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၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ဇွန်လ၊ လစဉ်အစရီင်ခဳစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေေအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကနု်တွင် ြြန်ြာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ နိုင်ငဳေရဵ 

လှုပ်ရှာဵြှုြျာဵေ ကာင်ဴ ဖြ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိြ်ဵ ြခင်ဵခဳထာဵရသူ 

နှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပြှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ စုစုေပါင်ဵ ၆၄၁ 

ဦဵရှိသည။် ထုိထဲြှ နိုင်ငဳေရဵ အကျဉ်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၅  ဦဵ 

အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ၁၄၆ ဦဵ 

သည် ေထာင်တွင်ဵြှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရကာ ၄၆၀ ဦဵ 

သည် ေထာင်ြပင်ပြှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည။် 

 
ဓာတ်ပဳု- ေဒါင်ဵတို့ြျ ိုဵဆက်၏ လူြှုကွန်ရက်စာြျက်နှာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 

ဖျာပုဳ၊ မအူပင် နှင်ဴ ေဒဵဒရဲမမို့ေယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳြေျပ်အဖွဲ့ ဝင်သဳုဵဦဵကုိ 

ေထာင်ဒဏ်အသီဵသီဵြေျမှတ်  

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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တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပခ်ျက် 

ဇွန်လအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၇၁) ဦဵ အမှုဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၇၁) ဦဵအနက်မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရမ်ဵဗဗဲ၊ ေကျောက်ခဖူ 

ဗမို့နယ်မျောဵနှင်ဴ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ရန်ကုန်ဗမို့တို္ဓမှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၈) ဦဵသည် ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ 
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စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴ ဥပေဒ (ဗငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ပုဒ်မ ၁၉၊ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳ နှင်ဴ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်မျောဵမှ ေဒသြဳ (၁၆) ဦဵသည် 

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(ြ)၊ ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ နမဴ်ဆန်ဗမို့နယ်မှ လယ်သမာဵ (၄၇) ဦဵသည် ရာဇသတ် 

ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၇ ခဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ 

ဇွန်လအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၆6) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၆6) ဦဵအနက်မှ (၅၆) ဦဵသည် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွ၊ 

ေတာင်ကုတ်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ ေခမပုဳ၊ မင်ဵ ခပာဵ၊ ေခမာက်ဦဵ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ေကျောက်ခဖူ နှင်ဴ ရေသဴေတာင်ဗမို့နယ်မျောဵမှ ခဖစ်ကကဗပီဵ 

ကျေန် (10) ဦဵသည် ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ကွတ်ြိုင်ဗမို့နယ် နှင်ဴ ကွတ်ြိုင်ဗမို့နယ်တုိ္ဓမှ ခဖစ်ကကသည်။  

ဇွန်လအတွင်ဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၄) ဦဵ ခပစ်ဒဏ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထိုတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၄) ဦဵအနက်မှ (၃) ဦဵသည် 
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵသည် ဗငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖင်ဴ 

ဒဏ်ေငွေပဵေဆာင်ေစရန် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

ဇွန်လအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၉) ဦဵ လွတ်ေခမာက်ြဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵခဖစ်ေသာ ကိုေနမျေ ိုဵဇင်၊ 
ကိုသိန်ဵေအာင်ခမတ်၊ ကိုဘိုစဳနှင်ဴ ကိုဝင်ဵဗိုလ ် နှင်ဴ အကျေဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသူ နှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ် ဦဵပပုဳဵြျေ ိုနှငဴ် 

ဦဵသန်ဵနိုင်တို္ဓသည် ကျေန်ဵမာေရဵ ေကာင်ဵမွန်ခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

ထို္ဓခပင ်ဇွန်လအတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ၎င်ဵတုိ္ဓ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵေသာ ရြိုင်ေဒသြဳ (၅) ဦဵကို ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။   

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေြပာဆိုခွင်ဴ 

ခမန်မာနိုင်ငဳတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေခပာဆိုြွင်ဴကို အကန့်အသတ်မျောဵခဖငဴ်သာ ကျေင်ဴသဳုဵေနကကရခြင်ဵသည် ဒီမိုကေရစီ 
အကူဵအေခပာင်ဵ ကို စိန်ေြ္ဒမှုခဖစ်ေစသည်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ြွင်ဴ၊ ေခပာဆိုြွင်ဴတို္ဓသည် လူတိုင်ဵ၏ အေခြြဳလွတ်လပ် ြွင်ဴမျောဵ 

ခဖစ်ဗပီဵ ဒီမိုကေရစီ၏ အေခြြဳအကျေဆုဳဵေသာ အြွင်ဴအေရဵမျောဵခဖစ်သည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ခမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵတွင် ထိုအြွင်ဴအေရဵ 

မျောဵသည် ရာဇဝတ်မှုကဲဴသုိ္ဓ ခဖစ်ေနသညဴ်အခပင ် တစ်စထက် တစ်စ ဆုတ်ယုတ်လာြဲဴဗပီဵ ဇွန်လအတွင်ဵတွင် အဆိုဵရွာဵဆုဳဵ 

အေခြအေနမျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒလျေက်ရိှသည်။ ဇွန်လအတွင်ဵတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေခပာဆိုြွင်ဴကို ကျေင်ဴသဳုဵြဲဴခြင်ဵအတွက် 

ေဒါင်ဵတုိ္ဓမျေ ိုဵဆက် သဳြျေပ်အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ခဖငဴ် ဖျောပုဳတရာဵရုဳဵ၊ ေဒဵဒရဲတရာဵရုဳဵ နှင်ဴ မအူပင် 
တရာဵရုဳဵတို္ဓတွင် ေထာင်ဒဏ်အသီဵသီဵ ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵခပင်  ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ် လူငယ်ကွန်ရက်မှ တာဝန်ြဳ 

ကိုမျေ ိုဵမင်ဵထနွ်ဵသည်လည်ဵ  ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ(ဗငိမ်ဵ၊စု၊စီ)ပုဒ်မ ၁၉ ခဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ဒဏ်ေငွေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို္ဓခပင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့၊ 

သန္တာရင်သီွဵမျေ ိုဵဆက်သစ်လူငယ်မျောဵအသင်ဵမှ လူငယ် နှစ်ဦဵနှင်ဴ ရန်ကုန်ဗမို့မှ အသဳအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာခဖစ်သူ ကိုစည်သူေအာင် 

(ြ) ေမာင်ေဆာင်ဵြအပါအဝင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ငါဵဦဵသည်လည်ဵ ဗငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ်ပင် တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵ 
ြဳြဲဴရသည်။ 

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်၊ေခပာဆိုြွင်ဴကို ဟန့်တာဵနိုင်ရန်အတွက် အသစ်ေရဵဆွဲထာဵသညဴ် ဥပေဒမျောဵကို ဆက်လက် အသဳုဵခပု 

လျေက်ရိှခြင်ဵ၊ ကိုလိုနီေြတ်က ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵြဲဴသညဴ် ေြတ်ေနာက်ကျေလျေက်ရှိေသာ ဥပေဒမျောဵကို ခပငဆ်င်ခြင်ဵမရိှဘ ဲ ဆက်လက် 

အသဳုဵခပုလျေက်ရှိခြင်ဵသည် ေနာင်လာမညဴ်ကာလမျောဵတွင်လည်ဵ ထိုအြွင်ဴအေရဵမျောဵကို မည်ေရွ့၊ မည်မျှ ဆက်လက် ဖိနှိပ်ထာဵ 
ဦဵမည်ကို ထုတ်ေဖာ် ခပသလျေက်ရိှသည်။ ထိုအေခြြဳအြွင်ဴအေရဵမျောဵကို ဆက်လက် ဖိနှိပ်ထာဵသေရွ့ နိုင်ငဳသာဵ အြွင်ဴအေရဵ 

မျောဵသည်လည်ဵ ဆက်လက် ဆုဳဵရှုဳဵေနကကရဦဵမည်ခဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ်ေဆာင်လျေက်ရိှေသာ အစိုဵရ အေနခဖငဴ် 

ဒီမိုကေရစီစဳနှုန်ဵတစ်ြုခဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေခပာဆိုြွင်ဴမျောဵကို ေလဵစာဵလိုက်နာ၍ ကျေင်ဴသဳုဵခြင်ဵအာဵခဖငဴ် 

ထိုအြွင်ဴအေရဵမျောဵကို ခမှင်ဴတင်မှုခပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ ေခြာက်လတာ 
ခပုစုထာဵေသာ အြျေက်အလက်မျောဵအရ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆိ၊ု ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳရသူမျောဵနှင်ဴ လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵသည် 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ ေခပာဆိုြွင်ဴကို ကျေင်ဴသဳုဵြဲဴခြင်ဵအတွက် ဗငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀၊ 

၅၀၅(က)၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တို္ဓခဖငဴ် ဖိနှိပ်ခြင်ဵြဳြဲဴကကရသူမျောဵခဖစ်သည်။ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ ဇယာဵမှလည်ဵ 

ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 
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လယ်ယာေြမေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို စိန်ေြ္ဒလျေက်ရိှေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ြုမှာ လယ်ယာေခမေရဵရာကဏ္ဍ ခဖစ်သည်။ 

အဘယ်ေကကာင်ဴဆိုေသာ် လယ်ယာေခမသိမ်ဵဆည်ဵမှုမျောဵ၊ လယ်ယာေခမအခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵ၏ ရိုက်ြတ်မှုဒဏ်ကို လယ်သမာဵမျောဵ 

ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ြဳစာဵေနကကရသညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ ခဖစ်သည်။ ဇွန်လအတွင်ဵတွင် တပ်သိမ်ဵေခမေပ္ဒ၌ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက် 

စိုက်ပျေ ိုဵြဲဴခြင်ဵအတွက်  ရှမ်ဵခပည်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ လွိုင်လင်ြရိုင်၊ နမဴ်စန်ဗမို့နယ်၊ ြိုလမ်ဗမို့နယ်ြွဲရိှ  ေဒသြဳ ေတာင်သူ ၄၇ ဦဵသည် 

တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထိုမျှသာမက ခပစ်ဒဏ်အသီဵသီဵကျေြဳဗပီဵခဖစ်သညဴ် ကရင်နီ ေတာင်သူ ၂၂ ဦဵ ကို ကျေြဳရသညဴ် 
ခပစ်ဒဏ်နည်ဵသည်ဟုဆိုကာ ခပစ်ဒဏ်ထပ်တိုဵေပဵရန် တပ်မေတာ်မှ ထပ်မဳ ေလျှာက်ထာဵြဲဴသည်။ ေတာင်သူမျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ 

ဘိုဵဘွာဵစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်ြဲဴေသာ လယ်ယာေခမမျောဵ ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴကကရသညဴ်ခပင် တရာဵစွဲဆိ၊ု ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဳရခြင်ဵေကကာငဴ် 

အြက်အြဲမျောဵစွာ ခဖစ်ေပ္ဒလျေက်ရိှသည်။  

ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ကျေင်ဵပခပုလုပ်ြဲဴေသာ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၏ ခပည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာ ေဆာင်ရွက်ြဲဴမှုမျောဵနှငဴ် 

ပတ်သက်သညဴ် သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲတွင် ခပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ ဝန်ကကီဵဌာန ဒုတိယဝန်ကကီဵမှ သိမ်ဵဆည်ဵြဳ လယ်ေခမနှင်ဴ 

အခြာဵေခမဧက တစ်သိန်ဵေကျော်ကို လက်ရိှအစိုဵရလက်ထက်တွင်မူလပိုင်ရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ ခပန်လည်စွန့်လွှတ်ေပဵနိုင် ြဲဴေကကာင်ဵ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ သို္ဓေသာ်လည်ဵ တစ်နိုင်ငဳအတိုင်ဵအတာနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်မည်ဆိုလျှင် လယ်ယာေခမဆုဳဵရှုဳဵေနကကရ ေသာ 

လယ်သမာဵမျောဵစွာ ရှိေနဆဲခဖစ်သည်။ အထူဵသခဖင်ဴ တပ်သိမ်ဵေခမအေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်ေသာ လယ်ယာေခမအေရဵတွင် လယ်သမာဵ 
မျောဵ၌ ဆိုဵရွာဵေသာ သက်ေရာက်မှုမျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒလျေက်ရိှသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အစိုဵရေနခဖင်ဴ လယ်ယာေခမေရဵရာကဏ္ဍကို ေနှာင်ဴေနှဵမှု 

မရိှဘဲ အခမန်ဆုဳဵ ေခဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည် ခဖစ်သည်။ ထိုကဲဴသုိ္ဓေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ နှင်ဴ ယဉ်ေကျေဵမှု 

အြွင်ဴအေရဵ မျောဵဆိုင်ရာ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူစာြျေုပ်(ICESCR)၊ ေတာင်သူလယ်သမာဵ အြွင်ဴအေရဵ ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ 

အကျေ ိုဵစီဵပွာဵခမှင်ဴတင်ေရဵ ဥပေဒ နှင်ဴ ခပည်တွင်ဵဥပေဒမျောဵခဖစ်ကကေသာ ေခမသိမ်ဵဆည်ဵခြင်ဵ၊ ခပန်လည် ေနရာြျေထာဵခြင်ဵနှငဴ် 

ခပန်လည်ထူေထာင်ခြင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ တို္ဓနှင်ဴအညီ လယ်သမာဵမျောဵ၏ အြွင်ဴအေရဵနှင်ဴ အကျေ ိုဵစီဵပွာဵမျောဵကို ကာကွယ် 
ခမှင်ဴတင်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵဗပီဵ တရာဵစွဲဆိ၊ု ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳေနကကရေသာ လယ်သမာဵမျောဵအတွက် တရာဵမျှတမှုကို 

ေဖာ်ေဆာင်မှုခပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကရိှ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

ဇွန်လအတွင်ဵတွင် တပ်မေတာ် နှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျောဵ၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမျောဵသည် ပို၍ ခပင်ဵထန် 

လာလျေက်ရိှဗပီဵ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵအေပ္ဒ ထိြိုက်မှုမျောဵမှာလည်ဵ ပို၍ ဆိုဵရွာဵလာလျေက်ရိှသည်။ အထူဵသခဖငဴ် ရြိုင်ေဒသ 

အတွင်ဵတွင် ခဖစ်ပွာဵလျေက်ရိှေသာ တိုက်ပွဲမျောဵကကာရှည်လာသည်နှင်ဴအမျှ ဖမ်ဵဆီဵ ၊တရာဵစွဲဆိုြဳရမှုမျောဵ၊ ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵမှုမျောဵ၊ 

ေသဆုဳဵ၊ဒဏ်ရာရရိှမှုမျောဵသည်လည်ဵ အရိှန်ခမင်ဴလာလျေက်ရှိသည်။ ဇွန်လအတွင်ဵတွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) 
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https://www.moi.gov.mm/?q=node/37182
https://www.moi.gov.mm/?q=node/37182
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-03-18-International-Convenant-on-Economic-Social-and-Cultural-Rights.pdf
http://www.myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-10-08-protection_of_farmers__rights-32-bu.pdf
http://www.myanmar-law-library.org/IMG/pdf/2013-10-08-protection_of_farmers__rights-32-bu.pdf
https://www.president-office.gov.mm/?q=hluttaw/law/2019/08/21/id-15635
https://www.president-office.gov.mm/?q=hluttaw/law/2019/08/21/id-15635
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တို္ဓကကာဵ တိုက်ပွဲမျောဵေကကာင်ဴ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွ၊ ေတာင်ကုတ်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ ေခမပုဳ၊ မင်ဵခပာဵ၊ ေခမာက်ဦဵ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ 

ေကျောက်ခဖူ နှင်ဴ ရေသဴေတာင်ဗမို့နယ်မျောဵမှ အရပ်သာဵ (၅၆) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳ နှင်ဴ ေကျောက်ေတာ် 

ဗမို့နယ်မျောဵမှ ေဒသြဳ (၁၆) ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(ြ) ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ 

၎င်ဵခပင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵ နှင်ဴ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်တို္ဓမှ အရပ်သာဵ (၄) ဦဵ ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ထိုအခြင်ဵအရာ 

မျောဵသည် အလွန်အမင်ဵ စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မှုမျောဵခဖစ်ဗပီဵ နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵသည် 
၎င်ဵတုိ္ဓ၏ ပဋိပက္ခမျောဵကို စစ်ေရဵအရေခဖရှင်ဵေနမညဴ်အစာဵ အရပ်သာဵမျောဵ အေပ္ဒသက်ေရာက်မှု မရိှနိုင်ေသာ နိုင်ငဳေရဵအရ 

ေဆွဵေနွဵရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ခဖစ်သည်။ သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ထိုလုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ အလှမ်ဵေဝဵေန ဆဲခဖစ်သည်။ 

