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၂၀၁၇ မတ္လအတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရက္စြမွဲတ္တမ္းမ်ား 

နိဒါန္း 

 ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS) ကို 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

က႑မ်ားတြင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳသြားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသနဂၤအဖြဲ႔၏ အဓိက 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

(က) အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးက႑ႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ 

တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ရန၊္ 

(ခ) ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စစ္မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ 

ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ စစ္ဖက္နည္းပညာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားရန္၊ 

(ဂ)  မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအၾကား စစ္ပညာစာေပ ေလ့လာမႈ ပိုမိုထြန္းကားလာေစရန္၊ 

(ဃ)  ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား သုေတသနျပဳ 

ေလ့လာရန္၊ 

(င)  ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စစ္ဖက္ - အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ သုေတသနျပဳျခင္း 

အားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ျဖစ္ေစရန္၊ 

(စ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခုႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ ဗဟုိဌာနတစ္ခု တည္ေထာင္သြားရန္၊ 

(ဆ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ 

 ေသနဂၤအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Knowledge, Strategy & Union (ဗဟုသုတ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စု) ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတရွာမီွးျခင္းမွသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းသုိ႔ 

တက္လွမ္းႏုိင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပီး တည္ၿမဲခုိင္မာ အင္အားေတာင့္တင္းေနေစရန္ ရည္သန္ 

အားထုတ္မည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရက္စြမဲွတ္တမ္းမ်ား 

 ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း 

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ 

၁။ ၁. ၃. ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ H.E. Mr. Sun 
Guoxiang ႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
ပဋိပကၡညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ H.E. Mr. Mutalq M. Al-
Qahtani တို႔အား ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ သီးျခားစီ 
လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ 
သမၼတႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ H.E. Mr. 
Sun Guoxiang တို႔ေတြ႔ဆုံစဥ ္ လက္နက္ကုိင ္ အၾကမ္းဖက္၍ ႏုိင္ငံေရးလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ား ေတာင္းဆုိမႈကုိ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆုိ လက္မခံ 
ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ မလြမဲေသြ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ တပ္မေတာ္က ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္မ ွ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ 
ပထမအႀကိမ္ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ(ခ်င္း) ကုိ 
တက္ေရာက္သူ ၆၅၂ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ၁။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ၂။ တန္းတူေရး ၃။ 
ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင္ ့ ၄။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ ၅။ တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေရး ၆။ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး၊ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ၇။ ပါတီစံ ု ဒီမိုကေရစီ ၈။ 
ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏုိင္ငံ ၉။ အျခားအေျခခံမူမ်ား စသည့္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ 
ပူးတြေဲကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

  ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကုလသမဂၢ ပါ၀င္ကူညီမည္ ့ အစီအစဥ္ကုိ မတ္လ 
အတြင္း စတင္ႏိုင္ရန ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္႐ံုးက 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သူ Ms. Yun Sun က တ႐ုတ္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန ္တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား အေပၚတြင္သာ မူတည္မည္ဟု သေဘာထားရိွေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂။ ၂. ၃. ၂၀၁၇ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပ 
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မည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ ကရင္အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးအား ကုိယ္စားျပဳ 
သည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏိုင္ငံမ ွ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံတကာ ကရင္အဖြ႔ဲအစည္း International Karen Organization – IKO အဖြ႔ဲထံမ ွ
သိရွိရသည္။ ႏုိင္ငံတကာရိွ ေကအဲန္ယူကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တက္ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကုိ IKO က ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္ 
က်င္းပေရး ေကာ္မတီထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 

  ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ တပ္မေတာ္ဘက္က အျမင္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာေကာင္းလာမည့္ အေနအထားရိွေၾကာင္း 
UNFC ဒု-ဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ 
လမ္းစဥ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေအးခ်မ္းေစရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအားလုံး 
ပါ၀င္လာရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ မတူၾကသျဖင့္ 
မိမိတို႔ သြားၾကသည့္လမ္းမ်ားကြလဲွ်င္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔ကုိ မဖိတ္ေခၚႏုိင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္း 
ပြဲတြင ္ ထပ္မံေျပာဆုိခ်က္သည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပေလာင္(တအာင္း) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ TNLA ဒ-ုဥကၠဌ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ တားဂ်ဳပ္ဂ်ာက ေျပာဆုိလိုက္သည္။ “သူတုိ႔ 
အခြင့္အေရး မရသမွ်ေတာ့ ဆက္တုိက္ေနဦးမွာပဲ။ သူတုိ႔ကို ခ်န္ထားလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ 
ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု UNFC ဒု-ဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးလုိပါက လက္နက္စြန္႔ၿပီးမွ ပါ၀င္လာရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔ကုိ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ တပ္မေတာ္က ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း လက္ခံျခင္းမရိွပဲ 
တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး 
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးလုိျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ DPN တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲြင္ တစ္ႏိုင္ငလုံံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (NCA) လမ္းေၾကာင္းကုိသာ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ 
အေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား 
အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ျခင္းစီအၾကား နားလည္မႈ အားေကာင္းရန္လိုသည္ဟု DPN မွ 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ခူဦးရယ္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

  ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ မတ္လအလယ္တြင္ က်င္းပရန္ အစုိးရက စီစဥ္ထား 
ေသာ္လည္း KNU ညီလာခံႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်င္းပမည့္ရက္ အတည္ျပဳ 
ရန္ KNU ဖက္မွတုံ႔ျပန္မႈကုိ ေစာင့္ေနရေၾကာင္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႈးမ်ားအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေသာ က်ားေခါင္းပါတီ တြဖဲက္အတြင္း 
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ေရးမႈး ၂ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာၾကားသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ညီလာခံကို 
အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က မိုင္းေတာ့၊ မုိင္းထား၊ မိုင္းပန္တြင္ ျပဳလုပ္ရန ္ RCSS ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားၿပီး RCSS အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းအားလုံးက 
လက္ခံျခင္းမရိွပ ဲ ေတာင္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ပင္လုံတြင္လုပ္ရန္ ဆႏၵရိွေနေၾကာင္းလည္း 
သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရႏွင္ ့ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ပင္လုံတြင္ 
ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ညီလာခံက်င္းပခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္မည္ဆုိပါက ၂၁ ရာစု 
ပင္လုံညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္သြားမည္ဟုလည္း RCSS/SSA ဘက္မွ 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။ 

  Sputnik သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာေရတပ္အတြက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ 
ေအာ္တြင္ မိုးေလ၀သေလ့လာေထာက္လွမ္းေရး စခန္းမ်ားကုိ အိႏၵိယေရတပ္က တည္ 
ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္လည္း 
အိႏၵိယမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ 
ျမန္မာေရတပ္ကုိ တ႐ုတ္ျပည္ကသာ အဓိကကူည ီ ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ အိႏၵိယအစုိးရက တ႐ုတ္ျပည္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကုိ တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေန 
ေၾကာင္းကုိလည္း အဆုိပါသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃။ ၃. ၃. ၂၀၁၇ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔၏ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ 
UNFC အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 
အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး 
အဆုိျပဳခ်က္ အမွတ္ ၃ အား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိင္ုရာမူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ျခင္း အစည္းအေ၀းတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆုိျပဳခ်က္ အမွတ္ ၅ အား ပစ္ခတ္တုိက္ 
ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အလုပ္အဖြဲ႔တြင္လည္းေကာင္း 
ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 

  ၁၉၄၇ ခုႏွစ ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ပါေသာ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရန္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ 
က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္ ဦးထက္ေနက “အခုသြားေနတဲ့ NCA ရ႕ဲ အဓိက 
ရပ္တည္ခ်က္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကုိ သြားေနတာျဖစ္တယ္၊ 
ဖယ္ဒရယ္ဆုိမွေတာ့ ခြဲထြက္ခြင့္က ဘာျဖစ္လုိ႔ ထည့္ေနရေတာ့မွာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဒီေန႔သြားေနတာက ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ဆုိတဲ့ဟာ ဖက္ဒရယ္ကုိ အတူတူတည္ေထာင္ 
မယ္ဆုိတဲ ့ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ NCA က 
သြားေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၄။ ၄. ၃. ၂၀၁၇ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို မတ္လအတြင္း က်င္းပရန္ အလားအလာ အလြန္နည္းပါး 
ေနၿပီး ဧၿပီလဆန္းမွသာ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “လတ္တေလာ KNU ညီလာခံ 
ရွိတယ္။ KNU ညီလာခံရက္ကုိ ထည့္တြက္ရေသးတယ္။ မတ္လအတြင္းမွာ က်င္းပႏုိင္ 
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ဖုိ႔ေတာ့ အလားအလာ ပိုနည္းသြားတယ္” ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ 
ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ “ဧၿပီလဆန္းေလာက္မွ ျဖစ္မယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
KNU ဥကၠဌက ဧၿပီသႀကၤန္မတုိင္မီ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ သင့္တယ္တဲ့။ သႀကၤန္ၿပီးမွ ဆုိရင္ 
ေတာ့ သိပ္ၿပီးေနာက္က်လြန္းတယ္တဲ့။ သူကေတာ့ အဲဒီလုိသေဘာထားရိွတယ္” ဟု 
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏုိင္မည့္အေျခအေနကုိ KNU အေထြေထြအတြင္းေရး 
မႈး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ UNFC က အစုိးရထံ အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်က္ကုိးခ်က္ရိွ 
ရာ အားလုံးနီးပါးကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ “မူအားျဖင့္ သေဘာတူခ်က္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ကယ္ 
တမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ မူသေဘာမဟုတ္ပဲ တရား၀င္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ဖို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ့္ အဆင့္ရွိတယ္ဆိုတာကုိ ဆုိလုိထားတ့ဲ 
သေဘာပါ” ဟု DPN အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ေျပာၾကားသည္။ “မူအားျဖင့္ အား 
လုံးနီးနီးေတာ့ သေဘာတူတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြက်ေတာ့ အစုိးရက တပ္မေတာ္က 
လက္မခံႏိုင္တ့ဲဟာေတြ၊ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း လက္မခံႏိုင္တ့ဲဟာေတြ ရွိတယ္။ 
အဲဒါ ျပန္ညႇိရမယ္။” ဟု DPN အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ေရႊသိန္းက ေျပာသည္။ “အဆုိျပဳခ်က္ (၅) 
ကေတာ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္ ထုိးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တစ္ 
ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ထပ္မံၿပီးမျဖစ္ပြားေအာင္၊ ခုိင္မာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆုိတ့ဲ 
အဓိက အခ်က္ျဖစ္တယ္” ဟု သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ 

  NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေန 
ရာ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မူတူေစးဖိုးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီေန႔ဒီအဆင့္ထိ ေရာက္လာၾကၿပီဆုိတာ အားလုံးနားလည္ၾက 
တယ္။ သေဘာေပါက္ၾကၿပီလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ တုိက္ပြဲဟာ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဆက္သြားတ့ဲေနရာမွာ အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း လက္ရွိအေျခအေနဟာ ပြဟဲာ ၾကမ္းသ 
ထက္ ၾကမ္းလာသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားတ့ဲ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၈ ဖြဲ႔ဟာ စာခ်ဳပ္အတိုင္း ဆက္ၿပီးခ်ီတက္ေနၾကတယ္ဆိုတာ အားလုံး 
သိေနၾကပါတယ္။” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန ္ ၀ လက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႔ UWSA ဥကၠဌ ဦးေပါက္ယူခ်မ္းအား ဖိတ္ၾကားထားမႈ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ 
အတည္ျဖစ္ေနဆဲဟု သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း(ပနခ္မ္း) တြင္ က်င္းပသည့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ NCA လက္မွတ္မထုိးပဲ UWSA 
၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဦးေဇာ္ေဌးက အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားေန 
ျခင္းျဖစ္၍ ယင္းေၾကျငာခ်က္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၅။ ၆. ၃. ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀း 
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စတင္မည့္ေန႔တြင္ NCA ကုိ UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ားက လက္မွတ္ထိုးရန္ သေဘာတူထား 
ေၾကာင္း UNFC ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ DPN အဖြဲ႔ 
၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ UNFC 
အဆုိျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ထဲမွ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ား ရိွခဲ့ၾကၿပီး 
အဆုိျပဳခ်က္ ၁ ကုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးမွသာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ထုတ္ျပန္ရ 
မည္ဟု ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ေျပလည္မႈရခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ အျခားအခ်က္ 
မ်ားလည္း ေျပလည္မႈရရွိႏိုင္မည္ဟု သူက ဆက္၍ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ဗဟုိဌာနသည္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇ ျဖင့္ “ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကုိင္ 
ေဒသအတြင္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္” ကုိ ထုတ္ 
ျပန္လိုက္သည္။ အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ “ေဒသခံ ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသေၾကထိ 
ခိုက္ေစၿပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ဒုကၡႀကံဳေတြ႔ေစေသာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
ကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြ၀ုိဲင္းသုိ႔ ဦးတည္ၾကရန္” ေဖာ္ျပထားသည္။ 

  NCA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ ၾကားကာလ 
အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြဲ႔အ 
စည္း ၈ ဖြဲ႔က ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ အဆုိပါ ေကာ္မတီသည္ NCA အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ က်န္ေနေသးေသာ NCA အခန္း ၆ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္သြားရန္ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ တစ္ဦးစီပါ၀င္ေသာ ၈ ဦးပါ ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မႈးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။ 

