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၂၀၁၇ ဇူလုိင္လအတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

နိဒါန္း 

 ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS) ကို 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 

က႑မ်ားတြင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳသြားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသနဂၤအဖြဲ႔၏ 

အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 

ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္သြားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ - 

(က) အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ 

တစ္လမ္းမွ           ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ရန္၊ 

(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 ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခုႏွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္ ဗဟုိဌာနတစ္ခ ုတည္ေထာင္သြားရန္၊ 

(ဆ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္၊ 

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

ျပည္ေထာင္စု) ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတရွာမီွးျခင္းမွသည ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္းသုိ႔ 

တက္လွမ္းႏုိင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပီး တည္ၿမဲခုိင္မာ အင္အားေတာင့္တင္းေနေစရန္ ရည္သန္ 

အားထုတ္မည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
3 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း သတင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရက္စြမဲွတ္တမ္းမ်ား 

 ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိငလ္အတြင္း 

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ 

၁။ ၁. ၇. ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္ဦးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ဘ႐ုံးနားအေနာက္ရြာေန CFSI အ 
မည္ရွ ိ INGO ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ ႏုရ္အီစၥလာမ္ ၃၄ ႏွစ္သည္ ဇြန္ ၂၉ ရက္ညတြင္ ၄င္း၏ 
ေနအိမ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ရဒဲင္းႏွင့္ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ မ်က္ႏွာဖုံးအနက္ 
မ်ား ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးခန္႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဓား၊ ရဒဲင္း 
တုိ႔ျဖင့္ခုတ္ခဲ့ရာ ၀ဘဲက္ပါး၊ ၀ဲဦးေခါင္းေနာက္၊ ၀ဘဲက္နားရြက္ျပတ္ရွ ဒဏ္ရာမ်ား၊ 
၀ဘဲက္နားေနာက္တုိ႔၌ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ပင္ ေသ 
ဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ဇြန ္ ၂၆ အထိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၃၈ ဦး အ 
သတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၂၂ ဦး ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရကာ ယခုထိလည္း အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ေမယုေတာင္ေၾကာတြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း 
ေပးေနသည့္စခန္းဟု ယူဆရေသာ စခန္းတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အစြန္း 
ေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းလ်က္ရွိၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနၾကရသည့္ ႏွစ္ဖက္အသုိင္း အ 
၀ုိင္းမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေငြက်ပ္ ၂၆၇၂.၃၅၂ သန္း 
ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားလည္း ဆက္လက္ေပး 
အပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုိဖီအာနန္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထား 
သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဒုကၡ 
သည္ စခန္း ၃ ခုကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခ့ဲေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လုံၿခဳံေရးအေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 
ေဖာ္ျပပါရိွသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေပါင္းဇားေက်းရြာအုပ္စု ျပင္ျဖဴေက်းရြာေစ်းတန္း႐ိွ ပုဇြန္ဒုိင္၌ ဇြန္ 
၃၀ နံနက္ပုိင္းတြင္ မာမတ္အာရပ္ဖ္ ၃၉ ႏွစ္၊ မာမတ္အီႏူး ၃၅ ႏွစ္၊ ျပင္ျဖဴရြာ 
ရာအိမ္မွဴး မာမြတ္တာေမာက္ ၅၃ ႏွစ္၊ အဒူေရာကိန္း ၄၅ ႏွစ္၊ ေပါင္းဇားေက်းရြာေန 
ပုဇြန္ဒိုင္စာေရး ေမာင္စုိး ၂၁ ႏွစ္ႏွင့္ အဒူ႐ွဴကူတို႔ အတူ႐ိွေနစဥ္ လေဘာ္ဇားေက်းရြာ 
ဘက္မ ွဓားရွည္ကုိယ္စီကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လ ူ၁၅ ဦးခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဓားရွည္ 
ျဖင္ ့ ဝိုင္းဝန္းခုတ္ၾကရာ မာမတ္အာရပ္ဖ္ႏွင့္ မာမတ္အီႏူးတို႔ ႏွစ္ဦးမွာ ေနရာတြင္ပင္ 
ေသဆံုးခဲၿ့ပီး မာမြတ္တာေမာက္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့ၿပီး အဒူေရာကိ္န္းႏွင့္ ေမာင္စုိးတို႔ 
ႏွစ္ဦးသည္ ဒဏ္ရာမရရိွဘဲ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 
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  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ  
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိ အၾကမ္းဖက္ 
သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၄၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ဖမ္း 
ဆီးေခၚေဆာင္သြားမႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၂၃ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

၂။ ၂. ၇. ၂၀၁၇ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန ္၂၈ မွ ဇူလိုင္ ၂ ရက္အထိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထား 
သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ 
PPST အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲၿ့ပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ လကၡဏာရပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု 
ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား အာဏာခြဲေ၀ပုိင္းျခားထားရိွမႈ၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခ ံ
ဥပေဒႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပူးတြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ကုိ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာသည္။ 

  ထုိင္းႏိုင္င၊ံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရိွ Department of Special Investigation-DSI ထုိင္း 
အထူးစုံစမ္းေရးဌာနမွ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ဇြန ္၂၉ ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ မွ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲသ့ည့္ ကြန္ရက္အဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး အစည္း 
အေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခ့ဲၿပီး လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး Mr. Abul Hassan Mahmood 
Ali ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးအႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း 
သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္ထြက္ခြါသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ၃ ရက္ၾကာ 
သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mahmood Ali၊ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Sheikh Hasina တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ 
တြင္ ခုိလႈံေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
အစုိးရမွ အဆုိျပဳထားခ်က္မ်ားကုိ အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။  

၃။ ၃. ၇. ၂၀၁၇ ဇူလိုင ္ ၁ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆင္ဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ မံကင္းေက်းရြာ၏ 
အေနာက္ဘက္ ၁ မုိင္ခြဲခန္႔အကြာရွ ိ ေျပာင္းခင္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းခင္းေစာင့္ေနသည္ ့ 
ပင္းေတာ္ေက်းရြာေန ဦးထြန္းေက်ာ္သည္ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား 
ေထာင္ထားသည့္ နင္းမုိင္းတစ္လုံးအား နင္းမိေပါက္ကြခဲဲ့သျဖင့္ မုိင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာ 
မ်ားရရိွခဲၿ့ပီး၊ ဇူလိုင ္၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒြန္ဘံုးခေက်းရြာ၏ အေရွ႕ 
ေတာင္ဘက္ ၁ မုိင္ခြဲခန္႔အကြာ၌ KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေထာင္ထား 
သည့္ မုိင္းတစ္လုံးေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၿပီး ျပန္လာသည့္ 
မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေက်းရြာေန ကုိမင္းေအာင္သည္ မုိင္းစထိမွနဒ္ဏ္ရာမ်ား 
ရရိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး သတင္းစာမ်က္ႏွာမ ွသိရသည္။ 

  ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi သည္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ 
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မွ ၆ ရက္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေနရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ကိုယ္ 
တုိငသ္ြားေရာက္ေလ့လာၿပီး ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ရျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR အာရွေဒသဆိုင္ရာ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Vivian Tan က ေျပာ 
သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ရွ ိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေမာင္ 
ေတာၿမိဳ႕ရိွ UNHCR မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြ ဲ
ေနထုိင္ေရး အစီအစဥ္၌ ပါ၀င္ၾကသည့္ ရခိုင္ႏွင္ ့မြတ္စလင္ အသုိင္းအ၀ုိင္း ႏွစ္ခုစလုံး 
ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပစ္ခတ္ 
တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆတ္လိုင္ဝ၊ ဆတ္တလုိင္ဝ၊ ပီေတာင္ႏွင့္ 
ကင္းတလင္းရြာစသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးစုိးရိမ္ရသျဖင့္ 
လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ရြာလံုးကြ်တ္ စစ္ေဘး 
ေရွာင္ထြက္ေျပးသူမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ပီေတာင္၊ ဆတ္တလုိင္ဝ၊ ကင္းတလင္းႏွင့္ 
ၿပဳိင္စိ ုစသည့္ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ရာဂဏန္းထက္မနည္းေသာ 
မိသားစုမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ တိမ္းေရွာင္လ်က္ 
ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး 
အဖြဲ႔ ေစလႊတ္မည့္ကိစၥကို ျမန္မာႏိုင္ငကံ လက္မခံသည့္အေပၚ ျမန္မာအစိုးရအား 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ သံတမန္ေရးနည္းလမ္း တစ္ခုခုျဖင့္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း မေလးရွား ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Ahmad 
Zahid Hamidi က ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံ The Straits Times သတင္း၌ 
ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ဇင္ပိုင္ညာေက်းရြာအုပ္စု ဖူတာလီေက်းရြာေန မာေမာက္ဖာ႐ု ၂၂ 
ႏွစ္သည္ ဇြန ္ ၂၉ ရက္က ဇင္ပိုင္ညာေက်းရြာသို႔ ေစ်းဝယ္ရန္ ထြက္ခြာသြားရာမွ 
ျပန္ေရာက္လာျခင္းမရိွဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ၎၏ဖခင္မွ သတင္းပို႔သျဖင့္ လိုက္ 
လံရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း မေတြ႔ရိွရေသးေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူအား ဆက္လက္ရွာေဖြ 
စုံစမ္းလ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင ္ ၂ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ သတင္းအရ ဘူးသီးေတာင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ မိေခ်ာင္းေခါင္းဆြေဲက်းရြာတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သူ ေဖြေယာ ့
အစၥလာမ္အား ၎၏ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ 
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္၌ ဇြန္လ ၂ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ AK56 
႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ၅ လက္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယမွလာသည့္ သတင္းမ်ားအရ 
သိရသည္။ ၎လက္နက္မ်ားသည္ မဏိပူအေျခစုိက္ Meitei ေခၚ ကသည္းသူပုန္မ်ား 
ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ႏွစႏုိ္င္ငံနယ္ျခားေဒသကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အိႏၵိယ 
ႏွင့္ျမန္မာ သူပုန္အဖြဲ႔မ်ားၾကား မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ Farkwan တြင္ လက္နက္အေရာင္း 
အဝယ္လုပ္မည္ဆုိသည့္ သတင္းအရ အမွတ္ ၁၀ အာသံ႐ုိင္ဖယ္တပ္မွ တားဆီးလုိက္ 
ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ 
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  ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန ္ ၂၈ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ေသာ NCA 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အပစ္ရပ ္၈ ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ 
PPST ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ လူမ်ိဳး၊ ေဒသႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ 
အလုိက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးမ်ား၏ အခင္းအက်င္း၊ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္ 
ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏အခန္းက႑၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား အာဏာခြေဲဝ 
ပိုင္းျခားထားရိွမႈ၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ား ပူးတြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

