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၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရလီ၊ လစဉ်အစရီင်ခဳစာ  

 လကရ့ျိအေ္ြေအေနအကးဉ့ဵြေးုပ့ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ြြန်ြာနိုင်ငဳတွင်ဵ၌ နိုင်ငဳေရဵ 

လှုပ်ရှာဵြှုြျာဵေ ကာင်ဴ ဖြ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိြ်ဵြခင်ဵ ခဳထာဵရသူနှင်ဴ 

ေထာင်ြပင်ပြှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ စုစုေပါင်ဵ ၆၄၇ ဦဵ 

ရှိသည။် ထိုထဲြ ှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၇၃ ဦဵ 

အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၄၁ ဦဵသည် 

ေထာင်တင်ွဵြှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၄၃၃ ဦဵသည် 

ေထာင်ြပင်ပြှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည။် 

 

ဓာတ်ပဳု - ြြန်ြာတုိင်ဵြ ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

ြရာဵလွှြ့ေြာေ့ရျ့ေန ဦဵကကီဵ္မငဴ့နျငဴ့ ကဗးာဆရာ ကုိေစာေဝြို့မျ ဖမ့ဵဝရမ့ဵထုြ့ြေဳရ္ြေင့ဵ 

နျငဴ့ပြ့သက့ပပီဵ သြင့ဵစာရျင့ဵလင့ဵပဲ်္ပုလုပ့ 

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 

 

 ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ  
 

နမဴ်စန်တွင် RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ရှမ်ဵပပည်နယ် 

ေတာင်ပိုင်ဵ၊ နမဴ်စန်မမို့နယ်၊ နာဵပွဲေကျေဵရွာတွင် ပပုလုပ်သညဴ် 

လူထုအစည်ဵအေဝဵပွဲကို အရပ်ဝတ်ပဖငဴ် တက်ေရာက်ခဲဴ 
သညဴ် ရှမ်ဵပပည် ပပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ (RCSS) မှ 

အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင် 

မျောဵသည် ေဒသခဳ လူထုမှ ပပုလုပ်သညဴ် မငိမ်ဵချေမ်ဵေရဵနှငဴ် 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ အသိပညာေပဵသညဴ် အစည်ဵအေဝဵပွဲမျောဵ 

တွင် တက်ေရာက် နာဵေထာင်ေလဴ ရိှေ ကာင်ဵ၊ လက်နက် 
မပါဘဲ အရပ်ဝတ်ပဖင်ဴ တက်ေရာက်ခဲဴသညဴ် ၎င်ဵတို ့ တပ်ဖွဲ့ 

ဝင်မျောဵကို ဖမ်ဵဆီဵပခင်ဵသည် မသင်ဴေလျော်ဟု RCSS မှ 

ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ စိုင်ဵဦဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ  

ပခင်ဵခဳထာဵရေသာ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵအာဵ ပပန်လဃတ် 

ေပဵရန် တပ်မေတာ်ဘက်သ့ုိ စာေပဵပို့ ေတာင်ဵဆိုမည် 
ပဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵ လကန်က်ကုိင်အဖွဲ့ မျာဵမှ 

ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ပလက်ဝမမို့ ကျ ီဵေလေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၃၀ ေကျာ်အာဵ 

AA မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

ချေင်ဵပပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့ ကျေ ီဵေလေကျေဵရွာရိှ ရွာသာဵ 
၁၃၀ ေကျော်အာဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ  

ေခါ်ေဆာင်သွာဵ ခဲဴသည်ဟု ခူမီဵချေင်ဵမျေ ိုဵနွယစ်ုမျောဵ ေပါင်ဵစပ် 

ညစိနှိုင်ဵေရဵေကာင်စီမှ ဦဵေစာပမမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ထိုရွာသာဵမျောဵကို စာဵနပ်ရိက္ခာထမ်ဵရန် ေခါ်ေဆာင် 
သွာဵပခင်ဵပဖစ်သည်ဟု ဦဵေစာပမမှ ဆိုသည်။  

 

 

 

 
 
 
 
အမ်ဵမမို့နယ်တွင် AA မ ှ ယာဉ်တစ်စီဵကို မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵ၍ 

ယာဉ်ေမာင်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 

ရခိုင်ပပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီဵကို မီဵရှို့ဖျေက်ဆီဵကာ ယာဉ်ေမာင်ဵကို 

ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်ဟု တပ်မေတာ် 

ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵချေုပ်ရုဳဵမှ ထုတ်ပပန်ခဲဴသည်။ ေရွှေကဳဴေကာ် 

ယာဉ်လိုင်ဵမှ ကိုေဝပိုင်မိုဵ ေမာင်ဵနှင်လာသညဴ်ကာဵကို 
အမ်ဵ-စစ်ေတွသွာဵ ကာဵလမ်ဵေပါ်ရိှ မဲလက်ေမာင်ဵ ေကျေဵရွာ 

အနီဵတွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ AA မှ 

မီဵရှို့ဖျေက်ဆီဵကာ ယာဉ်ေမာင်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေခါ်ေဆာင် 

သွာဵခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ် တပ်မေတာ်ဘက်မှ 

ထုတ်ပပန်ချေက်ကို AA မှ ပငင်ဵဆိုခဲဴသည်။   

 
 ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ  

 

ေြမာက်ဦဵတွင် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်ဴ စစ်ကိုင်ဵေဒသခဳ 

ေလဵဦဵ ရှစ်လကကာသည်အထိ အဆက်အသွယ်မရ 

ဖုန်ဵအပျေက်ဝယ်ယူသူ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပမင်ဵ မူ 

မမို့နယ်၊ အလ္လာကပ္ပေကျေဵရွာမှ ကိုေကာင်ဵထက်၊ 

ကိုသိန်ဵသန်ဵစိုဵ၊ ကိုသန်ဵထိုက်စိုဵ နှင်ဴ ကိုေကျော်စွာသိန်ဵ 

တိုေ့လဵဦဵသည် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေပမာက်ဦဵမမို့တွင် 

ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်မှာ ရှစ်လခန့် ကာပမငဴ်မပီ ပဖစ်ေသာ် 

လည်ဵ ယေန့အချေနိ်ထိ မည်သညဴ် သတင်ဵအစအနမျှ ရရိှ 

ပခင်ဵ မရိှေသဵေ ကာင်ဵ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ထိုလူငယ် အမျေ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵသည် ဖုန်ဵအပျေက်နှငဴ် 

ေငွစက္ကူအေဟာင်ဵမျောဵ ဝယ်ယူရန် ေပမာက်ဦဵမမို့နယ်သ့ုိ 

သွာဵေရာက်စဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ၌ ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵ 

ခဲဴ ကပခင်ဵပဖစ်သည်။  
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 တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ  

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦဵကို ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) 
ြဖငဴ် စွဲချက်တင် 

ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်ေန့ ရုဳဵချနိ်ဵတွင် ဗိုလ်တေထာင် 
မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် 

ခုနစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုေဇယျာလွင်၊ ကိုပိုင်မဖိုဵမင်ဵ (ခ) ဒီေရ၊ 

ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုေဇာ်လင်ဵထွဋ် (ခ) ဖိုဵသာဵ၊ ကိုမငိမ်ဵချမ်ဵစိုဵ၊ 

မေကခိုင်ထွန်ဵနှင်ဴ မဆုရတနာြမငဴ်တို့ကို ဆက်သွယေ်ရဵ 
ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖငဴ် စဲွချက်တင် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

တရာဵရုဳဵ၏အဆုဳဵအြဖတ်ကို ယုကဳကည်မှုမရှိဟုဆိုကာ 

ေရှ့ေနပါဝါရုပ်သိမ်ဵမပီဵ တရာဵရင်ဆိုင်ေနသည်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵက တရာဵရုဳဵ၏ေမဵြမန်ဵမှုကို ေြဖကကာဵ 

မှုမြပုဘဲ ဆက်လက်သပိတ်ေမှာက်ခဲဴေကကာင်ဵ 
ကိုမငိမ်ဵချမ်ဵစိုဵ(ခ)ချစ်ယုဳမှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

မပီဵခဲဴသညဴ် သကကန်ကာလအတွင်ဵတွင် လှညဴ်လည် ေဖျာ်ေြဖ 
ခဲဴသညဴ် ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့၏ သဳချပ်စာသာဵမျာဵ 

တွင် တပ်မေတာ်အာဵ ထိခိုက်ေစသညဴ်စာသာဵမျာဵ ပါဝင် 

သည်ဆိုကာ တပ်မေတာ်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်မပီဵ နိုင်ငဳေတာ် 

အကကည်ညိုပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) 

နှစ်မှုနှင်ဴ ၆၆(ဃ)နှစ်မှုတို့ြဖငဴ် ဗိုလ်တေထာင်မမို့နယ်နှင်ဴ 
မရမ်ဵကုန်ဵ မမို့နယ်တ့ုိတွင် တရာဵစွဲဆိုထာဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

 တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ  
 

ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ေနမျ ိုဵဇင်ကို ေကာဴေသာင်ဵတရာဵရုဳဵတွင် 

ပထမအကကိမ်ရုဳဵထုတ် 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ပဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵခဳထာဵ 
ရသညဴ် ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ေနမျေ ိုဵဇင်ကို တနသောရီတိုင်ဵ၊ 

ေကာဴေသာင်ဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်ေန့၌ 

ပထမအကကိမ် ရုဳဵထုတ်စစ်ေဆဵခဲဴသည်။ အမငကို စတင် 

စစ်ေဆဵချေနိ်တွင် တရာဵလို  ေကာဴေသာင်ဵမမို့နယ်၊ 

ခေမာက်ကကီဵတပ်နယ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵေဇာ်ေဇာ်မှ 
လာေရာက်ပခင်ဵ မရိှဘ ဲ အပခာဵဗိုလ်မှူဵတစ်ဦဵမှ အစာဵ 