  SSPP/SSA ႏွင့္ TNLA တုိ႔ မဟာမိတ္ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏွစ္ဦး 
ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား ႏွစ္ဘက္တပ္မႈး တပ္သားမ်ားထံ ထုတ္ျပန္စာ 
ေပးပုိ႔ညႊန္ၾကားထားသည္။ ညႊန္ၾကားစာတြင္ မဟာမိတ္ႏွစ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ ညီညြတ္ေရးအား 
ထိခိက္ုပ်က္ျပားေစသည့္ ေျပာဆုိေရးသားျခင္း မျပဳရန္၊ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမ်ား 
အား ဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပေျဖရွင္းရန္၊ မဟာမိတ္တပ္ႏွစ္ခုအား ထိခိုက္ေစသည့္ 
လႈ႔ံေဆာ္ေရးသားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း လႈပ္ရွားရာေဒသတြင္းေန 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ 
ရန္၊ အကယ္၍ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မသကၤာသူမ်ားေတြ႔ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား အပ္ႏံွသြားရန္ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

၆။ ၇. ၃. ၂၀၁၇ ကုိးကန္႔ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနၿပီး စစ္ေရးအေျခအေန ပုိမိုတင္းမာမည့္ အေနအထားရိွသျဖင့္ ရွမ္းေျမာက္ 
တစ္ေၾကာႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလ်ာက္ ခရီးသြားမည့္ျပည္သူမ်ား သတိထား 
သြားလာၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိသည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုက ေျပာ 
ၾကားလုိက္သည္။ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ရန္လုံ 
က်ိဳင္းဂိတ္ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ရိွ တပ္စခန္းမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ားကုိ ၀င္ 
ေရာက္စီးနင္းကာ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ ကုိးကန္႔ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
8 

႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ MNDAA ၊ AA ႏွင့္ TNLA တုိ႔ကုိ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ 
စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါက NCA လက္မွတ္ထုိးရန္မလုိပ ဲ ျပည္ 
ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေရးသားထားသည္။ 

  ၀ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ UWSP/UWSA ဦးေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္က 
က်င္းပခ့ဲေသာ ပန္ခမ္းညီလာခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာက္မတီ 
ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တုိ႔အေပၚ သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု NCA 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔က ေၾကျငာလုိက္သည္။ ပန္ခမ္း 
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မႈတြင္ UNFC ကုိ ဦးေဆာင္ေနသည့္ KIO အဖြဲ႔၏ အျပည့္အ၀ 
လက္ခံမႈ ပါ၊ မပါ ဆုိသည္ကို မသိရေသးဟု PPST အစည္းအေ၀း ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ပဒုိ 
ေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ၿပီး ပိုမုိ 
နက္႐ႈိင္းထိေရာက္ လက္ေတြ႔က်ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဗီယက္နမ္ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ငုယင္လစ္ခ်္ႏွင့္ ၎၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္လည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ 
ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ ကာကြယ္ေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား အျပန္ 
အလွန္ေစလႊတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈ 
ႏွင့္ ေမွာင္ခုိကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ 

၇။ ၉. ၃. ၂၀၁၇ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
RCSS/SSA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က သီေပါၿမိဳ႕နယ္ 
တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေန အခုလုိ တုိက္ခိုက္လာတာဟာ 
သီေပါၿမိဳ႕နယ္က အုံမု ထန္စန္႔ ပါခါးေဒသက လက္နက္ကုိင္ ေတြကို ရွင္းထုတ္ဖုိ႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆေၾကာင္း ဒုဗိုလ္မႈးႀကီးစိုင္းငိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ ေနထုိင္ 
သြားလာမယ္ဆုိရင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားစရာမရိွဘူးလုိ႔ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ညႇိႏႈိင္း 
ကြပ္ကဲေရးမႈး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ 

  ျမန္မာအစုိးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂.၉၂ 
ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၁၄ ဘီလီယံ) ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း 
အစုိးရစုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၁၃.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး အမ်ိဳးသားဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ရာႏႈန္းခန္႔ 
ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထက္ကစာလွ်င္ အနည္းငယ္ 
တုိးျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အဆုိျပဳေတာင္းခံထားေသာ က်ပ္ေငြ 
၃.၉ ထရီလီယံထက္မူမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ အစုိးရက ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရိွေသာ္ 
လည္း ယခင္ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ခ်ထားမႈမ်ားတြင္ လစာအပါအ၀င္ တပ္သားမ်ားအတြက္ 
အသုံးစရိတ္မ်ားက ၅၀ ရာခိုငႏ္ႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စစ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားအ 
တြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး ကုန္က် 
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စရိတ္မ်ားက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း Jane’s Defence Weekly ကဆုိသည္။ 
၈။ ၁၀. ၃. ၂၀၁၇ မတ္လလယ္၌ က်င္းပရန္ရွိေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္ 

