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ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားစုေဆာင္းတင္ျပျခင္း 

(No.54, September 1, 2020) 

၁။ ေခ်ာင္းႏွစ္ခြေက်း႐ြာ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ မုိႀကိဳးထိမွန္ မီးေလာင္ဆုံးရႈံး 

၂။ ပိုးေတြ႕လူနာမ်ား တိုးလာေန၍ကခ်င္ျပည္နယ္ျပင္ပမွ လာသူမ်ားကုိ Quarantine ခုနစ္ရက္ထားမည္ဟု 

KIO ေျပာ 

၃။ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အခ်က္သုံးခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

ဟု PNO ပါတီေျပာ 

၄။ AA ေခါင္းေဆာင္၏ ညီမႏွင့္ ေယာက္ဖအမႈ စက္တင္ဘာအတြင္း အၿပီးသတ္အမိန႔္ခ်ဖြယ္ရိွ 

၅။ ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီ ကားလမ္းေဟာင္းေပၚရွိ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းတိုက္ခုိက္ခံရမႈ တပ္မေတာ္သားငါးဦး 

ေသဆံုး ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးအပါအဝင္ ငါးဦးဒဏ္ရာရ 

၆။ ေက်ာက္ျဖဴက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေအေအနဲ႔ပတ္သက္တယ္ဆိုၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြၿဲပိဳင္ခြင့္မရ 

၇။ ကိ႐ုိုနာဗုိင္းရပ္စ္ သတင္းေတြ သိရဖုိ႔ ရခုိင္စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကို ေရဒီယိုေတြ ေဝမယ္ 

၈။ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားလာခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်န္းမာေရးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာ 

ျခင္းမရိွသူမ်ားကုိ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးဥပေဒအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခ 

မႈဥပေဒျဖင့္ပါ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေျပာၾကား 

၉။ အမ္းတပ္နယ္ရိွ တားျမစ္နယ္ေျမတြင္ လုံၿခဳံေရးစစ္သည္ႏွင့္လူငယ္တစ္ဦးတုိ႔ အခ်င္းမ်ားမႈျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး 

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္သည္ကို အေရးယူမည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ 

၁၀။ ဖားကန႔္တြင္ စုေပါင္းအဖြဲ႕က မူးယစ္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၏ တဲငယ္ ၂၅ လုံးကိ ုမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး 

၁၁။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အတုလမာရဇိန္ ျပည္လုံးခ်မ္းသာဘုရားႀကီးတြင္ ဆန္ေပးမည္၊ ေငြေပးမည္ဟု သတင္းမွားမ်ား 

ထြက္ေပၚလာၿပီး လူစုလူေဝး ျဖစ္ပြားခဲ ့

၁၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး လိုသမွ် ပ့ံပိုးေပးမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား 

၁၃။ မဲဆြယ္မယ္ဆို အေၾကာင္းၾကားရမယ္လို႔ RCSS/SSA ေၾကညာ 

၁၄။ ရခုိင္ကို ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားခဲ့သူမ်ား သတင္းမပို႔လွ်င္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ 

၁၅။ ရေသ့ေတာင္ ေစတီျပင္႐ြာသားတစ္ဦး ေျခေထာက္ကို က်ည္ဆံထိမွန္ 
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၁၆။ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီက ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း 

၁၇။ ဖလံု-စေဝၚက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ သုံးဦး ဝင္ၿပိဳင္မည္ 

၁၈။ က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာေဆာက္ရန္ ယာေျမ ဧက ၂၀၀ ကုမၼဏီသိမ္းယူမည့္ကိစၥ 

ေဒသခံ သေဘာမတူ 

၁၉။ ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ စြပ္စြျဲပစ္တင္မႈ ေအာင္ျမင္ 

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

၁။ ေခ်ာင္းႏွစ္ခြေက်း႐ြာ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ မုိႀကိဳးထိမွန္ မီးေလာင္ဆံုးရႈံး 

(ၾသဂုတ္ ၂၈) 

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းႏွစ္ခြေက်း႐ြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 

မိုးႀကိဳးထိမွန္ မီးေလာင္ဆုံးရႈံးခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

မီးေလာင္မႈတြင္ အလ်ား ၂၂၀ ေပ၊ အနံ ၃၀ ေပ၊ အုတ္ညႇပ္(၂)ထပ္ ပင္မအေဆာက္အဦးတစ္ခုလုံး နာရီဝက္အ 

တြင္း မီးေလာင္ျပာက်သျဖင့္ ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအားလုံး မီးထဲပါသြားေၾကာင္း  ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္ 

ဦးလွေဌးက ဆိုသည္။ အဆိုပါမီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ သံပုရာေက်း႐ြာ၊ ေတာင္ကေလးေက်း႐ြာ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ 

မီးသတ္ကားအပါဝင္ (၇)စီးခန႔္ လာေရာက္မီးၿငိမ္းသတ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

သို႔ရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု ဆုံးရႈံးမႈတန္ဖုိး ၁၆၅ သိန္းဟု ခန႔္မွန္းေျပာဆိုထား 

ေသာ္လည္း ကာလတန္ဖိုးအားျဖင့္ ထိုထက္မကတန္ဖုိးႀကီးမားႏိုင္ေၾကာင္း ႐ြာသားအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။ 

