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ေန႔စဥ္တိုင္းရင္းသားသတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း 

(No.55  , September 4, 2020) 

၁။ NLD အစုိးရလက္ထက္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာပိတ္ပင္တားဆီးမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း (၇၃) ႀ
 ကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ NMSP ထုတ္ျပန္ 

၂။ ကိုဗစ္ကာလမဲဆြယ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အျမန္ဆုံးေၾကညာရန္ မြန္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတာင္း 
ဆို 

၃။ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲဟု ဒီခ်ဳပ္ထုတ္ 
ျပန္ 

၄။ ရခုိင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ားလာ၍ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသသို႔ ျပည္တြင္းမွ ဝင္ထြက္ခြင့္ပိတ္ပင္ 

၅။ တာဝန္မွရပ္စဲခံရသည့္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည္ 

၆။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပသည့္ Justice For Myanmar ဝက္ဘ္ဆိုက္ ပိတ္ဆို႔ခံရ 

၇။ ‘လူ႔အသက္ထက္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ကာကြယ္’ ဖားကန႔္ေမွာ္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ရိွ 

၈။ ကခ်င္တြင္ တပ္မေတာ္သားသီးသန႔္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာရိွ၊ က်န္မဲ႐ံုမ်ား တပ္ျပင္ပအရပ္ဘက္ႏွင့္အတူထည့္ရမည္ 

၉။ ေ႐ႊကုကၠိဳလ္ စီမံကိန္းတြင္ တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆို 

၁၀။ ကရင္ျပည္နယ္၌ တစ္သီးပုဂၢလ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၂၃ဦး UEC အတည္ျပဳ 

၁၁။ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ၂၀၀ေက်ာ္ တိမ္းေရွာင္ေနရ 

၁၂။ ရခိုင္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေျခ မ႐ိွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွေန 

၁၃။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြ၍ဲ တစ္ညအတြင္း အရပ္သား ၈ ဦးဒဏ္ရာရ 

၁၄။ နယ္ေျမေဒသလံုၿခံဳမႈမ႐ိွသည့္အတြက္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း႐ြာ ၁၁ ႐ြာတြင္ မဲစာရင္းမကပ္ႏုိင္ 

၁၅။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ယြမ္သန္း ၂ဝဝ ေပးအပ္မည္ 

၁၆။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ Quarantine စင္တာ ပ်က္စီးဟုဆို 

၁၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး တ႐ုတ္ကူညီေပးရန္ မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ ေတာင္းဆို 

၁၈။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္တခ်ိဳ႕ ခ်န္ခဲ့ဖြယ္ရိွ 

၁၉။ မုိင္းရယ္တြင္ လမ္းသြားလမ္းလာ လူထုထံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားစစ္ေဆး ေငြေကာက္ခံ 
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၂၀။
 သွ်မ္းျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၅) ဦး ပယ္ခ်ခံရ 

၂၁။ ေအေအအဖြ႕ဲႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ ၁ ဦးကုိ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်မွတ္  

၂၂။ မူဆယ္ေဒသခံသုံးဦး အသတ္ခံရမႈ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ဖုိ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ ၇၀ ေတာင္းဆို 

၂၃။ ရွမ္းျပည္နယ္မဲစာရင္းမွာ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ မရိွသူ ၇ သိန္းေက်ာ္ေန 

၂၄။ တိုင္းရင္းသားအလံမ်ားစုိက္ထူခ့ဲသည့္ ဦးစုိးေမာင္၏ပါတီကို ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာ္စစ္ေဆးမည္ 

 ၂၅။ ပဲခူးတိုင္း အင္းတေကာ္ေရာက္ ခ်င္းစစ္ေရွာင္မ်ား အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ 

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

၁။ NLD အစုိးရလက္ထက္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာပိတ္ပင္တားဆီးမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း (၇၃) ႀ
 ကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ NMSP ထုတ္ျပန္ 

(စက္တင္ဘာ ၂ ၂၀၂၀) 

လက္ရိွအာဏာရ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ ထူးျခားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွသလို သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္ 
ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP မြန္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခ့ဲရာတြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၾသဂုတ္ ၁၉ မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) 
ရာစုပင္လုံ စတုတၳအစည္းအေဝးမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း (၃) ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ 
ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြေဲရး သေဘာတူညီမႈမရရိွခ့ဲဟု ဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွးရႈ၍ တပ္မေတာ္မွ 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလႈပ္ရွားရာေဒသမ်ား အပစ္ရပ္စဲထားမႈကို စက္တင္ဘာလ 
ကုန္အထိ သက္တမ္းတုိးလုိက္သည့္အေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ႀကိဳဆုိလုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရခုိင္ေဒသတစ္ခုကို 
ခ်န္လွပ္ထား၍ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA အား ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္ဟု ရႈျမင္သည္။ 

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ခုႏွစ္ (၁၉၄၈) ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔တြင္ ဗုိလ္သိန္းႏွင့္ ႏုိင္ပန္းသာ ဦးစီးေသာ လူငယ္ေတာ္လွန္ေရး 
ရဲေဘာ္ ၃၀ ဦးတုိ႔ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ဇာသျပင္ရဲစခန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္ခ့ဲသည့္ေန႔ကိုအစြျဲပဳ၍ မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ 
အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပလာခ့ဲသည္မွာ (၇၂) ႏွစ္တိုင္ ရိွၿပီျဖစ္သည္။  

http://burmese.monnews.org/2020/09/02/nld-
%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80 

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

http://burmese.monnews.org/2020/09/02/nld-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80
http://burmese.monnews.org/2020/09/02/nld-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%9c%e1%80
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၂။ ကုိဗစ္ကာလမဲဆြယ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အျမန္ဆံုးေၾကညာရန္ မြန္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ေတာင္းဆုိ 

(September 01, 2020)   

