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၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ဧပပီလ၊ လစဉ်အစရီင်ခဳစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေေအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပလီကုန်တွင် ြြန်ြာနိင်ုငဳအတွင်ဵ၌ 

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵြှုြျာဵေ ကာင်ဴ ဖြ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိြ်ဵ ြခင်ဵ 

ခဳထာဵရသူနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပြှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ 

စုစုေပါင်ဵ ၅၈၇ ဦဵရှိသည။် ထိုထဲြှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၅၀  ဦဵ အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၃၇ ဦဵသည် ေထာင်တင်ွဵြှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၄၀၀ ဦဵသည် ေထာင်ြပင်ပြှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည။် 

 

ဓာတ်ပဳု - ြြန်ြာတုိင်ဵြ ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ 

ေအာင်သေြပပဋိပက္ခြြစ်စဉ်ကုိ လူမှုကွေ်ရက်စာမျက်တငွ် တိက်ုရိုက် (လုိက်ြ်) လွှင်ဴတင် 
ြေဲြဴြေင်ဵအတွက် သတင်ဵေထာက် ကိုေန္ဒ ေထာင်ဒဏ ်နှစ်နစ်ှ ြေျမှတြ်ြေင်ဵြဳေရ 

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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ဧပပီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၉) ဦဵ အမှုဖွင်ဴ၊တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။ ထို (၉) ဦဵအနက်မှ ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ (၆)ဦဵသည် 

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က)၊ အေပျာ်တမ်ဵ ဂရက်ဖက်တီ ပန်ဵြျေီရဵဆွဲသူ (၃)ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵ 

ပုဒ်မ ၂၉၅(က) တို္သြဖငဴ် အသီဵသီဵ အမှုဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ 

ဧပပီလအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳြဲဴရသူ စုစုေပါင်ဵ (၃9)ဦဵ ရိှြဲဴသည်။ ထို (၃၉) ဦဵအနက်မှ အေပျာ်တမ်ဵ ဂရက်ဖက်တီ ပန်ဵြျေီရဵဆွဲသူ 

(၃)ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၂၉၅(က)၊ ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ (၅)ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) 
တို္သြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်သာမ ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝက်ပမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၁) ဦဵနှင်ဴ ဆရာမ (၁) ဦဵ၊  ရြိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေကျာက်ေတာ်၊ ေတာင်ကုတ်၊ ေြမာက်ဦဵနှင်ဴ ေမာင်ေတာပမို့နယ်မျာဵမှ အရပ်သာဵနှင်ဴ စစ်ေဘဵေရှာင် စုစုေပါင်ဵ (၂၉) 

ဦဵတို္သသည်လည်ဵ အသီဵသီဵ ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

ဧပပီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၅) ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၅) ဦဵအနက်မှ သတင်ဵေထာက် (၁) ဦဵနှင်ဴ အရပ်သာဵ (၂) 

ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၂၊ ၁၄၇ တို္သြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရပပီဵ သတင်ဵေထာက် (၁) ဦဵနှင်ဴ တက္ကသိုလ်ေကျာင်ဵသူ (၁) 
ဦဵ တို္သကို  စွဲဆိုထာဵေသာ စွဲြျက်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵ မှ ရုပ်သိမ်ဵေပဵြဲဴသည်။   

ဧပပီလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၇) ဦဵ လွတ်ေြမာက်ြဲဴသည်။ ထို (၄၇) ဦဵအနက် (၂၆) ဦဵသည် နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏ လွတ်ပငိမ်ဵ 

သက်သာြွင်ဴြဖင်ဴ လွတ်ေြမာက်လာြဲဴသည်။ ဧပပီလအတွင်ဵ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ ကိုေနမျ ိုဵဇင်၊ 

ကိုသိန်ဵေအာင်ြမတ်၊ ကိုဘိုစဳနှင်ဴ ကိုဝင်ဵဗိုလ်တို္သသည် ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန်ြြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  
  
ထို္သြပင ်ဧပပီလအတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှအရပ်သာဵ (၃) ဦဵနှင်ဴ အစိုဵရဝန်ထမ်ဵ (၁) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်။   

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွင်ဴသည် ထိြိုက်လွယ်ေသာ အေနအထာဵ၌ ဆက်လက်ရိှေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ဧပပီလအတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွင်ဴကို ကျင်ဴသဳုဵြဲဴြြင်ဵအတွက် ကြျင်ေဒသန္တရ သုေတသနအဖွဲ့-ဒါရိုက်တာ 
ကိုေနာ်ထွန်ဵေအာင်၊ ကိုေဇယျာေနှာင်ဵနှင်ဴ  မဂျာဆိုင်ဵတို္သသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၂၉၅(က)ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ြြင်ဵ၊ ေြပာဆိုြြင်ဵကို ကျင်ဴသဳုဵြြင်ဵအတွက် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆိ၊ု ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵသည် ဒီမိုကေရစီ 

လမ်ဵေကကာင်ဵမှ ေသွဖည်လျက်ရိှသညဴ်ြပင ် အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵအြန်ဵကဏ္ဍကို ဆုတ်ယုတ်ေစေသာ အေကကာင်ဵြြင်ဵရာမျာဵ 

အနက်မှ တစ်ြုြဖစ်သည်။ စစ်အစိုဵရေဟာင်ဵမျာဵအဆက်ဆက်၌လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွင်ဴကုိ 

နည်ဵလမ်ဵမျ ိုဵစုဳ အသဳုဵြပု၍ ဖိနှိပ်လာြဲဴကကပပီဵ မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ဆက်လက်၍ ဖိနှိပ်ြြင်ဵြဳရသည်သာမက ထိုအြွင်ဴအေရဵ 
ကို အကန့်အသတ်ြဖင်ဴသာ ကျင်ဴသဳုဵေနကကရသည်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုမှုမျာဵ ြပုလုပ်ြြင်ဵသည် အစိုဵရအာဵ 

အတိုက်အြဳြပု၍ ဆန့်ကျင်ြြင်ဵမဟုတ်ဘဲ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵနှင်ဴ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵ အြန်ဵကဏ္ဍ၌ လိုအပ်မှုနှင်ဴ ြပငဆ်င် 

ြဖညဴ်စွက်သင်ဴမှုမျာဵကို ေတာင်ဵဆိြုြင်ဵသာြဖစ်သည်။ သုိ္သြဖစ်၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(AAPP)မှ အစိုဵရအာဵ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ အေြြြဳအြွင်ဴအေရဵတစ်ြုြဖစ်သညဴ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွင်ဴကို ေဖာ်ေဆာင်မှု 

ြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။   

သတင်ဵလွတ်လပ်ခွင်ဴ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ သတင်ဵလွတ်လပ်ြွင်ဴအေြြအေနသည် ဆက်လက် ကျဆင်ဵဆဲြဖစ်ပပီဵ သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵသည် 

ပြိမ်ဵေြြာက်မှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲြဖစ်သည်။ ဧပပီလအတွင်ဵတင်ွ Channel Mandalay TV မှ သတင်ဵေထာက် ကိုနန္ဒ (ေြ္ဝ) 
ကိုေအာင်ကကည်ြမငဴ်သည် ေအာင်သေြပရွာသာဵနှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုမင်ဵနိုင်၊ ကိုြျစ်မင်ဵသူတို္သနှင်ဴအတူ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၃၃၂၊ 

၁၄၇ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ သတင်ဵသမာဵမျာဵ သတင်ဵရယူြြင်ဵသည် ၎င်ဵတို္သ၏ အလုပ် 

တာဝန်သာြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို္သကို ရာဇဝတ်မှုေြမာက်ေစေသာ ဥပေဒမျာဵြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိ၊ု ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵသည် သတင်ဵမီဒီယာ 

ကဏ္ဍကို လွန်စွာ ယိမ်ဵယိုင်ေစသည်။ ြပင်သစ်အေြြစိုက် နယ်စည်ဵမြြာဵသတင်ဵေထာက်မျာဵအဖွဲ့(RSF)၏ သတင်ဵလွတ်လပ်ြွင်ဴ 

အ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအရ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ သတင်ဵလွတ်လပ်ြွင်ဴအေြြအေနကို ဆန်ဵစစ်ရာတွင် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကျဆင်ဵ 
လာသည်ကို ေလဴလာေတွ့ရိှရသည်။ ထိုအ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအရ  ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ သတင်ဵလွတ်လပ်ြွင်ဴသည် ၂၀၁၇ ြုနှစ်မှတွင် 

အဆင်ဴ ၁၃၁ ြဖင်ဴ ရပ်တည်ေနြဲဴရာမှ ဆက်တိုက်ကျဆင်ဵသွာဵြဲဴသည်မှာ ၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် အဆင်ဴ ၁၃၉ အထိ ကျဆင်ဵသွာဵြဲဴသည်။ 

ထိုအြြင်ဵအရာသည် သတင်ဵမီဒီယာကဏ္ဍအတွက် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာြဖစ်ပပီဵ သတင်ဵမီဒီယာအသိုင်ဵအဝန်ဵကို ကာကွယ်မှုမျာဵ 
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ြပုလုပ်ေပဵရန် အေရဵတကကီဵလိုအပ်လျက်ရိှသည်ကို ထုတ်ေဖာ် ြပသလျက်ရိှသည်။ သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵသည် သီဵြြာဵ 

လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်မှသာလျှင် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ စတုတ္လမဏ္ဍိုင်ဟုေြ္ဝတွင်ေသာ သတင်ဵမီဒီယာကဏ္ဍ တိုဵတက်လာမည် 

ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ သတင်ဵမီဒီယာကဏ္ဍတိုဵတက်ရန်အတွက် အစိုဵရမှ သတင်ဵလွတ်လပ်ြွင်ဴနှင်ဴ သတင်ဵသမာဵမျာဵ၏ 

အြွင်ဴအေရဵမျာဵကို ကာကွယ်ြမှင်ဴတင်ေပဵြြင်ဵမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်မှုြပုေပဵပါရန် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။  

အကျဉ်ဵသာဵေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

ဧပပီလအတွင်ဵတွင် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ေြြလှမ်ဵတစ်ရပ်အေနြဖင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 
အသင်ဵ(AAPP)မှ တင်ြပထာဵသညဴ်  နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵအနက်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၂၆ ဦဵအပါအဝင် အကျဉ်ဵသာဵ/သူ 
၂၄၈၉၆ ဦဵ သည်  နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏ လွတ်ပငိမ်ဵသက်သာြွင်ဴြဖင်ဴ လွတ်ေြမာက်လာြဲဴသည်။ ထိုကဲဴသုိ္သ အကျဉ်ဵသာဵအမျာဵအြပာဵ 

