
ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း 

(No. 45 , July 28, 2020) 

၁။ စည်ပင်ဝန်ကီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးေနာက် အဓိက စိန်ေခမတွင် ဟားခါးမိေရးေပးေဝေရး ပါဝင်ဟုဆုိ 

၂။ KIA က ေခေဆာင်သွားသည့် ေကျာင်းသား ၂ ဦးေသဆံုးေကာင်းအတည်ြပ 

၃။ ြပည်နယ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အားမရတ့ဲအချက်မရိှဟု ြပည်နယ်အစုိးရေြပာ 

၄။ ေဒသအေြခစုိက်တုိင်းရင်းသားပါတီေတကုိွ ဝန်းရံသွားမယ်လုိ ကရင်နီြပည်အရပ်ဘက်လူငယ်အဖဲွေတွဆုိ 

၅။ ကယန်းေဒသအတွင်း အစုိးရဆရာ/မ မလံုေလာက်တ့ဲ ေကျာင်းေတွမှာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း (၈၀) ဦးေစလတ်မည် 
၆။ ေနာ်မုေနာ်ပစ်သတ်ခံရမအေပ ကရင်ပါတေီခါင်းေဆာင်အချိအြမင် 

၇။ CNLD ပါတီ မဲဆနယ်ေြမ (၄၈) ေနရာတွင ်ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်မည် 

၈။ လာမည့်ေရ�းေကာက်ပဲွတွင် “ဝ” အမျိးသားပါတီမှ ကုိယ်စားလှယ် ၃၀ ဦးဝင်ပိင်မည် 

၉။ ရခုိင်ေြမာက်ပုိင်းမှာ ေြမြမပ်မုိင်းကုိ စုိးရိမ်၍ မုိးစပါးမစုိက်ုိင်သည့် လယ်ဧက ၂သိနး်ခန�်ရိှ 

၁၀။ “ဝ” ေဒသထဲက မိနယ်ှစ်ခမှုာပဲ ေရ�းေကာက်ပဲွြပလုပ်ုိင်မည် 

၁၁။ ရန်သူမှာ အမျိးသား၊ အမျိးသမီးခဲွြခားထားတာမရိှ' ဟု တပ်မေတာ်သတင်းမှနြ်ပန်ကားေရးေြပာ 
12။ ေရ�းေကာက်ပဲွဝင် မွနညီ်တ်ေရးပါတီ MUP ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတွင် အမျိးသမီး ၂၅ ဒဿမ ၈ ရာခုိင်န်းပါဝင် 

၁၃။ ၂၀၂၀ ေရ�းေကာက်ပဲွတွင် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၆၂ ဦး ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်း မွန်ညီွတ်ေရးပါတီ 

MUP အတည်ြပ 

14။ ဘုတ်တစ်စီးရ�ာဆိပ်ကခွာပီး ငါးမိနစ်အကာ သဲကမ်းေထာင်းရ�ာထဲလက်နက်ကီးကျည်ကျပီး လူ၄ ဦးဒဏ်ရာရ  

၁၅။ ေကျာက်ြဖလိပ်ခေမာ်ေကျးရ�ာကလူငယ်တစ်ဦးဖမ်းဆီးေခေဆာင်ခံရ 

၁၆။ ဧရာဝတီတုိင်းတွင် ရကိတြပကဒိန်ကုိေရာင်းချ၍ ၁၇(၁)ြဖင့် တရားစဲွဆုိေထာင်ချခံရသူ ေလးဦးအထဲမသံုှးဦး 

ချပ်ရက်ေစ့၍ြပန်လွတ်လာ 

၁၇။ ရခုိင်တွင် ပထမဆံုးအကိမ် အမျိးသမီး ၃ ဦး အကမ်းဖက်ပုဒ်မများြဖင့်အမဖွင့်ခံရ 

၁၈။ ဘူးသီးေတာင်မိနယ်ေြမာက်ပုိငး် သရဖီ ေကျးရ�ာအနီး တုိက်ပဲွြဖစ် 

၁၉။ လီဆူ (ဒူးေလး) ပါတီက ကချင်၊ ရှမ်းှင့် မေလးတုိတွင် ယှဉ်ပိင်မည် 

၂၀။ ရှမ်းေကျာင်းသား ှစ်ဦးအတွက် KIO ေလျာ်ေကးေပး 

၂၁။ ေရးေချာင်းဖျားေဒသတွင် မှတ်ပံုတင်မရိှသူ ၂၀၀၀ ေကျာ်ရိှ 

၂၂။ တပ်မေတာ်ှင့် SSPP တုိက်ပဲွြဖစ်၊ ရ�ာသား ၂၀၀ ေကျာ် ထွက်ေြပး 

23။ ဆီဆုိင် ကုန်းြမင့်ေြမ ေဖာ်ေဆာင်ေရးကုိ ကန�်ကွက်မေကာင့် မြပလုပ်ေတာ့ေပ 

၂၄။ တရားရင်ဆုိင်ေနရသည့် ခုိလမ်ေတာင်သူများ ကုိယ်စားလှယ် ၅ ဦးထားရိှေရး ံုးမလှက်ခံ 

၂၅။ သီေပါမိနယ် စစ်ေရှာင်များ စိုးရိမ်မြဖင့် ေနရပ်ြပန်က 
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၁။ စည်ပင်ဝန်ကီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးေနာက် အဓိက စိန်ေခမတွင် ဟားခါးမိေရးေပးေဝေရး ပါဝင်ဟုဆုိ 
 
July 26, 2020 ချငး်ေဝါလ် 

ချငး်ြပညန်ယ် စညပ်င်ဝန်ကးီအေနြဖင့် တာဝန်ထမး်ေဆာင်ပးီေနာက ် ယခထို လကစ် မသတ်ုိငေ်သးသည့် 
ဟားခါးမိရှိေရေပးေဝေရး သီးြမစ်စီမကံန်ိးသည် အဓကိ စိန်ေခမတွင ် ပါဝင်ေကာင်းစညပ်ငဝ်န်ကးီ ဦးစုိးထကမ် ှ
Chin World Media ှင့် ေတွဆံုချန်ိတွင် ေြပာကားခ့ဲသည။် 

“ကန်ေတာ်ဝန်ကးီ ြဖစ်ပးီေတာ့ ေရာကေ်ရာက်ြခငး်မာှ စိန်ေခမေတွ အများကးီြဖစ်တယ်၊ ေရှကဝန်ကးီ ဦး 
အိုငဇ်က်ခင ် နားတ့ဲအပိုငး်မှာ ကန်ေတာ်တုိ ကဝင်လာတယ်၊ ဝင်လာေတာ့စညပ်င်နဲ� လပစ်စ်ဆိုငတ့ဲ် လုပင်န်းေတွ 
မပီးပနဲဲ� ြပည်သူနဲ� ကမုဏီေတွနဲ� ရငှး်လငး်ရတ့ဲဟာေတွ အများရှိတယ်၊ အဓကိ ဟားခါးမှာဆို ဟားခါးေရေပးေရး 
အခခုျန်ိထိ လကစ်မသတ်ုိငေ်သးဘူး” ဟစုညပ်င်ဝန်ကးီ ဦးစုိးထကမ် ှဆုိသည။် 

သီးြမစ်စီမကံန်ိးတွငဟ်ားခါးမိေရေပးေဝေရးသည် ယခခုျန်ိထိ အပးီအစီး ေဆာင်ရ�ကုိ်ငြ်ခငး်မရိှေသးပ ဲ
လကရ်ှိချန်ိထိ ကန်ုကျစုိက် ၁၄ဘီလီယံ ခန�ရ်ှိေနပြီဖစ်သည။် ဟားခါးမိတွင ် ေရေပးဝယ်ေရးလုပ်ငန်းအတွက ်
Group -၁၂ ခ ုရှိပးီ ၈ခ ုပီးစီးေနပြီဖစ်သည။် 

ဝန်ကးီအေနြဖင့် "ကန်ေတာ်တုိ အပီးသတ်မလုပုိ်ငေ်သးဘူး၊ ဒါပမယ့် ကမုဏီေတွလုပတ်ာ အဆငမ်ေြပလုိ 
ကန်ေတာ်တုိက အခု စညပ်ငက်ေနတာဝန်ယူပးီေတာ့ ကန်ေတာ်တုိ ဦးေဆာင်ပးီေတာ့ လုပေ်နတယ်၊ ဆိုေတာ့ 
ဟားခါးမိမှာ ေရေပးေရးလုပ်ငန်း Group-၁၂ ခေုလာက ် ရိှတယ်၊ မုိငနဲ်�ဆို ၃၉မုိင ် ရဖာလံုရှိတယ်၊ မိုင ် ၄၀ ပ ဲ
၊ဟားခါးမိထဲမ ှ အခု ပိုကလုိ်ငး်တဲွဆွဲေနတ့ဲမိုင ် ၄၀ ေလာကရ်ှိတယ်” ဟ ု ဆိုသည။် https://www.bnionline.net 
/mm/news-74476 

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

၂။ KIA က ေခေဆာင်သွားသည့် ေကျာင်းသား ၂ ဦးေသဆံုးေကာင်းအတည်ြပ 
 
July 24, 2020 ေကအဲန်ဂျ ီ

ကချငြ်ပည်နယ် မိုးညငး်မိနယ် ေဟာင်ပါးေကျးရ�ာအပ်ုစု၊ ဆယ်ဇငး်ေကျးရ�ာရှိ ေကျာင်းသား ၂ဦးကို 
ကချငလွ်တ်လပေ်ရးတပ်မေတာ် KIA က ဖမး်ဆးီေခေဆာင်သွားပးီေနာက ်ေသဆံုးသွားသည့်အတွက ်အဆိုပါအမ 
ကို ညိငး်ရန်လာေရာကက်မး်လှမး်ထားေကာငး် ေသဆုံးသူ ေကျာင်းသား ၂ဦး၏ မိဘများထံမှ သိရသည။် 

အဆိုပါအမကုိ ဇလုိူငလ် ၂၄ရကေ်န�တွင် ညိငး်ရန် ေကျးရ�ာရပ်ကကွအ်ပ်ုချပေ်ရးမှးများမ ှ တစ်ဆင့်လာေရာက ်
ကမ်းလှမး်ထားေကာငး် ေသဆုံးသွားသည့် ေကျာငး်သား ၂ ဦးအနက ် ေမာင်သန�ဇ်ငေ်အာင၏် မခိငြ်ဖစ်သူ 
ေဒကည်ကညခ်င်က ကချင်သတငး်ဌာန KNG ကုိ ေြပာသည်။ 

