးေရွမငဒိုကၡသညစခနးတမဝနခံမ မးမွ ဒိုကၡသည စမရငးုႏွငာ့ အေျခအေနမ မးကိို
ရွငးျပၿပီး NRPC ္ံ တငျပ ေတမငးဆိျို ခငး၊ ၿငိမးခ မးေရးလိုပငနးစဥတင ပါဝငေနသညာ့ သကဆိိုငရမ တိိုငးရငးသမး လကနကကိိုင
အဖြဲ႕အစညး ေခါငးေဆမင (EAOs) မ မးမွ ၿငိမးခ မးေရးလိုပငနးစဥအတငး ေတမငးဆိိုနိိုငသညာ့အျပင စစေရွမငစခနးမ မးကိို ကူညီ
ေနသညာ့ အရပဘက လူမႈအဖြဲ႕အစညး (CSO) မ မးမွ လူမႈဝန္မးကယဆယေရးုႏွငာ့ ျပနလည ေနရမခ ္မးေရးဝနႀကီး ဌမန၊
ျပညေ္မငစိုဝနႀကီး

ေဒါကတမဝငးျမတေအး္ံ

တငျပေတမငးဆိိုနင
ိို မညျဖစေၾကမငး

သမၼတ႐ိုိုံးဝနႀကီးဌမနမွ

ေျပမသည။

(Irrawaddy Link)
ုႏိိုငငံေတမအစိိုးရုႏွငာ့

တစုႏိိုငငံလိုံး

တိိုငးရငးသမးလကနက

ပစခတတိက
ို ခိက
ို မႈရပစြဲေရး

ကိိုငအဖြဲ႕အစညးမ မး၏

NCA

သေဘမ

အေကမင

တူစမခ ်ဳပ

(NCA)

အ္ညေဖမမႈဆိိုငရမ

လကမွတေရး္ိိုး္မးေသမ

ျပနလညသိုံးသပျခငး

ဒိုတယ
ိ ေန႔

NCA

Review

ရနကိုန

Meeting

အစညးအေဝးကိို ေအမကတိဘ
ို မ၂၆ရကေန႔ နံနက ၉ နမရီတင ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ ေရႊလလ
ီ မးရွိ အမ ်ဳိး သမးျပနလညသငာ့ ျမတေရးုႏွငာ့
ၿငိမးခ မးေရးဗဟိိုဌမန (NRPC) ႐ိုိုံးတင က ငးပခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးတငNCA စမခ ်ဳပ လကမွတေရး္ိိုး္မးသညာ့ တိိုငးရငး
သမးလကနကကိိုငအဖြဲ႕အစညးမ မးတငျပသညာ့ NCA အေကမငအ္ည ေဖမမႈဆင
ိို ရမ ျပနလညသိုံးသပျခငး အခ က ၂၁ ခ ကကိို
ေဆးေုႏးၾကေသမလညး၊ ျပနလညသံိုးသပခြဲ႔သညာ့ ၂၁ ခ ကုႏွငာ့ပကသကၿပီး အစိိုးရဘကုႏွငာ့ တိိုငးရငးသမး လကနကကိိုင EAO
မ မးဘကမွ တိတက
ိ က ေျပမဆိိုျခငးမရိွပြဲ၊

ညေန ၆ နမရီတင အစညးအေဝးကိို ရပဆိိုငးခြဲသ
ာ့ ည။ အစညးအေဝးကိို မူလက

သိုံးရကတမက ငးပရန စီစဥ္မးေသမလညး က နရွသ
ိ ညာ့ အခ ကမ မးကိို ေခါငးေဆမငအသီးသီး္ံ ျပနလည တငျပရနအတက
ုႏွစရကတမ

ျဖငာ့

အၿပီးသတေဆးေုႏးခြဲာ့သည။

အစညးအေဝးသိ႔ို

အပစရပ

လကမွတ

(NCA)

