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၂၀၂၂  သမလ အတွက် ြမနင််မာ့ကာကွယ်သရး၊ လံုခြုံသရးနှင့် ငငိမ်းြျမ်းသရးဆိုင်ရာ 

သတင်းအြျက်အလက် သကာက်နုတြ်ျက် 

နင်ိဒါနင််း 

 ေသနဂေ မဟာဗျူဟာေလဴလာေရဵအဖွဲ့  (Thayninga Institute for Strategic Studies – 

TISS) ကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတလ်တွင် စတင်တညေ်ထာင်ခဲဴပပီဵ ကာကွယ်ေရဵ၊ လဳုခခုဳေရဵနှင်ဴ 

ပငိမ်ဵ ချမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကဏ္ဍမျာဵတွင် ေလဴလာဆန်ဵစစ်သုေတသနြပုသွာဵရန် ရညရွ်ယ်ခဲပဴါသည။် 

ေသနဂေ မဟာဗျူဟာေလဴလာေရဵအဖွဲ့ ၏ အဓိကရညရ်ွယ်ချက်မာှ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိင်ုငဳေတာ် 

အစိုဵရနှင်ဴ ြမန်မာတဴပမ်ေတာအ်တွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစမညဴ် ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ 

အရပ်ဘက်သုေတသနအဖွဲ့ အစည်ဵ  တစ်ရပ်အြဖစ ်ရပ်တညလ်ုပ်ေဆာင်သွာဵရန် ြဖစ်ပါသည။် 

 ေသနဂေ မဟာဗျူဟာေလဴလာေရဵအဖွဲ့ ၏ ေဆာင်ပဒ်ုမှာ Knowledge, Strategy & Union 

(ဗဟုသုတ၊ မဟာဗျူဟာ နှင်ဴ ြပည်ေထာင်စု) ြဖစ်ပပီဵ ဗဟုသုတရှာမီှဵြခင်ဵမှသည် မဟာဗျူဟာေြမာက် 

ေဝဖန်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵသို္ဓ တက်လှမ်ဵ နိုင်ကကပပီဵလျှင် ြပည်ေထာင်စုကကီဵတစ်ရပ်လုဳဵ တညပ်မဲခိုင်မာ 

အင်အာဵေတာင်ဴတင်ဵေနေစရန် ရညသ်န် အာဵထုတ်မညဟူ်ေသာ အဓိပ္ပာယြ်ဖစ်သည။် 

 ယေန့ေခတ ်မျက်ေမှာက်ကာလတွင် တိင်ုဵြပညန်ိုင်ငဳအမျာဵစုသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳအလိုက် 

အမျ ို ဵသာဵအကျ ို ဵစီဵပွာဵ (National Interest) ကုိ အဓိကအေလဵထာဵ ေဖာ်ေဆာင်ေနကကသည်ြဖစ်ရာ 

ြမန်မာနိင်ုငဳအေနနှင်ဴလည်ဵ နိုင်ငဳ၏ အမျ ို ဵသာဵအကျ ိုဵစီဵပွာဵကုိ ေစာင်ဴေရှာက်ကာကွယ်နိုင်ပါေစဟု 

ေသနဂေ မဟာဗျူဟာေလဴလာေရဵအဖွဲ့ မှ ဆန္ဒြပုဆုမနွ်ေ ခအပ်ပါသည။် 

၂၀၂၂ ြုနှစ် သမလအတွင်း သတင်းသကာက်နုတြ်ျက် ရက်စွဲမှတတ်မ်းများ 

 ေသနဂေ မဟာဗျူဟာေလဴလာေရဵအဖွဲ့ အေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် သမလ 

အတွင်ဵ ြဖစ်ေပ္ဒခဲသဴညဴ် ြမန်မာဴကာကွယ်ေရဵ၊ လုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ ပငိမ်ဵ ချမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ သတင်ဵ 

အချက်အလက ်ေကာက်နုတ်ချက်မျာဵကို အမျာဵြပည်သူ ေလဴလာသိရှိနိုင်ရန် စုစည်ဵေဖာ်ြပပါသည။် 
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၁။ ၁. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵ 

ဦဵစီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စိုဵဝင်ဵသည် ေကာဴ 

ေသာင်ဵပမို ့ရိှ ခရိငု်အဆင်ဴ၊ ပမို ့နယ်အဆင်ဴဌာနဆုိင်ရာမျာဵအာဵ ေတွ့ဆုသဳည်။ နိုင်ငဳေတာ် 
စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီအေနြဖင်ဴ ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ် ၅ ရပ်၊ ဦဵတည်ချက် ၉ ရပ် ချမှတ်၍ 
နိုင်ငဳေရဵရည်မှန်ဵချက်အြဖစ် ဒီမိကုေရစီနှငဴ် ဖက်ဒရယ်ကို အေြခခဳသညဴ ် ြပည်ေထာင်စု 
စနစ ်ထူေထာင်ေရဵတုိ္ဓကုိ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစကုိ် ပငိမ်ဵချမ်ဵ 
ေရဵနှစ်အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီဵ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ်အေနြဖင်ဴ ပငိမ်ဵ 
ချမ်ဵေရဵအတွက ် ကန့်သတ်ချက်မထာဵဘဲ ရိုဵသာဵပွင်ဴလင်ဵစွာ ေဆွဵေနွဵနိုင်ရန် ဧပပလီ 
၂၂ ရက်ေန့တွင် ဖိတ်ေခ္ဒခဴဲေကကာင်ဵ၊ လွတ်လပ်၍ တရာဵမျှတသည်ဴ ေရွဵေကာက်ပဲွ ကျင်ဵ 
ပနိုင်ရန်မှာ ပငိမ်ဵချမ်ဵေနရန်လုိေကကာင်ဵ၊ ေကာဴေသာင်ဵပမို ့သည် နိုင်ငဳ၏ ေတာင်ဘက်စွန်ဵ 
နယ်စပ်ပမို့ြဖစ်၍ ဝနထ်မ်ဵမျာဵနှင်ဴ ြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳကကီဵသာဵပီသစွာြဖင်ဴ ေန 
ထုိင်ြပုမူ ဆက်ဆဳကကရန်လုိေကကာင်ဵ၊ နှစ်နိုင်ငဳဆက်ဆဳေရဵကို ထိခိုက်ေစမည်ဴလုပ်ရပမ်ျာဵ 
ေရှာင်ရှာဵရန်လုိေကကာင်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ကုိယ်ကျ ို ဵမကကည်ဴဘဲ ေစတနာေရှ့ထာဵ 
၍ ြပည်သူတို္ဓ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵကုိ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵ 
ဦဵစီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵ ဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စိုဵဝင်ဵသည်  
ဇာဒက်ကကီဵကျွန်ဵနှငဴ် ေကာဴေသာင်ဵတပ်နယ်တုိ္ဓမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်မျာဵအာဵ သီဵြခာဵစီ 
ေတွ့ဆုသဳည်။ နိုင်ငဳတကာအခင်ဵအကျင်ဵတွင် နိုင်ငဳအချ ို ့သညဴ် စစ်ပဲွ၏ အကျ ိုဵအဆက် 
ေကကာင်ဴ ရက်ပုိင်ဵအတွင်ဵ ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵခဲဴသည်မျာဵကို ေတွ့ြမင်ရေကကာင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ် 
စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီမှ စီမဳအုပ်ချုပ်သညဴ် ၁ နှစ်နငှ်ဴ ၃ လတာ ကာလအတွင်ဵ အကကမ်ဵ 
ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ြပည်ပနိုင်ငဳကကီဵအချ ို ့၏ ေသွဵထုိဵလှုဳ့ေဆာ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ပဴဳ 
ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ တပ်မေတာ်၏ စည်ဵလဳုဵညီ္ွပတ်မှုကိ ု ပဖို ခဲွရန်ကကိုဵပမ်ဵမှုမျာဵ ရှိခဲေဴကကာင်ဵ၊ 
သုိ္ဓေသာ် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ၏ ကျစ်လစ်ခိုင်မာေသာ စည်ဵလဳုဵမှုနှငဴ ် အထက်ေအာက် 
အြပန်အလှန ်ေလဵစာဵမှုတုိ္ဓြဖငဴ်  စည်ဵလဳုဵမှုခိုင်ပမဲလျက်ရှိေကကာင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်၏ ေတာင် 
ဘက်စွန်ဵနယ်စပ်ေဒသြဖစ်၍ နိုင်ငဳြခာဵေရဵမူဝါဒမျာဵ သိရှိလုိကန်ာရန်နှငဴ် ေရသယဳဇာတ၊ 
ေြမသယဳဇာတတုိ္ဓကုိ ဆဳုဵရှုဳဵမှုမရှိေစေရဵ သက်ဆုိင်ရာအုပ်ချုပ်ေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ 
ေဒသခဳြပည်သူလူထုတို္ဓနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵကာကွယ်ရမည်ြဖစေ်ကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  အမျ ို ဵသာဵဒီမုိကေရစီအဖဲွ့ချုပ် NLD ပါတီအေနြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳထာဵရေသာ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ 
ေဒ္ဒေအာင်ဆန်ဵစုကကည်နှင်ဴ ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင်မျာဵ ပါဝင်သညဴ ် လွတ်လပ် 
ေသာ စုဳညီအစည်ဵအေဝဵ မကျင်ဵပနုိင်ေသဵသည်ဴ အချနိ်အတွင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ် 
ေရဵေကာင်စီနှငဴ် တပ်မေတာ်မှ ဖဲွ့စည်ဵထာဵေသာ မည်သညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴမျှ ေဆွဵေနွဵ 
ညှိနှိုင်ဵရန် ကုိယ်စာဵလှယ်ခန့အ်ပထ်ာဵြခင်ဵ မရှိေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  ေရဦဵပမို့နယ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လမှစ၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ လုပ်ကကဳသတ် 
ြဖတ်ခရဳသ ူ၉၈ ဉီဵ အထ ိရှိလာပပီဵ   အမျာဵစုမှာ နစကသတင်ဵေပဵ (ဒလန)်ဟ ုစွပ်စွခဲဳရသူ 
မျာဵနှင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ေရဦဵပမို့မှ လူမှုကူညေီရဵအသင်ဵက 
ေြပာကကာဵသည်။ 

  ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီမ ှ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁၂) ရက်အတွင်ဵ ဆန္ဒြပမှုမျာဵတွင် 
ပါဝင်ြခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်အုပ်စုမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ြခင်ဵ၊ လက်လုပ်မုိင်ဵမျာဵ ထုတ်လုပ် 
ြခင်ဵ၊ လက်နက်ခယဲမ်ဵမျာဵ သုိဝှက်ထာဵြခင်ဵ၊ သယ်ယူပုိ္ဓေဆာင်ြခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်သင် 
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တန်ဵမျာဵ တက်ေရာက်ြခင်ဵ စသည်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ် ရန်ကုနတုိ်င်ဵ လှိုင်သာယာ 
(အေရှ့ပိငု်ဵ) ပမို ့နယ်မှ တစ်ဦဵ၊ လှိုင်သာယာ (အေနာက်ပုိင်ဵ) ပမို ့နယ်မှ ၃ ဦဵ၊ ေရွှေြပည် 
သာပမို ့နယ်မှ ၃ ဦဵ၊ ေမှာ်ဘီပမို့နယ်မှ တစ်ဦဵနှင်ဴ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ပန်ဵတေနာ်ပမို့နယ်မှ 
တစ်ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ (၉) ဦဵတုိ္ဓအာဵ ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ြပစဒ်ဏခ်ျမှတ်လုိက်ေကကာင်ဵ 
ဧပပလီ (၃၀) ရက်တွင် သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵကို ပျက်ြပာဵေစရန်နှငဴ် ြပည်သူလူထုကိ ု အေကကာက် 
တရာဵမျာဵ ြဖစေ်ပ္ဒေစပပီဵ အစိုဵရယန္တရာဵမျာဵ ပျက်ြပာဵေစရန် ရည်ရွယ်လျက် လူမှု 
ကွန်ရက်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴနည်ဵမျ ို ဵစဳုြဖငဴ် လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ 
မျာဵနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကကညာထာဵေသာ CRPH၊ NUG နှင်ဴ ယင်ဵတုိ္ဓ၏ 
လက်ေအာက်ခအဳဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဆက်နွှယ်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 
အာဵ အာဵေပဵကူညီြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ ်Facebook အေကာင်ဴ (၅) ခု၏ အသဳုဵြပုသူ 
မျာဵကုိ ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

၂။ ၂. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵမင်ဵေအာင်လှိုင်သည် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနုိင်ငဳ ဝန်ကကီဵ 
ချုပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN နှငဴ် Video Conferencing 
နှင်ဴ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵသည်။ ေဆွဵေနွဵရာတွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၌ PDF မျာဵ၏ အကကမ်ဵဖက် 
လုပ်ရပမ်ျာဵေကကာင်ဴ ြပည်သူမျာဵ ေသဆဳုဵဒဏရ်ာရရိှမှုမျာဵ၊ အစိုဵရပုိင် အေဆာက်အဦ 
မျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကနှငဴ် ြပည်သူပုိင် အေဆာက်အဦမျာဵစွာ ပျက်ဆီဵဆဳုဵရှုဳဵရမှု၊ ကာကွယ်တဳု္ဓ 
ြပနေ်ရဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တတ်နုိင်သမျှ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိမှု၊ ဥပေဒချ ို ဵ 
ေဖာက်သူမျာဵကို အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုအရ လွတ် 
ပငိမ်ဵချမ်ဵသာခွင်ဴ ေပဵေနမှု၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵအတွက် ေဆွဵေနွဵေဆာင်ရွက်ရန် တပ်မေတာ် 
ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်ကိုယ်တုိင် ဖိတ်ေခ္ဒထာဵရိှမှု၊ အကကမ်ဵဖက်မှု ြဖစရ်ပ်အချ ို ့တွင် 
NCA ကို ချ ို ဵေဖာက်သညဴ် EAO မျာဵမှ အရင်ဵခဳ၍ ြဖစေ်ပ္ဒလျက်ရှိသညဴ် အေြခအေနမျာဵ၊ 
အာဆီယဳမှ ေပဵအပ်မည်ဴအကအူညီမျာဵနှင်ဴ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုပ်၊ 
ကုသေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှမှု၊ အာဆီယဳဘဳုသေဘာ တူညီချက် ၅ ရပ်အာဵ အေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနမှု၊ ြမနမ်ာနိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ အာဆီယဳအဖဲွ့နှငဴ် အေကာင်ဵဆဳုဵ 
ဆက်လက်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဴ အေြခအေနမျာဵကို ေဆွဵေနွဵခဴဲသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵ 
ဦဵစီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စုိဵဝင်ဵသည် ခေမာက် 
ကကီဵ၊ ဘုတ်ြပင်ဵနှင်ဴ ကျွန်ဵစုတပ်နယ်တို္ဓမှ အရာရိှ၊ စစ်သည် မိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵ သီဵြခာဵ 
စီ ေတွ့ဆုခဳဲသဴည်။ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အမနိ့်နှငဴ် စည်ဵကမ်ဵလုိကန်ာပပီဵ  လုပ် 
ေဆာင်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ပုိမုိေကာင်ဵမနွ်ေအာင် တီထွင်ကကဳဆရန်၊ အဖျက်အ 
ေမှာင်ဴနငှဴ် ေဘဵအန္တရာယ်အမျ ို ဵမျ ို ဵကို တပ်မေတာ်မှ ကာကွယ်ေနသကဴဲသုိ္ဓ တစ်ဖက်တွင် 
လည်ဵ တပ်မိသာဵစုနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာနယ်ေြမအေပ္ဒ အေထာက်အပဴဳြဖစ်ေစရန် စာဵေရ 
ရိက္ခာေပါမျာဵေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ၊ တပ်မေတာ်၏ အဓိကတာဝန်သည် နိုင်ငဳ 
ေတာ်ကာကွယ်ေရဵြဖစ်ပပီဵ နိုင်ငဳ၏ အကျ ိုဵစီဵပွာဵကုိ ကာကွယ်ရန် ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵ 
ထာဵေသာ စစ်ပညာမျာဵကုိ အသဳုဵချေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ လဳုခခုဳေရဵဆုိင်ရာ အတတ် 
ပညာမျာဵကုိလည်ဵ အသဳုဵချရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

  PDF အကကမ်ဵ ဖက်မျာဵသည် ၎င်ဵတုိ္ဓကုိ ေထာက်ခအဳာဵေပဵမှု မရှိသည်ဴ ေဒသခဳတုိ္ဓအာဵ 

သတင်ဵေပဵ ဒလန်မျာဵအြဖစ် စွပ်စွသဲတ်ြဖတ်သည်ဴ လုပ်ရပမ်ျာဵကို ကျူဵလွန်လျက်ရှိရာ 
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ဧပပလီ(၃၀)ရက်တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵ၊ ြမင်ဵမပူမို ့နယ်၊ ပဒတ္ထိုင်ဵ ေကျဵရွာအတွင်ဵသုိ္ဓ PDF 
အကကမ်ဵဖက်အင်အာဵ ၈၀ ခန့်သည် ေကျဵရွာအတွင်ဵ ေနထုိင်သူ ၁၅ ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴ 

ပပီဵ  “သတင်ဵေပဵ၊ ဒလန်မျာဵ” ဟု စွပ်စွ၍ဲ ၁၀ ဦဵအာဵ သတ်ြဖတ်ခဲဴပပီဵ ၅ ဦဵကုိ ြပန်လွှတ် 

ေပဵခဴဲေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအတူ ေမလ(၁)ရက်တွင် စစ်ကိငု်ဵတုိင်ဵ၊ ေချာင်ဵဦဵပမို့နယ်၊ ကင်မနွ်ဵ 

ေတာ်ေကျဵရွာေနသူ ၁၃ ဦဵသည် အြမင်ဴေကျဵရွာသုိ္ဓ ေဈဵဝယ်ရန် ထွက်ခွာလာစဉ ် PDF 
အကကမ်ဵဖက်မျာဵမှ ေတာေကျာင်ဵေလဵေကျဵရွာအနီဵ၌ ၎င်ဵတုိ္ဓအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင် 

သွာဵပပီဵ “သတင်ဵေပဵ၊ဒလန်မျာဵ” ဟု စွပ်စွသဲတ်ြဖတ်ခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ကျိုက်မေရာပမို့၊ ရန်မျ ို ဵေအာင်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵအနီဵတွင် ည ၉ နာရီ ဝန်ဵ  
ကျင်၌ လက်လုပ်မုိင်ဵတစ်လဳုဵ ေပါက်ကဲွမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴေကကာင်ဵ၊ လက်လုပ်မုိင်ဵအာဵ ဆုိင် 
ကယ်ြဖင်ဴ လာေရာက်ချသာွဵြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  ေပါက်ကွမဲှုေကကာငဴ် လူထိခိုက်မှုမရှိဟု ပမို ့ခဳတစ် 
ဦဵက ေြပာကကာဵသည်။ ည ၇ နာရီခန့်ကလည်ဵ ေချာင်ဵနှစ်ခွတဳတာဵအနီဵတွင် ဒရုန်ဵ 
တစ်စင်ဵ  လာေရာက်ပျဝဲဳြခင်ဵေကကာင်ဴ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်မှုမျာဵ ရှိခဲေဴကကာင်ဵ ေဒသခဳ 
မျာဵထဳမှ သိရသည်။ 

  ေဒါပဳုပမို့နယ်၊ ဗုိလ်ထွန်ဵဇဳရပက်ွက်ရှိ လူမှုကူညေီရဵအသင်ဵရုဳဵတွင် နဳနက ်(၉) နာရီခန့်က 
ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦဵေအာင်ပဖိုဵသည် ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်ခရဳမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴေကကာင်ဵ ရပ်ကွက် 
ေနသူမျာဵထဳမှ သိရသည်။ ထုိ္ဓအြပင် ေမလ (၁) ရက်ေန့ကလည်ဵ သန်လျင်ပမို့နယ် စီမဳ 
အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့ဝင်ြဖစ်သူ ဦဵရန်နိငု်ေရွှေသည် သန်လျင်ပမို့သစ် ဖုိ္ဓေြမကာဵမှတ်တုိင်အနီဵ 
ဆဳပင်ညှပ်ဆုိင်တွင် ဆဳပင်ညှပ်ေနစဉ် အမည်မသိသူအချ ို ့ လာေရာက် ပစ်ခတ်မှုေကကာင်ဴ 
ေသဆဳုဵခဴဲေကကာင်ဵ သန်လျင်ပမို့နယ် ေဒသခဳမျာဵက ေြပာဆုိသည်။ 

  မန္တေလဵပမို့၊ အမရပူရပမို့နယ်၊ ရှမ်ဵကေလဵကျွန်ဵေကျဵရွာနှငဴ် မှန်တန်ဵကွက်သစ ် ကပ် 
ေကျာ်ဘုရာဵကကာဵရိှ တာေပါင်ေပ္ဒတွင် အသက် ၄၀ ေကျာ်အရွယ်ရှိ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ 
အာဵ အနီေရာင်စစ်ဆင်ေရဵ (MDY) စာသာဵပါ လည်ဆဲွကတ် ချတိ်ဆဲွထာဵပပီဵ လည်ပင်ဵ 
နှင်ဴ ဝဘဲက်၊ ယာဘက်နဳကကာဵတုိ္ဓ၌ ထုိဵသွင်ဵဒဏ်ရာ တစ်ချက်စီြဖင်ဴ ေသဆဳုဵလျက် ေတွ့ရိှ 
ခဲသဴည်။ သတ်ြဖတ်ခရဳသည်ဴ အမျ ို ဵသာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ Thwe Thout Group (ေသွဵ 
ေသာက်အဖဲွ့)၏ Telegram channel ၌ အမရပူရ NLD ပါတီစည်ဵရဳုဵေရဵမှူဵ PDF ဒလန ်
ေဇာ်ကကီဵကိ ုရှင်ဵလင်ဵ၊ ေသွဵေသာက်” ဟ ုေရဵသာဵထာဵသည်။ 

  တနသောရီတုိင်ဵ၊ ပမတ်ိပမို့၊ ကွမ်ဵသီဵေချာင်ဵေကျဵရွာအနီဵရှိ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ေအဵ 
မင်ဵေထွဵ (ခ)မင်ဵမင်ဵနှငဴ် ေအာင်ကိမုင်ဵ (ခ) ေဝဇင်ဦဵတုိ္ဓ ေမာင်ဵနှင်လာသည်ဴ ဆုိင်ကယ် 
ေပ္ဒမှ ပလတ်စတစ်ပဳုဵမျာဵ အတွင်ဵတွင် ကျပ် ၁၅၀၀ ဒသမ ၇၈ သိန်ဵခန့ ်တန်ဖုိဵရှိ စိတ် 
ကကရူဵသွပ်ေဆဵြပာဵ ၅၀၀၂၆ ြပာဵနှငဴ် လက်ကိုင်ဖနု်ဵ နှစ်လဳုဵတုိ္ဓအာဵ ေတွ့ရှိသိမ်ဵဆည်ဵ 
ရမိခဴဲေကကာင်ဵ CCDAC Myanmar မှ ထုတ်ြပန်သည်။ 

  ကယာဵြပည်နယ်၊ လိွုင်ေကာ်ပမို့ ေလာပိတေရလျှထိဳန်ဵလဳုခခုဳေရဵကင်ဵစခန်ဵအာဵ KNDF 
အမတ်ှ (၁၀) တပ်ရင်ဵမ ှ ဧပပလီ (၂၉) ရက်ေန့ ညသန်ဵေခါင်အချနိ်တွင် ဝင်ေရာက်စီဵ 
နင်ဵခဲဴပပီဵ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦဵနှင်ဴ တပ်ကကပ်ကကီဵတစ်ဦဵ အပါအဝင် လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင် ရှစ်ဦဵ 
တုိ္ဓအာဵ ေသနတ်ရှစ်လက်၊ ကျည်ဆန်အချ ို ့ြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴေကကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵ 
မျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ် (KNDF) က ေြပာသည်။ 

  ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵတုိဵတက်ေရဵပါတီ (KNPP) သည် ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵ ခုခေဳတာ်လှန် 
ေရဵ ပါတီတစ်ရပအ်ြဖစ် အမျ ို ဵသာဵတန်ဵတူေရဵ၊ ကိုယ်ပုိင်ြပဋ္ဌာန်ဵခွင်ဴနငှဴ် ဒီမိကုေရစီအ 
တွက ်အာမခဳချက်ရှိေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ထူေထာင်နိုင်ရန် တုိကပဲွ်ဝင်ေနသည်ဴ 
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နိုင်ငဳေရဵပါတီြဖစ်ပပီဵ ေတာ်လှန်ေရဵကာလတစ်ေလျှာက် ြပည်သူမျာဵအတွက် အေရဵပါ 
ေသာ ကာကွယ်ေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစသည်ဴ စီမဳအုပ်ချုပ်မှု ကဏ္ဍမျာဵ ေဆာင် 
ရွက်ြခင်ဵ၊ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှု အပါအဝင် နိုင်ငဳေရဵ၊ သဳတမန်ေရဵရာနှငဴ် စစ် 
ေရဵတုိ္ဓကုိ ေရှ့တန်ဵတင်ပပီဵ နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ေဒသတွင်ဵရိှ သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 
ြဖင်ဴ ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ပါတီတည်ေထာင်ြခင်ဵ ၆၅ နှစ်ြပည်ဴ 
ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပသည်။ 

  ေမလ (၁) ရက်ထုတ် မေလဵေမဵလ်သတင်ဵစာတွင် “မေလဵရှာဵနုိင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵက 
အာဆီယဳအာဵ အကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့အစည်ဵြဖစ်သညဴ် အမျ ို ဵသာဵညီ္ွပတ်ေရဵအစုိဵရ (NUG) 
နှင်ဴ အလွတ်သေဘာထိေတွ့ ဆက်ဆဳရန် အဆိုြပုသွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ” သတင်ဵ 
ေဆာင်ဵပါဵကို ေတွ့ရိှေကကာင်ဵ၊ မေလဵရှာဵနုိင်ငဳ နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵ၏ ေြပာကကာဵချက် 
သည်  ြမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကုိ အာဵေပဵရာ ေရာက်သည်ဴအြပင် အ 
ကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ တုိကဖ်ျက်ေရဵအတွက် ြမနမ်ာအစိုဵရ၏ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 
ကို အဟန့်အတာဵြဖစ်ေစပပီဵ နိုင်ငဳတကာအကကမ်ဵဖက်မှုတုိကဖ်ျက်ေရဵ သေဘာတူညီ 
ချက်မျာဵကို ချ ို ဵေဖာက်ရာေရာက်ေကကာင်ဵ၊ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳ အစုိဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵနှင်ဴ 
လွှတ်ေတာ်အမတ်မျာဵအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵ ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ထိေတွ့ဆက်ဆဳြခင်ဵ၊ 
ပဴဳပုိဵြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရန် ကန့်ကက်ွေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ် တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵ ပျက်ြပာဵေစရန် လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵမျာဵ လုပ် 
ေဆာင်ခဲဴသညဴ် Facebook အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသူ (၇) ဦဵတုိ္ဓအာဵ တရာဵဥပေဒနှင်ဴအညီ 
အေရဵယူခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

၃။ ၃. ၅ . ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵ ဦဵ 
စီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စုိဵဝင်ဵသည် ပမတိ်၊ ပ 
ေလာက်နှငဴ် ဟိန်ဵဇဲတပ်နယ်တုိ္ဓမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်မိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵ သီဵြခာဵစီ ေတွ့ 
ဆဳုခဴဲသည်။ တပ်မေတာ်သည် အေရဵကကီဵသညဴ် အခန်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနရ 
သြဖင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵသည် မိမိ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကုိ ေကျပွန်စွာ ေဆာင်ရွက် 
ရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ၊ ေခတ်မီတပ်မေတာ် တည်ေဆာက်ရန်အတွက် ေြပာင်ဵလဲတိုဵတက် 
ေနသည်ဴ စစ်မှုသိပ္ပဳနည်ဵပညာမျာဵကုိ သင်ယူေလဴလာရန်၊ ေလဴကျင်ဴမှု ြပညဴဝ်ရန်၊ အုပ်ချုပ် 
ေရဵ စနစ်ကိလုည်ဵ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ တိမ်ဵေစာင်ဵမှု မရှိေအာင် စနစ် 
တကျ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှငဴ် ပတ်သက်၍လည်ဵ နိုင်ငဳေတာ်ဝနက်ကီဵချုပ်က 
တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်မျာဵအာဵ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵရန် ဖိတ်ေခ္ဒမှုမျာဵ ြပုလုပ် 
ပပီဵ  ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ရရိှနိုင်ရန ်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ေနေကကာင်ဵ  ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

