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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ လစဉအ်စီရင်ခဳစာ 

၅၇၁ 

 

၁၈၀ 

၃၅၀ 
၃၂ 

ေထာင်တွင်ဵမှ 
တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသမူျာဵ 

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ 
ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ 
ခဳထာဵရသူနှင်ဴ ေထာင်ြပင်ပမှ 
တရားရင်ဆိုင်နေရသူများ  

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေ ကာင်ဴ 

အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵ 
ေထာင်ြပင်ပမှ 

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵ 

စစ်ေတွမမို့ ြပည်နယ်အစုိဵရ 
ရုဳဵေရှ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် 
လျှက်ရိှေသာ ရက္ခိုင်ြပည်  
ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖဲွ့ဝင် 
ေကျာင်ဵသာဵသဳုဵဦဵကုိ ရဲတပ်ဖဲွ့မ ှ
ဖမ်ဵဆီဵ 
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ဖမ်ဵဆီဵ 

အကျဉ်ဵကျ 

တရာဵစဲွဆို 

လွတ်ေြမာက် 

၁၀၅ 

၇ ၈၅ 

၄၁ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ 
သတင်ဵသုဳဵသပ်ချက် 

 

တိုင်ဵ ရင်ဵသာဵလက်နက် 
ကိုင်အဖွဲ့မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ 

၁ ၄ 

၃ 

တိငု်ဵရင်ဵသာဵလက်နက် 
ကိငု်အဖွဲ့မျာဵမှ ြပနလ်ွှတ် 

ကျန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵသူ 
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
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မာတိကာ 
စက်တင်ဘာလ သဳုဵသပ်ချက ်     ၂. 

တစ်လအတွင်ဵ သတင်ဵသုဳဵသပ်ချက်    ၄. 
 

● နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ         . 
○ ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ        ၉. 
○ တရာဵစွဲဆုိခရဳြခင်ဵမျာဵ       ၁၀.  

○ ြပစဒ်ါဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ       ၁၅. 

○ ေထာင်မှလွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ      ၁၆. 

○ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှု   ၁၇. 

○ တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵမှ ြပနလ်ွှတေ်ပဵြခင်ဵ  ၁၇. 

 
● ေပျာက်ဆုဳဵေနသူမျာဵ         ၁၈. 

● နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိင်ုငဳသာဵတို့၏လွတလ်ပ်ခွင်ဴအေပါ် တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ         ၁၉. 

● ဆက်စပ်သတင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links      ၂၉. 
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စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၁) ဦဵ အမှုဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထိ ု (၄၁) ဦဵအနက်မှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ေမာင်ေတာ နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ် တိုမ့ှ အရပ်သာဵ  အရပ်သာဵ (၅) ဦဵနှင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှုဵ 

(၁) ဦဵသည် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)/၅၂(က)(ခ) သ့ုိမဟုတ် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၀၂ တိုြ့ဖငဴ် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကယာဵြပည်နယ်၊ ဖာဵေဆာင်ဵမမို့နယ်မှ NLD လူငယ် (၁) ဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ြဖင်ဴ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မေကွဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵနှင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်တို့မှ ေကျာင်ဵသာဵ (၃၄) ဦဵသည် မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴ 

(မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ (သ့ုိ) ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (က) (ခ)၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ 

တိုြ့ဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ အသီဵသီဵ အမှုဖွင်ဴ၊တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵကို ခဳခဲဴရသည်။ 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၅) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထို (၁၀၅) ဦဵအနက်မှ ရခိုင်ဴအေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဆန္ဒ 

ထုတ်ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ (၄) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ေကျာင်ဵသာဵ (၂၃) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ (သ့ုိ) 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ)၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ တိုြ့ဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၂) ဦဵ သည် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၅၂(က)(ခ) ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာမမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၂) ဦဵ နှင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၀၂ 

ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ကျန်ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ နှင်ဴ အရပ်သာဵ (၇၃) ဦဵသည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ေြမပုဳ၊ ေြမာက်ဦဵ၊ ေကျာက်ေတာ် မမို့နယ်မျာဵမှ ြဖစ် ကသည်။  

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၇) ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ထိ ု(၇) ဦဵအနက်မှ  တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၃) ဦဵ နှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ (၁) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ (သ့ုိ) ပုဒ်မ ၂၀ ြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ အရပ်သာဵ (၁) ဦဵသည် 

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည) ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အရပ်သာဵ (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ြဖငဴ ်

လည်ဵေကာင်ဵ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ကျန်တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် ဒဏ်ေငွ 

ေပဵေဆာင်ေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။  

ဨဂုတ်လအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၈၅) ဦဵ လွတ်ေြမာက်ခဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ နှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ကိုေနမျ ိုဵဇင်၊ 

ကိုသိန်ဵေအာင်ြမတ် နှင်ဴ ေဒါင်ဵတိုမ့ျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ကိုေဇယျာလွင် တိုသ့ည် ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵ 

မရှိေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။ 

ထို့ြပင် စကတ်င်ဘာလအတွင်ဵ ရှမ်ဵြပည် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ/ရှမ်ဵြပည်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) မ ှ တအာင်ဵ 

အမျ ိုဵသာဵပါတီ(TNP) အဖွဲ့ဝင် (၁) ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

၎င်ဵြပင် စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ ၎င်ဵတို့ ဖမ်ဵဆီဵ၊ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခဲဴေသာ သဳဃာေတာ် (၄) ပါဵကို 

ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။  

တစ်လအတွင်ဵ သတင်ဵသုဳဵသပ်ချက် 
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လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ် 

စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့သည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကေရစီေန့ြဖစ်သည်။ ဒီမိုကေရစီ၏ အနှစ်အရသာမှာ ြပည်သူ့ထဳမှ 

ဆင်ဵသက်လာေသာ အာဏာကို ြပည်သူတို့အတွက် ြပည်သူတို့ထဳသ့ုိ ြပန်လည်စီဵဆင်ဵေစြခင်ဵပငြ်ဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ဒီမိုကေရစီ၏ အနှစ်သာရ နှင်ဴ စဳနှုန်ဵမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵဘဲ ြပည်သူ့အာဏာဆိုသည်မှာ 

ေမှဵမှိန် ေပျာက်ကွယေ်နဆဲြဖစ်မပီဵ ြပည်သူမျာဵ၏  အေြခခဳအခွင်ဴအေရဵမျာဵသည် ဆက်လက်ဆုဳဵရှုဳဵေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ဒီမိုကေရစီ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အေြခခဳကျသညဴ်အခွင်ဴအေရဵတစ်ခုြဖစ်သညဴ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေြပာဆိုခွင်ဴကို 

ကျင်ဴသဳုဵသူမျာဵသည် ဖိနှိပ်၊ ကန့်သတ်မှုမျာဵကိုသာ ရင်ဆိုင်ေန ကရဆဲြဖစ်သည်သာမက ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆိုမှုမျာဵကို 

ရင်ဆိုင်ေန ကရြခင်ဵသည် ဒီမိုကေရစီလမ်ဵေ ကာင်ဵမှ ေသွဖည်လျက်ရှသိည်ကို ထင်ရှာဵစွာ ြပသလျက်ရှသိည်။  

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေြပာဆိုခွင်ဴကို ပိုမို တင်ဵကျပ်စွာြဖငဴ် ကန့်သတ်ထာဵသည်ကို ေတွ့ရှိရ 

သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ  ရခိုင်ဴအေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵအတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မိထ္ထီလာ၊ မုဳရွာ၊ 

ပခုက္ကူ နှင်ဴ ြပည်စသညဴ် မမို့နယ်မျာဵမှ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ (၃၄) ဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၉ (သ့ုိ) ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) (သ့ုိ)  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ တိုြ့ဖင်ဴ 

အသီဵသီဵ တရာဵစွဲဆို ြခင်ဵကို ခဳခဲဴရမပီဵ ၎င်ဵတိုအ့နက်မှ ေကျာင်ဵသာဵ (၂၃) ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရကာ တစ်ဦဵ 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵ ခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵြပင် အရပ်သာဵ (၄) ဦဵသည်လည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။  

ထို့ြပင် အသဳအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာြဖစ်သူ ကိုစည်သူေအာင်(ခ)ေမာင်ေဆာင်ဵခသည်လည်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တွင် 

အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵအတွက် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် ဒဏ်ေငွချမှတ်ြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရသည်။ ထို့အတူ နှစ် ၇၀ ြပညဴ် ကရင်အာဇာနည်ေန့ အခမ်ဵအနာဵကို ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵ၊ ေစာစကွာလာနှင်ဴ ေဒါ်စိန်ေထွဵတို့သည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ြဖငဴ ် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်စီ ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ြခင်ဵ ခဳခဲဴရသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေြပာဆိုခွင်ဴအေြခအေန မည်မျှေလာက်ထိ ဆိုဵရွာဵစွာ ကျဆင်ဵလျက်ရှိသည်ကုိ 

အထက်ပါ ြဖစ်စဉ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵစွာ ြပသလျက်ရှိသည်။ ၎င်ဵြပင် ထိုအခွင်ဴအေရဵကို ကန့်သတ်ထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵြဖစ်သညဴ် 

မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ နှင်ဴ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) တိုက့ို ြပင်ဆင်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵြခင်ဵသည်လည်ဵ လွတ်လပ်စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴနယ်ပယက်ို ပို၍ ကျဉ်ဵေြမာင်ဵသွာဵေစသည်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴကို ချ ိုဵေဖာက်ြခင်ဵသည် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵကို ပိတ်ပငထ်ာဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဴြပင် ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ေနှာင်ဴေနှဵေစေသာ အြခင်ဵအရာလည်ဵ 

ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ အစိုဵရအေနြဖငဴ် နိုင်ငဳသာဵတိုင်ဵ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်၊ေြပာဆိုခွင်ဴကို ေလဵစာဵ၊ လိုက်နာေသာ 

အာဵြဖငဴ် ထိုအခွင်ဴအေရဵကို ကျင်ဴသဳုဵခဲဴ၍ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ နှင်ဴ ေထာင်တွင်ဵ နှင်ဴ 

ေထာင်ြပင်ပမှ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵလွှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ဖိနှိပ်ထာဵေသာဥပေဒမျာဵအာဵ ြပငဆ်င်/ြဖညဴ်စွက်ြခင်ဵ 

တိုက့ို လုပ်ေဆာင်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

ထို့ြပင် လက်ရှကိာတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှုလမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ ကူဵစက်နှုန်ဵ ြမငဴ်မာဵ 

ေနချနိ်ြဖစ်သည်။ ထိုကဲဴသို့ေသာကာလအတွင်ဵ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ် ကေသာ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ အရပ်သာဵမျာဵ 

နှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ လူဦဵေရ ြပညဴ်သိပ်မှုကို 

ထပ်မဳြဖစ်ေပါ်ေစသည်ဴအတွက် ေရာဂါကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵ၌လည်ဵ ထိေရာက်မှုရှိနုိင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

စစ်ေတွမမို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်ဵမှ ရဲအရာရှိ (၂) ဦဵ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵ ခဳခဲဴရမပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့ 

POLITICAL PRISONERS 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AE
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AE
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AE
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f6f1783d731992f38cee4cc
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f6f1783d731992f38cee4cc
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တစ်ေန့တည်ဵတွင်ပင် စစ်ေတွမမို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်ဵ၌ ရဲဝန်ထမ်ဵ (၂၂) ဦဵ နှင်ဴ အချုပ်သာဵ (၁၉) ဦဵတို့ သည် 

ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၊ အချုပ်ေထာင်မျာဵ နှင်ဴ 

ရဲဘက်စခန်ဵမျာဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေနအထာဵ တစ်ရပ်ြဖစ်မပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ 

အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ထူထပ်လျက်ရှြိခင်ဵေ ကာင်ဴ ကူဵစက်မှု ြဖစ်ေပါ်ပါက ထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ 

လက်ရှအိချနိ် ကာလအတွင်ဵ မလိုလာဵအပ်ေသာ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵကို ရပ်တန့်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ 

မည်မျှအထိ ကူဵစက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်၊ မည်ကဲဴသ့ုိ တာဵဆီဵ ကာကွယမ်ှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်တို့ကိုလည်ဵ 

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ ကာဵရန်လိုအပ်လျက်ရှိေ ကာင်ဵ သဳုဵသပ်အပ်ပါသည်။ 

နိငု်ငဳေရဵအခွငဴ်အေရဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵ 

၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲကျင်ဵပချနိ် နီဵကပ်လာသည်နှင်ဴအမျှ နိုင်ငဳေရဵပါတီတချ ို့သည် နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵဆုဳဵရှုဳဵမှု မျာဵကို 

ရင်ဆိုင်ေန ကရသည်။ ေရွဵေကာက်ပွဲအချနိ်ကာလတွင် နိုင်ငဳေရဵပါတီတိုင်ဵသည် ၎င်ဵတို့၏ မူဝါဒ၊ ၎င်ဵတို့ လုပ်ေဆာင်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊ ထင်ြမင်ယူဆချက်မျာဵနှင်ဴ  လက်ရှအိချနိ်ကာလတွင် ြဖစ်ေပါ်လျက်ရှသိညဴ် အေ ကာင်ဵြခင်ဵရာမျာဵကို 

ြပည်သူ မျာဵအာဵ လွတ်လပ်စွာ ချြပပိုင်ခွင်ဴရှိသည်။ သ့ုိမှသာလျှင် ြပည်သူမျာဵသည် ၎င်ဵတို့ယုဳ ကည်ရာ နိုင်ငဳေရဵပါတီကို မဲေပဵ 

နိုင် ကမည် ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ထုတ်လွှင်ဴေပဵမညဴ် ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲအတွက် 

နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ၏ မဲဆွယ်ေဟာေြပာြခင်ဵ မိန့်ခွန်ဵမျာဵကို ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်(UEC)မ ှ ဆင်ဆာ 

ြဖတ်ေတာက်မှုမျာဵရှိေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။ မိန့်ခွန်ဵဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵမှာ ထာဵဝယ် 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵပါတီ၊ လူ့ေဘာင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DPNS)၊ အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီအင်အာဵစုပါတီ(NDF)၊ 

ြပည်သူ့ပါတီ၊ ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ(ANP)၊ ရခိုင် ဦဵေဆာင်ပါတီ(AFP) နင်ဴှ ရခိုင်ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(ALD) 

တိုြ့ဖစ် ကသည်။ ထိုကဲဴသို့ ဆင်ဆာ ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ လူ့ေဘာင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DPNS)၊ ြပည်သူ့ပါတီ နှငဴ် 

ရခိုင်ဦဵေဆာင်ပါတီ(AFP) တို့သည် မိန့်ခွန်ဵေြပာသညဴ် ရုပ်သဳ ရိုက်ကူဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ေတာဴမည်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ 

ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။  

ထိုအြခင်ဵအရာသည် လွတ်လပ်စွာ ေြပာဆိုပိုင်ခွင်ဴ နှင်ဴ လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်ခွင်ဴတို့ကို ကန့်သတ် ပိတ်ပငြ်ခင်ဵြဖစ်မပီဵ 

ဒီမိုကေရစီစဳနှုန်ဵနှုန်ဵနှင်ဴလည်ဵ ကိုက်ညီြခင်ဵမရှိပါ။ ထို့ေ ကာင်ဴ ြပည်သူမျာဵ၏ ေရွဵချယ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵမရှိေစရန် 

ထိုကဲဴသ့ုိ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မှုမျာဵကို ြပန်လည် စိစစ် သဳုဵသပ်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

တိငု်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှက်ရိှေသာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ 

အကျ ိုဵဆက်မျာဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့သည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵေန့ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ၌ 

ြပည်တွင်ဵ ပဋိပက္ခမျာဵဆက်လက်ြဖစ်ပွာဵဆဲြဖစ်မပီဵ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ေလဵစာဵလိုက်နာမှု နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵဆိုသည်မှာ 

စစ်မက်ြဖစ်ပွာဵရာ ေဒသမျာဵတွင် ေပျာက်ဆုဳဵေနဆဲြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်ရှု 

လမ်ဵေ ကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါ ကူဵစက်မှုနှုန်ဵ အရှိန်အဟုန်ြဖငဴ် ြမငဴ်တက်လာြခင်ဵနှင်ဴအတူ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

ေဒသမျာဵအတွင်ဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှု မျာဵသည်လည်ဵ ဆိုဵရွာဵစွာ ြမငဴ်တက်လာလျက်ရှသိည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ 

အထူဵသြဖငဴ် ရခိုင်ေဒသတွင်ေနထိုင် ကေသာ ရခိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါ ကာလအတွင်ဵ 

ြပည်တွင်ဵစစ်ဒဏ်ကို ဆိုဵရွာဵစွာ ရင်ဆိုင်ခဳစာဵေန ကရ သည်သာမက အမျ ိုဵမျ ိုဵေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f6f1783d731992f38cee4cc
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f6f1783d731992f38cee4cc
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ရင်ဆိုင်ေန ကရသည်မှာ အလွန်အမင်ဵစိုဵရိမ်ဖွယ်ရာြဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ချ ိုဵေဖာက်မှု ြဖစ်စဉ်မျာဵအနက်မှ ြဖစ်စဉ်တချ ို့ကို ေအာက်တွင် ေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  

· ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ေအာင်တိကု်အုပ်စု၊ မမို့သစ်ရပ်ကွက်မှ သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူ 

ဦဵေအဵေကျာ် သည် တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵ ၃၇၇ ၏ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴြခင်ဵ 

(ဦဵေအဵေကျာ်သည် စစ်ေ ကာင်ဵအဖွဲ့ဝင်၏ ပစ္စတိေုသနတ်အာဵလုယူ၍ မိမိကိုယ်ကို ပစ်ခတ်ခဲဴ၍ ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ 

ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန် ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်) 

· တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာမှ ေမာင်ညွှန့်ဝင်ဵနှင်ဴ ကိုဟန်ေမာင်သိန်ဵ တိုက့ို ေသနတ်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ 

ေသဆုဳဵလျက် ြပန်လည် ေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵ (၎င်ဵတို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်လာစဉ် 

ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာအနီဵအေရာက်တွင် ဗုဳဵေပါက်ကွဲ ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတို့နှစ်ဦဵကုိ 

မသကော၍ပစ်သတ်လိုက်ြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ေသဆုဳဵသူ ကိုဟန်ေမာင်သိန်ဵ၏ ဖခင် ဦဵစဳထွန်ဵလှမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်) 

· ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် ရိက္ခာသုိေလှာင်ထာဵသည်ဟူေသာ စွပ်စွဲချက်ြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်၊ စပါဵထာဵေကျဵရွာမှ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ စပါဵထာဵ 

ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ  ဦဵေမာင်သိန်ဵစိုဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ၎င်ဵသည် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြခင်ဵခဳခဲဴရကာ 

ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵနှင်ဴအတူ ဖမ်ဵမိခဲဴသညဴ်ဆန်အိတ်မျာဵသည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ၏ ရိက္ခာမျာဵြဖစ်သည်ဟု 

အတင်ဵအဓမ္မထွက်ဆိုခိုင်ဵခဲဴ၍ ဝန်ခဳခဲဴရြခင်ဵ (ထို့ြပင် ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵကို နှိပ်စက်ေနသညဴ်အသဳမျာဵကိုလည်ဵ 

 ကာဵခဲဴရသည်ဟု ဦဵေမာင်သိန်ဵစိုဵ၏တူြဖစ်သူ ကိုေကျာ်ခိုင်မှ ြပန်လည် ေြပာ ကာဵခဲဴသည်) 