ကိုဗစ္ကာလ ေ႐ြးေကာက္ပြမဲဲဆြယ္ႏုိင္ေရး လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္ကာလကုိ အျမန္ဆုံးေၾကညာေပး 
ရန္  ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား မြန္ျပည္နယ္ USDP ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးဝင္းေမာ္ဦးက ေတာင္းဆိုေျပာၾကားလိုက္ 
သည္။ 

လက္ရိွအစုိးရ၏ ကိုဗစ္ကာလ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရိွေနၿပီး မဲဆြယ္ 
ကာလအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္က ကုိဗစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္မွာသာ မည္သည့္ပါတီမ်ား၏ 
စည္႐ံုးေရးကို တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရိွတြင္ ကိုဗစ္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္  မဲ႐ံုမ်ား 
ထပ္တိုးရန္လိုအပ္ေနၿပီး ေ႐ြးေကာကပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
မြန္ညီၫႊတ္ေရးပါတီ တြဖဲက္အတြင္းေရးမႉး ၂ ႏုိင္စံတင္ကေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ မဲေပးခြင့္ရိွသူ တစ္ဆယ့္ခုနစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရိွၿပီး မဲ႐ံုအေရအတြက္ကို ၉၅၀ 
ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ရန္  ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြကဲ လ်ာထားသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ ေနရာရိွၿပီး ၎မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၂ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ညီၫႊတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ မြန္ညီၫႊတ္ 
ေရးပါတီမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ http://burmese.monnews.org/2020/09/01/ 

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

၃။ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲဟု ဒီခ်ဳပ္ထုတ္ 
ျပန္ 

(September 3, 2020)  

ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အား စြပ္စြျဲပစ္တင္ရာတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳဘဲ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္က စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္သည္။ 

စြပ္စြျဲပစ္တင္မႈျဖစ္စဥ္အ တြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြ၌ဲ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ လ်ာထား 
ရာတြင္ ပါဝင္မႈမရိွျခင္း၊ ထိုသုိ႔ လ်ာထားရာတြင္ မပါဝင္သည့္ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အျခားအစုအဖြဲ႕ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
အင္အားကိုပါရယူခ့ဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရးပံုရိပ္ကို 
ထိခုိက္ ေစမည့္ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအ လုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သုံးသပ္ ထားသည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ အက်ိဳးကုိေရွးရႈ၍ ဒီမုိကေရစီ 
ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး  ေနာင္တြင္ေပၚေပါက္ 
လာျခင္း မရိွေစရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ကတိျပဳထားသည္။ အဆိုပါ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္း 
ႏွစ္ရပ္မွားယြင္းမႈကို ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုးကသာ ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္မည္ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ 
ထားသည္။ https://7day.news/detail?id=197870 

http://burmese.monnews.org/2020/09/01/
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၄။ ရခုိင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ားလာ၍ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသသုိ႔ ျပည္တြင္းမွ ဝင္ထြက္ခြင့္ပိတ္ပင္ 

(September 4, 2020) 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ COVID-19 လူနာမ်ား တုိးလာျခင္းေၾကာင့္ ‘ဝ’လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (UWSA) ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသသို႔ ျပည္တြင္းမွ 
ဝင္ထြက္ခြင့္ကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ကစ၍ လံုးဝပိတ္ထားေၾကာင္း UWSA လားရႈိးဆက္ဆံေရး႐ံုးတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းက ေျပာ 
သည္။ UWSA ေဒသတြင္ ယခင္ကတည္းက ေရာဂါကာကြယ္ေရး တင္းက်ပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ 
ျပည္တြင္း၌ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ား တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခုလုံးကိုLockdown ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

ျပည္တြင္းမွ အဝင္အထြက္ကုိ ပိတ္လိုက္ေသာ္လည္း ‘ဝ’ေဒသ သို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းမွ ဝင္ေရာက္မႈကို စိစစ္ခြင့္ျပဳ 
ထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသသို႔ ျပည္တြင္းမွ ဝင္ေရာက္ရာလမ္းေၾကာင္း ေျခာက္ခုထက္မနည္းရိွ 
ရာ မုိင္းလားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမဘက္က ဝင္ေပါက္ကိုလည္း အဝင္အထြက္ လံုးဝပိတ္ပင္ထား 
သည္ဟု ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္တြင္း၌ ပုိးေတြ႕လူနာမ်ားတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္လက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)က လည္း 
၎တုိ႔ေဒသတြင္း လူဝင္လူထြက္စစ္ေဆးမႈကို ယခင္ထက္  တုိးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း KIO အဖြဲ႕၏ COVID-19 ကာ 
ကြယ္ႏိွမ္နင္းေရး ေကာ္မတီက  ေျပာၾကားထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ မြန္းလြပုိဲင္းအထိ COVID-19 
လူနာ ၁,၀၅၈  ဦးရိွၿပီျဖစ္ကာ ေျခာက္ဦးေသဆုံးခ့ဲသည္။ https://7day.news/detail?id=197829 

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

၅။ တာဝန္မွရပ္စဲခံရသည့္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဝဲင္ၿပိဳင္မည္ 

(September 4, 2020)  

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကေခတၱ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တာဝန္လႊဲေျပာင္းမႈကို ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ စက္တင္ဘာ ၃ရက္ ညေန 
၃နာရီတြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပူးတြသဲတင္းစာရွင္းလင္းမႈကိုပါ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြ၌ဲ သတင္းမီဒီယာ 
ဌာနအသီးသီး က ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေရာ ေခတၱဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါေျဖၾကားခ့ဲသည္။  

ထို႔အျပင္ ၎အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္က ရပ္စဲခံရေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးအျဖစ္ 
ဆက္ရိွေနမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ မူလမဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည့္ မယ္စ့ဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္မဲ 
ဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိကဆို သည္။ 

ယခုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အခက္အခဲလုံးဝမရိွဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြ၌ဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕  
ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိအေပၚ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားမွာ  လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္း (Procedure) အမွား ႏွစ္ခ်က္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ လႊတ္ေတာ္က 
စြပ္စြျဲပစ္တင္ရန္လိုအပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ငါးဦးတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည့္ 
အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုအေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကားရာတြင္ ပါဝင္သူသုံးဦးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခ့ဲ 
သည္ ကိုပါ ေတြ႕ရေၾကာင္းေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။ 
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သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကစြပ္စြျဲပစ္တင္ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိ  အတြက္မူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိ 
ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ေခတၱဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လက္ရိွတာဝန္ယူထားသူ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အလုပ္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ အေကာင္းဆုံး 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာသည္။ 
https://7day.news/detail?id=197818 

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

၆။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပသည့္ Justice For Myanmar ဝက္ဘ္ဆုိက္ ပိတ္ဆုိ႔ခံရ 

(September 2, 2020)  

တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပသည့္ Justice For Myanmar ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို 
ျမန္မာအစုိးရက ပိတ္ဆို႔လုိက္သည္ဟု ယင္းအဖြ႕ဲအစည္းက ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

Justice For Myanmar ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ယခုႏွစ္ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္လႊင့္တင္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ် 
တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ရွာေဖြရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန 
သည့္  သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားပါရိွေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ၎တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ 

Justice For Myanmar ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏  သေဘာထား မွတ္ခ်က္ရရိွရန္ႀကိဳး 
စားခ့ဲေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရေပ။ https://7day.news/detail?id=197585 

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

၇။ ‘လူ႔အသက္ထက္ အက်ိဳးအျမတ္ကုိသာ ကာကြယ္’ ဖားကန႔္ေမွာ္အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ရိွ 

(September 03, 2020) 

လူေပါင္းမ်ားစြာေသဆုံးခ့ဲေသာ ဖားကန႔္ေဂြခါေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏တာဝန္ယူမႈ 
ပ်က္ကြက္မႈကို ေထာက္ျပေသာ “လူ႔အသက္ထက္ အက်ိဴးအျမတ္ကိုသာ ကာကြယ္” ဟူေသာ အစီရင္ခံစာအုပ္ ထြက္ရိွခ့ဲ 
သည္။ 

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္ ၂ လျပည့္သည့္ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးထိုင္းႏုိင္ငံ KWAT အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုထဲတြင္ ဖားကန႔္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား 
နယ္ေျမအားလုံးမွ တပ္မေတာ္ဆုတ္ခြာေပးရန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒေအာက္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈရိွသည့္ 
အခ်ိန္ထိ စက္ကိရိယာျဖင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားေပးရန္ အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဖားကန႔္ေျမၿပိဳမႈ 
ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္ သယံဇာတဝန္ႀကီးတို႔က ေရမေဆးသမားမ်ားကိုသာ ေလာဘသား 
မ်ားအျဖစ္ပံုေဖာ္ေနခ်ိန္ ေက်ာက္စိမ္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေနေသာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ ေဖာ္ျပမႈ အားနည္းေနခဲ့ 
သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ေနၿပီး အဆိုပါေက်ာက္စိမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားပုိင္း 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန႔္မွ ‘ေသြးစြန္းေသာေက်ာက္စိမ္း (Blood Jade)’ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူျခင္းမျပဳရန္ လြန္ခ့ဲ  

https://7day.news/detail?id=197818
https://7day.news/detail?id=197585
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သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 8808 For Burma ႏွင့္ All Kachin Students and Youth Union AKSYU 
တို႔ကလည္း အစီရင္ခံစာတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခ့ဲဖူးသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-75300 

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

၈။ ကခ်င္တြင္ တပ္မေတာ္သားသီးသန႔္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာရိွ၊ က်န္မဲ႐ံုမ်ား တပ္ျပင္ပအရပ္ဘက္ႏွင့္အတူထည့္ရမည္ 

(September 02, 2020) 

ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးတြင္ တပ္မေတာ္သားသီးသန႔္ထည့္ရမယ့္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာရိွၿပီး က်န္မဲ႐ံုမ်ားမွာ အရပ္ဘက္ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖင့္ အတူထည့္ရမယ္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားမဲထည့္ရမည့္ မဲ႐ံုေပါင္း ၅၃ ႐ံုရိွသည့္အနက္ 
ပူတာအိုရိွ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာလွ်င္ တပ္မေတာ္သားသီးသန႔္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
႐ံုး(ခြဲ)မွ အရာရိွဦးထြန္းေအာင္ခုိင္က ေျပာသည္။ 

တပ္တြင္းမဲ႐ံုမ်ား တပ္ျပင္ထုတ္ကာ မဲထည့္ရန္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြမဲတိုင္ခင္ တပ္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ 
မဲဆြယ္ခြင့္မရိွဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေျဖၾကားထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ဒုဥကၠဌ 
တရားလႊြတ္ေတာ္ေရွ႕ေနေဒၚဒြဘဲူက ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံမႈအေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၄ 
ရက္ေန႔က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လာမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြ၌ဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီေပါင္း ၁၉ ပါတီရိွၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္ 
၁၀သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-75254 

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

၉။ ေ႐ႊကုကိၠဳလ္ စီမံကိန္းတြင္ တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိ 

(စက္တင္ဘာ၊   ၃၊  ၂၀၂၀) 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္းရိွ ေ႐ႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳသစ္ စီမံကိန္း 
တြင္ တပ္မေတာ္၏ပါဝင္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN) က ေတာင္းဆုိ 
လိုက္သည္။ 

