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၅။ အပစ္အခတရ္ပ္စေဲရးျဖစ္စဥ္တြင္ လထူပုါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကခ်င္အရပ္ဖကအ္ဖြဲ႕အစညး္မ်ားေတာင္းဆို 

ေကာက္ႏတုထ္ားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား 

(No, 49.December ,6 2019) 

၁။ ဖြဲစညး္ပုံျပင္ေရး လက္ရိွလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ လပုေ္ဆာင္မည္ 

၂။ ICJ တရားရင္ဆိငုပ္ါက သက္ေသ ေထာက္ထား ခုိင္လံုမႈ ထည့္တြက္ရန္ လိုအပ္ 

၃။ ICJ အမူႏွင့္ ICC စံုစမ္းေဖာ္ထတုမ္ႈ ကစိၥရပ္အေပၚ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာ္က ေထာကခ္ံ ႀကိဳဆု ိ

၄။ မြန္ျပညသ္စ္ႏွင့္ ရတခဗ်ဴဟာမွဴး ေဆြးေႏြးမႈအေျဖမထြကဘ္ဲ ဂ်ပန္ေရတြင္းမွာ ဆက္လက္တပ္စြဲထား 

၆။ ေရယာဉ္ ေျခာကစ္င္းကို AA တိုက္ခုိက ္

၇။ ေတာင္ႀကီးခရုိင္အတြင္း ဘနိး္ခင္း ဧက ၉၀ဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး 

၈။ မူလတန္းျပ ဆရာမ အသတ္ခံရမႈအတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အတြက္ဆနၵထုတ္ေဖာ္ 

၉။ ငွကေ္ပ်ာၿခံအတြင္းတရားမဝင္လပုက္ိငုေ္နေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငသံားမ်ားကို စီစစ္ရန္ လုံၿခဳေံရးအရ ခကခ္ေဲန 

၁၀။ ၿပီးခ့ဲသည္သ့န္းေခါင္ယံ ဂ်ပန္ေရတြင္းပစ္ခတမ္ႈျဖစ္စဉ္တြင္  မြန္ျပညသ္စ္ပါဝင္ပတသ္ကျ္ခင္းမရိွဘဲ တပ္ႏွင့္ BGF 

 တိုက္ပြဲအတဖုန္တးီမႈျဖစ္ႏုိင္သလို အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္ႏုိင္သည္ဟုဆိ ု

၁၁။ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏငွ့္ KIA လိငုဇ္ာဌာနခ်ဳပ္အနီး တိကုပ္ြဲျဖစ္ 

၁၂။ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္း၌ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယေ္စာင့္ေရွာကမ္ႈ ယႏၱရားတစ္ခေုပၚေပါကလ္ာေရး CPPCR လပု္ 

 ေဆာင္သြားမည္ 

၁၃။ ယခုႏစွမ္စွတင္ကာ အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း လကမ္တွေ္ပးရန္ စီစဥ္ေန 

၁၄။ AA အဖြဲ႔မွ ခ်င္းျပညန္ယ၏္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မလိုလားသည္ ့စိတ္ဓာတေ္ပၚလြန္ဟု စညပ္င္ဝန္ႀကီး ဦးစုိးထကမ္ေွျပာ 

၁၅။ နန္က်င္စမီကံနိး္ လယယ္ာေျမနစ္နာေၾကးမရပါက လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုဆိ ု

၁၆။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ ဦးေ၀ွ႕တင္းအား ျပန္လႊတမ္ေပးပဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟ ု AA ေျပာေရးဆုခိြင့္ရွိ 

 သေူျပာ 

၁၇။ မြန္ျပညန္ယအ္ဆင့္ ကရင္ႏစွသ္စ္ကးူပဲြေတာ္ကို ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည္ 

၁၈။ ေရႊတးူေဖာ္မႈေၾကာင့္ နားဟိုင္းလံုရြာသားတခ်ိဳ႕ ေနအိမေ္ျပာင္းေရႊ႕ရ 

၁၉။ ႏိုငင္တံကာအေနနဲ႔ ျမန္မာလထူု နစ္နာေအာင္မလပုဖ္ုိ႔  ကာဒီနယ္လ ္ခ်ားလ္စ္ဘို ပန္ၾကား  

၂၀။ ကသည္းလက္နက္ကိုင္အေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးဖူးတဲ့ အမတ္အိမ္ လကပ္စ္ဗံးုပစ္ခရံ 

၂၁။ ျပညတ္ြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ က်ပ္ ၆၇၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရိွခ့ဲၿပီး 

 တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္လ်ာထားခ်က္ထက ္၈ ဒသမ ၁၇ ရာခုိငႏ္ႈန္း ပုိမုိေကာက္ခံႏုိင္ 

၂၂။ အမ်ိဳးသားေရးစိတဓ္ာတမ္်ား ပုိမိရုငွသ္န္လာေရး ဓနုအမ်ိးုသားေန့ အခမ္းအနားျပုလပု္ 

၂၃။ ကခ်င္ေဒသ တစ္သွဴးငွကေ္ပ်ာ စုိက္ပ်ိဳးမႈ ထနိး္ခ်ဳပ္ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္ လက္ခံ 

၂၄။ မုိင္းဖုန္းဘုန္းႀကးီေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းကပ္ၿပီးအျပန္ ကားေမာင္းလာသည့္ အမ်ိဳးသမီး ေသနတပ္စ္ခရံ 
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၂၅။ ျပညေ္ထာင္စအုဆင့္ ခြင့္ျပဳမွသာခ်င္းျပညန္ယ၏္ နယန္မိတိက္စိၥမ်ားကိေုျဖရွငး္ေပးႏုိင္မည္ဟုဆို 

၂၆။ မြန္ျပညန္ယတ္ြင္ လူငယ္ ၄၀ ရာခုိငႏ္ႈနး္ေက်ာ္ခန္႔ မူးယစ္ေဆး အသံုးျပဳေနဟု ေမာ္လၿမိဳင္ယူနီဖုိင္းအဖြဲ႔ဆို 

၂၇။ ဝုိငး္ေမာ္တြင္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တိကုပ္ြဲျဖစ္ ၊ အေျချပဳစခန္းမွ အေလာင္း ၁ ေလာင္းႏွင့္ KIA ထုတ ္ေရွာ့ခ္တိုက္ဒုံး 

 အပါအဝင္ လကန္ကခ္ယဲမ္းမ်ား သိမ္းမိဟုဆို 

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

၁။ ဖြဲစည္းပံုျပင္ေရး လက္ရွလိႊတ္ေတာသ္က္တမး္မာွ လုပ္ေဆာင္မည ္

 December, 3, 2019 

ျပညေ္ထာင္စလုႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတခီြန္ျမတက္ ဖြဲ႕စညး္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလပုင္န္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ဒီသက္တမ္း 

အတြင္းပဲ အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ ဒီေန႕က်င္းပတဲ့ ျပညေ္ထာင္စလုႊတ္ေတာ္ အစညး္အေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိ ုအသေိပး 

ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ 

ဖြဲ႔စညး္ပုံျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

ပါတကီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က ေဆြးေႏြးရာမွာ  ဖြဲ႕စညး္ပုံျပင္ဆင္ေရးကို လက္ရိွဒုတိယလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း 

အတြင္း  ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မလားဆိုတာကို အႀကိမ္ႀကမိေ္မးခြန္းထတုခ္ဲပ့ါတယ။္ ဒီလိုေမးခြန္းထုတ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ျပညေ္ထာင္စလုႊတ္ေတာ္ အစညး္အေဝးမွာ ျပညေ္ထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတခီြန္ျမတက္ 

အခု ဒုတိယသက္တမ္းအတြင္းမွာပဲ အၿပီးေဆာင္ရြကမ္ဲအ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကို အသေိပး ေျပာၾကားခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ။္  

NLD ပါတ ီကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုဦးေဆာင္တဲ့ ဖြဲ႕စညး္ပုံျပင္ဆင္ေရး ၄၅ ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတကီေတာ့ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံထကဲ 

စုစုေပါင္း အခ်ကေ္ပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ကိ ု ျပင္ဆင္လိုတဲ့အတြက္ တိငုး္ရင္းသားပါတေီတြနဲ႔ ညွိုႏႈိင္းေနပီး အခုႏစ္ွကုန္ဒါမွမဟုတ္ 

လာမယ္ ့ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီမာွ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ေရးဆြဲတင္သြင္းႏုိငဖ္ို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ။္ https://www.rfa.org/ 

burmese/news/constitutional-amendment-12032019072500.html 

********** 

၂။ ICJ တရားရင္ဆိုင္ပါက သက္ေသ ေထာက္ထား ခုိင္လံုမႈ ထည့္တြက္ရန္ လိုအပ္ 

 December 3, 2019  

ျမန္မာ အစုိးရ အေနျဖင့္ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ တရားရုံး (ICJ) တရားရင္ဆိုင္မည့္ ဆိုပါက သက္ေသ အေထာက္အထား 
ခုိင္လံုမႈ ထည့္တြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကးီ ယြကစ္စ္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

အဆိုပါ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ယမန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက ္ တႏုိင္ငလံံးု ဆိငုရ္ာပစ္ခတရ္ပ္စေဲရး သေဘာတညူ ီ စာခ်ဳပ္ (NCA) 
လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ ၿငိမး္ခ်မ္းေရး လပုင္န္းစဉ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အစညး္အေဝး တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံး (ICJ) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဂမ္ဘီယာ နုိင္ငံ ၏ တရားစြဲဆိုျခင္း အားရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္း ေရး အတြက္ 
အစုိးရ နွင့္ တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ကိစၥသည္ အစုိးရ ၏ တာဝန္ယူမႈ ၊တာဝန္ခံ မႈ ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္ ဟု 
PPST ယာယီ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလခ္်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ က ေျပာသည္။ 

https://www.rfa.org/%20burmese/news/constitutional-amendment-12032019072500.html�
https://www.rfa.org/%20burmese/news/constitutional-amendment-12032019072500.html�
https://www.rfa.org/%20burmese/news/constitutional-amendment-12032019072500.html�


WEEKLY Ethnic News Collection Page 3 
 

 

ထို႕ျပင္ တရား ရုံးတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ အတြက္ အခုိင္အမာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံ ယူေဆာင္သြားသင့္ေျကာင္းလည္း သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) က 
ဒီဇင္ဘာ ၁ရက ္တြင္ သေဘာထားအျမင္ ထတုျ္ပန္ ခ့ဲသည။္ https://burmese.shannews.org/archives/14795 

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

၃။ ICJ အမူႏွင့္ ICC စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ ကိစၥရပ္အေပၚ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာက္ ေထာက္ခ ံႀကိဳဆို 
 December 4, 2019

အလားတ ူ ျမန္မာႏိုငင္ရံင္ဆိငုသ္ြားမည့္ ICJ ကစိၥအေပၚ ျပညတ္ြင္း၊ ျပညပ္ေရာက္ ျမန္မာျပညသ္ားမ်ားအ ေနျဖင့္ ႏိုငင္ေံတာ္ 

အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညအ္ေပၚ ေထာက္ခံအားေပးၾကသလု ိ ဂမ္ဘယီာႏိုငင္ံ၏ တရားစြဲဆုမိႈအေပၚ 

ေထာကခ္မံႈေပးသည့္ မတညူေီသာ အျမင္မ်ားလညး္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည။္ 

  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရံုး-ICJ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆုိင္သြားရမည့္အမႈႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတခ္ုရံုးံ-ICC ၏ စံုစမ္းေဖာ္ 

ထုတ္မႈအေပၚ ကမၻာအႏွ႔ံရိွ ကရင္အဖဲြ႔အစညး္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္မ ွ ႀကဳိဆုိေထာက္ခံေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂ ရကေ္န႔က ထတုျ္ပန္ 

ေၾကညာလုိက္သည္။ 

ႏိုငင္တံကာေရာက္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နယစ္ပ္ေဒသအေျခစိုက္ ကရင္လမူႈအဖြဲ႔အစညး္ေပါင္း ၄၈ ဖြဲ႔ ပါဝင္ 

