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၁. ႏုိင္ငံေရး-စစ္ေရးသတင္းတုိမ်ား 
 

 
 

၁.၁. ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ULA/AA)လႈပ္႐ွားမႈ 
 

 

(၁) (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စင္ေခ်ာင္းအုပ္စုမွ ဦးေဝက်န္ေအာင္ အသက္ (၈၁) 

ႏွစ္ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ညိဳ အသက္ (၄၆) ႏွစ္တုိ႔အား ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း 

မိသားစုဝင္မ်ားမွေျပာသည္။[Narinjara][RFA] 

(၂) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ ဆားျပင္ႀကီးေက်း႐ြာမွ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ ခမရ (၅၅၀) 

တပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္လာသည့္  အစုုိးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုအား ကင္းေခ်ာင္းတံတား အနီး၌ 

ULA/AA အဖြ႕ဲမွ မိုင္းဆြ ဲ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 

ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ [Narinjara] [BBC] [Khit Thit Media] 

(၃) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၄း၀၀) နာရီေက်ာ္တြင ္ စစ္ေတြမ ွ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားသည့္ 

တပ္မေတာ္ ေရယာဥ္အား ULA/AA မ ွ အျမင့္ကၽြန္း တံတားေပၚမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ လွမ္းပစ္ 

သည့္အတြက္ ေရယာဥ္ (၁) စီး ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ 

အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [BBC] 

(၄) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးစြဲေက်း႐ြာအနီး၌ ULA/AA 

အဖြ႕ဲမွ အစုိးရစစ္တပ္အား အေဝးထိန္း ရီမုတ္မိုင္း (၁) လုံးျဖင့္ ေဖာက္ခြတုိဲက္ခိုက္သည့္အတြက္ 

လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၁) ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

ထုတ္ျပန္သည္။ [BBC][Cincds] 

(၅) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၃၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ေအးေစတီဘုရားအနီး၌ 

အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၂) ဦးအား ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ  ဓား၊ သံတုတ္မ်ားျဖင္ ့တုိက္ခုိက္ 

ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တပ္ေထာက္ဗိုလ္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၿပီး စစ္သည္ (၁) ဦး ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း 

(၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [ULA/AA] 

[The Ladies News] [BBC] [Irrawaddy] [Cincds] 

(၆) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၅း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုံးပိုက္ေက်း႐ြာ ရဲကင္းစခန္းအား 

ULA/AA အဖြ႕ဲမွ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။ [Narijara] 

[DMG][RFA][BBC][VOA][The Ladie News] [Irrawaddy] [Eleven Media Group] 

(၇) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၅း၃၀) နာရီေက်ာ္တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ သာသနာ့ဗိမာန္ေ႐ွ႕၌ 

ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအရာ႐ိွ (၁) ဦးအား ULA/AA အဖြ႕ဲဝင္ (၆) ဦးခန္႔မွ အရပ္သား 

အသြင္ေဆာင္ကာ  ဓား၊ စေကဘာမ်ားျဖင့္ ထုိးႏွက္ခဲ့သျဖင့္ ေဆး႐ုံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္စဥ ္ေသဆုံးသြား 

ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ [BBC] [Cincds] 
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(၈) (၁၈.၀၆.၂၀)   ရက္ေန႔၊ (၁၃း၀၀) နာရီတြင ္အစုိးရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား သြားေရာက္႐ွာေဖြရာ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊   ခ်က္ေပါက္ေက်း႐ြာသားျဖစ္သူ ULA/AA တပ္ဖြ႕ဲဝင္၏ ဆက္ေၾကးတာဝန္ခ ံ

ဦးေက်ာ္တင္ေအာင္အား တ႐ုတ္လက္ပစ္ဗံုး   (၁) လံုးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds] 

(၉) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၅၀) နာရတီြင ္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ရထား 

လမ္း၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း(၁) ခုအား ULA/AA အဖြ႕ဲမွ မိုင္းဆြတဲိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း 

အမည္မေဖာ္လိုသ ူေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

(၁၀) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအလြန္ 

အငူေမာ-္ေမာင္ေတာကားလမ္းေပၚ၌ နယ္ျခားေစာင့္ ယာဥ္တန္းအား ULA/AA အဖြ႕ဲမွ တိုက္ခုိက္ 

ခဲ့ေၾကာင္း ကုိးတန္ေကာက္႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[Narinjara][VOA][DMG][RFA][Eleven 

Media Group][Irrawaddy] 

(၁၁) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမယုျမစ္အတြင္း ျဖတ္ေမာင္း 

ေနသည့္ အစုိးရေရတပ္မွ ဇက္ေရယာဥ္ (၂) စီးအား ULA/AA မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 

တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္းျမင္းကန္းေခ်ာင္း ေက်း႐ြာသားအခ်ိဳ႕မွ ေျပာသည္။[Narinjara][VOA] 

(၁၂) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၅း၃၀) နာရီခန္႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ 

တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ သား (၃) ဦးတုိ႔သည္ ႀကိမ္သာ႐ြာဘက္သို႔ ဆုိက္ကယ္(၂) စီးျဖင့္ သြားရာ 

တြင္ ULA/AA အဖြဲ႕မ ွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [VOA][DMG][Narinjara][RFA][Khit Thit Media] [ULA/AA] 

(၁၃) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ (၁၈း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕၊ အေ႐ွ႕ဘက္ မီတာ (၁၅၀၀) အကြာ 

ျပားေခ်ာင္းႀကီး တံတားအနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ULA/AA အဖြ႕ဲမွ မုိင္းခြ ဲ

တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း  ေဒသခံ(၁) ဦးမွေျပာသည္။ [DMG][Narijara][VOA][RFA][The Ladies 

New] 

(၁၄) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ နည္းပညာေကာလိပ္ေက်ာင္း (GTC) ေ႐ွ႕ စစ္ေတြ-

ေရခ်မ္းျပင္ကားလမ္း ဝဲ၊ ယာျခမ္း၌ ULA/AA အဖြ႕ဲမွ ေထာင္ထားသည့္ လက္လုပ္ရီမုတ္မိုင္း (၆) 

လုံးမွ (၁) လုံးေပါက္ကြဲၿပီး (၅) လုံး ေဖာ္ထုတ္ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds][The Ladies New][Eleven 

Media Group] 

(၁၅) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀) နာရီတြင ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သျပဳခ်ိဳင္ကၽြန္း၊ ေလာင္းေခ်ာင္း 

ေက်း႐ြာ၌ ပုဇြန္ကန္ေစာင့္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအၿငိမ္းစား ဦးသန္းလင္း၊ 

အသက္ (၄၄) ႏွစ္ (ဘ) ဦးဘုိတင္အား  ၎ေက်း႐ြာမ ွဦးသိန္းဝင္း၊ ေမာင္ေမာင္ေခ် တုိ႔အပါအဝင္ 

ULA/ AA အဖြ႕ဲဝင္ (၇) ဦးမ ွ ဝိုင္းဝန္း႐ုိက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds][The Ladies News] 
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(၁၆) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၁း၀၀) နာရီတြင ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တရဘေက်း႐ြာအနီး 

ေတာင္ကုတ္-မအီကားလမ္း၌ ULA/AA တပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၄) ဦးတုိ႔သည္ မိုင္းေထာင္စဥ ္ ေပါက္ကြဲမႈ 

ျဖစ္ပြါးၿပီး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds][Khit Thit Media][Irrawaddy][DMG] 

(၁၇) (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ သြားသည့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ယာဥ္တန္း (၁) 

ခုအား ကပ္သေျပေက်း႐ြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက ္မီတာ (၃၀၀၀) အကြာ၊ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ 

ကားလမ္းမေပၚ႐ိွ သစ္သားတံတားအနီး၌ ULA/AA အဖြဲ႕မွ မုိင္းဆြဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds][The Ladies News] 

 

 

၁.၂. ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား လႈပ္႐ွားမႈ 
 

 

(၁) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၀း၄၅) မိနစ္တြင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးျခင္းမ႐ိွဘဲ အစုိးရေရတပ္မွ လွမ္းပစ္သည့္ 

အတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုကံၠေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ ဦးသန္းေမာင္၊ အသက္ (၄၅) ႏွစ္၏ 

ညာဘက္တင္ပဆုံတြင္ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ ္

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွေျပာသည္။  [Narinjara][DMG] 

(၂) (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္လွေက်ာ္ႏွင့္ 

မူဆလင္လူမ်ိဳး ဦးဇဲခဲရာေမာင္ တုိ႔အား အစုိးရစစ္ေၾကာင္း (၁) ခုမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 

ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ 

ေျပာသည္။[Narijara][RFA] 

(၃) (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာသုိ႔ အစုိးရစစ္တပ္မွ 

ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ႐ြာသား (၂) ဦးအား က်ည္ထိမွန္ 

ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[BBC] 

(၄) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြ-ရန္ကုန္ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚ၌ သြားလာေနသူ 

(၁) ဦးအား ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ခမရ (၅၅၀) တပ္ရင္းမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္အတြက္ က်ည္ထိ 

မွန္ကာ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ ေျပာသည္။ 

[BBC][Narijara][Khit Thit Media] 

(၅) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညအခ်ိန္တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝ ေက်း႐ြာအနီးသုိ႔ 

ကုလားတန္ျမစ္ အတြင္း႐ိွ ေရတပ္သေဘၤာမွလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အခ်က္ (၆၀) ခန္႔ ပစ္ခတ္ 

ခဲ့ေၾကာင္း အေပါက္ဝ ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[BBC] 

(၆) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴေက်း႐ြာႏွင့္ ကာလီယာ 

ေက်း႐ြာ အၾကား၌ အစုိးရစစ္ေၾကာင္း (၁) ခု မွ႐ြာသားမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ 

ေျပာသည္။ [Narinjara] 
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(၇) (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၃း၀၀) နာရီတြင ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တြင္းကုန္း႐ြာမွ ငါး႐ွာ 

သြားသည့္ ေက်း႐ြာသား (၃) ဦးအား ပန္းေျမာင္း ေအာင္မဂၤလာေတာင္ေပၚ႐ိွ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ 

ပစ္ခတ္သည့္အတြက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း အသက္ (၄၃) ႏွစ္ကုိ ေသနတ္က်ည္ထိမွန ္

ေသာေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ညီေတာ္စပ္သူ ဦးထြန္းသိန္းေမာင္က ေျပာသည္။ [Narinjara] 

[RFA] [Irrawaddy] 

(၈) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၉း၀၀) နာရီတြင ္ အစုိးရတပ္မေတာ္ အေျခစုိက္ထားသည္ ့ ဒါးလက္ 

ေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ္းၿမိဳ႕၊ ဒါးလက္ေက်း႐ြာအုပ္စု 

နတ္ေမာ ္ ေက်း႐ြာထဲသို႔  လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ (၂) ဦးေသဆုံး (၃) 

ဦးဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွာ ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။[RFA][VOA] [Khit 

Thit Media] 

(၉) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊  နတ္ေတာ္ေက်း႐ြာ တဘက္ကမ္း 

႐ွိ အိုးသည္မ ေတာင္ေပၚ၌ တပ္စြထဲားသည့္ အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လိုက ္

ေသာေၾကာင့္ နတ္ေတာ္ေက်း႐ြာမ ွ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ 

ေျပာသည္။  [DMG][RFA][Khit Thit Media] 

  

 

၁.၃. ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
 

 

(၁) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၄း၀၀) နာရီေက်ာ္တြင ္ စစ္ေတြမ ွ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားသည့္ 

တပ္မေတာ္ေရယာဥ္အား ULA/AA မ ွ အျမင့္ကၽြန္း တံတားေပၚမွ အေျမာက္ျဖင့္ လွမ္းပစ္သည့္ 

အတြက္ ေရယာဥ္ (၁) စီး ပ်က္စီးသြားၿပီး (၁၅) မိနစ္ခန္႔ ႏွစ္ဘက္ပစ္ခတ္မႈ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ 

သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [BBC] 

(၂) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေျမပုံနယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၌ အစုုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ 

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ 

[VOA] 

(၃) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇူးကိုင္းဘက္၌ အစုုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ 

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။[VOA] 

(၄) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ခုတ္ႏွင္ ့ သစ္ပုတ္ေတာင္ ေက်း႐ြာ 

ၾကား၌ အစုုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

[VOA] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၅) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးစြဲေက်း႐ြာအနီး၌ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ULA/AA မွ မိုင္းဆြတဲိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [BBC][Cincds] 

(၆) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာက္ခတ္ေက်း႐ြာအနီး႐ိွ 

ေအာင္သာစည္ေက်း႐ြာ ဝင္ဝ၌ အစုိးရတပ္ေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း 

ေသာင္ဒရား ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။  [RFA] [Narinjara][BBC] 

(၇) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၅း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒံုပိုက္ေက်း႐ြာ ရဲကင္းစခန္း 

ဘက္တြင္ အစုိးရ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ULA/AA အဖြ႕ဲတို႔ (၂၀) မိနစ္ခန္႔ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား 

ျဖစ္ပြါးခ့ဲေၾကာင္း ဒုုံးပုိက္ေက်း႐ြာသား ကုိေအာင္သိန္းထြန္းမ ွေျပာသည္။ [Narijara] [DMG][RFA] 

[BBC][VOA][The Ladies News][Irrawaddy][Eleven Media Group] 

(၈) (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါး 

ခဲ့ေၾကာင္း (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA၏ ေျပာခြင့္ရ ခိုင္သုခမွ ေျပာသည္။ [VOA] 

(၉) (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး၌ 

အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA အဖြ႕ဲတို႔ တုိက္ပြျဲပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြြါးခဲ့ေၾကာင္း သမီးလွ႐ြာသစ္က 

႐ြာလူႀကီး (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[Narinjara][VOA][Khit Thit Media][Mazzima][Narinjara] 

(၁၀) (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြါးခ့ဲေၾကာင္း ULA/AA၏ ေျပာခြင့္ရ ခုိင္သုခမွ ေျပာသည္။[VOA] 

(၁၁) (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဇုိးေခ်ာင္းဗ်ဴဟာအနီး၌ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း ULA/AA၏ ေျပာခြင့္ရ ခိုင္သုခမွ ေျပာသည္။ 

[VOA] 

(၁၂) (၁၇.၀၆.၂၀)   ရက္ေန႔ (၀၈း၄၀) နာရီတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ လကၠာေက်း႐ြာ တံတားႀကီးအနီး၌ 

အစုိးရစစ္တပ္ႏွင္ ့   ULA/AA တို႔ (၁၅) မိနစ္ၾကာ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း တိမ္ညိဳေဒသခံ   (၁) 

ဦးမွ ေျပာသည္။ [Narinjara] [RFA] 

(၁၃) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဖုိကန္ေက်း႐ြာအနီး ကားလမ္းမေပၚ၌ 

အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ULA/AA တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၁၄) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕အနီး ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာအၾကား၌ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံ(၁) ဦးမွေျပာသည္။ [RFA] [Narinjara] 

[VOA][BBC][DMG][Irrawaddy] 

(၁၅) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၅၀) နာရီတြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာအနီး႐ိွ 

ရထားလမ္း၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ (၁) နာရီခန္႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း အမည္ 

မေဖာ္လိုသ ူေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [RFA] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၁၆) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိးတန္ေကာက္ ေက်း႐ြာအလြန္ 

အငူေမာ-္ေမာင္ေတာ ကားလမ္းေပၚ၌ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္ယာဥ္အား ULA/AA မွ တုိက္ခုိက္ 

ခဲ့သည့္အတြက္ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ [Narinjara][VOA] [DMG] 

[RFA] [Eleven Media Group][Irrawaddy] 

(၁၇) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရီတြင္ အစုိးရေရတပ္မ ွဇက္ေရယာဥ္ (၂) စီးျဖတ္သြားခ်ိန္တြင္ 

ULA/AA မွ လက္နက္ႀကီးျဖင္ ့ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ မိနစ ္ (၂၀) ခန္႔ ပစ္ခတ္မႈ 

ျဖစ္ပြါးခ့ဲေၾကာင္း ျမင္းကန္းေခ်ာင္း ေက်း႐ြာသားအခ်ိဳ႕မွ ေျပာသည္။[Narinjara][VOA] 

(၁၈) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ (၁၆း၃၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ ျပားေခ်ာင္းႀကီး တံတားအနီး၌ 

အစုိးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ULA/AA မ ွ မုိင္းဆြဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ 

တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး ေရႊပါရမီ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွ ိ

ခဲ့ေၾကာင္း (၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေဒသခံ (၁) ဦးမွေျပာသည္။ [DMG][Narijara] [VOA][RFA] 

[The Ladies New] 

(၁၉) (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းအနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ 

[VOA] 

(၂၀) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၀၀) နာရီမွ (၁၈း၀၀) နာရီထိ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း 

နယ္ေျမ႐ိွ ေအာင္သာစည္ေက်း႐ြာ အနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA အဖြဲ႕တုိ႔ တုိက္ပြဲ 

ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အနီးအနားေက်း႐ြာမ ွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [Narinjara] 

[DMG][VOA] 

(၂၁) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ULA/AA 

တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမ ွေျပာသည္။ 

[Narinjara] 

(၂၂) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာႏွင့္ ေအာင္သာစည္ 

ေက်း႐ြာအနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တို႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း  ေဒသခံ႐ြာသား (၁) 

ဦးမွ ေျပာသည္။[VOA] 

(၂၃) (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္သေျပေက်း႐ြာ၏ အေနာက္ 

ေတာင္ဘက္ မီတာ (၃၀၀၀) အကြာ၊ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴကားလမ္းမေပၚ႐ိွ သစ္သားတံတား 

အနီး၌အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds][The Ladies News] 
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၁.၄. ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 
 

 

(၁) ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ (၃) ဖြ႕ဲသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္အား ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 

တုိက္ပြမဲ်ားရပ္တန္႔ကာ ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းသြားေစရန္အတြက္ တဘက္သတ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး 

အား (၅) ႀကိမ ္သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ အထတဲြင ္ ULA/AA မပါဝင္ဘဲ ရခိုင္ေဒသ 

(၁) ခုတည္းကိ ု သီးသန္႔ခ်န္လွပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ကာ ULA/AA အား 

အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိက္ပြဆဲက္တိုက္ျဖစ္ပြါး ေနရသည့္ 

အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ULA/AA၊ တအာင္း 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ TNLA ႏွင့္ကိုးကန႔္တပ္ MNDAA တုိ႔မ ွ (၂) ဖြ႕ဲခ်င္းစီ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ 

ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ 

ေၾကညာခ်က္တြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု စတင္နိုင္ဖို႔အတြက္ (၂) ဘက္တၿပိဳင္နက္တည္း အပစ္ရပ္ 

ေၾကညာနုိင္ေစရန ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး တဘက္သတ္အပစ္ရပ္ျခင္းအား ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွ 

ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ထိ (၃) လ ထပ္ၿပီးတိုးလုိက္ေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။ [RFA ][Khit Thit 

Media][VOA] 

(၂) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ ဆားျပင္ႀကီးေက်း႐ြာမွ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ ခမရ (၅၅၀) 

တပ္ရင္းသုိ႔ ျပန္လာေသာ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုကုိ ကင္းေခ်ာင္းတံတား အနီးတြင္ ULA/AA မွ 

မိုင္းဆြ ဲ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား အခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ိွ၍ မိမိတုိ႔ဘက္မွ ျပန္လည္ 

ပစ္ခတ္လွ်င္ မိမိတုိ႔ကုိသာ အျပစ္ပံုခ်ေလ့႐ွိၿပီး ၎တုိ႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ 

အယံုအၾကည္ မ႐ိွေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ [Narinjara][ Khit Thit 

Media][ The Ladies News] [BBC] [Irrawaddy] 

(၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလုိခ်င္ဆုံးသည္ စစ္ေျမျပင္၌ စစ္ထြက္တုိက္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္မွ အလုိ 

ခ်င္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ပါဝင္ျခင္း၊ မပါဝင္ျခင္းသည္ 

(NRPC) အေပၚမွာ မူတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ကိစၥကုိ 

မေရာေထြးရန္လုိေၾကာင္း၊ (NCA) အစ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္းသည္ လုိင္ဇာမွျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

ပတ္သတ္၍ လုိအပ္သည္မ်ားကို ကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [Irrawddy] 

(၄) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန(NRPC)ႏွင့္ 

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္တုိ႔အၾကား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (Bilateral) ေဆြးေႏြးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ကမ္းလွမ္းရာ COVID-19 ေရာဂါ အေျခအေနတည္ၿငိမ္မွသာ 

ေတြ႕ဆုံၾကရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ေျပာသည္။[Irrawaddy] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

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

 

(၁) ရခိုင္ျပည္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးသည္သာမက လူမ်ိဳးေရးအသြင္ 

ေဆာင္သြားလွ်င္ ႏွစ္ဘက္လံုးနစ္နာရမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ႀကဳံရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး 

အစြန္းေရာက္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး ကမ႓ာေပၚတြင္ လူသားေပါင္း မ်ားစြာ႐ွိသည့္အတြက္ 

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွ တျခားလူမ်ိဳးအား ေဒသမွ တုိက္ထုတ္ျခင္းမွာ လူသားမဆန္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း 

(၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ALD) မွေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ 

ဦးဦးလွျမင့္မ ွေျပာသည္။ [Irrawaddy] 

(၂) (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ ေက်း႐ြာမ ွ ရခုိင္ျပည္ 

လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ (ALP) ၏ ပါတီဝင္ေဟာင္း ဦးဝင္လႈိင္အား အမည္မသိ လူ (၅) ဦးမွ 

ေသနတ္၊ ဓားမ်ားကုိင္ေဆာင္၍ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင္ 

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္း (National Security 

Organization - Taungup Township)ဆိုသည့္ Facebook Page (၁)ခုမ ွ ဦးဝင္းလိႈင္ႏွင္ ့

ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ (၁) ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင ္ (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၃း၀၀) နာရီတြင္ ဦးဝင္းလႈိင္အား သတ္ျဖတ္ 

လုိက္ၿပ ီျဖစ္ေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။[DMG][RFA] [The Ladies News][Irrawaddy]  

(၃) (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ ေက်း႐ြာမ ွ ရခုိင္ျပည္ 

လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတ ီ (ALP) ၏ ပါတီဝင္ ဦးဝင္လႈိင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္ 

လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ALP/ALA) မ ွ (၀၁.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔စြျဲဖင္ ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁) ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင ္ ALP ပါတီဝင ္ ဦးဝင္းလႈိင္အား ULA/AA အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ 

ေနာက္ေန႔တြင္ “ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးအဖြ႕ဲအစည္း”မွ ေခါင္းေရာင္း 

ေခါင္းဝယ္စနစ္ျဖင္ ့ သုတ္သင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁) ေစာင္ ထြက္ေပၚလာသျဖင့္ 

ထုိလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းၾကား လံုးဝမျဖစ္ေပၚအပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ပင္ျဖစ္ 

ေၾကာင္းႏွင္ ့ ယခုက့ဲသို႔ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာ႐ႈံ႕ခ်ေၾကာင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

[DMG] [RFA] 

(၄) ALP/ALA တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခိုင္ေမာင္ခင္ဝင္းႏွင့္ ခိုင္ေမာင္လံုးတို႔ႏွစ္ဦးသည္ (၂၃.၀၅.၂၀) 

ရက္ေန႔က ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရဗက္ခ်ိဳင္ေက်း႐ြာ႐ွိ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္၌႐ွိေနစဥ္ ULA/AA မွ 

အင္အား (၁၅) ဦးခန႔္လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေတာင္ကုတ္ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ေက်း႐ြာေန  ALP/ALA အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းလႈိင္အား ဖမ္းဆီးသြားသည့္အတြက္ 

၎ကိစၥႏွင္ ့ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရမွာ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ALP မွ ေျပာေရး 

ဆုိခြင့္႐ွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခုိင္စိုးျမမွ ေျပာသည္။ [DMG][The Ladies News] [The Ladies 

News][Irrawaddy] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၅) (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဘက္႐ွိ ပလက္ဝလမ္းတံတား စီမံကိန္းမ်ားအား 

ပစ္ခတ္ေနသည့္ ULA/AA စခန္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မ ွသိမ္းပုိက္ႏုိင္ၿပီး လုံျခံဳေရး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ 

အတြက္ ယခင္က လုံးဝသြားလာ၍ မရေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ႏွင္ ့ ဆမီးၿမိဳ႕ၾကား၌ ယခု တပ္မေတာ္မွ 

လုံျခံဳေရးယူၿပီး သြားလာရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚတြင္လည္း အရပ္သားအေယာင္ 

ေဆာင္ထားသည့္ ULA/AA အာမခံမ်ား ႐ိွႏိုင္ၿပီး အဖ်က္အေမွာက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ေသးေၾကာင္း (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ [The Ladies 

News] 

(၆) လူ (၁) ဦးအား ႀကီးမားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ႐ွိဘဲ အလြယ္တကူ သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳးကုိ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/ AA တုိ႔ ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္ မထင္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္လံုး 

ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား လံုၿခဳံေရးအဖြ႕ဲဆိုသည့္ အဖြ႕ဲသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/ AA တုိ႔၏ 

လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕ဲမဟုတ္ဘဲ သီးသန႔္လြတ္လပ္သည့္ အဖြ႕ဲျဖစ္ႏိုင္ၿပီး  တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/ AA 

တုိ႔၏ ေအာက္ေျခအဖြ႕ဲသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ မတင္ျပဘဲ ကုိယ့္သေဘာ 

ႏွင့္ ကုိယ္ဖြ႕ဲထားသည့္ အဖြ႕ဲလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မွ ျပည္သူ႔ 

လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ [Irrawaddy] 

(၇) (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ အငူ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာႏွင္ ့ ႐ြာသစ္ေကေက်း႐ြာမွ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၂) ဦးတုိ႔အား ULA/AA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဆုိသည့္ သံသယျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(ခ)တုိ႔ျဖင္ ့ အမႈ 

ဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္  ၎တုိ႔သည္ ေက်း႐ြာ၏ အႀကီးအကမဲ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ULA/AA ႏွင့္ 

အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မွလာရင ္ကူညီေပးရသည္မ်ား႐ိွႏိုင္ၿပီး ၾကားညႇပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရ 

ႏွင္ ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နားလည္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အၾကပ္အတည္း 

ျဖစ္လာသည့္အခါ ေၾကာက္ၿပီး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ပ်က္စီး 

သြားႏုိင္ေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွ 

ေျပာသည္။ [RFA] 

(၈) (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၃း၃၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္႐ွိ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားထံသုိ႔  

ULA/AA အဖြဲ႕မွ တပ္သား အဆင့္႐ိွ ေမာင္ကိုေဇာ္လင္း အသက္ (၂၅) ႏွစ္၊ (ဘ) 

ဦးသန္းထြန္းေမာင္သည္ လက္နက္မဲ့ အလင္းဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds] 

(၉) (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ အငူ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာႏွင္ ့ ႐ြာသစ္ေကေက်း႐ြာမွ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၂) ဦးတုိ႔အား ULA/AA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဆုိသည့္ သံသယျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(ခ)တုိ႔ျဖင္ ့ အမႈ 

ဖြင့္ျခင္းသည္ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအေပၚတြင ္ အစုိးရေ႐ွ႕ေနမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလုိ 

ဖမ္းဆီးသည့္အတြက္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏႈတ္ထြက္စာတင္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား 

ပ်က္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္တြင ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည့္ အတြက္ 

ႏႈတ္ထြက္သူမ်ား႐ိွၿပီး ဆက္လုပ္မည့္သူမ်ားလည္း ႐ွိေနသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား 

မပ်က္ျပားႏုိင္ေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [RFA] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၁၀) (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ULA/AA ႏွင့ ္ဆက္သြယ္သည္ဆုိသည့္ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲ 

ခံထားရသည့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ အငူ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာမ ွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေဇာ္ အသက္ (၄၀) 

ႏွစ္ႏွင္ ့ ႐ြာသစ္ေကေက်း႐ြာမ ွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင္ ့ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ တုိ႔သည္ သာမန္ 

ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏွင္ ့ ပတ္သက္မႈွမ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တရားစြျဲခင္း 

မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ULA/AA၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ခိုင္သုခမ ွေျပာသည္။[RFA] 

(၁၁) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕တြင ္ ULA/AA မွ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား မိုင္းခြ ဲ

တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင ္ ႀကီးမားသည့္ မိုင္းအမ်ိဳး အစားမ်ားကုိ တင္ဆင္အသုံးျပဳလာ၍ 

လူ၊ ယာဥ္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ႀကီးမားလာေၾကာင္းႏွင္ ့ ULA/AA သည္ ယခင္က ရခိုင္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ယာဥ္တန္းအား ရီမုမုိင္းျဖင့္တိုက္ခိုက္ဖူးၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းတြင ္အိႏၵိယတပ္မေတာ္မွ 

သတင္းေပးသည့္အခါ ULA/AA အေနျဖင့္ နည္းပညာျမင့္သူမ်ားဆီမ ွ ရီမုနည္းပညာ အေထာက္ 

အပ့ံ ရ႐ိွထားေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ 

ULA/AA အဖြ႕ဲ အသံုးျပဳသည့္ မိုင္းခြဲနည္းပညာမ်ားထဲတြင ္ ရီမုခလုတ္ကုိ ႏွိပ္၍ ခြလုိဲ႔ရသည့္ 

နည္းပညာ၊ လမ္းေလွ်ာက္စကားေျပာစက္ျဖင့ ္ ခြလဲို႔ရသည့္ နည္းပညာ၊ ယခုေနာက္ပိုင္း ဝိုင္ဖုိင္ 

ခ်ိတ္၍ ခြလုိဲ႔ရသည့္ နည္းပညာတုိ႔ ႐ိွလာသျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ သတင္းစကားမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း 

လည္းေျပာသည္။ [Irrawaddy] 

(၁၂) ULA/AA ဖမ္းဆီးထားသည့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ (၄) ဦးအား (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ျပန္လြတ္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၌ ေသဆံုးသြားသည့္ သုိင္းက်ပ္ေက်း႐ြာမွ 

ေဒၚမစိန္ဦး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မိမိတို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ULA/AA မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။[Khit Thit Media] 

(၁၃) (၁၃.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔ႏွင္ ့ (၁၆.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တင္းမ (သစ္) ေက်း႐ြာမ ွ(၈) ဦး၊ တင္းမႀကီး 

ေက်း႐ြာမွ (၁၀) ဦးတုိ႔ကုိ ေက်း႐ြာအနီး ေတာင္႐ွည္ေတာင္၌ တပ္စြထဲားသည့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ 

တပ္မ (၅၅) မွ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္အား မသိ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအား သတင္း 

ထုတ္ျပန္ေပးမႈမ်ား႐ိွၿပီး ထုိေန႔ဝန္းက်င္တြင ္ တင္းမေက်း႐ြာအနီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးသည့္အတြက္ 

ULA/AA ဘက္မ ွ အေလာင္းမ်ား၊ လက္နက္မ်ားရ႐ိွသည္ကုိသာ သိ႐ွိေၾကာင္း (၀၆.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင ္ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [Irrawaddy] 

(၁၄) NLD ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာမင္းအား ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ 

ULA/AA အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေအာင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ တမင္ဖန္တီး 

ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA ေျပာခြင့္ရ ခုိင္သုခမွ ေျပာသည္။[BBC] 

(၁၅) (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ (၂) ဦး က်ည္ 

ထိမွန္ျခင္းသည္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၁၆) တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းမ်ားအား Facebook မွလည္း အခ်ိန္ႏွင္ ့ တေျပးညီ 

ျဖန႔္ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ေဇာ္မင္းထြန္းမွ (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ ္ အေျခစုိက္ သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ 

အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ [RFA] 

(၁၇) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္းမေက်း႐ြာသား (၁၈) ဦးကုိ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း 

မိသားစုဝင္မ်ား ေျပာၾကားသည့္အတြက္ ၎ကိစၥအား မသိ႐ွိရေၾကာင္းႏွင့္ တိက်စြာသိလုိလွ်င္ 

ေျမျပင္တြင္ လႈပ္႐ွားေနသည့္ တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားအား သြားေမးသင့္ေၾကာင္း (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီမွ ေျပာသည္။ [VOA] 

(၁၉) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင ္ပဏုၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ နယ္ေျမခံတပ္မွ အရာ႐ိွ (၁) ဦးႏွင့္ စစ္သည္ 

(၁) တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕သစ္ေဈးသုိ႔ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ သြားစဥ္ ေဈးအနီး႐ိွ ေအးေစတီလမ္းဆံု၌ ULA/AA 

အဖြ႕ဲဝင္ (၈) ဦးမွ ဓား၊ သံတုတ္မ်ားျဖင့္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး စစ္သည္အား ဖမ္းဆီးသြားေသာေၾကာင့္  

တပ္မေတာ္သားမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ လုံျခံဳေရး စစ္ေဆးတင္းၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမ ွ ေျပာသည္။ [The Ladies News] [BBC] [Irrawaddy] [Cincds] 

[ULA/AA] 

(၂၀) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ (၀၅း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒံုပိုက္ေက်း႐ြာ ရဲကင္းစခန္းအား 

ULA/AA အဖြဲ႕မွ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္သည့္အတြက္ (၀၀း၂၀) နာရီ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြါး 

ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔ဘက္မွ အက်အဆုံး မ႐ိွေၾကာင္း အစုိးရစစ္တပ္ ေျပာခြင့္ရ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 

ေျပာသည္။ [Narijara][DMG][RFA][BBC][VOA][The Ladies News][Irrawaddy][Eleven 

Media Group] 

(၂၁) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၀း၂၆) နာရီတြင ္ အစုိးရတပ္မေတာ္သည္ စစ္သေဘၤာေပၚမွ 

လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုကသ္ည့္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ အျမင့္ကၽြန္းေက်း႐ြာမ ွ

အျပစ္မဲ ့ သက္ႀကီးပိုင္းအရပ္သား (၁) ဦးေသဆံုးၿပီး (၅) ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ULA/AA က 

ထုတ္ျပန္သည္။ [ULA/AA] 

(၂၂) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၃၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ေအးေစတီဘုရားအနီး၌  

အစုိးရလက္နက္ကုိင ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဦးတြင္ (၁) ဦးေသဆုံးကာ (၁) ဦးဖမ္းဆီးရၿပီးေနာက္ 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ အေျခစုိက္၊ ခမရ (၅၅၀) မွ အင္အား (၄၀) ပါ စစ္ေၾကာင္းသည္ (၀၈း၃၀) 

နာရီတြင ္ ေအးေစတီအနီး႐ိွ ဗဟုိေဆးဆုိင္ပိုင္႐ွင ္ ဦးအသိန္းေခ်ႏွင့္ဇနီး၊ ဆုိင္ဝန္ထမ္း (၁) ဦး 

တုိ႔အား ခမရ(၅၅၀) အတြင္းသုိ႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ULA/AA မ ွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

[ULA/AA] 

(၂၃) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၅း၃၀) နာရီေက်ာ္တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ သာသနာ့ဗိမာန္ေ႐ွ႕၌ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအရာ႐ိွ (၁) ဦးအား အမ်ိဳးသား (၆) ဦးခန္႔မွ ဓား၊ စေကဘာမ်ားျဖင့္ 

ထုိးႏွက္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ ္ေသဆံုးသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္၎အရာ႐ွိသည္ သမီးေနမေကာင္းသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္႐ွ ိေနအိမ္သုိ႔ 

ျပန္လာစဥ္ အသတ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ULA/AA အဖြ႕ဲမွ အရပ္သား 

အသြင္ေဆာင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါ႐ိွသည္။ [BBC] [Cincds] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၂၄) (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၈း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္လာသည့္ ေရႊျပည္သစ္ 

ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာသည့္ လူငယ္ (၁) ဦးအား အမ္းၿမိဳ႕အဝင္ စစ္ေဆးေရး 

ဂိတ္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၎လူငယ္မွာ ULA/AA အမာခံတပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၁) ဦး 

ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

[Narijara][RFA] 

(၂၅) တုိက္ပြျဲဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးအားနည္းၿပီး လက္႐ွိတာဝန္ယူေနသည့္ 

အစုိးရမွလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ကုိယ္တြယ္ရာတြင္ အားနည္းေၾကာင္း (၁၅.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝမွေျပာသည္။ 

[RFA] 

(၂၆) ရခိုင္ေဒသသည္ ယခင္ကလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္တြင္႐ွိၿပီး ယခုလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရး လက္ေအာက္မွာသာ ႐ိွေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ၎တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ 

ႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရ႐ိွရန္ အစုိးရအား ဖိအားေပးေနၿပီး ရခုိင္ျပည္၌ အစုိးရႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ 

မ႐ွိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရ႐ိွႏုိင္ေၾကာင္း (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA ေျပာခြင့္ရ 

ခုိင္သုခမွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၂၇) ရခုိင္ျပည္သူမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား စိတ္ဝင္စားမႈ ႐ိွမည္ 

မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္္ မေပ်ာက္ပ်က္သေ႐ြ႕ ရခုိင္ပါတီမ်ားကသာ အႏုိင္ရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲမျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္သြား 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ိွသူ 

ေဒၚေအးႏုစိနမ္ွ ေျပာသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္၌   ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲေကာက္မ႐ွင္ႏွင့္ 

အစုိးရအေပၚ၌သာ   မူတည္ၿပီး အကယ္၍ မက်င္းပႏုိငခ္ဲ့လွ်င္ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကမ႓ာမွာ 

သိကၡာက်စရာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေျပာသည္။ [Mizzima][VOA] 

[Narinjara] 

(၂၈) ရခုိင္ျပည္၌ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား တည္ၿငိမ္သည့္ ေဒသတြင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ

ျဖစ္ေစ ခ်င္ေၾကာင္း (၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွမွ 

ေျပာသည္။ [Khit Thit Media] 

(၂၉) (၁၆.၀၆.၂၀)   ရက္ေန႔၊ (၂၄း၀၀) နာရီတြင ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္းၿခံဳေက်း႐ြာအုပ္စ ု   စာေရး 

ဦးစိုးမင္းထြန္းအား ULA/AA အဖြ႕ဲမွ အဓမၼဖမ္းဆီးသြားၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေလဆိပ္၏   ေတာင္ဘက္ 

လမ္းမေဘးအေရာက္၌ သတ္ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds][DMG][Irrawddy] 

(၃၀) ULA/AA မွ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အစားထုိးရန္ ေျပာလာျခင္းသည္   အစိုးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာ 

အာဏာကုိ ထိပါးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ မူလအစီအစဥ္ျဖင္ ့   မလုံေလာက္လွ်င္ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား ဆက္သံုးရမွာမ်ိဳး ႐ိွေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္   

ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ျပာသည္။RFA 

(၃၁) စစ္ပြမဲ်ားၾကားမွာ   ေျမစာပင္ျဖစ္ေနရသည့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သတ္ၿပီး၊ ကုိလုိနီစနစ္ဆုိး 

ေအာက္မ ွ   ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတုိင္းသည္   ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားျဖင့္ 

ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမွာ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ULA/AA ေျပာခြင့္ရ   

ခုိင္သုခမ ွေျပာသည္။[RFA] 

(၃၂) လက္႐ွ ိ ရခုိင္ျပည္၌   ေျမျပင္အေနအထားအရ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ULA/AA 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိသာ   ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွာ 

ျမတန္ေဆာင္း ဆရာေတာ္ အ႐ွင္နႏၵသာရမွ မိန္႔သည္။ [RFA] 

(၃၃) အြန္လိုင္း၌ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြျဲပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းထား 

ေသာ္လည္း ကုိဗစ္ကပ္ေဘး ၿပီးမွသာ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၎တုိ႔ဘက္မွ တုန္႔ျပန္ထားေၾကာင္း 

(၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ သတင္း႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာသည္။[RFA][VOA][Khit Thit 

Media] 

(၃၄) ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မပ်က္ျပားေသးေၾကာင္းႏွင့္ ULA/AA အားႏိွမ္နင္းရန္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ၿငိမ္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

႐ွိေၾကာင္း (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ သတင္း႐ွင္းလင္းပြတဲြင္  ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

(၃၅) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၅း၀၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာႏွင့္ မီတာ 

(၁၀၀၀) ခန္႔အေဝး၌ ULA/AA ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြ ဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး ULA/AA တပ္သား 

အေလာင္း (၂) ေလာင္းႏွင့္ အတူ M-22 ေသနတ္ (၂) လက္၊ က်ည္အိမ္ (၅) ခု၊ က်ည္ေထာင့္ 

(၇၀)၊ လက္ပစ္ဗံုး (၁) လံုး တုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ တပ္သားအခ်ိဳ႕ 

က်ဆုံးဒဏ္ရာ ရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

ထုတ္ျပန္ထားသည္။ [Cincds] 

(၃၆) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အစပ္ 

အငူေမာ-္ေမာင္ေတာကားလမ္းေပၚ၌ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္ ့ တုိက္ပြတဲြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၃) 

ဦးက်ဆံုးၿပီး အရပ္သား ကားဒရုိင္ဘာ(၁) ဦးေသဆံုးကာယာဥ္ေနာက္လိုက္ (၁) ဦးႏွင္ ့ နယ္ျခား 

ေစာင့္ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၄) ဦးဒဏ္ရာရခ့ဲေၾကာင္း (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းဒင္ရဲကင္းစခန္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ 

ထြက္ခြာလာသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႕ဲအား ကုိးတန္ေကာက္ ေက်း႐ြာအနီး အေရာက္တြင္ 

ULA/AA အဖြဲ႕မ ွ ေခ်ာင္းေျမာင္း တုိက္ခိုက္သျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ေၾကာင္း 

ပါ႐ိွသည္။ [Cincds][Eleven Media Group] [VOA] [DMG] [RFA] [Irrawaddy] [Narijara] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၃၇) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ ရထားလမ္း၌ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္စဥ္အား မိမိအေနျဖင့္ မသိရေသးေၾကာင္း (၂၂.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA ေျပာခြင့္ရ ခုိင္သုခမွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၃၈) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာအနီး၌ အစုိးရ တပ္မေတာ္ 

