ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဆက္စပ္သတင္း မ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္း
စုစည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စြဲမွတ္တမ္းပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းမ်ား
အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံအပ္ၿပီး၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း 09-796636737 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ရွမ္း
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ညတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္၌ လားရွိဳးၿမိဳ႕မွ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအတုိင္း ေမာင္းႏွင္လာ သည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းသည္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ စံေလာင္း
ေက်းရြာနား၌ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈအား တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္ အမည္မသိလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴးခ်ဳပ္
ေဇာ္ခင္ေအာင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (Popular) (7Day)
ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ နယ္ဟိုခိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု ပ်ဥ္ဝင္ေက်း႐ြာအနီး ၊ ဟမ္းငိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု ဟိုခိုင္းေက်း႐ြာအေနာက္ဘက္ရွိ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA
တပ္စခန္းတခုအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ (ShanNew) (TaiFreedom) (Irrawaddy)
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟမ္းငိုင္း ေက်း႐ြာအုပ္စု နမ့္အြတ္-နားေလ ေက်း႐ြာၾကား၌ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုကပ
္ ြဲမ်ားေၾကာင့္ ဟမ္းငိုင္းေက်း႐ြာ လြယ္စက္ေတာ္ ေက်ာင္း တိုက္တိုင္တြင္ အိမ္ေျခ ၁၀၂ အိမ္ လူဦးေရ ၃၅၇ ေယာက္၊ ကုန္းစုံေက်ာင္းတိုက္တြင္ အိမ္ေျခ ၃၀ လူဦးေရ ၉၄ ေယာက္ စစ္ေဘး
ေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ တုံေလာ ၊ နမ့္လန္ ႏွင့္ တျခား ေက်းသီး၊ မိုင္းရယ္ မိုင္းကိုင္တို႔ဘက္ တိမ္းေရွာင္ၾကသည့္ ႐ြာသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္အမတ္
စိုင္းလုံ မွေျပာခဲသ
့ ည္။ (TaiFreedom) (ShanNew) (ShanNew)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟမ္းငိုင္း ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
(TaiFreedom)

အျခား
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စု ကုန္းႀကီးေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ အသိပညာေပးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေနသည့္ RCSS
အဖြဲ႕ဝင္ (၆) ဦးအား အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (လားရႈိး) အမွတ္-၁ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁၁၄) ႏွင့္ (၁၁၅)
ပူးေပါင္းတပ္ရင္းမွ ေခါင္းေဆာင္ ခ်စ္ကိုကို ဦးေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္း အင္အား (၃၅) ဦးမွ အသိပညာေပးေဟာေျပာေနစဥ္ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ (Taifreedom)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ဖာဆြမ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ပန္ေလာက္ေက်း႐ြာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေနာင္ေကာက္လု ေဒသတြင္ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုးကန႔္အဖြဲ႕
(MNDAA) ၊ တအာင္းပေလာင္လက္နက္ကိုင္ (TNLA) ၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ၊ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္
ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွေျပာခဲသ
့ ည္။ (TaiFreedom)

စစ္ေဘးေရွာင္

ရွမ္း
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဟမ္းငိုင္း ေက်း႐ြာအုပ္စု နမ့္အြတ္-နားေလ ေက်း႐ြာၾကား၌ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဟမ္းငိုင္းေက်း႐ြာ လြယ္စက္ေတာ္ ေက်ာင္း တိုက္တိုင္တြင္ အိမ္ေျခ ၁၀၂ အိမ္ လူဦးေရ ၃၅၇ ေယာက္၊ ကုန္းစုံေက်ာင္းတိုက္တြင္ အိမ္ေျခ ၃၀ လူဦးေရ ၉၄ ေယာက္ စစ္ေဘး
ေရွာင္ေန ရေၾကာင္း၊ တုံေလာ ၊ နမ့္လန္ ႏွင့္ တျခား ေက်းသီး၊ မိုင္းရယ္ မိုင္းကိုင္တို႔ဘက္ တိမ္းေရွာင္ၾကသည့္ ႐ြာသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ အမတ္
စိုင္းလုံ မွေျပာခဲသ
့ ည္။(TaiFreedom) (ShanNew) (ShanNew)

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းဝီးေက်း႐ြာအုပ္စု မိုင္းဝီးေက်း႐ြာ၌ တအန္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕မွ အရပ္သားအဝတ္ျဖင့္
အရပ္သားအသြင္ယူကာ မိုင္းဝီးေဒသခံမ်ားထံ အတင္းအဓမၼဆက္ေၾကးေတာင္းခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ လိုသူ မိင
ု ္းဝီးေဒသခံတစ္ဦးမွ TaiFreedomသတင္းဌာနသို႔ ေျပာခဲ့သည္။ (TaiFreedom)

ေျမျမဳပ္မုိင္း
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္မ်ားအသင္း႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမျမႇုပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မိုင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူ (၆၀၄) ဦး ေသဆုံးသူ (၉၅) ဦးရွိခဲ့တဲ့အထဲ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘက္မွာ ထိခိုက္မွဳအမ်ားဆုံး
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဗမာ တိုင္းရင္း သားေရးရာ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (VOA)

2

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ညတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္၌ လားရွိဳးၿမိဳ႕မွ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအတုိင္း ေမာင္းႏွင္လာ သည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းသည္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ စံေလာင္း
ေက်းရြာနား၌ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈအား တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ သြား ေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္ အမည္မသိလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴးခ်ဳပ္
ေဇာ္ခင္ေအာင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (Popular) (7Day)

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) မွ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္
ေျမယာ ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား၊ လစဥ္ပုံမွန္ ေတြ႕ဆုံမႈ ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ဝတၱရားကိစၥ (TOR)၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္း ကိစၥ တို႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံတူ ေၾကး႐ုပ္ထု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ႏွင့္
ကယားျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံတူ ေၾကး႐ုပ္တု တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥအေပၚ KNPP မွ ျပည္သူ လူထုေထာက္ခံလွ်င္ မိမိတို႔လည္း ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး
လူထု ကန႔္ကြက္ပါက မိမိတို႔ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟု KNPP ၏ လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ခူေညးရယ္မွေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy)
ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉

နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန၌

၂၁ ပင္လုံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အပစ္အခတ္

လက္မွတ္ထုိး ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲသ႔ို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးမင္းသူ၊ ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတပ္မေတာ္(RCSS)မွ ဦးေဘာင္ေခးႏွင့္
ဦးစုိင္းငင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ နိုင္ဟံသာ၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ဒုတိယဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး (CNF) ဥကၠ႒ ပူဇင္က်ံဳး၊
ပအို႔၀္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ (PNLO) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ ဦးသံခဲ၊ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) မွ
ေစာမူေရွး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) (KNU/KNLA) (PC) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ကေပၚထူး၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး(LDU) ဒုတိယ ဥကၠ႒
ၾကာဟားတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (MOI) (UPC) (MWD) (KNUHQ) (KNUHQ)

