ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

ယခုရကးစျမ
ဲ ြတးတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕၏ ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီ ှ၀ ရကးမြ ဇနးနဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႔အတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ
လကးနကးကုိငးပဋိပကၡမ္ာ့၇ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ တ်ခာ့ေသာ ဆကးစပးသတငး့ မ္ာ့အာ့ မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ရကးအလိုကး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သတငး့
စုစညး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ရကးစမ
ျဲ ြတးတမး့ပါအခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့၏ အ်မငးႏြငးံ အာေဘားမဟုတးဘဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကး
ေသာ မီဒီယာေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ စုစညး့ေပ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕မြ ထုတးေဝလ္ကးရြိေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ရကးစျစ
ဲ ဥးမြတးတမး့မ္ာ့
အာ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနးအတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါရနး အကူအညီ ေတာငး့ခဵအပးၿပီ့၇ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏြငးံ ဖုနး့ 09-798560989 တုိ႔ကို ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး၈
်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႕

လကးနကးကိုငးပဋိပကၡ
ရြမး့
 ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔ နဵနကး ၄:ွွ နာရီမြ ှှ:ွွ နာရီအထိ သီေပါၿမိဳ႕နယး လဵုဝယးေက့္ရျာ အနီ့၉ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး
်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့တပးမေတား (RCSS) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ ခဲံသညး၈ (Marnagar) (NMG)

1

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 ဇနးနဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ဆငးပိုငး့ေက့္ရျာအုပးစု ဆငးပိုငး့ေက့္ရျာအနီ့၉ သြ္မး့်ပညး တို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့
ေကာငးစီ (RCSS) တုိ႔ၾကာ့ နဵနကး ှွ:၀ွ အခ္ိနးခနး႔တျငး ှ ႀကိမး၇ ေန႔လညး ှဿ:ွွ အခ္ိနးတျငး ှ ႀကိမး စုစုေပါငး့ႏြစးႀကိမး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပျေ
ဲ ၾကာငးံ SSPP
ဘကးမြ တပးသာ့ ၅ ဦ့ထိခုိကးဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ (VOA)

ကရငး
 ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ဖာပျနးခရိုငး လူေသာၿမိဳ႕နယး အတျငး့ရြိ လယးမူပေလာ ႏြငးံ ေစားမူပေလာ အၾကာ့ လယးဒိုထီ့ေနရာ တစးဝိုငး၉ ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ
ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား/ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကာငးစီ (KNLA/PC) တို႔ၾကာ့ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (KIC)
 ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး ဖာပျနးၿမိဳ႕နယးတျငး ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) တုိ႔ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး (KNU) မုိငး့ချဲ တုိကးခုိကး်ခငး့မ္ာ့လညး့ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ ်မနးမာံ တပးမေတားဘကးမြ ှ ဦ့ ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ အဆုိပါ တုိကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ေနသာ ေနရာတျငး တပးမေတားမြ လမး့ေဖာကး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ အဆုိပါ လမး့ေဖာကးေသာ ေနရာတျငး (KNU) တုိ႔၏
ကနး႔သတးေနေ်မမ္ာ့ ပါဝငးေန်ခငး့ေၾကာငးံ စစးေရ့ ပဋိပကၡမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ (RFA) (BBC) (TheLadies)

ရခုိငး
 ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔ နဵနကး ၅:၀ွ မြ ေန႔လညး ှဿ:၀ွ ခနး႔အထိ ေရလယးေခ္ာငး့ ေက့္ရျာ ၉ ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ တုိကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ ခမီရျာသာ့ ဿွွ ေက္ား သရကး်ပငး ေက့္ရျာဘကးသို႕ ရျာလဵု့ကျ္တး ထျကးေ်ပ့ တိမး့ေရြာငး ခဲံရသညး၈ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ၿပီ့သညးံ
အခ္ိနးတျငး သရကး်ပငး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့အပါအဝငး လူဦ့ေရ ှ၂ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔ အေရာကးတျငး ှ၀ ဦ့အာ့
်ပနးလညးလႊတးေပ့ခဲံၿပီ့ ဿ ဦ့အာ့ မတရာ့ အသငး့ ဆကးသျယးေရ့ ပုဒးမ်ဖငံး တရာ့စျဆ
ဲ ုိခဲံသညး၈ (TheLadies) (BBC) (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး စပါ့ထာ့ရျာ အေရြ႕ဘကး၉ ်မနးမာံ တပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ တုိကးပျ်ဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
အလာ့တူပငး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးႏြငးံ ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငးလညး့ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့သညးဟု ေဒသခဵမ္ာ့မြေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA) (VOA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

 ဇနးနဝါရီ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ႀကိမးသာ ေက့္ရျာ အနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိၾကာ့ တုိကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ ခဲံသညး၈ တုိကးပတ
ျဲ ျငး လကးနကးႀကီ့မ္ာ့ အသုဵ့်ပဳခဲံၾကသညး၈ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ေနစဥး အခ္ိနးအတျငး့ စုိကးခငး့မ္ာ့တျငး ေရာကးရြိေနသညးံ ရျာသာ့မ္ာ့သညး
ရျာမ္ာ့သုိ႔ ထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈ ်မနးမာံတပးမေတားမြ အသကး ၃ွ ေက္ား ရျာသာ့ ဿ ဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ (RFA)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၂ ရကးေန႔ နဵနကး ၅:ွွ နာရီခနး႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး စပါ့ထာ့ရျာ အေရြ႕ဖကး၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔
တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ ှ၂ ရကးေန႔ ေန႔လညးပိုငး့တျငး ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ႏြစးႏိုငးငဵနယးစပး ၿခဵစညး့ရုိ့ နယးစပးမြတးတုိငးအမြတး ဘီပီ-၂၃ နယးေ်မလဵုၿခဵဳေရ့စခနး့အနီ့၉
မုိငး့တလဵု့ နငး့မိေပါကးကခ
ျဲ ဲံၿပီ့ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ သတငး့
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Military)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔ ေန႔လညးတျငး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး
ေ်မာကးပိုငး့ရြိ ရနးေအာငး်မငးေက့္ရျာ အတျငး့သုိ႔ လကးနကးႀကီ့တစးလဵု့ က္ေရာကး ေပါကးကခ
ျဲ ဲံရာ ေဒသခဵ ဿ ဦ့ ဒဏးရာရ၇ ေနအိမးတစးလဵု့ မီ့ေလာငးဆဵု့ရႈဵ့ခဲသ
ံ ညး၈
(RFA) (DMG)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယးႏြငးံ ခ္ငး့်ပညးနယးအစပး ပလကးဝၿမိဳ႕နယး တရာအိုငးရျာ အေနာကးေ်မာကးဘကး၉ ်မနးမာံ တပးမေတား ႏြငးံ
ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ၾကာ့ တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး ဥယာဥးသာ ရျာအနီ့၉ ှ ႀကိမး၇ ေက္ာကးေတားႏြငးံ ပုဏၰာ့ကၽျနး့သျာ့ေတာငးေပၚလမး့၉ ှ
ႀကိမး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ၾကာ့ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ရာတျငး ်မနးမာံတပးမေတားဘကးမြ ေလေၾကာငး့
အသုဵ့်ပဳ၊ ဗုဵ့ႀကဲတုိကးခုိကး်ခငး့မ္ာ့ ရြိၿပီ့ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့လညး့ အသုဵ့်ပဳခဲံ သညး၈
ထဵတျငး ခုိလႈဵေနခဲံရသညး၈ (VOA)
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တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ေဒသခဵ ှဿွ ခနး႔ နီ့စပးရျာမ္ာ့ရြိ ေဆျမ္ိဳ့ သာ့ခ္ငး့မ္ာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

 ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး ေတာငးမငး့ကုလာ့ ေက့္ရျာ အုပးစု ငြကးေပ္ားေခ္ာငး့ရျာ့ဘကး၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား
(ULA/AA) တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ (VOA)
 ဇနးနဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔ နဵနကး ၄:၁၁ မိနစးအခ္ိနးတျငး နယးစပးၿခဵစညး့ရို့မြ မီတာ (ဿွွ) အကျာခနး႔၉ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ႏုိငးငဵဘကးအ်ခမး့မြ နယး်ခာ့မြတးတိုငး (၁ှ)
ရဲကငး့စခနး့သုိ႔ ဗဵု့ပစးေလာငးခ္ာ ဗဵု့သီ့ ၁ လဵု့၇ လကးနကးငယး အခ္ကး ဿွွ ခနး႔ ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးဟု ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပး ေဇားမငး့ထျနး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈
(Eleven) (Mizzima) (RFA)
 ဇနးနဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယးေ်မာကးပိုငး့ ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရးြ နယးစပးအနီ့ရြိ နယး်ခာ့ေစာငံး လဵုၿခဵဳေရ့ စခနး့တစးခုအာ့
အမညးမသိလကးနကးကုိငးတစးဖျဲ႕မြ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံသညးံအတျကး ရဲတပးဖျဲ႔ွငး ႏြစးဦ့ ႏြငးံ အငးဂ္ငးနီယာတပးက အလုပးသမာ့တစးဦ့ ထိခိုကး
ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ (RFA)

အ်ခာ့
 ကရငး်ပညးနယး၇ ဖာပျနးၿမိဳ႕နယး ေဘားစဲခိုေက့္႐ျာအနီ့တျငး တပးမေတား ရိကၡာ ေထာကးပဵံေရ့ယာဥးတနး့ ်ဖတးသနး့စဥး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) ႏြငးံ
တပးမေတားအၾကာ့ ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး တိုကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ၿပီ့ တပးမေတားသာ့တစးဦ့ က္ဆဵု့သျာ့ၿပီ့ ရိကၡာေထာကးပဵံေရ့ယာဥးလညး့ ပ္ကးစီ့သျာ့ခဲံသညး၈
ထုိ႔အတျကး ေတာငးပိုငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ KNU တပးမဟာ ှ၇ တပးမဟာ ၀၇ တပးမဟာ ၂ တုိ႔အာ့ ကနးံကျကးစာေပ့ပုိ႔ခဲံသညး၈ (TheVoice)

စစးေဘ့ေရြာငး
ကခ္ငး


ကခ္ငး်ပညးနယး ခ္ီေဖျၿမိဳ႕နယးအတျငး့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ကခ္ငးလျတးလပးေရ့ တပးမေတား (KIA) တို႔ၾကာ့်ဖစးခဲံေသာ တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ေလားေဝၚ
ႏြစး်ခငး့အသငး့ေတား စစးေဘ့ဒုကၡသညး စခနး့အတျငး့သို႔ ႏိုဝငးဘာ ဿ၂ ရကးေန႔ည က္ေရာကးခဲံေသာ လကးနကးက္ညးဆဵသညး ေပါကးကျဲလာႏိုငးသညးံ အတျကး
အ်မနးဆဵု့ ရြငး့လငး့ေပ့ေစလိုေၾကာငး့ စခနး့တာဝနးခဵ ဦ့ေဒတနးေဇဒိုငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
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ရြမး့
 ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ လာ့႐ႈိ့ခ႐ုိငး ကျမး့လုဵၿမိဳ႕နယးထဲမြ ထျကးေ်ပ့သျာ့ခဲံရသညးံ က္နးၾကာႀကိဳငး့၇ ၾကဴေကားယျငး့၇ ဟုိပုဵ၇ မနးဟျယး ႏြငးံ ညဳိခ္နး့ေက့္ရျာ
မ္ာ့တျငး တပးမေတားမြ တပးစခနး့ခ္၊ လုဵၿခဵဳေရ့ ေဆာငးရျကးေပ့ေနၿပီ်ဖစးသညးံအတျကး ဇနးနဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ေ်မာငးဇီ့တုိငး့ရငး့သာ့ ၂ွွ ခနး႔သညး
ေနရပး်ပနးသျာ့ ၾကၿပီဟု အေရြ႔ေ်မာကးပိုငး့တုိငး့ စစးဌာနခ္ဳပး ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ဝငး့ထျဋးေလ့ မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
 လငး့ေခ့ၿမိဳ႕သုိ႔ စစးေရြာငးအ်ဖစး သျာ့ေရာကးခိုလဵႈေနရေသာ မုိငး့ပနးၿမိဳ႕နယး ေနာငးမျနးအုပးစု လဵုခ္ိဳရျာသာ့ ၄ွ ေက္ားအာ့ ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔ ေန႔လညး
အခ္ိနးတျငး ရလခ တုိငး့မြဴ့အမိနး႔်ဖငးံ စစးကာ့ ၄ စီ့ အသုဵ့်ပဳကာ ေနရပး်ပနးပို႔ခဲံေၾကာငး့ မုိငး့ပနးၿမိဳ႕ တပးတျငး့နီ့စပးသူ ဝနးထမး့တစးဦ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈
(ShanNews)

 ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ သီေပါၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ နာ့မေခၚတိုကးပေ
ျဲ ရြာငးစခနး့၉ ခိုလႈဵေနသညးံ ေက့္႐ျာ ၃ ႐ျာမြ အိမးေထာငးစုေပါငး့ ဿှ၆ စု၇ လူေပါငး့ ၃၂၂ ဦ့
ေစာငး၇ အေႏျ့အထညးႏြငးံ စာ့နပးရိကၡာမ္ာ့ အေရ့ေပၚလိုအပးလ္ကးရြိေၾကာငး့ တိုကးပေ
ျဲ ရြာငးစခနး့တာဝနးခဵ ဦ့စိုငး့ဆနးစိနးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (TheVoice)

 ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး လဵုဝယးရျာ အေရြ႕ဘကး၉ ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔ နဵနကး ၃:ွွ နာရီတျငး ရြမး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ႏြငးံ ရြမး့်ပညး
်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) တို႔ တိုကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ လဵုဝယးရျာ၇ ဖကးနနးရျာႏြငးံ ခါ့ရို့ရျာမြ ရျာသာ့မ္ာ့သညး နာ့ကနးရျာ ေနာငးေကားႀကီ့ရျာႏြငးံ
ေနာငးအနးရျာ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေဒသခဵ ေထာငးခ္ီ၊ ထျကးေ်ပ့ ခိုလဵႈေနခဲံရသညး၈ (RFA) (Marnagar)

 ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ အဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး (PNLO) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS)
တပးမ္ာ့အၾကာ့ ဒီဇငးဘာလအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ၾကာငးံ 'ဝ' ေတာငးပိုငး့သို႔ ေရာကးရြိေနသညးံ စစးေရြာငး ၂ဝဝ ေက္ားသညး ဇနးနဝါရီ ှ၄
ရကးေန႔တျငး ေနရပးသုိ႔ ်ပနးခဲံသညး၈ (Marnagar)

 မုိငး့ပနးၿမိဳ႕နယး အေရြ႕ေတာငးဘကး ပနးပိေတာငးေၾကာ တဝုိကးလႈပးရြာ့ေနေသာ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) ႏြငးံ ပအုိဝး့အမ္ိဳ့သာ့
လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔ (PNLO) တပးမ္ာ့အၾကာ့ စစးေရ့တငး့မာမႈေၾကာငးံ ထိုငး့နယးစပးသို႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရသညးံ နာ့မျနးအုပးစု မုိကးပုတးရျာ ပနးပိရျာ
ေနာငးခ္ိဳရျာမ္ာ့မြ စစးေဘ့ေရြာငး ၀ွွ ေက္ားသညး ဇနးနဝါရီ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ေနရပးသို႔ ်ပနးခဲံသညး၈ (ShanNews)
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ကရငး
 ထုိငး့-်မနးမာနယးစပး ဒုကၡသညးစခနး့မ္ာ့၉ ေနထိုငးေနၾကရဆဲ်ဖစးသညးံ ဒုကၡသညး စခနး့ ၆ ခု၇ ဒုကၡသညးစုစုေပါငး့ တစးသိနး့နီ့ပါ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ အရပးသာ့
အစုိ့ရ အသစးတကးၿပီ့ အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ ်ဖစးလာၿပီ့သညးံေနာကးပိုငး့အထိ ေနရပး ်ပနးႏုိငးေရ့ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ကိစၥမ္ာ့သညး မေရမရာ ်ဖစးေနဆဲ
ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ကရငးဒုကၡသညး ေကားမတီဥကၠဌ ဦ့ေရာဘတးေထျ့မြ ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)

ရခုိငး
 ဇနးနဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ တုိကးပျဲေၾကာငးံ ခမီရျာသာ့ ဿွွ ေက္ား
သရကး်ပငးေက့္ရျာဘကးသို႕ ရျာလဵု့ကျ္တး ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရသညး၈ (BBC)
 ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အချငးံအေရ့ အထူ့ကိုယးစာ့လြယး ယနးဟီ့လီ၏ ထိုငး့ႏုိငးငဵ ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ေဒရြး႕ ႏုိငးငဵ ှှ ရကးၾကာ ခရီ့စဥးတျငး
်မနးမာႏုိငးငဵထဲ၉ ဆို့ဆို့ရျာ့ရျာ့ ႀကဵဳေတျ႔ရငးဆုိငးခဲံရသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမမ
ႈ ္ာ့အာ့ သကးေသ အေထာကးအထာ့ႏြငးံတကျ အေသ့စိတး တငး်ပႏုိငးရနး
ႏြငးံ ရုိဟငးဂ္ာ ဒုကၡသညးမ္ာ့အေန်ဖငးံ တရာ့မြ္တမႈ ရရြိရနး တုိ႕ကို ထညးံသျငး့ေဆျ့ေႏျ့သျာ့မညးဟု ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏုိငးငဵ ေကာံဇးဘဇာ့အနီ့ ဘာလုခါလီ
ဒုကၡသညးစခနး့ေန ႐ိုဟငးဂ္ာဒုကၡသညးကိုအီစလဵမြ ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (VOA)

 ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမေတား ႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တို႔ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

တိုကးပျမ
ဲ ္ာ့ေၾကာငးံ

ဇနးနဝါရီလ

ှ၁

ရကး

ေနာကးပိုငး့ရရြိထာ့သညးံ စာရငး့မ္ာ့အရ ေနရပးစျနး႔ချာ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငး ေနရသညးံ စစးေဘ့ေရြာငး ၃ွွွ ခနး႔ရြိၿပီ့ အဓိကအမ္ာ့ဆဵု့မြာ ပုဏၰာ့ကျ္နး့၇
ေက္ာကးေတား၇ ရေသံေတာငး တုိ႔တျငးအမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးေၾကာငး့ ရခုိငးတုိငး့ရငး့သာ့ မ္ိဳ့ႏျယးမ္ာ့ အစညး့အရဵု့မြ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ကိုေဇားေဇားထျနး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈
(Mizzima)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ေမာငးေတာၿမိဳ႕ ကညငးတနး့ရပးကျကးရြိ ဟိႏၵဴမိသာ့စု ဿ၆၀ စုရြိသညးံ ဟိႏၵဴဒုကၡသညးစခနး့အာ့ အိႏၵိယေကာငးစစးဝနး Mr. Rajesh
Kumar မြ ေစာငးအထညးေပါငး့ ဿ၆၀ ထညးလြဴဒါနး့ခဲံသညး၈ (DMG)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 ရခိုငး်ပညးနယး အတျငး့်ဖစးပျာ့ေနေသာ တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ လတးတေလာတျငး ေဒသခဵ လူဦ့ေရ ၃ွွွ ဝနး့က္ငးသညး ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရၿပီ့
လတးတေလာထကး

ေရရြညးအတျကး

လူသာ့ခ္ငး့ကူညီေထာကးပဵံမမ
ႈ ္ာ့

လုပးေဆာငးေပ့ရနး

လုိအပးေၾကာငး့

လူမအ
ႈ ဖျ႔ဲ

အစညး့မ္ာ့မြ

ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈

တုိကးပေ
ျဲ ရြာငးမ္ာ့ထဲတျငး ေက္ာငး့သာ့ ေက္ာငး့သူ ဿ၁ွွ ေက္ားပါဝငးသ်ဖငးံ ေက္ာငး့အခ္ိဳ႕အာ့ ပိတးထာ့ရ်ခငး့ေၾကာငးံ ပညာသငးၾကာ့ေပ့ႏုိငးေရ့အတျကး
စီစဥးေဆာငးရျကးေနမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေနေၾကာငး့ ပညာေရ့ဌာနမြ ဇနးနဝါရီလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven)

အ်ခာ့
 ်မနးမာံ တပးမေတားႏြငံး ရကိၡဳငးံတပးမေတား (AA) တို႔အၾကာ့ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့ေၾကာငံး ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ႏြငံး အလယးပိုငး့တျငး
ခန႔းမြနး့လူဦ့ေရ ၂ွွွ ခန႔း ေနရပးစျန႔းချာတိမး့ေရြာငးၾကရ လ္ကးရြိေၾကာငး့ United Nations UNOCHA မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)

 စစးေဘ့ဒုကၡသညးမ္ာ့ ေနရပး်ပနးႏိုငးေရ့ ေဖားေဆာငးေပ့ရနး ယမနးႏြစး ေအာကးတိုဘာလအတျငး့ စာတငးထာ့ေသားလညး့ ထူ့ရြာ့မႈမရိြေသ့သညးံအတျကး
လူမဝ
ႈ နးထမး့ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစု ဝနးႀကီ့၇ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့မႈပူ့တဲျ ေကားမတီ (UPDJC)၇
ႏိုငးငဵေတား သမၼတႏြငးံ (KNU) တို႔ထဵ ယခုရကးပိုငး့အတျငး့ စာ်ပနးတငး်ပသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ဒုကၡသညးအေရ့ လုပးေဆာငးေနသူ နမးဆနးယာနးေဒသခဵ
စစးေဘ့ဒုကၡသညး ဆရာ ဆုိငး့ေခါငးမြ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (KachinWaves)
 ်မနးမာနုိငးငဵသို႔ ေရာကးရြိေနသညးံ ကုလသမဂၢ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ ်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ အထူ့ကိုယး စာ့လြယး Christine Schraner Burgen ႏြငးံ
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ (ANP) တို႔ စစးေတျၿမိဳ႕ရြိ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီရဵု့ခ္ဳပး၉ ေတျ႔ဆဵုစဥးတျငး ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိ႔ၾကာ့
တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ချာ စစးေဘ့ေရြာငး်ပညးသူမ္ာ့ ပဵုမြနးအေနအထာ့ ်ပနးလညး ေရာကးရြိေရ့ကို ကုလသမဂၢအေန်ဖငးံ ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ရနး
ေတာငး့ဆိုထာ့ေၾကာငး့ (ANP)၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦ့ခိုငး်ပညးစို့မြေ်ပာခဲံသညး၈
 ရခိုငး်ပညးနယးအတျငး့တျငး ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡေၾကာငးံ ေနရပးစျနး႔ချာ တိမး့ေရြာငးေနရသူမ္ာ့အေပၚ စို့ရိမးပူပနးေၾကာငး့ႏြငးံ အေရ့ေပၚ
အကူအညီ လိုအပးသူမ္ာ့ကို ကူညီႏိုငးေရ့ ချငးံ်ပဳရနး အစို့ရထဵ ချငးံေတာငး့ ထာ့ေၾကာငး့ နယးစညး့ မထာ့ ဆရာွနးမ္ာ့အဖျဲ႔ MSF မြ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(RFA) (BBC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 အိႏိၵယႏိုငးငဵေရာကး ခ္ငး့ဒုကၡသညးမ္ာ့အေန်ဖငံး UNHCR ၏ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို ကနး႕ကျကးသညံးအေန်ဖငံး နဂိုအစီအစဥးဆျထ
ဲ ာ့သညံးအတိုငး့ နယူ့ေဒလီ UN
ရဵု့ေရြ႕တျငး (၀) ရကးဆႏၵ်ပခဲံၾကေသားလညး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ထုတး်ပနးေသာ ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ အေပၚ UN ဘကးမြ ဘာမြတဵု႕်ပနးမႈမရြိေသ့ဟု Chin Refugee
Committee ဥကၠဌ Remmawi မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Khonumthung )
 အိႏိၵယႏိုငးငဵ နယူ့ေဒလီၿမဳိ႕ရြိ UN ရဵု့တျငး ခ္ငး့ဒုကၡသညးအေရ့ႏြငံးပတးသကး၊ UNHCR တာွနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံး ခ္ငး့ဒုကၡသညး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ေတျ႔ဆဵုပျတ
ဲ ျငး
ဒုကၡသညးမ္ာ့ ေမြ္ားလငံးထာ့ေသာ ရလဒးမ္ာ့ထျကးေပၚလာ်ခငး့မရြိသညံးအတျကး ေအာငး်မငးမႈမရြိဟု ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး ပါဝငးသူ Chin Human Right
Organization (CHRO) ရဵု့တာဝနးခဵ Salai Cung Dawt မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Khonumthung)