2020 ြုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ(AAPP)မှ မှတ်တမ်ဵခပု ထာဵေသာ 
သတင်ဵအြျေက်အလက်မျောဵအေပ္ဒ အေခြြဳ၍ ရြိုင်ေဒသတွင်ဵပဋိပက္ခမျောဵနှင်ဴဆက်နွယ၍် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆို၊ 

ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳရသူမျောဵ နှင်ဴ လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵကို ေအာက်ေဖာ်ခပပါဇယာဵတွင် ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

 

 

 

 

ဇွန်လအတွင်ဵ အမျေ ိုဵမျေ ိုဵေသာ ခဖစ်စဉ်မျောဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵမျောဵ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရိှြဲဴမှုမျောဵကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ခပထာဵ သည်။  

ပစ်ခတ်မှု ေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမိှုမျာဵ 

 ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝဗမို့နယ် နှင်ဴ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ေခမာက်ဦဵ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ နှင်ဴ ေကျောက်ေတာ် 

ဗမို့နယ်မျောဵတွင် ပစ်ြတ်မှုမျောဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ ြုနှစ်ဦဵ ကျေည်ထိမှန် ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ အပါအဝင် 

(၁၅) ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှြဲဴသည်။  
 ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ေကျောက်မဲဗမို့နယ်တွင် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသည်။  

 စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ တမူဵဗမို့နယ် နှင်ဴ ြမ်ဵပတ်ဗမို့နယ်တို္ဓတွင် အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှြဲဴသည်။  

လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက်မှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမိှုမျာဵ 

 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ေကျောက်ေတာ် နှင်ဴ စစ်ေတွဗမို့နယ်မျောဵတွင် လက်နက်ကကီဵ 

ကျေည်ကျေေရာက်မှုမျောဵေကကာင်ဴ ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ အပါအဝင် နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ (၁၃) ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။   

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

၉၀ 

ဖြ်ဵဆီဵ  

တရာဵစွဲ 

ြပစ်ဒဏ်ချ 

လွတ်ေြြာက် 
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 ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျောက်မဲဗမို့နယ်တွင် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ တစ်ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရှိြဲဴသည်။ 

 ကရင်ခပည်နယ်၊ ဖာပွန်ေဒသတွင် ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ အပါအဝင် နှစ်ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။   

မိုင်ဵေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမျာဵ 

 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဗမို့နယ်တွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ တစ်ဦဵ ထိြိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

 ကရင်ခပည်နယ်၊ ခမဝတီဗမို့နယ်နှင်ဴ ေကာဴကရိတ်ဗမို့နယ်တို္ဓတွင် အရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

ေြမြမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမိှုမျာဵ  

 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့နယ်တွင် ေခမခမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာ ရိှြဲဴသည်။  

ထို္ဓခပင ်ေခြာက်လတိုင်ရိှလာဗပီခဖစ်ေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါကာလတွင် စစ်ခဖစ်ပွာဵရာေဒသမျောဵတွင် ေနထိုင်လျေက် ရိှေသာ 

ေဒသြဳတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵအတွက် ကကိုတင် ကာကွယ ် တာဵဆီဵေရဵမျောဵကို လုပ်ေဆာင်နိုင်ခြင်ဵ မရှိခြင်ဵသည် စိုဵရိမ်ဖွယ် ရာ 

အေခြအေနတစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳေပါင်ဵ ၁၇၀ မှ ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွ အတွင်ဵေရဵမှူဵြျေုပ်၏ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ အပစ်အြတ်ရပ်စဲေရဵပန်ကကာဵြျေက်ကို ေထာက်ြဳသညဴ် ေကကညာြျေက်ကို လက်မှတ် 
ေရဵထိုဵ ြဲဴသည်။ ခမန်မာနိုင်ငဳမှလွဲ၍ အာဆီယဳအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျောဵသည် အဆိုပါ ေကကညာြျေက်ကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵြဲဴသည်။ 

မျေက်ေမှာက်ကာလတွင် တစ်နည်ဵအာဵခဖငဴ် အမျေ ိုဵသာဵခပန်လည်သင်ဴခမတ်ေရဵကို အေကာင်အထည် ေဖာ်နိုင်မညဴ် စဦဵ ေခြလှမ်ဵ 

တစ်ရပ်ခဖစ်ေသာ အဆိုပါ ပန်ကကာဵြျေက်ကို ပါဝင်လက်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်မှုမရိှခြင်ဵသည် စိတ်ပျေက်ဖွယ်ရာခဖစ်ဗပီဵ အစိုဵရ ၏ 

လုပ်ေဆာင်လျေက်ရှိေသာ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေမဵြွန်ဵထုတ်ဖွယ်ရာ ခဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အစိုဵရအေနခဖငဴ် စစ်မက် 

ခဖစ်ပွာဵရာေဒသမျောဵရိှ ေဒသြဳ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါ တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 
မည်ကဲဴသုိ္ဓ လုပ်ေဆာင်ရမည်ကို အစီအမဳမျောဵြျေမှတ်၍ ေဆာင်ရွက်ပါရန် တိုက်တွန်ဵ အပ်ပါသည်။  

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ညဉှ်ဵပန်ဵနိှပ်စက်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵကုိ ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵေန့ 

ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့သည် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵြဳရသူမျောဵကို ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵေန့ခဖစ်သည်။ သုိ္ဓေသာ် 

လည်ဵ ခမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ အမျေ ိုဵမျေ ိုဵေသာ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျောဵသည် ေနရာေဒသမျေ ိုဵစုဳ၌ ပုဳသဏ္ဍန်မျေ ိုဵစုဳခဖင်ဴ ဆက်လက် 

ခဖစ်ေပ္ဒလျေက်ရိှသည်။ ဇွန်လအတွင်ဵတွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ သပိတ်ကျေင်ဵဗမို့နယ်၊ ဗမိုင်သာယာေကျေဵရွာမှ ကိုေသာင်ဵထွန်ဵ 

နှင်ဴ ကိုမင်ဵသူတို္ဓသည် ဗမိုင်သာယာေကျေဵရွာအနီဵရိှ တရာဵမဝင် သတ္တုတူဵေဖာ်ေနေသာ ေတာင်ေပ္ဒသုိ္ဓ ညအြျေနိ်တက်ေရာက်ြဲဴ ရာ 
လုဳပြုဳေရဵကင်ဵလညှဴ်ေနသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵနှင်ဴ ထိပ်တိုက်ေတွ့ြဲဴဗပီဵ ကိုေသာင်ဵထွန်ဵသည် ေသနတ်ဒင်မျောဵခဖငဴ်ထိုဵ၍ 

နှိပ်စက်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ေသနတ်ခဖငဴ် ပစ်ြတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရ၍ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ကိုမင်ဵသူသည် လက်ထိတ်တန်ဵလန်ဵခဖင်ဴ 

ထွက်ေခပဵြဲဴရသည်။ ထို္ဓခပင ် မေကွဵဗမို့ အမှတ် (၁) ရဲစြန်ဵမှ ယူနီေဖာင်ဵဝတ်ဆင်ထာဵေသာ ရဲတပ်သာဵ တစ်ဦဵအပါအဝင် 

ယူနီေဖာင်ဵ ဝင်ဆင်ထာဵခြင်ဵမရိှေသာ ရဲတပ်သာဵ ၁၀ ဦဵြန့်သည် မေကွဵဗမို့အတွင်ဵရိှ ေရွှေလမင်ဵ ထမင်ဵဆိုင်အတွင်ဵသုိ္ဓ 

ဝင်ေရာက်၍ ဆိုင်ရှင်အပါအဝင် ေတွ့ရိှသူမျောဵကို အသင်ဴပါလာသညဴ် တုတ်မျောဵခဖငဴ် ရိုက်နှက်ခြင်ဵ၊ ေသနတ်နှင်ဴြျေနိ်ကာ 
ဗြိမ်ဵေခြာက်ခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည်။  

၎င်ဵခပင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျောက်မဲဗမို့နယ်၊ အက်ကကီဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵသည် တပ်မေတာ်၏ ေြ္ဒယူ 

ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳြဲဴရေသာေကကာင်ဴ ဒဏ်ရာအခပင်ဵအထန်ရရိှြဲဴသည်။  

ထိုကဲဴသုိ္ဓ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒလျေက်ရိှခြင်ဵသည် ထိေရာက်ေသာ တာဵဆီဵ၊ကာကွယ်မှု ယန္တရာဵမျောဵ မရိှခြင်ဵေကကာင်ဴ 

ခဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ကျေူဵလွန်ခြင်ဵြဳရသူမျောဵအတွက် တရာဵမျှတမှုကို ေဖာ်ေဆာင်ရန်နှင်ဴ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ တို္ဓကို 

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်မှာ  အလှမ်ဵေဝဵေနဆဲခဖစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ(AAPP)မ ှ  ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုနှင်ဴ အခြာဵ ရက်စက်၍ လူမဆန်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျေဆင်ဵေစေသာ 
ဆက်ဆဳမှု သုိ္ဓမဟုတ် ခပစ်ဒဏ်ေပဵမှု ဆန့်ကျေင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူ စာြျေုပ် (UNCAT)ကို အတည်ခပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ရန် 

လိုအပ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် စာတမ်ဵငယက်ို ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ အဆိုပါ စာတမ်ဵငယ်အတွင်ဵတွင် UNCAT စာြျေုပ်တစ်ြု 

တည်ဵသာ အစိုဵရအာဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ထိေရာက်စွာ ပိတ်ပငရ်န် အတွက် မရိှမခဖစ်ရှုေထာင်ဴမျောဵမှ ကကညဴ်ရှုကာ အေသဵစိတ် 

ခပငဆ်င်မှုမျောဵ၊ နစ်နာေကကဵေပဵေရဵနှင်ဴ တာဵဆီဵခြင်ဵမျောဵကို လုပ်ေဆာင်ရန် အေထာက်အကူေပဵသညဴ် စာြျေုပ်ခဖစ်သည်ဟု 

ေဖာ်ခပထာဵသည်။ သုိ္ဓခဖစ်ပါ၍ အစိုဵရအေနခဖင်ဴ လူသာဵအာဵလုဳဵ၏ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ေလဵစာဵလိကု်နာေသာအာဵခဖငဴ် 
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https://7day.news/detail?id=189253
https://7day.news/detail?id=189253
https://myanmar-now.org/mm/news/3928
https://myanmar-now.org/mm/news/3928
https://myanmar-now.org/mm/news/3928
https://myanmar-now.org/mm/news/3928
https://www.bnionline.net/mm/news-73936
https://www.bnionline.net/mm/news-73936
http://aappb.org/wp-content/uploads/2017/06/UNCAT-Myanmar-edit-Gray-Final.pdf
http://aappb.org/wp-content/uploads/2017/06/UNCAT-Myanmar-edit-Gray-Final.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/06/Government-Need-to-be-sign-on-UNCAT.pdf
http://aappb.org/wp-content/uploads/2017/06/UNCAT-Myanmar-edit-Gray-Final.pdf


 

 7 

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုနှင်ဴ အခြာဵ ရက်စက်၍ လူမဆန်ေသာ သို္ဓမဟုတ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျေဆင်ဵေစေသာ ဆက်ဆဳမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပစ်ဒဏ်ေပဵမှု ဆန့်ကျေင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ သေဘာတူ စာြျေုပ်(UNCAT)ကို အတည်ခပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵပါရန် ထပ်မဳ တိုက်တွန်ဵ 

အပ်ပါသည်။ 

 

နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ     

ေြမပုဳမမို့၊ ေြမာက်ပိုင်ဵရပ်ကွက် အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵကို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်     

ဇွန်လ ၃ ရက်ေန့ ည ၉ နာရီေကျော်ြန့်အြျေနိ်တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့၊ 

ေခမာက်ပိုင်ဵရပ်ကွက်အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေအာင်သန်ဵကို စစ်ေဆဵစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်မှ   ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင် 

သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵခပင ် ဦဵေအာင်သန်ဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (ြ) ခဖငဴ် အမှုဖွင်ဴလှစ်ထာဵ 

ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ရေသဴေတာင် သမီဵလှရွာသစ်မှ ေဒသခဳတစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵခဳရ 

ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ေကကာင်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ဗမို့နယ်၊ သမီဵလှရွာသစ်ေကျေဵရွာမှ 

ဦဵေကျော်ေကျော်လှိုင်ကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ဦဵေကျော်ေကျော်လှိုင်သည် ငါဵဖမ်ဵရာမှ စက်ေလှခဖင်ဴ ရွာသုိ္ဓ ခပန်လာြျေနိ်တွင် 

ေြျောင်ဵကူဵရန်လုပ်ေနေသာ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ပက်ပင်ဵတုိဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ  ၎င်ဵ၏ စက်ေလှခဖငဴ် 

အကကိမ်ကကိမ်ပို္ဓြိုင်ဵြဲဴဗပီဵေနာက် ခပန်လွှတေ်ပဵခြင်ဵမရိှဘဲ ကုလာဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာသုိ္ဓ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵ ြဲဴခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရ 

သည်။ 

 

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ချက်ေဖာက်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်  

ဇွန်လ ၃ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ေကကာင်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊  ြျေက်ေဖာက်ေကျေဵရွာ 

အတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ ရွာသာဵ ဦဵေကျော်တင်ေအာင် နှင်ဴ ေမာင်ခမငဴ်ေအဵသန်ဵ (ြ) ငမိုဵ တို္ဓ နှစ်ဦဵကို  ဖမ်ဵဆီဵ 
ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။  ေမာင်ခမငဴ်ေအဵသန်ဵ (ြ) ငမိုဵ၏ မိြင်ခဖစ်သူမှ သူမသာဵခဖစ်သူ၏ ရင်ဖက်၌ ငှက်ပုဳရြိုင်တဳဆိပ်ထိုဵ 

ထာဵသညဴ်အတွက် ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ထို္ဓခပင် သူမ၏သာဵခဖစ်သူသည် ေခြေထာက်တစ်ဖက် 

မေကာင်ဵပါ၊ အေကကာပိတ်ေရာဂါရိှသညဴ်အတွက် သိပ်သွာဵလာ၍ရသူမဟုတ်ေကကာင်ဵလည်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

မင်ဵ ြပာဵမမို့နယ်၊ ေကျာက်ခုတ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ခုနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ေကကာင်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ မင်ဵ ခပာဵဗမို့နယ်၊ ေကျောက်ြုတ်ေကျေဵရွာ အတွင်ဵသုိ္ဓ 

ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ ရွာသာဵ ြုနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵသည် ေကျောက်ြုတ် ေကျေဵရွာအတွင်ဵသို္ဓ 
ထိုေန့နဳနက် ၅ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ဝင်ေရာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်ဗပီဵ နဳနက် ၇ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ရွာသာဵမျောဵကို အစည်ဵအေဝဵ 

ခပုလုပ်ြဲဴကာ ရွာသာဵ တစ်ြျေ ို့ကို ရွာဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျောင်ဵအတွင်ဵ၌ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵရာတွင် ရွာမှ လူငယ်မျောဵကုိ 

အကကျေြျွတ်ြိုင်ဵဗပီဵ တက်တူဵထိုဵထာဵခြင်ဵ ရိှ/မရိှ၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ြျေက် ရိှ/မရိှကို စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵ ရသူမျောဵအနက် 

ေဒ္ဒစဳဂုိဵမ နှင်ဴ ၎င်ဵ၏ြင်ပွန်ဵခဖစ်သူ ဦဵေမာင်ဟန်သာ တို္ဓကို ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။  ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵ ြဳထာဵရသူ 

မျောဵမှာ ေမာင်ေမာငစ်ိုဵ၊ ေမာင်သိန်ဵေအဵေကျော်၊ ေမာင်ခမတ်လင်ဵကကီဵ၊ ေမာင်ေကျော်စိုဵလင်ဵ၊ ေမာင်ြိုင်ဗငိမ်ဵစိုဵ၊ ေမာင်ဝင်ဵေဇာ်ဦဵ နှငဴ် 
ရွာ၌ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် ကိုဗစ်ေရာဂါကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီ ဥက္ကဌ ဦဵေမာင်လှသိန်ဵ တို္ဓခဖစ်ကကသည်။ ၎င်ဵတို္ဓအနက် တပ်မှ 

ဦဵေမာင်လှသိန်ဵအာဵ ရိုက်နှက်မှုမျောဵ ရိှြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓ ြုနှစ်ဦဵကို မည်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ  သွာဵသည်ကို သိရိှရခြင်ဵ 

မရိှပါ။  

မအီမမို့ ANP ပါတီဥက္ကဌအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

http://aappb.org/wp-content/uploads/2017/06/UNCAT-Myanmar-edit-Gray-Final.pdf
http://aappb.org/wp-content/uploads/2017/06/UNCAT-Myanmar-edit-Gray-Final.pdf
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ဇွန်လ ၉ ရက်တွင်  တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵ တစ်ေကကာင်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊ မအီဗမို့မှ ရြိုင်အမျေ ိုဵသာဵ 

