ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ယခုရက္စြဲမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔
အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဆက္စပ္သတင္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထား
ေသာ ရက္အလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစုစည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စြဲမွတ္တ မ္းပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အ ေရးေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္
ႏွင့္ အာေဘာ္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား စုစည္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား
အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လအလိုက္သံုးသပ္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္တ မ္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္အတြက္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔လိုပါက bcmg.burma.org@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း - 09-796636737 တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕
စဥ္
၂၈

ရက္စြဲ

အေၾကာင္းအရာ

ရည္ညႊန္း

၂၈.၈.၂၀၁၇

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) သတၱမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕

JMC(S)

ရွိ ေကာ္မတီ႐ံုးအစည္း အေ၀းခန္းမ၌ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ အဖြ၀
ဲ႔ င္မ်ားႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ႐ုံးအဖြဲ႔တမ
ို႔ ွ

ဌာနတြင္း အသံုးျပဳမည့္ ICT နည္းပညာသံုး တိုင္ၾကားခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္

(JMC)

စတင္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ေဆြး ေႏြးခဲသ
့ ည္။ (JMC Link)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းစကားဝိုင္းကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔
နံနက္၉နာရီခြဲ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။
အစည္းအေဝးသို႔

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္သ ူ႔

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

ဦးေအာင္စုိး၊

ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး ခင္ေမာင္တင္၊

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊

၂၁ပင္လံု Review
Meeting

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္၊

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေမာင္၀င္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖဲြ႕ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး၊
အစိုးရအစုအဖြဲ႕ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ဦး၊ တပ္မေတာ္အ စုအဖြဲ႕ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္
အစုအဖြဲ႕တို႔မွ

ပါ၀င္သင့္

ပါ၀င္ထိုက္သူ

၁၈ ဦးႏွင့္

တာ၀န္ရွိသူမ်ား

တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြမွ အမွာစကားေျပာခဲ့ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကား အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒပိုင္းမ်ား တြင္
ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ဘံုရပ္တည္ခ်က္ရယူႏုိင္ခဲ့သ ည့္ တိုင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းအပါအ၀င္ ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြး ပဲြမ်ား၌
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း စဥ္းစားသံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀ိ၀ါဒကဲြလဲြမႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ မွ ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။
(SC Office Link) (7Day Link)
ျမန္မာအစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးဖရန္စစ္သ ည္ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေလးရက္ၾကာ လာေရာက္
မည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗာတီကန္နန္းေတာ္ႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္
တရား၀င္ေၾကညာခဲသ
့ ည္။ ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ သယ္ေဆာင္လာမယ့္

ဗာတီကန္
ေၾကညာခ်က္

သမုိင္း ၀င္ခရီးစဥ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဗာတီကန္ နန္းေတာ္က ခရီးစဥ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ ကုိက
Love and Peace ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ဆုိင္ရာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သ လစ္ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုဆက္ဆံေရးေကာ္မရွင္ ဒါ႐ုိက္တာဖာသာရ္မာရီရာႏုိစုိး ႏုိင္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။(7Day Link)
၂၉

၂၉.၈.၂၀၁၇

ထိုင္းနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ဩဂတ္စ္ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စင္တာ ENAC မွ ဦးေဆာင္က်င္းပရန္ စီစဥ္

ENAC

ထားသည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအား ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဥကၠဌ ျဖစ္သည့္ NRPC မွ က်င္းပခြင့္လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ ထိုင္း

အစည္းအေဝး

အစိုးရမွ က်င္းပခြငပ
့္ ိတ္ပင္ခဲ့သ ည္။ စတင္တ ည္ေထာင္ကတည္းက ပုံမွန္က်င္း ပေလ့ရွိသ ည့္ ေဝါ့ေရွာ့၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ယခင္ ဦးသိန္း စိန္

NRPC ခြင့္မျပဳ

ဦးေဆာင္သ ည့္ အစိုးရလက္ထက္က ထိုင္းအစိုးရထံ တစုံတရာေတာင္းဆိုျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သ ည့္ အမ်ိဳး
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရက ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံႏွငဆ
့္ ိုင္သ ည့္ အစည္းအေဝးတိုင္း NRPC ထံ က်င္း ပခြင့္ရမွသာ က်င္းပခြင့္
ျပဳရန္ ထိုင္းအစိုးရအား ပန္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ NRPCထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသ ာလၽွင္ က်င္းပခြင့္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖၚ လိုသည့္
ထိုင္းနိုင္ငံ လုံျခဳံေရးအရာရွိ တစ္ဦး မွ ေျပာခဲသ
့ ည္။(သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link)
ကရင္ပါတီမ်ား ေပါင္း စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ကရင္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ KUPC

ကရင္ပါတီမ်ား

မွဦးစီးၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ သုေမဓာရာမ ၾကားေတာရေက်ာင္းတြင္

ေပါင္းစည္း ေရး

ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ ကရင္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္း ေရးမွာ အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဇလံုစေပၚပါတီမွ

1

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ဒုဥကၠဌ မန္းေအာင္ျပည္စုိးမွ ေျပာခဲ့သ ည္။ ေဆြး ေႏြးပြသ
ဲ ုိ႔ ျပည္နယ္တြင္းအေျခစိုက္ကရင္ပါတီမ်ားျဖစ္သ ည့္ ဖလံုစေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (PS
DP)၊ ကရင္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KSDDP) စည္းလံုးညီ ညြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကရက္တ စ္ပါတီ တာဝန္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လ ည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစံုတခု ရရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ (KIC Link) (Hinthar
Media Lick)
တနသၤာရီ

တိုင္းေဒသႀကီး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ

ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး

ေကာ္မတီ

(JMC-S)၏

(၁၁)

ႀကိမ္ေျမာက္

(JMC-S)

အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရိွ ေကာ္မတီ႐ုံးခန္း ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)

တနသၤာရီ

မြန္တစ္ပါတီတ ည္းျဖစ္ေရးကို

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ

မေဆာင္ရြက္ႏိုငသ
္ ည့္အတြက္

ၾသဂုတ္လ

၂၉ရက္ေန႔တြင္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီ၀င္ ၆၀ ေက်ာ္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခသ
ဲ့ ည္။ (RFA Link)
ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံKhon Kaen ၿမိဳ႕ရွိ AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center အစည္းအေဝးခန္း မ၌
က်င္းပသည့္ ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ထုိင္း-ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး 5th Thailand-Myan-mar High Level Committee
Meeting သုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ခသ
ဲ့ ည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး

မင္းေအာင္လႈိင္မွ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံသ ည္ ခုိင္မာ၍ရွည္ၾကာေသာ ဆက္ဆံေရးသမုိင္း အစဥ္အလာရွိခဲ့သ ည့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္ၿပီး ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလသည္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အစည္း
အေဝးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး မႈတုိ႔ကုိ ပုိမိုအားေကာင္း လာ ေစရန္ တည္
ေဆာက္ သြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝယုံၾကည္ပါေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲၿ့ ပီး ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
Gen. Surapong Suwana-adthမွ လည္းအမွာ စကား ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (MOI Link)
၃၀

၃၀.၈.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြငရ
္ ွိသ ည့္ ေကာင္းမုန္မုန္း၊ လြိဳင္တိုင္းလ်န္း၊ လြိဳင္လမ္၊ ကုန္း ေက်ာ္၊ လြိဳင္ဆမ္ဆစ္၊ လြိဳင္ေကာ္ဝမ္း