တမ္းအရင့္ဆုံး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ KNU က 
ဥကၠဌရာထူးအပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ဟု သတင္းရရိွ 
သည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ KNU ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက်င္းပရန္ ရိွေန 
သည့္အတြက္ အဖြဲ႔၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ရွိလာမည္လားဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ 

  ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ မထုိးရေသး 
သည့္ လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသည ္အစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ျငင္းဆုိသည္ ့အစည္းအေ၀းမဟုတ္ဟု UWSA မွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 

  NCA ကုိ ျငင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ ံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္း 
လာၿပီဟု ၀ျပည္နယ္ သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
UWSP အေနျဖင့္ အစုိးရထံသုိ႔ စာအႀကိမ္ႀကိမ ္ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး NCA ၏ အားနည္း 
ခ်က္မ်ား ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ 

၉။ ၁၁. ၂. ၂၀၁၇ တာ၀န္ေပးအပ္မည္ဆုိပါက KNU ဥကၠဌတာ၀န္ကုိ လက္ရွိဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူ 
တူးေစးဖုိး ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္ဟု KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ 
ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။ KNU ညီလာခံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀ 
ေက်ာ္မွ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား ဦးစြာေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ KNU ဥကၠဌ၊ 
ဒုဥကၠဌ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၊ တြဖဲက္အတြင္းေရးမႈး (၁) (၂) စသည့္ 
ေခါင္းေဆာင္ငါးဦးကုိ ညီလာခံမွ တိုက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၁၀။ ၁၃. ၃. ၂၀၁၇ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) ညီလာခံ ေၾကျငာခ်က္အတုိင္း ရပ္တည္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ယခင္ထက္ ပုိမုိခက္ခဲမည္ဟု အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကား NCA ညႇိ 
ႏႈိင္းစဥ္က တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး 
(ၿငိမ္း) က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္လုိလားသည္ဆုိပါက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္ဟုလည္း 
သူက ထပ္မံေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  MNDAA ေသာင္းက်န္းသူ အင္အား ၃၀၀ ခန္႔သည္ မတ္လ ၆ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၄၅ 
မိနစ္ခန္႔မွ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔အတြင္း အင္အားမ်ားျဖန္႔ခြဲ၍ ရန္လံုက်ိဳင္းရွိ တပ္စခန္းႏွင့္ 
ရစဲခန္းမ်ား၊ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ရိွ ကုိးကန္႔ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔႐ံုး၊ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ ေနအိမ္ႏွင္ ့နယ္စပ္မွတ္တိုင္မ်ားအနီး လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ တပ္စခန္းမ်ားအား တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီး 
အင္အား ၅၀ ဦးခန္႔သည ္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားခြ၍ဲ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ဖူလီလုိက္ဟိုတယ္၊ 
က်င္ဖုဟုိတယ္ႏွင့္ က်င္က်န္းဟုိတယ္တုိ႔အား ၀င္ေရာက္မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အျပစ္မ့ဲ 
ျပည္သူမ်ားအား ျပန္ေပးဆြျဲခင္းႏွင့္ ဓားျပတုိက္ျခင္းတုိ႔ကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ပယ္စိမ္းဟုိတယ္ေရ႕ွရိွ အမ်ားျပည္သူပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၀ စီးခန္႔အား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီး 
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ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမအျမန္ဆုံး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား လိုက္လံရွင္းလင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း 
ျမ၀တီသတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲသည္။ 

၁၁။ ၁၄. ၃. ၂၀၁၇ ဥကၠသစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာ 
ခံကုိ က်င္းပရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ ္
ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သံုးပတ္ၾကာ က်င္းပမည့္ ညီလာခံတြင္ KNU 
၏ ၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနမ်ား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ KNU ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ ဥကၠဌ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈ 
ေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ဗဟုိအၿမတဲမ္းေကာ္မတီ ၄၅ ဦးတုိ႔ကုိလည္း ေရြးခ်ယ္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။ 

  ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျပင္းထန္ေနေသာေၾကာင့္ မူလက မတ္ ၂၃ တြင္ 
က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကုိ ရက္အကန္႔အ 
သတ္မရွ ိ ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး 
UNFC ဒု ဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာက “လက္ရွ ိျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန 
မ်ားေၾကာင့္ ညီလာခံကုိ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း က်င္းပရန္ အခက္အခဲရိွသည့္အတြက္ 
ေအးေအးေဆးေဆး ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ နည္းလမ္းရွာသည့္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ 
သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

  တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအေရးကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူး 
ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးရသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္စီးပြားေရး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေနအထား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္င ံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရိွန္ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကာင္း ေျပာဆုိရွင္းျပခ့ဲသည္။ 