  အကကမ်ဵဖက်အုပ်စုအြဖစ် ေကကညာထာဵေသာ CRPH၊ NUG နှင်ဴ ယင်ဵတို္ဓ၏ လက် 
ေအာက်ခ ဳ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဆက်နွှယ်ေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ 
အာဵေပဵကူညီြခင်ဵ ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် Facebook အေကာင်ဴအသဳုဵြပုသူ ၇ ဦဵအာဵ နိုင်ငဳ 
ေတာ်တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵ ပျက်ြပာဵေစရန် လုပ်ေဆာင်ခဲဴသညဴ်အတွက် ဖမ်ဵဆီဵအေရဵ 
ယူလုိကေ်ကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ေမလ (၂) ရက်တွင် မေကွဵတုိင်ဵ၊ ေရစကကိုပမို့နယ်၊ စည်သာစဳြပေကျဵရွာေန ဦဵသိန်ဵေရွှေ 
၏ ေနအိမ်ေပ္ဒသုိ္ဓ PDF အကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့၏ လက်လုပ်လက်နက်ကကီဵသည် ထိမှန်ေပါက် 
ကွဲသြဖင်ဴ ဦဵသန်ိဵေရွှေ၏ အစ်မြဖစသူ် ေဒ္ဒစန်ဵေရွှေ (၄၆)နှစ်၊ သာဵြဖစ်သူ ေမာင်ေကာင်ဵခန့် 
သူ (၆)နှစ်တုိ္ဓတွင် ရင်ဘက်ပွငဴ်ထွက် ဒဏ်ရာမျာဵ ရရိှကာ ေသဆဳုဵသွာဵခဲဴပပီဵ သမီဵြဖစသူ် 
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မသူဇာဦဵ (၁၂)နှစ်နင်ဴှ ဇနီဵြဖစ်သူ ေဒ္ဒခင်ေအဵမာ (၃၀)နှစ် တုိ္ဓတွင် လက်နကက်ကီဵ ကျည် 
စထိမှန ် ဒဏ်ရာမျာဵရရိှသြဖငဴ် ပခုက္ူက ပမို ့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ခဲဴေကကာင်ဵ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ကာကွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရုဳဵ၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ အရွယ်မ 
ေရာက်ေသဵသူ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ စစ်မှုထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵမှ ကာကွယ်တာဵဆီဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မတီနှငဴ် The Country Task Force on Monitoring and 
Reporting - CTFMR တုိ္ဓ video conferencing စနစ်ြဖင်ဴ ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵ 
ပခဲပဴပီဵ  အရွယ်မေရာက်ေသဵသူ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ စစ်မှုထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵမ ှ ကာ 
ကွယ်တာဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်ေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵခဲဴသည်။ 

၄။ ၄. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵဦဵ 
စီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵ ဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စိုဵဝင်ဵသည် မွန်ြပည် 
နယ်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ မျာဵ၊ ြပည်နယ်၊ ခရိငု်နှင်ဴ ပမို ့နယ်အဆင်ဴ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵအာဵ 
ေတွ့ဆုသဳည်။ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီမှ ချမှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ေရှ့လပ်ုငန်ဵ 
စဉ ်၅ ရပ်၊ ဦဵတည်ချက် ၉ ရပ်ကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် ေတွ့ကကုဳေနရ 
သညဴ် အခက်အခဲမျာဵကုိ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ြပည်နယ်တစ်ခ၏ု တိုဵ 
တက်မှုကိ ုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုတို္ဓမှ ရရိှေသာတန်ဖုိဵကိ ုကကည်ဴ၍ သဳုဵသပ်နိင်ု 
ေကကာင်ဵ၊  ြပည်သူလူထုအေြခြပု စီဵ ပွာဵေရဵကဏ္ဍ တုိဵတက်လာေရဵအတွက် တာဝန်ရှိသူ 
မျာဵအေနြဖင်ဴ မွန်ြပည်နယ်၏ အဓိကထွက်ကုနြ်ဖစေ်သာ ရာဘာအာဵ လဳုေလာက်ေသာ 
ေဈဵကွက်ရရိှေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵရန် အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ၊ တစ်ဖက်တွင်လည်ဵ ပါတီ 
စုဳဒီမုိကေရစီ အေထွေထွေရွဵေကာက်ပဲွကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင်ဵပနုိင်ေရဵနှငဴ်  မဲေပဵခွင်ဴရှိ 
သူအာဵလဳုဵ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ရရှိ၍ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵ ကိုက်ညီမှန်ကန်ေစေရဵ 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵ 
ဦဵစီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စိုဵဝင်ဵသည် တနသော 
ရတုိီင်ဵေဒသကကီဵ အစုိဵရအဖွဲ့မျာဵ၊ ခရိင်ုနှငဴ် ပမို ့နယ်အဆငဴ် ဌာနဆုိင်ရာမျာဵအာဵ ေတွ့ဆဳု 
သည်။ အမျ ို ဵသာဵေရဵ ရည်မှန်ဵချက်အြဖစ် တိုင်ဵြပည်သာယာဝေြပာေရဵနှင်ဴ စာဵေရ 
ရိက္ခာေပါမျာဵေရဵ၊ နိုင်ငဳေရဵရည်မှန်ဵချက်အြဖစ် ဒီမုိကေရစီနှငဴ် ဖက်ဒရယ်ကုိ အေြခခဳ 
သညဴ် ြပည်ေထာင်စုစနစ် တည်ေဆာက်ေရဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိေကကာင်ဵ၊ မကကာမီတွင် ဒီဂရီေကာလိပ်မျာဵ၊ တက္ကသုိလ်မျာဵနှင်ဴ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ 
မျာဵ ြပနလ်ည်ဖွငဴ်လှစ်ေတာဴမည်ြဖစ်၍ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူမျာဵ ေအဵချမ်ဵလဳုခခုဳစွာ  
ပညာသင်ကကာဵနိုင်ေရဵ လဳုခခုဳေရဵအတွက် ကကိုတင်စီမဳထာဵရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ၊ အကကမ်ဵ 
ဖက်သမာဵမျာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယ်ကိ ု ကာကွယ်ရန်အတွက် မိဘြပည်သူမျာဵနှင်ဴ လဳုခခုဳ 
ေရဵအဖွဲ့ဝင်မျာဵ အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵ ဦဵ 
စီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ စိုဵဝင်ဵသည် ေမာ်လ 
ပမို င် တပ်နယ်နှငဴ် ထာဵဝယ် တပ်နယ်တို္ဓမှ အရာရိှ၊ စစ်သည်မျာဵအာဵ သီဵြခာဵစီ ေတွ့ဆဳု 
သည်။ ရည်မှန်ဵချက်တာဝန်မျာဵကုိ ေအာင်ြမင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်နိငု်ရန်အတွက် လုပ် 
ငန်ဵတာဝန်ကိ ုသိရှိနာဵလည်ရမည် ြဖစေ်ကကာင်ဵ၊ ဖဲွ့စည်ဵတပ်ဆင်ေပဵထာဵေသာ ေခတ်မီ 
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စစ်လက်နက ် ပစ္စည်ဵကိရိယာနှင်ဴ ယန္တရာဵမျာဵကုိ ေလဴကျင်ဴမှုြပညဴ်ဝပပီဵ  ပုိင်နိငု်စွာ အသဳုဵ 
ချနိုင်ရန်အတွက် အဆက်မြပတ် ေလဴလာသင်ယူေနရမည် ြဖစေ်ကကာင်ဵ၊ ေပဵအပ်လာ 
သညဴ ်တာဝနမ်ျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် စနစ်ကျေစရန် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ စည်ဵ 
မျဉ်ဵ ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵထာဵပပီဵ ြဖစေ်ကကာင်ဵ၊ တပ်မှူဵမျာဵ အေနြဖင်ဴ တပ်မ 
ေတာ်၏ မူဝါဒ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို သိရှိနာဵလည်ပပီဵ မိဘသ 
ဖွယ်စိတ်ဓာတ်နှငဴ ် စစ်ေခါင်ဵေဆာင်စိတ်ဓာတ်တုိ္ဓြဖငဴ် စီမဳအုပ်ချုပ်ရန် လုိအပ်ေကကာင်ဵ 
ေြပာကကာဵသည်။  

  ေမလ (၃) ရက်တွင် မန္တေလဵပမို့၊ ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်ရိှ Green House Inn တည်ဵ 
ခိခုန်ဵအာဵ သတင်ဵအရ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွစစ်ေဆဵရာ တည်ဵခိုခန်ဵအတွင်ဵမှ ေသနတ်ြဖင်ဴ 
ဦဵစွာပစ်ခတ်ြခင်ဵ၊ ေဘဵအိမ် အမိုဵေပ္ဒသုိ္ဓ ခုနခ်ျထွက်ေြပဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသြဖငဴ ်လဳုခခုဳ 
ေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵမှ ပစ်ခတ်ဖမ်ဵဆီဵခဲဴရာ အမျ ို ဵသာဵေလဵဦဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ တစ်ဦဵတုိ္ဓအာဵ အ 
ေသ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴပပီဵ ပစ္စတုိေသနတ်(၁)လက်၊ ကျည်(၉) ေတာင်ဴနင်ဴှ ၉၁ လက်ပစ်ဗဳုဵ (၁) 
လဳုဵ တုိ္ဓအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရရိှသည်။ 

  ြမနမ်ာြပည်တွင်ဵေရဵကုိ နိုင်ငဳတကာအသုိင်ဵအဝိုင်ဵက ဝင်ေရာက်မစွက်ဖက်ရန် ေြပာ 
ကကာဵေသာ်လည်ဵ ကုလသမဂ္ဂလဳုခခုဳေရဵေကာင်စီတွင် နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင် 
စီဘက်မှ ကာကွယ်ရပတ်ည်ေပဵေနြခင်ဵ၊ တပ်မေတာ်အေနြဖင်ဴ ရုရှာဵနိုင်ငဳမှ စစ်လက် 
နက်ပစ္စည်ဵ အေထာက်အပဴဳမျာဵ ရရိှေနပပီဵ ကုန်သွယ်ေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ သဳတမန်ေရဵ 
ဆက်ဆဳမှုမျာဵ ဆက်လက်ရှိေနြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳအာဵ ေထာက်ပဴဳေနသည်ဴ 
ရုရှာဵကုမ္ပဏီမျာဵကိုလည်ဵ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆုိ္ဓသငဴ်ေကကာင်ဵ Burma Campaign UK မှ 
ထုတ်ြပန်သည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵကို ပျက်ြပာဵေစရန်နှငဴ် အစိုဵရယန္တရာဵမျာဵ ပျက်ြပာဵ 
ေစရန် ရည်ရွယ်လျက် လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵမျာဵကုိ  လူမှုကွနရ်က်မျာဵမ ှတစ်ဆင်ဴ 
နည်ဵမျ ို ဵစဳုြဖငဴ် အာဵေပဵကူညီြခင်ဵ ြပုလုပ်လျက်ရှိသညဴ် Facebook အေကာင်ဴအသဳုဵ 
ြပုသူ (၇) ဦဵအာဵ တရာဵဥပေဒနှငဴ်အညီ အမှုဖွငဴ်အေရဵယူခဲဴေကကာင်ဵ  ထုတ်ြပန်သည်။ 

၅။ ၅. ၅. ၂၀၂၂ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵ (၃/၂၀၂၂) ကုိ ေနြပညေ်တာ် နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ် 
ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌရဳုဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပခဴဲပပီဵ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ 
ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင် တက်ေရာက် 
အမာှစကာဵေြပာကကာဵသည်။ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ်က မိမိတို္ဓအေနြဖင်ဴ ကာလတိုအ 
တွင်ဵ ြဖစသ်င်ဴြဖစ်ထုိကသ်ည်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ တိမ်ဵေစာင်ဵ 
လျက်ရှိသညဴ် အုပ်ချုပ်ေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ၊ နုိင်ငဳေရဵ စသည်ဴနယ်ပယ်မျာဵကုိ ြပန်လည်တည်ဴ 
မတ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်၍ ြပည်သူမျာဵလုိလာဵသည်ဴ ဒီမိကုေရစီလမ်ဵေကကာင်ဵေပ္ဒတွင် 
ြပနလ်ည်ေလျှာကလှ်မ်ဵနုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် အေလဵေပဵေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

  ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယ ဗုိလ် 
ချုပ်မှူဵကကီဵစိုဵဝင်ဵသည် ကုိကိုဵကျွန်ဵပမို ့ရှိ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအာဵ ပမို့ 
နယ်ခန်ဵ မတွင် ေတွ့ဆဳုခဴဲသည်။ ကိုကုိဵကျွန်ဵတွင် ေနထုိင်သူမျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ ကျွန်ဵ 

၏တန်ဖုိဵကိ ုသိရှိနာဵလည်ရန်၊ ကိုကုိဵကျွန်ဵတွင် SME လုပ်ငန်ဵအြဖစ် အုန်ဵဆဳကကိုဵ စက် 

ရုဳနင်ဴှ အုန်ဵနှင်ဴဆက်စပ်သည်ဴ လူသဳုဵကုနထု်တ်ပစ္စည်ဵ လက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင် 
ရန် သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ ေဒသမှထွက်ရှိသည်ဴ ထုတ်ကုန်မျာဵကို ေဈဵကွက်ရရိှေအာင် စီမဳ 
ဖန်တီဵေပဵရန်၊ ေဒသအာဵသာချက်ြဖစ်ေသာ အုန်ဵသီဵမျာဵစွာ ထွက်ရှိမှုကိ ု အေြခခဳ၍ 
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နည်ဵပညာြဖင်ဴ လူသဳုဵကုနသ်စ်မျာဵ ထုတ်လုပ်နိငု်ေရဵ နည်ဵလမ်ဵရှာကက ဳ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ စသည်ြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်အေနြဖင်ဴ 
ေဆာင်ရွက်ေပဵေနသည်မျာဵကို ဒုတိယတပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်က ရှင်ဵလင်ဵ 
ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရဵဦဵ 
စီဵချုပ်၊ ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်(ကကည်ဵ) ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵစိုဵဝင်ဵသည် ကုိကိုဵကျွန်ဵ 
ရှိ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵ ေတွ့ဆုအဳမာှစကာဵ ေြပာကကာဵရာတွင် ပထဝ ီ
နိုင်ငဳေရဵအရ အေရဵပါေသာေြမေနရာအာဵ တည်ပငိမ်မှုကို မလုိလာဵေသာ အကကမ်ဵဖက် 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ထုိဵေဖာက်ဝင်ေရာက်လာမှု မရှိေအာင် လဳုခခုဳေရဵသတိရှိေနရန်လုိ 
ေကကာင်ဵ၊ ေရြခာဵေြမြခာဵတွင် တာဝနထ်မ်ဵေဆာင်ေနကကသူမျာဵြဖစ်၍ တပ်တွင်ဵ၌ သာမ 
က တပ်ြပင်နှင်ဴပါ တစ်သာဵတည်ဵ စည်ဵလဳုဵမှုရိှေအာင် ေနထုိင်မှသာ အကကမ်ဵ ဖက် 
အန္တရာယ်ကုိ ကကိုတင်ကာကွယ်နိငု်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵသည် နိုင်ငဳ 
ေတာ်ကာကွယ်ေရဵ တာဝန်ကို အြပည်ဴအဝ ထမ်ဵေဆာင်နိငု်ရန် အပမဲေလဴကျင်ဴေနရန်၊ ၂၄  
နာရီ တာဝန်ရှိသူမျာဵြဖစ်၍ ေန့ညအချနိ်အခါ ေနရာေဒသမေရွဵ လုိအပ်ချနိ်တွင် တာ 
ဝနထ်မ်ဵေဆာင်နိင်ုရမည်ြဖစ်၍ ေပါဴေပါဴဆဆ မေနရန်၊ မိခင်ဌာနချုပ်မျာဵနှင်ဴ ေဝဵကွာ 
သညဴ်ေနရာတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနရသူမျာဵြဖစ်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ သမာဵစဉ်လုပ် 
ငန်ဵမျာဵကို စနစ်တကျ စီမဳခန့ခ်ွ၍ဲ မပျက်မကွက ် ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် လုိေကကာင်ဵြဖင်ဴ 
မှာကကာဵပပီဵ အရာရိှ၊ စစ်သည်၊ မိသာဵစုမျာဵ၏ တစ်ဦဵချင်ဵ တင်ြပချက်မျာဵအေပ္ဒ ေပါင်ဵ 
စပ်ညှိနှိုင်ဵ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵခဴဲသည်။ 

  ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်မှ ေမလ (၂၂) ရက်တွင် တုိင်ဵ 
ရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိငု်အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵအာဵ ၎င်ဵကိုယ်တုိင် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ေတွ့ 
ဆဳုေဆွဵေနွဵမည်နှငဴ ်ဖိတ်ေခ္ဒေကကာင်ဵ နိုင်ငဳပုိင်ရုပ်ြမင်သဳကကာဵတွင် ေကကညာခဴဲြခင်ဵအေပ္ဒ 
KIO ဗဟိုေကာ်မတီက နိုင်ငဳေရဵအေရဵအရာမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵအေြဖရှာမည်ဟူေသာ သ 
ေဘာထာဵမပါရှိြခင်ဵနှင်ဴ ပါဝင်သင်ဴသူအာဵလဳုဵကုိ ဖိတ်ေခ္ဒြခင်ဵမရှသိည်ကို ေတွ့ရိှရ 
ေကကာင်ဵ၊  ပါဝင်သင်ဴသူအာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ နိုင်ငဳ၏အေရဵအရာ တန်ဵတူေဆွဵေနွဵနိုင် 
မညဴ ် အချနိ်အခါေရာက်ရှိမှသာ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵမညြ်ဖစ်ေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ခဲဴပပီဵ TNLA 
ေြပာခွင်ဴရသူ ဒုတိယဗုိလ်မှူဵကကီဵ မုိင်ဵအုိကေ်ကျာ်က FPNCC ၏ သေဘာထာဵအတုိင်ဵ 
ြဖစပ်ပီဵ  တစ်ဖဲွ့ချင်ဵစီအေနြဖင်ဴ တက်ေရာက်မည်မဟုတ်ေကကာင်ဵ၊ အလာဵတူ MNDAA နှင်ဴ 
SSPP တုိ္ဓမှလည်ဵ FPNCC ၏ သေဘာထာဵအတုိင်ဵ ဆက်လက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ 
ေြပာကကာဵသည်။ 

  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွပမို့နယ်တွင် ေမလ (၃) ရက် နှင်ဴ (၄) ရက်တုိ္ဓ၌ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် 
(AA) အာဵ အခွန်ေဆာင်သညဴ် သဳသယမှုြဖငဴ် ဘုေမရွာေန ဦဵေမာင်ဘ၊ ဒါဵပိုင်ေကျဵရွာေန 
ေဆာ်လီ၊ ေဘာဒူဖေကျဵရွာေန နုရ်ဟူဆိန၊် သေက္ကြပင်ေကျဵရွာေန ဦဵလှြမင်ဴနင်ဴှ 
ဦဵေကျာ်န ုတုိ္ဓ ၅ ဦဵအာဵ ေမလ (၃) ရက်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပပီဵ ခတင်ပုိင်ေကျဵရွာေန ဂျွန်ဘု၊ 
ေဘာဒူဖေကျဵရွာ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစုိဵလှနှငဴ် ၎င်ဵ၏ လက်ေထာက်တုိ္ဓအာဵ ေမလ (၄) 
ရက် တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဴဲေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ယင်ဵဖမ်ဵဆီဵမှုနှင်ဴ 
ပတ်သက်၍ ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵက ၎င်ဵတုိ္ဓအာဵ အြခာဵြပစ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ စစ်ေဆဵ 
ေမဵြမန်ဵရန်အတွက ်ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေြပာကကာဵသည်။ 

  ြမနမ်ာနိုင်ငဳနယ်စပ်မှ ထုိင်ဵနိုင်ငဳသုိ္ဓ အေထာက်အထာဵမဲဴ ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ြမနမ်ာ 
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ေရွှေ့ေြပာင်ဵ အလုပ်သမာဵ ၂၇၆ ေယာက်အာဵ ထုိင်ဵရဲမျာဵက ေမလ (၁) ရက်မှ (၅) ရက် 
အတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်။ တာခ်ဴခရိုင်တွင် (၂၀) ဦဵ၊ ပရာကျွတ်ခရီခနတ်ွင် (၉၈) ဦဵ၊ 
ချင်ဵရိုင်ခရိုင် မယ်ဆုိင်ပမို့တွင် (၃၃) ဦဵ၊ ကန်ချနဘရီူတွင် (၅၇) ဦဵ၊ တာခဴခ်ရိင်ု 
ဝမ်ေကျာက်တွင် (၅၄) ဦဵနှငဴ် ဆုန်ခလာခရိင်ုတွင် (၁၄) ဦဵတုိ္ဓကုိ အေထာက်အထာဵမဴဲ 
ြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵရမိြခင်ဵြဖစသ်ည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်ဵ၊ မူဆယ်ပမို့၊ ေမာ်ေတာင်ဵေကျဵရွာအနီဵတွင် ေမလ (၄) ရက်၌ 
တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ လုိက်ပါစီဵနင်ဵလာသညဴ် အရပ်သာဵကာဵတစ်စီဵအာဵ TNLA တပ်ဖဲွ့ 
မှ ေစာင်ဴဆုိင်ဵပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵနှစ်ဦဵ ေသဆဳုဵပပီဵ တပ်မေတာ်သာဵအချ ို ့ 
ကျဆဳုဵခဲေဴကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာသည်။ ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ အရပ်သာဵကာဵ 
ြဖင်ဴ ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ၊ ေမာ်ေတာင်ဵဘက်တွင် တုိကပဲွ်ြဖစ်ပွာဵသညမှ်ာ မှန်ကန်ပပီဵ 
ရန်သူဘက်မှ (၁၀) ဦဵခန့် လာေရာက်ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ကာ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ကျဆုဳဵ 
မှုမျာဵရှိခဲေဴကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ ေမလ (၄) ရက် ညေနပုိင်ဵတွင်လည်ဵ မူဆယ်ခရုိင်၊ 
ကကူကုတ်ပမို့၊ မဳုဵေပ္ဒရွာရိှ ြပည်သူ့စစ်စခန်ဵ အာဵ MNDAA ဘက်မှ လက်နကက်ကီဵ၊ လက် 
နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲဴပပီဵ လူအထိအခိက်ု မရိှေကကာင်ဵ မဳုဵေပ္ဒေဒသခဳက ေြပာသည်။ 

၆။ ၆. ၅. ၂၀၂၂ ေမလ (၃) ရက်တွင် ေကာဴမှူဵပမို့နယ်၊ ငှက်ေအာ်စမ်ဵေကျဵရွာအနီဵ ဗဳုဵကျင်ဵကုန်ဵအဆင်ဵ 
ေကွ့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ယာဉတ်န်ဵအာဵ PDF မျာဵမ ှ ခခုဳခိုတုိကခ်ိကု်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ဗုိလ် 
မှူဵတစ်ဦဵနှငဴ် တပ်သာဵတစ်ဦဵ ကျဆဳုဵခဲပဴပီဵ  တပ်ကူအင်အာဵ ၃၀၀ ခန့်ြဖင်ဴ ေကာဴမှူဵပမို့ 
နယ်အတွင်ဵရိှ ငှက်ေအာ်စမ်ဵ၊ ေညာင်ေထာက်၊ ေရတာရှည်နှင်ဴ ကွမ်ဵခခဳကုန်ဵပမို့နယ် အ 
တွင်ဵ ေကျဵရွာမျာဵအာဵ ရှာေဖစွစ်ေဆဵမှုမျာဵ ရှိေနေကကာင်ဵ၊ ေကာဴမှူဵပမို့နယ်တွင်လည်ဵ 
ေမလ (၄) ရက်ေန့မှ စတင်၍ မနက် ၆ နာရီ မှ ညေန ၆ နာရီအထိ အြပင်မထွက်ကကရန် 
ထုတ်ြပန်ထာဵေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည်ဟု RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  AHA Centre မှတစ်ဆင်ဴ လှူဒါန်ဵမည်ဴ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုဆုိင်ရာ အကူ 

အညီ စီမဳခန့ခ်ွေဲရဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့(Task Force) ဥက္ကဋ္ဌ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ ြပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵ ဦဵကုိကိုလှိုင် ဦဵေဆာင်သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့ 

သည် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵနိုင်ငဳ၊ ဖေနာင်ပင်ပမို့၌ ကျင်ဵပေသာ Consultative Meeting on 
ASEAN Humanitarian Assistance to Myanmar - ြမနမ်ာနိုင်ငဳသို္ဓ အာဆီယဳ၏ 

လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှု အကူအညီေပဵအပေ်ရဵဆုိင်ရာ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ တက် 

ေရာက်ခဲဴသည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် “မည်သူ့ကိမုျှ ချန်လှပ်ထာဵမှုမရှိေရဵ” မူြဖငဴ် ြမနမ်ာ 

နိုင်ငဳသုိ္ဓ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှု အကူအညီမျာဵ ေပဵအပေ်ရဵနှငဴ် အကူအညီ 
မျာဵ ေပဵအပရ်ာတွင် ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ စိန်ေခ္ဒမှုမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေဆွဵေနွဵခဴဲကကပပီဵ 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵ အထူဵသြဖင်ဴ ေရာကရ်ှိရန်ခကခ်ဲေသာ ေဒသမျာဵ၌ ကုိဗစ်-၁၉ ကာ 
ကွယ်ေဆဵထုိဵနှဳေရဵဆုိင်ရာ မူေဘာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵအေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵခဲကဴက 
သည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ ေရွှေြပည်သာပမို ့နယ်ေန ပဖိုဵမင်ဵထွန်ဵ(ခ)ကုိပဖိုဵ၊ ကိုလတ်နှငဴ် ဖုိဵသာဵတုိ္ဓ 
သည် ဆူပူဆန္ဒြပမှုမျာဵတွင် ပါဝင်ြခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ် 
ြခင်ဵ၊ သင်တန်ဵတက်ေရာက်ြခင်ဵ၊ လက်နက်ခယဲမ်ဵ သုိဝှက်ထာဵြခင်ဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ 
ေဟာင်ဵတစ်ဦဵအာဵ ဒလန်အြဖစ် စွပ်စွသဲတ်ြဖတ်ရာတွင် ကူညီြခင်ဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ 
အာဵ လက်ပစ်ဗဳုဵြဖငဴ် ပစ်ခတ်ပပီဵ ရုဳဵအဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ရာတွင် ပါဝင် 

ြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ “ေသဒဏ်” ချမှတ်လုိကသ်ည်။ ဒဂဳုပမို့သစ်ေြမာက်ပုိင်ဵပမို့နယ်ေန ေဇာ် 
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ေဇာ်ထွန်ဵ(ခ)ေဇာ်ကကီဵနှင်ဴ မင်ဵစစ်ေသွဵ(ခ)ICE တုိ္ဓသည်လည်ဵ ၂၀၂၁ ေအာက်တုိဘာက 

သမုိင်ဵလမ်ဵဆဳု City Mart အနီဵရိှ ယာဉထိ်န်ဵရဳုဵအာဵ မုိင်ဵေထာင်ေဖာက်ခွဲသညဴ် ြဖစ် 

စဉတွ်င် အာဵေပဵကူညီခဲဴသြဖငဴ် “ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်” ချမှတ်လုိကသ်ည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ စမ်ဵေချာင်ဵေန သန်ဵလွင်(ခ) ဒါရုိကတ်ာေမာင်သ ီအသဳုဵြပုသည်ဴ ‘U Thi” 
Facebook အေကာင်ဴ၊ ကမာရွတ်ပမို့နယ်ေန ေမမွန်ြမတ်သူ အသဳုဵြပုသည်ဴ “May Mon 
Myat Thu” အေကာင်ဴ၊ ဒဂုဳပမို့သစ်(ေတာင်ပုိင်ဵ)ပမို့နယ်ေန ေဇာ်မင်ဵဦဵ အသဳုဵြပုသည်ဴ 