IDPs ရွမ္း

စသည့္ ရွမ္း ဒုုကၡသ ည္စခန္း၆ခုမွ ဒုုကၡသ ည္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အား ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေျခခံရိကၡာ မ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္
အတြက္ ရွမ္း ဒုုကၡသ ည္မ်ားေကာ္မတီက အေရးေပၚေမတၱာရပ္ခံခ်က္တစ္ေစာင္ ထုုတ္ျပန္ၿပီး ေတာင္းဆိုခသ
ဲ့ ည္။ လာမည့္္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္တန္႔မွာျဖစ္သ ည့အ
္ တြက္ ဤကဲ့သုိ႔ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုုန္းေက်ာ္ဒုကၡသည္စခန္းမွ စခန္း ေကာ္မတီဥကၠဌ
လံုစိုင္းလ်န္း ကေျပာသည္။ ရွမ္း ဒုုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီက ထုိင္းႏုိင္း ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်င္းမုင
ိ ္တကၠသုိလ္မွာလည္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတ စ္ရပ္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစခန္းမ်ားတြင္ ခိုလွုံေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ပဋိပကၡၾကားရြာမီးရွို႔ခံရျခင္း၊ RCSS ကိုေထာက္ခံသည္ဟ ု
ဆိုကာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ားကို ခံၾကရသျဖင့္ ထြက္ေျပးလာကာ
အဆိုပါ ဒုကၡသ ည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလွုံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ( Irrawaddy Link ) ( Mizzima Link ) ( Taifreedom Link ) ( Standard Time
Link ) ( RFA )
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခက
ို ္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ -NCA အရအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

(JMC-L) ဖာပြန္

ျဖစ္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ႐ံုးကိုကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ရွိစုေပါင္း႐ံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခသ
ဲ့ ည္။ JMC-L ကို
ဖြဲ႔စည္း ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားဘက္မွ တစ္ဦးစီ၊ ႏွစ္ဖက္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးစီပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္းအဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔ စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း မ်ား၊ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ ၊ စီစစ္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဥကၠဌ (အစိုးရ)
တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ဒုဥကၠဌ (၁ ) တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ တစ္ဦး၊ ဒုဥကၠဌ (၂) အရပ္သားကိုယ္စားလွယ ္
တစ္ဦး၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ (အစိုးရ) ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္မွတစ္ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အ စည္းမွတစ္ဦး၊ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး (၁) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွတစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမႉး (၂) အစိုးရဘက္မွ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးတို႔ျဖစ္သ ည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ကိုဖာပြန္တြင္ စတင္ဖြဲ႔လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားေနရာမ်ားျဖစ္သ ည့္ ေတာင္ငူ၊ ထား၀ယ္၊
ေကာ့ကရိတ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးစသည္တို႔တြင္ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ျပည္နယ္ အဆင့္ JMC-S အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေျပာသည္။
JMC-L ႐ံုးဖြင့္ပြဲသို႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးဝင္း၊ ကရင္ ျပည္နယ္နယ္လံု၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးမင္း ေနာင္၊ ျပည္နယ္
ရဲမွဴးႀကီး၊ JMC-U မွ ဒုဥကၠဌ ၂ ဆရာေတာ္ မက္သ႐ူးေအး၊ KNU မွ JMC-S မွ ဒုဥကၠဌ (၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာေဖာဒိုႏွင့္ အျခားျပည္နယ္
အဆင့္အဖြဝ
ဲ႔ င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (KIC Link) (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Link)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၀-၃၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း
လမ္းၫႊန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေရးဆြဲေရးအလုပ္အဖြဲ႔သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာစိစစ္ အတည္ျပဳေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ အခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း)ကို ျပဳစုခဲ့သ ည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလမ္း ၫႊန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအ ပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူး တြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုစုစည္း ၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆ င္ခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) ကိုလည္း ျပဳစုခဲ့သည္။ ျပဳစုၿပီး ေသာ ျဖည့္စြက္ခ်က္ မူၾကမ္း မ်ားကိုလာမည့္

2

JMC – U

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္း ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ရယူကာအတည္ျပဳ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ( JMC Link )
ၾသဂုတ္လ

၃၀ရက္ေန႔တြင္

ထိုင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ

အစုိးရအိမ္ေတာ္ခန္းမ၌

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ႏိုင္ငံတကာ

မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ထုိင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ Prayuth Chan-ocha တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ (VOA Link) (MOI Link) (7day Link) (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ဆက္ဆံေရး

Link )
၃၁

၃၁.၈.၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ ကုလားတန္ျမစ္အေနာက္ဖက္အျခမ္း၊ "ကန္သရက္" ေတာင္တန္းေပၚ မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္

AA- TMT တိုက္ပြဲ

ရခိုင့္တပ္မေတာ္ AAတို႕အၾကား၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္၊ ညေန (၃) နာရီ မွ (၄) နာရီခန္႔အထိ တစ္နာရီခန္႔ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့
သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျခာက္ဦးက်ဆံုးခဲ့ၿပီး၊ AA ဘက္မွ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သ ည္။ တပ္မေတာ္က AA လႈပ္ရွားသည့္
နယ္ေျမသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု AA ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း

အဆုိပါ တုိက္ပြဲ

သည္

စက္တင္ဘာလ

AA

ဘက္မွ

ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခုိက္ခဲ့သ ည့္အတြက္

ထိေရာက္စြာလက္တံု႕ျပန္

တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းသြားမည္ဟု

၁ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။ ( VOA Link ) ( AA Link ) ( RFA ) ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link ) ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
( NAB Link ) ( 7day Link ) ( AA Link )
၁

၁.၉.၂၀၁၇

ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ ALA ဌာနခ်ဳပ္အား ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္၍ AA တပ္မ်ားက ဝင္ေရာက္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းလိုက္နိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း AA ဘက္မွ ေျပာဆို ခသ
ဲ့ ည္။ AA စစ္ဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ထြန္းျမတ္ႏိုင္

ထြန္းျမတ္နိုငမ
္ “ွ အခု ALP ဌာနခ်ဳပ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းနိုင္လက
ို ္ၿပီ။ ေသြးထြက္ သံယို အနည္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္
ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆုံးရွုံးမႈေတြ အတြက္လည္းစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါက အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ လိုအပ္လို႔ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
တိုက္ခုိက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မူလက ေဆြးေႏြးရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ALA ဘက္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အျပန္အလွန္
ပစ္ခတ္မႈ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါပစ္ခတ္မတ
ႈ ြင္ ALA ဘက္တြင္ က်ဆုံးမႈ ရွိခဲ့သလို AA ဘက္တြင္လည္း ၂ ဦး ဒဏ္ရာ
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္နိုင္မွ ထပ္ေလာင္းေျပာဆို ခသ
ဲ့ ည္။( AA Link) (Irrawaddy Link)
တပ္မေတာ္မွ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအပါအ၀င္ စြဲဆိုထားသည့္ အမႈ ၅ မႈကို ေက်ေအးေပးလိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ မီဒီယာအခ်ိဳ႕အေပၚ ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္သည့္
တရားစြဲဆိုမႈမ်ားမွာ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ -၅၀၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ထားသည့္ The Daily Eleven Newspaper မွ
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ-၂၅(ခ)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၆၆(ဃ) တို႔ျဖင့္

သတင္းမီဒီယာႏွင့္
စစ္ဘက္ဆက္ဆံ
ေရး

တရားစြဲဆုိထားသည့္ The Voice Dailyမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ ကေလာင္ရွင္ ၿဗိတိသွ်ကိုကိုေမာင္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌
(ပ)၇၂/၂၀၁၇၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ-၁၇(၁)ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားသည့္ DVB သတင္းဌာနမွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအးႏုိင္၊ ဦးျပည့္ဘုန္းေအာင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဦးသိန္းေဇာ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
သီေပါၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ သတင္းေထာက္သံုး ဦးႏွင့္အတူ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ သံုးဦး၏ အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းရွိမရွိ တပ္မေတာ္၏
ေၾကညာခ်က္တြင္ မေဖၚျပခဲ့ပါ။ ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (VOA Link) (RFA Link) (Irrawaddy Link) (Mizzima Link) (Eleven Link)
(7Day Link) (VOA Link)
မတရားအသင္း

ဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ

၁၇

(၁)

ျဖင့္

ရွစ္လေက်ာ္ၾကာ

ဖမ္းဆီးအေရးယူခံထားရသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုက ရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္းေဌးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ အမႈမေျမာက္

၁၇/၁ ဦးမင္းေဌး

ဟုဆိုကာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္၍ တရားေသလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ (Mizzima Link) (NMG Link) (7Day Link) (DVB Link)
(VOA Link) (RFA Link) (Irrawaddy Link)
တပ္မေတာ္မွ

တရားစြဲဆုိထားေသာ

သ႐ုပ္ေဖာ္ျပကြက္ကျပခဲ့သ ည့္

အမႈမ်ားအား

ေက်ာင္းသားကုိး ဦးအား

႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လ ည္း
ပုဒ္မ

(၅၀၀)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားသည့္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အမႈမပါရွိေသးေၾကာင္း

