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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ လစဉ်အစီရင်ခဳစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေေအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလကနု်တွင် ြြန်ြာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ 

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵြှုြျာဵေ ကာင်ဴ ဖြ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိြ်ဵ ြခင်ဵ 

ခဳထာဵရသူနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပြှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ 

စုစုေပါင်ဵ 642 ဦဵရှိသည။် ထိုထဲြှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

စုစုေပါင်ဵ 74 ဦဵ အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 139 ဦဵသည် ေထာင်တွင်ဵြှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ 429 ဦဵသည် ေထာင်ြပင်ပြှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည။် 

 

ဓာတ်ပုဳ- DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁၃) ရက်ေန့တွင် ကျေရာက်ေသာ ကေလဵြျာဵေန့၌ ရခိငု်ြပညန်ယ်၊       
ဘူဵသီဵေတာင်ပြို့နယ်၊ ခေြွေချာင်ဵေကျဵရာာရှိ  ြူလတန်ဵလွန်ေကျာင်ဵအတင်ွဵသ့ုိ 
လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက် ေပါက်ကွဲခဴဲသည်ဴအတွက် ေကျာင်ဵသူ/သာဵ (၂၁)ဦဵ 
ဒဏ်ရာရရိှ 

 

https://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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ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၃ ဦဵ အမှုဖွင်ဴ၊တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။ ထို ၃၃ ဦဵအနက်မှ ကချင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

ေလဵဦဵသည် မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ ေကျာင်ဵသာဵ ၁၂ ဦဵသည် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ(ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ပုဒ်မ ၁၉၊ အရပ်သာဵ ၁၇ ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၅၂၊ ၅၀၅(ခ)၊ 

၃၄ တိုြ့ဖငဴ် အသီဵသီဵ အမှုဖွင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ၃၄ ဦဵ ရှိသညဴ်အနက်မှ ကချင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ နှစ်ဦဵသည် မတရာဵအသင်ဵ 

ဆက်သွယမ်ှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေလဵဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊  အရပ်သာဵ ၁၇ ဦဵသည် 

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၅၂၊ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၄ တိုြ့ဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရကာ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ချင်ဵြပည်နယ်နှငဴ် 

ရှမ်ဵြပည်နယ်တိုမ့ှ ကျန်အရပ်သာဵ ၁၁ ဦဵသည်လည်ဵ အသီဵသီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၅ ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို ၂၅ ဦဵအနက်မှ ၁၆ ဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၉၊ ၂၀၊ ေဒါင်ဵတို့မျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တိုြ့ဖငဴ် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရငပီဵ 

သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ငါဵဦဵနှင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵတို့အေပါ် စွဲဆို ထာဵေသာ စွဲချက်မျာဵကို 

ရုပ်သိမ်ဵေပဵေ ကာင်ဵ အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၄ ဦဵ လွတ်ေြမာက်ခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

ကိုေနမျ ိုဵဇင် နှင်ဴ  မေနဇာထွန်ဵတိုသ့ည် ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။ 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴ 

ြမန်မာြပည်တွင်ဵ ဒီမိုကေရစီနည်ဵကျေသာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴရရိှေရဵအတွက် အစဉ်တစိုက် ထုတ်ေဖာ် 

ေတာင်ဵဆိုလျက်ရိှေသာ်လည်ဵ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ ြမန်မာြပည်တွင်ဵရိှ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴ အေြခအေနသည် 

ဆိုဵရွာဵစွာ ကျဆင်ဵလျက်ရိှသည်ကို ေတွ့ြမင်ရသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို 

ကျင်ဴသဳုဵခဲဴြခင်ဵအတွက် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳခဲဴရေသာ ေကျာင်ဵသာဵ (၁၂) ဦဵ ရိှခဲဴငပီဵ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလအှပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ (၁၉) ဦဵ သည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀ (သ့ုိ) ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ 
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တိုြ့ဖင်ဴ ေငွဒဏ် ေပဵေဆာင်ေစရန် (သ့ုိ) ေထာင်ဒဏ်ကျခဳေစရန် အသီဵသီဵ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴဆိုသည်မှာ စိစစ်၊ကန့်သတ်ြခင်ဵကင်ဵေသာ အခွင်ဴအေရဵတစ်ရပ် ြဖစ်ငပီဵ လူတိုင်ဵတွင် 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုနိုင်သညဴ် အခွင်ဴအေရဵရိှရမည်ြဖစ်သည်။ စစ်အစိုဵရမျာဵလက်ထက်တွင် ထိုအခွင်ဴအေရဵကို 

တင်ဵကျပ်စွာ ပိတ်ပင်ထာဵငပီဵ ထိုအခွင်ဴအေရဵကို ကျင်ဴသဳုဵသူမည်သူမဆို မလွဲမေသွ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵ ခဳခဲဴရသည်။ 

သ့ုိေသာ်လည်ဵ လက်ရိှအစိုဵရလက်ထက်ထိတိုင်ေအာင် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ကဲဴသ့ုိေသာ ဖိနှိပ်ထာဵေသာ ဥပေဒ အမျ ိုဵမျ ိုဵြဖင်ဴ 
နိုင်ငဳသာဵမျာဵကို ဆက်လက် ပိတ်ပင ် ချုပ်ကိုင်ထာဵြခင်ဵသည် ြမန်မာြပည် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို လွန်စွာ 

ေနှာင်ဴေနှဵေစသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ အစိုဵရေနြဖင်ဴ လူတိုင်ဵ၏ အေြခခဳကျေသာ အခွင်ဴအေရဵတစ်ရပ်ြဖစ်သည်ဴ လွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴရရိှေရဵအတွက် “စိစစ်ြဖတ်ေတာက်မှု နှင်ဴ ဖိနှိပ်မှုကင်ဵေသာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴ” စဳနှုန်ဵ 

တစ်ခုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်၍ ေဆာင်ရွက် ေပဵပါရန် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ 

တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ “လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴမရိှသေရွ့ ဒီမိုကေရစီေမျှော်မှန်ဵချက်သည်လည်ဵ အလှမ်ဵေဝဵ 

ေနဦဵမည် ြဖစ်သည်”။ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကရိှ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ြမန်မာြပည် လွတ်လပ်ေရဵရရိှခဲဴငပီဵေနာက် မကကာမီတွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ြပည်တွင်ဵပဋိပက္ခမျာဵ၏ 
အကျ ိုဵဆက်သည် ြပည်တွင်ဵစစ်မျာဵ ြဖစ်ပွာဵခဲဴြခင်ဵပင်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵ ရှစ်ဖွဲ့နှင်ဴ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵ 

နှစ်ဖွဲ့တို့မှ တစ်နိုင်ငဳလုဳဵ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲေရဵ သေဘာတူ စာချုပ် (NCA)ကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ 

ထိုတိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ပဋိပက္ခမျာဵ ချုပ်ငငိမ်ဵသွာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ NCA ကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵရြခင်ဵ မရိှေသဵေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ တပ်မေတာ်တိုက့ကာဵ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျာဵ ဆက်လက် 
ြဖစ်ပွာဵဆဲပင်ြဖစ်သည်။ အထူဵသြဖင်ဴ ရခိုင်ေဒသ၌ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴ တပ်ေတာ်(AA)တိုက့ကာဵ တိုက်ပွဲမျာဵ အြပင်ဵအထန် 

ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှြခင်ဵပင်ြဖစ်သည်။ ထို့အတူ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ သည် ထိုလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမျာဵ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို 

ဆိုဵရွာဵစွာ ရင်ဆိုင်ခဳစာဵေနကကရသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵမှလည်ဵ ထင်ရှာဵစွာ ေတွ့ြမင်နိုင်သည်။  

https://www.mmpeacemonitor.org/1499
https://www.mmpeacemonitor.org/1499
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အာဏာပိင်ုမျာဵမှ ကျူဵလွန်ေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ 

 ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ 

1. ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့၊ ငမို့သစ်ရပ်ကွက်မှ ေမာင်အာနိုဵသည် ဆိုင်ကယ်ဆီြဖညဴ်ရန် သွာဵေရာက် စဉ် 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵ၏ လက်ကို ကကိုဵြဖင်ဴ ေနာက်ြပန်တုတ်ေနှာင်၍ 

ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရေသာေကကာင်ဴ ေကျာက်ေတာ်ေဆဵရုဳသ့ုိ အေရဵေပါ် သွာဵေရာက်ြပသခဲဴရသည်။   
2. ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵငမို့နယ်၊ ဖာဵငပိုေကျဵရွာမှ အရပ်သာဵ ကိုေဌဵလှိုင်သည် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵ 

တစ်ခု၏ ဖမ်ဵဆီဵ  စစ်ေဆဵကာ ရိုက်နှက်ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသညဴ်အတွက် ဒဏ်ရာြပင်ဵထန်စွာ ရရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵသည် 

မင်ဵ ြပာဵ ေဆဵရုဳမှ တစ်ဆင်ဴ စစ်ေတွေဆဵရုဳသ့ုိ တက်ေရာက်ကာ ေဆဵကုသမှု ခဳယခူဲဴရသည်။  

 ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

1. ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ လွိုင်လင်ငမို့နယ်၊ ပငလ်ုဳငမို့၊ ေနာင်လိုင် ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ဖတ်ဖိတ်ရွာမှ လုဳဵစိန္တာသည် 