“ကျမတုိကေလးက အသကမ်ရိှေတာ့ဘူးဆိုတာကို မေန�ကမှ သိရတာပါ။ အေဲကာင့် ေသသွားရငလ်ည်း 
ကျမတုိကေလးရှိတ့ဲေနရာကုိ ဘာကးီဘဲြမငရ် ြမငရ် အဝတ်စားဘဲြမငရ် ြမငရ် ေသပီးတ့ဲအေလာငး်ဘဲြမငရ် 
အဒီဲဟာကို ေတာငး်ဆိုချငပ်ါတယ်။ သူတုိဘကက်ေတာ့ မနကြ်ဖန်ကို ကျမတုိနဲ�သူတုိနဲ�ေတွပီးေတာ့မ ှ
ေမးမယ်လုိေြပာပါတယ်။ ကေလးေတွြဖစ်သွားတ့ဲကစိနဲ�ပတ်သက်ပးီ ကေလးရဲမဘိေတွနဲ�ေတွဆုံပီးေတာ့မ ှ
ဘယ်လုိေကျနပ်ိုငမ်ယ် သူတုိဘကက်ေန လုပေ်ပးပါ့မယ် အလုိဲမျိးေြပာခဲ့တယ်” ဟ ုေသဆုံးသွားသည့် ေကျာငး်သား 
သန�ဇ်ငေ်အာင်၏ မခိငြ်ဖစ်သူ ေဒကည်ကည်ခငက် ဆိုသည။် https://www.bnionline.net/mm/news-74463 
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၃။ ြပည်နယ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး အားမရတ့ဲအချက်မရိှဟု ြပည်နယ်အစုိးရေြပာ 

July 28, 2020 ကရဝတီ 

ကယားြပညန်ယ်၏ ဖံွဖိးတုိးတကေ်ရးလုပင်န်းနဲ�ပတ်သက်ပးီ ြပည်နယ်အစုိးရ ေလးှစ်ေကျာ်ကာလအတွငး်မှာ 
အားမရတ့ဲအချကမ်ရှိခဲ့ပါဘူးလုိ အစုိးရအဖဲွဝငက် ေြပာကားလုိကပ်ါတယ်။ 

ေလးှစ်ေကျာ်ကာလအတွငး်ေဒသဖွံဖိးမကို လုပေ်ဆာငတ့ဲ်အခါမှာ အားလံုးက တကည်လီကညီ်နဲ� ေဆာငရ်�က ်
ေနတ့ဲ အတွကေ်ကာင့် အားမရတ့ဲအချကမ်ရှိဘူးလုိ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏ အတွငး်ေရးမှး ဦးအံ့ေမာ်က 
၂၀၂၀၊ ဇလုိူငလ် ၂၄ရက်ေန� ြပညန်ယ်ခန်းမမာှ ကျငး်ပတ့ဲ ကယားြပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲရဲ သတငး်စာရငှး်လငး်ပွဲမာှ 
ေြပာကားလုိကတ်ာြဖစ်ပါတယ်။ 

ဦးအံ့ေမာ်က “ေဆာင်ရ�ကမ်ေတွထဲမာှ ေအာင်ြမငမ်အရှိဆုံးကေတာ့ ေဟာ်တယ်ှင့်ခရးီသွားလာေရးက၊ လမး်ပန်း 
ဆကသွ်ယ်ေရးက၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်�ြဖးေရးက၊ စုိကပ်ျိးေရရရိှေရးလုပင်န်း၊ စညပ်င်သာယာေရးက၊ 
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကတုိြဖစ်ပးီေတာ့ ေဟာ်တယ်ှင့် ခရးီသွားလာေရးကမာှ ြပည်နယ်ဂဏ်ုေဆာင်မ 
တစ်ခအုေနနဲ� ၂၀၁၉ခုှစ် အာဆယံီ အသန်�ရငှး်ဆုံးမိေတာ်အြဖစ် ဆရုရှိခဲ့တာေတွရပါတယ်။” လုိ 
ေြပာပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74512 

***************** 
 
၄။ ေဒသအေြခစုိက်တုိင်းရင်းသားပါတီေတကုိွ ဝန်းရံသွားမယ်လုိ ကရင်နီြပည်အရပ်ဘက်လူငယ်အဖဲွေတွဆုိ 
July 26, 2020 ကရဝတီ 

ခန်ွးကလုိငး်ဖရးီ - ုိဝငဘ်ာ ၈ ရက်ေန�မာှ ကျငး်ပမယ့် ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထွေထွေရ�းေကာကပဲွ်မာှ 
ကယား(ကရင်နီ) ြပညန်ယ်အေြခစုိက ်ေဒသခတုိံငး်ရငး်သားပါတီေတွရဲ ေအာင်ုိငေ်ရးအတွက ်ဝန်းရကံညီူသွားမယ် 
လုိ ကရင်နီြပညအ်ရပ်ဘကလူ်ငယ်အဖွဲေတွက ေြပာဆိုလုိကပ်ါတယ်။ 

ခေုြပာဆုိချကဟ်ာ ၂၀၂၀ ခှုစ် မတ်လမာှ ကျငး်ပခဲ့တ့ဲ ကရငနီ်ြပည်လူမျိးစုလူငယ်ထု ေတွဆုံီှး ေှာဖလှယ်ပွဲကေန 
ထုတ်ြပန်လုိကတ့ဲ် ေကညာချကအ်တုိင်းြဖစ်တယ်လုိ ကရင်နီြပညလူ်မျိးစုလူငယ် ဦးေဆာင ်ေကာ်မတီ ဘုတ်အဖဲွဝင ်
ခန်ွးေသာမတ်က ေြပာပါတယ်။ 

“ ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေတွ ေစလတ်ေပးတာမျိးေပါ့။ သကဆ်ိုငရ်ာ မဆဲနယ်မာှ ကေယာခငွထဲ်ေရာကရ်င်ေတာ့ 
ကေယာလူငယ်ေတွကို လတ်ေပးတာမျိး၊ ကယန်းခငွထဲ်ေရာကရ်င်ေတာ့ ကယန်းလူငယ်ေတွကို လတ်ေပးထားမျိး။ 
အဒဲါမျိးနဲ� ဝန်းရဖံို အားလံုးက သေဘာတူထားကတယ်လုိ” ၎င်းက ဆက်ေြပာပါတယ်။ 

အဆိုပါ ကရငနီ်ြပည်လူမျိးစုလူငယ်ဦးေဆာငေ်ကာ်မတီကုိ ကယားလူမျိးစုလူငယ်၊ ကေယာလူမျိးစုလူငယ်၊ 
ကယန်းလူမျိးစုလူငယ်၊ ေကာ်ေယာ်လူမျိးစုလူငယ်၊ ယငး်တလဲလူမျိးစုလူငယ်နဲ� ကရင်လူမျိးစုလငူယ် စတ့ဲ 
ကယား(ကရင်နီ)ြပညန်ယ်တွငး်မာှ ေနထုိငတ့ဲ် လူမျိးစုလူငယ် (၆) ဖွဲနဲ� ဖွဲစညး်ထားတာြဖစ်ပါတယ်။ 

“အဓကိက တုိငး်ရငး်သားပါတီ ြပည်နယ်အေြခစုိက် ှစ်ပါတီက KNP ရယ် KySDP ရယ် ဝန်းရဖံိုေပါ့ေနာ်။ 
ေရ�းေကာကပဲွ်မာှ ေအာင်ုိငဖ်ိုက သေဘာထားကျထားပ၊ီ ထုတ်ြပန်ချကထဲ်မာှ ပါတ့ဲ အတုိငး်ပဲေပါ့ေနာ်။” လို 
ကာရဝတီတုိငး်မ်ကို ေြပာပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74470 

**************** 
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၅။ ကယန်းေဒသအတွင်း အစုိးရဆရာ/မ မလံုေလာက်တ့ဲ ေကျာင်းေတွမှာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း (၈၀) ဦးေစလတ်မည် 
 
July 24, 2020 ကရဝတီ 

ခန်ွးကလုိငး်ဖရးီ — ေစတနာ့ဝန်ထမး် အေယာက်(၈၀) က ေကျာင်း ဆရာ/မ မလံုေလာကတ့ဲ် ကယန်းတုိငး်ရငး်သား 
ေဒသဘကက် ေကျာင်းေတွမာှ သွားေရာကစ်ာသင်ကားေပးဖုိ ကယန်းမျိးဆကသ်စ်လူငယ်အဖွဲကေန ဦးေဆာငေ်န 
တာြဖစ်ပါတယ်။ 

ကယန်းမျိးဆကသ်စ်လူငယ်အဖွဲရဲ ပညာေရး စီမကံန်ိးတာဝန်ခ ံ ခန်ွးေမာင်တငက် “ အဓကိ ကယန်းေဒသမာှ 
ဆရာ၊မ မလံုေလာကမ်ြဖစ်စဉ်ေတွကို ကညူေီထာကပ်ံ့ချငတ်ယ်။ အဲ့ဒါရဲ ေနာကဆ်က်တဲွမာှ ြပန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင ်
ေကျာငး်သူ၊သား ေကျာင်းထွက်န်းကို ေလျာ့ချေစချငတ်ယ်ေပါ့။ ဒီအချကနဲ်� ကျေနာ်တုိ ေစလွတ်ပါတယ်။” လို 
ေြပာပါတယ်။ 

ကယန်းေဒသကေတာ့ ရမ်ှးြပညန်ယ်ရှိ ဖယ်ခုံမိနယ်၊ ပငေ်လာင်းမိနယ်နဲ� ဆဆီိုင်မိနယ်၊ ကယားြပည်နယ်ရှိ 
လိွငေ်ကာ်မိနယ်၊ ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်နဲ� မယ်စ့ဲမိနယ်၊ ကရငြ်ပည်နယ်ရှိ သံေတာင်ကးီ မိနယ်၊ 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမရှိ ပျဉ်းမနားမိနယ်နဲ� လယ်ေဝးမိနယ်ရှိ ေကျာင်းေပါင်း (၇၀)ခန�က်ို ေပးပုိ 
ေစလတ်သွားမယ်လို ဆိုပါတယ်။ 

တချိေကျးရ�ာေတွမာှကေတာ့ အစုိးရကေန သတ်မတ်ှထားတ့ဲ ေကျာငး်သားဦးေရမြပည့်မီှတာေကာင့် ေကျာငး် 
ဆရာ/မချေပးတာမရိှတ့ဲအတွက ်ကုိယ်ထူကိုယ်ထဖငွ့်ေနကရပးီ ဆရာ/မလုိအပ်ချကေ်တွကိုေတာ့ ကယန်း မျိးဆက ်
သစ်လူငယ်အဖွဲ (KNGY)အဖဲွက ကညီူေပးေနတာြဖစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74447 

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

၆။ ေနာ်မုေနာ်ပစ်သတ်ခံရမအေပ ကရင်ပါတေီခါင်းေဆာင်အချိအြမင် 

July 24, 2020 ေကအုိငစီ် 

ကရင်ြပညန်ယ်၊ မူေတာ်(ဖာပွန်)ခုိငအ်တွငး် ပးီခဲ့သည့် ဇလုိူငလ် ၁၆ရကေ်န�က တပမ်ေတာ်သား ၂ဦးမ ှ
ကရင်အမျိးသမးီ ေနာ်မေုနာ်ဆိုသူအား ပစ်သတ်ပးီ လကဝ်တ်ရတနာများ လုပယူ်သွားခဲ့မငှ့်ပတ်သက၍် 
ကရင်ုိငင်ေံရးပါတီ ေခါင်းေဆာင်အချိ၏ အြမင်သေဘာထားကို စုစညး်ေဖာ်ြပလုိကပ်ါသည်။ 

