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စဥ ္ အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ 

၁ လက္နက္ႀကီးထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရျခင္း ၁၄ 

၂ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရ၍ ဒဏ္ရာရျခင္း ၇ 

၃ ေျမႁမႇဳပ္မိုင္းထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရျခင္း ၂ 

၄ လက္နက္ႀကီးထိမွန္၍ ေသဆုံးျခင္း ၈ 
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၈ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ၁၁ 

၉ ေနအိမ္မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း ၂ 
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၁. ႏုိင္ငံေရး-စစ္ေရးသတင္းတုိမ်ား 
 

 

 

၁.၁. ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ULA/AA) လႈပ္႐ွားမႈ 
 

  

 (၁) (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန(၇) နာရီခန္႔တြင္ ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ဂြၿမိဳ႕နယ ္

အေျခစိုက္ တပ္မေတာ ္ တပ္ရင္းအား ULA/AA က လာေရာက္ပစ္ခတ္ ေသာ 

ေၾကာင္ ့ (၁၀) မိနစ္ၾကာ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ 

ေတာင္ပုိင္းတြင ္ ယခင္ကတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးမႈ မရွိဘဲ ယခုျဖစ္စဥ္မွာလည္း ေခ်ာင္း 

ေျမာင္း ပစ္ခတ္သည့္ သေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ULA/AA သည ္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း 

တြင္ စစ္ေရးအရ အေရးနိမ့္လာသည့္အတြက္ ယခုကဲ႔သုိ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္၊ 

မိုင္းေထာင္၊ မိုင္းခြဲတုိက္ခိုက္ျခင္း စသည့္အဖ်က္အေမွာက ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ႏိုင 

လာေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 

ေျပာၾကား သည္။ [The Ladies News] 

 (၂) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္အုပ္ေက်း႐ြာအတြင္း ေဒသခံ႐ြာသူ၊ ႐ြာသား အသြင္ 

ျဖင့္ ေနထိုင္ၿပီး ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန 

သည့ ္ ဦးေအာင္စံလွ၊ အသက္ (၅၆) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးသာလွေအာင္အပါအဝင္ 

ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ (၃) ဦး အား စုပံု ထားသည့္ရိကၡာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ NGO 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ ေထာက္ပံ့သည့္ရိကၡာပစၥည္းမ်ား၊ မိုင္း 

ေထာင္ ေဖာက္ခြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့ ္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတ ူဖမ္းဆီးရ မိခဲ႔ 

ေၾကာင္း (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထတ္ု 

ျပန္သည္။ [Cincds] [DMG] 

 (၃) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညတြင္ေက်ာက္ေတာ္မွ သရက္တပင္ေက်းရြာဘက္သို႔ 

ေမာင္းလာေသာ ယာဥ္အမွတ္၊ 9N–6875 အားနယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေရး 

ဂိတ္မ ွစစ္ေဆးရာ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ဆန္ 

(၁၅၀) အိတ္ႏွင့္အတူ ယာဥ္ေမာင္း ေအာင္ၿဖိဳးသက္၊ အသက္ (၂၀)ႏွစ္၊ (ဘ) 

ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စ ု စာေရးဦးအုန္းႏုိင္၊ အသက္ 

(၅၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးျမေက်ာ္ႏွင့္လူငယ္ (၁၄) ဦးတုိ႔ အား ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ 
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စစ္ေဆးခ်က ္ အရဦးအုန္းႏုိင္သည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ ွ ေက်း႐ြာသားမ်ား 

အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဆန္မ်ား အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ျဖစ္သ ူဦးသန္းေအးမွ 

ေတာင္းခိုင္ သည္ ့ အတြက္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ 

လစဥ္ေတာင္းခံလွ်က ္ ႐ွိၿပီးရ႐ွိ ေသာဆန္မ်ားအား ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ULA/AA 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ပို႔ေပးရေၾကာင္း၊ ULA/AA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (စိစစ္ဆ)ဲ (၅) 

ဦးသည္(၁) ပတ္လ်င္ (၂) ႀကိမ္ခန္႔ ဦးသန္းေအးႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းသုိ႔ 

လာေရာက္၍ စည္း႐ံုးေရးမ်ားျပဳလုပ္လ်က္႐ွိၿပီး လူငယ ္ (၁၄) ဦးထဲမ ွ

ေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္သည္ ULA/AA အဖြဲ႕အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္ ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

ေငြေၾကး ေကာက္ခံေပးသူျဖစ္ကာ ယခုျပန္လာခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေခ်ာင္း တုိက္ပြဲ 

ေရွာင္စခန္း၌ ေနထုိင္သ ူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္မဲတင္၊ ေမာင္လွဝင္း၊ ျဖဴသီး၊ 

မ်ဳိးေက်ာ္၊ ဦးေက်ာ္လႈိင္၊ ေစာမင္းေဌး၊ မင္းစုိးျမင့္တုိ႔သည္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ႏွင့္ 

(၂၀၂၀) ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ULA/AA အဖြဲ႕၏ အေျခခံ တပ္သားသစ္ သင္တန္းအား 

ေတာတြင္းစခန္း (၁) ခုတြင ္ တက္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ရိကၡာအတြက္ 

လာယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ၿဖိဳးသက ္ (ယာဥ္ေမာင္း)၊ လင္းလင္းေခ်၊ 

ထြန္းထြန္းႏုငိ္၊ သန္း၀င္းလႈိင္၊ ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း၊ ေက်ာ္မုိးလႈိင္တုိ႔အား ဦးအုန္းႏုိင္မွ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သုိ႕ ဆန္အိတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိ၍ 

ေခၚလာျခင္းျဖစ္ျပီး ယခင္ကထုိသို႔ေခၚေဆာင္၍ မလိုက္သူမ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ၿပီး 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးသျဖင့္ လုိက္ပါလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 

(၀၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမ ွထုတ္ျပန္သည္။ 

[Cincds] 

 (၄) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ေအာင္မဂၤလာေက်းရြာမွ ရခိုင္ 

အမ်ိဳးသားတဦးသည ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ Probox ယာဥ္ျဖင့္အငူေမာ-္ေမာင္ေတာကား 

လမ္းအတိုင္းျပန္လာစဥ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီးကန္းျပင္ (ေတာင)္ ေက်းရြာ 

တံတား အေရာက္ည (၈) နာရီအခ်ိန္၌ ကားလမ္းေပၚမွမိုင္း (၁) လုံးေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး 

လမ္း၏ ဝဲဘက္ရွိ ေျမာင္းအတြင္းသုိ႔ ထိုးက် တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မွာ 

ယာဥ္ေပၚမွ ခုန္ဆင္း၍ ေက်းရြာဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးခ်ိန္တြင ္ ရခိုင္စကားေျပာသည့္ 

ULA/AA အဖြဲ႕ဝင ္ (၄) ဦးခန႔္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား လက္နက္ငယ္ ျဖင့္အခ်က္ 

(၃၀) ခန႔္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အနီးဆုံး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းသို႔ လာေရာက္ 

အေၾကာင္းၾကား၍ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ မိုင္း/လက္နက္ငယ ္

က်ည္ထိမွန ္ ထားေသာ Probox အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစီး၊ 

ကားလမ္းေပၚ၌အက်ယ္ (၈) ေပ၊ အနက္ (၄) ေပခန္႔ရွိ ေျမက်င္းတက်င္း၊ ၎ 

က်င္းအနီးမွ (၁၀) ေပခန္႔ရွိ ဝါယာႀကိဳး (၁) ေခ်ာင္း၊ က်ည္ခြံ (၁) ခြံ႔အား 

ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [The Ladies news] 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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 (၅) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ နယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ 

အေနာက္ ေျမာက္ဘက္မီတာ (၁၅၀) ခန္႔အကြာသို႔ ULA/AA အဖြ႕ဲဝင္ (၄) ဦးမွ 

ခ်ဥ္းကပ္လာသျဖင့္ လုံၿခံဳေရးကင္းအဖြဲ႔မွ ပစ္ခတ္၍ (၂) ဦးေသဆံုးေၾကာင္း 

(၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္အစုိးရ တပ္မေတာ္မ ွထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds]   

 (၆) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ေဒသခ ံျပည္သူမ်ား၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေၾကာင့္ 

အမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းေျမာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကမ္းဒိတ္ေက်း႐ြာႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕အၾကား 

တြင္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမုိးေရးျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး 

ULA/AA အဖြဲ႔ဝင္ (၄) ဦး အား လက္နက္မဲ့ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရခဲ့ေၾကာင္း 

(၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔အစိုးရတပ္မွ ထုတ္ျပန္ သည္္။ [Cincds]   

 (၇) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ေက်း႐ြာအတြင္းမွ ULA/AA ႏွင့္ပတ္သက္သူ 

ဦးသန္းႏိုင္၊ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ (ဘ) ဦးသန္းေဝ၊ ဦးလွျဖဴ၊ အသက(္၄၃) ႏွစ္၊ (ဘ) 

ဦးျဖဴစိန္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ထူး၊ အသက္ (၃၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးကာရွီ၊ ဦးျမင့္ေအာင္၊ 

အသက(္၄၃) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးစိန္တင္၊ ဦးၿပဳံးခ်ိဳ၊ အသက္ (၅၃) ႏွစ္၊  (ဘ) 

ဦးသန္းေဝတို႔ (၅) ဦးအား ဖမ္းဆီးကာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ လႊေဲျပာင္း 

၍ အေသးစိတ ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း 

(၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပမ္ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး မွထုတ္ျပန္သည္။ 

[Cincds] [Irrawaddy] [DMG]   

 (၈) (၁၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၇) နာရီ(၅၅) မိနစ္တြင ္ စစ္ေတြမွပုဏၰားကြၽန္းသုိ႔ 

ထြက္ခြာလာသည့္ ေရယာဥ္ (၂) စီး႐ွိပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေန 

သည္ ့ တပ္မေတာ ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ားအား ULA/AA မွ မိုင္းခြဲၿပီး 

လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိကု္ခိုက္ခဲ႔သည္။ [Cincds]   

 (၉) (၁၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ကစၦပနဒ ီ

တံတားအနီး လံုျခံဳေရးေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အစိုးရတပ္အား ULA/AA အဖြဲ႔မွမိုင္း 

ခြဲၿပီး အေဝးေျပးကားဝင္းမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ႔သည္။ [Irrawaddy] [ELEVEN 

][Cincds] 

 (၁၀) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၈) နာရီတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခဳံေရး 

တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားမွ ရွာေဖြစစ္ေဆးေနခ်ိန္ ေမလြမ္းေက်း႐ြာသို႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္လာသည့္ 

ဦးေက်ာ္လွဦး၏သား ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းအသက္ (၂၈) အားစစ္ေဆးရန ္

တားျမစ္စဥ္ထြက္ေျပးေသာေၾကာင္ ့ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ႔ရာ ေသဆံုးသြားသည္။ 

ေသဆံုးေနသူအနီးသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ရာ အနီးရွိဆိုင္ကယ ္ တူးေဘာက္စ္ 

အတြင္းမ ွ တ႐ုတ္လက္ပစ္ဗုံး (၁) လုံး၊ဓား (၁) လက္တို႔အားေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္း 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ရမိခဲ့ၿပီး ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာ ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds ] 

 (၁၁) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန(၈) နာရီ (၁၀) မိနစ္တြင ္ မင္းျပားၿမိဳ႕ဘက္မွ 

ရာေမာင္တံတား ဘက္သို႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္လာသည့္ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးအားလံုျခံဳေရး 

တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားမွ စစ္ေဆးရန္ တားျမစ္စဥ္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေျပးေသာေၾကာင္ ့ ပစ္ 

ခတ္ၿပီး သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာေသဆံုးေနသူ (၂) ဦးေဘးမွ အျဖဴေရာင္ 

ပလပ္စတစ္အိတ္ထဲတြင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြရဲန္ အသုံးျပဳ သည့္ျဖဴးစ္ (၃) ေခ်ာင္း၊ 

ဝါးညႇပ္နင္းခလုတ္ (၁) ခုတို႔ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာက္ာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds]   

 (၁၂) (၂၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မ ွျပန္လာသည္ ့ရဲတပ္သား (၁) ဦး 

အား ရတနာ့မာန္ေအာင္ ဘုရားလမ္းရိွ သီဟုိဠ္ၿခံအနီး၌ ULA/AA အဖြဲ႕မ ွ

ဖမ္းဆီးခဲသ့ည္။ [DMG][Irrawaddy] 

 (၁၃) (၂၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ထမဲွ ခမရ-၅၄၀ 

တပရ္င္း ဘက္သို႔လာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည ္ အလယ္ေစ်းတံတားႏွင့္ 

Prince ဟိုတယ္ အနီး၌ မိုင္းခြဲတုိက္ခိုက္ခံရေသာေၾကာင္ ့ တပ္မေတာ္ဖက္မွ (၁) 

နာရီနီးပါးပစ္ခတ္ခဲ႔ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုသည့္ေဒသခံ (၁) ဦးမွေျပာသည္။ 

[RFA]   

 (၁၄) (၂၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြ႕ဲမႉး႐ုံးအနီးရိွ 

စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ေဟာင္း အေဆာင္မ်ားအား ULA/ AA အဖြဲ႕မွ ျခင္ေဆးဘူးမ်ားႏွင့္ 

၆၀ မမ ဗုံးသီး (၁) လုံး တို႔အားအသုံးျပဳ၍ မီးရႈိ႕ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ [Cincds]    

 
 

၁.၂. ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား လႈပ္႐ွားမႈ 
 

 

 (၁) ULA/AA ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ထ႐ြန္အိုင္ 

ေက်း႐ြာေန ဦးေအာင္သိန္းမင္း၊ အသက္ (၃၉) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးသာျဖဴေအာင္ႏွင့္ 

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္တန္း ေက်း႐ြာေနမမိုးစႏၵာ (ခ) ဗိုလ္မေခ်၊ အသက္ (၂၁) ႏွစ္ 

(ဘ) ဦးေမာင္လတ္တို႔အား တရား ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 

သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ လႊေဲျပာင္း အပ္ႏံွ ခဲ့ေၾကာင္း (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔ 

တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွထုတ္ျပန္သည္။ 

ဦးေအာင္သိန္းမင္းမွာ (၂၀.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔၊ေန႔လည္တြင္ ထင္းခုတ္ၿပီး ႐ြာသို႔ျပန္ 

လာစဥ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုကဝင္ေရာက ္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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သ ူ ေဒၚယုယုက ေျပာသည္။ မမိုးစႏၵာမွာေႏြရာ သီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန ္ ထ႐ြန္အုိင္ 

ေက်း႐ြာသုိ႔ အလည္အပတ ္ ေရာက္႐ွိေနစဥ ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ 

မ်ားက ေျပာသည္။ [Cincds] [DMG]   

 (၂) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စ ု

စာေရး (၁) ဦး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသား (၁၅) ဦးအား ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ 

တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲၿ့ပီး ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း (၀၈.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

[DMG][RFA][Cincds ] 

 (၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ULA/ AA သိမ္းယူထားသည္ ့ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင ္

ေတာင္ကုန္း အားတပ္မေတာ္မွ သိမ္းပိုက္နိုင္ျခင္းေၾကာင္ ့ ပလက္ဝႏွင့္ဆမီး 

ဆက္သြယ္ထားေသာ ကားလမ္း အားျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ ္ ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ 

[The Ladies News]   

 (၄) (၂၅.၀၄.၂၀)  ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္း ျပတိုက္႐ွိ 

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ရာေမာင္တံတားအနီး WHO ကားပစ္ခတ္ခံရသည့္ 

ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ တပ္မေတာ္မ ွ ရွင္းလင္းရာတြင္ ရန္သူ႔အေလာင္းအခ်ိဳ႕ 

ရ႐ွိၿပီးပစ္က်င္း (၁၆၃) က်င္းေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မ ွ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ 

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [Eleven Media 

Group]   

 
 

၁.၃. ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
 

 

 (၁) (၀၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ညေန (၅) နာရီခြဲမွ (၆) နာရီခ်ိန္ထ ိ

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အနီး၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။  