ေဟာင္ေကာင္တြင္ စီမံကိန္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Myanmar Yatai International Holding Group Co.,Itd က 
ေ႐ႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အစုိးရ၏ “ခါးပတ္တစ္ကြင္း လမ္းတစ္စင္း” အစီအစဥ္ အစိတ္ အပုိင္းအျဖစ္ 
ေျပာဆိုမႈမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ 
ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ေ႐ႊကုကၠိဳလ္ကုိ ကာစီႏုိအပန္းေျဖၿမိဳ႕ႏွင့္ အြန္လိုင္းေလာင္းကစား နိဗၺာန္ဘုံအျဖစ္ တင္စားေသာ 
Myanmar Yatai ကုမၸဏီ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ လႈံ႕ေဆာ္ေၾကညာမႈမ်ားကို တ႐ုတ္သံ႐ံုးက တရားမဝင္ေလာင္းကစား 
မ်ားအေပၚ ခုိင္မာစြာဆန႔္က်င္ေၾကာင္း သေဘာထားရပ္တည္မႈအတြက္ ထပ္ေလာင္းအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္၏ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေ႐ႊကုကၠိဳလ္စီမံကိန္းကို 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒျပင္ပမွ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တပ္မေတာ္၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္ရိွ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အဆင့္တိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ပါဝင္မႈ အခန္း 
ကဏၭအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္အဝျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထား 
သည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-75300
https://www.bnionline.net/mm/news-75254
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ေ႐ႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ေျမ ၂၅ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ 
အဆင့္ျမင့္လုံးခ်င္းအိမ္ယာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳေပး 
ထားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားဝုိင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမ်ားရိွေနသည္။  
ေ႐ႊကုကၠိဳလ္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဖြ႕ဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြ႕ဲ႐ံုး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္က 
ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ http://www.mizzimaburmese.com/article/73001 

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

၁၀။ ကရင္ျပည္နယ္၌ တစ္သီးပုဂၢလ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၂၃ဦး UEC အတည္ျပဳ 

(September 2, 2020) 

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၂၀၂၀ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြ၌ဲ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၃ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
အရ သိရသည္။ 

တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (၃)ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁၁)ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 
(၁)ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ မြန္ (၁)ဦး၊ ပအိုဝ္း (၃)ဦး၊ ဗမာ (၄)ဦးတို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ 

ဩဂုတ္လ ၃၀ရက္စြျဲဖင့္ ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
မ်ား အမည္စာရင္းတြင္ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပါတီမ်ားႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလမ်ား စုစုေပါင္း ၂၃၃ဦးတို႔ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%95%e1%8
0%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%81%8c 

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

၁၁။ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ၂၀၀ေက်ာ္ တိမ္းေရွာင္ေနရ 

(September 2, 2020) 

ယမန္ေန႔ (စက္တင္ဘာ ၁ရက္) ၌ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေနာင့္ေဖာ့ေက်း႐ြာအုပ္စု ပန္ခန္ေက်း႐ြာႏွင့္ နမ့္ေမာ္ေစာ့ 
ေက်း႐ြာ ေဒသခံ စုစုေပါင္း (၂၁၈) ဦး တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတဖြ႕ဲမွ လူသစ္စုေဆာင္းမည္ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ 
လားရႈိးၿမိဳ႕ေပၚမန္ဆူ သွ်မ္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုလူသစ္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုက တုိက္႐ုိက္လာေရာက္တိုင္ၾကားျခင္းမရိွေသးသည့္အတြက္ အတည္မ 
ျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ လူထုတခ်ိဳ႕ကလည္း ေၾကာက္လွန႔္ၿပီး ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စုိင္းဝမ္းလ်န္းခမ္းက ေျပာ 
သည္။  
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ သွ်မ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ သွ်မ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)၊ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA) ႏွင့္ တအာင္း 
(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ အစုိးရ တပ္မေတာ္တို႔လႈပ္ရွားသည့္ 
နယ္ေျမျဖစ္သည္။ https://burmese.shannews.org/archives/18252 

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

http://www.mizzimaburmese.com/article/73001
http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%81%8c
http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%81%8c
https://burmese.shannews.org/archives/18252
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၁၂။ ရခိုင္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြကဲ်င္းပႏုိင္ေျခ မ႐ိွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွေန 

(Sep 3, 2020)  

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေျခမ႐ိွသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွေနသည္ဟု 
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္႐ွိ 
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ေ႐ြးကာက္ပြဆဲိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္း 
လင္းသည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြတဲြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္/ မက်င္းပႏုိင္ေၾကာင္းကို ေ႐ြးေကာက္ပြနီဲးသည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ 
အခ်ိန္မီေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းအျပင္ ကိုဗစ္ကာလအတြင္း 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လက္႐ိွတြင္ ေ႐ြးဆိုင္းရန္မ႐ိွေသးေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆိုသည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိလည္း ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ အသိေပးေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္ကဆိုသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြကဲို လာမည့္ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ 
တြင္ က်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္က ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။ 
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ykp
_kms.html 

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

၁၃။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြ၍ဲ တစ္ညအတြင္း အရပ္သား ၈ ဦးဒဏ္ရာရ 

(Sep 2, 2020) 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ တစ္ညအတြင္း အရပ္သား 
၈ ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွသြားခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

ယမန္ေန႔(စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္) ညဥ့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘက္သုိ႔ 
ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္းလာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေရယာဥ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သဂၤနက္ေက်း႐ြာမွ လံုၿခံဳေရးအရ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ ေက်း႐ြာသားတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။ ယင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဂၤနက္ေက်း႐ြာမွ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ 
အ႐ြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေစာသာေအာင္၊ ဦးေမာင္ျဖဴ ၊ ေဒၚစိန္ေက်ာ့သိန္း၊  င/တေပါင္းေက်း႐ြာမွ ေဒၚေအးေက်ာ့သိန္း (၃၆ 
ႏွစ္)၊ လမုသားေက်း႐ြာမွ မျဖဴေဖြး (၉ ႏွစ္)၊ ဂုတ္ပီေထာင့္(မြတ္စလင္)ေက်း႐ြာမွ မာေမာက္ေရာ္ဘိ (၃၇ ႏွစ္)၊ 
ဟိုက္ရာေမာက္ (၄၂ ႏွစ္)ႏွင့္ အဘုေခ် (၈ ႏွစ္)တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာအသီးသီး ရ႐ိွ သြားခ့ဲသည္။ 