“Zaw Min Oo” အေကာင်ဴနင်ဴှ ဧရာ၀တီတိုင်ဵ၊ မအူပင်ပမို့နယ်ေန သာေဒွဵ အသဳုဵြပု 

သညဴ် “Thar Dwe” အေကာငဴ်တုိ္ဓမှ နိုင်ငဳေတာ်တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵကုိ ပျက်ြပာဵေစ 

ရန် ရည်ရွယ်လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက် ၎င်ဵအေကာင်ဴပုိင် 
ရှင်မျာဵကို တရာဵဥပေဒနှငဴ်အညီ အေရဵယူခဲဴသည်။ 

  ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵမင်ဵေအာင်လှိုင်၏ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵမှု ဖိတ် 
ေခ္ဒချက်အာဵ ကရင်န ီ အမျ ို ဵသာဵတုိဵတက်ေရဵပါတီ KNPPနှင်ဴ ချင်ဵအမျ ို ဵသာဵ တပ်ဦဵ 
CNF တို္ဓမှ တက်ေရာက်ရန် ြငင်ဵဆုိခဴဲသည်။ လက်ရိှတွင် တပ်မေတာ်နှငဴ် စစ်ေရဵပဋိပက္ခ 
ြမင်ဴမာဵေနပပီဵ  ပါဝင်သငဴ်သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ထိန်ချန်ထာဵြခင်ဵသည် ေဆွဵေနွဵပွဲကုိ 
ေအာင်ြမင်နိငု်မည်မဟုတ်ဟု ယဳုကကည်ြခင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေကကာင်ဵ KNPP အတွင်ဵေရဵမှူဵ ၁ 
ခူဵဒယ်နီရယ်က ေြပာကကာဵပပီဵ၊  ချင်ဵအမျ ို ဵသာဵတပ်ဦဵ CNF မှ ယေန့နုိင်ငဳေရဵ ပဋိပက္ခ 
သည် ြပည်သူလူထုနှငဴ် တပ်မေတာ်အကကာဵတွင် ေြဖရှင်ဵရမည်ဴ နိုင်ငဳေရဵကိစ္စသာြဖစ် 
ေကကာင်ဵ၊ မိမိတုိ္ဓအေနြဖင်ဴလည်ဵ ဖိတ်ေခ္ဒချက်အေပ္ဒတွင် ယဳုကကည်မှုမရှိြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ 
တက်ေရာက်မည် မဟုတ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ ပအိုဝ်ဵအမျ ို ဵသာဵ လွတ်ေြမာက်ေရဵ 
အဖွဲ့ချုပ် PNLO က PPST ၏ ဆဳုဵြဖတ်ချက်ကိ ု ေဆွဵေနွဵပပီဵ မှသာ ဆဳုဵြဖတ်နိင်ုမည်ြဖစ် 
ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  ထုိင်ဵနုိင်ငဳ၊ တာဴခြ်ပည်နယ် နယ်စပ်တွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳမှ တရာဵမဝင်ေရွှေ့ေြပာင်ဵ အလုပ်သ 
မာဵ ၁၅၆ ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရေကကာင်ဵ ထုိင်ဵအာဏာပုိင်မျာဵက ေြပာကကာဵသည်။ ြမနမ်ာြပည် 
သာဵမျာဵအေရဵပူဵတဲွလှုပ်ရှာဵမှု ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌက ေမလ (၁) ရက်မှ ေမလ (၆) ရက် 
အတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသူ ၄၄၄ ဦဵ ရှိပပြီဖစ်ပပီဵ  ယင်ဵကဲဴသုိ္ဓ တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်မှု မျာဵြပာဵ 
လာြခင်ဵသည် တရာဵဝင်အလုပ်သမာဵ ေစလွှတ်ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵ မြဖစ၍်ြဖစေ်ကကာင်ဵ၊ 
ဧပပလီပထမအပတ်နှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်လျှင် ဖမ်ဵဆီဵခဳရသူဦဵေရ ပုိမုိမျာဵြပာဵလာပပီဵ  လူေမှာင်ခုိ 
ပဲွစာဵမျာဵအာဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်မျှ ဖမ်ဵဆီဵရမိေသဵြခင်ဵ မရှိေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  ထုိင်ဵအေြခစုိက ်PTTEP၊ မေလဵရှာဵ Petronas နှငဴ် ဂျပန် Eneos ကုမ္ပဏီတို္ဓသည် မုတ္တမ 
ပင်လယ်ေကွ့ရိှ ရဲတဳခနွ ် ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့စီမဳကိန်ဵ မှ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ရုပ်သိမ်ဵ 
ေတာဴမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ဧပပလီ (၂၉) ရက်တွင် ေကကညာခဲပဴပီဵ ေနာက် မေလဵရှာဵလွှတ် 
ေတာ်အမတ် Charles Santiago က ြမနမ်ာနိုင်ငဳအတွင်ဵ နိုင်ငဳေရဵအေြခအေနမျာဵ 
ေကကာင်ဴ နိုင်ငဳတကာစွမ်ဵအင်ကုမ္ပဏီမျာဵလုပ်ငန်ဵ ရပ်ဆုိင်ဵပပီဵ  ထွက်ခွာမှုမျာဵ ရိှလာပပဟီု 
ေမလ (၄) ရက်တွင် ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ေြပာေရဵဆုိခွငဴ်ရှိသူ ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵက 
နိုင်ငဳေရဵဖိအာဵမျာဵေကကာင်ဴ ထွက်ခွာြခင်ဵမျ ို ဵ မရိှေကကာင်ဵ၊ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အကျ ိုဵအြမတ် 
နည်ဵပါဵလာြခင်ဵေကကာင်ဴ ထွက်ခာွြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  ၎င်ဵတုိ္ဓေနရာတွင် မိတ်ဖက်နိငု်ငဳမျာဵ အ 
ထူဵသြဖင်ဴ ရုရှာဵနိုင်ငဳနှင်ဴ အကျ ိူ ဵတူပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနေကကာင်ဵ ေမလ (၅) ရက် 
တွင် ေြပာကကာဵသည်။ 
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  မန္တေလဵပမို့၊ မဟာေအာင်ေြမပမို့နယ်၊ ေတာင်ခင်ွမင်ဵဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵေရှ့တွင် ေကျာက် 
အေရာင်ဵအဝယ်လုပ်ကိငု်သူ နှစ်ဦဵြဖစ်သည်ဴ  ဦဵမုိဵကိနုှင်ဴ ဦဵေသာင်ဵတင်တုိ္ဓအာဵ အမည် 
မသိ အမျ ို ဵသာဵငါဵဦဵမှ ဆုိင်ကယ်ြဖင်ဴ လာေရာက်ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ဦဵမုိဵကိသုည် 
လက်ဝဲဗုိက ် ကျည်ေဖာက်ဝင် ဒဏရ်ာတစ်ချက်၊ ညာဘက်ရင်အုဳ ကျည်ေဖာက်ဝင် ဒဏ် 
ရာတစ်ချက်ြဖငဴ် ေနရာတွင် ေသဆဳုဵခဴဲပပီဵ ဦဵေသာင်ဵတင်သည် လက်ဝဲနဳတွင် ကျည် 
ေဖာက်ဝင် ဒဏရ်ာတစ်ချက်ရရိှပပီဵ စိုဵရိမ်ရသြဖင်ဴ ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ခဲဴရေကကာင်ဵ 
Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌမှ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵရန် ဖိတ်ေခ္ဒထာဵ 
ေသာ်လည်ဵ  အေနာက်ပုိင်ဵတုိင်ဵစစ်ဌာနာချုပ် တုိင်ဵမှူ ဵမှ ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ ပမို ့အ 
ဝင်အထွက်အာဵ စစ်ေဆဵေရဵ တင်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵသယ်ယူခင်ဴွ ကန့်သတ်ြခင်ဵ 
မျာဵနှင်ဴ ရက္ခိုငဴတ်ပ်ေတာ် (AA) နှငဴ် ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွခဲျက်ြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵမျာဵ ရိှ 
ေနြခင်ဵတုိ္ဓသည် တစ်ဖက်နှငဴ်တစ်ဖက် ယဳုကကည်မှုမျာဵ ပျက်ြပာဵေစပပီဵ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကိစ္စ 
မျာဵ ေရှ့ဆက်ေဆွဵေနွဵရန် ခက်ခဲနုိင်ေကကာင်ဵ AA ေြပာခွငဴ်ရ ခိင်ုသုခက ေြပာကကာဵသည်။ 

  ကျိုက်ထုိပမို့နယ်၊ သိမ်ဇရပ်ပမို့၌  ေမလ(၂)ရက်ေန့တွင် ရာအိမ်မှူဵတစ်ဦဵြဖစ်သူ ဦဵ 
ေအာင်ချစ်အာဵ ၎င်ဵ၏ ေနအိမ်တွင် ေသနတ်ြဖင်ဴ ေလဵချက် ပစ်ခတ်ခခဳဲရဴပပီဵ ေမာ်လပမို င် 
သုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ေဆဵကုသခဲရဴေကကာင်ဵ၊ ယင်ဵညေနပုိင်ဵတွင် ပစ်ခတ်သဳအချ ို ့ ကကာဵရသည် 
ဟ ုေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵေကကာင်ဵနှငဴ် ေမလ (၄) ရက်တွင် သိမ်ဇရပ်ပမို့၊ ရွာေလဵရပ် 
ကွက် ရဲစခန်ဵတွင် မုိင်ဵေပါက်ကဲွမှု ြဖစပွ်ာဵခဲဴပပီဵ ပစ်ခတ်မှုအချ ို ့ ရှိခဲေဴကကာင်ဵ Eleven 
Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၇။ ၇. ၅. ၂၀၂၂ မွန်ြပည်နယ်၊ ေရဵပမို့နယ်တွင် မွန်အမျ ို ဵသာဵေရဵရာညီလာခဳ ၂၀၂၂ အာဵ ေမလ (၅) ရက် 
၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴပပီဵ  ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ေစာင်ကို ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ထုတ်ြပန်ချက် 
တွင် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုနှင်ဴ ြပည်နယ်ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေြခခမူဳ ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵေရဵဆဲွေရဵ 
အဖွဲ့ ဖဲွ့စည်ဵခဲဴေကကာင်ဵ၊ မွန်လူမျ ို ဵအာဵလဳုဵ လုိလာဵပပီဵ အချနိ်အခါနှင်ဴ ကာလေဒသအ 
လုိက ်လုိကေ်လျာညီ ေထွမှုရှိသညဴ် ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ ြဖစေ်ပ္ဒလာေစရန်နှငဴ် မွန်အ 
မျ ို ဵသာဵေန့အာဵ တရာဵဝင်ရုဳဵ ပိတ်ရက်အြဖစ် သတ်မှတ်ေပဵေရဵ တုိကတွ်န်ဵသွာဵမည် 
ြဖစေ်ကကာင်ဵ၊ ယေန့နိုင်ငဳေရဵအချ ို ဵအေကွ့တွင် တည်တဴဳခုိင်ပမ၍ဲ ညီ္ပွတ်ေသာ အမျ ို ဵ 
သာဵအင်အာဵစုတစ်ရပ် ြဖစ်ေပ္ဒလာေရဵအတွက် မွန်တစ်မျ ို ဵသာဵလဳုဵ ညီ္ွပတ်ေရဵ ခိင်ုမာ 
စွာတည် ေဆာက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ 

  “Su Yi Mon” Facebook အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသည်ဴ ပဲခူဵတုိင်ဵ၊ ထန်ဵတပင်ပမို့ေန ဆု 

ရည်မွန ်(၂၃)နှစ်၊ “Kyaw Swe” အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသညဴ် မေကွဵတုိင်ဵ၊ ပမို င်ပမို့နယ် ေန 

ေကျာ်ေဆွ (၅၆)နှစ်၊ /“Tin Tin Khaing”၊ “Ma Kyawt” နှင်ဴ “Mya Mya Khaing” 
အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသူမျာဵြဖစ်သည်ဴ မန္တေလဵတုိင်ဵ၊ ချမ်ဵြမသာစည် ပမို ့နယ်ေန တင်တင် 

ခိငု် (၅၂)နှစ်၊ မေကျာဴ(ခ)ြမ္န္ဇူေကျာဴမှူဵ (၅၀)နှစ်နငှဴ် ြမြမခိငု် (၂၈)နှစ်၊ “Tin Moe Win” 
အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသညဴ် အမရပူရပမို့နယ်ေန တင်မုိဵဝင်ဵ (၂၃)နှစ်နှငဴ် အေကာင်ဴပုိင်ရှင် 

(စိစစ်ဆဲ) “Ko Pauk” တို္ဓအာဵ အမှုဖွငဴ်ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ 

  ေမလ (၆) ရက်၌ မန္တေလဵတုိင်ဵ၊ မတ္တရာပမို့နယ်၊ မန္တေလဵ-မုိဵကုတ်ကာဵလမ်ဵ မုိင်တုိင် 
၁၂/၀ အေရာက်တွင် တပ်မေတာ်ယာဉတ်န်ဵတစ်ခသုည် ဆဲွမုိင်ဵေလဵခုြဖင်ဴ တုိကခ်ိကု်ခဳ 
ခဲရဴပပီဵေနာက် နယ်ေြမရှင်ဵလင်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်စဉ် ေပါက်ကဲွမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴရာ အနီဵရိှ ေရွှေ 
လင်ဵယုန်ခခဳတွင် ခခဳသန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ကုိင်သူ အသက် (၄၀) အရွယ် မသူဇာဝင်ဵမာှ လက် 
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ဝလဲက်ေမာင်ဵေအာက်ဒဏ်ရာ၊ လက်ဝဲချ ို င်ဵေအာက်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသဆဳုဵေနသည်ကုိ 
ေတွ့ရိှရေကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  မန္တေလဵပမို့၊ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့နယ်၊ ကျုဳဵအေရှ့ဘက်(၆၆)လမ်ဵတွင် ေရှာဴတိုကဒဳု်ဵ 
နှစ်လဳုဵ ေထာင်ထာဵသညက်ို အထူဵစုဳစမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အရာရိှတစ်ဦဵက ေတွ့ရှိခဴဲပပီဵ 
သက်ဆုိင်ရာဌာနမျာဵသို္ဓ အေကကာင်ဵကကာဵခဴဲရာ စစ်ေြမြပင် အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်ဵ တာ 
ဝနရ်ှိသူမျာဵက ရှင်ဵလင်ဵသိမ်ဵဆည်ဵသွာဵခဲဴသည်ဟု Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ဆာဵလင်ဵကကီဵပမို ့နယ်ရှိ လက်ပဳေတာင်ဵေကကဵနီစီမဳကိန်ဵ အာဵ ြပနလ်ည် 
စတင်ရန်အတွက ် ြပင်ဆင်ေနြခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆက်လက်ရပ်တန့်ထာဵရန် 
နှင်ဴ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် ဝနထ်မ်ဵမျာဵ CDM ြပုလုပ်ရန် PDF မှ ေမလ (၅) ရက် 
တွင် သတိေပဵထာဵေကကာင်ဵနှင်ဴ Myanmar Wanbao ကုမ္ပဏီမှ ေကကဵနီစီမဳကိန်ဵ အာဵ 
၂၀၂၁ ခုနှစ်ကတည်ဵက ရပ်နာဵထာဵြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  ရပ်ရွာအကျ ိုဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် သဘာ 
ဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကိစ္စမျာဵသာ လုပ်ကိင်ုေဆာင်ရွက်ေနြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵ ေမ 
လ (၆) ရက်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်ဟု VOA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  အင်ဵစိန်ပမို့နယ် ရွာမအေနာက်ရပ်ကွက်၊ ပမို ့ပတ်လမ်ဵတွင် ေမလ (၆) ရက်က ရာအိမ် 
မှူဵတစ်ဦဵ၏ ေနအိမ်အာဵ လက်လုပ်ဗဳုဵြဖင်ဴ ပစ်ေပါက်တုိကခ်ိကု်ရာ လာေရာက် တုိက် 
ခိကု်သူအနီဵတွင် ြပနလ်ည်ကျေရာက် ေပါက်ကွဲသြဖင်ဴ လက်နှင်ဴေြခေထာက်တုိ္ဓတွင် ထိ 
ခိကု်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ၎င်ဵတုိကခ်ိက်ုသူအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ ရပ်ကွက်ေနသူက ေြပာ 
ကကာဵသည်ဟ ုEleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၈။ ၈. ၅. ၂၀၂၂ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ ရဲတပ်ဖဲွ့သည် ေမလ (၅) ရက်တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ 
ဘာဵအဳပမို့နယ်၊ လှိုင်ဝါဵေကျဵရွာရှိ ေနအိမ်အာဵ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ စိတ်ကကရူဵသွပ်ေဆဵ 
ြပာဵ ၁၁၅ ြပာဵ (ေဒသကာလေပါက် ေစျဵ ကျပ် ၃ ဒသမ ၄၅ သိန်ဵ)၊ ကျပ်နစှ်သိန်ဵနှင်ဴ 
လက်ကိုင်ဖုန်ဵ တစ်လဳုဵတုိ္ဓအာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဘာဵအဳပမို့နယ် ေကာဴဒန်ဵမယ်ေကျဵရွာရှိ 
ေနအိမ်တစ်လဳုဵမှ စိတ်ကကရူဵသွပ်ေဆဵြပာဵ ၁၁၁၆၀ ြပာဵ (ေဒသကာလေပါက်ေစျဵ ကျပ် 
၃၃၄ ဒသမ ၉ သိန်ဵ)၊ ြမနမ်ာကျပ်ေငွ ၁၀ သိန်ဵနှင်ဴ လက်ကိုင်ဖုန်ဵ သဳုဵလဳုဵတုိ္ဓအာဵလည်ဵ 
ေကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်ဟု  Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီမှ ဖိတ်ေခ္ဒထာဵသညဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵပွဲကို 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ဒီမုိကရက်တစ်တပ်ဦဵ (ေကျာင်ဵသာဵ တပ်မ 
ေတာ်) ABSDF မှ တန်ဵတူရည်တူ ေဆွဵေနွဵရန်အတွက် လဳုေလာက်သညဴ် အခင်ဵအကျင်ဵ 
မရှိေကကာင်ဵနှငဴ် ပါဝင်သင်ဴသူမျာဵ ပါဝင်သည်ဴ အဓိပ္ပာယ်ြပညဴ်ဝေသာ နိုင်ငဳေရဵေတွ့ဆဳု 
ေဆွဵေနွဵပဲွ လုိအပ်ြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵပဲွသုိ္ဓ တက်ေရာက်မည် မဟုတ် 
ေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်သည်။ 

  ကရင်အမျ ို ဵသာဵအစည်ဵအရဳုဵ (KNU) က ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵဖိတ်ေခ္ဒ ေဆွဵေနွဵပွဲသုိ္ဓ တက် 
ေရာက်မည် မဟုတ်ေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် နိုင်ငဳေရဵြပဿနာကုိ 
နိုင်ငဳေရဵနည်ဵနှငဴ် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵအေြဖရှာရာတွင် သက်ဆုိင်သူအာဵလဳုဵ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵ 
သညဴ ် အခင်ဵအကျင်ဵ မြဖစြ်ခင်ဵေကကာင်ဴ တက်ေရာက်နိငု်မည် မဟုတ်ေကကာင်ဵ၊ ြမနမ်ာ 
နိုင်ငဳ၏ ေရရှည်တည်တဳဴသညဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရိှရန် ဖက်ဒရယ် ဒီမိကုေရစီြပည်ေထာင်စု 
တည်ေဆာက်လုိသူမျာဵ အာဵလဳုဵပါဝင်သည်ဴ ေဆွဵေနွဵပွဲ ြဖစရ်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ယဳုကကည် 
မှု တည်ေဆာက်ေရဵသည် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵပွဲအတွက် မရိှမြဖစလုိ်အပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ 
ထုိဵစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုမျာဵ ရပ်တန့်ရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ 
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၉။ ၉. ၅. ၂၀၂၂ စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ဆာဵလင်ဵကကီဵေဒသရိှ ေကကဵနီေတာင်စီမဳကိန်ဵ တွင် လဳုခခုဳေရဵယူထာဵသည်ဴ 
လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ ယင်ဵမာပင်ပမို့နယ် ေရွှေပန်ဵခိုင်ရွာနှငဴ် သဲေတာကကီဵရွာသုိ္ဓ နယ် 
ေြမရှင်ဵလင်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ PDF မျာဵြဖင်ဴ ၄ နာရီကကာ တုိကပဲွ်ြဖစ်ပွာဵခဴဲ 
ေကကာင်ဵ RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  အမျာဵြပည်သူ အေနှာင်ဴအယှက်ြဖစ်ေစမည်ဴ လှုဳ့ေဆာ်ဝါဒြဖန့်မှုမျာဵကုိ ထပ်ဆငဴ်မျှေဝ 
ြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵကုိ ပျက်ြပာဵေစရန်နှငဴ် အစုိဵရယန္တရာဵမျာဵ 
ပျက်ြပာဵေစရန် အာဵေပဵကူညီြခင်ဵမျာဵကုိ လူမှုကွနရ်က်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ နည်ဵမျ ို ဵစဳုြဖင်ဴ 

ြပုလုပ်ေနသည်ဴ Facebook အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသူ (၁၁) ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေရဵယူြခင်ဵ 

မျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်သည်။ 

  လွန်ခဴဲသညဴ်ေလဵလခန့်က MNDAA ကိုဵကန့်တပ်ဖဲွ့ အင်အာဵ ၁၀၀ ခန့်သည် ရှမ်ဵ ြပည် 
ေြမာက်ပုိင်ဵ၊ ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ် ကာလုိင်ဒုက္ခသည်စခန်ဵ အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်စခန်ဵချမှုမျာဵ 
ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵေနာက် ေမလ (၈) ရက်၌ ကာလုိင်ဒုက္ခသည်စခန်ဵမှ ၆ မုိင်အကွာတွင် 
MNDAA ကိုဵကန့တ်ပ်ဖဲွ့နှင်ဴ တပ်မေတာ်တို္ဓအကကာဵ တိုကပဲွ်မျာဵ ြဖစပွ်ာဵခဲဴရာ ေဒသခဳစစ် 
ေဘဵဒုက္ခသည်မျာဵက ဒုက္ခသည်စခန်ဵအာဵ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ထုိဵစစ်ဆင်လာမည်ကုိ 
စိုဵရိမ်သြဖငဴ ် MNDAA ကိုဵကန့်တပ်ဖဲွ့အာဵ ဒုက္ခသည်စခန်ဵမှ ထွက်ခွာသွာဵရန် ေတာင်ဵ 
ဆုိခဴဲသည်ဟု RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ထုိင်ဵ-ြမန်မာနယ်စပ် တာဴခခ်ရိင်ုအတွင်ဵ မဲေဆာက်အပါအဝင် သဳုဵပမို့နယ်ရိှ နယ်စပ် 
ဂိတ်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ထုိင်ဵနိုင်ငဳဘက်သုိ္ဓ တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳ 
သာဵ ၁၈၇  ဦဵအာဵ ေမလ (၇) ရက် တွင် ဖမ်ဵဆီဵခဲဴေကကာင်ဵ ထုိင်ဵအာဏာပုိင်မျာဵက 
ထုတ်ြပန်သည်။ 

  ေပါင်ပမို့နယ်၊ ကျွဲခခဳေကျဵရွာ၊ ဂတ်ေလှဆိပ်အပုိင်ဵ တဳတာဵအနီဵတွင် ေမလ (၈) ရက်က 
မုိင်ဵေပါက်ကွမဲှု တစ်ခြုဖစပွ်ာဵခဲဴကာ မုိင်ဵသယ်ေဆာင်သည်ဟု ယူဆရသည်ဴ အမျ ို ဵသာဵ 
နှစ်ဦဵတွင် တစ်ဦဵေသဆဳုဵပပီဵ တစ်ဦဵဒဏရ်ာရရိှကာ ၎င်ဵတုိ္ဓစီဵနင်ဵလာသည်ဴ ဆုိင်ကယ် 
မှာလည်ဵ ပျက်စီဵခဲဴေကကာင်ဵနှငဴ် ေမလ (၉) ရက်တွင်လည်ဵ ေပါင်ပမို့၊ ကဒါရပကွ်က်တွင် 
မုိင်ဵေပါက်ကွမဲှု ြဖစပွ်ာဵခဲဴပပီဵ ထိခိုက်သူမျာဵ မရှိေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည် 
ဟ ုEleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ကရင်အမျ ို ဵသာဵအစည်ဵအရဳုဵ (KNU) မှ ေမလ (၇) ရက်တွင် ၎င်ဵတို္ဓထိန်ဵချုပ် နယ်ေြမ 
အတွင်ဵ ပပီဵ ခဴဲသညဴ် ဧပပလီက တပ်မေတာ်နှငဴ် KNU လက်ေအာက်ခဳ တပ်မျာဵအကကာဵ 
တုိကပဲွ်ေပါင်ဵ ၅ဝ၇ ကကိမ် ြဖစပွ်ာဵခဲဴေကကာင်ဵ၊ KNU လက်ေအာက်ခဳ ကရင်အမျ ို ဵသာဵ 
လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ် (KNLA) နှငဴ် ကရင်အမျ ို ဵသာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့ 
(KNDO) ဘက်မှ ၁၅ ဦဵ ေသဆဳုဵပပီဵ၊ ၃၅ ဦဵ ထိခိုက ် ဒဏ်ရာရရိှခဴဲကာ တပ်မေတာ်နှင်ဴ 
တပ်မေတာ် လက်ေအာက်ခ ဳ နယ်ြခာဵေစာင်ဴတပ် (BGF) မျာဵဘက်မှ ၃၅၆ ဦဵ ေသဆဳုဵ 
ခဲပဴပီဵ  ၁၉၄ ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်သည်။ 

၁၀။ ၁၀. ၅. ၂၀၂၂ စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ထီဵချ ိုငဴ်ပမို့နယ်၊ မရသမ်ိေကျဵရွာအနီဵတွင် ေမလ ၉ ရက်က PDF 
အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵက လဳုခခုဳေရဵတာဝန် ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိသည်ဴ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ 
ဝင်မျာဵအာဵ ရွာအတွင်ဵရိှ စာသင်ေကျာင်ဵနှင်ဴ လူေနအိမ်မျာဵအာဵ အကာအကွယ်ရယူ၍ 
စတင်ပစ်ခတ်ခဲဴသြဖင်ဴ တိုက်ပဲွြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵသည် ေတာင်ဘက်သုိ္ဓ 
ဆုတ်ခာွထွက်ေြပဵသွာဵခဲဴေကကာင်ဵ၊ ြဖစစ်ဉ်တွင် PDF အကကမ်ဵဖက်သမာဵ အေလာင်ဵအ 
ချ ို ့၊ လက်နက်မျ ို ဵစဳု ၁၀ လက်၊ လက်ပစ်ဗဳုဵမျ ို ဵစဳု ၂၆ လဳုဵနှင်ဴ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီဵရာတွင် 
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အသဳုဵြပုသည်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျ ို ဵစဳုကို သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဴဲသည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ကနီပမို့နယ်၊ အလယ်ကျွန်ဵေကျဵရွာအနီဵရိှ PDF အကကမ်ဵ ဖက်စခန်ဵ အာဵ 
တပ်မေတာ်မှ ေလေကကာင်ဵြဖငဴ် တိုက်ခိုက်ခဴဲြခင်ဵေကကာင်ဴ PDF နှစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှ 
ခဲေဴကကာင်ဵနှငဴ် အလယ်ကျွန်ဵေကျဵရွာမှ ပျူေစာထီဵဟု စွပ်စွထဲာဵသညဴ် ရွာသာဵ ၄ ဦဵအာဵ 
၎င်ဵတုိ္ဓမှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵေကကာငဴ် ယခုကဲသုိဴ္ဓ လာေရာက် တုိကခ်ိက်ုြခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ကနီ 
PDF ေခါင်ဵေဆာင်က ေြပာကကာဵသည်ဟု RFA သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵဖတ်ိေခ္ဒမှုအာဵ NCA လက်မှတ်ေရဵထုိဵပပီဵသာဵအဖွဲ့ မှ ဒီမုိကေရစီ 
အကျ ိုဵြပု ကရင်တပ်မေတာ် (DKBA)၊ ကရင်အမျ ို ဵသာဵအစည်ဵအရဳုဵ ကရင်အမျ ို ဵသာဵ 
တပ်မေတာ် (KNU/KNLA–PC)၊ ပအိုဝ်ဵအမျ ိူ ဵသာဵ လွတ်ေြမာက်ေရဵအဖဲွ့ (PNLO)၊ မွန် 
ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ရခုိင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရဵပါတီ (ALP)၊ ရှမ်ဵ ြပည်ြပန်လည်ထူ 
ေထာင်ေရဵေကာင်စီ (RCSS/SSA)၊ လာဵဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်ဵအရဳုဵ (LDU) စသည်ဴ 
၇ ဖဲွ့နှငဴ် လက်မှတ်မေရဵထုိဵသညဴ်အဖဲွ့မျာဵမ ှ ဝြပည်ေသွဵစည်ဵညီ္ွပတ်ေရဵတပ်မေတာ် 
(UWSA)၊ အမျ ို ဵသာဵ ဒီမုိကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မေတာ် (မုိင်ဵလာဵ) (NDAA) နှင်ဴ  
ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီ၊ ရှမ်ဵ ြပည် တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) အစရိှသည်ဴ ၃ ဖဲွ့ ေပါင်ဵ 
၁၀ ဖဲွ့တုိ္ဓမှ  တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ ေြပာကကာဵသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဉက္ကဌ ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်၏ ပငိမ်ဵချမ်ဵ 
ေရဵဖိတ်ေခ္ဒမှုအေပ္ဒ ကရင်အမျ ို ဵသာဵအစည်ဵအရဳုဵ (KNU/KNLA)၊ ကရင်န ီ အမျ ို ဵသာဵ 
တုိဵတက်ေရဵပါတီ (KNPP/KA) နှငဴ် ချင်ဵအမျ ို ဵသာဵတပ်ဦဵ (CNF/CNA) တုိ္ဓက ေမလ 
(၉) ရက်တွင် ပူဵတဲွထုတ်ြပန်ချက် ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ြပည်ေထာင်စု၏ 
ြပဿနာကုိ နိုင်ငဳေရဵေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵမှုြဖင်ဴ အေြဖရှာေရဵသည် တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက် 
ကိုင်အဖဲွ့မျာဵ၏ လုိလာဵချက်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ လက်ရှိနိငု်ငဳေရဵအကျပ်အတည်ဵမျာဵကုိ ေတွ့ 
ဆဳု ေဆွဵေနွဵရာတွင် ပါဝင်သငဴ်သည်ဴ Stakeholders မျာဵ ပါဝင်ရန်နှင်ဴ နိုင်ငဳတကာအ 
သုိင်ဵအဝုိင်ဵတုိ္ဓမှ ပါဝင်ညိှနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵသည်ဴ စာဵပဲွဝုိင်ဵအမှန ်ြဖစေ်ပ္ဒလာရန် တိုကတွ်န်ဵ 
ေကကာင်ဵ စသည်တုိ္ဓ ပါရှိသည်။ 