၄။ ၄. ၇. ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ အမ်ိဳးသားလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း 
သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ms. Sheikh Hasina၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဝန္ႀကီး Mr. Abul Hassan Mahmood Ali၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Mr. 
Asaduzzaman Khan၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပး 
ပုဂၢိဳလ္ Maj-Gen(Ret) Tarique Ahmed Siddique ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး 
တကၠသိုလ္ National Defence College ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Lt-Gen Chowdhury 
Hasan Sarwardy တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိး 
ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္သြားေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္င ံနားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား ေဆာလ်င္စြာ 
လက္မွတ္ေရးထုိးသြားေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏိွမ္နင္းေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ 
ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားေရး စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္င ံ
ေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာေန ႏိုင၀္င္း(ခ)ဂ်ီယာမန္ ၃၁ ႏွစ္ ႏွင့္ အႏုဟာ 
မက္စ ္၅၁ ႏွစ္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဇူလုိင ္၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အိမ္မ ွ Probox ယာဥ္ျဖင့္ 
ထြက္ခြာသြားခဲၿ့ပီး ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရိွ၍ လိုက္လံရွာေဖြရာ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေသာ့တပ္လ်က္ေတြ႔ရိွရၿပီး လူအားမေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စံုစမ္းလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဇူလုိင ္ ၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ယင္းမ 
ေက်ာင္းေတာင္ရြာထိပ္၌ ငရန္႔ေခ်ာင္းရပ္ကြက္(၈)ေန ဘုိစိန ္ ေခၚ မာေမာက္ဟာရစ္ 
၃၁ ႏွစ္ႏွင္ ့ေရႊလွ ေခၚ မာေမာက္ဟာေဆာင္း တုိ႔ႏွစ္ဦးအား အမည္မသိ လူ ၁၀ ဦးခန္႔ 
မွ ဓားျဖင့္၀ုိင္းထုိးရာ ေသဆုံးသြားၿပီး အေလာင္းမ်ားအား ယင္းမေခ်ာင္းဘက္သုိ႔ သယ္ 
ေဆာင္သြားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း သတင္းပို႔သျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲရာ ဘုိစိန္ 
ေခၚ မာေမာက္ဟာရစ္တြင္ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာ ၂ ခ်က္၊ ၀မ္းဗုိက္/၀ဲလက္ေမာင္း 
တုိ႔တြင္ ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ ၂ ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရႊလွ ေခၚ မာေမာက္ဟာေဆာင္း 
တြင္ ၀မ္းဗုိက္ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ ၅ ခ်က္၊ လည္ပင္း/၀ဲခါးတြင္ ျပတ္ရွဒဏ္ရွာ ၆ ခ်က္ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း ေသဆုံးေန၍ အမည္မသိလူ ၁၀ ဦးအား စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံ 
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ေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  
  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ငရန္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမာင္ႏွမေက်းရြာေန အဒူဆူဝမ္း 

၅၅ ႏွစ္သည္ ေနအိမ္၌ မိသားစုႏွင့္အတူ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာဖုံးအနက္မ်ား 
ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အမည္မသိလူ ၁၅ ဦးခန္႔က ေနအိမ္တြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး အဒူဆူဝမ္း 
အား ဓားျဖင့္ထိုးကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္း ၂၀၁၆၊ 
ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင ္ ၄ ရက္ထိ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ 
အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၄၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမႈ 
ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၂၆ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး 
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ ွသိရွိရသည္။  

  ေဒသတြင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာမ်ား အဓိကထားေဆြးေႏြးသည့္ Delhi Dialogue 
ေဆြးေႏြးပြကုိဲ ဇူလုိင ္၄ ရက္ႏွင္ ့၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ၁၀ 
ႏုိင္ငံမ ွ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည့္  
ေဆြးေႏြးပြျဲဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ 
တင့္ေဆြ အပါအဝင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕လည္း ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး 
ၾကမည္ဟု သိရသည္။  

  ဒါးပုိင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ ဦးျမင့္ႏိုင္ပါ ၁၀ ဦးသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တရား႐ံုး ရာႀကီးအ 
မွတ္ ၈၉၂/၁၇ အမႈမ ွသက္ေသခံရန္အတြက္ မွန္စီလုံၿခံဳေရးရဲကင္းမွ တပ္ၾကပ္ႏုိင္ႏိုင၊္ 
တပ္သားစုိးဝင္းတို႔ႏွင့္အတူ တရား႐ံုးသုိ႔လာစဥ္ ၎ယာဥ္ေနာက္မွကပ္ၿပီး လွေရႊ ေခၚ 
မိုဟာမတ္တူေဆာင္း ေမာင္းႏွင္၍ ဦးလွျမင္ ့ ေခၚ ႏူ႐ႈမာေမာက္ ၆၅ ႏွစပ္ါ ၅ ဦး 
လုိက္ပါလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ သက္ေသခံရန္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ၎တုိ႔အ 
စီအစဥ္ျဖင့္ တရား႐ံုးသို႔လုိက္ပါလာခ့ဲၿပီး တရား႐ံုးမွေန၍ ၎တုိ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ပင္ ျပန္ 
လာခ့ဲကာ အမွတ္ ၂ ရစဲခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး လံုၿခဳံေရးလိုက္ပါေပးရန္ အကူအညီ 
ေတာင္းခံသျဖင့္ ရတဲပ္သားတစ္ဦး လိုက္ပါေစၿပီး ရြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္ မီးျခစ္စက္ 
လမ္း ေရာင္နီဦးဆိပ္ကမ္းသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေမာ္ေတာ္ေဟာင္းတစ္စီး ဝယ္ယူရန္ 
ဆိပ္ကမ္းတစ္ဝိုက္ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွ ခမဲ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေပါက္ခဲ့ရာ ေမာင္ 
ႏု ေခၚ ေမာ္နီရာေမာက္ ၅၅ ႏွစ္သည္ ဦးေခါင္းေပါက္ၿပဒဲဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး 
က်န္ ၆ ဦးမွာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့၍ ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ 
ပြားရျခင္း ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥမ္ွန္ႏွင့္ ခမဲ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပစ္ ေပါက္ရာတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ေရး စုံစမ္း 
စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ျပည္သူလူထု၏ လုံၿခံဳေရး 
အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုံၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
အထူးဇုံေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခ့ဲ 
ေသာ အဓိက႐ုဏ္းအေျခခံေပၚ မူတည္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားသည္ လံုၿခံဳ 
ေရးယူထားသည့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔မ်ားသာမက ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားပါ အသတ္ခံေနရ 
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္၍ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမဟုတ္ေသာ Terrorism အၾကမ္း 
ဖက္ဝါဒဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ALP အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူး 
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ေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုၿပီး လက္ရွိပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္နယ္ေျမထိ ကြင္းဆင္းျခင္းအ 
ျပင ္ လုံၿခံဳေရးကိုလည္း အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း 
ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ 
ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာသည္။ 

  လုံၿခံဳေရးအရ ကာကြယ္ေပးမႈ အေနအထား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ 
စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲမ်ား၊ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး ေရတုိ၊ေရရွညစ္ီမံကိန္း အစရိွ 
သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ဇြန ္ ၂၉ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႔ 
စည္းခဲ့သည့္ "ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင္ ့ ရေသ့ေတာင္ေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ 
ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ေနမႈမ်ားအား ေလ့လာစံုစမ္းေရး ေကာ္မတီ" သည္ 
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ၃ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားသည့္ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသြားမည္ဟု ေကာ္မတီအဖြ႔ဲဝင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည ္
နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။  

  တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-မေလးရွားႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္ခ်င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 3rd 
Myanmar-Malaysia Navy to Navy Talks ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဧရာ၀တီေရတပ္စခန္း 
ဌာနခ်ဳပ္၊ အရာရိွရိပ္သာ၌ျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲႏွင့္ မေလးရွားေရတပ ္
ဌာနခ်ဳပ္ Operation and Exercise ဌာနမ ွAssistant Chief of Staff ျဖစ္သူ Rear 
Amiral Datuk Khairul Anuar bin Yahya ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ 
တက္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရတပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းပံု၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္း 
လုံၿခံဳေရးအေပၚ အျမင္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရတပ္ခ်င္း ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပန္အလွန္လည္ပတ္မႈ၊ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မႈ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အျပန္အလွန္ သတင္းဖလွယ္ 
မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

  မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရေသာ သတင္းသမား 
သုံးဦးႏွင္ ့ ယာဥ္ေမာင္းသုံးဦးကုိ သီေပါၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ ေျပာင္း 
ေရႊ႕ အမႈဖြင့္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာသည္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ 
တြင္း ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ အမႈလႊဲေျပာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈ 
ကုိ ဇူလုိင ္၁၁ ရက္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕နယ္ 
တရား႐ုံးႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး မည္သည့္႐ံုးတြင္ ႐ုံးထုတ္မည္ကုိ အတိအက် 
မသိရေသးေၾကာင္း သီေပါရဲစခန္းမွ ဒုရမဲွဴးျမင့္ေက်ာ္မွ ေျပာၾကားသည္။  

၅။ ၅. ၇. ၂၀၁၇ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရခိ႐ုိင္ တရား႐ံုးမွ 
တစ္ဆင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြရဲန္ 
၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၊ ညီၫြတ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ UNDO၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး 
အစည္းအ႐ံုးစသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔မွ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တရားစြဆဲိုသြားရန္ စီစဥ္ေန 
ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမႉး 
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ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳစဥ္က ႏုိင္င့ံ 
လူဦးေရသည္ ၅၇ သန္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာ 
ရင္း ေကာက္ယူမႈအရ ၅၁ သန္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းအရ ၆ သန္း ေက်ာ္ 
မွ် ကြာျခားေနမႈကုိ ဦးတည္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားအဓိကက်သည္ဟု ယူဆရမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းမရိွေပ။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ RCSS ႏွင္ ့TNLA တုိ႔ 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင္ ့ေဒသခံ ၃၀၀ ေက်ာ္ နမၼတူၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တိုက္ပြဲေရွာင္လာသည့္ ပန္ေလာ့၊ ပန္ေမာ္ခမ္း၊ 
ေနာင္ေတာင္လုတ္၊ ကုန္ႀကံဳ၊ ပန္စႏွံင့္ ပန္မအင္စသည့္ ေက်းရြာ ၆ ရြာမွ ေဒသခံမ်ား 
ကုိ နမၼတူၿမိဳ႕ေပၚရိွ ပုဗၺာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးေၾကာင္း တအာင္း 
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴး ေလြးကီေဒါင္းက ေျပာသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. 
Filippo Grandi အား ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး 
UNHCR ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင ္
ရြက္ေနမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ UNHCR တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အျမင္ 
ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
ျမန္မာ၊ လာအုိႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Ellen Goldstein 
ကုိလည္း လက္ခံေတြ႔ဆုံၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္၀မႈရရွိေစေရးစသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင္ ့
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ 

  ဇူလုိင္လ ၄ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ႐ြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္ ေရာင္နီဦးဆိပ္ကမ္းတြင္ ျဖစ္ 
ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ ျပန္႔ပြားကူးစက္ျခင္းမရိွေစရန္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ တိုးျမႇင့္ခ် 
ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေၾကာင္း ေဒသ 
လုံၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေျပာၾကားသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္မတက္ေက်းရြာေန ေဒၚမဟာဇရာ ၃၂ ႏွစ္သည္ အိမ္တြင္ 
အိပ္ေနစဥ္ ေမာင္ျဖစ္သူ မူစတာအာမတ္ ၃၅ ႏွစ္ (ဘီဒီေျပး-၂၀၀၁ခုႏွစ္) သည္ ဓား 
ခုတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ၍ ေမးျမန္းရာ ရြာေတာင္ဘက္လယ္ကြင္း၌ အမည ္
မသိ လူ ၅ ဦးခန္႔က ဓားျဖင့္ဝိုင္းခုတ္သျဖင့္ ညာဘက္ဂုတ္၊ ညာေက်ာျပင္ႏွင့္ ညာေျခ 
သလုံးတုိ႔တြင္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေဆး႐ုံသုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ေသဆုံးသြားခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎သည ္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏုိင္ငံတြင္ 
ေနထုိင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ 
စဥ္ အဖမ္းခံရသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရကာ ၂၀၁၃ ခုႏစွ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ 
ျပန္ပုိ႔ခံရၿပီး ယခုမြတ္စလင္မ်ား၏ ဥပုသ္ကာလၿပီးဆုံးသျဖင့္ ေမာင္ေတာ၊ သေရကုန္း 
တန္းေက်းရြာရွိ ဒုတိယေျမာက္ဇနီးျဖစ္သူထံ တရားမဝင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ 
ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ အိုင္ေလးတူရြာအနီးတြင္ တပ္မ 
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ေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အုိင္ေလးတူရြာ အေရွ႕ 
ဘက္ ႏွစ္မိုငခ္န္႔ရိွ လယ္တဲမ်ားအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ တပ္မ ၁၀၁ လက္ေအာက္ခံ 
တပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း ၆ တုိ႔ တစ္နာရီနီးပါး ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ ္
ေၾကာင္း သိရသည္။  

၆။ ၆. ၇. ၂၀၁၇ ကုုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi ၏ ၆ ရက္ၾကာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသတခ်ိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ 
ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္ ့ကိုယ္တုိင္ေတြ႔ဆံုကာ ပကတိအေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိခဲ့ 
ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရိွ 
သူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ ၎၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အားရေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငမံ်ားရိွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး 
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း 
မဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi က ေျပာၾကားသည္။ 

