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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေနအကျဉ်ဵြေျုပ် 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတလ့ကနု့တ်င့ ္မန့မာနိုင့ငဳအတ်င့ဵ၉ 

နိုင့ငဳေရဵလှုပ့ရျာဵမှုမးာဵေ ကာင့ဴ ဖမ့ဵဆီဵ၇ ထိန့ဵသိမ့ဵ ္ခင့ဵ 

ခဳထာဵရသူနျင့ဴ ေထာင့္ပင့ပမျ တရာဵရင့ဆိုင့ေနရသူ 

စုစုေပါင့ဵ 615 ဦဵရျိသည၈့ ထုိထဲမျ နိုင့ငဳေရဵ အကးဉ့ဵသာဵ 

စုစုေပါင့ဵ 92  ဦဵ အကးဉ့ဵကး္ခင့ဵခဳေနရပပီဵ 

တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ 124 ဦဵသည့ ေထာင့တ်င့ဵမျေန၊ 

တရာဵရင့ဆိုင့ေနရကာ 399 ဦဵသည့ ေထာင့္ပင့ပမျေန၊ 

တရာဵရင့ဆိုင့ေနရသည၈့ 

 

ဓာတ့ပဳု- Myanmar Now 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

ေအာင်သေြပရာွသာဵ ငါဵဦဵကုိ အလုပ်ကကမ်ဵနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ငါဵနှစ် ြပစ်ဒဏ် 
ြေျမှတ် 

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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မတ့လအတ်င့ဵ စုစုေပါင့ဵ (၆) ဦဵ အမှုဖ်င့ဴ၇တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵကို ခဳခဲဴရသည့၈ ထို ၆ ဦဵအနက့မျ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ (ဿ) ဦဵသည့ 

ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပဒ (ပငိမ့ဵ၇စု၇စီ) ပုဒ့မ ှ၆၇  သဘာဝပတ့ဝန့ဵကးင့အေရဵ လှုပ့ရျာဵသူ 

တစ့ဦဵသည့ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၂ွ၂(ခ)၇ သတင့ဵအယ့ဒီတာခးုပ့ (ဿ) ဦဵသည့ အ ကမ့ဵဖက့မှုတိုက့ဖးက့ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ 

၂ွ(က)၇ ၂ဿ(က)၇ သတင့ဵဌာန တစ့ခုနျင့ဴ အမး ိုဵသာဵလွှတ့ေတာ့ကိုယ့စာဵလျယ့ တစ့ဦဵသည့ ဆက့သ်ယ့ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃(ဃ)၇ 

ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမှုဵ တစ့ဦဵနျင့ဴ ေတာင့သူတစ့ဦဵသည့ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၀၂၀၇ ၁ဿ၄၇ ၁ဿ၆ တို္္ဓ ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴတရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵကို 
ခဳခဲဴရသည့၈  

မတ့လအတ်င့ဵ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရသူ စုစုေပါင့ဵ (၅၂)ဦဵ ရျိခဲဴသည့၈ ထို (၅၂) ဦဵအနက့မျ လယ့သမာဵ၇ လယ့ယာေ္မ 

အေရဵလှုပ့ရျာဵသူ၇ ေကးာင့ဵသာဵနျင့ဴ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ စုစုေပါင့ဵ (ှ၅) ဦဵသည့ ပငိမ့ဵ၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၆ (သုိ္ဓ) ဿွ၇ 

သတင့ဵအယ့ဒီတာခးုပ့ တစ့ဦဵသည့ အ ကမ့ဵဖက့မှုတိုက့ဖးက့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၂ွ(က)၇ ၂ဿ(က)၇ ကရင့တိုင့ဵရင့ဵသာဵ 

တစ့ဦဵသည့ ရာဇသတ့ကကီဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၀၁ဿ၇ ၀၂၀ တို္္ဓ ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳခဲဴရသညဴ့အ္ပင ့ ရခိုင့ေဒသမျ တိုင့ဵရင့ဵသာဵ (၃ှ) ဦဵ၇ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ့မျ တိုင့ဵရင့ဵသာဵ (ဿ) ဦဵ နျင့ဴ ရန့ကုန့တိင့ုဵေဒသကကီဵမျ သတင့ဵေထာက့ (ဿ) ဉီဵတို္ဓသည့လည့ဵ အသီဵသီဵ 

ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵကို ခဳခဲဴရသည့၈ 

မတ့လအတ်င့ဵ စုစုေပါင့ဵ ၃ွ ဦဵ ္ပစ့ဒဏ့ ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ထို ၃ွ ဦဵအနက့မျ လယ့သမာဵ၇ 

လယ့ယာေ္မအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ၇ ေကးာင့ဵသာဵနျင့ဴ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ စုစုေပါင့ဵ (ှ၄) ဦဵသည့ ပငိမ့ဵ၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၆ (သုိ္ဓ) ဿွ၇ 

ကရင့တိုင့ဵရင့ဵသာဵ တစ့ဦဵသည့ ရာဇသတ့ကကီဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၀၁ဿ၇ ၀၂၀၇ ေတာင့သူ/လယ့ယာေ္မအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ (၀၂) ဦဵသည့ 
ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၁၁၄၇ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵကာက်ယ့ေစာင့ဴေရျာက့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၃(ှ)၇ ေအာင့သေ္ပရွာသာဵ (၂) ဦဵသည့ 

ရာဇသတ့ကကီဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀၃၇ ၁၁ွ၇ တို္္ဓ ဖငဴ့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရပပီဵ သတင့ဵဌာန တစ့ခုနျင့ဴ အကကီဵတန့ဵ 

သတင့ဵေထာက့တစ့ဦဵတို္ဓကို ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃(ဃ) ္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိုထာဵမှုအာဵ သက့ဆိုင့ရာ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵ မျ 

ရုပ့သိမ့ဵေပဵခဲဴသည့၈   

မတ့လအတ်င့ဵ စုစုေပါင့ဵ (၂၂) ဦဵ လ်တ့ေ္မာက့ခဲဴသည့၈ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵ ငါဵဦဵ္ဖစ့ေသာ ကိုေနမး ိုဵဇင့၇ မေနဇာထ်န့ဵ၇ 
ကိုသိန့ဵေအာင့္မတ့၇ ကိုဘိုစဳနျင့ဴ ကိုဝင့ဵဗိုလ့တို္ဓသည့ ကးန့ဵမာေရဵ ေကာင့ဵမ်န့္ခင့ဵမရျိေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈  
  
ထို္ဓ္ပင ့ မတ့လအတ်င့ဵ တိုင့ဵရင့ဵသာဵလက့နက့ကိုင့အဖ်ဲ့အမးာဵမျ အရပ့သာဵ စုစုေပါင့ဵ (ဿ၅) ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴပပီဵ (ဿ၃) ဦဵကို 

္ပန့လည့ လွှတ့ေပဵခဲဴသည့၈   

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြေွင်ဴ 

္မန့မာနိုင့ငဳတ်င့ဵ လ်တ့လပ့စ်ာ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆိုခ်င့ဴသည့ အ္ပုသေဘာေဆာင့ေသာ တိုဵတက့မှု လမ့ဵေ ကာင့ဵမျ တစ့လထက့ 
တစ့လ ေသ်ဖည့လးက့ရျိသည့ကို ေတ့်ရျိရသည့၈ မတ့လအတ်င့ဵ၉ ္မန့မာနိုင့ငဳအတ်င့ဵရျိ လ်တ့လပ့စ်ာ 

ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆိုခ်င့ဴအေ္ခအေနသည့ ဆိုဵရွာစ်ာ ဆက့လက့ ကးဆင့ဵလးက့ရျိသည့၈ မတ့လအတ်င့ဵ လ်တ့လပ့စ်ာ ထုတ့ေဖာ့ 

ေ္ပာဆိုခ်င့ဴကို ကးင့ဴသဳုဵခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ သဘာဝပတ့ဝန့ဵကးင့အေရဵတက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ေစာသာဘိုဵ၇ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ 
ဘူဵသီဵေတာင့ပမို့နယ့ အမး ိုဵသာဵ လွှတ့ေတာ့ကိုယ့စာဵလျယ့ ဦဵေမာင့ေကးာ့ဇဳ၇ ေကးာက့္ဖူ အထူဵစီဵပ်ာဵေရဵဇဳု ေလဴလာ 

ေစာင့ဴ ကညဴ့ေရဵ အဖ်ဲ့ဝင့ နျစ့ဦဵ္ဖစ့သညဴ့ ကိုထ်န့ဵ ကည့ နျင့ဴ ကိုခးမ့ဵေမာင့တို္ဓသည့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ။င့ဵ္ပင ့

ရခိုင့္ပည့နယ့၇ စစ့ေတ်ပမို့နယ့မျ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ကိုသန့ဵလျ၇ ရန့ကုန့ ပညာေရဵတက္ကသုိလ့မျ ကိုေနာင့ထက့ေအာင့၇ 

ကိုေအာင့္ပညဴ့စုဳပဖိုဵ၇ ကိုေဇာ့ထက့နိုင့၇ မနျင့ဵနု နျင့ဴ မေအဵ္မတ့မ်န့ေကးာ့၇ ရန့ကင့ဵပညာေရဵေကာလိပ့မျ ကိုသုတစိုဵ၇ 

ေတာင့ငူပညာေရဵေကာလိပ့မျ ကိုသက့တင့ေအာင့တို္ဓသည့လည့ဵ အသီဵသီဵ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ 

အ္ပည့္ပည့ဆိုင့ရာ လူ့အခ်င့ဴေရဵေ ကညာစာတမ့ဵ၉ အခ်င့ဴအေရဵအခး ို့ကို တရာဵဥပေဒအရ ကာက်ယေ့ပဵထာဵသည့၈ နိုင့ငဳသာဵ 
နျင့ဴ နိုင့ငဳေရဵအခ်င့ဴအေရဵဆိုင့ရာ သေဘာတူစာခးုပ့(ICCPR) အပိုဒ့ ှ၆(ှ)(ဿ) တ်င့ လ်တ့လပ့စ်ာ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆိုခ်င့ဴနျင့ဴ 

ထင့္မင့ယူဆခ်င့ဴတို္ဓကို ကာက်ယ့မှုေပဵထာဵသည့၈ ထို္ဓ္ပင ့ ္မန့မာနိုင့ငဳ၌ ဖ်ဲ့စည့ဵပုဳ အေ္ခခဳ ဥပေဒ အခန့ဵ (၅)၇ အပိုဒ့ ၀၂၁(က) 

တ်င့လည့ဵ “မိမိ၌ ယု ဳကည့ခးက့၇ ထင့္မင့ယူဆခးက့မးာဵကို လ်တ့လပ့စ်ာ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆိုခ်င့ဴ၇ ေရဵသာဵ္ဖန့့ေဝခ်င့ဴရျိသည့” ဟု 

ေဖာ့္ပထာဵသည့၈ သို္ဓေသာ့လည့ဵ ္မန့မာနိုင့ငဳအတ်င့ဵ၉ ထိုအခ်င့ဴအေရဵသည့ အကန့့အသတ့္ဖငဴ့သာ ထာဵရျိသည့၈ အဘယ့ 

ေ ကာင့ဴဆိုေသာ့ ပငိမ့ဵ၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၅၇ ှ၆၇ ဿွ၇ ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃(ဃ)၇ နိုင့ငဳသာဵမးာဵ၌ပုဂ္ဂိုလ့ဆိုင့ရာ 
လ်တ့လပ့မှုနျငဴ့ ပုဂ္ဂိုလ့ဆိုင့ရာလုဳခခုဳမှုကို ကာက်ယ့ေပဵေရဵဥပေဒ၇ ရာဇသတ့ကကီဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ ၂ွွ၇ ၂ွ၂(က)(ခ) တို္္ဓ ဖငဴ့ 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs09/Myanmar_Constitution-2008(en&bu)-red.pdf
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ထိုအခ်င့ဴအေရဵကို ကန့့သတ့ထာဵရျိေသာေ ကာင့ဴ ္ဖစ့သည့၈ သုိ္ဓ္ဖစ့၊ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ ကူညီေစာင့ဴေရျာက့ေရဵ အသင့ဵ 

(AAPP) မျ အစိုဵရအာဵ ကကိမ့ဖန့မးာဵစ်ာ တိုက့တ်န့ဵေလဴရျိသညဴ့အတိုင့ဵ လ်တ့လပ့စ်ာ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆိုခ်င့ဴကို ္မှင့ဴတင့ေသာ 

အာဵ္ဖင့ဴ ထိုအခ်င့ဴအေရဵကို ကန့့သတ့ ဖိနျိပ့ထာဵေသာ ဥပေဒမးာဵကို ္ပင့ဆင့္ဖညဴ့စ်က့္ခင့ဵ၇ ထိုအခ်င့ဴအေရဵကို ကးင့ဴသဳုဵခဲဴ္ခင့ဵ 

အတ်က့ ဖိနျိပ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵအာဵလုဳဵကို လွှတ့ေပဵ္ခင့ဵ၇ အကးဉ့ဵေထာင့တ်င့ဵ/ေထာင့္ပင့ 

တရာဵရင့ဆိုင့ေန ကရသူမးာဵအာဵလုဳဵ ကို လွှတ့ေပဵ္ခင့ဵတို္ဓအာဵ အ္မန့ဆုဳဵ ေဆာင့ရွက့ေပဵပါရန့ တိုက့တ်န့ဵ အကကဳ္ပုအပ့ပါ 

သည့၈  

္မန့မာနိုင့ငဳတ်င့ဵ လ်တ့လပ့စ်ာ ထုတ့ေဖာ့ေ္ပာဆိုခ်င့ဴ ကးဆင့ဵလးက့ရျိခးနိ့တ်င့ နိုင့ငဳသာဵမးာဵ၌ အခ်င့ဴအေရဵမးာဵသည့လည့ဵ 
ဆုဳဵရှုဳဵလးက့ရျိဆကို ေတ့်ရျိရသည့၈ မတ့လအတ်င့ဵတ်င့ ေကးာက့မီဵေသ်ဵစ်မ့ဵအင့သဳုဵ ဘိလပ့ေ္မစက့ရုဳစီမဳကိန့ဵ ပဋိပက္ခ 

နျင့ဴပတ့သက့၊ ဖမ့ဵဆီဵ ၇တရာဵစ်ဲဆို္ ခင့ဵခဳထာဵရေသာ  မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပုသိမ့ကကီဵပမို့နယ့၇ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာမျ 

ရွာသာဵ ငါဵဦဵသည့ အလုပ့နျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ငါဵနျစ့ ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ထို္ဓ္ပင ့ ဖမ့ဵဝရမ့ဵထုတ့္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ 

ေအာင့သေ္ပရွာသာဵမးာဵကို ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ဝင့ေရာက့ ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴရာ ပဋိပက္ခ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴပပီဵ ေအာင့သေ္ပရွာသာဵ ဦဵေရွှေအုန့ဵ၌ 

ေ္ခေထာက့ကို ကးည့ဆဳထိမျန့ခဲဴသညဴ့အ္ပင ့ ဦဵေရွှေအုန့ဵအပါအဝင့ ရွာသာဵ ဆယ့ဦဵေကးာ့သည့ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ 
နိုင့ငဳတစ့နိုင့ငဳတ်င့ နိုင့ငဳသာဵအခ်င့ဴအေရဵဆုဳဵ ရှုဳဵ္ခင့ဵသည့ ထိုနိုင့ငဳ၌ လူ့အခ်င့ဴအေရဵအေ္ခအေန ကးဆင့ဵေန္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ကို 

ထင့ရျာဵစ်ာ ထုတ့ေဖာ့ေနသည့၈ သုိ္ဓ္ဖစ့၊ အစိုဵရမျ ။င့ဵ၌ နိုင့ငဳသာဵမးာဵ၌ နိုင့ငဳသာဵအခ်င့ဴအေရဵမးာဵကို ္မှင့ဴတင့ေပဵ္ခင့ဵအာဵ 

္ဖငဴ့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵအေ္ခအေနမးာဵကို တိုဵတက့မှုရျိေစရန့အတ်က့  ေဆာင့ရွက့ေပဵပါရန့ တိုက့တ်န့ဵအပ့ပါသည့၈  

သတင်ဵမီဒီယာလွတ်လပ်ြေွင်ဴ 

မတ့လအတ်င့ဵတ်င့ ္မန့မာနိုင့ငဳ၌ သတင့ဵမီဒီယာလ်တ့လပ့ခ်င့ဴသည့ ထင့မျတ့ထာဵ္ခင့ဵမရျိခးနိ့၉ အလးင့အ္မန့ ထိုဵဆင့ဵသ်ာဵ 
သည့ကို ေတ့်ရျိရသည့၈ ထိုအ္ခင့ဵအရာသည့ ေနာက့ေ ကာင့ဵ္ပန့ဆုတ့ေစေသာ အ္ခင့ဵအရာတစ့ရပ့္ဖစ့ပပီဵ ယခင့က 

သတင့ဵလ်တ့လပ့ခ်င့ဴကို ဖိနျိပ့ထာဵေသာ စစ့အာဏာရျင့တို္ဓ၌ ပုဳရိပ့ကို ထင့ဟပ့ေစသည့၈ ထို္ဓ္ပင့ ္ပည့သူမးာဵ သတင့ဵမျန့ ရရျိရန့ 

အဟန့့အတာဵ္ဖစ့ေစပပီဵ သတင့ဵေရဵသာဵ္ခင့ဵမ္ပုမီတ်င့ ဆင့ဆာ္ပုလုပ့ရေသာအေလဴသည့လည့ဵ တစ့ဖန့ ္ပန့၊ 
္ဖစ့ေပ္ဒေစသည့၈ မတ့လအတ်င့ဵ ဖိနျိပ့္ခင့ဵခဳခဲဴရေသာ သတင့ဵမီဒီယာသမာဵမးာဵမျာ -  

 မန္တေလဵအေ္ခစိုက့ Voice of Myanmar သတင့ဵ ဌာန၌ အယ့ဒီတာခးုပ့ ကိုေနမး ိုဵ (ခ) ကုိေနမး ိုဵလင့ဵသည့ ဖမ့ဵဆီဵ၇ 
အမှုဖ်င့ဴခဳခဲဴရ္ခင့ဵ၇ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနမျ အယ့ဒီတာခးုပ့ ဦဵခိုင့္မတ့ေကးာ့သည့ အမှုဖ်င့ဴခဳခဲဴရ္ခင့ဵ 

 အရပ့ဝတ့္ဖငဴ့ CID, SB, ရပ့က်က့အုပ့ခးုပ့ေရဵတို္ဓပါဝင့ေသာ ှွ ဦဵအဖ်ဲ့သည့ နိရ္န္စရာရုဳဵအာဵ ဝင့ေရာက့ရျာေဖ်ခဲဴပပီဵ 

နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနမျ သတင့ဵေထာက့ သဳုဵဦဵ္ဖစ့ေသာ ကိုသန့့္မတ့ခိုင့၇ ကိုေအာင့လင့ဵထ်န့ဵနျငဴ့ ကိုထ်န့ဵခိုင့ 

(ေတာင့ရင့ဵကျွန့ဵ)တို္ဓကို စစ့ေဆဵရန့ ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ (ေ္ခာက့နာရီေကးာ့ခန့့  ေမဵ္မန့ဵစစ့ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက့ 

။င့ဵတုိ္ဓကို ညတ်င့ဵခးင့ဵ ္ပန့လည့လွှတ့ ေပဵခဲဴသည့) 
 ေခတ့သစ့မီဒီယာအယ့ဒီတာခးုပ့ ဦဵလှိုင့ဵသစ့ဇင့ေဝ (ခ) သာလ်န့ေဇာင့ဵထက့၌ ေနအိမ့သုိ္ဓ ရဲ၇ CID အရပ့ဝတ့ ှွ 