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင့္ ဧည့္ခန္းမ ရိပ္သာ၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
(KIA) ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA) ၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး
(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (အၿငိမ္းစား)တု႔တ
ိ က္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
UWSA ‘၀’ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူယိ၊ SSA (၀မ္ဟုိင္း)အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေဆထင္္၊ NDAA (မိုင္းလား)အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစံေပ့ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕ဒုတိယဥကၠ႒(၂) အက္စ္ဂြမ္ေမာ္တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံရာတြင္
အပစ္အခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (Military) (7Day) (BBC) (Marnagar)
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ၊
တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) တုိ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္
ပတ္သတ္သည့္ အျမင္ သေဘာထား မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသ႔ုိ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္အတူ
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(အၿငိမ္းစား)တု႔တ
ိ က္ေရာက္ ၾကၿပီး TNLA အဖြဲ႕မွ ဦးဖုန္ခြင္း(ခ)ဦးဖုန္၀င္းႏုိင္၊
MNDAA အဖြဲ႕မွ ဦးတားခူူးလန္း၊ AA အဖြဲ႕မွ ဦးညိဳထြန္းေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတ႔ုိ တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (7Day) (BBC) (Marnagar) (Military)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္အပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “၀” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSA) ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္း၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ
(SSPP) ဥကၠ႒ ဦးေဆးထင္၊ မိုင္းလားအထူးေဒသ(၄)(NDAA) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစံေပ့ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဒုတိယဥကၠ႒(၂) အက္စ္ဂြမ္ေမာ္တို႔အား ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ တအာင္း
(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA)မွ တားခူးလန္း၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ -ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ (MNDAA)မွ ဦးရန္၀င္က်ံဳးႏွင့္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္(AA)တုိ႔မွ
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ဦးညိဳထြန္းေအာင္တို႔အား
ညေန
၄
နာရီခဲြတြင္လည္းေကာင္း
သီးျခားစီလက္ခံ
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား
ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္
၀ျပည္
ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္
တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCAလက္မွတ္ေရး ထိုးလွ်င္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ပန္ဆန္းတြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (ShanNew)
(MOI) (SC Office) (MyanmarTime) (MyanmarNow) (BBC) (VOA) (Popular) (7Day)
ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး ဦးေဆာင္သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (Peace Process Steering Team- PPST) ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕မွအဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္
ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊
တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ
ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA)
လက္မွတ္မေရး
ထုိးရေသးသည့္
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕မ်ားအား
အျမန္ဆုံးပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(အၿငိမ္းစား) တုိ႔ တက္ေရာက္ ၾကၿပီး KNU အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ KKO အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေစာမူေရွး၊
KNU/KNLA(PC) အဖြဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ကေပၚထူး၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဘာင္ေခး၊ PNLO အဖြဲ႕နာယက ခြန္ဥကၠာ၊ ALP အဖြဲ႕ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ABSDF အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသံခဲ၊ CNF အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးပူဇင္က်ဳံး၊ NMSP (မြန္) အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ေထာမြန္ႏွင့္ LDU အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးၾကာေဆာ္လမြန္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။
(MOI) (Popular) (RFA)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ ဧည့္ခန္းမ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာစြန္ေကာ့ရွန္ ဦးေဆာင္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ-ခပ္ပလန္(NSCN-K)မွ နာဂ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးအန္႔ကန္႔ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP) ဒုတိယဥကၠ႒ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တို႔အား
သီးျခားစီေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ (MOI) (PeaceCommission)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC 2 အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေကာ္မရွင္သည္ ကရင္နီ တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ဒုတိယ ဥကၠဌ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိယ
ု ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲသ
့ ည္။ KNPP ဒုတိယ ဥကၠဌခူးဦးရယ္ ႏွင့္အတူ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ျမတ္ (ဒုတိယစစ္ဦးစီး)၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴ (၂) ခူးဒယ္နီယယ္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (PeaceCommission)

အစည္းအေဝးမ်ား
NCA EAOs
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္းၿမိဳ႕၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ဖြဲ႕ထားသည့္
PPST ၏ (၂၂) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ PPST အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္သည့္ လုံၿခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ
ဆုိင္ရာ က႑ အလိုက္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ တတိယ အႀကိမ္ ပင္လုံ ညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံျပဳလုပ္ႏိုင္ရံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပသာနာမ်ားေျပလည္သြားမည္ မဟုတ္ဟု “တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ “ (EAO Peace Process Steering Team-EAO PPST) အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးမွ ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima)
(MyanmarTime) (MonNew) ( NCAsEAO)
ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) ၏ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖိုးမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ
အႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားမွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ (MyanmarTime) (Marnagar)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

၂၁ ရာစု ပင္လုံက်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္း
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ( ၂၁) ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး
ဦးခင္ေမာင္တင္မွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ယခင္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊
ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာခဲ့သည္။ (ScOffice)

UPDJC
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ၌ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ
ေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာ ေခါင္းတို႔မွ အမွာစကားမ်ား ေျပာခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးကို ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟို ဌာန၌ က်င္းပမည္ဟု အစုိးရ
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေရႊမွေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ခုနစ္ဖြဲ႔ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ အစည္းအေ၀းသို႔
(UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း၊ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ဦးသုေ၀၊ ပူးတြဲေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစု အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕တို႔မွ UPDJC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (Popular) (7Day) (RFA) (ScOffice)
(VOA) (Frontier) (MyanmarNow) (Mizzima) (MyanmarTime) (Eleven) (MonNew)
ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမ၌ ၂၁ ရာစုပင္လုံအႀကိဳ အစိုးရအစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ
လူမႈေရးက႑ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑၌ က်ား၊ မ
တန္းတူညီေရး အေၾကာင္း အရာတခုကိုသာ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရး က႑မွ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရး တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ

ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္ဆာေခါင္းမွ ေျပာခဲ့သည္။ “က်ေနာ့္အေနနဲ႔ က်ား၊ မ တန္းတူေရး တခုတည္း ေဆြးေႏြးတဲ့ဟာက သိမ္ငယ္တယ္လို႔ မျမင္ပါဘူး။ အင္မတန္ မွ
အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္”ဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းမွ ေျပာခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ စုစုေပါင္း အဆုိျပဳခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္လာမည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္

ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ (Irrawaddy) (7Day)
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC)၌ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာ၌ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာႏိုင္ရန္ အတြက္အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵအထူးအေရးႀကီးသည္ဟု (UPDJC) ဒုဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြမွ ေျပာခဲ့သည္။ “ဒီေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္း သေဘာတရားကို ႏွလုံးသြင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းေတြ ျပဳလုပ္လိုတဲ့ စိတ္ရင္း ဆႏၵရွိၾကဖို႔ အထူး အေရးႀကီး
ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကေန က်ေနာ္တို႔ ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy)

ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) ၌ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ UPDJC ႏွင့္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအစည္းအေဝးမွ စုစည္းတင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ က႑ႀကီး(၅) ရပ္ ျဖစ္သည့္
ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ားအား အဓိကထား ေဆြးေႏြခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးသို႔ (UPDJC)
ဒုတိယဥကၠ႒ေတြ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းဆာေခါင္း၊ ဦးသုေဝ၊ ပူးတြဲေကာ္မတီဝင္ေတြျဖစ္တဲ့
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔မွ UPDJC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ အစည္းအေဝးတြင္ က႑ငါးခု မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၃၂ ခ်က္မွ ၁၂ ခ်က္သာ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး က႑တြင္ ၇ ခ်က္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂ ခ်က္သာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ စီးပြားေရး
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
က႑တြင္ ၁၁ ခ်က္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၁ ခ်က္သာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လူမႈေရး က႑တြင္ ၉ ခ်က္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၇ ခ်က္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေျမယာက႑တြင္ ၅ ခ်က္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂ ခ်က္သာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကိုလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (BBC) (TaiFreedom) (MOI) (StOffice)

UPC
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန အမွတ္ (၂) တြင္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု (တတိယအစည္းအေဝး) ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ KNU ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာခဲ့သည္။
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ မိန္႕ခြန္းတြင္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသည္ အင္အားခ်ိနဲ႔ ေန၍ မဟုတ္ေၾကာင္း
“အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမၽွ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကိုသာ လိုက္နာရင္ ဘာေသနတ္သံမွ ၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္လူကိုသာ နိုင္ေအာင္ထိန္းဖို႔ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့တဲ့
အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး မေပးဖို႔ လိုပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိဘူး” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွေျပာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး (KNU) သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
(JMC) ၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ (JMC) (JMC) (7Day) (Popular) (Popular) (7Day) (7Day) (Mizzima) (Mizzima) (Mizzima) (Frontier) (BBC) (RFA) (TheLadies)
(MyanmarTime) (7Day) (7Day) (KIC) (KIC) (MyanmarTime) (TheLadies) (MyanmarTime) (Mizzima) (MyanmarTime) (Mizzima) (MyitkyinaNew) (Marnagar) (Irrawaddy) (StOffice)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးညီလာခံ
ဒုတိယေန႔အစုအဖြဲ႕အလိုက္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ အစိုးရအစုအဖြဲ႕အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အဖြဲ၀
႕ င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြမွ
အဖြင့္မွာစကားေျပာခဲ့ၿပီး၊ (UPDJC) အဖြဲ၀
႕ င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ႏုိင္သက္လြင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးတို႔မွ ညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊမွ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူ၀ါဒ အဆိုျပဳလႊာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးမွ စီးပြားေရးက႑ မူ၀ါဒ
အဆိုျပဳလႊာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးမွ လူမႈေရးက႑ မူ၀ါဒ အဆိုျပဳလႊာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဟန္မွ လံုၿခံဳေရးက႑ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာ၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ က႑မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာ မ်ားႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အဖြဲ၀
႕ င္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာခဲ့ၿပီး (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးၿပဳံးခ်ိဳ(ခ) ဦးေဌး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ေနာ္ခရစၥထြန္း
(ခ) ေဒါက္တာအားကာမိုးတို႔မွ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မိကြန္ခ်မ္း၊ ဦးလြင္ကိုလတ္ႏွင့္ ဦးျမင့္လြင္တို႔က စီးပြားေရး က႑ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ေဒၚဇင္မာေအာင္၊ ဦးမင္းဦးႏွင့္ ေဒၚနန္းေထြးသူတို႔မွ လူမႈေရး က႑မူ၀ါဒ အဆိုျပဳလႊာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအင္တုန္ခါးေနာ္ဆမ္၊ ေဒၚနီေရႊလ်န္းႏွင့္ ဦးတင္သစ္(ခ) ဦးရည္မြန္တို႔မွ လုံၿခဳံေရးက႑၊
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စုိး၊ ဦးေဇာ္မင္းလတ္ႏွင့္ ဦးစိုးေလး (ခ) ဦးစိုး၀င္းတို႔မွ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ သည္။ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕
အစည္းအေဝး၌ သဘာပတိ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္၀င္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၊ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၊ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး မႈေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္
မူဝါဒအဆိုျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒
ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းမွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာ ခဲ့သည္။ (MOI) (MyanmarNow) (BBC)

JMC

-

JMC-U

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-U)၏ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္း အေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္း အေဝးတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး (KNU) ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) စိုင္းမ်ိဳးသန္႔တို႔မွ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းေ၀းတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည္႔မွ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ
လက္ထက္တြင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ JMC-U အဖြဲ႔ဝင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သားအစုအဖြဲ႔ အသီးသီးမွ
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသ ဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (JMC) (TaiFreedom) (RFA) (MOI) (Mizzima)(TaiFreedom) (7Day) (7Day) (Popular) (MyanmarTime)

-

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း

JMC-S

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၌ ပဲခူးတိုင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ [JMC-S (ပဲခူး)] ၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစည္း
အေဝးတြင္ JMC-S (ပဲခူး) ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားမွ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ေကာ္မတီဝင္ (၉) ဦး၊ သီးျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႔ ဝန္ထမ္း (၁၇) ဦး စုစုေပါင္း (၂၆)
ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (JMC)

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား
USDP
ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံလြင္လမ္းရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏
သေဘာထားမ်ားတင္ျပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးေနသျဖင့္
အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူက တပ္မေတာ္ ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးရန္လိုဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (MyanmarTime)

