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ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့
 

 ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 

ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယးတျငး မုိငး့ေပါကးကျမဲႈ်ဖငံး ေက့္ရျာသာ့ 
သုဵ့ဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ထာ့ 

ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေမာငးေတာ 
ၿမိဳ႕နယး၇ ေဗာဓိကုနး့ေက့္ရျာႏြငံး ေရႊရငးေအ့ေက့္ရျာ 
အၾကာ့တျငး မိုငး့တစးလဵု့ေပါကးကဲျမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ။ 
ေပါကးကျမဲႈ်ဖငံး ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး မက္ညး့ကုနး့ 
နယး်ခာ့ေစာငံးရဲစခနး့မြ ေဗာဓိကုနး့ေက့္ရျာမြ 
ဦ့ေက္ားလြဦ့ႏြငးံ ကဵ်ပငးသာစညးေက့္ရျာမြ လူငယး 
ႏြစးဦ့တို႔ကို  မက္ညး့ကုနး့နယး်ခာ့ေစာငံးရဲစခနး့သို႔ 
ဖမး့ဆီ့သျာ့ခဲံသညး၈ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵထာ့ရသညံး 
ဦ့ေက္ားလြဦ့သညး ေဗာဓိကုနး့ေက့္ရျာတျငး လယးယာ 
လုပးငနး့လုပးကိုငး စာ့ေသာကးေနသူတစးဦ့်ဖစးၿပီ့ 
ကဵ်ပငးသာစညးေက့္ရျာမြ လူငယးႏြစးဦ့သညး ဗဵု့ေပါကးကျဲ 
ခ္ိနးတျငး ႏျာ့ေက္ာငး့ေနၾကသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ 

တပးမေတားနညး့ပညာတက၎သုိလးတုိကးခုိကးခဵရမႈသဵသယ 
်ဖငးံ ညီအစးကုိ ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 

မႏၲေလ့တိုငး့၇ ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယးရြိ တပးမေတား 
နညး့ပညာတက၎သိုလး တိုကးခိုကးခဵရမႈတျငး ပါဝငးသညး 
ဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ ေန်ပညးေတား စစးဘကးေရ့ရာ 
လဵု်ခဵဳေရ့အဖဲျ႔(စရဖ)မြ ရြမး့ပရဟိတေက္ာငး့ဆရာ ႏြစးဦ့ 
်ဖစးေသာ စိုငး့ချနးမိုငး့ႏြငံး စိုငး့လငး့စငံး တို ႔ကို ဖမး့ဆီ့ 
စစးေဆ့လ္ကးရြိသညး၈ ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕၇ ေဖာငးေတား 
ရပးကျကးတျငး ေနထိုငးၾကေသာ အသကး ဿ၅ ႏြစးအရျယး 
စိုငး့ချနးမုိငး့ကို ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့ 
သျာ့ခဲံၿပီ့၇ ။၌ညီ်ဖစးသူ အသကး ဿ၁ ႏြစးအရျယး 
စိုငး့လငး့စငးံကို ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကးေန႔တျငး ဖမး့ဆီ့ 
သျာ့ခဲံသညး၈  ။တို႔ကို ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕မရဲစခနး့တျငး 
ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့ စစးေဆ့လ္ကးရြိသညး၈  ရြမး့်ပညးနယး 
ေ်မာကးပိုငး့တျငး တပးမေတားမြ ထို့စစးမ္ာ့ ရပးတနး႔ 
မေပ့၊ဟုဆိုကာ တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ 
တပးမေတား(TNLA)၇ ရက၏ိဳငံးတပးမေတား(AA)၇ ်မနးမာ 
အမ္ိဳ့သာ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတး တပးမေတား 
(MNDAA)တို႔ပါဝငးေသာ ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတး သုဵ့ဖျဲ ႔ 
သညး ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ေနာငးခ္ိဳႏြငံး 
မႏၲေလ့တိုငး့၇ ်ပငးဦ့လျငးရြိ တပးမေတား နညး့ပညာ  

 
 
တက၎သိုလး အပါအဝငး ေနရာ ေ်ခာကးေနရာကုိ 
တစးၿပိဳငးတညး့ စစးဆငးေရ့ တစးရပး ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ 

တပးမေတားမြ တရာ့စျဆုိဲထာ့သညံး လျိဳငးေကားမြ ေတာငးသူ 
တစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 

ကယာ့်ပညးနယး၇ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ခလရ ဿ၂ွ ႏြငးံ 
ခလရ ၀၂၃ တုိ႔မြ ်ပညးသူပိုငးပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့မႈ 
အကးဥပေဒ ပုဒးမ ၃(ှ) ်ဖငးံ အမႈဖျငးံထာ့သညးံ 
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး ၇ ေ်မနီကုနး့ေက့္႐ျာမြ ေတာငးသူ 
ဦ့ဦ့ရယးကို လျိဳငးေကားရဲစခနး့မြ ဨဂုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔ 
တျငး ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ဇျနးလ ဿှ ရကးေန႔၉ လျိဳငးေကား 
ၿမိဳ႕နယး၇ ေဒါမူကလာ့ေက့္႐ျာတျငး တပးသိမး့ေ်မယာကုိ 
ေတာငးသူမ္ာ့မြ ်ပနးလညး ရယူရနးႀကိဳ့စာ့ရာမြ  ေတာငးသူ 
ဦ့ရြာ့ရယးႏြငးံ သျာ့ေရာကးမြတးတမး့တငးခဲံသညးံ ်ပညးနယး 
လႊတးေတားေကားမတီအဖျဲ႕ဝငး ဦ့ကိုရယးစို့ၫျနး႔တို႔ကို ပုဒးမ 
၃/ှ ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ထာ့ခဲံၿပီ့ ။တို႔ႏြငးံအမႈတျ ဲ ဦ့ဦ့ရယးကို 
ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဟု ကရငးနီ်ပညး ေတာငးသူ 
လယးသမာ့သမဂၐ ဥက၎႒ ခူ့တူရယးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယးတျငး တပးမေတားစစးေၾကာငး့မြ 
ေက့္႐ျာသာ့ႏြစးဦ့ကုိ ေခ၍ေဆာငး 

ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကးေန႔၇ နဵနကးပိုငး့တျငး တပးမေတား 
စစးေၾကာငး့တစးခုမြ ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ 
႐ျာေဟာငး့ေတာေက့္႐ျာမြ ဦ့ထျနး့ေက္ားသိနး့ႏြငးံ 
ဦ့စဵေအာငးသိနး့တို႔ကို ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ ။တို႔ 
ႏြစးဦ့ ေကာကးစိုကးေနစဥး ရျာအနီ့၉ ေပါကးကျသဵဲ 
တစးခုၾကာ့ရသညးံအတျကး ရျာသို႔်ပနးလာစဥး တပးမေတား 
စစးေၾကာငး့မြ တာ့ဆီ့၊ စစးေဆ့ခဲံသညး၈ ထို႔ေနာကး 
။တို႔ကို မြတးပဵုတငးယူေဆာငးခိုငး့၊ ရျာ၉ မြတးပဵုတငးယူ၊ 
သျာ့ေရာကး်ပသရာမြ ေနအိမးသို႔ ်ပနးလညး ေရာကးရြိ 
လာ်ခငး့မရြိေသ့ေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 
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 ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့်ခငး့မ္ာ့ 

ပနး့ေ်မာငး့မြ လယးသမာ့တစးဦ့ ေပ္ာကးဆုဵ့ေနသညးမြာ 
သုဵ့ရကးခနး႔ရြိေနၿပီ်ဖစး၊ မိသာ့စုမ္ာ့ စုိ့ရိမး 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ ပနး့ေ်မာငး့ေက့္ရျာ 
အုပးစု၇ ငြကးေတာရရပးကျကးမြ ဦ့ေအာငးသာေမာငး 
ေပ္ာကးဆဵု့ေနသညးမြာ သဵု့ရကးခနး႔ရြိေနၿပီ်ဖစး၊ မိသာ့စု 
မ္ာ့မြ အထူ့စို့ရိမးလ္ကးရြိသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကးေန႔ 
တျငး ဦ့ေအာငးသာေမာငး သညး ။၌ လယးသို႔သျာ့စဥး 
ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

 
 တရာ့စျဆုိဲခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 

တပးမေတားမြ မသကၤာ၊ ဖမး့ဆီ့၇စစးေဆ့လ္ကးရြိသညးံ 
ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ကုိ အၾကမး့ဖကးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့ 
ဥပေဒ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 

တပးမေတားမြ မသကၤာ၊ ဖမး့ဆီ့၇စစးေဆ့လ္ကးရြိသညးံ 
မူလတနး့်ပ ေက္ာငး့ဆရာ ကိုေနေဇားလငး့ကို ၾသဂုတးလ 
၃ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားမြ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး 
ဖဵုညိဳလိပးနယးေ်မရဲစခနး့သို႔ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ခဲံၿပီ့ ၾသဂုတးလ 
၄ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၉ 
အၾကမး့ဖကးမႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ(က)၇ 
၂ဿ(ခ)တို႔်ဖငးံ အမႈဖျငးံလြစးခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ၂ ရကးေန႔ 
တျငး ေက္ာငး့ဆရာ ကိုေနေဇားလငး့သညး ဘူ့သီ့ေတာငး 
ၿမိဳ႕နယး၇ သရကး်ပငးေက့္ရျာမြ ၾကာညိဳ်ပငးေက့္ရျာသုိ႔ 
်ပနးလာစဥးမြာ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ တပးမေတားမြ 
မသကၤာ၊ ေခ၍ယူစစးေဆ့ရာတျငး ကိုေနေဇားလငး့ 
ကိုငးေဆာငးသညးံ ဖုနး့အတျငး့႐ြိ Messenger ၉ 
တပးမေတားစစးေၾကာငး့မ္ာ့၌ လႈပးရြာ့သျာ့လာမႈအာ့ 
ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (AA)တပးဖျ႕ဲဝငးမ္ာ့ထဵ အ်ပနးအလြနး 
ဆကးသျယးေပ့ပို႔ထာ့သညးံ စာမ္ာ့အာ့ ေတျ႕ရြိေၾကာငး့ 
တပးမေတားမြ ထုတး်ပနးထာ့ သညး၈ 

ေက္ာငး့ဆရာ ကိုေနေဇားလငး့သညး ရခိုငး်ပညးနယး၇ 
ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ မူညြငး့ေတာငးေက့္ရျာဇာတိ်ဖစးၿပီ့ 
ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ်ပငးေခ္ာငး့ေက့္႐ျာ မူလတနး့လျနး 
ေက္ာငး့တျငး တာဝနးထမး့ေဆာငးေနသူ်ဖစးသညး၈ 
်ပငးေခ္ာငး့ေက့္ရျာတျငး တိုကးပဲျမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ 
်ပငးေခ္ာငး့ေက့္ရျာမြ ၾကာညိဳ်ပငးေက့္ရျာ ဘုနး့ႀကီ့ 
ေက္ာငး့တျငး ခိုလဵႈေနၾကသညးံ စစးေဘ့ေရြာငး 
ေက္ာငး့သာ့၇ေက္ာငး့သူမ္ာ့ကို စာသငးေပ့ေနသူလညး့ 
်ဖစးသညး၈  

အၾကမး့ဖကးမႈ တုိကးဖ္ကးေရ့ ဥပေဒ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ 
ခဵထာ့ရသူ ငါ့ဦ့အနကး  ေက္ာငး့ဆရာ တစးဦ့ကုိ စျခဲ္ကး 
တငး၇ က္နးေလ့ဦ့ကုိ လႊတးေပ့ 

ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ဘူ့သီ့ေတာငး 
ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ 
သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇စစးေဆ့်ခငး့ခဵထာ့ရသူ ငါ့ဦ့အနကး 
တစးဦ့်ဖစးေသာ ေက္ာကးရနးေက့္ရျာတျငး တာဝနး 
ထမး့ေဆာငးေနသညးံ မူလတနး့်ပေက္ာငး့ဆရာ 
ကိုႏိုငးေအာငးထျနး့ကို  အၾကမး့ဖကးမႈ တိုကးဖ္ကးေရ့ 
ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ(က)၇ ၂ဿ(က)တို႔်ဖငးံ စျခဲ္ကးတငးခဲံၿပီ့ 
က္နးေလ့ဦ့်ဖစးေသာ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ေက္ာကးရနး 
ေက့္ရျာမြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့  ဦ့စဵေမာငး၇ ေက္ာကးရနး 
ေက့္ရျာမြ ကိုေက္ားသူစို့၇ သရကး်ပငးေက့္ရျာမြ 
ေမာငးထျနး့စိနးႏြငးံ ဖုဵညိဳလိပးေက့္ရျာမြ ေမာငး်ဖဴေဒါငး့ 
တို႔ကို စျတဲငးထာ့သညးံပုဒးမႏြငးံ ပါဝငးပတးသတးမႈ 
မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံဟုဆိုကာ ်ပနးလညး လႊတးေပ့ခဲံသညး၈ 
ၾသဂုတးလ ၆ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားမြ ေက္ာငး့ဆရာ 
ကိုႏိုငးေအာငးထျနး့အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံၿပီ့ ၾသဂုတးလ ှွ 
ရကးေန႔တျငး ေက္ာကးရနးေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့သူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ခဲံကာ အၾကမး့ဖကးမႈ 
တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ(က)်ဖငးံ အမႈဖျငးံလြစး 
ခဲံသညး၈ 

ေက္ာငး့ဆရာ ကိုႏိုငးေအာငးထျနး့သညး ကိုယးခႏၶာနာက္ငး 
မႈေၾကာငးံ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငး 
ၿမိဳ႕နယး႐ြိ တပးေဆ့႐ဵုတျငး ေဆ့ကုသမႈခဵယူခဲံရသညး၈ 
ေက္ာငး့ဆရာ ကိုႏိုငးေအာငးထျနး့သညး စစးေဆ့်ခငး့ခဵေန 
ရခ္ိနးတျငး ႐ိုကးႏြကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ မ္ကးႏြာတျငး ဖူ့ေရာငး 
ေနေၾကာငး့ ။၌ဖခငး ဦ့ဘသနး့ေမာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး ေက္ာငး့ဆရာ 
ကိုႏိုငးေအာငးထျနး့ကို ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၉ 
ရဵု့ထုတးခဲံၿပီ့ အၾကမး့ဖကးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ၂ဿ(က) 
်ဖငးံ ထပးတို့အမႈဖျငးံခဲံသညးဟု ။၌ဖခငး်ဖစးသူ 
ဦ့ဘသနး့ေမာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လကးရြိတျငး 
ေက္ာငး့ဆရာ ကိုႏိုငးေအာငးထျနး့ကို ဘူ့သီ့ေတာငး 
အက္ဥး့ေထာငးတျငး ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈  

ရခုိငးအသငး့ စကၤာပူဥက၎ဌအပါအဝငး ရြစးဦ့ကုိ 
အၾကမး့ဖကးမႈ တုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စျတဲငး 

ရက၏ိဳငးံတပးေတား(AA)ႏြငးံပတးသကးဆကးႏျယးမႈ၇ ေငျေၾက့ 
ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့႐ြိသညးဆိုသညးံ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ 
်ခငး့ ခဵထာ့ရသညးံ ရခိုငးအသငး့ စကၤာပူ ဥက၎ဌ 
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ကိုဟိနး့ေဇားအပါအဝငး ရြစးဦ့ကို အၾကမး့ဖကးမႈ 
တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၂ွ(ည)၇ ပုဒးမ ၂ဿ (က) တို႔်ဖငးံ 
ၾသဂုတးလ ၆ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့၇ 
အေနာကးပိုငး့ခရိုငးတရာ့ရဵု့၉ တရာ့စျတဲငးခဲံသညး၈ 
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ရခိုငးလူငယးမ္ာ့အနကးမြ 
ကိုေအာငး်မတးေက္ား၇ ကိုထျနး့ေအ့၇ ကိုဟိနး့ေဇား၇ 
ကိုရဲေက္ားထကး၇ မေမႀကီ့၇ ကိုတငးလႈိငးဦ့၇ 
ကိုေ႐ႊလႈိငးသနး့ႏြငးံ ကုိ်မတးေလ့တို႔ကို အၾကမး့ဖကးမႈ 
တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ွ(ည)၇ ၂ဿ(က)်ဖငးံ တရာ့ 
စျတဲငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထုိ႔်ပငး ထိုအမႈတျငး ဆကးစပး 
တရာ့ခဵအ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ခဵထာ့ရကာ အၾကမး့ဖကးမႈ 
တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၂ွ(ည)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ 
ခဵထာ့ရသညးံ ကိုသနး့ထျနး့ႏိုငးႏြငးံ ကိုေမာငးစို့်မငးံတို႔ႏြစးဦ့ 
ကို ဖမး့ဝရမး့ထုတးခဲံၿပီ့ အၾကမး့ဖကးမႈ တိုကးဖကးေရ့ 
ဥပေဒပုဒးမ ၂ွ(ည)်ဖငးံ သီ့်ခာ့အမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ 
ကိုေအာငးမ္ိဳ့ဝငး့ကို ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကး ေန႔အထိ 
ခ္ဳပးရမနးရယူခဲံသညး၈ 

မုိငး့ေပါကးကျခဲ္ိနး အနီ့၉ ငါ့မြ္ာ့ေနသူအာ့ အၾကမး့ဖကးမႈ 
တုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယး၇ ေ႐ႊရငးေအ့ေက့္႐ျာ 
အနီ့ မိုငး့ေပါကးကျမဲႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ 
်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေ႐ႊရငးေအ့ေက့္႐ျာသာ့ 
ဦ့ေမာငးစို့သိမး့သညး အၾကမး့ဖကးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ 
၂ွ(စ္)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ ခဵထာ့ရၿပီ့ ၾသဂုတးလ ှ၀ 
ရကးေန႔တျငး ခ္ဳပးရမနးယူစစးေဆ့လ္ကး႐ြိေၾကာငး့ သိရြိရ 
သညး၈ ေ႐ႊရငးေအ့ေက့္႐ျာအဝငးဝႏြငးံ ရဟတးယာဥးကျငး့ 
ၾကာ့တျငး ၾသဂုတးလ ှှ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့၉ 
မိုငး့တစးလဵု့ေပါကးကျမဲႈ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ။ေပါကးကျမဲႈ်ဖစးစဥး 
အနီ့တျငး ငါ့မြ္ာ့ေနသညးံ ေ႐ႊရငးေအ့ေက့္႐ျာသာ့ 
ဦ့ေမာငးစို့သိနး့ကို ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ 
ခဵထာ့ရသူ ဦ့ေမာငးစို့သိနး့အာ့ ခ္ဳပးရမနးယူရာတျငး 
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ကုိ တစးစဵုတစးရာ အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ 
မရြိခဲံပါ၈ 

ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ ကရငးံအာဇာနညးေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ 
က္ငး့ပခံဲသညးံအတျကး ေဒ၍ေနားအုဵ့လြအပါအဝငး သုဵ့ဦ့ကုိ 
အမႈဖျငးံ 

ရနးကုနးတိုငး့အစို့ရ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ ၾသဂုတးလ ှဿ 
ရကးေန႔၉ ကရငးံအာဇာနညးေန႔ အခမး့အနာ့ကို က္ငး့ပ 
ခဲံသညးံ အတျကး ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယး စခနး့မြဴ့မြ 
တရာ့လို်ပဳလုပး၊ ဦ့ေဆာငးသူ ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့ 

အစညး့အ႐ဵု့ (KWC) ဥက၎႒ ေဒ၍ေနားအုနး့လြ၇ 
ေစာအဲလဘကးခ္ိဳႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့တို႔ကို ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ ဥပေဒ 
ပုဒးမ ဿွ ်ဖငးံ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈  မူလက ကရငးံ 
အာဇာနညးေန႔ အခမး့အနာ့ကို မေကျ့ပရိယတိၱ 
စာသငးတိုကးတျငး က္ငး့ပရနး စီစဥးခဲံေသားလညး့ ကရငးံ 
အာဇာနညးေန႔ေခါငး့စဥး်ဖငးံ က္ငး့ပ်ခငး့မ်ပဳလုပးရနး 
တိုငး့အစို့ရမြ စာထုတး၊ တာ့်မစးခဲံသညးံအတျကး ကရငး 
တိုငး့ရငး့သာ့ တစးရာေက္ား စုေပါငး့၊ ၿမိဳ႕ေတား 
ခနး့မေရြ႕၉ က္ငး့ပခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ေဒါငး့တို႔မ္ဳိ့ဆကးသဵခ္ပးအဖဲျ႔ွငး ေလ့ဦ့ကုိ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) 
်ဖငးံ ထပးမဵတရာ့စဲျ 

ႏိုငးငဵေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ 
၂ွ၂(က)်ဖငးံ တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ ေဒါငး့တုိ ႔ 
မ္ဳိ့ဆကး သဵခ္ပးအဖျဲ႔ဝငး ေလ့ဦ့ကို ရနးကုနးတိုငး့ စစးဌာန 
ခ္ဳပး ဒုတိယ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ သနး့ထျနး့်မငးံမြ တရာ့လို 
်ပဳလုပး၊ ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ 
တရာ့စဲျဆိုခဲံေၾကာငး့ မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယး တရာ့သူႀကီ့မြ 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ သဵခ္ပးေဖ္ားေ်ဖမႈမ္ာ့ကို လူမႈ 
ကျနးယကးစာမ္ကးႏြာတျငး တငးခဲံ်ခငး့သညး တပးမေတားကို 
ထိခိုကးေစားကာ့်ခငး့်ဖစးသညးံအတျကး ပုဒးမ ၃၃(ဃ) ်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲုိ်ခငး့်ဖစးသညးဟု သိရြိရေၾကာငး့ တရာ့စျဆဲို်ခငး့ 
ခဵရသူမ္ာ့အနကးမြ တစးဦ့်ဖစးသူ သဵခ္ပးအဖဲျ႔ဝငး 
ကိုပိုငးရဲသူမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈   