တရားစြဲဆုိခံ

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္ ။ (Eleven Link)

မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ (NMSP) ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန

(NRPC)

ဧည့္ခန္းမ၌

လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္

အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ (NRPC) ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ (NRPC) ဒုတိယဥကၠ႒
ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန

စစ္ဘက္ဆက္ဆံ
ေရး

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
ေနျပည္ေတာ္ရွိ

အရပ္ဘက္

ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီးဦး ေက်ာ္တင့္ေဆြ၊

3

အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ဦးေသာင္းထြန္း၊

DASSK – NMSP

-

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ႏုိင္ငံေတာ္သ မၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ (NRPC) အတြင္းေရးမွဴး

ႏုိင္ငံေတာ္အတိင
ု ္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး

ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၊ မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ေဇယ်၊ ႏုိင္လယီ
ေကာင္း၊ ႏုိင၀
္ င္းလွ၊ ႏုိင္ေအာင္မေငး တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ
ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာဦးေဆာင္သ ည့္အဖြဲ႕အား အလုပ္သေဘာ ေန႔လယ္စာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေန႔လယ္စာစားပြဲသ ို႔
(NRPC) အဖြဲ႔ဝင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း) မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္း ေနာင္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (MOI Link) (DVB Link) (SC
Link) (VOA Link) (Eleven Link) (7Day Link) (RFA Link)
ၾသဂုတ္

၃၁

ရက္က

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

AA

မွ

တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈအေပၚ

တပ္မေတာ္မွ

ျပင္းထန္စြာ

ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာလက္တံု႔ျပန္တုိက္ခုိက္သြားမည္ဆုိသည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ ရပ္ကို တပ္မေတာ္သတင္းအမွန္

တပ္မေတာ္
ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (Mizzima Link) (Irrawaddy Link) (MOI Link)
AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသ ည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သ ည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

(Irrawaddy Link) (AA Link)

ထြန္းျမတ္ႏိုင္

စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏင
ို ္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္တို႔

ႏိုင္ငံတကာ

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္း မေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ

ဆက္ဆံေရး

အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့တ
္ င္ေရးဆိုငရ
္ ာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႕
လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ုံး မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ (MOI Link)
၂
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စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး ႏွင့္ မြန္ျပည္သ စ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာတို႔

NMSP – SNLD

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေတြ႕ဆံု

SNLD

ရံုးခ်ဳပ္တြင္

ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္တာ

ေတြ႔ဆံုခဲ့သ ည္။

မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း

ေတြ႕ဆံုစဥ္

NCA

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

လက္မွတ္ေရးထိုး ေရးအတြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထံ

စစ္ေရးအရ

တင္ျပခဲ့သ ည့အ
္ ေၾကာင္း

ႏိုင္ဟံသာမွ SNLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါမွာ သူရွင္းျပတာ က အားလံုးပါ၀င္ေရးဟာ
ပိုေကာင္းတယ္၊

အားလံုးမပါ၀င္ဘဲနဲ႔

ဒီလက္မွတ္ထိုးဖို႔ကိစၥ၊

ဒီတိုင္းပဲဆက္သြားမယ္ဆိုရင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ကိစၥေတြ

သိပ္မေကာင္းဘူး

ေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ

အားလံုးပါတာ

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတာ

ပိုေကာင္းတယ္၊

ပိုေကာင္းတယ္၊

ေနာက္ၿပီးေတာ့

ဖိအားအတင္းေပးၿပီးေတာ့

လုပ္တာမေကာင္းဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ သူတင္ျပခဲ့တာေတြရွိပါတယ္၊ အဲဒါေတြကို သူရွင္းျပပါတယ္" ဟု SNLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး
ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္မွေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ (RFA Link)
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေလ်ာ့ရဲလာေနသည့္ပါတီအား ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ

ရန္အတြက္ လ်ာထားခ်ိန္ထက္ တစ္ႏွစ္ခြဲေစာ၍ ပါတီ၏ ဒုတိ ယအႀကိမ္ညီလာခံအား ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ
အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္လယီတမားမွ ေျပာခဲ့သည္။ (Irrawaddy Link)
၃
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ေက်ာက္မဲခ႐ုိင္ မုိင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မန္ေခါက္ေက်းရြာအုပ္စု မန္ကန္ေက်းရြာေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလြန္ေဌး(အသက္ ၃၂ႏွစ္)ကုိ မုိင္းေင့ါ

HR Violation

ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအေျခစုိက္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ တစ္ညဖမ္းခ်ဳပ္ကာ ႐ုိက္ႏွက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ
ဦးလြန္ေဌးသည္ ေက်းရြာမွ မုိင္းေင့ါသုိ႔ ဆုိင္ကယ္ျပင္ရန္အတြက္ သြားရာမွ လမ္းခရီးရွိ ထမင္းဆုိင္တြင္ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ မုိင္းေငါ့မွ အရပ္ဝတ္
တပ္သားမ်ားက ရဲစခန္းသုိ႔ ခဏလုိက္ခဲ့ရန္ ေခၚရာမွ လုိက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲစခန္း မွတစ္ဆင့္ မ်က္ႏွာကုိ အဝတ္စျဖင့္ ပိတ္ကာ ကားျဖင့္
တပ္စခန္း ရွိရာသုိ႔ ညေန ၄ နာရီဝန္းက်င္တြင္ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ရြာခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားရာတြင္ TNLA ႏွင့္
ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ဟုဆိုကာ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး တညလံုး လက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ထားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ "ဖမ္းၿပီးေနာက္ရက္(စက္တင္ဘာ ၄
ရက္)မွာ ျပန္လႊတ္ေပးပါတယ္။ ျပန္လႊတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူမ်ားေမးရင္ အရက္မူးလုိ႔ ဖမ္းထားတယ္လုိ႔ဘဲ ေျပာပါ။ သတင္းေပါက္ၾကားရင္
ျပန္လာဖမ္းမယ္လုိ႔လဲ ၿခိမ္းေျခာက္ေသးတယ္ ။ တစ္ကယ္ေတာ့ သူက ႐ုိး႐ုိးရြာခံပါ။ ဘယ္စစ္တပ္နဲ႔မွ မပတ္သက္ပါဘူး " ဟု ၎ေဒသခံ က
ဆက္ေျပာသည္။ (Marnagar News)
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔အၾကား တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕ေပၚသို႔ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား

IDPs ကခ်င္

ေနရပ္ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စက္တင္ဘာ ၄ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံမ်ား၏
သေဘာထားမ်ားအား သြားေရာက္ရယူမည္ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖဲြ႕ (PCG)မွ ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာ
က ေျပာသည္ ။ ထုိ႔အျပင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအစုိး ရ၊တပ္မေတာ္၊ ေကအုိင္ေအစသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း
မည္ဟလ
ု ည္း ၎က ေျပာဆုိခသ
ဲ့ ည္။(7Day Link)
စစ္ေရွာင္ျပည္သူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ခိုလံႈေနသည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေရွာ င္စခန္းတြင္ အလွဴရွငမ
္ ်ား မရွိသ ေလာက္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္

4

IDPs ကရင္

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
စားနပ္ရိကၡာျပတ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္ေရွာင္စခန္း အတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။“ စားနပ္ရိကၡာကေတာ့ အခုကေတာ့
ဂိုေထာင္မွာကို

ဆန္လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။

ေစ်းေပါေပါရွိေနတဲ႔

ဆားေတာင္မွ

ျပတ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနၿပီ။

ထမင္းရံုမွာ

ဆိုလို႔ရွိရင္

အခုဟာက

ထမင္းတစ္မ်ိဳးပဲ။ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ တို႔စရာကေတာ့ ဒီနားေလးမွာ ဟင္း ေတြဘာေတြ လိုက္ခ်ိဳးစားၾကတာေပါ့” ဟု ၎ကေျပာျပသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျပန္ခ်င္ေသာ္လ ည္း မုိင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ မျပန္ရဲျဖစ္ေနသည္။ (Mizzima Link) (RFA Link)
၄