  ဇူလုိင ္၃ ရက္မ ွ၅ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရိွ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရး ဗဟိုဌာနတြင္ျပဳလုပ္သည္ ့ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ 
ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းစာ 
ရွင္းလင္းပြတဲြင္ JMC-U ၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က NCA လက္မွတ္ထုိး 
ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားၾကား နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ႏွစ္ဘက္တပ္ေနရာခ်ထား 
ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည္ ့
ေရးအဖြဲ႔ JMC-S မ်ားက ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC-L 
အဆင့္ ေကာ္မတီကုိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ 
ဂလိတြင္ ႏွစ္လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ ခုိင္ 
မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရိွမွသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အလား 
အလာရိွသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E. Mr.Borge Brende 
အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတာင့္တင္း 
ခုိင္မာေစေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင့္ေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းသည္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E. Mr. Borge 
Brende အား ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုရာတြင္ ထာ၀ရ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္း၍ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရး 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ေနမႈ၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ လက္နက္ဆြကဲိုင္ၿပီး 
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ေတာင္းဆုိ၍မရႏုိင္သည့္ အသိမ်ားရိွရန ္အေရးႀကီးမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
မ်ားအေပၚ တုိက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိက 
အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထဲ 
တြင္မပါသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာကုိလုပ္ႀကံပံုေဖာ္ေနမႈ၊ ယင္းေဒသရိွ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရန္ လုိအပ္မႈ စသည္တုိ႔အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသုိ႔ 
ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ 
ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပမွ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာအေရးယူရန္၊ လုံၿခံဳ 
ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တရား၀င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အာမခံႏုိင္ 
ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၄၁၃ (ခ) ပါအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ေပး 
ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီ ၁၄ ခုမွ ပူးတြသဲေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

  ထုိင္းႏိုင္င ံမေဲဆာက္ၿမိဳ႕၌  တရားမဝင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အယ္လ္ယံကီး-ခံယူခ်က္အဖြဲ႔သုိ႔ 
ဝင္ေရာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႀကံစည္ၿပီး 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္က တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေနအိမ္တစ္လုံးတြင္ ေဖာက္ခြဲေရးျပဳလုပ္ရာ၌ အသုံး 
ျပဳသည့္ ပိုတက္ဆီယမ္ႏိုက္ထရိတ္အမႈန္႔မ်ား သုိေလွာင္ထားသည့္အမႈမ ွ တရားစြဆုိဲ 
ခံရသူတရားခံမ်ားျဖစ္သည့္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသား ေမာင္ေမာင္လြင္(ခ)ေက်ာ္မင္းလြင္၊ 
မိုးႏုိင(္ခ)ဇာနည္ရွား၊ လွျမင္(့ခ)ဂိုလာမင္၊ ေက်ာ္လြင္(ခ)ကုိကုိႀကီး၊ လိႈင္ဝင္း(ခ) 
ေမာ္လဝီဆုိင္ဖူလာ၊ မင္းမင္း(ခ)ဆြာေလး၊ ဝင္းႏုိင္ဦး(ခ)အီဆာႏွင့္ ေမာင္ေမာင္(ခ) 
ယူႏြတ္တုိ႔ရွစ္ဦးကုိ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲရန္ ႀကံစည္မႈ၊ မတရားအသင္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
တရားစြဲခဲၿ့ပီး ဇူလုိင ္၄ ရက္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း 
သိရွရိသည္။   

  ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လံုၿခဳံေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတုိ႔ကို စစ္ဘက္မူလတာဝန္မ်ား ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြ ဲ(က)၊ 
ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)၊ ပုဒ္မခြ ဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲ (င)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (စ)၊ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၈၂၊ ပုဒ္မခြ ဲ (ဂ)ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြ ဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲ 
ငယ္ (၂)၊ ပုဒ္မခြ ဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)ႏွင့္ ပုဒ္မခြ ဲ(ဆ)၊ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြ ဲ(က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း)မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးလွမ်ိဳးေရႊ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
မင္းဦး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းတုိ႔အား ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လံုၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ အမိန္႔အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

၇။ ၇. ၇. ၂၀၁၇ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ 
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တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီ၏ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွ ၂၁ ရက္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ 
မည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ 
ခဲ့သည့္ Fact-Finding Mission ၏ လုပ္ပိုင္ခြင္တ့ာဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိွေစရန္ 
ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတြင္း ၎၏ မူလလုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိသာ 
ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ နားလည္မႈျဖင့္ ခရီးစဥ္လာေရာက္ေရးကိစၥကုိ လက္ခံထား 
ေၾကာင္း၊ UNHRC မွ Fact-Finding Mission သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လက္ေတြ႔ 
အေနအထားႏွင္ ့ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း 
တရား၀င္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ မစၥယန္ဟီလီ၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။  

  အိႏၵိယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Admiral Sunil 
Lanba ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္သည္ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
သည္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ထြက္ခြာသြားသည္။  

  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡႏွင္ ့ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ ခံစား 
ေနရသူမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ အစိုးရမဟုတ္ 
သည့္အဖြဲ႔အစည္း NGO မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁၆ သန္း ထပ္မံကူညီ 
ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္္။ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္လည္း မစၥတာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာထဲမွ အႀကံေပးခ်က္မ်ားအတိုင္း ေထာက္ပံ့ကူည ီ
သြားမည္ဟု သိရသည္။  

  ဧၿပီလ ၇ ရက္ညပိုင္းက ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေဖြရာရြာေန တပ္ဦးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု 
တာဝန္ခံ အာမိအာလီ ၃၈ ႏွစ္သည္ ေနအိမ္၌အိပ္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ထားသည့္ 
အမည္မသိ လူ ၁၀ ဦးခန္႔က ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ခဲ့သည့္အမႈမွ မသကၤာတရားခံ ေမာ္ဂ်ီ 
ဘူရာမနကုိ္ သတင္းေပး တုိင္ၾကားခ်က္အရ ႏို႐ူလႅာေက်းရြာေန ေမာ္ဂ်ီဘူရာမန္ ၃၂ 
ႏွစ္၏ေနအိမ ္ စပါးက်ီေအာက္မွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ 
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

၈။ ၈. ၇. ၂၀၁၇ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ 
ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည ္ဇူလုိင ္၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ Officer Training Academy 
- OTA ၌ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Bipin Rawat က တည္ခင္း 
ဧည့္ခသံည့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

  ထုိင္းႏုိင္္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္မွစၿပီး 
တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားကုိ နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပနၿ္ပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္လုိပါက သက္ဆိုင္ရာ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး႐ုံးသုိ႔ ဇူလုိင ္ ၂၄ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ထိ ၁၅ အတြင္း 
သတင္းေပးပို႔ကာ ေထာက္ခံစာရယ၍ူ ျပဳလုပ္ႏုိငၿ္ပီး အျခားတစ္နည္းမွာ အေၾကာင္း 
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ေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔မျပန္ႏုိင္သည့္ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ CI ကဒ္ ျပဳလုပ္ 
ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ကုိတန္းၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိသာ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ခြင့္ 
ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၆ လအတြင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ဟု သိရသည္။ 

  ဇူလုိင ္၂ ရက္မွ ၆ ရက္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငခံရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ 
မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Filippo Grandi က ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ ္
သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ 
ရန္အတြက္အာမခံေပးႏိုင္သည္ ့ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပထမဆုံး 
အေရးႀကီးသည့္အဆင့္မွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည္ ့ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရပ္တည္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာသြားလာ 
ခြင့္ျပဳရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လာေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ၎တုိ႔ကုိယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ 
ရန္ႏွင္ ့ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ရန္စသည့္ အခ်က္မ်ား လုိအပ္သညဟု္ ကုလသမဂၢက 
ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  

  တႏုိင္းရိွ ေကအုိင္ေအတပ္မဟာ ၂ ႏွင္ ့ ထိစပလ္်က္ရွိသည့္ ေမွာ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
တရားမဝင္ ေရႊႏွင္ ့ပယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ 
ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တႏုိင္း-လီဒိုလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္မ 
ေတာ္ သြားလာျခင္း မျပဳၾကရန္ တႏုိင္းအေျခစုိက္ ေဒသကြပ္ကဲေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးက 
အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။  

၉။ ၉. ၇. ၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လုိအပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၃ (ခ) 
အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တုိက္တြန္းသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက 
လက္မခံေၾကာင္း၊ အစုိးရႏွင္ ့တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ 
လုိအပ္လာပါက ပါတီအေနျဖင့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွ ေျပာၾကားသည္။  

  လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တင္းေမေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ အနီး 
တစ္ဝုိက္တြင္ ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေဖြေယာ့အစၥၥလာမ္၏ ေနအိမ္အတြင္းမွ 
လက္နက္ငယ္ျဖင့္ အတြလဲုိက္အခ်က္ ၂၀ ခန္႔ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ပူးေပါင္းပိတ္ဆို႔၍ 
ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္သမား အေလာင္း ၂ ေလာင္း၊ အ႐ွင္မ ိအၾကမ္း 
ဖက္သမား ေဖြေယာ့အစၥၥလာမ္ႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားသူ ဇာဘဲရ္ ၇၀ ႏွစ္တို႔အား 
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ေပါက္ကြသဲည့္ေနအိမ္အား ႐ွင္းလင္းရာ မီးေလာင္ကြၽမ္းထား 
ေသာ ဘီေအ-၉၄ ၁ လက္ (က်ီးကန္းျပင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္၌ ေပ်ာက္ဆံုးခ့ဲေသာ 
လက္နက္)၊ က်ည္အိမ္ ၂ ခု၊ ဘီေအ ၉၄ က်ည္ခြံ ၆ေတာင့္၊ လုပ္ေသနတ္ ၁ လက္၊ 
အသက္သြင္းထားသည့္ ရီမုမိုင္း ၁ လံုး၊ လက္လုပ္မိုင္း ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
တစ္ဖက္ပိတ္ ကားပစ္စတင္ ၂ ခု၊ Detonator ၈ ခု၊ ေသဆံုးသူ၏ခါးတြင္ ပတ္ထား 
သည့္ ခါးပတ္ပိုက္ဆံအိတ္အတြင္းမွ ဘဂၤလားတာကာေငြ ၁၀၀၀ တန္ ၁ ရြက္၊ ၁၀ 
တန္ ၅ ရြက္၊ ၂၀ တန္ ၇ ရြက္၊ Symphony ဖုန္း ၁ လံုး၊ မီးေလာင္ထားသည့္ စကား 
ေျပာစက္ ၄ လုံး၊ အားသြင္းခုံ၊ ႀကဳိး၊ ဘက္ထရီ-သံုးမရ ၃ ခု၊ ဓာတ္ခ ဲ ေျခာက္ ၄ ခု၊ 
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ဓား႐ွည ္ ၆ ေခ်ာင္း၊ ေမာင္းခ်ဓား ၄ ေခ်ာင္း၊ ဓားမ ၁ လက္တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲ 
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တပ္ဦးေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ႏို႐ုလႅာေက်းရြာ၌ အၾကမ္းဖက္ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္႐ိွေနေၾကာင္း တိုင္တန္းခ်က္အရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ 
ဇူလိုင ္၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲရာ ႐ွားအာေလာင္ ၃၀ ႏွစ္ပါ အၾကမ္း 
ဖက္အဖြဲ႔၀င္ မသကၤာဖြယ္ရာ တရားခံ ၈ ဦးတို႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဇြန ္ ၂၄ ရက္က 
ေခါင္းတကာရြာ ရာအိမ္မွဴး အဘူဟာ႐ိွမ္းကို ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ခဲ့သည့္အမႈမွ မသကၤာ 
တရားခံ ယင္းရြာေန မာမတ္အိႏု ၃၀ ႏွစ္ႏွင့္ ႏို႐ုလႅာေက်းရြာေန BD ေျပး လက္႐ိွ 
ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံေနသူ ရာရာခန္း ၃၉ ႏွစ္ တို႔ ၂ ဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခံဳေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးႏွင္ ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ည ၈ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