ဦဵခန့့သည့ ေရာက့ရျိလာပပီဵ ၁င့ဵအေ ကာင့ဵမးာဵကို လာေရာက့ေမဵ္မန့ဵခဲဴ္ခင့ဵ 

 မန္တေလဵ အေ္ခစိုက့ Channel Mandalay TV သတင့ဵဌာနမျ သတင့ဵေထာက့ နန္ဒ (ခ) ကိုေအာင့ ကည့္မငဴ့သည့ 

စ်ဲခးက့တင့ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ 

 ရိုက့တာသတင့ဵဌာနသည့လည့ဵ အမှုဖ်င့ဴခဳခဲဴရ္ခင့ဵ (တပ့မေတာ့မျ ရိုက့တာသတင့ဵဌာနကို တရာဵစ်ဲဆိုထာဵမှုအာဵ 
္ပန့လည့ ရုပ့သိမ့ဵေပဵခဲဴသည့) 

 အစိုဵရ္ပွှန့ ကာဵခးက့္ဖင့ဴ ဆက့သ်ယ့ေရဵေအာ့ပေရတာမးာဵမျ ပိတ့ခးခဲဴသညဴ့ ဝက့ဆိုဒ့ေပါင့ဵ ဿွွ ေကးာ့တ်င့ 

တရာဵဝင့မျတ့ပုဳတင့ထာဵသညဴ့ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနနျင့ဴ DMG (Development Media Group)၇ Mandalay In-Depth 

News နျင့ဴ VOM (Voice Of Myanmar)၇ Mekong News (မဲေခါင့သတင့ဵ) စသညဴ့ သတင့ဵဌာနနျင့ဴ 

အ်န့လိုင့ဵစာမးက့နျာမးာဵ ပါဝင့ခဲဴ္ခင့ဵ 
 ကရင့နယ့္ခာဵေစာင့ဴတပ့ဖ်ဲ့ (BGF) မျ တပ့ဖ်ဲ့ဝင့အခး ို့သည့ Frontier Myanmar သတင့ဵေထာက့ 

မေနာ့ဘတ့တီဟန့နျင့ဴ ္မန့မာတိုင့ဵမ့ ဓာတ့ပုဳသတင့ဵေထာက့ ကိုမာေနာ့တို္ဓ နျစ့ဦဵအာဵ ဖမ့ဵဆီဵ  ရိုက့နျက့ခဲဴ္ခင့ဵ 

(တစ့ရက့ ကာထိန့ဵသိမ့ဵထာဵခဲဴပပီဵေနာက့ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵကို ္ပန့လည့ လွှတ့ေပဵခဲဴသည့) 

သတင့ဵမီဒီယာမးာဵအာဵဖိနျိပ့္ခင့ဵသည့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာက့မှုမးာဵကို တစ့နည့ဵနည့ဵ္ဖင့ဴ ဖုဳဵက်ယထ့ာဵရာေရာက့ပပီဵ နိုင့ငဳ 
တ်င့ဵ မည့ေရွ့မည့မျှ ္ဖစ့ပ်ာဵေနေသာ ခး ိုဵေဖာက့မှုမးာဵကို သိရျိရန့ အဟန့့အတာဵ ္ဖစ့ေစသည့၈ ထို္ဓ္ပင ့ မည့သူတစ့ဦဵ 
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တစ့ေယာက့မျှ သိရျိခ်င့ဴမရ္ခင့ဵသည့ ထိုခး ိုဵေဖာက့မှုမးာဵ ဆက့လက့္ဖစ့ပ်ာဵေစရန့ တ်န့ဵအာဵတစ့ရပ့္ဖစ့ေစသည့၈ 

သတင့ဵမီဒီယာဥပေဒ ၌ အခန့ဵ(၀) ၉ သတင့ဵမီဒီယာသမာဵမးာဵ၌ ရပိုင့ခ်င့ဴမးာဵကို ရျင့ဵလင့ဵစ်ာ ေဖာ့္ပထာဵသည့၈ ထို္ဓ္ပင့ အခန့ဵ 

(၅) ၉ အေရဵယူ္ခင့ဵနျငဴ့ အခန့ဵ (၆) ၉ ္ပစ့မှု နျင့ဴ ္ပစ့ဒဏ့မးာဵကို ရျင့ဵလင့ဵစ်ာ ေဖာ့္ပထာဵသည့၈ နိုင့ငဳသာဵမးာဵ၌ 

နာဵနျင့ဴမးက့စိ္ဖစ့ပပီဵ နိုင့ငဳ၌ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင့ဟုေခ္ဒဆိုသညဴ့ သတင့ဵမီဒီယာကဏ္ဍသည့ မးက့ေမျာက့ကာလ အသ်င့ကူဵေ္ပာင့ဵ ေရဵ 

လုပ့ငန့ဵစဉ့တ်င့ တစ့ေထာင့ဴတစ့ေနရာမျ ပါဝင့လးက့ရျိသည့၈ သတင့ဵမီဒီယာ ကဏ္ဍကို ္မှင့ဴတင့ေပဵ္ခင့ဵအာဵ္ဖငဴ့ 
အသ်င့ကူဵေ္ပာင့ဵေရဵလုပ့ငန့ဵစဉ့၉ အ္ပုသေဘာေဆာင့ေသာ တိုဵတက့မှုကို ္ဖစ့ေပ္ဒေစ မည့္ဖစ့သည့၈ သုိ္ဓ္ဖစ့၊ 

သတင့ဵမီဒီယာကဏ္ဍကို ္မှင့ဴတင့မှုေပဵပါရန့ တိုက့တ်န့ဵအပ့ပါသည့၈  
 
အကျဉ်ဵေထာင်ေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

မတ့လ ှှ ရက့ေန့တ်င့ ကမ္ဘာဴကးန့ဵမာေရဵအဖ်ဲ့ (WHO)မျ အသက့ရျူလမ့ဵေ ကာင့ဵဆိုင့ရာ ကူဵစက့ေရာဂါ (COVID-19)အာဵ 
တစ့ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင့ရာ ကပ့ေရာဂါအ္ဖစ့  ထုတ့္ပန့ေ ကညာခဲဴသည့၈ ထိုအ္ခင့ဵအရာသည့ ္မန့မာနိုင့ငဳ အကးဉ့ဵေထာင့မးာဵ 

အတ်င့ဵရျိ အကးဉ့ဵသာဵမးာဵအတ်က့ အလ်န့အမင့ဵ စိုဵရိမ့ရေသာ အ္ခင့ဵအရာတစ့ရပ့္ဖစ့သည့၈ ္မန့မာနိုင့ငဳအတ်င့ဵရျိ 

အကးဉ့ဵေထာင့အမးာဵစုတ်င့ အကးဉ့ဵသာဵဦဵေရ ္ပညဴ့သိပ့ေန္ခင့ဵ၇ ကးန့ဵမာေရဵေစာင့ဴေရျာက့မှု လုဳေလာက့စ်ာမရရျိ္ခင့ဵ၇ 

အာဟာရ္ပညဴ့ဝစ်ာမရရျိ္ခင့ဵ၇ တစ့ကိုယ့ရည့သန့့ရျင့ဵမှုအတ်က့ လုဳေလာက့သညဴ့ ဝန့ဵကးင့မရျိ္ခင့ဵအပါအဝင့ ဆိုဵရွာဵေသာ 

အေ္ခအေနမးာဵကို ရင့ဆိုင့ေန ကရသည့၈ သို္ဓ္ဖစ့၊ တစ့စုဳတစ့ဦဵ ကူဵစက့္ခင့ဵခဳရပါက အ္ခာဵသူမးာဵကို ကာက်ယ့ရန့မျာ 
လ်န့စ်ာခဲယဉ့ဵသညဴ့ အေ္ခအေနတစ့ရပ့္ဖစ့ေသာေ ကာင့ဴ အေရဵတကကီဵ ေဆာင့ရွက့ရန့မျာလည့ဵ အ္မန့ဆုဳဵ လိုအပ့ 

လးက့ရျိသည့၈ မတ့လ ှ၄ ရက့ေန့တ်င့ ကးန့ဵမာေရဵနျင့ဴအာဵကစာဵဝန့ကကီဵဌာန၇ ္ပည့ေထာင့စုဝန့ကကီဵ ေဒါက့တာ္မင့ဴေထ်ဵ သည့ 

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့ဴ ကပ့ ကညဴ့ရှုေရဵနျင့ဴကာက်ယ့ထိန့ဵခးုပ့ေရဵ ဗဟုိအဆင့ဴ ေန့စဉ့ညှိနှိုင့ဵအစည့ဵအေဝဵ၉ ္မန့မာနိုင့ငဳ 

အတ်င့ဵရျိေသာ အကးဉ့ဵေထာင့မးာဵမျ အကးဉ့ဵသာဵမးာဵအ္ပင့ တိုက့ပ်ဲမးာဵ္ဖစ့ပ်ာဵ ေနဆဲရျိသညဴ့ ေဒသမးာဵမျ တိုက့ပ်ဲေရျာင့ 

ဒုက္ခသည့စခန့မးာဵမျ ေနထိုင့သူမးာဵကိုပါ COVID-19 ေရာဂါနျင့ဴပတ့သက့၊ ကးန့ဵမာေရဵအသိပညာေပဵနိုင့ေရဵ၇ ကးန့ဵမာေရဵ 
ေစာင့ဴေရျာက့မှုေပဵနိုင့ေရဵတို္ဓအတ်က့ လုပ့ငန့ဵလမ့ဵ္ပွှန့ခးက့မးာဵကို ္ပုစု၊ သက့ဆိုင့ရာဝန့ကကီဵဌာနသုိ္ဓ အ္မန့ဆုဳဵ ေပဵပို္ဓမည့ 

္ဖစ့ေ ကာင့ဵ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  ထို္ဓ္ပင့ COVID-19 ္ပန့့ပ်ာဵမှုထိန့ဵခးုပ့နိုင့ေရဵ    လုပ့ေဆာင့ခးက့တစ့ခု အ္ဖစ့ ္မန့မာနိုင့ငဳ 

အတ်င့ဵရျိ  အကးဉ့ဵေထာင့/စခန့ဵမးာဵတ်င့ ေထာင့ဝင့စာေတ့်သညဴ့ လူဦဵေရ ေလးာဴခး ကန့့သတ့မှုမးာဵ ္ပုလုပ့လာခဲဴ သည့၈ 

။င့ဵ္ပင့ ေထာင့ဝငစ့ာ ေတ့်ခ်င့ဴရသညဴ့ အခန့ဵမးာဵအာဵ ၀ှ၀ ကကိမ့တိတ ိ ပိုဵသတ့ေဆဵ္ဖန့ဵမှုမးာဵ လုပ့ေဆာင့ထာဵေ ကာင့ဵ 

အကးဉ့ဵဝန့ထမ့ဵမးာဵကိုလည့ဵ တစ့ကိုယ့ရည့ သန့့ရျင့ဵေရဵ ္ပုလုပ့ပပီဵမျသာ တာဝန့ထမ့ဵေဆာင့ေစ ေ ကာင့ဵ အကးဉ့ဵဦဵစီဵဌာနမျ 
သိရျိရသည့၈ ထိုကဲဴသုိ္ဓ ကာက်ယ ့ တာဵဆီဵေရဵလုပ့ငန့ဵစဉ့မးာဵကို ေဆာင့ရွက့ေန္ခင့ဵကို နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ 

ကူညီေစာင့ဴေရျာက့ေရဵအသင့ဵ (AAPP)မျ ကကိုဆိုပါသည့၈  
 
COVID-19 ေရာဂါသည့ ကူဵစက့္မန့ေရာဂါတစ့ခု္ဖစ့သညဴ့အတ်က့ေ ကာင့ဴ လက့ရျိ္ဖစ့ေပ္ဒလးက့ရျိေသာ ေရာဂါကူဵစက့မှုမးာဵ 

အကးဉ့ဵေထာင့တ်င့ဵ ္ဖစ့ေပ္ဒကူဵစက့လာ္ခင့ဵမရျိေစရန့ လက့ရျိအခးနိ့တ်င့  ကပ့မတ့စ်ာ ေဆာင့ရွက့ရမည့ ္ဖစ့သည့၈ ထိုကဲဴသို္ဓ 
ေဆာင့ရွက့ရာတ်င့ အကးဉ့ဵေထာင့တ်င့ဵ ကးန့ဵမာေရဵစစ့ေဆဵမှုမးာဵကို ကကိုတင့္ပုလုပ့ေပဵရန့လိုအပ့သကဲဴသုိ္ဓ အကးဉ့ဵေထာင့ 

တ်င့ဵ ေဆဵခန့ဵနျငဴ့ ေဆဵရုဳမးာဵတင့် ေဆဵနျင့ဴ တာဝန့ကး ဆရာဝန့မးာဵရျိ ေရဵကို စီစဉ့ေပဵရန့မျာလည့ဵ အေရဵတကကီဵ 

လိုအပ့ပါသည့၈ ထို္ဓ္ပင့ အကးဉ့ဵေထာင့အတ်င့ဵ လူဦဵေရ ကပ့တည့ဵ္ခင့ဵနျင့ဴ ကးန့ဵမာေရဵေစာင့ဴေရျာက့မှု အာဵနည့ဵ္ခင့ဵတို္ဓ 

သည့  COVID-19 ေရာဂါကာက်ယ ့ ထိန့ဵခးုပ့ေရဵေဆာင့ရွက့ရာတ်င့ အခက့အခဲရျိနိုင့၊ ဥပေဒနျင့ဴအညီ အကးဉ့ဵသာဵဦဵေရ 

ေလျှာဴခးသညဴ့ အစီအစဉ့ကို အစိုဵရအေန္ဖင့ဴ အ္မန့ဆုဳဵ အေကာင့အထည့ေဖာ့ရန့အတ်က့ကိုလည့ဵ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ 
ကူညီေစာင့ေရျာက့ေရဵအသင့ဵ (AAPP)  မျ  တိုက့တ်န့ဵ၇အကကဳ္ပုအပ့ပါသည့၈  

လယ်ယာေြမေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

္မန့မာနိုင့ငဳတ်င့ဵ သိမ့ဵဆည့ဵလယ့ယာေ္မနျင့ဴ လယ့ယာေ္မအ္ငင့ဵပ်ာဵမှုမးာဵသည့ အဆုဳဵသတ့နိုင့္ခင့ဵမရျိဘဲ ဆက့လက့ 
္ဖစ့ပ်ာဵဆဲ္ဖစ့သည့၈ ထိုအ္ခင့ဵအရာသည့ လယ့ယာေ္မအေရဵကို ကိုင့တ်ယ့ေဆာင့ရာတ်င့ ေနျာင့ဴေနျဵမှုမးာဵရျိေန္ခင့ဵေ ကာင့ဴ 

္ဖစ့သည့၈ မတ့လအတ်င့ဵတ်င့ သိမ့ဵဆည့ဵလယ့ယာေ္မအေရဵနျင့ဴဆက့န်ယ့၊ လယ့ယာေ္မအေရဵတက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ နျငဴ့ 

ေတာင့သူ စုစုေပါင့ဵ ကိုဵဦဵ၇ ကယာဵ္ပည့နယ့၇ လ်ိုင့ေကာ့နျငဴ့ ဒီဵေမာဴဆိုပမို့နယ့တို္ဓမျ ကရင့နီေတာင့သူ ၀၂ ဦဵ တို္ဓသည့ 

္ပစ့ဒဏ့အသီဵသီဵ ခးမျတ့္ခင့ဵခဳခဲဴရပပီဵ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေတာင့ပိုင့ဵ၇ ဆီဆိုင့ပမို့နယ့မျ ေအာင့ခးမ့ဵသာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 

ဦဵစဳဝင့ဵ ေမာင့နျင့ဴ ေတာင့သူအေရဵေဆာင့ရွက့သူ ေဒ္ဒခး ိုခး ိုဝင့ဵ  တို္ဓသည့  အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ဘိုဵဘ်ာဵစဉ့ဆက့ ဓာဵမဦဵခး 

https://drive.google.com/file/d/0Bzpon9k-JlbWWEtaeVNSMDc1Vms/view
https://mohs.gov.mm/Main/content/new/covid-19-%E1%80%9B-%E1%80%82-%E1%80%85-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%95-%E1%80%80-%E1%80%8A-%E1%80%9B-%E1%80%9B-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%80-%E1%80%9A-%E1%80%91-%E1%80%94-%E1%80%81-%E1%80%95-%E1%80%9B-%E1%80%97%E1%80%9F-%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84-%E1%80%94-%E1%80%85%E1%80%89-%E1%80%8A-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A-%E1%80%A1%E1%80%9D-%E1%81%83%E1%81%86-%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%82%E1%81%80-%E1%80%80-%E1%80%84-%E1%80%95-17-3-2020-9-00-pm
https://mohs.gov.mm/Main/content/new/covid-19-%E1%80%9B-%E1%80%82-%E1%80%85-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%95-%E1%80%80-%E1%80%8A-%E1%80%9B-%E1%80%9B-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%80-%E1%80%9A-%E1%80%91-%E1%80%94-%E1%80%81-%E1%80%95-%E1%80%9B-%E1%80%97%E1%80%9F-%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84-%E1%80%94-%E1%80%85%E1%80%89-%E1%80%8A-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A-%E1%80%A1%E1%80%9D-%E1%81%83%E1%81%86-%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%82%E1%81%80-%E1%80%80-%E1%80%84-%E1%80%95-17-3-2020-9-00-pm
https://mohs.gov.mm/Main/content/new/covid-19-%E1%80%9B-%E1%80%82-%E1%80%85-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%95-%E1%80%80-%E1%80%8A-%E1%80%9B-%E1%80%9B-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%80-%E1%80%9A-%E1%80%91-%E1%80%94-%E1%80%81-%E1%80%95-%E1%80%9B-%E1%80%97%E1%80%9F-%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84-%E1%80%94-%E1%80%85%E1%80%89-%E1%80%8A-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A-%E1%80%A1%E1%80%9D-%E1%81%83%E1%81%86-%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%82%E1%81%80-%E1%80%80-%E1%80%84-%E1%80%95-17-3-2020-9-00-pm
https://mohs.gov.mm/Main/content/new/covid-19-%E1%80%9B-%E1%80%82-%E1%80%85-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%95-%E1%80%80-%E1%80%8A-%E1%80%9B-%E1%80%9B-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%80-%E1%80%9A-%E1%80%91-%E1%80%94-%E1%80%81-%E1%80%95-%E1%80%9B-%E1%80%97%E1%80%9F-%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84-%E1%80%94-%E1%80%85%E1%80%89-%E1%80%8A-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A-%E1%80%A1%E1%80%9D-%E1%81%83%E1%81%86-%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%82%E1%81%80-%E1%80%80-%E1%80%84-%E1%80%95-17-3-2020-9-00-pm
https://mohs.gov.mm/Main/content/new/covid-19-%E1%80%9B-%E1%80%82-%E1%80%85-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%95-%E1%80%80-%E1%80%8A-%E1%80%9B-%E1%80%9B-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%80-%E1%80%80-%E1%80%9A-%E1%80%91-%E1%80%94-%E1%80%81-%E1%80%95-%E1%80%9B-%E1%80%97%E1%80%9F-%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84-%E1%80%94-%E1%80%85%E1%80%89-%E1%80%8A-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A-%E1%80%A1%E1%80%9D-%E1%81%83%E1%81%86-%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%82%E1%81%80-%E1%80%80-%E1%80%84-%E1%80%95-17-3-2020-9-00-pm
http://www.mizzimaburmese.com/article/68349
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ထ်န့ယက့စိုက့ပး ိုဵခဲဴေသာ လယ့ယာေ္မမးာဵ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရ၊ လယ့သမာဵမးာဵ၌ အသက့ေမ်ဵဝမ့ဵေ ကာင့ဵကို ဆိုဵရွာဵစ်ာ 

