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၂၀၂၀ ခုနှစ၊် ဩဂုတ်လ၊ လစဉ်အစရီင်ခဳစာ  

 လကရိှ်အေြြေအေေအကျဉ်ဵြေျုပ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတလ်ကနု်တွင် ြြန်ြာနိုင်ငဳ 

အတွင်ဵ၌ နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵြှုြျာဵေ ကာင်ဴ ဖြ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵ 

သိြ်ဵ ြခင်ဵခဳထာဵရသူနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပြှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရ 

သူ စုစုေပါင်ဵ ၅၃၇ ဦဵရှိသည။် ထိုထဲြှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵ စုစုေပါင်ဵ ၃၃  ဦဵ အကျဉ်ဵကျြခင်ဵခဳေနရပပီဵ တက်ကက 

လှုပ်ရှာဵသူ ၁၆၃ ဦဵသည ် ေထာင်တင်ွဵြှေန၍ တရာဵ 

ရင်ဆိုင်ေနရကာ ၃၄၁ ဦဵသည် ေထာင်ြပင်ပြှေန၍ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသည။် 

 

ဓာတ်ပဳု- Voice of Myanmar (VOM) 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတလ် 

မန္တေလဵလူငယ်သင်တေ်ဵေကျာင်ဵတွင် ထိေ်ဵသိမ်ဵြြေင်ဵြဳေထာဵရစဉ် အတင်ွဵ 
ထွက်ေြပဵေသာေ ကာငဴ် ရုိက်နှက်ြြေင်ဵြဳေြေဲဴရသညဴ် လူငယ်တစ်ဦဵ 

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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ဨဂုတ်လအတွင်ဵ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူနှင်ဴ အရပ်သာဵ စုစုေပါင်ဵ (၉) ဦဵ အမငဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၉) ဦဵအနက်မှ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူ နှင်ဴ အမ်ဵမမို့နယ်မျောဵမှ အရပ်သာဵ (၄) ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ 

၅၂(က)၊ အိန္ဒိယအက်ဥပေဒ ၁၉(စ)၊ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵမှ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ (၃) ဦဵသည် မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ 

မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ နှင်ဴ ပဲြူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵမှ အရပ်သာဵ (၂) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၉ တို္သခဖငဴ် အမငဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ နှင်ဴ အရပ်သာဵ စုစုေပါင်ဵ (၅၄) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၅၄) ဦဵအနက်မှ 

တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ (၃) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀၊  တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၆၈၊ 

အရပ်သာဵ (၂) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ ကျေန် (၄၈) ဦဵသည် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ 

ေပါက်ေတာ၊ ေခမာက်ဦဵ၊ အမ်ဵ၊ စစ်ေတွ၊ ပုဏ္ဏာကျွန်ဵနှင်ဴ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်မျောဵမှ အရပ်သာဵမျောဵခဖစ်ကကသည်။   

ဨဂုတ်လအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၉) ဦဵ ခပစ်ဒဏ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၉) ဦဵအနက်မှ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ (၂) ဦဵသည် 
မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၆၈ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ ကျေန် (၇) ဦဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်မင 

တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၊ ၅၂(က) ခဖငဴ် စွဲဆိုထာဵေသာစွဲြျေက်မျောဵကို သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှ ရုပ်သိမ်ဵေပဵြဲဴသည်။ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၉) ဦဵ လွတ်ေခမာက်ြဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵနှစ်ဦဵခဖစ်ေသာ ကိုေနမျေ ိုဵဇင်၊ 

ကိုသိန်ဵေအာင်ခမတ်တို္သသည် ကျေန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ထို္သခပင် ဨဂုတ်လအတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ရြိုင်ခပည်လွတ်ေခမာက်ေရဵပါတီ (ALP) အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦဵ၊ သဳဃာေတာ် (၄) ပါဵကုိ 
ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴမပီဵ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ေကျောက်မဲမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၄) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။   

ထို္သအတူ ဨဂုတ်လအတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ရြိုင်ခပည်လွတ်ေခမာက်ေရဵပါတီ (ALP) အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦဵ နှင်ဴ ြျေင်ဵလူငယ် (၃) 

ဦဵတို္သကို ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။  

ရှစ်ေလဵလုဳဵြပည်သူ့အေရဵေတာ်ပုဳ 

ဨဂုတ်လ ၈ ရက်ေန့တွင် စတင်ြဲဴေသာ ရှစ်ေလဵလုဳဵခပည်သူ့အေရဵေတာ်ပုဳသည် (၃၂) တိုင်ြဲဴမပီခဖစ်သည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ 
ခမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ဒီမိုကေရစီေရဵ၊ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵနှင်ဴ အမျေ ိုဵသာဵခပန်လည်သင်ဴခမတ်ေရဵတို္သတွင် ရုန်ဵကန်ေနကကရဆဲခဖစ်သည်။ ထို္သခပင် 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵအေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်ေသာ ခပည်တွင်ဵစစ်သည်လည်ဵ ြျေုပ်မငိမ်ဵနိုင်ခြင်ဵမရှိေသဵေြျေ။ မျေက်ေမှာက်ကာလတွင်လည်ဵ 

တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူမျောဵ၊ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵ၊ လယ်သမာဵမျောဵ၊ အလုပ်သမာဵမျောဵနှင်ဴ အရပ်သာဵမျောဵသည် ဘက်ေပါင်ဵစုဳမှ ဖိနှိပ်၊ 

ကန့်သတ်မငမျောဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲခဖစ်သည်။ ထိုကဲဴသုိ္သေသာ အေခြအေနအမျေ ိုဵမျေ ိုဵေကကာင်ဴ လူ့အြွင်ဴအေရဵဆိုသည်မှာ ေမှဵမှိန် 

ေပျောက်ကွယ်လုေသာ အေနအထာဵတွင် ရှိေနသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ (၃၂) တိုင်ြဲဴမပီခဖစ်ေသာ ဒီမိုကေရစီေမျှော်လင်ဴြျေက်ကို ေဖာ်ေဆာင် 
ရန်မှာ ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် အဓိကျေသညဴ် လူ့အြွင်ဴအေရဵကို ကာကွယခ်မစင်ဴတင်ေပဵခြင်ဵ၊ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

ကို အခမန်ဆုဳဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ၊ ဖိနှိပ်ထာဵေသာ ဥပေဒမျောဵကို ခပငဆ်င်ခြင်ဵ/ဖျေက်သိမ်ဵခြင်ဵ၊ နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ 

အြွင်ဴအေရဵမျောဵကို ခမစင်ဴတင်ေပဵမညဴ် ဥပေဒမျောဵကို ေရဵဆွဲ ခပဌာန်ဵခြင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵ /တရာဵစွဲဆို/ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ 

နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵနှင်ဴ ေထာင်တွင်ဵနှင်ဴ ေထာင်ခပငပ်မှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကသူရမျောဵကို ခြင်ဵြျေက်မရိှ အခမန်ဆုဳဵ ခပန်လည် 

လဃတ်ေပဵခြင်ဵ စသည်တို္သကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်ခဖစ်သည်။ ထို္သေကကာင်ဴ နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ အကျေ ိုဵစီဵပွာဵကိုေရှဵရင၍ အစိုဵရအေန 
ခဖငဴ် ကဏ္ဍအလိုက် အခမန်ဆုဳဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

အနီဵစပ်ဆုဳဵဥပမာအာဵခဖင်ဴ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့က လဃတ်ေတာ်နှစ်ရပ်တွင် အတည်ခပုြဲဴသညဴ် ၁၉၅၉ တပ်မေတာ်အက်ဥပေဒ 

ခပငဆ်င်ြျေက်သည် ယြင်က သဳုဵနှစ်အတွင်ဵသာ စီရင်ြွင်ဴရှိသညဴ် စစ်တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ြွင်ဴကို ကာလစည်ဵကမ်ဵသတ် ပယ်ဖျေက်ရာ 

ေရာက်ေနသည်ဴသေဘာကို ေတွ့ရိှရသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ တြျေနိ်တွင် ခပန်လည်ေပ္ဝေပါက်လာနိုင်သညဴ် တပ်မေတာ်အတွင်ဵမှ 

ရာဇဝတ်မငမျောဵအာဵ အရပ်ဘက်တရာဵရုဳဵသုိ္သ လဃဲေခပာင်ဵစီရင်ြွင်ဴကို ဟန့်တာဵပိတ်ဆို္သလိုက်ရာေရာက်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်နိုင်သည်။ 

 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေြပာဆိုခွင်ဴ 
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ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင်လည်ဵ ခမန်မာနိုင်ငဳ၌ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴသည် အခပုသေဘာေဆာင်ေသာ တိုဵတက် 

မငမျောဵမရှိဘ ဲ ထိြိုက်လွယ်ေသာ အေနအထာဵတွင်သာ ဆက်လက်ရိှေနသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ ထို္သခပင် ထိုအြွင်ဴအေရဵကုိ 

ကျေင်ဴသဳုဵသူမျောဵသည်လည်ဵ နည်ဵမျေ ိုဵစုဳခဖင်ဴ ဖိနှိပ်ခြင်ဵမျောဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ ဨဂုတ်လအတွင်ဵ ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵ 

အမျေ ိုဵသမီဵအဖွဲ့ (DPW) မှ ေဒ္ဝစိန်ေထွဵသည် မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၉ ခဖငဴ် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်သာမက မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ခဖင်ဴလည်ဵ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။ ထိုမျှေသာမက 
ကရင်လူငယ် စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵနှင်ဴ ေစာစကွာလာတို္သသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀၊ ပဲြူဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေကျေင်မမို နယ်မှ 

အရပ်သာဵနှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ်  ဦဵေအာင်မိုဵေဇာ်နှငဴ် ဦဵကကည်ဝင်ဵတို္သသည်   မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳထာဵသည်။ ထို္သခပင ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့မှ လူမငေရဵလငပ်ရှာဵသူ ဦဵစိုဵနိုင်သည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 

၆၆ (ဃ) ခဖငဴ် အမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရမပီဵ ေရွှေဝါေရာင် ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တိတသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀ ခဖငဴ် ေခပာင်ဵလဲစစ်ေဆဵရန် 

အမိန့်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရကာ ဆရာေတာ် ဦဵေသာဘိတ (အလကောကကယ်) သည်လည်ဵ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ခဖင်ဴ 
စွဲြျေက်တင်ရန် အမိန့်ြျေမှတ်ခြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။  

အထက်ပါအမငခဖစ်စဉ်မျောဵကို သဳုဵသပ်ကကညဴ်ခြင်ဵအာဵခဖင်ဴ ခမန်မာနိုင်ငဳ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴ အတိုင်ဵအတာသည် 

မည်မျှေအထိ ကျေဆင်ဵေနသည်ကို ေတွ့ရိှနိုင်မည်ခဖစ်သည်။ နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴအေခြအေနကုိ 

တိုဵတက်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်မှာ အစိုဵရ၏တာဝန်ခဖစ်သည်။ ဥပေဒေရဵရာအေနခဖင်ဴ  အစိုဵရမှ ထိုအြွင်ဴအေရဵကို အာမြဳ 

ေပဵထာဵသညဴ် နိုင်ငဳတကာဥပေဒမျောဵကို ေလဵစာဵလိုက်နာ၍ အတည်ခပုလက်မှတ် ေရဵထိုဵခြင်ဵ၊ အဆိုပါအြွင်ဴအေရဵကို အာမြဳ 
ေပဵနိုင်သညဴ်  အစီအမဳမျောဵကို စနစ်တကျေြျေမှတ်၍ ေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ စသည်တို္သကို လုပ်ေဆာင်ရေပမည်။ ထို္သအခပင် အရပ်ဘက် 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴလည်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။  

အကျဉ်ဵေထာင်/အချုပ်ေထာင်မျာဵတွင်ဵ အေြခအေနမျာဵ 

ခမန်မာနိုင်ငဳရိှ အကျေဉ်ဵေထာင်/အြျေုပ်ေထာင်မျောဵအတွင်ဵ အေခြအေနမျောဵသည် သိသာထင်ရှာဵစွာ ေခပာင်ဵလဲခြင်ဵမရိှေသဵကို 

ေတွ့ရိှရသည်။ အထူဵသခဖငဴ် ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵနည်ဵလမ်ဵကို အသဳုဵခပု၍ ဝန်ြဳလာေစရန်ခပုလုပ်ခြင်ဵနှင်ဴ အခပစ်ေပဵခြင်ဵ 
တို္သသည် မျေက်ေမှာက်ကာလထိတိုင်ေအာင် ဆက်လက်ရိှေနခြင်ဵသည် အလွန်အမင်ဵစိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေခြအေနတစ်ရပ်ခဖစ်သည်။ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျောင်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵြဳထာဵရေသာ  လူငယ်ငါဵဦဵသည် ၎င်ဵတုိ္သကို ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ထာဵရှိရာ သင်တန်ဵေကျောင်ဵမှ ထွက်ေခပဵေသာေကကာင်ဴ ဝိုင်ဵဝန်ဵထိုဵ ကကိတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် လူငယ်နှစ်ဦဵ 

ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ တစ်ဦဵမှာ ေဆဵကုသမင ြဳယြူဲဴရသည်။ ထိုလူငယ်နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴမငနှင်ဴပတ်သက်၍ လူသတ်မငအခဖစ် 

ေခပာင်ဵလဲအမငဖွင်ဴကာ လက်ရိှတွင် အဆိုပါသင်တန်ဵေကျောင်ဵမှ သဳသယရိှသူဝန်ထမ်ဵငါဵဦဵအာဵ ေြ္ဝယူ၍ ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵလျေက် 
ရိှသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရိှသူမျောဵ၏ အဆိုအရသိရိှရသည်။ ထို္သခပင် ဘိုကေလဵမမို့နယ်၊ ခမင်ဵ ကကုန်ဵရဲစြန်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ 

ြျေုပ်ေနှာင်ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် အမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵသည် ြန္ဓာကိုယ်အနှဳ္သဒဏ်ရာမျောဵခဖငဴ် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။  ထိုေသဆုဳဵမငအတွက် 

ြရိုင်အဆင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵြုဳအဖွဲအာဵ ဖွဲ့စည်ဵ၍ ရဲစြန်ဵတာဝန်ရိှသူမျောဵကို စစ်ေဆဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ တိုင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵမှ 

ဒုတိယရဲမှူဵကကီဵထနွ်ဵေရွှေမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ထိုအမငခဖစ်စဉ်မျောဵနှင်ဴပတ်သက်၍ အေရဵယူေဆာင်ရွက်မငမျောဵ လုပ်ေဆာင်လျေက်ရှိေနသညဴ်အေပ္ဝ ကကိုဆိုမပီဵ ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာမင 

ရိှစွာခဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန်လည်ဵ တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငသည် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ေလဵစာဵမငမရိှေကကာင်ဵ 

္ဠဃန်ဵဆိုခပသေနမပီဵ အြွင်ဴအာဏာကို လွဲမှာဵစွာခဖငဴ် အသုဳဵြျေခြင်ဵခဖစ်သည်။ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ဥပေဒကို ကကပ်မတ်ထိန်ဵသိမ်ဵသူ 
မျောဵ ေစာင်ဴထိန်ဵရမညဴ် ကျေင်ဴဝတ်မျောဵ၏ အပိုဒ် ၂ နှင်ဴ အပိုဒ် ၅ တို္သတွင် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ေလဵစာဵလိုက်နာရမည်ဟု ေဖာ်ခပထာဵမပီဵ 

ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငမှ ကာကွယမ်ငေပဵထာဵသည်။ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵေကကာင်ဴ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာတို္သကို ထိြိုက 

််ေစသည်သာမက ၎င်ဵတို္သ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြျေနိ်တွင်လည်ဵ လူမငပတ်ဝန်ဵကျေင်နှင်ဴ ခပန်လည်ေပါင်ဵစပ်ရာ၌ သက်ေရာက် 

မငမျောဵကို ခဖစ်ေပ္ဝေစသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ အကျေဉ်ဵေထာင်၊ အြျေုပ်ေထာင်မျောဵအတွင်ဵ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငမျောဵ ထပ်မဳခဖစ်ပွာဵခြင်ဵ 

မရိှေစရန်အတွက် ကကပ်မတ်စွာခဖငဴ် လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို္သအခပင ် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူမျောဵကို လူ့အြွင်ဴအေရဵနှင်ဴ 
ပတ်သက်ေသာ အသိပညာမျောဵ၊ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအြွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာြျေုပ် (ICCPR)၊ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငနှင်ဴ 

အခြာဵရက်စက်၍လူမဆန်ေသာ သုိ္သမဟုတ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျေဆင်ဵေစေသာဆက်ဆဳမင သုိ္သမဟုတ ်ခပစ်ဒဏ်ေပဵမင ဆန့်ကျေင်ေရဵ 

နိုင်ငဳတကာသေဘာတူစာြျေုပ် (UNCAT) စသညဴ် စာြျေုပ်မျောဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ အသိပညာမျောဵကို ပို္သြျေေပဵရမည်ခဖစ်သည်။ 

ထို္သေနာက် ကျေူဵလွန်သူမျောဵကို ထိေရာက်စွာအေရဵယူခြင်ဵအာဵခဖငဴ် ထိြိုက်နစ်နာသူမျောဵအတွက် တရာဵမျှေတမငကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵ 

ရမည်။ 

https://news-eleven.com/article/189837
https://news-eleven.com/article/189837
https://news-eleven.com/article/189837
http://thevoicemyanmar.com/index.php/regional/43093-yee
http://thevoicemyanmar.com/index.php/regional/43093-yee
http://thevoicemyanmar.com/index.php/regional/43093-yee
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
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
http://aappb.org/wp-content/uploads/2017/06/UNCAT-Myanmar-edit-Gray-Final.pdf
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နိုင်ငဳသာဵ နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

ခမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအြွင်ဴအေရဵမျောဵ ဆုဳဵရငဳဵလျေက်ရိှသည်ကို ဨဂုတ်လအတွင်ဵ ခဖစ်ပွာဵြဲဴသညဴ် အမျေ ိုဵမျေ ိုဵ 
ေသာခဖစ်စဉ်မျောဵက ထင်ရှာဵစွာ ထုတ်ေဖာ်ခပသလျေက်ရိှသည်။  

 လက်ပဳတန်ဵေကျောင်ဵသာဵသပိတ်နှင်ဴဆက်နွယ်၍ ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ ေရှ့ေနအခဖစ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်ဵြဳြဲဴရ 

ေသာ ေဒ္ဝြင်ြင်ေကျော်သည် ေရှ့ေနလိုင်စင်ကို ခပန်လည်အပ်နှဳြဲဴရခြင်ဵ၊ 
 လက်ပဳတန်ဵေကျောင်ဵသာဵသပိတ်တင်ွပါဝင်ြဲဴေသာ ေကျောင်ဵသာဵတို္သ၏အမငမျောဵကို ပိတ်သိမ်ဵြဲဴေသာ်လည်ဵ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ 

ဆိုင်ရာ ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျောဵအဖွဲ့ြျေုပ် (ဗကသ) ေဟာင်ဵ ကိုေအာင်သန့်ဇင်ဦဵ (ြ) ကိုလင်ဵထက်နိုင် (ြ) ဂျေမိ်ဵကို 

စွဲဆိထုာဵမငအာဵ တရာဵလိုဘက်မှ ပိတ်သိမ်ဵေပဵခြင်ဵမရိှေသာေကကာင်ဴ ကိုေအာင်သန့်ဇင်ဦဵ (ြ) ကိုလင်ဵထက်နိုင် (ြ) 

ဂျေမိ်ဵသည် ေလဵနှစ်ေကျော်ကကာ အမငရင်ဆိုင်ြဲဴရမပီဵေနာက် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဳြဲဴရခြင်ဵ၊ 

 စစ်ေရဵပဋိပက္ခ ခပင်ဵထန်လျေက်ရိှေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵရိှ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ ေခမာက်ဦဵ၊ မင်ဵခပာဵ 
နှင်ဴ အမ်ဵမမို့နယ်တို္သရိှ ေကျေဵရွာအုပ်စု (၁၅) အုပ်စုတွင် မဲစာရင်ဵ မကပ်နိုင်ခြင်ဵ၊ ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ခမန်မာ-ထိုင်ဵ 

နယ်စပ်တွင် ြိုလငဳေနထိုင်ကကသညဴ် ရှမ်ဵစစ်ေဘဵဒုက္ခသည်ေခြာက်ေထာင်ေကျော်သည် လာမညဴ်ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် 

မဲေပဵပိုင်ြွင်ဴ ဆုဳဵရငဳဵေနဆဲခဖစ်ခြင်ဵ၊ 

 သာဵခဖစ်သူဗိုလ်မှူဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွင်ဵသုိ္သ ဝင်ေရာက်သွာဵေသာေကကာင်ဴ  လာမညဴ်ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်မှ ဝင်ေရာက်ယှဉ်မပိုင်မညဴ် ရြိုင်အမျေ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ 
ဦဵဖိုဵစဳသည် ကိုယ်စာဵေလာင်ဵအခဖစ်မှ ပယ်ြျေြဳြဲဴရခြင်ဵ၊ 

 ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် ဝင်ေရာက်ယှဉ်မပိုင်ရန် ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵေလျှောက်လဃာ တင်ြဲဴသညဴ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် 

ငါဵဦဵတို္သ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵေလျှောက်လဃာမျောဵ ပယ်ြျေြဳြဲဴရခြင်ဵ၊ 

နိုင်ငဳသာဵ အြွင်ဴအေရဵဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳသာဵတို္သ၏ အသက်ရှင်ြွင်ဴနှင်ဴ လွတ်လပ်ြွင်ဴတို္သကို အစိုဵရက တရာဵလက်လွတ် ဝင်ေရာက် 

ေနှာက်ယကှ်ခြင်ဵမှ ကာကွယေ်ပဵေသာ အြွင်ဴအေရဵမျောဵကို ဆိုလိုသည်။ နိုင်ငဳေရဵအြွင်ဴအေရဵဆိုသည်မှာ တိုင်ဵခပည်အစိုဵရ၏ 
လုပ်ငန်ဵေရဵရာမျောဵတွင် နိုင်ငဳသာဵမျောဵ ပါဝင်ပတ်သက်ြွင်ဴကို ဆိုလိပုါသည်။ ခမန်မာနိုင်ငဳတွင် ထိုအြွင်ဴအေရဵမျောဵသည် 

အကန့်အသတ်ခဖငဴ်သာရိှေနသည်မှာ ခငင်ဵဆိုဖွယ်ရာမရိှေပ။ နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳတွင် နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအြွင်ဴအေရဵမျောဵကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်မှသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ်ေဆာင်ေနေသာ အစိုဵရတစ်ရပ်ဟု ္ဠဃန်ဵဆိုနိုင်မည်ခဖစ်သည်။ ခမန်မာနိုင်ငဳတွင် 

နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအြွင်ဴအေရဵမျောဵကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵခြင်ဵသည် အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵတွင် မရှိမခဖစ်လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ရပ် 

ခဖစ်သည်ဴအတွက် အခမန်ဆုဳဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ထို္သအခပင် စစ်ေရဵပဋိပက္ခမျောဵ 
ခဖစ်ပွာဵရာေဒသမျောဵတွင် ေနထိုင်လျေက်ရိှသညဴ် ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ မဲေပဵြွင်ဴ ဆုဳဵရငဳဵမငမရိှေစရန်လည်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန် 

တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှကရိှ်ေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျောဵ၌ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျောဵဆက်လက်ခဖစ်ပွာဵဆဲခဖစ်မပီဵ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

မျောဵသည် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆိမုငမျောဵကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ ထို္သခပင်  သဳသယခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြ္ဝေဆာင်ခြင်ဵြဳြဲဴရကာ 
ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငမျောဵလည်ဵ ဆက်လက် ခဖစ်ေပ္ဝလျေက်ရိှသည်ကို ေတွ့ရသည်။ ဨဂုတ်လအတွင်ဵခဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ ခဖစ်စဉ်မျောဵ 

