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ႏိုငးငဵေရ့                             ၊             

                                             

            ၂၇၅          ။                    
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ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ 
 

 ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 

ဖာ့ကနး႔ႏြငးံနမၼတီ့တျငးလမး့်ပအ်ဖစးဖမး့ဆီ့ခဵရသူခုုႏြစးဦ့ထိရြိ 

တိုုကးပျမဲ္ာ့်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ ကခ္ငး်ပညးနယးရြိ ဖာ့ကနး႔ႏြငးံ 
နမၼတီ့တျငး အစိုု့ရတပးမြ လမး့်ပေပ၍တာအ်ဖစး ဖမး့ဆီ့သျာ့သ ူ
ခုုႏြစးဦ့ထိ ရြိသျာ့ၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ ဖမး့ဆီ့ခဵရသူမ္ာ့၌ အေရ့ကိုု 
လိုုကးပါကူညီေဆာငးရျကးေပ့ေသာ ဦ့ဆနး့ေအာငးမ္ိဳ့မြ ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈ ဇူလိုုငးလ ှ၂ရကးေန႔တျငး ဖာ့ကနး႔အနီ့ရြိ ဆိုုငး့ 
ေတာငးႏြငးံလဘနးကေထာငးအရပးမြ ေဒသခဵသဵုု့ဦ့ကိုု တပးမ ၀၀ 
လကးေအာကးခဵ တပးရငး့မြ ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံၿပီ့ ဇူလိုုငးလ 
ှ၅ရကးေန႔တျငးလညး့ ေနာကးထပးႏြစးဦ့ကို ထပးမဵဖမး့ဆီ့ခဲ ံ
သညး၈ ထိုု႔်ပငး ဇူလိုုငးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး နမၼတီ့မြ ရျာသာ့ႏြစးဦ့ 
ထပးမဵဖမး့ဆီ့်ခငး့ကိုခဵခဲံရသညး၈ 
 

 

 တရာ့စဲျဆုိခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 
 

သိမး့ဆညး့ခဵလယးေ်မမ္ာ့်ပနးလညးေပ့အပးရနးႏြငးံလယးယာေ်မဥ
ပေဒ်ပငးဆငးေပ့ရနးဆႏၵထုတးေဖားသူမ္ာ့တရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ခဵရ 
ဇူလိုငးလှရကးေန႔တျငး ဆိပးကမး့ၿမိဳ႕နယး ရဲစခနး့မြဴ့မြ သိမး့ 
ဆညး့ခဵလယးေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးရနးႏြငးံ လယးယာေ်မ 
ဥပေဒကုိ ်ပငးဆငးေပ့ရနး ဦ့ေဆာငးဆႏၵထုတးေဖားခဲံေသာ ်မနးမာ 
ႏိုငးငဵေတာငးသူလယးသမာ့သမဂၐဥက၎ဌ ေဒ၍စုစုေႏျ့၇ ဦ့ေဇားရမး့ 
ႏြငးံ ဦ့ကိုကုိႏိုငးတို႔ကိ ု ချငးံ်ပဳခ္ကးမတငးဟုဆုိကာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
စုေဝ့ချငးံႏြငးံစီတနး့လြညးံလညးချငးံ (ၿငိမး့၇စု၇စီ) ဥပေဒပုဒးမှ၆ 
်ဖငးံတရာ့စျဆဲိုခဲံသညး၈ 

ေဒ၍စုစုေႏျ့မြဆႏၵ်ပရာတျငး ။သာ ဦ့ေဆာငးပါဝငးခံဲၿပီ့ ။ႏြငးံ 
အတူ အမႈဖျငးံခဵထာ့ရသူႏြစးဦ့သညး ဆႏၵ်ပရာတျငး ပါဝငး်ခငး့ 
မရြိဘဲ ဧညးံသညးအ်ဖစးသာ လာေရာကးေဟာေ်ပာေပ့ခံဲ်ခငး့ 
်ဖစးသညးဟု ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ယခုလိုမြာ့ယျငး့အမႈဖျငးံခဵရ်ခငး့ 
သညး ဂုဏးသိက၏ာက္ဆငး့ေစေသာေၾကာငးံ ဆိပးကမး့ၿမိဳ႕နယး 
ရဲစခနး့မြဴ့ကုိ ေကာံမႈ့ရဲစခနး့တျငး ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ 
်ဖငးံအမႈ ်ပနးလညးဖျငးံ ဆိုခဲံသညးဟုလညး့ ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ 
 
 
 

 
 
ေန်ပညးေတားထိခ္ီတကးဆႏၵ်ပရနးႀကိဳ့ပမး့သညးံ ေတာငးသူမ္ာ့ 
အမႈဖျငးံခဵရ 
 

                   ၊                    ၊           
                                                               
                                                  
                                                     ၊ 
              ၊             ၊              ၊           
                                                               
           ၁၉                ၊                   
                                                      
                   ၍                             
            ၊       ၊        ၊             ၊            ၊ 
                                                       ၂၂ 
               ၊                        ။ဇူလိုငးလ ဿ၁ 
ရကးေန႔ တျငး ေဒ၍်မ်မသညး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ခဵထာ့ရသညး၈ ထို႔်ပငး 
ဇူလိုငးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ေဒ၍ေအ့ႏြငးံ ဦ့သနး့ပိုငးတို႔သညး 
ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး ရဲစခနး့တျငး လာေရာကး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံသညး၈ 
သို႔ေသားလညး့ ။တို႔သညး အာမခဵရရြိ်ခငး့မရြိသညးံအတျကး 
အုိ့ဘိုေထာငးသို႔ ပို႔ေဆာငး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ဇူလိုငးလ ဿ၃ ရကးေန႔ 
တျငး  ်မိဳ႕နယးအေထျေထျ အုပးခ္ဳပးဦ့စီ့ဌာနမြ ေအာငးသေ်ပ 
ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ေက္ားမ္ိဳ့ဦ့သညး ဿွှဿ ခုနြစး၇ 
ရပးကျကး သို႔မဟုတး ေက့္ရျာအုပးစုအုပးခ္ဳပးေရ့ ဥပေဒတတိယ 
အႀကိမး်ပငးဆငးသညးံ ဥပေဒအခနး့ (၂) ပုဒးမ (ှှ) ပုဒးမချ ဲ(က) နြငး ံ
ပုဒးမချ ဲ (ဂ) ပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီမႈမရြိသညးံအတျကး 
တာဝနးမြရပးစဲလုိကးေၾကာငး့စာထုတးအေၾကာငး့ၾကာ့ခဲံသညး၈ 

ဘိလပးေ်မစကးရဵု တညးေဆာကးေနမႈအာ့ အ်ပီ့တိုငးဖ္ကးသိမး့ 
ေပ့ရနး၇ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ရေသာ ေတာငးသူတစးဦ့ကို ်ပနးလႊတးေပ့ 
ရနး၇ ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ကုိ ်ဖဳတးခ္ေပ့ရနး ခ္ီတကးေတာငး့ 
ဆိုသညး ံ မႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇        
ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာႏြငးံ သရကးကိုငး့ေက့္ရျာမြ ေဒသခဵ ေတာငး
သူ ှွွေက္ားအာ့ၿမိဳ႕နယး အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔ ႏြငးံ 
ၿမိဳ႕နယး ရဲတပးဖျ႔ဲတို႔မြ တာ့ဆီ့ခဲံသညး၈  ဇူလိုငးလ ဿ၀ ရကး၇ 
နဵနကးပုိငး့တျငး ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာႏြငးံ သရကးကုိငး့ေက့္ရျာမြ 
ေဒသခဵမ္ာ့သညး မႏၱေလ့တိုငး့၇ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕မြ ေန်ပညးေတားသို႔ 
ခ္ီတကး ဆႏၵ်ပေတာငး့ဆိုရနး ထျကးချာလာ်ခငး့ကို တာ့ဆီ့ခဲံ်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ ၿမိဳ႕နယးရဲတပးဖျ႔ဲမြဴ့မြ လူစုချေဲပ့ရနး၇ ေရြ႕ဆကးလကး 
မထျကးချာရနး တာ့ဆီ့ခဲံၿပီ့ ဆကးလကးထျကးချာခဲံပါက ်ငိမး့၇စု၇စီ 
ဥပေဒႏြငးံ အေရ့ယူမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ခ္ီတကးဆႏၵ်ပ 
ေတာငး့ဆိုရနးအတျကး သကးဆိုငးရာသို႔အေၾကာငး့ၾကာ့စာ ေပ့ပုိ႔ 
ခဲံေသားလညး့ ပုဂၐိဳလးေရ့ဟုဆုိကာ သကးဆိုငးရာမြ ချငးံ်ပဳမေပ့ခံဲ 
ေၾကာငး့   ေတာငးသူမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ေက္ာကးမီ့ေသျ့  
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သုဵ့ဘိလပးေ်မစကးရုဵ တညးေဆာကးေနမႈကို စတငးတညး ေဆာကး 
စဥး ဿွှ၁ ခုႏြစး ကတညး့က ေဒသခဵမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကနး႔ကျကး 
ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခံဲၾကၿပီ့ ယေန႔အခ္ိနးထိ ဆကးလကး 
ကနး႔ကျကးလြ္ကးရြိသညး၈ 

မတးလကတညး့က ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့သညး ေက္ာကးမီ့ေသျ့ 
သုဵ့ဘိလပးေ်မစကးရုဵ တညးေဆာကးေရ့စီမဵကိနး့ သဵု့စကးယႏၱ 
ရာ့မ္ာ့ရျာလမး့ကုိ အသဵု့်ပဳ၊ မရေအာငးတာ့ဆီ့ရနး ရျာထိပးတျငး 
တေဲဆာကး၊ အလြညးံက္စုေဝ့ ေနထိုငးခဲံၾကသညး၈ ဇူလိုငးလ ှ၄ 
ရကးေန႔တျငး ၿမိဳ႕နယးအေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့၇ ၿမိဳ႕နယးရဲ 
တပးဖျ႔ဲမြဴ့၇ ၿမိဳ႕နယးလဝကဦ့စီ့မြဴ့ႏြငးံ သစးေတာစသညး ံ အစို့ရ 
ဌာနဆိုငးရာတာဝနးရြိသူမ္ာ့မြ ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့ကုိ လာေရာကး 
တာ့်မစးခဲံၿပီ့ လူစုလူေဝ့်ဖငးံဆကးလကးတာ့ဆီ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပး 
ပါကအေရ့ယူသျာ့မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ေဒသခဵမ္ာ့အေန 
်ဖငးံ တာ့ဆီ့မႈမ္ာ့ကုိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ 
အေရ့ယူမႈမ္ာ့ရြိလာပါက ရငးဆိုငးေ်ဖရြငး့သျာ့မညး်ဖစးသညးဟုု 
ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

 
ကယာ့်ပညးနယးသမုိငး့ေၾကာငး့ ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့ႏြငးံ ဗုိလးခ္ဳပးေၾက့ 
ရုပးအာ့ကနး႔ကျကးေၾကာငး့ ႏႈိ့ေဆားစာ ်ဖနး႔ေဝခံဲ်ခငး့အတျကး 
ကယနး့တုိငး့ရငး့သာ့လူငယးမ္ာ့ တရာ့စဲျဆုိ်ခငး့ခဵရ 

ဇျနးလဿ၃ရကးေန႔တျငး ကယာ့်ပညးနယးသမိုငး့ေၾကာငး့ ်ဖနး႔ေဝ 
်ခငး့ႏြငးံကယာ့်ပညးနယး၇ လိျဳ ငးေကားၿမိဳ႕တျငး စိုကးထူမညးံဗိုလးခ္ဳပး 
ေၾက့ရုပးအာ့ကနး႔ကျကးေၾကာငး့ ႏႈိ့ေဆားစာ ်ဖနး႔ေဝခံဲ်ခငး့ အ 
တျကး ဇူလိုငးလ ဿရကးေန႔တျငး ကယာ့်ပညးနယး အေထျေထျ 
အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မြ ကယနး့တိုငး့ရငး့သာ့လူငယး ှွ ဦ့ကို ႏိုငးငဵ 
ေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂ (ခ)၇(ဂ)်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲိုခဲံသညး၈ တရာ့စဲျဆို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ လူငယးမ္ာ့မြာ 
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ပီကငး့ေကာခူေက့္ရျာမ ြပါစကျာ့လျယး (ခ) 

ချနး့မ္ိဳ့လႈိငးဝငး့၇ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ နာနတးေတာရပးကျကးမြ 
ဘဲျ႔ထူ့၇ ရြမး့်ပညးနယး၇ ဖယးခဵုၿမိဳ႕နယး၇ မို့ၿဗဲေက့္ရျာမြ မရိုစီ့နာႏြငးံ 
ေမားရာ၇ ဖရနးစၥကို၇ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ပနး့ကနးေက့္ရျာအုပးစုမြ 
မရုိစီေက္ား၇လျယးတမူေက့္ရျာမ ြမကာေမ့လာ (ခ) မႀကီ့ႏြငးံ ဒီ့ဒ ီ

(ခ) စစးမုနး့၇ ေထ့ငြာ့လ္ာ့ေက့္ရျာမြ မမူကတးသရငး့ႏြငးံ ဒီေမာ 
ဆို့ၿမိဳ႕မြ ဖိလစး (ခ) စို့ေအာငးတို႔ ်ဖစးၾကသညး၈ ဇူလိုငးလ ၂ 
ရကးေန႔တျငး ။တုိ႔ ှွ ဦ့အနကးမြ ခုႏြစးဦ့သညး ။တုိ႔၌ ပထ 
မအႀကိမးရဵု့ခ္ိနး့ကို တကးေရာကးခဲံၿပီ့ လျိဳငးေကားးၿမိဳ႕နယး တရာ့ 
သူႀကီ့ ေဒ၍ႏျယးႏျယးထျနး့မြ ။တို႔ခုႏြစးဦ့ကို စုစုေပါငး့က္ပး 
သိနး့သုဵ့ဆယး်ဖငးံ အာမခဵေပ့ခံဲသညး၈ ထို႔်ပငး ဇူလိုငးလဿ၂ 
ရကးေန႔တျငး ရဵု့ခ္ိနး့တကးေရာကးရနး ်ပနးလညးခ္ိနး့ဆိုခဲံသညး၈   

ထို႔်ပငး လျိဳငးေကားၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြ ။တုိ႔ ှွ ဦ့အပါအဝငး 
ှ၃ဦ့ကိ ု လျိဳငးေကားၿမိဳ႕တျငး စိုကးထူရနး ်ပငးဆငးေနသညးံ 
ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့ရုပးတုကုိ ကယာ့်ပညးနယးအတျငး့သို႔ မဝငးေစရနး 
ေစာငးံဆိုငး့တာ့ဆီ့ခဲံသညးံအတျကး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ 
စီတနး့လြညးံလညးချငးံ ဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆/ဿွ ်ဖငးံ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ 
ယငး့လူငယးမ္ာ့သညး ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့ရုပး သယးေဆာငးလာၿပီ 

ဆိုသညး ံ သတငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ဇူလိုငးလ ၆ ရကးေန႔မြ စတငး၊ 
လူအငးအာ့ ၀ွ ခနး႔်ဖငးံ ကယာ့ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးအစပး မို့ၿဗဲ 
အနီ့တျငး ညလဵု့ေပါကးပိတးဆုိ႔ ေစာငးံဆိုငး့ေနၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
ဇူလိုငးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့၉ 
ထိုလူငယး ှ၃ ဦ့ကိ ု ရဵု့တငးစစးေဆ့ခဲံၿပီ့ လာမညးံရဵု့ခ္ိနး့ကို 
ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပနးလညးခ္ိနး့ဆိုခဲံသညး၈ 

အလာ့တူဒီေမာဆို့်မိဳ႕နယးတျငးလညး့ စာရျကး်ဖနး႔ေွမႈေၾကာငးံ 
ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယး ရဲစခနး့မြ ကယနး့တိုငး့ရငး့သာ့လူငယး ေလ့ဦ့ 
်ဖစးသညးံ ချနး့ေသာတး(စး)၇ ဒီ့ဒီ (ခ) စစးမုနး့၇ဖိလစး (ခ) 

စို့ေအာငးႏြင းံပါစကျာ့လျယး (ခ) ချနး့မ္ိဳ့လႈိငးဝငး့တုိ႔ကုိ  ပုဒးမ ၂ွ၂ 

(ခ)်ဖငးံ တရာ့စျဆဲိုခဲံသညး၈ ဇူလိုငးလ ှှ ရကးေန႔ရဵု့ခ္ိနး့တျငး 
။တုိ႔ေလ့ဦ့သညး အာမခဵယူ်ခငး့မရြိေသာေၾကာငးံ လျိဳငးေကား 
အက္ဥး့ေထာငးသို႔ ပို႔ေဆာငး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ေနာကးထပးၿမိဳ႕နယး 
မ္ာ့တျငးလညး့ တရာ့စျဆဲိုခဵရႏိုငးဖျယး ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ အာမခဵ 
မယူရနး ဆဵု့်ဖတး်ခငး့်ဖစးသညးဟု ကရငးနီ်ပညးလူငယးထု ်ပနး 
ၾကာ့ေရ့ တာွနးခဵချနး့ဘာ့နဒးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ။တုိ႔ 
ေလ့ဦ့အနကးမြ ဒီ့ဒ ီ (ခ) စစးမုနး့၇ဖိလစး (ခ) စုိ့ေအာငးႏြငးံ 
ပါစကျာ့လျယး (ခ) ချနး့မ္ိဳ့လႈိငးဝငး့တို႔သညး လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး 
တရာ့ရဵု့တျငးလညး့ ပုဒးမ၂ွ၂ (ခ)၇ (ဂ)်ဖငးံ တရာ့ရငးဆိုငးေနရ 
သညး၈ 

ထို႔်ပငးကယာ့်ပညးနယးသမိုငး့ေၾကာငး့ ်ဖနး႔ေဝခံဲ်ခငး့အတျကး က 
ယာ့်ပညးနယးအာဏာပိုငးမ္ာ့မြ ကယနး့တိုငး့ရငး့သာ့လူငယး 
ႏြစးဦ့ ်ဖစးၾကေသာ ကိုဆာ့အီႏြငးံ ချနး့ဂၽျနးသနး့စို့နုိငးတို႔ကို 
ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂ (ခ)်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဲသံညး၈ ချနး့ဂၽျနး 
သနး့စို့ႏိုငးကိ ု ဒီ့ေမာံဆိုၿမိဳ႕နယးတျငး တရာ့စျဆဲိုထာ့ၿပီ့ 
ကိုဆာ့အီကိုဒီ့ေမာံဆိုၿမိဳ႕နယးႏြငးံ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယးတုိ႔တျငး တရာ့စဲျ 
ဆိုထာ့သညး၈ ဒီ့ေမာံဆိုၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ ထိုလူငယးႏြစးဦ့ကိ ု
ဇူလိုငးးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရဵု့ခ္ိနး့တကးေရာကးရနး ခ္ိနး့ဆိုထာ့ၿပီ့ 
ဆာ့အီကို ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယးတရာ့ရုဵ့မြ ဇူလိုငးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး 
ရဵု့ခ္ိနး့တကးေရာကးရနး ခ္ိနး့ဆိုထာ့သညး၈ 

လကးရြိတျငးကယာ့်ပညးနယး၇ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕တျငး ထာ့ရြိမညးံ ဗိုလး 
ခ္ဳပးေၾက့ရုပး တညးေဆာကးေနမႈကို ေခတၱရပးဆိုငး့ထာ့ၿပီ့ လာ 
မညးံ ဇူလိုငးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး လူထုသေဘာထာ့ခဵယူပျ ဲ
လုပးၿပီ့မြသာ ဆကးလကးတညးေဆာကးသျာ့မညးဟု ်ပညးနယး 
အစို့ဘကးမြ ေ်ပာဆိုထာ့သညး၈ 
 
 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးခရီ့စဥးႏြငးံပတးသကး၊ ေွဖနးေရ့သာ့ 
သူကုိပုဒးမ၃၃ (ဃ)်ဖငးံအမႈဖျငးံ 
 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ ကျငး့ဆငး့ေဆာငးရျကးသညးံ ခရီ့ 
စဥးတျငး ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ဆရာ၇ ဆရာမမ္ာ့အာ့ 
ႀကိဳဆိုခိုငး့သညးံလုပးရပး မ်ပဳလုပးသငးံေၾကာငး့  Ka-ung Htet 
Linn အေကာငးံ်ဖငးံ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာ၉ ေရ့သာ့သူကုိ 
ေကာငး့ထကးဇငးအာ့ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ 
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အမႈဖျငးံထာ့ေၾကာငး့ ဧရာွတီတိုငး့ရဲတပးဖျဲ႔မြဴ့႐ုဵ့မြ ဒုရဲမြဴ့ႀကီ့ 
ခငးေမာငးလတးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
 

ေ်မာငး့်မၿမိဳ႕နယး အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး မနး့ထျနး့ 
ႀကိဳငး၇ တိုငး့ေဒသႀကီ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒ၍ခိုငးဇငးဦ့ 
ႏြငးံ အဆိုပါၿမိဳ႕နယးမြ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး႐ုဵ့အဖျဲ႔မ္ာ့သညး 
ငါ့်မငး့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာအုပးစု၇ ကျငး့ကေလ့ေက့္ရျာ၉ ်ပညးသူ 
လူထုႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုုရနး သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ ယငး့ခရီ့စဥးတျငး 
ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့၇ ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ လူမႈေရ့ 
အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့က ႀကိဳဆိုခဲံသညး၈ ထိုခရီ့စဥးႏြငးံ ပတးသကးေသာ 
မြတးတမး့တငးဓာတးပုဵမ္ာ့ကုိ Sat Ka (စက၎ စက၎) အေကာငးံက 
မြတးတမး့အ်ဖစး ေဖား်ပခံဲသညး၈ ထိုေဖား်ပထာ့ေသာ မြတးတမး့ 
ဓာတးပုဵမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သူ၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က လကး 
ပိုကးႀကိဳဆိုေနေသာ ပုဵအခ္ဳိ႕ကိ ု Kaung Htet Linn အေကာငးံမြ 
ကူ့ယူ၊ လူမႈကျနးရကး၉ ဇူလိုငးလ ှွ ရကးေန႔၉ ေွဖနးေရ့သာ့ 
ခဲံေၾကာငး့ ရဲတပးဖျ႔ဲမြတးတမး့တျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

ထိုေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ဖ္ကးေပ့ရနး ေ်ပာၾကာ့ေသားလညး့ ဖ္ကးေပ့ 
ရနး ်ငငး့ဆနးသ်ဖငးံ ယခုကဲံသို႔ တရာ့စျဆဲိုရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ 
ေ်မာငး့်မၿမိဳ႕ ဒီခ္ဳပးပါတီွငးတစးဦ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ Kaung 
Htet Linn အေကာငးံကိ ု အမႈဖျငးံသူသညး ေဒသခဵဦ့်ပဴ့ (ခ) 

ဦ့ၿပဵဳ့ဆိုသူ်ဖစးသညး၈ 
 
 
တုိငး့ေဒသႀကီ့လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးႏြငးံေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယးပညာ
ေရ့မြဴ့တုိ႔ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ အ်ပနးအလြနးအမႈဖျငးံ 
 
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး တငးထာ့သညးံစာသာ့မ္ာ့အတျကး 
ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယး၇ 
တိုငး့ေဒသႀကီ့ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ေဒ၍လြလြဝငး့ႏြငးံ 
ေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယးပညာေရ့မြဴ့ ဦ့စို့သိနး့တုိ႔သညး ဆကးသျယးေရ့ 
ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ အ်ပနးအလြနးအမႈဖျငးံထာ့ေၾကာငး့ 
ေရႊက္ငးၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြဴ့မြ  အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

ဇူလိုငးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး 
ေဒ၍လြလြွငး့သညး ။၌ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ပညာ 
ေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ လစာ်ဖတးေတာကးခဵရ်ခငး့သညး လာဘးစာ့်ခငး့ 
တစးမ္ိဳ့်ဖစးသညးဟု ေရ့သာ့ခဲံသညး၈ ေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယးပညာေရ့ 
မြဴ့ ဦ့စို့သိနး့မြ ထိုစာသာ့ကိ ုScreen Shot ရုိကး၊ မခိုငးမာဘဲ 
စျပးစဲျေ်ပာဆို်ခငး့သညး အသေရဖ္ကးမႈပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲိုႏိုငးေၾကာငး့ ။၌လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာ၉ ်ပနးလညး 
ေရ့သာ့ခဲံသညး၈ သေဘာရို့ႏြငးံ ေရ့သာ့ထာ့သညးံ စာသာ့မ္ာ့ 
ကိ ု Screen Shot ရုိကးၿပီ့ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာ၉ တငး၊ 
ၿခိမး့ေ်ခာကးေ်ပာဆုိသညးံအတျကး အမႈဖျငးံရ်ခငး့်ဖစးသညးဟု 
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေဒ၍လြလြွငး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

 

 တရာ့ရငးဆုိငးရ်ခငး့မ္ာ့ 
 

ကခ္ငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့၌ အမႈအာ့ပယးဖ္ကးေပ့ရနး 
ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကး ်ပညးနယးတရာ့လႊတးေတားပယးခ္ 

ဇူလိုငးလ ၆ ရကးေန႔တျငး ကခ္ငး်ပညးနယးတရာ့လႊတးေတားမြ 
ႏိုငးငဵေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ ကခ္ငးတကးၾကျလႈပးရြာ့သူ သဵု့ဦ့၌ 
အမႈကို ေခ္ဖ္ကးေပ့ရနး ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးကုိ ပယးခ္ခဲံသညး၈ 
။တုိ႔ကိ ု တရာ့စျဆဲိုထာ့မႈသညး ခိုငးလဵု်ခငး့မရြိသညးံအတျကး 
ပလပးေပ့ရနး  ဇူလိုငးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕နယး 
တရာ့ရဵု့၉ ်ပညးနယးတရာ့လႊတးေတားအထိ ေလြ္ာကးထာ့ခဲံၾက 
်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
ကခ္ငးစစးေရ့ပဋိပက၏အတျငး့ ပိတးမိ်ပညးသူမ္ာ့ ကယးထုတး 
ေရ့ႏြငးံ တိုကးပျမဲ္ာ့အ်မနးဆဵု့ရပးတနး႔ေရ့အတျကး ကခ္ငး်ပညး 
နယး၇ ်မစးၾကီ့နာ့ၿမိဳ႕၇ မေနာကျငး့မြ တၿမိဳ႕လဵု့လြညးံလညး၊ 
ၿငိမး့ခ္မး့စျာ လမး့ေလ္ာကးဆႏၵ်ပခဲံၾကရာတျငး ဦ့ေဆာငးသူသုဵ့ 
ဦ့်ဖစးသညးံ ကိုလျနး့ေဇာငး့၇ ဦ့ေဇားဂ္တးႏြငးံ ေဒ၍နနးပူတို႔ကိ ု
တပးမေတား၌ ဂုဏးသိက၏ာညိဳ့ႏျမး့ေအာငး်ပဳလုပးသညးဟု စျပးစျ ဲ
ကာေ်မာကးပိုငး့တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ ဒုတိယဗိုလးမြဴ့ၾကီ့မ္ိဳ့မငး့ဦ့မြ 
အသေရဖ္ကးမႈ်ဖငးံတရာ့စျဆဲိုခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
တရာ့စျဆဲိုခဵရသူသုဵ့ဦ့ကို ်ပညးနယးတရာ့လႊတးေတားမြ ပယးခ္ 
လုိကးေသားလညး့ ်ပညးေထာငးစုတရာ့လႊတးေတားခ္ဳပး႐ဵု့ အထိ 
ဆကးလကးေလြ္ာကးသျာ့ရနး အေ်ခအေနရြိသညးဟု ကိုလျနး့ 
ေဇာငး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

 
 
စစးေတျၿမိဳ႕မြဦ့ေအာငးသနး့ေဝကုိတတိယအႀကိမး႐ဵု့ထုတး 
 
ရခုိငး်ပညးနယး အစို့ရအဖျ႔ဲအတျငး့ေရ့မြဴ့ေဟာငး့ ဦ့တငးေမာငး 
ေဆျကိ ုလူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ေဝဖနးပုတးခတး်ခငး့၇ ေဒါကး 
တာေအ့ေမာငး၌ အမႈရဵု့ခ္ိနး့မ္ာ့တျင းေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့အတျကး 
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးေရ့ဆိုငးရာ လျတးလပးမႈႏြငးံ ပုဂၐိဳလးေရ့ 
ဆိုငးရာလုဵၿခဵဳမႈကို ကာကျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ှွ၇  ဆကးသျယးေရ့ 
ဥပေဒပုဒးမ ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံ တရာ့စျဆဲို်ခငး့ ခဵထာ့ရေသာ 
စစးေတျၿမိဳ႕မြ ဦ့ေအာငးသနး့ေဝကို ဇူလိုငးလ ှ၅ ရကးေန႔တျငး 
စစးေတျၿမိဳ႕နယး တရာ့႐ုဵ့တျငး တတိယအႀကိမး ႐ုဵ့ထုတးခဲံၿပီ့ 
တရာ့လုိ်ပ သကးေသတစးဦ့်ဖစးေသာ ဒုရဲအုပးေက္ားမငး့အာ့ 
စစးေဆ့ခဲံသညး၈ ဦ့ေအာငးသနး့ေဝသညး  ဇျနးလ ဿှ ရကးေန႔ 
တျငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒပုဒးမ ၃၃ 
(ဃ) သညး အာမခဵရေသားလညး့ နိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးေရ့ 
ဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငံး ပုဂၐိဳလးေရ့ဆိုငးရာလုဵၿခဳဵမႈကို ကာကျယးေပ့ 
ေရ့ ဥပေဒပုဒးမ ှွ သညး အာမခဵမရသ်ဖငံး သူသညး အခ္ဳပး 
အတျငး့မြ ေန၊တရာ့ရငးဆိုငးေနရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 



 

 6 

ပုဒးမ၂ဝဝ ်ဖငးံ ေငျဒဏးခ္မြတးခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ 
အမႈကုိတပးမေတားမြအယူခဵထပးတကး၊ၾကာ့နာစစးေဆ့ 
 
စစးပဲျအလိုမရြိ ်ပဇာတးက်ပခံဲ်ခငး့အတျကး အသေရဖ္ကးမႈ၇ 
ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံ ပုသိမးၿမိဳ႕နယး တရာ့သူႀကီ့ 
ဦ့ဝငး့ေအာငးမြ ေက္ာငး့သာ့ရြစးဦ့ကို ေငျဒဏးအသီ့သီ့ ခ္မြတးခဲံ 
သညးကို ေက္နပး်ခငး့မရြိ၊ တပးမေတားမြ အယူခဵတကး်ခငး့ကို 
ပုသိမးခရုိငးတရာ့ရုဵ့မြ ဇူလိုငးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ပထမအႀကိမးး 
ၾကာ့နာစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ်ပဇာတးပါ ်ပကျကးမ္ာ့သညး တပးမ 
ေတားမိသာ့စုမ္ာ့၌ ဂုဏးးသိက၏ာကိ ု ညိႇဳ့ႏျမး့ေစ်ခငး့အတျကး 
အေနာကးေတာငးတိုငး့ စစးဌာနခ္ဳပး ဒုဗိုလးမႉ့ႀကီ့ေအာငးမ္ိဳ့ႏုိငးမြ 
ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့ကို တရာ့စျဲဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့ 
ကို့ဦ့အနကး ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့်ဖစးသူကုိ မ္ိဳ့ကိုကုိသညး 
ရဵု့ခ္ိနး့တကးေရာကးရနး ပ္ကးကျကးခဲံသညးံအတျကး တရာ့ခဵေ်ပ့ 
အ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ခဵထာ့ရသညး၈ ဧၿပီလ ၁ ရကးေန႔တျငး 
ေက္ာငး့သာ့ရြစးဦ့အနကးမြ ကိုေအာငးခနး႔ေဇားႏြငးံ ကို်မတးသူ 
ထကးတို႔ကို ဒဏးေငျ ၂ ေသာငး့က္ပးစီ ခ္မြတးခဲံၿပီ့ ကိုထကးပိုငးၿဖိဳ့ 
ပါ ေက္ာငး့သာ့ ေ်ခာကးဦ့ကို ဒဏးေငျ၀ ေသာငး့က္ပးစီခ္ 
မြတးခဲံသညး၈ 
 
ဇူလိုငးလ ဿ၂ ရကးေန႔တျငး အယူခဵတကး်ခငး့ ခဵထာ့ရေသာ 
ေက္ာငး့သာ့ရြစးဦ့ကို ေလြ္ာကးလခဲ္ကးတငးရနး ထပးမဵခ္ိနး့ဆို 
ထာ့သညး၈ 

 

႐ုိကးတာသတငး့ေထာကးႏြစးဦ့ကုိ စဲျခ္ကးတငးေၾကာငး့အမိနး႔ခ္မြတး 

ရိုကးတာသတငး့ဌာနမြ သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့ ်ဖစးၾကေသာ 

ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ ကိုဝလဵု့၇ ကိုေက္ားစို့ဦ့ ေခ၍ ကိုမို့ေအာငး 

တို႔ကိ ုခုႏြစးလနီ့ပါ့ ၾကာၾကာ့နာစစးေဆ့ခဲံၿပီ့ေနာကး ဇူလိုငးလ ၆ 

ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငး တရာ့ရဵု့မြ ဒုတိယခရိုငး 

တရာ့သူႀကီ့ ဦ့ရဲလျငးမြ ။တုိ႔ကို ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရ လြ္ိဳ႕ဝြကး 

ခ္ကးမ္ာ့ အကးဥပေဒပုဒးမ ၀ (ှ)(ဂ)်ဖငံးစဲျခ္ကးတငးေၾကာငး့ 

အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့ဘကးမြ လိုကးပါ 

ေဆာငးရျကးေပ့ေနသညးံ ေရြ႕ေနတစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ခငးေမာငးေဇားမြ 

ထိုပုဒးမ်ဖငးံ အ်ပစးမေပ့ထုိကးေၾကာငး့ သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့ 

ဘကးက ထုေခ္လႊာတငးရနး တရာ့႐ုဵ့က ေတာငး့ခဵထာ့သညးဟု 

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 

်မနးမာႏုိငးငဵအစို့ရလြ္ိဳ႕ဝြကးခ္ကးမ္ာ့ အကးဥပေဒ်ဖငးံ စျခဲ္ကးမ 
တငးဘဲ တရာ့ရြငးလႊတးရနး  ၿပီ့ခဲံသညးံရဵုု့ခ္ိနး့တျငး ရိုကးတာ 
သတငး့ေထာကးမ္ာ့၌ ေရြ႕ေနမ္ာ့မြ တငး်ပခဲံေသားလညး့ တရာ့ 
ရဵု့မြ ပလပးခဲံသညး၈  ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေမာငးေတာခ႐ုိငးတျငး ်ဖစးပျာ့ 
ခဲံေသာ နယးေ်မရြငး့လငး့မႈ်ဖစးစဥး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ လကးဝယး 
ေတျ႔ရြိသညးဆိုသညး ံ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ရိုကးတာသတငး့ 

ေထာကးႏြစးဦ့ကိုဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ှဿ ရကးေန႔တျငး 
ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့ခ္ိနးတျငး့ တရာ့ လို်ပသကးေသ 
ဿ၀ ဦ့ကို ုတရာ့ရဵု့မြ စစးေဆ့ခဲံသညး၈ 

ဇူလိုငးလ ှ၃ ရကးေန႔႔တျငး  ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ ကိုဝလဵု့၇ 
ကိုေက္ားစို့ဦ့ ေခ၍ ကိုမို့ေအာငးတို႔ကိ ု ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရုိငး 
တရာ့ရဵု့တျငး ရဵု့ထုတးခဲံၿပီ့ ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ ကိုဝလဵု့က 
စတငးစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ကိုဝလဵု့မြ ။တုိ႔သညး သတငး့သမာ့ 
မ္ာ့ က္ငးံဝတးႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ဒုတပးၾကပး 
ႏိုငးလငး့ေပ့ခဲံေသာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့သညး မညးသညးံစာရျကး 
စာရျကးစာတမး့မ္ာ့်ဖစးသညးကို ေသခ္ာမသိေသ့ခငး ဖမး့ဆီ့ 
်ခငး့ခဵခဲံရသညးဟု ထျကးဆုိခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး တရာ့သူႀကီ့မြ သကး 
ေသအ်ဖစး တငးသျငး့ထာ့ေသာ ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ ကိုဝလဵု့ 
ေရ့သာ့သညးံ သတငး့သဵု့ပုဒးကို သကးေသခဵဥပေဒအရ လကးခဵ 
ခဲံ်ခငး့မရြိပါ၈ 

ဇူလိုငးလ ှ၄ ရကးေန႔ ရဵု့ခ္ိနး့တျငး ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ 
ကိုဝလဵု့သညး ။တုိ႔ စနစးတက္ အကျကးဆငးဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရ 
်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ အေသ့စိတးထျကးဆုိခဲံသညး၈ ။တုိ႔ကိ ု
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ညတျငး့ခ္ငး့တျငးပငး ရြစးမုိငးအနီ့ရြိ ေအာငးသေ်ပ စစး 
ေၾကာေရ့စခနး့သို႔ အမညး့ေရာငးမ္ကးႏြာဖဵု့စျပးကာ ေခ၍ေဆာငး 
သျာ့ခဲံေၾကာငး့၇ စစးေၾကာေရ့စခနး့သို႔ ေရာကးသညးံအခါ ႏြစးနာ 
ရီ်ခာ့တစးခါစီ သဵု့ရကးခနး႔ စစးေဆ့ေၾကာငး့ ထျကးဆိုခဲံၿပီ့ 
။တုိ႔အာ့ အိပးချငးံမေပ့ဘ ဲ ေမ့ချနး့မ္ာ့ ထပးကာတလလဲဲ 
ေမ့်မနး့ခဲံသညးဟုလညး့ ထျကးဆိုခဲံသညး၈ ေအာငးသေ်ပစစး 
ေၾကာေရ့စခနး့သို႔ ေရာကးေနခ္ိနးတျငး ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ 
ကိုဝလဵု့အာ့ ရဲမြဴ့ႀကီ့်မငးံေထျ့ ဆိုသူမြ ဖုနး့ဆကးကာ ေမာငး 
ေတာၿမိဳ႕နယး အငး့ဒငးေက့္ရျာကိစၥႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့ 
ကိ ု ထုတး်ပနး်ခငး့မ်ပဳပါက အေရ့ယူထာ့သညးမ္ာ့ကုိ ညႇိႏိႈငး့ 
ကာေ်ဖေလြ္ာံေပ့ႏိုငးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညးဟု ထျကးဆိုခဲ ံ
သညး၈  

ထို႔အ်ပငး ရဲမြဴ့ႀကီ့ ်မငးံေထျ့ မြ  ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ ကုိဝလဵု့၇ 
ကိုေက္ားစို့ဦ့ ေခ၍ ကိုမုိ့ေအာငးတို႔၌ လကးကိုငးဖုနး့လြ္ိဳ႕ဝြကး 
နဵပါတးမ္ာ့ ေတာငး့ခဲံေၾကာငး့၇ မေပ့ပါကအ်ခာ့ေသာ ပုဒးမမ္ာ့ 
ႏြငးံ ပါစျဆဲိုမညး်ဖစးၿပီ့ အေ်ခအေနပုိဆို့သျာ့ႏုိငးေၾကာငး့ ေ်ပာ 
ဆိုခဲံသညးဟု ။ကထျကးဆိုသညး၈ 

အငး့ဒငးေက့္ရျာ ကိစၥသတငး့ကို ႐ိုကးတာသတငး့ဌာနမြ 
ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကးေန႔တျငး လႊငးံတငးခဲံသညး၈ ယငး့သတငး့ 
လႊငးံတငးၿပီ့ ႏြစးရကးခနး႔အၾကာ ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကးေန႔ ႏြငးံ 
ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကးေန႔တို႔တျငး ေန်ပညးေတားမြ ရဲမြဴ့ခ္ဳပး 
တငးကိုကုိႏြငးံ ဒုရဲမြဴ့ႀကီ့မ္ိဳ့သူရတုိ႔မြ အငး့စိနးေထာငးရြိ ။တို႔ 
ထဵေရာကးလာၿပီ့ သတငး့ေဖား်ပခ္ကးႏြငးံ ပတးသကး၊ တာဝနးခဵ 
ေၾကာငး့ လကးမြတးေရ့ထို့ခိုငး့ခဲံသညးဟုဆုိသညး၈ 

႐ိုကးတာသတငး့ေထာကး  ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ကိုဝလဵု့၌ 
ထျကးဆုိခ္ကးမ္ာ့သညး ဒုရဲမြဴ့ေဟာငး့မို့ရနးႏုိငး၌ ထျကးဆို 
ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ တူေနသညးကို ေတျ႕ရြိရသညး၈ ရဲတပးဖျဲ႕ဘကးက 
တငးသျငး့သညးံ တရာ့လုိ်ပသကးေသ ဒုရဲမြဴ့ေဟာငး့ မို့ရနးႏုိငး မြ 
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သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့သညး ေထာငးဖမး့ခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ 
ထျကးဆိုခဲံသ်ဖငးံ ရဲစညး့ကမး့ဥပေဒေဖာကးဖ္ကးမႈ်ဖငးံ ေထာငး 
ဒဏးတစးႏြစးအ်ပစး ေပ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 

အဆိုပါအမႈပတးသကး၊ ဇူလိုငး ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးပိုငး့ခရိုငး 
တရာ့႐ုဵ့၉ ကိုသကးဦ့ေမာငး ေခ၍ ကိုဝလဵု့၇ ကိုေက္ားစို့ဦ့ ေခ၍ 
ကိုမို့ေအာငးတို႔ကိ ုစစးေဆ့ခဲံၿပီ့ ဇူလိုငးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငးလညး့ 
ကိုေက္ားစို့ဦ့အာ့ ဆကးလကးစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ဇူလိုငးလ ၀ဝ 
ရကးေန႔တျငး ။တုိ႔ႏြစးဦ့ကို ရဵု့ထုတးခဲံကာ ကိုေက္ားစို့ဦ့ ေခ၍ 
ကိုဝလဵု့ႏြငးံ ။တုိ႔ႏြစးဦ့ကို ကာ့ေမာငး့၊ လိုကးပို႔ေပ့ခဲံသူ 
ရိုကးတာသတငး့ဌာန၌ ယာဥးေမာငး့ တရာ့ခဵ်ပသကးေသတစး 
ဦ့်ဖစးေသာ ကိုမ္ိဳ့သနး႔ထျနး့ကို စစးေဆ့ခဲံသညး၈ 
 
 
ေ်မႏြငးံသီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရြိရနး က္ိနးစာတုိကးသူေလ့ဦ့ တရာ့စျဆုိဲ 
ခဵရသညးံအမႈ ၾကနး႔ၾကာေန 
 

