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၂၀၁၉ ခုနျစ့၊ စက့တငဘ့ာလ၊ လစဉ့အစီရငခ့ဳစာ 

လက်ရှိအေြြေအေနအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၁၉ ြုေနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်တငွ် 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳတွင်ဵ၌ နုိင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြဳေထာဵ ရသူနှငဴ် ေထာင်ြပင်ပမ ှ

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ စစုေုပါင်ဵ ၆၀၆ ဦဵရိှသည်။ 

ထုိထဲမှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၅၆ 

ဦဵအကျဉ်ဵကျြြေင်ဵြေဳေနရပပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

၁၈၇ ဦဵသည် ေထာင်တင်ွဵမှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၃၆၃ ဦဵသည် 

ေထာင်ြပင်ပမှေန၍ တရာဵရင်ဆုိင်ေနရသည်။ 

 

ဓာတ့ပဳု- လ်တလ့ပ့ေသာ အာရျအသဳ 

၂၀၁၉ ခုနျစ့၊ စက့တင့ဘာလ 

http://aappb.org/bu/
https://twitter.com/aapp_burma?lang=en
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
http://aappb.org/bu/
https://twitter.com/aapp_burma?lang=en
https://www.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
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နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

 ဖမ်ဵဆီဵြဳေရြြေင်ဵမျာဵ 

တက္ၾကကလႈပ္ရးာဵသူ ေဒၚေနာ္အုန္းလး 

ဖမ္းဆီဵျခင္းခဳရ 

ကရင့အာဇာနည့ေန့အခမ့ဵအနာဵကို ဦဵေဆာင့ကးင့ဵပ 
ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့တ်င့ 

ေကးာက့တဳတာဵ မမို့နယ့ရဲစခန့ဵမျ ကရင့အမး ိုဵသမီဵ 

အစည့ဵအရုဳဵ(KWU)ဥက္ကဋ္ဌ ေဒါ်ေနာ့အုန့ဵလျကို မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ ခ်င့ဴဥပေဒ 

ပုဒ့မ ၂ဝ ္ဖငဴ့ အလုဳမမို့နယ့၌ ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴသည့။ 
စက့တင့ဘာလ ၁၀ ရက့ေန့တ်င့ ေဒါ်ေနာ့အုန့ဵလျကို 

ေကးာက့တဳတာဵ မမို့နယ့တရာဵရုဳဵ၌ ရုဳဵထုတ့ခဲဴသည့။ 

ေဒါ်ေနာ့အုန့ဵလျသည့ အာမခဳေလျှောက့ထာဵ္ခင့ဵ မ္ပု 

သ္ဖင့ဴ အင့ဵစိန့ေထာင့သ့ုိ ပို့ေဆာင့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ 

သသဂုတ့လ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ ရန့ကုန့မမို့၊ မမို့ေတာ့ခန့ဵမ နျငဴ့ 
မဟာဗန္ဓုလပန့ဵခခဳေရျ့၌ ၆၉ နျစ့ေ္မာက့ 

ကရင့အာဇာနည့ေန့ အခမ့ဵအနာဵ ဦဵေဆာင့ကးင့ဵပ 

ခဲဴ္ခင့ဵနျငဴ့ပတ့သက့၍ ေဒါ်ေနာ့အုန့ဵလျ၊ ကရင့လူငယ့ 

စသိန့ဵေဇာ့မင့ဵနျင့ဴ ေစာလဘ်ယ့ခး ို တို့သဳုဵဦဵကို 

ေကးာက့တဳတာဵမမို့နယ့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ဖမ့ဵဝရမ့ဵ ထုတ့ထာဵခဲဴ 
သည့။ ေအာက့တိုဘာလ ၂၇ ရက့ေန့တ်င့ ၎င့ဵတ့ုိသဳုဵဦဵ ကို 

ရုဳဵထုတ့ခဲဴမပီဵ တရာဵခ်င့အတ်င့ဵ ပူဵေပါင့ဵ ေဆာင့ရွက့ 

္ခင့ဵမရျိသညဴ့အတ်က့ ေအာက့တိုဘာလ ၂ ရက့ေန့တ်င့ 

အမိန့့ခးမျတ့မည့္ဖစ့ေသကာင့ဵ တရာဵသူကကီဵမျ တရာဵခ်င့ 

အတ်င့ဵ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနာဵကုိ ဦဵေဆာင္ 
ကံင္းပခဲဴ သည့္ လူငယ္ ႏွစ္ဦဵ ဖမ္းဆီဵခဳ 

ကရင့အာဇာနည့ေန့အခမ့ဵအနာဵကို ဦဵေဆာင့ကးင့ဵပ 

ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စီတန့ဵ လျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ၂ဝ ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆို 
္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ ကရင့လူငယ့ ေစာအဲလ့ဘက့ခး ို၊ 

စသိန့ဵေဇာ့မင့ဵတို့သည့ ၎င့ဵတို့၏ အမှုကို စစ့ေဆဵသညဴ့ 

စက့တင့ဘာလ ၁၇ ရက့ေန့တင့် ေကးာက့တဳတာဵ 

မမို့နယ့တရာဵရုဳဵသ့ုိ သ်ာဵေရာက့ခဲဴမပီဵ အာမခဳယူ္ခင့ဵ 

မ္ပုဘဲ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳခဲဴသည့။ ထို့ေသကာင့ဴ ၎င့ဵတို့သည့ 
အင့ဵစိန့ေထာင့သို့ ပို့ေဆာင့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ ၎င့ဵတို့နျင့ဴ 

အမှုတ်ဲ္ဖစ့ေသာ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ေဒါ်ေနာ့အုန့ဵလျ 

သည့ စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့ကတည့ဵက ဖမ့ဵဆီဵ၊ 

ထိန့ဵသိမ့ဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ ၎င့ဵတိုက့ို ေကးာက့တဳတာဵ  

မမို့နယ့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

ေအာက့တိုဘာလ ၂၇ ရက့ေန့တ်င့ ၎င့ဵတုိ့သဳုဵဦဵကို 

ရုဳဵထုတ့ခဲဴမပီဵ တရာဵခ်င့အတ်င့ဵ ပူဵေပါင့ဵေဆာင့ရွက့္ခင့ဵ 
မရျိသညဴ့အတ်က့ ေအာက့တိုဘာလ ၂ ရက့ေန့တ်င့ 

အမိန့့ခးမျတ့မည့္ဖစ့ေသကာင့ဵ တရာဵသူကကီဵမျ တရာဵခ်င့ 

အတ်င့ဵ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

ေျမာက္ဦဵၿမိဳ႕နယ္မး ဆရာေတာ္တစ္ပါဵ၊ 

အုပ္ခံပဳ္ေရးမးးဴႏွင့္ အရ ပ္ဝာဵတစ္ဦဵတို႔ကို ဖမ္းဆီဵ 
စက့တင့ဘာလ ၂၀ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၊ ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ အုိဵထိမ့ဵေကးဵရွာမျ 

ေကးာင့ဵထိုင့ ဆရာေတာ့၊ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေဝစိုဵထ်န့ဵ 

နျင့ဴ ကာဵသမာဵ ဦဵ္မင့ဴေမာင့တိုက့ို ဖမ့ဵဆီဵသ်ာဵခဲဴသည့။ 

ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳရသူမးာဵသည့ ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ 
ေကးာက့ကးပ့ေကးဵရွာသ့ုိ ဆရာကန့ေတာဴပ်ဲသ်ာဵရာတ်င့ 

လင့ဵေ မေတာင့အနီဵ ဆုေတာင့္ပညဴ့ဘုရာဵ၌ စခန့ဵခး 

ခဲဴသညဴ့တပ့မျ ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု အိုဵထိမ့ဵ 

ေကးဵရွာမျ အမည့မေဖာ့လိုသူ ေကးာင့ဵတကာတစ့ဦဵမျ 

ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳထာဵရသူမးာဵကို 
မည့သညဴ့ေနရာသ့ုိ ေခါင့ေဆာင့သ်ာဵသည့ကို အတိအကး 

သိရျိရ္ခင့ဵ မရျိေသဵပါဟု အုိဵထိမ့ဵေကးဵရွာ 

အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ၏ သမီဵ္ဖစ့သူ မဦဵေဝနုမျ ေ္ပာသကာဵ 

ခဲဴသည့။  

 တရာဵစွဲဆိုြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

ပုသိမ္အလုပ္ဝမာဵ ဆႏၵျေပခါင္းေဆာင္ ရးစ္ဦဵကုိ 

ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥေပဒ့ဖငဴ္ အမႈဖဖင့္ 

အေ္ခခဳလုပ့သမာဵအခ်င့ဴအေရဵမးာဵ ခး ိုဵေဖာက့္ခင့ဵ 

ခဳေနသကရသည့ဟုဆိုကာ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ခဲဴသကသညဴ့ 

ဧရာဝတီတိုင့ဵ၊ ပုသိမ့ စက့မှုဇဳုရျိ Myanmar Knitting 
သုိဵေမွှေဵအထည့ခးုပ့စက့ရုဳမျ အလုပ့သမာဵေခါင့ဵေဆာင့ 
ခုနျစ့ဦဵနျင့ဴ အလုပ့သမာဵအခးင့ဵခးင့ဵ ရိုင့ဵပင့ဵကူညီေရဵ 

အဖ်ဲ့ဝင့တစ့ဦဵတိုက့ို ပုသိမ့မမို့နယ့ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵ လျညဴ့လည့ခ်င့ဴ ဥပေဒ 

ပုဒ့မ ၁၉ ္ဖငဴ့ ပုသိမ့မမို့မရဲစခန့ဵ၌ အမှုဖ်င့ဴထာဵသည့။ 

ခ်င့ဴ္ပုခးက့မတင့ဘဲ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့္ခင့ဵ္ဖစ့သညဴ့အ္ပင့ 
ေဒသန္တရဆိုင့ရာဥပေဒကို ခး ိုဵေဖာက့္ခင့ဵ္ဖစ့သညဴ့ အတ်က့ 

အေရဵယူ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ပုသိမ့မမို့နယ့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျူဵ 

ရဲမျူဵေအဵေကးာ့မျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳထာဵရသူမးာဵမျာ အလုပ့သမာဵအခးင့ဵခးင့ဵ 

ရိုင့ဵပင့ဵကူညီေရဵအဖ်ဲ့၏ ပုသိမ့ရုဳဵခ်ဲတာဝန့ခဳ ေဒါ်ခခ၊ 



 

 4 

Myanmar Knitting သုိဵေမွှေဵ အထည့ခးုပ့စက့ရုဳမျ 

အလုပ့သမာဵေခါင့ဵေဆာင့ မေမ္မတ့သူ၊ မနျင့ဵန်ယ့လ်င့၊ 

မခး ိုမီခိုင့၊ ကိုေအာင့နိုင့ဝင့ဵ၊ ကိုေအာင့ဆန့ဵဦဵ၊ 

ကိုဝင့ဵေဇာ့ေထ်ဵနျင့ဴ ေဒါ်ယဉ့ယဉ့ေအဵတို ့ ္ဖစ့သကသည့။ 

တေပ္မတာ္မး ေရႊဝါေရာင္ဆရာေတာ္ ဦဵစိႏၱိ တကို ပုဒ္မ 

၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရာဵစစဲဆို 
တပ့မေတာ့၏ ဂုဏ့သိက္ခာကို ကးဆင့ဵေစသည့ဟုဆိုကာ 

စက့တင့ဘာလ ၅ ရက့ေန့တ်င့ ဒုတိယဗိုလ့မျူဵကကီဵ 
သန့့ေဇာ့ဦဵမျ ေရွှေဝါေရာင့ ဆရာေတာ့တစ့ပါဵ္ဖစ့သညဴ့ 

မန္တေလဵမမို့၊ မလိခဝါဆိုေကးာင့ဵတိုက့မျ ဆရာေတာ့ 

ဦဵစိန္တိတကို ဆက့သ်ယ့ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ ၆၆ (ဃ)္ဖင့ဴ  

ဒုတိယအကကိမ့ေ္မာက့ တရာဵလို္ပုလုပ့မပီဵ 

္ပည့ကကီဵတဳခ်န့မမို့နယ့ တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက့ ေလျှောက့ထာဵ 
ကာ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴသည့။ ဆရာေတာ့ ဦဵစိန္တိတ၏ 

လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာတ်င့ ေရဵသာဵခဲဴသညဴ့ ေရဵသာဵ 

ခးက့မးာဵနျင့ဴပတ့သက့မပီဵ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

မပီဵခဲဴသညဴ့ ေမလတ်င့ တရာဵရုဳဵကို အလာဵတူ ပုဒ့မ္ဖငဴ့ 

ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵခဲဴေသာ့လည့ဵ အခးက့လက့ မ္ပညဴ့စုဳ 
္ခင့ဵေသကာင့ဴ တရာဵရုဳဵမျ ဇူလိုင့လ ၂၃ ရက့ေန့တ်င့ အမှုကို 

ပလပ့ခဲဴ သည့။ 
တဳတာဵဦဵၿမိဳ႕နယ္ ျပေ္ဝူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာဵလးယ္မး 

စေ္ပင္ေကာ္မတီဝင္ကို ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖဖင့္ 

တဳတာဵဦဵမမို့နယ့၊ ္ပည့သူ့လွှေတ့ေတာ့ကိုယ့စာဵလျယ့ 

ေဒါ်စိုဵန်ယ့ေအဵမျ တဳတာဵဦဵမမို့နယ့ စည့ပင့သာယာေရဵ 

ေကာ့မတီဝင့ ဦဵဗဟိန့ဵတင့ကို ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ 

၆၆(ဃ)္ဖင့ဴ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴရာ တဳတာဵဦဵမမို့နယ့ တရာဵရုဳဵမျ 
စက့တင့ဘာလ ၇ ရက့ေန့တ်င့ အမှုကို လက့ခဳစစ့ေဆဵ 

ခဲဴသည့။ ၂၀၁၈ ခုနျစ့၊ မတ့လတ်င့ ေဆာ့ေဆာ့အမည့ရျိ 

လူမှုက်န့ရက့ စာမးက့နျာကို သဳုဵစ်ဲသူမျ ၎င့ဵကို အသေရ 

ဖးက့သညဴ့စာသာဵမးာဵကို တင့ခဲဴေသကာင့ဵ၊ အဆိုပါ 

လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာကိုသဳုဵစ်ဲသူ အေရဵယူေပဵရန့ ၂၀၁၈ 
ခုနျစ့၊ ဇူလိုင့လတ်င့ စာတင့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့မပီဵ 

စက့တင့ဘာလတ်င့ တဳတာဵဦဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ အမှုကို 

စတင့စစ့ေဆဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ေဒါ်စိုဵန်ယ့ေအဵမျ 

ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

 

ေဒါဆိုေရျ့ေကးဵရွာမျ ေတာင့သူ ေ္ခာက့ဦဵ 

အကး ိုဵဖးက့ဆီဵမှု္ဖငဴ့ ထပ့မဳ တရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵခဳရ 

ပိုင့နက့ကးူဵလ်န့မှု္ဖင့ဴ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ 
ကယာဵ္ပည့နယ့၊ ဒီေမာဆိုဵမမို့နယ့၊ ေဒါဆိုေရျ့ေကးဵရွာမျ 

ေတာင့သူ ၁၅ ဦဵအနက့ ေတာင့သူ ေ္ခာက့ဦဵသည့ 

အကး ိုဵဖးက့ဆီဵမှု္ဖငဴ့ စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့ 

ရုဳဵခးနိ့ဵတ်င့ ထပ့မဳတရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵ ခဳခဲဴရသည့။ 

စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့ ဒီေမာဆိုဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵခးနိ့ဵ 

တ်င့ တရာဵလိုမျ စတင့ထ်က့ဆိုခဲဴသည့။ 

ျမဝတီေကံာင္းတိုက္ဆ ရာေတာ္ိကု 

ေအရးယူေပးရန္ တေပ္မတာ္မး ဦဵတိုက္ေလး်ာက္ထ ာဵ  

ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတ ေဖာင့ေဒဵရျင့ဵအဖ်ဲ့ကို တပ့မေတာ့မျ 

ေင်ေသကဵလျူဒါန့ဵခဲဴ္ခင့ဵနျငဴ့ပတ့သက့၍ ေဝဖန့ခဲဴ္ခင့ဵ 

အတ်က့  အလယ့ပိုင့ဵတိုင့ဵစစ့ဌာနခးုပ့  ဒုဗိုလ့မျူဵကကီဵ 

ေသာ့တာေထ်ဵမျ မန္တေလဵတိုင့ဵ၊ ္ပည့ကကီဵတဳခ်န့ မမို့နယ့၊ 

္မဝတီမင့ဵကကီဵ ေကးာင့ဵတိုက့ဆရာေတာ့ 
အရျင့အရိယဝဳသသာဘိဝဳသကို အေရဵယူေပဵရန့ 

္ပည့ကကီဵတဳခ်န့တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက့ ေလျှောက့ထာဵခဲဴသည့။ 

ဇ်န့လ ၂၀ ရက့ေန့တ်င့ မီဒီယာတစ့ခု၌  ္မဝတီမင့ဵကကီဵ 

ေကးာင့ဵတိုက့ဆရာေတာ့ အရျင့အရိယဝဳသသာဘိဝဳသ 

သည့ တပ့မေတာ့အာဵ ထိုကိစ္စနျင့ဴပတ့သက့၍ 
္ပင့ဵ ္ပင့ဵထန့ထန့ေဝဖန့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာင့ဴ နိုင့ငဳေတာ့ 

အသကည့ညိုပးက့ေစမှု၊ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၅၀၅(က)္ဖငဴ့ 

အေရဵယူေပဵရန့ ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵမှုကို ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့။  

ေဒါင့ဵတ့ုိမး ိုဵဆက့သဳခးပအ့ဖဲ့်ဝင့မးာဵကုိ စ်ဲခးက့တင့ 

စက့တင့ဘာလ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ မရမ့ဵကုန့ဵမမို့နယ့ 

တရာဵရုဳဵမျ သသကေန့သဳခးပ့ပါစာသာဵမးာဵေသကာငဴ့ 
တပ့မေတာ့၏ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵကို ခဳထာဵရေသာ 

ေဒါင့ဵတုိ့မး ိုဵဆက့သဳခးပ့အဖ်ဲ့ဝင့ ငါဵဦဵကို ရာဇသတ့ကကီဵ 

ပုဒ့မ ၅၀၅(က)္ဖင့ဴ စ်ဲခးက့တင့ခဲဴသည့။ ရန့ကုန့တိုင့ဵ 

စစ့ဌာနခးုပ့မျ ဒုဗိုလ့မျူဵကကီဵ သန့ဵထန့်ဵ္မင့ဴမျ ေဒါင့ဵတို ့

မး ိုဵဆက့သဳခးပ့အဖ်ဲ့ဝင့ ငါဵဦဵ္ဖစ့ေသာ ကိုေဇယးာလ်င့၊ 
ကိုပိုင့ရဲသူ၊ ကိုပိုင့မဖိုဵမင့ဵ၊ ကိုေဇာ့လင့ဵထ်ဋ့ (ခ) ဖိုဵသာဵနျငဴ့ 

မေကခိုင့ထ်န့ဵတ့ုိကို ဧမပီလအတ်င့ဵ၌ 

တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့မပီဵ စက့တင့ဘာလ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ 

စ်ဲခးက့တင့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ ဧမပီလ ၂၂ ရက့ေန့တ်င့ 

၎င့ဵတ့ုိငါဵဦဵကို မရမ့ဵကုန့ဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵ၌ ရုဳဵထုတ့ 
စစ့ေဆဵခဲဴမပီဵေနာက့ အင့ဵစိန့ေထာင့သ့ုိ ပို့ေဆာင့ခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သညဴ့အတ်က့ ၎င့ဵတို့ ငါဵဦဵသည့ အခးုပ့္ဖငဴ့ 

တရာဵရင့ဆိုင့ေနရသည့မျာ ငါဵလရျိမပီ္ဖစ့သည့။ 

ထို့္ပင ့ စက့တင့ဘာလ ၃၀ ရက့ေန့တ်င့ 

ဗိုလ့တေထာင့မမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ကိုေဇယးာလ်င့၊ 
ကိုပိုင့ရဲသူ၊ ကိုပိုင့မဖိုဵမင့ဵ၊ ကိုေဇာ့လင့ဵထ်ဋ့ (ခ) ဖိုဵသာဵ၊ 

မေကခိုင့ထ်န့ဵ၊ မဆုရတနာ္မင့ဴနျင့ဴ ကိုမငိမ့ဵခးမ့ဵစိုဵတိုက့ို 

ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၅၀၅(က)္ဖငဴ့ စ်ဲခးက့တင့ေသကာင့ဵ 

အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ ၎င့ဵတုိ့ကို ရန့ကုန့တိင့ုဵစစ့ဌာနခးုပ့မျ 

ဒုဗိုလ့မျူဵကကီဵ မး ိုဵမင့ဵဦဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့၍ 
ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊ ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ 
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၆၆(ဃ)တို့္ ဖင့ဴ စဲ်ဆိထုာဵ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီဵခံပဳ္အာဵ ဂုဏ္ဝ ိကၡာ 

ကံဆင္းေစရန္ ျပလဳုပ္မႈျဖငဴ္ အရ ပ္ဝာဵ ႏွစ္ဦဵကုိ 

အမႈဖဖင့္  

လူမှုက်န့ရက့(ေဖဴစ့ဘုတ့)စာမးက့နျာတ်င့ အဖ်ဲ့တစ့ခုဖ်ဲ့ကာ 
မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ဝန့ကကီဵခးုပ့ ေဒါက့တာ 

ေဇာ့္မငဴ့ေမာင့၏ ဓာတ့ပုဳမးာဵကို အသဳုဵ္ပု၍ ဂုဏ့သိက္ခာ 

ကးဆင့ဵေစရန့ ေရဵသာဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ အမး ိုဵသာဵ 

ဒီမိုကေရစီအဖ်ဲ့ခးုပ့(NLD)ပါတီ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ 

္ပန့သကာဵေရဵေကာ့မတီအဖ်ဲ့ဝင့ ဦဵပုညေဆ်မျ 
လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာသဳုဵစ်ဲသူ နျစ့ဦဵကို ဆက့သ်ယ့ေရဵ 

ဥပေဒ ပုဒ့မ ၆၆(ဃ)္ဖင့ဴ စက့တင့ဘာလ ၁၆ ရက့ေန့တ်င့ 

စတင့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့။ ထိုနျစ့ဦဵသည့ လူမှုက်န့ရက့ 

စာမးက့နျာတ်င့ We Love Dauk Zaw အမည့္ဖငဴ့ 

အဖ်ဲ့တစ့ခုဖ်ဲ့ကာ ္ပည့သူမးာဵ အထင့အ္မင ့ လ်ဲမျာဵေစရန့ 
လ်န့ကးူဵစ်ာ ေရဵသာဵသည့ဟုဆိုကာ ပါတီ၏ တာဝန့ 

ေပဵခးက့အရ ဝန့ကကီဵခးုပ့ ေဒါက့တာ ေဇာ့္မင့ဴေမာင့၏ 

ကိုယ့စာဵ တရာဵလို္ပုလုပ့၍ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု 

ဦဵပုညေဆ်မျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ အမှုဖ်င့ဴခဳရသူနျစ့ဦဵသည့ 

Aung Pyae San Win နျင့ဴ Swan Ka Bar အမည့္ဖငဴ့ 
လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာကို သဳုဵစ်ဲသူ နျစ့ဦဵ္ဖစ့မပီဵ မန္တေလဵ 