  မန္တေလဵပမို့၊ ချမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ်တွင် ချမ်ဵြမသီတာ လူမှုကူညေီရဵအသင်ဵ ဥက္ကဌ 
ြဖစသူ် ဦဵြမင်ဴဦဵ (အသက်- ၅၇)နှစ်အာဵ ဆုိင်ကယ်ြဖငဴ် အမည်မသိအမျ ို ဵသာဵ နှစ်ဦဵမှ 
ေသနတ်ြဖင်ဴ ေလဵချက်ပစ်ခတ်ခဲဴသြဖငဴ် ေနာက်ေကျာ ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ 
ညာဘက်ေပါင် ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁) ချက်၊ ဆီဵခဳု ကျည်ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁) 
ချက်တို္ဓ အသီဵသီဵရရိှခဴဲပပီဵ ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ကုသခဲေဴကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ်ြပ 
သည်။ 

၁၁။ ၁၁. ၅. ၂၀၂၂ ပခုက္ူက ပမို ့နယ်၊ ေြမာက်လူဵကန်ေကျဵရွာရှိ ပစ္စိမာရုဳဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵသုိ္ဓ PDF အ 
ကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့မျာဵ ေရာက်ရိှလာပပီဵ  သီတင်ဵသဳုဵေနထုိင်လျက်ရှိသညဴ် ေကျာင်ဵထုိင်ဆ 
ရာေတာ် ဥူဵေကာဝိတ (၇၈)နှစ် ဝါေတာ် ၅၈ ဝါအာဵ ေကျာင်ဵအြပင်ဘက်သုိ္ဓ ဖမ်ဵဆီဵ၍ 
ေသနတ်မျာဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ေကျာင်ဵထုိင်ဆရာေတာ်သည် အခင်ဵြဖစ်ရာ ေန 
ရာ၌ ပျလွဳန်ေတာ်မူခဲေဴကကာင်ဵ၊ အလာဵတူ ေမလ (၁၀) ရက်တွင် PDF အကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့ 
မျာဵမှ ပမို င်ပမို့နယ်၊ သင်ဵေပါင်ဵကန်ေကျဵရွာေန ဦဵတာတီဵ (၂၅)နှစ်၊ ဦဵေအာင်ဝင်ဵ (၂၉) 
နှစ်၊ ဦဵစုိဵ (၆၁)နှစ်နငှဴ် ေကျဵရွာ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမ ှဆရာေတာ် ဦဵသုမန (၄၄)နှစ် 
တုိ္ဓအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ၍ “သူလျှ ို ၊ ဒလန်” မျာဵဟု စွပ်စွပဲပီဵ  သတ်ြဖတ်ခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ် 
ြပနသ်ည်။ 
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  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ကေလဵပမို့နယ်ေတာင်ပုိင်ဵတွင် ေမလ (၈) ရက် မှ (၁၀) ရက်အထိ တပ်မ 
ေတာ်နှင်ဴ PDF တုိ္ဓအကကာဵ တုိကပဲွ်မျာဵြပင်ဵထန်ခဲဴပပီဵ ေကျဵရွာမျာဵရိှ လူေနအိမ်မျာဵ မီဵ 
ေလာင်ပျက်စီဵခဴဲေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ေဒသခဳ ၅,၀၀၀ ခန့ ် ေနရပ် 
စွန ့်ခွာထွက်ေြပဵခဴဲရေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည်ဟု VOA သတင်ဵဌာနမှ 
ေဖာ်ြပသည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ကနီပမို့နယ်နှငဴ် ပုလဲပမို့နယ်အနီဵတွင် ေမလ (၁၀) ရက်၌ တပ်မေတာ် 
စခန်ဵချသည်ဴ အလယ်ကျွန်ဵေကျဵရွာအာဵ PDF မျာဵမှ လာေရာက်တုိကခ်ိကု်သြဖင်ဴ 
တပ်မေတာ်မှ ေလေကကာင်ဵြဖငဴ် ြပနလ်ည်တုိကခ်ိက်ုမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵ ပုလဲပမို့နယ်တွင် 
ြဖစပွ်ာဵလျှက်ရှိသညဴ ် တုိကပဲွ်မျာဵတွင်လည်ဵ ေလေကကာင်ဵတုိကခ်ိကု်မှုမျာဵ ရှိခဲသဴည်ဟု 
ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵေကကာင်ဵ VOA သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  အေမရိကန်နိငု်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန ေြပာခွငဴ်ရပုဂ္ဂိုလ် နက်ဒ်ပရိုကစ််က အာဆီယဳ ဘဳုသ 
ေဘာတူညီချက်ငါဵရပ်ကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု မရိှြခင်ဵေကကာင်ဴ အေမရိကန်-အာဆီ 
ယဳ ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳမ ှ နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်မပတ်သက်သည်ဴ ကုိယ်စာဵ 
လှယ်ကိသုာ ဖိတ်ကကာဵမည်ဟု ေြပာကကာဵေကကာင်ဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ အေမရိကန်သဳရုဳဵ က ေမ 
လ (၁၁) ရက်တွင် ထုတ်ြပန်သည်။ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ဘဳုသေဘာတူညီချက်ငါဵရပ်ကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီအာဵ ဖိအာဵ 
ေပဵသည်ဴ အာဆီယဳ၏ ကကိုဵပမ်ဵမှုကို အေမရိကန်က ဆက်လက်အာဵေပဵေထာက်ခသဳည် 
ဟ ုထပ်မဳေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ေတာင်ကကီဵခရုိင်၊ ပင်ဵတယပမို့နယ်တွင် ေမလ (၁၀) ရက်က 
ပန်ဵစစ်ေကျဵရွာမှ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအာဵ ေသနတ်ြဖင်ဴ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်မှု ြဖစ်ပွာဵခဴဲ 
ေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည်။ ေမလ (၉) ရက်ကလည်ဵ ေညာင်ေရွှေပမို့နယ်၊ 
သန်ဵေတာင်ေစျဵအတွင်ဵ ေစျဵေရာင်ဵေနေသာ အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵနှင်ဴ သာဵမက်ြဖစ်သူအာဵ 
ေသနတ်ြဖင်ဴ ပစ်ခတ်တိုကခ်ိကု်မှု ြဖစပွ်ာဵခဲဴပပီဵ ေသဆဳုဵခဴဲေကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ် 
ြပသည်။ 

  မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိငု်ဵဘုရာဵလမ်ဵရိှ အမတ်ှ (၃) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ရုဳဵ 
အတွင်ဵ ေသနတ်ြဖငဴ် ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတွင် 
ဧညဴ်စာရင်ဵကိစ္စမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ အမျ ို ဵသမီဵတစ်ဦဵနှင်ဴ အရန်မီဵသတ်တပ်ဖဲွ့ဝင် 
တစ်ဦဵတို္ဓ ေသဆဳုဵခဲပဴပီဵ  အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှာ ဒဏရ်ာမျာဵ ရရှိခဲသဴည်ဟ ု ရပ်ကွက်တွင် ေန 
ထုိင်သူမျာဵက ေြပာကကာဵေကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၁၂။ ၁၂. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီအစည်ဵအေဝဵ (၄/၂၀၂၂) ကို ေနြပည်ေတာ်ရိှ နိုင်ငဳ 
ေတာ်စီမဳ အုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌရဳုဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပရာ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳ 
အုပ်ချုပ်ေရဵ ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵမင်ဵေအာင်လှိုင် 
တက်ေရာက်အမှာစကာဵေြပာကကာဵသည်။ ဝနက်ကီဵချုပ်က ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵဖိတ်ေခ္ဒေဆွဵေနွဵ 
မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေနမျာဵ၊ EAOs မျာဵ 
တစ်ဖဲွ့ချင်ဵအလုိက် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ စက်သဳုဵဆီေချွတာ 
သဳုဵစွဲေရဵနှင်ဴ စာဵသုဳဵဆီ ေလျှာဴချသဳုဵစဲွေရဵတို္ဓအာဵ ရှင်ဵလင်ဵမှာကကာဵခဴဲပပီဵ ေကာင်စီဝင် 
မျာဵက ဒီမုိကေရစီနှငဴ် ဖက်ဒရယ်ဆုိင်ရာ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပနုိင်ေရဵ၊ ေနြပည်ေတာ် 
ေကာင်စီနယ်ေြမ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ြပည်နယ်မျာဵရိှ ပမို ့အဝင်ဂိတ်မျာဵတွင် လက်နက် 
ခဲယမ်ဵ စစ်ေဆဵနုိင်သည်ဴ စက်ကရိယာမျာဵ တပ်ဆင်ေပဵေရဵနှငဴ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသ 
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မျာဵတွင် ေကျာင်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်နိင်ုေရဵတို္ဓနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ ၍ ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂုဳပမို့သစ်(ေြမာက်ပုိင်ဵ)ပမို့နယ်ေနသူ နိုင်လင်ဵထွန်ဵ(ခ) ေစာ 
နိုင်လင်ဵထွန်ဵသည် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ မတ်လအထိ ကာလအတွင်ဵ ဆူပူ 
ဆန္ဒြပမှုမျာဵ၌ ပါဝင်ခဲဴြခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်အုပ်စုမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ေကကညာထာဵသည်ဴ 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ြခင်ဵ၊ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖွဲ့ နယ်ေြမအတွင်ဵ 
သင်တန်ဵတက်ေရာက်ြခင်ဵ၊ ေဖာက်ခွဲဖျက်ဆီဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကို ြဖန့်ေဝခဴဲြခင်ဵ၊ လဳုခခုဳေရဵ 
တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵ ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်ရာတွင် ပါဝင်ခဲြဴခင်ဵ၊ ဌာနဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦ 

မျာဵနှင်ဴ လမ်ဵ၊ တဳတာဵမျာဵအာဵ မုိင်ဵေထာင်ေဖာက်ခွဲခဲဴြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ “ေထာင်ဒဏ် တစ် 

သက”် ချမှတ်ခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ကသာပမို ့နယ်၊ တုန်ဵေပါအေြခခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵသုိ္ဓ ေမလ 
(၁၁) ရက်တွင် PDF အကကမ်ဵဖက်သမာဵ ၃ ဦဵသည် ေကျာင်ဵဝင်ဵအတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်၍ 
ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵရဳုဵခန်ဵ နှင်ဴ စာသင်ခန်ဵတစ်ခန်ဵ အတွင်ဵမှ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ဖျက်ဆီဵခဴဲ 
သြဖင်ဴ ဓာတ်ဗူဵ ၁ လဳုဵ၊ မိတ္တူစက် ၁ လဳုဵ၊ ြပတင်ဵတဳခါဵမှန် ၂ ချပ်တုိ္ဓ ပျက်စီဵခဲဴပပီဵ ဗီရိ ု၄ 
လဳုဵ၏ ေသာဴမျာဵကုိ ဖျက်ဆီဵဖငွဴ်လှစ်၍ အတွင်ဵရိှ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ ြဖန့်ကျဲဖျက် 
ဆီဵသွာဵေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ြပည်သူလူထုကိ ု အေကကာက်တရာဵမျာဵ ြဖစေ်ပ္ဒေစပပီဵ အစိုဵရယန္တရာဵမျာဵ ပျက်ြပာဵေစ 
ရန် ရည်ရွယ်လျက် လှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵမျာဵကုိ လူမှုကွနရ်က် 
မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ နည်ဵမျ ို ဵစဳုြဖငဴ် ြပုလုပ်လျှင် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵအရ အေရဵယူခရဳမည်ဟု 
အသိေပဵသတင်ဵထုတ်ြပန်ခဲဴပပီဵ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ထုတ်ြပန်ချက်အေပ္ဒ မျက်ကယ်ွြပုခဴဲ 
သညဴ် Facebook အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသူ (၆) ဦဵတုိ္ဓအာဵ အေရဵယူခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵ 
ထုတ်ြပန်သည်။  

  ရှမ်ဵ ြပည်ေတာင်ပုိင်ဵ ဖယ်ခုဳပမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်၊ ဖယ်ခုဳ PDF နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တုိ္ဓ  
တုိကပဲွ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ေလေကကာင်ဵြဖငဴ် ထုိဵစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုမျာဵ ရိှ 
လာပပီဵ  တုိကပဲွ်မျာဵ ဆက်လက်ြပင်ဵထန်ေနြခင်ဵေကကာင်ဴ ေဒသခဳမျာဵ ေနရပ်စွန့ခ်ွာမှုမျာဵ 
ရှိေကကာင်ဵ VOA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၁၃။ ၁၃. ၅. ၂၀၂၂ ကရင်ြပည်နယ်၊ သဳေတာင်ကကီဵပမို့နယ်တွင် ေမလ (၁၂) ရက်က အထက်တန်ဵြပဆရာ 
ြဖစသူ် ဦဵေကျာ်ပငိမ်ဵ (၃၆)နှစ်သည် ေနအိမ်ေဈဵဆုိင်၌ တစ်ရပက်ွက်တည်ဵေန ဦဵချန်နူဵ 
(၄၁)နှစ် နှငဴ်အတူ စကာဵေြပာေနစဉ် အကကမ်ဵဖက်သူအမျ ို ဵသာဵ ၂ ဦဵ ေရာက်ရှိလာပပီဵ  
ေသနတ်ြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ထွက်ေြပဵသာွဵသြဖင်ဴ ဦဵေကျာ်ပငိမ်ဵနှင်ဴ ဦဵချန်နူဵတုိ္ဓသည် ကျည် 
ထိမှန်ဒဏ်ရာမျာဵရရှိကာ အခင်ဵြဖစေ်နရာတွင် ေသဆဳုဵခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန် 
သည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီမှ ဖိတ်ေခ္ဒထာဵသညဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵပွဲကို 
တက်ေရာက်မည် မဟုတ်ေကကာင်ဵ လာဵဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်ဵအရဳုဵ (LDU) က ေမလ 
(၁၂) ရက်တွင်ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ LDU အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵ ကျာေဆာ်လမွန်သည် 
ဥက္ကဋ္ဌကျာခွန်ဆာနှငဴ် ဒုဥက္ကဋ္ဌကျာဟာဵတုိ္ဓ၏ သေဘာတူညီချက် ရရိှြခင်ဵမရိှပဲ အလုပ် 
အမှုေဆာင်အဖဲွ့ဝင်အချ ို ့ြဖင်ဴ ေဆွဵေနွဵပပီဵေနာက် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵပွဲ တက်ေရာက် 
ရန် ဆဳုဵြဖတ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဵနှငဴ် ပါတီစည်ဵကမ်ဵကုိ ချ ို ဵေဖာက်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အေထွေထွ 
အတွင်ဵေရဵမှူဵ ကျာေဆာ်လမွန် အပါအဝင် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်အချ ို ့ကုိ အေရဵ 
ယူမည် ြဖစေ်ကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ 
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  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵရန် ဖိတ်ေခ္ဒ 
ထာဵြခင်ဵအေပ္ဒ ရှမ်ဵ ြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ/ရှမ်ဵ ြပည်တပ်မေတာ် (RCSS/ 
SSA) က နိုင်ငဳေရဵနည်ဵြဖင်ဴ ေြဖရှင်ဵေရဵ၊ တန်ဵတူရည်တူရှိပပီဵ ကိုယ်ပုိင်ြပဋ္ဌာန်ဵခွငဴ် အ 
ြပညဴအ်ဝရိှေသာ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရဵနှင်ဴ လက်ရှိနိုင်ငဳေရဵ အကျပ် 
အတည်ဵ ေြဖရှင်ဵေရဵကုိ ဦဵတည်၍ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵအတွက် ဖိတ်ေခ္ဒြခင်ဵကုိ လက်ခကဳာ 
ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵပွဲသုိ္ဓ တက်ေရာက်ရန် ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့ ေစလွှတ်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ 
ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵြခင်ဵြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျပ်အတည်ဵမျာဵအာဵ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵသည် အ 
ေကာင်ဵဆဳုဵ နည်ဵလမ်ဵြဖစ်ပပီဵ အြပန်အလှန်ယဳုကကည်မှု တည်ေဆာက်ြခင်ဵသည်လည်ဵ 
မရှိမြဖစ ်လုိအပ်ေကကာင်ဵ RCSS/SSA ၏ ထုတ်ြပန်ေကကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည။် 

၁၄။ ၁၄. ၅. ၂၀၂၂ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကကီဵရာြပည်ဴ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်ေဆာင်ရွက်သညဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ေဖာ်ေဆာင်မှု 
ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီ (NSPNC) နှင်ဴ ကရင်အမျ ို ဵသာဵ ဒီမိကုရက်တစ်ပါတီ (KNDP) 
ဥက္ကဋ္ဌ မန်ဵေအာင်ြပည်စိုဵ တုိ္ဓသည် ေနြပည်ေတာ်၌ ေမလ (၁၂) ရက်တွင် ေတွ့ဆုစဳဉ် 
၂၀၂၃ ခုနစှ်တွင် ေရွဵေကာက်ပဲွ ကျင်ဵပမည်ဆုိေသာ ကတိကဝတ်မျာဵအာဵ အေကာင်အ 
ထည်ေဖာ်ေရဵ၊ PR စနစ်ြဖငဴ် ပါတီစုအဳေထွေထွေရွဵေကာက်ပဲွ ကျင်ဵပေရဵကိစ္စ၊ ေရွဵ 
ေကာက်ပဲွနငှဴ်ဆက်စပ်ေသာ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ အပါအဝင် ကရင်ြပည်နယ် 
အတွင်ဵ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် ြဖစေ်ပ္ဒေြပာင်ဵလဲမှု အေြခအေနမျာဵ၊ လက် 
နက်ကုိင်ပဋိပက္ခမျာဵ ေလျှာဴချေရဵနှင်ဴ  တုိကပဲွ်ေရှာင်ြပည်သူလူထု၏ အခက်အခဲမျာဵ ေြဖ 
ရှင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆွဵေနွဵခဲဴေကကာင်ဵ  သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ေမလ ၁၂ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီပမို ့တွင် 
အာဆီယဳ-အေမရိကန် အထူဵထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ ကျင်ဵပခဴဲသညဴ်ကစိ္စနှင်ဴ ပူဵတဲွထုတ် 
ြပနေ်ကကညာချက်အေပ္ဒ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။  ထုတ်ြပန် 
ချက်တွင် အာဆီယဳ-အေမရိကန် အထူဵထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵအပပီဵတွင် ပူဵတွဲေကကညာ 
ချက်၌ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ ြဖစ်ေပ္ဒတုိဵတက်မှုမျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ စာပုိဒ်ပါရှိ 
သည်ကုိ ေတွ့ရိှရေကကာင်ဵ၊ ြမနမ်ာနိုင်ငဳအေနြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵမြပုရန် ေတာင်ဵဆုိခဴဲ 
ေသာ်လည်ဵ အာဆီယဳ၏ တူညီဆန္ဒမပါရှိဘဲ ပူဵတဲွေကကညာချက်ကို ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်ကုိ 
ေတွ့ရိှရေကကာင်ဵ၊ ၎င်ဵစာပုိဒ်တွင် ပါရှိသညဴ် အချ ို ့ေသာ အသဳုဵအနှုန်ဵနှငဴ် အေကကာင်ဵအရာ 
မျာဵသည် ြပည်တွင်ဵေရဵကုိ ဝင်ေရာက်စွကဖ်က်ေနြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  အာဆီယဳ၏ တူညီဆန္ဒ 
(၅) ချက်ပါ အချက်မျာဵထက် ေကျာ်လွန်ေနေသာ ေတာင်ဵဆုိချက်မျာဵ ပါဝင်ေနြခင်ဵ 
ေကကာင်ဴ အာဆီယဳ-အေမရိကန် အထူဵထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ၏ ပူဵတဲွေကကညာချက်ကုိ 
ပယ်ချေကကာင်ဵ၊ တရာဵမဝင် အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵအြဖစ် ေကကညာထာဵသညဴ် NUG ၏ လက် 
ေအာက်ခအဳဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴ အေမရိကန်နိငု်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာ 
နမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ ဝါရှင်တန်၌ ေတွ့ဆုခဳဲြဴခင်ဵအေပ္ဒ ကန့်ကက်ွေကကာင်ဵနှင်ဴ အာဆီယဳ 
အဖွဲ့ဝင်နိငု်ငဳ အာဵလဳုဵနှငဴ် မိတ်ဖက်နိငု်ငဳမျာဵမှ အစိုဵရတာဝနရ်ှိသူမျာဵနှင်ဴ လွှတ်ေတာ်အ 
မတ်မျာဵအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵ ဖကအ်ဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတုိ္ဓ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵ 
ထိေတွ့ဆက်ဆဳြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ကကရန် ထပ်ေလာင်ဵေတာင်ဵဆုိေကကာင်ဵ ပါဝင်သည်။  

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ပုလဲပမို့ရိှ ြမသိန်ဵတန်ေကျာင်ဵတုိကအ်တွင်ဵ ေမလ (၁၃) ရက်တွင် PDF 
အကကမ်ဵဖက်မျာဵမှ ပစ်ခတ်သညဴ် လက်လုပ်လက်နကက်ကီဵမျာဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွြဲခင်ဵ 
ေကကာင်ဴ ကုိရင်တစ်ပါဵ ပျလွဳန်ေတာ်မူခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ ထုတ်ြပန်ချက် 
တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁၆) ရက်နှငဴ် ေမ (၁၀) ရက် တို္ဓတွင် PDF အကကမ်ဵ ဖက်မျာဵမ ှပုလဲပမို့ 
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နယ်ရှ ိ ဇီဵြဖူကုန်ဵေကျဵရွာ အေြခခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵနှင်ဴ ဇီဵြဖူကုန်ဵေကျဵရွာ 
လဳုခခုဳေရဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵကို လက်လုပ်ေသနတ်မျာဵ၊ 
လက်လုပ်စိနေ်ြပာင်ဵမျာဵြဖင်ဴ လာေရာက်ပစ်ခတ်မှုမျာဵ ရိှခဲပဴပီဵ ၊ ေမလ (၁၃) ရက်တွင် 
ပုလဲပမို့ေပ္ဒသုိ္ဓ လက်လုပ်စိနေ်ြပာင်ဵမျာဵြဖင်ဴ ထပ်မဳပစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵ 
ေကျာင်ဵအတွင်ဵ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴပပီဵ ကိုရင်တစ်ပါဵ ပျလွဳန်ေတာ်မူကာ ဆရာေတာ် 
နှစ်ပါဵ၊ ကိုရင်တစ်ပါဵနှငဴ် ကပ္ပိယတစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှခဴဲြခင်ဵ ြဖစသ်ည်။ 

  ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစက်ကီဵနာဵနှင်ဴ ဟူဵေကာင်ဵခရိင်ုအတွင်ဵရှိ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ 
ေကာင်စ ီ လက်ေအာက်ခဝဳန်ထမ်ဵမျာဵ ရာထူဵတာဝန်မှ နုတ်ထွက်ရန် သတိေပဵေကကာင်ဵ 
ကချင်လွတ်လပ်ေရဵအဖဲွ့ချုပ် KIO က ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ဝနထ်မ်ဵ 
မျာဵအေနြဖင်ဴ နုတ်ထွက်ြခင်ဵမျ ို ဵ မရှိပါက ြပဿနာအကျ ိုဵဆက်မျာဵကို တာဝန်ယူမည် 
မဟုတ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ဆက်လုပ်ကိင်ုမညဴ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵကိ ု ထုိကသ်င်ဴသညဴ် အေရဵယူမှုမျာဵ 
ရှိလာနိုင်ေကကာင်ဵ KIO သတင်ဵနှငဴ် ြပနက်ကာဵေရဵတာဝန်ခဳ ဗုိလ်မှူဵကကီဵ ေနာ်ဘူက 
ေြပာကကာဵသည်။ 

၁၅။ ၁၅. ၅. ၂၀၂၂ တနသောရီတုိင်ဵ၊ ပမတိ်ခရုိင်၊ ေမာေတာင်ပမို့နှင်ဴ နယ်ချင်ဵထိစပ်ေနသည်ဴ ထုိင်ဵနုိင်ငဳ၊ ပရာ 
ကျွတ်ခရီီခ ဳခရိငု်အတွင်ဵသုိ္ဓ ေမလ (၁၄) ရက်တွင် တရာဵမဝင် ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ြမန် 
မာနိုင်ငဳသာဵ ၁၁၂ ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴရေကကာင်ဵ ထုိင်ဵတပ်မေတာ် ြပည်သူ့ဆက်ဆဳေရဵဌာနမှ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသညဴ် ြမနမ်ာနိင်ုငဳသာဵ ၁၁၂ ဦဵတွင် အမျ ို ဵသာဵ 
၆၁ ဦဵနှငဴ် အမျ ို ဵသမီဵ ၅၁ ဦဵတုိ္ဓ ပါဝင်ပပီဵ၊ ထုိင်ဵနိုင်ငဳအတွင်ဵသုိ္ဓ ေတာလမ်ဵ၊ ေရေကကာင်ဵ 
လမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပုကာ ပမို ့ထဲသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်ရန် ကကိုဵစာဵခဲဴေကကာင်ဵ၊ ေတာထဲတွင် အိပ် 
ေနစဉ် ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ 