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ
ရြမး့
 ဿွှ၅

ခုႏြစးအတျငး့

ရြမး့်ပညးနယး

ေ်မာကးပုိငး့၉

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ

စစးေ်မ်ပငးအတျငး့

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား

(TNLA)

မြ

ဖမး့စီ့ခဲံသညးံေဇားမ္ိဳ့ထျနး့ (ခ) ခ္မး့ေ်မ႕ထျနး့ (ၾကညး့-၂၅၃၅၃) ဗိုလးႀကီ့ အေ်ခစိုကးဗ္ဴဟာ ကျတးခိုငး၇ အႏိုငး (တ-၁၄၅၁၁၅) တပးသာ့ ခလရ (ဿ၁ဿ) ကျတးခိုငး၇
ဆနး့ွငး့ (ကပ-၅၃ှ၃၂၄) တပးၾကပး ထပရ (၃ဿ၃)၇ မငး့မငး့ (တ-၁ဿှ၂၆၀) တပးသာ့ ခလရ (ဿ၁ဿ) ကျတးခိုငး၇ အာငးစို့ဦ့ (တ- ၂ှွ၅၁၀) တပးသာ့ ခမရ
(၀ဿ၁) နမၼတူ၈ စိုငး့သနး့ေဇားဦ့ (တ-၂ဿ၁၁၄ှ) တပးသာ့ ခမရ (၀ဿ၁) နမၼတူ၇ ေဇားမို့ထျနး့ (တ-၂ွ၀ွ၆၀) တပးသာ့ ခမရ (၀ဿ၁) နမၼတူ၈ ေအာငးႏိုငွ
း ငး့ (တဿ၂၁၃၅ှ) တပးသာ့ ခလရ (၁၂) ကျတးခိုငးနဲ႔ ်ဖဴေမာငး တပးသာ့ စုစုေပါငး့ ၆ ဦ့အာ့ (၂၃) ႏြစးေ်မာကး တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ေတားလြနးေရ့ေန႔ ဇနးနဝါရီလ ှဿ
ရကးေန႔တျငး ခရီ့စရိတးေပ့ကာ ်ပနးလညးလႊတးေပ့ခဲံသညးဟု TNLA ်ပနးၾကာ့ေရ့ တာဝနးခဵ ဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ တာအုိကးေက္ားမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (DVB)

 ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့မူဆယးခရိုငး

နမးံခမး့ၿမိဳ႕နယး

မနး႔မိုငးေက့္ရျာအုပးစုအတျငး့ရြိ

ပနးေမာငး့ေက့္ရျာ၇

တာကျနးေက့္မ္ာ့မြ

တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့

လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) ဇနးနဝါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသျာ့ခဲံေသာ ရျာသူရျာသာ့ ှ၅ ဦ့ထဲမြ ၄ ဦ့အာ့ တစးဦ့လြ္ငး
်မနးမာေငျက္ပး သိနး့သဵု့ဆယးႏႈနး့ ်ဖငးံေရျ့ယူခဲံရၿပီ့ TNLA ထဵတျငး ှှ ဦ့က္နးရြိေနေသ့သညးဟု ရျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (MMTime)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

ရခုိငး
 ဇနးနဝါရီလ

ှ၀

ရကးေန႔တျငး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး

ေရလယးေခ္ာငး့ေက့္ရျာမြ

်မနးမာံတပးမေတား

နြငးံ

ရကၡိဳငးံတပးမေတား

(ULA/AA)

တုိ႔ၾကာ့

တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့မႈအၿပီ့တျငး သရကး်ပငးေက့္ရျာမြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့အပါအဝငး ဖမး့ဆီ့ခဲံေသာ ေဒသခဵရျာသာ့ ှ၂ ဦ့အနကးမြ ှ၀ ဦ့အာ့ ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔
ညပိုငး့တျငး ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံ၊ ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ အ်ခာ့တစးဦ့အာ့ မတရာ့အသငး့ ဆကးသျယးေရ့ပုဒးမ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ုိခဲံသညး၈ (VOA) (RFA) (VOA)

 ဇနးနဝါရီ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ႀကိမးသာေက့္ရျာအနီ့၉ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) တုိၾကာ့
တုိကးပ်ျဲ ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ေနာကး အသကး ၃ွ ဝနး့က္ငးရြိ ေဒသခဵရျာသာ့ ႏြစးေယာကးအာ့ တပးမေတားမြ ဖမး့ဆီ့ ေခၚေဆာငးသျာ့သညးဟု ေဒသခဵရျာသာ့တစးဦ့မြ
ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (VOA)

 ရခုိငး်ပညးနယး၉ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡမ္ာ့အတျငး့ ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့အခ္ိဳ႕အာ့ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ ေခၚယူေမ့်မနး့မႈမ္ာ့
်ပဳလုပးေနသညးံ

အတျကး

ထုိ်ပသနာမ္ာ့ကို

ကူညီေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး

ၿမိဳ႕နယး

အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ထဵသို႔

ဇနးနဝါရီ

ှ၂

ရကးေန႔တျငး

ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ အေယာကး ၀ွ မြ သျာ့ေရာကးတငး်ပခဲံရာ ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မြတဆငးံ ခရိုငး၇ ်ပညးနယးအဆငးံဆငးံ တာဝနးရြိသူမ္ာ့သို႔ တငး်ပၿပီ့
တာဝနးယူမေ်ဖရြငး့ေပ့ပါက အသကးအုိ့အိမးစညး့စိမးကို စို့ရိမး၊ ႏုတးထျကးမညးဟု အုနး့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC)

 ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး သရကး်ပငးေက့္ရျာမြ ေက့္ရျာအုပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ရျာသာ့တစးဦ့အာ့ မတရာ့အသငး့ ဥပေဒပုဒးမ ှ၄ (ှ) (ဿ) ်ဖငးံ တရာ့ဆျဲဆုိႏုိငးရနး
ဇနးနဝါရီလ

ှ၂

ရကးေန႔

ေန႔လညးပိုငး့တျငး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး

တရာ့ရဵု့ခ္ဳပး၉

ခ္ဳပးရမနးယူခဲံသညးဟု

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ပါတီ၏

အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေမာငးေက္ားဇဵမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (DMG)

 ရခိုငး်ပညးနယး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးအတျငး့မြာ စစးေဘ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး စာ့နပးရိကၡာသယးယူချငးံကို တပးမေတားမြ တာ့ဆီ့ပိတးပငးထာ့်ခငး့သညး
မ်ဖစးသငးံသလို ႏိုငးငဵတကာ

ဥပေဒေတျႏြငးံလညး့

ဆနး႔က္ငးေနသညးဟု

ေပါငး့စပးညိႇႏိႈငး့ေရ့ အဖျ႔ခ
ဲ မ
ျဲ ြ ေဝဖနးခဲံသညး၈ (RFA)
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ရခိုငး်ပညးနယး

တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ဌာနႏြငးံတရာ့မြ္တမႈဆိုငးရာ

လုပးငနး့မ္ာ့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

အ်ခာ့


ဿွှ၄ ခုႏြစးမြ ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျငး ကေလ့စစးသာ့ေပါငး့ ှ၄၀ွ နီ့ပါ့ မိဘမ္ာ့ထဵ ်ပနးလညးအပးႏြဵ ခဲံ်ပီ့်ဖစးေၾကာငး့အာ့ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတား
သဂၤဟဟုိတယး၉ က္ငး့ပေသာ အဓမၼခုိငး့ေစမႈ ပေပ္ာကးေရ့အတျကး ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ တုိငးၾကာ့မႈ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး ကာကျယးေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ထျနး့ထျနး့ဝငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)

 ဇနးနဝါရီလ

ှ၆

ရကးေန႔တျငး

ရခုိငး်ပညးနယး

ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး

ေတာငးမငး့ကုလာ့

ေက့္ရျာအုပးစု

စစးေဘ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အာ့

ကူညီေပ့ေနသူ

ၿမိဳတုိငး့ရငး့သာ့ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ထျနးနုအာ့ အမညးမသိလကးနကးကိုငး တစးဖျ႔မ
ဲ ြ ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသျာ့ ်ခငး့ေၾကာငးံ ကနးေစာကးရဲစခနး့၉ လူေပ္ာကးအမႈ
ဖျငးံတုိငးတနး့ခဲံသညးဟု ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA) (DVB)

မုိငး့
ကခ္ငး
 ဇနးနဝါရီလ

ှှ

ရကးေန႔ညေနပိုငး့တျငး

သစးချရြာေဖျရနး

ထျကးခဲံရာ

စီအူေက့္ရျာ၏

အေရြ႕ေတာငးဘကး

မုိငး၃

မုိငးခနး႔အကျာ၉

ဦ့ဘရနးေတာငးမြ

နငး့မုိငး့တစးလဵု့အာ့ နငး့မိေပါကးကျဲခဲံသ်ဖငးံ မုိငး့စထိမြနး ဒဏးရာမ္ာ့်ဖငးံ ဇနးနဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ (TheLadies)

ရြမး့
 ဇနးနဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔ ေန႔လညးပိုငး့တျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယး နာ့မေခၚအုပးစု တာလဵုေက့္ရျာအနီ့ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ႏြငးံ
သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငး့ (RCSS) တို႔ၾကာ့အ်ပနးအလြနး ပစးခတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ တာလဵုရျာအေရြ႕ဘကးသို႔ လကးနကးႀကီ့က္ညး က္ေရာကးခဲံရာ
စစးေဘ့ေရြာငးရျာသာ့ စိုငးကမးတျငး က္ညးစထိမြနးဒဏးရာအ်ပငး့အထနး ရရြိခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး သီေပါၿမိဳ႕နယး ဆငးပုိငး့ေက့္ရျာအနီ့၉လညး့ SSPP ႏြငးံ RCSS တို႔
တုိကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ တုိကးပေ
ျဲ ၾကာငးံ SSPP ဘကးမြ တပးသာ့ ၅ ဦ့ ထိခိုကး ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ (ShanNews) (Taifreedom)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