ခရိုင့၊ ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ့၊ အမျတ့(၁၁) နယ့ေ္မ 

ရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴ စုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵေနေသကာင့ဵ သိရျိရ 

သည့။ We Love Dauk Zaw Facebook Group ကုိ  

စက့တင့ဘာလ ၁၂ ရက့ေန့တင့် စတင့္ပုလုပ့ခဲဴရာ 
လက့ရျိအခးနိ့အထိ အဆိုပါ အဖ်ဲ့တ်င့ အဖ်ဲ့ဝင ့၁၂၀၀ ေကးာ့ 

ရျိေသကာင့ဵ သိရျိရသည့။ 

ကာတ်န့ဵဆရာအတီဵကို မအူပင့ NLD ဥက္ကဌမျ 
ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴ 

အမး ိုဵသာဵ ဒီမိုကေရစီအဖ်ဲ့ခးုပ့(NLD)ပါတီ၏ ဂုဏ့သိက္ခာ 
ကို ညှိုဵန်မ့ဵထိခိုက့ေစသညဴ့ စာသာဵမးာဵကို လူမှုက်န့ရက့ 

(ေဖဴစ့ဘုတ့)စာမးက့နျာတ်င့ ေရဵသာဵသည့ဟုဆိုကာ 

စက့တင့ဘာလ ၁၇ ရက့ေန့တ်င့ မအူပင့မမို့နယ့ NLD 
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေမာင့ေမာင့(ခ) ဦဵပ်ညဴျးဖ်ိုဵေဇာျးမျ 

ကာတ်န့ဵ ဆရာ အတီဵ(ခ) ဦဵနိုင့ေဇာ့ဦဵကို 

ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆၆ (ဃ)္ဖငဴ့ 

မအူပင့မမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ သည့။ ကာတ်န့ဵဆရာ 

အတီဵ(ခ) ဦဵနိုင့ေဇာ့ဦဵသည့ လူမှုက်န့ရက့(ေဖဴစ့ဘုတ့) 

စာမးက့နျာ တ်င့ “မအူပင့ NLD ပါတီ ပုဳရိပ့အမျာဵမးာဵ” 
ေခါင့ဵစဉ့္ဖင့ဴ ေရဵသာဵခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ 

စက့တင့ဘာလ ၁၇ ရက့ေန့ တ်င့ တရာဵလိ ု NLD 
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေမာင့ေမာင့(ခ) ဦဵ္ပညဴ့မဖိုဵေဇာ့ကို 

စစ့ေဆဵမှုမးာဵ ေဆာင့ရွက့ခဲဴမပီဵ စက့တင့ဘာလ ၁၈ 

ရက့ေန့တ်င့ ကာတ်န့ဵဆရာ အတီဵကို ေခါ်ယူစစ့ေဆဵကာ 

အာမခဳ္ဖင့ဴ ္ပန့လွှေတ့ေပဵခဲဴေသကာင့ဵ သိရျိရသည့။ 

သ႐ုပ္ျပလႈပ္ရးာဵမႈျပလဳုပ္ခဲဴသည့္ ကုိသန္းလး 

တရာဵစစဲဆိုျခင္း ခဳရ 

ရခိုင့္ပည့နယ့တ်င့ဵ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ 

(AA)တိုသ့ကာဵ ္ဖစ့ပ်ာဵလးက့ရျိေသာ တိုက့ပ်ဲမးာဵ ခးက့ခးင့ဵ 

ရပ့တန့့ေပဵရန့နျင့ဴ စစ့ေသကာေရဵကာလအတ်င့ဵ ေသဆုဳဵ 
သ်ာဵသညဴ့ အရပ့သာဵမးာဵအတ်က့ တရာဵမျှေတမှုရရျိ ေစရန့  

သရုပ့္ပ လှုပ့ရျာဵမှု ္ပုလုပ့ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ စက့တင့ဘာလ 

၂၃ ရက့ေန့တ်င့ ကိုသန့ဵလျ(ခ) ကိုမင့ဵဘာေခးသည့ 

မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့နျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၉ ္ဖင့ဴ စစ့ေတ်မမို့နယ့ 
တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ စက့တင့ဘာလ ၂၀ 

ရက့ေန့တ်င့ ကိုသန့ဵလျသည့ ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳခဲဴရမပီဵ 

အာမခဳ္ဖင့ဴ ္ပန့လည့လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့။ စစ့ေတ်မမို့ 

အမျတ့(၁)ရဲစခန့ဵမျ ကိုသန့ဵလျ (ခ) ကိုမင့ဵဘာေခးကို 

တရာဵလို္ပုလုပ့၍ တရာဵစ်ဲဆိုထာဵ္ခင့ဵသည့။ ကိုသန့ဵလျ 
အပါအဝင့ လူငယ့ ေ္ခာက့ဦဵတို့သည့ ဇူလိုင့လ ၄ ရက့ေန့ 

တ်င့ စစ့ေတ်မမို့၌ သရုပ့္ပလှုပ့ရျာဵမှုကို ္ပုလုပ့ခဲဴသက္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့။ 

အငူေမာ့ေကးဵရွာသာဵတစ့ဦဵကို အသကမ့ဵဖက့မှု 
တိုက့ဖးက့ေရဵပုဒ့မမးာဵ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်င့ဴ 

စက့တင့ဘာလ ၂၃ ရက့ေန့၌ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၊ ရေသဴေတာင့မမို့နယ့၊ အငူေမာ့ေကးဵရွာမျ 
ဦဵေမာင့စဳသိန့ဵကို ေနအိမ့အတ်င့ဵမျ လက့လုပ့ဗုဳဵ 

ေတ့်ရျိသည့ဟုဆိုကာ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့။ စက့တင့ဘာလ ၂၄ 

ရက့ေန့တ်င့ အငူေမာ့ ရဲစခန့ဵမျူဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့မပီဵ 

ဦဵေမာင့စဳသိန့ဵကို အသကမ့ဵဖက့မှု တိုက့ဖးက့ေရဵဥပေဒ 

ပုဒ့မ ၅၀(က)၊ ၅၁(ဂ)၊ ၅၂ (က)တို့္ဖင့ဴ စစ့ေတ်မမို့မ 
ရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့။ ဦဵေမာင့စဳသိန့ဵသည့ 

ဂေဟေဆာ့လုပ့ငန့ဵ လုပ့ကိုင့ေနသူတစ့ဦဵ္ဖစ့မပီဵ 

အသကမ့ဵဖက့လုပ့ငန့ဵနျငဴ့ပတ့သက့မှုမရျိေသကာင့ဵ ၎င့ဵ၏ 

သာဵ္ဖစ့သူ ကိုခိုင့လင့ဵနိုင့မျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

စက့တင့ဘာလ ၂၁ ရက့ေန့တ်င့ အငူေမာ့ရျိ 
အဲလ့ရျာဵဝါဵဇက့ဆိပ့ကမ့ဵတ်င့ မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှု္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ပစ့ခတ့မှုမးာဵလည့ဵရျိခဲဴကာ ၎င့ဵ္ဖစ့စဉ့ အတ်င့ဵ 

ဦဵေကးာ့ဝင့ဵသည့ ကးည့ထိမျန့မပီဵ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့။ 

စက့တင့ဘာလ ၂၃ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ 

အငူေမာ့ေကးဵရွာအတ်င့ဵ ဝင့ေရာက့စစ့ေဆဵ ခဲဴကာ 
ဦဵေမာင့စဳသိန့ဵ၏ ေနအိမ့မျ လက့လုပ့ဗုဳဵေတ့် 

သည့ဟုဆိုမပီဵ ဖမ့ဵဆီဵ  သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ လက့ရျိတ်င့ 

ဦဵေမာင့စဳသိန့ဵအာဵ စစ့ေတ်မမို့မရဲစခန့ဵတ်င့ ထိန့ဵသိမ့ဵ 
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ထာဵမပီဵ ေအာက့တိုဘာလ ၇ ရက့ေန့တ်င့ ရုဳဵခးနိ့ဵ 

လိုက့ေသကာင့ဵ မိသာဵစုဝငမ့းာဵထဳမျ သိရျိရသည့။ 

လကၠာေကံဵ႐ြာသာဵ ၁၆ ဦဵကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ဥေပဒ့ဖငဴ္ ထပ္မဳ တရာဵစစဲဆို 

စက့တင့ဘာလ ၂၆ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 
ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့မျ ဖမ့ဵဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ 

လက္ကာ ေကးဵရွာသာဵ ၁၆ ဦဵကို ေ္မာက့ဦဵရဲတပ့ရင့ဵကို 

ဝင့ေရာက့တိကု့ခိုက့ရာတ်င့ ပါဝင့သည့ဟုဆိုကာ 

အသကမ့ဵဖက့မှုဥပေဒ ပုဒ့မ္ဖင့ဴ ထပ့မဳ၍ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴသည့။ 

အသကမ့ဵဖက့မှုဥပေဒ ပုဒ့မ္ဖင့ဴ ထပ့မဳ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရသညဴ့ လက္ကာ ေကးဵရွာသာဵမးာဵမျာ ဦဵခင့ေမာင့စိုဵ၊ 

ဦဵဖိုဵသာလူ၊ ကိုေကးာ့သန့ဵနိုင့၊ ဦဵထ်န့ဵေမာင့၊ 

ဦဵထ်န့ဵသကည့၊ ကိုပးက့ေယတို့အပါအဝင့ ေဒသခဳ ရွာသာဵ 

၁၆ ဦဵ ္ဖစ့သကသည့။ 

ဧမပီလ ၉ ရက့ေန့၊ ညဉဴ့အခးနိ့၌ ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့ အတ်င့ဵရျိ 
ရဲတပ့ရင့ဵ တစ့ခုနျင့ဴ ေလဵမမို့္မစ့ကမ့ဵရျိ တပ့မေတာ့ 

ယာယီ စခန့ဵတစ့ခုတို့ကို ရက္ခိုင့ဴတပ့မေတာ့ (AA) မျ 

ဝင့ေရာက့တိကု့ခိုက့ခဲဴမပီဵ ေနာက့တစ့ေန့တ်င့ 

လက္ကာေကးဵရွာသ့ုိ တပ့မေတာ့ စစ့ေသကာင့ဵမျ ဝင့ေရာက့ 

စစ့ေဆဵခဲဴရာ အရပ့အသာဵ အေယာင့ေဆာင့ ထာဵသညဴ့ AA 
တပ့ဖ်ဲ့ဝင့၂၇ ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ  ရမိခဲဴေသကာင့ဵ တပ့မေတာ့ 

္ပန့သကာဵေရဵအဖ်ဲ့မျ ဗိုလ့မျူဵခးုပ့ ေဇာ့မင့ဵထန့်ဵမျ ေ္ပာသကာဵ 

ခဲဴသည့။ ထိုသ့ုိ ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴမပီဵေနာက့ လက္ကာေကးဵရွာသာဵ 

မးာဵကို အသကမ့ဵဖက့မှု တိုက့ဖးက့ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က)၊ 

၅၀ (ဈ)၊ ၅၄၊ ၁၉၄၉ လက့နက့ အေရဵေပါ် ယာယီ ဥပေဒ 
ပုဒ့မ ၂၁(က) တို့္ဖငဴ့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ေမလ ၃၁ ရက့ေန့၌ 

ေ္မာက့ဦဵခရိုင့တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵ စ်ဲဆိခုဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။ 

ဖမ့ဵဆီဵ ခဳ ေကးဵရွာသာဵ ၂၇ ဦဵအနက့ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵသည့ 

တပ့မေတာ့ စစ့ေသကာေရဵ၌ ေသဆုဳဵသ်ာဵ ခဲဴသည့။  

  တရာဵရင့ဆိုင့ရ္ခင့ဵမးာဵ 

္ပငဦ့ဵလ်င့မျ ဖမ့ဵဆီဵ ခဳ ရျမ့ဵပရဟိတ ေကးာင့ဵဆရာ နျစ့ဦဵ 

အာမခဳ္ဖင့ဴ ္ပန့လည့ လ်တ့ေ္မာက့ 

တပ့မေတာ့ နည့ဵပညာတက္ကသုိလ့ ပစ့ခတ့တိုက့ခိုက့ 

ခဳရမှုနျင့ဴပတ့သက့၍ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ ထိန့ဵသိမ့ဵ္ခင့ဵ 

ခဳထာဵရသညဴ့ ္ပင့ဦဵလ်င့မမို့မျ ရျမ့ဵပရဟိတ 
ေကးာင့ဵဆရာနျစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ စိုင့ဵခ်န့ဵမိုင့ဵနဲ့ 

စိုင့ဵလှိုင့ဵဇင့ဴတို့သည့ စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့တ်င့ 

အာမခဳ္ဖင့ဴ ္ပန့လည့ လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့။ စစ့ဘက့ 

ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵ(စရဖ)မျ ၎င့ဵတိုန့ျစ့ဦဵကို မတရာဵအသင့ဵ 

ဆက့သ်ယမ့ှု အက့ဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇(၁)နျင့ဴ 
ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆၇ တို့္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆို 

ထာဵရာမျ စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့တ်င့ တရာဵရုဳဵမျ ပုဒ့မ 

၁၇(၁)ကို ပယ့ဖးက့ေပဵခဲဴသည့။ ထို့ေသကာင့ဴ ပုဒ့မ ၆၇ 

သာကးန့ရျိမပီဵ အဆိုပါ ပုဒ့မသည့ အာမခဳခ်င့ဴရျိသညဴ့ အတ်က့ 

၎င့ဵတ့ုိကို ရပ့မိရပ့ဖနျစ့ဦဵမျ အာမခဳေပဵ ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

ဨဂုတ့လ ၁၇ ရက့ေန့တ်င့ စရဖတာဝန့ရျိသူမးာဵသည့ 
၎င့ဵတ့ုိအိမ့ကို လာေရာက့ရျာေဖ်စဉ့ စကာဵေ္ပာစက့ 

အေသဵစာဵကို ေတ့်ရျိခဲဴ၍ ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒအရ 

အေရဵယူခဳထာဵရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ ထိုေကးာင့ဵဆရာ နျစ့ဦဵ 

သည့ အဆိုပါ စကာဵေ္ပာစက့ကို ေကးာင့ဵသာဵမးာဵ နျငဴ့ 

ေတာတ်င့ဵေလဴလာေရဵခရီဵထ်က့သညဴ့ အခးနိ့တ်င့ 
လူေပးာက့္ခင့ဵမရျိေစရန့ ဆက့သ်ယ့အသဳုဵ္ပုခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့ဟု ၎င့ဵတ့ုိ၏ဖခင့ ဦဵစိုင့ဵေစာလျမျ ေ္ပာသကာဵ 

ခဲဴသည့။ 

ေကးာင့ဵဆရာ ကိုေနေဇာ့လင့ဵကို စ်ဲဆိထုာဵသညဴ့ ပုဒ့မ 

နျစ့ခုအနက့မျ ပုဒ့မ တစ့ခုကို ပယ့ဖးက့ 

စက့တင့ဘာလ ၃ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ဘူဵသီဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ အသကမ့ဵဖက့မှုတိုက့ဖးက့ေရဵ 

ဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(က)၊ ၅၂(က)တို့္ဖင့ဴ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵ 

ခဳထာဵရသညဴ့ ေကးာင့ဵဆရာ ကိုေနေဇာ့လင့ဵကို စ်ဲဆို 

ထာဵသညဴ့ ပုဒ့မ နျစ့ခုအနက့မျ ပုဒ့မ ၅၀(က)ကို 
ပယ့ဖးက့ေပဵခဲဴသည့။ ကိုေနေဇာ့လင့ဵကို နယ့္ခာဵေစာငဴ့ 

တပ့ဖ်ဲ့မျ အမှုဖ်င့ဴထာဵသည့ဟု သိရျိရေသကာင့ဵ ၎င့ဵ၏ 

ဖခင့္ဖစ့သူ ဦဵေကးာ့သန့ဵမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

ဘူဵသီဵေတာင့မမို့နယ့၊ ္ပင့ေခးာင့ဵမူလတန့ဵလ်န့ေကးာင့ဵ 

တ်င့ တာဝန့ထမ့ဵေဆာင့ေနေသာ ေကးာင့ဵဆရာ 
ကိုေနေဇာ့လင့ဵသည့ သသဂုတ့လ ၅ ရက့ေန့တ်င့ 

တပ့မေတာ့စစ့ေသကာင့ဵတစ့ခု၏ ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵကို 

ခဳခဲဴရသည့။  

Channel Mandalay TV သတင္း ေထာက္၏ 

အာမခဳကုိ ပယ္ခံ 

စက့တင့ဘာလ ၅ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၊ 

ပုသမိ့ကကီဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ Channel Mandalay TV 
သတင့ဵေထာက့ ကိုနန္ဒ၏ အာမခဳေလျှောက့ထာဵမှုကို 

ပယ့ခးခဲဴသည့။ ေမလ ၁၅ ရက့ေန့၌ ပုသမိ့ကကီဵမမို့နယ့၊ 

ေအာင့သေ္ပ ေကးဵရွာ၌ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသညဴ့ ပဋိပက္ခ 

္ဖစ့စဉ့တ်င့ သတင့ဵေထာက့ ကိုနန္ဒသည့ Channel 
Mandalay TV သတင့ဵဌာန၏ လူမှုက်န့ရက့စာမးက့နျာ၌ 

Live လွှေင့ဴကာ သတင့ဵတင့ေနစဉ့ ဖမ့ဵဆီဵ ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့။ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ၎င့ဵအာဵ ကးူဵလ်န့ရာ၌ ပါဝင့သည့ 

ဟုဆိုကာ ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ၁၁၄၊ ပုဒ့မ ၃၃၃ နျင့ဴပုဒ့မ 
၄၃၅ တို့္ ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ မတရာဵသ္ဖငဴ့ 
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ဖမ့ဵဆီဵ ခဳရ္ခင့ဵ္ဖစ့၍ အကးဉ့ဵေထာင့အတ်င့ဵ အစာငတ့ခဳ 

ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့မည့ဟု သတင့ဵေထာက့ ကိုနန္ဒမျ ရဳုဵထုတ့ 

စဉ့တ်င့ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

 KBC ဥကၠ႒ကို ေအရးယူေပးရန္ ေလး်ာက္ထ ာဵခံက္ 

တေပ္မတာ္ရုပ္ဝိမ္း 

ကခးင့နျစ့္ခင့ဵခရစ့ယာန့အဖ်ဲ့ခးုပ့(KBC)ဥက္ကဋ္ဌ ေဒါက့တာ 
ခလမ့ဆမ့ဆ်န့ကို အေရဵယူေပဵရန့  ေ္မာက့ပိုင့ဵတိုင့ဵ 

စစ့ဌာနခးုပ့ ဒုတိယဗိုလခ့းုပ့ကကီဵသန့ဵထိုက့မျ ္မစ့ကကီဵနာဵ 

မမို့နယ့ တရာဵရုဳဵထဳ ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵခးက့ကို 

စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့ တ်င့ ရုပ့သိမ့ဵခဲဴသည့။ 
အေမရိကန့္ပည့ေထာင့စု၊ အိမ့္ဖူေတာ့၌ သမ္မတ 

ေဒါ်နယ့ထရန့့နျငဴ့ေတ့်ဆုဳစဉ့ ေ္ပာဆိုခဲဴသည့မးာဵ 

နျင့ဴပတ့သက့၍ ေဒါက့တာခလမ့ဆမ့ဆ်န့ကို အေရဵယူ 

ေပဵရန့ သသဂုတ့လ ၂၈ ရက့ေန့တင့် ဒုတိယဗိုလ့မျူဵကကီဵ 

သန့ဵထိုက့မျ တရာဵရုဳဵသ့ုိ ဦဵတိုက့ေလျှောက့ထာဵ္ခင့ဵကို 
ရာဇဝတ့ကးင့ဴထုဳဵ ပုဒ့မ ၂၀၀ အရ စစ့ေဆဵရန့ ္မစ့ကကီဵနာဵရျိ 

္ပည့နယ့ တရာဵလွှေတ့ေတာ့မျ ဆုဳဵ္ဖတ့ထာဵသညဴ့ 

အမှု္ဖစ့သည့။ 

္ပန့သကာဵေရဵဝန့ကကီဵဌာနမျ Weekly Eleven ဂးာနယ့ကို 
တရာဵစ်ဲဆိုမှု ငါဵနျစ့ခန့့ ရျိေသာ့လည့ဵ အမှုမမပီဵ္ပတ့ေသဵ 

္ပန့သကာဵေရဵ ဝန့ကကီဵဌာနမျ Weekly Eleven ဂးာနယ့ကို 
အသေရဖးက့မှု၊ ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၀ ္ဖငဴ့ 

တရာဵစ်ဲဆိုထာဵ မှုနျင့ဴပတ့သက့၍ တရာဵရင့ဆိုင့ေန 
ရသည့မျာ ငါဵနျစ့နီဵပါဵ သကာ္မငဴ့ေနမပီ္ဖစ့ေသာ့လည့ဵ 

ယေန့အခးနိ့ထိ အမှု မမပီဵ္ပတ့ ေသဵေသကာင့ဵ သိရျိရသည့။ 

တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရသူမးာဵမျာ Weekly Eleven 
ဂးာနယ့မျ အမှုေဆာင့ အရာရျိခးုပ့ ေဒါက့တာ 

သန့ဵထဋ့်ေအာင့၊ မန့ေနဂးင့ဵဒါရိုက့တာ ေဒါက့တာ 
သိန့ဵ္မင့ဴ၊ အယ့ဒီတာခးုပ့ ကိုေဝမဖိုဵ၊ ဒုအယ့ဒီတာခးုပ့ 

ဦဵ္မတ့သစ့နျင့ဴ တာဝန့ခဳ အယ့ဒီတာ ကိုေနထ်န့ဵနိုင့ 

တို့္ ဖစ့သကသည့။ ၂၀၁၄ ခုနျစ့၊ ဇ်န့လ ၂ ရက့ေန့ထုတ့ 

Weekly Eleven ဂးာနယ့တ်င့ ကိုေနထ်န့ဵနိုင့ ေရဵသာဵ 

ခဲဴသညဴ့ “အမးာဵ္ပည့သူဆိုင့ရာ ဝန့ေဆာင့မှု မီဒီယာ 
ဥပေဒက နိုင့ငဳပိုင့ မီဒီယာမးာဵကို သ်ယဝ့ိုက့ ေသာအာဵ္ဖင့ဴ 

္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလုပ့ရန့ ခ်င့ဴ္ပုေန 

သလာဵ”  သတင့ဵေဆာင့ဵပါဵ ေဖာ့္ပခဲဴမှုအေပါ် ္ပန့သကာဵ 

ေရဵ ဝန့ကကီဵဌာန၊ ဦဵေဆာင့ညွှေန့သကာဵေရဵမျူဵ ဦဵေကးာ့စိုဵမျ 

တရာဵလို ္ပုလုပ့၍ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။ Weekly 
Eleven ဂးာနယ့၏ အယ့ဒီတာခးုပ့ ဦဵေဝမဖိုဵမျ ထိုအမှု 

သည့ ငါဵနျစ့္ပညဴ့ေတာဴမည့္ဖစ့မပီဵ ရုဳဵခးနိ့ဵ ၁၂၀ ေကးာ့သ်ာဵ 

မပီဟု ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

Myanmar Now အယ္ဒီတာခံပဳ္ ကုိေကဆဝင္းအမႈကုိ 

ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ အမိန႔္ံခ 

မန္တေလဵတိုင့ဵ၊ မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ့ တရာဵရုဳဵတ်င့ 

နျစ့နျစ့ေကးာ့သကာ စစ့ေဆဵခဲဴသညဴ့ Myanmar Now 
သတင့ဵဌာနမျ အယ့ဒီတာခးုပ့ ကိုေဆ်ဝင့ဵ၏ အမှုကို 