နန�ခ်င်ေအးဦး။ ။ တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး(၁)၊ ကရင်ြပည်သူ�ပါတီ(KPP)၊ ဥပေဒမ့ဲ လုပထ်ားတ့ဲ ကစိြဖစ်တယ်။ 
ဒီလုိလုပတ့ဲ်အေပ ကျမတုိက ကန�က်ကွတ်ယ်။ ပါတီအေနနဲ�လညး် ကန�က်ကွတ်ယ်။ အမျိးသမးီတစ်ေယာက ်
အေနနဲ�လညး် ကန�က်က်ွတယ်။ ကန�က်ကွေ်ကာင်းကို လူထုသိေအာငေ်ကာ၊ စစ်တပ ် သိေအာင်ေကာ၊ အစုိးရ 
သိေအာင်ေတာ့ေြပာရမှာဘဲေလ။ လကန်ကရ်ှိတ့ဲလူက လကန်ကမ်ဲ့သူကို အုိငက်ျင့်ရာ ေရာက်သ လုိ 
ဥပေဒနဲ�နညး်နညး်အလှမး်ေဝးတ့ဲဆီမာှ လကန်ကမ်ရိှလညး် အမျိးသမးီေတွကို အုိငက်ျင့်တာရှိေနတာပ။ဲ 
လကန်ကနဲ်� အုိငက်ျင့်တယ်၊ လကဗ်လာနဲ�အုိငက်ျင့်တာကို ကျမတုိက သီးခုိံငစ်ရာအေကာငး်မရိှဘူး။ အမျိးသမးီ 
အခငွ့်အေရး အေနနဲ� ကန�က်ကွရ်မှာပ။ဲ   

ကျးလွန်တ့ဲသူကို စစ်တပဥ်ပေဒနဲ�အေရးယူရမာှပ ဲ ဘာပြဲဖစ်ြဖစ်။ သုိေသာ်လညး် အေရးယူတ့ဲအခါမှ မှန်မန်ှကန် 
ကန်လုပဖ်ိုေတာ့ အေရးကီးတာေပါ။့ သူတုိမန်ှမန်ှကန်ကန်အေရးယူဖိုကိုေတာ့ တွန်းအားေပးရမှာပ၊ဲ တုိကတွ်န်း  
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ရမှာပ။ဲ တစ်တုိငး်ြပညလံု်းလညး် သိကန်ုပးီ ေသေသချာချာမလုပဘဲ် လုပရ်ငေ်တာ့ ကးီတ့ဲြပဿနာြဖစ်လာိုငတ်ယ်။ 
အခဟုာက ေတာ်ေတာ်ေလးကို အင်တာနကမ်ာှ ပျံံှေနပးီဆိုေတာ့ သူတုိအတုိငး်အတာတစ်ခအုထိေတာ့ လုပမှ်ာပါ။  

အခဟုာက ပစညး်ယူ ပစ်သတ်တာြဖစ်သွားတာေပါေ့နာ်၊ တကယ်တမး်ဆိုရင် ဘာမဟုတ်တာေလးနဲ� လူသတ်သွား 
တ့ဲအထိ ြဖစ်သွားတာေတာ့ မြဖစ်သင့်ဘူး။ အမျိးသမးီကာကယ်ွတ့ဲဥပေဒနဲ�ြပန်ကည့်ရင ် အင်မတန်ဆိုးရ�ား 
စွာြဖစ်တယ် ။ ဒါကို ကျမတုိ KPP ပါတီက ရှတ်ချရမာှေပါ့။ ကျမတုိပါတီေတွ လူထုေတွတွန်းအားေပးရမာှက သူတုိ 
စစ်ခုံံုး ဥပေဒအရ ေသချာလုပဖ်ိုေလး ေတာ့ တွန်းအားေပးရမှာြဖစ်တယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-
74461 

****************** 
 
၇။ CNLD ပါတီ မဲဆနယ်ေြမ (၄၈) ေနရာတွင ်ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်မည် 
 
July 24, 2020 ခိုူမး်သုန် 

လားွန် – လာမည့်ုိဝငဘ်ာလ (၈) ရကေ်န�တွင ် ကျင်းပြပလုပမ်ည့် ပါတီစံုအေထွေထွေရ�းေကာကပဲွ်တွင ်
ချငး်အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ်(CNLD) ပါတီက မဲဆနယ်ေြမ (၄၈) ေနရာ ဝင်ေရာကယှ်ဉ်ပိငသွ်ားမည်ဟ ု
ဇလုိူငလ် (၂၂) ရက်ေန�က ထုတ်ြပန်ေကညာလုိကသ်ည။် 

CNLD ပါတီအေနြဖင့် ချငး်ြပညန်ယ်တစ်ြပညန်ယ်လံုးအြပင် ရခုိငြ်ပည်နယ်၊ စစ်ကိုငး်တုိငး်ှင့် မေကွးတုိငး်ေဒသကးီ 
တုိတွငလ်ညး် ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိငမ်ညြ်ဖစ်ပးီ ဇလုိူင်လ (၁၉) ရကေ်န� ပါတီအစညး်အေဝးမှ အတည်ြပစာရငး်အရ 
မဆဲနယ်ေြမ (၄၈) လျာထားေသာ်လညး် ထပတုိ်းလာဖယ်ွရှိသညဟ် ု CNLD ပါတီအေထွေထွအတွငး်ေရးမှး 
ဆလုိငး်ကျဲအိုဘိခေ်ထာငက်ေြပာသည်။ 

“အဒီဲမာှ (၄၈) ဦးရှိပါတယ် ဒါေပမ့ဲ ဒီဟာက ဆိုလုိချငတ်ာကေတာ့ အခုေနာကပ်ိုငး်မာှလညး်ပဲ အမတ်ေလာငး်ေတွကို 
ေလာက်လာတ့ဲသူေတွနဲ� ေဆာင်ရ�ကေ်နဆေဲတွ အတည်ြပေနတ့ဲဟာေတွ ေနာကတုိ်းေတွလညး်ရှိေသးတယ်၊ 
အခကုျေနာ်တုိ ေကညာတ့ဲ (၄၈) ဦးကေတာ့ ဇလုိူငလ် (၁၉) ရက်ေန�အထိ ကျေနာ်တုိအတညြ်ပထားတာြဖစ်ပါတယ်၊ 
ဒါေပမ့ဲ ကျေနာ်တုိ ဆကလ်က်ပးီ ေဆာငရ်�ကေ်နတ့ဲအခါမာှ ဒီတွန်းဇတုိံ တမးူတုိ တီးတိန်တုိ ဒီဖကက် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်တုိ ေနာက်တုိးဝငလ်ာတ့ဲသူေတွရှိကေတာ့ စုစုေပါင်းအားြဖင့်ေတာ့ ကျေနာ်တုိ ဒီတစ်ေခါကမှ်ာ 
ကျေနာ်တုိမန်ှးတာ ၂၀၂၀ ေရ�းေကာက်ပွဲမာှကျေနာ်တုိပါတီအေနနဲ� (၅၅) နဲ� (၆၀) ေနရာကားေလာကမ်ာှ 
ကျေနာ်တုိအမတ်ေလာငး် ဝင်ပိငဖုိ်စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟ ု
ဆလုိငး်ကျဲအိုဘိခေ်ထာငက်ေြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74455 

***************** 
 
၈။ လာမည့်ေရ�းေကာက်ပဲွတွင် “ဝ” အမျိးသားပါတီမှ ကုိယ်စားလှယ် ၃၀ ဦးဝင်ပိင်မည် 
 
July 28, 2020 မဇမိ 

လာမည့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရ�းေကာက်ပွဲတွင ် “ဝ” တုိငး်ရငး်သားကိုယ်စားြပ သံုးပါတီေပါင်းစညး်ထားသည့် “ဝ” 
အမျိးသားပါတီမ ှကိုယ်စားလှယ် ၃၀ ဦးဝငေ်ရာက်ယှဉ်ပိငသွ်ားမည်ဟ ုပါတီဉက ဦးဆိုငေ်ပါင်းနပ် ကေြပာသည။် 

“ဝ” ေဒသထဲက မိနယ်ှစ်ခမုာှပ ဲေရ�းေကာက်ပွဲြပလုပုိ်ငမ်ည်   
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“ဝ” အမျိးသားစညး်လံုးညီတ်ေရးပါတီ၊ “ဝ”  ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ “ဝ”  လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရကတ်စ်ဖွံဖိး 
တုိးတကေ်ရးပါတီ စုစုေပါငး် သံုးပါတီတုိေပါင်းစညး်ကာ ၂၀၂၀ ှစ်ဆန်းပိုငး်တွင်  “ဝ” အမျိးသားပါတီ (WNP) 
အြဖစ်  ဖွဲစညး်ထားြခငး်ြဖစ်သည။် 

ဦးဆိုငေ်ပါင်းနပ ် က“ေဒသခအံစစ်အမန်ှြဖစ်သူများ၊ ဦးစားေပးကေတာ့ “ဝ” အမျိးသားေပါ့။ အရည်အချငး်တ ူ
ရငေ်တာ့ “ဝ”အမျိးသားေပါ့။ ေရ�းချယ်ဖိုကိုယ်စားလှယ်က” ဟ ုေြပာသည်။ 

“ဝ” ကုိယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်ငွ့်ရတုိငး်ထဲမ ှ ှစ်မိနယ်အြပင ် ရမှး်ြပည်နယ်ထဲမ ှ ရစ်ှမိနယ် စုစုေပါငး် မိနယ် ၁၀ ခရုှိ 
အမျိးသားလတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ�လတ်ေတာ်ှင့် တုိငး်ေဒသကးီ လတ်ေတာ်တုိတွငဝ်င်ေရာက်ယှဉ်ပိငမ်ညဟ်လုညး် 
၎င်းကေြပာသည။် 

လတ်တေလာ ပါဝင်ယှဉ်ပိငမ်ည့် မဆဲနယ်များမာှ ‘ဝ’ ကိုယ်ပိုငအ်ပ်ုချပခ်ငွ့်ရတုိငး်ထဲမ ှ ဟိုပန်ှင့် 
မက်မန်းမိနယ်အြပင် ရမ်ှးြပညန်ယ်ထဲမှ ကျိငး်တံု၊ တန�ယ်န်း၊ မိုငး်ရှး၊ တာချလိီတ်၊ မိုငး်ခတ်၊ မုိငး်ဆတ် အစရှိေသာ 
“ဝ” တုိငး်ရငး်သားများ အေြခချေနထုိငသ်ည့်ေဒသများတွငြ်ဖစ်သည။် 