ေရတဵချနးေတာငးစီမဵကိနး့ ပဋိပက၏တျငး ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး 
ေတာငးသူ ှွွ ဦ့ကုိ ပုဒးမ ေ်ခာကးခု်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 

မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေရတဵချနး 
ေတာငးေဂါကးကျငး့ စီမဵကိနး့ေ်မေနရာအတျကး သိမး့ဆညး့ 
ထာ့သညးံ ယာေ်မမ္ာ့ကို ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကးေန႔၉ 
ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵခဲံရာ ေဒသခဵ ေတာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့ 
ရယူထာ့သညးံ ရဲတပးဖဲျ႔တို႔အၾကာ့ ပဋိပက၏ ်ဖစးပျာ့ 
ခဲံၿပီ့ေနာကး ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး ဒုတိယၿမိဳ႕နယးမြဴ့ ဒုရဲမြဴ့ 
ခငးေမာငးထျနး့မြ တရာ့လို်ပဳလုပး၊ ေရၾကညး ေက့္ရျာမြ 
ေတာငးသူ ေဒ၍လြခိုငးအပါအဝငး ေတာငးသူ ှွွ ဦ့ကို 
ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၀၀ဿ၇ ၀၀၀၇ ၀၀၃၇ ဿ၆၁၇ ၂ွ၃၇ ှှ၁ 
တို႔်ဖငးံ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးရြိ ေရတဵချနး 
ေတာငးေဂါကးကျငး့ စီမဵကိနး့ေ်မေနရာအတျကး သိမး့ဆညး့ 
ထာ့သညးံ ယာေ်မဧက ၂ွွ ေက္ားအနကး ပိုလြ္ဵေနသညးံ 
ယာေ်မဧက ဿွွ ဝနး့က္ငးခနး႔ကို မႏၱေလ့ၿမိဳ႕ေတား 
စညးပငးသာယာေရ့ ေကားမတီႏြငးံ အက္ိဳ့တူ ပူ့ေပါငး့ 
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လုပးေဆာငးသညးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့သစးကုမၸဏီတို႔မြ ေရတဵချနးေတာငး 
အိမးရာ စီမဵကိနး့အတျကး ၿခဵစညး့ရို့ ကာရဵခဲံသညး၈ ယာေ်မ 
သိမး့ဆညး့်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေတာငးသူမ္ာ့မြ ေ်မယာ 
ေလ္ားေၾက့ႏြငးံ ေ်မေနရာအစာ့ ်ပနးလညး ရရြိေရ့ 
ေတာငး့ဆိုထာ့ရာ ညြိႏႈိငး့မႈ အဆငးမေ်ပ်ဖစးေနသညးံ 
အခ္ိနးတျငး ယငး့ကဲံသို႔ ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးခံဲ 
သ်ဖငးံ ေဒသခဵေတာငးသူမ္ာ့မြ သျာ့ေရာကးတာ့ဆီ့ခဲံ 
သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ရဲတပးဖျဲ႔၇ စညးပငးဝနးထမး့ႏြငးံ ၿခဵစညး့ရို့ 
ကာရဵေနသညးံ လုပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ပဋိပက၏မ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ 
ခဲံသ်ဖငးံ ရဲတပးဖဲျ႔မြ ေသနတးပစးေဖာကး၊ လူစုခဲျခဲံရသညး၈ 
ထိုပဋိပက၏အတျငး့ ေဒသခဵေတာငးသူ အမ္ိဳ့သမီ့ တစးဦ့ 
မြာ ရဲတပးဖျဲ႔၇ စညးပငးႏြငးံ ကုမၸဏီဝနးထမး့တို႔အႀကာ့၉ 
ဓာ့်ဖငးံ ခုတးခဵခဲံရသ်ဖငးံ ်ပတးရြ ဓာ့ဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံ 
ေၾကာငး့ ေဒသခဵေတာငးသူမ္ာ့ထဵမြ သိရြိရသညး၈ ထို႔်ပငး 
ပဋိပက၏်ဖစးစဥးအတျငး့ ေဒသခဵေတာငးသူ တခ္ိဳ႕ 
သညးလညး့ ထိခိုကးဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံကာ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငး 
တခ္ိဳ႕လညး့ ထိခိုကးဒဏးရာမ္ာ့ ရရြိခဲံေၾကာငး့ သိရြိရ 
သညး၈ လကးရြိတျငး အဆိုပါ သိမး့ဆညး့ယာေ်မမ္ာ့ကို 
မႏၱေလ့ၿမိဳ႕ေတား စညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီႏြငးံ 
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့သစးကုမၸဏီတို႔မြ ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငး 
လ္ကးရြိၿပီ့ ေ်မယာေလ္ားေၾက့ ရယူထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ 
သညးံ ေတာငးသူ ဿ၂ ဦ့တို႔မြ ဆကးလကး တာ့ဆီ့ 
ကနး႔ကျကးလ္ကးရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ 
ေရၾကညးစဵ်ပေက့္ရျာအတျငး့ရြိ ေတာငးသူ ၆၂ ဦ့ ဘို့ဘျာ့ 
စဥးဆကး ဓာ့မဦ့ခ္ စိုကးပ္ိဳ့လုပးကိုငးေနသညးံ ယာေ်မ 
၂၁၅ ဒႆမ  ဿ၆ ဧကကုိ ှ၆၆၂ - ှ၆၆၄ ခုႏြစးတျငး 
မႏၱေလ့ၿမိဳ႕ေတား စညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီမြ 
ေရတဵချနးေတာငးေဂါကးကျငး့စီမဵကိနး့်ပဳလုပးရနးအတျကးဟု
ဆိုကာ မူလပိုငး ေတာငးသူမ္ာ့အာ့ သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ႏြငးံ 
ေ်မယာေလ္ားေၾက့မ္ာ့ ေပ့အပး်ခငး့မရြိဘဲ သိမး့ဆညး့ 
သျာ့ခဲံေၾကာငး့ ေဒသခဵ ေတာငးသူမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ 
သညး၈  

ကယာ့်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႕အာ့ သစၥာေဖာကးဟု 
ထုတး်ပနးေၾကညာခံဲသညးံ ကရငးနီလူငယး ေ်ခာကးဦ့ကုိ 
စျခဲ္ကးတငး 

ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး  ကယာ့်ပညးနယး၇ 
လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ကယာ့်ပညးနယး ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး 
ႏြငံး ဝနးႀကီ့မ္ာ့ကို ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့ သစၥာေဖာကးမ္ာ့ 
အ်ဖစး ထုတး်ပနးေၾကညာခံဲသညးံအတျကး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ 
ခဵထာ့ရသညံး ကရငးနီလူငယး ေ်ခာကးဦ့ကို ႏိုငးငဵသာ့ 
မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ လျတးလပးမႈႏြငံး လုဵၿခဳဵမႈကုိ 
အကာအကျယးေပ့ေရ့ ဥပေဒ ပုဒးမ ှွ ်ဖငးံ 

စျခဲ္ကးခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလအတျငး့ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕၇ 
ကႏၵာေဟဝနးပနး့ၿခဵ၉ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ေၾက့႐ုပး 
စိုကးထူမႈအာ့ သပိတးစခနး့ဖျငံးကာ ကန႔းကျကးခဲ ံ
ၾကသညးကို ်ပညးနယးအစုိ့ရမြ အငးအာ့သုဵ့ၿဖိဳချငး့ခဲံသ်ဖငံး 
်ပညးနယးဝနးႀကီ့ခ္ဳပး၇ ်ပညးနယး စီမဵ/ဘ႑ာဝနးႀကီ့ 
ဦ့ေမားေမား၇ ဗုိလးခ္ဳပးေၾက့႐ုပး ်ဖစးေ်မာကးေရ့ 
ေကားမတီဝငးမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵေတား ရာဇဝတးေကာငးမ္ာ့၇ 
ကရငးနီ အမ္ိဳ့သာ့ သစၥာေဖာကးမ္ာ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ 
ေသျ့စညး့ညီၫျတးေရ့၌ ရနးသူမ္ာ့၇ ေက့္ဇူ့ကနး့သူမ္ာ့ 
အ်ဖစး ကရငးနီ လူငယးမ္ာ့မြ မတးလတျငး ေၾကညာခ္ကး 
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ ထို႔အတျကး ေမလ၉ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး 
အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မြ တရာ့လို်ပဳလုပး၊  ကရငးနီ 
်ပညးသူ႕အငးအာ့စုအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့်ဖစးသညံး ကိုမ္ိဳ့လြိုငးဝငး့ 
(ခ)ပါစကာ့လျယး၇ ကိုဒီ့ဒီ(ခ)စစးမုနး့၇ ကိုဂျၽနးေပါ(ခ) 
ပ္ာ့ေလ့၇ ချနးေသာမတးစး၇ ခူ့ရီဒူ့၇ ချနးဘာ့နဒးတို႔ကို 
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာ လျတးလပးမႈႏြငံး လုဵၿခဳဵမႈကို 
အကာအကျယးေပ့ေရ့ ဥပေဒ ပုဒးမ ှွ ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ကာ 
တရာ့စျဆဲိုခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယး ေဒါဆုိေရြ႕ေက့္ရျာမြ ေတာငးသူ 
ေ်ခာကးဦ့ကုိ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈ ပုဒးမ ၃/ှ ်ဖငးံ တရာ့စျဆုိဲ 

အေ်မာကးတပးရငး့ ၀၃ွ မြ ကယာ့်ပညးနယး၇ ဒီေမာဆုိ 
ၿမိဳ႕နယး၇ ေဒါဆိုေရြ႕ေက့္႐ျာမြ ေတာငးသူ ေ်ခာကးဦ့ကို 
်ပညးသူပိုငး ပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့မႈ ဥပေဒပုဒးမ ၃(ှ) ်ဖငံး ထပးမဵ 
်ဖညံးစျကး တရာ့စဲျဆိုသညးံအမႈကို ဒီေမာဆို့ၿမိဳ႕နယး 
တရာ့ရဵု့မြ လကးခဵခဲသံ်ဖငးံ ထိုေတာငးသူမ္ာ့အာ့ 
လျိဳငးေကားအက္ဥး့ေထာငးသို႔ ပို႔ေဆာငးခဲံသညး၈ 
တပးသိမး့ေ်မေပ၍တျငး ဝငးေရာကးထျနးယကး လုပးကိုငး 
သညးဟုဆိုကာ ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ ပုဒးမ 
၁၁၄ ်ဖငးံ တရာ့စျဲ် ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ဒီေမာဆုိၿမိဳ႕နယး၇ 
ေဒါဆုိေရြ႕ေက့္႐ျာမြ ေတာငးသူ ှ၂ ဦ့သညး ဒီေမာဆို့ 
ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့တျငး ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔၉ ရဵု့ခ္ိနး့ 
သျာ့ေရာကးခဲံရာ ။တို႔အနကးမြ ေ်ခာကးဦ့ကို ်ပညးသူပိုငး 
ပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့မႈ ဥပေဒပုဒးမ ၃(ှ)်ဖငံး ထပးမဵ ်ဖညံးစျကး 
တရာ့စဲျဆိုခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

အဆိုပါ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေတာငးသူ ေ်ခာကးဦ့ 
သညး ဦ့ပါစကျာ့လယး၇ ဦ့ေသာမတးစး၇ ဦ့ေက္ားေက္ား၇ 
ဦ့မာတီ့ယာ၇ ဦ့ငါ့ရယး၇ ဦ့အိုငးဘီတို႔ ်ဖစးၾကသညး၈ 
တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေတာငးသူ ှ၂ ဦ့သညး 
ေဒါဆုိေရြ႕ အေ်ခစုိကး အမြတး ၀၃ွ အေ်မာကးတပးမြ 
သိမး့ယူထာ့သညးံ ေ်မေပ၍တျငး ထျနးယကးစိုကးပ္ိဳ့ခဲံ်ခငး့ 
ေၾကာငးံ တရာ့စျဆဲိုခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
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တပးမေတားမြ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး အဖဲျ႔ခ္ဳပးဥက၎႒ကုိ 
တရာ့စဲျဆိုရနး ဦ့တုိကးေလြ္ာကးထာ့ 

ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးပုိငး့တိုငး့စစးဌာနခ္ဳပး 
ဒုတိယ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ သနး့ထိုကးမြ အေမရိကနးသမၼတ 
Donald Trump ႏြငးံ ဇူလိုငးလတျငး အိမး်ဖဴေတား၉ 
ေတျ႔ဆဵုခဲံသူမ္ာ့အနကး ပါွငးခဲံသူ တစးဦ့်ဖစးေသာ 
်မနးမာႏိုငးငဵ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ ခရစးယာနးအဖျဲ ႔ခ္ဳပး(KBC)ဥက၎႒ 
ေဒါကးတာ ခါလမးဆမးဆျနးကို ်ပစးမႈဆိုငးရာက္ငးံထဵု့ဥပေဒ 
ပုဒးမ ဿွွ အရ အမႈကို လကးခဵစစးေဆ့ေပ့ရနးအတျကး 
်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့၉ ဦ့တိုကးေလြ္ကးထာ့ခဲံ 
သညး၈  ေဒါကးတာ ခါလမးဆမးဆျနးသညး အေမရိကနး 
သမၼတ Donald Trump ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုခဲံရာ၉ ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ 
ခရစးယာနးမ္ာ့ကို ်မနးမာစစးအစို့ရမြ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး 
ေနေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့ ထိုေ်ပာၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
World News Now Facebook စာမ္ကးႏြာ၉ ေဖား်ပထာ့ 
သညးကို ေတျ႔ရြိခဲံရသညးံအတျကး ဥပေဒအရ အေရ့ယူ 
ေပ့ရနး ဦ့တိုကးေလြ္ာကးထာ့ခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ 
စျဆဲိုသညးံ ဥပေဒပုဒးမကိုမူ ေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိပါ၈  
 

 တရာ့ရငးဆုိငးရ်ခငး့မ္ာ့ 

တပးမေတား၌ ဂုဏးသိက၏ာကုိ ထိခုိကးေစသညးဟုဆုိကာ 
ဦ့ေနမ္ိဳ့ဇငးကုိ ခငးဦ့ၿမိဳ႕တျငး ထပးမဵ တရာ့စဲျဆုိထာ့မႈကုိ 
စစးေဆ့ 

တပးမေတား၌ ဂုဏးသိက၏ာကို ထိခိုကးေစသညးဟုဆိုကာ 
တပးမေတားမြ ဒုဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ရဲထျဋးဝငး့မြ တကးၾကျ 
လႈပးရြာ့သူ ဦ့ေနမ္ိဳ့ဇငးအာ့ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ 
၂ွ၂(က)၇(ခ)၇ ပုဒးမ ၂ွွ တုိ႔်ဖငးံ လျနးခဲံသညးံ ႏြစးလခနး႔က 
ခငးဦ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့တျငး ဦ့တိုကးေလြ္ာကးထာ့ကာ 
တိုငးၾကာ့ခဲံမႈကို ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး စစးေဆ့ခဲံ 
သညး၈ တပးမေတား အရာရြိေဟာငး့ တစးဦ့်ဖစးသူ 
ဦ့ေနမ္ိဳ့ဇငးသညး မတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ခငးဦ့ၿမိဳ႕၉ 
်ပဳလုပးခဲံသညးံ အေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့ ေထာကးခဵပျ ဲ
တျငး ေဟာေ်ပာခံဲသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ 
ပတးသကးၿပီ့ တရာ့စျဆဲိုခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ေပါကးကျမဲႈသဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စဲျဆုိ်ခငး့ ခဵထာ့ 
ရေသာ အရပးသာ့ သုဵ့ဦ့ တရာ့ရငးဆုိငး 

ေပါကးကျမဲႈသဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဆဲို်ခငး့ ခဵထာ့ရ 
ေသာ ရခိုငး်ပညးနယး၇ အမး့ၿမိဳ႕နယး၇ ဓာတးေတားေက့္ရျာမြ 
ဦ့ေမာငး်ဖဴသနး့၇ ဦ့စဵေအာငးေက္ားႏြငးံ ေပါကးေတာ 

ၿမိဳ႕နယးမြ ဦ့ရဲေဘားသူတို႔ သဵု့ဦ့ကို ၾသဂုတးလ ှ၀ 
ရကးေန႔တျငး ေက္ာကး်ဖဴ ခရိုငး တရာ့ရဵု့၉ တတိယအႀကိမး 
ရဵု့ထုတးစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ၁ငး့တို႔ေနထိုငးသညးံ ေနရာႏြငးံ 
တစးမိုငးေက္ားခနး႔ေဝ့ေသာေနရာ၉ ေပါကးကျမဲႈ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ 
ေနာကး ။တို႔သညး သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရ သညး၈ 
ထို႔ေနာကး တပးရငး့ (၀၄၀)မြ ဗိုလးမြဴ့တငးေအာငးလငး့မြ 
တရာ့လို်ပဳလုပးကာ ။တို႔ကို အမး့ၿမိဳ႕နယးရဲစခနး့၉ 
ဇူလိုငးလအတျငး့တျငး အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစး သညး၈ 

အၾကမး့ဖကးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ 
ခဵထာ့ရသညးံ အသကးမ်ပညးံကေလ့ငယးကုိ ေ်မာကးဦ့ 
ကေလ့သူငယးတရာ့႐ုဵ့သုိ႔ ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕စစးေဆ့ရနး အမိနး႔ 
ခ္မြတးၿပီ့ေနာကး အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလႊတး 

အၾကမး့ဖကးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဆဲို 
်ခငး့ ခဵထာ့ရသညးံ ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ 
လက၎ာ ေက့္႐ျာသာ့ ဿ၁ ဦ့၌အမႈတျငး တစးဦ့အပါအဝငး 
်ဖစးေသာ ၿပိဳငး့ခ္ေက့္ရျာမြ အသကး(ှ၃)ႏြစးအရျယး 
ေမာငးစို့မို့ေက္ားကို ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး ကေလ့သူငယး 
တရာ့႐ဵု့တျငး ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕စစးေဆ့ရနး စစးေတျခ႐ိုငး 
တရာ့႐ဵု့မြ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံ 
သညး၈ ေမာငးစို့မို့ေက္ားအာ့ တရာ့စျဆဲိုထာ့သညးံ 
အမႈတျတဲျငး ။၌အသကးကို ှ၆ ႏြစးဟု ေဖား်ပထာ့ 
ေသားလညး့ ေမာငးစို့မို့ေက္ား၌ အသကးမြာ ှ၃ ႏြစးသာ 
႐ြိေသ့သညးံအတျကး စစးေတျခ႐ုိငးတရာ့႐ဵု့မြ ေ်မာကးဦ့ 
ၿမိဳ႕နယး ကေလ့သူငယး တရာ့႐ဵု့သို႔ ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕စစးေဆ့ 
ရနး ေရြ႕ေနမ္ာ့မြ တငး်ပခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး ကေလ့ 
သူငယးတရာ့ရဵု့မြ ေမာငးစို့မို့ေက္ားအာ့ ။၌မိဘ 
တျငးရြိသညးံ အိမး၇ေ်မပုိငးဆိုငးမႈ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ 
အပါအဝငး အာမခဵသူႏြစးဦ့်ဖငးံ မိဘအုပးထိနး့ချငးံအ်ဖစး 
်ပနးလႊတးေပ့ခဲံသညး၈ 

ေမာငးစို့မို့ေက္ားသညး ဆယးတနး့ေက္ာငး့သာ့ တစးဦ့ 
်ဖစးၿပီ့ ဖမး့ဆီ့တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးမြာ ငါ့လခနး႔ 
ၾကာ်မငးံလာၿပီ်ဖစးသ်ဖငးံ ။၌ ပညာေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ 
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ စို့ရိမးေနၾကသညး၈ ဧၿပီလ ှွ ရကးေန႔ 
တျငး တပးမေတားမြ လက၎ာေက့္႐ျာသာ့ ဿ၄ ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ 
စစးေဆ့ခဲံၿပီ့ စစးေၾကာေရ့ကာလအတျငး့ သဵု့ဦ့ ေသဆဵု့ 
သျာ့ခဲံသညး၈က္နးရြိသညးံ ဿ၁ ဦ့ကို အၾကမး့ဖကးမႈ 
တိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့တရာ့စျဆဲိုထာ့သညး၈ 
 



 