၁၂။ ၁၅. ၃. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က စင္ကာပူသမၼတ 
ႏိုင္ငံ ဂုဏ္ထူးေဆာင္၀ါရင့္၀န္ႀကီး Mr. Goh Chok Tong အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ တိုင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္မႈႏွင့္ အစုိးရမွလည္း အား 
ေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ 
သင္တန္း တက္ေရာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္ဇံနယ္ျခားေစာင့္ ရကဲင္းစခန္းတြင္ 
မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေသနတ္လုခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဒိုင္းနက္ 
လူမ်ိဳးမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳးဟု ယူဆရေၾကာင္း ေဖာ္ 
ျပထားသျဖင့္ အတည္မျပဳရေသးမီ ယူဆ႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ ဒိုင္းနက္ 
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ 
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  ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တစ္စံုတရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွပ ဲအခ်ိန္ယူရွင္းလင္းသြားရန္သာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု UNFC ဒု-ဥကၠဌ 
ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ထုိင္းႏိုင္င ံခ်င္းမိုင္တြင္ သုံးရက္ၾကာက်င္းပေသာ 
အစည္းအေ၀းတြင္ UNFC ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံကို သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ညီလာ 
ခံက်င္းပေရး အစီရင္ခံစာမ်ား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၿပီးေနာက္ UNFC ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္ကုိ အကန္႔ 
အသတ္မရိွ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

၁၃။ ၁၆. ၃. ၂၀၁၆ ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရပ္တန္႔ရန္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္င ံ အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္းက ေျမာက္ပိုင္း 
လက္နက္ကုိင္ေလးဖြဲ႔ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း TNLA မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး 
ဗိုလ္မႈးႀကီးတာဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္းက ပန္ခမ္းအစည္းအ 
ေ၀းကိစၥေပၚ အျပည့္အ၀ကူညီမည္ဟု မေျပာေသာလည္း တစ္ဖြဲ႔ျခင္းစီေတြ႔လိုပါက 
အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ညႇိႏႈိင္းေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ 
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ေၾက 
ျငာလုိက္ရာ အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ လတ္တေလာ အေရးတႀကီး ေဆာလ်င္စြာ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး၏ လူမႈဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ လိုအပ္သည္ ့ ခုိင္မာေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အႀကံျပဳ 
တင္ျပသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ 

  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ 
အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပားကုိ အခ်ိန္မဆုိင္းပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အႀကံေပးေကာ္မ 
ရွင္ႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

၁၄။ ၂၁. ၃. ၂၀၁၇ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ရွိေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ခ်ိဳ႕တ့ဲၾကၿပီး မခ်မ္းသာႏုိင္ 
ေၾကာင္း၊ စစ္ျဖစ္ပြားျခင္းသည ္ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားသာျဖစ္၍ မိမိတို႔အေန 
ျဖင္ ့ တုိက္ပြဲမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေရွာင္ရွားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင္ ့ တ႐ုတ္တို႔သည္ 
မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရိွေအာင္ ရပ္တည္လုပ္ 
ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ 
သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang အား လက္ခံေတြ႔ဆုံစဥ ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

  ကုိးကန္႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကုိင္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္မယ္ဆုိပါက အနည္းဆုံး 
က်ပ္ေငြသန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ လုိအပ္ႏိုင္မည္ဟု ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ 
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ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္က ေျပာဆုိလုိက္သည္။ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရး႐ံုး UNOCHA က ေလာက္ကုိင္တိုက္ပြဲေၾကာင့္ လူ ၃ သန္း 
ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂ ေသာင္းခန္႔သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္သုိ႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ေသာ ျမန္မာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပိုင္း 
ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ အဆုိပါစခန္း 
မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ မတရားညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား 
ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ ေမးျမန္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီ 
အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႔ဲကုိ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ 
မွသာ မ်က္ႏွာမျပပ ဲေျပာဆုိေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ 

  အေမရိကန္ ေရတပ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခုိင္မာေစ 
ရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ရန္တုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္ အျမန္ပို႔ေဆာင္ေရးသ 
ေဘၤာ USNS Fall River (T-EPF-4) သေဘၤာသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ 
လာမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘၤာအမႈထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရတပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
သြားမည္ျဖစ္သလုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေလ့လာေရးခရီး ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိ 
ကန္သံ႐ံုး ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၅။ ၂၂. ၃. ၂၀၁၇ NCA တြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္ က်န္ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲမ်ားထဲ 
မွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပည္တြင္းတာ၀န္ခ ံႏိုင္၀င္းလွမ ွေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