သက့ဆိုင့ရာ မမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ေရာက့သညဴ့ေနရာမျ 

္ပန့လည့စစ့ေဆဵရန့ စက့တင့ဘာလ ၃၀ ရက့ေန့တ်င့ 
မန္တေလဵခရိုင့တရာဵရုဳဵမျ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ ဦဵဝီရသူ၏ 

တပညဴ့္ဖစ့သူ အမး ိုဵသာဵေရဵ လှုပ့ရျာဵသူ ဦဵေကးာ့မး ိုဵေရွှေမျ 

ကိုေဆ်ဝင့ဵအာဵ ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒပုဒ့မ ၆၆(ဃ) ္ဖငဴ့ 

တရာဵစ်ဲဆိုထာဵသညဴ့ အမှုကို အဓိက သက့ေသ္ဖစ့သညဴ့ 

ဦဵဝီရသူသည့ တရာဵရုဳဵသ့ုိ လာေရာက့သက့ေသ ထ်က့ဆို 
္ခင့ဵမရျိသညဴ့အ္ပင့ တရာဵခဳေ္ပဵအ္ဖစ့ ဖမ့ဵဝရမ့ဵထုတ့ 

္ခင့ဵခဳထာဵရကာ တိမ့ဵေရျာင့ေန္ခင့ဵ၊ ရဲအုပ့ေကးာ့သူသည့ 

အဂတိလိကု့စာဵမှုပုဒ့မ္ဖင့ဴ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵကို ခဳထာဵ 

ရ္ခင့ဵ၊ ကိုေကးာ့စ်ာထ်န့ဵသည့ ခရီဵလန့်ေန္ခင့ဵတုိ့ေသကာငဴ့ 

ဇူလိုင့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ့ တရာဵရုဳဵ 
မျ ၎င့ဵအမှုကို  ပလပ့ခဲဴသည့။ သို့ေသာ့လည့ဵ 

တရာဵလိုဘက့မျ ခရိုင့တရာဵရုဳဵသ့ုိ အမှု္ပင့ဆင့ခးက့ 

တင့သ်င့ဵသညဴ့အတ်က့ ဆက့လက့စစ့ေဆဵရန့ အမိန့့ 

ခးမျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။  

ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ်ြေဳရြြေင်ဵမျာဵ  

ကခးင့စစ့ပ်ဲရျစ့နျစ့္ပညဴ့ သရုပ့္ပတငဆ့က့ခဲဴသူ နျစ့ဦဵကို 
္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ 
စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့တင့် ကခးင့္ပည့နယ့၊ 
္မစ့ကကီဵနာဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ တစ့ေကးာဴ္ပန့ ကခးင့စစ့ပ်ဲ 

ရျစ့နျစ့္ပညဴ့ အထိမ့ဵအမျတ့ သရုပ့္ပတင့ဆက့မှုတ်င့ 

ဦဵေဆာင့ခဲဴသူ နျစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ကခးင့လူငယ့ ကိုေပါလုနျင့ဴ 

မဆိုင့ဵနူဵပန့တိုက့ို မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၉ ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ၁၅ 
ရက့စီ ကးခဳေစရန့ သ့ုိမဟုတ့ ေင်ဒဏ့ သုဳဵေသာင့ဵကးပ့စီ 

ေပဵေဆာင့ေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ ကိုေပါလုနျင့ဴ 

မဆိုင့ဵနူဵပန့တို့သည့ ေထာင့ဒဏ့ကိုသာ ေရွဵခးယ့ခဲဴသက 

သည့။  မမို့နယ့ ယာယီရဲမျူဵ မင့ဵ သန့့ေဇာ့မျ ၎င့ဵတို့ 

နျစ့ဦဵကို ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ရာတ်င့ ခ်င့ဴ္ပုမိန့့မတင့သညဴ့ 
အတ်က့ တရာဵလို္ပုလုပ့၍ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ ထို့္ပင့ 

စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့ တရာဵခ်င့တ်င့ ကိုေပါလုသည့ 

တရာဵစီရင့ေရဵကို အယုဳအသကည့ မရျိေသကာင့ဵ 

္ပသသညဴ့အေန္ဖင့ဴ ္မစ့ကကီဵနာဵမမို့နယ့ တရာဵသူကကီဵ 

ဦဵသန့ဵထ်န့ဵကို ခးနိ့ခ်င့ပးက့တစ့ခု ေပဵခဲဴေသာေသကာင့ဴ 
စက့တင့ဘာလ ၃ ရက့ေန့တ်င့ ဦဵသန့ဵထန့်ဵမျ ၎င့ဵအာဵ 

ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၂၂၈ ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴသည့။ 

စက့တင့ဘာလ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ္မစ့ကကီဵနာဵမမို့နယ့ 
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ဒုတိယတရာဵသူကကီဵ ေဒါ်တင့န်ယ့ဝင့ဵ မျ ကိုေပါလုအာဵ 

ေထာင့ဒဏ့ သဳုဵလ ကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ 

ဗိုလ္ႀကီဵေဟာင္း ကုိေနမံ ဳိ းဇင္ကို ေထာင္ဒဏ္ 

တစ္ႏွစ္ ခံမးတ္ 

စက့တင့ဘာလ ၂၀ ရက့ေန့တ်င့ ရန့ကုန့တိုင့ဵေဒသကကီဵ၊ 

တိုက့ကကီဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ နုိင့ငဳေတာ့အသကည့အညို 

ပးက့ေစမှု၊ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၅၀၅(က)္ဖငဴ့ စ်ဲခးက့ 

တင့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ ဗိုလ့ကကီဵေဟာင့ဵ ကိုေနမး ိုဵဇင့ကို 
ေထာင့ဒဏ့ တစ့နျစ့ ကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ 

ဧမပီလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵ၊ 

အေဖးာက့မမို့၌ ္ပုလုပ့သညဴ့ အေ္ခခဳဥပေဒ ္ပင့ဆင့ေရဵ 

လူထုေထာက့ခဳပ်ဲ၌ ေဟာေ္ပာခဲဴသညဴ့ ေဟာေ္ပာခးက့မးာဵ 

နျင့ဴပတ့သက့မပီဵ တိုက့ကကီဵမမို့ အမျတ့(၁) တပ့မေတာ့ 
တန့ဵ္မငဴ့ ေလဴကးင့ဴေရဵေကးာင့ဵမျ ဒုဗိုလ့မျူဵကကီဵတိုဵလင့ဵမျ 

ကိုေနမး ိုဵဇင့ကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၅၀၅(က)(ခ)တို့္ဖငဴ့ 

တိုက့ကကီဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴသည့။ 

စက့တင့ဘာလ ၆ ရက့ေန့တင့် တိုက့ကကီဵမမို့နယ့ 

တရာဵရုဳဵမျ ကိုေနမး ိုဵဇင့ကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ 

၅၀၅(က)္ဖငဴ့ စ်ဲခးက့တင့ခဲဴသည့။  ထို့္ပင ့ ဧရာဝတီတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ၊ ဝါဵခယ့မမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျလည့ဵ ကိုေနမး ိုဵဇင့ 

ကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၅၀၅(က)(ခ)တို့္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆို 

ထာဵခဲဴမပီဵ စက့တင့ဘာလ ၂၆ ရက့ေန့တ်င့ ရာဇသတ့ကကီဵ 

ပုဒ့မ ၅၀၅(က)အတ်က့ ေထာင့ဒဏ့ တစ့နျစ့၊ ပုဒ့မ 

၅၀၅(ခ)အတ်က့ ေထာင့ဒဏ့ တစ့နျစ့တို့ကို တစ့ေပါင့ဵ 
တည့ဵကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ 
ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ပ်ဲ ဦဵေဆာင့သူ ္မစ့ကကီဵနာဵမျ စစ့ေရျာင့ 

နျစ့ဦဵကို အမိန့့ခးမျတ့ 
ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ရာ၌ ခ်င့ဴ္ပုခးက့တင့ထာဵ္ခင့ဵမရျိသညဴ့ 

စာသာဵမးာဵကို ကိုင့ေဆာင့ကာ ဆန္ဒထုတေ့ဖာ့ခဲဴ္ခင့ဵ 
အတ်က့ စက့တင့ဘာလ ၁၀ ရက့ေန့တ်င့ ကခးင့ ္ပည့နယ့၊ 

္မစ့ကကီဵနာဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ဆန္ဒထုတေ့ဖာ့ပ်ဲ ကို 

ဦဵေဆာင့သူနျစ့ဦဵ ္ဖစ့သကသညဴ့ ကိုအင့ခ်မ့လနူဵနျငဴ့ 

ေဒါ်မလန့ခါဵမိုင့တို့ကို မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵ 

စ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၀ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ 
ခုနျစ့ရက့ သ့ုိမဟုတ့ ေင်ဒဏ့ နျစ့ေသာင့ဵကးပ့ေပဵေဆာင့ 

ေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ ကိုအင့ခ်မ့လနူဵနျငဴ့ 

ေဒါ်မလန့ခါဵမိုင့တို့သည့ ေင်ဒဏ့ နျစ့ေသာင့ဵကးပ့ကို 

ေပဵေဆာင့ခဲဴသကသည့။ ္မစ့ကကီဵနာဵရျိ စစ့ေရျာင့ စခန့ဵမးာဵ 

တ်င့ ေနထိုင့သူ ကိုအင့ခ်မ့လနူဵနျငဴ့ ေဒါ်မလန့ခါဵမိုင့တို့ 
သည့ စက့တင့ဘာလ ၅ ရက့၊ ၆ ရက့နျင့ဴ ၉ ရက့ေန့တို့၌ 

္မစ့ကကီဵနာဵမမို့ေပါ်ရျိ သတ့မျတ့ေနရာမးာဵတ်င့ ဆန္ဒ 

ထုတ့ေဖာ့ရန့ ခ်င့ဴ္ပုခးက့တင့ထာဵရာ စက့တင့ဘာလ ၅ 

ရက့ေန့ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ပ်ဲတ်င့ ကကိုတင့ခ်င့ဴ္ပုခးက့ ယူထာဵ 

္ခင့ဵမရျိသညဴ့စာမးာဵကို ကိုင့ေဆာင့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵကို ခဳခဲဴသကရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။  

မအူပင့ လယ့သမာဵ ရျစ့ဦဵ ေထာင့ဒဏ့ နျစ့နျစ့စီ ခးမျတ့ 

္ခင့ဵခဳရ 
စက့တင့ဘာလ ၁၈ ရက့ေန့တ်င့ ဧရာဝတီတိုင့ဵေဒသကကီဵ၊ 

မအူပင့မမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ မအူပင့မမို့နယ့၊ မလက့တို 

ေကးဵရွာ အုပ့စုမျ လယ့သမာဵ ရျစ့ဦဵကို ေဒသတ်င့ဵ 

လုပ့ငန့ဵရျင့ ေဒါက့တာ္မင့ဴစိန့၏ လုပ့ကိုင့ခ်င့ဴရေ္မအတ်င့ဵ 

ကးူဵေကးာ့သည့ဟုဆိုကာ ေထာင့ဒဏ့ နျစ့နျစ့စီ ခးမျတ့ခဲဴ 

သည့။  ေထာင့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယ့သမာဵ 

ရျစ့ဦဵမျာ မလက့တိ ု ေကးဵရွာအုပ့စု၊ ပေလာင့ေကးဵရွာမျ 

ေဒါ်ခပုဳဵစိန့၊ ဦဵေကးာ့ခင့၊ ဦဵေကးာ့ေဌဵ၊ ဦဵမငိမ့ဵေမာင၊့ 

အဒိတ့ေကးဵရွာမျ ဦဵကိုေဆ်၊ ဦဵသဳလုဳဵနျင့ဴ က်န့ဒုိင့ဵေလဵ 

ေကးဵရွာမျ ဦဵကဳ္မင့ဴနျင့ဴ ရန့ကုန့မမို့ ေတာင့ဒဂဳုမမို့နယ့မျ 

ဦဵမိုဵေကးာ့တို ့ ္ဖစ့သကသည့။ ္ဖစ့စဉ့မျာ မလက့တို 

ေကးဵရွာအုပ့စု၊ ပေလာင့ေကးဵရွာရျိ ေ္မလ်တ့၊ ေ္မလပ့၊ 

ေ္မရိုင့ဵဧက ၅၅၀ ကို ေအာဴခးက့ဒ့ကုမ္ပဏီမျ ၁၉၉၉ ခုနျစ့ 

တ်င့ သိမ့ဵယခူဲဴမပီဵ ငါဵကန့တူဵေဖာ့ေသကာင့ဵ၊ သုိ့ေသာ့ 

ငါဵေမ်ဵ္မူ္ခင့ဵ မရျိသညဴ့အတ်က့ လယ့သမာဵမးာဵမျ ၂၀၁၃ 

ခုနျစ့တ်င့ ဝင့ေရာက့ထ်န့ယက့စိုက့ပး ိုဵခဲဴသက္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

အဆိုပါ လယ့သမာဵမးာဵကို ေအာဴခးက့ဒ့ကုမ္ပဏီမျ ၂၀၁၇ 

ခုနျစ့ ေ္မလ်တ့၊ေ္မလပ့၊ေ္မရိုင့ဵဥပေဒ္ဖင့ဴ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴရာ 

တရာဵရုဳဵတ်င့ နျစ့နျစ့ခန့့ သကာဵနာခဲဴမပီဵေနာက့ မအူပင့ 

မမို့နယ့ တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်သင့ဵသင့ဵေသာ့မျ ယခုကဲဴသို့  

္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။ ထိုလယ့သမာဵ ရျစ့ဦဵ 

အနက့မျ ဦဵမငိမ့ဵေမာင့သည့ နုိငးငဳသာဵ္မာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ့ 

ဆိုင့ရာ လ်တ့လပ့မှုနျင့ဴ ပုဂ္ဂိုလ့ဆိုင့ရာ လုဳခခုဳမှုကို 

ကာက်ယေ့ပဵေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ ္ဖငဴ့လည့ဵ ဖမ့ဵဆီဵ  

တရာဵစ်ဲ္ခင့ဵကိုခဳထာဵရသညဴ့အတ်က့ မအူပင့ 

အကးဉ့ဵေထာင့၌ ခးုပ့ေနျာင့္ခင့ဵကိုခဳေနရခးနိ့တ်င့ 

ေထာင့ဒဏ့ နျစ့နျစ့ ခးမျတ့ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။ 

ေထာင်တွင်ဵအေြြေအေနမျာဵ 
 
အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖံက္ေရးဥေပဒ့ဖင့္ 

အမႈဖဖင္ျခင္း ခဳထာဵေရသာ ဖြာသာဵတစ္ဦဵ 

ေကသးအန္၍ ေဆးကုသမႈ ခဳယူေနရ 
   
အသကမ့ဵဖက့မှုတိုက့ဖးက့ေရဵဥပေဒ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵ 

ခဳထာဵရေသာ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ 
ေကးာင့ဵေတာင့ ေကးဵရွာမျ ကိုစည့သူေအာင့သည့ 

ေသ်ဵအန့သ္ဖင့ဴ စက့တင့ဘာလ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ 

စစ့ေတ်ေဆဵရုဳ၌ အေရဵေပါ် ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနရသည့။ 

ကိုစည့သူေအာင့ ေသ်ဵအန့္ခင့ဵသည့ တပ့မေတာ့မျ 

ဖမ့ဵဆီဵ စဉ့ကာလအတ်င့ဵ နျိပ့စက့မှုမးာဵေသကာင့ဴ ္ဖစ့သည့ 
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ဟု ဖခင့္ဖစ့သူ ဦဵေမာင့ေသာင့ဵေအဵမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

မတ့လ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ ပန့ဵေ္မာင့ဵ 

ေကးဵရွာနျင့ဴ ေကးာင့ဵေတာင့ေကးဵရွာသကာဵရျိ သေပါဴစာတဲစု 

တ်င့ ငျက့ဖးာဵမိေနေသာ လူနာ တစ့ဦဵအာဵ ေ္မာက့ဦဵ 

ေဆဵရုဳသ့ုိ ပို့ေဆာင့စဉ့ ကိုစည့သူေအာင့အပါအဝင့ 
ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ ေကးာင့ဵေတာင့ေကးဵရွာ နာေရဵကူညီမှု 

အသင့ဵမျ လူငယ့ ေ္ခာက့ဦဵကို တပ့မေတာ့ ၅၄၀ 

တပ့ရင့ဵမျ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ ၎င့ဵတို့သည့ 

အသကမ့ဵဖက့မှု တိုက့ဖးက့ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ  ၅၂ (က)္ဖငဴ့ 

တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရမပီဵ လက့ရျိတင့် စစ့ေတ် 
အကးဉ့ဵေထာင့၌ ဖမ့ဵဆီဵခးုပ့ေနျာင့္ခင့ဵကို ခဳထာဵရသည့။ 

ကိုစည့သူေအာင့သည့ ေသ်ဵအန့ေနသည့မျာ တစ့လခန့့ 

ရျိေနမပီ္ဖစ့သ္ဖငဴ့ ေထာင့မျခ်င့ဴ္ပုခးက့္ဖငဴ့ ေဆဵကုသမှု 

ခဳယေူနရ္ခင့ဵ္ဖစ့ေသကာင့ဵ ဖခင့္ဖစ့သူ 

ဦဵေမာင့ေသာင့ဵေအဵမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴ သည့။  

ကရင္နီလူငယ္မံာဵ ေထာငင္တြင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဝ့ဖငဴ္ 

တိုက္ပိတ္ျခင္းခဳရ 

ေ္မယာကိစ္စေသကာင့ဴ ေထာင့တ်င့ဵဖမ့ဵဆီဵတရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵ 

ခဳထာဵရသညဴ့ ေတာင့သူမးာဵကို နုိင့ငဳေရဵ အကးဉ့သာဵ 

မးာဵနျင့ဴအတူ ထာဵေပဵရန့နျင့ဴ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ 

ကို ဖိနျိပ့ေန္ခင့ဵမးာဵအာဵ ရပ့တန့့ေပဵရန့ ေထာင့တ်င့ဵ 
ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့္ခင့ဵအတ်က့ ကရင့နီ လူငယ့ ေ္ခာက့ဦဵ 

သည့ တိုက့ပိတ့္ခင့ဵခဳထာဵရမပီဵ ေထာင့ဝငစ့ာေတ့်ခ်ငဴ့ 

လည့ဵ မရရျိေတာဴေသကာင့ဵ ၎င့ဵတိုမ့ျ စက့တင့ဘာလ ၂၄ 

ရက့ေန့ ရုဳဵထုတ့ရာတ်င့ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ လ်ိုင့ေကာ့မမို့၊ 

ကန္တာေဟဝန့ပန့ဵခခဳ၌ ဗိုလ့ခးုပ့ေအာင့ဆန့ဵ ေသကဵရုပ့ထာဵ 
ရျိခဲဴသညဴ့ ္ပည့နယ့ဝန့ကကီဵခးုပ့နျင့ဴ ္ပည့နယ့ စီမဳဘဏ္ဍာ 

ဝန့ကကီဵကို နိုင့ငဳေရဵရာဇဝတ့ေကာင့မးာဵ၊ ကရင့နီ 

အမး ိုဵသာဵသစ္စာေဖာက့မးာဵအ္ဖစ့ ေသကညာခးက့ 

ထုတ့္ပန့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာင့ဴ ္ပည့နယ့အစိုဵရမျ ကရင့နီ 

လူငယ့ေ္ခာက့ဦဵအာဵ  နိုင့ငဳသာဵမးာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ့ဆိုင့ရာ 
လ်တ့လပ့မှုနျင့ဴ ပုဂ္ဂိုလ့ဆိုင့ရာ လုဳခခုဳမှုကို ကာက်ယ့ေပဵ 

ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ (၁၀)္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိ ုထာဵသည့။  
မန္တေလဵလူငယ့သင့တန့ဵကးာင့ဵတ်င့ သတ့မျတ့ လူဦဵေရ 

ထက့ နျစ့ဆေကးာ့လက့ခဳထာဵရ 
ကေလဵသူငယ့ဆိုင့ရာဥပေဒကို ္ပငဆ့င့္ပဋ္ဌာန့ဵခးက့အရ 

အသက့ ၁၈ နျစ့မ္ပညဴ့ေသဵသညဴ့ အမှုရင့ဆိုင့ေနရသူမးာဵ 
အာဵလုဳဵကို လူငယ့္ပု္ပင့ထိန့ဵသိမ့ဵေရဵ သင့တန့ဵေကးာင့ဵ 

တ်င့ ထာဵရမည့ဆိုသညဴ့အခးက့ေသကာင့ဴ ဖ်ဲ့စည့ဵပုဳအရ 

လူနျစ့ရာသာ သတ့မျတ့ထာဵသညဴ့ မန္တေလဵလူငယ့ 

သင့တန့ဵေကးာင့ဵတ်င့ လူဦဵေရ ၄၈၀ အထိ လက့ခဳ 

ထာဵရမပီဵ ေနရာအခက့အခဲ ္ဖစ့ေပါ်လးက့ရျိေသကာင့ဵ 
အဆိုပါေကးာင့ဵအုပ့ခးုပ့ေရဵအဖ်ဲ့မျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

ဇူလိုင့လ ၂၃ ရက့ေန့တ်င့ ကေလဵသူျူငယ့ ဥပေဒကို 

္ပငဆ့င့္ပဋ္ဌာန့ဵခဲဴရာ ယင့ဵဥပေဒတ်င့ ကေလဵသူငယ့ 

အသက့အရွယက့ို ္ပင့ဆင့သတ့မျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

ယင့ဵ္ပငဆ့င့ခးက့အရ အေသကာင့ဵအမး ိုဵမး ိုဵ္ဖငဴ့ အမှု 

ရင့ဆိုင့ေနသကရသူမးာဵအနက့ အသက့ ၁၈ 

နျစ့မ္ပညဴ့ေသဵသူတိုင့ဵကို လူငယ့သင့တန့ဵေကးာင့ဵမးာဵ 
တ်င့သာ ထာဵရျိရမည့ဆိုသညဴ့အခးက့လည့ဵ ပါဝင့ခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့။  
မန္တေလဵလူငယ့သင့တန့ဵေကးာင့ဵတင့် လက့ရျိေနရာ 

အခက့အခဲ္ဖစ့ေပါ်ေနသ္ဖင့ဴ အလျူရျင့တစ့ဦဵ၏ လျူဒါန့ဵမှု  
္ဖငဴ့ သဳုဵထပ့ အေဆာက့အအဳုတစ့ခုကို ေဆာက့လုပ့လးက့ 
ရျိမပီဵ အဆိုပါအေဆာက့အအဳု ေဆာက့လုပ့မပီဵပါက 

လူဦဵေရ ၂၀၀ ခန့့ကို ထာဵရျိသ်ာဵနိုင့မည့္ဖစ့ေသကာင့ဵ 

သိရျိရသည့။ ထို့္ပင့ လူမှုဝန့ထမ့ဵဦဵစီဵဌာန လက့ေအာက့ 

၌ရျိသညဴ့ မန္တေလဵလူငယ့သင့တန့ဵေကးာင့ဵရျိ လူငယ့မးာဵ 

ကို ေန့စဉ့ေကျွေဵေမ်ဵစရိတ့အ္ဖစ့ တစ့ေန့တာ ထမင့ဵ 
သဳုဵနပ့အတ်က့ နိုင့ငဳေတာ့မျ ေင်ကးပ့တစ့ေထာင့ 