ေရာက်ရိှလာသညဴ်အတွက် ကိုေနမျေ ိုဵဇင်မှ ရာဇဝတ် 

ကျေငဴ်ထုဳဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅၉ အရ အမငကိုပလပ်ေပဵရန် 

၎င်ဵကိုယ်တိုင် တရာဵရုဳဵတွင် ေလျှာက်ထာဵခဲဴသည်။  

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ဧမပီလ ၃ ရက်ေန့တွင် တနသောရီတိုင်ဵ  

ေဒသကကီဵ၊  ေကာဴေသာင်ဵမမို့တွင်ပပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ၂၀၀၈ 
ဖွဲ့စည်ဵပုဳ အေပခခဳဥပေဒ ပပင်ဆင်ေရဵ ေဟာေပပာပွဲတွင် 

ပါဝင်ေဟာေပပာခဲဴ ကသညဴ် အချေက်မျောဵသည် တပ်မေတာ် 
အကကီဵအကဲမျောဵနှင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵမျောဵ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို 

ထိခိုက်နစ်နာေစသည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နုိ၀င်ဘာလ ၃ 

ရက်ေန့တွင် ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵေဇာ်ေဇာ်မှ ေရှ့ေန 

ဦဵကကီဵပမင်ဴ၊  ကိုေနမျေ ိုဵဇင်နှင်ဴ ကဗျောဆရာ ကိုေစာေဝတိုက့ို 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။  

ေဒါက်တာေအဵေမာင်၏ အထူဵအယူခဳေလျှောက်လဲချက်ကို 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ် ပယ်ချ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ေနပပည်ေတာ်ရိှ ပပည်ေထာင်စု 

တရာဵလဃတ်ေတာ်ချေုပ်မှ ေထာင်ဒဏ် နှစ်(၂၀) ချေမှတ်ပခင်ဵခဳ 

ထာဵရသညဴ် ေဒါက်တာေအဵေမာင်နှင်ဴ စာေရဵဆရာ 

ကိုေဝဟင်ေအာင်တို့ တင်သွင်ဵထာဵသညဴ် ေနာက်ဆုဳဵ 
အထူဵအယူခဳကို ပယ်ချေခဲဴသည်။ နှစ်ရှည်ေထာင်ဒဏ် 

ချေမှတ်မငအေပါ် ေကျေနပ်ပခင်ဵ မရိှေသာေ ကာင်ဴ တရာဵရုဳဵ 

အဆင်ဴဆင်ဴသ့ုိ အယူခဳတက်ခဲဴရာ ပယ်ချေပခင်ဵခဳခဲဴရသပဖငဴ် 

အထူဵအယူခဳ ဆက်လက်တက်ရာတွင် ဆက်လက်ပယ်ချေ 

ခခဳဲဴရပခင်ဵပဖစ်သည်။ ေနာက်ဆုဳဵ အခွင်ဴအေရဵအပဖစ် 
နိုင်ငဳေတာ် သမ္မတထဳ အသနာဵခဳစာ တင်၍ ပပစ်ဒဏ်မှ 

လွတ်မငိမ်ဵခွင်ဴရိှေသဵေသာ်လည်ဵ အသနာဵခဳစာကို ထပ်မဳ 

တင်သွင်ဵသွာဵေတာဴမည် မဟုတ်ဟု ေဒါက်တာေအဵေမာင်မှ 

ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ  
 

ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵ ကိုေဝယဳမဖိုဵမိုဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ၁၅ 

ရက်ချမှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ် 
တရာဵရုဳဵမှ မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ 
ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျောဵအဖွဲ့ချေုပ် (ဗကသ) ဒုဥက္ကဋ္ဌ 

ကိုေဝယဳမဖိုဵမိုဵကို အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ချေမှတ် 

ခဲဴသည်။ ကိုေဝယဳမဖိုဵမိုဵသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ 

ရခိုင်စစ်ဆန့်ကျေင်သညဴ် ဆန္ဒပပပွဲပဖစ်ေသာ ဖက်ဆစ် 

လူသတ်ဝါဒဆန့်ကျေင် က လငပ်ရှာဵမင၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ၌ ဖုယွင် အထည်ချေုပ်စက်ရုဳ အလုပ်သမာဵ  

သပိတ်ကို ေထာက်ခဳဆန္ဒပပမငတို့တွင် ခွင်ဴပပုချေက် 
ေလျှာက်ထာဵပခင်ဵမရိှ၍ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ၎င်ဵကို ေကျောက်တဳတာဵ 

မမို့နယ် တရာဵရုဳဵတွင် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပဖငဴ် 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ ကိုေဝယဳမဖိုဵမိုဵသည် အင်ဵစိန် 

အကျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵမှ အချေုပ်ပဖငဴ် တရာဵရင်ဆိုင် ခဲဴသည် 

မှာ တစ်လေကျော်  ကာပမငဴ်ေနမပီပဖစ်သည်။ ေကျောက်တဳတာဵ 
မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ၎င်ဵအမင နှစ်မင 

အတွက် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်စီ ချေမှတ်ခဲဴမပီဵ ဖုယွင်သပိတ် 
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ေထာက်ခဳသညဴ် အမငကိုသာ ချေုပ်ရက် ထုတ်နုတ်ခဳစာဵ 

ခွင်ဴပပုခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ဖက်ဆစ် လူသတ် ဝါဒ 

ဆန့်ကျေင် က လငပ်ရှာဵမငအတွက် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်ကို 

ကျေခဳရမည်ပဖစ်သည်။ 
 
အလုပ်သမာဵအေရဵ လှုပ်ရှာဵသူအာဵ ဒဏ်ေငွ တစ်ေသာင်ဵ 

ကျပ် ချမှတ်  

ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်ေန့တင်ွ မန္တေလဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ၊  ပပည်ကကီဵတဳခွန်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပမန်မာနိုင်ငဳ 
စက်မငလက်မငနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵေပါင်ဵစုဳ 

အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျောဵ အဖွဲ့ချေုပ်(MICS) လက်ေထာက် 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ (၂) ဦဵတင်ဴရိှန်စိုဵအာဵ မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာ 

စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) 

ဥပေဒ  ပုဒ်မ ၂၀ ပဖငဴ် ဒဏ်ေငွ တစ်ေသာင်ဵကျေပ် 
ေပဵေဆာင်ေစရန် အမပီဵသတ်အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴသည်။ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တင်ွ ဦဵတင်ဴရိှန်စိုဵသည် 

ပပည်ကကီဵတဳခွန်မမို့နယ်၌ အလုပ်သမာဵအေရဵအတွက် 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုခဲဴရာတွင် ခွင်ဴပပုမိန့်တင်ထာဵပခင်ဵ 

မရိှသညဴ် စာသာဵမျောဵပါဝင်ေသာ ဆိုင်ဵဘုတက်ိုကိုင်ေဆာင် 
ခဲဴသည်။ သ့ုိအတွက် ပပည်ကကီဵတခဳွန်မမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴပခင်ဵ ပဖစ်သည်ဟု MICS လက်ေထာက် 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ  ဦဵေနလင်ဵေအာင်မှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ဗကသေဟာင်ဵ ကိုရရဲင်ဴေကျာ်အာဵ ေထာင်ဒဏ် 

သဳုဵလချမှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 
ေအာင်ေပမသာစဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဗကသေကျောင်ဵသာဵ 

ေဟာင်ဵ ကိုရဲရင်ဴေကျော်အာဵ မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာစုေဝဵခွင်ဴနှငဴ် 

မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၉ ပဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလ ကျေခဳေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴမပီဵ 
ချေုပ်ရက်မျောဵကို ထုတ်နုတ်ခဳစာဵခွင်ဴပပုခဲဴသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ေမလတွင် ကိုရဲရင်ဴေကျော်၊  ကိုသန်ဵထိုက် (ဗကသ-ဗဟို 

ေကာ်မတီဝင်ေဟာင်ဵ)၊ ကိုနှင်ဵေအာင် (ဗကသအဖွဲ့ချေုပ်) 

တိုသ့ည် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျောဵ၌ ထိုဵစစ်မျောဵ ရပ်ဆိုင်ဵ 

ေရဵ၊ စစ်ပွဲမျောဵ ရပ်ဆိုင်ဵေရဵ၊ ပိတ်မိ ပပည်သူမျောဵ အပမန်ဆုဳဵ 
လွတ်ေပမာက်ေရဵအတွက် မန္တေလဵမမို့တွင် ဖေယာင်ဵတုိင် 

ထွန်ဵညစိ ဆုေတာင်ဵမင ပပုလုပ်ခဲဴ၍ မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ 

ပဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ 

၁၉ ရက်ေန့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကိုရဲရင်ဴေကျော်အာဵ 

မဟာေအာင်ေပမမမို့နယ်ရိှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်၌ 
ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပခင်ဵ ပဖစ်သည်။   

 
ရာအိမ်မှူဵအာဵ ဓာတ်ပုဳရိုက်ခဲဴသညဴ်အတွက် လယ်သမာဵ 

ေခါင်ဵေဆာင် တစ်ဦဵ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 

ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 
မအူပင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ လယ်သမာဵ ေခါင်ဵေဆာင် 