အနက်မှ ခဖစ်စဉ်တြျေ ို့ကို ေအာက်တွင် ေကာက်နုတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်။   

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ 

 ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်အေခြစိုက် တပ်ရင်ဵ (၃၇၇) မှ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ပုစွန်ေဖေကျေဵရွာ 

မ ှဦဵစဳေရွှေလှိုင်သည် စစ်ေဆဵခြင်ဵြဳေနရစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေသဆုဳဵသွာဵခြင်ဵ၊  

 အမှတ် ၇၅၇ တပ်ရင်ဵမှ တပ်မေတာ်သာဵသဳုဵဦဵသည် ေကျောက်ခဖူပညာေရဵေကာလိပ်တွင် ဒုတိယနှစ်တက်ေရာက်ေန 

ေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်၊ ပျေဉ်ဵေတာေကျေဵရွာမှ  ေမာင်ညီညီစိုဵကို ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵြဲဴခြင်ဵ (ရိုက်နှက်မငခဖစ်ပွာဵ 
သညဴ်ေန့တွင် ေမာင်ညီညီစိုဵကို ေဆဵဖိုဵအခဖစ် ေငွကျေပ်သဳုဵေသာင်ဵေပဵြဲဴမပီဵ ေနာက်တစ်ေန့တွင် ေငွကျေပ်သုဳဵသိန်ဵ ထပ်မဳ 

ေပဵြဲဴေကကာင်ဵ၊ ခဖစ်စဉ်တွင်ပါဝင်သညဴ် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵကို စစ်စည်ဵကမ်ဵအရ အေရဵယူသွာဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ 

တပ်မေတာ်မှ သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴသည်)၊ 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8_%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8_%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8_%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://myanmar-now.org/mm/news/4235
https://myanmar-now.org/mm/news/4235
https://myanmar-now.org/mm/news/4369
https://myanmar-now.org/mm/news/4369
https://myanmar-now.org/mm/news/4369
https://myanmar-now.org/mm/news/4369
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 ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်၊ ဇင်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ် ကိုေမာင်ေအဵနိုင်နှင်ဴ ကိုဝင်ဵနိုင်တို္သသည် စစ်ေကကာေရဵ 

ကာလအတွင်ဵ ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵ ေမဵခမန်ဵခြင်ဵြဳြဲဴရသခဖငဴ် ၎င်ဵတို္သနှစ်ဦဵ၌ ဒဏ်ရာဒဏ်ြျေက်မျောဵ ခဖစ်ေပ္ဝေနခြင်ဵ၊ 

 တပ်မေတာ် တပ်မ ၉၉ မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵေနာက် ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴသညဴ် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ 

မူဆယ်မမို့နယ်နှငဴ် နမဴ်ြမ်ဵမမို့နယ်မှ ပေလာင်အမျေ ိုဵသာဵသုဳဵဦဵကို သဳုဵလကကာမှ ေသဆုဳဵလျေက်ခပန်လည်ေတွ့ရိှြဲဴရခြင်ဵ 

(တပ်မ ၉၉ တပ်မမှူဵ ဗိုလ်မှူဵကကီဵလမှိုဵမှ ထိုခဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်မှ စိစစ်ေပဵမညဴ်အေကကာင်ဵနှင်ဴ 

ကျေူဵလွန်သည်ဟု စိစစ်ေတွ့ရိှလျှေင် အေရဵယူသွာဵမည်ဟု သိရှိရသည်)၊ 

မည်သညဴ်ပုဳစဳခဖငဴ်မဆို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမင သုိ္သမဟုတ် အကျေဉ်ဵကျေေနမငမျောဵေအာက်တွင် ရိှေနသူမျောဵကို ကာကွယရ်န်အတွက် 
ဥပေဒသမျောဵ၏ အပိုဒ် ၆ တွင် မည်သညဴ်ပုဳစဳခဖငဴ်မဆို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမင သုိ္သမဟုတ် အကျေဉ်ဵကျေေနမငမျောဵေအာက်တွင် ရိှေနသူမျောဵ 

ကို ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵ၊ ရက်စက်၍ လူမဆန်ေသာ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျေဆင်ဵေစေသာ ခပုမငဆက်ဆဳခြင်ဵ သုိ္သမဟုတ် အခပစ်ေပဵ 

ခြင်ဵမျောဵ မခပုလုပ်ရဟု ေဖာ်ခပထာဵသည်။  ခမန်မာနိုင်ငဳ၌ နှစ်ေပါင်ဵ ၇၀ ေကျော်ကကာ ခဖစ်ပွာဵြဲဴသညဴ် လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျောဵ 

အတွင်ဵ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵစွာသည် အမျေ ိုဵမျေ ိုဵေသာ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငမျောဵကို ရင်ဆိုင်ြဳစာဵြဲဴကကရေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတို္သ 

အတွက် တရာဵမျှေတမငကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵနိုင်ြဲဴခြင်ဵ မရိှပါ။ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျောဵ ဆက်လက်ခဖစ်ပွာဵေနသေရွ့ လူ့အြွင်ဴ 
အေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မငမျောဵလည်ဵ ဆက်လက်ရိှေနဦဵမည်ခဖစ်သည်။ ထို္သေကကာင်ဴ အစိုဵရအေနခဖငဴ် မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵကို အခမန်ဆုဳဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် ခပည်ေထာင်စုမငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵညီလာြဳ (၂၁) ရာစုပင်လဳု 

စတုတ္လအစည်ဵအေဝဵအာဵ ကျေင်ဵပမပီဵစီဵြဲဴေသာ်လည်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ကို ညီလာြဳတက်ေရာက်ြွင်ဴ မခပုြဲဴပါ။ ထိုအခြင်ဵ 

အရာသည် မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵနှင်ဴ အမျေ ိုဵသာဵခပန်လည်သင်ဴခမတ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေနှာင်ဴေနှဵေစသည်။ ထို္သအခပင ် ပဋိပက္ခခဖစ်ပွာဵရာ 

ေဒသတွင် ေနထိုင်ကကသညဴ် ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵအတွက် မျောဵစွာ ထိြိုက်နစ်နာေစသည်။ တိုင်ဵရင်ဵသာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ 
အာဵလုဳဵ အလုဳဵစုဳပါဝင်၍ ေဆွဵေနွဵမှသာလျှေင် စစ်မှန်ေသာ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်မည် ခဖစ်သည်။  

အခြာဵတဖက်တွင်လည်ဵ ရြိုင်ေဒသ၌ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါကို ဆိုဵရွာဵစွာ ရင်ဆိုင်ေန 

ကကရြျေနိ်ခဖစ်သည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ တပ်မေတာ်မှ ထပ်မဳတိုဵခမင်ဴေပဵြဲဴေသာ အပစ်ရပ်သက်တမ်ဵတွင် 

ရြိုင်ေဒသနှင်ဴ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တို္သ ပါဝင်ခြင်ဵမရိှပါ။ ထိုအခြင်ဵအရာသည် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေခြအေနတစ်ရပ်ခဖစ်မပီဵ 

လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျောဵေကကာင်ဴ ေဒသြဳတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵအေနခဖငဴ် ေရာဂါကာကွယ်ေရဵမျောဵကို ထိေရာက်စွာ လုပ်ေဆာင် 
နိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ ထို္သေကကာင်ဴ အဆိုပါေဒသမျောဵတွင် ကူဵေရာဂါစက် ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ထိေရာက်စွာလုပ်ေဆာင်နိုင် 

ရန်အတွက် အစိုဵရမှ နည်ဵလမ်ဵမျောဵရှာေဖွ၍ အခမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွက်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။  

 

 

ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ 
 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ အမ်ဵ၊ စစ်ေတွ နှင်ဴ ေမာင်ေတာ မမို့နယ်မျောဵတွင် ပစ်ြတ်မငမျောဵေကကာင်ဴ 

အရပ်သာဵသဳုဵဦဵ ကျေည်ထိမှန် ေသဆုဳဵြဲဴမပီဵ ၁၇ နှစ်အရွယ ် လူငယ်တစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵေခြာက်ဦဵ ထိြိုက် 

ဒဏ်ရာ ရရိှြဲဴသည်။  
 ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ေကျောက်မဲ၊ သီေပါနှင်ဴ မူဆယ်မမို့နယ်တို္သတွင် အရပ်သာဵေလဵဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴမပီဵ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက်မှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ  
 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ ရေသဴေတာင်နှင်ဴ မင်ဵ ခပာဵမမို့နယ်တုိ္သတွင် လက်နက်ကကီဵကျေည် ကျေေရာက်ေပါက်ကွဲမင 

မျောဵေကကာင်ဴ ကေလဵငယ်ေလဵဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ ၂၁ ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရိှြဲဴမပီဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသည်။ 

ေြမြမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ  
 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵနှင်ဴ မင်ဵ ခပာဵမမို့နယ်တို္သတွင် ေခမခမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် လူငယ် 

တစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵနှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသည်။ 

စစ်လက်ကျန် လက်နက်ကကီဵကျည် ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှမိှုမျာဵ  

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kpu-zc-2ps.html
https://www.rfa.org/burmese/news/muse-3-people-death-investigation-08282020044848.html
https://www.rfa.org/burmese/news/muse-3-people-death-investigation-08282020044848.html
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf
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 ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်မမို့နယ်တွင် စစ်လက်ကျေန် လက်နက်ကကီဵကျေည်ေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ ကေလဵငယ်နှစ်ဦဵ 

ေသဆုဳဵြဲဴမပီဵ ကေလဵငယ်ေလဵဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။ 

လယ်ယာေြမေရဵရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

လယ်ယာေခမေရဵရာကိစ္စရပ်မျောဵသည် ခမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ဆက်လက်ခဖစ်ပွာဵေနဆဲခဖစ်မပီဵ အထူဵသခဖင်ဴ တပ်သိမ်ဵေခမအေရဵ 

ေကကာင်ဴ ေတာင်သူမျောဵသည် တရာဵစွဲဆိမုငမျောဵကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲခဖစ်သည်။ ဨဂုတ်လအတွင်ဵတွင် ရှမ်ဵခပည်နယ် 
ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဆီဆိုင်မမို့နယ်မှ အသက် ၈၇ နှစ်အရွယ် ေတာင်သူတစ်ဦဵအပါအဝင် ေတာင်သူ ၂၂ ဦဵသည် တပ်သိမ်ဵေခမမျောဵ 

ေပ္ဝတွင် ဝင်ေရာက်စိုက်ပျေ ိုဵသည်ဟုဆိုကာ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၇ ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳထာဵရသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵ 

မျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) ၏ မှတ်တမ်ဵခပုထာဵြျေက်မျောဵအရ ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လကုန်အထိ ဧရာဝတီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ရှမ်ဵခပည်နယ်တို္သမှ ေတာင်သူ ၁၈၇ ဦဵသည် ေထာင်ခပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရမပီဵ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကကီဵတို္သမှ ေတာင်သူ ၁၂ ဦဵတို္သသည် ေထာင်တွင်ဵမှေန၍ 
တရာဵရင်ဆိုင်ေနကကရသည်။ ထိုမျှေသာမက လယ်သမာဵ ရှစ်ဦဵသည် ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဳထာဵရသည်။ လယ်ယာေခမမျောဵ 

သိမ်ဵဆည်ဵြဳရမငေကကာင်ဴ လယ်ယာေခမမျောဵ ဆုဳဵရငဳဵြဲဴကကရသည်ဴအခပင် ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆို၊ ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်မငမျောဵကို ရင်ဆိုင် 

ေနကကရခြင်ဵသည် ေတာင်သူမျောဵကို အဘက်ဘက်မှ မျောဵစွာထိြိုက်နစ်နာမငေစပါသည်။ ထိုအခြင်ဵအရာမျောဵသည် အစိုဵရမှ 

သိမ်ဵဆည်ဵလယ်ယာေခမအေရဵကို ေနှာင်ဴေနှဵမငမရှိဘဲ အခမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ္ဠဃန်ဵဆိုခပေနေသာ အေကကာင်ဵခြင်ဵရာမျောဵ 

ခဖစ်သည်။ ထို္သခပင် အသွင်ကူဵေခပာင်ဵ ေရဵကဏ္ဍတွင် ေမဴေလျောဴြဳ ေတာင်သူမျောဵ၏အြန်ဵကဏ္ဍကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်အတွက် 
တိုက်တွန်ဵမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ တရာဵစွဲဆိ၊ု ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဳထာဵရေသာ ေတာင်သူမျောဵအာဵ ခြင်ဵြျေက်မရိှ အခမန်ဆုဳဵလဃတ်ေပဵပါရန် 

တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

 
 
 
 
 
 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ တပ်မေတာ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 

ကသဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေပါက်ေတာမမို့နယ်၊ သဳုဵပါတ်ြျေ ိုင်ေကျေဵရွာမှ ကိုေအာင်သိန်ဵထွန်ဵသည် ေခမပုဳမမို့နယ်၊ 

ရွာသာယာေကျေဵရွာအနီဵရိှ တပ်မေတာ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တစ်ြု၌ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရသူ  ကိုေအာင်သိန်ဵထနွ်ဵ 

အပါအဝင် အရပ်သာဵငါဵဦဵသည် ၎င်ဵတုိ္သေကျေဵရွာမှ တရုတ်နိုင်ငဳသုိ္သသွာဵစဉ် တပ်မေတာ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်မှ ကိုေအာင်သိန်ဵထွန်ဵ 
၏ဖုန်ဵအတွင်ဵ၌ မသကောစရာမျောဵေတွ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ၎င်ဵတစ်ဦဵတည်ဵကိုသာ ဖမ်ဵဆီဵထာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု မိသာဵစုဝငမ်ျောဵ 

က ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရသည်မှာ ေလဵရက်ကကာမပီခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လက်ရိှအြျေနိ်ထိ မေတွ့ရိှရေသဵေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ 

ဖြင်ခဖစ်သူ ဦဵေမာင်လှသိန်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

အေပါက်ဝေကျဵရွာအနီဵ မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵမပီဵေနာက် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျေဵရွာအနီဵတွင် ဨဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့၌ မိုင်ဵေပါက်ကွဲမငတစ်ြု ခဖစ်ပွာဵြဲဴမပီဵ 

ေနာက် အေပါက်ဝေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵသဳုဵဦဵခဖစ်သညဴ် ဦဵေမာင်္ဠဃန့်လှိုင်၊ ဦဵအထွန်ဵနှငဴ် ဦဵေမာငသ်န်ဵလှတို္သ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရ 
သည်။ ယင်ဵေန့ နဳနက် ၁ဝ နာရီေကျော်အြျေနိ်ြန့်တွင် အေပါက်ဝေကျေဵရွာ ကာဵလမ်ဵအနီဵရိှ ကုက္ကိုလ်ပင်ေအာက်၌ စစ်သာဵမျောဵ 
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စုေနကကစဉ် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမင ခဖစ်ပွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵေနာက်ပစ်ြတ်မငခဖစ်ပွာဵြဲဴကာ ရွာသာဵ ၅ဝ ေကျော်ြန့် ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင် 

ြဳြဲဴရသည်။ ညေန ၄ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသူအာဵလုဳဵ ကို လဃတ်ေပဵြဲဴမပီဵ ထိုရွာသာဵသဳုဵဦဵကို ဆက်လက် ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵြဲဴ 

သည်။ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ေတာပန်ဇင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 

ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ေတာပန်ဇင်ဵေကျေဵရွာမှ ဦဵေအဵေမာင်ကို တပ်မေတာ်သာဵ 

မျောဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ဦဵေအဵေမာင်သည် ေဆဵလိပ်ဝယ်ရန်သွာဵစဉ် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵကို ေတွ့၍ ေကကာက် 

လန့် ေရှာင်ေခပဵြဲဴသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ မသကောဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵေကကာင်ဵ၊ ယေန့အြျေနိ် 
အထိ မည်သညဴ်အဆက်အသွယ်မျှေ မရရိှသခဖငဴ် အထူဵစိုဵရိမ်ေနေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ဇနီဵခဖစ်သူ ေဒ္ဝစိန်ယဉ်နုမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

စစ်ေတွ ေကျာက်တန်ဵဂိတ်တွင် AA အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵကိုဖမ်ဵဆီဵရမိေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်မှသတင်ဵထုတ်ြပန်၊ ၎င်ဵတိုအ့နက် 

တစ်ဦဵမှာသဳုဵဘီဵဒရိုင်ဘာသာ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဖခင်ြဖစ်သူေြပာ ကာဵ 

ကသဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့ ေန့လည် ၂ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်၊ ေကျောက်တန်ဵစစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အဖွဲ့ဝင်မျောဵအာဵ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျောဵနှင်ဴအတူ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိြဲဴေကကာင်ဵ ကသဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့တွင် 

တပ်မေတာ်မှ သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵမှာ စစ်ေတွမမို့မှ သဳုဵဘီဵဒရိုင်ဘာ ဦဵေကျော်ေကျော်ဝင်ဵ၊ ဦဵသာဇဳ 

နှင်ဴ ေခမပုဳမမို့နယ်၊ တမ်ရာရွာမှ ဦဵေမာင်ဘုတို္သခဖစ်ကကသည်။ ဦဵေကျော်ေကျော်ဝင်ဵ၏ ဖြင် ဦဵဘသန်ဵမှ ၎င်ဵ၏ သာဵခဖစ်သူသည် 
သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵ၍ မိသာဵစုအာဵ ရှာေဖွေကျွဵေမွဵေနသူခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ AA နှင်ဴလည်ဵ ပတ်သက်ဆက်နွယခ်ြင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ၊ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျောဵနှင်ဴလည်ဵ ပတ်သက်မငမရိှေကကာင်ဵ၊ ထိုေန့တွင် အမျေ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵမှ သာဵခဖစ်သူ၏ သုဳဵဘီဵကို ငှာဵသညဴ်အတွက် 

လိုက်ပို္သခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 

 

ေကျာက်ြဖူ၊ ကပ်သေြပေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်၊ ကပ်သေခပေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵဦဵကုိ 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ကသဂုတ်လ ၁၄ ရက်နဳနက် ၁၀ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ေကျေဵရွာအတွင်ဵရိှ ရွာသာဵမျောဵကို 

စုြိုင်ဵြဲဴမပီဵ ဦဵဘသန်ဵေရွှေ၊ ဦဵေဝသိန်ဵေအာင်နှင်ဴ ဦဵသန်ဵခမတ်ေရွှေတို္သကို စစ်ေဆဵရန်ရှိသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ 
 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 
 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ေြမာက်ဦဵမမို့ေပါ်ေကျာင်ဵမှ သဳဃာ ေလဵပါဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 

ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့ ညအြျေနိ်၌ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵမမို့၊ မမို့ဦဵေြါင်ဵေကျောင်ဵတုိက် ဆရာေတာ် 

ဦဵဝဏ္ဏသာရ၊ ေရွှေစည်ဵဝေကျောင်ဵတိုက် ေကျောင်ဵထိုင်ဆရာေတာ် ဦဵဓမ္မပီယနှင်ဴအတူ ကိုရင်နှစ်ပါဵကို ရြိုင်ခပည် လွတ်ေခမာက်ေရဵ 
ပါတီ (ALP) အတွက် လူသစ်စုေဆာင်ဵရာတွင် ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် 

စစ်တပ်နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ ခပငေ်ဈဵေကျောင်ဵတိုက်ကို ဝင်ေရာက်ရှာေဖွစဉ် လက်နက်နှင်ဴ ြဲယမ်ဵမီဵေကျောက်မျောဵ သိမ်ဵဆည်ဵ 

ရမိြဲဴေကကာင်ဵ ေလာ်ဂမူေကျေဵရွာ အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ေကျာက်မဲမှ မိသာဵစုဝငေ်လဵဦဵကို လက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဦဵမှ လာေရာက် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ 

ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျောက်မဲမမို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်တွင် ေနထိုင်သညဴ် မိသာဵစုဝင် 

ေလဵဦဵကို လက်နက်ကိုင်ြုနှစ်ဦဵမှ လာေရာက် ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။  ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်ခြင်ဵြဳရသူမျောဵမှာ ဦဵဖိုဵဦဵနှင်ဴ 

၎င်ဵ၏သာဵမျောဵခဖစ်သညဴ် အုိက်စိုင်ဵ၊ ပန်တနိှင်ဴ ေအာင်ြျေမ်ဵေအဵတို္သခဖစ်ကကသည်။ ကေလဵသဳုဵဦဵမှာ အသက် (၁၄) နှစ်၊ (၁၂) နှစ် နှင်ဴ 
(၉) နှစ် အရွယမ်ျောဵခဖစ်ကကမပီဵ ဦဵဖိုဵဦဵ၏ ဇနီဵမှာမူ လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵ သညဴ်အြျေနိ်၌ အိမ်တွင်မရိှဘ ဲ တိမ်ဵေရှာင်ေနသခဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵမြဳရေကကာင်ဵ၊ ၎င်ဵမှာ  ေခမယာအေရာင်ဵအဝယ်ခပဿနာရိှေနသည်ဟု သိရိှရေကကာင်ဵ ေဒသြဳတစ်ဦဵမှ ဆိုသည်။ 
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တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ALP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵအပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင်ငါဵဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက် လာ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ရြိုင်ခပည်လွတ်ေခမာက်ေရဵပါတီ (ALP) ၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵအပါအဝင် 

တပ်ဖွဲ့ဝင်ငါဵဦဵသည် ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ခပန်လည်လွတေ်ခမာက်လာသူမျောဵမှာ ALP 

၏ တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ ြိုင်ေအာင်စိုဵသန်ဵ၊ ဆက်ဆဳေရဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵ ြိုင်ေဌဵနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ ရြိုင်လူထုကျေန်ဵမာေရဵ 

လုပ်သာဵအဖွဲ့ (RCHWA) မှ ြိုင်မျေ ိုဵဇဳ၊ ြိုင်မိုဵဇက်နှင်ဴ ြိုင်ဟိန်ဵေဇာ်တို္သခဖစ်သည်။ ကသဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့ ညေန ၅ နာရီအြျေန်ိ 
တွင်  ြိုင်ဟိန်ဵေဇာ်၊ ြိုင်မျေ ိုဵဇဳနှင်ဴ ြိုင်မိုဵဇက်တို္သသည် ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ၏ နာေရဵမှ ခပန်လာစဉ် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်၊ 

ေခမာင်ကကီဵေကျေဵရွာအနီဵ၌ လက်နက်မျောဵကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် AA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦဵြန့်မှ ၎င်ဵတုိ္သကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ 

တွဲဘက် အတွင်ဵေရဵမှူဵ ြိုင်ေအာင်စိုဵသန်ဵ နှင်ဴ ြိုင်ေဌဵမှာ ေနအိမ်အတွင်ဵဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ချင်ဵလူငယ် ေလဵဦဵအနက် သုဳဵ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ြျေင်ဵလူငယ်ေလဵဦဵအနက် သုဳဵဦဵသည် ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည်လွတ် 

ေခမာက်လာြဲဴသည်။ လွတ်ေခမာက်လာသညဴ် လူငယ်ေလဵဦဵမှာ ဆလိုင်ဵဗန်တာမန်၊ ဆလိုင်ဵေအာင်ထွန်ဵကိုနှင်ဴ ဆလိုင်ဵြင်ေမာင် 

ထွန်ဵတုိ္သ ခဖစ်ကကသည်။ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်မှ ြျေင်ဵလူငယ်ေလဵဦဵကုိ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ငသရိုင်ဵေကျေဵရွာ၌ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ အဆိုပါ လူငယ်ေလဵဦဵသည် 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်မှ ပလက်ဝမမို့နယ်သုိ္သ ခပန်လာစဉ် ဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ 
 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ 
 