လွတ်ေြမာက်လာြြင်ဵကို နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) မှ ကကိုဆိုပါသည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ြပညဴ်သိပ်ေနဆဲြဖစ်သည်ဴအတွက် ထိုအကျ ိုဵဆက်ကို 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲြဖစ်သည်။ အထူဵသြဖငဴ် COVID-19 အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက် 

ေရာဂါကာလအတွင်ဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ြပညဴ်သိပ်ေနြြင်ဵသည် အလွန်အမင်ဵ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ 
အေြြအေနတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ သုိ္သြဖစ်၍ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵကျန်ရိှေနဆဲြဖစ်ေသာ လူမှုအသုိင်ဵအဝိုင်ဵအာဵ အန္တရာယ်ြပုနိုင်ြြင်ဵ 

မရိှသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ (၅၀) ဦဵအပါအဝင် လွှတ်ေပဵသင်ဴသညဴ် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ထပ်မဳ၍ လွှတ်ေပဵပါရန် နိုင်ငဳေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP) မှ ေတာင်ဵဆိုအပ်ပါသည်။  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကရိှ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

COVID-19 အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှြျနိ်အေတာအတွင်ဵတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ အမျ ိုဵမျ ိုဵ 
ေသာ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည် ေလျာဴကျသွာဵြြင်ဵမရှိဘဲ ဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ 

အထူဵသြဖင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှေသာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမျာဵ ဆက်လက် ြပင်ဵထန်လျက်ရိှြြင်ဵ 

အတူ ေဒသြဳဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည်လည်ဵ ဆိုဵရွာဵေသာ ထိြိုက်မှုမျာဵကို ရင်ဆိုင် ြဳစာဵေနကကရသည်။ ဧပပီလအတွင်ဵ 

ြဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ ြဖစ်စဉ်မျာဵအနက် ြဖစ်စဉ်တြျ ို့မှလည်ဵ ထင်ရှာဵစွာ ထုတ်ေဖာ်ြပသလျက်ရိှသည်။  

 ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့အေြြစိုက် အမှတ်-၃၇၇ တပ်ရင်ဵမှ  ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ လိပ်ဆင်ဵြပင်ေကျဵရွာမှ 
ကိုေဇာ်ကကီဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်။ ေနာက်တစ်ေန့တွင် ၎င်ဵ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို ေြမာက်ဦဵေဆဵရုဳသုိ္သ ပို္သေဆာင်ရန် 

သွာဵေရာက်ယူေဆာင်ြဲဴရသည်ဟု သိရိှရသည်။  

 ရြိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ ေမလွမ်ဵေကျဵရွာမှ ကိုေကျာ်ဝင်ဵေြျ (ေြ္ဝ) ေကျာ်ဝင်ဵသည် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵ 

တစ်ြု၏ ပစ်ြတ်ြြင်ဵကိုြဳြဲဴရပပီဵ ေနရာတွင်ပင် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ (၎င်ဵြဖစ်စဉ်နှင်ဴ ပတ်သက်၍  ကိုေကျာ်ဝင်ဵ ေြျ 

သည် ဆိုင်ကယ်စီဵလာစဉ် မသကောဖွယ်ရာ ေတွ့ရိှရသညဴ်အတွက် စစ်ေဆဵရန်တာဵြမစ်ရာ ရပ်တန့်ေပဵြြင်ဵမရိှဘဲ 
ထွက်ေြပဵြဲဴ၍ ေြြာက်လှန့် ပစ်ြတ်ြဲဴြြင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵြျုပ်ရုဳဵမှ ထုတ်ြပန်ြဲဴသည်) 

 တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵ(TWO)၊ တအာင်ဵေကျာင်ဵသာဵနှင်ဴ လူငယ်မျာဵအဖွဲ့(TSYU)၊ တအာင်ဵဥပေဒ 

အေထာက်အကူြပုအဖွဲ့(TLA)တို္သမှ ထုတ်ြပန်ြျက် တစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်ြဲဴပပီဵ Covid-19 ြဖစ်ပွာဵမှုကို အြွင်ဴေကာင်ဵ ယူ၍ 

တပ်မေတာ်မှ ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵတွင် လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆက်လက်ကျူဵလွန် လျက်ရိှေကကာင်ဵ 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။  
 ရြိုင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ ေရာဂါေြြြျုပ်ထာဵသူမျာဵတွင် COVID-19 ေရာဂါပိုဵ ရိှ၊မရိှ စစ်ေဆဵရန် နမူနာ ယူေဆာင် 

လာသညဴ် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့(WHO)ကာဵသည် မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ ရာေမာင်တဳတာဵအနီဵတွင် ပစ်ြတ်ြြင်ဵ ြဳြဲဴရ၍ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ ဦဵြပညဴ်စုဳဝင်ဵေမာင် ေသဆုဳဵြဲဴပပီဵ ကာဵေပ္ဝတွင် လိုက်ပါလာသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ ကကီဵကကပ် (၂) 

ဦဵေအာင်မျ ိုဵဦဵ ဒဏ်ရာရရိှသွာဵြဲဴသည်။ ထို္သြပင် CPS ပိုဵသတ်ေဆဵကုမ္ပဏီမှ  ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ တင်ေဆာင်လာေသာ 

ကာဵတစ်စီဵသည် ရာေမာင်တဳတာဵအနီဵတွင် ပစ်ြတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရ၍ ယာဉ်ေမာင်ဵနှင်ဴ ယာဉ်ေနာက်လိုက်တို္သ နှစ်ဦဵ 

ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။  

ကျည်ထိမှန်၍ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵ  

https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-civilians-deaths-aa-army-04302020102628.html
https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-civilians-deaths-aa-army-04302020102628.html
https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-civilians-deaths-aa-army-04302020102628.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72381
https://www.bnionline.net/mm/news-72381
https://nd-burma.org/mm/2020/04/08/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%81%8F-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD/
https://nd-burma.org/mm/2020/04/08/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%81%8F-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD/
https://nd-burma.org/mm/2020/04/08/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%81%8F-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD/
https://nd-burma.org/mm/2020/04/08/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%81%8F-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD/
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 ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵ၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေြမပုဳနှင်ဴ မင်ဵြပာဵ 
ပမို့နယ်မျာဵတွင် ပစ်ြတ်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ကေလဵငယ် သဳုဵဦဵ အပါအဝင် (၁၈) ဦဵ ကျည်ထိမှန်ေသဆုဳဵြဲဴပပီဵ ကေလဵငယ် 

ေလဵဦဵ အပါအဝင် (၂၉) ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။ 

ေလေ ကာင်ဵမှ တိုက်ခိုက်ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရမှုမျာဵ  

 ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်တွင် ေလေကကာင်ဵမှ တိုက်ြိုက်ြြင်ဵြဳြဲဴရ၍ အရပ်သာဵ ြုနှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴပပီဵ ရှစ်ဦဵ 
ထိြိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြဲဴသည်။  

လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ 

 ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်၊ အမ်ဵ၊ ဘူဵသီဵေတာင် နှင်ဴ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ် မျာဵတွင် 
ကေလဵငယ် ေလဵဦဵ အပါအဝင် (၁၇) ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴပပီဵ ကေလဵငယ် ငါဵဦဵ အပါအဝင် (၃၁) ဦဵ  ထိြိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။ 

ဗုဳဵနှင်ဴ ေြမြမှပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ 

 ဗုဳဵေပါက်ကွဲြဲဴြြင်ဵေကကာင်ဴ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်တွင် ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ထိြိုက် 
ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

 ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်တွင် ေြမြမှပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲြဲဴြြင်ဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသည်။ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်လျက်ရိှေသာ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵသည် အြျနိ်အြါမေရွဵ ကျေရာက်လာနိုင်သညဴ် နှစ်ဖက် 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ၏ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵ မှုမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ၊ သတ်ြဖတ်မှုမျာဵ စသည်ဴ 

လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ေကကာက်ရဳွ့စွာြဖင်ဴ ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်ဵေနကကရသည်။ ထိုအြျနိ်ကာလ၌ လူသာဵတိုင်ဵအေပ္ဝ 

ကျေရာက်နိုင်ေသာ COVID-19 အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါကို တာဵဆီဵကာကွယ်ရန်မှာ ြဖစ်နိုင်ြြင်ဵ 

မရိှေသဵေသာ အေြြအေနြဖစ်သည်။ ထို္သေကကာင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် တိုက်ပွဲမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵရပ်တန့်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှုရပ်စဲေရဵကို အြမန်ဆုဳဵ လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵြျုပ် အန်တိနုီယုိ 
ဂူတာရက်စ်မှလည်ဵ “တစ်ကမ္ဘာလုဳဵအတိုင်ဵအတာေဆာင်ေသာ ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှုရပ်စဲေရဵကို အြမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွက်ကကရန် 

ေတာင်ဵဆိုြဲဴပပီဵ တိုက်ပွဲမျာဵကို အဆုဳဵသတ်၍ ကျွန်ုပ်တို္သ၏ လူမှုကမ္ဘာကိုပျက်စီဵေစေသာ ေရာဂါကို တိုက်ထုတ်ကကပါ” ဟု 

ေမတ္ရာရပ်ြဳြဲဴပါသည်။ လက်ရိှအြျနိ်ကာလ၌ ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵရာေဒသမျာဵတွင် ေနထိုင်ကကေသာ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ကာကွယမ်ှုေပဵရန် အထူဵလိုအပ်လျက်ရိှသညဴ်အတွက် အစိုဵရမှ ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှုရပ်စဲေရဵကို အြမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵရာေဒသမျာဵ၌ COVID-19 ကူဵစက်ေရာဂါ ကာကွယ် ထိန်ဵြျုပ် ကုသေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍လည်ဵ ေဆာင်ရွက်မှု 
ြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ပလက်ဝမမို့နယ်တွင်  AA နှင်ဴ ဆက်နွယ်သူ နှစ်ဦဵ ကို ဖမ်ဵဆီဵ  