 8 

ငါ့လေက္ားမြ စတငးစစးေဆ့မညးံအမႈ တရာ့လုိ မေရာကး၊ 
ပထမဆုဵ့ရုဵ့ခ္ိနး့ မစစးေဆ့ရ 

အၾကမး့ဖကးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၂ဿ(က)်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးဦ့ 
ၿမိဳ႕နယး၇ ေက္ာငး့ေတာငးေက့္ရျာသာ့မ္ာ့အပါအဝငး ှဿ 
ဦ့၌အမႈအာ့ ငါ့လေက္ားၾကာၿပီ့ေနာကး ၾသဂုတးလ ဿှ 
ရကးေန႔တျငး စတငးစစးေဆ့ရနး ခ္ိနး့ဆိုထာ့ေသားလညး့ 
တရာ့လို ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြ ဒုရဲမြဴ့ ေအာငးသူရႏြငးံ 
တရာ့လို်ပသကးေသမ္ာ့ စစးေတျၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့သို႔ 
လာေရာကး်ခငး့မရြိသ်ဖငးံ အမႈအာ့ မစစးေဆ့ရဘဲ 
ၾသဂုတးလ ဿ၅ ကးေန႔တျငး စစးေဆ့ရနး ်ပနးလညး ခ္ိနး့ဆိုခဲံ 
သညး၈ အဆိုပါ ှဿ ဦ့သညး ရဵု့ခ္ိနး့ ှ၀ ႀကိမးအထိ 
တကးေရာကးခဲံရၿပီ့ ပထမအႀကိမး စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးရနး 
ရဵု့ခ္ိနး့ထာ့ရာမြ တရာ့လိုေရာကးရြိ်ခငး့ မရြိခဲံ်ခငး့်ဖစး 
သညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔ရုဵ့ခ္ိနး့တျငး တရာ့လို 
အပါအဝငး တရာ့လို်ပသကးေသ ရြစးဦ့ကို ဆငးံေခ၍ 
ခဲံေသားလညး့ ရခိုငး်ပညးနယး ဒုတပးချမဲြဴ့ရဵု့မြ ဒုရဲမြဴ့ 
သိနး့ႏိုငးေအ့တစးဦ့တညး့သာ ေရာကးရြိလာခဲံ၊ စျပးစဲျ 
ခဵရသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ နစးနာရသညးဟု အမႈကိုလိုကးပါ 
ေဆာငးရျကးေနသညးံ တရာ့လႊတးေတားေရြ႕ေန 
ဦ့ေက္ားညႊနး႔ေမာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ မတးလ ှဿ 
ရကးေန႔တျငး ေက္ာငး့ေတာငး ေက့္ရျာသာ့မ္ာ့အပါအဝငး 
ှဿ ဦ့သညး ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕တျငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 
။တို႔သညး ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေက္ာငး့ေတာငးေက့္ရျာ၇ 
ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေအာငးမဂၤလာရပးကျကး၇ မငး့်ပာ့ 
ၿမိဳ႕နယး၇ အိုငးဝမး့ေက့္ရျာႏြငးံ စစးေတျၿမိဳ႕မြ လူနာတငးသူ 
ကာ့ဆရာ ႏြစးဦ့တို႔်ဖစးၾကၿပီ့  မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ပနး့ေ်မာငး့ 
သေပါံစာမြ ငြကးဖ္ာ့လူနာ ေမာငးလြဝငး့အာ့ ေဆ့ကုသ 
ရနး ေ်မာကးဦ့ေဆ့ရဵုသို႔ ယူေဆာငးလာစဥး စစးတပး၌ 
ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ လူနာ ေမာငးလြဝငး့ 
သညး ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့စဥးအတျငး့ ေသဆဵု့သျာ့ခဲံ သညး၈ 

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးမြ မုိငး့ေပါကးကျမဲႈ သဵသယ်ဖငးံ 
႐ျာသာ့ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဆုိဲထာ့မႈ တရာ့လုိဘကးမြ 
လာေရာကး်ခငး့မရြိ၊ အမႈၾကနး႔ၾကာေန 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ မငး့ဖူ့ေက့္႐ျာမြ 
ေပါကးကဲျမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵထာ့ရၿပီ့ ေပါကးကျဲ 
ေစတတး ေသာ ဝတၱဳပစၥညး့မ္ာ့ အကးဥပေဒ ပုဒးမ ၀ ်ဖငးံ 
တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ မငး့ဖူ့ေက့္႐ျာမြ ဦ့သနး့ေဖ 
ႏြငးံ ကိုေဝစို့ထျနး့ တို႔၌အမႈတျငး တရာ့လို်ဖစးသညးံ 
ေညာငးေခ္ာငး့နယး်ခာ့ေစာငးံရဲစခနး့မြ ရဲအုပး 
ေအာငးေက္ားစုိ့မို့ႏြငးံ တပးမေတားမြ တရာ့လို ်ပသကးေသ 

သဵု့ဦ့တို႔သညး စစးေတျခရိုငးတရာ့႐ဵု့သို႔ လာေရာကး်ခငး့ 
မ႐ြိသ်ဖငးံ အမႈစစးေဆ့ရနး ၾကနး႔ၾကာေနေၾကာငး့ တရာ့ 
လႊတးေတားေ႐ြ႕ေန ေဒ၍ေအ့ႏုစိနးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
မငး့ဖူ့ေက့္႐ျာသာ့ႏြစးဦ့သညး ေပါကးကျမဲႈ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ 
တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးမြာ ခုႏြစးလအထိ ၾကာ်မငးံ 
လာခဲံၿပီ်ဖစးသညး၈  
 

 ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့  

စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အတျကး အလြဴေငျ ေကာကးခဵသညးံ 
အဖျ႔ဲကုိ ေငျဒဏးခ္မြတး 

ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ စစးေတျၿမိဳ႕နယး 
တရာ့ရဵု့မြ စစးေတျၿမိဳ႕တျငး  စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အတျကး 
အလြဴေငျေကာကးခဵခဲံေသာ ရက၏ေတားဝငး ပရဟိတ 
ေစတနာရြငးမ္ာ့အဖဲျ႔ဝငး ှ၃ ဦ့ကို ေငျဒဏး တစးေသာငး့ 
က္ပးစီ ေပ့ေဆာငးေစရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ 
ရက၏ေတားဝငး ပရဟိတေစတနာရြငးမ္ာ့အဖဲျ႔သညး 
ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႔တျငး စစးေတျၿမိဳ႕တျငး့ အလြဴခဵေနစဥး 
စစးေတျၿမိဳ႕အမြတး (ှ) ရဲစခနး့မြ အသငး့ဝငး ဿွ ဦ့ကို   
ေခ၍ယူစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ။တို႔ အနကးမြ အဖဲျ႔ဝငး ှ၃ 
ဦ့ကို တစးဦ့လြ္ငး တစးေသာငး့က္ပးစီကို ဒဏးေငျအ်ဖစး 
ေပ့ေဆာငးရနး  တရာ့ရုဵ့မြ အမိနး႔ခ္မြတးခဲံ ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ရဲတပးဖဲျ႔ႏြငးံ ေတာငးသူမိသာ့စုၾကာ့ ရုနး့ရငး့ဆနးခတး်ဖစးစဥး 
ႏြငးံပတးသကး၊ တရာ့စဲျဆုိ်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေတာငးသူ 
ေ်ခာကးဦ့ကုိ ေထာငးဒဏး ႏြစးႏြစးစီခ္မြတး 

ရဲတပးဖဲျ႔ႏြငးံ ေတာငးသူ မိသာ့စုဝငးတို႔အၾကာ့ ရုနး့ရငး့ 
ဆနးခတးမႈ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ ်ဖစးစဥးႏြငးံပတးသကး၊ ၾသဂုတး 
လ ှ၃ ရကးေန႔တျငး မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ မဟာ 
ေအာငးေ်မ ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေတာငးသူ ေ်ခာကးဦ့ကို 
ေထာငးဒဏး ႏြစးႏြစးစီ တေပါငး့တညး့က္ခဵေစရနး အမိနး႔ 
ခ္မြတးခဲံၿပီ့ ခ္ဳပးရကးမ္ာ့ကိုလညး့ ထုတးႏုတးခဵစာ့ချငးံ 
်ပဳခံဲသညး၈ ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ှွ ရကးေန႔တျငး 
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ သဵလ္ကးေမြားရပးကျကးရြိ ယာေ်မ 
ဧက ႏြစးဧကေက္ားကို မႏၱေလ့ၿမိဳ႕ေတား စညးပငးသာယာ 
ေရ့ေကားမတီမြ ခ္ထာ့ေပ့သညးဟုဆိုကာ ေရေၾကာငး့ 
ရဲတပးဖဲျ႔ချ ဲ (မႏၱေလ့)မြ အေဆာကးအအဵု တညးေဆာကးရနး 
ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ထိုသို ႔ ၿခဵစညး့ရို့ 
ကာရဵခဲံရာ ယခငးမူလ ေ်မပုိငးဆိုငးသညးဟုဆိုသညးံ 
ေတာငးသူတခ္ိဳ႕မြ ဝငးေရာကးတာ့ဆီ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံ 
သညး၈ ထိုမြ စတငး၊ ရုနး့ရငး့ဆနးခတးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ 
ေနာကး တာ့ဆီ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညးံ ေတာငးသူ 
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ေ်ခာကးဦ့ကို ရဲတပးဖဲျ႔မြ ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့ခဲံၿပီ့ မဟာ 
ေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး အမြတး(၄) ရဲစခနး့မြ ရာဇသတးႀကီ့ 
ပုဒးမ ဿ၆၁၇ ၀၀ဿ၇ ၁၁ွ၇ ှှ၁၇ ှ၅၆ တို႔်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 
တရာ့စျဆဲိုခဲံေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 

ဆဲဗငး့ဇူလုိငးေန႔ ခ္ီတကးခံဲသညးံ က္ာငး့သာ့ ႏြစးဦ့ကုိ 
ေထာငးဒဏး ၄ ရကး ခ္မြတး 

ၾသဂုတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး လႈိငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ဆဲဗငး့ 
ဇူလိုငးအထိမး့အမြတးအ်ဖစး ရနးကုနးတက၎သိုလးဝငး့ 
အတျငး့မြ ေက္ာငး့သာ့သမဂၐ အေဆာကးအဦ့ေဟာငး့ 
ေနရာအထိ လမး့ေလြ္ာကးခ္ီတကးခဲံၾကသညးံ တက၎သိုလး 
ေက္ာငး့သာ့ ကိုဇငးမငး့ၿဖိဳ့ႏြငးံ  ကိုမငး့ဟနးထကးတို႔ကို 
ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ 
ဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ၄ ရကး ခ္မြတးခဲံၿပီ့ 
ခ္ဳပးရကးမ္ာ့ကိုပါ ထုတးႏြဳတးခဵစာ့ချငံး်ပဳခံဲသညး၈ 
ေက္ာငး့သာ့ႏြစးဦ့သညး အမႈကို အာမခဵေလြ္ာကးထာ့်ခငး့ 
မ်ပဳဘဲ အခ္ဳပး်ဖငးံ တရာ့ရငးဆိုငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးံအတျကး 
အမိန႔းခ္သညးံေန႔တျငး ်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈  

ဆဲဗငး့ဇူလိုငး လမး့ေလြ္ာကးခ္ီတကးရာတျငး ဦ့ေဆာငးခံဲသူ 
ေလ့ဦ့ကုိ အမိနး႔ခ္မြတး 

ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ကမာရျတးၿမိဳ႕နယး 
တရာ့သူႀကီ့မြ ဆဲဗငး့ဇူလိုငးေန႔အထိမး့အမြတး 
လမး့ေလြ္ာကးခ္ီတကးရာတျငး ဦ့ေဆာငးခဲံသူ 
ေလ့ဦ့်ဖစးေသာ ကိုမငး့ေသျ့သစး၇ ကိုခနး႔မငး့ထကး၇ 
ကိုစိုငး့သုဝဏးႏြငးံ မအိသီရိေက္ားတို႔ကို ၿငိမး့ခ္မး့စျာ 
စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ 
(ၿငိမး့၇စု၇စီ)ဥပေဒ ပုဒး ှ၆ ်ဖငးံ ဒဏးေငျ သဵု့ေသာငး့က္ပးစီ 
ေပ့ေဆာငးေစရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ ကုိစုိငး့သုွဏးႏြငးံ 
မအိသီရိေက္ားတို႔သညး တက၎သုိလးတကးေရာကးေန်ခငး့ 
ေၾကာငးံ ေငျဒဏး က္ပးသုဵ့ေသာငး့ကုိ ေရျ့ခ္ယးခဲံသညး၈ 
သို႔ေသားလညး့ ကိုမငး့ေသျ့သစးႏြငးံ ကိုခနး႔မငး့ထကးတုိ႔ 
သညး ဒဏးေငျ ေပ့ေဆာငး်ခငး့ မရြိသ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ှ၂ 
ရကးက္ခဵေစရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး 
လမး့ေလြ္ာကးခ္ီတကးရာတျငး ပါဝငးခဲံၿပီ့  ၿငိမး့၇စု၇စီ ဥပေဒ 
ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ဗကသ 
ေက္ာငး့သာ့ ကုိေွယဵၿဖိဳ့မုိ့ႏြငးံ ကုိသူရလငး့တို႔ႏြစးဦ့ 
သညး တရာ့႐ုဵ့သုိ႔ လာေရာကး်ခငး့မရြိ၊ ဖမး့ွရမး့ထုတး 
်ခငး့ခဵထာ့ရသညး၈ 

 

ဒါ႐ုိကးတာ ဦ့မငး့ထငးကုိကုိႀကီ့ကုိ အလုပးႏြငံး ေထာငးဒဏး 
တစးႏြစးခ္မြတး 

ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့၇ 
အငး့စိနးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ဒါရိုကးတာ ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့ 
ကို ႏိုငးငဵေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ 
၂ွ၂(က)်ဖငးံ အလုပးႏြငးံ ေထာငးဒဏး တစးႏြစးခ္မြတးခဲံၿပီ့ 
ခ္ဳပးရကးမ္ာ့ကို ထုတးႏုတးခဵစာ့ချငးံ်ပဳခံဲသညး၈ အသညး့ 
ကငးဆာခဵစာ့ေနရသညံး ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့သညး ႐ုဵ့ခ္ိနး့ 
မ္ာ့တျငး အာမခဵရရြိေရ့အတျကး အႀကိမးႀကိမး တငး်ပ 
ခဲံေသားလညး့ ပယးခ္်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ အက္ဥး့ေထာငးအခ္ဳပး၉ 
ငါ့လေက္ားၾကာ ေနထုိငးကာ တရာ့ရငးဆိုငးခဲံရသညး၈ 

ရနးကုနးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ ဒုဗုိလးမႉ့ႀကီ့လငး့ထျနး့မြ 
ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့၌ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး 
ေဖေဖားဝါရီ ှ၂ ရကးမြ မတးလ ဿဿ ရကးအတျငး့ ေရ့တငး 
ခဲံသညံး စာသာ့မ္ာ့အနကးမြ စာသာ့ ှွ ခုသညး 
တပးမေတား၌ ဂုဏးသိက၏ာအာ့ ထိခိုကးေစသညးဟုဆိုကာ 
ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့ကို  ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(က)်ဖငံး 
ဧၿပီလ အတျငး့က တရာ့စျဆဲိုခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

။်ပငး တရာ့လို်ဖစးသူ ဒုဗုိလးမႉ့ႀကီ့လငး့ထျနး့မြပငး 
ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့ကို ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ 
၃၃(ဃ)်ဖငံး အငး့စိနးၿမိဳ႕မရဲစခနး့တျငး ထပးမဵ အမႈဖျငံး 
ထာ့ခဲံသညံးအတျကး ယငး့အမႈအာ့ ဆကးလကး ရငးဆိုငး 
ရဦ့ မညး်ဖစးသညး၈  

 
 ေထာငးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ဒါရုိကးတာ ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့၇ 
ကုိေနမ္ိဳ့ဇငးႏြငးံ မေနဇာထျနး့တို႔ က္နး့မာေရ့ မေကာငး့ 
်ဖစးေန 

တပးမေတားမြ တရာ့စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ ဒါရိုကးတာ 
ဦ့မငး့ထငးကုိကုိႀကီ့၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ကိုေနမ္ိဳ့ဇငးႏြငးံ 
မေနဇာထျနး့တုိ႔သညး အက္ဥး့ေထာငးအတျငး့တျငး 
က္နး့မာေရ့ ေကာငး့မျနး်ခငး့မရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 

ဒါ႐ိုကးတာ ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့သညး အသညး့ကငးဆာ 
ေရာဂါခဵစာ့ေနရသညးံအတျကး ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စဲျဆို်ခငး့ 
မခဵရမီ ချစဲိတးကုသမႈကို ခဵယူခဲံရၿပီ့ အမႈရငးဆုိငးခ္ိနးမ္ာ့ 
အတျငး့တျငးလညး့ က္နး့မာေရ့ေကာငး့မျနးမႈ မရြိ်ခငး့ 
ေၾကာငးံ စုိ့ရိမးရသညးံ အေ်ခအေနတျငး ရြိေနသညးဟု 
အမႈကုိ လုိကးပါေဆာငးရျကးေပ့ေနသညးံ တရာ့ 
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လႊတးေတား ေရြ႕ေန ဦ့ေရာဘတးစနး့ေအာငးမြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ 

ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒ ်ပငးဆငးေရ့ေဟာေ်ပာပျဲ 
တျငး တပးမေတားကုိ ေဝဖနးေဟာေ်ပာခံဲ်ခငး့ေၾကာငးံ တရာ့ 
စျဆဲို်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ဗုိလးႀကီ့ေဟာငး့ ကိုေနမ္ိဳ့ဇငး 
သညးလညး့ အက္ဥး့ေထာငးအတျငး့တျငး က္နး့မာေရ့ 
ေကာငး့မျနးမႈမရြိေၾကာငး့ ဦ့ေရာဘတးစနး့ေအာငးမြ 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

အလာ့တူ ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့ ကိုေအာငးကိုေထျ့၌ 
အစးမ်ဖစးသူ မေနဇာထျနး့သညးလညး့ အစာအိမး 
ေရာဂါရြိသညးံ အတျကး က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေန 
ေကာငး့မျနး်ခငး့မရြိဘဲ တစးခါတစးရဵ ေသျ့အနးသညးအထိ 
က္နး့မာေရ့အေ်ခအေန ဆို့ရျာ့ေၾကာငး့ မေနဇာထျနး့၌ 
အမ္ဳိ့သာ့်ဖစးသူ ကိုရဲေဇားမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

 
 ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးမႈမ္ာ့ 

AA ႏြငးံဆကးစပးသဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့်ခငး့ ခဵေနရ 
သညးံ လူငယး ှွ ဦ့အနကးမြ ေ်ခာကးဦ့ကုိ အာမခဵ်ဖငးံ 
်ပနးလႊတး 

ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ပုဏၰာ့ကၽျနး့ 
ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရုဵ့မြ ရကိ၏ဳငးံတပးေတား(AA) ႏြငးံ ပတးသကး 
ဆကးႏျယးသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇ 
စစးေဆ့်ခငး့ခဵေနရသညးံ လူငယး ှွ ဦ့အနကးမြ 
ေ်ခာကးဦ့ကို အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံသညး၈ ဇူလိုငးလ 
ဿ၄ ရကးေန႔တျငး ။လူငယး ှွ ဦ့ စီ့နငး့လာသညးံ 
ကာ့ကို မသကၤာ၊ ရဲတပးဖျဲ႕မြ တာ့ဆီ့ကာ ။တို႔ကို 
ပုဏၰာ့ကၽျနး့ၿမိဳ႕မရဲစခနး့တျငး ထိနး့သိမး့စစးေဆ့ခဲံ်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ ထိုသို႔ဖမး့ဆီ့စဥး လူငယး ှွ ဦ့ စီ့နငး့ 
လာသညးံကာ့မြ ယာဥးေမာငး့ တစးဦ့လညး့ ပါဝငးခံဲသညး၈ 
ထိုလူငယး ှွ ဦ့သညး အသကး ှ၂ ႏြစးမြ အသကး ဿ၀ 
ႏြစးအတျငး့႐ြိသညးံ လူငယးမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ေ်မပုဵၿမိဳ႕နယး၇ 
ေယာေခ္ာငး့႐ျာႏြငးံ သာယာေက့္႐ျာ၇ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး၇ 
ကုလာ့မ ေတာငးေက့္ရျာ၇ ေပါကးေတာၿမိဳ႕နယး၇ 
ရျာေခ္ာငး့ႀကီ့ေက့္ရျာ၇ ပုဏၰာ့ကၽျနး့ၿမိဳ႕နယး၇ သာစညး 
ေက့္ရျာႏြငးံ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ်ပာပငးရငး့ေက့္႐ျာတို႔မြ 
်ဖစးၾကသညး၈ ဇူလိုငးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ထုတး်ပနးခဲံသညးံ 
တပးမေတား၌ ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး အဆိုပါဖမး့ဆီ့်ခငး့ 
ခဵထာ့ရသညးံ လူငယးမ္ာ့အနကးမြ ရြစးဦ့သညး 
ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ ေပါကးေတာပေလာငးေက့္႐ျာ 
မြတစးဆငးံ AA အဖျ႕ဲသို႔ဝငးေရာကးရနး စညး့႐ဵု့်ခငး့ 

ခဵရသူမ္ာ့ ်ဖစးေၾကာငး့ ပါရြိသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔ 
တျငး အာမခဵ်ဖငးံလျတးေ်မာကးလာသူ ေ်ခာကးဦ့ႏြငးံ 
ခ္ဳပးရမနးယူ စစးေဆ့ခဵေနရသညးံ က္နးလူငယး ေလ့ဦ့ 
်ဖစးေသာ ေ်မပုဵၿမိဳ႕နယးမြ ကိုေဇားဝငး့ႏိုငး၇ 
ကိုေက္ားဆနး့ဝငး့၇ ေပါကးေတာၿမိဳ႕နယးမြ 
ကိုေမာငးသနး့ထျနး့ႏြငးံ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးမြ 
ကိုႏိုငးလငး့ထျနး့တို႔ကို ႐ဵု့ထုတးမညး်ဖစးၿပီ့ ယာဥးေမာငး့ 
မြာမူ လိုငးစငးမဲံယာဥး ေမာငး့ႏြငးမႈ်ဖငးံ အမႈရငးဆိုငးရမညး 
်ဖစးေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 
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ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံႏုိငးငဵသာ့တုိ႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍ တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ႏြငး ံ
ဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့ 