အလားတ ူ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ညက ေရးၿမိဳ႕နယ္ အံဒင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ငါးမွ်ားစခန္းေက်း႐ြာတြင္လည္း  

ငါးလွန္းစင္မ်ား မီေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

http://burmese.monnews.org/2020/08/28/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80

%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%80%e1%80%

bb%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%91/ 

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

၂။ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ား တုိးလာေန၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပင္ပမွ လာသူမ်ားကုိ Quarantine ခုနစ္ရက္ထားမည္ဟု 

KIO ေျပာ 

September 1, 2020  

ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ႏိုင္ငံအတြင္း COVID-19 ေရာဂါပုိးေတြ႕ရွိသူမ်ား ေန႔စဥ္တိုး လာ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပင္ပမွ 

ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို Qua-rantine ခုနစ္ရက္ထားရိွရန္ျပန္လည္ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 

(KIO/KIA) ၏ COVID-19 ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးဟိမ္းဝမ္က ေျပာသည္။ KIO အေန  

http://burmese.monnews.org/2020/08/28/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%91/
http://burmese.monnews.org/2020/08/28/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%91/
http://burmese.monnews.org/2020/08/28/%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%91/


WEEKLY Ethnic News Collection Page 3 

  

 

ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ကစတင္၍ Quarantine ထားရိွမႈအစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာ ယခု ပိုးေတြ႕လူနာမ်ားတိုးလာ 

၍ ျပန္လည္ထားရွိရန္ သတ္မွတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွ KIO ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ မ်ားကိုလည္း Quarantine ခုနစ္ ရက္ထားမည္ဟု 

၎ကဆိုသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ လိုင္ဇာႏွင့္မုိင္ဂ်ာယန္သို႔ ျပည္တြင္းမွ ဝင္ေရာက္သည့္လမ္း 

ေၾကာင္း ၁၀ ခုေက်ာ္ရိွရာ ေလးခုသည္ လူအဝင္၊ အထြက္မ်ားေၾကာင္း၊   အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္  ကုိယ ္

အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္း၊ ခရီးသြားရာဇဝင္ေမး ျမန္းျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။  

KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို လတ္တေလာ ပိတ္ထားျခင္းမရိွေသးဘဲ   COVID ကာကြယ္ေရး 

စည္းကမ္းႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္သာ အသိေပးထားေၾကာင္း ဦးဟိမ္းဝမ္က ေျပာသည္။ KIO အေနျဖင့္ 

COVID-19 ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကရ္န္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ္လည္း 

ျပႆနာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြား၍ ထပ္မံေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ 

ေဒသသို႔ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္လာေရာက္ၿပီးေရာဂါကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ 
https://7day.news/detail?id=197502 

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

၃။ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အခ်က္သံုးခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးရိွေအာင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္းျဖစ္ 

ဟု PNO ပါတီေျပာ 

September 1, 2020  

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္  ၁၄ ရက္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ PNO ပါတီက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ 

အခ်က္ သုံးခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရွိေအာင္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ သည္ဟ ုယင္းပါတီ၏  ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက ရွင္းလင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။  

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါတီ ၃၄ ပါတီေတြ႕ဆုံ သည့္ပြတဲြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO ပါတီ 

ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက အခ်က္သုံးခ်က္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အနက္  ပထမအခ်က္ကို ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အျပင္းအထန္ေဝဖန္ခ့ဲသည္။ က်န္သည့္ေဆြးေႏြးမႈႏွစ္ခုသည္ PNO ပါတီအေန 

ျဖင့္တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြကဲိုလိုလားေၾကာင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ 

ရာတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလူဦးေရတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မပါရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ တရားမွ်တေသာ  

ေ႐ြးေကာက္ပြျဲဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရန္ အားနည္းေစပါေၾကာင္းအခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ 

ေမတၱာေရပက္ဖ်န္းမႈေၾကာင့္  ေအးခ်မ္းသာယာသည္ဆိုေသာစကားသည္ တပ္မေတာ္နားၾကားေကာင္းေအာင္ 

အက်ိဳးစီးပြား၊ ဆက္ဆံေရး နီးကပ္မႈအရ ေျပာ ေနသည့္ စကားသာျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ 

ထို႔အတ ူပအုိဝ္းေဒသတြင္ ဒီမုိကေရစီအသိအျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ခြန္ေဇာ္ကလည္း ထိုစကားသည္ 

ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းေျပာသည့္ စကားသာျဖစ္ၿပီး ပအိုဝ္းျပည္သူႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳ  

https://7day.news/detail?id=197502
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ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။ က်န္ရိွသည့္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက တပ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု 

ကိုမူသီးျခားမွတ္ခ်က္ျပဳစရာမရိွဟုပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဆိုသည္။ 
https://7day.news/detail?id=197501 

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

၄။ AA ေခါင္းေဆာင္၏ ညီမႏွင့္ ေယာက္ဖအမႈ စက္တင္ဘာအတြင္း အၿပီးသတ္အမိန႔္ခ်ဖြယ္ရိွ 

September 1, 2020  

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြခဲံရသည့္ ရခုိင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(AA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ညီမႏွင့္ 