သည္ မိုင္းဆြဲတုိက္ခိုက္ခံရျခင္း မ႐ိွသည့္အျပင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးျခင္းလည္း မ႐ိွေၾကာင္း  (၂၂.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း မွေျပာသည္။ [RFA] 

(၃၉) (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းစာ 

႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ULA/AA အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ အရပ္သား အေယာင္ 

ေဆာင္ၿပီး ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ညဘက္ အမႈလာဖြင့္လွ်င္ ရဲစခန္းတံခါးအား 

မဖြင့္ရေဲၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ (၁) ဒုရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ိဳးေဆြဝင္းမွေျပာသည္။ [RAF] 

[Irrawaddy] 

(၄၀) ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ညဘက္တြင္ မည္သူမွ် အျပင္မထြက္ရဲေၾကာင္းႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ားအား 

ေန႔အခ်ိန္ သြားတုိင္လွ်င္ေတာင္မွ ရဲစခန္းတံခါးအား ဖြင့္မေပး၍ ရဲလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကုိ ULA/AA မွ 

လုပ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမ္ိဳ႕၊ ျမတန္ေဆာင္းဆရာေတာ္ 

အ႐ွင္နႏၵသာရ မွေျပာသည္။ [RAF] 

(၄၁) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၁၇) နာရီတြင္ အငူေမာ-္ေမာင္ေတာ ကားလမ္းအနီး၌ ဘူးသီးေတာင္ 

အေျခစုိက္ ခလရ (၂၃၃) တပ္ရင္းႏွင္ ့ ULA/AA တို႔ (၁) နာရီ အၾကာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အစုိးရ 

တပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၁၀) ဦးက်ဆုံးၿပီး ULA/AA မွ ဒဏ္ရာရ႐ွိသူ အခ်ိဳ႕႐ိွခဲ့ေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွာ 

ULA/AA မွထုတ္ျပန္သည္။ [ULA/AA] 

(၄၂) (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ ULA/AA အဖြဲ႕မွ 

အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား ပို၍လုပ္လာေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းမည့္ 

စစ္ဆင္ေရးအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမ ွ ေျပာ 

သည္။ [VOA] 

(၄၃) ရခိုင္ေဒသ၌ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ULA/AA ႐ွိသည့္ေနရာမ်ားအား ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ခုခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားမ႐ိွလွ်င္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္သြား 

ႏိုင္ေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA အဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ခုိင္သုခမွေျပာသည္။ [VOA] 

(၄၄) (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ပါတီကိုမဆို စိတ္ဆႏၵအရ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ 

႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္းတပ္ဖြ႕ဲမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ 

ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာသည္။ [Eleven Media Group] 

[Irrawaddy] [The Ladies New] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၄၅) ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ႏွင္ ့ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင ္ အင္တာနက္ျပန္ရရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေတာင္းဆုိမႈေတြ႐ွိေနေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္ေရး 

ဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရား လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ႐ွိေနျခင္း 

ေၾကာင့္ အင္တာနက္ ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္႐ွိတြင ္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ႐ွိေနေသးသည့္ အတြက္ 

အင္တာနက္ ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ 

သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 

ေျပာသည္။ [Eleven Media Group][RFA][DMG][Irrawaddy] 

(၄၉) ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွ ိသာသနာ့နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္  ဘုရား၊ ေစတီမ်ားအေပၚတြင ္အစုိးရတပ္မေတာ္မွ 

ေနရာယူထားျခင္းမ႐ိွေၾကာင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးအရ တက္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားသာ႐ိွၿပီး ဘူးသီးေတာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္႐ွ ိသံုးဆယ့္တစ္ဘံုဘုရားတြင္လည္း တပ္စြထဲားျခင္းမ႐ိွဘဲ ဘုရားအနီး႐ွိ ေတာင္ကုန္းေပၚ၌ 

သာ တပ္စြထဲားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ 

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲမွ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ 

[DMG] 

(၅၀) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပားေခ်ာင္းတံတားအနီး၌ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး  ၎စစ္ေၾကာင္းမွ အသံုးျပဳေနေသာ 

အစၥေရးႏုိင္ငံလုပ ္စစ္ေျမျပင္သုံး Skylark I-LEX အမ်ိဳးအစား ေမာင္းသူမ့ဲ ကင္းေထာက္ ေလယာဥ္ 

ငယ္ (၁) စင္းကုိ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္းႏွင့္ ယာဥ္အားလာ႐ွာသည့္ ရေသ့ေတာင္အေျခစိုက္၊ ခမရ 

(၅၃၆) တပ္ရင္းမွ တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ သား (၃) ဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ 

တြင္ ULA/AA မွ ထုတ္ျပန ္သည္။   [ULA/AA]  

(၅၁) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာႏွင့္ အနီးတဝုိက္တြင္ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ ္

ေဆာင္သြားရန္ ႐ွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင္ ့ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေခတၱေ႐ွာင္ေနၾကရန္ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြ႕ဲ လုံၿခံဳေရးႏွင္ ့ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္

အေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမသိန္းမွ ေျပာသည္။ 

[RFA] [Narinjara] 

(၅၂) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာ အနီးဝန္းက်င္႐ိွ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ULA/AA အဖြ႕ဲမ်ား 

လႈပ္႐ွားေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာ 

သားမ်ားအား တိမ္းေ႐ွာင္ေနရန္အတြက္ (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခဳံေရးႏွင့္ 

နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးမွ တရားဝင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္တန္းနယ္ (၁) ခ ု

လံုး႐ွ ိေက်း႐ြာေပါင္း (၄၃) ႐ြာမ ွေက်း႐ြာသားမ်ား တျခားနယ္ေျမမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေနၾကေၾကာင္း 

ၿပိန္းေတာေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာလွမွ ေျပာသည္။[Narinjara][RFA] 

(၅၃) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ေက်ာက္တန္း အနီးဝန္းက်င္႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ULA/AA အဖြ႕ဲမ်ား လႈပ္႐ွား 

ေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မ ွနယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး  ေက်း႐ြာသားမ်ားအား 

တိမ္းေ႐ွာင္ေနရန္ (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လံုျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးမွ 

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သည့္အတြက္  ေက်ာက္တန္းနယ္ (၁) ခုလုံးကုိ ဖယ္႐ွားရမည္ဆုိပါက ေက်း႐ြာ 
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(၄၀) ေက်ာ္႐ွိၿပီး ၎ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကုိ တာဝန္ယူေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က္ုိယ္စားလွယ္ေဒၚခင္ေစာေဝမွ ေျပာသည္။ [Narinjara] 

[RFA] 

(၅၄) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ULA/AA အဖြ႕ဲတုိ႔ 

မိနစ္အနည္းငယ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဘက္မ ွ  (၅) ဦးထက္မနည္း က်ဆုံးၿပီး 

ဒဏ္ရာရသူ အခ်ိဳ႕လည္း ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 

ေျပာသည္။[VOA] 

(၅၅) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၂း၀၀) နာရီတြင ္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္၌ ကြန္ပစ္ေနသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေက်ာက္တြင္းကုန္းေက်း႐ြာမ ွ ႐ြာသား (၁) ဦး ေသနတ္က်ည္ထိၿပီး ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 

မသိရေသးေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၅၆) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းနယ္ေျမ႐ိွ 

ေအာင္သာစည္ေက်း႐ြာ အနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA အဖြ႕ဲတို႔ တိုက္ပြျဲပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြါး 

ခဲ့ၿပီး အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မ ွ (၃၀) ဦးအထက္ က်ဆုံးၿပီး ဒဏ္ရာရသူတစ္ခ်ိဳ႕႐ွိကာ လက္နက္၊ 

ခဲယမ္း၊ မီးေက်ာက္မ်ားလည္း သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA 

ေျပာခြင့္ရ ခုိင္သုခမွ ေျပာသည္။[VOA] 

(၅၇) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ႏွင့ ္ (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့ ္ရခုိင့္တပ္ေတာ္ (ULA/AA) 

တုိ႔ တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ (၄၀) ဦးက်ဆုံးၿပီး ဒဏ္ရာ 

ရသူ (၂၀) ဦးထက္မနည္း ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ (ULA/AA) မွထုတ္ျပန္သည္။ 

[ULA/AA] 

(၅၈) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၂၇) နာရီတြင္ အစုိးရစစ္တပ္သည္ ေစြ႕ေခ်ာင္ဗ်ဴဟာကုန္းမွ 

အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ဦးတိုက္ေက်း႐ြာ အတြင္းသုိ႔ မည္သည့္တိုက္ပြမဲွ ျဖစ္ပြါးျခင္း မ႐ိွဘဲ လက္နက္ႀကီး 

အႀကိမ္ (၂၀) ရမ္းသန္းပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ULA/AA မ ွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

[ULA/AA] 

(၅၉) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ စညင္းကုန္းေက်း႐ြာ အေနာက္ေတာင္ဘက္ 

(၁) ကီလိုမီတာ အကြာအေဝး႐ိွ ေနရာ၌ အစုိးရစစ္တပ္မ ွ ေထာင္ထားသည့္ မိုင္းနင္းမိသည့္ 

အတြက္ေၾကာင့္ စညင္း႐ြာသူ မနန္းစု၏ ေျခေထာက္တဘက ္ ျပတ္သြားေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင ္(ULA/AA) မွထုတ္ျပန္သည္။ [ULA/AA] 

(၆၀) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၄း၁၅) နာရီတြင္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ စညင္းကုန္းေက်း႐ြာ အေနာက္ဘက ္(၁) 

မိုင္အကြာအေဝး၌ ULA/AA အဖြ႕ဲ ေထာင္ထားသည့္ လက္လုပ္မုိင္း (၁) လုံး နင္းမိ ေပါက္ကြဲမႈ 

ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

(၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ထုန္ျပန္သည္။[Cincds] 
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(၆၁) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိ႕၊ နည္းပညာေကာလိပ္ေက်ာင္း (GTC) ေ႐ွ႕ စစ္ေတြ-

ေရခ်မ္းျပင္ကားလမ္း ဝဲ၊ ယာျခမ္း၌ ULA/AA အဖြ႕ဲမွ ေထာင္ထားသည့္ လက္လုပ္ရီမုတ္မိုင္း (၆) 

လုံးအနက္ (၁) လုံးေပါက္ကြၿဲပီး (၅) လုံး ေဖာ္ထုတ္ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ထုတ္ျပန္သည္။ [Cincds][The Ladies New][Eleven 

Media Group] 

(၆၂) အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ားအား 

မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေသးသည့္ အခုလုိအခ်ိန္တြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအဖြ႕ဲ(အာဆီယံ) ၏ 

စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈျဖင္ ့ ေဒသတြင္းအခန္းက႑က ပိုၿပီး အေရးႀကီးလာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ 

(၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက အလွည့္က် ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ ေသာ (၃၆) 

ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ 

ေျပာသည္။[VOA] 

(၆၃) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA 

တုိ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာမွ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ယခင္က တုိက္ပြဲ 

မ်ားမွာၿမိဳ႕ႏွင္ ့ ေဝးရာမ်ားတြင္သာ အျဖစ္မ်ားကာ ယခုအခါ ၿမိဳ႕အနီးအနားထိ တိုက္ပြဲ ဧရိယာ 

က်ယ္ျပန္႔လာသျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ စိုးရိမ္ၿပီး တုိက္ပြဲဧရိယာ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းမွာ 

ေကာင္းေသာ အလာအလား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ိွျဖင္ ့ နုိင္ငံေရး 

စကားဝုိင္းမွာ ေဆြးေႏြးရန ္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝမွေျပာသည္။[Narinjara] 

(၆၄) (၂၈.၀၆၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေစာက္စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ (ULA/AA) 

အမာခံ (၁) ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 

ေျပာသည္။ [VOA] 

(၆၅) ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြျဲဖစ္ေရးသည္ အစုိးရ 

စစ္တပ္၏ နံပါတ္တစ္ဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

႐ု႐ွႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္႐ွိစဥ္ (Arguments and Facts) သတင္းဌာနအား ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း 

(၂၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Eleven Media 

Group][BBC] 

(၆၆) အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားအား အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ေခ်မႈန္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း 

၎အဖြ႕ဲမ်ား၏ ေနာက္၌ ရပ္တည္ေနသည့္ အင္အားစုႀကီးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္င ံ (၁) ခ ု တည္းမွ 

မလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး႐ိွေနေၾကာင္း ႐ု႐ွသတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ (ZVEZDA) သတင္း 

ဌာနႏွင္ ့ေတြ႕စဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွ ေျဖၾကားခ့ဲသည္။[Irrawaddy] 

(၆၇) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာသည့္ အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ဆုိသည္မွာ 

ULA/AAႏွင့္ ARSA တို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ 

ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။ [Irrawaddy] 
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(၆၈) ရခုိင္ျပည္နယ္၌ တိုက္ပဲြမ်ား ျပင္းထန္လာေနသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းၿပီး အရပ္သားမ်ား 

မထိခုိက္ေအာင္ အေရးတႀကီး စီစဥ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း (၂၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ႐ုံးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။[VOA] 

(၆၉) ရခိုင္ျပည္၌ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ 

စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္အေမရိကန္ အေျခစိုက္ 

ႏုိင္ငံတကာ ဒုကၡသည္အေရး လႈပ္႐ွားမႈအဖဲြ႔ (Refugees International) မွ ေၾကညာခ်က္ 

ထုတ္ျပန္ထားသည္။[VOA][RFA] 

(၇၀) (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတာေက်း႐ြာအနီး႐ိွ နယ္ေျမခံတပ္မွ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္း(၁) ခုကို ကပ္သေျပေက်း႐ြာ၏ အေနာက္ 

ေတာင္ဘက္ မီတာ (၃၀၀၀) ခန႔္အကြာ၊ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ သြားကားလမ္းေပၚ႐ိွ သစ္သား 

တံတားအနီး၌ ULA/AA အဖြ႕ဲမွ မိုင္းခြဲတိုက္ခုိက္ေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြါး 

ခဲ့ေၾကာင္း  တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

 ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ULA/AA အဖြ႕ဲထံမွ ေသဆုံးေနသူ (၁) ဦးကုိ မိုင္းေထာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ 

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတ ူ ေတြ႕႐ိွၿပီး ျဖစ္ပြါးရာ ေနရာအနီးတဝုိက္တြင္ မသကၤာဖြယ္အမ်ိဳးသား 

(၁၀) ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးအားဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း  ပါ႐ွိသည္။ [Cincds][The Ladies News] 

 

 

၁.၆. အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈမ်ား 
 

 

(၁) (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ မီးဒုိက္ေက်း႐ြာအနီး ျမန္မာ-

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ နယ္စပ္မ်ဥ္း မွတ္တုိင္အမွတ္ ဘီပ-ီ(၃၄)ႏွင့္ ဘီပ-ီ(၃၅) အၾကား၌ နယ္ျခားေစာင့္ 

ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးဘက္သုိ႔ ထြက္လာသည့္ ARSA အဖြဲ႕ဝင္ (၂၅) ဦးတို႔ 

(၀၁း၀၀) နာရီၾကာ  ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အာဆာအဖြ႕ဲထံမွ အေလာင္း (၂) ေလာင္းႏွင့္ လက္နက္ 

ခဲယမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားဘက္မွ တပ္ဖြ႕ဲဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ 

ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ရသည္။ [DMG] 

[RFA]  
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၁.၇. အေထြေထြႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 

 

(၁) (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ (၃) ဖြ႕ဲမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ (၃) လ 

သက္တမ္းတုိးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တကမၻာလံုး၌ ကုိဗစ္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ 

လက္နက္ကိုင ္ အဖြဲ႔မ်ားၾကား႐ွိ စစ္ေရးပဋိပကၡအား ရပ္ထားရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

António Guterres က ေမတၱာရပ္ခံထားေသာ္လည္း အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 

ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္ေတြ႕မပါသည့္ တဘက္သတ္ အပစ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္မ်ား အျပန္ 

အလွန္ ထုတ္ျပန္ေနၾကေၾကာင္း (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူမ်ားမွ ေဝဖန္ 

ေနၾကသည္။ [VOA ] 

(၂) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၌ ULA/AA မ ွ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား မိုင္းခြဲ 

တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္းတြင ္ ႀကီးမားသည့္ မိုင္းအမ်ိဳး အစားမ်ားကုိ တင္ဆင္ အသုံးျပဳလာ 

ျခင္းသည္ ULA/ AA အဖြ႕ဲမွ ယခုလိုမိုင္းမ်ားအား မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ နည္းပညာ ျမင့္လာျခင္း 

သည္ ႏိုင္ငံတခုခု၏ အကူအညီကုိ ရ႐ိွေနသျဖင့္ ယခုလုိ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

(၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ စာေရးဆရာ ဦးသန္းစုိးႏိုင္မွ ေျပာသည္။ 

[Irrawaddy] 

(၃) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန-္ စစ္ေတြ ကားလမ္းမ၌ မုိင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ 

(၁) ဦးေသဆုံးကာ (၁) ဦးဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့သည့္အတြက္ မုိင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ ယခင္က နယ္ဘက ္

တြင္ ျဖစ္ေလ့႐ွိၿပီး ယခုအခါ ၿမိဳ႕အဝင္အထ ိေရာက္႐ွိလာသျဖင့္ မျဖစ္ပြါးေစလုိေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္း 

ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နည္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းတင္မွေျပာၿပီး လူေနရပ္ကြက္၊ 

ေက်း႐ြာမ်ား အနီးတြင္ တုိက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူေစလုိ 

ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သည္ ့ ကုိသိန္းဝဏၰမွေျပာသည္။ [RFA] [ Khit Thit Media] [BBC] 

[Irrawaddy] 

(၄) ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၀၊၂၀၁၅ ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္  ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ

ေကာ္မ႐ွင္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ 

ခဲ့ေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေဒၚေအးႏုစိန္မွေျပာသည္။ [RFA] 

(၅) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္  က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြအဲား ရခုိင္ျပည္၌ မက်င္းပႏုိင္ 

လွ်င္  အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအား ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဗဟုိဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳအုန္းျမင့္မွ ေျပာၿပီးေဒၚေစာျမရာဇာလင္းမွ 

လည္း ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္း သြားႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည္။[RFA]  

(၆) ရခုိင္ျပည္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးေနေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

က်င္းပႏုိင္ရန ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္ ့ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ 

မ်ားျဖင့္ တုိင္ပင ္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မ႐ွင္၏ 

ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္မ ွေျပာသည္။ [RFA] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၇) (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မ ွရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၃) ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အၾကမ္း 

ဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လံုျခံဳမႈမ႐ိွ 

သည့္အတြက္ (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်န္႐ွိသည့္ ရပ/္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၆၈) ဦးသည္ 

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ တာဝန္မွႏႈတ္ထြက္ရန ္စာတင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ 

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ရပ/္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ လက္႐ွိတြင ္ ရပ္/ေက်း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အားလံုး ဖမ္းဆီးခံရမည္ စိုးရိမ္သျဖင့္ တိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကသည္။ [DMG] 

[Narinjara][RFA][7 Days News][BBC][Khit Thit Media][VOA] 

(၈) (၀၅.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးေ႐ႊေမာ္ေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ 

ဦးသန္းေ႐ႊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင ္ ပါဝင္မႈမ႐ွိဘဲ လူမႈအက်ိဳးျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အရပ္ 

ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခန္းက႑မ ွရပ္တည္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ 

(၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၌ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြ႕ဲ(FSWG) မွ ေၾကညာခ်က္ 

ထုတ္ျပန ္ေတာင္းဆိုသည္။  

ဦးသန္းေ႐ႊသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး (FSWG) အဖြ႕ဲမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသႏၲရ 

ကြန္ရက္မွာ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။  [DMG] 

(၉) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ သိုင္းက်ပ္ေက်း႐ြာမွခ်င္းအမ်ိဳးသမီျဖစ္သူ ေဒၚစိန္ျမဦး အသက ္ (၅၁) ႏွစ္အား 

ULA/ AAမ ွ (၁) လေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခ့ဲၿပီးေနာက္ (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ 

လႊတ္ေျမာက္လာၿပီး ေသဆုံးသြားမႈတြင ္ ULA/AA မ ွ၎တုိ႔ႏွင္ ့မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

သည္ တာဝန္မဲ့ရာ ေရာက္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ျပင္းထန္စြာကန႔္ကြက္႐ႈံ႕ခ်ေၾကာင္း (၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ 

တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ ေဒၚစိန္ျမဦး၏ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင္ ့ ေနာက္ေက်ာတြင ္ အညိဳအမဲစြဲ ဒဏ္ရာ 

မ်ား ႐ွိေၾကာင္း ပါ႐ိွသည္။  

ထုိ႔ေနာက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 

အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားအား လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မျပဳလုပ္ၾကရန္ ခ်င္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား 

အေရးေပၚကူညီေရးႏွင့ ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီ (RRCCI)၊ ခ်င္းတကၠသုိလ္ 

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသ ူမ်ားအဖြ႕ဲ(ရခိုင္ျပည္နယ္) တုိ႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိထားသည္။ [Khit Thit 

Media] [The Ladies News] [7 Days News] 

(၁၀) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြျဲဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္၌ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး 

ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား မ႐ွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား အေရးႀကီးသည့္ အရာတခုအျဖစ္ ျမင္မည ္

မဟုတ္ေၾကာင္း (၀၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးဦးလွေစာမ ွေျပာသည္။[RFA] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၁၁) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ မဲရ႐ိွေရးထက္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနရပ္သုိ႔ 

လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ထြက္ေျပးေနရသူမ်ား႐ိွေၾကာင္း 

(၀၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ 

မွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၁၂) CNLD ပါတီအေနျဖင့္ ပလက္ဝေဒသ၌ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ULA/AA မွ 

ဖမ္းဆီး ရန္႐ွာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း (၀၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိကုေရစီ 

အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္မွ ေျပာသည္။[BBC] 

(၁၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ တပ္မ်ားခ်ထားကာ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင္ ့ လဝကတုိ႔မ ွ

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ ေျမျပင္႐ိွလူဦးေရအား စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းၿပီး  ၿမိဳ႕ပတ္ 

ဝန္းက်င္အား မုိင္း႐ွင္းလင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း (၀၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝ 

ၿမိဳ႕ခံ(၁) ဦးမွေျပာသည္။  [The Ladies News] 

(၁၄) COVID-19 ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မည္သည့္အရာကုိမွ လုပ္လို႔မရသည့္ အခ်ိန္၌ တာဝန္မ်ား 

အား အေၾကာင္းျပၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရတာဝန္႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုင္ 

နယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ပါတီစည္း႐ုံေရးအသြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ 

တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးငုိင္ဆာ့ခ္မွ ေျပာသည္။[BBC] 

(၁၅) ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပဲြအား ႏိဝုင္ဘာလ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု 

ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ႐ွင္မွ (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား 

ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပး ေစလုိေၾကာင္း ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးေဖသန္းႏွင့္ ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ တဲြဘက္ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴး စုိင္းေက်ာ္ၫႊန္႔ မွ ေျပာသည္။ [VOA] 

(၁၆) ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပဲြအား ႏုိဝင္ဘာလ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း COVID-19 

ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ 

ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား မလုပ္ရက္ေၾကာင္း (၀၈.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးႏုစိန္မွ ေျပာသည္။ 

[BBC] 

(၁၇) (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ သတင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ 

အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္း ျပႆနာ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း NLD- ပါတီသဘာပတိ ဦးဝင္းထိန္မွ 

ေျပာထားၿပီး၊ NLD-ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစႏၵမင္းမွ အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္ၾကားတြင္ ျပႆနာ 

မ႐ွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။[BBC] 

(၁၈) KNC မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္အား UEC အေနျဖင့္ ေက်ေက်လည္လည္ မေႏြးေဆြး 

ႏိုင္လွ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြသဲည္ သန္႔႐ွင္းလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ
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ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ KNC ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ Mေကာလန္မွ 

ေျပာသည္။[Khit Thit Media] 

(၁၉) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၊ (၂၁) ရာစုပင္လုံ စတုထၱအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ 

ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္က်င္းပသြားရန္႐ွိၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား၏ 

ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔အထိ အစုိးရ 

ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းသြားရန္႐ွိေၾကာင္း (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ရဲေဘာ္ မ်ိဳးဝင္းမွ 

ေျပာသည္။ [VOA][Eleven Media Grouop] 

(၂၀) ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံ 

ေနလွ်င္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြျဲခားမႈ မ႐ိွေစဘဲ မည္သူမဆုိ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 

ျဖစ္ခြင့္႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာမူဆလင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကမန္ 

တုိင္းရင္းသား တိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းလိႈင္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား 

ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။[RFA] 

(၂၁) အစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ 

သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး မွ PCG (Peace-talk Creation Group) ေခၚ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြ႕ဲဝင္ ဦးလမုိင္ဂြန္ဂ်ာ မွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားခ့ဲေၾကာင္း 

(၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ PCG အဖြ႕ဲဝင္(၁) ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစန္းေအာင္မွ ေျပာသည္။[RFA] 

(၂၂) (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ 

ရခိုင္ျပည္၌ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္မွဴးမ်ား ႏႈတ္ထြက္မႈ ႐ွိေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ပ်က္ျပား 

သည္ထိ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ မ႐ိွေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

ဦးျမင့္သန္းမွ ေျပာသည္။[Eleven Media Group][Irrawddy][VOA][RFA] 

လြတ္လပ္ၿပီး   တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၃၀) မွ အခ်က္ 

(၁၂) ခ်က္အား   ေဆြးေႏြးရန ္ေတြ႕ဆုံခြင့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္၊ ႏို္င္္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး 

ႏွင္ ့   တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းခံစာ ေပးပုိ႔ 

လုိက္သည္။  [Mizzima][Eleven Media Group] 

(၂၃) ၂၀၂၀   အေထြေထြေရြးေကာက္ပြသဲည္ ပါတီႀကီး (၁) ခုကသာ အႏုိင္ရကာ အစုိးရဖြဲ႕ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ 

ေျခ   နည္းပါးၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျဖစ္လာႏ္ုိင္ေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စ ု

ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ   (UPB) ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းမွ ေျပာသည္။[RFA][Mizzima] 

(၂၄) ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြအဲလြန္တြင္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ျဖစ္လာရန္ မ႐ိွေၾကာင္းႏွင့္ NLD  ပါတီကသာ 

အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ NLD  ဗဟုိျပန္ၾကားေရး 

အဖြ႕ဲဝင္ မုံ႐ြာ ေအာင္႐ွင္မွ  ေျပာသည္။[RFA] 
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(၂၅) ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြ၌ဲ NLD  ပါတီကသာ အႏုိင္ရ႐ိွၿပီး တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္   ပူးေပါင္းသည့္ 

အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္းမွ ေျပာသည္။ 

[RFA] 

(၂၆) (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ မယ္ေသာင္ေက်း႐ြာ အမွတ္ (၂) 

ရပ္ကြက္႐ွ ိထုိင္းႏုိင္ငံသား (၁) ဦး၏ ေနအိမ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ပုိ႔မည့ ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ ္လက္နက္ 

မ်ားအား ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့ ္ ရဲအပါအဝင္ ပူးေပါင္းအထူးတပ္ဖြ႕ဲမွ ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး လက္နက္မ်ား 

ထဲတြင ္AK 47၊ စက္လတ္၊ တင့္ကားဖ်က္မိုင္း၊ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားႏွင့္ က်ည္မ်ားပါဝင္သည္။ 

၎လက္နက္မ်ားသည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွ ိ အိႏၵိယအစုိးရကုိ ေတာ္လွန္ေနသည့္ ကသည္း 

သူပုန္မ်ား၊ နာဂအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ULA/AA တို႔ထံသြားေလ့႐ွိေၾကာင္းထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ ္ အေျခစုိက္ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင ္သတင္းရင္းျမစ္ (၁) ဦးမွေျပာၿပီး တပ္မေတာ္ သတင္းရင္းျမစ္ (၁) ဦး 

မွ ULA/AA အဖြ႕ဲထံသြားမည့္ လက္နက္မ်ားျဖစ္မည ္ယူဆေၾကာင္းေျပာသည္။ 

ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ႐ိွသူ ထိုင္းႏိုင္ငံသား (၂) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးထားၿပီး မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ 

ႏွင့ ္ (၆၅) ကီလိမုီတာခန႔္ ကြာေဝးသည့္ မယ္လဒုကၡသည္ စခန္းတြင ္ ကြင္းဆက္သံသယ႐ိွသူ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား (၆) ဦးကုိ ထပ္မံဖမ္းဆီးထားကာ ၎ထဲတြင ္ (၄) ဦးမွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား 

ျဖစ္ၿပီး (၂) ဦးမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ဧရာဝတီ သတင္းဌာန 

တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ [Irrawaddy] 

(၂၇) အစုိးရႏွင့္ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင ္အဖဲြ႕မ်ား 

သည္ (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မ ွ (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ စတုတၳအစည္းအေဝးအား ၾသဂုတ္လတြင္ 

က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။[VOA] 

(၂၈) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္ႏွင့ ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္း ႐ွိ၊ မ႐ွ ိ တိက် 

သည့္ အေျဖကုိ မရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ (ALD) အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ 

(ANP) ဥကၠ႒ ဦးသာထြန္းလွမ ွေျပာသည္။[The Ladies New] 

(၂၉) အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရသည့္ 

ေဒသခံမ်ား၏ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္သည့္ 

အခါတြင္ ရခိုင္ျပည္ကုိ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားက ျပည္နယ္တဝွမ္း တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါး 

ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ဥပကၡာျပဳမႈ၊ ဂ႐ုမစိုက္မႈမ်ားအမ်ားႀကီးပါေၾကာင္းႏွင့္ 

ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေရာက္႐ွိလာသည္ ့စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး လုံေလာက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း 

ကုိ လႊတ္ေတာ္ ျပန္တက္သည့္အခါ ေဆာင္႐ြက္လုိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 

ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း (၂၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေဒၚထုေမမ ွေျပာသည္။  [RFA] 

(၃၀) ရခိုင္ျပည္၊ ခ်င္းျပည္၊ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္႐ွိ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕၌ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ

မည္က့ဲသုိ႔ က်င္းပမည္ကုိ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိဘဲ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ
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အား ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀) ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၂၉.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။[RFA] 

(၃၁) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြအဲား ရခိုင္ျပည္၌ 

က်င္းပျဖစ္၊ မျဖစ္ကုိ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနၾကည့္ၿပီးမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

(၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မ႐ွင္မွ ေျပာသည္။ [DMG] 

(၃၂) (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ (၄၄) ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔ 

အခြင့္အေရး ေကာင္စီညီလာခံ၌ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ အပစ္အခတ္ရပ္စရဲန္ႏွင့္ နယ္ေျမ 

႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

မဟာမင္းႀကီးမွ အစုိးရ တပ္မေတာ္အား ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ [RFA][VOA] 

(၃၃) ရခုိင္ျပည္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA အဖြ႕ဲတို႔ တိုက္ပြျဲပင္းထန္လာျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္ 

မိေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း 

(၂၀) မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။[RFA]   

 

 

၂. လူမႈ-စီးပြါးေရးသတင္းတုိမ်ား 
 

 

 

၂.၁. လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈသတင္းမ်ား 
 

 

 

 

၂.၁.၁. မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 
 

 

 

(၁) (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ အငူ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေဇာ္ 

အသက္(၄၀) ႏွစ္ႏွင္ ့႐ြာသစ္ေကေက်း႐ြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ အသက္ (၄၂) ႏွစ္တို႔အား 

ULA/AA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဆုိသည့္ သံသယျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး 

(၃၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(ခ)တုိ႔ျဖင့္ 

အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွ ေျပာသည ္ [DMG] 

[Narinjara [RFA] 

(၂) (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ ေက်း႐ြာမ ွ ရခုိင္ျပည္ 

လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ (ALP) ၏ ပါတီဝင္ ဦးဝင္လႈိင္အား အမည္မသိ လူ (၅) ဦးမွ ေသနတ္၊ 
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ဓားမ်ားကုိင္ေဆာင္၍ စစ္ေဆးစရာ႐ိွသည္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္သုိ႔လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း 

ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚေဌးေဌးဝင္း မွေျပာသည္။[DMG] [RFA] 

(၃) (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်း႐ြာမွ (၄) မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ျမစ္ကမ္းစပ္သုိ႔ သြားသည့္ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကုန္ေဘာင္ႀကီးေက်း႐ြာမ ွ ေရတပ္အၿငိမ္းစား 

ဦးေမာင္ေမာင္ညိဳ အသက ္(၄၆) ႏွစ္ႏွင္ ့ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေဝက်န္ေအာင္ အသက္ (၈၂) ႏွစ္တုိ႔အား 

ULA/AA အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ညိဳသည္ ဓညဝတီေရတပ္စခန္း၌ 

တပ္ၾကပ္ႀကီးရာထူးႏွင္ ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္႐ွ ိ အၿငိမ္းစား ယူထားသူျဖစ္ေၾကာင္း 

(၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္မိသားစုဝင္မ်ားမွေျပာသည္။ [Narinjara][RFA] 

(၄) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင ္ အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွ ဖမ္းဆီးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ 

ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဆဲိုထားသည့္ ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ ွအသက္ (၁၈) 

ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ (၄) ဦးျဖစ္သည့္ လကၠာ႐ြာမွ ေမာင္စိုးမိုးေက်ာ္၊ ေက်ာက္ဆည္ျပင္႐ြာမ ွ

ေမာင္ေနမ်ိဳးေဇာ္၊ ေမာင္ညီညီႏိုင္ႏွင့ ္ ေမာင္ညီညီသန္းတို႔အား (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႕နယ္ 

ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးမွ စြခဲ်က္မတင္မ ီ လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သဇင္ဥပေဒ အေထာက္အကူူ 

အဖြ႕ဲမွ ေ႐ွ႕ေန ဦးေအာင္စစ္မင္းမွေျပာသည္။ [Irrawaddy] 

(၅) (၂၄.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ ကံပိုင္ရပ္ကြက္မွ အၾကမ္းဖက္မႈပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင္ ့

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ကုိစည္သူေက်ာ္ဇံ (ခ) ကိုမိုက္ကယ္၏ဇနီး မနန္းခင္ေအးၾကည္ အသက္ 

(၃၈) ႏွစ ္ အား (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၃၀) နာရီတြင္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ေခၚယူကာ (၁၅) မိနစ္ခန္႔ 

ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ကုိစည္သူေက်ာ္ဇံတို႔၏ အမႈအားလုိက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနသူ ေ႐ွ႕ေန 

ဦးရာဇာထြန္းမွေျပာသည္။  [Narinjara] 

(၆) (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်က္ေဖာက္ေက်း႐ြာမွ ဦးကံေဇာ ္ အသက္ (၄၄) 

ႏွစ္၊ ဦးနိုင္ေခ် အသက္ (၂၆) ႏွစ္၊ ေမာင္နိုင္နိုင္လင္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္ တို႔အား မအီၿမိဳ႕သုိ႔ 

သြားခ်ိန္တြင ္တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး (၀၃.၀၆.၂၉)  ရက္ေန႔တြင ္ဦးေက်ာ္တင္ေအာင္ အသက္ 

(၃၇) ႏွင့္ ေမာင္ငမိုး (၁၈) ႏွစ္တုိ႔အား အင္အား (၁၀၀) ခန္႔႐ွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ 

ေက်း႐ြာထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၇) အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ (က) ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေတာင္ကုတ္ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ေက်း႐ြာမ ွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဥကၠ႒ဦးၿပံဳးခ်ိဳအပါအဝင္ (၅) ဦးအား 

(၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ႐ုံးမထုတ္မ ီ  (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ အမွတ္(၅) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ 

ဌာနခ်ဳပ္မွ အရာ႐ိွတခ်ိဳ႕ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ွိ၊ မ႐ွိကုိ 

စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔မွေျပာသည္။  [DMG] 

(၈) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သမီးလွ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာထဲသုိ႔ 

ေရစုိးေခ်ာင္းဗ်ဴဟာမွ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခု ဝင္ေရာက္ေနခ်ိန္၌ ငါးဖမ္းၿပီး စက္ေလွျဖင့္ 

ျပန္လာသည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင ္ အသက္ (၃၇) ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ေက်း႐ြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္နီမ ွေျပာသည္။ 
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တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ ဇီးေခါင္းေခ်ာင္း ေက်း႐ြာမ ွ ေခ်ာင္းကူးရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ 

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္အား ကူးတို႔ပုိ႔ခိုင္းၿပီး ကုလားေခ်ာင္းေက်း႐ြာသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေျပာ 

သည္။ [Narinjara] 

(၉) (၀၅.၀၂.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရိီတြင္ ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ 

အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ NLD  ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြ႕ဲဝင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာမင္းသည္ (၄) လ 

ၾကာဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ပိႏၷဲေတာင္ ကားလမ္းအနီး၌ 

ျပန္လြတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၊ ဒုရဲမွဴး ေမာင္ေမာင္မွ ေျပာသည္။ [Narinjara] 

[Khit Thit Media] 

(၁၀) (၁၃.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ေတာင္႐ွည္ေတာင္၌ တပ္စြထဲားသည့္ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ တပ္မ (၅၅) သည္ တင္းမ (သစ္) ေက်း႐ြာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ဦးေမာင္စိတ္ႀကီး 

အသက္ (၇၁) ႏွစ္၊ ဦးေက်ာ္ဝင္းေမာင္ အသက ္ (၃၆) ႏွစ္၊ ဦးလွေက်ာ္ႀကီး အသက္ (၇၀) ႏွစ္၊ 

ဦးေမာင္သန္းစုိး အသက္ (၃၄) ႏွစ္၊ ဦးေစာေ႐ႊသန္း အသက္ (၄၅)ႏွစ္၊ ဦးစံသာေမာင္ အသက္ 

(၅၂) ႏွစ္၊ ဦးေမာင္ျမင့္ေအး အသက္ (၄၉) ႏွစ္ႏွင့ ္ ဦးေမာင္ထြန္းစိန ္အသက္ (၆၂) ႏွစ ္ တုိ႔အား 

ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး (၁၆.၀၃.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္တင္းမႀကီးေက်း႐ြာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ  ဦးေမာင္ဝင္းႀကီး 

အသက္ (၄၈) ႏွစ္၊ ဦးေမာင္ဝင္းေခ် အသက္(၄၂) ႏွစ္၊ ဦးၾကည္လင္း အသက္ (၃၆) ႏွစ္၊ 

ဦးေအာင္ၫြန႔ ္အသက္ (၆၀) ႏွစ္၊ ဦးေမာင္ဝန္းစိန ္အသက္ (၅၀) ႏွစ္၊ ဦးသန္းေမာင္ထြန္း အသက္ 

(၄၀) ႏွစ္၊ ေမာင္ထြန္းထြန္းေဝ အသက ္(၁၄) ႏွစ္၊ ဦးယဥ္ေမာင္ အသက္ (၃၈) ႏွစ္၊ ကုိေနလင္းဦး 

အသက္ (၂၅) ႏွစ္ ႏွင့္ ဦးထြန္းေမာင္ဝင္း အသက္ (၄၂) ႏွစ္တုိ႔အား ဖမ္းဆီးသြားသည္မွာ ယခုခ်ိန္ 

ထိ သတင္းမရေၾကာင္း (၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုမ်ားမွေျပာသည္။ [Irrawaddy]DMG 

(၁၁) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအီၿမိဳ႕အနီး ခ်က္ေဖာက္ေက်း႐ြာမ ွ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ေက်း႐ြာသား (၅) 

ဦးမွ ဦးကံေဇာ္ အသက္ (၄၄) ႏွစ္၊ ကုိနိုင္ေခ် အသက ္ (၂၆) ႏွစ္ႏွင္ ့ ေမာင္နုိင္နိုင္လင္း အသက္ 

(၁၈) ႏွစ္တုိ႔သည္ (၀၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၈း၀၀) နာရီတြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာေၾကာင္း 

ႏွင္ ့မိဘမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ေပၚ၌ ဒဏ္ရာမ်ား႐ိွ၊ မ႐ွိ စစ္ေဆးကာ လက္မွတ္ထုိးခိုင္းၿပီး လႊတ္ေပး 

လုိက္ျခင္း  ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ေဖာက္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ဝင္းမွေျပာသည္။     

[Narinjara] 

(၁၂) (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၀၀) နာရီတြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ခုတ္ေက်း႐ြာထဲသို႔  အစုိးရ 

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခု ဝင္ေရာက္လာကာ ႐ြာသားမ်ားအား ေခၚယူစစ္ေဆးခ့ဲၿပီးေနာက္ 

ေမာင္ေမာင္စုိးအသက္ (၁၆) ႏွစ္၊ ေမာင္သိန္းေအးေက်ာ္ အသက ္(၁၇) ႏွစ္၊ ေမာင္ျမတ္လင္းႀကီး 

အသက္ (၁၇) ႏွစ္၊ ေမာင္ေက်ာ္စိုးလင္း အသက္ (၁၇) ႏွစ္၊ ေမာင္ခိုင္ၿငိမ္းစိုး အသက္ (၂၉) ႏွစ္၊ 

ေမာင္ဝင္းေဇာ္ဦး အသက ္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင္ ့ ဦးေမာင္လွသိန္းအသက္ (၄၁) ႏွစ ္ တုိ႔အား 

႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထ၌ဲ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီး (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း 

ေက်း႐ြာလူႀကီး (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၁၃) (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၄း၀၀) နာရီတြင ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအီၿမိဳ႕မွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ 

(ANP) ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးလြင(္ခ)ေမာင္ကဲ အသက္ (၄၆) ႏွစ္အား အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွ လာေရာက္ 
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ဖမ္းဆီးသြားၿပီး မည္သည့္ေနရာ၌ ဖမ္းဆီးထားသည္ကုိ မသိရသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း  

ဦးမ်ိဳးလြင္၏ ဇနီးျဖစ္သူေဒၚခင္ခင္ဝင္းမွ ေျပာသည္။ [DMG] 