တစ်ဦဵပဖစ်သူ ဦဵမငိမ်ဵေမာင်အာဵ  မအူပင်မမို့နယ်၊ ပေလာင် 

ေကျေဵရွာ ရာအိမ်မှူဵအာဵ ဓာတ်ပုဳရိုက်ခဲဴပခင်ဵအတွက် 

ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချေမှတ်ခဲဴသည်။ ပေလာင်ေကျေဵရွာ 
အတွင်ဵရိှ လုပ်ငန်ဵရှင် ေဒါက်တာ ပမငဴ်စိန် ပိုင်ဆိုင်သညဴ် 

ေအာဴချေက်ဒ် ကုမ္ပဏီနှင်ဴ ေဒသခဳ လယ်သမာဵမျောဵ ေပမယာ 

အပငင်ဵပွာဵမင ပဖစ်ပွာဵေနေသာ ေပမလွတ်၊ ေပမလပ်၊ ေပမရိုင်ဵ 

ဧက ၅၅၀ ေပါ်တွင် ဝင်ေရာက် စိုက်ပျေ ိုဵလုပ်ကိုင် ေနထိုင်သူ 

အာဵလုဳဵ ဖယ်ရှာဵထကွ်ခွာေပဵရန် ပေလာင်ေကျေဵရွာ 
ရာအိမ်မှူဵအဖွဲ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵတွင် 

ေလာ်စပီကာပဖင်ဴ လိုက်လဳ ေ ကညာခဲဴသည်။ ထိုသို့ 

ေ ကညာခဲဴသညဴ် ရာအိမ်မှူဵ ဦဵေမာင်ရင်ေထွဵအာဵ 

ပေလာင်ေကျေဵရွာမှ လယ်သမာဵ ေခါင်ဵေဆာင် 

ဦဵမငိမ်ဵေမာငမ်ှ ဓာတ်ပုဳ ရိုက်ကူဵခဲဴ၍ ဦဵေမာင်ရင်ေထွဵမှ 
ဦဵမငိမ်ဵေမာင်အာဵ နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ 

လွတ်လပ်မငနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမငကို ကာကွယ်ေပဵေရဵ 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ ပဖင်ဴ အမငဖွင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဲဴပခင်ဵ ပဖစ်သည်။ 

ထိုအမငအာဵ တစ်နှစ်ခန့်  ကာဵနာစစ်ေဆဵခဲဴမပီဵေနာက် 

ထိုကဲဴသ့ုိ အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴပခင်ဵ ပဖစ်သည်။ 

ကချင် စာေပယဉ်ေကျဵမှု တာဝန်ခဳတစ်ဦဵအာဵ ဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် 

ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵ ချမှတ် 

၇၂ နှစ်ေပမာက် ကချေင်ပပည်နယ်ေန့ အမည်နာမသဳုဵစွဲမငနှင်ဴ 
ပတ်သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲဴသညဴ် ကချေင် 

လူမျေ ိုဵ စာေပနှင်ဴ ရိုဵရာယဉ်ေကျေဵမငအဖွဲ့ ဆက်ဆဳေရဵ 
တာဝန်ခဳအာဵ ပမစ်ကကီဵနာဵမမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ဒဏ်ေငွ 

သဳုဵေသာင်ဵ ေပဵေဆာင်ရန် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် 

အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တွင် 

ကချေင်ပပည်နယ်ေန့ အမည်နာမ သဳုဵစွဲမငနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ရာတွင် ခွင်ဴပပုမိန့် မတငခ်ဲဴသညဴ်အတွက် 
ပမစ်ကကီဵနာဵမမို့နယ် ရဲမှူဵ ပမင်ဴမိုဵမှ တရာဵလိုပပုလုပ်ကာ 

မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာစုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချေမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှညဴ်လည် 

ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲထာဵသညဴ် စာေရဵဆရာမာန် 

(ေတာင်လုဳဵြပန်) ကို ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵချမှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

မမိတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ စာေရဵဆရာ မာန် (ေတာင်လုဳဵပပန်) 

ကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀ ပဖငဴ် ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵကျေပ် 

ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ 

၉ ရက်ေန့တွင် မမိတ်မမို့၌ ပပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

အေပခခဳဥပေဒ ပပငဆ်င်ေရဵ လူထုေဟာေပပာပွဲတွင် 

စာေရဵဆရာ မာန် ၏ ေဟာေပပာချေက်မျောဵသည် တပ်မေတာ် 
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၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါဵေစသည်ဟုဆိုကာ 

ကမ်ဵရိုဵတန်ဵတုိင်ဵ စစ်ဌာနချေုပ်မှ စာေရဵဆရာ မာန်အာဵ 

မမိတ်မမို့နယ် တရာဵရုဳဵတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်ေန့၌ 

ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိခုဲဴပခင်ဵ ပဖစ်သည်။  

 ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ  
 

အုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်၌ သက်ေမွဵပညာ တိုဵချဲ့သင်ကကာဵမှု 

မျာဵ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် စတင်မည် 

မန္တေလဵ ဗဟုိအကျေဉ်ဵေထာင်(အုိဵဘို)အတွင်ဵ၌ သက်ေမွဵ 

သင်တန်ဵေကျောင်ဵ ေဆာက်လုပ်မပီဵစီဵမပီပဖစ်၍ သင် ကာဵမင 

မျောဵကို ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် စတင်မည်ဟု သိရိှရသည်။ 
အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ  ကက်ေပခနီအသင်ဵ (ICRC) မှ 

အကျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရိှ လူငယ် အကျေဉ်ဵသူ၊ အကျေဉ်ဵသာဵ 

မျောဵ သက်ေမွဵပညာရပ်မျောဵ သင် ကာဵနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 

၎င်ဵ သင်တန်ဵေကျောင်ဵအာဵ ေဆာက်လုပ် လှူဒါန်ဵေပဵ 

ခဲဴပခင်ဵပဖစ်ေ ကာင်ဵ မန္တေလဵ ဗဟုိ အကျေဉ်ဵေထာင်ပိုင်ကကီဵ 
ဦဵချေ ိုဝင်ဵထနွ်ဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵ သင်တန်ဵ 

ေကျောင်ဵတွင် လွတ်ေပမာက်ေတာဴမညဴ် အကျေဉ်ဵသာဵမျောဵအာဵ 

ဦဵစာဵေပဵ သင် ကာဵေပဵမည်ပဖစ်မပီဵ စက်မငပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် 

လျှပ်စစ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ သက်ေမွဵပညာရပ်မျောဵကို ဦဵစာဵေပဵ 

သင် ကာဵေပဵမည်ဟု သိရိှရသည်။  
 

ယခုစာသင်နှစ်တွင် အကျဉ်ဵေထာင်အသီဵသီဵမှ 

တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ ေြဖဆိုမညဴ်သူ ၁၇၀ ေကျာ်ရှိ 

ယခု စာသင်နှစ်တွင် တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ စာေမဵပွဲကို 

ဝင်ေရာက်ေပဖဆို ကမညဴ် ပမန်မာတစ်နိုင်ငဳလုဳဵရှိ 
အကျေဉ်ဵေထာင်မျောဵမှ အကျေဉ်ဵသာဵဦဵေရသည် ၁၇၅ ဦဵ 

အထိရိှေနေ ကာင်ဵ ပပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အကျေဉ်ဵဦဵစီဵ 

ဌာန၏ စာရင်ဵမျောဵအရ သိရိှရသည်။ ရန်ကုန်တိင်ုဵ၊ အင်ဵစိန် 

အကျေဉ်ဵေထာင်တွင် တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵစာေမဵပွဲ 

ဝင်ေရာက်ေပဖဆိုမညဴ် အကျေဉ်ဵသာဵမျောဵသည် အမျောဵဆုဳဵ 
ပဖစ်မပီဵ အမျေ ိုဵသာဵ ၇၆ ဦဵနှင်ဴ အမျေ ိုဵသမီဵ ငါဵဦဵ တို့ရိှ 

ေ ကာင်ဵ အကျေဉ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ေပပာေရဵဆိုခွင်ဴရိှသူ 

ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ ဦဵမင်ဵထွန်ဵစိုဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

အပတ်စဉ် တနလောေန့မှ ေသာ ကာေန့အထိ 

အကျေဉ်ဵေထာင်တွင်ဵရိှ အကျေဉ်ဵကျေေန ကေသာ တက္ကသိုလ် 
ေကျောင်ဵသာဵမျောဵနှင်ဴ ေကျောင်ဵဆရာ၊ ဆရာမမျောဵမှ 

စာသင် ကာဵေပဵေနေ ကာင်ဵ၊ စေန၊ တနဂေေနွေန့မျောဵတွင် 

ပပငပ်မှ လုပ်အာဵေပဵ ဆရာ၊ ဆရာမမျောဵပဖငဴ် သင် ကာဵေပဵ 

ေနေ ကာင်ဵ ဦဵမင်ဵထွန်ဵစိုဵမှ ထပ်မဳ၍ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

 ေထာင်မှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ  

ဆယ်လနီဵပါဵကကာ တရာဵရင်ဆိုင်ခဲဴရေသာ အရပ်သာဵ 

ေလဵဦဵ တရာဵရှင်လွတ်ေြမာက် 

ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ ရခိုင်ပပည်နယ်၊ 

စစ်ေတွခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ  အ ကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵ 

ဥပေဒပုဒ်မမျောဵပဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေပမာက်ဦဵ 
မမို့နယ်နှငဴ် မင်ဵပပာဵမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵအာဵ 

စွဲချေက်မတင်မီတရာဵရှင် လဃတ်ေပဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို ့

ေလဵဦဵမှာ  ေပမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ မမိုေချောင်ေကျေဵရွာမှ 