၄.၉.၂၀၁၇

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အ စည္း ၈

PPST Meeting

ဖြဲ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုတည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးအား စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔
တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌္ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိး ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေနျဖင့္ NCAစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား ျပန္လ ည္ သုံးသပ္ရန္
Review Team (သုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ ) ဖြဲ႕စည္းကာ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္မွ ၂၇ ရက္ထိ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ေလာ္ခီးလာ ေဒသ
ေလး၀ါးစခန္းတြင္ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည့္ အစည္းအေ၀း၏ ေနာက္ဆ က္တြဲအျဖစ္ ယခုအစည္းအေ၀းအား က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွစ္ဖြဲ႕ မွ
အဖြဲ႕၀င္ ၇၀ နီးပါး တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Eleven Link) (Mizzima Link) (Eleven Link)
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္တုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၄

ႏိုင္ငံတကာ

ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သ မၼတအိမ္ေတာ္ သံတ မန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆက္ဆံေရး

ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ အလ်င္အျမန္ အသိေပးႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာတရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆ က္ဆံေရးႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး ေက်ာ္တင္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Eleven Link) ( MOI Link) (President Office Link)
(DVB Link)
စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁နာရီအခ်ိနတ
္ ြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခား

ႏိုင္ငံတကာ

ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္ဒိုနီး ရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး H.E. Ms. Retno L.P Marsudi ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔

ဆက္ဆံေရး

ေတြ႕ဆံုခသ
ဲ့ ည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔

ႏိင
ု ္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊

အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး
ေဒါက္တာ အီတို ဆူမာဒီ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (SC Link) (MOI Link)
စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး

ႏိုင္ငံတကာ

ႀကီး မင္းေအာင္လႈိငႏ
္ ွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E. Ms. Retno L.P Marsudi တို႔ ေတြ႕ဆုံခသ
ဲ့ ည္။

ဆက္ဆံေရး

(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link) (DVB Link) ( SGMAH Link) (MOI LinK) (Irrawaddy Link)
၅

၅.၉.၂၀၁၇

မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုခံရသည့္ သတင္းသမားမ်ားကို တပ္မေတာ္ မွ အမႈ႐ုပ္သိမ္း ေက်ေအးထားၿပီး

၁၇/၁

ျဖစ္ေသာ္လည္း သီေပါတရား႐ုံုးမွ အၿပီးသတ္ လႊတ္မိန္႔မခ်ေသးဘဲ လာမည့္စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထပ္မံ႐ုံးခိ်န္း ေခၚယူထားသည္။ လုပ္ထံုး

သတင္းသမားမ်ား

လုပ္နည္းအရ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မရရွိေသးသျဖင့္အမႈကို အၿပီးသတ္လႊတ္ မိန္႔မခ်ေသးဘဲ ႐ံုးခ်ိန္းထပ္မံ
ေခၚယူရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိမွ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုး႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ၿပီးျပတ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူမ်ား
၏ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနဦး ဝင္းျမင့္ေအာင္မွ အမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခဲသ
့ ည္။ (7Day Link)
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ မုိးနဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ

JMC – S ရွမ္း

ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S ဥကၠ႒ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းလိႈင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၅
ရက္ေန႔တြင္ မဟာရန္ေအာင္ အု႒္ေက်ာင္းတုိက္၌ လည္းေကာင္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား မြန္းလြဲပိုင္း တြင္
ဟိုနမ့္ေက်းရြာ၊ ဥယာ စမ္း ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သ ည္။ ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Link)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဖိတ္ၾ ကားခ်က္အရ စက္တင္ဘာ ၅ရက္မွ ၇ရက္အထိ ၃ရက္ၾကာ

ႏိုင္ငံတကာ

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလာေရာက္သ ည႔္ အိႏၵိယသမၼတ ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီနာရန္ဒရာမိုဒီ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ညေန ၄နာရီ

ဆက္ဆံေရး

၄၇ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သ မၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္တမ
ို႔ ွ အိႏၵိယသမၼတ ႏုိ ငင
္ ၀
ံ န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီ
နာရန္ဒရာမိုဒီ ဦးေဆာင္သ ည့္ ကိုယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕အား ညပိုင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခခ
ံ ဲ့
သည္။ ညစာစားပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သ မၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဒုတိယ
သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္သ က္ေဌး၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ ဇနီး ေဒါက္တာေရႊလႊမ္း၊ ျပည္ ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊
ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ ( MOI Link) (MOI Link) ( SC Link) (Eleven Link) (BBC Link) (RFA Link)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
(DVB Link) ( President Office Link)
စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး

ႏိုင္ငံတကာ

၀န္ႀကီးဌာန၊

ဆက္ဆံေရး

အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္

H.E.

Mr.

Sun

Guoxiang

ဦးေဆာင္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုခသ
ဲ့ ည္။ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္
ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္တို႔တာဝန္အ ေရးသုံးပါးႏွင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံၿပီး ႏိုငင
္ ံေတာ္
အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္သာေလၽွာက္လွမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္
ေရာက္ခၿဲ့ ပီး H.E. Mr.Sun Guoxiang ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Hong Liang ၊ စစ္သံမွဴးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (MOI Link) (Mizzima Link) ( SG. MAH Link) ( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
၆

၆.၉.၂၀၁၇

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ကတ္အုပ္စု မန္ကန္ေက်းရြာတြင္ စက္တင္ဘာ ၆ရက္၌ မုိင္းဗံုးတစ္လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတားညီ

ေျမျမဳပ္မုိင္း

(အသက္ ၄ဝ ႏွစ)္ ကုိ ထိမွန္ခဲ့ရာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိသ ည့္အတြက္ ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ လမ္းတြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။
မန္ကန္ရြာ ေဒသခံတစ္ဦးမွ "သူကအမႈိက္ ေတြရွင္းၿပီး မီး႐ႈိ႕ဖုိ႔လုပ္ေနတုန္း မုိင္းဗံုးက ေပါက္ကြဲသြားတာ။ ေျခနဲ႔လက္ ထိ သြားတယ္။ ေဆး႐ံုပုိ႔ဖုိ႔
ေခၚသြားရင္းနဲ႔ဘဲ လမ္းမွာ ဆံုးသြားတယ္။ သူ႔မွာက ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္လဲ ရွိေသးတယ္" ဟု ေျပာသည္။ (Marnagar New
Link) (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကဆုန္႔ရြာသြားလမ္းေပၚရိွ ေညာင္ေတာေက်းရြာအထက္၌ လတ္တေလာတြင္ ထားရိွလာေသာ တပ္မေတာ္

IDPs ကခ်င္

ဂိတ္ကို ျပန္လ ည္ရုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကဆုန္းေဒသခံမ်ားမွ စက္တင္ဘာ
၆ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာတင္ခသ
ဲ့ ည္။ (Kachinwaves Link)
မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၌ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွာ

ျပည္နယ္မ်ားရွိ

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အ ညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေရး အဆိုအား စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ

ဒုတိယအႀကိမ္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သတၱမအႀကိမ္

ပံုမွန္အစည္းအေ၀း

(စတုတၳေန႔)

တြင္

ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက

တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုအား ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိသည့္အ တြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၇ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ေလးမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ခုနစ္မဲႏွင့္
ပယ္မဲေလးမဲ ရွိခဲ့သျဖင့္ အဆိုအား လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (Eleven Link)
ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း )၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

JMC-S ရွမ္း

ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပအုိဝ္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသခန္းမ၌လည္း ေကာင္း၊ မိုင္းပြန္
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား မဂၤလာဦးပရိယ တၱိ စာသင္တိုက္၌လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သ ည္။
( ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမၼတႏိုင္င၀
ံ န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီနာရန္ဒရာမိုဒီ တိ႔ဥ
ု ီး ေဆာင္သ ည့္ ျမန္မာ -

ႏိုင္ငံတကာ

အိႏိၵယႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတ မန္ေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ဖက္ဒရယ္