ထိခိုက့လးက့ရျိခးနိ့တ်င့ တရာဵစ်ဲဆိ၇ု ္ပစ့ဒဏ့ခးမျတ့္ခင့ဵကို ရင့ဆိုင့ေန ကရ္ခင့ဵသည့ လယ့သမာဵမးာဵအတ်က့ ထိခိုက့ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုမးာဵစ်ာကို ္ဖစ့ေပ္ဒေစသည့၈ အစိုဵရမျ အသ်င့ကူဵေ္ပာင့ဵေရဵနျင့ဴ အမး ိုဵသာဵ္ပန့လည့သင့ဴ္မတ့ေရဵကို 

အေကာင့အထည့ေဖာ့ ေဆာင့ရွက့လးက့ရျိခးနိ့တ်င့ ေတာင့သူလယ့သမာဵမးာဵ၌ အကး ိုဵစီဵပ်ာဵအတ်က့ကိုပါ ထညဴ့သ်င့ဵ စဉ့ဵစာဵ 

ရန့ လိုအပ့သည့၈ သုိ္ဓ္ဖစ့၊ နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵ ကူညီေစာင့ဴေရျာက့ေရဵအသင့ဵ (AAPP) မျ အစိုဵရအာဵ ထိခိုက့နစ့နာ 
လးက့ရျိေသာ ေတာင့သူလယ့သမာဵမးာဵ၌ အကး ိုဵစီဵပ်ာဵကို အ္မန့ဆုဳဵ္မှင့ဴတင့ ေဆာင့ရွက့ေပဵပါရန့ တိုက့တ်န့ဵအပ့ပါသည့၈ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကရိှ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

မတ့လအတ်င့ဵတ်င့ တပ့မေတာ့နျင့ဴ ရက္ခိုင့ဴတပ့မေတာ့တို္ဓ ကာဵ လက့နက့ကိုင့ တိုက့ပ်ဲမးာဵ ္ပင့ဵ ထန့စ်ာ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ နျင့ဴအတူ 
ဆိုဵရွာဵေသာလူ့အခ်င့ဴအေရဵ ခး ိုဵေဖာက့မှုမးာဵလည့ဵ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသည့၈ မတ့လအတ်င့ဵတ်င့ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴေသာ ေအာက့ပါ 

္ဖစ့စဉ့မးာဵမျလည့ဵ ထင့ရျာဵစ်ာ ထုတ့ေဖာ့္ပသလးက့ရျိသည့၈ 

 ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ/ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြြေင်ဵြေဳရမှုေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵမှုမျာဵ 

1. တပ့မေတာ့၌ ဖမ့ဵဆီဵ ၇စစ့ေဆဵ္ခင့ဵကိုခဳခဲဴရသညဴ့ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၇ ပလက့ဝပမို့နယ့၇ နျမဒါေကးဵရွာမျ ဦဵေမာင့္ဖူထ်န့ဵ 
သည့ စစ့ေ ကာေရဵ၉ရရျိခဲဴသည့ဴ ဒဏ့ရာမးာဵေ ကာင့ဴ မတ့လ ၁ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ ပမို့နယ့ 

ေဆဵရုဳ၉ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ၇ 

2. တပ့မေတာ့မျ ဖမ့ဵဆီဵထာဵေသာ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ တင့ဵမေကးဵရွာမျ ေဒသခဳ ဆယ့ဦဵအနက့ 

ေဒသခဳ တစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ဦဵေမာင့ဝင့ဵ ကကီဵ၌ အေလာင့ဵကို မတ့လ ှ၅ ရက့ေန့တ်င့ ေရထဲတ်င့ေမးာလးက့ ေတ့်ရျိရ 

သည့ဟု သိရျိရ္ခင့ဵ၇  
3. မတ့လ ဿ၆ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ဒက့္ဖူေကးဵရွာမျ ဦဵသန့ဵေရွှေေမာင၌့ အေလာင့ဵကို ေဆဵရုဳသုိ္ဓ လာေရာက့ 

ပို္ဓေဆာင့ခဲဴေ ကာင့ဵသိရျိရ္ခင့ဵ (ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသူ ဦဵသန့ဵေရွှေေမာင့သည့ မတ့လ ဿ၅ ရက့ေန့ နဳနက့ ဿ နာရီအခးနိ့ခန့့ 

တ်င့ အေဆာက့အအုဳနဳရဳအာဵ ဦဵေခါင့ဵေနာက့ေစဴ္ဖင့ဴ ှ၂ ခးက့ခန့့ေဆာင့ဴခဲဴပပီဵ နဳနက့  ၃ နာရီအခးနိ့ခန့့တ်င့ ရုတ့တရက့ 

အသက့ရျူသဳ္ပင့ဵ ကာ ရုန့ဵကန့ေနသ္ဖငဴ့ လိုအပ့ေသာ ေဆဵကုသမှုမးာဵ ေဆာင့ရွက့ေပဵစဉ့ ရုတ့တရက့ နျလုဳဵရပ့တန့့၊ 

ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့ဟု တပ့မေတာ့၌ ထုတ့္ပန့ခးက့အရ သိရျိရသည့)  

 ဖမ်ဵဆီဵြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

တပ့မေတာ့စစ့ေ ကာင့ဵမးာဵ၇ ရဲနျင့ဴ စစ့တပ့ပူဵေပါင့ဵအဖ်ဲ့မးာဵမျ ရခိုင့္ပည့နယ့နျင့ဴ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့အတ်င့ဵ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴေသာ 

ရွာသာဵမးာဵမျာ - 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ် တင့ဵမေကးဵရွာမျ ရွာသာဵ ှွ ဦဵ (။င့ဵတုိ္ဓအနက့မျ တစ့ဦဵ၌အေလာင့ဵကို ေရထဲတ်င့ ေမးာလးက့ 

ေတ့်ရျိ)၇ ေမးာက့ေတာင့ေကးဵရွာမျ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵ၇ တင့ဵမေကးဵရွာသစ့မျ ရွာသာဵ ရျစ့ဦဵ၇ မာလာေကးဵရွာမျ ရွာသာဵနျစ့ဦဵ နျင့ဴ 
သာစည့ေကးဵရွာမျ ေဒ္ဒမေခး၇ ဒက့္ဖူေကးဵရွာမျ ဦဵသန့ဵေရွှေေမာင့ (ဖမ့ဵဆီဵ  ထိန့ဵသိမ့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရခးနိ့အတ်င့ဵ ေသဆုဳဵသ်ာဵ 

ခဲဴသည့)၇ ေခါင့ဵတုတ့ေကးဵရွာမျ ရွာသာဵ နျစ့ဦဵ (နျစ့ရက့ ကာ ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳရပပီဵေနာက့ ္ပန့လည့ လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့)၇ 

ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ မာလာေကးဵရွာမျ ရွာသာဵ ေလဵဦဵ (။င့ဵတို္ဓကို သဳုဵညနျင့ဴ သဳုဵရက့ ေနာက့္ပန့ကကိုဵတုတ့၇ မးက့နျာအာဵ 

ပိတ့၊ ထမင့ဵမေကျွဵဘဲ ဖမ့ဵဆီဵ စစ့ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက့ ္ပန့လည့ လွှတ့ေပဵခဲဴသည့)၇ 
မင်ဵ ြပာဵမမို့နယ်  နရမ့ဵရွာကကီဵမျ ရွာသာဵ နျစ့ဦဵ 
ေကျာက်ြဖူမမို့နယ် ကင့ဵေခးာင့ဵအုပ့စု၇ ခပုဳဵ္ပညဴ့ေကးဵရွာအနီဵ ရွာမေတာင့မျ ေကးဵရွာသာဵ ဿွ ခန့့  
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ် အုိင့တင့ေကးဵရွာမျ ကိုေနလင့ဵေဌဵနျင့ဴ ကိုေမာင့ေစာေအဵ 
ရှမ်ဵြပည်အေရှ့ပိုင်ဵ  မိုင့ဵဆက့ပမို့နယ့၇ မိုင့ဵအစ့ေကးဵရွာမျ ေကးဵရွာဉက္ကဌနျငဴ့ ။င့ဵ၌သာဵ ္ဖစ့သူ 

(ေကးဵရွာဥက္ကဌ၌ သာဵ္ဖစ့သူသည့ ္ပန့လည့ လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့၈  

 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ကျူဵလွန်ေသာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ 

https://www.rfa.org/burmese/program_2/army-torture-rakhine-civilians-missing-die-03122020064811.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-10ps-1m-dead.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-10ps-1m-dead.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sus_aa.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sus_aa.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ktw-10ps-cth.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71759
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6b68c1c90ca05291d73952
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e807572a5c36a3aa8ad512a
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e807572a5c36a3aa8ad512a
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sus_aa.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71546
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6f00fdc90ca05291d73964
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e5e4245945db02469bbe91e
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e785223c3f2612464a45c09
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/stw-png-cth.html
https://burmese.shannews.org/archives/15876
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 ဖမ်ဵဆီဵြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ (AA)မျ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၇ ပလက့ဝပမို့နယ့၇ ေကသရွာမျ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ၇ မိုဵထက့္မငဴ့တာဝါတိုင့ကုမ္မဏီမျ 

ဝန့ထမ့ဵ ငါဵဦဵ (နျစ့ရက့ ကာ ဖမ့ဵဆီဵ ထာဵပပီဵေနာက့ ။င့ဵတို္ဓ ငါဵဦဵကို ္ပန့လည့ လွှတ့ေပဵခဲဴသည့)၇ ပလက့ဝ 

ဆိပ့ခဳတဳတာဵတည့ေဆာက့ေရဵစီမဳကိန့ဵ လုပ့သာဵ(ှ၂)ဦဵ (တစ့ညဖမ့ဵဆီဵ ထာဵပပီဵေနာက့ ။င့ဵတို္ဓ ှ၂ ဦဵလုဳဵ ကို ္ပန့လည့ 

လွှတ့ေပဵခဲဴသည့)၇ ပေလာင့္ပည့နယ့ လ်တ့ေ္မာက့ေရဵတပ့ဦဵ/တအာင့ဵလ်တ့ေ္မာက့ေရဵ တပ့မေတာ့ (PSLF/TNLA) 
တပ့ဖ်ဲ့ဝင့မးာဵမျ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၇ နမဴ့ခမ့ဵပမို့နယ့၇ ကးန့ဵကာဵေကးဵရွာမျ ေဒသခဳ ငါဵဦဵ  

ပစ့ခတ့မှုမးာဵ/လက့နက့ကကီဵကးေရာက့ေပါက့က်ဲမှုမးာဵ/ဗုဳဵေပါက့က်ဲမှုမးာဵ/ေ္မ္မှုပ့မိုင့ဵေပါက့က်ဲမှုမးာဵေ ကာင့ဴ ေသဆုဳဵ 

ဒဏ့ရာရရျိမှုမးာဵကို ေအာက့တ်င့ ေဖာ့္ပထာဵသည့၈  

အထက်ပါြဖစ်စဉ်မျာဵမှ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ မည်ေရွ့၊ မည်မျှ မျာဵြပာဵလာလျက်ရှိသည်ကို 

ထင်ရှာဵစွာ ေတွ့ြမင်နိုင်သည်။ ထိုအြြေင်ဵအရာသည် ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအတွက် အထူဵစိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေြြေအေန တစ်ရပ် 

ြဖစ်သည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵေကကညာစာတမ်ဵ (UDHR)  ၌ လူ့အြေွင်ဴအေရဵဆိုသည်မှာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ 

အြပညဴ်အဝြဖငဴ် မည်သူ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကမှ လာေရာက် ေစာ်ကာဵမည်ကို မေကကာက်ရွဳ့ ရဘဲ အသက်ရှင် ေနထိုင်နိုင်ြြေင်ဵ 
(Freedom from Fear) ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ေကကာက်ရွဳ့ မှု၊ မလုဳခြေုမဳှု တိုြ့ဖင်ဴသာ 

ေန့စဉ် ရှင်သန်ေနထိုင်ေနကကရသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအတွက် တရာဵမျှတမှုကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵရန် 

အေရဵတကကီဵ လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။  
အြေျုပ်အာဵြဖင်ဴအဆိုရေသာ် COVID-19 အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေနြေျနိ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည် ေလျာဴကျသွာဵြြေင်ဵမရှိဘဲ ပို၍ ဆိုဵရွာဵလာလျက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ 
သ့ုိြဖစ်၍ အစိုဵရအေနြဖငဴ် လူ့အြေွင်ဴအေရဵကာကွယ်ြမှင်ဴတင်ေသာအာဵြဖင်ဴ ဌာနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာအပါအဝင် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ 

အာဵလုဳဵ  လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရန်နှင်ဴ တန်ဵတူညီမျှမှု ရရှေိစနိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵ 

အကကဳြပုအပ်ပါသည်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/376718?fbclid=IwAR3kbUxg4Q3Ia3K1ciD2GSGbBKF9hISTruMkw6TCLeM45hC6Bg2PMNbxf6g
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e71a923ea486378c5fac916
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e71a923ea486378c5fac916
https://www.bnionline.net/mm/news-71830
https://www.bnionline.net/mm/news-71830
https://www.bnionline.net/mm/news-71925
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နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

 

ဖမ်ဵဆီဵြဳေရြြေင်ဵမျာဵ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြေုမှ ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ရွာသာဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  

မတ့လ ဿ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့စစ့ေ ကာင့ဵတစ့ခုမျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ မင့ဵ ္ပာဵပမို့နယ့၇ နရမ့ဵရွာကကီဵ ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 

ဦဵေကးာ့္မစိန့ နျင့ဴ ရွာသာဵ ကိုရန့ေအာင့ေခး တို္ဓကို ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့၈ မတ့လ ဿ ရက့ေန့တ်င့ ။င့ဵေကးဵရွာ၉ မဂေလာပ်ဲရျိ၊ 

အရက့ေသာက့ေန ကေသာ ေကးဵရွာသာဵမးာဵကို ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵေကးာ့္မစိန့မျ ဟန့့တာဵရန့သ်ာဵစဉ့ ။င့ဵတုိ္ဓနျစ့ဦဵ 
သည့ တပ့မေတာ့စစ့ေ ကာင့ဵနျင့ဴေတ့်ခဲဴပပီဵ ဖမ့ဵဆီဵခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ၌ သမီဵ္ဖစ့သူ မခင့ဦဵ ကည့မျ 

ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်တွင် မသကောဖွယ် အမျ ိုဵသာဵ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ )၄၄( 

ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေ္မာက့ဦဵပမို့နယ့၇ ေ္မာင့ဵေဘ်ေကးဵရွာအနီဵတ်င့ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴေသာ တိုက့ပ်ဲအပပီဵ မသကောဖ်ယ့ အမး ိုဵ သာဵ (ှ၁ )

ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ ထာဵသည့ဟု တပ့မေတာ့ကာက်ယ့ေရဵဦဵစီဵချးုပ့ရုဳဵမျ မတ့လ ၀ ရက့ေန့တင့် သတင့ဵထုတ့္ပန့ခဲဴသည့၈ 
ေဖေဖာ့ဝါရီလ ဿ၆ ရက့ေန့ နဳနက့ပိုင့ဵနျငဴ့ ညေနပိုင့ဵတို္ဓတ်င့ ေ္မာက့ဦဵပမို့နယ့အတ်င့ဵ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့(AA)မျ  တပ့မေတာ့ 

ယာဉ့တန့ဵအာဵ ရီမုမိုင့ဵမးာဵ္ဖင့ဴ ေဖာက့ခ်ဲတိုက့ခိုက့ခဲဴပပီဵ လက့နက့ကကီဵ၇လက့နက့ငယ့မးာဵ္ဖင့ဴ စတင့ပစ့ခတ့တိုက့ခိုက့ခဲဴ သည့၈ 

ထို္ဖစ့စဉ့ေနရာတစ့ဝိုက့မျ မသကောဖ်ယ့ ကိုထ်န့ဵထန့်ဵဝင့ဵ အပါအဝင့ အမး ိုဵသာဵ ှ၁ ဦဵကို တပ့မေတာ့မျ 

ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု သိရျိရသည့၈    

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်မှ လူငယ်နှစ်ဦဵကို စစ်ေတွမမို့အဝင်ဂိတ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ 

မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ရဲ နျင့ဴ စစ့တပ့ ပူေပါင့ဵအဖ်ဲ့မးာဵမျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵပမို့နယ့၇ အုိင့တင့ေကးဵရွာမျ 

ကိုေနလင့ဵေဌဵနျင့ဴ ကိုေမာင့ေစာေအဵတို္ဓကို ရခိုင့္ပည့နယ့၇ စစ့ေတ်ပမို့နယ့၇ ေကးာက့တန့ဵကကီဵေကးဵရွာတဳတာဵ စစ့ေဆဵေရဵ 

ဂိတ့တ်င့ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵသည့ စစ့ေတ်ပမို့မျအ္ပန့ ေကးာက့တန့ဵကကီဵတဳတာဵတ်င့ စစ့ေဆဵေရဵ္ပုလုပ့ေနေသာ 

တပ့မေတာ့အရာရျိမးာဵနျင့ဴ ရဲအရာအရျိမးာဵေရျ့အေရာက့တ်င့ ဆိုင့ကယ့မရပ့ဘဲ ေမာင့ဵေ္ပဵသ္ဖင့ဴ ပစ့ခတ့ဖမ့ဵဆီဵခဲဴ္ခင့ဵ 

္ဖစ့သည့၈  

တပ်မေတာ်မှ ရွာသာဵ ဆယ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  

မတ့လ ှ၃ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ တင့ဵမေကးဵရွာအတ်င့ဵသုိ္ဓ ဝင့ေရာက့ခဲဴပပီဵ ရွာသာဵ 

ဆယ့ဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵခဲဴေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈  ။င့ဵေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ရွာသာဵ စုစုေပါင့ဵ ၂ွ ဦဵကို ။င့ဵတို္ဓတပ့စ်ဲထာဵသည့ဴ 

ေတာင့ကုန့ဵေနရာသုိ္ဓ ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴပပီဵ နာရီဝက့ခန့့အ ကာတ်င့ ေဒသခဳ ၁ွ ဦဵကို ္ပန့လည့ လွှတ့ေပဵခဲဴကာ ဆယ့ဦဵကို 

လက့္ပန့ကကိုဵတုတ့၊ ဆက့လက့ဖမ့ဵဆီဵ ထာဵခဲဴသည့၈  ဆက့လက့ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳထာဵရသူမးာဵမျာ ဦဵေအာင့္ပွှန့့၇ 
ဦဵထ်န့ဵဝင့ဵေမာင၇့ ဦဵယဉ့ေမာင့၇ ဦဵသန့ဵေမာင့ထ်န့ဵ၇ ဦဵေမာင့ဝင့ဵကကီဵ၇ ဦဵေမာင့ဝင့ဵေခး၇ ဦဵေမာင့ ကည့လင့ဵ၇ ဦဵ ေမာငဝ့င့ဵပိန့၇ 

ေမာင့ေနလင့ဵဦဵနျင့ဴ အသက့ ှ၂ နျစ့အရွယ ့ေမာင့ထ်န့ဵထန့်ဵေဝ အပါအဝင့ ှွ ဦဵ ္ဖစ့သည့၈  
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ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်တွင် ရွာသာဵ ကိုဵ ဦဵ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်  

မတ့လ ှ၆ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့စစ့ေ ကာင့ဵတစ့ခုမျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ ေမးာက့ေတာင့ေကးဵရွာမျ 

ရွာသာဵ ကိုဵဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ  ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴသည့၈ ဖမ့ဵဆီဵ  ေခ္ဒေဆာင့္ခင့ဵခဳထာဵရသူမးာဵမျာ ဦဵသန့ဵနိုင့၇ ဦဵေကးာ့ထ်န့ဵလျ၇ 

ဦဵစဳလျထ်န့ဵ၇ ဦဵထ်န့ဵဝင့ဵ၇ ဦဵစိန့ေမာင၇့ ဦဵသာထ်န့ဵေအာင့၇ ဦဵလျေမာင့သိန့ဵနျငဴ့ ရွာသာဵ တစ့ဦဵ၇ ေ္မာက့ဦဵမျ ။င့ဵရွာတ်င့ 

