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•	 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ	 ဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌	 	 ျပဳလုပ္ခဲ့	
သည့္	အာဆီယံ၏	ျမန္မာ့အေရး	အေရးေပၚ	
အစည္းအေဝးမွ	 ဘုံသေဘာတူညီခ်က္(၅)	
ခ်က္မွာ	 (၁)	 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	 ခ်က္ခ်င္း	
ရပ္ၿပီး	 သက္ဆိုင္သူအားလုံး	 ထိန္းထိန္း	
သိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္	 (၂)	 ျပည္သူ	
မ်ား၏	အက်ိဳးစီးပြားအတြက္	ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ	
အေျဖတစ္ခုရေအာင္	သက္ဆိုင္သူအားလုံး	
အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးၾကရန္	(၃)	အာဆီယံ	
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏	 အကူအညီႏွင့္	 ေဆြး	
ေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား	 အေကာင္အထည္	
ေဖာ္ႏိုင္ေရး	အာဆီယံဥကၠ႒၏	အထူး	ကိုယ္	
စားလွယ္တဦးက	 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္း	ခြင့္ျပဳရန္	
(၄)	 အာဆီယံအဖြဲ႕၏	 လူသားခ်င္းစာနာမႈ	
အကူအညီေပးေရးဌာနကတဆင့္	 ျမန္မာ	
ႏိုင္ငံကို	 အကူအညီေတြေပးခြင့္ျပဳရန္	 (၅)	
သက္ဆိုင္သူအားလုံးႏွင့္	 ေတြ႕ဆုံေရး	 အာ	
ဆီယံ	အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕	ျမန္မာႏိုင္	
ငံကို	ေစလႊတ္ရန္	တုိ႔	 ျဖစ္ၿပီး	အိမ္ရွင္အျဖစ္	
လက္ခံျပဳလုပ္သည့္	 အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ	သမၼ	
တ	 Joko	 Widodo	 က	 ႏိုင္ငံေရး	 အက်ဥ္း	
သားမ်ားအားလံုးကို	 ခ်က္ခ်င္း	 ျပန္လႊတ္ဖို႔	
တိုက္တြန္းသကဲ့သို႔	အင္ဒိုနီးရွားသမၼတဝီဒိုဒို	
က	 ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏	 အက်ိဳးစီးပြားသာ	
အဓိက	 ဦးစားေပး	 ျဖစ္ေၾကာင္း၊	 စစ္တပ္၏	
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား	 ရပ္တန႔္ေရး၊	 သက္ဆိုင္	
သူအားလုံး	 ပါဝင္သည့္	 ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး	
ပြဲမ်ား	 ခ်က္ခ်င္းစတင္ႏိုင္ေရး၊	 နိုင္ငံေရး	
အက်ဥ္းသားအားလုံးကို	ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္	
ေရးတို႔ကို	 ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း	 သီးသန္႔	
ထုတ္ျပန္ခဲ့ဟုသိရ။

•	 ေန႔လယ္	 (၁၂)	 နာရီ၌	 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕	 ေနရာ	
အႏွံ႔အျပားတြင္	 အာဆီယံ	 အစည္းအေဝး	

တက္ရန္	 ေရာက္ေနသည့္	 အၾကမ္းဖက္	
ေခါင္းေဆာင္မင္းေအာင္လိႈင္ကို	 ဆန္႔က်င္	
ေၾကာင္း	 နာရီဝက္ၾကာ	 သံဗုံးတီး၍	 ျပသခဲ့	
ၾက။

•	 ေတာင္ဥကၠလာပ၊	 (၄)	 ရပ္ကြက္၊	 စုေပါင္း	
႐ုံးအနီးတြင္	ေန႔လယ္(၃)နာရီခန္႔က	ေပါက္	
ကြဲမႈတစ္ရပ္	 ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 ေဝဇယႏၲာလမ္းမ	
ေပၚတြင္လည္း	ညေန	(၃)	နာရီခြဲခန္႔မွ	 (၄)	
နာရီခြဲခန္႔အထိ	 ေပါက္ကြဲမႈ	 ေလးႀကိမ္	 ျဖစ္	
ပြားခဲ့။

•	 စစ္အုပ္စု၏	လူမႈေရးဝန္ႀကီး	ေဒၚသက္သက္	
ခိုင္၏	 ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊	 ဓမၼေစတီလမ္းေပၚရွိ	
ေနအိမ္၌	ဧၿပီ(၂၃)ရက္၊	ည	(၉)	နာရီေက်ာ္	
က	ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့။	

