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ေန႔စဥ္တိုင္းရင္းသားသတင္းမ်ား စုေဆာင္းတင္ျပျခင္း 

(No.56  , September 8, 2020) 

၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးမွ မြန္ျပည္နယ္သို႔လာေရာက္ပါက CBFQ ဝင္ရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ Swab စစ္ေဆးခပါ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္က်ခံရမည ္

၂။ ျမစ္ႀကီးနားရိွ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕႐ံုးတည္ရိွမႈအေပၚ NRPC ၏ သေဘာထားေမးျမန္းထားဟု KIO 

ေျပာ 

၃။ ေကာ့ကရိတ္- ျမဝတီလမ္းေဟာင္း တစ္ဝုိက္ရိွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွား 

၄။ လက္ရိွအစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူခံရသူ ၃၇၇ဦးရိွ 

၅။ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝေဒသတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲေပးရန္ KACC 

ေတာင္းဆို 

၆။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အတြင္း အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဆာက္လက္စ ေနအိမ္တစ္လုံးအနီးသုိ႔ လက္နက္ႀကီး 

က်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ 

၇။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ လူဦးေရ ၅၀ အထိသာ စုေဝးခြင့္ျပဳေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား 

ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ 

၈။ ရခုိင္မွာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္တန႔္ေပးဖုိ႔ ANP ေတာင္းဆို 

၉။ AA အေနနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔ အစုိးရတိုက္တြန္း 

၁၀။ ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ေငြျဖင့္ ဦးဝင္းထိန္သမီး မဂၤလာေဆာင္လက္ဖြဲ႕ခ့ဲ  

၁၁။ အင္တာနက္ပိတ္ပင္မႈ ဆန႔္က်င္တဲ့ ေမာင္ေဆာင္းခကို ဒဏ္ေငြ ၃ ေသာင္း အမိန႔္ခ် 

၁၂။ ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔က်င္းပသည့္ အတြက္ ပါဝင္သူ ၃ ဦး ေထာင္ ၁၅ ရက္ခ် 

၁၃။ ဒုတိယသက္တမ္း ၄ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ ၃ ခုသာ အတည္ျပဳႏုိင္ 

၁၄။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုေရးကာလ အနည္းဆံုး ၂ လ မရရိွပါက လြန္စြာခက္ခဲႏုိင္ေၾကာင္း KNDP ထုတ္ျပန္ 

၁၅။ ရေသ့ေတာင္၊ အမ်က္ေတာင္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တိုက္ပြ ဲ ျပင္းထန္ေန၊ တပ္မေတာ္ တုိက ္

ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ 

၁၆။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြျဲဖစ္သည့္သတင္း မဟုတ္မွန္ဟု DKBA ခြထဲြက္ေျပာ 

၁၇။ ဆီဆုိင္ တပ္သိမ္းေျမကိစၥ လက္ရိွ အခ်ိန္ထိ ေျပလည္မႈ မရရိွေသး 
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၁၈။ သွ်မ္းေျမာက္တြင္ ၂ည ဆက္တိုက္ အရပ္သား ေသနတ္ပစ္ခံရ၊ တဦးေသ 

၁၉။ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ့ဲသည့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ သက္ဝင္မႈ အားနည္းေနဆဲ 

၂၀။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ဦး ANP ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ 

၂၁။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလတြင္သာ ေၾကျငာျခင္းမွာ မွ်တမႈ မ႐ိွေၾကာင္း 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေဝဖန္ 

၂၂။ ကယားျပည္နယ္ရဲ႕အေရးေပၚရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း၁၀၀၀ ကို လက္ရိွအခ်ိန္ထိသုံးစြမဲႈမရိွေသး 

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

၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွ မြန္ျပည္နယ္သုိ႔လာေရာက္ပါက CBFQ ဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ Swab စစ္ေဆးခပါ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္က်ခံရမည္ 

(စက္တင္ဘာ ၈ ၂၀၂၀) 

ယခုအခါ Covid 19 ျပည္တြင္းကူးစက္မႈႏႈန္း ပုိမုိျမင့္တက္လာသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ 

ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးမွ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား လာေရာက္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ Community Based Facility 

Quarantine သို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ Quarantine ဝင္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ Swab စစ္ေဆးခ စရိတ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ 

မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 

Covid 19 ေရာဂါပုိးရိွမရိွ Swab နမူနာရယူစစ္ေဆးခ တစ္ဦးလွ်င္ ငါးေသာင္း (၅၀,၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက လက္မွတ္ထိုး၍ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ႐ံုး 

ဌာနအသီးသီးသုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္အတိုင္း Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ 

လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စနစ္တက်စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိ 

ေၾကာင္း အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

အတည္ျပဳလူနာမ်ားကိုလည္း ယခင္က ၂ ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပုိးမေတြ႕ပါက ေဆး႐ံုကဆင္းခြင့္ျပဳရာမွ ယခုအခါ ပုိးေတြ႕ရိွၿပီး 

၁၁ ရက္ေနာက္ပုိင္း ေရာဂါသက္သာလွ်င္ ေဆး႐ံုဆင္းႏုိင္ေစရန္ အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ကို႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ 

ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအစည္းအေဝးမွ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ 

http://burmese.monnews.org/2020/09/08/%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%8

0%84%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%9a%e 

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

၂။ ျမစ္ႀကီးနားရိွ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြ႕ဲ႐ံုးတည္ရိွမႈအေပၚ NRPC ၏ သေဘာထားေမးျမန္းထားဟု KIO ေျပာ 

(September 8, 2020) 