သုိေသာ် ကိုယ်ပိုငအ်ပုခ်ျပခ်င့်ွရတုိငး်ထဲမ ှကျန်ေလးမိနယ်ြဖစ်သည့် မိုငး်ေမာ၊ ပန်ဝုိင၊် နားဖန်း ှင့် ပန်ဆန်းမိနယ် 
တုိတွင ်ေရ�းေကာက်ပွဲြပလုပြ်ဖစ်ဦးမာှ မဟတ်ုေကာင်းသိရသည။် https://www.bnionline.net/mm/news-74515 

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

၉။ ရခုိင်ေြမာက်ပုိင်းမှာ ေြမြမပ်မုိင်းကုိ စုိးရိမ်၍ မုိးစပါးမစုိက်ုိင်သည့် လယ်ဧက ၂သိနး်ခန�်ရိှ 

July 28, 2020 မဇမိ 

လကရ်ှိတုိကပဲွ် အများဆုံးြဖစ်ပာွးေနသည့် ရခုိငေ်ြမာကပုိ်ငး်ေကျးရ�ာများက ေဒသခအံများစုသည ် လယ်ကငွး်ြပင်ထဲ 
တွင ် ေြမြမပ်မုိငး်ေထာငထ်ားမာှ စုိးရမိ၍် ယခှုစ်မိုးစပါးမစုိကုိ်ငေ်သာ လယ်ဧက ၂ သိန်းေကျာ်ရှိုိင်ေကာင်း 
ရခိုငြ်ပည်လံုးဆိုငရ်ာ ေတာငသူ်လယ် သမားသမဂက ခန�မ်န်ှးထားသည။် 

ေဒသခအံများစုသည် ေနရပ်စွန�ခ်ာွပးီ စစ်ေရာှငစ်ခန်းများတွင် ခိုလံေနရသလုိ လယ်ကငွး်ြပငမ်ာှ ေြမြမပ်မင်း 
ေပါက်ကွဲမ မကာခဏြဖစ်ေနမေကာင့်  လယ်ကငွး်ြပင်ကို မသွားရသဲည့်အတွက် ယခှုစ်တွင် မိုးစပါးမစုိကပ်ျိး 
ြဖစ်ေတာ့ေကာင်း ရေသ့ေတာင်မိနယ် အမျကေ်တာင်ေကျးရ�ာက ေဒသခတံစ်ဦးက ေြပာသည်။ 

ရေသ့ေတာင်မိနယ် အမျကေ်တာင်ေကျးရ�ာ ေဒသခတံစ်ဦးက “လုပလုိ်မရဘူး။ ေြမထဲမာှ မိုင်းေတွေထာင ်
ထားတယ်။ ေတာငေ်ပက ပစ်ကတယ်။ ကျေနာ်တုိရ�ာမာှ ေွရာသီကလညး် မိုငး်ေပါက်ကဲွလုိ ကဲ၊ ွား အားလံုး 
ေသကတယ်။ လူေတွလဲ တစ်ေယာက၊် ှစ်ေယာက်ေလာက ် ေသတယ်။ ဒါေကာင့် လယ်ယာမလုပရ်ဘူဲး။ ” ဟ ု
ေြပာသည်။ 

ရခိုငေ်ြမာက်ပုိငး်က ရေသ့ေတာင၊် ပုဏားကန်းှင့် ေြမာက်ဦးနယ်ေတွမာှ လယ်ယာစုိကပ်ျိးမ လံုးဝရပ်ဆိုငး် 
ထားရပးီ  ကျန်သည့် ဘူးသီးေတာင၊် ေမာင်ေတာ၊ ေကျာကေ်တာ်၊ မင်းြပားှင့် ေြမပံုမိနယ်က 
ေကျးရ�ာတချိမာှေတာ့ သံုးပုံတစ်ပုံေလာကမှ်ာ လယ်ယာလုပင်န်း စုိကပ်ျိးေနကေကာငး် ရခိုငြ်ပည်လံုးဆိုငရ်ာ 
ေတာင်သူလယ်သမားသမဂအဖွဲ (နာယက) ေဒညိေအးက ေြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-
74514 
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၁၀။ “ဝ” ေဒသထဲက မိနယ်ှစ်ခမှုာပဲ ေရ�းေကာက်ပဲွြပလုပ်ုိင်မည် 
 
July 27, 2020 မဇမိ 

လာမည့်အေထွေထွေရ�းေကာက်ပွဲတွင ် “ဝ” ကုိယ်ပိုငအ်ပ်ုချပခ်ငွ့်ရမိနယ်ေြခာကခ်ထဲုကမ ှ မိနယ်စ်ှခုတွငသ်ာ 
ေရ�းေကာကပဲွ်ြပလုပုိ်ငမ်ညဟု်“ဝ” အမျိးသားပါတီ (WNP) ဉကထံမသိှရသည။် 

ြပည်ေထာငစု်ေရ�းေကာက်ပွဲေကာ်မရငှအ်ေနြဖင့် ေရ�းေကာကပဲွ်ြပလုပရ်န်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မဲဆနယ်များထဲတွင ်“ဝ” 
ကိုယ်ပိုငအ်ပ်ုချပခ်ငွ့်ရတုိငး်ထဲမ ှမိနယ်ေြခာကခ်လုညး်ပါဝင်သည။် 

သုိေသာ် လာမည့် ၂၀၂၀ ေရ�းေကာက်ပွဲတွင ်ယခငေ်ရ�းေကာက်ပွဲများကဲ့သုိ “ဝ” ေဒသထဲမ ှဟိုပန်ှင့် မက်မန်းမိနယ် 
တုိတွင ် ေရ�းေကာက်ပွဲကျငး်ပမှာြဖစ်ေသာ်လညး်ကျန် ေလးမိနယ်ြဖစ်သည့် မိုင်းေမာ၊ ပန်ဝုိင၊် နားဖန်း ှင့် 
ပန်ဆန်းမိနယ် တုိတွင ်ေရ�းေကာက်ပွဲြပလုပြ်ဖစ်ဦးမာှမဟုတ်ေကာငး်သိရသည။် 

 “ဝ” အမျိးသားပါတီ (WNP) ဉက ဦးဆိုင်ေပါင်းနပ ်က “ ကျန်တ့ဲ ေလးမိနယ်ကေတာ့ လံု�ခံေရးသေဘာအရေရာ 
အေြခအေနေတွေကာင့်ကိုပ ဲ ေရ�းချယ်တငေ်ြမာကပဲွ် အထမေြမာက်ေသးဘူး လုိေတာ့ ကန်ေတာ်တုိသိရတ့ဲအတွက ်
ှစ် မိနယ်ပေဲလာေလာဆယ်အများေြပာေနတာ” ဟေုြပာသည်။ 

“ဝ” အမျိးသားပါတီ (WNP) ကို “ဝ” အမျိးသားစညး်လံုးညီတ်ေရးပါတီ၊ “ဝ”  ဒီမုိကရကတ်စ်ပါတီ၊ 
“ဝ”  လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရကတ်စ်ဖွံဖိး တုိးတကေ်ရးပါတီ စုစုေပါင်း 
သံုးပါတီြဖင့်  ဖွဲစညး်ထားြခငး်ြဖစ်သည။် https://www.bnionline.net/mm/news-74495 

******************** 
၁၁။ ရန်သူမှာ အမျိးသား၊ အမျိးသမီးခဲွြခားထားတာမရိှ' ဟု တပ်မေတာ်သတင်းမှနြ်ပန်ကားေရးေြပာ 
 
July 26, 2020 မဇမိ 

ရန်သူမာှ အမျိးသား၊ အမျိးသမးီခွဲြခားထားတာမရှိ၊ ကျးလွန်တ့ဲအကမး်ဖကမ်အရ တရားဥပေဒအတုိငး် ေဆာငရ်�က ်
မည်ဟ ုတပမ်ေတာ်သတငး်မန်ှြပန်ကားေရးအဖွဲ၊ အတွငး်ေရးမှး ဗိုလ်မှးချပေ်ဇာ်မင်းထွန်းက ေြပာသည်။ 

“ရန်သူမာှေတာ့ အမျိးသမးီ၊ အမျိးသားခွဲြခားထားတာမရှိပါဘူး။ သူတုိရဲကျးလွန်တ့ဲြပစ်မနဲ� သူတုိရဲကျးလွန် တ့ဲ 
အကမ်းဖကမ်အရေတာ့ တရားဥပေဒအတုိင်းေဆာငရ်�ကသွ်ားမာှြဖစ်ပါတယ်” ဟ ု၎င်းက ေြပာသည်။ 

 အကမး်ဖက်မ ဥပေဒြဖင့် တရားစဲွဆိုခရံသူများတွင ် အမျိးသမးီများပါဝင်လာသည့်အေပ ေဝဖန်မများရှိေနရာ 
ဇလုိူငလ် ၂၅ ေန�က တပမ်ေတာ်သတငး်မန်ှြပန်ကားေရးေကာ်မတီသတင်းစာရငှး်လငး်ပွဲတွင် တပမ်ေတာ်၏ 
သေဘာထားကို ေမးြမန်းရာ၌ ထုိသုိတံုြပန်ေြဖကားခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည။် 

ရခိုငြ်ပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ ေရနံဒိွန်ေကျးရ�ာမ ှ အမျိးသမးီသံုးဦးအား ပးီခဲ့သည့် ဇလုိူင ် ၂၃ ရကေ်န�က 
တပမ်ေတာ်က အကမ်းဖကမ်ဥပေဒြဖင့် ဖမ်းဆးီတရားစဲွထားသည။် 

ေကျာကြ်ဖမိနယ်၊ ေရနံဒိွန်ေကျးရ�ာမ ွ အသက ် ၅၃ အရ�ယ် ေဒြဗားမ၊ အသက ် ၄ဝ အရ�ယ် ေဒလှသန်းခငှ်င့် 
ရတနာေအာငဇ်ာတ်အဖဲွမ ှ ဇာတ်ဆရာမြဖစ်သူတုိကို ရခုိငတ်ပ(်AA)အား ဆန်ရကိာေထာကပ်ံ့ခဲ့ 
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ေကာင်း စွပစဲွ်ချကြ်ဖင့် ယခကုဲ့သုိ တပ်မေတာ်က အကမ်းဖကမ်တုိကဖ်ျကေ်ရးဥပေဒြဖင့် တရားစဲွခထံားရသည။် 
သုိေသာ် လကရ်ှိအချန်ိအထိ စဲွဆိုခရံသည့် ပုဒ်မှင့်ပတ်သက၍် ရငှး်ရင်ှးလငး်လငး်မရှိေသးပါ။ အချိေသာ  

 

သတငး်အရင်းအြမစ်များက ပုဒ်မ ၅၀(က)ှင့် ၅၀ (ည) စသည့်ပဒ်ုမှစ်ခြုဖင့် စဲွဆိုထားသညဟ် ု ဆိုသည။် 
https://www.bnionline.net/mm/news-74484 

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

၁၂။ ေရ�းေကာက်ပဲွဝင် မွနညီ်တ်ေရးပါတီ MUP ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်းတွင် အမျိးသမီး ၂၅ ဒဿမ ၈ ရာခုိင်န်းပါဝင် 