ေထာက့ပဳဴေပဵလးက့ရျိရာ အဆိုပါ ေင်ပမာဏမျာ နည့ဵပါဵ 

ေနသ္ဖင့ဴ ေင်ကးပ့ ၁၅၀၀ ခန့့ရရျိနိုင့ရန့ အစိုဵရထဳသို့ 

ဆက့လက့ တင့္ပေတာင့ဵခဳထာဵေသကာင့ဵ လူမှုဝန့ထမ့ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမျ ညွှေန့သကာဵေရဵမျူဵ ေဒါ်ခင့စန့ဵရီမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴ 
သည့။ 

  
ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
ကလတ္ရက္ေစဴသ့ဖင့္ ေကလးစစ္ဝာဵေဟာင္း 

ကိုေအာင္ကိုေကထး ကလတ္ေျမာက္ 

စက့တင့ဘာလ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ကေလဵစစ့သာဵေဟာင့ဵ 
ကိုအာင့ကိုေထ်ဵသည့ လ်တ့ရက့ေစဴသ္ဖငဴ့ အင့ဵစိန့ 

အကးဉ့ဵေထာင့မျ လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့။ 

ကိုေအာင့ကိုေထ်ဵသည့ ၂ဝ၁၇ ခုနျစ့၊ သသဂုတ့လ၌ 

လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ (RFA)သတင့ဵဌာနသို့ ၎င့ဵ၏ 
ကေလဵစစ့သာဵဘဝ ေတ့်ကကုဳခဲဴရမှုမးာဵ၊ လူသတ့မှု္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲခဳရမှုမးာဵအေသကာင့ဵကို ရုပ့သဳအင့တာဗးူဵ 

ေ္ဖသကာဵခဲဴမပီဵေနာက့ တပ့မေတာ့မျ နိုင့ငဳေတာ့ 

အသကည့အညိုပးက့ေစမှု္ဖင့ဴ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵကို ခဳခဲဴရကာ 

ေထာင့ဒဏ့ နျစ့နျစ့ ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ ထို့္ပင့ 
တရာဵရုဳဵ၏ စစ့ေဆဵမှုကို သပိတ့ေမျာက့ခဲဴသညဴ့အတ်က့ 

တရာဵရုဳဵ မထီမဲဴ္မင့္ပုမှု္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ေ္ခာက့လပါ 

ထပ့မဳ ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ 

ေရသဴေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မး သဳသယ့ဖင့္ ဖမ္းဆီဵျခင္း 
ခဳထာဵ ရသည့္ ေကံဵ႐ြာသာဵႏွစ္ဦဵကုိ စစဲခံက္မတင္မီ 

ျပန္လႊတ ္

စက့တင့ဘာလ ၁၁ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

စစ့ေတ်ခရိုင့တရာဵရုဳဵမျ ရေသဴေတာင့မမို့နယ့၊ မင့ဵဖူဵ 
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ေကးဵရွာမျ ရွာသာဵ နျစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ဦဵေမာင့သန့ဵေဖနျငဴ့ 

ဦဵေဝစိုဵထ်န့ဵတုိ့ကို ္ပစ့မှုနျင့ဴတစ့စုဳတစ့ရာညှိစ်န့ဵခးက့ 

မရျိ၍ စ်ဲခးက့မတင့ဘဲ ္ပန့လွှေတ့ေပဵခဲဴသည့။ ေဖေဖါ်ဝါရီလ 

၁၉ ရက့ေန့တ်င့ ၎င့ဵတိုန့ျစ့ဦဵအာဵ ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴမပီဵ 

ေညာင့ေခးာင့ဵ နယ့္ခာဵေစာင့ဴရဲစခန့ဵမျ ရဲအုပ့ 
ေအာင့ေကးာ့စိုဵမိုဵမျ တရာဵလို္ပုလုပ့ကာ အမှုဖ်င့ဴလျစ့ 

ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ ၎င့ဵတိုန့ျစ့ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ ခးုပ့ေနျာင့မပီဵ 

ရျစ့လခန့့သကာမျ စ်ဲခးက့မတင့ဘဲ ္ပန့လွှေတေ့ပဵခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့။ မင့ဵဖူဵေကးဵရွာ၌ ေဖေဖာ့ဝါရီ ၂၀ ရက့ေန့၌ 

မရီရီစိုဵ ကးည့ထိမျန့ေသဆုဳဵခဲဴမှုနျင့ဴပတ့သက့၍ မင့ဵဖူဵ 
ေကးဵရွာသာဵ ဦဵေမာင့သန့ဵေဖနဲ့ ဦဵေဝစိုဵထ်န့ဵတိုကို့ 

ေပါက့က်ဲမှုအက့ဥပေဒ ပုဒ့မ ၃ ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့။  

7 July ခံီတက္ေအလးျပျဳခင္းေၾကာင့္ 

ေထာင္ဒဏ္ ခံမးတ္ျခင္းခဳထာဵရသည့္ ဗကသ 

ေကံာင္းသာဵ ႏွစ္ဦဵ ကလတ္ရက္ေစဴသ့ဖင့္ ျပန္လည္ 

ကလတ္ေျမာက္ 

7 July ေန့အထိမ့ဵအမျတ့အ္ဖစ့ ခးတီက့အေလဵ္ပု္ခင့ဵ 

ေသကာင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴ (မငိမ့ဵ၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ့ ၁၉ ္ဖင့ဴ 

ေထာင့ဒဏ့ ၁၅ ရက့ ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ ဗကသ 
ေကးာင့ဵသာဵ နျစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ကိုမင့ဵေသ်ဵသစ့နျငဴ့ 

ကိုခန့့မင့ဵထက့တို့သည့ လ်တ့ရက့ေစဴသ္ဖငဴ့ 

စက့တင့ဘာလ ၁၁ ရက့ေန့တ်င့ အင့ဵစိန့ 

အကးဉ့ဵေထာင့မျ ္ပန့လည့ လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့။ 

သသဂုတ့လ ၂၈ ရက့ေန့တ်င့ ကမာရွတ့မမို့နယ့ 

တရာဵသူကကီဵမျ 7 July ေန့အထိမ့ဵအမျတ့ 

လမ့ဵေလျှောက့ခးတီက့ရာတ်င့ ဦဵေဆာင့ခဲဴသူ 

ေလဵဦဵ္ဖစ့ေသာ ကိုမင့ဵေသ်ဵသစ့၊ ကိုခန့့မင့ဵထက့၊ 

ကိုစိုင့ဵသုဝဏ့နျင့ဴ မအိသီရိေကးာ့တို့ကို မငိမ့ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ့ 

၁၉ ္ဖငဴ့ ဒဏ့ေင် သဳုဵေသာင့ဵကးပ့စီ ေပဵေဆာင့ေစရန့ 
အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ ကိုစိုင့ဵသုဝဏ့နျင့ဴ မအိသီရိေကးာ့ 

တိုသ့ည့ ေင်ဒဏ့ ကးပ့သဳုဵေသာင့ဵကို ေပဵေဆာင့ခဲဴသည့။ 

ကိုမင့ဵေသ်ဵသစ့နျင့ဴ ကိုခန့့မင့ဵထက့တို့သည့ ဒဏ့ေင် 

ေပဵေဆာင့္ခင့ဵမရျိသ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ၁၅ ရက့ 

ကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့။ 

ကခံင္စစ္ေရးာင္ေအရးလႈပ္ရးာဵသူ မဆိုင္းႏူဵပန္ ရက္ေစဴ 
သ့ဖငဴ္ ကလတ္ေျမာက္ 

ကခးင့စစ့ေရျာင့အေရဵ ေတဵသရုပ့ေဖာ့မှုေသကာင့ဴ 

ေထာင့ဒဏ့ ၁၅ ရက့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ 

မဆိုင့ဵနူဵပန့သည့ လ်တ့ရက့ေစဴသ္ဖင့ဴ စက့တင့ဘာလ ၁၆ 

ရက့ေန့တ်င့ ္မစ့ကကီဵနာဵအကးဉ့ဵေထာင့မျ 
လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့။ စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့တ်င့ 

္မစ့ကကီဵနာဵမမို့နယ့ တရာဵရုဳဵမျ အဆိုပါ 

ေတဵသရုပ့ေဖာ့မှုေသကာင့ဴ မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျငဴ့ 

မငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴ(မငိမ့ဵ၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ့ ၁၉ 

္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ မဆိုင့ဵနူဵပန့နျင့ဴ 

ကိုေပါလုတို့ နျစ့ဦဵကို ေထာင့ဒဏ့ ၁၅ ရက့ ကးခဳေစရန့ 
အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့။ ၎င့ဵတို့ကို အမိန့့ခးမျတ့သညဴ့ေန့တ်င့ 

တရာဵသူကကီဵကို ခးနိ့ခ်င့ပးက့ေပဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ 

ကိုေပါလုသည့ ေထာင့ဒဏ့ ၁၅ ရက့အ္ပင့ ေနာက့ထပ့ 

ေထာင့ဒဏ့ သုဳဵလ ထပ့မဳ ခးမျတ့္ခင့ဵ ခဳခဲဴရသည့။ 

စရဖတငပ္ဖဲ႕ဝင္လုပ္ႀကဳခဳရမႈႏွင့္ပတ္ဝ က္၍ 

တရာဵစစဲဆိုျခင္း ခဳထာဵရသည့္ ရခိုင္လူငယ္ 

တရာဵေသကလတ္ေျမာက္ 

စက့တင့ဘာလ ၂၃ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

စစ့ေတ်ခရိုင့တရာဵရုဳဵမျ စစ့ဘက့ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵ တပ့ဖ်ဲ့ 

(စရဖ)မျ တပ့သကပ့ဝင့ဵထိုက့(ေခါ်) ဖိုဵလုဳဵ လုပ့ကကဳခဳရမှုနျင့ဴ 

ပတ့သက့မပီဵ တရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵခဳထာဵရေသာ ရခိုင့လူငယ့ 
ကိုရဲေဇာ့(ခ) ရဲေကးာ့သူကို အမပီဵသတ့အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴရာ 

အ္ပစ့မရျိသ္ဖင့ဴ တရာဵေသလွှေတ့ေပဵလိုက့သည့။ ၂၀၁၈ 

ခုနျစ့၊ စက့တင့ဘာလ ၂၅ ရက့ေန့တ်င့ စစ့ေတ်မမို့၊ 

ဝကေဘာက်င့ဵ၌ ကိုဖိုဵလုဳဵ (ခ) ဝင့ဵထိုက့သည့ မိသာဵစု 

နျင့ဴအတူ ပ်ဲေဈဵတန့ဵတ်င့ ေဈဵ ဝယ့ေနစဉ့ အမည့မသိ 
ေသနတ့သမာဵတစ့ဦဵ၏ ေသနတ့္ဖငဴ့ လုဳကကဳသတ့္ဖတ့ 

္ခင့ဵကို ခဳခဲဴရသည့။ ထိုအမှုနျင့ဴ ပတ့သက့၍ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ 

ရခိုင့အမး ိုသာဵပါတီမျ ကိုေမယုထ်န့ဵ(ခ)ေဇာ့ဝင့ဵ ၊ 

ကိုေအာင့ေခး(ခ) ေအာင့ေဇာ့လင့ဵ၊ ကိုခိုင့ဘိုဘုိ(ခ) 

ခိုင့ေသာ့တို ့ သဳုဵဦဵကို ပထမ ဖမ့ဵဆီဵ စစ့ေဆဵခဲဴမပီဵ 
ကိုရဲေကးာ့သူ (ခ) ကိုရဲေဇာ့ကို ဒီဇင့ဘာလ ၁၅ 

ရက့ေန့တ်င့  ရန့ကုန့မမို့၊ တိုင့ဵရင့ဵသာဵေကးဵရွာ၌ ကးင့ဵပ 

ေနသညဴ့ ရခိုင့္ပည့နယ့ေန့အခမ့ဵအနာဵတ်င့ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴ 

သည့။ 
ကိုေမယုထ်န့ဵ (ခ) ေဇာ့ဝင့ဵ၊ ကိုေအာင့ေခး (ခ) 
ေအာင့ေဇာ့လင့ဵ၊ ကိုခိုင့ဘိုဘုိ(ခ) ခိုင့ေသာ့တို ့ သုဳဵဦဵကို 

တရာဵလိုဘက့မျ စ်ပ့စ်ဲထာဵသညဴ့ အခးက့အလက့မးာဵ 

ခိုင့လုဳမှုမရျိသ္ဖငဴ့ စစ့ေတ်ခရိုင့တရာဵရုဳဵမျ ဇူလိုင့လ 

အတ်င့ဵ၌ စ်ဲခးက့မတင့ဘဲ ္ပန့လွှေတ့ေပဵခဲဴသည့။ 

ကိုရဲေကးာ့သူ (ခ) ရဲေဇာ့ကိုမူ အမှုအေပါ် ထုေခးရန့ 
လိုအပ့သညဴ့အတ်က့ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၃၀၂   (၂) အရ 

စ်ဲခးက့တင့ခဲဴမပီဵ ဆက့လက့ စစ့ေဆဵခဲဴရာမျ အ္ပစ့မရျိ 

ေသကာင့ဵ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 
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နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို့၏ လတွ်လပ်ြေွငဴအ်ေပါ် တာဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵနှငဴ် 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ 

ေကံာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယယ္တြ င္ ပစ္ခတ္မႈမံာဵေၾကာင့္ 

ေဒသခဳ ခုႏွစ္ဦဵ ကံေ္ထိမးန္ 

စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၊ သရက့တပင့ေကးဵရွာနျင့ဴ 
ေဒါင့ဵေတာင့ယိုဵေကးဵရွာ သကာဵရျိ ရန့ကုန့-စစ့ေတ် 

ကာဵလမ့ဵမကကီဵေပါ်တ်င့ မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှုတစ့ခု ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ေနာက့ တပ့မေတာ့သာဵမးာဵမျ ေကးဵရွာမးာဵအတ်င့ဵသို့ 

ပစ့ခတ့ခဲဴသကသညဴ့အတ်က့ ေကးဵရွာ ေလဵရွာမျ ေဒသခဳ 

ခုနျစ့ဦဵ ကးည့ထိမျန့ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ ကးည့ထိမျန့ခဲဴသူ 
ခုနျစ့ဦဵမျာ ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့ သရက့တပင့ေကးဵရွာမျ 

နျစ့ဦဵ၊ ေရွှေတလျည့ဵေကးဵရွာမျ နျစ့ဦဵ၊ ေကးာက့တစ့လုဳဵ 

ေကးဵရွာမျ နျစ့ဦဵနျင့ဴ ေရဘေကးဵရွာမျ တစ့ဦဵတို့္ဖစ့သက 

သည့။ သရက့တပင့ေကးဵရွာမျ ဒဏ့ရာရရျိသူမးာဵ အနက့ 

အသက့ သဳုဵနျစ့အရွယ ့ ကေလဵငယ့တစ့ဦဵပါဝင့မပီဵ 
ကးန့သညဴ့ရွာသာဵမးာဵသည့ အသက့ ၁၆ နျစ့မျ ၅၀ 

နျစ့ဝန့ဵကးင့ ရျိ အမး ိုဵသမီဵ နျစ့ဦဵနျင့ဴ အမး ိုဵသာဵ 

ေလဵဦဵတို့္ဖစ့သကသည့။ 

တေပ္မတာ္စစ္ေၾကာင္းမး ေခၚေဆာငင္ဝာဵသညဴ္ 

ေျမာက္ဦဵ  ၿမိဳ႕နယ္မး လယ္ဝ မာဵႏွစ္ဦဵ ျပန္လည္ 

ကလတ္ေျမာက္လ ာ 

သသဂုတ့လ ၃၁ ရက့ေန့ နဳနက့ပိုင့ဵတ်င့ တပ့မေတာ့ တပ့မ 

၃၃ နျင့ဴ တပ့မ ၅၅ တိုမ့ျ ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရသညဴ့ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၊ ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ ရွာေဟာင့ဵေတာ 

ေကးဵရွာမျ လယ့သမာဵနျစ့ဦဵ္ဖစ့သညဴ့ ဦဵထ်န့ဵေကးာ့သိန့ဵ 
နျင့ဴ ဦဵစဳေအာင့သိန့ဵတ့ုိသညဴ့ ယင့ဵေန့ညေနပိုင့ဵတ်င့ 

္ပန့လည့ လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့။ ယင့ဵေန့တ်င့ 

ရွာေဟာင့ဵေတာ ေကးဵရွာအနီဵ မကးာဵေတာင့ေ္ခ၌ 

ေပါက့က်ဲမှုတစ့ခု ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ တပ့မေတာ့ 

စစ့ေသကာင့ဵမျ အနီဵအနာဵရျိ လယ့က်င့ဵတ်င့ ေကာက့စိုက့ 
မပီဵ ရွာသို့္ပန့လာေသာ ဦဵထ်န့ဵေကးာ့သိန့ဵနျင့ဴ 

ဦဵစဳေအာင့သိန့ဵတိုက့ို ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။ 

မိုင့ဵခ်ဲသညဴ့အေသကာင့ဵကို ေမဵ္မန့ဵ၍ ရိုက့နျက့္ခင့ဵ ခဳခဲဴ 

ရသည့ဟု ဦဵထ်န့ဵေကးာ့သိန့ဵမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ အဆိုပါ 

လယ့သမာဵနျစ့ဦဵကို တပ့မေတာ့သာဵမးာဵမျ ေခါ်ေဆာင့ 
သ်ာဵ္ခင့ဵမရျိေသကာင့ဵ အေနာက့ပိုင့ဵတုိင့ဵ စစ့ဌာနခးုပ့ 

တိုင့ဵဦဵစီဵ ဗိုလ့မျူဵကကီဵဝင့ဵေဇာ့ဦဵမျ ္ငင့ဵဆိုခဲဴသည့။ 



 

 12 

ဘီဵလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဘာေနာခီဵေကံဵဖြာအုပ္စုမး 

ေဒသခဳမံာဵ မဲေပးဖခင့္မရရးိ 
လုဳခခုဳေရဵအေသကာင့ဵ္ပခးက့ေသကာင့ဴ ၂၀၂၀ အေထ်ေထ် 

ေရွဵေကာက့ပ်ဲတ်င့ မ်န့္ပည့နယ့၊ ဘီဵလင့ဵမမို့နယ့၊ 

ေဘာေနာခီဵ ေကးဵရွာအုပ့စုမျ ေဒသခဳမးာဵသည့ မဲေပဵခ်င့ဴ 
မရရျိေသကာင့ဵ မ်န့္ပည့နယ့ အေထ်ေထ် ေရွဵေကာက့ပ်ဲ 

ေကာ့မရျင့အဖ်ဲ့ခ်ဲ၏ ေ္ပာသကာဵခးက့အရ သိရျိရသည့။ 

ယခုတစ့ကကိမ့နျင့ဴဆိုလျှေင့ ေဘာေနာခီဵေကးဵရွာအုပ့စုသည့ 

မဲေပဵခ်င့ဴရရျိ္ခင့ဵမရျိသည့မျာ သဳုဵကကိမ့ေ္မာက့ရျိသ်ာဵမပီ 

္ဖစ့သည့။ ေကးဵရွာငါဵရွာပါဝင့ေသာ ေဘာေနာခီဵေကးဵရွာ 
အုပ့စုသည့ ကရင့အမး ိုဵသာဵ လ်တ့ေ္မာက့ ေရဵ 

တပ့မေတာ့၏ ထိန့ဵခးုပ့မှုေအာက့တ်င့ရျိသည့။ 

မ်န့ညီည်တ့ေရဵပါတီ၏ တ်ဲဘက့အတ်င့ဵေရဵမျူဵ(၁) 

ဦဵနိုင့လယီတမျ ေဒသတစ့ခုကို ေရွဵေကာက့ပ်ဲဝင့ခ်ငဴ့ 

မ္ပု္ခင့ဵသည့ တိုင့ဵရင့ဵသာဵဦဵေရ မးာဵစ်ာရျိ္ခင့ဵေသကာငဴ့ 
္ဖစ့မပီဵ ထိုအ္ခင့ဵအရာသည့ တိုင့ဵရင့ဵသာဵ ကိုယ့စာဵလျယ့ 

ေလာင့ဵမးာဵအတ်က့ ဆိုဵရွာဵေသာ သက့ေရာက့မှုကို 

္ဖစ့ေစသည့ဟု ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 
ဆင္ေသ့ပင္ေကံဵဖြာအနီဵကတင္ ငါဵရက္ေျမာက္ 

တိုယက္ပဲ ဆက္ျဖစ္၊ ဖြာသာဵတစ္ဦဵ ထပ္မဳ ဒဏ္ရာရ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၊ ဘူဵသီဵေတာင့မမို့နယ့၊ ဆင့ေသ္ပင့ 

ေကးဵရွာအနီဵတ်င့ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရက္ခိုင့ဴတပ့မေတာ့ (AA) 
တိုအ့သကာဵ သသဂုတ့လ ၂၉ ရက့ေန့မျ စက့တင့ဘာလ ၂ 

ရက့ေန့အထိ ငါဵရက့ေ္မာက့ဆက့တိကု့ တိုက့ပ်ဲ္ဖစ့ပ်ာဵ 

ခဲဴမပီဵ စက့တင့ဘာလ ၂ ရက့ေန့တင့် ဆင့ေသ္ပင့ေကးဵရွာ 

မျ အသက့ ၂၇ နျစ့အရွယ့ ေမာငမ့ီဵဂးာဵသည့ ေသနတ့ 

ကးည့ထိမျန့ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ ေမာင့မီဵဂးာဵအာဵ 
ဘူဵသီဵေတာင့ေဆဵရုဳသ့ုိ ပို့ေဆာင့ခဲဴေသကာင့ဵ သိရျိရသည့။ 

ကကတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အကတင္း ကာဵ ခုႏွစ္စီဵ မီဵရးို႔ခဳရ 

စက့တင့ဘာလ ၃ ရက့ေန့တ်င့ လက့နက့ကိုင့အဖ်ဲ့တစ့ဖ်ဲ့မျ 

ရျမ့ဵ္ပည့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ မူဆယ့ခရိုင့၊ က်တ့ခိုင့မမို့နယ့၊ 

နမဴ့က်တ့ေကးဵရွာအတ်င့ဵတ်င့ ကာဵ ခုနျစ့စီဵကို မီဵရှို့ 

ခဲဴေသကာင့ဵ သိရျိရသည့။ ထို့ေသကာင့ဴ ကာဵေပါ်တ်င့ တင့လာ 

သညဴ့ ပစ္စည့ဵမးာဵ ပးက့စီဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴရသည့။ ထိုကာဵမီဵရှို့ 
ခဲဴမှုတ်င့ မည့သူတစ့ဦဵတစ့ယာက့မျှေ ထိခိုက့ဒဏ့ရာ 

ရရျိ္ခင့ဵမရျိခဲဴပါ။ ကာဵမီဵရှို့ခဲဴသညဴ့ လက့နက့ကိုင့အဖ်ဲ့သည့ 

စစ့ဝတ့စုဳမးာဵဝတ့ဆင့ကာ ပေလာင့စကာဵ ေ္ပာဆို 

ေသကာင့ဵသိရျိရသည့။  

သီေပါၿမိဳ႕ကတင္ အမံိးဳသာဵ တစ္ဦဵ ေသနတ္ပစ္ခဳရ 

စက့တင့ဘာလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ 
သီေပါမမို့၊ ပန့ဵတိမ့ေတာင့ရပ့က်က့၊ ဘိုဵေတာ့ေကးာင့ဵ 

အနီဵတ်င့ အသက့ ၅၀ ဝန့ဵကးင့ခန့့ရျိ ဦဵေဇာတိကဆိုသူ 

အမး ိုဵသာဵ တစ့ဦဵသည့ ေသနတ့္ဖငဴ့ ပစ့ခတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရ 

သည့။ ဦဵေဇာတိက ဇယ့ခုဳတ်င့ ဇယ့ေတာက့ေနစဉ့ 

အမည့မသ ိ အမး ိုဵသာဵ တစ့ဦဵမျ ပစ့ခတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