ထုတ္ျပန္ခ်က္
ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထုထားရွိျခင္းအေပၚ ကရင္နီျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက် ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းအား သက္ဆုိင္ရာပုိင္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ ၿဖဳိခြင္းခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား
လူငယ္မ်ားအား မတရားပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည့္ အေပၚ လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္ (Youth For a New Society) မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (YNS)
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္၌ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္ေၾကးရုပ္မထားရွိေရး လူထလ
ု ပ
ႈ ္ရွားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မြန္လူငယ္အသင္း (မုဒံုၿမိဳ႕နယ္)မွ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
(UKSY)
ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ထု ထားရွိမည့္ကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ ကရင္နီ တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအား အစုိးရမွ အေရးယူမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ၿဖဳိခြဲခဲ့ျခင္းအေပၚ
ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားမဟာမိတ္ (NEYA)မွ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (KIC) (UKSY)
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ဂႏၵေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ထားရွိမည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တည္ေဆာက္မႈ အေပၚ ကရင္နီျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ လူငယ္ထုမွဦးေဆာင္ကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
(၃) ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ ကရင္နီျပည္ သမိုင္းမွန္ လက္ကမ္းစာေစာင္ေပးေဝသူ လူငယ္မ်ားကိုလည္း မတရားပုဒ္မတပ္ကာ အမႈဖြင့္
အေရးယူျခင္းတုိ႔ အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ယက္ (SYCB) မွ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၁ ဖြဲ႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ (UKSY)
(SYCB)
ကရင္နီျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ ျပည္သ႔ဆ
ူ ႏၵထုတေ
္ ဖာ္ျခင္းအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈအေပၚ ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ခ်က္ တေစာင္အား ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။ (UKSY)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ထုလုပ္ၿပီး ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ထားရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကယားအမ်ဳိးသားပါတီ (KNP) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KySDP)တုိ႔မွ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံသုိ႔ လိပ္မူၿပီး ေတာင္းဆုိ ေၾကညာခ်က္တေစာင္အား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကရင္နီျပည္သူလထ
ူ ုမ်ား၏ သေဘာထားအားလစ္လ်ွဴရႈကာ ျပည္သ႔ဆ
ူ ႏၵေဖာ္ထုတျ္ ခင္းအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ တရားစြဲဆမ
ို ႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အနာဂတ္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး၏ တိုကတ
္ ြနး္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
ပါဝင္ေသာ ေၾကညာခ်က္တေစာင္အား ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid Al Husein ဇာရိ အယ္လ္ ဟူစိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး
ေထာက္ခံတုိက္တြန္းသည့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (RFA) (UN)
တရားစြဲဆိုျခင္းခံရေသာလူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္နီလူငယ္ထုမ်ား၏ သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္အား ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကယားအမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္တီရဲ႕ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထ ုတည္ေဆာက္မႈအေပၚ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ခ်က္ တေစာင္အား ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကရင္နီျပည္(ကယားျပည္နယ္)တြင္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ထုတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚကေယာအမ်ဳိးသား သေဘာထားထုတျ္ ပန္ေၾကျငာခ်က္ တေစာင္အား ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္
တေစာင္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ (UKSY)
ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပထ
္ ုတည္ေဆာက္မႈအေပၚ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆမ
ုံ ႈဆိုငရ
္ ာ သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္အား ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကရင္နီျပည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သ႔လ
ူ ြတေ
္ ျမာက္ေရးတပ္ဦး(KNPLF)၏ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပတ
္ ု ထားရွေ
ိ ရးကိစၥအေပၚ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ခ်က္ တေစာင္အား ၈ ရက္ေန႔
ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္တြင္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ တည္ေဆာက္မႈအားကန္ ့ကြကသ
္ ည့္လူငယ္မ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ့အတြင္းေရးမႈးအဖြဲ႕ျဖင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚသတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္ တေစာင္
အား ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္တြင္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္တည္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ထိၾု ကဳိးပမ္းမႈကို ကန္႔ကြကသ
္ ည့္ အေျခအေနတြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ
တတိယ အႀကိမည
္ ီလာခံသ႔ို တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ တုိကတ
္ ြနး္ ေၾကာင္းထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္အား ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ (KNGY) ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား လူငယ္ အစည္းအ႐ုံး (KNOYO) ၊ ကယားျပည္နယ္
ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (KSSU) ၊ ကယန္းအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး ႏွင့္ ကယားလီဖုလူငယ္ (KLY) တုိ႔မွ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY) (MyanmarNow)
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထားရွိမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကရင္နီဆုိင္ရာ သမုိင္းေၾကာင္းစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ခြန္ေသာမတ္(စ္)၊ ဒီးဒီး၊ ဖီးလစ္စုိးေအာင္ ႏွင့္
မ်ဳိးလႈိင္ဝင္းတုိ႔အား ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆုိၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ဆင့္ေခၚရာ လူငယ္ (၄) ဦး ရင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး အာမခံမယူသည့္ အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္
အခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တေစာင္အား ကရင္နီျပည္လူငယ္ထုမွ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကယားျပည္နယ္ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထားရွိမည့္ အေရးအား ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ကရင္နီသမုိင္းေၾကာင္း လုိက္လံေဝမွ်ခဲ့သည့္ ကရင္နီ လူငယ္ဆယ္ဦးအား ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၂ ရက္ေန႔တြင္
တရား႐ုံးထုတ္ခဲ့သည့္ အေပၚ ကရင္နီျပည္လူငယ္ထုမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကရင္နီျပည္တြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ထု ထားရွိမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး နာဂ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ဖြဲ႔ေက်ာ္ မွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈွႏွင့္ သမုိင္းဝိေသသမ်ားအား
တန္ဖိုးမထားရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တေစာင္အား ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကးရုပအ
္ ား ကယားျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈအေပၚ ကယန္းတစ္မ်ဳိးသားလုံးကိုယစ
္ ားျပဳေသာကယန္း အမ်ဳိးသား ညီၫြတေ
္ ရး
ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ (HCKNU)၏ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္တေစာင္အား ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (UKSY)
၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔သေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ
ေကာ္မတီ(UPDJC) ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕မွ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (7Day)

သေဘာထားမွတ္ခ်က္
၂၁ ပင္လုံႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား
အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသို႔ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကား စာေပးပို႔လာေသးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း UWSA ဝ အဖြဲ႔
လားရိႈးဆက္ဆံေရးရံုး တာဝန္ခံ ဦးညီရန္းမွ ေျပာခဲ့သည္။ “ဒီကိစၥ ကၽြန္ေတာ္မသိရေသးပါဘူး။ ဖိတ္မယ္လို႔ေတာ့ ေျပာသံၾကားတယ္။ ဘယ္လိုဖိတ္မလဲ တစ္ဖြ႔ဲခ်င္းစီလား အဖြဲ႔လိုက္လား အဲ့လိုေတာ့ရိွမယ္” ဟု
ဦးညီရန္း မွေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima)
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ (NLD) ၏ ပထမ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားစုံညီေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီး
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္လည္း ပါ၀င္ၿပီးဖြဲ႕စည္းပံုကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ
ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းၫႊန္ထားေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္မွ ေျပာခဲ့သည္။
ေတာက္ေလွ်ာက္ပါဝင္လာေသာ တပ္မေတာ္ကို ဖယ္ရွားေရးကိစၥကို လုံးဝလက္မခံေၾကာင္းလည္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမ၀င္းျမင့္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day) (MyanmarTime)