ကိုေကျော်ေအဵေမာင်၊ ကိုဦဵခင်ေမာငန်ှင်ဴ မင်ဵပပာဵမမို့နယ်၊ 

ပန်ဵေပမာင်ဵေကျေဵရွာမှ ကိုေမာင်ပမငဴ်လှိုင်နှင်ဴ ကိုစိုဵဝင်ဵနိုင် 
တိုပ့ဖစ် ကသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်ေန့တွင် 

၎င်ဵတ့ုိအာဵ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ရက္ခိုင်ဴ 

တပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴ ဆက်စပ်သည်ဟူေသာ သဳသယပဖငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။  

 

 

AA အဖွဲ့ဝင်မျာဵဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရေသာ အရပ်သာဵ ၁၂ 

ဦဵအာဵ ြပန်လွှတေ်ပဵ 

ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ စစ်ေတွခရိုင် 
တရာဵရုဳဵမှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)အဖွဲ့ဝင်မျောဵဟု စွပ်စွဲပခင်ဵ 

ခဳထာဵရေသာ ေပမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ေကျောင်ဵေတာင်ေကျေဵရွာမှ 

အရပ်သာဵ ၁၂ ဦဵအာဵ အမငတွင် ခိုင်လုဳသညဴ်သက်ေသမျောဵ 

မရိှသညဴ်အတွက် မှာဵယွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ မငဟု သဳုဵသပ်၍ 
ပပန်လည်လဃတ်ေပဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုသ့ည် ေပမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ 

ေကျောင်ဵေတာင် ေကျေဵရွာအနီဵ သေပါဴစာတဲစုတွင် ေနထိုင် 

သညဴ် ငှက်ဖျောဵမိ လူနာတစ်ဦဵအာဵ  ေပမာက်ဦဵေဆဵရုဳသို့ 

ပို့ေဆာင်ရန် လာေရာက်စဉ် အမှတ်(၈၁) ေပခပမန်တပ်ရင်ဵမှ 

ဒုတိယ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ ခွန်သာ ဦဵစီဵသညဴ် တပ်မေတာ် 
စစ်ေ ကာင်ဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵ ပခင်ဵကိုခဳခဲဴရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵချေနိ်တွင် 

၁၃ ဦဵပဖစ်ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို့အနက်မှ ငှက်ဖျောဵမိလူနာ 

ပဖစ်သညဴ် ေမာင်လှေမာငဝ်င်ဵ (ေခါ်)ညီပုေချေသည် ဖမ်ဵဆီဵ  

ပခင်ဵခဳထာဵရချေနိ်အတွင်ဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ကျေန်ရိှသညဴ် 

အရပ်သာဵ ၁၂ ဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) တိုပ့ဖင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တရာဵစွဲဆို 

ခဲဴသည်။  

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵရင်ဆိုင်ေန 

ရသူတစ်ဦဵအာဵ စဲွချက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ စစ်ေတွခရိုင် 

တရာဵရုဳဵမှ အ ကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပဖငဴ် အမင 
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ရင်ဆိုင်ေနရသညဴ် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ 

အငူေမာ်ေကျေဵရွာမှ ဦဵေမာင်စဳသိန်ဵ (ေခါ်) အုိဵေဖာက် 

အာဵ  အပပစ်ရိှေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပခင်ဵမရိှသညဴ်အတွက် 

စွဲချေက်မတင်မီ လဃတ်ေပဵခဲဴသည်။ အငူေမာ်ရိှ အဲလ်ရှာဵဝါဵ 

ဇက်ဆိပ်ကမ်ဵတွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမငပဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵေနာက် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင်ဴ 

တပ်မေတာ်မှ ဦဵေမာင်စဳသိန်ဵ (ေခါ်) အုိဵေဖာက်၏ ေနအိမ် 

သ့ုိ လာေရာက် ရှာေဖွရာတွင် လက်လုပ်ဗုဳဵေတွ့ရိှခဲဴ၍ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။  အငူေမာ် ရဲစခန်ဵမှူဵမှ 

တရာဵလိုပပုလုပ်မပီဵ ၎င်ဵကို အ ကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၁(ဂ)၊ ၅၂ (က)တိုပ့ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို 

ခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။  

 

 

ချင်ဵလက်ဝရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို စဲွချက်မတင်မီ ြပန်လွှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ စစ်ေတွ 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴဆက်သွယ် 

သည်ဟူေသာ သဳသယပဖင်ဴ ၁၁ လေကျော် ကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆိုပခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ချေင်ဵပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ 

မမို့နယ်၊ ချေင်ဵလက်ဝေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို မတရာဵ 

အသင်ဵဆက်သွယ်မငဥပေဒပုဒ်မ ၁၇(၁)(၂)ပဖငဴ် 

တစ်စုဳတစ်ရာမငိစွန်ဵမငမရှိသညဴ်အတွက် စွဲချေက်မတင်မီ 

ပပန်လည် လဃတ်ေပဵခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ 
ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို့သည် ေကျောက်ေတာ်မမို့၊ မမို့မ 

ရပ်ကွက်ရိှ ဦဵသိန်ဵစိုဵ နှင်ဴ ေဒါ်လှလှရီ တိုေ့နအိမ်တွင် 

စစ်ေဘဵေရှာင်ေနစဉ်အတွင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵ 

ေခါင်ေဆာင်သွာဵခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ 

 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵ လကန်က်ကုိင် အဖဲွ့မျာဵ 
ထဳမ ှြပန်လညလ်ွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

ကပရ ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၆ ဦဵအာဵ AA ြပန်လွှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ၎င်ဵတုိ့ 
ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသည်ဴ ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ (ကပရ) 

ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၆ ဦဵအာဵ ပပန်လည်လဃတ်ေပဵခဲဴသည်။ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၆ ဦဵနှင်ဴ ပုန်ဵေအာင်ဵေန၍ လွတ်ေပမာက်သွာဵ 

ခဲဴသညဴ် ယာဉ်ေမာင်ဵ နှစ်ဦဵတို့သည် ပပန်လည် လွတ်ေပမာက် 

လာသညဴ်အခါ တာဝန်ကျေရာ ေမာငေ်တာမမို့ ကကိုဆို 
လက်ခဳေရဵစခန်ဵသ့ုိ ဆက်မသာွဵခဲဴပခင်ဵေ ကာင်ဴ ဇန်နဝါရီလ 

၁၃ ရက်ေန့တွင် ကုန်ဵလမ်ဵပို့ေဆာင်ေရဵညဃန် ကာဵမင 

ဦဵစီဵဌာနမှ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ စုခုဳဖွဲ့၍ စတင်စစ်ေဆဵခဲဴသည်။  

ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ေန့တွင် AA မှ စစ်ေတွ-
ဘူဵသီဵေတာင်သ့ုိသွာဵသညဴ် ေအာင်တဳခွန် (၇) ေရယာဉ်အာဵ 

ရပ်တန့်ေစခဲဴမပီဵ ၎င်ဵတို့ ၁၆ ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပခင်ဵ 

ပဖစ်သည်။  

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵေဝှ့တင်ဵကို AA ြပန်လွှတေ်ပဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)မှ ချေင်ဵပပည်နယ်၊ ချေင်ဵပပည်နယ် 
အမျေ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ် (၁၁) လဃတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵေဝှ့တင်ဵအာဵ နှစ်လေကျော် ကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမပီဵေနာက် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့ 

တွင်  ပပန်လဃတေ်ပဵခဲဴသည်ဟု AA ၏ ထုတ်ပပန်ချေက်အရ 

သိရှိရသည်။ ဦဵေဝှ့တင်ဵကို AA ဆန့်ကျေင်ေရဵ ပပုလုပ်ေန 

သည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် AA 

မှ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ 

Mytel အရာရှိနှင်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵတိုက့ို AA ြပန်လွှတေ်ပဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသညဴ် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ 
စစ်ေတွမမို့အေပခစိုက် Mytel ဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမှ 

ပပည်နယ်ဆက်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵ 
ဦဵေဇာ်ထွန်ဵေအာင်နှင်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵ ဦဵစိုဵသိမ်ဵေမာင်တိုက့ို 

ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ေပါက်ေတာမမို့နယ်၊ မေနာ်သီရိ 

ေကျေဵရွာတွင်  ပပန်လဃတေ်ပဵခဲဴသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ 

ရက်ေန့တွင် AA မှ ၎င်ဵတ့ုိကို မင်ဵ ပပာဵ-ေကျောက်ေတာ် 

ကာဵလမ်ဵရှိ ေတာင်ေပါက်ေကျေဵရွာအနီဵတွင် “မသကော” 
ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ 
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နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို့၏လတွ်လပခ်ွငဴအ်ေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ်ဆန္ဒထုတ်

ေဖာမ်ှုမျာဵ 
 
 

အချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵ အချုပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵမှုနှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သဳုဵဦဵနှင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵတို့အာဵ 

အမှုဖွင်ဴ 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

ေရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်၊ စိုင်ပပင်ရဲစခန်ဵ၌ ချေုပ်ေနှာင် 

ထာဵသညဴ် အချေုပ်သာဵအမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ နှိပ်စက်ပခင်ဵ 

ခဳခဲဴရမငရေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵသညဴ် ပဖစ်စဉ်နှင်ဴ ပတ်သက်၍ 
စိုင်ပပင ် စခန်ဵမှူဵ၊ ရဲတပ်သာဵနှစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ 

တစ်ဦဵတို့အာဵ လူသတ်မငပုဒ်မ ၃၀၂ ပဖငဴ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် 

ေန့တွင် အမငဖွင်ဴလှစ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ စိုင်ပပင် ရဲစခန်ဵ 

အချေုပ်ခန်ဵအတွင်ဵ နှိပ်စက်ပခင်ဵခဳခဲဴရမငေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵ 

