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၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ေမလ၊ လစဉ်အစရီင်ခဳစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေနအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလကနု်တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ 

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ 

ခဳထာဵရသူနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ 

စုစုေပါင်ဵ ၅၉၂ ဦဵရှိသည။် ထိုထဲမ ှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၄၁  ဦဵ အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၄၂ ဦဵသည် ေထာင်တင်ွဵမှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၄၀၉ ဦဵသည် ေထာင်ြပင်ပမှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည။် 

 

ဓာတ်ပဳု- Myanmar Now 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ 

စစ်ေရယာဉ်ေပါ်တငွ် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်၊ ေကျာက်ဆိပ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကုိ 

ရိုက်နှက်၍ စစ်ေဆဵ၊ ေမဵြမန်ဵ 

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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ေမလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၄) ဦဵ အမှုဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို (၂၄) ဦဵအနက်မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာ၊ 

ေတာင်ကုတ်၊ မင်ဵ ြပာဵ၊ ေြမာက်ဦဵ နှင်ဴ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်မျာဵမှ ေဒသခဳ (၁၇) ဦဵသည် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၂(က)၊(ခ)/၅၀(က)/၅၀(ဈ)၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၂) ဦဵနှင်ဴ ေရှ့ေန (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) နှငဴ် 

ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)၊ အလုပ်သမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ (၄) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၄၁၊ ၃၅၃၊ ၄၂၇တိုြ့ဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။  

ေမလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၈၅) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခဳခဲဴရသည်။ ထို ၈၅ ဦဵအနက်မှ ေမာင်ဵေတာ၊ ေတာင်ကုတ်နှငဴ် 

ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်မျာဵမှ ေဒသခဳ (၁၃) ဦဵသည် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၅၂(က)၊(ခ)/၅၀(က)/၅၀(ဈ)၊  

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ၆၆(ဃ)နှင်ဴ  ေရှ့ေန (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ 

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တိုြ့ဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရကာ  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ေတာင်ကုတ်၊ အမ်ဵ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ေြမာက်ဦဵနှင်ဴ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်တိုမ့ှ အရပ်သာဵ (၆၅) ဦဵနှင်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ မူဆယ်ပမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၅) 
ဦဵတို့သည်လည်ဵ အသီဵသီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ 

ေမလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၀) ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို (၁၀) ဦဵအနက်မှ အရပ်သာဵ (၁) ဦဵသည် ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵ သည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 

၆၆(ဃ) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် အသီဵသီဵ ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၈)ဦဵကို စွဲဆိထုာဵ 

ေသာ စွဲချက်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှ ရုပ်သိမ်ဵေပဵခဲဴသည်။  

ေမလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၇၄) ဦဵ လွတ်ေြမာက်ခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ ကိုေနမျ ိုဵဇင်၊ 

ကိုသိန်ဵေအာင်ြမတ်၊ ကိုဘိုစဳနှင်ဴ ကိုဝင်ဵဗိုလ် နှင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေန ကရသူ နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵပပုဳဵချ ိုနှငဴ် 

ဦဵသန်ဵနိုင်တို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵမရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  
  
ထို့ြပင ် ေမလအတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ အရပ်သာဵ (၁၀) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပပီဵ ထိုအရပ်သာဵ ၁၀ ဦဵအပါအဝင်(၁၃) ဦဵကုိ 
ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။   

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြေွင်ဴ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴအေြခအေနသည် ဆက်လက် ဆိုဵရွာဵဆဲြဖစ်ပပီဵ ထိုအခွင်ဴအေရဵကို 

ကျင်ဴသဳုဵလျက်ရိှေသာ မည်သူမဆိုသည် ဖိနှိပ်မှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေန ကရဆဲြဖစ်သည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာဆိုခွင်ဴကို ကျင်ဴသဳုဵခဲဴြခင်ဵအတွက် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵပမို့နယ်၊ ေအာင်သေြပေကျဵရွာမှ ဦဵေရွှေအုန်ဵသည် 
ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလကျခဳေစရန် 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်ြပင် ပဲခူဵပမို့ခဳ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုနိုင်နိုင်ေအာင် နှင်ဴ ကိုလင်ဵနိုင်၊ ြပည်သူ့ပါတီမှ 

ေရှ့ေန ကိုေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ(ခ) ေစာေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ တို့သဳုဵဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ  ၆၆ 

(ဃ)တိုြ့ဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို့ြပင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြဖငဴ် ဧရာဝတီတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ပမို့နယ်၌ 

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက် သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုေဇယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ နှင်ဴ ကိုပိုင်ပဖိုဵမင်ဵ (ခ) ဒီေရတို့ကုိ 
တစ်နှစ်ေကျာ် ကာ တရာဵစွဲဆိပုပီဵေနာက် ပထမအကကိမ် ရုဳဵထုတ်စစ်ေဆဵခဲဴသည်။  

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကာဵခွင်ဴသည် လူသာဵဖွဳ့ပဖိုဵမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ တစ်ကိုယ်ေရဆန္ဒြပညဴ်ဝမှုနှင်ဴ အမှန်တရာဵ ရှာေဖွ 

ေဖာ်ထုတ်မှုမျာဵအာဵလုဳဵ အတွက် အေြခခဳြဖစ်ပပီဵ ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ေကာင်ဵမျာဵ ြဖစ်လာေစရန် တင်ကူဵ လိုအပ်ချက် 

ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ဒီမိုစီကျေသာ အေြခခဳအခွင်ဴအေရဵတစ်ခုြဖစ်သညဴ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွင်ဴမျာဵ ဆိတ်သုဉ်ဵမှု 

မရိှေစရန်အတွက် ြမှငဴ်တင်ကာကွယေ်ပဵရန်မှာ အစိုဵရတိုင်ဵတွင် တာဝန်ရိှသည်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွင်ဴကို 
ဟန့်တာဵေနသမျှ ကာလပတ်လုဳဵ ဒီမိုကေရစီအေရဵ၊ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵေရဵတို့မှ ေနာက်ေ ကာင်ဵြပန်ဆုတ်ေစ မည် ြဖစ်သည်။ 

သ့ုိြဖစ်၍ အစိုဵရမှ ထိခိုက်လွယ်ေသာ အေနအထာဵတွင်ရိှေနသညဴ် ထိုအခွင်ဴအေရဵကို ကာကွယ ် ြမှင်ဴတင်၍ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ 

အေြခခဳလွတ်လပ်ခွင်ဴကို ေဖာ်ေဆာင်မှု ြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။  

အာဏာရိှသူမျာဵမှ ကျူဵလွန်ေသာ လူ့အြေွင်ဴအေရဵြေျ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ 

https://www.moi.gov.mm/?q=news/6/11/2018/id-5196
https://www.moi.gov.mm/?q=news/6/11/2018/id-5196
https://www.moi.gov.mm/?q=news/6/11/2018/id-5196
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မည်သညဴ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမဆို ဥပေဒကို ချ ိုဵေဖာက်၍ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို အသဳုဵချကာ အရပ်သာဵမျာဵအေပါ် ဖိနှိပ်ြခင်ဵ သည် 

လက်ခဳနိုင်ဖွယ်မရိှေသာ အြခင်ဵအရာတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ကျူဵလွန်သူမျာဵကို ထိေရာက်စွာ အေရဵယူရမည် ြဖစ်သည်။ 

ေမလအတွင်ဵတွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵ၊ ေြမာင်ဵြမပမို့နယ်၊ ြပင်ရွာကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ကူညီစစ်ေဆဵေပဵေန ေသာ 

ကိုတင်ေအာင်မိုဵကို ြပငရွ်ာရဲကင်ဵမှူဵ ဒုရဲအုပ်ြမတ်ကိုမှ ဓာတ်မီဵြဖငဴ် ရိုက်နှက်ြခင်ဵ၊ လက်သီဵနှင်ဴထိုဵ ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ 

ထိုရိုက်နှက်ခဲဴမှုနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ စုဳခုဳဖွဲ့ စစ်ေဆဵလျက်ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ထိုကဲဴသ့ုိ အေရဵယူေဆာင်ရွက် ြခင်ဵကို 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ကကိုဆိုပါသည်။ မည်သညဴ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်ဵမဆို 

လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ေလဵစာဵ လိုက်နာရမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ေနာင်တွင်  အလာဵတူေသာ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ 

ထပ်မဳြဖစ်ပွာဵမှုမရိှေစရန်  ကပ်မတ်စွာ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်လည်ဵ တိုက်တွန်ဵ အပ်ပါ သည်။  

သတင်ဵမီဒီယာလွတ်လပ်ြေွင်ဴ 

ေမလ ၃ ရက်ေန့သည် ကမ္ဘာဴစာနယ်ဇင်ဵလွတ်လပ်ခွင်ဴေန့ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရိှ သတင်ဵသမာဵမျာဵ 
သည် ဆက်လက်၍ ဟန့်တာဵမှုမျာဵ၊ ဖိနှိပ်မှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေန ကရဆဲြဖစ်သည်။ အထူဵသြဖင်ဴ တပ်မေတာ်နှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျာဵ ကာဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှေသာ ပဋိပက္ခမျာဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ သတင်ဵမျာဵကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရာတွင် ြဖစ် 

သည်။ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)တို့ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵေနသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ေဒသအေြခစိုက် သတင်ဵ 

မီဒီယာမျာဵမှ သတင်ဵေထာက်မျာဵအပါအဝင် ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမီဒီယာတို့တွင် လုပ်ကိုင်ေန ကေသာ သတင်ဵေထာက်မျာဵပါ 

သတင်ဵရယူေရဵတွင် အခက်အခဲရိှလာေနသည်။ အထူဵသြဖငဴ် တိုက်ပွဲဧရိယာြဖစ်သညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵမှ သတင်ဵ 
မျာဵေရဵသာဵသညဴ်အခါတွင် အစိုဵရ အဖွဲ့အပါအဝင် ဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှ ေြဖ ကာဵမှုမရိှသညဴ်အတွက်ေ ကာင်ဴ ေဒသအေြခစုိက် 

သတင်ဵမီဒီယာ မျာဵသည် သတင်ဵရယူေရဵအပိုင်ဵတွင် ပိုမို အခက်အခဲရိှေန ကသည်။ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ြပည်သူမျာဵ    အထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစရန် သတင်ဵအမှာဵတင်သည်ဟုဆိုကာ ေမလအတွင်ဵတွင် 

ကရင်ြပည်နယ်အေြခစိုက် ဒဴဲေြပာသတင်ဵ၊ ဒဴဲေြပာအွန်လိုင်ဵမီဒီယာနှင်ဴသတင်ဵစာမျက်နှာ တာဝန်ခဳ ဦဵေဇာ်ရဲထက် (ခ) 

ဦဵေဇာ်မင်ဵဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ြဖငဴ်   ေထာင်ဒဏ် နှစ် နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ဦဵေဇာ်ရဲထက်မှ 
၎င်ဵတာဝန်ယူထာဵသညဴ် “ဒဴဲေြပာ” လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် သတင်ဵေရဵသာဵ ထုတ်လွှင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ အဆိုပါသတင်ဵ 

မှာဵယွင်ဵေ ကာင်ဵ ယင်ဵေန့ ည ၈ နာရီ ၄၈ မိနစ်အချနိ်တွင် စာဖတ်သူမျာဵအာဵ ြပန်လည်ေတာင်ဵပန်ေ ကာင်ဵ 

ေရဵသာဵေဖာ်ြပလွှင်ဴတင်ခဲဴသည်။ 

သတင်ဵမီဒီယာသမာဵမျာဵကို သတင်ဵမီဒီယာ ဥပေဒြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵမရိှဘ ဲ ေထာင်ဒဏ် နှစ်ရှည် ချမှတ်နိုင်ေသာ 

ဖိနှိပ်ထာဵေသာ ဥပေဒြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵသည် ြဖစ်သင်ဴြခင်ဵမရိှပါ။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် 
သတင်ဵမီဒီယာကဏ္ဍကို ထိခိုက်မှုြဖစ်ေစပါသည်။ လွတ်လပ်ေသာ ဒီမိုကေရစီ၌ လွတ်လပ်ေသာ သတင်ဵမီဒီယာရိှရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထို့ေ ကာင်ဴ အစိုဵရမှ လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်ဵေသာ သတင်ဵမီဒီယာကဏ္ဍကို ေဖာ်ေဆာင်မှုြပုေပဵပပီဵ သတင်ဵမီဒီယာ 

သမာဵမျာဵအတွက် တရာဵမျှတမှုကို ေဖာ်ေဆာင်မှုြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵ အပ်ပါသည်။ 

 

 

အကျဉ်ဵေထာင်တင်ွဵအေြြေအေနမျာဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ၌ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ြပညဴ်သိပ်ေနြခင်ဵအပါအဝင် ထိခိုက် 

လွယ်ေသာ အေြခအေနမျာဵေအာက်တွင် ဆက်လက်ရိှေနဆဲြဖစ်သည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် ပဲခူဵအကျဉ်ဵေထာင်၌ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၀ 

ဦဵအဖွဲ့နှင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵ အဖွဲ့တို့ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵခဲဴ ကပပီဵ သဳချွန်မျာဵြဖင်ဴ ထိုဵနှက်ြခင်ဵခဳရ၍ အကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ဦဵ 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵြဖစ်စဉ်တွင် အဓိကတာဝန်ရိှသူမှာ  အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵသာ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ပဲခူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ 
လွှတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) တိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵညွန့်ေရွှေမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၌ 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ လက်ဝယ်ရိှေနြခင်ဵ၊ အုပ်စုဖွဲ့၍ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵမျာဵသည် အကျဉ်ဵေထာင် တွင်ဵ 

အေြခအေနမျာဵအာဵ ထုတ်ေဖာ်ြပသလျက်ရှိပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှု၌ ေလျာဴလျဲ အာဵနည်ဵမှုမျာဵရှိေနသည်ကုိ 

http://burmese.dvb.no/archives/388658
http://burmese.dvb.no/archives/388658
http://burmese.dvb.no/archives/388658
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akn-rpt-crs.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akn-rpt-crs.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akn-rpt-crs.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akn-rpt-crs.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/akn-rpt-crs.html
http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7/?fbclid=IwAR0-U8OAAkRNLbI0GK09gqQFob1Li9j-VUkAj4GcvuaphJ2rMJGn3U9tIpY
http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7/?fbclid=IwAR0-U8OAAkRNLbI0GK09gqQFob1Li9j-VUkAj4GcvuaphJ2rMJGn3U9tIpY
http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7/?fbclid=IwAR0-U8OAAkRNLbI0GK09gqQFob1Li9j-VUkAj4GcvuaphJ2rMJGn3U9tIpY
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ထင်ရှာဵစွာြပသလျက်ရိှသည်။ ထို့ြပင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ လုဳပခုဳေရဵသည်လည်ဵ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာြဖစ်ပပီဵ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမှု မျာဵ 