ဧပပီလ ၄ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵြျုပ်ရုဳဵမှ ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ထရွန်အုိင်ေကျဵရွာမှ 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) နှင်ဴ ဆက်နွယသူ် မမိုဵစန္ဒာ (ြ )ဗိုလ်မေြျ နှင်ဴ ကိုေအာင်မင်ဵသိန်ဵ တို္သ နှစ်ဦဵကို   သက်ေသအ 

ေထာက်အထာဵမျာဵနှင်ဴအတူ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴေကကာင်ဵ  ထုတ်ြပန်ြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳရသူမျာဵြဖစ်ကကသညဴ် ကိုေအာင်မင်ဵသိန်ဵ သည် 

AA အတွက် ၂၀၁၄ ြနုှစ်မှစတင်၍ ရိက္ခာတာဝန်ြဳအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြဲဴသူြဖစ်ပပီဵ မမိုဵစန္ဓာ (ြ )ဗိုလ်မေြျသည် သူမ၏ 

ေနရပ်ြဖစ်ေသာ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာတွင် ရွာြန့် ရြိုင်စာသင် ဆရာမအြဖစ် လုပ်ကိုင်ြဲဴရာမှ ထရွန်အုိင်ေကျဵရွာသုိ္သ 

မတ်လဆန်ဵပိုင်ဵတွင် ရွာသူအသွင်ြဖင်ဴ ေရာက်ရှိေနထိုင်ြဲဴကာ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ စစ်သည်တစ်ဦဵအာဵ 
သမီဵရည်ဵစာဵအဆင်ဴ ေရာက်ရိှေအာင် ြဖာဵေယာင်ဵေသွဵေဆာင်ပပီဵ AA အဖွဲ့သို္သ ဝင်ေရာက်ရန်နှင်ဴ စစ်ေကကာင်ဵ၏ 

သတင်ဵမျာဵ  ကကိုတင်ရရိှရန် စည်ဵရုဳဵြဲဴသည်ဟု  ထုတ်ြပန်ြျက်အရ သိရိှရသည်။  

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
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ရခိုင်ေတာင်ပိုင်ဵတွင် AA တပ်ဖွဲ့ ဝင် ေလဵဦဵနှင်ဴ AA နှင်ဴဆက်သွယ်သူ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ် 
သတင်ဵထုတ်ြပန် 

ရြိုင်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ အမ်ဵပမို့နယ်တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) တပ်ဖွဲ့ဝင် ေလဵဦဵနှင်ဴ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်တွင် AA နှင်ဴ 
ဆက်သွယ်သူ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵရမိသြဖငဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့သုိ္သ လွှဲေြပာင်ဵေပဵြဲဴပပီဵ အေသဵစိတ် စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်လျက်  ရိှေကကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ ဧပပီလ ၅ ရက်ေန့တင်ွ အမ်ဵပမို့နယ်၊ အမ်ဵေြမာက် ေကျဵရွာအုပ်စု၊   ကမ်ဵဒိတ်ေကျဵရွာနှင်ဴ အမ်ဵပမို့ ကကာဵ 

နယ်ေြမလုဳခြုဳေရဵနှင်ဴ နယ်ေြမစိုဵမိုဵေရဵ ြပုလုပ်ြဲဴရာ AA တပ်သာဵ အဆင်ဴရိှသူ ေလဵဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုလင်ဵနိုင်၊ ကိုလှေကျာ်ဝင်ဵ၊ 

ကိုြိုင်လင်ဵနိုင်၊ ကိုေကျာ်ဝင်ဵသန်ဵတုိ္သကို ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်၏ ထုတ်ြပန်ြျက်အရ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတုိ္သ ေလဵဦဵ၏ 
ထွက်ဆိုြျက်အရ ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် AA အဖွဲ့သုိ္သ ဝင်ေရာက်ြဲဴပပီဵ ကရင်ြပည်နယ်၊ KNU (၉၀၉  )စစ်ေဒသ ဦဵဒါ စြန်ဵတွင် 

တပ်သာဵအဆင်ဴရိှ ကိုလင်ဵနိုင်သည် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ မတ်လအထိ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကျန် သဳုဵဦဵ သည်   ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ 

ဧပပီလမှ ဇွန်လအထိလည်ဵေကာင်ဵ အေြြြဳတပ်သာဵသစ် သင်တန်ဵမျာဵကို တက်ေရာက်ြဲဴကကသည်ဟု သိရိှရသည်။  

ထို္သြပင ် သတင်ဵဆက်စပ်ေဖာ်ထုတ်ြျက်မျာဵအရ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ ဆာဵြပင်ေကျဵရွာအတွင်ဵ AA နှင်ဴ အဆက်အသွယ်   ရိှသူ 
ဦဵသန်ဵနိုင်၊ ဦဵလှြဖူ၊ ဦဵေအာင်ထူဵ၊ ဦဵြမင်ဴေအာင်နှင်ဴ ဦဵခပုဳဵြျ ိုတို္သ ငါဵဦဵကိုလည်ဵ ထပ်မဳ ဖမ်ဵဆီဵရမိသြဖငဴ် သက်ဆိုင်ရာ    နယ်ေြမ 

ရဲစြန်ဵမျာဵသုိ္သ လွှဲေြပာင်ဵေပဵြဲဴပပီဵ အေသဵစိတ် ေမဵြမန်ဵမှုမျာဵ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ေနေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

အစိုဵရေထာက်ပဳဴဆန် ထုတ်လာေသာ စစ်ေဘဵေရှာင် ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵ )၅၁( ဦဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသာဵ )၅၁( 

ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်မှ ေကျဵရွာအုပ်စုစာေရဵတစ်ဦဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသာဵ (၁၅)ဦဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်( AA) 

နှင်ဴဆက်စပ်၍ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴကာ ရဲစြန်ဵသို္သ အပ်နှဳြဲဴေကကာင်ဵ ဧပပီလ ၈ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ေသာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵ 

ဦဵစီဵြျုပ်ရုဳဵ၏ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြျက်အရ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတို္သသည် ေညာင်ေြျာင်စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵအတွက် ပမို့နယ် 

အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ ဆန်အိတ်မျာဵသယ်ေဆာင်လာစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရြြင်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတုိ္သသည် AA နှင်ဴ AA ၏ 

အမာြဳမျာဵဟု တပ်မေတာ်၏ ထုတ်ြပန်ြျက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ေညာင်ေြျာင်ဵ စစ်ေဘဵေရှာင် 
စြန်ဵအတွက် လူ /ကယ်ြပန် ဝန်ကကီဵဌာနမှ ေထာက်ပဳဴထာဵေသာ ဆန်အိတ် ၁၅၀ ကို လာေရာက် ထုတ်ယူရန် 

အေကကာင်ဵကကာဵလာေသာေကကာင်ဴ  ဧပပီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵ နှင်ဴ 

ကာဵသမာဵ နှစ်ဦဵ၊ ေညာင်ေြျာင်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမှ ရွာသာဵ ၁၂ ဦဵတို္သသည် ကာဵြဖငဴ် ဆန်အိတ် သွာဵေရာက် ထုတ်ယူပပီဵ 

အြပန်တွင်      စကြ (၉ )တပ်မ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရြြင်ဵြဖစ်သည်။   

ေညာင်ေြျာင်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳရသူမျာဵမှာ ကိုလင်ဵလင်ဵေြျ၊ ဦဵမင်ဵစိုဵြမင်ဴ၊ ကိုေမာင်လှဝင်ဵ၊ ကိုြဖူသီဵ၊ 

ဦဵစိုဵမိုဵေဌဵ၊ ဦဵေကျာ်ေကျာ်နိုင်၊ ဦဵေမာင်မဲတန်၊ ဦဵေကျာ်လှိုင်၊ ကိုေမာငမ်ျ ိုဵေကျာ်၊ ကိုသန်ဵဝင်ဵလှိုင်၊ ထွန်ဵထနွ်ဵနိုင်၊ ဦဵေကျာ်မိုဵလှိုင် 
တို္သြဖစ်ကကပပီဵ ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမှ ဝန်ထမ်ဵ ဦဵအုန်ဵနိုင်နှင်ဴ ကာဵသမာဵ နှစ်ဦဵ ြဖစ်သညဴ် ကိုေအာင်ေကျာ်ဆန်ဵ 

နှင်ဴ  ကိုမင်ဵစိုဵြမင်ဴ တို္သြဖစ်ကကသည်။ 

AA နှင်ဴ ပတသ်က်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟူေသာသဳသယြဖငဴ် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ဧပပီလ ၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ် သရက်အုပ်ေကျဵရွာသုိ္သ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵြဲဴပပီဵ 
ေဒသြဳ သဳုဵဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵေအာင်စဳလှ၊ ဦဵစိုဵေရွှေေမာင ် နှင်ဴ ဦဵတင်တင်ေမာင ် တို္သအာဵ  ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴ ဆက်နွယမ်ှုရှိ 

သည်ဟူေသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ဧပပီလ ၃ ရက်ေန့တွင်  တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို္သအာဵ AA 

နှင်ဴပတ်သက်ဆက်နွယမ်ှုရိှသည်ဟု ထုတ်ြပန်ြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳထာဵရသူ ဦဵတင်တင်ေမာင်သည် လယ်ယာလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ကိုင်ေနသူတစ်ဦဵြဖစ်ပပီဵ AA နှင်ဴ တစ်စုဳတစ်ရာ ဆက်သွယမ်ှုမရိှေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏မိသာဵစုဝင် ကိုမင်ဵေဌဵမှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။ 
ထို္သအတူ ဦဵစိုဵေရွှေေမာင်သည် ရွာြပင်သုိ္သ ကျဲွလွှတ်ရန်သွာဵစဉ် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြြင်ဵြဖစ် သည်ဟု 

၎င်ဵ၏ညီမြဖစ်သူ ေဒ္ဝြိုင်ေယမှ ဆိုသည်။ ထို္သြပင ် ဦဵေအာင်စဳလှသည်လည်ဵ ေကျဵရွာတွင် နွာဵေမွဵြမူကာ နွာဵနို္သေရာင်ဵြျ၍ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ ြပုလုပ်ေနသူ တစ်ဦဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ေဒသြဳမျာဵမှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။  

ေမာင်ေတာတွင် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵဆရာတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 
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ဧပပီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာပမို့နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ြပင်ြဖူနယ်ေြမ (၆ )နယ်ြြာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖွဲ့မှ 
ေငွေတာင်ေကျဵရွာမှ ဦဵေအာင်လှသိန်ဵကို စစ်ေဆဵစရာရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ထို္သြပင် မတ်လ ၃၁ 