ေထာက္ခံထားသည္ ့အဆုိပါ ထတုျ္ပန္ခ်ကတ္ြင္ Genocide Convention ခ်ဳးိေဖာကခ္ဲမ့ႈအေပၚ ဂမ္ဘယီာ (Gambia) ႏိုင္ငံ၏ 

ICJ တြင္ တရားဆြဲဆုိမႈႏွင့္ ICC ၏ ဆက္လက္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည့္ လပုင္န္းစဥ္မ်ား အေပၚ ႀကဳဆိုျိခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေျပာခြင့္ရသူ ေနာ္ဝါးခူရွးီက ေျပာသည။္ 

၎က “ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ခံစားရသလုပိဲ က်မတုိ႔လည္း ခံစားခ့ဲရဖူးၿပီးၿပီ။ ဒီအတြက ္တရားမွ်တမႈ ရသင့္တာ ၾကာၿပီးျဖစ္တယ။္ 

ဒီလုိ ခံစားလာခ့ဲရတဲသ့ေူတြ တရားမွ်တမႈ ရရိွဖို႔က မလြယ္ကူသလု ိအခုလုိ တရားစြဲဆုမိႈ စတင္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္က 

ဒီအတြက္လည္း က်မတုိ႔ အရင္က လႈပရ္ာွးေဆာင္ရြကလ္ာခ့ဲတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႀကဳိဆုိေထာက္ခံျခင္းျဖစ္တယ”္ ဟ ု

ေကအိုင္စီသုိ႔ေျပာသည္။ 

http://kicnews.org/2019/12/icj%e1% 

80%a1%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80% 

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

၄။ မြန္ျပညသ္စ္နငွ္ ့ရတခဗ်ဴဟာမွဴး ေဆြးေႏြးမႈအေျဖမထြကဘ္ ဲဂ်ပန္ေရတြင္းမွာ ဆကလ္ကတ္ပ္စြဲထား 

 December, 3, 2019 

ထိငုး္ျမန္မာနယစ္ပ္ ဘရုားသံးုဆေူဒသရိွ ဂ်ပန္ေရတြင္းမြန္ျပညသ္စ္တပ္တညစ္ခန္းေနရာကိ ုတပ္မေတာ္မ ွ တစ္ပတၾ္ကာခန္႔ 
ဝင္ေရာကထ္နိး္ခ်ဳပ္ခဲၿ့ပီး ျ ပန္လည္အပ္ႏံွမည့္ကိစၥအား ဗ်ဴဟာမွဴးႏွင့္ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ ယေန႔ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးခ့ဲရာတြင္ တကိ်ေရရာသည္အ့ေျ ဖမထြက္ဘ ဲတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယျ္ခားေစာင့္ BGF တို႔ မူလအတိုင္း ဆက္လက္ 
တပ္စြဲထားဆျဲဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရိွရသည္။  

မြန္ျပညသ္စ္ပါတ ီျပညပ္ေရးရာဌာနတာဝန္ခနံငွ္ ့ အေရွ႕ေတာင္တိငုး္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အနန္းကြင္းဗ်ဴဟာမွဴးတို႔ ယမန္ေန႔ေဆြးေႏြး 
မႈအရ ဂ်ပန္ေရတြင္းတပ္စခန္းကိ ုျ ပန္လညအ္ပ္ႏံွရန္ သေဘာတညူမီႈရရိွခဲသ့ညဟ္ ုမြန္ျပညသ္စ္ပါတကီ ေျ ပာၾကားခ့ဲၿပီး စတင္ 
ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဟသၤာတိုင္ဂိတ္စခန္းေနရာအတြက္ ဘုရားသံုးဆူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆက္ဆံေရးရုံး၌ ယေန႔ဆက္လက္ 
ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည။္  

http://kicnews.org/2019/12/icj%e1%25%2080%a1%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%25�
http://kicnews.org/2019/12/icj%e1%25%2080%a1%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%25�
http://kicnews.org/2019/12/icj%e1%25%2080%a1%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%25�
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သို႔ရာတြင္ ဂ်ပန္ေရတြင္း မြန္တပ္စခန္းမွ ျပန္လညဆ္တုခ္ြာျ ခင္းမရိွဘ ဲတပ္မေတာ္က ဆကလ္ကအ္ေျချပဳထားဆျဲဖစ္ေၾကာင္း 
အမညမ္ေဖာ္လိသု ူဂ်ပန္ေရတြင္းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည။္  သို႕ရာတြင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ နယ္နိမိတ္ကိစၥကို  အေၾကာင္း 
ျပဳ၍ မြန္ျပညသ္စ္ပါတတီပ္တညစ္ခန္း ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာသို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရကေ္န႔က တပ္မေတာ္မွ အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္  
ဝင္ေရာကျ္ခင္းလာျခင္းသည ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေ ရးသေဘာတစူာခ်ဳပ္ NCA ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု 
မြန္ျပညသ္စ္ ပါတကီ စြပ္စြဲထားသည။္ http://burmese.monnews.org/2019/12/03/%e1%80%99%e1%80%bd 
%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%  

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

၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုပါဝင္ခြင့္ျပဳရန ္ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတာင္းဆုိ 

  December, 1,  2019  

အစုိးရတပ္မေတာ္နဲ႔ ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO တို႔ အပစ္ရပ္လကမ္တွထ္ိးုရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ လထူပုါဝင္ခြင့္ျပဳသင့္  
ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

ကခ်င္အရပ္ဘကအ္ဖြဲ႕အစညး္မ်ား စုေပါင္းျပဳလပုတ္ဲ ့ၿငိမး္ခ်မ္းေရးဖုိရမ္ကိ ုနုိဝင္ဘာလ ၂၃ ရကေ္န႔ ျမစ္ႀကးီနားၿမိဳ႕  ကခ်င္ 
ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC ဝင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ယခုလို ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

‘‘ၿငိမး္ခ်မ္းေရးဆိတုဲလ့မ္းေၾကာင္းမွာ တကလ္မွး္နုိငဖ္ို႔ဆိရုင္ အပစ္ခတရ္ပ္စေဲရးအဆင့္မာွျဖစ္ျဖစ္ ဘယမ္ာွပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပညသ္ူ  
ပါဝင္ရမယ။္ ျပညသ္ေူတြပါမွ ဒီျပညသ္ေူတြက သက္ေသအေနနဲ႔ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့အခ်က္ေတြ 
ခ်ိဳးေဖာက္ဖုိ႔အတြက္ ခက္ခဲသြားၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုေတာ့ ဒီေန႔ထိုးတယ္။ မနက္ျဖန္ျပန္ၿပီး တိုက္ခုိက္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ 
စစ္ေရွာင္ေတြ တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရွာင္ရျပန္တယ။္ ’’ ဟ ုထြယဂ္်န္ဒါဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ဆရာမေဒၚနန္ပ ူေျပာပါသည။္ 

စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ ေနရပ္ျပန္နိငုေ္ရးနဲ႔ ပတသ္ကတ္ဲ ့ေတာင္းဆိခု်ကအ္ျပင္ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ျပညသ္ပူါဝင္သင့္  
ေၾကာင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္ ၈ ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။  https://burmese.kachinnews.com/2019/1 
2/01/%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%85%e1%80%ba%e1 

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

၆။ ေရယာဉ ္ေျခာက္စင္းကုိ AA တုိက္ခိုက္ 
December, 1, 2019  

ရခုိငျ္ပညန္ယ္ ကလုားတန္ျမစ္ထမွဲာ ပလက္ဝတံတားစီမံကိန္းအတြက ္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥညး္တင္ေဆာင္လာတဲ့ 
ေရယာဉ္ ေျခာကစ္င္းကို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA က ကမ္းေပၚကေန လက္နကႀ္ကီး၊ လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတမ္ႈေၾကာင့္ 
အရာရိွနဲ႔ စစ္သညတ္ခ်ိဳ ႕ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲတယ္လို႕ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ 

ပလက္ဝတံတားစီမံကိန္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္ သေံဘာင္နဲ႔ ေဆာကလ္ပုေ္ရးပစၥညး္ေတြ တင္ေဆာင္လာတဲ ့ ေရယာဉ္ေျခာကစ္င္း 
ဟာ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ေတာ္-ပလကဝ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ကုလားတန္ျမစ္အတြင္း ေမာင္းႏွင္လာရာမွာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရကေ္န႔ 
က တစ္ႀကမိ္ ဒီေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရကေ္န႔မွာတစ္ႀကမိ္ ရကၡဳင့္ိတပ္ေတာ္ AA ရ့ဲ တိုက္ခုိက္တာခံခ့ဲရတယ္လို႔ တပ္မေတာ္က 
သတင္းထုတ္ျပန္တာပါ။ 

http://burmese.monnews.org/2019/12/03/%e1%80%99%e1%80%bd%20%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%25�
http://burmese.monnews.org/2019/12/03/%e1%80%99%e1%80%bd%20%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/1%202/01/%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%85%e1%80%ba%e1�
https://burmese.kachinnews.com/2019/1%202/01/%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%85%e1%80%ba%e1�
https://burmese.kachinnews.com/2019/1%202/01/%e1%80%a1%e1%80%95%e1%80%85%e1%80%ba%e1�
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အရပ္ဖကအ္ဖြဲ႔ေကာက္ယူထားတဲ ့ စာရင္းေတြအရ ရခုိငျ္ပညန္ယတ္ြင္း ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈဟာ 

၁၀ဝ နီးပါးရိွေနၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရိွသူက ၁၅၀ ေက်ာ္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါတယ။္ https://www.rfa.org/burmese/news/aa-and-

army-fighting-12012019061742.html 

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

၇။ ေတာငႀ္ကီးခရိုင ္အတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၉၀ဝ ေက်ာ ္ဖ်က္ဆးီ 

 December 3, 2019  

သွ်မ္းျပညေ္တာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးခရုိင္အတြင္း ဘနိး္ခင္း ဧက ၉၀ဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရကမ္ွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ထိ ဖယခ္ံုၿမိဳ႕နယ္ အနီးတြင္ ဧက ၃၁၂ ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘနိး္ခင္း 

ဧက ၆၄၂ ဧက တို႔ကိ ုဖ်က္ဆီးခ့ဲေၾကာင္း မူးယစ္ရတဲပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

ဘန္ိးခင္းမ်ား သြားေရာကဖ္်ကဆ္းီရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ဌာနဆိငုရ္ာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီး ႏိွမ္နင္းေရး 

ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခဲေ့ ၾကာင္း ထတုျ္ပန္ခ်ကတ္ြင္ ေရးသားထားသည္။ သွ်မ္းျပည္အတြင္း ဘနိး္ခင္း စုိက္ပ်ိဴး 

သည္ေ့ဒသမ်ားမွာ သွ် မ္းေတာင္တြင္ ဖယ္ခုံ၊ ပင္ေလာင္း ႏွင့္ ဟိုပုံး ၿမိဳ႕နယတ္ြင္ အမ်ားဆံုးရိွေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္ ကခ်င္၊ ရွမး္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ ္တို႔တြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ရာဇဝတဆ္ိငုရ္ာရုံး ( UNODC) 

ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏံွ စုိက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ https://burmese.shannews.org 

/archives/14792

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

 

၈။ မလူတနး္ျပ ဆရာမ အသတ္ခံရမႈအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ ္

 December, 1, 2019 

ခ်င္းျပညန္ယ္ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ  တြးီဗ်ာလဇ္န္ေက်းရြာတြင္  ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရကေ္န႔က ခ်င္းလမူ်ိဳ း မူလတန္းျပ 

ဆရာမတစ္ဦး အသတ္ခံခ့ဲရမႈအတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေဒသခံျပညသ္ူ  ၇၀ဝ ဝန္းက်င္မွ  ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက ္ေန႔လည္က  

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္။ 

“ကသည္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္တြင္းမွာခုိလံႈမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးႀကိဳးေတြထကဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆရာမကိုင္တိုင္ 

သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ကိစၥကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ျဖစ္တယ။္ ခုလိဆုရာမတစ္ေယာက္ သတ္ျဖတ္ခံရတယ္ဆိုတာ ကြ် န္ေတာ္တို႔ 