· ရခိုင်ြပည်နယ်၊ေြမပုဳမမို့နယ်၊ မမိုင်သာယာေကျဵရွာမှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုထွန်ဵြမငဴ်သန်ဵ နှင်ဴ 

ကိုြမငဴ်ေမာင်တိုက့ို တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵ၍ ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ်အတွက် ကိုြမငဴ်ေမာင်သည် 

ဦဵေခါင်ဵကွဲသွာဵခဲဴမပီဵ ကိုထွန်ဵြမင်ဴသန်ဵတွင် မျက်နှာတစ်ြပင်လုဳဵ ေရာင်ရမ်ဵသွာဵခဲဴြခင်ဵ 

· တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ၍ ရိုက်နှက်ထာဵသညဴ်အတွက် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ သာစည် 

ေကျဵရွာေဒသခဳ ဦဵေမာင်ညွှန့်စိန်၏သာဵြဖစ်သူသည် စိုဵရိမ်ရသညဴ်အေြခအေနရှိသည်ဟု သိရှရိြခင်ဵ 

· တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်မှ ေဒသခဳ ၁၁ ဦဵသည် 

ရိုက်နှက် စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵ 

ပစ်ခတ်မှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုမျာဵ 

· ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ ေကျာက်ေတာ် နှင်ဴ ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်မျာဵတွင် ပစ်ခတ်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ၁၀ နှစ်အရွယ် 

ကေလဵငယ်တစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ သဳုဵဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှခိဲဴသည်။  

· ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ လာဵရှိုဵ နှင်ဴ သီေပါနယ်တ့ုိတွင် အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴမပီဵ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရရှိခဲဴ သည်။  

လကန်က်ကကီဵကျည် ကျေရာက်မှုေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ  

· ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ရေသဴေတာင် နှင်ဴ ေြမပုဳမမို့နယ်တိုတ့ွင် လက်နက်ကကီဵကျည်ကျေရာက် ေပါက်ကွဲမှု 

မျာဵေ ကာင်ဴ ကေလဵငယ် ေြခာက်ဦဵ အပါအဝင် အရပ်သာဵ ၂၈ ဦဵ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှခိဲဴမပီဵ ကေလဵငယ် နှစ်ဦဵ 

အပါအဝင် အရပ်သာဵ ငါဵဦဵ ေသဆုဳဵ ခဲဴသည်။ 

 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/killing-mu-taxi-dvr.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/killing-mu-taxi-dvr.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/killing-mu-taxi-dvr.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75326
https://www.bnionline.net/mm/news-75326
https://www.rfa.org/burmese/news/family-responsed-that-army-arrested-person-isnot-related-to-aa-in-rakhine-09052020003004.html
https://www.rfa.org/burmese/news/family-responsed-that-army-arrested-person-isnot-related-to-aa-in-rakhine-09052020003004.html
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture-two-villagers-in-myebon-09222020075937.html
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture-two-villagers-in-myebon-09222020075937.html
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture-two-villagers-in-myebon-09222020075937.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75267
https://www.bnionline.net/mm/news-75267
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ေြမြမုပ်မုိင်ဵ ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရိှမှုမျာဵ  

· ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ် နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တုိ့တွင် ေြမြမုပ်မိုင်ဵ 

ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵေသဆုဳဵခဲဴမပီဵ ငါဵဦဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှခိဲဴသည်။  

ရခိုင်ေဒသအတွင်ဵရှိ ေဒသခဳတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူဵစက်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ြပင်ဵ ထန်ေသာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 

ချ ိုဵေဖာက်မှုဒဏ်ကို မည်ေရွ့၊မည်မျှအထိ ရင်ဆိုင်ခဳစာဵေန ကရသည်ကို အထက်ပါြဖစ်စဉ်မျာဵမှ ထင်ရှာဵစွာ ထုတ်ေဖာ်ြပသ 

လျက်ရှိသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ လက်ရှြိဖစ်ေပါ်လျက်ရှေိသာ ြပည်တွင်ဵစစ် နှင်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ေဒသခဳတိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

မျာဵအေပါ်ကျူဵလွန်သညဴ် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ရန်တန့်ရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵရှာေဖွ၍ ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်ြဖစ်မပီဵ တစ်စတစ်စ ြမငဴ်တက်လာသညဴ် ကူဵစက်ေရာဂါ ကကိုတင် ကာကွယ၊်တာဵဆီဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အဆိုပါေဒသမျာဵ 

အတွင်ဵ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်မှ ထုတ်ြပန်ခဴဲ 

သညဴ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲေရဵတွင် အ ကမ်ဵဖက်အြဖစ်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ရှိသညဴ်ေနရာမျာဵ ပါဝင်ြခင်ဵ 

မရှိပါ။ ထိုအြခင်ဵအရာသည် တိုက်ပွဲမျာဵထပ်မဳြဖစ်ပွာဵလာေစမည်ကို ရည်ညွှန်ဵေစမပီဵ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵ ထပ်မဳ 

ြဖစ်ပွာဵလာေစနိုင်မည်ကို ညွှန်ဵဆိုြပသေနသည်။ ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွ အတွင်ဵေရဵမှုဵချုပ် အန်တိနုီယိုဂူတဲရက်စ်၏ ကိုဗစ်-

၁၉ နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵမူဝါဒဆိုင်ရာ ထုတ်ြပန်ချက်တွင် COVID-19 တုန့်ြပန်မှု၌ နိုင်ငဳတချ ို့သည် လူ့အခွင်ဴအေရဵကို 

ချ ိုဵေဖာက် ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒနှင်ဴ လုဳခခုဳေရဵ အစီအမဳမျာဵကို အသဳုဵြပုရန် 

ရှာေဖွလိမဴ်မည်ြဖစ်သည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိေသာ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵသည် အ ကမ်ဵဖက်မှုကို ပျ ဳ့နှဳ့ေစသညဴ် အေြခအေနမျာဵကို 

မီဵထိုဵေပဵသည် ဟု ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ နှင်ဴ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတိုက့ို 

ေလဵစာဵလိုက်နာေသာအာဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အမျ ိုဵသာဵြပန်လည် သင်ဴြမတ်ေရဵနှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလမ်ဵစဉ်ကုိ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ အာဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ လက်ရှအိေြခအေနမျာဵတွင် ထိခိုက်မှု အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ေနသညဴ် 

ေဒသခဳတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို ကာကွယမ်ှုမျာဵြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ 

တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍ၏ ချ ို့ယွင်ဵချက်မျာဵ  (အထူဵကဏ္ဍ) 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵ(AAPP)မ ှ အထူဵကဏ္ဍတေ်ရပ်အေေြြငဴ် ထညဴ်သွင်ဵ ေြာ်ြပလိုသည်မှာ 
ြမေ်မာနိုင်ငဳ၏ တရာဵေီရင်ေရဵကဏ္ဍ ြြေ်သည်။ ြမေ်မာနိုင်ငဳ၏ တရာေီရင်ေရဵကဏ္ဍ ယိမ်ဵယုိင်ခဲဴသည်မှာ ဆယ်ေုနှေ် 

အဆက်ဆက်တိုင်ရိှခဲဴပပီြြေ်သည်။ အာဏာရှင်မျာဵလက်ထက်၌  မျှတေသာ တရာဵေီရင်ေရဵဆိုသည်မှာ အာဏာအုပ်ေိုဵမှုမျာဵ 

ေအာက်တွင်သာ ကျရှုဳဵေေခဲဴရသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ အသွင်ကူဵေြပာင်ဵ ကို ေြာ်ေဆာင်လျက်ရိှေသာ ယခု မျက်ေမှာက်ကာလ 

ထိတိုင်ေအာင် မျှတေသာ တရာဵေီရင်ေရဵအတွက် ထိေရာက်ေသာ ြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲမှုမျာဵကို ြပုလုပ်နိုင်ြခင်ဵ မရိှေသဵြခင်ဵ 

သည်လည်ဵ ေိုဵရိမ်ြွယ်ရာ အေြခအေေတေ်ရပ်ကို ြြေ်ေပါ်ေေသည်။ ထိုအေြခအေေမျာဵကို သိသာထင်ရှာဵေွာ ေြာ်ြပလျက်ရှိ 
သည်မှာ ရခိုင်ဴအေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ဆန္ဒထုတေ်ြာ်ခဲဴကကေသာ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို ပုဒ်မအမျ ိုဵမျ ိုဵြြင်ဴ ြမ်ဵဆီဵ ၊ 

တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်လျက်ရိှြခင်ဵပင်ြြေ်သည်။  

အထက်တွင်ေြာ်ြပထာဵေသာ ရခိုင်ဴအေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ဆန္ဒထုတေ်ြာ်ခဲဴကကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ ေုေုေပါင်ဵ ၃၄ 

ဦဵ တရာဵေွဲဆိြုခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵ ၎င်ဵတ့ုိအေက်မှ ေကျာင်ဵသာဵ သဳုဵဦဵသည် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရ 

ေသာ ေကျာင်ဵသဳုဵ သဳုဵဦဵအေက် ေကျာင်ဵသာဵ နှေ်ဦဵြြေ်ကကသညဴ် ဗကသမျာဵအြွဲ့ချုပ် ဗဟုိအမှုေဆာင်အြွဲ့မှ ရုဳဵအြွဲ့မှူဵ 
ကိုေကျာ်သီဟရဲေကျာ် နှင်ဴ  သက်ေမွဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုေိုဵလှနိုင် တိုသ့ည် မျှတေသာ တရာဵေီရင်ေရဵကို 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
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ရရိှခဲဴြခင်ဵမရိှသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ေြာ်မှုအတွက် ၎င်ဵတ့ုိနှေ်ဦဵသည် အမရပူရ နှင်ဴ မဟာေအာင်ေြမ 

ပမို့ေယ် နှေ်ခု၌ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ) တိုြ့ြင်ဴ တရာဵေွဲဆိြုခင်ဵကို ခဳထာဵရသည်သာမက ချမ်ဵေအဵသာေဳပမို့ေယ်၌ 

လည်ဵ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ေီတေ်ဵလညှဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ေီမဳခေ့်ခွဲ 
မှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ တိုြ့ြေ်လည်ဵ တရာဵေွဲဆိုြခင်ဵကို ခဳထာဵရသည်။ မဟာေအာင်ေြမပမို့ေယ်၌ ၎င်ဵတိုန့ှေ်ဦဵကို တရာဵေွဲဆိုထာဵ 

သည်ကို ကာယရှင် နှင်ဴ မိသာဵေုမျာဵပင်လျှင် သိရိှရြခင်ဵမရိှဘဲ ေအာက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေေ့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ 

မဟာေအာင်ေြမ တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵတို့ နှေ်ဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ြြင်ဴ ေထာင်ဒဏ် (၂) နှေ်၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ြြင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် (၂) နှေ်တို့ကို တေ်ေပါင်ဵတည်ဵကျခဳေေရေ် ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေထာင်ဒဏ် (၂) 

နှေ်ကျခဳရမည် ြြေ်သည်။ ၎င်ဵတိုန့ှေ်ဦဵသည် မဟာေအာင်ေြမပမို့ေယ် တရာဵရုဳဵ၌ ရဳုဵချေိ်ဵတေ်ကကိမ်တေ်ခါမျှ တက်ေရာက်ခွင်ဴ 
မရခဲဴဘ၊ဲ ခုခဳေချပခွင်ဴလည်ဵ မရခဲဴဘဲ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်သညဴ်ေေ့တွင်သာ တရာဵရုဳဵကို ေခါ်ေဆာင်၍ ြပေ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳခဲဴရြခင်ဵ 

ြြေ်သည်။ ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသည် တရာဵရုဳဵကို သပိတ်ေမှာက်ထာဵသည်ဟု သိရိှရေသာ်လည်ဵ တရာဵလိမုျာဵ၊ 

သက်ေသမျာဵကို ေခါ်ေေ်ရေ် တိုမ့ှာ သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵတိုင်ဵ၏ တာဝေ်ပင် ြြေ်သည်။ သ့ုိမှသာ မှေ်ကေ်၊မျှတမှုရိှေသာ 

အဆုဳဵအြြတ်ကို ချမှတ်နိုင်မည် ြြေ်သည်။ 

၎င်ဵတ့ုိနှေ်ဦဵသည် ထိုကဲဴသ့ုိေသာ လုပ်ေဆာင်မှုမျ ိုဵကို ရရိှခဳောဵပိုင်ခွင်ဴမရိှခဲဴပါ။ ထို့အြခင်ဵအရာမှ တရာဵေရဵဆိုင်ရာ 
အခွင်ဴအေရဵ မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵလျက်ရှိသည်ကို သိသာေွာ ထုတ်ေြာ်ြပသလျက်ရိှသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင်ဴအေရဵေကကညာ 

ောတမ်ဵ (UDHR) အပိုဒ် ၆ နှင်ဴ အပိုဒ် ၇ နှင်ဴ နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵအခွင်ဴအေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူောချုပ်(ICCPR) အပိုဒ် ၁၆ 

တို့၌ “လူတိုင်ဵတွင် ဥပေဒအရာ၌ လူသာဵအြြေ် အသိအမှတ်ြပုပိုင်ခွင်ဴရိှသည်၊ ဥပေဒ၏ အကာအကွယ်ကို တူညီေွာ 

ခဳောဵပိုင်ခွင်ဴ ရိှသည်” ဟု ေြာ်ြပထာဵပါသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိနှေ်ဦဵသည် တရာဵဥပေဒေရှ့ေမှာက်၌ အသိအမှတ်ြပုပိုင်ခွင်ဴ 

နှင်ဴ ဥပေဒ၏ အကာအကွယ်တုိ့ကို ရရိှြခင်ဵမရိှြခင်ဵကိုလည်ဵ ေတွ့ရိှရသည်။ 

ထို့ြပင် အထက်ပါ အမှုြြေ်ေဉ်မှ ကိုဗေ်-၁၉ ကူဵေက်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ သာမေ်ြြေ်ရိုဵြြေ်ေဉ်မဟတု်သညဴ် တရာဵေီရင်ေရဵ 

ြြေ်သည်ကို ထင်ရှာဵေွာ ညွှေ်ဵဆိုြပေေသည်။  ကူဵေက်ေရာဂါကာလတွင်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ လူဦဵေရြပညဴ်သိပ်လျက်ရိှ 

ေေသည်ကို ေြြေလျှာဴေပဵရမညဴ်အောဵ  ပငိမ်ဵချမ်ဵေွာ ဆန္ဒထုတ်ေြာ်ြခင်ဵကို ရာဇဝတ်မှုေြမာက်သကဲဴသို့ အေောတလျင် 

ြပေ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵသည် ေောင်ထပ်မဳြြေ်ေပါ်လာနိုင်မညဴ် ဆန္ဒထုတ်ေြာ်ြခင်ဵမျာဵကို ရပ်တေ့်သွာဵေေရေ် 

သတိေပဵဟေ့်တာဵသညဴ် သေဘာကို ေြာ်ေဆာင်လျက်ရှိသည်။ သ့ုိြြေ်၍ အသွင်ဵကူဵေြပာင်ဵလျက်ရိှေသာ ြမေ်မာနိုင်ငဳတွင် 
တရာဵေီရင်ေရဵဆိုင်ရာ အခေ်ဵကဏ္ဍကို ေမဴေလျာဴမထာဵသင်ဴဘဲ မှေ်ကေ်၊မျှတေသာ တရာဵေီရင်ေရဵေေေ် ြြေ်ထွေ်ဵလာေေရေ် 

အြမေ်ဆုဳဵ အေကာင်အထည်ေြာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြြေ်သည်။ ြမေ်မာနိုင်ငဳတရာဵေီရင်ေရဵေေေ်သည်  (Common Law Legal 

System) ကို အေြခခဳထာဵေသာေေေ်ြြေ်သည်ဴအေလျာက် တရာဵေီရင်ေရဵေေေ်တွင် ြပုြပင်၊ ေြပာင်ဵလဲသင်ဴသည် မျာဵကို 

ြပုြပင်၊ေြပာင်ဵလဲရမည်ြြေ်သည်။ ထိုကဲဴသ့ုိ ြပုြပင်ရာတွင် အမှီအခိုကင်ဵေသာ၊ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှု ရိှေသာ၊ မျှတမှုရှိေသာ 

တရာဵေရဵကဏ္ဍြြေ်ထွေ်ဵလာေေရေ် ြပုြပင်၊ေြပာင်ဵလဲရမည်ြြေ်သည်။ ထို့ြပင် ဆန္ဒထုတေ်ြာ်မှုမျာဵကို ကေ့်သတ်ထာဵေသာ 
ြိနှိပ်ထာဵသညဴ်ဥပေဒမျာဵကိုလည်ဵ အြမေ်ဆုဳဵ ြပငဆ်င်၊ြြညဴ်ေွက်ရမည်ြြေ်သည်။ ထိုကဲဴသ့ုိေသာ ြပုြပင်၊ ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ 

ေြခလှမ်ဵသေ်တေ်ရပ်အေေြြင်ဴ ဦဵဆုဳဵ ေြာ်ေဆာင်နိုင်ရေ်အတွက် တရာဵေရဵဝေ်ကကီဵဌာေကို အြမေ်ဆုဳဵ ြွဲ့ေည်ဵပါရေ် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မ ှတိုက်တွေ်ဵအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/bms.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/bms.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6_%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA
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ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာသဳုဵရွာမှ ေဒသခဳ ရွာသာဵ တစ်ေထာင်ေကျာ်ကုိ ဖမ်ဵဆီဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ သာစည်ေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ ေကျဵရွာသဳုဵရွာ ြဖစ်သညဴ် သာစည်၊ ေရွှေြပည်သစ်နှင်ဴ 

ေရွှေြပည်ေကျဵရွာတိုမ့ှ ေဒသခဳ ရွာသာဵ တစ်ေထာင်ေကျာ်ကို တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေ ကာင်ဵ သိရှိရ 

သည်။ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုသည် သာစည်ေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ လက်နက်ကကီဵ၊ 

လက်နက်ငယ် မျာဵြဖငဴ် ပစ်ခတ်၍ ဝင်ေရာက်လာခဲဴမပီဵ ရွာအတွင်ဵရှိ ကေလဵမျာဵအပါအဝင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵမျာဵကို 

ရိုက်နှက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် အဆိုပါ ရွာသာဵမျာဵ နှင်ဴ ေရွှေြပည်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵမျာဵအာဵလုဳဵကုိ 

ေရွှေြပည် ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵ၌ စုထာဵခဲဴမပီဵ ေသနတ်မျာဵပစ်ေဖာက်ကာ မခိမ်ဵေြခာက်ထာဵခဲဴသည်ဟု သာစည်ေကျဵရွာမှ 

ထွက်ေြပဵ လွတ်ေြမာက်လာသညဴ် ေဒသခဳ ရွာသာဵ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ေရွှေြပည်ေကျဵရွာတွင် ကွာရန်တင်ဵဝင် 

ေနသူမျာဵကို လည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵထာဵမပီဵ ေရွှေြပည်ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵ၌ပင် ထာဵရှိသည်၊ သာစည်ေကျဵရွာမှ 

ဦဵေမာင်ညွှန့်စိန်၏ သာဵြဖစ်သူ ဆိုလျှင် တစ်ကိုယ်လုဳဵရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ်အတွက် စိုဵရိမ်ရသညဴ်အေြခအေနရှိသည်ဟု 

ထွက်ေြပဵ လွတ်ေြမာက်လာသူ တစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

မုရွဳာတွင် ရခိုင်အေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵ  ထပ်မဳြပုလုပ်သူမျာဵကုိ ဖမ်ဵဆီဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တင်ွ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာမမို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မုဳရွာမမို့တွင် ရခိုင်အေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