သရက္အုပ္ေက်း႐ြာဘက္မွ ထြက္လာသည္ ့ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ၿမိဳ႕ႏွင့္ 

(၂) မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ULA/AA အဖြဲ႕မ ွ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 

လုံၿခဳံေရး အရ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေဒသခ ံ(၁) ဦးမွေျပာၾကားခဲ႔သည္။ 

လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြ႕ဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား ပိုအထိနာေသာေၾကာင့္ 

ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားနဲ႔ အလွမ္းေဝးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြေဲတြျဖစ္ၾကရန္ တပ္မေတာ္ 

ႏွင့္ ULA/AA အဖြဲ႕သုိ႔ ေတာင္းဆို ခ်င္ေၾကာင္းေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕က ေျပာ 

သည္။ [RFA] [DMG][The Ladies News]   



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၂) (၀၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၅) နာရီခြဲမွ (၆) နာရီခ်ိန္ထ ိ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ 

အနီး၌အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [RFA]   

 (၃) (၀၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၀၅း၁၅) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ 

ကမ္း၌ လံုျခံဳေရးယူေနသည္ ့ ေရတပ္သေဘၤာ (၁) စီးအား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ 

ဘက္မွ လက္နက္ငယ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္အတြက္ ေရတပ္မွ 

လက္နက္ငယ္ ျဖင့္ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ပစ္ခတ္ခဲ႔ၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈမ်ား မ႐ွိေသး 

ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာၾကားသည္။ [The Ladies News]   

 (၄) (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လက္၀ဲစာတိုက္ရြာအနီး အစိုးရ 

စစ္ေၾကာင္း မိုင္းခြဲတုိက္ခုိက္ခံရၿပီး ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [VOA]   

 (၅) (၀၅.၀၂.၂၀) ရက္ေန႔မွစၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ မီးဝဗ်ဳဟာကုန္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

အစိုးရတပ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြါးေနသည္။ [DMG]    

 (၆) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၀၇:၄၀) နာရီ (၀၈:၁၅) နာရီအထိ ပလက၀္ၿမိဳ႕ 

ေတာင္ဘက္ (၁) ကီလုိမီတာ အကြာရွိ ေတာင္ကုန္း၌ (၃၅) မိနစ္ၾကာ (၁) ႀကိမ္၊ 

ပလက၀္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းကဒူးရြာ၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁) ကီလုိမီတာ အကြာ 

ကုလားတန္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ပလက၀္တံတားအား ေစာင့္ေနေသာတပ္ရင္း 

ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ႔ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွဂ်က္ဖိုက္တာ (၁) စီးျဖင့္ေရာ့ကက္မ်ား၊ 

စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ (၃) ႀကိမ္ခန္႔ လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ULA/AA 

ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံခိုင္သုခမွေျပာသည္။ [VOA][Chin World] 

 (၇) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ပလက္၀ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၃) မိုင္ေက်ာ္ကြာေ၀းသည့္ 

ရိကၡာရပ္ကြက္၊ ထင္းေသေခ်ာင္းေရတံခြန္ ေတာင္ကုန္း၌ အစုိးရတပ္ႏွင့္ ULA/AA 

တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္နက္ႀကီးသံမ်ားလည္းၾကားရၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား 

ခ်ိန္တြင ္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္လာပစ္ၿပီး ျပန္သြားေၾကင္း ပလက၀္ 

ၿမိဳ႕ခံတဦးကေျပာသည္။ [VOA] 

 (၈) (၁၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္ရြာအေရွ႕ဘက္၊ 

အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္စသည့္ (၃) ေနရာတြင္အစိုးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [The Ladies News] 

 (၉) (၁၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္ရြာအနီး အစိုးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [The Ladies News] 

 (၁၀) (၁၄.၀၄.၂၀)ရက္ေန႔၊ညေန (၈) နာရီတြင္ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂူဝေက်း႐ြာအနီး 

အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [VOA] 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၁၁) (၁၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၇) နာရီ(၅၅) မိနစ္တြင္စစ္ေတြမွပုဏၰားကြၽန္းသို႔ 

ထြက္ခြာ လာသည့္ေရယာဥ္ (၂) စီး႐ွိပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္း ေန 

သည္ ့ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ားအား ULA/AA မွ မိုင္းခြဲ တိုက္ခိုက ္

ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [Cincds] 

 (၁၂) (၁၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွမဒါေက်းရြာအေရွ႕ဖက္ (၁) ကီလုိ 

မီတာ အကြာ႐ွ ိ ေတာင္တန္း၌အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ (၁) နာရီခြဲၾကာ 

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ႔ေၾကာင္း ခုိင္သုခမွေျပာသည္။ [VOA] 

 (၁၃) (၁၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ကစၦပနဒ ီ

တံတား အနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ဘက္မွ လာသည့္တပ္မေတာ္ကား(၁)စီးအား မိုင္းခြဲတုိက္ခိုက္ 

ခဲ႔ေၾကာင္း ေဒသခမံ်ားမွေျပာၾကားသည္။ [Irrawaddy] [ELEVEN ][Cincds] 

 (၁၄) (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက(္၉) နာရီတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတား ထိပ ္

အနီး႐ွိ ေလွဆိပ္၌အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ [RFA] 

(၁၅) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕၊ ရာေမာင္တံတားအနီး အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

ဦးလွသိန္းေအာင ္မွေျပာသည္။ [BBC] 

 (၁၆) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ULA/AA တို႔တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ 

ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္းကိ ုသက္ထြီးေအာင္မွေျပာသည္။ [BBC]   

 (၁၇) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးလက္ဝေက်းရြာႏွင့္ ရွင္ဝ 

ေက်းရြာ အနီး၌အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ႔ေၾကာင္း ေဒသခံ 

မ်ားမွေျပာသည္။ [DMG]   

 (၁၈) (၂၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေကာ္ၿမိဳင္ 

ေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ (၁) မိုင္ေက်ာ္၌အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြါးေနေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေက်ာ္ဝင္းမ ွေျပာသည္။  [DMG] 

[Irrawaddy] 

 (၂၉) (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေနလည္တြင ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေတာ္႐ြာ၏ 

အေနာက္ေတာင္ဘက္၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ 

[DMG]   



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၃၀) (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက(္၁၀) နာရီအခ်ိန္မွစ၍ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္စိတၱရ၊ 

ေက်ာက္ေမာ္ေက်းရြာဘက္႐ွ ိေတာင္တန္းမ်ား၌အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ 

တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနၿပီး ညေနတြင ္ တပ္မေတာ္ဖက္မ ွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင္ ့ ဗုံးၾက ဲ

တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွေျပာသည္။ [RFA] 

 

 

၁.၄. ႏွစ္ဖက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စြပ္စြေဲျပာဆိုခ်က္မ်ား 
 

 

 (၁) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညတြင္ ေက်ာက္ေတာ္မွ သရက္တပင္ေက်းရြာ ဘက္သို႔ 

ေမာင္းလာေသာ ယာဥ္အမွတ္၊ 9N–6875 ၌ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ တုိက္ပြဲေရွာင္ 

စခန္းႏွင့္ ULA/AA အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားပုိ႔ေဆာင္ရန္ဆန္ (၁၅၀) အိတ္ႏွင့္အတူ 

ULA/AA အဖြဲ႔ဝင္ (၈) ဦး၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေစခုိင္းခံရသူ (၇) ဦးတို႔အား ဖမ္းဆီး 

ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း (၀၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 

႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds]  [DMG][RFA]   

 (၂) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညတြင္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အနီးရွိနယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ 

အေနာက္ေျမာက္ဘက္မီတာ (၁၅၀) ခန္႔အကြာတြင္မသကၤာဖြယ္လ(ူ၄) ဦးအား 

ေတြ႔႐ွိရသျဖင့္ လုံၿခံဳေရးကင္းအဖြဲ႔မွ ၎တို႔အား စစ္ေဆးရန္ေခၚယူခဲ့ရာ ထြက္ 

ေျပးသျဖင္ ့ သတိေပးပစ္ခတ္ျပီး ၎တုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ ေနရာတ၀ုိက္တြင္ 

ရွာေဖြခဲ့ရာ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ အေလာင္း (၂) ေလာင္းႏွင့္ ေဘးလြယ္အိတ္ အတြင္း 

မွ လက္ပစ္ဗုံး (၁) လံုး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မ ွ

ထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds]   

 (၃) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္တြင္ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ULA/ AA အဖြဲ႕ဝင ္

မ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ကို မလိုလားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သတင္းေပးပုိ႔ 

ခ်က္ေၾကာင့္အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းေျမာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကမ္းဒိတ္ေက်း႐ြာႏွင့္ အမ္း 

ၿမိဳ႕ အၾကားတြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့ ္ နယ္ေျမစိုးမုိးေရး 

ေဆာင္႐ြက္ခဲ႔စဥ္ ULA/AA အဖြဲ႕မွလင္းႏိုင္၊ အသက္ (၂၂) ႏွစ္(ဘ) 

ဦးသံသာေအာင္၊ လွေက်ာ္ဝင္း၊ အသက္ (၂၇) ႏွစ္(ဘ) ဦးေမာင္တင္၊ခိုင္လင္းႏိုင္၊ 

အသက္ (၂၂) ႏွစ္(ဘ) ဦးေမာင္တင္၊တပ္သားအဆင့္ရွိေက်ာ္ဝင္းသန္း၊ အသက္ 

(၂၄) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေစာျမတို႔ (၄) ဦးအား လက္နက္မဲ့ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ 

[Cincds]  



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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 (၄) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ေက်း႐ြာ အတြင္းမွဦးသန္းႏိုင္၊ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ 

(ဘ) ဦးသန္းေဝ အပါအဝင္ ULA/AA ႏွင့္ပတ္သက္သူ (၅) ဦးကိုဖမ္းဆီးျပီး သက္ 

ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ကာ အေသးစိတ ္ စစ္ေဆးေမးျမန္း 

ျခင္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔ အစိုးရ 

တပ္မ ွထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds]   

 (၅) (၁၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ပုဏၰား ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆပိ္ေက်း႐ြာအနီး တိုက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြါးျခင္းႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားမ႐ွိခဲ႔ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး 

အဖဲြ႔မ ွဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ [The Ladies News]   

 (၆) (၁၃.၀၄.၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်းရြာသို႔ 

တပ္မေတာ္မ ွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ေသာေၾကာင္ ့ ရြာသားမ်ားေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရမႈ 

မ်ား ႐ွိသည္ဟ ု လူမႈကြန္ရက္တြင္ မဟုတ္မမွန ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကိ ု

ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျပန္႕ႏွံ႕လ်က္ရွိသည္ ့သတင္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား 

သုိ႔ေပးပို႔သည ္ပုံမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသ ူ(၁) ဦးမွ ေပးပို႔ေၾကာင္း 

ကိုစိစစ္ေတြ႔႐ွိရသျဖင့္ မဟုတ္မမွန၀္ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကိ ု အားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တပ္မေတာ္မ ွ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေကာ္မရွင္သို႔ လိအုပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကား 

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

[Cincds]   

 (၇) (၁၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ကစၦပနဒီ 

တံတားအနီး လံု႔ျခံဳေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အစိုးရတပ္အား ULA/AA အဖြဲ႔မ ွ

မိုင္းခြဲတုိက္ခိုက္ၿပီး အေဝးေျပးကားဝင္းမွ ပစ္ခတ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ 

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း (၁၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [ELEVEN] [Cincds]   

 (၈) WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကား ပစ္ခတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ (၂၀.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔၊ ညေန (၅) နာရီမိနစ္ (၄၀) ခန္႔၌ ရာေမာင္တံတားထိပ္႐ွိ အစိုးရ 

တပ္မေတာ ္ လုံျခဳံေရးဂိတ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး ျဖတ္သန္းသြားစဥ ္ တပ္မေတာ္ 

က ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔ ULA/AA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 

ေဖၚျပထားသည္။ [RFA] 

 (၉) WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ကားပစ္ခတ္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္တြင ္ အစိုးရ 

တပ္မေတာ္မ ွပစ္ခတ္မႈမရွိေၾကာင္း ၊ဂိတ္၌စစ္ေဆးအၿပီး တံတားေပၚအေရာက္တြင္ 

ေတာင္ေပၚရွိ ULA/AA အဖြဲ႕မွလွမ္းပစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ေျပာသည္။ (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း တပ္မေတာ ္ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ [RFA] [Eleven Media Group] [The 

Ladies News] [Cincds] 

  (၁၀) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတားအနီး၊ အမ္းၿမိဳ႕မ ွ

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ သြားသည့္ CPS ပိုးသတ္ေဆးကုမၸဏီကားအား ULA/AA မွ ပစ္ခတ္ 

သည့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးႏြယ္ႏြယ္ေမာင္ ေသဆံုးၿပီး ေမာင္ဟိန္းထက္ဦး 

ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေၾကာင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  [BBC] 

[VOA] [Eleven Media Group] [Khit Thit Media] [The Ladies News ] [The 

Ladies News]  

 (၁၁)  (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၄) နာရီတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႕ဦး 

ေစတီကုန္းအနီး႐ွိ ULA/AA အဖြဲ႕မွျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အနီးသို႔ လက္နက္ႀကီး 

ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင္ ့ (၃) ဦးေသဆံုးကာ (၂) ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း 

(၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ 

ျပန္သည္။ [Cincds] [DMG] 

 (၁၂) (၂၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေနတြင္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ခ႐ုိင္ရဲတပဖ္ြဲ႕မႉး႐ုံးအနီးရွ ိ စစ္ေဆး 

ေရးဂိတ္ေဟာင္း အေဆာင္မ်ားအား ULA/ AA အဖြဲ႕မွျခင္ေဆးဘူးမ်ားႏွင့္ ၆၀ မမ 

ဗုံးသီး (၁) လုံး တို႔အား အသုံးျပဳ၍ မီးရႈိ႕ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးသည့္အတြက္ 

အေဆာက ္ အဦမ်ားအနည္းငယ္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက လိုအပ ္

သည့ ္ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း (၂၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds] 

 (၁၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက ္ ရိကၡာမ်ား 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ULA/AA မွကူညီေပးရန္ အသင့္႐ွိေနေၾကာင္း၊ အစိုးရ 

တပ္မေေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္သည့္အဖြ႕ဲအစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕မ ွ မိမိတို႔အဖြဲ႕အား 

တဖက္သတ္ စြပ္စြေဲျပာဆိုခ်က္မ်ားကိ ု ဆို႐ွယ္မီဒီယာ အခ်ိဳ႕တြင ္ ေရးသား ေန 

သည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဝါဒျဖန္႔၊ အျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

ထိသုို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ေရးသားေနျခင္းမွာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအား 

ထိခိုက္သည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား တဖက္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိ ုအယံ ု

အၾကည ္ လြယ္လြယ္ျဖင့္ ကိုးကားၿပီးမဟုတ္မမွန ္ ေရးသားျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ 

အမွန္တရားမ်ားအား သိ႐ွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျပင္သို႔ လာမည္ဆိုလွ်င္ ဖိတ္ေခၚ 

ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္ ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ULA/AA မွ (၂၀.၀၄.၂၀) 

ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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၁.၅. အျခားပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
 

 

 (၁) (၁၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေအာင္ဇူ နယ္ျခားေစာင့္ 

ရဲစခန္းမွဒုတပ္ၾကပ္အပါအဝင္တပ္ဖြဲ႕ဝင ္(၄) ဦးသည္ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕မ ွ ျပန္လာစဥ္ 

ေဝလာေတာင္ေက်း႐ြာႏွင့္ခေမာင္းဆိပ္ၾကား၌ အင္းအား (၃၀) ခန္႔႐ွိသည့္ အာဆာ 

အဖြဲ႕ႏွင္ ့ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ (၂) ဦးေသဆံုးၿပီး တပ္သား စည္သူေအာင္ 

ႏွင့္သက္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ (၂) ဦးလြတ္ေျမာက္လာခဲ႔သည္။ [DMG][Cincds] 

 

 

၁.၆. အေထြေထြႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 

 

 (၁) ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးေဟာင္းဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း 

(ၿငိမ္း) အား အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) 

၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႀကံျပဳတင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတ႐ုံး၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ (၂၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ခန္႔အပ္တာဝန္ 

