သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
ရခိုင် ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာ မိနယ်၌ ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်က ြဖစ်ပွား
ခဲ့ေသာ ြဖစ်စ,်ှင့် ပတ်သက် ပီး ြပည်ပသတင်းဌာနများှင့် အချိေသာ ိုင်ငံတကာ အဖွဲ0အစည်းများက
အတည်မ ြပိုင်ေသာသတင်းများကို အေခ
ြ ခံချက်လွဲမှားစွာ ေကာက်ချက်ချပ
 ီး သတင်းများထုတ် ြပန်
ေနသည်ကို ေတွ0ရှိရပါသည်။ ဤသတင်းမှားများ၊ စွပ်စွဲေ ြပာဆို ချက်များသည် ရခိုင် ြပည်နယ်ရှိ
လူအသိုက်အဝန်းှစ်ခုအ 5ကား အထင်အ ြမင် လွဲမှားေစရန် ပုံ 6ကီးချဲ0 ဖန်တီးေပ
ြ ာ 5ကား လုပ်ေဆာင် ြခင်း
ြဖစ်ေ 5ကာင်း ေတွ0ရှိရပါသည်။ ယင်းသတင်းမှားများ၊ စွပ်စွဲေ ြပာဆိုချက်များမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန
များမှ တာဝန်ရှိသူများအား စုံစမ်းေမးမ
ြ န်း ြခင်း၊ အတည် ြပချက် ရယူ ြခင်းများမရှိပဲ ထုတ် ြပန်
ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ေ 5ကာင်း ေတွ0ရှိရပါသည်။ ဤဖ
ြ စ်စ,်ှင့် ပတ်သက်သည့် ြဖစ်ရပ်မှန်မှာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
အတိုင်း ြဖစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ညပိုင်းတွင် အဖွဲ0ဝင် (၅) ဦးပါသည့် ရဲလှည့်ကင်း
အဖွဲ0သည် ပုံမှန်လှည့် ကင်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်စ,် ေမာင်ေတာ် မိနယ်၊ ဒုချီးရားတန်း (အလယ်)
ရွာအေရာက်၌ တုတ်၊ ဓါး ကိုင်ေဆာင် ထားသည့် ဘဂါလီ
> အုပ်စုအင်အား (၁၀၀) ခန်မှ ဝိုင်းဝန်းရန်မူ မ@ကို
ခံခဲ့ရသဖ
ြ င့် လူစုခွဲေရှာင်ေပးခဲ့သည်။ ယင်းသို လူစုခွဲတိမ်းေရှာင်စ,် ရဲလှည့်ကင်း အဖွဲ0ေခါင်းေဆာင် မှာ
လူစုကွဲ၍ ကျန်ရစ်ခဲ့ ပီး ၎င်းကိုင်ေဆာင်ေသာ လက်နက်ှင့်အတူ ယေနတိုင် ေပျာက်ဆုံးလျက် ရှိပါသည်။
နယ်ေ ြမခံရဲတပ်ဖွဲ0ှင့် လုံ ခံေရးတပ်ဖွဲ0ဝင်များသည် အင်အားစုစည်း ပီးယင်းလူစုကွဲ ေပျာက်ဆုံးကျန်ရစ်
ခဲ့သူ အား ြပန်လည်ရှာေဖွရန် ၎င်းေကျးရွာသို ထပ်မံသွားေရာက်ခဲ့ရာတွင် တုတ်၊ ဓါးကိုင်ေဆာင်
ထားသည့် ဘဂါလီ
>
အုပ်စုအင်အား (၅၀၀) ေကျာ်၏ ဝိုင်းဝန်းရန်မူမ@ကို ခံခဲ့ရသည်။ အက
5 မ်းဖက်
အုပ်စုသည် အDရာယ် ြပရန် ချန်းကပ်လာသည့်အတွက် မိမိဘက်မှ ေသနတ် (၈) ချက်ေဖာက်၍
သတိေပးခဲ့သည်။ ယင်းသို သတိေပး ပစ်ေဖာက်ခဲ့ ြခင်းေက
5 ာင့် အရပ်ဖက် ြပည်သူတစ်စုံတစ်ဦး
တစ်ေယာက်မF ထိခိုက်ေသဆုံး ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။
တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ,် ေပျာက်ဆုံးခဲ့သည့် ရဲတပ် 5ကပ် 6ကီးအား ေနာက်ပိုင်းရက်များတွင်
ဆက်လက်ရှာေဖွ ခဲ့ေသာ်လည်း ေသွးစွန်ေနသည့် ယူနီေဖာင်း၊ ခါးပတ်၊ ဖိနပ်စသည့် သဲလွန်စ အချိ
တိုကိုသာ ေတွ0ရှိခဲ့ပါသည်။ တာဝန် ရှိသူများအေနဖ
ြ င့် ေမာင်ေတာမ
 ိ၌ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်နယ်
လGတ်ေတာ် ကိုယ်စာလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဗလီဆရာများအားေတွ0ဆုံ ပီး ေပျာက်ဆုံးေနေသာ
ရဲတပ် 5ကပ် 6ကီးှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက် အလက်များ ရရှိေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်
ေမတD ာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ ထိုအ ြပင် ြပည်နယ်ဝန် 6ကီးချပ်ှင့် ေဒသအာဏာပိုင်များ၊ ရဲှင့်လုံ ခံေရး