၁၀။ ၁၀. ၇. ၂၀၁၇ ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းတြင္ KIA 
အဖြဲ႔မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တိန္ေကာက္ေက်းရြာ၏ ေတာင္ဘက္ ၁ မိုင္ခြဲခန္႔ 
အကြာသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြခဲဲ့သျဖင့္ အနီးရိွေတာင္ယာတဲမွ ဦးဆန္းႏုိင္ဇီန္ႏွင့္ 
ေဒၚအူတြန္နင္တုိ႔ လက္နက္ႀကီးစ ထိမွန္ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူ အသက္၂ ႏွစ္ 
အရြယ္ ေမာင္ဆန္းႏုိင္ဒီးမွာ လက္နက္ႀကီးစ ထိမွန္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး သတင္းစာမ်က္ႏွာမ ွသိရွိရသည္။ 

  ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee သည္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ 
ျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့ ္ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ 
ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ္်ားကုိ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ Ms. Yanghee Lee 
သည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၊ ကမန္တုိင္းရင္းသား 
အဖဲြ႔မ်ားႏွင္လ့ည္း ရန္ကုန္ရွိ UNDP ႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ခရီးစဥ္ 
အတြင္း ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ 
လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စေဲရးဆိုင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီ JMC-S ဒသမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရိွ JMC-S ႐ုံးခန္း၌ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  JMC ၏ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ ၅ရက္ထိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ NRPC ႐ုံးတြင္က်င္းပခ့ဲၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ ပစ္ခတ္ရပ္စေဲရး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားစာမ်ား မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရိွ စိစစ္အတည္ျပဳေရး၊ 
ပစ္ခတ္ရပ္စေဲရး ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရေရးႏွင့ ္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္း SOP ေရးဆြေဲရးတုိ႔ကုိ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ JMC သုိ႔ ေရာက္ရွိလာ 
ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ တိုင္ၾကားစာစိစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
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ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး တိုင္ၾကားစာ စီမံခန႔္ခြဲေရးစနစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
JMC ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေရးဆြေဲရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ 
ဒါ႐ုိက္တာသစ္အျဖစ္ ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကုိ အတည္ျပဳ 
ခန႔္အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ အာမက္ဒါဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနေသာ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ဦးေဆာင္သည့္ 
အဖြဲ႔သည္ ဇူလုိင ္၉ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမဂႏၵီ 
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္ကိုသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကၿပီး River Front သို႔သြား 
ေရာက္၍ ျမစ္ကမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သာယာလွပေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ထားရိွ 
မႈ၊ ျမစ္ေရလွ်ံမႈ မျဖစ္ပြားေအာင ္ဆည္မ်ား၊ ေရတမံမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထား 
မႈတုိ႔ကုိ ေလ့လာခ့ဲသည္။ ဇူလုိင ္၁၀ ရက္တြင္  ATA Motors Sanand Plant သုိ႔သြား 
ေရာက္ၿပီး ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ TATA ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားၾကည့္႐ႈၿပီး စက္႐ံု 
အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈၿပီး Gujarat Energy Resear 
-ch Management Institute ၏ Solar Plant ႏွင့္ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ Anand ၿမိဳ႕ရိွ 
Amul ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။  

  ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၇ 
ပထမေန႔၌ တုိင္းေဒသႀကီး လုံၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေအာင္စိုးမုိးကုိ ခန္႔အပ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
တင္သြင္းခ့ဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ခန္႔အပ္ခ့သဲည္။  

၁၁။ ၁၁. ၇. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ နမ့္ခမ္းၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၈ မိုင္ခန္႔ 
အကြာရွ ိမန္ပူးေက်းရြာသုိ႔ ဇူလုိင ္၈ ရက္ ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ အရပ္၀တ္ ၀တ္ဆင္၍ 
လက္နက္ငယ္ကုိယ္စီ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ 
၁၅ ဦးခန္႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ရြာသူရြာသား ၁၆ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ ၁ ဦးတုိ႔ကို ဖမ္း 
ဆီးကာ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သတင္းအရ တပ္မေတာ္ 
စစ္ေၾကာင္းက လုိက္လံရွင္းလင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္႐ုံး 
မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ နမ့္ခမ္းၿမဳိ႕အတြင္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားအား TNLA မွ 
ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနေၾကာင္း သတင္းအရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ကင္းပုန္း၀ပ္ 
လံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ အရပ၀္တ္ျဖင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ေသာင္းက်န္းသူ ၂ ဦးအား ေတြ႔ရိွစစ္ေဆးရာ ဓားျဖင့္တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ လက္နက္ငယ္ 
ျဖင့ ္ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားမွာ အုိက္စံေအာင္ႏွင္ ့မိုင္းအိုက္ဦးတုိ႔ 
ျဖစ္ၿပီး ဆက္ေၾကးေကာက္ခံရရွိေငြ ၁,၀၂၂,၀၀၀ က်ပ္၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံရမည့္ 
ဆုိင္အမည္ႏွင္ ့ ေငြပမာဏပါ စာရြက္ ၁ ရြက္၊ ဆုိင္အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ပါ စာရြက္ ၁ 
ရြက္၊ ဖုန္း ၂ လံုး၊ ဓားေျမႇာင္ ၁ ေခ်ာင္းႏွင့္ လုိင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ ၁ စီးတို႔အား သိမ္း 
ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ပူးေန 
ေလတပ္စခန္းသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ပူးေနေလဆိပ္တြင္ ဘြဲ႔လြန္ပညာသင္ၾကားရန္ ေရာက္ရိွ 
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ေနေသာ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ပညာသင္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႔ဆံု 
ႏႈတ္ဆက္ အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ အာမက္နာဂါးၿမိဳ႕ရိွ Armoured 
Corps Centre & School သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
Maj. Gen. Neeraj Kapur က သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း 
တင္ျပၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းရွိ Armament Wing၊ Automotive Wing ႏွင့္ School of 
Armoured Warfare တို႔အား လိုက္လံၾကည့္႐ႈကာ ညပုိင္းတြင္ ဗီဇာခါပတ္တနမ္ၿမိဳ႕ရိွ 
INS Dega ေရတပ္၏ ေလတပ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ၀ါရင့္၀န္ႀကီး ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး မစၥတာပရတ္ဆုတ္ 
ခြန္းအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး မြန-္
ခမာ ယဥ္ေက်းမႈအား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သြားေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္င ံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ 
ႏုိင္ေရး စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

၁၂။ ၁၂. ၇. ၂၀၁၇ ကုလသမဂၢ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီကုိ စစ္ေတြေလဆိပ္တြင္ 
မနက္ပိုင္းမွ ေန႔လည္ပိုင္းအထိ ေဒသခံ ၄၀၀ ေက်ာ္က အလုိမရိွေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း သိရသည္။ မစၥယန္ဟီလီသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ 
မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ရိွ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 
သြားေရာက္ကာ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥတ္ြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ အၾကမ္း 
ဖက္သမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဗီဇာ 
ခါပတ္တနမ္ၿမိဳ႕ရိွ အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္း ေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ 
ေလ့လာရာ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး Vice Admiral HCS Bisht က ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ 
သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအရမ်ားစြာ တူညၿီပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ 
ႏွစ္ႏိုင္ငတံပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံမႈမ်ား ပုိမိုတိုးတက္မည္ဟု ယံုၾကည္ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေရွ႕ပုိင္းေရတပ္ကြပ္ကဲ 
မႈ ဌာနခ်ဳပ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသက့ဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လည္း နီးကပ ္
စြာတည္ရွိသျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ မျပတ္ရွိသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး DOLPHIN'S Cove အရာရိွရိပ္သာ၌ ဘက္စုံသံုး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ 
INS Satpura၊ အိႏၵိယကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔၏ ေရျပင္ရွင္းလင္းေရးေရယာဥ္ 
Sindhushastra၊ တိုက္ခိုက္ေရး ေရငုပ္သေဘၤာ INS Sindhudhwaj၊ Submarine 
Auxiliaries Department အလုပ္႐ံုအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန 
မ်ားႏွင္ ့ အေရွ႕ပိုင္းေရတပ္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ေလတပ္စခန္းတြင္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္ 
(ေရ) တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾက 
ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ပကတိအေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာသတင္းယူႏိုင္ရန္ ျပည္ပ 
သတင္းမီဒီယာအဖဲြ႔မ်ားသည္ အစိုးရ၏ဖိတ္ေခၚခ်က္ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ 
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ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု သိရသည္။ 

၁၃။ ၁၃. ၇. ၂၀၁၇ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အဖြဲ႔သည ္ဗီဇာခါ 
ပတ္တနမ္ၿမိဳ႕ရိွ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သင္တန္းေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္ 
(ေရ)မွ အရာရိွ၊စစ္သည္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားရာ ေခတ္မီေရတပ္ 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ေလ့က်င့္ေပး 
ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္၊ လုပ္အား၊ ေငြေၾကးမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ 
အက်ိဳးရွိေအာင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို အေလးထား၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေလ့က်င့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ သင္တန္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာ 
ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားၿပီး သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္း 
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။  

  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ၾကဴကုတ္(ပန္ဆုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေတာင္းေက်းရြာ၏ 
အေနာက္ဘက္ မီတာ ၂၅၀၀ ခန္႔အကြာ ေမာ္ေတာင္း-၁၀၅ မုိင္သြားကားလမ္းအနီး၌ 
အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေထာင္ထားသည့္ ေဒသႏၲရလက္လုပ္မိုင္း တစ္လုံး 
ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ နယ္ေျမခံတပ္မွ အထူးမုိင္းရွင္းလင္းေရး 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ သက္မဲ့ျပဳလုပ္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္႐ုံး 
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ ွသိရိွရသည္။ 

၁၄။ ၁၄. ၇. ၂၀၁၇ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ လားရိႈးၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ မတရားအ 
သင္း ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဆဲိုျခင္းခံထားရသည့္ ကခ်င္သင္းအုုပ္ 
ဆရာ ဦးဒီဒီေနာင္လတ္၊ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂန္ဆုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႕ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအေရး လႈပ္ရွား 
သူမ်ား၊ ရွမ္းလူငယ္ကြန္ရက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား အိႏၵိယတပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား 
ေကာ္မတီဥကၠ႒ Admiral Sunil Lanba က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေတာင္ဘက္ 
ျခမ္းအေဆာက္အဦ ျမက္ခင္းျပင္ South Block Lawns ၌ ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖြဲ႔ျဖင္ႀ့ကိဳဆိုၿပီး 
အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ပင္လယ္ျပာေရတပ္ 
အဆင့္ ေရာက္ရွိေရး ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရတပ္ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ 
မ်ားမွာ အေရးပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္တြင္ ညႇိႏႈိင္းကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား တိုးျမႇင္ ့
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ ထာ၀ရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ေရေၾကာင္း 
တိုင္းတာေရးကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး အိႏၵိယတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Bipin Rawat ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
ရာ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား Senior Staff Talk ႏွင့္ RBC အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေနမႈ၊ ေျမျပင္တပ္မ်ား ပိုမိိုထိေတြ႔ဆက္ဆံရန၊္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ Act East ေပၚလစီ 
အေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ 
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ေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ South Block ရိွ Army Conference Hall တြင္ အိႏၵိယ 
ၾကည္းတပ္မွ စစ္ေရးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ Maj. Gen. Sunil Chandra (Retd) 
က Army Welfare Education Society (AWES) ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ 
အဆင့္ျမင့္သင္ၾကားမႈစနစ္၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈအေပၚ ျပန္ 
လည္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ India Gate ရိွ သူရေဲကာင္းဗိမာန္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳ 
ပန္းေခြခ် အေလးျပဳခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာ-အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထာ၀ရယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ 
သည္လည္း ထာ၀ရတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိရမည္ဆုိသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂ်မူး၊ ကက္ရွ္မီးယားေဒသ အၾကမ္း 
ဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးရမႈမ်ားအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္း 
ျဖစ္ရပါေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ 
က အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. Narendra Modi အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အိမ္ေတာ္၌ 
သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳေတြ႔ဆံုစဥ ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ပံုစံသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ 
တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
နယ္စပ္ေဒသရိွ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းမႈ ႏိွမ္နင္းေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္သြားရန္၊ တပ္မေတာ္ပုိင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာမ်ားအား အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးခဲသ့ည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
၀န္ႀကီး Mr. Arun Jaitley ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္အျပင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
South Block ရိွ Conference Hall တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း၊ 
ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာခြေဲ၀မႈ 
ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အျခားသိရွိလိုသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