ေရး္ိိုး္မးသညာ့

တိိုငးရငးသမးလကနကကိိုင ၈ ဖြဲ႕မွ ကိယ
ို စမးလွယမ မး၊ အစိိုးရ ုႏွငာ့ တပမေတမဘကမွ ကိိုယစမးလွယမ မး တတေရမကေဆးေုႏးခြဲ႔
သည။ (MOI Link) (Mizzima Link)
ေအမကတိဘ
ို မလ ၂၆ ရကေန႔တင ရနကိုနျမိ်ဳ႕ရွိ ေအမငေျမဘံိုသမ ရွမးေက မငး တင ျပ်ဳလိုပေသမ SNLD ပါတီ တညေ္မင ျခငး ၂၉
ုႏွစျပညာ့ အ္ိမးအမွတ အခမးအနမး အျပီးတင ဦးခန္နးဦးမွ သတငးေ္မကမ မး၏

၂၁ပငလိုံုႏွငာ့ဆိိုငေသမ ေမးခနးမ မးကိို

ေျဖၾကမးရမတင လကနကကိိုင အဖြဲ႕အစညး အမးလံိုးကိို ဖိတၾကမးျပီး စမးပတ
ြဲ င ေဆးေုႏး အေျဖရွမသညာ့ နညးသည အေကမငးဆံိုး
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SNLD

ရနကိုန

ျမနမမာ့အေရးေလာ့လမသူမ မးအဖ႕ြဲ [Burma Monitor]
ၿငိမးခ မးေရးျဖစစဥ ရကစစ
ြဲ ဥမွတတမး၊ အတ(ြဲ ၂)၊ ေအမကတိဘ
ို မ၊ ၂၀၁၇
နညးလမး ျဖစေသမေၾကမငာ့ အမးလံိုးပါ၀ငရနလိိုအပျပီး အမးလံိုးပါ၀ငျခငးမရွိဘြဲ ေရွ႕ဆက သမး၍ မရေၾကမငး၊ ျပညေ္မငစို
ျငိမးခ မးေရးညီလမခံ ၂၁ ပငလံိုသည သကခ မပါဒ ေရမဂါသညုႏွငာ့ တူေနေၾကမငး ဦးခန္နးဦးမွ သံိုးသပေျပမၾကမးသည။္ိ႔ျို ပင
ရွမးတိုိငးရငးသမးမ မးဒီမိက
ို ေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ (SNLD) အေနျဖငာ့ ျမနမမုႏိိုငငံ ၏ျပညတငးၿငိမးခ မးေရးုႏွငာ့ အပစအခတရပစြဲေရးကိစၥမ မး
တင တကတကၾကၾက ပါ၀ငေဆမငရကေနသညဟို ရွမးတိုိငး ရငးသမးမ မး ဒီမိုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ ်ဳပ ဥကၠဌ ဦးခန္နးဦးမွ ေျပမသည။
SNLD ပါတီ ၂၉ ျပညာ့အခမးအနမးသိ႔ို NLDုႏွငာ့ အျခမးေသမပါတီမ မးမွ သ၀ဏလႊမမ မး ေပးပိ႔ခ
ို ြဲာ့ၾကသည။ (Mizzima Link) (The
Ladies Link) (RFA Link)
ေအမကတိဘ
ို မလ

၂၆ရကေန႔

နံနကပိိုငးတင

ေနျပညေတမရွိ

ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ ဗိလ
ို ခ ်ဳပမွမးႀကီး မငးေအမငလိႈငုႏွငာ့
Dessallien

ဦးေဆမငေသမ

ကိယ
ို စမးလွယအဖြဲ႕တိ႔ို

တပမေတမ

ုႏိိုငငံတကမ

ျမနမမုႏိိုငငံဆင
ိို ရမ ကိုလသမဂဌမေန ညွိုႏိႈငးေရးမွမး Ms. Renata

ဆကဆံေရး

ေတ႕ဆံိုခြဲာ့သည။

ဘိုရငာ့ေနမငရိပသမ
ေတ႕ဆိုပ
ံ သ
ြဲ ႔ိို

ဧညာ့ခနးမေဆမင၌

ေနျပညေတမ

တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပုႏွငအတူ
ာ့

ညိႇုႏိင
ႈ းကပကြဲေရးမွမး (ၾကညး၊ေရ၊ေလ) ဗိုိလခ ်ဳပႀကီး ျမ္နးဦးုႏွငာ့ ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ိုိုံး(ၾကညး)မွ တပမေတမအရမရွိႀကီးမ မး
တကေရမကခြဲာ့ၾက သညဟို တပမေတမကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပရံိုးမွ ္ိုတျပနခြဲသ
ာ့ ည။ (ကမကယေရးဦးစီးခ ်ဳပ႐ိုိုံး Link) (MilitaryOffice
Link) (Mizzima Link) (SGMAH Link)
႐ိုိိုဟငဂ မျပႆနမုႏွငာ့ ပတသက၍ ၿဗိတိနုႏွငာ့ အေမရိကနတိ႔မ
ို ွ ျမနမမုႏိုိငငံုႏွငာ့စစဘကဆိုိငရမပူးေပါငးေဆမငရကမႈမ မး ရပဆိုိငးေသမ