ေယာက္ဖျဖစ္သူတို႔အမႈကို လာမည့္စက္တင္ဘာလအတြင္း အၿပီးသတ္အမိန႔္ခ်မွတ္ႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း စြပ္စြခံဲရသူ 

မ်ား၏ေရွ႕ေန  ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္က ေျပာသည္။ 

AAေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္၏ညီမ မယမင္းျမတ္(ခ)မုိးႏွင္းျဖဴႏွင့္ေယာက္ဖ ကိုေက်ာ္ႏုိင္တို႔ကုိ  အၾကမ္း 

ဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ (က)ျဖင့္ သတင္းတပ္ဖြ႕ဲကတရားစြဆဲိုထားၿပီး ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ 

တရား႐ံုး၌ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကသည္။ ထိုအမႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ တရား႐ံုးက စြခဲ်က္တင္အမိန႔္ 

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ စြပ္စြခံဲရသူ ကိုေက်ာ္ႏုိင္ကို ဩဂုတ္ ၂၇ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ စစ္ေဆးခ့ဲကာ လာမည့္ စက္ 

တင္ဘာ ၃ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ မယမင္းျမတ္ကို စစ္ေဆးမည္ဟုဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္က ေျပာသည္။ ၿပီးလွ်င္ တရားခံျပ 

သက္ေသတစ္ဦးကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ကာ ထိုတစ္ဦးၿပီးပါက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 

ဆိုသည္။ 

ရခုိင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)အား ေထာက္ပ့ံကူညီသည္ဟုဆိုကာ AA ေခါင္းေဆာင္၏ ညီမႏွင့္ေယာက္ဖတုိ႔ 

အျပင္ ညီျဖစ္သူႏွင့္ ရခုိင္အသင္း (စင္ကာပူ)တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ 

တရားစြဆဲိုထားသည္။ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တရား႐ံုးမ်ားတြင္လည္း အ ၾကမ္းဖက္မႈဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္  

တရားစြဆဲိုထားသည့္အမႈမ်ားစြာ ရိွေနသည္။ https://7day.news/detail?id=197499 

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

၅။ ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီ ကားလမ္းေဟာင္းေပၚရိွ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းတုိက္ခုိက္ခံရမႈ တပ္မေတာ္သားငါးဦး 

ေသဆံုး ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးအပါအဝင္ ငါးဦးဒဏ္ရာရ 

September 1, 2020  

ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီကားလမ္းေဟာင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား 

အခ်ိဳ႕ တိုက္ခုိက္ခံခ့ဲရၿပီး အနည္းဆုံးငါးဦးေသဆုံးကာ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးအပါအဝင္ ငါးဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း 

ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။ ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီ ကားလမ္းေဟာင္းေပၚရွိ ေဒသအေခၚ ဓမၼံေအာင္ 

ေတာင္ကုန္းရွိ ဆက္သြယ္ေရးစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈသည္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခြခဲန႔္က ျဖစ္ပြားခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ 

https://7day.news/detail?id=197501
https://7day.news/detail?id=197499
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တပ္မေတာ္သားႏွစ္ဦးသည္  ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမွာက္လ်က္ေသဆုံးေနေသာ တပ္မေတာ္သား 

တစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္တြင္ လက္ပစ္ဗုံးတစ္လုံး ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွ ဌာနဆုိင္ရာ 

အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။  သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက ယင္းတပ္မ ေတာ္သား 

႐ုပ္အ ေလာင္းအား ပက္လက္လွန္လိုက္ရာ ဗုံး ေပါက္ကြမဲႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး ရွစ္ဦးဒဏ္ရခ့ဲသည္။ ဗုံးေပါက္ကြမဲႈ 

ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာ အမွတ္(၃၁၀) ေျချမန္တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္(၇)ဆက္သြယ္ေရး တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္မႉးတစ္ 

ဦး၊ ဗုိလ္ႀကီးတစ္ဦး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တပ္သား ေလးဦး၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲအုပ္တစ္ဦး စုစ ု

ေပါင္းရွစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ သုံးဦးေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ ငါးဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု 

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွ ဌာနဆုိင္ရာအရာရိွတစ္ဦးကေျပာၿပီး အေသးစိတ္အေျခအေနကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က 

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ညေနအထိ သတင္းမထုတ္ျပန္ေသးေပ။ 

အထက္ပါတိုက္ခုိက္ခံရမႈသည ္ မၾကာေသးမီရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ေဒသတြင္း ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည့္ မူးယစ ္

ေဆးဝါးအမႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္သလို ေ႐ြးေကာက္ပြကဲာလမတိုင္မီ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း 

လည္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ 

သည္။ တပ္မေတာ္သားႏွစ္ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သြားသူမ်ားႏွင့္ ဗံုးေထာင္ခဲ့သူမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ 

ေရးအတြက ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈဖြင့္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ က်ဆုံးသြားေသာ တပ္မေတာ္သား 

ႏွစ္ဦးကိုင္ေဆာင္သည့္ ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္က်ည္အေတာင့္ ၁၂၀ လည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲျဖစ္သည္။ 
https://7day.news/detail?id=197492 