အဆုိပါ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းအထိ 
သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ႐ိွေသးသလုိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီတုိ႔အား DMG က 
ဖုန္းျဖင့္္ေမးျမန္းရန္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေသာ္လည္း အဆက္မသြယ္မရ႐ိွခ့ဲေပ။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/8inj
-kt-cvl.html 

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

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ykp_kms.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ykp_kms.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/8inj-kt-cvl.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/8inj-kt-cvl.html
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၁၄။ နယ္ေျမေဒသလုံၿခံဳမႈမ႐ိွသည့္အတြက္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း႐ြာ ၁၁ ႐ြာတြင္ မဲစာရင္းမကပ္ႏုိင္ 

(Sep 1, 2020) 

တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလက္အုပ္စုမွ ေက်း႐ြာ ၁၁ ႐ြာတြင္ နယ္ေျမေဒသ လံုၿခံဳမႈ 
မ႐ိွသည့္အတြက္ မဲစာရင္းမ်ားမကပ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကုိျမတ္ကေျပာသည္။ 

မဲစာရင္းမကပ္ႏုိင္သည့္ အဆုိပါေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္႐ိွသည့္ မဲဆႏၵ႐ွင္ဦးေရ ၁ ေသာင္းခန္႔နီးပါး ႐ိွႏုိင္သည္ဟု 
ဦးကိုကုိျမတ္က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ မဲစာရင္းမကပ္ႏုိင္သည့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ တုိက္ပြျဲဖစ္ 
ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္းျခင္းမ႐ိွဘဲ တျခားတစ္ေနရာကို စစ္ေဘးဒုကၡသည္အျဖစ္ျဖင့္ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေ႐ွာင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခ်င္စိတ္႐ိွၾက 
ေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ မဲေပးရမည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစုိးသိန္းက 
ေျပာသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား မဲေပးႏုိင္ေရးသည္ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ 
နီးကပ္လာသည့္အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တာဝန္႐ိွသူမ်ားက DMG 
သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ မဲ႐ုံေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔လ်ာထားၿပီး မဲေပးမည့္လူဦးေရ 
စာရင္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္႐ိွေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/vot
e-list-ann.html 

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

၁၅။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ယြမ္သန္း ၂ဝဝ ေပးအပ္မည္ 

(September 04, 2020) 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြအျဖစ္ 
ျမန္မာအစုိးရသို႔ ယြမ္သန္း ၂ဝဝ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ေန 
သူ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴ႐ုိအဖြ႕ဲဝင္ မစၥတာရန္က်ဲ႕ခ်ီက ႏူိင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁ရက္ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတအိမ္ေတာ္သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထိုသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၎ေတြ႕ဆံုပြတဲြင္ မစၥတာရန္က်ဲ႕ခ်ီက ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးေျဖရွင္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ 
ေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီ ပ့ံပုိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္း ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္နာစာတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ဆက္လက္ရပ္တည္ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခ့ဲသည္ဟု အစုိးရပုိင္ မီဒီယာမ်ားက 
ေဖာ္ျပသည္။ ရန္က်ဲ႕ခ်ီသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/vote-list-ann.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/vote-list-ann.html
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ယခုႏွစ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သည့္ ႏွစ္ ၇ဝ ျပည့္ေျမာက္သည့္ႏွစ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ 
ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားႏွစ္ျဖစ္ရာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး ၊ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်င္းဆက္ႏြယ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေဆး သုေတသနျပဳထုတ္လုပ္ေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဦးစားေပး 
အေနျဖင့္မွ်ေဝေပးသြားလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္းသတင္းတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
https://www.bnionline.net/mm/news-75305 

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

၁၆။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ Quarantine စင္တာ ပ်က္စီးဟုဆုိ 

(2 September 2020) 

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာစည္ေက်း႐ြာရိွ Quarantine ဝင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ႐ြာသားမ်ားကို တပ္မေတာ္ 
စစ္ေၾကာင္းက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခ့ဲသည့္အတြက္ ယင္းစင္တာပ်က္စီးသြားခ့ဲရေၾကာင္း သာစည္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဦးျမထြန္းက ေျပာသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ၁ ေၾကာင္းက ေက်း႐ြာ အတြင္းသို႔ ဝင္လာခ့ဲၿပီး ေက်း႐ြာသား 
တခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ Quarantine ဝင္ေနသူ လူ ၁၈ ဦးပါ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခ့ဲၿပီး ႐ြာနီးနားခ်င္း ေ႐ႊျပည္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ 
တရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးခ့ဲၿပီး ယမန္ေန႔က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။ အဆိုပါ သာစည္ေက်း႐ြာတြင္ 
Quarantine ဝင္ေနသူ ၁၈ ဦးမွာ စစ္ေတြေဆး႐ံုမွ ျပန္လာသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လာ သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မူဆယ္ 
စသည့္ေနရာမ်ားမွ ျပန္လာသူမ်ား ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ထားရိွကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမူ 
ေနအိမ္အတြင္း အသြားအလာ ကန႔္သတ္ ထားရိွခ့ဲေၾကာင္းလည္း ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးျမထြန္းက ဆုိသည္။ 
လတ္တေလာတြင္မူ Quarantine ဝင္ျခင္း ပ်က္သြားသလုိ စင္တာလည္း ပ်က္သြားသည့္အတြက္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ 
လုပ္မည္ကိုမူ မသိရိွရေသးပါ။ 

ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ က အဆိုပါ AA ဖမ္းဆီးသြားသည့္ တပ္မေတာ္သားအား လိုက္လံရွာေဖြရာတြင္ 
ေ႐ႊျပည္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ မုိင္းေထာင္ေနေသာ လူ ၁ ဦးအား ေတြ႕ရိွၿပီး လိုက္လံေခၚေဆာင္ရာတြင္ ထြက္ေျပးသျဖင့္ 
ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခ့ဲရာ ၎ထံမွ လက္လုပ္မုိင္း ၁ လုံးႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုး ၁ လုံး သိမ္းဆည္း ရမိေၾကာင္းလည္း 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/02/229171.html 