၁၅။ ၁၅. ၇. ၂၀၁၇ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး 
ေဖာက္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ 
ေဒသသုိ႔ VOA၊ BBC၊ RFA၊ AP၊ AFP၊ ABC၊ Channel News Asia၊ NHK၊ Xinhua၊ 
Kyodo၊ Nikkei၊ Frontier Myanmar၊ Asahi စသည္ ့ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ 
သတင္းေထာက္မ်ားကုိ အစိုးရက ဇူလုိင ္ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ သတင္းသြား 
ေရာက္ရယူခြင့္ျပဳထားၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိလည္း သြားေရာက္ 
ၾကည့္႐ႈၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏုိင္ရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနက စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း၊ သတင္းသမားမ်ားကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းယူ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ လံုၿခံဳေရးအရလည္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။  

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျပာင္ပုိက္ေက်းရြာႏွင့္ငါးစားၾကဴးေက်းရြာၾကားတြင္ အစြန္းေရာက္ 
အၾကမ္းဖက္မ်ား ေထာင္ထားသည္ဟုယူဆရေသာ ေဒသႏၲရလက္လုပ္မုိင္းတစ္လံုး 
ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သံုးဦး ေသ၊ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ 
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အမ်ဳိးသား ၄ ဦးသည္ လယ္စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ထမင္းစားနားခ်ိန္၌ လယ္အနီး႐ိွ ေတာင္ကုန္း 
ေပၚသို႔တက္စဥ္ မုိင္းေပါက္ကြခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ ေဆြေယာ့ဒူလာ ၁၄ ႏွစ္ 
ေဖရန္ ၆၀ ႏွစ္၊ အူစမန္ ၁၇ ႏွစတ္ို႔ ၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ကီမန္ဟူေဆာင္း ၁၂ ႏွစအ္ား 
ေမာင္ေတာေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္း 
ထုတ္ျပနသ္ည္။  

၁၆။ ၁၆. ၇. ၂၀၁၇ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကုိ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခေဲသာ္လည္း၊ လက္ရွိအား 
ျဖင္ ့ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီဟု ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးညီပုက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္း 
ေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဒသတြင္းမွာ လံုၿခံဳေရးႏွင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေန 
ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရိွေၾကာင္း၊ ဗဟုိမ ွ ေထာက္ပ့ံ 
သည့္ ေငြေၾကးျဖင့္သာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။  

  ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီလီသည္ 
ကရင္ျပည္နယ္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမအ္ျဖစ္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ 
အစုိးရအဖြဲ႔၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆုံကာ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား 
ေနရပ္ရင္းျပန္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းတူးေဖာ္ေရး ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ 
သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေနသည့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။ 

  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွ ိ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
လက္မခရံန္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ရွိသည္ ့မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ေနာက္ 
ကြယ္မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔က ျပည္ပသတင္းမီဒီယာ 
သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး 
လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ NVC ကဒ္ ထုတ္ေပးမႈကုိ လက္မခံၾကသျဖင့္ လူဦးေရ 
၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိသာ NVC ကဒ္ထုတ္ေပးမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္ 
အစုိးရ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာက ေျပာသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားအား 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အစုိးရက 
အသိအမွတ္ျပဳသူမ်ားကုိသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကုိ ရရွိမွာျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ နယ္ေျမ ၅ ေအာက္ျပဴးမေက်းရြာ၌ BD/တရားခံေျပးမ်ား ေရာက္႐ိွ 
ေနေၾကာင္း သတင္းအရ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည ္ ဇူလိုင ္
၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ေက်းရြာ႐ိွ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို တရားခံေျပး 
စာရင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခ့ဲရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ငါးခူရရစဲခန္းအား အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္အမႈမွ တရားခံေျပး အိမ္ေထာင္စုအမွတ္ ၄၇ ၌ ေနသူ ေမာ္လဝီ 
အီခရစ ္ ၃၈ ႏွစ္ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား ၆ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ႐ုံံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  
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၁၇။ ၁၇. ၇. ၂၀၁၇ UNFC ႏွင့္ UWSP ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႔ၾကား မူ၀ါဒပုိင္း 
ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပၿ္ပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥတ္ြင္ အတူတကြပါ၀င္လာႏုိင္ေရး ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း UNFC ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန 
တာ၀န္ခ ံဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က စတင္ေဆြးေႏြး 
လာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ NCA လမ္း 
ေၾကာင္းအတုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ အစုိးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစလုိေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းေဇာ္က 
ေျပာသည္။ UNFC ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ ေခါင္း 
ေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲတုိ႔ ဇူလုိင ္ ၂၀ ရက္တြင္ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ အလြတ္ 
သေဘာေတြ႔ဆံုရန္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။  

  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာဗ်ဴ႐ုိ၊ ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဒုတိယ 
လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ Joseph Y. Yun 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ 
ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏ္ုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ 
ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကု္ိ  ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာဗ်ဴ႐ုိ၊ 
ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဒုတိယလက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ သံအမတ္ 
ႀကီး Mr. Joseph Y. Yun အား ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံ 
ေတြ႔ဆုံရာ၌ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္သာျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါးအား 
ဒုကၡေပးရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား 
အပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္မေတာ္အားလံုးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးေရး ႀကဳိးစားလုပ္ 
ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တြင္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားသာရွိၿပီး ရန္သူႏိုင္ငံမရိွေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေရးေဆြးေႏြးမႈအား ႀကဳိဆုိပါေၾကာင္းျဖင့္ 
ေျပာၾကားသည္။ Mr. Joseph Y. Yun မွလည္း ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္အေရး၊ အာရွ-
ပစိဖိတ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရး၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ 
စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ပုိမုိျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔အား ေဆြးေႏြးရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္က ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္အား ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ဇုန္ ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ မိမိ 
တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားရိွ၍ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံး လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေဆြးေႏြးခဲသ့ည္။ 

  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေျမကြက္တစ္ကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ အဂတိလုိက္ 
စားသည္ဟု အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ့ဲ 
သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၆ ဦးအား 
အေရးယူရန ္ ေကာ္မရွင္က တရားစြဆဲိုလုိက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရ 
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ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 
ကတည္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာယကံရွင္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ 
ကနဦးတုိင္ၾကားခ့ဲၿပီး ျပည္ထဲေရးမွအရာရိွမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ 
အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေစခ့ဲရာမွ 
ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

၁၈။ ၁၈. ၇. ၂၀၁၇ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဇူလိုင ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေဂါင္ညာ 
ေက်းရြာအတြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာ ဇြန ္၁၆ ရက္က အဘူနာဆဲ 
၃၄ ႏွစ္ အသတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္မွ မသကၤာတရားခံ အာမိန္အူလာပါ အမ်ဳိးသား ၆ ဦးအား 
ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ျပင္ျဖဴနယ္ေျမစခန္း၌ စစ္ေဆးလ်က္႐ိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး 
မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ Dr. Yanghee 
Lee သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူကယ္ျပန္ 
အၿမတဲမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစုိးေအာင္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊  နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ရေဲအာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္ 
ေဖ တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း လူ၀င္မႉႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေနမႈ၊ NVC ကဒ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသတုိ႔ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေဆြးေႏြးခဲ ့
ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ ္ ဦးေသာင္းထြန္းတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ 
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန NRPC ၌ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ 
အေျခစုိက္သံ႐ံုးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ ေနာက္ဆံုး 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲရာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အေရးကိစၥ၏ ရႈပ္ေထြးနက္နသဲည့္ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရတုိ၊ေရရွည ္အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ 
မႈ အေျခအေနမ်ား၊ Fact-Finding Mission ေစလႊတ္ရန ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားကုိ ပုိ၍ဆုိးရြားသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း အေလးေပး 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၃ မွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နယ္စပၿ္ခံစည္း႐ုိး 
တစ္ေလွ်ာက္ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ေဖာ္ေဇာ္ေကာ္ဘီရ္ ၂၅ႏွစ ္ (ဘ) ေဆာ္လ 
မတ္အူလႅာသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံမ ွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူျဖစ္ေၾကာင္း 
စစ္ေဆးသိရိွရသျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
႐ိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

၁၉။ ၁၉. ၇. ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လံုၿခံဳေရးစခန္းမ်ားကုိ 
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တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ Harakah Al-yaqin ဟာရခါအလ္ရာကင္း မြတ္ဆလင္ 
အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရိွသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရတဲပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ 
ဘဂၤလီလူမ်ိဳး မန္ဇူ႐ုိအစၥလာမ္ကုိ အာမခံျဖင့္ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ 
ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ ရိွေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဇူလုိင ္
၁၈ ရက္ေန႔က သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ရိွ ေမာ္လ၀ီ 
Manzurul Islam ကုိ မသကၤာသျဖင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ 
ခဲၿ့ပီး တလ္လီဖုန္းေျပာဆုိမႈမ်ားကုိလည္း ၾကားျဖတ္ အသံဖမ္းယူေထာက္လွမ္းခဲ့ရာ 
တရားမ၀င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရိွေသာေၾကာင့္ ေကာ့ဇ္ဘဇား 
ၿမိဳ႕၌ ၃ လၾကာဖမ္းဆီးထားခဲၿ့ပီး ယခုအာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ထားေၾကာင္း၊ ၎ကိုမဖမ္းမီ 
၂ ပတ္အလိုက စခန္းအနီးေတာတြင္း၌ ဒုကၡသည္ ၃၀ ခန္႔ကုိ သင္တန္းေပးခ့ဲသည္ 
ဟုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။  

  ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုမွ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ ဇူလုိင ္ ၁၈ ရက္၌ အိတ္ပိတ္စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း 
လက္ရွ ိ ႏုိင္ငံေတာ္၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ 
စိုးမုိးေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဇူလုိင ္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားကုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ 
ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ သေဘာထားထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

၂၀။ ၂၀. ၇. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ခမ္းတိမ္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ 
TNLA လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနၿပီး နယ္ေျမမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာ၍ 
သိႏၷီၿမိဳ႕ထဲရိွ ေကာင္းဆုိင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ခမ္းတိမ္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ ရြာေပါင္း ၇ 
ရြာမွ ေဒသခံရြာသူရြာသား ၇၃၁ ေယာက္ခန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာရျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။  