(၁၄) (၁၀.၀၉.၁၉) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၌ ULA/ AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ 

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္  ပို႔ေဆာင္ေရးတာဝန္႐ွိသူ ေအာင္လင္းထက္(ခ) လင္းထက္၊ ဒုတပ္ၾကပ္ 

ခ်မ္းၿငိမ္း၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ျမတ္ခိုင္၊ ေ႐ႊျပည္သစ္ကားဂိတ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ၿဖိဳး (ခ) ကိုၿဖိဳး၊ ေက်ာက္ 

အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သူ မိုးေက်ာ္ (ခ) ဦးမုိးေက်ာ္ႏွင့္ ဝင္းသိန္းတုိ႔အား (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္

တရာလုိျပသက္ေသ (၁၉) ဦးျဖင့္ စစ္ေဆးကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ဥပေဒပုဒ္မ ၅၁ (ဂ)၊ ၅၂ (က) တုိ႔ျဖင့္ စြခဲ်က္တင္ရန္ မႏၲေလးခ႐ုိင္တရား႐ံုးမွ ဆုံးျဖတ္ 

လုိက္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက သတင္းႏွင္ ့ ျပန္ၾကားေရးအရာ႐ိွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မိုးမွ ေျပာသည္။ 

[Mizzima][RFA] 

(၁၅) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ ေခ်ာင္းဝရပ္ကြက္မ ွ

ဦးေဝလွေမာင ္ အသက ္ (၃၅) ႏွစ္ႏွင့္ ၿပိန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာမ ွ ဦးမဲလွ အသက္ (၃၅) ႏွစ္တုိ႔အား 

အစုိးရ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အေပါက္ဝရဲစခန္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွ 

ေျပာသည္။[Narinjara] [BBC] 

(၁၆) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ခုတ္ႏွင့္သစ္ပုတ္ေတာင္ ေက်း႐ြာၾကား၌ 

ေပါက္ကြမဲႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ကုိင္းထဲ၌ အလုပ္လုပ္ေနသည္ ့ ေက်ာက္ခုတ္ေက်း႐ြာမ ွဦးေက်ာ္ျမထြန္း 

အသက္ (၄၂) ႏွစ္အား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထား ေၾကာင္း ေဒသခံ (၁) ဦးမွေျပာသည္။  

[Narinjara] 

(၁၇) (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) နာရီတြင္ ULA/ AA တပ္ဖြ႕ဲဝင္ဆိုသည့္ သံသယျဖင့္ ဌာနေပါင္းစုံ 

အဖြ႕ဲမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ႄကြီတဲပိုက္ဆိပ္ေက်း႐ြာသူ မလံုးမေခ် အသက္ (၁၆) ႏွစ ္

ႏွင္ ့ ပလႅင္ျပင္ေက်း႐ြာမ ွ စက္ခ်ဳပ္ပညာသင္ၾကားေနသူ မခင္ဝင္းဦး အသက္ (၁၈) ႏွစ္တို႔သည္ 

(၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ျပန္လြတ္လာေၾကာင္း ႄကြီတဲေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမသိန္းမွ 

ေျပာသည္။  

၎တုိ႔အား ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ULA/AA ႏွင့္ အဆက္မသြယ္႐ွိ၊ မ႐ွိ၊ ေသနတ္ကုိင္ဖူး၊ မကုိင္ဖူး 

ေမးျမန္းစစ္ေဆးေၾကာင္း ျပန္လြတ္လာသူ မခင္ဝင္းဦးမွေျပာသည္။ [Narinjara] [DMG] 

(၁၈) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျပံဳးခ်ိဳအပါအဝင္ (၅) ဦးကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၂(က) ျဖင့္ တရားစြဆဲိုခဲ့ေသာ  တရားလုိ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ေဇာ္ေအာင္အား 

(၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္  စတင္စစ္ေဆးေၾကာင္း အမႈအား လုိက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနသူ တရား 

လႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးတင္ညိဳမွ ေျပာသည္။ 

ယေန႔႐ုံးခ်ိန္၌ တရားလုိအျပင ္ တရားလုိျပသက္ေသျဖစ္သူ ဆားျပင္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့ ္သက္ေသ(၁) ဦး၊  စုစုေပါင္း (၃) ဦးတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။[DMG] 
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(၁၉) (၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၅း၀၀) နာရီတြင ္ မၽွစ္ခ်ိဳးၿပီး ျပန္လာသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေ႐ႊက်င္ျပင္ေက်း႐ြာမွ ဦမ်ိဳးနိုင္ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ ႏွင့္ ေဒၚေမလွေယ အသက္ (၄၁) တုိ႔ 

လင္မယား (၂) ဦးအား တိမ္ညိဳေက်း႐ြာအနီး၌ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုက ဖမ္းဆီးသြား 

ေၾကာင္း သားျဖစ္သူ ကုိေမာင္ေခ်မွ ေျပာသည္။  [Narinjara] 

(၂၀) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင္ ့ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ သလူေမာ္ 

ေက်း႐ြာမွ ကိုသိန္းေက်ာ္ထြန္း (ခ) ေမာင္ႀကီး အသက ္ (၃ဝ) ႏွစ္၊ ဦးသန္း အသက္ (၂၃) ႏွစ္၊ 

႐ူးေက်း႐ြာမ ွ ဦးထြန္းသိန္းဝင္း အသက္ (၃၂) ႏွစ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျမတဲေတာင္ေက်း႐ြာမ ွ

ကုိလွထြန္းေခ် (ခ) ငလံုး အသက္ (၃၁) ႏွစ္ တုိ႔ (၄) ဦးသည္ (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္

ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္႐ုံးမွ အမႈမခိုင္လံုသည့္အတြက္ ျပန္လည္လြတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွ 

ေျပာသည္။ [Narinjara] [Khit Thit Media] 

(၂၁) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ဆင္းျပင္ေက်း႐ြာမ ွ ကုိသန္းျမင့္ေ႒း အသက္ 

(၃၁) ႏွစ္အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုမ ွ လမ္းျပအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးမည္ 

ေျပာေသာ္လည္း (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ထိ သတင္းမရေသးေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားမ ွေျပာသည္။   

ကုိသန္းျမင့္ေ႒းအား လမ္းတြင္ စစ္ဝတ္စံုဝတ္ကာ ႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေခၚသြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ 

႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

(၂၂) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဒိုင္႐ြာမ ွ  ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္ 

အသက္ (၃၈) ႏွစ္ႏွင္ ့၎၏ (၁၇) ႏွစ္အရြယ္ သားျဖစ္သူ (၁) ဦး၊ ဦးေမာင္ယုိင ္အသက္ (၆၂) 

ႏွစ္၊ ကုိေအာင္ေက်ာ္စိန ္အသက္ (၃ဝ)ႏွစ္၊ ဦးေအာင္သာနီတုိ႔ သားဖ (၂) ဦးႏွင္ ့ဦးေမာင္ဝင္းထြန္း 

အသက္ (၄ဝ) ႏွစ္တုိ႔ကုိ ပူးေပါင္းတပ္ဖြ႕ဲ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုမ ွေခၚယူစစ္ေဆးခ့ဲၿပီး မြန္းလြပဲိုင္းတြင ္

(၅) ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ကုိေအာင္ေက်ာ္စိန္အား ဆက္လက ္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း 

ေဒသခံ ႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။[Narinjara] 

(၂၃) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၅း၃၀) နာရခီန္႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ 

တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ သားျဖစ္သူ ေမာင္ေက်ာ္သူရ၊ အသက္ (၂၄) ႏွစ ္ (ဘ) တပ္ၾကပ္ႀကီး 

ေအးေက်ာ္၊ ေမာင္ေနဆန္းဦး၊ အသက္ (၂၃) ႏွစ ္ (ဘ) တပ္ၾကပ္ လွေရႊ၊   (၃) ဦးတို႔သည္ 

ႀကိမ္သာ႐ြာ ဘက္သို႔ ဆိုက္ကယ္ (၂) စီးျဖင့္ သြားရာတြင္ ULA/AA အဖြ႕ဲမွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း 

(၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။ [VOA][DMG] 

[Narinjara][RFA][Khit Thit Media][ULA/AA] 

(၂၄) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွ၊ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသူ ကုိစည္သူေက်ာ္ဇ ံ (ခ) ကုိမိုက္ကယ္ 

အား တရားမွ်တမႈရ႐ွိေစေရးအတြက္ ႏိုငငံ္ေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ စီစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန ္ရခိုင္ျပည္ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမွ (၂၅.၀၆.၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆုိ 

လုိက္သည္။ ကုိမိုက္ကယ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရခုိင္ျပည္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္(၁) ဦးျဖစ္သည္။ [DMG] 
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(၂၅) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္သေျပေက်း႐ြာမွ 

ကုိလွေမာင္သန္း (ဘ) ဦးေမာင္လွျမင့္၊ ကုိေမာင္ငယ္ (ဘ) ဦးထြန္းစံဦး၊ ကုိေမာင္လွျမင့္ (ဘ) 

ဦးေအးေမာင္ႏ၊ု ကုိစံလွေမာင ္ (ဘ) ဦးေဝႏုေအာင္၊ ကုိေအာင္တင္ေခ် (ဘ) ဦးေအာင္ခင္ထြန္း၊ 

ကုိကြန္က်ားေအာင္ (ဘ) ဦးထြန္းေမာင္၊ ကုိေမာင္သန္းလႈိင ္ (ဘ) ဦးျဖဴႏုေအာင္၊ ကုိခင္ေမာင္ဝင္း 

(ဘ) ဦးေမာင္လူျဖဴႏွင္ ့ ကုိလွႏုေအာင္ (ခ) ဝါႀကီး (ဘ) ဦးေမာင္ေဝႏ ု တို႔ (၉) ဦးအား 

သစ္ပုတ္ေတာင္ စခန္းဘက္သုိ႔သြားသည့္ ကားလမ္း၌ထိုင္ေနစဥ္ ကင္းလွည့္လာသည့္ ဓညဝတီ 

ေရတပ္စခန္းမွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း ကပ္သေျပေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခင္ဦးမွ 

ေျပာသည္။ [Narinjara] [DMG] 

(၂၆) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမ ွ

ပုဏၰားကၽြန္း သုိ႔သြားသည့္ ကုိေအာင္ေအာင္၊ အသက ္ (၃၅) ႏွစ္ (ဘ) ဦးသိန္းထြန္း၊ ကိုႀကီး (ခ) 

သန္းဝင္းႏိုင္၊ အသက္ (၃၆) ႏွစ(္ဘ) ဦးေမာင္သန္းရီ၊ ကုိဘုိေက်ာ္သန္း၊ အသက္ (၃၁) ႏွစ္ (ဘ) 

ဦးစိန္ေက်ာ္သန္း၊ ကုိျမင့္ေဇာ္ဦး၊ အသက္ (၃၃) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ထြန္းတင္ႏွင္ ့ကားပိုင္႐ွင္ျဖစ္သူ 

ကုိထြန္းေအးေမာင္၊ အသက္ (၃၅) ႏွစ္(ဘ) ဦးေအာင္သာဦးတုိ႔ (၅) ဦးအား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ကံေစာက္ေတာင္ေျခ႐ိွ (၅၃၉) တပ္ရင္းမွ ဖမ္းဆီးထားသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း မိသားစုဝင ္

မ်ားမွ ေျပာသည္။ (ေျမျပင္သတင္း- AASYC) [Narinjara] 

(၂၇) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၄း၃၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေရခ်မ္းျပင္႐ြာအနီး႐ိွ အစိုးရနည္းပညာ 

တကၠသိုလ္ေ႐ွ႕၌ မိုင္း (၁) လုံးေပါက္ကြခဲဲ့ၿပီးေနာက္ ေရခ်မ္းျပင္ေလွဆိပ္သုိ႔ သြားသည္ ့ ျမန္မာစာ 

ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ၿဖိဳးလြင္၊ ပထဝီတတိယႏွစ ္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ေဇာ္သက္ထြန္းႏွင့္ 

ပုဏၰားကၽြန္း အထုပ္သည္႐ြာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းစာေရး ကိုထြန္းေက်ာ္လႈိင္တို႔အား အစုိးရ 

တပ္မေတာ္မ ွဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး (၂၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊(၁၉း၀၀) နာရီတြင္ ျပန္လြတ္လိုက္သည္။ 

၎တုိ႔အား ဖမ္းဆီးထားခ်ိန္၌ ႐ိုက္ႏွက္၊ စစ္ေဆးခံရေသာေၾကာင့္ ေက်ာကုန္း၊ မ်က္ႏွာႏွင္ ့မ်က္လံုး 

တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းစာေရး ကုိေက်ာ္ထြန္းလႈိင္၏ ညီျဖစ္သူ ကုိေအာင္ေက်ာ္ၫြန႔ ္

မွ ေျပာသည္။ [Narinjara] [RFA] [Khit Thit Media] 

(၂၈) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဝေသာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 

ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ေက်ာ္ႏွင္ ့ ညီ္ျဖစ္သူ ကုိစည္သူေက်ာ္ဇံ၊ စည္ပင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးစန္းေငြ 

တုိ႔ကုိ (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ရဲမွဴး ေဇာ္ျမင့္ထြန္းမွ 

အၾကမ္းဖက္မႈ ပုဒ္မ ၅၂ (က) ျဖင့္ တရားစြဆဲိုေၾကာင္း အမႈအား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ 

တရားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ွ႕ေန ဦးတင္ညိဳမ ွေျပာသည္။ 

 ၎တုိ႔ (၄) ဦးကိ ု အၾကမ္းဖက္မႈ ပုဒ္မ ၅၂ (က)၊ (စ်)၊ (ည) တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ရမန္ (၄) ႀကိမယူ္ခဲ့ၿပီး 

ထုိပုဒ္ မမ်ားျဖင့္ ၿငိစြန္းမႈမ႐ွိသည့္အတြက္ ULA/AA ႏွင္ ့ ဆက္ႏြယ္၍ အေထာက္အက ူ

ေပးသည္ဟုဆိုကာ ၅၂ (က) နဲ႔ တရားစြဆဲိုျခင္းျဖစ္သည္။ [Narinjara] [Khit Thit Media] [RFA] 
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၂.၁.၂. ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွျခင္း 
 

 

(၁) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၃၀) နာရီတြင ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ႀကီး ေက်း႐ြာမွ ခမရ 

(၅၅၀) တပ္ရင္းသုိ႔ျပန္လာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ကင္းေခ်ာင္းတံတားအနီး 

အေရာက္၌ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ ဆုိင္ကယ္ျဖင္ ့ ႐ြာျပန္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္မ ွ

ဦးဝင္းနိုင္စုိး အသက္ (၄၇) ႏွစ္ ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ခံ (၁) ဦးမွေျပာသည္။ 

[Narinjara]  [DMG] [RFA] [Khit Thit Media] [BBC] 

(၂) (၁၃.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ခမရ (၅၅၀) တပ္ရင္းမွ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ 

ေက်း႐ြာသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည့္ ေမာင္ေက်ာ္စိုးဝင္း အသက 

(၁၇) ႏွစ္သည္ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ (၁) ဘက္ ျဖတ္လုိက္ရၿပီး ညာဘက္ေျခေထာက္တြင္ 

အာ႐ုံေၾကာ ထိမွန္သြားေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ သတင္းတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ဝင္းလႈိင္မွ 

ေျပာသည္။ [DMG] 

(၃) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၀း၄၅) မိနစ္တြင ္ စစ္ေတြဘက္မ ွ ေက်ာက္ေတာ္သုိ႔ ကုလားတန္ 

ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း တက္လာသည့္ အစုိးရေရတပ္မ ွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ 

ပစ္ခတ္ လုိက္သည့္အတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုကၠန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ႐ိွ ဦးသန္းေမာင္  

အသက္ (၄၃) ႏွစ္၏ ေပါင္အား က်ဥ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ထုိေန႔က ေက်း႐ြာအနီး၌ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးျခင္း 

မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္  အစုိးရေရတပ္မ ွတဘက္သတ ္ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာ 

သည္။ [DMG] [Narinjara] 

(၄) (၀၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၃း၀၀) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမ ွ

ဦးဇီခဲရာေမာက္ အသက္ (၃၃) ႏွစ္သည္ ျမစ္ထဲ၌ ပုိက္ခ်ေနစဥ္ ကာဒီေက်း႐ြာအနီ စခန္း ခ်ထား 

သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ လွမ္းပစ္သည့္အတြက္ ေသနတ္ထိမွန ္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း အစ္ကို 

ဦးဟာဘီဆာေမာက္မ ွေျပာသည္။ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ လွမ္းပစ္သည့္အခ်ိန္တြင ္ မိမိသည္ အရပ္သားျဖစ္ၿပီး ပိုက္ခ်ရန္လာေၾကာင္း 

လွမ္းေျပာေသာ္လည္း ထပ္မံပစ္ခတ္သည့္အတြက္ (၃) ခ်က္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္း ညီျဖစ္သူ 

မာေမာက္အီေဒ မ ွဆက္ေျပာသည္။  [RFA] 

(၅) (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၁၉း၀၀) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာထဲသုိ႔  

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း(၁) ခုဝင္ေရာက္ကာ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္အတြက္ ေက်း႐ြာ 

တုိက္နယ္ေဆး႐ုံမွ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာသည့္ ဦးေမာင္လွေက်ာ္ အသက္ (၃၄) ႏွစ္အား က်ည္ထိမွန ္

ခဲ့သည္။ [RFA] [Narinjara] 

(၆) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၀း၄၅) နာရီတြင ္ မင္းေခ်ာင္း တံတားအနီး ျဖစ္သြားသည့္ တပ္မေတာ္ 

ေရယာဥ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင္ ့ ပစ္ခတ္လုိက္သည့္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ (၇) တန္းေက်ာင္းသ ူ
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မနႏၵာဝင္း အသက္ (၁၄) ႏွစ္၊ ဦးေမာင္ကလိန ္အသက ္(၄၁) ႏွစ္၊ ေဒၚမဆန္းရီ အသက္ (၄၃) ႏွစ္၊ 

ေဒၚမုိးႏုစိန ္အသက္ (၆ဝ) ႏွစ္ႏွင့္ ရဲအုပ္မ်ိဳးသက္ထြန္းတို႔ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့သည္။ 

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

(၇) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၃.၁၂) နာရီတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ စကခ (၉) လက္ေအာက္ခံ၊ 

ေက်ာက္ေတာ္အေျခစုိက္၊ ခမရ (၅၃၉) တပ္ရင္းမွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာသုိ႔ 

ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အေပါက္ဝ႐ြာသို႔ အလည္ေရာက္႐ိွေနသည့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေလးေတာင္ေက်း႐ြာမ ွကိုေအာင္ေအာင္ အသက္ (၁၉) ႏွစ္အား က်ည္ထိမွန ္ ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့သည္။ 

[Narinjara] [BBC] [ULA/AA] 

(၈) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ (၁၁.၁၁.၁၉) ရက္ေန႔တြင ္ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟုဆုိကာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ 

ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ကုိလွထြန္းေခ်သည္ ရဲလက္သုိ႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင ္ စစ္ေဆးခံရသည့္ ဒဏ္ရာ 

မ်ားေၾကာင့္ လက ္(၂) ဘက္စလုံး အ႐ုိးမ်ားျမင္ေနရၿပီး ပုတ္ေနသျဖင့္ ေဆး႐ုံ၌ (၁) လခြကဲုလိုက္ရ 

ေၾကာင္းႏွင္ ့ (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္႐ုံးမွ အမႈမခုိင္လံုသည့္ အတြက္ ျပန္လည္ 

လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူမေအးေအးသန္းမွ ေျပာသည္။ [Narinjara] [Khit Thit Media] 

(၉) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၅း၃၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ႏွင့ ္ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာၾကား 

ရန္ကုန-္စစ္ေတြ ကားလမ္းမေပၚ၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ 

ေၾကာင့္ ခရီးသည္ယာဥ္ (၁) စီးေပၚ႐ိွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္မွေဒၚစုိးစိုတင္ 

အသက္ (၃၄) ႏွစ္၏ ေပါင္အား က်ည္ထိမွန္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးေအးထြန္းက ေျပာသည္။ [DMG][RFA] 

(၁၀) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၅၀) တြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ၊ ရန္တား 

(ရင္းဒါး) ရပ္ကြက္အနီး ရထားလမ္း၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AAတုိ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ရင္းဒါးရပ္ကြက္မ ွ အသက္ (၅၀) ေက်ာ္အ႐ြယ္ ေဒၚဦးႀကိဳင္၏ေပါင္ႏွင္ ့ ဦးေအးေက်ာ္၏လက္တြင္ 

က်ည္ထိမွန ္ ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေၾကာင္း အေပါက္ဝေက်း႐ြာသား(၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [Narinjrara] 

[RFA] 

(၁၁) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာအနီး အစိုးရတပ္မေတာ္ 

စစ္ေၾကာင္း (၁) ခု မိုင္းဆြတုိဲက္ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ၾကရာတြင ္႐ြာထဲသုိ႔ လက္နက္ 

ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီး ေဒၚဆာမူတာဟာတု 

အသက္ (၃၀)ႏွစ္၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီး ေဒၚေအးခင္ႏ ု အသက္ (၆၂) ႏွစ္တုိ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခ့ဲ 

ေၾကာင္း ၎ေက်း႐ြာ သားမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

ULA/AA မွ ႐ြာကုိ ေက်ာေပးတုိက္ခုိက္သျဖင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရာတြင ္ ေက်း႐ြာထဲသုိ႔ လက္နက္ 

က်ည္မ်ား က်ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ 

[Narinjrara]  [RFA] 
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(၁၂) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအလြန္ 

အငူေမာ-္ ေမာင္ေတာကားလမ္းေပၚ၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႕ဲယာဥ္တန္းအား ULA/AA အဖြဲ႕မွ 

တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ အရပ္သား ယာဥ္ေနာက္လိုက ္ (၁) ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ [Narinjara][VOA]  

[DMG][RFA][Eleven Media Group][Irrawaddy] 

(၁၃) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၃၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕၊ ျပားေခ်ာင္းႀကီးတံတားအနီး၌အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ ေ႐ႊပါရမီစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းသုိ႔ 

လက္နက္က်ည္ က်ေရာက္ၿပီး စခန္းတြင ္ခိုလံႈေနသည့္ ဦးေမာင္ေအးညြန္႔ အသက ္(၅၀) ႏွစ္အား 

က်ည္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။  

ဦးေမာင္ေအးညြန္႔သည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္လွေက်း႐ြာဇာတိျဖစ္ၿပီး စိတ္က်န္းမာေရး 

မေကာင္းသ ူ (၁) ဦးလည္းျဖစ္ကာ ေျခေထာက္ (၂) ဘက္လံုးတြင ္ က်ည္ထိမွန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

[ULA/AA][DMG] 

(၁၄) (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၉း၀၀) နာရီတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း႐ွိ ၿပိဳင္းေတာင္ 

မြတ္ဆလင္ ေက်း႐ြာသုိ႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ ဦးမာမတ္အီႏုစ္ 

အသက္ (၂၇) ႏွစ္သည္ ဒဏ္ရာရ႐ိွသြားသျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသမႈခံယူ 

လ်က္႐ွိေၾကာင္းဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေ႐ႊလွေအာင္မ ွေျပာသည္။ 

ဦးမာမတ္အီႏုစ္သည္ အိမ္အနီး၌ ကေလးကုိခ်ီ၍ လမ္းေလွ်ာက္ေနခ်ိန္တြင ္ လက္နက္ႀကီးက် 

ေရာက္ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ၿပီးတုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးမႈလည္း မ႐ွိေၾကာင္းဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးေ႐ႊလွေအာင္မ ွေျပာသည္။ [DMG][RFA][Khit Thit Media] 

(၁၅) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၉း၀၀) နာရီခန္႔တြင ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာသုိ႔ 

လက္နက္ႀကီး က်ည္မ်ားက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဦးခ်စ္တင္း အသက္ (၅၉) ႏွစ္သည ္ဗိုက္႐ွပ္ထိ၊ 

ေဒၚလွလွႏြယ္ အသက္ (၃၆) ႏွစ္သည္ ေျခေထာက္က်ိဳး၊ မညေမႊး အသက္ (၂) ႏွစ္သည္ နံ႐ိုးက်ိဳး 

ဒဏ္ရာမ်ားရ႐ိွခဲသ့ည္။ 

ေက်း႐ြာအနီး တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မ (၆၆) မွပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[Khit Thit Media][RFA] 

(၁၆) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၀၀) နာရီေက်ာ္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စညႇင္းေက်း႐ြာမွ  ဦးခ်မ္းၿငိမ္း၏ဇနီး 

မနန္းစု အသက္ (၂၀) ႏွစ္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္အတူ ဂဏန္းၿမႇဳံးေထာင္ရန္ သြားစဥ္ လမ္း၌ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း နင္းမိေသာေၾကာင့္ ညာဘက္ေျခေထာက္အား ျဖတ္လုိက္ရေၾကာင္း လူနာအား 

ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့ ္ကုိယ္ေတာ္ သဘာဝနဒီမ ွေျပာသည္။ 

ကားလမ္းအနီးကဲ့သုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးသည့္ေနရာမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားသြားလာ 

ေနၾကသည့္ လယ္ကြင္းအနီး၌မုိင္းေထာင္ျခင္း မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျမပံုၿမိဳ႕ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွေျပာသည္။ [DMG] [Narinjara] 
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၂.၁.၃. ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း 
 

 

(၁) (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၃၀) နာရီတြင ္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားျပင္ႀကီး ေက်း႐ြာမွ ခမရ 

(၅၅၀) တပ္ရင္းသို႔ျပန္လာသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ကင္းေခ်ာင္းတံတားအနီး အေရာက္ 

၌ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ (၂) ႀကိမ္ျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ျဖင္ ့႐ြာျပန္သည့္ နားေဒါင္းက်ေက်း႐ြာမွ 

ဦးေဇာ္မင္းဦး အသက္ (၃၈) ႏွစ ္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ခံ (၁) ဦးမွေျပာသည္။ 

[Narinjara]  [DMG] [RFA] [Khit Thit Media] [BBC] 

(၂) (၀၃.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ULA/AA မွ ဖမ္ဆီးခဲ့သည့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ သုိင္းက်ပ္ေက်း႐ြာေန 

ေဒၚမစိန္ဦး၊ အသက္ (၄၈) ႏွစ္သည္ (၃၁.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာကာ 

(၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။[Irrawaddy] 

(၃) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၀း၄၅) နာရီတြင္ မင္းေခ်ာင္း တံတားအနီးျဖစ္သြားသည့္ တပ္မေတာ္ 

ေရယာဥ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္လုိက္သည့္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ ္ အျမင့္ကၽြန္း ေက်း႐ြာမွ 

ေဒၚေဂ်ာ္ဂ်ီမ အသက္ (၉၀) ေသဆုံးခဲ့ၿပီး (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၃း၀၀) နာရီတြင ္ေဒၚေဂ်ာ္ဂ်ီမ 

အသုဘအား သၿဂႋဳလ္ရာ ေက်း႐ြာထဲသုိ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္သားမ်ား ဝင္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ 

႐ြာသာမ်ား ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ မိသားစုဝင ္(၄) ဦးျဖင့္သာ သၿဂႋဳလ္လုိက္ရေၾကာင္း ရပ္႐ြာလူႀကီး 

(၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[Narinjara] [Khit Thit Media][BBC][The Ladies News] 

(၄) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင ္ ပလက၀္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိမ့္စင္းေက်း႐ြာ႐ိွ စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမွ 

နန္းေခ်ာင္းဝ႐ြာတြင္က်န္ခဲ့သည္ ့ ဆန္ႏွင္ ့ အျခားအသုံးအေဆာင္မ်ား သြားယူသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္

(၂၀) ဦးခန္႔သည္  လမ္း၌ ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံရေသာေၾကာင့္ ဦးမ်ိဳးသန္႔ အသက ္ (၄၀) ေက်ာ္ 

ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။   

စစ္ေ႐ွာင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ထံ ခြင့္ျပဳေတာင္းၿပီးမွ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နန္းေခ်ာင္းဝသုိ႔ 

မေရာက္မီ သူေဌးကုန္း ႐ြာအဝင္နားတြင ္ အပစ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းေနရပ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီမ ွဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။[The Ladies News] 

(၅) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၃၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ေအးေစတီဘုရားအနီး၌  

အစုိးရလက္နက္ကုိင ္တပ္ဖြ႕ဲဝင္ (၂) ဦး တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ အေျခစုိက္၊ ခမရ 

(၅၅၀) မ ွ စစ္ေၾကာင္း(၁) ခုသည္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ 

ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဦးညီည ီအသက္ (၄၅) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးထြန္းစိန္အား ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆံုး 

သြားေၾကာင္း (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ULA/AA မွ ထုတ္ျပန္သည္။   

[ULA/AA][BBC][Narijara][Khit Thit Media] 

(၆) (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္းၿခံဳေက်း႐ြာ၏ ရပ/္ေက်းစာေရး ဦးစုိးမင္းထြန္း 

သည္ ဦးေခါင္းကြဲဒဏ္ရာ(၂) ခ်က္၊ ဝမ္းဗုိက္တြင္ညိဳမဲဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေတာင္ရင္းရပ္ကြက္႐ိွ 
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ေလယာဥ္ကြင္းအနီး ေရေျမာင္း၌ ေသဆုံးေနေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ ္ ရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး 

ေက်ာ္ေဇာမွ ေျပာသည္။  

(၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၄း၀၀) နာရီတြင ္ ကုိစိုးမင္းထြန္းသည္ မိသားစုႏွင္ ့ အတူအိပ္ေနစဥ္ 

မ်က္ႏွာဖုံး စြပ္ထားသည့္ လူ (၁) စုမ ွအတင္းအဓၶမ လာေခၚသြားေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွ ေျပာၿပီး 

စိုင္ၿခံဳေက်း႐ြာ အုပ္စုမ ွ စာေရးျဖစ္သူအား ULA/AA မ ွ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း 

(၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။  [DMG] 

[Cincds] [Irrawaddy] [Narinjara] 

(၇) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တုိက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးခ့ဲသည့္ 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာ၏ ေတာင္ဘက္ (၅) ဖာလံုခန္႔အကြာ၌ ေသနတ္ဒဏ္ရာ 

မ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနေသာ အမ်ိဳးသား အေလာင္း (၂) ေလာင္းအား (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၀၀) 

နာရီတြင ္ေတြ႕႐ိွခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

ေသဆုံးေနသူအနီးတြင ္ လဲေနသည့္ဆုိင္ကယ္ (၁) စီးမွာ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာမွျဖစ္ၿပီး ေသဆုံး 

ေနသူကေတာ့ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာမ ွ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းဘက္သုိ႔ သြားရာတြင ္

ပစ္သတ္ခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆိပ္ေဒသခံ (၁) ဦးမွေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၈) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအလြန္ 

အငူေမာ-္ ေမာင္ေတာကားလမ္းေပၚ၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႕ဲယာဥ္တန္းအား ULA/AA အဖြဲ႕မွ 

တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ အရပ္သား ကားဒ႐ုိင္ဘာ (၁) ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။  

ေသဆုံးသူသည္ ေမာင္ေတာသုိ႔ ကုန္စည္မ်ား ပို႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ စစ္ေတြသို႔အျပန္တြင္ နယ္ျခား 

ေစာင့္ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင္ ့ လုိက္ပါလာသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ားလည္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ 

ဦးေစာမ်ိဳးေအာင္ ျဖစ္သည္။ [Narinjara][VOA][DMG][RFA][Eleven Media Group] 

[Irrawaddy] 

(၉) (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၃း၀၀) နာရီတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တြင္းကုန္း႐ြာမ ွ ငါး႐ွာသြား 

သည့္ ေက်း႐ြာသား (၃) ဦးအား ပန္းေျမာင္း ေအာင္မဂၤလာေတာင္ေပၚ႐ိွအစိုးရတပ္မေတာ္မွ 

ပစ္ခတ္သည့္ အတြက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း အသက္ (၄၃) ႏွစ္ကို ေသနတ္က်ည္ ထိမွန္ေသာ 

ေၾကာင့္ ေသဆံုး သြားေၾကာင္း ညီေတာ္စပ္သူ ဦးထြန္းသိန္းေမာင္က ေျပာသည္။  

NarinjaraRFAIrrawaddy 

(၁၀) (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၉း၀၀) နာရီတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း႐ွိ ၿပိဳင္းေတာင္ 

မြတ္ဆလင္ ေက်း႐ြာသုိ႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ ဦးမာမတ္အီႏုစ္ 

အသက္ (၂၇) ႏွစ္၏ (၁၁) လအ႐ြယ္ ကေလး (၁) ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေ႐ႊလွေအာင္မ ွေျပာသည္။ 
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ဦးမာမတ္အီႏုစ္သည္ အိမ္အနီး၌ ကေလးကုိခ်ီ၍ လမ္းေလွ်ာက္ေနခ်ိန္တြင ္ လက္နက္ႀကီး 

က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးမႈလည္း မ႐ိွေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေ႐ႊလွေအာင္မ ွေျပာသည္။ [DMG] [RFA][Khit Thit Media] 

(၁၁) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၉း၀၀) နာရီခန္႔တြင ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာသုိ႔ 

လက္နက္ႀကီး က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ဦးဘေမာင ္အသက္ (၆၇) ႏွစ္ႏွင္ ့ ဦးၫႊန႔္ေအး 

အသက္ (၄၂) ႏွစ္တုိ႔ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။  

ေက်း႐ြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မ (၆၆) မွ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[Khit Thit Media][RFA] 

(၁၂) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊  နတ္ေတာင္ေက်း႐ြာမ ွဦးစိုးထြန္း 

အသက္ (၅၁) ႏွစ္သည္ ဇနီးျဖစ္သူအား စမၼတီးေခ်ာင္းတစ္ဘက္ကမ္းသို႔ ေလွျဖင့္ပို႔ေဆာင္ၿပီး 

ျပန္လာစဥ္ အနီး႐ွိ အုိးသည္မေတာင္ေပၚ႐ိွ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ 

အတြက္ လည္ပင္းအား က်ည္ေဖာက္ဝင္ကာ ေလွေပၚ၌ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားမွ 

ေျပာသည္။  

နတ္ေတာ္ေက်း႐ြာ၏ တဘက္ကမ္း႐ွိ အုိးသည္မ ေတာင္ေပၚ၌ အစုိးရ တပ္မေတာ္သားမ်ား တပ္စြဲ 

ေနထိုင္သည္မွာ (၆) လေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။  [DMG][RFA] 

[Khit Thit Media] 

 

 

၂.၁.၄. ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း 
 

 

(၁) (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၄း၀၀) နာရီတြင ္ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း တက္လာသည့္ အစိုးရ 

ေရတပ္မ ွလက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္လုိက္သည့္အတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ 

၊ဒုကၠန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ႐ွ ိ ဦးလွထြန္း (လ/ျပ)၊ ဦးတင္ေရႊ (စစ္မႈထမ္းေဟာင္း)၊ ဦးေမာင္ေခ်ႏွင့္ 

ဦးဦးထြန္းျမင့္ တုိ႔ေနအိမ ္အပါအဝင္ ေနအိမ ္ (၅) ေဆာင္ခန္႔ပ်က္စီးသြားၿပီး လက္နက္ႀကီးက်ည္စ 

ထိမွန္သျဖင့္ ဦးေမာင္ထြန္းေက်ာ္ေနအိမ္မ ွႏြား (၁) ေကာင္ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ ေျပာသည္။ [DMG] [Narinjara] 

(၂) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၀း၄၅) နာရီတြင ္ မင္းေခ်ာင္း တံတားအနီး ျဖစ္သြားသည့္ တပ္မေတာ္ 

ေရယာဥ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္လုိက္သည့္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊  အျမင့္ကၽြန္း ေက်း႐ြာမွ 

ေနအိမ ္ (၅) ေဆာင္ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း အျမင့္ကၽြန္းေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွေျပာသည္။  

[Narinjara] [Khit Thit Media][BBC] 

(၃) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၇း၃၀) နာရီတြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ ေအးေစတီဘုရားအနီး၌  

အစုိးရလက္နက္ကုိင ္အဖြဲ႕ဝင္ (၁) ဦးေသဆုံးၿပီးေနာက္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ အေျခစုိက္၊ ခမရ (၅၅၀) 
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မွ အင္အား (၄၀) ပါစစ္ေၾကာင္းသည္ (၀၈း၃၀) နာရီတြင္ ေအးေစတီဘုရားအနီး၌ လက္နက္ ငယ္ 

မ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ကာ အနီး႐ွိ ကိုစုိးဟိန္း၊ ကုိေမႊးေမာင္ႏငွ့္  ၿမိဳ႕မေစ်းအတြင္း႐ိွ 

ကုိသိန္း၊ ကုိေအာင္ေက်ာ္သိန္း ဖုန္းဆုိင္တုိ႔အား ဖ်က္ဆီးၿပီး ဖုန္းမ်ားအား ယူေဆာင္သြားခ့ဲေၾကာင္း 

(၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ULA/AA မွ ထုတ္ျပန္သည္။[Khit Thit Media] [ULA/AA] 

(၄) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းကန္းေက်း႐ြာအနီး အစုိးရ 

ေရတပ္မ ွ ဇက္ေရယာဥ္ (၂) စီးျဖတ္သြားခ်ိန္တြင ္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးၿပီး ျမင္းကန္းေခ်ာင္း ႐ြာထဲသုိ႔ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အုတ္နံရံ 

ၿခံစည္း႐ိုးက်ိဳးပ်က္ သြားေၾကာင္းႏွင္ ့  ဦးထြန္းေအး၏ ေနအိမ္ေခါင္မိုးစြန္းမ်ား ေပါက္ထြက္သြားကာ 

လူေနအိမ္တခ်ိဳ႕တြင ္ လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ဦးေမာင္ေစာနုိင္က ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၅) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္သာေက်း႐ြာအတြင္း အစုိးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခု ေရာက္႐ိွ 

ေနစဥ္ (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၀၀) နာရီတြင ္ ဦးပန္းသာထြန္းႏွင္ ့ ေဒၚမမၽွႏုတုိ႔ ေနအိမ ္ (၁) 

ေဆာင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း  ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

ေနအိမ္မီးေလာင္သြားရာတြင ္စပါး (၁ဝဝ) ေက်ာ္ကုိ ႀကိတ္ထားေသာ ဆန္ႏွင့္ေငြ (၅၀၀၀၀) ပါသြား 

ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုလုိမိုးရာသီတြင ္ အိမ္ျပန္ေဆာက္ရန ္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ႀကိမ္သာ႐ြာသုိ႔ 

ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေရာက္႐ွိေနသည့္  ဦးဇင္း မဟာႏြယ္ (အလယ္ေခ်ာင္း) 

မွ ေျပာသည္။ Narinjara [DMG] 

(၆) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA 

တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာမွ ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္  ေခ်ာင္းဝရပ္ကြက္မွ 

ဦးစစ္သာေမာင္၏ ေနအိမ္သြပ္ေခါင္မုိးကိ ုက်ေရာက္ ေပါက္ကြခဲဲ့ၿပီး ေနာက္ (၁) လုံးမွာ ဂူတာျပင္ 

ရပ္ကြက္မ ွေနအိမ ္(၁) လံုးကိ ုထိမွန္ခဲ့ေသာ္လည္း မေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

[Narinjara] 

(၇) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မ ွ(၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ထိ အစုိးရ တပ္မေတာ္ 

ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးခ့ဲရာ  လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္သာစည္ 

ေက်း႐ြာမွ ေနအိမ ္ (၂) ေဆာင္ႏွင္ ့ ေက်ာက္တန္းမွေနအိမ ္ (၁) ေဆာင္ မီးေလာင္ၿပီး ႏြား (၆) 

ေကာင္အား လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [VOA] 

 

 

၂.၁.၅ လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
 

 

(၁) အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္င ံအေနာက္ပါပူဝါျပည္နယ္တြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္ျဖတ္ထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင္ ့

မညီေၾကာင္း တရား႐ံုးမွ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္အတြက္ သမၼတႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတို႔ အမႈ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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႐ႈံးသြားျခင္းအား  ျမန္မာနိုင္ငံမ ွ သင္ခန္းစာ ယူသင့္ေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးအဖြ႕ဲ FEM – Free Expression Myanmar အဖြ႕ဲမွေျပာသည္။  

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ပါပူဝါျပည္နယ္၌ သတင္းမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈအား တားဆီးရန္အတြက္ ေဒသ 

တခုလံုး အင္တာနက္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အင္တာနက္ ျဖတ္ထား 

သည့္ပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ (၂) ဖြ႕ဲ၏ အမိန႔္မ်ားသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင္ ့ ဆန႔္က်င္ေန 

ေၾကာင္းေျပာသည္။ [RFA] 

(၂) ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၀၁.၀၈.၂၀) ရက္ေန႔ထိအင္တာနက္ ဆက္လက္ 

ျဖတ္ေတာက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကုိ မထိခိုက္ 

ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မွာသာ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ 

ေနျပည္ေတာ္၌ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစုိးသိန္းမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

(၃) တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၌ 

အစုိးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ (၁) ႏွစ္ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း  အစုိးရ 

၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမျဖစ္ေစဘဲ ေဒသအတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားလာ 

ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင ္ အဖြ႕ဲအစည္း (၇၈) ဖြ႕ဲမွ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတႏွင့ ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ (၁) ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

ထုိစာထဲတြင ္ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈျဖင့ ္ တရားစြဆုိဲခံထားရသည့္ အယ္ဒီတာမ်ား၏ 

အမႈမ်ားကိ ု ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္၊ ေဒသဆုိင္ရာ အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာ (website) 

မ်ားကုိ ျပန္လည္ ဖြင့္ေပးရန္ႏွင့ ္ ရခုိင္ျပည္၏ ေျမျပင္အေျခအေနမွန္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွ ိ

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သိ႐ွိေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ 

လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပး 

ေနသူမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား လံုေလာက္စြာ ရ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ 