ခဲဴသူသည် ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်တွင် ေနထိုင်သူ ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ 
ပဖစ်သည်။ ၎င်ဵသည် မမို့နယ်၏ပွဲတစ်ခုတွင် ကခုန်ေနချေနိ် 

တွင် လုဳခခုဳေရဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အပခာဵအမျေ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵနှင်ဴအတူ 

၎င်ဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ ေနာက်တစ်ေန့ နဳနက် 

တွင် အမျေ ိုဵသာဵသဳုဵဦဵအာဵ လဃတ်ေပဵခဲဴမပီဵ ဦဵသိန်ဵဝင်ဵအာဵ 

ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵခဲဴသည်။ 

ခူမီဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအာဵ AA အဖွဲ့မှ ဝင်ေရာက် ရိုက်နှက် 

မခိမ်ဵေြခာက် 

ချေင်ဵပပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်၊ ကျေ ီဵေလဵေကျေဵရွာရှိ 

အမျေ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵအာဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အဖွဲ့ဝင် 
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တစ်ဦဵမှ အဓမ္မပပုကျေင်ဴရန် ကကဳစည်သပဖငဴ် ဝင်ေရာက် 

တာဵဆီဵဟန့်တာဵခဲဴေသာ ေကျေဵရွာလူကကီဵနှငဴ် မိဘမျောဵအာဵ 

ရိုက်နှက်နိှပ်စက်မငပပုခဲဴေ ကာင်ဵ ခူမီဵချေင်ဵ မျေ ိုဵနွယစ်ုမျောဵ 

ေရဵရာ ေပါင်ဵစည်ဵ ညစိနှိုင်ဵေရဵ ေကာင်စီမှ ညစိနှိုင်ဵေရဵမှူဵ 

ဦဵေစာပမမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထို့ပပင ် AA အဖွဲ့ဝင် 
တစ်ဦဵသည် လူငယ်မျောဵအာဵ ေကျေဵရွာရိှ ကုလာဵတန် 

ပမစ်ေဘဵတွင် ေနပူထဲ၌ ချေုပ်ေနှာင်ခဲဴပခင်ဵ၊ ဆန်နှင်ဴ ရိက္ခာ 

မျောဵကို သယ်ယူခိုင်ဵပခင်ဵမျောဵ ပပုလုပ်ခဲဴေ ကာင်ဵ ခူမီဵချေင်ဵ 

မျေ ိုဵနွယစ်ုမျောဵေရဵရာ ေပါင်ဵစည်ဵ ညစိနှိုင်ဵေရဵေကာင်စီ၏ 

ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်ေန့ ထုတ်ပပန်ချေက်အရ သိရိှရသည်။  

ေြမပုဳမမို့ေပါ်မှ လူငယ်တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရမပီဵေနာက် ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက် 

ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေပမပုဳမမို့နယ်၊ 

ကဳသာထွက်ဝရပ်ကွက်မှ ေမာင်ချေစ်နိုင်စိုဵသည် အမည်မသိ 
သူမျောဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်မငကို ခဳခဲဴရမပီဵေနာက် 

ထွက်ေပပဵလွတ်ေပမာက်လာခဲဴသည်။ ေမာငခ်ျေစ်နိုင်စိုဵ 

လမ်ဵေလျှာက်ထွက်သညဴ်အချေနိ်၌ ကာဵတစ်စီဵမှ ရပ်၍ 

ကာဵေပါ်မှလူ နှစ် ဦဵသည် ၎င်ဵအာဵ ပါဵစပ်ပိတ်၍ ကာဵေပါ် 

သ့ုိတင်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုမ့ှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) 
ဆိုလျှင်အပပတ်ရှင်ဵမည်ဟု ေပပာဆိုခဲဴမပီဵ ေမာငခ်ျေစ်နိုင်စိုဵ 

အာဵ ချေည်ေနှာင်ထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ၎င်ဵအာဵ ဖိထာဵသူမျောဵ 

အနက်မှ တစ်ဦဵ အေပါဴသွာဵမည်ဟုဆိုကာ ကာဵေပါ်မှ 

ဆင်ဵစဉ် ၎င်ဵသည် ဖိထာဵသူ ေနာက်တစ်ဦဵအာဵ 

တွန်ဵထတု်၍ ကာဵေပါ်မှ ခုန်ချေေသာေ ကာင်ဴ ထွက်ေပပဵ 
လွတ်ေပမာက်ခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်ဟု ေမာငခ်ျေစ်နိုင်စိုဵမှ 

ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ကာဵေပါ်တွင် လူငယ်တစ်ဦဵအာဵလည်ဵ 

လက်ထိပ်ခတ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသည်ဟုလည်ဵ ၎င်ဵမှ 

ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။  

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ 

ပလက်ဝေဒသခဳသဳုဵဦဵကို ေသဆုဳဵလျက်ေတွ့ရှိ 

ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်ေန့၊ ညေန ၇ နာရီအချေနိ်ခန့်တွင် 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴ 

ေသာ  ချေင်ဵပပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်၊ ဆီဵဖေလာင်ဵ 
ေကျေဵရွာမှ ေကျောင်ဵဆရာ ဦဵအာေဗလ၊  ကက်ဥဝရွာမှ 

ဦဵလှစိန်နှင်ဴ ဦဵချေစ်စု တိုက့ို  ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် 

ေတာအုပ်အတွင်ဵ၌ လက်ပပန်ကကိုဵ တုပ်ေနှာင်လျေက် 

ဓာဵဒဏ်ရာမျောဵပဖင်ဴ ေသဆုဳဵလျေက်ေတွ့ရိှခဲဴသည် ။  အဆိုပါ 

ေဒသခဳသဳုဵဦဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ  
ေခါ်ေဆာင်သွာဵပခင်ဵပဖစ်မပီဵ လိုက်ရှာသညဴ်အခါ ေတာလမ်ဵ 

တစ်ခုတွင် ေသဆုဳဵေနသညဴ်အေလာင်ဵမျောဵကို ေတွ့ရိှရပခင်ဵ 

ပဖစ်သည်ဟု ခူမီဵ ချေင်ဵမျေ ိုဵနွယ်စုမျောဵေရဵရာ ေပါင်ဵစပ် 

ညစိနှိုင်ဵေရဵေကာင်စီ၏ ေပပာေရဵဆိခုွင်ဴရိှသူ ဦဵေစာပမမှ 

ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထိုအရပ်သာဵ သဳုဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

သတ်ပဖတ်ခဳရပခင်ဵနှင်ဴပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုငဴ် 

တပ်ေတာ် (AA) တိုမ့ှ ၎င်ဵတ့ုိ မဟုတ်ေ ကာင်ဵ ပငင်ဵဆို 

ေန ကသည်။ 

 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ေရပူြဖင်ဴအေလာင်ဵခဳရ၊ 

တပ်လုပ်ေဆာင်ချက်မဟုတ်ဟု ြငင်ဵဆို 

ရခိုင်ပပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်၊ မဲလက်ေမာင်ဵေကျေဵရွာအုပ်စု၊ 

ခေမာင်ဵေတာေကျေဵရွာမှ ေဒါ်မလှ၏ ခန္ဓာကိုယ်အာဵ 

တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ေရပူပဖင်ဴေလာင်ဵ၍ ေပခေထာက် 

ကိုလည်ဵ ဓာဵပဖင်ဴလှီဵခဲဴ၍ ဒဏ်ရာမျောဵရရိှခဲဴပခင်ဵေ ကာငဴ် 
ေဆဵကုသမင ခဳယူေနရသည်ဟု ေဒါ်မလှ၏ ခင်ပွန်ဵပဖစ်သူ 

ဦဵတင်ထွန်ဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်ေန့ 

တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဦဵတင်ထွန်ဵအာဵ 

ရှာေဖွရန် ၎င်ဵ၏ ေနအိမ်သ့ုိေရာက်ရိှခဲဴရာ ၎င်ဵကို 

ရှာမေတွ့ခဲဴပခင်ဵေ ကာင်ဴ ဇနီဵပဖစ်သူ ေဒါ်မလှအာဵ 
စာသင်ေကျောင်ဵသ့ုိေခါ်ေဆာင်၍ လက်ပပန်ကကိုဵတုတ်မပီဵ 

ခန္ဓာကိုယ်အာဵေရပူပဖင်ဴ ေလာင်ဵချေကာ ေပခေထာက်ကို 

ဓာဵပဖငဴ်လှီဵခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။ ထို့ပပင ် ၎င်ဵတို့အိမ်ဆိုင်မှ 

ေငွသိန်ဵ (၃၀) ကျေပ်နှင်ဴ ေရာင်ဵရန်ဝယ်ထာဵသညဴ် 

အဝတ်အထည် ေငွဆယ်သိန်ဵဖိုဵခန့်ကိုလည်ဵ တပ်မေတာ်မှ 
ယူသွာဵခဲဴမပီဵ ေရနဳဆီ (၁၂) ဗူဵ၊ ဆန်ေပခာက်အိတ်၊ ဟင်ဵချေ ို 

မုန့် (၂၄)ပိသာတ့ုိကို ပဖန့်ကကဲခဲဴ ကသည်ဟု ဦဵတင်ထွန်ဵမှ 

ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထို့ပပင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ 

ေဒါ်မလှ၏ သာဵပဖစ်သူနှင်ဴ သာဵ၏သူငယ်ချေင်ဵတစ်ဦဵ 

တိုက့ိုလည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ ဦဵတင်ထွန်ဵ 
သည်  ဖမ်ဵဆီဵ ခဳရမည်ကို စိုဵရိမ်၍ လက်ရိှတွင် ထွက်ေပပဵ 

တိမ်ဵေရှာင်လျေက်ရိှသည်။ အေနာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနချေုပ်မှ 