  ေရဵပမိုန့ယ်ေတာင်ပုိင်ဵတွင် ေမလ (၁၃) ရက်က ရွာအပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ ပမို ့နယ်လဝက 
အရာရိှတစ်ဦဵတုိ္ဓအာဵ ေနအိမ်အတွင်ဵထိ ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ေသနတ်ဒဏ် 
ရာမျာဵြဖင်ဴ အခင်ဵြဖစ်ရာေနရာတွင် ေသဆဳုဵခဲေဴကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာကကာဵသည်ဟု 
Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၁၆။ ၁၆. ၅. ၂၀၂၂ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ ဖယ်ခုဳပမို့နယ်၊ ေဆာင်နန်ဵခဲေကျဵရွာသုိ္ဓ PDF အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵက 
ဟိုတိန်ဵေတာင် ေကျဵရွာဘက်မှ ေလှမျာဵြဖင်ဴ ေရာက်ရှိလာခဲပဴပီဵ  ေနအိမ်မျာဵအာဵ ဝင် 
ေရာက်ဖျက်ဆီဵေနေကကာင်ဵ ေဒသခဳြပည်သူတစ်ဦဵက သတင်ဵေပဵပုိ္ဓလာသြဖငဴ် လဳုခခုဳေရဵ 
တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက သွာဵေရာက်စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခဴဲရာ အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵသည် ေကျဵရွာ 
အတွင်ဵ ေနအိမ်မျာဵအာဵ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵေနသြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵရမိနုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴရာ 
၎င်ဵတုိ္ဓသည် ေတာင်ဘက်သုိ္ဓ ဆုတ်ခာွထွက်ေြပဵသွာဵခဲဴသြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵရမိနိုင်ေရဵ လုပ် 
ေဆာင်လျက်ရိှေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလဆန်ဵအထိ ရှမ်ဵြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 
ေကာင်စ ီ (RCSS) နှင်ဴ ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီ (SSPP) မဟာမိတ်ပူဵေပါင်ဵအဖဲွ့တုိ္ဓ 
အကကာဵ တုိကပဲွ်မျာဵ ြပင်ဵထန်ခဲဴပပီဵ တုိကပဲွ်အတွင်ဵ ေထာင်ထာဵခဲဴသည်ဴ ေြမြမှုပ်မုိင်ဵမျာဵ 
ေကကာင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ဧပပီလဆန်ဵပုိင်ဵအတွင်ဵ မုိင်ဵထိသညဴ် ေဒသခဳမျာဵ မျာဵြပာဵလာ 
ေကကာင်ဵ၊ သီေပါပမို ့နယ်ရိှ ေရပူ၊ ပဳုဖမ်ဵ၊ တွန်ေဆာက်နှင်ဴ ေကျာက်မဲပမို့အစပ် မန်ဆုိင်ရွာ 
တုိ္ဓတွင် မုိင်ဵထိသူ ၅ ဦဵအထိ ြမငဴ်တက်လာေကကာင်ဵနှငဴ်  လုပ်ငန်ဵခွင်ဝင်မညဴ ်ရွာသာဵမျာဵ 
မုိင်ဵထပ်ထိမည်ကုိ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵ ရှိေနသည်ဟု ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်ေြမာက်ပုိင်ဵ၊ ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ် ပန်ေလာဴေကျဵရွာရှိ စစ်ေရှာင်အမျ ို ဵသာဵ (၁၂) ဦဵ 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
20 

အာဵ ေမလ (၁၅) ရက်တွင် ကိုဵကန့်တပ်မေတာ် (MNDAA) မှ တပ်သာဵသစ ် စုေဆာင်ဵ 
ရန်အတွက ်ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်ခဲဴပပီဵေနာက် ညေနပုိင်ဵတွင် ၇ ဦဵအာဵ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵ 
ခဲေဴကကာင်ဵ သိရသည်။ တပ်သာဵအြဖစ် မလုပ်မေနရ လုပ်ရမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် မလုပ်ပါ 
က ပစ်သတ်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ ရှိေနပပီဵ ေဒသခဳမျာဵ၏ စိုဵရိမ်မှုမျာဵ ြမင်ဴ 
တက်ေနေကကာင်ဵ ရှမ်ဵသဳေတာ်ဆငဴ် သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵမင်ဵေအာင်လှိုင်မှ ဖိတ်ေခ္ဒသည်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ 
ေဆွဵေနွဵပဲွကုိ ရခိုင်ြပည်လွတ်ေြမာက်ေရဵပါတီ (ALP) တက်ေရာက်မညဴ်အေပ္ဒ ရခိုင်အ 
ရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်ဵ ၂၉ ဖဲွ့မ ှ ေမလ (၁၅) ရက်တွင် “အရက္ခြပည်သူလူထု၏ သေဘာ 
ထာဵထုတ်ြပန်ချက်” ထုတ်ြပန်ပပီဵ ကန့်ကွက်ခဲဴေကကာင်ဵ၊ ALP သည် ရခိုင်ြပည်သူလူထုကိ ု
ကိုယ်စာဵမြပုသကဴဲသုိ္ဓ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ေဆွဵေနွဵပဲွသည်လည်ဵ စစ်မှန်သည်ဴ ေဆွဵေနွဵပွဲ မ 
ဟုတ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ကန့်ကွက်ြခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ရခိုင်ြပည်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂဗဟုိေကာ် 
မတီဝင်က ေြပာကကာဵသည်ဟု RFA သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  NLD အစိုဵရလက်ထက် မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်အြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴပပီဵ ေငွ 
သိန်ဵေထာင်ချ ီ လာဘ်စာဵြခင်ဵ၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေရဵ ရန်ပဳုေငွမျာဵ အလွှဲသဳုဵစာဵလုပ်ြခင်ဵ 
တုိ္ဓကုိ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴြဖငဴ် အမှုေပါင်ဵကုိဵမှုဖွငဴ်ဆုိ တရာဵစဲွဆုိခဳထာဵရသည်ဴ ေဒါက် 
တာ ေအဵဇဳအာဵ ေထာင်ဒဏ် ၂၁ နှစ ်ချမှတ်ခဲဴေကကာင်ဵ RFA သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၁၇။ ၁၇. ၅. ၂၀၂၂ ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ ေြမာက်ဥက္ကလာပပမို ့နယ်တွင် ေမလ (၄) ရက်က မေလဵရှာဵနိုင်ငဳသုိ္ဓ သယ် 
ေဆာင်မညဴ် ကာလတန်ဖုိဵ ေငွကျပ် ၆ ဒသမ ၂ ဘီလီယဳေကျာ်တန်ဖုိဵရိှ အိုကစ် ် (မက်သ် 
အဖက်တမင်ဵ) ၂၅၁ ကီလုိအာဵ Toyota wish ေမာ်ေတာ်ယာဉတ်စ်စီဵနှင်ဴအတူ လူနှစ် 
ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ၊ ထုိအိကု်စ်မျာဵသည ် ရှမ်ဵ ြပည်ေတာင်ပုိင်ဵမှ သယ်ယူလာ 
ြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵမူဵ ယစ်ေဆဵဝါဵ ကွင်ဵဆက်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်နိငု်ရန်အတွက် ြမန် 
မာနိုင်ငဳမူဵယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ ရဲတပ်ဖဲွ့သည် ထုိင်ဵနုိင်ငဳ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ 
ထိန်ဵချုပ်ေရဵအဖဲွ့ (ONCB)၊ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳ အမျ ို ဵသာဵမူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ဆန့်ကျင်တုိက ်
ဖျက်ေရဵအဖဲွ့ (NADA) တုိ္ဓနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵပပီဵ ဆက်လက်ေဖာ်ထုတ်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ရှမ်ဵ  
သဳေတာ်ဆင်ဴ သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ်၊ ကျ ိုက်ဝုိင်ဵဘုရာဵလမ်ဵနှင်ဴ အင်ဵစိန်လမ်ဵေထာင်ဴ၊ သမုိင်ဵလမ်ဵဆဳု မီဵ 
ပိွုင်ဴရှ ိ ရဲကင်ဵတွင် ဗဳုဵေပါက်ကွမဲှုြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ ပစ်ခတ်သဳ ၁၀ ချက်ခန့ ် ထွက်ေပ္ဒလာခဴဲ 
ေကကာင်ဵနှငဴ် ေပါက်ကွမဲှုေကကာငဴ် ြပည်သူနှစဦ်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဴဲေကကာင်ဵ အနီဵေနသူ 
မျာဵက ေြပာကကာဵသည်ဟု Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ကသစေကတဵလျနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီြဖငဴ် တိုက်ရိကု်ဆက်ဆဳ 
ေရဵကိ ုေရှာင်ရှာဵရန်အတွက် ြမနမ်ာနိုင်ငဳဆုိင်ရာ သဳအမတ်အသစ်ေနရာတွင် Charge’d 
affaires ဟူေသာ ရာထူဵြဖင်ဴ  သဳတမန်အေတွ့အကကုဳရှိသညဴ် အကကီဵတန်ဵ အရာရိှတစ်ဦဵ 
ကိုသာ ခန့်အပ်၍ သဳတမန်ဆက်ဆဳေရဵအဆင်ဴ ေလျှာဴချမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ကသစေကတဵလျ 
နိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳြခာဵေရဵနှင်ဴ ကုန်သွယ်ေရဵဌာနမှ ေြပာေရဵဆိုခင်ဴွရှိသူတစ်ဦဵက ေအဘီစီ 
သတင်ဵဌာနသုိ္ဓ ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖဲွ့ HRW 
၏ အာရှေရဵရာလက်ေထာက်္ပွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဖီဵေရာဘတ်ဆန်က သဳတမန်အဆငဴ် 
ေလျှာဴချရန် ကသစေကတဵလျ၏ ဆဳုဵြဖတ်ချက်ကိ ုချ ီဵ ကျူဵေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲသဴည်။ 

၁၈။ ၁၈. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ် တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵကုိ ပျက်ြပာဵေစရန်နှငဴ် ြပည်သူလူထုကိ ု အေကကာက် 
တရာဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒေစပပီဵ အစိုဵရယန္တရာဵမျာဵ ပျက်ြပာဵေစရန် ရည်ရွယ်လျက် လှုဳ့ေဆာ် 
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ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵမျာဵကုိ လူမှုကွနရ်က်မျာဵမှတစ်ဆင်ဴ နည်ဵမျ ို ဵစဳုြဖင်ဴ 
ြပုလုပ်လျက်ရှိသညဴ် Facebook အေကာင်ဴ အသဳုဵြပုသူ ရန်ကုန်တုိင်ဵ၊ တာေမွပမို့နယ်ေန 
သူဇာလွင်(ခ)သဲသဲနှင်ဴ ပဲခူဵ တုိင်ဵ၊ ဒိုက်ဦဵပမို့နယ်ေန ရဲဖုန်ဵခန့်တို္ဓအာဵ အေရဵယူေဆာင် 
ရွက်မည် ြဖစေ်ကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  တုိကပဲွ်မျာဵ အြပင်ဵအထန်ြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ ရှမ်ဵ ြပည်ေတာင်ပိင်ုဵ ေညာင်ေရွှေပမို့နယ်ရိှ ပင် 
ေလာင်ဵ-ေတာင်ကကီဵ-ေကျာက်တလဳုဵ-ဆုိကေ်ခါက်နှငဴ် ဖယ်ခုဳပမို့နယ်တုိ္ဓ ဆက်သွယ်ထာဵ 
သညဴ ်ေမှာ်ဘီတဳတာဵဂိတ်ကုိ တပ်မေတာ်နှငဴ် ပအုိဝ်ဵအမျ ို ဵသာဵတပ်မေတာ် (PNA) တုိ္ဓက 
ပိတ်ထာဵေကကာင်ဵ၊ ယင်ဵကဲဴသုိ္ဓ ပိတ်ထာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ေဒသတွင်ဵမှ ထွက်ကုန/်ကုန်စိမ်ဵ 
မျာဵ ေရာင်ဵချနုိင်ရန်အတွက် အခက်အခ ဲ ရှိလာနိုင်ေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵ 
သည်။ ထုိ္ဓအြပင် ဖယ်ခုဳပမို့နယ် အေရှ့ဘက်ကမ်ဵသုိ္ဓ ဆက်သွယ်ထာဵသညဴ် ကုန်ဵလမ်ဵ၊ 
ေရလမ်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ပိတ်ဆုိ္ဓတာဵဆီဵထာဵေကကာင်ဵ သိရသည်။ 

  ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီပမို့ေတာင်ဘက်ရိှ တပ်မေတာ်၏ ေသဴေဘာဘုိဵစခန်ဵအာဵ KNLA 
ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့မ ှေမလ (၁၈) ရက်တွင် တိုကခ်ိက်ုသိမ်ဵပိုက်ခဲဴေကကာင်ဵ၊ စခန်ဵသိမ်ဵ တုိက် 
ပဲွတွင် KNU/KNLA က ဦဵေဆာင်ပပီဵ Cobra စစ်ေကကာင်ဵ၊ KNDO၊ ဗုိလ်စလဳုဵ၊ ကျာဵသစ် 
နက်စစ်ေကကာင်ဵတုိ္ဓမှ ပူဵေပါင်ဵတုိက်ခိုက်ခဴဲြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  စခန်ဵအာဵ သိမ်ဵပိုက်ပပီဵေနာက် 
တပ်မေတာ်မှ ေလေကကာင်ဵြဖငဴ် အကကိမ်ကကမ်တုိကခ်ိက်ုမှုမျာဵ ရိှခဴဲေကကာင်ဵ Cobra စစ် 
ေကကာင်ဵ၏ ြပနက်ကာဵေရဵတာဝနခ်ဳက ေြပာကကာဵေကကာင်ဵ RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၁၉။ ၁၉. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ေရဵအဖဲွ့၏ (၁၄) ကကိမ်ေြမာက် 
သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲအာဵ ြပနက်ကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ရာ သတင်ဵထုတ် 
ြပနေ်ရဵအဖဲွ့ေခါင်ဵေဆာင် ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵက နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ 
ဥက္ကဋ္ဌနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နကကုိ်င်အဖွဲ့မျာဵ တစ်ဖဲွ့ချင်ဵစီအလုိက် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵမှု 
အေြခအေနမျာဵ၊ PDF အမည်ခဳ အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵ၏ သဳဃာမျာဵအေပ္ဒ ပစ်မှတ် 
ထာဵ လုပ်ကကဳသတ်ြဖတ်ေနသညဴ် အေြခအေနမျာဵ၊ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင် နှစ်အတွက် 
ေကျာင်ဵအပန်ှဳေရဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵအပ်လက်ခမဳှုတို္ဓအာဵ အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်မှု အေြခအ 
ေနမျာဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင်ဴ ေငွေကကဵနှငဴ် နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်မှုနှုန်ဵ  
တည်ပငိမ်ေရဵအတွက် ကဏ္ဍအလုိကေ်ဆာင်ရွက်မှုမျာဵ စသည်တုိ္ဓကုိ ရှင်ဵလင်ဵေြပာကကာဵ 
ခဲပဴပီဵ  သတင်ဵဌာနမျာဵမှ သတင်ဵေထာက်မျာဵ၏ သိရှိလုိသညဴ် ေမဵြမန်ဵမှုမျာဵအေပ္ဒ ဌာန 
ဆုိင်ရာ သတင်ဵထုတ်ြပန်ေရဵအဖွဲ့ ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵက ရှင်ဵလင်ဵေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအစည်ဵအေဝဵကုိ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ် 
ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌရဳုဵ၌ ကျင်ဵပရာ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငဳ 
ေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵမင်ဵေအာင်လှိုင် တက်ေရာက်အမှာစကာဵ ေြပာကကာဵ 

သည်။ ဝနက်ကီဵချုပ်က ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအာဵ Green City၊ Clean City၊ 

Smart City အြဖစ် တိုဵတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊  စုိကပ်ျ ို ဵ၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနမှုနှင်ဴ ထုတ်လုပ်ေနမှု အေြခအေနမျာဵ၊ ေရေလှာင်တမဳမျာဵအတွင်ဵ ေရဝင် 
ေရာက်မှုနှငဴ် စိုက်ပျ ို ဵေရေပဵေဝနုိင်မှု အေြခအေနမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵမာှကကာဵခဴဲေကကာင်ဵ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ လှိုင်သာယာ(အေရှ့ပိင်ုဵ)ပမို့နယ်ေန ရဲမင်ဵနိုင်(ခ)ရဲရင်ဴ၊ စိုဵမုိဵ၊ သန့်ဇင်၊ 
ေဒဝ၊ ဆဳရှည်၊ အေသဵေလဵနှငဴ် မေအဵေအဵမင်ဵ(ခ)ဘုိမေလဵတုိ္ဓသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ၊် မတ် ၆ 
ရက်တွင် ရာအိမ်မှူဵတစ်ဦဵအာဵ ဒလန်ဟ ု စွပ်စွသဲတ်ြဖတ်ရာတွင် ပါဝင် ြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ 
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၎င်ဵတုိ္ဓ ၇ ဦဵအာဵ ေသဒဏ ် အမိန့်ချမှတ်ေကကာင်ဵ၊ ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ ဒဂဳုပမို ့သစ် 
(ေြမာက်ပုိင်ဵ) ပမို ့နယ်ေန ထက်ြမတ်နိင်ုသည် အကကမ်ဵဖက်အုပ်စုမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ် 
ေကကညာထာဵသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ြခင်ဵ၊ ေငွေကကဵေကာက်ခ ဳ ေထာက်ပဴဳ 
ြခင်ဵတုိ္ဓေကကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ြပစဒ်ဏ်ချမတ်ှေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ဆာဵေတာင်ပမို့ မစိုဵရိမ်ေကျာင်ဵတုိက၌် ေမလ (၁၈) ရက်တွင် PDF 
အကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့ဝင် အမျ ို ဵသာဵ ၂ ဦဵက ဆုိင်ကယ် ၁ စီဵြဖင်ဴ ေရာကရိှ်လာပပီဵ  ေကျာင်ဵ 
တုိကတွ်င် သီတင်ဵသဳုဵေနထုိင်သည်ဴ ရှင်ေတဇနိယ (ခ) ကိုရင်ကကီဵအာဵ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ် 
ခတ်ထွက်ေြပဵသွာဵခဲဴသြဖငဴ် ေဆဵကုသနိုင်ေရဵ စစ်ကိငု်ဵပမို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္ဓ ပုိ္ဓ 
ေဆာင်ထာဵရှိေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမ ှ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲတွင် AA ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵသည် 
တုိကပဲွ်ေခ္ဒေနသည်ဴ ပဳုစမဳျ ို ဵေတွ့ရှိရပပီဵ တပ်မေတာ်အေနြဖငဴ် ြပည်ေထာင်စုနင်ဴှ ပငိမ်ဵချမ်ဵ 
ေရဵအတွက် ရည်ရွယ်ပပီဵ ရခိုင်ြပည်သူလူထု ဒုက္ခမေရာက်ေစလုိသြဖငဴ် ထိန်ဵထိန်ဵသိမ်ဵ 
သိမ်ဵ လုပ်ေဆာင်ေနြခင်ဵအေပ္ဒ ရန်မစသင်ဴေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴပပီဵေနာက် AA ေြပာေရဵ 
ဆုိခွငဴ်ရိှသူ ဦဵခုိင်သုခက ရခိုင်ြပည်သူမျာဵအေပ္ဒ အမှန်တကယ် ငဲဴညှာသည်ဆုိပါက 
တပ်မေတာ်အေနြဖင်ဴ စစ်မီဵေတာက်ေလာင်ေစရန် လုပ်ေဆာင်မည် မဟုတ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ 
တပ်မေတာ်အေနြဖင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူမျ ို ဵတဳုဵသတ်ြဖတ်မှုမျာဵ ကျူဵလွန်ရန ် အစီ 
အစဉ်ရှိေနသည်ကိ ုေဖာ်ြပြခင်ဵ ြဖစသ်ည်ဟ ုေြပာကကာဵသည်။ 

  ြမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ ေြမြမှုပ်မုိင်ဵနှင်ဴ စစ်လက်နက် 
အကကင်ဵအကျန်မျာဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနှင်ဴ ေသဆဳုဵသူ စုစုပါင်ဵ ၁၀၀ 
ဦဵထိ ရှိေနေကကာင်ဵ ကုလသမဂ္ဂလူသာဵချင်ဵစာနာမှုဆုိင်ရာညှိနှိုင်ဵေရဵရဳုဵ (UN OCHA) 
က ေမလ (၁၈) ရက်တွင် ေကကညာချက် ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ေကကညာချက်တွင် ရှမ်ဵ ြပည် 
နယ်တွင် ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှု အမျာဵဆဳုဵြဖစပ်ပီဵ  ကေလဵငယ် ထိခိုက်ေသဆဳုဵမှုသည် ၃၇ ဦဵ 
ခန့်ရိှေကကာင်ဵ၊ ပပီဵ ခဲဴသညဴ် နှစ်ပတ်အတွင်ဵတွင်လည်ဵ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်ဵနှငဴ် ရခိုင် 
ြပည်နယ်တုိ္ဓတွင် ေြမြမှုပ်မုိင်ဵေပါက်ကွမဲှု ေလဵကကိမ်ရှိခဲဴေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ပါ 
ဝင်သည်။ 

  မွန်ြပည်နယ်၊ မုဒုဳပမို ့အတွင်ဵ ေမလ (၁၇) ရက်၌ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ 
ရဲတပ်ဖဲွ့မ ှ မုဒုဳ-ေချာင်ဵနှစ်ခွသွာဵ ကာဵလမ်ဵတွင် ေဇာ်မင်ဵဦဵ (၅၇) နှစ်နငှဴ် စည်သူေအာင် 
(၂၃) နှစ်တုိ္ဓ ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် Nissan အမျ ို ဵအစာဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အာဵ စစ်ေဆဵစဉ် 
ယာဉ်ေပ္ဒတွင် တင်ေဆာင်လာေသာ ဆာလာအိတ်မျာဵအတွင်ဵမှ ထိန်ဵချုပ်ဓာတု ေဆဵ 
ဝါဵတစ်မျ ို ဵြဖစ်သညဴ် အမိုနီယမ်နိကု်ထရိတ် အေလဵချနိ် ၄၀၀၀ ကီလုိ (ေဒသကာလ 
ေပါက်ေစျဵ တန်ဖုိဵေငွကျပ် ၇၂ သိန်ဵ) အာဵ ေတွ့ရှိသိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴသည်။ 

  သာေကတပမို ့နယ်၊ ေအာင်သေြပလမ်ဵရိှ အထည်ဆုိင်အာဵ  ေမာ်ေတာ်ယာဉတ်စ်စီဵြဖင်ဴ 
လာေရာက်၍ ေသနတ်ြဖင်ဴ ေြခာက်ချက်ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵေကကာငဴ် အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵနှငဴ် အ 
မျ ို ဵသမီဵ နှစ်ဦဵတုိ္ဓ ေသနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာမျာဵရရိှခဴဲေကကာင်ဵ ရပ်ကွက်အတွင်ဵ ေနထုိင်သူ 
မျာဵက ေြပာကကာဵေကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၂၀။ ၂၀. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ် 
မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်သည် ရှမ်ဵ ြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ RCSS(SSA) 
အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ စဝ်ယွက်စစ် ဦဵေဆာင်သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့အာဵ ေနြပည်ေတာ်ရိှ 
ဘုရင်ဴေနာင်ရိပ်သာဧညဴ်ခန်ဵ မေဆာင်၌ ေတွ့ဆဳုခဴဲသည်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ် 
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ေရဵဦဵစီဵချုပ်က နှစ်ဖက်အြမင်တူညီသည်ဴ ပါတီစုဒဳီမိကုေရစီစနစ် ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက် 
ေရဵ၊ ဒီမုိကေရစီနှငဴ် ဖက်ဒရယ်ကိုအေြခခဳသည်ဴ ြပည်ေထာင်စုစနစ် တည်ေဆာက်ေရဵ 
ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵခဲဴပပီဵ ရှမ်ဵ ြပည်ြပန်လည်ထူ 
ေထာင်ေရဵေကာင်စီ RCSS(SSA) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်ဵ ၎င်ဵကိစ္စမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ 
သေဘာထာဵအြမင် တူညီချက်မျာဵအာဵ ြပန်လည်ေဆွဵေနွဵခဲပဴပီဵ ေနာက် အမျ ို ဵသာဵစည်ဵ 
လဳုဵညီ္ွပတ်ေရဵနှငဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဖာ်ေဆာင်မှု ညှိနှိုင်ဵေရဵေကာ်မတီတုိ္ဓနှငဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ 
ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကုိ ဆက်လက်ြပုလုပ်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အပမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန် ဦဵချမ်ဵေအဵသည် ကမ္ဘောလဳုဵဆုိင်ရာဖဳွ့ 
ပဖို ဵတုိဵတက်မှု အစီအစဉဆုိ်င်ရာ အာဆီယဳ-တရုတ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု ြမင်ဴှတင်ေရဵ 
ဂျကာတာေဆွဵေနွဵပွဲသုိ္ဓ တက်ေရာက်၍ အဖငွဴ်မနိ့်ခန်ွဵေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ကမ္ဘောဴစီဵပွာဵ 
ေရဵ ြပန်လည်နာလန်ထူေရဵတွင် လုပ်သာဵအင်အာဵ၊ ကုန်စည်စီဵဆင်ဵမှုနှငဴ် ကုန်ေဈဵနှုန်ဵ 
ြမင်ဴတက်လာသညဴ် စိန်ေခ္ဒမှုမျာဵ၊ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုအစီအစဉ် ၂၀၃၀ ကုိ ေဒသတွင်ဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳတကာတို္ဓ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုြဖငဴ် ြမင်ဴှတင်ကကရန်၊ အာဆီယဳနှင်ဴ တရုတ်နိင်ုငဳတုိ္ဓ 
အကကာဵ လက်ေတွ့ကျသည်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအတွက် အကကဳြပုနိုင်ေရဵ ေဆွဵ 
ေနွဵကကရန် တိုက်တွန်ဵေကကာင်ဵ မိန့်ခနွ်ဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေြပာကကာဵသည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ထီဵချ ို င်ဴပမို့နယ်၊ နန်ဵသီတာေကျဵရွာရှိ ေပလန်ဵေကျာင်ဵတုိကအ်တွင်ဵသုိ္ဓ 

ေမလ (၁၉) ရက်က PDF အကကမ်ဵဖက်အဖဲွ့သည် လက်နက်ကကီဵြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ခဲဴသြဖင်ဴ 

ေကျာင်ဵဝင်ဵအတွင်ဵသုိ္ဓ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴပပီဵ ေကျာင်ဵတုိကရ်ှိ ရှင်သာမေဏ ၂ ပါဵ 
ြဖစေ်သာ ရှင်ဝါသဝ (ခ) ေမာင်ေငွဇင်ေအာင် (၁၄)နှစန်ှငဴ် ရှင်သီလိန္ဒ (ခ) 
ေမာင်ဟိန်ဵထက်ေအာင် (၈)နှစတုိ်္ဓ လက်နကက်ကီဵကျည်စ ထိမှန်ဒဏ်ရာမျာဵ အသီဵသီဵ 
ရရိှခဴဲပပီဵ ေဆဵကုသမှုခယူဳရန် ေရွှေကူပမို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ခဲဴေကကာင်ဵ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ေနြပည်ေတာ်တွင် ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် နစကဉက္ကဌနှင်ဴ ရှမ်ဵြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 
ေကာင်စ ီ (RCSS) ဥက္ကဋ္ဌ ဗုိလ်ချုပ်ကကီဵယွက်စစ်တို္ဓ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ေတွ့ဆုပဲွဳတွင် တစ်နိင်ု 
ငဳလုဳဵ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵတည်ေဆာက်ရန်နှငဴ် ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု တည်ေဆာက်ေရဵ 
စသည်ဴအချက်မျာဵေပ္ဒ အေြခခဳသညဴ် လုိကေ်လျာချက်မျာဵ ရရိှခဴဲေကကာင်ဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 
လက်နက်ကိငု်အဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ယဳုကကည်မှု တည်ေဆာက်ေရဵ စသည်ဴအချက်မျာဵကုိလည်ဵ 
ေဆွဵေနွဵခဴဲေကကာင်ဵ RCSS ြပနက်ကာဵေရဵတာဝန်ရှိသူ ဒုတိယဗုိလ်မှူဵကကီဵ အုမ်ေခဵက 
ေြပာကကာဵသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲအပပီဵ တွင် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ တည်ေဆာက်ရာတွင် ပုိမုိတုိဵတက် 
လာမညဴ် အလာဵအလာမျာဵ ေတွ့ရှိခဴဲေကကာင်ဵလည်ဵ ြဖည်ဴစကွ်ေြပာကကာဵခဴဲသည်။ 