လက့သမာဵ လုပ့ကိုင့ေနသညဴ့ ဦဵေမာင့သိန့ဵတို္ဓ ္ဖစ့ ကသည့၈  

ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

မတ့လ ဿ၁ ရက့ေန့တ်င့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ေကးာက့မီဵေသ်ဵသဳုဵ ဘိလပ့ေ္မစက့ရုဳပဋိပက္ခနျင့ဴပတ့သက့၊ ဖမ့ဵဝရမ့ဵထုတ့္ခင့ဵခဳ 

ထာဵရေသာ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာသာဵမးာဵကို ဝင့ေရာက့ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့၈ ထိုကဲဴသို္ဓဖမ့ဵဆီဵခဲဴရာတ်င့ ပဋိပက္ခ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴပပီဵ 

ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာသာဵ ဦဵေရွှေအုန့ဵ၌ ေ္ခေထာက့ကို ကးည့ဆဳထိမျန့ခဲဴသညဴ့အ္ပင ့ ဦဵေရွှေအုန့ဵအပါအဝင့ ရွာသာဵ 

ဆယ့ဦဵေကးာ့ကို ဖမ့ဵဆီဵသ်ာဵေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳထာဵရသူမးာဵအနက့ ငါဵဦဵမျာ 
ကေလဵမးာဵ္ဖစ့သညဴ့အတ်က့  ္ပန့လွှတ့ေပဵရန့ ပုသမိ့ကကီဵပမို့နယ့ရဲစခန့ဵသုိ္ဓ သ်ာဵေရာက့လးက့ရျိေ ကာင့ဵ 

ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာအုပ့စု အပု့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵခင့ေမာင့လ်င့မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈   

တပ်မေတာ်မှ RCSS/SSA တပ်စြေန်ဵအာဵ ထိုဵစစ်ဆင် တိုက်ြေိုက်ြေဲဴမပီဵေနာက် ေကျဵရွာ ဥက္ကဌနှငဴ် ၎င်ဵ၏သာဵ ြဖစ်သူကို ဖမ်ဵဆီဵ  

မတ့လ ဿ၂ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့အေရျ့ပိုင့ဵ၇ မိုင့ဵဆတ့အေ္ခစိုက့ စစ့ဆင့ေရဵက်ပ့ကဲမှုစစ့ဌာနခးုပ့ စကခ အမျတ့ ှ၁ 

လက့ေအာက့ခဳ တပ့ရင့ဵသဳုဵရင့ဵ ပူဵေပါင့ဵကာ မိုင့ဵတုဳပမို့နယ့အတ်င့ဵရျိ ရျမ့ဵ္ပည့ထူေထာင့ေရဵေကာင့စီ /ရျမ့ဵ္ပည့တပ့မေတာ့ 
(RCSS/SSA) တပ့စခန့ဵအာဵ ထိုဵစစ့ဆင့တိုက့ခိုက့ခဲဴပပီဵေနာက့ တပ့မေတာ့မျ မိုင့ဵအစ့ေကးဵရွာ ဉက္ကဌနျငဴ့ ။င့ဵ၌သာဵ ္ဖစ့သူတို္ဓကုိ 

လမ့ဵ္ပအ္ဖစ့ ဖမ့ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴသည့၈  RCSS/SSA ေ္ပာခ်င့ဴရပုဂ္ဂိုလ့ ဒုတိယ ဗိုလ့မျူဵကကီဵ အုမ့ေခဵမျ မိုင့ဵအစ့ေကးဵရွာ 

ဥက္ကဋ္ဌ၌ သာဵ္ဖစ့သူကို ရက့အနည့ဵငယ့အ ကာ၉ ္ပန့လည့ လွှတ့ေပဵခဲဴေသာ့လည့ဵ မိုင့ဵအစ့ေကးဵရွာ ဉက္ကဌ ကိုမူ ္ပန့လည့ 

လွှတ့ေပဵခဲဴ္ခင့ဵမရျိေ ကာင့ဵ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈ 

Voice of Myanmar သတင်ဵဌာန၏ အယ်ဒီတာြေျုပ်အာဵ အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

အစိုဵရမျ အ ကမ့ဵဖက့အဖ်ဲ့အစည့ဵအ္ဖစ့သတ့မျတ့ထာဵေသာ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့(AA)အာဵ ဆက့သ်ယ့ အင့တာဗးူဵကာ 

သတင့ဵထုတ့လွှင့ဴခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ မတ့လ ၀ွ ရက့ေန့တ်င့ အထူဵစုဳစမ့ဵစစ့ေဆဵေရဵအဖ်ဲ့ (CID) မျ မန္တေလဵအေ္ခစိုက့ Voice of 

Myanmar သတင့ဵ ဌာန၌ အယ့ဒီတာခးုပ့ ကိုေနမး ိုဵ (ခ )ကိုေနမး ိုဵလင့ဵအာဵ ။င့ဵေနထိုင့ရာအိမ့၉ သ်ာဵေရာက့ ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့၈ 

ယင့ဵသုိ္ဓဖမ့ဵဆီဵခဲဴပပီဵေနာက့ မတ့လ ၀ှ ရက့ေန့တ်င့ Voice of Myanmar သတင့ဵဌာနရုဳဵခန့ဵမျ သက့ေသခဳပစ္စည့ဵသိမ့ဵဆည့ဵခဴဲ 

ပပီဵ ခးမ့ဵ္မသာစည့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵတ်င့ ခးုပ့မိန့့ရမန့ယခူဲဴေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ AA ေ္ပာေရဵဆိုခ်င့ဴရျိသူနျငဴ့ မတ့လ ဿ၄ ရက့ေန့က 
အင့တာဗးုဵကို ထုတ့လွှင့ဴခဲဴ္ခင့ဵနျငဴ့ပတ့သက့ပပီဵ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ သတင့ဵတပ့ဖ်ဲ့ ဒုရဲမှုဵကကီဵ ခင့ေမာင့ဝင့ဵမျ 

တရာဵလို္ပုလုပ့ကာ အ ကမ့ဵဖက့မှုတိုက့ဖးက့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၂ွ (က)၇ ၂ဿ )က  )္ဖင ျ့ဴ မန္တေလဵပမို့ အမျတ့ ှွ ရဲစခန့ဵတ်င့ 

အမှုဖ်င့ဴ ဖမ့ဵဆီဵထာဵ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵြြေင်ဵမျာဵ 

တင်ဵမေကျဵရွာသစ်မှ ရွာသာဵ ရှစ်ဦဵကို မျက်နှာဖုဳဵစွပ်၍ ေြေါ်ေဆာင်  

မတ့လ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့ စစ့ေ ကာင့ဵတစ့ခုမျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ တင့ဵမေကးဵရွာသစ့မျ ရွာသာဵ 

ရျစ့ဦဵအာဵ မးက့နျာဖုဳဵစ်ပ့၊ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ထိုေန့တ်င့ တပ့မေတာ့သာဵ ဆယ့ဦဵခန့့သည့ 

တင့ဵမေကးဵရွာသစ့အတ်င့ဵသို္ဓ လက့နက့ငယ့မးာဵ္ဖငဴ့ ပစ့ခတ့ပပီဵဝင့ေရာက့လာကာ ေကးဵရွာသာဵမးာဵအာဵစုပပီဵ ရွာသာဵ 

ရျစ့ဦဵ္ဖစ့ ကေသာ   ဦဵေမာင့စိတ့ကကီဵ၇ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵေမာင၇့ ဦဵလျေကးာ့ကကီဵ၇ ဦဵေမာင့သန့ဵစိုဵ၇ ဦဵေစာေရွှေသန့ဵ၇ ဦဵစဳသာေမာင့၇ 

ဦဵေမာင့္မေအဵနျင့ဴ ဦဵေမာင့ထ်န့ဵစိန့တို္ဓကို ဖမ့ဵဆီဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈   
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 တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကုိင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ပလက်ဝမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ သဳုဦဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵ 

မတ့လ ှ၃ ရက့ေန့တ်င့ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ (AA)မျ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၇ ပလက့ဝပမို့နယ့၇ ေကသရွာမျ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို 

ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵခဲဴသည့၈ AA မျ ေကသရွာ၉ ဆန့လာေရာက့ေတာင့ဵယူခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ဆန့မေပဵနိုင့သညဴ့အတ်က့ ရွာသာဵသဳုဵဦဵကို 

ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ခူမီဵခးင့ဵမး ိုဵန်ယစ့ုမးာဵေရဵရာ ေပါင့ဵစပ့ညှိနှိုင့ဵေရဵေကာ့မတီ (KACC) မျ 
ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  သုိ္ဓေသာ့လည့ဵ AA ေ္ပာေရဵဆိုခ်ငဴ့ရျိသူ ခိုင့သုခမျ ။င့ဵတို္ဓအေန္ဖင့ဴ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵ မရျိဟု ္ငင့ဵဆိုခဲဴသည့၈  

ကျန်ဵကာဵေကျဵရွာမှ ြေိုလုဳလီေရှာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ငါဵဦဵကို TNLA မှ ဖမ်ဵဆီဵ 

မတ့လ ဿ၂ ရက့ေန့တ်င့ ပေလာင့္ပည့နယ့ လ်တ့ေ္မာက့ေရဵတပ့ဦဵ /တအာင့ဵလ်တ့ေ္မာက့ေရဵ တပ့မေတာ့ ( PSLF/TNLA) 

တပ့ဖ်ဲ့ဝင့မးာဵမျ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၇ နမဴ့ခမ့ဵပမို့နယ့၇ ကးန့ဵကာဵေကးဵရွာသုိ္ဓ လက့နက့အ္ပညဴ့အစုဳနျင့ဴ ဝင့ေရာက့လာ ခဲဴပပီဵ 

ခိုလုလဳီေရျာတိုင့ဵရင့ဵသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵခဲဴသည့၈ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ ေဒသခဳ ငါဵဦဵမျာ တ်မ့ကးုဳေပါက့၇ တ်မ့ကးုဳခး ီ၇ 
တ်မ့ကးုဳနိမဴ့၇ ဦဵလီယာဵရျမ့နျင့ဴ ဦဵကးင့လုတို္ဓ ္ဖစ့ေ ကာင့ဵ ခိုလုဳလီေရျာလူငယ့ ္ပန့ ကာဵေရဵအဖ်ဲ့မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြြေင်ဵမျာဵ 

မင်ဵ ြပာဵမမို့နယ် ဖာဵမပိုေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

မတ့လ ှ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ မင့ဵ္ပာဵပမို့နယ့၇ ဖာဵပပိုေကးဵရွာမျ ရွာသာဵနျစ့ဦဵ္ဖစ့ ကသညဴ့ ဦဵသန့ဵေရွှေ နျင့ဴ 

ဦဵေမာင့ဝင့ဵေရွှေ တို္ဓသည့ ေပးာက့ဆုဳဵေနေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈   ။င့ဵတုိ္ဓ နျစ့ဦဵသည့ ထိုေန့တ်င့ မင့ဵ္ပာဵပမို့သို္ဓ 
ေဈဵဝယ့ထ်က့သ်ာဵခဲဴပပီဵေနာက့ ေပးာက့ဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ အထုပ်သည်မေကျဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေ္မာက့ဦဵပမို့နယ့၇ အထုပ့သည့မေကးဵရွာမျ ဦဵစဳေရွှေသန့ဵ (ေခ္ဒ )ဦဵအသန့ဵေခးသည့   ေ္မာင့ဵေဘ်ေခး 

ေကးဵရွာအနီဵတ်င့ ေဖေဖာ့ဝါရီလ ဿ၆ ရက့ေန့၉ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴေသာ တိုက့ပ်ဲအတ်င့ဵ ေပးာက့ဆုဳဵေနသည့ဟု သိရျိရသည့၈ 

ဦဵစဳေရွှေသန့ဵ၌ ေ္ခေထာက့တ်င့ ဒဏ့ရာရရျိထာဵေ ကာင့ဵ၇ ဦဵစဳေရွှေသန့ဵအာဵ တပ့မေတာ့သာဵ နျစ့ဦဵမျ တ်ဲေခ္ဒသ်ာဵခဲဴသည့ကုိ 
္မင့ေတ့်ေ ကာင့ဵ မးက့္မင့မးာဵမျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့ဟု ။င့ဵ၌သမီဵ္ဖစ့သူ မ္မနျင့ဵေဝ မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈ ဦဵစဳေရွှေသန့ဵသည့ 

ဥယာဉ့ခခဳေ္မ စိုက့ပး ိုဵ၊ အသက့ေမ်ဵဝမ့ဵေ ကာင့ဵ္ပုေနသူ္ဖစ့သည့၈  

ေတာင်ယာသွာဵသညဴ် ေမာင်ေတာေဒသြေဳ သုဳဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵအသတ်ြေဳရ   

ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေမာင့ေတာပမို့နယ့၇ ရဲေအာင့အုပ့စု၇ ေဘာက့ရွာမျ ေတာင့ယာသ်ာဵေရာက့လုပ့ကိုင့သညဴ့ ပမိုတိုင့ဵရင့ဵသူ 

အမး ိုဵသမီဵသဳုဵဦဵအနက့  အမး ိုဵသမီဵ နျစ့ဦဵမျာ ေပးာက့ဆုဳဵလးက့ရျိပပီဵ ကးန့အမး ိုဵသမီဵတစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ အသက့ (ှ၄)နျစ့အရွယ့ 
မေဆာင့ေပါင့ဵသည့ အသတ့ခဳရပပီဵ ကးန့အမး ိုဵသမီဵနျစ့ဦဵမျာ  ေပးာက့ဆုဳဵလးက့ရျိေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ မတ့လ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ 

ထိုအမး ိုဵသမီဵသဳုဵဦဵသည့ ငရုတ့သီဵခူဵရန့ ေတာင့ယာသုိ္ဓ သ်ာဵေရာက့ခဲဴပပီဵ အခးနိ့မီ္ပန့ေရာက့လာ္ခင့ဵ မရျိေသာေ ကာင့ဴ 

သ်ာဵေရာက့ရျာေဖ်စဉ့ တစ့ဦဵကို ေသဆုဳဵလးက့ေတ့်ရျိရ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈  ေပးာက့ဆုဳဵေနသူ နျစ့ဦဵမျာ ေဒ္ဒေတာင့ရူ နျင့ဴ မေထာင့လုဳဵ 

တို္္ဓ ဖစ့သည့၈ 

 

 

တရာဵစွဲဆိုြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယတ်စ်ဦဵနှင်ဴ ရိုက်တာသတင်ဵဌာနကို တပ်မေတာ်မှ အမှုဖွင်ဴ 
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မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ဘူဵသီဵေတာင့အေ္ခစိုက့ အမျတ့ (ှ၂ )စစ့ဆင့ေရဵက်ပ့ကဲမှုဌာနခးုပ့(စကခ-ှ၂)မျ ဒုတိယဗိုလ့မျူဵကကီဵ 

္ပညဴ့စုဳေအာင့မျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ဘူဵသီဵေတာင့ပမို့နယ့ အမး ိုဵသာဵလွှတ့ေတာ့ကိုယ့စာဵလျယ့ ဦဵေမာင့ေကးာ့ဇဳနျင့ဴ ရိုက့တာ 

သတင့ဵဌာနကို ဆက့သ်ယ့ရေျဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃ (ဃ)္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ ဦဵေမာင့ေကးာ့ဇဳမျ ဇန့နဝါရီလ ဿ၂ ရက့ေန့တ်င့ 

ဘူဵသီဵေတာင့ပမို့နယ့၇ ကင့ဵေထာင့ေကးဵရွာတ်င့ လက့နက့ကကီဵကးည့ ကးေရာက့ေသာေ ကာင့ဴ ရွာသာဵမးာဵ ထိခိုက့ေသဆုဳဵ 

ခဲဴသညဴ့ ္ဖစ့စဉ့နျင့ဴပတ့သက့၊ ရိုက့တာသတင့ဵဌာနကို ေ္ဖ ကာဵခဲဴသ္ဖင့ဴ အမှုဖ်င့ဴချဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေရဵလှုပ်ရှာဵသူ ပုဒ်မ ၅၀၅ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြြေင်ဵြေဳရ )ြေ( 

ကရင့္ပည့နယ့၇ ဘာဵအဳပမို့နယ့ အေထ်ေထ်အုပ့ခးုပ့ေရဵအဖ်ဲ့မျ ္မန့မာနိုင့ငဳ ပ်င့ဴလင့ဵ္မင့သာမှုနျင့ဴ အရပ့ဖက့ 

မဟာမိတ့အဖ်ဲ့(mata)အဖ်ဲ့ဝင့ သဘာဝပတ့ဝန့ဵကးင့အေရဵ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ေစာသာဘိုဵအာဵ နိုင့ငဳေတာ့ 

အ ကည့ညိုပးက့ေစမှု၇ ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ၂ွ၂ (ခ)္ဖငဴ့ ဘာဵအဳပမို့တရာဵရုဳဵ၉ ဦဵတိုက့ေလျှာက့ထာဵကာ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴသည့၈ 

ဇန့နဝါရီလ ှ၄ ရက့ေန့တ်င့ ပမိုင့ကေလဵ ဘိလပ့ေ္မစက့ရုဳ၌ ေကးာက့မီဵေသ်ဵ ေလာင့စာ အသုဳဵ္ပုမှုကို 
ဖးက့သိမ့ျဵေပဵရန့  ေဒသခဳမးာဵ၌ ေမတ္တာဆုေတာင့ဵပ်ဲတ်င့ ပါဝင့ခဲဴ္ခင့ဵေ ကာင့ဴ ေစာသာဘိုဵသည့ တရာဵစ်ဲဆိခုဳရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

မတ့လ ၃ ရက့ေန့တ်င့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ေစာသာဘိုဵ၌ေနအိမ့သို္ဓ ဝင့ေရာက့ ရျာေဖ်ခဲဴရာ ေစာသာဘိုဵ ခရီဵထက့်ေန္ခင့ဵေ ကာင့ဴ ဖမ့ဵဆီဵ  

ရမိခဲဴ္ခင့ဵ မရျိ၊ မတ့လ ၆ ရက့ေန့၉ ေစာသာဘိုဵ၌ ဖခင့အာဵ ေခ္ဒယူစစ့ေဆဵမှုမးာဵ ္ပုလုပ့ခဲဴေ ကာင့ဵ mata အဖ်ဲ့ဝင့ 

ကိုရဲလင့ဵ္မင့ဴမျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

တပ်ြေတ်ထာဵသညဴ်ခြေဳစည်ဵရိုဵ ဖယ်ရှာဵြေဲဴသညဴ်အတွက် ရပ်ေကျဵ အုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ေတာင်သူ တစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

တပ့မေတာ့မျ ခတ့ထာဵသညဴ့ ခခဳစည့ဵရိုဵကို ဖယ့ရျာဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ မတ့လ ၆ ရက့ေန့တ်င့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေတာင့ပိုင့ဵ၇ 

ဆီဆိုင့ပမို့နယ့ အေ္ခစိုက့  တပ့မေတာ့ ေ္ခ္မန့တပ့ရင့ဵ (၁ဿ၁)မျ  ေအာင့ခးမ့ဵသာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵစဳဝင့ဵ ေမာင့နျင့ဴ 

ေတာင့သူအေရဵေဆာင့ရွက့သူ ေဒ္ဒခး ိုခး ိုဝင့ဵ  တို္ဓအာဵ  ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ၀၂၀၇ ၁ဿ၆၇ ၁ဿ၄  တို္္ဓ ဖင့ဴ ဆီဆိုင့ရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴ 

တိုင့ ကာဵခဲဴသည့၈ မတ့လ ၃ ရက့ေန့တ်င့ ခမရ (၁ဿ၁ )တပ့ရင့ဵ မျ ရွာသာဵမးာဵ ေဈဵနျင့ဴ 

ေရခပ့သ်ာဵလာသညဴ့လမ့ဵကို  ခခဳစည့ဵရိုဵကာခဲဴသည့၈ ထို္ဓေ ကာင့ဴ မတ့လ ၆ ရက့ေန့တ်င့ အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵစဳဝင့ဵေမာင့ နျင့ဴ 
ေတာင့သူမးာဵမျ ထိုလမ့ဵကို ္ပန့လည့ဖ်င့ဴခဲဴ က၊ ထိုသုိ္ဓအမှုဖ်င့ဴခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈    