ရှမ်ဵစစ်သာဵဟုစွပ်စွဲြခင်ဵခဳခဲဴရကာ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ခု၏  နှစ်ရက်ကကာ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴ ရသည်။ 

2. ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့သ့ုိ ထွက်ခွာလာသညဴ် 

စက်ေလှတစ်စီဵေပါ်မှ ရခိုင်လူငယ်ညီလာခဳအဖွဲ့(AYC)မှ ကိုေကျာ်လှနှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်မှ ၁၀တန်ဵ 

ေကျာင်ဵသာဵ တစ်ဦဵ၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်မှ ပလက်ဝငမို့နယ်သ့ုိ ေြပဵဆွဲေနသညဴ် စက်ေလှ တစ်စီဵေပါ်မှ 

အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵတို့သည် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမျာဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳထာဵရ သည်။  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ကျူဵလွန်ေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ 

 ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

1. ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်ဵငဗဲငမို့နယ် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ ဦဵေဇယျာမင်ဵ ကို 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်ဟု NLD ပါတီ၏ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရှိသူ 
ေဒါက်တာမျ ိုဵညွန့်မှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ AA သတင်ဵနှင်ဴ ြပန်ကကာဵေရဵ တာဝန်ခဳ ဦဵခိုင်သုခမှ ၎င်ဵတို့ 

ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ြငင်ဵဆိုခဲဴသည်။ 

2. ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ နမဴ်ခမ်ဵငမို့နယ်မှ အသက် ၇၀ ေကျာ် အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵအပါအဝင် ခိုလုလဳီေရှာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ငါဵဦဵသည် ပေလာင်ြပည်နယ် လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်ဦဵ/တအာင်ဵ လွတ်ေြမာက်ေရဵ 

တပ်မေတာ် (PSLF/TNLA) ၏ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵကို ခဳထာဵရသည်။   

ကျည်ထိမနှ်၍ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ 

 ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေြမာက်ဦဵနှင်ဴ မင်ဵ ြပာဵ ငမို့နယ်မျာဵ နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊ 

ပလက်ဝငမို့နယ်တိုတ့ွင် ပစ်ခတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ကျည်ထိမှန်ေသဆုဳဵခဲဴငပီဵ ကေလဵငယ် နှစ်ဦဵ 

အပါအဝင် အရပ်သာဵ ၃၀ ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ ရရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵြပင် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ ေကျာက်မဲငမို့နယ်တွင် အရပ်သာဵ 

တစ်ဦဵ ကျည်ထိမှန်ေသဆုဳဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် လက်နက်ကကီဵကျည်နှင်ဴ ဗုဳဵဆန်ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵ ေကကာင်ဴ 
ရေသဴေတာင်၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ မင်ဵ ြပာဵ နှင်ဴ ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်မျာဵမှ ကေလဵငယ် ေလဵဦဵ အပါအဝင် 

ရှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴငပီဵ ကေလဵငယ် ၂၈ ဦဵအပါအဝင် ၄၃ ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ (ကေလဵငယ် ၂၈ ဦဵတွင် 

ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူအမျာဵစုပါဝင်သည်) ထို့ြပင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်နှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်မျာဵ၊ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ မိုင်ဵေငါဴငမို့နယ်နှငဴ် ကချင်ြပည်နယ်၊ ဝိုင်ဵေမာ်ငမို့နယ် တိုတ့ွင် အရပ်သာဵ ေလဵဦဵသည် 

ေြမြမှပ်မိုင်ဵနင်ဵမိ၍ ေသဆုဳဵခဲဴငပီဵ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵသည် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။   

အထက်ပါ ြဖစ်ရပ်မျာဵသည် လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျာဵအတွင်ဵ နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကျူဵလွန်ခဲဴေသာ 
လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ မျက်ေမှာက်အချနိ်ကာလထိတိုင်ေအာင် ကျူဵလွန်သူမျာဵ 

ြပစ်ဒဏ်ေပဵြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴရေနကကဆဲြဖစ်သည်။ ထို့ေကကာင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ခဳစာဵ 

https://www.bnionline.net/mm/news-70820
https://www.bnionline.net/mm/news-71027
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e58738a945db02469bbe8f4
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e58738a945db02469bbe8f4
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kyttoplw.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3070
http://www.mizzimaburmese.com/article/67597
http://www.mizzimaburmese.com/article/67597
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ခဲဴကကရသူမျာဵအတွက် အမှန်တရာဵေဖာ်ေဆာင်ေရဵမှာလည်ဵ ြဖစ်နိုင်ြခင်ဵမရိှေသာ အေြခအေနသ့ုိ သက်ေရာက်ေနသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ 

အမျ ိုဵသာဵရင်ကကာဵေစဴေရဵအတွက် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာတရာဵမျှေတမှုကို ေဖာ်ေဆာင်ရန် လိုအပ် လျက်ရှိသည်။ ထိုသ့ုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အတိတ်ကာလ၌ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို အသိအမှတ်ြပု၍ အမှန်တရာဵကို 

ေဖာ်ထုတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုအမှန်တရာဵမရိှလျှေင် တရာဵမျှေတမှုလည်ဵ ရိှနိုင်မည် မဟုတ်ေပ။  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် 

ကျေရာက်ေသာ ကမ္ဘာဴလူမှုတရာဵမျှေတေရဵေန့ (World Day of Social Justice) ၌လည်ဵ လူမှုတရာဵမျှေတမှုသည် နိုင်ငဳတွင်ဵနှင်ဴ 
နိုင်ငဳမျာဵကကာဵတွင် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ အတူယှဉ်တွဲေနထိုင်ေရဵအတွက် အေြခခဳနိယာမ တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ကျာဵမတန်ဵတူညီမျှေမှု 

သ့ုိမဟုတ် ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ နှင်ဴ ေရွှေ့ေြပာင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ြမှင်ဴတင်သ ေသာအခါတွင် 

လူမှုေရဵတရာဵမျှေတမှုဆိုင်ရာ နိယာမမျာဵကို လိုက်နာ ရမည်ြဖစ်သည်။ ကျာဵ၊ မ၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျ ိုဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵစု၊ 

ဘာသာ၊ ယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴ မသန်စွမ်ဵမှု မျာဵေကကာင်ဴ ထိုသူမျာဵ ရင်ဆိုင်ေနကကရေသာ အတာဵအဆီဵမျာဵကို ဖယ်ရှာဵရာတွင် 

လူမှုတရာဵမျှေတမှုရရိှရန် ဦဵဆုဳဵ လုပ်ေဆာင်ရမည် ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ အစိုဵရအေနြဖငဴ် 
ချုပ်ငငိမ်ဵနိုင်ြခင်ဵမရိှေသဵေသာ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်ကို ရင်ဆိုင်ေနကကရေသာ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ကာကွယမ်ှု ြပုေပဵပါရန်နှင်ဴ ထိခိုက်နစ်နာခဴဲရသူမျာဵအာဵလုဳဵ အတွက် ြပန်လည် အစာဵထိုဵ  ကုစာဵြခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ထို့ြပင ် တစ်နိုင်ငဳလုဳဵ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲေရဵ သေဘာတူ စာချုပ် (NCA)ကို 

လက်မှတ်ေရဵထိုဵရြခင်ဵမရိှေသဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴအြမန်ဆုဳဵ ေတွ့ဆုဳ ညှိနှိုင်ဵ၍ 

ငငိမ်ဵချမ်ဵေရဵကို ေဖာ်ေဆာင်မှု ြပုေပဵပါရန်လည်ဵ တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။  

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တိုဵတက်မှုအေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ(AAPP)အပါအဝင် ညီမျှေြခင်ဵြမန်မာ(Equality Myanmar)၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵကာကွယြ်မှင်ဴတင်သူမျာဵအဖွဲ့(HRDP)၊ The 
Seagull တိုန့ှင်ဴ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် နိုင်ငဳတကာ ဆက်ဆဳေရဵ ေကာ်မတီ၊ ြပည်သူ့ေရဵရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ၊ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

မူလအခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ၊ အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်  နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ မူလ အခွငဴ်အေရဵ၊ ဒီမိုကေရစီအေရဵနှငဴ် 

လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ တို့သည် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵ နှိပ်စက်မှုမျာဵ ကာကွယ ်

တာဵဆီဵ နိုင်ရန်နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵလုဳခခုဳမှုအြပညဴ်အဝရရိှေစရန်တို့အတွက် အေရဵကကီဵေသာ စာချုပ်နှစ်ခု ြဖစ်သညဴ် ညှဉ်ဵပန်ဵ 

နှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူစာချုပ်(UNCAT) နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ အခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ 
သေဘာတူစာချုပ်(ICCPR) တိုက့ို နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရမှ အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ေရဵအတွက် ေဆွဵေနွဵခဲဴကကသည်။ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ(AAPP)မှ အစိုဵရအာဵ ထိုစာချုပ်မျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ လက်မှတ် ေရဵထိုဵ 

အတည်ြပုေပဵပါရန် ထပ်မဳ၍ တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။  

လယ်ယာေြမေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေြမနှင်ဴ လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ေြဖရှင်ဵနိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵေသာ ကိစ္စရပ် 
တစ်ခုအြဖစ် ဆက်လက်ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵတွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ရွာသစ်ကကီဵစဳြပေကျဵရွာ၌ 