ရခုိငး
 ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔ နဵနကး ှှနာရီခနး႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး င်မငး့ေဘား (ဒိုငး့နကး) ေက့္ရျာေန ဦ့ေရျလြစိနး၇ ေဒၚလြလြ ႏြငးံ မရမးမဵု တို႔သဵု့ဦ့သညး
ေစ့္ဝယးရနး

ေမားေတားဆိုငးကယး်ဖငးံ

ဘူသီ့ေတာငးၿမိဳ႕သုိ႕

သျာ့ေရာကးစဥး

တငး့ေမေက့္ရျာ၏

အေနာကးေတာငးဘကးမီတာ

ှွွွ

ခနး႔အကျာ၉

နငးမုိငး့တစးလဵု့အာ့ နငး့မိ ေပါကးကျဲခဲံရာ ဦ့ေရႊလြစိနးတျငး မုိငး့ဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံသညး၈ (TheLadies)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ရေသ႔ေတာငးၿမိဳ႕နယး ရေကာငး့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာ၉ လကးနကးႀကီ့တစးလဵု့ ေပါကးကျခ
ဲ ဲံေသာေၾကာငးံ ၄ တနး့အရျယး ေက္ာငး့သာ့
တစးဦ့ ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ (RFA)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြး နယးစပးမြတးတုိငးအမြတး ဘီပီ ၂၃၉ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) ႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႔တုိ႔ၾကာ့ တုိကးပျဲ
်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ေနာကး မုိငး့တစးလဵု့ေပါကးကျခ
ဲ ဲံမႈေၾကာငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႔ဝငးႏြစးဦ့ ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိခဲံသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ သတငး့
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (Military)

 ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး ေ်မာကးပိုငး့ရြိ ရနးေအာငး်မငး ေက့္ရျာသို႔ လကးနကးႀကီ့တစးလဵု့ က္ေရာကးေပါကးကျဲခဲံေသာေၾကာငးံ
ေနအိမးတစးလဵု့ မီ့ေလာငးဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရ၊ အသကး ှဿ ႏြစးအရျယး ေမာငးေက္ားႏိုငး ဘယးဖကးပခဵု့တျငး ဒဏးရာရရြိခဲံ်ပီ့ အသကး ှ၅ ႏြစးအရျယး ေမာငးေက္ားလြတျငး
မ္ကးႏြာ၉ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ (RFA) (DMG)

 ဇနးနဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔ နဵနကးတျငး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးဘကး်ခမး့မြ အမညးမသိ လကးနကးကိုငးမ္ာ့မြ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံေသာေၾကာငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငးႏြစးဦ့
အငးဂ္ငးနီယာတပးမြ အလုပးသမာ့တစးဦ့ ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

ေတျ႔ဆုဵမႈ
KNU – PC
 ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ ခ္ငး့မိုငးၿမဳိ႕တျငး်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥး ေရြ႕ဆကးသျာ့ႏုိငးဖုိ႔ႏင
ြ းံ တကယးံအက္ဳိ့ရြိသညးံ ရလဒးေတျ ရရြိဖို႔ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့
(KNU) ႏြငးံ ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငးတုိ႔ ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ (DVB) (RFA) (NMG)

RCSS – PC
 ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ထိုငး့ႏိုငးငဵ ခ္ငး့မိုငးၿမိဳ႕တျငး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) ႏြငံး အစို့ရ၏ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး (PC) တို႔
အလျတးသေဘာ ေတျ႔ဆုဵခဲံၾကသညး၈ ေတျ႕ဆုဵရာတျငး RCSS မြ ဗိုလးမႉ့ခ္ဳပး ေပါငးေခ့၇ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့စိုငး့ငငး့ႏြငံး ဦ့စိုငး့လ္နး့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး (PC) မြ
အတျငး့ေရ့မႉ့ ဦ့ခငးေဇားဦ့၇ အႀကဵေပ့ပုဂၢိဳလးဦ့လြေမာငးေ႐ႊ ၇ သမၼတ႐ုဵ့ ေ်ပာချငံးရ ပုဂၢိဳလးဦ့ေဇားေဌ့ႏြငံး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေအာငးစို့၇ တို႔
တကးေရာကးခဲံသညး၈ (Shan New) (DVB) (Taifreedom)

KNPP – PC
 ဇနးနဝါရီလ ှ၁ ရကးေန႔တျငး ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ ခ္ငး့မိုငးၿမဳိ႕ ၉ ကရငးနီ အမ္ဳိ့သာ့ တုိ့တကးေရ့ပါတီ(KNPP)ႏြငးံ အစို့ရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေကားမရြငးအဖျဲ႔ (PC)
တုိ႔ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲတျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေကားမရြငးအဖျဲ႕ အတျငး့ေရ့မြဴ့ အၿငိမး့စာ့ ဒုတိယ ဗိုလးခ္ဴပးႀကီ့ ခငးေဇားဦ့ ဦ့ေဆာငး၊ အဖျ႕ဲ ွငး ဦ့ေအာငးစို့၇
ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵရုဵ့ ဝနးႀကီ့ဌာန ၫႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့ခ္ဳပး ဦ့ေဇားေဌ့၇ PC အႀကဵေပ့ အဖျ႔ဝ
ဲ ငးႏြငံး ်ပညးေထာငးစု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့မႈ ပူ့တျဲ ေကားမတီ
(UPDJC) အတျငး့ေရ့မႉ့ အဖျဲ႕ဝငး ဦ့လြေမာငးေ႐ႊ၇ ဦ့ေက္ားလငး့ဦ့တို႔ တကးေရာကးခဲံသညး၈(DVB)(NMG)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

KIO – PC
 အစို့ရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကားမရြငး
်ပညးတျငး့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို

(PC)

ႏြငးံ

မညးသညးံပဵုစဵႏြငးံ

ဗိုလးခ္ဳပး

ဂျမးေမား

ေခါငး့ေဆာငးသညးံ

အဆဵု့သတးေဖားေဆာငးမညးဆုိသညးံ

ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႕

အေၾကာငး့

တရုတးႏိုငးငဵ

ကူမငး့ၿမိဳ႕၉

(KIO)

ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔တို႔

ဇနးနဝါရီလ

ဿ၁

ရကးေန႔တျငး

အလျတးသေဘာ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ တရာ့ဝငးေတျ႕ဆုဵပက
ျဲ ုိ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ေတျ႕ဆုဵရနး သေဘာတူညီမႈ ရရြိခဲံသညး၈ တရာ့ဝငးေတျ႕ဆုဵၿပီ့ အစို့ရႏြငးံ
ေဆျ့ေႏျ့ရာတျငး KIO ဘကးမြ (KIO) အ်ပငး ရကၡိဳငးံတပးမေတား (ULA/AA) ၇ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (TNLA) ႏြငး႔
်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) တို႔ကိုပါ အတူတကျေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး KIO ဘကးမြ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (RFA) (VOA)
(DVB) (Eleven) (NMG) (BBC)

အစညး့အေဝ့မ္ာ့
Kachin Meeting
 ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပ ကခ္ငးအရပးဘကး အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျ၇ ရုိ့ရာယဥးေက့္မႈအဖျ႕ဲ အစညး့ေတျ၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးေတျမြ ထုိငး့နုိငးငဵ ခ္ငး့မုိငးၿမိဳ႕မြာ ဇနးနဝါရီလ
ှဿ ရကးေန႔ကေန ှ၁ ရကးေန႔အထိ ၀ ရကး ၾကာ ညီလာခဵက္ငး့ပၿပီ့ လျတးလပးသညးံ ကခ္ငးနုိငးငဵေတား တညးေထာငးရနး အတျကး ေၾကညာခ္ကး
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (DVB)

JMC
 ဇနးနဝါရီလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ေတာငးငူၿမိဳ႕၇ JMC-S (ပဲခူ့) ႐ုဵ့၉ ပဲခူ့တိုငး့ ပစးခတး တိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျေ
ဲ စာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ [JMC-S (ပဲခူ့)] ၏
ဆကးလကး ေဆာငးရျကးမညးံ ေရြ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ အလျတးသေဘာ ေတျ႔ဆဵုမအ
ႈ ာ့ က္ငး့ပခဲံသညး၈ ေတျ႔ဆဵုပျသ
ဲ ႔ို ပဲခူ့တိုငး့ ပစးခတး

တိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ ပူ့တျဲေစာငးံၾကညးံေရ့ေကားမတီ အတျငး့ေရ့မြဴ့ႏြစးဦ့ႏြငးံ အေထာကးအကူ်ပဳ ဝနးထမး့မ္ာ့ ပါဝငးတကးေရာကးခဲံသညး၈ ( JMC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပဲျမ္ာ့၇ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျမ
ဲ ္ာ့
်မနးမာံတပးမေတား သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ
 ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ တပးမေတား စစးသမုိငး့်ပတုိကး၉ ်မနးမာံတပးမေတားမြ လကးရြိ ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ တုိကးပျဲ
မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသတးၿပီ့ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ သတငး့စာရြငးလငး့ပျတ
ဲ ျငး ရကၡိဳငးံတပးမေတား (AA) ကုိ အၾကမး့ဖကး ေသာငး့က္နး့သူအ်ဖစး
်ပတး်ပတးသာ့သာ့ေခ္မႈနး့ဖို႔

ႏိုငးငဵေတား

အတုိငးပငးခဵပုဂၢိဳလး

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးမြ

ညႊနးၾကာ့ခဲံသညးဟု

တပးမေတား

သတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔က

ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔ တပးမေတား စစးသမုိငး့်ပတုိကးတျငး က္ငး့ပသညးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျ၉
ဲ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA) (BBC) (VOA) ( Eleven) (DVB)
(VOA) (Marnagar)

တုိငး့ရငး့သာ့ လူငယး ႏြီ့ေႏြာ ဖလြယးပျဲ
 ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ တာံခးခ႐ုိငးအတျငး့ရြိ ၿမိဳ႕နယး (၂) ၿမိဳ႕႕နယးတျငး ေနထုိငးသညးံ ကရငးအပါအဝငး တုိငး့ရငး့သာ့ (၃)မ္ဳိ့ ပါဝငးေသာ လူငယးႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျတ
ဲ စးခုကုိ
လာမညးံ မတးလ ကုနးတျငး မဲေဆာကးၿမိဳ႕၇ Bodhivijjalaya ေကာလိပး တျငး ်ပဳလုပးသျာ့ရနး တာဝနးရြိသူမ္ာ့က စီစဥးေနသညးဟု Youth People for
Development-YPD (ကရငး)၏ Country Coordinator ေစာကျီ့ကျီမြ ဇနးနဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (KIC )