ဗိုလ်မှူဵကကီဵ ဝင်ဵေဇာ်ဦဵမှ ယင်ဵပဖစ်စဉ်မှာ မဟုတ်မှန်ဟု 

တုန့်ပပန်ခဲဴသည်။ 

လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵခဳခဲဴရေသာ 
မဲလက်ေမာင်ဵ ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၆ ဦဵအနက် ၁၄ ဦဵ 

ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့ နဳနက် ၈ နာရီအချေနိ်ခန့်တွင် 
တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵ တစ်ခုမှ ရခိုင်ပပည်နယ်၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်၊ မဲလက်ေမာင်ဵေကျေဵရွာမှ အရပ်သာဵ ၁၆ ဦဵ 

အာဵ လမ်ဵပပအပဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴမပီဵ ၎င်ဵတို့အနက်မှ 
၁၄ ဦဵကို ပပန်လည်လဃတ်ေပဵခဲဴကာ ကျေန်နှစ်ဦဵအာဵ 

ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသည်ဟု ေကျေဵရွာသာဵမျောဵမှ 

ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ပခင်ဵခဳထာဵရသူ 

နှစ်ဦဵမှာ မဲလက်ေမာင်ဵေကျေဵရွာမှ ဦဵခင်ေမာင်ပမင်ဴ နှငဴ် 

ကိုေအာင်ပွင်ဴ (ခ) ငေအာင် တို့ပဖစ် ကသည်။ 
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မျက်နှာဖုဳဵစွပ်လူတစ်စု၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကိုခဳထာဵရသညဴ် 

ေကျာက်ြဖူေဒသခဳ သဳုဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်  

မျေက်နှာဖုဳဵစွပ်လူတစ်စု၏ ဖမ်ဵဆီဵ ပခင်ဵကိုခဳထာဵရသညဴ် 

ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေကျောက်ပဖူမမို့နယ်မှ ေဒသခဳ သုဳဵဦဵအနက် 

နှစ်ဦဵအာဵ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ပပန်လည်လဃတ် 
ေပဵခဲဴေသာေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတို့ေကျေဵရွာသ့ုိ ေရာက်ရိှေနမပီဟု 

သိရှိရသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့၊ ညေနပိုင်ဵတွင် 

၎င်ဵတ့ုိသဳုဵဦဵအာဵ ကာဵပဖငဴ်အသင်ဴေစာင်ဴေနသညဴ် မျေက်နှာ 

ဖုဳဵစွပ်လူေလဵဦဵမှ  ဖမ်ဵဆီဵ  ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴပခင်ဵ ပဖစ် 

သည်။ ၎င်ဵတ့ုိသဳုဵဦဵမှာ မူရင်ဵေကျေဵရွာလမ်ဵအာဵ ပပုပပင် 
ေနေသာ ေကျောက်ကေလဵေကျေဵရွာမှ ကန်ထရိုက် လုပ်ကိုင် 

ေနသူ ဦဵစိုဵမငိမ်ဵ၊ ဘတ်ဟုိဵပိုင်ရှင် ဦဵေမာင်ဖိုဵခင် နှင်ဴ 

ဘတ်ဟုိဵေမာင်ဵသူ ကိုေမာင်ရန်နိုင် တိုပ့ဖစ် ကသည်။ 

ယခုလွတ်ေပမာက်လာသူမျောဵမှာ ဦဵေမာငဖ်ိုဵခင်နှင်ဴ 

ကိုေမာင်ရန်နိုင် တို့ပဖစ်မပီဵ ဦဵစိုဵမငိမ်ဵသည် ဆက်လက် 
ဖမ်ဵဆီဵ ပခင်ဵ ခဳထာဵရသည်။  

ရခိုင်တွင် ေဈဵေရာင်ဵသူမျာဵအာဵ AA သတ်သည်ဟု 

တပ်မေတာ်မှ စွပ်စွဲ 

ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေပမာက်ဦဵမမို့နယ်တွင် လှညဴ်လည် 
ေဈဵေရာင်ဵချေေနစဉ် ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵ၊ ေရွှေဘိုခရိုင်၊  ေရဦဵမမို့နယ်၊ ပုဏ္ဏကာဵေကျေဵရွာမှ  

ေမာင်ရာဇာထွန်ဵနှင်ဴ ဦဵစိုဵနိုင်(ခ) ကိုရင်ကကီဵတို ့ ညစဉ်ဵပန်ဵ 

နှိပ်စက် သတ်ပဖတ်ခဳရပခင်ဵသည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)၏ 

လက်ချေက်ပဖစ်သည်ဟု တပ်မေတာ်မှ စွပ်စွဲခဲဴသည်။ သ့ုိေသာ် 

လည်ဵ AA မှ ၎င်ဵတ့ုိ ကျေူဵလွန်ပခင်ဵမဟုတ်ေ ကာင်ဵ ပငင်ဵဆုိ 
ခဲဴသည်။ ေမာင်ရာဇာထွန်ဵနှငဴ် ဦဵစိုဵနိုင်(ခ) ကိုရင်ကကီဵနှင်ဴ 

ေမာငမ်ျေ ိုဵထိုက်ဝင်ဵ တို့သည် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေပမာက်ဦဵမမို့၊ 

ေကျောက်ရစ်ေကရပ်ကွက်ရိှ ဦဵေအာင်ထွန်ဵေကျော်၏ ေနအိမ် 

တွင် ငှာဵရမ်ဵေနထိုင်သူမျောဵပဖစ်မပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ပစ္စည်ဵသွာဵေရာက် 
ပို့ေဆာင်စဉ် ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ ေမာင်မျေ ိုဵထိုက်ဝင်ဵကို 

သွာဵေရာက်ရှာေဖွစဉ် ေမာင်ရာဇာထွန်ဵနှင်ဴ ဦဵစိုဵနိုင်(ခ) 

ကိုရင်ကကီဵ တို့သည်လည်ဵ   ထပ်မဳေပျောက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴပခင်ဵ 

ပဖစ်သည်။  

ေရှ့ေနဦဵကကီဵြမင်ဴနှင်ဴ ကဗျာဆရာ ကိုေစာေဝတိုကုိ့ 
ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 
ေကာဴေသာင်ဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တရာဵလဃတ်ေတာ်ေရှ့ေန 

ဦဵကကီဵပမင်ဴနှင်ဴ ကဗျောဆရာ ကိုေစာေဝ တို့အာဵ  ဖမ်ဵဝရမ်ဵ 

ထုတ်ခဲဴသည်။ မပီဵခဲဴသညဴ် ရုဳဵချေနိ်ဵကို ဦဵကကီဵပမငဴ်နှင်ဴ 

ကဗျောဆရာ ကိုေစာေဝတို့ တက်ေရာက်ပခင်ဵ မရိှ 

ေသာေ ကာင်ဴ ဝရမ်ဵထုတ်ပခင်ဵ ပဖစ်သည်ဟု သိရိှရ 

သည်။   ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ဧမပီလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ တနသောရီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊  ေကာဴေသာင်ဵမမို့တွင်ပပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ၂၀၀၈ 

ဖွဲ့စည်ဵပုဳ အေပခခဳဥပေဒ ပပင်ဆင်ေရဵ ေဟာေပပာပွဲတွင် 

ပါဝ်ေဟာေပပာခဲဴ ကသညဴ် အချေက်မျောဵသည် တပ်မေတာ် 
အကကီဵအကဲမျောဵနှင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵမျောဵ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို 

ထိခိုက်နစ်နာေစသည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နုိ၀င်ဘာလ ၃ 

ရက်ေန့တွင် ေကာဴေသာင်ဵမမို့နယ်၊ ခေမာက်ကကီဵ တပ်နယ်မှ 

ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵေဇာ်ေဇာ်မှ ေရှ့ေန ဦဵကကီဵပမငဴ်၊ 

ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ကိုေနမျေ ိုဵဇင်နှင်ဴ ကဗျောဆရာ 
ကိုေစာေဝတိုက့ို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ပဖငဴ် 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴပခင်ဵပဖစ်သည်။  

 

အကျဉ်ဵကျခဳ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ခခင်ဵချက်မရှိ 

အြမန်လွှတ်ေပဵရန် ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆို 

ပမန်မာနိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵလုဳဵရိှ အကျေဉ်ဵေထာင်အသီဵသီဵတွင် 
အကျေဉ်ဵကျေခဳေနသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵအာဵ 

ခခင်ဵချေက်မရိှ အပမန်လဃတ်ေပဵရန် အပါအဝင် ေခတ်နှင်ဴ 

မေလျော်ညီေသာ အကျေဉ်ဵေထာင်ဥပေဒမျောဵကို ပပငဆ်င် 

ေပဵရန် နိုင်ငဳေရဵ အကျေဉ်ဵသာဵမျောဵနှင်ဴ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ 

အင်အာဵ ၅၀ ေကျော်သည်  ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်ေန့တွင် 
လမ်ဵေလျှာက် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်၍  ေတာင်ဵဆိုခဲဴ ကသည်။ 

နိုင်ငဳေရဵ အကျေဉ်ဵသာဵမျောဵကို အပမန်ဆုဳဵ ပပန်လဃတ်ေပဵေရဵ 

ေတာင်ဵဆိုခဲဴသညဴ် အေပခအေနကို ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ 

ေစာင်ဴ ကညဴ် သွာဵမည်ပဖစ်မပီဵ အစိုဵရအေနပဖင်ဴ ေတာင်ဵဆိုမင 

မျောဵကို လုပ်ေဆာင်ေပဵပခင်ဵ မရိှပါက ထပ်မဳ၍ ဆန္ဒ 
ထုတ်ေဖာ်မငမျောဵ ပပုလုပ်သွာဵမည်ဟု ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသူ 

မျောဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

 

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ဇီဵပင်ကကီဵေကျဵရွာမှ 
လူငယ်ေြခာက်ဦဵကို ငါဵနာရီကကာ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

စစ်ေဆဵမပီဵေနာက် ြပန်လွှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်ေန့တင်ွ ရခိုင်ပပည်နယ်၊ 
ေပမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ဇီဵပင်ကကီဵေကျေဵရွာမှ ရန်ကုန်သို့ 

အလုပ်လုပ်ရန်သွာဵသညဴ် လူငယ် ေပခာက်ဦဵကို 

ေကျောက်ေတာ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် တပ်မေတာ်မှ 

ငါဵနာရီ ကာ ထိန်ဵသိမ်ဵ စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵေနာက် ပပန်လည် 
လဃတ်ေပဵခဲဴသည်။ ထိန်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵခဳရသူမျောဵမှာ 

ဇီဵပင်ကကီဵေကျေဵရွာမှ ကိုေဌဵဝင်ဵ ၊ ကိုစိန်ထွန်ဵလ၊ှ 

ကိုေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ ကိုမငိမ်ဵမငိမ်ဵဆန်ဵ၊ ကိုဟန်ထွန်ဵေအဵနှငဴ် 

ကိုေအာင်မင်ဵစိုဵတို့ပဖစ်သည်။ ေကျောက်ေတာ် စစ်ေဆဵေရဵ 
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ဂိတ်တွင် စစ်ေဆဵခဳရချေနိ်၌ ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ရက္ခိုင်ဴ 

တပ်ေတာ်(AA) နှင်ဴ အဆက်အသွယ် ရှိ၊မရိှ ေမဵပမန်ဵခဲဴ 

ေ ကာင်ဵ၊ ညေန ငါဵနာရီအချေနိ်ခန့် တွင် ဇီဵပင်ကကီဵေကျေဵရွာ 

အုပ်ချေုပ်ေရဵမှူဵမှ အာမခဳပဖင်ဴ လာထုတ်သညဴ်အတွက် 

၎င်ဵတ့ုိအာဵ ပပန်လည် လဃတ်ေပဵခဲဴပခင်ဵ ပဖစ်ေ ကာင်ဵ 
ကိုေဌဵဝင်ဵမှ ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။  

စစ်ေကကာင်ဵမှ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသညဴ် လူငယ်တစ်ဦဵ 

ြပင်ဵ ထန်စွာ ဒဏ်ရာရ၍ ေဆဵကုသမှု ခဳယေူနရ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴမပီဵေနာက် 

ပပန်လည် လဃတ်ေပဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ပပည်နယ်၊ ေပမပုဳမမို့နယ်၊ 

ကမ်ဵေထာင်ဵကကီဵမမို့မှ ေဒသခဳ လူငယ် နှစ်ဦဵအနက် 

တစ်ဦဵတွင် ရိုက်နှက်ဒဏ်ရာမျောဵရရိှလာသညဴ်အတွက် 
ကမ်ဵေထာင်ဵကကီဵ တိုက်နယ်ေဆဵရုဳတင်ွ တက်ေရာက်၍ 

ေဆဵကုသမငခဳယူေနစဉ် ဒဏ်ရာမသက်သာသပဖင်ဴ စစ်ေတွ 

ေဆဵရုဳကကီဵသုိ့ အေရဵေပါ် ပို့ေဆာင်ခဲဴရသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

ဒဏ်ရာရရိှသွာဵသူမှာ ကမ်ဵေထာင်ဵကကီဵမမို့မှ ကိုကကီဵ ပဖစ်မပီဵ 

နှာေခါင်ဵမှထွက်သညဴ်ေသွဵ သည် မတန့်ပဖစ်ေနေ ကာင်ဵ 

၎င်ဵနှငဴ်အတူ လွတ်ေပမာက် လာခဲဴသညဴ် ကိုေအာင်ဝင်ဵပမငဴ်မှ 
ေပပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို ့

နှစ်ဦဵသည် ေပမပုဳမမို့နယ်၊ စညစင်ဵဒုက္ခသည်စခန်ဵတွင် 

ကယ်ဆယ်ေရဵ သွာဵရာမှအပပန် တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵ၏ 

ဖမ်ဵဆီဵ ပခင်ဵကို ခဳခဲဴရပခင်ဵပဖစ်သည်။ 

 
 

 

 

 

ဥပေဒြပုေရဵနှငဴ် မဝူါဒေရဵဆိုင်ရာ တိုဵတကမ်ှုမျာဵ 

လွတ်လပ်ေသာစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မရှင်၏ အမပီဵသတ် 

အစီရင်ခဳစာနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တပ်မေတာ်မှ သေဘာထာဵ 

ထုတ်ြပန် 

ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန် 
ပပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ လွတ်လပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ 

ေကာ်မရှင်(ICOE)၏ အမပီဵသတ်အစီရင်ခဳစာနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 

သေဘာထာဵထုတ်ပပန်ချေက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပပန်ခဲဴသည်။ 

တပ်မေတာ်အေနပဖင်ဴ ICOE ၏ အစီရင်ခဳစာပါ တပ်မေတာ် 

နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အကကဳပပုချေက်မျောဵကို ေလဴလာ သွာဵမညဴ် 
အပပင် စစ်ဥပေဒချေုပ်ရုဳဵမှလည်ဵ အစီရင်ခဳစာ တစ်ခုလုဳဵကို 

အေသဵစိတ် ေလဴလာသွာဵမည် ပဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ တပ်မေတာ် 

အေနပဖင်ဴ ကွပ်ကဲမင အဆင်ဴဆင်ဴတွင် မှာဵယွင်ဵစွာ 

လုပ်ေဆာင်သူမျောဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ ခုဳရုဳဵက ဆက်လက် 

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵသွာဵမည် ပဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵေရဵ 
ခုဳရုဳဵ၏ ေတွ့ရိှချေက်အရ ပပစ်မင တစ်စုဳတစ်ရာကျေူဵလွန် 

ေ ကာင်ဵ ခိုင်လုဳသညဴ် သက်ေသ     အေထာက်အထာဵ 

ေတွ့ရိှခဲဴပါက စစ်ဘက်တရာဵစီရင်ေရဵ၏ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

မျောဵနှင်ဴအညီ ဆက်လက် အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 

ပဖစ်ေ ကာင်ဵ စစ်ဥပေဒချေုပ်ရုဳဵမှ သတင်ဵရရိှသည်ဟု ေဖာ်ပပ 
ထာဵသည်။ 
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အေရဵပါသညဴ်ဆက်စပသ်တင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
 

 ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ  
 
နမဴ်စန်တွင် RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ  

 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵ လကန်က်ကုိင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 
 
ပလက်ဝမမို့ ကျ ီဵေလေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၃၀ ေကျာ်အာဵ AA မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ BBC/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ပမန်မာ 
 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် AA မ ှယာဉ်တစ်စီဵကို မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵ၍ ယာဉ်ေမာင်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ The Voice/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ BNI/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ BNI 
 

 ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ 
 
ေြမာက်ဦဵတွင် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်ဴ စစ်ကိုင်ဵေဒသခဳေလဵဦဵ ရှစ်လကကာသည်အထိ အဆက်အသွယ်မရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ Myanmar-Now/ပမန်မာ 
  

 တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ  

ေေါင့ဵြိုမ့း ိုဵဆက့ သဳြေးပ့အဖ်ဲ့ဝင့ ြေုနျစ့ဦဵကို ပုေ့မ ၆၆(ဃ)္ဖငဴ့ စ်ဲြေးက့ြင့ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ ပမန်မာတိုင်ဵမ်/ပမန်မာ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/07/212247.html
https://news-eleven.com/article/153809
https://www.bbc.com/burmese/burma-51073744
http://www.mizzimaburmese.com/article/65430
http://thevoicemyanmar.com/index.php/regional/39168-ann
https://www.bnionline.net/mm/news-70344
https://www.bnionline.net/en/news/aa-denies-tatmadaw-claim-it-set-vehicle-ablaze-ann-township
https://myanmar-now.org/mm/news/2999
https://myanmar.mmtimes.com/news/134471.html
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ပမန်မာ 
 
 တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ 

  
ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ေနမျ ိုဵဇင်ကို ေကာဴေသာင်ဵတရာဵရုဳဵတွင် ပထမအကကိမ်ရုဳဵထုတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ DVB/ပမန်မာ  

ေဒါက်တာေအဵေမာင်၏ အထူဵအယူခဳေလျှောက်လဲချက်ကို  ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မှ ပယ်ချ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ DMG 
 

 ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ  
 
ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵ ကိုေဝယဳမဖိုဵမိုဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်ချမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်၊ ပမန်မာေနာင်ဵ/ပမန်မာ 
 

အလုပ်သမာဵအေရဵ လှုပ်ရှာဵသူအာဵ ဒဏ်ေငွ တစ်ေသာင်ဵကျပ် ချမှတ်  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်၊ ပမန်မာတိုင်ဵမ်/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်၊ ပမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 
 

ဗကသေဟာင်ဵ ကိုရရဲင်ဴေကျာ်အာဵ ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 

 
ရာအိမ်မှူဵအာဵ ဓာတ်ပုဳရိုက်ခဲဴသညဴ်အတွက် လယ်သမာဵ ေခါင်ဵေဆာင် တစ်ဦဵ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 
 

ကချင် စာေပယဉ်ေကျဵမှု တာဝန်ခဳတစ်ဦဵအာဵ ဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် ဒဏ်ေငွ သုဳဵေသာင်ဵ ချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ BNI /ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ BNI 