ရိှ၊မရှိ ဆိုသည်မှာလည်ဵ သဳသယြဖစ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အေြခအေနမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ စစ်ေဆဵ၍ 

အေရဵယူေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလုပ်ပပီဵ ထပ်မဳြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵ မရိှေစရန်လည်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါ 

သည်။ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကရိှ်ေသာ ပဋိပကခမမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

ေမလအတွင်ဵတွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) တို ့ကာဵ ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှေသာ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျာဵသည် 
ေလျာဴကျသွာဵြခင်ဵမရိှဘဲ  ဆက်လက် ြပင်ဵ ထန်ဆဲြဖစ်ပပီဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည်လည်ဵ ဆိုဵရွာဵစွာ ဆက်လက် 

ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်သည်။ ေမလတစ်လအတွင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ် တစ်ြပည်နယ်တည်ဵအတွင်ဵ၌ပင် ေဒသခဳ (၇၆) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။ ထိုေဒသခဳ (၇၆) ဦဵအနက်မှ (၅၇) ဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ (၁၉) ဦဵကို ဆက်လက် 

ဖမ်ဵဆီဵ ၊ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ ဆဲြဖစ်သည်။ ထို့ြပင ် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ ဆက်လက်ရိှေနဆဲသည်လည်ဵ အလွန်အမင်ဵ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ 
အေြခအေန တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။  စစ်ေရယာဉ်ေပါ်တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ပမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ 

ငါဵဦဵကို ထိုဵကကိတ်၊ ကန်ေကျာက်၍ နှိပ်စက်ေမဵြမန်ဵထာဵသညဴ် ရုပ်သဳဖိုင်သည် မှန်ကန်ပပီဵ နှိပ်စက် စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် လုဳပခုဳေရဵ 

တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵကို စစ်စည်ဵကမ်ဵဥပေဒအရ အေရဵယူ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု တပ်မေတာ်မှ ထုတ်ြပန် ခဲဴသည်။  

လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျာဵ ြဖစ်ပွာဵရာ ေဒသမျာဵအတွင်ဵ လူသာဵချင်ဵစာနာေထာက်ထာဵမှုကို ဆန့်ကျင်ေသာ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက် 

ြခင်ဵမျာဵသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ဥပေဒကို  ကပ်မတ်ထိန်ဵသိမ်ဵသူမျာဵ ေစာင်ဴထိန်ဵရမညဴ် ကျင်ဴဝတ် 

မျာဵ အပိုဒ် (၂) နှင်ဴ (၅)၊ မည်သညဴ်ပုဳစဳြဖငဴ်မဆို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှု သ့ုိမဟုတ် အကျဉ်ဵကျေနမှုမျာဵေအာက်တွင် ရိှေနသူမျာဵကို 

ကာကွယရ်န်အတွက် ဥပေဒသမျာဵ အပိုဒ် (၆) တို့တွင် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမှ ကာကွယ်မှုေပဵထာဵသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့မျာဵ၏ စစ်ေရဵပဋိပက္ခမျာဵကို အဆုဳဵသတ်နိုင်ြခင်ဵမရှိြခင်ဵသည် ထိုချ ိုဵေဖာက် 

မှုမျာဵ ဆက်လက် ြဖစ်ပွာဵလျက်ရိှေနဦဵမည်ကို ေဖာ်ညွှန်ဵြပသေနသည်။  

ထို့ြပင ် ေမလအတွင်ဵ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်ေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ ေသဆုဳဵ၊ ထိခိုက်၊ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴြခင်ဵ 
သည်လည်ဵ အလွန်အမင်ဵစိုဵရိမ်ဖွယ်ရာြဖစ်သည်။  ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ ေဖာ်ထုတ် ြပသလျက်ရိှ 

သည်။  

ကျည်ထိမှန်၍ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵ  

 ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ရေသဴေတာင်၊ ဘူဵသီဵေတာင် နှင်ဴ 

မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်မျာဵတွင် ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ကေလဵငယ် ေလဵဦဵ အပါအဝင် (၁၇) ဦဵ ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာ 
ရရိှခဲဴပပီဵ  အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴသည်။  

 

 

လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲြေဲဴြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ 

 ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် ေကျာက်ေတာ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ဘူဵသီဵေတာင် နှင်ဴ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ် 
မျာဵတွင် လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ကေလဵငယ် ေလဵဦဵ အပါအဝင် (၁၃) ဦဵ  ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။  

ဗုဳဵေပါက်ကွဲြေဲဴြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ 

 ဗုဳဵေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ေမာင်ေတာ၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေြမပုဳ နှင်ဴ မင်ဵြပာဵ 

ပမို့နယ်မျာဵတွင် ကေလဵငယ် နှစ်ဦဵ အပါအဝင် ငါဵဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ အပါအဝင် သဳုဵဦဵ ထိခိုက် 
ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။  

https://myanmar.mmtimes.com/news/139148.html
https://en.wikipedia.org/wiki/War_crime
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
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ေြမြမှပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲြေဲဴြြေင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ/ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵ 

 ေြမြမှပ်မိုင်ဵေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ် နှင်ဴ  ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ 
ပမို့နယ်မျာဵတွင် အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ သဳုဵ ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။  တနသောရီတိုင်ဵ၊ ေရြဖူပမို့နယ် တွင် 

အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ေရဵပမို့နယ်တွင် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။  

အစိုဵရမှ လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ေလဵစာဵလိုက်နာမှုရှိမရိှဆိုသည်ကို လူ့အခွင်ဴအေရဵစဳချနိ်စဳနှုန်ဵကို ေလဵစာဵ လိုက်နာြခင်ဵ၊ 

လူ့အခွငဴ်အေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ မရိှေစရန် ကာကွယမ်ှုေပဵြခင်ဵနှင်ဴ နုိင်ငဳသာဵတိုင်ဵ ဂုဏ်သိက္ခာရိှစွာ ရှင်သန်နိုင်ရန် အစိုဵရမှ 

လိုအပ်သည်မျာဵကို ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵြခင်ဵ တိုြ့ဖင်ဴ တိုင်ဵတာေလဴရိှသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆို၊ ြပစ်ဒဏ် 
ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခဳရြခင်ဵမျာဵ၊ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵမျာဵ စသည်တို့ကို အဆုဳဵသတ်ရန်အတွက် အစိုဵရ၊ 

တပ်မေတာ်နှင်ဴ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလမ်ဵစဉ်ကို အြမန်ဆုဳဵအေကာင်အထည် ေဆာင်ရွက်ေပဵ 

ပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

 

နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
 

ဖမ်ဵဆီဵြေဳရြြေင်ဵမျာဵ  

စစ်ေ ကာင်ဵအထွက် ေပါက်ကွဲသဳမျာဵ ထွက်ေပါ်လာမပီဵေနာက် ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ေြေါ်ယူစစ်ေဆဵ  

ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်၊ ေရနဳဒိွန်ေကျဵရွာမှ ထွက်ခွာသွာဵခဲဴပပီဵ မ ကာမီ၌ 
လိင်တင်ေကျဵရွာနှင်ဴ ေရနဳဒိွန်ေကျဵရွာဵ ကာဵ၌ ေပါက်ကွဲသဳမျာဵထွက်ေပါ်ခဲဴပပီဵေနာက် စစ်တပ်မှ လိပ်တင်ေကျဵရွာသာဵ ဦဵလူေအဵ၊ 

ေရနဳဒိွန်ေကျဵရွာသာဵ ဦဵငဆိုဵေနာင် နှင်ဴ ငအုပ်ေကျဵရွာသာဵ ဦဵငေပချ ီဵ  တို ့ သဳုဵဦဵကို ေခါ်ယူစစ်ေဆဵလျက်ရိှသည်။  စစ်တပ်မှ 

ထိုအမျ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵကို ကကိုဵတုတ်၍ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေရနဳဒိွန်ေကျဵရွာ ရာအိမ်မှူဵ ဦဵေမာင်ေထာင်ဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒြပအလုပ်သမာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  

ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်ရဲစခန်ဵမှ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇုန်ရိှ Rainwear House မိုဵကာ 
စက်ရဳုမှ အလုပ်သမာဵ ငါဵဦဵနှင်ဴ ဘရိုက်ဘက် ေကျာပိုဵအိတ်စက်ရုဳတို့မှ အလုပ်သမာဵ တစ်ဦဵတိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ သကကေန် 

ပိတ်ရက်မတိုင်မီတွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် ဆန္ဒြပမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ စက်ရုဳပိုင်ရှင်မျာဵမှ အမှုဖွင်ဴထာဵြခင်ဵ 
ြဖစ်သည်ဟု ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ် စခန်ဵမှူဵမှ အတည်ြပုေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ COVID-19 ေရာဂါေ ကာင်ဴ ဧပပီလ တစ်လအာဵ 

အနိမဴ်ဆုဳဵ လုပ်ခလစာနှင်ဴ အလုပ်ပိတ်ေပဵရန် ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်ရိှ ဘရိုက်ဘက် အန်တာပရိုက် (စ်( )ြမန်မာ )ေကျာပိုဵအိတ်ချုပ် 

စက်ရဳု၊ Rainwear House စက်ရုဳနှင်ဴ Blue Diamond အိတ်စက်ရုဳမျာဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵမှ သက်ဆိုင်ရာစက်ရုဳမျာဵေရှ့တွင် 

ဧပပီလဆန်ဵ၌ သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴ၍ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသည်။  

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်ေပါ်မှ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေမလ ၆ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် တပ်မေတာ်  (၅၅၀  )တပ်ရင်ဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင်ဴ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတို့မှ   ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့၊ စဳြပရပ်ကွက်တွင်ေနထိုင်သညဴ် ေဒါ်မသန်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ေဒါ်မသန်ဵကို မည်သညဴ်အတွက် 

ေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်ကို အတိအကျသိရိှရြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵခင်ေမာင်လတ်မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳရသူေဒါ်မသန်ဵသည် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့မေစျဵကကီဵတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဖွင်ဴ၍ ေရာင်ဵချေနသူ 

တစ်ဦဵြဖစ်သည်။  

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဒုိဵတန်ဵရွာေဟာင်ဵမှ ေကျာင်ဵသာဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြေါ်ေဆာင်- 

http://equalitymyanmar.org/book/download/human-rights-manual-2013?fbclid=IwAR0EXRB7CAIc9hNnfuLwasyWWxPyFK6-wLg_s4HVT4qC5TrfpKMZ_ehuaCc
http://equalitymyanmar.org/book/download/human-rights-manual-2013?fbclid=IwAR0EXRB7CAIc9hNnfuLwasyWWxPyFK6-wLg_s4HVT4qC5TrfpKMZ_ehuaCc
http://equalitymyanmar.org/book/download/human-rights-manual-2013?fbclid=IwAR0EXRB7CAIc9hNnfuLwasyWWxPyFK6-wLg_s4HVT4qC5TrfpKMZ_ehuaCc
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ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ်၊ ဒုိဵတန်ဵရွာေဟာင်ဵမှ တက္ကသုိလ်ဝင် 

စာေမဵပွဲေြဖဆိုထာဵသည်ဴ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ ် ေမာငဝ်င်ဵေမာင်သန်ဵ နှင်ဴ နဝမတန်ဵ စာေမဵပွဲေြဖဆိုထာဵ သညဴ် အသက် ၁၄ 

နှစ်အရွယ် ေမာင်ြပည်ပငိမ်ဵေအာင် တို ့ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵသည် တြခာဵေကျဵရွာမှ လူငယ် 

သဳုဵဦဵနှင်ဴ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့ေပါ်ရှိ သူငယ်ချင်ဵထဳသ့ုိ စက်ေလှြဖင်ဴ အလည်သွာဵစဉ် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ပမို့နယ်၊ သာစည်ေကျဵရွာ 

နာဵအေရာက်တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု၏ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

တစ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ေြမပုဳမမို့နယ်၊ ေရရှင်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၇၀ ေကျာ်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

ေမလ ၉ ရက်ေန့ နဳနက် (၄ )နာရီအချနိ်ခန့်တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေြမပုဳပမို့နယ်၊ ေရရှင်ေကျဵရွာကို ဝင်ေရာက်လာ 

ခဲဴပပီဵ နဳနက် (၆ )နာရီအချနိ်ခန့်တွင် အသက် ၂၀ နှစ် အထက်နှင်ဴ ၁၂ နှစ် အထက် လူငယ် ၇၀ ေကျာ်ကို ဖမ်ဵဆီဵသွာ းဵခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင် လူငယ်တချ ို့ကို ေသနတ်ဒင်မျာဵနှင်ဴ ရိုက်နှက်ကာ ဖမ်ဆီဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ထို့ေနာက် ၎င်ဵတို့ကို ေရရှင်ေတာင် 

ေပါ်သုိ့ တပ်ရိက္ခာမျာဵအာဵ ထမ်ဵခိုင်ဵခဲဴပပီဵ မထမ်ဵနိုင်သညဴ်သူမျာဵအာဵ ရိုက်နှက်သညဴ်အြပင် အစာလည်ဵ မေကျွဵေ ကာင်ဵ၊ 
ေရလည်ဵမတိကု်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသညဴ် ရွာသာဵမျာဵအနက်မှ အမျာဵစုကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ 

ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသည်ဟု ေဒသခဳမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

မူဆယ်မမို့နယ်၊ မန့်မိုင်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေမလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ မူဆယ်ပမို့နယ်၊ မန့်မိုင်ေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ တပ်မေတာ်အပါအဝင် အစိုဵရ 
ဌာနဆိုင်ရာမျာဵနှင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတို့ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴပပီဵ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခဲဴ သည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို မူဆယ်ပမို့မရဲစခန်ဵတွင် စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ေနသည်ဟု သိရိှရသည်။  

ေကျာက်ြဖူတွင် လူမှုေရဵေဆာင်ရွက်ေနသူတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေမလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ြဖူပမို့အဝင် ေကျာက်တစ်လုဳဵဂိတ်၌ စစ်တပ်မှ ေကျာက်ြဖူပမို့ခဳ လူမှုေရဵ 
လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်ေနသူ ဦဵေကျာ်ေအဵသန်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပပီဵေနာက် ဦဵေကျာ်ေအဵသန်ဵ၏ 