ပါတီ(ANP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵမျေ ိုဵလွင်(ြ)ေမာင်ကဲအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ အဆိုပါေန့တွင် တပ်မှ ဗျေူဟာမှူဵ၊ မအီဗမို့ အမှတ်(၃) 

ရပ်ကွက်အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ စစ်သာဵအင်အာဵ ၃၀ မှ ဦဵမျေ ိုဵလွင်(ြ)ေမာင်ကဲ၏ အိမ်သုိ္ဓ သွာဵေရာက်၍ လက်ထိပ်ြတ်ကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဦဵမျေ ိုဵလွင်အာဵ မည်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵသည်ကို သိရှိရခြင်ဵမရိှသညဴ်အခပင ် လက်ရိှ 

တွင် မည်သညဴ်ေနရာတွင်ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်ကိုလည်ဵ သိရှိရခြင်ဵမရိှေသာေကကာင်ဴ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ စိုဵရိမ်ေနကက သည်။   

အမ်ဵမမို့အဝင် စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် လူငယ်တစ်ဦဵဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 

ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွဗမို့မှ ရန်ကုန်ဗမို့သုိ္ဓ ထွက်ြွာလာသညဴ် ေရွှေခပည်သစ်ြရီဵသည်တင် ယာဉ်ေပ္ဒတွင် 
လိုက်ပါလာေသာ ေမာင်ေဇာ်ေဌဵသည် အမ်ဵဗမို့အဝင် စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ဇွန်လ ၁၃ ရက်ေန့တွင် 

တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ေမာင်ေဇာ်ေဌဵသည် ရက္ခိုင်ဴ တပ်ေတာ် (AA) ၏ အမာြဳတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ ခဖစ်ဗပီဵ AA 

အတွက် ရိက္ခာမျောဵ ပို္ဓေဆာင်ေနသူတစ်ဦဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ေမာင်ေဇာ်ေဌဵသည် ေခမပုဳဗမို့နယ်၊ ဒဂဳုေကျေဵရွာတွင် 

ေနထိုင်သူခဖစ်သည်ဟု ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပြဲဴေသာ်လည်ဵ ဒဂဳုေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵသန်ဵလှိုင်မှ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳရသူ 

ေမာင်ေဇာ်ေဌဵမှာ ၎င်ဵတုိ္ဓ ေကျေဵရွာသာဵ မဟုတ်ေကကာင်ဵ ခငင်ဵဆိုြဲဴသည်။ 

ေြမာက်ဦဵ လိပ်ဆင်ဵြပင်ေကျဵရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသူ နှစ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

ဇွန်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ လိပ်ဆင်ဵခပင်ေကျေဵရွာအတွင်ဵသုိ္ဓ တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵ 
တစ်ေကကာင်ဵ ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ ရွာသာဵ ဦဵေကျော်စိန် နှင်ဴ ဦဵသန်ဵခမင်ဴေဌဵတို္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်။ ၎င်ဵေနာက် ဦဵေကျော်စိန်ကုိ 

ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴဗပီဵ  ဦဵသန်ဵခမငဴ်ေဌဵကို ၎င်ဵတို္ဓ တပ်စွဲထာဵရာ လင်ဵေ မေတာင်သုိ္ဓ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။  

 

 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ   ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ဇွန်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ  ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်၊ အေပါက်ဝ၊ ေြျောင်ဵဝရပ်ကွက်ေန 

ဦဵေဝလှေမာင် နှင်ဴ  ဗပိန်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာေန ဦဵမဲလှ   တို္ဓကို  ဖမ်ဵဆီဵ  ထိန်ဵသိမ်ဵသွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓနှစ်ဦဵသည် ဗပိန်ဵေြျောင်ဵ 

ေကျေဵရွာမှ လာကကခြင်ဵခဖစ်ဗပီဵ အေပါက်ဝအဝင်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။   

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 

ဇွန်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵသည် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဗမို့မှ 

၎င်ဵတုိ္ဓ၏ သူငယ်ြျေင်ဵ နာေရဵသုိ္ဓ သွာဵစဉ် ၅၃၉ တပ်ရင်ဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ထိုရွာသာဵ ငါဵဦဵမှာ အေပါက်ဝေကျေဵရွာ၊ 

ေြျောင်ဵဖျောဵရပ်ကွက်မှ ေမာင်ဘိုေကျော်သန်ဵ၊ ေမာင်သန်ဵဝင်ဵနိုင်၊ ေမာငထ်ွန်ဵေအဵေမာင၊် ေမာင်ခမငဴ်ေဇာ်ဦဵ နှင်ဴ ကိုေအာင်ေအာင် 

တို္ဓခဖစ်ကကသည်။  

ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ ကပ်သေခပေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင် 

ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့ ည ၈ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ကင်ဵလညှဴ်လာေသာ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူ 

ဗမို့နယ်၊ ကပ်သေခပေကျေဵရွာမှ လူငယ် ကိုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြ္ဒေဆာင်ခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵမှာ 

ကပ်သေခပေကျေဵရွာမှ ကိုလှေမာင်သန်ဵ၊ ကိုေမာင်ငယ်၊ ကိုေမာင်လှခမငဴ်၊ ကိုစဳလှေမာင်၊ ကိုေအာင်တင်ေြျေ၊ ကိုကွန်ကျောဵေအာင်၊ 

ကိုေမာင်သန်ဵလှိုင်၊ ကိုြင်ေမာင်ဝင်ဵ နှင်ဴ ကိုလှနုေအာင် )ြ (ဝါကကီဵ တို္ဓခဖစ်ကကသည်။ ၎င်ဵတုိ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင် ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ 
ေနာက် ေဒသြဳ ေကျေဵရွာသာဵမျောဵသည် ေကကာက်လန့်၍ ေကျောက်ခဖူဗမို့သုိ္ဓ ထွက်ေခပဵ ြိုလှုလဳာြဲဴသည်။  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ     

ALP အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵကို အမည်မသိလူတစ်စုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ 

ေမလ ၃၁ ရက်ေန့ ည ၈ နာရီေကျော်ြန့်အြျေနိ်တွင် အရပ်ဝတ်ခဖငဴ် ေသနတ်၊ ဓာဵမျောဵ ကိုင်ေဆာင်ထာဵေသာ လူ ငါဵဦဵသည် 

ရြိုင်ခပည်လွတ်ေခမာက်ေရဵပါတီ(ALP)၏ စည်ဵရုဳဵေရဵတာဝန်ြဳတစ်ဦဵခဖစ်ေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊ ဆာဵခပင် 
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ေကျေဵရွာမှ ဦဵဝင်ဵလှိုင်အာဵ စစ်ေဆဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ လက်ထိပ်ြတ်ကာ ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵေန့တွင် 

လက်နက်မျောဵကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် လူ ၁၀ ဦဵသည် ဆာဵခပင်ေကျေဵရွာအတွင်ဵသုိ္ဓ ဆိုင်ကယ် ငါဵ စီဵခဖငဴ် ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ 

ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ၏ေနအိမ်နှင်ဴ ဦဵဝင်ဵလှိုင်၏ေနအိမ်တို္ဓကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွြဲဴရာ အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵအာဵ ေတွ့ရိှြဲဴခြင်ဵမရှိဘဲ 

ဦဵဝင်ဵ လှိုင်အာဵေတွ့ရှိ၍ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့ ည ၈ နာရီြန့်အြျေနိ်တွင် ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်လုဳဵဆိုင်ရာ 

အမျေ ိုဵသာဵလုပဳြုဳေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ (National Security Organization - Taungup Township)၏ Facebook Page မှ 
ဦီဵဝင်ဵလှိုင်ဖမ်ဵဆီဵြဳရမှုနှင်ဴဆက်စပ်သည်ဴ ေကကညာြျေက်တစ်ေစာင်ကို ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ၎င်ဵေကကညာြျေက်တွင် ဦဵဝင်ဵလှိုင်အာဵ 

၎င်ဵတုိ္ဓအဖွဲ့အစည်ဵမှေြ္ဒေဆာင်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်ကာ ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့ ညေန ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် သတ်ခဖတ်လိုက်ဗပီခဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေရဵသာဵထာဵသည်။  

ALP/ALA အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵထာဵေ ကာင်ဵ ထုတ်ြပန် 

ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်လွတေ်ခမာက်ေရဵပါတီ/ရြိုင်ခပည်လွတ်ေခမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(ALP/ALA) မှ ေကကညာြျေက် 

တစ်ေစာင်ထုတ်ခပန်ြဲဴဗပီဵ ၎င်ဵတို္ဓ အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ်  ြိုင်ေမာငြ်င်ဝင်ဵနှငဴ် ြိုင်ေမာင်လုဳဵတို္ဓနှစ်ဦဵကို ေမလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴေကကာင်ဵ ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ြိုင်ေမာငြ်င်ဝင်ဵ နှင်ဴ ြိုင်ေမာင်လုဳဵတို္ဓနှစ်ဦဵသည် 
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေပါက်ေတာဗမို့နယ်၊ ရဗက်ြျေ ိုင်ေကျေဵရွာရိှ ၎င်ဵတို္ဓ၏ ေနအိမ်၌ ရိှေနစဉ် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ လာေရာက် ကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။  

 

 

KNU မှ မွန်လူငယ် ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ ဒဏ်ေငွမျာဵ ေတာင်ဵခဳ 

ေမလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ကရင်အမျေ ိုဵသာဵအစည်ဵအရုဳဵ (KNU) မှ  မွန်ခပည်နယ်၊ ေရဵဗမို့နယ်၊ ေကျောင်ဵေရာေကျေဵရွာမှ မွန်လူငယ် 

ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵြဲဴဗပီဵ ဒဏ်ေငွမျောဵ ေတာင်ဵြဳြဲဴေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတို္ဓေလဵဦဵကို ရာဘာစိုက်ြင်ဵတစ်ြုတွင်  

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲေနသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  ထို္ဓေနာက် အဆိုပါလူငယ် ေလဵဦဵကို ခပန်လွှတ်ေပဵရန် 

အတွက် ေငွကျေပ် သိန်ဵနှစ်ဆယ်  ေတာင်ဵြဳြဲဴေကကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ထိုလူငယ် ေလဵဦဵအာဵ ေရဵဗမို့နယ်၊ ဘဲလမူေကျေဵရွာအနီဵရိှ KNU စြန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်။ ၎င်ဵတို္ဓအနက်မှ လူငယ် 
တစ်ဦဵသည် နှိပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ မျေက်လုဳဵတွင် ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသည်။  ၎င်ဵ၏ မိြင်မှ ၎င်ဵအာဵ ဒဏ်ေငွ  ြုနှစ်သိန်ဵကျေပ် 

ေပဵေဆာင်၍ KNU ထဳမှ ခပန်ေရွဵြဲဴရသည်။   ကျေန်ရိှေနသူမျောဵကို ေငွကျေပ် ၁၃ သိန်ဵ ေပဵေဆာင်ပါက ခပန်လွှတေ်ပဵမည်ဟု  KNU 

မှ ေခပာကကာဵထာဵသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵအနက် ကျေန်ရိှေနသူမျောဵ၏ မိသာဵစုမျောဵမှာ ေငွေကကဵ အြက်အြဲ မျောဵ 

ကကုဳေတွ့ေနကကရဗပီဵ  KNU မှ ေတာင်ဵဆိုေသာ ဒဏ်ေငွ ၁၃ သိန်ဵကို မေပဵေဆာင်နိုင်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ     

ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ကုန်ေဘာင်ကကီဵေကျဵရွာမှ သာဵအဖနှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့ ညေန ၄ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ ကင်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာအုပ်စု၊ ကုန်ေဘာင်ကကီဵ 

ေကျေဵရွာေန ဦဵေဝကျေန်ေအာင် နှင်ဴ သာဵခဖစ်သူ ဦဵေမာင်ညိုတုိ္ဓ နှစ်ဦဵသည် ၎င်ဵတို္ဓေနအိမ်နှင်ဴ (၁)မိုင်ြန့်ကွာေဝဵသည်ဴ 

ပငလ်ယ်ကမ်ဵစပ်သုိ္ဓ ပင်လယ်ခပင်မှ ပါလာသညဴ် ကကိုဵမျောဵ သွာဵေကာက်ရာမှ အိမ်သုိ္ဓ ခပန်လည်ေရာက်ရိှလာခြင်ဵမရိှဘဲ ေပျောက်ဆုဳဵ 

သွာဵြဲဴသည်။ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှလိုက်ရှာရာတွင် ဦဵေဝကျေန်ေအာင်ယူေဆာင်သွာဵသညဴ် ြေမာက်နှင်ဴ ဓာဵကို ပငလ်ယ် ကမ်ဵစပ်နာဵ 
တွင် ေတွ့ရိှြဲဴသည်။   

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်မှ ဇနီဵေမာင်နှ ဳနှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

ဇွန်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ ေရွှေကျေင်ခပင်ေကျေဵရွာမှ ဇနီဵေမာင်နှဳ နှစ်ဦဵခဖစ်ေသာ ဦဵမျေ ိုဵနိုင် နှင်ဴ 

ေဒ္ဒေမလှရီတို္ဓသည် စက်ေလှခဖငဴ် ဟင်ဵရှာ၊ ထင်ဵေြွသွာဵရာမှ ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓနှစ်ဦဵအာဵ ြမရ(၈)မှ 

ေပါက်ေတာခပင်ေကျေဵရွာအနီဵရိှ ဘုရာဵေတာင်ေပ္ဒသုိ္ဓ ကကိုဵတုပ်ကာ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်ကို ေတွ့ခမငလ်ိုက်ေကကာင်ဵ လုဳပြုဳေရဵအရ 

အမည်မေဖာ်လိုသညဴ် မျေက်ခမင်တစ်ဦဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေပျောက်ဆုဳဵလျေက်ရှိသညဴ် ဇနီဵေမာင်နှဳတင်ွ သာဵ၊ သမီဵ ေလဵဦဵရိှဗပီဵ 

မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှာလည်ဵ ၎င်ဵတို္ဓေပျောက်ဆုဳဵ ေနသခဖင်ဴ နီဵစပ်ရာေနရာမျောဵတွင် ရှာေဖွလျေက်ရိှေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 
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တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ     

ေြမပုဳမမို့နယ်မှ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ  

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့နယ်အတွင်ဵမှ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵနှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ် ဦဵေမာင်ေဇာ် နှင်ဴ  ဦဵေကျော်ခမင်ဴ တို္ဓသည် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴဆက်နွယသ်ည်ဟူေသာ သဳသယခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရဗပီဵ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ 

၅၀(ည)၊ ၅၂(ြ) ခဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရသည်။ ေမလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ေခမပုဳဗမို့နယ်၊ အငူရွာသစ် 

ေကျေဵရွာမှ အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာငေ်ဇာ် နှင်ဴ ရွာသစ်ေကေကျေဵရွာမှ အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေကျော်ခမငဴ် တို္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင် 

သွာဵြဲဴသည်။ အဆိုပါေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵနှစ်ဦဵကို ေခမပုဳဗမို့နယ်အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတွင် တစ်ညတာ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြဲဴကာ 
ေမလ ၃၁ ရက်ေန့တွင် ေခမပုဳရဲစြန်ဵသုိ္ဓ ေခပာင်ဵေရွှေ့ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵနှင်ဴဆက်စပ်သညဴ် မိသာဵစုဝင်မျောဵ၏ 

ေနအိမ်မျောဵကိုလည်ဵ ေမလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ လာေရာက်ရှာေဖွ စစ်ေဆဵြဲဴသည်။   

ေြမာက်ဦဵခရိုင်အတွင်ဵ ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ ေြခာက်လအ ကာ၌ ရဲစခန်ဵသ့ုိ အပ်နှဳ၍ အမှုဖွင်ဴ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵြရိုင်အတွင်ဵမှ ေဒသြဳ ဦဵစိန်ဝင်ဵ ေမာင် နှင်ဴ ကိုဆိတ်ဖာဵေြျေ တို္ဓနှစ်ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ  ေခြာက်လကကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြဲဴဗပီဵေနာက် ေမလအတွင်ဵတွင် ရဲစြန်ဵသုိ္ဓ အပ်နှဳြဲဴကာ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည)ခဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴလှစ်ြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရစဉ်၌ တပ်အြျေုပ်ြန်ဵအတွင်ဵ ရိုက်နှက် စစ်ေဆဵခြင်ဵြဳြဲဴ ရသခဖင်ဴ 
ြန္ဓာကိုယ်ေပ္ဒတွင် ဒဏ်ရာအမာရွက်မျောဵ ထင်ကျေန်ြဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။ ဦဵစိန်ဝင်ဵေမာင်သည် မင်ဵ ခပာဵဗမို့နယ်၊ ဦဵစိုဵတင်ဴ 

ရပ်ကွက်တွင် ေနထိုင်သူခဖစ်ဗပီဵ ဖုန်ဵအပျေက်၊ ဘတ်ထရီအေဟာင်ဵမျောဵနှင်ဴ သဳတိုသဳစမျောဵကို ေကျေဵရွာအနှဳ လိုက်လဳ ဝယ်ယူသည်ဴ 

အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေနသူခဖစ်သည်။ ကိုဆိတ်ဖာဵေြျေသည် ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ သေခပကန်ေကျေဵရွာသာဵခဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ 

နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို္ဓ နှစ်ဦဵသည် တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ေမလ ၆ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ 

၎င်ဵတုိ္ဓ နှစ်ဦဵအာဵ စစ်ေတွဗမို့အမှတ်(၁)ရဲစြန်ဵသုိ္ဓ လာေရာက်ပို္ဓေဆာင်ြဲဴသည်။ ေမလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ဦဵစိန်ဝင်ဵ ေမာင်နှင်ဴ 
ကိုဆိတ်ဖာဵေြျေတို္ဓနှစ်ဦဵအာဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည်ဟူေသာ သဳသယခဖင်ဴ စစ်ေတွဗမို့ အမှတ်(၁) 

ရဲစြန်ဵမှ ေခမာက်ဦဵဗမို့ရဲစြန်ဵသုိ္ဓလွှဲေခပာင်ဵြဲဴကာ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(ည)ခဖငဴ် အမှုဖွင်ဴလှစ် ြဲဴခြင်ဵ 

ခဖစ်သည်။  

နမဴ်စန်ေတာင်သူ ၄၇ ဦဵကို တရာဵစွဲဆို 

ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့တွင် ြိုလမ်အေခြစိုက် အမှတ် ၆၆ ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵမှ ရှမ်ဵခပည်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ လွိုင်လင်ြရိုင်၊ နမဴ်စန်ဗမို့နယ်၊ 

ြိုလမ်ဗမို့နယ်ြွဲရိှ  ေဒသြဳေတာင်သူ ၄၇ ဦဵကို  တပ်ပိုင်ေခမေပ္ဒတွင် ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်စိုက်ပျေ ိုဵသည်ဟု စွပ်စွဲကာ  

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၇ ခဖငဴ် နန့်စန်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ ဇွန်လ ၉ ရက်ေန့တွင်ပင် ေတာင်သူမျောဵအာဵ 
ရဲမှတစ်ဆင်ဴ နမဴ်စန်တရာဵရုဳဵ၌ ေြ္ဒစစ်ကာ ဝန်ြဳြိုင်ဵြဲဴဗပီဵ ေတာင်သူမျောဵမှ ခပန်လည် ရှင်ဵခပြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ အာမြဳခဖငဴ် 

လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။  ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လတွင် အမှတ် ၆၆ ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵမှ ေတာင်သူ ၆၄ ဦဵ ပိုင်ဆိုင်ထာဵသညဴ် ေခမဧက 

၁၃၅၃.၃၃ ဧက ကုိ သိမ်ဵဆည်ဵြဲဴသည်။ ထို္ဓခပင ် တပ်ပိုင်ေခမ ခဖစ်ေကကာင်ဵ ကနဦဵပိုင်ရှင်မှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵေပဵရန်အတွက် 

အေထွေထွ အုပ်ြျေုပ်ေရဵရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ အစည်ဵအေဝဵေြ္ဒယူြဲဴသည်။ အဆိုပါ ေခမမျောဵေပ္ဒတွင် ေတာင်သူမျောဵ နှစ်ေပါင်ဵ ၄၀ ေကျော် 

စိုက်ပျေ ိုဵလုပ်ကိုင်လာြဲဴသည်။   

ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တွင် အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

ငါဵဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ  

ရြိုင်ခပည်နယ်နှငဴ် ြျေင်ဵခပည်နယ်တုိ္ဓတွင် အင်တာနက်လိုင်ဵမျောဵ ခပန်ဖွင်ဴေပဵရန််လှုပ်ရှာဵမှုခပုလုပ်ြဲဴသညဴ်အတွက် ဇွန်လ ၂၂ 

ရက်ေန့တွင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ငါဵဦဵသည် ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် 

အမှုဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရသည်။ ေကျောက်တဳတာဵဗမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵမျေ ိုဵသက်မှ တရာဵလိုခပုလုပ်၍ အသဳအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာ 

ခဖစ်သူ ကိုစည်သူေအာင် )ြ(ေမာင်ေဆာင် ီဵြအပါအဝင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ငါဵဦဵကို အမှုဖွင်ဴြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ရြိုင်ခပည်နယ်နှင်ဴ 

ြျေင်ဵခပည်နယ်တုိ္ဓတွင် အင်တာနက်ခဖတ်ေတာက်မှု တစ်နှစ်ခပညဴ်သညဴ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်ဗမို့၊ ေကျောက်တဳတာဵ 
ဗမို့နယ်၌ အင်တာနက်ခဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကို ဆန့်ကျေင်ေသာ ဗီနိုင်ဵမျောဵကို ၎င်ဵတို္ဓမှ ြျေတိ်ဆွြဲဲဴကကခြင်ဵ ခဖစ်သည်။  

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်မှု တစ်နှစ်ြပညဴ် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ေကျာက်ြဖူမမို့မှ လူငယ်နှစ်ဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရမပီဵ 

အမ်ဵမမို့ မှ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ေခါ်ယူစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရ   
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အင်တာနက် ခဖတ်ေတာက်မှု တစ်နှစ်ခပညဴ်ေခမာက်သညဴ်ေန့တင်ွ အင်တာနက်ခပန်ဖွင်ဴေပဵရန် လှုပ်ရှာဵေတာင်ဵဆိုြဲဴသညဴ် 

ေကျောက်ခဖူဗမို့မှ လူငယ်နှစ်ဦဵသည် ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ဇွန်လ ၂၄ 

ရက်ေန့တွင် အမှုဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရဗပီဵ အမ်ဵဗမို့မှ အမျေ ိုဵသမီဵ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵသည်လည်ဵ ေြ္ဒယူ စစ်ေဆဵခြင်ဵ 

ြဳြဲဴရသည်။ ေကျောက်ခဖူဗမို့မှ လူငယ်နှစ်ဦဵမှာ သန္တာရင်သီွဵမျေ ိုဵဆက်သစ်လူငယ်မျောဵအသင်ဵမှ ဥက္ကဋ္ဌ ကုိေနတိုဵြိုင်နှင်ဴ အကကဳေပဵ 

အရာရိှ ကိုမင်ဵဇေအာင်တို္ဓ ခဖစ်ကကဗပီဵ ေြ္ဒယူစစ်ေဆဵခြင်ဵြဳရသူမှာ အမ်ဵဗမို့ရိှ မျေ ိုဵဆက်သစ်လူငယ်မျောဵအဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ 
မေအဵေအဵနိုင် ခဖစ်သည်။ အင်တာနက်ပိတ်ဆို္ဓထာဵမှုတစ်နှစ်ခပညဴ်သညဴ်ေန့ခဖစ်ေသာ ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ် 

အဝင်ဝ၌ ရြိုင်ခပည်နယ်နှင်ဴ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝဗမို့နယ်တုိ္ဓတွင် အင်တာနက် ခပန်လည်ဖွင်ဴေပဵေရဵအတွက် ေကျောက်ခဖူဗမို့ 

သန္တာရင်သီွဵမျေ ိုဵဆက်သစ် လူငယ်မျောဵအသင်ဵမှ လူငယ်တြျေ ို့သည် လှုပ်ရှာဵ မှုတစ်ြုခပုလုပ်ဗပီဵ ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ အလာဵတူ 

အမ်ဵဗမို့ရိှ မျေ ိုဵဆက်သစ်လူငယ်မျောဵအဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ မေအဵေအဵနိုင်သည်လည်ဵ အင်တာနက် ပိတ်ဆို္ဓထာဵမှုနှင်ဴပတ်သက်ဗပီဵ 

ဓာတ်ပုဳရိုက်ကာ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာေပ္ဒတင်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ အမ်ဵဗမို့မ ရဲစြန်ဵမှ ေြ္ဒယူ စစ်ေဆဵခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴခြင်ဵ 

ခဖစ်သည်။  

တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ  

စစ်သေဘောေပါ်တွင် ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရေသာ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို  ဒုတိယအကကိမ် ရုဳဵထုတ် 

စစ်သေဘောေပ္ဒတွင် ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳြဲဴရေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဗမို့နယ်၊ ေကျောက်ဆိပ်ေကျေဵရွာမှ လူငယ် ငါဵဦဵကို ဇွန်လ 

၅ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွြရိုင်တရာဵရုဳဵ၌  ဒုတိယအကကိမ် ရုဳဵထုတ်ြဲဴသည်။ အမှတ် ၅၅၀ တပ်ရင်ဵမှ ဗိုလ်ကကီဵ တင်ဴနိုင်ထွန်ဵမှ 

တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ၎င်ဵတို္ဓငါဵဦဵကို အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က) ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။  ဧဗပီလ 

၁၉ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵ တစ်ေကကာင်ဵမှ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဗမို့နယ်၊ ေကျောက်ဆိပ် ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ၃၈ ဦဵကို 

ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴဗပီဵ ၎င်ဵတို္ဓအနက် ၃၃ ဦဵကို ခပန်လည်လွှတ်ေပဵြဲဴကာ ငါဵဦဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေတာင်ကုတ်မမို့မှ ဦဵပပုဳဵချ ိုအပါအဝင် ငါဵဦဵကုိ 

တပ်မေတာ်မှ ရဲစခန်ဵတွင် လာေရာက်စစ်ေဆဵ 

ဇွန်လ ၄ ရက်ေန့တွင် အမှတ်(၅) စစ်ဆင်ေရဵကွပ်ကဲမှုဌာနြျေုပ်မှ အရာရိှတြျေ ို့မှ ရဲစြန်ဵသုိ္ဓ လာေရာက်ြဲဴဗပီဵ  အကကမ်ဵဖက်မှု 

တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳထာဵရေသာ ေတာင်ကုတ်ဗမို့မှ ဦဵပပုဳဵြျေ ို အပါအဝင် ငါဵဦဵအာဵ 

စစ်ေဆဵမှုမျောဵခပုလုပ်ြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တင်ွ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊ ဆာဵခပင်ေကျေဵရွာ၏ ရြိုင်အမျေ ိုဵသာဵပါတီ(ANP) ဥက္ကဋ္ဌ 

ဦဵပပုဳဵြျေ ိုအပါအဝင် ငါဵဦဵကို ေတာင်ကုတ်ဗမို့တရာဵရုဳဵတွင် ဒုတိယအကကိမ် ရုဳဵထုတ်စစ်ေဆဵြဲဴဗပီဵ ရုဳဵမထုတ်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် 

တပ်မေတာ်အရာရိှတြျေ ို့မှ ထိုကဲဴသုိ္ဓ လာေရာက်စစ်ေဆဵြဲဴကကခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဧဗပီလ ၅ ရက်ေန့တင်ွ ဆာဵခပင်ေကျေဵရွာ၏ ANP 
ဥက္ကဌ ဦဵပပုဳဵြျေ ိုအပါအဝင် ငါဵဦဵကို တပ်မေတာ်မှ ေကျေဵရွာအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။ 

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေတာင်ကုတ်စည်ပင်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် ေလဵဦဵကုိ 

ချုပ်ရမန်ယူ 

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့မှ ေတာင်ကုတ် 

စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေဇယျေေကျော်၊ ယြင်စည်ပင်ဥက္ကဋ္ဌေဟာင်ဵ ဦဵစန်ဵေငွ၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ် ရြိုင် 

အမျေ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေဝေသာင်ဵ နှင်ဴ ဦဵေဇယျေေကျော်၏ညီခဖစ်သူ ကိုစည်သူေကျော်ဇဳ တို္ဓ ေလဵဦဵကို 

သဳတွဲဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ဇွန်လ ၁၆ ရက်ေန့၌ ြျေုပ်ရက် ရမန်ရယူြဲဴသည်။ ြျေုပ်ရက်ရမန်ယူရာတွင် ၎င်ဵတို္ဓ ေလဵဦဵအာဵ 
ယြင်စွဲဆိုထာဵသညဴ် ပုဒ်မမျောဵကို ပယ်ဖျေက်ြဲဴဗပီဵ သဳတွဲဗမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ပုဒ်မ 

၅၂(က)တို္ဓခဖငဴ် ေခပာင်ဵလဲအမှုဖွင်ဴြဲဴသည်။ သဳတွဲဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ရမန်ယဗူပီဵေနာက် ၎င်ဵတို္ဓေလဵဦဵကို သဳတွဲ အကျေဉ်ဵေထာင်သို္ဓ 

ပို္ဓေဆာင်ြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 

အစိုဵရမှ ေထာက်ပဳဴသညဴ် ဆန်မျာဵကို သွာဵယူစဉ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳမျာဵကို ရုဳဵထုတ် 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်၊ ေညာင်ေြျောင်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမှ ဒုက္ခသည်မျောဵအတွက်  အစိုဵရမှ ေထာက်ပဳဴေပဵ 

သညဴ်  ဆန်ရိက္ခာမျောဵကိုယူဗပီဵအခပန်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ် ေကျောက်ေတာ်ေဒသြဳ ၁၅ ဦဵ အနက်မှ ၁၂ ဦဵကို ဇွန်လ ၂၃ 
ရက်ေန့တွင် ေခမာက်ဦဵြရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ ရုဳဵထုတ်ြဲဴသည်။ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့ ြမရ )၃၇၅ (တပ်ရင်ဵမှ ဗိုလ်ကကီဵ ဟိန်ဵထွဠ်ေဇာ်မှ 

တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ၎င်ဵတို္ဓကို အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀ )ည(၊ ၅၂ (ြ (ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 
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၎င်ဵတုိ္ဓအနက် ေမာင်လှဝင်ဵ )၁၇ နှစ် )၊ ေမာငခ်ဖူသီဵ )၁၇ နှစ် ) နှင်ဴ လင်ဵလင်ဵေြျေ )၁၆ နှစ်  (တို္ဓသည် အသက်မခပညဴ် 

ေသဵသညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ အာမြဳခဖငဴ် ေကျော်ေတာ်ဗမို့နယ် တရာဵရုဳဵတွင် တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။  

ဧဗပီလ ၁၄ ရက်ေန့တွင်လည်ဵ ေခမာက်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာအုပ်စု စာေရဵ ဦဵအုန်ဵနိုင် နှင်ဴ ေညာင်ေြျောင်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမှ 

စစ်ေဘဵေရှာင် ၁၄ ဦဵတို္ဓသည် အစိုဵရမှ ေထာက်ပဳဴသညဴ် ဆန်အိတ် ၁၅၀ ကို ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ် အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ၌ 

ထုတ်ယူဗပီဵအခပန်တွင် စြက )၉ (စစ်ေဆဵေရ ီဵဂိတ်၌ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

ေရွှေဝါေရာင်ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တတိအမှုကို စတင်စစ်ေဆဵ 

တပ်မေတာ်ကို အကကည်ညိုပျေက်ေအာင် ေရဵသာဵသည်ဟုဆိုကာ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ေရွှေဝါေရာင်ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တိတ 

အမှုကို မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခပည်ကကီဵတဳြွန်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ဇွန်လ ၂၄ ရက်ေန့၌ စတင်ကကာဵနာြဲဴဗပီဵ တရာဵလိုခဖစ်သူ 

ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵသန်ဵေဇာ်ဦဵကို စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာတွင် ဦဵစိန္တိတ၏ ေရဵသာဵြျေက်မျောဵသည် တပ်မေတာ်ကုိ 

အကကည်ညိုပျေက်ေစသည်ဟုဆိုကာ တပ်မေတာ်မှ ဦဵစိန္တိတကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ )ြ (ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ 
သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ခပည်ကကီဵတဳြွန်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ထိုအမှုကို ပလပ်ြဲဴသည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊  

စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵသန်ဵေဇာ်ဦဵမှ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ  ပုဒ်မ ၆၆ )ဃ (ခဖင်ဴ ထပ်မဳ အမှုဖွင်ဴြဲဴရာ ၂၀၂၀ 

ြုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ခပည်ကကီဵတဳြွန်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ထိအုမှုကို စစ်ေဆဵရန် လက်ြဳြဲဴသည်။ ထိုေန့တွင်ပင် 

ခပည်ကကီဵတဳြွန်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ  ဆရာေတာ်ဦဵစိန္တိတကို ကျေပ်သိန်ဵ ၅၀ ခဖင်ဴ အာမြဳေပဵြဲဴသည်။ 

 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ  

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင်သဳုဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ်အသီဵသီဵချမှတ် 

ဇွန်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဖျောပုဳဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေဒါင်ဵတို္ဓမျေ ိုဵဆက်သဳြျေပ်အဖွဲ့ဝင်သဳုဵဦဵခဖစ်ကကေသာ 

ကိုေဇယျောလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုပိုင်ဗဖိုဵမင်ဵ(ြ)ဒီေရ တို္ဓကို   ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)ခဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် 

