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ေကာက္ႏတုထ္ားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 47.November 22, 2019) 

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားေရာက္ရာအရပ္တြင ္မေဲပးခြင့္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမေက်နပ ္

၂။ ေက်ာက္မစဲစ္ေရွာင ္၁၀ဝ၀ ေက်ာသ္ြားၿပီ 

၃။ ပလက္ဝေဒသတြင္း တိကုပ္ြဲမ်ားေၾကာင္ ့ေက်းရြာ(၁၀)ရြာပ်ကစ္းီသြား 

၄။ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ရဲ့မိသားစုျဖစ္ရံုႏငွ့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ဘာသေဘာလဟဲ ုမယမင္းျမတ္ေမးခြန္းထုတ္ 

၅။ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပးူတြဲအစည္းအေဝး (JICM) ျပန္စရန ္သေဘာတ ူ

၆။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတ၏ီ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏငွ့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိ ုသေဘာ 

 မတူဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေျပာ 

၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနႏငွ္ ့ရမွ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီၾကား မေက်လည္မႈေျပလည္ 

၈။ IDP ေက်ာင္း ၂၀ ေက်ာ ္စံုညီပြဲေတာ္စုေပါင္းျပဳလုပ ္

၉။ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုေဒသခံမ်ား လက္ခံမည္မဟုတ ္

၁၀။ ရွမ္းေျမာက္စစ္ေရွာင္မ်ားအတြက ္အကူအညီမ်ားအေရးေပၚလိုအပ ္

၁၁။ ဦးေဝွ႕တင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္မ ွလုပ္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းကုန္ၿပီဟ ုဝန္ႀကီးဆို 

၁၂။ ဦးဝမၼသူးေမာင္း ေၾကးရုပ္ပႏၷက္တင္ဖြင့္ပြဲႏငွ့္ သစ္ပင္စိုက္ပြဲက်င္းပ 

၁၃။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ကိ ုAA ဖမး္ဆးီထားမႈ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ် 

၁၄။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က ္ အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ စိုးရိမ္စိတ ္

 ျဖစ္ေပၚ 

၁၅။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥေၾကာင္ ့ျမဝတီၿမိဳ႕ခံ ၅၀ဝ ေက်ာ ္ဆႏၵထုတ္ေဖာမ္ႈျပဳလုပ္ခဲ့ 

၁၆။ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရန ္အလမွး္ေဝးဆဟဲ ုKHRG ေျပာ 

၁၇။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPC မ ွခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ အဟန္႔ 

 အတားျဖစ္ေစဟ ုKNU ေျပာ 

၁၈။ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦး ေသနတ္ျဖင္ ့ပစ္သတ္ခံရ 

၁၉။ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားညီအစ္ကိုႏစွ္ဦးက မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကိ ု ျပန္ေပးဆြဲ လူသတ္မႈ 

 ျဖစ္ပြား 

၂၀။ ရက ္၉၀ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိသူ မေဲပးခြင့္ဘယ္လိုရိုက္ခတ္ႏိငု္သလ ဲ

၂၁။ ရွမ္းေျမာက္တြင ္ႏိဝုင္ဘာလဝက္အတြင္း တိုက္ပြဲ ၃၀ နီးပါးျဖစ ္

၂၂။ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္တိုက္ပြဲဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေဒသခံမ်ား စစ္ေဘးေရွာင္ေနရ 
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၂၃။ ICJ သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ရင္ဆိုင္မည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား အေလး 

 ေပးေဖာ္ျပ 

၂၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက ္ တပ္မေတာ ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားက 

 က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္သြားေရာကလ္ွဴဒါနး္ 

၂၅။ ICJ တြင ္ကာကြယ္ေလွ်ာက္လမဲည္ ့ျမန္မာ၏ရပ္တည္ခ်က္ကိ ုကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ႀကိဳဆို 

********** 
 

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ေရာက္ရာအရပ္တြင ္မေဲပးခြင့္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမေက်နပ္ 

Tuesday, November 19, 2019 

 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားမေဲပးခြင္ ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

သည္ ဌာေနေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု ဆံုးရံႈးေစႏိငု္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ ္ အေျခစိုက္ 

တိုင္းရင္းသား ပါတတီခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား ေရာက္ရွိေနထိုင္ရာမဆဲႏၵနယ္ေျမတြင ္ ရက္ပိုင္း၉၀ဆက္တိုက္ေနထိုင္ပါက မေဲပးခြင္ ့

ျပဳမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာလဆန္းပိုင္းက ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါကိစၥႏငွ့္ပတ္သက္၍ ကခ်ငအ္မ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတ ီ (KNC) ဥကၠ႒ေဒါက္တာ M ေကာန္လက “ဒါက 

ျပည္နယ္ေတြတင္မဟုတ္ဘူး တိငုး္ေဒသႀကးီေတြနဲ႔လည္းပတ္သက္တယ္။ အားလံးုနဲ႔ဆိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏိငု္ငံရဲ ့

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က ၿမိဳ႕နယ္ကိုအေျခခံၿပီးလုပ္တာေလ လမူ်ိဳးကိုအေျခခံတာမဟုတ္ဘူး။ ရွင္းရွင္းေလးရယ္။ 

အဓကိ ႏိုင္ငံေရးအႏစွ္သာရ ေဖာ္ေဆာင္တာက ေဒသခံႏုငိ္ငံသားေတြရဲ ့ နိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကိ ု ေဖာ္ေဆာင ္

တာ။ အဲ့ေတာ့ေဒသခံႏိငု္ငံသားဆိုတာ အခုမ ွ၆ လ ေလာက္လာေနတာ ၃ လေလာက္လာေနတာနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ ့

ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကိ ုသူတို႔ကလာၿပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးတာေလ” ဟု ေျပာသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏငွ့္ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက ္ ႏိငု္ငံေရးအခြင့္အလမ္းကိ ု ၎တို႔၏မူရင္း 

ေဒသတြင ္သာ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာငး္၊ ေခတၱေရာက္ရွိေနသည္ ့ေဒသမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး 

အဆံုးအျဖတ္မ်ားကိုေပးခိုင္းျခင္းမွာေဒသခံမ်ား၏ ႏိငု္ငံေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု စြက္ဖက္ခြင္ ့ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ ္

ေၾကာင္း KNC ပါတီကႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တုန္းက သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69280 