ရက်ေန့တွင် ေမာင်ေတာပမို့၊ ၄ မိုင်ရပ်ကွက်တွင်ေနထိုင်သညဴ် ေကျာင်ဵဆရာ ဦဵေကျာ်လင်ဵထွန်ဵကို ြပငြ်ဖူနယ်ေြမ ရဲစြန်ဵသို္သ 

ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်ြြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ေကျာင်ဵဆရာ ဦဵေကျာ်လင်ဵထနွ်ဵအာဵ 

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴထာဵသည်ဟု အေကကာင်ဵကကာဵလာေကကာင်ဵ ေမာင်ေတာြရိုင်ပညာေရဵမှူဵ 
ဦဵြင်ေအာင်မှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။  

 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ရဲအေယာင်ေဆာင်၍ AA မှ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ တစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

ဧပပီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ ရဲယူနီေဖာင်ဵမျာဵ ဝတ်ဆင်၍ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ 
ဂျ ီြဖူေတာင်ေကျဵရွာမှ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵြဖစ်သူ ဦဵေကျာ်ထူဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵ ြဲဴသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့ 
ယူနီေဖာင်ဵမျာဵ ဝတ်ဆင်ထာဵသူ သဳုဵဦဵနှင်ဴ အရပ်ဝတ်ြဖငဴ် တစ်ဦဵတို္သသည် တုတ်၊ ဓာဵမျာဵ ကုိင်ေဆာင်ကာ ေရာက်ရိှလာပပီဵ 

၎င်ဵေကျဵရွာတွင် ေနထိုင်ေသာ ဦဵေကျာ်ထူဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴြြင်ဵြဖစ်သည်။ 

 

ပလက်ဝမှ စည်ပင်ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵအာဵ AA  ဖမ်ဵဆီဵ 

ဧပပီလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA) မှ ြျင်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ပလက်ဝပမို့ေပ္ဝရိှ ပမို့မရပ်ကွက်တွင်ေနထိုင်သည်ဴ 
စည်ပင်သာယာေရဵဝန်ထမ်ဵ ဦဵြမငဴ်ေမာင်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA) မှ ဦဵြမငဴ်ေမာင်၏ အိမ်သို္သ 
လက်နက်ြဲယမ်ဵအြပညဴ်အစုဳနှင်ဴဝင်ေရာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴြြင်ဵြဖစ်ပပီဵ မည်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသည် ကုိ 

သိရှိရြြင်ဵမရိှပါ။ 

ပလပ်ဝမမို့မှ အရပ်သာဵနှစ်ဦဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 
  
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့၊ ပမို့သစ်ရပ်ကွက်ေန ဦဵေအာင်ပ၊ ဦဵလင်ဵဗန်တို္သအာဵ ဧပပီလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် 
ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေကကာင်ဵြဲဴေကကာင်ဵ ြျင်ဵမျ ိုဵနွယစ်ုမျာဵေရဵရာေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေရဵ  ေကာင်စီ(KACC)မ ှ ထုတ်ြပန် ေကကညာြဲဴသည်။ 

ထို္သြပင ်စစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵသူမျာဵအာဵ ပြိမ်ဵေြြာက်မှုမျာဵလည်ဵ ရိှေနေကကာင်ဵလည်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်။  

 

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

COVID-19 သတိေပဵ နဳရဳပန်ဵချေီရဵဆွဲခဲဴသူ သုဳဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆို 

ဧပပီလ ၃ ရက်ေန့တွင် ကြျင်ြပည်နယ် သာသနာေရဵမှူဵရုဳဵ ဒုတိယ ္ဠွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵထွန်ဵြမငဴ်ေအာင်မှ  ကြျင်ေဒသန္တရ 
သုေတသနအဖွဲ့ -ဒါရိုက်တာ ေနာ်ထွန်ဵေအာင်၊ ကိုေဇယျာေနှာင်ဵ နှင်ဴ   မဂျာဆိုင်ဵတို္သ သုဳဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၂၉၅ (က)ြဖင်ဴ 

ြမစ်ကကီဵနာဵပမို့နယ်တရာဵရုံဳဵ၌ ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္သ သဳုဵဦဵသည် ြမစ်ကကီဵနာဵဘူတာ တိုက်နဳရဳ၌ 

COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပဵေြါင်ဵစဉ်ြဖငဴ် ဂရက်ဖက်တီ ပန်ဵြျဆီွဲြဲဴြြင်ဵအတွက် ထိုကဲဴသုိ္သ တရာဵစွဲဆိုြဳြဲဴရြြင်ဵြဖစ်သည်။  
 

ေခတ်သစ်မီဒီယာအယ်ဒီတာချုပ်ကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 

မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် အထူဵသတင်ဵတပ်ဖွဲ့မှ သတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီ၏ တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵနှင်ဴ ေြတ်သစ်မီဒီယာ၏ 
အယ်ဒီတာြျုပ် ဦဵသာလွန်ေဇာင်ဵထက် (ြ )လှိုင်ဵသစ်ဇင်ေဝကို အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပ ံုဒ်မ ၅၀ (က)၊ ၅၂ )က )

တို္သြဖင်ဴ စမ်ဵေြျာင်ဵပမို့နယ်ရဲစြန်ဵတွင်  အမှုဖွင်ဴြဲဴသည်။ နိရ္ဟ္စရာသတင်ဵဌာနမှ ထုတ်လွှင်ဴြဲဴေသာ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) 



 

 8 

ေြပာေရဵဆိြုွင်ဴရှိသူ ြိုင်သုြ နှင်ဴ ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵထာဵသည်ဴ အင်တာဗျူဵမျာဵကို ထပ်ဆင်ဴကူဵယူေဖာ်ြပြဲဴြြင်ဵအတွက် ထိုကဲဴသုိ္သ 

အမှုဖွင်ဴြဳြဲဴရြြင်ဵြဖစ်သည်။  

သပိတ်ယာယီပိတ်သိမ်ဵေရဵ ညှိနှိုင်ဵခဲဴသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 

ဧပပီလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ဒဂဳု အလစ ဦဵစီဵဌာနမှ ဒဂဳုပမို့သစ်ေတာင်ပိုင်ဵ စက်မှုဇုန်ရိှ  Earth Tamura Electronic 
Myanmar(ETEC)အီလက်ထေရာနစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်လပု်သညဴ်စက်ရဳုသပိတ် ယာယီပိတ်သိမ်ဵေရဵ ကူညီညှိနှိုင်ဵြဲဴေသာ 

ကိုြမတ်ေကျာ်၊ အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵမျာဵအဖွဲ့မှ ကိုသန်ဵြမင်ဴေအာင်နှင်ဴ အလုပ်သမာဵေြါင်ဵေဆာင် ငါဵဦဵကို 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်စီမဳြန့်ြွဲမှူဆိုင်ရာ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀ ြဖငဴ ် တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ ဧပပီလ ၉ ရက်ေန့တွင် ETEC စက်ရုဳမှ 

လုပ်သာဵမျာဵသည် ဥပေဒပါလုပ်သက်ြွင်ဴ၊ ရုဳဵပိတ်ရက်အစာဵြပန်ဆင်ဵေပဵရြြင်ဵ၊ OTေကကဵမျာဵအာဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီေပဵမှု မရိှြြင်ဵ 
စသညဴ်အြျက်မျာဵကို သပိတ်စြန်ဵဖွင်ဴ၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ ထိုေန့တွင် ကိုြမတ်ေကျာ်နှင်ဴ ကိုသန်ဵြမင်ဴေအာင်တို္သမှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵတိုင်ပင်ြဲဴကကပပီဵေနာက် အစိုဵရ္ဠွှန်ကကာဵြျက်အတိုင်ဵ လိုက်နာရန် သေဘာတူညီမှုရရိှြဲဴ၍ 

သပိတ်စြန်ဵကို  ဧပပီလ ၁၀ ရက် နဳနက် ၃ နာရီြန့်တွင် ယာယီရုတ်သိမ်ဵြဲဴသည်။  

အလုပ်သမာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်သူ နှစ် ဦဵ နှင်ဴ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ၅၃ ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  

ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေမှာ်ဘီပမို့နယ်၊ ေြမာင်ဵတကာစက်မှုဇုန်ရိှ Iron King စက်ရဳုမှ အလုပ်သမာဵအေရဵ ညှိနှိုင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်ေပဵသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵေြါင်ဵေဆာင် ၁၃ ဦဵတို္သသည် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳြန့်ြွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၃၀ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြြင်ဵြဳထာဵရေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  ေြမာင်ဵ တကာစက်မှုဇုန်ရိှ Iron King စက်ရုဳအမှန်တကယ် 

ပိတ်သိမ်ဵြြင်ဵမရိှဘဲ COVID-19 ေရာဂါေကကာင်ဴ စက်ရုဳအာဵ ပိတ်သိမ်ဵသည်ဟု ဆိုကာ ကကိုတင်လစာ တစ်လစာေပဵ၍ 

အေကကာင်ဵမဲဴ အလုပ်ထုတ်ြဲဴြြင်ဵေကကာင်ဴ အလုပ်သမာဵ ၅၀ ေကျာ်မှ  ဆန္ဒြပြဲဴြြင်ဵြဖစ်သည်။  

 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ်ရဲစြန်ဵမှ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ 
၅၀ (ည )နှင်ဴ ၅၂ )က  )တို္သြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြဲဴသည်။ ေကျာက်ဆိပ်ရွာအတွင်ဵသုိ္သ လက်နက်ကကီဵကျေရာက်ေပါက်ကွဲြဲဴပပီဵ 

ေြြာက်ရက်အကကာ ဧပပီလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရွာအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်လာကာ ရွာသာဵမျာဵကို 

စစ်ေဆဵမှုမျာဵ လုပ်ေဆံာင်ပပီဵေနာက် ရွာသာဵ ၃၈ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ဧပပီလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ရွာသာဵ ၃၃ 