အတြက ္ လံုၿခံဳေရးကစုိးရိမရ္တယ္ ခ်ိဳးေဖာကခ္ေံနရတယ္”ဟု ခ်င္းေတာင္သဘာဝသယဇံတ ေစာင့္ၾကည္ေ့ရးအဖြဲ႕ အမႈ 

ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဇုိမးီေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ ကိေုဇမ္းထမ္းက မဇၥ် မိကို ေျပာသည။္  

အဆိုပါ ဆႏၵထတုေ္ဖာ္ပြဲတြင္ “ တရားမဝင္ မဏပိရူ္ ကသည္းလက္နက္ကိုင္မ်ား အေရးယေူပးေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 

နယစ္ပ္ေဒသ ဝန္ထမ္းမ်ားဘဝ လံုျခုံမႈ ရရိွေရး ၊စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲစ့ညး္ေရး အပါအ ဝင္ အသတ္ခံခ့ဲရတဲ့ ဆရာမ 

ဒိမ္လြန္မန္အတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွနတ္ရား ေပၚေပါကေ္ရးေရး ႏွင့္ ဖြဲ႔စညး္ပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငေံတာ္ အေျခခံမႈ 

အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၄၂(ခ) ကာကြယေ္ပးေရးတို႔ကိ ုဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြက ေၾကြးေၾကာ္ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္။ 

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရကေ္န႔ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္က  ခ်င္းလမူ်ိဳ း မူလတန္းျပဆရာမ လ်ာဒိမ္လြန္မန္ကို ေနအိမေ္ရွ႕တြင္  

အိႏၵိယမဏိပူရ္ျပည္နယ္သား ဘိေနာ္ဆိုသူက ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတခ္ဲေ့သာေၾကာင့္ ဆရာမမွာ ေနရာမွာတင္ ေသဆံုးခ့ဲသည္ဟ ု

ဇုိမးီေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕က ေျပာဆိုထားသည္။ http://www.mizzimaburmese.com/article/63672 

https://www.rfa.org/burmese/news/aa-and-army-fighting-12012019061742.html�
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-and-army-fighting-12012019061742.html�
http://www.mizzimaburmese.com/article/63672�
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၉။ ငွက္ေပ်ာၿခံအတြင္းတရားမဝင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိငု္ငံသားမ်ားကုိ စီစစ္ရန ္လံုၿခဳံေရးအရ ခက္ခေဲန 

  December, 2,  2019  

ကခ်င္ ငွကေ္ပ်ာၿခံမ်ားအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရိွဘ ဲယာယလီညပ္တခ္ြင့္ BP ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိ င္ငသံားမ်ားကို 
စစ္ေဆးရန္လုၿံခဳေံရးအားနညး္မႈေၾကာင့္ ခကခ္ေဲနေၾကာင္း ျပညန္ယ ္လဝက ဝန္ႀကးီေျပာပါသည။္ 

“က်ေနာ္တို႔ လဝက ဥပေဒအရေတာ့ ယာယီလည္ပတ္ခြင့္လက္မွတ္ (BP) နဲ႔ ဝင္ေရာ က္လာတဲ့သူေတြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္  
မရိွဘူး၊ သူတို႔ကလည္ပတ္ခြင့္ဘ။ဲ ဒါေပမယ့္ လက္ရိွငွက္ေပ်ာခင္းေတြမွာ ယာယီလည္ပတ္ခြင့္လက္မွတ္ကိုင္တဲ့သူေတြလည္း 
ရိွေနတယ္လို႔ ၾကားေနရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လဝကအေနနဲ႔က်ျပန္ေတာ့လည္း အငွဲက္ေပ်ာခင္းေတြ ထိသြားဖုိ႔က်ေတာ့ 
လုံျခဳံအပုိင္းမွာ အခက္ခဲရိွတယ္။” ဆိုၿပီး လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။  

လက္ရိွ ျပည္နယ္အတြင္း တ႐ုတ္နုိင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ Border Pass (BP) ျဖင့္ဝင္ေရာကသ္ ူ
၄ေထာင္ေက်ာ္ခန႔္ရိွၿပီး ၊ ယာယီအလုပ္သမားလက္မွတ္(GC) ကိုင္ေဆာင္သူ ၂ေထာင္ေက်ာ္ရွေိၾကာင္း သရိပါသည။္ 

 “ဒီလိဖုြဲ႕ထားျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခခုျုပသာနာေတြ တကတ္ယ။္ အေရးအေၾကာင္းေတြဆိရုင္ ခ်ကခ္်င္းအေရးယေူဆာင္ရြက္  
မူေတြ ျပဳလပုမ္ာွျဖစ္တယ။္” ဟ ုဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည။္  တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁ တစ္ေက်ာ့ 
ျပန္တိကုပ္ြဲျဖစ္ၿပီး ေနာကပ္ိငုး္ တ႐ုတန္ိငုင္သံားအလပုသ္မားမ်ား ဝင္ေရာကမ္ွပုိမု်ားလာေၾကာင္း သကဆ္ိငုရ္ာဌာနမ်ားမွ 
သိရသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2019/12/02/%e1%80%84%e1%80%be%e1%80%80%e1%80 
%ba%e1 

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

၁၀။ ၿပီးခဲ့သည့္သန္းေခါင္ယံ ဂ်ပန္ေရတြင္းပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဉ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ တပႏ္ငွ္ ့ BGF 
 တုိက္ပြဲအတုဖန္တီးမႈျဖစႏ္ိငုသ္လုိ အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္ႏိငု္သည္ဟုဆုိ 
December, 2, 2019 

ထိငုး္ျမန္မာနယစ္ပ္ ဘုရားသံုးဆူေဒသ ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာအနီးတဝုိက၌္ ယခုညသန္းေခါင္ယႏွံင့္ နံနက္ပုိင္းအကူးခ်ိန္ လက္နက ္
ႀကးီလကန္ကင္ယမ္်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေနသည့္အသံမ်ား နာရီဝကခ္န္႔အၾကာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲရာတြင္ 
မြန္ျပညသ္စ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လံးုဝပါဝင္ပတသ္ကျ္ခင္းမရိွဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယျ္ခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ႔ BGF တို႔ တိုက္ပြဲ အတ ု
ဖန္တးီမႈျဖစ္ႏုိင္သလို အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္ႏုိင္သည္ဟုလည္း မြန္ျပညသ္စ္ပါတ ီNMSP တာဝန္ရွသိမူ်ားက ယူဆသည္။ 

မြန္ျပညသ္စ္ပါတီ ဗဟိုဝန္းက်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး M စုိက္ခ်မ္းက “ညက 
ေသနတ္သံေတြ လက္နကႀ္ကီးသံေတြျမည္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕ေတြက ဗဟိုညႊန္ၾကားထားတဲ့အတိုင္းပဲ မိမေိရာကရ္ွေိနတဲ့ 
ေနရာမွာ ဒီအတိုင္းေနေနၿပီး ေနရာယူထားတာျဖစ္တယ္၊ အခုျဖစ္စဉ္မာွေတာ့ က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ လံးုဝမပါတာ ေသခ်ာ 
တယ”္ ဟု ေျပာသည။္   

မြန္ျပညသ္စ္တပ္ဖြဲ႔၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ မီွခုိသူမ်ား သီးသန္႔ ေနထိငုႏုိ္င္ရန္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ နဝတစစ္အစုိးရႏွင့္ မြန္ျပညသ္စ္ပါတတီို႔ 
ပထမအႀကိမ္အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္ေရတြင္းတပ္တညစ္ခန္းကို စတင္တညေ္ဆာကခ္ဲၿ့ပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ 
နယ္အဆင့္/ျပညေ္ထာင္စအုဆင့္ Bilateral ဒုတယိအပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွ 
ထပ္မံသေဘာတညူခီြင့္ျပဳထားသည္ေ့နရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေဒသတြင္ တိကုပ္ြဲမ်ားမျဖစ္ေပၚခ့ဲသညမ္ာွ ၂၅ ႏွစ္နးီပါး ျပည့္ 
ေတာ့မညျ္ဖစ္သည။္ http://burmese.monnews.org/2019/12/02/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%ae%e 
1%80%b8%e1%80% 

https://burmese.kachinnews.com/2019/12/02/%e1%80%84%e1%80%be%e1%80%80%e1%80%20%ba%e1�
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/02/%e1%80%84%e1%80%be%e1%80%80%e1%80%20%ba%e1�
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၁၁။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့ ္KIA လုိင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အနီး တုိက္ပြဲျဖစ ္

 November, 30, 2019  

အစုိးရတပ္မေတာ္ႏငွ့ ္ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO အဖြဲ႕တို႔ၾကား အပစ္ရပ္သေဘာတူ Bilateral လက္မွတ္ထိုးရန္ 
ႀကိဳ းစားေနခ်နိ ္ KIO ဗဟိဌုာနခ်ဳပ္နယေ္ျမ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာတြင္ နုိဝင္ဘာ ၂၉ ရကေ္န႔ တိကုပ္ြဲ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သရိပါ  
သည္။ 

တပ္မေတာ္ ခလရ (၁၄၀) ႏွင့ ္ကခ်င္လြတလ္ပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ တပ္မဟာ (၅ ) ေအာက ္ေပါင္ေစး (PAU SE) 
တပ္ရင္းစခန္းတြင္ ယမန္ေန႔ မနကပ္ိငုး္ ၁၁ နာရီခန႔တ္ြင္ ထေိတြ႕ တိကုပ္ြဲ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း KIA ေရွ႕တန္းသတင္းမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ၏ အေနာကဘ္က ္ ၆ မုိင္ခန႔္အကြာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း အဆိုပါေက်းရြာ  
ေဒသခံ တစ္ဦးက ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကိေုျပာပါသည။္ 

ယခုကဲသ့ို႔ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးအတြက ္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ တပ္မေတာ္ဘကမ္ ွစစ္ေရးလွပုရ္ာွးမုွမ်ား ျပန္လည ္ျပဳလပုလ္ာသညမ္ာွ  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ုအေထာကအ္ကမူျပဳေၾကာင္း ကခ်င္ျပညန္ယ ္ျပညသ္ူ႔ပါတ ီ KSPP ဥကၠဌ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ သုံးသပ္ေျပာဆိုပါ  
သည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မုွအတြက္ 
ျမန္မာနုိင္ငံကို ဂမ္ဘီယာနုိင္ငံမွ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး ICJ တြင္ တရားစြဲဆိုထားမုွကို ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ 
သက္ေသအထာက္အထားမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရိွေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕က 
နုိဝင္ဘာ ၂၈ ရကေ္န႔ ထတုျ္ပန္ထားပါသည။္ https://burmese.kachinnews.com/2019/11/30/%e1%80%a1%e1%80 
%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1% 

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

၁၂။ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္း၌ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယႏၱရားတစ္ခုေပၚေပါက္လာေရး CPPCR 
 လုပ္ေဆာင္သြားမည ္
 November 30, 2019

CPPCR ၏ ညီလာခံကို ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ကေလးအခြင့္အေရးဆုငိရ္ာ ဥပေဒမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျ ခင္း၊ အစီရင္ခစံာမ်ားကု ိတင္ျပေ ဆြးေႏြးျခင္း၊ CPPCR၏ ဖြဲ႔စညး္ပံု  
မ်ားကု ိျပန္လည္ သုးံသပ္ျခင္းအျပင္ ေရွ႕လပုင္န္းစဥ္ စီမခံ်ကမ္်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ေကာ္မတ၏ီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားကု ိျပန္လည ္
ေရြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  

  

ကရင္ျပညန္ယ္ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္း၌ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယေ္စာင့္ေရွာကမ္ႈယႏၱရားတစ္ခု ေပၚေပါက္ လာေရး ႀကဳးိပမ္း 

လပ္ုေဆာင္သြားမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယေ္စာင့္ေရွာကမ္ႈ ေကာ္မတ ီ(CPPCR)က ယမန္ေန႔ ( ႏိုဝင္ဘာ 

၂၉ ရက္) ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာကၿ္မဳ႕ိတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၎တုိ႔၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံအၿပီးဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ 