စတစ်ကာ ကမ်ပိန်ဵ ထပ်မဳြပုလုပ်ခဲဴ ကသညဴ် ကိုစိုဵမင်ဵထက် (ခ) မင်ဵ ေအာင်အပါအဝင် အရပ်သာဵသဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

ကိုစိုဵမင်ဵထက် (ခ) မင်ဵ ေအာင်၏ ဖခင်ြဖစ်သူ ဦဵရဲေနာင်မှ ၎င်ဵ၏သာဵြဖစ်သူသည် နိုင်ငဳေရဵစိတ်ဝင်စာဵမှု နှင်ဴ နိုင်ငဳေရဵ 

လှုပ်ရှာဵမှုတစ်ခုမှ မရှိခဲဴပါ၊ မည်သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵတွင်မှ ပါဝင်လှုပ်ရှာဵခဲဴြခင်ဵ မရှိပါ၊ ရဲစခန်ဵမှ ၎င်ဵ၏သာဵြဖစ်သူနှင်ဴ ေတွ့ခွင်ဴ 

မေပဵပါ၊ မည်သညဴ်အတွက်ေ ကာင်ဴဖမ်ဵဆီဵသည်၊ မည်သညဴ်ပုဒ်မမျာဵြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵသည်ကို သိရှိရြခင်ဵမရှိသညဴ်အတွက် လွန်စွာ 

စိတ်ပူသည်ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

တပမ်ေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳ သဳုဵဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်၊ နှစ်ဦဵအာဵ 
ြပန်လည ်လွှတ်ေပဵ 
 
စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုသည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ေကျာက်ဂူစု 

ေကျဵရွာအတွင်ဵသုိ့ ဝင်ေရာက်လာခဲဴမပီဵ ေကျာက်ဂူစုေကျဵရွာသာဵနှစ်ဦဵြဖစ်သူ ကိုေမာင်ပိန်ေအာင် နှင်ဴ ကိုစိန်ထွန်ဵဝင်ဵ တိုက့ို 

၎င်ဵတို့၏ ေနအိမ်မျာဵမှ ေခါ်ထုတ်ခဲဴကာ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵအတွင်ဵ၌ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ ဖမ်ဵဆီဵ 

ြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵေနာက် နာရီဝက်ခန့်အ ကာတွင် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ကိုေမာင်ပိန်ေအာင်၏ ေနအိမ်အာဵ ထပ်မဳလာေရာက် 

စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵ စပါဵကျအီတွင်ဵတွင် မိုင်ဵတစ်လုဳဵ ေတွ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ၎င်ဵ၏ဇနီဵြဖစ်သူ မေမထွီဵေချကိုပါ 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

https://www.nmg-news.com/2020/09/01/11948
https://www.facebook.com/abfsu.monywadistrict/
https://myanmar-now.org/mm/news/3929
https://myanmar-now.org/mm/news/3929
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ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် စစ်ေ ကာင်ဵ ြပန်ခါနီဵအချနိ်၌ ကိုစိန်ထွန်ဵဝင်ဵ နှင်ဴ မေမထွီဵေချတို့ကို ြပန်လည် 

လွှတ်ေပဵခဲဴကာ ကိုေမာင်ပိန်ေအာင်ကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် 

ကိုေမာင်ပိန်ေအာင်သည် ေကျာက်ေတာ်မမို့မရဲစခန်ဵသ့ုိ ေရာက်ရှလိာမပီဟု ကာဵသိရသညဴ်အတွက် 

သွာဵေရာက်ေတွ့ဆုခဳဲဴေသာ်လည်ဵ ေတွ့ဆုဳခွင်ဴ မရရှိခဲဴပါဟု ၎င်ဵ၏မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ကိုေမာင်ပိန်ေအာင်၏ဖုန်ဵအတွင်ဵ၌ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴဆက်သွယထ်ာဵသညဴ် အချက်အလက်မျာဵေတွ့ရှိခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ 

ရပ်မိရပ်ဖမျာဵနှင်ဴအတူ ၎င်ဵ၏ေနအိမ်နှင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵတဝိုက်အာဵရှာေဖွခဲဴရာ ေနအိမ်အေနာက်ဘက်ရှိ စပါဵဂုိေဒါင် 

အတွင်ဵမှ စပါဵခွဳမျာဵြဖင်ဴဖုဳဵအုပ်ထာဵေသာ ပလက်စတစ်ဗူဵြဖင်ဴြပုလုပ်ထာဵသညဴ် ေဒသန္တရလက်လုပ်မိုင်ဵတစ်လုဳဵ (စနက် 

တပ်ဆင်လျက်)နှင်ဴ ဝါဵညှပ်နင်ဵမိုင်ဵတစ်ခုတို့အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵရမိခဲဴေ ကာင်ဵ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်မှ 

ထုတ်ြပန်ထာဵသည်။  

ကိုေမာင်ပိန်ေအာင်သည် ေကျဵရွာ၌ ရုိဵသာဵစွာ လယ်ယာလုပ်ကိုင်စာဵေသာက်ေနသူြဖစ်မပီဵ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ 

တစ်စုဳတစ်ရာပတ်သက်မှုမရှိေ ကာင်ဵနှင်ဴ လုပ်ကကဳခဳရြခင်ဵသာြဖစ်ေ ကာင်ဵ မေမထွီဵေချမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

 

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် ရိက္ခာသိုေလှာင်ထာဵသညဟူ်ေသာ စွပစ်ွဲချက်ြဖင်ဴ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် ရိက္ခာသုိေလှာင်ထာဵသည်ဟူေသာ စွပ်စဲွချက်ြဖင်ဴ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵမမို့နယ်၊ 

စပါဵထာဵေကျဵရွာမှ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရမပီဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 

၅၀(က)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသည်။ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့ ညေန ၆ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် တပ်မေတာ်ေရယာဉ်တစ်စီဵသည် 

စပါဵထာဵေကျဵရွာအနီဵ၌ ရပ်တန့်ခဲဴမပီဵ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵသည် ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိ ေနအိမ်မျာဵနှင်ဴ ဆန်စက်ရုဳမျာဵကို 

ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵ၏ ဆန်စက်၌ ဆန်အိတ်မျာဵကို ေတွ့ရှိသြဖင်ဴ စစ်ေဆဵ၊ 

ေမဵြမန်ဵရန်ရှိသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ၊ ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်မှ ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵအာဵ တစ်ရက် ကာ 

စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵခဲဴမပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တင်ွ စစ်ေတွမမို့၊ အမှတ် (၁) ရဲစခန်ဵသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵေပဵခဲဴသည်။ 

သ့ုိေသာ်လည်ဵ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵအာဵ စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵရန် ကျန်ရှေိနေသဵသည်ဟုဆိုကာ 

ြပန်လည် ေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။  

ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵ၏ေနအိမ်၌ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)ရိက္ခာအတွက် သုိေလှာင်ထာဵသညဴ် ဆန်အိတ် ၈၀ အာဵ  သိမ်ဵဆည်ဵရမိ 

ခဲဴမပီဵ ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵနှင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵရမိသညဴ် ဆန်အိတ်မျာဵကို စစ်ေတွမမို့သ့ုိ ပို့ေဆာင်ကာ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ဆက်လက် 

ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဟု တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန် ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တင်ွ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ 

ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵသည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴ တစ်စုဳတစ်ရာ ပတ်သက်မှုမရှိဘဲ ယခုကိစ္စမှာ စွပ်စဲွချက်သာ ြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ေနာက်တစ်ရက်ြဖစ်သညဴ် စက်တင်ဘာလ ၁ 

ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်မှ ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ စပါဵထာဵေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာင်သိန်ဵစိုဵကို ဖမ်ဵဆီဵခဲဴ 

သည်။ ဦဵေမာင်သိန်ဵစိုဵကို ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်၍ ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵနှင်ဴအတူ ဖမ်ဵမိခဲဴသညဴ် ဆန်အိတ်မျာဵသည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် 

(AA)၏ ရိက္ခာမျာဵြဖစ်သည်ဟု အတင်ဵအဓမ္မထွက်ဆိုခိုင်ဵခဲဴ၍ ဝန်ခဳခဲဴရသည်၊ ထို့ြပင် ဦဵရဲေကျာ်ထွန်ဵကို နှိပ်စက်ေနသည်ဴ 

https://myanmar-now.org/mm/news/4378
https://myanmar-now.org/mm/news/4378
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အသဳမျာဵကိုလည်ဵ  ကာဵခဲဴရသည်ဟု ဦဵေမာင်သိန်ဵစိုဵ၏ တူြဖစ်သူ ကိုေကျာ်ခိုင်မှ ြပန်လည် ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ဦဵေမာင်သိန်ဵစိုဵ ကို တစ်ရက် ကာ ဖမ်ဵဆီဵ၊ စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။  

ကယာဵြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ကုိ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစရန် ေရဵသာဵသည်ဟုဆိုကာ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ ပိင်ုရှင်တစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

ကယာဵြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစရန် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌  ေရဵသာဵသည်ဟုဆိုကာ  Wai Phyo 

Oo Kozaw လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင် ဖာဵေဆာင်ဵမမို့နယ် NLD လူငယ် တစ်ဦဵကို ဆက်သွယေ်ရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) 

ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴတိုင် ကာဵထာဵသည်ဟု သိရှရိသည်။  Wai Phyo Oo Kozaw လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင်ကို အေရဵယူေပဵ ရန်  

ကယာဵြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ရုဳဵ လက်ေထာက် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ဦဵသက်ေဆွမှ လက်မှတ်ထိုေရဵထိုဵ၍ လွိုင်ေကာ်မမို့မ 

ရဲစခန်ဵ တွင် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့၌ တိုင် ကာဵခဲဴသည်။ Wai Phyo Oo Kozaw ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ “ကယာဵ 

လွှတ်ေတာ်ကို အမည်ေြပာင်ဵလိုက်သည်၊ ကလိမ်ကကျစ်ကျေသာ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ 

လွှတ်ေတာ် ဟု ေြပာင်ဵလဲဖွဲ့စည်ဵလိုက်သည်”  ဆိုသည်ကို ေရဵသာဵထာဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

ေမာင်ေတာမမို့နယ်မှ နယ်ြခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ 

ရွက်ညိုေတာင်ေကျဵရွာသာဵ တစ်ဦဵ၊ ယာယီေကျဵရွာအုပခ်ျုပေ်ရဵမှူဵတစ်ဦဵနှငဴ် 

မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တစ်ဦဵတို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊အမှုဖင်ဴွ 

ေပျာက်ဆုဳဵလျက်ရှိသညဴ် နယ်ြခာဵေစာင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵအာဵ ေသဆုဳဵလျက်ြပန်လည် ေတွ့ရှိမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာမမို့နယ်၊ ရွက်ညိုေတာင်ေကျဵရွာမှ ပုဇွန်ကန်ပိုင်ရှင် ဦဵေမာင်ထွန်ဵစိန်၊ အာရှိတ်ဂျာေကျဵရွာမှ 

ယာယီေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ အုစ်မာန်(ခ)လာလူ နှင်ဴ သရက်အုပ်ေကျဵရွာမှ မိုဟာမိတ်ဟူဆိန်ဵ တိုအ့ာဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၃၀၂ ြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၍ ငါဵခူရနယ်ေြမရဲစခန်ဵတွင် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် သရက်အုပ်ရဲကင်ဵစခန်ဵမှ 

ရဲတပ်သာဵေဇယျာမျ ိုဵနှင်ဴ ရဲတပ်သာဵြမငဴ်သိန်ဵတိုန့ှစ်ဦဵသည် ၎င်ဵတို၏့ လစာေငွအာဵ မိသာဵစုထဳလွှဲေပဵရန် ရွက်ညိုေတာင် 

ေကျဵရွာသ့ုိ သွာဵေရာက်စဉ် ၎င်ဵတိုက့ိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် လက်နက်မျာဵနှင်ဴအတူ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၇ 

ရက်ေန့တင်ွ ရဲတပ်သာဵေဇယျာမျ ိုဵ၏ အေလာင်ဵကို ရွာညိုေတာင်ေကျဵရွာအနီဵရှိ ပုစွန်ကန်အေဟာင်ဵ၌ ေတွ့ရှိခဲဴသည်။ 

ထို့ေ ကာင်ဴ ပုဇွန်ကန်ပိုင်ရှင် ဦဵေမာင်ထွန်ဵစိန်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ၍ အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဦဵေမာင်ထွန်ဵစိန်တွင် အြပစ် 

တစ်စုဳတစ်ရာ  မရှိေ ကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ဇနီဵြဖစ်သူ ေဒါ်မလှဝင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင် အာရှိတ်ဂျာေကျဵရွာမှ ယာယီေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ အုစ်မာန်(ခ)လာလူ နှင်ဴ သရက်အုပ်ေကျဵရွာမှ 

မိုဟာမိတ်ဟူဆိန်ဵ တို့အာဵ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့နှင်ဴ ၁၀ ရက်ေန့တို့တင်ွ ဖမ်ဵဆီဵ၍ အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ 

ပဏာမစုဳစမ်ဵချက်အရ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) နှင်ဴ ARSA လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတို့မှ အလစ်အငုိက် ေချာင်ဵေြမာင်ဵ သတ်ြဖတ် 

ြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။  

ရခိုင်ြပညန်ယ်အစိုဵရရုဳဵေရှ့ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵသဳုဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုဵရရုဳဵေရှ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵသဳုဵဦဵသည် မငိမ်ဵချမ်ဵစွာစုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၅ တိုြ့ဖင်ဴ ဨဂုတ်လ ၁၀ 

ရက်ေန့တင်ွ စစ်ေတွမမို့၊ အမှတ် (၁) ရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ အဆိုပါေကျာင်ဵသာဵသဳုဵဦဵမှာ ရက္ခိုင်ြပည် 

ေကျာင်ဵသာဵ သမဂ္ဂ ဦဵေဆာင်ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျာဵြဖစ် ကသညဴ်  ကိုတိုဵတိုဵေအာင်၊ ကိုေကျာ်နိုင်ေဌဵ နှင်ဴ 

http://burmese.dvb.no/archives/409130
http://burmese.dvb.no/archives/409130
https://burmese.voanews.com/a/maung-taw-rakhine-conflict/5576702.html
https://burmese.voanews.com/a/maung-taw-rakhine-conflict/5576702.html
https://burmese.voanews.com/a/maung-taw-rakhine-conflict/5576702.html
https://thevoicejournal.com/news/6483
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ကိုဦဵသန်ဵနိုင်တို့ြဖစ် ကမပီဵ ဨဂုတ်လ ၉ ရက်ေန့တင်ွ ၎င်ဵတို့သည် “4G အင်တာနက် ြပန်ဖွင်ဴေပဵေရဵ၊ ြပည်နယ်အစိုဵရအာဵ 

အလိုမရှိ၊ ဖက်ဆစ်လူသတ်ဝါဒဆန့်ကျင် က၊ No Bloody Government နှင်ဴ No Murder Army စသညဴ် အချက်ငါဵချက်ကုိ 

ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵ ကိုင်ေဆာင်၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် ေတာင်ဵဆိုခဲဴ ကသည်။ ထိုကဲဴသို့ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ေနချနိ်အတွင်ဵ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ 

၎င်ဵတို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ လက်ရှတိွင် ၎င်ဵတို့အာဵ စစ်ေတွမမို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဟု သိရှရိသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုတိုဵတိုဵေအာင်၊ ကိုေကျာ်နိုင်ေဌဵ နှင်ဴ ကိုဦဵသန်ဵနိုင်တို့ကို 

သဘာဝ ေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵမြပုဘဲ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာစုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ 

စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုခဲဴကာ အာမခဳြဖငဴ် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ 

ရခိုင်ြပညန်ယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကုိ ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ မန္တေလဵမမို့၌ 

ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ က သညဴ ်ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ မန္တေလဵမမို့၌ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသည်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ သည် မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် အဆိုပါ ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵသည် ကပ်ေဘဵ၊ 

စစ်ေဘဵဒဏ်ခဳစာဵေနရသညဴ် ရခိုင်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တိုတ့ွင် 4G အင်တာနက် အြမန် ဖွင်ဴေပဵရန် နှင်ဴ ြပည်နယ်အစိုဵရ၏ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေတာင်ဵဆိုဆန္ဒြပသညဴ် ဗကသေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရမှုအေပါ် ရှုတ်ချေ ကာင်ဵ မန္တေလဵမမို့၌ 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသည်။ အဆိုပါေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵမှာ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ချုပ်(ဗကသ)မ ှ 

ကိုမျ ိုဵချစ်ေဇာ် (ခ) ဘချစ်၊ ကိုေကျာ်သီဟရဲေကျာ်၊ ကိုစိုဵလှနိုင်၊ ကိုရရဲင်ဴေအာင်၊ ကိုညီညီမင်ဵထက်ေဝ၊ ကိုေအာင်ခိုင်မင်ဵ၊ 

ကိုရှိုင်ဵဝဏ္ဏေအာင်၊ ကိုဟိန်ဵထက်ေအာင်၊ ကိုလှထနွ်ဵေအာင် ကိုသုတညီညီ၊ ကိုသက်ေမာင်ေမာင်နှင်ဴ အမည်စုဳစမ်ဵဆဲ 

ေကျာင်ဵသာဵနှစ်ဦဵတို့ ြဖစ် ကသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တင်ွ ကိုမျ ိုဵချစ်ေဇာ်ကို(ခ) ကိုဘချစ်သည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ထိုေန့တွင်ပင် မန္တေလဵ၊ 

ချမ်ဵေအဵသာစဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵကို မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖင်ဴ 

အလုပ် နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တစ်လ ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တင်ွ ကိုေကျာ်သီဟရဲေကျာ်၊ ကိုစိုဵလှနိုင် နှင်ဴ ကိုရရဲင်ဴေအာင်တို့သည် မန္တေလဵေဈဵချ ိုနာရီစင်ေရှ့၌ 

“Stop Civil War ၊ ဖိနှိပ်ခဳရက္ခိုင်လူထုနှင်ဴအတူ ရပ်တည် က” စသညဴ် စာတန်ဵပါ ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵကိ ကိုင်ေဆာင်ကာ ထပ်မဳ၍ 

ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတို့ သဳုဵဦဵသည် ထိုေန့တင်ွပင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ ၎င်ဵတို့သဳုဵဦဵအနက်မှ 

နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုေကျာ်သီဟရဲေကျာ်၊ ကိုစိုဵလှနိုင်တို့သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) တိုြ့ဖငဴ် ထပ်မဳ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳခဲဴရ 

သည်။  

ထို့ြပင် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့ ညေနပုိင်ဵအချနိ်တွင် ဗကသမျာဵအဖွဲ့ချုပ် ဗဟုိဌာနချုပ်ရုဳဵ(ယာယီ)တည်ရှရိာ ပခုက္ကူ 

တက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအေဆာက်အဦဵအတွင်ဵသ့ုိ ရဲအင်အာဵအလုဳဵအရင်ဵြဖငဴ် ဝင်ေရာက်ခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

ေကျာင်ဵသာဵ ေြခာက်ဦဵ ြဖစ် ကသညဴ် ကိုညီညီမင်ဵထက်ေဝ၊ ကိုေအာင်ခိုင်မင်ဵ၊ ကိုရှိုင်ဵဝဏ္ဏေအာင်၊ ကိုဟိန်ဵထက်ေအာင်၊ 

ကိုလှထနွ်ဵေအာင် ကိုသုတညီညီတိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴမပီဵ ကိုသက်ေမာင်ေမာင်ကို ပခုက္ကူမမို့တွင်ဵ၌ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ ယင်ဵေန့ 