ဦဵ ကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ ေကျာက်ဆိပ်ရွာမှ ကိုမျ ိုဵလင်ဵဦဵ၊ ကိုညီညီေအာင်၊ ကိုေမာင်ေြျ၊ 
ဇီဵပင်ကကီဵရွာမှ ကိုေကျာ်ဝင်ဵဟိန်ဵ နှင်ဴ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့မှ ကိုမျ ိုဵမင်ဵ ေအာင် တို္သ ငါဵဦဵကို ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြဲဴသည်။ 

ဧပပီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို္သ ငါဵဦဵအာဵ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ်ရဲစြန်ဵသုိ္သ လွှဲေြပာင်ဵေပဵြဲဴသည်။   

 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳပဋိပက္ခနှငဴ်ပတ်သက်၍ သတင်ဵေထာက်တစ်ဦဵနှင်ဴ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီ ချမှတ် 

ဧပပီလ ၃ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အယ်လဖ်ာဘိလပ်ေြမစက်ရုဳပဋိပက္ခနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 
ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳထာဵရသညဴ်  ရုပ်သဳသတင်ဵေထာက် နန္ဒတစ်ကိုယ်ေတာ် )ေြ္ဝ( ကိုေအာင်ကကည်ြမငဴ်၊ ေအာင်သေြပ ရွာသာဵ 

နှစ်ဥံီဵြဖစ်ကကေသာ ကိုမင်ဵနိုင်နှင်ဴ ကိုြျစ်မင်ဵသူတို္သအာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၂ အတွက် ေထာင်ဒဏ် )၂(နှစ်၊ ပုဒ်မ ၁၄၇ 

အတွက် ေထာင်ဒဏ် )၁( နှစ် တို္သကို တစ်ေပါင်ဵတည်ဵကျြဳေစရန် အမိန့်ြျမှတ်ြဲဴသည်။ သုိ္သြဖစ်၍ ၎င်ဵတို္သ သုဳဵဦဵသည် ေထာင်ဒဏ် 

နှစ်နှစ်စီ ကျြဳရမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ေအာင်သေြပေကျဵရွာအနီဵ ြဖစ်ပွာဵြဲဴသည်ဴ 

ေကျာက်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သဳုဵ အယ်လဖ်ာဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵတွင် ၎င်ဵတုိ္သပါဝင်ြဲဴသည်ဟု စွပ်စွဲြြင်ဵြဳြဲဴရကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆိုြဳြဲဴရြြင်ဵြဖစ်သည်။   
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ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵဝယ်မှု စိစစ်အေရဵယူမည်  

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵေနသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ စုဳစမ်ဵစိစစ်၍ အေရဵယူမှုမျာဵ 
လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ မွန်ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵြျုပ် ေဒါက်တာေအဵဇဳမှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ 

ဧပပီလ ၁၇ ရက်ေန့၌ ေမာ်လပမိုင်အကျဉ်ဵေထာင်မှ လွတ်ေြမာက်လာေသာ အကျဉ်သာဵတစ်ဦဵမှ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ 
မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵမှုမျာဵရိှေနသညဴ်အြပင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအေနနှင်ဴ  အမှိုက်ြွန်နှင်ဴ မိလ္ယာြွန်မျာဵပါ 

ေပဵေဆာင်ေနရေကကာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြဲဴသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ေရာင်ဵဝယ် ေဖာက်ကာဵ 

ေနသညဴ် ကိစ္စရပ်ကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ တင်ဵကျပ်သညဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵ ြျမှတ်သွာဵ မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ 

မွန်ြပည်နယ် ဝန်ကကီဵြျုပ် ေဒါက်တာေအဵဇဳမှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။  
 

ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵခဳလယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည်ရရှိေရဵအတွက်သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသူ ကိုဵဦဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်  

ေတာင်သူမျာဵ၏ သိမ်ဵဆည်ဵြဳလယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည်ရရိှေရဵအတွက် သပိတ်စြန်ဵဖွင်ဴလှစ်၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴကကေသာ 
ေတာင်သူနှင်ဴ လယ်ယာေြမအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ စုစုေပါင်ဵ ရှစ်ဦဵသည် ဧပပီလ ၂ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင် 

မှ  ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာြဲဴသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက် ေန့တွင် စတင်၍  ဖွင်ဴလှစ်ြဲဴေသာ သပိတ်စြန်ဵသည် 
ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ပဖိုြွင်ဵြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵ ဒုရဲမှူဵြင်ေမာင်လွင်က တရာဵလို 

ြပုလုပ်၍ ဦဵေမာင်စိုဵ (ပုသိမ်ကကီဵ)၊ ေဒါက်တာ ြင်ေမာင်ေဌဵ(ြပင်ဦဵလွင်)၊ ဦဵမင်ဵသူ(ြပင်ဦဵလွင်)၊ ဦဵစိုဵဝင်ဵ(ြပင်ဦဵလွင်)၊ 

ဦဵရဲရင်ဴေအာင် (မတ္လရာ၊ )ဦဵစိုဵလွင် (စဉဴ်ကိုင်)၊ ဦဵစိုဵမင်ဵ(မတ္လရာ)၊ ဦဵတင်အုန်ဵ ေကျာ် (ြင်ဦဵ)၊ ဦဵစိုဵေဌဵ-၈၈ (မိုဵကုတ်)၊ 

ဦဵေအာင်သူ (ေြမာက်ဥက္ကလာပ/ရန်ကုန်)နှင်ဴ ဦဵသန်ဵလွင်(အတ္လရာ)တို္သ ၁၁ ဦဵကို ပငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ပငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စီတန်ဵ 

လှညဴ်လည်ြွင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊၂၀ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြဲဴပပီဵ ေအာင်ေြမသာစဳပမို့နယ် တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵ စွဲဆိုြဲဴ 
သည်။  အဆိုပါအမှုနှင်ဴ  ပတ်သက်၍ ေတာင်သူနှင်ဴ လယ်ယာေြမအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ ကိုဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီအသီဵသီဵ 

အမိန့် ြျမှတ်ြဲဴပပီဵ ကျန်ရှိေနသူ နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵသန်ဵလွင် (မတ္လရာ)နှင်ဴ ဦဵေအာင်သူ (ေြမာက်ဥက္ကလာပ/ရန်ကုန်) 

တို္သအာဵ  တရာဵြဳေြပဵ အြဖစ် ေကကညာထာဵသည်။  
 
တရာဵမျှတမှုရရှိရန်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ကိုမင်ဵဘာေချ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက် 
  
ရြိုင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ အရပ်သာဵမျာဵေသဆုဳဵမှုအေပ္ဝ တရာဵမျှတမှုရရိှေစရန်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုြဲဴြြင်ဵ 

ေကကာင်ဴ  ပငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ပငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ြွင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵြဳြဲဴရပပီဵ ေထာင်ဒဏ် 
၁၅ ရက် ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ် ကုိသန်ဵလှ (ေြ္ဝ)မင်ဵဘာေြျသည်   ဧပပီလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ စစ်ေတွအကျဉ်ဵေထာင်မှ 

ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်ြဲဴသည်။ ကိုမင်ဵဘာေြျအာဵ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွပမို့ အမှတ် (၁ )ရဲစြန်ဵမှ 

ရဲအရာရိှတစ်ဦဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ ၂၀၂ဝ ြုနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွပမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ 

၎င်ဵအာဵ ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ကျြဳေစရန် အမိန့်ြျမှတ်ြဲဴသည်။ ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ေြမာက်ဦဵပမို့၌ 

ရြိုင်ဴအြျုပ်အြြာအာဏာကျရှုဳဵြြင်ဵ ဝမ်ဵနည်ဵဖွယ်အထိမ်ဵအမှတ်အြမ်ဵအနာဵကို ကျင်ဵပြွင်ဴမေပဵ၍ လူစုလူေဝဵြဖစ်ေပ္ဝစဉ် 
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ြတ်နှိမ်နင်ဵြဲဴသြဖငဴ် အရပ်သာဵ (၇)ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴပပီဵ (၁၂)ဦဵဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။ ထိုြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ 

ကိုမငံ်ဵဘာေြျနှင်ဴ လူငယ်တစ်စုသည် ၂၀၁၇ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ရြိုင်ြပည်နယ်အစိုဵရရုဳဵေရှ့တွင် တရာဵမျှတမှုရရိှရန် 

ေတာင်ဵဆိုြဲဴြြင်ဵြဖစ်သည်။  

အင်တာနက်ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုခဲဴသညဴ် ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ခုနှစ်ဦဵ ြပန်လည် 
လွတ်ေြမာက်  
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ရြိုင်ြပည်နယ်ရှိ ပမို့နယ် ရှစ်ပမို့နယ် နှင်ဴ ြျင်ဵြပည်နယ်ရိှ ပလက်ဝပမို့နယ်တို္သတွင် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကို 
ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴကကသညဴ် ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ  ြုနှစ်ဦဵအနက် ေြြာက်ဦဵြဖစ်ကကေသာ 

ရန်ကုန် ပညာေရဵတက္ကသုိလ်မှ ကိုေနာင်ထက်ေအာင်၊ ကိုေအာင်ြပညဴ်စုဳပဖိုဵ၊ ကိုေဇာ်ထက်နိုင်၊ မနှင်ဵနု နှင်ဴ မေအဵြမတ်မွန်ေကျာ်၊ 

ရန်ကင်ဵပညာေရဵေကာလိပ်မှ ကိုသုတစိုဵ တို္သသည်  ဧပပီလ ၃ ရက်ေန့တွင် အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်မှ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 

ြဲဴသည်။ ဧပပီလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ငူပညာေရဵ ေကာလိပ်မှ ကိုသက်တင်ေအာင်သည် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်ြဲဴသည်။ 
မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ကမာရွတ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵတို္သ ြုနှစ် ဦဵအာဵ  အလုပ်ကကမ်ဵနှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တစ်လစီ ကျြဳေစရန် 

အမိန့်မှတ်ြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္သကို ကမာရွတ်ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵ သိန်ဵဟန် မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ပငိမ်ဵြျမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ 

ပငိမ်ဵြျမ်ဵစွာစီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြဲဴ ြြင်ဵြဖစ်သည်။   

VOM အယ်ဒီတာချုပ် ဦဵေနမျ ိုဵလင်ဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ဧပပီလ ၉ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵပမို့၊ ြျမ်ဵြမသာစည်ပမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ၅၀ (က)၊၅၂ )က  )ြဖင်ဴ 
ဖမ်ဵဆီဵ  အမှုဖွင်ဴြြင်ဵြဳထာဵရေသာ VOM သတင်ဵဌာန အယ်ဒီတာြျုပ် ဦဵေနလင်ဵ (ြ )ဦဵေနမျ ိုဵလင်ဵ 