စစ်မှုဝန်ကကီဵဌာနမှ သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴေသာ ေြမမျာဵအနက် ေြမဧရိယာ ၁၃၃ ဒဿမ ၁၂ ဧက ကို မူလေတာင်သူမျာဵထဳ ြပန်လည် 

ေပဵအပ်ခဲဴမှု တစ်ခုသာရိှခဲဴငပီဵ ကျန်လယယ်ာေြမအေရဵကိစ္စမျာဵမှာ ဆက်လက် ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်သည်။  

 ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြဖူဵငမို့တွင် သိမ်ဵဆည်ဵေြမမျာဵ ြပန်လည်ရရိှေရဵအတွက် ေတာင်သူ ၂၅ ဦဵခန့်မှ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် 

ခဲဴကကြခင်ဵ 
 ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵငမို့နယ်၊ နမဴ်ေပါင်ေကျဵရွာတွင် မန်ပန်ဌာေန ြပည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ ရွာသာဵ ၁၀၀ ေကျာ် 

လုပ်ကိုင်စာဵေသာက်လျက်ရိှသညဴ် ေြမယာ ၃၇၀ ဧက ကို သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴငပီဵ ထိုေြမယာမျာဵေပါ်တွင် လာေရာက် 

ထွန်ယက် စိုက်ပျ ိုဵထာဵြခင်ဵ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ လယ်ယာေြမေရဵရာ ကိစ္စရပ်မျာဵေကကာင်ဴ လယ်ယာေြမဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၏ အကျ ိုဵဆက်ကို ရင်ဆိုင် ေနကကရငပီဵ  မျာဵစွာ 

ထိခိုက်နစ်နာေနကကရေသာ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ၏ အကျ ိုဵစီဵပွာဵကို အစိုဵရမှ  ကာကွယ် ြမှင်ဴတင်မှု ြပုေပဵပါရန် နှင်ဴ 
လယ်ယာေြမကဏ္ဍကို ြမှင်ဴတင်မှု ြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ၎င်ဵြပင် အစိုဵရမှ ေတာင်သူလယ်သမာဵ အခွင်ဴအေရဵ 

ကာကွယေ်ရဵနှင်ဴ အကျ ိုဵစီဵပွာဵ ြမှင်ဴတင်ေရဵဥပေဒ နှင်ဴ ၎င်ဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵ အတည်ြပုထာဵသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵနှငဴ် 

ယဉ်ေကျဵမှု အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ဆိုင်ရာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူ စာချုပ် (ICESCR) အတိုင်ဵ ေလဵစာဵလိုက်နာရန်လည်ဵ 

တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
https://www.mmpeacemonitor.org/1499
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
http://www.myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-10-08-protection_of_farmers__rights-32-bu.pdf
http://www.myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-10-08-protection_of_farmers__rights-32-bu.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
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နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

 ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေကျာက်ေတာ်တွင် လူငယ်တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့၊ ငမို့သစ်ရပ်ကွက်မှ ေမာင်အာနိုဵသည် ဆိုင်ကယ်ဆြီဖညဴ်ရန် 
သွာဵေရာက်စဉ် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ ၏ ဖမ်ဵဆီဵ  စစ်ေဆဵြခင်ဵကိုခဳခဲဴရသည်။ တပ်မေတာ်သာဵ တချ ို့မှ ေမာင်အာနိုဵအာဵ 

မိဘအမည်မျာဵနှင်ဴ အလုပ်အကိုင် မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵေနစဉ်  တပ်မေတာ်သာဵတစ်ဦဵမှ ေမာင်အာနိုဵေြဖသညဴ် 

ေမဵခွန်ဵမျာဵမှာ ဟုတ်မှန်ေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳေြပာဆို၍ ြပန်လည်လွှတေ်ပဵခဲဴသည်။ ေမာင်အာနိုဵအာဵ ေနာက်ြပန်ကကိုဵတုတ်၍ 

ရိုက်နှက်ခဲဴ၍ ၎င်ဵ၏ေနာက်ေကျာနှင်ဴ ပါဵတို့တွင် နာကျင်သွာဵ သညဴ်အတွက် ေကျာက်ေတာ်ေဆဵရုဳတင်ွ အေရဵေပါ် သွာဵေရာက် 
ြပသခဲဴရသည်။ 

စကာဵေြပာစက်ကိုင်သညဴ်ရွာသာဵကို ရှမ်ဵစစ်သာဵဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵ တစ်ခုမှ ရှမ်ဵြပည်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ လွိုင်လင်ငမို့နယ်၊ ပငလ်ုဳငမို့၊ ေနာင်လိုင် 

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ဖတ်ဖိတ်ရွာသာဵ လုဳဵစိန္တာ ကို ရှမ်ဵစစ်သာဵဟုစွပ်စွဲကာ နှစ်ရက်ကကာဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ လုဳဵစိန္တာသည် ရွာြပင်ရှိ 



 

 7 

ေရစင်အာဵသွာဵေရာက်ြပုြပင်စဉ် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ တိုဵမိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ လုဳဵစိန္တာအာဵ 

စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵ ေနစဉ် ၎င်ဵအိတ်ထဲရှိ စကာဵေြပာစက်မှ အသဳထွက် လာသြဖငဴ် ရှမ်ဵစစ်သာဵမျာဵ၏သတင်ဵေပဵသူဟုစွပ်စွဲကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  ထို့ေကကာင်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်(SNLD)နှင်ဴအတူ ရပ်ရွာသူကကီဵတိုစ့ုေပါင်ဵကာ အဆိုပါစစ်ေကကာင်ဵ စခန်ဵချ သညဴ် ၀မဴ်ယိမ်ဵသ့ုိ သွာဵေရာက်ခဴဲ 

ငပီဵ လုဳဵစိန္တာသည် မည်သညဴ် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့နှင်ဴမှ ဆက်သွယ်ြခင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳေြပာဆိုခဲဴသညဴ်အတွက် ြပန်လည် 
လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ 

ပလက်ဝမှ ေကျာက်ေတာ်သို့ ထွက်ခွာလာသညဴ် စက်ေလှ တစ်စင်ဵ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳရ၍ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ဒဏ်ရာရငပီဵ နှစ်ဦဵ 
ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆  ရက်ေန့တွင် ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝ ငမို့နယ်မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့သ့ုိ ထွက်ခွာလာ သညဴ် 
စက်ေလှတစ်စီဵသည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ် ငမို့နယ်၊ တင်ဵမေကျဵရွာအနီဵတွင် လက်နက်ကကီဵ၊ လက်နက်ငယ်မျာဵြဖင်ဴ 

ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍  အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ဒဏ်ရာရရိှခဲဴငပီဵ၊ ဆက်လက် ေမာင်ဵနှင်လာစဉ် တပ်မစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်သ့ုိ အေရာက်တွင် 

စက်ေလှေပါ်မှ လူငယ် နှစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသူ မျာဵမှာ ရခိုင်လူငယ်ညီလာခဳအဖွဲ့ (AYC)မှ 

ကိုေကျာ်လှနှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်မှ ၁၀တန်ဵ ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵတို့ ြဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ေကျာက်ေတာ် - ပလက်ဝသွာဵ စက်ေလှေပါ်မှ အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်ေန့တွင်  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ တင်ဵမေကျဵရွာအနီဵတွင် စခန်ဵချ ထာဵသညဴ် တပ်မေတာ် 
တပ်မ ၅၅ တပ်ရင်ဵမှ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ ေရွှေြပည်ေကျဵရွာမှ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်သ့ုိ ေြပဵဆွဲေနသညဴ် စက်ေလှ 

တစ်စီဵ ကို  တာဵဆီဵ ၍ အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်။ ထို့ြပင ်  ဆန်အိတ် တစ်ရာေကျာ်နှင်ဴ အရက်ပုဳဵမျာဵကိုလည်ဵ 
သိမ်ဵဆည်ဵသွာဵခဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသူမျာဵမှာ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ ေရွှေြပည်ေကျဵရွာမှ ဦဵထွန်ဵေရွှေ၊ ဦဵကွန်ချုပ်၊ 

ေကျာက်ေတာ်ငမို့မှ ဦဵေအဵသိန်ဵေမာင်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်၊ ဒိုဵေချာင်ဵဝ ေကျဵရွာမှ ဦဵေအာင်ေကျာ်ညွှန့်၊ ဦဵေအာင်သန်ဵနု နှင်ဴ 

ေကျာက်ေတာ် ငမို့နယ်၊ ငပိုင်ဵတုိင်ဵေကျဵရွာမှ ေကျဵရွာသာဵတစ်ဦဵတို့ ြဖစ်ကကသည်။ စက်ေလှပိုင်ရှင် ဦဵေကျာ်သန်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵ 

ခဳထာဵရသညဴ် အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵအာဵ ကကိုဵနှင်ဴ ချည်ထာဵ ေကကာင်ဵ  ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  
 တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ရမ်ဵငဗဲငမို့နယ် ပါတီဘဏ္ဍာေရဵမှူဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵထာဵဟု NLD ေြပာ ကာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထာဵြခင်ဵမရှိဟု AA ြငင်ဵဆို 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရမ်ဵငဗဲငမို့နယ် အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် ဘဏ္ဍာေရဵမှူဵ ဦဵေဇယျာမင်ဵ ကို 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်ဟု NLD ပါတီ၏ ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရိှသူ ေဒါက်တာမျ ိုဵညွန့်မှ 
ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ သစ်စက်လုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်ေနေသာ ဦဵေဇယျာမင်ဵသည် ညီအစ်ကို ဝမ်ဵကွဲ တစ်ဦဵ နှင်ဴအတူ အိမ်ြပန်ရန် 