INGO၊ NGO အဖြဲ႕မ်ားမွ သြားေရာက္ကူညီေပးႏုိင္ခြင့္ရ႐ိွရန္ အစုိးရမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။  [DMG] [Khit Thit Media][BBC][VOA] 

 (၄) ရခိုင္ျပည္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္႐ွိ ေနရာအခ်ိဳ႕၌ ျမန္မာအစုိးရမွ အင္တာနက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ (၁) ႏွစ္ ျပည့္ 

ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း႐ွ ိ ကေနဒါ၊ ခ်က္သမၼတနုိင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ 

ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ပိုလန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ 

နိုင္ငံတို႔ပါဝင္သည့္ သံတမန္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔စြျဲဖင့္ ေၾကညာခ်က္ (၁) 

ေစာင္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင ္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ထားခ်ိန္မွစ၍ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့ ္ သတင္း 

ေထာက္မ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ နီးကပ္ 

လာခ်ိန္ႏွင့ ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိနတ္ြင ္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡကာလ 

အတြင္း၌ အင္တာနက္ ကန႔္သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ကုိဗစ-္



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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၁၉ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ ကာကြယ္တားဆီးရန္က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့ ္အျပန္အလွန္ 

ဆက္သြယ္ေရးမွာ လြန္စြာအေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူမဆုိ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုရ႐ွိသင့္ေၾကာင္း ပါ႐ိွသည္။[Narinjara][Khit Thit Media][BBC] 

(၅) ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္႐ွ ိ ၿမိဳ႕နယ ္ (၈) ခု တြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ 

ထားသည့္ (၁) ႏွစ္ျပည့္ေန႔ျဖစ္သည့္ (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင ္ ရခိုင္လူငယ္မ်ား 

စုေပါင္းၿပီး လႈပ္႐ွားမႈ (၁) ခုကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကမ္းေျခ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

လႈပ္႐ွားမႈတြင္ အစုိးရမွ ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးအတြက္ အင္တာနက္ပိတ္ထားေၾကာင္း ေျပာေသာ္ 

လည္း ပိတ္ခံထားရသည့္ (၁) ႏွစ္အတြင္း တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူ 

မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ား႐ိွေနၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင္ ့

တေျပးညီ သိ႐ွိခြင့္မရေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။  [BBC] 

(၆) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္႐ွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ 

မ်ားတြင္ အင္တာနက္လုိင္း ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲသည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မွ လူငယ္ကြန္ယက္အဖြ႕ဲ 

တာဝန္ခ ံ ကုိမ်ိဳးမင္းထြန္းအား ညေနပုိင္းတြင ္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၉) အမႈဖြင့္ခံထားရေၾကာင္း ကာယ 

ကံ႐ွင ္ကုိမ်ိဳးမင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။  

အင္တာနက္ ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ရန္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး Facebook လူမႈစာမ်က္ႏွာေပၚ၌ 

ပုံတင္ခဲ့ရာတြင ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား အသိမေပးခ့ဲသည့္အတြက္ အမႈဖြင့္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရမ္းၿဗဲ 

ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ေဇာ္ဝင္းမွ ေျပာသည္။ [DMG][RFA] 

(၇) ရခိုင္ျပည္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္႐ွ ိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင ္  အင္တာနက္ပိတ္ျခင္း (၁) ႏွစ္ျပည့္ေန႔ျဖစ္သည့္ 

(၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚ၌“အင္တာနက္ဖိႏွိပ္မႈ ဆန႔္က်င္ၾက” 

စာတန္းပါ တီ႐ွပ္မ်ားဝတ္ဆင္ကာ အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မွ 

လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕ တာဝန္ခ ံ ကုိမ်ိဳးမင္းထြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ 

(ANP) ၏ လူငယ ္ေရးရာဗဟုိေကာ္မတီဝင ္ ကုိမင္းဇေအာင္ႏွင့္ ကုိေနစုိးခိုင္တုိ႔အား ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ-

၁၉ ျဖင့ ္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းၿပီး ၎တုိ႔မ ွေျပာသည္။ 

(၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ညေနတြင္ အမႈဖြင့္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းသုိ႔ 

သြားေရာက္ကာအာမခံျဖင့္ ျပန္ထြက္လာေၾကာင္း ကိုမင္းဇေအာင္မွ ေျပာသည္။ [DMG][RFA] 

(၈) ရခိုင္ျပည္ႏွင္ ့ခ်င္းျပည္နယ္႐ွ ိၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ (၁) 

ႏွစ္ျပည့္ေန႔၊ (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၌ အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ပုံရိုက္ၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚ 

တင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ္းၿမိဳ႕မွ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအဖြ႕ဲ ဥကၠ႒ မေအးေအးနုိင္အားရဲစခန္းက 

ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ၎မွေျပာသည္။ [Narinjara] 
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၂.၁.၆ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း 
 

 

(၁) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မ ွ ေဒသခံမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရိကၡာမ်ားအား ရခုိင္ျပည္၊ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကုလားတန္ေရလမ္းေၾကာင္းမွ အဓိကထား 

သယ္ယူရၿပီး ထုိသုိ႔သယ္ယူရာတြင ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တင္းမေက်း႐ြာအနီးသို႔ အေရာက္၌ 

အစုိးရ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ေလွေပၚ႐ိွလူမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ 

တြင္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ေသဆုံးသူမ်ား႐ိွသျဖင့္ (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္မွစ၍ သြားလာျခင္းမ႐ိွေၾကာင္း၊ 

ယခု ကားလမ္းမွ သြားလွ်င္လည္း ပစ္ခတ္မႈ႐ွိေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္  ပလက္ဝ 

ေဒသခံ ဆလိုင္း ခင္ေမာင္မွေျပာသည္။ [VOA] 

(၂) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ စိမ္းစင္းေက်း႐ြာ၌ေနထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စ ု(၁၆) စုမ ွစစ္ေဘးဒုကၡသည္ (၄၉) 

ဦးသည္ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) နာရီတြင ္ဆမီးၿမိဳ႕သို႔ 

ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားေနစဥ္ အစုိးရတပ္မေတာ္က တားဆီး၊ စစ္ေဆးၿပီး သြားခြင့္မေပးသျဖင္ ့ ျပန္လွည့္ 

ခဲ့ရေၾကာင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္မ ွ ေျပာသည္။ 

[RFA] 

(၃) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပိႏၷဲေတာေက်း႐ြာအေ႐ွ႕ဘက္ (၁) မုိင္ခန္႔အကြာတြင ္ ေမလမွစ၍ အစုိးရ 

တက္မေတာ္မ ွ တပ္စြထဲားေသာေၾကာင့္  ႐ြာသူ၊ ႐ြာသားမ်ားမွာ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ 

သြားေရာက္ခြင့္မရသျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳေနရၿပီး လက္႐ွိတြင္ ေက်း႐ြာျပင္ပသုိ႔ထြက္သူမ်ားအား 

ပစ္ခတ္မႈမ်ား႐ိွေနေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

က်န္႐ွိေနသည့္ ဆန္ရိကၡာမ်ားကုိ ေခၽြတာစားေသာက္ေနရၿပီး စားဝတ္ေနေရးအျပင္ ၿမိဳ႕ဘကသုိ္႔ 

သြားမရ၊ ပုိး႐ႊီျပင္ဘက္သြားလွ်င္လည္း (၃) နာရီခန္႔ၾကာသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားလည္း 

အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ပိႏၷဲေခ်ာင္း ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးထြန္းစိန္က ေျပာသည္။ 

[DMG] 

(၄) အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ရိကၡာသယ္ယူခြင္ ့ အပိတ္ခံထားရသည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စုတြင္ 

ေနထုိင္ေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား (၆၀၀၀) ခန္႔ႏွင္ ့ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား (၂၀၀၀) ခန္႔သည္ ရိကၡာ 

ျပတ္လပ္ၿပီး စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိအထမဲွ (၃၀၀၀) ေက်ာ္သည္ 

အမ္းၿမိဳ႕ေပၚ၊ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ကဇုကုိင္းေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာ 

သြား ၾကေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ လူမႈေရးလႈပ္႐ွားသည့္ အမ္းၿမိဳ႕မွ ကုိမ်ိဳးလြင္က 

ေျပာသည္။ 

အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ကဇုကုိင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚျဖတ္သြားသည့္ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းေထာင္းႀကီးကုိ 

ျဖတ္သြားသည့္ ဒါးလက္ ေခ်ာင္း ေရလမ္း (၂) ခုလုံး စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ယူရန္ ပိတ္ထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။  [Narinjara] [RFA] 
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၂.၁.၇ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္း 
 

 

(၁) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာပေလာင္ေက်း႐ြာသုိ႔ 

အစိုးရ တပ္မေတာ ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုဝင္ေရာက္ကာ ႐ြာထ၌ဲ မိနစ္အနည္းငယ္ေနၿပီး ျပန္ 

အထြက္တြင္ (၈) တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ထြန္းဝင္းသိန္း အသက္(၁၃)ႏွစ္၊ ဦးထြန္းေက်ာ္ 

အသက ္(၆၃) ႏွစ္၊ ဦးစိုးေအာင္အသက ္(၄၅) ႏွစ္၊ ဦးေအာင္သန္းေဌး အသက ္(၄၅) ႏွစ္၊ 

ေအာင္ေက်ာ္သိန္း အသက ္(၄၅) ႏွင့္ ဦးေရႊသန္း အသက ္(၅၅) ႏွစ္တို႔အား လမ္းျပ အျဖစ္ 

ေခၚေဆာင္သြားၿပီး (၁) နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း လမ္းျပအျဖစ္ 

ေခၚေဆာင္ခံရသ ူဦးထြန္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။ 

 ေပါက္ေတာ ပေလာင္မွ ၾကာညိဳျပင္အထ ိေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခၚေဆာင္ 

ရာတြင ္ေခါင္းေပၚ လက္တင္ၿပီး ေခၚသြားသျဖင့္ စိုးရိမ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။  

 [Narinjara] 

 

 

၂.၂. စစ္ေဘးေ႐ွာင္သတင္းမ်ား 
 

 

 

၂.၂.၁. စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္စခန္း အတုိးအေလ်ာ့ 
 

 

(၁) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သမီးလွ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာထဲသုိ႔ 

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း (၁) ခု ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာသားမ်ားသည ္ နီးစပ္ရာသုိ႔ 

ထြက္ေျပး တိမ္ေ႐ွာင္ေနၾကသည္။[Narinjara] 

(၂) (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေျခ (၆၀၀) ခန္႕႐ွိၿပီး လူဦးေရ (၃၂၀၀) ေက်ာ္႐ွိသည့္ မင္းျပား 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ခုတ္ေက်း႐ြာထဲသို႔ အစိုးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 

စစ္ေဆး၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ႐ိွသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ထြက္ေျပးေန 

သည့္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးမွေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၃) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၀း၄၅) နာရီတြင္စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းေခ်ာင္းတံတားအနီး ျဖစ္သြားသည့္ 

တပ္မေတာ္ေရယာဥ္မွလက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ အျမင့္ကၽြန္းေက်း႐ြာမ ွ (၁) ဦး 

ေသဆုံးကာ (၄) ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ နံနက္တြင ္တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ႐ြာထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ 
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လာသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာသားမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕ႇ႐ွ ိအဓိဌာန္ေက်ာင္းႏွင့္  မင္းဂံသို႔ ထြက္ေျပးေနၾက 

ေၾကာင္း အျမင့္ကၽြန္း ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။  [RFA] 

(၄) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ခုတ္ ေက်း႐ြာမွ တပ္မေတာ္ 

စစ္ေၾကာင္းထြက္သြားၿပီး မိုင္ဝက္ခန္႔ အေရာက္၌ ေပါက္ကြဲသံမ်ား၊ ပစ္ခတ္သံမ်ားၾကားရၿပီးေနာက္ 

သစ္ပုတ္ေတာင္ေက်း႐ြာထဲသုိ႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ဝင္လာေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ခုတ္ 

ေက်း႐ြာႏွင္ ့ သစ္ပုတ္ေတာင္ေက်း႐ြာမ ွ  ေက်း႐ြာသားမ်ား ႐ြာလုံးကၽြတ္ ထြက္ေျပးေနရသည္။  

[Narinjara] [RFA][Khit Thit Media] 

(၅) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ခုတ္ႏွင့္သစ္ပုတ္ေတာင္ ေက်း႐ြာၾကား၌ 

ေပါက္ကြမဲႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္သံမ်ား ၾကားရသည့္အတြက္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ 

ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ စအင္း႐ြာသစ္၊ စအင္း ႐ြာေဟာင္း၊ 

သာယာကုန္း၊ ရန္တုိင္၊ ၿပိဳင္းေတာ၊ ခေမာင္းေတာ၊ ေျမာင္ေခ်ာင္း၊ ေတာ္ပုတ္ေက စသည့္ ေက်း႐ြာ 

မ်ားမွ ေက်း႐ြာသား (၁၀၀၀) ခန္႔ နီးစပ္ရာသုိ႔ တိမ္းေ႐ွာင္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွ ေျပာသည္။   [Narinjara][RFA][Khit Thit Media] 

(၆) အေပါက္ဝေက်း႐ြာတြင ္ ပစ္ခတ္၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည့္အတြက္ (၁၁.၀၆.၂၀)  ရက္ေန႔တြင္ 

လူဦးေရ (၁၃ဝ) ခန္႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚ၊ ႐ြာသစ္ေက၊ ကာဒီ၊ ခြဆံု၊ ၾကာညိဳျပင္ေက်း႐ြာႏွင့္ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕တုိ႔ထံ ထြက္ေျပးသြားၾကေၾကာင္း ရပ္မိရပ္ဖ (၁) ဦးမွေျပာသည္။[Narinjara] [BBC] 

(၇) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာ တုိက္နယ္ေဆး႐ံုအနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္သားမ်ား 

႐ွိေနသည့္အတြက္ လံုျခဳံေရးအား စိုးရိမ္၍ (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ တြင ္ ေက်း႐ြာသား (၁၈ဝဝ) 

ခန္႔သည္ နီးစပ္ရာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကေၾကာင္း ရပ္မိရပ္ဖ (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။[Narinjara] 

(၈) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၅း၁၀) နာရီတြင ္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုံးပုိက္နယ္ျခားေစာင္ ့ စခန္းအား 

ULA/AA အဖြဲ႕မ ွ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္သည့္အတြက္ ဒံုးပိုက္ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ အနီးအနား႐ိွ 

ေအာင္ဗလ၊ ဆင္ဗိုက္၊ စစ္ေတြႏွင္ ့ အငူေမာ္ကုန္တန္းဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေနၾကေၾကာင္း 

ေဒသခံမ်ားမွေျပာသည္။ [VOA][ Khit Thit Media] 

(၉) (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီတြင ္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးေသာေၾကာင္ ့ အုန္းေခ်ာင္း၊ သမီးလွ႐ြာသစ္၊ သမီးလွ 

႐ြာေဟာင္း၊ စ်ီးေခါင္း၊ မညႇင္းေတာင္၊ ကုန္တန္း၊ သေျပဆိပ္၊ အိုးေဖာက္ စသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားမွ 

ေက်း႐ြာသား (၁၀၀၀) ခန္႔ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း သမီးလ ွ႐ြာသစ္မွ ႐ြာလူႀကီး(၁) ဦးေျပာသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ အုန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ သိုင္းတပုတ္၊ ေရေကာင္းေခ်ာင္း၊ ခ႐ုေခ်ာင္း 

ေက်း႐ြာ ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း အုန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ ေဒသခံ (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။  

[Narinjara][VOA] 

(၁၀) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊နံနက္ (၀၅း၃၀) နာရီတြင္ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ႏွင့ ္ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာၾကား 

အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ အမွတ ္ (၅၅၀) 
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တပ္ရင္းမွ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာသုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေနေသာေၾကာင့္  

ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားၿပီး ႐ြာသူ၊႐ြာသားမ်ားမွာ ေညာင္ပင္လယ္၊ ဇီးပင္ႀကီး၊ပန္းနီလာ၊ 

သရက္ေတာ၊ ႀကံခင္း၊ယုိးတ႐ုတ္စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ေက်ာက္ဆိပ ္

ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [DMG][RFA] 

(၁၁) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာအနီး၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ ယုိးငူ၊ 

ႀကံခင္း၊ ပန္းနီလာႏွင္ ့ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္ နတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတုိ႔ထံ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနၾကရသည္။ 

[Narinjara] 

(၁၂) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၀၀) နာရီတြင ္ အိမ္ေၿခ (၃၈၇)ေဆာင္၊ လူဦးေရ (၁၇၇ဝ)ဦး႐ိွသည့္  

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဒုိင္႐ြာအတြင္းသို႔  ရဲ၊ လဝကႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး 

ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးမႈမ်ား႐ိွေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရသည္။  

၎ေက်း႐ြာအား ယခင္က (၂) ႀကိမ ္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔စစ္ေဆးစဥ္တြင္ 

ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္ ့ရပ္႐ြာလူႀကီးတခ်ိဳ႕ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယခုစစ္ေဆးစဥ္တြင္ ရပ္႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္တုိင္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ျမစိန္မွ 

ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၁၃) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရီတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး၌အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ULA/AA 

တုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးၿပီး ေမယုျမစ္ထဲ႐ွ ိ တပ္မေတာ္ဇက္သေဘၤာေပၚမွ ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ႀကီး၊ 

လက္နက္ငယ္မ်ားသည္ ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္႐ိွမင္းကမ္းေခ်ာင္း၊ ကန္ျပင္၊ ေ႐ႊေလာင္းတင္ႏွင့္ 

ကန္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာထဲသုိ႔ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသား (၁၀၀၀) ခန္႔ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ 

ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ကန္ျပင္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ထြန္းစိန္က ေျပာသည္။[DMG] 

[Narinjara] 

(၁၄) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမယုျမစ္ထဲမ ွ အစုိးရေရတပ္ 

ဇက္ေရယာဥ္ (၂) စီးျဖတ္သြားခ်ိန္၌ ULA/AA မွ ပစ္ခတ္သျဖင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးၿပီး လက္နက္ႀကီး 

က်ည္မ်ားသည္  ျမစ္အနီး႐ွိ ျမင္းကန္းေခ်ာင္း႐ြာထဲသို႔ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား 

သည္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင္ ့နီးစပ္ရာေက်း႐ြာမ်ား႐ိွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသုိ႔ထြက္ေျပးသြားခ့ဲၾကေၾကာင္း ၄င္းေက်း႐ြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေစာနိုင္က ေျပာသည္။ ျမင္းကန္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင ္အိမ္ေထာင္စ(ု၂၄၃) 

စု၊ လူဦးေရ (၁၃ဝဝ)ေက်ာ္႐ွိသည္။  [Narinjara] [DMG] 

(၁၅) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး႐ွိ ျပင္းေခ်ာင္းတံတားအနီး၌ 

အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးရာမ ွ လက္နက္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ 

ေ႐ႊပါရမီ၊ ဓညဝတီ၊ ျပညလံု္းခ်မ္းသာ၊ ပညာပါရမီ စသည္ ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ 

မ်ားသည္ ၿမိဳ႕အတြင္းပုိင္းေနရာမ်ားဆီသို႔ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရေၾကာင္း ဒုကၡသည္ အေရး ကူညီေပးေန 

သူမ်ားမွ ေျပာသည္။  
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ထုိ႔ေနာက္ မလွမ္းမကမ္းတြင္႐ွိသည့္ ထြန္းရေဝ၊ ျပားေခ်ာင္းႀကီး၊ အလယ္႐ြာ၊ ျပင္ေခါင္ စတ့ဲ 

ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည ္ ေဘးလြတ္ရာကုိ ထြက္ေျပးတိမ္း ေ႐ွာင္ေနခဲ့ၾကသည္။  [RFA] 

(၁၆) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီတြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး႐ွိ ျပင္းေခ်ာင္းတံတားအနီး၌ 

အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ အနီးအနား႐ိွ ျပင္ေခါင္၊ ေစာေမ၊ 

ႀကိမ္သာ၊ ထြန္းရေဝ႐ြာသစ္၊ ထြန္းရေဝ႐ြာေဟာင္း၊ ျပင္ေခါင္၊ ျပားေခ်ာင္းႀကီးႏွင့ ္ အလယ္႐ြာေခ် 

ေက်း႐ြာတုိ႔မ ွ ေက်း႐ြာသား (၂၅၀၀) ခန္႔သည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ့ေပၚ၊ အဝဒါ၊ ေပါက္ေတာေခ်၊ 

ေပါက္ေတာႀကီး၊ ေလးကန္ေက်း႐ြာမ်ားသ့ုိ ထြက္ေျပး သြားခဲ့ၾကသည္။ [Narinjara][DMG][RFA] 

(၁၇) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕အနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ 

တိုက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနၿပီး လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္ခတ္၊ ေအာင္ေျမကုန္း၊ 

ေက်ာက္တန္း၊ လိုင္ဂြင္၊ လမုန္းတုိင္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပးလာၾက 

သည္။ [VOA] [Narinjara] 

(၁၈) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၉း၀၀) နာရီခန္႔တြင ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာသုိ႔ 

လက္နက္ႀကီး က်ည္မ်ားက်ေရာက္သျဖင့္ (၂) ဦးေသဆုံးကာ (၃) ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ေက်း႐ြာသားမ်ားအားလံုး ထြက္ေျပးေနေၾကာင္း ဒါးလက္နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာ ေဒသခံတစ္ဦးမွ 

ေျပာသည္။ 

ေက်း႐ြာအနီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္းမ႐ိွေၾကာင္းႏွင္ ့ တပ္မ (၆၆) မွပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာ 

သား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [Khit Thit Media][RFA] 

(၁၉) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္သေျပေက်း႐ြာမွလူငယ္ (၉) 

ဦးအား အစုိးရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္အိမ္ေၿခ (၁၁ဝ) ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူဦးေရ (၅ဝဝ) ေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ ကပ္သေျပေက်း႐ြာမ ွ လူဦးေရ (၃၀၀) ခန္႔သည္ ႐ြာတြင္ 

မေနရဲသည့္အတြက္  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ပရဟိတေက်ာင္းႏွင္ ့ နီးစပ္ရာေဆြးမ်ိဳးမ်ားဆီသုိ႔ ထြက္ 

ေျပး ေနၾကသည္။ [Narinjara] [DMG] 

(၂၀) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္အား 

စစ္ဆင္းေရး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေက်း႐ြာအနီး တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးၿပီး 

လက္နက္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္အတြင္း႐ွ ိ ေရပုတ္၊ ေမာင္ျဖဴ႐ြာ၊ 

ေက်ာက္ရံ၊ အုိးေဖာက္ႏွင္ ့ သမီးလစွသည့္ ေက်း႐ြာ (၅) ႐ြာမ ွ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီး 

(၄ဝ)ခန္႔သည္ (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာၾကသည္။  

ေရာက္႐ွိလာသူမ်ားအား ေက်းေတာေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေရြျပည္သာေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတြင ္

ယာယီခိုလႈံရန ္ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ 

ကုိေက်ာ္မင္းခုိင္မ ွေျပာသည္။ [Narinjara] [VOA]  

(၂၁) အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဒလက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးတြင ္အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးရာ 

မွ ႐ြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင္ ့ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား အမ္းၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွအမွတ္ 
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(၁) ႏွင့္အမွတ္ (၂) တုိက္ပြေဲ႐ွာင္စခန္းသို႔ ထပ္မံေရာက္လာသျဖင့္ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၁၀၀၀) 

ခန႔္႐ိွလာၿပီး စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း(၂၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၂) 

တုိက္ပြဲ ေ႐ွာင္ေနရပ္စြန႔္ခြာစခန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ကုိစိုးသိန္းမွ ေျပာသည္။[Narinjara] 

[RFA] 

(၂၂) (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂) နာရီတြင္ တပ္မ (၆၆) လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၈၀) မွ တပ္ရင္းမွဴး 

ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းဦးေဆာင္ၿပီး အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စု႐ွိ နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာမ ွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ 

ဆရာေတာ္မ်ားအား ေခၚယူကာ ေက်း႐ြာမ ွ (၂) ရက္အတြင္း ထြက္ေပးရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ေက်း႐ြာသား (၆ဝဝ) ခန္႔ ဖယ္ေပးလုိက္ရေၾကာင္း (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဒါးလက္အုပ္စုမ ွ

ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတုိးတုိးေထြးက ေျပာသည္။ 

နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ (၁၂ဝ) ေက်ာ္ႏွင္ ့ လူဦးေရ (၆ဝဝ) ခန္႔႐ွိၿပီး လက္႐ွိတြင ္

ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ ဒါးလက္အုပ္စု႐ွ ိအေနာက္ေက်း႐ြာသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနထုိင္လၽွက္႐ွိေၾကာင္း 

ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၂၃) (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္အား 

စစ္ဆင္းေရး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေက်း႐ြာအနီး တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးၿပီး 

လက္နက္မ်ား က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္တန္းတုိက္နယ္အတြင္း႐ိွ ေရမ်က္ေက်း႐ြာမွ 

႐ြာသား (၂၀) ေက်ာ္သည္ (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အလုိေတာ္ျပည္ ့

ေက်ာင္းတုိက္သို႔ တိမ္းေ႐ွာင္လာခ့ဲၾကသည္။ [DMG] 

(၂၄) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင ္ ေမယူျမစ္မ ွ ေသနတ္ပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားရၿပီးေနာက္ 

အစုိးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ကုန္းေပၚသုိ႔ တက္လာသျဖင့္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မူစဲကမ္း႐ိွ 

ေရႊေလာင္းတင္၊ ကံျပင္၊ ျမင္းကန္းခ်ာင္း ဥဂၢါ၊ ကပ္ေခ်ာင္း႐ြာႏွင္ ့ကံျပင္ေက်း႐ြာမ ွ႐ြာသားမ်ားသည္ 

ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေက်း႐ြာမ်ားကုိ စြန္႔ခြာေျပးေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံ (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ 

[Narinjara] 

(၂၅) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၇း၀၀) နာရီတြင ္ ေမယူျမစ္မ ွ ေသနတ္ပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားရၿပီးေနာက္ 

အစုိးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ကုန္းေပၚသုိ႔တက္လာသျဖင့္ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မူစဲကမ္း႐ိွ 

ကူေတာင္ေက်း႐ြာမွ ႐ြာသား (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ေဆးအုိးက် ေက်း႐ြာဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးေနရၿပီး 

႐ြာတြင္အိမ္ေျခ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ လူဦးေရ(၅ဝဝဝ)ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ 

ေျပာသည္။ [Narinjara] 

 

 

၂.၂.၂. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး 
 

 

(၁) (၂၇.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၄း၀၀) နာရီတြင ္ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သေျပေတာ၊ 

က့ံေကာ္ေခ်ာင္း၊ ျဂမ့္ဟင္းခါး၊ ကမ္းနီေက်း႐ြာတုိ႔မ ွ အိမ္ေထာင္စ ု (၄၂) စု၊ လူဦးေရ (၁၆၂) ဦး 
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(က်ား ၇ဝ၊ မ ၉၂ ) ေနထုိင္သည့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကုိင္းႀကီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမွ လူေနတဲအိမ္မ်ား 

ပ်က္စီးသြားၿပီး မိုး႐ြာေနၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနစရာ အခက္အခဲျဖစ္ေနသျဖင့္ အျမန္ေဆာက္ရန္ 

လုိေၾကင္း ကိုင္းႀကီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတာဝန္ခ ံကုိေရႊစုိးမွ ေျပာသည္။ 

ကုိင္းႀကီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းသည္ အစိုးရႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈ မရ႐ိွ 

သည့္အတြက္ စားေသာက္ေရးကုိ ဦးစားေပးေနရေသာေၾကာင့္ တဲအိမ္မ်ားေဆာက္ရန ္ ေငြလိုအပ္ 

ေၾကာင္းႏွင္ ့ေနစရာအခက္အခဲေၾကာင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင္ ့ကေလးမ်ား က်န္းမာေရး ထိခုိက္ 

လာႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၂) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မ ွ ေဒသခံမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ထားေသာ 

ကုလားတန္ေရလမ္းေၾကာင္းအား အသုံးျပဳကာ စားဝတ္ေနေရး ေျဖ႐ွင္းေနရၿပီး အစုိးရ တပ္မေတာ္ 

ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနေသာေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းမွ သြားလာရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ 

တပ္ဖြ႕ဲမွားမွ ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား႐ိွသျဖင့္  (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္မွစ၍ သြားလာျခင္း 

မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ကားလမ္းမွ သြားလွ်င္လည္း ပစ္ခတ္မႈ႐ွိသည့္အတြက္  ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ 

မ႐ွိဘဲ ပလက္ဝၿမိဳ႕ ေပၚ၌ စာနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္ေနေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ပလက္ဝ 

ေဒသခံ ဆလိုင္း ခင္ေမာင္မွေျပာသည္။  [VOA] 

(၃) အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ ္ ေဖေဖၚဝါရီလမွစ၍ ရေသ့ေတာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္ စဖိုကၽြန္း၊ ေသာင္းဒရား၊ ေက်ာက္တန္း၊ ေရစိုးေခ်ာင္း၊ ေရပုတ္၊ ကုလားေခ်ာင္း၊ ပလက္ဝ 

ၿမိဳ႕နယ္အထက္ မီးလက္ဝ၊ အလယ္မီးလက္ဝ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တိမ္ညိဳ၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ 

ေမာ္႐ြာႏွင္ ့ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာတုိ႔မ ွ စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ ေမယု ဓမၼစကၡဳ 

ပရဟိတေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ ခုိလံုေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္(၁၃၂) ဦးအား  အစုိးရမ ွေထာက္ပံ ့

ေပးျခင္းမ႐ိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏စား၊ဝတ္၊ ေနေရးႏွင္ ့က်န္းမာေရး အကုန္လံုး တာဝန္ယူေနရသည့္ 

အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲ ၾကဳံေတြ႕ ေနရေၾကာင္း (၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ စခန္း 

တာဝန္ခ ံဆရာေတာ္ ဦးဥကံၠသမွ မိန္႔သည္။ [Narinjara] 

(၄) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕႐ိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ခုိလံုေနသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ 

အစားထုိးခိုလႈံမည့္ ေနရာမ႐ွိေသာေၾကာင့္ (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး စာသင္ 

ေက်ာင္းမ်ားမွ ဖယ္ေပးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ 

ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းမွ ေျပာသည္။ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ စာသင္ေက်ာင္း(၇) ခုတြင ္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ခိုလံႈ 

ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္႐ွိတြင ္အထက္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းမွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအား ႐ွမ္း႐ြာ 

ႏွင္ ့သိမ္ေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားသည္။ [DMG][RFA] 

(၅) (၁၃.၀၂.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ေတာင္ေက်း႐ြာအနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့

ULA/ AA တုိ႔ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ခမီေခ်ာင္းႏွင့္ အုတ္ေတာင္ေက်း႐ြာမွ အိမ္ေထာင္စ ု (၁၃၁) စု၊ 

က်ား (၃၃၅)ဦး၊ မ (၃၇၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၇၀၇) ဦးတုိ႔သည ္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ ဂႏၶာရီေက်ာင္း၌ ခိုလုံေနၾကၿပီး 

မိုးရာသီအတြက္ အမုိးအကာလံုသည့္ ေနအိမ္မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

၎တုိ႔မ ွေျပာသည္။ [BBC] 
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(၆) အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး 

ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေျခ (၁၅၆) ေဆာင္ႏွင့္ လူဦးေရ (၆၆၂) 

ဦးေနထုိင္ေသာ ႐ွမ္းကုန္း႐ြာႏွင္ ့ အနီး႐ွိ မဂၤလာဒံု႐ြာတုိ႔တြင ္ ရိကၡာျပတ္လပ္ေနေၾကာင္း 

(၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပး ေရးအဖြဲ႔ (CHAT) 

မွ ဆလိုင္း၀င္းေမာင္မ ွေျပာသည္။  

႐ွမ္းကုန္း႐ြာမ ွ အမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ကုန္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ခမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕မွ ေရေၾကာင္းျဖင့္ 

ဆက္သြယ္ ထားကာ အစုိးရစစ္တပ္မွ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္မွာ (၅) လေက်ာ္ ၾကာၿပီ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ [ The Ladies News] 

(၇) အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္ေခ်ာင္းအုပ္စုအတြင္း႐ွ ိ အလယ္ကၽြန္းေက်း႐ြာအား အစုိးရတပ္မေတာ္မွ 

ကုန္းလမ္းႏွင့ ္ ေရလမ္း (၂) ခုလံုးကိ ု စားနပ္ရိကၡာသယ္ယူခြင့ ္ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ အလယ္ကၽြန္း 

ေက်း႐ြာတြင ္ခိုလႈံေနၾကသည့ ္စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ (၁၀၀) ေက်ာ္သည္  စားနပ္ ရိကၡာ ျပတ္လပ္လာ၍ 

ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာေနေၾကာင္း (၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းအမွတ္ (၁) 

ပဲပိတုန္း စစ္ေဘးေ႐ွာင ္စခန္းတာဝန္ခံမ ွေျပာသည္။ 

၎တုိ႔သည္ ဒါးလက္ေက်း႐ြာအုပစ္ု၊ မဂၤလာဒံုေက်း႐ြာမွျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာအနီး တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါး 

ေသာေၾကာင့္ အလယ္ကၽြန္းေက်း႐ြာ၌ (၁) ပတ္ခန႔ ္ေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။[DMG] 

(၈) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာက္ခတ္ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ေအာင္သာစည္ 

ေက်း႐ြာဝင္ဝ၌ အစုိးရတပ္ေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) 

ခုသည္ ေဆာက္ခတ္ ေက်း႐ြာတြင ္ေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးၾကရာ 

႐ြာတြင္က်န္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို (၈၀) ဦးခန္႔အတြက္ စားနပ္ 

ရိကၡာႏွင္ ့ေဆးဝါးမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ႐ြာထဲတြင္ေနရန္ႏွင္ ့ ထြက္ေျပးလွ်င္ ပစ္သတ္မည္ေျပာၿပီး လက္နက္ႀကီး 

ပစ္သံမ်ားလည္း ၾကားရသည့္အတြက္ အျမန္ဆုံးကယ္ေပးရန္ ေျပာဆုိေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ခင္ေစာေဝမွ ေျပာသည္။ [RFA] [Narinjara] 

(၉) (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ မုိးသည္းထန္စြာ႐ြာၿပီး ျမစ္ေရႏွင္ ့ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ လၽံွတက ္

လာသျဖင့္ လူဦးေရ (၄ဝဝ) ေက်ာ္ခိုလႈံေနသည့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ေခ်ာင္းစစ္ေဘးေ႐ွာင ္ စခန္းမွ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင္ ့ ကေလးငယ္မ်ားအား ေလးေတာင္ေက်း႐ြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ထားရသည္။  

၎စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင ္ လူဦးေရ (၄၁၇) ဦးေနထုိင္ရန္ ေနအိမ္တဲ (၇ဝ) ေက်ာ္သာ 

ေဆာက္လုပ္နိုင္သည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမ႐ွိသျဖင့္ ယခုကဲသုိ႔ ေရႀကီး၊ ေရလၽံွျဖစ္လာသည့္ အခါ 

ေနထုိင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံမွ ေျပာသည္။[Narinjara][Irrawaddy] 

(၁၀) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္႐ိွ စညႇင္း၊ ရက္ေခ်ာင္း၊ ေရ႐ွင္၊ ေလာင္းဒိုက္၊ ကုိင္းႀကီးႏွင့္ မိုးသီးနတ္ေတာင္ စသည့္ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ (၂၀၀၀) ဝန္းက်င္သည္ ဆန္ရိကၡာမ်ားျပတ္ ေတာက္ 
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ေနၿပီး အစုိးရတပ္မေတာ္႐ိွေနသည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ား သြားေရာက္ရန ္ ခက္ခဲ 

ေနေၾကာင္း (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ သဂၤဟကမ္းလက္ ရကၡိတအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကုိအမ္းသားႀကီးမွ 

ေျပာသည္။ [Khit Thit Media] 

(၁၁) ရခိုင္ျပည္၌ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရသည့္ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္နယ္(၅၀) တြင္႐ွိသည့္ ရခိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ 

တျခားအလွ်ဴေငြထည့္လုိသည္ ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားထံမ ွအလွ်ဴေငြေကာက္ခံၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ 

(၅) ေသာင္းခန္႔အား ေပးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္-အမေရိကန္ 

လူမႈအဖဲြ႔အစည္း ဒုဥကၠဌ ကိုသိန္းထြန္းဇံမွ ေျပာသည္။ [VOA] 

(၁၂) (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔တြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား 

အေျခတက် ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ တပ္မေတာ္မ ွ ထိုးစစ္ 

ဆင္ေနမႈမ်ားအား ရပ္တန႔္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္း (၁၂၀) ေက်ာ္မ ွ ေတာင္းဆုိ 

လုိက္သည္။ 

စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ခ်င္ေနၾကေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ 

ျဖစ္ပြါးေနသည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ႏုိင္ေရးမွာ မေရမရာျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္မ ွ

တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာထားစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား 

ေဒသမ်ားတြင ္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္မႈ ျပယုတ္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။[DMG][BBC][Khit Thit Media] 

(၁၃) ျပည္ပေရာက္ေနသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ အလႉေငြ သိန္း (၃၀၀) ေကာက္ခံေနၿပီး တုိက္ပြ ဲ

မ်ားအတြင္း တုိးလာေနသည္ ့ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားႏွင္ ့ COVID-19 ကာလ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ ကခ်င္ႏွင္ ့ ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေနေၾကာင္း (၂၀.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔၊ ကမ႓ာ့ဒုကၡ သည္မ်ားေန႔တြင ္ ဝါ႐ွင္တန္ဒီစီအေျခစုိက္ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ဥကၠဌ 

ကုိဂြန္ဆမ္မ ွေျပာသည္။ [VOA] 

(၁၄) ရခိုင္ျပည္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ႐ွာေဖြ 

စားေသာက္၍မရ၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား လုပ္မရျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ေက်ာင္းမတက္ရ 

ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စစ္ပြမဲ်ား ရပ္တန္႔ေစလုိေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္မ ွစစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္

ေနသူ မသန္းျမဝင္းမွ (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေျပာသည္။ [DMG] 

(၁၅) ကြယ္လြန္သြားသည့္ ညီျဖစ္သူမင္းေသြးအား ရည္စူး၍ အစ္ကုိျဖစ္သူ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတုိးမွ 

(၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီတြင ္ ရခုိင္စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားေနထုိင္ရန ္ အေဆာင္ (၁၅) 

ေဆာင္ အတြက္အလႉေငြအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္႐ွ ိ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 

လက္ေထာက ္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အ႐ွင္ကုမာရမွတစ္ဆင့္ လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး အလႉေငြမ်ားကုိ 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မ ွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ အေဆာင္ (၁၅) 

ေဆာင္အတြက္ ေပးပုိ႔လႉဒါန္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ ္ဦးကုမာရက မိန္႔သည္။ [Narinjara] 
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(၁၆) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၌အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 

႐ြာလံုးကြၽတ္ ထြက္ေျပးေနရသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည ္ပလက္ဝၿမိဳ႕ႏွင္ ့ဆမီးၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ စာသင္ 

ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ယာယီခိုလႈံေနရသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာသင္ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ေနထုိင္ေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဖယ္ေပးရန္ ေနရာအဆင္သင့္ 

မ႐ွိေသးသျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚမွစာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ မ႐ွိေသး 

ေၾကာင္း (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ခူမီး ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေရးရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ 

က ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

(၁၇) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆန္အိတ ္ (၃၅၂၈) 

အိတ္၊ ပဲ အပါအဝင္ အျခားစားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ Covid-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး အေထာက္ 

အကူျပဳ ေဆးမ်ား ေရာက္႐ွိသြားၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၊ ႐ြာထဲတြင ္ ပိတ္မိေနသူမ်ားအားကုိ 

ဦးစားေပးခြေဲဝသြားရန္ ျပည္နယ္အစုိးရအား တုိင္ပင္ထားေၾကာင္း ခ်င္းတိုက္ပြေဲ႐ွာင ္ ျပည္သူမ်ား 

ကူညီေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီ (RRCCI) ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ မိုင္နန္းေဝမွ 

ေျပာသည္။ [RFA] 

(၁၈) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘီတြတ္သူ၊ 

ဘီတြတ္သား မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ဘီတြတ္သာေရးနာေရးအသင္း၏ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ 

ဘဒၵႏၲနာဒရႏွင့္ အသင္းသ/ူ အသင္းသားမ်ား၊ ေစတနာ႐ွင ္ တကာ/ တကာမမ်ား စုေပါင္း၍ 

ရခိုင္ျပည္၊ စစ္ေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဆန္အိတ ္ (၅ဝဝ) အား ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတက 

“ကမ႓ာသ့ာသနာျပဳ အလုိေတာ္ျပည္ ့ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဦးထိပ္ထားၿပီးလႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင္ ့ ၎ 

ဆန္အိတ္မ်ားကုိ စစ္ေတြေပၚႏွင္ ့ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ စစ္ေဘးေ႐ွာငစ္ခန္းမ်ားသို႔ ကူည ီ

ေထာက္ပံ ့ ေပးသြားမည ္ ျဖစ္ေၾကာင္း (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အလိုေတာ္ျပည့္ 

ေက်ာင္းထုိင ္ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတမွ မိန္႔ၾကားသည္။ [Narinjara] 

(၁၉) အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ရိကၡာသယ္ယူခြင္ ့ အပိတ္ခံထားရသည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္အုပ္စုတြင္ 

ေနထုိင္ေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား (၆၀၀၀) ခန္႔ႏွင့္ရခုိင္တုိင္းရင္းသား (၂၀၀၀) ခန္႔သည္ ရိကၡာ 

ျပတ္လပ္ၿပီး စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိအထမဲွ (၃၀၀၀) ေက်ာ္သည္ 