  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြတဲပ္ဆံုတုိးဂိတ္တြင္ ဇူလုိင ္ ၁၉ ရက္ 
ညပုိင္းက သတင္းအရ လိြဳင္ေကာ္မ ွမႏၲေလးဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ လိြဳင္ေကာ္ 
ၿမိဳ႕ မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္ေနထုိငသူ္ ေနစုိးေထြးမင္း(ခ)ကိုစိုင္း ၄၄ ႏွစ္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ဇနီး 
ျဖစ္သူ မျမတ္ဆုႏွင္း ၄၆ ႏွစ္တုိ႔ လိုက္ပါစီးနင္းလာေသာ ယာဥ္အမွတ္ 2D/5608 အား 
ရပ္တန္႔႐ွာေဖြ စစ္ေဆးခ့ဲရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္းအတြင္းမွ အျဖဴေရာင္ဆာလာအိတ္ 
အတြင္း ေမြ႔ယာျဖင့္ပတ္ၿပီး သယ္ေဆာင္လာေသာ HK-33 ေမာင္းျပန္ရုိင္ဖယ္ ၂၀ 
လက္-က်ည္အိမ္ပါႏွင့ ္ AK-47 ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ၂ လက္-က်ည္အိမ္မပါတုိ႔ကို သိမ္း 
ဆည္းရမိခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည ္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးတည္းခုိခန္းတြင္ 
တည္းခိုေနေသာ က်ဳံလ်န္ဆန္း(ခ)ေမာရာ ၄၅ ႏွစ္ထ ံ ပုိ႔ေဆာင္ခ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း 
ျဖင္ ့ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရ၍ က်ဳံလ်န္ဆန္း(ခ)ေမာရာ 
အား အင္းေလးတည္းခုိခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရိွ ေနစုိးေထြးမင္း၏ 
ေနအိမ္အား ရွာေဖြရာတြင္လည္း တစ္ထုပ္လွ်င္ ၅၀၀ခုပါ ဒီတိုေနတာ ၂၆ ထုပ္၊ 
တစ္ထုပ္လွ်င္ ၉၀ က်ပ္သားပါ ယမ္းစိမ္း အထုပ ္၆၀ ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္သိန္း ၁၄၀ တုိ႔ 
အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  
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  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ငရန္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမာင္ႏွမေက်းရြာေန အဒူဆူဝမ္း 
၅၅ ႏွစ္ အသတ္ခံရမႈမွ မ်က္ႏွာဖုံးအနက္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အမည္မသိလူ ၁၅ 
ဦးခန္႔က ေနအိမ္အတြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ဓားျဖင့္ထိုး၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး 
အသတ္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆက္စပ္တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ 
လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေမာင္ႏွမေက်းရြာအတြင္း လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ရာ 
၎ရြာေန မသကၤာသူ ဇာေဖာအုလာ ၃၀ ႏွစ္၊ အိႏုစ္ ၅၀ ႏွစ္၊ ေဆာလိမူလာ ၂၀ ႏွစ္ 
ႏွင့္ ႏုရ္ေဘာ္ေ႐ွာ ့ ၂၅ ႏွစ္တို႔ ၄ ဦးအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္႐ိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခ႐ုံံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

၂၁။ ၂၁. ၇. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မန္တုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ မန္တုံၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မုိင္ခန္႔အကြာသုိ႔ 
ေရာက္ရွိစဥ္ TNLA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ အင္အား ၁၅ ဦးခန္႔က လက္နက္ႀကီး၊ 
လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ေက်းရြာအစြန္ရွ ိ ဦးအုိက္မူ၏ 
ေနအိမ္အနီးႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီးဗုံးသီး ၁၈ လုံးခန္႔ က်ေရာက္ 
ေပါက္ကြခဲဲၿ့ပီး လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားထိမွန္၍ ဦးအုိက္မူ၊ ေဒၚေအးဟိန္ႏွင့္ 
ေဒၚမွန္တို႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့ၾကသည္။ TNLA အဖြဲ႔မွာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက 
ျပန္လည္ပစ္ခတ္သျဖင့္ အေရ႕ွေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားခ့ဲၿပီး  ဆုတ္ခြာရာေနာက္ 
သုိ႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက လုိက္လံနယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ သ 
တင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထား 
သည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU ၏ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ 
အစည္းအေဝးကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴးမွ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ ငံ 
အမွတ္ ၃ စစ္တိုင္းအား CSSU အစည္းအေဝးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန႔္ 
က်င္ေနသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေန 
သည္ဟု လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိသည့္အတြက္ 
က်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အစည္းအေ၀း ဟန္႔တားခံရေသာ ကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က “NCA စာခ်ဳပ္လမ္းေၾကာင္းအရ ေျပာရ 
မယ္ဆုိရင ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အတူတကြ ေဖာ္ 
ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔က တစ္ဖြဲ႔ရ႕ဲေအာက္မွာ ရိွမေနပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္မႈေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ မရိွေသးဘူးဆုိရင္ UPDJC န႔ဲ JMC 
အစည္းအေဝးမွာလည္း ေဆြးေႏြးလုိ႔ရတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးေတြကုိ ဆက္ 
သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ ပါတယ္။ အခုတပ္မေတာ္ဘက္က ထုိင္းစစ္တိုင္းဆီကို စာေရးၿပီး 
အစည္းအေဝးကုိ ပိတ္ပင္လုိက္တာဟာ NCA လမ္းေၾကာင္းကုိ ေက်ာ္ခြၿပီး လုပ္ေဆာင္ 
ေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။ 

  ဇူလုိင ္၁၉ ရက္တြင္ အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိ TNLA  တပ္ဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း 
သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ခမ္းတိန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဝမ္ခမ္းတိန္း၊ ဝမ္ေကာင္းလန္း၊ ဝမ္ဟုိနား၊ 
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ဝမ္ေနာင္ဟုိင္၊ ဝမ္ေနာင္ကား၊ ဝမ္ကုံးမႈံေက်းရြာတုိ႔တြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ဖမ္း 
ဆီး႐ုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့ ္ ရြာတစ္ရြာလၽွင္ က်ပ္ေငြသိန္း ၁၀၀ ဆီ ေပးေဆာင္ရန ္ အတင္း 
အဓမၼ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွ သိႏၷီၿမိဳ႕ ေက်ာင္းဆုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းသုိ႔  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

  ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ 
တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီ၏ ၁၂ ရက္တာခရီးစဥ္ အဆုံးမသတ္ခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
Chatrium Hotel တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြက်င္းပရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း 
အေျခအေနသည္ ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ မြတ္စလင္အသုိင္းအ၀ုိင္း 
၏ အေျခအေနတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနေသးသည့္အျပင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ယခင္ 
အစုိးရလက္ထက္က က်င့္သုံးခဲသ့ည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဆက္ၿပီးမက်င့္သုံးရန ္
စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိလိုက္ၿပီး သူမအေနျဖင့္ ယခုခရီးစဥတ္ြင္ လံုၿခံဳေရးအရ ေနရာ 
အခ်ိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္မရသက့ဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါ 
အ၀င္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္လ့ည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္မရခဲ့ဘူးဟု ေျပာဆုိ 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ 
တင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခရီးစဥ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ 
ခ်မွတ္ထားေသာ တာဝန္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန ္ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုၿပီး  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တစ္ဝွမ္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈ၊ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအၾကား 
သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရိွေစေရးတုိ႔အတြက္ အစုိးရမွ ေဆာင္႐ြက္ 
ေနမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရ 
ေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ၊ အထီးက်န္မႈႏွင္ ့ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ခ့ဲမႈတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ ေတြ႔ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ၎၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အ 
လက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ 
ရပါေၾကာင္းျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲသ့ည္။ 

၂၂။ ၂၂. ၇. ၂၀၁၇ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ေစ်း၊ ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားကားလမ္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေရွ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လဝါယန္ဌာေန ျပည္သူ႔စစ္မွ 
ဦးေနာ္ဆန္းသည္ ဦးေခါင္းေနာက္ပုိင္းႏွင့္ခါး ျပင္းထန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အခင္း 
ျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၄ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ရာ တစ္ဦးမွာ ခႏၶာကုိယ္ ညာဘက္ 
တစ္ျခမ္း ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ သီေပါၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
TNLA တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္လအတြင္း အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ 
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ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လတြင္းတြင္ 
TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲ ၆ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲသ့ည္။ ေျမျပင္တိုက္ပြဲမ်ား 
ျပင္းထန္ေနေသာ္လည္း စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ စားပြဝဲုိင္းေပၚေျဖ႐ွင္းရန္ လိုလား 
ေၾကာင္း TNLA မွ ဗိုလ္မႉးတာပန္လက ေျပာသည္။  

၂၃။ ၂၃. ၇. ၂၀၁၇ JMC အဆင့္ဆင့္တြင္ပါ၀င္ေသာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနား 
ကုိ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NRPC တြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲရ့ာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ JMC မွ ေဒသအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တုိ႔မွ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြကိုဲ က်င္းပ 
ရာ လူအင္အား ၃၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္အေျခစုိက္ JMC-S ရလခ တိုင္းရံုး 
ကုိ ခိုလမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ JMC-L ရုံးကို လင္းေခးခ႐ုိင္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ လည္း 
ေကာင္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး JMC-L ရုံးမ်ားကို ၁၀ ခုအထိ ဖြင့္လွစ္သြားမညဟု္ 
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  

  ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင္ ့ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေရးအရ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံခဲ့သည္ ့ ေနာက္ဆက္တဲြ လက္က်န္ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ လက္ရိွ 
အစုိးရအေနျဖင့္ လုံး၀ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ အေမရိကန္ကလုိလားေၾကာင္း အေမရိကန္ 
အစုိးရ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး ႐ုိက္တာသတင္း 
တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ လက္ရွတိြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ လုံး၀မရိွ 
ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆုိထားေသာ္လည္း အေမရိ 
ကန္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစား 
လုိက္နာရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ အဓိကေျပာဆုိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္္ ကုလ 
သမဂၢအဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္လည္း ျမန္မာသံ႐ံုး ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရွိ 
သလုိ ကုန္သြယ္ေရးအရလည္း ဆက္သြယ္မႈမရွိသေလာက္ပါပဲဟု အေမရိကန္ဆိုင္ရာ 
ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

၂၄။ ၂၄. ၇. ၂၀၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရမဲွဴးတစ္ဦးႏွင့္ 
ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္သုံးဦးတုိ႔ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္က ညပုိင္းတြင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး 
ေတာင္ဘဇာသုိ႔အျပန္ခရီးစဥ္အတြင္း စက္ေလွေမွာက္၍ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ားမွာ ေတာင္ဘဇာနယ္ေျမ နယ္ေျမမွဴး ရမဲွဴးရဲေဇာ္ထြဋ္၊ 
တပ္ၾကပ္ ခင္ေမာင္သန္း၊ ဒု-တပ္ၾကပ္ ကုိကုိေအာင္ႏွင့္ ဒု-တပ္ၾကပ္ ထြန္းလင္းထုိက္ 
တုိ႔ျဖစ္ၿပီး စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္သုံးဦးႏွင့္ စက္ေလွ 
ေမာင္းသူ မူစတာဖာတုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ နစ္ျမဳပ္သြားသည့္ 
စက္ေလွအား ကၽြန္းေပါက္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 
ေသနတ္ႏွစ္လက္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လိြဳင္ေကာ္မွ မႏၲေလးသုိ႔ တရားမဝင္ေသနတ္သယ္ေဆာင္မႈ၏ 
ကြင္းဆက္တရားခံျဖစ္ေသာ ဗိုင္းလ်န္ဟရန္း(ခ)ကုိဆလုိင္းကုိ ၎ငွားရမ္းေနထုိင္ 
ေသာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ေနအိမအ္တြင္း အေနာက္ 
ဖက္နံရံေဘး အေျခတြင္ အနက္ေရာင္လက္ကုိင္ပါ အျပာေရာင္ ပလပ္စတစ္ျခင္းတြင္း 
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ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အၾကည္ျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားေသာ အျဖဴေရာင္ေကာ္ဘူးအတြင္းမွ စိတ္ၾကြ 
႐ူးသြပ္ေဆးျပားဟု ယူဆရေသာ 88 ႏွင့္ 1 စာတန္းတစ္ဖက္စီပါ ပန္းေရာင္ေဆးျပား 
၁၄၅ ျပား၊ အေလးခ်ိန္ ၁၃.၀၅ ဂရမ္ ေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေဆးျပားမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ 
၃ ႏွစ္ခန္႔က ေနစိုးေထြးမင္း(ခ)ေနစုိးမွ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ နမူနာေပးအပ္ခဲ့ေသာ 
ေဆးျပားမ်ားျဖစ္ကာ ၎ကုိယ္တိုင္ မသုံးစြတဲတ္/မေရာင္းခ်တတ္သျဖင့္ က်န္ရိွေန 
သည့့္ ေဆးျပားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအမႈအပါအဝင္ ကြင္းဆက္တရားခံ စံုစမ္းေဖၚ 
ထုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ တရားခံငါးဦးအထိရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ 
NRPC ရုံးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံမႈအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ထုိးစစ္ဆင္ 
မႈမ်ားကိစၥ၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာမ်ား အကူအညီေပးရန္ကိစၥ၊ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။   

  ရွမ္းျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေဲရးဆုိင္ရာ ပူးတြေဲစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ 
JMC-S (Shan)၏ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ခိုလမ္ၿမိဳ႕ 
႐ုံးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
မ်ားႏွင့ ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ 