ကခ်င္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO) ၏ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ရိွ နည္းပညာအေထာက္အ ကူျပဳအဖြဲ႕ (TAT) ႐ံုး တည္ရိွမႈအေပၚ 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန၏ သေဘာထားအား ေမးျမန္းထားေၾကာင္း KIO ေျပာေရးဆိုခြင့္ 

ရိွသူ ဗုိလ္မႉးႀကီးေနာ္ဘူက ေျပာသည္။ 

http://burmese.monnews.org/2020/09/08/%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%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%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba-%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%80/
http://burmese.monnews.org/2020/09/08/%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%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%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba-%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%80/
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TAT သည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က အစုိးရႏွင့္ KIO အၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစရန္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပန္ 

ခုိင္းခ့ဲသည္ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) က ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာက 

ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကလည္း KIO ဆက္ဆံေရး႐ံုးကို ပိတ္ခုိင္းျခင္း 

မရိွေၾကာင္း၊ TAT သည္ ယခင္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) လက္ထက္က KIO ႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုအစုိးရ လက္ထက္ 

၌ NRPC အဖြဲ႕ ေျပာင္းလဲဖြ႕ဲစည္းၿပီးေနာက္ TAT ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းဆက္သြယ္မႈမရိွေတာ့ဘဲ အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားသည္ 

ဟုသိရေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။ 

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးေဇာ္ေဌးက TAT သည္ အစုိးရႏွင့္ KIO အၾကား Bilateral သေဘာတူ 

ညီခ်က္အရ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ UPWC က  

လက္ရိွတြင္ အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ဟု ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား 

ဆက္လက္တည္တံ့မႈရိွ၊ မရိွ ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ https://7day.news/detail?id=198294 

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

၃။ ေကာ့ကရိတ္- ျမဝတီလမ္းေဟာင္း တစ္ဝုိက္ရိွ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအခ်ိဳ႕၏ တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ဖယ္ရွား 

(September 8, 2020) 

 ေကာ့ကရိတ္- ျမဝတီလမ္းေဟာင္းတစ္ဝုိက္ရိွ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ယာယီအေျချပဳ တပ္စခန္းအခ်ိဳ႕အား 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (BGF) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခ့ဲသည္။ 

ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းက အဆိုပါလမ္းေဟာင္းရိွ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္တစ္ခုတြင္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူေနသည့္ တပ္မေတာ္ 

သားႏွစ္ဦးကို အမည္မသိလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က သတ္ျဖတ္ၿပီးဗံုးေထာင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အရာရိွစစ္သည္အခ်ိဳ႕ က်ဆံုးထိခုိက္ခ့ဲ 

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသတစ္ဝုိက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ BGF ပူးေပါင္းၿပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲျခင္း 

ျဖစ္သည္ဟု BGF မွ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူက အတည္ျပဳသည္။ ထိုသုိ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကရင္ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေျချပဳစခန္းတစ္ခုကို တပ္မေတာ္၊ BGFပူးေပါင္းအဖြဲ႕က 

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ မီးရႈ႕ိဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု KNU/KNLA-PC  တပ္မႉးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ မီးရႈ႕ိလိုက္ျခင္းေၾကာင့္  

အေဆာက္အအုံေျခာက္လုံး မီးေလာင္သြားေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာတြင္ KNU/KNLA-PC တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျချပဳေနထိုင္သည္မွာ 

ခုနစ္ႏွစ္ခန႔္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ 

အဆိုပါေဒသ၌ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကလည္း 

အတည္ျပဳထားသည္။ အဆုိပါေဒသ၌ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ KNU၊ KNU/KNLA-PC၊ DKBA 

ခြထဲြက္အဖြ႕ဲမ်ားလည္းရိွရာ တပ္မေတာ္သားႏွစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္သည့္အဖြဲ႕မွာ DKBA ခြထဲြက္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္ဟု ကနဦး 

သတင္းရရိွထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ BGF က ေျပာၾကားထားသည္။ https://7day.news/detail?id=198293 

******************** 
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၄။ လက္ရိွအစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူခံရသူ ၃၇၇ဦးရိွ 

(September 8, 2020) 

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွအစုိးရလက္ထက္တြင္ အေရးယူခံရသူဦးေရ ၃၇၇ 

ဦးအထိရိွေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) က ထုတ္ျပန္သည္။ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားအား တရားစြဆဲိုအေရးယူေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး AAPP က စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ 

ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ အေရးယူခံရမႈမ်ားတြင္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၈) ျဖင့္ အေရးယူခံရသူ ၁၈ ဦး၊ ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၉၊၂၀ ျဖင့္ အေရးယူခံရသူ 

၁၇၉ ဦးႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အေရးယူခံရသူ ၁၈၀ ဦး ရိွခ့ဲၿပီး ၎တုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူမ်ား၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လယ္သမားအခြင့္အေရး၊ ေျမယာ အခြင့္အေရး၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ 

လယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ၿပီး ၅၄ ဦးမွာ သတင္း၊ မီဒီယာ၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း AAPP 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား က်င့္သံုးမႈမ်ား အေပၚ အစုိးရက အေရးယူရာတြင္ ပုဒ္မ ၁၈၊ 

၁၉၊ ၂၀ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တို႔ ျဖင့္သာမကဘဲ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ႏုိင္လြတ္လုံ ၁၀/၁၂၊ ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂၊ 

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒစသည္တို႔ျဖင့္ပါ အေရးယူထား သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္ဟု AAPP ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လက္ရိွ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအရ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခံထားရသလို အာဏာပုိင္မ်ားက ဥပေဒကို 

လိုသလုိအသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏိွပ္ေရးကိရိယာအျဖစ္ ႏိွပ္ကြပ္အသုံးျပဳေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ ၿငိမ္း စုစီဥပေဒကို 

ျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒအျဖစ္ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) က ထုတ္ျပန္သည္။  ႏုိင္လြတ္လုံဥပေဒကုိ 

က်င္းပၿပီးစီးခ့ဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒအရ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း 

တရားစြဆဲိုခြင့္ မရိွေတာ့ေပ။ https://7day.news/detail?id=198290 

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

၅။ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝေဒသတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရး တုိက္ပြမဲ်ားရပ္စဲေပးရန္ KACC 

ေတာင္းဆုိ 

(7 SEPTEMBER 2020) 

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝေဒသအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြေဲအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ တုိက္ပြမဲ်ား ရပ္စဲေပးရန္ အတြက္ 

ခူမီးခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာင္စီ (KACC) က စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ 

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြကဲို ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အ 

တြင္း ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ 

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္ 

မႈမ်ား ရပ္စဲၿပီး AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 

ေဒသခံခ်င္းလူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသိမ္းသြင္းျခင္းႏွင့္ အင္အားစုေဆာင္းျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  KACC ၏ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အထူးအ 

ေရးႀကီးသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစတနာထား၍ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ KACC ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထား 

သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳး 

သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ညီၫြတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ခူမီး (ခမီး) အမ်ိဳးသားပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးတို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရသည္။  https://news-eleven.com/article/191184 

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

၆။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အတြင္း အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဆာက္လက္စ ေနအိမ္တစ္လံုးအနီးသုိ႔ လက္နက္ႀကီး 

က်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ 

(5 SEPTEMBER 2020) 

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အတြင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ ည ၉ နာရီခန႔္မွစ၍ ၄၅ မိနစ္ခန႔္ၾကာ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး 

ကြက္သစ္ရပ္ရိွ ေဆာက္လက္စ ေနအိမ္တစ္လုံးအနီးသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္က် ေပါက္ကြခ့ဲဲၿပီး ဒဏ္ရာရရိွသူ မရိွေၾကာင္း 

သိရသည္။ 

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၇ ရပ္ကြက္ရိွ နာမည္ႀကီးေလာင္းကစားဂိမ္း႐ံုတြင္ အေျခတည္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ 

သူႏွစ္ဦး၏ ဆိုင္ကယ္ကို သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားက လုိက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ 

ဆိုင္ကယ္စီးလာသူႏွစ္ဦးက ေျပးရင္းပစ္ရင္းျဖင့္ ညေန ၉ နာ ရီခန႔္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္အနီးတြင္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ 

ငယ္မ်ားျဖင့္ ၄၅ မိနစ္ခန႔္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအနီးရိွ ကိုတ႐ုတ္၏ ေဆာက္လက္စ ေနအိမ္နံေဘးသို႔ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္ က် ေရာက္ေပါက္ကြခ့ဲဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဦးစီးဖြင့္လွစ္ထားေသာ 

အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ရိွ ေလာင္းကစားဂိမ္း႐ံုကိုလည္း စက္တင္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာက သိမ္းဆည္းရွင္း 

လင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို႔အတူ ေဒါနေတာင္ေၾကာ ရန္ကုတ္႐ြာအနီးတြင္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈ၊ ေကာ့ကရိတ္ 

ၿမိဳ႕တြင္းပစ္ ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရန္ကုတ္၊ ေကာင္းမႈ၊ တံတားဦး၊ ခနိမ္းမူ၊ တတန္ကူး၊ လႈိင္စိမ္း၊ ဆင္ကုန္းေနာင္ကိုင္း၊ 

ေအာက္ဘို တဲ၊ အလယ္ဘိုတဲ၊ တ႐ုတ္ျဖဴေတာင္၊ ေတာင္ မဲေတာင္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး 

ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွ ေၾကာင္း သိရသည္။ https://news-eleven.com/article/190895 

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

 

https://news-eleven.com/article/191184
https://news-eleven.com/article/190895


WEEKLY Ethnic News Collection Page 6 

  

 

၇။ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ လူဦးေရ ၅၀ အထိသာ စုေဝးခြင့္ျပဳေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ 

(7 SEPTEMBER 2020 ) 

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြအဲတြက္ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေနရာ 

အေနအထား၊ အက်ယ္အဝန္းအေပၚမူတည္၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ ၅၀ ထက္ မပုိရန္အခ်က္ပါဝင္သည့္ 

အမိန႔္အမွတ္(၁၀၁/၂၀၂၀)ကုိ  က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ရက္စြျဲဖင့္ထုတ္ ျပန္သည္။ 

ထိုသုိ႔မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ စုေဝးသည့္အခါတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေရွ႕၊ ေနာက္ ၊ ဝဲ၊ ယာ အနည္းဆုံး ေျခာက္ေပစီကြာၿပီး 

ေနရာခ်ထား  စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ စတင္၍ ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

ထိုသုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္အျပင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနအရ COVID-19  ေရာဂါ ကာကြယ္၊ 

ထိန္းခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစံလုပ္ငန္းလမ္းညႇြန္ (SOP) ၊ သက္ဆုိင္ရာက အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာေဒသအလိုက္ 

ထုတ္ျပန္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအမိန႔္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ https://news-eleven.com/article/191113 

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

၈။ ရခုိင္မွာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္တန႔္ေပးဖုိ႔ ANP ေတာင္းဆုိ 

(6.9.2020) 

ရခုိင္ျပည္နယ္က အရပ္သားျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ပ်က္စီးဆုံးရႈံးေစတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး 