အမ္းၿမိဳ႕ေပၚ၊ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ကဇုကုိင္းေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာ 

သြားၾကေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ လူမႈေရးလႈပ္႐ွားသည့္ အမ္းၿမိဳ႕မွ ကုိမ်ိဳးလြင္က 

ေျပာသည္။ 

အစုိးရစစ္တပ္မ ွ ကဇုကိုင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚျဖတ္သြားသည္ ့ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းေထာင္းႀကီးကုိ 

ျဖတ္သြားသည့္ဒါးလက္ ေခ်ာင္း ေရလမ္း (၂) ခုလုံး စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ယူရန္ ပိတ္ထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ [Narinjara] [RFA] 

(၂၀) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္အား အစုိးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး 

ျပဳလုပ္ရန္ (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း လုိက္ေသာ္ 

လည္း ေက်း႐ြာ သားမ်ားမွာ ထြက္ေျပးေနရသည့္အတြက္ ထြက္ေျပးေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ 
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စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အေျခအေနကုိ အစိုးရအားတင္ျပအကူအညီ ေတာင္းလာျခင္းမ႐ိွေသး 

ေၾကာင္းႏွင္ ့ တင္ျပလာလွ်င္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး 

ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္မွ ေျပာသည္။ [RFA] 

 

 

၂.၂.၃. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏က်န္းမာေရး 
 

 

(၁) (၁၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ မုိးသည္းထန္စြာ႐ြာၿပီး ျမစ္ေရႏွင္ ့ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ လၽံွတက ္

လာသျဖင့္ တဲအိမ္ေပါင္း (၂၈၀) ခန္႔႐ွိသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျမတန္ေဆာင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္ 

စခန္းတြင္ တဲအိမ ္ (၁၅၀) ခန္႔မွာ ေရ (၃) ေပခန္႔အထ ိ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင္ ့ ဒုကၡသည္ 

မ်ားေနထုိင္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားလည္း ႐ွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး 

ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမတန္ေဆာင္း ဆရာေတာ္မ ွမိန္႔သည္။  [DMG] [Irrawaddy] 

(၂) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာက္ခတ္ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ေအာင္သာစည္ 

ေက်း႐ြာဝင္ဝ၌ အစုိးရတပ္ေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) 

ခုသည္ ေဆာက္ခတ္ ေက်း႐ြာတြင ္ေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ထြက္ေျပးၾကရာ 

႐ြာတြင္က်န္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အို (၈၀) ဦးခန္႔တြင္ ကေလး 

မ်ားႏွင္ ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားမွာ ဖ်ားနာေနသည့္အတြက္ ေဆးဝါးမ်ားလုိအပ္ေနေၾကာင္း 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ခင္ေစာေဝမွ ေျပာသည္။ [RFA] 

[Narinjara] 

(၃) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ အင္ၾကင္း၊ စညႇင္း၊ ေလျပြန္၊ ဒလက္ စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ လူဦးေရ (၄၀၀) 

ေက်ာ္ခိုလႈံေနသည့္ စညႇင္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း၌ အိမ္သာ (၅) လုံးသာ႐ိွၿပီး အိမ္သာမ်ား 

အေရးေပၚလုိအပ္ေနေသာ္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား မ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ 

စခန္းတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားလည္း မ႐ွိသျဖင္ ့ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း(၂၉.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင ္စခန္းတာဝန္ခံ ကုိသူရမိုးမွ ေျပာသည္။[DMG] 

(၄) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း၌ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ (၂၅၀၀) ေက်ာ္ 

ေနထုိင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္သာ (၁၁) လံုးသာ႐ိွသျဖင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္သာ အေရ 

အတြက္ ေလာက္ငွမႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရၿပီး အိမ္သာမ်ား ေဆာက္ 

လုပ္ေပးရန္ ယူနီဆက္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) တုိ႔ထံတြင္ ေမလ 

အတြင္းက အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရဆီမ ွခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ိွဟုဆုိကာ ယခုအခ်ိန္ထိ 

ကူညီေပးျခင္းမ႐ိွေသးေၾကာင္း (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ စခန္းတာဝန္ခံ ကိုခုိင္မ်ိဳး ေအာင္မွေျပာ 

သည္။ [DMG] 
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၂.၂.၄. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏လုံျခံဳေရး 
 

 

(၁) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၆း၀၀) နာရီတြင ္ အိမ္ေထာင္စ ု (၈၄၇) စု၊ လူဦးေရ (၃၂၁၂) 

ဦးေနထုိင္သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တိန္ညိဳစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအား အစုိးရတပ္မေတာ ္စစ္ေၾကာင္း 

(၁) ခုမွ ဝင္ေရာက္ကာ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီး စခန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ တပ္ျဖန္႔က်က္ ခ်ထား 

ေၾကာင္းႏွင္ ့  စခန္း႐ိွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အိမ္ေထာင္စ ု စာရင္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ႐ွိ/ မ႐ွိကုိ အဓိက 

ထားစစ္ေဆးၿပီး အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရ စာရင္းမ်ားလည္း စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခ ံ

ဦးစုိးႏိုင္မွ ေျပာသည္။ [RFA ][Narinjara] 

(၂) (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ေက်း႐ြာအနီး အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါး 

မႈေၾကာင့္  ႐ြာအတြင္း (၁၂) ရက္ၾကာ ပိတ္မိေနခ့ဲသည္ ့ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာက္ခတ္ 

ေက်း႐ြာသား (၅၄) ဦးအား (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင ္ကယ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

ပိတ္မိသူမ်ားထတဲြင ္ ေလျဖတ္ေနသူ (၁) ဦး၊ မသန္စြမ္းသူ (၂) ဦး၊ ကေလးငယ္ (၆) ဦးႏွင့္ 

အသက္ (၁၀၀) ႏွစ ္ ႐ွိသူ (၁) ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၅၄) ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ကူညီကယ္ဆယ္ 

ေနသူျဖစ္သည့္ ရေသ့ေတာင္ေဒသခံ ကုိဘကၠာမွ ေျပာသည္။ 

 ၎တုိ႔အား ကယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လံုၿခဳံေရးႏွင့ ္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးအား 

ေတြ႕ဆံုၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းကာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚမ ွ ဆရာေတာ္ (၈) ပါးႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံ (၂၀) 

ေက်ာ္တုိ႔က သြားေရာက္ ကယ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ [DMG][Narinjara] 

 

 

၂.၂.၅. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ပညာေရး 
 

 

(၁) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ ရန္ေအာင္ေျမ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း႐ွိ  မူလတန္းအ႐ြယ္ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္

ကေလးငယ္(၄၅) ဦးအတြက္ အလ်ား (၅၂) ေပ၊ အနံ (၁၅) ေပ႐ိွသည့္ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ 

ေက်ာင္းေဆာင္(၁) ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးဣႏၵဝံသမွ မိန္႔သည္။ 

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ား အလုပ္သြားလုပ္ေနရသည့္အတြက္ ကေလးမ်ား အခက္အခဲ 

မျဖစ္ေစရန ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဌာနမွလည္း ခြင့္ျပဳေပးကာ သင္ၾကားမည့္ 

ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားအား ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ စီစဥ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

မိန္႔သည္။ [Narinjara] 

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင ္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊  

ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာ႐ွ ိ ကိန္းသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ ခိုလႈံေနသည့္ ေဒၚေအးေအး 

တြင္ (၉) တန္းႏွင့္ (၇) တန္းတက္ေနသည့္ ကေလး (၂) ဦးသည္ ေက်ာင္းတက္ေနရင္း ထြက္ေျပး 

လာရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္ဘဲ စာေမးပြဲကုိ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင ္ ေျဖခြင္ ့
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ရခဲ့ေၾကာင္းႏွင္ ့ယခုႏွစ္တြင္ ေနထုိင္ရသည္မွာလည္း အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းထားရမည့္ အေျခ 

အေနမ႐ိွေၾကာင္း (၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။[Narinjara] 

(၃) (၂ဝ၂ဝ) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၁ဝ) 

ေက်ာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၆၂) ေက်ာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ (၁၇) ေက်ာင္းႏွင့္ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၂ဝ) ေက်ာင္း စုစုေပါင္း စာသင္ေက်ာင္း (၁ဝ၉) ေက်ာင္းခန္႔အား ေဒသ 

အေျခအေနေၾကာင့္ လံုးဝပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးတင္သိန္းမွ ေျပာ 

သည္။  

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္၌ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ၊ 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသို႔ မသြားရဲသည့္အတြက္ ပိတ္ထားရသည္မ်ား႐ိွၿပီး တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား 

အား လုံးဝ ပိတ္ထားလုိက္ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၄) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပီးေခ်ာင္းတေလၽွာက္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္႐ွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့

ကစၧပနဒီ ျမစ္အေပၚပုိင္းမွ စာသင္ေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၂ဝ) ခန္႔အား ၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္

လံုးဝပိတ္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးသိန္းၿမိဳင္မွေျပာသည္။ 

(၅) ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့ ္ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မ ွစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း 

(၅) ခုတြင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန ္ကိုယ္ထူကုိယ္ထ စာသင္ေက်ာင္း 

မ်ား ေဆာက္လုပ ္ ေနသျဖင္ ့ သစ္၊ ဝါးစသည့္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲမ်ား႐ိွ 

ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ မူႀကိဳတန္းမွ မူလတန္းအထိ ေက်ာင္းသား 

မ်ားကုိ စခန္းအတြင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆုိထားသူမ်ားအား ငွားရမ္းကာ သင္ၾကားေပးသြား 

ရန ္စီစဥ္ထားေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ေျပာသည္။[DMG] 

 

 

၂.၃. လူမႈ-စီးပြါးေရးအေထြေထြ 
 

 

 

၂.၃.၁. အေထြေထြစားဝတ္ေနေရး 
 

 

(၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံး ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကမန္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစုိးရမွ သန္း 

(၂၀၀၀) ေက်ာ္ သုံးစြဲတည္ေဆာက္ေပးမည့္ ေနရာသည ္ ဒီေရေရာက္သည့္ ဆားငန္ေတာျဖစ္ၿပီး 

စီးပြါးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ မေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ မူလေနရာျဖစ္သည့္ 

ၿမိဳ႕ေပၚမွ ပုိက္ဆိပ္၊ ျပင္ျဖဴေမာ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရန္ (၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ 

တြင္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မ ွသတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြျဲပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုသည္။ 
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၎စခန္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ျဖစ္ပြားခသဲည္ ့ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  

အိမ္ေထာင္စ ု(၃၆၀) ႏွင့္၊ လူဦးေရ (၁၀၀၀) ေက်ာ္႐ိွသည္။ [RFA] 

(၂) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံး ဒုကၡသည္စခန္း႐ွိ ကမန္ဒုကၡသည္မ်ားမွ အစိုးရခ်ေပးသည့္ 

ေနရာတြင ္မေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ မူလေနရာတြင ္ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းတြင္ မတူသည့္ 

လူစုလူေဝးအား ခြထဲုတ္ျခင္းသည္ ေရ႐ွည္တြင ္ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳး 

မတူသူေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ျခင္းအား ျမန္မာ့အစဥ္အလာ၊ ျမန္မာ့သဘာဝ 

အရ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အခ်ိန္ယူႀကိဳးစားျခင္းသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  (၀၆.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင ္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မ႐ွင ္ အဖြ႕ဲဝင္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြ႕ဲဝင္လည္း 

ျဖစ္သူ ဦးေအးလြင္မွေျပာသည္။  [RFA] 

(၃) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံး ဒုကၡသည္စခန္း႐ွိ ကမန္ဒုကၡသည္မ်ားမွ အစိုးရခ်ေပးသည့္ 

ေနရာတြင ္ မေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင္ ့ မူလေနရာတြင္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သူမ်ားၾကား  ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည့္  ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့မူလေနရာ၌ 

ျပန္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း  (၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္ မွေျပာသည္။ [RFA] 

(၄) ရခိုင္ျပည္၊ မာန္ေအာင္ေဒသမွ ႏြားမ်ားကုိ ယခင္က ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း 

ယခု COVID-19 ကပ္ေရာျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ သြားလာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ပိတ္ထားသျဖင့္ 

မတင္ပို႔ႏိုင္သည့္အတြက္ မာန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ကုန္သည္မ်ား စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အခက္အခဲ 

ျဖစ္ေနေၾကာင္း (၁၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ကုန္သည္(၁) ဦးျဖစ္သူ 

ကုိေမာင္ႀကီးတုတ္မ ွေျပာသည္။ [DMG] 

(၅) COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အလွဴ႐ွင္ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ 

သီလ႐ွင္မ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ေပၚ၌ သီလ႐ွင္စာသင္တုိက္ (၃) ခု႐ွိၿပီး 

သီလ႐ွင္အပါး (၃၀၀) ခန္႔႐ွိေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ က်ား႐ုပ ္ သီလ႐ွင္ 

စာသင္တုိက္မ ွစာခ် ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ သီလ႐ွင္ စရဏသဂႌမ ွမိန္႔သည္။ [DMG] 

(၆) COVID-19 ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွ ိအေျခခံလူတန္းစားမ်ား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အစုိးရမွ 

အိမ္ေထာင္စ ု (၅) သန္း (၄) သိန္းေက်ာ္အား (၂) ပတ္အတြင္း အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ (၁) 

အိမ္ေထာင္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၂၀၀၀၀) ႏႈန္းေထာက္ ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ 

သမၼတ႐ံုး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင ္သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာသည္။  

ထုိသုိ႔ ေပးေဆာင္ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့ ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ (၃) 

ၿမိဳ႕အတြက္ pilot project အစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ေဒသမ်ားအား 

Mobile Payment ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမွတဆင့္ ျဖန႔္ေဝသည့္နည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။  
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ပထမအႀကိမ ္အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့စဥ္က မရ႐ိွခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စ ု(၁) ဒသမ 

(၄) သိန္း အတြက္ အိမ္ေထာင္စ ု (၁) စုလွ်င္ ေငြက်ပ ္ (၁၀၀၀၀) အစားထုိး ေထာက္ပံ့သြား 

မည္ျဖစ္သည္။ [Khit Thit Media] 

(၇) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပိႏၷဲေတာေက်း႐ြာအေ႐ွ႕ဘက္ (၁) မုိင္ခန္႔အကြာတြင ္ ေမလမွစ၍ အစုိးရ 

တက္မေတာ္မ ွ တပ္စြထဲားေသာေၾကာင့္  ႐ြာသူ၊ ႐ြာသားမ်ားမွာ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ 

သြားေရာက္ခြင့္မရသျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳေနရၿပီး လက္႐ွိတြင္ ေက်း႐ြာျပင္ပသုိ႔ထြက္သူမ်ားအား 

ပစ္ခတ္မႈမ်ား႐ိွေနေၾကာင္း (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

 က်န္႐ွိေနသည့္ ဆန္ရိကၡာမ်ားကုိ ေခၽြတာစားေသာက္ေနရၿပီး စားဝတ္ေနေရးအျပင္ ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ 

သြားမရ၊ ပုိး႐ႊီျပင္ဘက္သြားလွ်င္လည္း (၃) နာရီခန္႔ၾကာသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားလည္း 

အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ပိႏၷဲေခ်ာင္း ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးထြန္းစိန္က ေျပာသည္။ 

[DMG] 

 

 

၂.၃.၂. က်န္းမာေရး 
 

 

(၁) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္အသက္(၂) လႏွင့္ (၄) လကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ 

မ်ား၌ (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္မွစ၍ ျပင္းထန္ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ ကာကြယ္ေပးသည့္ 

(႐ိုတာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး) အား (၁) ေန႔လွ်င္ (၅၀) ႏႈန္း ထုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွေျပာသည္။ 

ထုိ႔ျပင ္ ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္၌ ေစာင့္ၾကည့္ခံရေနရသူမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ကာလ 

ေက်ာ္လြန ္ သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေဆး လာထုိးႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးလာထုိးသည့္အခါ 

မိဘ(သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူ (၁) ဦးလိုက္ပါရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ [RFA] 

(၂) ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံ႐ွ ိ  အူခီးယာ မူဆလင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကုိရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရသည့္ 

အသက္ (၇၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား(၁) ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင္ ့

ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္သူ (၂၉) ဦး႐ိွၿပီး ၎တုိ႔အား UNHCR ႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္အစုိးရ ပူးတြ ဲ

တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ  သီးသန႔္ ထားကုသေရးဌာန (၂) ခုတြင ္ သီးျခားထားကာ ကုသေပး 

ေနေၾကာင္း (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွာ႐ွ ိ UNHCR ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား 

ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ Louise Donovan လူဝီးစ္ ဒိုနိုဗန္မွေျပာသည္။ 

[RFA][Narinjara] 

(၃) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတင္ကၽြန္း ေက်း႐ြာအုပ္စု႐ွ ိ  ကုတင္ (၁၆) ဆန္႔သည့္ ငေမာက္ 

ေခ်ာင္းတိုက္နယ္ ေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္သည္ အရိုးအထူးကုသြားတက္ေနၿပီး သားဖြားဆရာမ (၂) ဦး 

အား COVID-19 ေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္ေဆး႐ံုမ ွေခၚထားသျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင္ ့သူနာျပဳမ်ားမ႐ိွသည့္ 

အတြက္ (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍  ပိတ္ထားရေၾကာင္းႏွင္ ့ ယခုအခ်ိန္ လူနားမ်ား ေဆး႐ုံ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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တက္ရမည္ဆုိလွ်င္ ၎႐ြာသည္ ေတာင္ကုတ္မွ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ သြားရသည့္အတြက္ အခက္အခဲ 

ျဖစ္ေၾကာင္း  က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ေက်ာ္မွေျပာသည္။  

[Narinjara] 

(၄) ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလမွ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔အထ ိ ရခုိင္ျပည္၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ 

ျဖစ္ပြါးသူ (၄၈) ဦး႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္႐ွ ိ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၂၀) ဦး၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

(၇)ဦး၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၅) ဦး၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄) ဦးအပါအဝင္ တျခားၿမိဳ႕နယ ္

တခ်ိဳ႕တြင ္ အနည္းငယ္ ျဖစ္ပြါးမႈ႐ွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယျပည္ 

နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္မွေျပာသည္။ 

ထုိသုိ႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသမႈ ခံယူေနသူမ်ားထဲတြင္ 

အသက္ (၁) ႏွစ ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့ ္အသက္ (၅) ႏွစ္မ ွ (၉) ႏွစ္ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား 

ေၾကာင္းေျပာသည္။ 

[DMG] [7 Days News] 

(၅) Covid-19 ကာလအတြင္း ေမာင္ေတာေဒသ႐ိွ ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္မ်ားအား 

ပိတ္ထားခ်ိန္တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမ ွ ေနရပ္စြန႔္ခြာ မိသားစုဝင္ (၅) ဦးသည္ နယ္ေျမ (၄) 

လိပ္ရေက်း႐ြာႏွင့ ္ ဇီးပင္ေခ်ာင္း လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာရာ (၃၀.၀၅.၂၀) 

ရက္ေန႔၊ (၁၅း၀၀) နာရီတြင္ ဦး႐ွည္က်ေက်း႐ြာသုိ႔ ေရာက္႐ိွလာသည့္အတြက္ ၎တုိ႔အား 

လွဖိုးေခါင္ယာယီစခန္း၌ Quanratine ထား႐ိွၿပီး (၀၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္္ခြနဲမူနာ 

ေဆးစစ္ေဆးရန္ ပို႔ထားေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးေအာင္ 

မွေျပာသည္။ 

ဦး႐ွည္းက်ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆီရာဆ္ဆလာမ္မွလည္း COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ႐ွ ိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင ္ ကူးစက္၊ ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြါးေနသည့္အတြက္ ႐ြာသူ၊ 

႐ြာသားမ်ား အလြန္စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ [DMG] 

(၆) ရခိုင္ျပည္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္႐ွ ိ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွျပန္လာသူ အသက ္ (၃၈) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား 

(၁) ဦးတြင ္ ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္ပုိးေတြ႕ၿပီး စုစုေပါင္း အတည္ျပဳလူနာ (၂၃၄) ဦး႐ိွေၾကာင္း 

(၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့ ္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

(၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြမဲႈဆုိင္ရာဌာန 

(ရန္ကုန)္ မ ွ ဓာတ္ခြနဲမူနာ (၆၈၄) ခုအား စစ္ေဆးရာတြင္ လူနာသစ္ေတြ႕ ႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္ေဖာ္ျပသည္။[7 Days News][The Ladies News] 

(၇) ရခိုင္ျပည္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ ကုိဗစ္-၁၉ ပို႔ေတြ႕႐ိွသူ လူနာအမွတ္ (၂၃၄) အား 

ထိေတြ႕ခ့ဲသူမ်ားသည္ PPF ဝတ္စံုျဖင္ ့ ထိေတြ႕ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို Facility Quarantine 

ထား႐ိွရန္ အစီအစဥ္ မ႐ွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေက်း႐ြာထဲသို႔ ကြင္းဆင္း မစစ္ေဆးရေသးသည့္အတြက္ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ေက်း႐ြာအား Lock down ခ်ရန္ အစီအစဥ္မ႐ွိေသးေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး 

ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေမာင္ေမာင္သိန္း မွေျပာသည္။ 

လူနာအမွတ္ (၂၃၄) သည္ (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ဒုကၡသည္စခန္းမွ တရားမဝင္ 

ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပိုးေတြ႕႐ိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ [DMG] 

(၈) (၁၂.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မေလး႐ွားမွ ျပန္လာသူ လူနာအမွတ္ (၁၂၈) ႏွင့္ ေလယာဥ္အတ ူ

စီးလာသည့္ သံတြၿဲမိဳ႕နယ္၊ တလင္းဆိပ္ေက်း႐ြာမွ ဦးျမင့္ေအာင္ အသက္(၃၅) ႏွစ ္ လူနာအား 

ပထမ ေဆးစစ္ခ်က္ အရ ပုိးမေတြ႕႐ွိေသာ္လည္း (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ဒုတိယေဆးစစ္ခ်က္တြင္ 

ပိုးေတြ႕႐ိွေၾကာင္း  သံတြဲခ႐ိုင္ေဆး႐ုံအုပ္ ေဒါက္တာထြန္းထြန္းဝင္းမွ ေျပာသည္။  

[Narinjara][DMG] 

(၉) ျမန္မာနုိင္ငံ၏ COVID-19 တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ (၈) ဒႆမ (၈) သန္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ေပးသည့္စက္မ်ား ရ႐ွိေရး 

ႏွင္ ့ အသက္႐ွဴ အေထာက္ အကူျပဳ ေဆး႐ံုသံုး ကိရိယာမ်ား ရ႐ွိရန္၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား 

အတြက္ အကာအကြယ္ ပစၥည္းရ႐ိွရန္၊ COIVD 19 ကူးစက္မႈအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင္ ့

ဓာတ္္ခြစဲမ္းသပ္ စစ္ေဆးရန္၊ လူထုပညာေပးရန္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတုံ႔ျပန္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ 

သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ႓ာက့ာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ (Global Alliance for 

Vaccines and Immunisation - GAVI) မ ွေျပာသည္။   

ပုဂၢလိကႏွင္ ့ အစုိးရ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင႐္ြက္ေပးသည့္ GAVI အဖြ႕ဲ မ ွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစနစ္ 

တုိးတက္ ခုိင္မာရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၈) ဒႆမ (၈) သန္းအား ကပ္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ရာတြင ္

ေျပာင္းလ ဲသံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ့ဲသည္။[VOA] 

(၁၀) ရခိုင္ျပည္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ကပ္ရပ္တည္႐ွိသည့္ ေကာ့စ္ဘဇား (ဖေလာင္းခ်ိတ)္ ခ႐ုိင္(၁) 

ခုတြင ္ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ (၂ဝ) ဦးေသဆံုးကာ (၈၉ဝ) ဦး ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ေကာ့စ္ဘဇား 

ခ႐ိင္ုအား ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္အနီေရာင ္ (Red Zone) အျဖစ္ 

(၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္သတ္မွတ္ ေၾကညာလုိက္သည္။ 

ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ေၾကညာရာတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ (၁ဝ) ခုႏွင္ ့ခ႐ိင္ုအတြင္း႐ွိ ေနရာ အမ်ားအျပား 

ကုိ (၁၄) ရက္ၾကာ ေလာ့ေဒါင္းခ်လုိက္ေၾကာင္းပါ႐ိွသည္။ [Narinjara] 

(၁၁) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမ ွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ (၈) ဦးအား ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေတြ႕႐ိွေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတြင္း႐ိွဗလီႀကီးတြင ္ Quarantine ထား႐ိွထားေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေ႐ႊလွေအာင္ထံမွ ေျပာသည္။ 

၎တုိ႔သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္တုိင္ေက်း႐ြာမွ (၅) ဦး၊ ဦးလွေဖေက်း႐ြာမ ွ (၁) ဦး၊ 

အတြင္းငွက္သည္ေက်း႐ြာမ ွ(၁) ဦးႏွင္ ့လက္ေဝးဒက္ျပင္႐ွည္ေက်း႐ြာမ ွ(၁) ဦးျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာ 
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ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္အုပ္ (မြတ္စလင္) ေက်း႐ြာ၌ ညအိပ္ခဲ့ၿပီးဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရာက္႐ွ ိ

လာျခင္း ျဖစ္သည္။[DMG][BBC] 

(၁၂) ဘဂၤလားေဒ့႐္ွနယ္စပ ္ ဒုကၡသည္စခန္းထဲတြင ္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕႐ိွထားသည့္ လူနာ (၂) ဦး 

သည္ Quarantine ဝင္ရမည္ကုိ စုိးရိမ္သည့္အတြက္ ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ 

၎တုိ႔သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲ႐ွိ လူသူေဝးသည့္ Bhashan Char ကၽြန္းသို႔ အပုိ႔ခံရမည္ကုိ 

စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ တိမ္းေ႐ွာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စခန္းတြင္း ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 

ေျပာသည္။ 

(၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ထိ ဒုကၡသည္စခန္းထဲတြင္ Quarantine လုပ္ထားသည့္ လူဦးေရ (၁၆,၀၀၀) 

႐ွိၿပီး ထုိအထမဲ ွ (၂၉) ဦးသည္ ကုိဗစ္ပိုး ေတြ႔ရထားေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။  [V0A] 

(၁၃) (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ႐့္ွနိုင္ငံမ ွေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ 

မူဆလင္ (၂) ဦးျဖစ္သည့္  ေရႊဇားရပ္ကြက္မ ွ အသက ္ (၄၆) ႏွစ ္ အမ်ိဳးသမီး(၁) ဦးႏွင့္ အသက္ 

(၃၂) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား(၁) ဦးတြင ္  ကုိ႐ိနုာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိး ေတြ႕႐ိွေၾကာင္း (၁၀.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင ္ ကုိဗစလူ္နာ (၄) ဦးေတြ႕႐ိွထားၿပီး ၎တုိ႔အားလုံးသည္ 

တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ [Narinjara] [DMG][Khit  Thit Media] 

[BBC] 

(၁၄) (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ထုိင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္-ျမဝတီလမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္လာသ ူရခိင္ု 

လူမ်ိဳး (၄၁) ဦးအား မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ခ႐ိင္ုအားကစားကြင္းခန္းမမွ တစ္ဆင့္ ေ႐ႊျပည္ရခုိင္ ေမာ္ေတာ္ 

ယာဥ္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲၿပီး  ယခုအခ်ိန္ထိ တ႐ုတ္နိုင္ငံမ ွ ျပန္လာသူ (၃၅ဝဝ) 

ေက်ာ္ႏွင့္ ထုိင္းနုိင္ငံမ ွ ျပန္လာသူ (၁ဝဝဝ) ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြေဲရး ဦးစီးအရာ႐ိွ ဦးရဲမင္းဦးမွ ေျပာသည္။ 

ရခိုင္သို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ၾကည့္ခံၿပီးသည့္ လူမ်ားအား မိမိ၏ေနအိမ္၌ 

ေစာင့္ၾကည့္သူ အျဖစ္ထား႐ိွမွာျဖစ္ၿပီး မေစာင့္ၾကည့္ ခံခဲ့ရေသးသူမ်ားကုိ (၂) ပတ္ခန္႔ ထား႐ိွမည္ 

ျဖစ္သည္။ [Narinjara] 

(၁၅) (၁၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားရာဇဝင္႐ွိသည့္ ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ 

အသက္ (၆၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၌  COVID-19  ေရာဂါပုိး ေတြ႕႐ိွရေၾကာင္း 

(၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) နာရီတြင ္က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာမွ ထုတ္ျပန္သည္။  

[Eleven Media Group] [Narinjara] 

(၁၆) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံမ ွ တရားမဝင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသည့္ 

ကုိဗစ္လူနာအမွတ္ (၂၆၂) ႏွင့္အတူ အတူဝင္ေရာက္လာသ ူ (၁၂) ဦးထဲတြင ္ (၄) ဦး ေပ်ာက္ဆုံး 

ေနေၾကာင္း (၁၆.၀၆၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊမ ွေျပာသည္။ 
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(၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ လူနာအမွတ္(၂၆၂) ႏွင့္အတူ (၁၂) ဦးဝင္လာၿပီး ၎တုိ႔သည္ ေက်း႐ြာ 

သို႔ ေရာက္႐ွိသြားသျဖင့္  ေက်း႐ြာသားမ်ား သတင္းပို႔ေသာေၾကာင့္ (၈) ဦး႐ွာေတြ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာသည္။  [Khit Thit Media] 

(၁၇) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) နာရီတြင ္ ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕လူနာ (၂၃) ဦး႐ိွေၾကာင္း 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္အထတဲြင ္ ရခုိင္ျပည္မ ွ (၇) ဦးပါဝင္ၿပီး 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး ၊ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ ္မွ အမ်ိဳးသမီး 

(၃) ဦးႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ ွအမ်ိဳးသား (၁) ဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။  

၄င္းတုိ႔သည္ ထုိင္းနယ္စပ္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ျပန္ဝင္လာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ 

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ခံ၍ ေကာ္ရန္တင္း ဝင္ခိုင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဝဘာဂီ အထူး 

ေဆး႐ံုႀကီး၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူမည ္ျဖစ္သည္။[Narinjara] 

(၁၈) ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ Cox's Bazar ဒုကၡသည္စခန္း၌ COVID-19 ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ (၄၇၅) ဦး 

ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင ္ (၄၆) ဦးတြင္ ေရာဂါပုိးေတြ႕႐ွိထားေၾကာင္း အဂၤလန္အေျခစုိက္ မြတ္စလင္ 

အဖဲြ႔အစည္း (၁) ခုမွေျပာၿပီး ေသဆံုးသ ူ(၅) ဦး ႐ွိလာသည့္အတြက္ လူဦးေရ (၄၀) ေက်ာ္တြင ္(၅) 

ဦး ေသဆုံးျခင္းသည္ ဆုိး႐ြာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ဒုကၡသည္စခန္း အေျခအေနကုိ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အဂၤလန္အေျခစုိက္ BHRN က 

ဦးေက်ာ္ဝင္းမွ ေျပာသည္။ [VOA] 

(၁၉) (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံမ ွျပန္လာသည့္  စစ္ေတြၿမဳိ႕၌ ေနထိုင္သူ (၁) ဦးတြင္ 

COVID-19 ပိုးေတြ႕ ဦးေတြ႕႐ိွၿပီး (၂၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံမ ွ ဘူးသီးေတာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ တရားမဝင္ ခုိးဝင္လာသည့္ မူစဆင္အမ်ိဳးသား (၁) ဦးတြင္ COVID-19 ပိုး ထပ္မံ 

ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။[Narinjara] [DMG] [Eleven Media Group] 

 

 

၂.၃.၃. လုံျခံဳေရး 
 

 

(၁) ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ 

ရေသ့ေတာင္စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနသည့္ 

အတြက္ ၎ေဒမွ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသ/ူသူမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ 

ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း လုံျခဳံမႈမ႐ိွျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း (၀၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္

ဆရာမအခ်ိဳ႕မွ ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၂) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကုိဗစ္ပုိးေတြ႕လူနာသစ္ (၁) ဦးေတြ႕႐ိွၿပီးေနာက္ 

(၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံမ ွ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၊ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳး (၁) 

ဦးႏွင္ ့ (၀၅.၀၆.၂၀)  ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ပုိင္းအခ်ိန္၌မြတ္စင္လင္အမ်ိဳးသား (၂) ဦးစုစုေပါင္း 

အမ်ိဳးသား (၄) ဦးတုိ႔သည ္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာၿပီး ၎တုိ႔အား 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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လွဖိုးေခါင္စခန္းတြင ္ Facility Quarantine ထား႐ိွရန္ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးေအာင္မွ ေျပာသည္။ 

ကုိဗစ-္၁၉ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိတ္ပင္ထားခ်ိန္တြင္ 

တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မတားဆီးႏိုင္သည့္အတြက္ 

ျပည္သူမ်ားအတြင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား႐ိွလွ်င္ ေရာဂါကူးစက္မႈ 

မ်ားျပားလာမည္ကို ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ [DMG] 

(၃) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ ကုိဗစ္လူနာအမွတ္ (၂၃၄) သည ္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမ ွ ကူးတို႔ေလွျဖင့ ္

တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူျဖစ္ၿပီး ဇီးပင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမ ွ ဦး႐ွန္က်ေက်း႐ြာတြင ္ တညအိပ္ကာ 

လွဖိုးေခါင္စခန္းသို႔ ေရာက္႐ိွေနေၾကာင္းႏွင့္ ဇီးပင္ႀကီးတြင ္ ေရတပ္႐ွိၿပီး နယ္ျခားေစာင့္မ်ားသည္ 

နယ္စပ္တေလွ်ာက္လုံး ႐ွိေနသည့္အတြက္ ၎တုိ႔ခုိးဝင္လာသည္ကုိ သိေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာ 

ၿမိဳ႕နယ္မ ွရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းမွ ေျပာသည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွမ ွ ျပန္ဝင္လာသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ိွရန္လုိအပ္ၿပီး အေနာက္တံခါး ၿခံစည္း႐ိုး လုံျခံဳမႈ႐ိွေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ 

ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။ [Khit Thit Media] 

(၄) (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔မ ွ(၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ထိ ဘဂၤလားေဒ့႐ွိႏိုင္ငံမွ ထပ္မံဝင္ေရာက္ လာသူမ်ား 

သည္ လာတ္ေပး၊ လာတ္ယူမႈမ်ား႐ိွေနသည့္အတြက္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကိစၥ 

ႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ အစုိးရအေနျဖင့္ ထိထိမိမ ိ ေဆာင္႐ြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ထိုသို႔မေဆာင္႐ြက္ 

ႏိုင္ပါက က်န္းမာေရး ျပႆနာ၊ လံုၿခဳံေရး ျပႆနာ၊ လူဝင/္လူထြက္ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆုိး႐ြာစြာ 

ထိခိုက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊမွ ေျပာသည္။ 

[Irrawaddy] 

(၅) (၃၀.၀၅.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ထိ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာသူ (၁၂) ဦး 

႐ွိၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခိုးဝင္ေနျခင္း၊ ခုိးသြင္းေနျခင္းကုိ ေလ့လာ 

သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတြင္ အျပည္အဝတာဝန္႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုက့ဲသို႔ အေျခ 

အေနအား ထိန္သိမ္းမႈ မလုပ္နိုင္လွ်င္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအား သတ္ကြင္းထဲ ပုိ႔သလိ ု

ျဖစ္ေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္း 

မွေျပာသည္။ [DMG][BBC] 

(၆) (၀၄.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကုိဗစ္အနီေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ဘဂၤလာေဒ့႐္ွ 

နိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားခရုိင္ အတြင္းမွ မူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 

ဘူသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းသုိ႔ တရားမဝင္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား႐ိွေနျခင္းသည္   

နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး မလံုသည့္အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားအား ULA/AA ႏွင့္ ARSA အဖြ႕ဲမ်ားမွ 

တုိက္ခိုက္မႈမ်ား႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ လုံျခံဳေရး သြားမရသည့္ အတြက္ တားဆီးရန္ မတတ္နိုင္ေၾကာင္း 

(၀၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစိုးေအာင္မွ ေျပာသည္။ [Narinjara] 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၇) ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္ငံမ ွ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္သို႔ တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားတြင ္ (၅) ဦး၌ ကို႐ုိနာ 

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕႐ိွၿပီးေနာက္ နယ္စပ္မ ွ တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္ (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး (၃) 

ဦးႏွင္ ့အမ်ိဳးသား (၁) ဦးတုိ႔မွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

ေမာင္ေတာအေျခအေနသည္လည္း ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္ေရာဂါ အနီေရာင္နယ္ေျမျဖစ္ေနၿပီး ခိုးဝင္ 

လာသူ မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈတုိ႔ျဖင္ ့တရားစြမဲရ၊ လဝကတြင္လည္း တရားစြဲမရေၾကာင္းႏွင့္ 

သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ျဖင့္သာ တရားစြရဲေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြ ဲဦးေဆာင္သူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံ 

ဦးစိန္လွျဖဴမွေျပာသည္။ [ Narinjara] 

(၈) (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီေက်ာ္တြင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္႐ွ ိ ကေမ႓ာဇ 

ဘဏ္ခြ ဲ (၂) အား အမည္မသိမ်က္ႏွာဖုံးစြပ ္ လူ (၄) ဦးမွ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၈၀၀) ခန႔ ္ လုယက္မႈ 

ျဖစ္ပြါးခ့ဲၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အတြင္း႐ိွ အျခား ဘဏ္အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း စိုးရိမ္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း  ျမန္မာ့ေ႐ွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (စစ္ေတြ) မန္ေနဂ်ာ ဦးထက္ျမတ္လင္းမွ ေျပာသည္။  

[DMG] 

(၉) COVID -19 ေရာဂါျဖစ္ပြါးေနသည့္ ကာလအတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လာ 

သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေလဆိပ္၊ ဆိက္ကမ္းႏွင္ ့ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ား၌ 

တရားဝင္ လက္ခံေရးစခန္းအား ဖြင့္ထားၿပီး တရားဝင္လက္ခံေရး စခန္းမ႐ိွသည္ ့ နယ္စပ ္

ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာမႈ႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္ေနသည္ကုိ လက္ခံသူမ်ားအား 

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  (၁၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္

Coronavirus Disiase 2019 (COVID -19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ဗဟုိေကာ္မတီမ ွထုတ္ျပန္သည္။[The Ladies News] 

(၁၀) (၁၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၅း၀၀) နာရီတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းေတာင္ 

ေက်း႐ြာအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္း 

ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္မွ ေျပာသည္။[Narijara] 

(၁၁) (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၂း၀၀) နာရီေက်ာ္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ စက္႐ုံစုရပ္ကြက္ (ခ) အပိုင္းမွ 

မခင္စိုးႏြယ္၊ အသက ္ (၁၃) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္ဝင္ေဌးသည္ မုန္႔ေရာင္းရန္အတြက္ 

ထြက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆံုးေနရာမွ (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၆း၀၀) နာရီတြင္ 

ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္၊ မင္းဘာႀကီးလမ္း႐ွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ (၄) ထပ္အေဆာက္ဦး၏ 

တတိယထပ္၌ ဦးေခါင္းထိခိုက ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ေတြ႕႐ွိခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ 

ထားစဥ္ ေသဆံုးသြားသည္။ 

သမီးျဖစ္သူေသဆံုးမႈသည္ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ရန္အတြက ္ႀကိဳးပမ္းရန္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ 

ေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူမ ွ ေျပာဆိုၿပီးေဆးစစ္ခ်က္အားရန္ကုန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ထား ေၾကာင္း 

စစ္ေတြ ေဆး႐ံုႀကီးမွ တာဝန္႐ွိသ ူ(၁) ဦးကေျပာသည္။ [Narinjara][DMG] 
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(၁၂) ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံမ ွ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ တရားမဝင္ လူပုိ႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ ပြစဲားမ်ားအား 

အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး  သရက္အုပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု 

မဂၤလာႀကီးေက်း႐ြာမွ သံသယ႐ိွသူ ကူးတို႔ေလွသမား (၁) ဦးကိုလည္း အမႈဖြင့္လွစ္ရန ္ေဆာင္႐ြက္ 

ေနေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ေမာင္ေတာခ႐ုိင ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးေအာင္မွ ေျပာသည္။  

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွမွ ဝင္လာသည့္အခ်ိန္တြင ္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ိုင္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား စာရင္းေပးပုိ႔ 

ဝင္လာ ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕သည္ စားရင္းေပးရာတြင္ ေငြေၾကးကုန္က်သည့္အတြက္ ေငြေၾကး 

မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ဝင္လာေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းလွစိန္မ ွေျပာသည္။ [DMG] 

(၁၃) ရခိုင္ျပည္အတြင္း အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ULA/AA တုိ႔ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးမႈ႐ွိေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

လယ္ယာထြန္ယက္၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား႐ိွေနေၾကာင္းႏွင္ ့ယခု လယ္ယာမ်ားကုိ စတင္ 

ထြန္ယက ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားလာပါက မၾကာခဏ ေျပးေနရေၾကာင္း 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမ ွ ဦးခုိင္ဖိုးမွ ေျပာၿပီး လယ္ထြန္ေနစဥ ္ လက္နက္ႀကီး 

က်ည္က်ေရာက္မႈမ်ား ႐ွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အသက ္ အႏၲရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေျမာက္ဦး 

ၿမိဳ႕နယ္ တင္းထိန္ကန္ေက်း႐ြာမ ွဦးေမာင္သိန္းလွက ေျပာသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန 

မ်ားသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တင္ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား 

သမဂၢ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇံမ ွေျပာသည္။ [DMG] 

(၁၄) ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမ ွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနသည္ 

မ်ားတြင္ ေမွာင္ခိုပြစဲားမ်ား႐ွိၿပီး လံုၿခဳံေရးဘက္မ ွ တာဝန္႐ိွသူမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ႐ိွေန 