၂၅။ ၂၅. ၇. ၂၀၁၇ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ခုိးဝင္လာေသာ ဘဂၤါလီ ၁၈ ဦးကို ဇူလိုင ္ ၂၄ ရက္က ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ 
ႏြယ္ေအးရပ္ကြက္ရိွ တိုက္ခန္းႏွစ္ခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘဂၤါလီ 
အမ်ိဳးသား ၁၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးတို႔မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မန္ဇ ီ၂ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ 
မင္းျပားႏွင့ ္ ေက်ာက္ေတာ္တို႔ရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏြယ္ေအး 
ရပ္ကြက္ ယုဇန ၁  လမ္းရွိ ပထမထပ္တုိက္ခန္းႏွင့္ စကားဝါး ၃ လမ္းရွိ တိုက္ခန္း 
တစ္ခန္းတို႔မွ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၃ သိန္း ပြဲစားခေပးကာ ရန္ကုန္ 
သုိ႔ ခိုးဝင္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အဖြဲ႔မွ မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ပို႔မည့္သူမ်ားကုိပါ ဖမ္းမိ 
ထားေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ လြတ္ေနသည္သူ့မ်ားကုိလည္း ဖမ္းဆီး 
အေရးယူႏုိငရ္န္ ဆက္လက္စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။  

  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီလီ၏ 
၁၂ ရက္ၾကာ ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီး ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိတစ္ရပ္ကုိ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အိမ္မ၊ဲ မဆဲႏၵနယ္မွ ေဒၚသႏၲာမွ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ ၁၃ ဦးက ေဆြးေႏြးကာ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယဝန္ႀကီးက လာေရာက္ရွင္းလင္း 
ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္သူမရိွသည့္အတြက္ အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။   

  မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင္ ့ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ 
ျခမ္းတြင္ အခ်က္ျပစနစ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လႊတ္ထားျခင္းအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
က ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း မူဆယ္ခ႐ိုင ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ 
က ေျပာသည္။ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညိႇႏႈိင္းေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ 
ညိႇႏႈိင္းမႈမလုပ္ပ ဲ ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္ဆင္မႈျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္လႊာပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
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နယ္ျခား ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံမႈကို တ႐ုတ္ဘက္ 
မွ ရပ္တန္႔ထားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရိွသူမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ တရားမဝင္ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရန္ 
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အႏုိင္ရခဲ့ေသာ ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္ဦးေဆာင္သည့္ ၁၉၉၀ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ 
၁၅ ဦးသည္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ ္ေနျပည္ေတာ္ခရုိင္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ 
ဦးတုိက္ေလၽွာက္ထား စြဲဆုိတုန္းခဲ့ၿပီး ပယ္ခ်ခံခဲ့ရကာ ယခုဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ 
မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဦးတုိက္ေလၽွာက္ထားခဲ့ျခင္းအား ထပ္မံပယ္ခ်ခံခဲ့ 
ရေၾကာင္း၊ တင္ျပစြဆဲိုသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ပဲ ခုိင္မာသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပတရားစြဆဲိုသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အာဏာရ 
ပါတီနဲ႔ အစုိးရသိပါမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ယ္တဝ့ံ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္သူ ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာသည္။  

  ျမန္မာႏုိင္င၏ံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ထင္သာျမင္သာ အမွန္တကယ္ တုိးတက္မႈ 
႐ိွလာမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား အဆုံးသတ္သြားမွာ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ မစၥယန္ဟီလီ 
က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးပုိင္းမွာ အမွနတ္ကယ္ တိုးတက္မႈ႐ိွလာရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢသတင္း ထုတ္ 
ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။   

၂၆။ ၂၆. ၇. ၂၀၁၇ ဇူလိုင ္၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အမွတ္ ၁၆ ႏွင့္ အမွတ္ ၃၀ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ား လိုက္ပါလာေသာယာဥ္တန္းသည္ ဖားကန္႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျမစ္ႀကီး 
နားသုိ႔ ျပန္လာစဥ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕အဝင္ မိုင္တုိင္အမွတ္ ၃၉၇/၅ ၌ အေ၀းထိန္းမုိင္းျဖင့္ 
တုိက္ခိုက္ခံရေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးေနဆဲျဖစ္ၿပီး  အဆုိပါေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ လူႏွင့္တိရိစာၦန္ ထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။  

  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဇူလုိင ္ ၂၆ ရက္အထိ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသူ ၁၆ ဦး၊ 
ေသဆံုးသူ ၄ ဦးရွိၿပီဟု အစိုးရကအတည္ျပဳထားၿပီး ကူးစက္ခံရသူမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္ 
နယ္ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ ၁ဝ ဦး၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ၄ ဦး၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ 
ေဆး႐ံုသစ္ႀကီး၌ ၁ ဦးႏွင့္ ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကေလး ၁ ဦးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး 
ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ၃ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီ၌ ၁ ဦး ေသဆုံးခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္သည္။ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးဝင္ကာ တုပ္ေကြးျဖစ္ရျခင္းမွန္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ 
အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ဘက္တီးရီးယားပုိးဝင္ေရာက္ကာ နမိုးနီးယား (အဆုတ္ 
ေရာင္ေရာဂါ) ျဖင့္ ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေဆးရိွေသာ္လည္း တုပ္ေကြး 
ကာကြယ္ေဆးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိုးေလ့မရွိသျဖင့္ အလြယ္တကူမရရွိႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ကာကြယ္ေဆးထုိးမည္ဆိုလ်ွင္လည္း မိုးမက်မီ ဧၿပီ၊ ေမလမ်ားတြင္ ထုိးသင့္ေၾကာင္း 
ရန္ကုန္တုိင္းကုသေရးဌာနမွ ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးသာထြန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။ 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
28 

  ဇူလုိင ္ ၄ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဒါးပုိင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ ရြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္ 
ေရာင္နီဦးဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ဝယ္ယူရန္ လာေရာက္သည့္ မြတ္ဆလင္ ၇ ဦး 
အား အုပ္စုလုိက္ ချဲဖင့္ဝိုင္းဝန္းပစ္ေပါက္သျဖင့္ ၁ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ 
ခဲသ့ည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးကုိ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး အျခားလူအမ်ားအျပားကုိလည္း ေခၚယူစစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ 
မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ဒါးပုိင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာ 
သည့္ ရအဲရာရိွႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူအားလုံးကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြခရိုင္၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဝင္းေနာင္က ေျပာၾကားသည္။  

  ဇူလိုင ္ ၂၂ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့ ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ 
စဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေရးသားေဖာ္ျပရာ၌ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္ရိွ လဂိုင္ေနာ္ဆန္း 
ေသဆုံးခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ လ၀ါယန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ စီးပြားေရးတာ၀န္ခံ 
ဗုိလ္မွဴးေနာ္ဆန္း ေသဆုံးခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) 
စစ္မႈထမ္းမ်ားသာ သုံးစြခဲြင့္ရွိသည့္ “ဗိုလ္မွဴး” ဆိုသည့္ စစ္ဘက္ရာထူးအဆင့္ျဖင့္ 
ေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည့္အေပၚ  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ရာထူးအ 
ဆင့္မ်ား သီးျခားသတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚသံုးစြျဲခင္းမရိွဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ အဖြ႔ဲေခါင္း 
ေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ဟူ၍သာ သုံးစြၾဲကေၾကာင္း၊ စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေ၀ၚ 
မ်ား သံုးစြမဲႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားသည့္ဥပေဒအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ 
တိုဘာ ၇ ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၂ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း 
ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စစ္မႈထမ္းမ်ားသာ သံုးစြခဲြင့္ရွိသည့္ စစ္ 
ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေ၀ၚမ်ားအား အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြျဲခင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ တည္ 
ဆဲဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာသံုးစြရဲန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ 
သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

  ဇူလုိင ္၂၄ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ မုိင္းတံုဘက္မွ မိုင္းပန္ဘက္သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း 
အုိက္စံေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ယာဥ္အတြင္း က်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခြေဲက်ာ္ တန္ဖိုးရိွ 
ဘိန္းျဖဴဘေလာက္တုံး ၂၉၈ တံုး (၁၀၄ ဒႆမ ၃ ကီလို) ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမွာ 
သံလြင္ျမစ္တြင္းသုိ႔ ခုန္ခ်ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ၎ႏွင့္အတူပါသူ နန္းစံဟြမ္းကုိ ဖမ္းမိ 
ၿပီး ထပ္မံစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ နားေကာင္မူေက်း႐ြာရွ ိ နန္းစံဟြမ္း 
ေနအိမ္မ ွ ပြိဳင့္ ၂၂ ေသနတ္ႏွင့္ က်ည္ဆံမ်ား၊ ပုံပါက်င္႐ြာရွ ိ အုိက္စံေက်ာ္၏ ေနအိမ္ 
တြင္ ၿခံေစာင့္အိုက္မိုင္းႏွင့္အတူ ပြိဳင့္ ၂၂ တစ္လက္၊ အမ္ ၁၆ တစ္လက္၊ ေျပာင္းေခ်ာ  
တစ္လံုးထုိး ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့ ္က်ည္ဆံမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ကီလုိမီတာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ 
UWSA တပ္မဟာ ၄၆၈ အေျခစုိက္ရာ မိုင္းေပါက္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ 
ေဆာက္ရန္ ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႕မႈ ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္လဆန္းပုိင္း 
ကစတင္ၿပီး ေက်းရြာဖယ္ရွားျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းပုိက္ေျမဖုိ႔ျခင္းမ်ားရိွသျဖင့္ 
ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း စတင္ေနထုိင္ 
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ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သိရၿပီး လက္ရွိတြင္ ေတာင္ၿဖိဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး 
လယ္ယာေျမေျမဖုိ႔မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

  NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည္ ့ KNU အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုလံုးကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး NCA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ 
အားနည္းမႈရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ ့ ေလာခီးလာ 
စခန္းတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ပါ စကားလံုးမ်ားအေပၚ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္၊ အျမင္မတူမႈတုိ႔အေပၚ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးေနၾကေၾကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ဘက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥႏွ္င့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ 
လုိသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသလုိ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္လုိၾကသည္ 
ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။  

၂၇။ ၂၇. ၇. ၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းလႈပ္ရွားေနသည့္ TNLA တပ္ဖြဲ႔တုိ႔ၾကား 
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာပံုေက်းရြာအနီးတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံတစ္ဦး ထိခုိက္မႈရွ ိ
ခဲ့သည္ဟု TNLA ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးတာအုိက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ 
ဒုတိယညီလာခံကာလမွ ယခုအခ်ိန္အထိ TNLA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား 
တုိက္ပြဲ အႀကိမ ္၅၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲသ့ည္ဟု သိရသည္။ 

  ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႔ဲ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ထားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရ႕ွေန Indira Jaising ကုိ ဖယ္ရွားၿပီး  
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္င ံ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲသ့ူ Marzuki Darusman ကို အစား 
ထိုးခန္႔အပ္လုိက္သည္။ Mr. Darusman သည္ ဝါရင့္လူ႔အခြင့္အေရး စုံစမ္းစစ္ေဆး 
သူျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အထူးအစီရင္ခံ 
စာ တင္သြင္းသူအျဖစ္ ေဆာင႐္ြက္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ 
ရွင္တြင္ ပါဝင္ခဲက့ာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ဆံုးလမ်ားအတြင္း က်ဴး 
လြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြၽမ္းက်င္သူအဖြ႔ဲတြင္လည္း ပါဝင္ 
ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔သည ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ လာမည္ ့
စက္တင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ ႏႈတ္ျဖင့္အစီရင္ခံရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္မတ္လတြင္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။  