ထုိင္း-ျမန္မာနယစ္ပ္တြင္ ကေလးအခြင့္အေရးကာကြယေ္စာင့္ေရွာကမ္ႈ လပုင္န္းအဓိက လပုေ္ဆာင္ေနသည္ ့ CPPCR အေန 
ျဖင့္ ျမန္မာနယစ္ပ္ၿမိဳ႕ ျမဝတၿီမဳ႕ိမွစ၍ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ယကမ္်ား တုးိခ်႕ဲ၍ ကာကြယေ္စာ င့္ေရွာကျ္ခင္း 
လပ္ုငန္းမ်ားကု ိအေကာင္အထညေ္ဖာ္ လပုေ္ဆာင္သြားမညျ္ဖစ္ေၾကာင္း CPPCR၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္စုးိက 
ေျပာသည။္ 

http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%92%e1% 
80%ab%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80 

https://burmese.kachinnews.com/2019/11/30/%e1%80%a1%e1%80%20%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/11/30/%e1%80%a1%e1%80%20%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/11/30/%e1%80%a1%e1%80%20%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%25�
http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%92%e1%25%2080%ab%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80�
http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%92%e1%25%2080%ab%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80�
http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%92%e1%25%2080%ab%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80�
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၁၃။ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန 
 December, 4, 2019  

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေျဖဆိုၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ မေအာင္ျမင္  
သည္ျဖစ္ေစ အထက္တန္းအဆင့္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္မ်ားကို ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေပးအပ္ေတာ့မည္ျဖစ္  
ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ သိရပါသည္။ 

“အထက္တန္း မေအာ င္ႏိငု္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အျပင္မွာအလုပ္ရွာတဲ့ခ်ိန္မွာ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ 
မရနိုင္ဘူး။ အဒဲါေၾကာင့္ဆယ္တန္းကို အဒဲါေၾကာင့္မို႔ ဒီအထက္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္း 
အားျဖင့္ သူတုိ႔ရ့ဲအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရရွိေအာင္ဆိုၿပီး ေပးရျ ခင္းျဖစ္တယ္လို႔ 
ျပည္ေထာင္စုက ေန သိရပါတယ္။” ဟု ေဒၚခင္သန္းႏႊ႕ဲထံမွ သိရသည္။  

ယခုစနစ္ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ႏွစ္အထိတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင ္
ေသာ သူမ်ားကိုသာ ေအာင္လက္မွတ္သာေပးအပ္ေလ့ရွိပါသည္။  သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံပညာအထက္တန္း  
အဆင့္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုမွ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇)ခ်က္နဲ႔ လမ္းညႊန္မွုမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရ 
ပါသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%9a%e1%80%81%e1%80%af%e 
1%80% 

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

၁၄။ AA အဖြဲ႔မ ွခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ မလုိလားသည္ ့စိတ္ဓာတ္ေပၚလြန္ဟု စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္မွေျပာ 

 December 3, 2019  

ပလက္ဝ- ဇုိရမ္ပူလမ္းစီမံကိန္အတြက္ ယာဉ္၊ယနၱရားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည္ ့ သေဘၤာကို AA အဖြဲ႕မွ ေခ်ာင္းေျမာင္း 
ပစ္ခတျ္ခင္းမွာ ခ်င္းျပညန္ယ၏္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မလိုလားသည္ ့စိတဓ္ာတေ္ပၚလြန္ေၾကာင္း ခ်င္းျပညန္ယအ္စုိးရ၏ ေျပာေရးဆို 
ခြင့္ရိွသူ စညပ္င္ဝန္ႀကီး ဦးစုိးထကမ္ေွျပာသည။္  

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA အဖြဲ႔မွ နုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရကေ္န႕ နံနကပ္ိငုး္တြင္ ပလက္ဝ- ဇုိရမ္ပူ လမ္းစီမကံနိး္တြင္ အသံုးျပဳရန္ 
ေျမတူးစက္သံုးစီး၊ ေျမေကာ္ယာဉ္ တစ္စးီႏွင့္ ေျမညွိစက္တစ္စီး တင္ေဆာင္ထားသည္ ့ပင္လယမ္င္းသမီး ဇက္သေဘၤာကို AA 
အဖြဲ႕မွ လက္နက္ႀကီး၊ လကန္ကင္ယမ္်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ တားဆီးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပလက္ဝ- ဇုိရမ္ပူ လမ္းစီမံကိန္းအတြက္ သယ္ေဆာင္လာသည္ ့ သေဘၤာကို တားစီးၿပီးေနာက္ AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သေဘၤာ 
ေပၚသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး ေရယာဉ္အမူထမ္းမ်ားကို လကျ္ပန္ႀကိဳးတုပ္၍ ကမ္းေပၚသို႔ ေ ခၚေဆာင္စစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳလပု္ၿပီး 
လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းေလးလံုးႏွင့္ ေငြက်ပ္သံုးသိန္းခန္႔အား ယေူဆာင္ၿပီး ျပန္လညေ္စလႊတေ္ပးခ့ဲေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္။ 
https://www.chinworld.org/2019/12/03/aa%e1%80%a1%e1%80%96%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80 

*********** 

https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%9a%e1%80%81%e1%80%af%25e%201%80%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%9a%e1%80%81%e1%80%af%25e%201%80%25�
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%9a%e1%80%81%e1%80%af%25e%201%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/12/03/aa%e1%80%a1%e1%80%96%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80�
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၁၅။ နန္က်င္စီမံကိန္း လယ္ယာေျမနစ္နာေၾကးမရပါက လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုဆုိ 

 December, 4, 2019  

ျမစ္ႀကးီနားၿမိဳ႕အေနာက ္ ၈ မုိငအ္ကြာ နန္က်င္စးီပြားေရးဇုန ္စီမကံနိး္အတြင္းပါဝင္ေနသည့ ္ေဒသခံမ်ား၏ လယယ္ာေျမ  
အတြက ္နစ္နာေၾကးမ်ားမရရိွပါက လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နန္က်င္ေဒသခံမ်ား ဆိုသည္။ 

ျပည္နယ္အစုိးရမွ ၄င္းတို႔ကို က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ MOA လကမ္တွမ္ထိးုမီ နန္က်င္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုေသာ္လည္း တရားဥပေဒလမ္းစဥ္ မသိျခင္းေၾကာင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထု  
လယယ္ာေျမေကာ္မတ ီႏွင့ ္ပူးေပါင္းတိငုပ္င္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သရိပါသည။္  

ျမစ္ႀကးီနားစီးပြားေရး ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးဇုန ္စီမကံနိး္ ဘကစ္ုပံးူေပါင္းညႇႏိွိငုး္ေဆာင္ရြကေ္ရး ေကာ္မတ ီ (MEDZC) ႏွင့္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ 
ယူနန္ ထိန္ခ်ဳံးဟိန္ယုံ ရင္ႏီွးျမႇုပ္ႏံွမုွ ကုမၸဏီလီမီတက္ (YTHIC) တို႔ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ေျမဧက ၄၇၀၀ 
ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

“ဒီကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုဘယ္လိုေမးၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုဒါကို မသိေသးဘူး။ အခုမွ KNC ပါတနီဲ႔ တိငုပ္င္  
ေနၾကၿပီး ဆႏၵျပဖုိ႔စစီဥ္ေနေပမ့ဲ ဆႏၵျပဖုိ႔ေတာင္ ရြာက လေူတြက ဘာအေၾကာင္းမသလိို႔ အား လုံးေၾကာက္ေနၾကၿပီး ဘယ္လို 
စရမွနး္ေတာင္ မသဘိးူ။” ဟ ုနန္က်င္ေဒသခံ ေဒၚ မရန္ကိငုဘ္ကူ ေျပာပါသည။္ 

တ႐ုတ္ယူနန္ထိန္ခ်ဳံးဟိန္ယုံ ကုမၸဏီႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရတို႔ၾကား စီမံကိန္းအျပန္အလွန္နားလည္မုွစာခၽြန္လႊာ MOU ကို 
၂၀၁၈ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည္။ MOA သေဘာတစူာခ်ဳပ္အဆင့္ကိုမုွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ 
လကမ္တွထ္ိးုရန္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သရိသည။္  https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%94% 
e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%80%e1 

*********** 

၁၆။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေ ၀ွ႕တင္းအား ျပန္လႊတ္မေပးပ ဲဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု AA ေျပာေရးဆို 
 ခြင့္ရွိသူေျပာ 

 December 4, 2019  

ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရကေ္န႕က အဖမ္းခံထားရသည္ ့ခ်င္းျပညန္ယ ္ပလက္ ၀ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ဦးေ၀ွ႕တင္းအား လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ျပန္လႊတ္ေပးအုံးမည္မဟုတ္ပဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ေျပာေရးဆိခုြင့္ရွသိ ူခိုငသ္ခုကေျပာသည။္  

ခိုင္သခုက “ ဦးေ၀ွ႕တင္းကိုေတာ့ လံုၿခံဳေရးအရ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမွာျဖစ္တယ္။ ဦးေ ၀ွ႕တင္းဟာရန္သူ ဗမာစစ္တပ္ 
ဖကရ္ပ္တညၿ္ပီး ေဆာင္ရြကေ္ပးေနတာရိွတယ။္ ေထာကလ္မွး္ေရးသတင္းအခ်ကအ္လကက္ိ ုလပုေ္ပးတာရိွတယ။္ ကၽြန္ေတာ္  
တို႕ကိ ု ဂုဏ္သိကၡာအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိိုေနာက္ကြ ယ္က လုပ္ေနတာရိွတယ္။ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုထမွဲာလည္း 
ဘာသာေရး၊ လမူ်ိဳ းေရးအရ ေသြးထိးုလပုေ္ဆာင္ခဲတ့ာရိွတယ္” ဟေုျပာသည။္  

ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရကေ္န႕တြင္ ဦးေ ၀ွ႕တင္းအဖမ္းခံရမႈမာွ တစ္လၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည။္ ဦးေ၀ွ႕တင္းအေနျဖင့္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း 
သကေ္သအေထာကအ္ထားမ်ားရရိွထားျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ထိန္းထိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္တည္  
ေပးသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို လက္ခံမည္မဟတုေ္ၾကာင္း ခိုငသ္ခုကေျပာသည။္ 

https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%94%25%20e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%80%e1�
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%94%25%20e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%80%e1�
https://burmese.kachinnews.com/2019/12/04/%e1%80%94%25%20e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%80%e1�
https://www.chinworld.org/2019/12/�
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အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ Deputy Executive Director  ျဖစ္သူ ဆလုိင္းဇအုပ္လိန္းက 
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္က ထုတ္ျပန္တာက အခ်က္အလက္နဲ႕ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့သူေတြအေရးျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္က စိတ္အားထက္သန္စြာလုပ္ေနတာက ေပ်ာက္သြားတဲ့သူေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးကိစၥျဖစ္တယ္။ ေအေအ  
ပလက္၀ ဖက္မွာလွဳပ္ရွားလာတာ ၂၀၁၅ ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ သူတို႕က်ဴးလြန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို မွတ္တမ္းယူ  
တာလည္းမနည္းေတာ့ဘူး။ မွတ္တမ္းလည္းအမ်ားႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတာင္းဆိုတာရွင္းတယ္။ ဖမ္းစီးတာေတြကို ျပန္လႊတ္  
ဖို႕ နဲ႕ က်န္းက်န္းမာမာရိွဖို႕ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ေအေအကို သြားၿပီး စြပ္စြဲတာမ်ိဳးကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ အက်ိဳးမရိွသလုိ 
လုပ္စရာအေၾကာင္းလည္းမရိွဘူး” ဟေုျပာသည္။ https://www.chinworld.org/2019/12/04/%e1%80%9c%e1%82 
%8a%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80% 

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

၁၇။ မြန္ျပည္နယ္အဆင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည ္

 December 4, 2019

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရကေ္န႔တြင္ က်ေရာကမ္ည့္ ၈၂ ႏွစေ္ျမာက္ ကရင္ႏစွသ္စ္ကးူေန႔ကို မြန္ျပညန္ယအ္ဆင့္အေနျဖင့္ ၅ 