July 28, 2020 မန်ွသတငး်ေအဂျငစီ် 

ရန်လငး်ေအာင ် - မန်ွညီတ်ေရးပါတီ MUP ပါတီအေနြဖင့် မန်ွြပညန်ယ်၊ကရငြ်ပညန်ယ်၊ တနသာရတုိီငး် 
ေဒသကးီှင့် ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသကးီတုိတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပိင်ကမည့် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် (၆၂)ဦးတွင ်
အမျိးသမးီဦးေရ (၁၆) ဦး ပါဝင်သြဖင့် ၂၅ ဒဿမ ၈ ရာခိုင်န်းပါဝငေ်ကာင်း ေတွရှိရသည။် 

မန်ွညီတ်ေရး ပါတီအေနြဖင့် ေရ�းေကာက်ပဲွ ယှဉ်ပိငရ်ာမှာ ၂၀၁၀ ေရ�းေကာကပဲွ်ထက ် ုိငေ်ချပိုများုိငသ်ညဟ် ု
ပါတီတဲွဖက်အေထွေထွအတွင်းေရးမှး (၂) ုိငစံ်တငက် ေြပာသည်။ 

“ပိငတ့ဲ် ေနရာတုိငး်ကိုေတာ့ ုိငခ်ျငတ်ာေပါ ့ဒါေပမ့ဲ ကန်ေတာ်တုိ တွကက်န်ိး တွက်ကည့်လုိကေ်တာ့ ၂၀၁၀၊၂၀၁၅ 
ြဖတ်သန်းလာတ့ဲ ဘဝတစ်ေလာက ်မာှ ၂၀၁၀ ကေတာ့ ုိငတ်ာများခဲ့တာေပါ ့ဘယ်လုိြဖစ်ြဖစ် အဒီဲထကမ်ေလျာ့ဘူး 
အဲ့ဒီထကပ်ိုဖိုရိှပါတယ် ၂၀၁၀ ထက ်ုိငေ်ချပုိများဖို ရှိပါတယ်” ဟ ု၎ငး်ကဆိုသည်။ 

၂၀၁၀ ေရ�းေကာကပဲွ် တစ်ခတုညး်ေသာ မန်ွပါတီြဖစ်သည့် မန်ွေဒသလံုးဆိုငရ်ာဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP က 
စုစုေပါငး်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦးအုိငရ်ရိှခဲ့ပးီ ၂၀၁၅ ေရ�းေကာက်ပွဲ၌ မန်ွအမျိးသားပါတီ MNP 
ထပမ်ေံပေပါက်လေသာေကာင့် မွန် ၂ ပါတီအပိငေ်ရ�းချယ်ကရာတွင် စုစုေပါငး် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးသာ 
အုိငရ်ရှိြခငး် ြဖစ်သည။် 

မန်ွညီတ်ေရးပါတီမှ လကရ်ှိပါဝင်ယှဉ်ပိငမ်ည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် (၆၂) ေနရာတွင ်အသက ် (၄၀) ှစ်ေအာက ်
(၂၂) ဦးှင့် အသက် (၄၀) ှစ်အထကက် (၄၀) ဦး ပါဝင်ေနသညဟ် ု
သိရသည။် https://www.bnionline.net/mm/news- 74508 

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

၁၃။ ၂၀၂၀ ေရ�းေကာက်ပဲွတွင် ကုိယ်စားလှယ်ေလာင်း ၆၂ ဦး ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်း မွန်ညီွတ်ေရးပါတီ 
MUP အတည်ြပ 

July 27, 2020 မန်ွသတငး်ေအဂျငစီ် 

လာမည့် ုိဝင်ဘာ ၈ ရကေ်န� ၂၀၂၀ ေရ�းေကာကပဲွ်တွင ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် ၆၂ ဦး ဝငေ်ရာက် 
ယှဉ်ပိငသွ်ားမညြ်ဖစ်ေကာငး် မန်ွညီတ်ွေရးပါတီ MUP ဗဟုိအလုပအ်မေဆာင်အဖဲွ၏ ဇလုိူင် ၂၆ 
ရကေ်န�ကျင်းပေသာအစညး်အေဝးအပးီတွင် မန်ွသတငး်ေအဂျင်စီက အတည်ြပချကရ်ရှိခဲ့သည။် 
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မန်ွညီတ်ွေရးပါတီ၏ လကရိှ်အမျိးသားလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလယ်ှ ုိငသီ်ဟှင့် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာေအာငုိ်ငဦ်းတုိ ယခငမ်ဆဲနယ်ေြမတုိတွင် ြပန်လညအ်ေရ�းခံကမညြ်ဖစ်ပးီ ြပညန်ယ် 
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါက်တာမငး်စုိးလငး်ှင့် ေဒါကတ်ာမင်းကညဝ်င်းတုိမာှ ြပန်လညပ်ါဝင်ြခငး် 
မရိှေတာ့ေပ။ 

 

မန်ွညညီတ်ေရးပါတီအေနြဖင့် မန်ွြပည်နယ် သထံုှင့် ဘီးလငး် ၂ မိနယ်မလွှ၍ဲ ကျန် ၈ မိနယ်၌ 
အမျိးသားလတ်ေတာ် ၁၀ ေနရာ၊ ြပညသူ်�လတ်ေတာ် ၈ ေနရာှင့် ဗမာတုိင်းရငး်သားေရးရာအပါအဝင် 
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ၁၇ ေနရာတုိတွင် စုစုေပါငး်ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် ၃၅ ဦးတုိြဖင့် ပါဝင်ယှဉ်ပိငသွ်ားမည။် 

ကရင်ြပညန်ယ် ေကာ့ကရတ်ိ၊ ဘားအှံင့် ကာအငး်ဆပ်ိကးီမိနယ်တုိတွင ် အမျိးသားလတ်ေတာ် ၄ ေနရာ၊ 
ြပည်သူ�လတ်ေတာ် ၂ ေနရာှင့် မွန်တုိငး်ရငး်သားေရးရာအပါအဝင် ြပညန်ယ်လတ်ေတာ် ၆ ေနရာအတွက ်
စုစုေပါငး်ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် ၁၂ ဦးယှဉ်ပိငသွ်ားမည။် 

တနသာရတုိီငး်ေဒသကးီ မတ်ိှင့် ေရြဖမိနယ်တိုတွင ် အမျိးသားလတ်ေတာ် ၂ ေနရာ၊ ြပညသူ်�လတ်ေတာ် ၁ 
ေနရာှင့် တုိငး်ေဒသကးီလတ်ေတာ် ၃ ေနရာအတွက် စုစုေပါငး်ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် ၈ ဦး 
ပါဝင်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74500 

***************** 
14။ ဘုတ်တစ်စီးရ�ာဆိပ်ကခွာပီး ငါးမိနစ်အကာ သဲကမ်းေထာင်းရ�ာထဲလက်နက်ကီးကျည်ကျပီး လူ၄ ဦးဒဏ်ရာရ  
 
July 28, 2020 နိရဥရာ 

ခိုငလူ်လှ - အမ်းမိနယ်၊ သဲကမး်ေထာငး်ေကျးရ�ာ ဆိပက်မ်းမ ှဘုတ်တစ်စီးထွကခ်ာွသွားပးီ ၅ မနိစ်ခန�အ်ကာ ရ�ာထ ဲ
လကန်က်ကးီကျည် ကျသြဖင့် ရ�ာသား ၄ ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့သညဟ် ုဒဏ်ရာရရှိသူများထဲမ ှဦးေမာင်ေမာင်သန်း၏ 
ဇနီးြဖစ်သူ ေဒမဆန်းတငက် ေြပာသည်။ 

“ ရ�ာဆပိက်မ်းမာှ ေခါင်းမိုးေတွကုိ တာလပတ်ချပထ်ားတ့ဲ ေမာ်ေတာ်ဘုတ်ကးီတစ်စီး ဝင်လာပါတယ်။ အဒဲါရ�ာက 
လူကးီေတွကဟန�ပ်ါတယ်။ ရ�ာကို မကပ်ပါနဲ�။ အေဝးကေနပါ။ ေရာင်းစရာ၊ ချစရာရှိလားလုိ ေမးေတာ့ 
ဘုတ်သမားက တစ်ခမု ှမေြပာဘဲ ထွကသွ်ားပါတယ်။ ဘာေတွ လာေရာငး်တယ်။ ဘာေတွပါတယ်ဆိုတာ တစ်ခန်ွးမှ 
မေြပာခ့ဲဘူး။ အဒီဲဘုတ်က ထွကသွ်ားပးီ ၅ မနိစ်ဝန်းကျငေ်လာကမ်ာှ ေတာင်ကးီက လကန်က်ကးီပစ်ပါတယ်။ 
အဒီဲမာှ လကန်က်ကးီကျည် ရ�ာထဲကျပးီ ကျမေယာကျ်ားအပါအဝင် ၄ ဦး ကျည်စေတွထိပးီ ဒဏ်ရာ 
ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျမတုိလညး် လူနာေတွကို ကမး်ေထာငး်ကးီမိ ေဆးံုကို စကေ်လှနဲ� ယူလာပါတယ်။ ေနာကပ်ိုငး် 
ဘာေတွ ဆက်ြဖစ်တယ်ဆိုတာေတာ့ မသိရပါ။ ဘယ်သူေတွပစ်တယ်ဆိုတာ ရ�ာကလူကးီေတွေမးပါ” ဟ ု
ေဒမဆန်းတငက် ေြပာသည်။ 

ဒဏ်ရာရရှိသူများမာှ အသက် ၂ဝ အရ�ယ် မေမလှေချ၊ ဦးေမာင်ေမာင်သန်း (၄၅) ှစ်၊ အသက ် ှစ်ဆယ်ေကျာ် 
အရ�ယ်ဝန်းကျင ်ကုိငလံုး ှင့် ဦးထွန်းထွန်းသန်ိး (၃၅) ှစ်တုိ ြဖစ်ကသညဟု် သိရသည။် 

“ ကျည်ကျတာက ၁၁ နာရီ ဝန်းကျငေ်လာကမ်ာှ ြဖစ်တာပါ။ လကန်က်ကးီ ၃ လံုးကျပါတယ်။ တစ်လံုးက ကျမတို 
ေယာကမအိမနဲ်� တစ်အမိြ်ခားမာှ တစ်လံုးကျတယ်။ ေနာကတ်စ်လံုးက အနီးမာှဘဲကျတယ်။ ေရ�ဘန်းတုိအမိက်ို 
တစ်လံုးကျတယ်လုိ ေြပာပါတယ်။ အဒီဲဘုတ်ကးီကို ကျမတုိ ကမ်းေထာငး်ကးီကို လာတ့ဲ အချန်ိမာှ 
ရ�ာသစ်ဘုရားကးီ ကမ်းမာှ ကပ်ထားတာကို ြမင်ခဲ့ရပါတယ်” ဟု ေြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-
74519 
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*********************** 
၁၅။ ေကျာက်ြဖလိပ်ခေမာ်ေကျးရ�ာကလူငယ်တစ်ဦးဖမ်းဆီးေခေဆာင်ခံရ 
 