ုႏိိုငငံတကမ

လညး ဩစေၾတးလ မွ တမးျမစရန အစီအစဥမရွေ
ိ ၾကမငး၊ ကနေဒၚ လမ ၃၀၀,၀၀၀ တနဖိုိးရွိ ျမနမမုႏွငာ့ စစဘကပူးေပါငး ေဆမငရက

ဆကဆံေရး

ေရး စီမက
ံ ိနးကိုိ ဆကလကေဆမငရကမညဟို ဩစေၾတးလ

ေနျပညေတမ

ကမကယေရး၀နႀကီး ဌမနမွ ေျပမဆိိုခသ
ြဲာ့ ည။ လူ႔အခငာ့အေရး

ေစမငာ့ၾကညာ့ေရး HRW ၏အမရွ တိက
ို ဆိုိငရမ ီၫႊနၾကမးေရးမွမး ဖီးလေရမ ဘကဆငမွ ျမနမမုႏိုိငငံုႏွငာ့ ဩစေၾတးလ တိ႔၏
ို စစေရး
ဆကလကပူးေပါငးေဆမငရကမႈအေပၚ ေ၀ဖနေျပမၾကမးခြဲသ
ာ့ ည။ (7Day Link)
၂၇.၁၀.၂၀၁၇

ရွမးျပညနယ ေျမမကပိိုငးတင တပမေတမမွ ဖမးဆီးၿပီး တရမးစဆ
ြဲ ိို္မးသညာ့ မိုံးကိိုးၿမိ်ဳ႕ ကခ င ုႏွစျခငးခရစယမန အသငးေတမ ဥကၠ႒

မံိုကိိုး

အသက ၆၂ ုႏွစ အရယရွိ ဦးဒယေဒာ့ါေနမငလတ ျဖစၿပီး သငးေ္မကဆရမသည ဦးလနေဂ မဂမဆိိုငးတိ႔က
ို ိို ေအမကတိဘ
ို မ

သငးအိုပဆရမ

၂၇ရကေန႔တင လမးရွိိုးတရမး႐ိုိုံးမွ ုႏွစရွညေ္မငဒဏမ မး ခ မွတခြဲသ
ာ့ ည။ ကခ ငလူငယအဖြဲ႕ (KYO) မွ မမိိုငးမိိုငမွ “ဦးလနေဂ မဂမ

ုႏွစဦး

ရွမး

ဆိိုငးက ၂ုႏွစနြဲ႔ ၃လ၊ ဦးေနမငလတက ၄ုႏွစနြဲ႔ ၃လ က တယ။ သူတ႔ိို က နးမမေရးေတမာ့ အဆငေျပတယလိ႔ို ေျပမတယ။ လူငယေတ
သမးေတ႕ေတမာ့ အျပငပိိုငးဆိိုငရမ ေတမာ့ က နးမမတယ။ စိတပိင
ို းဆိိုငရမေတမာ့ မေျပမတတဘူး။ သူတ႔ိို ုႏွိပစကခံ္မးရလမး
ဆိတ
ို မလညး သူတ႔န
ိို ႔ြဲ ေသခ မေတ႕မွ သိရမယ” ဟို ေျပမသည။ (Irrawaddy Link) (NMG)
ရွမးျပညနယ ေျမမကပိင
ို း ေက မကမြဲၿမိ်ဳ႕နယ မနေခါကေက းရမရွိ အေျခခံပညမ အလယတနးေက မငးမွ ေက မငး အိုပဆရမမႀကီးအမး