ေပးလိုက္ေၾကာင္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ (၃၁.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ထုတ္ျပန္သည္။ [DMG] 

 (၂) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ရခိုင္ျပည္အတြင္း အင္တာနက ္ ျဖတ္ေတာက္ခံ ထားရမႈ 

ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအခ်က ္ အလက္စီးဆင္းမႈအခက္အခဲမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပဲြမ်ား 

ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူ တိုးလာေနမႈမ်ား၊ရခိုင္ျပည္တြင္ (၂၀၂၀) ေရြးေကာက္ပဲြ 

က်င္းပႏိုင္မည့္ အလားအလာအေျခအေနမ်ား စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးစံေက်ာ္လွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန 

ကိုယ္စားလွယ္၊ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး 

Mr. Ola Almgren တို႔သည္ အြန္လိုင္းမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ULA/AA ကို 

အၾကမ္းဖက္ေၾကျငာလုိက္သည့္အတြက္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ 

က်င္းပရန္ (၇၅) ရာခုိင္ႏႈန္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎၏ အျမင္အား ဦးစံေက်ာ္လွက 

ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၏ 

ျပင္ဆင္စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေပၚ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ လူသားခ်င္း 

စာနာ ေထာက္ထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ ့

ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွသိရသည္။[DMG] 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၃) (၁၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ဘဂၤလားေဒ႔႐ွိႏိုင္ငံနယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ လူဝင္လူထြက္ဂိတ ္

မ်ား အားပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ 

ေၾကာင္း၊ လူဝင္လူထြက္မ႐ွိေစေရး အတြက္ဘဂၤလားေဒ႔႐ွိႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ 

႐ြက ္ေစလိုေၾကာင္းသမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးေဇာ္ေဌးမွေျပာသည္။ [BBC]   

(၄) အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲေၾကာင့္ (၁) လအတြင္းခ်င္းအရပ္သား 

(၂၈) ဦးေသဆုံးမႈသည္ စစ္ရာဇဝတ္ေျမာက္၍ တိုက္ပြဲခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ေပးရန္ 

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (၁၃၉) ဖြဲ႕မွ (၁၅.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုသည္။ 

  စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ အတြက္ႏိုင္ငံတကာမွဖိအားေပးရန္၊ တိုက္ပြဲမရပ္တန္႔ 

ေပးလွ်င္ ဒီထက္မကဆက္လုပ္ရန ္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ 

ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕Salai Lian မွ ေျပာသည္။[ Khit Thit Media ] 

 (၅) (၁၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္အစိုးရ တပ္မေတာ္မ ွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာအား ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ေၾကာင္ ့ ေသ 

ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈ အပါအဝင္ တျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို အမွန္အတိုင္းေျပာဆို ေရးသား 

ခဲ႔ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသာပါတီမ ွလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕အား တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္း 

ေျခာက္မႈပါသည့္ (၁၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ျပည္တြင္း သတင္း 

အစီအစဥ္တြင္ ထုတ္လႊင့္မႈအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကိ ု (၁၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမ ွထုတ္ျပန္သည္။[VOA] 

(၆) ရခိုင္ႏွင့ ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အသက္စြန႔္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့ ္ တပ္မေတာ ္

သား၊ အရာရိွ၊ စစ္သည္မ်ားအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့ ္

ေသဆုံးခဲ့သည့္ အရပ္သားမိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပး 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးမွ (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန ္

သည္။ 

ထို႔ျပင ္COVID- 19 ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း 

လုံးရွ ိ အစိုးရ၊ျပည္သူ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ 

ေနခ်ိန္တြင ္ ULA/ AA အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမွ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း 

အဖ်က္၊ အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။   [Eleven Media Group] [The Ladies News] [DMG] 

 (၇) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ 

ဆန္အိတ ္ မ်ားပုိ႔ရန္အတြက္ ကားေမာင္းမည့္သ ူ မရွိျဖစ္ေနေၾကာင္း ခူမီးခ်င္း 

မ်ိဳးႏြယ္စ ု ေရးရာေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီမ ွ ဆရာျမကေျပာသည္။ [Eleven 

Media Group] 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၈) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ 

တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲအၾကား ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား 

အတြက္ ရိကၡာဆန္မ်ားကို အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့ ္ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲ 

ၿပီးဆုံးပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း 

မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန ္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေက်းဇူး 

တင္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္းျဖင့ ္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 

ကေလးငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အပါအဝင ္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား (၂၉) ဦး 

ေသဆုံးၿပီး အနည္းဆုံး (၄၀) ဦးခန႔္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း (၂၂.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ခူမီးခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီမ ွ ထုတ္ျပန္ 

သည္။ [Eleven Media Group ] 

 (၉) ရခိုင္ျပည္၊ မင္းျပားတြင္ WHO ကမ႓ာက့်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကား ပစ္ခတ္ခံရၿပီး 

ယာဥ္ေမာင္း ဦးျပည့္စုံဝင္းေမာင္ ေသဆံုးသြားေသာေၾကာင္ ့ ဝမ္းနည္းတုန္လႈပ ္ ရ 

ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ ္ ရပ္ေစလိုေၾကာင္း နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမွႈဆိုင္ရာ 

(၁၆) ဖြဲ႕မွ (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ တျခားေနရာမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢ၊ အစုိးရမဟုတ္ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္လူသားခ်င္း 

စာနာမႈဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအားလုံး လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ သြားခြင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္း 

ထားသည္။ [RFA ] [VOA][DMG] 

 (၁၀) ကုလသမဂၢမ ွ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္ႏွင့္သတင္းဌာနမ်ားအား ေခၚေဆာင္ၿပီး ရခိုင္ 

ျပည္အတြင္း ကမ႓ာက့်န္းမာေရးအဖြဲ႔ကား ပစ္ခတ္ခံရမႈအပါအဝင္ တိုက္ပြဲအတြင္း 

စစ္ေဘး အေျခအေနမ်ားအား အျမန္ဆံုး လာေရာက ္ စံုစမ္းေစလိုေၾကာင္း 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာမွေျပာသည္။ 

[VOA] [Eleven Media Group ] 

 (၁၁) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ WHO ကား အပစ္ခံရေသာေၾကာင္ ့ ျမန္မာအစိုးရ 

အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားေၾကာင္ ့ အခက္အခဲ႐ွိေသာ္လည္း ကမ႓ာ့ 

ကပ္ေရာဂါ ေဘးေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၊ ကမ႓ာက့်န္းမာေရးအဖြဲ႕တုိ႔ 

ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးမႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

မ်ားျပဳလုပ္ေရးအတြက္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြါးေစရန္ ကာကြယ္ 

တားဆီးေရး အတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ခိုင္မာစြာ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း 

(၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေနတြင္သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ [Khit Thit Media] [The 

Ladies News ] 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၁၂)  (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက၀္ၿမိဳ႕နယ္၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA 

တို႔တုိက္ပြအဲတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ ေသဆံုးမႈမ်ားေၾကာင္ ့ လူေနရပ္ကြက္ 

မ်ား အနီးတုိက္ပြဲမျဖစ္ရန္၊ ULA/AA အဖြဲ႕အားပလက္ဝေပၚမ ွသေဘာထားႀကီးစြာ 

ထြက္ခြါသြားရန္ ခူမီးခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေရးရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရး ေကာင္စီ 

(KACC) မွ (၂၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ 

ULA/AA အဖြဲ႔မ႐ွိလွ်င ္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ရန ္ မလိုသည္ ့

အတြက္ ULA/AA အဖြဲ႕အားအဓိက ထြက္သြားေစလိုေၾကာင္း၊ လူထုၾကားတြင ္

တိုက္ပြဲ မျဖစ္ပြါးေစလိုေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းမွေျပာသည္။ [Khit Thit Media]  

 (၁၃) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကမ႓ာက့်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ မွ ဝန္ထမ္း ဦးျပည့္စံုဝင္းေမာင ္ ပစ္ 

သတ္ခံရမႈအား အေမရိကန္အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၿပီး 

က်ဴးလြန္သူကုိ အေရးယူေပးရန္ (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က ္ (၁) 

ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

WHO ၀န္ထမ္းေသဆံုးၿပီး အျခားက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း တဦးဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္စဥ္ 

သည ္ ရခိုင္ျပည္တြင္ အရပ္သားမ်ား အကာအကြယ္မဲ့ေနမႈႏွင္ ့ အကာအကြယ္ 

ေပးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အပစ္အခတရပ္စဲေရး အျမန္ဆုံးလုပ္ရန ္ လိုအပ္ေန 

သည္ကိ ု သက္ေသျပေနေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ 

ပုဂၢဳိလ္ MORGAN ORTAGUS မွထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။  [VOA] [The Ladies 

News]Khit Thit Media] 

 (၁၄) (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ကားပစ္ခတ္ခံရၿပီး 

အရပ္သား ပစ္ခတ္ခံရမႈမ်ားလာသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ 

မ်ားကိ ု အျမန္ဆုံး ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ (၂၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည ္

လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ 

COVID -19 ျဖစ္ေနၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ ျပည္သူမ်ား ထိလန္႔ 

ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက ္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ULA/AA ႏွစ္ဖက္စလံုး 

အပစ္ရပ္စၿဲပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာရန္ ေရွးရႈကာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္၍ 

ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ULA/AA ႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔ထံ 

ေပးပို႔သြားရန ္ မရွိေၾကာင္း ALP အဖြဲ႕မ ွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခိုင္စိုးျမမွေျပာသည္။ 

(၁၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္လည္းထိုသုိ႔ေတာင္းဆိထုားသည္။ [Irrawaddy] 

 (၁၅) ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ ွ ၀န္ထမ္းဦးျပည့္စုံဝင္းေမာင္ပစ္သတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ ေပၚ 

ေပါက္ေရး အတြက္လြတ္လပ္ၿပီး တရားမ်ွတေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ျဖင္ ့ အျမန္ဆုံး 

ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရနႏ္ွင့္ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္္၏ အပစ္ရပ္ပန္ၾကားခ်က္အား 

လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား လုိက္နာရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေပါင္း (၂၉၀) မွ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၂၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ [Khit Thit 

Media]   

 (၁၆) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေနတြင ္ အေမရိကန္အေျခစိုက ္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ (HRW) မွ WHO ဦးျပည့္စံုဝင္းေအာင္ ပစ္ခတ္ခံရမႈအတြက္ 

အခင္းျဖစ္ပြါးရာသို႔ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳၿပီး 

လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိ ု ေၾကညာ 

ခ်က ္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ [RFA] 

 (၁၇) ရခိုင္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အသက္စြန႔္ကာကြယ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား 

အား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ ခ်ီးက်ဴးစကားသည္ 

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအား မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ၊ အႏၲရယ္ႀကီးသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ဦးဦးလွေစာမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

 (၁၈) သတင္းသမားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အျပစ္ 

ေပး အေရးယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း အေႏွာင့္အယွက ္ေပးျခင္း 

မ်ားကိုရပ္တန႔္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆက္သြယ္ 

ေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၇၇) ကိုျပင္ဆင ္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ Amnesty 

International နိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ (၂၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိခဲ႔သည္။ 

ျမန္မာအစိုးရမွၿပီးခဲ့သည့္မတ္ (၁၉) ရက္ႏွင့္ (၃၁) ရက္အတြင္းဆက္သြယ္ေရး 

ဥပေဒပုဒ္မ (၇၇) သုံးၿပီး၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္း 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္အပါအဝင္ အင္တာနက၀္က္ဘ္ဆိုဒ္ေပါင္း (၂၁၄၇) ခုကိုပိတ္လိုက္ 

ေသာေၾကာင္ ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီးေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည့္ တိုင္းရင္းသား 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုး႐ႈံရေၾကာင္း 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ [RFA]   

 (၁၉) ႏုိင္ငံ၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း မည္သူ႕ကုိမ်ွ ခ်န္လွပ္မထားေရး မူ၀ါဒ (No one 

left behind policy) အရ COVID-19 ကာကြယ ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးအတြက္ 

အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ပါဝင္သည္ ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ 

ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေရး ေကာ္မတီအဖြ(ဲ၁) ခုကိုသမၼတဦး၀င္းျမင့္မွ (၂၇.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ 

ေကာ္မတီတြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာနက 

ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး 

(၂၃.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA အားအစုိးရမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ေၾကညာ 
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ထားေသာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ULA/AA ပါ၀င္ျခင္းရွိ၊ 

မရွိ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ [VOA ][Khit thit media]    

 (၂၀) (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပစ္ခတ္ 

ခံရမႈွ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတ ီ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ (၂၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔ရက္စြျဲဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ပစ္ခတ္ခံရမႈ 

အတြက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအား ရယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒ 

တို႔ႏွင္ ့အညီ စံုစမ္းႏုိင္သည့္ အျပင္တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အရာ႐ွိမ်ား အပါအဝင ္ လိုအပ္သူမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ထုတ္ျပန္ခ်က ္ ထတဲြင္ပါ႐ွိသည္။ [DMG][The Ladies News] [RFA][Khit Thit 

Media]   

 (၂၁) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ (၂၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္လြတ္လာသည္ ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 

(၈၀၀) ေက်ာ္အား ၎တို႔ မူရင္းေဒသျဖစ္သည္ ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ (၆၀၀) ႏွင့္ 

ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ (၂၀၀) ပို႔ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

အရာ႐ွိ ဦးစိုးလြင္မ ွေျပာသည္။ ျပန္ပို႔သည္ ့လူမ်ားအား ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုး 

ကူးစက္မႈ႐ွ-ိမ႐ွိေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စာသင္ေက်ာင္း 

မ်ားတြင ္စီစဥ္ထားသည္။ [RFA] [DMG]   

 (၂၂) ကမၻာတဝန္း COVID-19 ေရာဂါေဘး ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းေနရသည့္ အခ်ိန္တြင ္

ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မွ ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မႈ 

တိုးလာေနၿပီး ULA/AA အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမ ွ အပစ္အခတ ္

ရပ္စဲေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား အေလးမထားသည့္အျပင ္ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ခ်င္း 

ျပည္တြင ္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ေၾကာင့ ္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ေနေၾကာင္း 

(၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလွယ္ 

Ms. Yanghee Lee မွ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ 

ထို႔ေနာက ္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ႐ွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္သည္ 

ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနေသာေၾကာင့ ္ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိျဖင့ ္က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား 

ကိုျပည္သူမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ရင္ဆိုင္ခံစားေနရေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 

အစည္း မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း အရပ္သားမ်ားအား အကာ 

အကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အားစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ 

Ms. Yanghee Lee မွေတာင္းဆိုထားသည္။ [VOA] 
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 (၂၃) (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ မစၥယန္ဟီးလီမွ ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္၌ အစိုးရ 

တပ္မေတာ္မ ွ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ ေနနိုင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္သည ္ တဖက္သတ္ စြပ္စြဲ 

ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးရာေရာက္ေၾကာင္း 

ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ ူဦးသိန္းထြန္းဦးမွ ေျပာဆိုခဲ႔ၿပီး အမ်ိဳးသား 

ဒီမုိကေရစ ီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတ ီ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲ အတြင္းေရးမွဴး မုံရြာ 

ေအာင္ရွင္မွလည္း ေျပာဆိုခ်က္အား ကန္႔ကြက္ခဲ႔သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ULA/AA မွအရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္သည္ ့ အတြက္ေၾကာင္ ့

ခြဲျခားရခက္ခဲၿပီး ေသဆံုးသည့္အခါ အရပ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား႐ွိၿပီး 

တပ္မေတာ ္ အေနျဖင့္နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိခိုက္လာမႈအတြက္ တုံ႔ျပန္ 

ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဗိုလ္မွုးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ 

ULA/AA မွပလက္ဝတြင္ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္ဆီးမႈမ်ား မ႐ိွေၾကာင္းႏွင့္ 

ရိကၡာမ်ား သယ္ယူရာတြင္လည္း ေႏွာက္ယွက္တားျမစ္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ယခု 

ကဲသ့ို႔ ေျပာဆိုေနသည္မွာ တပ္မေတာ္အား ေထာက္ခံသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ေျပာ 

ဆိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ULA/AA ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံခိုင္သုခမွ ေျပာသည္။  

[RFA] [Khit Thit Media] [VOA] 
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၂. လူမႈ-စီးပြါးေရးသတင္းတုိမ်ား 
 

 

 

၂.၁. လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈသတင္းမ်ား 
 

 

 

 

 

၂.၁.၁. မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 
 

 

 (၁) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီခြဲတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ ထ႐ြန္အိုင္ေက်း႐ြာ၌ 

ေနထိုင္သည္ ့ ဦးေအာင္ျမင့္ေဆြအား ထမင္းစားေနစဥ္ တပ္မေတာ္တပ္မ (၇၇) မွ 

စက္ေလွအေၾကာင္း ေမးမည္ဟုဆုိကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ 

ဦးေအာင္ျမင့္ေဆြ၏ သတင္းမၾကားရေသးေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သ ူေဒၚခင္ႏြယ္သိန္းက 

ေျပာသည္။ 

ထ႐ြန္အိုင္ေက်း႐ြာမွ ဦးေအာင္ျမင့္ေဆြအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ ့ ကိစၥႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ တစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။ [DMG]   

 (၂) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ီျဖဴေတာင္ ေက်း႐ြာ႐ိွ 

စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဦးေက်ာ္ထူးအား ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမ ွ ရဲယနူီေဖာင္းမ်ား 

ဝတ္ဆင္ၿပီး ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ 

[Irrawaddy]   

 (၃) (၃၁.၀၃.၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (၄) မိုင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည္ ့

ေက်ာင္းဆရာ ဦးေက်ာ္လင္းထြန္းႏွင့္ (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ 

တြင္ေငြေတာင္ေက်း႐ြာမ ွ ဦးေအာင္လွသိန္း အသက္ (၄၂) ႏွစ္တို႔အား စစ္ေဆး 

စရာ႐ွိသည္ဟုဆိုကာ ျပင္ျဖဴနယ္ေျမ (၆) နယ္ျခားေစာင့္ရတဲပ္ဖြ႕ဲမွ ေခၚေဆာင ္

သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ထံမွသိရသည္။ 

ဦးေအာင္လွသိန္းအား အဆက္အသြယ္မရသျဖင့္ ျပင္ျဖဴရဲစခန္းသ ဖုန္းဆက္ ေမး 

ရာဖုန္းကိုင္ျခင္း မ႐ိွေၾကာင္း ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းဆရာ 

ဦးေက်ာ္လင္းထြန္းအား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထား 

ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေအာင္မွေျပာသည္။ [DMG ]   

 

 (၄) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းစစ္ေဘးေရွာင္ 

စခန္းအတြက္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူၿပီးျပန္လာ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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သည့္ေက်းရြာစာေရးအပါအဝင္ စစ္ေဘးေရွာင္ (၁၅) ဦးတို႔သည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ 

စကခ (၉) ဂိတ္ေရွ႕တြင ္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈခံရသည္။ 

စစ္ေဆးေနသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အဆက္အသြယ္မရသည့္အတြက္ မိသားစုမ်ားမွာ 

က်န္မားေရး ထိခိုက္သူမ်ားလည္း ႐ွိေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား အတြက္ သယ္လာ 

သည္ ့ ဆန္မ်ားလည္း မေရာက္ရွိေသး ေသာေၾကာင္ ့ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ 

အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ 

ေျပာသည္။ [DMG][RFA][Cincds]    

 (၅) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ေက်း႐ြာ အတြင္းမွ 

ဦးသန္းႏိုင္၊ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ (ဘ) ဦးသန္းေဝ၊ ဦးလွျဖဴ၊ အသက(္၄၃) ႏွစ္၊ (ဘ) 

ဦးျဖဴစိန္ေအာင္၊ ဦးေအာင္ထူး၊ အသက္ (၃၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးကာရွီ၊ ဦးျမင့္ေအာင္၊ 

အသက(္၄၃) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးစိန္တင္၊ ဦးၿပဳံးခ်ိဳ၊ အသက္ (၅၃) ႏွစ္၊  (ဘ) 

ဦးသန္းေဝတို႔ (၅) ဦးအား အစိုုးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။ [Cincds] 

[Irrawaddy] [DMG] 

 (၆) (၁၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ေန ဦးေအာင္ပ၊ ဦးလင္းဗန္ႏွင့္ 

(၁၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္ ဦးျမင့္ေမာင္တို႔ 

အား ULA/AA မွဖမ္းဆီးသြားၿပီး ယေန႔ထ ိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း၊ 

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူမ်ား 

အား ULA/AA မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ဦးေစာျမ KACC မွေျပာသည္။ 

ULA/AA အဖြဲ႕ (၁၀) ဦးခန္႔ ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္လာၿပီး ည (၁၂) နာရီ 

ေက်ာ္အခ်ိန္တြင ္ ဦးျမင့္ေအာင္အား ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ [The 

Ladies News]    

 (၇) (၁၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင ္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ ္ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအဝင္ေက်းရြာသား (၃၈) ဦးအား တပ္မေတာ ္ စစ္ေၾကာင္း 

တခုမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္ (၃၃) ဦး 

ျပန္လႊတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းေမာင္မွ ေျပာ 

သည္။ 

ဖမ္းဆီးသြားသည့္ေန႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအိမ္တြင္ ေက်း႐ြာသား (၈၀) ခန္႔စုခိုင္းၿပီး 

အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၅၅) ႏွစ္အၾကား အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ အမွတ-္

(၅၅၀) တပ္ရင္းသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာ 

သည္။  [RFA] [VOA] [DMG] [DMG] 

 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၈) ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တင္းမေက်း႐ြာမ ွ ေက်း႐ြာသား 

(၁၀) ဦးအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ 

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္ ့အဆက္သြယ္မရေသးပါ။ [AASYC]    

 

 

 ၂.၁.၂. ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာျပဳမူျခင္းႏွင့္ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ိွမႈမ်ား 
 

 

 

 

 (၁) (၀၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ညေန (၅) နာရီခြဲမွ (၆) နာရီခ်ိန္ထိ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ 

အနီး၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခ်ိန္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ 

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ 

ဘက္ကမ္း ပိႏၷဲေခ်ာင္းေက်း႐ြာတို႔မွ အရပ္သား (၈) ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

(၀၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ဒဏ္ရာရရိွသြားသူမ်ားထဲမ ွမမိုးမိုးႏြယ္ အသက ္

(၁၇) ႏွစ္မွာ ဘယ္ဖက္ေပါင္၊ ညာဖက္ဒူး၊ ခါးတြင ္ က်ည္စထိမွန္သြား၍ စစ္ေတြ 

ေဆးရုံသို႔ ပို႔လိုက္ရၿပီး ေရတပ္မွ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း က်ည္ထိမွန္သျဖင့္ 

လက္ညိဳး ျပတ္ထြက္သြားေသာ ကိုေနလင္းသန္းမွ ေျပာသည္။ [RFA] [DMG] 

[The Ladies News] 

 (၂) (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၄) နာရီခဲြတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း တခုသည္ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ပိုက္သည္ရပ္ကြက္၊ ဦးလွေအာင္သာ ေနအိမ္ေရွ႕မွ ျဖတ္သြားခ်ိန္  

ကစၧပနဒီတံတားအနီးမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ 

ပိုက္သည္ရပ္ကြက္မွ ဦးလွေအာင္သာ အသက္ (၆၇) ႏွစ္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညႊန္႔ 

အသက္ (၃၅) ပိႏၷဲေခ်ာင္းရပ္ကြက္မွ မသီတာေထြး အသက ္ (၂၂) ႏွစ္တို႔ဒဏ္ရာ 

ရရွိသြား သည္။ ဦးလွေအာင္သာမွာ လက္ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာရရိွသြားၿပီး 

ဦးေအာင္ေက်ာ္ညႊန္႔မွာ လက္ေကာက္ဝတ္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြား ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မသီတာေထြးမွာ ဗံုးခိုက်င္းထတဲြင္ ခိုလံႈေနစဥ္ လက္နက္ႀကီး က်ည္က်ေရာက္ 

လာၿပီး ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန ္

သျဖင့္စစ္ေတြေဆး႐ုံသို႔ ယူေဆာင္သြားရသည္။ [DMG]   

 (၃) (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၇) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ဝဲစာတိုက္ 

ေက်းရြာအနီး၌ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြေဲသာေၾကာင့္ ႏြားေက်ာင္း 

ရန္သြားသည့္ ဦးေစာႏိုင္ဝင္း (၃၅) ႏွစ္အား က်ည္ထိမွန္ခဲ႔သည္။ 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ (၅၅၀) တပ္ရင္းဘက္မွ ပစ္ခတ္သည္ ့က်ည္ျဖစ္ၿပီး 

ဦးေစာဝင္းႏိုင္အား ပုဏၰားကၽြန္းေဆး႐ုံမ ွ တစ္ဆင္ ့ စစ္ေတြေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ 

ထားရေၾကာင္း မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕မွ ေျပာသည္။  [DMG]   

 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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 (၄) (၀၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင ္ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းေထာင္းႀကီး 

ၿမိဳ႕မွ ကိုဆန္းဝင္းထြန္း (၂၇) ႏွစ္သည္ ရန္ကုန္မွလာသည္ ့ ခရီးသည္မ်ား တင ္

ေဆာင္ရန္ စက္ေလွျဖင့္က ဇုကိုင္းေက်းရြာသုိ႔ သြားရာတြင ္ေသနတပ္စ္ခတ္ခံရၿပီး 

ဘယ္ဖက္ေပါင္ က်ည္ထိမွန္သြားေၾကာင္း ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕ နာေရးအသင္း 

ဥကၠ႒ ဦးရန္ႏိုင္ၿဖိဳးမွ ေျပာသည္။ 

ကိုဆန္းဝင္းထြန္းသည္ ဒါးလက္ေခ်ာင္း တေလွ်ာက္သြားရာတြင္ ပစ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး 

စြိေခ်ာင္းေက်းရြာ၏ ဘယ္ဖက္ျခမ္းတြင္ စစ္တပ္႐ွိသည္။ [DMG]    

 (၅) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၇) နာရီတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္လွေက်းရြာ 

အုပ္စု၊ နန္းေခ်ာင္းဝေက်းရြာ၌ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ ္ (၂) စီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 

ေသာေၾကာင့ ္ ေဒသခံ (၈) ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး ဒဏ္ရာရ႐ွိသူမ်ားအား ပလက္ဝ 

ေဆးရံုသို႔ ု ပို႔ေဆာင္ထားရေၾကာင္း နန္းေခ်ာင္းဝေက်းရြာသား တဦးက ေျပာသည္။ 

[VOA ][Chin world][The Ladies News]   

 (၆) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန(၇) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းမေတာ္ 

ေက်း႐ြာမွ ကိုညီေအာင္ခန္႔ အသက္ (၁၇) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးသန္းလြင္သည္ အိမ္ေ႐ွ႕၌ 

ထိုင္ေနစဥ္ က်ည္ထိမွန္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ႔သည္။  

ေက်း႐ြာအနီး၊ (၃၇၄) ေျချမန္တပ္ရင္းအနီး႐ွိ စံကားေတာင္ဘက္မွ ပစ္ခတ္သံမ်ား 

ၾကားရျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေန႔ရာမွ ပစ္ခတ္သည္ကို အတိအက်မသိ႐ွိေၾကာင္း 

မိသားစုဝင္မ်ားမွေျပာသည္။ [Irrawaddy] 

 (၇) (၀၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၇) နာရီေက်ာ္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇုကိုင္း ေက်း႐ြာ 

အုပ္စု ဆင္ဦးတိုက္႐ြာသို႔  လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား က်ေရာက္ေသာ ေၾကာင့္  

ကိုေမာင္ႏုေဝ အသက္ (၁၉) ႏွစ္၊ ကိုညီေစ့ေက အသက္ (၂၈) ႏွစ္၊ ဦးစံသိန္းထြန္း 

အသက ္ (၃၆) ႏွစ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚလွလွႏြယ္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ တို႔ ဒဏ္ရာ 

ရ႐ွိသြားေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားမွ ေျပာသည္။ 

႐ြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈမ႐ွိဘဲကဇုကိုင္းေက်း႐ြာ အေနာက္ဘက္တြင္ တပ္စြထဲား 

သည့ ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ႐ြာထသဲို႔ က်ေရာက္ 

ေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဦးတိုက္ ေက်း႐ြာသား ဦးစံထြန္းလွႏွင့္ ေဒသခံမ်ား 

မွ ေျပာသည္။ [Irrawaddy] 

 (၈) (၀၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၈) နာရီတြင ္အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ဦးတိုက္ ေက်းရြာ၌ 

လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္မႈေၾကာင္ ့ ေမာင္ႏုေဝ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွာ 

ဘယ္ဖက္မ်က္လုံးတြင ္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး ႏွာတံ႐ိုးလည္း က်ိဳးသြား 

သည္။ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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ဦးေသာင္းလွေရႊ အသက ္ (၃၀) ႏွစ္မွာ ဘယ္ဖက္ေျခ၊ ဦးစံသိန္းထြန္း အသက္ 

(၃၇) ႏွစ္မွာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေဒၚလွလွႏြယ္ အသက္ (၃၂) ႏွစ္မွာ ညာဖက္ ရင္ဘတ္ 

တို႔ တြင္ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ႔သည္။ 

ထိုေန႔က ဆင္ဦးတိုက္ရြာႏွင့္ သံုးမိုင္ခန္႔ ေဝးကြာသည့္ စြိေခ်ာင္းေက်းရြာအနီးတြင ္

ပစ္ခတ္သ ံ(၁) နာရီခန္႔ ၾကာၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွေျပာသည္။ [DMG ] 

 (၉) (၀၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၂) နာရီတြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕အနီး၊ အစိုးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ရိကၡာ 

ရပ္ကြက္မွ ဦးေအာင္ထင္လင္း အသက္ (၄၀) အား ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာ 

ရခဲ႔သည္။  [Irrawaddy]   

 (၁၀) (၁၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၅) နာရီတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝသာလီ ေက်း႐ြာ 

အနီးေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ ဦးဦးေမာင္ေခ် အသက ္ (၅၂)  ႏွစ္ႏွင့္ 

ေမာင္ေဇာ္လင္းေဌး အသက ္ (၁၄) ႏွစ္တို႔ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရ႐ွိသြားေၾကာင္း၊ 

ေမာင္ေဇာ္လင္းေဌး ေဆာ့ကစားေနရာမွ ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည္ ့လက္နက္ 

အမ်ိဳးအစား ေပါက္ကြဲမွန္း မသိေသာ္လည္း ေမာင္ေဇာ္လင္းေဌးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္း 

ထန္သျဖင့္ ညာဖက္ေျခေထာက္ ျဖတ္လုိက္ရေၾကာင္း မိသားစုဝင္ ဦးထြန္းထြန္းစိုးမွ 

ေျပာသည္။ [DMG ] 

 (၁၁) (၁၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၁း၄၅) နာရီခန္႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီး 

ျဖင့္ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစုကိုင္းအုပ္စု၊ ေစြ႕ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ 

႐ွိ ဦးငေ႐ႊ (ဘ) ဦးရင္း၊ ဦးတင္ေအာင္ အသက္ (၆၆) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေက်ာ္ေအးႀကီး 

ႏွင့္  တျခားေက်း႐ြာသား (၂) ဦးဒဏ္ရာရ႐ွခိဲ႔သည္။ [AASYC]   

 (၁၂) (၁၂.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၈) နာရီတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စု၊ အလက္ 

ကၽြန္းေက်း႐ြာသို႔ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္ ဦးသန္းေအာင္၊ 

အသက (၅၂) ႏွစ္၊ ေဒၚတင္မာဝင္း အသက ္(၄၀) ႏွစ္ႏွင့္ ေမာင္ျမင့္ျမတ္ အသက္ 

(၁၁) ႏွစ္တို႔ ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားသည္။ ထိုေန႔က ဒါးလက္ေခ်ာင္းတဖက္ကမ္း႐ွိ 

တပ္မေတာ္ဗ်ဴဟာကုန္းမွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားခဲ႔ရေၾကာင္း ေဒသမံ်ား 