ကို  အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ နှင်ဴ ပငိစွန်ဵြြင်ဵမရှိဟုဆိုကာ ြပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)အာဵ 

ဆက်သွယ ် အင်တာဗျူဵကာ သတင်ဵထုတ်လွှင်ဴြဲဴြြင်ဵအတွက် မတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တင်ွ  အထူဵစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ (CID) 

မှ  ဦဵေနမျ ိုဵလင်ဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴပပီဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုရဲမှူဵ ြင်ေမာင်ဝင်ဵ မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အကကမ်ဵဖက်မှု 
တိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ၅၀ (က)၊၅၂ )က  )ြဖင်ဴ    တရာဵစွဲဆိုြဲဴြြင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

ေကျာက်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သဳုဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵ ပဋိပက္ခနှင်ဴပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ရတနာပုဳတက္ကသုိလ် 

ေကျာင်ဵသူကို ြပစ်မှုမေြမာက်သြဖငဴ် ြပန်လွှတေ်ပဵခဲဴမပီဵ ေဒသခဳေလဵဦဵကို အာမခဳြဖင်ဴြပန်လွှတ် 

ဧပပီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသိမ်ကကီဵပမို့နယ်၊ ေအာင်သေြပေကျဵရွာအနီဵရှိ ေကျာက်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သဳုဵ 
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵပဋိပက္ခနှင်ဴပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳထာဵရေသာ ေအာင်သေြပေကျဵရွာမှ ရတနာပုဳတက္ကသုိလ်၊ 

ရုက္ခေဗဒ ဂုဏ်ထူဵတန်ဵ ဒုတိယနှစ်ေကျာင်ဵသူ မသီရိေအာင် (ြ )မသင်ဵသင်ဵေဆွကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ြပစ်မှုမေြမာက်သြဖငဴ် ြပန်လည် 
လွှတ်ေပဵြဲဴပပီဵ ပုသိမ်ကကီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေဒသြဳေလဵဦဵကို အာမြဳြဖငဴ် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ မတ်လ ၂၄ ရက်ညနှင်ဴ 

မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့ နဳနက်အေစာပိုင်ဵတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေကျာက်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သဳုဵ ေကျာက်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သဳုဵ ဘိလပ်ေြမ 

စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵပဋိပက္ခနှင်ဴပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ေဒသြဳ တစ်ဦဵကို ေအာင်သေြပေကျဵရွာ အတွင်ဵသို္သ 

ဝင်ေရာက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴရာ ရုန်ဵရင်ဵဆန်ြတ်မှုမျာဵြဖစ်ပွာဵြဲဴပပီဵေနာက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေသနတ်ြဖင်ဴပစ်ြတ်ြဲဴသြဖငဴ် ေဒသြဳအြျ ို့ 

ထိြိုက်ဒဏ်ရာမျာဵရရိှြဲဴပပီဵ မသင်ဵသင်ဵေဆွအပါအဝင် ရွာသာဵ ၁၀ ဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ် ေဒသြဳ ၁၀ ဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃၊ ၃၂၆၊ ၁၁၄ တို္သြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴတရာဵစွဲဆိုထာဵရာ 

မသီရိေအာင် (ြ )မသင်ဵသင်ဵေဆွ လွတ်ေြမာက်ြဲဴပပီဵ ေလဵဦဵသာ အာမြဳရရိှြဲဴသြဖင်ဴ ကျန်ငါဵဦဵမှာ အြျုပ်ြဖင်ဴ 
ဆက်လက်အမှုရင်ဆိုင်ရမည်ြဖစ်သည်။  

ြမန်မာနစှ်သစ်ကူဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ေသာင်ဵေကျာ်ကို လွတ်မငိမ်ဵ သက်သာခွင်ဴေပဵ 

ဧပပီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်သမ္မတမှ နှစ်သစ်ကူဵအထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ် အကျဉ်ဵေထာင်အသီဵအသီဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵ 
၂၄၈၉၆ ဦဵအာဵ လွတ်ပငိမ်ဵသက်သာြွင်ဴြဖငဴ် လွှတ်မိန့်ေပဵြဲဴပပီဵ အကျဉ်သာဵ တြျ ို့အာဵ နှစ်ေလျှာဴေပဵြဲဴသည်။ ေထာင်ဒဏ်နှစ် ၄၀ 

နှင်ဴေအာက် ေထာင်ကျေနသူမျာဵကို ေထာင်ဒဏ် ေလဵပုဳ တစ်ပုဳ ေလျှာဴေပဵြဲဴြြင်ဵေကကာင်ဴ ၎င်ဵတို္သသည် နှစ် ၂၀ မှ ၁၅ နှစ်အထိ 

ြပစ်ဒဏ်ကျြဳရမည် ြဖစ်သည်။ အကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ေသာင်ဵေကျာ်အနက် အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်မှ အကျဉ်ဵသာဵ ၂၈၀၀ ေကျာ်၊ 

လွိုင်ေကာ်အကျဉ်ဵေထာင်မှ  အကျဉ်ဵသာဵ /သူ ၁၉၀ ဦဵ၊ ကယာဵြပည်နယ်မှ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၉၀ ဦဵ၊ မိုဵညှင်ဵ အကျ ဉ်ဵေထာင်မှ 

အကျဉ်ဵသာဵ ၃၆၀ ေကျာ်၊ ဟသောတအကျဉ်ဵေထာင်မှ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၅၃ ဦဵ၊ ေတာင်ငူအကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ ေကျာက်ထုတ်စြန်ဵမှ 
အကျဉ်ဵသာဵ ၃၅၀ ေကျာ်၊ မိတ္လီလာ အကျဉ်ဵေထာင်မှ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၉၇ ဦဵ၊ နှင်ဴ တနသောရီတိုင်ဵ အကျဉ်ဵေထာင် အသီဵသီဵမှ 

အကျဉ်ဵသာဵ ၁၀၀၀ ေကျာ်တို္သ လွတ်ပငိမ်ဵြျမ်ဵသာြွင်ဴ ရရိှြဲဴကကသည်။  

သမ္မတ၏ လွတ်မငိမ်ဵမိန့်ြဖငဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၁၆  ဦဵ လွတ်ေြမာက် 
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ဧပပီလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏ လွတ်ပငိမ်ဵသက်သာြွင်ဴြဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵ /သူ ၂၅၀၀၀ ြန့်အာဵ လွှ တ်ေပဵြဲဴရာ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၂၆ ဦဵပါဝင်ြဲဴသည်။  လွတ်ေြမာက်ြဲဴသညဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၂၆ ဦဵမှာ စစ်ေတွအကျဉ်ဵေထာင်၌ 

ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ကိုေနလင်ဵဦဵ၊ ေမာင်ြဖူ (ြ)ေမာင်ြဖူေြျ၊ ေမာင်ေထွဵသန်ဵ(ြ )ေအဵေမာင်၊ ေစာရဲထွန်ဵ(ြ) 

ေမာင်ေမာင်ြမင်ဴ၊ ကိုေအာင်ေအာင်၊ နိုင်နိုင်၊ ေကျာက်ြဖူအကျဉ်ဵေထာင်မှ ကိုလှထွန်ဵေကျာ်၊ နာဂအမျ ိုဵသာဵဆိုရှယ်လစ်ေကာင်စီ-

ကပ္ပလန်( NSCN-K)အဖွဲ့မှ ေြါင်ဵေဆာင်ေဟာင်ဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ တပ်ဖွဲ့ဝင် ေြြာက်ဦဵ၊ အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်မှ ကိုေဇာ်ကကီဵ (ြ )
ေဇံာ်ြမင်ဴ နှင်ဴ ကိုေကျာ်ဇင်လတ်၊ လာဵရှိုဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ လွန်ဵေြါင်ဵ၊ အုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်မှ ဦဵေပါက်စ၊ ေဒ္ဝတင်ေဌဵ၊ 

ေဒ္ဝြမငဴ်ြမင်ဴဆန်ဵ၊ ကိုမိုဵသီဵနှင်ဴ ကိုမင်ဵမင်ဵြိုင် တို္သ ြဖစ်ကကသည်။  

 

 

 

နိငု်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို၏့လွတ်လပ်ခွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် 

ဆန္ဒထတု်ေဖာ်မှုမျာဵ 

တပ်မေတာ်မှ ပစ်ခတ်၍ ေဒသခဳ လူထုေခါင်ဵေဆာင်တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ  

မူတေရာ် (ဖာပွန်)ြရိုင်၊ လူေသာပမို့နယ်၊ ေစာမူပေလာေဒသ ေစာနွဲပေလာ၌ တပ်မေတာ်မှ   ပစ်ြတ်၍ ေဒသြဳ လူထုေြါင်ဵေဆာင် 
ေစာသက်မီဵ (ြ)ဘူဵေဂ္ဝဆဲပါ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴေကကာင်ဵ ကရင်အမျ ိုဵသာဵအစည်ဵအရုဳဵ   (KNU) မှ ဧပပီလ ၁ ရက်ေန့တွင် 

ထုတ်ြပန်ြဲဴသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့၊ ညေန ၆နာရီတွင် တပ်မေတာ်မှ ေဖာက်လုပ်ထာဵေသာ ကာဵလမ်ဵအာဵ ေဒသြဳရွာသာဵမျာဵ 

ြဖတ်ကူဵစဉ် တပ်မေတာ်မှ ပစ်ြတ်ြဲဴသညဴ်အတွက် ထီဵေဘာြီဵရွာသာဵ ေစာသက်မီဵ (ြ)ဘူဵေဂ္ဝဆဲပါကို ထိမှန်၍ 
ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴြြင်ဵြဖစ်သည်။ ပစ်ြတ်သွာဵြဲဴသညံ်ဴ တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵအမည်အာဵ အတိအကျသိရှိရြြင်ဵမရိှေသာ် လည်ဵ 

၎င်ဵေဒသသည် တပ်မေတာ် ေြြလျင်တပ်ရင်ဵ (ြလရ-၃၀)၏ လှုပ်ရှာဵနယ်ေြမြဖစ်သည်ဟု KNU ဗဟုိ စည်ဵရုဳဵေရဵနှင်ဴ 

ြပန်ကကာဵေရဵဌာန၏ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြျက်အရ သိရိှရသည်။  