ကို အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္ေပးဖုိ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ အပါအဝင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ကို 

လိပ္မူၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ေရးသား လိုက္ပါတယ္။ 

တပ္မေတာ္က ေက်း႐ြာေတြထဲ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ သံသယနဲ႔ ဖမ္းဆီးသြားျခင္း၊ မီးရႈ႕ိဖ်က္ဆီးျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ အျပစ္မ့ဲ 

ရခုိင္အရပ္သားျပည္သူေတြ ေနအိမ္ကိုစြန႔္ၿပီးထြက္ေျပးေနရတာဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေတြ 

ကို ဥပေဒန႔ဲအညီ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္မွာ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ANP ရဲ႕ စာထဲမွာ ေဖာ္ျပထား 

ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္က ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနၾကားမွာပဲ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အတြင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္နက္ႀကီး 

က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူတခ်ိဳ႕ ေသဆုံးတာ၊ ဒဏ္ရာရတာ ရိွခ့ဲေၾကာင္းကိုလည္း စာမွာေဖာ္ျပထားၿပီး 

အဒီဲေဒသက  ေနအိမ္ေတြ မီးရႈ႕ိခံရတဲ့ျဖစ္ရပ္ အေသးစိတ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္ဆင္ေရး 

ေတြကို အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုံးရႈံးမႈကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ႏုိင္င့ံအႀကီးအကဲေတြကို  

https://news-eleven.com/article/191113
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စာေရးသားေတာင္းဆိုေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အစုိးရဘက္ကေရာ တပ္မေတာ္ 

ဘက္ကပါ ခုခ်ိန္ထိ တစံုတရာတံု႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရိွေသးပါဘူး။ https://burmese.voanews.com/a/anp-party-open-

letter/5572549.html 

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

၉။ AA အေနနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔ အစုိးရတုိက္တြန္း 

(5.7.2020) 

ရခုိင္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ၿမိဳ႕နယ္ရိွတဲ့အနက္ ၁၆ၿမိဳ႕နယ္မွာ COVID- 19 ကူးစက္မႈေတြေၾကာင့္ ညမထြက္ရ အမိန႔္ေတြ 

ထုတ္ျပန္ထားရတဲ့အထိ ႀကဳံေနရခ်ိန္မွာပဲ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ ရပ္ဆိုင္းႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာဆိ ု

လိုက္တာပါ။ 

ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ ့ သတင္းစာရွင္းလင္းရွင္းလင္းပြမွဲာ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ  ဦးေဇာ္ေဌးက 

၂၀၀၄ခုႏွစ္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွာ ဆူနာမီျဖစ္ပြားၿပီး ျပည္သူေတြထိခုိက္ေသေက်ရခ်ိန္မွာ အာေခ်း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟာ 

အစုိးရနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့တာကို AA အေနနဲ႔ သင္ခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ AA 

အပါအဝင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ဒီႏွစ္ဆန္းက စတင္ၿပီး ရပ္တန႔္ေနတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆည္မွာေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၄ဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပန္လည္စတင္ေရးအတြက္ 

အစုိးရဆီကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး အစုိးရဘက္ကေတာ့ ဒီ ၄ဖြ႕ဲနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာေတြဟာ အက်ိဳးရိွ မရိွ ျပန္လည္သုံးသပ္ 

ေနတယ္လို႔လည္း ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ 

တစ္ဖြ႕ဲခ်င္းအေနနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး႐ံုးကေတာ့ ကပ္ေဘး သင့္ေနခ်ိန္ 

တိုက္ခုိက္မႈေတြရပ္စဲဖုိ႔ ဒီတပတ္ထဲမွာပဲ ထပ္မံတိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ကမာၻတဝန္းကပ္ေရာဂါနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ 

တိုက္ခုိက္မႈေတြ ရပ္စဲၾကဖုိ႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ကို နားေထာင္ဖုိ႔နဲ႔ ကပ္ေရာဂါေရာ 

စစ္ေဘးဒဏ္ပါခံေနရတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေဒသခံေတြ အေရးႀကီးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရိွႏုိင္ေအာင္ 

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေတြအျပည့္အ၀ျပန္ဖြင့္ေပးဖုိ႔လည္းတိုက္တြန္းထားပါတယ္။ 

https://burmese.voanews.com/a/myanmar-government-insist-aa-for-the-negociation-/5571404.html 

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

၁၀။ ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ေငြျဖင့္ ဦးဝင္းထိန္သမီး မဂၤလာေဆာင္လက္ဖြ႕ဲခ့ဲ  

(4 SEP 2020) 

ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ရာထူးမွ 

ရပ္စဲခံလိုက္ရသည့္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာသုံးၿပီး ဦးဝင္းထိန္၏သမီး 

မဂၤလာေဆာင္လက္ဖြဲ႕ေငြအပါအဝင္ အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ ပါတီကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သိန္း ၄၀၀ နီးပါး သံုးစြခ့ဲဲ 

ေၾကာင္း ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။ 

https://burmese.voanews.com/a/anp-party-open-letter/5572549.html
https://burmese.voanews.com/a/anp-party-open-letter/5572549.html
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-government-insist-aa-for-the-negociation-/5571404.html
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အဆိုပါသံုးစြေဲငြမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ အတြင္းက အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD) သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္၏သမီး 

မဂၤလာေဆာင္အတြက္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ NLD ပါတီပံုမွန္အစည္းအေဝးတစ္ခုအတြက္ သံုးစြေဲငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ 