စစ်ေရဵပဋိပက္ခကာလအတွင်ဵ ပလက်ဝေဒသခဳ ၂၀ ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵေန 

ဨဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့တွင် ြျေင်ဵေနရပ်စွန့်ြွာတိမ်ဵေရှာင်သူမျောဵ အေထာက်အကူခပုေကာ်မတီ (CISC) မှ ထုတ်ခပန်ြျေက်တစ်ေစာင် 
ကို ထုတ်ခပန်ြဲဴမပီဵ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တွင် စစ်ေရဵပဋိပက္ခကာလအတွင်ဵ အရပ်သာဵ ၂၀ ဦဵ ေပျောက်ဆုဳဵလျေက်ရိှ 

ေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ ေပျောက်ဆုဳဵေနသူမျောဵအနက် ၁၅ ဦဵမှာ စက်ေလှခဖင်ဴြရီဵသွာဵစဉ် ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်ကာ 

လက်ရိှအြျေနိ်ထိ သတင်ဵ လုဳဵဝမရရိှေသဵေကကာင်ဵ၊ ကျေန် ၅ ဦဵမှာ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵခြင်ဵခဖစ် 

ေကကာင်ဵ ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်။ ၂၀၁၈ ြုနှစ်အတွင်ဵ၌ သဳုဵဦဵ၊ ၂၀၁၉ ြုနှစ်အတွင်ဵ၌ ၁၀ ဦဵနှင်ဴ ၂၀၂၀ ခပညဴ်နှစ် 

ဧမပီလအတွင်ဵ၌ နှစ်ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ၁၅ ဦဵ ေပျောက်ဆုဳဵြဲဴရမပီဵ ၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဧမပီလနှင်ဴ ဇူလိုင်လတို္သတွင် ကျေန်ငါဵဦဵကို ရက္ခိုင်ဴ 
တပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵသည်။  
 
တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ကရင်အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵပစ်သတ်ခဳရမှု ပွင်ဴလင်ဵစွာအေရဵယူေပဵရန် ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴသူ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ 

ကရင်အမျေ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ပစ်သတ်ြဳရမငနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ ပွငဴ်လင်ဵခမငသ်ာစွာအေရဵယူေပဵရန်နှင်ဴ တပ်စြန်ဵမျောဵ ရုပ်သိမ်ဵေပဵရန် 

ကသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ပဲြူဵတုိင်ဵ၊ ေရွှေကျေင်မမို့နယ်၌ ဦဵေဆာင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴသူနှစ်ဦဵကို   ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴမပီဵ 
မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် အမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ ဦဵေဆာင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴသူ 

နှစ်ဦဵမှာ ဦဵေအာင်မိုဵေဇာ်နှငဴ် ဦဵကကည်ဝင်ဵ တို္သခဖစ်ကကမပီဵ ြွင်ဴခပုြျေက်မတင်ဘဲ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ အမငဖွင်ဴြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ် 

သည်။ ေရွှေကျေင်မမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵေအာင်သန်ဵဦဵမှ အာမြဳေပဵ၍ရသညဴ် ပုဒ်မခဖစ်ခြင်ဵေကကာင်ဴ အာမြဳခဖင်ဴ ခပန်လည် 

လဃတ်ေပဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
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တပ်ပိုင်ေြမေပါ် ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုဵသည်ဟုဆိုကာ ေဒသခဳေတာင်သူ ၅၅ ဦဵ ထပ်မဳအမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊  စဥ််ဴကူဵမမို့နယ်၊ ေညာင်ဝန်ဵေကျေဵရွာတွင် တပ်မေတာ်ပိုင်ေခမေပ္ဝ ဝင်ေရာက် ထွန်ယက်စိုက်ပျေ ိုဵ 
သည်ဟုဆိုကာ ေဒသြဳေတာင်သူ ၅၅ ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၇ ခဖင်ဴ ထပ်မဳအမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရသည်။ တရာဵလိမုှာ 

တပ်မေတာ်အမှတ် (၁၂၁) ေထာက်ပဳဴနှင်ဴပို္သေဆာင်ေရဵတပ်ရင်ဵမှ ဗိုလ်ကကီဵေဇာ်ဝင်ဵနိုင်ခဖစ်မပီဵ ေဒသြဳေတာင်သူမျောဵကို မပီဵြဲဴသည်ဴ 

ဇူလိုင်လက အမငဖွင်ဴြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် ထိုအမငကို သက်ဆိုင်ရာရဲစြန်ဵမှ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ေနဆဲခဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေညာင်ဝန်ဵေကျေဵရွာ သိမ်ဵဆည်ဵြဳလယ်ယာေခမမျောဵ ခပန်လည်ရရိှေရဵေကာ်မတီဝင်  ဦဵေကျော်တင်ဴမှ ဆိုသည်။ အဆိုပါေခမမျောဵမှာ 

၁၉၇၃ ြုနှစ် မတိုင်ြငက်တည်ဵက ေရွှေ့ေခပာင်ဵေတာင်ယာအခဖစ် ဘိုဵဘွာဵစဉ်ဆက်  လုပ်ကိုင်လာေသာေခမခဖစ်ေကကာင်ဵ ေဒသြဳ 
ေတာင်သူမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

AA စစ်ဦဵစီဵချုပ်၏ ညီမြဖစ်သူနှင်ဴေယာက်ဖြဖစ်သူတို့ကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ၅၂(က)ြဖငဴ်စွဲချက်တင် 

ကသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) စစ်ဦဵစီဵြျေုပ် ဗိုလ်ြျေုပ်ထွန်ဵခမတ်နိုင်၏ ညီမခဖစ်သူ မယမင်ဵခမတ်(ြ)မိုဵနှင်ဵခဖူ နှင်ဴ 

ေယာက်ဖခဖစ်သူ ကိုေကျော်နိုင်တို္သကို အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵပုဒ်မ ၅၂(က) ခဖငဴ် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အေနာက်ပိုင်ဵ 

ြရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ စွဲြျေက်တင်ြဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ ြျေင်ဵမိုင်မမို့မှ ခပန်လာသညဴ် 

ကိုေကျော်နိုင်နှင်ဴ သမီဵခဖစ်သူတို္သအာဵ မယမင်ဵခမတ်မှ ရန်ကုန်အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်တွင် လာကကိုစဉ် ၎င်ဵတို္သ ဇနီဵေမာင်နဳှ 

နှစ်ဦဵအာဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။ ထို္သေနာက် ရန်ကုန်တိင်ုဵ သတင်ဵတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူဵမင်ဵြိုင်မှ တရာဵလိခုပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတုိ္သ 
နှစ်ဦဵကို မရမ်ဵကုန်ဵရဲစြန်ဵတွင် ေအာက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်ေန့၌ အမငဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိြုဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ တစ်ဦဵကို ေကျာက်ြဖူရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်၊ ခမင်ဵ ခပင်ေကျေဵရွာမှ ဦဵြျေက်ကကီဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵမပီဵ နှစ်လေကျော်အကကာ  ကသဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့ 

ညေန၌ တပ်မေတာ်မှ ေကျောက်ခဖူမမို့မရဲစြန်ဵသို္သ လဃဲေခပာင်ဵေပဵြဲဴမပီဵ လက်နက်ဥပေဒ ပုဒ်မ-၁၉(စ) ခဖငဴ် အမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၂ 

ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဦဵြျေက်ကကီဵ၏ ေနအိမ်ေရှ့ေလှကာဵေအာက်နာဵ၌ ြျေတိ်ဆွဲထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ြုကုိ 

ေတွ့ရိှြဲဴမပီဵေနာက် ၎င်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဦဵြျေက်ကကီဵသည် ေနအိမ်၌ ေစျေဵဆိုင်ဖွင်ဴလှစ် ေရာင်ဵြျေေနသူ 
ခဖစ်မပီဵ လွန်ြဲဴသညဴ် တစ်နှစ်ေကျော်က ပငလ်ယ်ကမ်ဵစပ်အနီဵ အမည်မသိပစ္စည်ဵတစ်ြုကို ေကာက်ယြူဲဴမပီဵ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်ေရှ့ 

ေလှကာဵရင်ဵအနီဵတွင် ြျေတိ်ဆွဲထာဵြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၂ ရက်ေန့၌ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ လာေရာက်ေစျေဵဝယ်ယူစဉ် 

ထိုပစ္စည်ဵကို ေတွ့ခမငြ်ဲဴမပီဵ ဗုဳဵဟုဆိုကာ စစ်ေဆဵရန် ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြျေနိ်မှ 

စ၍ မည်သညဴ်အဆက်အသယ်မျှေမရဘဲ ကျေန်ဵမာေရဵကလည်ဵ မေကာင်ဵမွန်ေသာေကကာင်ဴ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ စိုဵရိမ်ြဲဴကကသည်။ 

နှစ် ၇၀ ြပည်ဴ ကရင်အာဇာနည်ေန့အခမ်ဵအနာဵတွင် သဝဏ်လွှာဖတ် ကာဵခဲဴသညဴ်အတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ အမျ ိုဵသမီဵ 

တစ်ဦဵကို ထပ်တိုဵအမှုဖွင်ဴ၊ ယခင်အမှုေဟာင်ဵအတွက် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ချမှတ် 

နှစ် ၇၀ ခပည်ဴ ကရင်အာဇာနည်ေန့ အြမ်ဵအနာဵတွင် သဝဏ်လဃာဖတ်ကကာဵြဲဴသညဴ်အတွက် ကသဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် 
ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူဵမျေ ိုဵသက်မှ ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵ အမျေ ိုဵသမီဵအဖွဲ့ (DPW) မှ 

ေဒ္ဝစိန်ေထွဵကို မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ခဖငဴ် ထပ်တိုဵ အမငဖွင်ဴြဲဴ 

သည်။ ကသဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ်ရဲစြန်ဵမှ နှစ် ၇၀ ခပညဴ် ကရင်အာဇာနည်ေန့ 

အြမ်ဵအနာဵကို တက်ေရာက်လာသညဴ် ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵ အမျေ ိုဵသမီဵအဖွဲ့ (DPW) မှ ေဒ္ဝစိန်ေထွဵကို အမငလက်ကျေန် 

ခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ေဒ္ဝစိန်ေထွဵသည် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၌ ၆၉ နှစ်ေခမာက် ကရင်အာဇာနည်ေန့အြမ်ဵအနာဵကို 
လာေရာက်ဝန်ဵရဳြဲဴခြင်ဵအတွက် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် အမငဖွင်ဴြဳထာဵရသူခဖစ်မပီဵ ထိုေန့အြမ်ဵအနာဵတွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရသည်။ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵကို  မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ြျေမှတ်ြဲဴသည်။  

ခွင်ဴြပုချက်ချနိ်ေကျာ်လွန်၍ ကရင်အာဇာနည်ေန့အခမ်ဵအနာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵကို 

စတင် တရာဵစွဲဆို 

ကသဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ကျေေရာက်သညဴ် နှစ် ၇၀ ခပညဴ် ကရင်အာဇာနည်ေန့ အြမ်ဵအနာဵကို ြွင်ဴခပုြျေနိ်ေကျော်လွန်၍ ဦဵေဆာင် 

ကျေင်ဵပြဲဴခြင်ဵအတွက် တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵ နှင်ဴ ေစာစကွာလာ တို္သကို မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ 
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စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ခဖငဴ် ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ စတင် တရာဵစွဲဆုိ 

ြဲဴသည်။ ထို္သေန့ရုဳဵြျေနိ်ဵတွင် ၎င်ဵတို္သနှစ်ဦဵသည် ကိုယ်ပိုင်ြဳဝန်မယူြဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရကာ အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်သုိ္သ ပို္သေဆာင်ြဳ 

ရသည်။ ကသဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်တဳတာဵမမို့မရဲစြန်ဵမှ ၎င်ဵတို္သနှစ်ဦဵကို အြမ်ဵအနာဵကျေင်ဵပေနစဉ်အတွင်ဵ 

လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵြဲဴမပီဵေနာက် အာမြဳခဖင်ဴ ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ ထို္သေနာက် ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ 

ရဲမှူဵမျေ ိုဵသက်မှ တရာဵလိခုပုလုပ်ကာ တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

ေကျာက်ြဖူတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ  

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်မှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴဆက်နွယ်မင သဳသယခဖင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵကို 
ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴမပီဵ အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) အမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုရဲကိုနိုင်သည် 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်၊ အလယ်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာဇာတိခဖစ်မပီ စနဲမမို့ရဲစြန်ဵ၌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနြျေနိ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ၎င်ဵကို ေကျောက်ခဖူမမို့မရဲစြန်ဵ၌  အမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ ဇွန်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ကိုရဲကိုနိုင်သည် 

ေနအိမ်ကို ထမင်ဵစာဵခပန်မေရာက်ခြင်ဵေကကာင်ဴ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှ စဳုစမ်ဵရာမှ ေကျောက်ခဖူမမို့မရဲစြန်ဵကို ေရာက်ရိှေနသည်ကို 

သိရှိြဲဴရမပီဵ သွာဵေရာက်ေတွ့ဆုဳြဲဴေသာ်လည်ဵ ေတွ့ြွင်ဴမရြဲဴပါဟု ကိုရဲကိုနိုင်၏ အစ်မခဖစ်သူ မြင်မီမီေအာင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵကို ရဲစခန်ဵသို့လွှေဲြပာင်ဵ၍ အမှုဖွင်ဴ 

ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်၌ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ကျေန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ 

ကိုေကျော်မင်ဵထနွ်ဵကို အမ်ဵမမို့မရဲစြန်ဵသုိ္သ လဃဲေခပာင်ဵြဲဴသည်။ ကိုေကျော်မင်ဵထနွ်ဵကို အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 

၅၀(ည)၊ ၅၂(က) တို္သခဖင်ဴ အမငဖွင်ဴထာဵေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏အစ်ကိုခဖစ်သူ ကိုြိုင်ေကျော်လှိုင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ကသဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့ 

ညေန ၃ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင်  ြျေစ်ပုဳမေကျေဵရွာ ကျေန်ဵမာေရဵဌာနရိှ ခပည်သူ့ ကျေန်ဵမာေရဵကကီဵကပ်(၂)တွင် တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ 
ကိုေကျော်မင်ဵထနွ်ဵ၊ သခပုြျေ ိုင်ေကျေဵအုပ်စုရိှ စည်ေတာင်ကကီဵေကျေဵရွာ ကျေန်ဵမာေရဵဌာနတွင် တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ 

ကိုမငိမ်ဵလင်ဵေဇာ် နှင်ဴ သခပုြျေ ိုင်ေကျေဵရွာ ကျေန်ဵမာေရဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေသာ ကိုမင်ဵေကျော်နိုင် တို္သသည် အမ်ဵမမို့ 

ခပည်သူ့ေဆဵရုဳသုိ္သ Mobile Tablet သင်တန်ဵတက်ေရာက်ရန်သွာဵစဉ် တစ်မိုင်ကုန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် ကိုမငိမ်ဵလင်ဵေဇာ် နှင်ဴ ကိုမင်ဵေကျော်နိုင်တို္သ ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာေသာ်လည်ဵ 

ကိုေကျော်မင်ဵထနွ်ဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵြဲဴသည်။ 

ဆီဆိုင် ေတာင်သူ (၂၂) ဦဵကို ပိုင်နက်ကျူဵလွန်မှုြဖင်ဴ တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိုထာဵ  

တပ်သိမ်ဵေခမမျောဵေပ္ဝတွင် ဝင်ေရာက်စိုက်ပျေ ိုဵသည်ဟုဆိုကာ တပ်မေတာ်ေခြခမန်တပ်ရင်ဵ ြမရ ၄၂၃ နှင်ဴ ၄၂၄  တို္သမှ 
ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဆီဆိုင်မမို့နယ်မှ ေတာင်သူ ၂၂ ဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၇ ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုထာဵသည်။ တပ်မေတာ် 

မှ ေတာင်သူမျောဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် ေခမယာဧက (၃၀၀) ေကျော်ကို သိမ်ဵဆည်ဵြဲဴမပီဵ၊ ထိုသိမ်ဵဆည်ဵေခမမျောဵေပ္ဝတွင် သီဵနှဳဝင်ေရာက် 

စိုက်ပျေ ိုဵေနသညဴ် ေဒသြဳ ေတာင်သူမျောဵကို ပိုင်နက်ကျေူဵလွန်မငခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိထုာဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု တရာဵစွဲဆိ ု ခြင်ဵြဳထာဵရသူ 

တစ်ဦဵခဖစ်သူ ေတာင်သူ ေဒ္ဝြျေ ိုြျေ ိုဝင်ဵ မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည် ေတာင်သူ ၂၂ ဦဵကို နှစ်သုတ်ြွဲမပီဵ တရာဵစွဲဆိုထာဵခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ 

ပထမအသုတ်တွင် ေတာင်သူ (၇) ဦဵကို ကသဂုတ်လဆန်ဵ၌ တရာဵစွဲဆိုြဲဴမပီဵ ကသဂုတ်လ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ဒုတိယအကကိမ် 
တရာဵရုဳဵြျေနိ်ဵတက်ေရာက်ြဲဴရေကကာင်ဵ၊ ဒုတိယအသုတ်တွင် ေတာင်သူ (၁၅) ဦဵကို ေမလ၌ အမငဖွင်ဴထာဵခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ကသဂုတ်လ 

၁၇ ရက်ေန့တွင် ပထမအကကိမ်ရုဳဵြျေနိ်ဵတက်ေရာက်ြဲဴရေကကာင်ဵ ေဒသြဳမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ရုဳဵြျေနိ်ဵကို ေတာင်သူ ၂၁ ဦဵသာ 

တက်ေရာက်နိုင်ြဲဴမပီဵ တစ်ဦဵမှာ အသက် ၈၇ နှစ် အရွယခ်ဖစ်ေနသခဖင်ဴ ေဆဵြွင်ဴစာတင်ထာဵရသည်ဟု သိရိှရသည်။ အဆိုပါ 

ေခမယာဧက (၃၀၀) သည် ေကျေဵရွာ ရှစ်ရွာမှ ေတာင်သူမျောဵ ပိုင်ဆိုင်သညဴ်ေခမယာမျောဵခဖစ်ေကကာင်ဵသိရိှရသည်။ 

ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ဇင်ေချာင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ 

တပ်မေတာ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ ပူဵေပါင်ဵဖမ်ဵဆီဵြဲဴသညဴ် ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်၊ ဇင်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵ 
ခဖစ်သညဴ် ကိုေမာင်ေအဵနိုင်နှင်ဴ ကိုဝင်ဵနိုင်တို္သသည် အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊ ၅၂(ည) တို္သခဖငဴ် အမငဖွငဴ်ြဳရ 

သည်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်မှ တပ်မေတာ် တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ  ဇင်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာသာဵ 

ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵ ၎င်ဵတို္သအနက်မှ နှစ်ဦဵကို ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴကာ ကိုေမာင်ေအဵနိုင်နှင်ဴ ကိုဝင်ဵနိုင်တို္သကို 

ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြဲဴသည်။ 
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၎င်ဵတုိ္သ နှစ်ဦဵသည် ရက်ေပါင်ဵ ၂၀ ေကျော်ကကာ မိသာဵစုနှင်ဴ အဆက်အသွယ ် မရရှိြဲဴဘဲ ကသဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ 

၎င်ဵတုိ္သနှစ်ဦဵအာဵ ေကျောက်ခဖူမမို့မရဲစြန်ဵသုိ္သ လဃဲေခပာင်ဵေပဵကာ အမငဖွင်ဴြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ စစ်ေကကာေရဵကာလအတွင်ဵ ရိုက်နှက် 

စစ်ေဆဵ ေမဵခမန်ဵခြင်ဵြဳြဲဴရသခဖင်ဴ ၎င်ဵတို္သနှစ်ဦဵမှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ြျေက်မျောဵ ခဖစ်ေပ္ဝေနသည်ဟု ကိုေမာင်ေအဵနိုင်၏ အစ်ကိုခဖစ်သူ 

ကိုသန်ဵနိုင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

 

 

တသီဵပုဂ္ဂလ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအြဖစ် ဝင်ေရာက် ယှဉ်မပိုင်မညဴ် ဦဵေဌဵေအာင်ကို ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ အင်ဵစိန်ေထာင်ပို့ 

၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကာဴမှူဵမမို့နယ်မှ တသီဵပုဂ္ဂလ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအခဖစ် ဝင်ေရာက် 

ယှဉ်မပိုင်မညဴ် ဦဵေဌဵေအာင်ကို နိုင်ငဳေတာ်အကကည်ညိုပျေက်ေစမင၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၂၄(က)ခဖငဴ် ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴမပီဵ အင်ဵစိန်ေထာင်သုိ္သ ပို္သေဆာင်ြဲဴသည်။ ကသဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ပုဇွန်ေတာင်မမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ြျေုပ်ေရမှူဵ 

ဦဵြျေမ်ဵမငိမ်ဵေအာင်မှ တရာဵလိခုပုလုပ်ကာ ရန်ကုန် အေရှ့ပိုင်ဵြရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက်ေလျှောက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိြုဲဴခြင်ဵ 
ခဖစ်သည်။ ဨဂုတ်လ ၈ ရက်ေန့တင်ွ ဦဵေဌဵေအာင်သည် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျောဵကို ဖိတ်၍ ၎င်ဵပိုင် Orchid ဟုိတယ်၌ သတင်ဵစာ 

ရှင်ဵလင်ဵပွဲတစ်ြု ခပုလုပ်ြဲဴမပီဵ အမျေ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ြျေုပ် (NLD) အစိုဵရသည် နိုင်ငဳတကာ အေထာက်အပဳဴမျောဵ ရယူထာဵ 

ေကကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ေခပာဆိုြဲဴသည်။ 

ြပည်နယ်အစိုဵရကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစသညဴ်ပို့စ်တင်သည်ဟုဆိုကာ စစ်ေတွမမို့မှလူမှုေရဵလှုပ်ရှာဵသူ ဦဵစိုဵနိုင်ကို ၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴ 

ဨဂုတ်လ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမှ ဦဵေအာင်ေဇာ်ဦဵမှ စစ်ေတွမမို့မှ လူမငေရဵလငပ်ရှာဵသူ 

ဦဵစိုဵနိုင်ကို ရြိုင်ခပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျေဆင်ဵေစရန် ရည်ရွယ်ြျေက်ခဖင်ဴ မဟုတ်မမှန်သတင်ဵမျောဵ ေဖာ်ခပေရဵသာဵ 

သည်ဟုဆိုကာ  ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ခဖငဴ် စစ်ေတွမမို့မရဲစြန်ဵ၌ အမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ ဦဵစိုဵနိုင်၏ လူမငကွန်ရက် 

စာမျေက်နှာတွင် ၂ဝ၁၉ ြုနှစ်နှင်ဴ ၂ဝ၂ဝ ြုနှစ်အတွင်ဵတင်ြဲဴသညဴ် ပိုစဴ်ေလဵြုနှင်ဴပတ်သက်၍ အမငဖွင်ဴြြဳဲဴရခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ဦဵစိုဵနိုင်မှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ဦဵစိုဵနိုင်သည် ေငွကျေပ် သိန်ဵ ၃၀ ခဖငဴ် အာမြဳရရိှြဲဴသည်။  

ဆရာေတာ်ဦဵေသာဘိတကို ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ြဖငဴ် စွဲချက်တင်ရန် အမိန့်ချမှတ် 

ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ အမရပူရမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဆရာေတာ် ဦဵေသာဘိတ (အလကောကကယ်) ကုိ 
ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ခဖငဴ် စွဲြျေက်တင်ရန် အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာေပ္ဝတွင် ဆရာေတာ်၏ 