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

၁၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး တ႐ုတ္ကူညီေပးရန္ မဟာမိတ္ ၃ ဖြ႕ဲ ေတာင္းဆုိ 

(2 September 2020) 

တ႐ုတ္ထိပ္တန္းအရာရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး တ႐ုတ္က ဆက္ ကူညီေပး 
ရန္ ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ထုတ္ကာ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိ ု
ေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴ႐ုိႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ဗဟိုေကာ္မရွင္႐ံုး၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာ ယန္က်ီခ်ီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ 
စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ေရာက္ရိွၿပီး ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေနခ်ိန္တြင္ ညီေနာင္ မဟာမိတ္ ၃ ဖြ႕ဲက ရက္ေပါင္း 
၇၀ အပစ္ရပ္ေပးေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၿပီး ထိုထဲတြင္ တ႐ုတ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ ဆက္ရန္ ကူညီေပးရန္လည္း 
ထည့္သြင္း ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

https://www.bnionline.net/mm/news-75305
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/02/229171.html
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ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြ႕ဲသည္ တအန္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ၊ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ 
မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ ရကၡိဳင္စစ္တပ္ (AA) တို႔ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားသည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ 
ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွ ကူညီေပးရန္ လိုလားပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယခင္က ကူညီခ့ဲသည့္ အတိုင္း 
ထပ္မံ ကူညီေပးရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္တြင္ အေျခစုိက္ လႈပ္ရွားသည့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၎တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္က ေဆြးေႏြးပြ ဲ ျဖစ္ေအာင္ 
ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးျခင္းသာ ရိွၿပီး မည္သို႔မည္ပံု ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရမည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံ ေရး၊ 
စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ပါကလည္း နာခံစရာ မရိွေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားၾကသည္။ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/02/229175.html 

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

၁၈။ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ မဲဆႏၵနယ္တခ်ိဳ႕ ခ်န္ခဲ့ဖြယ္ရိွ 

(3 September 2020) 

Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါပုိး ဒုတိယလႈိင္းျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြး 
ေကာက္ပြတဲြင္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕အား ခ်န္ထားခ့ဲဖြယ္ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲႀကိမ္မွ် က်င္းပႏုိင္ျခင္း 
မရိွခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ “ဝ” ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအတြင္းမွ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းလားၿမိဳ႕နယ္တို႔ရိွေနၿပီး 
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုံၿခဳံေရးအရက်င္းပႏုိင္ျခင္း ရိွမရိွတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈရိွေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မ ရွင္(UEC)က ေျပာသည္။ 

ကူးစက္မႈျမန္ဆန္ေနသည့္ Covid-19 ဒုတိယလႈိင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈရိွလာႏုိင္ေၾကာင္း သုံး သပ္မႈမ်ား 
ရိွေသာ္လည္း လတ္တေလာအေနအထားအရ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲ႐ြ႕ရန္ အေၾကာင္းမရိွေၾကာင္း UEC က ေျပာခ့ဲသည္။ 
ဥပေဒအရ UEC အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္တခု(သို႔) ၿမိဳ႕နယ္တခုအတြင္း ေက်း႐ြာအုပ္စုတခုအား ေ႐ြးေကာက္ပြကဲ်င္းပ ႏုိင္ျခင္း 
ရိွ/မရိွ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွေနၿပီး က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ ျပန္မည္ဟုလည္း 
ေျပာခ့ဲသည္။ 

စစ္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ မဲစာရင္းမကပ္ႏုိင္ငံသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားအမ်ားအျပားရိွေနၿပီး လက္ရိွ 
ျပန႔္ပြားေနသည့္ ကိုဗစ္ေရာဂါဂယက္ေၾကာင့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြကဲ်င္းပႏုိင္ျခင္းမရိွမည့္ အေျခအေန 
သည္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ထက္ပင္ ပုိႏုိင္သလား စဥ္းစားစရာရိွသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္ သူ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာသည္။ 
ယင္းအျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ မဲ႐ံုးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ 
အေျခအေနတြင္ အဆိုင္းမ်ားခြကဲာ မဲေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္းထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။ 

https://www.rabbit-converter.org/Rabbit/ 

********************* 
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၁၉။ မုိင္းရယ္တြင္ လမ္းသြားလမ္းလာ လူထုထံ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားစစ္ေဆး ေငြေကာက္ခံ 

(September 2, 2020) 

မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕အထြက္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ( မုိင္းရယ ္ – ေက်းသီး လမ္း) ေပၚတြင္ 
ယာယီဂိတ္တစ္ခုထားရိွကာ သၾကၤန္မတိုင္မီွကတည္းက သြားလာေနသည့္လူထုအား ရဲမ်ားက ထိုသို႔ေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆး 
ေနၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံေနၾကေၾကာင္း မုိင္းရယ္ ေဒသခံ ခြန္လိန္ က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ ကိုေျပာသည္။  

ထိုသုိ႔ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးေနသည့္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕တြင္းဝင္လာသည့္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ 
ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၿမိဳ႕တြင္းေနသူ ၊ သိကြၽမ္းသူမ်ားထံမွမူ ေကာက္ခံျခင္းမရိွေၾကာင္းလည္း ခြန္လိန္က ေျပာျပသည္။ 
ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား တရားမဝင္ ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မုိင္းရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မွ ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ 
ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မရခ့ဲေပ။ မုိင္းရယ္ေဒသခံမ်ားကမူ သက္ဆုိင္ရာမွ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပး၊ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္း 
ဆိုေနၾကသည္။ 