သစ်စက်မှ ထွက်လာစဉ် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦဵမှ လာေရာက် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ AA သတင်ဵနှင်ဴ 

ြပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ခဳ ဦဵခိုင်သုခမှ ၎င်ဵတ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵထာဵ ြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ြငင်ဵဆိခုဲဴသည်။  

TNLA မှ ခိုလုလဳီေရှာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ပေလာင်ြပည်နယ် လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်ဦဵ/တအာင်ဵ လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ် (PSLF/TNLA) မှ ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ 
နမဴ်ခမ်ဵငမို့နယ်မှ အသက် ၇၀ ေကျာ် အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵအပါအဝင် ခိုလုလဳီေရှာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်ဟု ခိုလုဳလီေရှာလူငယ်ြပန်ကကာဵ အဖွဲ့၏ အမည်မေဖာ်လိုေသာ တာဝန်ရိှသူ တစ်ဦဵမှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင် မျာဵသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့၊  ည ၁၁ နာရီ ဝန်ဵကျင်တွင် နမဴ်ခမ်ဵငမို့နယ်၊ ဝါလုေကျဵရွာမှ ခိုလုဳလီေရှာ 
တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခဲဴငပီဵေနာက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ဝါလုေကျဵရွာသ့ုိ လာေရာက် လည်ပတ်သညဴ် 

အြခာဵေကျဵရွာမှ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ TNLA သတင်ဵနှင်ဴ ြပန်ကကာဵေရဵ တာဝန်ခဳ ဗိုလ်မှူဵ 

မိုင်ဵအုိက်ေကျာ်မှ ဝါလုေကျဵရွာ အနီဵတစ်ဝိုက်တွင် ဘိန်ဵစိုက်ခင်ဵ မျာဵရိှငပီဵ TNLA ၏ မူဵယစ်အဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵဖမ်ဵဆီဵ  ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵမရိှဘ ဲဖမ်ဵဆီဵသွာဵြခင်ဵသည် သဘာဝမကျေကကာင်ဵ ခိုလုဳလီေရှာ 

လူငယ်  ြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 
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မန္တေလဵ ဆန္ဒြပ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် သုဳဵဦဵ ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

မတ်လကုန်အထိ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ စာေမဵပွဲ စစ်ေဆဵမည်ကို ရပ်တန့်ေပဵရန်နှင်ဴ စာေမဵပွဲအချနိ်စာရင်ဵ အတိအကျ 
ထုတ်ြပန်ေပဵရန် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တင်ွ မန္တေလဵပညာေရဵေကာလိပ်ေရှ့မှ တိုင်ဵေဒသကကီဵ ပညာေရဵမှူဵရုဳဵေရှ့သ့ုိ 

ချတီက်ဆန္ဒြပခဲဴကကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူမျာဵအနက် ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵသည် ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ  ၁၉ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ချမ်ဵေအဵသာစဳ ငမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

ယာယီရဲမှူဵ ေဇာ်မိုဵေအာင်မှ တရာဵလို ြပုလုပ်၍ ေကျာက်ပန်ဵေတာင်ဵ အစိုဵရ စက်မှုလက်မှုသပိ္ပဳမှ ဗကသမျာဵအဖွဲ့ချုပ် 

အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုထူဵခန့်ေသာ်၊ မန္တေလဵပညာေရဵ ေကာလိပ်ေကျာင်ဵသာဵ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုေအာင်မျ ိုဵကိုနှင်ဴ 
ကယာဵြပည်နယ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် မမူ့ဇူဵဇန်တို့ကို အမှုဖွင်ဴ ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

စဳဖရီဵေကျဵရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေဒသခဳ ၁၇ ဦဵကို စတင်တရာဵစွဲဆို 

ဘာဵအဳငမို့နယ်၊ စဳဖရီဵေကျဵရွာအုပ်စု၊ စဳမနုိေကျဵရွာ အနီဵတွင်ရှိသညဴ် စီမဳကိန်ဵေြမေပါ်တွင် ကျူဵေကျာ်သည်ဟု ဆိုကာ ြပည်နယ် 
အစိုဵရတာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ဖယ်ရှာဵ ရှင်ဵလင်ဵလိကု်သညဴ် ြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ခဳခဲဴရေသာ ေဒသခဳ ၁၇ ဦဵကုိ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ေန့ တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ စတင် တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ စက်မှုဇုန်နယ်ေြမ 

စခန်ဵမှူဵ ရဲအုပ်ေဇာ်မျ ိုဵမင်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အဆိုပါြဖစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူ ဦဵသန်ဵထွန်ဵေလဵအပါအဝင် ၁၇ ဦဵကုိ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၅၂၊ ၅၀၅(ခ)၊ ၃၄ တိုြ့ဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ကရင်ြပည်နယ်အစိုဵရမှ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ရိှသညဴ် ေတာင်ကေလဵတိုဵချဲ့  အိမ်ရာစီမဳကိန်ဵအတွင်ဵ ေဆာက်လုပ်ထာဵသညဴ် တဲအိမ် အလုဳဵေပါင်ဵ ၇၂၁ 
လုဳဵကို ကျူဵေကျာ်ေဆာက်လုပ် ထာဵသည်ဟုဆိုကာ ြပည်နယ်အစိုဵရ တာဝန်ရိှသူမျာဵမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် 

စတင်ကာ ရှင်ဵလင်ဵမှု မျာဵြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တပ်မှ အဆိုပါေြမေနရာမျာဵကို စွန့်လွှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ငပီဵ ၎င်ဵတို့ 

ဘိုဵဘွာဵစဉ်ဆက် ပိုင်ဆိုင်သညဴ် ေြမမျာဵြဖစ်သည်ဟု ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကို ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်သညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ မျာဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ငမို့နယ် ရှစ်ငမို့နယ် နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်ရိှ ပလက်ဝငမို့နယ်တ့ုိတွင် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှု ကုိ 
ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန်အတွက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴကကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူမျာဵ အနက်မှ 

ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵ ကိုဵဦဵ သည်  ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵ ခဳထာဵရ သည်။ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵကိုဵဦဵမှာ ရန်ကုန် ပညာေရဵတက္ကသုိလ်မှ 

ကိုေနာင်ထက်ေအာင်၊ ကိုေအာင်ြပညဴ်စုဳငဖိုဵ၊ ကိုေဇာ်ထက်နိုင်၊ မနှင်ဵနု၊ မေအဵြမတ်မွန်ေကျာ်၊ ရန်ကင်ဵပညာေရဵေကာလိပ်မှ 
ကိုသုတစိုဵ၊ ရခိုင်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂမှ ကိုြမတ်ဟိန်ဵထွန်ဵ၊ ကိုေကျာ်လင်ဵ၊ ေတာင်ငူပညာေရဵ ေကာလိပ်မှ ကိုသက်တင်ေအာင် 

တိုြ့ဖစ်ကကသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ကမာရွတ်ငမို့နယ် ရဲစခန်ဵမှူဵ ရဲမှူဵ သိန်ဵဟန်မှ ၎င်ဵတို့ကို တရာဵလိုြပုလုပ်၍ 

အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  
 

 တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵသညဴ် တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵကကီဵြမင်ဴနှငဴ် ကဗျာဆရာ ကိုေစာေဝတိုက့ို အာမခဳေပဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်ေန့တွင် တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေကာဴေသာင်ဵငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵကကီဵြမငဴ်နှင်ဴ 

ကဗျာဆရာ ကိုေစာေဝ တို့ကို တစ်ဦဵလျှေင် ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ စီြဖငဴ် အာမခဳေပဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ့အာဵ ေကာဴေသာင်ဵငမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ 
ရုဳဵထုတ်စဉ် အာမခဳ ေလျှောက်ထာဵခဲဴရာ အာမခဳရရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧငပီလ ၃ ရက်ေန့တွင် ေကာဴေသာင်ဵငမို့၌ 

ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒြပင်ဆင်ေရဵ ပူဵေပါင်ဵေကာ်မတီအာဵ ေထာက်ခဳပွဲတွင်  ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ေနမျ ိုဵဇင်၊ 

တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵကကီဵြမင်ဴနှင်ဴ ကဗျာဆရာ ကိုေစာေဝတို ့ ေဟာေြပာခဲဴသညဴ် အေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် တပ်မေတာ်နှငဴ် 

တပ်မေတာ်အကကီဵအကဲမျာဵ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ထိခိုက်ေစသည်ဟုဆိုငပီဵ  တပ်မေတာ်မှ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ြဖင်ဴ  

ေကာဴေသာင်ဵငမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ေအာက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် စတင် တရာဵစွဲဆို ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 
အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် ေထာင်ဒဏ် ကျခဳေနရသညဴ် ဗိုလ်ကကီဵေဟာင်ဵ ကိုေနမျ ိုဵဇင်ကို ေကာဴေသာင်ဵအကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ 