ဆက္ဆံေရး

ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာ - အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္း ပညာႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သ ည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ႏွင့္
ဦး၀င္းခိုင္၊ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္း ထြန္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ဦးမင္းသူ၊ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေရ)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္၊ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေမာင္ေ ၀၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း ၀န္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ေခတၱရဲခ်ဳပ္၊
ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ႏွစ္ႏို္င္ငံအၾကား က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး၊ ပင္လ ယ္
ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ နားလည္စာခၽြန္လႊာမ်ား
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့သ ည္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏယ
ိၵ သမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီ နာရန္ဒရာမိုဒီ တိမ
ု႔ ွ ပူးတြသ
ဲ တင္းစာရွင္း လင္းပြဲတ စ္ခု ဆက္လ က္ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။
(SC Link) (Mizzima Link) (7Day Link) (DVB Link) (VOA Link) (Mizzima Link)(VOA Link)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
၇

၇.၉.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသ ည္ တေထာင္ခန႔္ကို ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးနိုင္ေရးအတြက္ PCG မွ စစ္ေဘးေရွာင္

IDPs ကခ်င္

ဒုကၡသည္မ်ားထံမွ ေကာက္ယူ ထားသည့္ အသံမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္အ စိုးရ၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ကို ညႇိႏွိုင္း
မည့္အျပင္ KIA ဘက္ကိုလည္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု PCG မွ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားၿပီးမွသာ
စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသ ည္မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရးကိစၥကို သိရွိရမည္ ျဖစ္သ ည္။ (Irrawaddy Link)
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ား

SNA

တပ္မေတာ္ (SNA)မွ အစိုးရထံစာပို႔ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လ ည္း အေၾကာင္းမျပန္ေသးေၾကာင္း SNA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၉၇၂ တပ္မဟာမွူး
ဒုဗိုလ္မွူးႀကီး ေဆစိုင္းထြန္း မွ ေျပာသည္။ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဆစိုင္းထြန္းမွ “က်ေနာ္တို႔ အစိုးရထံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
မင္းေအာင္လင
ိႈ ္တို႔ထံကို ပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ မတိုင္ခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလား မတ္လလားမသိဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ
ပါဝင္ ခြင့္ျပဳဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစုံတရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမွုေတာ့ မရွိေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)
မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ တာဝန္ရွိသူတဦးက “ ရွမ္း နီတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ အခ်က္အလက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွာ မရွိဘူး။ တပ္မေတာ္
အေနနဲ႔ေတာ့ အဖြဲ႕သစ္ေတြနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ သီးျခား ေပၚလစီကို ထုတ္ ထားတာမေတြ႕ရဘူး” ဟု ေျပာသည္။ SNA က နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မွဴးးႀကီး မင္းေအာင္လင
ိႈ ္တို႔ထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္
တင္ျပထားျခင္း ကိစၥမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အ ေနျဖင့္ မသိရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕ဝင္ကေျပာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္စေပါ ေက်းရြာတြ င္ SNA က မူးယစ္ ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ရြာသားမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ဟုမၼလင္းအေျခစိုက္ တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တ ပ္ရင္း (ခလရ ၅၂) ႏွင့္ ထိေတြ႕ ပစ္ခတ္မမ
ႈ ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေသးသည္။
ထိုပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ တပ္ခြဲမွဴး တဦး က်ဆုံးခဲ့ၿပီး တပ္ၾကပ္တဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သလို SNA ဘက္မွလည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္တ ခ်ိဳ႕
က်ဆုံးခဲ့ကာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Irrawaddy Link)
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား

NCA EAOs

လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း ပအိုဝ္း အဖြဲ႕ (PNLO)
ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာမွ ေျပာသည္။ ‘‘ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ သူ႔ဘက္၊ ကိုယ့္ဘက္ အားမယ့္အခ်ိန္ကို စီစဥ္ရတာကိုး။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး
အကဲေတြက အခုက အလုပ္႐ႈပ္ ေနတာကိုး။ ရခိုင္အေရးအခင္းက တစ္ဖက္၊ မၾကာခင္မွာလာမယ့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကလည္း
တစ္ဖက္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွအေရးကတစ္ဖက္ ႐ႈပ္ယွက္ တ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ အဘက္ဘက္က စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ဖို႔
လိုလာတာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကသိကေအာက္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညႇိ ႏိႈင္းၿပီး လုပ္သြားမွာပါ’’ဟု
ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ မွေျပာသည္။(7Day Link)
ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္

RCSS – DASSK

ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က က်ေနာ့္ကုိ ဖိတ္တာကုုိ
ေက်းဇူးတင္တယ္။ က်ေနာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုိ ေတြ႔ခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့။ အန္စီေအ အတုုိင္းဘဲ သြားေဆြးေႏြးမယ္”ဟုု
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္က ေျပာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္၏ ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္ကို စက္တင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ သြားေရာက္
ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သ ည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ဟု သိရသည္။
(Irrawaddy Link) (Mizzima Link)
စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST)၏ အစည္းအေဝးမွ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈတြင္ တူညီေသာ မဟာဗ်ဴဟာတခုတည္း ပူးေပါင္းတင္ျပသြားရန္ႏွင့္

PPST Meeting

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး

(JICM) ထပ္မံေခၚယူရန္အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ကုိ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့သည္။ “မဟာဗ်ဴဟာက NCA ဘဲ NCA ကုိ လက္ဆုပလ
္ က္ကုိင္
ထားရမွာ။ အဲဒါဘဲ။ က်န္တဲ့ဟာက မဟာဗ်ဴဟာ အစိတ္အပုိင္းေတြေပါ့။ အဲဒါေတြ သူတုိ႔ ဆက္လုပ္သြားမယ့္ဒီ ၁၃ ခ်က္ထဲမွာဒါေတြပါတယ္”ဟ
ုRCSS/SSA ၏ အၾကံေပး ဦးခြန္ဆုိင္း မွ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သ က္ၿပီး ေျပာခဲသ
့ ည္။ က်င္းပသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရး အစည္း
အေ၀းတြင္ UPDJC ႏွင့္ JMC မွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ပါ၀င္တက္ ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကျပီး ၎တို႔အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔မွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေရးဆြဲထား
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရအဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ PPST မွ အတည္ျပဳေပးခဲသ
့ ည္။ (Mizzima Link) (NMG Link)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ၂၃ ပါတီ အနက္ ၁၄
ပါတီသာ ပါ၀င္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ က်န္ပါတီမ်ားအား ပုံစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း UPDJC ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕၊ အတြင္း
ေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး (၂) ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Eleven Link)
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SNLD

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ႏိုင္ငံေတာ္သ မၼတ

ဦးထင္ေက်ာ္၏

ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရားဝင္

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရိွေနသည့္

အိႏႏ
ၵိ ိုင္ငံ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီနာရန္

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

ဒရာမိုဒီသည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တ ြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သ ည္။

ဆက္ဆံေရး

(Popular Link) (S C Link) (BBC Link) (Mizzima Link) (MOI Link) (Eleven Link) (RFA Link) (7Day Link)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

စက္တင္ဘာလ ခုႏွစ္ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၂)နာရီ (၁၀)မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသုိ႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သ ည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္

အိႏၵိယႏုိင္ငံ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ရွရီနာရန္ဒရာမုိဒီ

ဦးေဆာင္ေသာ

ဆက္ဆံေရး

(MOI Link)(Myanmar Now Link) (MOI Link) (Popular Link) (Eleven Link) (S C Link)
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ H.E. Mr. Zhang Dejiang ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငသ
ံ ို႔

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး

ဆက္ဆံေရး

ကိုယ္စားလွယ ္

အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ ခြဲတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ႐ုံး၌ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး H.E. Mr. Song Tao ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ညေန ၅နာရီခြဲတြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊
ျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ ၌ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ H.E. Mr. Zhang Dejiang ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသ ို႔
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မန္း ၫြန္႔သိန္း၊ ဦးသန္း ၫြန္႔၊ ဦးခြန္သ န္းထူး၊
ေဒၚဝင့္ဝါထြန္း၊ ဦးတင္ႏု (ခ)ဦးတင္ႏုေအာင္၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံအ မတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ ္
ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။(MOI Link)
၈

၈.၉.၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေခါင္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ အသတ္ခံရသူသံုးဦး၏ အမႈကို မန္စီၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ခမရ (၃၁၉) တြင္ စံုခြဲဖြဲ႕ စစ္ေဆးမႈ

