Peace Related Activities Burmese - (May 2017)

၂၁ ပင္လံုညီလာခံဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈေလ်ာ့နည္း

အစိုးရတပ္စခန္း ျပန္႐ုပ္သိမ္းေစလိုသည့္ လူထုေတာင္းဆုိခ်က္ျပည့္ေအာင္ ေကအဲန္ယူ
တုိက္တြန္းသြားမည္

BGF တပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းထားသည့္ ရြာသားမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပန္လြတ္ေပးရန္
မိသားစုဝင္မ်ားလိုလား

ရခုိင္ျပည္နယ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈစြဲခ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးဖို႔
စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ ကုလခန္႔အပ္

ေနရပ္ မျပန္ႏုိင္ေသးသည့္ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ား စားနပ္ရိကၡာအေရးေပၚ အကူအညီ
လုိအပ္ေန

ရွမ္းေျမာက္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္ ၁၄၀ ေက်ာ္ ေနရပ္ ျပန္

ငါးရစ္တက္ခ်ိန္ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ KNU ထုတ္ျပန္ထား

ေမာင္ေတာတြင္ မူယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းမိရာမွ ေနာက္ဆက္တြဲ တူမီးေသနတ္ ၂ လက္ပါ ဖမ္းမိ

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ျဖစ္စဥ္အရ သာ လက္မွတ္ထိုး- ရပ္တည္ခ်က္ မေျပာင္းလဲ
RCSS/SSA ေျပာ

ညီလာခံတြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးမႈသည္
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကို ကိုယ္စားမျပဳ

1 / 15

Peace Related Activities Burmese - (May 2017)

ဘူသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ရာအိမ္မွဴး တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရ

ႏိုင္ငံေရးက႑မွ ခြဲထြက္ခြင့္ မရိွဆိုသည့္ စာသားေၾကာင့္ ပင္လံုအစည္းအေဝး
ရက္ထပ္တိုးရျခင္းျဖစ္

ေမာင္ေတာ-သေဘၤာေကြ႕ နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမွ လူငယ္တစ္ဦးကို ရုိက္ပုတ္ထိုးၾကိတ္မႈ
အေပၚ မိသားစုမ်ားက လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟုဆို

ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ ကိစၥလာမည့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္

ယခုပင္လံုအစည္းအေ၀းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ
သေဘာတူညီမႈ မရ

မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္
ျပန္ညိႇႏႈိင္းရန္လိုအပ္

NCA ကို ျပင္ဆင္လို႔ မရဟု အတိုင္ပင္ခံရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆုိ

၂၁ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးမႈမၿပီးျပတ္၍ ရက္ထပ္တိုး

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းတူ စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေရးသုေတသီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ေ၀ဖန္

UNFC ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းသည္ NCA ျပင္ရန္မဟုတ္၊ NCA မွာ
ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ား ၉ ခ်က္ကိုသာ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္
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မင္းလြင္ေတာင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္း လံုးဝ မလုပ္ရန္ ေဒသခံ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေကအဲန္ယူထံ
လက္မွတ္ထိုး အသနားခံစာ ေပးပို

နမၼတူျမိဳ့နယ္အတြင္း RCSS/SSA နွင့္ PSLF/TNLA တို့ တုိက္ပြဲ
ျပန္ျဖစ္ပြားမည္ကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္

လက္ရိွ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္မဟုတ္ဟု ၀ ထိပ္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္ထပ္မံ
ေျပာၾကား

UNFC ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေလွ်ာ့အတင္းရွိမွ ျဖစ္မည္

တိုုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေနၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ၂၀၁၉ တြင္ ပံုုေပၚမည္ဟုဆို

လိုလားခ်က္မ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါက နွစ္ဘက္ညိွနိွဳင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
ၾကန္႔ၾကာႏိုုင္

ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
သီးျခားကတိေပးျခင္းမ်ဳိး မရိွခဲ့

တ႐ုတ္ၾကားဝင္မွု ကတိအတိုင္း ျဖစ္မလာ - တ႐ုတ္ယူနန္သို႔
ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔တပ္႐ုပ္ျပန္

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား သံုးဦး လုပ္ေသနတ္မ်ားနွင့္ဖမ္းမိ

တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အစိုးရက မွ်ေျခပါလို႔ ဆို
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ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္အခ်က္ကို
ပယ္ဖ်က္ရမည္

ရပ္တည္ခ်က္မတူေပမယ့္ ညွိယူရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းလာမွာ ယံုၾကည္တယ္လို႔ UWSA ေျပာ

လံုျခံဳေရးက႑တြင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရွိေရးအတြက္ သေဘာထား စုစည္းခ်က္ ၃ ခ်က္
ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရအဆုိအား မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ၀ဖန္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမသန္စြမ္းမ်ားအား
ကူညီမည့္အစီအစဥ္ေဆြးေႏြး

၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္ အစိုးရတပ္ ႏွင့္ မဟာမိတ္ တပ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္

တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရိွေရးမူ ထြက္ရွိေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား
အထူးတလည္ ေဆြးေႏြးေန

ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္နွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္မူ ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ

၂၁ ရာစုု ပင္လုုံ ဒုုတိယအစည္းအေ၀း ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အခ်က္တစ္ခ်က္
စတင္အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီေျပာ

အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဟု KTWG ဆုိ
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အဖြဲ႔အားလံုး NCA ထီးရိပ္ေအာက္ ေရာက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေျပာ

ကိုဖိုးသားကို ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္လူငယ္အဖြဲ႕
ဥကၠ႒ဆို

ေမာင္ေတာတြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁ သိန္း ၇ ေသာင္းဖမ္းမိ

NCA ေရးထိုးသူမ်ားပါ၀င္ယုံျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု
KNU ဥကၠဌေျပာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးထားသူမ်ားပါ၀င္ ဖု့ိလုိ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာ

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
တိုးတက္မႈတရပ္အျဖစ္ KNU အပါအ ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳဆို

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း KNU ဥကၠဌေတာင္းဆုိ

က်ိဳက္မေရာ ဒါလီ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း သစ္ပင္စိုက္ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ကို BGF
ဖမ္းဆီး

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းျဖင့္
ကူညီမည္ဟု တ႐ုတ္ဆုိ

NCA လမ္းေၾကာင္းမလုိက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို မလိုလားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု
တပ္ခ်ဳပ္ဆို
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ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
လိုအပ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

၂၁ ပင္လုံညီလာခံဒုတိယအစည္းအေဝးသုိ႔ FPNCC တက္ေရာက္ေသာ္လည္း UNFC မတက္ေရာက္ျဖစ္

အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဘံုသေဘာထားကို အေျခခံၿပီး (၂၁) ပင္လံုတြင္
အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္

အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးေရး KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရွိ ေဒသခံ တစ္ေထာင္နီးပါး
ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္္

သဘာဝအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေကာ့ကရိတ္ ဒူးရင္းသီး အေရာင္းသြက္

UWSA, KIA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕ ၂၁ ပင္လံုတက္မည္

ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလွုပ္ရွားမွုမွ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၌ RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA
တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ရခိုင္တံဆိပ္ပါ အက်ႌကို မဝတ္ရန္ တားျမစ္မႈကို မလိုက္နာ၍ ခိုင္နီမင္း
အခ်ဳပ္ကားေပၚတြင္ အ႐ိုက္ခံရဟုဆုိ

ေကအုိင္အုိ ႏွင့္ ဝအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု အစည္းအေဝးတြင္
တရားဝင္အသိေပး

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခြင့္မရခဲ့ေသာ္လည္း ALP ပါတီ
ပင္လံုညီလာခံသုိ႔တက္မည္ဟုဆုိ
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရခိုင္တြင္ လုပ္ခြင့္ မရဘဲ ၂၁
ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ANP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ရွင္းလင္း

ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း၌ အေဆာက္အဦးျပန္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးေပၚလိုအပ္

KIA အေနျဖင့္ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကုိ တရားဝင္ ေတာင္းပန္ရန္ ဆႏၵျပ

ရံုးထုတ္ရာတြင္ ခိုင္နီမင္း၀တ္ထား ရခိုင္တံဆိပ္ပါ အက်ီ ၤကို ဆြဲခၽြတ္ရာမွ
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ၿပီး ခိုင္နီမင္း ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရဟုဆို

၂၁ ရာစုု ညီလာခံ မွရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးႏုိင္ေသးမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း RCSS ေျပာ

NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU
ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ PNLO အဖြဲ႔က ၁၉ ဦး ေရြးခ်ယ္

အစိုးရ စစ္တပ္၏ စစ္ေၾကာင္းမ်ား လႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္
အေနအထားရွိေန

၅၉ ႏွစ္ေျမာက္ သွ်မ္းျပည္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔ လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းတြင္ CSSU
အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူ

ေရးၿမဳိ႔နယ္႐ွိ မုတၲမကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္း ယာယီရပ္ဆိုင္း
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မြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုေပးပြဲ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရက်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေထာက္ပံ့မည္

တရုတ္ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားေၾကာင့္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းထိခိုက္၍ စက္ေလွ ၂၀၀ ျဖင့္
မေဒးကၽြန္း တရုတ္ေရနံတင္ ဆိပ္ကမ္းထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္

အျငင္းပြား စစ္ေတြျမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းကိစၥ BXT ကုမၸဏီမွ ဗီႏိုင္းေထာင္၍
အမ်ားျပည္သူသုိ႕ ရွင္းလင္း