ေနအိမ်အာဵ ဝင်ေရာက်ရှာေဖွမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်ဟု ၎င်ဵ၏ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဘက်တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဦဵေကျာ်ေအဵသန်ဵ 

သည် ေကျာက်ြဖူ မထသဥက္ကဌြဖစ်ပပီဵ လက်ရိှတွင် ေကျာက်ြဖူပမို့ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ ် ေရဵအတွက် ေကျာက်ြဖူပမို့ 
အဝင် ပွိုင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသူ တစ်ဦဵြဖစ်သည်။  

အလာဵတူ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်၊ မလကျွန်ဵမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵသည်လည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳထာဵရေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ     

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်မှ အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို AA မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ထုတ်ြပန် 

ေမလ ၅ ရက်ေန့၊ နဳနက် (၁ )နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ ဘူဵေရွှေေမာ်ေကျဵရွာမှ ဦဵသန်ဵေရွှေကို 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်( AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵဦဵစီဵချုပ်ရုဳဵမှ ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် 

ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ဦဵသန်ဵေရွှေသည် ဇနီဵြဖစ်သူနှင်ဴအတူ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်တွင် အိပ်ေနစဉ် ဓာဵမျာဵကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် AA 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ ေနအိမ်ပခဳစည်ဵရိုဵတဳခါဵအာဵ ဖျက်ဆီဵဝင်ေရာက်ကာ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ သိရိှရသည်။ ဦဵသန်ဵေရွှေသည် ေကျဵရွာ(COVID-19) ေရာဂါ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ေကာ်မတီ၌ ဥက္ကဋ္ဌ 

အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနသူြဖစ်ေ ကာင်ဵလည်ဵ တပ်မေတာ်၏ ထုတ်ြပန်ချက်၌ ေဖာ်ြပထာဵသည်။    

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြြေင်ဵမျာဵ     

ေကျာက်ေတာ်တွင် ဟင်ဵရှာသွာဵသညဴ် ရွာသာဵတစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵေန 

ေမလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ေဒါင်ဵေတာ်ယိုဵ ေကျဵရွာမှ ဦဵေစာဝင်ဵေမာင်သည်  ဟင်ဵခူဵ၊ 
ငါဵရှာရန်သွာဵစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ေပျာက်ဆုဳဵေနသူအာဵ ရှာေဖွရန်အတွက် ေမလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ၃၇၆ တပ်ရင်ဵသ့ုိ 
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သွာဵေရာက်တိုင် ကာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ တပ်ရင်ဵမှ ကိုက် ၅၀၀ ဧရိယာအတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်ခွင်ဴ မြပုနိုင်ေ ကာင်ဵေြပာ ကာဵသြဖင်ဴ 

ရှာေဖွြခင်ဵမြပုခဲဴရေ ကာင်ဵ အမည်မေဖာ်လိုသညဴ် ေဒါင်ဵေတာ်ယိုဵေကျဵရွာသာဵတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

တရာဵစွဲဆုိြေရဳြြေင်ဵမျာဵ     

အထည်ြေျုပ်လုပ်သာဵမျာဵ ဆူပူအဳုကကေအာင် လှုဳ့ေဆာ်ြေဲဴမပီဵ ပဲြေူဵတိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့အာဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင်ဴ Live 

လွှင်ဴ၍ ဆဲဆိုြေဲဴသည်ဟုဆိုကာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ေရှ့ေနတစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  

ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ်ေရာဂါ ထိန်ဵချုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အတွင်ဵ ပဲခူဵစက်မှုဇုန်မှ အထည်ချုပ်လုပ်သာဵမျာဵ ဆူပူ 
အဳုကကေအာင် လှုဳေဆာ်ခဲဴြခင်ဵအပါအဝင် ပဲခူဵတုိင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့အာဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင်ဴ Live လွှင်ဴ၍ ဆဲဆိုခဴဲ 

သည်ဟုဆိုကာ ပဲခူဵပမို့ခဳ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုနိုင်နိုင်ေအာင်၊ ကိုလင်ဵနိုင်နှင်ဴ ြပည်သူ့ပါတီမှ ေရှ့ေန 

ကိုေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ (ခ )ေစာေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ တို ့ သဳုဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅( ခ  )၊ ဆက်သွက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ   ၆၆ (ဃ)တိုြ့ဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴခဲဴပပီဵ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည် ။ ၎င်ဵတို ့ သဳုဵဦဵကို ပဲခူဵတိုင်ဵအစိုဵရ၏ တာဝန်ေပဵချက်အရ ဒုရဲမှူဵ 
ေကျာ်လွင်မိုဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ပပီဵ အမှတ် ၃ ရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳထာဵရသူ  သဳုဵဦဵအနက် 

ရန်ကုန်တွင်ေနထိုင်ေသာ  ြပည်သူ့ပါတီမှ ေရှ့ေန ကိုေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ (ခ )ေစာေကျာ်နိုင် ဝင်ဵသည် ေမလအတွင်ဵ၌ပင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရသည်။   ၎င်ဵမှ အလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် တာဝန်ရိှသူမျာဵနှင်ဴ ေအဵချမ်ဵစွာ တရာဵဝင် ေဆွဵေနွဵခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ၎င်ဵအေနနှင်ဴ Live 

လွှင်ဴခဲဴြခင်ဵမရိှသလို ဆူပူအဳုကကေအာင်လည်ဵ ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵမရိှေ ကာင်ဵ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ေတာင်ကုတ် ဆာဵြပင်ေကျဵရွာမ-ှANP ဥက္ကဌအပါအဝင် ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 

ေမလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ ဆာဵြပင်ေကျဵရွာမှ ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) ေကျဵရွာဥက္ကဌ 

ဦဵပပုဳဵချ ိုနှင်ဴ ေကျဵရွာသာဵမျာဵြဖစ် ကေသာ ဦဵသန်ဵနိုင်၊ ဦဵလှြဖူ၊ ဦဵေအာင်ထူဵ နှင်ဴ ဦဵေမာင်ြမင်ဴေအာင်တိုက့ို ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ၌ ရုဳဵထုတ်ခဲဴပပီဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂ (က )ြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။   ၎င်ဵတိုင့ါဵဦဵကို အမှတ် -၅ 
စစ်ဆင်ေရဵကွပ်ကွဲမှုဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူဵြမငဴ်ေဇာ်ေအာင်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

ဧပပီလ ၅ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို့ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခဲဴပပီဵ မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယ်မှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇ (၁ )ြဖငဴ် လမူဵရဲစခန်ဵမှ 
အမှုဖွင်ဴ တရာဵစွဲဆိုခဲဴသည်။ ေမလ ၇ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တရာဵစွဲတင်ရန် ခိုင်လုဳေသာ သက်ေသ 

အေထာက်အထာဵ မရိှဟုဆိုကာ ၎င်ဵတ့ုိကို ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ မိနစ်အနည်ဵငယ်အ ကာတွင် မအီရဲစခန်ဵမှ 

၎င်ဵတ့ုိ ငါဵဦဵအာဵ မအီပမို့အနီဵ ဗုဳဵေပါက်ကွဲမှု နှင်ဴဆက်စပ်ကာ ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴပပီဵ ချုပ်ရမန်ယူခဲဴသည်။  

အလုပ်သမာဵအေရဵေဆာင်ရွက်သူ ေလဵဦဵ တရာဵစွဲဆိြုြေင်ဵြေဳရ 

ေမလ ၈ ရက်ေန့တွင် အလုပ်သမာဵအေရဵေဆာင်ရွက်သူ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ အထည်ချုပ်အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵ အဖွဲ့ချုပ် 

(FGWM) ၏ ယာယီတာဝန်ခဳ မမိုဵစန္ဒာြမငဴ်၊ Action Labor Rights အဖွဲ့အစည်ဵမှ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုစိုင်ဵယုေမာင်၊ 
အြခာဵအလုပ်သမာဵအေရဵ ကူညီေဆာင်ရွက်သူ ကိုသွင်ေအာင်၊ ကိုထွန်ဵလွင်ဦဵ တို့သည် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၃၄၁၊ ၃၅၃၊ ၄၂၇ 

ြဖငဴ် လှိုင်သာယာအေရှ့ပိုင်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ Kai Cheing အထည်ချုပ်စက်ရုဳ၌ လုပ်ခ လစာ 

ရလိုမှုြဖငဴ် အလုပ်သမာဵမျာဵေတာင်ဵဆိုခဲဴရာတွင် ၎င်ဵတုိ့မှ သွာဵေရာက်ေြဖရှင်ဵခဲဴရာမှ တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ မမိုဵစန္ဒာြမငဴ် 

မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာ လဆန်ဵပိုင်ဵတွင်ဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ လုပ်ခလစာရရိှေရဵအတွက် ေတာင်ဵဆိုခဲဴ 

ရာ တရာဵစွဲဆိုခဳရသူမျာဵနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ ေလဵဆယ်ခန့်သည် စက်ရဳုပိုင်ရှင်နှင်ဴ ရှယ်ယာရှင်အာဵ စက်ရုဳေရှ့မှ ပိတ်ဆို့ တာဵဆီဵ 
ကာ ကာဵထွက်ခွင်ဴမေပဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ Kai Cheing အထည်ချုပ်စက်ရဳု ပိုင်ရှင်မှ လှိုင်သာယာပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴ တိုင် ကာဵ 

ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ေမာင်ေတာတွင် ေကျာင်ဵဆရာတစ်ဦဵအပါဝင် သဳုဵဦဵကို တရာဵစွဲတင် 

ေမလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာပမို့နယ်မှ ေကျာင်ဵဆရာ ဦဵေကျာ်လင်ဵထွန်ဵ၊ ေငွေတာင်ေကျဵရွာတာဝန်ခဳ 

ဦဵေအာင်လှနှင်ဴ ကိုညီညီနိုင် တိုက့ို  ေမာင်ေတာခရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က)၊ (ဈ )ြဖငဴ် 
တရာဵစွဲတင်ခဲဴသည်။ ဧပပီလ ၄ ရက်ေန့တွင် ြပင်ြဖူနယ်ေြမရ းဲစခန်ဵမှ ေငွေတာင်ေကျဵရွာတာဝန်ခဳ ဦဵေအာင်လှသိန်ဵအာဵ 

ေငွေတာင်ေကျဵရွာနှင်ဴ ြပာဵသာဵေကျဵရွာ ကာဵ ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵပပီဵ စစ်ေဆဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
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ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ထို့အတူ မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ကိုညီညီနိုင်သည် ေမာင်ေတာ (၅ )မိုင်သို့ သမီဵရည်ဵစာဵခ းျနိ်ဵေတွ့ရန် 

သွာဵေရာက်စဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို့ြပင် မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် ြပငြ်ဖူနယ်ေြမရဲစခန်ဵမှ ေကျာင်ဵဆရာ 

ဦဵေကျာ်လင်ဵထနွ်ဵကို စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ဦဵေကျာ်လင်ဵထွန်ဵသည် ၂၀၁၃ 

ခုနှစ်တွင် ဆိုင်ကယ်ေမှာက်ခဲဴပပီဵေနာက် စိတ်ပုဳမှန်မဟုတ်သူ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေအာင်ေကျာ်ထွန်ဵ မှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ် ANP ဥက္ကဌအပါအဝင် သုဳဵဦဵကို မူလအမှုမှ လွှတ်ကာ ေနာက်ထပ်ပုဒ်မတစ်ြေုြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ  

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က)ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်မှ ရခိုင် 

အမျ ိုဵသာဵပါတီ( ANP)၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌြဖစ်သူ ဦဵေဝေသာင်ဵ၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ် စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ 

ဦဵေဇယျေကျာ်နှင်ဴ ယခင် ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦဵစန်ဵေငွတို့ကို မှုလစွဲဆိထုာဵသညဴ်အမှုမှ လွှတ်ကာ 

ေနာက်ထပ်ပုဒ်မ တစ်ခုြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၍ ရန်ကုန်၌ တရာဵစွဲဆိုထာဵသည်ဟု ၎င်ဵတုိ့၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵထဳမှ သိရိှရသည်။ ေမလ ၁၁ 
ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတိုက့ို  အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က)ြဖငဴ် ေတာင်ကုတ်ရဲစခန်ဵတွင း် အမှုဖွင်ဴခဲဴပပီဵ ချုပ်ရမန် 

၁၄ ရက် ရယူခဲဴသည်။ ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ချုပ်ရမန်ြပညဴ်ေြမာက်ပပီြဖစ်၍ ၎င်ဵတို၏့ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ရဲစခန်ဵသ့ုိ 

သွာဵေရာက်ခဲဴ ကေသာ်လည်ဵ ေတွ့ခွင်ဴမရရိှခဲဴေ ကာင်ဵ ဦဵစန်ဵေငွ၏ ဇနီဵြဖစ်သူ ေဒါ်စန်ဵစန်ဵေအဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ 

တရာဵရုဳဵသ့ုိသွာဵေရာက်ရာတွင် ရာဇဝတ်ကျင်ဴထုဳဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၆၉ ြဖငဴ် လွတ်ေြမာက်သွာဵပပီြဖစ်၍ ရဲစခန်ဵသ့ုိ သွာဵေရာက် 

ေမဵြမန်ဵရန်ေြပာ ကာဵခဲဴသညဴ်အတွက် ရဲစခန်ဵသ့ုိ သွာဵေရာက်ေမဵြမန်ဵခဲဴရာ စခန်ဵမှူဵမှ ၎င်ဵတို့သဳုဵဦဵအာဵ ရန်ကုန်၌ ေနာက်ထပ် 
ပုဒ်မတစ်ခုြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိထုာဵေ ကာင်ဵ၊ မည်သညဴ်ပုဒ်မြဖငဴ် စွဲဆိထုာဵသည်ကို သိရိှရြခင်ဵ မရိှေ ကာင်ဵ ေြပာဆိုခဲဴ သည် 

ေဒါ်စန်ဵစန်ဵေအဵမှ ဆိုသည်။  

ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် ဦဵေဇယျေကျာ်သည် ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ေမလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ဦဵစန်ဵေငွ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရကာ ေမလ 

၁၁ ရက်ေန့တွင် ဦဵေဝေသာင်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ် အမျ ိုဵသာဵ ဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ(NLD)မှ 

ပါတီဝငအ်ချ ို့၏လုဳပခုဳေရဵကို “ေတာင်ကုတ် ဗဟုိသတင်ဵ ေဖဴစ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက် အေကာင်ဴ”မှတစ်ဆင်ဴ တိုက်ခိုက်သည်ဆို 