ရက္တာ က်င္းပသြားမညျ္ဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအသီးသီးမွာလည္း ေဒသအလိုက္ ႏွစသ္စ္ကးူေန႔ က်င္းပ 

သြားမည္ဟ ု မြန္ျပညန္ယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔တာဝန္ရိွသူထံမွ သိရသည္။ 

  

ကရင္ႏစွ္ ၂၇၅၉ ခု ျပာသိုလဆန္း ၁ ရကေ္န႔တြင္ က်ေရာကမ္ည့္ ၈၂ ႏွစေ္ျမာက္ ကရင္ႏစွသ္စ္ကးူေန႔ပြဲေတာ္ကို မြန္ျပညန္ယ္ 

အဆင့္အေနျဖင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ ္ ကဇုိငး္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပသြားမညဟ္ ု ကရင္စာေပႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ တာဝန္ရိွသူထံမွ 

သိရသည္။ 

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈျပခန္းႏွင့္ အလတံင္အခမ္းအနားျပဳလပုက္်င္းပသြားမညျ္ဖစ္ၿပီး မြန္ျပညန္ယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယမ္ွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ကရင္ဒံုး 

အကတစ္ဖြဲ႔စီ လာေရာကယ္ဥွၿ္ပိဳင္သြားမညဟ္ု မြန္ျပညန္ယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉးေစာ ဆန္းဝင္းက 

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရကေ္န႔ ေကအုိင္စီ သို႔ေျပာသည္။ 

http://kicnews.org/2019 

/12/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80 

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

၁၈။ ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ နားဟုိင္းလုံရြာသားတခ်ိဳ႕ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရ 

 December 4, 2019  

သွ်မ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ နားဟိုင္းလံုေက်းရြာတြင္ ေ ဒသခံရြာသားတခ်ိဳ ႕ ေ နအိမ္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေနရေၾကာင္း 
သတင္းရရိွသည္။ 

တာေလၿမိဳ႕နယခ္ြဲ နားဟိငုး္လံေုက်းရြာတြင္ ေ ရႊဆကလ္ကတ္းူေဖာ္ေနမႈေၾကာင့္ သနဲႈနး္မ်ားျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိငႏ္ွ င့္ လယ္ေျမ  
မ်ားအတြင္း ေသာင္ထြန္းကာ မုိးရြာသြန္းပါက ရုတခ္်ညး္ေရႀကးီ ေရလွ် မံႈ ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းေဘးေနထိငုသ္ည္ ့ေနအိမ္  
တခ်ိဳ႕ ရြာအျပင္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိငုရ္ေၾကာင္း နားဟိုင္းလံု ေဒသခံ စုိင္းလ်ိွဳက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည။္ 

 

https://www.chinworld.org/2019/12/04/%e1%80%9c%e1%82%20%8a%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/12/04/%e1%80%9c%e1%82%20%8a%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%25�
https://www.chinworld.org/2019/12/04/%e1%80%9c%e1%82%20%8a%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%25�
http://kicnews.org/2019%20/12/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80�
http://kicnews.org/2019%20/12/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80�
http://kicnews.org/2019%20/12/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80�
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“ မုိးရြာတဲအ့ခ်နိေ္ရႀကးီေတာ့ ျမစ္ေဘးမွာေနထိငုတ္ဲသ့ေူတြက အဆင္မေျပဘးူ။ အိမေ္တြ ေရလွ်တံယ။္ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရြာျပင္ 
ေျပာင္းေနရတာ” ဟု စုိင္းလ်ိုးက ေျပာသည္။ ေ နအိမေ္ျပာင္းေရႊ႕ ရသည့္ရြာသားမ်ားသည္ လက္ရိွတြင္အခက္အခဲမ်ားစြာ  
ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ ၾကည္ရ့ႈေပးျခင္းမရိွေၾကာင္းလည္း နားဟိုင္းလံု 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည။္ 

“ေရႊတူးတာေတြ ရပ္ေပးဖုိ႔ က်ေနာ္တို႕ေ တာင္းတယ္။ ဒီကစိၥေတြေၾကာင့္ က်ေနာ့္ အေဖလည္း အသကေ္ပးခ့ဲရၿပီ။ ဒါေပမယ္ ့
ဘယ္အစုိးရ တက္တက္ က်ေနာ္တို႕ကို ၾကည္ေ့ပးတဲသ့ူမရိွဘူး” ဟု စုိင္းလ်ိုး က ေျပာသည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ ္တာေလ ၿမိဳ႕ 
နယခ္ြဲအတြင္း ေ ရႊမ်ားကို ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တူးေဖာ္ လာခ့ဲျကသည္။ https://burmese.shannews.org/ 
archives/14802 

*********** 

၁၉။ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ ျမန္မာလူထု နစ္နာေအာင္မလုပ္ဖုိ႔ ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ ဘုိ ပန္ၾကား  

ျမန္မာအေပၚ ဂမ္ဘယီာက လမူ်ဳးိတနုး္သ တျ္ဖတမ္ႈစြပ္စြဲခ်ကန္ဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလက ICJ မွာ တရားစြဲ ခ့ဲသလိ ုကလုသမဂၢ 
အခ်ကအ္လကရ္ာွေဖြေရးအဖြဲ႔ (FFM) ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ တျခား စစ္တပ္အႀကီးအက ဲ ၅ ဦးကို 
လမူ်ိဳ းတုးံသတျ္ဖတမ္ႈနဲ႔ လမူဆန္တဲ ့ရာဇဝတမ္ႈေတြ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားပါတယ။္  

 December, 4, 2019  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကေန အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္ကို သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြ ထြက္ေျပး  
ရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) စြဲခ်ကန္ဲ႔ ျမန္မာႏုိငင္ ံရင္ဆိငုေ္နရခ်နိမ္ာွ ႏုိငင္တံကာအေနနဲ႔ 
ျမန္မာလူထုနစ္နာေအာင္ မလုပ္ၾကဖုိ႔ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ 

အျပစ္က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာလူထုတရပ္လံုးအေပၚ သိမ္းက်ဳံး အျပစ္မတင္ၾကဖုိ႔နဲ႔ ဒီမိကုေရစီ  
ေရးႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ ေျခလွမ္းေနတဲ့ ျမန္မာကို ကမာၻမွာ ဝင္ဆန္႔ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကဖို႔ ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ဒီဇင္ဘာလ  
ဆန္းမွာ ေၾကညာခ်ကထ္တုျ္ပန္ၿပီး ေျပာၾကားခ့ဲတာပါ။ 

ၿငိမ္းခ်မ္ေရးရဖုိ႔ တရားမွ်တမႈ ရိွရမွာျဖစ္သလိ ုအမွနတ္ရားကိ ုအ သိမွတ္ျပဳမွ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ ရိွမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ 
အခုအခ်နိဟ္ာ အမွနတ္ရားကိေုရာ တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပန္လညသ္င့္ျမတေ္ရးေတြအတြက ္ႀကိဳ းစားၾကဖို႔ အခ်နိ္  
တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာဒီနယလ္ ္ခ်ားလစ္ ္ဘိကု ေျပာပါတယ။္ 

https://burmese.voanews.com 
/a/charles-bo-icj-rohingya-issue-/5192022.html

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

 

၂၀။ ကသည္းလက္နက္ကိုင္အေျကာင္း ေမးခြန္းေမးဖူးတဲ့ အမတ္အိမ္ လက္ပစ္ဗုံးပစ္ခံရ 
 December, 3, 2019 

အိႏိၵယ-ျမန္မာနယစ္ပ္ တမူးၿမိဳ႕ေဈးတန္း ၂ ရပ္ကြက္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလယွ ္ဦးေမာင္ေမာင္လတေ္နအိမက္ိ ု
ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက ္ညေန ၇ နာရီ ခန္႔က လက္ပစ္ဗုံးပစ္ခံရတယ္လို႔ တမူးေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ။္ 

" ဗုံးက မကြဲေတာ့ ဘယ္သူမွေတာ့ ထိခုိက္မႈမရိွဘူး။ တပ္ကလာသိမ္းသြားတယ္ " လို႔ အခင္းျဖစ္တဲေ့နရာကိေုရာကခ္ဲတ့ဲ ့
တမူးၿမိဳ႕ေဒသခံက ေျပာပါတယ။္ 

https://burmese.shannews.org/%20archives/14802�
https://burmese.shannews.org/%20archives/14802�
https://burmese.shannews.org/%20archives/14802�
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 လက္ပစ္ဗုံးကို ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ၿခံစညး္ရုိးနဲ႔ ၈ေပ ေလာကအ္ကြာမွာ ေ တြ႔ရၿပီး 91 အမ်ိဳးအစားလက္ပစ္ဗုံး တစ္လံုးန ႔ဲ ၃ 
ေပေလာက္အကြာမွာ လက္ပစ္ဗုံးကလစ္ကို ေ တြ႔ရိွခ့ဲတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က မွတ္တမ္းယူသြားတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။  
အဒီဲေန႔မွာ ဦးေမာင္ေမာင္လတက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစညး္အေဝးတကေ္ရာကေ္နလို ႔ အိမ္မွာမရိွဘ ဲအေမနဲ႔ ညမီ ျဖစ္သူ 
တို႔ပဲ ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

တမူးၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ အနီးအနား ေက်းရြာေတြမွာ ကသညး္သပူနုေ္တြ ေနထိငုေ္နတဲအ့တြက ္ရပ္ရြာလံု ၿခံဳေရး ပ်ကျ္ပားရၿပီး ေဒသခံ  
ေတြအတြက္ အနၱရာယ္  ႀကီးႀကးီမားမား ျဖစ္ေပၚေ စတယ္လို႔ တမူးအေျခစုိက္ ကူကီးတိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြက 
ဇြန္လတြင္းက ေျပာခ့ဲပါတယ္။ ကသည္းလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုကြဲေတြၾကား အနီးအနား ေတာေတာင္ေတြ၊ ကားလမ္းမေပၚေတြ  
မွာ တိုက္ခုိက္တာမ်ိဳးေတြ ၂ဝဝဝ ျပည္ေ့က်ာ္ ကာလေတြမွာ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေပၚေပါက္ဖူးတယ္လို႔ ဦးေမာင္ေမာင္လတက္ 
ဘီဘီစီကို ေျပာခ့ဲပါတယ္။ https://www.bbc.com/burmese/burma-50652265 

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

၂၁။ ျပညတ္ြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ က်ပ္ ၆၇၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံ ရရိွခဲၿ့ပီး 
 တစ္နွစ္အတြင္း အခြန္လ်ာထားခ်က္ထက္ ၈ ဒသမ ၁၇ ရာခုိင္နႈန္း ပုိမုိေကာက္ခံနုိင္ 
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ျပညတ္ြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အထိ ) 
အခြန္ က်ပ္ ၆၇၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ ခံရရိွခဲၿ့ပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္လ်ာထား ခ်က္ထက္ ၈ ဒသမ ၁၇ ရာခုိင္နႈန္း ပုိမုိ  
ေကာကခ္ႏံိငုခ္ဲေ့ၾကာင္း သိရသည္။ 

ျပညတ္ြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ က်ပ္ ၆၅၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ 
ေမွ်ာ္မနွး္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏစ္ွ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ၁၂ လအတြင္း က်ပ္ ၆၇၄၈ ဒသမ ၂၈ 
ဘီလ်ံ ေကာက္ခံနုိင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာက္ခံရရိွမႈတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္က႑မွ က်ပ္ ၁၃၈၁ ဒသမ ၁၁၉  ဘီလ်ံ၊ သမဝါယမ 
က႑မွ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၈၆၂  ဘီလ်ံႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ က်ပ္ ၅၃၆၅ ဒသမ ၂၉၉ ဘီလ်ံ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ အခြန္တစ္မ်ိဳ းခ်င္း ေကာကခ္ရံရိွမႈ အေျခအေနမွာ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၂၈၃၃ 
ဒသမ ၉၅၁ ဘီလ်ံ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၂၂၈၁ ဒသမ ၄၇၁ ဘီလ်ံ၊ အထူးကုန္ စည္ခြန္ က်ပ္ ၁၄၂၉ ဒသမ ၁၂၁ 
ဘီလ်ံ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ က်ပ္ ၅၉ ဒသမ ၇၀၉ ဘီလ်ံ၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ ၁၄၄ ဒသမ ဝ၂၈ ဘီလ်ံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