မည့သညဴ့အဖ်ဲ့မျ ပစ့ခတ့သည့ကို သိရျိရ္ခင့ဵမရျိေသကာင့ဵ၊ 

မည့သညဴ့ ကိစ္စသကာင့ဴ ပစ့ခတ့သည့ကိုလည့ဵ အတိအကး 
မသိရျိရေသကာင့ဵ နယ့စည့ဵမ္ခာဵ ပရဟိတ အသင့ဵ 

(သီေပါ)မျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

ကရင္ျပေ္နယယ္တြ င္ အရ ပ္ဝာဵ ခုႏွစ္ဦဵ 

ေသဆုဳဵေစမႈျဖငဴ္ တေပ္မတာ္ဝာဵ ႏွစ္ဦဵကို 

ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္၂၀ ခံမးတ္ 

ကရင့္ပည့နယ့၊ သကာအင့ဵဆိပ့ကကီဵမမို့နယ့၊ အနန့ဵက်င့ဵ 
ေကးဵရွာ၌ အရပ့သာဵ ခုနျစ့ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသညဴ့ ္ဖစ့စဉ့ 

တစ့ခုတ်င့ တာဝန့ရျိသူ တပ့မေတာ့သာဵ နျစ့ဦဵကို 
စစ့တရာဵရုဳဵမျ   စစ့ေ္ပဵမှု၊ မူဵယစ့မှု၊ လက့နက့ခဲယမ့ဵမှု 

တိုအ့တ်က့ ေထာင့ဒဏ့ အနျစ့၂၀ ခးမျတ့ခဲဴမပီဵ လူသတ့မှု 

အတ်က့ အရပ့ဘက့သ့ုိ လွှေဲေ္ပာင့ဵ ေပဵခဲဴေသကာင့ဵ သိရျိရ 

သည့။  ၂၀၁၉ ခုနျစ့၊ ဧမပီလ ၅ ရက့ေန့တ်င့ သကာအင့ဵ 

ဆိပ့ကကီဵမမို့နယ့၊ အနန့ဵက်င့ဵေကးဵရွာတ်င့ ေနအိမ့ 

နျစ့လုဳဵေပါ်၌ အိပ့ေပးာ့ေနသညဴ့ မိသာဵစု နျစ့စုကို 
အေသကာင့ဵ္ပခးက့မရျိဘ ဲ ပစ့ခတ့ခဲဴရာ ကေလဵငယ့ တစ့ဦဵ 

အပါအဝင့ အရပ့သာဵ ခုနျစ့ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴမပီဵ တစ့ဦဵ 

ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။  

KIA မး ဖမ္းဆီဵထာဵသည့္ လီဆူ တိုင္းရင္းသာဵ 

ကိုဵဦဵကုိ ျပန္လႊတ္ေပး 

စက့တင့ဘာလ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ကခးင့လ်တ့ေ္မာက့ေရဵ 

တပ့မေတာ့(KIA)မျ ေတာင့ယာမျ ္ပန့လာသကေသာ 

ဝိုင့ဵေမာ့မမို့ေန လီဆူတိုင့ဵရင့ဵသာဵ ကိုဵဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴမပီဵ 

စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့တ်င့ ္ပန့လည့ လွှေတ့ေပဵခဲဴ 

သည့။ ၎င့ဵတိုက့ို KIA တပ့ရင့ဵ (၃) လက့ေအာက့ခဳအဖ်ဲ့မျ 
ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယယ္တြ င္ မိုင္းနင္းမိ၍ အမံိးဳသမီဵ 

တစ္ဦဵႏွင့္ အမံိးဳသာဵ တစ္ဦဵ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၈ ရက့ေန့တ်င့ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၊ 
ပလက့ဝမမို့နယ့၊ နျမဒါေကးဵရွာမျ ေဒါ်စိုဵရျင့နျင့ဴ ဦဵေမာင့ဘု 

တိုသ့ည့ မိုင့ဵနင့ဵမိ၍ ဒဏ့ရာရရျိသ်ာဵခဲဴသည့။ ၎င့ဵတ့ုိနျစ့ဦဵ 

အပါအဝင့ နျစ့မဒါေကးဵရွာသာဵ ေ္ခာက့ဦဵသည့ မျှေစ့ခူဵရန့ 

သ်ာဵရာမျ မိုင့ဵနင့ဵမိ၍ ေပါက့က်ဲမှု္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။  

မင္းျပာဵၿမိဳ႕နယယ္တြ င္ မိုင္းေပါယက္က ဲမႈေၾကာင့္ 

အရ ပ္ဝာဵ သဳုဵဦဵဒဏ္ရာရ 
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ရခိုင့္ပည့နယ့၊ မင့ဵ ္ပာဵမမို့နယ့၊ ေအာင့ဒုိင့ေကးဵရွာအနီဵ 
တ်င့ မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှုေသကာင့ဴ အရပ့သာဵ သဳုဵဦဵ ထိခိုက့ 

ဒဏ့ရာရရျိခဲဴ သည့။ စက့တင့ဘာလ ၇ ရက့ေန့ 

နဳနက့ပိုင့ဵတ်င့ ေအာင့ဒုိင့ေကးဵရွာသာဵ သဳုဵဦဵသည့ 

ေကးဵရွာအနီဵ န်ာဵေကးာင့ဵသ်ာဵစဉ့ မိုင့ဵနင့ဵမိမပီဵ 
ေပါက့က်ဲမှု္ဖစ့ပ်ာဵကာ သဳုဵဦဵလုဳဵ  ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ 

ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသူသဳုဵဦဵမျာ ေအာင့ဒုိင့ေကးဵရွာမျ ဟူစင့ေခးာ့ရိ၊ 

ေဆ်ဒူလာမိန့နျင့ဴ မာေမာက့ေရာ့ဖီဵတို့ ္ဖစ့သကမပီဵ 

၎င့ဵတ့ုိသဳုဵဦဵသည့ အသက့ ၁၆ နျစ့ဝန့ဵကးင့ ရျိသူမးာဵ 

္ဖစ့ေသကာင့ဵ ေအာင့ဒုိင့ေကးဵရွာတာဝန့ခဳ ဦဵေရွှေလျေအာင့မျ 
ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသူ သဳုဵဦဵသည့ 

ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ ေ္မာင့ဵေဘ်တိုက့နယ့ ေဆဵရုဳတ်င့ 

တက့ေရာက့၍ ေဆဵကုသမှုခဳယူလးက့ရျိ သည့။   

ရခိုင္ျပေ္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

ေျမပဳုၿမိဳ႕နယ္တြ ို႔ကတင္ အရ ပ္ဝာဵ သဳုဵဦဵ 

သတ္ျဖတ္ျခင္းခဳရ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၊ အမ့ဵမမို့နယ့နျင့ဴ ေ္မပုဳမမို့နယ့တိုတ့်င့ 

စက့တင့ဘာလ ၉ ရက့ေန့ တစ့ညအတ်င့ဵ အရပ့သာဵ 
သဳုဵဦဵ သတ့္ဖတ့္ခင့ဵ ခဳခဲဴရသည့။ ေသဆုဳဵသူမးာဵမျာ 

အမ့ဵမမို့နယ့ မဲလက့ေမာင့ဵေကးဵရွာမျ ဦဵခိုင့၊ 

သဲကမ့ဵေထာင့ဵေကးဵရွာမျ ေမာငလ့ုဳဵနျင့ဴ ေ္မပုဳမမို့နယ့ 

ကမ့ဵေထာင့ဵကကီဵမမို့မျ ဦဵညီညီေထ်ဵတို့္ ဖစ့သကသည့။ 

အဆိုပါ အရပ့သာဵ သဳုဵဦဵအာဵ ရက္ခိုင့ဴ တပ့မေတာ့(AA)မျ 

သတ့္ဖတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ေသကာင့ဵနျင့ဴ ၎င့ဵတ့ုိမျာ AA အာဵ 

ေထာက့ခဳအာဵေပဵမှုမ္ပုဘဲ ရိုဵသာဵစ်ာ လုပ့ကိုင့ 

စာဵေသာက့ေနသူမးာဵ္ဖစ့ေသကာင့ဵ တပ့မေတာ့မျ သတင့ဵ 

ထုတ့္ပန့ခဲဴသည့။ တပ့မေတာ့မျ ထုတ့္ပန့သကဲဴသ့ုိ ၎င့ဵတို ့

သဳုဵဦဵ သတ့္ဖတ့္ခင့ဵခဳရမှုသည့ AA နျင့ဴသက့ဆိုင့မှု 
မရျိေသကာင့ဵ၊ ထိုကဲဴသို့ သတ့္ဖတ့မှုမး ိုဵကို ယခင့က    

 

တပ့မေတာ့မျ လုပ့ေဆာင့မှုမးာဵရျိခဲဴသ္ဖင့ဴ တပ့မေတာ့၏ 

လက့ခးက့သာ ္ဖစ့နိုင့ေသကာင့ဵ AA ေ္ပာခ်င့ဴရပုဂ္ဂိုလ့ 

ခိုင့သုခမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

စစ္မႈထမ္းရန္အကတက္ RCSS မး 

တအာင္းေဒသခဳမံာဵကို ဖမ္းဆီဵ 

စက့တင့ဘာလ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့ ္ပန့လည့ 

ထူေထာင့ေရဵေကာင့စီ(RCSS)မျ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ 
ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ သီေပါမမို့နယ့၊ မန့ဵလ်ိုင့ရွာမျ တအာင့ဵ 

အရပ့သာဵ ၁၀ ဦဵကို စစ့မှုထမ့ဵရန့အတ်က့ ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵခဲဴ 

သည့။ ထိုသ့ုိဖမ့ဵဆီဵ ရာတ်င့ စစ့မှုထမ့ဵရန့ ္ငင့ဵဆိုခဲဴသ္ဖငဴ့ 

တအာင့ဵအရပ့သာဵ တစ့ဦဵကို ရိုက့နျက့ခဲဴမပီဵ ကးန့တစ့ဦဵ 

၏ လက့မးာဵကို ခးည့ေနျာင့ ထာဵခဲဴသည့။ ၂၀၁၈ ခုနျစ့၌ 

RCSS တ်င့ စစ့မှုထမ့ဵရန့ မဲနှိုက့ေရွဵခးယ့ခဲဴရာ အသက့ ၂၀ 

နျစ့မျ အသက့ ၃၇ နျစ့ရျိ တအာင့ဵအရပ့သာဵ ၁၀ ဦဵသည့ 

ေရွဵခးယ့္ခင့ဵခဳခဲဴရေသာ့လည့ဵ ၎င့ဵတ့ုိသည့ စစ့မှုထမ့ဵရန့ 

္ငင့ဵပယ့ခဲဴသကသည့။  

ရခိုင္ျပေ္နယ္ ေနရာသဳုဵခု၌ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ 

ဇနီဵေမာင္ႏွႏဳွစ္ဦဵ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၁၁ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 
ဘူဵသီဵေတာင့-ရေသဴေတာင့မမို့နယ့အစပ့၊ ေ္မာက့ဦဵ 

မမို့နယ့ ရွာေဟာင့ဵေတာနျင့ဴ ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၊ 

ဒက့္ဖူေကးဵရွာနျင့ဴ ေတာင့ေဗ်ေကးဵရွာအသကာဵတ်င့ 

ပစ့ခတ့မှု္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵ ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၊ ဒက့္ဖူ 

ေကးဵရွာမျ ဇနီဵေမာင့နျဳ နျစ့ဦဵ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ 
ဒက့္ဖူေကးဵရွာတ်င့ တပ့မေတာ့ တပ့မ ၅၅ မျ  

ေကးဵရွာအတ်င့ဵသ့ုိ လက့နက့ကကီဵ္ဖငဴ့ပစ့ခတ့၍ 

ဝင့ေရာက့လာခဲဴမပီဵ လက့နက့ကကီဵ ကးည့ထိမျန့၍ ဇနီဵ 

ေမာငန့ျဳနျစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ေဒါ်မျဲ့နီခိုင့နျင့ဴ ဦဵေမာင့ေကးာ့သိန့ဵ 

တို့ ဒဏ့ရာရျိသ်ာဵခဲဴသည့။ ထို့္ပင ့ ရွာသာဵ ၂၅ ဦဵကို 
ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵခဲဴသည့။ သ့ုိေသာ့လည့ဵ ညေနပိုင့ဵ 

အခးနိ့တ်င့ ၎င့ဵတိုက့ို ္ပန့လည့ လွှေတ့ေပဵခဲဴသည့။  

နမ့္ခမ္းကတင္ ျပေ္ဝူ႔စစ္အစဖဲ႔မး အရ ပ္ဝာဵတစ္ဦဵအာဵ 

ဖမ္းဆီဵေခၚေဆာင္၍ ြိုက္ႏွက္ 

စက့တင့ဘာလ ၈ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ 
နမဴ့ခမ့ဵမမို့၌ ေဒသတ်င့ဵ ္ပည့သူ့စစ့အဖ်ဲ့မျ နမဴ့ခမ့ဵမမို့၊ 

ေပါက့ေန က်က့သစ့ရပ့က်က့ေန ဦဵညီေမာင့စဳ၏ 

ခခဳအတ်င့ဵသ့ုိ ဝင့ေရာက့လာခဲဴမပီဵ ဦဵညီေမာင့စဳအာဵ 

လက့ထိပ့ခတ့၍ ဖမ့ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵခဲဴကာ 
ရိုက့နျက့ခဲဴသည့။ ထိုသ့ုိရိုက့နျက့မပီဵေနာက့ ဦဵညီေမာင့စဳ၏ 

မိသာဵစုဝငမ့းာဵအာဵ တစ့နာရီအတ်င့ဵ ေင်ကးပ့ ၁၅ 

သိန့ဵ္ဖင့ဴ လာေရာက့ေရွဵယူရန့ ဖုန့ဵဆက့ခဲဴသည့။ 

ဦဵညီေမာင့စဳသည့ လယ့ယာစိုက့ပး ိုဵေရဵ လုပ့ငန့ဵ္ဖင့ဴ 

အသက့ေမ်ဵဝမ့ဵေသကာင့ဵ္ပုသူ္ဖစ့သ္ဖငဴ့ အဆိုပါ 
ေင်မးာဵအာဵ ေခးဵယူ၍ ေပဵလိုက့ရသည့ဟု ဦဵညီေမာင့စဳ၏ 

သမီဵ္ဖစ့သူမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ ဦဵညီေမာင့စဳသည့ 

ရိုက့နျက့မှုေသကာင့ဴ ဒဏ့ရာမးာဵရရျိခဲဴ၍ နမဴ့ခမ့ဵ္ပည့သူ့ 

ေဆဵရုဳတ်င့ ေဆဵကုသမှု ခဳယခူဲဴရသည့။ ဦဵညီေမာင့စဳ သည့ 

္ပည့သူ့စစ့အဖ်ဲ့နျင့ဴ အဆင့မေ္ပမှုတစ့စုဳတစ့ရာ 
မရျိေသာ့လည့ဵ လ်န့ခဲဴသညဴ့ လအနည့ဵက ဦဵညီေမာငစ့ဳထဳ 

မိတ့ေဆ်တစ့ဦဵမျ ဆိုင့ကယ့လာေရာက့ ေပါင့နျဳရာ 

အဆိုပါဆိုင့ကယ့သည့ ္ပည့သူ့စစ့အဖ်ဲ့နျင့ဴ ပတ့သက့ 

ဆက့န်ယသ့ညဴ့ လူငယ့တစ့ဦဵ၏ အခိုဵခဳရသညဴ့ 

ဆိုင့ကယ့္ဖစ့ေနသညဴ့အတ်က့ အဖမ့ဵခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့ 
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ေသကာင့ဵ ဦဵညီေမာငစ့ဳ၏ သမီဵ္ဖစ့သူမျ ထပ့မဳ ေ္ပာသကာဵခဲဴ 

သည့။  

တေပ္မတာ္မး ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကာဵသမာဵ 

တစ္ဦဵ ကံေ္ထိမးန္ ဒဏ္ရာရ  

စက့တင့ဘာလ ၈ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ မူဆယ့မမို့ 

ဘက့မျ ္ပန့လာသညဴ့ ကာဵတစ့စီဵကို ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ 
ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ က်တ့ခိုင့မမို့နယ့၊ ဟုိေနာင့ေကးဵရွာအနီဵတ်င့ 

ေသနတ့္ဖငဴ့ပစ့ခတ့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာင့ဴ ယာဉ့ေမာင့ဵ္ဖစ့သူ 

ကိုအာဵတီသည့ ကးည့ထိမျန့ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ ကာဵကို 

ေသနတ့္ဖငဴ့ ပစ့ခတ့မပီဵေနာက့ ကိုအာဵတီကို ေ္မကကီဵေပါ် 

တ်င့ ေမျာက့ခိုင့ဵထာဵမပီဵ ကာဵကို စစ့ေဆဵမှု္ပုလုပ့ 
ခဲဴေသကာင့ဵ သိရျိရသည့။ ကိုအာဵတီသည့ က်တ့ခိုင့ေဆဵရုဳ 

တ်င့ ေဆဵကူသမှု ခဳယခူဲဴရသည့။ က်တ့ခိုင့ေဆဵရုဳတင့် 

တပ့မေတာ့မျ ကိုအာဵတကီို လာေရာက့ေတာင့ဵပန့ 

ခဲဴေသကာင့ဵ ကိုအာဵတမီျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

ဘူဵသီဵေတာငင္တြင္ မိုင္းထိမးန္၍ 

ေျခာက္တြ န္းေကံာင္းသာဵ သဳုဵဦဵ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 
ဘူဵသီဵေတာင့မမို့နယ့ တင့ဵေမေကးဵရွာအုပ့စု၊ ကျဲွေရိုင့ဵ 

(နတလ) စဳ္ပေကးဵရွာ စာသင့ေကးာင့ဵ အေနာက့ဘက့ 

လယ့က်င့ဵ္ပင့တ်င့ မိုင့ဵေပါက့က်ဲခဲဴ္ခင့ဵေသကာငဴ့ 

ေ္ခာက့တန့ဵေကးာင့ဵသာဵ သဳုဵဦဵ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ 

ထိုေကးာင့ဵသာဵ သဳုဵဦဵအနက့ ဒဏ့ရာ္ပင့ဵထန့သညဴ့ 
အသက့ ၁၂ နျစ့အရွယ့ ေမာငခ့ိုင့မင့ဵသိန့ဵ ကို 

ဘူဵသီဵေတာင့ေဆဵရုဳမျတစ့ဆင့ဴ ေမာင့ေတာေဆဵရုဳသို့ 

ယူေဆာင့လာခဲဴမပီဵ လက့ေခးာင့ဵမးာဵကို ္ဖတ့လိကု့ရ 

ေသကာင့ဵ ဖခင့္ဖစ့သူ ဦဵေကးာ့္ဖူမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

အ္ခာဵဒဏ့ရာ ္ပင့ဵထန့သညဴ့ ေကးာင့ဵသာဵတစ့ဦဵ 
္ဖစ့ေသာ အသက့ ၁၂ နျစ့အရွယ ့ ေမာင့မငိမ့ဵခးမ့ဵေအာင့ 

သည့ နာဵရွက့နျင့ဴ ရင့ဘတ့တ်င့ ထိခိုက့ဒဏ့ရာရရျိခဲဴမပီဵ 
ဘူဵသီဵေတာင့မမို့နယ့ ေဆဵရုဳတ်င့ ခ်ဲစိတ့ကုသမှု 

ခဳယခူဲဴရသည့။ 

နမဴ္ဆန္တြုိက္ပဲြေၾကာင့္ အရ ပ္ဝာဵတစ္ဦဵ ေသဆဳုဵ၊ 

ႏွစ္ဦဵ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ ပေလာင့ကိုယ့ပိုင့ အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရ 
ေဒသ၊ နမဴ့ဆန့မမို့နယ့အတ်င့ဵတ်င့ တပ့မတာ့နျင့ဴ တအန့ဵ 

(ပေလာင့)အမး ိုဵသာဵ လ်တ့ေ္မာက့ေရဵ တပ့မေတာ့ 

(PSLF/TNLA)တိုသ့ကာဵ တိုက့ပ်ဲမးာဵ ဆက့လက့ 
္ဖစ့ပ်ာဵလးက့ရျိမပီဵ စက့တင့ဘာလ ၁၄ ရက့ေန့၌ 

လက့နက့ကကီဵကးည့ ေကးဵရွာအတ်င့ဵသ့ုိ ကးေရာက့ 

ေပါက့က်ဲခဲဴသညဴ့အတ်က့ ဘုရာဵကကီဵ ေကးဵရွာအုပ့စု၊ 

ပန့တူဦဵေကးဵရွာမျ အသက့ ၆၅ နျစ့အရွယ့ ဦဵအုိက့ထ်န့ဵ 

သည့ ကးည့ထိမျန့ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ ပရဟိတ 

ဦဵအိုက့ထ်န့ဵအာဵ လူမှုကယ့ဆယ့ေရဵအဖ်ဲ့မးာဵမျ 

သ်ာဵေရာက့ေခါ်ေဆာင့ရန့ကို တပ့မေတာ့မျ လုဳခခုဳေရဵ 

အေ္ခအေနအရ ေပဵမသ်ာဵသညဴ့အတ်က့ ဦဵအုိက့ထ်န့ဵ 
သည့ ေဆဵကုခ်င့ဴမရရျိဘဲ ေသ်ဵလန့်ကာ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ 

သည့။ ထို့္ပင့ တိုက့ပ်ဲအတ်င့ဵ ရွာအတ်င့ဵသို့ 

လက့နက့ကကီဵကး၍ အမး ိုဵသာဵတစ့ဦဵနျင့ဴ အမး ိုဵသမီဵ 

တစ့ဦဵတို့သည့လည့ဵ ထိခိုက့ဒဏ့ရာရရျိထာဵမပီဵ ၎င့ဵတိုက့ို 

ေဆဵရုဳသ့ုိ ပို့ေဆာင့နိုင့ရန့ စီစဉ့ေနစဉ့တ်င့ ဦဵအုိက့ထ်န့ဵ 
ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

ေနအိမ္အကတင္း ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္၍ စစ္ဝာဵေဟာင္း 

တစ္ဦဵ ေသဆဳုဵ 

စက့တင့ဘာလ ၁၄ ရက့ေန့တ်င့ အမည့မသိ လူနျစ့ဦဵမျ 

ေနအိမ့အတ်င့ဵ ဝင့ေရာက့ပစ့ခတ့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာင့ဴ ရခိုင့ 

္ပည့နယ့၊ အမ့ဵမမို့နယ့၊ ရူဵစဳ္ပေကးဵရွာတ်င့ေနထိုင့ ေသာ 
စစ့သာဵေဟာင့ဵတစ့ဦဵ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့။ ေသဆုဳဵသ်ာဵ 

ခဲဴသူသည့ အသက့ ၅၀ ေကးာ့အရွယ ့ ဦဵမး ိုဵနိုင့ဆိုသူ 

္ဖစ့သည့။  

ေကံာက္ေတာ္တဖင္ တိုယက္ပဲျဖငစ္ပာဵ၍ အရ ပ္ဝာဵ 

တစ္ဦဵေသ၊ ေျခာက္ဦဵ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၁၅ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့အတ်င့ဵ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရက္ခိုင့ 

တပ့မေတာ့(AA) တို ့ သကာဵ တိုက့ပ်ဲ္ဖစ့ပ်ာဵမှုေသကာငဴ့ 

အရပ့သာဵ တစ့ဦဵေသဆုဳဵမပီဵ ေ္ခာက့ဦဵထိခိုက့ ဒဏ့ရာ 
ရရျိခဲဴသည့။ ထိုတိုက့ပ်ဲေသကာင့ဴ ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၊ 