သညဴ် အေ ကာင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်ပပီဵ ၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵသည်  ဖမ်ဵဆီဵ  အမှုဖွင်ဴခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

တပ်မေတာ်ေရယာဉ်ေပါ်တွင် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ြြေင်ဵြေဳြေဲဴရသညဴ် အရပ်သာဵ ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲတင် 

တပ်မေတာ်ေရယာဉ်ေပါ်တွင် ထိုဵကကိတ်၊ ကန်ေကျာက် နှိပ်စက်ြခင်ဵကိုခဳခဲဴရသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့နယ်၊ 

ေကျာက်ဆိပ်ေကျဵရွာမှ ကိုညီညီေအာင်၊ ကိုေအာင်မျ ိုဵလင်ဵ၊ ကိုေမာငေ်ချ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့ေပါ်မှ ကိုမင်ဵစိုဵနှင်ဴ ေြမာက်ဦဵ ပမို့နယ်၊ 

ဇီဵပင်ကကီဵေကျဵရွာမှာ ကိုေကျာ်ဝင်ဵဟိန်ဵတ့ုိကို ေမလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွခရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ ရုဳဵထုတ်ခဲဴပပီဵ အ ကမ်ဵဖက်မှု 

တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)ြဖင်ဴ တရာဵစွဲတင်ခဲဴသည်။ ဧပပီလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတ့ုိ ငါဵဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ 
ခဳခဲဴရသည်။ ထို့ေနာက် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴပတ်သက်ဆက်နွယမ်ှုရိှသည်ဟုဆိုကာ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ပမို့၊ ၅၅၀ တပ်ရင်ဵမှ 

ဗိုလ်ကကီဵတင်ဴနိုင်ထွန်ဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့ငါဵဦဵကို  ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အ ကမ်ဵဖက်မှု  တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၀ (ည)၊ ၅၂ ( က  )ြဖင်ဴ ဧပပီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် အမှုဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသည်။   

ဧပပီလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ၄င်ဵတို့ ငါဵဦဵကို ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵပမို့မရဲစခန်ဵမှေန၍ တပ်မေတာ် ကာဵတစ်စီဵနှငဴ် ေခါ်ထုတ်သွာဵခဲဴသည်ကုိ 
ြမင်ေတွ့ခဲဴရေ ကာင်ဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ယင်ဵေနာက်ပိုင်ဵတွင် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ  ထိုရွာသာဵ 

ငါဵဦဵကို ေရယာဉ်ေပါ်တွင်ထိုဵကကိတ်၊ ကန်ေကျာက်၍ နှိပ်စက်ေမဵြမန်ဵထာဵသညဴ် ဗီဒီယိုဖိုင်သည် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် 

ပျ ဳ့နှဳ့လာခဲဴသည်။ ေမလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျ ဳ့နှဳေနသညဴ် 
တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ အရပ်သာဵ ငါဵဦဵကို ေရယာဉ်ေပါ်တွင် ရိုက်နှက်ေနသညဴ် ရုပ်သဳဖိုင်မှာ မှန်ကန်ပပီဵ ဥပေဒနှင်ဴမညီသညဴ် 

စစ်ေဆဵမှုမျာဵရိှခဲဴသညဴ်အတွက် နှိပ်စက်စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် လုဳပခုဳေရဵတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵကို စစ်စည်ဵကမ်ဵဥပေဒအရ အေရဵယူ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။  

ေတာင်ကုတ်မမို့ြေဳ ဦဵစည်သူေကျာ်ဇဳမိုင်ကယ်ကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ)ြေ( 

ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေတာင်ကုတ်ပမို့ခဳ ဦဵစည်သူေကျာ်ဇဳ (ခ )ကိုမိုင်ကယ် အာဵ 
စစ်ေဆဵရန် ရိှသည်ဟုဆိုကာ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်မှ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴပပီဵ  အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (စျ )ြဖငဴ် 

အမှုဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင်   ချုပ်ရမန်ယခူဲဴသည်။ ကိုစည်သူေကျာ်ဇဳ ကို ေတာင်ကုတ် 
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ပမို့နယ်၊ ေပါက်ြပင်ရွာအတွင်ဵြဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်တန်ဵ မိုင်ဵခွဲတိုက်ခိုက်ခဳရသညဴ် ြဖစ်စဉ်တစ်ခုနှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဟု 

ဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ၎င်ဵ၏ညီြဖစ်သူ ကိုရဲေအာင်ြပည်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ လက်ရိှတွင် ၎င်ဵကို ေတာင်ကုတ် ရဲစခန်ဵ 

တွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။  

ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကုိစည်သူေကျာ်ဇဳ၏အစ်ကိုြဖစ်သူ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်စည်ပင်ဥက္ကဌ ဦဵေဇယျေကျာ်ကို ဖမ်ဵဆီဵ 
ခဲဴပပီဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က )ြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ နှစ်ပတ်အ ကာတွင် ဦဵစည်သူေကျာ်ဇဳ သည် ထပ်မဳ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

တရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ     

ဧရာဝတီသတင်ဵဌာန၏အကကီဵတန်ဵအယ်ဒီတာကို တရာဵစွဲဆိမုှု ရုပ်သိမ်ဵလွှာတင် 

ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ဧရာဝတီသတင်ဵဌာနမှ အကကီဵတန်ဵအယ်ဒီတာ ဦဵရဲနည်ကို တရာဵစွဲဆိုထာဵမှုအာဵ 
ေကျာက်တဳတာဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ရုပ်သိမ်ဵလွှာတင်ခဲဴသည်။ ေမလ ၁၉ ရက်ေန့ ရုဳဵချနိ်ဵတွင် တရာဵလိုြဖစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ 

ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵကို စစ်ေဆဵပပီဵေနာက် အမှုပပီဵဆုဳဵေတာဴမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ  တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန ဦဵသန်ဵေဇာ်ေအာင်မှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵပမို့တွင် ြဖစ်ပွာဵခဲဴသညဴ် တိုက်ပွဲအေ ကာင်ဵကို ဧရာဝတီ သတင်ဵဌာန၏ ြမန်မာပိုင်ဵ၌ 

ေဆာင်ဵပါဵေဖာ်ြပမှုနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ အကကီဵတန်ဵအယ်ဒီတာ ဦဵရဲနည်သည် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရ သည်။ ၎င်ဵအာဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵ 
စစ်ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ ေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ )ြဖင်ဴ တရာဵစွဲ ဆိ ု

ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ရြေိုင်အသင်ဵ အမှုမှ ယာဉ်ေမာင်ဵ၏ အာမြေဳေလျှာက်ထာဵြေျက်ကို တရာဵရုဳဵမှ ပယ်ြေျ )စင်ကာပူ( 

ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အေနာက်ပိုင်ဵခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ရခိုင်အသင်ဵ (စင်ကာပူ )အမှုသည် နိုင်ငဳေတာ် 

အတွက် အေရဵကကီဵသညဴ် အမှုြဖစ်ပပီဵ လုဳပခုဳေရဵနှင်ဴလည်ဵ ပတ်သက်ေ ကာင်ဵ မှတ်ချက်ချကာ အမှုတွဲပါ အငှာဵယာဉ်ေမာင်ဵ 
ဦဵြမတ်လင်ဵဦဵ၏ အာမခဳေလျှာက်ထာဵချက်ကို ပယ်ချခဲဴသည်။ အာမခဳပယ်ချြခင်ဵခဳရသူ ဦဵြမတ်လင်ဵဦဵသည် ရန်ကုန်ပမို့တွင် 

အငှာဵယာဉ်ေမာင်ဵအြဖစ်လုပ်ကိုင်ေနသူြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စင်ကာပူမှ ြပည်နှင်ဒဏ်ြဖငဴ် ြပန်လည် ေရာက်ရိှ 

လာသညဴ် ရခိုင်အသင်ဵ (စင်ကာပူ )မှ ဦဵတင်လှိုင်ဦဵနှင်ဴ ေဒါ်ေမြမတ်မွန်တို့ ကာဵငှာဵခဲဴေသာေ ကာင်ဴ ၎င်ဵမှ လိုက်ပို့စဉ် အြမန်လမ်ဵ 

၌ ဖမ်ဵဆီဵ ြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ပူဵတွဲ တရာဵစွဲဆိခုဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖစ်သည်။   

ဆရာေတာ် ဦဵေသာဘိတကို တရာဵစွဲရန်ကကိုဵပမ်ဵမှုကို တိုင်ဵတရာဵရုဳဵပယ်ြေျ 

တပ်မေတာ်မှ ဆရာေတာ် ဦဵေသာဘိတကို ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ) ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုနိုင်ရန်  မန္တေလဵတိုင်ဵ တရာဵရုဳဵ၌ 

ထပ်မဳအယူခဳဝင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ တိုင်ဵတရာဵရုဳဵမှ အမှုမေြမာက်ဟုဆိုကာ အယူခဳကို ပယ်ချခဲဴသည်။ ၎င်ဵအမှုကို တိုင်ဵတရာဵရုဳဵမှ 

ရုဳဵချနိ်ဵ သဳုဵချနိ်ဵ ကာ စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက် ဧပပီလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ပယ်ချခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ 

ကျဆင်ဵေစရန် လူမှုကွန်ရက်တွင် ေရဵသာဵေဝဖန်သည်ဟုဆိုကာ ဆရာေတာ်ဦဵေသာဘိတ(အလကော ကယ်)ကို တပ်မေတာ်မှ 

ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ) ြဖငဴ် အမရပူရပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိုခဲဴသည်။ 
အမရပူရပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အမှုကိုစစ်ေဆဵခဲဴပပီဵေနာက် နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု မေြမာက်ဟုဆိုကာ ပယ်ချခဲဴသည်။ 

၎င်ဵအေပါ် တပ်မေတာ်မှ ခရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ တိုင်ဵတရာဵရုဳဵမျာဵသ့ုိ အယူခဳဝင်ခဲဴပပီဵ ၎င်ဵတရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှလည်ဵ 

ပယ်ချခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ြပစ်ဒဏ်ြေျမှတြ်ေဳရြြေင်ဵမျာဵ    

ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇုန်၌ အလုပ်သမာဵေြေါင်ဵေဆာင် နှစ်ဦဵအပါအဝင် ေြြောက်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်သဳုဵလြေျမှတ် 

လုပ်ခလစာေပဵရန် သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴ၍ ဦဵေဆာင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေတာင်ဵဆိုခဲဴြခင်ဵအတွက် ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ၊ ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိင်ုရာ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုေကျာ်မျ ိုဵ၊ 

ကိုသက်ဦဵေမာင်၊ ကိုမျ ိုဵကကီဵ၊ ကိုမင်ဵမင်ဵနိုင်နှင်ဴ သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴခဲဴသညဴ် အလုပ်သမာဵေခါင်ဵေဆာင် နှစ်ဦဵ တိုက့ို ရာဇသတ်ကကီဵ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈၈ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလစီကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ အစိုဵရမှ အလုပ်ပိတ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 
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ဧပပီလ ၂၀ ရက်ေန့မှ ၃၀ ရက်ေန့ ကာလအတွက် လုပ်ခလစာေပဵရန် ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇုဳရိှ Blue Diamond အိတ်ချုပ်စက်ရုဳ မှ 

အလုပ်သမာဵမျာဵသည် ဧပပီလအတွင်ဵမှစတင်ကာ ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ COVID-19 အေြခအေနေ ကာင်ဴ ဧပပီလ ၃၀ 

ရက်ေန့အထိ ဆန္ဒြပမှုကိုရပ်နာဵခဲဴပပီဵ ေမလ ၂ ရက်ေန့တွင် စက်ရုဳေရှ့၌ သပိတ်စခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ကာ ြပန်လည် ေတာင်ဵဆိုခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည်။ ေမလ ၄ ရက်ေန့တွင် သပိတ်စခန်ဵပဖိုခွင်ဵြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ၎င်ဵတ့ုိေြခာက်ဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရကာ ထိုေန့တွင်ပင် 

ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဳခဲဴရြခင်ဵ ြဖစ်သည်။  

ဆာဵလင်ဵကကီဵမမို့နယ် အုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵေဟာင်ဵကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ ေဝဖန်ြေဲဴသူကို  ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ြေျမှတ် 

ဆာဵလင်ဵကကီဵပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵေဟာင်ဵကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်၌ ေဝဖန်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ေမလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် 
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဆာဵလင်ဵကကီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဆာဵလင်ဵကကီဵပမို့နယ်၊ ေညာင်ပင်ကကီဵေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ  ဦဵသက်နိုင်ဝင်ဵကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ )ြဖင်ဴ   ေထာင်ဒဏ်  တစ်နှစ်ကျခဳေစရန် အမိန့် ချမှတ် 

ခဲဴသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ေရေဘဵကာလတွင် သက်ဆိုင်ရာမှ ေထာက်ပဳဴေပဵေနသညဴ်ေပါ် အကူအညီမရရိှေသဵသူမျာဵ ရိှေနြခင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ဦဵသက်နိုင်ဝင်ဵ မှ ၎င်ဵ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေအာင်ြမင်ဴထွန်ဵကို အမည် 

နှင်ဴတကွ ေဝဖန်ေရဵသာဵခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ဦဵေအာင်ြမင်ဴထွန်ဵမှ ဦဵသက်နိုင်ဝင်ဵ ကို ဆာဵလင်ဵကကီဵပမို့မရဲစခန်ဵ၌ ဆက်သွယ်ေရဵ 
ဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ )ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ေအာင်သေြပဘိလပ်ေြမစက်ရုဳ ဆန့်ကျင်သူကို ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလ ြေျမှတ် 

ေမလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေအာင်သေြပဘိလပ်ေြမစက်ရုဳ မေဆာက်လုပ်ေရဵ 
နှင်ဴပတ်သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသညဴ် ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵ ဦဵေရွှေအုန်ဵကို ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴ (ပငိမ်ဵ၊စု၊စီ )ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလကျခဳေစရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ဦဵေရွှေအုန်ဵ 

သည် ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေအာင်သေြပရွာသာဵမျာဵအနက်မှ တစ်ဦဵြဖစ်သည်။ မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 
ဦဵေရွှေအုန်ဵအာဵ အင်အာဵသဳုဵဖမ်ဵဆီဵခဲဴမှုေ ကာင်ဴ ၎င်ဵ၏ညာဘက်ေြခသလုဳဵတွင် ေသနတ်ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ဦဵေရွှေအုန်ဵ 

ကို ပငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၃၃၃၊ ၄၃၆ အပါအဝင် ပုဒ်မ ကိုဵခုြဖင်ဴ တရာဵစွဲဆို 

ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  သ့ုိေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵကို ယခင်က ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

လူထုကို အထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစမှုြဖင်ဴ ဘာဵအဳအေြြေစိုက် သတင်ဵအယ်ဒီတာကို ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ် 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ြပည်သူမျာဵအထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစရန် သတင်ဵအမှာဵတင်ခဲဴသည်ဟုဆိုကာ ေမလ ၂၀ ရက်ေန့ တွင် 
ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဘာဵအဳအေြခစိုက် သတင်ဵအယ်ဒီတာ ဦဵေဇာ်ရဲထက်ကို ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ )

ြဖငဴ်   ေထာင်ဒဏ် နှစ် နှစ် ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကရင်ြပည်နယ် ပမိုင်ကေလဵနယ်ေြမရဲစခန်ဵမှူဵမှ တရာဵလိြုပုလုပ်၍ 

ဦဵေဇာ်ရဲထက်အာဵ တရာဵစွဲဆိုခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီပမို့မှ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ်စ် ေစာင်ဴ ကညဴ်လူနာမျာဵအနက် 
ပိုဵေတွ့ရိှသူ နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ ဦဵေဇာ်ရဲထက်မှ ၎င်ဵ၏ အွန်လိုင်ဵသတင်ဵမီဒီယာတွင် သတင်ဵအေနြဖငဴ်တင်ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။   

ေထာင်တငွ်ဵအေြြေအေနမျာဵ     

ပဲြေူဵအကျဉ်ဵေထာင်၌ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၄ ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  

ပဲခူဵအကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အုပ်စုဖွဲ့၍ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵခဲဴြခင်ဵအတွက် ေထာင်မှူဵ ဦဵသန်ဵခိုင်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အကျဉ်ဵသာဵ 
၁၄ ဦဵကို ပဲခူဵပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ ကိုေနလင်ဵထက်အပါအဝင် အကျဉ်ဵသာဵေလဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၂၉၄၊ 

၅၀၆၊ ၁၁၄ ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေထွဵေထွဵအပါအဝင် အကျဉ်ဵသာဵ ၁၀ ဦဵကို  ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၃၂၆၊ ၃၂၄၊ ၁၁၄ တို့ြဖင်ဴ 

လည်ဵေကာင်ဵ အမှုဖွင်ဴထာဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ ေမလ ၁ ရက်ေန့တွင်  ပဲခူဵအကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ထိုအုပ်စုနှစ်ဖွဲ့ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵ 

ခဲဴ ကပပီဵ သဳချွန်မျာဵြဖငဴ် ၀းုိင်ဵထိုဵ၍ ေလဵဦဵအဖွဲ့မှ ေထာင်သာဵ ကိုေနလင်ဵထက်နှင်ဴ ကိုပငိမ်ဵချမ်ဵတို့တွင် ဒဏ်ရာမျာဵရရိှခဲဴသည်။ 

ကိုေနလင်ဵထက်သည် အသက်အန္တရာယ်စိုဵရိမ်ရေသာ အေြခအေနတွင်ရိှပပီဵ ပဲခူဵေဆဵရုဳကကီဵ၌ အတွင်ဵလနူာအြဖစ် ေဆဵကုသမှု 
ခဳယေူနရေ ကာင်ဵသိရိှရသည်။ ၎င်ဵြဖစ်စဉ်တွင် အဓိကတာဝန်ရိှသူမှာ  အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵသာ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ပဲခူဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁ )တိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵညွန့်ေရွှေမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။   
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ေထာင်မှလွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ     

မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှဳကို စွဲြေျက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵ 

ေမလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ေအာင်ဗလေကျဵရွာမှ ေမာငည်ီေဌဵ 

နှင်ဴ မစန္ဒာဝင်ဵ  တို ့ ဇနီဵေမာငန်ှဳကို တရာဵစွဲတင်နိုင်သညဴ် သက်ေသအေထာက်အထာဵြပညဴ်စုဳြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ စွဲချက်မတင်မီ 
ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ေမာင်ေတာပမို့နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဥေဒါင်ဵေကျဵရွာကင်ဵစခန်ဵအလွန်တွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ် 

နှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေမာငည်ီေဌဵ နှင်ဴ မစန္ဒာဝင်ဵ  တို ့ ဇနီဵေမာင်နှဳကို အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (က)၊(ဈ )ြဖင်ဴ အလယ်သဳေကျာ်နယ်ေြမရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴလှစ်ခဲဴသည်။ ဧပပီလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ဥေဒါင်ဵ 

ေကျဵရွာသာဵ ဦဵေအာင်ထွန်ဵသိန်ဵသည် ဥေဒါင်ဵေကျဵရွာကင်ဵစခန်ဵအလွန်ရိှ ဝါဵရုဳေတာ၌ မျှစ်ချ ိုဵရန် သွာဵစဉ် ေပါက်ကွဲမှု 

ြဖစ်ပွာဵကာ ရင်ဘတ်ပွင်ဴထွက် ဒဏ်ရာြဖင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵ သညဴ်ေနရာနှင်ဴ မလှမ်ဵမကမ်ဵ 
တွင်ရိှသညဴ် ေမာငည်ီေဌဵ နှင်ဴ မစန္ဒာဝင်ဵ  တိုသ့ည် ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဖမ်ဵဆီဵ  အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် မစန္ဒာဝင်ဵ သည် 

အသက်မြပညဴ်ေသဵသညဴ်အတွက် ကေလဵသူငယ်ဥပေဒြဖငဴ် အာမခဳရရှိခဲဴပပီဵ ယခုအခါ အမှုမှ လွတ်ေြမာက်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

စစ်ေတွြေရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာသာဵ ေြြောက်ဦဵကို လွှတ်ေပဵ 

ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာမှ ေဒသခဳ 

ေြခာက်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုထွန်ဵမင်ဵနိုင်၊ ကိုညီညီေဌဵ၊ ကိုေမာင်ေမာင်လှိုင်၊ ကိုဦဵြမငဴ်ထွန်ဵ၊ ကိုစိုဵဝင်ဵေကျာ်နှင်ဴ ကိုေမာင်ပငိမ်ဵေရွှေတို ့ကို 
စွဲချက်တင်ရန် ခိုင်လုဳေသာ သက်ေသအေထာက်အထာဵ တစ်စုဳတစ်ရာေတွ့ရိှရြခင်ဵမရှိသညဴ်အတွက် ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴ သည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပီလအတွင်ဵတွင် ၎င်ဵတ့ုိ ေြခာက်ဦဵ အပါအဝင် ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာသာဵ ရှစ်ဦဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)နှင်ဴ 

ဆက်စပ်မှုရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴပပီဵ ဇွန်လအတွင်ဵ၌ တပ်မေတာ်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က)၊ ၅ ၂ (က )ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရသူမျာဵအနက်မှ ၎င်ဵတို ့ ေြခာက်ဦဵမှာ 

လွတ်ေြမာက်လာခဲဴေသာ်လည်ဵ ကျန်နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ ် ေမာင်ေနလင်ဵထွန်ဵ နှင်ဴ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် 
ေမာင်သိန်ဵေအဵေမာင်တို့မှာ  အသက်မြပညဴ်ေသဵသြဖင်ဴ ကေလဵသူငယ်ဥပေဒအရ စစ်ေတွပမို့နယ် တရာဵရုဳဵတွင် ဆက်လက် 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရဆဲ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵထဳမှ လွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ     

AA မှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်သွာဵသူ ငါဵဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ခေဘာ်ေကျဵရွာနှင်ဴ မာလာ (ပမို )
ေကျဵရွာတိုမ့ှ ရာအိမ်မှူဵတာဝန် ထမ်ဵေဆာင်သူမျာဵ အပါအဝင် အရပ်သာဵ ငါဵဦဵသည် ေမလ ၁၉ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် 

ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။  ခေဘာ်ေကျဵရွာနှင်ဴ မာလာေကျဵရွာတိုမ့ှ အမျ ိုဵသာဵ ရှစ်ဦဵ နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ေလဵဦဵတို့ သည် 

COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵချုပ်နိုင်ေရဵ ေထာက်ပဳဴပစ္စည်ဵကို ေကျာက်ေတာ်ပမို့မှ ယူေဆာင်ရန်နှင်ဴ လိုအပ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ 

ဝယ်ယူရန်အတွက် ေမလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတ့ုိေကျဵရွာမှ ေကျာက်ေတာ်ပမို့သ့ုိ ထွက်ခွာလာခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့သည် 

ေကျာက်ေတာ်ပမို့မေစျဵတွင် ေစျဵဝယ်ယူလျက်ရိှစဉ် ခေဘာ်ေကျဵရွာမှ ရာအိမ်မှူဵ ဦဵပန်ဵသာ၊ ဦဵေဝသာေအာင်၊ မာလာ (ပမို )

ေကျဵရွာမှ ရာအိမ်မှူဵ ဦဵေမာင်ဟန်သိန်ဵ၊ ဦဵေအာင်ေစာ နှင်ဴ ဦဵေမာင်သာဝင်ဵ တို့ငါဵဦဵကို AA မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵ 
ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု တပ်မေတာ်၏ထုတ်ြပန်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။  

AA အဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝပမို့နယ်၊ တင်ဵဘုန်ဵေကျဵရွာအုပ်စု၊ ရပ်ဒိန်ေကျဵရွာမှ ေပျာက်ဆုဳဵလျက်ရှိသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵသည် 
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA) ၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကိုခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာသည်ဟု 

သိရှိရသည်။ မတ်လ ၂၂ ရက်ေန့တင်ွ ရပ်ဒိန်ေကျဵရွာမှ အမျ ိုဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵသန်ဵထွန်ဵ၊ ဦဵဒီဆာဵ၊ ဦဵကိုကိုေအာင်နှင်ဴ 

ဦဵလုဳဘဲ တို့သည် ထင်ဵသယ်ရန် ရွာမှ ထွက်သွာဵစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴ ကြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ 
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ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာသူမျာဵ၏ ေြပာ ကာဵချက်အရ ၎င်ဵတို ့ ေလဵဦဵအနက် ဦဵသန်ဵထွန်ဵ၊ ဦဵဒီဆာဵနှင်ဴ ဦဵကိုကိုေအာင် တို ့
ကို စစ်ေဆဵ ေမဵြမန်ဵခဲဴပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ကာ ဦဵလုဘဳဲသည် ဖမ်ဵဆြီခင်ဵခဳရသညဴ် ေနရာမှ ထွက်ေြပဵလာ 

ြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ၊ လက်ရှိတွင် တပ်မေတာ်  နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မျာဵမှ ေခါ်ယူ စစ်ေဆဵေနသြဖင်ဴ အေြခအေနမျာဵကို ထပ်မဳ ေမဵြမန်ဵ 

နိုင်ြခင်ဵ မရိှေသဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

AA အဖွဲ့ မှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ ဦဵစိုဵဝင်ဵသူြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ်  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ ကုန်ဵတင်ဵေကျဵလက် 

ကျန်ဵမာေရဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရိှေသာ ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ ဦဵစိုဵဝင်ဵသူသည် ေမလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။  ေမလ ၁၆ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၀ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ကိုစိုဵဝင်ဵသူအပါအဝင် ေဆဵခန်ဵေစာင်ဴ 
ဇနီဵေမာင်နှဳနှင်ဴ သမီဵြဖစ်သူတို့သည် ၎င်ဵတို့၏ ေနအိမ်၌ရိှေနစဉ် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ လာေရာက်ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴသညဴ်ေန့ ညေန ၅ နာရီအချနိ် ခန့်တွင် ေဆဵခန်ဵေစာင်ဴဇနီဵေမာင်နှဳ၏ သမီဵြဖစ်သူကို ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴပပီဵ ေမလ ၂၁ 

ရက်ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵေစာင်ဴ ဇနီဵေမာင်နှဳကို လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ 

သဇင်မမိုင်နယ်ြြောဵေစာင်ဴစြေန်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်ြြေင်ဵြေဳရသူ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ကေလဵငယ်တစ်ဦဵတိုက့ို ြပန်လွှတ်ေပဵ 

ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ သဇင်ပမိုင်နယ်ြခာဵေစာင်ဴရဲကင်ဵစခန်ဵ တိုက်ခိုက်မှုြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်  ေဒါ်ေရွှေဇင်နှင်ဴ 

၄င်ဵ၏ သမီဵြဖစ်သူ မဂျူဵသက်ကလျာေအာင်နှင်ဴ  ေဒါ်မိေစာစန္ဒာတို့ကို  ေမလ ၂၉ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင်   ြပန်လွှတေ်ပဵလိုက် 
ေ ကာင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။ ေမလ ၂၉ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၃ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် AA မှ 

သဇင်ပမိုင်နယ်ြခာဵေစာင်ဴ ကင်ဵစခန်ဵကို ဝင်ေရာက်တိကု်ခိုက်စဉ် ၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိင်ုငဳသာဵတို့၏လွတလ်ပ်ြေွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 

VOM အယ်ဒီတာြေျုပ်ကို အေရဵယူရန် မီဒီယာေကာင်စီထဳ ရဲမှ တိုင် ကာဵထာဵ 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတားာ်(AA) ၏  ေြပာေရဵဆိခုွင်ဴရှိသူနှင်ဴ ေမဵြမန်ဵထာဵေသာ အင်တာဗျူဵအာဵ ေဖာ်ြပခဲဴြခင်ဵအတွက် မန္တေလဵ 

အေြခစိုက် Voice of Myanmar သတင်ဵဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ဦဵေနမျ ိုဵလင်ဵအာဵ သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ်မ ၉ /ဇ ြဖင်ဴ အေရဵယူ 

ေပဵရန် ဧပပီလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူဵခင်ေမာင်ဝင်ဵမှ ြမန်မာနိုင်ငဳ သတင်ဵမီဒီယာ 
ေကာင်စီထဳ တိုင် ကာဵထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် အဆိုပါတိုင် ကာဵမှုအတွက် သတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီမှ 

တာဝန်ရိှသူမျာဵနှင်ဴ အြပန်အလှန် ကာဵနာမှု ြပုလုပ်ရန် ကိုေနမျ ိုဵလင်ဵကို ဆင်ဴေခါ်ထာဵသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် 

ဦဵေနမျ ိုဵလင်ဵအာဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ (က )နှင်ဴ ၅၂ ( က  )ြဖင်ဴ မန္တေလဵအုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်တွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ၊ထိမ်ဵသိမ်ဵထာဵခဲဴပပီဵ ဧပပီလ ၉ ရက်ေန့ညပ းုိင်ဵတွင် အမှုမေြမာက်သြဖင်ဴ ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴပပီဵေနာက် ထပ်မဳ တိုင် ကာဵ 

ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

RCSS/SSA အဖွဲ့ဝင် တပ်သာဵမျာဵ၏ ပစ်ြေတ်မှုေ ကာင်ဴ  အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵေသဆုဳဵ 

ရှမ်ဵြပည် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရေကာင်စီ /ရှမ်ဵြပည်တပ်မေတာ် ( RCSS/SSA) အဖွဲ့ဝင် တပ်သာဵမျာဵ၏ ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်အေရှ့ပိုင်ဵတွင် အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ RCSS/SSA ၏ ေြပာေရဵဆိုခွင်ဴရိှသူ ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵ အုန်ဵခူဵ မှ 
ဧပပီလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵ၏ စစ်သာဵမျာဵသည် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ထိန်ဵချုပ်ထာဵေသာ လွိုင်ပန်ေတာင်ေပါ်၌ 

တရာဵမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်ေနေသာ အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵအာဵ ေတွ့ရိှခဲဴသညဴ်အတွက် ဖမ်ဵဆီဵ ခဲဴရာ အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵမှ စစ်သာဵတစ်ဦဵ 

ထဳမှ ေသနတ်ကိုယူရန်ကကိုဵစာဵခဲဴ၍ ေသနတ်ြဖင်ဴပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ေြပာ ကာဵ ခဲဴသည်။  

ရွာသာဵမျာဵ စစ်ေဘဵေရှာင်ေနသညဴ် ငေတာက်တူေြေျေကျဵရွာတွင် ေနအိမ်မျာဵမီဵရျေ့ြြေင်ဵြေဳရ/  

ေမလ ၄ ရက်ေန့၊ ညေန ၅ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်ရိှ ရွာသာဵမျာဵ စစ်ေဘဵေရှာင်ေနသည်ဴ 
င /ေတာက်တူေချေကျဵရွာတွင် ေနအိမ်မျာဵ မီဵရှို့ြခင်ဵခဳရသြဖငဴ် ေနအိမ် ရှစ်လုဳဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည် ဟု  သိရိှရသည်။ 

င /ေတာက်တူေချေကျဵရွာတွင် ေနအိမ် ေြခာက်လုဳဵ နှင်ဴ င/ေတာက်တူေချ(ရွာသစ် )ေကျဵရွာတွင် ေနအိမ် နှစ်လုဳဵ တို ့ ပျက်စီဵ 
သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ င/ေတာက်တူေချေကျဵရွာမှ ကိုေကျာ်နိုင်ထွန်ဵမှ  “ခမရ (၅၃၈)တပ်ရင်ဵမှ စစ်သာဵမျာဵ ေရာက်ရှိလာပပီဵ 
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အြပန်တွင် ရွာအာဵမီဵရိှး့ုသည်ကို ေကျဵရွာအနီဵ၌ ဟင်ဵရှာသွာဵေနသညဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴ လူငယ်တချ ို့ ြမငေ်တွ့ခဲဴြခင်ဵ 

ြဖစ်သည် ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

အစိုဵရကို အ ကည်ညိုပျက်ေအာင်မလုပ်ရန် လွိုင်ေကာ်တွင် အမိန့်ထုတ် 

ေမလ ၃ ရက်ေန့တွင် ကယာဵြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အစိုဵရကို အ ကည်ညို 

ပျက်ေစသညဴ် အြပုအမူေြပာဆိုမှုမျာဵ မလုပ်ရန် ေဒသန္တရအမိန့် ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေပါ် 
အ ကည်ညိုပျက်ေစသညဴ် အေြပာအဆိမုျာဵကို ရပ်ကွက် /ေကျဵရွာအုပ်စု ဧရိယာနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ အသဳချဲ့စက်ကိရိယာမျာဵ 

အသဳုးဵြပုပပီဵြဖစ်ေစ၊ အသဳုဵမြပုဘဲြဖစ်ေစ ေြပာဆိုြခင်ဵမြပုရ၊  အ ကည်ညိုပျက်ေစမညဴ် ဥပေဒနှင်ဴမညီညွတ်သညဴ် အေရဵအသာဵ၊ 

ရုပ်ပုဳ၊ ပိုစတာ၊ ဗီနိုင်ဵ၊ စသညဴ် အမှတ်အသာဵတစ်ခုခုကို မည်သညဴ်ေနရာမှ မြပုလုပ်ရ စသည်တိုအ့ပါအဝင် အချက် ၁ဝ ချက်ကို 

ထုတ်ြပန်ချက်တွင်  ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ထိုစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို တိတကိျကျ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် တည်ဆဲ 

ဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူသွာဵမည်ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

NLD ပါတီဝင်တစ်ဦဵကို ရဲအေယာင်ေဆာင်၍ ဖမ်ဵဆီဵရန်ကကိုဵစာဵေသာေ ကာင်ဴ ထွက်ေြပဵ တိမ်ဵေရှာင်ေနရ 

ေမလ ၂ ရက်ေန့တွင် ရဲယူနီေဖာင်ဵဝတ်ဆင်ထာဵသညဴ် လူတစ်စုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်၊ ေကျာ်ကိုင်ဵေကျဵရွာေန 
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ NLD ပါတီ အလုပ်အမှုေဆာင် ဦဵဝင်ဵလှိုင်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ရန်ကကိုဵပမ်ဵခဲဴေသာေ ကာင်ဴ ဦဵဝင်ဵလှိုင်သည် ထွက်ေြပဵ 

တိမ်ဵေရှာင်ေနရေ ကာင်ဵသိရိှရသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ေတာင်ကုတ်ပမို့အဝင် /အထွက်တွင် တပ်မေတာ်မှ လုဳပခုဳေရဵ တင်ဵကျပ်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ထာဵသည်။  

ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် အရပ်သာဵ ၁၀ ဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵရန် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ ေတာင်ဵဆို 

တပ်မ -၅၅ လက်ေအာက်ခဳ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ မတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ဖမ် းဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ တင်ဵမေကျဵရွာမှ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ရှစ်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵ ေမာငထ်ွန်ဵထွန်ဵေဝ အပါအဝင် 

အရပ်သာဵ ၁၀ ဦဵကို ြပန်လည်လွှတ်ေပဵရန် မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ ေတာင်ဵဆိုလျက်ရိှသည်။  မတ်လ ၁၆ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ၎င်ဵရွာမှ ေကျဵရွာသာဵ ၅၀ ဦဵကို စခန်ဵချေနရာသ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ 

အနက် ၄၀ ဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵခဲဴပပီဵ ၁၀ ဦဵကို စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရိှရ 

သည်။  

ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်ထာဵေသာ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဒုိဵတန်ဵရွာသစ်နှင်ဴ ရွာေဟာင်ဵမှ ေကျဵရွာသာဵမျာဵကို ြပန်လည်လွှတေ်ပဵ - 

ေမလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ၎င်ဵတိုဖ့မ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်ထာဵေသာ ရခိုင်ြပည်နယ် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ 
ပမို့နယ်၊ ဒုိဵတန်ဵရွာေဟာင်ဵမှ ေကျဵရွာသာဵ ခုနှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵေစာလှဦဵ၊ ဦဵေစာသန်ဵ၊ ဦဵေမာင်ထွန်ဵစိုဵ၊ ဦဵလှေအာင်၊ 

ဦဵလှထွန်ဵစိန်၊ ဦဵေမာင်လှကကီဵ နှင်ဴ ဦဵဝင်ဵေချတိုက့ို ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵ 

မှ  ၎င်ဵတ့ုိအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထို့ြပင ် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)၏ အမာခဳမျာဵရှိသည်ဟူ ေသာ စွပ်စွဲချက် 

ြဖငဴ် ေမလ ၇ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဒုိဵတန်ဵရွာသစ်ကို ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵခဲဴပပီဵ  ရွာသာဵ ၁၁ ဦဵအာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခဲဴကာ ေမလ ၈ ရက်ေန့တွင် ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသည်ဟု ေကျဵရွာ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေအဵထွန်ဵေမာင်မှ ေြပာ ကာဵ 
ခဲဴသည်။ အဆိုပါ ဒုိဵတန်ဵရွာသစ်မှ ရွာသာဵ ၁၁ ဦဵမှာ ဦဵေမာင်ေအဵသိန်ဵ၊ ဦဵေဆာက်လုဳဵေချ၊ ဦဵထွန်ဵေအာင်ေကျာ်၊ 

ဦဵစိုဵထွန်ဵေအာင်၊ ဦဵေရွှေသိန်ဵစိန်၊ ဦဵစိုဵေအာင်သိန်ဵ၊ ဦဵသာဗန်ဵ၊ ဦဵေမာင်ဘစိန်၊ ဦဵသိန်ဵညွှန့်ေချ၊ ဦဵဦဵထွန်ဵစိန် နှင်ဴ 

ဦဵေမာင်ြမတ်သိန်ဵ တိုြ့ဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

 

 

RCSS မှ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ြေုနှစ်ဦဵနှင်ဴအရပ်သာဵ နှစ်ဦဵကို မိုင်ဵတုဳမမို့ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တင်ွ ေတွ့ရှိ 
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ေမလ ၉ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ /ရှမ်ဵြပည်တပ်မေတာ် ( RCSS/SSA) လွယ်တိုင်ဵလျန်ဵ 

စစ်ဌာနချုပ်မှ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဥးီဵ နှင်ဴ တပ်သာဵသစ်အြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် အရပ်သာဵ 

နှစ်ဦဵကို ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ မိုင်ဵတုဳပမို့ ေဟာင်လီ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိခဲဴပပီဵ တပ်မေတာ်ထဳသ့ုိ အပ်နှဳခဲဴ 

သည်။ လက်ရိှတွင် ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်လာသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဥးီဵကို စစ်ဘက်ေရဵရာလုဳပခုဳေရဵတပ်မှ စစ်ေဆဵ စိစစ်ေနပပီဵ 

အရပ်သာဵ နှစ်ဥးီဵအာဵ သီဵြခာဵေစာငဴ် ကည်ဴထာဵရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။   

ြပငပ်ေဆာင်ဵပါဵရှင် ကိုေကျာ်လင်ဵ ဂျင်ကလိြဖင်ဴ ပစ်ြေတ်ြြေင်ဵြေဳရ 

ေမလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွပမို့မှ ြပင်ပေဆာင်ဵပါဵရှင် ကိုေကျာ်လင်ဵသည် ဂျင်ကလိြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရ 
သည်။ ၎င်ဵ၏ ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲဴေသာေ ကာင်ဴ စစ်ေတွေဆဵရုဳတွင် တက်ေရာက်၍ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနရ ေ ကာင်ဵ 

သိရှိရသည်။ ကိုေကျာ်လင်ဵသည် ၎င်ဵ၏ေနအိမ်ေရှ့၌ ဖုန်ဵေြပာလျက်ရိှစဉ် အမည်မသိ လူနှစ်ဦဵ ဆိုင်ကယ်ြဖင်ဴ ေရာက်ရိှလာခဲဴပပီဵ 

ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ကိုေကျာ်လင်ဵသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ DVB သတင်ဵဌာနတွင် စစ်ေတွပမို့ရိှ ေြမေဈဵမျာဵြမင်ဴတက်ေနမှုကုိ 

ေရဵသာဵခဲဴပပီဵေနာက် စစ်ေတွပမို့တင်ွဵ၌ ဓာဵထိုဵ ခဳခဲဴရသည်။ ထိုစဉ်၌ စစ်ေတွပမို့မရဲစခန်ဵတွင် အမူဖွင်ဴခဲဴေသာ်လည်ဵ ဓာဵြဖင်ဴ 

ထိုဵသွာဵသူမျာဵကို ယေန့အချနိ်အထိ ဖမ်ဵဆီဵရမိြခင်ဵ မရိှေသဵေပ။ 

ြပငရ်ွာစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ရဲကင်ဵမှူဵမှ  ရွာသာဵအာဵ ရိုက်နှက်ြေဲဴမှု စုဳြေုဳဖွဲ့စစ်ေဆဵေန  

ဧရာဝတီတိုင်ဵ၊ ေြမာင်ဵြမပမို့နယ်၊ ြပင်ရွာကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ကူညီစစ်ေဆဵေပဵေနေသာ ကိုတင်ေအာင်မိုဵကုိ 

ြပငရ်ွာရဲကင်ဵမှူဵ ဒုရဲအုပ်ြမတ်ကိုမှ  ရိုက်နှက်ခဲဴမှုနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ စုဳခုဳဖွဲ့ စစ်ေဆဵလျက်ရှိေ ကာင်ဵသိရှိရသည်။ ေမလ ၁၃ ရက်ေန့ 

တွင် ကိုတင်ေအာင်မိုဵ၏ နွာဵမျာဵမှ ြပင်ရွာရဲစခန်ဵဆိုင်ဵဘုတ်အာဵ ဝင်တိုက်၍ ဆိုင်ဵဘုတ်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထိုကိစ္စ 

နှင်ဴပတ်သက်၍ ေကျနပ်ြခင်ဵမရိှသညဴ်အတွက် ေမလ ၁၄ ရက်ေန့ ည ၁၁ နာရီေကျာ်တွင် ဒုရဲအုပ်ြမတ်ကိုမှ  နွာဵပိုင်ရှင် 
ကိုတင်ေအာင်မိုဵအာဵ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်သ့ုိ ေခါ်ေဆာင်ပပီဵ ဓာတ်မီဵနှင်ဴ ရိုက်နှက်ြခင်ဵ၊ လက်သီဵနှငဴ်ထိုဵြခင်ဵတို ့ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ 

ထို့ေ ကာင်ဴ ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ကိုတင်ေအာင်မိုဵ၏ မိသာဵစုမှ တိုင် ကာဵခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ တိုင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေြမာင်ဵြမပမို့မရဲစခန်ဵ 

တွင် စုခုဳစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ေနြခင်ဵြဖစ်သည်။  

တပ်မေတာ်မှ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် အမ်ဵေဒသြေဳမျာဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 

တပ်မေတာ်၏ ရက်သတ္တပတ် ကာ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵကိုခဳခဲဴရသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵပမို့နယ်မှ ေဒသခဳ ၂၆ ဦဵသည် ေမလ ၂၃ 
ရက်ေန့တွင် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ထို့ြပင ် ေမလ ၂၀ ရက်ေန့တင်ွ အမ်ဵပမို့နယ်၊ ဒါဵလက်အေနာက်ရွာ ရှမ်ဵကုန်ဵမှ 