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

၆။ ေက်ာက္ျဖဴက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေအေအနဲ႔ပတ္သက္တယ္ဆုိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြၿဲပိဳင္ခြင့္မရ 

၃၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၀ 

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက လက္ရိွေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဟာ လာမယ့္ 

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြကဲိုဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရဘဲ ပယ္ခ်ခံလိုက္ရပါတယ္။ သူက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္ 

အမ်ိဳးသားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဖိုးစံျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ရ႕ဲသားျဖစ္သူ တပ္မေတာ္က ဗုိလ္မႉးအဆင့္ရိွသူ 

ဟာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ေအေအကုိ ဝင္ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဥဲပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္ဆိုၿပီး ျပည ္

ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ ပယ္ခ်လိုက္တာလို႔ သူကေျပာပါတယ္။ သူရဲ႕သားျဖစ္သူ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ 

ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၇) ဆင္း ဗိုလ္မႉးေအာင္ျမင့္စိုးဟာ အမွတ္ (၇၃) သံခ်ပ္ကာ တပ္မမွာ တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ရာကေန ၂၀၁၈ ခု ေမလေလာက္မွာ ေအေအထဲကိ ု ဝင္ေရာက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက ္

ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိတယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကေနသူ႔ကိ ု ပယ္ဖ်က္လိုက္တာလို႔ 

ကာယကံရွင္ ဦးဖုိးစံက ေျပာပါတယ္။ ဦးဖိုးစံအေနနဲ႔ ဒီကစိၥအေပၚ ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္ထိ အဆင့္ဆင့္အယူခံဝင္ေပမ့ဲ သတ္မွတ္ကာလအေတာအတြင္းမွာ အယူခံဝင္ပုိင္ခြင့္မရိွဘူးလို႔ ျပန္ 

ၾကားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

https://7day.news/detail?id=197492


WEEKLY Ethnic News Collection Page 6 

  

 

ဒီလိုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္က ပယ္ခ်လိုက္တဲ့အေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္း 

ေရးမႉး ဦးသူရိန္ထြဋ္က ဦးဖိုးစံရဲ႕သားဟာ ေအေအဘက္ကို ဝင္ေရာက္သြားတယ္လို႔ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာနက 

အေၾကာင္းၾကားထားတာေၾကာင့္ အခုလို ပယ္ခ်ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အခုလို 

တပ္မေတာ္ထဲက မိသားစုဝင္တစ္ဦး ေအေအထကဲို ဝင္ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ မိသားစုထဲက လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူကို ပယ္ဖ်က္ခံရတာကေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္းရခုိင္ 

ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။ https://www.bbc.com/burmese/53964790 

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

၇။ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ သတင္းေတြ သိရဖုိ႔ ရခုိင္စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကုိ ေရဒီယုိေတြ ေဝမယ္ 

၂၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၀ 

ရခုိင္စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ အင္တာနက္မရတာေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္စခန္း ၁၀၀ေက်ာ္ကို ကိုဗစ္ ေရာဂါ သတင္းအ 

ခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနသိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေရဒီယိုေတြ ေဝဖုိ႔လုပ္ေနတယ္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳး 

ႏြယမ္်ား အစည္းအ႐ံုး REC အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကို 

ေဝတ့ဲ ေရဒီယိုေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနေတြကို ဖမ္းယူနားဆင္လို႔ရတဲ ့ ေရဒီယိုမ်ိဳးန႔ဲ ဓာတ္ခဲအႀကီးနဲ႔ 

ၾကာၾကာခံတဲ ့ေရဒီယိုမ်ိဳးေတြကို ဦးစားေပးမွာယူထားတယ္လို႔လည္း သူက ရွင္းျပပါတယ္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ခ်င္းျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒါ 

ကိ ု ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လဆန္းက ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေပးမဲ့ အခုျပန္ရတ့ဲ ေနရာအမ်ားစုမွာ အင္တာနက္လိုင္းဟာ အရင္ 

မပိတ္ခင္ကလို 4G ကြန္ရက္ အျပည့္အဝ မရရိွဘဲ 2G အဆင့္သာျပန္လည္ရရိွတဲ့အတြက္ အလုပ္မတြင္က်ယ္ 

ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စခန္းတြင္းကဒုကၡသည္ေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းအတြင္း 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚကုိ သြားလာတာေတြရွိခဲ့လို႔ စခန္းေတြအတြင္း ေရာဂါကူးစက္မႈျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္ေနရတယ္လို႔ 

တိမ္ညိဳဒုကၡသည္စခန္းတာဝန္ခံ ဦးေဝလွေအာင္က ေျပာပါတယ္။ 

စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ အင္တာနက္ 4G အျပည့္အဝမရတာေၾကာင့္ အင္တာနက္ကေန သတင္းအခ်က္အလက္ 

ရဖုိ႔ အခက္အခဲရွိေနၿပီး စခန္းေပါင္း ၁၄၃ ခုမွာ ေနထုိင္တဲ ့ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည ္ ၅၉၆၄၃ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ 

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအစည္းအ႐ုံး(REC)ရဲ႕စာရင္းမ်ားအရသိရပါတယ္။ 
https://www.bbc.com/burmese/burma-53934319 

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

၈။ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားလာခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်န္းမာေရးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လုိက္နာ 