  ြပနက်ကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၌ ေမလ (၁၉) ရက်က ကျင်ဵပသညဴ် နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ် 
ေရဵေကာင်စီ သတင်ဵထုတ်ြပန်ေရဵအဖဲွ့၏ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပဲွတွင် ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵ 
ထွန်ဵက ပပီဵ ခဲဴသညဴ် ပညာသင်နှစ်တွင် မုိင်ဵေထာင်မုိင်ဵခဲွ၊ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵမှုေကကာင်ဴ တစ်နုိင် 
ငဳလုဳဵ အတုိင်ဵအတာြဖင်ဴ စာသင်ေကျာင်ဵ ၅၀၄ ေကျာင်ဵ ပျက်စီဵခဲဴပပီဵ ဆရာ/ဆရာမ ၃၇ 
ဦဵ ေသဆဳုဵခဲေဴကကာင်ဵ၊ ေကျာင်ဵမျာဵ ြပနလ်ည်ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်ပပီဵ NUG, PDF 
နှင်ဴ မီဒီယာအချ ို ့သည်  ေကျာင်ဵမျာဵမဖွင်ဴေစရန်အတွက် ပခိမ်ဵေြခာက်ေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵ 
မျာဵကုိလည်ဵ ေတွ့နိုင်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ PDF အမညခ် ဳအကကမ်ဵ ဖက်သမာဵမျာဵသည် စာ 
သင်ေကျာင်ဵမျာဵတွင် မုိင်ဵေထာင်ြခင်ဵ၊ ဘန်ကာမျာဵ ေဆာက်လုပ်၍ အေြခချစခန်ဵမျာဵ 
အြဖစ် အသဳုဵြပုြခင်ဵမျာဵလည်ဵ ေတွ့ရှိရေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 
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  မန္တေလဵတုိင်ဵ၊ မုိဵကုတ်ပမို့နယ်တွင် PDF မျာဵ ဝင်ေရာက်မည်ဟု သတင်ဵထွက်ေပ္ဒလာ 
ပပီဵ ေနာက် လဳုခခုဳေရဵတင်ဵကျပ်စွာ ချထာဵခဲဴပပီဵ ေမလ (၁၉) ရက်တွင် ဆုိင်ကယ်စီဵနင်ဵ 
လာသညဴ် လူငယ်နှစဦ်ဵအာဵ မင်ဵတဳတာဵရပ်ကွက် ဘုိဵဘွာဵရိပ်သာအနီဵ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ 
ဝင်မျာဵက တာဵဆီဵစဉ ် ရပ်တန့်ြခင်ဵမရှပဲိ ေမာင်ဵနှင်ထွက်ေြပဵသြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ဖမ်ဵဆီဵခဴဲ 
ေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ေမလ (၂၀) ရက်တွင်လည်ဵ မန္တေလဵ-မုိဵ 
ကုတ်လမ်ဵေပ္ဒရိှစဉဴ်ကူဵပမို ့နယ်၊ ေရွှေြပည်ရဲကင်ဵအာဵ ေသနတ်ြဖငဴ် လာေရာက်ပစ်ခတ်မှု 
မျာဵလည်ဵ ရှိေကကာင်ဵ RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၂၁။ ၂၁. ၅. ၂၀၂၂ ေမလ (၁၃) ရက်တွင် ကေမ္ဘောဇဘဏ်မှ ဝနထ်မ်ဵ ၃ ဦဵ လုိကပ်ါလာသည်ဴ 
ဘဏ်ေငွသိမ်ဵယာဉ်သည် ရန်ကုန်ပမို့အတွင်ဵရှိ ကေမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲမျာဵမှ ေငွမျာဵအာဵ 
လုိကလဳ်သိမ်ဵဆည်ဵခဴဲပပီဵ ဒဂဳုပမို့သစ် (ေြမာက်ပုိင်ဵ)ပမို့နယ်၊ ကေမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ(၁)ေရှ့တွင် 
ယာဉ်အာဵ ရပ်တန့်ထာဵစဉ် အမျ ို ဵသာဵ ၃ ဦဵသည် ဘဏ်ဝန်ထမ်ဵ ၁ ဦဵအာဵ ဓာဵြဖင်ဴ 
ပခိမ်ဵေြခာက်၍ ပီနဳအိတ် ၄ လဳုဵြဖင်ဴ ထညဴ်ထာဵသညဴ် ေငွကျပ် သိန်ဵ ၃၀၀၀ အာဵ 
လုယက်ပပီဵ  Probox အမျ ို ဵအစာဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉြ်ဖင်ဴ ထွက်ေြပဵခဴဲသညဴ်ြဖစ်စဉ်အေပ္ဒ 
လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ စုဳစမ်ဵေဖာ်ထုတ်ခဲဴရာ ြပစမ်ှုကျူဵလွန်သညဴ် ခရမ်ဵ ပမို့နယ်ေန 
ေဝလင်ဵထွန်ဵ (ခ)ကုိထွန်ဵ၊ ဒဂဳုပမို့သစ် (အေရှ့ပိငု်ဵ) ပမို့နယ်ေန ဇင်ကိကုိုဦဵ(ခ)ဇင်ကိ၊ု 
ထွဋ်ေခါင်မင်ဵ(ခ) ထက်လင်ဵေကျာ်နှင်ဴ လှည်ဵကူဵပမို ့ေန ဇွဲြပည်ဴစုဳမှူဵ(ခ) ဇဲွကကီဵတုိ္ဓအာဵ 
ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲပပီဵ လုယက်မှုကျူဵလွန်ရာမှ ရရိှသညဴ် သက်ေသခဳေငွမျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ 
ေပဵသည်ဴ ဒဂဳုပမို့သစ်(အေရှ့ပုိင်ဵ) ပမို့နယ် ေန သိန်ဵေဇာ်ဦဵ(ခ)သာဵငယ်နှင်ဴ ဒဂုဳပမို့သစ် 
(အေရှ့ပိငု်ဵ) ပမို ့နယ်ေန နှင်ဵေဝေဝဖူဵ(ခ) ဖူဵဖူဵ တုိ္ဓအာဵ ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ထုိင်ဵနုိင်ငဳ၊ ကန်ချနာဘူရီနှငဴ် ပရာကျွတ်ခရီီခဳခရိုင်အတွင်ဵ တရာဵမဝင်နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳသာဵ ၂၉၄ ဦဵကုိ ေမလ (၁၉) ရက်နှငဴ ်(၂၀) ရက်တုိ္ဓတွင် 
ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ ထုိင်ဵတပ်မေတာ်ြပည်သူ့ဆက်ဆဳေရဵဌာနမှ သတင်ဵထုတ်ြပန်ခဴဲ 
သည်။ ပရာကျွတ်ခရီီခခဳရိငု်၊ ေကာဴလတ်ခရုိင်ခွတဲွင် ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ အမျ ို ဵသာဵ ၁၄၉ 
ဦဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ ၉၈ ဦဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၄၇ ဦဵကုိ ပဲွစာဵလာေခ္ဒရန် ေစာင်ဴဆုိင်ဵေနစဉ် ထုိင်ဵ 
လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့မျာဵက ဖမ်ဵဆီဵခဲဴရြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ကန်ချနာဘူရီခရိင်ု၊ ဆုိင်ယို္ဓခရိုင်ခွဲတွင် အ 
မျ ို ဵသာဵ ၃၆ ဦဵ၊ အမျ ို ဵသမီဵ ၁၁ ဦဵ စုစုေပါင်ဵ ၄၇ ဦဵကို ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴြခင်ဵ 
ြဖစသ်ည်။ 

  မန္တေလဵပမို့၊ ချမ်ဵေအဵသာစဳပမို့နယ်တွင် ေမလ (၂၀) ရက်က  ေနအိမ်အတွင်ဵ အသက် 
(၆၁) နှစ်အရွယ် မိခင်ြဖစ်သူ ေဒ္ဒြမြမနှငဴ် အသက် (၃၅) နှစ ်အရွယ် သမီဵြဖစသူ် ေဒ္ဒခင် 
စန်ဵေအဵတုိ္ဓအာဵ လက်ြပန်ကကိုဵတုတ်အေနအထာဵြဖင်ဴ လည်ပင်ဵတွင် ေသွဵေသာက်အ 
ဖဲွ့ လည်ဆဲွကဒ်ြပာဵမျာဵ ချတ်ိဆဲွထာဵပပီဵ ေဒ္ဒြမြမတွင် ဝမ်ဵဗိုက်နင်ဴှ ရင်ဘတ်ထုိဵသွင်ဵ 
ဒဏရ်ာ၊ ေဒ္ဒခင်စန်ဵေအဵတွင် ရင်္ွပန့်လည်ပင်ဵေအာက် ထုိဵသွင်ဵဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသ 
ဆဳုဵလျက် ေတွ့ရိှရေကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၂၂။ ၂၂. ၅. ၂၀၂၂  အနာဂတ်မျ ို ဵဆက်သစ်လူငယ်မျာဵ၏ ပညာရည်ြမင်ဴမာဵေရဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်မျာဵ ပညာရည်နို္ဓကိ ု အြပညဴအ်ဝေသာက်စို္ဓနိငု်ရန်နှင်ဴ အရည်အေသွဵ 
ြပညဴဝ်ပပီဵ ဆရာ၊ တပည်ဴ အချ ို ဵမျှတသည်ဴ သင်ကကာဵမှုစနစ် ြဖစေ်စရန်အတွက် အေတွ့အ 
ကကုဳရှိ ဆရာ/ဆရာမမျာဵ လုိအပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ပခိမ်ဵေြခာက်အကျပ်ကိင်ုခရဳမှုေကကာင်ဴ 
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာဆန္ဒြပမှုမျာဵတွင် ပါဝင်ခဲမိဴြခင်ဵေကကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ စိုဵရိမ် 
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ေကကာင်ဴကကမှုမျာဵေကကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်မှကင်ဵကွာေနေသာ အေြခခဳပညာေရဵ 
ဝနထ်မ်ဵမျာဵအနက် ခွငဴ်မဴဲပျက်ကွက်ေနေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ဌာနဆုိင်ရာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵဆဲ 
ဝနထ်မ်ဵမျာဵနှငဴ်  အယူခတဳင်သွင်ဵသည်ဴ ဝနထ်မ်ဵမျာဵအာဵ တာဝန်ပျက်ကက်ွခဲဴသညဴ် ကာ 
လမျာဵကို လစာမဴဲခွငဴ်အြဖစ် သတ်မှတ်၍ တာဝန်ြပန်လည်ထမ်ဵေဆာင်နိင်ုေရဵ ေဆာင် 
ရွက်ေပဵသာွဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ဝကလ်က်ပမို့နယ်တွင် ေမလ (၂၁) ရက်က ေရွှေဘုိ-မန္တေလဵ ကာဵလမ်ဵ 
အတုိင်ဵ ခရီဵသည် ၂၃ ဦဵ တင်ေဆာင်ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် High Class ခရီဵသည်တင် 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ေရွှေဘုိ-မန္တေလဵ ကာဵလမ်ဵမကကီဵ  မုိင်တုိင်အမတ်ှ ၅၅ မုိင် ၅ ဖာလဳု 
နှင်ဴ ၆ ဖာလဳုအကကာဵ အေရာက်၌ အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵက လက်လုပ်မုိင်ဵ ၃ လဳုဵြဖင်ဴ 
ေဖာက်ခွဲတိုကခ်ိက်ုခဲဴသြဖငဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ၏် ေလကာမှန်မျာဵ ကဲွအကက်ာ ယာဉ်ကိယ်ု 
ထည်တုိ္ဓ ထိခိုက်ပျက်စီဵခဴဲပပီဵ အဆိုပါယာဉေ်ပ္ဒတွင် လုိကပ်ါစီဵနင်ဵလာသညဴ် ခရီဵသည် 
အမျ ို ဵသမီဵ ၂ ဦဵ ထိခိကု်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲပပီဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဴဲသူမျာဵအာဵ မန္တေလဵပမို ့ 
ြပညသူ့်ေဆဵရဳုကကီဵသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

၂၃။ ၂၃. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ် 
မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်သည် မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ေအာင်မင်ဵ 
ဦဵေဆာင်သညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့အာဵ ေနြပည်ေတာ်ရှိ ဘုရင်ဴေနာင်ရိပ်သာ ဧညဴ်ခန်ဵ မ 
ေဆာင်၌ ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵသည်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်က တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 
အာဵလဳုဵ နိုင်ငဳဴအေရဵတွင် ပါဝင်နုိင်ေရဵ ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ အေြခအေန 
မျာဵ၊ ဒီမိကုေရစီစနစ်ကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှငဴ် ြပည်ဴစုဳသည်ဴ 
လူသာဵအရင်ဵအြမစ်သည် အဓိကလုိအပ်သညဴ်အတွက် တစ်နိငု်ငဳလဳုဵ တုိင်ဵရင်ဵသာဵ 
ေဒသမျာဵပါမကျန် ပညာရည်ြမှင်ဴတင်ေရဵကုိ လက်ေတွ့ကျကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ အေြခအေနမျာဵ၊ ြပည်သူလူထုဆန္ဒနှင်ဴ ကိုက်ညီသညဴ် ပါတီစုဳ 
ဒီမိကုေရစီစနစ် ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်ေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပမ်ျာဵ၊ ဒီမိကုေရစီနှငဴ် ဖက်ဒရယ် 
ကို အေြခခဳသညဴ် ြပည်ေထာင်စုစနစ် တည်ေဆာက်ေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ပတ် 
သက်၍ ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵခဴဲပပီဵ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ (NMSP) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင်ဴ အဖွဲ့ဝင် 
မျာဵက ြပည်သူ့ဆန္ဒနှင်ဴ ကုိက်ညီသညဴ် ပါတီစုဒဳီမိကုေရစီစနစ် ကျင်ဴသဳုဵေရဵ၊ ဒီမုိကေရစီ 
နှင်ဴ ဖက်ဒရယ်ကုိ အေြခခဳသညဴ် ြပည်ေထာင်စုစနစ် တည်ေဆာက်ေရဵ၊ တစ်နိငု်ငဳလဳုဵ 
ပညာရည်ြမင်ဴမာဵေရဵနှငဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကို ြပနလ်ည်ေဆွဵေနွဵခဲသဴည်။ 

  နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အပမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန၊် အာဆီယဳ-ြမနမ်ာ အဆငဴ်ြမင်ဴအရာရိှ 
ကကီဵ ဦဵချမ်ဵေအဵသည် ဗီဒီယုိကနွ်ဖရင်ဴ စနစ်ြဖငဴ် ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ (၁၈) ကကိမ် 
ေြမာက် အာဆီယဳ-ရုရှာဵ အဆငဴ်ြမင်ဴအရာရိှကကီဵမျာဵ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ တက်ေရာက်ခဴဲ 
သည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် အာဆီယဳနှငဴ် ရုရှာဵဖကဒ်ေရဵရှင်ဵနိုင်ငဳတုိ္ဓအကကာဵ ြဖစ်ေပ္ဒတုိဵ 
တက်မှု အေြခအေနမျာဵ၊ ေဒသတွင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတကာကိစ္စရပ်အေပ္ဒ အြမင်မျာဵ (၄) ကကိမ် 
ေြမာက် အာဆီယဳ-ရုရှာဵ ထိပ်သီဵအစည်ဵအေဝဵ၌ ထုတ်ြပန်ခဲဴသညဴ် ပူဵတဲွေကကညာချက် 
နှင်ဴ အာဆီယဳ-ရုရှာဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ တုိ္ဓကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အ 
ထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရဵတို္ဓကုိ ေဆွဵေနွဵခဲဴပပီဵ အပမတဲမ်ဵအတွင်ဵဝန် ဦဵချမ်ဵေအဵက အာဆီ 
ယဳ-ရုရှာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု၌ ြဖစေ်ပ္ဒတုိဵတက်မှုမျာဵကို ကကိုဆိေုကကာင်ဵနှင်ဴ အေရဵ 
ပါေသာ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု နယ်ပယ်အာဵလဳုဵတွင် အာဆီယဳနှငဴ် ရုရှာဵ ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို တိုဵြမှင်ဴသွာဵရန် တုိကတွ်န်ဵခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 
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  ေမလ (၂၀) ရက်တွင် မန္တေလဵပမို့ဘက်မှ မဳုရွာပမို ့ဘက်သုိ္ဓ ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် Toyota 
Ratics အမျ ို ဵအစာဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉသ်ည် ြမင်ဵမပူမို ့နယ်၊ အလ္လကပ္ပ ေကျဵရွာအနီဵ 

စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်သုိ္ဓ ေရာက်ရှိစဉ် လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက စစ်ေဆဵရန် (၂) ကကိမ်ခန့် 
တာဵဆီဵခဲဴပပီဵ ရပ်တန့်ေပဵြခင်ဵမရိှဘဲ ေမာင်ဵနှင်ထွက်ေြပဵသာွဵခဲဴသြဖင်ဴ လက်နကင်ယ် 
ြဖင်ဴ ေြခာက်လှန့်ပစ်ခတ်ခဲဴရာ ယာဉေ်ပ္ဒတွင် လုိကပ်ါလာသူ ေကျာ်ညီဇင် (တတိယနှစ်၊ 
မန္တေလဵေဆဵတက္ကသုိလ်) မှာ ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိခဲပဴပီဵ  မဳုရွာြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္ဓ 
ပုိ္ဓေဆာင်ကုသခဲေဴသာ်လည်ဵ ေသဆဳုဵခဴဲေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ချင်ဵြပည်နယ်၊ ထန်တလန်ပမို့တွင် လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵ ကင်ဵလှညဴ်ေနစဉ် PDF အ 
ကကမ်ဵဖက်သမာဵ ၁၅ ဦဵခန့်က လက်နက်ငယ်မျာဵ၊ တစ်လဳုဵထုိဵေသနတ်မျာဵြဖငဴ် တုိက် 
ခုိက်ခဴဲသြဖင်ဴ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက လက်နကက်ကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ ြပန်လည် 
ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်ခဲဴရာ ေြမာက်ဘက်သုိ္ဓ ဆုတ်ခာွထွက်ေြပဵသာွဵေကကာင်ဵ၊ ထုိသုိ္ဓဆုတ်ခာွ 
ထွက်ေြပဵစဉ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ ေနအိမ်မျာဵအာဵ မီဵရှို့ခဲသဴြဖင်ဴ ေနအိမ် ၅၂ လဳုဵနှင်ဴ 
ခရစ်ယာန်ဘုရာဵရှစခ်ိုဵ ေကျာင်ဵ ၁ ေကျာင်ဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵခဲဴပပီဵ PDF  အကကမ်ဵ 
ဖက်သမာဵမျာဵထဳမှ Super Mag တဳဆိပ်ပါ ေြပာင်ဵေချာေသနတ် ၁ လက်၊ ၁၂ ဗုိ္ဓကျည် ၅ 
ေတာင်ဴ၊ လက်လုပ်မုိင်ဵ ၄ လဳုဵတုိ္ဓနှင်ဴအတူ CDF ထန်တလန် လက်ေမာင်ဵတဳဆိပ် 
ပါ  ေြပာက်ကျာဵဝတ် အမျ ို ဵသာဵအေလာင်ဵ ၂ ေလာင်ဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။  

  တအာင်ဵအမျ ို ဵသာဵလွတ်ေြမာက်ေရဵအဖဲွ့ (TNLA) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဗုိလ်ချုပ် တာဵဂျုတ် 
ဂျာဵက တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖွဲ့မျာဵကုိ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ေဆွဵေနွဵရန် ဖိတ်ေခ္ဒေန 
ေသာ်လည်ဵ စစ်မှန်သညဴ်ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်နိင်ုမည်ဟု မယဳုကကည်ေကကာင်ဵ၊ 
ဦဵသိန်ဵစိနအ်စုိဵရနှင်ဴ NLD အစိုဵရ လက်ထက်တုိ္ဓအကကာဵ တုိင်ဵြပည်တည်ပငိမ်သည်ဟု 
ယူဆရချန်ိတွင်ပင် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ခဲဴြခင်ဵ မရှိသည်ဴ အေြခအေနမျာဵေကကာင်ဴ ယခုကဲသုိဴ္ဓ 
ကာလမျ ို ဵတွင် မိမိတို္ဓအေနြဖင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵအေပ္ဒ ယဳုကကည်မှု မရှိြခင်ဵေကကာင်ဴ 
ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေဆွဵေနွဵပွဲသုိ္ဓ မတက်ေရာက်ြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖာဵကန့်ပမို့နယ်၊ ကရင်ေချာင်ရွာတွင် ေမလ (၂၃) ရက်က တပ်မေတာ် 
စစ်ေကကာင်ဵအာဵ KIA မှ မုိင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ခဴဲပပီဵေနာက် တပ်မေတာ်ဘက်မှ ြပနလ်ည်ပစ် 
ခတ်သြဖငဴ ် အရပ်သာဵနှစ်ဦဵ ထိခိုက်ေသဆဳုဵေကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာဆုိမှုမျာဵ ရှိေန 
ြခင်ဵအေပ္ဒ နစကေြပာေရဵဆုိခွငဴ်ရိှသူ ဗုိလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵက တိုကပဲွ်အတွင်ဵ 
တပ်မေတာ်ဘက်မှ အရပ်သာဵမျာဵအာဵ ပစ်ခတ်မိသညဴ် ြဖစစ်ဉမ်ျ ို ဵမရိှေကကာင်ဵ 
ေြပာကကာဵသည်။ 

  မုဒုဳပမို ့၊ ေမာ်လပမို င်-သဳြဖူဇရပ် ကာဵလမ်ဵေဘဵရိှ စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့ဝင် ဦဵမင်ဵေအာင် 
ြမင်ဴ ပုိင်ဆုိင်သညဴ ်ကွန်ပျူတာမိတ္တူဆုိင်၌ ေမလ (၂၂) ရက်တွင် ဗဳုဵေပါက်ကွမဲှုတစ်ခြုဖစ် 
ပွာဵခဲဴပပီဵ ဗဳုဵေပါက်ကွမဲှုေကကာငဴ် ဦဵမင်ဵေအာင်ြမင်ဴ၏ ညာဘက်ရင်ဘတ် အေပ္ဒပုိင်ဵနှင်ဴ 
ေနာက်ေကကာဘက်တုိ္ဓတွင် ဗဳုဵစထိမှန်ဒဏ်ရာမျာဵ ရရှိခဴဲေကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ် 
ြပသည်။ 

၂၄။ ၂၄. ၅. ၂၀၂၂ ေြမာက်ဒဂဳုပမို့နယ်၊ ၄၅ ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မေစတီလမ်ဵတွင် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵြဖစ်သူသည် ၎င်ဵ 
၏ ေနအိမ်ေရှ့တွင် ရိှေနစဉ် ဧညဴ်စာရင်ဵတုိင်မည်ဟုဆုိကာ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်ခဲဴပပီဵ 
ေနာက် ဆုိင်ကယ်ြဖင်ဴ ထွက်ေြပဵသွာဵေကကာင်ဵ၊ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်ခရဳသည်ဴ အုပ်ချုပ် 
ေရဵမှူဵသည် အခင်ဵြဖစ်ရာေနရာတွင် ေသဆဳုဵခဲသဴည်။ 
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  ေနာင်ချ ို ပမို့နယ်၊ ဒုဋ္ဌဝတီတဳတာဵတွင် ေမလ (၁၇) ရက်က ရပ်ေစာက်မှ ေနာင်ချ ိုသို္ဓ 

ဝဏ္ဏထွန်ဵနှင်ဴ ေကျာ်ေကျာ်မင်ဵတုိ္ဓ လုိကပ်ါေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် HYUNDAI အမျ ို ဵအစာဵ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အာဵ ရပ်တန့်စစ်ေဆဵရာ ယာဉ်ေပ္ဒတွင် ေြပာင်ဵဆဳအိတ်မျာဵြဖင်ဴ ဖဳုဵအုပ် 

သယ်ေဆာင်လာသညဴ် ေဒသကာလတန်ဖုိဵေငွကျပ် သိန်ဵ ၆,၆၀၀ တန်ဖုိဵရှိ ဘိန်ဵြဖူ ၄၄ 

ကီလုိ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ၊ ဆက်လက်စစ်ေဆဵေဖာ်ထုတ်ရာ ေမလ (၂၂) ရက်တွင် 

ပုသိမ်ကကီဵပမို့နယ်၊ ၁၆ မုိင်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်အနီဵ၊ အိုရီယမ်တယ်တုိဵဂိတ်တွင် Mark X 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵနှင်ဴအတူ သန့်ဇင်ေအာင်(ခ)သန့်ဇင်အာဵ ဘိန်ဵြဖူမျာဵြဖင်ဴ ထပ်မဳ 
ဖမ်ဵဆီဵရရိှခဴဲေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ၂ဝဝ၆ ခုနှစတွ်င် ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖာဵကန့်နှင်ဴ တနုိင်ဵပမို့နယ်တုိ္ဓတွင် ယုဇနကုမ္ပဏီမှ 
သိမ်ဵယူထာဵသညဴ် ေြမေနရာဧက နှစ်သိန်ဵေကျာ်အာဵ ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရဵအဖဲွ့ KIO 
က ြပနလ်ည်သိမ်ဵယူပပီဵ ေဒသခဳမျာဵထဳ ြပနလ်ည်ခွဲေဝေပဵခဲဴေကကာင်ဵ၊ ေြမေနရာစီစစ် ခဲွ 
ေဝရန်အတွက် ေကျဵရွာလုိက ် ဆပ်ေကာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵလုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ 
ေဒသခဳတစ်ဦဵက ေြပာကကာဵသည်။ KIO သတင်ဵနှငဴ်ြပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ခ ဳ ဗုိလ်မှူဵကကီဵ 
ေနာ်ဘူက ယင်ဵကိစ္စနင်ဴှ ပတ်သက်၍ KIA တပ်မဟာ (၂) ဟူဵေကာင်ဵခရိင်ုမှ လုပ်ေဆာင် 
ြခင်ဵြဖစပ်ပီဵ  ဗဟုိက ကုိင်တွယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ မဟုတ်သညဴ်အတွက် အေသဵစိတ်ကို 
မသိရှိရေသဵေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

၂၅။ ၂၅. ၅. ၂၀၂၂ ေမလ (၂၄) ရက်တွင် တနသောရီတုိင်ဵ၊ ပမတိ်ခရိုင်အတွင်ဵရိှ စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵသို္ဓ ြဖန့် 
ချမိည်ဴ ေကျာင်ဵသဳုဵပဳုနှိပ်စာအုပ်မျာဵ သယ်ေဆာင်လာသညဴ် ၁၂ ဘီဵယာဉ် ၂ စီဵ သည် 
ထာဵဝယ်-ပမတိ် ြပည်ေထာင်စုလမ်ဵမကကီဵ ေပ္ဒသုိ္ဓ ေရာကရ်ှိစဉ ်  PDF အကကမ်ဵ ဖက်သမာဵ 
မျာဵက တာဵဆီဵရပ်တန့်၍ ေကျာင်ဵသဳုဵပဳုနှိပ်စာအုပ်မျာဵ ထညဴ်ထာဵသည်ဴ စုစုေပါင်ဵ ဆာ 
လာအိတ် ၁၅၉၇ အိတ်အနက်မှ ဆာလာအိတ် ၄၈ ထုပ်အာဵ ကာဵလမ်ဵေဘဵသုိ္ဓချ၍ မီဵ 
ရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ဖယ်ခုဳပမိုနယ် အေရှ့ဘကြ်ခမ်ဵရှိ တပ်မေတာ် ယာယီစစ်စခန်ဵ  
အာဵ KNDF-တပ်ရင်ဵ ၂၊ ၃၊ ၁၁၊ ၁၄ နှင်ဴ အတူ KA၊ SSRY၊ ဖယ်ခုဳ PDF တပ်ရင်ဵ ၂ ပူဵ 
ေပါင်ဵတပ်တို္ဓြဖင်ဴ ေမလ (၂၄) ရက်တွင် တိုကခ်ိက်ုသိမ်ဵပိုက်နိင်ုခဲဴေကကာင်ဵ၊ ၁၀ ရက်ကကာ 
တုိကပဲွ်အတွင်ဵ KNDF – B 03 မှ တစ်ဦဵ၊ ဖယ်ခုဳ PDF တပ်ရင်ဵ၂ မှ ၁ ဦဵ စုစုေပါင်ဵ ၂ ဦဵ 
ေသဆဳုဵပပီဵ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ၃၀ ဦဵေသဆဳုဵေကကာင်ဵ ကရင်နီအမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာ 
ကွယ်ေရဵတပ်ဖဲွ့ တပ်ရင်ဵ ၃ (KNDF - B0 3) က ေကကြငာခဴဲသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵကို ပျက်ြပာဵေစရန်နှင်ဴ ြပည်သူလူထုကိ ု အေကကာက်တ 
ရာဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဒေစပပီဵ  အစုိဵရယန္တရာဵမျာဵ ပျက်ြပာဵေစရန် ရည်ရွယ်လျက် လှုဳ့ေဆာ် 
ြခင်ဵ၊ ဝါဒြဖန့်ြခင်ဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵမျာဵကုိ လူမှုကွနရ်က်မျာဵမတှစ်ဆင်ဴ နည်ဵမျ ို ဵစဳုြဖင်ဴ 