ေရနဵႏြငးံသဘာဝဓာတးေငျ႕ပုိကးလုိငး့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့အ 
တျကး ေ်မႏြငးံသီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရြိရနး အမး့ၿမိဳ႕နယး သုသာနးေ်မ 
ေနရာေလ့ခု၉ က္ိနးစာတိုကးသူ ေလ့ဦ့ကို တရာ့စျထဲာ့သညးံ 
အမႈတျငး တရာ့ရဵု့သို႔ တရာ့လုိ်ပသကးေသ လာေရာကး်ခငး့ 
မရြိသ်ဖငးံ အမႈၾကနး႔ၾကာေနေၾကာငး့ တရာ့စျဆဲိုခဵထာ့ရသူမ္ာ့မြ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အမး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေတာငးသူအခ္ဳိ႕သညး ေ်မႏြငးံ 
သီ့ႏြဵမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ရရြိရနး နညး့မ္ဳိ့စဵု်ဖငးံ ဆႏၵထုတး 
ေဖားခဲံၿပီ့ ထူ့်ခာ့မႈမရြိ၊ အမး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ဆငးခဵုတိုငး၇ ခေမာငး့ 
ေခ္ာငး့၇ သဵပရာႏြငးံ ေမ္ာကးကိုကးသုသာနးေ်မမ္ာ့တျငး ဧၿပီလ ဿ၂ 
ရကးေန႔၉ က္ိနးစာတိုကးခဲံၾကသညး၈ 

ထို႔ေၾကာငးံ အမး့ၿမိဳ႕နယးရဲတပးဖျဲ႕မြ ချငးံ်ပဳခ္ကးမယူဟုဆိုကာ 
ဦ့ေဆာငးသူေလ့ဦ့ကို ဧၿပီလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ၿငိမး့ခ္မး့စျာစု 
ေဝ့်ခငး့ႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညး်ခငး့ဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲိုခဲံသညး၈ 

ဇူလိုငးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့သညး 
ရဵု့ခ္ိနး့်ပနးလညး တကးေရာကးရမညး်ဖစးသညး၈ 

 

တနသၤာရီဂ္ာနယးအမႈ ေခ္ဖ္ကးေပ့ရနး ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးကုိ 
ပယးခ္ 

မဲဆျယးအၿပဳဵ့သေရားစာေဆာငး့ပါ့ကို ေဖား်ပခံဲ်ခငး့အတျကး 
တနသၤာရီအပတးစဥးဂ္ာနယးအာ့ တရာ့စဲျဆိုထာ့မႈကို ေခ္ဖ္ကး 
ေပ့ရနး ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကးကုိ တနသၤာရီတိုငး့ေဒသႀကီ့ တရာ့ 
လႊတးေတားမြ ဇူလိုငးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ပယးခ္ခဲံသညး၈ ယငး့ 
အမႈအာ့ ေခ္ဖ္ကး (ပယးဖ္ကး) ေပ့ရနး တနသၤာရီတိုငး့ေဒသ 
ႀကီ့တရာ့လႊတးေတားသုိ႔ ေမလ ဿှ ရကးေန႔၉ တငးသျငး့ခဲံၿပီ့ 
ဇျနးလ ှဿ ရကးေန႔၉ ႏြစးဖကးေလြ္ာကးလဲခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ခဲံၿပီ့ 

ေနာကးဇူလိုငးလ ၀ှ ရကးေန႔တျငး ယငး့သုိ႔အမိနး႔ခ္မြတးလုိကး်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ ထိုသုိ႔ပယးခ္လိုကးသညံးအတျကး ်ပညးေထာငးစုတရာ့ 
လႊတးေတားခ္ဳပး (ေန်ပညးေတား) သို႔ အမႈတျဲ ေခ္ဖ္ကးေပ့ေရ့ 
အတျကး ဆကးလကးေလြ္ာကးထာ့ရနး စျပးစျခဲဵရသူဘကးမြ စီစဥး 
လြ္ကးရြိသညး၈ တနသၤာရီအပတးစဥးဂ္ာနယး၉ ေဖား်ပခံဲသညံး 
ကေလာငးရြငးမူ့ေဆ့အုိ့၌ “မဲဆျယးအၿပဳဵ့” ေခါငး့စဥး်ဖငံး 
ေရ့သာ့သညံး သေရားစာေဆာငး့ပါ့သညး တနသၤာရီတိုငး့ 
ဝနးႀကီ့ခ္ဳပးႏြငံး အစို့ရအဖျ႔ဲ၌ ဂုဏးသိက၏ာကို ထိခိုကးေစသညးဟု 
ဆိုကာအေရ့ယူေပ့ရနးဿွှ၄ ခုႏြစး၇ နိုဝငးဘာလ ဿ၀ ရကးေန႔ 
တျငး တိုငး့အစို့ရအဖျ႔ဲ႐ုဵ့၇ ဒုၫႊနးၾကာ့ေရ့မႉ့မြ ထာ့ဝယးၿမိဳ႕နယး 
တရာ့႐ုဵ့တျငး ဦ့တိုကး ေလြ္ာကးထာ့ခဲံၿပီ့ သတငး့မီဒီယာဥပေဒ 
ပုဒးမ ဿ၂ (ခ) ်ဖငံး တရာ့စျဆဲိုရနး ၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ဵု့မြ ဒီဇငးဘာလ 
ဿှ ရကးေန႔တျငး ဆုဵ့်ဖတးခဲံသညး၈ 
 

 
 ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 

 

စစးပျမဲ္ာ့ရပးတနး႔ေရ့အတျကး ဆုေတာငး့ပျဲ် ပဳလုပးရာတျငး ဦ့ 
ေဆာငးခံဲသူႏြစးဦ့ကုိ ေထာငးဒဏးသုဵ့လစီခ္မြတး 

တိုကးပဲျတျငး့ပိတးမိေနေသာ ်ပညးသူမ္ာ့ အ်မနးဆဵု့လျတးေ်မာကး 
ေရ့၇ တပးမေတား၌ထုိ့စစးမ္ာ့ အ်မနးဆဵု့ရပးတနး႔ေရ့အတျကး 
ေမလ ၅ ရကးေန႔တျငး မႏၱေလ့ၿမိဳ႕၉ ဖေရာငး့တိုငးထျနး့၊ 
ဆုေတာငး့ပဲျ် ပဳလုပးခံဲ်ခငး့အတျကး  ဇူလိုငးလ ၂ ရကးေန႔တျငး 
ေအာငးေ်မသာစဵၿမိဳ႕နယး တရာ့႐ဵု့မြ ဗမာႏုိငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐ (ဗကသ) ဗဟိုေကားမတီဝငးေဟာငး့ကို 
သနး့ထုိကးႏြငးံ ဗကသအဖျဲ႔ဝငး ကိုႏြငး့ေအာငးတို႔ကို ေထာငးဒဏး 
သဵု့လစီ ခ္မြတးခဲံသညး၈ ။တုိ႔သညးခ္ဳပးရကးမ္ာ့ကုိပါ ထုတး 
ႏုတးခဵစာ့ချငးံရရြိမညး်ဖစးသညး၈ ေမလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ။တို႔ 
သညး  ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ (ၿငိမး့၇စု၇စီ) 
ဥေပဒပုဒးမ ှ၆  ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 

 
 
ထျနးတုဵ့တုိကးပျဲ် ပဳလုပး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ 
်မစးသာ့ၿမိဳ႕နယးမြ ေတာငးသူငါ့ဦ့ကုိ ်ပစးဒဏးခ္မြတး 

 
ဇူလိုငးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး မႏၲေလ့တိုငး့တရာ့လႊတးေတားမြ 
သိမး့ဆညး့ခဵေ်မေပ၍ ထျနးတဵု့တိုကးပျဲ် ပဳလုပးခဲံ်ခငး့အတျကး တ 
ရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ မႏၲေလ့တိုငး့၇ ်မစးသာ့ၿမိဳ႕နယး၇ 
ေတစို့ေက့္ရျာမြ ေဒ၍ခငးညိဳအပါအဝငး ေတာငးသူငါ့ဦ့ကို 
ဒဏးေငျဿွွက္ပးစီ (သို႔မဟုတး) ေထာငးႏြစးပတးစီ က္ခဵေစရနး 
အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ ေတာငးသူမ္ာ့ဘကးမြ လိုကးပါေဆာငးရျကး 
ေပ့ခံဲသညးံ တရာ့လႊတးေတားေရြ႕ေန ဦ့ႏုိငးႏုိငးထျနး့မြ ပိုငးနကး 
က္ဴ့လျနးမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁၄ အတျကး ဒဏးေငျ ဿွွ 
က္ပး (သို႔မဟုတး) ေထာငးဒဏး ှ၁ ရကးႏြငးံ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ 
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ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁ဿ၄ အတျကး ဒဏးေငျ ဿွွ က္ပး 
(သို႔မဟုတး) ေထာငးဒဏး ှ၁ ရကးက္ခဵေစရနး မႏၲေလ့တိုငး့ 
တရာ့လႊတးေတားမြ အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
ေတာငးသူမ္ာ့သညး ထိုကဲံသုိ႔်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ ကိုေက္နပး်ခငး့ 
မရြိ၊ ဒဏးေငျမေပ့ေဆာငးခဲံပါဟု ။မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
မႏၲေလ့တိုငး့တရာ့လႊတးေတားမြ အမိနး႔ကို ်မစးသာ့ၿမိဳ႕နယး 
တရာ့႐ဵု့သုိ႔ ပို႔ၿပီ့မြ ်ပစးဒဏးတရာ့ဝငးမညး ်ဖစးမညးံအတျကး 
လကးရြိတျငး ေတာငးသူမ္ာ့သညး ေထာငးမက္ေသ့ပါဟု ။မြ 
ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

 
ေတာငးသူငါ့ဦ့အမႈႏြငးံ ပတးသကး၊ ်မစးသာ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့႐ဵု့မြ 
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလတျငး အၿပီ့သတးလႊတးေၾကာငး့ အမိနး႔ 
ခ္မြတးခဲံရာ တရာ့လုိဘကးမြ အယူခဵတကး၊ တိုငး့တရာ့႐ဵု့မြ 
ဇူလိုငး ှ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပငးဆငးအမိနး႔ ခ္မြတးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး 
ဟ ုဦ့ႏိုငးႏိုငးထျနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
 
ေဒသခဵေတာငးသူမ္ာ့ ပိုငးဆိုငးေသာ ေက္ာကးဆညးႏြငးံ ်မစးသာ့ 
ၿမိဳ႕နယးအစပးရြိ လယးယာေ်မဧက ၅,ွွွ ေက္ားကိ ု လယးယာ 
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ ဝါသုေတသန စိုကးပ္ဳိ့ 
ေရ့ စီမဵကိနး့်ပဳလုပးရနး  ှ၆၃၀ ခုႏြစးတျငး တစးႀကိမး၇ ှ၆၄၆-

ှ၆၅ွ ်ပညးံႏြစးတျငး တစးႀကိမး၇ ှ၆၅၀-ှ၆၅၁ ခုႏြစးတျငး 
တစးႀကိမးသိမး့ဆညး့ခဲံသညး၈ ဿွှ၂ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ ှ၅ 
ရကးေန႔တျငး အဆိုပါလယးယာေ်မမ္ာ့ေပ၍တျငး ေတစို့ေက့္ရျာရြိ 
ေတာငးသူမ္ာ့မြ  ဝငးေရာကးထျနးယကးစိုကးပ္ဳိ့ခဲံၿပီ့ ထျနးတဵု့တိုကး 
ပဲျ် ပဳလုပးခဲံသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး 
လျနးေက္ားဝါသုေတသနမ္ိဳ့သနး႔ ၿခဵမနးေနဂ္ာ ဦ့ဝငး့်မငးံမြ 
တရာ့လုိ်ပဳလုပးကာ ေတာငးသူငါ့ဦ့ကို ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အ 
က္ဳိ့စီ့ပျာ့ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁၄၇ ၁ဿ၄ ်ဖငးံ တရာ့ 
စျဆဲိုခဲံသညး၈ 

 

 ေထာငးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့ 
 

အက္ဥး့ေထာငးအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ Frontier 
Myanmar မြ ICRC ကုိ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့်ပဳလုပး 

ဇူလိုငးလ ၁ ရကးေန႔တျငး Frontier Myanmar မြ 
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ၾကကးေ်ခနီေကားမတီ (ICRC) ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု့ 
ေမ့်မနး့မႈ ်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့ကို ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ICRCသညး ှ၆၆၆ 
ခုႏြစးကတညး့က ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့အတျငး့သို႔ 
ဝငးေရာကး၊ စစးေဆ့မႈမ္ာ့၇ ပဵံပို့ကူညီမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးလြ္ကးရြိ 
သညး၈ ေထာငးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဥး့က္်ခငး့ခဵေ 
နရစဥးအတျငး့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့သညး ေကာငး့မျနးစျာ ဆကးဆ ဵ
ခဵရ်ခငး့ ရြိ၇ မရြိ သိရြိေစရနးအတျကး ေထာငးတျငး့ သို႔ဝငး 
ေရာကး  ၾကညးံ႐ႈစစးေဆ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ အက္ဥး့ေထာငးႏြငးံ 

ပတးသကး၊ ။တုိ႔၌အေသ့စိတး ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ လြ္ိဳ႕ 
ဝြကးအစီရငးခဵစာကို ေဝမြ္်ခငး့မ်ပဳမီ ICRC သညး အက္ဥး့သာ့ 
မ္ာ့ကို ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့၇ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့သုိ႔ သျာ့ေရာကး 
လညးပတး်ခငး့၇ ထိုု႔်ပငး အက္ဥး့ေထာငး အာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ 
လညး့ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့တို႔ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ICRC သညး 
မႏၱေလ့ဗဟိုအက္ဥး့ေထာငးတျငး ေက္ာငး့တညးေဆာကးရနး အာ 
ဏာပုိငးမ္ာ့ကုိ ကူညီ်ခငး့၇ လာ့႐ႈိ့အက္ဥး့ေထာငးတျငး multi-
purpose room တညးေဆာကးရနး အာဏာပိုငးမ္ာ့ကုိ ကူညီ်ခငး့ 
အပါအဝငး အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့အတျငး့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ စီမဵကိနး့ 
မ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညး ေဖားခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ေညာငးေရႊ 
အက္ဥး့ေထာငးတျငး တီဘီေရာဂါရြိသူမ္ာ့အတျကး အေဆာကး 
အဦ့ေဆာကးလုပးရနး အာဏာပိုငးမ္ာ့ကုိ ပဵံပို့ကူညီမႈေပ့ခဲံၿပီ့ 
အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးတျငးလညး့ စီမဵကိနး့အႀကီ့စာ့တစးခုကုိ 
အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးရနး ်ပဳလုပးလြ္ကးရြိသညး၈ ေတျ႔ 
ဆဵုေမ့်မနး့မႈတျငး  ICRC တာဝနးရြိသူမ္ာ့မြ ေခတးေနာကး 
က္ေနေသာ ှ၅၆၁ အက္ဥး့ေထာငးဥပေဒကို ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ 
်ပဳလုပးသညးကို ်မငးေတျ႔ခ္ငးသညးဟု ထုတးေဖား ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ 

 

ေထာငးတျငး့လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ ရြိ၇ မရြိ လူ႔အချငးံအေရ့ 
ေကားမရြငးစစးေဆ့ 
 
်မနးမာႏုိငးငဵလူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (MNHRC) သညး ဇူလိုငးလ 
၆ ရကးေန႔တျငး ပခုက၎ဴေထာငးကိုလညး့ေကာငး့၇ ဇူလိုငးလ ှွ 
ရကးေန႔တျငး အုိ့ဘိုေထာငး ှ ႏြငးံ ဿ၇ အမ္ဳိ့သာ့ေက္ာကး 
ထုတးစခနး့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သမီ့ေက္ာကးထုတးစခနး့တို႔ကိုလညး့ 
ေကာငး့၇ ဇူလိုငးလ ှှ ရကးေန႔တျငး မႏၲေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ 
ေက္ာကးဆညးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ လဘဲလငး့အက္ဥး့စခနး့ ှ၇ ဿ 
တို႔ႏြငးံ ရဲစခနး့အခ္ဳပးခနး့မ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့၇ ဇူလိုငးလ ှဿ 
ရကးေန႔မြ ဇူလိုငးလ ှ၀ ရကးေန႔ထိ မႏၱေလ့ဗဟိုအက္ဥး့ 
ေထာငးကိုလညး့ေကာငး့ သျာ့ေရာကးစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ထိုသုိ႔ 
စစးေဆ့ရာတျငး အက္ဥး့ေထာငးတခ္ိဳ႕၉  အ်ပစးမရြိဘမဲြာ့ယျငး့၊ 
်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵရေၾကာငး့ တငး်ပသညးံသူမ္ာ့ရြိသညးဟု ေကားမ 
ရြငးအဖျဲ႔ွငးတစးဦ့မြ ဇူလိုငးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ေကားမရြငးအဖျ႔ဲဝငး ဦ့ယုလျငးေအာငးမြလညး့ ပခုက၎ဴအက္ဥး့ 
ေထာငးသညး အက္ဥး့သာ့ဦ့ေရ ၁ွွ ေက္ားသာ ဆဵံေသားလညး့ 
လကးရြိတျငး အက္ဥး့က္ခဵေနရသူ ၂ွွ ေက္ားရြိေနေၾကာငး့၇ 
ေက္ာကးထုတးစခနး့မ္ာ့၉ နာ့ေနတအဲေရအတျကး လဵုုေလာကးမႈ 
မရြိေၾကာငး့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ေက္ာကးထုတးစခနး့တျငး ေက္ာကး 
ေတာငး့ အေလ့ခ္ိနးမ္ာ့ေန်ခငး့မ္ာ့ကုိ ေတျ႔ရြိရေၾကာငး့ ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈ 

အုိ့ဘိုအက္ဥး့ေထာငးတျငး အက္ဥး့က္ခဵေနရသူ ကို့ေထာငး 
နီ့ပါ့ရြိၿပီ့ ကေလ့မိခငးအေယာကး ၁ွ ခနး႔ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ေထာငး 
အတျငး့၉ ကေလ့မ္ာ့အတျကး မူႀကိဳေက္ာငး့ ဖျငးံထာ့ေပ့ရသလုိ 
၅ တနး့၇ ၆ တနး့ႏြငးံ ှွ တနး့တို႔၉ စာသငးၾကာ့ေနၾက သညး ံ
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ အုိ့ဘိုအက္ဥး့ေထာငးတျငး  
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ေကားမရြငးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ႏြငးံ သီ့သနး႔ေတျ႔ဆဵုကာ ႀကဵဳေတျ႔ 
ေနရသညးံ အခကးအခဲ ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ပာ်ပသူ ှ၅၁ ဦ့အထိ 
ရြိခဲံသညးဟု သိရြိရသညး၈ 

ထို႔အ်ပငး အက္ဥး့ဦ့စီ့ဌာနဝနးထမး့မ္ာ့ကုိ ေတျ႔ဆုဵ၊ လုပးငနး့ 
အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိ၇ မရြိ ေမ့်မနး့ၿပီ့ အက္ဥး့သာ့၇ အက္ဥး့သူမ္ာ့ 
အေပ၍ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုပးမိေစေရ့ အႀကဵ 
်ပဳခဲံေၾကာငး့လညး့သိရြိရသညး၈ 
 
 
ရဲႏြိပးစကးသ်ဖငးံ လူေသရသညးဆုိေသာအမႈ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးေပ့ရနး 
်ပညးထဲေရ့ကုိ ေကားမရြငးမြ အေၾကာငး့ၾကာ့ 
 
ရနးကုနးၿမိဳ႕၇ လႈိငးသာယာၿမိဳ႕နယးရဲတပးဖျဲ႔၌ ထိနး့သိမး့စစးေမ့်ခငး့ 
ကိုခဵရသညးံအသကး ဿ၃ ႏြစးအ႐ျယး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ေသဆဵု့ 
သျာ့သညးံကိစၥကို ေ်ဖရြငး့ခ္ကးေပ့ရနး ်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ လူ႔ 
အချငးံအေရ့ ေကားမရြငး (MNHRC) မြ ်ပညးထဲေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာနထဵ 
ေ်ဖရြငး့ခ္ကးေပ့ရနး အေၾကာငး့ၾကာ့ထာ့သညး၈ ဇူလိုငးလ  ှ၁ 
ရကးေန႔တျငး အငး့စိနးၿမိဳ႕နယး ရဲမြဴ့ဦ့တငးေအ့မြ ထို်ဖစးစဥးကုိ 
စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ ခုဵ႐ဵု့ဖျဲ႔ကာစစးေဆ့ေနသညးဟု Myanmar 
Now ကိ ု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဇျနးလ ဿှ ရကးေန႔ညတျငး 
လႈိငးသာယာၿမိဳ႕နယးတျငး ေနထိုငးသညးံ ကိုခိုငးမငး့ေဝကို ရဲမြစစး 
ေမ့စရာရြိ၊ဟုဆိုကာ လာေရာကးေခ၍ေဆာငး၊ ရဲကငး့တျငး 
စစးေမ့ၿပီ့ေနာကး ေ်ခာကးနာရီခနး႔အၾကာ ေသဆဵု့ခဲံသညးံအေပ၍ 
။၌မိခငး်ဖစးသူမြ သာ့်ဖစးသူသညး ရဲ၌ၫြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ 
ေၾကာငးံ ေသဆဵု့ရေၾကာငး့ ဇူလိုငးလ ှွ ရကးေန႔တျင းMNHRC 
ထဵတုိငးၾကာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကိုခိုငးမငး့ေဝႏြငးံအတူ ရဲကငး့တဲ 
တျငး တစးညထိနး့သိမး့စစးေမ့်ခငး့ခဵခံဲရသညးံ အသကး ှ၂ 
ႏြစးအ႐ျယး ။၌ဝမး့ကျဲညီေတားစပးသူမြ ရဲမ္ာ့မြ ကိုခိုငးမငး့ေဝကုိ 
တဵခါ့ပိတးကာ ႏြိပးစကးေၾကာငး့၇ ကိုခိုငးမငး့ေဝ၌ လကးႏြစးဖကးကုိ 
ခဵုေပ၍တျငးတငး၊ လကးဆစးမ္ာ့ကုိရိုကး်ခငး့၇ ဝမး့လ္ာ့ေမြာကးခိုငး့ 
၊ ေက္ာကုနး့ကုိရိုကး်ခငး့၇ ေမံသျာ့ခ္ိနးတျငး ဝိုငး့ကနး၊ႏႈိ့်ခငး့၇ 
ဝိုငး့ဝနး့ရိုကးႏြကးၾက်ခငး့ကို ်ပဳလုပးခဲံၾကသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ ကိုခိုငးမငး့ေဝ၌ ဝမး့ကျဲညီမြ ။ကုိလညး့ ရပးကျကးလူႀကီ့ 
ဦ့ေအ့ႀကိဳငးမြ ရဲကငး့တျငး ႐ိုကးႏြကးခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
။က မနကး ၁ နာရီချတဲျငး ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံၿပီ့ ကိုခိုငးမငး့ေဝကုိ 
ဆကးလကးစစးေမ့ခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
 