လြန္ခ့ဲသည့္ ေမလပုိင္းကလည္း လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေပါင္ေက်း႐ြာရိွ ဝါးတားဂိတ္တြင္ နမ့္ေပါင္ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားပူးေပါင္းကာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားထံ ကားတစီးလွ်င္ ေငြက်ပ္ တေသာင္းမွ ၂ ေသာင္းထိ ေကာက္ခံခ့ဲေၾကာင္း သိရ 
သည္။ https://burmese.shannews.org/archives/18267 

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

၂၀။ သွ်မ္းျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၅) ဦး ပယ္ခ်ခံရ 

September 1, 20200 

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သွ်မ္းျပည္အတြင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅ ဦး ပယ္ခ်ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ၅ ဦးမွာ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၄ ဦး ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁ ဦးတို႔ျဖစ္သည္။ 

ထိုအထဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ညီၫႊတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) ပါတီ ( ၃ ) 
ဦး ၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ( ၁ )ဦး ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD ) ပါတီမွ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ဝင္ၿပိဳင္သည့္ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲခြဲ 
ဥကၠ႒ဦးထင္ေက်ာ္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ ကိုေျပာသည္။ သွ်မ္းျပည္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ အယူခံျပန္လည္ တင္လာ 
သည့္ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးရိွၿပီး ၎မွာ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎၏ အယူခံမွာလည္း ျပန္လည္ ပယ္ခ်ခံရေၾကာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ သွ်မ္းျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၀၁၈) 
ဦးရိွၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ (၂၉၀) ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ( ၈၀) ဦး၊ ျပည္နယ္(၁) (၂) မွာ (၆၀၅) ဦး ႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးေနရာမွာ ( ၄၃) ဦးရိွေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြထဲံ စံုစမ္းသိရိွရသည္။ 

https://burmese.shannews.org/archives/18217 

******************** 
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၂၁။ ေအေအအဖြ႕ဲႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ ၁ ဦးကုိ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်မွတ္  

(3 September 2020) 

အစုိးရကအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာထားတဲ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ေအေအအဖြ႕ဲနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူတစ္ဦးကုိ 
ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ံုးက အလုပ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ 

ေအေအအဖြ႕ဲနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ စြခဲ်က္တင္ခံထားရတဲ့ ကုိေအာင္မ်ိဳးဝင္းကို  စက္တင္ဘာ 
၃ ရက္ေန႔က အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ံုးမွာ အလုပ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ အၿပီးသတ္အမိန႔္ ခ်မွတ္ခ့ဲတာပါ။  အၾကမ္းဖက္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀(ည) နဲ႔ ခ်မွတ္ခ့ဲတဲ့အမိန႔္မွာ ခ်ဳပ္ရက္ ထုတ္ႏုတ္ခံစားခြင့္ျပဳခ့ဲတယ္လို႔ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ 
တရား႐ံုး ျပန္ၾကားေရးအရာရိွက ေျပာပါတယ္။ ရဲမႉးတင့္ေ႐ႊတရားလိုျပဳလုပ္စြဲဆိုထားတဲ့ ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္အပါ 
အဝင္ရွစ္ဦးအမႈတြကဲေန ကိုေအာင္မ်ိဳးဝင္းကို ရာဇဝတ္ႀကီး အမႈအမွတ္ ၈၇/၂၀၁၉၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၅၀(ည) နဲ႔ သီးျခား တရားစြဆဲိုစစ္ေဆးခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ 

႐ံုးခ်ိန္းမွာ ၂ တရားခံျဖစ္တဲ့ မယမင္းျမတ္ကိုစစ္ေဆးခ့ဲၿပီး ေနာက္႐ံုးခ်ိန္းမွာ တရားခံျပသက္ေသတစ္ဦးကုိ စစ္ေဆးသြားမွာ 
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအေအအဖြ႕ဲကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ရခုိင္စင္ကာပူအသင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ 
ျဖစ္တဲ ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမင့္ႏုိင္ရဲ႕ညီ ကုိေအာင္ျမတ္ေက်ာ္အပါအဝင္ ၈ ဦးကို  အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ံုးမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ တရားစြဆဲို ထားပါေသးတယ္။ 

http://burmese.dvb.no/archives/408340 

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

၂၂။ မူဆယ္ေဒသခံသံုးဦး အသတ္ခံရမႈ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ဖုိ႔ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ ၇၀ ေတာင္းဆုိ 

(2020-09-02) 

တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္ ေသဆုံးခ့ဲတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံသုံးေယာက္ အမႈအတြက္  တရား 
မွ်တမႈရရိွဖုိ႔နဲ႔ အမွန္တရားေပၚေပါက္ဖုိ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၇၀ က စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ မေန႔က  ေတာင္းဆို 
လိုက္ပါတယ္။ 

တအာင္းစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္တဲ့ ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ေဒသခံ သံုးေယာက္ကို 
တပ္မ ၉၉ က ဖမ္းဆီးသြားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ၊ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တအာင္းစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့တဲ့ တပ္မ ၉၉ 
တပ္မမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး လွမုိးဆိုသူက ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ စိစစ္ေတြ႕ရိွရရင္ တပ္က အေရးယူေပးမယ္လို႔ ေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း  
ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

အဒီဲ႐ြာသားသုံးဦးဟာ ၿပီးခ့ဲတဲ ့ ေမ ၂၉ ရက္ေန႔က တပ္မ ၉၉ ရဲ႕ ဖမ္းဆီးတာခံရၿပီးေနာက္ ၃ လၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး 
ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕က အေလာင္းေတြ႕ရိွခ့ဲတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေသဆုံးသြားသူေတြဟာ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ 
နမ့္ကတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ မုိင္းဆတ္႐ြာသစ္က အသက္ ၄၀ အ႐ြယ္ ဦးညီလိတ္၊ မန္ကန္႐ြာက အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ 
မုိင္ညီထြန္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ လြယ္မြန္႐ြာက  မုိင္းအလုံတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.rfa.org/burmese/news/to-find-truth-
on-killing-of-three-muse-residents-09022020055337.html 