Covid – 19 အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵတွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ပွာဵ 

ဧပပီလ ၈ ရက်ေန့တွင် တအာင်ဵ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵ(TWO)၊ 
တအာင်ဵေကျာင်ဵသာဵနှင်ဴ လူငယ်မျာဵအဖွဲ့(TSYU)၊ တအာင်ဵဥပေဒအေထာက်အကူြပုအဖွဲ့(TLA)တို္သမှ ထုတ်ြပန်ြျက် တစ် ေစာင် 

ထုတ်ြပန်ြဲဴသည်။ ထိုထုတ်ြပန်ြျက်အတွင်ဵတွင် Covid – 19 ြဖစ်ပွာဵမှုကို အြွင်ဴေကာင်ဵယူ၍ တပ်မေတာ်မှ ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ေြမာက်ပိုင်ဵတွင် လူ့အြွင်ဴအေရဵြျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆက်လက်ကျူဵလွန်ေနေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ မိုဵမိတ် မန်တုဖဳက်၌ 
ေကျဵရွာ ဥက္ကဋ္ဌကို ဖမ်ဵဆီဵ ၊ေြ္ဝသွာဵြဲဴပပီဵ သတ်ပစ်ြဲဴြြင်ဵ၊ မိုဵမိတ်၌ ရွာသာဵ ၇ ဦဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြြင်ဵနှငဴ် ကွတ်ြိုင်၌ ရွာသာဵ 

၁၀ ဦဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြဲဴပပီဵေနာက်မှ ြပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴြြင်ဵတုိ္သကို ြပုလုပ်ြဲဴေကကာင်ဵ တအာင်ဵေကျာင်ဵသာဵနှင်ဴ 

လူငယ်မျာဵအဖွဲ့(TSYU) မှ အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵ ေလွဵလှာဵရိှန်ဵမှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ၃၃ ဦဵကို ြပန်လွှတ် 

ဧပပီလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ်၊ ေကျာက်ဆိပ် 
ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၃၈ ဦဵအနက် ၃၃ ဦဵကို ြပန်လည် လွတ်ေပဵြဲဴသည်။ ေကျာက်ဆိပ်ရွာအတွင်ဵသုိ္သ လက်နက်ကကီဵ 

ကျေရာက်ေပါက်ကွဲြဲဴပပီဵ ေြြာက်ရက်အကကာ ဧပပီလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရွာအတွင်ဵ ဝင်ေရာက် 

လာကာ ရွာသာဵမျာဵကို စစ်ေဆဵမှုမျာဵ လုပ်ေဆာင်ပပီဵေနာက် ရွာသာဵ ၃၈ ဦဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴဆက်စပ် 

သည်ဟူေသာ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ထိန်ဵသိမ်ဵြဲဴသည်။ ကျန်ရိှေနသညဴ် ရွာဵသာဵ ငါဵဦဵအာဵ ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်။  

မင်ဵ ြပာဵတွင် WHO ကာဵ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳရ၍ ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ  
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ရြိုင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ ေရာဂါေြြြျုပ်ထာဵသူမျာဵ၌ COVID-19 ေရာဂါပိုဵ ရိှ၊မရိှ စစ်ေဆဵရန် နမူနာ သယ်လာသည်ဴ 
ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့(WHO)ကာဵသည် မင်ဵြပာဵပမို့နယ်၊ ရာေမာင်တဳတာဵအနီဵတွင် ဧပပီလ ၂၀ ရက်ေန့၌ ပစ်ြတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရရ 

သညဴ်အတွက် ယာဉ်ေမာင်ဵ  ဦဵြပညဴ်စုဳဝင်ဵေမာင်သည် ကျည်ထိမှန်ြဲဴပပီဵ ဧပပီလ ၂၁ ရက်ေန့၌ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။   ထို္သြပင် 

ကာဵေပ္ဝတွင် ပါလာသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ ကကီဵကကပ် (၂ )ဦဵေအာင်မျ ိုဵဦဵ သည်လည်ဵ ကျည်ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာ ရရိှသွာဵြဲဴသည်။   

ရာေမာင်တဳတာဵအနီဵတွင် ေနာက်ထပ်ပစ်ခတ်မှုြဖစ်စဉ်၌ ယာဉ်ေမာင်ဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ယာဉ်ေနာက်လိုက် တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 

ဧပပီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ CPS ပိုဵသတ်ေဆဵကုမ္ပဏီမှ  ေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ တင်ေဆာင်လာေသာ 
ကာဵတစ်စီဵကို ရြိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ ရာေမာင်တဳတာဵအနီဵတွင် လက်နက်ငယ်မျာဵြဖငဴ် ပစ်ြတ်ြဲဴြြင်ဵေကကာင်ဴ 

ယာဉ်ေမာင်ဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴပပီဵ ယာဉ်ေနာက်လိုက် တစ်ဦဵဒဏ်ရာ ရရိှြဲဴသည်။ ဧပပီလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွေဆဵရုဳ၌ 
ေဆဵကုသမှုြဳယူေနေသာ ယာဉ်ေနာက်လိုက် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵကာဵအာဵ AA မှ ပစ်ြတ်ြဲဴြြင်ဵြဖစ်သည်ဟု တပ်မေတာ်မှ 

ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ်လည်ဵ AA မှ ေြပာေရဵဆိုြွင်ဴရိှသူ ြိုင်သုြမှ  ြငင်ဵဆိုထာဵသည်။  

မင်ဵ ြပာဵ၌ AA နှင်ဴ ဆက်နွယ်သူကို အေသဖမ်ဵမိေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ထုတ်ြပန်ချက် မိသာဵစုြငင်ဵဆို 

ဧပပီလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ ေမလွမ်ဵေကျဵရွာမှ ကိုေကျာ်ဝင်ဵ ေြျသည် ရွာအနီဵ ြမစ်အတွင်ဵ၌ 
ငါဵမျှာဵပပီဵအြပန်  တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြု၏ ပစ်ြတ်ြြင်ဵကိုြဳြဲဴရပပီဵ ေနရာတွင်ပင် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵြဖစ်စဉ်နှင်ဴ 

ပတ်သက်၍  တပ်မေတာ်ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵြျုပ်ရုဳဵမှ ထုတ်ြပန်ရာ၌ ကိုေကျာ်ဝင်ဵ ေြျသည် ဆိုင်ကယ်စီဵ၍လာစဉ် မသကော 

ဖွယ်ရာ ေတွ့ရိှရသညဴ်အတွက် လုဳခြုဳေရဵတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ စစ်ေဆဵရန်တာဵြမစ်ရာ ရပ်တန့်ေပဵြြင်ဵမရိှဘ ဲ ထွက်ေြပဵြဲဴသည်ဴ 

အတွက် ေြြာက်လှန့်ပစ်ြတ်ြဲဴြြင်ဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ သုိ္သေသာ် ေသဆုဳဵသူ ကိုေကျာ်ဝင်ဵေြျသည် ဆိုင်ကယ် 

မစီဵတတ်ေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ ဖြင် ဦဵေကျာ်လှ မှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။ ထို္သြပင် စစ်ေကကာင်ဵအရာရိှမ ှ ၎င်ဵတို္သ မှာဵယွင်ဵ 
ပစ်ြတ်ြဲဴြြင်ဵဟုဆိုကာ ေလျာ်ေကကဵေငွ တစ်သိန်ဵြွဲကျပ်အာဵ မိသာဵစုကို ေပဵအပ်ြဲဴသည်ဟု ဦဵေကျာ်လှမှ ထပ်မဳ 

ေြပာကကာဵြဲဴသည်။  

ေြမာက်ဦဵတွင် အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ေနာက်တစ်ရက်တွင်ေသဆုဳဵ  

ဧပပီလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ လိပ်ဆင်ဵြပင်ေကျဵရွာမှ ကိုေဇာ်ကကီဵသည် ေြမာက်ဦဵသုိ္သ 

ဆိုင်ကယ်ဘီဵြပင်ရန်အတွက်သွာဵေရာက်ရာ ပမို့အဝင်ရိှ တပ်မေတာ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ဖမ်ဵဆီဵ ြြင်ဵြဳြဲဴရပပီဵ ဧပပီလ ၃၀ ရက်ေန့ 

တွင် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ကိုေဇာ်ကကီဵ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို အသင်ဵ၏ နာေရဵကာဵြဖင်ဴ အမှတ်-၃၇၇ တပ်ရင်ဵအတွင်ဵမှ 

သွာဵေရာက်ယူေဆာင်ြဲဴရသည်ဟု ေြမာက်ဦဵနာေရဵကူညီမှုအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵေကျာ်ေကျာ်မှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။ 

 

အေရဵပါသညဴ် ဆက်စပ်သတင်ဵ မျာဵဖတ်ရန် Links 
 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

COVID-19 သတိေပဵ နဳရဳပန်ဵချေီရဵဆွဲခဲဴသူ သုဳဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်ြမန်မာ /  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ / ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၈ ရက်၊  မဇ္စျမိ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၈ ရက်၊ Myanmar-times 

ပလက်ဝမမို့နယ်တွင်  AA နှင်ဴ ဆက်နွယ်သူ နှစ်ဦဵ ကို ဖမ်ဵဆီဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘြီမန်မာ / 
၂၀၂၀ ြနုှစ်၊ ဧပပီလ ၅ ရက်၊ The Voice Myanmar/ ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ 7 Days News/ ြမန်မာ 

https://myanmar.mmtimes.com/news/137912.html
https://news-eleven.com/article/167741
http://www.mizzima.com/article/criminal-charges-against-street-artists-should-be-dropped-hrw
https://www.mmtimes.com/news/rights-group-blasts-arrest-three-myanmar-artists-ridiculous.html
http://burmese.dvb.no/archives/380518
http://thevoicemyanmar.com/news/40803-ply
https://7day.news/detail?id=183633
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ BNI 

ရခိုင်ေတာင်ပိုင်ဵတွင် AA တပ်ဖွဲ့ ဝင် ေလဵဦဵနှင်ဴ AA နှင်ဴဆက်သွယ်သူ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ် 
သတင်ဵထုတ်ြပန် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ Eleven Myanmar 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ BNI  
 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ခဳရြခင်ဵမျာဵ  
 