ေရဵသာဵြျေက်မျောဵသည် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵနှင်ဴ တပ်မေတာ်အေပ္ဝ ဂုဏ်သိက္ခာကျေဆင်ဵေစသည်ဟုဆိုကာ အလယ်ပိုင်ဵတိုင်ဵ 

စစ်ဌာနြျေုပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မငဵကကီဵ မျေ ိုဵြိုင်ဝင်ဵမှ တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ဆရာေတာ်ကို အမငဖွင်ဴ၊တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။  

 
တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ 
 

ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တတိကို အသေရဖျက်မှုပုဒ်မြဖငဴ် ေြပာင်ဵလဲစစ်ေဆဵရန် အမိန့်ချ 

ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခပည်ကကီဵတြဳွန်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေရွှေဝါေရာင်ဆရာေတာ် ဥ်ီဵစိန္တိတကို 

နိုင်ငဳေတာ်အကကည်ညိုပျေက်ေစမင၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ)ခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုထာဵမငကို အသေရဖျေက်မင၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၀ 

ခဖင်ဴ ေခပာင်ဵလစဲစ်ေဆဵရန် အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာညစိုဵနွမ်ဵေအာင် လူမငကွန်ရက်ေပ္ဝတွင် ေရဵသာဵသည် 
ဟုဆိုကာ အလယ်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနြျေုပ်လက်ေအာက်ရိှ အမှတ် (၂) ပငမ်အလုပ်ရုဳ (လျှေပ်/စက်) အလုပ်ရုဳမှူဵ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ 

သန့်ေဇာ်ဦဵမှ ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တိတကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ)ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် 

ခပည်ကကီဵတဳြွန်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ယင်ဵအမငကို ပယ်ြျေြဲဴသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ တပ်မေတာ်မှ မန္တေလဵတိုင်ဵတရာဵရုဳဵ၌ ဆက်လက် 
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အယူြဳေလျှောက်ထာဵြဲဴရာ တိုင်ဵတရာဵရုဳဵမှ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ခပန်လည်စစ်ေဆဵရန် ယြုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်ေန့တွင် 

အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ ခပည်ကကီဵတဳြွန်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အမငလက်ြဳစစ်ေဆဵမည်ဟု အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တိတသည် ခပည်ကကီဵတဳြွန်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ရုဳဵြျေနိ်ဵတက်ေရာက်ြဲဴသည်။ 

အဆိုပါရုဳဵြျေနိ်ဵတွင် တရာဵရုဳဵမှ ဆရာေတာ်ကို သိန်ဵသဳုဵဆယ်တန် ကိုယ်ပိုင်ြဳဝန်ခဖငဴ် အြျေုပ်လွတ် ထုေြျေြွင်ဴခပုြဲဴသည်။ 

 

ကရင်နီေတာင်သူမျာဵကို ထပ်တိုဵြပစ်ဒဏ်မျာဵ ချမှတ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵမှုကို ပလပ် 

ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ကရင်နီေတာင်သူနှင်ဴ ေတာင်သူအေရဵလငပ်ရှာဵသူ စုစုေပါင်ဵ ၂၁ ဦဵကို ထပ်တိုဵ ခပစ်ဒဏ်မျောဵ 

ြျေမှတ်ေပဵရန်  ေလျှောက်ထာဵမငကို ကယာဵခပည်နယ်တရာဵလဃတ်ေတာ်မှ ပလပ်ြဲဴသည်။ လွိုင်ေကာ်အေခြစိုက် အေခမာက်တပ် 
တပ်ရင်ဵ ၃၅၆ နှင်ဴ ြလရ ၂၅၀ တပ်ရင်ဵတို္သမှ ကရင်နီခပည်ေတာင်သူလယ်သမာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မျောဵခဖစ်သညဴ် ြွန်ဵဘွယ်မူဵ၊ 

ြွန်ဵေကာရီယိ၊ု ြွန်ဵေမာင်လွင်နှင်ဴ ေတာင်သူ ၁၈ ဦဵတို္သကို ခပစ်ဒဏ်ထပ်တိုဵေပဵရန် ခပည်နယ်တရာဵလဃတ်ေတာ်ကို ေလျှောက်ထာဵ 

ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် ကရင်နီေတာင်သူနှင်ဴ ေတာင်သူအေရဵလငပ်ရှာဵသူ ၂၁ ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၄၄၇၊ ၂၉၄၊ 

၃၅၃၊ ၄၂၇ အခပင် ခပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကွယ ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆(၁) တို္သခဖင်ဴ သီဵခြာဵစီ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်ေန့တင်ွ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မအလိုက် ဒဏ်ေငွကျေပ် ၂၀၀၀၀ စီနှင်ဴ ြျေုပ်ရက်ထုတ်နုတ် 
ြဳစာဵြွင်ဴခပုကာ ေထာင်ဒဏ် ေခြာက်လ ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ထို္သေကကာင်ဴ ြျေမှတ်ြဲဴသညဴ်ခပစ်ဒဏ် နည်ဵသည်ဟုဆိုကာ အေခမာက်တပ် 

တပ်ရင်ဵ ၃၅၆ နှင်ဴ ြလရ ၂၅၀ တပ်ရင်ဵတုိ္သမှ လွိုင်ေကာ်ြရိုင်တရာဵရုဳဵကို ခပငဆ်င်ြျေက် ေလျှောက်ထာဵြဲဴရာ  ြရိုင်တရာဵရုဳဵမှ 

ပလပ်ြဲဴ၍ ခပည်နယ်တရာဵလဃတ်ေတာ်ကို ဆက်တက်ြဲဴေသာ အမငခဖစ်သည်။ 

ရုဳဵချနိ်ဵတက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲဴသညဴ်အတွက် အလုပ်သမာဵ ၉၇ ဦဵကို တရာဵရုဳဵမှ ဒဏ်ေငွသိန်ဵငါဵဆယ် ေပဵေဆာင်ရမည်ဟု 

ေြပာ ကာဵသညဴ်အေပါ် အလုပ်သမာဵမျာဵ ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိ 

အလုပ်သမာဵဆက်ဆဳေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵစီဵမှူဵကိုယ်တိုင် တရာဵလိုခပုလုပ်၍ တရာဵစွဲဆိုထာဵသညဴ် Gust Myanmar 

စက်ရဳုအမငတွင် ရုဳဵြျေနိ်ဵတက်ေရာက်ရန်ပျေက်ကွက်ြဲဴသညဴ် အလုပ်သမာဵ ၉၇ ဦဵကို ဒဏ်ေငွ သိန်ဵငါဵဆယ်ေပဵေဆာင်ရမည်ဟု 
တရာဵရုဳဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသညဴ်အေပ္ဝ ေကျေနပ်ခြင်ဵမရိှပါဟု အလုပ်သမာဵမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေမလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် 

အလုပ်သမာဵဆက်ဆဳေရဵဦဵစီဵဌာန ဦဵစီဵမှူဵမှ  ေရွှေသဳလွင်စက်မငဇုန်ရိှ Gust Myanmar အထည်ြျေုပ်စက်ရုဳမှ အလုပ်သမာဵ ၉၇ ဦဵ 

ကို အလုပ်သမာဵေရဵရာအခငင်ဵပွာဵမငေခဖရှင်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၄၆(ဃ)ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြဲဴသည်။ အလုပ်သမာဵ ၉၇ ဦဵလုဳဵသည် 

ပထမရုဳဵြျေနိ်ဵကို တက်ေရာက်ြဲဴေသာ်လည်ဵ ေနာက်ရုဳဵြျေနိ်ဵမျောဵကို တက်ေရာက်ခြင်ဵမရိှပါ။ ထို္သေကကာင်ဴ တရာဵရုဳဵမှ စတုတ္ရရုဳဵြျေနိ်ဵ 

တွင် ပျေက်ကွက်ြဲဴသညဴ် အလုပ်သမာဵ ၇၁ ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ြဲဴသည်။ ထို္သအခပင် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ေန့၌ ရုဳဵြျေနိ်ဵ 
တက်ေရာက်ရန်  ထပ်မဳပျေက်ကွက်ြဲဴခြင်ဵေကကာငဴ် ဒဏ်ေငွသိန်ဵငါဵဆယ်ေပဵေဆာင်ရမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ တရာဵရုဳဵမှ ေခပာကကာဵ 

ြဲဴသည်ဟု  တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် အလုပ်သမာဵေြါင်ဵေဆာင်မေအဵသူဇာမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 
ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ 
 

မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရသညဴ် လူငယ်သင်တန်ဵသာဵနှစ်ဦဵ ဝိုင်ဵဝန်ဵထိုဵကကိတ်ခဳရမှုေ ကာင်ဴ 

ေသဆုဳဵ 

မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျောင်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵြဳထာဵရေသာ  လူငယ်ငါဵဦဵသည် ၎င်ဵတို္သကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှရာ သင်တန်ဵ 
ေကျောင်ဵမှ ထွက်ေခပဵရာတွင် ဝိုင်ဵဝန်ဵထိုဵကကိတ်ခြင်ဵြဳရမငေကကာင်ဴ လူငယ်နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ မုဳရွာမမို့တွင် မပီဵြဲဴသညဴ်နှစ် 

အတွင်ဵ လုယက်မငခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရေသာ လူငယ်ြုနစ်ဦဵကို ယြုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ 

သုိ္သေသာ်လည်ဵ အသက်မခပညဴ်ေသဵသညဴ်အတွက် ၎င်ဵတို္သကို မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျောင်ဵသုိ္သ ပို္သေဆာင်ြဲဴသည်။ လူငယ် 

သင်တန်ဵေကျောင်ဵသုိ္သ ေရာက်ရိှမပီဵ ငါဵရက်အကကာ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင် အဆိုပါလူငယ်ငါဵဦဵသည် သင်တန်ဵေကျောင်ဵမှ 

ထွက်ေခပဵသခဖင်ဴ ေကျောင်ဵတာဝန်ရိှသူမျောဵမှ လိုက်လဳဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။ ထိုသို္သဖမ်ဵဆီဵစဉ် အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ် 
ေမာင်ခပည်ဴမဖိုဵေအာင် (ြ) ေဒွဵေပါက်စ အမည်ရိှ လူငယ်တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသည်။ ေရေခမာင်ဵအတွင်ဵ ပုန်ဵေအာင်ဵေနသခဖငဴ် 

ေရမွန်ဵေသဆုဳဵခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ မိဘမျောဵထဳ အေကကာင်ဵကကာဵြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေမာင်ခပည်ဴမဖိုဵေအာင် (ြ) ေဒွဵေပါက်စ၏ 
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မိြင်ခဖစ်သူ ေဒ္ဝမျေ ိုဵမျေ ိုဵေထွဵမှ ၎င်ဵ၏သာဵခဖစ်သူ၏ ရုပ်အေလာင်ဵအာဵ သင်တန်ဵေကျောင်ဵဘက်မှ ေနရပ်ေဒသသို္သ ခပန်လည် 

သယ်ေဆာင ြွင်ဴမခပုသညဴ်အခပင် အေလာင်ဵကိုလည်ဵ မိသာဵစုဝင်မျောဵအာဵ ေသြျောစွာကကညဴ်ရငြွင်ဴ မေပဵြဲဴေကကာင်ဵ၊ ရုပ်အေလာင်ဵ 

အာဵ ေြတ္ရကကညဴ်ရငြွင်ဴရရိှြျေနိ်တွင် ေသဆုဳဵသူ၏မျေက်နှာတွင် ဖူဵေရာင်ညိုမဲဒဏ်ရာမျောဵ၊ ဝမ်ဵဗိုက်တွင် ဒဏ်ရာမျောဵ ေတွ့ရိှြဲဴရ 

ေကကာင်ဵ၊ ေသဆုဳဵသူလူငယ်ကို အလျေင်အခမန် သမဂဲုဟ်ြဲဴေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ထို္သေနာက် ဨဂုတ်လ ၅  ရက်ေန့၊ ညေန သဳုဵနာရီြွဲအြျေနိ်တွင် မန္တေလဵေဆဵရုဳကကီဵ၌ ေဆဵကုသမငြဳယေူနေသာ အသက် ၁၇ နှစ် 

အရွယ် ေမာင်ြိုင်ေဇာ်ထွန်ဵအမည်ရိှ လူငယ်တစ်ဦဵ ထပ်မဳေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ေမာငြ်ိုင်ေဇာ်ထွန်ဵေသဆုဳဵခြင်ဵသည် သင်တန်ဵ 

ေကျောင်ဵတာဝန်ရိှသူမျောဵ၏ ရိုက်နှက်မငေကကာင်ဴခဖစ်သည်ဟု မိဘမျောဵမှ စွပ်စွဲေခပာဆိုထာဵမပီဵ ေကျောကုန်ဵတစ်ေလျှောက် ရိုက်နှက် 

ဒဏ်ရာမျောဵ၊ မျေက်လုဳဵေသွဵထကွ်ဒဏ်ရာမျောဵကို ေတွ့ခမင်ရသည်ဟု ၎င်ဵ၏ မိြင်ခဖစ်သူ ေဒ္ဝြင်ြျေ ိုဦဵမှ ဆိုသည်။  

ထွက်ေခပဵသွာဵသညဴ် ေကျောင်ဵသာဵငါဵဦဵအနက် အသက်ရှင်ကျေန်ရစ်သူသဳုဵဦဵတွင် တစ်ဦဵသည် လိုအပ်သညဴ်ေဆဵကုသမင ြဳယြူဲဴမပီဵ 

ေနာက် ဨဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့၊ ညေန ၆ နာရီအြျေနိ်တွင် ေဆဵရုဳမှ ဆင်ဵြွင်ဴရရိှြဲဴမပီဵ ကျေန်နှစ်ဦဵမှာလည်ဵ သင်တန်ဵေကျောင်ဵတွင် 

ေကာင်ဵေကာင်ဵမွန်မွန် ရိှေနသည်ဟု ေကျောင်ဵအုပ် ဦဵေနေအာင်ေကျော်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

အဆိုပါ ေသဆုဳဵမငခဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ လူငယ်သင်တန်ဵေကျောင်ဵတာဝန်ရိှသူမျောဵမှ ြျေမ်ဵေအဵသာစဳမမို့နယ်၊ အမှတ် ၈ ရဲစြန်ဵ၌ 

ေသမငေသြင်ဵအခဖစ် အမငဖွင်ဴထာဵမပီဵ လက်ရိှတွင် လူမငဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကို ဖဲွ့စည်ဵကာ စစ်ေဆဵလျေက်ရိှ 

သည်။ ထို္သခပင် ကသဂုတ် ၇ ရက်တွင် ခမန်မာနိုင်ငဳအမျေ ိုဵသာဵလူ့အြွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်(MNHRC)မှ သင်တန်ဵေကျောင်ဵသုိ္သ လာေရာက် 

စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ ထိုခဖစ်စဉ်ေကကာင်ဴ တာဝန်ရိှသူေကျောင်ဵအုပ်ကို အေရဵယူသညဴ်အေနခဖငဴ် မန္တေလဵ လူငယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵေကျောင်ဵ 

၏ ေကျောင်ဵအုပ် ဦဵေနေအာင်ေကျော်ကို ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့တွင် နယ်ေခပာင်ဵေရွှေ့မိန့် ထုတ်ြဲဴေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

လူငယ်နှစ်ဦဵေသဆုဳဵြဲဴမငနှင်ဴပတ်သက်၍ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် လူသတ်မငအခဖစ် ေခပာင်ဵလဲအမငဖွင်ဴြဲဴကာ လက်ရိှတွင် အဆိုပါ 
သင်တန်ဵေကျောင်ဵမှ သဳသယရိှသူဝန်ထမ်ဵငါဵဦဵအာဵ ေြ္ဝယူ၍ ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵလျေက်ရိှေကကာင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူမျောဵမှ 

ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ြမင်ဵ ကကုန်ဵရဲစခန်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵ အချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵ၌ ေသဆုဳဵ 

ဘိုကေလဵမမို့နယ်၊ ခမင်ဵ ကကုန်ဵရဲစြန်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵြျေုပ်ေနှာင်ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် အမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵသည် ကသဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့ 

နဳနက်တွင် အြျေုပ်ြန်ဵအတွင်ဵ၌ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ေသဆုဳဵသူသည် အသက် (၂၆)နှစ်အရွယ်ရိှ ကိုေကျော်သက်ဦဵ ဆိုသူခဖစ်မပီဵ 

ကသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့ ညအြျေနိ်၌ စတင်ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ ကိုေကျော်သက်ဦဵ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို ေဆဵရုဳမှ ေနအိမ်သို္သ 

ကသဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့၊ မွန်ဵလွဲ ၂ နာရီြွဲအြျေနိ်တွင် ရဲမှ လာေရာက်အပ်နှဳြဲဴမပီဵ ရဲစြန်ဵ၏အမှာဵခဖစ်၍ ဥပေဒအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက် 
ပါက လိုက်နာသွာဵမည်ဟု စြန်ဵမှူဵရဲအုပ်ေဇာ်မျေ ိုဵထက်မှ မိသာဵစုအာဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ကိုေကျော်သက်ဦဵ၏ ြန္ဓာကိုယ်အနဳှ္သ 

တွင် မီဵေလာင်သကဲဴသုိ္သ ညိုမဲေနမပီဵ လက်နှင်ဴေခြမျောဵတွင် လက်ထိတ်ြတ်ထာဵေသာေကကာင်ဴ ပိုမိုညိုမဲေနခြင်ဵ၊ မျေက်လုဳဵတစ်ဖက် 

ပိတ်ေနခြင်ဵ၊ လည်ပင်ဵနှင်ဴေကျောတွင် ညိုမဲေနခြင်ဵစသညဴ် ဒဏ်ရာမျောဵစွာ ရရိှထာဵေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ အဆိုပါရဲစြန်ဵတွင် 

အခြာဵအမငတစ်ြုခဖငဴ် အြျေုပ်ကျေြဲဴသူ ဦဵေသာင်ဵေအဵကမူ ကိုေကျော်သက်ဦဵသည် အြျေုပ်ြန်ဵအတွင်ဵ ရဲ၏ ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵ 

မငေကကာင်ဴ ေသဆုဳဵရခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  ကိုေကျော်သက်ဦဵအာဵ စက်ေလှေမှာင်ြိုဂုိဏ်ဵတွင် ပါဝင်သူ ခဖစ်သည်ဟု 

ဆိုကာ ရဲမျောဵမှ ရိုက်နှက် စစ်ေမဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ဦဵေသာင်ဵေအဵမှ ဆိုသည်။  

ကသဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့၊ ည ၈ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ခမင်ဵကကုန်ဵတစ်ဖက်ကမ်ဵရိှ ဦဵအငယ်ေလဵအိမ်ေရှ့၌ ရပ်ထာဵေသာ စက်ေလှ 

ကို  ကိုေကျော်သက်ဦဵမှ ခမင်ဵကကုန်ဵရွာသုိ္သ ေမာင်ဵနှင်လာြဲဴေကကာင်ဵ၊ စက်ေလှေပျောက်သခဖင်ဴ လိုက်ရှာရာ ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ် 

အြျေနိ်ြန့်တွင် ေတွ့သခဖင်ဴ ကိုေကျော်သက်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၍ ရဲစြန်ဵသုိ္သ ပို္သြဲဴေကကာင်ဵ ဦဵအငယ်ေလဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ သုိ္သေသာ် 

၎င်ဵအိမ်ခပန်ေရာက်ြျေနိ်တွင် ကိုေကျော်သက်ဦဵသည် ၎င်ဵ၏တူခဖစ်ေကကာင်ဵသိရိှရသခဖငဴ် ခမင်ဵကကုန်ဵရဲစြန်ဵသုိ္သ အမငမဖွင်ဴလုိ 

ေတာဴေကကာင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူမှာ တူခဖစ်ေနေကကာင်ဵ ဖုန်ဵခဖင်ဴ အေကကာင်ဵကကာဵြဲဴသည်ဟု ဦဵအငယ်ေလဵမှ ဆိုသည်။ ရဲစြန်ဵမှ 
၎င်ဵတုိ္သအပိုင်ဵခဖစ်သွာဵမပီခဖစ်မပီဵ ဦဵအငယ်ေလဵတို္သနှင်ဴ မဆိုင်ေတာဴပါဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသညဴ်အြျေနိ်ကတည်ဵက 

မိသာဵစုနှင်ဴေတွ့ြွင်ဴမရြဲဴေကကာင်ဵ ကိုေကျော်သက်ဦဵ၏ ဖြင်ခဖစ်သူ ဦဵဖိုဵလုဳဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵမှ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲေြဖဆိုသူမျာဵအနက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေအာင်ြမင် 
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တစ်နိုင်ငဳလုဳဵရိှ အကျေဉ်ဵေထာင် အသီဵသီဵ၌ရှိသညဴ် အကျေဉ်ဵသာဵ၊ အကျေဉ်ဵသူမျောဵ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြုနှစ် တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲကို 

ဝင်ေရာက်ေခဖဆိုြဲဴရာ ၆၀ရာြိုင်နငန်ဵေကျော် ေအာင်ခမငြ်ဲဴသည်ဟု အကျေဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။  အကျေဉ်ဵေထာင် 

၁၁ ြုတွင် ေခဖဆိုြဲဴသူ ၁၇၅ ဦဵအနက် ေအာင်ခမင်သူ ၁၀၈ ဦဵထိရှိြဲဴသည်။  ဂုဏ်ထူဵရရိှသူ ၇၈ ဦဵထိရိှမပီဵ ရိုဵရိုဵေအာင်ခမင်သူ ၃၀ ဦဵ 

ရိှသည်။ ဂုဏ်ထူဵရရိှမငမျောဵအနက် အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်၌ ေလဵဘာသာဂုဏ်ထူဵရှင်တစ်ဥ်ီဵလည်ဵ ပါဝင်ြဲဴသည်။ ေအာင်ြျေက် 

အမျောဵဆုဳဵအကျေဉ်ဵေထာင်သည် မန္တေလဵအုိဘို အကျေဉ်ဵေထာင်ခဖစ်မပီဵ ဒုတိယအမျောဵဆုဳဵသည် အင်ဵစိန် အကျေဉ်ဵေထာင် ခဖစ်သည်။ 
ယြုနှစ်ေအာင်ခမင်မငရာြိုင်နငန်ဵသည် အကျေဉ်ဵေထာင်မျောဵအတွင်ဵ ေခဖဆိုမင သက်တမ်ဵတေလျှောက် ေအာင်ြျေက် အေကာင်ဵဆုဳဵ  

ခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။  

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ရှိ/မရှိ ဧရာဝတီတိုင်ဵတရာဵသူကကီဵ စစ်ေဆဵ 

ကသဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵလဃတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵဦဵမျေ ိုဵ္ဠွန့်နှင်ဴ တာဝန်ရိှသူမျောဵသည် 

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဖျောပုဳြရိုင်အတွင်ဵရိှ ဖျောပုဳမမို့နယ်အကျေဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ  ဖျောပုဳမမို့မရဲစြန်ဵတုိ္သကို သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵ 

ြဲဴသည်။  

တိုင်ဵတရာဵသူကကီဵနှင်ဴအဖွဲ့သည် အကျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အကျေဉ်ဵကျေြဳေနရသူမျောဵ၊ အြျေုပ်ကျေေနသူမျောဵ ေနထိုင်သညဴ် 

အေဆာင်မျောဵ၊ ေဆဵေပဵြန်ဵ၊ စာဵဖိုေဆာင်တို္သကို လှညဴ်လည်ကကညဴ်ရငစစ်ေဆဵမပီဵ အကျေဉ်ဵကျေေနသူ၊ အြျေုပ်ကျေေနသူမျောဵကို 