မွေျပာၾကားသည္။  [DMG]  

 (၁၃) (၁၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက ္(၈) နာရီတြင ္အစိုးရတပ္မေတာ္ (၅၅၀) တပ္ရင္းမွ 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်းရြာသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္လုိက္ 

ေသာေၾကာင့္ (၁၃) ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၿပီး ပုဏၰားကြၽန္းေဆး႐ုံတြင္ (၁၀) ဦးႏွင့္စစ္ေတြ 

ေဆး႐ု ံ တြင္ (၃) ဦးေဆးကုသမႈခံယူေနရသည္။[DMG] [RFA] [The Ladies 
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News] [VOA] [BBC]   

 

 (၁၄) (၁၆.၀၄.၂၀)ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ အေဝးေျပး 

ကား ဂိတ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AAတို႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြါးခဲ႔ေသာ 

ေၾကာင့္ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္မွ မထြန္းပေမ အသက္ (၁၂) ႏွစ္၊ ေဒၚမတင္ရီ အသက္ 

(၅၀) ႏွစ္၊ ဦးလွေက်ာ္ထြန္း အသက္ (၆၀) ႏွစ္၊ ေမာင္ေနၿဖိဳးထြန္း အသက္ (၁၄) 

ႏွစ္၊ ဦးလွထြန္း (ခ) ေမာင္ႀကီးေယ အသက္ (၅၂) ႏွစ္၊ ေမာင္ဇင္ကို အသက္ (၁၉) 

ႏွစ္တို႔ ဒဏ္ရာရရိွခဲ႔သည္။ [DMG]   

 (၁၅) (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက(္၉) နာရီတြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတားထိပ္ 

အနီး႐ွိ ေလွဆိပ္၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးၿပီး (၃) ဖါလုံ 

ခန္႔ ေဝးသည့္မင္း႐ြာထသဲို႔ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေသာေၾကာင္ ့ ဦးစိန္ေအးခ်မ္း၊ 

အသက္ (၆၅) ႏွစ္အပါအဝင္ (၃) ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ႔သည္။ [RFA ] 

 (၁၆)  (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီတြင ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတား 

အနီး ဇက္ဆိပ္အလြန္၌ WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ကားပစ္ခတ္ခံရၿပီး အစိုးရ 

က်န္းမာေရးဌာနက ႀကီးၾကပ္အဆင့္ (၂) ရွိသ ူဦးေအာင္မ်ိဳးဦးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ ့

သည္။ [RFA][VOA] [Eleven Media Group] [DMG]    

 (၁၇)  (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတားအနီး၊ အမ္းၿမိဳ႕မွ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ သြားသည့္ CPS ပိုးသတ္ေဆးကုမၸဏီကား ပစ္ခတ္ခံရေသာေၾကာင့္ 

ေမာင္ဟိန္းထက ္ ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ဦးလွေအာင္ညႊန္႔ မွေျပာသည္။ [DMG][BBC] [VOA] [Eleven Media Group] 

[Khit Thit Media] [The Ladies News ] [The Ladies News]    

 (၁၈)  (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလြမ္းေက်း႐ြာအနီး တပ္မေတာ ္

စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုမွပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ ့ဦးေက်ာ္ခိုင္အသက ္(၇၃) ႏွစ္အား က်ည္ဆံ 

ထိမွန္သျဖင္ ့ စစ္ေတြေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း တူျဖစ္သ ူ

ကိုဝင္းကိုႏိုင္မ ွေျပာသည္။ [DMG]  

 (၁၉) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၄) နာရီတြင ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕ 

ဦးေစတီကုန္းအနီး႐ွိ ULA/AA အဖြဲ႕မ ွျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အနီးသို႔ လက္နက္ႀကီး 

ျဖင့္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင္ ့ဦးလွသိန္းေမာင္ (ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး)၊ အသက္ (၅၂) ႏွစ္ႏွင့္ 

ဦးေလာဟာတင့္ (ဒုတိယႀကီးၾကပ္ေရးမႉး)၊ အသက္ (၄၅) ႏွစ္တို႔ (၂) ဦးဒဏ္ရာ 

မ်ား ရရွိခဲ့သည္။  [Cincds] [DMG]   
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 (၂၀) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တိုက္ပြဲအတြင္း လက္ 

နက္ႀကီးက်ည ္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင္ ့ မီးလက္ဝရြာမွ အမ်ိဳးသား (၂) ႏွစ္ဦး ႏွင့္ 

မေဝေဝလိႈင္ (၉ႏွစ္)တို႔ဒဏ္ရာရရိွၿပီးရွင္ဝေက်းရြာမွအသက္ (၂) ႏွစ္ အရြယ ္

ကေလး (၁) ဦးလည္းဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ပလက္ဝေဒသခ ံကိုမင္းထြန္းေအာင္ 

က ေျပာသည္။ [DMG]   

 (၂၁) (၂၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၁၀) နာရီတြင ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္ 

ေက်းရြာအနီး အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနရာမ ွ ႐ြာထသုိဲ႔ 

လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင္ ့ မဆန္းႏြယ္အသက္ 

(၁၃) ႏွစ္ဒဏ္ရာ ရ႐ိွေၾကာင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေက်ာ္ဝင္းမ ွ ေျပာ 

သည္။ [DMG] [Irrawaddy] 

 (၂၂) (၂၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီတြင္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ေညာင္ပင္ေစ်းရပ္ကြက္၊ 

ျမဝါေတာင္ေအာက္တြင ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ထမင္းဆိုင္အား လက္နက္ႀကီးက်ည ္

က် ေရာက္ေပါက္ကဲြေသာေၾကာင္ ့မမိငယ ္အသက္ (၁၆) ႏွစ္၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ 

အရြယ္အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးႏွင့္ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ ဦးေအာင္လင္း အသက္ (၃၄) ႏွစ္တို႔ 

ဒဏ္ ရာရရိွခဲ႔သည္။ 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္း တိုက္ပဲြျဖစ္ပြါးျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ငယ္ ပစ္ခတ္သံ ႏွစ္ 

ခ်က္ခန္႔ၾကားရၿပီး ေနာက္လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေညာင္ပင္ေစ်း 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမသာထြန္းမွ ေျပာသည္။ [DMG]   

 (၂၃) (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၇) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာစည္ကုန္း 

ေက်း႐ြာမ ွ ဦးေမာင္သန္းတင ္အသက ္(၅၀) ႏွစ္သည္ေက်း႐ြာ အနီး ေတာင္တန္း 

သုိ႔ ဝါးခုတ္ရန္သြားစဥ ္မိုင္းနင္းမိေသာေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေၾကာင္း မိသားစုဝင္ 

(၁) ဦးမွေျပာသည္။ [DMG] 

 (၂၄) (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေတာင္ေက်း႐ြာ 

အနီးအစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးရာမွ ေနအိမ္သို႔ လက္နက ္

က်ည္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္  (၈) တန္းေက်ာင္းသ ူမႏွင္းႏွင္းေဝ အသက္ (၁၄) 

ႏွစ္ က်ည္ထိမွန္ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ႔သည္။ [DMG]   

 

 

 

 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

28 

 

၂.၁.၃. သတ္ျဖတ္ျခင္း 
 

 

  

 (၁) (၀၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြါး 

ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္မွ ဦးေမာင္ေအးေက်ာ္ အသက ္ (၅၈) ႏွစ္၊ 

ေဒၚကုလားမစိန္အသက္ (၆၂)ႏွစ္၊ ရြာမျပင္ေက်းရြာမ ွဦးေမာင္ၾကာ အသက္ (၇၂) 

ႏွစ္၊ ပိႏၷဲေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေဒၚမထြီးအသက္ (၅၄) ႏွစ္ႏွင့္ သမီးျဖစသ္ူမျဖဴျဖဴေအး 

အသက ္ (၁၄) ႏွစ္တုိ႔ (၅) ဦးေသဆုံးသြားေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဦးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။[DMG] 

[RFA] [The Ladies News]   

 (၂) (၀၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံေခြေက်းရြာမ ွေဒၚျဖဴသိန္းေခ် 

(ေခၚ) ေဒၚမသန္းဝင္း အသက္ (၂၂) ႏွစ္ သည္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဖက္ရိွ 

တပ္ရင္း (၅၅၁) သို႔ေယာက်္ားျဖစ္သ ူ လစာအား ထုတ္ယူရန္သြားစဥ္ ထိုတပ္ဝင္း 

ထ၌ဲ က်ည္ဆံထိမွန္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ 

ဖခင္လည္းျဖစ္သူ ဦးေမာင္ထြန္းေအးမွေျပာသည္။ 

မိသားစုမ်ားမွအေလာင္းအား သြားယူရာ တပ္မွယူခြင့္မျပဳသည့္အတြက္လႊတ္ေတာ ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အကူညီေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သမီးအေလာင္းအားယူမရ 

ေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူမွ ေျပာၾကားသည္။ [DMG]   

 (၃) (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငစံေဘာ္ (ခ) မုဆိုးေခ်ာင္း 

ေက်းရြာမ ွ ဦးသိန္းေမာင္ အသက္ (၅၇) ႏွစ္သည္ရြာ၏ (၆) ဖာလံုအကြာရွိ 

ေတာင္တန္းအနီးသို႔ ကၽြဲရွာရန္သြားစဥ္ မိုင္းနင္းမိသျဖင့္ ညာဖက္ေျခႏွင့္ ညာဖက္ 

လက္ဖ်ားမ်ား ျပတ္သြားၿပီး ေသြးထြက္လြန္ကာ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ညီျဖစ္သူ 

ဦးသိန္းထြန္းျဖဴမွ ေျပာသည္။ 

ကနု္းလမ္းတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ေၾကာင့္ ေရလမ္းမွစက္ေလွျဖင္ ့ ရေသ့ေတာင ္

ေဆး႐ံုသို႔ ပုိ႔ခဲ႔ရာ ေဆး႐ံုမေရာက္မီ ည (၈) နာရီေက်ာ္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ 

သည္။ 

ထိုေတာင္တန္းမ်ားတြင ္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔မၾကာခဏ တိုက္ပဲြ 

ျဖစ္ပြါးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္မွ 

ေျပာသည္။ [DMG]   

 (၄) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၇) နာရီတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္လွေက်းရြာအုပ္စု၊ 

နန္းေခ်ာင္းဝေက်းရြာ၌ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ(္၂) စီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ေၾကာင့္ ေဒသခ ံ (၇) ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း နန္းေခ်ာင္းဝ ေက်းရြာသားတဦးက 

ေျပာသည္။ [VOA ][The Ladies News][Chin world]   

 (၅) (၁၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၇) နာရီတြင္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂဏန္းမဲ ေက်း႐ြာ 

အနီး လက္နက္ႀကီး ေပါက္ကြဲသံမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ အခံ႐ွိသည့္ 

ဦးေမာင္သာေက်ာ္ အသက္ (၅၅) ႏွစ္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဂဏန္းမဲေက်း႐ြာအနီးသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား အဆက္အျပတ္ 

ပစ္ခတ္ေနသည္မွာ (၁) ပတ ္ ေက်ာ္ၾကာၿပ ီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေမာင္မွေျပာသည္။ [DMG] 

 (၆) (၁၂.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၈) နာရီတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စု၊ အလယ္ 

ကၽြန္းေက်း႐ြာသို႔ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကြေဲသာေၾကင့္ ေမာင္စိုးစုိုး (ခ) 

စိုးငယ္၊ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ေသဆုံး သြားခဲ႔သည္။ [DMG]   

 (၇) (၁၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက(္၈) နာရီတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ (၅၅၀) တပ္ရင္းမွ 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်းရြာသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္လိုက္ 

ေသာေၾကာင့္ မေခ် (ခ) သန္းသန္းစိုး၊ အသက္ (၂၄) ႏွစ္၊ နီထြန္း အသက ္(၂၅) 

ႏွစ္၊ ထက္ျမတ္ဦး အသက္ (၁၁) ႏွစ္၊ လူလွေခ် အသက္ (၂၆) ႏွစ္၊ 

ေအာင္ႏိုင္ဆန္း အသက္ (၁၅) ႏွစ္၊ ေမာင္ေမာင္ေ႐ႊ အသက ္ (၂၃) ႏွစ္၊ 

ေမာင္ေဌးဝင္း အသက ္(၁၆) ႏွစ္၊ ဦးေမာင္ဝင္း အသက(္၁၈) ႏွစ္တို႔ေသဆံုး သြား 

သည္။ 

ေသဆံုးသူ (၈) ဦးတြင္ (၄) ဦးမွာ ပုဏၰားကၽြန္းေဆး႐ံုတြင္ (၂) ဦး၊ စစ္ေတြ 

ေဆး႐ံုသို႔ ယူလာစဥ္ ေက်ာက္တန္းဂိတ္တြင္ စစ္ေဆးသည္မွာ (၁) နာရီေက်ာ္ၾကာ 

ေသာေၾကာင့္ လမ္းတြင္ (၁) ဦး၊ ေဆး႐ံုသို႔ေရာက္စဥ္ (၁) ဦးေသဆံုးသြားျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ႊေရာင္ေမတၱာ လူမႈကူညီေရးအသင္း ကိုေဇယ်ာလင္းမွ ေျပာသည္။ 

[DMG] [RFA][The Ladies News] [VOA] [BBC ] 

 (၈) (၁၆.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၄) နာရီေက်ာ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ အေဝးေျပး 

ကား ဂိတ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AAတို႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြါးခဲ႔ေသာ 

ေၾကာင့္ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္မွ ေမာင္ေနၿဖိဳးထြန္း အသက္ (၁၄) ႏွစ္ေသဆံုးခဲ႔သည္။ 

[DMG]   

 (၉) (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတားအနီး 

ဇက္ဆိပ္အလြန္၌ WHO ကမ႓ာက့်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကား ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ယာဥ္ေမာင္း 

ဦျပည္႔စံုဝင္းေမာင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ႔ရာ (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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မင္းျပားေဆး႐ံု၌ ဦးျပည့္စံုဝင္းေအာင ္ေသဆံုးသြားခဲ႔သည္။ [RFA][VOA] [Eleven 

Media Group] [DMG] 

 (၁၀) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေမလြမ္းေက်းရြာ 

အနီး၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းေခ် (ခ) ေက်ာ္ဝင္း၊ 

အသက္ (၃၃) ႏွစ္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သ ူ ဦးေက်ာ္လွဦးမွေျပာသည္။ 

[DMG]   

 (၁၁) (၂၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ရာေမာင္တံတားအနီး၊ အမ္းၿမိဳ႕မ ွ

စစ္ေတြၿမိဳ႕ သို႔သြားသည့္ CPS ပိုးသတ္ေဆးကုမၸဏီကား ပစ္ခတ္ခံရေသာေၾကာင့္ 

ယာဥ္ေမာင္း ဦးႏြယ္ႏြယ္ေမာင္ ေသဆံုးခဲ႔သည္။  [BBC] [VOA] [Eleven Media 

Group] [Khit Thit Media] [The Ladies News ] [The Ladies News] 

 (၁၂) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန (၅) နာရီတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ULA/AA တို႔တုိက္ပြအဲတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းအၾကား 

လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ၀္န္ထမ္း ေဒၚအိသႏၱာ၊ သမီးျဖစ္သူ 

အဲလစ္ဇဘက္ မုိးမုိးေအာင္၊ အသက္ (၄) ႏွစ္ႏွင့္ ေဒၚျမတ္ေလးႏြယ္၏ သားျဖစ္သ ူ

ေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ အသက ္ (၉) ႏွစ္တုိ႔ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္မ ွ

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးထိုက္မ ွ ေျပာသည္။ [Khit Thit 

Media] [The Ladies News ] 

 (၁၃)  (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း 

(၁) ခု ဝင္ေရာက္လာၿပီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ သံေထာင္ရပ္ကြက္မွ ကိုသန္းထြန္း 

အသက္ (၃၁) ႏွစ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ျမတ္ထြန္း (ေခၚ) ထြန္းႏုေခ်တို႔ က်ည္ထိမွန္ 