HR Violation

ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မိုင္းေခါင္ KBC စစ္ေရွာင္စခန္း မွ ဦး ေနာ္မိုင္က ဆိုသည္။ ဦးေနာ္မိုင္မ“ွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မံစီၿမိဳ႕ ေခၚၿပီးစစ္တာ
ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီ။ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦး၊ တပ္သားႏွစ္ဦးကို ဖမ္းထားတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးကိုလည္း မန္စီၿမိဳ႕ေပၚ တပ္ရင္းကိုေခၚၿပီး ေမးျမန္းမႈလုပ္တယ္လို႔
သိရတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့

သံုးဦးကို

မေသဆံုးခင္ေတြ႕ခဲ့တဲ့

ဦးလနန္ရဲ႕

ေျပာျပခ်က္ကို

ေျပာျပတယ္။

အေလာင္းေဖာ္တဲ့အခါ

ေတြ႕တဲ့အေျခအေနကို ေျပာျပတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့သူက သူတို႔ေျပာတာ ဟုတ္သလားဆိုေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ေပါ့။ ၀န္ခံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
ေနာက္တစ္ခါေတာ့ လာရဦးမယ္။ အဲဒီအခါမွ အမိန္႔ခ်မယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ (Eleven Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္ တနိုင္း ေဒသ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြေနရပ္ျပန္ပို႕နိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ဘာသာေရးအသင္း ေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

IDPs ကခ်င္

အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးခဲ့ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္မရရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။ အထူးသျဖင့္
KIOကခ်င္လြတ္လ ပ္ေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ NCAလက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေတာင္းဆုိထား သည့္ နမ္းဗ်ဴႏွင့္
အင္ဂါးဂါးရြာတြင္ အေျချပဳထားသည့္ တပ္မေတာ္စခန္းကို ရုပ္သိမ္း ရန္ကိစၥမွာ ခက္ခဲမည္ဟု KBCအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ခလမ္ဆန္ဆြမ္မွ
ေျပာသည္။ “KBCေရာ RCေရာ တိုင္းမွဴးေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႕တနိုင္းခရီး စဥ္ကိုတ င္ျပတာရွိပါတယ္။ ျပန္မဲ့သူေတြက ဒီတပ္စခန္း ေတြရွိေနရင္ေတာ့
မျပန္ရဲတဲ့စကားေတြသူတို႕ေျပာၾကတယ္။

သူတို႕ရဲ႕လိုလားခ်က္ေပါ့။

တပ္စခန္းေတြကိုတပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း

သူတို႕ရဲ႕

လုံျခံဳေရးအရ

တပ္ဆုတ္ဖို႕ေတာ့ ဆုတ္ခြာဖို႕ေတာ့ ခက္ခဲမယ္ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕နဲနဲျပန္ညိွရဦးမယ္။ ” ဟုေဒါက္တာခလမ္ဆန္ဆြမ္မွ ေျပာခဲသ
့ ည္ ။
(VOA Link)
ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသတခ်ိဳ႕တြင္

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္

တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္

လံုၿခံဳေရးကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္နယ္ရတ
ဲ ပ္ဖြဲ႔ရံုး မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (RFA Link)
ကယားပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သ ည့္

လူမ်ိဳးေပါင္း စံဒ
ု ီမိုက ေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)ႏွင့္

ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုက ေရစီပါတီတို႔ မွ

ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုသ ည့္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုက ေရစီပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို စက္တ င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္ဟု

ကယားပါတီမ်ား
ေပါင္း စည္း

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတြင္ေရးမွဴး

ဦးတင္ထြန္းမွ ေျပာသည္။ (Popular Link)
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္သ ည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန၃ နာရီတြင္

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ႀကီး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ H.E.

ဆက္ဆံေရး

Mr. Yu Zheng Sheng ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ (MOI Link)
လူမ၀
ႈ န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

တူရကီနုိင္ငံသံအ မတ္ႀကီး H.E Mr.Keren Divanlioglu တုိ႔သည္ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေန႔လည္ပုိင္း၌ ေတြ႕ဆုံခသ
ဲ့ ည္။

ဆက္ဆံေရး

(MOI Link)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး .H.E. Mr.

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

Kerem Divanliogluတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး

ဆက္ဆံေရး

ဧည့္ခန္း မ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ (MOI Link)
၉

၉.၉.၂၀၁၇

နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင
ွ ့္

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

ရွမ္းျပည္တ ပ္မေတာ္

RCSS/SSA

တို႔

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု RCSS မွ ေၾကညာခဲ့သည္။"လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဥကၠဌႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခပ
ံ ုဂၢိဳလ္

RCSS
ေၾကညာခ်က္

လည္း မေတြ႔ဆံု ရေသးဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ ေအာက္ေျခတပ္ေတြမွာ တင္းမာမႈေတြ နည္းနည္းျဖစ္ လာတာေတြ ရွိတာေပါ့
ေနာ္။ ဒီဟာကလည္း က်ေနာ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေတြ အပၚမွာ အျမင္သေဘာထား ကြဲလြဲတာေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္ လူႀကီးခရီးစဥ္ျဖစ္ေအာင္ေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္မူ
ေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ေပါ့ေနာ္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု RCSS ေျပာခြင့္ရ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းမွ ေျပာသည္။
(RFA Link) (DVB Link) (Tai Freedom Link) (Popular Link)
NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)တို႔ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္

PPST – UNFC

၌ ေတြ႕ဆံု ၍ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ဘက္မွ ပဒိုေစာတာ
ဒိုမွဴး၊ ေဒါက္တာေရႊခါး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုး၊ ဆလိုင္းေယာေအာင္တို႔ ပါဝင္ၿပီး UNFC ဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူး၊ ဦးမင္းထြန္းႏွင့္ ႏိုင္ေအာင္
မေငးတို႔ ပါဝင္သည္။ ‘‘JMC(တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ)မွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ
ေဆြးေႏြးတာ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အျခမ္းမွာ

သေဘာထားတစ္ခုတည္းျဖစ္

ေအာင္

ေဆြးေႏြးတာ’’ဟု

ႏိုင္

ေအာင္မေငးကဆိုသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဆလုိင္းေယာ ေအာင္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြး ျဖစ္တာေတာ့ JMC
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ပါဝင္မႈကိစၥေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက အရပ္သားေတြ ကာကြယ္ေပးေရးကိစၥေတြပါတယ္’’ ဟုေျပာသည္။ (7 Day Link)
တႏုိင္းေဒသ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွ ေနရပ္သုိ႔ အျမန္ဆုံးျပန္ႏုိင္ေရးသေဘာထားေပးခဲ့သျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ မုိင္းရွင္းလင္း

IDPs ကခ်င္

ေရးေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖဲြ႕ (PCG) မွ ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာမွ
ေျပာသည္။‘‘တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ျပည္သူလူထုေတြ ကိုယ့္ေဒသကို ျပန္ႏုိင္ဖို႔အားေပးပါတယ္။ သေဘာတူညီမႈေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူ
ထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က စစ္ေရးအရ ဘယ္လုိသေဘာထားရွိသလဲဆုိတာ ဘာမွမသိရေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္
တႏုိင္းမွာရွိတဲ့

ဒုဒကစမွဴး

နဲ႔

ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ

သူတုိ႔ကလူထုေတြေရွ႕မွာ

လူထုျပန္ႏုိင္ေအာင္

အဲဒီမွာရွိတဲ့

မုိင္းေထာင္ထားတာ

ဘာညာအားလုံးရွင္းလင္းေရး လုပ္ေပးပါမယ္ဆုိတဲ့ အသံလည္း ၾကားသိရတယ္’’ဟု ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာမွဆုိသ ည္။‘‘ (7Day Link)
တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ေခါင္း ေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႕ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာၿပီး ကူမင္း

ဆက္ဆံေရး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွတ စ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လ ည္ထြက္ခြာ ခဲသ
့ ည္။ (MOI Link)
၁၀

၁၀.၉.၂၀၁၇

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္

RCSS - DASSK

ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္သ ည္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ စက္တင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္
ေတာ္သို႔ ေရာက္ရခ
ွိ ဲ့သ ည္။ (BBC Link)
၁၁