ထုတး်ပနးခ္ကး
 NLD ဦ့ေဆာငးသညးံ အစို့ရ၏ ႏိုငးငဵေရ့ဦ့ေဆာငးမႈ အာ့နညး့ခ္ကးႏြငးံ တပးမေတား ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၏ တရာ့ေသ စျက
ဲ ိုငးထာ့သညးံ ႏိုငးငဵေရ့မူဝါဒမ္ာ့ေၾကာငးံ
်ပညးတျငး့စစးမ္ာ့ ပိုမို်ပငး့ထနးလာသညးဟု တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA) မြ သေဘာထာ့တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)
(TNLA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယးစပး ၿခဵစညး့႐ုိ့၇ နယးစပးမြတးတုိငးအမြတး ဘီပီ-၂၃ အနီ့မြာ နယး်ခာ့ေစာငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ႏင
ြ းံ ရကိၡဳငးံတပးမေတား (AA) တုိ႔ တိုကးပျဲ ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့
ရဲတပးဖျဲ႔ွငး ဿ ဦ့ မိုငး့ထိမြနး ဒဏးရာရခဲံသညးဟု တပးမေတား ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ဵု့မြ သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (DVB) (Eleven) (MM Time) (Military)
 ရခိုငးေဒသခဵေလ့ဦ့တို႔ကို

ရကၡိဳငးံတပးမေတား(AA)ႏြငးံ

ပတးသကး

ဆကးႏႊယးေနသညးဟု

ဆိုကာ

အေရ့ယူႏိုငးေရ့အတျကး

လုပးထဵု့လုပးနညး့ႏြငံးအညီ

ဆကးလကးစိစစး ေဆာငးရျကး လ္ကး ရြိသညးဟု တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးရုဵ့မြ သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံ သညး၈ (The Ladies ) (DMG) (Military)

 ရကိၡဳငးံတပးမေတား (AA) အဖျဲ႕ထဵ သတငး့ေပ့ေနသညးဟု စျပးစခ
ျဲ ္ကး်ဖငးံ သရကး်ပငးေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ ႏြငံး႐ျာသာ့တစးဦ့၇ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇
ႀကိမးသာေက့္႐ျာမြ

႐ျာသာ့ႏြစးဦ့တို႔ကို

လုပးထုဵ့လုပးနညး့ႏြငံးအညီ

နယး်ခာ့ေစာငံး

ဆကးလကးစိစစး

ရဲတပးဖျဲ႕ႏြငံး

ဌာနဆိုငးရာ

ေဆာငး႐ျကးေနေၾကာငး့

တာဝနးရြိသူမ္ာ့က

တရာ့

တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့မြ

ဥပေဒအရ
ဇနးနဝါရီလ

အေရ့ယူႏိုငးေရ့အတျကး
ှ၃

ရကးေန႔တျငး

သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ( Mizzima)
 ရခိုငး်ပညးနယး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး သရကး်ပငးေက့္႐ျာ၏ အေရြ႕ေတာငးဘကးမီတာ ၂ွွွ ခနး႔အကျာရြိ ရခိုငးံတပးမေတား (AA) ၏ ယာယီစခနး့ တစးခုကို
တပးမေတားစစးေၾကာငး့မြ တိုကးခိုကးသိမး့ပိုကးရရြိခဲံေၾကာငး့ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး႐ုဵ့မြ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈
(MOI)(MM Time) (Military)
 ကမၻာတလႊာ့မြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ လူ႔အချငးံအေရ့ ေစာငးံၾကညးံေရ့ အဖျ႔ဲ (HRW) မြ စာမ္ကးႏြာ ၃၄ဝ ေက္ားပါသညးံ ဿဝှ၆
ခုႏြစးအတျကး ႏြစးပတးလညး အစီရငးခဵစာကုိ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA )
 ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပ ကခ္ငးအရပးဘကး အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျ၇ ရုိ့ရာယဥးေက့္မႈအဖျ႕ဲ အစညး့ေတျ၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ထုိငး့နုိငးငဵ ခ္ငး့မုိငးၿမိဳ႕တျငး
ဇနးနဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔မြ ှ၁ ရကးေန႔အထိ ၀ ရကး ၾကာ ညီလာခဵက္ငး့ပၿပီ့ လျတးလပးသညးံ ကခ္ငးနုိငးငဵေတား တညးေထာငးသျာ့မညး ဆုိသညးံ
အခ္ကးပါဝငးေသာ ေၾကညာခ္ကးအာ့ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA) (Mizzima) (Eleven)
 သမၼတရုဵ့ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဦ့ေဇားေဌ့၏ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးေတျသညး ရခုိငး တမ္ိဳ့သာ့လုဵ့၏ စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ ထိခုိကးေစသညးံအ်ပငး တုိငး့ရငး့သာ့
အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့

စိတးဝမး့ကျ်ဲ ပာ့မႈ

်ဖစးခဲံတာေၾကာငးံ

ကနး႔ကျကးရႈတးခ္ေၾကာငး့

ေၾကညာခ္ကးအာ့ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA )
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ရခုိငးတစးမ္ိဳ့သာ့လုဵ့

ညီညျတးေရ့ေကားမတီ

်ဖစးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႕မြ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

 သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ

(SSPP)

ႏြငးံ

သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး

ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ

(RCSS)

ေအာကးေ်ခတပးမ္ာ့အၾကာ့

စစးေရ့တငး့မာမႈအေပၚ

ရြမး့်ပညးသူလူထု၏ စုိ့ရိမးေၾကာငးံၾကမႈ၇ တုိကးတျနး့ေတာငး့ဆုိမႈေတျႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ SSPP မြ ထုတး်ပနးခ္ကး တစးေစာငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Marnagar)
 ကခ္ငးႏိုငးငဵေတား တညးေထာငးေရ့သညး ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငံး ်ပညးေထာငးစုအတျကး လျနးစျာအႏၲရာယးႀကီ့မာ့ရာ ်ပငး့ထနးစျာ ကန႔းကျကး ရႈတးခ္ေၾကာငး့ ရြမး့နီ
(တိုငး့လိုငး) ႏြငံး ေ်မာကးပိုငး့ ရြမး့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့ ေသျ့စညး့ညီ ၫျတးေရ့ပါတီ (SNSP) မြ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)
 ကခ္ငး်ပညးနယးကို
လူငယးမ္ာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး၇

“သီ့်ခာ့လျတးလပးေသာ
သြ္မး့နီ

ကခ္ငးႏိုငးငဵတညးေထာငးရနး”

အမ္ိဳ့သာ့တပးမေတား

ႏြငံး

ကခ္ငး၏

သြ္မး့နီ(တိုငး့လိုငး)

ထုတး်ပနး ေၾက်ငာခ္ကးအေပၚ

ႏြငံး

ေ်မာကးပိုငး့

ကန႔းကျကးေၾကာငး့ သြ္မး့နီႏျယးဖျာ့

သြ္မး့မ္ိဳ့ႏျယးစုမ္ာ့

ေသျ့စညး့ညီၫျတးေရ့ပါတီတို႔မြ

ေၾကညာခ္ကးမ္ာ့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Shan New)
 သြ္မး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ႏြငံး သြ္မး့်ပညး်ပနးလညး ထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS) ေအာကးေ်ခတပးမ္ာ့အၾကာ့ စစးေရ့တငး့မာ မႈအေပၚ
ရြမး့်ပညးသူလူထု၏

စုိ့ရိမး

ေၾကာငးံၾကမႈ၇ တုိကးတျနး့ေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့ႏြငံး

ပတးသကးၿပီ့

SSPP/SSA

မြ အခ္ကး

၂

ခ္ကးပါ ထုတး်ပနးခ္ကးတစးေစာငး

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Marnagar)
 ရကၡိဳငးံတပးမေတးာ (AA) ႏြငံး်မနးမာံတပးမေတားၾကာ့ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ႏြငံးပတးသကးၿပီ့ အရပးသာ့ ေဒသခဵမ္ာ့ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဳဵေရ့ႏြငံး ်ပညးတျငး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ထဵ
အကူအညီမ္ာ့ ေပ့ပို႔ႏိုငးေရ့တို႔အတျကး ကုလသမဂၢမြ ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး တိုကးတျနး့ခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Mizzima)
 ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵမြ မီဒီယာအခ္ိဳ႕ႏြငံး ဘဂၤလာ့ေဒံရြးသဵ႐ုဵ့တို႔မြ ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြး နယးစပးႏြငံးပတးသကးသညံး ကိစၥရပးမ္ာ့သညး လကးေတျ႔ၿဖစးေပၚေနသညံး
အခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ကျလ
ဲ ျလ
ဲ ္ကးရြိေၾကာငး့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏိုငးငဵဆိုငးရာ ်မနးမာႏိုငးငဵသဵ႐ုဵ့မြ ဇနးနဝါရီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)
 ဿွှ၅ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ဿ၀ ရကးေန႔ကစၿပီ့ ဒီေမာံဆိုၿမိဳ႕နယး၇ ဖာေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ရြာ့ေတာၿမိဳ႕နယး ႏြငးံ မယးစဲၿံ မိဳ႕နယးမ္ာ့အတျငး့ တပးမေတားဘကးက
စစးတပးစခနး့ ၁ ခု တို့ခ္ဲ႕တညးေဆာကးေနတာေၾကာငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵအေ်ခစိုကး Karenni Civil Society Network (KCSN) က သဵသယေတျ ်ဖစးေပၚေစေၾကာငး့
ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေၾက်ငာခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)

16

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 ကခ္ငး်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႔
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈

ထို႔အ်ပငး

သူတုိ႔သေဘာဆႏၵအရ

သယဵဇာတႏြငးံ

ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးႀကီ့

ကခ္ငး်ပညးနယး

်ပညးနယးဝနးႀကီ့

စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ

တာဝနးမြ

ဦ့Hလေအာငးကုိ

ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့

တာဝနးကေန

ဦ့်မသိနး့ႏြငးံ

ႏုတးထျကးချငးံ်ပဳလုိကးေၾကာငး့လညး့

သမၼတ

လူမႈေရ့
ဦ့ဝငး့်မငးံမြ

ရပးစဲေၾကာငး့

ဝနးႀကီ့

ႏိုငးငဵေတားသမၼတ႐ဵု့မြ

ေဒါကးတာသငး့လျငးတုိ႔ကုိလညး့

ဇနးနဝါရီလ

ဿှ

ရကးေန႔တျငး

အမိနး႔

ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (DVB) (RFA) (Kachin Wave) (MM Time)
 အေရြ႕ပိုငး့တိုငး့

စစးဌာနခ္ဳပးအပါအွငး

စစးတိုငး့ေဒသ

၂

ခုမြာ

တပးမေတားဘကးက

အပစးအခတးရပးစဲ

ထာ့မယးံအေၾကာငး့

ေၾကညာၿပီ့ေနာကး

ကရငးနီ်ပညးနယးအတျငး့ စစးတပးစခနး့ ၁ ခု တို့ခ္ဲ႕တညးေဆာကးေနတာေၾကာငးံ သဵသယေတျ ်ဖစးေပၚေစေၾကာငး့ ထိုငး့ႏုိငးငဵအေ်ခစိုကး Karenni Civil Society
Network (KCSN)မြ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)
 ်မစးဆုဵ ေရကာတာစီမဵကိနး့ ရာသကးပနး ရပးဆိုငး့ႏိုငးေရ့ ်ပညးသူလူထုႏြငံးအတူ ေတာငး့ဆိုေၾကာငး့ ်မနးမာအစိမး့ေရာငးကျနးရကးမြ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး
ထုတး်ပနးခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)
 ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့

အစုိ့ရတပးဖျဲ႔ေတျႏြငးံ

ရကၡိဳငးံတပးမေတးာ

(AA)