•	 မႏၲေလး-	 မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊	 သန္	
လ်ပ္ေမွာ္	အေရွ႕ရပ္ကြက္၌	နံနက္	 ၉	နာရီ	
ခန္႔က	ဆႏၵျပရန္	လူစုေနစဥ္	အိမ္စီးကားႏွင့္
လိုက္လံပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲခံရသျဖင့္		ႏွစ္ဦးအဖမ္း	
ခံခဲ့ရၿပီး	 အသက္(၂၀)ရွိ၊	 ေမာင္မင္းသန္႔	
ေမာင္ေမာင္မွာ	 ဝမ္းဗိုက္က်ည္ထိ	 ဒဏ္ရာ	
ရရွိခဲ့။

•	 ဟားခါးၿမိဳ႕	 ဝန္ႀကီးအိမ္ရာတြင္	 တပ္စြဲထား	
သည့္	 ရဲႏွင့္	 စစ္သားအခ်င္းခ်င္း	 ပစ္ခတ္မႈ	
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ	 စစ္သားႏွစ္ဦး	 ေသဆုံးကာ	
ရဲအခ်ိဳ႕	ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ဟုသိရ။

•	 ဗန္းေမာ္-လိုင္ဇာ	 ကားလမ္းမႀကီးေပၚရွိ	
ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာ၌	 KIA	 ႏွင့္	 အၾကမ္းဖက္	
စစ္အုပ္စုအၾကား	တိုက္ပြဲမ်ား	အျပင္းအထန္	

ဧၿပီလ	(၂၄)	ရက္၊	၂၀၂၁
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ဧၿပီ	(၂၄)	ရက္၊	မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္	ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္	

မင္းေအာင္လိႈင္	အသုဘ	ေရအိုးခြဲသပိတ္ကို	ေတြ႕ျမင္ရစဥ္
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ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး	 ေလေၾကာင္းသုံးတိုက္ခုိက္မႈ
မ်ားရွိခဲ့ဟုသိရ။

•	 ေရအိုးခြဲသပိတ္ကို	 ရန္ကုန္-	 ေက်ာက္တံ	
တား၊	ေထာက္ၾကန္႔၊	စမ္းေခ်ာင္း၊	ေျမနီကုန္း၊	
လိႈင္၊	 မဂၤလာဒံု။	 မိုးကုတ္။	 ျမင္းျခံ။	 ျဖဴးၿမိဳ႕။	
မံုရြာ	တို႔၌	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

•	 သာေကတ၊	အင္းစိန္၊	 ဗဟန္း၊တာေမြ။	 မႏၲ	
ေလးၿမိဳ႕။	 ဧရာဝတီ-	 ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ။	
ေမာ္လၿမိဳင္၊	 ဟိုပံုး။	 က်ိဳင္းတံု	 တို႔၌	 Paper	
Strike	ကို	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

•	 ရန္ကုန္-သာေကတ။	ပဲခူး-ဒိုက္ဦး။	ေပါင္ၿမိဳ႕	
တို႔၌	 အာ႐ုဏ္ဦးသပိတ္ကို	 ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး	
မႏၲေလး၊	တံတားဦး။	ေက်ာက္ဆည္။	ေရဦး	
ၿမိဳ႕။တာခ်ီလိတ္	 တုိ႔၌	 ဆိုင္ကယ္သပိတ္ကို	
ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ	 ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၌	 ေရေပၚသပိတ္	
ကိုလည္း	ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဟုသိရ။

•	 ရန္ကုန္-စမ္းေခ်ာင္း၊	လိႈင္၊	 မရမ္းကုန္း၊	 ရန္	
ကင္း၊	 သန္လ်င္၊	 ေျမာက္ဥကၠလာပ။	 မႏၲ	
ေလး-	 တပ္ေပါင္းစု၊	 ရတနာပုံတကၠသိုလ္	
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား	 သပိတ္စစ္ေၾကာင္း၊	
အမရပူရၿမိဳ႕။	 မိတၳီလာ။	 ေညာင္ဦး။	 ျပင္ဦး	
လြင္။	 ေရႊဘို။	 မံုရြာ။	 ကေလး။	 ဆားလင္း	
ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊	 ေညာင္ပင္ႀကီး-ႏွင္းေတာရပ္။	
ထားဝယ္။	ေလာင္းလံုၿမိဳ႕။	မုဒံု။	ျမစ္ႀကီးနား။	
နမၼတီး။	 ဖားကန္႔။	 လြိဳင္ေကာ္၊	 မိုင္းလုံ	
ရပ္ကြက္၊	ေထးငွားလ်ားႏွင့္	ဘာဒိုေက်းရြာ။	
ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္-	 ဝမ္ဘန္းပလိုေက်းရြာ။	
ဘားအံ့၊	 သာမညေတာင္ေျခ။	 သီေပါ။	
ေက်ာက္မဲ။	 ပ်ဥ္းမနား	 အစရွိသည့္	 ၿမိဳ႕	
အသီးသီး၌	လူအင္အား	ရာခ်ီေသာ	သပိတ္	
စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား	 ခ်ီတက္၍	 ဆႏၵေဖာ္	
ထုတ္ခဲ့ၾကဟု	သိရ။