ျခင္းမရိွသူမ်ားကုိ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးဥပေဒအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန႔္ခ 

မႈဥပေဒျဖင့္ပါ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေျပာၾကား 

1 9 2020 

https://www.bbc.com/burmese/53964790
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COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ တိုးပြားလာခ်ိန္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်န္းမာေရးၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာျခင္း 

မရိွသူမ်ားကို ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးဥပေဒအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြမဲႈဥပေဒျဖင့္ 

ပါ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာၾကားသည္။ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္လည္း ကိုဗစ္ေရာဂါ လူနာကင္းစင္ၿပီးမွ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူနာအမွတ္စဥ္ ၆၅၂ တြင္ ေရာဂါပုိးေတြ႕ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထုတ္ 

ျပန္ခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပုိးေတြ႕လူနာျပန္ရိွလာသျဖင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး 

စီမံခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလမ္းၫႊန္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္း ျပည္ 

သူလူထ ုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္၍ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ထိေရာက္တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 

လည္း စည္းကမ္းလိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းခရီးသြားလာသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာသို႔ 

သတင္းေပးပုိ႔ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး 

ေဒါက္တာ သူဇာခ်စ္တင္က ေျပာၾကားသည္။ https://news-eleven.com/article/190190 

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

၉။ အမ္းတပ္နယ္ရိွ တားျမစ္နယ္ေျမတြင္ လံုၿခဳံေရးစစ္သည္ႏွင့္လူငယ္တစ္ဦးတုိ႔ အခ်င္းမ်ားမႈျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး 

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ စစ္သည္ကုိ အေရးယူမည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ 

31 AUGUST 2020 

ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းတပ္နယ္ရွိ တားျမစ္နယ္ေျမအတြင္း လုံၿခဳံေရးစစ္သည္တစ္ဦးႏွင့္လူငယ္တစ္ဦးတို႔ ၾသဂုတ္ ၂၈ 

ရက္တြင္ လုံၿခဳံေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈလြမွဲားကာ အခ်င္းမ်ားမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္ထိ 

လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ စစ္သည္ကို စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ 

ၾကားေရးအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါေနရာသည္တားျမစ္နယ္ေျမျဖစ္၍ လာေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ေျပာဆုိရာမွ ေမာင္ညီညီစုိး၏ အမႈအ 

ရာအရ နားလည္မႈလြကဲာ အျပန္အလွန္စကားမ်ားခ့ဲၿပီး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေမာင္ညီညီစိုး၏ ဝဲဘက္ ပါးတြင္ပြန္း 

ပဲဒ့ဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ျဖစ္စဥ္အား တပ္ရင္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက သိရွိခဲ ့

ၿပီးေနာက္ ေမာင္ညီညီစုိးႏွင့္မိဘမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ၍ ေတာင္းပန္စကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ေဆးဝါးကုသ 

ႏိုင္ရန္ ပထမအႀကိမ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ အားလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထပ္မံ၍ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀၀ 

အားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။ 

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သည္ လူငယ္သေဘာသဘာဝအရ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈလြမဲွားကာ အခ်င္းမ်ားမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 

သာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္သည္ကိ ု စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ႏွင့္ တားျမစ္နယ္ေျမျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ဝင္ေရာက္မႈမရိွေစေရး ေျပာဆုိကာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရရိွကာ 

ေက်ေအးခ့ဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

https://news-eleven.com/article/190190
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https://news-eleven.com/article/190078 

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

၁၀။ ဖားကန႔္တြင္ စုေပါင္းအဖြ႕ဲက မူးယစ္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၏ တဲငယ္ ၂၅ လံုးကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး 

30 AUGUST 2020  

ဖားကန႔္တြင္ စုေပါင္းအဖြဲ႕က မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၏ တဲငယ္ ၂၅ လုံးကိ ု ၾသဂုတ္၂၉ ရက္ မြန္းလြပဲိုင္း 

က မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

တပ္မ ၃၃ မွ ဗိုလ္ႀကီးရဲမင္းဦး၊ ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ဖားကန႔္မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕၊ ဆိပ္မူရဲကင္း 

မအွဖြဲ႕၊ မီးသတ္ဌာနစသည့္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက ဆိပ္မူေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သာယာကုန္းေက်း႐ြာအနီး သရက္ၿခံ 

အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၏ မိုးကာတဲ ၂၅ လုံးကိ ု မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ ့

ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

ထိုေန႔က မီးရႈ႕ိဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ မူးယစ္ ေဆးေရာင္းခ်ေနသည့္ေနရာ၌ တစ္ေန႔လွ်င္ လူရာႏွင့္ခ်ီ သုံးစြေဲနသည့္ 

ေနရာျဖစ္ၿပီး ဘိန္းျဖဴႏွင့္ ရာမ (စိတ္ႂကြ ေဆးျပား) အဓိက ေရာင္းခ်သည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိ ု

သည္။ https://news-eleven.com/article/189976 

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

၁၁။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အတုလမာရဇိန္ ျပည္လံုးခ်မ္းသာဘုရားႀကီးတြင္ ဆန္ေပးမည္၊ ေငြေပးမည္ဟု သတင္းမွားမ်ား 