*********** 

၂။ ေက်ာက္မစဲစ္ေရွာင ္၁၀ဝ၀ ေက်ာသ္ြားၿပီ 

November 21, 2019  

https://www.bnionline.net/mm/news-69280�
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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယ္တြင ္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ ၁၀ဝ၀ 

ေက်ာ္ သြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚအကူအညီမ်ားလည္း လိုအပ္ေနသည္။ 

တအာငး္အမ်ိဳးသမးီအဖြဲ႔ TWO ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေလြးခ်ိဆငါးက “က်မတို႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ ့ ဒုကၡသည္ 

ေတြက ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ရွိလာတယ္ေပါ့။ ေက်ာက္မနဲယ ္ မန္ေခါက္မွာ တခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နမ့္ဆန ္

ေက်ာက္ျဖဴ ေလးရြာမွာေရာက္ေနတယ္။ ေျပးရတာကကိုက္တန္ရွိမယ္။ နားေလြးရွိမယ္။ မန္ကန္ရွိတယ္။ အာေျပာင ္

ရြာက တခ်ိဳ႕ရွိမယ္။ ေလးရြာေလာက္ရွိမယ”္ ဟုေျပာသည္။ 

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယအ္တြငး္က မန္ေခါက္ေက်းရြာ၊ ပန္နင္းေက်းရြာႏငွ့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 

က ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာတို႔တြင္ ထြက္ေျပးခိုလံႈလွ်က္ရွိသည္ဟ ုTWO ကေျပာသည္။ 

၎တို႔အတြက္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု TWO ကဆက္ေျပာသည္။ 
https://www.bnionline.net/mm/news-69317 

************ 

၃။ ပလက္ဝေဒသတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့ေက်းရြာ(၁၀)ရြာပ်က္စီးသြား 

November 21, 2019 

ရကၡိဳင့္တပ္(AA)ႏငွ့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား  ျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့ပလက္ဝေဒသရွိေက်းရြာ (၁၀) ရြာခန္႔ 

ပ်ကစ္းီသြားခဲၿ့ပီး ေဒသခံမ်ားေနထိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင္ ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ

မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။ 

လက္ရွိတြင ္AA ႏငွ့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိကုပ္ြဲမ်ားေၾကာင္ ့ပလက္ဝေဒသထတဲြင ္ပ်က္စီးၿပီး လူေနထိုင္ျခင္းမရွိေတာ ့

သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ကငး္တလငး္ရြာ၊ ခေမာင္းဝရြာ၊ ေမာင္တလန္ရြာ၊ ကုန္းျပင္ရြာ၊ အပါအဝင္ေက်းရြာ ၁၀ ရြာ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကဆိုသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္က“ မေနရၾဲကေတာ့တာ၊ သူကေက်ာင္းလည္းမရွိေတာ ့

ဘးူ။ ကင္းတလင္း၊  ခေမာင္းဝ၊ေမာင္တလန္တို႔ ရြာေတြလည္း ပ်ကသ္ြားၿပီမရွိေတာ့ဘူး “ ဟုေျပာသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ AA တပဖ္ြဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစတင္လႈပ္ရွားလာၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ ္

ပြားလာခဲ့ရာမ ွ ကုန္းျပင္ေက်းရြာ၊ ကင္းတလင္းေက်းရြာအပါအဝင္ရြာ ၁၀ ရြာမ ွ ေဒသခံ ၄၀ဝ၀ ေက်ာ္သည္  

ရွင္းလက္ဝရြာ၊ မီးလက္ဝရြာ၊ မီးဇာရြာႏငွ့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။ https://www.bnio 

nline.net/mm/news-69318

 

 

*********** 
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၄။ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ရ႕ဲမိသားစုျဖစ္ရံုႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာဘာသေဘာလဟဲ ုမယမင္းျမတ္ေမးခြန္းထုတ္ 

November 16, 2019 

AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိငု္၏ မိသားစုျဖစ္ရံုျဖင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမွာ မည္သည့္သေဘာလဟဲ ုအၾကမ္း 

ဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးဉပေဒပုဒ္မျဖင္ ့တရားစြဲခထံားရသ ူမယမင္းျမတ ္(ခ)မိုးႏွင္းျဖဴကေျပာဆိုလိုက္သည္။ 

AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ညီမျဖစ္ေသာ မယမင္းျမတ္ႏွင့္ေယာက္ဖျဖစ္သူတို႔ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ 

(က)ျဖင္ ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကးီ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က တတိယ 

အႀကိမ္ေျမာက ္ခ်ဳပ္ရက(္ရမန)္ ယူခဲ့ၿပီး အခ်ဳပ္ကားေပၚသို႔ တက္စဉ္မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ထြန္းျမတ္ႏိုင္ရဲ့မိသားစုျဖစ္ရံုနဲ႔ ကြ်န္မတို႔ကို ဒီလိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတာဘာသေဘာလရဲွင့္။ ဒါတရားလား ”ဟု AA 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ညီမျဖစ္သူမယမင္းျမတ ္ (ခ)မိုးႏွင္းျဖဴကေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-

69247 

************ 

၅။ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပးူတြဲအစည္းအေဝး (JICM) ျပန္စရန္သေဘာတ ူ

November. 21, 2019  

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏငွ့္ တစ္ႏိငု္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က ္ NCA 

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္၁၀ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ NCA ပးူတြဲအေကာငအ္ထည္ 

ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအစည္းအေဝး JICM ကို ျပန္လည္စတင္ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင ္ PC မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက  “ဒီေန႔ကေတာ့ ၁၀ ဖြဲ႔နဲ႔ ရပ္တန္႔သြားတဲ့ 

JICM အစည္းအေဝးေပါ့ေနာ္။ ရပ္ဆိုင္းသြားတယ္မက်င္းပႏိငု္ခဲ့ဘူး။ ဒါကိုအျမန္ဆံုးက်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားမာွ ေက်ာ္လႊားရမယ့္အေျခအေနေတြ က်ေနာ္တို႔ဖက္က အဆိုျပဳသလို EAOs ဖက္ကလည္း 

သေဘာတူမႈမွ်ပါတယ္။ တူတယ္” ဟု ႏိဝုင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႕ကေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင ္NCA အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ 

ဖြဲ႔မ ွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏငွ္ ့အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC မွကိုယစ္ားလွယ္တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံု 