ကျငး့ဆငး့စစးေဆ့ခံဲသညး ံ အက္ဥး့ေထာငး ၁ဿ ခုတျငး 
လူ႔အချငးံအေရ့နစးနာမႈမ္ာ့ ေတျ႔ရြိဟ ုMNHRC ေ်ပာၾကာ့ 

်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (MNHRC) 
သညး ႏုိငးငဵတစးွနး့ရြိ အက္ဥး့ေထာငး ၁၄ ခုအနကး ၁ဿ ခုကိ ု
ကျငး့ဆငး့စစးေဆ့ၿပီ့ေနာကး လူ႔အချငးံအေရ့နစးနာမႈမ္ာ့ ေတျ႕ရြိ 
ေၾကာငး့ ယငး့ေကားမရြငးအဖဲျ႕ွငး ဦ့ယုလျငးေအာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ 

ခဲံသညး၈ MNHRC ကိ ု ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလတျငး 
ဖဲျ႔စညး့ခဲံၿပီ့ ယငး့ကာလမြစ၊ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးအထ ိ
အက္ဥး့ေထာငး ၁ဿ ခုကို စစးေဆ့ႏုိငးခဲံသညး၈ အဆုိပါ အက္ဥး့ 
ေထာငး ၁၄ ခုတျငး ေဆာကးလုပးမႈ မၿပီ့ေသ့သညးံ ေလာကးကိုငး၇ 
မေကျ့ ၇ က္ဳိကးမေရာ အက္ဥး့ေထာငးသုဵ့ခု ရြိေသ့ေၾကာငး့ 
။က ေ်ပာသညး၈ 

စစးေဆ့ခဲံသညးံ အက္ဥး့ေထာငးအမ္ာ့စုရြိ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ 
သညး ေနထုိငးရနး ေနရာအက္ပးအတညး့ရြိ်ခငး့၇ ေရရြာ့ပါ့်ခငး့ 
ေၾကာငးံ ေရွွလငးလငးမခ္ဳိ့ရ်ခငး့၇ ဆရာွနး၇ သူနာ်ပဳမလုဵ 
ေလာကးသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ရြိ်ခငး့၇ အိမးသာတကးရနး အခကး 
အခဲရြိ်ခငး့စသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ႀကဵဳေတျ႔ေနရေၾကာငး့ 
ဦ့ယုလျငးေအာငးမြ စစးေဆ့ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကို့ကာ့၊ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထုိ႔်ပငး ေဆ့ွါ့မလုဵေလာကး်ခငး့ႏြငးံ အက္ဥး့ 
သာ့မ္ာ့ကို ႐ုိကးႏြကးဆဵု့မသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ ေတျ႕ရေၾကာငး့ 
။ကရြငး့်ပသညး၈  အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့တျငး အဓိကႀကဵဳေတျ႔ေန 
ရသညးံ အခကးအခဲသညး အက္ဥး့သာ့ဦ့ေရက္ပး သိပးေန်ခငး့ 
်ဖစးၿပီ့ ထိုအ်ခငး့အရာကို လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးဟု 
ေ်ပာ်ခငး့ထကး လူ႔အချငးံအေရ့နစးနာ်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ ထိုကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ႏိုငးငဵေတားသမၼတထဵ တငး်ပထာ့ၿပီ့ 
်ဖစးသညးဟုလညး့ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ေကားမရြငးမြ ကျငး့ဆငး့စစး 
ေဆ့ရနးက္နးရြိေနသညးံ အက္ဥး့ေထာငးႏြငးံ အက္ဥး့စခနး့မ္ာ့ကုိ 
လာမညးံ ၾသဂုတးလအတျငး့အၿပီ့ ေဆာငးရျကးရနးစီစဥးထာ့သညး၈ 
 

ေဒ့ဒရဲၿမိဳ႕တျငး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့အာ့ ရဲတပးဖျဲ႔မြ ဖမး့ဆီ့စစး 
ေဆ့စဥး ေသဆုဵ့ခံဲ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ ရဲလုပးငနး့စဥးအာ့ အ်ပညးံ 
အဝမလုပးေဆာငးခံဲေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိ 

ေဒ့ဒရဲၿမိဳ႕၇ ေတားၾကပးေက့္ရျာအုပးစု၇ ေညာငးတပငးေက့္ရျာတျငး 
ဇျနးလ ဿ၃ ရကးေန႔၉ အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့အာ့ ငါ့ဖမး့ပိုကးခို့ 
သညးဟ ု စျပးစဲျကာ ေက့္ရျာရာအိမးမြဴ့မြ တစးဆငးံဖမး့ဆီ့ 
ခဲံၿပီ့ေနာကးး ၿမိဳ႕မရဲစခနး့သို႔ ပို႔ေဆာငးစစးေဆ့ေမ့်မနး့ေနစဥး 
အတျငး့ စျပးစျခဲဵရသူသညးဒဏးရာမ္ာ့်ဖငးံ ေသဆုဵ့သျာ့်ခငး့ႏြငးံ 
ပတးသကး၊ ဇူလိုငးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵလူ႔အချငးံ 
အေရ့ေကားမရြငး (MNHRC) မြ ေဒ့ဒရဲၿမိဳ႕သို႔ သျာ့ေရာကးစစး 
ေဆ့ခဲံၿပီ့ ရဲတပးဖဲျ႔မြ ရဲလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ အ်ပညးံအဝလုပး 
ေဆာငးခဲံ်ခငး့မရြိသညးကို စစးေဆ့ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ ေသဆုဵ့သူ 
ဦ့ေဇားမငး့ထျနး့တျငး ်ပငးပဒဏးရာမ္ာ့ ေတျ႔ရြိခဲံေသာေၾကာငးံ 
။၌မိသာ့စုမြ အမႈဖျငးံတိုငးၾကာ့ခဲံေၾကာငး့၇ တိုငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ 
အရ ရဲတပးဖဲျ႔အဆငးံဆငးံမြ စစးေဆ့ေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့ ဦ့ေဇားမ 
ငး့ထျနး့အာ့ စစးေဆ့ခဲံစဥးတျငး ပါဝငးခဲံေသာ ရဲတပးဖဲျ႔ဝငးကို့ဦ့ 
အာ့ အေရ့ယူေဆာငးရျကးထာ့ေၾကာငး့၇ နစးနာသူ၌ မိသာ့စု 
ဝငးမ္ာ့မြ MNHRC ကိ ု တိုငးၾကာ့ခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ေဒ့ဒရဲၿမိဳ႕ သို႔ 
သျာ့ေရာကး စစးေဆ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ MNHRC  မြ သိရြိရ 
သညး၈  
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ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံႏုိငးငဵသာ့တုိ႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍ တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ႏြငး ံ
ဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့ 

 
 
 
ေမားလၿမိဳငးကျၽနး့ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့ 
မြဴ့တစးဦ့ကို ဖယးရြာ့ေပ့ရနးဆႏၵ်ပ 
 

မျနး်ပညးနယး၇ ေမားလၿမိဳငးကျၽနး့ၿမိဳ႕နယး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ဥပေဒ 
မဲံေ်မသိမး့သညးံ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့တုိ႔ကုိ ်ဖဳတးခ္ေပ့ရနး 
ဇူလိုငးလ ှ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵ  ၂ွ ေက္ားမြ ဆႏၵထုတးေဖား 
ခဲံသညး၈ ယခငးအစုိ့ရလကးထကးတျငး တပးမေတားမြ သိမး့ဆညး့ 
၊ ်ပနးလညးစျနး႔လႊတးခဲံေသာ ငါ့ကနးကုိ ရာဇူဒုိငးေက့္ရျာအုပးစု 
အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မြ ေဒသခဵမ္ာ့ထဵ ်ပနးေပ့်ခငး့မရြိဘဲ ။တုိ႔မြ 
ဆကးလကးလုပးကိုငးေနခဲံသညး၈ ထုိ႔်ပငးယခုႏြစး ႏြစးဆနး့ပုိငး့တျငး 
ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ ်ပနးလညးေရျ့ခ္ယးသညးံအခါတျငး 
လညး့မဲမသမာမႈမ္ာ့်ပဳလုပး၊ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့အ်ဖစး 
ဆကးလကးလုပးကိုငးေနေၾကာငး့ ဆႏၵေဖားထုတးပဲျဦ့ေဆာငးသူ 
ဦ့်မငးံစုိ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
အဆုိပါအေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေမားလၿမိဳငးကျၽနး့ၿမိဳ႕ 
နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ထဵ ေလ့ႀကိမးတုိငးၾကာ့ခဲံေသားလညး့ ။မြ 
တုိငးၾကာ့သညးံ ေဒသခဵမ္ာ့ကို ဖိအာ့ေပ့စစးေဆ့ခဲံၿပီ့ ေဒသခဵ 
မ္ာ့မြ ်ဖဳတးခ္ေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိေနေသာ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့ 
မြဴ့က ဆကးလကးခနး႔အပးခဲံေၾကာငး့ ကညငးေခ္ာငး့ေက့္ရျာရြိ 
ဦ့ၾကာၫျနး႔မြ ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေက့္ရျာအုပး 
ခ္ဳပးေရ့မြဴ့ကိစၥအာ့ ။ထဵထပးမဵလာေရာကး ေ်ပာဆုိပါက တ 
ရာ့စဲျဆိုမညးဟု ေဒသခဵမ္ာ့ကို ၿခိမး့ေ်ခာကးခဲံသညး၈ 
 
 
အစုိ့ရသစးလကးထကးတျငး ဆကးသျယးေရ့ပုဒးမ်ဖငးံ တရာ့စဲျဆုိမႈ 
ေပါငး့ ှ၀၁ မႈရြ ိ
 
ဇူလိုငးလ ၁ ရကးေန႔အထိ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စျ ဲ
ဆိုမႈေပါငး့ ှ၀၁ မႈရြိသညးဟ ုလျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငးံ 
လႈပးရြာ့မႈအသဵမြ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
အစို့ရေဟာငး့လကးထကးတျငး တရာ့စဲျဆိုမႈ ှှ မႈရြိခဲံေသား 
လညး့ အစို့ရသစးလကးထကးတျငး ယခငးဥပေဒမ်ပငးဆငးခငး 
တရာ့စျဆဲိုမႈေပါငး့ ၆ွ မႈရြိၿပီ့ ဥပေဒ်ပငးဆငးၿပီ့ခ္ိနးတျငး 
တရာ့စျဆဲိုမႈေပါငး့ ၀၀ မႈရြိသညးဟ ု လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာ 
ဆိုချငးံလႈပးရြာ့မႈအသဵ၌ အမႈေဆာငးဒါ႐ိုကးတာ ေမာငးေဆာငး့ခမြ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 
ဗုိလးခ္ဳပးရုပးထုစုိကးထူမညးံ အစီအစဥးကုိ ကရငးနီလူထု ဆႏၵ်ပ 
ကနး႔ကျကး၊ ရုနး့ရငး့ဆနးခတး်ဖစးပျာ့ 
 
ဇူလိုငးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵ ှွွွ ခနး႔မြ ကယာ့်ပညးနယး၇ 
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕တျငး ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့ရုပးစိုကးထူမညးံ အစီအစဥးကို 
ကနး႔ကျကးဆႏၵထုတးေဖားခဲံၾကရာတျငး ရဲတပးဖဲျ႔ဝငး ှွွ ခနး႔မြ 
တာ့ဆီ့ခဲံသညးံအတျကး ရုနး့ရငး့ဆနးခတး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ဆႏၵ 
ထုတးေဖားပျဦဲ့ေဆာငး ေကားမတီဝငး ချနး့မ္ိဳ့လိႈငးဝငး့မြ ညြိႏႈိငး့ 
မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံၾကေသားလညး့ ။တို႔၌ဆႏၵကိ ုလိုကးေလ္ာ်ခငး့ 
မရြိသညးံအတျကး ဆႏၵထုတးေဖားသူမ္ာ့မြ ထို့ေဖာကးထျကးစဥး 
ရဲတပးဖဲျ႔ဝငးမ္ာ့မြ တုတးႏြငးံရိုကး်ခငး့၇ လြ္ပးစစးတုတးမ္ာ့ႏြငးံတို႔်ခငး့၇ 
ေသနတးေမာငး့ကိုတငး၊ ေသနတး်ဖငးံခ္ိနး်ခငး့တို႔ကို ်ပဳလုပးခဲံ၊ 
ဒဏးရာရခံဲသူမ္ာ့၇ ထျကးေ်ပ့ရငး့ ေခ္ားလ၊ဲ ဦ့ေခါငး့တျငး ဒဏးရာ 
ရရြိခဲံသူမ္ာ့ရြိသလုိ ရဲတပးဖဲျ႔ဝငးမ္ာ့ကို ဆႏၵထုတးေဖားသူမ္ာ့မြ 
်ပနးလညးရိုကးႏြကး်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိသူမ္ာ့လညး့ရြိ 
သညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ဆႏၵထုတးေဖားပဲျဦ့ေဆာငး 
ေကားမတီဝငးမ္ာ့အနကးမြ တစးဦ့်ဖစးသူ ကိုဖိလစးစို့ေအာငးကို 
အခ္ဳပးကာ့အတျငး့ ထညးံသျငး့ခဲံၿပီ့ ရဲတပးဖဲျ႔မြ ဖမး့ထာ့သညးံ 
သူကုိလႊတးေပ့လြ္ငး လူစုခဲျေပ့ႏိုငးမညးလာ့ဟု ေတာငး့ဆုိခဲံ 
သညးံအတျကး ။တုိ႔လူစုခဲျေပ့ခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

ဇူလိုငးလ ှ ရကးေန႔တျငး ဆႏၵထုတးေဖားပဲျကို ဦ့ေဆာငးသူ 
မ္ာ့သညး ဆႏၵထုတးေဖားရနးအတျကး ၿမိဳ႕နယးရဲတပးဖဲျ႔ထဵသုိ႔ 
အေၾကာငး့ၾကာ့စာ ေပ့ပို႔ထာ့ၿပီ့်ဖစးၿပီ့ ထိုအေၾကာငး့ၾကာ့စာႏြငးံ 
ပတးသကး၊ ၿမိဳ႕နယးအေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့အဖဲျ႕ႏြငးံ ၿမိဳ႕နယးရဲ 
တပးဖျဲ႔တို႔မြ ညြိႏိႈငး့ရနး ေခ၍ယူေသားလညး့ သျာ့ေရာကး်ခငး့ 
မရြိခဲံပါ၈ ကယာ့်ပညးနယးွနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့အယးလးေဖာငး့ရႈိမြ ဆႏၵ 
ထုတးေဖားသူမ္ာ့သညး ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ်ဖငးံ ချငးံ်ပဳမိနး႔မတငး်ခငး့၇ 
တာ့်မစးထာ့သညးံ ဂိတးမ္ာ့ကုိ ေဖာကးထျကး်ခငး့တို႔အတျကး 
ဥပေဒကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

အဆိုပါ႐ုပးတုထာ့ရြိမညးကုိ ကနး႔ကျကးရသညံး အေၾကာငး့ရငး့ 
မ္ာ့၉ ်ပညးနယးအတျငး့ရြိ အထငးကရ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌ 
အမြတးအသာ့မ္ာ့ကုိ အရငးဆုဵ့မလုပးေဆာငးရေသ့်ခငး့၇ အမ္ာ့ 
ပိုငးေနရာတျငး ထာ့ရြိမညး်ဖစးသ်ဖငံး လူထုသေဘာထာ့ ေတာငး့ 
ခဵမႈမ္ာ့ မလုပးေဆာငး်ခငး့တို႔ေၾကာငံးလညး့ ပါဝငးသညးဟု UKSY 
ထဵမြ သိရြိရသညး၈ 

ဇူလိုငးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး ်ပဳလုပးသညံး 
“ဗိုလးခ္ဳပး ေအာငးဆနး့ ေၾက့႐ုပးတုႏြငံး ပတးသကး၊ ကရငးနီ 
်ပညးနယးရြိ ်ပညးနယးလူထုၾကာ့စိတးဝမး့ကျဲမႈ၇ မတညးမၿငိမး်ဖစး 
ေစမႈမ္ာ့အေပ၍ ကရငးနီလူငယးမ္ာ့၌ သေဘာထာ့မ္ာ့ကုိ ရြငး့ 
လငး့်ခငး့” သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတဲျငး ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့႐ုပးထာ့ 
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ရြိေရ့ ကန႔းကျကးေနသညံး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ ကရငးနီလူငယးမ္ာ့ 
ဘကးမြ ရပးဆိုငး့ထာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေၾကညာခဲံသညး၈ ကရငးနီ 
်ပညးလူမ္ိဳ့ေပါငး့စုဵ ်ပညးသူ႔လျတးေ်မာကးေရ့ တပးဦ့မြ မေနားေဖာ 
ဝါ့မြကနး႔ကျကးသညံး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ရပးဆိုငး့ရ်ခငး့သညး ဇူလိုငးလ 
ဿွ ရကးေန႔က ကယာ့်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး ဦ့အယးေဖာငးရြို့မြ 
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕၉ ဗိုလးခ္ဳပး ေၾက့႐ုပးတုထာ့ရြိေရ့ကို အစို့ရဘကး 
မြ လုပးေဆာငးေတာံမညး မဟုတးေၾကာငး့၇ လုပးေဆာငးလို သညံး 
လူထုအရပးဘကးအဖျဲ႕မ္ာ့သာ ဦ့ေဆာငးၾကရနး ေ်ပာဆုိ်ခငး့ 
ေၾကာငးံ ်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့႐ုပးထာ့ 
ရြိေရ့ရကးအကနး႔အသတးမရြိ ေ႐ႊ႕ဆိုငး့ေပ့ရနးႏြငံး လတးတေလာ 
မထာ့ရနး ကနး႔ကျကးေနၾကသညံး နိုငးငဵေရ့တကးႂကျလႈပးရြာ့သညံး 
ကရငးနီလူငယးမ္ာ့မြာ ်ပညးနယးသူ ်ပညးနယးသာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ 
်ပႆနာ်ဖစးမညံးအေရ့ကို ေရြာငးလိုသ်ဖငံး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ 
ရပးတနး႔ရနး ဆုဵ့်ဖတးရ်ခငး့်ဖစးသညးဟုလညး့ မေနားေဖာဝါ့မြ ဆိ ု
သညး၈ 

 

                                                                 
                                                          
                                   

                                                        
                                                           
                                                            
                                                            
                                      ။ 
 
စညး့မ္ဥး့အသစးတျငး အ်ပငး့ထနးဆဵု့ေသာ အ်ပစးေပ့မႈသညး 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ႏိုငးငဵေရ့အုဵၾကျမႈတျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးသညးကို 
ေတျ႔ရြိလြ္ငး ေက္ာငး့မြ ထုတးပယး်ခငး့ခဵရမညးဆုိသညးမြာ ဆကး 
လကးရြိေနသညး၈  စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
ေက္ာငး့မြ ထုတးပယးရနး အသဵု့်ပဳေလံရြိေသာေၾကာငးံ လျတးလပး 
စျာ ပညာသငးၾကာ့ချငးံကိ ု ၿခိမး့ေ်ခာကးေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ ABFSU 
မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 

ေနရပး်ပနးကခ္ငးဒုက၏သညးမ္ာ့ ႏြငးထုတးခဵရ 

ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဝိုငး့ေမားၿမိဳ႕နယး၇ နမးံဆာယနးေက့္ရျာ၉ 
်ပနးလညး ေနထိုငးၾကေသာ စစးေဘ့ေရြာငးရျာသာ့ ၃ွ ခနး႔ ကိ ု
စစးတပးမြ ေနထိုငးချငးံမ်ပဳသညးံအတျကး ်ပနးလညးထျကးချာ 
သျာ့ၾကရသညးဟု ကခ္ငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
ရျာသာ့မ္ာ့သညး မူလေနရပးတျငး အေ်ခခ္ေနထုိငးရနး ဇျနးလ 
ကုနးတျငး ်ပနးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ စစးတပးမြ ချငးံမ်ပဳေသာေၾကာငးံ နီ့စပး 
ရာဗနး့ေမားႏြငးံ ်မစးၾကီ့နာ့ရြိ စစးေဘ့ေရြာငးစခနး့မ္ာ့တျငး ်ပနး 
လညးခိုလဵႈေနၾကရသညး၈ 

နမးံဆာယနးေက့္ရျာသညး KIA စစးတပးဌာနခ္ဳပးရြိရာ လိုငးဇာသို႔ 
သျာ့ရာလမး့တျငး တညးရြိေနသလုိ စစးေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့အရ      

စစးတပးဘကးမြ အလျယးတက ူ လကးလႊတးခဵ၊မရသညးံေနရာ 
်ဖစးေန သညးဟ ုဝိုငး့ေမားေဒသခဵမ္ာ့မြ မြတးခ္ကး်ပဳၾကသညး၈ 
 
သီေပါၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ဆယးအိမးေခါငး့အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ေသနတး 
ထပးမဵပစးခဵရ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့၇ သီေပါၿမိဳ႕နယး၇ မိုငး့လငး့ေက့္ရျာ 
အုပးစု၇ ချနးပနးေဟ့ရျာ (ဆီဆုဵရျာ) မြ  အသကး ၂ဿ အရျယးရြိ 
ဆယးအိမးေခါငး့ ဦ့ေက္ားဝငး့ႏိုငးသညး ဇူလိုငးလ ၃ ရကးေန႔ည 
သနး့ေခါငးယဵအခ္ိနးခနး႔တျငး ေသနတးသုဵ့ခ္ကး ပစးခတး်ခငး့ခဵခဲံရ 
သညး၈ ။သညး ဆီဆုဵေက့္ရျာတျငး ေတာငးယာလုပးငနး့ 
လုပးကိုငးသ ူ တစးဦ့်ဖစးၿပီ့ မညးသညးံအဖျဲ႔မြ လာေရာကး ပစးခတး 
ခဲံသညးကုိ သိရြိရ်ခငး့မရြိေသ့ေၾကာငး့ ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ သီေပါၿမိဳ႕နယးတျငး မၾကာခန 
ေသနတးပစးခတးခဵခံဲရ၊ ေဒသခဵမ္ာ့၌ လဵုၿခဵဳေရ့သညး စို့ရိမးေန 
ရေၾကာငး့ သီေပါၿမိဳ႕ရြိ ေဒသခဵတစးဦ့မြ ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့၇ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးႏြငးံ သီေပါၿမိဳ႕နယး 
အတျငး့တျငး တပးမေတားအ်ပငး ်ပညးသူ႔စစး၇ ရဲတပးဖျ႔ဲ၇ လကးနကး 
ကိုငးေတားလြနးေရ့ တပးဖျဲ႔မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညးံ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူ 
ေထာငးေရ့ေကာငးစီ (RCSS/SSA)၇ တအာငး့ (ပေလာငး) အမ္ိဳ့ 
သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (TNLA)၇ ရြမး့်ပညးတို့တကး 
ေရ့ပါတီ (SSPP/SSA) တို႔ မၾကာခဏ သျာ့လာလႈပးရြာ့ေနသညးံ 
ေနရာ ်ဖစးသညး၈ 
 
 
တက၎သုိလးတာဝနးရြိသူမ္ာ့မြ ရနးကုနးတက၎သုိလး ေက္ာငး့သာ့ 
မ္ာ့သမဂၐကုိ ပုိစတာစညး့ရုဵ့လႈ႕ဵေဆားမႈ  ်ပဳလုပးရနးတာ့်မစး  

ဇူလိုငးလ ၃ ရကးေန႔တျငး တက၎သိုလးတာဝနးရြိသူမ္ာ့မြ ှ၆၃ဿ 
ခုႏြစး၇ ဇူလိုငးလ ၄ ရကးေန႔တျင းစစးတပးမြ ေက္ာငး့သာ့လႈပးရြာ့ 
မႈကိုဖိႏြိပးခဲံေသာ အထိမး့အမြတးအ်ဖစး ပိုစတာစညး့ရုဵ့လႈ႕ဵေဆားမႈ 
ကို ်ပဳလုပးရနးတာ့်မစးခဲံသညး၈ ရနးကုနးတက၎သိုလး၇ ႐ူပေဗဒဌာ 
နမြ  ထိုစညး့ရဵု့လဵႈ႕ေဆားမႈကို ်ပဳလုပးရနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြ ပိုစတာမ္ာ့ကုိ ကိုငး၊ ပိုစတာအတျငး့ 
ေရ့သာ့ထာ့ေသာ “7 July” ကိုမေမံရနး စာသာ့ကို ဖတးရနး 
ႀကိဳ့စာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုစညး့ရဵု့လႈဵ႕ေဆားမႈသညး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
သငးယူ်ခငး့ကိ ု အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစသညး ဟူေသာစျပးစျခဲ္ကး 
်ဖငးံ ဆရာမ္ာ့မြ ပိုစတာမ္ာ့ကုိ ချငးံမ်ပဳခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
 
ဗုိလးခ္ဳပးေၾက့ရုပးထာ့ရြိမညးံ အစီအစဥးကုိ နာဂအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့မြ 
ကနး႔ကျကး 
 
စစးကိုငး့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ခႏၱီ့ၿမိဳ႕တျငး ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ေၾက့ 
ရုပး စိုကးထူမညးံ အစီအစဥးကို နာဂအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ရာ ေကာငးစီ 
အပါအွငး နာဂတိုငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႕အစညး့ ှွ ခုမြ ကနး႔ကျကး 
ခဲၾံကသညး၈ 
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ဗုိလးခ္ဳပးကို ႏုိငးငဵ်ပယုဂးတစးခုအ်ဖစး လကးခဵေသားလညး့ တိုငး့ 
ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး ရြိသညးံသမုိငး့်ဖစးစဥးမ္ာ့ ေပ္ာကးပ္ကး 
သျာ့မညးကို စို့ရိမး်ခငး့ေၾကာငးံ ကနး႔ကျကး်ခငး့်ဖစးသညးဟု နာဂ 
အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ရာေကာငးစီမြ ေနားေအာငးဆနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့ရုပးစိုကးထူရနးအတျကး အရပးဖကးအဖဲျ႔မ္ာ့၇ 
လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ 
အဖျ႔ဲအစညး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ စုေပါငး့၊ ဗိုလးခ္ဳပးေၾက့ရုပး 
်ဖစးေ်မာကးေရ့ ေကားမတီကုိ ဿဝှ၄ ခုႏြစးတျငး စတငးဖဲျ႔စညး့ 
ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေၾက့ရုပးဖျငံးပျဲ က္ငး့ပ 
ရနးလ္ာထာ့သညး၈ 

ဇူလိုငးလ ှ၂ ရကးေန႔၉  နာဂကိုယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံရေဒသ 
ဦ့စီ့အဖျဲ႕မြ ခႏၲီ့ၿမိဳ႕တျငး ဗိုလးခ္ဳပး႐ုပးတုထာ့ရြိမညးံအေပ၍ နာဂ 
အရပးဘကး အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့မြ ကနး႔ကျကးေန်ခငး့သညး နာဂ 
တိုငး့ရငး့သာ့အာ့လဵု့ကိ ု ကိုယးစာ့မ်ပဳေၾကာငး့ ထုတး်ပနးခံဲ 
သညး၈  
 
 
တပးသာ့သစးအ်ဖစး လူငယး၂ွ ေခ၍ေဆာငးခဵရ 
 
ဇူလိုငးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး၇ မိုငး့ပနးၿမိဳ႕နယး၇ 
ကုနး့ကတးေက့္ရျာအနီ့တွိုကးရြိ ေဒသခဵလူငယး ၂ွ ဦ့ကို 
ရြမး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ရြမး့်ပညး တပးမေတား 
(RCSS/SSA) မြ တပးသာ့သစးအ်ဖစး ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညးဟု 
နမံးစနးၿမိဳ႕နယး အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႔ခ္ဳပးပါတီ (NLD) ဥက၎႒ 
ဦ့ေနေဇားႏိုငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ထိုလူငယး ၂ွ ဦ့အနကးမြ 
ေလ့ေယာကးသညး NLD ပါတီဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ NLD 
ပါတီဝငးေလ့ဦ့ကို ်ပနးလႊတးေပ့ရနး RCSS/SSA ထဵလိပးမႈကာ 
ဇူလိုငးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေမတၱာရပးခဵစာထုတး်ပနး ေတာငး့ဆုိခဲံ 
်ခငး့ေၾကာငးံ အ်မနးဆဵု့ ်ပနးလႊတးေပ့မညးဟု RCSS/SSA မြ 
အေၾကာငး့်ပနးၾကာ့ခဲံသညး၈ RCSS/SSA မြ ထိုသုိ႔မေခ၍ေဆာငးမီ 
ေဒသတွိုကးရြ ိ လူငယးအေရအတျကး စာရငး့ကို ေကာကးယူ 
ထာ့ၿပီ့်ဖစးၿပီ့ စာရငး့ထပဲါသူမ္ာ့ကို ေက့္ရျာတာွနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ 
မိဘေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့ထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးသညးဟု ဦ့ေန 
ေဇားႏိုငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ မသျာ့လြ္ငး မိဘေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့ ၿခိမး့ 
ေ်ခာကးခဵရမညးကို စို့ရိမးသညးံအတျကး မ်ဖစးမေနကုိ လိုကးသျာ့ 
ၾကရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ထိုအေ်ခအေနႏြငးံ ပတးသကး၊ RCSS/SSA မြ ဒုတိယ 
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ စိုငး့ဦ့ကို RFA မြ ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရာတျငး 
ထိုကိစၥကို ။အေန်ဖငးံ မသိေၾကာငး့ႏြငးံ အတညးမ်ပဳေပ့ႏိုငးပါ 
ဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ RCSS/SSA သညးအစို့ရႏြငးံ အပစးအခတး 
ရပးစဲေရ့စာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထိုထာ့သညးံ အဖဲျ႔တစးဖျဲ႔်ဖစး 
သညး၈ 

ဇူလိုငးလ ၆ ရကးေန႔တျငးလညး့ မုိငး့ကိုငးၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ ေက့္ 
ရျာတွိုကးတျငး အစို့ရတပးမေတားႏြငးံ RCSS/SSA တုိ႔ တုိကးပဲျ် ဖစး 
ပျာ့ခဲံသညး၈ 

တပးမေတားမြ ဖမး့မိခံဲေသာအမ္ိဳ့သမီ့ ေဆ့မႉ့ ၃ ဦ့ သတး်ဖတးခဵ 
ရဟုTNLA  ထုတး်ပနး 

ဇူလိုငးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး တအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား 
(TNLA) မြ ေၾကညာခ္ကးတစးေစာငးထုတး်ပနးခဲံၿပီ့TNLA မြ အမ္ိဳ့ 
သမီ့ေဆ့မႉ့ ေ်ခာကးဦ့ကုိ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့၇ နမံးခမး့ 
ၿမိဳ႕နယးတျငး တပးမေတားမြ ဖမး့ဆီ့ထာ့ၿပီ့ေနာကး သတး်ဖတး 
ခဲံေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ဇူလိုငးလ ှှ ရကးေန႔တျငး TNLA 
၌ ေဆ့မႉ့စစးသမီ့ ေ်ခာကးဦ့သညး TNLA တပးသာ့မ္ာ့ႏြငံး 
အတူနယးလြညံး ေဆ့ကုၿပီ့ အ်ပနးလမး့တျငး တပးမေတား စ 
စးေၾကာငး့ႏြငံး တို့ၿပီ့ပစးခတးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံ၊ TNLA တပးသာ့ 
တစးဦ့က္ဆဵု့ခဲံၿပီ့ ေနာကးတစးဦ့သညး ဒဏးရာရရြိခဲံေသားလညး့ 
ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးခဲံၿပီ့ စစးသမီ့ေ်ခာကးဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵလိုကး 
ရ်ခငး့ ်ဖစးသညးဟု ေၾကညာခ္ကးထတဲျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

ေဆ့မႉ့စစးသမီ့ ေ်ခာကးဦ့၌အေလာငး့မ္ာ့ကုိ မနးတုဵၿမိဳ႕နယး 
အျယးေလာ ေက့္႐ျာအနီ့တျငး ေဒသခဵမ္ာ့မြ ဇူလိုငးလ ှ၁ ရကး 
တျငး ်ပနးလညးတူ့ေဖားမိခဲံသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့အေလာငး့ ႏြစး 
ေလာငး့တျငး ဦ့ေခါငး့ႏြငံး ေ်ခေထာကးမ္ာ့၉ ေသနတးဒဏးရာမ္ာ့ 
ေတျ႕ရၿပီ့ အ်ခာ့အမ္ိဳ့သမီ့အေလာငး့ ေလ့ေလာငး့တျငး 
ထို့သျငး့ဒဏးရာမ္ာ့ႏြငံး ဓာ့ဒဏးရာမ္ာ့ရြိေၾကာငး့ TNLA ၌ 
ေၾကညာခ္ကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ ။တုိ႔ေဆ့မႉ့မ္ာ့ကို သတး 
်ဖတးခဲံသူမ္ာ့မြာ ်မနးမာံတပးမေတား ေ်ခ်မနးတပးမ ၅၅ လကး 
ေအာကးရြိ ေ်ခ်မနးတပးရငး့ ၀ွှ မြ်ဖစးေၾကာငး့ TNLA 
မ ြေၾကညာခ္ကးတျငး စျပးစျထဲာ့သညး၈ 

TNLA အမ္ိဳ့သမီ့ ေဆ့မြဴ့မ္ာ့ ဖမး့ဆီ့သတး်ဖတးခဵရသညံး 
အခ္ိနးမြာ ေန်ပညးေတားတျငး တတိယအႀကိမး ်ပညးေထာငးစုၿငိမး့ 
ခ္မး့ေရ့ညီလာခဵ– ဿှရာစုပငးလုဵအစညး့အေဝ့ က္ငး့ပေနခ္ိနး 
်ဖစးေၾကာငး့၇ ်ဖစးစဥးမြာလညး့ နိုငးငဵတကာဥပေဒကုိ ခ္ိဳ့ေဖာကး 
်ခငး့်ဖစးသ်ဖငံး တပးမေတားက ေဖားထုတးၿပီ့ အေရ့ယူေပ့ရနးလုိ 
သညးဟ ု TNLA မြ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဗိုလးမႉ့မိုငး့အုိကးေက္ားမြ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

TNLA မြ ယငး့သုိ႔ သတငး့ထုတး်ပနးထာ့်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ 
တပးမေတားသတငး့မြနး ်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႕မြလညး့ ဇူလုိငးလ ှ၆ 
ရကးေန႔တျငး ်ပနးလညးရြငး့လငး့ခ္ကး ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့ TNLA အမ္ဳိ့ 
သမီ့ေဆ့မြဴ့ ေ်ခာကးဦ့ကုိ ။တို႔ သတး်ဖတးခဲံသညး ဆိုသညးံ 
သတငး့သညး မဟုတးမမြနးပါဟု ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ 

ရတနာပဵုတက၎သုိလးဝနး့အတျငး့ အာဇာနညးေန႔ အခမး့အနာ့ 
က္ငး့ပချငံး မရ 

ဇူလိုငး ှ၆ ရကးေန႔တျငး က္ေရာကးသညံး ၄ှ ႏြစးေ်မာကး 
အာဇာနညးေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ မႏၲေလ့ရတနာပဵု တက၎သိုလးဝနး့ 
အတျငး့ က္ငး့ပချငံးမရသ်ဖငံး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐ-ဗကသမ္ာ့ 
အဖျ႕ဲခ္ဳပးမြ ဦ့ေဆာငး၊ ရတနာပဵုတက၎သိုလး ေက္ာငး့ဝငး့်ပငးပရြိ 
ဖယးရီကာ့ရပးနာ့ကျငး့၉ က္ငး့ပ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အဆိုပါအခမး့ 
အနာ့ကုိ ရတနာပဵုတက၎သိုလးေက္ာငး့ဝငး့ အတျငး့၉ က္ငး့ပ်ပဳ 
လုပးရနးအတျကး ေက္ာငး့အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵ ချငံး်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဲ ံ
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ေသားလညး့ ချငံး်ပဳေပ့်ခငး့မရြိသ်ဖငံး ယခုကဲံသို႔ တက၎သုိလး 
ေက္ာငး့်ပငးပ၉ ်ပဳလုပးရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါအခမး့အနာ့သုိ႔ 
ရတနာပဵုတက၎သိုလးေက္ာငး့အတျငး့ရြိ ေမဂ္ာေပါငး့စုဵမြ ေက္ာငး့ 
သာ့၇ ေက္ာငး့သူမ္ာ့ႏြငံး ေက္ာငး့အနီ့ေန ်ပညးသူဦ့ေရ ၂ွွ 
ခနး႔ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ 

 

ဿှ ရာစု ပငးလုဵညီလာခဵကာလ ရြမး့ေဒသခဵအေပ၍ တပးမေတားမြ 
လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေနသညးဟု သြ္မး့လူ႔အချငးံအေရ့ 
မ႑ိဳငးစျပးစျ ဲ
 
ဇူလိုငးလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး သြ္မး့လူ႔အချငးံအေရ့မ႑ိဳငး (SHRF) 
မြ ေၾကညာခ္ကးတစးေစာငး ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့ ်မနးမာတပးမေတား 
တပးဖျ႔ဲမ္ာ့ႏြငံး ေဒသခဵ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့သညး မိုငး့ကိုငးၿမိဳ႕ ေတာငး 
ဖကးရြိ လျိဳငးလငးၿမိဳ႕နယးမြ ရြမး့အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ ညြဥး့ပနး့ 
ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အ်ခာ့လူ႔အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနးခဲ ံ
သညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ ဇျနးလ ၅ ရကးေန႔မြ ဇူလိုငးလ ၅ 
ရကးေန႔အတျငး့ တပးမေတားသာ့မ္ာ့သညး ေဒသခဵမ္ာ့၌ ေန 
အိမးမ္ာ့ကုိ ဝငးေရာကးရြာေဖျခဲံၿပီ့ ေက့္႐ျာလူႀကီ့မ္ာ့ အပါအဝငး 
႐ျာသာ့မ္ာ့ကုိ ရိုကးႏြကးခဲံၾကၿပီ့ ရြမး့တပးမ္ာ့ကုိ ကူညီသူ 
မညးသူမဆိုကုိ ေထာငးအႏြစး ဿွ ခ္မညးဟု ၿခိမး့ေ်ခာကးခဲံ 
သညးဟုလညး့ SHRF မြ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ရြမး့်ပညးနယး 
ေတာငးပိုငး့၇ လျိဳငးလငးခရိုငး၇ ေနာငးလိုငးေက့္ရျာအုပးစု၇ မူေဆ့ 
ေက့္ရျာတျငး အေရြ႕ပုိငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပး လကးေအာကးခဵ 
ကယာ့်ပညးနယး ေ်ခ်မနးတပးရငး့ (၁၀ွ) တပးႏြငးံ ်ပညးသူ႔စစးတို႔ 
စခနး့ခ္ခဲံၿပီ့ ဇျနးလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရျာသူႀကီ့ႏြငးံ ေဒသခဵ အမ္ိဳ့ 
သာ့တစးဦ့အာ့ ရြမး့်ပညး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေကာငးစီ/ 

ရြမး့်ပညးတပးမေတား (RCSS/SSA) ႏြငးံ အဆကးအသျယး 
ရြိသညးဟု စျပးစျကဲာရိုကးႏြကးမႈ ်ပဳခဲံေၾကာငး့၇ တ်ခာ့ေသာေဒသခဵ 
မ္ာ့၌ ေနအိမးမ္ာ့ကုိလညး့ ဝငးေရာကးကာ ေမႊေႏြာကးစစးေဆ့ 
မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထို႔်ပငး တပးမေတားႏြငးံ 
်ပညးသူ႔စစးတပးဖဲျ႔ ပူ့ေပါငး့အဖျဲ႔သညး ရျာသူႀကီ့ကို ေသနတး 
ဒငး်ဖငးံ ဘယးဘကးနာ့ထငးတစးခ္ကး၇ ဘယးဘကးမ္ကးစိတစးခ္ကး၇ 
ပါ့စပးတစးခ္ကး၇ငယးထိပးကို ႏြစးခ္ကး၇ ရငးဘတးကိုလညး့ ေသ 
နတး်ဖငးံ ရိုကးႏြကးမႈေၾကာငးံ လကးရြိတျငး ရျာသူႀကီ့၌ က္နး့မာ 
ေရ့အေ်ခအေန စုိ့ရိမးရသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈  ထို႔်ပငး 
မူေဆ့ေက့္ရျာမြ ေဒသခဵအမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့၌ ဘယးဘကးနာ့ 
ထငးကို ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး သဵု့ခ္ကးရိုကးႏြကးခဲံၿပီ့ ခႏၶာကိုယးအႏြဵ 
ေ်ခေထာကး်ဖငးံ ကနးခဲံၾကသညးဟုလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ 
 
 
တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ႏြငး ံ အဂတိလုိကးစာ့မႈပေပ္ာကးေရ့အတျကး 
ေတာငးသာေဒသခဵမ္ာ့ ဆႏၵထုတးေဖား 

တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ႏြငးံ အဂတိလုိကးစာ့မႈပေပ္ာကးေရ့အတျကး 
ဇူလိုငးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ်မငး့်ခဵခရိုငး 
ေတာငးသာၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိ ဘုရာ့လြ၇ရျာသစး၇ နနး့်မငးံ၇ ေ်မ်ဖဴ 
ကုနး့စသညးံ ေက့္ရျာေပါငး့ ှဿ ရျာမြ ေဒသခဵ ှွွ ေက္ားသညး 

ဆႏၵထုတးေဖားခဲံၾကသညး၈ ဆႏၵထုတးေဖားပျကဲို ဦ့ေဆာငးသူ 
ဘုရာ့လြေက့္ရျာမြ ကိုတငးံလျငးဦ့မြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့မြ 
ေထာကးခဵစာထုတးေပ့သညးံအခါ ေငျေၾက့ေတာငး့ခဵ်ခငး့မ္ာ့ 
ရိြေနသလုိ လာဘးစာ့မႈမ္ာ့ကုိ တိုငးၾကာ့ရာတျငးလညး့ ဘကး 
လိုကးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ရိြေနသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ၿမိဳ႕နယး 
အတျငး့ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ေရျ့ခ္ယးပျမဲ္ာ့တျငးလညး့ အဂ 
တိလုိကးစာ့မႈမ္ာ့ရိြေနသညးဟု ဆႏၵထုတးေဖားသူမ္ာ့မြ ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
ဆႏၵထုတးေဖားသူမ္ာ့မြ ၿမိဳ႕နယးစီမဵခနး႔ချမဲႈေကားမတီ အလိုမရိြ 
ေၾကာငး့၇ ဘကးလုိကးဆုဵ့်ဖတးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ အလိုမရိြ 
ေၾကာငး့၇ တရာ့ဥပေဒမဲံလုပးရပးမ္ာ့ကုိ အလိုမရိြေၾကာငး့ 
ေတာငး့ဆိ ုဆႏၵထုတးေဖားခဲံၾကသညး၈ 
 