July 28, 2020 နိရဥရာ 

 

ခိုငလူ်လှ - ရခိုငြ်ပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်၊ လိပခ်ေမာ်ေကျးရ�ာမ ှ လူငယ် တစ်ဦးကို တပမ်ေတာ် စစ်ေကာင်း 
တစ်ခကု ဖမ်းဆးီေခေဆာင်သွားေကာငး် သတငး်ရရှိသည။် 

၎င်းလူငယ်မာှ ဦးေမာင်သန်းစိန်၊ ေဒမမူသန်းတုိ၏သား အသက ် ၂ဝ အရ�ယ် ေမာင်ဘိလပဆ်ိုသည့် 
လူငယ်ြဖစ်ေကာငး် ေကျးရ�ာ ရာအမ်ိမှးက ေြပာကားသည။် 

“ သူတုိဖမ်းတာက သံုးေယာကပ်ါ။ နာမညအ်ရင်းေတွလညး် မရပါ။ ရပမှ်ာေခတာ ဘိလပရ်ယ်၊ ေနာကှ်စ်ေယာကက် 
ေမာင်ကလုားနဲ� ေမာင်စငး်ကးီလုိ ေခပါတယ်။ သူတုိ သံုးေယာကထဲ်က ှစ်ေယာကက်ို ြပန်လတ်ေပးခ့ဲပးီ 
ေမာင်ဘိလပက်ိုေတာ့ ေခသွားပါတယ်။ ကန်ေတာ်ကို ဘုန်းေတာ်ကးီေကျာငး်ကိုေခလုိ လတ်ေပးလုိကတ်ဲ့ 
ေကာင်ေလး ှစ်ေယာကက်ို လကခ်ခံဲ့ရပါတယ်။ သူတုိနဲ� အတူ ကန်ေတာ်ကိုပါ ဓာတ်ပုံုိကပ်ါတယ်” ဟု ေြပာသည။် 

ေမာင်ဘိလပက်ိုမည်သည့်ေနရာသုိ ေခယူသွားြခငး်ကို မသိရေသးေသာ်လည်း မသိားစုများက ေတွဆုံရန ်
ေကျာကြ်ဖသုိ လုိကသွ်ားကသညဟ် ုသူက ေြပာဆုိသည။် https://www.bnionline.net/mm/news-74518 

*********************** 
၁၆။ ဧရာဝတီတုိင်းတွင် ရကိတြပကဒိန်ကုိေရာင်းချ၍ ၁၇(၁)ြဖင့် တရားစဲွဆုိေထာင်ချခံရသူ ေလးဦးအထဲမသံုှးဦး 

ချပ်ရက်ေစ့၍ြပန်လွတ်လာ 
 
July 28, 2020 နိရဥရာ 

အမ်ိစုိးြဖ - ဧရာဝတီတုိင်၊ ဟုိငး်ကးီကန်းမိနယ်တွင ် ရကိတြပကဒိန်ကို သွားေရာကေ်ရာင်းချသည့် အတွက ်
မတရားအသင်းဆကသွ်ယ်မ ပုဒ်မ ၁၇ (၁) တရားစဲွဆို ေထာင်ချခခံဲ့ရသည့် လူငယ် ေလးဦးအထဲမ ှ သံုးဦးမာှ 
ချပရ်ကေ်စ့၍ ဇလုိူင ်၂၇ ရက် နံနကက် ပသိုမ်အကျဉ်းေထာငမှ် ြပန်လွတ်လာေကာငး် သတငး်ရရှိသည။် 

ြပန်လညလွ်တ်လာသူများမာှ ကုိေကာငး်ြမတ်သူ(၃ဝ)ှစ်၊ကိုဗိုလ်ဆန်း(၃၆)ှစ်ှင့် ကိုဝင်းဗိုလ်(၂၈)ှစ် တို 
ြဖစ်ကသည။် 

ြပကဒိန်ထုတ်ေဝသူ ကိုသိန်းြမတ်ေအာငက်ို ေထာင ် ၂ ှစ်လ ၆လ၊ ကညူလုိီကေ်ရာင်းေပးသူနဲ� တကစီ်ြဖင့် ပိုေပးသူ 
သံုးဦးြဖစ်သည့် ကိုေကာင်းြမတ်သူ၊ ကိုဗုိလ်ဆန်းှင့် ကုိဝငး်ဗိုလ်တုိကို ေထာင ် ၂ ှစ်စီ ဧရာဝတီတုိငး် 
ငပုေတာမိနယ်တရားံုးမ ှ၂ဝ၁၉ခုနစ် ၊ ုိဝငဘ်ာ ၁၈ ရကေ်န�က ချမတ်ှခဲ့သည။် 

“ ကန်ေတာ်တုိ သံုးဦးကို မတရားအသင်းဆကသွ်ယ်မပဒ်ုမ(၁၇/၁)ြဖင့် ေထာငဒ်ဏ် ၂ ှစ် ချမတ်ှခဲ့ပါတယ်။ 
ရကိတြပကဒိန်ထုတ်ေဝသူ ကုိသိန်းေအာငြ်မတ်ကိုေတာ့ မတရားအသင်း ဆကသွ်ယ်မ ပဒ်ုမ(၁၇/၁) အြပင် 
တရားမဝင်ပုံိှပထု်တ်ေဝမ ပဒ်ုမတုိနဲ� ေထာငဒ်ဏ် ၂ ှစ်ှင့် ၆ လချမတ်ှခခံဲ့ပါတယ်” ဟ ု လွတ်လာသူ 
ကိုေကာင်းြမတ်သူက ေြပာသည။် https://www.bnionline.net/mm/news-74517 

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

၁၇။ ရခုိင်တွင် ပထမဆံုးအကိမ် အမျိးသမီး ၃ ဦး အကမ်းဖက်ပုဒ်မများြဖင့်အမဖွင့်ခံရ 
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July 26, 2020 နိရဥရာ 

အမ်ိစုိးြဖ - ရခိုငြ်ပည်နယ်တွင် ပထမဆုံးအကမ်ိ အမျိးသမးီသံုးဦးကို အကမ်းဖကမ်ပဒ်ုမများြဖင့် တပ်မေတာ်က 
အမဖငွ့်လုိကသ်ညဟု် သတငး်ရရှိသည။် 

 

၎င်းအမျိးသမးီသံုးဦးမာှ ေကျာကြ်ဖမိနယ်၊ ေရနံဒိွန်ေကျးရ�ာမ ှ ေဒြဗားမ(၅၃)ှစ်၊ ေဒလှသန်းခင်(၄ဝ)ှစ်ှင့် 
အသက ်၃၇ ှစ်အရ�ယ် ရတနာေအာငဇ်ာတ်သဘငပုိ်ငရ်ငှ ်ဇာတ်မင်းသမးီတစ်ဦးတုိြဖစ်သည။် 

သူမတုိ ၃ေယာက်ကို အကမ်းဖက်မဥပေဒပုဒ်မ ၅ဝ(ည)၊ ၅၂(က)ြဖင့် အမဖငွ့်လုိကြ်ခငး်ြဖစ်ေကာင်း ေကျာကြ်ဖမိ 
ရစဲခန်းမ ှဒုရမဲှးေကျာ်ေဇာက နိရ�ရာသတငး်ဌာနအားေြပာသည်။ 

“အကမ်းဖကဥ်ပေဒနဲ�ငလုိိထည့်လုိကတ်ာ။ သူတုိကို ေထာငက်ိုပိုဖုိလုပေ်နတယ်။ သံုးေယာကလံု်းကို” ဟေုြပာသည။် 

သူတုိ သံုးဦးကို AA ကို ရကိာေထာကပ်ံ့သည့် သံသယြဖင့် ဇလုိူငလ် ၂၂ ရက်ေန� ညက တပ်မေတာ်မ ှ
ဖမ်းဆးီသွားခဲ့သည။် ၎င်းေနာက် ၎ငး် အမျိးသမးီ ၃ဦးကို တပမ်ေတာ်မ ှ အကမ်းဖက်မပဒ်ုမြဖင့် 
ေကျာကြ်ဖရစဲခန်းတွင ်အမဖငွ့်ခဲ့သည်ဟ ုသိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74490 

******************** 
 
၁၈။ ဘူးသီးေတာင်မိနယ်ေြမာက်ပုိငး် သရဖီ ေကျးရ�ာအနီး တုိက်ပဲွြဖစ် 
 
July 28, 2020 နိရဥရာ 

ခိုငလူ်လှ - ရခိုငြ်ပည်နယ်၊ ဘူးသီးေတာင်မိနယ်၊ သရဖ ီ ေကျးရ�ာအနီးတွင် ဇလုိူင ် ၂၇ ရက် နံနကက် ၉ နာရမီ ှ
စတင်ပးီ ညေနပုိငး်ထိ ြမန်မာတပ်မေတာ်ှင့် AA တုိ အကားတုိကပဲွ်ြဖစ်ပာွးေနသညဟ် ုသတငး်ရရိှသည။် 

သရဖေီကျးရ�ာ အရပ်လူကးီတစ်ဦးက “ ရ�ာအနီးက ေတာင်ချိငမ်ာှ ြဖစ်ေနကပါတယ်။ မနက ် ၉ နာရကီေန 
ပစ်ေနကတာ အခုညေနထိ ကားေနရပါတယ်။ လကန်က်ကးီ လကန်ကသံ်ေရာ အစံုကားေနရပါတယ်” ဟ ုညေန ၆ 
နာရကီဆကသွ်ယ်စဉ် ေြပာကားသည်။ 

သရဖေီကျးရ�ာတွင ် အိမေ်ြခ ၁ဝဝ ခန�ရ်ှိပးီ ရခိုင်၊ ခမးီ၊ မိတုိငး်ရငး်သားများ ေနထုိင်ကေကာင်း၊ ရ�ာအေနာကဘ်က် 
မနီးမေဝးတွင ်ခမရ ၅၅၂ တပ်ရငး်ရှိေကာင်း၎ငး်က ေြပာကားသည။် 

“ အခကု ရ�ာသားေတွက ရ�ာကို စွန�ခ်ာွထွကေ်ြပးတာေတာ့ မရိှဘူး။ ဒါေပမယ် တစ်ရ�ာလံုး ဘုန်းကးီေကျာငး်မာှ 
စုေနကတယ်။ ဒီမာှဘဲ စုပးီ အပိ်ကမယ်။ ဘယ်လုိလုပမ်လဲ။ ရ�ာနဲ� မနီးမေဝးမှာ တုိကပဲွ် ြဖစ်ေတာ့ 
အကန်ုလံုးေကာကေ်နကတယ်။ ဦးေလး ဗိုကေ်အာင့်ပးီ အပိရ်ာထဲမှာ လဲေနရတယ်။ အခ ု အပိရ်ာထဲက 
ေြပာေနရတာပါ” ဟု ေြပာကားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74516 