ေဆြးေႏြးခဲၾ့ကသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ရပ္တန္႕ေနသည့္ JICM အစည္းအေဝးကိ ု ျပန္လည္ စတင ္

ရန္၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကိ ု မတလ္အတြင္းက်င္းပရန္အစရွိသည္ ့ အခ်က္မ်ားကိုအၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူခဲ့ၾက 

ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဉ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST အစည္းအေဝးတြင္ျပန္လည္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ဟု ႏစွ္ဖက္ေခါင္းေဆာင ္

မ်ားက ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69313 

************ 
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၆။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်ကႏ္ငွ့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိ ုသေဘာ 

 မတူဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေျပာ 
November 16, 2019 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက ္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္၁၄၄ ဦး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ 

ဥပေဒမၾူကမ္းႏွစ္ရပ္တင္ထားေသာ ျပင္ဆင္မႈအေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏငွ့္ သေဘာ 

ထားမွတ္ခ်က္ကိ ုသေဘာမတူေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင ္ မီဒီယာမ်ား၏ 

ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာပါတဲ့အတြက ္ ဒါကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ ့

သေဘာမတူဘူး။ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဘာလို႔ကန္႔ကြက္လဆဲိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၄၅ ဦးေကာ္မတီက ေဆာင ္

ရြက္ေနတဲ ့ ကိစၥေတြဟာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုထြက္လာဖို႔ အခ်ိန္ကာလဘယ္ေလာက ္ အတိငုး္အတာအထိ ရွိမယ ္

ဆိုတာ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ မေရေသးပါဘူး။ ၿပီးစီးမဲ့အေနအထားလည္း လက္ရွိမွာမရွိပါဘူး”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က 

ေျပာသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ အဆိုပါဥပေဒမၾူကမ္းႏွစ္ရပ္ကိ ု ၄၅ ဦးပူးပါဝင္သည္ ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး 

ေကာ္မတီမ ွရရွိလာမည့္ မူၾကမ္းႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန ္ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ 

ျမတ္ဉာဏစိုးက ေကာ္မတီေလ့လာေတြ႔ရွိခ်ကႏ္ငွ့္ သဘာထားမွတ္ခ်က ္ အစီရင္ခံစာကိ ု ဖတၾ္ကားရာတြင ္ ထိုသို႔ 

ပါရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69246 

********** 

၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနႏငွ္ ့ရမွ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီၾကား မေက်လည္မႈေျပလည္ 

November 21, 2019  

အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)ႏငွ့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

ေကာင္စ ီRCSS/SSA တို႔အၾကား  မေျပလည္မႈမ်ား ညိွႏိႈင္းရခဲၿ့ပီဟု ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားကေျပာသည္။ 

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၄ ႏစွ္ျပည့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန ္  လာေသာ RCSS ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ယြက္စစ္၏ ခရီးစဉ္ကိ ုတပ္မေတာ္ကတားျမစ္ရာမ ွႏွစ္ဘက္မေျပလည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ RCSS/SSA ႏွင့္ NRPC တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႕တြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံု 

ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကိ ု NRPC မွဦးေဇာ္ေဌးက “အားလံုးစိုးရိမ္ေနသလိုမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ 

RCSS ၾကားမာွ အေၾကာငး္ေၾကာငး္ေၾကာင္ ့RCSS ဥကၠ႒ႀကီး ခရီးစဉ္အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အခ ု၂ ဖက္ 

လံုးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးတယ္။ အရွိကိုအရွိအတိုင္းဘေဲျပာၾကဆိုၾကတဲ့အေပၚ နားလည္မႈလည္းပိၿုပီးေတာ ့ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69246�
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ျမင့္တက္လာတယ္လုိ႕ေတာ့ျမင္တယ္။ ေနာင္မွာဒီဟာလိုမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင ္၂ ဦး ၂ ဖက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ့အေပၚ 

မွာလည္း က်ေနာ္တို႔ သေဘာထားေတြရပ္တည္ခ်က္ေတြတူပါတယ္။ တူေတာ့လံုးဝကိုအျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ ့

ခရီးစဉ္ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69310 

************ 

၈။ IDP ေက်ာင္း ၂၀ ေက်ာ ္စံုညီပြဲေတာ္စုေပါင္းျပလဳုပ ္

November 21, 2019  

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ (IDP) စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား စံုညီပြဲေတာ္ကိ ု KNU-

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး နယ္ေျမဖားအံခရိုင္၊ ပိုင္က်ံ ၿဳမိဳ ႕နယ္တြင ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ၂၂ ေန႕အထိ က်ငး္ပ 

လ်က္ရွိသည္။ 

စစ္ေဘးေရွာင ္ IDP ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအခက္အခမဲ်ားႏငွ့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ မိမိသား 

သမီးမ်ားအေပၚ ပညာသင္ေစလိုသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္ေပၚျမင့္တက္လာေစမည္ ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ ္ အေနျဖင္ ့ ယခုလိ ု

ေက်ာင္းသားစံုညီပြဲေတာ္ကိ ုျပဳလုပ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပြဲကိုဦးေဆာင္စီစဉ္သူေစာရိန္းဘိုးကေျပာသည္။ 

၎က  “ေက်ာငး္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္မႈမတူညီတ့ဲေနရာေဒသမွာရွိေနတယ္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ေက်ာင္းေတြ 

ဆိုလည္း သေဘာထားကတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနမယ္။ ကရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ေက်ာင္းေတြဆိုလည္း တစမ္်ိဳးေပါ့။ 

ဒါေပမဲ ့ကရင္လူမ်ိဳးေတြပျဲဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ရည္ရြယ္တာက တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းထျဲဖစ္လာဖို႔နဲ႔ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ 

မႈ ပိုရရွိလာဖို႔ျဖစ္တယ”္ ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69319 

********** 

၉။ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဘိလပ္ေျမစက္ရံု ေဒသခံမ်ား လက္ခံမည္မဟုတ ္

November 20, 2019  

မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးျဖင္ ့လည္ပတ္ရန္စီစဉ္ေနသည္ ့ဘိလပ္ေျမစက္ရံ ုစီမံကိန္း 

ကို ေဒသခံမ်ားလက္မခံမည္မဟုတ္ပ ဲ အျခားေလာင္စာျဖင္ ့ ေျပာင္းလအဲသံုးျပဳရန္ေတာင္းဆိုထားသည္ဟ ု ေဒသခ ံ