ဦးထြန္းေက်ာ္ဆိုသူ၏သား မဂၤလာေဆာင္အတြက္ လက္ဖြ႕ဲေငြ ငါးေသာင္းအပါအဝင္ အျခား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ပါတီ 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြမွ သံုးထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သုံးစြမဲႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ အတြင္းက ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဧည့္ခံျခင္းႏွင့္လက္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ 

၃၃၅,၀၀၀၊ နာေရးကူညီေငြႏွင့္ ေထာက္ပ့ံစရိတ္ ၃၂ သိန္းခန႔္၊ သီတင္းကြၽတ္လ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မုန႔္ဖုိးႏွင့္ အေထြေထြ 

ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္ ၂၇ သိန္းေက်ာ္လည္း ပါဝင္ ေနသည္။  

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ကန႔္ကြက္ရျခင္းမွာ စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦးကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 

အဖြ႕ဲတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိက ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲကို တိုင္းရင္း 

သားပါတီ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ NLD ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ မွ်မွ်တတ =ဖြ႕ဲစည္းေပး 

ခ့ဲေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆိုသည္။ https://www.kumudranews.com/news-38440 

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

၁၁။ အင္တာနက္ပိတ္ပင္မႈ ဆန႔္က်င္တ့ဲ ေမာင္ေဆာင္းခကုိ ဒဏ္ေငြ ၃ ေသာင္း အမိန႔္ခ် 

(2020-09-04) 

ရခုိင္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွာ အင္တာနက္ပိတ္ထားတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ခ့ဲတုန္းက 

ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဆူးေလဘုရားလမ္း လူကူးခံုးတံတားမွာ ဗီႏုိင္း၊ ပိတ္စေတြ၊ ပုိစတာ ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆြကဲာ 

ကန႔္ကြက္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အသံအဖြဲ႕က ေမာင္ေဆာင္းခကို ဒီကေန႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက  ေငြဒဏ္ ၃ 

ေသာင္းေပးေဆာင္ဖုိ႔ ေငြဒဏ္မေဆာင္ရင္ ေထာင္ ၁၅ ရက္က်ခံဖုိ႔ အမိန႔္ခ်မွတ္ရာမွာ ေငြဒဏ္ေဆာင္လိုက္တာပါ။ 

Fortify Rights အဖြ႕ဲရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရး သုေတသီ နစ္ကီဒုိင္းမြန္းကေတာ့ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ အေနနဲ႔ 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ရိွေပမယ့္လည္း အခုေတာ့ အေျခအေနက 

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ေဝဖန္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေမာင္ေဆာင္းခအေပၚ 

တရားစြဆဲိုထားတာကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ HRW အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 

အဖြဲ႕ ၇ ဖြ႕ဲက အစုိးရကို စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ပူးတြေဲၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ၿပီးခ့ဲတဲ ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က 

လုံၿခဳံေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး အစုိးရက အင္တာနက္လိုင္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၿပီးခ့ဲတဲ ့ ၾသဂုတ္လ ၁ 

ရက္ေန႔ မွာ 2G အင္တာနက္လိုင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အခုလက္ရိွ အင္တာနက္လိုင္းေတြ 

ျပန္ဖြင့္ေပးထားေပမယ့္ ျမန္ႏႈန္းနိမ့္တာေၾကာင့္ အသုံးျပဳလုိ႔ အဆင္မေျပေသးဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြ ေျပာေနၾကပါတယ္။ 

https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-internet-09042020051103.html 

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

 

https://www.kumudranews.com/news-38440
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-internet-09042020051103.html
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၁၂။ ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔က်င္းပသည့္ အတြက္ ပါဝင္သူ ၃ ဦး ေထာင္ ၁၅ ရက္ခ် 

(September 8, 2020)  

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕၌ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ 

က်င္းပခ့ဲသည့္အေပၚ အစုိးရက ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ စသိန္းေဇာ္မင္း ေစာဆာကြာလာ ႏွင့္ 

မစိန္ေထြးတို႔ကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ တရား႐ံုးက ေထာင္ ၁၅ ရက္စီ ခ်မွတ္လုိက္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား 

အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပရန္ စီစဥ္သူမ်ားက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲစခန္းသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တရားဝင္တင္ျပခ့ဲရာ၊ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီ နံနက္ 

၈ နာရီမွ ၂ နာရီထိ ျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာက ေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရ သည္။ သို႔ ေသာ္ 

အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီတြင္ အစီအစဥ္႐ုပ္သိမ္းရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖိအားေပးခ့ဲရာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ 

အခ်င္းမ်ားမႈျဖစ္ခ့ဲၿပီး ဦးေဆာင္သူ စသိန္းေဇာ္မင္းႏွင့္ ေစာဆာကြာလာတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္သြားခ့ဲသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ က်င္းပသည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္က ေနာ္အုန္းလွ၊ စသိန္းေဇာ္မင္း ႏွင့္ 

ေစာအလဲ္ဘတ္ခ်ိဳတုိ႔ကို အစုိးရက ေထာင္ ၁၅ ရက္စီ ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီး အလားတူ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ဆက္ ေထာင္ ၁၅ 

ရက္ခ်မွတ္ခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%8

0%99%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac 

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

၁၃။ ဒုတိယသက္တမ္း ၄ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိ ၃ ခုသာ အတည္ျပဳႏုိင္ 

(September 4, 2020) 

ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အဆုိ ၃ ခုသာ 

အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ဟု လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၎အဆုိ ၃ ခုထဲတြင္ ကရင္ျပည္ 

နယ္အတြင္းရိွ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံု ခ်ိတ္ဆြဲ ထားရိွရန္အဆို၊ 

သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို ခ႐ုိင္အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးရန္အဆိုႏွင့္ လယ္ယာေျမအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆို စုစုေပါင္း ၃ 

ခုသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ အဆိုမွတ္တမ္းမ်ားကုိသိရိွႏုိင္ရန္ ေကအုိင္စီ-ကရင္သတင္းဌာန အေနျဖင့္ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ လိပ္မူၿပီး စားျဖင့္တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကူးယူခြင့္ မရရိွခ့ဲေပ။ 

ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္သက္တမ္းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း 

၄ဝ၃ ခု၊ ၾကယ္ ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁၇၂ ခု ေမးျမန္ထားကာ အဆို ၃ ခုႏွင့္ ဥပေဒအသစ္ ၁၂ ခု 

အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခ့ဲသည္ဟု ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရ သည္။ 

 

http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac
http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac
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ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ယခုလစက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွစၿပီး ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ 

အစည္းအေဝးျပန္လည္က်င္းပၾကၿပီး ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္မရိွေသးသူမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ေရး၊ ေက်း႐ြာခ်င္း ဆကf 

လမ္းမ်ား၊ စက္ေရတြင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပၾကသည္ဟု 

ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ http://kicnews.org/2020/09 

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

၁၄။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုေရးကာလ အနည္းဆံုး ၂ လ မရရိွပါက လြန္စြာခက္ခဲႏုိင္ေၾကာင္း KNDP ထုတ္ျပန္ 

(September 4, 2020) 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုေရးကာလ အနည္းဆုံး ၂ လတာ မရရိွပါက KNDP- ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမုိ 

ကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္ လြန္စြာအခက္အခဲေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၄ ရက္)တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ 

ေၾကညာလုိက္သည္။ 

Covid-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲ႐ႊ႕ဆိုင္းရဖြယ္ ရိွမရိွ အေျခအေနကို ေအာက္တိုဘာလမွ 

အသိေပးမည္ဟူသည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုလို 

ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNDP ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စုိးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ ယေန႔ KNDP ၏လစဥ္ 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ကာလကုိ 

အနည္းဆုံး ႏွစ္လၾကာ ခြင့္ျပဳစီစဥ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား တုိက္တြန္းေတာင္းဆို 

သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

KNDP ၏ ယခုအႀကိမ္ လစဥ္အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ 

ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ထားသည့္အရာမ်ား၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အေျခအေနမ်ား၊ အခက္ အခဲ၊ 

ျပႆနာ၊ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၾကေၾကာင္း ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။ 

http://kicnews.org/2020/09/ 

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

၁၅။ ရေသ့ေတာင္၊ အမ်က္ေတာင္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိက္ပြ ဲျပင္းထန္ေန၊ တပ္မေတာ္ တုိက္ေလယာဥ ္

၂ စီးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ 

  (September 4, 2020)   

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်က္ေတာင္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ယေန႔ 

နံနက္ပုိင္းမွစတင္၍ တုိက္ပြ ဲ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး တပ္မေတာ္က ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ 

ခုိက္မႈမ်ားရိွသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သတင္းေပးလာေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ 

ေဒၚခင္ေစာေဝက ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုသည္။  

ယေန႔ နံနက္ပုိင္းမွစတင္၍ တိုက္ပြျဲပင္းထန္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ ၂ စီးက လာေရာက္တိုက္ ခုိက္သည္ဟု 

သိရိွရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။ 

http://kicnews.org/2020/09
http://kicnews.org/2020/09/
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ကိုဗစ္ကာလအခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္မႈႏိွမ္နင္းမႈ စစ္ဆင္ ေရး 

ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ယေန႔ နံနက္ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲြင္ ေျပဆိုထားသည္။https://www.khitthitnews.com/2020/09/ 

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

၁၆။ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိက္ပြျဲဖစ္သည့္သတင္း မဟုတ္မွန္ဟု DKBA ခြထဲြက္ေျပာ 

(6 September 2020 ) 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳနယ္ ရန္ကုတ္႐ြာအနီးမွာ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္  ညေနပုိင္းနဲ႔ ညပုိင္းေတြမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ 

ဒီေကဘီေအ ခြထဲြက္တို႔ တိုက္ပြျဲဖစ္ခ့ဲတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ မဟုတ္မွန္ဘူးလို႔ ဒီေကဘီေက ခြထဲြက္အဖြဲ႕က ဒီဗြီဘီကို 

ေျပာပါတယ္။ 

ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီလမ္းေဟာင္း ရန္ကုတ္အနီးမွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတဲ့တိုက္ပြေဲတြမွာ ဒီေကဘီေအ ခြထဲြက္အဖြဲ႕နဲ႔ 

ျဖစ္ခ့ဲတာမဟုတ္သလုိ ေခါင္းပံုခ်တာလို႔ ဒီေကဘီေက ခြထဲြက္အဖြဲ႕ တာရိွသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ 

ဘီဂ်ီအက္ဖ္တပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တပ္မဟာ ၇ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ကို  လာေရာက္တိုက္ခုိက္ခ့ဲတာလို႔ ဆုိပါတယ္။ 

ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြေဲတြေၾကာင့္ ေဒသခံ႐ြာသားေတြ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတယ္လို႔ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုတ္႐ြာသား၊ ဦးေစာအာဘိုက ေျပာပါတယ္။ 

လတ္တေလာ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီဗြဘီီက  

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ေလာေလာဆယ္ အေျဖမေပးႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး ဦးစန္းႏုက 

ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြေဲၾကာင့္ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ား ေသဆုံးမႈေတြရိွတယ္လုိ႔ ေျပာဆိုေန သလုိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူဦးေရ 