အရပ်သာဵ ေလဵဦဵသည် ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာခဲဴသည်။   

ေမလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် အလယ်ကျွန်ဵေကျဵရွာမှ ငါဵရှာသွာဵစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴေသာ ကိုငှက်ေပျာကကီဵ၊ ၎င်ဵေပျာက်ဆုဳဵသူ အာဵ 

ေမလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် လိုက်ရှာသညဴ် အရပ်သာဵ ၁၄ ဦဵြဖစ်ေသာ ဦဵစိုဵြမင်ဴ၊ ဦဵ ကည်လွင်၊ ကိုေဇာ်လင်ဵဝင်ဵ ၊ ကိုေမာငည်ွှန့်တင်၊ 

ကိုညီသနိ်ဵ၊ ကိုေမာင်သန့်၊ ကိုလင်ဵလင်ဵေဇာ်၊ ကိုမင်ဵေဇာ်၊ ကိုမင်ဵသီရိ၊ ကိုလှေအာင်စိုဵ၊ ကိုမင်ဵနိုင်၊ ကိုေမာင်ြမငဴ်လှိုင်၊ 
ကိုေဇာ်ဝင်ဵနှငဴ် ကိုေကျာ်ေမာင်၊ ဒါဵလက်အေနာက်ရွာ ရှမ်ဵကုန်ဵမှ သီဟုိေစဴဝယ်ရန်သွာဵသညဴ် ေကျာင်ဵဆရာ ဦဵေအာင်ထွန်ဵခင် 

အပါဝင် အရပ်သာဵ ငါဵဦဵအြပင် အြခာဵ ေကျဵရွာမျာဵမှ ေဒသခဳမျာဵအပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၃၀ ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခဲဴ 

ြခင်ဵြဖစ်သည်။ စစ်ဆင်ေရဵနယ်ေြမအတွင်ဵ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ၏ သွာဵလာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို သတင်ဵေပါက် ကာဵသွာဵမည် 

စိုဵရိမ်၍ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ လွတ်ေြမာက်လာသူ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 

 

ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ သဳေြေျာင်ဵေကျဵရွာမှ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵကို ြပန်လွှတေ်ပဵ 

ေမလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ  ဝါဵခုတ်၍ြပန်လာ ကေသာ အမျ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵနှစ်ဦဵ 

ကို  ထိန်ဵသိမ်ဵခဲဴပပီဵ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ သညဴ်ေန့တွင်ပင် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴကာ အမျ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵကို ေနာက်တစ်ေန့ 
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တွင် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ေလဵဦဵသည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်၊ သဳေချာင်ဵေကျဵရွာမှ 

ြဖစ်ပပီဵ  ေနအိမ်ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ဝါဵသွာဵခုတ်ရာမှ ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ေဒါက်တာေအဵေမာင်ကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်မှ ပယ်ဖျက် 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵပမို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ ် ေဒါက်တာေအဵေမာင်အာဵ လွှတ်ေတာ် 
ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ကာ ေရွဵေကာက်ပွဲ ဝင်ခွင်ဴပိတ်ပင်ေ ကာင်ဵ  ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ ေမလ ၁၈ 

ရက်ေန့ ရက်စွဲြဖငဴ် ထုတ်ြပန် ေ ကညာခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွခရိုင် တရာဵရုဳဵမှ 

ေဒါက်တာေအဵေမာင်ကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၂၂ (၁ )နှင်ဴ ပုဒ်မ ၅၀၅( ခ  )ြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴပပီဵ တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴသ့ုိ အယူခဳ 

ဝင်ေရာက်ခဲဴေသာ်လည်ဵ မူလတရာဵရုဳဵ၏အမိန့်ကို အတည်ြပုခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွဵေကာက်ပွဲ 
ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှင်ဴ ပငိစွမ်ဵေနသြဖငဴ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်ေန့မှစတင်၍ ေဒါက်တာေအဵေမာင်အာဵ ြပည်သူ့ 

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ေ ကာင်ဵ ြပည်ေထာင်စု ေရွဵေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ေန့တွင်  ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ပမို့နယ်တွင်ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် စာေပေဟာေြပာပွဲ၌ 

ေဟာေြပာခဲဴသညဴ် ေဟာေြပာချက်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်ပပီဵ ေဒါက်တာေအဵေမာင်နှင်ဴ စာေရဵဆရာ ေဝဟင်ေအာင်တို့နှစ်ဦဵသည် 

ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆို ြခင်ဵ  ခဳခဲဴရသည်။ 

ဟုမ္မလင်ဵတွင် လက်နက်ကိုင်မျာဵမှ ပစ်ြေတ်သြဖငဴ် အရပ်သာဵတစ်ဦဵေသဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ  

ေမလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခန္တီဵခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်ဵပမို့နယ်တွင် အရပ်ဝတ်လက်နက်ကိုင် ငါဵဦဵမှ ေသနတ်ြဖငဴ် 
ပစ်ခတ်ခဲဴသည်ဴအတွက် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ ် ေဒသခဳ ကူကီဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ေမာင်ဵေထာင်ဵရာဂင် ေသဆုဳဵသွာဵ ခဲဴပပီဵ မာန်လီ 

ေကျဵရွာသာဵ ဦဵထန်ခင်ဵ မာန် ဒဏ်ရာရရိှခဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵသည် ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ် အလုပ်သွာဵစဉ် ရပ်ဖေကျဵရွာအုပ်စု၊ 

ေအာ်ေသာ်ေကျဵရွာအနီဵအေရာက်တွင် အရပ်ဝတ် လက်နက်ကိုင် ငါဵဦဵမှ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန့်ရန်ေြပာဆိုခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့မှ 
ရပ်တန့်ြခင်ဵမရိှဘ ဲဆက်လက်ေမာင်ဵ သွာဵခဲဴသညဴ်အတွက် ေသနတ်ြဖငဴ် ပစ်ခတ်ခဲဴရာ ဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵ နှင်သူ ေမာင်ေထာင်ဵရာဂင် 

ကို ထိမှန်ကာ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ြေုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵ ေြေါ်ေဆာင်သွာဵြေဲဴေသာ ေဝသာလီေကျဵရွာသာဵနှစ်ဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက် 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵ  ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်၊ ေဝသာလီေကျဵရွာသာဵ ဦဵမှဲ့နီ 
နှင်ဴ ဦဵေမာင်စိုဵတင်တို့သည် ေမလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာခဲဴသည်။ ေမလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ေဝသာလီ  

ေကျဵရွာအနီဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵ ရွာအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်လာေသာ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

မင်ဵ ြပာဵတွင် ေဒသြေဳ ငါဵဦဵ ေြမြမုပ်သတ်ြဖတ်ြေဳထာဵရသညဴ်ကိစ္စကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေပဵရန် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵလိုလာဵ   

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵြပာဵပမို့နယ်မှ ေဒသခဳ ငါဵဦဵအာဵ သတ်ြဖတ်ခဲဴပပီဵ ေြမကျင်ဵအတွင်ဵ ြမုပ်နှဳထာဵသညဴ်ကိစ္စကို စုဳစမ်ဵ 

စစ်ေဆဵအေရဵယူေပဵရန် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ လိုလာဵလျက်ရိှေ ကာင်ဵ သိရိှရသည်။ မတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် မင်ဵ ြပာဵပမို့နယ်၊ 

မင်ဵ ရွာေကျဵရွာမှ ဦဵသန်ဵေကျာ်၊ ဦဵေစာလှထွန်ဵ၊ နှင်ဴ ဦဵသန်ဵထွန်ဵေအာင် တို့သည် ရွာအနီဵရိှ ေတာအတွင်ဵသ့ုိ 

ထင်ဵခုတ်ရန်သွာဵစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို၏့မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ လိုက်လဳစုဳစမ်ဵရာတွင် တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵ 

ေ ကာင်ဵ သတင်ဵရရိှခဲဴသည်။ ဧပပီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ပုတ်ေကေကျဵရွာ၏ အေနာက်ဘက်ေတာင် ကာဵ၌ ၎င်ဵေကျဵရွာသာဵ 

သဳုဵဦဵ၏ ရုပ်အေလာင်ဵမျာဵအာဵ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှုပ်နှဳထာဵသည်ကို ေတွ့ရိှခဲဴရေ ကာင်ဵ ဦဵသန်ဵေကျာ်၏ဇနီဵ ေဒါ်သန်ဵညွန့်ရီမှ 
ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ထို့အတူ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်ေန့တွင် သင်ဵပုန်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာမှ ဦဵေမာင်သန်ဵြမင်ဴ နှင်ဴ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် တို့သည် ၎င်ဵတို့၏ ေနအိမ်မှ 

ငါဵေမွဵြမူဵေရဵပခဳသ့ုိ ဆိုင်ကယ်ြဖငဴ်သွာဵစဉ် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ဧပပီလ ၂၆ ရက်ေန့တင်ွ ထိုရွာသာဵ နှစ်ဦဵ၏ 

ရုပ်အေလာင်ဵမျာဵကို ရန်ကုန်-စစ်ေတွကာဵလမ်ဵအနီဵရိှ  ကက်ယက်ေစတီေတာင်တွင် ေြမကျင်ဵတစ်ခုတည်ဵ၌ ြမှုပ်နှဳထာဵ 

သည်ကို ရှာေတွ့ခဲဴေ ကာင်ဵ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  
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ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵတွင် အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ြဖတ်ြေဳရမှု တရာဵြေဳေဖာ်နိုင်ြြေင်ဵ မရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်ဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၌ အရပ်သာဵ ၁၂ ဦဵ သတ်ြဖတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရေသာ်လည်ဵ ယေန့အချနိ်ထိ 

တရာဵခဳေဖာ်ထုတ်နိုင်ြခင်ဵ မရိှေသဵေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေမလအထိ တအာင်ဵအရပ်ဘက် 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေကာက်ခဳရရိှသညဴ် စာရင်ဵမျာဵအရ သီေပါ၊ မိုင်ဵေယာ်နှင်ဴ ေကျာက်မဲပမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵရှိ ေဒသခဳြပည်သူ ၁၂ 

ဦဵသည် အမည်မသိ ေသနတ်သမာဵမျာဵ၏ သတ်ြဖတ်ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ တရာဵခဳမျာဵအာဵ အြမန်ဆုဳဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ   ေဖာ်ထုတ်ေပဵရန် တအာင်ဵအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေမလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ချက်တစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်၍ 

ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ 

 

အေရဵပါသည်ဴ ဆက်စပ်သတင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links 

ဖမ်ဵဆီဵြေဳရြြေင်ဵမျာဵ  

စစ်ေ ကာင်ဵအထွက် ေပါက်ကွဲသဳမျာဵ ထွက်ေပါ်လာမပီဵေနာက် ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်မှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ေြေါ်ယူစစ်ေဆဵ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 

ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒြပအလုပ်သမာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ ဗွီအုိေအြမန်မာ/  

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်ေပါ်မှ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ BNI 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ -ဒုိဵတန်ဵရွာေဟာင်ဵမှ ေကျာင်ဵသာဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြေါ်ေဆာင်  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 

တစ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ေြမပုဳမမို့နယ်၊ ေရရှင်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ၇၀ ေကျာ်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳြမန်မာ/  

မူဆယ်မမို့နယ်၊ မန့်မိုင်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ BNI 

ေကျာက်ြဖူတွင် လူမှုေရဵေဆာင်ရွက်ေနသူတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/    

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ     

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်မှ အမျ ိုဵသာဵတစ်ဦဵကို AA မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ထုတ်ြပန် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eb033dbf8c6fa2d4e7354e0
https://myanmar-now.org/mm/news/3667
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-worker-protest-leader-arrested-/5406438.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/dmt-png.html
https://www.bnionline.net/en/news/ponnagyun-woman-arrested-military-police-posse
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eb6d539f8c6fa2d4e735508
https://www.bnionline.net/mm/news-72730
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebb8692f8c6fa2d4e735522
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/myebon-rayshin.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-arrested-myaypon-ponnagyun-young-adults-villagers-05092020072757.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72883
https://www.bnionline.net/en/news/five-arrested-after-tatmadaw-search-homes-muse-township
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ecf317b347ce06a3e751159
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tg-bsm-aa.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72694
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ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြြေင်ဵမျာဵ     

ေကျာက်ေတာ်တွင် ဟင်ဵရှာသွာဵသညဴ် ရွာသာဵတစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵေန 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ DMG 

တရာဵစွဲဆုိြေရဳြြေင်ဵမျာဵ     

အထည်ြေျုပ်လုပ်သာဵမျာဵ ဆူပူအဳုကကေအာင် လှုဳ့ေဆာ်ြေဲဴမပီဵ ပဲြေူဵတိုင်ဵအစိုဵရအဖွဲ့အာဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင်ဴ Live 

လွှင်ဴ၍ ဆဲဆိုြေဲဴသည်ဟုဆိုကာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ေရှ့ေနတစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/  

ဖမ်ဵဆီဵြြေင်ဵြေဳထာဵရေသာ ေတာင်ကုတ် -ဆာဵြပင်ေကျဵရွာမှ ANP ဥက္ကဌအပါအဝင် ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၆ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ DMG 

အလုပ်သမာဵအေရဵေဆာင်ရွက်သူ ေလဵဦဵ တရာဵစွဲဆိြုြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ Kumudra/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်ြမန်မာ/ 

ေမာင်ေတာတွင် ေကျာင်ဵဆရာတစ်ဦဵအပါဝင် သဳုဵဦဵကို တရာဵစွဲတင် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်၊ BNI  

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ် ANP ဥက္ကဌအပါအဝင် သုဳဵဦဵကို မူလအမှုမှ လွှတ်ကာ ေနာက်ထပ်ပုဒ်မတစ်ြေုြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၆ ရက်၊ BNI 

တပ်မေတာ်ေရယာဉ်ေပါ်တွင် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ြြေင်ဵြေဳြေဲဴရသညဴ် အရပ်သာဵ ငါဵဦဵကို တရာဵစွဲတင် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ  