ြပုလုပ်လျက်ရှိသညဴ် Facebook အေကာင်ဴအသဳုဵြပုသူ (၇) ဦဵ အာဵ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵ 

အေရဵယူခဲဴသည်။ 

၂၆။ ၂၆. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ် 
မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်သည် ကရင်အမျ ို ဵသာဵအစည်ဵအရုဳဵ၊ ကရင်အမျ ို ဵသာဵ လွတ် 
ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ် (ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေကာင်စီ) KNU/KNLA(PC)မှ ဥက္ကဌ ေစာေထာဴ 
ေလဵ ဦဵေဆာင်သညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့အာဵ ေနြပည်ေတာ်ရှိ ဘုရင်ဴေနာင်ရိပ်သာ ဧည်ဴ 
ခန်ဵမေဆာင်၌ ေတွ့ဆုသဳည်။  ြပည်ေထာင်စုဆိုသည်မှာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵတစ်ခု 
တည်ဵသာ သီဵသန့်ေနထုိင်သည်မဟုတ်ဘဲ တုိင်ဵရင်ဵသာဵေပါင်ဵစုဳ ေပါင်ဵစည်ဵေနထုိင် 
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ြခင်ဵ ြဖစ်သညဴ်အတွက် ြပည်ေထာင်စုအကျ ို ဵကုိေရှဵရှု၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵကကမည်ဴ အေြခ 
အေနမျာဵ၊ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ ရရိှမှသာလျှင် နိုင်ငဳတည်ေဆာက်ေရဵ (State Building)၊ တိုင်ဵ 
ြပည်တည်ေဆာက်ေရဵ (Nation Building) ကို ပုိမုိသွက်လက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိငု်မည် 
ြဖစသ်ည်ဴအတွက် မိမိြပည်နယ်  ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကုိ ဦဵတည်စဉ်ဵစာဵေဆာင်ရွက်ရန် 
ကိစ္စရပ်မျာဵ စသည်တုိ္ဓကုိ နှစ်ဖက်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵမှ အြပန်အလှန် ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

  အိန္ဒိယနုိင်ငဳမှ ဗီဒီယိုကွန်ဖရငဴ်ြဖင်ဴ ကျင်ဵပသညဴ် (၆) ကကိမ်ေြမာက် အိန္ဒိယ-ြမနမ်ာ နှစ်နိုင် 
ငဳ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ပူဵေပါင်ဵထိန်ဵချုပ်ေရဵ ္ပွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်အဆငဴ် အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ 
ြမနမ်ာနိုင်ငဳ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကိေုြပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵအန္တရာယ် တာဵ 
ဆီဵကာကွယ်ေရဵ ဗဟုိအဖဲွ့ တဲွဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ 
ရဲတပ်ဖဲွ့တပ်ဖဲွ့မှူ ဵ ရဲမှူ ဵချုပ်ဝင်ဵနုိင် ဦဵေဆာင်ေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့ တက်ေရာက် 
သည်။ အစည်ဵအေဝဵတွင် ြမနမ်ာကိုယ်စာဵလှယ် အဖွဲ့ေခါင်ဵေဆာင် ရဲမှူ ဵချုပ်ဝင်ဵနုိင်က 
ေဒသတွင်ဵ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ေရာင်ဵဝယ်မှုနှငဴ် ထုတ်လုပ်မှုမျာဵ ြမငဴ်တက်ေနသည်ဴ အေြခ 
အေနမျာဵ၊  ေဈဵနှုန်ဵသက်သာသညဴ် မူဵယစ်လူလုပ်ေဆဵဝါဵမျာဵ ပေပျာက်ေရဵအတွက် 
မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ပရီကာဆာဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ထိန်ဵချုပ် 
နိုင်ေရဵ အေြခအေနမျာဵနှငဴ် (၇) ကကိမ်ေြမာက် အစည်ဵအေဝဵကိ ုြမနမ်ာနိုင်ငဳမှ အိမ်ရှင်အ 
ြဖစ ်ကျင်ဵပနုိင်ေရဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ မဂေလာဒုဳပမို့နယ်တွင် ေမလ (၁၇) ရက်က မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနှိမ် 
နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖဲွ့မ ှ တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ မဂေလာဒုဳပမို့နယ်၊ သဃေန်ဵကျွန်ဵကကီဵရပ်ကွက်ရိှ ေဇာ် 
မင်ဵစုိဵ၏ ေနအိမ်ကိ ု ဝင်ေရာက်ရှာေဖွရာ ေကျာ်ေကျာ်ေအာင်၊ ဝင်ဵထွန်ဵ၊ လှစိနေ်မာင်၊ 
ချစ်ဦဵေမာင်၊ ဇင်မင်ဵကုိ၊ လွင်မင်ဵထုိက်နှငဴ် သက်ပုိင်ဦဵတုိ္ဓ ၇ ဦဵနှင်ဴအတူ စိတ်ကကရူဵသွပ် 
ေဆဵြပာဵ ၁၀ သိန်ဵနှငဴ် ြမနမ်ာေငွကျပ်သိန်ဵ ၁၅၀ တုိ္ဓကုိ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴေကကာင်ဵ၊ ထပ် 
မဳစစ်ေဆဵချက်အရ မဂေလာဒဳုပမို့နယ်၊ စဳပယ်လမ်ဵရိှ ေကျာ်ေကျာ်ေအာင်အမည်ြဖင်ဴ ငှာဵ 
ထာဵသညဴ် ေနအိမ်မှ စိတ်ကကရူဵသွပ်ေဆဵြပာဵ သိန်ဵ ၄၀ ကို ထပ်မဳသိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴသ 
ြဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵ ကာလတန်ဖုိဵေငွကျပ် ၅ ဘီလီယဳတန်ဖုိဵရိှ စိတ်ကကရူဵသွပ် ေဆဵြပာဵ သိန်ဵ 
၅၀ ခန့် သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဴဲပပီဵ ပမတ်ိပမို့၊ ပမတ်ိေတာင်နယ်ေြမ ခူဒိုင်လမ်ဵေန မမီဵငယ်စိုဵ (ခ) 
သီတာစုိဵအာဵ ြမနမ်ာေငွကျပ် ၈၅ သိန်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ဴစုဳနှငဴ် ေကျာ်သူတုိ္ဓအာဵ 

HINO ၆ ဘီဵ ေမာ်ေတာ်ယာဉတ်စ်စီဵ၊ ြမန်မာေငွကျပ် သိန်ဵ ၄၀ တို္ဓြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ 

အသီဵသီဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴသည်။ သယ်ေဆာင်ေရာင်ဵဝယ်သူ ေဇာ်မင်ဵစိုဵမှာ ထွက်ေြပဵတိမ်ဵ 
ေရှာင်လျက်ရှိေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  တနသောရီတုိင်ဵ၊ ပုေလာပမို ့နယ်တွင် ြပည်သူ့စစ်တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ ေနအိမ် ၃ လဳုဵအာဵ အ 
ကကမ်ဵဖက်သမာဵ အင်အာဵ ၅၀ ဦဵက လာေရာက်မီဵရှို့ေကကာင်ဵ သတင်ဵရရိှသြဖင်ဴ လဳုခခုဳ 
ေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငဴ် ြပည်သူ့စစ်တပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵ ပါဝင်ေသာ ပူဵေပါင်ဵအဖဲွ့က နယ်ေြမလဳု 
ခခုဳေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန် ပုေလာကုန်ဵေကျဵရွာအနီဵသုိ္ဓ ေရာက်ရှိစဉ် အကကမ်ဵ ဖက်သမာဵ 
အင်အာဵ ၅၀ ဦဵခန့်က လက်နက်ကကီဵ/ လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ စတင်ပစ်ခတ်တုိကခ်ိက်ု 
သြဖင်ဴ ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့က ြပန်လည်ပစ်ခတ်ခဲဴရာ အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵသည် အေရှ့ 
ေြမာက်ဘက်သုိ္ဓ ဆုတ်ခာွထွက်ေြပဵသွာဵေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ြမနမ်ာစက်မှုဆိပ်ကမ်ဵ ကုန်ေသတ္တာစစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ၌ အေကာက်ခနွ် စစ်ေဆဵေရဵ 

အဖွဲ့က ေမ(၂၄) ရက်တွင် စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဴဲရာ သွင်ဵကုန်ေကကညာလွှာ (ID) 
တွင် ေကကညာထာဵြခင်ဵမရိှေသာ လူသဳုဵကုနပ်စ္စည်ဵမျ ို ဵစုဳ (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵ ေငွကျပ် 
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၃၅၂၉၄၂၀၀) ကုိ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ၊ ေမ (၂၅) ရက်တွင်လည်ဵ မွန်ြပည်နယ်၊ မရမ်ဵ 
ေချာင် အပမတဲမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ၌ ြမဝတီမှ ရန်ကုန်ပမို့သို္ဓ ထွက်ခွာလာေသာ ကုန် 
တင်ယာဉ်တစ်စီဵေပ္ဒ၌ တရာဵမဝင်သယ်ေဆာင်လာသညဴ် လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဓာတုကုနက်ကမ်ဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵေငွကျပ် ၂၅၉၀၀၀၀) ကို ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအြပင် 
ေမာ်လပမို င်-ဘာဵအဳ ကာဵလမ်ဵ၊ ေမာ်လပမို င် စက်မှုဇုန်အနီဵ ၌လည်ဵ တီဗီွ (အေဟာင်ဵ) 
၁၁ လဳုဵ(ခန့်မှန်ဵ တန်ဖုိဵေငွကျပ် ၂၂၀၀၀၀) နှငဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ တင်ေဆာင်လာသညဴ် ေမာ် 
ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵ (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵေငွကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀၀) စုစုေပါင်ဵ (ခန့်မှန်ဵ တန်ဖုိဵေငွ 
ကျပ် ၁၅၂၂၀၀၀၀)ကုိ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပဲွေကာမ်ရှင် (UEC) မှ ရခိုင်ဒီမုိကေရစီအဖဲွ့ချုပ် (ALD) ပါတီ 
ကို ဧပပလီ (၂၅) ရက်တွင် ေနာက်ဆဳုဵထာဵအစစ်ေဆဵခဳရန် UEC ၏ အေကကာင်ဵကကာဵမှု 
အေပ္ဒ ပါတီအေနြဖင်ဴ ြငင်ဵဆန်ခဲဴပပီဵေနာက် ALD ပါတီ အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵ 
မျ ို ဵေကျာ်က ေမလ (၂၅) ရက်တွင် ရခုိင်ဒီမိကုေရစီအဖဲွ့ချုပ် (ALD) ပါတီအေနြဖင်ဴ  ချ 
မှတ်ထာဵသညဴ် မူဝါဒအရ ေကာ်မရှင်ေခ္ဒယူရာေနရာသုိ္ဓ သွာဵေရာက် အစစ်ေဆဵမခဳြခင်ဵ 
သာြဖစပ်ပီဵ  ပါတီ၏ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵကုိ ပါတီရုဳဵ ချုပ်တွင် လာေရာက်စစ်ေဆဵနုိင် 
ေကကာင်ဵ၊ ေကာ်မရှင်လုပ်ပုိင်ခွငဴ်အရ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ေဆာင်ရွက်နိင်ု 
ပပီဵ  ပါတီမှ ချမှတ်ထာဵသည်ဴ မူဝါဒအတုိင်ဵ ရပ်တည်မည်ဟု ေြပာကကာဵသည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကကီဵပမို့တွင် ြပုလုပ်သညဴ ် SNLD ပါတီ နိုင်ငဳလဳုဵဆုိင်ရာညီလာခဳ 
တွင် SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ စိုင်ဵ္ွပန့်လွင်က ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပဲွအပပီဵ ြဖစ်ေပ္ဒေနသည်ဴ 
နိုင်ငဳေရဵပဋိပက္ခအေပ္ဒ SNLD ပါတီအေနြဖင်ဴ ထိန်ဵထိန်ဵသိမ်ဵသိမ်ဵ ေြပာဆုိလုပ်ကိငု်ခဴဲ 
ေကကာင်ဵ၊ မိမိတို္ဓအေနြဖင်ဴ မှန်သည်ဴဓမ္မတရာဵဘက်တွင်သာ ရပ်တည်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ 
လက်ရိှပဋိပက္ခမျာဵေကကာင်ဴ နိုင်ငဳသည် Failed State သုိ္ဓ ဦဵတည်ေနေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအ 
တွက ် SNLD အေနြဖင်ဴ စုိဵရိမ်ပူပန်ပပီဵ လက်ရှိတွင်ရင်ဆုိင်ေနရေသာ အခက်အခဲမျာဵကုိ 
နိုင်ငဳေရဵပါတီတစ်ရပ်အေနြဖငဴ် ထိထိေရာက်ေရာက်ကူညီ ေဆာင်ရွက်ကာကွယ်မှု မေပဵ 
နိုင်ြခင်ဵအတွက် စိတ်မေကာင်ဵ ြဖစမိ်ေကကာင်ဵ၊ သုိ္ဓေသာ်  စာဵပွဝဲိုင်ဵတွင် ေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵ 
ေြဖရှင်ဵနုိင်သည်ဴ အခင်ဵအကျင်ဵမျ ို ဵ ေရာက်ရှိပါက နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍ 
မျာဵ အေရှ့တန်ဵသုိ္ဓ ြပနလ်ည်ေရာက်ရှိလာမည်ဟု ယုဳကကည်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵသည်။ 

  နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီမှ ရန်ကုနတုိ်င်ဵ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ၊ သစ်ေတာ 
နှင်ဴ စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵ ဦဵဟဳထွန်ဵ၊ ရန်ကုနပ်မို ့ေတာ်ဝန် ဦဵေမာင်ေမာင်စိုဵ ၊ ဒုတိယပမို့ေတာ် 
ဝန ် ဦဵစုိဵလွင်၊ ရန်ကုနပ်မို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတီအတွင်ဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒလှိုင် 
ေမာ်ဦဵ၊ တဲွဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵသန်ဵနှင်ဴ ကုမ္ပဏီဒါရိကု်တာအဖဲွ့ဝင် ဦဵဇင်မင်ဵေအာင် 
တုိ္ဓအာဵ စက်သဳုဵဆီအေရာင်ဵဆုိင် ဖွင်ဴလှစ်ရန ်ေြမငှာဵရမ်ဵချထာဵေပဵမှုနှင်ဴ အြခာဵေြမငှာဵ 
ရမ်ဵမှုမျာဵတွင် နိုင်ငဳေတာ်မှ ေငွကျပ် သန်ဵ ၂ ေသာင်ဵခဲွေကျာ် နစ်နာဆဳုဵရှုဳဵခဲသဴည်ကိ ုစစ် 
ေဆဵေတွ့ရိှရသြဖင်ဴ အဂတိလုိကစ်ာဵမှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွငဴ်အေရဵယူ 
ေဆာင်ရွက်ခဲသဴည်။ 

၂၇။ ၂၇. ၅. ၂၀၂၂ ကချင်ြပည်နယ်၊ အင်ဵေတာ်ကကီဵေဒသ၊ နန့်မွန်ဵပမို့ အ.ထ.က ေကျာင်ဵတွင် ေမလ (၂၆) 
ရက်က ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာမကကီဵ ေနအိမ်တွင် PEOPLE DEFENCE FORCE (IDG PDF) 
တဳဆိပ်ပါ ပခိမ်ဵေြခာက်စာတစ်ေစာင်နှင်ဴ စနက်တဳမုိင်ဵတစ်လဳုဵ ရှာေဖွေတွ့ရိှခဴဲေကကာင်ဵ 
သိရသည်။ စနက်တဳမုိင်ဵအာဵ ဆရာမတစ်ဦဵမှ ေတွ့ရိှခဴဲသြဖင်ဴ ေရကန်ထဲသုိ္ဓ ကန်ချခဲဴ 
ြခင်ဵေကကာင်ဴ ေပါက်ကွမဲှု မြဖစပွ်ာဵခဲဴြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵ ေဒသခဳတစ်ဦဵက ေြပာကကာဵသည်။ 
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  ဘာဵအဳပမို့နယ်၊ ရန်ကုန-်ြမဝတီသွာဵကာဵလမ်ဵ၌ ေမလ (၁၅) ရက်တွင် ေကျာ်ေဇယျာ 
နှင်ဴ ဆန်ဵဝင်ဵေကျာ်တုိ္ဓ လုိက်ပါေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် Alphard ေမာ်ေတာ်ယာဉအ်ာဵ မူဵ 
ယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵ ရဲတပ်ဖဲွ့မ ှရပ်တန့်စစ်ေဆဵရာ ကာလတန်ဖုိဵ ေငွကျပ် 
၅ ဒသမ ၁၆ ဘီလီယဳတန်ဖုိဵရှိ ICE (မက်သ်အဖက်တမင်ဵ) ၂၀၅ ကီလုိနငှဴ် ကတ်တမင်ဵ 
၁ ကီလုိ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴေကကာင်ဵ၊ ထပ်မဳစစ်ေဆဵ ေဖာ်ထုတ်ချက်မျာဵအရ မန္တေလဵတုိင်ဵ 
ေဒသကကီဵ၊ မဟာေအာင်ေြမပမို့နယ်၊ ၇၈ လမ်ဵရှိ ဟိုတယ်တွင် ေမလ (၁၉) ရက်က မူဵ 
ယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ တာဝန်ခသဳယ်ေဆာင်သူ ထွန်ဵလင်ဵေအာင်ကုိ ဆက်လကဖ်မ်ဵဆီဵရမိ 
ခဲေဴကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

  မေကွဵတုိင်ဵ၊ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင် ေမလ (၂၆) ရက်က တပ်မေတာ်မှ ရဟတ်ယာဉ် 
နှစ်စင်ဵြဖင်ဴ တုိကခ်ိကု်ခဲဴေကကာင်ဵ၊  ြမစ်သာဆည် အေနာက်ဘက်ြခမ်ဵတွင် စခန်ဵချထာဵ 
သညဴ ်PDF အကကမ်ဵဖက်စခန်ဵအာဵ လက်နက်ကကီဵနှငဴ် ေလေကကာင်ဵတုိ္ဓမှ တိုကခ်ိက်ုခဲဴကာ 
တုိကပဲွ်မျာဵ ြဖစပွ်ာဵပပီဵေနာက် PDF ၇ ဦဵ ေသဆဳုဵခဲေဴကကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵ 
သည်ဟု RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို ့နယ်တွင် ရခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှငဴ် တပ်မေတာ်တို္ဓအကကာဵ 
တုိကပဲွ်ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် ေမလ (၂၆) ရက်တွင် ေရလမ်ဵခရီဵအာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵကုိ ည 
ေန ၆ နာရီမ ှ မနက ် ၆ နာရီအထိ ပိတ်ပင်ေကကာင်ဵ ပမို ့နယ်အာဏာပုိင်မျာဵမှ ေဒသန္တရ 
အမနိ့ ် ထုတ်ြပန်ခဲဴေကကာင်ဵ၊ ပလက်ဝပမို ့နှငဴ် ေြခာက်မုိင်အကွာတွင် AA နှင်ဴ တပ်မေတာ် 
တုိ္ဓအကကာဵ တုိကပဲွ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ တပ်မေတာ်မှ လက်နက်ကကီဵ မျာဵြဖင်ဴ အချက် ၄၀ ခန့် 
ပစ်ခတ်တုိကခ်ိကု်မှုမျာဵလည်ဵ ရှိေနြခင်ဵေကကာင်ဴ စစ်ပဲွမျာဵြပန်လည်ြဖစ်ပွာဵမည်ကုိ ေဒ 
သခဳမျာဵ စိုဵရိမ်လျက်ရိှသည်ဟု RFA မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳပမို့ Hpa-an Boutique Inn ၌ ေမလ (၂၆) ရက်တွင် ေသနတ် 
ပစ်ခတ်မှုမျာဵ ြဖစပွ်ာဵခဲဴပပီဵ Inn ပုိင်ရှင်ြဖစ်သူ အပါအဝင် လူ ၄ ဦဵ ေသဆဳုဵခဲေဴကကာင်ဵ ေဒ 
သခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည်။ ထုိ္ဓအတူ ေမလ (၂၅) ရက်တွင် နဳနက်ပုိင်ဵကလည်ဵ ဘာဵ 
အ-ဳသထဳုကာဵလမ်ဵ တန် (၉၀၀) ပမို င်ကေလဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရုအဳနီဵတွင် Super 
Custom ယာဉ်တစ်စီဵ ပစ်ခတ်ခရဳပပီဵ ယာဉေ်မာင်ဵြဖစ်သူ ေသဆဳုဵကာ နှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှ 
ခဲသဴည်။ 

၂၈။ ၂၈. ၅. ၂၀၂၂ ေမလ (၂၇) ရက်တွင် ကေမ္ဘောဒီဵယာဵ နုိင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵနှင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳဆိုင်ရာ အာဆီ 
ယဳ အထူဵကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်သူ ပရက်ခ်ဆုိခွန်ဵက  လာမညဴ်ဇွန်လတွင် ြမနမ်ာနိုင်ငဳသို္ဓ ဒု 
တိယအကကိမ် သွာဵေရာက်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ြမနမ်ာနိုင်ငဳအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵ 
ေရဵ တည်ပငိမ်မှုမရှိေသဵသည်ဴ အေြခအေနမှသည် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ တုိကဖ်ျက်ေရဵ 
နှင်ဴ ဆုိဵရွာဵသည်ဴ လူသာဵချင်ဵစာနာမှု အကျပ်အတည်ဵအထိ ဘက်ေပါင်ဵစုဳမှ စိန်ေခ္ဒမှု 
မျာဵစွာနှင်ဴ ရင်ဆုိင်ေနရေကကာင်ဵ၊ အာဆီယဳအဖဲွ့ကကီဵအေနြဖငဴ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳအာဵ ပစ်ပယ် 
ထာဵမညဴအ်စာဵ ထိေတွ့ဆကဆဳ်မှုမျာဵ ပုိမုိလုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်ဟု တိုက်တွန်ဵေကကာင်ဵ 
ကုလသမဂ္ဂလဳုခခုဳေရဵေကာင်စီ (UNSC) ထဳ ဒုတိယအကကိမ် ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပမှုတွင် ေြပာ 
ကကာဵခဴဲသည်။ 

  ကယာဵြပည်နယ်၊ လိွုင်ေကာ်ပမို့ရိှ မီဵရထာဵဘူတာရဳု၌ ေမလ (၂၇) ရက်က အကကမ်ဵဖက် 
သမာဵ ၂၀ ဦဵခန့် ဝင်ေရာက်၍ ဘူတာရုဳတွင် တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ မှန်မျာဵအာဵ ရိုက် 
ခွဖဲျက်ဆီဵေကကာင်ဵ သတင်ဵအရ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက သွာဵေရာက်တာဵြမစ်ခဲပဴပီဵ  
အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵက လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵ တုတ်၊ ဓာဵမျာဵြဖင်ဴ ြပနလ်ည် 
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တုိကခ်ိကုသ်ြဖင်ဴ ေြခာက်လှန့်ပစ်ခတ် ဖမ်ဵဆီဵခဲဴရေကကာင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵ 
အနက် လိွုင်ေကာ်ပမို့၊ ကကည်သာယာရပ်ကွက်ေန ငယ်ေလဵ(ခ)နှာေခါင်ဵကကီဵ (၃၉)နှစ် 
သည် ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ြဖငဴ် ေသဆဳုဵခဴဲပပီဵ နမ်ဴေဘာ်ဝမ် (က) ရပ်ကွက်ေနသူ 
မျာဵြဖစ်သညဴ် နိုင်ဝင်ဵလှိုင် (၁၉)နှစ်၊ စိုဵထက်လင်ဵ (၂၁)နှစ်၊ ကိုေဇာ် (၁၅)နှစ်၊ ထက်လင်ဵ 
ေအာင် (၁၆)နှစ်၊ ဇင်ပဖိုဵ(ခ)ဇင်ဘုိဟိန်ဵ (၁၄)နှစ်၊ ေနလင်ဵထွန်ဵ (၁၅)နှစ်တို္ဓ (၆) ဦဵအာဵ 
ဓာဵ ၂ လက်၊ တုတ် ၂ ေချာင်ဵ၊ အလဳန ီ၂ ခု၊ ဆုိင်ကယ် ၃ စီဵ၊ စက်ဘီဵ ၁ စီဵတုိ္ဓနှငဴ်အတူ 
ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန်သည်။ 

  ပဲခူဵ တုိင်ဵ၊ ေညာင်ေလဵပင်ပမို့၊ ြမဝတီလမ်ဵရှိ ပမို ့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵဝင်ဵအတွင်ဵ ဝင် 
ေပါက်အနီဵရိှ ကာဵဂိုေထာင်နှငဴ် ခခဳစည်ဵရိုဵအုတ်တဳတုိင်ဵအကကာဵ၌ အချ ိုရည်ဘူဵခွဳြဖငဴ် ြပု 
လုပ်ထာဵသညဴ် လက်လုပ်မုိင်ဵတစ်လဳုဵ ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ  ေပါက်ကွမဲှုေကကာင်ဴ ခခဳ 
စည်ဵရိုဵအုတ်တဳတိုင်ဵ အနည်ဵငယ်ကဲွအကပ်ပီဵ  ကာဵဂုိေထာင်အမုိဵသွပ်တစ်ချပ် ပျက်စီဵခဴဲ 
ေကကာင်ဵနှငဴ် လူထိခိုက်မှု မရှိေကကာင်ဵ သိရသည်။ 

  ပဲခူဵ တုိင်ဵ၊ ေတာင်ငူခရိုင်ရှိ ေကျာက်မဆင်ကကိုဵဝိုင်ဵနှငဴ် စိုင်ဵရကကိုဵဝိုင်ဵမျာဵအတွင်ဵ သစ် 
ေတာဦဵစီဵဌာန ဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵေပါင်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့က စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက် 
စဉ ် တရာဵမဝင် ကျွန်ဵသစ်ခွဲသာဵ၊ ပျဉ်ဵ ကတုိဵ သစ်ခွဲသာဵ၊ ေတာင်သရက် သစ်ခွဲသာဵ၊ 
သစ်ပုဂဳ၊ သစ်လဳုဵနှငဴ် ချဉ်ယုတ်သစ်ခွဲသာဵ ၅ ဒသမ ၅၀၂ တန် (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵ ေငွကျပ် 
၉၄၇၁၈၆)ကုိ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအတူ မွန်ြပည်နယ် မရမ်ဵေချာင် အပမဲတမ်ဵစစ် 
ေဆဵေရဵစခန်ဵ၌ ေမလ (၂၇) ရက်တွင် ြမဝတီပမို့မှ ရန်ကုန်ပမို့သုိ္ဓ ေမာင်ဵနှင်လာေသာ 
ခရီဵသည်တင်မှန်လဳုယာဉ်တစ်စီဵေပ္ဒတွင် ခရီဵသည်ဝန်စည်မျာဵနှင်ဴအတူ ေရာေနှာတင် 
ေဆာင်လာသညဴ် အေကာက်ခနွ်မဴဲ စာဵသုဳဵဆီ (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵေငွကျပ် ၃၀၁၄၀၀၀) ကုိ 
လည်ဵေကာင်ဵ၊ မန္တေလဵ (၁၆)မုိင် ေကျာက်ေချာစစ်ေဆဵေရဵစခန်ဵ၌ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့မှ 
တရာဵမဝင် ကျွန်ဵသစ်ခွဲသာဵ၊ ကျွန်ဵသစ်ခွဲသာဵ(ပါေကဵ)နှင်ဴ ပိေတာက်သစ်ခွဲသာဵ ၁ 
ဒသမ ၈၁၄၈ တန် (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵေငွကျပ် ၁၈၁၄၈၀၀)နှင်ဴ ၎င်ဵသစ်မျာဵ တင်ေဆာင် 
လာေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉသဳု်ဵစီဵ (ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵ ေငွကျပ် ၃၂၀၀၀၀၀၀)၊ စုစုေပါင်ဵ 
(ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵေငွကျပ် ၃၃၈၁၄၈၀၀) ကုိ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  မေကွဵတုိင်ဵ၊ ေရစကကိုပမို့နယ် ဇယမေကျဵရွာအတွင်ဵသုိ္ဓ ေမလ (၂၇) ရက်တွင် PDF 
အကကမ်ဵဖက်သမာဵ ၃၀ ဦဵခန့်က ေကျဵရွာေန ဦဵေဇာ်ေဝ (၄၀) နှစ်နငှဴ် ၎င်ဵ၏ဇနီဵ 
ေဒ္ဒသင်ဵသင်ဵနွယ် (၄၀)နှစ်တုိ္ဓအာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ ေနအိမ်အတွင်ဵ၌ ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ် 
သတ်ြဖတ်ခဲဴပပီဵ ေကျဵရွာဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵအတွင်ဵသို္ဓ ဝင်ေရာက်၍ ေကျာင်ဵထုိင် 
ဆရာေတာ် ဘဒ္ဒန္တေသာမာေလက သက်ေတာ် (၆၁)နှစ် ဝါေတာ် (၄၁)ဝါ အာဵ 
ေသနတ်ြဖင်ဴ ထပ်မဳပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ကာ အလှူေငွ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀၊ လက်ကိုင်ဖုန်ဵ 
တစ်လဳုဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵပိုင်ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တစ်စီဵတုိ္ဓကုိ လုယက်ယူေဆာင်သာွဵေကကာင်ဵ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