ထြက္ေပၚလာၿပီး လူစုလူေဝး ျဖစ္ပြားခ့ဲ 

29 AUGUST 2020 

စစ္ေတြၿမိဳ႕ အတုလမာရဇိန္ ျပည္လုံးခ်မ္းသာဘုရားႀကီးတြင္ ဆန္ေပးမည္၊ ေငြေပးမည္ဟု သတင္းမွားမ်ား ထြက ္

ေပၚလာၿပီး လူစုလူေဝး ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။  

ဆန္ေပးမည္၊ ေငြေပးမည္ဟု သတင္းမွားမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ လူစုလူေဝးျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ြာႀကီး 

ေတာင္ရပ္ကြက္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ အလႉရွင္တစ္ဦးကေပးမည္ဟု သတင္းၾကားရသျဖင့္ 

ေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူစုလူေဝးသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခ ံ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကား 

သည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ COVID-19 ေရာဂါပုိးေတြ႕ရွိသူ မ်ားေနသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လူ ၁၀၀ 

ေက်ာ္ ကူးစက္ခံေနရသည္။ https://news-eleven.com/article/189806 

*************** 
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၁၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး လုိသမွ် ပ့ံပုိးေပးမယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား 

28 AUG 2020 

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပုိး ကူးစက္မႈမ်ားေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးလိုသမွ် ပ့ံပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး 

ရိကၡာလည္း မျပတ္ေစရဘူးလို႔  ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္ပါ 

တယ္။ 

သည္ကေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္မွာ အခုလုိ 

ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္တဲ ့ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ ့

လည္း လိုအပ္သမွ် ပ့ံပိုးေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈမွာပါဝင္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကေတာ့ 

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္  ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ကေန 

က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ကေန က်ပ္ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ န႔ဲ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေန က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြထဲားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သည္ကေန႔ မနက္ပုိင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကိုဗစ္အတည ္

ျပဳလူနာစုစုေပါင္း ၆၂၈ ဦးအထိ ရွိေနၿပီး အခုခ်ိန္ အတည္ျပဳလူနာသစ္ေတြ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိေနတာကေတာ့ ရခုိင္ 

ျပည္နယ္က ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.kumudranews.com/news-38392 

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

၁၃။ မဲဆြယ္မယ္ဆုိ အေၾကာင္းၾကားရမယ္လုိ႔ RCSS/SSA ေၾကညာ 

စက္တင္ဘာ ၁ရက္ ၂၀၂၀ 

RCSS ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ္ဆုိရင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ရမယ္ 

လို႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာထုတ္ျပန္ေၾကညာ 

လိုကပ္ါတယ္။ 

နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံတာျဖစ္ၿပီး မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ စစ္ေရးအေျခ 

အေနေတြႀကဳံလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ အခုလိုထုတ္ျပန္ရတာလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ 

RCSS ရ႕ဲထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြဆိုတာဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတစ္ခုလုံးကိုဆိုလိုၿပီးေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ 

(ေျမာက္ပိုင္း)ဘက္က RCSS တပ္ဖြဲ႕ေတြရိွတဲ့ေနရာတခ်ိဳ ႕လည္းပါဝင္တယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ RCSS အေနနဲ႔ 

အခုလိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြတဲုန္းကလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ

ျဖစ္စဥ္အေပၚ ေႏွာက္ယွက္တာမ်ိဳ းေတာ့မရိွခဲ့ဘူးလို႔ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုိင္းပန္က 

ေျပာပါတယ္။ 

 

https://www.kumudranews.com/news-38392
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ထိုင္းနယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ လြယ္တိုင္းလ်န္မွာ အေျခစုိက္တဲ့ RCSS/SSA ဟာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ 

လမွာ အစိုးရနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ 

ရွိတယ္လို႔ ခန႔္မွန္းရတဲ့ RCSS/SSA ဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ဟိန္း၊ ေမာက္မယ္၊ နမ့္ ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ မုိင္းတုံ၊ 

မိုင္းပန္စတဲ ့ ေဒသေတြမွာထိန္းခ်ဳပ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ 

Myanmar Peace Monitor ရ႕ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စစ္တမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

http://www.mizzimaburmese.com/article/72925 

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

၁၄။ ရခုိင္ကုိ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားခ့ဲသူမ်ား သတင္းမပုိ႔လွ်င္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ 

ၾသဂုတ္ ၃၀ ၂၀၂၀ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကစၿပီးေလေၾကာင္းျဖင့္ 

ခရီးသြားခဲ့သူမ်ား မိမိအသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး မပုိ႔လွ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြမဲႈ 

ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

လတ္တေလာ COVID-19 ပုိးေတြ႕လူနာအမ်ားစုသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္သို႔ 

ခရီးသြားခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္  ေရာဂါစစ္ေဆးမႈခံယူႏုိင္ရန္ယခုကဲ့သို႔ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ 

၁ဝ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔အထ ိ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  

ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသူ ၅၇ဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ COVID-19 ကူးစက္ခံ =ထားရ 

သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝးတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔မွစၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ လိုက္ပါခဲ့သူမ်ား၏ အမည္ 