ေသဆံုးခဲ႔သည္။ 

ၿမိဳ႕ထမဲွ သံေထာင္ရပ္ကြက္သုိ႔ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သြားစဥ္ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ စြန္ရဲ 

လမ္း၊ မီးစက္ႀကီးအနီး၌ ပစ္ခတ္ခံရ၍ ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသန္းထြန္း 

၏ အစ္ကိုဦးသန္းထိုက္ဦး (ခ) လိပ္ျပာက ေျပာသည္။ [DMG]   

 (၁၄) (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ ္ရာေမာင္တံတား ဘက္မွ ပစ္ခတ္ 

မႈေၾကာင့္ နရမ္းေက်းရြာမ ွ ဦးစံဦးေက်ာ္အသက္ (၆၀) ႏွစ္ ေသဆံုးၿပီး နရမ္း 

ေက်းရြာ အနီးပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြါးေနေသာေၾကာင္ ့ အိမ္ျပန္လာသည့္ စန္းဘေလ 

ေက်းရြာမ ွအီစူအာလီအသက္ (၁၇) ႏွစ္္ က်ည္ထိမွန ္ေသဆံုးခဲ႔သည္။ ေနအိမ္တြင ္

ထိုင္ေန သည္ ့မြတ္ဆလင္ (၆) ဦးလည္းဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။ [DMG]     

 (၁၅)  (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၄) နာရီတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႕ဦး 

ေစတီကုန္းအနီး႐ွိ ULA/AA အဖြဲ႕မ ွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အနီးသို႔ လက္နက္ႀကီး 
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ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

31 

ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္စြာထိုက္ (ေငြကိုင)္ 

၏ ဇနီးေဒၚေအးသႏၲာ၊ အသက္ (၂၅) ႏွစ္၊ သမီးျဖစ္သူမလ့ဲလ့ဲ၊ အသက္ (၄) ႏွစ္ 

ႏွင့္ ဦးသိန္းႏိုင္ (ညေစာင့္) ၏ သားေမာင္လူေအး၊ အသက္ (၂၂) ႏွစ္တို႔ ေသဆုံး 

ခဲ့သည္။ [Cincds] [DMG] 

 (၁၆) (၂၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၈) နာရီတြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕မွ ဖုန္သာ ပုလဲေတာင ္

ေက်း႐ြာသို႔ စက္ေလွျဖင့္ လာသည့္ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးအားေလးၿမိဳ႕ ျမစ္အတြင္း႐ိွ 

ေရယာဥ္ (၁) စီးမွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးေတာ္ 

စပ္သူမွ ေျပာသည္။ [RFA]   

 (၁၇) (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကန္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လိပ္ဆင္း 

ျပင္ေက်း႐ြာမ ွေမာင္ေဇာ္ႀကီးအသက္ (၂၇) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္လွသည္ ေျမာက္ဦး 

ၿမိဳ႕သို႔ ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ရန္ သြားစဥ္နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္ၿမိဳ႕အဝင္ ေငြေတာင္ 

ေပါက ္ တံတားအနီး တပ္မေတာ္မ ွ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေခၚေဆာင ္ သြားခဲ႔ၿပီး 

(၃၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေျမာက္ဦးေဆး႐ံုတြင္ အေလာင္း ေရာက္႐ွိေန 

ေၾကာင္း သတင္းၾကားရသည္ ့ အတြက္ မိသားစုဝင္မ်ားမ ွ သြားေရာက္ကာ 

အေလာင္းအား ေက်း႐ြာသို႔ ယူေဆာင္ၿပီး မနက္ျဖန္သၿဂိဳလ္ မည္ျဖစ္သည္။ 

ေသဆံုး သူ႐ုပ္အေလာင္းအား ဖြင့္ၾကည့္ရာတြင္ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာ 

မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ [RFA]    

 (၁၈) (၂၉.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔ညေန (၁၆း၃၀) နာရီခန္႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ ကုလား 

ေခ်ာင္း႐ြာႏွင့္ မညွင္းေတာင္ေက်း႐ြာ အၾကားတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းနင္းမိ၍ ဒဏ္ရာရ႐ွ ိ

ခဲ့သူ ႐ြာသား (၃) ဦး အနက္ ေအာင္ေဇယ် ေက်း႐ြာမွဦးေဝဗန္းျဖဴ (၄၈) ႏွစ္ (ဘ) 

ဦးညိဳလွဦးမွာ (၀၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ည (၁၇း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ စစ္ေတြေဆး႐ံု၌ 

ေဆးကုသခံယူေနစဥ္ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ [AASYC]   

 (၁၉) (၃၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ မြန္းတည္ ့ (၁၂) နာရီတြင္ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးေဒါင္း 

ေက်း႐ြာမ ွ ဦးေအာင္ထြန္းသိန္း အသက ္ (၄၈) ႏွစ္ (ဘ) ဦးလူသံသည ္ ေက်း႐ြာ 

အနီးမွ်စ္ခ်ိဳး သြားရာမွ မိုင္းနင္းမိေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ႔သည္။ [AASYC]   

 

 

 

 

 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

32 

 

၂.၁.၄. ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း 
 

 

 

 (၁) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန(၁၀) နာရီတြင္အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ကစုကိုင္းဘက္မွ ပစ္ခတ္ 

လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးသည္ ဒါးလက္အလယ္ကၽြန္း႐ြာသုိ႔ က်ေရာက္ေသာ 

ေၾကာင့္ႏြား (၂) ေကာင္ ေသဆံုးၿပီး ေနအိမ္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ သီဟုိဠ္ခင္း မီးေလာင္ 

သြားေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးျခင္း မ႐ွိဘ ဲ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၆) 

လံုးက်ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဒါးလက္ေခ်ာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွေျပာသည္။ [AASYC]   

 (၂) (၀၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၇) နာရီခြဲတြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡ အၾကား မင္းျပားၿမိဳ႕ 

နယ္၊ ဖါးၿပိဳေက်းရြာအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ မီး႐ႈိ႕လိုက္သည့္အတြက္ အိမ္ေျခ 

(၃၀) ခန္႔ မီးေလာင္သြားေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ [VOA]   

 (၃) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ညေန(၇) နာရီတြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္လွေက်းရြာအုပ္စု၊ 

နန္းေခ်ာင္းဝေက်းရြာ၌ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ (၂) စီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ 

ေၾကာင့ ္ေနအိမ္ (၈) ေဆာင္ မီးေလာင္သြားခဲ႔သည္။ 

ပလက္ဝေတာင္ပိုင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရိွေနၿပီး ULA/AA အဖြဲ႕႐ွိေနေသာေၾကာင့္ 

တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးေနေၾကာင္း၊ မ႐ွိလွ်င္ တိုက္ပြဲျဖစ္မည္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ 

ULA/AA အဖြဲ႕အား ပလက္ဝေဒသမွ အျမန္ထြက္ခြာ သြားေစခ်င္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာ 

သားမ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္မ ွ

ေျပာသည္။ [VOA] [The Ladies News] [Chin world]   

 (၄) ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ အနီးအစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈမ်ား 

ေၾကာင္ ့ တပ္မေတာ္မ ွ ေလေၾကာင္းပစ္ခတ္မႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဂဏန္းမဲေက်း႐ြာ အနီးသို႔လက္နက္ႀကီးမ်ား အဆက္အျပတ္ 

ပစ္ခတ္ေနသည္မွာ (၁) ပတ္ေက်ာ္႐ွိၿပီး ေတာမီးေလာင္၊ ကၽြဲႏြားပ်က္စီးမႈမ်ား႐ိွ 

ေၾကာင္း (၁၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ ္

ကိုယ္စားလယွ္ ဦးထြန္းေမာင္မွ ေျပာသည္။ 

ထို႔ျပင္ေပါက္ေတာျပင္၊ အေဘာင္ေတာ္၊ သာစည္ႏွင့္ ဂဏန္းမဲေက်း႐ြာအနီးမွ 

ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမေျပာ 

သည္။ [DMG]   
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၂.၁.၅ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
 

 

 

 (၁) (၃၁.၀၁.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA အဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္သတင္း ေဖာ္ျပမႈျဖင့္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္နိရၪၥရာ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အား ျပည္နယ ္

သတင္းတပ္ဖြ႕ဲ (SB) မွ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ- ၅၀ 

(က)/၅၂(က) ျဖင့္စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင ္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ညေန (၅) နာရီတြင္ 

သတင္းဌာနရုံးခန္းသို႔ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွ ရွာေဖြရန္ 

လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက ္သတင္းဌာနမွ အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္သိန္းေဇာ္၊ သတင္းေထာက ္

ေအာင္လင္းထြန္းႏွင့္ထြန္းခိုင္ (ေတာင္ရင္းကၽြန္း) တို႔ကုိ ရဲစခန္းသို႔ ေခၚယူသြားၿပီး 

စစ္ေတြၿမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းတြင္ (၆) နာရီခန္႔ၾကာ စစ္ေဆးကာညေန (၁၁) နာရီ 

ခြဲတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကိ ုသိမ္းဆည္းထားသည္။ 

(၀၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ သတင္းေထာက ္ မခ်စ္အိလႈိင္အား ဖမ္းဆီးရန ္

ရဲတပ္ဖြဲ႕၊သတင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာ 

ေဖြခဲ့ကာ ရွာမေတြ႕ေသာေၾကာင္ ့ ျပန္ထြက္သြားေၾကာင္း မိသာစုမ်ားမွ ေျပာၾကား 

သည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလက Development Media Group (DMG) အယ္ဒီတာခ်ဳပ ္

ဦးေအာင္မင္းဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား သတင္းတပ္ဖဲြ႔ (SB) မွ မတရားအသင္း 

ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၂) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ [DMG][RFA]    

 (၂) (၃၀.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင္မႏၱေလးအေျခစုိက္ Voice Of Myanmar (VOM) 

သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေနမ်ိဳးလင္းအား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 

ဥပေဒပုဒ ္မ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က) တို႔ျဖင့္ မႈခင္းသတင္း တပ္ဖဲြ႔မွအမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ (၃၁.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၁၀) နာရီခဲြအခ်ိန္တြင ္ ရန္ကုန္ေခတ္သစ္ 

မီဒီယာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ ္ သာလြန္ေဇာင္းထက္၏ ေနအိမ္သို႔ ရဲႏွင့္ CID တို႔မွ လာ 

ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္င ံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ (၀၁.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ [DMG]   

 (၃) အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြေဲတြျဖစ္ပြါးေနသည့္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း မ ွ

ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ 

ခံထားရသည္မွာ ယခ(ု၁၀) လခန္႔အထိၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည္။  [DMG]   



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၄) အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသား သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား 

ပိတ္ထားသည့္အတြက္ ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရး ေဆာင္႐ြက္ ေန 

သည္ ့အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း (၂၆၄) ဖြဲ႔မွ  (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ထားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ ကိုက္ညီမႈ႐ွိသည္ကို အမ်ားျပည္သ ူ သိ႐ွိႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ 

ျပန္ ေပးရန္ႏွင့္ အင္တာနက ္ျဖတ္ေတာက္ခံထားရသည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

အင္တာနက ္ျပန္ဖြင့္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိထုားသည္။ 

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါပုဒ္မ၇၇၊၇၈ႏွင့္က်န္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကိ ု လူ႔အခြင္ ့

အေရး စံခ်ိန္စံၫြန္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ယခု 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားအား အစိုးရအား တင္ျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ [DMG]   

 

 

၂.၁.၆ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္းကိုပိတ္ပင္ျခင္း 
 

 

 (၁) (၀၄.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္း စစ္ေဘးေရွာင္ 

စခန္းအတြက ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးမွေပးအပ္သည္ ့ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား 

ထုတ္ယူၿပီးျပန္လာသည့္ ေက်းရြာစာေရးအပါအဝင္ စစ္ေဘးေရွာင္ (၁၅) ဦးတုိ႔ 

သည ္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ စကခ (၉) ဂိတ္ေရွ႕တြင ္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စစ္ေဆး 

မႈခံရသည္။ 

စစ္ေဆးေနသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အဆက္အသြယ္ မရသည့္အတြက္ မိသားစုမ်ားမွာ 

စိုးရိမ္ကာ က်န္မားေရး ထိခိုက္သူမ်ားလည္း ႐ွိေနၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ 

သယ္လာသည့္ ဆန္မ်ားလည္း မေရာက္ရိွေသးေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ 

အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ ေျပာသည္။ [DMG][RFA][Cincds]   

 (၂) (၁၁.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂) နာရီတြင္ပုဏၰားကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ ္ လက္၀ဲစာတိုက္ 

ေက်း႐ြာ႐ွ ိစစ္ေဘးေရွာင္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္အား COVID-19 ပညာေပး ေဆာင္ရြက ္

ရန္ သြားသည္ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္၀န္ေဆာင္မႈ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအသင္း 

(PDY) အဖြဲ႔ႏွင္ ့ သဘာ၀နဒ ီ အရွင္ပညာေဇာတတို႔သည ္ ႐ြာထသဲို႔အေရာက္တြင္ 

အစိုးရစစ္တပ္မွ တားဆီးကာ ဖုန္းႏွင့္ကားေသာ့မ်ားကိ ု သိမ္းဆည္းခဲ႔ၿပီး ညေန 

ေရာက္မွ လက္ဝဲစာတိုက ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ 

[VOA]   

 (၃) (၁၂.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၈) နာရီတြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စု၊ အလယ္ 

ကၽြန္းေက်း႐ြာသို႔ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္  ေက်း႐ြာသား 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၃) ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိသျဖင့္  ၿဂိတ္ေခ်ာင္းသို႔ စက္ေလွျဖင့္ ယူေဆာင္ၿပီး စစ္ေတြ 

ေဆး႐ံုသို႔သြားစဥ္ ဒါးလက္ေခ်ာင္း အသြားအလာစစ္ေဆးေနသည့္ တပ္မေတာ ္

သားမ်ားမွ သြားခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ျပန္လွည့္လာခဲ႔ရေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ 

ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွေျပာသည္။ [DMG]   

 

 
 

၂.၁.၇ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 
 

  

 (၁)  (၀၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ ္ နယ္ေျမခံတပ ္

ဌာနခ်ဳပ္မွ လမ္းမေတာ္ေကြ႔ေနရာ၌ ULA/AA ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ယာဥ္ဝင္/ထြက္မႈ 

မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရးအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ ႐ွိစဥ္လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ ထမ္း 

ေဆာင္ေနေသာ တပ္သားေအာင္ေက်ာ္သိန္းမ ွ ကားမွန္ခ်ထားသည္ ့ ျပတင္းေပါင္ 

ေပၚသို႔လက္တင္ၿပီး ေဒါက္တာ ေစာမင္းေအာင္၏ ဇနီးျဖစ္သူအား အစ္မႀကီးကို 

ထားခဲ့ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အစ္မႀကီးၾကည့္ရသည္မွာ က်န္ခဲ႔ခ်င္သည္ ့ပံုေပါက္သည္ 

ဟ ု ေျပာၾကားခဲ႔ေသာေၾကာင့္ စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

(၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္း ထုတ္ 

ျပန္သည္။ [DMG]  

 

 

၂.၂. စစ္ေဘးေ႐ွာင္သတင္းမ်ား 
 

 

 

၂.၂.၁. စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရအတုိးအေလ်ာ့ (စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္စခန္း အတုိးအေလ်ာ့) 
 

 (၁) (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ဝဲစာတိုက္အနီး  

အစိုးရ စစ္တပ္မွ ေက်း႐ြာအနီး ပခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ေက်း႐ြာအတြင္း ေနထိုင္သ ူ

မ်ားသည္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ 

(၀၉.၀၄.၂၀) ေန႔အထိ အစိုးရစစ္တပ္မွ သြားလာခြင္ ့ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ 

လက္ဝဲစာတိုက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္၊ 

အိမ္ေထာင္စု (၂၇၀) ခန္႔႐ွိေနၿပီး ေသာက္သုံးေရႏွင့္ ရိကၡာမ်ား လိုအပ္ေနသည္။ 

[AASYC] 

 (၂) (၂၈.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ ္ ေပါက္ေတာျပင ္ ေက်းရြာအနီး၌ 