နိရဉ္စရာသတင်ဵဌာန အယ်ဒီတာြေျုပ်ကို အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 

မတ့လ ၀ှ ရက့ေန့တ်င့ အထူဵရဲတပ့ဖ်ဲ့ (SB) မျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ အေ္ခစိုက့သတင့ဵဌာနတစ့ခု္ဖစ့ေသာ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာန 

အယ့ဒီတာခးုပ့ ဦဵခိုင့္မတ့ေကးာ့အာဵ   အ ကမ့ဵဖက့မှုတိုက့ဖးက့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၂ွ (က)၇ ၂ဿ )က  )တို္ဓ္ဖငဴ့   စစ့ေတ်ပမို့မရဲစခန့ဵ 

တ်င့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴသည့၈ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနတ်င့ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ (AA) ေ္ပာေရဵဆိခု်င့ဴရျိသူ ခိုင့သုခနျင့ဴ ဆက့သ်ယျံ 
ေမဵ္မန့ဵထာဵေသာ အင့တာဗးူဵမးာဵကို ထုတ့လွှင့ဴခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ ဦဵခိုင့္မတ့ေကးာ့အာဵ  အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

တရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵသညဴ် ဆရာေတာ်ကို အာမြေဳေပဵ 

မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ္ပည့ကကီဵတဳခ်န့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ  ဆက့သ်ယ့ေရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃ (ဃ )္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆို္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ ဆရာေတာ့ဦဵစိန္တိတကို ကးပ့သိန့ဵ ၂ွ ္ဖငဴ့ အာမခဳေပဵခဲဴသည့၈   တပ့မေတာ့ကို လူမှုက်န့ရက့ 
စာမးက့နျာေပ္ဒတ်င့ ေဝဖန့ေရဵသာဵခဲဴသညဴ့အတ်က့ ဿွှ၆ ခုနျစ့၇ ေမလ ဿ၄ ရက့ေန့တ်င့ ဒုတိယဗိုလ့မျူဵကကီဵသန့ဵေဇာ့ဦဵ 

မျ  ဆရာေတာ့ ဦဵစိန္တိတအာဵ နိုင့ငဳေတာ့ အ ကည့ညိုပးက့ေစမှု၇ ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ၂ွ၂ (ခ )္ဖငဴ့ တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴရာ တရာဵရုဳဵမျ 

ဿွှ၆ ခုနျစ့၇ ဇူလိုင့လ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ ပလပ့ခဲဴသည့၈ ထို္ဓေ ကာင့ဴ ဆက့သ်ယ့ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃ )ဃ  )္ဖင့ဴ 

ထပ့မဳတရာဵစ်ဲဆိခုဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ သတင်ဵေထာက်ကို ပုဒ်မ ေလဵြေုြဖင်ဴ စွဲြေျက်တင် 

မတ့လ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပုသမိ့ကကီဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ သတင့ဵေထာက့  နန္ဒ (ခ)                           

ကိုေအာင့ ကည့္မငဴ့ကို ရာဇသတ့ကကီဵပုဒ့မ ှ၁၄၇ ၀၀၀၇ ၀၀ဿ နျင့ဴ ှှ၁ ္ဖငဴ့ စ်ဲခးက့တင့ခဲဴသည့၈ ကိုေအာင့ ကည့္မငဴ့သည့ မန္တေလဵ 
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အေ္ခစိုက့ Channel Mandalay TV သတင့ဵဌာနမျ သတင့ဵေထာက့ တစ့ဦဵ္ဖစ့ပပီဵ ဿွှ၆ ခုနျစ့၇ မတ့လအတ်င့ဵ၉ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသည့ဴ 

ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာအနီဵရျိ ေကးာက့မီဵေသ်ဵ စ်မ့ဵအင့သဳုဵ ဘိလပ့ေ္မစက့ရုဳ စီမဳကိန့ဵ ပဋိပက္ခတ်င့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့၌ ပစ့ခတ့ပဖိုခ်င့ဵမှုကုိ 

Channel Mandalay TV သတင့ဵဌာနအတ်က့ တိုက့ရိုက့ထုတလ့ွှင့ဴေနစဉ့ ဖမ့ဵဆီဵခဳခဲဴရ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈ ထိုသို္ဓ 

ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳခဲဴရပပီဵေနာက့ ပုသိမ့ကကီဵပမို့နယ့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျူဵ ရဲမျူဵ မး ိုဵ္ပ်န့့သန့ဵ မျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ကိုေအာင့ ကည့္မငဴ့ အာဵ 

တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ေကျာက်ြဖူ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် လူထုေတွ့ဆုဳပွဲနှင်ဴ ပတ်သက်၍ တရာဵစွဲဆိြုြေင်ဵြေဳထာဵရသူ နှစ်ဦဵကို အာမြေဳေပဵ   

မတ့လ ဿ၃ ရက့ေန့တ်င့ ေကးာက့္ဖူပမို့နယ့ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာစုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴ ဥပေဒ ပုဒ့မ 

ှ၆ ္ဖငဴ့ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ ကိုထ်န့ဵ ကည့နျင့ဴ   ကိုခးမ့ဵေမာင့နုတို္ဓအာဵ စစ့ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက့ အာမခဳ္ဖင့ဴ ္ပန့လည့ 

လွှတ့ေပဵခဲဴသည့၈ ကိုထ်န့ဵ ကည့ နျင့ဴ ကိုခးမ့ဵေမာင့တို္ဓသည့  ေကးာက့္ဖူ အထူဵစီဵပ်ာဵေရဵဇုန့ ေလဴလာေစာင့ဴ ကညဴ့ေရဵ အဖ်ဲ့ဝင့ 

နျစ့ဦဵ္ဖစ့ပပီဵ တစ့ဦဵလျှင့ ေင်ကးပ့သနိ့ဵ ၀ွ ္ဖငဴ့ အာမခဳရရျိခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈ မတ့လ ဿွ ရက့ေန့တ်င့ ေကးာက့္ဖူ 
အထူဵစီဵပ်ာဵေရဵဇုန့နျင့ဴ ပတ့သက့သညဴ့ လူထုေတ့်ဆုဳပ်ဲကို ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့္ဖူပမို့နယ့ ကုေလဘာ ေကးဵရွာ၉ 

္ပုလုပ့ခဲဴသည့၈ ထိုကဲဴသုိ္ဓလူထုေတ့်ဆုဳပ်ဲ္ပုလုပ့ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့  မတ့လ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ ေကးာက့္ဖူပမို့နယ့အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ 

ဦဵစိုဵမိုဵေကးာ့မျ တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵအာဵ ေကးာက့္ဖူပမို့နယ့ရဲစခန့ဵတ်င့ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ်ြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

ေအာင်ေြမသာစဳမမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ေတာင်သူမျာဵနှင်ဴ ေြမယာအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ စုစုေပါင်ဵ ကိုဵဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ြေျမှတ် 

မတ့လ ၀ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ေအာင့ေ္မသာစဳပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵအတ်င့ဵရျိ 

သိမ့ဵဆည့ဵေ္မယာ္ပြနာမးာဵနျင့ဴပတ့သက့၊ ေတာင့ဵဆိုဆန္ဒထုတေ့ဖာ့ခဲဴသညဴ့ ေတာင့သူမးာဵနျင့ဴ ေ္မယာအေရဵတက့ကက 

လှုပ့ရျာဵသူ စုစုေပါင့ဵကိုဵဦဵကို ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာစုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာစီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴ (ပငိမ့ဵ၇စု၇စီ )ဥပေဒ ပုဒ့မ ဿွ ္ဖင့ဴ 

ေထာင့ဒဏ့တစ့လစီ ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဿွှ၄ ခုနျစ့၇ ဇူလိုင့လ ဿ၅ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ေတာင့သူမးာဵနျင့ဴ 

ေ္မယာအေရဵတက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ှှ ဦဵကို ပငိမ့ဵ၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒ့မ ဿွ ္ဖငဴ့ ေအာင့ေ္မသာစဳပမို့နယ့တရာဵရုဳဵ၉ တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴသည့၈ 
အမှုလာေရာက့ရင့ဆိုင့ခဲဴ ကသူ ကိုဵဦဵအာဵ မတ့လ ၀ ရက့ေန့တ်င့ အပပီဵသတ့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ကးန့နျစ့ဦဵမျာ 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ အမှုလာေရာက့ရင့ဆိုင့ခဲဴ္ခင့ဵ မရျိေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈   

အင်တာနက်ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုြေဲဴသညဴ် ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ြေုနှစ်ဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ြေျမှတ်  

မတ့လ ှ၂ ရက့ေန့တ်င့ ကမာရွတ့ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ရခိုင့္ပည့နယ့ရျိ ပမို့နယ့ ရျစ့ပမို့နယ့ နျင့ဴ ခးင့ဵ္ပည့နယ့ရျိ 

ပလက့ဝပမို့နယ့တို္ဓတ်င့ အင့တာနက့္ဖတ့ေတာက့ထာဵမှုကို ္ပန့ဖ်င့ဴေပဵရန့အတ်က့ ဆန္ဒထုတေ့ဖာ့ခဲဴ ကသညဴ့ ဦဵေဆာင့သူ 
ေကးာင့ဵသာဵ၇ေကးာင့ဵသူ ကိုဵဦဵအနက့မျ ခုနျစ့ဦဵကို ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာစုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာစီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴ (ပငိမ့ဵ၇စု၇စီ)ဥပေဒ 

ပုဒ့မ ှ၆ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့တစ့လစီ ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ထိုေကးာင့ဵသာဵ ခုနျစ့ဦဵမျာ ရန့ကုန့ ပညာေရဵတက္ကသုိလ့မျ 

ကိုေနာင့ထက့ေအာင့၇ ကိုေအာင့္ပညဴ့စုဳပဖိုဵ၇ ကိုေဇာ့ထက့နိုင့၇ မနျင့ဵနု နျင့ဴ မေအဵ္မတ့မ်န့ေကးာ့၇ ရန့ကင့ဵပညာေရဵေကာလိပ့မျ 

ကိုသုတစိုဵ၇ ေတာင့ငူပညာေရဵ ေကာလိပ့မျ ကိုသက့တင့ေအာင့ တို္္ဓ ဖစ့ ကသည့၈  

မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ကမာရွတ့ပမို့နယ့ရဲစခန့ဵမျ ကိုေနာင့ထက့ေအာင့၇ ကိုေအာင့္ပညဴ့စုဳပဖိုဵ၇ ကိုေဇာ့ထက့နိုင့၇ မနျင့ဵနု နျင့ဴ 
မေအဵ္မတ့မ်န့ေကးာ့ တို္ဓကို ဖမ့ဵဆီဵခဲဴပပီဵ မတ့လ ၃ ရက့ေန့တင့် ရန့ကင့ဵပညာေရဵေကာလိပ့မျ ကုိသုတစိုဵကို ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴကာ 

မတ့လ ှ၂ ရက့ေန့တ်င့ ေတာင့ငူပညာေရဵ ေကာလိပ့မျ ကိုသက့တင့ေအာင့ကို ဖမ့ဵဆီဵခဲဴသည့၈  

ရခိုင့ေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂမျ ကို္မတ့ဟိန့ဵထန့်ဵနျငဴ့ ကိုေကးာ့လင့ဵတို္ဓသည့ တိမ့ဵေရျာင့ေနဆဲ ္ဖစ့သည့၈ ေဖေဖာ့ဝါရီလ ဿ၁ 

ရက့ေန့တ်င့ ကမာရွတ့ပမို့နယ့ ရဲစခန့ဵမျူဵ ရဲမျူဵ သိန့ဵဟန့မျ ။င့ဵတို္ဓ ကိုဵဦဵကို တရာဵလို္ပုလုပ့၊ အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

ဧရာဝတီ နှင်ဴ ရိုက်တာသတင်ဵဌာနအေပါ်  တရာဵစွဲထာဵမှုကို ရုပ်သိမ်ဵ  

တပ့မေတာ့တို္ဓနျင့ဴ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ (AA) တို္ဓ ကာဵ ္ဖစ့ပ်ာဵလးက့ရျိသညဴ့ တိုက့ပ်ဲမးာဵအေ ကာင့ဵ သတင့ဵေရဵသာဵ ေဖာ့္ပခဲဴ္ခင့ဵ 

ေ ကာင့ဴ အမှုဖ်င့ဴ္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ ဧရာဝတီသတင့ဵဌာန နျင့ဴ ရိုက့တာသတင့ဵဌာနတို္ဓကို တရာဵစ်ဲဆိုထာဵမှုအာဵ 
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တပ့မေတာ့မျ  ္ပန့လည့ ရုပ့သိမ့ဵေပဵခဲဴသည့၈  ဧရာဝတီသတင့ဵဌာန၉ ေဖာ့္ပခဲဴသညဴ့ သတင့ဵေထာက့ တစ့ဦဵ၌ 

ေ္မာက့ဦဵမျတ့တမ့ဵ ဆိုသညဴ့ ေဆာင့ဵပါဵပါ အခးက့မးာဵနျင့ဴပတ့သက့ပပီဵ ဿွှ၆ ခုနျစ့၇ ဧပပီလတ်င့ ရန့ကုန့တိင့ုဵစစ့ဌာနခးုပ့မျ 

ဒုတိယဗိုလ့မျူဵကကီဵ ေဇာ့မင့ဵထန့်ဵမျ ဧရာဝတီသတင့ဵဌာန၌  ္မန့မာပိုင့ဵ အယ့ဒီတာ ဦဵရဲနည့အာဵ 

ေကးာက့တဳတာဵပမို့နယ့ရဲစခန့ဵ၉ ဆက့သ်ယေ့ရဵဥပေဒပုဒ့မ ၃၃ (ဃ)္ဖ င့ဴ အမှုဖ်ငဴ့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ မတ့လ ှ၃ ရက့ေန့တ်င့  

ေကးာက့တဳတာဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ဦဵရဲနည့အာဵ ကးပ့သနိ့ဵ (ှွွ)္ဖငဴ့ အာမခဳေပဵခဲဴသည့၈   

ဘူဵသီဵေတာင့ပမို့နယ့၇ ကင့ဵေထာင့ေကးဵရွာတ်င့ လက့နက့ကကီဵကးည့ ကးေရာက့ခဲဴေသာေ ကာင့ဴ ရွာသာဵမးာဵ ထိခိုက့ေသဆုဳဵ 

ခဲဴသညဴ့ ္ဖစ့စဉ့ကို သတင့ဵေရဵသာဵေဖာ့္ပခဲဴမှုနျင့ဴပတ့သက့၊မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ဘူဵသီဵေတာင့အေ္ခစိုက့ အမျတ့ (ှ၂ )

စစ့ဆင့ေရဵက်ပ့ကဲမှုဌာနခးုပ့(စကခ-ှ၂)မျ ဒုတိယဗိုလ့မျူဵကကီဵ ္ပညဴ့စုဳေအာင့မျ  ရိုက့တာသတင့ဵဌာနကို ပုဒ့မ ၃၃ (ဃ )္ဖင့ဴ 

အမှုဖ်င့ဴခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵသညဴ် ကရင်နီေတာင်သူမျာဵကို ေထာင်ဒဏ်နှငဴ်ေငွဒဏ်မျာဵြေျမှတ် 

မတ့လ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ ကယာဵ္ပည့နယ့၇ လ်ိုင့ေကာ့ နျငဴ့ ဒီဵေမာဴဆို ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမးာဵမျ ကရင့နီေတာင့သူ ၁ှ ဦဵအာဵ 

ေင်ဒဏ့ နျငဴ့ ေထာင့ဒဏ့မးာဵ အသီဵသီဵကးခဳ ေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈  အဆိုပါေတာင့သူမးာဵအနက့မျ  ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳထာဵ 

ရေသာ ေတာင့သူမးာဵသည့ အမိန့့ခးမျတ့သညဴ့ေန့တ်င့ပင့ ခးုပ့ရက့ခဳစာဵခ်င့ဴ္ဖငဴ့ ္ပန့လည့လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့၈  

အမျတ့ (ဿ၂ွ )ေ္ခလးင့တပ့ရင့ဵ၇ အမျတ့ (၀၂၃ )အေ္မာက့တပ့ရင့ဵတုိ္ဓမျ ဗိုလ့ကကီဵနျင့ဴ ဗိုလ့မျူဵအဆင့ဴရျိ အရာရျိမးာဵမျ 

လ်ိုင့ေကာ့ပမို့နယ့ရျိ ေ္မနီကုန့ဵ၇ ေဒါမူကလာဵ၇ သုဳဵမိုင့ပကကဲ စသညဴ့ေကးဵရွာမးာဵမျ ေတာင့သူမးာဵကို တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ 
ဒီဵေမာဴဆိုပမို့နယ့၇ ေဒါဆိုေရျ့ေကးဵရွာမျ ေတာင့သူမးာဵကို အမျတ့ (၀၃ွ )အေ္မာက့တပ့ရင့ဵမျ ဗိုလ့ကကီဵမးာဵမျ 

တရာဵစ်ဲဆိုခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ 

ှ၆၆ွ ခုနျစ့ ဝန့ဵကးင့တ်င့ လ်ိုင့ေကာ့ပမို့နယ့၉ လာေရာက့အေ္ခခးခဲဴသညဴ့ အေ္မာက့တပ့ ၀၂၃ နျင့ဴ ေ္ခ္မန့တပ့ရင့ဵ ဿ၂ွ 

တို္ဓသည့ ေဒါမူကလာဵ၇ ေ္မနီကုန့ဵ၇ သုဳဵမိုင့ပကကဲရွာေ္မမးာဵကို တပ့စခန့ဵေဆာက့ရန့ သိမ့ဵယူခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵငါဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ် 

မတ့လ ဿွ ရက့ေန့တ်င့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ၇ ပုသမိ့ကကီဵပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာသာဵ 

ငါဵဦဵကို  ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ၁၀၃၇ ၁၁ွ ္ဖငဴ့ အလုပ့နျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ ငါဵနျစ့အာဵ တစ့ေပါင့ဵတည့ဵကးခဳေစရန့ အမိန့့ခးမျတ့ခဲဴပပီဵ 

ခးုပ့ရက့မးာဵကို ထုတ့နုတ့ခဳစာဵခ်င့ဴ္ပုခဲဴသည့၈ ဿွှ၆ ခုနျစ့၇ ေမလအတ်င့ဵတ်င့ ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသညဴ့ ေကးာက့မီဵေသ်ဵစ်မ့ဵအင့သဳုဵ 

ဘိလပ့ေ္မစက့ရုဳစီမဳကိန့ဵ ပဋိပက္ခနျင့ဴပတ့သက့၊ ကုမ္ပဏီ၇ ရဲတပ့ဖ်ဲ့နျင့ဴ ပမို့နယ့ေထ်အုပ့မးာဵမျ ေဒသခဳမးာဵအေပ္ဒ ပုဒ့မမး ိုဵစုဳ္ဖငဴ့ 

တရာဵစ်ဲဆိုထာဵခဲဴသည့၈ ထိုသုိ္ဓ တရာဵစ်ဲဆိုထာဵမှုမးာဵအနက့ ကုမ္ပဏီအတ်င့ဵရျိ အေဆာက့အအဳုမးာဵကို ပဋိပက္ခ္ဖစ့စဉ့အတ်င့ဵ 
ဖးက့ဆီဵမီဵရှို့ခဲဴသည့ဟုဆိုကာ ကုမ္ပဏီမျ တာဝန့ရျိသူတစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ဦဵဟန့ေဇာ့လင့ဵမျ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာသာဵ ေ္ခာက့ဦဵကို 