ေထာင်ေြပာင်ဵေရွှေ့ထာဵငပီဵ ထိုမှေန၍ တရာဵဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမည် ြဖစ်သည်။  

တနသောရီဂျာနယ်အမှု ြပင်ဆင်မှုေလျှာက်ထာဵချက် တိုင်ဵတရာဵလွှတ်ေတာ် ပလပ် 
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‘မဲဆွယ်ခပုဳဵ’ သေရာ်စာ ေရဵသာဵေဖာ်ြပခဲဴသညဴ်အတွက် သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒပုဒ်မ ၂၅(ခ) ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ ခဳခဲဴရသညဴ် 
တနသောရီဂျာနယ်အမှုအာဵ အြပစ်ရိှေကကာင်ဵ ထာဵဝယ်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသညဴ်အေပါ် ဂျာနယ်ဘက်မှ ြပင်ဆင်မှု 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵကို တိုင်ဵေဒသ ကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ပလပ်ခဲဴသည်။ 

“မဲဆွယ်အခပုဳဵ” သေရာ်စာတွင် ပါဝင်သညဴ် စာသာဵမျာဵသည် တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဝန်ကကီဵချုပ်နှင်ဴ အစိုဵရအဖွဲ့ကုိ 

ထိခိုက်နစ်နာေစသည်ဟု ဆို၍ တိုင်အစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ ဒုတိယညွန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵေအဵလူမှ တနသောရီဂျာနယ်တာ၀န်ခဳ အယ်ဒီတာ 
ဦဵမျ ိုဵေအာင်အာဵ သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒပုဒ်မ ၂၅(ခ) ြဖငဴ် ထာဵဝယ်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ၌ 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  တစ်နှစ်ေကျာ်ကကာ အမှုရင်ဆိုင် ခဲဴငပီဵေနာက် ထာဵဝယ်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၂၀၁၉ နှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

၁၈ ရက်ေန့တွင် အြပစ်ရှိသည်ဟု ဆုဳဵြဖတ် ငပီဵ တနသောရီဂျာနယ် တာဝန်ခဳအယ်ဒီတာအေပါ် ဒဏ်ေငွ ၅ သိန်ဵ ေပဵေဆာင်ေစရန်၊ 

သ့ုိမဟုတ် အလုပ်နှင်ဴ  ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လကျခဳေစရန် ချမှတ်ခဲဴသညဴ် အမိန့် အေပါ် ဂျာနယ်ဘက်မှ ြပင်ဆင်ချက် 

ေလျှောက်ထာဵ ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

 
 

 ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ နစ်နာမှုအတွက် နစ်နာေ ကဵေပဵေချရန် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသူ ငါဵဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂဳုငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ Natural Garment စက်ရုဳ အလုပ်သမာဵ 
ေခါင်ဵေဆာင် ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ မသန္တာေအဵ၊ ကိုချစ်နန်ဵေမာင၊် ကိုြပညဴ်စုဳေအာင်၊ ကိုေကျာ်မျ ိုဵထိုက်နှင်ဴ အလုပ်သမာဵ 

အခွင်ဴအေရဵလှုပ်ရှာဵသူအဖွဲ့ (Action Labor Rights) မှ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵ မမိုဵစန္ဒာြမငဴ်တို့အာဵ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ 

ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ၂၄ ရက် သ့ုိမဟုတ် ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵကျပ် ေပဵေဆာင် ရန် 

အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့အာဵ လာေရာက် ဝန်ဵရဳသူမျာဵမှ ေငွဒဏ်ကို ေရွဵချယ် ခဲဴကကငပီဵ တရာဵရုဳဵသ့ုိ ဒဏ်ေငွ 

ေပဵေဆာင်ခဲဴကကသည်။ စက်ရုဳပိတ်သိမ်ဵမှုေကကာင်ဴ  အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ နစ်နာမှု အတွက် နစ်နာေကကဵေပဵေချရန် 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတွက် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဒဂဳုငမို့နယ်ရဲစခန်ဵမှ ရဲမှူဵေကျာ်ေကျာ်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵတို ့

ငါဵဦဵကို ဒဂဳုငမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေနာ်အုန်ဵလှနှင်ဴ ဆန္ဒြပ ေခါင်ဵေဆာင်သဳုဵဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ချမှတ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီ ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ နိုင်ငဳေရဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလနှှင်ဴ 
ဆန္ဒြပ ေခါင်ဵေဆာင်သဳုဵဦဵြဖစ်ကကေသာ ဦဵငယ် ၊ ေဒါ်စန္ဒာြမငဴ် နှင်ဴ ဦဵေမာင်ဦဵတို့အာဵ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊ ဧငပီလ ၂၂  ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို့ 

သည် ေရွှေြမစန္ဒီအိမ်ရာ ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵ မြပုလုပ်ရန်အတွက် ဦဵေဆာင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴကကသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသည် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ပွဲ 

ြပုလုပ်ရန် ခွင်ဴြပုချက် ကကိုတင်တင်ြပခဲဴေသာ်လည်ဵ ဆန္ဒ ထုတ်ေဖာ်သညဴ်ေန့တွင် နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵ လမ်ဵေကကာင်ဵ 
ရိှေနသည်ဟုဆိုကာ ငမို့နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အဖွဲ့မှ ရက်ေြပာင်ဵြပုလုပ်ရန် ေြပာကကာဵခဲဴရာ ရက်မေြပာင်ဵ သညဴ်အတွက် 

တရာဵစွဲဆိုခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ထပ်မဳ ချမှတ် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဗိုလ်တေထာင်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ် အဖွဲ့ဝင် 
ခုနှစ်ဦဵကို အငပီဵသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲဴရာ အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵြဖစ်ေသာ  ကိုပိုင်ငဖိုဵမင်ဵ၊ မဆုရတနာြမငဴ်နှင်ဴ မေကခိုင်ထွန်ဵတ့ုိအာဵ 

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ြဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လစီ ကျခဳေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴငပီဵ အဖွဲ့ဝင် ေလဵဦဵ 

ြဖစ်ေသာ ကိုေဇယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုေဇာ်လင်ဵထွန်ဵ(ခ)ဖိုဵသာဵနှငဴ် ကိုငငိမ်ဵချမ်ဵစိုဵတိုက့ို အမှုမှ အငပီဵအြပတ်လွှတ်ေကကာင်ဵ 

အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ကို ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵမျ ိုဵမင်ဵဦဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ ဗိုလ်တေထာင်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိခုဲဴ 
ြခင်ဵြဖစ်သည်။  

မန္တေလဵတွင် အလုပ်သမာဵအေရဵ ဆန္ဒြပေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ ကို ေငွဒဏ် ချမှတ် 
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ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်ကကီဵတဳခွန် ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ မန္တေလဵငမို့တွင် အလုပ်သမာဵ 
အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴပတ်သက်ငပီဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ် ခဲဴ၍ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ငငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ခွင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ 

ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵ ခဳထာဵရသညဴ် အလုပ်သမာဵအဖွဲ့ ေခါင်ဵေဆာင်ရှစ်ဦဵအနက် ခုနှစ်ဦဵကို ဒဏ်ေငွ တစ်ေသာင်ဵကျပ် 

(သ့ုိမဟုတ်) ေထာင်ခုနစ်ရက် ကျခဳေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴငပီဵ တစ်ဦဵကို အမှုမေြမာက်၍ တရာဵေသ လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။  ၎င်ဵတ့ုိမှာ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ စက်မှုလက်မှုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်ဵေပါင်ဵစုဳ အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂမျာဵ အဖွဲ့ချုပ် (MICS) မှ အေထွေထွ 
အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵသက်နှင်ဵေအာင်၊ ဦဵတင်ဴရိှန်စိုဵ၊ ေဒါ်သန်ဵသန်ဵြမငဴ် (ခ) ေဒါ်စုစုနိုင်၊ ေဒါ်စိုဵနန္ဒာြမငဴ်၊ ဦဵသူရ၊ ဦဵေနလင်ဵေအာင်၊ 

ြမန်မာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆိုင်ရာ အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂမျာဵ အဖွဲ့ချုပ် (CTUM) မှ ေဒါ်ငဖိုဵစန္ဒာစိုဵ နှင်ဴ ဦဵေသာင်ဵညွန့်တ့ုိ ြဖစ်ကကသည်။ 

ဦဵေသာင်ဵညွန့် တစ်ဦဵ တည်ဵကို အြပစ်မရိှဟုဆို၍ ကွင်ဵလုဳဵကျွတ် လွှတ်ေပဵခဲဴငပီဵ ကျန်သူမျာဵအာဵ ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို ့ခုနှစ်ဦဵသည် ဒဏ်ေငွအသီဵသီဵေပဵေဆာင်ခဲဴကကသည်။  

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵငမို့၌ အဆိုပါဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလုပ်ခဲဴငပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈ 
ရက်ေန့တွင် ြပည်ကကီဵတဳခွန်ငမို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ ၎င်ဵတို့အာဵ တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  
 

 ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

ေရှ့ေနဦဵေဇာ်ဝင်ဵ လွတ်ရက်ေစဴသြဖင်ဴ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  

တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍအာဵ ေဝဖန်ေြပာဆိုခဲဴြခင်ဵအတွက် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳ 
ထာဵရေသာ ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵသည် လွတ်ရက်ေစဴသြဖငဴ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေန့တွင် အုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်မှ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ထို့ြပင် မန္တေလဵခရိုင်၊ ြပည်ကကီဵတဳခွန်ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵအာဵ ြပည်ကကီဵတဳခွန်ငမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ တွင် စွဲဆိုထာဵသညဴ် အမှု နှစ်ခု အတွက် တစ်မှုလျှေင် ကျပ်သနိ်ဵ ၅၀၀ ြဖငဴ် အာမခဳေပဵခဲဴသည်။  

ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵသည် ငမို့နယ်တရာဵရုဳဵအာဵ ဖိနပ်ြဖင်ဴ ပစ်ေပါက်မှု၊ တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍအာဵ ေဝဖန်ေြပာဆိုခဲဴမှု မျာဵေကကာင်ဴ 
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) အပါအဝင် ပုဒ်မ ၃၅၃၊ ပုဒ်မ ၂၂၈၊ ပုဒ်မ ၅၀၆၊ ပုဒ်မ ၂၉၄ တိုြ့ဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵခဳထာဵ 

ရသူြဖစ်သည်။ အဆိုပါအမှုမျာဵ အနက်မှ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)အတွက် ေထာင်ဒဏ် နှစ် နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရငပီဵ ယခုအခါ 

လွတ်ရက်ေစဴြဖင်ဴ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵ ကိုဵတန်ဵေကျာင်ဵသာဵကို ကေလဵသူငယ်ဥပေဒအရ ြပန်လွှတ် 

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵငမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳအတွင်ဵ 

ဝင်ေရာက်ဆူပူမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵ 
ကိုဵတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ ေမာင်တူဵေဝယဳကို အြပစ်ရိှေကကာင်ဵ ေပါ်ေပါက်ေသာ်လည်ဵ ကေလဵသူငယ်ဥပေဒအရ ြပန်လွှတ် 

ေပဵခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် စက်ရုဳဝင်ဵအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ဖျက်ဆီဵမှုတွင် ကိုဵတန်ဵ ေကျာင်ဵသာဵ 

ေမာင်တူဵေဝယဳ ပါဝင်ခဲဴသည်ဟုဆို ကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ပုသိမ်ကကီဵငမို့နယ် ရဲစခန်ဵမှ ၎င်ဵအာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခဲဴသည်။ ေမာင်တူဵေဝယဳမှ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အဆိုပါစွပ်စဲွချက်ကို ြငင်ဵဆိုခဲဴငပီဵ ဖခင်ြဖစ်သူကို ဖမ်ဵမမိသညဴ်အတွက် 

၎င်ဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ၊ စက်ရုဳနှင်ဴပဋိပက္ခတွင် ၎င်ဵမပါဝင်ေကကာင်ဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။  ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 
ေမာင်တူဵေဝယဳအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၃၃၂၊ ၃၃၃၊ ၁၁၄ တိုြ့ဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵ ခဳထာဵရသညဴ် အမ်ဵေဒသခဳတစ်ဦဵကို စွဲချက်မတင်မီ ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖူခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ  အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (က)ြဖငဴ် 
တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် အမ်ဵငမို့နယ်၊ တပ်ေတာင်ငမို့မှ  ေဒသခဳ ဦဵတင်ရီကို စွဲချက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵရန် 

အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ြပစ်မှုထင်ရှာဵြခင်ဵမရိှသညဴ်အတွက် ြပန်လည်လွှတ်ေပဵ ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု အမှုကို လိုက်ပါ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵေနသညဴ် အထက်တန်ဵေရှ့ေန ဦဵေကျာ်ဆန်ဵနိုင်မှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့တင်ွ ဦဵတင်ရီသည် 

အမ်ဵငမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။ အမ်ဵငမို့နယ် လျှေပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဦဵစိုဵလှိုင်မှ ၎င်ဵကို ငခိမ်ဵေြခာက်စာ 

ေပဵပို့ခဲဴသည်ဟု ဆိုကာ ဦဵတင်ရီအာဵ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

ထိန်ဵသိမ်ဵခဳ ဘာသာေရဵဆရာနှစ်ဦဵ လွတ်ေြမာက် 
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ကချင်ေတာ်လှန်ေရဵေန့ အခမ်ဵအနာဵြပုလုပ်မှုေကကာင်ဴ ြမစ်ကကီဵနာဵအကျဉ်ဵေထာင်တွင် နှစ်ပတ်ကကာ ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ကချင် သိက္ခာေတာ်ရဆရာေတာ် Rev. Bima Dau Lum နှင်ဴ ြမစ်ကကီဵနာဵဇုန်နယ် လူငယ်တာဝန်ခဳ ဆရာ Tu 

Htang တိုက့ို ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ေြမာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနချုပ် (မပခ) လာဵတပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ 

ဝင်ဵတင် ကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ ြမစ်ကကီဵနာဵငမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ အမှုရုပ်သိမ်ဵ ေပဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ေန့တွင် 

ြမစ်ကကီဵနာဵ အမှတ်(၁) ငမို့နယ်ရဲစခန်ဵတွင် ဆရာနှစ်ဦဵကို စတင် ထိန်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵခဲဴငပီဵ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် 
ြမစ်ကကီဵနာဵ အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိ ေရွှေေြပာင်ဵခဲဴ သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေန့တွင် ကျ  ေရာက်သညဴ် ၆၀  ကကိမ် ေြမာက် 

ကချင်ေတာ်လှန်ေရဵေန့ အခမ်ဵအနာဵ ြပုလုပ်ခဲဴ သည်ဟုဆိုငပီဵ  တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို့ကို မတရာဵအသင်ဵ ဆက်သွယ်မှု ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၇ (၁) ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။   

လွတ်ေြမာက်လာသညဴ် ဆရာနှစ်ဦဵအြပင် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေန့ ကချင်ေတာ်လှန်ေရဵေန့ သရုပ်ေဖာ်ြပဇာတ်တွင် 
ဦဵေဆာင်ခဲဴေသာ ကချင်အမျ ိုဵသာဵအတိုင်ပင်ခဳအဖွဲ့ (WMR) မှ ဦဵ Zau Jat နှင်ဴ ဆရာ Lung Aung တို ့ နှစ်ဦဵကိုလည်ဵ အမှု 

ရုပ်သိမ်ဵေပဵခဲဴသည်။  

လွတ်ရက်ေစဴသြဖငဴ် ဒါရိုက်တာ ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 

နိုင်ငဳေတာ်အကကည်ညိုပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရ ေသာ  ဒါရိုက်တာ 
ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵသည် လွတ်ရက်ေစဴ ၍ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်မှ ြပန်လည်  လွတ်ေြမာက် 

လာခဲဴသည်။ ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ သည် တပ်မေတာ်နှင်ဴ ဗိုလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ မင်ဵေအာင်လှိုင်အာဵ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွင် 
ေဝဖန်ေရဵသာဵခဲဴြခင်ဵ ေကကာင်ဴ ရန်ကုန်တိင်ုဵစစ်ဌာနချုပ်မှ ဒု-ဗိုလ်မှူဵကကီဵ လင်ဵထနွ်ဵမှ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖငဴ် 

တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  
 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

ေရွှေနဒီေရယာဉ်ေပါ်မှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသညဴ် အငယ်တန်ဵ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵကို AA ြပန်လွှတေ်ပဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ေရွှေနဒီအြမန်ေရယာဉ်ေပါ်မှ ၎င်ဵတို့ဖမ်ဵဆီဵ ၍ ရက်ေပါင်ဵ (၁၂၀)ကကာ 
စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် ငမို့ြပတဳတာဵ ြပုြပင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဌာနခွဲတင်ွ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ် အငယ်တန်ဵအင်ဂျင်နီယာ 

ဦဵေကျာ်ဇင်ထွန်ဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ စစ်ေတွ-ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့သ့ုိ ေြပဵဆွဲေန သညဴ် ေရွှေနဒီအြမန်ေရယာဉ်ကို ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင်  ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်၊ ေရမျက်ေကျဵရွာအနီဵတွင် AA မှ တာဵဆီဵ ခဲဴငပီဵ 

ဦဵေကျာ်ဇင်ထွန်ဵအပါအဝင် တပ်မေတာ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ေရယာဉ်မှ 

စစ်ဘက်နှင်ဴ မသက်ဆိုင်သူမျာဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ ဦဵေကျာ်ဇင်ထွန်ဵကိုမူ ‘စစ်ဘက်နှင်ဴ ဆက်နွှယ်သည်ဟု 

သဳသယရှိသညဴ်အတွက် ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵကာ စစ်ေဆဵေနခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်ဟု AA ေြပာခွင်ဴရပုဂ္ဂိုလ် ခိုင်သုခမှ ဆိုသည်။ 

ABSDF ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ဖရဲခင်ဵလုပ်သာဵ ပငလ်ည်ဘူဵနယ်ခဳ ေလဵဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာေကျာင်ဵသာဵမျာဵဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦဵ (ABSDF)မှ ၎င်ဵတ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသညဴ် စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ 
ပငလ်ည်ဘူဵငမို့နယ်၊ ေတာြပာဵေကျဵရွာမှ မခင်ေနှာင်ဵ၊ ပိန္နဲကုန်ဵနာဵခါဵေကျဵရွာမှ ေမာင်ထွန်ဵငမိုင်ဦဵ၊ မိန်ဵကေလဵတစ်ဦဵနှငဴ် 