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

၁၉။ လီဆူ (ဒူးေလး) ပါတီက ကချင်၊ ရှမ်းှင့် မေလးတုိတွင် ယှဉ်ပိင်မည် 
 
July 27, 2020 သတငး်ှင့်မဒီီယာကန်ွယက် 
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လီဆအူမျိးသား ဖံွဖိးတုိးတကေ်ရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) သည် ကချငြ်ပည်နယ်၊ ရှမး်ြပည်နယ်ှင့် မေလးတုိငး် 
ေဒသကးီတုိတွင ်ေရ�းေကာက်ပွဲဝင်မည်ြဖစ်ပးီ ပါတီကိုယ်စားြပ ဝင်ေရာကယှ်ဉ်ပိင်ကမည့် ကုိယ်စားလှယ်ေလာငး် 
အမည်စာရငမ်ျားကို ထုတ်ြပန်လုိကသ်ည။် 

 

 

၂၀၂၀ ြပညှ်စ် ုိငဝ်င်ဘာလ ၈ ရက်ေန�တွင ် ကျငး်ပမည့် အေထွေထွေရ�းေကာက်ပွဲတွင ် ပါတီကုိယ်စားြပ 
ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ကမည့် ကိုယ်စားလှယ်ေလာငး် အမည်စာရငး်ကို ပထမအကိမအ်ေနြဖင့် ဇလုိူငလ် ၂၅ ရကေ်န�က 
ထုတ်ြပန်လုိကသ်ည။် 

လီဆအူမျိးသား ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) ဥက ဦးေရ�မငး် က “ကျေနာ်တုိက ပထမအကမ်ိ 
အတည်ြပတာက ၂၃ ေယာက၊် ဒုတိယအကမိထ်ပမ်အံတည်ြပဖိုရိှပါတယ်။ ကချငြ်ပည်နယ်မာှေတာ့ ၁၇ ေနရာ၊ 
ရမ်ှးြပညမ်ာှ ၂ ေနရာ၊ မေလးတုိငး် မိုးကတ်ုမာှ ၄ ေနရာ၊ အခကု လီဆတုိူငး်ရငး်သားေရးရာ က ှစ်ေနရာ 
ယှဉ်ပိငမ်ယ်။ ရမ်ှးြပညန်ယ်နဲ� ကချငြ်ပည်နယ်ေပါေ့နာ်။ ှစ်ေနရာလံုးမာှ ဒူးေလးပါတီဝင်အေနနဲ� ဝင်ပိငမ်ယ်။ 
ေနာက်ပးီ ြပညသူ်�လတ်ေတာ်၊ အမျိးသားလတ်ေတာ်၊ ြပည်နယ်လတ်ေတာ် အသီးသီးကိုဝငေ်ရာက်ယှဉ်ပိငမ်ယ်” ဟ ု
ေြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74506 

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

၂၀။ ရှမ်းေကျာင်းသား ှစ်ဦးအတွက် KIO ေလျာ်ေကးေပး 
 
July 27, 2020 သတငး်ှင့်မဒီီယာကန်ွယက် 

စစ်ကိုငး်တုိငး်ေဒသကးီ၊ ဟမုလငး်မိနယ် အတွငး်က အသတ်ခခံဲ့ရသည့် ရမှး်နီ ေကျာငး်သားှစ်ဦးအတွက ်
ကချငလွ်တ်လပေ်ရး အဖွဲ KIO က တစ်ဦးလငေ်လျာ်ေကးေငွ သိန်း ၂၀၀ စီ နစ်နာေကးေပးေကာင်း သိရသည။် 

ဇလုိူငလ် ၂၄ ရက်ေန�က အသတ်ခရံသူ ှစ်ဦး၏ မဘိများ၊ ရပ်မရိပ်ဖများ၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်အချိ ှင့် KIO မ ှ
တာဝန်ရှိသူများ ေတွဆုံပးီ နစ်နာေကး ေပးရန် သေဘာတူခဲ့ြခငး် ြဖစ်သညဟ် ုသွားေရာကည်ိငး် ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သ ူ
မသိားစုဝင ်တစ်ဦးက ေြပာသည်။ 

“ကျေနာ်တုိ သွားေဆးွေွးကတာ။ မဘိေတွရယ်၊ ရပ်မရိပ်ဖေတွလညး်ပါတယ်။ ဘာသာေရးဘက်ကလညး် ပါတယ်။ 
ကျေနာ်တုိကို သူတုိ မာှးသွားတ့ဲအေကာင်းလညး် ေြပာတယ်။ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာငေ်တွက  ကားဝင်ပးီ 
ေဆွးေွးေပးတာေပါ့ဗျာေနာ်။ ကျေနာ်တုိ တစ်ေယာကက်ို သိန်းှစ်ရာေပါ။့ ဆိုေတာ့ သိန်းေလး ရာေပါ့။” 

အဆိုပါ မသိားစုဝင ်က “သူတုိဘကက်ေတာ့ သူတုိမာှးေကာငး်ဝန်ခတံယ်။ တြခားေတာ့ ကျေနာ်တုိ ဆကလု်ပစ်ရာ 
ဘာမေှတာ့ မရိှ ေတာ့ဘူး။ အစကေတာ့ အေလာင်းယူမယ်ေပါ။့ အခုထိ သူတုိ အေလာငး်ကို ဘယ်မာှ  ြမပထ်ားလဲ 
ဘာလဲဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ အခုထိေတာ့ အေလာငး်က မရေသးပါဘူး။ ကျေနာ်တုိလညး်  ြပန်စဉ်းစားေနတယ် 
ကာလညး် ကာေနပ ီ ဆိုေတာ့ ကေလးေတွအေလာငး်က ုပပ်ျကေ်နေလာက်ပေီနာ်။ အဲ့လုိ လညး် စဉ်းစားတယ်။ 
အတငး်ကးီလညး်  ြပန်လညး်မေတာင်းချငေ်တာ့ဘူး။ ုပပ်ျက်ဆငး်ပျကဆ်ိုလညး် ကိုယ် လညး် မြမင်ရကဘူ်း။ 
ြမင်မေကာင်းဘူး ေပါ့ေနာ်” ဟ ုဆကေ်ြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74507 

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

၂၁။ ေရးေချာင်းဖျားေဒသတွင် မှတ်ပံုတင်မရိှသူ ၂၀၀၀ ေကျာ်ရိှ 
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July 27, 2020 သတငး်ှင့်မဒီီယာကန်ွယက် 

မန်ွြပည်သစ်ပါတီ ဗဟုိဌာနချပတ်ညရ်ှိသည့် ေရးေချာငး်ဖျားေဒသတွင ် မတ်ှပံုတင ် မရိှေသးသည့် ေဒသခြံပည်သူ 
၂၀၀၀ ေကျာ် ရှိသည ်ဟ ုမန်ွြပညသ်စ်ပါတီ ြပညတွ်ငး်ေရးရာတာဝန်ခ ံုိငဗ်ညားလယ်က ေြပာသည်။ 

 

အဆိုပါ ေဒသခံ ၂၀၀၀ ေကျာ်တွင ် မတ်ှပုံတင် ေပျာကသွ်ားသူ၊ ပျကစီ်းသွားသူှင့် အသက် ၁၈ ှစ်ြပည့်ပးီ 
မလုပရ်ေသးသူတုိ ပါဝင်သညဟု် သိရသည။် 

မန်ွြပည်သစ်ပါတီအေနှင့် ၎င်းတုိ ထိန်းချပမ်ေအာက်ရှိ ေဒသခြံပည်သူများ မတ်ှပုံတင်ရရှိုိငေ်ရး အတွက ် ေရးမိ 
နယ် လူဝငမ်ကးီကပေ်ရးှင့် အမျိးသားမတ်ှပုံတငေ်ရးဦးစီးဌာနှင့် မွန်ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲတုိှင့် ညိ ငး် 
ေဆွးေွးထားပးီ ကငွး်ဆင်းြပလုပေ်ပးရန် သေဘာတူထားသညဟ် ုမွန်ြပညသ်စ်ပါတီ  ြပည်တွငး်ေရးရာ တာဝန်ခကံ 
ေြပာသည်။ 

မန်ွြပည်သစ်ပါတီ ြပည်တွငး်ေရးရာ တာဝန်ခ ံ ုိငဗ်ညားလယ် က “အဓိကကေတာ့ ဗဟုိဌာနချပေ်ဒသ တဝိုက ်မာှပ ဲ
ဝင်ထွကသွ်ားလာခငွ့် အြပည့်အဝဖွင့်မေပးထားေတာ့ (မှတ်ပုံတင)် ဝငလု်ပမ်ယ်ဆုိရင ် ကျေနာ်တုိနဲ� ညိငး် ရမယ်၊ 
ခငွ့်ေတာင်းရမယ် အခကု ညိငး်ထားတ့ဲအတုိငး်ပ ဲ ကျေနာ်တုိေဒသမာှ ဝင်လုပေ်ပးဖုိ ကျေနာ်တုိလညး် 
သေဘာတူတယ် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ဖိုပဲ ကျန်ေတာ့တယ် ေရ�းေကာက်ပွဲမတုိင်ခငေ်တာ့ လုပြ်ဖစ်မယ်” 
ဟ ု ေြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74505 

***************** 
၂၂။ တပ်မေတာ်ှင့် SSPP တုိက်ပဲွြဖစ်၊ ရ�ာသား ၂၀၀ ေကျာ် ထွက်ေြပး 
 
July 24, 2020 သတငး်ှင့်မဒီီယာကန်ွယက် 

ရမ်ှးြပညန်ယ်ေြမာကပ်ိုင်း သီေပါမိနယ်အတွငး် တပမ်ေတာ် ှင့် ရမှး်ြပည်တုိးတကေ်ရး ပါတီ SSPP/SSA အကား 
တုိကပ်ွဲြဖစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက ် ေဒသခရံ�ာသား ၂၀၀ ေကျာ် ထွကေ်ြပးတိမ်းေရာှင်ေနရသည ် ဟ ု ေဒသခမံျားက 
ေြပာသည်။ 

ဇလုိူငလ် ၂၂ ရကေ်န� ညေနက ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် တုိကပ်ွဲေကာင့် သီေပါမိနယ် နားအုံေကျးရ�ာမ ှ ေဒသခမံျား 
ရ�ာလံုးကတ်ထွကေ်ြပးေနရသညဟ် ုေဒသခတံစ်ဦး ြဖစ်သူ စုိငး်ေလာငခ်မး် က ေြပာသည်။ 

 “ရ�ာသားေတွက ေဆာင်ကကဲို ေရာက်ေနကတယ်။ ၂၀၀ ေကျာ် တယ် ဗျ။ တပ်က ဝင်လာလုိ ြဖစ်တယ်လုိ 
ေြပာတယ်။ ေဆာင်ကကဲ ဘုန်းကးီေကျာငး်မာှပါဗျ။ အားလံုး ဒီ တုိကပ်ွဲ သံ  ေပါ့ ေြပာမယ်ဆိုရငေ်တာ့ 
ပစ်ခတ်သံေတွကားလုိ ထွကေ်ြပးလာကတာလုိ ေြပာတယ်ဗျ” ဟ ုေြပာသည။် 