ေနရာထိုင်ြင်ဵ သက်သာေြျောင်ြျေမိငရိှ/မရိှ၊ ကျေန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵပါက ေဆဵကုသြွင်ဴရ/မရ၊ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြဳရမငမျောဵ ရှိ/မရိှ၊ 
အစာဵအေသာက်အဟာရစာဵသဳုဵရသညဴ် အေခြအေန၊ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ရသင်ဴရထိုက်သညဴ် အြွင်ဴအေရဵမျောဵ ရ/မရကိစ္စ တို္သကို 

ေမဵခမန်ဵြဲဴမပီဵ လိုအပ်သည်မျောဵကို ညစိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  

ထို္သအခပင ် တိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵလဃတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵနှင်ဴအဖွဲ့သည် ဖျောပုဳြရိုင်အတွင်ဵရိှ ကျေ ိုက်လတ်မမို့မရဲစြန်ဵနှင်ဴ 

အြျေုပ်ေထာင်၊ ေဒဵဒရဲမမို့မရဲစြန်ဵ နှင်ဴ အြျေုပ်ေထာင်တို္သကိုလည်ဵ သာွဵေရာက်စစ်ေဆဵြဲဴသည်။  
 
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေလဵနှစ်ေကျာ် ကာ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ဗကသေကျာင်ဵသာဵေခါင်ဵေဆာင်ေဟာင်ဵကို အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ်ေြခာက်လ 

ချမှတ် 

ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကျောက်တဳတာဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာေကျောင်ဵသာဵ 

သမဂ္ဂမျောဵအဖွဲ့ြျေုပ်(ဗကသ)ေဟာင်ဵ ကိုလင်ဵထက်နိုင် (ြ) ဂျေမိ်ဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၆၈ ခဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် 

ေခြာက်လြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ကိုလင်ဵထက်နိုင်ကို ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် ခပုလုပ်ြဲဴသညဴ် ပညာေရဵသပိတ်ေတာင်ဵဆိုမငနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵြဲဴြျေနိ်တွင် မှတ်ပုဳတင်အတုတစ်ြု ေတွ့ရိှမငခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိြုဲဴခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ကိုလင်ဵထက်နိုင်၏ဇနီဵ 

မမဖိုဵမဖိုဵေအာင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ အစိုဵရသစ်တက်လာမပီဵေနာက်ပိုင်ဵ ဆန္ဒခပကျောင်ဵသာဵေြါင်ဵေဆာင်မျောဵကို အမငပိတ်သိမ်ဵြဴဲ 
ေသာ်လည်ဵ လူဝင်မငကကီဵကကပ်ေရဵ (လဝက)မှ ၎င်ဵကို စွဲဆိထုာဵေသာအမငကို ပိတ်သိမ်ဵေပဵခြင်ဵမရိှေသာေကကာင်ဴ ကိုလင်ဵထက်နိုင် 

သည် ေလဵနှစ်ေကျော်ကကာအမငရင်ဆိုင်ြဲဴရမပီဵေနာက် အမိန့်ြျေမှတ်ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ 
 
 
 
 
 
ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
 

ဆာဵြပငေ်ကျဵရွာ ANP ပါတီ ဥက္ကဌ အပါအဝင် ငါဵဦဵကို စွဲချက်မတငမ်ီ ြပန်လွှတ် 
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ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဆာဵခပင်ေကျေဵရွာ ရြိုင်အမျေ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) 

ေကျေဵရွာဥက္ကဌ ဦဵပပုဳဵြျေ ိုနှင်ဴ ေကျေဵရွာသာဵမျောဵခဖစ်ကကေသာ ဦဵသန်ဵနိုင်၊ ဦဵလှခဖူ၊ ဦဵေအာင်ထူဵ နှင်ဴ ဦဵေမာင်ခမင်ဴေအာင်တုိ္သကုိ 

ခပစ်မငတစ်စုဳတစ်ရာကျေူဵလွန်ထာဵသည်ကို ေတွ့ရှိရခြင်ဵမရိှသညဴ်အတွက် ခပန်လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဧမပီလ ၅ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို္သ 

ငါဵဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ငအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇ (၁) ခဖငဴ် အမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ေမလ ၇ 

ရက်ေန့တွင် ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵတို္သကို တရာဵစွဲတင်ရန် ြိုင်လုဳေသာ သက်ေသအေထာက်အထာဵ မရိှဟုဆိုကာ 
ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ မိနစ်အနည်ဵငယ်အကကာတွင် မအီရဲစြန်ဵမှ ၎င်ဵတုိ္သငါဵဦဵအာဵ မအီမမို့အနီဵ ဗုဳဵေပါက်ကဲွ 

မငနှင်ဴဆက်စပ်ကာ ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။ ယင်ဵေနာက် အမှတ်(၅)စစ်ဆင်ေရဵကွပ်ကဲမငဌာနြျေုပ်မှ ဗိုလ်မှူဵခမင်ဴေဇာ်ေအာင်မှ 

တရာဵလိုခပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတို္သကို အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ လွတ်ရက်ေစဴ၍ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာ   

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တို္သခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳထာဵရသည်ဴ 
ေဒါင်ဵတုိ္သမျေ ိုဵဆက် သဳြျေပ်အဖွဲ့ဝင် မဆုရတနာခမငဴ်သည် လွတ်ရက်ေစဴ၍ အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်မှ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန့တွင် 

ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။  ေဒါင်ဵတို္သမျေ ိုဵဆက်သဳြျေပ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ြုနှစ်၊ သကကေန်ကာလ၌ ရန်ကုန်တိုင်ဵနှင်ဴ ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵအတွင်ဵရိှ မမို့နယ်တြျေ ို့၌ သဳြျေပ်ထိုဵ၍ လှညဴ်လည်ေဖျော်ေခဖြဲဴသည်။ ထိုသဳြျေပ်ပါအေကကာင်ဵအရာတြျေ ို့သည် တပ်မေတာ်ကို 

အကကည်အညိုပျေက်ေစသည်ဟုဆိုကာ တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို္သကို တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

တစ်နှစ် ကာ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေြမာက်ဦဵမှရဟန်ဵတစ်ပါဵနှင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို စွဲချက်တင်ရန် 

အေ ကာင်ဵမေပါ်ေပါက်သြဖငဴ် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ေခမာက်ဦဵြရိုင်တရာဵရုဳဵမှ တစ်နှစ်ကကာ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵြဳထာဵရမပီဵ အကကမ်ဵဖက်မင 
တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ အုိဵထိန်ဵေကျေဵရွာမှ အုိဵထိမ်ဵေကျောင်ဵတိုက် ဆရာေတာ် 

ဦဵကဝိဓဇနှင်ဴ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဝစိုဵထွန်ဵတို္သကို စွဲြျေက်တင်ရန် အေကကာင်ဵမေပ္ဝေပါက်သခဖငဴ် ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဴဲ 

သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ အုိဵထိမ်ဵေကျေဵရွာမှ 

အုိဵထိမ်ဵေကျောင်ဵတိုက်ဆရာေတာ် ဦဵကဝိဓဇ၊ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေဝစိုဵထွန်ဵနှငဴ် ကာဵသမာဵဦဵခမင်ဴေမာင်တို္သကို ဖမ်ဵဆီဵ 

သွာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရသူမျောဵသည် ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ေကျောက်ကျေပ်ေကျေဵရွာသို္သ ဆရာကန်ေတာဴပွဲသွာဵရာမှ ဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရ 
ခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ရခိုင်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင ်နှစ်ဦဵ လွတ်ရက်ေစဴ၍ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 

မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ြျေမှတ်ခြင်ဵ 

ြဳထာဵရေသာ ရြိုင်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ (တက္ကသုိလ်မျောဵ-ရန်ကုန်) မှ အေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုခမတ်ဟိန်ဵထွန်ဵနှင်ဴ 

အဖွဲ့ဝင်ကိုေကျော်လင်ဵတုိ္သသည် လွတ်ရက်ေစဴ၍ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန့တွင် အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်မှ ခပန်လည် လွတ်ေခမာက် 

လာြဲဴသည်။ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ကမာရွတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵတို္သနှစ်ဦဵကို မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၉ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ကျေြဳေစရန် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵ သမဂ္ဂ 
(တက္ကသိုလ်မျောဵ-ရန်ကုန်) အပါအဝင် ရန်ကုန်စီဵပွာဵေရဵတက္ကသုိလ်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ (ရွာသာကကီဵ)၊ ဗ.က.သမျောဵ 

အဖွဲ့ြျေုပ်တို္သသည် ရြိုင်ခပည်နယ်နှင်ဴ ြျေင်ဵခပည်နယ်တွင် အင်တာနက်ဖွင်ဴေပဵရန်၊ ဘူဵသီဵေတာင်မမို့နယ်ရှိ စာသင်ေကျောင်ဵအာဵ 

လက်နက်ကကီဵကျေေရာက်ေပါက်ကွဲခြင်ဵကို တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ြဳမငရိှစွာခဖင်ဴ ေခဖရှင်ဵေပဵရန်၊ ခပည်တွင်ဵ၊ ခပည်ပသတင်ဵမီဒီယာမျောဵ 

ကို လွတ်လပ်စွာ သတင်ဵရယူြွင်ဴေပဵရန် စသည်တို္သကို ကမာရွတ်မမို့နယ်၌ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ ထိုသုိ္သ ဆန္ဒ 

ထုတ်ေဖာ်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂအသီဵသီဵမှ အဖွဲ့ဝင်ကိုဵဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် အမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ 

၎င်ဵတုိ္သ ကိုဵဦဵအနက် ြုနှစ်ဦဵသည် မတ်လ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။  

 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိုင်ငဳသာဵတို့၏လွတ်လပ်ခွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ  
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TNLA မှ ေကျဵလက်လူထုကို နှိပ်စက်ေနသည်ဟု အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ထုတ်ြပန် 

ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ကွတ်ြိုင်မမို့နယ်နှင်ဴ မန်တုဳမမို့နယ်တုိ္သ၌ တအာင်ဵလွတ်ေခမာက်ေရဵတပ်မေတာ် (TNLA) မ ှ အရပ်သာဵ 
တြျေ ို့ကို ကိုယ်ထလိက်ေရာက် ရိုက်နှက်ခြင်ဵ၊ မြိမ်ဵေခြာက်ေငွေတာင်ဵြဳခြင်ဵတို္သနှငဴ်ပတ်သက်မပီဵ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵ ၅၀ 

နီဵပါဵမှ ကန့်ကွက်ရငဳ့ြျေေကကာင်ဵ ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ TNLA အဖွဲ့သည် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵတိုက်ဖျေက်ေရဵေြါင်ဵစဉ်ခဖင်ဴ ေဒသြဳမျောဵကုိ 

ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵြျေနိ်၌ ထိုကဲဴသုိ္သ ကျေူဵလွန်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ေဒသြဳမျောဵနှင်ဴ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ဇူလိုင်လအတွင်ဵ ကွတ်ြိုင်မမို့နယ်၊ ကာလိုင်ေကျေဵရွာ၊ နမဴ်ဖက်ကာေကျေဵရွာနှင်ဴ မန်တုမဳမို့နယ်မျောဵ၌ ေနထိုင်သညဴ် မီဵဖွာဵကာနီဵ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သည်တစ်ဦဵ အပါအဝင် အမျေ ိုဵသမီဵသဳုဵဦဵ၊ ကေလဵနှစ်ဦဵ၊ မသန်စွမ်ဵအမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵအပါအဝင် အမျေ ိုဵသာဵ 

သဳုဵဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵရှစ်ဦဵကို TNLA အဖွဲ့မှ မတရာဵညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵ၊ မြိမ်ဵေခြာက်ေငွေတာင်ဵြဳခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည် 
ဟု  ထုတ်ခပန်ြျေက်၌ ေရဵသာဵထာဵသည်။ နမဴ်ဖက်ကာေကျေဵရွာမှ မထန့်ဒင်မှ ၎င်ဵတို္သေကျေဵရွာ၌ TNLA အဖွဲ့မှ ၂၀၂၀ ြုနှစ်အတွင်ဵ 

မတရာဵ ဖမ်ဵဆီဵရိုက်နှက်ခြင်ဵ၊ ေငွေတာင်ဵခြင်ဵကို ြဳြဲဴရသူ ေလဵဦဵရိှသည်ဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ကွတ်ြိုင်မမို့နယ်၊ ဂါလိုင်ေကျေဵရွာ၌ေနထိုင်သညဴ် ကြျေင်မိသာဵစု ဦဵေဂျေေနာ်နှင်ဴဇနီဵကို TNLA တပ်သာဵ 

နှစ်ဦဵမှ အေကကာင်ဵမဲဴ ရက်စက်စွာ ရုိက်နှက်ြဲဴခြင်ဵနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ ကျေူဵလွန်သကူို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမပီဵ အေရဵယူေပဵရန် ကြျေင် 

အမျေ ိုဵသာဵကွန်ဂရက်ပါတီမှ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ 

ယြုကဲဴသုိ္သ ေကကညာြျေက်မျောဵ ထုတ်ခပန်ြဲဴမပီဵသညဴ်ေနာက် TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ လူ့အြွင်ဴအေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မငမျောဵ  ကျေူဵလွန်ြဲဴ 

သည်ကို စစ်ေဆဵေတွ့ရိှြဲဴသည်ဟု TNLA ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ကသဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့၌ ေကကညာြျေက ် ထုတ်ခပန်ြဴဲ 

သည်။  ကျေူဵလွန်ြဲဴသူမျောဵကို ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မမျောဵခဖင်ဴ အေရဵယူသွာဵမည်ခဖစ်မပီဵ တရာဵစီရင်ရာတွင်လည်ဵ ကျေူဵလွန် 

ြဳြဲဴရသူမျောဵ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵကို ရုဳဵြျေနိ်ဵဖိတ်ကကာဵမည်ဟု ေကကညာြျေက်၌ ေဖာ်ခပထာဵသည်။  

တပ်မေတာ်မှ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴထာဵသူကိုဵဦဵကို ရဲစခန်ဵသ့ုိလွှဲေြပာင်ဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ် နှင်ဴ ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်မျောဵ၌ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ ဆက်စပ်သသဳယခဖငဴ် တပ်မေတာ်မှ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴမပီဵ  အကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် အမငဖွင်ဴလှစ်ြထဳာဵရသူကိုဵဦဵကို ကသဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်ခဖူ 
မမို့မရဲစြန်ဵသုိ္သ လဃဲေခပာင်ဵ ေပဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို္သသည် ေရနဳဒိွန် နှင်ဴ အလယ်ေြျောင်ဵ ေကျေဵရွာသာဵမျောဵခဖစ်ကကသည်။ ၎င်ဵတုိ္သကိုဵဦဵ 

အာဵ ေကျောက်ခဖူမမို့မရဲစြန်ဵကို လဃဲေခပာင်ဵ ထာဵသည်ကို ကကာဵသိရသညဴ်အတွက် မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ လာေရာက်ေတွ့ဆုဳြဲဴေသာ် 

လည်ဵ ေတွ့ဆုဳြွင်ဴမရရှိြဲဴဘဲ အဝတ်အထည်မျောဵသာ ေပဵြွင်ဴရြဲဴသည်ဟု အလယ်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵ ြဳထာဵရသူမျောဵ၏ 

မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

 

 

 

ေကျာက်ေတာ်တွင် ေခါ်ယူ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ေကျဵရွာသာဵ ၂၃ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ဘုရာဵေပါင်ဵေကျေဵရွာတွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ေြ္ဝယူ၊ စစ်ေဆဵြဲဴသညဴ် 

ေကျေဵရွာသာဵ ၂၃ ဦဵသည် ဨဂုတ်လ ၆ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ၎င်ဵတုိ္သမှာ ဘုရာဵေပါင်ဵေကျေဵရွာ 

မှ  ရွာသာဵ ၁၉ ဦဵ၊ ေတာင်ေပါက်ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵသဳုဵဦဵနှင်ဴ ပုဏ္ဏာဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵတို္သခဖစ်ကကသည်။ ဨဂုတ်လ ၅ 
ရက်ေန့၊ ညေန ၆ နာရီ အြျေနိ်ကတည်ဵက ၎င်ဵတို္သအာဵ ေြ္ဝယူ၊ စစ်ေဆဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵေနာက် တစ်နှစ်နီဵပါဵ ကာေပျာက်ဆုဳဵေနသညဴ် ညီအစ်ကိုနစှ်ဦဵအတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳအမျ ိုဵသာဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ ေကာ်မရှင်သ့ုိ စာပို့တိုင် ကာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵေနာက် တစ်နှစ်နီဵပါဵကကာေပျောက်ဆုဳဵေနသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳမမို့နယ်၊ ေယာေြျောင်ဵ(ရွာသာယာ) 

ေကျေဵရွာမှ  ေမာငဝ်င်ဵေဌဵနှင်ဴ ေမာင်ေဌဵဝင်ဵတို္သ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦဵအတွက် ရြိုင်ခပည်နယ် လူ့အြွင်ဴအေရဵကာကွယခ်မစင်ဴတင်သူ 
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မျောဵအဖွဲ့မှ ခမန်မာနိုင်ငဳအမျေ ိုဵသာဵလူ့အြွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်သုိ္သ စာပို္သတိုင်ကကာဵြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။  ၎င်ဵတုိ္သ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦဵမှာ 

လယ်သမာဵမျောဵခဖစ်မပီဵ ၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴမပီဵ 

ယေန့အြျေနိ်အထိ ေပျောက်ဆုဳဵေနေကကာင်ဵ ၎င်ဵတို္သ၏မိြင်ခဖစ်သူ ေဒ္ဝမေစာတင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေဒ္ဝေစာမတင်မှ ၎င်ဵ၏ 

သာဵခဖစ်သူနှစ်ဦဵ စစ်ေတွအကျေဉ်ဵေထာင်၌ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵြဳထာဵရသည်ကို ကကာဵသိရသညဴ်အတွက် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် 

စစ်ေတွအကျေဉ်ဵေထာင်သို္သသွာဵေရာက်ကာ ေထာင်ဝင်စာ ေတွ့ြွင်ဴေပဵရန် ေတာင်ဵပန်ေသာ်လည်ဵ ေတွ့ြွင်ဴမရရိှြဲဴေကကာင်ဵ 
ထပ်မဳေခပာဆိုြဲဴသည်။  

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ေကျဵရွာအုပ်စု ၁၅ စု၌ မဲစာရင်ဵ ကပ်နိုင်ြခင်ဵမရှိ 

ရြိုင်ခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵရှိ ေကျေဵရွာအုပ်စု ၁၅ အုပ်စုတွင် စစ်ေရဵပဋိပက္ခမျောဵေကကာင်ဴ မဲစာရင်ဵ ကပ်နိုင်ခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ် ေရွဵေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ (ြွဲ)မှ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵသူရိန်ထွဋ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ မဲစာရင်ဵ ကပ်နိုင်ခြင်ဵ 

မရိှသညဴ် ေကျေဵရွာအုပ်စု ၁၅ အုပ်စုမှာ စစ်ေရဵပဋိပက္ခခပင်ဵထန်ေသာ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ ေခမာက်ဦဵ၊ မင်ဵခပာဵ၊ 

အမ်ဵမမို့နယ်တုိ္သမှ ေကျေဵရွာအုပ်စုမျောဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ၎င်ဵမှဆိုသည်။ ရြိုင်ခပည်နယ်အတွင်ဵ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) 

တို္သကကာဵ ခဖစ်ပွာဵေနသညဴ် တိုက်ပွဲမျောဵေကကာင်ဴ လက်ရိှ စစ်ေရှာင်စြန်ဵ ၁၅၀ ေကျော်အထိရိှမပီဵ စစ်ေဘဵသင်ဴ ခပည်သူ နှစ်သိန်ဵနီဵပါဵ 
ရိှေကကာင်ဵ ရြိုင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵ မျောဵ၏ စာရင်ဵမျောဵ၌ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ 

ြမန်မာ-ထိုင်ဵနယ်စပ်တွင် ခိုလှုေဳနရသညဴ် စစ်ေရှာင် ရှမ်ဵြပည်သူ ေထာင်ချ၍ီ မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴဆုဳဵရှုဳဵေနဆဲ 

ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ ခမန်မာ-ထိုင်ဵနယ်စပ်တွင် ြိုလငဳေနကကရသညဴ် စစ်ေရှာင်ရှမ်ဵခပည်သူ ေထာင်ြျေသီည် ယြုကျေင်ဵပမညဴ် 

ေရွဵေကာက်ပွဲတွင်လည်ဵ မဲေပဵပိုင်ြွင်ဴ ဆုဳဵရငဳဵေနဆဲခဖစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ၎င်ဵတုိ္သသည် လင်ဵေြဵ၊ မိုင်ဵဆတ်၊ တာြျေလီိတ်ြရိုင် 

အတွင်ဵေနထိုင်သညဴ်သူမျောဵခဖစ်မပီဵ တစ်ကကိမ်တစ်ြါမျှေ မဲေပဵပိုင်ြွင်ဴမရေသဵေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ထိုစစ်ေရှာင်မျောဵတွင် ခမန်မာ 

နိုင်ငဳအစိုဵရမှထုတ်ေပဵသညဴ် နိုင်ငဳသာဵစီစစ်ေရဵကတ် (မှတ်ပုဳတင်)၊ အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵမျောဵမရိှသခဖငဴ် မဲေပဵပိုင်ြွင်ဴ မရရိှြဲဴ 

သညဴ်အခပင ်မှတ်ပုဳတင်ရိှသူအနည်ဵစုသည်လည်ဵ ယြင်ကျေင်ဵြဲဴသညဴ် ေရွဵေကာက်ပွဲမျောဵတွင် တစ်ကကိမ်တစ်ြါမျှေ မဲေပဵြွင်ဴမရြဲဴဟု 
ရှမ်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်မျောဵကို ကူညီမငေပဵေနသညဴ် SSRC–TB စစ်ေရှာင်ကူညီေရဵေကာ်မတီ၏ ခပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ြဳ နန်ဵငင်ဵဟွမ်က 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵသဳုဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ကျေန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵသဳုဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵသည် ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့ 

နဳနက်တွင် ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ လွတ်ေခမာက်လာသူနှစ်ဦဵမှာ သခပုြျေ ိုင်ေကျေဵအုပ်စုရိှ စည်ေတာင်ကကီဵ ေကျေဵရွာ 

ကျေန်ဵမာေရဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ ကိုမငိမ်ဵလင်ဵေဇာ် နှင်ဴ သခပုြျေ ိုင်ေကျေဵရွာ ကျေန်ဵမာေရဵဌာနတွင် 
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေသာ ကိုမင်ဵေကျော်နိုင် တို္သခဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို္သနှစ်ဦဵသည် ြျေစ်ပုဳမေကျေဵရွာ ကျေန်ဵမာေရဵဌာနရိှ ခပည်သူ့ 

ကျေန်ဵမာေရဵကကီဵကကပ် (၂)တွင် တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ ကိုေကျော်မင်ဵထနွ်ဵနှင်ဴအတူ ကသဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့ ညေန ၃ နာရီ 

အြျေနိ်ြန့်တွင် အမ်ဵမမို့ ခပည်သူ့ေဆဵရုဳသုိ္သ Mobile Tablet သင်တန်ဵတက်ေရာက်ရန်သွာဵစဉ် တစ်မိုင်ကုန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်၌ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ ယင်ဵေနာက် ကသဂုတ်လ ၁ဝ ရက်ေန့ နဳနက် ၁၁ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ကိုမငိမ်ဵလင်ဵေဇာ်နှင်ဴ 

ကိုမင်ဵေကျော်နိုင်တို္သကို လဃတ်ေပဵလိကု်ေသာ်လည်ဵ ကိုေကျော်မင်ဵထွန်ဵကို ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်ဟု ကာယကဳရှင်မျောဵမှ 
ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ေြမာက်ဦဵအေြခစိုက် ၃၇၇ တပ်ရင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ပုစွန်ေဖေကျေဵရွာမှ ဦဵစဳေရွှေလှိုင်သည် ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်အေခြစိုက်(၃၇၇) တပ်ရင်ဵထဳတွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵေနာက် စစ်ေဆဵခြင်ဵြဳေနရစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ ေခပာကကာဵ 