ေယာက်ျာဵေလဵတစ်ဦဵတိုက့ို ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင်  ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴ သည်။ ၎င်ဵတို့သည် ကချင် ြပည်နယ်၊ 

ဝိုင်ဵေမာ်ငမို့နယ်၊ နမဴ်ဆန်ယန်ရွာနယ်ေြမတွင် ဖရဲခင်ဵ တွင် လာေရာက် လုပ်ကိုင်ေနကကသူမျာဵြဖစ်ငပီဵ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် ေန့တွင် 
ABSDF တပ်ရင်ဵ(၁၁) မှ လာေရာက် ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။  

 

 

 



 

 12 

 
နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို့၏လတွ်လပခ်ွငဴအ်ေပါ် တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ 
 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ မင်ဵြပာဵေဒသခဳ တစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ရိုက်နှက်၍ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထန်စွာရ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵ တစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊ ဖာဵငပိုေကျဵရွာမှ အရပ်သာဵ 
ကိုေဌဵလှိုင်ကို ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵကာ ရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ်အတွက် ဒဏ်ရာြပင်ဵထန်စွာ ရရှိခဲဴသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် 

ဖာဵေပျာ်ေကျဵရွာအနီဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴငပီဵေနာက် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ မသကော သြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ကာ ရိုက်နှက်ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်ေကကာင်ဵ ကိုေဌဵလှိုင်မှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ကိုေဌဵလှိုင်သည် ဖာဵေပျာ် ေကျဵရွာအနီဵတွင် တည်ရိှသညဴ် ဓာတ်မီဵတိုင်စက်ရုဳမှ 

အလုပ်သမာဵ ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵြဖစ်ငပီဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵ သညဴ်အချနိ်တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ဓာတ်မီဵတိုင်မျာဵ အာဵ 

အကာအကွယ်ယူ ပစ်ခတ်ရန် စက်ရုဳတင်ွဵသ့ုိ ဝင်ခဲဴသြဖငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵ ထွက်ေြပဵငပီဵ ေနရာလွတ် တွင် ပုန်ဵခိုေနခဲဴကက သည်။ 
တိုက်ပွဲငငိမ်သွာဵသညဴ်အခါတွင် ထမင်ဵစာဵရန်အတွက် ရွာသ့ုိြပန်လာစဉ် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ေတွ့ခဲဴငပီဵ ၎င်ဵအာဵ 

လှမ်ဵေခါ်ကာ ဖမ်ဵဆီဵ ရိုက်နှက်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ကိုေဌဵလှိုင်ကို မင်ဵ ြပာဵ ေဆဵရုဳမှ တစ်ဆင်ဴ 

စစ်ေတွေဆဵရုဳသို့ ပို့ေဆာင်ခဲဴသည်။ 

ေြမာက်ဦဵ လူငယ်တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵမှု တပ်နှင်ဴ AA အြပန်အလှန်စွပ်စွဲ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ ရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် အတွက် ေြမာက်ဦဵငမို့နယ် ေပါင်ဵတတု်ေကျဵရွာမှ လူငယ် တစ်ဦဵ 
ေသဆုဳဵခဲဴသည်ဟု တပ်မေတာ် သတင်ဵမှန် ြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဗိုလ်မှူဵချုပ် ေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵမှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ဆယ်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵ ေမာင်တင်လှိုင်နှင်ဴ အြခာဵလူငယ် တစ်ဦဵသည် အင်တာနက်သဳုဵရန် 

တယလ်ီဖုန်ဵကိုင်၍ ေြမာက်ဦဵငမို့ဘက်သို့ ထွက်လာခဲဴကကရာ ၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵထဳသ့ုိ AA တပ်ဖွဲ့ဝင် ေလဵဦဵေရာက်ရိှလာခဲဴငပီဵ 

တပ်သတင်ဵေပဵဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်ဵဆီဵ  ထိုဵကကိတ်ခဲဴကကြခင်ဵ ေကကာင်ဴ ေမာင်တင်လှိုင် ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်၊ အြခာဵလူငယ် 

တစ်ဦဵမှာမူ လွတ်ေြမာက်သွာဵခဲဴသည်ဟု ဗိုလ်မှူဵချုပ် ေဇာ်မင်ဵ ထွန်ဵမှ ထပ်မဳေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ထိုလူငယ်နှစ်ဦဵ အာဵ 
တိုက်ခိုက်ခဲဴသူမျာဵမှာ ေြမာက်ဦဵ အေြခစိုက် ခမရ ၅၄၀ မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ ြဖစ်ေကကာင်ဵ AA  ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရိှသူ ခိုင်သုခမှ 

တုဳြ့ပန်ြငင်ဵဆိုခဲဴသည်။  
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ဥပေဒြပုေရဵနှငဴ် မဝူါဒဆိုင်ရာ တိုဵတက်မှုမျာဵ  

 

နိုင်လွတ်လု ဳြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒ ကမ်ဵကို ြပည်သူ့ လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵတွင် တင်သွင်ဵ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ကျင်ဵပေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵတွင် တရာဵစီရင်ေရဵနှင်ဴ ဥပေဒေရဵရာ 
ေကာ်မတီမှ  နုိင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂ္ဂိုလဆ်ိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုဳခခုဳမှုကို ကာကွယေ်ပဵေရဵ ဥပေဒ (နိုင်လွတ်လုဳ) ကို 

ြပငဆ်င်သညဴ် ဥပေဒကကမ်ဵကို တင်သွင်ဵခဲဴသည်။  

နိုင်လွတ်လုဳ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ရဲစခခန်ဵသ့ုိ အမှုဖွင်ဴ တိုင်ကကာဵလျှေင် ရဲစခန်ဵ တာဝန်ရိှသူအေနြဖင်ဴ ဖွင်ဴမေပဵလျှေင် အေရဵယူ 
ခဳယရူနိုင်သညဴ်အတွက် အမှုမဖွင်ဴမေနရ ဖွင်ဴေပဵရေကကာင်ဵ၊ ယင်ဵေနာက် တိုင်ကကာဵခဳရသူမှာလည်ဵ အာမခဳမရဘဲ ဖမ်ဵဆီဵ 
ချုပ်ေနှာင်ခဳရငပီဵ၊ စစ်ေဆဵ၍ အြပစ် မရိှပါက ချုပ်ေနှာင်ခဳရြခင်ဵအတွက် နစ်နာေကကာင်ဵ၊ ယင်ဵ အတွက် ဥပေဒကကမ်ဵတွင် အာမခဳ 

ေပဵရန် အချက်ကို အဓိကထာဵ ြပငဆ်င်ထာဵေကကာင်ဵ၊ အာမခဳေပဵရန် အချက် နှင်ဴ အလွယ်တကူ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵ မြပုနိုင်ရန် 

ထိန်ဵချုပ် ထာဵသညဴ် သေဘာအြဖစ် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ရယူရန်အချက်ကိုလည်ဵ ဥပေဒကကမ်ဵ တွင် 

ပုဒ်မ ၁၄ အြဖစ် ထပ်မဳ ြဖညဴ်စွက်ထာဵေကကာင်ဵ၊ ေဝါငမို့နယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ်၊ တရာဵ စီရင်ေရဵနှင်ဴ 

ဥပေဒေရဵရာေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  ဦဵတင်ေထွဵမှ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ြပစ်မှုြပစ်ဒဏ် အေနြဖငဴ်လည်ဵ ေထာင်ဒဏ် (၃) နှစ် 
အစာဵ (၂) နှစ်ဟု ေြပာင်ဵ ရန်နှင်ဴ စကာဵရပ် အချ ို့အစာဵထိုဵ ြခင်ဵ တိုက့ို ြပုလုပ်ထာဵသည်။ 
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အေရဵပါသညဴ်ဆက်စပသ်တင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
 

 ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေကျာက်ေတာ်တွင် လူငယ်တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵခဳရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

စကာဵေြပာစက်ကိုင်သညဴ်ရွာသာဵကို ရှမ်ဵစစ်သာဵဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ သျှေမ်ဵသဳေတာ်ဆင်ဴ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ သျှေမ်ဵသဳေတာ်ဆင်ဴ 

ပလက်ဝမှ ေကျာက်ေတာ်သ့ုိ ထွက်ခွာလာသညဴ် စက်ေလှတစ်စင်ဵ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳရ၍ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ဒဏ်ရာရငပီဵ နှစ်ဦဵ 
ဖမ်ဵဆီဵခဳရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

ေကျာက်ေတာ် - ပလက်ဝသွာဵ စက်ေလှေပါ်မှ အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ DMG 
 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ရမ်ဵငဗဲငမို့နယ် ပါတီဘဏ္ဍာေရဵမှူဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵထာဵဟု NLD ေြပာ ကာဵ၊ ဖမ်ဵထာဵြခင်ဵမရှိဟု AA ြငင်ဵဆို 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ BNI 

TNLA မှ ခိုလုလဳီေရှာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
 
 

 တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

မန္တေလဵ ဆန္ဒြပ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် သုဳဵဦဵ ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

https://www.bnionline.net/mm/news-70820
https://burmese.shannews.org/archives/15476
https://english.shannews.org/archives/20412
https://www.dmediag.com/news/1216-fpsd
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e58738a945db02469bbe8f4
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kyttoplw.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71292
https://www.dmediag.com/news/1219-tad
http://burmese.dvb.no/archives/370794
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/09/215166.html
https://www.bbc.com/burmese/51433690
https://myanmar-now.org/mm/news/3070
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-arrested-nld-Executive-zayyarmin-in-ramree-02092020052338.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/66834
https://www.dmediag.com/news/1143-armed
https://www.mmtimes.com/news/arakan-army-denies-holding-myanmars-ruling-party-official.html
https://www.bnionline.net/mm/news-70821
https://www.bnionline.net/en/news/armed-group-detains-nld-official-ramree-township
http://www.mizzimaburmese.com/article/67597
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/05/214866.html
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 

စဳဖရီဵေကျဵရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေဒသခဳ ၁၇ ဦဵကို စတင်တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်၊ KIC/ြမန်မာ 

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကို ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန်ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ မျာဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ BNI 
 

 တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵသညဴ် တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵကကီဵြမင်ဴနှငဴ် ကဗျာဆရာေစာေဝတိုက့ို အာမခဳေပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

တနသောရီဂျာနယ်အမှု ြပင်ဆင်မှုေလျှာက်ထာဵချက် တိုင်ဵတရာဵလွှတ်ေတာ် ပလပ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ The Voice//ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 
 

 ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ နစ်နာမှုအတွက် နစ်နာေ ကဵေပဵေချရန် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသူ ငါဵဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 

နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေနာ်အုန်ဵလှနှင်ဴ ဆန္ဒြပေခါင်ဵေဆာင်သဳုဵဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ချမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/police-filing-lawsuit-three-mdy-students-02052020013310.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/134913.html
https://www.mmtimes.com/news/three-face-prosecution-over-school-year-extension-protest.html
https://news-eleven.com/article/159342
https://www.bnionline.net/mm/news-70976
http://kicnews.org/2020/02/%e1%80%85%e1%80%b6%e1%80%96%e1%80%9b%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%96%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%b6-%e1%81%81%e1%81%87%e1%80%a5%e1%80%ae%e1%80%b8/
https://www.rfa.org/burmese/news/internet-protesters-arrested-02242020025050.html
http://burmese.dvb.no/archives/373330
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/39827-yki
https://myanmar-now.org/mm/news/3164
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e53f9cf945db02469bbe8ce
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rnc-internet.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-student-protest-internet-rakhine-chin-02242020172936.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-internet-protest-in-yangon-/5302533.html
https://www.bnionline.net/en/news/nine-students-charged-under-peaceful-assembly-act-following-demonstration-yangon-against
https://www.bnionline.net/en/news/authorities-arrest-students-over-rakhine-internet-shutdown-protest
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-court-grants-bail-lawyer-poet-sued-military.html
https://www.mmtimes.com/news/kawthoung-court-allows-poet-lawyer-post-bail-incitement-case.html
http://burmese.dvb.no/archives/369984
https://burmese.voanews.com/a/army-file-case-against-lawyer-kyee-myint-poet-saw-wai-/5273125.html
https://news-eleven.com/article/157982
https://burmese.voanews.com/a/theninthary-journel-court-case-/5288520.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/14/215541.html
http://thevoicemyanmar.com/news/39633-tni
http://burmese.dvb.no/archives/371730
https://news-eleven.com/article/159490
http://thevoicemyanmar.com/news/39590-dan?fbclid=IwAR1R1ClPwwJdqvMVDaSNvjIHhZ_xO5JzzaB1rp5op8-tNomNH8zWL0J_s4
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-court-fines-five-activist-workers-illegal-assembly.html
https://news-eleven.com/article/158889
https://myanmar.mmtimes.com/news/135442.html
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ ထပ်မဳ ချမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ဘီဘစီီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ The voice/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ AI 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ် 

မန္တေလဵတွင် အလုပ်သမာဵအေရဵ ဆန္ဒြပေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို ေငွဒဏ် ချမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 
 

 ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

ေရှ့ေနဦဵေဇာ်ဝင်ဵ လွတ်ရက်ေစဴသြဖင်ဴ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵ ကိုဵတန်ဵေကျာင်ဵသာဵကို ကေလဵသူငယ်ဥပေဒအရ ြပန်လွှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်၊ ကုမုြဒာ/ြမန်မာ 

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် အမ်ဵေဒသခဳတစ်ဦဵကို စွဲချက်မတင်မီ ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ BNI 

ထိန်ဵသိမ်ဵခဳ ဘာသာေရဵဆရာနှစ်ဦဵ လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ BNI//ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ BNI 

လွတ်ရက်ေစဴသြဖငဴ် ဒါရိုက်တာ ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 

https://myanmar-now.org/mm/news/3119
https://news-eleven.com/article/159957
https://www.bnionline.net/mm/news-71102
https://www.bbc.com/burmese/51529251
http://www.mizzimaburmese.com/article/67221
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/39688-dug
https://myanmar.mmtimes.com/news/135423.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3118
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/myanmar-outrageous-convictions-satirical-poets-facebook-posts?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_content=20200217110726&utm_campaign=Other&post_ID=3137516803
https://www.mmtimes.com/news/jail-terms-pile-myanmar-street-performers.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/21/216152.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/67354
https://myanmar-now.org/mm/news/3150
http://thevoicemyanmar.com/mandalay/39785-lay
https://myanmar.mmtimes.com/news/135701.html
http://burmese.dvb.no/archives/370205
https://myanmar-now.org/mm/news/3050
https://www.kumudranews.com/news-37026?fbclid=IwAR3-MalmGQY9NhJvBe65amYb5yPTzeM7_kfoHqMHSGqUwgVw1T0frDh8Q1g
https://www.bnionline.net/mm/news-70742
https://www.bnionline.net/en/news/ann-man-walks-free-after-acquittal-counter-terrorism-law-case
http://burmese.dvb.no/archives/370458?fbclid=IwAR0_i5kB1I7RrOpuZZPhFkxzXs8YGWurRDCNVyIcjWTGDtw6OUKFMYMAaSA
https://burmese.voanews.com/a/two-kachin-arrested-of-making-event-for-kachin-revoiltion-day-are-likely-to-release-/5278079.html
https://www.bnionline.net/mm/news-70763
https://myanmar-now.org/mm/news/3063
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-pastors-held-kachin-revolution-day-event.html
https://www.bnionline.net/mm/news-70811
https://burmese.voanews.com/a/kachin-religious-leaders-sent-to-myitkyina-prison-/5283702.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/two-kachin-pastors-freed-myanmar-army-drops-unlawful-association-case.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71146
https://www.bnionline.net/en/news/kachin-pastors-deny-breaking-law
https://myanmar-now.org/mm/news/3144


 

 17 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 
 

 တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

ေရွှေနဒီေရယာဉ်ေပါ်မှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသညဴ် အငယ်တန်ဵအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵကို AA ြပန်လွှတေ်ပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ ြမန်မာေနာင်ဵ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ABSDF ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ဖရဲခင်ဵလုပ်သာဵ ပငလ်ည်ဘူဵနယ်ခဳ ေလဵဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိင်ုငဳသာဵတို့၏လွတလ်ပ်ခွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ မင်ဵြပာဵေဒသခဳ တစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ရိုက်နှက်၍ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထန်စွာရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ေြမာက်ဦဵ လူငယ်တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵမှု တပ်နှင်ဴ AA အြပန်အလှန်စွပ်စွဲ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ BNI 

ဥပေဒြပုေရဵနှငဴ်မူဝါဒေရဵဆုိင်ရာ တုိဵတက်မှုမျာဵ 
 
နိုင်လွတ်လု ဳြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒ ကမ်ဵကို ြပည်သူ့ လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵတွင် တင်သွင်ဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
 

 

 
ဆက်သွယ်ေေဵြေေ်ဵရေ် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵေှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည် တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵေှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၀၃  ၈၈၄၀ 
ေအာင်ေျ ိုဵေကျာ် ရေ်ကုေ်ရဳုဵတာဝေ်ြေ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

 
 

 

http://www.mizzimaburmese.com/article/67322
https://www.rfa.org/burmese/news/minhtinkokogyi-free-02212020003306.html
https://myanmar-now.org/en/news/filmmaker-min-htin-ko-ko-gyi-freed-from-prison
http://www.mizzima.com/article/freed-filmmaker-says-law-used-jail-him-out-date
https://myanmar-now.org/mm/news/3169
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/snd.html
https://www.dmediag.com/news/1211-aare
https://www.bnionline.net/mm/news-71230
https://www.bnionline.net/mm/news-71248
https://www.dmediag.com/news/1172-cid
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/17/215759.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71027
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-civilian-sittwe-hospital-alleged-beating-myanmars-military.html
https://www.rfa.org/burmese/news/death-of-young-man-in-mrauku-02192020033604.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/19/215959.html
https://elevenmyanmar.com/news/aa-kills-a-villager-from-baungtote-village-in-rakhine-army
https://www.bnionline.net/en/news/muslim-youth-murdered-rakhine-youth-beaten-mrauk-oo
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/02/18/215844.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-lawmakers-submit-bill-amend-controversial-privacy-law.html
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