တရာဵလို္ပုလုပ့၊ ရာဇသတ့ကကီဵ ပုဒ့မ ၁၀၃၇ ၁၁ွ ္ဖငဴ့တရာဵစ်ဲဆိခုဲဴသည့၈  ။င့ဵတုိ္ဓ ေ္ခာက့ဦဵအနက့  ရွာသာဵ ဦဵ္မင့ဴခိုင့သည့ 

တရာဵရုဳဵမျ စ်ဲခးက့မတင့မီ ဿွှ၆ ခုနျစ့ ဒီဇင့ဘာလ ဿွ ရက့ေန့  ရုဳဵခးနိ့ဵ၉ တရာဵရျင့ လ်တ့ေ္မာက့ခဲဴသည့၈  

ရြေိုင်ြပည်နယ်တွင် အရပ်သာဵမျာဵေသဆုဳဵမှု ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သူတစ်ဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ြေျမှတ် 

မတ့လ ဿွ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ စစ့ေတ်ပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ ရခိုင့္ပည့နယ့တ်င့ အရပ့သာဵမးာဵ မတရာဵဖမ့ဵဆီဵ 
နျိပ့စက့ခဳရမှုနျင့ဴ ေသဆုဳဵမှုတို္ဓအတ်က့ တရာဵမျှတမှုရျိေစေရဵ ဆန္ဒထုတေ့ဖာ့ေတာင့ဵဆိုခဲဴသညဴ့ ကိုသန့ဵလျကို ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ 

စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၆ ္ဖငဴ့ ေထာင့ဒဏ့ ှ၂ ရက့ခးမျတ့ခဲဴသည့၈ ဿွှ၅ ခုနျစ့၇ ဇန့နဝါရီလ 

ှ၄ ရက့ေန့တ်င့ ကိုသန့ဵလျသည့ စစ့ေတ်ပမို့ရျိ ္ပည့နယ့အစိုဵရအဖ်ဲ့ရုဳဵေရျ့၉ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ခဲဴသ္ဖငဴ့ ပုဒ့မ ှ၆ ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆိုခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှအပါအဝင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေလဵဦဵ လွတ်ေြမာက် 
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မတ့လ ှ၃ ရက့ေန့တ်င့ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ေနာ့အဳုဵလျအပါအဝင့ တက့ကကလှုပ့ရျာဵသူ ေလဵဦဵသည့ လ်တ့ရက့ေစဴသ္ဖင့ဴ 

ဘာဵအဳအကးဉ့ဵေထာင့မျ ္ပန့လည့လ်တ့ေ္မာက့ခဲဴသည့၈ ေရွှေ္မစန္ဒီအိမ့ရာစီမဳကိန့ဵနျငဴ့ပတ့သက့၊ ခ်င့ဴ္ပုခးက့မရျိဘဲ 

ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ခဲဴ္ခင့ဵအတ်က့ ေဖေဖာ့ဝါရီလ ှ၄ ရက့ေန့တ်င့ ္မဝတီပမို့နယ့တရာဵရုဳဵမျ  ဒီမိုကေရစီနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵေရဵ 

အမး ိုဵသမီဵအဖ်ဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ေဒ္ဒေနာ့အဳုဵလျ၇ ဆန္ဒထုတ့ေဖာ့ရာတ်င့ ဦဵေဆာင့ပါဝင့ခဲဴ ကသညဴ့ ဦဵငယ့၇ ေဒ္ဒစန္ဒာနျင့ဴ ဦဵေမာင့ဦဵတို္ဓအာဵ 

ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စုေဝဵခ်င့ဴနျင့ဴ ပငိမ့ဵခးမ့ဵစ်ာ စီတန့ဵလျညဴ့လည့ခ်င့ဴဥပေဒ ပုဒ့မ ှ၆ ္ဖင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ တစ့လစီ ခးမျတ့ခဲဴသည့၈   

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

TNLA မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ြေိုလုဳလီေရှာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ  ငါဵဦဵကို တစ်ဦဵလျှင် ၄၅ သိန်ဵေပဵ၍ ေရွဵြေဲဴရ 

ပေလာင့္ပည့နယ့ လ်တ့ေ္မာက့ေရဵတပ့ဦဵ /တအာင့ဵလ်တ့ေ္မာက့ေရဵတပ့မေတာ့ ( PSLF/TNLA)မျ ဖမ့ဵဆီဵ ထာဵသညဴ့ 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ေ္မာက့ပိုင့ဵ၇ နမဴ့ခမ့ဵပမို့နယ့၇ တာက်န့့ေကးဵရွာအုပ့စု၇ ဝါလုေကးဵရွာမျ ခိုလုဳလီေရျာတိုင့ဵရင့ဵသာဵ ငါဵဦဵအာဵ 

တစ့ဦဵလျှင့ ကးပ့ ှ၂ သိန့ဵေပဵ၊ မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ္ပန့ေရွဵခဲဴသည့၈ ေဖေဖာ့ဝါရီလ ဿ၁ ရက့ေန့တ်င့ TNLA မျ ။င့ဵတုိ္ဓ 
ငါဵဦဵအာဵ ဘိန့ဵခခဳ စိုက့ပး ိုဵသည့ဟုစ်ပ့စ်ဲကာ ဖမ့ဵဆီဵ သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ္ပန့လည့လ်တ့ေ္မာက့လာသူ ငါဵဦဵမျာ ဦဵအုတ့ရျီလင့၇ 

ဦဵကးင့ယိုဵေပါင့ဵ၇ ဦဵကးုဳမင့ဖူ၇ ေဒ္ဒကးင့လိုင့ရွှေင့ နျင့ဴ အသက့အန္တရာယ့ စိုဵရိမ့သညဴ့အတ်က့ အမည့မေဖာ့လိုသူ တစ့ဦဵတို္ဓ 

္ဖစ့ ကသည့၈  

တစ်နှစ်ေကျာ်ကကာ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသညဴ်   ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 

ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ (AA)၌ တစ့နျစ့ေကးာ့ ကာ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳထာဵရသညဴ့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့ ေတာင့မင့ဵကုလာဵ 
ေကးဵရွာအုပ့စု အုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ဦဵထ်န့ဵနုသည့ မတ့လ ၄ ရက့ေန့တ်င့  ္ပန့လည့လ်တ့ေ္မာက့လာခဲဴသည့၈ ဦဵထ်န့ဵနုသည့ 

ေကးဵရွာအုပ့ခးုပ့ေရဵမျူဵ ္ဖစ့သကဲဴသုိ္ဓ ခရစ့ယာန့ဘာသာဝင့ သင့ဵအုပ့ဆရာတစ့ဦဵလည့ဵ ္ဖစ့သည့၈ ဿွှ၆ ခုနျစ့၇ ဇန့နဝါရီလ ှ၆ 

ရက့ေန့တ်င့ AA တပ့ဖ်ဲ့ဝင့မးာဵမျ ။င့ဵ၌ ေနအိမ့သို္ဓ လာေရာက့ကာ ။င့ဵကို ဖမ့ဵဆီဵ  ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

 

မိုဵထက်ြမင်ဴတာဝါတိုင်ကုမ္မဏီမှ ဝန်ထမ်ဵ ငါဵဦဵအာဵ လွှဲေြပာင်ဵေပဵြေဲဴေကကာင်ဵ AA သတင်ဵထုတ်ြပန် 

မိုဵထက့္မငဴ့တာဝါတိုင့ကုမ္မဏီမျ ဗမာတိုင့ဵရင့ဵသာဵဝန့ထမ့ဵ ငါဵဦဵအာဵ ္ပန့လည့ လွှဲေ္ပာင့ဵေပဵခဲဴေ ကာင့ဵ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့  (AA) 

မျ မတ့လ ှ၄ ရက့ေန့တ်င့ သတင့ဵထုတ့္ပန့ခဲဴသည့၈ အဆိုပါဝန့ထမ့ဵ ငါဵဦဵမျာ ကိုအာကာမင့ဵထက့၇ ကိုပဖိုဵကိုေဇာ့၇ 

ကိုညီညီေအာင့၇ ကို္ပညဴ့ပဖိုဵေအာင့နျင့ဴ ကိုေဂးဖူဆဲ တို္္ဓ ဖစ့ ကသည့၈ မတ့လ ှ၂ ရက့ေန့တင့်  ထိုဝန့ထမ့ဵ ငါဵဦဵသည့ 

ရခိုင့ေဒသအတ်င့ဵ တာဝါတိုင့တပ့ဆင့ေရဵလုပ့ငန့ဵအတ်က့ ရေသဴေတာင့ပမို့နယ့မျ ဘူသီဵေတာင့ပမို့နယ့သုိ္ဓအသ်ာဵတ်င့ 

တပ့မေတာ့၌ ပစ့ခတ့တိုက့ခိုက့္ခင့ဵကိုခဳခဲဴရပပီဵ ။င့ဵပစ့ခတ့တိုက့ခိုက့ေနေသာ ကာဵမျ AA မျ ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ ္ဖစ့သည့၈  

ကုလာဵတန် ဘက်စုဳစီမဳကိန်ဵလုပ်သာဵမျာဵကို AA မှ တစ်ည ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ ြပန်လွှတ် 

မတ့လ ဿဿ ရက့ေန့တ်င့ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့ (AA) မျ ခးင့ဵ္ပည့နယ့ေတာင့ပိုင့ဵ၇ ပလက့ဝပမို့နယ့ ကုလာဵတန့ဘက့စုဳ 

ဖ်ဳ့ပဖိုဵေရဵစီမဳကိန့ဵ၌ အစိတ့အပိုင့ဵတစ့ခု္ဖစ့သညဴ့ ပလက့ဝ ဆိပ့ခဳတဳတာဵတည့ေဆာက့ေရဵစီမဳကိန့ဵ လုပ့သာဵ (ှ၂)ဦဵကို 

ဖမ့ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵပပီဵ မတ့လ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ ္ပန့လည့လ်တ့ေပဵခဲဴသည့၈ AA တပ့ဖ်ဲ့ဝင့မးာဵမျ စီမဳကိန့ဵလုပ့သာဵ 

အိန္ဒိယနိုင့ငဳသာဵ ရျစ့ဦဵ၇ ေဒသခဳအလုပ့သမာဵ ခုနျစ့ဦဵ၇ စုစုေပါင့ဵ (ှ၂ )ဦဵကို  ကက့ဥဝရွာအနီဵသုိ္ဓ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴပပီဵ 
စစ့တပ့နျင့ဴ ပတ့သက့မှု မရျိ္ခင့ဵေ ကာငဴ့  ္ပန့လည့လွှတ့ေပဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈  

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိင်ုငဳသာဵတို့၏လွတလ်ပ်ြေွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵနှင်ဴဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 

 BGF မှ သတင်ဵေထာက်နှစ်ဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

မတ့လ ၂ ရက့ေန့တ်င့ ကရင့နယ့္ခာဵေစာင့ဴတပ့ဖ်ဲ့ (BGF) မျ ဗုိလ့မျူဵကကီဵ ေစာခးစ့သူမျ  Frontier Myanmar သတင့ဵေထာက့ 

မေနာ့ဘတ့တီဟန့နျင့ဴ ္မန့မာတိုင့ဵမ့ ဓာတ့ပုဳသတင့ဵေထာက့ ကိုမာေနာ့တို္ဓ နျစ့ဦဵအာဵ ္ပန့လည့လွှတ့ေပဵခဲဴသည့၈ မတ့လ ၁ 
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ရက့ေန့တ်င့ ။င့ဵတို္ဓ နျစ့ဦဵသည့ ္မဝတီပမို့ ေသာင့ရင့္မစ့ေဘဵ BGF ထိန့ဵခးုပ့နယ့ေ္မအတ်င့ဵရျိ သဲပုဳဆိပ့တ်င့ 

အသစ့ေဆာက့လုပ့လးက့ရျိသညဴ့ ကာစီနိုလုပ့ငန့ဵ အေဆာက့အဦဵမးာဵကို ဓာတ့ပုဳရိုက့ေနစဉ့ BGF 

တပ့ဖ်ဲ့ဝင့တခး ို့၌  ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵကိုခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵကို တစ့ရက့ေကးာ့ ကာ ဖမ့ဵဆီဵ ထာဵခဲဴပပီဵ ထိုအခးနိ့တ်င့ 

ရိုက့နျက့္ခင့ဵ မးာဵရျိခဲဴသည့၈  

သတင့ဵသမာဵ နျစ့ဦဵကို ကိုယ့ထလိက့ေရာက့ ရိုက့နျက့ခဲဴသညဴ့ တပ့သာဵ ေစာဓာဵဗိုလ့ကို အလုပ့ ကမ့ဵနျင့ဴ ေထာင့ဒဏ့ 
ေ္ခာက့လခးမျတ့ခဲဴပပီဵ ္ပစ့မှုကးူဵလ်န့္ခင့ဵ ကို ကူညီခဲဴသညဴ့ တပ့သာဵ ေစာစိုဵ ကည့ အပါအဝင့ ေလဵဦဵကို အလုပ့ ကမ့ဵ နျင့ဴ 

ေထာင့ဒဏ့ နျစ့လစီခးမျတ့ခဲဴသည့ဟု  BGF မျ ေ္ပာခ်င့ဴရပုဂ္ဂိုလ့ ဗိုလ့မျူဵနိုင့ေမာင့ေဇာ့မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈    

တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ေကျာက်ေတာ်ေဒသြေဳနှစ်ဦဵ ြပန်လည်လွှတ်ေြမာက် 

တပ့မေတာ့၌ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ ေခါင့ဵတုတ့ေကးဵရွာမျ ဦဵေမာင့ေရွှေေအဵ နျင့ဴ 

စဖိုသာဵေကးဵရွာမျ ဦဵေကးာ့ပငိမ့ဵတို္ဓသည့ မတ့လ ှွ ရက့ ေန့တင့်  ္ပန့လည့လွှတ့ေ္မာက့ခဲဴသည့၈ ။င့ဵတို္ဓသည့ မတ့လ ၅ 
ရက့ေန့တ်င့ ေခါင့ဵတုတ့ေကးဵရွာအနီဵ၉ ဖမ့ဵဆီဵ ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ဦဵေမာင့ေရွှေေအဵသည့ တာဝါတိုင့ဝန့ထမ့ဵတစ့ဦဵ ္ဖစ့ပပီဵ 

နာဂရာ ေကးဵရွာသုိ္ဓ တာဝါတိုင့္ပင့ရန့ သ်ာဵေရာက့ပပီဵ ။င့ဵ၌ေကးဵရွာသုိ္ဓ ဦဵေကးာ့ပငိမ့ဵနျင့ဴအတူ ဆိုင့ကယ့္ဖင့ဴ ္ပန့လာစဉ့ 

ဖမ့ဵဆီဵ ္ခင့ဵခဳခဲဴရသည့၈ ။င့ဵတို္ဓနျစ့ဦဵသည့ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့(AA)နျင့ဴ ဆက့စပ့မှု ရျိ၇မရျိ ေမဵ္မန့ဵစစ့ေဆဵ္ခင့ဵခဳခဲဴရပပီဵေနာက့ 

္ပန့လည့လ်တ့ေ္မာက့ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု လ်တ့ေ္မာက့လာသူ ဦဵေမာင့ေရွှေေအဵမျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

 

 

တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵ၊စစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳြေဲဴရမပီဵေနာက် ရွာသာဵ တစ်ဦဵေသဆုဳဵ 

တပ့မေတာ့၌ ဖမ့ဵဆီဵ ၇စစ့ေဆဵ္ခင့ဵကိုခဳခဲဴရသညဴ့ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၇ ပလက့ဝပမို့နယ့၇ နျမဒါေကးဵရွာမျ ဦဵေမာင့္ဖူထ်န့ဵသည့ 

စစ့ေ ကာေရဵ၉ရရျိခဲဴသည့ဴ ဒဏ့ရာမးာဵေ ကာင့ဴ မတ့လ ၁ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့ေဆဵရုဳ၉ 

ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့၈ မတ့လ ၁ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ဦဵေမာင့္ဖူထ်န့ဵကို ေကးာက့ေတာ့ရဲစခန့ဵသုိ္ဓ လာေရာက့အပ့နျဳခဲဴပပီဵ 
ထိုေန့ညတ်င့ပင့ စစ့ေ ကာေရဵ၉ ရရျိခဲဴသညဴ့ ဒဏ့ရာမးာဵေ ကာင့ဴ  ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့ဟု ။င့ဵ၌ သာဵ္ဖစ့သူ 

ကိုေကးာ့ေကးာ့မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈ ေဖေဖာ့ဝါရီလ ဿ၃ ရက့ေန့တ်င့  ဦဵေမာင့္ဖူထ်န့ဵသည့ ဝါဵေရာင့ဵပပီဵ စက့ေလျနျင့ဴအ္ပန့တ်င့ 

ဖမ့ဵဆီဵ ခဳခဲဴရ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ေသဆုဳဵသူ ဦဵေမာင့္ဖူထ်န့ဵ၌ ဝါဵေရာင့ဵရသညဴ့ေင်မးာဵ နျင့ဴ စက့ေလျအာဵ ္ပန့မရပါဟု 

ကိုေကးာ့ေကးာ့မျ ဆိုသည့၈  

လွိုင်ေတာင်ဵတွင် စြေန်ဵေဆာက်ရန် တပ်မေတာ်မှ လူထုကို သစ်၊ ဝါဵ ဆင်ဴဆို 

မတ့လ ၆ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ရျမ့ဵ္ပည့ေတာင့ပိုင့ဵ၇ မိုင့ဵကိုင့ပမို့နယ့၇ လ်ိုင့ေတာင့ဵေတာင့ေ ကာတ်င့ တပ့စခန့ဵ 

ေဆာက့လုပ့မညဴ့ကိစ္စအတ်က့ သစ့မးာဵ၇ ဝါဵမးာဵေပဵပို္ဓရန့  ေဒသခဳရွာသာဵမးာဵထဳ ဆင့ဴဆိုထာဵေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ေဖေဖာ့ဝါရီလ 

ဿ၄ ရက့ေန့မျ စတင့ကာ ရျမ့ဵ္ပည့ ္ပန့လည့ထူေထာင့ေရဵေကာင့စီ /ရျမ့ဵ္ပည့တပ့မေတာ့ ( RCSS/SSA) နျင့ဴ တပ့မေတာ့တို္ဓသည့ 

မိုင့ဵကိုင့ပမို့နယ့၇ ဟမ့ဵငိုင့ဵေကးဵရွာအုပ့စုအတ်င့ဵရျိ  RCSS/SSA စခန့ဵရျိရာ လ်ိုင့တ်န့ဵေတာင့ေ ကာ တေလျှာက့တ်င့ 

တိုက့ပ်ဲ္ဖစ့ပ်ာဵခဲဴသည့၈ ထိုတိုက့ပ်ဲေ ကာင့ဴ RCSS/SSA တပ့စခန့ဵမျ ဆုတ့ခ်ါေပဵခဲဴရပပီဵ လက့ရျိအခးနိ့တ်င့ အဆိုပါတပ့စခန့ဵ၉ 
တပ့မေတာ့မျ စခန့ဵခးထာဵေ ကာင့ဵသိရျိရသည့၈ ထိုလ်ိုင့ေတာင့ဵတပ့စခန့ဵကို ္ပန့လည့္ပု္ပင့ရန့ သစ့အလုဳဵေပါင့ဵ 

တစ့ေထာင့ေကးာ့ လိုအပ့ေန၊ ဟမ့ဵငုိင့ဵေကးဵရွာအုပ့စုရျိ ကုန့ဵေညာင့ ဖာဆာဵေကးဵရွာေဒသခဳမးာဵနျင့ဴ ဟိုခဲေဒသခဳမးာဵကို သစ့၇ 

ဝါဵမးာဵခုတ့ပပီဵ ေပဵပို္ဓရန့ ဆင့ဴဆိ္ုပွှန့ ကာဵထာဵ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ေဒသခဳမးာဵ၌ ေမာ့ေတာ့ယာဉ့မးာဵ ကိုလည့ဵ ေခးာဆ်ဲ္ခင့ဵ၇ 