ထို႔ျပင္

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရး မတက္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး
ေခၚယူၿပီးမွသာ သိရမည္ဟု KNPP ၏ ဆက္ဆံေရးရံုး (လိြဳင္ေကာ္) တာဝန္ခံ ခူးေညးရယ္မွ ေျပာခဲ့သည္။

(Kantarawaddy)

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားစာကို လက္ခံရရိွထားၿပီး အစည္းအေဝးသို႔
တက္ေရာက္သြားမည္ဟု တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (TNLA) ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဗိုလ္မွဴး တာအိုက္ေက်ာ္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima) (BBC) (RFA)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ
ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာခဲ့သည္။‘‘မေန႔က ဖိတ္ထားၿပီးၿပီ။ အဲဒါ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ေပးလိမ့္ မယ္။ ခုနစ္ဖြဲ႕စလံုးကို တစ္ဖြဲ႕စီ ဖိတ္တယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။ (7Day)
တတိယ အႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံသို႔ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္မည္ဟု
FPNCC အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မႉး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္မွ ေျပာခဲ့သည္။ “ဟုတ္ကဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ တက္ဖို႔ မေန႔က က်ေနာ္တို႔ ဖိတ္စာ ရလာတယ္။ တက္ဖို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ မူလ FPNCC ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း FPNCC
အဖြဲ႕ဝင္ အားလုံးကို ဖိတ္လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ တက္မယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားတယ္။ အခုလည္း အားလုံးကို ဖိတ္ၾကားတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တက္မယ္ေပါ့” ဟု ဗိုလ္မႉး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္မွေျပာခဲ့သည္။
(Irrawaddy) (TNLA) (Irrawaddy)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝး
ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး သဘာပတိ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိမည္ဟု NCA လက္မွတ္ထုိး ပအိုဝ္းအဖြဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္
နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day)
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည့္ အစီအစဥ္ကို
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ၀
႕ င္ မိုင္းလား အဖြဲ႕ (NDAA) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ျမင့္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (7Day)

လတ္တေလာတြင္

မသိရွိေသးေသာ္လည္း

ေတြ႕ဆံုပါက

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း

ေျမာက္ပိုင္း

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရိွေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတ္ာ (KIO/KIA)
ကိုယ္စားလွယ္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္မွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္ တုိက္ပဲြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ (7Day)
(Marnagar)
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တအန္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PSLF/TNLA) ဒု-ဥကၠဌ တာခူးလာန္းႏွင့္ Marnagar သတင္းဌာနတို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ထားသည္ကို
ေအာက္ပါလင့္စ္တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ (TNLA) (Marnagar)
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ တက္ေရာက္လာသည့္ မိုင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ျမင့္ႏွင့္ 7Dayသတင္း ဌာနတို႔ ေတြဆ
႔ ုံေမးျမန္းထားသည္ကို ေအာက္ပါလင့္စ္တြင္
၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ (7Day) (7Day) (Irrawaddy)
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္ထိ က်င္းပေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ(တတိယအစည္းအေဝး)တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာအခ်က္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ညီလာခံတက္ေရာက္သူ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သုံးသပ္ ေျပာခဲ့ သည္။ “ေဆြးေႏြးမယ့္အခ်က္ေတြက သိပ္မမ်ားပါဘူး၊ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြဆိုရင္ လုံးဝကိုမေဆြးေႏြးရတဲ့
အေနထားမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ ညႇိလို႔မရဘူးဗ်၊ ဥပမာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးဘက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရး လူနည္းစုေတြရဲ႕အခြင့္အေရး ဖက္ဒရယ္မူေတြ ဒါေတြလည္း လုံးဝကိုမရေဆြးေႏြးဘူးခင္ဗ်၊ ဘာကို
ေဆြးေႏြးမွာလည္း ဆိုေတာ့ က်ား/မတန္းတူေရး ေနာ္ အဲသေလာက္ဘဲသြားရတယ္၊ ဒါက လူမႈေရးနဲ႔ သြားဆိုင္တယ္ဗ်” ဟုမြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (MonNew)
တတိယအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရအားရစရာ ရွိလာမည္မဟုတ္ဟု KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဖဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။
“ညီလာခံႀကီးကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပတာျဖစ္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရ ႀကီးႀကီးမားမားရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးလမ္းက ကာလရွည္သြားရမွာျဖစ္လို႔ စိတ္မပ်က္ပဲ
ဆက္သြား မွာပါ” ဟု ဖဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (MyanmarTime)
တတိယအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး သမၼတေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြား စဝ္ေ႐ႊသိုက္၏ အငယ္ဆုံးသမီး စဝ္ေဟမာသိုက္မွ ပင္လုံမိသားစုဝင္မ်ားကို မေမ့သည့္အတြက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခဲသ
့ ည္။ (MyanmarTime)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္မွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တိုက္ပြဲမ်ားအရွိန္ေလွ်ာ့ရန္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (TheLadies)
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းခန္႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္သည္ UWSA ဝအဖြဲ႔၊ ကခ်င္ KIO ၊ မိုင္းလား NDAA ၊ SSPP အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး "FPNCC
ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ပဲ ေျပာေပးသြားပါမယ္။ အခုတစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအေနနဲ႔ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး" ဟု KIO မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ကေျပာခဲသ
့ ည္။ (Mizzima) (Popular)
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု (တတိယအစည္းအေဝး)တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ေျပာၾကားခဲ့
သည့္ မိန္းခြန္းအျပည့္စုံကို ေအာက္ပါလင့္စ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ (Mizzima) (The Ladies) (Myanmar Time) (7Day) (Mizzima) (Mizzima)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု (တတိယအစည္းအေဝး)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္းခြန္းအျပည့္စုံကို ေအာက္ပါလင့္စ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ (7Day) (7Day) (Mizzima) (SC Office)
ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု (တတိယအစည္းအေဝး)တြင္ KNU ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္းခြန္းအျပည့္စုံကို
ေအာက္ပါလင့္စ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ (KIC) (Mizzima) (Mizzima)
ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု (တတိယအစည္းအေဝး)တြင္ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)ဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ ေျပာခဲ့သည့္ မိန္းခြန္း
အျပည့္စုံကို ေအာက္ပါလင့္စ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။ (Mizzima) (Mizzima)
၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ အဖြင့္အမွာစကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္းသည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ -

UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔၏ အားနည္းခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ANP ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (Mizzima)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၂၁)ရာစုပင္လုံတတိယအႀကိမ္ ညီလာခံဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းအေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
အေျခစိုက္ Kachin Alliance ကခ်င္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဥကၠဌကိုဂြမ္ဆမ္မွ တပ္မေတာ္ ဘက္က စစ္အင္အား တုးိ ခ်ထားတာေတြ ျပန္မ႐ုပ္သိမ္းေသးပဲ၊ ထုိးစစ္ေတြ မရပ္စဲေသးပဲႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္မွာ
လက္မွတ္ထိုးဖို႔ကိုသာ ဇြတ္အတင္း ေျပာေနတာက ေ႐ွ႕ဆက္ရမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြႏွင္႔ ပိုေဝးသြားေစသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို ေလ့လာၾကည့္ရင္

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥမ်ားကို ထိခိုကႏ
္ ိုင္ေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းေဝးေစသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖက္ဒရယ္ေရးရာကို
ေလ့လာသုံးသပ္ေနသည့္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ ႐ွမ္း အမ်ဳိးသား စိုင္းဝမ္စိုင္းမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (VOA)
ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ(FPNCC) အဖြဲ႕ဝင္ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မပါလွ်င္ တႏိုင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ “သူတို႔ (FPNCC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား) ၂၁ ရာစု ပင္လုံ
ညီလာခံကို တက္လာတာ ေကာင္းတယ္။ တႏိုင္ငံလုံး အတြက္ကို ပိုေအးခ်မ္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကာလမွာ ဘယ္တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ကိုမွ ခ်န္မထား လို ဘူးဗ်။ သူတို႔ အားလုံး မပါရင္ တို႔တႏိုင္ငံလုံး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဆိုတဲ့ ဟာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ဒု ဥကၠ႒ႏိုင္ဟံသာ မွ ေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy)

ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -(၂၁) ရာစုပင္လုံက်င္းပေရး
ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ (UCCPF) ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊
ရန္ကုန္တိုင္း လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ တက္ေရာက္ခဲၿ့ ပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ (UCCPF) ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ေဒၚေဆာင္းဝင္း (ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ ေနာ္တေကာဖူး (ကရင္ျပည္နယ္)၊ ဦးေက်ာ္မိုးလႈိင(္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ျမင့္ (မြန္ျပည္နယ္)၊ ဦးဝင္းျမင့္ေထြး (မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး)၊ ဦးစိုးေဌး
(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)၊ မိုင္စုစုလႈိင္ (ရခိုင္ျပည္နယ္)၊ နန္းႏုစံပယ္ျဖဴ (ရွမ္းျပည္နယ္)၊ ေဒၚဥမၼာေက်ာ္ (ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး)၊ ဦးဇင္မ်ိဳးေအာင္ (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ဦးစိုးလႈိင္ဦး (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)၊
ဦးမိုးသူေအာင္ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)၊ ေဒၚသီတာဦး (လူရည္ခၽြန္ကြန္ရက္)၊ ဦးေက်ာ္ဇင္ (အလုပ္သမားကြန္ရက္)၊ ဦးရဲလြင္စိုး (အလုပ္သမား ကြန္ရက္) ႏွင့္ ဦးျမတ္သူဝင္း (မသန္စြမ္းသူမ်ားကြန္ရက္) တို႔
တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (SC Office) (MOI) (Popular)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)၌ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ခုနစ္ဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမျပဳေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSSတို႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ထိေတြ႕မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကိုရွင္းေျပာခဲ့သည္။ (MOI)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း အမွာစကား ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖဲြ႕၏ သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္မွ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ တာ၀န္ေပးမႈအေပၚ ပါတီ၏အာေဘာ္၊
ျပည္ေထာင္စု၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ မိန္႔ခြန္း ကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ (7Day) (MyanmarTime) (TheLadies)
၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔ႏွင့္ 7Dayသတင္းဌာနတို႔ ေမးျမန္း
ခဲ့သည္မ်ားကို ေအာက္ပါလင္စ့္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (7Day)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ(တတိယအစည္းအေဝး) ဖြင့္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔
ေျပာၾကားသည့္ မိန႔္ခြန္းအေပၚ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေနာက္ထပ္ညီလာခံ (၃)ႀကိမ္က်င္းပ၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP
ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (MonNew)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာဆိုခဲ့သည့္

မိန္႔ခြန္းထဲ၌

ျပည္သူမ်ား

ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ေျပာဆိုခဲ့

သည့္အခ်က္သည္

မွားယြင္းေနသည္ဟု

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ ေျပာခဲ့သည္။ “ျပင္းထန္တာ မျပင္းထန္တာ မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မဲေပးတဲ့သူေတြပဲ ေထာက္ခံတာ
သူတို႔အတြက္ပဲ ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ေျပာတဲ့စကားေတာ့ လံုးဝ မွားတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းမွေျပာခဲသ
့ ည္။ (Mizzima)

အျခား
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံတူ ေၾကး႐ုပ္တု တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥအေပၚ
KNPP မွ ျပည္သူ လူထုေထာက္ခံလွ်င္ မိမိတို႔လည္း ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လူထု ကန႔္ကြက္ပါက မိမိတို႔ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟု KNPP ၏ လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ
ခူေညးရယ္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy)
ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၌ ခိုလႈံေနေသာ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ထိပ္တန္းသံတမန္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံတမန္အား ေျပာခဲ့သည္။ “ဒုကၡသည္အျဖစ္ခံယူဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံထဲ ၀င္သြားခဲ့သူေတြကို လက္ခံဖို႔ ျမန္မာဘက္က
အဆင္သင့္ျပင္ထားႏွင့္ ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခံစားမိပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္၀မ္ယီမွ ေျပာခဲ့သည္။ (Eleven)
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ (NLD) ၏ ပထမ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအား တပ္မေတာ္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံမွ တဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သယ္ေဆာင္ကာ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏ ဗဟို
အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ားအားေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy)
ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ Peter Maurer မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသလို၊
လံုၿခဳံသည့္ အေန အထားတြင္လည္း မရွိေသးဟု ေျပာခဲ့သည္။ (RFA ) (Reuter)
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားခရိုင္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး တခုတည္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ
မဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာမႈေတြကသာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ICRC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ Peter Maurerမွ ေျပာခဲ့သည္။ (RFA)
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္
အမွာစကားေျပာခဲ့သည္။ (ScOffice)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈

NLD အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အာဏာရလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေတြ စိုက္ထူေနၾကတာသည္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵသာ ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီ၏ မူဝါဒ မဟုတ္ဟု NLD
ပါတီ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးၫြန္႔မွ ေျပာခဲ့သည္။ (BBC)
ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အေရးယူရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားရုံး ICC ကုိ လႊဲေျပာင္းေပးရန္
ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid Al Husein ဇာရိ အယ္လ္ ဟူစိန္မွ ဂ်နီဗာျမဳိ႕၌ ေျပာခဲ့သည္။ (RFA) (VOA)
ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP) တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလုံး တစ္လအတြင္း ေပါင္းစည္း၍
မိတ္ဆက္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရန္အပါအဝင္ မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ(၂၁) ဦးအဖြဲ႕က အခ်က္ ၃ ခ်က္တင္ျပခဲ့ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ႏိုင္စံတင္မွေျပာ ခဲ့သည္။ (Mon News)
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲရ
့ သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားေသာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကပါ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒသမ်ားအတိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ သမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက ေျပာခဲ့သည္။ (VOA)
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရွစ္ေလးလံုးဆုိသည့္အမည္ကို ျဖဳတ္ၿပီး ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံုတင္သြားမည္ဟု ပါတီဦးေဆာင္ တည္ေထာင္သူ
ဦးကိုကိုႀကီးမွ ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima)
ဇူလင
ို ္လ ၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀
ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျပင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုျမေအးမွေျပာခဲ့သည္။
(Mizzima)
ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ UNDP ရဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိ္င္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မူရင္း ေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္း စတင္ရန္ ကြ်မ္းက်င္သူ
အဖြဲ႔ တဖြဲ႔အား ေစလြတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ (VOA)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထားရွိရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ကန္က
႔ ြက္စာ ျဖန္႔ေ၀သည့္အျပင္ ကရင္နီ ဆိုင္ရာသမိုင္းေၾကာင္း
စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ၅၀၅ (ခ) (ဂ) ျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၁၀ဦးကို အာမခံေပးခဲ့သည္ဟု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကိစၥတြင္ ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပသူ ခြန္းဘားနဒ္ဘုတ္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ (Mizzima)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View ဟိုတယ္၌ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့္ရွန္း (Sun Guoxiang)မွ
ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံက အစြမ္းကုန္ကူညီသြားမည္ဟု ေျပာခဲသ
့ ည္။ (RFA)