 
ရဲတပးဖျဲ႔မြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေနေၾကာငး့ လူ႔အချငးံအေရ့ 
ေကားမရြငးသုုိ႔ တုုိငးၾကာ့မႈမ္ာ့ တစးႏြစးထကးတစးႏြစးပုုိမ္ာ့ 
 
်မနးမာႏုုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (MNHRC) 
ထဵသုုိ႔ ရဲတပးဖျ႔ဲမြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေနေၾကာငး့ တိုုငးၾကာ့ 
သညး ံ တိုုငးၾကာ့စာမ္ာ့သညး တစးႏြစးထကးတစးႏြစး ပိုုမိုုမ္ာ့ 
်ပာ့လာၿပီ့ အ်ခာ့်ပညးနယးႏြငးံ တိုုငး့ေဒသၾကီ့မ္ာ့ထကး ဧရာဝ 
တီတုုိငး့ေဒသၾကီ့တျငး ပိုုမိုု်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့၇ ရဲလုုပးငနး့ 
စဥးမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးရာတျငး ဥပေဒအတုုိငး့ ေဆာငးရျကးမႈ 
နညး့ပါ့ေနၿပီ့ တရာ့ခဵမ္ာ့ကုုိ စစးေဆ့ရာတျငးလညး့ လူ႔အချငးံ 
အေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့စျာ ်ဖစးပျာ့ေနေၾကာငး့၇ ၿမိဳ႕ေပ၍ရဲစခနး့ 
ရဲကငး့မ္ာ့ထကး ေဝ့လဵေသာ ေက့္ရျာေဒသမ္ာ့ရြိ နယးေ်မ 
ရဲကငး့မ္ာ့တျငး လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ ပိုုမိုု်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိ 
ေၾကာငး့၇ ်မနးမာႏုုိငးငဵရဲတပးဖျဲ႔အေန်ဖငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လေဲရ့ 
အတျကး ေဆာငးရျကးေနေသားလညး့ လိုုအပးခ္ကးမ္ာ့ရြိေန 
ေသ့ၿပီ့ တာဝနးရြိသူအၾကီ့အကမဲ္ာ့အေန်ဖငးံ အ်မနးဆဵုု့ 
်ပဳ်ပငးေဆာငးရျကးသျာ့ရနး လိုုအပးေနသညးဟုု MNHRC မြ 
ေထာကး်ပခံဲသညး၈  
 
်မနးမာႏုိငးငဵရဲတပးဖျဲ႔အေန်ဖငးံလညး့ ရဲစညး့ကမး့ဥပေဒမ္ာ့ကုုိ 
ေဖာကးဖ္ကးသညးံ တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 
လုုပးေဆာငးေနသကံဲသိုု႔ တပးဖဲျ႔ဝငးမ္ာ့၌ စာ့ဝတးေနေရ့ကိစၥရပး 
မ္ာ့ကုုိပါ ်မြငးံတငးႏိုုငးေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးသငးံေၾကာငး့လညး့ 
MNHRC မ ြအႀကဵ်ပဳတငး်ပထာ့သညး၈ 
 

 လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ 
 

ဝမးေပါငးကုမၸဏီေရြ႕တျငး လကးပဵေတာငး့ေတာငးေဒသခဵမ္ာ့ဆႏၵ်ပ 

လကးပဵေတာငး့ေတာငး ေၾက့နီစီမဵကိနး့အာ့ ဖ္ကးသိမး့ေပ့ရနး 
ဇူလုိငးလ ၁ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵမ္ာ့မြ ဆႏၵထုတးေဖားခံဲၾကသညး၈ 
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စီမဵကိနး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ အစီရငးခဵစာပါ 
တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို လုိကးနာ်ခငး့မရြိဘဲ အစာ့ထို့ေ်မဧက ှ၆ွွ 
ကုိလကးပဵေတာငး့ေတာငး ေက့္ရျာမ္ာ့ႏြငးံ မုိငး ၁ွ ခနး႔ 
ေဝ့ေသာေနရာတျငး ေဖားေဆာငးေပ့လာေသာေၾကာငးံ ယခုလု ိ
ေတာငး့ဆုိရ်ခငး့်ဖစးသညးဟ ု ဆႏၵေဖားထုတးသူမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံၾကသညး၈ 
 

စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ပါ အစီရငးခဵစာတငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို လုိကးနာ 
ေဆာငးရျကးရနး  ေဒသခဵမ္ာ့၌   ယခုဆႏၵ်ပ    ေတာငး့ဆိုမႈသညး 
ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျငး့  စတုတၳအႀကိမးေ်မာကး်ဖစးသညး၈ ဆႏၵေဖား 
ထုတးသူမ္ာ့မြ အဆုိပါကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ စစးကုိငး့တိုငး့ 
ေဒသႀကီ့အစုိ့ရအဖျ႔ဲဝနးႀကီ့ခ္ဴပး ေဒါကးတာ်မငးံႏုိငးႏြငးံ ေတျ႔ဆု ဵ
ႏုိငးရနး ဇူလုိငးလ ၁ ရကးေန႔တျငး ႀကဳိ့ပမး့ခဲံေသားလညး့ ေတျ႔ဆဵ ု
ချငးံမရရြိခံဲပါ၈ 
 
 
မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ ်ပနးလညးစျနး႔လႊတးသညးံ ေ်မ 
ှ၂၅ွ၆.၃၄ ဧကအနကး ၃၁ွွ ဧက ေက္ားကုိ မူလေတာငး 
သူမ္ာ့ထဵ ်ပနးလညးေပ့အပး 

မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ရြိ သိမး့ဆညး့ယာေ်မမ္ာ့မြ ်ပနး 
လညး စျနး႔လႊတးခဲံသညးံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မ ှ၂၅ွ၆.၃၄ ဧက အနကး 
၃၁ွွ ေက္ားကိ ု မူလေတာငးသူမ္ာ့ထဵ ်ပနးလညးေပ့အပး 
ခဲံသညး၈ အမႈတျဲစိစစးရနးက္နးေနသညးံ ေ်မဧက ၆၀ွွ ေက္ားကိ ု
ဿွှ၅ ခုႏြစး မကုနးမီ ကာလအတျငး့ အၿပီ့ေပ့အပးသျာ့မညး 
်ဖစးေၾကာငး့ မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့ လယးယာေ်မႏြငးံ အ်ခာ့ေ်မ 
မ္ာ့သိမး့ဆညး့ခဵရမႈမ္ာ့ ်ပနးလညးစိစစးေရ့ ေကားမတီဥက၎ဌ 
ဝနးၾကီ့ခ္ဳပး ေဒါကးတာေဇား်မငးံေမာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသၾကီ့သညး သိမး့ဆညး့ယာေ်မ ်ပႆနာအ 
မ္ာ့ဆုဵ့ ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တိုငး့ေဒသၾကီ့မ္ာ့အနကး တစးခုအပါ 
အဝငး်ဖစးသညး၈ ယခငးအစို့ရ လကးထကးမ္ာ့၉ ေဒသခဵေတာငး 
သူမ္ာ့ထဵမြ ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ဆညး့ခဲံရာတျငး ေ်မသိမး့ဥပေဒႏြငးံ 
အညီ သိမး့ဆညး့မႈအာ့နညး့်ခငး့၇ ဥပေဒႏြငးံ မညီဘဲသိမး့ဆညး့ 
ခဲံ်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့မဲံ်ဖငးံ သိမး့ဆညး့်ခငး့စသညးံ လုပးထဵု့လုပး 
နညး့မ္ာ့်ဖငးံ လုပးေဆာငးမႈ အာ့နညး့ခဲံ်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ 
မူလေတာငးသူမ္ာ့မြာ အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ၾကဵဳေတျ႔ေနရဆဲ 
်ဖစးသညး၈ 

 

ဆီအုနး့ကုမၸဏီအာ့ ရျာေ်ခာကးရျာမြ ေဒသခဵေတာငးသူ ဿွွ 
ေက္ား ဆႏၵထုတးေဖား 

တနသာၤရီတိုငး့ေဒသၾကီ့၇ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယး၇ ေရ်ဖဴေက့္ရျာရြိ 
ေရႊကေမၻာဇ ဆီအုနး့ကုမၸဏီမ ြစိုကးပ္ိဳ့ေနေသာ ေ်မယာမ္ာ့တျငး 
ေဒသခဵေတာငးသူမ္ာ့၌ ရျာေ်မႏြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့အာ့ 
်ပနးလညးေဖားေဆာငးေပ့ရနး ရြမး့အငး့ေတားရျာ၇ ေရ်ဖဴရျာ၇ 

ကျနး႔ေယာရျာ၇ ထဵုခါရျာ၇ တာ့ပလပးရျာႏြငး႔ ေခ္ာငးလမုေက့္ 
ရျာတုိ႔မြ ေဒသခဵေတာငးသူ ဿွွ ေက္ားသညး ဇူလိုငးလ ၅ 
ရကးေန႔႔႔၉ ခ္ီတကးဆႏၵ ထုတးေဖားခဲ႔ၾကသညး၈ ဆီအုနး့ကုမၸဏီမြ 
ေတာငးသူမ္ာ့၌ ဧကမ္ာ့စျာေသာ သီ့ပငးစာ့ပငးမ္ာ့ကုိ 
ဖ္ကးဆီ့ခဲံေသားလညး့ ေလြ္ားေၾက့နစးနာေၾက့မ္ာ့ ေပ့ေဆာငး 
်ခငး့ မရြိသညးံ်ပငး ရျာေ်မမ္ာ့လညး့ ေပ္ာကးဆုဵ့ခဲံရသညးဟု 
ေဒသခဵ ေတာငးသူမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 
 
တညးေဆာကးဆဲႏြငး ံ တညးေဆာကးရနးစီစဥးထာ့ေသာ စီမဵကိနး့ 
မ္ာ့ႏြငး ံပတးသကး၊ စာတမး့ထုတး်ပနး 

ဇူလိုငးလ ှွ ရကးေန႔တျငး  ကရငး်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ ေစာငံးၾကညံးေရ့ 
ကျနးယကး (KRW) ႏြငးံ ကရငးလူ႔အချငံးအေရ့အဖျဲ႔ (KHRG) တုိ႔ပူ့ 
တဲျ ်ပဳစုခဲံသညးံ ေရကာတာသညး “ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ေလာ၇ ပ္ကးစီ့ 
်ခငး့ေလာ” ေရကာတာတညးေဆာကး်ခငး့ေၾကာငးံ ေဒသခဵမ္ာ့ 
အေပ၍ ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ဆုိသညးံ ေခါငး့စဥး်ဖငးံ စာတမး့ 
၉ ေဖား်ပထာ့သညး၈ ႏိုငးငဵတကာကုမၸဏီမ္ာ့ ေနာကးခဵထာ့ 
ေသာစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ 
ေဒသခဵမ္ာ့သညး စို့ရိမးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လြ္ကးရြိသညး၈ ေဒသခဵ 
တခ္ိဳ႕သညး ။တုိ႔၌ရပးရျာမ္ာ့မြ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဲံရ်ခငး့၇ လယးယာ 
ေ်မႏြငးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့ဆုဵ့႐ႈဵ့ခဲံရ်ခငး့တို႔ကို ရငးဆိုငးခဲံရၿပီ့်ဖစးသညး၈ 
အဆိုပါစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး လိႈငး့ဘဲျ႔ၿမိဳ႕နယးရြိ ဟကးႀကီ့ ေရကာ 
တာ၇ သဵေတာငးၿမိဳ႕နယးရြိ ေသာကးေရခပး ေရကာတာ၇ ေက္ာကး 
ႀကီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေဘာကထ ေရကာတာ၇ ဘီ့လငး့ၿမိဳ႕နယးရြိ ဘီ့ 
လငး့ေရကာတာ၇ ေကာံကရိတးၿမိဳ႕နယးရြိ ပတေရအာ့လြ္ပး စစးစီ 
မဵကိနး့၇ ၾကာအငး့ဆိပးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ မဲံကသာစီမဵကိနး့၇ ထီ့ခီ့ၿမိဳ႕ 
နယးရြိ တနသၤာရီစီမဵကိနး့တုိ႔ ်ဖစးၾကသညး၈ 

အဆိုပါစီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ ႏိုငးငဵသာ့ပိုငးကုမၸဏီတစးခု်ဖစးသညးံ 
ေအ့ရြာ့ေဝါလးကုမၸဏီ၇ တရုတး၇ ထိုငး့၇ ဂ္ပနးႏြငးံ ေနားေဝႏုိငးငဵ 
မ္ာ့မြ ႏိုငးငဵတကာအေ်ခစုိကး ကုမၸဏီမ္ာ့မြ အသီ့သီ့တာဝနးယ ူ
တာဝနးယ ူ တညးေဆာကးလြ္ကးရြိသညးဟု အစီရငးခဵစာတျငး 
ေဖား်ပထာ့သညး၈ မ္ာ့စျာေသာစီမဵကိနး့မ္ာ့မြ ထျကးရြိလာေသာ 
လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ကုိ ထိုငး့ႏြငးံတရုတးႏိုငးငဵသို႔ တငးပို႔မညး်ဖစး 
သညး၈ စီမဵကိနး့သုဵ့ခုကို ဿွဿှ တျငး စတငးတညးေဆာကးရနး 
လ္ာထာ့ၿပီ့ ဿွဿဿ ခုႏြစးတျငး စီမဵကိနး့ၿပီ့ဆဵု့မညး်ဖစးသညး၈ 
ေအ့ရြာ့ေဝါလးကုမၸဏီသညး ထိုစီမဵကိနး့တျငး ပါဝငးသညးကို 
်ငငး့ဆိုထာ့သညး၈ 

ကရငး်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ ေစာငံးၾကညံးေရ့ကျနးယကး (KRW) မြ 
ညြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့မြ အစို့ရသညး မညးသညးံသတငး့အခ္ကးအလကး 
ကိုမြ ထုတးေဖား ေ်ပာၾကာ့်ခငး့မရြိ်ခငး့၇ ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ 
တိုငးပငးမႈ မရြိ်ခငး့တို႔ကို ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ကရငးလူ႔အချငံး 
အေရ့အဖျ႔ဲ (KHRG) မြ ကုမၸဏီတခ္ိဳ႕သညး လမး့မ္ာ့စတငးတညး 
ေဆာကးေန်ခငး့၇ လုပးငနး့ချငးသဵု့ပစၥညး့မ္ာ့က ိုစီမဵကိနး့ရြိရာ 
ေနရာမ္ာ့သုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေန်ခငး့၇ ေဒသခဵမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနး 
ေ်ပာၾကာ့်ခငး့တို႔ကို ်ပဳလုပးေနသညးံ်ပငး ပ္ကးစီ့သျာ့ေသာ 
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ရျာမ္ာ့အတျကး ေလ္ားေၾက့ကိစၥကို ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့မရြိပါဟု ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈ 

KHRG မြ ေရကာတာရြိရာ ေနရာဆယးခုအနကးငါ့ခုတျငး 
ေနထိုငးၾကေသာ ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့သညး လယးယာေ်မသိမး့ 
ဆညး့ခဵေနရ်ခငး့ႏြငးံ ပိုငးဆိုငးမႈမ္ာ့ပ္ကးစီ့်ခငး့ကို ရငးဆိုငးေနၾက 
ရသညး၈ လယးယာေ်မသိမး့ဆညး့်ခငး့ သို႔မဟုတး သီ့ႏြဵမ္ာ့ 
ပ္ကးစီ့်ခငး့အတျကး ေလ္ားေၾက့ ေပ့ေလ္ားခဲံ်ခငး့မရြိပါ၈ 
 

 
သိမး့ဆညး့ခဵလယးေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိရနး ေတာငးသူမ္ာ့ဆႏၵ်ပ 
 
ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပညးၿမိဳ႕နယးတျငး ှ၆၆၃-ှ၆၆၄ ခုႏြစးခနး႔၉ 
နဝေဒ့သၾကာ့စကးႏြငးံ ရဲတပးရငး့အမြတး (ှွ) မြ သိမး့ယူခဲံေသာ 
လယးေ်မဧကဿွွ ေက္ားကိ ု မူလေတာငးသူမ္ာ့ထဵ တရာ့ွငးလဲႊ 
ေ်ပာငး့ေပ့ရနးအတျကး ဇူလိုငးလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ေဒသခဵ ှွွ 
ေက္ားမြ ဆႏၵ်ပေတာငး့ဆုိခဲံၾကသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ 
တျငး ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား၇ လယးယာေ်မႏြငးံ အ်ခာ့ေ်မမ္ာ့ 
သိမး့ဆညး့ခဵရမႈ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ ေကားမရြငးမြ  ်ပညးၿမိဳ႕နယး 
အတျငး့ရြိ အေနာကးလကးခုပးပငး၇ ရြမး့စုႏြငးံ ရြမး့ကုနး့ေက့္ရျာမြ 
သိမး့ဆညး့ခဵ ေ်မဧက ဿွွ ေက္ားကို ေဒသခဵ ေတာငးသူမ္ာ့ 
အာ့လယးေ်မအ်ဖစး ်ပနးလညးေပ့အပးသငးံသညးဟု လႊတးေတား၉ 
အစီရငးခဵစာတငးသျငး့ခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့လကးရြိ အခ္ိနး 
အထိတရာ့ဝငး လႊေဲ်ပာငး့ေပ့မႈမရြိေသ့ပါဟ ု ဆႏၵ်ပပဲျဦ့ေဆာငး 
သူ ဦ့ေဇားထျနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
 

ဿွှ၄ ခုႏြစးအတျငး့ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန လကး 
ေအာကးရြိ ေ်မစစးဌာနမြ ထိုေ်မမ္ာ့ကုိ ႏျာ့စာ့က္ကးေ်မအ်ဖစး 
သတးမြတးခဲံၿပီ့ ေဒသခဵမ္ာ့ကုိ လယးေ်မအ်ဖစး ်ပနးလညးခ္ထာ့ 
ေပ့်ခငး့မရြိပါဟု ေတာငးသူမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ယခငးက 
ေတာငးသူမ္ာ့သညး ထိုေ်မမ္ာ့ေပ၍တျငး ႏြမး့စိုကးပ္ိဳ့ခဲံၿပီ့ အစို့ရ 
အစီအစဥး်ဖငးံ ဝါႏြငးံႀကဵတုိ႔ကိုလညး့ စိုကးပ္ိဳ့ခဲံေၾကာငး့၇ အချနးေပ့ 
သျငး့ခဲံသညးံ ေ်မချနးေ်ပစာမ္ာ့လညး့ရြိေၾကာငး့ ေတာငးသူမ္ာ့မြ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ထိုလယးေ်မဧက ဿွွ ေက္ားတျငး ေတာငးသူ 
၃ွ နီ့ပါ့သညး စိုကးပ္ိဳ့လုပးကိုငးခဲံၾကသညး၈ 

်မနးမာႏုိငးငဵရြိ GEF ၌ ထိနး့သိမး့ေရ့စီမဵကိနး့သညး ဌာေန 
တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ကုိခ္ိဳ့ေဖာကးေန 

တနသၤာရီတိုငး့အတျငး့တျငး အေကာငးအထညးေဖားမညးံ GEF ၌ 
ေတာငးတနး့မ္ာ့ဆီမြ သႏၱာေက္ာကးတနး့မ္ာ့ဆီသို႔ စီမဵကိနး့ 
သညး ေဒသခဵကရငးဌာေန တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ 
်ဖစးေသာ လျတးလပးေသာ၇ ႀကိဳတငးအသိေပ့တိုငးပငးမႈႏြငးံ လူထု 
သေဘာထာ့ရယူ်ခငး့ (FPIC) အာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေနေသာေၾကာငးံ 
တနသၤာရီ သဘာဝထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ မဟာမိတးဖကးအဖျ႕ဲ 
(CAT) မြ တိုငးၾကာ့စာကိ ု ဇူလုိငးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ေပ့ပို႔ 

ခဲံပါသညး၈ ဤႀကီ့မာ့က္ယး်ပနး႔ေသာ သဘာဝထိနး့သိမး့ေရ့ စီမဵ 
ကိနး့သညး ေထာငးခ္ီေသာ ကရငးဌာေနတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ 
ေ်မယာႏြငးံ သဘာဝအရငး့အ်မစးမြ အချငးံအေရ့ကို ်ခိမး့ေ်ခာကး 
လြ္ကးရြိသညး၈  ဇူလိုငးလ ှ၄ ရကးေန႔ တျငး ကနဦ့ အလုပး 
ရဵုေဆျ့ ေႏျ့ပျကဲို က္ငး့ပရနး်ပငးဆငးေနေသားလညး့ ေဒသခဵ ဌာေန 
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့မႈ မရြိေပ၈ CAT ၌ 
တိုငးၾကာ့စာတျငး စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ထိခိုကးမႈရြိေသာ လူမႈအသိုငး့ 
အဝိုငး့အာ့လုဵ့ႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့မႈႏြငးံ လူထုသေဘာထာ့ရ 
ယူမႈၿပီ့သညးံတိုငး စီမဵကိနး့ကုိ ရပးဆိုငး့ထာ့ရနး ေတာငး့ဆုိခဲံ 
သညး၈ 

 

သိမး့ဆညး့ခဵ ေ်မယာမ္ာ့အတျကး ်မနးမာအစုိ့ရမြ ေလ္ားေၾက့ေပ့ 
ရနး  လူ႔အချငးံအေရ့ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖဲျ႔မြ အစီရငးခဵစာ 
ထုတး်ပနး၊တုိကးတျနး့ 

ဇူလိုငးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး လူ႔အချငးံအေရ့ ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖဲျ႔ 
(Human Rights Watch) မြ “ကျ္ႏုုးတိုု႔၌ ေ်မယာအတျကး 
မညးသညံးအရာမြ္မရ၇ ေ်မယာသိမး့ဆညး့မႈေၾကာငံး ်မနးမာံ 
လယးသမာ့မ္ာ့၌ ထိခိုကးနစးနာမႈမ္ာ့ (Nothing for Our Land, 
Impact of Land Confiscation on  armers in Myanmar ” 
အစီရငးခဵစာကို ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့သိမး့ဆညး့ခဵ ေ်မယာမ္ာ့အတျကး 
်မနးမာအစို့ရမြ ေလ္ားေၾက့ေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၈ လူ႔အချငးံ 
အေရ့ ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖဲျ႔မြ အဖဲျ႔ဝငးတခ္ိဳ႕သညး ်မနးမာနုိငးငဵရြိ 
ရြမး့်ပညးနယး ေတာငးပိုငး့၇ ဧရာဝတီတုိငး့ႏြငံး ရနးကုနးတိုငး့ 
ေဒသႀကီ့သို႔ သျာ့ေရာကး ေလံလာခဲံၿပီ့ ေတာငးသ ူ ၀၆ ဦ့ကို 
ေမ့်မနး့ၿပီ့ေနာကး အစီရငးခဵစာကို ထုတး်ပနးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
အစီရငးခဵစာ၉ နစးနာမႈအတျကး ေလ္ားေၾက့မေပ့်ခငး့၇ သိမး့ 
ဆညး့်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေ်မယာမ္ာ့ေပ၍မြ ထျကးချာရနး သို႔မ 
ဟုတး လယးယာလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ရပးတနး႔ရနး ်ငငး့ဆိုမႈ၇ ဆန႔းက္ငး 
ဆႏၵ်ပမႈအတျကး လယးသမာ့အေ်မာကးအမ္ာ့သည းရာဇဝတး 
်ပစးမႈဆိုငးရာပုဒးမမ္ာ့်ဖငံး တရာ့စျဲဆိုခဵခဲံရေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့ 
သညး၈ လျနးခဲံသညံးႏြစး ၀ွ အတျငး့ ်မနးမာနုိငးငဵအစို့ရ ႏြငံး 
တပးမေတားအရာရြိမ္ာ့သညး လယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ လယးယာေ်မ 
အေ်မာကးအမ္ာ့ကုိ သိမး့ယူခဲံေသားလညး့ လုဵ့ဝ သို႔မဟုတး လု ဵ
ေလာကးသညံး ေလ္ားေၾက့မေပ့သ်ဖငံး လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငံး 
လုပးကိုငးစာ့ေသာကးနိုငး်ခငး့မရြိေတာံဘဲ အေ်ခခဵဝနးေဆာငးမႈ 
မ္ာ့ရယူနိုငးမႈလညး့နညး့ပါ့သျာ့ေၾကာငး့ အစီရငးခဵစာတျငး 
ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

ထိုအစီရငးခဵစာထုတး်ပနးခဲံ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ လျတးလပးေသာ 
အာရြအသ ဵ (RFA) မြ ဆကးသျယးေမ့်မနး့ခဲံရာ တပးမေတား 
သတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔မြ အရာရြိတစးဦ့်ဖစးတဲံ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ 
ေဇားမငး့ထျနး့မြ တပးမေတားက မလိုအပးဘသဲိမး့ဆညး့ထာ့သညး 
ေ်မဧကေပါငး့မ္ာ့စျာကို ်ပနးလညးေပ့အပးၿပီ့ၿပီ ်ဖစးေၾကာငး့ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
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ခႏီၱ့တဵတာ့တညးေဆာကးရာတျငး လယးယာေ်မဆုဵ့႐ႈဵ့ခံဲသညးံ 
ေတာငးသူမ္ာ့ နစးနာေၾက့ေတာငး့ 

စစးကိုငး့တုိငး့၇ ခႏၱီ့ၿမိဳ႕၇ ခ္ငး့တျငး့်မစးကူ့တဵတာ့ခ္ဥး့ ကပးလမး့ 
တညးေဆာကးရာတျငး လယးယာေ်မမ္ာ့ နစးနာဆုဵ့႐ႈဵ့ခဲံသညး ံ
ေတာငးသူမ္ာ့မြာ နစးနာေၾက့မရရြိသ်ဖငးံ ခႏီၱ့ၿမိဳ႕နယး အေထျ 
ေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ ဦ့စီ့ဌာနသုိ႔ စာတငးေတာငး့ဆိုထာ့ေၾကာငး့ 
ေတာငး့ဆိုရာတျငး ပါဝငးခဲံသညးံ ေဒ၍စိနးလြႏျယးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ ခႏၱီ့ၿမိဳ႕နယး၇ သာစညးရပးကျကးအတျငး့ေန ေတာငးသူ 
ေ်ခာကးဦ့၌ လယးယာစုစုေပါငး့ ှှ ဧကသညး ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ 
တဵတာ့ခ္ဥး့ကပးလမး့ (ခႏၱီ့ဘကး်ခမး့) တညးေဆာကးခ္ိနး က 
တညး့က သိမး့ယူခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ တဵတာ့ခ္ဥး့ကပးလမး့မ္ာ့ တညး 
ေဆာကးရာတျငး ေတာငးသူမ္ာ့အတျကး ေ်မယာေလ္ားေၾက့မ္ာ့ 
ေပ့အပးခဲံေသားလညး့ ။တို႔အတျကး နစးနာေၾက့မြာ ဇူလိုငးလ 
ှ၃ ရကးေန႔ တဵတာ့ဖျငးံပဲျ် ပဳလုပးၿပီ့ခ္ိနးအထိ မရရြိေသ့သ်ဖငးံ 
စာတငးေတာငး့ဆုိခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ။မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

တဵတာ့စတငးတညးေဆာကးခ္ိနးမြစ၊ နစးနာဆဵု့႐ဵႈ့ခဲံသညးံ 
ေတာငးသူမ္ာ့အတျကး ေ်မယာသီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့မ္ာ့ ေပ့အပးခဲံၿပီ့ 
်ဖစးကာ ခႏၱီ့ဘကး်ခမး့သညး ၿမိဳ႕ေ်မအ်ဖစးသိမး့ထာ့သညးံ ေ်မ 
ယာမ္ာ့်ဖစးေနသညးံအတျကး ေ်မလျတးေ်မလပးသေဘာမ္ိဳ့ ်ဖစးခဲံ 
ၿပီ့ ေတာငးသူမ္ာ့အတျကး နစးနာေၾက့ ေပ့အပးႏိုငးခဲံ်ခငး့မရြိ 
ေၾကာငး့၇ ထို႔အ်ပငး သကးဆိုငးရာလယးသမာ့မ္ာ့ အေနႏြငးံလညး့ 
ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ ေပ့အပးခ္ိနးက တငး်ပခံဲၾက်ခငး့မရြိသညးံအတျကး 
ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးခ္ိနးတျငး ေတာငးသူမ္ာ့ကုိ ေပ့အပးႏိုငးခဲံ်ခငး့ 
မရြိဘတဲငး်ပခဲံသညးံ ဆငးေသဘကး်ခမး့ ခ္ဥး့ကပးလမး့ဘကး 
ေတာငးသူမ္ာ့သာ ေလ္ားေၾက့ရရြိခဲံၾကေၾကာငး့ ခႏၱီ့ၿမိဳ႕နယးတုိငး့ 
ေဒသႀကီ့လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ဦ့သိနး့လႈိငးဝငး့မြ ေ်ပာ 
ၾကာ့ခဲံသညး၈   
 

စဵပရီ့ေက့္ရျာအုပးစုမြ တပးစျနး႔လႊတးေ်မေပ၍ရြိ အေဆာကးအဦ့ 
မ္ာ့ကုိ အငးအာ့သုဵ့ဖယးရြာ့ 
 

ကရငး်ပညးနယး၇ ဖာ့အဵၿမိဳ႕နယး၇ စဵပရီ့ေက့္ရျာအုပးစုအတျငး့ရြိ 
တပးစျနး႔လႊတးေ်မေပ၍တျငး အစို့ရချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘ ဲ ေဆာကးထာ့ 
သညးံ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ကုိ ဇူလိုငးလ ှ၄ ရကးေန႔မြ စတငး 
ၿပီ့သကးဆိုငးရာ ်ပညးနယးအုပးခ္ဳပးေရ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့မြ 
ဝငးေရာကးရြငး့လငး့ဖယးရြာ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ စဵပရီ့ေက့္ရျာ 
အုပးစု၇ စဵဖႏဵုေက့္ရျာနာ့ရြိ တပးစျနး႔လႊတးထာ့သညး ံ မူလေ်မ 
ှှဿ၅ ဒႆမ ၀၆ ဧကမြ ၆ဿ၅ ဒႆမ ၆၀ ဧကကုိ 
ႏိုငးငဵေတားပုိငးေ်မအ်ဖစး သတးမြတးထာ့ရြိၿပီ့ ်ဖစးသညးံအတျကး 
။ေ်မေပ၍အတျငး့ရြိ အစို့ရချငးံ်ပဳမိနး႔ မရရြိဘ ဲ ေနထိုငးလုပးကိုငး 
သူမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေပ့ရနး ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔ ရကးစဲျ် ဖငးံ 
အစို့ရဘကးမြ ထုတး်ပနးထာ့ခဲံသညး၈ အဆိုပါေ်မမ္ာ့ေပ၍တျငး 
ေဒသခဵအခ္ိဳ႕မြ ယာယီအိမးမ္ာ့ ေဆာကးလုပးကာ ေနထိုငးမႈမ္ာ့ 
ရြိသညးံအတျကး ်ပညးနယးအစို့ရမြ ထိုသုိ႔အဖဲျ႔စဵုအငးအာ့သုဵ့၊ 
လူေနအိမးႏြငးံ တမဲ္ာ့လာေရာကးၿဖိဳခ္မႈအေပ၍ ။ေ်မတျငး 

လကးရြိေနထိုငးလြ္ကးရြိသညးံ ဂါံၿငိမး့မြ ထုိေ်မမ္ာ့သညး ။တို႔ 
ေဒသခဵမ္ာ့၌ ဘို့ဘျာ့ပိုငး ေ်မမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ စစးတပးမြ သိမး့ယူသျာ့ 
်ခငး့်ဖစးကာ ်ပနးစျနး႔လႊတးခ္ိနးတျငး ။တုိ႔ဘို့ဘျာ့ပိုငးေ်မကုိ 
။တုိ႔ခုတးထျငးရြငး့လငး့စဥး၉ မညးသူမြ္တာ့ဆီ့်ခငး့မရြိဘဲ KNU 
မြ ထိုေ်မမ္ာ့ကုိ အကျကးမ္ာ့ ခ္ထာ့ေပ့ခဲံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ 
 
 
အမး့ ေ်မယာႏြငံးသယဵဇာတ ေဆျ့ေႏျ့ပျတဲာ့ ်မစးမႈေၾကာငံး ဖ္ကး 
သိမး့ရ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ အမး့ၿမိဳ႕နယး၉ ေဒသခဵ ေတာငးသူလယးသမာ့ 
မ္ာ့၌ ေ်မယာႏြငံး သယဵဇာတဆုိသညံး ေခါငး့စီ့်ဖငံး ေဆျ့ ေႏျ့ 
ပျကဲိ ု ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ်ပဳလုပးေနစဥး ေဒသဆုိငးရာ 
အာဏာပိုငးမ္ာ့မြ ဥပေဒႏြငံးမညီဟု လာေရာကးေ်ပာဆုိသညံး 
အတျကး ပျစဲဥးဖ္ကးသိမး့ခဲံရသညး၈ အဆိုပါ ေဆျ့ေႏျ့ပျကဲို 
အမး့ၿမိဳ႕နယး၇ ေ႐ႊအမး့ေတာငးခနး့မ၉ ဇူလိုငးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး 
်ပဳလုပးခံဲ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေဆျ့ ေႏျ့မညံး သူမ္ာ့အပါအဝငး ေဒသခဵ 
ေတာငးသ ူ ှွွ ခနး႔ တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ ရဲတပးဖျ႔ဲမြ 
ေဆျ့ ေႏျ့ပျဲ် ပဳလုပးရနး ချငးံ်ပဳခ္ကးေပ့ထာ့ၿပီ့ ထိုချငးံ်ပဳခ္ကးတျငး 
ဦ့ေဆာငးေဆျ့ ေႏျ့မညးံသူ သဵု့ဦ့သာ ပါဝငး်ခငး့ေၾကာငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ 
မညးံသူ စာရငး့တျငး ေက္ာကး်ဖဴၿမိဳ႕နယးမြ ေ်မယာႏြငံး သယဵဇာတ 
အေရ့လႈပးရြာ့သူ ကိုထျနး့ၾကညးႏြငံး အမး့ၿမိဳ႕နယးမြ ဓာတးေငျ႕ 
ပိုကးလုိငး့ေၾကာငံး နစးနာသညံး ေတာငးသူမ္ာ့ အေရ့လႈပးရြာ့သူ 
ကိုမ္ိဳ့လျငးတို႔သညး ပါဝငး်ခငး့မရြိ၊ ရဲမြ ဟနး႔တာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 

လယးဧက  တစးသိနး့ချေဲက္ား ပ္ကးစီ့မညးံမုိငး့်ဖတး ေက္ာကးမီ့ေ 
သျ့ တူ့ေဖားေရ့စီမဵကိနး့ကုိ ေဒသခဵမ္ာ့ ကနး႔ကျကး 

ဇူလိုငးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးအေရြ႕ပုိငး့၇ 
မိုငး့်ဖတးခရုိငး၇ မိုငး့်ဖတးၿမိဳ႕နယး၇ မိုငး့်ဖတးၿမိဳ႕တျငး ေဒသခဵလူထု၇ 
ရပးမိရပးဖ၇ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ ေတျ႔ဆဵုကာ မိုငး့်ဖတး 
ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ လယးယာေ်မဧကတစးသိနး့ ေလ့ေသာငး့ေက္ား 
တျငး ်ပဳလုပးမညးံ ေက္ာကးမီ့ေသျ့ တူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့သညး 
ေဒသခဵလူထုအတျကး ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့စျာသကးေရာကးမညး်ဖစးသ်ဖငးံ 
အလိုမရြိ၊ ်ပညးေထာငးစု အစို့ရထဵစာေရ့သာ့ေပ့ပုိ႔မညး်ဖစး 
ေၾကာငး့ ေဆျ့ ေႏျ့သေဘာတူခဲံၾကသညး၈ မိုငး့်ဖတးၿမိဳ႕နယး၇ 
က္ာ့ေခါငး့ပါတီ SNDP ၿမိဳ႕နယးဥက၎ဌ စိုငး့ခမး့ဇနးမြ ယခငးက 
ထိုစီမဵကိနး့ကိ ု ။တုိ႔ အႀကိမးႀကိမးစာေရ့သာ့၊ ကနး႔ကျကး 
ခဲံၾကၿပီ့ ်ပညးနယးအစို့ရထဵကုိ စာေရ့သာ့ ေပ့ပုိ႔ခဲံဖူ့ေသား 
လညး့ထူ့်ခာ့လာ်ခငး့မရြိသညးံ အ်ပငးကုမၸဏီမ္ာ့မြ ေ်မေနရာ 
မ္ာ့ လာေရာကးစမး့သပးၾကညးံ႐ႈ ေနၾက်ခငး့၇ အစို့ရဘကးမြ 
လညး့ ထိုစီမဵကိနး့ကုိ ချငးံ်ပဳေပ့ခဲံသညးဟု ၾကာ့သိရ်ခငး့တို႔ 
ေၾကာငးံ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရထဵ တိုကးရိုကးစာေရ့သာ့ ေပ့ပုိ႔ 
မညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အကယး၊ အစို့ရမြ မတာ့်မစးဘ ဲ
ဆကးလကးချငးံ်ပဳထာ့လြ္ငး ။တို႔ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကးရနး သ 
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ေဘာတူထာ့သညးဟ ု ထပးမဵေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ မိုငး့်ဖတး 
ၿမိဳ႕နယးတျငး ေက္ာကးမီ့ေသျ့ တူ့ ေဖားမညးံ ကုမၸဏီမြာ 
ၾသစေၾတ့လ္ႏုိငးငဵ၌ Access Resources Asia Co.Ltd 
်ဖစးသညး၈ ေက္ာကးမီ့ေသျ့ တူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့မြ ဆို့က္ိဳ့သကး 
ေရာကးမညးံ အုပးစုေပါငး့ ှ၀ အုပးစုမြာ ေဒသခဵမ္ာ့ ်ဖစးေၾကာငး့ 
သိရြိရသညး၈ 
 
 
စာ့က္ကးေ်မကိစၥတငး့မာမႈ်ဖစးပျာ့ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ ေခ္ာငး့တူေက့္ရျာမြ 
လယးပိုငးရြငးေတာငးသူခုုႏြစးဦ့ႏြငးံ စာ့က္ကးေ်မလုပးလိုသူ ေဒသခဵ 
မ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာမႈမ္ာ့ ်ဖစးလာသညးံအတျကး အစို့ရမြ 
ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး လိုအပးေနေၾကာငး့ ထိုေတာငးသူခုုႏြစးဦ့မြ 
စစးေတျၿမိဳ႕၉ ်ပဳလုပးေသာ သတငးး့စာရြငး့လငး့ပဲျတျငး ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ ေခ္ာငး့တူေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ေက္ားေသာငး့ႏြငးံ 
ရျာသာ့အမ္ာ့စုသညး ေတာငးသူခုုႏြစးဦ့ ပိုငးဆိုငးေသာ လယးယာ 
ေ်မဧက ၁ဝ ေက္ားကို ေက့္ရျာ ပိုငးစာ့က္ကးေ်မအ်ဖစး ေ်ပာငး့ 
လရဲနးႀကိဳ့ပမး့ေန်ခငး့အတျကး ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့်ဖစးၿပီ့ 
ဇျနးလႏြငးံ ဇူလိုငးလအတျငး့တျငး စိုကးခငး့မ္ာ့ကုိ ႏြစးႀကိမးခနး႔ 
လူအငးအာ့သုဵ့ ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညးဟု လယးေ်မပိုငးရြငးဦ့ဝငး့ဦ့မြ 
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

အဆိုုပါလယးယာေ်မမ္ာ့သညး ဓာ့မဦ့ခ္ လုုပးကိုုငးစာ့ေသာကး 
လာေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ေတာငးသူခုုႏြစးဦ့တျငး ခိုုငးမာ 
သညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ရြိေသာေၾကာငးံ တရာ့ရဵုု့မြ 
ေတာငးသူခုုႏြစးဦ့သာလြ္ငး ပိုုငးဆိုုငးချငးံရြိသညးဟုု ဆဵုု့်ဖတးထာ့ 
ေၾကာငး့ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတဲျငး  ဦ့ဝငး့ဦ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈ 

အဆိုုပါကိစၥကိုု ရဲစခနး့ႏြငးံၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ထဵ အေၾကာငး့ 
ၾကာ့ထာ့ေသားလညး့ ယေန႔ခ္ိနးထိ ထိေရာကးစျာ ကိုငးတျယး ေ်ဖ 
ရြငး့်ခငး့ မရိြေသ့ပါဟုု ရျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

လယးယာေ်မဧက ဿွ,ွွွ ေက္ားကုုိ နစးနာေၾက့ ေပ့်ခငး့ မရြိဘဲ 
သိမး့ဆညး့ခံဲသညးံ ကုုမၺဏီမ္ာ့ကုုိ တရာ့စျဆုုိဲမညးဟုု လယးသ 
မာ့မ္ာ့ သတငး့စာရြငး့လငး့ 

အထူ့စိုုကးပ္ိဳ့ေရ့ဇုုနး ်ပဳလုုပးမညးဟုုဆုုိကာ လယးယာေ်မဧက 
ဿွ,ွွွ ေက္ားကို ု သိမး့ဆညး့ခဲံၿပီ့ ေလ္ားေၾက့၇ နစးနာေၾက့ 
ေပ့်ခငး့မရြိေသာ ကုုမၺဏီမ္ာ့ကုုိ တရာ့စျဆဲိုုရနး အေရြ႕ဒဂဵုု၇ 
ေတာငးဒဂဵုု၇ ေ်မာကးဒဂဵုုႏြငးံ ဒဂဵုုဆိပးကမး့ၿမိဳ႕နယးတုုိ႔မြ လယးေ်မ 
သိမး့ဆညး့ခဵလယးသမာ့မ္ာ့သညး ဇူလိုုငးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး 
ဒဂဵုုၿမိဳ႕သစး အေရြ႕ပိုုငး့ၿမိဳ႕နယး၉ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျ ဲ ်ပဳလုုပးခဲ ံ

သညး၈ ဿွှ၀ ခုုႏြစးတျငး ်မဝတီစိုုကးပ္ိဳ့ေရ့ ကုုမၺဏီ၇ ဒဂဵုုအငး 
တာေနရြငးနယးကုုမၺဏီ၇ ယုုဇနကုုမၺဏီ၇ စိမး့ေရႊလီကုုမၺဏီႏြငးံ 
ေဇယ္ာမရီမီယာစေသာ ကုုမၺဏီမ္ာ့သညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ 
ဝနးၾကီ့ဌာနႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ လယးယာေ်မဧကေပါငး့ ဿွ,ွွွ 
ေက္ားကို ု သိမး့ဆညး့ခဲံသညး၈ အဆိုုပါကိစၥကိုု သကးဆိုုငးရာ 
ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ထဵ တငး်ပေတာငး့ဆိုုထာ့ေသားလညး့ ယခုုခ္ိနးထိ 
်ပနးလညးရရြိ်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈ 
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စစးဆနး႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အေပ၍ အရပးဝတးမ္ာ့၌ ကုိယးထိ 
လကးေရာကး ်ပဳမႈပုဵကုိ လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး စစးေဆ့ 
 