ေၾကာင္း (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာ 

သည္။ 

ထုိသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ လဝကဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည့္အျပင္ လက္ခံထားသူမ်ား 

ကုိလည္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ုိး 

ကာထားေသာ္လည္း သားငါး႐ွာစားေနၾကသည့္ ေလွသမားမ်ား ဝင္ထြက္ သြားလာေနသည့္ 

ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာမ်ားကိ ု ၿခံစည္း႐ုိးကာ၍ အဆင္မေျပေၾကာင္း 

ေျပာသည္။ [DMG] 

(၁၅) (၂၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံမ ွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ 

လာသူ (၅) ဦးထဲမွ (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ သရက္မႏူေက်း႐ြာမွ 

မိုဟာမက္အာယာစ္ အသက ္အသက ္(၂၂) ႏွစ္အား ဘူသီးေတာင္သုိ႔သြားစဥ ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ 

(၄) မိုင္ေစ်း၌ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး က်န္ (၄) ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးေအာင္မွ ေျပာသည္။  
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၎တုိ႔ ညအိပ္ခဲ့သည့္ ဒႀကီးစားႏွင့္ သူဦးလာေက်း႐ြာမ ွ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ  စုံစမ္း 

ေဖာ္ထုတ္ ခုိင္းထားၿပီး ဖမ္းမိသူႏွင္ ့ ထိေတြ႕ခဲ့သူ (၅) ဦးအား လွဖိုးေခါင္စခန္း၌ ကြာရီတင္းထား 

ေၾကာင္းေျပာသည္။ [DMG] 

(၁၆) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာညိဳျပင္ေက်း႐ြာမ ွလမုတပင္ေက်း႐ြာ 

ဘက္သို႔ ထြက္ခြါလာေသာ အစုိးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ေက်ာက္ျဖဴ႐ြာေက်း႐ြာအနီး 

အေရာက္တြင္ လယ္ကြင္းျပင္႐ိွ ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ ျမင္၍ ထြက္ေျပးၾကရာ စစ္ေၾကာင္းမွ 

လက္နက္ငယ ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမ ွေျပာသည္။ 

[Narinjara] 

(၁၇) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ႐ြာ တဘက္ကမ္း႐ိွ 

အေပါက္ဝ ရဲစခန္းအတြင္းမွပစ္သံအခ်ိဳ႕ၾကားရၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းသည္  

ေက်ာက္ျဖဴ႐ြာေက်း႐ြာသုိ႔ အေရာက္တြင္ ႐ြာသားအခ်ိဳ႕အားေခၚယူကာ ဗံုးတြင္း၌ ပုန္းေနသူမ်ား 

တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား႐ိွ၊ မ႐ွိ ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီး ေသနတ္ေပါက္သံၾကားလွ်င္ သတ္ပစ္မည္ 

ေျပာေၾကာင္း စစ္ေဆးခံရသူ (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။  

ထုိ႔ေနာက္ လမုတပင္ေက်း႐ြာသုိ႔အဝင္တြင္လည္း ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၍ ႐ြာထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာၿပီး 

႐ြာထဲ၌ ေတြ႕သည့္ သူမ်ားကုိ ေခၚယူကာ ႐ြာလယ္တြင ္စုခိုင္းထားေၾကာင္း ၎ေက်း႐ြာသားမ်ားမွ 

ေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၁၈) (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၁း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဒိုင္႐ြာအတြင္းသုိ႔  ရဲ၊ လဝကႏွင္ ့

အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ား႐ိွေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား 

ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကသည္။  

ေအာင္ဒိုင္ေက်း႐ြာတြင ္အိမ္ေၿခ (၃၈၇)ေဆာင္၊ လူဦးေရ (၁၇၇ဝ)ဦး႐ွိၿပီး ယခင္ကလည္း (၂) ႀကိမ ္

ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးစဥ္တြင္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္႐ြာလူႀကီး 

တခ်ိဳ႕ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယခုစစ္ေဆးစဥ္တြင ္ရပ္႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း 

ေအာင္တုိင ္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ျမစိန္မ ွေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၁၉) (၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္သာေက်း႐ြာထဲသုိ႔ အစုိးရ 

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခု ဝင္ေရာက္လာၿပီး စစ္ေၾကာင္းမေရာက္မီ ေက်း႐ြာသားမ်ား 

ထြက္ေျပးေနခ်ိန္တြင္ ႐ြာတြင္က်န္ေနသည့္ ေက်း႐ြာသား (၂၀) ဦးအား ေန႔လည္၌ ေခၚယ ူစစ္ေဆး 

ေနေၾကာင္း ထြက္ေျပးေနသူ ႀကိမ္သာ႐ြာမ ွရပ္မိရပ္ဖ (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။  [Narinjara] [DMG]  

[VOA] 

(၂၀) ေမာင္ေတာခ႐ုိင္သုိ႔ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၁၉) 

ဦးႏွင္ ့ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၁၀) ဦးတုိ႔အား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ခိုးဝင္ခိုးထြက္ ပုဒ္မ 

၁၃(၁)၊ အားေပးကူညီမႈ ပုဒ္မ ၁၃(င) တုိ႔ျဖင္ ့ အေရးယူထားေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ေမာင္ေတာခ႐ုိင ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

ဦးထိန္လင္းမွ ေျပာသည္။ [DMG] 
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(၂၁) (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၀း၀၀) နာရီတြင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ တာဝန္က်ေနသည့္ မက်ည္းၿမိဳင္ 

ရပ္ကြက္ အကြက္(၃) မွ  တပ္ၾကပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္သန္း၊ အသက္ (၄၀) ႏွစ ္ (ဘ) 

ဦးေမာင္ၾကာေအာင္အား အမည္မသိသူ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးမွ အိမ္ေ႐ွ႕တြင္ ဓားျဖင့္ထုိးသတ္သျဖင့္ 

ေသဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဒသခံမ်ား လုံၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ 

[Cincds][Narinjara][DMG] 

 ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ လက္နက္ကုိင ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ေသဆံုးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 

ရေသာေၾကာင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ကပ္ေရာဂါကာလ၌ အပစ္ရပ္ရန ္

အတြက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မ ွ ေမတၱာရပ္ခံထားသည့္အခ်ိနတ္ြင ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 

ေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ ္ ပထမ (၃) လတြင ္ ကေလးမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးႏႈန္းသည္ 

ၿပီးခဲသည့္ႏွစ ္ ေႏွာင္းပုိင္း (၃) လတာကာလထက္ (၆) ဆ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔တြင ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြ႕ဲ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Save the Children 

အဖဲြ႔မွ သတိေပး ေျပာသည္။ [VOA] 

 

 
 

၂.၃.၄. ပညာေရး 
 

 

(၁) ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတုိင္း (၆) ေပ 

အကြာမ ွ သင္ၾကားႏုိင္ရန ္ စာသင္ခန္း အလံအုေလာက္ မ႐ွိျခင္းႏွင္ ့ အေဆာင္ေဆာက္ လုပ္ရန္ 

လည္း ညႊန္ၾကား ထားျခင္း မ႐ွိေသာေၾကာင့္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားကုိ ခြၿဲပီးသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနဝင္းမွ ေျပာသည္။ 

လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင ္ (၂၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔၌ 

အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအား စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ 

ထုတ္ျပန္ထားၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတိုင္း (၆) ေပ 

အကြာမ ွ သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕(မဟာပညာေက်ာ္) ကုိယ္ပိုင္အထက္တန္း 

ေက်ာင္း၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစံေ႐ႊသိန္းမွ ေျပာသည္။ [DMG] 

 

(၂) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသစ္ေျပာင္းလလဲိုက္သည့္ သင္႐ိုးသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာနက္ 

မရ႐ိွသည့္ ရခိုင္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္မ ွ ေက်ာင္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီး႐ိွ႐ံုႏွင္ ့ သင္႐ိုးသစ္မ်ားကုိ 

ေလ့လာႏုိင္မည္ ့DBE Box (department of basic education Box) မ်ား ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ 

ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွေျပာသည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ စတုတၳတန္း၊ သတၱမတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း သင္႐ိုးသစ္မ်ားအား Online မ ွ စတင္ 

သင္ၾကားေပးမည့္ (၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မတုိင္မီ DBE Box မ်ား ေပးပုိ႔ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ 

Telenor Myanmar မ ွ DBE Box အလုံး (၁၀၀) ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းမွ ေျပာသည္။ [DMG] 
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၂.၃.၅. မူးယစ္ေဆးဝါး 
 

 

(၁) (၁၁.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၂း၃၀) နာရီတြင ္ ျမန္မာဘက္မ ွ ေမာင္ေတာနယ္စပ ္ ၿခံစည္း႐ုိး ေက်ာ္ 

တက္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္သူ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး အာရာဖတ္ (ဘ) မာမတ္ခမ္ႏွင္ ့မာမတ္ႏူရ္ 

(ဘ) နုိရာမင ္(၂) ဦးအား ေငြက်ပ္သိန္း (၆၈၀၀) တန္ဖိုး႐ွ ိWY စာတန္းပါ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား 

(၃၄၁၂၅ဝ) ျပားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း (၁၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ 

ျပန္ၾကားေရးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။   [Narinjara] 

(၂) (၁၄.၀၆.၂၀၂၀)   ရက္ေန႔၊ ညေနတြင ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း   (အလယ္) 

ေက်း႐ြာ႐ိွ ဦးေမာင္ျဖဴအိမ္မ ွ ေငြက်ပ္ (၁) ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုး႐ွိ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား   

(၆၇၄၅၀၀) အားဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျပာသည္။[Narinjara] 

(၃) (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လုံၿခံဳေရးအဖြ႕ဲမွ ရေသ့ေတာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ အငူေမာ္ဘက္မွ ငါးခူရသုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ (ALPHARD) အမ်ိဳးအစား ကား (၁) 

စီးအား (WY) စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၅၇၉၅၀၀) ျပား၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး 

ေငြက်ပ္ (၁) ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။[Cincds] 

 

 

၂.၃.၆. ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး 
 

 

(၁) COVID-19 ေၾကာင့္ (၁၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔မစ၍ွ ယာယီရပ္နားထားသည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ 

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လည္ပတ္ေနၿပီး ကုန္စက္ေလွမ်ားႏွင့္အတ ူျပန္လာသူမ်ားအား 

Quarantine ထားကာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း 

ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံသိန္းမွ (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။ 

 

 ေမာင္ေတာနယ္စပ္မ ွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ရသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ၾကက္သြန္နီ၊ 

ေရထြက္ပစၥည္း၊ ခ်င္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး (၁) လလွ်င္ပုံမွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) သိန္း 

ေက်ာ္တန္ဖိုး ကုန္သြယ္မႈ႐ွိေနေၾကာင္း  ေမာင္ေတာနယ္စပ ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းစာရင္း၌ ေဖာ္ျပ 

သည္။ [7 Days News] 
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၂.၃.၇. စီးပြါးေရး 
 

 

(၁) ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြငင္ါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ေရငန္ပုစြန ္ သားေပါက္ အသားတုိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ မေက်းငူေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင္ ့ေတာင္ေပါက္ 

ေက်း႐ြာအုပ္စုတုိ႔မ ွ ေျမဧက (၄ဝ၅) ဒႆမ (၅၆) ဧကအား (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၈း၀၀) 

နာရီတြင ္ဂြၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ိွ အစည္းေဝးခန္းမ၌ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြ႕ဲမွ 

မူလပုိင္႐ွင္လယ္သမား (၆၄) ဦးထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္လုိက္ေၾကာင္း မေက်းငူ ေက်း႐ြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းလြင္မ ွေျပာသည္။ [Narinjara] 

(၂) COVID-19 ကာလအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ(္၁) ဧကလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

ေခ်းေငြ (၅) ေသာင္းက်ပ္အား ထပ္တုိးေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ရခိုင္ျပည္အတြင္း႐ွိ ေက်ာက္ျဖဴ၊ 

စစ္ေတြ၊ သံတြဲၿမိဳ႕မ်ားတြင ္ (၂၂.၀၆.၂၀) ရက္မွစ၍ ထုတ္ေခ်းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာလ့ယ္ယာ 

ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဏ္ခြ)ဲ မွ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းမွ ေျပာသည္။  

ထုိသုိ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည့္ကိစၥကုိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သိ႐ွိေစရန ္သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အစည္းအေဝးေခၚယူကာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မွ ေခ်းေငြ 

အားျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား မပါေၾကာင္းေျပာသည္။[DMG] 

(၃) ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏွင့ ္စစ္ေတြသုိ႔ကုန္သြယ္ေရး သြားေနသည့္ သေဘၤာ၌ လုိက္ပါလာသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ 

တြင္ ေနထုိင္သူ (၁) ဦးအား (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕႐ိွၿပီးေနာက္ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏွင့ ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယာယီရပ္နားထားလုိက္ေၾကာင္း 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ဦးမွ 

ေျပာသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔မ ွစားေသာက္ကုန္ႏွင့ ္လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံသုိ႔ အဓိကတင္သြင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ု ယာယီ 

ရပ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္သြန္၊ ငါး စသည့္ ကုန္စိမ္းပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရန ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 

လုပ္ငန္း႐ွငမ္်ားအေနျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား႐ိွေၾကာင္း ေျပာသည္။[DMG] 

 

 

၂.၃.၈. ယဥ္ေက်းမႈ 
 

 

(၁) (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၃း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား ေဂါပက 

အဖြ႕ဲ၏ ၾသဝါဒစရိယ သိန္းတန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဣႏၵမာလာဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္အပါး (၅၄) ပါးျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ မဟာျမတ္ 

မုနိဘုရား၌ ျပန္တင္ထားသည့ ္ မကုိဋ္ေတာ္အား ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္အတြက္ (၀၇.၀၆. 
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၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၃း၁၅) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ဦးေဆာင္ကာ ျပန္လည္ 

ျဖဳတ္ခ်ခ့ဲ ေၾကာင္း  စာေရးဆရာ သူျမတ ္(မဟာေအာင္ေျမ) မွေျပာသည္။ [Narinjara ][DMG] 

(၂) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွ ိ သုံးဆယ့္တစ္ဘံုဘုရားတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ တပ္စြျဲခင္း႐ိွ၊ မ႐ိွကုိ 

သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ၍ မရသျဖင့္ မသိ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားႏွင့္ ၾကာညိဳျပင္ 

ေက်း႐ြာအနီး႐ိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ တပ္စြထဲားေၾကာင္း (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 

ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ ွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံထံမ ွ သိရသည္။ 

[DMG] 
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၃။  ေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ား 
 

 

 

၃.၁. ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ က်င္းပေရး - ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား ရခုိင္ျပည္၊ ခ်င္းျပည္၊ 

႐မွ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္႐ွိ ေဒသတခ်ိဳ႕အား ခ်န္လွပ္၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္င ံ လုံး႐ိွ 

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀) ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္မွ ေၾကညာခ်က္ 

ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ၂၀၂၀ တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး   တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ျဖစ္ေစ 

ရန ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၃၀) မွ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္အား   ေဆြးေႏြးရန္ ေတြ႕ဆုံခြင္ ့

အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ေကာ္မ႐ွင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ႏွင္တ့ပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးသုိ႔ ေတာင္းခံစာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ KNCပါတီ မွလည္း ၎တုိ႔တင္ျပထားသည့္ 

အခ်က္ (၅) ခ်က္အား ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မ႐ွင္၊ အေနျဖင့္ ေက်ေက်လည္လည္ မေဆြး 

ေႏြး ႏိုင္လွ်င္ သန္႔႐ွင္းလြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြျဲဖစ္ရန္ မလြယ္ကူ 

ေၾကာင္းေျပာသည္။ COVID-19 ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မည္သည့္ အရာကုိမွ လုပ္လုိ႔ 

မရသည့္ အခ်ိန္၌ တာဝန္မ်ားအား အေၾကာင္းျပၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရတာဝန္႐ွ ိ သူမ်ား 

ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္နယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ပါတီစည္း႐ုံေရးအသြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္မွ ေျပာ 

သည္။ CNLD ပါတီအေနျဖင့္ ပလက္ဝေဒသ၌ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ULA/AA မွ ဖမ္းဆီး ရန္႐ွာမည္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္မွ ေျပာသည္။ 

(၂) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြလဲြန္ကာလ အစုိးရဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ေျခ - ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္တြင္  

ပါတီႀကီး (၁) ခုကသာ အႏုိင္ရကာ အစုိးရဖြဲ႕ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ   နည္းပါး ၿပီး ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ 

ျဖစ္လာႏ္ုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ   (UPB) ဥကၠ႒ ဦးေ႐ႊမန္းမွ 

လည္းေကာင္း၊ NLD ပါတီကသာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟုိ 

ျပန္ၾကားေရး အဖြ႕ဲဝင္ မုံ႐ြာ ေအာင္႐ွင္မွ လည္းေကာင္း၊ NLD ပါတီကသာ အႏုိင္ရ႐ွိၿပီး 

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္   ပူးေပါင္းသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ 

ရန္မ်ိဳးသိန္းမွ လည္းေကာင္းေျပာသည္။ ကရင္၊ မြန္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္တုိ႔မွ 

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်ိဳးက်ပါဝင္သည့္ၫြန္႔ေပါင္း 

အစုိးရ ဖြ႕ဲႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။  

(၃) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြႏွဲင့္ ရခိုင္ျပည္ - ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား ရခိုင္ျပည္၌ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရန္ 

ရခုိင္ပါတီမ်ားမွ  ဆႏၵ႐ွိၾကေသာ္လည္း ျဖစ္ႏ္ုိင္ေျခ အလြန္နည္းပါးေနသည္။ လူထု 

အေနျဖင့္ လည္း စိတ္ပါဝင္စားမႈ နည္းပါးေနသည္။ ANP အေနျဖင့္ တုိက္ပြႏဲွင့္ Covid-19 

ေရာဂါ ေၾကာင့္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရႏ္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ား ႐ိွေနသည္။ ရခိုင္ျပည္၌ 

ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ က်င္းပႏုိင္ရန ္ NLD အစုိးရမွ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔အား ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးလ်က္႐ွိသည္။ ရခိုင္ျပည္၌ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ

မက်င္းပႏုိင္လွ်င္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအား ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္း 

သြားႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူမ်ားမွ ေျပာဆုိ မႈမ်ား႐ိွသည္။ 

(၄) ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး - ULA/AA ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား 

တစ္ဘက္မွ ကမ္းလွမ္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တစ္ဘက္မွ မယုံၾကည္ေၾကာင္း တုိက္႐ိုက္၊ 

သြယ္ဝုိက္ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအားေတြ႕ရသည္။ လက္ေတြ႕မပါသည့္ တစ္ဘက္ 

သတ္ အပစ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ထုတ္ျပန္ေနၾကသည္ဟုလည္း 

ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူမ်ားမွ ေဝဖန္ေနၾကသည္။ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ 

ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥကုိလည္း COVID-19 ေရာဂါ အေျခအေနတည္ၿငိမ္မွသာ 

ေတြ႕ဆုံၾကရန္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ့ဲသည္။ ရခုိင္ေဒသ၌ 

အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းမည့္ စစ္ဆင္ေရးအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ ပါဝင္ျခင္း၊ မပါဝင္ျခင္းသည္ 

(NRPC) အေပၚမွာ မူတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ကိစၥ 

ကုိ မေရာေထြးရန ္ လုိေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက 

ေျပာသည္။ ULA/AA မွ ခုိင္သုခက အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ၎တုိ႔ ႐ွိသည့္ ေနရာမ်ားအား 

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္သာ တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြါး ေနရျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္သည့္ အခါတြင္ ရခုိင္ျပည္ကုိ ခ်န္လွပ ္

ထားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားက ျပည္နယ္တဝွမ္း တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနရေၾကာင္း ရခုိင္ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚထုေမမွေျပာသည္။ 

(၅) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစ ု

ပင္လုံ စတုတၳအစည္းအေဝးအားဩဂုတ္လတြင ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ က်င္းပရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား (၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မ ွ

(၂၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔အထိ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းသြားရန္႐ွိေၾကာင္း 

သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။    

(၆) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး - ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ULA/AA ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္သည္၊ ပံ့ပိုးကူညီသည္ဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင္ ့ အစိုးရစစ္တပ္ဖက္မ ွ ဖမ္းဆီးမႈ 

မ်ား ႐ွိေနသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ၾကားညႇပ္မည္စုိးရိမ္၍ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴး (၆၈) ဦး ႏႈတ္ထြက္စာတင္သြင္းခဲ့သည္။ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္႐ိွ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ပ်က္စီးသြား ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းမွ ေျပာသည္။ 

လက္႐ွိ ရခုိင္ျပည္၌   ေျမျပင္အေနအထားအရ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ 

ULA/AA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိသာ   ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း 

ျမတန္ေဆာင္း ဆရာေတာ္မ ွ ဆုိသည္။ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ 

ေဇာ္မင္းထြန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆက္လုပ္မည့္သူမ်ားလည္း ႐ွိေနေသးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား မပ်က္ျပားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ULA/AA မွ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 

အစားထုိးရန္ ေျပာလာ ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေနျခင္းျဖစ ္
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ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူလအစီအစဥ္ျဖင့္   မလုံေလာက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္ 

မ်ား ဆက္သံုးရမွာမ်ိဳး ႐ိွေၾကာင္း ေျပာသည္။ ULA/AA ေျပာခြင့္ရ ခိုင္သုခမ ွ ရခိုင္ေဒသ 

သည္ ယခင္ေရာ ယခုပါ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္မွာသာ ႐ွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ 

၎တုိ႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိ ု ဖံုးကြယ္ရန္ႏွင္ ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရ႐ိွရန ္ အစုိးရအား 

ဖိအား ေပးေနၿပီး ရခုိင္ျပည္၌ အစိုးရႏွင္ ့ အစိုးရတပ္မေတာ္ မ႐ိွလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ULA/AA အားႏိွမ္နင္းရန္ႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

တည္ၿငိမ္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား မၾကာခဏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း 

ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာသည္။ 

(၇) တုိက္ပြျဲဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအားနည္းၿပီး လက္႐ွ ိ တာဝန္ 

ယူေနသည့္ အစုိးရမွလည္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးအတြက္ ကုိင္တြယ္ရာ တြင္ အားနည္း 

ေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝမွ 

ေျပာသည္။ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ အရပ္သား အေယာင္ 

ေဆာင္ၿပီး ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ညဖက္ အမႈလာဖြင့္လွ်င္ ရဲစခန္းတံခါး 

အား မဖြင့္ရေဲၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

မ်ိဳးေဆြဝင္းမွေျပာသည္။ ေန႔အခ်ိန္ သြားတုိင္လွ်င္ေတာင္မွ ရဲစခန္းတံခါးအား ဖြင့္မေပး၍ 

ရဲလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ULA/AA မွ လုပ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမတန္ေဆာင္းဆရာေတာ္ 

အ႐ွင္နႏၵသာရ မွေျပာသည္။  

(၈) အင္တာနက္ သတင္းပိတ္ဆုိ႔မႈ - ရခိုင္ျပည္႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ႏွင္ ့ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

အင္တာနက္ျပန္ရရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေတာင္းဆိုမႈ ေတြ႐ွ ိ

ေနေသာ္လည္း စစ္ေရးဆုိင္ရာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရား 

လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား႐ွိေနျခင္းေၾကာင္ ့ ပလက္ဝတြင ္ အင္တာနက္ ျဖတ္ခဲ ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွေျပာသည္။ တဖက္တြင ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

သတင္းမ်ားအား Facebook မွ အခ်ိန္ႏွင္ ့ တေျပးည ီ ျဖန႔္ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲ အတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ 

ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ သတင္း ေထာက္မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။  

(၉) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး - အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ 

၌ ရပ္တည္ေနသည့္ အင္အားစုႀကီးေၾကာင့္ ၎တုိ႔အားေခ်မႈန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတည္း 

မွ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ု႐ွသတင္းဌာန (ZVEZDA) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 

မင္းေအာင္လႈိင္မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ULA/AA အေနျဖင့္ နည္းပညာ ျမင့္သူမ်ားဆီမွ 

အေဝးထိန္း မိုင္းခြသဲည့္နည္းပညာမ်ားကုိ ရ႐ိွထားေၾကာင္း အိႏၵိယ မွသတင္းေပးသည္မွာ 

မွန္ကန္သည္ဟု  ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း မွေျပာသည္။ ULA/AA မွ အသံုးျပဳသည့္ မိုင္း 

မ်ား နည္းပညာ ျမင့္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတခုခု၏ အကူအညီကုိ ရ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 

သည္ဟု စစ္ေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ စာေရး ဆရာ ဦးသန္းစုိးႏိုင္မွ ေျပာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ 

မဲေဆာက္တြင္ ဖမ္းဆီးရ႐ႇိေသာ လက္နက္မ်ားသည္ ULA/AA အဖြ႕ဲထံသြားမည့္ 

လက္နက္မ်ားျဖစ္မည္ဟု ယူဆရၿပီး ဖမ္းဆီးခံရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား (၆) ဦးတြင္ ကရင္ 

(၄) ဦးႏွင့္ ရခုိင္ (၂) ဦးပါဝင္သည္ဟု ဧရာဝတီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အင္အားႀကီး 
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ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ားအား 

မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေသးသည့္ အခုလိုအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြ႕ဲ(အာဆီယံ) ၏ 

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈက ပိုၿပီး အေရးႀကီးလာေၾကာင္း (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး 

အစည္းအေဝး၌ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ ွေျပာသည္။ 

 

 

၃.၂. စစ္ေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) ႏွစ္ဘက္ထိေတြ႔မႈနွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား - ULA/AA မွ ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္ 

တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအား ရထားလမ္းတြင္ တုိက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္၊ ကားလမ္းတြင ္ တုိက္ခုိက္မႈ (၁) 

ႀကိမ္၊ တံတားအနီးတြင္ တုိက္ခိုက္မႈ (၃) ႀကိမ္၊ ေရလမ္းတြင ္ တုိက္ခိုက္မႈ (၂) ႀကိမ္္၊ 

ေက်း႐ြာအနီးတြင ္ တုိက္ခုိက္မႈ (၁) ႀကိမ္၊ ရဲကင္းစခန္းအား စီးနင္းတိက္ုခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္၊ 

အစုိးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ (၂) ႀကိမ္၊ ကားလမ္းတြင္ 

မိုင္းေထာင္ တုိက္ခိုက္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ (၂) ႀကိမ ္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ 

စစ္ေတြတြင ္ (၁) ႀကိမ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းတြင ္ (၂) ႀကိမ္၊ ေက်ာက္ေတာ္တြင္ (၂) ႀကိမ၊္ 

ရေသ့ေတာင္တြင ္ (၅) ႀကိမ္၊ ေက်ာက္ျဖဴတြင ္ (၁) ႀကိမ ္ ျဖစ္ပြါးခဲၿ့ပီး မိုင္းေထာင္ 

တုိက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ စစ္ေတြႏွင့္ ေတာင္ကုတ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ အဆိုပါ 

ထိေတြ႕မႈမ်ားအျပင္ ရေသ့ေတာင္တြင ္ တုိက္ပြ ဲ (၆) ႀကိမ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းတြင္ တုိက္ပြဲ (၁) 

ႀကိမ္၊ ေျမာက္ဦးတြင ္တုိက္ပြ ဲ(၂) ႀကိမ္၊ မင္းျပားတြင္ တိုက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္၊ ေျမပံုတြင ္တုိက္ပြဲ 

(၁) ႀကိမ္၊ အမ္းတြင ္တုိက္ပြဲ (၃) ႀကိမ္ခန္႔ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။  

(၂) ULA/AA အေနျဖင့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားတြင္ မိုင္းဆြတဲိုက္ခိုက္ျခင္းကိ ုအဓိကထား 

ၿပီး၊ ေရလမ္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္မ ွေရယာဥ္မ်ားအား အေဝးမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ျခင္းကိ ုေတြ႕ရသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း အရပ္သားအသြင္ျဖင့္ လုပႀ္ကံသတ္ျဖတ္ 

မႈမ်ားတြင္ ULA/AA ဖက္မွ ဖမ္းဆီး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးျခင္းမ႐ိွဘဲ ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ 

ကုိင ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ အထိနာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အစုိးရတပ္မွ ေရယာဥ္မ်ားအား 

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ရာတြင္လည္း ထိေရာက္မႈ႐ွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ စစ္ေတြ-

ေရခ်မ္းျပင္ ကားလမ္းတြင္ မိုင္းေထာင္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းရာ၌ မိုင္း (၆) လံုးတြင ္ (၁) လုံး 

အခ်ိန္မတုိင္မ ီ ေပါက္ကြခဲဲ့ျပီး၊ ေတာင္ကုတ္-မအီ ကားလမ္းတြင ္ မိုင္းေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္း 

ေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၍ ULA/AA အဖြဲ႔ဝင္ဟုယူဆရသူ (၄) ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္သေျပေက်း႐ြာအနီး တိုက္ပြဲတြင္လည္း ULA/AA အဖြ႕ဲဝင္ (၁) 

ဦးကုိ မိုင္းေထာင္ရာတြင ္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတ ူ အေသေတြ႕႐ွိရ 

ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မ ွထုတ္ျပန္သည္။  
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(၃) ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာအနီး ရထားလမ္း၌ 

တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးမႈကုိ မသိေသးေၾကာင္း ULA/AA ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ ခုိင္သုခမ ွ ေျပာဆုိၿပီး 

ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မ ွေျပာေရးဆုိခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ျဖစ္ပြါးမႈမ႐ိွေၾကာင္း 

ျငင္းဆုိသည္။  

(၄) ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ဖမ္းဆီးမႈ - 

ULA/AA မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ စမ္မႈထမ္းေဟာင္း အၿငိမ္းစား (၂) ဦးႏွင္ ့မိသားစုဝင္ 

(၁) ဦးကုိလည္းေကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ 

သား (၃) ဦးတုိ႔အား လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာ အစုိးရစစ္တပ္မွ ULA/AA 

ဆက္ေၾကး တာဝန္ခံ (၁) ဦးကုိ ေက်ာက္ျဖဴတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေတြ-ရန္ကုန္ကားျဖင့္ 

လုိက္ပါလာသည့္ ULA/AA အမာခံတပ္ဖြ႕ဲဝင္ ဆုိသူ (၁) ဦးအား အမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေစာက္စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ (ULA/AA) အမာခံဆိုသ ူ (၁) 

ဦးအားလည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္သေျပေက်း႐ြာ 

အနီး တုိက္ပြတဲြင္ မသကၤာဖြယ္အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၂) ဦးအားဖမ္းဆီး 

ရမိေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မ ွထုတ္ျပန္သည္။ 

(၅)  စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ - လူ၊ ယာဥ္မ်ားကိ ု ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ႀကီးမားသည့္ မိုင္းအမ်ိဳး 

အစားမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ ULA/AA အေနျဖင့္ နည္းပညာျမင့္သူမ်ားဆီမ ွ ရီမုနည္းပညာ 

အေထာက္အပ့ံရရိွထားေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း မွေျပာသည္။ စစ္ေရးေလ့လာ 

သုံးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏုိင္မွလည္း ULA/AA မွ အသံုးျပဳသည့္ မုိင္းမ်ား နည္းပညာ အဆင့္ 

ျမင့္မားလာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတခုခု၏ အကူအညီရ႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆုိသည္။ 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပားေခ်ာင္းတံတားအနီးတိုက္ပြတဲြင္ အစုိးရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း 

မ ွ အသုံးျပဳေနေသာ အစၥေရးႏုိင္ငံလုပ ္ စစ္ေျမျပင္သံုး Skylark I-LEX အမ်ိဳးအစား 

ေမာင္းသူမ့ဲ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ငယ္ (၁) စင္းကုိ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္ ULA/AA မ ွ

ထုတ္ျပန္သည္။    

(၆) အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား - ေမာင္ေတာ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ မီးဒုိက္ေက်း႐ြာအနီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္း မွတ္တိုင္အမွတ္ ဘီပ-ီ

(၃၄)ႏွင့္ ဘီပီ-(၃၅) အၾကား၌ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕ဝင္ (၂၅) 

ဦးတုိ႔ (၀၁း၀၀) နာရီၾကာ  ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး အာဆာအဖြ႕ဲထံမွ အေလာင္း (၂) ေလာင္း 

ႏွင့္ လက္နက္ ခဲယမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားဘက္မွ 

တပ္ဖြ႕ဲဝင္တစ္ခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ိွ ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ 

သတင္းထုတ္ျပန္သည္။  
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၃.၃. လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း - ယခင္လမွ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ 

အငူ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာမ ွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ႐ြာသစ္ေကေက်း႐ြာမ ွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔အား 

ULA/AA ႏွင့ ္ ဆက္သြယ္သည္ဆုိသည့္ သံသယျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ 

(၂)  ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ALP/ALA အဖြဲ႔ဝင္ (၂) ဦးအား ULA/AA မ ွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး 

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ALP/ALA အဖြ႕ဲဝင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းလိႈင္ အား 

ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု ယူဆၾကေသာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ဆုိင္ရာ 

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖမ္းဆီးသုတ္သင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ 

တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

(၃) အစုိးရလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ ွအၿငိမ္းစားမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အစုိးရ လက္နက္ 

ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ ွ မိသားစုဝင္မ်ာႏွင္ ့ ALP ပါတီဝင္မ်ားအား ULA/AA မွ ဖမ္းဆီး မႈမ်ား႐ိွေနၿပီး 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင္ ့ ANP ပါတီဝင္မ်ားအား ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ ္ သည္ဆုိသည့္ 

သံသယျဖင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား႐ိွေနသည္။ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ ္ NLD အလုပမ္ႈ 

ေဆာင္အဖြ႕ဲဝင္ ဦးေဇယ်ာမင္းအား ULA/AA မွ (၄) လၾကာဖမ္းဆီးထားၿပီး ျပန္လႊတ္ 

ေပးလုိက္ေၾကာင္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၊ ဒုရဲမွဴးမွ ထုတ္ျပန္သည္ကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္ အစုိးရၾကား 

တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေအာင္ အစုိးရစစ္တပ္မွ တမင္ဖန္တီး ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 

ULA/AA မ ွစြပ္စြဲသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အရပ္သားမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ စလုံးမွ ဖမ္းဆီး 

မႈမ်ား႐ိွေနၿပီး တခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးၾကသည္မ်ား႐ိွသည္။ အစိုရ လက္နက္ကုိင ္အဖြဲ႕မ်ား 

မ ွ ဖမ္းဆီးထားေသာ အရပ္သားတခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္လႊတ္ေပးသည္မ်ား ႐ိွေသာ္လည္း 

မည္သည့္ ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း မသိရသည္မ်ား၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ ္

တင္းမ (သစ္) ႏွင္ ့တင္းမၾကီးေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ မသိ႐ွိရဟု ျငင္းဆုိမႈမ်ား႐ွိသည္။ 

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ဆင္းျပင္ေက်း႐ြာမ ွ ကုိသန္းျမင့္ေဌးအား အစုိးရစစ္တပ္မ ွ လမ္းျပ 

အျဖစ္ဖမ္းဆီးရာတြင ္ စစ္ဝတ္စံုဝတ္ကာ ႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေခၚသြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ 

႐ြာသားမ်ားမွ ေျပာသည္။ 

(၄) ULA/AA မ ွ ဖမ္းဆီးထားသည္ ့ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးေ႐ႊေမာ္ ေက်း႐ြာမ ွ ဦးသန္းေ႐ႊ 

သည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း အခန္းက႑မွ 

ရပ္တည္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ ေနသူျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြ႕ဲ (FSWG) မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန ္ ေတာင္းဆိုသည္။ 

ကုိစည္သူေက်ာ္ဇ ံ (ခ) ကုိမိုက္ကယ္အား တရားမွ်တမႈ ရ႐ွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အစုိးရအေနျဖင့္ စီစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည ္ အရပ္ဘက ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမွ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။   



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၅) ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ULA/AA မ ွဖမ္းဆီးသ ူ(၆) ဦး၊ ဖမ္းဆီး ထားျခင္း မ႐ွိ/မသိဟု 

ျငင္းဆုိခံရသူ (၃) ဦး၊ ယခင္ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားမွ ျပန္လႊတ္ေပးသူ (၁) ဦး႐ွိသည္။ 

အစုိးရလက္နက္ကုိင ္ တပ္မ်ားဘက္မ ွ ဖမ္းဆီးသူ (၄၇) ဦး၊ ျပန္လႊတ္ ေပးသူ(၁၈) ဦး၊   

ယခင္ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားမွ ျပနလ္ြတ္လာသူ (၄) ဦး႐ိွသည္။  

(၆)  ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွျခင္း - ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စညင္းရြာမွ 

မနန္းစုသည္ မိုင္းနင္းမိ၍ ေျခေထာက္တဖက ္ ျပတ္သြားသည့္ကိစၥႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 

ULA/AA ႏွင္ ့ အစုိးရတပ္တို႔ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္စြပ္စြလဲ်က္႐ွိသည္။ စစ္ပြမဲ်ား ၾကားမွာ 

ေျမစာပင္ျဖစ္ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး၊ ကုိလုိနီစနစ္ဆုိး ေအာက္မွ   

႐ုန္းထြက္ရန ္ ႀကိဳးစားေနသည့္ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ႏိုင္ငံတိုင္းသည္   ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖင္ႀ့ကံဳ 

ေတြ႕ရျခင္းမွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၈.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ တြင္ ULA/AA ေျပာခြင့္ရ   

ခုိင္သုခမွ ေျပာသည္။  

(၇) ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ULA/AA မွ သတ္ျဖတ္ျခင္း/ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ဒဏ္ရာရသူ 

(၁) ဦး႐ွိသည္။ အစုိးရလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားဘက္မ ွ သတ္ျဖတ္ျခင္း/ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္၍ 

ဒဏ္ရာရသူ (၁၉)  ဦး႐ိွသည္။ 

(၈) ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း  - ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမ ွ ေဒသခံ 

(၂) ဦး က်ည္ထိမွန္ျခင္းတြင္ ၎တုိ႔ပစ္ခတ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေက်ာက္တြင္းကုန္းတြင ္ ေဒသခံ (၁) ဦး ပစ္သတ္ခံရ၍ ေသဆုံးသည့္ကိစၥကုိ မသိရ 

ေသးေၾကာင္း အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ျငင္းဆိုသည္။ ULA/AA မွ လႊတ္ေပးလုိက္ျပီး ေနာက္ 

ပိုင္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ သိုင္းက်ပ္ေက်း႐ြာမွ ေဒၚမစိန္ဦး 

ကိစၥမွာ ၎တို႔ႏွင္ ့မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ULA/AA မွ ျငင္းဆိုသည္။ 

(၉) ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ULA/AA မွ သတ္ျဖတ္ျခင္း/ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းခံရ၍ 

ေသဆုံးသ ူ (၃) ဦး႐ွိသည္။ အစုိးရလက္နက္ကိုင ္ တပ္မ်ားဘက္မ ွ သတ္ျဖတ္ျခင္း/ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရ၍ ေသဆုံးသ ူ(၆) ဦး႐ိွသည္။ 

(၁၀)  ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြေဲၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း -၂၀၂၀ခုနွစ္၊ 

ဇြန္လအတြင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္၍ (သုိ႔မဟုတ္) တမင္တကာ ရည္စူးပစ္ခတ္၍ 

လက္နက္ႀကီး ထိမွန ္ဒဏ္ရာရသူ (၁၁) ဦး၊ ေသနတ္ပစ္ခံရ ဒဏ္ရာရသူ (၁၁) ဦး၊ မိုင္းထိ 

ဒဏ္ရာရသူ (၂) ဦး၊ လက္နက္ၾကီး ထိမွန ္ေသဆံုးသူ(၄) ဦး၊ ေသနတ္ပစ္ခံရ ေသဆုံးသူ 

(၇) ဦး၊ မိုင္းထိ ေသဆုံးသ ူ(၁) ဦး႐ွိသည္။ 

(၁၁) ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း - ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မွ လက္နက္ 

ၾကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား သာမက ကၽြဲ၊ႏြား၊ 

တိရိစၧာန္မ်ား ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးျခင္းမ်ား႐ိွသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

အစုိးရစစ္တပ္မွဟုယူဆရေသာ ႐ိႈ႕မီးေၾကာင့္ ေနအိမ္၊ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ သုိေလွာငထ္ား 

သည့္ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား ဆုံး႐ံႈးၾကရသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မွ ကုိေအာင္ေက်ာ္သိန္းဖုန္းဆုိင္တုိ႔အား ဖ်က္ဆီးၿပီး ဖုန္းမ်ားအား 

ယူေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရက္ေန႔တြင ္ULA/AA မွ ထုတ္ျပန္သည္။ 

(၁၂) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း - 

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္တြင ္ (၀၁.၀၈.၂၀) ရက္ေန႔ထိအင္တာနက္ 

ဆက္လက ္ ျဖတ္ေတာက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကုိ မထိခိုက္ေၾကာင္း 

သံုးသပ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မွာသာ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစုိးသိန္းမွ ေျပာသည္။  

(၁၃) အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္င ံ အေနာက္ပါပူဝါျပည္နယ္တြင ္ အစုိးရမွ အင္တာနက္ျဖတ္ထားျခင္းသည္ 

ဥပေဒႏွင္ ့ မညီေၾကာင္း တရား႐ံုးမွ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ကုိ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာ 

ယူသင့္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အင္တာနက္ ျဖတ္ထားသည့္ အမိန႔ ္

သည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင္ ့ ဆန႔္က်င္ေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ FEM – Free 

Expression Myanmar အဖြဲ႕မွေျပာသည္။  

(၁၃) ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့ ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၌ (၁) ႏွစ္ၾကာ အင္တာနက္ 

ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ 

မျဖစ္ေစဘဲ ေဒသအတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားလာ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ ရခိုင္ 

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ 

အဖြ႕ဲအစည္း (၇၈) ဖြ႕ဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ အိပ္ဖြင့ ္

