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သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်သတင်းထုတ်ပြ န်ချက်သတင်းထုတ်ပြ န်ချက် 

ရခိုင်ပြ ည်နယ်၊ ေမာင်ေတာ မ� ိ��နယ်၌ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်က ဖြ စ်ပာွး 
ခဲ့ေသာ ဖြ စ်စ,်�ှင့် ပတ်သက်ပ� ီး ပြ ည်ပသတင်းဌာနများ�ှင့် အချိ��ေသာ �ုိင်ငံတကာ အဖဲွ0အစည်းများက 
အတည်မပြ ��ိုင်ေသာသတင်းများကို အေခြ ခံချက်လွဲမာှးစာွ ေကာက်ချက်ချပ� ီး သတင်းများထုတ်ပြ န် 
ေနသည်ကို ေတ0ွရှိရပါသည်။ ဤသတင်းမာှးများ၊ စွပ်စွဲေပြ ာဆို ချက်များသည် ရခိုင်ပြ ည်နယ်ရှိ 
လ�ူအသိုက်အဝန်း�ှစ်ခုအက5 ား အထင်အမြ င် လွဲမာှးေစရန် ပုံက6 ီးချ0ဲ ဖန်တီးေပြ ာက5 ား လုပ်ေဆာင်ခြ င်း 
 ဖြ စ်ေက5 ာင်း ေတ0ွရိှရပါသည်။ ယင်းသတင်းမာှးများ၊ စွပ်စွဲေပြ ာဆိုချက်များမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန 
များမှ တာဝန်ရိှသူများအား စံုစမ်းေမးမြ န်းခြ င်း၊ အတည်ပြ �ချက် ရယူခြ င်းများမရိှပဲ ထုတ်ပြ န် 
ခဲ့ခြ င်းဖြ စ်ေက5 ာင်း ေတွ0ရိှရပါသည်။ ဤဖြ စ်စ,်�ှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြ စ်ရပ်မှန်မာှ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
အတိုင်းဖြ စ်သည်။ 

၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ညပိုင်းတွင် အဖွဲ0ဝင် (၅) ဦးပါသည့် ရဲလှည့်ကင်း 
အဖွဲ0သည် ပုံမှန်လှည့် ကင်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်စ,် ေမာင်ေတာ်မ� ိ��နယ်၊ ဒုချီးရားတန်း (အလယ်) 
ရွာအေရာက်၌ တုတ်၊ ဓါး ကိုင်ေဆာင် ထားသည့် ဘ >ဂါလီအုပ်စုအင်အား (၁၀၀) ခန�်မှ ဝိုင်းဝန်းရန်မူ မ@ကို 
ခံခဲ့ရသဖြ င့် လူစုခွဲေရှာင်ေပးခဲ့သည်။ ယင်းသို� လူစုခွဲတိမ်းေရှာင်စ,် ရဲလှည့်ကင်း အဖဲွ0ေခါင်းေဆာင် မာှ 
လူစုကွဲ၍ ကျန်ရစ်ခဲ့ ပ� ီး ၎င်းကိုင်ေဆာင်ေသာ လက်နက်�ှင့်အတူ ယေန�တိုင် ေပျာက်ဆုံးလျက် ရိှပါသည်။ 
နယ်ေမြ ခံရဲတပ်ဖွဲ0�ှင့် လုံခ� �ံေရးတပ်ဖွဲ0ဝင်များသည် အင်အားစုစည်းပ� ီးယင်းလူစုကွဲ ေပျာက်ဆုံးကျန်ရစ် 
ခဲ့သူ အား ပြ န်လည်ရှာေဖွရန် ၎င်းေကျးရွာသို� ထပ်မံသာွးေရာက်ခဲ့ရာတွင် တုတ်၊ ဓါးကိုင်ေဆာင် 
ထားသည့် ဘ >ဂါလီ အုပ်စုအင်အား (၅၀၀) ေကျာ်၏ ဝိုင်းဝန်းရန်မူမ@ကို ခံခဲ့ရသည်။ အက5 မ်းဖက် 
အုပ်စုသည် အ�Dရာယ်ပြ �ရန် ချန်းကပ်လာသည့်အတွက် မိမိဘက်မှ ေသနတ် (၈) ချက်ေဖာက်၍ 
သတိေပးခဲ့သည်။ ယင်းသို� သတိေပး ပစ်ေဖာက်ခဲ့ခြ င်းေက5 ာင့် အရပ်ဖက် ပြ ည်သူတစ်စုံတစ်ဦး 
တစ်ေယာက်မF ထိခိုက်ေသဆုံးခြ င်းမရိှခဲ့ပါ။ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ,် ေပျာက်ဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ်က5 ပ်က6 ီးအား ေနာက်ပိုင်းရက်များတွင် 
ဆက်လက်ရာှေဖွ ခဲ့ေသာ်လည်း ေသွးစွန်ေနသည့် ယူနီေဖာင်း၊ ခါးပတ်၊ ဖိနပ်စသည့် သဲလွန်စ အချိ�� 
တို�ကိုသာ ေတ0ွရိှခဲ့ပါသည်။ တာဝန် ရိှသူများအေနဖြ င့် ေမာင်ေတာမ� ိ��၌ အစုိးရတာဝန်ရိှသူများ၊ ပြ ည်နယ် 
လGတ်ေတာ် ကိုယ်စာလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဗလီဆရာများအားေတွ0ဆုံပ� ီး ေပျာက်ဆုံးေနေသာ 
ရဲတပ်က5 ပ်က6 ီး�ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များ ရရိှေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် 
ေမတD ာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို�အပြ င် ပြ ည်နယ်ဝန်က6 ီးချ�ပ်�ှင့် ေဒသအာဏာပိုင်များ၊ ရဲ�ှင့်လုံခ� �ံေရး 
တပ်ဖွဲ0ဝင်များ၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ပြ ည်နယ်လGတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ UNHCR၊ OCHA 
ဌာေနကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ0သည် ဒုချီးရားတန်းရွာမှ ရွာသူရာွသားများကုိ လည်းေကာင်း၊ 
သတင်းေဖာ်ထုတ်ရန် စစ်ေဆးမ@ကိုစိုးရိမ်၍ တိမ်းေရှာင်လာသူများကုိလည်းေကာင်းေတ0ွဆုံပ� ီး စုံစမ်း 
ေမးမြ န်း ခဲ့ပါသည်။ ေဖြ က5 ားချက်များအရ ယခင်ရက်များအတွင်း ဖြ စ်စ,်တစ်စုံတစ်ရာ မရိှခဲ့ ေက5 ာင်း 
ေတ0ွရိှရသလို ေပျာက်ဆုံးေနသူ�ှင့် ၎င်း၏လက်နက်အားလည်း မေတွ0ခဲ့ပါ။ 