ြဲဴသည်။ ေသဆုဳဵသွာဵသူ ဦဵစဳေရွှေလှိုင်သည် ေခမာက်ဦဵမမို့တွင်ေနထိုင်သညဴ် အစ်ကိုခဖစ်သူ ဦဵေအာင်ထွန်ဵလှိုင်၏ နာေရဵကို 

မိသာဵစုဝငမ်ျောဵနှင်ဴအတူ သွာဵေရာက်ြဲဴသည်။ ထိုနာေရဵအမပီဵ ကသဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့ ညေန ၅ နာရီဝန်ဵကျေင်တွင် ေခမာက်ဦဵမမို့မှ 

ရွာသုိ္သ အခပန်လမ်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရကာ ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ေသဆုဳဵသွာဵသူ ဦဵစဳေရွှေလှိုင်၏ ြန္ဓာကိုယ်အနဳှ္သ 

ဒဏ်ရာဒဏ်ြျေက်မျောဵ ပါရိှေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ညီမခဖစ်သူ ေဒ္ဝဘုမေြျေမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
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ဨဂုတ်လ ၇ ေန့ညပိုင်ဵ၌ ေခမာက်ဦဵမမို့ရိှ တပ်ရင်ဵအမှတ် (၂) ဂိတ်တဳြါဵကို အမည်မသိလူတစ်ဦဵ လာေရာက်တွန်ဵဖွင်ဴေန 

သည်ကို ေတွ့ရိှသခဖင်ဴ လုဳပြုဳေရဵအဖွဲ့မှ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵြဲဴေသာ်လည်ဵ ခပန်လည်ေခဖကကာဵခြင်ဵမရှိ၍ ေသနတ်ခဖင်ဴ နှစ်ြျေက် 

ေခြာက်လှန့်ပစ်ြတ်ရာ ထွက်ေခပဵသွာဵေသာေကကာင်ဴ လိုက်လဳဖမ်ဵဆီဵရမိြဲဴသည်ဟု တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့မှ 

ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့ရက်စွဲခဖင်ဴ သတင်ဵထုတ်ခပန်ထာဵသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ရမိသမူှာ ဦဵစဳေရွှေလှိုင် (၄၁ နှစ်) ခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ရမိ 

စဉ် အရက်မူဵလွန်ေနသခဖင်ဴ စစ်ေဆဵ၍မရဘဲ ေနာက်တစ်ရက်အကကာမှသာ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵြဲဴရမပီဵ ကနဦဵစစ်ေကကာေမဵခမန်ဵြျေက် 
အရ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) တပ်သာဵအဆင်ဴရိှသူခဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵကို အေသဵစိတ်ထပ်မဳစစ်ေဆဵ၍ ဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူ 

နိုင်ေရဵ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်ရဲစြန်ဵသုိ္သ လဃဲေခပာင်ဵအပ်နှဳမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်၏ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်။ 

ေသဆုဳဵသူမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်သူတစ်ဦဵသာခဖစ်မပီဵ AA နှင်ဴ ပတ်သက်မငမရှိေကကာင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဳဵမငခဖစ်စဉ်ကို သက်ဆိုင် 

ရာပုဂ္ဂိုလမ်ျောဵအေနခဖင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေပဵေစြျေင်သည်ဟု ေဒ္ဝပုမေြျေမှ ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်မပီဵ ြပန်လွှတ်ေပဵ 

ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျေဵရွာတွင် စြန်ဵြျေလျေက်ရှိေသာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ အေပါက်ဝေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေကျော်ခမကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵ ညေနတွင် 

ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဦဵေကျော်ခမနှင်ဴအတူ ရွာသာဵတြျေ ို့ကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵေနာက် ထိုရွာသာဵတြျေ ို့ကို 

ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴမပီဵ ဦဵေကျော်ခမကို သီဵ ခြာဵလဃတ်ေပဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ဆန်ြပဿနာေန့အခမ်ဵအနာဵကို တစ်ကိုယ်ေတာ်ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် လူငယ်တစ်ဦဵ၏ ေနအိမ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လာေရာက်စစ်ေဆဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ မာန်ေအာင်မမို့၊ ကျွန်ဵရွာတွင် ၅၃ နှစ်ေခမာက် ၁၃ ဨဂုတ် စစ်ေတွဆန်ခပဿနာေန့ ေအာက်ေမဴဖွယ် 

အြမ်ဵအနာဵအာဵ တစ်ကိုယ်ေတာ်ခပုလုပ်ြဲဴသည်ဴ လူငယ်တစ်ဦဵ၏ေနအိမ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လာေရာက်စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ အဆိုပါ 

လူငယ်မှာ မာန်ေအာင်မမို့နယ်၊ စစ်ကဲေတာ်အုပ်ေကျေဵရွာမှ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ ကိုသီဟထွန်ဵခဖစ်သည်။ ဆန်ခပဿနာေန့ 

ေအာက်ေမဴဖွယ် အြမ်ဵအနာဵအာဵ တစ်ကိုယ်ေတာ်ခပုလုပ်ြဲဴမပီဵသညဴ်ေနာက် ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့ ညေန ေခြာက်နာရီအြျေနိ် 

ြန့်တွင် ၎င်ဵ၏ေနအိမ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ စစ်ေတွနည်ဵပညာေကာလိပ်တွင်လည်ဵ  ၅၃ နှစ်ေခမာက် 
ဆန်ခပဿနာေန့ ေအာက်ေမဴဖွယ် အထိမ်ဵအမှတ်ပွဲကျေင်ဵပခပုလုပ်ြဲဴကကသညဴ် ရြိုင်ခပည်ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ေကျောင်ဵသာဵ 

ေြါင်ဵေဆာင်မျောဵ၏ အြျေက်အလက်မျောဵကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အြျေ ို့မှ ေမဵခမန်ဵစစ်ေဆဵြဲဴမငမျောဵရှိြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။  

 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ ေဒသခဳငါဵဦဵ တစ်ရက် ကာ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရမပီဵေနာက် လွတ်ေြမာက်လာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ေကျောက်တစ်လုဳဵ ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ 

ေလဵဦဵနှင်ဴ အနီဵအနာဵေကျေဵရွာတစ်ရွာမှ ေဒသြဳတစ်ဦဵတို္သသည် ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသူမျောဵမှာ ေကျောက်တစ်လုဳဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵေလဵဦဵမှာ ဦဵလှလှေမာင်၊ ကိုသာကကီဵ၊ ကိုေအာင်ြငလ်ှနှင်ဴ 
ကိုသန်ဵေအာင်ေကျော်နှင်ဴ  အနီဵအနာဵေကျေဵရွာတစ်ရွာမှ အမည်မသိ ေဒသြဳအမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵတို္သ ခဖစ်ကကသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၄ 

ရက်ေန့တွင် ေကျောက်ေတာ်ဘက်ရိှ ၃၇၆ တပ်ရင်ဵမှ တပ်မေတာ်သာဵ ၃၀ ြန့်ပါဝင်သညဴ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် ေကျေဵရွာအတွင်ဵ 

သုိ္သဝင်ေရာက်လာကာ အဆိုပါရွာသာဵငါဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပည်သူ့လှုပ်ရှာဵမှု (PACE) အဖွဲ့ကို ေရွဵေကာက်ပွဲ ေစာင်ဴ ကညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ ပိတ်ပင် 

မပီဵြဲဴသညဴ် ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် သဳုဵကကိမ်တိုင်ေလဴလာေစာင်ဴကကညဴ်ြွင်ဴရရိှြဲဴသညဴ်  ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ခပည်သူ့လငပ်ရှာဵမင (PACE) 
အဖွဲ့ကို ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲ ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာြွင်ဴ ပိတ်ပင်ေကကာင်ဵ ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က  

ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်ေန့ ရက်စွဲခဖငဴ် ေကကခငာြျေက်ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ PAEC အဖွဲ့ကို ေရွဵေကာက်ပွဲေစာင်ဴကကညဴ်ြွင်ဴ မခပုရန် 

ဆုဳဵခဖတ်ရသညဴ်အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ အသင်ဵအဖွဲ့မျောဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခြင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခြင်ဵမရှိဘဲ နိုင်ငဳတကာ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵထဳမှ ေထာက်ပဳဴကူညီမင ရယူထာဵခြင်ဵေကကာင်ဴခဖစ်သည်ဟု ခပည်ေထာင်စု ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ေကကခငာြျေက် 

တွင် ေရဵသာဵထာဵသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ PAEC အဖွဲ့ကို ေရွဵေကာက်ပွဲ 
ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာြွင်ဴခပုေကကာင်ဵ ဖုန်ဵခဖငဴ်ဆက်သွယ် အေကကာင်ဵကကာဵလာေသာ်လည်ဵ တရာဵဝငစ်ာ မရရိှေသဵပါဟု PAEC 

အဖွဲ့၏ အမငေဆာင်ဒါရိုက်တာ စိုင်ဵရဲေကျော်စွာခမငဴ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန့တင်ွ ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပဲွ 
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ေကာ်မရှင်မှ PAEC အဖွဲ့ကို အသင်ဵအဖွဲ့မှတ်ပုဳတင်ြွင်ဴခပုြျေက် ရရှိမပီဵမှသာ ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲ ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာြွင်ဴ 

အသိအမှတ်ခပုလဃာ ထုတ်ေပဵမည်ဟု အေကကာင်ဵခပန်ြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

ြပည်သူတစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင်အာဵ ထိေရာက်စွာအေရဵယူမည်ဟု DKBA ေြပာ ကာဵ 

ကရင်ခပည်နယ်၊ ခမဝတီမမို့တွင် ခပည်သူတစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵမပီဵ ရိုက်နှက်ြဲဴသညဴ် ဒီမိုကေရစီအကျေ ိုဵခပု 

ကရင်တပ်မေတာ် (DKBA) တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵအာဵ တပ်စည်ဵကမ်ဵဥပေဒနှင်ဴအညီ ထိေရာက်စွာ အေရဵယူသွာဵမည်ဟု DKBA 

ဗဟုိဌာနြျေုပ်မှ ဗိုလ်မှူဵကကီဵထွန်ဵထနွ်ဵမှ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် သတင်ဵမီဒီယာမျောဵနှင်ဴေတွ့ဆုဳစဉ် ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ကသဂုတ် ၁၂ ရက်ေန့ ည ၉ နာရီအြျေနိ်တွင် DKBA အဖွဲ့မှ ဗိုလ်အဆင်ဴရိှ ထက်ခမက်သူဆိုသူသည် ခမဝတီမမို့၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ 
ကကဳြင်ဵ လမ်ဵေန ဦဵမျေ ိုဵဝင်ဵ ဆိုသူအာဵ ေသနတ်ေထာက်ကာဵေပ္ဝတင်ကာ ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်ြဲဴမပီဵ လက်ထိပ်ေနာက်ခပန်ြတ်၊ 

ထိုဵကကိတ်/ကန်ေကျောက်ကာ ေသနတ်ပစ်ေဖာက်မြိမ်ဵေခြာက်ြဲဴသည်။ ဗိုလ်အဆင်ဴရိှ ထက်ခမက်သူဆိုသူကို ဗဟိုဌာနြျေုပ် 

တပ်စြန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမပီဵ တပ်စည်ဵကမ်ဵဥပေဒခဖင်ဴ ထိေရာက်စွာ အေရဵယူသွာဵမည်ဟု ဗိုလ်မှူဵကကီဵထွန်ဵထွန်ဵမှ 

ဆိုသည်။ ဨဂုတ် ၂၁ ရက်ေန့တွင် ခပုလုပ်ေသာ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲ၌  ထိုအခြင်ဵအရာမျောဵသည် လွဲမှာဵေနမပီဵ ဦဵမျေ ိုဵဝင်ဵ၏ 

ေခပာဆိုမငမျောဵသည် တပ်ဖွဲ့၏ဂုဏ်သိက္ခာအာဵ ထိြိုက်နစ်နာေစသညဴ်အတွက် ၎င်ဵအာဵ တည်ဆဲဥပေဒနှင်ဴအညီ အမငဖွင်ဴ အေရဵယူ 
နိုင်ရန် ဥပေဒပညာရှင်မျောဵနှင်ဴတိုင်ပင်ကာ တုန့်ခပန်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု DKBA အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူဵဝင်ဵ ခမင်ဴဦဵမှ မီဒီယာမျောဵသုိ္သ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ရခိုင်တွင် မွတ်စလင် ငါဵဦဵ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေလျှာက်လွှာ ပယ်ချြခင်ဵခဳရ 

ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် ဝင်ေရာက်ယှဉ်မပိုင်ရန် ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေလျှောက်လဃာတင်ြဲဴသညဴ် မွတ်စလင်ငါဵဦဵသည် ကိုယ်စာဵလှယ် 

ေလာင်ဵေလျှောက်လဃာ ပယ်ြျေခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵတုိ္သေမွဵဖွာဵစဉ် မိဘမျောဵမှာ နိုင်ငဳသာဵမခဖစ်သညဴ်အတွက် ပယ်ြျေြဲဴေကကာင်ဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ် ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထဳမှ သိရှိရသည်။ ပယ်ြျေခြင်ဵြဳရသူမျောဵမှာ ဒီမိုကေရစီနှင်ဴ လူ့အြွင်ဴအေရဵပါတီ (DHRP) မှ 

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵေလဵဦဵခဖစ်ကကသညဴ် ဦဵအဒူေရာ်ရိှ၊ ဦဵေကျော်မင်ဵ(ြ) မာေမာက် ေရှာင်ရု အေနာ်ရိုလာေဟာက်၊ ဦဵေအာင်လှ 
နှင်ဴ ဦဵဇာေဖာရ်အူလ္ယာ(ြ) ေစာခမငဴ်နှင်ဴ ဘူဵသီဵေတာင်မမို့နယ် ခပည်သူ့လဃတ်ေတာ်မဲဆန္ဒနယ်မှ တသီဵပုဂ္ဂလကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ 

အဘူလ်တာေဟရ်တို္သခဖစ်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတို္သ ငါဵဦဵသည် ခပည်နယ်ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထဳ အယူြဳဝင်ြဲဴေသာ်လည်ဵ 

ထပ်မဳပယ်ြျေခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာမတစ်ဦဵအပါအဝင် ရွာသာဵေြခာက်ဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာ 

ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် တစ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ 
အေပါက်ဝေကျေဵရွာမှ ေကျောင်ဵဆရာမတစ်ဦဵအပါအဝင် ရွာသာဵေခြာက်ဦဵသည် ယင်ဵေန့ညေနတွင် ခပန်လည်လွတ်ေခမာက် 

လာြဲဴသည်။ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵမှာ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ဦဵစွန်ဵေတာင်ေကျေဵရွာ၌ မူလတန်ဵေကျောင်ဵအုပ် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျေက်ရိှသညဴ် အေပါက်ဝေကျေဵရွာ၊ ပငမ်ရပ်ကွက်မှ ေဒ္ဝြိုင်လှနုနှင်ဴ သူမ၏ြင်ပွန်ဵခဖစ်သူ ဦဵစဳထွန်ဵေဘာ်၊ 

မပိန်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာဇာတိ အေပါက်ဝေကျေဵရွာတွင် သူရင်ဵငှာဵလုပ်ကိုင်ေနသူ ေမာင်ထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵ၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့ရိှ 

ကမ္ဘာဴရတနာဘဏ်၌ လုဳပြုဳေရဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ် အေပါက်ဝေကျေဵရွာ၊ ေြျောင်ဵဖျောဵရပ်ကွက်မှ ဦဵလှစိန်ေမာင် 
ကိုေဇာ်နိုင်ဦဵနှင်ဴ အမည်မသိ အေပါက်ဝရွာသာဵတစ်ဦဵတို္သခဖစ်ကကသည်။ အေပါက်ဝေကျေဵရွာတွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) အဖွဲ့ဝင် 

မျောဵရှိသည်ဟုဆိုကာ သဳသယခဖင်ဴ ၎င်ဵတုိ္သကို ဖမ်ဵဆီဵ  စစ်ေဆဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ အဆိုပါ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵသည် အေပါက်ဝ 

ရဲစြန်ဵတွင် စြန်ဵြျေေနထိုင်လျေက်ရိှသည်။  

ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှ၏ ေလျှာက်လဲချက်ကို ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ် ပယ်ချ 

၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် ကရင်အာဇာနည်ေန့အြမ်ဵအနာဵကို ကျေင်ဵပခပုလုပ်ရာတွင် တာဵခမစ်ထာဵသညဴ်စကာဵလုဳဵ ကို အသဳုဵခပုြဲဴခြင်ဵ 

အတွက် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ်အေပ္ဝ အခပစ်မရိှေကကာင်ဵခပင်ဆင်ေပဵရန် ေဒ္ဝေနာ်အုန်ဵလှ၏ 

ေလျှောက်လဲြျေက်ကို ခပည်ေထာင်စုတရာဵလဃတ်ေတာ်မှ တင်ခပသညဴ်ေန့ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင်ပင် ပယ်ြျေြဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ 
၂၀ ရက်ေန့၌ အဆိုပါေလျှောက်လဲြျေက်ကို ေဒ္ဝေနာ်အုန်ဵလှကိုယ်တိုင် သွာဵေရာက်တင်ခပြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ေဒ္ဝေနာ်အုန်ဵလှမှ 

ြရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ တိုင်ဵတရာဵရုဳဵတို္သကို အဆင်ဴဆင်ဴေလျှောက်လဲတင်ခပြဲဴေသာ်လည်ဵ ပယ်ြျေခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ်အတွက် ခပည်ေထာင်စု 

တရာဵလဃတ်ေတာ်ကို ေလျှောက်လဲြျေက်တင်ရာမှ ထပ်မဳပယ်ြျေြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။  
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ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသညဴ် ပေလာင်အမျ ိုဵသာဵသဳုဵဦဵကို သုဳဵလ ကာမှ ေသဆုဳဵလျက်ြပန်လည်ေတွ့ရှိ 

လွန်ြဲဴသညဴ်သဳုဵလြန့်က  ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴသညဴ် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ မူဆယ်မမို့နယ်နှင်ဴ နမဴ်ြမ်ဵမမို့နယ်မှ ပေလာင်အမျေ ိုဵ 
သာဵသဳုဵဦဵကို သဳုဵလကကာမှ ေသဆုဳဵလျေက်ခပန်လည်ေတွ့ရိှြဲဴသည်။   ေသဆုဳဵသွာဵသူမျောဵခဖစ်ကကသညဴ် မူဆယ်မမို့နယ်၊ မန်ကန် 

ေကျေဵရွာေန မိုင်ဵညီေထာ်န်ဵနှငဴ် မိုင်ဵဆက်ေကျေဵရွာေန ဦဵညီလိတ်တို္သကို တပ်မေတာ် တပ်မ ၉၉ မှ ေမလ ၂၉ ရက်ေန့၊ နဳနက် ၉ 

နာရီြန့်တွင် ဖမ်ဵဆီဵေြ္ဝေဆာင်သွာဵေကကာင်ဵ TWO မှ ကသဂုတ်လ ၂၂ ရက်ေန့၌ ထုတ်ခပန်ထာဵသည်။ ထိုနှစ်ဦဵ၏ 

အေလာင်ဵနှင်ဴအတူ ေမလ ၂၉ ရက်ေန့၌ ေပျောက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴသညဴ် နမဴ်ြမ်ဵမမို့နယ်၊ လွယမ်ွန်ဵေကျေဵရွာေဒသြဳ မိုင်ဵအုိက်ညမ်ဵ၏ 

အေလာင်ဵကိုပါ ကသဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တွင် အတူေတွ့ရိှြဲဴရခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵကို မည်သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵက ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်ကုိ 
သိရှိရခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်။ မျေက်ခမငသ်က်ေသ၏ ေခပကကာဵြျေက်အရ ရွာသာဵမျောဵ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵ 

ြဳရသညဴ်ေန့တွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ TNLA တို္သ တိုက်ပွဲခဖစ်ပွာဵြဲဴမပီဵ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ ၎င်ဵတို္သရွာဘက်ကို ေရာက်ရိှလာကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ ေြ္ဝေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ 

တပ်မေတာ် သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ြျေုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ ၎င်ဵအေနခဖင်ဴ ထိုအေကကာင်ဵအရာကို အတိအကျေ မသိရှိရ 

သညဴ်အတွက် မှတ်ြျေက်မေပဵလိုေကကာင်ဵ၊ အကယ်၍ တပ်မေတာ်မှ ထိုသုိ္သ ခပုလုပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တပ်မေတာ် တပ်ြွဲမျောဵသုိ္သ 

တိုင်တန်ဵနိုင်သည်ဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် တပ်မ ၉၉ တပ်မမှူဵ ဗိုလ်မှူဵကကီဵလှမိုဵမှ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမျောဵ၊ လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် 

မျောဵ၊ တအာင်ဵစာေပနှင်ဴယဉ်ေကျေဵမငအဖွဲ့မျောဵကို ေတွ့ဆုဳေမဵခမန်ဵြဲဴသည်။ အသတ်ြဳရသူမျောဵနှင်ဴ အတူ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵေနာက် 
ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵ၏ ထွက်ဆိုြျေက်မျောဵကို ရွာအကကီဵအကဲမျောဵမှ တပ်မမှူဵကို ခပန်လည်ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ထိုခဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်မှ စိစစ်ေပဵမညဴ်အေကကာင်ဵနှငဴ် ကျေူဵလွန်သည်ဟု စိစစ်ေတွ့ရိှရလျှေင် အေရဵယူသွာဵမည် 

ဆိုသညဴ် တုဳ္သခပန်မငကို ရရိှြဲဴေကကာင်ဵ တပ်မမငဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳြဲဴသညဴ် ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမျောဵ၊ လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယမ်ျောဵမှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳ ၁၇ ဦဵ ေြခာက်လ ကာသည်အထိ အဆက်အသွယမ်ရ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ တင်ဵမသစ်ရွာ နှင်ဴ တင်ဵမကကီဵရွာတို္သမှ ရွာသာဵ ၁၇ ဦဵကို တပ် မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ 
ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်မှာ ေခြာက်လြန့်ရိှမပီခဖစ်မပီဵ ယေန့အြျေနိ်ထိ အဆက်အသွယ်မရရိှေသဵေကကာင်ဵ ၎င်ဵတို္သ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဧမပီလ ၁၃ ရက် ေန့နှင်ဴ  ၁၆ ရက်ေန့မျောဵတင်ွ  တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ ရွာအတွင်ဵကို ဝင်ေရာက်ကာ 

တင်ဵမသစ်ရွာမှ ရွာသာဵ ၈ ဦဵနှင်ဴ တင်ဵမကကီဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၀ ဦဵကို သီဵခြာဵစီဖမ်ဵဆီဵြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု ေဒသြဳမျောဵမှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ထိုသုိ္သဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရမပီဵ ရက်အနည်ဵငယ်အကကာတွင် တင်ဵမသစ်ရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳရသူ အသက် ၆၂ 

နှစ်အရွယ် ဦဵေမာင်ထွန်ဵစိန်ကို ရွာအနီဵရိှေြျောင်ဵတစ်ြုတွင် ေသဆုဳဵလျေက်ေတွ့ရိှရမပီဵ အခြာဵရွာသာဵ ၁၇ ဦဵမှာ ယေန့အြျေနိ်ထိ 
အဆက်အသွယ်မရရိှေသဵေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ေကျာက်မဲ အရပ်သာဵ ေသဆုဳဵမှု၊ ရိုက်နှက်မှုတို့တွင် တာဝန်ရှေိ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ဝန်ခဳ 

ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျောက်မဲမမို့နယ်၊ ပန်ကျေန်ေကျေဵရွာ၌  ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင် အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴသညဴ် 