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-lose-1p.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ecc9852347ce06a3e751144
https://www.dmediag.com/news/1527-kt1lose
http://thevoicemyanmar.com/news/41226-koe
http://burmese.dvb.no/archives/386492?fbclid=IwAR2QfFTp9xW3FGx6L_LW7ksLNMfcJw2iqUe0UZv8jCkM7EdiykCH9egjC3Q
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/07/222151.html?fbclid=IwAR11Jm8FpGm24-eSQiZ0Sbh0hEXdPqhcqTWPuxUsSg8Hu5lsLk-9fwviE7A
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eb40622f8c6fa2d4e7354f8
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tke-sp.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-re-arrests-rakhine-civilians-court-release.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebb85a7f8c6fa2d4e735520
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ec779e6347ce06a3e751121
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tke-sp-5p.html
https://www.bnionline.net/en/news/taungup-anp-village-chairman-and-four-others-charged-under-counter-terrorism-law
https://www.dmediag.com/news/1515-vao
https://www.kumudranews.com/news-37842?fbclid=IwAR2ygjUNJ96P8-pytD6J7O0fGk_-wzTkN_gimjN_Bo8RYkDH9QiKGxJProc
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/41293-alk
https://myanmar.mmtimes.com/news/139103.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebc2894f8c6fa2d4e73552b
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md-tcr-2.html
https://www.bnionline.net/en/news/teacher-two-others-charged-under-counter-terrorism-law-maungdaw
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eb9429ff8c6fa2d4e73551c
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tke-3p-cth.html
https://www.bnionline.net/en/news/taungup-anp-village-chairman-and-four-others-charged-under-counter-terrorism-law
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/11/222394.html?fbclid=IwAR0MMwKe9_LYZryHtEqt03Y5UBjS-_D9l6xBRnorD0kYrw4Hm9QCys9Z-Uo
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-civilians-tortured-video-has-emerged-05112020092906.html?fbclid=IwAR0IhUvqVV819kNDtes33MgwGBTrB1cgo3WsZKFuR5W1qrFkwjXc5IOS92g
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/blindfolded-civilians-05112020173628.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/unlawful-interrogation-05122020184850.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/viral-video-shows-five-rakhine-men-beaten-myanmar-military.html


 

 19 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

ေတာင်ကုတ်မမို့ြေဳ ဦဵစည်သူေကျာ်ဇဳ (ြေ)မိုင်ကယ်ကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ DMG ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ DMG 

တရာဵရင်ဆိုင်ရြြေင်ဵမျာဵ     

ဧရာဝတီသတင်ဵဌာန၏အကကီဵတန်ဵအယ်ဒီတာကို တရာဵစွဲဆိမုှု ရုပ်သိမ်ဵလွှာတင် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ One News Myanmar ၏ သတင်ဵစာမျက်နှာ 

ရြေိုင်အသင်ဵ (စင်ကာပူ )အမှုမှ ယာဉ်ေမာင်ဵ၏ အာမြေဳေလျှာက်ထာဵြေျက်ကို တရာဵရုဳဵမှ ပယ်ြေျ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/  

ဆရာေတာ် ဦဵေသာဘိတကို တရာဵစွဲရန်ကကိုဵပမ်ဵမှုကို တိုင်ဵတရာဵရုဳဵပယ်ြေျ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ  

 

ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတြ်ေဳရြြေင်ဵမျာဵ     

ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵစက်မှုဇုန်၌ အလုပ်သမာဵေြေါင်ဵေဆာင် နှစ်ဦဵအပါအဝင် ေြြောက်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ်သဳုဵလြေျမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်ြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ Myanmar Now/ ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ဆာဵလင်ဵကကီဵမမို့နယ် အုပ်ြေျုပ်ေရဵမှူဵေဟာင်ဵကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ ေဝဖန်ြေဲဴသူကို  ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်ြေျမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/ 

ေအာင်သေြပဘိလပ်ေြမစက်ရုဳ ဆန့်ကျင်သူကို ေထာင်ဒဏ် သုဳဵလ ြေျမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်၊ Myanmar Now 

လူထုကို အထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစမှုြဖင်ဴ ဘာဵအဳအေြြေစိုက် သတင်ဵအယ်ဒီတာကို ေထာင်ဒဏ်ြေျမှတ် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳြမန်မာ/  

ေထာင်တငွ်ဵအေြြေအေနမျာဵ     

ပဲြေူဵအကျဉ်ဵေထာင်၌ အကျဉ်ဵသာဵ ၁၄ ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ ြမန်မာ/  

https://myanmar-now.org/mm/news/3709?fbclid=IwAR39egKpkXkWqvWry8IRVoZPOE-xTX58U2cwLGKoo0iMet_CTCvUS8YYgZE
http://burmese.dvb.no/archives/387598
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-detains-soldiers-filmed-beating-rakhine-civilians.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebb875bf8c6fa2d4e735524
https://myanmar-now.org/mm/news/3736
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ec7c871347ce06a3e751125
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/png-5p-c.html
https://www.facebook.com/dmgnewsagency/videos/196357381444096/
https://myanmar-now.org/mm/news/3804
https://www.dmediag.com/news/1526-mcl-tke
https://www.facebook.com/onenewsmyan/photos/a.1515516265429581/2526236247690906/?type=3&theater
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/15/222746.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3820
https://myanmar.mmtimes.com/news/138891.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3667
https://www.irrawaddy.com/news/burma/six-labor-strike-leaders-jailed-breaking-myanmars-covid-19-rules.html
http://burmese.dvb.no/archives/387594
https://myanmar-now.org/mm/news/3730
https://myanmar-now.org/en/news/protestor-shot-in-leg-during-arrest-gets-three-months-in-jail
https://www.rfa.org/burmese/news/editor-sentenced-in-jaill-over-corona-report-05222020195541.html
https://news-eleven.com/article/171943?fbclid=IwAR0yxo50lcn_tcR8P_E5gw3Zwb-oinDBDfM0PyRq2A_ubD6JKwBs4sGsCCo
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ေထာင်မှလွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ     

မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှဳကို စွဲြေျက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 

စစ်ေတွြေရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာသာဵ ေြြောက်ဦဵကို လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၇ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၈ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵထဳမှ လွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ     

AA မှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်သွာဵသူ ငါဵဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ DMG   

AA အဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/ 

AA အဖွဲ့ မှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ ဦဵစိုဵဝင်ဵသူြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ /ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘ/ီြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်၊ DMG 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိင်ုငဳသာဵတို့၏လွတလ်ပ်ြေွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြြေင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ 

VOM အယ်ဒီတာြေျုပ်ကို အေရဵယူရန် မီဒီယာေကာင်စီထဳ ရဲမှ တိုင် ကာဵထာဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/ 

RCSS/SSA အဖွဲ့ဝင် တပ်သာဵမျာဵ၏ ပစ်ြေတ်မှုေ ကာင်ဴ  အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵေသဆုဳဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်၊ BNI  

ရွာသာဵမျာဵ စစ်ေဘဵေရှာင်ေနသညဴ် င /ေတာက်တူေြေျေကျဵရွာတွင် ေနအိမ်မျာဵမီဵရျေ့ြြေင်ဵြေဳရ   
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၇ ရက်၊ BNI 

https://www.bnionline.net/mm/news-72811
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/md2.html?fbclid=IwAR1ZU7l0JqhLoUNdBVuwAwvqA_vBhwau_e-MafP9DeiLBZTe7mrcjt0j6DI
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ecf86d4347ce06a3e75115f
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebf7e9bf8c6fa2d4e735542
https://www.bnionline.net/mm/news-72818
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/17/222802.html
https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktan-villagers-released-from-prison-05182020210019.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-court-frees-civilians-says-no-evidence-terrorism-case.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-aa-5p-cth.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72897
https://www.dmediag.com/news/1507-kt-aa-5p
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/25/223335.html
https://news-eleven.com/article/175217
http://burmese.dvb.no/archives/390127
https://www.rfa.org/burmese/news/aa-arrested-health-officer-05252020083703.html
https://www.bnionline.net/mm/news-73007
https://www.dmediag.com/news/1521-hwnaa
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/wd.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ed1f2fb347ce06a3e751173
https://www.dmediag.com/news/1545-3-fmopc
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/01/221805.html?fbclid=IwAR1Zq00jvP7yxLOCXjWfF-6H2LbZ0AqzsVA5WyqKOJfTzIqnkLkRbZrJUKc
https://www.bnionline.net/en/news/man-shot-shan-soldiers
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ngatougtuchay.html
https://www.bnionline.net/en/news/houses-rathedaung-twsp-village-set-fire
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အစိုဵရကို အ ကည်ညိုပျက်ေအာင်မလုပ်ရန် လွိုင်ေကာ်တွင် အမိန့်ထတု် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳြမန်မာ/  

NLD ပါတီဝင်တစ်ဦဵကို ရဲအေယာင်ေဆာင်၍ ဖမ်ဵဆီဵရန်ကကိုဵစာဵေသာေ ကာင်ဴ ထွက်ေြပဵ တိမ်ဵေရှာင်ေနရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  

ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် အရပ်သာဵ ၁၀ ဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵရန် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ ေတာင်ဵဆို 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳြမန်မာ/  

ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်ထာဵေသာ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ - ဒုိဵတန်ဵရွာသစ်နှင်ဴ ရွာေဟာင်ဵမှ ေကျဵရွာသာဵမျာဵကို ြပန်လည်လွှတေ်ပဵ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 

RCSS မှ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ြေုနှစ်ဦဵနှင်ဴအရပ်သာဵ နှစ်ဦဵကို မိုင်ဵတုဳမမို့ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တင်ွ ေတွ့ရှိ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/ 

ြပငပ်ေဆာင်ဵပါဵရှင် ကိုေကျာ်လင်ဵ ဂျင်ကလိြဖင်ဴ ပစ်ြေတ်ြြေင်ဵြေဳရ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 

ြပငရ်ွာစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ရဲကင်ဵမှူဵမှ  ရွာသာဵအာဵ ရိုက်နှက်ြေဲဴမှု စုဳြေုဳဖွဲ့စစ်ေဆဵေန  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/  

တပ်မေတာ်မှ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် အမ်ဵေဒသြေဳမျာဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ Myanmar Now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၂ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ သဳေြေျာင်ဵေကျဵရွာမှ အရပ်သာဵ ေလဵဦဵကို ြပန်လွှတေ်ပဵ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်၊နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေဒါက်တာေအဵေမာင်ကို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်မှ ပယ်ဖျက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/kayah-government-order-05052020061318.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72694
https://www.rfa.org/burmese/news/kyauktaw-10-villagers-arrested-05082020082437.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eb6d539f8c6fa2d4e735508
https://www.rfa.org/burmese/news/army-arrested-myaypon-ponnagyun-young-adults-villagers-05092020072757.html
https://www.bnionline.net/mm/news-72730
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/12/222437.html?fbclid=IwAR1_YdJUsorIXb4qdCGGadRhpp5Aex9UElZCdBVgPAW07p8ZMbjlxysZKS8
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebb8692f8c6fa2d4e735522
http://burmese.dvb.no/archives/387204
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ebc2ad6f8c6fa2d4e735531
https://myanmar-now.org/mm/news/3724
https://myanmar-now.org/en/news/sittwe-writer-attacked-with-slingshot-spike-sees-no-point-in-going-to-the-police
http://burmese.dvb.no/archives/388658
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ec3ca0b347ce06a3e751104
https://www.bnionline.net/mm/news-72875
https://www.rfa.org/burmese/news/19-ann-villiagers-were-detained-05202020104356.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3772
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-m20-4f.html
https://www.dmediag.com/news/1506-ann-4p-rf
https://www.bnionline.net/mm/news-72898
https://www.rfa.org/burmese/news/army-free-ann-villagers-05212020083203.html
https://www.bnionline.net/en/news/four-villagers-released-after-mass-arrest-ann-twsp
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-rf-26.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ec92eab347ce06a3e75112a
https://www.bnionline.net/mm/news-72939
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ec3cbb9347ce06a3e751106
https://www.bnionline.net/mm/news-72874
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/dr-am-rve-mp.html
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ RFA/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ ဘီဘီစီြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ မဇ္ဈမိြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ myanmar-now/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ ြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်၊ myanmar-now 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၁ ရက်၊ 7day.news/ြမန်မာ 

ဟုမ္မလင်ဵတွင် လက်နက်ကိုင်မျာဵမှ ပစ်ြေတ်သြဖငဴ် အရပ်သာဵတစ်ဦဵေသဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၃ ရက်၊ ဧရာဝတီြမန်မာ/  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိြမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ြေုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵ ေြေါ်ေဆာင်သွာဵြေဲဴေသာ ေဝသာလီေကျဵရွာသာဵနှစ်ဦဵ ြပန်လည် 
လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာြမန်မာ/ 

မင်ဵ ြပာဵတွင် ေဒသြေဳ ငါဵဦဵ ေြမြမုပ်သတ်ြဖတ်ြေဳထာဵရသညဴ်ကိစ္စကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေပဵရန် မိသာဵစုဝငမ်ျာဵလိုလာဵ   
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၇ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ  

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵတွင် အရပ်သာဵမျာဵ သတ်ြဖတ်ြေဳရမှု တရာဵြေဳေဖာ်နိုင်ြြေင်ဵ မရှိ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၉ ရက်၊ ြမန်မာ  

သဇင်မမိုင်နယ်ြြောဵေစာင်ဴစြေန်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵေြေါ်ေဆာင်ြြေင်ဵြေဳရသူ အမျ ိုဵသမီဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ကေလဵငယ်တစ်ဦဵတိုက့ို ြပန်လွှတေ်ပဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ  
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ  
 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိ ကည် တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ြေ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

 

https://www.bnionline.net/mm/news-72887
https://www.rfa.org/burmese/news/dr-ayemaung-parliament-mp-remove-05202020064517.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/20/223023.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-52740632
http://burmese.dvb.no/archives/389193
http://www.mizzimaburmese.com/article/70006
https://myanmar-now.org/mm/news/3766
https://news-eleven.com/article/174587
https://www.dmediag.com/news/1504-dr-aye-maung-stripped-of-mp-status,-barred-from-future-election-bids
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-strips-imprisoned-veteran-rakhine-politician-mp-status.html
https://myanmar-now.org/en/news/imprisoned-rakhine-politician-aye-maung-stripped-of-lawmaker-status
http://www.mizzima.com/article/aye-maung-barred-running-office
https://7day.news/detail?id=186687
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/23/223246.html?fbclid=IwAR3hCovg0tYWuWbtd92UYqA2WKaQyB8UzBSZrFPVZ3qTGqSU17nK_ozhbF8
http://www.mizzimaburmese.com/article/70142
https://www.bnionline.net/mm/news-73001
http://www.mizzima.com/article/armed-men-open-fire-homalin-one-killed
https://www.bnionline.net/en/news/armed-men-open-fire-homalin-one-killed
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ecc9416347ce06a3e751142
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb5p-fml.html
https://www.bnionline.net/mm/news-73061
https://www.bnionline.net/mm/news-73087
https://www.dmediag.com/news/1545-3-fmopc
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/wd.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ed1c422347ce06a3e75116f
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