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပဲြျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင္ ့ေက်း႐ြာသားမ်ားမွာ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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ေစတီျပင္၊ ကန္ေခ်ာင္း၊ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး 

ေနၾကၿပီး နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳး ေနအိမ္မ်ားတြင္ခိုလံႈေနၾကသည္။ 

တိကု္ပဲြေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ 

(၂၀၀၀) ေက်ာ္တိုးလာေၾကာင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားမွ ေျပာ 

ၾကားသည္။ [DMG]   

 (၃) (၀၅.၀၂.၂၀) ရက္ေန႔မွစၿပီးပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ မီးဝဗ်ဳဟာကုန္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ေဒသခံမ်ား 

သည္ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ [DMG]   

 

 (၄) ရခိုင္ျပည္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ စစ္ေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ 

စစ္ေဘးေရွာင္ ဦးေရ (၁၅၇၂၉၁) ဦး အထိရွိလာေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား 

မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (REC) က (၃၁.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

မတ္လအတြင္း တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္တိုက္ ျပင္းျပင္းထနထ္န ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ ္

အခ်ိဳ႕တြင ္ပိတ္သိမ္းသြားေသာ စခန္းအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း စစ္ေတြအပါအဝင္ 

ေက်ာက္ေတာ္၊ ရေသ့ေတာင ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းသစ ္

မ်ား တိုးလာေနသည္။ [DMG] [RFA ] 

 (၅) ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ စစ္ေရးပဋိပကၡ 

ကာလအတြင္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါးၿပိဳေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ ေနရပ္က ေနစြန္႔ခြာၿပီး 

ေသကန္တြင္ (၇၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ နရမ္းကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၌ (၄၀၀) နီးပါးခန္႔ ခုိလံႈ 

ေနၾကရေၾကာင္း ဖါးၿပိဳေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။ [VOA]   

 (၆) (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ ပလက၀္ၿမိဳ႕အနီး၌ အစိုးရ တပ္မေတာ္နွင့္ 

ULA/AA တို႔ အျပန္အလွန ္ ပစ္ခတ္ေနမႈေၾကာင့္ ပလက္ဝအနီး၀န္းက်င္ရွိေက်းရြာ 

(၄) ရြာမွေဒသခံ (၅၀၀) ခန္႔သည္ပလက၀္ၿမိဳ႕ ေပၚသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကေၾကာင္း 

ပလက၀္ေဒသခ ံ မ်ားမွေျပာသည္။ ထြက္ေျပးသူမ်ားမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ားသာ 

ကြာျခားၿပီး ေန႔တိုင္း ထြက္ေျပးသူမ်ား ႐ွိေနသည္။ [Chin World]   

 (၇) (၀၈.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၇) နာရီေက်ာ္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇုကိုင္း ေက်း႐ြာ 

အုပ္စု ဆင္ဦးတိုက္႐ြာသို႔  လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာ 

သားမ်ားသည္ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခိုလႈ ံ

ေနၾကသည္။  

ဆင္ဦးတိုက္ေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ (၁၆၀) ေက်ာ္၊လူဦးေရ (၆၀၀) ေက်ာ္႐ွိၿပီး 

႐ြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈမ႐ွိဘဲ ကဇုကိုင္းေက်း႐ြာ အေနာက္ဘက္တြင္ တပ္စြဲ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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ထားသည့ ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ 

ေျပာသည္။ [Irrawaddy]   

 (၈) အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ စိမ္းညင္းဝ 

ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၀၇.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔ထိ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ေျပးလာၿပီး သရက္အုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ခိုလႈံေနၾက 

သည္။ [DMG]   

 (၉) မတ္လလယ္မွဧၿပီ (၇) ရက္ေန႔ထ ိ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲ 

အတြင္း ပလက္ဝေဒသခံေက်းရြာသား (၂၈) ဦးေသဆုံးၿပီး (၃၀) ေက်ာ ္ဒဏ္ရာရွိခဲ့ 

သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပလက၀္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔စစ္ေဘးေရွာင္ (၃၅၀၀) ေက်ာ္ေရာက ္

ရွိေနသည္။ [The Ladies News ] တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ [DMG]   

 (၁၀) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ (၀၉.၀၄. 

၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စိမ္းစင္း႐ြာ၊ ငပြီ႐ြာ၊ သေက်ာ္ဝ႐ြာ၊ ႏွမ္းေခ်ာင္းထဲ႐ြာ၊ သူေဌး 

ကုန္း႐ြာ၊ သရက္ေတာင္႐ြာ၊ ႏွမ္းေခ်ာင္းဝ႐ြာ၊ မီးလက္ဝ႐ြာတုိ႔မွ အိမ္ေထာင္စု 

(၂၂၁) စု၊ စုစုပါင္း လူဦးေရ (၉၁၆) ဦး ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ 

လာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း 

(၂၉၀၂) ဦး ရွိသည္။ [Irrawaddy]   

 (၁၁) ၂၀၂၀ ခုနစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီ (၁၂) ရက္ေန႔ထိ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေဘး 

ေရွာင္ အိမ္ေထာင္စု (၈၄၀)၊ လူဦးေရ (၃၆၅၇) ဦး၊ ဆမီးတြင္ အိမ္ေထာင္စု (၆၇၆)၊ 

လူဦးေရ (၂၈၄၁) ဦးရွိေနၿပီး၊ တိုက္ပြေဲၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၂၈) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ [Irrawaddy]   

 (၁၂) (၂၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၁၀) နာရီတြင ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္ 

ေက်းရြာအေနာက္ဘက္၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနရာမွ 

လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခ (၁၂၀) ေက်ာ္ 

႐ွိသည့္ ကံေကာ္ၿမိဳင္ ေက်း႐ြာသား (၄၀၀) ေက်ာ္သည ္ နီးစပ္ရာ ေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ 

ထြက္ေျပးခိုလႈံေနရေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေက်ာ္ဝင္းမွ ေျပာသည္။ 

[DMG][Irrawaddy]   
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၂.၂.၂. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး 
 

 

 

 (၁) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ULA/AAတို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင္ ့

ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္ေနေၾကာင္း၊ ေပၚဆန္းေမႊးတစ္အိတ္လွ်င္ (၃၀၀၀၀) 

က်ပ္မွ (၁၁၅၀၀၀) က်ပ္ အထိေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ဘက္မ ွ

လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူခြင့္မရသျဖင့္ ထိုသုိ႔ျမင့္တက္သြားသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ 

ေၾကာင္း (၀၂.၀၃.၂၀) ရက္ေနတြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ ္ စားနပ္ရိကၡာသယ္ယူေရး 

ေကာ္မတီ  ဥကၠ႒ ဦးစိန္ထြန္းလွမွ ေျပာသည္။ [DMG]   

 (၂) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္လအတြင္း ဒုကၡသည္ (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ တိုးလာ 

ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလထက္ (၃၀၀၀၀) ေက်ာ္ တိုးလာၿပီး ကို႐ိနုာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေနသျဖင္ ့ ဒုကၡေရာက္ေန 

ရေၾကာင္းကို ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္းမွ လည္းေကာင္း၊ ထပ္တိုးလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား 

အတြက္ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ႏွင့္ကမ႓ာ့စားနပ္ 

ရိကၡာအဖြဲ႕တို႔အား ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္မွ လည္းေျပာသည္။ [RFA] 

 (၃) ရခိုင္ျပည္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ အၾကား တိုက္ပဲြေၾကာင့္စစ္ေဘးေရွာင္ 

(၁၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနၿပီး လက္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတခ်ိဳ႕တြင္ အမိုးအကာမ်ား 

ပ်က္စီးေနသျဖင္ ့ အခ်ိန္အခါမဟုတ ္ မိုးရြာလွ်င ္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား အခက္အခဲႏွင့္ 

ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္ တိမ္ညိဳ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတာဝန္ခံ 

ဦးေဝလွေအာင္မွ ေျပာသည္။ [DMG ] 

 (၄) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင ္ မတ္လမွစတင္ကာ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားလာၿပီး ယခုစစ္ေဘးေရွာင္ (၂၂၆၀) ေက်ာ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ 

အပါအဝင ္ ေရႏွင့္အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေညာင ္

ေခ်ာင္း စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတာဝန္ခံဦးခုိင္မ်ိဳးေအာင္မွေျပာၾကားသည္။ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား မ႐ွိခ်ိန္တြင္လည္း ေက်း႐ြာ၌ ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလႏွင္ ့ ေမလမ်ားတြင္ 

ေရျပတ္လပ္မႈရွိၿပီး ယခု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား မ်ားလာေသာေၾကာင္ ့ ေရအခက္အခဲ 

ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စားဝတ္၊ ေနေရးတြင္လည္း လက္ရွိတြင္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ 

ေက်းရြာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လူဦးေရ 

မ်ားေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈမရွိျဖစ္ေနၿပီး ၎စခန္းတြင္ 

တင္းမေက်းရြာ၊ ၿပိဳင္တိုင္းေက်းရြာ၊ ေမ်ာက္ေတာင္ေက်းရြာႏွင္ ့ သာစည္ေက်းရြာ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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အပါဝင္ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာမွ ေဒသခံမ်ား စစ္ေဘးေရွာင္ရန္ လာေရာက္ေနၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ [DMG]   

 (၅) ပုံမွန္ဝင္ေငြ မရွိေသာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ (၅) 

မ်ိဳးစီကိ ု ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ေထာက္ပံ ့ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၀၆.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ဗဟိုေကာ္မတီက 

သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက ္ အေျခခံလူတန္းစားဆိုသည္မွာ မိမိအေနျဖင့္ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူလူထုလည္း အေျခခံ လူတန္းစားထဲမွာ 

ပါသင့္ၿပီး အစိုးရဖက္မွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထိုင္သည္ ့ ျပည္သူလူထုအား 

ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ဘက္မွ ကူညီရန္အသင့္႐ိွေၾကာင္း ရခိုင္ 

တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (REC) အတြင္းေရးမွဴး ကိုေဇာ္ေဇာ္ထြန္းမ ွ

ေျပာသည္။ 

ဝံလက္ေဖာင္းေဒးရွင္း ဒါရိုက္တာ ဦးခိုင္ေကာင္းစံကလည္း ရခိုင္ျပည္္တြင္ လက္ရိွ 

အေရးေပၚ ကူညီေပးရမည္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ 

အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ [DMG]   

 (၆) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ (၈၇၀၀) ေက်ာ္ရွိရာတြင္ အမ်ားစုသည္ 

စစ္ေဘးခိုလႈံရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ေနစရာမေဆာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ 

ေျမျပင္ေပၚမွာ စကၠဴခင္း၊ မိုးကာကာၿပီး ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ 

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနထိုင္ရန္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွ ိ ေျမ (၅) ဧက ခန္႔တြင ္

တန္းလ်ားမ်ားကိ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေနထိုင္မည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စာရင္းမ်ား လိုက္လံ 

ေကာက္ခံေနေၾကာင္း၊ သၾကၤန္အၿပီးတြင္ ေဆာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ရေသ့ေတာင ္

ၿမိဳ႕နယ ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝမွေျပာသည္။ 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲ႐ွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ ႐ြာသစ္ေက 

ႏွင့္ ေသာင္းဒရားေက်း႐ြာတြင္ အစုိးရမွစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက ္ေပးထား 

ေသာ္လည္းစခန္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နဲ႔အလွမ္းကြာေဝးသည့္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ 

ေရး ခက္ခဲၿပီး လမ္းေၾကာင္း၌ တိုက္ပြဲ အခ်ိန္မေ႐ြး ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေဒသခ ံ

မ်ား သြားမေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ [RFA] 

 (၇) (၀၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ သာစည္၊ လက္ဝဲစာတိုက္၊ ဖက္က်၊ သျဲဖဴေခ်ာင္း၊ 

ကမ္းေထာင္းႀကီး၊ နတ္ေတာင၊္ ဒိုးတန္းႏွင့္ၾကာညိဳကန ္ ေက်း႐ြာမ်ားမွ စစ္ေဘး 

ေ႐ွာင္ဦးေရ (၅၀၀) ေက်ာ္သည္အစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္ ့ ပုဏၰားကြ်န္း 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုကၡသည္စခန္း၌ လာေရာက္ေနထိုင္ေနၿပီး စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ 

႐ွိေၾကာင္း စခန္းတာဝန္႐ိွသူမ ွေျပာၾကားသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ 

ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ယာယစီစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း (၇) ခု 

အား အစိုးရမွ ေဆာက္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။  [DMG]   

 (၈) (၁၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕သုိ႔ ဆန္အိတ ္ (၈၀၀) ေက်ာ ္ေရာက္႐ွိခဲ႔ၿပီး 

ဆန္အိတ္ (၈၃၀) ထတဲြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ပလက္ဝၿမိဳ႕႐ွ ိ လက္လုပ္ လက္ 

စားမ်ားအား သႀကၤန္ကာလအတြက္ ခြဲတမ္းက်ေပးသည္ ့ဆန္မ်ားလည္း ပါေၾကာင္း 

ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္မ ွေျပာသည္။ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြ႕ဲ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြက္ (၃) လစာ 

ေထာက္ပံ ့ ေပးထားသည္ ့ဆန္အိတ္  (၆၀၀၀) ခန႔္ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕တြင ္အလႉရွင္မ်ား 

လွဴဒါန္းထားသည့္ ဆန္အိတ္ (၃၃၀၀) ခန္႔႐ွိ္ၿပီး (၃) လစာအတြက္ ဆက္လက္ 

ေထာက္ပံ႔ရန ္စီစဥ္ထားေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ 

[RFA] [VOA] 

 (၉) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတီျပင္ေက်းရြာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ႐ွိသည္ ့ စစ္ေဘး 

ေရွာင္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္သည ္သံုးစြရဲန္ ေရကိ ုစခန္းႏွင့္ (၂) မိုင္ ေဝးသည့္ ေက်းရြာ 

မ်ားရွိ ေရတြင္းမ်ားႏွင့္ကားလမ္းေဘး႐ွ ိေရကန္မ်ားမွ ခပ္ယူသံုးစဲြေနရၿပီး (၁) ရက ္

လွ်င ္ အိမ္ေထာင္စုတစုသည္ ေရ (၂) ဗူးသာ ရရွိေၾကာင္း၊ ေရအခက္အခဲအျပင္ 

တျခား လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားလည္း လိုအပ္ေနေၾကာင္း စခန္း 

တာဝန္ခံ ဦးသုဝဏၰစကၠ (ကိုယ္ေတာ္ႏွင္းပါး) မွ မိန္႔သည္။ [DMG] 

 (၁၀) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ခုိလံုေနၾကသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ 

မ်ားအတြက္ ဇြန္လေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္လွ်င ္ ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲ ျဖစ္လာႏိုင္ 

ၿပီး၎တို႔အား ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင ္ ေျပာင္းေရႊ႕ 

ေနရာခ်ထားေပးရန္လည္း အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ ေျပာသည္။ 

အ.ထ.က ေက်ာက္ေတာ္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ (၁၃၀၀) ေက်ာ္၊ အ.ထ.ကၿမိဳ႕မ 

တြင္ (၁၁၀၀) ေက်ာ္၊ ပိုက္သည ္မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ (၁၀၀) ေက်ာ္၊ အ.ထ.က ခြ ဲ

ရွမ္းရြာတြင္ (၁၀၀) ေက်ာ္၊ အ.မ.က (၁) ၿမိဳ႕သစ္တြင္ (၁၃၀ ) ခန္႔၊ အ.မ.က (၃) 

ၿမိဳ႕သစ္တြင္ (၁၈၀) ေက်ာ္ စုစုေပါင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ (၃၀၀၀) ခန္႔ခုိလံႈ ေနၾက 

ျခင္းျဖစ္သည္။ [DMG] 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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 (၁၁) ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ စစ္ေဘးေရွာင္ 

စခန္းမ်ား မေဆာက္လုပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြ႕ဲမွ (၂၉.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔စြ ဲ

ျဖင့္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အမိန႔္ၫြန္ၾကားခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ဦးညီပုကိုယ္စား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး မင္းသန္းမွ 