KNPP က NCA လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္သြားရန္ UNFC ႏွင့္ ဆက္လက္
ညွိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္မည္

ကရင္ဖတ္စာ ၁၂ တန္းအထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ကရင္ရဟန္းေတာ္မ်ားအသင္း မိန္႔ၾကား

NBF သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအားတိုက္တြန္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာေႏွာေနသည့္ ေဒသ၌ လက္နက္ကိုင္သြားလာမႈ ကန္႔ကြက္ျခင္းအေပၚ
ၫွိႏႈိင္းသြားမည္

အစိုးရက တိုင္းရင္းသား ဆႏၵကို လွစ္လ်ဴ မ႐ႈရန္ NBF ေတာင္းဆို

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အစာ ေခါင္းပါး မႈေၾကာင့္ ပိန္းဥ ရွာစား ေနရ

KNPP ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ခူဦးရယ္ကုိ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္
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၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ဦး ေကအဲန္ယူ ေရြးခ်ယ္

“ျပည္ေထာင္စုမွ လံုးဝခြဲမထြက္ပါဘူး” ဆိုသည့္ တပ္မေတာ္၏ အဆို ျပည္ေထာင္စု
စာခ်ဳပ္ကို သစၥာေဖါက္ရာေရာက္ဟု SNLD ေျပာ

လူငယ္အရည္အခ်င္းျမင့္တင္ေရးသင္တန္း SSPP/SSA မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပ

သဲခံုေက်းရြာတြင္ ေသနတ္ျပၿခိမ္းေျခာက္ဓါးျပတုိက္ခဲ့သူ အႀကိဳင္အား
မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္း ေဒသခံမ်ား တိုက္ပြဲေရွာင္လာမွုေၾကာင့္
လက္ဖက္ခူးလုပ္သား ရွားပါးလာ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NCA လက္မွတ္အျမန္ထိုးေရး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တိုက္တြန္း

ရခိုင္လူငယ္ညီလာခံအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီသာ
ပံ့ပုိးကူညီမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာစကားအေပၚ ရခိုင္လူငယ္မ်ားက
ဘ၀င္မက်ဟုဆို

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ RCSS/SSA မွ စစ္သားစုေဆာင္းေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ရြာလုံးကၽြတ္
တိမ္းေရွာင္

ၿမိတ္တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ပါ၀င္သည့္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးေရးကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းမည္

ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေတြ႕ဆံု
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ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္၌မိုင္းေပါက္ကြဲ၍ ေသဆံုးသူ ၅ ဦးထဲတြင္ ဘာသာေရးဆရာ ၂ ဦးႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသား ၂ ဦးပါ၀င္

စစ္ေတြ ဆတ္ရိုးက်ရပ္ကြက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာမ်ားျပန္ရရွိရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ဖမ္းထားသည့္ ေကအဲန္ယူ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကိစၥ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု JMCS
ေျပာဆို

ရခိုင္လူငယ္ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္
ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ေလယာဥ္ တစ္စီး ျမန္မာဘက္ကုိ ၀င္ေရာက္ပ်ံသန္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့

ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဘာေၾကာင့္မ်ားလာခ့ဲရသလဲ

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္းကစားက ကရင္ျပည္နယ္စီးပြားေရးကို ဟန္႔တားေနဟုဆို

ရေသ့ေတာင္နယ္ ခၽြတ္ျပင္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကင္းသမားအခ်င္းခ်င္း
ပစ္ခတ္၍ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ

မြန္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မြန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကူညီမည္

ALP အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ထံ စာေပးပုိ႔ရန္ PPST ဆံုးျဖတ္
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NCA လမ္းေၾကာင္းကို ကရင္နီ KNPP ႏွင့္ မြန္ NMSP တုိ႔ လက္ခံဟုေျပာ

ကိုးတန္ေကာက္နယ္ျခားေစာင့္စခန္းအပိုင္ ဆူရာခါလီေက်းရြာတြင္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္၊ ၀ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္တရုတ္တို႔ ေဆြးေႏြးေနစဥ္
ကိုးကန္႔ဟုန္အိုင္ေဒသတြင္တိုက္ပြဲျပင္းထန္ ျဖစ္ပြား

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ သေဘာတူ

ရခိုင္ေကာ္မရွင္ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာအေပၚ NLD ဘက္မွအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ႔

တပ္သိမ္းယာေျမဧက ၃၇၇ ေက်ာ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္

KNPP ကရင္နီ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ျပီးဆံုး ဥကၠဌ အျဖစ္ ခြန္းေအဘယ္လ္တြိဒ္
ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရ

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ႏွင့္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႕ဆံု

တရုတ္ CNPCကုမၸဏီကို ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
မဒဲကြ်န္းေဒသခံမ်ားဆႏၵျပေတာင္းဆို

ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ရရွိေရး
ေဆြးေႏြးေန

လယ္ယာေျမမ်ားစစ္တပ္မွျပန္လည္စြန္႕လႊတ္ႏိုင္ရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္
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မံုးကုိး ဆရာႏွစ္ဦးအမႈ လား႐ိႈးအက်ဥ္ေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ရခိုင္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြတြင္ ေတြ႕ဆံု

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ေကာ္မရွင္
မရရွိခဲ့ဟု ဆုိ

ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်က္ကြယ္ျပဳခံေနရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္
ရခိုင္ေတာင္သူလယ္သမား ၁ဝဝဝ ခန္႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆို

အစိုးရတပ္စခန္းေဟာင္းေနရာတြင္ သက္တမ္းၾကာျမင့္ ေျမျမဳပ္ဗုံးတလုံးေပါက္ကြဲ
ကိုယ္ရင္ ၈ ပါးဒဏ္ရာရ

UNFC မွ KIO ႏုတ္ထြက္လိုက္တာေၾကာင့္ က်န္အဖြဲ႕ေတြ ႏိုင္ငံေရးအရရပ္တည္ဖို႔
ခက္ခဲလာႏိုင္ဟုဆုိ

UNFC တပ္ေပါင္းစုမွာ ေကအိုင္အို ႏႈတ္ထြက္စာတင္ျပီးေနာက္ UNFC တပ္ေပါင္းစု
အေနထား ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာ

သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားကို တဘက္ေစာင္းနင္းျပီးတျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း ၊
တျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျပီး မိမိအမ်ဳိးသားေရးကို လစ္လ်ဴရွဴျခင္း
ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု SSPP/SSA ေျပာ

UNFC မွ WNO/WNA လည္း ႏႈတ္ထြက္စာတင္

ေရကာတာ စီမံကိန္းကို လံုး၀ရပ္တန္႔ထားရမည္ဟု သေဘာထားထုတ္ျပန္
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ေမလ ၁၀ ရက္ေန႕ က်င္းပမည့္ ANP အစည္းအေ၀းတြင္ ပင္လံုညီလာခံ အပါအ၀င္ အဓိက
အေၾကာင္းအရာ…

လုပ္သက္ျပည့္ တပ္မေတာ္မွ သက္ၾကီးတစ္ခ်ဳိ႕ တပ္မွ ထြက္ခြင့္မရ ျဖစ္ေနဟုဆို

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၃၀၀ေက်ာ္ သံုးမည္ဟုဆုိ

ေရပူစစ္ေဆးေရးစခန္းအား ပစ္ခတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း
စိတ္ပူစရာမရွိဟုဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္ စစ္ေတြတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ျပဳလုပ္မည္

စစ္တပ္မွ နတ္ကြန္းကို ျခံခတ္ရန္စီစဥ္၍ စစ္ေတြတြင္ ေဒသခံမ်ား ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပ

တရားမဝင္သစ္ဖမ္းဆီးရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္

မေဒးကၽြန္းရွိ မဟာ တရုတ္ေရနံစီမံကိန္း နတ္ဘံုနတ္နန္းတမွ် ခန္းနား ေသာ္လည္း
ရခိုင္ေက်းရြာမ်ား အေျခအေန ငရဲတြင္းထဲ က်ေရာက္ေန ဟုဆို

ရန္ကုန္အလုပ္ရွာရန္သြားတဲ့သား စစ္တပ္ထဲ လိမ္လည္အသြင္းခံရဟု မိဘမ်ားကဆို

အတင္းဓမၼ ျပန္ပို႕ခံရသည့္ ေက်ာက္ဆည္ေတာင္ စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား စား၀တ္ေနေရး
အခက္အခဲေတြ႕
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တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ လူထုကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမရွိေသးသမွ်
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ား
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးထံတင္ျပ

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း ေတြ႔ဆံုပြဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟုဆိုကာ လူထု
မတက္ေရာက္

DKBA ၏ လပတ္ တပ္မႉးစုံညီအစည္းအေဝး ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေန

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈ မရွိခင္ အီးယူမွ ျမန္မာႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈအေပၚ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကန္႔ကြက္

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းသားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ေဒသခံမ်ားကဆို

သိမ္းဆည္းထားျပီး အသံုးမျပဳသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ ရရွိေရး သီေပါ လယ္သမား
မ်ားေတာင္းဆို

NCA ထုိးႏုိင္ရန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တုိးတက္မႈ ရွိၿပီး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ

ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေလးစားစြာ
ဆက္ဆံရန္ ေမာင္ေတာတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ ေတာင္းဆို

နယ္စပ္ ကရင္ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ကရင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ ၃
ခ်က္ခ်မွတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား
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ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုု

April 2017
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