မ်ားကေျပာသည္။ 

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးျဖင္ ့လည္ပတ္ရန္စီစဉ္ေနသည္ ့ June Cement Industry Limited မွ 

တည္ေဆာက္မည့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံစုီမံကိန္းဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact 

Assessment – EIA) အေၾကာင္း လူထုရွင္းလင္းပြဲကိ ု ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီက 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 

https://www.bnionline.net/mm/news-69310�
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အဆိုပါလူထုရွင္းလင္းပြဲကိ ုဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိမယ္ခရိုေက်းရြာတြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ ့

ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိကယ္ခရို၊ ေကာ့ဒြန္၊ ေကာ့ပေနာ္၊ ေကာ့ဝမ္းစသည္ ့ေက်းရြာ ၅ တို႔မ ွေဒသခံမ်ားတက္ေရာက္ခဲၾ့က 

ကာ ကုမၸဏီမွစက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္း အေၾကာင္းရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟ ု က်ိဳက္မ 

ေရာ ေဒသခႏံိငု္ေရႊဝင္းကဆက္ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69304 

********** 

၁၀။ ရွမ္းေျမာက္စစ္ေရွာင္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားအေရးေပၚလိုအပ္ 

November 20, 2019  

(တအာငး္အမ်ိဳးသမးီအဖြဲ႔အစည္း (TWO) မ ွ ေလြးခ်ိဆငါးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က)္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိကု္ဆိုလိုျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင္ ့

ေဒသခံလူထု ၃၀ဝ ေက်ာက္ ေဘးလြတ္ရာနီးစပ္ရာေက်းရြာမ်ားသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္ေနၾကရသည္။ 

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက ္ အေႏြးထည္၊ေစာငႏ္ွင့္အစားအေသာက ္ အကအူညီမ်ား 

အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည္ဟ ုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့ ေက်းရြာမ်ားအတြငး္သို႔ လက္နကႀ္ကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက ္

ေနအိမ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ေဒသခံမ်ားျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိေနသည္ဟ ု ေဒသခံမ်ားႏငွ္ ့

ကညူီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားကေျပာသည္။ 

*********** 

၁၁။ ဦးေဝွ႔တင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သကၿ္ပီး ျပည္နယ္အဆင့္မ ွလုပႏ္ိငု္သည့္လုပ္ငန္းကုန္ၿပီဟ ုဝနႀ္ကီးဆိ ု

November 20, 2019  

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ ဦးေဝ႕ွတင္းကိစၥႏငွ့္ပတ္သကၿ္ပီး ျပည္ 

ေထာင္စုအဆင့္ကသာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစၿ္ပီး ျပည္နယ္အဆင့္မ ွ လုပ္ႏိငု္သည့္ လုပ္ငန္းကုနၿ္ပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝနႀ္ကီးဦးစိုးထက္ကေျပာသည္။ 

ဝနႀ္ကီးဦးစိုးထက္က “ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိ ု ျဖစ္စဉ္ေတြကိုတင္ျပၿပီးၿပီ။ ကာကြယ္ေရး၊ 

ျပည္ထဲေရး၊ NRPC ကိုလည္း တငျ္ပၿပီးၿပီ။ ေနာကၿ္ပီးေတာ ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တ့ဲ CBC ကိုလည္း အကူ 

အညီ ေတာင္းထားၿပီးၿပီ။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိ ု လည္းစာပို႔ထားၿပီးၿပီ။ 

လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကလည္းအေတာ္ကုန္သြားၿပီးၿပ”ီ ဟုေျပာသည္။ 

 

https://www.bnionline.net/mm/news-69304�
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သူကဆက္ၿပီး “ဒီကိစၥက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကပလဲုပ္ေပးလို႔ရမယ္။ သူ႔ကိုဖမ္းထားတဲ့ေနရာက ေအေအ လႈပ္ရွား 

တဲ့ေနရာျဖစ္တ့ဲအတြက ္ ဘယ္လိုမွကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားလို႔မရဘူး” ဟ ု ေျပာသည္။ https://www.bnionline.ne 

t/mm/news-69300

ေနာ္ေဝႏိငု္ငံရွ ိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ပန္းၿခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတြင ္ ပါဝင္သူ ဆလိုင္းေက်ာ္မိုးက “သူတို႔ 

ေခၚႏူးစုမ္ေတာင္မွာ သစ္ပင္လာစိုက္တယ္ဆိုတာက အမွတ္တရေပါ့၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႔နဲ႔အမွတ္တရေပါ့၊ 

ၿပီးေတာ ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခ ံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အိမ္ၿခံတြင္းမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ပင္စိုက္ၾကတယ္” 

ဟု ေျပာသည္။ 

 

********** 

၁၂။ ဦးဝမၼသူးေမာင္းေၾကးရုပ္ပႏၷက္တင္ဖြင့္ပြဲႏွင္ ့သစ္ပင္စိုက္ပြဲက်င္းပ 

November 19, 2019 

ခ်ငး္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဝမၼသူးေမာင္း ေၾကးရုပ္ပႏၷက္တင္ဖြင့္ပြဲကိ ု မင္းတပၿ္မိဳ ႕ရွိ 

ဦးဝမၼသူးေမာင္းပန္းၿခံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပၿ္ပီးသစ္ပင္စိုက္ပြဲကိ ုေခၚႏူးစုမ္အမ်ိဳးသား ဥယာဉ္ 

တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

အဆိပုါပြဲတြင ္ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝနႀ္ကီးဦးစိုးထက္၊ ေနာ္ေဝႏိငု္ငံ၊ Froland ၿမိဳ ႕ေတာ္ဝန ္

Mr. Ove Gundersen ႏွင့္ေနာ္ေဝႏိငု္ငံရွ ိေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ ပန္းၿခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠဌ 

John Thang Mang တို႔ အဖြဲ႕ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69276 

********** 

၁၃။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ကိ ုAA ဖမ္းဆီးထားမႈ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ျပင္းထန္စြာကန႕္ကြက္ရႈတ္ခ ်

November 19, 2019 

ခ်င္းျပည္နယ၊္ ပလက္ဝၿမိဳ ႕နယ္မ ွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ ္ ဦးေဝွ႔တငး္အား ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ ္ (AA) မွ 

ဖမ္းဆီးထားမႈအေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ဦးေဝွ႔တင္းႏငွ့္တကြ ဖမး္ဆးီထားသမူ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွ ိ

ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကို ႏိငု္ဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ယေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ ္ ဦးေဝ႕ွတငး္အား ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင ္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ ္ (AA)မွ ဖမ္းဆီး 

ထားမႈႏွင့္ပတ္သတၿ္ပီး ေအာင္ေျမသာဇံမဆဲႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ ေဒါက္တာလွမိုးတင္သြင္းခဲ့သည့္ 

အေရးႀကီးအဆိုကို ယေန႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 

https://www.bnionline.net/mm/news-69276�


WEEKLY Ethnic News Collection Page 9 
 

 

ေဒါက္တာလွမိုး၏ အေရးႀကီးအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ ္၅၇၆ 

ေယာက္ရွိသည့္အနက ္ေထာက္ခံမ ဲ၃၆၇ မ၊ဲ ကန္႔ကြက္မ ဲ၇ မ၊ဲ ၾကားေနမ ဲ၃ မ၊ဲ မမဲေပးသ ူ၁၉၀ ဦးျဖင္ ့အတည္ျပဳခဲ့ 

ေၾကာင္းသိရသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69275 

********** 

၁၄။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က ္ အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚ ေဒသခံအခ်ိ႕ဳ စိုးရိမ္စိတ ္

 ျဖစ္ေပၚ 

November 20, 2019 

ကရင္ျပည္နယ၊္ ဘားအံၿမိဳ ႕နယ ္ လမ္းဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္ ့ လမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း တရားမဝင ္ လမ္း 

နယ ္ က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရနၿ္မိဳ ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ ွ စာထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိစၥႏွင္ ့

ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးလမ္းမႏငွ့္သက္ဆိုင္သည့္ လမး္ေၾကာ၏ ကားလမး္ေဘးတြင ္ ေနထိုင္သ ူ

အခ်ိဳ႕ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

ျပည္နယ္လမ္းဦးစီးဌာနမွတဆင္ ့ အေၾကာင္းၾကားမႈအရ ၿမိဳ ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ ွ သက္ဆိုင္ရာ 

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင္ ့ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 

၎စာပါ လမ္းမိုင္အရွည္ႏွင့္လမ္းနယ္နိမိတ ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိစၥႏငွ့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံမ်ားအား 

ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္းမရွိေၾကာင္း အဆိုပါလမ္းမႀကီးေဘး ေနထိုင္သည ့္ေဒသခံမ်ားကေျပာဆိုသည္။ 

လွိုင္ကမၻာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ့မူးႏုတ္ေက်းရြာသူနန္းတင္သိန္းက “က်မတို႔ အိမ္ကလမ္းမႀကီးေဘးမွာဆိုေတာ ့

လမ္းနယ္ထ ဲ ေရာက္လားမေရာက္လားမသိဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စာပို႔တာရွိတယ္။ သူတို႔ပို႔တဲစ့ာက နားမွမလည္ 

တာ။ အိမ္ကလမ္းနယ္ထဘဲယ္ေလာက္ပါသြားမလမဲသိဘူး။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလာရွင္းျပေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ 

ေရးထားတဲ့အတိုင္း လမ္းနယ္ေပ ၂၃၀ ဆိုရင ္ က်မတို႔ စိုးရိမ္တာေပါ့။”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။ https://w 

ww.bnionline.net/mm/news-69291 

********** 

၁၅။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥေၾကာင္ ့ျမဝတၿီမိဳ႕ခ ံ၅၀ဝ ေက်ာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပလဳုပ္ခဲ ့

November 19, 2019  

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတၿီမိဳ ႕တြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥေၾကာင္ ့ႏိဝုင္ဘာလ ၁၇ ရက္နံနက္ပိုင္းက ျမဝတၿီမိဳ ႕ခံ ၅၀ဝ 

ခန္႔ စုေဝးၿပးီၿမိဳ ႕တြင္းလွည့္လည္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲၾ့ကသည္ဟုသိရသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ လခန္႔က ျမဝတၿီမိဳ ႕အမတွ္(၅)ရပ္ကြက ္ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းေဘး ၁၄ ဂိတ္တြင ္ ေနထိုင္သည့္ 

အိမ္ေထာင ္၂၀ဝ ခန္႔အား အဆိုပါဂိတ္ရွ ိနယ္ျခားေစာင့္တပ ္(BGF) တပဖ္ြဲ႔မွ ဗိုလ္ႀကးီမ်ိဳးၾကည္ဆိုသူက ေနအိမ္မ်ား  

https://www.bnionline.net/mm/news-69275�
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ဖယ္ရွားေပးရန ္ ဖိအားေပးေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာ၍ ဤကဲ့သို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာထ္တုပ္ြဲတြင ္

ပါဝင္သူ တစ္ဦးကဆိုသည္။ 

“ဒီေျမေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင ္ ၿခံဳႏြယ္ေတြကိ ုခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ေနလာတာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာၿ္ပီ ဘယ္သူ႕ကိုမ ွ

လည္း ပိုက္ဆံမေပးရသလိုဘယ္သူမွလည္း လာၿပီးေမာင္းထုတ္တာမရွိဘူး။ တေလာကမ ွ တရုတ္ႏိငု္ငံသားေတြ 

လာၿပီး ေျမတိုင္းၾကည့္ရႈၿပးီမၾကာဘူး။ ဒီဂိတ္တာဝန္ရွိသူက ဒီမွာေနထိုင္တဲ ့ က်ေနာ္တို႔အိမ္ေထာင္စ ု ၁၇၅ စုကိ ု

ေျပာင္းေပးဖို႔ ေျပာလာသလိ ု လူသြားလမ္းေတြကိၿုခံခတ္ပိတ္ဆို႔တာေတြျပဳလုပ္လာပါတယ္။ ဒါကိုသက္ဆိုင္ရာ 

အာဏာပိုင္ေတြက သိရွၿိပီးေျဖရွင္းေပးေစလိုပါတယ”္ ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင ္ပါဝင္သူ ဦးမင္းေဇာ္က ေျပာသည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69259 

************ 

၁၆။ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမွီရန ္အလွမ္းေဝးဆဟဲ ုKHRG ေျပာ 

November 19, 2019 

လက္ရွိအပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင္ ့တရားမွ်တမႈအတြက ္လက္လွမ္းမွီရန ္အလွမ္းကြာေဝး 