တစ်နှစ်ကျေြဳေစရန် အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ၎င်ဵခပင် ဇွန်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေဒဵဒရဲဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ လည်ဵေကာင်ဵ ၎င်ဵတို္ဓ သဳုဵဦဵကို 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ခဖင်ဴပင် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်စီကျေြဳေစရန် အသီဵသီဵ ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ သကကေန်ကာလ အတွင်ဵ 
ေဒါင်ဵတုိ္ဓမျေ ိုဵဆက်သဳြျေပ်အဖွဲ့ ေဖျောေ်ခဖြဲဴေသာ သဳြျေပ်စာသာဵမျောဵသည်  တပ်မေတာ်ကို ထိြိုက်နစ်နာေစသည်ဟု ဆိုကာ 

တပ်မေတာ်မှ ေဒါင်ဵတို္ဓမျေ ိုဵဆက်သဳြျေပ်အဖွဲ့ဝင်မျောဵကို တရာဵစွဲဆိြုဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။   

အင်တာနက်ဖွင်ဴေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခဲဴသညဴ် ရမ်ဵမဗဲမမို့မှ လူငယ်တစ်ဦဵ ဒဏ်ေငွချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 

ပိတ်ထာဵသညဴ် အင်တာနက်လိုင်ဵမျောဵကို ခပန်ဖွင်ဴေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုြဲဴခြင်ဵအတွက် ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ 

ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ် လူငယ်ကွန်ရက် တာဝန်ြဳ ကုိမျေ ိုဵမင်ဵထနွ်ဵကို ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် (၁၅)ရက် ကျေြဳေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် ဒဏ်ေငွ နှစ်ေသာင်ဵကျေပ် 
ေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ကိုမျေ ိုဵမင်ဵထွန်ဵသည် ဒဏ်ေငွ နှစ်ေသာင်ဵကျေပ်ကို ေပဵေဆာင်ြဲဴသည်။ ရြိုင်ခပည်နယ် 

အတွင်ဵရိှ ဗမို့နယ် ြုနှစ်ဗမို့နယ်နှင်ဴ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝဗမို့နယ်တုိ္ဓတွင် အင်တာနက်လိုင်ဵမျောဵ ပိတ်ထာဵသည်မှာ တစ်နှစ် 

ခပညဴ်ေခမာက်ြဲဴဗပီခဖစ်သည်ဴအတွက် အင်တာနက်လိုင်ဵမျောဵ ခပန်ဖွင်ဴေပဵရန်  ကိုမျေ ိုဵမင်ဵထနွ်ဵအပါအဝင် လူငယ် ြုနှစ်ဦဵမှ တူညီ 

ဝတ်စုဳမျောဵ ဝတ်ဆင်၍ ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ဓာတ်ပုဳရိုက်ကာ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာေပ္ဒတင်၍ ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ ထိုကဲဴသို္ဓ 

ေတာင်ဵဆိုရာတွင် ဗငိမ်ဵ၊စု၊စီမတင်ဟုဆိုကာ ကိုမျေ ိုဵမင်ဵထွန်ဵကို ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ေဇာ်ဝင်ဵမှ တရာဵလိုခပုလုပ် ၍ ဇွန်လ 
၂၁ ရက်ေန့တင်ွ အမှုဖွင်ဴြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ  

အလုပ်သမာဵ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳေနရ     

Blue Diamond အလုပ်သမာဵသပိတ်တွင် ပါဝင်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ အလုပ်သမာဵ ေြါင်ဵေဆာင် 

အမျေ ိုဵသမီဵနှစ်ဦဵသည် အကျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် နည်ဵအမျေ ိုဵမျေ ိုဵခဖင်ဴ  ညှဉ်ဵပမ်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵြဳေနကကရသည်ဟု အကျေဉ်ဵကျေ 

အမျေ ိုဵသမီဵ မဇာဇာထွန်ဵ မှ ဇွန်လ ၁၅ ရက် ေန့ ရုဳဵထုတ်တွင် ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္ဓ နှစ်ဦဵသည် အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင် 
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အတွင်ဵတွင် သန့်ရှင်ဵေရဵအလုပ်မျောဵ လုပ်ကိုင်ေနရဗပီဵ အိပ်သာေရှ့တွင်သာ အိပ်စက်ေနကကရသည်။ ၎င်ဵေနရာမှ ေခပာင်ဵေရွှေ့ 

လိုလျှင် အြေကကဵေငွေပဵရမည်ဟု အကျေဉ်ဵေထာင်၀န်ထမ်ဵမျောဵမှေခပာကကာဵေကကာင်ဵ မဇာဇာထွန်ဵမှ ဆိုသည်။    

ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ    

ေြမာက်ဦဵ မှလူငယ် ေလဵဦဵကို  စွဲချက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵ  

ဇွန်လ ၂ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမှ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် 
တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်မှ အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် လူငယ် ေလဵဦဵကို စွဲြျေက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵြဲဴ သည်။ 

တရာဵလိုဘက်မှ တရာဵစွဲတင်နိုင်ေလာက်သညဴ် ြိုင်လုဳေသာ သက်ေသအေထာက်အထာဵမျောဵကို တင်ခပနိုင်ခြင်ဵမရိှ သညဴ်အတွက် 

တရာဵရုဳဵမှ ထိုလူငယ် ေလဵဦဵကို လွှတ်မိန့်ြျေြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။   ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵမှာ ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ လက္ကာ 

ေကျေဵရွာမှ ေမာင်စိုဵမိုဵေကျော်၊ ေကျောက်ဆည်ခပင်ေကျေဵရွာမှ ေမာင်ေနမျေ ိုဵေဇာ်၊ ေမာင်ညီညီနိုင်နှင်ဴ ေမာငည်ီညီသန်ဵ တို္ဓခဖစ်သည်။ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမျောဵမှ ၎င်ဵတုိ္ဓကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ ပတ်သက် ဆက်နွယ်သည် ဟုဆိုကာ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဧဗပီလနှင်ဴ 
ဇွန်လမျောဵတွင် အသီဵသီဵ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ရေသဴေတာင်၌ တစ်လေကျာ် ကာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ တစ်ဦဵကို ြပန်လွှတ် 

တစ်လေကျော်ကကာ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ဗမို့နယ်၊ ဒဳုဵပိုက်ေကျေဵရွာမှ  ရွာသာဵ ဦဵခမင်ဴစိုဵကုိ 

ဘူဵသီဵေတာင်ဗမို့နယ်အေခြစိုက် အမှတ် ၃ နယ်ခြာဵေစာင်ဴတပ်ဖွဲ့ြွဲမှ ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည်လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ေမလ ၂ 

ရက်ေန့၊ ညေန ၄ နာရီေကျော်ြန့်အြျေနိ်တွင် အမည်မသိတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ ဒဳုဵပိုက်ေကျေဵရွာရိှ အရက်ဆိုင်တွင် အရက်ေသာက်ေနကက 

သညဴ် နယ်ခြာဵေစာင်ဴတပ်ဖွဲ့ဝင် ေခြာက်ဦဵကို လာေရာက်ပစ်ြတ်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ နယ်ခြာဵေစာင်ဴတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵ ဒဏ်ရာ 

ရရိှြဲဴသည်။   ထို္ဓေကကာင်ဴ ဦဵခမငဴ်စိုဵကို မသကောမှုခဖင်ဴ  ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထို္ဓေနာက် ဦဵခမင်ဴစိုဵအာဵ 
ဘူဵသီဵေတာင်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ေမလ ၈ ရက်ေန့မှ ဇွန်လ ၇ ရက်ေန့အထိ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(က) 

ခဖငဴ် အမှုဖွငဴ်လှစ်ြဲဴဗပီဵ ရမန်ကကီဵ နှစ်ပတ် ယူြဲဴသည်။  သုိ္ဓေသာ်လည်ဵ ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် နယ်ခြာဵေစာင်ဴတပ်ဖွဲ့ြွဲမှ ၎င်ဵကုိ 

ခပန်လည်လွှတ်ေပဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တစ်နှစ်နီဵပါဵ ကာ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် အမ်ဵမမို့နယ်နှင်ဴ ေြမပုဳမမို့နယ် တိုမ့ှ ရွာသာဵ 

ေလဵဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ဇွန်လ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူြရိုင်တရာဵရုဳဵ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂(က) ခဖင်ဴ 
တစ်နှစ်နီဵပါဵကကာ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် အမ်ဵဗမို့နယ်နှငဴ် ေခမပုဳဗမို့နယ် တို္ဓမှ ရွာသာဵ ေလဵဦဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ 

ဆက်စပ်သည်ဆိုသညဴ် ြိုင်လုဳေသာသက်ေသ အေထာက်အထာဵမရိှသညဴ်အတွက် တရာဵရှင် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ခပန်လည် 

လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵမှာ အမ်ဵဗမို့နယ်၊ သလူေမာ်ေကျေဵရွာမှ ကိုသိန်ဵေကျော်ထွန်ဵ(ြ)ေမာင်ကကီဵ နှင်ဴ ဦဵသန်ဵ၊ ရူဵေကျေဵရွာမှ 

ဦဵထွန်ဵသိန်ဵဝင်ဵ၊ ေခမပုဳဗမို့နယ်၊ ခမတဲေတာင်ေကျေဵရွာမှ ကိုလှထွန်ဵေြျေ (ြ) ငလုဳဵ တို္ဓခဖစ်ကကသည်။ လွတ်ေခမာက်လာသူ 

ေလဵဦဵနှင်ဴအတူ အမှုတွဲတစ်ြုတည်ဵခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသူ ၁ဝ ဦဵရိှဗပီဵ ကျေန်ေနသညဴ်သူမျောဵမှာ အကကမ်ဵဖက်မှု 
တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ၅ဝ(ည) ခဖငဴ် ဆက်လက် ထိမ်ဵသိမ်ဵခြင်ဵြဳထာဵရသည်။ ၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ 

နှင်ဴ ၁၁ ရက်ေန့မျောဵတွင် ေခမပုဳဗမို့နယ်၊ ေယာေြျောင်ဵ ရွာသာယာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵ၊ ပန္နဲေတာင်ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ၊ 

အမ်ဵဗမို့နယ်၊ သလူေမာ်ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵ၊ ရူဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵတို္ဓကို တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမျောဵမှ 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို္ဓ ၁၀ ဦဵအာဵ အမ်ဵဗမို့ရဲစြန်ဵသုိ္ဓ လွှဲေခပာင်ဵ 

ေပဵြဲဴကာ ဆက်လက်အမှုရင်ဆိုင်ြဲဴရခြင်ဵဗပီဵ ၎င်ဵတို္ဓအနက်မှ ရွာသာဵ ေလဵဦဵ လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချက်အဖွဲ့ဝင် ကိုဖိုဵသာဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်  

ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ေဒါင်ဵတို္ဓမျေ ိုဵဆက်သဳြျေပ်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵခဖစ်ေသာ ကိုဖိုဵသာဵသည် လွတ်ရက်ေစဴသညဴ်အတွက် 
အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်မှ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ကိုဖိုဵသာဵသည် ဗိုလ်တေထာင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ မရမ်ဵကုန်ဵဗမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵတို္ဓတွင် နိုင်ငဳေတာ်အကကည်ညိုပျေက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ )က(ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ြျေမှတ် ခြင်ဵ 

ြဳထာဵရဗပီဵေနာက် ယြုကဲဴသို္ဓ ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာခြင်ဵခဖစ်သည်။   

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ   
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AA အဖွဲ့မှ တစ်လနီဵပါဵ ကာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် အရပ်သာဵ ေလဵဦဵကို ြပန်လွှတေ်ပဵ  

ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)မှ ၎င်ဵတုိ္ဓ တစ်လနီဵပါဵကကာဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ သုိင်ဵကျေပ်ေကျေဵရွာ မှ 

ြျေင်ဵအမျေ ိုဵသမီဵ ေဒ္ဒစိန်မဦဵ နှင်ဴ ေတာင်ရှည်ခပင်ေကျေဵရွာမှ ြျေင်ဵအမျေ ိုဵသာဵ ဦဵစိန်ဝင်ဵ စိန်၊ ဦဵေယာင်ဵေစာ နှင်ဴ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ သူ  
တို္ဓကို ခပန်လည်လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ေမလ ၃ ရက်ေန့တွင် AA မှ ၎င်ဵတုိ္ဓကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ 

ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူတစ်ဦဵခဖစ်သညဴ် ြျေင်ဵအမျေ ိုဵသမီဵ ေဒ္ဒစိန်မဦဵသည် လွတ်ေခမာက်လာသညဴ်ေန့တွင်ပင် မင်ဵ ခပာဵ ဗမို့ 

ခပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵ၌ ေဆဵကုသမှုြဳယြူဲဴသည်။ ေဒ္ဒစိန်မဦဵသည်  စိတ်ကေယာင်ေခြာက်ခြာဵခဖစ်ခြင်ဵ၊ ေကကာက်လန့်ခြင်ဵ၊ 

အသက်ရှုမဝခြင်ဵမျောဵ ခဖစ်ေနဗပီဵ ဇွန်လ ၃ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။  ဇွန်လ ၄ ရက်ေန့တွင်  AA မှ ေဒ္ဒစိန်မဦဵ 

ေသဆုဳဵမှုမှာ ၎င်ဵတုိ္ဓနှင်ဴ မသက်ဆိုင်ေကကာင်ဵ ေကကာညာြျေက် ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။  

AA မှ ေလဵလ ကာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရမ်ဵမဗဲ NLD အလုပ်မှုေဆာင် ဦဵေဇယျာမင်ဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်  

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ေလဵလကကာ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵြဲဴေသာ အမျေ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ြျေုပ်(NLD) ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ် အလုပ်အမှုေဆာင် 
အဖွဲ့ဝင် ဘဏ္ဏာေရဵမှူဵ ဦဵေဇယျောမင်ဵ သည် ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ေန့၌ 

၎င်ဵကို AA မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

နိငု်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို၏့လွတ်လပ်ခွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် 
ဆန္ဒထတု်ေဖာ်မှုမျာဵ 

ေြမပုဳမမို့နယ်မှ ရပ်/ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအာဵလုဳဵ နှုတ်ထကွ်စာတင် 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့နယ်မှ ရပ်/ေကျေဵအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ သဳုဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ အမှုဖွင်ဴခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵေနာက် ကျေန်ရိှသညဴ် ရပ်/ေကျေဵ 

အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမျောဵသည် ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ဗမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ၌ နှုတ်ထကွ်စာတင်ြဲဴကကသည်။ 

ရပ်/ေကျေဵအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ သဳုဵဦဵကို တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပူဵေပါင်ဵဖမ်ဵဆီဵ ကာ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် 

အမှုဖွင်ဴလှစ်ထာဵသခဖင်ဴ ကျေန်အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ၆၈ ဦဵမှာ လုဳပြုဳမှုမရိှဟုဆိုကာ နှုတ်ထွက်စာတင်ြဲဴကကခြင်ဵခဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် 
ရပ်/ေကျေဵအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵအာဵလုဳဵ ဖမ်ဵဆီဵြဳရမည်ကိုစိုဵရိမ်သခဖင်ဴ တိမ်ဵေရှာင်ေနကကရသည်။  

ေတာင်ကုတ်မမို့မှ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ်  ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသူ ကိုစည်သူေကျာ်ဇဳ၏ ဇနီဵြဖစ်သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

ေခါ်ယူစစ်ေဆဵ 

ဇွန်လ ၅ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ကုတ်ဗမို့မရဲစြန်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့မှ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် 

အမှုဖွင်ဴဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူ ကိုစည်သူေကျော်ဇဳ(ြ) မိုက်ကယ်၏ ဇနီဵခဖစ်သူ မနန်ဵြင်ေအဵကကည်အာဵ ေြ္ဒယူကာ 

စစ်ေဆဵမှုမျောဵခပုလုပ်ြဲဴသည်။ မနန်ဵြင်ေအဵကကည်သည် ၎င်ဵတို္ဓေနအိမ်ရိှ ရှမ်ဵေြါက်ဆွဲဆိုင်တွင် ေဈဵေရာင်ဵေနစဉ် ေတာင်ကုတ် 
ဗမို့မရဲစြန်ဵမှ ကိုမိုက်ကယ်နှငဴ်ပတ်သက်၍ ေမဵခမန်ဵစရာရိှသည်ဟုဆိုကာ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴဗပီဵ ၁၅ မိနစ်ြန့် စစ်ေဆဵ 

ေမဵခမန်ဵမှုမျောဵလုပ်ေဆာင်ြဲဴဗပီဵေနာက် ခပန်လည် လွှတ်တ်ေပဵြဲဴသည်။   ေမလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် သူမ၏ အမျေ ိုဵသာဵခဖစ်သူ 

ကိုစည်သူေကျော်ဇဳ (ြ) မိုက်ကယ်သည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။   

ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ချက်ေဖာက်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵ 