ရွာသာဵမးာဵကို ရိက္ခာမးာဵပို္ဓေဆာင့ေပဵခိုင့ဵ္ခင့ဵစသည့တို္ဓ္ပုလုပ့ေနေ ကာင့ဵ ေဒသခဳမးာဵမျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴ သည့၈ လက့ရျိတ်င့ 

ဝါဵအလုဳဵေရ ၃ွွ ပို္ဓထာဵပပီဵ္ဖစ့ေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈  

ရှမ်ဵြပည်လွှတ်ေတာ်အတွင်ဵ သတင်ဵယူသညဴ် သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ အြေက်အြေဲမျာဵကကုဳေတွ့ရ 
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ရျမ့ဵ္ပည့လွှတ့ေတာ့တ်င့ သတင့ဵယူသညဴ့ သတင့ဵမီဒီယာသမာဵမးာဵ အခက့အခဲမးာဵစ်ာ ရင့ဆိုင့ကကုဳေတ့်ေန ကရေ ကာင့ဵ 

သိရျိရသည့၈ ရျမ့ဵ္ပည့လွှတ့ေတာ့အစည့ဵအေဝဵ ခန့ဵမအတ်င့ဵ သတင့ဵမီဒီယာသမာဵမးာဵ လ်တ့လပ့စ်ာ သတင့ဵယူပိုင့ခ်င့ဴ 

မရျိေ ကာင့ဵ၇ လွှတ့ေတာ့အစည့ဵအေဝဵကို သတင့ဵယူမည့ဆိုပါက သက့ဆိုင့ရာအဆင့ဴဆင့ဴထဳသုိ္ဓ စာတင့္ပရသည့မျာလည့ဵ 

အခက့အခဲရျိေနေ ကာင့ဵ ေတာင့ကကီဵ သတင့ဵေထာက့အသင့ဵ အလုပ့အမှုေဆာင့ ခ်န့ရာဇာ မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

AA နှင်ဴဆက်နွယ်မှုသဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊စစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ မာလာေကျဵရွာသာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်  

တပ့မေတာ့စစ့ေ ကာင့ဵတစ့ခုမျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ မာလာေကးဵရွာမျ ရွာသာဵ ဦဵေမာင့ကးန့ အပါအဝင့ 

ဦဵေမာင့ဦဵ၇ ဦဵေမာင့နုစိန့ နျင့ဴ ဦဵေအဵေကးာ့ဝင့ဵ တို္ဓအာဵ ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့(AA) နျင့ဴ ဆက့န်ယမ့ှု ရျိ /မရျိ သဳုဵရက့ခန့့ 

ဖမ့ဵဆီဵ စစ့ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက့ ္ပန့လည့လွှတ့ေပဵခဲဴသည့၈ ။င့ဵတုိ္ဓကို သဳုဵညနျင့ဴ သဳုဵရက့ ေနာက့္ပန့ကကိုဵတုတ၇့ မးက့နျာအာဵ ပိတ့၊ 

ထမင့ဵမေကျွဵဘဲ ဖမ့ဵဆီဵ  စစ့ေဆဵ္ခင့ဵခဲဴသည့၈ မတ့လ ှ၀ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့စစ့ေ ကာင့ဵ တစ့ ခုမျ ။င့ဵတုိ္ဓ ေလဵဦဵကုိ 

ဖမ့ဵဆီဵ ခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့ပပီဵ ဦဵေမာငက့းန့မျလ်ဲ၊ ကးန့သဳုဵဦဵသည့ စစ့ေ ကာေရဵအတ်င့ဵ ္ပင့ဵထန့စ်ာ ဒဏ့ရာရရျိခဲဴသည့၈    

တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ေကျာက်ေတာ်ေဒသြေဳ ဆယ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵလျက်ေတွ့ရှိ           

တပ့မေတာ့မျ ဖမ့ဵဆီဵထာဵေသာ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့ေတာ့ပမို့နယ့၇ တင့ဵမေကးဵရွာမျ ေဒသခဳ ဆယ့ဦဵအနက့ ေဒသခဳ 

တစ့ဦဵ္ဖစ့ေသာ ဦဵေမာင့ဝင့ဵ ကကီဵ၌ အေလာင့ဵကို မတ့လ ှ၅ ရက့ေန့တ်င့ ေရထဲတ်င့ေမးာလးက့ ေတ့်ရျိရသည့ဟု သိရျိရသည့၈ 

မတ့လ ှ၃ ရက့ေန့တ်င့ တင့ဵမေကးဵရွာသုိ္ဓ တပ့မေတာ့မျ ဝင့ေရာက့လာခဲဴပပီဵ ဦဵေမာင့ဝင့ဵ ကကီဵအပါအဝင့ ရွာသာဵဆယ့ဦဵကို 

ေကးဵရွာအနီဵတပ့စ်ဲထာဵသညဴ့ ေတာင့ကုန့ဵေနရာသုိ္ဓ ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵခဲဴ္ခင့ဵ္ဖစ့သည့၈ ထို္ဓ္ပင့ မတ့လ ှ၆ ရက့ေန့တ်င့ 
အ္ခာဵေသာ အမည့မသိ အေလာင့ဵ သဳုဵေလာင့ဵကိုလည့ဵ ေရထဲတ်င့ ေမးာလးက့ ေတ့်ရျိရသည့ဟု ေဒသခဳမးာဵမျ 

ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈    

ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ခပုဳဵြပညဴ်ေကျဵရွာအနီဵ ေပါက်ကွဲသဳကကာဵရမပီဵေနာက် ရွာသာဵ ၂၀ ြေန့် ေြေါ်ယူ စစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳရ 

မတ့လ ဿ၀ ရက့ေန့တ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ ေကးာက့္ဖူပမို့နယ့၇ ကင့ဵေခးာင့ဵအုပ့စု၇ ခပုဳဵ္ပညဴ့ေကးဵရွာအနီဵ ရွာမေတာင့မျ 

ေပါက့က်ဲသဳ ကာဵရပပီဵေနာက့ ေကးဵရွာသာဵ ဿွ ခန့့သည့ တပ့မေတာ့၌ ေခ္ဒယူစစ့ေဆဵ္ခင့ဵခဳေနရေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
စစ့ေဆဵ္ခင့ဵခဳေနရသူ ဿွ ဦဵတင့် ဦဵေဇာ့ထ်န့ဵပငိမ့ဵနျင့ဴ ဇနီဵ္ဖစ့သူ ေဒ္ဒမခင့ေရွှေ၇ ဦဵေကးာ့သာ နျင့ဴ ဦဵေမာင့ ကည့တို္ဓ ပါဝင့ပပီဵ 

ရွာသာဵမးာဵ ရွာ္ပင့သုိ္ဓ မထ်က့ရဲ၊ နာမည့အတိအကးကို ေ္ပာရန့မျာ ခက့ခဲေ ကာင့ဵ ေကးဵရွာသာဵတစ့ဦဵမျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသူ သဳုဵဦဵကို ေကျာက်ေတာ်မမို့မရဲစြေန်ဵသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထာဵြေျနိ်အတွင်ဵ ေသဆုဳဵသွာဵြေဲဴသူ တစ်ဦဵ၏ 

အေလာင်ဵကို ေဆဵရုဳသို့ ပို့ေဆာင် 

မတ့လ ဿ၆ ရက့ေန့တ်င့ တပ့မေတာ့မျ ။င့ဵတို္ဓ ဖမ့ဵဆီဵထာဵေသာ ရွာသာဵ သုဳဵဦဵကို ေကးာက့ေတာ့ပမို့မရဲစခန့ဵသုိ္ဓ 
လွှဲေ္ပာင့ဵေပဵခဲဴပပီဵ ေသဆုဳဵသူ တစ့ဦဵ၌ အေလာင့ဵကို ေဆဵရုဳသုိ္ဓ လာေရာက့ပို္ဓေဆာင့ခဲဴေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ ေကးာက့ေတာ့ 

ရဲစခန့ဵသုိ္ဓ လွှဲေ္ပာင့ဵ္ခင့ဵခဳရသူမးာဵမျာ မာလာေကးဵရွာမျ ဦဵမဲတုတ့ေခး၇ ။င့ဵ၌ သာဵ္ဖစ့သူ သန့ဵထန့်ဵေမာင့ နျင့ဴ 

သာစည့ေကးဵရွာမျ ေဒ္ဒမေခးတို္ဓ ္ဖစ့ ကပပီဵ ေဆဵရုဳသို္ဓ ေရာက့ရျိလာေသာ အေလာင့ဵမျာ ဒက့္ဖူေကးဵရွာမျ ဦဵသန့ဵေရွှေေမာင့ 

္ဖစ့သည့၈ မတ့လ ဿဿ ရက့ေန့တင့်  ေကးာက့ေတာ့စစ့ေဘဵေရျာင့ ကယ့ဆယ့ေရဵစခန့ဵတ်င့ ေနထိုင့သူ ဦဵမဲတုတ့ေခးတုိ္ဓ 

သာဵအဖနျစ့ဦဵသည့ ဒက့္ဖူေကးဵရွာမျ ဦဵသန့ဵေရွှေေမာင့နျင့ဴအတူ မာလာေကးဵရွာရျိ ။င့ဵတို္ဓေနအိမ့တ်င့ ကးန့ခဲဴသည့ဴ အဝတ့အစာဵ၇ 
 ကက့၇ ငျက့မးာဵအာဵ ယူေဆာင့ရန့သ်ာဵေရာက့စဉ့ တပ့မေတာ့၌ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵကို ခဳခဲဴရသည့၈ ။င့ဵတို္ဓနျင့ဴအတူ 

ေဒ္ဒမေခးသည့လည့ဵ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵ ခဳခဲဴရသည့ဟု သိရျိရသည့၈  ေသဆုဳဵသ်ာဵသူ ဦဵသန့ဵေရွှေေမာင့သည့ မတ့လ ဿ၅ ရက့ေန့ နဳနက့ 

ဿ နာရီအခးနိ့ခန့့တ်င့ အေဆာက့အအဳုနဳရဳအာဵ မိမိကိုယ့မိမိ ဦဵေခါင့ဵေနာက့ေစဴ္ဖင့ဴ ှ၂ ခးက့ခန့့ေဆာင့ဴခဲဴပပီဵ နဳနက့  ၃ 

နာရီအခးနိ့ခန့့တ်င့ ရုတ့တရက့ အသက့ရျူသဳ္ပင့ဵကာ ရုန့ဵကန့ေနသ္ဖင့ဴ နယ့ေ္မခဳေဆဵတပ့မျ ေဆဵမျူဵနျင့ဴ တာဝန့ရျိသူမးာဵမျ 

လိုအပ့ေသာ ေဆဵကုသမှုမးာဵ ေဆာင့ရွက့ေပဵစဉ့ ရုတ့တရက့ နျလုဳဵရပ့တန့့၊ ေသဆုဳဵသ်ာဵခဲဴသည့ဟု တပ့မေတာ့၌ 
ထုတ့္ပန့ခးက့အရ သိရျိရသည့၈  

တန်ရာတန်ေကကဵေပဵမည်ဟု ဆိုကာ ေတာင်ဵြေဳလာသညဴ်အတွက် AA ကို ဆန်အိတ် ြေွဲေဝေပဵြေဲဴရ )၂၀( 
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မတ့လ ဿ၆ ရက့ေန့တ်င့ ခးင့ဵ္ပည့နယ့၇ ပလက့ဝပမို့နယ့အတ်င့ဵ အရပ့သာဵ္ပည့သူမးာဵနျင့ဴ စစ့ေဘဵဒုက္ခသည့မးာဵကို 

ခ်ဲေဝရန့အတ်က့ သယ့ယူလာသညဴ့ ဆန့အိတ့ (ှွွ )အနက့ အိတ့ (ဿွ )ကို ရက္ခိုင့ဴတပ့ေတာ့( AA) မျ တန့ရာတန့ေ ကဵေပဵကာ 

ဝယ့ယူမည့ဟုဆိုကာ အကူအညီေတာင့ဵခဳလာေသာေ ကာင့ဴ ခ်ဲေဝေပဵလိုက့ရသည့ဟု ပလက့ဝစာဵနပ့ရိက္ခာသယ့ယူေရဵ 

ေကာ့မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵစိန့ထ်န့ဵလျမျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈ အဆိုပါဆန့အိတ့ ဿွ ကို ေင်ကးပ့ ၀ဿွွွ ္ဖငဴ့ ဝယ့ယူမည့ဟုဆိုကာ AA မျ 

ဆန့အိတ့မးာဵကို ယူေဆာင့သ်ာဵခဲဴေသာ့လည့ဵ ကးသင့ဴေင်ကို တစ့ပါတည့ဵေပဵေခး္ခင့ဵမရျိေသဵေ ကာင့ဵ ဦဵစိန့ထ်န့ဵလျမျ 
ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈  

တရာဵဝင် သတင်ဵစာမျက်နှာအြေျ ို့ အစိုဵရ ညွှန်ကကာဵြေျက်ြဖင်ဴ ပိတ်ြေျြြေင်ဵြေဳရ 

မတ့လ ၀ွ ရက့ေန့တ်င့ အစိုဵရ္ပွှန့ ကာဵခးက့္ဖငဴ့ ဆက့သ်ယ့ေရဵေအာ့ပေရတာမးာဵမျ ပိတ့ခးခဲဴသညဴ့ ဝက့ဆိုဒ့ေပါင့ဵ ဿွွ 

ေကးာ့ရျိခဲဴသည့၈ ထိုဝက့ဆိုဒ့မးာဵအနက့ တရာဵဝင့မျတ့ပုဳတင့ထာဵသညဴ့ သတင့ဵဌာနအခး ို့လည့ဵ ပါဝင့ေန၊ 

ညှိနှိုင့ဵေ္ဖရျင့ဵေပဵရန့ ကာယကဳရျင့မးာဵမျ  ္မန့မာနိုင့ငဳ သတင့ဵမီဒီယာေကာင့စီသို္ဓ တိုင့ ကာဵထာဵေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ 
ပိတ့ခး္ခင့ဵခဳခဲဴရသညဴ့ သတင့ဵဌာနမးာဵတ်င့ ရခိုင့္ပည့နယ့ အေ္ခစိုက့ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနနျင့ဴ DMG (Development Media 

Group)၇ မန္တေလဵအေ္ခစိုက့ Mandalay In-Depth News နျင့ဴ VOM (Voice Of Myanmar)၇ တာခးလီိတ့ပမို့အေ္ခစိုက့ Mekong 

News (မဲေခါင့သတင့ဵ  )စသညဴ့ သတင့ဵဌာနနျင့ဴ အ်န့လိုင့ဵစာမးက့နျာမးာဵ ပါဝင့ခဲဴသည့၈ ထိုသုိ္ဓ သတင့ဵစာမးက့နျာမးာဵ 

ပိတ့ခး္ခင့ဵခဳခဲဴရသညဴ့အတ်က့ ဂုဏ့သိက္ခာပိုင့ဵနျင့ဴ  အကး ိုဵအ္မတ့အရ နစ့နာမှုမးာဵရျိေ ကာင့ဵ တရာဵဝင့ မျတ့ပုဳတင့ထာဵေသာ 

Mandalay In-Depth News အယ့ဒီတာခးုပ့ ဦဵေမာင့တာ (ခ )ဦဵေအာင့ဆန့ဵဦဵ မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈   

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသည်ဴ ရြေိုင် သတင်ဵေထာက် သုဳဵဦဵကို ေြြောက်နာရီေကျာ်ကကာစစ်ေဆဵြေဲဴမပီဵေနာက် ြပန်လွှတ် 

မတ့လ ၀ှ ရက့ေန့တ်င့ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ ရခိုင့္ပည့နယ့၇ စစ့ေတ်ပမို့အေ္ခစိုက့ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနမျ အကကီဵတန့ဵသတင့ဵေထာက့ 

ကိုသန့့္မတ့ခိုင့၇ အလုပ့သင့သတင့ဵေထာက့ ကိုေအာင့လင့ဵထ်န့ဵနျငဴ့ ကိုထ်န့ဵခိုင့ (ေတာင့ရင့ဵကျွန့ဵ)တို္ဓ သဳုဵဦဵကို   ေ္ခာက့ 

နာရီေကးာ့ခန့့ ေမဵ္မန့ဵစစ့ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက့ ညတ်င့ဵခးင့ဵ ္ပန့လည့လွှတ့ ေပဵခဲဴေ ကာင့ဵ သိရျိရသည့၈ သတင့ဵေထာက့မးာဵ၌ 

လက့ကိုင့ဖုန့ဵနျငဴ့အတူ သတင့ဵေထာက့သဳုဵဦဵကို ္ပန့လည့လွှတ့ေပဵခဲဴေသာ့လည့ဵ က်န့ပးူတာမးာဵအာဵ သိမ့ဵဆည့ဵထာဵခဴဲ 
သည့ဟု နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနမျ စာတည့ဵမျူဵ  ကိုေနာင့ခိုင့ေအာင့မျ ေ္ပာ ကာဵခဲဴသည့၈ ရဲတပ့ဖ်ဲ့မျ သတင့ဵေထာက့တစ့ဦဵ 

ခးင့ဵစီကို သီဵ္ခာဵစစ့ေဆဵခဲဴပပီဵ အဆိုပါသတင့ဵဌာန၌ အယ့ဒီတာခးုပ့ ကိုခိုင့္မတ့ေကးာ့အေ ကာင့ဵနျငဴ့ သတင့ဵထုတ့လုပ့မှု 

အစီအစဉ့တို္ဓကို အဓိကထာဵေမဵ္မန့ဵခဲဴသည့ဟု ကိုေနာင့ခိုင့ေအာင့မျ  ဆိုသည့၈ နိရ္န္စရာသတင့ဵဌာနသည့ ရခိုင့္ပည့နယ့ 

အတ်င့ဵ္ဖစ့ပ်ာဵလးက့ရျိသညဴ့ သတင့ဵမးာဵကို ေရဵသာဵေဖ္ဒ္ပေနသညဴ့ သတင့ဵဌာနတစ့ခု္ဖစ့သည့၈  

 

အေရဵပါသညဴ်ဆက်စပသ်တင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links

  
 

ဖမ်ဵဆီဵြေဳရြြေင်ဵမျာဵ  
 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြေုမှ ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ရွာသာဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၂ ရက့၇ DMG/္မန့မာ   
 
ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်တွင် မသကောဖွယ် အမျ ိုဵသာဵ (၄၄ )ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၁ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၁ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၄ ရက့၇ BNI 
 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e5e4245945db02469bbe91e
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-lse2p.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-lse2p.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71408
https://news-eleven.com/article/162388
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-says-14-arrested-mrauk-u-township-after-convoy-attacked
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ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်မှ လူငယ်နှစ်ဦဵကို စစ်ေတွမမို့အဝင်ဂိတ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ DMG/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ DMG 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ BNI 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇  BNI 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ နိရ္န္စရာ 

တပ်မေတာ်မှ ရွာသာဵ ဆယ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၄ ရက့၇ DMG/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/  

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်တွင် ရွာသာဵ ကိုဵ ဦဵ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 

ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ RFA/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ Myanmar Now/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇News Eleven/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ RFA 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ မဇ္စျမိ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇Myanmar Now  

တပ်မေတာ်မှ RCSS/SSA တပ်စြေန်ဵအာဵ ထိုဵစစ်ဆင် တိုက်ြေိုက်ြေဲဴမပီဵေနာက် ေကျဵရွာ ဥက္ကဌနှငဴ် ၎င်ဵ၏သာဵ ြဖစ်သူကို ဖမ်ဵဆီဵ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၅ ရက့၇ Shan news/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၆ ရက့၇ Shan news  

Voice of Myanmar သတင်ဵဌာန၏ အယ်ဒီတာြေျုပ်အာဵ အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ The Voice/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ RFA/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ VOA/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ မဇ္စျမိ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ RFA 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ ဧရာဝတီ 
 
ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵြြေင်ဵမျာဵ 

တင်ဵမေကျဵရွာသစ်မှ ရွာသာဵ ရှစ်ဦဵကို မျက်နှာဖုဳဵစွပ်၍ ေြေါ်ေဆာင်  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၀ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၄ ရက့၇ BNI 
 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ပလက်ဝမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ သဳုဦဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ္မန့မာ/  

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/stw-png-cth.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71490
https://www.dmediag.com/news/1248-png-2p-catch
https://www.bnionline.net/en/news/two-ponnagyun-residents-detained-checkpoint-after-sittwe-visit
https://www.bnionline.net/en/news/two-youth-arrested-checkpoint-between-ponnarkyun-and-sittwe-township
https://www.bnionline.net/en/news/two-ponnagyun-residents-detained-checkpoint-after-sittwe-visit
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ktw-10ps-cth.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e719fd7ea486378c5fac914
https://www.bnionline.net/mm/news-71759
https://www.rfa.org/burmese/news/aungthapyay-villagers-were-arrested-by-police-03252020030732.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3376
https://news-eleven.com/article/165960
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/cement-plant-03252020165154.html
http://www.mizzima.com/article/ten-arrested-over-factory-protest
https://myanmar-now.org/en/news/police-shoot-60-year-old-man-in-leg-during-raid-on-cement-factory-protestors
https://burmese.shannews.org/archives/15876
https://english.shannews.org/archives/20565
http://burmese.dvb.no/archives/379433?fbclid=IwAR0ewMTwfuWarehw_IXmHp1es3g6cLC8MyXyjpB71IrNhGifgbTFxRfIgKw
http://thevoicemyanmar.com/news/40675-vom?fbclid=IwAR1XcPk8lhrvfCI416Rqf3cm7-z9k8KZmv0xcU_zpfmu1vYk9mPaYX_Xjrc
https://www.rfa.org/burmese/news/police-arrested-vom-founder-naymyolinn-03312020055733.html
https://burmese.voanews.com/a/voa-chief-editor-attested-/5352570.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/31/219595.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/68485
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/journalist-arrested-03312020174749.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-special-branch-police-sue-editor-counter-terrorism-law.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6b68c1c90ca05291d73952
https://www.bnionline.net/en/news/families-fearful-over-fate-loved-ones-following-tatmadaw-arrests-tin-ma
http://burmese.dvb.no/archives/376718?fbclid=IwAR3kbUxg4Q3Ia3K1ciD2GSGbBKF9hISTruMkw6TCLeM45hC6Bg2PMNbxf6g
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ကျန်ဵကာဵေကျဵရွာမှ ြေိုလုဳလီေရှာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ငါဵဦဵကို TNLA မှ ဖမ်ဵဆီဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၅ ရက့၇ BNI/္မန့မာ  
ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြြေင်ဵမျာဵ 

မင်ဵ ြပာဵမမို့နယ် ဖာဵမပိုေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ အထုပ်သည်မေကျဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 

ေတာင်ယာသွာဵသညဴ် ေမာင်ေတာေဒသြေဳ သုဳဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵအသတ်ြေဳရ   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၁ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၂ ရက့၇ BNI္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ 7day.news/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ BNI 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿှ ရက့၇  BNI 
 

တရာဵစွဲဆိုြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 

အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယတ်စ်ဦဵနှင်ဴ ရိုက်တာသတင်ဵဌာနကို တပ်မေတာ်မှ အမှုဖွင်ဴ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၄ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ BBC/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ DMG/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှွ ရက့၇ BBC/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှွ ရက့၇ VOA/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ BNI 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေရဵလှုပ်ရှာဵသူ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ြေ )ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြြေင်ဵြေဳရ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၄ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ DVB/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ DVB/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ VOA/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ VOA/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ Myanmar Times 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှွ ရက့၇ မဇ္ဈမိ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှွ ရက့၇ ဧရာဝတီ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှှ ရက့၇ Myanmar-Now/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ BNI 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၁ ရက့၇ Myanmar-Now 

တပ်ြေတ်ထာဵသညဴ်ခြေဳစည်ဵရိုဵ ဖယ်ရှာဵြေဲဴသညဴ်အတွက် ရပ်ေကျဵ အုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ေတာင်သူ တစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၄ ရက့၇ သျှမ့ဵသဳေတာ့ဆင့ဴ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၄ ရက့၇  Shan News 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇   7 Day News/္မန့မာ  

https://www.bnionline.net/mm/news-71925
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e5e4245945db02469bbe91e
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6104b1dffa2b2c02702d8e
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6104b1dffa2b2c02702d8e
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6c4bc3c90ca05291d73959
https://www.bnionline.net/mm/news-71654
https://7day.news/detail?id=181538
https://www.bnionline.net/en/news/woman-found-dead-neck-slashed-two-others-missing-maungdaw-township
https://www.bnionline.net/en/news/mro-women-still-missing-northern-maungdaw-township
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-mp-mgkyawzan-66d-03072020070323.html
https://www.bbc.com/burmese/51794952
https://www.rfa.org/burmese/news/army-filed-lawsuit-maungkyawzan-and-reuters-03092020022008.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%82%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%8C%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%80-%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-51815956
https://burmese.voanews.com/a/reuters-buthidaung-representative-got-sue-by-the-military-/5321867.html
https://www.bnionline.net/en/news/rakhine-mp-charged-region-plunges-deeper-information-blackout
https://www.rfa.org/burmese/news/sawthaphoe-505b-sue-03072020073904.html
http://burmese.dvb.no/archives/375445
http://burmese.dvb.no/archives/375593
https://burmese.voanews.com/a/ka-yin-state-ba-an/5321050.html
https://burmese.voanews.com/a/ka-yin-state-ba-an/5321050.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-environmental-activist-faces-arrest.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/68007
https://www.irrawaddy.com/news/burma/environmental-activist-faces-arrest-myanmars-karen-state-rights-groups-object.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3281
https://www.bnionline.net/en/news/sued-karen-environmental-activist-fight-his-case
https://myanmar-now.org/en/news/amnesty-intnl-demands-karen-state-withdraw-charges-against-environmental-activist
https://burmese.shannews.org/archives/15752
https://english.shannews.org/archives/20517
https://7day.news/detail?id=181748
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ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ှ၆ ရက့၇ BNI 
 

နိရဉ္စရာသတင်ဵဌာန အယ်ဒီတာြေျုပ်ကို အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ္မန့မာ/ 
 

တရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵသညဴ် ဆရာေတာ်ကို အာမြေဳေပဵ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ ္မန့မာေနာင့ဵ္မန့မာ/  
 

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ သတင်ဵေထာက်ကို ပုဒ်မ ေလဵြေုြဖင်ဴ စွဲြေျက်တင် 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၀ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/  

ေကျာက်ြဖူ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် လူထုေတွ့ဆုဳပွဲနှင်ဴ ပတ်သက်၍ တရာဵစွဲဆိြုြေင်ဵြေဳထာဵရသူ နှစ်ဦဵကို အာမြေဳေပဵ   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၃ ရက့၇ DMG/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၃ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၃ ရက့၇ DMG 
 

ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ်ြေဳရြြေင်ဵမျာဵ 
 

ေအာင်ေြမသာစဳမမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ေတာင်သူမျာဵနှင်ဴ ေြမယာအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ စုစုေပါင်ဵ ကိုဵဦဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ြေျမှတ် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၁ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ ္မန့မာ/  

အင်တာနက်ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုြေဲဴသညဴ် ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ြေုနှစ်ဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ြေျမှတ်  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ DMG/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ DMG 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၄ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ BNI   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ The Voice/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ Myanmar-now/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ 7days.news/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ မဇ္စျမိ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၃ ရက့၇ 7days.news/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၃ ရက့၇ DMG 
 
ဧရာဝတီ နှင်ဴ ရိုက်တာသတင်ဵဌာနအေပါ်  တရာဵစွဲထာဵမှုကို ရုပ်သိမ်ဵ  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှှ ရက့၇ Myanmar-Now/္မန့မာ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ Myanmar-Now  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ္မန့မာ/ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ VOA/္မန့မာ 

https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-files-charges-against-headman-farmer-hsihseng-township-land-issue
http://burmese.dvb.no/archives/379501?fbclid=IwAR04SD3PaY_lqHjHQVH5VFBYXdqxzFiZtDlGuAeWiBSJu2MUsLQDl23Yoe4
https://myanmar-now.org/mm/news/3244
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/13/217901.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kotunkyi-nss19.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e8071d0a5c36a3aa8ad5118
https://www.dmediag.com/news/1329-kp-nss-19
https://news-eleven.com/article/162385
https://www.rfa.org/burmese/news/students-detained-for-rakhine-protest-03052020175738.html
https://news-eleven.com/article/162873
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/asu-uor.html
https://www.dmediag.com/news/1247-6s-ygn-bk
https://www.bnionline.net/mm/news-71468
https://www.bnionline.net/en/news/six-students-charged-over-demonstration-against-internet-blackout
http://thevoicemyanmar.com/news/40188-kmr
https://myanmar-now.org/mm/news/3372
https://7day.news/detail?id=182519
http://www.mizzimaburmese.com/article/68351
https://7day.news/detail?id=182574
https://www.dmediag.com/news/1327-itn-sd-bc
https://myanmar-now.org/mm/news/3278
https://myanmar-now.org/en/news/irrawaddy-editor-to-appear-in-court-friday-over-rakhine-article
https://www.rfa.org/burmese/news/irrawaddy-burmese-edition-sue-03162020083612.html
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-media-and-military/5333563.html
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ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ္မန့မာ/ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ ဧရာဝတီ  
 
တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵသညဴ် ကရင်နီေတာင်သူမျာဵကို ေထာင်ဒဏ်နှငဴ်ေငွဒဏ်မျာဵြေျမှတ် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၀ ရက့၇ Myanmar-Now /္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၁ ရက့၇ ဒီဗ်ီဘီ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၂ ရက့၇ BNI/္မန့မာ    

ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵငါဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာ အာရျအသဳ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့၇ News-Eleven/ ္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့၇ Myanmar-Now/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿဿ ရက့၇ Myanmar-Times/္မန့မာ 

ရြေိုင်ြပည်နယ်တွင် အရပ်သာဵမျာဵေသဆုဳဵမှု ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သူတစ်ဦဵကို ြပစ်ဒဏ်ြေျမှတ် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿဿ ရက့၇ 7day.news/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၁ ရက့၇ နိရ္န္စရာ  
 

ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှအပါအဝင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ေလဵဦဵ လွတ်ေြမာက် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ ္မန့မာတိုင့ဵမ့္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ မဇ္ဈ ိမ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ 7day-news/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ BNI/္မန့မာ  
 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

TNLA မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ြေိုလုဳလီေရှာတိုင်ဵရင်ဵသာဵ  ငါဵဦဵကို တစ်ဦဵလျှင် ၄၅ သိန်ဵေပဵ၍ ေရွဵြေဲဴရ 

 ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ ရက့၇ မဇ္ဈမိ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ မဇ္ဈမိ္မန့မာ/ 

တစ်နှစ်ေကျာ်ကကာ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသညဴ်   ေကျဵရွာအုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/ 

မိုဵထက်ြမင်ဴတာဝါတိုင်ကုမ္မဏီမှ ဝန်ထမ်ဵ ငါဵဦဵအာဵ လွှဲေြပာင်ဵေပဵြေဲဴေကကာင်ဵ AA သတင်ဵထုတ်ြပန် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/  

ကုလာဵတန် ဘက်စုဳစီမဳကိန်ဵလုပ်သာဵမျာဵကို AA မှ တစ်ည ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ ြပန်လွှတ် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၀ ရက့၇ VOA/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၁ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၁ ရက့၇ 7day.news/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၁ ရက့၇ The Voice Myanmar/န့မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/irrawaddy-reuters-case-have-been-dropped-03182020025931.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/18/218430.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-military-ditches-irrawaddy-reuters-lawsuits.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3300
http://burmese.dvb.no/archives/376358
https://www.bnionline.net/mm/news-71658
https://www.rfa.org/burmese/news/five-villagers-sentenced-to-five-years-in-prison-03202020074635.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/villagers-sentences-03202020174936.html
https://news-eleven.com/article/165188
https://myanmar-now.org/mm/news/3345
https://myanmar.mmtimes.com/news/137206.html
https://7day.news/detail?id=182174
https://www.narinjara.com/news/detail/5e79ef304bc5872465b33467
https://myanmar.mmtimes.com/news/136836.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/68130
https://7day.news/detail?id=181575
https://www.bnionline.net/mm/news-71683
http://www.mizzimaburmese.com/article/67725
http://www.mizzimaburmese.com/article/67825
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/08/217367.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e71a923ea486378c5fac916
https://burmese.voanews.com/a/chin-pa-lat-wa/5341022.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71830
https://7day.news/detail?id=182369
http://thevoicemyanmar.com/local/40477-lat
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ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၂ ရက့၇ BNI 
 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိင်ုငဳသာဵတို့၏လွတလ်ပ်ြေွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵနှင်ဴဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 
 
BGF မှ သတင်ဵေထာက်နှစ်ဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ DVB/္မန့မာ  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ မဇ္ဈမိ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ Myanmar Times 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ Irrawaddy  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ VOA  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၂ ရက့၇ Myanmar-Now 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၃ ရက့၇ ဧရာဝတီ 

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ BBC/္မန့မာ  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ DVB/္မန့မာ  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ အီလဲဗင့ဵ ္မန့မာ/  

ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၅ ရက့၇ မဇ္ဈမိ္မန့မာ/  

တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ေကျာက်ေတာ်ေဒသြေဳနှစ်ဦဵ ြပန်လည်လွှတ်ေြမာက် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၆ ရက့၇ BNI /္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှွ ရက့၇ DMG/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှွ ရက့၇ DMG   
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှှ ရက့၇ DMG /္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ BNI 

တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵ၊စစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳြေဲဴရမပီဵေနာက် ရွာသာဵ တစ်ဦဵေသဆုဳဵ 
 ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇ လ်တ့လပ့ေသာအာရျအသဳ္မန့မာ/ 

လွိုင်ေတာင်ဵတွင် စြေန်ဵေဆာက်ရန် တပ်မေတာ်မှ လူထုကို သစ်၊ ဝါဵ ဆင်ဴဆို 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှဿ ရက့၇  BNI/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၅ ရက့၇ Shan News/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့၇ Shan News  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿှ ရက့၇ BNI 
 
ရှမ်ဵြပည်လွှတ်ေတာ်အတွင်ဵ သတင်ဵယူသညဴ် သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵ အြေက်အြေဲမျာဵကကုဳေတွ့ရ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၀ ရက့၇ Shan News/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၂ ရက့၇ Shan News 
 

AA နှင်ဴဆက်နွယ်မှုသဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊စစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ မာလာေကျဵရွာသာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်    

https://www.bnionline.net/en/news/arakan-army-detains-then-releases-workers-construction-site-reportedly-used-burma-army-attack
https://www.rfa.org/burmese/news/bgf-free-frontier-myanmar-reporter-03052020072555.html
https://www.rfa.org/burmese/news/arrested-frontier-myanmar-reporter-03052020014454.html
http://burmese.dvb.no/archives/374965
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/05/217124.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/67806
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-journalist-goes-missing-feared-arrested-kayin.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-journalist-detained-karen-border-guard-released.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-fighting-citizen-got-killed-/5317165.html
https://myanmar-now.org/en/news/border-guard-force-frees-journalists-vows-to-punish-soldiers-who-detained-them
https://news-eleven.com/article/162752
https://www.rfa.org/burmese/news/nawbettyhan-marnaw-03062020034952.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/detained-myanmar-journalists-physically-abused-karen-border-guard-force.html
https://www.rfa.org/burmese/news/bgf-five-soldiers-arrest-03082020031947.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-51789835
http://burmese.dvb.no/archives/375383
https://news-eleven.com/article/163252
http://www.mizzimaburmese.com/article/67912
https://www.bnionline.net/mm/news-71546
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-2p-refree.html
https://www.dmediag.com/news/1265-tmd
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-2p-cth.html
https://www.bnionline.net/en/news/two-men-detained-suspected-ties-aa-released
https://www.rfa.org/burmese/program_2/army-torture-rakhine-civilians-missing-die-03122020064811.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71580
https://burmese.shannews.org/archives/15761
https://english.shannews.org/archives/20524
https://www.bnionline.net/en/news/mong-kung-villagers-forced-help-build-burma-army-camp
https://burmese.shannews.org/archives/15722
https://english.shannews.org/archives/20500
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ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၁ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၁  ရက့၇ နိရ္န္စရာ/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ှ၃ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/ 
 
တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ေကျာက်ေတာ်ေဒသြေဳ ဆယ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵလျက်ေတွ့ရှိ           
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့ေန့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့ေန့၇ DMG/ ္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿွ ရက့ေန့၇ DMG 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ ဿ၀ ရက့၇ BNI  
 
ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ခပုဳဵြပညဴ်ေကျဵရွာအနီဵ ေပါက်ကွဲသဳကကာဵရမပီဵေနာက် ရွာသာဵ ၂၀ ြေန့် ေြေါ်ယူ စစ်ေဆဵြြေင်ဵြေဳရ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၀ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/   

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသူ သဳုဵဦဵကို ေကျာက်ေတာ်မမို့မရဲစြေန်ဵသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထာဵြေျနိ်အတွင်ဵ ေသဆုဳဵသွာဵြေဲဴသူ တစ်ဦဵ၏ 
အေလာင်ဵကို ေဆဵရုဳသို့ ပို့ေဆာင် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၄ ရက့၇ နိရ္န္စရာ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၄ ရက့၇ နိရ္န္စရာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ွ ရက့၇ The Voice/ ္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ DMG/္မန့မာ  

တန်ရာတန်ေကကဵေပဵမည်ဟု ဆိုကာ ေတာင်ဵြေဳလာသညဴ်အတွက် AA ကို ဆန်အိတ် (၂၀ )ြေွဲေဝေပဵြေဲဴရ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ဿ၆ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ွ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ BNI/္မန့မာ 

တရာဵဝင် သတင်ဵစာမျက်နှာအြေျ ို့ အစိုဵရ ညွှန်ကကာဵြေျက်ြဖင်ဴ ပိတ်ြေျြြေင်ဵြေဳရ 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ ဧရာဝတီ္မန့မာ/  

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရသည်ဴ ရြေိုင် သတင်ဵေထာက် သုဳဵဦဵကို ေြြောက်နာရီေကျာ်ကကာစစ်ေဆဵြေဲဴမပီဵေနာက် ြပန်လွှတ် 
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ DMG/္မန့မာ  
ဿွဿွ ခုနျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ Myanmar-now/္မန့မာ 
ဿွဿွ ခနုျစ့၇ မတ့လ ၀ှ ရက့၇ DMG 
 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည် တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၄၄  ၇၃၄၈  

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6b93ebc90ca05291d73958
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6ca357c90ca05291d7395f
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6ca357c90ca05291d7395f
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e6f00fdc90ca05291d73964
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e74541aea486378c5fac928
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-10ps-1m-dead.html
https://www.dmediag.com/news/1303-10ps-cth-tmd-1d
https://www.bnionline.net/en/news/one-10-detained-tatmadaw-kyauktaw-found-dead
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e785223c3f2612464a45c09
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5e807572a5c36a3aa8ad512a
https://www.narinjara.com/news/detail/5e7f2379c057723aa95ccc4d
http://thevoicemyanmar.com/news/40684-aaa
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sus_aa.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/29/219432.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/30/219464.html
https://www.bnionline.net/mm/news-71991
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/03/31/219637.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/nan.html
https://myanmar-now.org/en/node/3430?fbclid=IwAR1q-oFEWsm6EYOExxum3KMTCGnLwOPBYVz6qeynEt0JBRgRht5tcqLE6xA
https://www.dmediag.com/news/1345-narinjara