ကဳသဳုဵဆင့ဴေကးဵရွာမျ အသက့ ၇၀ ေကးာ့အရွယ့ 

ဦဵနီထ်န့ဵသည့ ေနအိမ့အတ်င့ဵ လက့နက့ကကီဵ 

ကးေရာက့ေပါက့က်ဲ၍ ေ္ခေထာက့ဒဏ့ရာရရျိကာ ေဆဵရုဳ 

သ့ုိ ပို့ေဆာင့စဉ့ ေသ်ဵလန့်၍ လမ့ဵတ်င့ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ 
သည့။ အလာဵတ ူ ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၊ သဂေန ေကးဵရွာ 

နျင့ဴ စဳပယ့လျေကးဵရွာ၌ ေနအိမ့အတ်င့ဵ လက့နက့ကကီဵ 

ကးေရာက့ေပါက့က်ဲ ခဲဴသညဴ့အတ်က့ အရပ့သာဵ ေ္ခာက့ဦဵ 

ထိခိုက့ ဒဏ့ရာ ရရျိခဲဴသည့။ 

ေကံာက္ျဖၿဴမိဳ႕နယယ္တြ င္ အမေ္မသိလူတစ္စုမး ဖမ္းဆီဵ 
ေခၚေဆာငင္ဝာဵသည့္ ေဒသခဳတစ္ဦဵ 

ေသဆဳုဵလံက္ ျပန္လည္ ေကတ႔ရး ိ

စက့တင့ဘာလ ၁၄ ရက့ေန့တ်င့ အမည့မသိလူတစ့စုမျ 

ဖမ့ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵခဲဴေသာ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ေကးာက့္ဖူမမို့နယ့၊ ေကးာက့ကကီဵ္ပင့ေကးဵရွာအုပ့စု၊ 

ေမာ့ဖးာဵေကးဵရွာေန ဦဵ္ဖူေခးကို စက့တင့ဘာလ ၁၆ 
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ရက့ေန့တ်င့ ဒဏ့ရာမးာဵ္ဖင့ဴ ေသဆုဳဵလးက့ ္ပန့လည့ 

ေတ့်ရျိခဲဴသည့။ ဦဵ္ဖူေခးသည့ ဒဳုဵကျွေန့ဵေခးကျွေန့ဵ္မစ့တ်င့ 

ငါဵဖမ့ဵေနစဉ့ အမည့မသိ လူ ၁၆ ဦဵခန့့မျ Speed Boat 
နျစ့စီဵ္ဖင့ဴ ေရာက့ရျိလာမပီဵ ဖမ့ဵဆီဵေခါ်ေဆာင့သ်ာဵသည့ ကို  

ဦဵ္ဖူေခး၏ သာဵ္ဖစ့သူ ကို္ဖူတင့ဦဵမျ ္မင့ေတ့် ခဲဴေသကာင့ဵ 
ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

မိုင္းပံဥ္းၿမိဳ႕နယယ္တြ င္ ေကံဵဖြာအုပ္ခံဳပ္ေရးမးးဴႏွင့္ 

ေဒသခဳအမံိးဳသာဵ တစ္ဦဵကုိ တေပ္မတာ္မး 

ေခၚယူြိုက္ႏွက္ စစ္ေဆး 

စက့တင့ဘာလ ၁၂ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့ ေ္ခလးင့ 

တပ့ရင့ဵ ခလရ ၂၇၈ မျ တပ့သာဵမးာဵသည့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၊ 

မိုင့ဵပးဉ့ဵ မမို့နယ့၊ မိုင့ဵပူဵလုဳအုပ့စု၊ လ်န့ဵေကးာက့ 
ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ စုိင့ဵစန္တနျင့ဴ ေဒသခဳ 

စိုင့ဵေအာင့ေဇယးတို့ကို ေနအိမ့အထိ လာေရာက့ ဖမ့ဵဆီဵ 

ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵခဲဴသည့။ ရျမ့ဵ္ပည့ ္ပန့လည့ထူေထာင့ေရဵ 

ေကာင့စီ/ရျမ့ဵ္ပည့တပ့မေတာ့ (RCSS/SSA)၏ တပ့စခန့ဵ 

ေဟာင့ဵကို တပ့မေတာ့မျ ေတ့်ရျိမပီဵေနာက့ ၎င့ဵတို့အာဵ 
လာေရာက့ေခါ်ေဆာင့ စစ့ေဆဵ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့ဟု 

လ်န့ဵေကးာက့ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ စိုင့ဵစန္တမျ ေ္ပာသကာဵ 

ခဲဴသည့။ ၎င့ဵအာဵ ေ္ခေထာက့နျင့ဴကန့္ခင့ဵ၊ ေခါင့ဵအာဵ 

ရိုက့္ခင့ဵ၊ ပခုဳဵကို ဓာဵ္ဖင့ဴထိုဵ ္ခင့ဵတို့ ္ပုလုပ့ခဲဴသည့ဟု 

စိုင့ဵစန္တမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ ၎င့ဵတို့နျစ့ဦဵအာဵ နျစ့နာရီသကာ 
ေခါ်ယူစစ့ေဆဵခဲဴမပီဵေနာက့ ကကိုဵ္ဖငဴ့ခးည့ကာ ေနအိမ့သို့ 

္ပန့လည့ ပို့ေဆာင့ေပဵခဲဴသည့ဟု သိရျိရသည့။ စိုင့ဵစန္တ 

သည့ ရိုက့နျက့ခဳထာဵရသညဴ့ဒဏ့ေသကာင့ဴ စက့တင့ဘာလ 

၁၅ ရက့ေန့တ်င့ ကး ိုင့ဵတုဳမမို့သို့ သ်ာဵေရာက့၍ ေဆဵကုသမှု 

ခဳယခူဲဴရ သည့။ 

ကံေ္ထိမးန္၍ ေရထဲကံကသာဵသည့္ ေရသဴေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေရစိုဵေခံာင္းေကံဵဖြာမး ဖြာသာဵ တစ္ဦဵကုိ 

ေသဆဳုဵလံက္ ျပန္လည္ ေကတ႔ရးိ 

ကးည့ထိမျန့၍ ေရထဲကးသ်ာဵခဲဴသညဴ့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ရေသဴေတာင့မမို့နယ့၊ ေရစိုဵေခးာင့ဵေကးဵရွာမျ ကူဵတိုသ့ည့ 

ဦဵေမာင့ငယ့ကို စက့တင့ဘာလ ၁၆ ရက့ေန့တ်င့ အခင့ဵ  
္ဖစ့ပ်ာဵရာေနရာအနီဵမျ ေသဆုဳဵလးက့ ္ပန့လည့ ေတ့်ရျိခဲဴ 

သည့။ စက့တင့ဘာလ ၁၅ ရက့ေန့တ်င့ အမျှေက့ေတာင့ 

ေကးဵရွာကို ေရာက့ရျိေနသညဴ့ တပ့မေတာ့စစ့ေသကာင့ဵမျ 

ဦဵေမာင့ငယ့အာဵ ေခါ်သ္ဖငဴ့ စက့တပ့ေလျ္ဖင့ဴ 

သ်ာဵေရာက့စဉ့ နျစ့ဖက့တိကု့ပ်ဲသကာဵညှပ့ပါသ်ာဵမပီဵ 
ေသနတ့ထိမျန့၍ ေရထဲကး ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့။  

ဘူဵသီဵေတာငင္တြင္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရ ပ္ဝာဵ တစ္ဦဵ 

ကံေ္ထိမးန္ေသဆဳုဵ ၊ တစ္ဦဵ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၁၅ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ဘူဵသီဵေတာင့မမို့နယ့၊ သပိတ့ေတာင့ေကးဵရွာနျငဴ့ 

ကင့ဵေခးာင့ဵေကးဵရွာအသကာဵရျိ တဳတာဵအနီဵတ်င့ 

တပ့မေတာ့စစ့ေသကာင့ဵမျ သ်ာဵေရာက့စဉ့ မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှု 

တစ့ခု္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴ၍ တပ့မေတာ့စစ့ေသကာင့ဵမျ ပစ့ခတ့မှု 
ေသကာင့ဴ သပိတ့ေတာင့ေကးဵရွာမျ ဦဵအဒူေကာ့ရီဵမ့သည့ 

ကးည့ထိမျန့ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့။ ထို့္ပင ့ အမး ိုဵသမီဵ 

တစ့ဦဵလည့ဵ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။  

နမဴ္ဆန္တြိုယက္ပဲၾကာဵ ေကလး တစ္ဦဵ ကံေ္စ ထိမးန္ 

စက့တင့ဘာလ ၁၆ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ 

ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ နမဴ့ဆန့မမို့နယ့၊ နမ့ဴေခဵေကးဵရွာအတ်င့ဵ 

လက့နက့ကကီဵ ကးသ္ဖငဴ့ အသက့ ၉ နျစ့အရွယ့ 
စိုင့ဵသူဇာသည့ ကးည့စမးာဵထိမျန့ခဲဴသည့။ လက့နက့ကကီဵ 

ကးည့စ ထိမျန့ခဲဴသညဴ့ စိုင့ဵသူဇာသည့ တတိယတန့ဵ 

တက့ေရာက့ေနသညဴ့ ေကးာင့ဵသာဵ္ဖစ့သည့။ 

ကကတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္သငန္ရာ၌ မုိင္းေပါယက္က ဲ၍ 

အရ ပ္ဝာဵတစ္ဦဵ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၁၆ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၊ 
က်တ့ခိုင့မမို့နယ့၊ ေမာ့ဟန့ရွာ၌ မိုင့ဵေပါက့က်ဲခဲဴမပီဵ အသက့ 

(၂၆)နျစ့အရွယ ့ အရပ့သာဵတစ့ဦဵ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ 

က်တ့ခိုင့ေဒသတ်င့ ဨဂုတ့လ ၁၅ ရက့မျ စက့တင့ဘာလ 

ဆန့ဵအထိ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴေသာ တိုက့ပ်ဲေသကာင့ဴ နျစ့ကကိမ့တိုင့ 

စစ့ေဘဵေရျာင့ခဲဴရသညဴ့ ေမာ့ဟန့ရွာတ်င့ စက့တင့ဘာလ 
၁၆ ရက့ေန့၌ မိုင့ဵတစ့ လုဳဵေပါက့က်ဲ ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

မိုင့ဵဒဏ့ရာရရျိသူ အမး ိုဵသာဵသည့ က်တ့ခိုင့မမို့ ္ပည့သူ့ 

ေဆဵရုဳတ်င့ တက့ေရာက့၍ ေဆဵကုသမှု ခဳယူ 

လျှေက့ရျိသည့။   

ေကံာက္ေတာ္တဖင္ မး်စ္ခံိးဳရငန္ဝာဵသည့္ 

အမံိးဳသမီဵတစ္ဦဵ မိုင္းနင္းမိၿပီဵ ျပင္းထငန္စာ 

ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၁၈ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၊ ေခးာင့ဵတူေကးဵရွာအနီဵ၌ 

မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှု ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵ အမး ိုဵသမီဵတစ့ဦဵ ္ပင့ဵ ထန့စ်ာ 

ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ ဒဏ့ရာရရျိသူ အမး ိုဵသမီဵသည့ 
ေဒါ်သန့ဵသန့ဵနု္ဖစ့မပီဵ ေခးာင့ဵတူေကးဵရွာအနီဵရျိ 

ေတာင့ေပါ်သ့ုိ မျှေစ့ခး ိုဵသ်ာဵရာတ်င့ မိုင့ဵနင့ဵမိမပီဵ 

ဒဏ့ရာရရျိခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ ေဒါ်သန့ဵသန့ဵနု၏ ဘယ့ဘက့ 

ေ္ခေထာက့ ေ္ခခးင့ဵဝတ့ခန့့မျေန၍ ္ဖတ့ခဲဴရမပီဵ 

ဘယဘ့က့လက့တ်င့လည့ဵ လက့ေခးာင့ဵမးာဵ ္ဖတ့ခဲဴရ 
သည့။ ထို့္ပင့ မးက့နျာနျင့ဴ ခန္ဓာကိုယ့အစိတ့အပိုင့ဵ 

တခး ို့တ်င့လည့ဵ မိုင့ဵစမးာဵ ထိမျန့ခဲဴသည့။ 
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မင္းျပာဵၿမိဳ႕နယယ္တြ င္ တေပ္မတာ္ 

စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုမး အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမႈရး ိ

စက့တင့ဘာလ ၁၇ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့စစ့ေသကာင့ဵ 
တစ့ခုမျ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ မင့ဵ္ပာဵမမို့နယ့၊ တဳခ်န့တိုင့ 

ေကးဵရွာမျ ဦဵစိန့ေအဵသာ၊ ဦဵေမာင့လျေအာင့နျငဴ့ 

ဦဵညီညီေအာင့တို့ကို အဓမ္မအလပု့ေစခိုင့ဵခဲဴသည့ဟု 

ကာယကဳရျင့မးာဵမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ တပ့မေတာ့ 

စစ့ေသကာင့ဵမျ တဳခ်န့တိုင့ေကးဵရွာမျ ကုလာဵမေတာင့ 
ေကးဵရွာသ့ုိအသ်ာဵ ေခးာင့ဵကို ္ဖတ့ကူဵရာတ်င့ ၎င့ဵတ့ုိကို 

ေခါ်ယူ၍ အကကိမ့ ေလဵဆယ့ခန့့ေခးာင့ဵကို ္ဖတ့ကူဵ၍ 

ပစ္စည့ဵမးာဵ သယ့ေဆာင့ခိုင့ဵခဲဴသည့။ သ့ုိေသာ့လည့ဵ 

၎င့ဵတ့ုိသည့ အခေသကဵေင် တစ့စုဳတစ့ရာ ရရျိခဲဴ္ခင့ဵမရျိပါ။ 

ေရသဴေတာင္ အငူေမာ္ဇက္ဆ ိပ္ကမ္းအနီဵ တိုယက္ပဲျဖငစ္ပာဵ၍ 

ေတာင္ဝူတစ္ဦဵ ကံေ္ထိမးန္ ေသဆဳုဵ 

စက့တင့ဘာလ ၂၁ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ရေသဴေတာင့မမို့နယ့၊ အငူေမာ့ရျိ အဲလ့ရျာဵဝါဵ 
ဇက့ဆိပ့ကမ့ဵအနီဵတ်င့ မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှု္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵေနာက့ 

လက့နက့ကကီဵ၊ လက့နက့ငယ့္ဖငဴ့ ပစ့ခတ့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာငဴ့ 

ဖရဲစိုက့ခင့ဵ အတ်င့ဵ ခခဳ္ပု္ပင့ေနသညဴ့  ေတာင့သူ 

ဦဵေကးာ့ဝင့ဵသည့ ကးည့ထိမျန့ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့။  

စက့တင့ဘာလ ၂၁ ရက့ေန့တင့် အငူေမာ့ရွာအနီဵ 
ဆိပ့ကမ့ဵကို ဆိုက့ကပ့မညဴ့ တပ့သေဘာၤတစ့စီဵကို 

ရက္ခိုင့ဴတပ့မေတာ့(AA)မျ ဗုဳဵခ်ဲတိုက့ခိုက့ခဲဴ္ခင့ဵေသကာငဴ့  

အ္ပန့အလျန့ ပစ့ခတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု တပ့မေတာ့မျ 

ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။ 

အရ ပ္ဝာဵႏွငဴ္ ရဲတစ္ဦဵ ခိုက္ရန္ျဖငစ္ပာဵ၊ အရ ပ္ဝာဵ 
တစ္ဦဵေသဆုဳဵ တစ္ဦဵဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၂၁ ရက့ေန့တ်င့ ပဲခူဵတုိင့ဵအေနာက့္ခမ့ဵ၊ 

္ပည့ခရိုင့၊ ပန့ဵေတာင့ဵမမို့နယ့၊ ဥသျှေစ့ပင့မမို့၊ ရတနာပုဳ 

ရပ့က်က့ ပုသမိ့-မုဳရွာကာဵလမ့ဵနဳေဘဵတ်င့ ရဲတပ့သာဵ 

တစ့ဦဵနျင့ဴ အရပ့သာဵ နျစ့ဦဵ္ဖစ့သညဴ့ ကိုဖိုဵခင့လျနျငဴ့ 

ကိုေနလင့ဵထ်န့ဵတို့ ခိုက့ရန့္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသည့။ ရဲတပ့သာဵမျ 
ဓာဵ္ဖငဴ့ထိုဵခဲဴေသာေသကာင့ဴ ကိုဖိုဵခငလ့ျ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ကိုေနလင့ဵထ်န့ဵသည့ ဒဏ့ရာရရျိသ်ာဵခဲဴသည့။ ေသဆုဳဵသူ 

၏ မိသာဵစုဝငမ့းာဵ၏ ေ္ပာဆိုခးက့အရ ရဲတပ့သာဵ တစ့ဦဵ 

နျင့ဴ အရပ့သာဵ ရျစ့ဦဵတို့သည့ ပုသိမ့-မုဳရွာလမ့ဵဆုဳအနီဵရျိ 

စာဵေသာက့ဆိုင့တ်င့ ဝိုင့ဵဖ်ဲ့ အရက့ေသာက့ရာ ေင်ရျင့ဵရန့ 
ေ္ပာဆိုစဉ့ ယင့ဵရဲတပ့သာဵသည့ ဆိုင့မျ ထ်က့ခ်ာသ္ဖငဴ့ 

လိုက့ေခါ်ရာမျ ခိုက့ရန့္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့ေသကာင့ဵ သိရျိရ 

သည့။ အဆိုပါ္ဖစ့စဉ့နျင့ဴ ပတ့သက့၍ ဥသျှေစ့ပင့နယ့ေ္မ 

ရဲစခန့ဵတ်င့ ကိုေနလင့ဵထ်န့ဵမျ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၃၀၂၊ 

၃၂၄ တို့္ ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴထာဵေသကာင့ဵသိရျိရသည့။ 

ေကံာက္မဲကတင္ လက္လ ုပ္မိုင္းေပါယက္က ဲ၍ ဇနီဵေမာင္ႏွဳ 

ႏွစ္ဦဵ ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာ ၂၂ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ 
ေကးာက့မဲမမို့နယ့၊ မိုင့ဵေငါဴမမို့နယ့ခ်ဲ၌ ဇနီဵေမာင့နျဳ 

နျစ့ဦဵသည့ လက့ဖက့ခခဳအတ်င့ဵ၌ အလုပ့လုပ့ေနစဉ့ 

လက့လုပ့မိုင့ဵေပါက့က်ဲ၍ ဒဏ့ရာရရျိသ်ာဵခဲဴသည့။ ဒဏ့ရာ 

ရရျိသူ ဇနီဵေမာင့နျဳ နျစ့ဦဵသည့ မိုင့ဵေငါဴမမို့နယ့ခ်ဲ၊ 
ခးုဳဵသစ့ေကးဵရွာမျ စိုင့ဵေအာင့မး ိုဵဝင့ဵနျင့ဴ နန့ဵေအဵ္ဖူဝင့ဵ 

တို့္ ဖစ့သကသည့။  လ်န့ခဲဴသညဴ့ နျစ့ပတ့ခန့့ကလည့ဵ 

ေကးာက့မဲမမို့နယ့၊ ေတာဴဆန့အထက့ဘက့မျ ရွာတစ့ရွာ၌ 

မိုင့ဵထိ၍ သဳဃာေတာ့ တစ့ပါဵ ပးလဳ်န့ေတာ့မှုခဲဴသည့ဟု 

သိရျိရသည့။ 

တေပ္မတာ္မး လမ္းျပအ့ဖစ္ ေခၚေဆာငင္ဝာဵသည့္ 

မန္တြဳုၿမိဳ႕နယ္မး ဖြာသာဵ ၁၄ ဦဵကို ျပန္လႊတ္ေပး  

စက့တင့ဘာလ ၂၄ ရက့ေန့တ်င့ ္မန့မာဴတပ့မေတာ့ ခလရ 
(၄၂၁)မျ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့၊ ပေလာင့ ကိုယ့ပိုင့ 

အုပ့ခးုပ့ခ်င့ဴရေဒသ မန့တုဳမမို့နယ့၊ ေတာင့ယာစိုက့ခင့ဵ ၌ 

အလုပ့လုပ့ေနသကသညဴ့ ဆိုင့လိန့ရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို 

လမ့ဵ္ပအ္ဖစ့ ေခါ်ေဆာင့သ်ာဵခဲဴမပီဵ ထိုေန့ညေနပိုင့ဵ တ်င့  

ရွာသာဵ ၁၂ ဦဵကို ္ပန့လွှေတ့ေပဵခဲဴမပီဵ ကးန့တစ့ဦဵ ္ဖစ့သညဴ့ 
အသက့ ၂၀ နျစ့အရွယ့ အမး ိုဵသာဵ တစ့ဦဵကို 

စက့တင့ဘာလ ၂၆ ရက့ေန့တ်င့ ္ပန့လွှေတ့ေပဵခဲဴသည့။ 

ထို့္ပင ့စက့တင့ဘာလ ၂၅ ရက့ေန့ညပိုင့ဵတ်င့ အသက့ ၄၅ 

နျစ့အရွယ့ ေနာက့ထပ့ရွာသာဵတစ့ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵသ်ာဵခဲဴမပီဵ 

စက့တင့ဘာလ ၂၆ ရက့ေန့တ်င့ ္ပန့လွှေတ့ေပဵခဲဴသည့။ 
စစ့သာဵမးာဵမျ ထိုရွာသာဵမးာဵအာဵ တပ့မေတာ့နျငဴ့ 

တအာင့ဵလ်တ့ေ္မာက့ေရဵ တပ့မေတာ့ (TNLA)တိုသ့ကာဵ 

ပဋိပက္ခ္ဖစ့ ရာေနရာ၌ ၎င့ဵတ့ုိ၏ေရျ့မျ ကာရဳ၍ 

သ်ာဵခိုင့ဵသည့ဟု သိရျိရသည့။  

မိုင္းေငါဴၿမိဳ႕နယယ္ခဲကတင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါဵ မိုင္းနင္းမိ၍ 

ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၂၅ ရက့ေန့တင့် တိုက့ပ်ဲမးာဵ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴ 

သညဴ့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၊ ေကးာက့မဲမမို့၊ မိုင့ဵေငါဴမမို့ 

နယ့ခ်ဲ၊ မန့ေကာင့ဵရပ့ေန ဦဵကာလိန္ဒသည့ မိုင့ဵနင့ဵမိ၍ 

မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှု္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵ ထိခိုက့ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့။ 

ဦဵကာလိန္ဒသည့ မိုင့ဵေငါဴ မမို့နယ့ခ်ဲနျင့ဴ ၁၅ မိုင့ခန့့ 
ေဝဵက်ာသညဴ့ က်င့ဵစလန့ဵရွာေန အစ့ကို္ဖစ့သူ ဦဵဝိစိန္တာ 

ကးန့ဵမာေရဵ မေကာင့ဵသညဴ့အတ်က့ သ်ာဵေရာက့သကညဴ့ရှု 

စဉ့ လမ့ဵတစ့ဝက့အေရာက့တ်င့ မိုင့ဵနင့ဵမိခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ 

သည့။  စက့တင့ဘာလ ၂၆  ရက့ေန့တ်င့ ဦဵကာလိန္ဒအာဵ 

ေကးာက့မဲ ္ပည့သူ့ေဆဵရုဳသ့ုိ ပို့ေဆာင့ေပဵခဲဴသည့။ 
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ေကံာက္ေတာ္ တုိယက္ပဲကတင္ အရ ပ္ဝာဵ သဳုဵဦဵ 