ဇွန်လ ၇ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊ မအီဗမို့ရိှ တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵတစ်ရင်ဵမှ ြျေက်ေဖာက် ေကျေဵရွာသာဵ 

သဳုဵဦဵခဖစ်ေသာ ဦဵကဳေဇာ်၊ ဦဵနိုင်ေြျေ နှင်ဴ ေမာငန်ိုင်နိုင်လင်ဵ တို္ဓကို ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၁ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို္ဓသဳုဵဦဵ 

အပါအဝင် အမျေ ိုဵသာဵ၊ အမျေ ိုဵသမီဵ စုစုေပါင်ဵ အေယာက် ၃၀ ြန့်သညဴ် သဳုဵဘီဵ ဆိုင်ကယ် နှစ်စီဵခဖငဴ် မအီဗမို့သို္ဓ ေဈဵခပုရန်အတွက် 
သွာဵေရာက်ြဲဴဗပီဵ ေစျေဵခပုဗပီဵေနာက် စာဵေသာက်ေနကကစဉ် တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြ္ဒေဆာင် သွာဵခြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ 

၎င်ဵတုိ္ဓအာဵလုဳဵကို မအီရဲစြန်ဵသုိ္ဓ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴဗပီဵ ညေနပိုင်ဵတွင် ကျေန်သည်ဴလူမျောဵအာဵ လွှတ်ေပဵြဲဴေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို္ဓ 

သဳုဵဦဵကို ဆက်လက် ဖမ်ဵဆီဵထာဵြဲဴသည်။  

AA မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသညဴ် ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်မှ ဦဵသန်ဵေရွှေကိုလွှတ်ေပဵရန် FSWG အဖွဲ့ ေတာင်ဵဆို 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊ ဘူဵေရွှေေမာ်ေကျေဵရွာမှ ဦဵသန်ဵေရွှေကို ခပန်လည် 

လွှတ်ေပဵရန် စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလုဳမှုပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵအဖွဲ့(FSWG)မှ ဇွန်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ေကကညာြျေက် တစ်ေစာင် 
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ထုတ်ခပန်၍ ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။  ေမလ ၅ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဦဵသန်ဵေရွှေအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴ 

ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်မှ ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ဦဵသန်ဵေရွှေသည် စာဵနပ်ရိက္ခာဖူလုဳမှု ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ (FSWG) အဖွဲ့၏ 

ကမ်ဵရိုဵတန်ဵ ေဒသန္တရကွန်ရက်တွင် အတွင်ဵေရဵမှူဵအခဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူခဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် ဦဵသန်ဵေရွှေ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသည်မှာ တစ်လေကျော်ရိှေနဗပီခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ သတင်ဵအြျေက်အလက် တစ်စုဳတရာ 

သိရှိရခြင်ဵမရိှေသဵသခဖငဴ် ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုမျောဵမှာ  စိုဵရိမ်ေနကကသည်။  

စစ်ေတွမမို့နယ်မှ အမျ ိုဵသမီဵငယ်နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵမပီဵေနာက် ြပန်လွှတ် 

ဇွန်လ ၁၃ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွဗမို့အမှတ်(၁)ရဲစြန်ဵမှ  ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွဗမို့နယ်၊ ကကီတဲေကျေဵရွာမှ မလုဳဵမေြျေ နှင်ဴ 
မြင်ဝင်ဵ ဦဵ တို္ဓ နှစ်ဦဵကို ခပန်လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၁၂ ရက်ေန့တင်ွ အဆိုပါေကျေဵရွာရိှေနအိမ်မျောဵကို တပ်မေတာ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင်ဴ 

လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန တို္ဓမှ ဝင်ေရာက်ကာ အိမ် ေထာင်စုစာရင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင် စသည်တို္ဓကို စစ်ေဆဵေနစဉ် ၎င်ဵတို္ဓနှစ်ဦဵမှာ 

“Messenger”မှတစ်ဆင်ဴ ဆက်သွယ်ေခပာဆိုေနသည်ကိုေတွ့ရိှြဲဴ၍ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ ဆက်နွယ ် သညဴ်  သဳသယခဖငဴ် 

ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။  

သပိတ်ကျင်ဵတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵမှ  ပစ်ခတ်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵေသဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵ ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက ် 

ဇွန်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် သပိတ်ကျေင်ဵဗမို့နယ်၊ ဗမိုင်သာယာေကျေဵရွာအနီဵ ေတာင်ေပ္ဒရိှ တရာဵမဝင် သတ္တုတူဵေဖာ်ေနေသာ 

နယ် ေခမအတွင်ဵ လုဳပြုဳေရဵကင်ဵလှညဴ်ေနသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵမှ ေသနတ်ခဖင်ဴပစ်ြတ်ြဲဴ၍ ဗမိုင်သာယာရွာသာဵ ကုိ 
ေသာင်ဵထွန်ဵ ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ ကိုမင်ဵသူသည် ထွက် ေခပဵလာြဲဴသည်။ ဗမိုင်သာယာေကျေဵရွာမှ ကို ေသာင်ဵထွန်ဵနှင်ဴ ကိုမင်ဵသူ တို္ဓသည် 

တရာဵမဝင် သတ္တုတူဵေဖာ်ေနေသာ ေတာင်ေပ္ဒသုိ္ဓ ညအြျေနိ် တက်ေရာက်ြဲဴရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵနှင်ဴ ထိပ်တိုက်ေတွ့ြဲဴ ဗပီဵ 

ကိုေသာင်ဵထွန်ဵသည် ေသနတ်ဒင်မျောဵခဖင်ဴထိုဵ၍ နှိပ်စက်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ေသနတ်ခဖင်ဴ ပစ်ြတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရ၍ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴ သည်။ 

ကိုမင်ဵသူသည် ကိုေသာင်ဵထွန်ဵ  ေသနတ်ခဖငဴ် ပစ်ြတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵေနာက် လက်ထိတ်တန်ဵလန်ဵခဖငဴ် ထွက်ေခပဵြဲဴရာ ၎င်ဵ၏ 

ေနအိမ်သုိ္ဓ မနက်မိုဵလင်ဵမှ ေရာက်ရိှြဲဴေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ထမင်ဵဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်ဵသ့ုိ ရဲတပ်သာဵ ၁၀ ဦဵခန့်မှ ဝင်ေရာက်၍ ရိုက်နှက်ြခင်ဵ၊ ေသနတ်နှင်ဴချနိ်ကာ မခိမ်ဵေြခာက် ြခင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ် 

ဇွန်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် မေကွဵဗမို့ အမှတ် (၁) ရဲစြန်ဵမှ ယူနီေဖာင်ဵဝတ်ဆင်ထာဵေသာ ရဲတပ်သာဵ တစ်ဦဵအပါအဝင် ယူနီေဖာင်ဵ 

ဝင်ဆင်ထာဵခြင်ဵမရိှေသာ ရဲတပ်သာဵ ၁၀ ဦဵြန့်သည် မေကွဵဗမို့၊ ရန်ေဝဵရပ်ကွက်၊ ခပည်ေတာ်သာလမ်ဵရှိ ေရွှေလမင်ဵ ထမင်ဵဆိုင် 

အတွင်ဵသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်၍ ဆိုင်ရှင်အပါအဝင် ေတွ့ရိှသူမျောဵကို အသင်ဴပါလာသညဴ် တုတ်မျောဵခဖငဴ် ရိုက်နှက်ခြင်ဵ၊ ေသနတ်နှင်ဴြျေနိ်ကာ 

ဗြိမ်ဵေခြာက်ခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည်။ ၎င်ဵခဖစ်စဉ်တွင် ထမင်ဵဆိုင်ပိုင်ရှင် ေဒ္ဒနွယန်ွယ်ဗဖိုဵ၏ အစ်ကိုနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ သူငယ်ြျေင်ဵမျောဵမှ 
စေနာက်ေနကကစဉ် အမည်မသိ ရဲတပ်သာဵ ၁၀ ဦဵမှ ဝင်ေရာက်လာကာ ရိုက်နှက်မှုမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို္ဓအနက် ၈ 

တန်ဵ ေကျောင်ဵသာဵတစ်ဦဵသည်လည်ဵ အေကကာင်ဵမဲဴ ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳြဲဴရေကကာင်ဵ ေဒ္ဒနွယ်နွယ်ဗဖိုဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ကွတ်ခိုင်တွင် တပ်မေတာ်မှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ အရပ်သာဵ ငါဵဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ  

ဇွန်လ ၁၈ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ကွတ်ြိုင်ဗမို့နယ်အတွင်ဵ တိုက်ပွဲ နှစ်ကကိမ်ခဖစ်ပွာဵြဲဴဗပီဵ တပ်မ ၈၈ မှ 

ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို လမ်ဵခပအခဖစ်ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴကာ ယင်ဵေန့ညေနတွင်ပင် ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ တပ်မေတာ်မှ 

လမ်ဵခပအခဖစ်ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴသညဴ် အမျေ ိုဵသာဵ ငါဵဦဵအနက် သဳုဵဦဵသည် ကွတ်ြိုင်ဗမို့နယ်၊ ေနာင်ဟွယ် ေကျေဵရွာတွင်ေနထိုင် 

ကကေသာ တအာင်ဵ )ပေလာင် (လူမျေ ိုဵမျောဵခဖစ်ကကဗပီဵ ကျေန်နှစ်ဦဵမှာ ကာလိုင်ဇွပ်ေအာင် စစ်ေရှာင်စြန်ဵတွင် ေနထိုင်ကကေသာ 
ကြျေင်လူမျေ ိုဵမျောဵ ခဖစ်ကကသည်။  

ေပါက်ေတာပေလာင်ေကျဵရွာမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ရွာသာဵ ေြခာက်ဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ေကကာင်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်၊ ေပါက်ေတာ ပေလာင် 
ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ေခြာက်ဦဵကို လမ်ဵခပအခဖစ် ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴဗပီဵ တစ်နာရီြန့်အကကာတွင် ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ 

လမ်ဵခပအခဖစ် ေြ္ဒေဆာင်ခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ် ရွာသာဵမျောဵမှာ အသက် )၁၃ (နှစ်အရွယ်ရိှ ရှစ်တန်ဵေကျောင်ဵသာဵ ေမာင်ထွန်ဵဝင်ဵသိန်ဵ၊ 

ဦဵထွန်ဵေကျော်၊ ဦဵစိုဵေအာင်၊ ဦဵေအာင်သန်ဵေဌဵ၊ ေအာင်ေကျော်သိန်ဵ နှင်ဴ ဦဵေရွှေသန်ဵတုိ္ဓ ခဖစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် 

၎င်ီဵစစ်ေကကာင်ဵသည် ေပါက်ေတာပေလာင်ေကျေဵရွာသုိ္ဓ ဝင်ေရာက်လာစဉ် အေပါက်ဝေကျေဵရွာဘက်မှ 

ပစ်ြတ်သဳမျောဵကကာဵရသခဖငဴ် ရွာအတွင်ဵ၌ မိနစ် အနည်ဵငယ်ေနြဲဴဗပီဵ ရွာမှ ခပန်အထွက်တွင် ၎င်ဵရွာသာဵ ေခြာက်ဦဵကို 
လမ်ဵခပအခဖစ် ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဒေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  
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AA အေ ကာင်ဵ သတင်ဵေရဵသာဵ ေဖာ်ြပမှုတချ ို့နှင်ဴပတ်သက်မပီဵ သတင်ဵေထာက် ေလဵဦဵကို သတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီထဳ 

တိုင် ကာဵ 

အစိုဵရမှ အကကမ်ဵဖက်အဖွဲ့အခဖစ် ေကကညာထာဵသညဴ် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် )AA) အေကကာင်ဵ သတင်ဵေရဵသာဵေဖာ်ခပမှုတြျေ ို့နှငဴ် 
ပတ်သက်ဗပီဵ သတင်ဵမီဒီယာကျေငဴ်ဝတ်ကို ြျေ ိုဵေဖာက်သည်ဟုဆိုကာ သတင်ဵေထာက် ေလဵဦဵကို ခမန်မာနိုင်ငဳ သတင်ဵမီဒီယာ 

ေကာင်စီ)MPC) ထဳ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တိုင်ကကာဵထာဵသည်။ တိုင်ကကာဵခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် သတင်ဵေထာက် ေလဵဦီဵမှာ မန္တေလဵ 

အေခြစိုက် Voice of Myanmar (VOM) သတင်ဵဌာန၏ အယ်ဒီတာြျေုပ် ကိုေနမျေ ိုဵလင်ဵ၊ ရန်ကုန်အေခြစိုက် ေြတ်သစ် မီဒီယာ၏ 

အယ်ဒီတာြျေုပ် ကိုသာလွန်ေဇာင်ဵထက်၊ ရြိုင်ခပည်နယ်အေခြစိုက် နိရ္န္စရာသတင်ဵဌာန၏ အယ်ဒီတာြျေုပ် ကိုြိုင်ခမတ်ေကျော်နှင်ဴ 

အေမရိကန်အေခြစိုက် လွတ်လပ်သညဴ်အာရှအသဳ )RFA) ၏ ခမန်မာဌာန ရန်ကုန်ရုဳဵ လက်ေထာက် ဌာနမှူဵ ကိုမိုဵခမင်ဴတို္ဓ ခဖစ်သည်။ 
အဆိုပါ တိုင်ကကာဵမှုမျောဵနှငဴ်ပတ်သက်ဗပီဵ ခမန်မာနိုင်ငဳ သတင်ဵမီဒီယာ ေကာင်စီ)MPC)မှ ယင်ဵသတင်ဵေထာက် ေလဵဦီဵနှင်ဴ 

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵလိုသခဖငဴ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်ရိှ ေကာင်စီရုဳဵသုိ္ဓ လာေရာက်ရန် အေကကာင်ဵကကာဵထာဵဗပီဵ 

တိုင်ကကာဵထာဵသူမျောဵမှာ သတင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူဵနှင်ဴ ဒုရဲမှူဵအဆင်ဴရိှ ရဲအရာရိှမျောဵ ခဖစ်ေကကာင်ဵ ေကာင်စီ၏ 

အေကကာင်ဵကကာဵစာမျောဵအရ သိရိှရသည်။ 

စစ်ေဆဵခဳရသူ ေအာင်ဒုိင်ရွာသာဵ ေြခာက်ဦဵအနက် ငါဵဦဵကို ြပန်လွှတ်၊ တစ်ဦဵကို ဆက်လက်စစ်ေဆဵ 

ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့ စစ်ေကကာင်ဵတစ်ေကကာင်ဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွဗမို့နယ်၊ ေအာင်ဒုိင်ရွာသာဵ ေခြာက် 

ဦဵကို ေြ္ဒယူစစ်ေဆဵြဲဴဗပီဵ ၎င်ဵတုိ္ဓအနက်မှ ငါဵဦဵကို မွန်ဵလွဲပိုင်ဵတွင် ခပန်လည်လွှတ်ေပဵြဲဴေသာ်လည်ဵ ရွာသာဵ တစ်ဦဵကို 

ဆက်လက် စစ်ေဆဵလျေက်ရိှသည်။ ေြ္ဒယူစစ်ေဆဵခြင်ဵြဳြဲဴရေသာ ေကျေဵရွာသာဵ ေခြာက်ဦဵမှာ ဦဵေအာင်ထွန်ဵေကျော် နှင်ဴ ၎င်ဵ၏ 

၁၇ နှစ်အရွယ ်သာဵခဖစ်သူ၊ ဦဵေမာငယ်ိုင်၊ ကိုေအာင်ေကျော်စိန်၊ ဦဵေအာင်သာနီတို္ဓ သာဵဖနှစ်ဦဵနှင်ဴ ဦဵေမာင်ဝင်ဵထနွ်ဵ တို္ဓ ခဖစ်သည်။ 
၎င်ဵပူဵေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့တွင် ရဲ၊ လဝကနှင်ဴ စစ်တပ်တို္ဓ ပါဝင်ဗပီဵ ေအာင်ဒိုင်ေကျေဵရွာအတွင်ဵသုိ္ဓ ဇွန်လ ၂၂ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၁၁ နာရီတွင် 

ဝင်ေရာက်လာြဲဴသည်။  

စစ်ေတွ ေရချမ်ဵြပင်မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် အေဝဵသင် ေကျာင်ဵသာဵနှစ်ဦဵနှင်ဴ 

ပညာေရဵ ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵတို ့ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွဗမို့နယ်၊ ေရြျေမ်ဵခပင်ေကျေဵရွာအနီဵတွင် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ သဳသယခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵခြင်ဵ 
ြဳြဲဴရသညဴ် အေဝဵသင် ေကျောင်ဵသာဵနှစ်ဦဵနှင်ဴ ပညာေရဵ ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵတို္ဓသည် ဇွန်လ ၂၈ ရက်ေန့ ည ၆ နာရီတွင် ခပန်လည် 

လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရဗပီဵ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵမှာ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဗမို့နယ်၊ အထုပ်သည်မေကျေဵရွာမှ 

ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵ ကိုထွန်ဵေကျော် နှင်ဴ ရေသဴေတာင်ဗမို့နယ်၊ ေလာင်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာမှ ပထမနှစ် စိတ်ပညာ ေကျောင်ဵသာဵ 

ကိုဗဖိုဵလွင် နှင်ဴ ကျွန်ဵေပ္ဒ )ေပါက်ေတာ (ေကျေဵရွာမှ တတိယနှစ် ပထဝီေကျောင်ဵသာဵ ကိုေဇာ်သက်ထွန်ဵ တို္ဓခဖစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၇ 

ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို္ဓ သဳုဵဦဵသည် ေရြျေမ်ဵခပင်ေလှဆိပ်သုိ္ဓသွာဵစဉ် မိုင်ဵေပါက်ကွဲသခဖငဴ် ဝပ်ေနြဲဴသည်။ ထိုသုိ္ဓ ဝပ်ေနစဉ် 
တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ သဳသယရိှ၍ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵြဲဴေကကာင်ဵ၊ စစ်ေဆဵရာတွင် ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳြဲဴရသခဖင်ဴ ဒဏ်ရမျောဵ 

ရရိှြဲဴသညဴ်အတွက် စိတ်မေကာင်ဵ ခဖစ်ရေကကာင်ဵ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူ ေမာင်ဗဖိုဵလွင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္ဓ 

သဳုဵဦဵတွင် မျေက်နှာညိုမဲဒဏ်ရာမျောဵ၊ ေပါက်ဗပဲဒဏ်ရာမျောဵရရှိြဲဴကာ ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွဗမို့ ေဆဵရုဳကကီဵ၏ အေရဵေပ္ဒ 

ခပငပ်လူနာဌာနတွင် ေဆဵကုသမှုြဳယြူဲဴရသည်။ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵတွင် တပ်မေတာ်မှ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ တရာဵစွဲဆိုထာဵြခင်ဵကို ရုပ်သိမ်ဵေပဵြခင်ဵမရှိ 

တပ်မေတာ်မှ ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊  ဆီဆိုင်ဗမို့နယ်ရှိ လယ်သမာဵမျောဵအာဵ ေခမယာအခငင်ဵပွာဵမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ တရာဵစွဲဆုိ 

ထာဵခြင်ဵကို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵေပဵခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေမလအတွင်ဵတွင် ေတာင်သူမျောဵမှ တပ်သိမ်ဵေခမ ဧက ၂၀၀၀ 

ေကျော်အတွင်ဵတွင်  ဝင်ေရာက်စိုက်ပျေ ိုဵြဲဴရာ တပ်မေတာ်မှ လာေရာက် တာဵခမစ်ြဲဴဗပီဵ ေတာင်သူမျောဵကို တရာဵစွဲဆိ ု ခြင်ဵ၊ 
လယ်ထနွ်စက်မျောဵကို သိမ်ဵယူခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၄ ရက်ေန့တွင် နှစ်ဖက် ေတွ့ဆုဳ ညှိနှိုင်ဵမှုမျောဵခပုလုပ်ြဲဴဗပီဵ 

လယ်သမာဵမျောဵမှ ၎င်ဵတုိ္ဓ၏လယ်ယာေခမမျောဵတွင် ခပန်လည် လုပ်ကိုင်ြွင်ဴခပုရန်၊ လယ်သမာဵ ၇၀ ေကျော်အာဵ တရာဵစွဲဆို 

ထာဵမှုမျောဵကို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵရန်၊ လမ်ဵမျောဵကို ခပန်လည် ဖွင်ဴေပဵရန် နှင်ဴ လယ်ထွန်စက် ၂၉ ြုကို လယ်သမာဵမျောဵထဳ 

ခပန်လည်ေပဵအပ်ရန် ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ စစ်တပ်မှ ထိုေန့ ညေနပိုင်ဵတွင် လယ်ထနွ်စက်မျောဵကို ခပန်လည် ေပဵအပ်ြဲဴေသာ် လည်ဵ 

လယ်သမာဵမျောဵ အေပ္ဒ တရာဵစွဲဆိုထာဵခြင်ဵကို ခပန်လည် ရုပ်သိမ်ဵေပဵခြင်ဵမရိှပါ။  
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တပ်ေြမ၌ ဝင်ထွန်ယက်သည်ဟုဆိုကာ စဉဴ်ကူဵမမို့နယ်မှ ေတာင်သူမျာဵကို တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိမုည် 

တပ်ပိုင်စိုက်ကွင်ဵအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်မှုမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴေသာ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ စဉဴ်ကူဵဗမို့နယ်၊ ေငွေတာင် 

ေကျေဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရိှ ေတာင်သူ ၂၅ ဦဵကို တရာဵဥပေဒအတိုင်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်မှ 
သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ အဆိုပါ ေတာင်သူမျောဵသည် အလယ်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနြျေုပ် ကွပ်ကဲမှုေအာက်ရိှ ေထာက်ပဳဴနှငဴ် 

ပို္ဓေဆာင်ေရဵတပ်ရင်ဵ၏ တပ်ပိုင်စိုက်ကွင်ဵေခမဧရိယာခဖစ်ေသာ ေငွေတာင်ေကျေဵရွာအုပ်စု၊ ေငွေတာင်စိုက်ကွင်ဵရိှ ၂၀၉၁ 

ဧကေပ္ဒတွင် ပြဳစည်ဵရိုဵြက်ခြင်ဵ၊ ထွန်ယက်ခြင်ဵမျောဵခပုလုပ်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ေမလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ေငွေတာင်ေကျေဵရွာအုပ်စု၊ ေညာင်ဝန်ဵေကျေဵရွာမှ ေဒသြဳ ၅၄ ဦဵမှ ပြဳစည်ဵရိုဵြတ်ကာ ကျေူဵေကျော် 

ဝင်ေရာက်ေနထိုင်ခြင်ဵ၊ ထွန်ယက်ခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ တပ်မေတာ်မှ ဦဵေဆာင်ပါဝင်သူ ဦဵေမာင်စိုဵ အပါအဝင် ၁၄ 

ဦဵတို္ဓအာဵ စဉဴ်ကူဵဗမို့နယ်၊ လက်ပဳလှရဲစြန်ဵတွင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ပုဒ်မ-၄၄၇/၁၁၄ ခဖငဴ် အမှုဖွင်ဴတိုင်ကကာဵြဲဴသည်ဟု 

တပ်မေတာ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ထို္ဓခပင် ဇွန်လ ၆ ရက်၊ ၇ ရက်နှင်ဴ ၉ ရက်ေန့မျောဵတွင် ေတာင်သူမျောဵမှ ဆက်လက် 
ထွန်ယက်ခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ ပါဝင်ြဲဴသညဴ် ေတာင်သူမျောဵကို တရာဵဥပေဒအတိုင်ဵ ဆက်လက် အေရဵယူ သွာဵမည်ဟု 

တပ်မေတာ်မှ  သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

ေငွေတာင်ေကျေဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ေတာင်သူမျောဵအကကာဵ ေခမယာအခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵခဖစ်ပွာဵေနသည်မှာ ကကာခမင်ဴ 
ေနဗပီခဖစ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ ကကာဵဝင်ညှိနှိုင်ဵေပဵမှုမျောဵလုပ်ေဆာင်ေပဵေနေကကာင်ဵ စဉဴ်ကူဵဗမို့နယ် ခပညဴ်သူလွတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ် 

ေဒါက်တာ ေဇာ်ဝင်ဵခမငဴ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ကရင်နီေတာင်သူ ၂၂ ဦဵကျခဳရသညဴ် ြပစ်ဒဏ်နည်ဵသည်ဟုဆိုကာ ြပစ်ဒဏ်ထပ်တိုဵေပဵရန် ေလျှာက်တင် 

အမှုေပါင်ဵေခြာက်မှုခဖင်ဴ ခပစ်ဒဏ်အသီဵသီဵကျေြဳဗပီဵခဖစ်သညဴ် ကရင်နီေတာင်သူ ၂၂ ဦဵကို  ခပစ်ဒဏ်ထပ်တိုဵေပဵရန် တပ်မေတာ်မှ 

ကယာဵခပည်နယ်လွှတ်ေတာ်သုိ္ဓ ေလျှာက်ထာဵြဲဴသည်။  ယြင်စွဲဆိုထာဵသညဴ်ပုဒ်မမျောဵအတိုင်ဵ ထပ်မဳ ေလျှာက်ထာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်ဗပီဵ 

ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ထိုအမှုကို စတင်ကကာဵနာမည်ခဖစ်သည်။ ကယာဵခပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ် ဗမို့နယ်၊ အမှတ် )၂၅၀ (
ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵနှငဴ် အမှတ် )၃၅၆ (အေခမာက်တပ်ရင်ဵအနီဵရိှ ေခမယာအခငင်ဵပွာဵမှုတွင် ေတာင်သူ ၁၉ ဦဵနှင်ဴ ေတာင်သူမျောဵ 

အေရဵလှုပ်ရှာဵသူ သဳုဵဦဵသည် တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ လွိုင်ေကာ်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵတို္ဓကို ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ မတ်လတွင် 

ခပစ်ဒဏ်အသီဵသီဵြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ပုဒ်မမျောဵအလိုက် ခပစ်ဒဏ်မျောဵမှာ ဒဏ်ေငွနှစ်ေသာင်ဵကျေပ်စီနှငဴ် ြျေုပ်ရက်ထုတန်ုတ် 

ြဳစာဵြွငဴ်ခပုသည်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေခြာက်လခဖစ်သည်။  အဆိုပါ ခပစ်ဒဏ်မျောဵမှာ နည်ဵသည်ဟုဆိုကာ တရာဵစွဲဆိုသူ တပ်မေတာ် 

အရာရိှမျောဵမှ လွိုင်ေကာ်ြရိုင်တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာက်ထာဵရာတွင် ပလပ်ခြင်ဵြဳြဲဴရေသာေကကာင်ဴ ခပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သို္ဓ 
ထပ်မဳေလျှာက်ထာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။   

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသညဴ် တင်ဵမရွာသာဵ ၁၈ ဦဵ၏ သတင်ဵ အစအန စုဳစမ်ဵမရရှိေသဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်၊ တင်ဵမ (ကကီဵ) ေကျေဵရွာနှင်ဴ တင်ဵမ (သစ်) ေကျေဵရွာတို္ဓမှ ရွာသာဵ ၁၈ ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ 
ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်မှာ သဳုဵလနီဵပါဵကကာခမငဴ်လာဗပီခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ယေန့အြျေနိ်အထိ သတင်ဵအစအန မရရိှေသဵေကကာင်ဵ သိရိှရ 

သည်။  တပ်မေတာ် တပ်မ ၅၅ မှ တင်ဵမ (သစ်) ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ရှစ်ဦဵကို မတ်လ ၁၃ ရက်ေန့တွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

တင်ဵမ(ကကီဵ) ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၀ ဦဵကို မတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် လည်ဵေကာင်ဵ ေနာက်ခပန်ကကိုဵတပု်ကာ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴ သည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵမှာ တင်ဵမ (ကကီဵ)ေကျေဵရွာမှ  ဦဵေမာငဝ်င်ဵကကီဵ၊ ဦဵေမာငဝ်င်ဵ ေြျေ၊ ဦဵကကည်လင်ဵ၊ ဦဵေအာင်္ပွန့်၊ 

ဦဵေမာင်ဝန်ဵစိန်၊ ဦဵသန်ဵေမာင်ထွန်ဵ၊ ေမာငထ်ွန်ဵထနွ်ဵေဝ၊ ဦဵယဉ်ေမာင်၊ ကိုေနလင်ဵဦဵ နှင်ဴ ဦဵထွန်ဵေမာင်ဝင်ဵ  တို္ဓ ခဖစ်ကကဗပီဵ  
တင်ဵမ (သစ်) ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵမျောဵမှာ ဦဵေမာငစ်ိတ်ကကီဵ၊ ဦဵေကျော်ဝင်ဵ ေမာင်၊ ဦဵလှေကျော်ကကီဵ၊ ဦဵေမာင်သန်ဵစိုဵ၊ ဦဵေစာေရွှေသန်ဵ၊ 

ဦဵစဳသာေမာင်၊ ဦဵေမာင်ခမငဴ်ေအဵ နှင်ဴ ဦဵေမာင်ထွန်ဵစိန် တို္ဓ ခဖစ်ကကသည်။  

စစ်ေရဵတင်ဵမာမှုေ ကာင်ဴ ေကျာက်မဲမမို့နယ်တွင် အရပ်သာဵတစ်ဦဵရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍ ဒဏ်ရာ အြပင်ဵအထန်ရရှိ 

ဇွန်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျောက်မဲဗမို့နယ်အတွင်ဵ စစ်ေရဵတင်ဵမာမှုေကကာင်ဴ ရွာသာဵမျောဵထွက်ေခပဵ 

တိမ်ဵေရှာင်ေနစဉ် ရွာတွင်ကျေန်ရစ်ြဲဴသည် အရပ်သာဵတစ်ဦဵသည် ရုိက်နှက်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ဒဏ်ရာအခပင်ဵအထန် ရရှိြဲဴသည်။ 
၎င်ဵေန့တွင် ေကျောက်မဲဗမို့နယ်အတွင်ဵ ရှမ်ဵခပည်ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ ေကာင်စီ၊ ရှမ်ဵခပည် တပ်မေတာ် (RCSS/SSA)နှင်ဴ 

တပ်မေတာ်တို္ဓ တိုက်ပွဲခဖစ်ပွာဵမှုေကကာင်ဴ အက်ကကီဵေကျေဵရွာမှ ေဒသြဳမျောဵ ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ကကရာ အသက် ၆၀ အရွယ် 

ဦဵအိုက်ေမာင် တစ်ဦဵတည်ဵသာ ေကျေဵရွာအတွင်ဵ ကျေန်ရိှစဉ် တပ်မတာ်မှ ၎င်ဵအာဵ ေြ္ဒ၍ ရိုက်နှက်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်ဗပီဵ ဇွန်လ ၃၀ 
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ရက်ေန့တွင် ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဦဵအုိက်ေမာင် ရရိှထာဵသညဴ် ဒဏ်ရာသည် ခပင်ဵထန်၍ ေကျောက်မဲခပည်သူ့ေဆဵရုဳတွင် 

ေဆဵကုသမှုြဳယူလျေက်ရိှသည်။  

အေရဵပါသညဴ် ဆက်စပ်သတင်ဵ မျာဵဖတ်ရန် Links 
ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ     

ေြမပုဳမမို့၊ ေြမာက်ပိုင်ဵရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်     
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာမ/ခီန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာ   
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI 

ရေသဴေတာင် သမီဵလှရွာသစ်မှ ေဒသခဳတစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ချက်ေဖာက်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 

မင်ဵ ြပာဵမမို့နယ်၊ ေကျာက်ခုတ်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ခုနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  

မအီမမို့ ANP ပါတီဥက္ကဌအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
ေြမာက်ဦဵ လိပ်ဆင်ဵြပင်ေကျဵရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသူ နှစ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ BNI 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ   ရွာသာဵ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  

အမ်ဵမမို့အဝင် စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် လူငယ်တစ်ဦဵဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

 ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ၊် အေပါက်ဝေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ငါဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ  

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

http://burmese.dvb.no/archives/392312
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ed870f5347ce06a3e7511a3
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-adm-q.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5ed90ff9b608ef6a3f97cbb4
https://www.bnionline.net/en/news/ward-admin-arrested-suspicion-ties-arakan-army
https://www.bnionline.net/en/news/another-myebon-ward-administrator-arrested
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5edb695600c3371e71bc8e3f
https://www.bnionline.net/mm/news-73281
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5edb2a3000c3371e71bc8e3d
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ede3a9400c3371e71bc8e53
https://www.bnionline.net/mm/news-73355
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ede366a00c3371e71bc8e51
https://www.bnionline.net/mm/news-73327
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/me-anp.html
https://www.dmediag.com/news/1581-anp-maei
https://www.bnionline.net/mm/news-73354
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ee2eaf900c3371e71bc8e7c
https://www.narinjara.com/news/detail/5ee46c2fb608ef6a3f97cbca
https://www.bnionline.net/en/news/family-concerned-after-man-taken-away-tatmadaw-troops
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ee20fad00c3371e71bc8e78
https://www.bnionline.net/mm/news-73427
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ee5c71a00c3371e71bc8ea2
https://www.bnionline.net/mm/news-73488
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef82154d6db8332d5b3e461
https://www.bnionline.net/mm/news-73897
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ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ကပ်သေြပေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ နိရ္န္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ     

ALP အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵကို အမည်မသိလူတစ်စုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ ဧရာဝတီခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

ALP/ALA အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦဵကို AA ဖမ်ဵဆီဵထာဵေ ကာင်ဵ ထုတ်ြပန် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ DMG 

KNU မှ မွန်လူငယ် ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ ဒဏ်ေငွမျာဵ ေတာင်ဵခဳ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ BNI  