*************** 
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၂၃။ ရွမ္းျပည္နယ္မဲစာရင္းမွာ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ မရိွသူ ၇ သိန္းေက်ာ္ေန 

2020-09-03 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မဲေပးႏုိင္သူစာရင္းကို ျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးစားထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ ၇ သိန္းေက်ာ္ရဲ႕ 
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပံုတင္) အမွတ္ေတြကုိ မေဖာ္ျပႏုိင္ခ့ဲဘူးလို႔ ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ 
ဦးထင္ေက်ာ္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။ 

တစ္ျပည္နယ္လုံး မဲေပးႏုိင္သူ စုစုေပါင္း ၃၅ သိန္းေက်ာ္ရိွတဲ့အထဲ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးက မွတ္ပံုတင္ မရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
မွတ္ပံုတင္ မရိွသူေတြထဲမွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြကလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ မဲစာရင္းမွာ အမည္ပါဝင္ေနသူေတြဟာ 
မွတ္ပံုတင္ မျပႏုိင္ဘူးဆိုရင္လည္း မဲေပးခြင့္ ရရိွဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ 

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးစုိင္းလိတ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မွတ္ပံုတင္ ရရိွေရး 
ဟာ အစုိးရရဲ႕ တာဝန္ပဲလို႔ RFA ကို ေျပာပါတယ္။ လူတိုင္း မွတ္ပံုတင္မရိွရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္ 
တာ၊ ႐ံုးတည္ရိွရာ ၿမိဳ႕နဲ႔ အလွမ္းေဝးတာ၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးတာေတြလည္း ပါဝင္တယ္လုိ႔  ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာပါတယ္။ 
https://www.rfa.org/burmese/news/shan-voters-no-nrc-09032020060913.html 

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

၂၄။ တုိင္းရင္းသားအလံမ်ားစုိက္ထူခ့ဲသည့္ ဦးစုိးေမာင္၏ပါတီကုိ ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာ္စစ္ေဆးမည္ 

(Sep 4, 2020) 

မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးစုိးေမာင္၏ DNP ပါတီက ပါတီအလံဆုိင္းဘုတ္မ်ားစုိက္ထူရာ၌ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအလံႏွင့္ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအလံမ်ားကိုပါ ဝန္းရံလ်က္စုိက္ထူထားသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ပအိုဝ္းႏွင့္ကရင္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႕ဲမ်ား 
က စက္တင္ဘာ ၁ တြင္ တုိင္ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုတုိင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ 
၄ တြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သထံုခ႐ုိင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ဦးက Myanmar Now 
ကိုေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (DNP) ဥကၠ႒ ဦးစုိးေမာင္သည္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္ၿပီး 
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး (၁) အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဦးစုိးေမာင္သည္ 
အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ရ႒ပါလအသင္းဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက တုိင္းရင္းသားအလံမ်ား ဝန္းရံစုိက္ထူးရျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ပါတီဝင္ တုိင္းရင္း 
သားမ်ားက ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ဟု ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ဝိတ္က ေျပာသည္။ 

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ မူဝါဒမွာ အမ်ိဳးသားေရးပထမျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းရိွ 
Orchid ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ပါတီမိတ္ဆက္ပြတဲြင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးစုိးေမာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ၿပီးခဲ ့
သည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ထိုပါတီမိတ္ဆက္ပြတဲြင္ ပါတီဝင္အင္အား ၁၂၀၀ ခန႔္သာရိွသည္ဟု ဆုိခ့ဲေသာ္ 
လည္း လက္ရိွတြင္ ပါတီဝင္ ေလးသိန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ဝိတ္က ေျပာသည္။ 

https://myanmar-now.org/mm/news/4405 

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

https://www.rfa.org/burmese/news/shan-voters-no-nrc-09032020060913.html
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၂၅။ ပဲခူးတုိင္း အင္းတေကာ္ေရာက္ ခ်င္းစစ္ေရွာင္မ်ား အေရးေပၚအကူအညီလုိအပ္ 

(Sep 3, 2020) 

တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အင္းတေကာ္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရာက္ရိွေနၾကသည့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ေနေၾကာင္း 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းထံမွ သိရသည္။ အင္းတေကာ္ေရာက္ စစ္ေဘးေရွာင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ 
အေရးေပၚကူညီေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ(RRCCI)က ယာယီတဲမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ 
ကူညီေပးေနေသာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၂၀ ခန႔္အတြက္ ပညာသင္ၾကားရန္ 
အခက္အခဲရိွေနသည္။  

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ဝက္အင္းေပါက္ေက်း႐ြာအနီးရိွ ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေျမေနရာအခက္အခဲရိွသျဖင့္ အင္းတေကာ္ 
ၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူး-တိုက္ႀကီးကားလမ္းေဘးရိွ ထီးနန္းကုကၠား႐ြာသို႔ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၃ စု လူဦးေရ ၄၅ ဦး 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ့ဲသည္ဟု ဆလုိင္းဝင္းေမာင္က ေျပာသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ 
တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား စစ္ေရွာင္ ၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာတြင္ လွည္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ဝက္အင္းေပါက္ေက်း႐ြာသို႔ စစ္ေရွာင္ခ့ဲၾကသည့္နည္းတူ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွ 
ခူမီးခ်င္းတိုင္းရင္းသား စစ္ေရွာင္ ၁၅၀ ခန႔္သည္လည္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီလတြင္ စစ္ေရွာင္ခ့ဲၾကသည္။  

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ခ်င္းလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားကူညီေပးေရးအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ားအရ အမ္းၿမိဳ႕ 
နယ္ ဒါးလက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္လာသည့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား စစ္ေရွာင္အေရအတြက္မွာ ၄၅၀၀ 
ခန႔္ရိွၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္ 
မ်ားအျဖစ္ ယာယီခုိလႈံလ်က္ရိွသည္။ https://myanmar-now.org/mm/news/4391 

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

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

*** ၿပီး *** 

 

https://myanmar-now.org/mm/news/4391