စာရင္းအတည္ျပဳလုိ႔မရေသးဘူးလုိ႔သက္ဆိုင္ရာကထုတ္ျပန္တာမရိွေသးပါဘူး။ 

http://burmese.dvb.no/archives/408840 

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

၁၇။ ဆီဆုိင္ တပ္သိမ္းေျမကိစၥ လက္ရိွ အခ်ိန္ထိ ေျပလည္မႈ မရရိွေသး 

(September 7, 2020) 

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ပအိုဝ္းကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မွ အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္း 

ထားသည့္ေျမယာကိစၥ လက္ရိွ အခ်ိန္ထိ ေျပလည္မႈ မရရိွေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။ 

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ သွ်မ္းျပည္ 

ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ အပါအဝင္ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္ 

ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရိွခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေတာင္သူ (၄၉) ဦး ပုိင္ဆိုင္ ထားသည့္ ေျမဧက 

(၃၀၀) ကုိ ခမရ (၄၂၃) (၄၂၄) မွ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သွ်မ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား 

ေနထိုင္သည့္ ေဒသမွာ ကုန္းျမင့္ေျမ ဧက (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ေဖာ္ၿပီး အစုိးရ တပ္မေတာ္သိမ္းဆည္းေျမအစား ေတာင္သူမ်ား 

ကို ျပန္လည္ေပးရန္ စီစဥ္ေပမယ့္ ေတာင္သူမ်ား လက္မခံေၾကာင္း သိရသည္။ 

https://www.khitthitnews.com/2020/09/
http://burmese.dvb.no/archives/408840
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အစုိးရ တပ္မေတာ္သည္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူမ်ား ပုိင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာ ဧက(၃၀၀) ကို သိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး၊ 

ထိုသိမ္းဆည္း ေျမေပၚတြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက သီးႏံွဝင္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳးေနသည္ဟုဆိုကာ ပုိင္နက္က်ဳးလြန္ မႈျဖင့္ 

တပ္က ျပန္လည္တရားစြဆဲိုးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိေျမယာမ်ားသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ 

တပ္မွ ဧက (၁၉၀၀) ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခ့ဲသည္။ တပ္မွ ထိုေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းသည္ဟု တရားဝင္ လာေရာက္အေၾကာင္း 

ၾကား အသိေပးျခင္း မရိွသကဲ့သို႔ ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ ေတာင္သူမ်ားနစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးေငြ 

တစံုတရာမရရိွခ့ဲေၾကာင္းေတာင္သူမ်ားကေျပာသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/18338 

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

၁၈။ သွ်မ္းေျမာက္တြင္ ၂ည ဆက္တုိက္ အရပ္သား ေသနတ္ပစ္ခံရ၊ တဦးေသ 

(September 7, 2020) 

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း တြင္ ၂ ည ဆက္တုိက္ အရပ္သားေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး၊ အမ်ိဳးသားတဦး ေသဆံုးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျဖစ္စဥ္မွာ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ ည ၇နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၇)၊နယ္ေျမ (၅)တြင္ ေနထိုင္သည့္ 

အမ်ိဳးသားတဦးကုိ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ေသနတ္လာေရာက္ပစ္သြားၿပီး၊ ပြခဲ်င္းၿပီး ေသဆုံးခ့ဲေၾကာင္း 

သိရသည္။ 

ထိုနည္းတူ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ည (၇နာရီခြဲ) အခ်ိန္တြင္ သီေပါၿမိဳ႕ ေ႐ႊေက်ာင္းရပ္ကြက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတဦး 

ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ေျခေထာက္တြင္ က်ည္ထိမွန္ခ့ဲေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕ေနထိုင္သူ အသိုင္းအဝန္းက သွ်မ္းသံေတာ္ ဆင့္ကို 

ေျပာသည္။ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ပစ္သည္ကို စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးနီဝင္းဦး က 

ေျပာသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မွ ဖုန္းဆက္ သြယ္ေမးျမန္းသည့္အခါ 

စံုစမ္းေနဆဲေၾကာင္းသာ ေျဖဆိုခ့ဲသည္။ 

သွ်မ္းေျမာက္ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသနတ္ပစ္သတ္ခံရမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ တရားခံကုိ 

တႀကိမ္တခါမွ် မဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ တပ္မေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားသြားလာသည္ျဖစ္ရာ တုိက္ပြလဲည္း မၾကာခဏ 

ျဖစ္ပြါးသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ https://burmese.shannews.org/archives/18335 

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

၁၉။ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခ့ဲသည့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ သက္ဝင္မႈ အားနည္းေနဆဲ 

(September 4, 2020) 

သွ်မ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒသည္ အသက္ဝင္မႈ 

အားနည္းေနေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္းစံဟြမ္ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ သွ်မ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ မ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဆင့္ဆင့္သို႔ျဖန႔္ေဝေပးရန္ အစီစဥ္ရိွ/မရိွ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ေမးခြန္းကို နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) နန္းစံဟြမ္ က ယေန႔ စက္တင္ဘာ (၄) ရက္တြင္ သွ်မ္းလႊတ္ေတာ္တြင္း  

https://burmese.shannews.org/archives/18338
https://burmese.shannews.org/archives/18335
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ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ ဥပေဒ ျဖန႔္ေဝၿပီးခ့ဲ ေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာေတာ့ 

လက္လွမ္းမီွ မေရာက္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိေရာက္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္းစံဟြမ္ က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ သွ်မ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရာမွာ (၁၃) ခု 