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ     

ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ကုန်ေဘာင်ကကီဵေကျဵရွာမှ သာဵအဖနှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 
 ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ DMG  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်မှ ဇနီဵေမာင်နှ ဳနှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ၁၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ၁၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ     

ေြမပုဳမမို့နယ်မှ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ 7day news/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာ အာရှအသဳခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ BNI 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef86fb4d6db8332d5b3e467
https://www.narinjara.com/news/detail/5ef9a52703827232d624ca7e
https://www.bnionline.net/mm/news-73895
https://myanmar-now.org/mm/news/3835
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tke-alp.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/alp-ksm.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/03/223917.html
https://www.dmediag.com/news/1555-alp-tke
https://www.dmediag.com/news/1557-alp-ksm
https://www.bnionline.net/mm/news-73190
https://www.bnionline.net/mm/news-73192
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/alp-ksm.html
https://www.dmediag.com/news/1557-alp-ksm
https://www.bnionline.net/en/news/knu-arrests-mon-adolescents-and-demands-heavy-fine
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kp2m-l.html?fbclid=IwAR2SZMeyORTybm3rVBuZ3Tnl9LDNDn7AEgH_4IpAPjLoSoIeJ87VXo_e0kU
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eda06b9347ce06a3e7511b6
https://www.dmediag.com/news/1564-kp-2m-l
https://www.bnionline.net/mm/news-73259
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eeafea0ac16e901f35ce88b
https://www.bnionline.net/mm/news-73614
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb_2.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ed4949d347ce06a3e75118b
https://www.dmediag.com/news/1550-2m-myb-adm
https://www.bnionline.net/mm/news-73139
https://7day.news/detail?id=187726
https://www.rfa.org/burmese/news/myaypon-two-village-administrators-being-sued-06032020085107.html
https://www.bnionline.net/en/news/two-village-administrators-meabon-charged-anti-terrorist-acts
https://www.bnionline.net/en/news/two-village-admins-myebon-twsp-face-terrorism-charges


 

 20 

ေြမာက်ဦဵခရိုင်အတွင်ဵ ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ ေြခာက်လအ ကာ၌ ရဲစခန်ဵသ့ုိ အပ်နှဳ၍ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

နမဴ်စန်ေတာင်သူ ၄၇ ဦဵကို တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ Shan News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်၊ BNI 

ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တွင် အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 
ငါဵဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ  

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ DMG 

အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်မှု တစ်နှစ်ြပညဴ် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ေကျာက်ြဖူမမို့မှ လူငယ်နှစ်ဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရမပီဵ 

အမ်ဵမမို့မှ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ေခါ်ယူစစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ  

စစ်သေဘောေပါ်တွင် ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရေသာ ရွာသာဵ ငါဵဦဵကို  ဒုတိယအကကိမ် ရုဳဵထုတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ ဗွီအုိေအခမန်မာ/  

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေတာင်ကုတ်မမို့မှ ဦဵပပုဳဵချ ိုအပါအဝင် ငါဵဦဵကုိ 

တပ်မေတာ်မှ ရဲစခန်ဵတွင် လာေရာက်စစ်ေဆဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ BNI 

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေတာင်ကုတ်စည်ပင်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် ေလဵ ဦဵကို 

ချုပ်ရမန်ယူ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ ခမန်မာေနာင်ဵခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်၊ နိရ္န္စရာ 

အစိုဵရမှ ေထာက်ပဳဴသညဴ် ဆန်မျာဵကိုသွာဵယူစဉ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ေကျာက်ေတာ် ေဒသခဳမျာဵကို ရုဳဵထုတ် 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ DMG ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ DMG 

 ေရွှေဝါေရာင်ဆရာေတာ်ဦဵစိန္တတိအမှုကို စတင်စစ်ေဆဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/6_m.html
https://www.dmediag.com/news/1549-mu-6m-cterr
https://www.bnionline.net/mm/news-73140
http://burmese.dvb.no/archives/393492
https://burmese.shannews.org/archives/17043
https://www.bnionline.net/mm/news-73398
https://www.bnionline.net/en/news/army-prosecutes-47-farmers-kholam
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ygn5-itn.html?fbclid=IwAR0t7X_zUMMLBvF7182ofnCcrihP05XwNB7TSX4qAkIhrJaG0Q8OJQFo9ck
https://www.dmediag.com/news/1631-ygn-cp-isd
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef35907d6db8332d5b3e42c
https://www.narinjara.com/news/detail/5ef48da803827232d624ca6e
https://www.bnionline.net/mm/news-73777
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-trial/5450538.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sp-anp-tke.html?fbclid=IwAR0h9b2RF5JsfB7RsZ0Lv2yIlzgZ-BV3-TmTAplwH6eMm1jXHSu0Gvrx7YI
https://www.bnionline.net/mm/news-73264
https://www.bnionline.net/mm/news-73275
https://www.dmediag.com/news/1570-tmd-sp
https://www.bnionline.net/en/news/military-interrogates-sar-pyin-villagers-eve-2nd-terrorism-trial-hearing
https://myanmar-now.org/mm/news/3913
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ee8c924ac16e901f35ce876
https://www.narinjara.com/news/detail/5ee9f40b9a133401f4484e60
https://www.facebook.com/watch/?v=886082215205231
https://www.dmediag.com/news/1635-kt-mu-br
https://myanmar-now.org/mm/news/3969?fbclid=IwAR32v6Bm2CYRqxMGRtLV3uVGkwuEtO9qrQ3-h6zDdbWMwMf5-FXqLelNk1M
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ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ  

 ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင်သဳုဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ်အသီဵသီဵချမှတ်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ 7day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်၊ BNI 

အင်တာနက်ဖွင်ဴေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုခဲဴသညဴ် ရမ်ဵမဗဲမမို့မှ လူငယ်တစ်ဦဵ ဒဏ်ေငွချမှတ်ြခင်ဵခဳရ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ ဗီအိုေအခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ ဘီဘီစီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ DMG  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ 7day News/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်၊ BNI 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာ/ခမန်မာ 

ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ  

အလုပ်သမာဵ ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ညှင်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳေနရ     
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေတာင်သူလယ်သမာဵသမဂ္ဂမျောဵ အဖွဲ့ြျေုပ်၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ ထွန်ဵကကည်၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာခမန်မာ/  

ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ    

ေြမာက်ဦဵ မှလူငယ် ေလဵဦဵကို  စွဲချက်မတင်မီ လွှတ်ေပဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ ဧရာဝတီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ရေသဴေတာင်၌ တစ်လေကျာ် ကာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ တစ်ဦဵကို ြပန်လွှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/  

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တစ်နှစ်နီဵပါဵ ကာ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် အမ်ဵမမို့နယ်နှင်ဴ ေြမပုဳမမို့နယ် တိုမ့ှ ရွာသာဵ 
ေလဵဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

https://myanmar-now.org/mm/news/3881
http://burmese.dvb.no/archives/393481
http://burmese.dvb.no/archives/393481
http://www.mizzimaburmese.com/article/70609
https://news-eleven.com/article/177892
https://www.bnionline.net/mm/news-73441
https://7day.news/detail?id=188701
https://www.bnionline.net/en/news/three-members-peacock-generation-thangyat-team-charged-again
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rre-bc-itn.html
https://www.bnionline.net/mm/news-73705
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef04899d6db8332d5b3e40e
https://myanmar-now.org/mm/news/3952
https://burmese.voanews.com/a/internet-yan-pyal/5472218.html
https://www.bbc.com/burmese/burma-53137493
https://www.dmediag.com/news/1621-rre-bc-isd
https://7day.news/detail?id=189866
https://www.bnionline.net/en/news/case-filed-against-protester-internet-shutdown-ramree-twsp
https://www.narinjara.com/news/detail/5ef30ca003827232d624ca6a
https://www.bnionline.net/en/news/ramree-youth-network-member-faces-charges-under-peaceful-assembly-law-after-protesting-against
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rre-int-ym.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef48624d6db8332d5b3e439
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167865154715689&id=112431213592417
https://www.facebook.com/tunkyi.mm/posts/3096728813767506
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/03/223921.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/court-frees-four-minors-accused-terrorism-military-lack-evidence.html
http://burmese.dvb.no/archives/393144
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eeca9b1ac16e901f35ce897
https://www.bnionline.net/mm/news-73663
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ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချက်အဖွဲ့ဝင် ကိုဖိုဵသာဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်  

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်၊ မဇ္ဈမိခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်၊ BNI  

စစ်ေတွ ေရချမ်ဵြပငမ်ိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် အေဝဵသင် ေကျာင်ဵသာဵ နှစ်ဦဵ နှင်ဴ 
ပညာေရဵဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵတို့ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက် 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ   

AA အဖွဲ့မှ တစ်လနီဵပါဵ ကာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် အရပ်သာဵ ေလဵဦဵကို ြပန်လွှတေ်ပဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ ဧရာဝတီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ ခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  

AA မှ ေလဵလ ကာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရမ်ဵမဗဲ NLD အလုပ်မှုေဆာင် ဦဵေဇယျာမင်ဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်၊ 7day news/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီခမန်မာ/ 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိုင်ငဳသာဵတို့၏လွတ်လပ်ခွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ  

ေြမပုဳမမို့နယ်မှ ရပ် /ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအာဵလုဳဵ နှုတ်ထကွ်စာတင်  
 ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်၊ Myanmar now/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ နိရ္န္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ ခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ လွတ်လပ်ေသာအာရှအသဳခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ ဗွီအုိေအခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ BNI 

ေတာင်ကုတ်မမို့မှ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ်  ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသူ ကိုစည်သူေကျာ်ဇဳ၏ ဇနီဵြဖစ်သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

ေခါ်ယူစစ်ေဆဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  

ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ချက်ေဖာက်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ြပန်လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊၊ BNI/ခမန်မာ 

http://www.mizzimaburmese.com/article/71029
https://www.bnionline.net/mm/news-73859
https://www.bnionline.net/en/news/member-satirical-poetry-troupe-peacock-generation-released-prison
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef9afadd6db8332d5b3e477
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/03/223950.html
https://www.bnionline.net/mm/news-73214
https://news-eleven.com/article/177042
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/05/224109.html?fbclid=IwAR3IWiWDqv4jI-6pOByph8LbdSE24Fe-LoTLNaxsIbyx3k7pcrzT5G-ialg
https://www.bnionline.net/mm/news-73300
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5edb92f200c3371e71bc8e43
http://burmese.dvb.no/archives/392759
https://7day.news/detail?id=188203
https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/06/09/224313.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-1admin.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3847
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-adm-q.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eda1524347ce06a3e7511b8
http://burmese.dvb.no/archives/392639
https://www.dmediag.com/news/1567-mb-adm-q
https://www.narinjara.com/news/detail/5edb591fb608ef6a3f97cbb8
https://www.bnionline.net/mm/news-73260
https://news-eleven.com/article/177226
https://www.rfa.org/burmese/news/myaypone-village-administrators-resigned-06052020055636.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-myebon-administration-resigned/5452007.html
https://www.bnionline.net/en/news/62-meabon-administrators-submit-resignation-letter-after-three-colleagues-arrested-terror
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eda2131347ce06a3e7511ba
https://www.bnionline.net/mm/news-73261
https://www.bnionline.net/mm/news-73281
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ နိရ္န္စရာ              

AA မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသညဴ် ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်မှ ဦဵသန်ဵေရွှေကိုလွှတ်ေပဵရန် FSWG အဖွဲ့ ေတာင်ဵဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်၊ DMG  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ BNI  

စစ်ေတွမမို့နယ်မှ အမျ ိုဵသမီဵငယ်နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵမပီဵေနာက် ြပန်လွှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်/မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ နိရ္န္စရာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ 7day News/ခမန်မာ 

သပိတ်ကျင်ဵတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵမှ  ပစ်ခတ်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵေသဆုဳဵ၊ တစ်ဦဵ ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်၊ 7day News/ခမန်မာ  

ထမင်ဵဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်ဵသ့ုိ ရဲတပ်သာဵ ၁၀ ဦဵခန့်မှ ဝင်ေရာက်၍ ရိုက်နှက်ြခင်ဵ၊ ေသနတ်နှင်ဴချနိ်ကာ မခိမ်ဵေြခာက် ြခင်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ် 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်၊ Red News Agency/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်၊ Red News Agency/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်၊ ခမန်မာေနာင်ဵခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ ခမန်မာ/ 

ကွတ်ခိုင်တွင် တပ်မေတာ်မှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ အရပ်သာဵ ငါဵဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ  

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်၊ Shan News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ Shan News/ခမန်မာ  

ေပါက်ေတာပေလာင်ေကျဵရွာမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ရွာသာဵ ေြခာက်ဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊ နိရ္န္စရာ ခမန်မာ  

AA အေ ကာင်ဵ သတင်ဵေရဵသာဵ ေဖာ်ြပမှုတချ ို့နှင်ဴပတ်သက်မပီဵ သတင်ဵေထာက် ေလဵဦီဵကို သတင်ဵမီဒီယာေကာင်စီထဳ 
တိုင် ကာဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ခမန်မာ  

စစ်ေဆဵခဳရသူ ေအာင်ဒုိင်ရွာသာဵ ေြခာက်ဦဵအနက် ငါဵဦဵကို ြပန်လွှတ်၊ တစ်ဦဵကို ဆက်လက်စစ်ေဆဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ နိရ္န္စရာခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵတွင် တပ်မေတာ်မှ လယ်သမာဵမျာဵအာဵ တရာဵစွဲဆိုထာဵြခင်ဵကို ရုပ်သိမ်ဵေပဵြခင်ဵမရှိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ BNI 

တပ်ေြမ၌ ဝင်ထွန်ယက်သည်ဟုဆိုကာ စဉဴ်ကူဵမမို့နယ်မှ ေတာင်သူမျာဵကို တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိမုည် 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5edb2a3000c3371e71bc8e3d
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ede3a9400c3371e71bc8e53
https://www.bnionline.net/mm/news-73328
https://www.narinjara.com/news/detail/5ee095ecb608ef6a3f97cbbc
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/bsm-ts.html
https://www.dmediag.com/news/1574-rlse-tke
https://www.bnionline.net/en/news/colleagues-call-release-kidnapped-taungup-twsp-man
https://myanmar-now.org/mm/news/3902
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/px.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ee4c68600c3371e71bc8e99
https://www.narinjara.com/news/detail/5ee5c90bb608ef6a3f97cbd4
https://www.bnionline.net/mm/news-73486
https://7day.news/detail?id=188995
https://7day.news/detail?id=189253
https://www.rednewsagency.org/%e1%80%99%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%81%81-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%85%e1%80%81%e1%80%94/
https://www.rednewsagency.org/%e1%80%99%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b7-%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%ba-%e1%81%81-%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%80%85%e1%80%81%e1%80%94/
https://myanmar-now.org/mm/news/3928
https://news-eleven.com/article/178938
https://burmese.shannews.org/archives/17166
https://www.bnionline.net/mm/news-73627
https://english.shannews.org/archives/21206
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5eeef7f2ac16e901f35ce8a4
https://myanmar-now.org/mm/news/3946
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5ef0a022d6db8332d5b3e414
https://www.bnionline.net/mm/news-73720
https://www.bnionline.net/en/news/pa-o-farmers-face-trial-after-military-refuses-drop-charges-against-them
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်၊ Myanmar Times/ခမန်မာ 

ကရင်နီေတာင်သူ ၂၂ ဦဵကျခဳရသညဴ် ြပစ်ဒဏ်နည်ဵသည်ဟုဆိုကာ ြပစ်ဒဏ်ထပ်တိုဵေပဵရန် ေလျှာက်တင် 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ  

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသညဴ် တင်ဵမရွာသာဵ ၁၈ ဦဵ၏ သတင်ဵ အစအန စုဳစမ်ဵမရရှိေသဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ ဧရာဝတီခမန်မာ/ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

စစ်ေရဵတင်ဵမာမှုေ ကာင်ဴ ေကျာက်မဲမမို့နယ်တွင် အရပ်သာဵတစ်ဦဵရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍ ဒဏ်ရာ အြပင်ဵအထန်ရရှိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊BNI/ခမန်မာ  

 
ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နုိင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 
တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 
ဘုိကကည် တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 
ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် ရေ်ကုေ်ရဳုဵတာဝေ်ြေ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

 

 

 

https://myanmar.mmtimes.com/news/140419.html
https://myanmar-now.org/mm/news/3970?fbclid=IwAR0a6k7Qig4nhxzDMpB5kj4t1vK8a6Yq6ldpaXdExh_cEhHaZpYOWb6X2WI
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/06/224126.html?fbclid=IwAR0QodEJKejTGd0oZLUctzC_ac_euy7O10LwfHeOokplsAUTRiqReSZakp0
https://www.dmediag.com/news/1580-tinnma
https://www.bnionline.net/mm/news-73351
https://www.bnionline.net/mm/news-73936