 

ေက္ာကးေတားတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး၊ အရပးသာ့ 
ႏြစးဦ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ 

ၾသဂုတးလ ဿ ရကးေန႔ ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတား 
ၿမိဳ႕နယး တစးဖကးကမး့ ေက္ာကးတနး့႐ျာအနီ့၉ 
တပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA) တို႔ တိုကးပဲျ်ဖစးပျာ့ 
ခဲံၿပီ့ လကးနကးႀကီ့၇လကးနကးငယးမ္ာ့ က္ေရာကးခဲံသညးံ 
အတျကး ေက္ာကးတနး့ ေက့္ရျာအတျငး့မြ အသကး ှ၁ 
ႏြစးအရျယး မဦ့သနး့ႏျယးႏြငးံ ရျာအ်ပငးတျငး ႏျာ့ေက္ာငး့ 
ေနေသာ အသကး ၀ွ ႏြစးအရျယး ကိုဘသနး့တို႔ ထိခိုကး 
ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ ။တို႔ကို ေက္ာကးေတားေဆ့ရဵုသို႔ 
ပို႔ေဆာငး၊ ကုသထာ့ရသညးဟု သိရြိရသညး၈  

ပစးခတး်ခငး့ခဵရ၊ စစးေတျေဒသခဵတစးဦ့ ေသဆုဵ့ 

ၾသဂုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး၇ စစးေတျၿမိဳ႕နယး၇ 
အ်မငံးကျၽနး့ေက့္႐ျာမြ ႐ျာသာ့ႏြစးဦ့သညး ပုဏၰာ့ကျၽနး့ 
ၿမိဳ႕နယးမြ ဆိုငးကယး်ဖငံး ်ပနးလာစဥး ပစးခတး်ခငး့ခဵခဲံရ၊ 
တစးဦ့ေသဆုဵ့သျာ့ခဲံသညး၈ ပစးခတး်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့မြာ 
ကိုခ္စးသူေအာငးႏြငံး ကိုေဇား်မငံးလျငးတို႔်ဖစးၾကၿပီ့ 
ပုဏၰာ့ကျ္နး့ၿမိဳ႕နယး၉ အလုပးၿပီ့၊ ဆိုငးကယး်ဖငံး ်ပနးလာ 
စဥး တဵတာ့ေပ၍ရြိ တပးမေတားသာ့မ္ာ့မြ ပစးခတး်ခငး့ 
ေၾကာငံး ကိုခ္စးသူေအာငးသညး ေသဆုဵ့သျာ့ခဲံၿပီ့၇ 
ကိုေဇား်မငံးလျငးသညး ပုဏၰာ့ကျၽနး့ရဲစခနး့တျငး ဖမး့ဆီ့ခဵ 
ထာ့ရေၾကာငး့ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ၾသဂုတးလ ဿ ရကးေန႔တျငး တပးမေတားကာကျယးေရ့ 
ဦ့စီ့ခ္ဳပးရဵု့မြ သတငး့ထုတး်ပနး၊ ပုဏၰာ့ကၽျနး့ၿမိဳ႕နယး 
ဘကးမြ စစးေတျၿမိဳ႕နယးသို႔ ေမာငး့ႏြငးလာသညးံ ဆုိငးကယး 
ႏြစးစီ့ကို မငး့ေခ္ာငး့တဵတာ့အနီ့၉ လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖဲျ႔ွငးမ္ာ့ 
မြ စစးေဆ့ရနး ရပးတနး႔ခိုငး့ခဲံရာ ဆုိငးကယးတစးစီ့မြ 
ရပးတနး႔်ခငး့မ်ပဳဘဲ ေမာငး့ႏြငးသျာ့၊ တပးမေတားမြ 
ပစးခတးခဲံသညးံအတျကး လူငယးတစးဦ့ ေသဆဵု့ခဲံသညးဟု 
ေဖား်ပထာ့သညး၈   

လကးနကးႀကီ့က္ညးစ ထိမြနးဒဏးရာ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ 
ေသဆုဵ့ 

ဇူလိုငးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ 
ဆငးေသ်ပငးေက့္ရျာအတျငး့သို႔ လကးနကးႀကီ့က္ညး 

က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံသညးံအတျကး အသကး ၃၂ ႏြစး 
အရျယး အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ လကးနကးႀကီ့ က္ညးစထိမြနး 
ဒဏးရာ်ဖငးံ ေသဆဵု့သျာ့ခဲံသညး၈ ထိုပစးခတးခဲံမႈ၌ 
အေၾကာငး့ရငး့ကို အတညး်ပဳႏိုငးရနးအတျကး ေဆာငးရျကး 
လ္ကးရြိေၾကာငး့ ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ 
ဦ့ေက္ားမငး့ထျနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

်ပနးလြညးံရျာသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ၾကာ့ ပဋိပက၏ 
အေရ့ယူမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုပးရနး ညႇိႏိႈငး့ 

စစးကုိငး့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ယငး့မာပငးၿမိဳ႕နယး၇ ်ပနးလြညးံ 
ေက့္ရျာ၉ ရျာသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ 
ခဲံသညးံ ပဋိပက၏ကုိ ႏြစးဘကးလုဵ့မြ ေမံေပ္ာကး၊ ်ပစးတငး 
အေရ့ယူ်ခငး့မ္ာ့မ်ပဳလုပးရနး ေဒသခဵမ္ာ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕နယး 
အပုးခ္ဳပးေရ့ တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ လြ္ပးစစးဌာနမြ တာဝနး 
ရြိသူမ္ာ့၇ သကးဆုိငးရာ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ 
သညး ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ်ပနးလြညးံေက့္ရျာ၉ 
ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ ဇူလုိငး ၀ှ ရကးေန႔တျငး 
်ပနးလြညးံေက့္ရျာကုိ်ဖတး၊ အုနး့ေတာေက့္ရျာကုိ 
လြ္ပးစစးမီ့သျယးရနး ေဆာငးရျကးရာ၉ ေဒသခဵမ္ာ့မြ 
တာ့ဆီ့ခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ရဲတပးဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့ႏြငးံ ေက့္ရျာသာ့ 
မ္ာ့ၾကာ့ ပဋိပက၏ ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ်ပနးလြညးံေက့္ရျာသာ့ 
ေလ့ဦ့ ရာဘာက္ညးထိမြနး ဒဏးရာရရြိခဲံသညးံအ်ပငး 
ရဲတပးဖျဲ႕ဝငး ႏြစးဦ့လညး့ ထိခုိကး ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 
ဒဏးရာရရြိခဲံသညးံ ်ပနးလြညးံေက့္ရျာသာ့ ေလ့ဦ့သညး 
မုဵရျာ ်ပညးသူ႔ေဆ့ရုဵႀကီ့မြ ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး 
်ပနးဆငး့လာၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ ရာဘာက္ညး ရြစးခ္ကး ထိမြနး 
ခဲံသညးံ ်ပနးလြညးံရျာသာ့ ဦ့ၾကညးထျနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
သညး၈  

ကူေတာငးရျာသာ့ သုဵ့ဦ့ကုိ စစးတပးမြ ေခတၱထိနး့သိမး့ၿပီ့ 
်ပနးလႊတးေပ့ခံဲ 

ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး စစးတပးမြ ရခိုငး်ပညးနယး၇ 
ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ မူစဲကမး့ ကူေတာငးရျာမြ ရျာသာ့ 
သဵု့ဦ့်ဖစးေသာ ကိုေမာငးေစာဝငး့၇ ဦ့သနး့ႏိုငးႏြငးံ 
ကိုစို့မို့ေက္ားတို႔ကို ေခတၱထိနး့သိမး့ထာ့ခဲံၿပီ့ ထိုေန႔ 
ညေနတျငး ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံသညး၈ ။တို႔သညး ႏျာ့လႊတး 
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ရနး သျာ့ခ္ိနး စစးတပးႏြငးံေတျ႔၊ ထိနး့သိမး့ ခဵခဲံရ်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈  

နမၼတူၿမိဳ႕နယးတျငး ရျာသာ့တစးဦ့ မုိငး့နငး့မိ 

ၾသဂုတးလ ၁ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့၇ နမၼတူ 
ၿမိဳ႕နယး၇ မနးစဵေက့္ရျာအုပးစု၇ ေနာငးကနးရျာေဟာငး့ 
အနီ့တျငး မနးစဵရျာသာ့ ဦ့ဆူရးေဂ့္သညး ။၌ ဒညငး့သီ့ 
်ခဵကို ဆိုငးကယးႏြငးံအသျာ့ လမး့တျငး မိုငး့နငး့မိခဲံသညးံ 
အတျကး လာ့ရႈိ့ ေဆ့ရဵု၉ ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရသညး၈ 
မိုငး့ထိ်ခငး့အတျကး ဆိုငးကယးပ္ကးစီ့သျာ့ခဲံၿပီ့။၌ 
ေ်ခေထာကးႏြငးံ လကးမ္ာ့တျငး မိုငး့စထိမြနးခဲံသညး၈  

ေက္ာကးေတားတျငး ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ရာအိမးမြဴ့ 
အသတးခဵရ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ ဆငးအုိ့ခ္ဳိငး 
ေက့္ရျာအုပးစု၌ ယာယီအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့သနး့ေမာငးႏြငးံ 
သာဒါဆိပး ေက့္ရျာ ရာအိမးမြဴ့ ဦ့ေမာငးွငး့ႏုိငးတို႔သညး 
ၾသဂုတးလ ၀ ရကးေန႔တျငး ဆငးအို့ေပါကးေတာေက့္ရျာ၉ 
သနး့ေခါငးစာရငး့ ေကာကးယူၿပီ့ အ်ပနးတျငး ေပ္ာကးဆဵု့ 
သျာ့ခဲံၿပီ့ေနာကး ၾသဂုတးလ ၂ ရကးေန႔ တျငး ။တို႔၌ 
ရုပးအေလာငး့မ္ာကို ်ပနးလညး ေတျ႔ရြိခဲံသညး၈ ။တုိ႔ 
ႏြစးဦ့၌ ကိုယးေပ၍တျငး ဓာ့ဒဏးရာမ္ာ့ ေတ႔ျရြိရၿပီ့ 
ႀကိဳ့တုပးလ္ကး်ဖငးံ ေတ႔ျရြိရသညးဟု ေဒသခဵ 
ဦ့ေက္ားလြ်မငးံမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

တုိကးပျေဲၾကာငးံထျကးေ်ပ့လာသညးံ မငး့်ပာ့ေဒသခဵမ္ာ့ကုိ 
တပးမေတားမြ တာ့ဆီ့ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ဖဵုသာေခ္ာငး့အတျငး့ 
ေတာငးတနး့မ္ာ့တျငး ၾသဂုတးလ ၁ ရကးေန႔ႏြငးံ ၾသဂုတး  ၂ 
ရကးေန႔တို႔တျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ တိုကးပျမဲ္ာ့ေၾကာငးံ မငး့်ပာ့ 
ၿမိဳ႕ႏြငးံနီ့ကပးသညးံေက့္႐ျာမ္ာ့သို႔ ထျကးေ်ပ့ တိမး့ေ႐ြာငး 
လာၾကသညးံ ေက့္႐ျာ ှ၁ ႐ျာမြ ေဒသခဵမ္ာ့ကို 
တပးမေတားသာ့မ္ာ့မြ သျာ့ချငးံမေပ့ပဲ မိမိ ေနရပးသို႔ 
်ပနးခိုငး့ေနေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ လကးခုတးေက့္႐ျာ 
အေရာကးတျငး တပးမေတားသာ့မ္ာ့မြ သျာ့ချငးံမေပ့ပဲ 
်ပနးလညးံခိုငး့်ခငး့ကို ခဵေနရေၾကာငး့ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး 
်ပညးနယးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့လြသိနး့ေအာငးမြ 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ တပးမေတားသာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ 
ယခုကဲံသို႔ တာ့်မစးမႈမ္ာ့မ႐ြိေၾကာငး့ အေနာကးပိုငး့တိုငး့ 
စစးဌာနခ္ဳပး တိုငး့ဦ့စီ့ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ဝငး့ေဇားဦ့မြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈  

ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့ခဵခံဲရေသာ အမ္ိဳ့သာ့ ေ်ခာကးဦ့ 
အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလညး လျတးေ်မာကး 

တပးမေတားမြ ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံေသာ ေ်မာကးဦ့ 
ၿမိဳ႕နယးႏြငးံ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယးတို႔မြ အမ္ိဳ့သာ့ ေ်ခာကးဦ့ 
သညး  ၾသဂုတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ 
၌ အာမခဵခ္ကး်ဖငးံ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ 
။တို႔မြာ ဦ့ေမာငးဟနးသိနး့ႏြငးံ ။၌ သာ့်ဖစးသူ 
ေမာငးေမာငးသနး့ႏြငးံ ေမာငးေအာငးၿငိမး့စို့၇ 
ဦ့ေငျသိနး့ေအာငးႏြငးံ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေတာငးတိုကး 
ေက့္ရျာမြ ေမာငး်ဖဴေဒါငး့ႏြငးံ ေမာငးေက္ားေဌ့လငး့ တို႔ 
်ဖစးသညး၈ ။တို႔သညး မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေတာငးတိုကး 
ေက့္ရျာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ ေက္ာငး့သစးတျငး လာေရာကး 
အလုပးလုပးကိုငးစဥး ဖမး့ဆီ့၇ ေခ၍ေဆာငးစစးေဆ့်ခငး့ ခဵခဲံရ 
သညး၈  

ေက္ာကးေတားမြ ေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕ဝငး ႏြစးဦ့ 
မုိငး့ထိမြနး၇ တစးဦ့ေသဆဵု့ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ မာလာေက့္႐ျာ 
အုပးစု၇ ခေပ၍ေက့္႐ျာမြ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့ အဖျဲ႕ဝငး 
ႏြစးဦ့်ဖစးေသာ အသကး ၀၄ ႏြစးအ႐ျယး ရာအိမးမႉ့ 
ဦ့လြေမာငးႏြငံး အသကး ၂ှ ႏြစးအ႐ျယး ဆယးအိမးမႉ့ 
ဦ့ေသာကးၾကာေအာငးတို႔သညး ၾသဂုတးလ ၃ ရကးေန႕ 
နဵနကးပုိငး့တျငး မိုငး့ထိမြနးခဲံ၊ ဦ့လြေမာငးေသဆဵု့ခဲံကာ 
ဦ့ေသာၾကာေအာငးသညး ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 
ေက္ာကးေတား အေ်ခစုိကး ခမရ (၀၄၂) တပးရငး့မြ 
။တို႔ကုိ လမး့်ပအ်ဖစးေခ၍ေဆာငးသျာ့ရာမြ ႐ျာႏြငံး 
တစးမိုငးခန႔း အကျာတျငး မိုငး့ထိမြနးခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ 
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အေနာကးပိုငး့တိုငး့ 
စစးဌာနခ္ဳပးမြ ေ်ပာချငံးရ ပုဂၐိဳလး ဗိုလးမႉ့ႀကီ့ ဝငး့ေဇားဦ့မြ 
အဆိုပါ ေက့္႐ျာအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕ဝငး ႏြစးဦ့အာ့ လမး့်ပ 
အ်ဖစးေခ၍ေဆာငး်ခငး့မရြိဘဲ တပးမေတားစစးေၾကာငး့အာ့ 
ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA)အဖျ႕ဲမြ မိုငး့ဆျဲတိုကးခိုကးစဥးတျငး 
လမး့သျာ့ေနသညံး ေက့္႐ျာသာ့မ္ာ့ထဵ ထိမြနး်ခငး့ 
်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဦ့ေသာကးၾကာေအာငး 
သညး မိုငး့ထိဒဏးရာ်ဖငံး လကးရြိအခ္ိနးတျငး ေက္ာကးေတား 
အေ်ခစုိကး ခမရ (၀၄၂) တပးရငး့ ေဆ့ခနး့တျငး 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ တစးဦ့ လကးနကးႀကီ့ 
က္ညးစထိမြနး၇ ေက္ာကးတနး့ရျာသာ့ ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 

ၾသဂုတးလ ၅ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ရေသံေတာငး 
ၿမိဳ႕နယး ေ်မာကးပိုငး့၇ ေက္ာကးတနး့ေက့္ရျာအနီ့တျငး 
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တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ေရပုတးေက့္ရျာမြ အသကး ၃၀ 
ႏြစးအရျယး ေဒ၍အိမးစို့မယး လကးနကးႀကီ့က္ညးစ ထိမြနးခဲံ 
သညးံအ်ပငး စစးတပးမြ ေက္ာကးတနး့ ရျာသာ့ ႏြစးဦ့ 
်ဖစးသညးံ အသကး ၂၆ ႏြစးအရျယး ဦ့ေမာငးေယာငး့ႏြငးံ 
အသကး ၂ဿ ႏြစးအရျယး ဦ့နီေရႊေမာငး တို႔ကို ဖမး့ဆီ့ခဲံ 
သညး၈ သို႔ေသားလညး့ ထိုရျာသာ့ ႏြစးဦ့ကို ေနာကးပိုငး့ 
တျငး ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံသညး၈ 

ကရငံးအာဇာနညး အသဵု့အႏႈနး့ မသဵု့ရနး အစုိ့ရ တာ့်မစး 

ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႕တျငး က္ေရာကးမညံး ကရငး 
အမ္ိဳ့သာ့ ေခါငး့ေဆာငးႀကီ့ ေစာဘဦ့ႀကီ့ က္ဆဵု့်ခငး့ 
၃၆ ႏြစး်ပညံး ေအာကးေမံဖျယး အခမး့အနာ့ကို က္ငး့ပ 
ချငံး်ပဳေသားလညး့ “ကရငံးအာဇာနညး”ဟူသညးံ 
အသဵု့အႏႈနး့ကို သဵု့စျဲ် ခငး့မ်ပဳရနး အစို့ရမြ တာ့်မစး 
သညံးအ်ပငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ တခ္ိဳ႕ေနရာမ္ာ့၉ စုေဝ့ရနး 
ချငးံ်ပဳခ္ကး ရရြိ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ တိုငး့ေဒသ 
ႀကီ့ အစို့ရအဖျဲ႕ ကိုယးစာ့ လကးမြတးေရ့ထို့ ထုတး်ပနး 
ေသာ ကရငးတိုငး့ရငး့သာ့ေရ့ရာ ဝနးႀကီ့ (ေဒ၍) 
ဂါံမို့်မတး်မတးသူမြ ကရငးံအာဇာနညးဟူေသာ အသဵု့အႏႈနး့ 
အသုဵ့မ်ပဳရနး ေ်ပာဆုိ်ခငး့မြာ ရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ မရြိေစရနး 
်ဖစးသညးဟု ဆိုသညး၈ 

ေန်ပညးေတားတျငး အရပးသာ့တစးဦ့ ဓာ့်ဖငးံ ရနး်ပဳခဵရမႈ 
တပးမေတားသာ့ေလ့ဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 

ေန်ပညးေတားတျငး အရပးသာ့တစးဦ့ကို လညးပငး့်ပတးရြ၇ 
ထို့သျငး့ဒဏးရာမ္ာ့ရသညးအထိ ရနး်ပဳခဲံအတျကး 
တပးမေတားသာ့ ေလ့ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ထာ့သညး၈ 
ဨဂုတးလ ၁ ရကးေန႔ ညအခ္ိနးတျငး ေန်ပညးေတားရြိ 
ထုတးလုပးေရ့ႏြငးံ ်ပညးသူ႔ ဆကးဆဵေရ့ (ထပဆ)တပးမြ 
တပးသာ့မ္ာ့သညး ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယး သဵလျငးလမး့မႀကီ့ 
ေပ၍၉ ဆုိငးကယးစီ့နငး့လာေသာ အရပးသာ့တစးဦ့ကို 
ဓာ့်ဖငးံ အႏၲရာယး်ပဳခံဲေၾကာငး့ ရဲမြတးတမး့မြ ဆိုသညး၈ 
ေန်ပညးေတားတုိငး့စစးဌာနခ္ဳပး တုိငး့ဦ့စီ့ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ 
သိနး့ေဇားမြ က္ဴ့လျနးသူ ေလ့ဦ့ကို တပးအခ္ဳပးအတျငး့ 
ထညးံထာ့ၿပီ့ စဵုခဵုဖဲျ႔ စစးသျာ့မညး်ဖစးကာ ေပ၍ေပါကးသလို 
အေရ့ယူသျာ့မညးဟု ၾသဂုတးလ ှဿ ရကးေန႔တျငး 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈  

ဒဏးရာရရြိသူ အမ္ိဳ့သာ့သညး ေန်ပညးေတား၇ ပုဗၺသီရိ 
ၿမိဳ႕နယး၇ နဝေဒ့ရပးကျကးတျငး ေနထိုငးသူ်ဖစးၿပီ့ လကးရြိ၉ 
ေန်ပညးေတား ခုတငး ှ,ွွွ ေဆ့႐ဵုတျငး ေဆ့ကုသမႈ 
ခဵယူေနရသညး၈ 

ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာသာ့ ဦ့ထျနး့်မငးံွငး့ ေသဆုဵ့မႈ 
အတျကး အုိ့ဘုိအက္ဥး့ေထာငး ဝနးထမး့ ေ်ခာကးဦ့ကုိ 
အေရ့ယူ 