သီေပါမိနယ်၊ နားအုံေကျးရ�ာှင့် ပန်းအုံေကျးရ�ာအကား ှစ်ဖကပ်စ်ခတ်မများြဖစ်ပာွးခဲ့ြခငး်  ြဖစ်သညဟု် 
ေြပာသည်။ 

“ထွကေ်ြပးလာတ့ဲအထဲမာှ အဆိုးဆုံးက ကိုယ်ဝန်ေဆာင ် မိခငတ်စ်ေယာကလ်ညး်ပါတယ်။ သူဆို ဒီမာှေရာက်မ ှ
ကေလးေမွးလုိကရ်တယ်။ ေနာက်ပီး ေသွးုသားု ကေလးမခိင် တစ်ေယာကလ်ညး်ပါတယ်။ အသက်ကးီ တဲ့ 
လူကးီေတွ၊ သက်ကးီရ�ယ်အိုေတွပါလာတယ်ဗျ။ ေတာ်ေတာ်ေလးအခက်အခြဲဖစ်တယ်။ ကျေနာ်တုိဆမီာှက အခကု 
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မိုးတွငး်လညး်ြဖစ်ေတာ့ေလ။ ထွကေ်ြပးလာတ့ဲညဆို မိုးကလညး်အရမ်းရ�ာတယ်ေြပာတယ်” ဟ ု ေဒသခ ံ
စုိငး်ေလာငခ်မး် က ဆက်ေြပာသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74462 

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

23။ ဆီဆုိင် ကုန်းြမင့်ေြမ ေဖာ်ေဆာင်ေရးကုိ ကန�်ကွက်မေကာင့် မြပလုပ်ေတာ့ေပ 

 

 

July 28, 2020 သမ်းသံေတာ်ဆင့် 

နန်းဆိုငဖ်းူ - သမ်းြပည်ေတာငပုိ်ငး် ဆဆီိုင်မိနယ် တပမှ် သိမး်ဆည်းထားသည့် လယ်ယာေြမအစားထုိးြပန်ေပးရန် 
ကန်ုးြမင့်လယ်ယာေြမ ေဖာ်ေဆာငေ်ရးကုိ ေဒသခမံျားကန�က်ကွမ်ေကာင့် မြပလုပ်ေတာ့ေကာငး် စံုစမး်သိရသည။် 

တပသိ်မ်းေြမအစားထုိး ေပးရန် ေဖာ်ေဆာင်မည့် ကန်ုးြမင့်ေြမကုိ ကန�က်ကွသ်ည့် ဆီဆိုင်မိနယ် ေဒသခမံျား ပုံ 
ကန်ုးြမင့်လယ်ယာေြမ ေဖာ်ေဆာင်မည့်ေနရာသည ်ဆဆီိုင်မိရှိ ကန်ုးဆတ်ွေကျးရ�ာှင့် ပငစံု်ေကျးရ�ာအပ်ုစုအတွငး်ရှိ 
နမ့်ေတာငး်ေကျးရ�ာပိုင ် ကန်ုးြမင့်လယ်ယာများကိုေဖာ်ေဆာင်ပးီ တပသိ်မ်းေြမ အစားထုိး ြပန်ေပးမည်ဟ ု
ေြပာဆုိခဲ့သည။် 

တပသိ်မ်းေြမ အစားထုိးအြဖစ် ကန်ုးြမင့်ေြမေဖာ်ေဆာငပ်ါက သစ်ေတာဧက (၂၀၀) ေကျာ်ကုိ ဖျကဆ်းီရမည် 
ြဖစ်သြဖင့် ေဒသခ ံများက ဇလုိူင ်(၁၈) ရက်က ကန�က်ကွခ်ဲ့ကသည်။ 

“ကျေနာ်တုိ ကန�က်ကွတ့ဲ်ေနရာမှာေတာ့ မလုပ်ြဖစ်ေတာ့ဘူး။ ဘယ်ေနရာေရ�မှန်းေတာ့မသိဘူး။ အဲ့ေနရာေတာ့ 
မလုပြ်ဖစ်ေတာ့ဘူး” ဟု ဆဆုိီင်မိနယ် သမ်းလူငယ် စုိငး်ပန်ွးဟန် က သမ်းသံေတာ်ဆင့် ကိုေြပာသည်။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-74510 

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

၂၄။ တရားရင်ဆုိင်ေနရသည့် ခုိလမ်ေတာင်သူများ ကုိယ်စားလှယ် ၅ ဦးထားရိှေရး ံုးမှလက်ခံ 

Tuesday, July 28, 2020 သမ်းသံေတာ်ဆင့် 

နန်းဆိုငဖ်းူ - သမ်းြပည်ေတာငပ်ိုင်း လိွငလ်င်ခုိင ် ခိုလမ်မိနယ် ေြမယာြပဿနာတငွ ် တပဘ်ကမှ် 
တရားစဲွဆိုထားသည့် ေတာငသူ်များ တရားရင်ဆိုငုိ်ငရ်န်အတွက ် ကိုယ်စားလယ်ှ ၅ ဦး ထားရှိရန် 
လကခ်လုိံကေ်ကာငး် သိရသည။် 

လွန်ခဲ့သည့် ဇန်ွ ၉ ရက်တွင ် လယ်ယာေြမများ သိမး်ဆည်းထားေသာ ခိုလမ်မိနယ် အေြခစုိက ် အမတ်ှ ၆၆ 
ေြခလျငတ်ပရ်င်းသည ် ေြမပုိငရ်ငှ ် ေတာင်သူ ၄၇ ဦးကို နမ့်စန်မိနယ် တရားံုးတွင် တရားလုိအြဖစ ်
တရားစဲွဆိုခဲ့သည။် 

ထုိထဲတွင် ကျန်းမာေရးမေကာင်းသည့်သက်ကးီပိုင်း ေတာင်သူတချိ ခရးီသွားလာရန်ခက်ခသဲြဖင့် 
ေတာင်သူများကိုယ်စား တရားရငဆ်ိုငေ်ပးမည့် ကုိယ်စားလှယ် ၅ဦးထားရှိရန် ဇန်ွ ၂၉ ရက်က ေတာင်သူများက 
နမ့်စန်မိနယ် တရားသူကးီ ထံတငြ်ပခဲ့ေသာ်လညး် ပယ်ချခခံဲ့ပးီ ဇလုိူင် ၂၁ရက် တွင ် ြပန်လညခ်ငွ့်ြပခဲ့ေကာငး် 
သိရသည။် 
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“ ကိုယ်စားလှယ်ေပးလုိကတ်ယ် ဒီတစ်ေခါက်ကေတာ့ ၅ ေယာကပ်သွဲားရေတာ့မယ်။ တကယ့် လုိအပလ်ာရငေ်တာ့ 
အကန်ုလံုးေခမာှပါ” ဟ ုတရားစဲွဆိုခရံသည့် ေတာင်သူ ဦးလှထွန်း က ေြပာသည်။ 

တရားစဲွဆိုခရံသည ်ခိုလမေ်တာင်သူ ၄၇ဦးသည ်နမ့်စန်မိနယ် တရားံုးတွင ်သွားေရာက ်တရားရငဆ်ိုင်ရေကာငး်၊ 
ခိုလမှ်င့် နမ့်စန် သည ် မိုင ် ၃၀ ကွားေဝးသြဖင့် သက်ကးီသည့် ေတာငသူ်များ၊ ကျန်းမာေရးမေကာငး်သည့် 
ေတာင်သူများအေနြဖင့် သွားရလာရခကခ်ေဲကာငး် ေတာင်သူ ဦးလှထွန်း က ေြပာသည။် 

https://www.bnionline.net/mm/news-74509 

 

၂၅။ သီေပါမိနယ် စစ်ေရှာင်များ စုိးရိမ်မြဖင့် ေနရပ်ြပန်က 

July 26, 2020 သမ်းသံေတာ်ဆင့် 

သမ်းြပညေ်ြမာက်ပိုင်း သီေပါမိနယ် စစ်ေဘးေရာှငမ်ျား ဇလုိူင် ၂၄ရက် မန်ွးလဲပိုငး်တွင ် စုိးရမိစိ်တ်ြဖင့် ေနရပ်သုိ 
ြပန်ကေကာင်း စံုစမး်သိရသည။် 

ဇလုိူင ်၂၂ ရက ်ညေန ၄နာရီ ေကျာ်တွင ်သီေပါမိနယ် နာအုံးေကျးရ�ာှင့် ပန်မံုေကျးရ�ာ ကားတွင ်အစုိးရတပမ်ေတာ် 
ှင့် သမ်းြပညတုိ်းတကေ်ရးပါတီ၊ သမ်းြပညတ်ပ်မေတာ် (SSPP/SSA) တုိ တုိကပ်ွဲြဖစ်ပာွးပးီ နားအုံးရ�ာမ ှ
ရ�ာလံုးထွကေ်ြပးတိမး်ေရှာငခ်ဲ့ရသည။် 

“ဒီေန�၃နာရီ ကျရင ် ကျေနာ်တုိ ြပန်ေတာ့မယ်။ တုိကပဲွ်ထပမ်ြံဖစ်ပာွးမာှလညး် ေကာက်တယ်။ မြပန်ရငလ်ညး် 
မရဘူး။ တချိက အမိတံ်ခါးေတွ မပိတ်ခဲ့ရဘူး။ အဲ့လုိပ ဲထွကေ်ြပးလာကတယ်” ဟု စစ်ေဘးေရာှငလ်ာသည့် လံုးသ 
က သမ်းသံေတာ်ဆင့်သုိ ေြပာသည်။ 

စစ်ေဘးေရာှငမ်ျားသည ် သီေပါမိနယ် ေဆာင်ကေဲကျးရ�ာ ရှိ ဘုန်းကးီေကျာငး်တွင ် ၂ည သာ လာေရာကခ်ိုလံ 
ေနရေကာင်း၊ လကရ်ှိ မာှ တုိက်ပွဲများငမိသ်ကသ်ြဖင့် ေနအမ်ိသုိြပန်ရန် စီစဉ်လုိကြ်ခငး်ြဖစ်ေကာငး်လညး် လံုးသ က 
ေြပာသည်။ 

“ တုိကပဲွ်ကေတာ့ မြဖစ်ေတာ့ဘူး။ တပမ်ေတာ်က ရ�ာနီးပတ်လညမ်ာှေတာ့ရှိေသးတယ်။ ေကာက်လညး် ြပန်ရမှာ 
ပေဲလ” ဟ ုလံုးသ ကဆိုသည်။ 

တုိကပ်ွဲြဖစ်ပွားချန်ိတွင ် နားအုံေကျးရ�ာ ေဒသခမံျား ေကာက်စုိကေ်နကသည့်အချန်ိြဖစ်သြဖင့် ရ�ာသားတချိသည် 
လယ်ယာထဲမှ ထွကေ်ြပး လာရသည့်အတွက ် အဝတ်အစားများမပါလာေကာငး် စစ်ေရာှငသူ်များက 

ေြပာဆုိကသည။် https://www.bnionline.net/mm/news-74475 

 

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

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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