၁၁.၉.၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ခေလးေက်းရြာအထက္ဖက္တြင္ တအန္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA

TNLA – TMT

တပ္ရင္း ၉၈၇ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၇၇)တို႔ နံနက္ပိုင္း (၀၉း၁၅)နာရီမွ (၁၀း၂၅)ထိ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သ ည္။

တုိက္ပြဲ

တပ္မေတာ္မွ အင္အား ၁၀၀ခန္႔ျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခုိက္ခဲ့သ ည့္အတြက္

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သ ည္ဟု (TNLA)

မွ သတင္းႏွင့္

ျပန္ၾကားတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္မွ ေျပာသည္။ (NMG Link) (PSLF/TNLA Link) (Northern Alliance - Burma Link)
စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ စိန္ေက်ာ့အုပ္စု ေတာင္ဘက္ ၇မိုငခ
္ န႔္အကြာ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/

SSPP – TMT

SSA နမ့္ေတြးတပ္စခန္းအား အစိုးရတပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းစခန္းအမွတ္ ၁၄၇ မွ သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သ ည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့

တိုက္ပြဲ

ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ရြာသူရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ link)
စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ္႔ဖက္ကာအုပ္စု၊ ဟိုေမာေက်းရြာ၌ ေနထုိင္သူ မိုင္းအငိုလာသည္ ဟင္းျခံသို႔ ဆင္းရာတြင္

ေျမျမဳပ္မင
ုိ ္း

ေျမျမဳပ္မုိင္းနင္း မိသျဖင့္ မုိင္းေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ေနရာမွာပင္ ဆံုးပါး ခဲ့သည္။ (TNLA Link)
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟိုဌာနဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လ ည္
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)ဥကၠ႒ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔တို႔ စက္တင္ဘာ

ဆက္ဆံေရး

၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တင္းမာမႈေတြ ေျဖေလ်ာၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ အခုလို လာေရာက္
ေတ႔ြဆံုျခင္းျဖစ္သ ည္ဟု RCSS အဖြဲ႔မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းမိဏ္းမွ ေျပာသည္။"အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔အခ်က္ သံုးခ်က္ ေလးခ်က္
ေလာက္ေပါ့ေနာ္၊ အဓိကအားျဖင့္ က်ေနာ္ တို႔ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ့္သူေတြျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကားထဲ
မွာ နားမလည္မႈေတြကို နားလည္မႈရလာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ တင္းမာမႈေတြကို ေျဖေလ်ာ့သြားေအာင္၊ က်ေနာ္တို႔ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုျခင္း အားျဖင့္
ယံုၾကည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ဆုိျပီးေတာ့ လာေရာက္ေတြ႔ ဆံုတယ္၊ ဒီအခ်က္က တစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္၊ ဒီေၾကာင့္ပဲ က်ေနာ္တၾို႔ ကား
ထဲမွာ

နားလည္မႈေတြရခဲ့တယ္"

ဟုေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္အတူ

ႏိုင္ငံေတာ္

အတိုင္ပင္ခံ ရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ႔၏ အမ်ဳိ္းသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္
ဦးေသာင္းထြန္း၊

သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးမင္းသူ၊

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဝန္ႀကီး

ဦး ခင္ေမာင္တင္၊

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး တက္ေရာက္ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/ SSA) ဥကၠ႒
ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ႏွငအ
့္ တူ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဦး စိုင္းငင္း၊ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းမိဏ္း၊ PMC မွ ဦးစိုင္း လ်ဲန္း၊ ရုံးအဖြဲ႕မွ
ဦးခမ္းစံႏွင့္ ဦးေဟာင္ခမ္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (RFA Link) (MOI Link) (DVB Link) (Eleven Link) (The Ladies Link) (7Day Link)
(Popular Link) (Mizzima Link) (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ Link) (SC Link)
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုး ရကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ /ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔၏

RCSS – Gov

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Meeting

ဗဟိုဌာန(NRPC)

အစည္းအေ၀းခန္းမ၌

ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။

အစည္းအေဝးသို႔ (NRPC)

ဒုတိယဥကၠ႒

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံး ၀န္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ လူမႈဝန္ထ မ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လ ည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ
ဝင္းျမတ္ေအး၊

ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရအဖြဲ႔၏

အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ဦးေသာင္းထြန္း၊

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ပစ္ခတ္

တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးမင္းသူ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္စိုး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တ င္၊
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္၊
အတြင္းေရးမွဴး(၃)

ဦးစိုင္းငင္း၊

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ

ဦးေခးပ်ဴနွင့္

ဦးစိုင္း မိဏ္း၊

PMC

မွ

ဦးေဆာင္းဟန္၊

ဦးစိုင္းဟန္ႏွင့္ ဦးစိုင္းလ်ဲန္း၊ စီးပြားေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးေအာင္တိန္း၊ ဆက္ဆံေရးရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုင္းဦး၊ ရုံးအဖြဲ႕မွ ဦးခမ္းစံႏွင့္
ဦးေဟာင္ခမ္း တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။ (VOA Link) (MOI Link) (SC Link)
စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သ ာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

RCSS – TMT

ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)

Meeting

အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးယြက္ဆစ္ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံခသ
ဲ့ ည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိင
ု ္းမိဏ္းမွ“က်ေနာ္တို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကား
မွာ တင္းမာမႈေတြကို ျပန္ၿပီး နားလည္မွု ရေအာင္ ဆက္ၿပီး ဘယ္လို ေဆြးေႏြးၾကမလဲ။ တင္းမာမႈေတြကို ဘယ္လို ေျဖေလၽွာ့ၾကမလဲ။ အဓိက
အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုေတြကို ထိခိုက္ႏင
ို ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ၂ ဖက္ တပ္ေတြ ထိေတြ႕မႈ မျဖစ္
ေအာင္ ပိုႀကိဳးစားဖို႔ သေဘာထား ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး
(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး (RCSS/SSA) အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သ ည္။
(Irrawaddy Link) (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး Link)
စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္
ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) မွ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၂)
ဦးစိုင္းလိတ္ မွ ေျပာသည္။ “၁၄ ရက္ေန႔ ေတြ႕မယ္ေျပာပါတယ္။ ေနရာနဲ႔အခ်ိန္ေတာ့ မသိေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕မယ္ဆိုတာပဲ
သိရေသး တယ္။ ဘယ္သူေတြပါမလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိရေသးဘူး။ အဓိကေတာ့ သူ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဒုတပ္ခ်ဳပ္နဲ႔
ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ အစရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ေတာ့ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ NCA နဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ဘယ္လ ို
ဆက္လက္ျပီး

အေကာင္

အထည္

ေဖာ္သြားမလဲေပါ့။

ေနာက္

နိုင္ငံေရးမူေဘာင္နဲ႔

ပတ္သတ္ျပီးေတာ့မွ

ျပဳျပင္စရာရွိတယ္၊

ျပန္ျပီး

သံုးသပ္စရာရွိတယ္လို႔ သူတို႔ ေျပာေန ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လို အပိုင္းေတြကို သူတို႔ ျပန္ျပီး ျပင္နိုင္မလဲ ဆိုတာကိုလည္းပဲ ေဆြးေႏြး ဖို႔
ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္လို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မလဲ၊ လာမယ့္ တတိယအၾကိမ္ ၂၁ပင္လံုၾကရင္ နို္င္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္မွာ ဘယ္လို ေဆြးေႏြးၾကမလဲ၊ ဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္
ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္မလဲ၊ ဒါေတြ ေဆြး ေႏြးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု ဦးစိုင္းလိတ္မွ ေျပာၾကားသည္။ (The Ladies Link)
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ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔

JMC – U

က

Meeting

စတင္၍

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

သံုးရက္ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္သ ည္။ ‘‘(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္

ျပဳလုပ္တဲ့

အစည္းအေဝးမွာ

ဒီႏွစ္လအတြင္း

JMC

ေအာက္ေျခအဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္တာနဲ႔ တျခားမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပါဝင္ပါမယ္’’ဟု
JMC အလုပ္အဖြဲ႕ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚဆိုင္းပန္မွ ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသအဆင့္ JMC ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ စည္းေရးႏွင့္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အေပၚ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႕ ၏
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြး ေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း JMC-U အတြင္း ေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာေရႊခါးမွ ေျပာၾကားသည္။ (7Day Link)
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည့္ ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုငရ
္ ာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုက ရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟို

ABSDF

ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပေနေၾကာင္း ABSDF ဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ၀င္ ဆလိုင္းေယာေအာင္ မွေျပာသည္။‘ ‘ဖဲြ႕စည္းပံအ
ု ေျခခံ ဥပေဒ
အရ သံုးလႏွစ္ႀကိမ္ ေျခာက္လပဲေရႊ႕ ခြင့္ရွိမယ္။ ေျခာက္လေရႊ႕ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီအေပၚမွာ တစ္ခုခုဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။
ထပ္ေရႊ႕မွာမဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ ရက္သတ္မွတ္ဖို႔ ဆံုး ျဖတ္ရမွာ’’ဟု ဆလိုင္းေယာ ေအာင္မွ ေျပာသည္။ (7 Day Link)
၁၂

၁၂.၉.၂၀၁၇

ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

RCSS

ေကာင္စီ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္တ င္းမာမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ၌ နားလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း
RCSS ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းမိဏ္းက ေျပာၾကားခဲ့သ ည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
(RCSS)တို႔အၾကား

တုိက္ပဲြထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးအတြက္

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား

လႈပ္ရွားမည္ဆိုပါက

ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားမွတစ္ ဆင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ RCSS ဘက္က တင္ျပခဲ့
သည္။ (Eleven Link) (7 Day Link)
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို ၂၀၁၇

JMC –S

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္ မာလကာေခ်ာင္း ေက်း႐ြာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သ ည္။ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္

တနသၤာရီ

ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ မာလကာေခ်ာင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ျပည္သူလူထုမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၂၇၀)
ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားအား ႏွစ္ဘက္ေလးစားလိုက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ (CoC) အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ တိုင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပျခင္း
ႏွင့္ NCA အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (JMC Link)
ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပယင္းေမွာ္၊ ေရႊေမွာ္တို႔မွ ဆယ္ရက္အတြင္း ထြက္ခြာၾကရန္ သတိေပးစာမ်ား ႀကဲခ်သည့္

အရပ္ဘက္-

ရဟတ္ယာဥ္အတြင္း ရိွေနေသာ္လည္း စာႀကဲလုပ္ငန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္း၊

စစ္ဘက္

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ တႏုိင္းမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ၎အေနျဖင့္

ဆက္ဆံေရး

စာၾကဲခ်မည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း မသိရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဇာ္ဝင္းမွ “၆လပိုင္း ၅ရက္ေန႔ကဆိုရင္ ၁ဝ
ေမွာ္လံုးကို ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆံုး ထြက္သြားဖို႔ စာေတြႀကဲတယ္။ ႀကဲတဲ့အခါမွာ သတင္းမီဒီယာေတြက တပ္မေတာ္၊

လႊတ္ေတာ္

ဥကၠ႒ႀကီးေရာ နယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရာ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္သြားတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့
ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေခၚသြားတာ။ စာႀကဲမယ္ဆိုတာလည္း မတိုင္ပင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေတာ့ လမ္းႀကံဳတယ္၊ လိုက္ခဲ့မလား၊ တႏိုင္း
သြားမယ္၊ နန္းယြန္းဘဏ္ကို ပိက
ု ္ဆံသြားပို႔မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေခၚသြားတာ။ ေမွာ္ေတြေပၚ စာႀကဲတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ဘာစာေတြႀကဲတယ္ဆိုတာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔က

မသိေသးဘူး။

စာႀကဲတာက

အလိပ္လိုက္ေတြ

လုပ္ၿပီးေတာ့

အေပါက္ဖြင့္ၿပီးေတာ့

ေနာက္ကေန

ပစ္ခ်တာ။

ေအာက္ေရာက္ေတာ့မွ ဒီလိုစာေတြဆိုတာကို သိရတာ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ အတူ
နယ္ေျမခံကိုယ္စားလွယ္

အပါအဝင္

ပူးေပါင္းၿပီး

လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ

တရားဝင္ရွင္းတာ၊

အဲဒီလိုေတြ

ျဖစ္သြားတာပါ။” ဟု ျပန္ရွင္းျပခဲ့သ ည္။ (Myanmar Now Link)
၁၃။

၁၃.၉.၂၀၁၇

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေနေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ

ႏိင
ု င
္ ံတကာ

တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။ အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္

ဆက္ဆံေရး

ဒုသမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္း ထြန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔
လိုက္ပါရန္စီစဥ္ထားသည္။ (7 Day Link) (VOA Link)
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုင္းေပါက္ကြဲသ ည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးထားသည့္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားက
အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စာတေစာင္ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီထံ ေပးပို႔တိုင္ၾကားခဲ့သ ည္။
ထိုသုိ႔ တုိင္ၾကားစာ ေပးပို႔ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသဆံုးသူ ဦးေဖာင္က ပ္ေနာ္လတ္၏ ဇနီးေဒၚဆိုင္း နန္က “က်မတို႔ အမ်ိဳးသား ၂ေယာက္က
မိုင္းကြဲၿပီးေသတယ္။ သူတို႔က KIA စစ္သားလည္း မဟုတ္ဘူး။ မိသားစုနဲ႔ အတူေနၿပီးမွ မိသားစုကို ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနတာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
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HR Violation

ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕ [Burma Monitor]
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရက္စြဲစဥ္မွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၁)၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၇
ေနေနတာ ။ KIA နဲ႔ က်မတို႔ လုံးဝ မပတ္သက္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုလို စာပို႔ရတာပါ” ဟု ေျပာသည္။ ေဒၚဆိုင္းနန္ႏွင့္ ဦးေနာ္ေဘာက္၏ ဇနီး
ေဒၚဂ်ာေလာ့ဒ္တို႔က စက္တင္ဘာလ ၊ ပထမပတ္တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမIေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သ ည္။

တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံးကမူ ေသဆုံးသူ ၂ ဦးမွာ မိုင္းလိုက္လံေထာင္ေနသည့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး
ျမစ္ႀကီးနား-တနိုင္းလမ္း မႀကီးေဘးတြင္

မိင
ု ္းေထာင္စဥ္ ၎တို႔ သယ္ေဆာင္လာသည့္ မိုင္းေပါက္ကြဲကာ ေသဆုံးသြားျခင္း ျဖစ္သ ည္ဟု

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ လမ္းခြေက်းရြာ၊

ဦးေဇာ္ဂ်က္က “သူတို႔က KIA မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္ လုံးဝ

အာမခံတယ္။ ဒီကိစၥကို ေသခ်ာ မေျဖရွင္းေပးရင္ တပ္နဲ႔ ျပည္သူအၾကား တိုင္းရင္းသားေတြ အၾကား မုန္းတီးမွုကို ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ တို႔က
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တခုလုံးကို တိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္တဲ့ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕အေပၚမွာပဲ တရားဥပေဒအတိုင္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔ တိုင္ၾကားတာ
ျဖစ္တယ္လို႔လည္း က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ (Irrwaddy Link)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC ႏွင့္ DPN ေတြ႕ဆုံမည့္ရက္ မသတ္မွတ္နိုင္ေသးဘဲ ႀကိဳတင္ညႇိႏွိုင္းခဲ့သ ည့္အတိုင္း စက္တင္ဘာအတြင္း ေတြ႕ဆုံမ ႈ

UNFC

မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ နိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။
(MNG Link)
ၾသဂုတ္လကုန္က

“ဝ”လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕

(UWSA)

ႏွင့္

ရွမ္းျပည္ျပန္လ ည္ထူ

ေထာင္ေရးေကာင္စီ

(RCSS)တို႔

၏

ေတြ႕ဆံုမႈသ ည္

ႏွစ္ဖက္အၾကား ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း RCSS ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ေျပာသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္

(NCA)မထုိးဘဲ

ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးမည္ဆိုေသာ

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕၏

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း ေရးေကာ္မတီ (FPNCC) တြင္ ပါဝင္ေရး UWSA ဘက္က ကမ္းလွမ္းမႈမရွိဟု ၎ကဆို သည္။ ( 7 Day Link)
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