ျမန္မာနုိငင္၏ံ အခြန္ေကာကခ္ရံရိွမႈ သည ္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မစွ၍ ေလး ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျ မင့္တက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနညး္ငယျ္ပန္က်ကာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ အခြန္ေကာကခ္ံ 
မႈျမင့္တက္ လာေသာ္လည္း အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မ ွ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဉ္ 
က်ဆင္းခ့ဲၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ-စက္တင္ဘာ ၾကားကာလတြင္ အနည္းငယ္ျပန္လည္ျမင့္တက္ခ့ဲကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ 
တြင္ ဆကလ္က ္က်ဆင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည။္   https://news-eleven.com/arti cle/148196 

 

************ 
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၂၂။ အမ်ိဳးသားေရးစိတဓ္ာတမ္်ား ပုိမိရုငွသ္န္လာေရး ဓနုအမ်ိဳ းသားေန႔ အခမ္းအနားျပဳလပု္ 

 December, 4, 2019 

ရွမ္းျပညန္ယေ္ျမာကပ္ိငုး္၊ ေ နာင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႕ရိွ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ဓႏုတိငုး္ရင္းသားမ်ားက ယဉ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတဓ္ာတ ္
မ်ား ပုိမိရုငွသ္န္ လာေစရန္ကိ ုရညရ္ြယ၍္ ဓႏုအမ်ိဳ းသားေန႔အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃-၄ ရကမ္်ားက က်င္းပခ့ဲ 
ၾကသည္။ 

 အဆိုပါ ဓႏုအမ်ိဳ းသားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းမွာ ဓႏုတိုင္ရင္းသားမ်ား၏ ယဉ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္ ထံုးတမ္းမ်ား 
မေပ်ာကပ္်ကေ္အာင္ ထိန္းသမိး္ေစာင့္ေရွာကႏ္ိုင္ရန္၊ ဓႏုတိငုရ္င္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးအတြက္ 
အမ်ိဳးသားေရး စိတဓ္ာတမ္်ား ပုိမိရုငွသ္န္လာေစရန္၊ ဓႏုတိုင္ရင္းသားအားလံုး တစိတ္တဝမ္းတည္း စည္းလံုးညီညႊတ ္လာေစ 
ရန္၊ ဓႏုတိငုရ္င္းသားမ်ားႏွင့္ တျခား ညေီနာင္ တိုင္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ခ်စ္ျကညရ္င္းႏီွးမႈ ပုိမုိရရိွကာ အတူတကြ  ၿငိမး္ခ်မ္းစြာ 
ေနထိုင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ရညရ္ြယက္်င္းပျခင္း ျဖစ္သည။္ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က ျ မန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဓႏုတိငုရ္င္းသားမ်ား စုစညး္မႈႏွင့္ ပထမဆံုးညီလာခံ ျ ပဳလပုခ္ဲျ့ခင္း 
အား အစြဲျပဳၿပီး ဓနုအမ်ိဳ းသားေန႔အား သတ္မွတ္ခ့ဲျခင္း ျ ဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓႏုအမ်ိဳ းသားေန႔အခမ္းအနားကို ဓႏုလမူ်ိဳ းမ်ားအမ်ားဆံုး 
ေနထိုင္ၾကသည္ ့ရွမး္ျပညန္ယအ္တြင္းက ရြာငံ၊ ပင္းတယ၊ ကေလာ၊ ရပ္ေစာက၊္ ေ နာင္ခ်ိဳ  ၊ ေတာင္ႀကးီႏွင့္ မနၱေလး၊ ရန္ကနု ္
စသည့္  ၿမိဳ႕နယမ္်ားတြင္ က်င္းပၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ယခု က်င္းပခ့ဲေသာ ဓႏုအမ်ိဳ းသားေန႔အခမ္းအနားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း 
ရြာငံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္း သရိသည။္ http://www.mizzimaburmese.com/article/63821 

*********** 

၂၃။ ကခ်င္ေဒသ တစသ္ွဴ းငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ထိန္းခ်ပဳ္ေရးအဆုိ လႊတ္ေတာ ္လက္ခ ံ

 December, 4, 2019 

တရုတ္ႏုိင္ငမံွ လပုင္န္းရွငမ္်ား ေက်ာေထာကေ္နာကခ္ျံပဳထားသည္ ့ တစ္သွဴးငွကေ္ပ်ာစုိကခ္င္း လပုင္န္းမ်ား ကခ်င္ျပညန္ယ္ 
တြင္ အလြန္မ်ားျပားလာၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈဘဝ လံုၿခံဳမႈကိုပါ ၿခိမး္ေျခာကလ္ာသျဖင့္ ယင္းလပုင္န္းမ်ားအား ထနိး္ခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ေရး အဆိုတခုကိ ုယေန႔ က်င္းပသည္ ့အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္။ 

ကခ်င္ေဒသတြင္ တရုတ္တစ္သွဴးငွကေ္ပ်ာမ်ား စုိက္ပ်ိဴးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈရိွျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါကလ္ာျခင္း၊ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား လက္ေအာက္သို႔ ေျမဧက ေထာင္ခ်၍ီ က်ေရာကသ္ြားျခင္း စသည့္ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာဆိုလာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သလို ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားကလည္း ယခုျဖစ္ 
စဉ္မ်ားကို ထနိး္ခ်ဳပ္နိငုရ္န္ ေနာကပ္ိငုး္တြင္ ႀကိဳးစားလာသည။္ 

ယေန႔က်င္းပသည္ ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကခ်င္ေဒသ၌ တရုတ ္ တစ္သွဴးငွကေ္ပ်ာမ်ားကို စည္းကမ္းတက် ထနိး္ခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ရန္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိႀုကိဳတင္တားျမစ္ႏုိင္ရန္၊ ရသင့္သည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ရရိွေစႏုိင္ရန္ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုး 
ဟန္ခ်က္ညီည ီ ပါဝင္ေရး အစုိးရကိုတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတခုကို ကခ်င္ျပညန္ယ ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္
ေဒါက္တာ ခြန္ဝင္းေသာင္းက တင္သြင္းခ့ဲသည္။ 
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ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၉ ခုနစွ၊္ ေမလ ကလည္း ကခ်င္ျပညန္ယ၊္ ေဒါဖ့နုး္ယန္ၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘ ဲ တစ္သွဴးငွကေ္ပ်ာမ်ား 
စုိက္ပ်ိဳးေနသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတခုကို အေရးမယဘူ ဲေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိငး္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ ေျမေလွ် ာကခ္ြင့္ 
ျပဳခ့ဲသည့္ ျဖစ္စဉ္တခု ျဖစ္ပြားခ့ဲေသးသည။္ ေဒသခံတခ်ိဳ ႕ကမူ ကခ်င္ေဒသတြင္ တစ္သွဴးငွကေ္ပ်ာ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကိုလည္း 
လကမ္ခံၾကဘ ဲယင္းစုိကခ္င္မ်ားေၾကာင့္ အိမေ္မြး တရိစိၦာန္မ်ား ထိခုိက္ျခင္း၊ ၎တို႔သံုးစြဲသည္ ့တရုတ္နုိင္ငံထုတ္ ေဆးမ်ားကို 
ေၾကာက္လန္႔ျခင္းႏွင့္ ေျမဆလီႊာမ်ား ပ်က္စီးမည္ကို စုိးရိမ္လ်က္ရိွသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2019/12 
/04/209932.html 

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

၂၄။ မိုင္းဖုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာငး္တြင ္ဆြမး္ကပၿ္ပီးအျပန ္ကားေမာငး္လာသည္ ့အမ်ိဳးသမးီ ေသနတ္ပစ္ခံရ 
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သွ် မ္းျပည ္ အေရွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတၿ္မိဳ႕နယ္ မုိင္းဖုန္းေက်းရြာအုပ္စုရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ဆြမ္းကပ္ၿပီးအျပန္ အမ်ိဳးသမီးတဦး 
ေမာင္းလာသည့္ ကားတစီး ေသနတပ္စ္ခရံေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

ျဖစ္စဉ္မာွ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ မနက္(၁၀)နာရီ တြင္ အသက ္၄၀ေက်ာ္ နန္းဝမ္းလီ သည ္ မုိငး္ဖုနး္ေက်းရြာ (က) တြင္ အလွဴ 
အတန္းသြားလုပ္ၿပီး အျပန္တြင္ ဝမ္ပံု ရဲစခန္း မွ ရဲသားမ်ားက ကားကိ ုေသနတပ္စ္ခဲေ့ၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ 
သိရသည္။ 

“ ဘုန္းႀကးီေက်ာင္းဆြမ္း သြားကပ္ၿပီး အျပန္မာွ ရဲ ၁၀ ေယာကေ္စာင့္တယ။္ က်မ ကားေရွ႕မွာ ကာ ၃ စီးရိွတယ္။ ရဲ 
တေယာက္က လက္ျပေတာ့ က်မ အထင္ ေရွ႕ကားက ျပသာနာရိွေနလို႔ လက္ျပ ျပန္ဆုတ္ခုိင္းတယ္။ က်မလည္း ကားကိ ု
ျဖညး္ျဖညး္ပဲ လွည့္ၿပီးဆတုေ္နခ်နိ္ ရဲေတြက က်မကိ ုလိုကၿ္ပီး ပစ္ေတာ့တာပဲ။ က်မလည္း ေၾကာက္ေၾကာကနဲ္႔ သြားလွဴခ့ဲတဲ့ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ျပန္ေမာင္းသြားတယ္” ဟ ုေသနတပ္စ္ခရံသည့္ နန္းဝမ္းလီ က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည။္  “ ရဲ 
ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး သယ္တဲ့ကားထင္လို႔ပစ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာသြားတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ရြာကလူေတြ၊ တရားထိုင္တဲ့သူေတြ က 
ထိတ္လန္႔တယ္။ က်မလည္း လန္႔သြားတယ္။ မေသတာပဲ ကံေကာင္းတယ”္ ဟု နန္းဝမ္းလီ က ဆိုသည္။ 

 “ မုိငး္ဖုနး္ေက်းရြာ ပတဝ္န္းက်င္ မွာေနထိငုတ္ဲ့ က်ေနာ္တို႔ ရွမး္ေတြပဲ။ ေနာက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရိွဘဲ ဒီလိပုစ္ေနတဲအ့ေပၚ က်ေနာ္တို႔ 
အထက္ကိ ု တင္ျပမယ။္ မနက္ ၁၀ နာရီ ခ်နိမ္ာွ ဒီလိုပစ္တာကိုေတာ့ လကမ္ခံႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမခ္မံယဆ္ိရုင္ သူတို႔ 
ဆကၿ္ပီးေတာ့ အႏုိင့္က်င့္မယ္” ဟ ုေဒသခံ စုိင္းသန္း က ေျပာသည။္ 

ေဒသခံကားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔ပစ္ခတသ္ည့္ ကစိၥႏွင့္ ပတ္သကၿ္ပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငေံတာ္ သမၼတထ ံ စာေရးတင္ျပသြား 
မည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/14811 

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

၂၅။ ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ့ခြင့္ျပဳမွသာခ်င္းျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္ကိစၥမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္ဟုဆုိ 
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ခ်င္းျပညန္ယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ နယ္နိမိန္တိုင္းတာမႈႏွင့္ ပတ္သကၿ္ပီး ျပညေ္ထာင္စအုစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမွသာဆက္လကၿ္ပီး 
နယ္နိမိတ္သက္မွတ္ခြင့္ ရမညဟ္ခု်င္းျပညန္ယ္ စုိက္/ေမြး/သစ္ေတာ ဝန္ႀကးီဦးမန္ဟင္ဒါလး္ကေျပာသည။္ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2019/12%20/04/209932.html�
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ဝန္ႀကးီဦးမန္ဟင္ဒါလး္က “ဒါကေတာ့ကြ် န္ေတာ္တို႔ ျ ပည္ေထာင္စုကိုတင္ထားတယ္၊ သူတို႔ကခြင့္ျပဳခ်ကေ္ပးမွ လုပ္လိ႕ုရမယ၊္ 
နယ္နိမိတ္ကိစၥနဲ႕ေတာ့ ျပႆနာေတာ့ မရိွေသးဘးူ၊ လိုအပ္ရင္ေတာ့ လိုအပ္သလိုညိုမယ္ေလ၊ ဒီအတြက ္ကြ် န္ေတာ္တို႔ တိုင္း 
တာမႈ လညး္မစေသးဘးူ” ဟေုျပာသည။္ 