တပ်ဖွဲ0ဝင်များ၊ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ြပည်နယ်လGတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ UNHCR၊ OCHA
ဌာေနကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ0သည် ဒုချီးရားတန်းရွာမှ ရွာသူရွာသားများကို လည်းေကာင်း၊
သတင်းေဖာ်ထုတ်ရန် စစ်ေဆးမ@ကိုစိုးရိမ်၍ တိမ်းေရှာင်လာသူများကိုလည်းေကာင်းေတွ0ဆုံ ပီး စုံစမ်း
ေမးမ
ြ န်း ခဲ့ပါသည်။ ေဖ
ြ 5ကားချက်များအရ ယခင်ရက်များအတွင်း ြဖစ်စ,်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ ေက
5 ာင်း
ေတွ0ရှိရသလို ေပျာက်ဆုံးေနသူှင့် ၎င်း၏လက်နက်အားလည်း မေတွ0ခဲ့ပါ။
လုံ ခံေရးတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနသူများအား အကွက်ကျကျ 6ကိတင်စီစ,်ဖန်တီးကာ
တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဤသိုေသာ အက
5 မ်းဖက်လုပ်ရပ်သည် ြပစ်မ@ထိုက်ေသာ အက
5 မ်းဖက် တိုက်ခိုက်မ@
ြဖစ်သည်။ အက
5 မ်းဖက်မ@ ကျQးလွန်သူများတွင် Rိုဟင်ဂျာညီTွတ်ေရး အဖွဲ0ဟုေခUေသာ အဖွဲ0၌ လက်နက်
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ကိုင်ေဆာင်မ@ဆိုင်ရာသင်တန်း တက်ခဲ့သူများ ပါဝင်ေ 5ကာင်း သိရပီး ယင်းတိုကို ေဖာ်ထုတ်လျက်
တရားဥပေဒအရ စီရင်ိုင်ရန် တည်ဆဲဥပေဒ ေဘာင်များအတွင်း လိုအပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ@များကို
ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။
ြပည်ေထာင်စုသမWတ
ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့်
ေဒသအာဏာပိုင်များသည်
ရခိုင် ြပည်နယ်အတွင်း လုံ ခံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားမFတမ@ရှိေရး၊ လူသားချင်း စာနာ
ေထာက်ထားမ@ ရရှိေရးှင့် ြပန်လည် သင့် ြမတ်ေရး တိုအတွက် လိုအပ်သည်များကို ေဆာင်ရွက်လျက်
ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ိုင်ငံေရး၊ လူမ@စီးပွားေရးှင့် အုပ်ချပ်ေရး ြပပ
ြ င်ေ ြပာင်းလဲမ@များ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် သိမ်ေမွ0ေသာကာလတွင် ဘက်လိုက်မ@မရှိ ေသာ၊ အပ
ြ သေဘာ
ေဆာင်ေသာ၊ ရည်ရွယ်ချက်ေကာင်းမွန်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကသာ ြမန်မာပ
ြ ည်သူများကို ကူညီရာ
ေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
သို ြဖစ်ရာ ိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများ၊ ိုင်ငံတကာ အဖွဲ0အစည်းများ အေနဖ
ြ င့်
သတင်းထုတ် ြပန် ြခင်းများ ြပလုပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများှင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်း
အတည် ြပထားေသာ သတင်းများကိုသာ ထုတ် ြပန်သင့်ပါသည်။ သို မဟုတ်ပါက အိမ်ရှင်ိုင်ငံ၏
ြပည်တွင်းေရးကိုလည်း ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်ရာေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအေခ
ြ စိုက်
သံတမန်များ အေနဖ
ြ င့်လည်း ၁၉၆၁ ခုှစ် သံတမန် ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာ ဗီယက်နာကွန်ဗင်းရှင်းှင့်အညီ
သံတမန်ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ် ေက
5 ာင်း ေဖာ် ြပပါအပ်ပါသည်။

ိုင်ငံ ြခားေရးဝန် 6ကီးဌာန
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
၂၀၁၄ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်
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