အၾကာ့

်ဖစးပျာ့ေနသညးံ

တုိကးပျေ
ဲ တျေၾကာငးံ

ေနရပးစျနး႔ချာ

ထျကးေ်ပ့

ေနၾကရသူေတျအတျကး အထူ့ စုိ့ရိမး ပူပနးမိေၾကာငး့ ေဒသအတျငး့မြာ ကူညီေရ့လုပးငနး့ေတျ လုပးေဆာငး ေနၾကသညးံ INGO ႏုိငးငဵတကာ အကူအညီေပ့ေရ့
အဖျမ
ဲ ြ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကး တေစာငးထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (VOA)
 ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယးစပး မြတးတိုငး (၁ှ) ရဲကငး့စခနး့အာ့ ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ႏိုငးငဵဘကး်ခမး့ နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့ႏြငံး မီတာ ဿွွ ခန႔းအကျာ ေနရာသုဵ့ေနရာက
ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိခဲံသူ နယးစပးၿခဵစညး့႐ို့ ်ပဳ်ပငးအလုပးသမာ့ ေက္ားမ္ိဳ့လျငးမြာ ဇနးနဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ေသဆုဵ့ခဲံေၾကာငး့ ်ပညးထဲေရ့
ဝနးႀကီ့ဌာန၏ သတငး့ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven)
 တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငံး ေဒသခဵ ်ပညးသူလူထု၏ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ႏြငံး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးအာ့ ထိခိုကးေစသညံး လုပးရပးမ္ာ့
မလုပးၾကရနးႏြငံး နယးေ်မက္ဴ့ေက္ား လႈပးရြာ့လ္ကး နယးေ်မလုတိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ ်ဖစးေနၾကသညံး တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး အဖျ႕ဲ အစညး့ အသီ့သီ့သညး
ကတိကဝတးပါ

သတးမြတး

နယးေ်မအတျငး့သို႔

ဿွှ၆

ခုႏြစး၇

ေဖေဖားဝါရီ

ှဿ

ရကး

ေနာကးဆုဵ့ထာ့၊

ဆုတးချါၾကရနး

တပးမေတားသတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႕မြ ဇနးနဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႔အတျငး့ သတငး့ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Eleven) (MM Time)
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သတိေပ့ေၾကာငး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

 တပးမေတားသတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔မြ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ႏြငးံ ထာဝရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး ထုတး်ပနးခ္ကးအေပၚ သတိေပ့သတငး့ တေစာငး အာ့
ဇနးနဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (Military) (Shan New) (The Ladies)
 သြ္မး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ဿွွ၅ ခုႏြစးကတညး့က စတငးခဲံေသာ ေက္ာကးမီ့ေသျ့တူ့ေဖားေရ့စီမဵကိနး့မြ ေဒသခဵလူထု၏ က္နး့မာေရ့
ထိခိုကးေနေၾကာငး့ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး ်ပညးနယးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး စိုငး့ထျနး့ဝငး့မြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Shan New )

သေဘာထာ့မြတးခ္ကး
 ရခိုငး်ပညးနယး

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕

အမြတး

(၀)

နယး်ခာ့ေစာငးံရဲတပးဖျဲ႔ခတ
ျဲ ျငး

ဖမး့ဆီ့

ထိနး့သိမး့ထာ့သညးံ

်ပငးေခ္ာငး့ေက့္ရျာ

အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့

ဦ့ေမာငးသနး့လိႈငးႏြငးံ ရျာသာ့ ဦ့ေမာငးေက္ားဝငး့ကို မတရာ့အသငး့ဆကးသျယးမႈ ပုဒးမ-ှ၄(ှ)(ဿ) ႏြငးံ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး တရာ့႐ဵု့တျငး အမႈဖျငးံလိုကးသညး
ဟု အမ္ိဳ့သာ့ လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေမာငးေက္ားဇဵမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ ( RFA)
 ရကၡိဳငးံတပးမေတား (AA) ႏြငးံ ်ဖစးသညးံ တိုကးပသ
ျဲ ညး ်ပညးတျငး့စစးမဟုတးဘဲ ေသာငး့က္နးး့သူကို တိုကးသညးံ တိုကးပျဲ သာ်ဖစးေၾကာငး့ တပးမေတားသတငး့မြနး
်ပနးၾကာ့ေရ့က ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ေဇားမငး့ထျနး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA)
 ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ်မစးဆဵုေရအာ့ လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့ကုိ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး အစီရငးခဵစာအတိုငး့ ေဆာငးရျကးမယးလုိ႔ စီမဵကိနး့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့
ဒုဝနးႀကီ့ ဦ့ေမာငးေမာငးွငး့မြ ဇနးနဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႔တျငးေ်ပာခဲံသညး၈ ( DVB)
 ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့သို႔ ေရာကးရြိေနသညးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ၇ (RCSS) အေန်ဖငးံ မူလတပးဌာနခ္ဳပး်ဖစးသညးံ လျယးတုိငး့လ္နး့သို႔
်ပနးလညး မဆုတးချာပါက ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့တျငး တုိကးပျဲမ္ာ့ ပုိမုိ်ပငး့ထနးလာႏုိငးေၾကာငး့ သြ္မး့်ပညး တုိ့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ေ်ပာချငးံရပုဂၢိဳလး ဗုိလးမြဴ့
စုိငး့သနး့ေအာငးမြ ေ်ပာခဲံသညး၈
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

 ်မစးဆုဵႏြငံးပတးသကး၊

စုဵစမး့ေရ့ေကားမရြငး

်ပညးသူႏြငံးဆန႔းက္ငးေသာ

အလုပးမလုပးဟု

ထပးမဵဖျဲ႕စညး့ကာ

စိစစးေလံလာေနရာ

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႕

ခ္ဳပး

မၾကာမီ

(NLD) ပါတီ

အေ်ဖေပၚလာလိမံး
ဒုတိယဥကၠ႒(ဿ)၇

မညး်ဖစးၿပီ့

မႏၲေလ့တိုငး့

NLD

ပါတီအေန်ဖငံး

ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး

ေဒါကးတာ

ေဇား်မငံးေမာငးက ေ်ပာခဲသ
ံ ညး၈ (Eleven) (RFA)
 ရခိုငး်ပညးနယးတျငး မတရာ့အသငး့ ဆကးသျယးမႈ်ဖငံး ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့တျငး ေက့္႐ျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့ ပါဝငးသ်ဖငံး ေက့္႐ျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ႏြငံး မိသာ့စုမ္ာ့
စို့ရိမးမႈ ်မငံးတကးေနေၾကာငး့ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒၚခငးေစာေဝမြ ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ ( Eleven)
 နုိငးငဵေတား အတုိငးပငးခဵ ပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးက ရကၡိဳငးံတပးမေတား (AA) အဖျ႕ဲ ကုိ ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ ေခ္မႈနး့ဖုိ႔ေ်ပာဆုိခဲံေၾကာငး့ တပးမေတားမြ
ေ်ပာၾကာ့လုိကးသညးံအေပၚ

အစုိ့ရအေနႏြင႔း

တစးစုဵတစးရာ

ထငး်မငးခ္ကး

မေပ့လုိေၾကာငး့

နုိငးငဵေတား

သမၼတရုဵ့

ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး

ဦ့ေဇားေဌ့မြ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA) (MM Time) (Mizzima) (RFA)
 ရကၡိဳငးံတပးမေတား (AA) အဖျဲ႕အာ့ ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ေခ္မႈနး့ဖုိ႔ ေဒၚေအာငးဆနး့ဆုၾကညးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးံဟု တပးမေတားမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးံအေပၚ AA
အဖျ႕ဲ ေ်ပာချငးံရ ခုိငးသုခမြ ေဒၚစု အမြနးတကယး ေ်ပာသလာ့ မေ်ပာဘူ့လာ့ ဆိုတာကို ေဒၚစု ေ်ပာစကာ့ ၾကာ့လုိသညးဟု ဇနးနဝါရီလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး
်ပနးလညးတုနး႔်ပနးခဲံသညး၈ (BBC)
 ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့ သီေပါၿမိဳ႕နယးမြာ သြ္မး့်ပညးတို့တကးေရ့ပါတီ (SSPP) ႏြငးံ သြ္မး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ (RCSS) တုိ႔ တုိကးပျေ
ဲ ၾကာငးံ
ထျကးေ်ပ့ေနရသညးံ ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ စာေမ့ပျေ
ဲ ်ဖဆုိေရ့ အခကးအခဲ မ်ဖစးရနးအတျကး တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့ မ်ဖစးေအာငး ထိနး့သိမး့သျာ့မညးဟု SSPP မြ
ေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈ (RFA)
 ရနးကုနးၿမိဳ႕ တာေမျၿမိဳ႕နယး ဖို့စိနးလမး့ ရြိ Green Hill ဟိုတယး၉ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ေရ့ရာ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငံး သုေတသနအသငး့ CDES မြထုတးေဝေသာ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး ႏိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ဆိုငးရာ စာအုပးႏြစးအုပးကို မိတးဆကး်ခငး့အခမး့အနာ့တျငး ်ပဳလုပးသညံး ေဆျ့ေႏျ့ပျတ
ဲ ျငး UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒
ေဒါကးတာ ဆလိုငး့လ္နးမႈနး့ဆာေခါငး့မြ လကးရြိတျငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ ေရြ႕မတို့ႏိုငးဘဲ ရပးတန႔းေနသညးဟု ဇနးနဝါရီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈
(Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 ်ပညးေထာငးစု သေဘာတူစာခ္ဳပးရရြိ ႏိုငးေရ့ဦ့တညးသညံး ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ကို ေႏြာငံးေႏြ့ေစမညံးသူသညး တပးမေတားသာ်ဖစးႏိုငးသညးဟု လျနးခဲံေသာ
သုဵ့ေလ့ႏြစးခန႔းက

မယုဵသကၤာ်ဖစးခဲံေသားလညး့

လကးေတျ႕တျငးမူ

ႏိုငးငဵေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့ကို

ေႏြာငံးေႏြ့ေစသူမြာ

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ဘကးမြသာ ်ဖစးေနသညးဟု ပအိုဝး့အမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး (PNLO) နာယက ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ချနးဥကၠမြ
ဇနးနဝါရီလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (Eleven)
 ႏုိငးငဵေတား အတုိငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး ခ္ငး့်ပညးနယး ဟာ့ခါ့ၿမိဳ႕ လူထုႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵရာတျငး ဿွွ၅ ဖဲ႔စ
ျ ညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒကို ်ပငးဆငးရနး
တစးခ္ိနးလဵု့

ႀကိဳ့စာ့ေနေၾကာငး့၇

ေဆာငးရျကးသမြ္ကို

်ပညးသူကို

ခ္်ပမညး

်ဖစးေၾကာငး့

ႏြငးံ

အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနမြ

အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ လိမၼာေ်ဖာငးံမတးရနးလိုအပးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA) (Eleven) (MM Time)
 ကခ္ငး်ပညးနယးအစို့ရအဖဲျ႔ွငး

ွနးႀကီ့

၀

ဦ့ကို

ရာထူ့ကေန

ႏုတးထျကးခိုငး့တာသညး

အုပးခ္ဳပးေရ့အဖဲျ႔

အထကးအဆငးံဆငးံ၏

ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖစးသညးဟု ်ပညးနယး ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ေဒါကးတာ ခကးေအာငးမြ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (RFA)
 ်မနးမာႏုိငးငဵ ရခုိငး်ပညးနယးမြာ ရကၡိဳငးံတပးမေတား (AA) ႏြငးံ ်မနးမာအစုိ့ရတပးဖျဲ႔ေတျအၾကာ့ လကးရြိ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တုိကးပျမ
ဲ ္ာ့တျငး အိႏိၵယနယး်ခာ့ေဒသႏြငးံ
နီ့ကပးလာေနသညးံ