  SSPP/SSA ၏ ၆ လပတ္ ဗဟုိေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုည ီ အစည္းအေဝးကုိ ဌာနခ်ဳပ္ 
ဝမ္ဟုိင္းတြင္ ဇူလုိင ္ ၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ဥကၠ႒၊ နာယကႏွင့္ ဗဟုိ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၂၉ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား ပိုမုိေအာင္ျမင္လာေစရန္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး 
ကုိ ဦးတည္ကာ ဘဝတူ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္းၿပီး နည္းလမ္းရွာ 
ေဖြကာ အရိွနအ္ဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အစုိးရႏွင္ ့ SSPP/SSA 
တုိ႔အၾကား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စေဲရးကုိ အေျခခံၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္၊ UWSA ဦးေဆာင္သည့္ FPNCC ႏွင့္ UNFC ႏွစ္ဖြဲ႔ 
စလံုးတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ SSPP အေနျဖင့္ မည္သည့္အဖြ႔ဲႏွင့္ ရပ္တည္မည္ဆိုသည္ကုိ 
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ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာမ်ိဳး မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ 
တြက္ မည္သည့္အဖြ႔ဲႏွင့္မဆုိ ပူးေပါင္းမည္ဆုိသည့္ မူဝါဒကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း 
SSPP/SSA ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။  

  ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရတုိ႔ၾကား ယေန႔အထိ နယ္စပ္နယ္နမိိတ္ တိတိက်က် 
မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးသည့္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွ 
သည့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္စပတ္ြင္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးအတြက္ ထုိင္းဘက္ 
ျခမ္းမွ လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ၿပီး ေရေျမာင္းႀကီးမ်ား တူးေဖာ္ေနရာ မိုးရြာသြန္းသည့္ 
အခါ ေျမနိမ့္ရာျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားၿပီး အိမ္တစ္လံုး ၿပိဳက် 
သြားခ့ဲေသာေၾကာင့္ အေျခအတင္ျဖစ္ပြားရာမွ လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင္ခ့်ထားရေၾကာင္း၊ 
ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ညႇႏိွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ 
ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၌ က်င္းပရာ ႏုိင္ငံေတာ္ 
၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ထူေထာင္ 
ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျပည္သူမ်ားထံ တင္ျပခဲ့သည့္ မူ၀ါဒ 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းရန္ 
လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ အစုိးရၾကားတြင္ 
ယုံၾကည္မႈရွိေအာင္ တည္ေဆာက္သည့္ေနရာတြင္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ အဓိကမွာ 
စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ကုိ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက မည္သည့္အရာကုိမွ် ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရေရာ ျပည္သူလူထုပါ ေျပာင္းလဲၾကရ 
မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အစုိးရဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ သုံးသပ္ေ၀ဖန္မႈကို မွန္မွန ္
ကန္ကန္ သတိၱရွိရိွႏွင္ ့ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသည္ စံျပျဖစ္ေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက 
ကာ အစြမ္းအစ၊အရည္အခ်င္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ 
ထမ္းမ်ားသိကၡာရွိၿပီဆိုပါက ႏုိင္ငံသိကၡာရွိေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထု 
က ဂုဏ္ယူႏိုင္ၿပီဆုိပါက ႏုိင္ငံအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

၂၈။ ၂၈. ၇. ၂၀၁၇ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္ကုိ “စစ္တပ္” “အစုိးရတပ္”စသည့္ အသုံးအႏႈန္း 
မ်ားျဖင့္ သုံးႏႈန္းေနသည္ကုိေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ တပ္မေတာ္ 
ကုိ တပ္မေတာ္ဟူ၍သာ သုံးစြေဲပးရန္ႏွင္ ့ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူဟု သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 
တပ္မေတာ္ဟူ၍ သံုးစြေဲနမႈအေပၚလည္း ဝိုင္းဝန္းၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးေစလုိေၾကာင္း 
တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ 
ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဝဲင္းက တပ္မေတာ္ 
သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အပါအဝင္ 
မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထည့္သြင္း 
ေျပာၾကားသည္။ 

  ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္း 
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အနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shangri-La Hotel ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း 
တက္ေရာက္ကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို 
ဖတ္ၾကားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္င ံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္ႏွင့္ဇနီး၊ 
စစ္သံမွဴး ႐ႈန္းေဆာင္ေဝႏွင့္ဇနီး တုိ႔ႏွင့္အတူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းႏွင့္ဇနီးတုိ႔က 
ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကိတ္ကုိ 
လီွးျဖတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ သာယာေအးရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သား 
လမ္းေထာင့္တြင္ စည္ပင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ ဗလီဟု 
သံသယရိွသည့္ ေဆာက္လက္စအေဆာက္အဦးတစ္ခုကုိ ၿမဳိ႕ခံလူထုက ဖ်က္ခ်ေပးရန္ 
ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆုိၾကသျဖင့္ ဇူလုိင္ ၂၇ ညပုိင္းတြင္ ၿဖိဳခ်ေပးလုိက္ရေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌး၏ လူမႈကြန္ယက္တြင္ 
အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္မွာ ဘာသာျခားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္း တိတိက်က် 
သိရွိေစရန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင္ ့မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစ 
ရန္ သတိရွိၾကရန္စသည္ျဖင့္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ AHRC 
အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က လူထုကေတာင္းဆုိသည့္အတြက္ဆုိပါလွ်င္ မျဖစ္ 
သင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔ 
မ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ၿဖိဳခ်လုိက္သည္ဟုျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

  ထုိင္းႏုိင္င ံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္လ်ာထားသည့္ CSSU ရွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရး 
ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ ျမန္မာသံရံုးမွ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ ကိစၥအေပၚ 
ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန္ CSSU အလွည့္က်သဘာပတိ RCSS ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ရြက္ဆစ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးသုိ႔ ဇူလုိင ္ ၂၇ ရက္တြင္ စာေရးသားေပးပုိ႔ 
ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း RCSS ေျပာခြင့္ရ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငိန္းက “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
ေကာ္မတီစည္းေဝးကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျမန္မာစစ္သံ႐ံုးကေနၿပီး ထိုင္းအစုိးရဆီကုိ 
မလုပ္ဖို႔ ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ့ကိစၥအေပၚ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနန႕ဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတ့ဲ 
အေၾကာင္းေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာဆုိရင္ CSSU စည္းေ၀းကုိ 
ပိတ္ပင္တားဆီးတာမရိွသလုိ ကူညီအားေပးတာလဲရိွခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရႏွင္ ့တပ္မေတာ္ 
ကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးတာတုိ႔လည္း မရိွတဲ့အတြက္ ေနာက္ 
ေနာင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစည္းအေ၀းမပိတ္ပင္ဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆုိတာ ရွိပါတယ္” ဟု 
ေျပာသည္။  

  ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႔ဲ ေစလႊတ္ရန္ ကုလ 
ဘက္မ ွဦးေဆာင္သူ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင္ ့စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရး 
မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္အေရး အေျဖရွာႏုိငရ္န္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢ 
အေနႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳမီ ကိုဖီ 
အာနန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကုိ အရင္ဆုံးေလ့လာသင့္သည္ဟု ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲဝင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေစာခင္တင့္က တုိက္တြန္းေျပာဆုိလိုက္သည္။ ကိုဖီအာနန္ေကာ္ 
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မရွင္အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကုိ လာမည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳး 
စားလ်က္ရိွေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။   

၂၉။ ၂၉. ၇. ၂၀၁၇ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ စပါယ္ပင္ရင္း 
ေခ်ာင္း၀သုိ႔ေရာက္ရိွစဥ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေလွာ္ခတ္သြားေနသည့္ မသကၤာဖြယ္ 
ေလွတစ္စီးသည္ ေခ်ာင္း၀ဘက္သို႔ ေလွာ္ခတ္ထြက္ေျပးသျဖင့္ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ 
ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္၍ လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ 
၁၂,၀၀၀ ခန္႔အကြာ၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ေလွေပၚမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ဂ်ာနယ္ 
အာေလာင္(ဘ)ဒူဒူမီယာ၊ ေရွာ္ဖီး(ဘ)မုိဟာမတ္ေဇာ္ကိရ္တို႔ကုိ R/WY တံဆိပ္ပါ 
စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၉,၈၅၀ ျပား၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၃၉၇ သိန္းႏွင့္အတူ 
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ Stakeholder Meeting ကို 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ  ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းတုိ႔ တက္ 
ေရာက္ၿပီး လက္ရိွျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာ 
ၾကားၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္ 
မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား၊ 
ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အသိအျမင္မ်ား၊ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခ့ဲၾက 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

၃၀။ ၃၀. ၇. ၂၀၁၇ စစ္ဦးစီးအရာရိွခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုးေအာင္သည္ ဧရာ၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ 
အရာရိွရိပ္သာ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္ဦးစီးအရာရိွ 
မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ (2nd Myanmar-Bangladesh Navy To Navy Staff Talks)သုိ႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္ Khulna ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ 
ဌာနခ်ဳပ္မွဴး Commodore Shamsul Alamဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

  ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးခ့ဲသည့္ စစ္ဘက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္ဘက္လံုၿခံဳေရး ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သိန္းႏွင့္ 
ဗီယက္နမ ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Nguyen Chi Vinh တို႔ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ 
ေတြ႔ဆံု သေဘာထားဖလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစိုးရပိုင္သတင္းမွာ ဇူလိုင္ ၂၉ 
ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။ ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးအဆင့္ ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ 
ညႇႏိႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးယႏၲရား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၊ စစ္ပစၥည္းႏွင့္ စစ္ 
ဘက္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေရး၊ စာနာမႈ 
အေထာက္အကူေပးေရးကိစၥ၊ စစ္ေျပးစစ္ေရွာင္မ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊ ကုလသမဂၢ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၊ နယ္စပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး အေတြ႔အႀကံဳ ဖလွယ္ 
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ျခင္းႏွင္ ့ရာဇ၀တ္မႈ တားဆီးထိန္းသိမ္းေရး စသည့္က႑မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏ အေျခခံမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင္ ့ အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ား 
အေပါင္း စည္းေ၀းပြမဲ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္ထပ္မံညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ရန္ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

  ျမန္မာႏိုင္င ံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင္ပ့တ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စား 
လွယ္ ေဒါက္တာယန္ဟီလီ၏ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိခဲသ့ည့္အေပၚ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ 
ျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူက “လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ဖို႔ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္န႔ဲ အျခား 
တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္စြက္ဖက္ဖို႔ အေမရိကန္က လုပ္ေနတာေတြကုိ 
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ အခုတစ္ႀကိမ္ သူ 
ေျပာတာေတြက သက္ေသျပေနတယ္” ဟု ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ျပည္တြင္း 
ေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္မ်ားကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရက အခိုင္အမာ 
႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ 
ရာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ အားေပး ေထာက္ခံသြားမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲသ့ည္။  

၃၁။ ၃၁. ၇. ၂၀၁၇ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္တို႔အၾကား ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ 
ဆုိင္ရာ အရာရိွသင္တန္း UN Peacekeeping Officer Training Programme ဖြင့္ပြဲ 
အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟုိတယ္၌ က်င္းပရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း 
တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စပိန္၊ ေနာ္ေ၀၊ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ယူကရိန္း၊ မေလးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမ်ား 
သုိ႔ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္တက္ေရာက္ 
ေစျခင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားရိွ Peacekeeping Training Centre မွ Mobile 
Training Team မ်ားဖိတ္ေခၚ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ 
Contigent Troop ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရိွသည့္ အေျခအေန 
မ်ား၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိက 
အခန္းက႑မွ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ကုလသမဂၢ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သင္တန္း 
ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မယူကမ္း၊ ေစတီျပင္တုိက္နယ္၊ ခၽြတ္ျပင္ေက်းရြာသား 
ဦးသန္းေဌးသည္ ေမယုေတာင္အနီး ခ႐ုေကာက္သြားရာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသျဖင့္ 
လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြ႔ဲသည္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ 
နံနက္ပုိင္းမွစတင္၍ ေမယုေတာင္ေၾကာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝုိက္ လိုက္လံ႐ွာေဖြခဲ့ရာ 
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ခုိေအာင္းေနထိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ 
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မသကၤာဖြယ္တဲမ်ား ေတြ႔႐ိွခဲ့ၿပီး တဲေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႔႐ိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ မသကၤာဖြယ္တဲမ်ားႏွင့္ 
အတူ လူအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေတြ႔႐ိွခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္ေပၚေပါက္ႏုိင္ 
ေရး ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္း 
ထုတ္ျပန္သည္။ 

 

(ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝသည္) 
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