 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲထာဵသညဴ် စာေရဵဆရာမာန် (ေတာင်လုဳဵြပန်) ကို ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ပမန်မာ 

 

 ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ  
 
အုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်၌ သက်ေမွဵပညာ တိုဵချဲ့သင်ကကာဵမှုမျာဵ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် စတင်မည် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 
 
ယခုစာသင်နှစ်တွင် အကျဉ်ဵေထာင်အသီဵသီဵမှ တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ ေြဖဆိုမညဴ်သူ ၁၇၀ ေကျာ်ရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 

 

https://news-eleven.com/article/156606
http://burmese.dvb.no/archives/367608?fbclid=IwAR2t6DOQeg5xnyX2lOo815N9cPq1lxMapXkvXsMo1HE_vKEdGpY4M07sD0g
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e2aa77dd1db0365ca7e4220
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/pcky.html
https://www.dmediag.com/news/1091-tco
https://myanmar-now.org/mm/news/2949
https://myanmar.mmtimes.com/news/133439.html
https://www.mmtimes.com/news/court-fines-labour-activist-mandalay-illegal-assembly.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/09/212518.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/09/212518.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/10/212614.html
https://www.bnionline.net/mm/news-70267
https://www.bnionline.net/en/news/leader-kachin-literature-and-culture-fined-kachin-state-day-protest
http://burmese.dvb.no/archives/368115
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/10/212520.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/15/212905.html
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 ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
 
ဆယ်လနီဵပါဵကကာ တရာဵရင်ဆိုင်ခဲဴရေသာ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ တရာဵရှင်လွတ်ေြမာက် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်၊ DMG 
 

AA အဖွဲ့ဝင်မျာဵဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရေသာ အရပ်သာဵ ၁၂ ဦဵအာဵ ြပန်လွှတ်ေပဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်၊ RFA/ပမန်မာ 

 
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူတစ်ဦဵအာဵ စွဲချက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 

 

ချင်ဵလက်ဝရွာသာဵ ၁၃ ဦဵကို စဲွချက်မတင်မီ ြပန်လွှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵ လကန်က်ကုိင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ ြပန်လညလ်ွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
 
ကပရ ယာဉ်ေမာင်ဵ ၁၆ ဦဵအာဵ AA ြပန်လွှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ RFA/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ VOA/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ ပမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ VOA/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ RFA/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ BNI 
 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵေဝှ့တင်ဵကို AA ြပန်လွှတေ်ပဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ 

Mytel အရာရှိနှင်ဴ ယာဉ်ေမာင်ဵတိုက့ို AA ြပန်လွှတေ်ပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
 

 
 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/10l.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e0f1735d1db0365ca7e4190
https://www.dmediag.com/news/1025-stw
https://www.rfa.org/burmese/news/army-release-12civilians-accused-of-AA-link-in-rakhine-01082020080940.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/scm.html?fbclid=IwAR34nz94346ZWX4te0nmzV0QN5Ozm2cZaCHcw1dCc-4EHVMWqmLcjNfZNv0
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e2a9dacd1db0365ca7e421e
https://www.narinjara.com/news/detail/5e2ae81f049682041f92575c
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-free-sixteen-drivers-01012020001413.html
https://burmese.voanews.com/a/aa-release-some-government-employer/5228042.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/01/211898.html
https://www.mmtimes.com/news/aa-releases-16-captive-govt-bus-drivers.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/aa-frees-16-myanmar-govt-employees-abduction.html
https://burmese.voanews.com/a/aa-released-transportation-drivers/5241393.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e1abba4d1db0365ca7e41b7
https://www.rfa.org/burmese/program_2/aa-free-sixteen-drivers-01122020070728.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/13/212754.html
https://www.bnionline.net/en/news/saga-not-over-drivers-detained-arakan-army-aboard-ferry
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/nuwt.html
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-release-hwae-tinn-01212020072929.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/arakan-army-releases-detained-chin-lawmaker-01212020170658.html
http://burmese.dvb.no/archives/369023?fbclid=IwAR1dIRteeQWx4Wd207AZYqwi1d2bmxCzxw5Y3IC4GBwT65UmJeHX3tZkvgU
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/29/214159.html?fbclid=IwAR0uWhzDoL8IBOTUM1N2paSm61Wn2lt18ZNfTmYTXny-wWmw805X9MMTx4Y
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e3108b7693342043ec10560
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mytel_staff.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5e3171c43bed7304447762f2


 

 15 

 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိုင်ငဳသာဵတို့၏လွတ်လပ်ခွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵ နှင်ဴဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ 
 

အချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵ အချုပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သဳုဵဦဵနှင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵတို့အာဵ အမှုဖွင်ဴ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ The Voice/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ပမန်မာ 
 

ခူမီဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအာဵ AA အဖွဲ့မှ ဝင်ေရာက် ရိုက်နှက်မခိမ်ဵေြခာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂  ရက်၊ ပမန်မာတိုင်ဵမ်/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
 

ေြမပုဳမမို့ေပါ်မှ လူငယ်တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵေနာက် ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ  

 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ပလက်ဝေဒသခဳသဳုဵဦဵကို ေသဆုဳဵလျက်ေတွ့ရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ BNI 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ BNI 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ေရပူြဖင်ဴအေလာင်ဵခဳရ၊ တပ်လုပ်ေဆာင်ချက်မဟုတ်ဟု ြငင်ဵဆို 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ BNI/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ BNI 
 
လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵခဳခဲဴရေသာ မဲလက်ေမာင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၆ ဦဵအနက် ၁၄ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
 

မျက်နှာဖုဳဵစွပ်လူတစ်စု၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကိုခဳထာဵရသညဴ် ေကျာက်ြဖူေဒသခဳ သုဳဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂  ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ DMG/ပမန်မာ 
 

ရခိုင်တွင် ေဈဵေရာင်ဵသူမျာဵအာဵ AA သတ်သည်ဟု တပ်မေတာ်မှ စွပ်စဲွ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ RFA/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ DVB/ပမန်မာ 
 

ေရှ့ေနဦဵကကီဵြမင်ဴနှင်ဴ ကဗျာဆရာ ကိုေစာေဝတိုက့ို ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ပမန်မာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

http://thevoicemyanmar.com/news/38802-sin?fbclid=IwAR1V7Zc-Io_leCokivXMJtPcnM2MiaBOFSQXCf28viB6ew782CIqWC0F7LI
https://news-eleven.com/article/152215
https://elevenmyanmar.com/news/police-detainee-dies-after-torture-in-dabayin
https://news-eleven.com/article/152812
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/11/212651.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/133661.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/aa-soldiers-beat-civilians-attempted-rape-myanmars-chin-state.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e1826b0d1db0365ca7e41a2
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e19c977d1db0365ca7e41b5
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/lnk.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/13/212779.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5e1c4509049682041f925742
https://www.bnionline.net/en/news/three-paletwa-found-dead-after-abduction-unidentified-armed-group
https://www.bnionline.net/en/news/school-principal-two-villagers-found-dead-paletwa
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-aa-swap-blame-civilian-deaths-chin-state.html
https://www.bnionline.net/mm/news-70077
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-denies-alleged-torture-woman-ann-township
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e1c706dd1db0365ca7e41c3
https://www.narinjara.com/news/detail/5e1db761049682041f925744
https://www.dmediag.com/news/1059-tot
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mnf.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-accuse-aa-killed-two-salesmen-01162020032012.html
http://burmese.dvb.no/archives/366851?fbclid=IwAR0_uKN_ncegNxuBE7NeqiqF5OOXi20WeDhB1bxNWimsBh1HV4SvyUXc0xg
http://burmese.dvb.no/archives/367938
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-seeks-arrest-lawyer-poet-militarys-lawsuit.html
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အကျဉ်ဵကျခဳ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ခခင်ဵချက်မရှိ အြမန်လွှတေ်ပဵရန် ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆို 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ပမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ ပမန်မာတိုင်ဵမ်/ပမန်မာ 

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ဇီဵပင်ကကီဵေကျဵရွာမှ လူငယ်ေြခာက်ဦဵကို ငါဵနာရီကကာ ထိန်ဵသိမ်ဵ စစ်ေဆဵမပီဵေနာက် ြပန်လွှတ် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 
 
စစ်ေကကာင်ဵမှ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသညဴ် လူငယ်တစ်ဦဵ ြပင်ဵထန်စွာ ဒဏ်ရာရ၍ ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ပမန်မာ 
 

ဥပေေ္ပုေရဵနျင့ဴ မူဝါေေရဵဆိုင့ရာ ြိုဵ ြက့မှုမးာဵ 

 
လွတ်လပ်ေသာစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မရှင်၏ အမပီဵသတ်အစီရင်ခဳစာနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တပ်မေတာ်မှ သေဘာထာဵထုတ်ြပန် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ/ပမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ 
 

ဆက့သ်ယ့ေမဵ္မန့ဵရန့ 
နုိင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ ကူညီေစာငဴ့ေရျာက့ေရဵအသင့ဵ 
ြိြ့နုိင့ အြ်င့ဵေရဵမျူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိတကည့ ြ်ဘဲက့အြ်င့ဵေရဵမျူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၀၃  ၈၈၄၀ 
ေအာင့မး ိုဵေကးာ့ ရန့ကုန့ရဳုဵြာဝန့ြေ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၈၁  ၇၃၄၈  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.mizzimaburmese.com/article/66110
https://myanmar.mmtimes.com/news/134368.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e330b2d0d47de3700c32441
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e32ad153d2b0d7ec5ce6792
https://www.president-office.gov.mm/?q=issues/%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AC/id-16140
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmars-army-to-take-legal-action-01222020163238.html