ညေနပိုင်ဵအချနိ်၌ ကိုရှိုင်ဵဝဏ္ဏေအာင်၊ ကိုဟိန်ဵထက်ေအာင်တို့ကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴမပီဵ ကျန်သညဴ်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) တိုြ့ဖငဴ် ထပ်မဳအမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။  
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ရခိုင်ြပညန်ယ်တွင် လကရိှ်ြဖစ်ပွာဵေနေသာအေြခအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ဗကသေခါင်ဵေဆာင်နှစ်ဦဵကုိ မမို့နယ်နှစ်မမို့နယ်တွင် အမှုဖွင်ဴ 

စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ မရမ်ဵကုန်ဵမမို့နယ် နှင်ဴ ေကျာက်တဳတာဵမမို့နယ် ရဲစခန်ဵတိုမ့ှ 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လက်ရှြိဖစ်ပွာဵေနေသာ အေြခအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် 

ဗကသေခါင်ဵေဆာင် နှစ်ဦဵကို မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ်  အသီဵသီဵ 

အမှုဖွင်ဴထာဵေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ရက္ခိုင်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ (တက္ကသုိလ်မျာဵ ရန်ကုန်)၊ 

ရန်ကုန်တက္ကသုိလ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ၊ တိုဵတက်ေသာ လူငယ်အစည်ဵအရုဳဵ၊ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵ 

သမဂ္ဂမျာဵ အဖွဲ့ချုပ်တို့သည် ရက္ခိုင်ြပည် ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ၏ ေတာင်ဵဆိုချက်မျာဵနှင်ဴအတူ ရပ်တည်ေတာင်ဵဆိုေ ကာင်ဵ၊ 

ရခိုင်လူထု နှင်ဴအတူ ရပ်တည် ကရန် လှုဳ့ေဆာ်သညဴ် စတစ်ကာမျာဵကို ေကျာက်တဳတာဵမမို့နယ်နှင်ဴ မရမ်ဵကုန်ဵမမို့နယ်တို့တွင် 

ြဖန့်ေဝခဲဴ က သည်။ ထိုသ့ုိလှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ 

တာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ဗကသ ဒုဥက္ကဌ ကိုေဝယဳမဖိုဵမိုဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵထုအခွင်ဴအေရဵကာကွယေ်ရဵ ဗျူရိုမှ 

ကိုပိုင်မင်ဵခန့်တုိ့နှစ်ဦဵကို ၎င်ဵတို့၏ ေနအိမ်၌ လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

မရမ်ဵကုန်ဵမမို့နယ်ရဲစခန်ဵနှင်ဴ ေကျာက်တဳတာဵ မမို့နယ် ရဲစခန်ဵတိုမ့ှ စစ်ချက်မျာဵယူ၍ အမှုဖွင်ဴကာ ြပန်လည်လွှတေ်ပဵခဲဴသည်။ 

မိတ္ထီလာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝင် ငါဵဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် မိတ္ထီလာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ေကျာင်ဵသာဵ  ငါဵဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုသဲမိုဵဦဵ၊ 

ကိုသန်ဵတိုဵေအာင်၊ ကိုဆန်ဵလင်ဵကို၊ ကိုေနရဲစိုဵ နှင်ဴ ကိုရဲဘနု်ဵေနတိုသ့ည် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ) ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵ 

ခဳထာဵရသည်ဟု သိရှိရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တင်ွ အဆိုပါ ေကျာင်ဵသာဵ ငါဵဦဵသည် ‘ရခိုင်ြပည်နယ်ရိှ စစ်ပွဲမျာဵ 

ရပ်တန့်ေရဵ၊ ရခိုင်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်အတွင်ဵ 4G အင်တာနက်လိုင်ဵ ဖွင်ဴေပဵေရဵ၊ မတရာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳေကျာင်ဵသာဵမျာဵ 

လွှတ်ေပဵေရဵတို့အတွက် စတစ်ကာမျာဵကပ်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵကို မိတ္ထီလာမမို့ေပါ်၌ လုပ်ေဆာင်ခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ 

မိတ္ထီလာမမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ၎င်ဵတို့အာဵ မိထ္ထီလာမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ အမှုဖွင်ဴခဲဴ 

ြခင်ဵြဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တင်ွ မိထ္ထီလာ အမှတ် (၁) ရဲစခန်ဵမှ ကိုသန်ဵတိုဵေအာင်ကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

မိထ္ထီလာ အမှတ် (၃) ရဲစခန်ဵမှ ကိုဆန်ဵလင်ဵကိုအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴမပီဵ မိထ္ထီလာအကျဉ်ဵေထာင်သို့ ပို့ေဆာင်ခဲဴသည်။  

မုရွဳာခရိုင် ဗကသအေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵကုိ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴ 

စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်ေန့တင်ွ  ရဲတပ်ဖွဲ့မှ  မုဳရွာခရိုင် ဗကသ အေထွေထွ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုလင်ဵသူရကိုအာဵ နိုင်ငဳေတာ် 

အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ခ) ြဖငဴ် ကေလဵမမို့နယ်ရိှ ၎င်ဵ၏ ေနအိမ်၌ ဝင်ေရာက်ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

ကိုလင်ဵသူရကိုအာဵ မုဳရွာမမို့မရဲစခန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမပီဵ မည်သူနှင်ဴမျှ ေတွ့ဆုဳခွင်ဴမြပုေသဵေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တင်ွ ကိုလင်ဵသူရကိုအပါအဝင် မုဳရွာခရိုင်ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသီဟေကျာ်၊ မုဳရွာတက္ကသုိလ် 

ဗကသဥက္ကဋ္ဌ ကိုြပညဴ်မဖိုဵေမာင်ေမာင် နှင်ဴ ဗကသအဖွဲ့ဝင်ေဟာင်ဵ ကိုညီလင်ဵထင်တို့သည် “4G အင်တာနက်ြပန်ဖွငဴ်ေပဵေရဵ”၊ 

“ြပည်တွင်ဵစစ်ကို ဆန့်ကျင် က”၊ “ဖမ်ဵဆီဵခဳေကျာင်ဵသာဵမျာဵချက်ချင်ဵလွှတ်” စသညဴ် စာသာဵပါ စာရွက်မျာဵကို မုဳရွာမမို့၌ 

ကပ်ခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတိုက့ို မုဳရွာမမို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵေကျာ်လှိုင်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၅၀၅(က)(ခ) ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ လက်ရှတိွင် ကိုလင်ဵသူရကို တစ်ဦဵတည်ဵကိုသာ ဖမ်ဵဆီဵရမိထာဵမပီဵ ကျန်ရှိသညဴ် 

ဗကသေကျာင်ဵသာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဝရမ်ဵ ထုတ်ထာဵေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။ 

မိတ္ထီလာအကျဉ်ဵေထာင်ေရှ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵေလဵဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  

https://news-eleven.com/article/192112
https://news-eleven.com/article/192112
http://burmese.dvb.no/archives/410758
http://burmese.dvb.no/archives/411261
http://burmese.dvb.no/archives/412288
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မိတ္ထီလာအကျဉ်ဵေထာင်ေရှ့တွင် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴသညဴ် မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ေလဵဦဵ ြဖစ်သညဴ်  

ကိုချစ်လွန်ဵသူ၊ ကိုြပညဴ်စုဳေအာင်၊ ကိုရန်ပိုင်စိုဵ နှင်ဴ ကိုေအာင်သူဟိန်ဵတိုက့ို နိုင်ငဳေတာ် အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵ 

ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊(ခ) ြဖငဴ ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ အမှုဖွင်ဴခဲဴမပီဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵ သည်ဟု  

မိတ္ထီလာမမို့မရဲစခန်ဵမှ တာဝန်ရှသူိတစ်ဦဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တင်ွ 

အဆိုပါေကျာင်ဵသာဵေလဵဦဵသည် မိတ္ထီလာ အကျဉ်ဵေထာင်တွင် အချုပ်ကျလျက်ရှိသည်ဴ 

မိတ္ထီလာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ကိုသန်ဵတိုဵေအာင်နှင်ဴ ကိုဆန်ဵလင်ဵကိုတိုန့ှစ်ဦဵအာဵ 

ေတွ့ဆုဳခွင်ဴရရိှေရဵအတွက် ေတာင်ဵဆို၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကမပီဵ “ရခိုင်ြပည်သူလူထုနှင်ဴအတူ ရပ်တည် က”၊ 

“ဖက်ဆစ်လူသတ်ဝါဒ ဆန့်ကျင် က”၊ “ 4G အင်တာနက် ြပန်ဖွင်ဴေပဵ”၊ “မတရာဵဖမ်ဵဆီဵခဳ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ချက်ချင်ဵလွှတ်”၊ 

“STOP WAR”၊ “SAVE ARAKAN” စသညဴ် စာသာဵမျာဵနှင်ဴ သမဂ္ဂအလဳမျာဵကို ကိုင်ေဆာင်၍လည်ဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ် 

ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ မိတ္ထီလာမမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ အဆိုပါေကျာင်ဵသာဵေလဵဦဵကို 

မိထ္ထီလာမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ မိထ္ထီလာမမို့နယ်၊ 

ေညာင်ကိုင်ဵေကျဵရွာမှ ကိုေအာင်သူဟိန်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵရမိခဲဴမပီဵ ကျန်ေကျာင်ဵသာဵသဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ မရှိေသဵပါဟု 

သိရှရိသည်။  

ရခိုင်အေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵ ြပုလုပ်ခဲသဴညဴ်အတွက် ဗကသမျာဵအဖွဲ့ ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ(၂) 

နှင်ဴ ြပည်တက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵနှစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

ပဲခူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြပည်မမို့နယ်အတွင်ဵတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်အေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက် 

ြပည်တက္ကသုိလ်တွင် ဥပေဒပညာ စတုတ္ထနှစ်တက်ေရာက်လျက်ရှိသညဴ် ကိုရရဲန်နိင်ုသည် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တင်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တင်ွ ဗကသမျာဵအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ(၂) ကိုထက်ေအာင်နှင်ဴ 

ြပည်တက္ကသုိလ်တွင် ဥပေဒပညာ စတုတ္ထနှစ်တက်ေရာက်လျက်ရှသိညဴ်  ကိုေကျာ်ရဲသူတို့သည် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တင်ွ ၎င်ဵတို့သဳုဵဦဵသည် ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်ဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိသညဴ် စစ်ပွဲမျာဵရပ်စဲေရဵ၊ 

အ ကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵနှင်ဴ အင်တာနက်လိုင်ဵြဖတ်ေတာက်ထာဵသညဴ်ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ 

စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တင်ွ ေပါင်ဵတည်မမို့နယ်ရဲစခန်ဵမှ ၎င်ဵတို့ 

သဳုဵဦဵကို နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညို ပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။  

ထို့ြပင် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ေကျာင်ဵမပီဵထာဵမပီဵြဖစ်သညဴ် ေကျာင်ဵသာဵေဟာင်ဵြဖစ်သူ 

ကိုေအာင်သက်ပိုင် ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴမပီဵ ေန့ခင်ဵ ပိုင်ဵ၌ ြပန်လည်လွှတေ်ပဵခဲဴသည်ဟု သိရှရိသည်။ 

ပလက်ဝေဒသခဳနှစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ 

တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ပလက်ဝေဒသခဳနှစ်ဦဵသည် စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵချက်မျာဵအရ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)နှင်ဴ 

ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကာ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၂(က)(ခ) ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသည်။ 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသူနှစ်ဦဵမှာ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့၊ မမို့မရပ်ကွက်မှ ကိုထွန်ဵလင်ဵေဇာ် နှင်ဴ ၎င်ဵ၏ေယာက်ဖ 

ေတာ်စပ်သူ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကိုစိုဵေကျာ်လင်ဵတို့ြဖစ် ကသည်။ ၎င်ဵတိုသ့ည် ပလက်ဝမမို့နယ် 

စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီမှ ငှာဵရမ်ဵထာဵသညဴ် ေန့စာဵဝန်ထမ်ဵနှစ်ဦဵြဖစ် ကမပီဵ တဳတာဵြပုြပင်ေရဵတွင် ပန်ဵရဳအြဖစ် 

လုပ်ကိုင်ရန် သွာဵေရာက်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တင်ွ ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တင်ွ 

တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ၎င်ဵတို့ နှစ်ဦဵအာဵ ပလက်ဝမမို့မရဲစခန်ဵသ့ုိ လာေရာက် လွှဲေြပာင်ဵေပဵခဲဴမပီဵ  ပလက်ဝမမို့ရှိ အမှတ် ၂၈၉ 

တပ်ရင်ဵမှ အရာရှိတစ်ဦဵမှ တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ ယင်ဵေန့တွင် အမှုဖွင်ဴခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ 

၎င်ဵတို့နစှ်ဦဵအာဵ ပထမဆုဳဵအကကိမ် ရုဳဵထုတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

https://news-eleven.com/article/194403
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https://www.bnionline.net/mm/news-75847
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၎င်ဵတို့ နှစ်ဦဵအနက်မှ တစ်ဦဵသည် AA အဖွဲ့မှဖွင်ဴလှစ်သညဴ် သင်တန်ဵတွင်တက်ေရာက်ခဲဴသူြဖစ်သြဖငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

နှင်ဴအညီ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိသည်ဟု စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ 

သတင်ဵ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသူနှစ်ဦဵမှာ AA အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်မှုမရှိေ ကာင်ဵနှင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခဳရသညဴ်ေန့တင်ွ စည်ပင်ဦဵစီဵ၏ေထာက်ခဳချက်မျာဵြဖငဴ် ခွင်ဴြပုချက်ယမူပီဵမှ ေတာလမ်ဵက 

သွာဵလာခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရသူ ကိုထွန်ဵလင်ဵေဇာ်၏ဇနီဵ မခင်ခင်သန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ြပစဒ်ါဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ 

ရခိုင်ြပညန်ယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တင်ွ အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် 

ေမာင်ေဆာင်ဵခကုိ ဒဏ်ေငွချမှတ် 

စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကျာက်တဳတာဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အသဳအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာြဖစ်သူ 

ကိုစည်သူေအာင်(ခ)ေမာင်ေဆာင်ဵခကို  မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနင်ဴှ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် 

ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵကျပ် ေပဵေဆာင်ရန်၊ ဒဏ်ေငွေပဵေဆာင်ြခင်ဵမရှိလျှင် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်ကျခဳရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲဴသည်။ 

ေမာင်ေဆာင်ဵခသည် ဒဏ်ေငွ သဳုဵေသာင်ဵကျပ်ကို ေပဵေဆာင်ခဲဴသည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တွင် အင်တာနက် 

ြဖတ်ေတာက်မှု တစ်နှစ်ြပညဴ်သညဴ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်ေန့တင်ွ ကိုစည်သူေအာင်(ခ)ေမာင်ေဆာင်ဵခ အပါအဝင် 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ငါဵဦဵသည် အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵကို ြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ဇွန်လ ၂၂ 

ရက်ေန့တင်ွ ေကျာက်တဳတာဵ မမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ရဲမှူဵမျ ိုဵသက်မှ တရာဵလိုြပုလုပ်၍ ကိုစည်သူေအာင်(ခ)ေမာင်ေဆာင်ဵခကို 

အမှုဖွင်ဴခဲဴ ြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ကရင်အာဇာနည်ေန့ကျင်ဵပသူ သဳုဵဦဵကုိ ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်စီ ချမှတ ်

စက်တင်ဘာလ ၈  ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ ေကျာက်တဳတာဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ နှစ် ၇၀ ြပည်ဴ 

ကရင်အာဇာနည်ေန့ အခမ်ဵအနာဵကို ကျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵ၊ ေစာစကွာလာ နှင်ဴ 

ေဒါ်စိန်ေထွဵတို့ကို မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴနှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ၁၅ ရက်စီ 

ချမှတ်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့သဳုဵဦဵသည် ၁၅ ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာေ ကာင်ဴ 

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်သညဴ်ေန့တင်ွပင် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ ခဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၂ ရက်ေန့တင်ွ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵနှင်ဴ 

ေစာစကွာလာတုိ့သည် ကရင်အာဇာနည်ေန့အခမ်ဵအနာဵကို ခွင်ဴြပုချနိ် ေကျာ်လွန်၍ ကျင်ဵပခဲဴမပီဵ ေဒါ်စိန်ေထွဵသည် 

ထိုအခမ်ဵအနာဵ၌ သဝဏ်လွှာဖတ် ကာဵခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ ေကျာက်တဳတာဵ မမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူဵမျ ိုဵသက်မှ 

တရာဵလိုြပုလုပ်ကာ ၎င်ဵတို့ကို တရာဵစွဲဆိခုဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် ရန်ပုဳေငွရှာေဖွေပဵေနသည်ဟု စွပစ်ွဲြခင်ဵခဳထာဵရသူတစ်ဦဵကုိ အလုပ်နှင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်ချမှတ် 

စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ ရန်ကုန်တိင်ုဵေဒသကကီဵ၊ အေနာက်ပိုင်ဵခရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် 

ရန်ပုဳေငွရှာေဖွေပဵေနသည်ဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရသူ ကိုေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည)ြဖင်ဴ 

အလုပ် နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ချမှတ်ခဲဴသည်။ ကိုေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵသည် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၊ ပထုဳထနီမမို့တွင် 

https://myanmar.mmtimes.com/news/143238.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/143238.html
https://www.rfa.org/burmese/news/court-sentenced-karen-martyrs-day-leaders-15day-in-jail-09082020044216.html
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ULA/AA အတွက် ရန်ပုဳေငွေကာက်ခဳေပဵြခင်ဵနှင်ဴ AA နှင်ဴ ဆက်စပ်သညဴ် အြခာဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်ဟု 

စွပ်စွဲြခင်ဵခဳခဲဴရကာ တရာဵစွဲဆိခုဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

AA စစ်ဦဵစီဵချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်ဵြမတ်နိုင်၏ညီြဖစ်သူ ကိုေအာင်ြမတ်ေကျာ်အပါအဝင် ရခိုင်လူငယ် ေြခာက်ဦဵကို စကောပူ 

အစိုဵရမှ ြပည်နှင်ဒဏ်ေပဵခဲဴမပီဵေနာက် ရန်ကုန်သ့ုိ ြပန်လည်ေရာက်ရှလိာသညဴ် ၎င်ဵတို့ ေြခာက်ဦဵနှင်ဴ ကိုေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵ 

အပါအဝင် ဆက်စပ်သူ သဳုဵဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ ကိုဵဦဵတိုက့ို အချနိ်၊ေနရာမတူဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သီဵြခာဵစီ ဖမ်ဵဆီဵခဲဴသည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵခဲဴမပီဵေနာက် ကိုေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵကို အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည) ြဖငဴ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

၉ ရက်ေန့တင်ွ အေနာက်ပိုင်ဵခရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစွဲဆိခုဲဴသည်။  

 

ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵဦဵေရွှေအုန်ဵကုိ နိုင်ငဳေတာ်အ ကညည်ို ပျက်ေစမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ြဖင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် ထပ်မဳချမှတ် 

စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တင်ွ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵ ဦဵေရွှေအုန်ဵ 

ကို နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် ထပ်မဳချမှတ်ခဲဴသည်။ 

ေမလအတွင်ဵ၌ ဦဵေရွှေအုန်ဵသည် မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အလုပ်နှင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ် သဳုဵလကျခဳေစရန် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် ဦဵေရွှေအုန်ဵသည် 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မမျာဵြဖစ်သညဴ် ပုဒ်မ ၃၃၂၊ ၃၃၃၊ ၄၃၆၊ ၁၁၄၊ ၄၄၀ တိုြ့ဖင်ဴ အမှုရင်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။ 