ဒဏ္ရာရ 

စက့တင့ဘာလ ၂၉ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၊ 

ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့၌ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ 

(AA)တို ့သကာဵ တိုက့ပ်ဲ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴမပီဵ ကးည့ထိမျန့သ္ဖငဴ့ 

ေကးာက့ေတာ့မမို့နယ့ မီဵဝေကးဵရွာမျ ဦဵသာထ်န့ဵဦဵ၊ 

ေမာငန့ိုင့လင့ဵစိုဵနျင့ဴ မီဵဝေကးဵရွာနျင့ဴ ကပ့လးက့တည့ရျိ 

သညဴ့ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၊ ပလက့ဝမမို့နယ့၊ မီဵဝေကးဵရွာသစ့မျ 

ကိုေသာင့ဵေဌဵတို့သည့ ဒဏ့ရာ ရရျိသ်ာဵခဲဴသည့။ 

ေမာငန့ိုင့လင့ဵစိုဵသည့ ေကးာက့ေတာ့ေဆဵရုဳ၌ ေဆဵကုသ 

မှုခဳယေူနရမပီဵ ဦဵသာထ်န့ဵဦဵ၏ အေ္ခအေန သည့ 

စိုဵရိမ့ရသ္ဖင့ဴ ေကးာက့ေတာ့ေဆဵရုဳမျတစ့ဆင့ဴ စစ့ေတ် 

ေဆဵရုဳကကီဵသုိ့ ယူေဆာင့ခဲဴရသည့ဟု သိရျိရသည့။ 

 
 
 လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ 
 
ေျမာက္ဦဵၿမိဳ႕သစ္စီမဳကိန္းကတင္ပါဝင္ဝညဴ္ 

လယ္ေျမဧက ၄၀၀ ေကံာ္အကတက္ 

ကာေလပါက္ေဈးအတိုင္း ေလံာ္ေၾကး ေဖင 

ရရးိရန္ ေတာင္ဝူမံာဵ ေမၽွာ္လငဴ္ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၊ ေ္မာက့ဦဵမမို့တ်င့ေဖာ့ေဆာင့မညဴ့ 

ေ္မာက့ဦဵမမို့သစ့စီမဳကိန့ဵအတ်က့ လယ့ေ္မဧက ၄၀၀ 
ေကးာ့ခန့့ ပါဝင့မည့္ဖစ့မပီဵ ၎င့ဵလယ့ယာေ္မမးာဵ၏ 

ေလးာ့ေသကဵေင်ကို ကာလေပါက့ေဈဵအတိုင့ဵရရျိရန့ 

ေဒသခဳေတာင့သူမးာဵမျ ေမျှော့လင့ဴေနသကသည့။ ေ္မာက့ဦဵ 

မမို့ေ္မာက့ဘက့၊ ထမ္မရာဇ့ရပ့က်က့ အပါအဝင့ 

ေမာင့ရွှေီကန့၊ အုပ့ဖိုကန့ေကးဵရွာတို့မျ လယ့သမာဵ ၆၅ 
ဦဵပိုင့ဆိုင့သညဴ့ လယ့ေ္မဧက ၄၃၆ ေကးာ့တ်င့ အဆိုပါ 

မမို့သစ့စီမဳကိန့ဵကို အေကာင့အထည့ေဖာ့ရန့ ေဆာင့ရွက့ 

ေန္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ စက့တင့ဘာလ ၁ ရက့ေန့တ်င့ 

ေ္မာက့ဦဵမမို့နယ့၊ လယ့ယာစီမဳခန့့ခ်ဲေရဵအဖ်ဲ့၊ မမို့နယ့ 

ေထ်အုပ့၊ မမို့နယ့စီမဳကိန့ဵ ဦဵစီဵဌာနတို့မျ တာဝန့ရျိသူမးာဵမျ 
မမို့သစ့စီမဳကိန့ဵအေကာင့ထည့ေဖာ့ရန့ လးာထာဵသညဴ့ 

ေ္မေနရာသ့ုိ လာေရာက့ကာ ေ္မပိုင့ရျင့မးာဵနျင့ဴ ေဆ်ဵေန်ဵခဲဴ 

သည့။ ေတာင့သူမးာဵမျ ၎င့ဵတို၏့လယ့ေ္မမးာဵအတ်က့ 

လယ့တစ့ဧကကို ကာလေပါက့ေဈဵ သိန့ဵ ၂၀၀ ရရျိရန့ 

ေတာင့ဵဆိုသကမပီဵ ကာလေပါက့ေဈဵအတိုင့ဵ ေလးာ့ေသကဵ ေင် 
မရရျိမည့ကိုလည့ဵ စိုဵရိမ့ေနသကသည့။ 

လယ္ယာေျေမလံာ္ေၾကးေပးမႈေအပၚ 

ေကံနပ္ျခင္း မရး ိ သ့ဖင့္ ေတာင္ဝူမံာဵ 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ 

မေက်ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၊ မင့ဵ ဘူဵမမို့၊ မန့ဵေရနဳေ္မဧရိယာ 

အတ်င့ဵရျိ လယ့ယာေ္မမးာဵအတ်က့ ေလးာ့ေသကဵေင် 
ေပဵအပ့ခဲဴမှုအေပါ် ေကးနပ့္ခင့ဵမရျိသ္ဖငဴ့ စက့တင့ဘာလ ၆ 

ရက့ေန့တ်င့ ေဒသခဳေတာင့သူ ေ္ခာက့ဆယ့ခန့့မျ 

ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ခဲဴသကသည့။ ၁၉၆၉ ခုနျစ့တ်င့ မန့ဵေရနဳေ္မ 

အတ်က့ ေတာင့သူမးာဵ၏ လယ့ယာေ္မမးာဵေပါ်တ်င့ 

ေရနဳတူဵေဖာ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့မပီဵ ၁၉၅၃-၁၉၆၃ လယ့ယာေ္မ 
ဥပေဒအရ ေတာင့သူမးာဵမျ ခ်င့ဴ္ပုခဲဴသကရသည့။ ၂၀၁၂ ခုနျစ့ 

လယ့ယာေ္မဥပေဒအသစ့အရ ေတာင့သူမးာဵ သည့ 

၎င့ဵတ့ုိ၏ လယ့ယာေ္မကို ္ပန့လည့ေတာင့ဵဆိုခ်င့ဴရျိသညဴ့ 

အတ်က့ ေဒသခဳေတာင့သူမးာဵမျ ္ပန့လည့ေပဵအပ့ရန့ 

ေတာင့ဵဆိုတင့္ပခဲဴသကသည့။ သ့ုိ္ဖစ့၍ ၂၀၁၆ ခုနျစ့၊ မတ့လ 
၁၈ ရက့ေန့တ်င့ ေတာင့သူဦဵေရ ၁၀၀ ခန့့ကို 

ေလးာ့ေသကဵေင် ေပဵအပ့ခဲဴေသာ့လည့ဵ မူလပိုင့ဆိုင့ေသာ 

ေတာင့သူ တစ့ရာေကးာ့၏ အမည့စာရင့ဵသည့ 

ပါဝင့္ခင့ဵမရျိခဲဴပါ။ ယခုထိတိုင့ မူလပိုင့ဆိုင့ဆိုင့ေသာ 

ေတာင့သူမးာဵ ေလးာ့ေသကဵေင် ရရျိ္ခင့ဵမရျိသညဴ့အတ်က့ 
ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု မင့ဵဘူဵ မမို့နယ့၊ 

ေအာက့ေကးာင့ဵေကးဵရွာမျ ဦဵစန့ဵေအာင့မျ ေ္ပာသကာဵခဲဴ 

သည့။ ထို့္ပင့ လယ့ယာေ္မေလးာ့ေသကဵမးာဵ ေပဵအပ့ရာ 

တ်င့ ေရနဳတ်င့ဵတစ့တ်င့ဵအတ်က့ လယ့ဧက ၁.၉၂ ဧက 

သိမ့ဵယူကာ ေလးာ့ေသကဵေင်အ္ဖစ့ ၁.၆၉ ဧကသာ 
ေပဵေလးာ့ခဲဴေသကာင့ဵ၊ ေလးာ့ေသကဵေင် ေပဵေလးာ့ရာတ်င့ 

လည့ဵ သကန့့သကာမှုမးာဵရျိေနေသကာင့ဵ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့သူ 

မးာဵမျ ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

ဘာဵအဳၿမိဳ႕ကတင္ 

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းခဳထာဵရသည့္ 

လယ္ဝ မာဵမံာဵ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ 

ကရင့္ပည့နယ့ရျိ ဘာဵအဳအကးဉ့ဵဦဵစီဵဌာနမျ သိမ့ဵဆည့ဵခဲဴ 

သညဴ့ လယ့ယာေ္မမးာဵနျင့ဴပတ့သက့မပီဵ ္ပည့နယ့ 

အစိုဵရအဖ်ဲ့၏ ေဆာင့ရွက့ခးက့မးာဵသည့ သိမ့ဵဆည့ဵ 
ေ္မမူဝါဒနျင့ဴ ဆန့့ကးင့က်ဲလ်ဲေနသညဴ့အတ်က့ 

စက့တင့ဘာလ ၂၀ ရက့ေန့တ်င့ ကရင့္ပည့နယ့၊ 

ဘာဵအဳမမို့၌ လယ့ယာေ္မသိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ 

လယ့သမာဵမးာဵသည့ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ခဲဴသကသည့။ လ်န့ခဲဴတဲဴ 

နျစ့ေပါင့ဵ ၃၀ ခန့့က ဘာဵအဳအကးဉ့ဵဦဵစီဵဌာနမျ ေဒသခဳ 
လယ့သမာဵ ၁၆ ဦဵ၏ လယ့ေ္မ ၆၈ ဧကကို 

သိမ့ဵဆည့ဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့မပီဵ လက့ရျိအစိုဵရလက့ထက့တ်င့ 

နစ့နာခဴဲသည့ လယ့သမာဵမးာဵကို ေ္မယာအစာဵထိုဵေပဵရန့ 

စီစဉ့ ေဆာင့ရွက့ခဲဴေသာ့လည့ဵ လယ့သမာဵမးာဵမျ ၎င့ဵတုိ့ 
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လယ့ယာေ္မမးာဵ္ပန့လည့ရရျိေရဵအတ်က့ အစဉ့တစိုက့ 

ေတာင့ဵဆို ခဲဴသကသည့။  

ရထာဵလမ္းေဖာက္လ ုပ္ခဲဴစဥ္က ဆဳုဵ႐ႈံဵကသာဵခဲဴေသာ 

လယ္ယာေျမမံာအးကတက္ ေလံာ္ေၾကးေဖင 

ေပးအပ္  

ဘုတလင့-ေရဦဵ-ခင့ဦဵ မီဵရထာဵလမ့ဵေဖာက့စဉ့ 
လယ့ယာေ္မဆုဳဵရှုဳဵခဲဴရသညဴ့ လယ့ယာေ္မ ၆၀ ခန့့အတ်က့ 

လယ့ေ္မ တစ့ဧကကို ကးပ့သနိ့ဵ သဳုဵဆယ့ နှုန့ဵ၊ 

ယာေ္မတစ့ဧကကို ကးပ့ နျစ့ဆယဴ့ငါဵသိန့ဵနှုန့ဵ္ဖင့ဴ 

ေတာင့သူ ၇၂ ဦဵအာဵ စက့တင့ဘာလ ၂၂ ရက့ေန့တ်င့ 

ေလးာ့ေသကဵေပဵခဲဴသည့။ ဘုတလင့-ေရဦဵ-ခင့ဦဵ 
မီဵရထာဵလမ့ဵကို ၁၉၉၅ ခုနျစ့တ်င့ စတင့ ေဖာက့လုပ့ 

ခဲဴသည့။  

ဘိုဵကဘာဵပိုင္ေျမဧကမံာဵ သိမ္းဆည္းခဳထာဵရမႈ 
ႏွင့္ပတ္ဝ က္ ၍ သတင္းစာရးင္းလင္းစပဲျပလဳုပ္ 

ခးင့ဵ္ပည့နယ့၊ ဟာဵခါဵမမို့ရျိ တိုင့ဵရင့ဵသာဵတို့၏ ဖိနျိပ့ 

ခဳေနရမှုမးာဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵေနေသာ လူ့အခ်င့ဴအေရဵ၊ တရာဵ 

ဥပေဒ၏ အကာအက်ယမ့ရရျိ္ခင့ဵ၊ လက့ဝယ့္ပန့လည့ 
ရရျိ္ခင့ဵမရျိေသဵသညဴ့ အသိမ့ဵခဳေတာင့ယာေ္မမးာဵကို 

္ပန့လည့ ရရျိေရဵတို့အတ်က့ စက့တင့ဘာလ ၃၀ 

ရက့ေန့တ်င့ ေဒသခဳေတာင့သူမးာဵမျ ရန့ကုန့မမို့၌ 

သတင့ဵစာရျင့ဵလင့ဵပ်ဲ ္ပုလုပ့ခဲဴသည့။ ထိုသတင့ဵစာ 

ရျင့ဵလင့ဵပ်ဲ၌ ေဒသခဳေတာင့သူမးာဵမျ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၊ 
ဟာဵခါဵမမို့နျင့ဴ ပတ့ဝန့ဵကးင့ေဒသမးာဵမျ ဘိုဵဘ်ာဵပိုင့ 

ေ္မမးာဵကို အစိုဵရမျ သိမ့ဵယူကာ စည့ပင့ဧရိယာ အ္ဖစ့ 

သတ့မျတ့္ခင့ဵအေပါ် ္ပင့ဵထန့စ်ာ ကန့့က်က့ေသကာင့ဵ 

ေ္ပာသကာဵခဲဴသည့။  

ရ န္ကုန္တြုိင္းအကတင္းရးိ 

သိမ္းဆည္းခဳလယ္ေျမမံာဵအကတက္ တစ္ဧကလး်င္ 

ကံပ္ဝိန္း ၁၀၀ ေလံာ္ေၾကးေပး 

ရန့ကုန့တိင့ုဵအတ်င့ဵရျိ သိမ့ဵဆည့ဵခဳ လယ့ေ္မမးာဵအတ်က့ 

ရန့ကုန့တိင့ုဵအစိုဵရက တစ့ဧက လျှေင့ ကးပ့သိန့ဵ ၁၀၀ 
နှုန့ဵ္ဖငဴ့ စက့တင့ဘာလ ၂၈ ရက့ေန့တ်င့ ေလးာ့ေသကဵေင် 

စတင့ ထုတ့ေပဵခဲဴသည့။ ဒဂဳုအေရျ့၊ ဒဂုဳေ္မာက့၊ 

ဒဂဳုေတာင့နျင့ဴ ဒဂဳု ဆိပ့ကမ့ဵမမို့နယ့မးာဵနျင့ဴ 

ေ္မာက့ဥက္ကလာပမမို့နယ့ရျိ လယ့ေ္မ ၉၆၉ ဧက 

ေကးာ့အတ်က့ ေလးာ့ေသကဵေင် ကးပ့ ခုနစ့ဘီလီယဳ ကို 
လယ့သမာဵ ၄၇ ဦဵအာဵ ေပဵအပ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့။ 

ရန့ကုန့တိင့ုဵအတ်င့ဵရျိ သိမ့ဵဆည့ဵခဳ လယ့ယာေ္မမးာဵ 

အတ်က့ ေ္မယာေလးာ့ေသကဵေင် ထုတ့ေပဵရန့ ကးပ့ဘီလီယဳ 

၂၀၀ ခန့့ သဳုဵစ်ဲရမည့ဟု ရန့ကုန့တိင့ုဵ ဝန့ကကီဵခးုပ့ 

ဦဵမဖိုဵမင့ဵသိန့ဵမျ ေ္ပာသကာဵထာဵသည့။ ယခု 

ေလးာ့ေသကဵရသညဴ့ လယ့ေ္မမးာဵသည့ ၁၉၈၈ ေနာက့ပိုင့ဵ 

အစိုဵရမျ သိမ့ဵယူထာဵေသာ လယ့ေ္မမးာဵ္ဖစ့သည့။ 
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အေရဵပါသညဴ်ဆက်စပသ်တင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links  
  
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ သာဵမျာဵ 
ဖမ်ဵဆီဵြဳေရြြေင်ဵမျာဵ 
တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳရ 
းဵ၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ဘီဘစီီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ေျအာက္ရိုဘာလ ၂၇ ရကျံ၊ ျးမန္မာေျနာငျံျဵ/ျးမန္မာ 
  
ကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ အြေမ်ဵအနာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပြေဲဴသညဴ် လူငယ် နှစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြေဳ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ၾသဂုတ္ယ ၁၇ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ၾသဂုတ္ယ ၁၇ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ၾသဂုတ္ယ ၁၇ ရကျံ၊ Myanmar Now 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ေျအာက္ရိုဘာလ ၂၇ ရကျံ၊ ျးမန္မာေျနာငျံျဵ/ျးမန္မာ 
 
ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်မှ ဆရာေတာ်တစ်ပါဵ၊ အပု်ြေျုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵတိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ BNI 
  

တရာဵစွဲဆိုြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 
ပုသမိ်အလုပ်သမာဵ ဆန္ဒြပေြေါင်ဵေဆာင် ရှစ်ဦဵကို ပငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၄ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/naw-ohh-hla-was-under-arrest-09092019133450.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/10/203459.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/10/203459.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/10/203459.html
https://news-eleven.com/article/133759
https://news-eleven.com/article/133759
https://news-eleven.com/article/133759
https://www.rfa.org/burmese/news/naw-ohnhla-detain-09102019061610.html
https://www.rfa.org/burmese/news/naw-ohnhla-detain-09102019061610.html
https://www.rfa.org/burmese/news/naw-ohnhla-detain-09102019061610.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49644618
https://www.bbc.com/burmese/burma-49644618
https://www.bbc.com/burmese/burma-49644618
https://www.irrawaddy.com/news/burma/activist-detained-karen-martyrs-day-commemoration.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/activist-detained-karen-martyrs-day-commemoration.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/activist-detained-karen-martyrs-day-commemoration.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2621
https://www.rfa.org/burmese/news/naw-ohnhla-two-karen-young-men-arrest-09172019080809.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/17/204161.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/defiant-activists-reject-bail-in-karen-martyrs-day-case
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2621
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d882fd0843318749391cb89
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mu-catched.html
https://www.bnionline.net/en/news/monk-administrator-and-villager-go-missing-after-arrest
http://thevoicemyanmar.com/news/36828-san
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/03/202797.html
http://burmese.dvb.no/archives/345438
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၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၄ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
တပ်မေတာ်မှ ေရွှေဝါေရာင်ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တတိကို ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၈ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
 
တဳတာဵဦဵပမို့နယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မှ စည်ပင်ေကာ်မတီဝင်ကို ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ျးမန္မာတိုငျံျဵမျံ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ ျးမန္မာတိုငျံျဵမျံ/ျးမန္မာ 
ေဒါဆိုေရှ့ေကျဵရွာမှ ေတာင်သူ ေြြောက်ဦဵ အကျ ိုဵဖျက်ဆီဵမှုြဖငဴ် ထပ်မဳ တရာဵစွဲဆိြုြေင်ဵြေဳရ 
 ၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၅ ရကျံ၊ BNI 
 
ြမဝတီေကျာင်ဵတိုက်ဆရာေတာ်ကို အေရဵယူေပဵရန် တပ်မေတာ်မှ ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵ  
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ ဘီဘစီီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၃ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
  
ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳြေျပ်အဖွဲ့ဝင်မျာဵကို စွဲြေျက်တင် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
  
မန္တေလဵတိုင်ဵဝန်ကကီဵြေျုပ်အာဵ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်ဵေစရန် ြပုလုပ်မှုြဖငဴ် အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၉ ရကျံ၊ ျးမန္မာတိုငျံျဵမျံ 
ကာတွန်ဵဆရာအတီဵကို မအူပင် NLD ဥက္ကဌမှ ဆက်သွယေ်ရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၉ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
သရုပ်ြပလှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ြေဲဴသညဴ် ကိုသန်ဵလှ တရာဵစွဲဆိုြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၁ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/chinese-owned-garment-factory-strikers-sued-myanmar-police.html
http://thevoicemyanmar.com/news/36937-gld
http://www.mizzimaburmese.com/article/60295
https://www.rfa.org/burmese/news/useintita-66d-09072019014417.html
https://7daydaily.com/story/165617
https://www.irrawaddy.com/news/burma/buddhist-monk-faces-colonels-lawsuit-criticizing-myanmar-army.html
https://www.mmtimes.com/news/legislator-sues-local-official-mandalay-criticism-fb-post.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/128257.html
https://news-eleven.com/article/133615
https://www.bnionline.net/mm/news-67970
https://www.bnionline.net/en/news/hundreds-show-court-hearing-dawsoshay-land-case
https://www.bbc.com/burmese/burma-49665359
https://www.rfa.org/burmese/program_2/army-file-lawsuit-myawaddy-monk-09112019074544.html
http://thevoicemyanmar.com/news/37061-tmd
http://burmese.dvb.no/archives/346559
https://7daydaily.com/story/165983
https://www.irrawaddy.com/news/burma/mandalay-colonel-sue-monk-defaming-army.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/13/203778.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2563
https://news-eleven.com/article/137622
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2622
http://www.mizzimaburmese.com/article/60973
https://www.rfa.org/burmese/news/welovedaukzaw-page-09182019061544.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/18/204314.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-ruling-party-sues-facebook-users-chief-minister-memes.html
https://www.mmtimes.com/news/nld-sues-facebook-users-making-fun-mandalay-minister.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/19/204418.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/nld-sues-myanmar-cartoonist-facebook-post-criticizing-party.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d85f6bc843318749391cb74
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ttk.html
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၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ DMG 
အငူေမာ်ေကျဵရွာသာဵတစ်ဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵပုဒ်မမျာဵြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ၾသဂုတ္ယ ၂၃ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ ၾသဂုတ္ယ ၂၃ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ DMG 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ 
လက္ကာေကျဵရွာသာဵ ၁၆ ဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှု ဥပေဒြဖင်ဴ ထပ်မဳ တရာဵစွဲဆို 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၇ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၇ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
 

 တရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ 
ြပငဦ်ဵလွင်မှ ဖမ်ဵဆီဵြေဳ ရှမ်ဵပရဟိတ ေကျာင်ဵဆရာ နှစ်ဦဵ အာမြေဳြဖငဴ် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 
 ၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ Myanmar Now 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၈ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
 
ေကျာင်ဵဆရာ ကိုေနေဇာ်လင်ဵကို စွဲဆိထုာဵသညဴ် ပုဒ်မ နှစ်ြေုအနက်မှ ပုဒ်မ တစ်ြေုကို ပယ်ဖျက် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၄ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
Channel Mandalay TV သတင်ဵ ေထာက်၏ အာမြေဳကို ပယ်ြေျ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
  