စာရင္းမ်ားကိုလည္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ 

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတင္းပုိ႔က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူရန္လိုအပ္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွခရီးသြားရာဇဝင္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

သို႔သတင္းပို႔ကာကြာရန္တင္းဝင္ေနၾကသူမ်ားလည္းရွိေနသည္။ 
http://www.mizzimaburmese.com/article/72844 

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

၁၅။ ရေသ့ေတာင္ ေစတီျပင္႐ြာသားတစ္ဦး ေျခေထာက္ကုိ က်ည္ဆံထိမွန္ 

2020-08-31 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ေက်း႐ြာမွာ ဒီေန႔မနက္က ဘယ္ကေန ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့ က်ည္ဆ ံ

မွန္းမသိတဲ ့က်ည္ဆံတခ်ိဳ႕ ေနအိမ္ထဲက်ခဲ့တဲ့အတြက္ အသက ္၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္တစ္ဦး ေျခေထာက္ကို  

http://www.mizzimaburmese.com/article/72925
http://www.mizzimaburmese.com/article/72844
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ထိမွန္ခဲတ့ယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဘယ္ကပစ္မွန္းမသိတဲ့ အဒဲီက်ည္ဆံဟာ ေနအိမ္အမုိးကိုေဖာက္ၿပီး 

က်တာေၾကာင့္ အသက ္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ ္ ေမာင္ဆန္းလႈိင္ၿဖိဳးရဲ႕ ေျခေထာက္ကိုထိမွန္ခဲ့တယ္လို႔ လုံၿခဳံေရးအရ 

အမည္မေဖာ္လို႔တဲ ့ေစတီျပင္ ႐ြာသား တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ 

လက္ရိွ ေမာင္ဆန္းလႈိင္ၿဖိဳးဟာ ေစတီျပင္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံမွာ တတ္ေရာက္ေဆးကုသေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါ 

တယ္။ ဒီေန႔မနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ေလာက္က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရမ်က္႐ြာအနီး ေမယုျမစ္ထဲမွာ ေရတပ္နဲ႔ 

ကုန္းမွာရိွတဲ့ AA တို႔ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လု႔ိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က 

ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ဲ့ ၃ ရက္ေလာက္ကစၿပီး ပစ္ခတ္သံေတြၾကားေနရကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေတြလည္း ရွိတယ္ 

လို႔ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တုန္းကလည္း ငစံေဘာ္ေက်း႐ြာက 

ဦးေအာင္ေက်ာ္ၫႊန္ လက္ေမာင္း က်ည္ဆထံိမွန္ခဲ့သလို ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီေလာက္က 

ေက်ာက္ရံေက်း႐ြာထဲ လက္နက္ႀကီး က်ည္က်တဲ့ အတြက္ မိသားစု ငါးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး 

ရေသ့ေတာင္ေဆး႐ံုမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၾကရပါတယ္။ 

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းကို ညေနပုိင္းအထိ 

ဆက္သြယ္ေပမယ့္ ဆက္သြယ္လို႔ မရပါဘူး။ https://www.rabbit-converter.org/Rabbit/ 

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

၁၆။ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီက ဗဟုိေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း 

2020-08-29 

မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၀ နီးပါးန႔ဲ 

ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ MUP က ဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ကိ ု

ဖြ႕ဲစည္းလိုက္ပါၿပီ။ 

ေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြ၊ အရင္ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး 

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖူးတဲ ့ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူေတြနဲ႔ဖြ႕ဲစည္းထားတာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီမွာ ႏုိင္စုိးျမင့္၊ ႏိုင္စံလႈိင္၊ 

မင္းၾကည္ဝင္း အစရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ 

ကတိေပးမဲဆြယ္ စည္း႐ံုးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရိွမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြကိ ု မိတ္ဆက္တဲ့ 

လုပ္ငန္းေတြကိ ုေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ ပါတီရဲ႕ အတြင္းေရးမႉး အဖြ႕ဲဝင ္ႏုိင္သန္းေ႐ႊက ေျပာပါတယ္။ 

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီနဲ႔ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တည္ေထာင္ထားတ့ဲ မြန္ညီၫြတ္ေရး 

ပါတီဟာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၆၇ ဦး ေ႐ြးေကာက္ပြဝဲင္မွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ 

အမ်ိဳးသမီး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ ၄၀ ေအာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၄ 

ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါၿပီး ၄၀ အထက္က ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ 

https://www.rfa.org/burmese/news/mon-mup-party-08292020055039.html 

https://www.rabbit-converter.org/Rabbit/
https://www.rfa.org/burmese/news/mon-mup-party-08292020055039.html
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၁၇။ ဖလံု-စေဝၚက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ သံုးဦး ဝင္ၿပိဳင္မည္ 

August 29, 2020 

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP) သည ္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ 

ျပည္နယ္ျပင္ပ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတို႔၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေစာၾကည္လင္းက ေျပာသည္။ 

ဖလံု-စေဝၚအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ 

ေစာစုိးႏိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ေစာဝင္းႏွင့္ မဂၤလာ 

ေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္-၂ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၌ ေစာညီညီတို႔ အသီးသီး ဝင္ၿပိဳင္သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္ျဖဴလူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ပ်ဥ္းမနား 

ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္ျဖဴလူဦးေရ တစ္ေသာင္းခြခဲန႔္ရိွသည့္အတြက္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဖလံု-

စေဝၚ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေစာစုိးႏိုင္က ေျပာသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ကရင္ပါတီ ၄ ခု ျပန္ေပါင္းစည္းကာ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) ကိ ု တည ္

ေထာင္စဥ္က ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ သြားေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းမ်ားရွိၿပီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 

ကရင္ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္းထိပ္တုိက္မေတြ႕ေရးအတြက္ ဖလုံ-စေဝၚ အေနျဖင့္ ယခုလို ျပည္နယ္တြင္ ဝင္မၿပိဳင္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။  

http://kicnews.org/2020/08/%e1%80%96%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%b6-%e1%80%85%e1%80%b1%e1 %80 

%9 d% e1%8 %9a%e1%80%80- 

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

၁၈။ က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာေဆာက္ရန္ ယာေျမ ဧက ၂၀၀ ကုမၼဏီသိမ္းယူမည့္ကိစၥ 

ေဒသခံ သေဘာမတူ 

August 28, 20200 

 သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာ လင္းေခးခ႐ုိင ္ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြတဲြင္ 

၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ ႐ြာသားမ်ား၏ ယာေျမ ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္  ကိ ု ကုမၼဏီမွ 

သိမ္းယူမည့အ္ေပၚ ေဒသခံမ်ားကသေဘာမတူႏိုင္ေၾကာင္း ခ႐ုိင္႐ုံးထံသို႔ ကန႔္ကြက္စာေပးပုိ႔ထားသည္ဟု သိရ 

သည္။ 

ကုမၼဏီမွသိမ္းယူမည့္ယာေျမသည္ က်ိဳင္းေတာင္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ရိွ ၀မ့္ကတ႐္ြာတြင္တည္ရွိၿပီး ႐ြာႏွင့္နီးကပ္လြန္း 

ေၾကာင္း ၊ အဆိုပါယာေျမမ်ားအသိမ္းခံရပါက ႐ြာသားမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္အခက္အခဲျဖစ္မည ္

ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ားကေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၀န္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရန္ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳ  

http://kicnews.org/2020/08/%e1%80%96%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%b6-%e1%80%85%e1%80%b1%e1%20%80%20%259%20d%25%20e1%258%20%9a%e1%80%80-
http://kicnews.org/2020/08/%e1%80%96%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%b6-%e1%80%85%e1%80%b1%e1%20%80%20%259%20d%25%20e1%258%20%9a%e1%80%80-
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ခ်က္ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းေျမယာမ်ားကုိ ကုမၼဏီမွ တိုင္းတာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္႐ြာသားမ်ား သေဘာတူ 

ေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုး ရန္သာက်န္ေၾကာင္း ကုမၼဏီကေျပာသည္ဟု  ရပ္မိရပ္ဖလည္းျဖစ္သည့္ လုံးတကိ ေျပာ 

သည္။ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး စီးဆင္းလာသည့္နမ့္တိန္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ အဆိုပါ က်ိဳင္းေတာင္း စုံအန္ေရ 

အားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ က တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၆၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္ 

လုပ္ကာ သွ်မ္းျပည္  ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕စစ္တိုင္း႐ံုး ၊ ရလခ စစ္တိုင္း႐ုံးတို႔ ကိ ု လွ်ပ္စစ္မီး 

ေပးေနေၾကာင္း  ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္၏ ၀က္ပ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အဆိုပါစုံအန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအျပင္ ၄င္း၏အထက္ပုိင္းရွိ  ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၄ မိုင္ခန႔္အကြာတြင္ အထက ္

က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  အဆိုပါစီမံ 

ကိန္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္  အၿပီးေဆာက္လုပ္ဖို႔ရွိၿပီး အလားတူ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၆၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/18149 

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

၁၉။ ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ စြပ္စြျဲပစ္တင္မႈ ေအာင္ျမင္ 

1 September 2020 

ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိအား ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး 
လြန္သည္ ဆိုကာ စြပ္စြ ဲ ျပစ္တင္မႈကို ယေန႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ မဲခြဆဲုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၁၆ 
မဲ၊ ကန႔္ကြက္မဲ ၄ ျဖင့္ စြပ္စြျဲပစ္တင္မႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃(င) (၁)အရ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ အနည္းဆုံး ၃ ပံု ၂ ပံုက စြပ္စြျဲပစ္တင္မႈသည္ မွန္ကန္၍ စြပ္စြခဲံရသူသည္ ျပည္နယ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးတြင္ ဆက္လက္ထမ္း႐ြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ဥကၠ႒သည ္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ပုဒ္မခြဲ(၂)အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တင္ျပ 
ခ်က္ရရိွလွ်င္ စြပ္စြျဲပစ္တင္ျခင္းခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးအား 
ရာထူးမွ ရပ္စဲရမည္ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္၊ 
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရိွခ့ဲၿပီးေနာက္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ 
ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိသည ္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရကတ္ြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြ၌ဲလည္း 
မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/01/229059.html 

*************** 
 
 
မွတ္ခ်က္။ သက္ဆုိင္ရာသတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

*** ၿပီး *** 
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