ေအာင်သေြပေကျဵရွာတွင် တည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ အယ်ဖာဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵ ဖျက်သိမ်ဵေပဵေရဵနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ  

ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပရာမှ ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ဦဵေရွှေအုန်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆိုခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

ရခိုင်အေရဵ မန္တေလဵတွင်ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသည်ဴ ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵကုိ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ်တစ်လ 

ချမှတ ်

စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တင်ွ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် 

လူ့အခွင်ဴအေရဵ ချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတခ်ဲဴသညဴ် ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵ 

အဖွဲ့ချုပ်ဝင် နှင်ဴ ရတနာပုဳတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမှ ကိုမျ ိုဵချစ်ေဇာ် (ခ) ကိုဘချစ်ကို မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ 

မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵ လှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အလုပ် နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တစ်လ ချမှတ်ခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၀ 

ရက်ေန့၊ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ကိုမျ ိုဵချစ်ေဇာ် (ခ) ကိုဘချစ် အပါအဝင် ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ သည်  ကပ်ေဘဵ၊ 

စစ်ေဘဵဒဏ်ခဳစာဵေနရသညဴ် ရခိုင်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တ့ုိတွင် 4G အင်တာနက် အြမန်ဖွင်ဴေပဵရန် နှင်ဴ ြပည်နယ်အစိုဵရ၏ 

လိုအပ်ချက်မျာဵကို ေတာင်ဵဆို ဆန္ဒြပသညဴ် ဗကသေကျာင်ဵသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရမှုအေပါ် ရှုတ်ချေ ကာင်ဵ မန္တေလဵမမို့၌ 

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ လက်ရှအိချနိ်တွင် အဆိုပါ ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵသည် မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စုေဝဵခွင်ဴ နှင်ဴ 

မငိမ်ဵချမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ခွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရမပီဵ ၎င်ဵတို့အနက်မှ  ကိုမျ ိုဵချစ်ေဇာ် (ခ) ကိုဘချစ် 

တစ်ဦဵတည်ဵသာ ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။  

 

ေထာငမ်ှလွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

https://www.khitthitnews.com/2020/09/%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%81%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA-3.html
https://www.khitthitnews.com/2020/09/%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC-%E1%80%81%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA-3.html
https://myanmar-now.org/mm/multimedia/4563
https://myanmar-now.org/mm/multimedia/4563
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တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲေအာင်ြမင်ခဲဴသညဴ် အကျဉ်ဵသာဵေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ၅၅ ဦဵကို လွတ်မငိမ်ဵ  

သက်သာခွင်ဴြပု 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် နှင်ဴ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲကို ေအာင်ြမင်ခဲဴသညဴ် အကျဉ်ဵသာဵ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ၅၅ ဦဵကို လွတ်မငိမ်ဵသက်သာခွင်ဴြပုေ ကာင်ဵ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တင်ွ နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵမှ 

ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ထိုသ့ုိလွတ်မငိမ်ဵသက်သာခွင်ဴြပုခဲဴေသာေ ကာင်ဴ  အကျဉ်ဵသာဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ ေကျာင်ဵသူ ၅၅ ဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာသူ ၅၅ ဦဵတွင် ြပစ်ဒဏ်ကျခဳရန် ကျန်ကာလ တစ်နှစ်ဝန်ဵကျင်ရှိသူ (၁၃) 

ဦဵ၊ ဂုဏ်ထူဵ ၂ ဘာသာနှင်ဴအထက်ရရှိသူ (၂၉) ဦဵ၊ တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူဵရရှိသူနှင်ဴ ရိုဵရိုဵေအာင် (၁၃) ဦဵတို့ ပါဝင်သည်။ ထို့ြပင် 

အကျဉ်ဵသာဵ ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ၃၈ ဦဵသည် ေလျှာဴရက်ခဳစာဵခွင်ဴရရှိခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ထို ၃၈ ဦဵတွင် ဂုဏ်ထူဵ ၂ ဘာသာနှငဴ် 

အထက် ရရှသူိ နှစ်ဦဵ၊ တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူဵရရှိသူ နှင်ဴ ရိုဵရိုဵေအာင် ၃၆ ဦဵ ပါဝင်ေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။ 

 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳပဋိပက္ခြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ 

သတင်ဵေထာက်တစ်ဦဵ နှင်ဴ ရွာသာဵနှစ်ဦဵတို့ ြပန်လညလ်ွတ်ေြမာက်  

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳပဋိပက္ခြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ ေထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် Channel Mandalay 

ရုပ်သဳသတင်ဵေထာက် ကိုေအာင် ကည်ြမင်ဴ (ခ) နန္ဒတစ်ကိုယ်ေတာ်နှင်ဴ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပုသမိ်ကကီဵမမို့နယ်၊ 

ေအာင်သေြပ ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုမင်ဵနိုင်နှင်ဴ ကိုချစ်မင်ဵသူတို့သည် လွတ်ရက်ေစဴသြဖငဴ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ 

ရက်ေန့တင်ွ အုိဵဘိုအကျဉ်ဵေထာင်မှ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၅ ရက်ေန့တင်ွ ရုပ်သဳ 

သတင်ဵေထာက် ကိုေအာင် ကည်ြမငဴ် (ခ) နန္ဒတစ်ကိုယ်ေတာ်သည် ေအာင်သေြပေကျဵရွာအနီဵ ြဖစ်ပွာဵခဲဴသည်ဴ 

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရဳု ဖျက်သိမ်ဵေပဵေရဵ ဆန္ဒြပမှုြဖစ်စဉ်ကို တိုက်ရိုက်သတင်ဵ တင်ဆက်ခဲဴသညဴ်အတွက် 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်အြပင် ကိုမင်ဵနိုင်နှင်ဴ ကိုချစ်မင်ဵသူတို့သည် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟုစွပ်စွဲြခင်ဵခဳခဲဴရကာ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၃၂၊ ပုဒ်မ ၁၄၇ တိုြ့ဖင်ဴ စွဲချက်တင်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ 

 
တိငု်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖွဲ့မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 
 
ပါတဝီင်တစ်ဦဵအာဵ RCSS/SSA မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵဟု တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီ(TNP) ေြပာ ကာဵ 
 
ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ မိုင်ဵကိုင်မမို့နယ်၊ ေခဵအဳုေအွ ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ပန်ေမာင်ဵေကျဵရွာရှိ တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီ(TNP) 

၏ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် စိုင်ဵလှစိန်အာဵ ရှမ်ဵြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ/ရှမ်ဵြပည်တပ်မေတာ် 

(RCSS/SSA) မ ှ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တင်ွ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴေ ကာင်ဵ တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီ(TNP) မ ှ ေြပာ ကာဵခဲဴ 

သည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ စိုင်ဵလှစိန်အာဵ အြမန်ဆုဳဵ ြပန်လွှတေ်ပဵရန် တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီ(TNP)မ ှ ေတာင်ဵဆိုခဲဴသည်။ 

မိုင်ဵလှစိန်ကို   သဳသယရှိ၍ ေခါ်ယူစစ်ေဆဵရာ မူဵယစ်ေဆဵသဳုဵစွဲေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရသညဴ်အတွက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵ 
ြဖစ်သည်ဟု RCSS ေြပာခွငဴ်ရသူ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ စိုင်ဵအွမ်ေခဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

 
တိငု်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖွဲ့မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ 

https://news-eleven.com/article/190784
https://news-eleven.com/article/190784
https://myanmar-now.org/mm/news/3452
https://myanmar-now.org/mm/news/3452
https://myanmar-now.org/mm/news/3452
https://burmese.shannews.org/archives/18529
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ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ေြမာက်ဦဵမှ သဳဃာေတာ် ေလဵပါဵ ြပန်လည် 
လွတ်ေြမာက် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ေြမာက်ဦဵမမို့၊ မမို့ဦဵေခါင်ဵေကျာင်ဵတိုက် ဆရာေတာ် 

ဦဵဝဏ္ဏသာရ၊ ြပငေ်ဈဵ (ခ) ေရွှေစည်ဵဝေကျာင်ဵတိုက်ဆရာေတာ် ဦဵဓမ္မပီယ နှင်ဴ ကိုရင်နှစ်ပါဵ တိုသ့ည် စက်တင်ဘာလ ၅ 

ရက်ေန့တင်ွ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၁၈ ရက်ေန့ ညအချနိ်၌  ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ အဆိုပါ 

သဳဃာေတာ် ေလဵပါဵကို ရခိုင်ြပည် လတွ်ေြမာက်ေရဵပါတီ(ALP) အတွက် လူသစ် စုေဆာင်ဵရာတွင် ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ 

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်ခဲဴြခင်ဵသာြဖစ်၍ စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵကာ ြပန်လည် ပို့ေဆာင်ေပဵ 

ြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသူ မမို့ဦဵေခါင်ဵေကျာင်ဵတိုက်ဆရာေတာ် ဦဵဝဏ္ဏသာရမှ မိန့် ကာဵခဲဴသည်။ 

ေပျာက်ဆဳုဵေနမှုမျာဵ 

 ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်တွင် မျှစ်အေရာင်ဵအဝယ်လုပ်ေနသနူှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ဆင်အုိဵချ ိုင်ေကျဵရွာမှ မျှစ်အေရာင်ဵအဝယ်လပု်ေနသူ နှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် 

ဦဵေဝလှေမာင်နှင်ဴ ကိုေနဆန်ဵလင်ဵတို့သည် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် အိမ်မှ ထွက်သွာဵမပီဵေနာက် ြပန်လည် 

ေရာက်ရှလိာြခင်ဵ မရှိဘ ဲ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ နှစ်ဦဵသည် မျှစ်ဝယ်ယူရန် ေကျာက်ေတာ်မှ ရွာသ့ုိ ဆိုင်ကယ် 

တစ်ေယာက်တစ်စီဵစီြဖင်ဴ ြခင်ဵေတာင်ဵမျာဵကိုတင်ေဆာင်ကာ ထွက်သွာဵ ကမပီဵေနာက် မွန်ဵတညဴ်ချနိ်အထိ အိမ်ကုိ 

ြပည်လည်ေရာက်ရှိြခင်ဵမရှိဘဲ အဆက်အသွယ်ပျက်ကာ ေပျာက်ဆုဳဵေနြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ဦဵေဝလှေမာင်၏ ဇနီဵြဖစ်သူမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အမှတ် ၃၇၅ တပ်ရင်ဵမှ ဦဵေဝလှေမာင်တို့နစှ်ဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်ဟု ရွာသာဵတစ်ဦဵမှ 

သတင်ဵေပဵလာသြဖင်ဴ ထပ်မဳသွာဵေရာက်စုဳစမ်ဵရန် စီစဉ်လျက်ရှိေ ကာင်ဵလည်ဵ ၎င်ဵမှ ဆိုသည်။  
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မန္တေလဵ လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ြပင်ဵထန်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴေသဆုဳဵခဲဴသည်ဴ 

လူငယ်နှစ်ဦဵ၏ြဖစ်စဉ်နှင်ဴ ပတသ်က်၍ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ လူငယ်ေလဵဦဵကို ထပ်မဳစစ်ေဆဵ 

မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရစဉ် ြပင်ဵ ထန်ဒဏ်ရာမျာဵရရှိမပီဵ ေသဆုဳဵခဲဴရသညဴ် လူငယ် 

သင်တန်ဵသာဵနှစ်ဦဵ၏ ြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ လူငယ်ေလဵဦဵကို ထပ်မဳစစ်ေဆဵလျက်ရှေိ ကာင်ဵ 

သိရှရိသည်။ မှုခင်ဵဆရာဝန်ကကီဵ၏ ေဆဵစာအေြဖထွက်ရှိလာခဲဴမပီဵေနာက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထိုြဖစ်စဉ်ကို လူသတ်မှုအြဖစ်  သဂုတ်လ 

၂၈ ရက်ေန့တင်ွ ေြပာင်ဵလဲအမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ လက်ရှတိွင် သင်တန်ဵေကျာင်ဵဘက်မှ ဝန်ထမ်ဵ ငါဦဵအြပင် ေကျာင်ဵသာဵေလဵဦဵ 

ကိုပါ စစ်ေဆဵ လျက်ရှိမပီဵ ထိုေကျာင်ဵသာဵမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်မျာဵြဖစ်ြခင်ဵေ ကာင်ဴ ရဲစခန်ဵ၌မဟုတ်ဘဲ 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ ၌ စစ်ေဆဵေန သည်ဟု  မန္တေလဵခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵ ဒုရဲမှူဵကကီဵ စိုင်ဵလှထူဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

လက်ရှတိွင် မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိသညဴ် ဝန်ထမ်ဵ ငါဵဦဵ၊ သင်တန်ဵသာဵ ၁၁ 

ဦဵသည် လူသတ်မှု နှင်ဴ အာဵေပဵကူညီမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၀၂၊ ၁၁၄ တိုြ့ဖင်ဴ မန္တေလဵ၊ ေအာင်ေြမသာစဳမမို့နယ်၊ အမှတ် ၂ 

ရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဟု သိရှရိသည်။ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် သင်တန်ဵသာဵမျာဵအနက် 

သင်တန်ဵသာဵတချ ို့သည် ထိုအမှု ြဖစ်စဉ်တွင် ပါဝင်၍ ကျူဵလွန်ြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ အထက်လူကကီဵမျာဵမှ ဖိအာဵေပဵ 

ေစခိုင်ဵေနသည်ဟု အမှုဖွင်ဴြခင်ဵ ခဳထာဵရသညဴ် သင်တန်ဵသာဵမျာဵ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါြဖစ်စဉ်တွင် 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရမပီဵ အုိဵဘိုေထာင်သ့ုိ ပို့ေဆာင်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ ဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵ၏ 

မိဘမျာဵမှ ေနြပည်ေတာ်ရှိ သမ္မတရုဳဵကို စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေန့၌ တင်ြပတိုင် ကာဵထာဵသည်။ အလုပ်တာဝန်ချနိ်အတွင်ဵ 

လူသတ်မှုကျူဵလွန်သည်ဟု အထက်လူကကီဵမျာဵမှ အတင်ဵဝန်ခဳခိုင်ဵေနမပီဵ ေမာင်ေလာထန်ဵ၊ ေမာင်ေဘာင်ယမိ်ဵ နှင်ဴ 

တြခာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵ သဳုဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၀၂၊ ၁၁၄ တို့ြဖငဴ်  တရာဵစွဲဆိုထာဵြခင်ဵသည် တရာဵမျှတမှုမရှိဟုဆိုကာ 

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတကို တင်ြပ အကူညီေတာင်ဵခဳထာဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု သိရှရိသည်။ 

ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်ေန့တင်ွ မန္တေလဵလူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၌ လုယက်မှုြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ  အသက် ၁၇ 

နှစ်အရွယ် ေမာင်ြပည်ဴမဖိုဵေအာင် (ခ) ေဒွဵေပါက်စ နှင်ဴ ေမာင်ခိုင်ေဇာ်ထွန်ဵ အပါအဝင် လူငယ် ငါဵဦဵသည် သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ 

ထွက်ေြပဵခဲဴ ကသည်။ ထို့ေ ကာင်ဴ လိုက်လဳဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵအတွင်ဵ ဝိုင်ဵဝန်ဵထိုဵကကိတ်ရိုက်နှက် 

ြခင်ဵခဳခဲဴရ ေသာေ ကာင်ဴ ေမာင်ြပည်ဴမဖိုဵေအာင် (ခ) ေဒွဵေပါက်စသည် ယင်ဵေန့၌ပင် မန္တေလဵြပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵတွင် 

ေဆဵကုသမှု ခဳယေူနစဉ် ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသည်။  ေမာင်ခိုင်ေဇာ်ထွန်ဵသည် ြပင်ဵထန်ဒဏ်ရာမျာဵရရှခိဲဴသြဖငဴ် အေရဵေပါ် 

ေဆဵကုသမှုခဳယူေနစဉ်  သဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့၌ ထပ်မဳေသဆုဳဵခဲဴသည်။  

 

 

နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတ့ုိ၏လွတ်လပ်ခွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵ မျာဵနှငဴ် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်မှုမျာဵ  
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နယ်ေြမေဒသလုဳခခုဳမှုမရိှ၍ အမ်ဵမမို့နယ်ရိှ ေကျဵရွာ ၁၁ ရွာတွင် မဲစာရင်ဵမျာဵ ကပ်နိုင်ြခင်ဵမရိှေသဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ အမ်ဵမမို့နယ်၊ ဒလက်အုပ်စုရှိ ေကျဵရွာ ၁၁ ရွာတွင် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵမှုေ ကာင်ဴ နယ်ေြမေဒသ 

လုဳခခုဳမှုမရှိ၍ မဲစာရင်ဵမျာဵ ကပ်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵေ ကာင်ဵ အမ်ဵမမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵကိုကိုြမတ်မှ ေြပာ ကာဵ 

ခဲဴသည်။ မဲစာရင်ဵကပ်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵသညဴ် အဆိုပါေကျဵရွာမျာဵတွင် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသညဴ် မဲဆန္ဒရှင်ဦဵေရ တစ်ေသာင်ဵခန့် 

ရှိနုိင်သည်ဟု ဦဵကိုကိုြမတ်မှ ခန့်မှန်ဵေြပာဆိုခဲဴသည်။ ယင်ဵအြပင် အဆိုပါေကျဵရွာမျာဵမှ ေဒသခဳအမျာဵစုသည် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵ 

မှုမျာဵေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတို၏့ ေကျဵရွာမျာဵတွင် ေနထိုင်ြခင်ဵမရှိဘဲ အြခာဵတစ်ေနရာကို စစ်ေဘဵဒုက္ခသည်အြဖစ်ြဖငဴ် ထွက်ေြပဵ 

တိမ်ဵေရှာင် ေနထိုင်ေန ကသည်ဟု သိရှရိသည်။ စစ်ေဘဵေရှာင်မျာဵသည် ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် 

ဆန္ဒမဲေပဵချင်စိတ်ရှိ ကေသာ်လည်ဵ မည်သညဴ်ေနရာတွင် မဲေပဵရမည်ကို မသိရိှရေသဵေ ကာင်ဵ အမ်ဵမမို့နယ်မှ 

ေဒသခဳတစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵစိုဵသိန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

မိင်ုဵရယ်တွင် လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာ လူထုထဳ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ စစ်ေဆဵကာ မခိမ်ဵေြခာက်၍ ေငွေကာက်ခဳ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ မိုင်ဵရယမ်မို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချ ို့သည် လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာ 

လူထုအာဵ တာဵဆီဵစစ်ေဆဵကာ မခိမ်ဵေြခာက်၍ ေငွေ ကဵေကာက်ခဳြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်လျက်ရှေိ ကာင်ဵ မိုင်ဵရယ်ေဒသခဳမျာဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ မိုင်ဵရယ်မမို့နယ်၊ မမို့အထွက် ြပည်ေထာင်စုလမ်ဵမကကီဵေပါ်တွင် ယာယီဂိတ်တစ်ခုထာဵရှိကာ သကကေန် 

မတိုင်မှီကတည်ဵက သွာဵလာေနသညဴ် လူထုအာဵ ရဲမျာဵမှ ထိုသ့ုိေစာင်ဴ ကပ်စစ်ေဆဵေနမပီဵ ေငွေ ကဵေကာက်ခဳေန ကေ ကာင်ဵ 