ဝန္းက်င္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ သည္သဘာဝေရ 

ထြက္ေတာေရထိန္းေတာႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒ၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အစားအ 

ေသာက္ဥပေဒ၊ၾကက္ေမြးျမဴေရးဥပေဒႏွင့္ေျမယာခြန္ဥပေဒစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

https://burmese.shannews.org/archives/18315 

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

၂၀။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ဦး ANP ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ 

(6 September 2020) 

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မွ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးကိ ု ပါတီက ထုတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း ANP 

ပါတီမွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြျဲဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။ 

ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ANP ပါတီမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုံးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ 

မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ ျဖစ္သည္။ ပါတီတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္း ေလွ်ာက္လြာေခၚယူစဥ္ကတည္းက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးမူဝါဒမ်ားကို သိရိွနားလည္ၿပီး လိုက္နာပါမည္ဟု 

သေဘာတူလက္ခံၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္မခံရသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ ၄ ဦးမွာ တသီးပုဂၢလ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမွာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္ကမ္း 

ကိုေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အင္အားႀကီး ပါတီတခုျဖစ္သည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးလာ 

သည္ႏွင့္အမွ် ပါတီတြင္း သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ ပါတီဝင္တခ်ိဳ႕မွာ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD)၊ 

ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီ (AFP) သို႔ ဝင္ေရာက္သြားသူမ်ား ရိွသလို တခ်ိဳ႕ ပါတီဝင္မ်ားမွာလည္း လာမည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြတဲြင္ 

တသီးပုဂၢလ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားၾကသည္။ 

https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/09/06/229353.html 

**************** 
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၂၁။ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ မက်င္းပႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္သာ ေၾကျငာျခင္းမွာ မွ်တမႈ မ႐ိွေၾကာင္း 

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေဝဖန္ 

(Sep 7, 2020)  

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္သည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုေအာက္တိုဘာလတြင္ ေၾကျငာသြားမည္ဟု 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္(UEC)၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကသည္။ 

လက္႐ိွတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကာလကို စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး 

ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္အထိ ရက္ေပါင္း (၆၀)ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွ 

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ထုိသို႔ မဲဆြယ္စညး္႐ုံးေရး ကာလကို ေၾကျငာထားေသာ္လည္း 

ရခိုင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို တိက်စြာမသိ႐ိွရသည့္အတြက္ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ 

မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ဆိုသည္။ 

ရခိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြမဲက်င္းပႏုိင္ခ့ဲလွ်င္ ျပည္သူမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာ မႈမ်ားကို 

စကားေျပာခြင့္ရမည့္အခြင့္အေရးမ်ား ပေပ်ာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။ ၂၀၂၀ 

ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြကဲို လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/uec

-n-akn.html 

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

၂၂။ ကယားျပည္နယ္ရဲ႕အေရးေပၚရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း၁၀၀၀ ကုိ လက္ရိွအခ်ိန္ထိသံုးစြမဲႈမရိွေသး 

(September 08, 2020) 

 ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာစတင္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုမွရရိွတဲ့ အေရးေပၚရန္ပံုေငြက်ပ္သန္း၁၀၀၀ကို အထိခ်ိန္ထိအသံုးျပဳျခင္း 

မရိွေသးဘူးလို႔ကယားျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ေျပာပါတယ္။ 

လက္ရိွအစုိးရသက္တမ္းမွာအေရးေပၚရန္ပံုေငြ ႏွစ္စဥ္ဘယ္ေလာက္ရရိွၿပီး ဘယ္ေနရာေတြမွာအသုံးျပဳေနေၾကာင္းကို 

ျပည္သူေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာခ်ျပႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အေရးေပၚကိစၥေတြမွာ အသံုးျပဳထားမယ္ဆုိရင္လည္း ေခါင္းစဥ္အေသးစိတ္ 

ကိုခ်ျပေပးဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က 

ေမးျမန္းခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚရန္ပံုေငြကို ၂၀၁၉-၂၀ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္မွာမွ ျပည္ေထာင္စုကေနခ်ေပးတာျဖစ္ၿပီး လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းေတြအရ သံုးစြလဲို႔မရေသးဘူးလုိ႔ ကယားျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ဆုိပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြအရ ဇယား(၄)မွာ ေဖာ္ျပထားတာက ဒီအေရးေပၚရန္ပံုေငြဟာ မသုံးစြရဲင္ မျဖစ္ေတာ့ 

တဲ ့အေရးေပၚကိစၥေတြမွာသာ သုံးစြဖုိဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွာလ်ာထားခ်က္မပါတဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြ အတြက္ကုိပဲ 

သုံးစြရဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မခြဲ (က)မွာကေတာ့ ဒီအေရးေပၚ ရန္ပံုေငြကို သံုးစြတဲဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရရဲ႕ 

အဆုံးအျဖတ္ရယူရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/uec-n-akn.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/uec-n-akn.html
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ျပည္နယ္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ကုိေက်ာ္ထင္ေအာင္ကေတာ့ အေရးေပၚရန္ပံုေငြကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းဘတ္ဂ်တ္ 

ထဲမွာႏွစ္စဥ္ျပည္ေထာင္စုကေနေပးထားတာေတြေတာ့ရိွေပမယ့္ လက္ရိွ ၂၀၁၉-၂၀မွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္ေတြမွာ အသုံးျပဳရမယ့္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံလိုမ်ိဳး ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြေတြ 

ယူၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြကို အခ်ိဳးက်ပ့ံပုိးေပးတာေတြရိွတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။  

https://www.bnionline.net/mm/news-75373 

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

 

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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