အို့ဘိုအက္ဥး့ေထာငးအတျငး့ ေသဆုဵ့ခဲံသညးံ 
ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာသာ့ ကိုထျနး့်မငးံွငး့ ေသဆဵု့မႈတျငး 
ခိုကးရနး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ အိပးေဆာငးမြ တာာဝနးခဵ ဝနးထမး့ 
ေ်ခာကးဦ့ကို ဌာနတျငး့ စုဵစမး့စစးေဆ့ၿပီ့ အေရ့ယူ 
ရနး  ်ပငးဆငးေနေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ ကိုထျနး့်မငးံဝငး့ 
သညး အက္ဥး့သာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ခုိကးရနး်ဖစးပျာ့ရာမြ 
ဒဏးရာရရြိကာ ေသဆုဵ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ မႏၱေလ့တုိငး့ 
ေဒသႀကီ့ ဒုတိယရဲတပးဖျဲ႕မြဴ့ ရဲမြဴ့ႀကီ့ ကုိကုိလျငးမြ 
ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ 
ရဲတပးဖျဲ႕ရုဵ့တျငး က္ငး့ပသညးံ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျတဲျငး 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈  ကုိထျနး့်မငးံဝငး့သညး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ 
မႈ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ှ၂ ႏြစးခ္မြတး်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ 
အက္ဥး့သာ့ ကုိ်မတးကုိဦ့ႏြငးံ အိပးေဆာငးအတျငး့၉ 
ခုိကးရနး်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ရရြိခဲံသညးံ ဒဏးရာမ္ာ့်ဖငးံ 
ေသဆုဵ့သျာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူဟု သဵသယ 
ရြိသညးံ ကုိ်မတးကုိဦ့ သညးလညး့ ေအာငးေ်မသာစဵၿမိဳ႕နယး 
တရာ့ရုဵ့၉ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကးေန႔၉ ဝနးခဵထျကးဆုိထာ့ 
ေၾကာငး့ ရဲမြဴ့ႀကီ့ ကုိကုိလျငးမြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈  

ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာအနီ့ 
တညးေဆာကးေနေသာ ေက္ာကးမီ့ေသျ့စျမး့အငးသဵု့ 
ဘိလပးေ်မစကး႐ဵု စီမဵကိနး့ကို ဖ္ကးသိမး့ရနး ကနး႔ကျကးမႈ 
ႏြငးံပတးသကး၊ ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ႏြငးံ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ၾကာ့ 
ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ။ေနာကး ဇျနးလ ဿ ရကးေန႔တျငး 
ကုိထျနး့်မငးံဝငး့သညး ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့်ခငး့ကိုခဵခဲံရၿပီ့ 
ဇျနးလ ၂ ရကးေန႔တျငး အို့ဘို အက္ဥး့ေထာငးအတျငး့၉ 
ေသဆဵု့ခဲံရာ  အရကးေၾကာငးေရာဂါႏြငးံ အဖ္ာ့ႀကီ့်ခငး့ 
ေၾကာငးံ ်ဖစးေၾကာငး့ ဇျနးလ ၂ ရကးေန႔ ရဲမြတးတမး့၉ 
ေဖား်ပခဲံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ မိသာ့စုွငးမ္ာ့မြ 
႐ုပးအေလာငး့ကို ေတျ႔ရြိခ္ိနးတျငး ခႏၶာကိုယးေနရာ တခ္ဳိ႕၉ 
ဒဏးရာမ္ာ့ေတျ႕ရြိမႈႏြငးံ ေွဖနးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ အက္ဥး့ဦ့စီ့ 
ဌာနမြ ဌာနအတျငး့ စုဵစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကို ဇူလုိငးလတျငး 
စတငး်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

တပးမေတားႏြငးံ TNLA တိုကးပျအဲတျငး့ အရပးသာ့ 
တစးဦ့ေသဆုဵ့၇ ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ ဒဏးရာရ 

ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့၇ 
တာမုိ့ညဲၿမိဳ႕နယးတျငး တပးမေတားႏြငးံ တအာငး့ 
လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား(TNLA)တို႔ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ 
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တုိကးပျအဲတျငး့ လကးနကးႀကီ့က္ညး ထိမြနး၊ အရပးသာ့ 
တစးဦ့  ေသဆုဵ့ခဲံၿပီ့ ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့  ဒဏးရာရရြိခဲံ 
သညး၈ ေသဆုဵ့သူသညး အသကး (ဿွ)ႏြစးအရျယး 
အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ်ဖစးၿပီ့ ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညးံ မုဵ့စီ့ေက့္ရျာ 
အထကးတနး့ေက္ာငး့အုပး ဆရာႀကီ့ ဦ့ေဇားရြနးလျမးသညး 
ကျတးခုိငးေဆ့႐ုဵတျငး တကးေရာကး၊ ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူ 
ေနရသညး၈ တပးမေတားႏြငးံ TNLA တို႔သညး ကျတးခုိငးႏြငးံ 
တာမုိ့ညဲေဒသတျငး မၾကာခဏ တုိကးပျ ဲ ်ဖစးပျာ့ေနၿပီ့ 
ၾသဂုတးလ ှွ ရကးေန႔ တုိကးပျဲ၉လညး့  အရပးသာ့တစးဦ့ 
ဒဏးရာရရြိခဲံသညးဟု ေဒသခဵအရပးဘကးအဖျဲ႔မ္ာ့မြ 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

ကယးဆယးေရ့လုပးေနသညးံယာဥးကုိ လကးနကးႀကီ့ 
ထိမြနး၊ အသငး့ဥက၎ဌ ေသဆုဵ့ကာ အဖဲျ႔ဝငး သုဵ့ဦ့ 
ဒဏးရာရရြိ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့၇ လာ့ရြို့ၿမိဳ႕အထျကး တိမး်ဖဴ 
ဆီပန႔းတျငး ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့၉ ပစးခတးမႈ 
်ဖစးပျာ့ခဲံရာ ဒဏးရာရရြိသူမ္ာ့အာ့ ကူညီကယးထုတးရနး 
သျာ့သညံး လာ့ရြို့လူငယး လူမႈကူညီေရ့အဖျဲ႕ကာ့ကို 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မြ ပစးခတးခဲံေသာေၾကာငံး ဥက၎ဌ ်ဖစးသူ 
ပျခဲ္ငး့ၿပီ့ေသဆုဵ့သျာ့ခဲံၿပီ့ၿပီ့ ၁ငး့ကာ့ႏြငံးအတူ ပါလာ 
သညံး လူငယး သုဵ့ဦ့လညး့ ဒဏးရာရရြိသျာ့သညး၈ 
ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့တျငး တပးမေတားႏြငးံ ရက၏ိဳငးံ 
တပးမေတား(AA)၇ တအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား 
(TNLA)၇ ်မနးမာအမ္ိဳ့သာ့ ဒီမုိကရကးတစး မဟာမိတး 
တပးမေတား(MNDAA)ပူ့ေပါငး့အဖျဲ႕်ဖစးသညးံ ေ်မာကးပိုငး့ 
မဟာမိတး တပးမေတားတို႔ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညး၈ 
အလာ့တူ နမးံဖတးကာၿမိဳ႕တျငး တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ၿပီ့ လူနာ 
သျာ့ေရာကး ေခ၍ေဆာငးသညးံ ေမတၱာရြငး နမးံဖကးကာ 
လူမႈကူညီေရ့အသငး့ ကာ့တစးစီ့ ပစးခတး်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ 
လူတစးဦ့ ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ လူမႈကူညီေရ့ 
အဖျ႔ဲမ္ာ့ကို ပစးခတးသညးံအဖဲျ႔မ္ာ့သညး တုိငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ ်ဖစးေၾကာငး့ တပးမေတား 
သတငး့မြနး ်ပနးၾကာေရ့အဖျဲ႕မြ ဗုိလးမြဴ့ခ္ဳပး ေဇားမငး့ထျနး့ 
မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

ဆုထူ့စဵကုမၸဏီဝနးထမး့ ရြစးဦ့ အပါအဝငး ဖမး့ဆီ့ထာ့သူ 
ကုိ့ဦ့ကုိ AA ်ပနးလႊတး 

ရက၏ိဳငးံတပးေတား(AA)မြ တိုကးပဲျကာလအတျငး့ ဖမး့ဆီ့ 
ထာ့သညးံ ဆုထူ့စဵကုမၸဏီဝနးထမး့ ရြစးဦ့ အပါအဝငး 
ကို့ဦ့ကို ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔တျငး ်ပနးလႊတးေပ့ခံဲ 
သညး၈ ။တို႔ကို ပလကးဝၿမိဳ႕နယး၇ သြ္ငးမဒိနး ေက့္ရျာ 

အုပးစု၇ ေအာကးကငး့သလငး့ေက့္ရျာတျငး ရပးမိရပးဖ 
မ္ာ့ႏြငံး သငး့အုပးဆရာတုိ႔၌ လကးထဲသို႔ ေကာငး့မျနးစျာ 
လႊဲေ်ပာငး့ေပ့အပးခဲံသညးဟု AA ဘကးမြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ ။တို႔သညး ဆုထူ့စဵကုမၸဏီမြ ကုိေစာကိုကိုႏိုငး၇ 
ကိုလြမ္ိဳ့အာငး၇ ကိုေဇားမိ္ဳ့သူ၇ ကိုေက္ားမိ္ဳ့ထျနး့၇ 
ကိုသိနး့ဟနး၇  ကုိသိနး့ေဇားထျနး့၇ ကိုထျနး့လငး့ေအာငးႏြငးံ 
ကိုေဇားႏုိငးထျနး့ႏြငးံ နနး့မြနးသစၥာကုမၸဏီမြ ကိုၿဖိဳ့မငး့ဦ့တို႔ 
်ဖစးၾကသညး၈ မတးလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး ဆုထူ့စဵ 
ကုမၸဏီဝနးထမး့မ္ာ့ကို ခ္ငး့်ပညးနယး၇ ပလကးဝၿမိဳ႕နယး 
အတျငး့ ်မနးမာ-အိႏၵိယလမး့ပိုငး့ ေဖာကးလုပးေနစဥး 
ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

ကုမၸဏီဝနးထမး့ ကို့ဦ့ကုိ ်ပနးလညးလႊတးေပ့ခဲံေသား 
လညး့ AA အဖျ႕ဲမြ ဖမး့ဆီ့ထာ့သညးံ ပလကးဝေဒသခဵ ှွ 
ဦ့ခနး႔ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ ခ္ငး့်ပညးနယးအစို့ရအဖျဲ႔ 
စညးပငးသာယာေရ့ဝနးႀကီ့ ဦ့စုိ့ထကးမြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံ 
သညး၈  ခ္ငး့လူ႔အချငးံေရ့ အဖျဲ႔မြလညး့ ပလကးဝၿမိဳ႕နယး၇ 
ေဘာငး့ဝေက့္ရျာသာ့ ေလ့ဦ့အပါအဝငး အရပးသာ့ 
ကို့ဦ့ ေပ္ာကးဆဵု့ေနၿပီ့ ယေန႔အထိ သတငး့အစအန 
မရရြိဘဲ်ဖစးေနသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ ၿမိဳ႕နယး ငါ့ခုတျငး တုိကးပျႏဲြငံး 
ပစးခတးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့၇ အရပးသာ့တစးဦ့ေသ၇ 
ေ်ခာကးဦ့ဒဏးရာရ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ရြိ ၿမိဳ႕နယးတခ္ဳိ႕တျငး ၾသဂုတးလ 
ှ၄ ရကးေန႔၉ တပးမေတားႏြငံး ေ်မာကးပုိငး့ 
လကးနကးကုိငးသုဵ့ဖျဲ႕တုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျမဲ္ာ့်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ 
အရပးသာ့တစးဦ့ေသဆုဵ့ၿပီ့ ေ်ခာကးဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 
လူမႈေရ့အဖျဲ႕ယာဥး ေနာကးထပးပစးခတး်ခငး့ခဵရမႈသညး 
်ပညးေထာငးစုလမး့မႀကီ့၇ ကျတးခုိငးႏြငးံမူဆယးၾကာ့ 
လမး့ပုိငး့တျငး ၾသဂုတး ှ၄ ရကးေန႔၇ ေန႔လညး ှ နာရီခနး႔က 
်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ နမးံဖကးကာၿမိဳ႕မြ ေမတၱာရြငး လူမႈ 
ကူညီေရ့အသငး့ ပုိငးကာ့တစးစီ့ ပစးခတး်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ 
ကာ့ေရြ႕မြနး ပျငးံထျကးသျာ့ကာ ႏြစးဦ့ ဒဏးရာရရြိခံဲသညး၈ 

လာ့ရိႈ့ ကုနး့ဆာရျာတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကးခံဲသ်ဖငးံ 
ရျာသာ့တစးဦ့ ေသဆဵု့ 

ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔၇ ည ခုႏြစးနာရီခနး႔တျငး၇ 
ရြမး့်ပညးနယး၇ လာ့႐ႈိ့ၿမိဳ႕နယး၇ ကုနး့ဆာေက့္ရျာအတျငး့ 
သို႔ လကးနကးႀကီ့က္ညးက္ေရာကး ေပါကးကဲျခဲံသ်ဖငးံ 
အသကး ၁ဿ ႏြစးအရျယး ကုိလုဵ့ေအ့သညး က္ညးထိမြနး 
ေသဆဵု့ခဲံသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ လာ့႐ႈိ့ၿမိဳ႕ႏြငးံ 
ပတးဝနး့က္ငးေဒသမ္ာ့သညး ေ်မာကးပိုငးမဟာမိတးတပးႏြငးံ 
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တပးမေတားတို႔ၾကာ့ တိုကးပျမဲ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ေဒသ 
တစးခု်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ အရပးသာ့ 
ေသဆဵု့ခဲံသညးံ အဆိုပါ ပစးခတးမႈကို မညးသညးံဘကးမြ 
်ပဳလုပးခဲံသညးကို ႏြစးဖကးစလဵု့မြ ေ်ပာၾကာ့်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ 
ကုနး့ဆာရျာ၌ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့တျငးလညး့ တပးမေတား 
ေ်ခလ္ငး တပးရငး့ ခလရ ၃၅ တပးမြ တပးစျထဲာ့ၿပီ့ ခလရ 
၃၅ မြ ေက့္ရျာဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မြ လကးနကးႀကီ့ ေလ့လဵု့ 
ထကးမနဲ ပစးခတးခဲံရာ ေက့္ရျာအတျငး့ ႏြစးလဵု့ 
က္ခဲံေၾကာငး့ ရျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

မူဆယးလမး့တျငး တပးမေတားမြ ပစးခတးမႈေၾကာငံး 
ဆုိငးကယးသမာ့ ႏြစးဦ့ေသဆဵု့၇ ႏြစးဦ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ 

ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကးေန႔ မျနး့လျပဲိုငး့တျငး ရြမး့်ပညးနယး 
ေ်မာကးပိုငး့၇ ကျတးခိုငး–မူဆယးလမး့မေပ၍တျငး နမးံဖတးကာ 
ခလရ (ှဿ၀)တပးမြ ဆိုငးကယးစီ့ခရီ့သျာ့မ္ာ့ကို ပစးခတးမႈ 
ေၾကာငံး ႏြစးဦ့ေသဆုဵ့ၿပီ့ ႏြစးဦ့ ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိခံဲ 
ေၾကာငး့ ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ နမးံဖတးကာ၇ 
နမံးခိုငးေခ္ာငး့တဵတာ့အနီ့ အဆိုပါ လူႏြစးဦ့စီႏြငံးဆိုငးကယး 
ႏြစးစီ့ကို စစးသာ့မ္ာ့မြ ရပးခိုငး့ေသားလညး့ မရပးေသာ 
ေၾကာငံး ပစးခတးခဵရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ လူမႈကျနးယကး 
စာမ္ကးႏြာမ္ာ့တျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါ ေလ့ဦ့ 
သညး ကျတးခိုငးမြ မူဆယးဘကးသို႔တကးလာစဥး ကို့ကန႔း 
MNDAA တပးဖျ႕ဲမ္ာ့မြ တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့မညံး အေ်ခအေန 
ေၾကာငံး ်ဖတးသျာ့ချငံးမေပ့၊ ်ပနးလာစဥး စစးသာ့မ္ာ့၌ 
ပစးခတး်ခငး့ကို ခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

မငး့်ပာ့တျငး လကးႀကီ့က္ညး က္ေရာကးခံဲေသာေၾကာငးံ 
တပးၾကပးႀကီ့ တစးဦ့ေသဆဵု့၇ ဇနီ့်ဖစးသူ ဒဏးရာရ 

ၾသရကးလ ှ၆ ရကးေန႔၇ ည ၆ နာရီေက္ားခနး႔တျငး 
ရခုိငး်ပညးနယး၇ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယး၇ ဆငးႀကီ့်ပငးေက့္႐ျာ၌ 
ေနအိမးတစးလုဵ့အတျငး့သို႔ လကးနကးႀကီ့က္ညးမ္ာ့ 
က္ေရာကးခဲံ်ခငး့ေၾကာငံး ေနအိမးအတျငး့တျငး အိပးေနၾက 
သညးံ တပးမေတားမြ  တပးၾကပးႀကီ့ ဦ့လြထျနး့ ေသဆုဵ့ 
ခဲံၿပီ့ ။၌ဇနီ့်ဖစးသူ ေဒ၍သနး့သနး့သညး ဒဏးရာ 
အ်ပငး့အထနး ရရြိသျာ့ခဲံသညး၈ ေသဆုဵ့သူ တပးၾကပးႀကီ့ 
ဦ့လြထျနး့သညး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕ ၂၀၄ တပးရငး့တျငး 
တာဝနးက္ေနသူ တစးဦ့်ဖစးၿပီ့ ချငံးယူ၊ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕၇ 
ဆငးႀကီ့်ပငးေက့္႐ျာကို  အလညး လာေရာကး်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ ေဒ၍သနး့သနး့၌ ဘယးဘကး လကးေမာငး့ 
ဒဏးရာ ်ပငး့ထနး်ခငး့ၾကာငံး မငး့်ပာ့ေဆ့႐ုဵတျငး အတျငး့ 
လူနာအ်ဖစး ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရသညး၈ 

 

လာ့ရႈိ့တျငး ေက့္ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး 
ေပါကးကျခဲဲံသ်ဖငးံ တစးဦ့ေသဆုဵ့ 

ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကးေန႔ ညပိုငး့တျငး ရြမး့်ပညးနယး 
ေ်မာကးပိုငး့၇ လာ့႐ႈိ့ၿမိဳ႕နယး၇ ကုနး့ဆာေက့္ရျာအတျငး့သို႔ 
လကးနကးႀကီ့ က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံသ်ဖငးံ အသကး ၀ဿ 
ႏြစးအရျယးရြိ ကိုစိုငး့ေအ့သညး ေသဆဵု့သျာ့ခဲံသညး၈ 
ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့တျငး ေ်မာကးပိုငး့ 
လကးနကးကိုငးတပးဖဲျ႔မြ လာ့႐ႈိ့ၿမိဳ႕၇ အမြတး ၃၅ ေ်ခလ္ငး 
တပးရငး့ကိုလညး့ လကးနကးႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ ပစးခတးခဲံရာ 
ခလရ ၃၅ အနီ့ရြိ ေအာငးသစၥာ တို့ခ္ဲ႕ရပးကျကးသစး 
အတျငး့သို႔ လကးနကးႀကီ့က္ညးထိမြနးကာ ေနအိမးႏြစးလဵု့ 
မီ့ေလာငးပ္ကးစီ့ခဲံၿပီ့ သာ့အမိႏြစးဦ့ ထိမြနးဒဏးရာ 
ရရြိခဲံသညး၈  

ဒဏးရာရ ႐ျာသာ့မ္ာ့အာ့ ကူညီရနး အလဵ်ဖဴေထာငး 
သျာ့သညံး ပရဟိတကာ့ ပစးခတး်ခငး့ခဵရ 

ၾသဂုတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ မိုငး့ယုေလ့ေက့္႐ျာအုပးစုအတျငး့ 
ေသနတးဒဏးရာ ရရြိထာ့သူ ႏြစးဦ့ကို ကယးတငးရနး 
သျာ့သညံး မူဆယးအေ်ခစိုကး ဂ႐ုဏာလူမႈကူညီေရ့ 
အသငး့ကာ့ တစးစီ့သညး ပစးခတး်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈ 
တပးမေတားႏြငံး ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတးတို႔၌ တိုကးပျဲ 
အၾကာ့ ေသနတးမြနးထာ့သညံး လူနာ ႏြစးဦ့ကို 
သယးယူရနး သျာ့ေရာကးစဥး ပစးခတးခဵခဲံရ်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ 
ဂ႐ုဏာ လူမႈကူညီေရ့အသငး့ဥက၎႒ ဦ့ေသာငး့ထျနး့မြ 
ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ ထိုပစးခတးမႈေၾကာငံး ထိခိုကး 
ဒဏးရာရရြိ်ခငး့ မရြိေသားလညး့ ခရီ့မေရာကးမီတျငး 
ပစးခတးခဵရ်ခငး့ေၾကာငံး ထိုလူနာမ္ာ့ကို ကယးတငးႏိုငး်ခငး့ 
မရြိခဲံေၾကာငး့ ဂ႐ုဏာလူမႈကူညီေရ့ အသငး့မြ ဆိုသညး၈ 