  တ႐ုတ္အစုိးရပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္သည္ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔၏ 
ဘဏ္စာရင္းကုိ ပိတ္သိမ္းလုိက္ၿပီဟု သတင္းရရိွသည္။ တ႐ုတ္ဘဏ္အေနျဖင့္ ကုိး 
ကန္႔အဖြ႔ဲထံ အလႈရွင္မ်ားက ေထာက္ပံ့လႈဒါန္းေငြမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြစာရင္းပိတ္သိမ္းေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္ဟု ႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

  KNU ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ သတၱမေျမာက္ေန႔ မတ္လ ၂၀ တြင္ ေလးႏွစ္ 
တာအတြင္း KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ 
ကြန္ဂရက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ “ေလးႏွစ္တာ ကာလ 
အတြင္းမွာ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကေန 
အတည္ျပဳႏုိင္တ့ဲအတြက္ ခုိင္မာတ့ဲစာခ်ဳပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး မတရား 
အသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းခံရတယ္။ ေဒသအသီးသီးမွာရိွတဲ ့ ကရင္အမ်ိဳးသား 
ေတြ စုစုစည္းစည္းန႔ဲ ကရင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ခဲ့တာက 
လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၆။ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇ MNDAA အသုံးျပဳေနသည့္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ တ႐ုတ္၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာအစုိးရက ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆုိလုိက္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရဘက္က 
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ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ သေဘာထားကုိ မယုတ္မလြန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ေဘဂ်င္းရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး ဟြာခၽြန္ယင္း 
က AgBank ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေသး 
ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခ့ဲသည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းမွ 
ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ဤနယ္ေျမတြင္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား 
အေနျဖင့္ လက္နက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းရိွပါက လာေရာက္အပ္ႏွံၾကရန္ အမိန္႔ 
ထုတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈက အတုိင္းအတာတစ္ 
ခုထိ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာ 
ၾကားခ့ဲသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ 
အေနျဖင့္ ေလ့လာသူအဆင့္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၾကား၀င္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူအဆင့္ထိ လာခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရ ညႇိႏႈိင္းေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၏ ဦးေဆာင္ႏႈိင္မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြ႔ဲ၀င္ ၁၁ ဦးပါ ေမာင္ေတာေဒသျဖစ္ 
စဥ္ ေလ့လာစုံစမ္းေရးေကာ္မတီသည္ မတ္ ၂၁ က က်င္းပခ့ဲသည္ ့ ျပည္နယ္လႊတ္ 
ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီ၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
“ဘဂၤါလီျပႆနာကုိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျဖရွင္းေရးတြင္ လုိအပ္သည္မွာ နည္းပရိ 
ယာယ္ပိုင္း၊ နည္းစနစ္ပိုင္း တိက်မွန္ကန္ေရးျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ 
ႏွင့္ ေတြးေတာစဥ္းစားပုံကို အနီးကပ္ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ေသာ ရခိုင္ႏွင္ ့ရခုိင္ႏြယ္ဖြား တိုင္း 
ရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရိွေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္” ဟ ု အစီရင္ခံစာ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

  မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လက္က်န္ UNFC အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ NCA လက္မွတ္ 
ေရးထုိးရန္ ႀကိဳးပမ္းတုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
ျပည္တြင္းေရးရာဌာန တာ၀န္ခံ ႏုိင္၀င္းလွက “UNFC မွာ ပါ၀င္တဲ ့တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ေတြက 
NCA လက္မွတ္မထုိးေတာ့ဘူး၊ သူတုိ႔ဘာသာ သူတို႔ရပ္တည္မွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ က်န္ 
ရွိေနေသးတဲ ့အဖြဲ႔ေတြကုိပဲ NCA လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္းသြားမယ္” 
ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  တ႐ုတ္ပိုင္နက္ နယ္ေျမတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ 
စီးေစသည့္ မည္သည့္အဖြ႔ဲအစည္း၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိမဆုိ ခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ 
ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Hua Chunying က 
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း အစုိးရအာေဘာ္ သတင္းစာ Global Times တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