ေပးစာ (၁) ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲၿ့ပီး ရခုိင္ျပည္၏ ေျမျပင္အေျခအေနမွန္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့ ္ ႏုိင္ငံတကာမ ွသိ႐ွိေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား 

ကုိ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။  

(၁၄) ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ကာလ နီးကပ္လာခ်ိန္ႏွင့ ္ ကုိဗစ-္၁၉ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ 

မည္သူမဆုိ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ရ႐ွိသင့္ေၾကာင္း 

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း႐ွိ အေနာက္ႏိုင္ငံမ ွသံတမန္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ 

ခဲ့သည္။ 

(၁၅) အစုိးရမွ ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးအတြက္ အင္တာနက္ပိတ္ထားေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း 

ပိတ္ခံထားရသည့္ (၁) ႏွစ္အတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူ 

မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ား႐ိွေနၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားအခ်ိန္ 

ႏွင္ ့တေျပးညီ သိ႐ွိခြင့္မရေၾကာင္း ရခိုငလူ္ငယ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာနက္ 

ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ (၁) ႏွစ္ျပည္ ့ လႈပ္႐ွားမႈတြင ္ ေျပာဆုိၾကသည္။ လႈပ္႐ွားမႈတြင္ 

ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မွ လူငယ္ကြန္ယက္အဖြ႕ဲတာဝန္ခံကုိမ်ိဳးမင္းထြန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ လူငယ္ေရးရာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သူ ကုိမင္းဇေအာင္ႏွင့္ 

ကိုေနစိုးခုိင္တုိ႔အား ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၉) ျဖင္ ့ အမႈဖြင့္ျခင္းခံရၿပီး အမ္းၿမိဳ႕မွ မ်ိဳးဆက္သစ္ 

လူငယ္မ်ားအဖြ႕ဲ ဥကၠ႒ မေအးေအးနုိင္အားရဲစခန္းက ေခၚယူစစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း ကာယကံ 

႐ွင္မ်ားမွ ေျပာသည္။ 
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(၁၆) လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း - ရခိုင္ျပည္၊ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ ွရိကၡာမ်ားအား ပလက္ဝၿမိဳသုိ႔  ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းမွ သယ္ယူရာ 

တြင္ အစုိးရ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕တြင ္

ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ ေသဆုံးသူမ်ား႐ိွသျဖင့္ (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္မွစ၍ သြားလာျခင္းမ႐ွိေတာ့ 

ေၾကာင္း ပလက္ဝ ေဒသခံ ဆလုိင္း ခင္ေမာင္မွေျပာသည္။ 

(၁၇) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ စိမ္းစင္းေက်း႐ြာ၌ေနထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စ ု (၁၆) စုမ ွ စစ္ေဘးဒုကၡ 

သည္ (၄၉) ဦးသည္ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင္ ့ ဆမီးၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕သြား 

ေနစဥ္ အစိုးရတပ္မေတာ္က ခြင့္မေပးသျဖင့္ ျပန္လွည့ခ္ဲ့ရေၾကာင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ 

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္မ ွေျပာသည္။  

(၁၈) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပိႏၷဲေတာေက်း႐ြာအေ႐ွ႕ဘက္ (၁) မိုင္ခန္႔အကြာတြင ္ ေမလမွစ၍ 

အစုိးရတက္မေတာ္မ ွ တပ္စြထဲားေသာေၾကာင့္  အခက္အခဲႀကံဳေနရၿပီး ေက်း႐ြာျပင္ပသုိ႔ 

ထြက္သူမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈမ်ား႐ိွေနေသာေၾကာင့္ က်န္႐ွိေနသည့္ ဆန္ရိကၡာမ်ားကုိ 

ေခၽြတာစားေသာက္ေနရသည္။  

(၁၉) အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ကဇုကုိင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚျဖတ္သြားသည့္ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းေထာင္း 

ႀကီးကိ ုျဖတ္သြားသည့္ ဒါးလက္ ေခ်ာင္း ေရလမ္း (၂) ခုလုံး စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ယူရန ္

ပိတ္ထားသည့္အတြက္စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ဒါးလက္ 

အုပ္စုမ ွခ်င္းႏွင့္ရခုိင ္  (၃၀၀၀) ေက်ာ္သည္ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚ၊ ကမ္းေထာင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ကဇုကုိင္း 

ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင္ ့မေကြးတုိင္းေဒသဘက္သုိ႔ ထြက္ခြါသြားရသည္။ 

(၂၀) အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း - ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာပေလာင္ 

ေက်း႐ြာသုိ႔ အစုိးရ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုဝင္ေရာက္ကာ ႐ြာသား (၆) ဦးအား 

ေပါက္ေတာပေလာင္မ ွ ၾကာညိဳျပင္အထ ိ ေခါင္းေပၚ လက္တင္ခိုင္းျပီး လမ္းျပအျဖစ္ (၁) 

နာရီခန္႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။  

 

 

၃.၄. စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဆုိင္ရာ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 
 

(၁) စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္စခန္းအတုိးအေလ်ာ့ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္၌ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ(၃၀၀၀၀) ခန္႔ တုိးပြါးခ့ဲမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ရသည့္ 

ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ရေသ့ေတာင္၊မင္းျပား၊ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ အမ္းႏွင့္ 

ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား တုိးပြါးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ 

႐ြာတြင္းသုိ႔ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္၍ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း၊ 

႐ြာတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႐ြာမ ွ

ထြက္ေပးၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ႐ြာနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါး 

ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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(၂) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏စား၊ဝတ္၊ေနေရး -အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ ့

မႈမရ႐ိွသည့္အျပင္ မိုးသက္ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမပံၿုမိဳ႕နယ္၊ ကုိင္းႀကီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္ 

စခန္းတြင္ ေနစရာ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕႐ိွ စာသင္ေက်ာင္း (၇) 

ေက်ာင္းမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္အား အစားထုိးခိုလႈံမည့္ ေနရာမေပးဘဲ 

(၁၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာသင္ဖယ္႐ွားေပးရန္ အစုိးရမွ ညႊန္ၾကားထား 

သျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွဂႏၶာရ ီ ေက်ာင္းတြင္ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ (၇၀၇) ဦးတို႔သည္ မိုးရာသီအတြက္ အမုိးအကာလံုသည့္ ေနအိမ္မ်ား 

လုိအပ္ လ်က္႐ွိသည္။ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာၿပီး ျမစ္ေရႏွင္ ့ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ လၽံွတက္ 

လာသျဖင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ေခ်ာင္းစစ္ေဘးေ႐ွာင ္စခန္းမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ ကေလး 

ငယ္မ်ားအားေလးေတာင္ေက်း႐ြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရသည္။ေျမာက္ဦး 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမတန္ေဆာင္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းတြင္လည္း ထုိသုိ႔ေရလွ်ံသျဖင့္ ေနထုိင္ေရး 

အခက္အခဲ႐ွိေနသည္။ ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားမွာ ပလက္ဝၿမိဳ႕ႏွင္ ့ ဆမီးၿမိဳ႕ 

ေပၚ႐ိွစာသင္ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ယာယီခိုလႈံေနရျပီး  (၂၁.၀၆.၂၀) ရက္ 

ေန႔တြင ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့အခက္ၾကံဳေနရသည္။  

(၃) ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္ဝ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားမွ ေခၚယူ 

စစ္ေဆးျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စာနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္လ်က္႐ိွသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ 

ေမယုဓမၼစကၡဳ ပရဟိတေက်ာင္းတြင ္ အစစအရာရာ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ တာဝန္ယူေနရ၍ 

စား၊ဝတ္၊ေနေရး အၾကပ္အတည္း႐ွိေနသည္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ွမ္းကုန္း႐ြာႏွင္ ့ မဂၤလာဒံု႐ြာ 

တုိ႔တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနျပီး သြားလာခြင့္ ပိတ္ 

ထားသည့္အတြက္ လူဦးေရ (၆၆၂) ဦး ရိကၡာျပတ္လပ္ေနသည္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္ 

ေခ်ာင္းအုပ္စုအတြင္း႐ိွ အလယ္ကၽြန္းေက်း႐ြာအား ကုန္းလမ္းႏွင့္ ေရလမ္း (၂) ခုလံုးကိ ု

စားနပ္ရိကၡာသယ္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ (၁၀၀) ေက်ာ္သည္  စားနပ္ 

ရိကၡာ ျပတ္လပ္လာ၍ ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္သြားရသည္။ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္႐ိွ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ (၂၀၀၀) ခန္႔မွာ ဆန္ရိကၡာမ်ားျပတ္ ေတာက္ေနၿပီး အစုိးရ တပ္မေတာ္ 

႐ွိေနသည့္ အတြက္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ား သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲ႐ွိေနသည္။  

(၄) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ အစုိးရမွထိေရာက္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ အလႉ႐ွင္မ်ားအား 

လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ လႉဒါန္းရန္ ခြင့္ျပဳမႈမ႐ွိသည့္အတြက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ 

ရခုိင္-အေမရိကန္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ အလႉေငြေကာက္ခံ၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅) 

ေသာင္း ခန္႔ႏွင့္ ဝါ႐ွင္တန္ဒီစီအေျခစုိက္ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔မ ွ ေငြေၾကးတခ်ိဳ႕ လႉဒါန္းခဲ ့

သည္။ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာာင္ေနတုိးမွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ စစ္ေတြ 

ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မ ွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ အေဆာင္ (၁၅) ေဆာင္ကို အလုိေတာ္ျပည့္ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လက္ေထာက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ ္ အ႐ွင္ကုမာရမွတဆင့္ လႉဒါန္း 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘီတြတ္ သာေရးနာေရးအသင္း၏ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ ွ

စစ္ေတြႏွင္ ့ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ဆန္အိပ္ (၅၀၀) ေက်ာ္ 

လႉဒါန္းသြားမည္ဟု သိရသည္။ ခ်င္းတိုက္ပြေဲ႐ွာင ္ ျပည္သူမ်ားကူညီေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီ (RRCCI) မွ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္တုိင္ပင္၍ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွ ိ
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စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ Covid-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး 

အေထာက္အကူျပဳ ေဆးမ်ားအား ခြေဲဝေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္မ ွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးအေျခအေနကုိအစုိးရ 

အား တင္ျပ အကူအညီ ေတာင္းလာျခင္း မ႐ွိေသးေၾကာင္းႏွင္ ့ တင္ျပလာလွ်င္ ကူညီ 

ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းရခုိင္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္မွ ေျပာသည္။ 

(၅) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး - မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာၿပီး ျမစ္ေရႏွင္ ့ေတာင္က် ေခ်ာင္းေရ 

လၽံွသျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျမတန္ေဆာင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား 

က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနႏွင္ ့ ၾကံဳေနရသည္။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေအာင္သာစည္ ေက်း႐ြာတြင ္ က်န္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ သက္ႀကီး 

႐ြယ္အို (၈၀) ဦးခန္႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင္ ့ေဆးဝါးမ်ား လုိအပ္ေနသည္။ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ 

စညႇင္းစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း၌ အိမ္သာ (၅) လံုးသာ႐ိွၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား 

လည္း မ႐ွိသျဖင့္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္း စစ္ေဘး 

ေ႐ွာင္စခန္း၌ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ (၂၅၀၀) ေက်ာ္ေနထုိင္ၿပီးအိမ္သာ (၁၁) လံုးသာ 

႐ွိသျဖင့္ ယူနီဆက္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) တုိ႔ထံတြင္ ေမလ 

အတြင္းက အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္းအစုိးရဆီမွခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိဟုသိရသည္။  

(၆) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ လုံျခံဳေရး - ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တိန္ညိဳ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအား 

အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုမွ ဝင္ေရာက္၍ စခန္း႐ွိ အမ်ိဳးသားမ်ားအား 

အိမ္ေထာင္စ ု စာရင္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈ႐ွိ/ မ႐ွ ိ စစ္ေဆးခ့ဲသည္။ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေဆာက္ခတ္ေက်း႐ြာ႐ွ ိမသန္စြမ္း၊ ကေလးသူငယ္ႏွင္ ့သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ကယ္ထုတ္ရန ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့ ္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးအား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ဆရာေတာ္ 

(၈) ပါးႏွင့ ္ ၿမိဳ႕ခံ (၂၀) ေက်ာ္တုိ႔ကေတြ႕ဆုံၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခဲ့ရသည္။ ရေသ့ေတာင္ 

ၿမိဳ႕ အနီးတြင ္တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေသာေၾကာင့္ ေ႐ႊပါရမီ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမွ စိတ္က်န္းမာေရး 

မေကာင္းသူအမ်ိဳးသား (၁) ဦး အားက်ည္ထိမွန္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

(၇) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ပညာေရး - ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ 

ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့ ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း (၅) ခုတြင ္ ကုိယ္ထူကိုယ္ထ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား႐ိွေနသည့္ၾကားမွ ေဆာက္လုပ ္ေနရသည္။ 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ ျမိဳ႕ေပၚသုိ႔ စစ္ေဘးေ႐ွာင္လာရသည့္ ကေလးသူငယ္တခ်ိဳ႕မွာ 

ေနထုိင္ေရး အဆင္မေျပသျဖင္ ့ေက်ာင္းထားရမည့္ အေျခအေနမ႐ိွေၾကာင္း သိရသည္။  
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၃.၅. အေထြေထြ လူမႈ-စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔႐ိွခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး - ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ကမန္ဒုကၡ 

သည္မ်ား အတြက္တည္ေဆာက္ေပးမည့္ ေနရာသည္ဒီေရေရာက္သည့္ ဆားငန္ေတာျဖစ္ 

ၿပီး စီးပြါးေရးလုပ္ကုိင္ရန ္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ မေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ မူလ 

ေနရာ ျဖစ္သည့္ပုိက္ဆိပ္၊ ျပင္ျဖဴေမာ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရန္ 

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မွ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္ကုိ 

ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သူမ်ားၾကား  ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည့္  ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

မူလေနရာ၌ ျပန္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္မ ွ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိသည္။ COVID-19 ႏွင္ ့ တုိက္ပြမဲ်ားအျပင္ 

အစုိးရတပ္မေတာ္မွ လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး 

ၾကပ္တည္း လ်က္႐ွိၾကၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ သီလ႐ွင္မ်ားပင္ အလႉ႐ွင ္ နည္းပါးလာသည့္ 

အတြက္ အခက္အခဲၾကံဳေနရသည္။  

(၂) က်န္းမာေရး - ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ကပ္ရပ္တည္႐ွိသည့္ ေကာ့စ္ဘဇား (ဖေလာင္းခ်ိတ္) 

ခ႐ိုင္ (၁) ခ ုတြင ္ ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ (၂ဝ) ဦးေသဆံုးကာ (၈၉ဝ) ဦးကူးစက္ ခံရၿပီး 

ေနာက္ ေကာ့စဘ္ဇားခ႐ုိင္အား ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးကိ႐ုိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္အနီေရာင္ 

(Red Zone) အျဖစ္သတ္မွတ္ ေၾကညာထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ႐ွ ိ အူခီးယာ 

မူဆလင္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ (၂၉) ဦး၊ Cox's Bazar ဒုကၡ 

သည္စခန္းတြင ္(၄၆) ဦး႐ိွၿပီး ထုိ (၄၆) ဦးထဲမ ွ(၅) ဦး ေသဆုံးသည့္အတြက္ ဆုိး႐ြားသည့္ 

အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံမ ွ

တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြါ မိသားစုဝင ္ (၅) ဦးအားလွဖိုးေခါင္ယာယီ 

စခန္း၌ Quanratine ထား႐ိွၿပီး ဓာတ္ခြနဲမူနာ ေဆးစစ္ရန ္ ပို႔ထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွမ ွ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ခိုးဝင္လာသူ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး၊ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ခိုးဝင္လာသူ အမ်ိဳးသား (၁) ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ခရီးသြား 

ရာဇဝင္႐ွိသည့္ ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွအမ်ိဳးသား (၁) ဦးႏွင္ ့စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္သူ (၁) 

ဦးတြင ္ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕႐ိွရသည္။ ဘူးသီးေတာင္မွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြား 

ရာဇဝင္႐ွိသည့္ ကုိဗစ္လူနာႏွင့္အတူတူ ဝင္ေရာက္လာသူ (၁၂) ဦးထဲတြင ္(၄) ဦး ေပ်ာက္ 

ဆုံးေနၿပီး (၈) ဦးအား ရပ္ကြက္ (၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတြင္း႐ွိ ဗလီႀကီးတြင ္ Quarantine 

ထား႐ိွသည္။  

(၃) (၁၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔အထ ိကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပုိးေတြ႕လူနာ (၂၃) ဦးတြင ္ရခုိင္ျပည္မ ွ(၇) ဦး 

ပါဝင္သည္။ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ မေလး႐ွားမွ ျပန္လာသူ ဦးျမင့္ေအာင္အား ဒုတိယအၾကိမ္ 

ေဆးစစ္ရာ  ပိုးေတြ႕႐ိွခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္သုိ႔ တ႐ုတ္နုိင္ငံမ ွ ျပန္လာသူ 

(၃၅ဝဝ) ေက်ာ္ႏွင္ ့ ထုိင္းနုိင္ငံမွ ျပန္လာသူ (၁ဝဝဝ) ေက်ာ္႐ိွေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ 

ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြေဲရး ဦးစီးအရာ႐ိွ ဦးရဲမင္းဦးမွ ေျပာသည္။ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

82 

(၄) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငေမာက္ေခ်ာင္းတိုက္နယ္ ေဆး႐ံုအား ဝန္ထမ္း မလုံေလာက္၍ 

ပိတ္ထားရသည္။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလမွ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔အထ ိ ရခိုင္ျပည္၌ 

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြါးသူ (၄၈) ဦး႐ိွေၾကာင္းႏွင္ ့ အသက ္ (၁)ႏွစ္ ေအာက္ 

ကေလး မ်ားႏွင့္ အသက္ (၅) ႏွစ္မ ွ(၉) ႏွစ္ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္းသိရသည္။  

(၅) လုံျခံဳေရး - ရခုိင္ျပည္၌ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ 

အေၾကာက္တရားမ်ားမ႐ိွေအာင္ အစုိးရမွျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာမွ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕အနီးအနားထိ 

တုိက္ပြဧဲရိယာ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းမွာ ေကာင္းေသာအလားအလာ မဟုတ္ေၾကာင္း 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝမွ လည္းေကာင္း၊ 

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕အဝင္အထ ိ ေရာက္႐ွိလာသျဖင့္ မျဖစ္ပြါးေစလုိေၾကာင္း 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းတင္မ ွ လည္း 

ေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားသြားလာေနၾကသည့္ လယ္ကြင္းအနီး၌ မိုင္းေထာင္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ 

ေၾကာင္း ေျမပံုၿမိဳ႕နယ ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွလည္းေကာင္း ေျပာ 

သည္။ 

(၇) လူေနရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားအနီးတြင ္ တိုက္ခိုက္မႈမျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ခံ  

ကုိသိန္းဝဏၰမ ွ ေျပာသည္။ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝ႐ြာအနီး ရထားလမ္းေပၚ၌ 

ျဖစ္ပြါးသည့္တိုက္ပြဲတြင္ ULA/AA မွ ႐ြာကုိ ေက်ာေပးတုိက္ခုိက္သျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္မွ 

ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ရာတြင ္ ေက်းရြာထဲသုိ႔ လက္နက္က်ည္မ်ား က်ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

အမည္မေဖာ္လိုသ ူ ႐ြာသား (၁) ဦးမွ ေျပာသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တုိ႔ 

တုိက္ပြမဲွ လူမ်ိဳးေရးအသြင ္ ေဆာင္သြားလွ်င္ ႏွစ္ဘက္လံုးနစ္နာရမည့္ အေနအထားမ်ိဳး 

ႀကဳံရႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ 

ဦးဦးလွျမင့္မ ွေျပာသည္။  

(၈) အစုိးရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အေၾကာင္း 

ၾကားျခင္းမ႐ွိဘဲ ႐ြာမ်ားသုိ႔ ထင္သလိုဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း၊ ႐ြာမ်ားသုိ႔ ေသနတ္ 

ပစ္ေဖာက္၍ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊၎တုိ႔အား ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးေသာ အရပ္သားမ်ား 

ကုိ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးတြင္း၌ ပုန္းေနသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား႐ွိ၊ မ႐ိွ 

ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီး ေသနတ္ေပါက္သံၾကားလွ်င္ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊လမ္းျပ 

အျဖစ္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ ထိုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရသူတခ်ိဳ႕မွာ ေပ်ာက္ 

ဆုံးေနျခင္း၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြျဲခင္း အစ႐ိွသည့္ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေတြ႔႐ွိရသည္။ စစ္ပြမဲ်ားၾကားမွာ   ေျမစာပင္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကုိလိုနီ စနစ္ဆုိး 

ေအာက္မ ွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျဖစ္႐ုိး 

ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ULA/AA ေျပာခြင့္ရ ခုိင္သုခမ ွေျပာသည္။ 

(၉) ULA/AA ဘက္မွလည္း အစိုးရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားအား လုပ္ၾကံ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အစုိးရလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏မိသားစုဝင္ 

မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ NLD ပါတီဝင္၊ ALP ပါတီဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းစသည္မ်ားကိ ု
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ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအဖြ႕ဲ 

အမည္ခံ၍ ALP ပါတီဝင္ေဟာင္း (၁) ဦးအား မွန္ကန္ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ႐ွိဘဲ 

စြပ္စြဲဖမ္းဆီး၍ သုတ္သင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ထုိအဖြဲ႔မွာ သီးသန႔္လြတ္လပ္သည့္အဖြ႕ဲျဖစ္ႏိုင္သလိ ု  တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/ AA တုိ႔၏ 

ေအာက္ေျခ အဖြဲ႕သားမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးေဖသန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

(၁၀) ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးႏႈန္းသည္ 

ၿပီးခဲသည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း (၃) လတာကာလထက္ (၆) ဆ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း 

(၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင ္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြ႕ဲ 

(Save the Children) မွ သတိေပး ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တိုက္ပဲြမ်ား 

ျပင္းထန္လာေနသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းၿပီး အရပ္သားမ်ား မထိခုိက္ေအာင္ အေရး 

တႀကီး စီစဥ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ႐ုံးမွ ေၾကညာခ်က္ 

ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (၂၀) မွ 

လည္း အလားတ ူ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္၌ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရးႏွင့္ 

စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ 

ျဖစ္ရေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ဒုကၡသည္အေရး လႈပ္႐ွားမႈအဖဲြ႔ 

(Refugees International) မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ 

၌ က်င္းပသည့္ (၄၄) ႀကိမ္ေျမာက္ လူအခြင့္အေရး ေကာင္စီညီလာခံ၌ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ 

ခ်င္းျပည္နယ္၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ႏွင္ ့ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား 

ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမွ အစုိးရ တပ္မေတာ္ 

အား ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ 

(၁၁) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးပင္ႀကီးတြင ္ ေရတပ္႐ွိၿပီး နယ္စပ္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ နယ္ျခား 

ေစာင့္မ်ား ႐ွိေနသည့္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မ ွ ေမာင္ေတာသုိ႔ ခုိးဝင္လာ 

သည္ကုိ သိေနေၾကာင္း၊ အေနာက္တံခါး ၿခံစည္း႐ုိး လုံျခံဳမႈ႐ွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းမွ 

ေျပာသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မ ွတရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနၾကျခင္းမွာ လာတ္ေပး၊ လာတ္ယူမႈ 

မ်ား ႐ွိေနသည့္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၎ကိစၥႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိမိမိ 

မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက က်န္းမာေရး၊ လံုၿခဳံေရး၊ လူဝင/္လူထြက္ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုဆုိး႐ြာစြာ 

လာႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊမွ ေျပာသည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွမ ွ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခိုးဝင္ေနျခင္း၊ ခိုးသြင္းေနျခင္းကိ ု ေလ့လာ 

သံုးသပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတြင ္ အျပည္အဝတာဝန္႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ အေျခ 

အေနအား ထိန္သိမ္းမႈ မလုပ္နိုင္လွ်င္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအား သတ္ကြင္း 

ထဲ ပို႔သလုိျဖစ္ေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးထြန္းေအာင္သိန္းမွ ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းလွစိန္က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ဝင္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ 
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ခ႐ိုင္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား စာရင္းေပးပုိ႔ရာတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက် မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

ရသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ဝင္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။  

(၁၂) နယ္စပ္မ ွတရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေပး 

ရန ္ေမာင္ေတာေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦးႏွင္ ့အမ်ိဳးသား (၁) ဦးတုိ႔မ ွဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီး 

ေမာင္ေတာအေျခအေနသည္လည္း ကုိ႐ိုနာဗုိင္းရပ္ေရာဂါ အနီေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္ေနၿပီး 

ခိုးဝင္လာသူမ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈတို႔ျဖင့္ တရားစြမဲရ၊ လဝကတြင္လည္း တရားစြဲ 

မရေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ျဖင့္သာ တရားစြရဲေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြ ဲ

ဦးေဆာင္သူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံ ဦးစိန္လွျဖဴမွေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ 

ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၁၉) ဦးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ 

(၁၀) ဦးတို႔အား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ ခိုးဝင္ခိုးထြက ္ပုဒ္မ ၁၃(၁) ၊ အားေပးကူညီမႈ 

ပုဒ္မ ၁၃(င) တုိ႔ျဖင္ ့ အေရးယူထားေၾကာင္း (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထိန္လင္းမွ 

ေျပာသည္။ 

(၁၃) ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္င ံ ေကာ့စ္ဘဇားခ႐ုိင္ အတြင္းမွ မူဆလင္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ နယ္စပ ္

ဝင္ေပါက္မ်ားမွ တဆင့္ ဘူသီးေတာင္ႏွင္ ့ ေမာင္ေတာခရုိင္အတြင္းသုိ႔ တရားမဝင္ 

ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား႐ိွေနျခင္းသည္   နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိး မလံုသည့္အျပင္ နယ္ျခား 

ေစာင့္ တပ္မ်ားအား ULA/AA ႏွင္ ့ ARSA အဖြ႕ဲမ်ားမွ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ 

လုံျခံဳေရးအရ သြားမရသည့္ အတြက္ တားဆီးရန္ မတတ္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ 

နယ္မ်ားသုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနသည္မ်ားတြင ္ ေမွာင္ခိုပြစဲား 

မ်ား႐ိွၿပီး လံုၿခဳံေရးဘက္မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ႐ွိေနေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ 

ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင္ ့ လက္ခံထားသူမ်ားကိ ု လဝကဥပေဒျဖင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ 

တေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ုိး ကာထားေသာ္လည္း သားငါး ႐ွာစားေနၾကသည့္ ေလွသမားမ်ား 

ဝင္ထြက္ သြားလာေနသည့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာမ်ားကုိ ၿခံစည္း 

႐ိုးကာ၍ အဆင္မေျပေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွ 

ေျပာသည္။ 

(၁၄) ရခိုင္ျပည ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ULA/AA အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ အရပ္သား အေယာင္ေဆာင္ၿပီး 

ေရာက္လာႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ညဘက္အမႈလာဖြင့္လွ်င္ ရဲစခန္းတံခါးအား မဖြင့္ရဲ 

ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ (၁) ဒုရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးေဆြဝင္းမွ ေျပာသည္။ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္႐ွ ိ ကေမ႓ာဇဘဏ္ခြ ဲ (၂) အား အမည္မသိမ်က္ႏွာဖံုးစြပ ္

လူ (၄) ဦးမွ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၈၀၀)ခန႔ ္ လုယက္မႈ ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ 

ေက်ာင္းတက္လမ္းရပ္ကြက္၊ မင္းဘာႀကီးလမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ (၄) ထပ္အေဆာက္ဦး၏ 

တတိယထပ္၌အသက္ (၁၃) ႏွစ ္အ႐ြယ္ မုန္႔သည္ မေလးတဦးကိ ုဦးေခါင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာ 

ျဖင့္ေတြ႕႐ိွရေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသုိ႔ပို႔ေဆာင္ထားစဥ္ ေသဆုံးသြားၿပီး မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ရန ္

အတြက္ႀကိဳးပမ္းရင္း သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုယူဆရသည္။ 
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(၁၅) ပညာေရး - (၂ဝ၂ဝ) ပညာသင္ႏွစ္တြင ္ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္၊ ရေသ့ေတာင္ 

ၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၁ဝ) ေက်ာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၆၂) ေက်ာင္း၊ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ

(၁၇) ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ (၂ဝ) ေက်ာင္းစုစုေပါင္း စာသင္ေက်ာင္း 

(၁ဝ၉) ေက်ာင္းခန္႔အား ေဒသအေျခအေနေၾကာင့ ္ လုံးဝပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးတင္သိန္းမွ ေျပာသည္။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဖယ္ေပးရန္ 

ေနရာ အဆင္သင့္မ႐ိွေသးသျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္ႏိုင္မည့္ 

အလားအလာ မ႐ွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕တြင္လည္း ထုိနည္းတူ 

ပင္ျဖစ္ သည္။ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ 

ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္စသည့္ ေဒသမ်ားတြင ္တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးေနသည့္အတြက္ ၎ေဒမွ 

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ 

ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း လံုျခဳံမႈမ႐ိွျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ဆရာမအခ်ိဳ႕မွ ေျပာ 

သည္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မ ွစစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ေနသူ မသန္းျမဝင္းမွ တုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ 

ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းမတက္ရ ျဖစ္ေနသျဖင့္ စစ္ပြမဲ်ားရပ္တန္႔ေစလုိေၾကာင္းေျပာ 

သည္။ 

(၁၆)  ရခိုင္ျပည္႐ွ ိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတုိင္း 

(၆) ေပ အကြာမ ွ သင္ၾကားႏိုင္ရန ္ စာသင္ခန္း အလုံအေလာက ္ မ႐ွိျခင္းႏွင့္ အေဆာင္ 

ေဆာက္လုပ္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကား ထားျခင္း မ႐ိွေသာေၾကာင့္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားကုိ ခြၿဲပီး 

သင္ၾကားရမည့္ အေျခအေနႏွင္ ့ၾကံဳေနရသည္။  

(၁၇) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသစ္ေျပာင္းလလဲိုက္သည့္ သင္႐ိုးသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အင္တာနက္ မရ႐ွိသည့္ ရခိုင္ႏွင္ ့ ခ်င္းျပည္နယ္မ ွ ေက်ာင္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီး႐ွိ႐ံုႏွင့္ 

သင္႐ိုးသစ္မ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္မည္ ့DBE Box (Department of Basic Education Box) 

မ်ား ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွေျပာသည္။ 

(၁၈) မူးယစ္ေဆးဝါး - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ 

႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၃) ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရ႐ိွခဲၿ့ပီး ေဆးျပားအေရအတြက္ (၁၅၉၅၂၅၀)၊ ကာလ 

ေပါက္ေစ်း က်ပ္ေငြ သိန္း (၂၆၈၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။   

(၁၉) စီးပြါးေရး - တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးမႈ႐ွိေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လယ္ယာထြန္ယက္၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္ 

အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား႐ိွေနၾကၿပီး၊ အစုိးရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားလာပါက မၾကာခဏ 

ေျပးေနရေၾကာင္း၊  လယထ္ြန္ေနစဥ္ လက္နက္ႀကီးက်ည ္ က်ေရာက္မႈမ်ား ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ 

လည္း အသက္အႏၲရာယ္ကုိ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ ္တင္းထိန္ကန္ ေက်း႐ြာ 

မ ွဦးေမာင္သိန္းလွက ေျပာသည္။ 

(၂၀) ေက်ာက္ျဖဴ၊စစ္ေတြ၊သံတြၿဲမိဳ႕မ်ားတြင ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္လယ္ (၁) ဧက 

လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြ (၅) ေသာင္းက်ပ္အား ထပ္တုိး ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ဘဏ္ခြဲ) မွဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းမွ 

ေျပာသည္။ ေရငန္ပုစြန္သားေပါက္ အသားတုိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ 
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သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ မေက်းငူေက်း႐ြာအုပစ္ုႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ေက်း႐ြာ 

အုပ္စုတုိ႔မ ွ ေျမဧက (၄ဝ၅) ဒႆမ (၅၆) ဧကအား မူလပုိင္႐ွင ္လယ္သမား (၆၄) ဦးထံ 

ျပန္လည္ ေပးအပ္လုိက္ေၾကာင္း မေက်းငူ ေက်း႐ြာအုပ္စ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဆန္းလြင္မွ 

ေျပာသည္။ 

(၂၁) (၁၀.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ 

လည္ပတ္ခဲၿ့ပီး (၁) လလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) သိန္း ေက်ာ္တန္ဖိုး 

ကုန္သြယ္မႈ ႐ွိေနေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့ ္ စစ္ေတြသုိ႔ ကုန္သြယ္ေရး သြားေနသည့္ 

သေဘၤာ၌ လုိက္ပါလာသူ (၁) ဦးတြင္ ကုိ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕႐ွိေသာေၾကာင့္ 

(၂၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယာယီရပ္နားထား 

ရသည္။ မာန္ေအာင္ေဒသမွ ႏြားမ်ားကုိ ယခင္က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္ 

လည္း ကပ္ေရာျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ပိတ္ထားသျဖင့္ 

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွကုန္သည္မ်ား စား၊ဝတ္၊ ေနေရးအခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။  

(၂၂) ယဥ္ေက်းမႈ - ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား ေဂါပကအဖြ႕ဲ၏ ၾသဝါဒစရိယ 

သိန္းတန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဣႏၵမာလာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့ ္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ 

တို႔မ ွဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္အပါး (၅၄) ပါးျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား 

၌ ျပန္တင္ထားသည့္ မကုိဋ္ေတာ္အား ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆုိသည့္အတြက္ (၀၇.၀၆.၂၀) 

ရက္ေန႔၊ (၀၃း၁၅) နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ ဦးေဆာင္ကာ 

ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။    

(၂၃) အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားႏွင့္ ၾကာညိဳျပင္ ေက်း႐ြာအနီး႐ိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ အစုိးရ 

တပ္မေေတာ္မွ တပ္စြထဲားေၾကာင္း တပ္စြထဲားေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွအမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံထံမွသိရသည္။ 

(၂၄) လုံျခံဳေရး - ရခုိင္ျပည္၌ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ 

အေၾကာက္တရားမ်ား မ႐ိွေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာမွ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕အနီးအနားထိ 

တုိက္ပြ ဲ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ အလားအလာ မဟုတ္ေၾကာင္း 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝမွလည္းေကာင္း၊ 

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕အဝင္အထိ ေရာက္႐ွိလာသျဖင့္ မျဖစ္ပြါးေစလုိေၾကာင္း 

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းတင္မ ွ လည္း 

ေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားသြားလာေနၾကသည့္ လယ္ကြင္းအနီး၌ မုိင္းေထာင္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ 

ေၾကာင္း ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွလည္းေကာင္း 

ေျပာသည္။ 

 

 

 

“��စ�ဘက�စလ���အ�ပ��သဇ�လ�မ��မ������င��သ� ���င�င��က��တခ�ခ�၏ ဖ�အ��မပ�ဘ� ပစ�ခတ�တ��က�မ� ရပ�စ�ရန� 

လက��တ��အ���ဖင�� လ�ယ�က�မည�မဟ�တ�ဟ� သ���သပ�ရသည�။ �ပည�တ�င��စစ�သည� မတ�က���ပ��သည�� တ��င��ရင�� 

သ��မ���အ�က�� အမ����သ�� တန��တ��ရ���င�� က��ယ��က��ကမ��က��ယ� ဖန�တ�� ခ�င��မရ��၍ �ပ��ပ�က� လ�ရ�ခင�� 

�ဖစ� သည�ဆ���သ� ဗမ�မဟ�တ�သည�� တ��င��ရင��သ��မ���၏ ခ�ယ� ခ�က�က�� အ�လ�မထ��ဘ� တ��င��ရင��သ�� 

အ�ရ���င�� လက�နက�က��င� က�စ�က�� မ�ရ��ထ��ရန�လ�� ��က�င�� ��ပ�ဆ��ခ�က�မ�� �မန�မ�အစ���ရစစ�တပ� 

အ�န�ဖင�� ပစ�ခတ�တ��က�ခ��က�မ� ရပ�စ��ရ���င�� ���င�င��ရ�အရ�တ��ဆ���ဆ�������ရ�တ�င� အမ����သ��တန��တ��ရ� 

က�� အ�လ�မထ����က�င�� �ပ�လ�င� �နသည�။” 
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၄။ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
 

 

 

၄.၁. ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ က်င္းပေရး - ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား ရခုိင္ျပည္၊ ခ်င္းျပည္၊ 

႐မွ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္႐ွိ ေဒသတခ်ိဳ႕အား ခ်န္လွပ္၍ က်င္းပမည္ျဖစ္ျခင္း၊ 

ေ႐ြးေကာက္ပြေဲကာ္မ႐ွင္သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၃၀) မွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္၊ 

KNC ပါတီမွ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္အား ေက်လည္ေအာင္ မေဆြးေႏြးရျခင္း၊ 

COVID-19 ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မည္သည့္အရာကုိမ ွ လုပ္လုိ႔မရသည့္ အခ်ိန္၌ 

အစိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင ္နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ 

ပါတီစည္း႐ုံေရးအသြင ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ 

အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီး ရန္႐ွာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ တြင္ လြတ္လပ္ 

ၿပီး  တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲျဖစ္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။  

(၂) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြလဲြန္ကာလ အစုိးရဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေျခ - NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 

ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ကတိကဝတ္မ်ားအား ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေနသျဖင့္ 

အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရၿပီး အစုိးရဖြဲ႔ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စအုဆင့္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္ ႀကံခိုင္ေရးတုိ႔အေနျဖင့္ 

တုိင္းရင္းသား ပါတီငယ္မ်ားလုိလားသည့္ အခ်ိဳးက်ပါဝင္သည့္ ၫႊန္ေပါင္းအစုိးရစနစ္ကုိ 

မက္လုံးေပး၍ စည္း႐ံုးမႈျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။  

(၃) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြလဲြန္ကာလ အစုိးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေျခ - NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 

ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ ကတိကဝတ္မ်ားအား ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းေနသျဖင့္ 

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရၿပီး အစုိးရဖြဲ႔ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူမည ္

မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္ 

ၾကံခိုင္ေရးတုိ႔အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီငယ္မ်ားလုိလားသည့္ ပါတီမ်ား အခ်ိဳးက်ပါဝင္ 

ေသာ ၫြန္ေပါင္းအစုိးရစနစ္ကုိ မက္လုံးေပး၍ စည္း႐ုံးမႈျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။ 

(၄) ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး - ULA/AA အား ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္ 

အဖြဲ႕ဟု ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိေနျခင္း၊ ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ားၾကား အယုံ 

အၾကည္ကင္းမဲ့မႈ ပိုမုိႀကီးမားလာျခင္း၊ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕အား ခြျဲခားဖယ္ခ်န္ထား 

သည့္အေပၚ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္စလုံးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငႀံကီးတခုခု၏ ဖိအားမပါဘဲ 
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ပစ္ခတ္တုိက္မႈ ရပ္စဲရန္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ 

ျပည္တြင္းစစ္သည္ မတူကြျဲပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ 

ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္မ႐ွိ၍ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္ဆုိေသာ ဗမာမဟုတ္ 

သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံယူခ်က္ကုိ အေလးမထားဘဲ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္ကိစၥကုိ မေရာေထြးရန္လုိေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္မွာ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ 

အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးတြင္  

အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကုိ အေလးမထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။  

(၅) ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -  ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စ ု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္လည္း တႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စ ဲ

ထားျခင္း မ႐ိွသည့္အျပင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး မပါဝင္လာ 

ႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပရေသးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တုိ 

ေတာင္းျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာ က်င္းပရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အႏွစ္သာရ႐ိွသည့္ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ NLD အစုိးရသက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ 

ေသာ လႈပ္႐ွားမႈတခုသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

(၆) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး - ႏွစ္ဘက္ၾကား ညႇပ္မည္စိုးရိမ္၍ ႏႈတ္ထြက္သြား 

ၾကေသာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေနရာတြင္ ဆက္လုပ္မည့္သူမ်ားလည္း ႐ွိေနေသး 

သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား မပ်က္ျပားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္မွ 

ေျပာဆုိခ်က္ကို ေထာက္႐ႈ၍ လစ္လပ္ေနရာမ်ားကုိ ၎တုိ႔အား ေထာက္ခံအားေပးမည့္သူ 

မ်ားျဖင့္ အစားထုိးလာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အသြင ္ ပိုမုိေပၚလြင္လာၿပီး ULA/AA ဘက္မ ွ တိုက္ခိုက္မႈ၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း 

ပိုမိုျပင္းထန္လာႏုိင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမ်ားအျပား ႏႈတ္ထြက္ၾကျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

အေျခအေနေၾကာင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအား တြင္က်ယ္စြာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တရား 

ဥပေဒ စုိးမုိးေရးအားနည္းၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ား ပုိမိုေပၚေပါက္လာႏုိင္ေျခ႐ိွသည္။  

(၇) အင္တာနက္ သတင္းပိတ္ဆုိ႔မႈ - ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ရခုိင္ျပည္႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္ 

တခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက ္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္မွာ စစ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား 

ေပါက္ၾကားျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရား လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား႐ွိေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ဆုိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းမ်ားအား Facebook မ ွအခ်ိန္ႏွင့္ 

တေျပးညီ ျဖန႔္ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာအစုိးရ 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 

ဖံုးကြယ္ထားလုိျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးတြင ္အသာစီးရလုိျခင္း အစ႐ိွ 

သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားလည္း႐ိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။  

(၈) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး - အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ေနာက္၌ 

ရပ္တည္ေနသည့္ အင္အားစုႀကီးေၾကာင့္ ၎တုိ႔အားေခ်မႈန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတည္းမွ 

မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ု႐ွသတင္းဌာန (ZVEZDA) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 