လက္မွတ္ထိုး၍ စစ္ေတြခ႐ိုင္ စီမံခန႔္ခြေဲရး ေကာ္မတီထံသို႔ လပိ္မူၫြန္ၾကားထား 

သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြ႕ဲ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသ ူ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္မွလည္း 

ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာႏွင့္တကြ အစိုးရထံ တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ၿပီး လုံၿခဳံေရး အေျခအေနရ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ ေနရာဆုိလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ [Khit Thit Media]  [Irrawaddy] 

 (၁၂) အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စညႇင္း၊ ဟင္းခေရာ္ႏွင့္ 

အင္ၾကင္း ေက်းရြာမ်ားမွေဒသခံ (၄၀၀) ေက်ာ္ခိုလံႈေနသည္ ့ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ စညႇင္း 

စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတြင္ဆန္ရိကၡာ (၅) ရက္အတြက္သာ က်န္႐ွိၿပီး ကူညီ 

ေထာက္ပံ ့ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား မေရာက္ေသာေၾကာင္ ့ရိကၡာျပတ္မည ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

စခန္းတာဝန္ခံအရွင္ အာရကၡမွ မိန္႔ၾကားသည္။ 

ကူညီေထာက္ပံ႔ရန ္ လာသည္ ့ လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ 

အစည္း မ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္မ ွ တားဆီးမႈမ်ား ႐ွိေသာေၾကာင္ ့ လာေရာက ္

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ နည္းေၾကာင္း ေျပာသည္။ [DMG] 

 (၁၃) ဆမီးႏွင့္ပလက္ဝ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကားလမ္းလုံျခံဳေရးအတြက္ အစိုးရ 

တပ္မေတာ္မ ွ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တပ္မေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပလက၀္ၿမိဳ႕သို႔ ဆန္ 

အိတ္ (၂၀၀၀) ေပးပို႔ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ ွ ေျပာေရး 

ဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးစုိးထက္မွ ေျပာသည္။ 

[The Ladies News]   

 

 

၂.၂.၃. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏က်န္းမာေရး 
 

 

  

 (၁) ရခိုင္ျပည္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းတခ်ိဳ႕တြင္ ေရ႐ွားပါးမႈ ျပႆနာျဖင့္ 

ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာေၾကာင္ ့ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနသည့္ Covid–19 ေရာဂါအား 

ကာကြယ္ ႏုိင္ရန္အတြက ္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္ 

စခန္း တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။ [DMG]   



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

42 

 (၂) (၁၁.၀၄.၂၀)  ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္႐ွိ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ထိခုိက္ 

နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရး 

အတြက္ ကုလသမဂၢကမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂) ဒသမ (၂) သန္း ေက်ာ ္

အသံုးျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာလုိက္သည္။ [VOA] 

 

 

၂.၃. လူမႈ-စီးပြါးေရးအေထြေထြ 
 

 

 

၂.၃.၁. အေထြေထြစားဝတ္ေနေရး 
 

  

 (၁) ရခိုင္ျပည္အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 

ဘဒၵႏၲ ဥာဏိသာရ ဦးေဆာင္ေသာအဖြ႕ဲမွ ဆန္ (၁၀၀၀) အိတ္၊ ပဲ (၁၀၀) အိတ ္

ႏွင့္ဆီ (၉၀၀) ဗူးတို႔အား (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕႐ုံးသုိ႔ ႂကြေရာက ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သတင္ထုတ္ 

ျပန္သည္။ [The Ladies News] 

 (၂) အေရးႀကီးကာလျဖစ္သည့္ သၾကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္အတြင္း ပုံမွန္ဝင္ေငြမရိွေသာအေျခခံ 

လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စု (၁) စု လၽွင္ဆန ္ (၈) ျပည္၊ ဆီ (၅၀) 

က်ပ္သား၊ ဆား (၅၀) က်ပ္သား၊ ပဲ(၁) ပိႆာ၊ ၾကက္သြန္ (၁) ပိႆာ၊ စုစုေပါင္း 

ေထာက္ပံ့ကူညီမွု (၅) မ်ိဳးစီအား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ အခမ့ဲ 

ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည္တြင္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ နိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမပါ) အတြက္အိမ္သုံး အမ်ိဳးအစား လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား သုံးစြမဲႈ 

(၁၅၀) ယူနစ္အထိ (အခမဲ့) ဧၿပီလကုန္အထိ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

(၀၆.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ ္ Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသား အဆင့္ 

ဗဟိုေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ [DMG][The Ladies News] 

 (၃) (၂၂.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ ္ တင္းမေက်း႐ြာ႐ွ ိ အစိုးရ 

တပ္မေတာ ္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ ွ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲသ့ည္ ့ အိမ္ေျခ (၅၂၈) လံုးအား 

ျပန္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဝါးအိမ္ကိ ု (၁) သိန္း၊ သြပ္မိုးပ်ဥ္ကာအိမ္ကို (၂) သိန္းႏွင့္ 

တိုက္အိမ္ကို (၂၅၀၀၀၀)  စသည့္ဌာနရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းသိန္း (၉၂၅) က်ပ ္
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အား  (၂၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ 

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြမဲႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေဇာ္ေဌးက 

ေျပာသည္။ [RFA][DMG] 

 

 

၂.၃.၂. ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး 
 

 

  

 (၁) ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ 

ေတာက္သည္မွာ (၅) ရက္႐ွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ေဒသခံမ်ားမွာ အခက္အခဲမ်ား 

ျဖစ္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးျပင္လွ်င ္ မိုးခ်ဳပ္သည့္အထိ  ျပင္ရသည္လည္း႐ွိသည့္အတြက္ 

ညမထြက္ရအမိန္႔ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ရန္ 

သြား၍မရေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးသိန္းေရႊမွ 

ေျပာသည္။ 

(၀၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔က တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈေၾကာင့္ အေျမာက္ႏွင့္ က်ည္ဆံတစ္ခုခု 

ထိသြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုႏွင့္ ေျခာက္မိုင္ခန္႔ 

ေဝးသည့္ေနရာ ဖက္က်ရြာအနီးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳး ျပတ္ေတာက္ 

သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။ [DMG] [The Ladies news] 

 (၂) ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ ္ တို႔တြင္ 

လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ျပင္ေပးမည ္ ေျပာေသာ္လည္း ယခု 

အခ်ိန္ထိမရ႐ွိေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးခင္ေမာင္လတ္မွ ေျပာသည္။ [VOA] 

 

 

၂.၃.၃. စီးပြါးေရး 
 

 

 (၁) Covid 19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ (၂၆.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာင္ေတာနယ္စပ ္

ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအား ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္မွ ယာယီရပ္တန္႔ 

လိုက္သည့္ အတြက္ ရခိုင္ျပည္၊ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတြင္ 

ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္သမား (၂၀၀) ခန္႔ အလုပ္အကိုင္မရိွ 

ျဖစ္ေနသည္။ [DMG] 
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 (၂) အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့ အေဝးေျပးကားလမ္း 

မၾကာခဏ ပိတ္သျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ (၂၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ စားေသာက္ကုန္ 

ပစၥည္းမ်ား ျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွ 

မွာယူေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ရာ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုေၾကာင္း 

ကုန္စံုဆိုင္ပိုင္႐ွင္မ်ားမွ ေျပာသည္။ 

ထုိ႔အျပင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ ႐ွိစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ေအာက္တိန္းႏွင့္ 

ဓါတ္ဆီမ်ား ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ပြါးလ်က္႐ွိရာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္မႈမ်ား 

႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ [DMG] 

 

 

၂.၃.၄. အေထြေထြက်န္းမာေရး 
 

  

 (၁) COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြါးေနခ်ိန္တြင ္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္မ ွျပန္ဝင္ေရာက္လာသည္ ့

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား လက္ခံေနသည္ကို ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိန္ေန 

ေသာေၾကာင္ ့ လက္ခံေရးစခန္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾက 

သည္။ [DMG] 

 (၂) တျခားတိုင္းႏွင္ ့ ျပည္နယ္မွစစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား (၂၅.၀၄.၂၀) 

ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ (၂၁) ရက္ၾကာ Quarantine ဝင္ရန္ ျပည္နယ ္

အစိုးရမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရခိုင္လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (AHCT) အတြင္းေရးမွဴး ကိုေက်ာ္ဆန္းလိႈင္မွေျပာ 

သည္။ 

ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွ လမ္းညြန္ခ်က္အား မလိုက္နာပါက သဘာဝ ေဘး 

အႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AHCT 

မွသိရသည္။ [DMG] 
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၃. သုံးသပ္ခ်က္ 
 

 

၁။   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔၏ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲအၾကားတြင္ တုိက္ပြဲႏွင္ ့

မသက္ဆိုင္သည့္ အရပ္သားမ်ားထိခုိက္ေသဆံမုႈမ်ား ယခင္ မတ္လတြင္ (၃၀) ဦး ရွိခဲ့ရာမွ 

ဧၿပီလတြင္ (၄၅) ဦး ထိျမင့္မားလာခဲ့သည္။ 

၂။   ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း (၅၈) 

မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ ေသဆံုးသူ (၄၅) ဦး၊ ဒဏ္ရာ႐ွိသူ (၈၂) ဦး၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသူ (၇၄) 

ဦး ႐ွိခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ေပါင္း (၄၀) မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈ ႐ွိခဲ့သည္။  

၃။  တခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ႐ွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေက်း႐ြာ 

မ်ားသုိ႔ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ား ပစ္ခတ္ေနေသာေၾကာင့ ္ ေက်း႐ြာသားမ်ား 

ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈ၊ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါမႈမ်ား ႐ွိေနသည္။ 

၄။  ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မ ွ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ေက်း႐ြာအနီးအနားတြင ္ မုိင္းခြဲ၊ တုိက္ခုိက္မႈ အေၾကာင္းျပ 

ခ်က္မ်ားျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားေပၚသုိ႔ ေလေၾကာင္းမွ ဗုံးႀကတဲုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာ 

မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ကုိ လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္လာသည္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔႐ွိရသည္။ 

၅။  အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ (IDP) 

ဦးေရတုိး ျမင့္လာသည္။ 

၆။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့တ္ပ္ေတာ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန ္ စြပ္စြေဲျပာဆုိမႈမ်ားသာ 

႐ွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖ႐ွာေသာ နည္းလမ္းသုုိ႔ဦးတည္သည့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို 

မေတြ႕႐ွ ိရေပ။ 

၈။   ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္ဆီးသြားေသာ ေက်း႐ြာသားမ်ားအား မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 

ခြင့္မျပဳဘ ဲ   အစအန ေဖ်ာက္ဆုံးမႈမ်ား ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႔လာေနရသည္။ 

၉။   ရခုိင္ျပည္တြင္း႐ွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ အေရးေပၚလူနာ တင္ယာဥ္မ်ား 

အား လြတ္လြတလ္ပ္လပ္ သြားလာခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ လူနာမ်ား ေသဆံုးသြားရသည့္ 

အျဖစ္ အပ်က္မ်ဳိးလည္း ပုိမုိေတြ႔ရွိလာရသည္။ 

၁၀။ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခုိက္ေသဆံုးေနမႈအေပၚ တရားမ်ွတမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္အပါဝင္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔မ ွ တာဝန္ 

ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနသည္။ 



၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္                           
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၁၁။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပး 

အေရးယူခံရမႈမ်ား ကင္းလြတ္ေနသည္။ 

၁၂။  ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ခံရမႈအေပၚ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြတခ်ဳိ႕ ေပးေသာ္လည္း 

ေက်း႐ြာသားမ်ားမွာ အစုိးရမွ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏအား 

ျပည့္စံုေအာင္ ရ႐ွိျခင္းမ႐ွိေပ။ 

၁၃။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ သၾကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္ အတြင္းပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံ 

လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့မႈအမ်ဳိးစား (၅) မ်ဳိးေပးရာတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ 

စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ရန္အတြက္ ရခုိင္ 

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္အေပၚ အစုိးရမွထည့သ္ြင္း 

စဥ္းစားထားျခင္းကုိ မေတြ႔႐ွိရေပ။  

၁၄။  COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြါးေနခ်ိန္တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွဘက္မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည္ ့

ဘဂၤလီမ်ားအား အစုိးရမွ လက္ခံေနသည္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္ 

ေနၾကၿပီး ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆုိရသည့္အဆင့္ထိတုိင္ အစုိးရ၏ ေဒသခံရခုိင္လူထု ု

အေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတြင္ အကဲဆပ္မႈႏွင့္ အေလးဂ႐ုထားမႈတုိ႔ ေလ်ာ့ပါး 

ေနၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား၏ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈထက္ ဘဂၤလီမ်ားအေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားကုိ 

တုန္႔ျပန္ရန္ ပုိမုိဦးစားေပးေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ 

၁၅။ ရခုိင္ျပည္ျပင္ပ၌ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မည္သည့္ဘဂၤလီမ်ားကုိမဆုိ ရခုိင္ျပည္သုိ႔သာလွ်င္ 

မျဖစ္မေန ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ရခုိင္ႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား လူမႈပဋိပကၡ 

ျပႆနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးထက္ ပုိမုိတုိးပြါးေစေရးကုိသာ အစုိးရအေနျဖင့္ မီးေမႊးေပး 

သက့ဲသို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ေရတုိအျမင္ျဖင့္ မီးစင္ၾကည့္ကေနသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ မူ၀ါဒတို႔ 

က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။  

၁၆။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အႀကံျပဳတင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၏ လု/ံနယ္ 

ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း (ၿငိမ္း) အား (၂၀-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္၍ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း (၃၁-၃-

၂၀၂၀) ရက္စြျဲဖင့္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အမိန္႔ 

ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ကမ႓ာက့်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ 

ခံရမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ စုံ/ေကာ ္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ 

ဦးဝင္းျမင့္ လက္မွတ္ျဖင့္ ေနာက္ထပ ္ အမိန္႔ေၾကညာခ်ကတ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ စုံ/ေကာ္အဖြဲ႔တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း (ၿငိမ္း) အား အဓိကအေရးပါေသာ 

အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကုိ သမၼတ႐ံုးတြဘဲက္တာဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးထားသည ္
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ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ WHO ယာဥ္ေမာင္း ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ အျငင္းပြါးဖြယ္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္နက္ကုိင ္ အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ အဆင္ျမင့္ 

ရာထူး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲၿ့ပီး တပ္မေတာ္၏ အရံအင္အားစာရင္းထဲ၌ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သူ 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း (ၿငိမ္း) ကုိ စုံ/ေကာ္ ၏ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္အား ေပးအပ္ 

ထားျခင္းမွာ အရပ္သားအစုိးရဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးယႏရၲားတြင္ ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာစား ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားထဲ၌ တပ္မေတာ္သားဝန္ထမ္း 

ထက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ မရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ေနသည့္အျပင္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးယႏရၲားအတြင္း တပ္မေတာ္လႊမ္းမုိးမႈ လြန္စြာႀကီးမားေနသည့္ ျပယုဒ္တစ္ခုလည္း 

ျဖစ္သည္။ ဤ WHO ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရမႈျဖစ္စဥ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး 

မည့္ အရပ္သားအစုိးရ အႀကီးအကျဲဖစ္သူ သမၼတ၏ “စုံ/ေကာ္” တြင္ “လြတ္လပ္ၿပီး 

ဘက္လိုက္မႈကင္းမ့ဲျခင္း” ဆုိသည့္ ႏႈန္းစံမွာ လု/ံနယဝ္န္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) 

တဦးကုိ အဓိကတာဝန္တြင္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားခ့ဲ 

ရေၾကာင္း  စုံ/ေကာ္ဖြဲ႔စည္းမိန္႔ထြက္လာၿပီး ေနာက္ေန႔ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မႈခင္း 

ျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ ဆန္႔က်င္ဘက္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ 

ULA/AA ၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) တစ္ဦးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အရပ္သားအစုိးရ 

သမၼတ၏ စုံ/ေကာ္ ရလဒ္ကုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔အေနျဖင့္ 

ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ  “မဲျပာပုဆိုး ဝတ္ၿမဲတိုင္း ဝတ္ထားသည့္ 

အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္” အျဖစ္ သမုိင္းမွတ္တမ္းဝင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရဖြယရ္ွိသည္။ 
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