အတျကး

အိႏိၵယထိပးပုိငး့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့

အေရ့ေပၚအစညး့အေဝ့

တခုက္ငး့ပၿပီ့

နယးစပး

်ဖတးေက္ားကာ

မဏိပူရ်ပညးနယးအတျငး့

်ပနး႔ပျာ့လာႏုိငးမယးံ အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ ဇနးနဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံသညး၈ (RFA)
 ကုလသမဂၢအတျငး့ေရ့မႉ့ခ္ဳပး၏

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

အထူ့ကိုယးစာ့လြယး

ခရစးစတငး့

ရြရနာဘူဂနာကို

ရခိုငး်ပညးနယး

ပုဏၰာ့ကျၽနး့၇

ဘူ့သီ့ေတာငး၇

ရေသံေတာငး၇ ေက္ာကးေတားစသညးံ ေဒသေတျမြာ သျာ့ေရာကးချငံးကို လုဵၿခဳဵေရ့အေ်ခေနမ္ာ့ေၾကာငးံ သျာ့ချငးံမ်ပဳခဲံဟု ရခိုငး်ပညးနယးလႊတးေတား ဒုဥကၠဌ
ဦ့ဦ့်မသနး့မြ ဇနးနဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔ ေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC)
 ကုလသမဂၢအတျငး့ေရ့မႉ့ခ္ဳပး၏

်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ

အထူ့ကိုယးစာ့လြယး

ခရစးစတငး့

ရြရနာဘူဂနာကို

ရခိုငး်ပညးနယး

ပုဏၰာ့ကျၽနး့၇

ဘူ့သီ့ေတာငး၇

ရေသံေတာငး၇ ေက္ာကးေတားစသညးံ ေဒသေတျမြာ သျာ့ေရာကးချငံးကို လုဵၿခဳဵေရ့အေ်ခေနမ္ာ့ေၾကာငးံ သျာ့ချငးံမ်ပဳခဲံဟု ရခိုငး်ပညးနယးလႊတးေတား ဒုဥကၠဌ
ဦ့ဦ့်မသနး့မြ ဇနးနဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔ ေ်ပာခဲံသညး၈ (BBC)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 တစးႏိုငးငဵလုဵ့ ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) လကးမြတးေရ့ထို့မႈ မၾကာခငးတစးႏြစး်ပညးေတာံမညံး မျနး်ပညးသစးပါတီ (NMSP) သညး
်ပညးနယး/တိုငး့အဆငံး

ပစးခတးတိုကးခိုကးမႈ

ရပးစဲေရ့ဆိုငးရာ

ပူ့တျေ
ဲ စာငံးၾကညံးေရ့ေကားမတီ

(JMC-S)

တျငး

ပါဝငးႏိုငး်ခငး့မရြိေသ့ဘဲ

တစးဆို႔မမ
ႈ ္ာ့

်ဖစးေပၚေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ (NMSP) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏိုငးဟဵသာမြ ေ်ပာခဲံသညး၈ (Mon New)
 ဇနးနွါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ကရငး်ပညးနယး၇ ဖာပျနးၿမိဳ႕နယးတျငး တပးမေတားယာဥးတနး့ကို ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အစညး့အ႐ုဵ့ (KNU) တပးဖျဲ႕ဝငး တခ္ိဳ႕က
ပစးခတးခဲံသညံးကိစၥႏြငံး ပတးသကး၊ တပးမေတားမြ KNU ကို JMC ကတစးဆငံး ကန႔းကျကးစာေပ့ပို႔ထာ့ေၾကာငး့ JMC-U အတျငး့ေရ့မႉ့ ဿ ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ဝဏၰေအာငး
မြေ်ပာခဲံသညး၈ (Mizzima)
 ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ႏြစးႏိုငးငဵအၾကာ့ ေနထိုငးသူမ္ာ့ကို „ႏိုငးငဵတကာနယးနိမိတးတျငး ေနထိုငးသူမ္ာ့‟ ဟု သုဵ့ႏႈနး့်ခငး့သညး တိုငး့်ပညးအတျကး အႏၲရာယးကို
ဖိတးေခၚ

သလို

်ဖစးေနသညးဟုဆိုကာ

်ပညးေထာငးစုႀကဵံခိုငးေရ့ႏြငံးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ၏

မငး့ကငး့

ၿမိဳ႕နယးမြ ်ပညးသူ႔

လႊတးေတားအမတး

ဦ့ေမာငး်မငံးမြ

ကန႔းကျကးခဲံသညး၈ (Mizzima)
 ်မနးမာႏိုငးငဵ တိုငး့ရငး့သာ့ လုပးငနး့႐ြငးမ္ာ့အသငး့က က္ငး့ပေသာ "ေသျ့ခ္ငး့တို႔ရ႕ဲ ပျေ
ဲ တားဆီ" ဂုဏး်ပဳညစာစာ့ပျတ
ဲ ျငးရနးကုနး တိုငး့ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့်ဖိဳ့မငး့သိနး့မြ
တိုငး့ရငး့သာ့အာ့လုဵ့ ေသျ့စညး့ညီညျတးစျာ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သာ့ စညး့လုဵ့ ညီညျတးမႈကို တညးေဆာကးရမညးံ အခ္ိနးကာလတစးခု်ဖစးၿပီ့ ယခုအခ္ိနးကာလတျငး
ဒီမိုကေရစီ ဖကးဒရယးထူေထာငးေရ့ကို တညးေဆာကးႏိုငးမြသာလြ္ငး ကမၻာ႕အလယးတျငး ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ်ဖငးံ ရပးတညးႏိုငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ဇနးနဝါရီလ ဿ၁
ရကးေန႔တျငး ေ်ပာခဲံသညး၈ (The Ladies)

တုိငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့
 ရခုိငး်ပညးနယးးႏင
ြ းံ

ပတးသကးသညးံ

သတငး့အာ့လုဵ့ကုိ

မယုဵၾကညးဘဲ

သတငး့မ္ာ့

မြနးကနးမႈရြိလာ့ဆုိသညးကုိ

စိစစးၿပီ့မြ

ယုဵၾကညးၾကရနးႏြငးံ

သတငး့မီဒီယာေတျကလညး့ စုိ့ရိမးမႈ လျနးကဲနုိငးသညးံေဖား်ပခ္ကးမ္ိဳ့ မ်ဖစးရေအာငး သတိထာ့ဖုိ႔ ရခုိငးဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး (ALD) မြ တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ (RFA)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 သမၼတရုဵ့

ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး

ဦ့ေဇားေဌ့၏

ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး

ရခုိငးတစးမ္ိဳ့သာ့လုဵ့၏

စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ

ထိခုိကးေစတဲံအ်ပငး

တုိငး့ရငး့သာ့

အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ စိတးဝမး့ကျ်ဲ ပာ့မႈ ်ဖစးခဲံတာေၾကာငးံ ကနး႔ကျကးရႈတးခ္ေၾကာငး့ ရခုိငးတစးမ္ိဳ့သာ့လုဵ့ ညီညျတးေရ့ေကားမတီ ်ဖစးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႕မြ ဇနးနဝါရီလ
ှ၄ ရကးေန႔တျငး ေၾကညာခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)

 ်မစးဆုဵေရကာတာ အၿပီ့တုိငးရပးဆုိငး့ေရ့ ကခ္ငးပူ့ေပါငး့ေရ့ (၀)ပါတီ်ဖစးသညးံ ကခ္ငး်ပညးနယး ဒီမိုကေရစီပါတီ၇ ကခ္ငးဒီမိုကရကးတစး ပါတီ ႏြငးံ စညး့လဵု့
ညီၫျတးေရ့ႏြငးံ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ္ငး်ပညးနယး တို႔မြ ေၾက်ငာခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ (RFA)

 ရခိုငးတစးမ္ိဳ့သာ့လဵု့ ညီညျတးေရ့ေကားမတီတစးရပး ဖျ႔စ
ဲ ညး့ႏုိငးဖို႔အတျကး ရခိုငး်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့ ၿမိဳ႕နယး ၄ ၿမိဳ႕နယးမြ အဖျ႔အ
ဲ စညး့အသီ့သီ့တို႔၏
ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို

ေတာငးကုတးၿမိဳ႕မြာ

က္ငး့ပခဲံ်ပီ့

ေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို

ရခိုငး်ပညးနယးေတာငးပိုငး့

၄

ၿမိဳ႕နယးစလဵု့က

အဖျ႕ဲ အစညး့ေတျအာ့လဵု့

မတကး

ေရာကးႏင
ုိ းတာေၾကာငးံ ေဆျ့ေႏျ့ပျေ
ဲ တျ ဆကးလုပးသျာ့မညးဟု ALD ပါတီ၏ တျဖ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့ေက္ားေက္ားလငး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ (RFA)

 ခ္ငး့်ပညးနယး တီ့တိနးႏြငံး တျနး့ဇဵၿမးိဳ႕နယးႏြစးခုကို တီ့တိနးခရိုငးအ်ဖစး တို့်မြငံးေပေရ့ ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ရနး ဇိုမီ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဴပး (ZCD) ပါတီက
ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးထဵသို႔ ဇနးနဝါရီလ ဿှ ရကးေန႔တျငး အိပးဖျငံးေပ့စာေပ့ပို႔ကာ ေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ (Khonumthung)

 စစးေဘ့ေရြာငးေနခဲံရေသာ

သြ္မး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့

သီေပါၿမိဳ႕နယး

ေက့္လကး

ေဒသခဵလူထုမြာ ေနရပး်ပနးကာ

ေအ့ခ္မး့စျာေနထိုငး

လုပးကိုငး

စာ့ေသာကးႏိုငးေရ့အတျကး တပး ဿ ဖကးမြ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ အ်မနးဆုဵ့ ေတျ႕ဆုဵကာအပစးရပးေပ့ရနး သီေပါၿမိဳ႕နယး ဆီေထာကးအုပးစုမြ ေဒသခဵ ၀ွ၂၁ ဦ့မြာ
ဇနးနဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔က လကးမြတးေရ့ထို့ကာ က္ာ့ေခါငး့ပါတီ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးထဵ ေပ့ပို႔လိုကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ (Shan New )
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆

အ်ခာ့
 ရခိုငး်ပညးနယး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးမြ ရပးကျကးေက့္႐ျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ေက္ာကးတနး့နယးေ်မမြ ှ၅ ဦ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕မနယး ေ်မမြ ှဿ ဦ့တို႔သညး
လကးရြိ်ဖစးပျာ့ေန သညးံ တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ေက့္႐ျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့အခ္ိဳ႕ကို ဖမး့ဆီ့တရာ့စျဆ
ဲ ို ်ခငး့မ္ာ့ရြိ်ခငး့၇ တစးဖကးမြေခၚယူကာ စစးေဆ့
ေမ့်မနး့်ခငး့၇ လမး့ခရီ့မ္ာ့၉ လမး့်ပေခၚ ယူ်ခငး့မ္ာ့ရြိေနသညးံအတျကး အသကး အႏၲရာယးစို့ရိမးလာရ၊ တာဝနးမြ ႏုတးထျကးရနး ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ထဵ
အေၾကာငး့ၾကာ့ခဲံသညး၈ (MM Time)
 ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့