ေမလ ှဿ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕၇ တာေမျခဵု့ေက္ား 
တဵတာ့ေအာကး၉ ်ပဳလုပးခဲံေသာ စစးဆနး႔က္ငးေရ့ ဆႏၵ်ပပျတဲျငး 
အရပးဝတးမ္ာ့သညး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကုိ ကိုယးထိလကးေရာကး်ပဳ 
မႈ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးမြ စစးေဆ့ေမ့ 
်မနး့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့သမာ့ 
တခ္ိဳ႕ကို အရပးဝတးထာ့သူမ္ာ့မြ ဖမး့ဆီ့ခဲံရာတျငး ရဲမ္ာ့မြ 
တစးစဵုတစးရာ တာ့ဆီ့ခဲံ်ခငး့မရြိဟု တိုငးၾကာ့ေသာေၾကာငးံ စစး 
ေဆ့ရ်ခငး့်ဖစးသညးဟု လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး ဦ့ယ ု
လျငးေအာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ထို႔်ပငး ဦ့ယုလျငးေအာငးမြ 
ရဲတပးဖျဲ႔ႏြငးံ အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ ဦ့စီ့ဌာနတို႔မြ ဆႏၵ်ပသ ူ
မ္ာ့ႏြငးံ ဆႏၵ်ပပဲျမတိုငးမီ ၾကိဳတငးေဆျ့ ေႏျ့ တာ့ဆီ့မႈမရြိသညးကို 
ေတျ႔ရြိရၿပီ့ ေနာကးေနာငးအဆိုပါ အ်ဖစးမ္ိဳ့ မေတျ႔ရြိေအာငး ဆႏၵ်ပ 
မညးံသူမ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ရနး လိုအပးသညးကို အၾကဵ်ပဳခဲံသညးဟု 
ထပးမဵေ်ပာဆိုခံဲသညး၈ 
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အေရ့ပါသညးံဆကးစပးသတငး့မ္ာ့ဖတးရနး Links

 

ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 
 

 ဖာ့ကနး႔ႏြငးံနမၼတီ့တျငးလမး့်ပအ်ဖစးဖမး့ဆီ့ခဵရသူခုုႏြစး
ဦ့ထိရြ ိ
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလ၀ှရကး၇ဘီဘီစီ/်မနးမာ 

 

တရာ့စဲျဆုိခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 
 

 သိမး့ဆညး့ခဵလယးေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးေပ့အပးရနးႏြငးံ 
လယးယာေ်မဥပေဒ်ပငးဆငးေပ့ရနး ဆႏၵထုတးေဖားသ  
မ္ာ တရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ခဵရ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿရကး၇အီလဗဲငး့ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿရကး၇The Voice/်မနးမာ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇ဘီဘီစီ/်မနးမာ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇The Voice/်မနးမာ 
 

 ေန်ပညးေတားထိခ္ီတကးဆႏၵ်ပရနးႀကိဳ့ပမး့သညးံ 
ေတာငးသူမ္ာ့အမႈဖျငးံခဵရ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၃ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၄ရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၀ရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၀ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၂ရကး၇ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလဿ၃ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၃ရကး၇The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၄ရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလဿ၅ရကး၇မဇၥ္ိမ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၀ှရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 

 

 ကယာ့်ပညးနယးသမုိငး့ေၾကာငး့ 
်ဖနး႔ေဝ်ခငး့ႏြငးံဗုိလးခ္ဳပးေၾက့ရုပးအာ့ကနး႔ကျကးေၾကာငး့ 
ႏႈိ့ေဆားစာ 
်ဖနး႔ေဝခံဲ်ခငး့အတျကးကယနး့တုိငး့ရငး့သာ့လူငယးမ္ာ့
တရာ့စဲျဆုိ်ခငး့ခဵရ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး/်မနးမာ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၃ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှှရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှှရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှဿရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှဿရကး၇The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလဿ၂ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၃ရကး၇အီလဲဗငး့/်မနးမာ 

 

 လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးခရီ့စဥးႏြငးံပတးသကး၊ 
ေွဖနးေရ့သာ့သူကုိပုဒးမ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံအမႈဖျငး ံ
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿဿရကး၇The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၀ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 

 
                                               

                                 ၆၆ (ဃ        
                   
၂ ၁၈       ၊          ၂၂    ၊   e  oice        
၂ ၁၈       ၊          ၂၃    ၊ 7  ay  aily        

 
 

တရာ့ရငးဆုိငးရ်ခငး့မ္ာ့ 
 

 ကခ္ငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့၌ အမႈအာ့ ပယး 
ဖ္ကးေပ့ရနး ေလြ္ာကးထာ့ခ္ကး ်ပညးနယးတရာ့ 
လႊတးေတားပယးခ္ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၆ရကး၇ဗျီအုိေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇BNI/်မနးမာ 

 
 စစးေတျၿမိဳ႕မြဦ့ေအာငးသနး့ေဝကုိ တတိယအႀကိမး 

႐ဵု့ထုတး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇အီလဲဗငး့/်မနးမာ 

https://www.bbc.com/burmese/burma-45015723
http://elevenmyanmar.com/local/14258
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/22988-san
https://www.bbc.com/burmese/burma-44721155
http://thevoicemyanmar.com/news/23148-ksr
https://www.mmtimes.com/news/protesters-snub-meeting-coal-fired-factory.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/41470
http://www.mizzimaburmese.com/article/41642
http://www.7daydaily.com/story/132102
http://burmese.dvb.no/archives/281740
https://www.irrawaddy.com/news/burma/5-sued-mandalay-thwarted-cement-factory-protest.html
http://thevoicemyanmar.com/index.php/local/23879-san
http://www.mizzimaburmese.com/article/41776
http://www.mizzima.com/news-domestic/village-administrator-sacked-protesting-against-cement-factory-project
https://www.rfa.org/burmese/news/aungthapyay-villagers-arrested-07312018070653.html
https://www.rfa.org/burmese/news/aungthapyay-villagers-arrested-07312018070653.html
http://thevoicemyanmar.com/news/23107-lkm
https://myanmar.mmtimes.com/news/112388.html
https://www.mmtimes.com/news/bogyoke-statue-protesters-appear-court.html
http://thevoicemyanmar.com/news/23150-lks
https://www.mmtimes.com/news/seven-karenni-youths-out-bail-after-statue-protest-kayah.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/karenni-youth-activists-sued-aung-san-statue-protest.html
https://www.rfa.org/burmese/news/loikaw-bogyoke-statue-protesters-07112018074215.html
https://www.rfa.org/burmese/news/loikaw-bogyoke-statue-protesters-07112018074215.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/41306
http://thevoicemyanmar.com/local/23375-boo
https://www.irrawaddy.com/news/burma/karenni-halt-protests-gen-aung-san-statue.html
http://news-eleven.com/news/70673
http://thevoicemyanmar.com/news/23753-skn
http://www.7daydaily.com/story/132039
http://thevoicemyanmar.com/news/23753-skn
http://www.7daydaily.com/story/132039
https://www.bnionline.net/mm/news-60740
https://burmese.voanews.com/a/kachin-protest-leader-case-/4474961.html
https://www.bnionline.net/mm/news-60935
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/05/163015.html
http://news-eleven.com/news/69373
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 ပုဒးမ၂ဝဝ ်ဖငးံ ေငျဒဏးခ္မြတးခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့ 
သာ့မ္ာ့၌ အမႈကုိ တပးမေတားမြ အယူခဵထပးတကး၊ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၄ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 

 ႐ုိကးတာသတငး့ေထာကးႏြစးဦ့ကုိစဲျခ္ကးတငးေၾကာငး့အ
မိနး႔ခ္မြတး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၆ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၆ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအသဵ
/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇Reuters 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇ဒီဗျီဘီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၀ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြဏး၇ဇူလိုငးလဿ၁ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၀ွရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 

 
 ေ်မႏြငးံသီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရြိရနးက္ိနးစာတုိကးသူေလ့ဦ့

တရာ့စျဆုိဲခဵရသညးံအမႈၾကနး႔ၾကာေန 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၁ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 

 
 တနသၤာရီဂ္ာနယးအမႈ ေခ္ဖ္ကးေပ့ရနး ေလြ္ာကးထာ့ 

ခ္ကးကုိပယးခ္ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၀ှရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

 
 

ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 
 

 စစးပျမဲ္ာ့ရပးတနး႔ေရ့အတျကးဆုေတာငး့ပျဲ် ပဳလုပးရာတျငး
ဦ့ေဆာငးခံဲသူ ႏြစးဦ့ကုိ ေထာငးဒဏးသုဵ့လစီခ္မြတး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇The Voice/်မနးမာ 

 ထျနးတုဵ့တုိကးပျဲ် ပဳလုပး်ခငး့အတျကးတရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ခဵထာ
့ရေသာ ်မစးသာ့ၿမိဳ႕နယးမြ ေတာငးသူငါ့ဦ့ကုိ ်ပစးဒဏး 
ခ္မြတး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၄ရကး၇The Voice/်မနးမာ 

ေထာငးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့ 
 

 အက္ဥး့ေထာငးအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ 
Frontier Myanmar မြ ICRC ကုိ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ 
်ခငး့်ပဳလုပး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇Frontier Myanmar  

 
 ေထာငးတျငး့လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈရြိ၇ မရြိ 

လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး စစးေဆ့ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှဿရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၂ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 

 
 

 ရဲႏြိပးစကးသ်ဖငးံလူေသရသညးဆုိေသာအမႈ ေ်ဖရြငး့ 
ခ္ကးေပ့ရနး ်ပညးထဲေရ့ကုိ ေကားမရြငးက အေၾကာငး့ 
ၾကာ့ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၄ရကး၇Myanmar Now/်မနးမာ 

 
 ကျငး့ဆငး့စစးေဆ့ခံဲသညးံ အက္ဥး့ေထာငး ၁ဿ ခုတျငး 

လူ႔အချငးံအေရ့နစးနာမႈမ္ာ့ ေတျ႔ရြိဟု MNHRC ေ်ပာ 
ၾကာ့ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၆ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 

 
 ေဒ့ဒရဲၿမိဳ႕တျငးအမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့အာ့ ရဲတပးဖျဲ႔မြ 

ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့စဥး ေသဆုဵ့ခံဲ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ 
ရဲလုပးငနး့စဥးအာ့ အ်ပညးံအဝမလုပးေဆာငးခံဲေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရြိ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၂ရကး၇အီလဲဗငး့/်မနးမာ 

 
 

ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံႏုိငးငဵသာ့တုိ႕၌လျတးလပးချငးံအေပ၍
တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့ 

 
 ေမားလၿမိဳငးကျၽနး့ၿမိဳ႕နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ေက့္ရျာ 

အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့တစးဦ့ကို ဖယးရြာ့ေပ့ရနးဆႏၵ်ပ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 

 
 

 အစုိ့ရသစးလကးထကးဆကးသျယးေရ့ပုဒးမ်ဖငးံ 
တရာ့စဲျဆုိမႈေပါငး့ ှ၀၁ မႈရြိ 

 ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇ဗျီအုိေအ/်မနးမာ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/07/163195.html
https://www.rfa.org/burmese/news/opera-students-sue-07162018075350.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD
https://www.rfa.org/burmese/news/opera-students-sue-07162018075350.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD
https://www.irrawaddy.com/news/burma/two-reuters-reporters-charged-violating-official-secrets-act.html
https://www.rfa.org/burmese/news/reuters-reporters-07092018032451.html
https://www.rfa.org/burmese/news/reuters-reporters-07092018032451.html
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-journalists/myanmar-police-insisted-on-meeting-gave-documents-reuters-reporter-idUSKBN1K50XQ
https://www.rfa.org/burmese/news/reuters-court-jul16-07162018081150.html
https://www.rfa.org/burmese/news/reuters-court-jul16-07162018081150.html
http://news-eleven.com/news/68959
http://www.dvb.no/news/reuters-journalist-says-police-pressured-him-to-bury-report-on-inn-din-massacre/81282
http://www.7daydaily.com/story/131602
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/23/164634.html
https://www.irrawaddy.com/news/reuters-reporter-says-myanmar-police-planted-secret-papers.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/41863
http://www.7daydaily.com/story/131333
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/31/165298.html
https://www.irrawaddy.com/news/two-men-jailed-three-months-taking-part-mandalay-peace-protests.html
http://www.7daydaily.com/story/130556
http://thevoicemyanmar.com/news/23153-bat
http://thevoicemyanmar.com/local/23578-day
https://frontiermyanmar.net/en/icrc-if-detainees-can-maintain-family-ties-theres-less-chance-of-them-going-back-to-prison
http://www.mizzimaburmese.com/article/41321
https://www.rfa.org/burmese/news/wrong-punishment-07152018090817.html
https://www.rfa.org/burmese/news/wrong-punishment-07152018090817.html
http://www.myanmar-now.org/my/news/i/?id=22519638-b45a-4d25-9956-be4ad8c59c4f
http://www.7daydaily.com/story/131692
http://news-eleven.com/news/70559
http://www.7daydaily.com/story/130255
https://burmese.voanews.com/a/nld-66d-case-/4467491.html
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 ဗုိလးခ္ဳပးရုပးထုစုိကးထူမညးံအစီအစဥးကုိ ကရငးနီလူထု 

ဆႏၵ်ပကနး႔ကျကး၊ ရုနး့ရငး့ဆနးခတး်ဖစးပျာ့ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၀ရကး၇ဒီဗျီဘီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇မဇၥ္ိမ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအသဵ
/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၀ရကး၇ဧရာဝတီ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၁ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

 စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး်ပငးဆငးၿပီ့ ်ဖစးေသားလညး့ 
ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးပါက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
အ်ပစးေပ့ခဵရမညး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 

 
 ေနရပး်ပနးကခ္ငးဒုက၏သညးမ္ာ့ ႏြငးထုတးခဵရ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၃ရကး၇ဘီဘီစီ/်မနးမာ 
 

 သီေပါၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ဆယးအိမးေခါငး့အမ္ိဳ့သာ့ တစး 
ဦ့ ေသနတးထပးမဵပစးခဵရ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၅ရကး၇BNI/်မနးမာ 

 တက၎သုိလးတာဝနးရြိသူမ္ာ့မြ ရနးကုနးတက၎သုိလး 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐက ိုပုိစတာစညး့ရုဵ့လႈဵ႕ေဆားမႈ ်ပဳ
လုပးရနးတာ့်မစး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၆ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 

 
 ဗုိလးခ္ဳပးေၾက့ရုပးထာ့ရြိမညးံ အစီအစဥးကုိ 

နာဂအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့မြ ကနး႔ကျကး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှဿရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၄ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 

 
 တပးသာ့သစးအ်ဖစးလူငယး၂ွ ေခ၍ေဆာငးခဵရ 

ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၃ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၄ရကး၇မဇၥ္ိမ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇The Voice/်မနးမာ 

 
 

 တပးမေတားမြဖမး့မိခံဲေသာအမ္ိဳ့သမီ့ ေဆ့မႉ့ ၃ 
ဦ့သတး်ဖတးခဵရဟု TNLA  ထုတး်ပနး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၆ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၆ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 

 ရတနာပဵုတက၎သုိလးဝနး့အတျငး့ အာဇာနညးေန႔ 
အခမး့အနာ့က္ငး့ပချငံး မရ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၆ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
 

 ဿှ ရာစုပငးလုဵညီလာခဵကာလ ရြမး့ေဒသခဵအေပ၍ 
တပးမေတားမြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေနသညးဟု 
သြ္မး့လူ႔အချငးံအေရ့မ႑ိဳငး စျပးစျ ဲ
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿွရကး၇BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၀ရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

 တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့ႏြငး ံ အဂတိလုိကးစာ့မႈပေပ္ာကး 
ေရ့ အတျကး ေတာငးသာေဒသခဵမ္ာ့ဆႏၵထုတးေဖား 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၁ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၁ရကး၇7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလဿ၃ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 

 
 ရဲတပးဖျဲ႔မြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးေနေၾကာငး့ လူ႔အ 

ချငးံအေရ့ေကားမရြငးသုုိ႔ တုုိငးၾကာ့မႈမ္ာ့ တစးႏြစးထကး 
တစးႏြစးပုုိမ္ာ့ 
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလဿ၆  ရကး၇အီလဗဲဲငး့/်မနးမာ 

 

လယးယာေ်မ            မ္ာ့ 
 

 ဝမးေပါငးကုမၸဏီေရြ႕တျငး လကးပဵေတာငး့ေတာငး ေဒသ 
ခဵမ္ာ့ဆႏၵ်ပ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၁ရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၂ရကး၇မဇၥ္ိမ 

 မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသၾကီ့အတျငး့ ်ပနးလညးစျနး႔လႊတး 
သညးံ ေ်မ ှ၂၅ွ၆.၃၄ ဧကအနကး ၃၁ွွ ဧက 
ေက္ားကုိ မူလေတာငးသူမ္ာ့ထဵ ်ပနးလညးေပ့အပး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၄ရကး၇အီလဗဲဲငး့/်မနးမာ 
 

 ဆီအုနး့ကုမၸဏီအာ့ ရျာေ်ခာကးရျာမြ ေဒသခဵေတာငးသူ 
ဿွွ ေက္ား ဆႏၵထုတးေဖား 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၅ရကး၇မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလ၆ရကး၇မဇၥ္ိမ 

http://www.dvb.no/news/police-break-up-protest-in-loikaw-site-of-latest-row-over-aung-san-statue/81180
http://www.mizzima.com/news-domestic/protest-breaks-out-loikaw-over-bogyoke-aung-san-statue
https://www.mmtimes.com/news/locals-protest-against-general-aung-san-statue.html
https://www.rfa.org/burmese/news/bogyoke-statue-loikaw-07032018013607.html
https://www.rfa.org/burmese/news/bogyoke-statue-loikaw-07032018013607.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/03/162758.html
https://www.irrawaddy.com/in-person/interview/nld-dismisses-ethnic-minorities-objections-aung-san-statues.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/naga-youth-oppose-aung-san-statue-sagaing.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/24/164738.html
https://www.mmtimes.com/news/group-says-varsity-students-still-face-harsh-penalties-under-revised-rules.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-44734567
https://www.bnionline.net/mm/news-60799
https://www.mmtimes.com/news/yangon-university-authorities-quash-july-7-poster-campaign.html
https://www.rfa.org/burmese/news/bogyoke-statue-07122018060444.html
https://www.rfa.org/burmese/news/bogyoke-statue-07122018060444.html
http://www.7daydaily.com/story/131569
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/ethnic-army-in-shan-state-abducts-50-young-men-07162018161156.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/ethnic-army-in-shan-state-abducts-50-young-men-07162018161156.html
https://www.rfa.org/burmese/news/minekaing-youth-07162018074352.html
https://www.rfa.org/burmese/news/minekaing-youth-07162018074352.html
http://www.mizzima.com/news-domestic/rcss-accused-forced-conscription
http://thevoicemyanmar.com/index.php/political/23573-rcs
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/18/164206.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/19/164257.html
https://www.rfa.org/burmese/news/six-tnal-women-soldiers-killed-07192018215346.html
https://www.rfa.org/burmese/news/six-tnal-women-soldiers-killed-07192018215346.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/19/164327.html
https://www.bnionline.net/mm/news-60974
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/07/23/164602.html
https://www.rfa.org/burmese/news/taungthar-residents-protest-07242018034100.html
https://www.rfa.org/burmese/news/taungthar-residents-protest-07242018034100.html
http://www.7daydaily.com/story/132165
https://www.mmtimes.com/news/mandalay-villagers-protest-against-township-committee.html
http://news-eleven.com/news/71476
http://www.mizzimaburmese.com/article/41062
http://www.mizzima.com/news-domestic/letpadaung-residents-call-end-copper-mining-project
http://news-eleven.com/news/66882
http://www.mizzimaburmese.com/article/41173
http://www.mizzima.com/news-domestic/farmers-tanintharyi-stage-protest-against-shwe-kanbawza-oil-palm-company
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 တညးေဆာကးဆဲႏြငး ံ တညးေဆာကးရနး စီစဥးထာ့ေသာ 

စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငး ံပတးသကး၊ စာတမး့ထုတး်ပနး 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှွရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှွရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှှရကး၇ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှဿရကး၇ဧရာဝတီ 

 
 သိမး့ဆညး့ခဵလယးေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိရနး ေတာငးသူ 

မ္ာ့ ဆႏၵ်ပ 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၀ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 

 
 ်မနးမာႏုိငးငဵရြ ိ GEF ၌ ထိနး့သိမး့ေရ့ စီမဵကိနး့သညး 

ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌အချငးံအေရ့ကုိခ္ိဳ့ေဖာကးေန 
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 သိမး့ဆညး့ခဵ ေ်မယာမ္ာ့အတျကး ်မနးမာအစုိ့ရမြ 

ေလ္ားေၾက့ေပ့ရနး  လူ႔အချငးံအေရ့ ေစာငးံၾကညးံေရ့ 
အဖဲျ႔မြ အစီရငးခဵစာထုတး်ပနး၊တုိကးတျနး့ 
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလှ၄ရကး၇HRW 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၄ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၅ခုုႏြစး၇ဇူလိုုငးလှ၅  ရကး၇RFA 
ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇လျတးလပးေသာအာရြအ
သဵ/်မနးမာ 
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ဿွှ၅ခုႏြစး၇ဇူလိုငးလှ၅ရကး၇BNI/်မနးမာ 
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 အမး့ ေ်မယာႏြငံးသယဵဇာတ ေဆျ့ေႏျ့ပျတဲာ့်မစးမႈ 
ေၾကာငံးဖ္ကးသိမး့ရ 
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 လယးဧက  တစးသိနး့ချေဲက္ားပ္ကးစီ့မညးံ မုိငး့်ဖတး 
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 ဖျ႕ဲစညး့ဆုိငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ 
 

 စစးဆနး႔က္ငးေရ့ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့အေပ၍အရပးဝတးမ္ာ့၌
ကုိယးထိလကးေရာကး ်ပဳမႈပုဵကုိ လူ႔အချငးံအေရ့ ေကားမ 
ရြငးစစးေဆ့ 
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