 GS Mang က “နယ္နိမိတ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သကၿ္ပီးေတာ့ ကြ် န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ခ်င္းျပညန္ယက္ေန စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးကိ ု
က်ဴးေက်ာ္တာလည္းရိွမယ္၊ စစ္ကိုင္းဖက္ကလည္း က်ဴးေက်ာ္တာရိွမယ္၊ ဆိုေတာ့ သူတို႕ေျပာတာ 1930 ခုႏွစ္က 
ျပညထ္ေဲရးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ 680 အရ နယ္နိမိတ္ဘုတ္တိုင္ ျပန္စိကုမ္ယ္ ဆိုတဲ့ဟာကိ ု အဒီဲအတိုင္း ျပန္လပုဖ္ို ႔ 
အဆင္မေျပတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳ းလည္း ရိွႏုိင္တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဆဲိုေတာ့ ေက်းရြာအခ်ိဳ ႕ေတြက ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြရိွတယ္၊ 
ခ်ကျ္ခင္းျပဳလပု္ႏုိင္မယ့္ အေနအထားလို႔ေတာ့ ကြ် န္ေတာ္မျမင္ဘးူ၊ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခယုၿူပီး ႏွစ္ဖက္ညိုႏိႈင္းၿပီးမွပဲ လုပ္လို႔ရ 
မယ္လို႔ ကြ် န္ေတာ္ထင္တယ”္ ဟု ဆိုသည္။ 

ခ်င္းျပညန္ယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပညေ္ထာင္စအုဆင့္မွ ဖြဲ႔ေပးထားသည္ ့ နယ္နိမတိျ္ပန္လညသ္တမ္တွေ္ရးေကာ္မတႏွီင့္ 
ပူးေပါင္းကာ နယ္နိမိတ္ဘုတ္တိုင္ ျပန္လညသ္တမ္တွရ္န္ လူထုေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလလ့ာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ https://www.chinworld.org/2019/12/05/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1  

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

၂၆။ မြန္ျပည္နယ္တြင ္လူငယ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႔ မူးယစ္ေဆး အသုံးျပဳေနဟု ေမာ္လၿမဳငိ္ယူနီဖိုင္းအဖြဲ႔ဆုိ 
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မြန္ျပညန္ယအ္တြင္းရိွ အသက ္၁၂ အထက္မွစ၍ ၂၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္ကေလးႏွင့္ လူငယ ္၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မာွ မူးယစ္ေဆးဝါ 
အသံုးျပဳေနေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးစြဲသမူ်ား ျပန္လညထ္ေူထာင္ေရးအသင္း (မြန္ျပညန္ယ္) ဥကဌၠ ဦးေဇာ္မိးုေအာင္က 
ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရကေ္န႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “Youth Against Drugs Forum” တြင္ ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ 

“ေဆးစြဲသေူတြရ့ဲ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆိုးဝါးေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ၊္ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ကေလးေတြက 
အစာ အသက ္၁၀ အစြန္း ၁၂ ကေနၿပီးေတာ့ အေပၚပုိင္းအထိ လငူယေ္တာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မူးယစ္ေဆးစြဲေနတာကို ေတြ႔ရ 
ပါတယ္၊ မြန္ျပညန္ယမ္ာွေတာ့ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေလာက ္ ရိွပါတယ”္ ဟု ဦးေဇာ္မိးုေအာင္က ေျပာသည။္ သို႔ရာတြင္ 
မြန္ျပညန္ယအ္တြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံးုစြဲသည္ပ့မာဏကို သက္ဆိုင္ရာမွာ တရားဝင္ထတုျ္ပန္ခဲျ့ခင္း မေတြ႔ရေပ။ 

အဓိက အသက ္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလးငယမ္်ား အသံုးျပဳေနျခင္းမွာ ပညာေရး တစ္ပိငုး္တစ္စျဖစ္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္သည္ ့
ကေလးငယမ္်ား၊ တစ္ေန႔လပုတ္စ္ေန႕စား လငူယမ္်ားႏွင့္ မိသားစု အခကအ္ခဲျဖစ္ေနသည့္ ကေလးငယအ္ခ်ိဳ ႕မွာ ေန႕လည္ပုိင္း 
ဝမ္းစားအတြက္ ေကာ္ရႈ၍ ထမင္းတစ္နပ္ကို ေလ်ာ့၍ မိသားစုကို ေထာက္ပ့ံေနသည့္ ကေလးငယမ္်ားလညး္ရိွေၾကာင္း ၎က 
ဆက္ေျပာသည္။ 

ေမာ္လၿမိဳင္ ယူနီဖုိင္းအဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္သည့္ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းအေပၚ သကေ္ရာကမ္ႈေတြရိွေနသည့္ မူးယစ္ေဆး 
ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံလငူယမ္်ားႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆးအေၾကာင္း အသပိညာေပး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ 
ၿမိဳ႕ရိွ ဆရာဝန္မ်ားခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လငူယမ္်ား စုစေုပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ 
http://burmese.monnews.org/2019/12/05/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80
% 

************* 
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၂၇။ ဝိုင္းေမာ္တြင ္ KIA ႏငွ္ ့တပ္မေတာ ္ တုိက္ပြဲျဖစ ္ ၊ အေျချပစဳခန္းမ ွအေလာင္း ၁ ေလာငး္ႏငွ္ ့ KIA ထုတ ္ေရွာ့ခ္တုိက္ဒံုး 
 အပါအဝင ္လက္နက္ခယဲမး္မ်ား သိမ္းမိဟုဆုိ 
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ကခ်င္ျပညန္ယ၊္ ဝုိငး္ေမာ္ၿမိဳ႕နယတ္ြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီခန္႔ နန္ဆန္ယန္ေက်းရြာ၏ အေနာကေ္ျမာက္ 
ဘက ္ ၃ မုိငခ္န္႔အကြာတြင္ ကခ်င္ KIA အဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိကုပ္ြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး KIA အေျချပဳစခန္း ၁ ခုကို သိမ္းဆည္း 
လိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္လိုက္သည္ ့အေျချပဳစခန္းမွ KIA ယနူေီဖာင္းဝတ္ အေလာင္း ၁ ေလာင္း၊ KIA အဖြဲ႔မွ ထုတ္လုပ္ေသာ 
၁၀၇ မမ ေရွာ့တိုက္ဒုံးပစ္စင္ ၁ ခုႏွင့္ ၎ဒုံးသီး ၁ လံုး၊ ၆၀ မမ စိနေ္ျပာင္း ၁ လက္၊ ၆၀ မမ ဗုံးသီး ၄ လံုး၊ အမ္- ၂၂ ေသနတ္ 
၄ လက္၊အမ္-၂၂ က်ည္အိမ္ ၂၄ ခု၊ အမ္-၂၂ က်ည ္ ၂၁၆ ေတာင့္၊ လလက္ပစ္ဗုံး ၂ လံုး၊ ရီမခုလတု ္ ၁၉ ခု၊ 
ဆားကစ္ျပား(ဓာတခ္အဲပါ) ၂၂ ခု၊ မွနေ္ျပာင္း ၁ လက္၊ အုိင္ကြန္ ၂ လံုး၊ လေူနတ ဲ၁၂ လံုလံုး၊ ပစ္က်င္း ၂၀ က်င္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ 
ပစၥည္းတို႔အား ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိခ့ဲေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ https://www.khitthitne 
ws.com/2019/12/%e1%80%9d%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b 
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	၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတာင္းဆို
	၆။ ေရယာဉ္ ေျခာက္စင္းကို AA တိုက္ခိုက္
	၇။ ေတာင္ႀကီးခရိုင္အတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၉၀ဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး
	၈။ မူလတန္းျပ ဆရာမ အသတ္ခံရမႈအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ဆနၵထုတ္ေဖာ္
	၉။ ငွက္ေပ်ာၿခံအတြင္းတရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို စီစစ္ရန္ လုံၿခဳံေရးအရ ခက္ခဲေန
	၁၀။ ၿပီးခဲ့သည့္သန္းေခါင္ယံ ဂ်ပန္ေရတြင္းပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဉ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ တပ္ႏွင့္ BGF  တိုက္ပြဲအတုဖန္တီးမႈျဖစ္ႏိုင္သလို အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟုဆို
	၁၁။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အနီး တိုက္ပြဲျဖစ္
	၁၂။ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္း၌ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယႏၱရားတစ္ခုေပၚေပါက္လာေရး CPPCR လုပ္  ေဆာင္သြားမည္
	၁၃။ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန
	၁၄။ AA အဖြဲ႔မွ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို မလိုလားသည့္ စိတ္ဓာတ္ေပၚလြန္ဟု စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္မွေျပာ
	၁၅။ နန္က်င္စီမံကိန္း လယ္ယာေျမနစ္နာေၾကးမရပါက လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုဆို
	၁၆။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ွ႕တင္းအား ျပန္လႊတ္မေပးပဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု AA ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ  သူေျပာ
	၁၇။ မြန္ျပည္နယ္အဆင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကို ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည္
	၁၈။ ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ နားဟိုင္းလံုရြာသားတခ်ိဳ႕ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရ
	၁၉။ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ ျမန္မာလူထု နစ္နာေအာင္မလုပ္ဖုိ႔ ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ပန္ၾကား
	**********
	၂။ ICJ တရားရင္ဆိုင္ပါက သက္ေသ ေထာက္ထား ခိုင္လံုမႈ ထည့္တြက္ရန္ လိုအပ္
	December 3, 2019
	ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုး (ICJ) တရားရင္ဆိုင္မည့္ ဆိုပါက သက္ေသ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈ ထည့္တြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
	အဆိုပါ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ယမန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ တႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) အစည္းအေဝး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုး (ICJ) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂမ္ဘီယာ နိုင္ငံ ၏ တရားစြဲဆိုျခင္း အားရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္း ေရး အတြက္ အစိုးရ နွင့္ တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ကိစၥသည္ အစိုးရ ၏ တာဝန္ယူမႈ ၊တာဝန္ခံ မႈ ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္ ဟု PPST ယာယီ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင...
	/
	ထို႕ျပင္ တရားရံုးတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အတြက္ အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံု ယူေဆာင္သြားသင့္ေျကာင္းလည္း သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP/SSA) က ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ တြင္ သေဘာထားအျမင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ https...
	*************
	၃။ ICJ အမူႏွင့္ ICC စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ ကိစၥရပ္အေပၚ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာ္က ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိ
	၄။ မြန္ျပည္သစ္နွင့္ ရတခဗ်ဴဟာမွဴး ေဆြးေႏြးမႈအေျဖမထြက္ဘဲ ဂ်ပန္ေရတြင္းမွာ ဆက္လက္တပ္စြဲထား
	December, 3, 2019
	ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူေဒသရွိ ဂ်ပန္ေရတြင္းမြန္ျပည္သစ္တပ္တည္စခန္းေနရာကို တပ္မေတာ္မွ တစ္ပတ္ၾကာခန္႔ ဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အပ္ႏွံမည့္ကိစၥအား ဗ်ဴဟာမွဴးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တို႔ ယေန႔ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ တိက်ေရရာသည...
	မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္ပေရးရာဌာနတာဝန္ခံနွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အနန္းကြင္းဗ်ဴဟာမွဴးတို႔ ယမန္ေန႔ေဆြးေႏြး မႈအရ ဂ်ပန္ေရတြင္းတပ္စခန္းကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စတင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟသၤာတိုင္ဂ...
	/
	သို႔ရာတြင္ ဂ်ပန္ေရတြင္း မြန္တပ္စခန္းမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္အေျချပဳထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။  သို႕ရာတြင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ နယ္နိမိတ္ကိစၥကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတပ္တည္စခန္း ဂ်ပန္ေရတ...
	************
	၅။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတာင္းဆို
	December, 1,  2019