ပနးခမး့ၿမိဳ႕ရြိ

ပနးလုဵဟိုတယးတျငး

မိုငး့လာ့

ေခါငး့ေဆာငးဥကၠဌႀကီ့

ဦ့စိုငး့လငး့

ဦ့ေဆာငးသညံး

အထူ့ေဒသ

၁

ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕သညး UWSA ေခါငး့ေဆာငး ဒု-ဥကၠဌ ဦ့ေရြာကးမငးလ္နး ဦ့ေဆာငးေသာ အဖျ႕ဲ အာ့ သျာ့ေရာကးေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ (Shan New)
 ကခ္ငး်ပညးနယးသို႔ တ႐ုတးသဵအမတးသျာ့ေရာကးၿပီ့ေနာကး အသဵမ္ာ့ ်ပနးလညး ဆူညဵလာေသာ ်မစးဆဵုေရအာ့လြ္ပးစစး စီမဵကိနး့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ ကခ္ငးႏိုငးငဵေရ့
ပါတီမ္ာ့က ကနး႔ကျကးမႈမ္ာ့၇ ်မစးဆဵု၇ ်မစးညာ၇ ်မစးဝြမး့ေရအာ့ လြ္ပးစစး စီမဵကိနး့မ္ာ့ ေလံလာစိစစး သဵု့သပးေရ့ေကားမရြငး၏ ထိုအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အစို့ရက
်ပနးလညးတဵု႔်ပနး်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ (TheFrontier)
 ရခိုငး်ပညးနယး

ပဋိပကၡႏြငးံ

ရိုဟငးဂ္ာဒုကၡသညးမ္ာ့

ေနရပး်ပနးႏိုငးေရ့

အေ်ခအေနမ္ာ့နြငးံ

ပတးသကး၊

လဵုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီတျငး

်ပဳလုပးခဲံသညးံ

တဵခါ့ပိတးေဆျ့ေႏျ့ပဲအ
ျ တျငး့ UNHCR ဒုကၡသညးမ္ာ့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ မဟာမငး့ႀကီ့ Filippo Grandi ၇ ကုလသမဂၢ ႏိုငးငဵေရ့ရာ အႀကီ့အကဲ ႏြငးံ UNDP
ကုလသမဂၢဖျဵၿဖိဳ့ေရ့အစီစဥး အႀကီ့အကဲတို႔မြ ဇနးနဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ တငး်ပခဲံၾကသညး၈ (VOA)
 ဧရာဝတီ်မစးဆုဵစီမဵကိနး့ အၿပီ့တိုငး ရပးဆိုငး့ေပ့ေရ့ လႈပးရြာ့မႈအ်ဖစး အဆိုေတား မျနး့ေအာငး ဦ့ေဆာငး၊ တရာ့လႊတးေတားေရြ႕ေန ဦ့သိနး့သနး့ဦ့၇ စာေရ့ဆရာ
ညီပုေလ့တို႔ႏြငံး “စီ့ဆငး့တဲံ်မစးေရ ၿငိမး့ခ္မး့ေစ” ေခါငး့စဥး်ဖငံး ်ပဳလုပးသညံး လူထုေဆျ့ေႏျ့ပျက
ဲ ို မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ ဿ၃ လမး့ႏြငံး ၄၂ လမး့ေထာငံးရြိ YMCA မကးသဒစး
အသငး့ေတား ဦ့ဘအုနး့ခနး့မ၉ ည ၄ နာရီတျငး ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ (Eleven)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 အာဆီယဵအေပါငး့ ၀ အေရ့ေပၚ အရနးဆနးရိကၡာ အစီအစဥး (၀) အရ ကုိရီ့ယာ့ သမၼတႏိုငးငဵမြ လြဴဒါနး့သညးံ ဆနးတနးခ္ိနး ဿ၂ွ အာ့ ရခိုငး်ပညးနယး
အစုိ့ရအဖဲျ႕သုိ႔ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့အပးပဲျ အခမး့အနာ့ကုိ ရခိုငး်ပညးနယး အစုိ့ရအဖဲျ႕ အစညး့အေွ့ ခနး့မတျငး က္ငး့ပခဲံသညး၈ (MOI)

ႏိုငးငဵတကာဆကးဆဵေရ့
 ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး

မငး့ေအာငးလိႈငးႏြငးံ

ဂ္ပနးႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန

ဒုဝနးႀကီ့မြ

ဂ္ပနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန

ရခိုငး်ပညးနယးအေရ့အတျကး

ဒုဝနးႀကီ့

ဖျ႔ထ
ဲ ာ့သညးံ

မစၥ

တိုရြိကိုအာေဘ့တို႔

ေန်ပညးေတားတျငး

လျတးလပးတဲံစဵုစမး့ေရ့ေကားမရြငး၏

စဵုစမး့

ေတျဆုဵခဲံၿပီ့

စစးေဆ့ခ္ကးမ္ာ့သညး

ပျငးံလငး့်မငးသာၿပီ့ အမ္ာ့ယဵုၾကညးမႈရြိေအာငး တိတိက္က္ ေဆာငးရျကးရနးႏြငးံ ်မနးမာအစို့ရမြလညး့ အဖျ႔႕ဲ ၏ ေတျ႔ရြိခ္ကးအတိုငး့ အေရ့ယူရနး ဇနးနဝါရီလ ှ၃
ရကးေန႔တျငး တုိကးတျနး့ခဲံသညး၈ (RFA) (MOI)
 ်မနးမာႏိုငးငဵေတား ဗဟိုဘဏးဥကၠ႒ ဦ့ေက္ားေက္ားေမာငးသညး ်မနးမာႏိုငးငဵဆိုငးရာ ကို့ရီ့ယာ့သမၼတ ႏိုငးငဵ သဵအမတးႀကီ့၇ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ႏြငးံ
အဖျ႕ဲ အာ့ လကးခဵေတျဆုဵ်ပီ့ ကို့ရီ့ယာ့ႏြငးံ ်မနးမာႏြစးႏိုငးငဵ၏ ဆကးဆဵမမ
ႈ ္ာ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့၇ ဘဏးလုပးငနး့က႑ တို့တကးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ
ပူ့ေပါငး့ ေဆာငး႐ျကးေရ့ ကိစၥ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၉ ကို့ရီ့ယာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵသူမ္ာ့မြ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ အချငးံအလမး့မ္ာ့ ပိုမိုရရြိေရ့ ကိစၥတို႔ႏင
ြ းံ ပတးသကး၊
ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ဇနးနဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ေန်ပညးေတားရြိ ်မနးမာႏုိငးငဵေတား ဗဟုိဘဏး၇ ကဵံေကားခနး့မ၉ စီမဵကိနး့ႏြငးံဘ႑ာေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့စို့ဝငးႏြငးံ
ဒိနး့မတးႏိုငးငဵ၇ အချနးဝနးႀကီ့ Mr. Karsten Styrbaek Lauriten ႏြငးံ အဖျ႕ဲ အာ့ လကးခဵေတျ႕ဆုဵၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ ဒိနး့မတးႏိုငးငဵတို႔အၾကာ့ အချနးႏြစးထပးက္သငးံမႈ
ေရြာငးရြာ့ေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (DTA) ခ္ဳပးဆိုႏိုငးေရ့ ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲၾံ ကသညး၈ (MOI)
 အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့ေက္ားတငးဦ့ေဆာငးေသာ ်မနးမာ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵ
ခ္ငး့မိုငးၿမိဳ႕၉ ဿဝှ၆ ခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ရကးမြ ှ၅ ရကးအထိ က္ငး့ပသညးံ အာဆီယဵ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးႀကီ့မ္ာ့၏ သီ့သနး႔အစညး့အေဝ့သို႔ တကးေရာကးခဲံ်ပီ့
အာဆီယဵ၏ ်ပငးပဆကးဆဵေရ့၇ ေဒသတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာေရ့ရာ ကိစၥရပးမ္ာ့၇ အာဆီက ကူညီပဵံပို့ေပ့ႏိုငးမညးံ နယးပယးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈
(MOI)
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ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးရကးစစ
ျဲ ဥးမြတးတမး့
အတျဲ (၀) ၇ အမြတး (ဿ) ၇ ဇနးနဝါရီလဿွှ၆
 ဇနးနဝါရီလ ှ၆ ရကးေန႔ နဵနကး ၆ နာရီတျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ မရမး့ကုနး့ ၿမိဳ႕နယး ကမၻာေအ့ဘုရာ့လမး့ရြိ သာသနာေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ ဝနးႀကီ့ဌာန ဝနးႀကီ့႐ုဵ့
(ရနးကုနး႐ုဵ့ချဲ) ဧညးံခနး့မ၉ သာသနာေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈဝနးႀကီ့ဌာန ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ သူရဦ့ေအာငးကို ႏြငးံ တ႐ုတးႏိုငးငဵ ယူနနး်ပညးနယး ပါတီေကားမတီဝငး
်ပနးၾကာ့ေရ့ဝနးႀကီ့ ဌာနဝနးႀကီ့ H.E. Zhao Jin ႏြငးံအဖျဲ႕သညး ေတျ႕ဆုဵခဲံသညး၈ (MOI)
 တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငး ဦ့ေဆာငးသညံး ်မနးမာံ တပးမေတားခ္စးၾကညးေရ့ ကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႕သညး လာအို
အမ္ဳိ့သာ့ ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ General Chansamone Chanyalath ၏ ဖိတးၾကာ့ခ္ကးအရ လာအို ်ပညးသူ႔ တပးမေတား တညးေထာငးမႈ ႏြစး (၄ွ)်ပညးံ
စစးေရ့်ပ အခမး့အနာ့သို႔ တကးေရာကးခဲံသညး၈ (MOI)
 ကုလသမဂၢအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ ်မနးမာႏုိငးငဵဆုိငးရာ အထူ့ကုိယးစာ့လြယး Ms. Christine SchranerBurgener ႏြငးံအဖျဲ႕သညး ရခုိငး်ပညးနယး ွနးႀကီ့ခ္ဳပး
ဦ့ညီပုအာ့ ရခုိငး်ပညးနယး အစုိ့ရအဖျဲ႕႐ဵု့ အထူ့ဧညးံခနး့မေဆာငး၉ သျာ့ေရာကးေတျ႕ဆဵုၿပီ့ ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့တညးၿငိမး ေရ့ႏြငးံ
ဇနးနွါရီ ၁ ရကးက ရခုိငး်ပညးနယးအတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ်ဖစးစဥးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေမ့်မနး့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ (MOI)
 ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး မငး့ေအာငးလႈိငးသညး တ႐ုတးႏိုငးငဵ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၏ အာရြေရ့ရာ အထူ့ကိုယးစာ့လြယး H.E. Mr. Sun Guoxiang
အာ့လကးခဵေတျဆုဵခဲံသညး၈ ေတျဆုဵရာတျငး H.E. Mr. Sun Guoxiangမြ ဿွှ၅ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ဿှ ရကး တပးမေတား၏ ထုတး်ပနးခ္ကးကို တ႐ုတးႏိုငးငဵက
ေထာကးခဵေၾကာငး့၇ ရခိုငး်ပညးနယး အတျငး့ AA ေသာငး့က္နး့သူအဖျဲ႕က နယး်ခာ့ေစာငးံ ရဲကငး့စခနး့မ္ာ့အာ့ တိုကးခိုကးခဲံ်ခငး့သညး လကးမခဵႏိုငးစရာ
တာဝနးမဲံလုပးရပး်ဖစး၊ တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ ်ပငး့ထနးစျာ ႐ႈတးခ္ေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ (MOI) (RFA)
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