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CRPH ကို ျပည္သူုက လႉဒါန္းထားသည့္ ေငြ

ေၾကးမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ဘဏ္ရွိ ဘီလ်ံ
ႏွင့္ခ်ီေသာႏိုင္ငံပိုင္ေငြေၾကးမ်ားကို ေတာင္း
ခံ၍ CDM ပါဝင္သည့္ အစိုးရဌာနအသီးသီး
ပမ္းေနသည္ဟု NUG စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး

•

•

•

ရန္ကုန္-လိႈင္သာယာ။

မႏၲေလး-တကသ

မႈၿပီး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့။

စစ္ေၾကာင္း။ မံုရြာ-အျမင့္ေက်းရြာတို႔၌ ဆိုင္

မပူးေပါင္းဘူး (အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုႏွင့္)၊

ကယ္သပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

ပုဒ္မ ၅၀၅−ကျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထား

ပြားေရးႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား)၊ ျပည္သူ႔ေငြမ်ား

ပူရ။ ျမင္းျခံ။ ေညာင္ဦး။ ပဲခူး-ထန္းတပင္၊

ရသည့္ CDM ဆရာဝန္ေပါင္း ၃၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး

စစ္အုပ္စုထံ

(အခြန္မ

ကင္ပြန္းခ်ံဳရြာ တို႔၌ စစ္ကၽြန္ပညာေရးစနစ္

တဦးမွ် ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိသည့္အတြက္

ေဆာင္၊ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္၊ ဘဏ္အပ္ထား

အလိုမရွိ၊ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေဆးသပိတ္

စစ္အုပ္စုက မိသားစုဝင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း

ေငြ ျပန္ထုတ္ျခင္း) တို႔ ပါဝင္သည့္   “ဘူး"

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ရန္ မိဘမ်ားထံ အ

သပိတ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾက

ေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႔ကာ အၾကပ္ကိုင္

ရန္ မႏၲေလးသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုေတဇာ

စံုရွိ လူငယ္မ်ားက အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္

ဖိအားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ။

စန္းက တိုက္တြန္းခဲ့။

"ဘာေတြလဲ၊ရန္ကုန္သားေတြ" ဆိုင္းဘုတ္

ဧၿပီ(၂၆)ညပိုင္း၌ စိန္ပန္းရပ္ကြက္ရွိ ထမင္း

ကိုင္ေဆာင္၍ စုေပါင္းသပိတ္ခ်ီတက္ခဲ့ၾက။

ဧၿပီ(၂၇)ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္  ထိုင္း-ျမန္မာ

•

မေရာက္ေစရဘူး

•

•

မႏၲေလး-အမရ

ရန္ကုန္-စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း

ေၾကာ္ေရာင္းသူကို စစ္အုပ္စုက အေၾကာင္း

ကို KNU တပ္မဟာ(၅) က အလြယ္တကူ

မဲ့ ပစ္ခတ္သျဖင့္ က်ဆုံးခဲ့ရၿပီး အျခားသူ

ႏွင့္ ေဒါပုံ စုေပါင္းသပိတ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္

တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ (၁၀) မိုင္

တဦးလည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့။

တို။ မႏၲေလး-တပ္ေပါင္းစုသပိတ္၊ စက္မႈ

မိုးကုတ္သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုးျမင့္အိမ္

စုေပါင္းသပိတ္၊ သံဃာ့သမဂၢစစ္ေၾကာင္း။

စစ္အုပ္စုက ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးၾကဲ၍ ျပည္သူ

အား စစ္အုပ္စုက ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး အိမ္

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။ ေပါင္ၿမိဳ႕။ မိုးကုတ္။ ေညာင္ဦး။

မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိ။

တြင္းပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ခိုးယူခဲ့ဟုသိရ။

ပဲခူး-ဒိုက္ဦး။

မႏၲေလးအေျခစိုက္ Voice of Myanmar –

ၿမိဳ႕နယ္-ထန္းေတာ၊ ေပါက္ေတာ၊ ၾကည္

၁၅၀

သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေနမ်ိဳးလင္း

ကုန္း။ ပခုကၠဴ- ကမၼၿမိဳ႕၊ ျမစ္ေျခၿမိဳ႕။ ေလာင္း

ေက်ာ္ႏွင့္ ထပ္မံလာေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း

ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ရွိဳင္းေအာင္တို႔ကို စစ္

လံုး- ညင္းေမာ္ေက်းရြာ၊ တီဇစ္ေက်းရြာ။

ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက

အုပ္စုက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့။

ထားဝယ္။ ပုသိမ္။ ဟားခါး။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊

ေျခာက္မိုင္စံျပေက်းရြာ

ေမွာ္ေပါင္းစုံပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၊ တာမ

ရွိ လုံျခဳံေရးအတားအဆီးမ်ားကို လိုက္လံ

ခန္ၿမိဳ႕သစ္။ မိုးေကာင္း။ နမၼတီးၿမိဳ႕။ လြိဳင္

ေသဆံုးသူ မ်ားျပားေနေၾကာင္းသိရ။

ဖယ္ရွားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက

ေကာ္၊ ေနာင္ယား (က) ရပ္ကြက္။ ဟိုပုံးၿမိဳ႕။

ရန္ကုန္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးတြင္

ပစ္ခတ္သျဖင့္ အသက္ ၅၀ ဝန္းက်င္ရွိ က

ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရပ္ေက်းရြာ စသ

နံနက္ပိုင္းက ဗုံးသုံးလုံး ေပါက္ကြဲခဲ့။

ေယာပိုင္းမွ ဦးေပါလူ က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး အျခား

ျဖင့္ ၿမိဳ႕အသီးသီး၌ လူအင္အား ရာခ်ီေသာ

ရွမ္းေျမာက္- သီေပါၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး

သူတစ္ဦးမွာ ဦးေခါင္းကို က်ည္အစစ္ ရွပ္

သပိတ္စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား ခ်ီတက္၍ ဆႏၵ

မႉး႐ုံးတြင္ နံနက္ပိုင္းက လက္လုပ္ဗုံး ပစ္ခံရ

ထိမွန္ခဲ့ဟုသိရ။

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကဟု သိရ။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကို စစ္အုပ္စုက
၉

စီးခန္႔၊

အင္အား

အထန္ခုခံတိုက္ခိုက္ရာ

စစ္အုပ္စုဘက္မွ

•

•

•

•

ရန္ကုန္-ေတာင္ဥကၠလာ၊

နယ္စပ္ ေသာ္လဲထာစစ္အုပ္စု တပ္စခန္း

ခံစစ္အျပင္ ေျပာက္က်ားစနစ္ႏွင့္ပါ အျပင္း

•

လူမဲ့သပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

မသုံးစြဲဘူး (စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီး

ယာဥ္တန္း

•

မြန္-က်ိဳက္ထို၊ ေပါင္ၿမိဳ႕။ ပင္းတယၿမိဳ႕ တို႔၌

က ေျပာၾကားခဲ့။

အကြာရွိ ဒါးကြယ္ေဒသမ ကရင္ေက်းရြာကို

•

•

ရန္ကုန္-လိႈင္။ ကခ်င္-ဟိုပင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္က
ေလးရြာ။ ျပည္။ ဧရာဝတီ-က်ဳံေပ်ာ္၊ ဖ်ာပုံ။

ဧၿပီလ (၂၇) ရက္၊ ၂၀၂၁

မွႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာေပးနိုင္ရန္ ႀကိဳး
ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြန္းႏိုင္

•

ရန္ကုန္-စမ္းေခ်ာင္း၊ အင္းစိန္၊ သာေကတ

ပဲခူး။

ကေလးၿမိဳ႕။
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ေရဦး

ဧၿပီ(၂၇)ရက္၊ ရန္ကုန္ရွိ လူငယ္အခ်ိဳ႕က
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ "ဘူးသပိတ္" ကိုေတြ႕ရစဥ္
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