အစိုဵရေထာက်ပဳဴဆန် ထုတ်လာေသာ စစ်ေဘဵေရှာင် (၅၁ )ဦဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသာဵ (၅၁ )ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ Irrawaddy/ ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ RFA/ ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ DMG/ ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်၊ BNI/ ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၃ ရက်၊ BNI 

AA နှင်ဴ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟူေသာသဳသယြဖငဴ် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်၊ Myanmar-times 

ေမာင်ေတာတွင် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵဆရာတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ BNI 

 
တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵမှုမျာဵ 

ရဲအေယာင်ေဆာင်၍ AA မှ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ တစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၇ ရက်၊ The Voice Myanmar/ြမန်မာ 

ပလက်ဝမှ စည်ပင်ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵအာဵ AA  ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၂ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  

ပလပ်ဝမမို့မှ အရပ်သာဵနှစ်ဦဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 
 ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ BNI/ ြမန်မာ 
 

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေခတ်သစ်မီဒီယာအယ်ဒီတာချုပ်ကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁ ရက်၊ The Voice Myanmar/ြမန်မာ  

https://www.bnionline.net/en/news/aa-related-arrests-made-paletwa-township
https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/04/06/220126.html
https://elevenmyanmar.com/news/army-arrests-aa-members-and-related-persons-in-rakhine
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-arrests-five-taungup-twsp-residents
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/07/220155.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-aa-04072020185527.html
https://www.dmediag.com/news/1377-tmd-qtn-15p
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/15_aa.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72164
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-questions-detains-15-people-delivering-rice-idps
https://www.bnionline.net/en/news/civil-servant-among-15-men-detained-over-alleged-aa-links
https://www.bnionline.net/mm/news-72083
https://www.bnionline.net/en/news/alleged-arakan-army-affiliates-detained-kyauktaw-twsp-village
https://www.mmtimes.com/news/tatmadaw-arrests-three-arakan-army-suspects-rakhine.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md-t-v-kp.html
https://www.bnionline.net/en/news/teacher-village-resident-detained-maungdaw-twsp
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/07/220172.html
http://thevoicemyanmar.com/news/40847-aaa
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/12/220564.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72294
http://thevoicemyanmar.com/local/40752-vom
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ BNI/ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ 

သပိတ်ယာယီပိတ်သိမ်ဵေရဵ ညှိနှိုင်ဵခဲဴသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၂ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  

အလုပ်သမာဵအေရဵ ေဆာင်ရွက်သူ နှစ် ဦဵ နှင်ဴ အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် ၅၃ ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၆ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၄ ရက်၊  Myanmar-now/ြမန်မာ  
 
ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳပဋိပက္ခနှငဴ်ပတ်သက်၍ သတင်ဵေထာက်တစ်ဦဵနှင်ဴ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီ ချမှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ Myanmar-now/ ြမန်မာ  
 

ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၌ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵဝယ်မှု စိစစ်အေရဵယူမည်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၉ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/  
 
ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်ြခင်ဵမျာဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵခဳလယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည်ရရှိေရဵအတွက်သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသူ ကိုဵဦဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/  
 
တရာဵမျှတမှုရရှိရန်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ကိုမင်ဵဘာေချ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက် 
 ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ DMG 

အင်တာနက်ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုခဲဴသညဴ် ဦဵေဆာင်သူ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ခုနှစ်ဦဵ ြပန်လည် 
လွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ရက်၊ မဇ္စျမိ/ြမန်မာ  

VOM အယ်ဒီတာချုပ် ဦဵေနမျ ိုဵလင်ဵ ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁ ရက်၊ Irrawaddy 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ /  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်၊ VOA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ RFA 

https://www.bnionline.net/mm/news-72051
https://myanmar.mmtimes.com/news/137947.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138244.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/16/220709.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3616
https://myanmar-now.org/mm/news/3452
http://burmese.dvb.no/archives/383337
http://burmese.dvb.no/archives/379976
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rf-mbc-prison.html
https://www.dmediag.com/news/1360-arz
http://burmese.dvb.no/archives/380161
http://www.mizzimaburmese.com/article/68575
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-police-continue-arrests-interrogations-reporters-aa-coverage.html
http://burmese.dvb.no/archives/381488
https://burmese.voanews.com/a/vom-editor-in-chief-release-/5366403.html
https://www.rfa.org/burmese/news/vom-naymyolinn-04092020133433.html
https://www.rfa.org/burmese/news/vom-naymyolinn-appear-at-court-04092020034342.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/09/220411.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138191.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/journalist-freed-04092020165042.html
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ Myanmar-times 

ေကျာက်မီဵေသွဵစွမ်ဵအင်သဳုဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵ ပဋိပက္ခနှင်ဴပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် 

ရတနာပုဳတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသူကို ြပစ်မှုမေြမာက်သြဖင်ဴ ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴမပီဵ ေဒသခဳေလဵဦဵကို အာမခဳြဖင်ဴြပန်လွှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၃ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၃ ရက်၊ News-eleven/ြမန်မာ  

ြမန်မာနှစ်သစ်ကူဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ေသာင်ဵေကျာ်ကို လွတ်မငိမ်ဵ သက်သာခွင်ဴေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ VOA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ မဇ္စျမိ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ The Voice Myanmar/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ  ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ The Voice Myanmar/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၈ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်၊ BNI   
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်၊ Irrawaddy   

သမ္မတ၏ လွတ်မငိမ်ဵမိန့်ြဖငဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ၁၀ ဦဵ လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ News-eleven/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ News-eleven/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ RFA 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ ရက်၊ မဇ္စျမိ  
 

နိငု်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵအေပါ်ကန့်သတ်ထာဵမှုမျာဵ 

တပ်မေတာ်မှ ပစ်ခတ်၍ ေဒသခဳ လူထုေခါင်ဵေဆာင်တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ BNI   

Covid – 19 အေရဵေပါ်အေြခအေနတွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵတွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ပွာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၉ ရက်၊ Irrawaddy 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၁ ရက်၊ Network Media Group/ြမန်မာ  

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ၃၃ ဦဵကို ြပန်လွှတ် 

https://www.mmtimes.com/news/police-frees-myanmar-journalist-facing-terror-charge.html
https://www.rfa.org/burmese/news/request-to-free-thinthinswe-aungthapyay-04132020042521.html
https://news-eleven.com/article/170388
https://www.rfa.org/burmese/news/president-amnesty-prisoners-free-04172020075658.html
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-amnesty-prisoner/5376273.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/69045
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/17/220736.html
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/40963-jil
http://burmese.dvb.no/archives/382961
http://burmese.dvb.no/archives/382846
http://burmese.dvb.no/archives/382950
http://burmese.dvb.no/archives/382976
http://burmese.dvb.no/archives/382984
http://burmese.dvb.no/archives/382993
https://myanmar.mmtimes.com/news/138355.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138356.html
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/40964-rmt
https://myanmar.mmtimes.com/news/138362.html
https://www.bnionline.net/en/news/four-political-detainees-among-hundreds-released-sittwe-prison-presidential-pardon
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-presidential-pardon-condemned-exclusion-political-prisoners.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/17/220765.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/17/220747.html
https://news-eleven.com/article/169497
https://news-eleven.com/article/169547
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/stw-prison.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/inmate-release-04172020175724.html
http://www.mizzima.com/article/myanmar-releases-25000-prisoners-new-year
https://www.bnionline.net/mm/news-72055
https://www.bnionline.net/en/news/karen-community-leader-killed-tatmadaw-hpa-pun-township
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rights-groups-myanmars-shan-state-demand-justice-villagers.html
http://www.nmg-news.com/2020/04/11/10471?fbclid=IwAR04mRwoctwDl7AZ1aHyateeIli722_1Yk7HTVhcPdHUz4-avfg0kvU6LPc
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်၊ VOA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၀ ရက်၊ Irrawaddy  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ Irrawaddy 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ VOA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  

မင်ဵ ြပာဵတွင် WHO ကာဵ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳရ၍ ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ Irrawaddy/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ BBC/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ DVB/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ The Voice Myanmar/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ RFA  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၁ ရက်၊ DMG  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ Frontier-Myanmar/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ Irrawaddy 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၃ ရက်၊ news-eleven/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၃ ရက်၊ 7day-news/ြမန်မာ  

ရာေမာင်တဳတာဵအနီဵတွင် ေနာက်ထပ်ပစ်ခတ်မှုြဖစ်စဉ်၌ ယာဉ်ေမာင်ဵ တစ်ဦဵနှင်ဴ ယာဉ်ေနာက်လိုက် တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ VOA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၇ ရက်၊ 7day-news/ြမန်မာ  

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ Myanmar-times/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ BBC/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ Myanmar-now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ News-eleven/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ RFA 

မင်ဵ ြပာဵ၌ AA နှင်ဴ ဆက်နွယ်သူကို အေသဖမ်ဵမိေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ထုတ်ြပန်ချက် မိသာဵစုြငင်ဵဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
 

ေြမာက်ဦဵတွင် အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ေနာက်တစ်ရက်တွင်ေသဆုဳဵ  

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃၀ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃၀ ရက်၊ RFA 
 

 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 

https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-ponnagyun-04202020120627.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/20/220932.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-aa-military/5379574.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/deadly-shelling-villagers-arrested-myanmars-rakhine-state.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-releases-33-rakhine-civilians-arrested-deadly-shelling.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-military/5383374.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%AFks-38-33.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72349
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/21/220940.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138460.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/138433.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-52374078
http://burmese.dvb.no/archives/383707
http://thevoicemyanmar.com/news/41017-tay
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/who-driver-04212020184629.html
https://www.dmediag.com/news/1405-who-1d-1inj
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mofa-who.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mofa-who.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mofa-who.html
https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/myanmar-vows-probe-killing-driver-transporting-covid-19-swabs.html
https://news-eleven.com/article/170301
https://7day.news/detail?id=184381
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflicts-aa-military/5385210.html
https://7day.news/detail?id=184659
https://myanmar.mmtimes.com/news/138488.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-52378441
https://myanmar-now.org/mm/news/3591
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/pp-mb-1d1inj.html
https://news-eleven.com/article/170137
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/villager-shot-04222020175624.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-civilian-death-04222020112712.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72381
https://www.rfa.org/burmese/news/mrauku-civilians-deaths-aa-army-04302020102628.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/man-tortured-04302020205606.html
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ဘုိကကည် တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရေ်ကုေ်ရဳုဵတာဝေ်ြေ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

 

 

 
  