တပးမေတားက လမး့်ပအ်ဖစးေခ၍ေဆာငးသျာ့သညးံ 
ရေသံေတာငးေဒသခဵ ်ပနးလညး ေရာကးရြိ်ခငး့မရြိေသ့ 

ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငး တပးမေတား စစးေၾကာငး့ 
တစးခုမြ ရခိုငး်ပညးနယး၇ ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ခၽျတး်ပငး 
ေက့္႐ျာမြ ေဒသခဵ ကိုေအာငးဆနး့အာ့ လမး့်ပအ်ဖစး 
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံၿပီ့ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔အထိ 
တိုငးေအာငး ်ပနးလညး ေရာကးရြိလာ်ခငး့ မရြိေသ့ 
ေၾကာငး့  ေဒသခဵေက့္႐ျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ကိုေအာငးဆနး့သညး ပုရစးတူ့ၿပီ့၊ ရျာသို႔ ်ပနးလာစဥး 
လမး့်ပအ်ဖစး ေခ၍ေဆာငးခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈   
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ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးတျငး မုိုငး့ေပါကးကျ၊ဲ အရပးသာ့ 
တစးဦ့ေသ၇ တစးဦ့ဒဏးရာရ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ ၿမိဳ႕နယးတခ္ိဳ႕တျငး တပးမေတား 
ႏြငးံ ေ်မာကးပုိငး့မဟာမိတးအဖျဲ႔တို႔ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ေနစဥး 
ၾသဂုတးလ ဿွ ရကးေန႔တျငး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး၇ ေကားေပါငး 
ေက့္ရျာ၉ မုိုငး့ေပါကးကျ၊ဲ အသကး(ဿှ)ႏြစးအရျယး 
အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ေသဆုဵ့ခဲံကာ အသကး(ှ၃)ႏြစးအရျယးရြိ 
အမ္ိဳ့သာ့ တစးဦ့သညး ေ်ခေထာကးႏြစးဖကးႏြငးံ ခႏၶာကုိယး 
ေနရာအႏြဵ႔ မုိငး့စထိမြနး ဒဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ေသဆုဵ့သူ 
ႏြငးံ ဒဏးရာရရြိသူကုိ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကးေန႔တျငးမြ 
သျာ့ေရာကး သယးယူႏုိငးခဲံသညးဟု ဇီွိတလူမႈ ကူညီေရ့ 
အဖျဲ႕ဥက၎႒ ဦ့တငးေမာငးသိနး့မြ  ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးတျငး အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ က္ညးထိမြနး၊ 
ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရ 

ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔ နဵနကးပိုငး့၉ ရခိုငး်ပညးနယး၇ 
ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ထျနး့ရေဝေက့္႐ျာမြ အမ္ိဳ့သမီ့ 
တစးဦ့ကို က္ညးထိမြနးခဲံသ်ဖငးံ စစးေတျေဆ့႐ဵုတျငး 
အေရ့ေပ၍ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 
ထျနး့ရေဝေက့္႐ျာအနီ့တျငး ေသနတးပစးခတးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ 
ေၾကာကးလနး႔ထျကးေ်ပ့စဥး အသကး ဿ၂ ႏြစးအရျယး 
မခငးဝငး့ေခ္၇၌ ေနာကးေက္ာတျငး က္ညးထိမြနးသျာ့ခဲံ 
်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ မိသာ့စုဝငးတစးဦ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 
ဒဏးရာရ႐ြိသျာ့သူ မခငးဝငး့ေခ္အာ့ ၾသဂုတးလ ဿ၀ 
ရကးေန႔တျငး စစးေတျေဆ့႐ဵုသို႔ ပို႔ေဆာငး၊ ေဆ့ကုသမႈ 
ခဵယူခဲံၿပီ့ ရနးကုနးသို႔ ဆကးလကးပို႔ေဆာငး၊ ေဆ့ကုသမႈ 
ခဵယူသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

မငး့်ပာ့ ပနး့ေ်မာငး့ေက့္ရျာတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး 
ေပါကးကျခဲဲံ၊ သုဵ့ဦ့ေသ၇ ေလ့ဦ့ဒဏးရာရ 

ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ မငး့်ပာ့ 
ၿမိဳ႕နယး၇ ပနး့ေ်မာငး့ေက့္ရျာမြ ဦ့ေမာငးဘေက္ား၌ 
ေနအိမးေပ၍သုိ႔ လကးနကးႀကီ့ က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံ်ခငး့ 
ေၾကာငးံ သဵု့ဦ့ေသဆုဵ့ခဲံၿပီ့ ေလ့ဦ့ထိခုိကး ဒဏးရာ 
ရရြိခဲံသညး၈ လကးနကးႀကီ့ က္ေရာကးမႈေၾကာငးံ ေသဆုဵ့ 
သျာ့သူ သဵု့ဦ့သညး အသကး ှ၅ ႏြစးအရျယး ှွ တနး့ 
ေက္ာငး့သူ မညိဳညိဳဝငး့၇ အသကး ၆ ႏြစးအရျယး ေလ့တနး့ 
ေက္ာငး့သာ့ ေမာငး့မငး့ထကးေက္ားႏြငးံ အသကး ၃ 
ႏြစးအရျယး သူငယးတနး့ေက္ာငး့သာ့ 
ေမာငးေအာငးေက္ားၿဖိဳ့ တို႔်ဖစးၾကသညး၈ ဒဏးရာရ႐ြိ၊ 
ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရသူ ေလ့ဦ့သညး အသကး ၃ွ 
ႏြစးအရျယး ေဒ၍ဦ့ႀကိဳငး၇ အသကး ၃၁ ႏြစးအရျယး 

ေဒ၍ေအ့ေ႐ႊလြ၇ အသကး ဿ၂ ႏြစးအရျယး မ်ဖဴႏြငး့စို့ႏြငးံ 
ေသဆဵု့သူ ေမာငးမငး့ထကးေက္ား၌ မိခငး ေဒ၍ခ္ိဳခ္ိဳ 
တို႔်ဖစးၾကၿပီ့ မ်ဖဴႏြငး့စို့သညး  ဒဏးရာမ္ာ့ ်ပငး့ထနးစျာ 
ရရြိထာ့သ်ဖငးံ စစးေတျေဆ့႐ဵု သို႔ ယူေဆာငးလာခဲံရသညး၈  
ပနး့ေ်မာငး့ေက့္႐ျာအနီ့႐ြိ ေအာငးမဂၤလာေတာငးေပ၍မြ 
တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့မႈ႐ြိသညးံ ေတာငး်ဖဴ ေတာငးဘကးသို႔ 
တပးမေတားမြ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစးကူေပ့ရာမြ 
ပနး့ေ်မာငး့ေက့္႐ျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့ က္ေရာကးခဲံ 
်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေက့္႐ျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲ သညး၈ 

အေနာကးပုိငး့တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပး တုိငး့ဦ့စီ့ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ 
ဝငး့ေဇားဦ့မြ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA)မြ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ 
ပစးခတးတုိကးခုိကးသညးံ က္ညးသညး ေက့္ရျာအတျငး့သို႔ 
က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

လကးနကးႀကီ့က္ညးထိမြနး၊ ရျာသာ့တခ္ိဳ႕ ကျတးခုိငးႏြငးံ 
လာ့ရႈိ့ေဆ့ရုဵတျငး ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရ 

ရြမး့်ပညးနယး၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယးတျငး တပးမေတားႏြငးံ 
ေ်မာကးပိုငး့မဟာမိတး သဵု့ဖျဲ႔တို႔ ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ 
ပစးခတးမႈမ္ာ့အတျငး့ နမးံဖလျနးရျာမြ ေနအိမးတစးအိမး 
အတျငး့သုိ႔ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး လကးနကးႀကီ့ 
က္ေရာကးခဲံသညးံအတျကး အိမးအတျငး့ ရြိေနသညးံ 
ဦ့ေစာၾကာ့ရြီ့ကို ထိမြနး၇ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး ထို႔ေၾကာငးံ 
။သညး လာ့ရိႈ့်ပညးသူ႔ေဆ့ရဵုႀကီ့တျငး တကးေရာကး၊ 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရသညး၈ 

ကျတးခုိငးတျငး လကးနကးႀကီ့က္ညးက္၊ သုဵ့ဦ့ ဒဏၤးရာရ 

ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔၇ ည ၅ နာရီအခ္ိနးခနး႔တျငး 
ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ လျယးေ်ပစု 
ေက့္ရျာအတျငး့သို႔ လကးနကးႀကီ့က္ညးတစးလဵု့ 
က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံသညးံအတျကး အသကး ှွ ႏြစး 
အရျယး မေအ့ချနး၇ အသကး ၀ဿ ႏြစးအရျယး ကိုလအိုငးႏြငးံ 
အသကး ၃ဿ ႏြစးအရျယး ေဒ၍ေအ့ကမးတို႔သညး 
ထိခိုကးဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ လျယးေ်ပစုေက့္ရျာအနီ့တျငး 
တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့်ခငး့မရြိဘဲ လကးနကးႀကီ့က္ညးတစးလဵု့ 
တညး့သာ က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံ်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ 
မညးသညးံ လကးနကးကိုငးအဖဲျ႔မြ ပစးခတးသညးကို 
သိရြိရ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈  
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ေ်မာကးဦ့တျငး ေဒသခဵတစးဦ့ ႏျာ့ေက္ာငး့ရာမြ ်ပနးလာစဥး 
ပစးခတး်ခငး့ခဵရ 

ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးဦ့ 
ၿမိဳ႕နယး၇ ေပါကးေတာ်ပငးေက့္႐ျာမြ ဦ့သိနး့ေမာငးသညး 
ႏျာ့ေက္ာငး့ရာ မြ ်ပနးလာစဥး ေသနတး်ဖငးံ ပစးခတး်ခငး့ကို 
ခဲံရသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႔၇ ေန႔လညး ဿ နာရီ 
ခနး႔တျငး ေပါကးေတာ်ပငး ေက့္႐ျာသာ့ ေလ့ဦ့သညး 
ႏျာ့ေက္ာငး့ၿပီ့၊ ်ပနးလာစဥး တပးမေတားသာ့မ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႕၊ ထျကးေ်ပ့ရာမြ ယငး့သို႔ ပစးခတးခဵခဲံရ်ခငး့ 
်ဖစးေၾကာငး့ ဒဏးရာရ႐ြိသျာ့သူ ဦ့သိနး့ေမာငး၌ 
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ႏျာ့ေက္ာငး့သျာ့သူ 
ေလ့ဦ့အနကး ဦ့သိနး့ေမာငးတစးဦ့တညး့သာ ထိခုိကး 
ဒဏးရာရ႐ြိခဲံၿပီ့ ။မြာ ဒဏးရာ်ပငး့ထနးသ်ဖငးံ ေ်မာကးဦ့ 
ေဆ့႐ဵုမြ စစးေတျေဆ့႐ဵုသို႔ပို႔ေဆာငးခဲံရေၾကာငး့ သိရြိရ 
သညး၈ 

ဒဏးရာရ အရပးသာ့ႏြစးဦ့ ဆယးရကးေက္ားၾကာ ပိတးမိ 
ခဵခံဲရၿပီ့ေနာကး ေဘ့လျတးရာသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ 

တိုကးပျအဲတျငး့ ှွ ရကးေက္ားၾကာပိတးမိၿပီ့ေနာကး 
ဒဏးရာရ အရပးသာ့ႏြစးဦ့ကို ရြမး့်ပညးေ်မာကးပိုငး့၇ 
ကျတးခိုငးေဆ့ရဵုသို႔ ပို႔ေဆာငးႏုိငးခဲံေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 
ၾသဂုတးလ ှ၅ရကးေန႔တျငး အဆိုပါ အရပးသာ့ႏြစးဦ့သညး 
ဆိုငးကယးစီ့လာစဥး ပစးခတး်ခငး့ခဵခဲံရကာ ဒဏးရာ 
ရရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ မညးသညးံအဖျဲ႔အစညး့မြ ပစးခတး 
ခဲံ်ခငး့ဆိုသညးကို သိရြိရ်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ ဒဏးရာ ရရြိသူ 
ႏြစးဦ့အာ့ ေနာကးပိုငး့တျငး လာ့ရႈိ့ေဆ့ရဵုသို ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ 
ခဲံသညး၈ 

ကုိေဆျဝငး့ အမႈ ရာဇဝတး်ပငးဆငးခ္ကး အယူခဵ 
ခရုိငးတရာ့႐ဵု့ လကးခဵ 

Myanmar Now အယးဒီတာခ္ဳပး ကိုေဆျဝငး့ကို 
ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငံး တရာ့စျဆဲို 
ထာ့သညံး အမႈအာ့ မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး တရာ့႐ုဵ့မြ 
စျခဲ္ကးမတငးမီ ပလပးေၾကာငး့ အမိန႔းခ္မြတးခဲံသညံးအေပ၍ 
ေက္နပး်ခငး့မရြိသ်ဖငးံ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး 
တရာ့လို်ဖစးသူ ဦ့ေက္ားမ္ိဳ့ေရႊမြ မႏၲေလ့ခရိုငးတရာ့႐ုဵ့သို႔ 
ရာဇဝတး်ပငးဆငးခ္ကး အယူခဵ တငးခဲံရာ ခရုိငးတရာ့ရဵု့မြ 
လကးခဵခဲံသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ မတးလ ၄ ရကးေန႔တျငး 
ကိုေက္ားမ္ိဳ့ေ႐ႊသညး Myanmar Now အယးဒီတာခ္ဳပး 
ကိုေဆျဝငး့ကို ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငံး 
အမႈဖျငံးခဲံသညး၈ ယငး့အမႈတျငး တရာ့လို်ပ သကးေသ 
သဵု့ဦ့သာ စစးေဆ့ရနးက္နးရြိေတာံၿပီ့ ထိုသဵု့ဦ့တျငး 

ဦ့ဝီရသူသညး တရာ့ခဵေ်ပ့အ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ 
ခဵထာ့ရ်ခငး့၇ ရဲအုပးေက္ားသူသညး အဂတိလိုကးစာ့မႈ်ဖငံး 
တရာ့စျဆဲိုခဵထာ့ရ်ခငး့၇ ကိုေက္ားစျာထျနး့သညး ခရီ့လျနး 
ေန်ခငး့ စသညးတို႔ေၾကာငံး ခိုငးမာမႈမရြိသညံးအတျကး 
အမႈကို ပလပးေပ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ 
ယငး့သို႔ တရာ့လို်ပ သကးေသမ္ာ့ လာေရာကး စစးေဆ့ 
ခဵ်ခငး့မရြိသညံးအတျကး ၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ုဵ့မြ ဇူလိုငးလ ဿ 
ရကးေန႔တျငး အမႈကို ပလပးေပ့ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး ေပါကးကျခဲဲံ၊ ပနးေဆ့ရျာသာ့ 
တစးဦ့ ေသဆုဵ့၇ တစးဦ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ 

ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကးေန႔တျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ 
ကျတးခုိငးၿမိဳ႕နယး၇ ပနးေဆ့ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့ 
က္ေရာကး ေပါကးကဲျခဲံသညးံအတျကး အသကး ၂ွ 
ဝနး့က္ငးခနး႔ရြိ ပနးေဆ့ရျာသာ့ ဦ့အိုကးငို (ခ) 
ကျနး့ေဌ့သညး က္ညးစ ထိမြနးေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး 
။၌ ဇနီ့်ဖစးသူသညး ဒဏးရာအနညး့ငယး ရရြိခဲံသညး၈   

ကျတးခုိငး တုိ့ဂိတးအနီ့ အိမးစီ့ကာ့တစးစီ့ ပစးခတး်ခငး့ခဵရ၊ 
ယာဥးေမာငး့ ဒဏးရာရ 

ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကးေန႔၇ နဵနကး ှွ နာရီချဝဲနး့က္ငးခနး႔တျငး 
ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့၇ မူဆယးၿမိဳ႕အထျကး ကျတးခိုငး 
တို့ဂိတးတျငး အိမးစီ့ကာ့တစးစီ့ ေသနတး်ဖငးံ ပစးခတး်ခငး့ 
ခဵခဲံရၿပီ့  ယာဥးေမာငး့သညး  နာ့ရျကးက္ညးထိမြနး ဒဏးရာ 
ရရြိသျာ့ခဲံသညး၈  ထို႔ေၾကာငးံ ယာဥးေမာငး့်ဖစးသူကို 
ကျတးခိုငးေဆ့႐ုဵသို႔ ပို႔ေဆာငးခဲံသညးဟု သိရြိရသညး၈  

ေ်မာကးဦ့လငး့ေ်မျေတာငးတုိကးပျအဲတျငး့ အရပးသာ့ 
အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ ထိမြနး ဒဏးရာရ  

ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးဦ့ 
ၿမိဳ႕နယးရြိ လငး့ေ်မျေတာငးေပ၍၉ တုိကးပျဲ် ပငး့ထနးစျာ 
်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ လငး့ေ်မျေတာငးအနီ့ရြိ ထိပးဝ်ပငးေက့္ရျာမြ 
အသကး ၀၆ ႏြစးအရျယးရြိ မတငးတငးေဌ့သညး 
လကးနကးႀကီ့က္ညးစ ထိမြနး၊ ်ပငး့ထနးစျာ ဒဏးရာ 
ရရြိခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး အသကး ှ၀ ႏြစးအရျယးရြိ မသူဇာလႈိငး 
သညးလညး့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ရာ 
ေဒသအနီ့ရြိ လမး့မ္ာ့အာ့ စစးတပးမြ ပိတးဆို ႔ ထာ့သညးံ 
အတျကး ဒဏးရာ ရရြိသူ ေဒ၍တငးတငးေဌ့အာ့ ေ်မာကးဦ့ 
ေဆ့ရဵုသို႔ စကးေလြ်ဖငးံ ပုိ႔ေဆာငးခဲံရသညး၈ 
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ေက္ာကးေတားအနီ့ ပစးခတးမႈအတျငး့ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ 
ဒဏးရာရရြိ 

ရခုိငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ၾသဂုတးလ 
ဿ၄ ရကးေန႔ ညဥး႔အခ္ိနး ပစးခတးမႈအတျငး့ ေရႊလႈိငး 
ေက့္ရျာမြ အသကး ၁၀ ႏြစးအရျယး ေဒ၍ေအ့ႏျယးသညး 
က္ညးဆဵထိမြနး ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ ထို႔်ပငး ၾသဂုတးလ ဿ၅ 
ရကးေန႔တျငး ေခါငး့တုတးေက့္ရျာမြ မဟူ႐ူ့ဇာေနားသညး 
ေရခတးဆငး့စဥး ပတးခတး်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 
။တို႔ ႏြစးဦ့သညး စစးေတျ်ပညးသူ႔ေဆ့ရဵုႀကီ့၉ 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရသညး၈ 

ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတျငး တုိကးပျဲ် ပငး့ထနးစျာ်ဖစးပျာ့၊ 
ဆငးေသ်ပငးရျာမြ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ ဒဏးရာရရြိ 

ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကးေန႔တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ 
ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယး၇ ဥယ္ာဥးသာေက့္ရျာႏြငးံ 
ဆငးေသ်ပငးေက့္ရျာအနီ့တျငး တပးမေတားႏြငးံ 
ရက၏ိဳငးံတပးမေတား (AA)တို႔အၾကာ့ တိုကးပဲျ် ပငး့ထနးစျာ 
်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ လကးနကးႀကီ့က္ညးက္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံ 
သညးံအတျကး ဆငးေသ်ပငးေက့္ရျာမြ အမ္ိဳ့သမီ့ငယး 
ႏြစးဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ ဒဏးရရရြိခဲံသညးံ 
အမ္ိဳ့သမီ့ငယး ႏြစးဦ့ကို ဘူ့သီ့ေတာငး်ပညးသူ႔ေဆ့ရဵုသို႔ 
ပို႔ေဆာငးခဲံသညး၈ 

ကျတးခုိငးတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး ေပါကးကဲျခံဲ၊ 
လသာ့အရျယးကေလ့ငယး တစးဦ့အပါအဝငး ငါ့ဦ့ 
ေသဆုဵ့ 

ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကးေန႔၉ ရြမး့်ပညးနယး၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ 
နာ့ဝိုငးေက့္႐ျာအုပးစု ေမားဟစး႐ျာရြိ ဦ့ေဇားေဘာကး 
၌ေနအိမးကို လကးနကးႀကီ့ က္ေရာကးေပါကးကျခဲဲံသညးံ 
အတျကး လသာ့အရျယးကေလ့ငယး တစးဦ့အပါအဝငး 
ငါ့ဦ့ေသဆဵု့ခဲံၿပီ့ သဵု့ဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ ဒဏးရာရရြိသူ 
သဵု့ဦ့အနကး ႏြစးဦ့သညး စို့ရိမးရသညးံအတျကး လာ့ရႈိ့ 
်ပညးသူ႔ေဆ့႐ုဵသို႔ ပို႔ေဆာငးခဲံရၿပီ့ က္နးတစးဦ့သညး 
ကျတးခိုငး်ပညးသူ႔ေဆ့႐ုဵတျငး ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရသညး၈ 
 

 လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ 

ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ သိမး့ဆညး့ေ်မဧက ၆ွွ 
ေက္ား ်ပနးလညး လႊဲေ်ပာငး့ ေပ့အပး 

ၾသဂုတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့၇ 
တိုကးႀကီ့ၿမိဳ႕၉ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့ ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး 