မိုင်ဵရယ်ေဒသခဳ ခွန်လိန်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထိုကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ထဳသ့ုိ တိုင် ကာဵစာနှင်ဴ 

အသနာဵခဳစာ တင်ထာဵေသာ်လည်ဵ ယေန့အချနိ်ထိ အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵြခင်ဵမရှိေသဵေ ကာင်ဵ၊ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ 

ဆက်လက် စာတင်သွာဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ခွန်လိန်မှ ဆိုသည်။ အဆိုပါကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်ခရိုင်အဆင်ဴရှိ 

အုပ်ချုပ်ေရဵဌာနနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ ညှိနှိုင်ဵသွာဵရန်ရှိေ ကာင်ဵ လာဵရှိုဵခရိုင် အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် 

စိုင်ဵဝမ်ဵလျန်ဵခမ်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

တပမ်ေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳနှစ်ဦဵ 

ေသနတ်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသဆုဳဵ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ 

ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ေမာင်ညွှန့်ဝင်ဵ နှင်ဴ ကိုဟန်ေမာင်သိန်ဵ တိုက့ို ေသနတ်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသဆုဳဵ 

လျက် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ၌ ေတွ့ရှိခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ ညေန ၆ နာရီအချနိ်တွင် ၎င်ဵတ့ုိ 

နှစ်ဦဵသည် ေကျာက်ေတာ်မမို့၊ ဝပ်ေရှာဴဆိုင်မှ အလုပ်လုပ်မပီဵ ၎င်ဵတို၏့ေကျဵရွာသို့ြပန်လာစဉ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵ 

နှင်ဴေတွ့၍ လမ်ဵြပအြဖစ ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာအနီဵအေရာက်တွင် 

ဗုဳဵေပါက်ကွဲြခင်ဵေ ကာင်ဴ ၎င်ဵတို့ နှစ်ဦဵကို မသကော၍ပစ်သတ်လိုက်ြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ေသဆုဳဵသူ ကိုဟန်ေမာင်သိန်ဵ၏ ဖခင် 

ဦဵစဳထွန်ဵလှမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ထို့ြပင် ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာနှင်ဴ ေတာင်ေပါက်ေကျဵရွာတိုမ့ှ ေနအိမ်မျာဵသည်လည်ဵ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ ည ၉ နာရီခွဲ 

အချနိ်ခန့်တွင် မီဵရှို့ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်။ အဆိုပါေကျဵရွာမျာဵမှ ေနအိမ်မျာဵကို တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ မီဵရှို့ခဲဴြခင်ဵြဖစ် 

ေ ကာင်ဵ ေကျဵရွာသာဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴ ကေသာ်လည်ဵ တပ်မေတာ်မှ ယင်ဵသို့လပု်ေဆာင်ြခင်ဵမရှိဘဲ စွပ်စွဲချက်သာ 

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/vote-list-ann.html
https://burmese.shannews.org/archives/18267
https://www.bnionline.net/mm/news-75326
https://www.bnionline.net/mm/news-75326
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စစ်သာဵမျာဵမှ ကာဵတစ်စီဵြဖင်ဴတင်ေဆာင်ေပဵလိုက်ေသာ ဒဏ်ရာမျာဵရရိှထာဵသည်ဴ အမည်မသိ 

သတိေမဴေန သူတစ်ဦဵကုိ ေဆဵရဳုသ့ုိ ပို့ေဆာင် 

တပ်ရင်ဵ ၅၃၉ စစ်သာဵမျာဵမှ ေကျာက်ေတာ်မှ ကာဵတစ်စီဵြဖငဴ်တင်ေဆာင်ေပဵလိုက်ေသာ ဒဏ်ရာမျာဵရရှိထာဵသည်ဴ 

အမည်မသိ သတိေမဴေနသူတစ်ဦဵကို ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာ တိုက်နယ်ေဆဵရုဳသ့ုိ 

စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့၌ ပို့ေဆာင်ခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ထိုသူအာဵ နဳနက် ၁၁ နာရီ ဝန်ဵကျင်ခန့်တွင် 

အေပါက်ဝေကျဵရွာ၊ ရန်တာဵရပ်ကွက်သ့ုိ ကာဵတစ်စီဵြဖငဴ် လာေရာက်ပို့ေဆာင်သြဖငဴ် ေကျဵရွာသာဵမျာဵမှ 

အေပါက်ဝတိုက်နယ်ေဆဵရုဳသုိ့ ပို့ေဆာင် ထာဵေ ကာင်ဵ အေပါက်ဝ ေကျဵရွာမှ ကိုေပါက်ေချမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ 

ဒဏ်ရာရရှိထာဵသူမှာ သတိမရေသဵေသာ ေ ကာင်ဴ ၎င်ဵမှာ မည်သညဴ်ေကျဵရွာ၊ မည်ကဲဴသ့ုိ ြဖစ်လာေ ကာင်ဵကို ေမဵြမန်ဵ၍ 

မရနိုင်ေသဵေ ကာင်ဵ၊ ညာဘက် ပုခုဳဵနာဵတဝိုက်တွင် ြပင်ဵထန် ဒဏ်ရာမျာဵနှင်ဴ ေနာက်ေကျာအြပင် ေြခလက်တို့တွင်လည်ဵ 

ေရာင်ရမ်ဵဒဏ်ရာမျာဵပါရှိေ ကာင်ဵ ကိုေပါက်ေချမှ ဆက်လက် ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။   

ေကျာက်ေတာ်တင်ွ ေကျဵရွာ နှစ်ရွာ မီဵရှို့ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍  ေနအိမ ်၁၆၆ လုဳဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵ 

စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ ညဉဴ် ၉ နာရီခွဲအချနိ်ခန့်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာနှင်ဴ 

ေတာင်ေပါက်ေကျဵရွာတိုတ့ွင် မီဵရှို့ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍ ေနအိမ် ၁၆၆ လုဳဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵသွာဵခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၊ 

ညေန ၆ နာရီအချနိ်ခန့်တွင် အင်အာဵ ၁၀၀ ေကျာ်ခန့်ရိှသညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုသည် ဘုရာဵေပါင်ဵေကျဵရွာ 

အတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်လာကာ ရွာသာဵမျာဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵထာဵခဲဴမပီဵေနာက် ည ၉ နာရီခွဲအချနိ်မှစတင်ကာ အဆိုပါ 

ေကျဵရွာနှစ်ရွာအာဵ မီဵရှို့ခဲဴ ေ ကာင်ဵ ထွက်ေြပဵလာသညဴ် ရွာသာဵမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အဆိုပါ ေကျဵရွာနှစ်ရွာအာဵ 

မီဵရှို့ခဲဴသည်မှာ တပ်မေတာ်သာဵ မျာဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေကျဵရွာသာဵမျာဵမှ ေြပာဆိုထာဵေသာ်လည်ဵ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန် 

ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵ မ ှ တပ်မေတာ်မှ ယင်ဵကဲဴသ့ုိ လုပ်ေဆာင်ခဲဴြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ စက်တင်ဘာလ ၄ 

ရက်ေန့တင်ွ ြပုလုပ်ခဲဴေသာ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲ၌ ေြပာဆိုခဲဴသည်။ 

PACE အဖွဲ့  ေရွဵေကာက်ပွဲ ေစာင်ဴ ကညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ တရာဵဝင်အသိမတှ်ြပုလွှာ ြပန်လည်ရရိှ 

ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ြပည်သူ့လှုပ်ရှာဵမှုအဖွဲ့ (PACE) သည် လာမညဴ်ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် ေစာင်ဴ ကညဴ် ေလဴလာခွင်ဴ တရာဵဝင် 

အသိမှတ်ြပုလွှာကို ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ထဳမှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့၌ လက်ခဳရရှိခဲဴသည်။ မူလက 

အသင်ဵအဖွဲ့မှတ်ပုဳတင်မရှိမှု၊ နိုင်ငဳြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ အေထာက်အပဳဴရယမူှုတိုြ့ဖင်ဴ PACE ၏ ေရွဵေကာက်ပွဲေလဴလာခွင်ဴ 

ေလျှာက်ထာဵမှုအေပါ် ေကာ်မရှင်မှ ပယ်ချခဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ အသင်ဵအဖွဲ့ မှတ်ပုဳတင်ယာယီခွင်ဴြပုချက်ရရှခိဲဴေသာ 

ေ ကာင်ဴ အဆိုပါခွင်ဴြပုချက်ြဖငဴ် ေရွဵေကာက်ပွဲ ေလဴလာခွင်ဴ အသိအမှတ်ြပုလွှာ ထုတ်ေပဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

ခူမီဵလူငယ် ဆလိုင်ဵေအာင်စိုဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ တစ်လေကျာ်ရှမိပီြဖစ်၍ အသက် 

အန္တရာယ်စိုဵရိမ်ရ ေ ကာင်ဵ KACC ထုတ်ြပန် 

စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ခူမီဵချင်ဵမျ ိုဵနွယ်စုမျာဵေပါင်ဵစပ်ညှိုနှိုင်ဵေရဵေကာင်စီ (KACC)မ ှ ေ ကညာချက် တစ်ေစာင် 

ထုတ်ြပန်ခဲဴမပီဵ ပလက်ဝမမို့နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှာဵေနသညဴ် ခူမီဵလူငယ် ဆလိုင်ဵေအာင်စိုဵကို 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ တစ်လေကျာ်ရှိမပီြဖစ်၍ အသက်အန္တရာယ်စိုဵရိမ်ရေ ကာင်ဵ ေဖာ်ြပခဲဴသည်။ 

ထို့ြပင် AA မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ ဆလိုင်ဵေအာင်စိုဵအပါအဝင် ပလက်၀ ေဒသခဳ အရပ်သာဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၂)ဦဵထိ ရှိေနမပီဵ 

၎င်ဵတို့ကို လွှတ်ေပဵရန် ေတာင်ဵဆိုေ ကာင်ဵလည်ဵ ေ ကညာချက်၌ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f54a38ebbbbff42a0ea946a
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f54a38ebbbbff42a0ea946a
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/prp-f-v-20ths-l.html
https://news-eleven.com/article/190582
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လူအစုလိုက်သတ်ြဖတခ်ဲဴေ ကာင်ဵ တပမ်ေတာ်သာဵနှစ်ဦဵကုိ ICC ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵ 

၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၌ တပ်မေတာ်မှ နယ်ေြမရှင်ဵလင်ဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ေနစဉ်အတွင်ဵ မွတ်ဆလင် 

အရပ်သာဵအေြမာက်အြမာဵကို သတ်ြဖတ်ခဲဴရာ၌ ကိုယ်တုိင် ပါဝင်ခဲဴသည်ဟု ဝန်ခဳထာဵသညဴ် တပ်သာဵမျ ိုဵဝင်ဵထွန်ဵနှင်ဴ 

တပ်သာဵ ေဇာ်နိုင်ထွန်ဵတို့ကို နိုင်ငဳတကာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵ (ICC) မ ှ နယ်သာလန်နိင်ုငဳ သည်ဟိတ်မမို့တွင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ သည်ဟု သိရှိရသည်။ အဆိုပါ တပ်သာဵနှစ်ဦဵသည်  ဘူဵသီဵေတာင်မမို့နယ်၊ ေတာင်ဘဇာဵေကျဵရွာတွင် 

တပ်မေတာ်မှ ကျူဵလွန်ခဲဴ သညဴ် မွတ်စလင် အေယာက် ၃ဝ ခန့်ကို သတ်ြဖတ်ရာ၌ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲဴသည်ဟု 

ထွက်ဆိုထာဵ ကသူနှစ်ဦဵြဖစ်သည်။ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵစဉ်အတွင်ဵ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် 

ထိုဝန်ခဳချက်ဗီဒီယိကုို ရိုက်ကူဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်မပီဵ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဨဂုတ်လတွင် ထိုတပ်သာဵနှစ်ဦဵသည် ြမန်မာ-

ဘဂေလာဵေဒဴရှန်ယ်စပ်ကို ေရာက်ရှလိာခဲဴကာ ဘဂေလာဵေဒဴရှ် အာဏာပိုင်မျာဵထဳ၌ ခိုလှုခဳွင်ဴ ေတာင်ဵခဳခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ထို့ေနာက် 

ဘဂေလာဵေဒဴရှ်အစိုဵရမှ ထိုတပ်သာဵနှစ်ဦဵကို နိုင်ငဳတကာ ရာဇဝတ်တရာဵရုဳဵ (ICC) ကို အေ ကာင်ဵ ကာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

Fortify Rights အဖွဲ့၏ ေ ကညာချက်အတွင်ဵ၌ ေဖာ်ြပ ထာဵသည်။  

ရေသဴေတာင်မမို့နယ်တင်ွ ရွာခဳအမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵအာဵ အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴေ ကာင်ဵ တပမ်ေတာ်သာဵသဳုဵဦဵ 

ဝန်ခ ဳ

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ ဦဵဂါေကျဵရွာမှ ရွာခဳအမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵကို အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴေ ကာင်ဵ ကာယကဳရှင် 

တပ်မေတာ်သာဵ သဳုဵဦဵမှ ဝန်ခဳထွက်ဆိုထာဵသည်ဟု တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ 

စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တင်ွ အတည်ြပုေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ထိုအမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်မှ ခုဳရုဳဵဖွဲ့၍ ပထမအကကိမ် 

စစ်ေဆဵခဲဴရာ ထိုစစ်သည်မျာဵမှ ြငင်ဵဆိုခဲဴသည်၊ ဒုတိယအကကိမ် ထပ်မဳစစ်ေဆဵသညဴ်အခါတွင် စစ်သည်တစ်ဦဵမှ 

ဝန်ခဳခဲဴမပီဵေနာက် ဆက်စပ်သမူျာဵကို ဆက်လက်စစ်ေဆဵရာမှ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ခဲဴေ ကာင်ဵ ေပါ်ေပါက်ခဲဴ၍ ၎င်ဵတိုက့ို 

စစ်စည်ဵကမ်ဵဥပေဒအရ အေရဵယူသွာဵမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ ဆိုသည်။  

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ မူစဲကျွန်ဵ၊ ဦဵဂါေကျဵရွာတွင် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့ညအချနိ်၌ အသက် ၃၇ နှစ်ဝန်ဵကျင်ရိှ  

ေဒသခဳ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵကို တပ်မေတာ်သာဵ သဳုဵဦဵမှ အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴသည်။ ထိုအမျ ိုဵသမီဵကို အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴ မပီဵေနာက် 

၎င်ဵ၏ သမီဵြဖစ်သူကိုပါ ထပ်မဳမပီဵ အဓမ္မြပုကျင်ဴရန် ကကိုဵစာဵခဲဴသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်ေန့တင်ွ ကာယကဳရှင်အမျ ိုဵသမီဵမှ 

ထိုအဓမ္မြပုကျင်ဴခဳခဲဴရမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်သာဵသဳုဵဦဵအာဵ အေရဵယူေပဵရန် စစ်ေတွမမို့မရဲစခန်ဵ၌ အမှုဖွင်ဴခဲဴသည်။ 

တပမ်ေတာ်မှ ခွင်ဴြပုြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ မဳစမီမို့နယ် နမ်လင်ဵပါ (Nam Lim Pa) စစ်ေရှာင်မျာဵ 

ေနရပ်ြပန်နိုင်ြခင်ဵမရှိ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဗန်ဵေမာ်ခရိုင်၊ မဳစီမမို့နယ်ရိှ နမ်လင်ဵ ပါ (Nam Lim Pa) ေကျဵရွာမှ စစ်ေရှာင်မျာဵသည် ေနရပ်ြပန်နိင်ုေရဵ 

အတွက် ကကိုဵပမ်ဵရာတွင် နယ်ေြမခဳတပ်မေတာ်မှ ခွင်ဴြပုြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ ယခုတိုင်စစ်ေြပဵဒုက္ခသည်စခန်ဵတွင် ခိုလှုဳ 

ေနထိုင်ေန ကရဆဲြဖစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ နမ်လင်ဵ ပါစစ်ေရှာင်မျာဵသည် ဗန်ဵေမာ်မမို့ေရာဘတ်စစ်ေရှာင်စခန်ဵတွင် 

အမျာဵဆုဳဵေနထိုင် ကမပီဵ ၎င်ဵတို့အေနြဖငဴ် ေနရပ်ြပန်ေရဵအတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစကာ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵသုိ့ စာတင်ြပ 

ခဲဴ ကမပီဵ သက်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵမှ ေနရပ်ြပန်လည်ေနထိုင်ရန် သေဘာတူခဲဴ ကသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ နယ်ေြမခဳစစ်တပ်၏ 

ခွင်ဴြပုချက် မရရှိသညဴ်အတွက် ယေန့ထိရွာတွင်ဵဝင်ေရာက်ခွင်ဴပင်မရှိေ ကာင်ဵ ေရာဘတ်စစ်ေရှာင်စခန်ဵမှ နမ်လင်ဵ ပါေဒသခဳ 

ဆရာအင်ေဒါင်တန်ဂွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ အိမ်ေြခေပါင်ဵ ၃၀၀ ေကျာ်ရှသိညဴ် နမဴ်လင်ဵပါေကျဵရွာသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် 

တပ်မေတာ် နှင်ဴ ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ် (KIA) တို့ တိုက်ပွဲေ ကာင်ဴ ထွက်ေြပဵတိမ်ဵေရှာင်ခဲဴသည်မှာ ကိုဵနှစ်ခန့် 

https://nb-no.facebook.com/rfaburmese/posts/10160346686613128/
https://myanmar.mmtimes.com/news/143428.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/143428.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75404
https://www.bnionline.net/mm/news-75404
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ရှိေနမပီြဖစ်သည်။ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရမှ စစ်ေရှာင်စခန်ဵပိတ်သိမ်ဵေရဵစီမဳချက်ြဖင်ဴ ေနရပ်ြပန်ေရဵလုပ်ေဆာင်ေနမပီ ြဖစ်ေသာ် 

လည်ဵ နမ်ဴလင်ဵပါေဒသခဳမျာဵမှာ ေနရပ်ြပန်ရန် စာတင်ြပခဲဴေသာ်လည်ဵ ယခုချနိ်ထိ ြဖစ်နိင်ုြခင်ဵမရှိေသဵပါ။  

ပစ္စည်ဵအငှာဵထမ်ဵသူ ပလက်ဝေဒသခဳ ၄၁ ဦဵ နှစ်ရက် ကာဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵေနာက် ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာ၊ ၎င်ဵတို့အနက်မှ တချ ို့ ရုိက်နှက်ဒဏ်ရာမျာဵေ ကာင်ဴ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနရ 

ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့မှ ကုန်ပစ္စည်ဵအငှာဵထမ်ဵသူ ၄၁ ဦဵသည် တပ်မေတာ် ခလရ ၂၈၉ ၏ နှစ်ရက်တာ ဖမ်ဵဆီဵ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရမပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တင်ွ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ 

၎င်ဵတို့အနက်မှ တချ ို့မှာ ရိုက်နှက်ြခင်ဵခဳရသညဴ် ဒဏ်ရာမျာဵေ ကာင်ဴ ေဆဵကုသမှုခဳယခူဲဴရသည်ဟု သိရှရိသည်။ ရုိက်နှက် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵခဳရသူမျာဵမှာ ဦဵမျ ိုဵမင်ဵသူ၊ ဦဵထွန်ဵမင်ဵ၊ ဦဵေမာင်ထွန်ဵမင်ဵ နှင်ဴ ဦဵဖိုဵေကျာ်တိုြ့ဖစ် ကသည်။ စက်တင်ဘာလ ၇ 