မင္းေအာင္လႈိင္မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း၊ ULA/AA အေနျဖင့္ နည္းပညာျမင့္သူမ်ားဆီမွ အေဝး 
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ထိန္းမိုင္းခြဲသည္ ့နည္းပညာမ်ားကုိ ရ႐ွိထားေၾကာင္း အိႏၵိယမွသတင္းေပးသည္မွာ မွန္ကန္ 

သည္ဟုဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွေျပာၾကားျခင္းတို႔တြင္ ၎တုိ႔ရည္ညႊန္းေသာ အင္အား 

စႀုကီး (ဝါ) နည္ပညာျမင့္သူ (ဝါ) ႏိုင္ငံတခုခုဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဆုိလုိ သည္ဟု 

ယူဆရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ၊ ကူည ီ

အားေပး မႈ႐ွိေနလွ်င္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈကုိ ပိုမုိတုိးျမႇင့္သြား 

ရနအ္လားအလာ႐ိွေၾကာင္း သြယ္ဝိုက္ျပသသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ 

မဲေဆာက္ တြင္ ULA/AA အဖြ႕ဲထံသြားမည္ဟု ယူဆရေသာ လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရ 

ျခင္းမွာ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ထုိင္းစစ္အစိုးရတုိ႔ၾကား သတင္းဖလွယ္၍ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္မႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ယခင္က ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ULA/AA 

ႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း၊  ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းရန္ အေ႐ွ႕ 

ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအဖြ႕ဲ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈက ပိုၿပီးအေရးႀကီးလာေၾကာင္း အတိုင္ 

ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ေထာက္႐ႈ၍ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ႏွိမ္ႏွင္းရာတြင္ ႐ု႐ွားႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔အျပင္ အာဆီယံ 

ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တစုံတရာရ႐ိွေနသည္၊ 

ဆက္လက ္ ရ႐ိွရန္လည္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား႐ိွေနလိမ့္မည္ဟု ယူဆရ 

သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

၄.၂. စစ္ေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) ႏွစ္ဘက္ထိေတြ႕မႈနွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား - ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မ ွ အင္အား 

အလံုးအရင္းျဖင့္ ဖိအားေပးခံရသည့္အတြက္ ULA/AA မ ွ ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္ 

တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအား ေရလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင္ ့တံတားအျဖတ္မ်ားတြင္ မိုင္းခြ ဲ တုိက္ 

ခိုက္မႈမ်ား၊  ရဲစခခန္းငယ္မ်ားအား စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင ္

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား တေယာက္ခ်င္း လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနရဦးမည္ 

ျဖစ္သည္။  

သဂတ်ုလတွင် ကျင်းပမည့် ြပည်ေထာင်စ ု ငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံသည်လည်း တုိင်ငံ 

လုံးအတုိင်းအတာြဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုကမ် ရပ်စဲထားြခင်း မရှိသည့်အြပင် ပါဝင်သင့ ်

ပါဝင်ထိုက်သည့် အဖွဲအစည်းများအားလံုး မပါဝင်လာ ုိင် ြခင်း၊ အမျ ိးသား အဆင့် 

ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများ မကျင်းပရေသးြခင်း၊ ြပင်ဆင်ချန်ိတုိေတာင်းြခင်း၊ အကျဉ်းချပ် 

သာ ကျင်းပရန် ရည်ရ�ယ်ထားြခင်း တုိေကာင့် အှစ်သာရရိှသည့ ် ေတွဆံုေဆွးေွးမ 

မြဖစ်ိင်ုဘ ဲ NLD အစိုးရသက်တမ်း မကုနဆ်ုံးမီ အြပသေဘာ ေဆာင်ေသာ လပ်ရှား 

မတခုသာ ြဖစ်ိငု်သည်။ 
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(၂) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ - ULA/AA မ ွ အသုံးျပဳသည့္ မိုင္းမ်ားသည္ အေဝးထိန္း 

နည္းပညာသုံး၍ အ႐ြယ္အစားပုိမိုၾကီးမားလာျပီး နည္းပညာအဆင့္အတန္းလည္း ပိုမုိ 

ျမင့္မားလာသည္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေသာ္လည္း စစ္ေတြ-ေရခ်မ္းျပင္ ကားလမ္းတြင ္

မိုင္းေထာင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အခ်ိန္မတိုင္မ ီေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း၊ ေတာင္ကုတ္-မအီ ကားလမ္း 

တြင္ မိုင္းေထာင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၍ ULA/AA အဖြ႕ဲဝင္ဟုယူဆရသ ူ (၄) 

ဦး ေသဆံုးခ့ဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုိင္တြယ္သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင္ ့ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈအား 

နည္းၿပီး ၎တုိ႔ကုိယ္တိုင္ကိုေရာ ျပည္သူလူထုကိုပါ မေတာ္တဆ ထိခိုက ္ ေသဆုံးမႈမ်ား 

ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မ ွ စစ္ေၾကာင္းအဆင့္တြင္ပင္ 

ေမာင္းသူမ့ဲ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ငယ္မ်ားကုိ သုံးေနသည္ဆုိပါက ေဝဟင္သတင္း 

ေထာက္လွမ္းေရးတြင ္ ဆန္႔က်င္ဖက္အဖြဲ႕အား အသာစီးရႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင ္ အဆိုပါ 

ေမာင္းသူမ့ဲကင္းေထာက္ေလယာဥ္ငယ္ ပ်က္က်ခ့ဲသည္မွာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ 

(သုိ႔) ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္း ေမာင္းႏွင္သူမ်ား၏ နည္းပညာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင ္

သည္။  

(၃) အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား - ျမန္မာ-

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ နယ္စပ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ARSA ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား ယခင္လတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ (၂) ႀကိမ္၊ ယခုလတြင္ ထိေတြ႕ 

ပစ္ခတ္မႈ (၁) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သျဖင့္ ULA/AA ႏွင့္ အစုိးရလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား 

႐ႈပ္ေထြးေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ၎တုိ႔ကလည္း တုိက္ပြမဲ်ား အခြင့္သာသလုိ ေဖာ္ 

ထုတ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 
 

၄.၃. လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
 

(၁) မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း - ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ ္NLD အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးေဇယ်ာမင္း 

အား ULA/AA က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဆုိျခင္းမွာ ၎တုိ႔ႏွင္ ့ အစုိးရၾကား တင္းမာမႈမ်ား 

ျမင့္တက္လာေအာင္ အစုိးရစစ္တပ္မွ တမင္ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ULA/AA ေျပာေရး 

ဆုိခြင့္ရ ခိုင္သုခမွဆုိေသာ္လည္း NLD ပါတီဝင္မ်ားအား ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အျဖစ္ 

အပ်က္မ်ား ယခင္ကလည္း ႐ွိခဲ့ဖူးသည္။ ALP/ALA အဖြဲ႔ဝင ္ (၂) ဦးအား ULA/AA မွ 

အရပ်သားများအားမိမိတိုထငြ်မင်ယူဆသလို စွပ်စွ၍ဲ ဥပေဒမဲ ့ဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

ညင်းပန်းှိပစ်က်ြခင်း၊ သတ်ြဖတြ်ခင်း၊ မိမိတပဖ်ွဲဝင်များ၏ 

မေတာမ်တရားသည့လ်ုပ်ရပ်ကုိ တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ခံရန် ြငင်းဆန်ြခင်းတုိမှာ 

မည်သည့ ်လက်နက်ကုိင်အဖွဲအစည်းအတွက်မဆိ ု

ကျင့်ဝတ်သိကာမဲရ့ာေရာက်ပီး ြပည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ၊် 

စည်းစိမ်ကုိ ကာကွယ်ရန်အတွက် လကန်က်ကုိင်ရပါသည်ဆိုေသာ 

တပမ်ေတာတ်ရပ်၏ အေြခခံအကျဆုံး ရည်ရ�ယ်ချက်များှင့် 

ဆန�်ကျင်ေနသည်။ 
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ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး၊ ALP/ALA အဖြ႕ဲဝင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္အား ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု 

ယူဆၾကေသာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ဖမ္းဆီး 

သုတ္သင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္မွာ မွန္ကန္ပါက ULA/AA အေနျဖင့္ ရခုိင္လူ႔ 

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ လက္မခံႏိုင္ဆုိသည့္ 

သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။  

(၂) အစုိးရစစ္တပ္မ ွ အရပ္သားတဦးအား စစ္ဝတ္စုံဝတ္ခိုင္းၿပီး လမ္းျပအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသြား 

သည္ကုိ ေထာက္႐ႈ၍ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ျဖင္ ့ဖံုးကြယ္၍ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ႐ွိေနႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။  

(၃) ႏွစ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမွ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ့ဲ ဖမ္းဆီးထားေသာ အရပ္သားမ်ားအား လႊတ္ 

ေပးရန္ အရပ္ဘက ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိခု်က္မ်ားမွာလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ 

နီးစပ္ရာ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ (သုိ႔) တစုတဖြဲ႔အတြက္သာ ရည္႐ြယ္ၿပီး လူသားတိုင္း 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ႐ွင္သန္ေနထုိင္ 

ခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။  

(၄) ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွျခင္း - စစ္ပြမဲ်ားၾကားမွာ   ေျမစာပင္ျဖစ္ 

ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး၊ ကုိလုိနီစနစ္ဆိုးေအာက္မ ွ ႐ုန္းထြက္ရန္ 

ႀကိဳးစား ေနသည့္ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္   ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမွာ 

ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ULA/AA ေျပာခြင့္ရ   ခိုင္သုခ၏ ေျပာဆုိခ်က္မွာ အၾကမ္းဖက္ 

ႏွိင္ႏွင္းရာတြင္ အရပ္သားမ်ားအား မလႊဲမေ႐ွာင္သာ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ 

ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင္ ့ သေဘာသဘာဝခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ၿပီး လူသား 

လုံျခံဳေရးကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။  

(၅) ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြေဲၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း  အရပ္သားမ်ားအား 

မိမိတုိ႔ထင္ျမင္ယူဆသလုိ စြပ္စြဲ၍ ဥပေဒမ့ဲ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ 

ျခင္း၊ မိမိတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ မေတာ္မတရားသည့္ လုပ္ရပ္ကုိ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရန္ 

ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔မွာ မည္သည္ ့ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္မဆုိ က်င့္ဝတ္သိကၡာ 

မဲ့ရာေရာက္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

လက္နက္ ကိုင္ရပါသည္ဆုိေသာ တပ္မေတာ္တရပ္၏ အေျခခံအက်ဆုံး ရည္႐ြယ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ေနသည္။   

(၆) ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း - ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မွ ျပည္သူလူထု 

တြင္ သိုေလွာင္ထားေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအား တဖက္အဖြ႕ဲအစည္းသို႔ မေရာက္ေစရန္ 

ဖ်က္ဆီးသည့္ သေဘာျဖင့္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ႐ိွဟည္ဟု ယူဆရသည္။ အစုိးရ 

စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ျခင္းႏွင့္ လုယက္ယူငင္ျခင္းေၾကာင့္ 

ပုဂၢလိကပုိင္ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံ႐ံႈးျခင္းမ်ားမွာ အျမဲတမ္းလိုလုိ ျဖစ္ပြါးေနသျဖင့္ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ ္



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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အား ကာကြယ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဝဲင္ေနရသည္ဆုိေသာ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္၏ 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။  

(၇) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း - ျပည္တြင္း 

ျပည္ပအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ခုႏွင့္ ပလက္ဝတြင္ 

အင္တာနက္ျပနဖ္ြင့္ေပးရန္ အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ကုိ အစုိးရႏွင္ ့ ျမန္မာ့ 

တပ္မေတာ္မ ွ လုံးဝဂ႐ုမစိုက္သည္သာမက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရ႐ိွရန ္ ေတာင္းဆုိသူ 

မ်ားကုိပင ္ ႏွိပ္ကြပ္လ်က္႐ိွျခင္းေၾကာင့္ NLD အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ဆိုသည္မွာ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။   

(၈) လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း - ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 

ဆန္႔က်င္ဖက္ အဖြ႕ဲအစည္းအား နယ္ေျမပိတ္ဆုိ႔႐ွင္းလင္းရာတြင္ အရပ္သားမ်ား၏ စား၊ 

ဝတ္၊ ေနေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

မ႐ွိ၊ အစုိးရမွလည္း တစံုတရာ တာဝန္ယူ ေျဖ႐ွင္းေပးျခင္းမ႐ိွသည့္အတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ 

ေျပာင္းေ႐ြ႕မႈမ်ား တုိးပြါးလာႏိုင္သည္။  

(၉) အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း - လမ္းျပအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခိုင္း 

ျခင္းမွာ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ား လႈပ္႐ွားမႈတိုင္းတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ႐ွိေနလိမ့္မည္ဟု 

ခန္႔မွန္းရသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

၄.၄. စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္ စခန္း အတုိးအေလ်ာ့ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင ္ထပ္တိုး စစ္ေဘး 

ေ႐ွာင္ဦးေရ (၅၀၀၀) ေက်ာခ္န္႔႐ိွၿပီး ယခု ဇြန္လတြင ္ (၃၀၀၀၀) ခန္႔႐ွိသျဖင့္ ယခင္လ 

ထက္ (၆) ဆခန္႔ တိုးပြါးခဲ့သည္။  

စစ�ပွဲများကားမှာ   ေြမစာပင်ြဖစ်ေနရသည့ ်ရခုိင်ြပည်သမူျားှင့် ပတ်သတ်ပီး၊ 

ကိုလုိနီစနစ်ဆုိးေအာက်မ ှ  ုန်းထွက်ရန ်ကိးစားေနသည့် လမူျ ိးတုိင်း၊ 

ုိင်ငံတိုင်းသည်   ထခိိုက်နစန်ာမများြဖင့် �ကံေတွရြခင်းမှာ 

ြဖစ်ိးုြဖစစ်ဉ်ြဖစ်ေကာင်း ULA/AA ေြပာခွင့်ရ   ခိုင်သခု၏ ေြပာဆုိချက်မာှ 

အကမ်းဖက်ှိင်ှင်းရာတွင ်အရပ်သားများအား မလဲမေရှာငသ်ာ ထခိိုက်မများ 

ြဖစ်ရသည်ဆုိေသာ ယခငလ်က ဦးေဇာ်ေဌး၏ ေြပာဆုိချက်များှင့် 

သေဘာသဘာဝချင်း မတိမ်းမယိမ်းြဖစ်ပီး လသူားလံု�ခံေရးကိ ုှစ်ဖက်စလံုးမှ 

ထည့သ်ွင်းစဉ်းစားမ အားနည်းသည်ကုိ ေဖာ်ြပေနသည်။ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၂) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး - စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္အား 

ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခုိလံႈေနထုိင္သည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား 

အား မည္သည့္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဖယ္႐ွားေပးပါဟု အစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဘး 

ေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင ္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ မျပည့္စုံ၍ အမုိးအကာႏွင္ ့ အေဆာက္အဦး 

မ်ား လုံေလာက္စြာမ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မုိးတြင္းကာလ ေနထုိင္ေရးမွာ ရင္ေလးဖြယ္ပင္ျဖစ္ 

သည္။ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ျခင္း၊ 

ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ားအား ပစ္ခတ္ၾကျခင္း၊ အစုိးရမွ ကုိယ္တိုင္လည္း မေထာက္ပံ့သည့္ 

အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပ့ံမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစား 

အေသာက္မွာလည္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုၾကပ္တည္းလာႏုိင္သည္။  

(၃) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး - အစုိးရမွ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အားနည္း 

သည့္အျပင္ မုိးတြင္းကာလတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၌ အမုိးအကာႏွင့္ အေဆာက္ 

အဦး၊ မလုံေလာက္သျဖင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 

က်န္းမာေရးမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ စခန္းမ်ားတြင ္ အိမသ္ာပင္ 

လုံေလာက္စြာမရွိ၍ မိုးတြင္းကာလ၌ ဝမ္းေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြါးလာႏုိင္သည္။ 

စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားမွ UNICEF ႏွင္ ့ICRC တုိ႔ထံတြင္ အကူအညီေတာင္းခံသည္ကုိ အစုိးရမွ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးသည္မွာလည္း ျပည္သူလူထုအား တမင္သက္သက ္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္း 

သလုိျဖစ္ေနသည္။  

(၄) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရး - စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္ 

စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊  စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း အနီးအနားတြင္ တုိက္ပြဲ 

ျဖစ္ပြါး၍ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္အစိုးရစစ္တပ္မွဝင္ေရာက္ 

တပ္စြ၍ဲ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ႔ရာတြင ္ မသန္စြမ္း၊ ကေလးသူငယ္ႏွင္ ့သကႀ္ကီး႐ြယ္အုိမ်ား 

ပိတ္မိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈမ႐ွိသလိ ုခံစားေနၾကရသည္။ 

(၅) စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ ပညာေရး - စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ အစုိးရမွလည္း 

တာဝန္မယူသလုိ ၿမိဳ႕ေပၚတြင ္ ေနထုိင္ရန္လည္း အဆင္မေျပသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင္ ့

ဆုံး႐ံႈးေနၾကရၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း တခ်ိဳ႕တြင ္ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စနစ္ျဖင့္သာ သင္ၾကား 

ေနရသည္။  တေန႔ထက္တေန႔ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ မ်ားသထက္မ်ားလာသလိ ု ပညာ 

သင္ၾကားခြင့္မရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 

ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အဆိုပါ လူငယ္မ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငအံတြက္ပါ အစားထုိးမရ 

သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳလာႏုိင္သည္။  

  

၄.၅. အေထြေထြ လူမႈ-စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
 

(၁) စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး - ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုး ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကမန ္ ဒုကၡ 

သည္မ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးမည့္ ေနရာသည္ ဒီေရေရာက္သည့္ ဆားငန္ေတာ 

ျဖစ္ၿပီး စီးပြါးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ မူလေနရာတြင ္  ျပန္လည္ေနရာ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္ကုိ လုိက္ေလ်ာမေပးပါက ကမန္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ေနရာခ်ထားရာတြင ္ တာဝန္႐ွိသည့္ အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ားအား လူမ်ိဳးေရးအရ မေက်လည္မႈ 

မ်ား႐ိွလာႏုိင္သည္။  

(၂) COVID-19 ႏွင္ ့ တုိက္ပြမဲ်ားအျပင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းမ်ား 

ေၾကာင့္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အၾကပ္အတည္း တျဖည္းျဖည္း ပုိမိႀုကီးမားလာသည့္ အတြက္ 

ခိုးဆုိးလုယက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ စိုးရိမ္ရသည္။ 

(၃) က်န္းမာေရး - ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးကုိရုိနာဗိုင္းရပ္စ္ အနီေရာင္နယ္ေျမ (Red 

Zone) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာထားသည့္ ေကာ့စ္ဘဇားခရုိင္မ ွ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္သုိ႔ 

ခိုးဝင္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္႐ွိေနၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္သုိ႔ တ႐ုတ္ 

ႏိုင္ငံမ ွ ျပန္လာသူ (၃၅ဝဝ) ေက်ာ္ႏွင့္ ထုိင္းနုိင္ငံမ ွ ျပန္လာသူ (၁ဝဝဝ) ေက်ာ္႐ွိသျဖင့္ 

ခိုးဝင္လာသူမ်ားအား ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ တရားဝင္ျပန္လာသူမ်ားအား စနစ္တက် 

Quarantine ျပဳလုပ္၍ စစ္ေဆးျခင္းအစ႐ိွသည့္ ကိစၥမ်ားအား ထိေရာက္စြာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ 

က ေရာဂါျပန္႔ပြါးလာလွ်င္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခက္အခဲ႐ွိလာႏုိင္သည္။   

(၄) လုံျခံဳေရး - လူေနရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားအနီးတဝုိက္တြင ္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္း၊ 

မိုင္းေပါက္ကြဲျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားသြားလာေနၾကသည့္ လယ္ကြင္းအနီး၌ မိုင္းေထာင္ျခင္းတုိ႔ 

မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ 

လူထုၾကားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာက္တရား 

မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။ အရပ္သားမ်ားအား ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ဖမ္းဆီျခင္း၊ ညႇင္းပန္း 

ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ႏိုင္မည့္သူ မ႐ွိသလုိျဖစ္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 

အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကားတြင ္ “ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား လံုၿခဳံေရးအဖြ႕ဲ” 

ကဲ့သုိ႔ေသာ တဘက္ဘက္မ ွ ၾသဇာခံ လူမိုက္လုပ္မည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ထပ္မံေပၚ 

ေပါက္လာႏုိင္သည္။ ရခိုင္ျပည္႐ွ ိလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးမ်ား ထိခိုက္ 

ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း (၃) လတာကာလထက္ (၆) ဆ ျမင့္တက္လာ 

သည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။  

(၅) တုိက္ပြေဲၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လာဘ္စားျခစားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္တေလွ်ာက္လံုး ၿခံစည္း 

႐ိုး လံုၿခံဳစြာ မကာႏုိင္ေသး၍ျဖစ္ေစ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ေမာင္ေတာသုိ႔ ခုိးဝင္လာသူမ်ားအား 

ထိေရာက္စြာ မတားဆီးႏုိင္ပါက က်န္းမာေရး၊ လံုၿခဳံေရး၊ လူဝင္/လူထြက္ ျပႆနာမ်ား 

ပိုမိုဆုိး႐ြာစြာ လာႏုိင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။  

(၆) ရခိုင္ျပည္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြ႐ိွ လူထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ေနရပ္ကြက္မ်ား၌ပင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ 

ေတာင္ ဘဏ္ဓားျပတုိက္မႈ၊ မုဒိန္းလူသတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး 

ေလ်ာ့ရဲမႈ၏ ျပယုဂ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။  

(၇) ပညာေရး - တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့ (၂ဝ၂ဝ) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္၊   ေမာင္ေတာ၊ 

ဘူးသီးေတာင္ႏွင္ ့ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ ွစာသင္ေက်ာင္း (၁ဝ၉) ေက်ာင္းခန္႔အား လံုးဝ 

ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ဖယ္ေပးရန္ ေနရာအဆင္သင့္ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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မ႐ွိေသးသျဖင့္ ပလက္ဝႏွင္ ့ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 

ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ႐ိွေပ။ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊   

ေမာင္ေတာႏွင္ ့ ရေသ့ေတာငၿ္မိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လံုျခဳံမႈမ႐ွိမည္ကုိ စိုးရိမ္ေနရသျဖင့္ ပညာ 

သင္ၾကားေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ ဤအေျခအေနတြင ္ Covid-19 ကာကြယ္ေရးအတြက္ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တဦးႏွင့္တဦး (၆) ေပအကြာေန၍ သင္ၾကားရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး 

ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ သင္႐ိုးသစ္မ်ားကုိ DBE Box (Department of Basic Education 

Box) မ်ားျဖင့္ေလ့လာႏုိင္ရန ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ 

စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သလိ ုျဖစ္ေနေပသည္။  

(၈) မူးယစ္ေဆးဝါး - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ ႐ူးသြပ ္

ေဆးျပား (၃) ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့ျပီး ေဆးျပားအေရအတြက္ (၁၅၉၅၂၅၀)၊ ကာလ 

ေပါက္ေစ်း က်ပ္ေငြ သိန္း (၂၆၈၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔႐ွိသျဖင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင္ ့Covid-

19 ေၾကာင့္ တျခားစီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင ္မူးယစ္ေဆးဝါး 

ေရာင္းဝယ္သည့္ လုပ္ငန္းကုိ ပုိမိုအာ႐ုံေရာက္ေနၾကသလား ဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။  

(၉) စီးပြါးေရး - ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ၊ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈ၊ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင္ ့ ပစ္ခတ္မႈ၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 

လယ္ယာထြန္ယက္၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား႐ိွေနၾကသည္။ Covid-19 ေၾကာင့္ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏွင့္စစ္ေတြသုိ႔ ကုန္သြယ္ေရးကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းထားရသည္ျဖစ္ရာ ရခုိင္ျပည္ 

၏စီးပြါးေရးမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာႏုိင္သည္။   

(၁၀) ယဥ္ေက်းမႈ - ရခိုင္ျပည္႐ွ ိသာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ာတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ တပ္စြ ဲ

ထားျခင္းမ်ား႐ိွသျဖင့္ ထိုေနရာတဝုိက္တြင ္ တုိက္ပြျဲဖစ္ပြါးပါက သာသနိက အေဆာက္ 

အအံုမ်ားႏွင္ ့ေ႐ွးေဟာင္းလက္ရာမ်ားကုိ အနည္းနွင့္အမ်ား ထိခိုက္လာႏုိင္သည္။    
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၅။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

 

၅.၁. ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ က်င္းပေရး - ၂၀၂၀ တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ 

ေ႐ြးေကာက္ပြအဲား က်င္းပမေပးႏုိင္ပါက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္း 

ၿငမိ္းခ်မ္းေရး၊  ေရ႐ွည္တည္တ့ံခိုငၿ္မဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလွမ္း 

ေဝးသထက္ေဝးကာ ျပည္တြင္းစစ္သံသရာမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာ 

အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္သည္။  

(၂) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြလဲြန္ကာလ အစုိးရဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေျခ - NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 

ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့ပါေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲကတိကဝတ္ 

မ်ားအား ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စ ု

တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ တျခားတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင္ဆ့န္႔က်င္ 

ဘက္သေဘာေဆာင္ေနျခင္း အစ႐ိွသည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ၂၀၂၀ 

ေ႐ြးေကာက္ပြတဲြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရ၍ အစုိးရဖြဲ႔စည္းႏုိင္႐ံုေလာက္ကုိသာ မစဥ္းစား 

ဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵ႐ွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 

တူညီေသာ ပါတီမ်ားျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းေရး ကိစၥမ်ားကုိ 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလကပင္ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။   

(၃) ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြႏွဲင့္ ရခိုင္ျပည္ - ရခုိင္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြအဲား 

ရခိုင္တျပည္လံုး၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပုိင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း 

က်င္းပျပဳလုပ ္ ခြင့္မရဘဲ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ေဆာင္ေသာ ျပည္ (နယ္) အစုိးရတရပ္ 

ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ပါတီဆက္လက္တည္တ့ံေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူလူထု အေပၚတြင္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းပါးေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း ရခုိင္ျပည္ 

တစိတ္တပုိင္း၌သာ ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲ က်င္းပေပးလွ်င္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ 

ပိုမိုက်ဆင္းလာမည္ကို အေလးဂ႐ုျပဳသင့္သည္။  

(၄) ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး - ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ႏ္ုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ တန္းတ ူ

ေဆြးေႏြး အေျဖ႐ွာႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးမေပးလွ်င္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ျပႆနာႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကုိ သီးျခားစီဟု ခံယူထားလွ်င္ တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ ေဆာင္ 

သည့္ ပစ္ခတ္တုိက္မႈ ရပ္စဲေရးမွာ အေကာင္အထည္ ေပၚႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပ 

ႏိုင္ငံတခုခု၏ ဖိအားသက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ေရ႐ွည္တည္တ့ံ 

ခိုငၿ္မဲမႈမ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္သည္။  
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(၅)  ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -  တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ အႏွစ္သာရ႐ိွေသာ 

ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္  

(က) တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး၊  

(ခ) တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား ညႇိႏိႈင္း 

ေရးဆြရဲာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလုံး တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ 

ပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ 

(ဂ) ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ပါ လမ္းျပေျမပုံႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္း၌ က်င္းပခြင့္ရ႐ွိေရး  

ကိစၥမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။   

(၆) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး - ႏွစ္ဘက္ၾကားညွပ္မည္စိုးရိမ္၍ ႏႈတ္ထြက္ 

သြားၾကေသာ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားေနရာတြင ္တဘက္ဘက္ကုိ ေထာက္ခံအားေပး 

မည့္သူမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလုိက္႐ံုျဖင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအား ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိင္ုမည္ 

မဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡပုိမိုျပင္းထန္၍ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးပုိမို အားနည္းလာႏုိင္သည္ကုိ 

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ လုိအပ္ပါက 

ၾကားက်၍ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အရပ္သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 

ကုိ ျပည္သူလူထုမွ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ထူေထာင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။ 

(၇) အင္တာနက္ သတင္းပိတ္ဆုိ႔မႈ - ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္႐ိွ 

ျမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ 

ရပ္႐ြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး မ႐ွိသည္သာမက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 

ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီေနေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေျဗာင္က်က် က်ဴးလြန္ေနေသာ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ 

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေဝဖန္ေျပာဆုိေနၾကသည္ကုိ အေလးထားသင့္သည္။ 

(၈) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး - ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ 

ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 

ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ေရ႐ွည္တည္တ့ံ 

ခိုငၿ္မဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘ ဲ၎တုိ႔၏ 

အက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ယွဥ္၍ မိမိတုိ႔၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ား 

အား ဖိတ္ေခၚေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိမူကာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏိငု္ငံေရးအရ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ညႇိႏိႈင္းအေျဖ႐ွာႏိုင္မည့္ နည္းနာမ်ားကုိ ႐ွာေဖြသင့္သည္။  
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၅.၂. စစ္ေရးဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

(၁) ႏွစ္ဘက္ထိေတြ႕မႈနွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား - ျပည္သူလူထုမွ ယုံၾကည္ကုိးစား ေလာက္ 

ေသာ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းလိုက္နာေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔တိုင္းသည္ 

အရပ္ ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားအား ထိခုိက္မည္ကုိ 

ထည့္သြင္း စဥ္းမႈမ႐ွိဘဲ တုိက္ပြေဲဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရပ္႐ြာလူထုၾကားတြင္ တပ္ခ်ထားျခင္း၊ 

လူသားဒိုင္းကာ အျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းအစ႐ိွသည့္ ကိစၥမ်ားကိ ုေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။  

(၂) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ - လူေနထူထပ္သည့္ ေနရာမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား ပံုမွန္သြားလာ 

ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင ္ မုိင္းေထာင္ျခင္း၊ မိုင္းမ်ားအသုံးျပဳရာတြင ္ နည္းပညာအားနည္း 

ျခင္းႏွင္ ့ စည္းစနစ္တက် မဟုတ္ဘဲ စြန္႔လႊတ္မိုင္းေထာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား 

အား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း မျဖစ္ေစရန ္အထူးဂ႐ုျပဳသင့္သည္။  

(၃) အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား - ႏုိင္ငံေရး 

ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ 

ျပည္တြင္းစစ္ သံသရာ၌ နစ္ျမဳပ္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

အျမတ္ထုတ္ ေျခကုတ္ ယူမည့္ အေရးကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

�ပည�သ��အစ���ရဟ� ခ�ယ�ထ���သ� အ�ဏ�ရ အဖ���အစည��၊ �ပည�သ��အစ���ရဟ� ခ�ယ����င�ရန� �က���ပမ�� 

�နသည�� �တ��လ�န��ရ�အဖ���အစည�� (၂) ခ�စလ���သည� မ�မ�တ���၏ ရည�မ�န��ခ�က�အတ�က� လ�ထ�အ�� 

မလ��မ�ရ��င�သ� ထ�ခ��က�ရပ�သည�ဟ� လ�ယ�လင��တက� ��ဖရ�င��ခ�က� မ�ပ�ဘ� �ပည�သ�တရပ�လ���၏ 

လ�သ��လ���ခ���ရ�အတ�က� တ�ဝန�ယ�မ�၊ တ�ဝန�ခ�မ�က�� �ပသသင��သည�။  

�မန�မ�အစ���ရ လက�နက�က��င�တပ�ဖ���မ���အ�န�ဖင�� ဆန��က�င�ဖက� အဖ���အစည�� လ�ပ�ရ���ရ� နယ���မ 

တ�င�ရ���သ� �ပည�သ�တ��င��အ�� ရန�သ�သဖ�ယ� သ�ဘ�ထ��၍ ၎င��တ���၏ ပ�ဂ�လ�ကပ��င� ပစ�ည�� 

ဥစ��မ���အ�� လ�ယက��ခင��၊ ဖ�က�ဆ���ခင�� မ�ပ�ဘ� “�ပည�သ�အ�ပ�တ�င� �ရလ��၊ လလ�� က�င��ပ�” 

ဟ��သ� က�င��ဝတ� (၆၀) ပ� အဆ���အမ��င��အည� က�င���က� �နထ��င�သင��သည�။ 

ULA/AA အ�န�ဖင�� ရည�မ�န��ခ�က�တ� တ�ခ�� ရခ��င����င�င��ရ� အဖ���အစည��မ�����င�� မတ�က�� 

�ပ��မ�မ���ရ��လ�င� မ�တ�ဘက�ပဋ�ပက�က�� ရန�ဘက�ပဋ�ပက�အသ�င��ဖင�� မ��ဖရ�င��ဘ� ည����င�� �ဆ������ 

အ��ဖရ��တတ�သည�� အမ����သ�����င�င��ရ�ယ���က��မ�က�� က�င��သ���သင��သည�။ တ���တက��သ� 

လ��အဖ���အစည��တ��င��သည� မတ�က���ပ��သည�� အ�မင�သ�ဘ�ထ��မ���က�� ည����င���ဆ������၍ 

အ��ဖရ��တတ�သည�� အ�လ�အက�င��ရ���သ� လ��အဖ���အစည��မ��� သ��ဖစ�သည�က�� သတ�မ�သင��သည�။  
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ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

99 

 
 

၅.၃. လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း - ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ တစုံ 

တေယာက္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းကိ ု ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္႐ွိမွသာ ျပဳလုပ္ 

သင့္ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ရသည္ကုိ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိေအာင္ တရားဝင္ 

ထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ကာလအတြင္း၌လည္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 

နွင့္အညီ၊ ျပည္သူလူထု လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားသည့္ သံု႔ပန္း (သုိ႔) 

အက်ဥ္းသားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ျပဳမူဆက္ဆံသင့္သည္။  

(၂) ULA/AA အေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူ တျခား ရခုိင္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့မတူကြဲျပား 

မႈမ်ား႐ိွလွ်င္ မိတ္ဘက္ပဋိပကၡကုိ ရန္ဘက္ပဋိပကၡအသြင္ျဖင့္ မေျဖ႐ွင္းဘဲ ညႇိႏိႈင္း 

ေဆြးေႏြး အေျဖ႐ွာတတ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို က်င့္သုံးသင့္သည္။ 

တုိးတက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းသည္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကိ ု

ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြး၍ အေျဖ႐ွာတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္႐ွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာျဖစ္ 

သည္ကုိ သတိမူသင့္သည္။  

(၃) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အမွန္တရားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ 

မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ (သုိ႔) တစုတဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးခံရမွသာ လႊတ္ေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း႐ွ ိ ျပည္သူလူထုအားလံုး လူ႔အခြင့္ 

အေရးႏွင့္အညီ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ႐ွင္သန္ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ 

ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ 

(၄) ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ိွျခင္း - ျပည္သူ႔အစုိးရဟု ခံယူထားေသာ 

အာဏာရ အဖြ႕ဲအစည္း၊ ျပည္သူ႔အစုိးရဟု ခံယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႔အစည္း (၂) ခုစလုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လူထုအား မလႊဲမေ႐ွာင္သာ 

ထိခိုက္ရပါသည္ဟု လြယ္လင့္တက ူ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ မေပးဘဲ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ လူသား 

လုံျခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကုိ ျပသသင့္သည္။  

(၅) ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြေဲၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း  - အရပ္သားမ်ားအား 

မိမိတုိ႔ထင္ျမင္ယူဆသလုိ စြပ္စြဲ၍ ဥပေဒမ့ဲ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ 

ျခင္း၊ မိမိတပ္ဖြဲ႔ဝငမ္်ား၏ မေတာ္မတရားသည့္လုပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရန ္ျငင္းဆန္ 

ျခင္းတုိ႔မွာ မည္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မဆုိ က်င့္ဝတ္သိကၡာမဲ့ရာေရာက္ 

ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လက္နက္ကုိင ္

ရပါသည္ဆုိေသာ တပ္မေတာ္တရပ္၏ အေျခခံအက်ဆုံး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 

ေနသည္ကုိ သတိထားသင့္သည္။  



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 
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(၆) ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း - ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္ 

တပ္ဖြ႕ဲမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း လႈပ္႐ွားရာနယ္ေျမတြင္႐ွိေသာ ျပည္သူ 

တုိင္းအား ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထား၍ ၎တုိ႔၏ ပုဂၢလိကပုိင ္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား 

လုယက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳဘဲ “ျပည္သူအေပၚတြင္ ေရလုိ၊ လလုိ က်င့္ပါ” ဟူေသာ 

က်င့္ဝတ္ (၆၀) ပါ အဆုံးအမႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္သင့္သည္။  

(၇) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း - ရခိုင္ျပည ္

ေျမာက္ပုိင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ ္ (၇) ခုႏွင့္ ပလက္ဝတြင္ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အင္တာနက ္ ပိတ္ဆုိ႔ 

ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္တြင္းမွ သတင္း 

အမွန္ကုိ လူသိမခံဝံ့သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္ကုိ ကာယကံ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ 

ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္။  

(၈) လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း - ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 

ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအား နယ္ေျမပိတ္ဆုိ႔႐ွင္းလင္းရာတြင္ အရပ္သားမ်ား၏စား၊ 

ဝတ္၊ ေနေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

မ႐ွိသည္မွာ ႂကြက္မႏိုင္၊ က်ီမီး႐ိႈ႕သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသျဖင့္ ၎တုိ႔အား လူထု 

ေထာက္ခ ံမႈသာ ပိုမိုက်ဆင္းလာဖြယ္႐ွိသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ 

 

 

၅.၄. စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) NLD အစုိးရအေနျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္၊ စစ္ေဘးေ႐ွာင ္ စခနး္မ်ား 

တြင္ လိုအပ္ေသာ အေဆာက္အံုမ်ား ေဆာက္လုပခ္ြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားျပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္ 

မ်ား စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင္ ့ ပညာေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

ကိစၥမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူမႈမ႐ိွသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္ 

အပ့ံမ်ားအားလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ 

ေဆာင္လုိသည္ဆုိေသာ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ မ႐ွိရာ 

ေရာက္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင ္ ထိေရာက္သည့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအား 

ျပသသင့္သည္။  

 

 

၅.၅. အေထြေထြ လူမႈ-စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

(၁) စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး - ရခုိင္ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံး ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကမန္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တုိ႔ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       

 

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းဌာန မွ ထုတ္ေဝသည္။ 

 
 

 

101 

အတြက္ အဆင္မေျပသည့္ ေနရာတြင ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ကိစၥကုိ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ 

ကြက္၍ မူလေနရာတြင ္ ျပန္လည္အေျခခ်ခြင့္ရေရးအတြက္ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေပးသင့္ 

သည္။ 

(၂) COVID-19 ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စီးပြါးေရးက်ဆင္းကာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး 

ၾကပ္တည္းလာသျဖင့္ ခိုးဆုိးလုယက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္မလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏို္င္ 

မည္ ့နည္းလမ္းမ်ားကုိ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္သည္။  

(၃) က်န္းမာေရး - ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္ငမံ ွ ခိုးဝင္လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင ္ ကုိရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ 

ပါဝင္လာႏုိင္ေျခမ်ားသျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ လူဝင/္လူထြက္ ျပႆနာေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ 

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင္ ့ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျပႆနာကုိပါေပၚေပါက္ 

ႏိုင္ေစသည္ကို ရခုိင္တမ်ိဳးသားလုံး သတိထား၍ ထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ 

အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။  

(၄) လုံၿခံဳေရး - ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္လုံျခံဳေရးအတြက္ လူေနရပ္ကြက္၊ 

ေက်း႐ြာႏွင္ ့ ၿမိဳ႕မ်ားအနီးတဝုိက္ႏွင္ ့ ျပည္သူလူထု သြားလာလႈပ္႐ွားရာ၊ လုပ္ကုိင ္

စားေသာက္ရာ ေနရာမ်ားတြင ္ မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ တုိက္ခိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ 

အရပ္သားမ်ားအား အက်ိဳးအေၾကာင္းမဲ့၊ ဥပေဒမ့ဲ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ 

ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စုေပါင္း၍ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ 

ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေတာင္းဆိုရန ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြစဲည္းထားသင့္သည္။ 

ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု 

အေနျဖင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထား႐ွိသင့္သည္။ 

(၅)  ပညာေရး - တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ ေက်ာင္းမ်ား 

ႏွစ္လုံးေပါက္ ပိတ္ထားရမည္ ့ အေျခအေနတြင ္ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ Covid-19 

ကာကြယ္ေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တဦးႏွင့္တဦး (၆) ေပအကြာေန၍ 

သင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊  ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ သင္႐ုိးသစ္မ်ားကိ ု DBE Box 

(Department of Basic Education Box) မ်ားျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းထက္ ပို၍ 

လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ 

သည္။     

(၆) မူးယစ္ေဆးဝါး - နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ 

ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပသည့္အခ်ိန္တြင ္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲ၌ 

စီးဆင္းယိုဖိတ္၍ လူငယ္အမ်ားအျပား မူးယစ္ေဆးဝါးသာေကာင္းျဖစ္ကာ လူၫႊန္႔တုံး 

ႏိုင္ေျခ႐ိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈတရပ္အျဖစ ္ သေဘာထား၍ ေျဖ႐ွင္းသင့္ 

သည္။  

(၇) စီးပြါးေရး - ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့တပ္မေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္း စီးပြါးေရးက်ဆင္းျခင္း 

သည္ ျမန္မာတႏုိင္ငံအေနျဖင္ ့ တစိတ္တပ္ုိင္း စီးပြါးေရးက်ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ကုိ သတိ 



ရခိုင္ျပည္ေရးရာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ                                                       
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မူကာ ဆန္႔က်င္ဘက ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လုပ္ငန္းခြင္အား 

မထိခိုက္ေစရန္ႏွင္ ့ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား မပ်က္ျပားေစရန္ 

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ႐ွိသင့္သည္။  

(၈) ယဥ္ေက်းမႈ - သာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ာတြင ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္စြထဲား 

ျခင္းမျပဳရန္ ရပ္႐ြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္း၍ ေတာင္းဆုိသင့္သည္။ 
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Email: aasyc.ghq@gmail.com 

www.aasyc.info 

 

 

 

 

 

 

 