ခဖစ်စဉ်၌ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ပစ်ြတ်ြဲဴခြင်ဵသည် မှန်ကန်ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ် သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဗိုလ်ြျေုပ် ေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ပစ်ြတ်မငေကကာင်ဴ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ၍ 

တစ်ဦဵဒဏ်ရာရရိှြဲဴမပီဵ လမ်ဵခပအခဖစ် ေြ္ဝေဆာင်ခြင်ဵြဳရသူ ေနာက်ထပ် အမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ ရိုက်နှက်ြဳြဲဴရခြင်ဵမျောဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ 
ေဖာ်ထုတ် အေရဵယူေပဵရန် ဇူလိုင်လ ၁ဝ ရက်ေန့တွင် ေဒသြဳ တစ်ေသာင်ဵေကျော်မှ ဆန္ဒခပေတာင်ဵဆိြုဲဴမပီဵ ေနာက် 

တပ်မေတာ်ဘက်မှ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမငကို စတင်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ေန့တွင် လာဵရှိုဵအေခြစိုက် အေရှ့ေခမာက်တိုင်ဵ 

စစ်ဌာနြျေုပ် လက်ေအာက်ြဳ အမှတ် ၂ စစ်ဗျေူဟာမှူဵ ဦဵေဆာင်မပီဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြဲဴသည်။ စုဳစမ်ဵမငအရ အရပ်သာဵ ေသဆုဳဵရခြင်ဵ 

သည် တပ်မေတာ်ဘက်မှ တပ်သာဵတစ်ဦဵမှ တိုက်ပွဲအတွင်ဵ မှာဵယွင်ဵပစ်ြတ်မိခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ပစ်ြတ်ြဲဴသညဴ် တပ်သာဵသည်လည်ဵ 

တိုက်ပွဲတွင် ကျေဆုဳဵသွာဵသညဴ်အတွက် တာဝန်ရိှသူ တပ်စုမှူဵကို စစ်စည်ဵကမ်ဵဥပေဒ နှင်ဴအညီ အေရဵယူမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ 
အရပ်သာဵကို ရိုက်နှက်ြဲဴသညဴ် တပ်သာဵမျောဵကိုလည်ဵ အေရဵယူမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ ဗိုလ်ြျေုပ် ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ ဆိုသည်။ 

ထိုခဖစ်ရပ်နှင်ဴပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ဝန်ြဳေသာ်လည်ဵ ယြုြျေနိ်အထိ တပ်မေတာ်ဘက်မှ ထိြိုက်နစ်နာြဲဴသညဴ် 

မိသာဵစုမျောဵအေပ္ဝ အေကကာင်ဵကကာဵအသိေပဵခြင်ဵ၊ အကူအညီေပဵခြင်ဵမရိှပါဟု သိရိှရသည်။  
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တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ပစ်ခတ်ေသာေ ကာင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 

တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ပစ်ြတ်ေသာေကကာင်ဴ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့၊ ရှမ်ဵရွာရပ်ကွက်တွင် ေနထိုင်သညဴ် အရပ်သာဵ 
တစ်ဦဵခဖစ်သူ ကိုေမာင်နိုင်ဝင်ဵေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်ေန့ ည ၁၀ နာရီအြျေနိ်ြန့်တွင် ၎င်ဵသည် အစ်မခဖစ်သူ 

၏ေနအိမ်မှ ခပန်လာစဉ် လမ်ဵ၌ တပ်မေတာ်သာဵမျောဵနှင်ဴေတွ့ကာ ပစ်ြတ်ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။  တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ေသဆုဳဵသူ 

၏ရုပ်အေလာင်ဵအာဵ တာေပ္ဝလင်စခဖငဴ်ပတ်ကာ ေကျောက်ေတာ်ေဆဵရုဳမှ ရင်ြွဲရုဳသုိ္သ ပို္သေဆာင်ထာဵြဲဴသည်ဟု ေသဆုဳဵသူ၏ 

အစ်မခဖစ်သူ ေဒ္ဝဦဵသန်ဵေဝမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

တပ်မေတာ်လှညဴ်ကင်ဵလငပ်ရှာဵစစ်ေကကာင်ဵမှ ေကျောက်ေတာ်-ဝါဵကင်ဵေကျေဵရွာသွာဵလမ်ဵေပ္ဝ၌ မသကောဖွယ် အခပန်အလှန် 

မီဵအြျေက်ခပမင ခပုလုပ်ေနသည်ကိုေတွ့ရိှရ၍ စစ်ေဆဵရန်ေြ္ဝယူစဉ် မသကောဖွယ်မီဵအြျေက်ခပသူနှစ်ဦဵမှာ လာေရာက်ခြင်ဵမရိှဘဲ 
ထွက်ေခပဵသခဖင်ဴ ေခြာက်လှန့်ပစ်ြတ်ြဲဴသည်ဟု တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ကသဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် 

သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ထို္သသို္သပစ်ြတ်စဉ် တစ်ဦဵမှာ ထွက်ေခပဵလွတ်ေခမာက်သွာဵြဲဴမပီဵ အသက် ၃၀ ြန့်ရိှ အမျေ ိုဵသာဵတစ်ဦဵ အာဵ 

၎င်ဵဝတ်ဆထာဵသညဴ်ပုဆိုဵြါဵပုဳစအတွင်ဵမှ လက်ကိုင်စကာဵေခပာစက်တစ်လုဳဵ၊ ေငွကျေပ်တစ်ေသာင်ဵနှင်ဴအတူ အေသ 

ဖမ်ဵဆီဵ ရမိြဲဴသည်ဟု တပ်မေတာ်မှ ဆိုသည်။ 

 

ကချင်ြပည်နယ်တွင် လူငယ်တစ်ဦဵကို ြပည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ ရိုက်နှက် 

ကြျေင်ခပည်နယ်အေနာက်ဘက်၊ လီဒုိလမ်ဵမေပ္ဝရိှ ရှထူဵဇွပ်ေကျေဵရွာတွင် လူငယ်တစ်ဦဵကို ခပည်သူ့စစ်အဖွဲ့က ရိုက်နှက်ြဲဴမင 

ခဖစ်ပွာဵြဲဴသည်။ ကသဂုတ်လ ၂၄ ရက်ေန့ မွန်ဵလွဲပိုင်ဵ ၂ နာရီြန့်တွင် ေကျေဵရွာအတွင်ဵ လမ်ဵြင်ဵရန် ေထာ်လာဂျေ ီခဖငဴ် 

သဲေကျောက်သယ်လာစဉ် ခပည်သူ့စစ်ဂိတ်ေမာင်ဵတဳကကိုဵကိုတိုက်မိမပီဵေနာက် ေထာ်လာဂျေေီမာင်ဵသူ ေမာင်လမိုင်ထွယ်ေဘာက် 

ရိုက်နှက်ြဳြဲဴရခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု ၎င်ဵ၏ ဖြင်ခဖစ်သူ ဦဵလမိုင်ဘရန်နူဵ (ဦဵေဆွဦဵ) မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်.။ ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳရသညဴ် 
ေမာင်လမိုင်ထွယ်ေဘာက်သည် ြန္တာကိုယ်ခပင်ဵထန်ဒဏ်ရာ၊ ဘယန်ှာရွက် ေသွဵယုိစိမဴ်မင၊ ညာနှာရွက်ေအာက်ညစိမဲဒဏ်ရာရိှမင 

တို္သေကကာင်ဴ ခမစ်ကကီဵနာဵခပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵတွင် ေဆဵကုသမငြဳယေူနရသည်။ ခဖစ်စဉ်တွင် ကျေူဵလွန်သမူျောဵကို အေရဵယူ 

ဆုဳဵမကကပ်မတ်ေပဵရန်နှင်ဴ အရပ်သာဵခပည်သူလူထုမျောဵအေပ္ဝ ေနာက်ေနာင် မတရာဵအနိုင်ကျေင်ဴ နှိပ်စက်မငမျောဵ မခပုလုပ်ရန် 

အတွက် ဖြင်ခဖစ်သူ ဦဵဘရန်နူဵ (ဦဵေဆွဦဵ) မှ သက်ဆိုင်ရာ ခပည်သူ့စစ်ဌာနနှင်ဴ ေခမာက်ပိုင်ဵတိုင်ဵစစ်ဌာနြျေုပ်ထဳသုိ္သ စာတင်ခပ 

တိုင်ကကာဵထာဵသည်ဟု သိရိှရသည်။ ထို္သေနာက် ရှမ်ဵနီခပည်သူ့စစ်ဌာနမှ ဒုတိယတာဝန်ြဳမှ ယြုကဲဴသုိ္သခဖစ်ရပ်မျေ ိုဵမျောဵ ထပ်မဳ 
မခဖစ်ပွာဵရေအာင် ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု ဦဵလမိုင်ဘရန်နူဵ (ဦဵေဆွဦဵ) ထဳ ဆက်သွယ်လာေသာေကကာင်ဴ တရာဵစွဲဆို 

ေတာဴမည်မဟုတ်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ပညာေရဵေကာလိပ်ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵကို တပ်မေတာ်သာဵ သဳုဵဦဵမှ ရိုက်နှက် 

ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်ေန့ ေန့လည် ၂ နာရီဝန်ဵကျေင်တွင် ၇၅၇ တပ်ရင်ဵမှ တပ်မေတာ်သာဵသဳုဵဦဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်၊ 

ပျေဉ်ဵေတာေကျေဵရွာမှ ေမာင်ညီညီစိုဵကို ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ ေမာငည်ီညီစိုဵသည် ၎င်ဵ၏ေနအိမ်မှ စကာဵမျောဵ၍ ထွက်လာကာ 

တပ်ရင်ဵ ၇၅၇ အနီဵရိှ ဟင်ဵရွင်ဆည်၌ ထိုင်ေနစဉ် အရပ်ဝတ်ခဖငဴ် တပ်မေတာ်သာဵသဳုဵဦဵမှ မသကောသခဖငဴ် ေြ္ဝယူစစ်ေဆဵကာ 

ရိုက်နှက်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ေမာင်ညီညီစိုဵသည် ေကျောက်ခဖူပညာေရဵေကာလိပ်မှ ဒုတိယနှစ် ေကျောင်ဵသာဵတစ်ဦဵခဖစ်သည်။ 
ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင်  တပ်ရင်ဵ ၇၅၇ မှ ဗိုလ်တစ်ဦဵ၊ တပ်ရင်ဵမှူဵတစ်ဦဵအပါအဝင် ေလဵဦဵသည် ေမာင်ညီညီစိုဵ၏ 

ေနအိမ်သုိ္သ ေရာက်ရိှလာြဲဴမပီဵ ေဆဵဖိုဵအခဖစ် ေငွသဳုဵသိန်ဵေပဵကာ  ေကျေေအဵေကကာင်ဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵရန် ေခပာကကာဵြဲဴေသာ် 

လည်ဵ လက်မှတ်ထိုဵမေပဵြဲဴေကကာင်ဵ ေမာင်ညီညီစိုဵက ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ေဒါ်ခင်ခင်ေကျာ်ကို တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေနအြဖစ်မှ ထုတ်ပယ်  

တရာဵလဃတ်ေတာ်ေရှ့ေနမျောဵေကာင်စီ (ဘာဵေကာင်စီ) ၏ သေဘာထာဵမှတ်ြျေက်ကို ပယ်ြျေကာ  ခပည်ေထာင်စုတရာဵလဃတ်ေတာ် 

ြျေုပ်မှ ေဒ္ဝြင်ြင်ေကျော်ကို တရာဵလဃတ်ေတာ်ေရှ့ေနအခဖစ်မှ ထုတ်ပယ်ြဲဴသည်။ ၂၀၁၅ လက်ပဳတန်ဵေကျောင်ဵသာဵသပိတ်တွင် 
ေရှ့ေနအခဖစ်လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေပဵစဉ် သာယာဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဏိုင်ကို အယုဳအကကည်မရှိေကကာင်ဵ၊ 

စစ်ကျွန်တရာဵစီရင်ေရဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေအာ်ဟစ်သည်ဟုဆိုကာ ေဒ္ဝြင်ြင်ေကျော်သည် ေထာင်ဒဏ်ေခြာက်လ ြျေမှတ်ြဳြဲဴရသည်။ 

သုိ္သေသာ်လည်ဵ အယူြဳခဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ်သဳုဵလ ကျေြဳြဲဴရသည်။ ထို္သေနာက် တရာဵလဃတ်ေတာ်ေရှ့ေနအခဖစ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ 
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ယြုနှစ် ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ေရှ့ေနလိုင်စင်ကို ခပန်လည်အပ်နှဳြဲဴရသည်။ တရာဵလဃတ်ေတာ်ေရှ့ေနမျောဵေကာင်စီ 

(ဘာဵေကာင်စီ) ၏ သေဘာထာဵမှတ်ြျေက်ကိုယူြဲဴသည်ဟုဆိုေသာ ထိုအမိန့်စာတွင် ဘာဵေကာင်စီမှ ေဒ္ဝြင်ြင်ေကျော်ကုိ 

'ခပင်ဵ ထန်စွာသတိေပဵရန်' ဟုသာ မှတ်ြျေက်ေပဵြဲဴေကကာင်ဵ ထိုအမငကို လိုက်ပါေဆာင်ရွက်သူ တရာဵလဃတ်ေတာ်ေရှ့ေနဦဵကကီဵခမင်ဴမှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

 

 

သာဵြဖစ်သူဗိုလ်မှူဵ AA ထဝဲင်ေရာက်သွာဵခဲဴေသာေ ကာင်ဴ  ဖခင်ြဖစ်သူလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယေ်လာင်ဵကို အမည်စာရင်ဵ 

မှ  ပယ်ချ 

သာဵခဖစ်သူ ခမန်မာဴတပ်မေတာ်မှ ဗိုလ်မှူဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွင်ဵသုိ္သ ဝင်ေရာက်သွာဵေသာေကကာင်ဴ  လာမညဴ်ေရွဵေကာက်ပွဲ 

တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်မှ ဝင်ေရာက်ယှဉ်မပိုင်မညဴ် ရြိုင်အမျေ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ဦဵဖိုဵစဳကုိ 
ခပည်ေထာင်စု ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵထာဵခြင်ဵမှ ပယ်ြျေြဲဴသည်။ ဦဵဖိုဵစဳအေနခဖငဴ် ခပည်ေထာင်စု 

ေရွဵေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်ထဳသုိ္သ အယူြဳတင်ရာတွင်လည်ဵ အယူြဳတက်ေရာက်ြွင်ဴမရိှေတာဴေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵခပန်ထာဵသည်ဟု 

သိရသည်။ ဦဵဖိုဵစဳ၏သာဵခဖစ်သူ ဗိုလ်မှူဵေအာင်ခမငဴ်စိုဵသည် ၂ဝ၁၈ ြုနှစ်တွင် AA တပ်အတွင်ဵသုိ္သ ေရာက်ရိှသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

ဦဵဖိုဵစဳသည် ေရွဵေကာက်ပွဲ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁ဝ (ဎ)နှင်ဴ မငိစွန်ဵေနသညဴ်အတွက် ပယ်ြျေခြင်ဵြဳြဲဴရေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  ပုဒ်မ ၁ဝ(ဎ)၌ 

နိုင်ငဳေတာ်အာဵ လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျေင်ေနသညဴ် ေသာင်ဵကျေန်သူအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ (သုိ္သမဟုတ်) ယင်ဵအဖွဲ့ဝင်မျောဵနှင်ဴ ဆက်သွယ် 
သညဴ် ြိုင်လုဳေသာသက်ေသအေထာက်အထာဵ ရိှသူဆိုမပီဵ ပါဝင်ေကကာင်ဵ၊ သုိ္သအတွက် ၎င်ဵအာဵ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ အမည် 

စာရင်ဵ တင်သွင်ဵရာမှ ပယ်ဖျေက်ခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု သိရိှရေကကာင်ဵ၊ ၎င်ဵမှာ မည်သညဴ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်မင 

မရိှေကကာင်ဵ၊ ထိုကိစ္စကို ေကာ်မရှင်တွင်လည်ဵ ခငင်ဵြဲဴမပီဵမပီခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ယြုကဲဴသုိ္သ အေကကာင်ဵခပမပီဵ ဆုဳဵခဖတ်ခြင်ဵမှာ မတရာဵသလို 

ြဳစာဵရေကကာင်ဵ ဦဵဖိုဵစဳမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

 

ဥပေဒြပုေရဵနှင်ဴ မူဝါဒေရဵဆိုင်ရာြပင်ဆင်ချက်မျာဵ 
 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ ြပစ်မှုကျူဵလွန်မှုအတွက် ြပင်ဆင်သညဴ် တပ်မေတာ်အက်ဥပေဒ ကမ်ဵ လွှတ်ေတာ်နှစ်ရပ် အတည်ြပု 

တပ်မေတာ်သာဵမျောဵ ခပစ်မငကျေူဵလွန်မပီဵေနာက် သဳုဵနှစ်ေကျော်ပါက ယင်ဵခပစ်မငအတွက် အေရဵမယူနိုင်ရန် ခပဋ္ဌာန်ဵြျေက်အာဵ 

ခပငဆ်င်မငကို လဃတ်ေတာ်နှစ်ရပ်လုဳဵမှ အတည်ခပုြဲဴသည်။ အမျေ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ်မှ အတည်ခပုထာဵသညဴ် ၁၉၅၉ တပ်မေတာ် 

အက်ဥပေဒခပင်ဆင်ြျေက်ကို ခပည်သူ့လဃတ်ေတာ်မှ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေန့တင်ွ ခပင်ဆင်ြျေက်မရှိဘဲ ဆက်လက် 

အတည်ခပုြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထို္သေကကာင်ဴ ယင်ဵဥပေဒကကမ်ဵအတည်ခဖစ်ေရဵအတွက် နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတထဳ ဆက်လက်ေပဵပို္သကာ 

သမ္မတမှ ခပင်ဆင်လိုသညဴ်အြျေက်မရိှပါက လက်မှတ်ေရဵထိုဵ  ထုတ်ခပန်ရန်သာ ကျေန်ရိှေတာဴသည်။ ၁၉၅၉ ြုနှစ် တပ်မေတာ် 
အက်ဥပေဒ မူလခပဋ္ဌာန်ဵြျေက် ပုဒ်မ ၁၂၅(၁)အရ တပ်မေတာ်သာဵတစ်ဦဵသည် ခပစ်မငကျေုဵလွန်မပီဵေနာက် သဳုဵနှစ်ကုန်ဆုဳဵပါက 

ယင်ဵခပစ်မငအတွက် စစ်တရာဵရုဳဵခဖငဴ် စတင်စစ်ေဆဵစီရင်ခြင်ဵ မခပုလုပ်နိုင်ေတာဴေပ ။ အဆိုပါခပဋ္ဌာန်ဵြျေက်ကို ခပင်ဆင်ရန် 

တပ်မေတာ်သာဵ အမျေ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵေအာင်ထွန်ဵလင်ဵမှ စတင်တင်သွင်ဵြဲဴမပီဵ 

အမျေ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ်မှ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်တွင် ကန့်ကွက်သူမရိှ အတည်ခပုြဲဴသည်။ 

နိုင်လွတ်လု ဳဥပေဒကို ြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒမူ ကမ်ဵကို အတည်ြပု 

ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ခပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်၌ နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မငနှင်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုဳပြုဳမငကုိ 
ကာကွယေ်ပဵေရဵဥပေဒကို ခပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒမူကကမ်ဵကို ခပင်ဆင်အတည်ခပုြဲဴသည်။ သုိ္သခဖစ်၍ ခပည်သူအြျေင်ဵြျေင်ဵ ထိုဥပေဒခဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆို၍ မရေတာဴေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ဥပေဒအာဵ ခပင်ဆင်လိုက်ခြင်ဵေကကာင်ဴ ခပည်သူအြျေင်ဵြျေင်ဵခဖစ်ေစ သုိ္သမဟုတ် 

ခပည်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကိုခဖစ်ေစ၊ ယင်ဵဥပေဒခဖင်ဴ တရာဵစွဲဆိုနိုင်ေတာဴမည်မဟုတ်ေကကာင်ဵ လဃတ်ေတာ်ဥပေဒကကမ်ဵေကာ်မတီ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ ေဒါက်တာ ခမတ်ဉာဏစိုဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ယြင် ဥပေဒစကာဵရပ်တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် “မည်သူမဆို” 
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ဆိုသညဴ် စကာဵရပ်အစာဵ “တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိုင်ြွင်ဴရိှသူ မည်သူမဆို” ဟု အစာဵထိုဵခပင်လိုက်ခြင်ဵေကကာင်ဴ ယြုကဲဴသုိ္သ 

ခပည်သူအြျေင်ဵြျေင်ဵ တရာဵစွဲဆို၍ မရေတာဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။ 

ထို္သခပင ်“မည်သူမျှေ တည်ဆဲဥပေဒနှင်ဴအညီ ြွင်ဴခပုြျေက်၊ ြွင်ဴခပုမိန့် သုိ္သမဟုတ် ဝရမ်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ မရိှဘဲခဖစ်ေစ၊ နိုင်ငဳေတာ် သမ္မတ 

သုိ္သမဟုတ် ခပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ြွင်ဴခပုြျေက်မရိှဘဲခဖစ်ေစ”ဟူသညဴ် ေနရာတွင် “မည်သူမျှေ” အစာဵ “တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိုင်ြွင်ဴ 

ရိှသူမည်သူမဆို” ဟု ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်င်ြဲဴသည်။ 
 
 

 

 

 

အေရဵပါသညဴ်ဆက်စပ်သတင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links 

 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေပါက်ေတာမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵတစ်ဦဵ တပ်မေတာ်စစ်ေဆဵေရဵဂိတ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၈ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၈ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

အေပါက်ဝေကျဵရွာအနီဵ မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵမပီဵေနာက် ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ေတာပန်ဇင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ BNI 

စစ်ေတွ ေကျာက်တန်ဵဂိတ်တွင် AA အဖွဲ့ဝင် သဳုဵဦဵကိုဖမ်ဵဆီဵရမိေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်မှသတင်ဵထုတ်ြပန်၊ ၎င်ဵတိုအ့နက် 

တစ်ဦဵမှာသဳုဵဘီဵဒရိုင်ဘာသာ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဖခင်ြဖစ်သူေြပာ ကာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 

ေကျာက်ြဖူ၊ ကပ်သေြပေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ BNI 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mb-cp-1m.html
https://www.dmediag.com/news/1820-ptw-1m-ann
https://www.bnionline.net/mm/news-74728
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f2fd5514cf0375a1f57af2c
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f335d791845336b8208436e
https://www.bnionline.net/mm/news-74825
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-tpz-lm.html
https://www.bnionline.net/en/news/family-kyauktaw-man-worried-amid-dearth-info-about-arrest
https://www.bnionline.net/mm/news-74889
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f3668e63a28961ad1c9ff7d
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/14/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8-%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%86%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%82%e1%80%ad%e1%80%90/
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kp-3m-cth.html
https://www.dmediag.com/news/1845-kp-ktp-3m
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f38b9a13a28961ad1c9ff8e
https://www.bnionline.net/mm/news-74912
https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-carries-out-series-arrests-rakhine-state-civilians
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တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 
 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ေြမာက်ဦဵမမို့ေပါ်ေကျာင်ဵမှ သဳဃာ ေလဵပါဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 

ေကျာက်မဲမှ မိသာဵစုဝငေ်လဵဦဵကို လက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဦဵမှ လာေရာက် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ 7 Day Dailly/ခမန်မာ 
 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလကန်က်ကိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ALP တွဲဘက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵ အပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵ ြပန်လည် 
လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြနုှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ချင်ဵလူငယ် ေလဵဦဵအနက် သုဳဵ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ BNI 
 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ 
 