KBC ဥက္ကဋ္ဌကို အေရဵယူေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵြေျက် တပ်မေတာ်ရုပ်သမိ်ဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ မဗီအိုေျအ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ Myanmar Now 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ Shan News 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ျးမန္မာတိုငျံျဵမျံ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ Frontier 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ BNI 

https://www.dmediag.com/news/687-local-activist
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d8889fc843318749391cb8b
https://www.rfa.org/burmese/news/one-ahngumaw-villager-was-arrested-09232019090520.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/angumaw-case.html
https://www.dmediag.com/news/691-amv
https://www.narinjara.com/news/detail/5d8a04d7fd91e774a18b735b
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/27/205133.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-villagers-face-double-terror-charges-attack-myanmar-authorities.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/60196
http://burmese.dvb.no/archives/345277?fbclid=IwAR0R8jhkIrNx__b2vJ8b8hMwh0szhkXTf7OAj44JGdw6EuO4vjkbvNhFLp4
http://thevoicemyanmar.com/news/36854-pol
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2513
https://www.irrawaddy.com/news/burma/bail-granted-shan-brothers-held-attack-myanmar-military-academy.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/brothers-arrested-after-pyin-oo-lwin-attack-released-on-bail
https://www.bnionline.net/en/news/shan-teachers-arrested-tatmadaw-released-bail
https://7daydaily.com/story/165659
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d6fafa1843318749391cabf
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2526
https://7daydaily.com/story/165529
https://www.rfa.org/burmese/news/dr-hkalam-samson-kbc-leader-09092019020612.html
https://burmese.voanews.com/a/kbc/5075817.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/09/203312.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/60349
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-military-withdraws-defamation-lawsuit-09092019160904.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/tatmadaw-drops-case-against-reverend-who-thanked-trump-for-sanctioning-myanmar-generals
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-drops-case-kachin-leader-conversation-trump.html
https://english.shannews.org/archives/19817
http://www.mizzima.com/article/lawsuit-dropped-against-kbc-chairman
https://www.mmtimes.com/news/tatmadaw-drops-case-against-preacher.html
https://frontiermyanmar.net/en/prayers-answered-as-tatmadaw-drops-complaint-against-kachin-baptist-leader
https://www.bnionline.net/en/news/myanmar-army-tanks-roll-myitkyina-kachin-activists-gather
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ြပန် ကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ Weekly Eleven ဂျာနယ်ကို တရာဵစွဲဆိုမှု ငါဵနှစ်ြေန့် ရှိေသာ်လည်ဵ အမှုမပပီဵြပတ်ေသဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
 
Myanmar Now အယ်ဒီတာြေျုပ် ကိုေဆွဝင်ဵအမှုကို ြပန်လည် စစ်ေဆဵရန် အမိန့်ြေျ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
 

 ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ်ြေဳရြြေင်ဵမျာဵ  
ကြေျင်စစ်ပွဲရှစ်နှစ်ြပညဴ် သရုပ်ြပတင်ဆက်ြေဲဴသူ နှစ်ဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ြေျမှတ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ Frontier 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ Myanmar Now 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ မဗီအိုေျအ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
 
ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ကိုေနမျ ိုဵဇင်ကို ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ြေျမှတ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၆ ရကျံ၊ ျးမန္မာေျနာငျံျဵ/ျးမန္မာ 
 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပွဲ ဦဵေဆာင်သူ ြမစ်ကကီဵနာဵမှ စစ်ေရှာင်နှစ်ဦဵကို အမိန့်ြေျမှတ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ Frontier 
 

https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/20/204457.html
http://burmese.dvb.no/archives/349387
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/30/205300.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-now-editors-defamation-case-sent-back-court.html
https://www.rfa.org/burmese/news/kachin-war-memorial-drama-court-09022019014632.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2507
https://www.bnionline.net/en/news/kachin-protesters-face-prison-after-refusing-pay-fine
https://frontiermyanmar.net/en/kachin-activist-pair-picks-jail-over-fine-for-street-performance
https://www.bnionline.net/en/news/kachin-peace-activists-jailed-unauthorized-theater-park
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rights-activist-myanmar-sentenced-giving-judge-broken-scales-justice.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/activist-gets-three-months-prison-for-handing-judge-broken-pair-of-scales
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/judge-scale-09062019172833.html
http://burmese.dvb.no/archives/345801
https://www.rfa.org/burmese/news/pawlu-jail-3months-09062019031041.html
https://burmese.voanews.com/a/kachin-activist-got-3-months-sentences-/5072726.html
https://news-eleven.com/article/133043
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2529
https://www.bnionline.net/en/news/kachin-activist-gets-extra-three-months-prison
https://www.bnionline.net/en/news/kachin-youths-protest-unjust-legal-system-lack-free-speech
https://www.rfa.org/burmese/news/pawlu-appeal-court-09202019081403.html
http://burmese.dvb.no/archives/345817
http://thevoicemyanmar.com/news/36936-nzm
https://www.rfa.org/burmese/news/naymyozin-jail-1year-09202019063955.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/20/204485.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/yangon-court-jails-former-myanmar-army-officer-criticizing-commanders.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2609
https://7daydaily.com/story/165587
https://frontiermyanmar.net/en/myitkyina-court-fines-pair-over-protests-by-idp-youth
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မအူပင့ လယ့သမာဵ ရျစ့ဦဵ ေထာင့ဒဏ့ နျစ့နျစ့စီခးမျတ့္ခင့ဵခဳရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
 
 
 ေထာင်တွင်ဵအေြြေအေနမျာဵ 
အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ေသွဵအန်၍ ေဆဵကုသမှုြေဳယေူနရ 
 ၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၃ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၇ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
  
ကရင်နီလူငယ်မျာဵ ေထာင်တွင်ဵဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သြဖငဴ် တိုက်ပိတ်ြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၅ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၅ ရကျံ၊ BNI 
မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵကျာင်ဵတွင် သတ်မှတ်လူဦဵေရထက် နှစ်ဆေကျာ်လက်ြေဳထာဵရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၉ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၉ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 
  

 ေထာင်မှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
လွတ်ရက်ေစဴသြဖငဴ် ကေလဵစစ်သာဵေဟာင်ဵ ကိုေအာင်ကိုေထွဵ လွတ်ေြမာက် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ Myanmar Now 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ BNI 
ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်မှ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသညဴ် ေကျဵရွာသာဵနှစ်ဦဵကို စွဲြေျက်မတင်မီ ြပန်လွှတ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ BNI 
 
7 July ြေျတီက်အေလဵြပုြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ်ြြေင်ဵြေဳထာဵရသညဴ် ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵ နှစ်ဦဵ လွတ်ရက်ေစဴ သြဖင်ဴ 

ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/20/204438.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-jails-farmers-using-vacant-land.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kd-villager.html?fbclid=IwAR2b9rRvsZiBe3vph0hom0xx2RMrnIZVcJ9osfGtHAO-00o52eNG--R7azw%20http://burmese.dvb.no/archives/346725
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/14/203836.html
https://www.bnionline.net/en/news/man-charged-under-counter-terrorism-receives-emergency-medical-treatment
https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-prisoner-at-sittwe-hospital-09172019024956.html
http://burmese.dvb.no/archives/348415
https://www.rfa.org/burmese/news/six-kareni-youth-in-loikaw-09242019023140.html
https://www.bnionline.net/en/news/imprisoned-anti-statue-activists-denied-access-visitors
https://www.bnionline.net/en/news/karenni-youths-stage-protest-prison
http://thevoicemyanmar.com/news/37495-mdl
https://news-eleven.com/article/137640
https://www.rfa.org/burmese/news/aungkohtwe-free-09062019061041.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/06/203109.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2527
https://www.irrawaddy.com/news/burma/leaving-prison-ex-child-soldier-calls-peace-myanmars-shan-state.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/child-soldier-09062019161711.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/former-child-soldier-jailed-for-media-interview-walks-free-after-two-years
https://www.bnionline.net/en/news/released-former-child-soldier-says-freedom-expression-still-denied-myanmar
http://burmese.dvb.no/archives/346524
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/2-persons-free.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d78d0de843318749391cb03
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/12/203617.html?fbclid=IwAR1wA8qqlVOEV_p9fYhP9jMH9G0ZHYpYPYwXdpWDcYYWYRURAr4pV0px8ME
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-civilians-innocent-in-rakhine-bombing-case.html
https://www.bnionline.net/en/news/two-suspects-bomb-blast-min-phoo-village-released
https://news-eleven.com/article/134067
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ကြေျင်စစ်ေရှာင်အေရဵလှုပ်ရှာဵသူ မဆိုင်ဵနူဵပန် ရက်ေစဴသြဖင်ဴ လွတ်ေြမာက် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
  
စရဖတပ်ဖွဲ့ဝင်လုပ်ကကဳြေဳရမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ တရာဵစွဲဆိုြြေင်ဵြေဳထာဵရသညဴ် ရြေိုင်လူငယ် တရာဵေသလွတ်ေြမာက် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၄ ရကျံ၊ DMG 
 

နိငု်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို၏့ လွတ်လပ်ြေွင်ဴအေပါ် တာဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵ နှင်ဴ 
ဆန္ဒထတု်ေဖာ်မှုမျာဵ 
ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်တွင် ပစ်ြေတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ေဒသြေဳ ြေုနှစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ မဗီအိုေျအ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ BNI 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်မှ လယ်သမာဵနှစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ DMG 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ BN 
 
ဘီဵလင်ဵပမို့နယ် ေဘာေနာြေီဵေကျဵရွာအုပ်စုမှ ေဒသြေဳမျာဵ မဲေပဵြေွင်ဴမရရှိ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ BNI 
 
ဆင်ေသြပငေ်ကျဵရွာအနီဵတွင် ငါဵရက်ေြမာက် တိုက်ပွဲဆက်ြဖစ်၊ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ထပ်မဳ ဒဏ်ရာရ  
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
 
ကွတ်ြေိုင်ပမို့နယ်အတွင်ဵ ကာဵ ြေုနှစ်စီဵ မီဵရှို့ြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၄ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၄ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၄ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ Friontier 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ BNI 

https://www.bnionline.net/mm/news-68105
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/23/204721.html
https://www.dmediag.com/news/689-corporal
https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-shooting-09022019104933.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2511
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/47g.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d6cd433f0a6c3040bf3547c
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/5067662.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/03/202852.html
https://www.bnionline.net/en/news/seven-residents-receive-injuries-during-gunfire-kyauktaw
https://www.irrawaddy.com/news/burma/6-myanmar-villagers-including-3-year-old-wounded-rakhine.html
https://www.bnionline.net/en/news/8-villagers-wounded-groceries-looted-security-personnel
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/refree.html
https://www.dmediag.com/news/613-tfa
https://www.bnionline.net/en/news/two-villagers-abducted-tatmadaw
https://www.bnionline.net/en/news/baw-naw-hkee-villagers-lose-right-vote-three-consecutive-elections
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d6de0b0f0a6c3040bf35482
http://www.mizzimaburmese.com/article/60238
http://burmese.dvb.no/archives/345479
https://www.bnionline.net/mm/news-67850
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/burn-09042019160045.html
https://elevenmyanmar.com/news/northern-alliance-burns-down-seven-vehicles-in-kutkai
https://frontiermyanmar.net/en/armed-men-rob-drivers-torch-seven-vehicles-on-mandalay-muse-highway
https://www.bnionline.net/en/news/seven-vehicles-destroyed-fire-kutkai-muse-highway


 

 25 

၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ BNI 
 
 
သီေပါပမို့တွင် အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵ ေသနတ်ပစ်ြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၅ ရကျံ၊ BNI 
ကရင်ြပည်နယ်တွင် အရပ်သာဵ ြေုနှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵေစမှုြဖင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵ နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် အနှစ်၂၀ ြေျမှတ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၇ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
KIA မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် လီဆူ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ကိုဵဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ စက္ရင္ဘာလ ၈ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
  
ပလက်ဝပမို့နယ်တွင် မိုင်ဵနင်ဵမိ၍ အမျ ိုဵသမီဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ BNI 
မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်တွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ သဳုဵဦဵဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ DMG 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ BNI 
ရြေိုင်ြပည်နယ် အမ်ဵပမို့နယ်နှင်ဴ ေြမပုဳပမို့နယ်တိုတ့ွင် အရပ်သာဵ သဳုဵဦဵ သတ်ြဖတ်ြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ Myanmar Now/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ BNI 
စစ်မှုထမ်ဵရန်အတွက် RCSS မှ တအာင်ဵေဒသြေဳမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
ရြေိုင်ြပည်နယ် ေနရာသဳုဵြေု၌ ပစ်ြေတ်မှုြဖစ်၊ ဇနီဵေမာင်နှဳနှစ်ဦဵ ထိြေိုက် ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၁ ရကျံ၊ ဗီအိုေျအ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၂ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
နမဴ်ြေမ်ဵတွင် ြပည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ အရပ်သာဵတစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်၍ ရိုက်နှက် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၀ ရကျံ၊ ရွမျံျဵလူ႔အ္ခငျံျဴေအရဵမ႑ျဳိငျံ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၃ ရကျံ၊ BNI 
တပ်မေတာ်မှ ပစ်ြေတ်ြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ကာဵသမာဵ တစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရ  
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၃ ရကျံ၊ ရွမျံျဵလူ႔အ္ခငျံျဴေအရဵမ႑ျဳိငျံ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ ရွမျံျဵလူ႔အ္ခငျံျဴေအရဵမ႑ျဳိငျံ 
ဘူဵသီဵေတာင်တွင် မိုင်ဵထိမှန်၍ ေြြောက်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵ သဳုဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၃ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 

https://www.bnionline.net/en/news/tnla-accused-torching-vehicles
https://www.bnionline.net/mm/news-67793
https://www.bnionline.net/en/news/man-shot-injured-hsipaw-unknown-gunman
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/06/203143.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-soldiers-sentenced-20-years-civilian-killings.html
https://www.rfa.org/burmese/news/kyarinnsatekyi-murder-09072019020953.html
https://7daydaily.com/story/165591
http://thevoicemyanmar.com/local/36970-kia
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d75ad1b843318749391cae8
https://www.bnionline.net/en/news/two-villagers-injured-landmine-explosion-paletwa
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/min-byar-mine.html
https://www.dmediag.com/news/637-tvr
https://www.bnionline.net/en/news/three-villagers-receive-injuries-landmines-minbya-township
https://www.bnionline.net/mm/news-67965
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2551
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mpk.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rtl.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/two-decapitated-bodies-found-market-myanmars-rakhine-state.html
https://www.bnionline.net/en/news/three-persons-found-beheaded-arakan
https://www.bnionline.net/en/news/three-men-brutally-killed-arakan-state
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-armed-group-drafts-civilians-myanmars-shan-state.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d78f645843318749391cb05
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflict/5079110.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5d7ae02dfd91e774a18b732f
https://burmese.shannews.org/archives/13804
https://www.bnionline.net/en/news/militia-members-assault-civilian-namkham
https://burmese.shannews.org/archives/13865
https://english.shannews.org/archives/19852
https://www.rfa.org/burmese/news/butheedaung-mine-09132019081807.html
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၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၃ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
 
နမဴ်ဆန်တိကု်ပွဲေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ၊ နှစ်ဦဵထိြေိုက် ဒဏ်ရာရ 
 ၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ ဘီဘစီီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၄ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ မဗီအိုေျအ/ျးမန္မာ 
  
ေနအိမ်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ပစ်ြေတ်၍ စစ်သာဵေဟာင်ဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ  
 
ေကျာက်ေတာ်တွင် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵ၍ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵေသ၊ ေြြောက်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ ဘီဘစီီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ မဗီအိုေျအ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ BNI 
ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်တွင် အမည်မသိလူတစ်စုမှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ေဒသြေဳတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵလျက် ြပန်လည် ေတွ့ရှိ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၅ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ DMG 
 
မိုင်ဵပျဉ်ဵပမို့နယ်တွင် ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ ေဒသြေဳအမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ ေြေါ်ယူရိုက်နှက် စစ်ေဆဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ ရွမျံျဵလူ႔အ္ခငျံျဴေအရဵမ႑ျဳိငျံ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ BNI 
  
ကျည်ထိမှန်၍ ေရထဲကျသွာဵသညဴ် ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ေရစိုဵေြေျာင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵကို ေသဆုဳဵလျက် ြပန်လည် 

ေတွ့ရှိ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၇ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ 
 
ဘူဵသီဵေတာင်တွင် ပစ်ြေတ်မှုေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန်ေသဆုဳဵ ၊ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md-mine-baby.html
http://burmese.dvb.no/archives/346823
https://7daydaily.com/story/166177
https://www.rfa.org/burmese/news/villagers-flee-becauseof-namhsam-attack-09142019072812.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49702403
https://www.bnionline.net/mm/news-68070
https://burmese.voanews.com/a/army-pslf-tnla-attacked-civilians-injured/5084284.html
https://www.rfa.org/burmese/news/ann-shooting-09152019064749.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/15/203952.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/ex-soldier-shot-dead-in-myanmars-rakhine-state.html
https://www.bbc.com/burmese/49707148
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-fire.html
https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-attack-in-rakhine-09152019023514.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-kyawtaw-attacked-civilians-injured/5084256.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/15/203931.html
https://www.bnionline.net/mm/news-68079
http://burmese.dvb.no/archives/347068
https://www.bnionline.net/en/news/5-villagers-wounded-naval-firing
https://www.irrawaddy.com/news/burma/civilian-dies-6-hurt-villages-shelled-clash-aa-myanmar-military.html
https://www.bnionline.net/en/news/bullet-hit-mro-national-died-blood-loss
http://burmese.dvb.no/archives/347017
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kp-kill.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kp-kill.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kp-kill.html
https://www.dmediag.com/news/671-found-dead
https://burmese.shannews.org/archives/13920
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-arrest-assault-villager-and-headman-mong-ping-township
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d7f8283843318749391cb45
https://www.narinjara.com/news/detail/5d80b9c7fd91e774a18b7345
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/btp.html
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၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၆ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
 
နမဴ်ဆန်တိကု်ပွဲ ကာဵ ကေလဵ တစ်ဦဵ ကျည်စ ထိမှန် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၇ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ BNI 
 
ကွတ်ြေိုင်ပမို့နယ်၊ ေမာ်ဟန်ရွာ၌ မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ ရွမျံျဵသတငျံျဵစဥျံ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ BNI 
ေကျာက်ေတာ်တွင် မျှေစ်ြေျ ိုဵရန်သွာဵသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ မိုင်ဵနင်ဵမိပပီဵ ြပင်ဵထန်စွာ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ ဘီဘစီီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၁၈ ရကျံ၊ BNI 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ BNI 
 
မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ြေုမှ အဓမ္မအလုပ်ေစြေိုင်ဵမှုရှိ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ BNI 
 
ရေသဴေတာင် အငူေမာ်ဇက်ဆိပ်ကမ်ဵအနီဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵ၍ ေတာင်သူတစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန် ေသဆုဳဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၁ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၂ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၂ ရကျံ၊ ဘီဘစီီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၂ ရကျံ၊ DMG 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ BNI 
 
အရပ်သာဵနှင်ဴ ရဲတစ်ဦဵ ြေိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵ၊ အရပ်သာဵတစ်ဦဵေသဆုဳဵ တစ်ဦဵဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၂ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
 
ေကျာက်မဲတွင် လက်လုပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲ၍ ဇနီဵေမာင်နှဳ နှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၃ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
တပ်မေတာ်မှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် မန်တုပဳမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ၁၄ ဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵ  
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၅ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၆ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၆ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၇ ရကျံ၊ ဧရာဝတီ 
မိုင်ဵေငါဴပမို့နယ်ြေွဲတွင် ဆရာေတာ်တစ်ပါဵ မိုင်ဵနင်ဵမိ၍ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၇ ရကျံ၊ BNI/ျးမန္မာ 
ေကျာက်ေတာ် တိုက်ပွဲတွင် အရပ်သာဵ သဳုဵဦဵ ဒဏ်ရာရ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ သလတ္ယပျံေျသာ အာရွအသဳ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ ျးမန္မာေျနာငျံျဵ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ နိရဥၥရာ/ျးမန္မာ 

http://burmese.dvb.no/archives/347097
https://www.bnionline.net/mm/news-68118
https://www.bnionline.net/en/news/child-injured-shrapnel-during-fighting-namhsan
https://7daydaily.com/story/166391
https://burmese.shannews.org/archives/13949
https://www.bnionline.net/en/news/kutkai-villager-seriously-injured-landmine
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mwm.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49745128
https://www.bnionline.net/en/news/woman-injured-landmine
https://www.bnionline.net/en/news/woman-injured-landmine
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d845145843318749391cb66
https://www.bnionline.net/en/news/villagers-forced-work-porters-security-personnel
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/angu-maw.html
https://www.rfa.org/burmese/news/ahngumaw-attack-09222019024628.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-49787033
https://www.dmediag.com/news/682-gna
https://www.bnionline.net/en/news/civilian-killed-army-firing
https://burma.irrawaddy.com/news/2019/09/22/204607.html
http://burmese.dvb.no/archives/348222
https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2019/09/25/204895.html
https://www.rfa.org/burmese/news/another-manton-villlagers-missing-09262019072140.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-release-12villagers-one-missing-09252019024832.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-army-releases-taang-civilians-forced-march-frontlines.html
https://www.bnionline.net/mm/news-68341
https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-villagers-09302019025043.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/2623
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5d91557a843318749391cbcd
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 လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ 
 
ေြမာက်ဦဵပမို့သစ်စီမဳကိန်ဵတွင်ပါဝင်သညဴ် လယ်ေြမဧက ၄၀၀ ေကျာ်အတွက် ကာလေပါက်ေဈဵအတိုင်ဵ ေလျာ်ေ ကဵေငွ ရရှိရန် 

ေတာင်သူမျာဵ ေမျှော်လင်ဴ 
 ၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ DMG/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ BNI 
 
လယ်ယာေြမေလျာ်ေ ကဵေပဵမှုအေပါ် ေကျနပ်ြြေင်ဵမရှိသြဖငဴ် ေတာင်သူမျာဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ အီလဲဗငျံျဵ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၆ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၉ ရကျံ၊ BNI 
 
ဘာဵအဳပမို့တွင် လယ်ယာေြမသိမ်ဵဆည်ဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသညဴ် လယ်သမာဵမျာဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၀ ရကျံ၊ ဒီမဗီဘီ/ျးမန္မာ 
ရထာဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ြေဲဴစဉ်က ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵြေဲဴေသာ လယ်ယာေြမမျာအဵတွက် ေလျာ်ေ ကဵေငွ ေပဵအပ်  
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၂ ရကျံ၊ The Voice/ျးမန္မာ 
ရန်ကုန်တိင်ုဵအတွင်ဵရှိ သိမ်ဵဆည်ဵြေဳလယေ်ြမမျာဵအတွက် တစ်ဧကလျှေင် ကျပ်သနိ်ဵ ၁၀၀ ေလျာ်ေ ကဵေပဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ မဇၥ့ျိမ/ျးမန္မာ 
 
ရန်ကုန်တိင်ုဵအတွင်ဵရှိ သိမ်ဵဆည်ဵြေဳလယေ်ြမမျာဵအတွက် တစ်ဧကလျှေင် ကျပ်သနိ်ဵ ၁၀၀ ေလျာ်ေ ကဵေပဵ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၂၆ ရကျံ၊ ျးမန္မာတိုငျံျဵမျံ/ျးမန္မာ 
၂၀၁၉ ခုႏျ်စျံ၊ စက္ရင္ဘာလ ၃၀ ရကျံ၊ 7 Day Daily/ျးမန္မာ 
 
ဆက့သ်ယ့ေမဵ္မန့ဵရန့ 
နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵ သာဵမးာဵကူညီေစာငဴ့ေရျာက့ေရဵအသင့ဵ 
ဘိုသကည့ တဲ်ဘက့အတ်င့ဵေရဵမျူဵ +၉၅(ဝ) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀ 
ေအာင့မး ိုဵေကးာ့ရန့ကန့ုရုဳဵတာဝန့ခဳ+၉၅(ဝ)၉၄၂၈၁၁၇၃၄၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mu-hope.html
https://www.bnionline.net/en/news/land-owners-mrauk-us-new-town-project-want-deserved-compensation
https://news-eleven.com/article/133028
http://www.mizzimaburmese.com/article/60290
https://www.bnionline.net/en/news/farmers-protest-over-farmland-compensation-oil-exploration
http://burmese.dvb.no/archives/347763
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/37312-lal
http://www.mizzimaburmese.com/article/60972
https://myanmar.mmtimes.com/news/128850.html
https://7daydaily.com/story/167328
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