ေနဆဟဲ ု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)က ႏိဝုင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင ္ ထုတ္ျပန္သည့္ 'လက္လွမ္းမမွႏီိုင္ေသး 

ေသာ အမွန္တရားမ်ား' အစီရင္ခံစာတြင္ေထာက္ျပထားသည္။ 

အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာျပည္အေရ႕ွေတာင္ပိုင္းေဒသရွ ိေဒသခံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊တရားမွ်တမႈႏွင္ ့တာဝန ္

ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိ ုအမ်ားသိရွိရနႏ္ိငု္ရန ္ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟ ု KHRG 

က ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင ္၂၀၁၂ ပဏာမအပစ္ရပၿ္ပီး ေနာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

ပံုစံသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္ ့ ထိခိုက္ခံရမႈစသည့္ ပံုစံမ်ုိးစံုျဖင္ ့ ေဒသခ ံ

မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွရိန္အလွမ္းကြာေဝးဆ ဲ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္ဟု KHRG 

စီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ ေနာ္ထူးထူးက ေကအုိင္စီသို႔ေျပာသည္။ 

၎က “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ ့ ျပည္သူေတြက တရားမွ်တမႈကိုလိုခ်ငၾ္ကတယ္။ သူတို႔တရားရံုးမွာတိုင္ဖို႔ 

ဆိုတာ မျဖစႏ္ိုင္ဘူး။ လက္နက္ကိုင္ကိုေၾကာက္ရတယ္။ ေကအနဲ္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးေရာ၊ ျမန္မာ 

အစိုးရေရာ က်မတို႔ေျပာခ်င္တာကတရားရံုးကိုသြားဖို႔  ျပည္သူေတြက ရင္ဆိုငႀ္ကံဳေတြ႔ေနရတဲ ့ အခကအ္ခအဲားလံးု 

ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာလည္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘ ဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့စနစ္ကိ ု

ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔  တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ”္ ဟု ႏိဝုင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။ https://www.bnionli 

ne.net/mm/news-69258 

********** 

https://www.bnionline.net/mm/news-69259�
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၁၇။ ႏိငု္ငံျခားအကူအညီေတာင္းခံမႈ NRPC မ ွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ အဟန္႔ 

 အတားျဖစ္ေစဟ ုKNU ေျပာ 

November 18, 2019 

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္ပအကူအညီေတာင္းခံမႈ 

အတြက ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏငွ္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိဌုာန -NRPC ထံခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးကိစၥေၾကာင္ ့

KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံးု၏ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိ႕ဳအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု KNU ကဆိ ု

သည္။ 

တစႏ္ိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ-္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင ္ (၁၀)ဖြဲ႔ထံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေပးပို႔သည့္ 

စာတြင ္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း-EAOs မ်ားအေနျဖင္ ့

ျပည္ပအကူအညီေတာင္းခံပါက တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ညိွႏိႈင္းမႈမျပဳဘ ဲ NRPC ထံသို႔ ဦးစြာတင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က ္

ေတာင္းခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။ 

အဆိုပါေပးပို႔သည့္စာေၾကာင္ ့ KNU ၏ လက္ေအာက္ခံဌာန (၁၄)ခုမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ပညာေရးႏငွ့္ 

ယဉ္ေက်းမႈဌာန-KECD အေနျဖင္ ့ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း 

စင္တာတစ္ခ ု စတငႏ္ိငု္ရန္အတြက ္ အဟန္႔အတားမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၎၏အတြငး္ေရးမွဴ းျဖစ္သူ 

ေစာေလာအယ္မူး ကယခုလိုေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69245 

********** 

၁၈။ တြန္းဇၿံမိဳ႕နယ္တြင ္မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦး ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခံရ 

November 20, 2019  

ခ်င္းျပည္နယ၊္ တြနး္ဇၿံမိဳ ႕နယ္ ဟိုင္က်င္းေက်းရြာအုပ္စ ု Tuivialzang ေက်းရြာတြင ္ တာဝန္က်သည္ ့ မူလတန္း 

ေက်ာင္း ဆရာမတစ္ဦးကိ ု အိႏိၵယႏိငု္ငံမဏိပူရ ျပည္နယ္မွ ကသည္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇) 

ရက ္ညက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ ့ေသဆံုးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ 

အခင္းျဖစ္စဉ္မွာ Tuivialzang ေက်းရြာတြင ္ တာဝန္က်ေသာ မူလတန္းျပဆရာအသက ္ (၂၇) ႏွစ္အရြယ ္ မ Dim 

LunMang သည္ ႏိဝုင္ဘာလ ၁၇ ရက္ည ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ၎ေက်းရြာတြင ္ အိမ္ေထာင္က ၿ်ပီးေနထိုင္သည့္ 

ကသည္းလူမ်ိဳး Vinok (ေခၚ) Binok က ေသနတ္ျဖင္ ့ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့သည္ဟ ုဟိုင္က်င္းေက်းရြာအုပ္စ ု

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကမ္ဇအင္ကေျပာသည္။ 
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“ည(၉) ခြဲေလာက္မွာ အခင္းျဖစ္တယ ္ အဒီဲေက်းရြာမာွ ဆရာမကေနတာေတာ့ေတာ္ေတာၾ္ကာၿပီ လူမႈေရးကိစၥနဲ႔ 

စကားမ်ားတာျဖစ္တယ ္ လူမႈေရးကိစၥနဲ႔စကားမ်ားဖူးတယ္လို႔လည္း ေျပာျကတယ္၊ ဒါေပမဲ ့ အေၾကာင္းအရင္းေတာ ့

က်ေနာ္လည္း မသိရေသးဘူး အဒဲါပကဲ်ေနာ္တို႔ၾကားထားတယ”္ ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကမ္ဇအင္က 

ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69302 

*********** 

၁၉။ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားညီအစ္ကိႏုစွ္ဦးက မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကိ ု ျပန္ေပးဆြဲလူသတ ္

 မႈျဖစ္ပြား 

November 20, 2019  

ေရးၿမိဳ ႕နယ္ အစင္ေက်းရြာၿမိဳ ႕ေဟာင္း ကုန္းရပ္မွအသက ္၁ ႏစွ္ေက်ာ ္မိန္းခေလးငယ္တစ္ဦးကိ ုေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 

လူငယ ္၂ ဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ မြနး္လြဲပိငုး္တြင ္ေနအိမ္မွျပန္ေပးဆြဲ ေငြေတာင္းခံခဲၿ့ပီး လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ ့

ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ ႕နယ္ ရစဲခန္းမွသတင္းရရွိသည္။ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ညီအစ္ကိႏုွစ္ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေသဆံုးသ ူ အသက္ ၁ 

ႏွစ ္ ၇ လ အရြယ္ရွိ မသံစဉ္ခ်ိဳ (အဘ- ဦးဖိးုဆယ)္ ရုပ္အေလာင္းကိ ု ေရးၿမိဳ ႕ မီးရထားဘူတာရံုပိုင္းေခ်ာင္းေတာင ္

ေက်းရြာတတံားအနးီ မီးရထားလမ္းအေနာက္ဘက္ရွ ိ၄ ေပ အနက္ခန္႔ရွိ ေရေျမာင္း၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညေန ၄ 

နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင ္ ေရၿမိဳ႕မရစဲခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့ နယ္ေျမခံရာအိမ္မွဴးတို႔က ျပန္လည္ဆယ္ယူရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ ္

သည္။ 

အစင္ေက်းရြာၿမိဳ ႕ေဟာင္း ကုန္ရပ္ေန ဦးဖိုးဆယ္၊ ေဒၚသင္းသင္းေအးေနအိမ္သို႔ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္လာေရာက ္

ေနထိုင္သ ူ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေအာက္ခ်င္းတြင္း ခရိုင္၊ဘုတလငၿ္မိဳ ႕နယ္၊ စိုင္ျပင္ေက်းရြာဇာတ ိ အဖဦးသိန္းဗိုလ္၏ 

သားႏစွ္ဦးျဖစၾ္ကေသာ ေမာင္ရရဲင့္သူ(အသက္ ၂၀ ႏစွ္)ႏငွ့္ ေမာင္ရရဲင့္မ်ိဳး(အသက္ ၁၆ ႏွစ)္ တို႔က ေသဆံုးသ ူ

မသံစဉ္ခ်ိဳအား အခင္းစတင္ျဖစ္ပြားသည္ ့ ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္က ေနအိမ္မွေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-69306 

********** 

၂၀။ ရက ္၉၀ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိသူ မေဲပးခြင့္ဘယ္လိ ုရိုက္ခတႏ္ိငု္သလ ဲ

November 19, 2019 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး 

(စက္တင္ဘာ၂၁-၂၂) မွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲၿ့ပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေအာငႏ္ိငု ္

ေရးအတြက ္မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

https://www.bnionline.net/mm/news-69302�
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NLD ပါတီဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က “ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီေတြဟာ တကြဲတျပားၿပိဳ င္မွာ 

မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ သူတို႔ဟာစုေပါင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းၿပီးၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကိုေက်ာ္လႊားႏိငု္ဖို႔အတြက္ 

က်ေနာ္တို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွာ Strategic Plan (မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း) ရွိသင့္တယ္၊ အဒဲါကို ေဆာင ္

ရြက္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားအစစ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီကိုဖြဲ႔မွာ” လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္း 

ပြဲမာွ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ 

၂၀၂၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္အေျခအေနေတြကြာျခားသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက လက္ရွိ 

အေျခေနေတြကိ ု စုေဆာင္းၿပီးမွတစႏ္ိုငင္ံလံုးလႊမ္းၿခံဳတဲ့ NLD ရ႕ဲ ေရြးေကာက္ပြဲမဟာဗ်ဴဟာကိ ု ခ်မွတ္တာဆိုတဲ ့

အတြက ္ဘာအခင္းအက်င္းေတြက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဆဲိုတာေစာင္ၾ့ကည့္ေနမိပါတယ္။ 

တဆက္တည္းမွာပ ဲျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒျပင္ဆင္မႈကိ ု၂၀၁၉ ခုႏစွ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ 

မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ https://www.bnionline.ne 

t/mm/news-69262

“ေလယာဉ္န႕ဲလာတိုက္တာကေတာ ့ဒီ ၁၅ ရက္ေန႕ ၁ ႀကိမ္၊ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁ ႀကိမ္ေတာ့ရွိတယ္၊ နွစ္ရက္ဆက္တိုက ္

ေလယာဉ္ကေတာ ့ ၂ စီးျဖစ္တယ”္  ဟု TNLA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ ူ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအုိက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ 

 

*********** 

၂၁။ ရွမ္းေျမာက္တြင ္ႏိဝုင္ဘာလဝက္အတြင္း တိုက္ပြဲ ၃၀ နီးပါးျဖစ ္

November 20, 2019  

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ ႏိုဝင္ဘာလလဝက္အတြင္း တပ္မေတာႏ္ွင္ ့ တအနး္(ပေလာင)္ အမ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ ္ PSLF/TNLA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲအႀကိမ္ေရ ၃၀ နးီပါးခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု PSLF/ 

TNLA ကေျပာသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ တိုက္ပြဲအႀကိမ္ေရ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားလာၿပီး ႏစွ္ဖက္တပ္မ်ားတြင ္

ထိခိုက္မႈမ်ားရွိသည္ဟုလည္း  ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအုိက္ေက်ာ္ကေျပာသည္။ 

“ႏိုဝင္ဘာလထကဲိုေပါ့ေနာ ္ တိုက္ပြဲအႀကီးအငယ္အကုန္လံုးကေတာ ့ ဒီလထမဲွာေတာ ့ ၃၀ နီးပါးေလာက္ရွိတယ္၊ 

ထိခိုက္မႈကေတာ ့ႏစွ္ဘက္စလံုးကရွိတယ္။ ထိခိုက္မႈအေသးစိတ္ကေတာ့မသိရေသးဘူး” 

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ႏငွ့္ ၁၆ ရက္မ်ားတြင ္တပ္မေတာ္မွေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟ ု TNLA ကေျပာ 

သည္။   

https://www.bnionline.net/mm/news-69289 

************* 

https://www.bnionline.net/mm/news-69289�
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၂၂။ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္တိုက္ပြဲဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ေဒသခံမ်ားစစ္ေဘးေရွာင္ေနရ 

November 21, 2019 

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ္အတြင္း တအာငး္(ပေလာင)္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ ္ TNLA 

ႏွင္ ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးရာ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ ရဟတ္ယာဉ္ျဖင္ ့ဝပဲ်ံမႈမ်ားရွိသျဖင္ ့ေဒသခ ံ

ရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ 

ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက ္  နံနက ္ ၈ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ ႕နယ္ဘက္မ ွ နမ့္ဆနၿ္မိဳ ႕နယ္ 

စခန္းသာဘက္သုိ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင္ ့ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာငး္၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္မ ွ ရဟတ ္

ယာဉ္ျဖင့္ လာေရာက္ပ်ံဝေဲၾကာင္း TNLA မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးတားအုိက္ေက်ာ္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္ ့

သို႔ေျပာသည္။ 

“ တိုက္ပြဲေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တိ႕ုကိုလာပစ္တာ။ ရဟတ္ယာဉ္ေတြလာပ်ံတယ္။ 

တပ္ကရမ္းပစ္ေနတာ” ဟု တားအုိက္ေက်ာ္ကဆိုသည္။ 

ရဟတ္ယာဉ္သည္ နိမ့္စြာဝပဲ်ံသျဖင္ ့ မိုင္းေငါ့ႏငွ့္ေက်ာက္မၾဲကား မန္႔ေခါပ္မန္႔ကန္ရြာဘက္ရွ ိ လူေနအိမ္သက္ကယ ္

ေခါင္မိုးမ်ား ထရံမ်ားလႊင့္စင္သည္အထ ိျဖစ္သျဖင့္ေဒသခံမ်ားထိတ္လန္႔ ထြက္ေျပးၾကေၾကာင္းလည္း မိုင္းေငါ့ဘက္မ ွ

ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-69314 

************ 

၂၃။ ICJ သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ကိုယ္တိုင ္ သြားေရာက္ရင္ဆိုင္မည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား 

 အေလးေပး ေဖာ္ျပ 

November 21, 2019 

ျမန္မာအေပၚအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတရားရံုး (ICJ) တြငတ္ရားစြဲဆိထုားမႈကိ ု ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ကိုယ္တိုင ္

ဦးေဆာင္၍ ခုခံေခ်ပမည့္သတင္းကိ ုကမၻာ့သတင္းဌာနႀကီး အသးီသးီက သတင္းႀကီးအျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

‘လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈစြပ္စြဲခ်က္ကိုတိုက္ဖ်က္မည့္ ျမန္မာအဖြ႔အဲား ေအာင္ဆန္းစၾုကည္ဦးေဆာင္မည္’ ဆိုေသာ 

ေခါင္းစဉ္ျဖင္ ့The New York Times သတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။ 

The Guardian သတင္းဌာနက ‘သည္ ေဟ့ဂ္ၿမိဳ ႕တြင္ လမူ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈစြဲခ်က္မ ွ ျမန္မာကိ ုေအာင္ဆန္းစၾုကည္ 

ခုခံကာကြယ္မည္’ ဟုေခါင္းစဉ္တပ္ေဖာ္ျပသည္။ 

‘ICJ အမႈကိုျမန္မာ၏ ခုခံေခ်ပမႈအားေအာင္ဆန္းစၾုကည ္ဦးေဆာင္မည္’ ဟု France 24 သတင္းဌာနက 

ေခါင္းစဉ္တပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ https://www.7daydaily.com/section?id=12 

*********** 

https://www.bnionline.net/mm/news-69314�
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၂၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္တပ္မေတာ ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားက 

 က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္သြားေရာက္လႉဒါန္း 

22. November. 2019 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိတိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက ္တပ္မေတာ ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားက က်ပ္သိန္း 

ငါးေထာင္ကိ ု သြားေရာက္လွဴဒါနး္ခဲေ့ၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပနၾ္ကားေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ ္

ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးခန္းမတြင ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ တိုက္ပြဲေရွာင ္ ျပည္သူမ်ား 

အတြက ္ တပ္မေတာ ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားက က်ပ္သိန္းငါးေထာင္လွဴဒါန္းမႈ အခမ္းအနားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ဒီေန႕ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေလာက္မွာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမွာ တပ္မေတာ ္

(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုေတြကေန ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ ့ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက ္ အလွဴ ေငြအပ္ပြဲ 

အခမ္းအနားေလး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပ္မေတာ ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုကေတာ ့ အလွဴ ေငြသိန္းငါးေထာင ္

ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုကေန ရခိုင္တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက ္

လွဴဒါန္းတာျဖစ္ပါတယ”္ ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ https://news-eleven.com/articl 

e/146513 

************ 

၂၅။ ICJ တြင ္ကာကြယ္ေလွ်ာက္လမဲည္ ့ျမန္မာ၏ရပ္တည္ခ်က္ကိ ုကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ႀကိဳဆို 

November 21, 2019  

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရံုး(ICJ)တြင္ ကာကြယ္ေလွ်ာက္လမဲည့္ျမန္မာနိငု္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိႀုကိဳဆိုေၾကာင္း  

ကုလ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏အထူးကိုယ္စားလွယ ္  မစၥစ္ခရစၥတင္းရွယန္နာဘာဂီနာသည္ ႏိဝုင္ဘာ ၁၂ မ ွ ၂၁ 

ရက္အထ ိ လာေရာက္ေသာ ျမန္မာႏိငု္ငံခရီးစဉ္အၿပးီတြင ္ ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္၌ ထိုသို႔ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 

သည္။ ျမန္မာႏိငု္ငံသည္ လမူ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ အျပစ္ေပးေရးဆိုင္ရာ 

ကြန္ဗင္းရွင္းကိ ု၁၉၅၆ တြင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ဝငႏ္ိုင္ငံျဖစ္၍  ႏိငု္ငံတကာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိ ုေလးနက္စြာ 

ေဆာငရ္ြက္လိမ့္မည္ဟ ုအထူးကိုယ္စားလွယ္ကသံုးသပ္သည္။ 

ထို႔အျပင ္အထူးကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိငု္ငံသည္ ေရာမစာခ်ဳပ(္Rome Statutes)ကို  လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း 

မရွိ၍ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံုရံုး (ICC) ႏငွ့္ပူးေပါင္းရန ္ ဆကလ္က္ျငင္းဆိုမည့္အေၾကာင္းကိ ု မွတ္သားထားေၾကာင္း 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ ေဖာ္ျပသည္။ https://www.7daydaily.com/section?id=7 

https://news-eleven.com/articl%20e/146513�
https://news-eleven.com/articl%20e/146513�
https://www.7daydaily.com/section?id=7�
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*********** 

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးထံမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

** ၿပီး ** 

 

 