စစ်ေရဵပဋိပက္ခကာလအတွင်ဵ ပလက်ဝေဒသခဳ ၂၀ ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵေန 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 
 

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ကရင်အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵပစ်သတ်ခဳရမှု ပွင်ဴလင်ဵစွာအေရဵယူေပဵရန် ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴသူ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f3dfff76b0685511da988ad
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f3e5e0f6b0685511da988b1
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/20/228352.html?fbclid=IwAR2ilLL9EVZm7g32UkHfUrvAs6-YwT8NgdukZPzWMhzK-4pvBzwqv2cjLyo
https://www.irrawaddy.com/news/burma/aa-abducts-two-monks-two-novices-monasteries-myanmars-rakhine-state-abbot.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4302
https://7day.news/detail?id=196321
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/alp-aa-conflic.html
https://elevenmyanmar.com/news/alp-demands-aa-to-release-its-staffs-and-rchwa-staffs
https://www.mmtimes.com/news/arakan-army-accused-abducting-five-members-rival-arakan-liberation-party.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/five-abducted-feud-myanmars-ethnic-rakhine-groups-continues.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/5_alp.html
https://www.rfa.org/burmese/news/alp-five-free-08182020091637.html
https://www.dmediag.com/news/1859-aa-n-alp
https://www.bnionline.net/mm/news-74968
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/plw-aa-rlse-3.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/26/228738.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75124
https://www.dmediag.com/news/1892-cn-3of4-aa-rsle
https://www.bnionline.net/en/news/arakan-army-releases-3-chin-youth
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/cisc-plw.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/20-people-missing-in-paletwa-chin-state-08042020050034.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/chin-villagers-08042020192058.html
http://www.mizzima.com/article/twenty-civilians-chin-state-missing-between-2018-and-2020
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ေြတ်သစ်မီဒီယာ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 

 

တပ်ပိုင်ေြမေပါ် ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုဵသည်ဟုဆိုကာ ေဒသခဳေတာင်သူ ၅၅ ဦဵ ထပ်မဳအမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ The Voice/ခမန်မာ 

AA စစ်ဦဵစီဵချုပ်၏ ညီမြဖစ်သူနှင်ဴေယာက်ဖြဖစ်သူတို့ကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ၅၂(က)ြဖငဴ်စွဲချက်တင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၈ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ တစ်ဦဵကို ေကျာက်ြဖူရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 

 

နှစ် ၇၀ ြပည်ဴ ကရင်အာဇာနည်ေန့အခမ်ဵအနာဵတွင် သဝဏ်လွှာဖတ် ကာဵခဲဴသညဴ်အတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ အမျ ိုဵသမီဵ 

တစ်ဦဵကို ထပ်တိုဵအမှုဖွင်ဴ၊ ယခင်အမှုေဟာင်ဵအတွက် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ချမှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေြတ်သစ်မီဒီယာ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေကအုိင်စီ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေကအုိင်စီ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 

ခွင်ဴြပုချက်ချနိ်ေကျာ်လွန်၍ ကရင်အာဇာနည်ေန့အခမ်ဵအနာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ နှစ်ဦဵကို 

စတင် တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေြတ်သစ်မီဒီယာ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေြတ်သစ်မီဒီယာ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေကအုိင်စီ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ေကအုိင်စီ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတလ် ၁၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 

ေကျာက်ြဖူတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ 

https://www.facebook.com/100003957653938/posts/1860329167442320/
http://burmese.dvb.no/archives/403491?fbclid=IwAR3nlE1UjaY-FTDHtxlKV_H2SGLPhAdoXgGc2efSnt1lOck9bhUNc2Pl34Q
https://7day.news/detail?id=194802
http://thevoicemyanmar.com/index.php/mandalay/43092-tat
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f2e72cb4cf0375a1f57af26
https://www.bnionline.net/mm/news-74721
http://burmese.dvb.no/archives/404169
https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/303117634240905
https://www.facebook.com/KICNewsPage/posts/1453368524847964
https://www.facebook.com/KICNewsPage/photos/pcb.1453368524847964/1453368408181309
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/24/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%87%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99/
https://www.rfa.org/burmese/news/seinhtwe-attend-karen-martyrs-day-jail-08272020083622.html
http://burmese.dvb.no/archives/407050
https://news-eleven.com/article/189567
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/pcb.983503058753707/983502758753737/
https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/300801790989131
https://www.facebook.com/KICNewsPage/posts/1453384541513029
https://www.facebook.com/KICNewsPage/photos/a.227300350788127/1453384458179704/
http://burmese.dvb.no/archives/404248
http://www.mizzimaburmese.com/article/72280
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-police-detain-three-holding-70th-karen-martyrs-day-event-yangon.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/three-activists-charged-unlawful-assembly-karen-martyrs-day-event-myanmar.html
http://www.mizzima.com/article/case-registered-against-two-youths-who-led-karen-martyrs-day-ceremony
https://www.mmtimes.com/news/police-arrest-two-karen-activists-illegal-yangon-event.html
https://news-eleven.com/article/188837
https://www.bnionline.net/mm/news-75086
https://www.rfa.org/burmese/news/Three-Karen-Martyrs-Day-leaders-begin-trial-08242020063936.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4265
http://burmese.dvb.no/archives/404930?fbclid=IwAR1oW26LwbLwm6VvvVZZ6QEnfLP8M5za-xB0Tw_jZknQNJhDef7BnTUsbXE
https://www.bnionline.net/mm/news-74962
https://www.narinjara.com/news/detail/5f3cdfd0f599c1511e33531b
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အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵကို ရဲစခန်ဵသို့လွှေဲြပာင်ဵ၍ အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 

ဆီဆိုင် ေတာင်သူ (၂၂) ဦဵကို ပိုင်နက်ကျူဵလွန်မှုြဖင်ဴ တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိုထာဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ Shan Herald Agency for News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ Shan Herald Agency for News 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ BNI 

ေကျာက်ြဖူမမို့နယ်၊ ဇင်ေချာင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

တသီဵပုဂ္ဂလ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအြဖစ် ဝင်ေရာက် ယှဉ်မပိုင်မညဴ် ဦဵေဌဵေအာင်ကို ဖမ်ဵဆီဵမပီဵ အင်ဵစိန်ေထာင်ပို့ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ The Voice/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၃ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ် 

ြပည်နယ်အစိုဵရကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစသညဴ်ပို့စ်တင်သည်ဟုဆိုကာ စစ်ေတွမမို့မှလူမှုေရဵလှုပ်ရှာဵသူ ဦဵစိုဵနိုင်ကို ၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ 

ဆရာေတာ်ဦဵေသာဘိတကို ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ြဖငဴ် စွဲချက်တင်ရန် အမိန့်ချမှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ Myanmar Now 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
 

တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ 
 

ဆရာေတာ် ဦဵစိန္တတိကို အသေရဖျက်မှုပုဒ်မြဖငဴ် ေြပာင်ဵလဲစစ်ေဆဵရန် အမိန့်ချ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f3a15d83a28961ad1c9ff98
https://burmese.shannews.org/archives/17975
https://www.bnionline.net/mm/news-74929
https://english.shannews.org/archives/21575
https://7day.news/detail?id=196058
https://www.bnionline.net/en/news/burma-army-prosecutes-more-20-hsihseng-farmers-trespassing-their-own-land
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kpu-zc-2ps.html
https://www.dmediag.com/news/1861-kpu-2m-zcv
https://www.bnionline.net/mm/news-74969
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4313
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/21/228452.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/142769.html
http://thevoicemyanmar.com/news/43307-uah
http://burmese.dvb.no/archives/406011
https://myanmar.mmtimes.com/news/142809.html
https://www.mmtimes.com/news/state-counsellor-critic-jailed-sedition.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4331
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-state-government-file-charges-soenaing-posting-trade-restriction-08252020054711.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f44f22a6b0685511da988f6
https://www.bnionline.net/mm/news-75113
https://www.narinjara.com/news/detail/5f473d63f599c1511e335335
https://www.rfa.org/burmese/news/monk-thawbitha-file-lawsuit-08272020044806.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4344
https://news-eleven.com/article/189655
https://7day.news/detail?id=197081
https://myanmar-now.org/mm/news/4213
https://www.rfa.org/burmese/news/u-seintita-case-change-08072020053317.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-sued-useintita-08202020065036.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4295
https://www.irrawaddy.com/news/burma/monk-granted-bail-myanmar-military-lawsuit.html
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ကရင်နီေတာင်သူမျာဵကို ထပ်တိုဵြပစ်ဒဏ်မျာဵ ချမှတ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵမှုကို ပလပ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ BNI 

ရုဳဵချနိ်ဵတက်ေရာက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲဴသညဴ်အတွက် အလုပ်သမာဵ ၉၇ ဦဵကို တရာဵရုဳဵမှ ဒဏ်ေငွသိန်ဵငါဵဆယ်ေပဵေဆာင် ရမည်ဟု 

ေြပာ ကာဵသညဴ်အေပါ် အလုပ်သမာဵမျာဵ ေကျနပ်ြခင်ဵမရှိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
 

ေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ 
 

မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် လူငယ်သင်တန်ဵသာဵ နှစ်ဦဵ ၀ိုိင်ဵဝန်ဵထိုဵကကိတ်ြခင်ဵခဳရမှု 

ေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၄ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ   
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 

ြမင်ဵ ကကုန်ဵရဲစခန်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် အမျ ိုဵသာဵ တစ်ဦဵ အချုပ်ခန်ဵအတွင်ဵ၌ ေသဆုဳဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 

https://www.rfa.org/burmese/news/loikaw-farmers-08142020061646.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/72334
https://www.bnionline.net/mm/news-74892
http://burmese.dvb.no/archives/404695
https://www.irrawaddy.com/news/burma/high-court-myanmars-kayah-state-rejects-militarys-appeal-increase-farmers-sentences.html
https://www.bnionline.net/en/news/karenni-state-court-throws-out-military-case-against-farmers
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/15/%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%81%89%e1%81%87%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%bb/
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/17/%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%81%89%e1%81%87%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%80/
https://myanmar-now.org/mm/news/4195
https://news-eleven.com/article/185853
https://news-eleven.com/article/185963
https://myanmar-now.org/mm/news/4208
https://myanmar.mmtimes.com/news/142210.html
https://7day.news/detail?id=194817
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/07/227635.html
https://news-eleven.com/article/186261
https://myanmar-now.org/mm/news/4221
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/07/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%90%e1%80%90/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-human-rights-body-investigates-deaths-two-teens-mandalay-youth-center.html
http://www.mizzima.com/article/myanmar-probe-deaths-two-teens-juvenile-centre
http://www.mizzima.com/article/myanmar-probe-deaths-two-teens-juvenile-centre
https://myanmar-now.org/mm/news/4238
https://www.rfa.org/burmese/news/mdy-youth-dead-08112020043654.html
https://www.mmtimes.com/news/myanmar-rights-panel-probe-deaths-two-teen-inmates.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-human-rights-body-killings-mandalay-youth-center-tied-rule-breaches-staff-shortage.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/25/228636.html
https://news-eleven.com/article/189837
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4359
https://news-eleven.com/article/186527
https://7day.news/detail?id=195091
https://myanmar-now.org/mm/news/4230
https://www.rfa.org/burmese/news/person-who-arrested-in-bogale-police-station-is-died-08102020073524.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/10/227864.html
http://www.mizzimaburmese.com/article/72253
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ The Voice/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵမှ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲေြဖဆိုသူမျာဵအနက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်ဵ ေအာင်ြမင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ The Voice/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှု ရှိ/မရှိ ဧရာဝတီတိုင်ဵတရာဵသူကကီဵ စစ်ေဆဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 

ေလဵနှစ်ေကျာ် ကာ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵေခါင်ဵေဆာင်ေဟာင်ဵကို အလုပ်နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ 

ချမှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
 

ေထာင်မလှွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 
 

ဆာဵြပငေ်ကျဵရွာ ANP ပါတီ ဥက္ကဌ အပါအဝင် ငါဵဦဵကို စွဲချက်မတငမ်ီ ြပန်လွှတ် 
၂၀၂၀ ြုနစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ 

ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵ လွတ်ရက်ေစဴ၍ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ   
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 

တစ်နှစ် ကာ ဖမ်ဵဆီဵ၊ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ေြမာက်ဦဵမှ ရဟန်ဵတစ်ပါဵနှင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို စွဲချက်တင်ရန် 

အေ ကာင်ဵမေပါ်ေပါက်သြဖငဴ် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 

ရခိုင်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင ်နှစ်ဦဵ လွတ်ရက်ေစဴ၍ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ အသဳ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
 

 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိုင်ငဳသာဵတို့၏လွတ်လပ်ခွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ 
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ  

http://burmese.dvb.no/archives/404188
http://thevoicemyanmar.com/index.php/regional/43093-yee
https://myanmar.mmtimes.com/news/142422.html
https://7day.news/detail?id=195108
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/09/%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%89%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%8c%e1%80%ac%e1%80%94-%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%8c%e1%80%ac%e1%80%94/
http://www.mizzimaburmese.com/article/72203
http://thevoicemyanmar.com/news/43040-akn
https://myanmar.mmtimes.com/news/142331.html
http://mizzima.com/article/matriculation-pass-percentage-prison-exam-centres-rise-over-60-cent
http://burmese.dvb.no/archives/404039?fbclid=IwAR3_HGcJpXqCbueMbU4i22FKDbD7TWl8wEqboRqSZRfaDZsWoFqeHWG0d88
http://burmese.dvb.no/archives/406816
http://www.mizzimaburmese.com/article/72742
https://burmese.voanews.com/a/student-leader-lin-htet-naing-case-6-months-/5559850.html
https://news-eleven.com/article/189472
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f33e4af1845336b82084377
https://www.narinjara.com/news/detail/5f377243dd06711ad2cf43bc
https://www.rfa.org/burmese/news/army-sued-useintita-08202020065036.html
https://www.rfa.org/burmese/news/release-monk-and-one-village-administrator-in-mrauku-rakhine-08202020044351.html
https://www.facebook.com/athan.foe.myanmar/photos/pcb.730847357474332/730847134141021/
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TNLA မှ ေကျဵလက်လူထုကို နှိပ်စက်ေနသည်ဟု အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ထုတ်ြပန် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 

တပ်မေတာ်မှ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴထာဵသူ ကိုဵဦဵကို ရဲစခန်ဵသ့ုိလွှဲေြပာင်ဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 

ေကျာက်ေတာ်တွင် ေခါ်ယူ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် ေကျဵရွာသာဵ ၂၃ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵေနာက် တစ်နှစ်နီဵပါဵ ကာေပျာက်ဆုဳဵေနသညဴ် ညီအစ်ကိုနစှ်ဦဵအတွက် ြမန်မာနိုင်ငဳအမျ ိုဵသာဵ 

လူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်သ့ုိ စာပို့တိင်ု ကာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၆ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ BNI 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ေကျဵရွာအုပ်စု ၁၅ စု၌ မဲစာရင်ဵ ကပ်နိုင်ြခင်ဵမရှိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ြမန်မာ-ထိုင်ဵနယ်စပ်တွင် ခိုလှုေဳနရသညဴ် စစ်ေရှာင် ရှမ်ဵြပည်သူ ေထာင်ချ၍ီ မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴဆုဳဵရှုဳဵေနဆဲ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၇ ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵလူ့အြွင်ဴအေရဵမဏ္ဍိုင်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့၊ ရှမ်ဵလူ့အြွင်ဴအေရဵမဏ္ဍိုင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့၊ BNI 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵသဳုဵဦဵအနက် နှစ်ဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ Myanmar Now 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ Narinjara 

ေြမာက်ဦဵအေြခစိုက် ၃၇၇ တပ်ရင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ DMG 

https://www.rfa.org/burmese/program_2/tnla-been-accused-for-torture-08012020054451.html
http://burmese.dvb.no/archives/402705
http://burmese.dvb.no/archives/403290
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f2beb094cf0375a1f57af1a
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f2bad0b4cf0375a1f57af16
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mhw.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5f2bf483c265c85a20f32446
https://www.bnionline.net/mm/news-74670
https://www.bnionline.net/en/news/case-concerning-two-brothers-detained-nearly-year-raised-myanmar-national-human-rights
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/07/227653.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/violence-rakhine-prevents-voter-list-posting-15-village-tracts-idp-camps.html
https://burmese.shannews.org/archives/17851
https://english.shannews.org/archives/21493
https://www.bnionline.net/en/news/thousands-shan-idps-still-unable-vote-2020-election
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/hth-ann.html
https://myanmar-now.org/mm/news/4231
https://www.dmediag.com/news/1826-ann-hth-2m
https://www.bnionline.net/mm/news-74752
https://myanmar-now.org/en/news/tatmadaw-detains-healthcare-workers-near-rakhines-ann-township
https://www.narinjara.com/news/detail/5f31fc18c265c85a20f3244c
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f3279cc4cf0375a1f57af3f
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/a_d.html
https://myanmar-now.org/mm/news/4235
http://burmese.dvb.no/archives/404165
https://www.rfa.org/burmese/news/army-transfers-dead-body-to-hospital-in-mrauku-08112020075200.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/11/227897.html
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/11/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%96%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%ae%e1%80%b8/
https://www.bnionline.net/en/news/body-man-who-died-tatmadaw-battalion-377-detention-transferred-mrauk-oo-police
https://www.bnionline.net/en/news/mrauk-u-twsp-man-dies-military-custody
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ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်မပီဵ ြပန်လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 

ဆန်ြပဿနာေန့အခမ်ဵအနာဵကို တစ်ကိုယ်ေတာ်ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် လူငယ်တစ်ဦဵ၏ ေနအိမ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လာေရာက်စစ်ေဆဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ ေဒသခဳ ငါဵဦဵ တစ်ရက် ကာ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရမပီဵေနာက် လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 

ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပည်သူ့လှုပ်ရှာဵမှု (PACE)အဖွဲ့ကို ေရွဵေကာက်ပွဲ ေစာင်ဴ ကညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ ပိတ်ပင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ရှမ်ဵလူ့အြွင်ဴအေရဵမဏ္ဍိုင်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ ရှမ်ဵလူ့အြွင်ဴအေရဵမဏ္ဍိုင်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 

 

ြပည်သူတစ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရိုက်နှက်ခဲဴသညဴ် တပ်ဖွဲ့ဝင်အာဵ ထိေရာက်စွာအေရဵယူမည်ဟု DKBA ေြပာ ကာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

ရခိုင်တွင် မွတ်စလင် ငါဵဦဵ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေလျှာက်လွှာ ပယ်ချြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေကျာင်ဵအုပ်ဆရာမတစ်ဦဵ အပါအဝင် ရွာသာဵ ေြခာက်ဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 

ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှ၏ ေလျှာက်လွှဲချက်ကို ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ် ပယ်ချ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသညဴ် ပေလာင်အမျ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵကို သုဳဵလ ကာမှ ေသဆုဳဵလျက် ြပန်လည်ေတွ့ရှိ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f34d7c13a28961ad1c9ff76
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f364b983a28961ad1c9ff7b
https://www.bnionline.net/mm/news-74899
https://www.rfa.org/burmese/news/five-villagers-were-arrested-in-kyauktaw-08142020083858.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-kktl-4m.html
https://www.dmediag.com/news/1843-kt-4m-cth
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f37cbcb3a28961ad1c9ff85
https://7day.news/detail?id=195753
https://www.mmtimes.com/news/myanmars-largest-monitor-group-barred-observing-november-polls.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/13/228025.html
https://burmese.shannews.org/archives/17948
http://burmese.dvb.no/archives/404539
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/08/15/%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%ac-%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a/
https://www.rfa.org/burmese/news/2020-election-peace-peoples-movement-08162020034014.html
https://english.shannews.org/archives/21556
http://www.mizzimaburmese.com/article/72531
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/24/228593.html
https://www.bnionline.net/mm/news-74909
https://7day.news/detail?id=195762
https://www.bnionline.net/mm/news-75038
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/17/228155.html
https://myanmar-now.org/mm/news/4274
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/rohingya-candidates-08172020190932.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75110
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f3cde086b0685511da988a2
https://www.rfa.org/burmese/news/army-arrested-villagers-from-kyauktaw-and-kyuakphyu-08192020075226.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-released-six-kyauktaw-civillians-08202020081541.html
https://www.rfa.org/burmese/news/nawohnhla-submission-was-rejected-08212020054826.html
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳ ၁၇ ဦဵ ေြခာက်လ ကာသည်အထိ အဆက်အသွယမ်ရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 

ေကျာက်မဲ အရပ်သာဵ ေသဆုဳဵမှု၊ ရိုက်နှက်မှုတို့တွင် တာဝန်ရှေိ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ဝန်ခဳ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတလ် ၂၇ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ပစ်ခတ်ေသာေ ကာင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

ကချင်ြပည်နယ်တွင် ြပည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှ လူငယ်တစ်ဦဵကို ရိုက်နှက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ BNI 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် ပညာေရဵေကာလိပ်ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵကို တပ်မေတာ်သာဵ သဳုဵဦဵမှ ရိုက်နှက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်/Students' Union Of Kyauk Phyu Education College ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၀ ရက်၊ နိရ္ဟ္စရာ/ခမန်မာ 

ေဒါ်ခင်ခင်ေကျာ်ကို တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေနအြဖစ်မှ ထုတ်ပယ်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 

 

သာဵြဖစ်သူ ဗိုလ်မှူဵ AA ထဲကို ဝင်ေရာက်သွာဵခဲဴေသာေ ကာင်ဴ  ဖခင်ြဖစ်သူလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယေ်လာင်ဵကို အမည် 

စာရင်ဵမှ  ပယ်ချ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ 
 

ဥပေဒြပုေရဵနှင်ဴ မူဝါဒဆိုင်ရာတိုဵတက်မှုမျာဵ 
 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ ြပစ်မှုကျူဵလွန်မှုအတွက် ြပင်ဆင်သညဴ် တပ်မေတာ်အက်ဥပေဒ ကမ်ဵ လွှတ်ေတာ်နှစ်ရပ်လုဳဵ အတည်ြပု 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 

နိုင်လွတ်လု ဳဥပေဒကို ြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒမှု ကမ်ဵကို အတည်ြပု 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/24/228599.html
https://www.rfa.org/burmese/news/three-ta-ang-villagers-dead-body-found-08252020043600.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/taang-killings-08252020180208.html
https://burmese.voanews.com/a/muse-palaung/5560084.html
https://www.rfa.org/burmese/news/muse-3-people-death-investigation-08282020044848.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/taang-villagers-08282020195603.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4330
https://www.rfa.org/burmese/news/kyaukme-death-by-army-08262020091619.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/civilian-killing-08262020181246.html
http://www.mizzima.com/article/myanmar-military-admits-responsibility-civilian-death
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-aug-26-1killed-tmd.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-military-blamed-two-rakhine-civilian-deaths.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75128
https://www.bnionline.net/en/news/pmf-beats-kachin-youth-checkpoint-hukawng-valley
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mnns.html
https://www.facebook.com/302955380518741/photos/a.302966860517593/782821759198765/
https://www.dmediag.com/news/1912-ttc-std-tmd
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f4b0b37870b5f3f5e974669
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4352?fbclid=IwAR1ED6iRr4BY20J1To9Q84HJuGVrRM4SdRWVDkTS2iZXKBAAbMjRjVER0oo
https://www.bnionline.net/mm/news-75194
https://www.rfa.org/burmese/news/kyaukphyu-candidate-08312020091349.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/lawmaker-disqualified-08312020171115.html?fbclid=IwAR37NNzjlkXiPGeofedwP0Dz9mVeJviB72sPkBnQuDThyG3dA0IBIHMvsMU
https://7day.news/detail?id=196261
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/08/27/228754.html
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ဨဂုတ်လ ၂၇ ရက်၊ ဧရာဝတီ  
 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

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

 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-amends-privacy-law-protect-citizens-state-intrusion.html