၂၉။ ၂၉. ၅. ၂၀၂၂ မန္တေလဵပမို့၊ မဟာေအာင်ေြမပမို့နယ်တွင် ေမလ (၂၈) ရက်က အုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵ ဦဵရန်နိင်ု 
ေကျာ်နှင်ဴ ၎င်ဵ၏မိတ်ေဆွ ဦဵေအာင်ေကျာ်မုိဵတို္ဓ ေဈဵဝယ်ေနစဉ် ဆုိင်ကယ်နှစစ်ီဵေပ္ဒမှ 
အမည်မသိလူတစ်စုက ေသနတ်ြဖငဴ် ေြခာက်ချက်ခန့် ပစ်ခတ်ပပီဵေနာက် ထွက်ေြပဵသွာဵ 
ေကကာင်ဵ၊ ေသနတ်ပစ်မှုေကကာငဴ် ဦဵရန်နိငု်ေကျာ်တွင် လက်ဝဲနာဵထင် ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ 
တစ်ချက်၊ လက်ဝဲဖက်နာဵ ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ လက်ဝဲပါဵ ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ 
တစ်ချက်၊ ညာဘက်လက်ြပင် ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ဦဵေအာင်ေကျာ်မုိဵတွင် ညာ 
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ဘက်လည်ပင်ဵ ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ နဖူဵေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ညာဘက် 
ေဖာက်ဝင်ဒဏ်ရာ တစ်ချက် စသည်တို္ဓ အသီဵသီဵရရိှခဴဲပပီဵ အခင်ဵြဖစေ်နရာတွင်ပင် ေသ 
ဆဳုဵခဲေဴကကာင်ဵ Eleven Media မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ကချင်ြပည်နယ် ဖာဵကန့်ပမို့နယ်တွင် ေမလ (၂၃) ရက်က မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနှိမ် 
နင်ဵေရဵ ရဲတပ်ဖဲွ့မ ှ ဖာဵကန့်ပမို့နယ် ယူမာေကျဵရွာတွင် ဝင်ဵဦဵ၊ မမူဒါန်နင်ဴှ ေတဇာလင်ဵ 
တုိ္ဓ လုိကပ်ါေမာင်ဵနှင်လာသညဴ် ပါကျဲရိုဵေမာ်ေတာ်ယာဉ်အာဵ ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ဘိန်ဵြဖူ 
၁၉ ဒသမ ၈ ကီလုိ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴပပီဵ ဆက်လက်စစ်ေဆဵ ေဖာ်ထုတ်မှုအရ ဆိပ်မူေကျဵ 
ရွာရှ ိမေအဵပန့်၏ ေနအိမ်တွင် ကျန်ရှိသညဴ် ဘိန်ဵြဖူ ၉ ဒသမ ၉ ကီလုိ ထပ်မဳသိမ်ဵဆည်ဵ 
ရမိခဴဲသြဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵ ကာလတန်ဖုိဵ ေငွကျပ် သိန်ဵ ၇၄၀၀ ေကျာ် တန်ဖုိဵရိှ ဘိန်ဵြဖူ ၂၉ 
ဒသမ ၇ ကီလုိ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  စစ်ကုိင်ဵတုိင်ဵ၊ ကေလဵပမို ့ရိှ အမတ်ှ(၈) အေြခခဳပညာ အထက်တန်ဵေကျာင်ဵအာဵ PDF 
အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵက မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵခဲဴသြဖင်ဴ စာသင်ေကျာင်ဵေဆာင် ၂ ေဆာင်၊ 
ေကျာင်ဵေဆာင်မျာဵအတွင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိသည်ဴ စာေရဵခဳုနှငဴ် ထုိင်ခုတဲွဳဆက် 
ထာဵသညဴ် ထုိင်ခု ဳ၆၀ စုဳ၊ စာေရဵခဳု ၄၀ လဳုဵ၊ ဘီရိအုကကီဵ ၅ လဳုဵ စုစုေပါင်ဵ ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵ 
၂၃၁ သိန်ဵကျပ်ခန့် မီဵေလာင်ပျက်စီဵ ဆဳုဵရှုဳဵခဲေဴကကာင်ဵ၊ တနသောရီတုိင်ဵ၊ ထာဵဝယ်ပမို့၊ 
အာဇာနည်လမ်ဵေပ္ဒရိှ အမတ်ှ(၃) အေြခခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵသုိ္ဓ ေမလ ၂၈ 
ရက်တွင် လက်လုပ်မုိင်ဵမျာဵြဖငဴ် မုိင်ဵေထာင်ေဖာက်ခွဲခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ေပါက်ကဲွမှုြဖစ်ပွာဵ 
ခဲပဴပီဵ  အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှခိဲေဴကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

၃၀။ ၃၀. ၅. ၂၀၂၂ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ် 
မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်သည် “ဝ” ြပည် ေသွဵစည်ဵညီ္ပွတ်ေရဵပါတီ UWSP မှ ဒုတိယ 
ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေလာဴယာကု ဦဵေဆာင်သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်အဖဲွ့အာဵ ေနြပည်ေတာ်ရှိ ဘုရင်ဴ 
ေနာင်ရိပသ်ာ ဧညဴ်ခန်ဵ မေဆာင်၌ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲတွင် ေဒသတည် 
ေဆာက်ေရဵ တုိင်ဵြပည်တည်ေဆာက်ေရဵတုိ္ဓကုိ ပုိမုိလျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအ 
တွက် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵသည် အေရဵကကီဵေကကာင်ဵ၊ တိုင်ဵြပည်၏ လုိအပ်ချက်၊ ေဒသခဳတုိင်ဵ 
ရင်ဵသာဵတုိ္ဓ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ မိမိေဒသဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊ တုိင်ဵြပည်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵ 
တက်ေရဵကို ဦဵတည်စဉ်ဵစာဵ လုပ်ေဆာင်သာွဵရန် လုိအပ်သညဴ် အေြခအေနမျာဵ၊ ေဒသ 
တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵတုိ္ဓကုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေဒသခဳ 
မျာဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵကို ြဖညဴဆ်ည်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ စသညဴ်အေြခအေနမျာဵနှငဴ် စပ် 
လျဉ်ဵ ၍ နှစ်ဖက်အြမင်မျာဵကို အြပနအ်လှန်ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

  ေမလ (၂၉) ရက်က စစ်ကိငု်ဵတုိင်ဵ၊ ေမာ်လုိကခ်ရိငု်ပညာေရဵမှူဵရဳုဵမှ ေဖာင်ဵြပင်ပမို ့နယ် 
ပညာေရဵမှူဵရုဳဵသုိ္ဓ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစတွ်င် အသဳုဵြပုရန်အတွက် ေကျာင်ဵသဳုဵ 

ဗလာစာအုပ်မျာဵနှင်ဴ ပဳုနှိပ်စာအုပ်မျာဵ ပါဝင်ေသာ ပီနဳအိတ် ၄၁ အိတ်နှငဴ ် စက္ကူဂျပ်ဖာ 
၄၁ ဖာတုိ္ဓအာဵ ကုန်တင်ေရယာဉ်ြဖင်ဴ ပုိ္ဓေဆာင်ေပဵခဴဲေကကာင်ဵ၊ ယုဝေကျဵရွာအနီဵသုိ္ဓ 

အေရာက်၌ လက်နက်ငယ်မျာဵ ကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် PDF အကကမ်ဵဖက်သမာဵ ၂၀ 
ဦဵခန့်က ေရယာဉ်အာဵ တာဵဆီဵကာ ေကျာင်ဵသဳုဵဗလာစာအုပ်မျာဵနှငဴ် ပဳုနှိပ်စာအုပ်မျာဵ 
ကို လုယက်ယူေဆာင်ခဲဴေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ချင်ဵြပည်နယ်၊ ဖလမ်ဵပမို ့တွင် ေမလ ၂၇ ရက်က ထုတ်လုိင်ေကျဵရွာ အေြခခဳပညာ 
အထက်တန်ဵေကျာင်ဵမ ှ ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵြဖစ်သူ ဦဵကိုေအာင်ေကျာ်အာဵ လက်နက်ငယ် 

မျာဵ ကိုင်ေဆာင်ထာဵသည်ဴ CDF အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵ ေရာက်ရှိလာပပီဵ  ဒလန်ဟစုွပ် 
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စွဲကာ ေကျဵရွာ၏ ေတာင်ဘက်သုိ္ဓ ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ြဖစစ်ဉမှ်ာ ေကျာင်ဵ 
အုပ်ကကီဵ ဦဵကုိေအာင်ေကျာ်သည် ထုတ်လုိင်ေကျဵရွာေန ဒုတိယေကျာင်ဵအုပ်ြဖစ်သူ 
ဦဵမှန်ဟင်ဵခိုင်၏ ေနအိမ်၌ တည်ဵခိုေနထုိင်၍ ေကျာင်ဵအပ်လက်ခြဳခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 
စဉ ်ယခုကဲသုိဴ္ဓ ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်သာွဵြခင်ဵြဖစေ်ကကာင်ဵနှငဴ် ဖမ်ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင်သွာဵသည်ဴ 
အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵေနာက်သုိ္ဓ လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵက လုိကလဳ်ရှာေဖွမှုမျာဵ လုပ် 
ေဆာင်ေနေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ ဒဂုဳပမို့သစ်(အေရှ့ပိငု်ဵ)ပမို့နယ်၊ ရှင်ေထွဵညိုလမ်ဵတွင် ေမ ၁၉ ရက်က 
အမျ ို ဵသမီဵတစ် ဦဵ၏ ဆဲွကကိုဵအာဵ လုယက်ယူေဆာင် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ခဴဲသူမျာဵအာဵ 
ေမလ(၂၈) ရက်တွင် လက်နကခ်ဲယမ်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴေကကာင်ဵ ထုတ်ြပန် 
သည်။ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ဆဲွကကိုဵလုယက်ယူေဆာင်မှုနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ကျူဵလွန်သူမျာဵ 
အသဳုဵြပုခဴဲသညဴ် ေမာ်ေတာ်ယာဉအ်ာဵ ေဖာ်ထုတ်ေတွ့ရိှပပီဵေနာက် ၎င်ဵယာဉ်သည် ကကည်ဴ 
ြမင်တိုင်ပမို့နယ်ေန ေသာ်ဇင်ေအာင် ငှာဵရမ်ဵအသဳုဵြပုသည်ဴ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြဖစေ်ကကာင်ဵ 
သိရှိရသြဖင်ဴ ရှာေဖဖွမ်ဵဆီဵခဲဴရာ ၎င်ဵနှငဴ်အတူ ေအာင်ပုိင်စိုဵအာဵ ပစ္စတုိေသနတ် ၁ လက်၊ 

LUGER ၉ မမ ကျည် ၁၁ ေတာင်ဴတုိ္ဓြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲပပီဵ ဆက်လက်စစ်ေဆဵေဖာ်ထုတ် 

ရာ လုယက်မှုကျူဵလွန်ရာတွင် ပါဝင်ခဲဴကကသူမျာဵြဖစ်သည်ဴ ဒဂဳုပမို့သစ်(အေရှ့ပိင်ုဵ) ပမို့ 
နယ်ေန ဝတုတ် (ခ)ေကျာ်ေကျာ်(ခ)ေကျာ်ေကျာ်တင်၊ ဝင်ဵထွန်ဵ(ခ) ထွန်ဵဝင်ဵ၊ ထန်ဵတစ် 
ပင်ပမို့နယ် ရိုဵေလဵေကျဵရွာေန ေကျာ်သူ(ခ)ေကျာ်ကကီဵတို္ဓအာဵ အသီဵသီဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိခဴဲ 
သည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်ေတာင်ပုိင်ဵ၊ ေတာင်ကကီဵပမို့နှင်ဴ ထိစပ်ေနသည်ဴ နမ်ဴဆီဵေကျဵရွာအုပ်စုထိ ေမလ 
(၂၀) ရက်က PNO တပ်ဖဲွ့မ ှတပ်သာဵသစမ်ျာဵ စုေဆာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ဆက်ေကကဵေကာက်ခဳ 
ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေနေကကာင်ဵ ေကျာင်ဵရန်ပုဳေငွမျာဵ၊ ကင်ဵေစာငဴ်မျာဵ၊ လုပ်အာဵေပဵခမျာဵ 
နှင်ဴ စစ်သင်တန်ဵသွာဵမညဴသူ်မျာဵ၏ စရိတ်ဟုဆုိကာ တစ်အိမ် ၃ ေသာင်ဵကျပ်ြဖင်ဴ 
ေကာက်ခခဳဲေဴကကာင်ဵ၊ ထုိ္ဓအြပင် တပ်သာဵအသစ်မျာဵ စုေဆာင်ဵရန်အတွက် နာမည်စာ 
ရင်ဵမျာဵ ေကာက်ယူခဲဴေကကာင်ဵ ေတာင်ကကီဵေဒသခဳမျာဵက ေြပာကကာဵသည်ဟု ရှမ်ဵသဳ 
ေတာ်ဆင်ဴ သတင်ဵဌာနမှ ေဖာ်ြပသည်။ 

၃၁။ ၃၁. ၅. ၂၀၂၂ ရှမ်ဵ ြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်ဵ)၊ ေနာင်ချ ို ပမို့၊ ပမို ့နယ်ပညာေရဵမှူဵရဳုဵတွင် ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ 
ပညာသင်နှစ ် အဆင်ေြပေချာေမွ့စွာ ဖွငဴ်လှစ်သင်ကကာဵနိုင်ေရဵ ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵ 
အစည်ဵအေဝဵ ြပုလုပ်ပပီဵေနာက် အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵအတွက် သင်ေထာက်ကူ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ ြဖန့်ေဝေပဵြခင်ဵနှငဴ် ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် လစာထုတ်ေပဵြခင်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်ေနစဉ ် PDF အကကမ်ဵ ဖက်သမာဵမျာဵက မုိင်ဵေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်ဵေကကာင်ဴ အ 
ေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵ ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵ ၃ ဦဵတွင် ခါဵေအာက်ပုိင်ဵ မုိင်ဵစထိမှန် စိုဵ 
ရိမရ်ဒဏ်ရာမျာဵ ရရိှခဴဲပပီဵ လက်ေထာက်ပမို့နယ် ပညာေရဵမှူဵ အပါအဝင် ေကျာင်ဵအုပ်၊ 
ဆရာ၊ ဆရာမ ၄ ဦဵနှင်ဴ အရပ်သာဵဝန်ထမ်ဵ ၁ ဦဵတုိ္ဓ မစိုဵရိမ်ရဒဏ်ရာမျာဵ ရရှိခဲေဴကကာင်ဵ၊ 
ဒဏရ်ာရသူမျာဵအာဵ ြပင်ဦဵလွင်ပမို့ရိှ တပ်မေတာ်ေဆဵရဳုသုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်၍ ေဆဵဝါဵကုသ 
ေပဵလျက်ရိှပပီဵ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵလွန်ေကျာင်ဵ (မျက်ချင်ဵနုေကျဵရွာ) ေကျာင်ဵအုပ် 
ဆရာမကကီဵသည် မုိင်ဵစထိမှန်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသဆဳုဵေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵအေဝဵ အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၂၂) နုိင်ငဳေတာ်စီမဳ အုပ်ချုပ်ေရဵ 
ေကာင်စီဥက္ကဋ္ဌရဳုဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပရာ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ 
ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင် တက်ေရာက်အမှာစ 
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ကာဵ ေြပာသည်။ နိုင်ငဳေတာ်ဝန်ကကီဵချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်မ ှနိုင်ငဳအတွင်ဵ 
တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေနမျာဵ၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ထိန်ဵ 
ချုပ်နိငု်မှု၊ ပညာေရဵကဏ္ဍြမှငဴ်တင်မှု၊ ေြမယာအသဳုဵချမှုနှင်ဴ ထုတ်ကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵ တုိဵြမှင်ဴ 
မှု အေြခအေနမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵေြပာကကာဵခဴဲပပီဵ ပညာေရဵကဏ္ဍနှင်ဴ လူသာဵအရင်ဵအြမစ် 
ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ အေလဵေပဵေဆာင်ရွက်ရန် မှာကကာဵခဲဴသည်။ 

  ရန်ကုနတုိ်င်ဵ၊ ေကျာက်တဳတာဵပမို့နယ် (၃၅)လမ်ဵကာဵမှတ်တိုင်၌ PDF  အကကမ်ဵဖက်သ 
မာဵမျာဵ ေထာင်ထာဵသည်ဴ လက်လုပ်မုိင်ဵေပါက်ကွမဲှု ြဖစပွ်ာဵခဲဴပပီဵ  ၁ ဦဵေသ၊ ၉ ဦဵ ဒဏ် 
ရာရရိှခဴဲသည်။ ြဖစ်စဉ်မှာ (၃၅)လမ်ဵ ကာဵမှတ်တုိင်တွင် အကကမ်ဵဖက်သူမျာဵ ေထာင် 
ထာဵသညဴ် လက်လုပ်မုိင်ဵေပါက်ကဲွမှုေကကာင်ဴ ကာဵမှတ်တုိင်အနီဵတွင် ရှိေနသည်ဴ ရဲထက် 
နိုင် (၃၂)နှစ်၊ နန္ဒမျ ို ဵေအာင် (၂၅)နှစ်၊ ဦဵေစာမင်ဵေရွှေ (၅၉)နှစ်၊ ခန့်ေဝပုိင် (၁၉)နှစ်၊ မုိဵ 
ေဇာ်ဦဵ (၄၅)နှစ်၊ ြမငဴ်သန်ဵစိုဵ (၂၃)နှစ်၊ ကိုစိုင်ဵေအာင် (၃၀)နှစ်၊ ေအာင်ကကီဵ (၃၀)နှစ်၊ 
ေအာင်နိင်ု (၄၇)နှစ်တို္ဓ မုိင်ဵစထိမှန်ဒဏ်ရာမျာဵ အသီဵသီဵရရိှခဴဲပပီဵ အမည်မသိ (၃၀)နှစ် 
ခန့ ်အမျ ို ဵသာဵ (၁) ဦဵတွင် ရင်ဘတ်ေပါက်ပပဲဒဏ်ရာ၊ ဝမ်ဵဗိုက်ေပါက်ပပဲ ဒဏရ်ာမျာဵရရိှ 
ေသဆဳုဵခဴဲပပီဵ ဒဏ်ရာရရှိသူမျာဵအာဵ ေဆဵကုသမှုခယဳူနိင်ုေရဵ ရန်ကုန်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုကကီဵ 
သုိ္ဓ ပုိ္ဓေဆာင်ခဲဴသည်။  

  ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ ေနာင်ချ ို ပမို့၊ ပမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵအာဵ PDF အကကမ်ဵဖက်သမာဵမျာဵက 

မုိင်ဵေထာင်ေဖာက်ခွဲြခင်ဵေကကာငဴ် အေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵ ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵ ၃ 
ဦဵ၊ လက်ေထာက်ပမို့နယ် ပညာေရဵမှူဵအပါအဝင် ေကျာင်ဵအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာ မ ၄ ဦဵနှင်ဴ 
အရပ်သာဵဝန်ထမ်ဵ ၁ ဦဵ တုိ္ဓ ဒဏရ်ာမျာဵရရိှခဴဲပပီဵ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵလွန်ေကျာင်ဵ 
ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာမကကီဵတစ်ဦဵမှ ေသဆဳုဵခဲြဴခင်ဵအေပ္ဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝအ 

သင်ဵ YMBA (ဗဟုိ)၊ ဘာသာေပါင်ဵစုဳချစ်ကကည်ညီ္ပွတ်ေရဵအဖဲွ့(ဗဟုိ)နှင်ဴ ြမနမ်ာနိုင်ငဳ 

ဟာသပညာရှင်မျာဵ အစည်ဵအရုဳဵ(ဗဟို)၊ ြမနမ်ာနိုင်ငဳဂီတအစည်ဵအရဳုဵ(ဗဟုိ)နှင်ဴ ြမနမ်ာ 
နိုင်ငဳသတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီတုိ္ဓမှ ြပင်ဵထန်စွာရှုတ်ချကန့်ကွက်ေကကာင်ဵ သေဘာထာဵ 
ထုတ်ြပန်ချက်မျာဵကို အသီဵသီဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ ရဲတပ်ဖဲွ့သည် ေမ (၃၀) ရက်က ေနာင်ချ ို ပမို့နယ် 
အိရုီယမ်တယ်တိုဵဂိတ်အနီဵ၊ လာဵရှိုဵ-မန္တေလဵ ကာဵလမ်ဵတွင် ေအာင်ကိကုို (ခ) ေပါက်စ 

နှင်ဴ ေအာင်ေအာင်နိငု်တုိ္ဓ ေမာင်ဵနှင်လုိကပ်ါလာသညဴ် TOYOTA IPSUM အမျ ို ဵအစာဵ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကိ ု ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ယာဉ၏် ေနာက်ခန်ဵ ထုိင်ခုေဳအာက်နှင်ဴ ဆီတုိင်ကီ 
အဳဝက်ှအတွင်ဵတုိ္ဓမှ စိတ်ကကရူဵသွပ်ေဆဵြပာဵ ၂၄၆၀၀၀၊ ဘိန်ဵစိမ်ဵ ၁၀ ကီလုိ သိမ်ဵဆည်ဵ 
ရမိခဴဲေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ မုိင်ဵပျဉ်ဵပမို ့တွင် ေမလ (၂၉) ရက်က မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵ 
ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵမှ မုိင်ဵပျဉ်ဵပမို ့ အလယ်ပုိင်ဵရပ်ကွက်တွင် လှိုင်မင်ဵထွန်ဵနှင်ဴ စိုင်ဵဆမ်တုိ္ဓ 

လုိကပ်ါလာသညဴ် PAJERO ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အာဵ ရပ်တန့်ရှာေဖွရာ ကာလတန်ဖုိဵ 

ေငွကျပ် ၁ ဒသမ ၂၇၅ ဘီလီယဳတန်ဖုိဵရှိ စိတ်ေြပာင်ဵေဆဵဝါဵ ကက်တမင်ဵ ကီလုိ ၁၅၀ 
သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴပပီဵ ထပ်မဳစစ်ေဆဵချက်အရ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်သူမျာဵြဖစ်သညဴ် စုိင်ဵယီ၊ 
နန်ဵဟုန်၊ စိုင်ဵငို္ဓနှငဴ် စုိင်ဵလင်ဵတုိ္ဓ ေလဵဦဵကုိ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေလဵစီဵနှငဴ် အတူဆက် 
လက်ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴပပီဵ ကျ ို င်ဵတဳုပမို့ေန စုိင်ဵလဳုေကျာက် (ခ) စိုင်ဵနွဳေကျာက်မှာ ထွက်ေြပဵ 
လွတ်ေြမာက်ေနေကကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ြပန်သည်။ 

  KNDF ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ြခင်ဵ တစ်နှစြ်ပည်ဴေြမာက်သညဴ် အထိမ်ဵအမတ်ှအြဖစ် AA၊ 



Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS                                                                      
 

 
35 

TNLA နှင်ဴ MNDAA ညီေနာင်မဟာမိတ်သဳုဵဖဲွ့မ ှ ဂုဏ်ြပုသဝဏ်လွှာ ေပဵပို္ဓခဲဴပပီဵ 
သဝဏ်လွှာတွင် ၎င်ဵတို္ဓအေနြဖင်ဴ ဘဝတူေတာ်လှန်ေရဵအဖွဲ့ြဖစ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ကရင်နီ 
အမျ ို ဵသာဵမျာဵ ကာကွယ်ေရဵတပ် (KNDF) အာဵ အကူအညီမျာဵ ေပဵအပ်သွာဵမည်ြဖစ် 
ေကကာင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵေရဵသာဵထာဵသည။် ထုိ္ဓအြပင် ဗမာြပည်သူ့လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ် 
ေတာ် (BPLA) မှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵညီေနာင်အဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပ်ချုပ် 
ေရဵေကာင်စီအာဵ ဆန့်ကျင်တွန်ဵလှန်ေနသည်ဴ ဗမာတိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့ 
တစ်ခအုေနြဖင်ဴ ဝန်ဵရဳအာဵေပဵေနေကကာင်ဵ သဝဏ်လွှာေပဵပုိ္ဓခဴဲသည်။ 

  ရခိုင်ြပည်နယ် ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်၊ သဳဇစ်ြမစ်အတွင်ဵ တပ်မေတာ်ေရမှ ေရငုပ်သေဘော 
တစ်စီဵအာဵ ြမစအ်တွင်ဵ ခုတ်ေမာင်ဵေနေကကာင်ဵ လူမှုကွနရ်က်စာမျက်နှာတွင် ပျ ဳ့နှဳ္ဓခဲပဴပီဵ  
ေဒသခဳမျာဵကလည်ဵ ေရငုပ်သေဘောအာဵ ြမေဒဵကျွန်ဵ၏ အေရှ့ဘက်ရှိ အုန်ဵဂျွနိ်ကျွန်ဵသုိ္ဓ 
ခုတ်ေမာင်ဵြခင်ဵြဖစ်နိငု်ေကကာင်ဵ၊ ယင်ဵေနရာတွင် ေရငုပ်သေဘောဆုိကက်ပ်နိငု်မညဴ် ဆိပ်ခဳ 
တဳတာဵတစ်ခု တည်ေဆာက်ေနမျ ို ဵရိှေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵမှုမျာဵရိှပပီဵ တပ်မေတာ်မှ ေရငုပ် 
သေဘောအပါအဝင် အြခာဵစစ်ဘက်ဆုိင်ရာလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို သီဵြခာဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵမျ ို ဵ 
မရှိေကကာင်ဵ BBC Burmese မှ ေဖာ်ြပသည်။ 

  ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီပမို့နယ်ရှိ ေသဴေဘာဘုိဵစခန်ဵအာဵ ြပနလ်ည်ရယူရန်အတွက် 
တပ်မေတာ်နှငဴ် BGF ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖဲွ့တုိ္ဓသည် အင်အာဵ ၃၀၀ ေကျာ်ြဖငဴ် ထုိဵစစ်ဆင် 
တုိကခ်ိကု်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴေကကာင်ဵ၊ လက်နက်ကကီဵမျာဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ KNLA/ 
KNDO ပူဵေပါင်ဵတပ်မျာဵ ရှိေနသည်ဴ ရေသဴဂူရွာနှင်ဴ ေလဵကေပ္ဒ ေရတဳခနွ်ေတာင် အာဵ 
အဆက်မြပတ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပပီဵ ေြမြပင်မှ ထုိဵစစ်ဆင်တုိကခ်ိက်ုမှုမျာဵ ြဖစပွ်ာဵေန 
ေကကာင်ဵ KNLA တပ်ဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵက ေြပာကကာဵသည်။ 

 

(သသနင်္ေမဟာဗျူဟာသလ့လာသရးအဖွဲ့ က ထုတ်သဝသည်) 
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