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂ ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ ရာမညဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ မြန္ပါတီမ်ား၏ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ
တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္မ်ားကို မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ MNP တို႔ အားရေက်နပ္မႈ မရွိေၾကာင္း မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ
တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္စံ တင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ MNP တို႔ ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းၿပီးပါက နဂိုမူလရွိေနသည့္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းစရာ
မလိုေၾကာင္းႏိုင္စံတင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (MonNews) (MonNews)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
အျခား
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္သူမ်ားႏွင့္တူ ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား (Kayan New Generation Youth – KNGY) သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ ကရင္နီျပည္သုိ႔ ႐ုပ္ထု ကန္႔ကြက္စာမ်ားအား ျဖန္႔ေဝ
ခဲ့သည္။ (UKSY)
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ထုအား ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ထားရွိမည့္ ကိစၥအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ (UKSY)
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး UNHCR ၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Indrika Ratwatteႏွင့္ ကုလသမဂၢ အရာရိွတခ်ိဳ႕
သြားေရာက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ရိွသည့္ ေခါင္းဒုကၠာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ကိုသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ (RFA)
ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္
စြဲခ်က္တင္သင့္၊ မတင္သင့္ အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ ေျပာခဲ့သည္။ (MyanmarTime)
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္မထားရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လူငယ္မ်ားစုေပါင္း၍ လိြင္ေကာ္
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စစ္ေၾကာင္း သုံးေၾကာင္းျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကုိ ရဲအင္အားမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈခံခဲ့ရၿပီး၊ ေဖာက္ထြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ရဲအင္အားမ်ားမွ
က်င္စက္၊ နံပါတ္ တုတ္ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပ လူငယ္အခ်ဳိ႕မွာ ထိခုိကဒ
္ ဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ဆႏၵျပပြဲကုိ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ခြန္းဘားနဒ္ဘုတ္မွ ေျပာခဲ့သည္။(KIC) (Mizzima) (MyanmarNow)
(VideoLink)
ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စုိက္ထူျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ကရင္နီျပည္သူမ်ားထဲမွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး အား ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) (ဂ) ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ
အာဏာပိုင္မွ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ၅ ရက္ေန႔ တရား႐ုံးသုိ႔ လာေရာက္ေပးရန္ ပါရွိသည္။ (UKSY)
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၉- ၂၀၂၂) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ ဝင္းဦးျမင့္ႏိုင္ ႏွင့္ ေကာ္မရွင္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ International Foundation for Electoral Systems (IFES) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရး ပါတီ (၈၁) ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (MOI)
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဘးသင့္ ပိတ္မိျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးကို တပ္မေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္လုပ္သည္ ဆိုကာ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ (၅၀၀)ႏွင့္
တရားစြဲဆိုမႈသည္ အမႈမခိုင္လံုသည့္အတြက္ အမႈမွ ပလပ္ေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္၌ တရားစြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ (VOA) (KachinNew)
ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ အစုိးရ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ တည္ေဆာက္မႈအေပၚ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/အစိုးရ
ႏွင့္ ေဒသခံတိုငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟို ေကာ္မတီ၊ ေဒသခံနိင္ငံေရးပါတီ၊ လူမ်ဳိးစုလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၊CSOs မ်ားေတြ႕ဆည
ုံ ိွႏင
ႈိ ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ အထက္ၾကဴအင္းေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မန္ေကာင္း၊ မန္ေဟာင္၊ မန္မိုင္၊ နမ့္ေကာက္၊ ကုန္းထိမ္း၊ ေတာ္မြန္း၊ ဟိုေနာင္၊ ခိုင္းမြန္း၊ ေကာင္းဟုန္း ႏွင့္ ၾကဴအင္း (ေနာင္ေအာ)
ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တပ္မေတာ္ ခမရ-၁၁၄ ႏွင့္ ခမရ-၁၁၅ တပ္ရင္းတို႔မွ ဖမ္းဆီးသြားသည့္ RCSS အဖြဲ႕ဝင္ ၆ ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား စုေဝး၍ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ကာ ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။
(TaiFreedom)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ကယား(ကရင္နီ)ျပည္အတြငး္ ဇူလိုငလ
္ ၊၉ရက္ေန႔တြငဗ
္ ိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပေ
္ ရာက္ရိွမည္ဟုသတင္းရရွိသည့္အတြကက
္ ယားျပည္နယ္အတြငး္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေၾကးရုပမ
္ ၀င္ေရာက္နိင္ေရးအတြကက
္ ယားနင႔္ရွမ္းနယ္
စပ္ၾကားကရင္နီလူငယ္မ်ားေစာင့္ဆိုငး္ ၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (UKSY)
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရွိ လူငယ္ ၃၀၀ ခန္႔သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ ထားရွိမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထားရွိရန္သင့္ မသင့္ စစ္တမ္းအား ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ
စတင္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ (UKSY)
ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံ ထားရသည့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလုံးမွ ေျပာခဲ့သည္။ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးစြဲခ်က္တင္ခံရသည့္အေပၚ ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း
ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ရန္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွ ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဒုဥကၠ႒ ဦးအုန္းႀကိဳင္မွ ေျပာခဲ့သည္။ သတင္းေထာက္မ်ား စြဲခ်က္တင္ခံရသည့္အေပၚ အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အေႏွာက္ အယွက္ တစ္ရပ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (MyanmarTime)
(MyanmarTime) (Mizzima) (BBC) (RFA) (VOA) (VOA) (Irrawaddy) (7Day) (7Day) (MyanmarNow)
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္၌ စစ္ေတြခ႐ိုင္ တရား႐ုံးတြင္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔အား ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ရုံးထုတ္တြင္ အမည္စာရင္း တင္ထားေသာ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို
တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ႐ုံးေခၚသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူစစ္ေဆးေပးရန္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ တရား႐ုံးသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ အမႈအား လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန
ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္မွ ေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy)
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ခရစၥတင္းရွယန္နာဘာဂီနာသည္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္း အေ၀းတက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူမွ ေျပာခဲသ
့ ည္။ ၂၁ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ ေလ့လာရန္သာျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ မဟုတ္
ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူ မွေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day)
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေရွ႕ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗစ္တိုးရီးယားကြာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာစည္ပင္ ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပင္ဆင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ကကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ အထိ ကူညီ မည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (7Day) (RFA) (WorldBank)
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ကေနတဆင့္ ေလယာဥ္ ပ်ံႏွင့္ ဇူလိုင္၁၀ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္
ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရိွလာသည္ဟု
UPDJC
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္
ဦးလွေမာင္ေရႊမွေျပာခဲ့သည္။
ေနျပည္ေတာ္တို႔
ေရာက္ရိွလာေသာ
ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕သည္
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆုံရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွေျပာခဲ့သည္။ (RFA)
(Frontier) (Mizzima) (MyitkyinaNew) (TNLA)
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာေလဆိပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ဟဲဟိုးေလဆိပ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာေအာင္သူႏွင့္ ဦးသိန္းေဆြ၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္
နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္ ေဒသ ဦးစီး အဖြဲ၀
႕ င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ခရိုင္ႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ (PresidentOffice) (MOI)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ International Committee of the Red Cross (ICRC)
အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Mr. Peter Maurer ဦးေဆာင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ICRC အဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားအားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး
International Committee of the Red Cross (ICRC) အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (Military)
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ဥကၠ႒ Mr.Peter
Maurer ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲတ
႕ ုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ICRC မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရးႏွင့္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေန ပိုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးစသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ကို ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ (ScOffice)
ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ဥကၠ႒ မစၥတာပီတာေမာ္ရာသည္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္တ႔မ
ို ွ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံ ရသူမ်ားကို ေရရွည္အကူအညီ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ICRC ဥကၠ႒ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ငါးရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Peter Maurerမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ရာမွာ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အဏာပိုင္ေတြ
အၾကား စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ဆက္ဆံေရ ေတြ လုိအပ္သည္ဟု ICRC ဥကၠ႒မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ (VOA) (7Day) (MonNew) (Popular)
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္မ၌ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိခ္ဟာဆီနာႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Antonio Guterres၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠဌ Jim Yong Kimတို႔
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ ဆိုသည့္အေပၚ နားလည္လာေစရန္အတြက္ပိုၿပီး
ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (Mizzima)
ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ နီေပါႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ H.E. General Rajendra Chhetri တို႔
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား က႑စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နီေပါ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပင္ဦးလြင္ရွိ စစ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔
လွည့္လည္ ၾကည္ရွဴ႕ ခဲ့သည္။ (SCoffice) (SCofficeEng) (MOI) (Military)
ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သံ အမတ္ႀကီး H.E. Prof. Dr. Iza Fadri ႏွင့္ Global Grand Group
ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔အား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
(MOI)
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟိုတယ္၌ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၏
အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဝန္ႀကီး H.E. Mr. Huang Kunming ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ သာသနာ ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (PresidentOffice) (MOI)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း
အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၁၂)၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၈
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖဲြ႕၀င္ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္႐ုံး
အတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ကြန္ေကာ္မင္ႏွင့္ေတြ႕ ဆုံခဲ့ သည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူမွ ေျပာခဲ့သည္။ (7Day)
ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Christine SchranerBurgener တုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢဖြ႕ၿံ ဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးတိ႔အ
ု ၾကား လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ နားလည္မစ
ႈ ာခၽြန္လႊာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္မအ
ႈ ပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ အၾကား လက္ရွိပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ေရးႏွင့္ ယုၾံ ကည္မႈ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေရးတိ႔ု အတြက္ေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ကုလသမဂၢ၏ ေထာက္ခံမႈ အေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲသ႔ို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (ScOffice)
(ScOfficeEng)

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏင
ွ ့္
နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ မစၥတာ ရိုေဟး ဆာဆာကာ၀ါ တုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ သည္။ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင္လံု အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုး
ညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသ႔ို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (ScOffice) (ScOfficeEng)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာဗ်ဴ႐ို၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Haoliang Xu အား နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
ေနထိုင္သူမ်ားအဖြဲ႕(IOM)၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. William Lacy Swing အား နံနက္ ၁၀နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ (SC Office) (MOI)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ
အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အားေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ လူမ၀
ႈ န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။ (PresidentOffice) (MOI)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ကုလ သမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ
အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အားေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူမ၀
ႈ န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲသ
့ ည္။
(PresidentOffice) (MOI)
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္
Ms. Christine Schraner Burgener တို႔ ေတြဆ
႕ ုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ ထို႔အတူ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မေလးရွားသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim
အားေတြ႔ဆုံခဲသ
့ ည္။ (MOI) (Popular) (RFA)
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