၁၇။ ၂၄. ၃. ၂၀၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူထားေသာ Yakovlev Yak-130 ‘Mitten’ အဆင့္ 
ျမင္ ့ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အေသးစား တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္သုံးစီးကုိ ပထမအသုတ္ 
အျဖစ္ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးအရာရိွတစ္ဦး 
က ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းမဂၢဇင္း Jane’s သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၁၈။ ၂၅. ၃. ၂၀၁၇ NCA သည ္၁၉၄၇ က ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို အစားထုိးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
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သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ “NCA က ပင္လုံ 
စာခ်ဳပ္ကုိ အစားထုိးပါတယ္ဆုိၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာရွိတယ္။ NCA က ပင္ 
လုံစာခ်ဳပ္ကုိ အစားထုိးျခင္း လုံး၀မဟုတ္ဘူး။ NCA ကေန ၂၁ ရာစု ပင္လုံကုိသြားရ 
မွာ။ NCA ထိုး၊ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကုိ ၀င္၊ ၿပီးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသြား၊ ၿပီးတာနဲ႔ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္တဲ ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ Union 
Accord ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးမယ္။ ၿပီးရင္ Union Accord ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေျပာခ်င္တာက အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းေနတ့ဲ NCA ေရးထုိးမွာက အစုိးရရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ 
မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရရဲ႕ ပန္းတုိင္သည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကေနတစ္ဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ ထြက္လာဖုိ႔” ဟု သူက ဆက္လက္ေျပာခ့ဲသည္။ 

  သေဘၤာဖ်က္လက္နက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေတာ္ပီဒုိမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ 
အိႏၵိယဘက္မွ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းနင္းတုိးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ားကုိ တု႔ံျပနႏ္ိုင္မည့္ မူ၀ါဒတစ္ပိုင္းတစ္ေဒ 
သအျဖစ္ အိႏၵိယတုိ႔က အေပါ့စားေတာ္ပီဒုိမ်ားကုိ ျမန္မာသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉။ ၂၇. ၃. ၂၀၁၇ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ျပဳေရး အခက္အခဲရိွေနသည္ဟု 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြေဲကာ္မတီ UPDJC အတြင္းေရးမႈး အဖြဲ႔၀င္ 
တစ္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ရခိုင္ 
ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP မွ တင္ျပလာေသာ္လည္း အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
တင္ျပလာျခင္း မရိွေသးေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းဟုလည္း သိရွိရသည္။ 

၂၀။ ၂၈. ၃. ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ 
ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအေပၚ KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က အခ်က္ႏွစ္ခ်က္တြင္ ဘ၀င္မက်ပဲ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရ 
သည္။ ပထမအခ်က္မွာ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးဆုိတာ KIO ကလည္း 
လက္ခံၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ တုိင္းရင္း 
သားေတြ အားလုံးမပါ၀င္ခဲ့လုိ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ ပံုေသစြကုိဲင္လုိ႔ မရဘူးဟူေသာ ေျပာ 
ၾကားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၂၁။ ၂၉. ၃. ၂၀၁၇ NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး နည္လမ္းအေျဖရွာမည့္ UNFC အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၇ 
ဧၿပီလဆန္းပုိင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ 
ရွိသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ UNFC အစည္းအေ၀းလုပ္မယ္ DPN လည္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ 
ေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ အစံုပဲ KIA ကိစၥေကာ၊ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး နည္းလမ္း 
ရွာမယ္ အေျဖရွာမယ္ေပါ့” ဟု UNFC မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  တပ္မေတာ္ေန႔ က်င္းပအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနရာ တ႐ုတ္-
ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္မွ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္း 
ဌာနမွ ေၾကျငာသည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္အေနျဖင့္ ပုံမွန္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားရိွၿပီး ယခု 
ကဲ့သုိ႔ ယူနန္ျပည္နယ္တပ္မွ အင္အားျဖည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ ျမန္မာအာဏာ 
ပိုင္မ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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၂၂။ ၃၀. ၃. ၂၀၁၇ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ျဖင္ ့ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
UNFC တပ္ေပါင္းစုအတြင္းမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား အစိုးရႏွင္ ့ အပစ္ရပလ္က္မွတ္ 
ထုိးေရး၊ မထုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားႏွစ္ခုျဖစ္ေပၚေနရာ လက္မွတ္ထုိးျဖစ္ 
သည္ ဆုိပါကလည္း UNFC အေနႏွင့္သာ လက္မွတ္ထုိးၿပီး UNFC အေနႏွင့္သာ ေဆြး 
ေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

၂၃။ ၃၁. ၃. ၂၀၁၇ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္င ံ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕အနီးမွ တက္ကနပ္ဖ္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခု 
တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယူနီေဖာင္းမ်ား အပါအ၀င္ စစ္သုံးပစၥည္း အေျမာက္အမ်ား 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ အဆုိပါပစၥည္းမ်ားတြင္ စစ္၀တ္စံု ၂၀၀၊ 
အိတ္ ၁၈၀ ေက်ာ္၊ ခါးပတ္ ၄၅၀ ေက်ာ္၊ ဦးထုပ ္၅၀ ႏွင့္ က်ည္အိတ္ ၁၈ အိတ္ ပါ၀င္ 
သည္ဟု The Daily Star သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

                                                                                                                 (TISS – Myanmar) 

 

(ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝသည္) 