ရက်ေန့တင်ွ အဆိုပါ ပလပ်ဝေဒသခဳ ၄၁ ဦဵသည် ေကျာက်ေတာ်မမို့သ့ုိ သွာဵေရာက်ခဲဴမပီဵ ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူကာ 

ြပန်လာစဉ် ပလက်ဝမမို့သ့ုိ မေရာက်မီ ခလရ ၂၈၉ ၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကို ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတိုက့ို စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵမှုမျာဵ 

ြပုလုပ်ကာ သာမန်အရပ်သာဵမျာဵြဖစ်သြဖငဴ် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ သိရှရိသည်။။  

လာဵရှိုဵမမို့နယ်တင်ွ ေြမြမှုပ်ထာဵသညဴ် ရုပအ်ေလာင်ဵေတွ့ရိှ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵခရိုင်၊ မိုင်ဵေယာ်တိုက်နယ်၊ ဖာလိုင်ေကျဵရွာအနီဵတွင် ေြမြမှုပ်ထာဵသညဴ် 

ေသနတ်ဒဏ်ရာြဖငဴ် ေသဆုဳဵေနေသာ ဖာလိုင်ေကျဵရွာသာဵ မိုင်ဵအိုက်ထွန်ဵဆိုသူ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို ေဒသခဳမျာဵမှ 

စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တင်ွ ရှာေဖွေတွ့ရှိခဲဴသည်။  သဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တင်ွ လာဵရှိုဵမမို့နယ်၊ ပန်သေြပအုပ်စု၊ 

ဖာလိုင်ေကျဵရွာတွင် ေနထိုင်သညဴ် အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ် မိုင်ဵပန်ဆာ နှင်ဴ  အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ် မိုင်ဵအုိက်ထွန်ဵတို့သည် 

ေတာင်ယာကို ခခဳစည်ဵရိုဵခတ်ေနစဉ် ပထမစစ်ေ ကာင်ဵြဖတ်သန်ဵသွာဵသညဴ်အတွက် ရပ် ကည်ဴေနခဲဴ ကမပီဵ 

ဒုတိယစစ်ေ ကာင်ဵေရာက်လာချနိ်တွင် ပစ်ခတ်ခဳခဲဴရ ြခင်ဵ ြဖစ်ကာ မိုင်ဵပန်ဆာကို ေသနတ်ထိမှန်ခဲဴသည်။ ၎င်ဵနှင်ဴအတူရှိသည်ဴ 

မိုင်ဵအုိက်ထွန်ဵသည် ထွက်ေြပဵသွာဵခဲဴသည်။ ထိုေန့ ကတည်ဵက မိုင်ဵအုိက်ထွန်ဵ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်မပီဵ စက်တင်ဘာလ 

၇ ရက်ေန့တင်ွ ၎င်ဵ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို ြပန်လည် ေတွ့ရှိြခင်ဵြဖစ်သည်။ မိုင်ဵအုိက်ထွန်ဵကို ေဒသတွင်ဵအေြခစိုက်တပ်မေတာ် 

ခမရ (၃၆၁) မ ှ  သဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တင်ွ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေဒသခဳတချ ို့မှ ေြပာဆိုခဲဴေသာ်လည်ဵ 

သီဵြခာဵအတည်ြပုချက်မရခဲဴေပ။ ခမရ (၃၆၁) စစ်ေ ကာင်ဵမှ မိုင်ဵပန်ဆာ နှင်ဴ မိုင်ဵအုိက်ထွန်ဵတိုက့ို    သဂုတ်လ ၃၀ 

ရက်ေန့တင်ွ  ပစ်ခတ်၍  ေသဆုဳဵခဲဴသညဴ်အေ ကာင်ဵကို ရွာသာဵ မျာဵမှ  ေကျဵရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵထဳ တိုင် ကာဵခဲဴ ကသည်။ 

သ့ုိေသာ်လည်ဵ တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို့ နှစ်ဦဵကို လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်မျာဵြဖစ်၍ ပစ်ခတ်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု 

သတင်ဵထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။  

တပမ်ေတာ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကုိ ေဝဖန်သူ တပမ်ေတာ်ေဆဵတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵ မိသာဵစုနှင်ဴ 

အဆက်အသွယ်မရ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာေပါ်တွင် တပ်မေတာ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို ေဝဖန်ေရဵသာဵခဲဴသူ တပ်မေတာ်ေဆဵတက္ကသုိလ် 

ဒုတိယနစှ် ေကျာင်ဵသာဵ ကိုခိုင်ခန့်ေကျာ်နှင်ဴ ဨဂုတ်လကတည်ဵက အဆက်အသွယ်မရရှိေတာဴေ ကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစု 

အသိုင်ဵအဝိုင်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ တပ်မေတာ်ေဆဵတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵ ကိုခိုင်ခန့်ေကျာ်သည် ၎င်ဵ၏ လူမှုကွန်ရက် 

စာမျက်နှာြဖစ်သညဴ် Khaing Khant Kyaw (Cubic K) တွင် တပ်မေတာ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို ေဝဖန်ေရဵသာဵြခင်ဵနှင်ဴ 

တြခာဵသူမျာဵ ေရဵသာဵထာဵ သည်မျာဵကို ြပန်လည်မျှေဝြခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ အချုပ်ကျေနသည်ဟုသာ သိရှိရသည်ဟု 

သိရှရိသည်။ လက်ရှတိွင် ကိုခိုင်ခန့်ေကျာ် ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရှာေဖွ၍ ဖျက်သိမ်ဵြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဟု ယူဆရမပီဵ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာေပါ်တွင် ေတွ့ရှိရြခင်ဵမရှိေတာဴေပ။ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f5b478abbbbff42a0ea949e
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f5b478abbbbff42a0ea949e
https://7day.news/%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA-%E2%80%8C%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%BA-%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD------198675
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4485
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4485
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ဘာဵအဳခရိုင်အတွင်ဵ တိက်ုပွမဲျာဵေ ကာင်ဴ ေဒသခဳမျာဵ သွာဵလာခွင်ဴကန့်သတ်ြခင်ဵခဳရ 

စက်တင်ဘာလအတွင်ဵတွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳခရိုင်၌ တပ်မေတာ်၊ နယ်ြခာဵေစာင်ဴတပ်ဖွဲ့ နှင်ဴ ခွဲထွက်ဒီမိုကရက်တစ် 

တိုဵတက်ေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မေတာ်တို့ ကာဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵခဲဴြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေကျဵရွာမျာဵရှိ ေဒသခဳမျာဵသည် 

ယာယီေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထိုင်ခဲဴရသညဴ်အြပင် သွာဵလာခွင်ဴလည်ဵ ကန့်သတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရေ ကာင်ဵသိရှရိသည်။ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵဝင်လာ၍ ေညာင်ကန်ရွာသာဵမျာဵထွက်ေြပဵတိမ်ဵေရှာင်၊ ဖမ်ဵဆီဵခဳရွာသာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက် 

လက်နက်ကကီဵကျည်ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲဴ၍ ရွာသာဵ ေလဵဦဵေသဆုဳဵသွာဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳမမို့နယ်၊ ေညာင်ကန် 

ေကျဵရွာအတွင်ဵသုိ့ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု ဝင်ေရာက်လာခဲဴေသာေ ကာင်ဴ 

ေကျဵရွာသာဵမျာဵအာဵလုဳဵ ေ ကာက်လန့်၍ ရွာကို စွန့်ခွာထွက်ေြပဵသွာဵ ကသည်ဟု သိရှရိသည်။  ေညာင်ကန်ေကျဵရွာ 

အတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်လာသညဴ် ၎င်ဵတပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵသည် ရွာသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵေမာင်လှိုင်ဝင်ဵ၊ ဦဵထွန်ဵတင်နု၊ 

ဦဵေမာင်ေဒါင်ဵ နှင်ဴ ဦဵငပိန်တင်တိုက့ို  ဖမ်ဵဆီဵခဲဴမပီဵ လမ်ဵြပခိုင်ဵခဲဴမပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵခဲဴသည်။  

  

ေြမာက်ဦဵတွင် ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳရေသာေ ကာင်ဴ ေဒသခဳတစ်ဦဵဒဏ်ရာရ၊ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵမမို့၊ ေငွေတာင်ေပါက်တဳတာဵအနီဵတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့၊ ည ၈ နာရီ အချနိ်၌ 

စစ်ေဆဵေရဵ ဂိတ်မှ ေသနတ်ြဖင်ဴ ပစ်ခတ်ေသာေ ကာင်ဴ ေဒသခဳတစ်ဦဵ ဒဏ်ရာရရှခိဲဴမပီဵ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရေ ကာင်ဵ 

သိရှရိသည်။ အဆိုပါေဒသခဳနှစ်ဦဵမှာ ေြမာက်ဦဵမမို့၊ ဘီဵလူဵကန်ရပ်ကွက်ေန ဦဵထွန်ဵထွန်ဵြမင်ဴ နှင်ဴ ဆင်ချဆိပ်ရပ်ကွက်ေန 

ဦဵထွန်ဵမငိမ်ဵ တိုြ့ဖစ် ကသည်။ ပစ်ခတ်မှုြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ ဦဵထွန်ဵထွန်ဵြမငဴ်တွင် ညာဖက်ေပါင်၌ ကျည်ထိမှန်သွာဵခဲဴမပီဵ 

ဦဵထွန်ဵမငိမ်ဵကိုမူ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵသည် ငါဵခမုဳဵေထာင်မပီဵအြပန် ေငွေတာင်ေပါက် 

တဳတာဵအနီဵအေရာက်တွင် ပစ်ခတ် ခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဒဏ်ရာရရှိသွာဵသူ ဦဵထွန်ဵထွန်ဵြမင်ဴမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

၎င်ဵ၏ေပါင်ကို ကျည်ထိမှန်၍ လဲကျသွာဵ ေသာအခါ လှိမဴ်၍ ေချာင်ဵအတွင်ဵသ့ုိေရာက်ရှိသွာဵမပီဵ ၎င်ဵ၏ ညီြဖစ်သူကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

ေခါ်ေဆာင်သွာဵကာ ရိုက်သညဴ် အသဳမျာဵကို  ကာဵခဲဴရသည်ဟု ဦဵထွန်ဵထွန်ဵြမငဴ်မှ ဆိုသည်။ ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵမှာ ကကုဳရာကျပန်ဵ 

လုပ်ကိုင်စာဵေသာက်ေနသူမျာဵ ြဖစ်သြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသညဴ် ဦဵထွန်ဵမငိမ်ဵအာဵ ြပန်လည်လွှတေ်ပဵေစချင်သည်ဟု 

၎င်ဵမှဆိုသည်။  

 

နိုင်ငဳေရဵပါတီတချ ို့၏ မဲဆွယ်မနိ့်ခွန်ဵရုပသဳ် ဆင်ဆာြဖတေ်တာက်ြခင်ဵခဳရ 

နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာမျာဵမှ ထုတ်လွှင်ဴေပဵမညဴ် ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲအတွက် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ၏ မဲဆွယ်ေဟာေြပာြခင်ဵ 

မိန့်ခွန်ဵတွင် ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မှုမျာဵရှိေနေ ကာင်ဵ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵထဳမှ 

သိရှရိသည်။ မိန့်ခွန်ဵ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳရသညဴ် နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵမှာ ထာဵဝယ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵပါတီ၊ 

လူ့ေဘာင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (DPNS)၊ အမျ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီ အင်အာဵစုပါတီ (NDF) နင်ဴှ ြပည်သူ့ပါတီတိုြ့ဖစ် ကသည်။ 

ထာဵဝယ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ပါတီအေနနှင်ဴ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ရုပ်သဳနှင်ဴ မိန့်ခွန်ဵကို 

နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာမှတစ်ဆင်ဴ ထုတ်လွှင်ဴ ခွင်ဴြပုမည် ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ မိန့်ခွန်ဵအြပညဴ်အစုဳကို အမျာဵြပည်သူ သိရှနိိုင်ရန် 

လူမှုကွန်ရက်မှ တစ်ဆင်ဴလည်ဵ တင်ြပသွာဵမည် ြဖစ်သည်။ ထာဵဝယ်တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵပါတီ အတွင်ဵေရဵမှူဵ ၂ ဦဵသူရိန်လှိုင်မှ 

https://khrg.org/2020/09/20-5-nb1/hpa-an-district-fighting-between-tatmadawbgf-and-dkba-splinter-group-results
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mu-gf-1inj-1.html
https://www.irrawaddy.com/elections/political-party-withdraws-election-broadcast-censorship-myanmar-authorities.html
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၎င်ဵတို့၏မိန့်ခွန်ဵ၌ ေဒသအတွင်ဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ အေြခအေန နှင်ဴ ထာဵဝယ်တုိင်ဵရင်ဵသာဵ ရပိုင်ခွင်ဴကိစ္စမျာဵ ဆင်ဆာ 

ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

လူ့ေဘာင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (DPNS) ဥက္ကဌ ဦဵေအာင်မိုဵေဇာ်မှ ၎င်ဵတို၏့မိန့်ခွန်ဵ၌ ေ ကဵနီစီမဳကိန်ဵ 

လုပ်ေဆာင်ေနသညဴ် လက်ပဳေတာင်ဵေတာင်အေရဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်မမို့နယ်၊ မလက်တိေုကျဵရွာမှ 

ေြမယာအေရဵအခင်ဵ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ ေအာင်သေြပေကျဵရွာမှ ေဒသခဳမျာဵနှင်ဴ ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵသညဴ် 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳကိစ္စ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အေြခအေနကို ေဖာ်ြပသညဴ် UNICEF အစီရင်ခဳစာ၊ အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵတွင် 

လူငယ်မျာဵ ဝန်ထမ်ဵအြဖစ် လုပ်ကိုင်လို စိတ်နည်ဵသညဴ်အေ ကာင်ဵရင်ဵနှင်ဴ ဖိနှိပ်ခဳလူတန်ဵစာဵဆိုသညဴ် 

နိုင်ငဳေရဵအေခါ်အေဝါ်မျာဵ  ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ ခဳထာဵရသည်ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

မိန့်ခွန်ဵြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသြဖင်ဴ မိန့်ခွန်ဵေြပာသညဴ် ရုပ်သဳရိုက်ကူဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက် ေတာဴမည် မဟုတ်ဟု 

လူ့ေဘာင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (DPNS) မ ှေ ကညာခဲဴသည်။  

ထို့ြပင် ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ ဆင်ဆာြဖတ်သြဖင်ဴ ေဟာေြပာမှု လပု်ေဆာင်ေတာဴမည်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ 

ြပည်သူ့ပါတီမှ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ 

 

 

 

ေြမပဳုမမို့နယ်တွင် တပမ်ေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵကုိ ဖမ်ဵဆီဵရိုက်နှက်ခဲဴ 

စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တင်ွ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳမမို့နယ်၊ ဥက္ကဳေကျဵရွာ၌ ယာယီတပ်စခန်ဵချထာဵသညဴ် တပ်မေတာ် 

စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေြမပုဳမမို့နယ်၊ မမိုင်သာယာေကျဵရွာမှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ကိုထွန်ဵြမငဴ်သန်ဵ နှင်ဴ ကိုြမငဴ်ေမာင်တို့ကို 

ဖမ်ဵဆီဵ၍ ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵသည် ယိုဵ ဆနွင်ဵေကျဵရွာ၌ ကိုထွန်ဵြမင်ဴသန်ဵ၏ကေလဵေမွဵစာရင်ဵ ကုိ  

ေပဵရန်အသွာဵ လမ်ဵ၌ အဆိုပါတပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵနှင်ဴေတွ့ကာ ဖမ်ဵဆီဵခဳခဲဴရြခင်ဵြဖစ်သည်။ ကိုြမငဴ်ေမာင်သည် 

ရိုက်နှက်ြခင်ဵ ခဳခဲဴရေသာေ ကာင်ဴ ဦဵေခါင်ဵကွဲသွာဵခဲဴမပီဵ ကိုထွန်ဵြမင်ဴသန်ဵတွင် မျက်နှာ၌ ေရာင်ရမ်ဵသွာဵခဲဴသည်။ ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵကို 

ြပန်လည်လွှတေ်ပဵရန် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဗိုလ်မှုဵထဳသ့ုိ ၎င်ဵတို့၏ မိသာဵစုဝင်မျာဵ နှင်ဴ ေကျဵရွာတာဝန်ရှိသူမျာဵမှ 

သွာဵေရာက် ေတာင်ဵဆိုခဲဴ ကသညဴ်အတွက် ထိုေန့ညေန၌ ြပန်လည်လွှတေ်ပဵခဲဴသည်ဟု မမိုင်သာယာေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ 

ဦဵေမာင်လှခင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ လက်ရှတိွင် ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵသည် ေဆဵကုသမှုခဳယူလျက်ရှိသည်။ 

တပမ်ေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်ဴ ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳမျာဵ ြပန်လညလ်ွတ်ေြမာက်လာ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေဒသခဳ ၁၁ ဦဵသည် စက်တင်ဘာလ 

၂၄ ရက်ေန့တင်ွ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာခဲဴသည်။ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာသူမျာဵမှာ သရက်တပငေ်ကျဵရွာမှ 

ေကျာင်ဵဆရာ ဦဵေမာင်ေမာင်ဦဵ၊ ဦဵငညီဵ၊ ဦဵေမာင်ဘဦဵ၊ ဦဵေမာင်ေမာင်ညွှန့်၊ ဦဵထွန်ဵစိန်၊ ဦဵေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ ေမာင်ရန်နိုင်စိုဵ၊ 

ဦဵေအာင်ခိုင်စိုဵ၊ ဦဵေမာင်သန်ဵြမငဴ် နှင်ဴ အြခာဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵတို့ြဖစ် ကသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တင်ွ 

အဆိုပါ တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်ဵသည် သရက်တပင်ေကျဵရွာအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်လာခဲဴမပီဵ စစ်ေ ကာင်ဵသွာဵရာ 

လမ်ဵေ ကာင်ဵ၌ ေတွ့ရှိသညဴ် ေကျဵရွာသာဵ (၂၀) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်ကာ ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာ

ေရဵေဆဵေပဵခန်ဵ ခခဳဝင်ဵ အတွင်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခဲဴသည်။ ညေနပိုင်ဵအချနိ် စစ်ေ ကာင်ဵြပန်စဉ် ဖမ်ဵဆီဵထာဵသူ ကိုဵဦဵအာဵ 

https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture-two-villagers-in-myebon-09222020075937.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75747
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ြပန်လည်လွှတေ်ပဵခဲဴမပီဵ ကျန်ရှိသူမျာဵကို အဆိုပါေကျဵရွာနှင်ဴ တစ်မိုင်ခန့် ကွာေဝဵသညဴ် ေဒါင်ဵေတာ်ယိုဵ ေကျဵရွာအနီဵရိှ 

တပ်ရင်ဵ ၃၇၆ သ့ုိ ေခါ်ေဆာင်သွာဵေ ကာင်ဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာသူမျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာသူ ၁၁ ဦဵလုဳဵသည် ရုိက်နှက်ြခင်ဵ ခဳခဲဴရသြဖငဴ် မျက်နှာ နှင်ဴ ေြခေထာက်တို့၌ 

ဒဏ်ရာမျာဵရရှိခဲဴေ ကာင်ဵကို ေြပာဆို ကေသာ်လည်ဵ ြပန်လည်ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရမည်ကို စိုဵရိမ်သြဖင်ဴ အေသဵစိတ်ေြပာ ကာဵရန် 