HR Violation

ရွမး

KESAN – MATA

ရနကိုန

JMC- S

မန

(PSLF/TNLA) မွ တပသမး ၂ ဦးကိို ဖမးဆီးကမ မတရမးျပ်ဳက ငာ့ခြဲာ့သညမွမ ဟိုတမွနေၾကမငး PSLF/TNLA မွ အတညျပ်ဳ ေျပမဆိသ
ို ည။
ေက မငးအိုပဆရမမႀကီးအမး အလိိုမတူပြဲ သမးမယမးျပ်ဳက ငာ့ခြဲာ့သညာ့ ရြဲေဘမမ မးအမး တအမငး(ပေလမင) အမ ်ဳိး သမးလတေျမမကေရး
တပမေတမ (PSLF/TNLA) မွစစခံိုရံိုးျဖငာ့ အေရးယူသမးမညဟို သတငးုႏွငာ့ ျပနၾကမး ေရး တမ၀နခံ ဗိိုလမွမး မိိုငးအိက
ို ေက မမွ
ေျပမသည။ ေက မငးအိုပ ဆရမမႀကီးအမး မတရမးျပ်ဳက ငာ့ခြဲာ့သညာ့ တပသမး ၂ ဦးအမး TNLA မွ ဖမးဆီးခ ်ဳပေုႏွမင္မးသည။ (NMG)
ေအမကတိဘ
ို မ ၂၇ ရကေန႔က ရနကိုနၿမိ်ဳ႕ရွိ Orchid Hotel ၌က ငးပျပ်ဳလိုပေသမ ကရင သဘမဝ ပတဝနးက ငုႏွငာ့ လူမလ
ႈ ပ
ႈ ရွမးမႈ
ကနရက (KESAN) ုႏွငာ့ ျမနမမနိိုငငံ ပငာ့လငးျမငသမမႈုႏွငာ့ တမဝနယူ မႈ၊ တမဝနခံမဆ
ႈ ိိုငရမ အရပဘကမဟမမိတ အဖြဲ႕အစညး
(MATA) တိ႔ို ပူေပါငးျပ်ဳစ္
ို မးသညာ့ “အစိမးေရမင အနမဂတအမး မီးေလမင တိက
ို သငးျခငး” ဟူသညာ့ အစီရငခံစမ မိတဆကပတ
ြဲ င
ေဒသခံမ မးမွ ကရငျပညနယ ဘမးအံၿမိ်ဳ႕နယ ဝတႀကီး ေက းရမအိုပစို ဝတႀကီး၊ ္ိုံးေတမင၊ သိုံးအိမ ေက းရမအနီးတင တညေဆမက
မညာ့ ေက မကမီးေသးသိုံး လၽွပစစဓမတအမးေပးစက႐ိုိုံစီမက
ံ န
ိ းကိို ေဒသခံမ မးမွ ကန႔ကကေနေသမလညး ျပညနယအစိိုးရမွ လ စလ မရႈ
ေနေၾကမငး ေျပမခြဲသ
ာ့ ည။ ေက မကမီးေသး စီမက
ံ ိနးုႏွငာ့ ပတသက၍ ကရငျပညနယ ဝနႀကီးခ ်ဳပ ေဒၚနနးခငေ္းျမငာ့မွ ကရငျပညနယ
ဖံ႕ၿဖိ်ဳးတိိုးတကေရးအတက လိိုအပသညာ့ လၽွပစစမီးရရွိရန ေက မကမီးေသး စက႐ိုိုတ
ံ ညေဆမကမည ျဖစၿပီး ဆိိုးက ိ်ဳး ျဖစလမလွ င
ျပညသူမွေပးသညာ့ ျပစဒဏ ခံယူရနအသငာ့ရွိေၾကမငး ေဒသခံမ မးုႏွငာ့ ေတ႕ဆိုစ
ံ ဥ ေျပမဆိ္
ို မးဖူးသည။ (Irrawaddy) (NMG)
မနျပညနယ ပစခတတိုိကခိက
ို မႈရပစြဲေရးဆိင
ို ရမ ပူးတေ
ြဲ စမငာ့ၾကညာ့ေရးေကမမတီ (JMC-S)၏ န၀မအႀကိမေျမမက အစညးအေ၀းကိို
ေအမကတိဘ
ို မ၂၇ရကေန ႔မနးလပ
ြဲ င
ိို းတင ေမမလၿမိ်ဳငၿမိ်ဳ႕ရွိ ေကမမတီ႐ိုိုးံ အစညးအေ၀းခနးမ၌ ျပ်ဳလိုပခြဲသ
ာ့ ည။ (Military Office )
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