ဦ့ၿဖိဳ့မငး့သိနး့မြ ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့၇ လြညး့ကူ့၇ 
ေမြားဘီႏြငးံ တိုကးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့အတျငး့ တပးႏြငးံဌာန 
ဆိုငးရာမ္ာ့မြ သိမး့ဆညး့ထာ့သညးံ ေ်မဧက ၆ွွ 
ေက္ားကို မူလေတာငးသူမ္ာ့ထဵ ်ပနးလညးလႊဲေ်ပာငး့ 
ေပ့အပးခဲံသညး၈ တိုကးႀကီ့၇ ေမြားဘီႏြငးံ လြညး့ကူ့ၿမိဳ႕နယး 
အတျငး့ရြိ ေတာငးသူ ၅ဿ ႏြစးဦ့အတျကး သိမး့ဆညး့ေ်မ 
ဧက ၆၅ဿ.၂ဿ ကုိ ပုဵစဵ ၀ မ္ာ့်ဖငးံ ်ပနးလညး ေပ့အပး 
ခဲံသညး၈  

လယးယာေ်မႏြငံး အ်ခာ့ေ်မမ္ာ့ သိမး့ဆညး့်ခငး့ခဵရမႈမ္ာ့ 
်ပနးလညးစိစစးေရ့ဗဟိုေကားမတီ ဒုဥက၎႒ ဦ့ဟနးထျနး့မြ 
တစးႏိုငးငဵလုဵ့အတိုငး့အတာ်ဖငးံ သိမး့ဆညး့ခဵေ်မ ဧက ဿဿ 
သိနး့ေက္ားရြိၿပီ့ ယခုအခ္ိနးတျငး ၄ သိနး့ေက္ားကိုသာ 
စိစစးႏိုငးေသ့သညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

သီလဝါေဒသ လယးသိမး့မႈကုိ ေဒသခဵမ္ာ့ ရြငး့လငး့ 

ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ေက္ာကးတနး့ႏြငးံ သနးလ္ငး 
ၿမိဳ႕နယးတျငးရြိသညးံ သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနးႏြငးံ 
သီလဝါဆိပးကမး့ စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ေ်မယာသိမး့ဆညး့်ခငး့ 
ခဵထာ့ရေသာ လယးသမာ့မ္ာ့သညး ၾသဂုတးလ ဿှ 
ရကးေန႔တျငး သတငး့စာ ရြငး့လငး့ပျဲ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ 
။တို႔သညး က္ဴ့ေက္ားမ္ာ့မဟုတးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ သီလဝါေဒသမြ လယးသမာ့မ္ာ့ကို အစုိ့ရ၇ 
ကုမၸဏီႏြငးံဌာနဆုိငးရာမ္ာ့မြ က္ဴ့ေက္ားဟု ေ်ပာဆုိ 
ေန်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ ယခုကဲံသို႔ ရြငး့လငး့ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုလယးသမာ့မ္ာ့သညး ဘို့ဘျာ့ 
စဥးဆကး လကးထကးကတညး့က ေနထိုငးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ 
လုပးကိုငးစာ့ေသာကး လာခဲံၾကသညးဟု ဆိုသညး၈  

လကးရြိ သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနး၉ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ခဵ 
ေဒသခဵမ္ာ့သညး အလုပးအကိုငးရရြိ်ခငး့မရြိၾကဘဲ ေနအိမး 
မ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္၊ ထျကးချာသျာ့မႈမ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာသညး 
ဟု ေဒသခဵမ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  
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ဥပေဒ်ပဳေရ့ႏြငး ံမူဝါဒဆုိငးရာ တုိ့တကးမႈမ္ာ့ 

အက္ဥး့ေထာငးက္ပးတညး့မႈကုိ ေလြ္ာံခ္ႏုိငးရနး မူ့ယစး 
ေဆ့ဝါ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ မူဝါဒကုိ 
်ပနးလညး စိစစးရနး လုိအပးသညးဟု လူ႔အချငးံအေရ့ 
ေကားမရြငး အႀကဵ်ပဳ 

အက္ဥး့ေထာငးတျငး့ လူဦ့ေရက္ပးတညး့မႈ ်ဖစးရ်ခငး့ 
အေပ၍ေလံလာရာ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့အမႈ်ဖငးံ အက္ဥး့က္ 
ေနသူ အေရအတျကးသညး အ်ခာ့ အက္ဥး့က္၇ အခ္ဳပးက္ 
အငးအာ့ထကး ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ေနသညးကို ေတျ႔ရြိရေၾကာငး့ 
်မနးမာႏိုငးငဵ အမ္ိဳ့သာ့ လူ႔အချငးံအေရ့ ေကားမရြငး 
(MNHRC)၌ ဿွှ၅ ခုႏြစး အစီရငးခဵစာ၉ ေဖား်ပထာ့ 
သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ အက္ဥး့ေထာငးက္ပးတညး့မႈကို 
ေလြ္ာံခ္ႏိုငးရနး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ 
ႏြငးံပတးသကးသညးံ မူဝါဒကို ်ပနးလညး စိစစးရနး လိုအပး 
သညးဟု ေကားမရြငး၌ အစီရငးခဵစာတျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ 
ထို႔်ပငး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ သဵု့စျ၇ဲေရာငး့ဝယး်ခငး့ မ်ပဳ 
ေသားလညး့ သဵု့စျ၇ဲေရာငး့ဝယးသူမ္ာ့ႏြငးံ အတူသျာ့၇ 
အတူလာစဥး ဖမး့ဆီ့မိကာ အာ့ေပ့ကူညီသညးဟုဆိုကာ 
တရာ့ စျဆဲို၇ အက္ဥး့ခ္်ခငး့ခဵထာ့ရသူမ္ာ့ ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ 
ယငး့တို႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ မူဝါဒကုိလညး့ ်ပနးလညး 
စဥး့စာ့သငးံသညးဟု ေကားမရြငးမြ အႀကဵ်ပဳထာ့သညး၈ 
ေကားမရြငးအေန်ဖငးံ ဿွှ၅ ခုႏြစးအတျငး့ အက္ဥး့ေထာငး 
ဿ၂ ခုႏြငးံ အက္ဥး့စခနး့ ဿ၂ ခု တို႔ကို ၾကညးံ႐ႈစစးေဆ့ခဲံရာ 
အက္ဥး့ေထာငးအမ္ာ့စုတျငး သတးမြတးဝငးဆဵံသညးံ 
အငးအာ့ထကးမ္ာ့်ပာ့ေနၿပီ့ ရာခိုငးႏႈနး့ ဿွွ ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး သဵု့ခု၇ ရာခိုငးႏႈနး့ ှွွ ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ခုႏြစးခု၇ ရာခိုငးႏႈနး့ ၆ွ ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ ေထာငး ႏြစးခုတို႔အ်ပငး ရာခိုငးႏႈနး့ ၂ွ၇ ရာခိုငးႏႈနး့ 
၁ွ၇ ရာခုိငးႏႈနး့ ၀ွ၇ ရာခိုငးႏႈနး့ ဿွ၇ ရာခိုငးႏႈနး့ ှွ ႏြငးံ 
တစးရာခုိငးႏႈနး့ ေက္ားလျနးသညးံ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့လညး့ 
ရြိၿပီ့ သတးမြတးဝငးဆဵံအငးအာ့ေအာကးတျငးရြိသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ှ၅ ခုရြိသညး ဟု ဿွှ၅ ခုႏြစး 
အစီရငးခဵစာတျငး ေဖား်ပပါရြိသညး၈ ထိုအထဲမြ 
မူ့ယစးေဆ့ဝါ့မႈ်ဖငးံ ၅ွ ရာခုိငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ႏြစးခု၇ ၄ွ ရာခိုငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ှ၁ ခု၇ ၃ွ ရာခုိငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ေလ့ခု၇ ၂ွ ရာခုိငးႏႈနး့ ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ေလ့ခု၇ ၁ွ ရာခုိငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ 

အက္ဥး့ေထာငး ခုႏြစးခု၇ ၀ွ ရာခိုငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး တစးခု၇ ဿွ ရာခုိငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ  

အက္ဥး့ေထာငး ငါ့ခု၇ ှွ ရာခုိငးႏႈနး့ေက္ားသညးံ 
အက္ဥး့ေထာငး ေ်ခာကးခု၇ ငါ့ရာခုိငးႏႈနး့ေအာကး 
အက္ဥး့ေထာငး သဵု့ခုရြိေၾကာငး့ ေကားမရြငး၌ အစီရငးခဵစာ 
အရ သိရြိရသညး၈  

အက္ဥး့ေထာငးက္ပးတညး့မႈ ်ပႆနာကို ေ်ဖရြငး့ရနး 
အတျကး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့သဵု့စဲျေနသူမ္ာ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ 
အက္ဥး့ခ္်ခငး့ထကး အသိပညာေပ့်ခငး့၇ လူမႈေရ့နညး့ 
်ဖငးံ ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့၇ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့်ခငး့ 
မ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ၿပီ့ မူ့ယစး ေဆ့ဝါ့်ဖနး႔ေဝ ေရာငး့ခ္သူ 
မ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ႏိုငးေရ့ အဓိကထာ့ ေဆာငးရျကးသငးံ 
ေၾကာငး့ ေကားမရြငးမြ အစီရငးခဵစာတျငး တိုကးတျနး့ထာ့ 
သညး၈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

  
အဖဲျ႔အစညး့ဆုိငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ 

 

မေကျ့တုိငး့အတျငး့ရြိ အက္ဥး့ေထာငး ႏြစးခုႏြငးံ 
အက္ဥး့စခနး့တစးခုတုိ႔ကုိ ်ပငးဆငး ေဆာကးလုပး 

မေကျ့တိုငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ရြိ သရကးအက္ဥး့ေထာငး၇ 
ပခုက၎ဴအက္ဥး့ေထာငးႏြငးံ ကို့ပငးသာစညး အက္ဥး့စခနး့ 
တို႔အာ့ ဿွှ၅-ဿွှ၆ ဘ႑ာႏြစးတျငး တိုငး့ေဒသႀကီ့ 
ချငးံ်ပဳဘ႑ာေငျ သိနး့ ၁၅ွ ေက္ား်ဖငးံ ်ပငးဆငး 
ေဆာကးလုပးလ္ကးရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ သရကး 
အက္ဥး့ေထာငးတျငး အက္ဥး့သာ့ ှွွွ ထာ့ႏိုငးသညးံ 
(က)အဆငးံ အက္ဥး့ေထာငးအ်ဖစး သတးမြတး ထာ့ရြိေသား 
လညး့ ယေန႔အခ္ိနးတျငး အက္ဥး့သာ့ ှ၁ွွ ခနး႔ထာ့ရြိ 
ေနရေၾကာငး့ ပခုက၎ဴအက္ဥး့ေထာငးသညး ယခငးက 
(ဂ)အဆငးံ အက္ဥး့ေထာငးအမ္ိဳ့အစာ့်ဖစး၊ အက္ဥး့သာ့ 
၀ွွ သာ လကးခဵထိနး့သိမး့ခဲံေသားလညး့ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ 
ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႔တျငး (ဂ)အဆငးံ 
အက္ဥး့ေထာငးမြ အက္ဥး့သာ့ ှွွွ ဆံဵ (က)အဆငးံ 
အက္ဥး့ေထာငးအ်ဖစး တုိ့်မြငးံ ်ပငးဆငးခဲံသ်ဖငးံ 
အက္ဥး့သာ့ဦ့ေရ တို့လာမႈေၾကာငးံ အက္ဥး့ေထာငး 
မ္ာ့တျငး ်ပငးဆငးေဆာကးလုပးသညးံ လုပးငနး့ မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ မေကျ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ 
အက္ဥး့ဦ့စီ့ဌာန ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ဦ့ခ္စးလျငးမြ ေ်ပာၾကာ့ 
ခဲံသညး၈ 
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အေရ့ပါသညးံဆကးစပးသတငး့မ္ာ့ဖတးရနး Links

ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ 
 

 ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 
 
ေမာငးေတာၿမိဳ႕နယးတျငး မုိငး့ေပါကးကျမဲႈ်ဖငံး ေက့္ရျာသာ့ သုဵ့ဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ထာ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 

တပးမေတားနညး့ပညာတက၎သုိလးတုိကးခုိကးခဵရမႈသဵသယ်ဖငးံ ညီအစးကုိ ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ ဘီဘီစီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ 

တပးမေတားမြ တရာ့စျဆုိဲထာ့သညံး လျိဳငးေကားမြ ေတာငးသူ တစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယးတျငး တပးမေတားစစးေၾကာငး့မြ ေက့္႐ျာသာ့ႏြစးဦ့ကုိ ေခ၍ေဆာငး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ DMG 
 

 ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့်ခငး့မ္ာ့ 

ပနး့ေ်မာငး့မြ လယးသမာ့တစးဦ့ ေပ္ာကးဆုဵ့ေနသညးမြာ သုဵ့ရကးခနး႔ရြိေနၿပီ်ဖစး၊ မိသာ့စုမ္ာ့ စုိ့ရိမး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
 

 တရာ့စျဆုိဲခဵရ်ခငး့မ္ာ့ 

တပးမေတားမြ မသကၤာ၊ ဖမး့ဆီ့၇စစးေဆ့လ္ကးရြိသညးံ ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ကုိ အၾကမး့ဖကးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့ ဥပေဒ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ နိရဥၥရာ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d579658f0a6c3040bf353ce
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md-mine.html
https://www.rfa.org/burmese/news/two-brother-were-arrested-for-attacking-dsta-08242019224127.html
https://www.bbc.com/burmese/49464355
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/25/201926.html
http://thevoicemyanmar.com/news/36612-tmd
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-arrests-2-brothers-attack-defense-academy.html
http://burmese.dvb.no/archives/344469
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/29/202313.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%82%90%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d6a462ef0a6c3040bf35465
https://www.dmediag.com/news/600-twa
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d6a2a97f0a6c3040bf35461
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d47ee9ba337d1043aa0b4c6
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-arrest-teacher-in-buthidaung-08062019064404.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/06/200116.html
https://www.dmediag.com/news/492-tdt
https://www.narinjara.com/news/detail/5d490dc09a600c043b6e9490
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ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ BNI 

အၾကမး့ဖကးမႈ တုိကးဖ္ကးေရ့ ဥပေဒ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵထာ့ရသူ ငါ့ဦ့အနကး  ေက္ာငး့ဆရာ တစးဦ့ကုိ စျခဲ္ကးတငး၇ 
က္နးေလ့ဦ့ကုိ လႊတးေပ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ မဇၥ္ိမ  
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှှ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှှ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကး၇ နိရဥၥရာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှဿ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ Myanmar Now/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ွ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ွ ရကး၇ DMG 

ရခုိငးအသငး့ စကၤာပူဥက၎ဌအပါအဝငး ရြစးဦ့ကုိ အၾကမး့ဖကးမႈ တုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စျတဲငး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ Frontier 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ Myanmar Now/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှွ ရကး၇ မဇၥ္ိမ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/primary-school-teacher-detained-in-rakhine-state.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d4b0361a337d1043aa0b4da
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/teacher.html
https://www.dmediag.com/news/508-teacher
https://www.bnionline.net/en/news/school-teacher-being-charged-under-counter-terrorism-law
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-lays-terrorism-charges-08132019152841.html
http://www.mizzima.com/article/five-rakhine-villagers-charged-over-alleged-aa-connection
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/09/200453.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/09/200453.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/bte.html
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-arrest-teacher-in-buthidaung-08112019080221.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d50185da337d1043aa0b4ed
https://www.narinjara.com/news/detail/5d50fbd69a600c043b6e9496
https://burmese.voanews.com/a/aa-myanmar-rakhine-village-administrator-arrested-/5038589.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/5-persons.html
https://www.rfa.org/burmese/news/buthidaung-arrest-teacher-08132019105207.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/13/200747.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2443
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/bfs.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5d539d079a600c043b6e949c
https://www.irrawaddy.com/news/burma/five-civilians-charged-anti-terrorism-act-western-myanmar.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/fss.html
https://www.bnionline.net/en/news/detained-teacher-provided-medical-treatment-military-hospital
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/next.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/4-free.html
https://www.dmediag.com/news/598-uct
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/eight-ethnic-rakhine-men-charged-08092019154504.html
https://frontiermyanmar.net/en/eight-charged-in-myanmar-for-funding-arakan-army
https://www.dmediag.com/news/512-ndh
https://www.bnionline.net/en/news/nine-detainees-have-been-indicted-under-counter-terrorism-law
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2428
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-singapore-court-08092019064008.html
https://burmese.voanews.com/a/5035738.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/59496
http://thevoicemyanmar.com/news/36125-aaa
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/terrorist-law.html
http://www.mizzima.com/article/eight-charged-myanmar-funding-rakhine-rebels
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-singapore-court-08232019022438.html
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မုိငး့ေပါကးကျခဲ္ိနး အနီ့၉ ငါ့မြ္ာ့ေနသူအာ့ အၾကမး့ဖကးမႈ တုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၁ ရကး၇ DMG 

ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ ကရငးံအာဇာနညးေန႔ အခမး့အနာ့ကုိ က္ငး့ပခံဲသညးံအတျကး ေဒ၍ေနားအုဵ့လြအပါအဝငး သုဵ့ဦ့ကုိ အမႈဖျငးံ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ Myanmar Now/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ မဇၥ္ိမ 

ေဒါငး့တို႔မ္ဳိ့ဆကးသဵခ္ပးအဖဲျ႔ွငး ေလ့ဦ့ကုိ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ ထပးမဵတရာ့စဲျ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

ေရတဵချနးေတာငးစီမဵကိနး့ ပဋိပက၏တျငး ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး ေတာငးသူ ှွွ ဦ့ကုိ ပုဒးမ ေ်ခာကးခု်ဖငးံ အမႈဖျငးံ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး/်မနးမာ 

ကယာ့်ပညးနယးအစုိ့ရအဖျဲ႕အာ့ သစၥာေဖာကးဟု ထုတး်ပနးေၾကညာခံဲသညးံ ကရငးနီလူငယး ေ်ခာကးဦ့ကုိ စျခဲ္ကးတငး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ BNI 

ဒီေမာဆုိ့ၿမိဳ႕နယး ေဒါဆုိေရြ႕ေက့္ရျာမြ ေတာငးသူ ေ်ခာကးဦ့ကုိ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈ ပုဒးမ ၃/ှ ်ဖငးံ တရာ့စျဆုိဲ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆  ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ BNI 

တပးမေတားမြ ကခ္ငးႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး အဖဲျ႔ခ္ဳပးဥက၎႒ကုိ တရာ့စဲျဆိုရနး ဦ့တုိကးေလြ္ာကးထာ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC-%E1%80%B1%E1%82%90%E1%82%8A%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%82%90%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%96%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%A1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7.html
https://www.dmediag.com/news/527-vcn
https://www.rfa.org/burmese/news/karen-naw-ohn-hla-08152019091845.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2453
http://thevoicemyanmar.com/news/36347-naw
http://www.7daydaily.com/story/163812
https://news-eleven.com/article/128622
http://www.mizzima.com/article/case-registered-over-using-term-karen-martyrs-day-yangon-event
https://www.rfa.org/burmese/news/sue-again-peacock-generation-08212019090659.html
http://thevoicemyanmar.com/news/36600-rtd
https://news-eleven.com/article/130577
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2476
https://www.7daydaily.com/story/164686
https://news-eleven.com/article/130978
https://myanmar.mmtimes.com/news/127550.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/26/202034.html?fbclid=IwAR3kADoVc7piBCnMTBe1_DoTaBtwsHQonWI-ziyGiotR_rkH6QyRI6zET1M
https://burmese.voanews.com/a/kareni-6-youth-case-/5057209.html
http://thevoicemyanmar.com/local/36617-yin
https://www.irrawaddy.com/news/burma/karenni-activists-charged-in-loikaw-in-myanmars-kayah-state.html
https://www.rfa.org/burmese/news/six-kareni-youth-in-loikaw-08272019071559.html
https://www.bnionline.net/en/news/loikaw-court-decides-proceed-case-against-anti-statue-activists
http://burmese.dvb.no/archives/344172
https://www.bnionline.net/mm/news-67642
https://news-eleven.com/article/130857
https://www.irrawaddy.com/news/burma/police-arrest-9-21-kayah-farmers-accused-trespassing-myanmar-military.html
https://www.bnionline.net/en/news/six-karenni-farmers-arrested-under-new-charges
https://burmese.voanews.com/a/hka-lam-sam-son-sue-by-myanmar-army-/5058734.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2485
https://www.rfa.org/burmese/news/kbc-hkalam-samson-donald-trump-08282019005015.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/28/202301.html
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ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့ 
 

 တရာ့ရငးဆုိငးရ်ခငး့မ္ာ့ 

တပးမေတား၌ ဂုဏးသိက၏ာကုိ ထိခုိကးေစသညးဟုဆုိကာ ဦ့ေနမ္ိဳ့ဇငးကုိ ခငးဦ့ၿမိဳ႕တျငး ထပးမဵ တရာ့စဲျဆုိထာ့မႈကုိ စစးေဆ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ Myanmar Now/်မနးမာ 

ေပါကးကျမဲႈသဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စဲျဆုိ်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ အရပးသာ့ သုဵ့ဦ့ တရာ့ရငးဆုိငး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ BNI 

အၾကမး့ဖကးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ အသကးမ်ပညးံကေလ့ငယးကုိ ေ်မာကးဦ့ 
ကေလ့သူငယးတရာ့႐ုဵ့သုိ႔ ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕စစးေဆ့ရနး အမိနး႔ခ္မြတးၿပီ့ေနာကး အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလႊတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ DMG 