	*************
	၆။ ေရယာဉ္ ေျခာက္စင္းကို AA တိုက္ခိုက္
	December, 1, 2019
	ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုလားတန္ျမစ္ထဲမွာ ပလက္ဝတံတားစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းတင္ေဆာင္လာတဲ့ ေရယာဉ္ ေျခာက္စင္းကို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA က ကမ္းေပၚကေန လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရာရွိနဲ႔ စစ္သည္တခ်ိဳ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႕ တပ္မေတာ္က သ...
	ပလက္ဝတံတားစီမံကိန္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္ သံေဘာင္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ေရယာဉ္ေျခာက္စင္း ဟာ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ကုလားတန္ျမစ္အတြင္း ေမာင္းႏွင္လာရာမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ က တစ္ႀကိမ္ ဒီေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာတစ္ႀကိမ္ ရကၡဳိ...
	/
	အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ေကာက္ယူထားတဲ့ စာရင္းေတြအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈဟာ ၁၀ဝ နီးပါးရွိေနၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိသူက ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 14TUhttps://www.rfa.org/burmese/news/aa-and-army-fighting-12012019061742.htmlU14T
	************
	၇။ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ အတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၉၀ဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး
	December 3, 2019
	သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးခရိုင္အတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၉၀ဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ထိ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အနီးတြင္ ဧက ၃၁၂ ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၆၄၂ ဧက တို႔ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း မူးယစ္ရဲ...
	ဘိန္းခင္းမ်ား သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ သွ်မ္းျပည္အတြင္း ဘိန္းခင္း စိုက္ပ်ိဴး သည့္ေဒသမ်ားမွာ သွ်မ္...
	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာရံုး ( UNODC) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 14TUhttps://burmese.shannews.org /archives/14792U14T
	*************
	၈။ မူလတန္းျပ ဆရာမ အသတ္ခံရမႈအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
	December, 1, 2019
	ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  တြီးဗ်ာလ္ဇန္ေက်းရြာတြင္  ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ခ်င္းလူမ်ိဳး မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦး အသတ္ခံခဲ့ရမႈအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဒသခံျပည္သူ  ၇၀ဝ ဝန္းက်င္မွ  ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ေန႔လည္က  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
	“ကသည္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္တြင္းမွာခိုလံႈမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးႀကိဳးေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆရာမကိုင္တိုင္ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ကိစၥကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ျဖစ္တယ္။ ခုလိုဆရာမတစ္ေယာက္ သတ္ျဖတ္ခံရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ လံုၿခံဳေရးကစိုးရိမ္ရတယ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတယ္”ဟု ခ...
	အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ “ တရားမဝင္ မဏိပူရ္ ကသည္းလက္နက္ကိုင္မ်ား အေရးယူေပးေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ဝန္ထမ္းမ်ားဘဝ လံုျခံုမႈ ရရွိေရး ၊စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ့စည္းေရး အပါအ ဝင္ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာမ ဒိမ္လြန္မန္အတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွန္တရ...
	ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္က  ခ်င္းလူမ်ိဳး မူလတန္းျပဆရာမ လ်ာဒိမ္လြန္မန္ကို ေနအိမ္ေရွ႕တြင္  အိႏၵိယမဏိပူရ္ျပည္နယ္သား ဘိေနာ္ဆိုသူက ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆရာမမွာ ေနရာမွာတင္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဇိုမီးေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕က ေျပာဆို...
	၉။ ငွက္ေပ်ာၿခံအတြင္းတရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို စီစစ္ရန္ လုံၿခဳံေရးအရ ခက္ခဲေန
	December, 2,  2019

	*************
	၁၀။ ၿပီးခဲ့သည့္သန္းေခါင္ယံ ဂ်ပန္ေရတြင္းပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဉ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ တပ္ႏွင့္ BGF  တိုက္ပြဲအတုဖန္တီးမႈျဖစ္ႏိုင္သလို အခ်င္းခ်င္းမွားယြင္းပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဟုဆို
	December, 2, 2019
	ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူေဒသ ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာအနီးတဝိုက္၌ ယခုညသန္းေခါင္ယံႏွင့္ နံနက္ပိုင္းအကူးခ်ိန္ လက္နက္ ႀကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေနသည့္အသံမ်ား နာရီဝက္ခန္႔အၾကာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား လံုးဝပါဝင္ပတ္သက္ျခင...
	မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဝန္းက်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး M စိုက္ခ်မ္းက “ညက ေသနတ္သံေတြ လက္နက္ႀကီးသံေတြျမည္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕ေတြက ဗဟိုညႊန္ၾကားထားတဲ့အတိုင္းပဲ မိမိေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာမွာ ဒီအတိုင္းေနေနၿပီး ေနရာယူထားတာျဖစ္တယ္၊...
	မြန္ျပည္သစ္တပ္ဖြဲ႔၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ မွီခိုသူမ်ား သီးသန္႔ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ နဝတစစ္အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ပထမအႀကိမ္အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္ေရတြင္းတပ္တည္စခန္းကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ နယ္အဆင့္/ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ Bil...
	/
	၁၁။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အနီး တိုက္ပြဲျဖစ္
	November, 30, 2019

	၁၂။ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္း၌ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယႏၱရားတစ္ခုေပၚေပါက္လာေရး CPPCR  လုပ္ေဆာင္သြားမည္
	/
	၁၅။ နန္က်င္စီမံကိန္း လယ္ယာေျမနစ္နာေၾကးမရပါက လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုဆို
	December, 4, 2019

	***********
	၁၆။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ွ႕တင္းအား ျပန္လႊတ္မေပးပဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု AA ေျပာေရးဆုိ  ခြင့္ရွိသူေျပာ
	************
	၁၇။ မြန္ျပည္နယ္အဆင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကို ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည္
	************
	၁၈။ ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ နားဟိုင္းလံုရြာသားတခ်ိဳ႕ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရ
	December 4, 2019
	သွ်မ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ နားဟိုင္းလံုေက်းရြာတြင္ ေဒသခံရြာသားတခ်ိဳ႕ ေနအိမ္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
	တာေလၿမိဳ႕နယ္ခြဲ နားဟိုင္းလံုေက်းရြာတြင္ ေရႊဆက္လက္တူးေဖာ္ေနမႈေၾကာင့္ သဲနႈန္းမ်ားျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ႏွင့္ လယ္ေျမ မ်ားအတြင္း ေသာင္ထြန္းကာ မိုးရြာသြန္းပါက ရုတ္ခ်ည္းေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းေဘးေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္ တခ်ိဳ႕ ရြာအျပင္ဘက္သို႔ ေျပာ...
	/
	“ မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္ေရႀကီးေတာ့ ျမစ္ေဘးမွာေနထိုင္တဲ့သူေတြက အဆင္မေျပဘူး။ အိမ္ေတြ ေရလွ်ံတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရြာျပင္ ေျပာင္းေနရတာ” ဟု စိုင္းလ်ိုးက ေျပာသည္။ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ ရသည့္ရြာသားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕...
	“ေရႊတူးတာေတြ ရပ္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႕ေတာင္းတယ္။ ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ က်ေနာ့္ အေဖလည္း အသက္ေပးခဲ့ရၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အစိုးရ တက္တက္ က်ေနာ္တို႕ကို ၾကည့္ေပးတဲ့သူမရွိဘူး” ဟု စိုင္းလ်ိုး က ေျပာသည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တာေလ ၿမိဳ႕ နယ္ခြဲအတြင္း ေရႊမ်ားကို ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ကတည္း...
	***********
	၁၉။ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ ျမန္မာလူထု နစ္နာေအာင္မလုပ္ဖုိ႔ ကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ ဘို ပန္ၾကား
	************
	၂၀။ ကသည္းလက္နက္ကိုင္အေျကာင္း ေမးခြန္းေမးဖူးတဲ့ အမတ္အိမ္ လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခံရ
	December, 3, 2019
	အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕ေဈးတန္း ၂ ရပ္ကြက္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ေနအိမ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ ညေန ၇ နာရီ ခန္႔က လက္ပစ္ဗံုးပစ္ခံရတယ္လို႔ တမူးေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
	" ဗံုးက မကြဲေတာ့ ဘယ္သူမွေတာ့ ထိခိုက္မႈမရွိဘူး။ တပ္ကလာသိမ္းသြားတယ္" လို႔ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကိုေရာက္ခဲ့တဲ့ တမူးၿမိဳ႕ေဒသခံက ေျပာပါတယ္။
	/
	လက္ပစ္ဗံုးကို ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ၿခံစည္းရိုးနဲ႔ ၈ေပ ေလာက္အကြာမွာ ေတြ႔ရၿပီး 91 အမ်ိဳးအစားလက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးန႔ဲ ၃ ေပေလာက္အကြာမွာ လက္ပစ္ဗံုးကလစ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က မွတ္တမ္းယူသြားတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က အမ်ိဳးသားလ...
	တမူးၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ အနီးအနား ေက်းရြာေတြမွာ ကသည္းသူပုန္ေတြ ေနထိုင္ေနတဲ့အတြက္ ရပ္ရြာလံုၿခံဳေရး ပ်က္ျပားရၿပီး ေဒသခံ ေတြအတြက္ အနၱရာယ္ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ တမူးအေျခစိုက္ ကူကီးတိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြက ဇြန္လတြင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကသည္းလက္နက္ကိုင္ ...
	*************
	၂၁။ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ က်ပ္ ၆၇၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံ ရရွိခဲ့ၿပီး  တစ္နွစ္အတြင္း အခြန္လ်ာထားခ်က္ထက္ ၈ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္နႈန္း ပိုမိုေကာက္ခံနိုင္
	December, 3,  2019
	ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အထိ) အခြန္ က်ပ္ ၆၇၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္လ်ာထား ခ်က္ထက္ ၈ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္နႈန္း ပိုမို ေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
	ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ က်ပ္ ၆၅၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ၁၂ လအတြင္း က်ပ္ ၆၇၄၈ ဒသမ ၂၈ ဘီလ်ံ ေကာက္ခံနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာက္ခံ...
	၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ အခြန္တစ္မ်ိဳးခ်င္း ေကာက္ခံရရွိမႈ အေျခအေနမွာ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၂၈၃၃ ဒသမ ၉၅၁ ဘီလ်ံ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၂၂၈၁ ဒသမ ၄၇၁ ဘီလ်ံ၊ အထူးကုန္ စည္ခြန္ က်ပ္ ၁၄၂၉ ဒသမ ၁၂၁ ဘီလ်ံ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ က်ပ္ ၅၉ ဒသမ ၇၀၉ ဘီလ်ံ၊ ေအာင္ဘာေ...
	ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ သည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ျပန္က်ကာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အခြန္ေကာက္ခံ မႈျမင့္တက္ လာေသာ္လည္း အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးသည္...
	************
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	၂၂။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ပိုမိုရွင္သန္လာေရး ဓနုအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားျပဳလုပ္
	December, 4, 2019
	ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ရွိ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားက ယဉ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ မ်ား ပိုမိုရွင္သန္ လာေစရန္ကို ရည္ရြယ္၍ ဓႏုအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃-၄ ရက္မ်ားက က်င္းပခဲ့ ၾကသည္။
	အဆိုပါ ဓႏုအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းမွာ ဓႏုတိုင္ရင္းသားမ်ား၏ ယဉ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္ ထံုးတမ္းမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ ဓႏုတိုင္ရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ပိုမိုရွင္သန္လာ...
	၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဓႏုတိုင္ရင္းသားမ်ား စုစည္းမႈႏွင့္ ပထမဆံုးညီလာခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း အား အစြဲျပဳၿပီး ဓနုအမ်ိဳးသားေန႔အား သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓႏုအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို ဓႏုလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကသည့္ ရွမ...
	ယခု က်င္းပခဲ့ေသာ ဓႏုအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရြာငံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 14TUhttp://www.mizzimaburmese.com/article/63821U14T
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