လုံခ� �ံေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနသူများအား အကွက်ကျကျ က6 ိ�တင်စီစ,်ဖန်တီးကာ 
တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဤသို�ေသာ အက5 မ်းဖက်လုပ်ရပ်သည် ပြ စ်မ@ထိုက်ေသာ အက5 မ်းဖက် တုိက်ခိုက်မ@ 
 ဖြ စ်သည်။ အက5 မ်းဖက်မ@ ကျQးလွန်သူများတွင် Rိုဟင်ဂျာညီTွတ်ေရး အဖွဲ0ဟုေခUေသာ အဖဲွ0၌ လက်နက် 
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ကိုင်ေဆာင်မ@ဆိုင်ရာသင်တန်း တက်ခဲ့သူများ ပါဝင်ေက5 ာင်း သိရပ� ီး ယင်းတို�ကို ေဖာ်ထုတ်လျက် 
တရားဥပေဒအရ စီရင်�ိုင်ရန် တည်ဆဲဥပေဒ ေဘာင်များအတွင်း လိုအပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ@များကို 
 ပြ �လုပ်လျက်ရိှသည်။ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမWတ မြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့် ေဒသအာဏာပိုင်များသည် 
ရခိုင်ပြ ည်နယ်အတွင်း လုံခ� �ံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ တရားမFတမ@ရိှေရး၊ လူသားချင်း စာနာ 
ေထာက်ထားမ@ ရရိှေရး�ှင့် ပြ န်လည် သင့်မြ တ်ေရး တို�အတွက် လိုအပ်သည်များကုိ ေဆာင်ရွက်လျက် 
ရိှသည်။ မြ န်မာ�ိုင်ငံတွင် �ိုင်ငံေရး၊ လူမ@စီးပွားေရး�ှင့် အုပ်ချ�ပ်ေရး ပြ �ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ@များ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် သိမ်ေမ0ွေသာကာလတွင် ဘက်လိုက်မ@မရိှ ေသာ၊ အပြ �သေဘာ 
ေဆာင်ေသာ၊ ရည်ရွယ်ချက်ေကာင်းမွန်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကသာ မြ န်မာပြ ည်သူများကို ကူညီရာ 
ေရာက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

သို�ဖြ စ်ရာ �ိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများ၊ �ုိင်ငံတကာ အဖွဲ0အစည်းများ အေနဖြ င့် 
သတင်းထုတ်ပြ န်ခြ င်းများ ပြ �လုပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရိှသူများ�ှင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်း 
အတည်ပြ �ထားေသာ သတင်းများကိုသာ ထုတ်ပြ န်သင့်ပါသည်။ သို�မဟုတ်ပါက အိမ်ရှင်�ိုင်ငံ၏ 
 ပြ ည်တွင်းေရးကိုလည်း ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရာေရာက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာ�ိုင်ငံအေခြ စုိက် 
သံတမန်များ အေနဖြ င့်လည်း ၁၉၆၁ ခု�ှစ် သံတမန် ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ ဗီယက်နာကွန်ဗင်းရှင်း�ှင့်အညီ 
သံတမန်ကျင့်ဝတ်များကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ် ေက5 ာင်း ေဖာ်ပြ ပါအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

�ိုင်ငံခြ ားေရးဝန်က6 ီးဌာန 
ေနပြ ည်ေတာ် 
၂၀၁၄ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် 