ငါ့လေက္ားမြ စတငးစစးေဆ့မညးံအမႈ တရာ့လုိ မေရာကး၊ ပထမဆုဵ့ရုဵ့ခ္ိနး့ မစစးေဆ့ရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးမြ မုိငး့ေပါကးကျမဲႈ သဵသယ်ဖငးံ ႐ျာသာ့ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဆုိဲထာ့မႈ တရာ့လုိဘကးမြ 
လာေရာကး်ခငး့မရြိ၊ အမႈၾကနး႔ၾကာေန 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
 

 ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့  
 
စစးေဘ့ေရြာငးမ္ာ့အတျကး အလြဴေငျေကာကးခဵသညးံအဖျ႔ဲကုိ ေငျဒဏးခ္မြတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ DMG 

ရဲတပးဖဲျ႔ႏြငးံ ေတာငးသူမိသာ့စုၾကာ့ ရုနး့ရငး့ဆနးခတး်ဖစးစဥးႏြငးံပတးသကး၊ တရာ့စဲျဆုိ်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ေတာငးသူ ေ်ခာကးဦ့ကုိ 
ေထာငးဒဏး ႏြစးႏြစးစီခ္မြတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 

ဆဲဗငး့ဇူလုိငးေန႔ ခ္ီတကးခံဲသညးံ က္ာငး့သာ့ ႏြစးဦ့ကုိ ေထာငးဒဏး ၄ ရကး ခ္မြတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-army-sues-kachin-pastor-08282019170236.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-sues-kachin-religious-leader-white-house-comments.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/baptist-leader-could-be-arrested-after-telling-trump-myanmar-military-tortures-christians
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2408
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/by-the-law.html
https://www.bnionline.net/en/news/accused-people-request-justice-their-case
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akf.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d562bb1a337d1043aa0b506
https://www.bnionline.net/en/news/accused-minor-moved-mrauk-u-juvenile-court
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ata.html
https://www.bnionline.net/en/news/accused-minor-moved-mrauk-u-juvenile-court
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d5d3339f0a6c3040bf353fe
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d674796f0a6c3040bf35445
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/min-phoo.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/fund.html
https://www.bnionline.net/en/news/court-fines-charitable-group-collecting-donations
https://www.dmediag.com/news/504-fines
https://news-eleven.com/article/128773
http://burmese.dvb.no/archives/343183
https://news-eleven.com/article/129482
https://www.rfa.org/burmese/news/7july-students-jail-08202019025301.html
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ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ Myanmar Now/်မနးမာ 

ဆဲဗငး့ဇူလိုငး လမး့ေလြ္ာကးခ္ီတကးရာတျငး ဦ့ေဆာငးခံဲသူ ေလ့ဦ့ကုိ အမိနး႔ခ္မြတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 

ဒါ႐ုိကးတာ ဦ့မငး့ထငးကုိကုိႀကီ့ကုိ အလုပးႏြငံး ေထာငးဒဏး တစးႏြစးခ္မြတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ Amnesty 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ Channel News Asia 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ Frontier 
 

 ေထာငးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵထာ့ရသညးံ ဒါရုိကးတာ ဦ့မငး့ထငးကိုကိုႀကီ့၇ ကုိေနမ္ိဳ့ဇငးႏြငးံ မေနဇာထျနး့တို႔ က္နး့မာေရ့မေကာငး့်ဖစးေန 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
 

 ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးမႈမ္ာ့ 

AA ႏြငးံဆကးစပးသဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့်ခငး့ခဵေနရသညးံ လူငယး ှွ ဦ့အနကးမြ ေ်ခာကးဦ့ကုိ အာမခဵ်ဖငးံ်ပနးလႊတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ DMG 
 

ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံႏုိငးငဵသာ့တုိ႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍ တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ ႏြငးံ 
ဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့ 

ေက္ာကးေတားတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး၊ အရပးသာ့ႏြစးဦ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ ဒီဗီျဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ နိရဥၥရာ 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/2459
https://news-eleven.com/article/131123
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2492
https://www.7daydaily.com/story/164902
http://burmese.dvb.no/archives/344522
http://thevoicemyanmar.com/news/36716-min
https://news-eleven.com/article/131280
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/29/202371.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/myanmar-filmmaker-jailed-facebook-post/
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/myanmar-filmmaker-jailed-criticising-military-11853882
https://frontiermyanmar.net/en/filmmaker-min-htin-ko-ko-gyi-sentenced-to-one-years-hard-labour
https://www.rfa.org/burmese/news/minhtinkokogyi-naymyozin-nayzartun-health-08252019084325.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/11-youths.html
https://www.rfa.org/burmese/news/ponnagyun-youth-meet-with-family-08082019080210.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/meet-family.html
https://www.rfa.org/burmese/news/arrested-six-youth-free-from-ponnagyun-rakhine-08172019085551.html
http://www.7daydaily.com/story/164062
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/afl.html
https://www.dmediag.com/news/539-sdy
http://burmese.dvb.no/archives/340377
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%95%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9B.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d43f792a337d1043aa0b4b3
https://www.dmediag.com/news/480-kyauktan-kyauktaw
https://www.narinjara.com/news/detail/5d4462839a600c043b6e948e
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ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၇ BNI 

ပစးခတး်ခငး့ခဵရ၊ စစးေတျေဒသခဵတစးဦ့ ေသဆုဵ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ Myanmar Now/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ နိရဥၥရာ 

လကးနကးႀကီ့က္ညးစ ထိမြနးဒဏးရာ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ ေသဆုဵ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ BNI 

်ပနးလြညးံရျာသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ရဲတပးဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့ၾကာ့ ပဋိပက၏ အေရ့ယူမႈမ္ာ့ မ်ပဳလုပးရနး ညႇိႏိႈငး့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

ကူေတာငးရျာသာ့ သုဵ့ဦ့ကုိ စစးတပးမြ ေခတၱထိနး့သိမး့ၿပီ့ ်ပနးလႊတးေပ့ခံဲ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 

နမၼတူၿမိဳ႕နယးတျငး ရျာသာ့တစးဦ့ မုိငး့နငး့မိ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

ေက္ာကးေတားတျငး ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ ရာအိမးမြဴ့ အသတးခဵရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၃ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ မဇၥ္ိမ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ BNI 

တုိကးပျေဲၾကာငးံထျကးေ်ပ့လာသညးံ မငး့်ပာ့ေဒသခဵမ္ာ့ကုိ တပးမေတားမြ တာ့ဆီ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 

ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့ခဵခံဲရေသာ အမ္ိဳ့သာ့ ေ်ခာကးဦ့ အာမခဵ်ဖငးံ ်ပနးလညး လျတးေ်မာကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ  

ေက္ာကးေတားမြ ေက့္႐ျာ အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႕ဝငး ႏြစးဦ့မုိငး့ထိမြနး၇ တစးဦ့ေသဆဵု့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၄ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ BNI 

https://www.bnionline.net/en/news/two-civilians-wounded-clash-near-kyauk-tann-village-kyauk-taw
https://www.bnionline.net/en/news/weapons-barrage-kyauktaw-injures-two-people
https://www.rfa.org/burmese/news/army-killed-sittwe-one-villager-08022019080707.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/02/199844.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2394
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/died-due-to-144.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d43c498a337d1043aa0b4b2
https://www.irrawaddy.com/news/burma/army-shoots-man-dead-bridge-checkpoint-sittwe.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-army-kills-rakhine-civilian-08022019160535.html
https://www.bnionline.net/en/news/youth-shot-dead-sittwe-security-forces
https://www.dmediag.com/news/479-a-local-shot-dead
https://www.narinjara.com/news/detail/5d43ffb99a600c043b6e948c
https://www.bnionline.net/en/news/muslim-woman-dies-shrapnel-wound
https://www.rfa.org/burmese/news/conflict-between-police-and-pyanhlae-villagers-08032019074603.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d468144a337d1043aa0b4bf
https://www.rfa.org/burmese/news/namtu-villager-mine-08042019091444.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/05/199983.htm
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d49657da337d1043aa0b4cf
https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-administrator-died-08072019074643.html
http://www.mizzima.com/article/village-administrators-bodies-found
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/arakan-army-blamed-for-deaths-08072019173611.html
https://www.bnionline.net/en/news/village-administrators-bodies-found
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tamadaw.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d4bb93da337d1043aa0b4e0
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ktw-mine.html
https://www.dmediag.com/news/500-landmines
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/08/200317.html
https://www.bnionline.net/en/news/village-administrative-officials-step-landmines
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ရေသံေတာငးၿမိဳ႕တျငး အမ္ိဳ့သမီ့ တစးဦ့ လကးနကးႀကီ့ က္ညးစထိမြနး၇ ေက္ာကးတနး့ရျာသာ့ ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၅ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ  

ကရငံးအာဇာနညး အသဵု့အႏႈနး့ မသဵု့ရနး အစုိ့ရ တာ့်မစး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှွ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

ေန်ပညးေတားတျငး အရပးသာ့တစးဦ့ ဓာ့်ဖငးံ ရနး်ပဳခဵရမႈ တပးမေတားသာ့ေလ့ဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 

ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာသာ့ ဦ့ထျနး့်မငးံွငး့ ေသဆုဵ့မႈအတျကး အုိ့ဘုိအက္ဥး့ေထာငး ဝနးထမး့ ေ်ခာကးဦ့ကုိ အေရ့ယူ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 

တပးမေတားႏြငးံ TNLA တိုကးပျအဲတျငး့ အရပးသာ့ တစးဦ့ေသဆုဵ့၇ ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ ဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၂ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 

ကယးဆယးေရ့လုပးေနသညးံယာဥးကုိ လကးနကးႀကီ့ထိမြနး၊ အသငး့ဥက၎ဌ ေသဆုဵ့ကာ အဖဲျ႔ဝငး သုဵ့ဦ့ ဒဏးရာရရြိ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ ဘီဘီစီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ မဇၥ္ိမ 

ဆုထူ့စဵ ကုမၸဏီဝနးထမး့မ္ာ့ အပါအဝငး ဖမး့ဆီ့ထာ့သူ ကုိ့ဦ့ကုိ AA ်ပနးလႊတး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၄ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d4b762ba337d1043aa0b4dc
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-govt-bans-use-martyr-mark-karen-revolutionarys-death.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/10/200513.html
http://www.7daydaily.com/story/163539
https://news-eleven.com/article/128177
https://www.rfa.org/burmese/news/mdy-prisoner-case-08142019073716.html
http://www.7daydaily.com/story/163790
https://www.mmtimes.com/news/detainees-death-reclassified-murder.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/59964
https://news-eleven.com/article/130404
https://www.rfa.org/burmese/news/mdy-prisoner-case-08252019071055.html
https://www.7daydaily.com/story/164539
https://www.mmtimes.com/news/prisons-dept-says-inmate-was-killed-another.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/headmaster-injured-clash-myanmar-army-tnla-northern-shan.html
http://www.7daydaily.com/story/163725
https://www.bnionline.net/mm/news-67329
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-tnla-mndaa-attack-08172019092042.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49380720
http://www.mizzimaburmese.com/article/59737
https://www.bnionline.net/mm/news-67385
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2456
https://www.irrawaddy.com/news/burma/one-killed-4-hurt-rescue-team-hit-rpg-sniper-myanmars-shan-state.html
http://www.mizzima.com/article/ambulance-driver-killed-myanmar-army-battles-rebels
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akfs.html
http://burmese.dvb.no/archives/342927
https://www.rfa.org/burmese/news/suhtoosan-staff-free-in-rakhine-08182019073040.html
https://news-eleven.com/article/129191
https://www.dmediag.com/news/537-ars
https://www.bnionline.net/en/news/9-workers-released-4-soldiers-remain-under-rebels-custody
http://www.7daydaily.com/story/164037
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d5a5147f0a6c3040bf353e2
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ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ ၿမိဳ႕နယး ငါ့ခုတျငး တုိကးပျႏဲြငံး ပစးခတးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့၇ အရပးသာ့တစးဦ့ေသ၇ 
ေ်ခာကးဦ့ဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၅ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ  

လာ့ရိႈ့ ကုနး့ဆာရျာတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကးခံဲသ်ဖငးံ ရျာသာ့တစးဦ့ ေသဆဵု့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ BNI 

မူဆယးလမး့တျငး တပးမေတားမြ ပစးခတးမႈေၾကာငံး ဆုိငးကယးသမာ့ ႏြစးဦ့ေသဆဵု့၇ ႏြစးဦ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ BNI 

မငး့်ပာ့တျငး လကးႀကီ့က္ညး က္ေရာကးခံဲေသာေၾကာငးံ တပးၾကပးႀကီ့ တစးဦ့ေသဆဵု့၇ ဇနီ့်ဖစးသူ ဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿဿ ရကး၇ BNI 

လာ့ရႈိ့တျငး ေက့္ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး ေပါကးကျခံဲဲသ်ဖငးံ တစးဦ့ေသဆုဵ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 

ဒဏးရာရ ႐ျာသာ့မ္ာ့အာ့ ကူညီရနး အလဵ်ဖဴေထာငးသျာ့သညံး ပရဟိတကာ့ ပစးခတး်ခငး့ခဵရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 

တပးမေတားက လမး့်ပအ်ဖစးေခ၍ေဆာငးသျာ့သညးံ ရေသံေတာငးေဒသခဵ ်ပနးလညး ေရာကးရြိ်ခငး့မရြိေသ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿဿ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ BNI 

ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးတျငး မုိုငး့ေပါကးကျ၊ဲ အရပးသာ့တစးဦ့ေသ၇ တစးဦ့ဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 

ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယးတျငး အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ က္ညးထိမြနး၊ ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ 

မငး့်ပာ့ ပနး့ေ်မာငး့ေက့္ရျာတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး ေပါကးကျခံဲဲ၊ သုဵ့ဦ့ေသ၇ ေလ့ဦ့ဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/aa-arrested-ten-people-from-palatwa-08192019083044.html
http://www.7daydaily.com/story/163980
https://www.rfa.org/burmese/news/konezar-villager-died-08192019075332.html
https://www.bnionline.net/mm/news-67419
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2457
https://www.bnionline.net/en/news/one-dead-after-shell-lands-lashio-village
https://www.bnionline.net/mm/news-67402
https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-shoots-two-men-dead-muse-kutkai-road
http://burmese.dvb.no/archives/343161
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d5b5882f0a6c3040bf353e9
https://www.bnionline.net/en/news/artillery-shell-lands-house-killing-one-injuring-another
http://thevoicemyanmar.com/news/36425-lar
http://burmese.dvb.no/archives/343275
https://www.rfa.org/burmese/news/northern-shan-battle-08202019035551.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/20/201426.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d5e430df0a6c3040bf35406%20%E1%81%BE
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rdtl.html
https://www.bnionline.net/en/news/rathedaung-local-taken-guide
https://www.7daydaily.com/story/164369
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d5feef5f0a6c3040bf3541e
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rwbm.html
https://www.dmediag.com/news/573-aws
http://www.mizzimaburmese.com/article/59987
https://www.rfa.org/burmese/news/pannmyaung-village-attack-in-rakhine-08242019081613.html
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ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ ဘီဘီစီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ BNI 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၂ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး 

လကးနကးႀကီ့က္ညးထိမြနး၊ ရျာသာ့တခ္ိဳ႕ ကျတးခုိငးႏြငးံ လာ့ရႈိ့ေဆ့ရုဵတျငး ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

ကျတးခုိငးတျငး လကးနကးႀကီ့က္ညးက္၊ သုဵ့ဦ့ ဒဏၤးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ ်မနးမာေနာငး့/်မနးမာ 

ေ်မာကးဦ့တျငး ေဒသခဵတစးဦ့ ႏျာ့ေက္ာငး့ရာမြ ်ပနးလာစဥး ပစးခတး်ခငး့ခဵရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၁ ရကး၇ DMG 

ဒဏးရာရ အရပးသာ့ႏြစးဦ့ ဆယးရကးေက္ားၾကာ ပိတးမိခဵခံဲရၿပီ့ေနာကး ေဘ့လျတးရာသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ  

ကုိေဆျဝငး့ အမႈ ရာဇဝတး်ပငးဆငးခ္ကး အယူခဵ ခရုိငးတရာ့႐ဵု့ လကးခဵ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၃ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ 

လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး ေပါကးကျခံဲဲ၊ ပနးေဆ့ရျာသာ့တစးဦ့ ေသဆုဵ့၇ တစးဦ့ ထိခုိကးဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 

ကျတးခုိငး တုိ့ဂိတးအနီ့ အိမးစီ့ကာ့တစးစီ့ ပစးခတး်ခငး့ခဵရ၊ ယာဥးေမာငး့ ဒဏးရာရ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၄ ရကး၇ BNI/်မနးမာ 

ေ်မာကးဦ့လငး့ေ်မျေတာငးတုိကးပျအဲတျငး့ အရပးသာ့ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ ထိမြနး ဒဏးရာရ  
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 

ေက္ာကးေတားအနီ့ ပစးခတးမႈအတျငး့ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ ဒဏးရာရရြိ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၅ ရကး၇ DMG 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 

https://www.bbc.com/burmese/burma-49460622
https://burmese.voanews.com/a/mynmar-army-aa-rakhine/5055309.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/24/201876.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-3-dead.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d60e452f0a6c3040bf35421
https://www.narinjara.com/news/detail/5d6102a24b7c3f04118cd93e
https://www.bnionline.net/en/news/3-children-killed-3-injured-arakan-explosion
https://www.7daydaily.com/story/164545
https://www.mmtimes.com/news/three-dead-four-injured-blast.html
https://www.rfa.org/burmese/news/kutkai-and-lashio-villagers-weapons-08242019014141.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2474
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rwbm.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d611800f0a6c3040bf35424
https://www.dmediag.com/news/574-amu
https://www.irrawaddy.com/news/burma/wounded-myanmar-civilians-evacuated-trapped-10-days.html
http://thevoicemyanmar.com/mandalay/36639-mne
https://burma.irrawaddy.com/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-allows-appeal-decision-drop-lawsuit-editor.html
https://www.bnionline.net/mm/news-67641
https://www.rfa.org/burmese/news/pansay-villager-died-08272019070422.html
https://www.bnionline.net/mm/news-67651
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d6616c5f0a6c3040bf35443
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mu-battle.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d65e731f0a6c3040bf35441
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-bullet.html
https://www.dmediag.com/news/585-awf
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d675425f0a6c3040bf35447
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ဘူ့သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတျငး တုိကးပျဲ် ပငး့ထနးစျာ်ဖစးပျာ့၊ ဆငးေသ်ပငးရျာမြ အမ္ိဳ့သမီ့ ႏြစးဦ့ ဒဏးရာရရြိ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၆ ရကး၇ DMG/်မနးမာ 

ကျတးခုိငးတျငး လကးနကးႀကီ့က္ေရာကး ေပါကးကဲျခဲံ၊ လသာ့အရျယးကေလ့ငယး တစးဦ့အပါအဝငး ငါ့ဦ့ ေသဆုဵ့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ ဘီဘီစ/ီ်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ ဧရာဝတီ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၀ှ ရကး၇ အီလဲဗငး့ 
 

 လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ 

ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့အတျငး့ သိမး့ဆညး့ေ်မဧက ၆ွွ ေက္ား ်ပနးလညး လႊဲေ်ပာငး့ ေပ့အပး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှွ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှွ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ 

သီလဝါေဒသ လယးသိမး့မႈကုိ ေဒသခဵမ္ာ့ ရြငး့လငး့ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿှ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ 
 

ဥပေဒ်ပဳေရ့ႏြငးံ မူဝါဒဆုိငးရာ တုိ့တကးမႈမ္ာ့ 
အက္ဥး့ေထာငးက္ပးတညး့မႈကုိ ေလြ္ာံခ္ႏုိငးရနး မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ မူဝါဒကုိ ်ပနးလညး စိစစးရနး 
လုိအပးသညးဟု လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး အႀကဵ်ပဳ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှွ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ 
 

အဖဲျ႔အစညး့ဆုိငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ 
မေကျ့တုိငး့အတျငး့ရြိ အက္ဥး့ေထာငး ႏြစးခုႏြငးံ အက္ဥး့စခနး့တစးခုတုိ႔ကုိ ်ပငးဆငး ေဆာကးလုပး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ှှ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့မး/်မနးမာ 

 
 
ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရနး 

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d67bd84f0a6c3040bf35450
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/bln.html
http://burmese.dvb.no/archives/344841
https://www.bbc.com/burmese/burma-49533817
https://www.rfa.org/burmese/news/kutkai-attack-aug31-08312019082104.html
https://burmese.voanews.com/a/northern-shan-state-attacked/5064359.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/08/31/202628.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/five-myanmar-civilians-including-toddler-killed-mortars-shan-state-peace-talks-held.html
https://elevenmyanmar.com/news/heavy-shelling-kills-five-injures-three-in-kyutkai
http://burmese.dvb.no/archives/341705
http://thevoicemyanmar.com/news/36133-lal
https://www.rfa.org/burmese/news/thilawa-press-08212019093741.html
https://news-eleven.com/article/127607
https://myanmar.mmtimes.com/news/126856.html
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တိတးႏိုငးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၆၂(ွ) ၆၁ဿ  ၅ွဿ  ၀၅ဿ၅ 

ဘိုၾကညး တဲျဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၆၂(ွ) ၆၁ဿ ၂ွ၀ ၅၅၁ွ 

ေအာငးမ္ိဳ့ေက္ားရနးကုနးရဵု့တာဝနးခဵ +၆၂(ွ) ၉၁ဿ၅ ှှ၄ ၀၁၅ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