ြငင်ဵဆိုခဲဴ ကသည်။ 

ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳ ၁၈ ဦဵေပျာက်ဆုဳဵေနမှု ၇ လခန့် ကာေသာ်လည်ဵ ထူဵြခာဵမှုမရိှေသဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴမပီဵေနာက် ေပျာက်ဆုဳဵလျက်ရှိသညဴ် တင်ဵမ 

ေကျဵရွာသာဵ (၁၈) ဦဵ၏ သတင်ဵအာဵ (၇)လခန့်  ကာြမငဴ်လာေသာ်လည်ဵ ထူဵြခာဵမှုမရှိေသဵေ ကာင်ဵ ၎င်ဵတို၏့ 

မိသာဵစုဝငမ်ျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ မတ်လ ၁၆ ရက်ေန့တင်ွ အဆိုပါေကျဵရွာအနီဵရှိ ေတာင်ရှည်ေတာင်၌ တပ်စွဲထာဵသည်ဴ 

တပ်မ (၅၅)မ ှ ေကျဵရွာအတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်လာခဲဴမပီဵ ေကျဵရွာသာဵ (၄၀) ေကျာ်အာဵ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴသည်။  

ထို့ေနာက် သက်ကကီဵပိုင်ဵမျာဵကို ြပန်လည်လွှတေ်ပဵခဲဴမပီဵ ရှစ်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵ ေမာင်ထွန်ဵထွန်ဵေဝ အပါအဝင် ေကျဵရွာသာဵ 

(၁၈) ဦဵအာဵ ကကိုဵတုပ်ကာ ေတာင်ေပါ်သ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ်ေန့မှစ၍ 

ယေန့အချနိ်ထိ သတင်ဵအစအန တစ်စုဳတစ်ရာမရရှိေသဵသြဖင်ဴ စိတ်ပူေ ကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသူ ေမာင်ထွန်ဵထွန်ဵေဝ၏ဖခင် 

ဦဵသာထွန်ဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ ယင်ဵသ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသူမျာဵမှာ ေကျဵရွာအတွင်ဵ ရိုဵသာဵစွာလုပ်ကိုင် 

စာဵေသာက်ေနသူမျာဵ နှင်ဴ ေကျာင်ဵတက်ေနသညဴ် ကေလဵငယ်မျာဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵမှ ဆိုသည်။ 

တင်ဵမေကျဵရွာသာဵမျာဵ ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵ နှင်ဴပတ်သက်၍ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵ၏ ထွက်ဆိုချက်မျာဵနှင်ဴအတူ 

ြမန်မာနိုင်ငဳအမျ ိုဵသာဵလူ့အခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင် (MNHRC) ထဳသ့ုိ တိုင်တန်ဵထာဵေသာ်လည်ဵ ယေန့အချနိ်ထိ တစ်စုဳတစ်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵမရှိေသဵေ ကာင်ဵ ရခိုင်လူ့အခွင်ဴအေရဵ ကာကွယ် ြမှင်ဴတင်သူမျာဵအဖွဲ့ထဳမှ သိရှိရသည်။ 

တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ တင်ဵမေကျဵရွာသာဵ မျာဵအာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵထာဵြခင်ဵမျာဵမရှိေ ကာင်ဵ  ဇွန်လအတွင်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲတွင် သတင်ဵေထာက်မျာဵကုိ 

ေြပာဆိုထာဵသည်။ 

 

ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတ၏ီ မဲဆွယ်စည်ဵရဳုဵေရဵမိန့်ခွန်ဵ ဆင်ဆာြဖတေ်တာက်ြခင်ဵခဳရ 

နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာမျာဵမှ ထုတ်လွှင်ဴခဲဴသညဴ် ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ(ANP)၏ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵမိန့်ခွန်ဵသည် ဆင်ဆာြဖတ် 

ေတာက်ြခင်ဵခဳခဲဴရသည်ဟု သိရှိရသည်။ ANP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵသာထွန်ဵလှမှ  “ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် အချက်မျာဵမှာ ရခိုင် 

ြပည်နယ်တွင် လက်ရှိ ေဘဵဒုက္ခမျာဵ ခဳစာဵေန ကရသညဴ်ကာလအတွင်ဵ မဲေပဵရမည်ြဖစ်သညဴ်အတွက် စိတ်ပျက်မှုမျာဵ၊ 

နာကျည်ဵမှုမျာဵ၊ ဆုဳဵြဖတ်ရခက်ခဲမှုမျာဵ ေဝဝါဵမှုရှိမည်ကို ပါတီအေနြဖင်ဴ နာဵလည်သေဘာေပါက်သည်ဆိုသညဴ်အချက်နှင်ဴ  

ရခိုင်ြပည်တွင် ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတီသည် ၂ဝ၁၅ ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် အမျာဵစုအနိုင်ရထာဵေသာ်လည်ဵ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်ဵပဳု 

အေြခခဳဥပေဒ အကျပ်အတည်ဵေ ကာင်ဴဆိုသညဴ် အေ ကာင်ဵြပချက်ြဖငဴ် ြပည်နယ်အစိုဵရ ဖွဲ့စည်ဵခွင်ဴ မရခဲဴပါ ဆိုသညဴ်အချက်နှင်ဴ 

ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် ရခိုင်လူမျ ိုဵမျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵေနသညဴ် အမျ ိုဵသာဵအခွင်ဴအာဏာကို နည်ဵေပါင်ဵစုဳြဖင်ဴ ကကိုဵစာဵ 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်ဆိုသညဴ် အချက်မျာဵြဖစ်မပီဵ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ယခုလက်ရှိ ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိသညဴ် ြပည်တွင်ဵစစ်ဆိုသည်ကို  

ြပည်တွင်ဵလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဟု ြပငဆ်င်မှုေပဵသညဴ်အြပင် တြခာဵေဝါဟာရ အတိုအစမျာဵလည်ဵ ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ 

ခဳခဲဴရသည်” ဟု ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ 

တပမ်ေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူ၏ ရုပအ်ေလာင်ဵကုိ 

ေဆဵရုဳသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵ 

https://ms-my.facebook.com/dmgnewsagency/posts/1820513891434347/
https://www.bnionline.net/mm/news-75778
https://www.dmediag.com/news/2046-mt-dvr-mu
https://www.dmediag.com/news/2046-mt-dvr-mu
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တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ေအာင်တိုက်အပု်စု၊ မမို့သစ်ရပ်ကွက်မှ 

သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူ ဦဵေအဵေကျာ်၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တင်ွ ရဲတပ်ဖွဲ့မှတစ်ဆင်ဴ 

ေြမာက်ဦဵ ေဆဵရုဳသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵေပဵခဲဴသည်ဟု သိရှရိသည်။ ေသဆုဳဵသူ ဦဵေအဵေကျာ်၏ အေလာင်ဵတွင် လက်နှစ်ဘက်ကုိ 

ကကိုဵြဖင်ဴ တုတထ်ာဵသညဴ် ဒဏ်ရာမျာဵ နှင်ဴ ဦဵေခါင်ဵကို ရိုက်နှက်ထာဵသြဖင်ဴ အက်ကွဲဒဏ်ရာမျာဵကို ေတွ့ရှိရေ ကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ 

မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တင်ွ ဦဵေအဵေကျာ်သည် ေြမာက်ဦဵမမို့နယ် နထင်(ခမီဵ) 

ေကျဵရွာသ့ုိ သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်ြဖင်ဴ ခရီဵသည်တစ်ဦဵအာဵ လိုက်ပါပို့ေဆာင်စဉ် တပ်ရင်ဵ(၃၇၇)၏ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵကုိ 

ခဳခဲဴရသည်။ သ့ုိြဖစ်၍ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ တပ်ရင်ဵ (၃၇၇) သ့ုိ သွာဵေရာက်စုဳစမ်ဵခဲဴေသာ်လည်ဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵမရှိဟု ေြပာ ကာဵေသာေ ကာင်ဴ ြပန်လာခဲဴရသည်ဟု ဦဵေအဵေကျာ်၏ ေယာက္ခထီဵြဖစ်သူ ဦဵေမာင်နုမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

ဦဵေအဵေကျာ်၏လက်ကိုင်ဖုန်ဵအတွင်ဵမှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) နှင်ဴ ဆက်သွယ်ထာဵသည်ဴ 

အချက်အလက်မျာဵအာဵေတွ့ရှိသြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵခဲဴကာ လိုအပ်သညဴ်စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှစိဉ်တွင် 

စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့၌ ဦဵေအဵေကျာ်အာဵ နဳနက်စာေကျွဵရန် လုပ်ေဆာင်စဉ် ၎င်ဵသည် စစ်ေ ကာင်ဵအဖွဲ့ဝင်၏ 

ပစ္စတိေုသနတ်အာဵလုယူ၍ မိမိကိုယ်ကို ပစ်ခတ်ခဲဴ၍ ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသဆုဳဵသွာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ စက်တင်ဘာလ ၂၉ 

ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန် ြပန် ကာဵေရဵအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ 

နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵမှတစ်ဆငဴ် မဲဆွယ်မနိ့်ခွန်ဵေြပာရာတွင် ပါဝင်ေတာဴမည်မဟုတေ် ကာင်ဵ AFP ပါတ ီ

ေြပာ ကာဵ 

နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵ (MRTV)နှင်ဴ သတင်ဵစာမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵ မိန့်ခွန်ဵေြပာသညဴ် 

အစီအစဉ်တွင် ရခိုင်ဦဵေဆာင်ပါတီ(AFP)အေနြဖငဴ် ပါဝင်ေတာဴမည်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ ယင်ဵပါတီမှ တာဝန်ရှသူိမျာဵမှ 

ေြပာ ကာဵခဲဴ သည်။ AFP ပါတီ၏ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်ဵပါ ေဟာေြပာချက်စကာဵလုဳဵအမျာဵအြပာဵကို ြပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲ 

ေကာ်မရှင် (UEC)မ ှ ြပငဆ်င်ြဖတ်ေတာက်လိုက်သညဴ်အတွက် မပါဝင်ရြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ပါတီ၏ေြပာေရဵဆိုခွင်ဴရှိသူ 

ဦဵေကျာ်ေဇာဦဵမှဆို သည်။ ယင်ဵအြပင် AFP ပါတီမှတ်ပုဳတင်သညဴ်အချနိ်ကတည်ဵက အတည်ြပုထာဵသညဴ် 

ပါတီလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို မဲဆွယ်မိန့်ခွန်ဵေြပာမညဴ်အစီအစဉ်တွင် UEC မ ှ ြဖတ်ေတာက်ထာဵြခင်ဵကို 

ေတွ့ရှိရသည်ဟုလည်ဵ ပါတီတာဝန်ရှိသူမျာဵထဳမှ သိရှရိသည်။ UEC မ ှ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်လိုက်သညဴ်အတွက် 

နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵနှင်ဴ သတင်ဵစာမျာဵတွင် ပါဝင်ေတာဴမည်မဟုတ်ဘဲ တြခာဵလွတ်လပ်စွာေြပာဆိုနိုင်သညဴ် Channel 

မျာဵတွင်သာ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵသွာဵ မည်ဟုလည်ဵ ပါတီတာဝန်ရှိသူမျာဵမှ ဆို ကသည်။ 

အ ကမ်ဵဖက်အြဖစ်ေ ကညာထာဵေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵရိှသညဴ်ေနရာမျာဵမှအပ ကျန်နယ်ေြမမျာဵ၌ 

တပမ်ေတာ်မှ အပစ်ရပ ်သက်တမ်ဵတိုဵ  

နိုင်ငဳေတာ်မှ အ ကမ်ဵဖက်အြဖစ်ေ ကညာထာဵေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိသညဴ်ေနရာမျာဵမှအပ ကျန်နယ်ေြမမျာဵ၌ အပစ်အခတ် 

ရပ်စဲမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်မှ ထုတ်ြပန်ခဲဴသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ 

ကာကွယ၊် ထိန်ဵချုပ်၊ ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အရှိန်အဟုန်ြမှင်ဴ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵနှင်ဴ မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵအတွက် ေအာက်တိုဘာလ 

၁ ရက်ေန့မှ ၃၁ ရက်ေန့အထိ စစ်ေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵကို တိုဵြမှင်ဴရပ်စဲသွာဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်၏ထုတ်ြပန်ချက်တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) တို့သည် ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တိုတ့ွင် 

၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်ဵမှ လက်ရှိအချနိ်ထိ တိုက်ပွဲမျာဵြဖစ်ပွာဵလျက်ရှေိနမပီဵ တပ်မေတာ်မှ အပစ်ရပ်ေ ကညာရာတွင် AA 

ရှိေနသညဴ် ေနရာမျာဵကို ချန်လှပ်ထာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်သည်။ လက်ရှရိခိုင်ြပည်နယ်တွင် ကိုဗစ်ပိုဵေတွ့ရှိမှု ြမငဴ်တက်ေနသြဖငဴ် 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/afp-n-mrtv.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/afp-n-mrtv.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/terr-tmd-sf.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/terr-tmd-sf.html
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တပ်မေတာ် အေန ြဖငဴ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရာတွင် ရခိုင်ေဒသအာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵသင်ဴေ ကာင်ဵ 

ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ် ကုိယ်စာဵလှယ် ဦဵထွန်ဵသာစိန်မှ ေထာက်ြပ ေြပာဆိုခဲဴသည်။ 

  

မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵဆင်ဵေနသည်ဴ တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတကုိီ RCSS/SSA မခိမ်ဵေြခာက်  

ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ လွိုင်လင်ခရိုင် မိုင်ဵကိုင်မမို့နယ်တွင် မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵဆင်ဵေနသညဴ် တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီ 

(TNP)ကိ ု ရှမ်ဵြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ/ရှမ်ဵြပည်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA)မ ှ ဖိအာဵေပဵမခိမ်ဵေြခာက်လျက်ရှိ 

ေ ကာင်ဵ TNP ပါတီတာဝန်ရှသူိမှ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။ မိုင်ဵကိုင်မမို့နယ်၊ 

ပန်တုေကေကျဵရွာအုပ်စုရှိ ေကျဵရွာသဳုဵရွာမှ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵထဳ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵခွင်ဴေပဵပါက ဒဏ်ေ ကဵေငွကျပ် ၁၀ 

သိန်ဵေပဵေဆာင်ရမည်ဟု RCSS/SSA မ ှစက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တင်ွ စာေပဵပို့ခဲဴေ ကာင်ဵ TNP ပါတီ ဗဟုိအတွင်ဵေရဵမှူဵ 

တာဵေကျာ်ေအာင်မှ ေြပာ ကာဵခဲဴသည်။  

မိုင်ဵကိုင်မမို့နယ်သည် တအာင်ဵနယ်ေြမမဟုတ်သညဴ်အတွက် မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵြခင်ဵမြပုလုပ်ရန် RCSS/SSA မ ှ မပီဵခဲဴသည်ဴ 

ဨဂုတ်လအတွင်ဵ TNP ပါတီဝငမ်ျာဵကိုေခါ်ယူမပီဵ ဖိအာဵေပဵမခိမ်ဵေြခာက်ခဲဴေ ကာင်ဵလည်ဵ မိုင်ဵကိုင်မမို့နယ် 

ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တွင် ဝင်ေရာက်ယဉှ်မပိုင်မညဴ် TNP ပါတီကိုယ်စာဵကိုယ်စာဵလှယေ်လာင်ဵ 

မိုင်ဵေအာင်ခမ်ဵမှဆိုသည်။   

တပမ်ေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်မှ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ၇ လ နီဵပါဵ ကာသညအ်ထိ 

ေပျာက်ဆုဳဵေနသညဴ် အတွက် ေသဆုဳဵမပီဟု မိသာဵစု ယူဆ 

တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵကိုခဳထာဵရေသာ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ အထုပ်ေသမေကျဵရွာမှ ဦဵစဳေရွှေသန်ဵ(ခ) 

အသန်ဵချသည် ၇ လနီဵပါဵ  ကာြမငဴ်လာသည်အထိ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုနှင်ဴ အဆက်အသွယ်တစ်စုဳတစ်ရာ မရရှိဘဲ ေပျာက်ဆုဳဵ 

ေနသြဖငဴ် လက်လွန်ေသဆုဳဵသွာဵမပီဟု မိသာဵစုက ယူဆထာဵသည်ဟု သိရှရိသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၉ ရက်ေန့တင်ွ 

ဦဵစဳေရွှေသန်ဵ (ခ)အသန်ဵေချသည် ေြမာင်ဵေဘွေကျဵရွာသ့ုိ ေဈဵဝယ်ထကွ်လာစဉ် 

ေြမာင်ဵဘွယ်တဳတာဵအနီဵမိုင်ဵကွဲမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ပစ်ခတ်မှု ြဖစ်ပွာဵခဲဴသည်။ ထိုပစ်ခတ်မှုြဖစ်စဉ်တွင် အရပ်သာဵ 

သဳုဵဦဵေသဆုဳဵခဲဴကာ  ဦဵစဳေရွှေသန်ဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ ၁၅ ဦဵကို တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသည်။  

ဦဵစဳေရွှေသန်ဵအပါအဝင် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသူ ၁၅ ဦဵကို ခမရ (၅၄၀) ေြမာက်ဦဵတပ်ရင်ဵတွင် ချုပ်ေနှာင်ထာဵခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသူမျာဵအနက်မှ ၁၄ ဦဵကို  အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ ေြမာက်ဦဵရဲစခန်ဵသ့ုိ အမှုဖွင်ဴ ပို့ေဆာင်ခဲဴမပီဵ 

ဦဵစဳေရွှေသန်ဵ ပါမလာခဲဴေ ကာင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်၊ ဒဳုေဘွေကျဵရွာမှ ေမာင်ဝိုင်ဵမှ  

ဦဵစဳေရွှေသန်ဵသည် ၎င်ဵတိုန့ှင်ဴအတူ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရသည်ဟု ဦဵစဳေရွှေသန်ဵ၏ မိသာဵစုထဳသ့ုိ အသိေပဵခဲဴေ ကာင်ဵ သိရှိသည်။  

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် လကေ်နာက်ြပန်ကကိုဵတုပမ်ပီဵ ေသဆုဳဵလျက်ရိှသညဴ် 

အေလာင်ဵနှစ်ေလာင်ဵကုိေတွ့ရိှသြဖင်ဴ ေဒသခဳမျာဵ စိုဵရိမ် 

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ အမ်ဵမမို့နယ်တွင် လက်ေနာက်ြပန်ကကိုဵတုပ်မပီဵ ေသဆုဳဵလျက်ရှိသညဴ် အမည်မသိ အေလာင်ဵနှစ်ေလာင်ဵကုိ 

ေတွ့ရှိသြဖငဴ် ေဒသခဳမျာဵ စိုဵရိမ် ေ ကာက်လန့်ေန ကသည်။ အဆိုပါမမို့နယ်ရိှ အုိဵပုဳေကျဵရွာနှင်ဴတစ်မိုင်ခန့်ေဝဵေသာ 

ေြမာက်ဦဵ ေချာင်ဵကမ်ဵနာဵတွင် လူေသအေလာင်ဵ တစ်ေလာင်ဵအာဵ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တင်ွ ေတွ့ရှိခဲဴမပီဵ 

ေပသာေမာ်ေပါက် အမ်ဵေချာင်ဵဝအနီဵ၌ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ေန့တင်ွ ထပ်မဳ၍ လူေသအေလာင်ဵတစ်ေလာင်ဵကုိ 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/28/230647.html
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1024036314700381/
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1024036314700381/
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-kill-case-2.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-kill-case-2.html
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ေတွ့ရှိခဲဴေ ကာင်ဵ ေဒသခဳမျာဵ ထဳမှသိရှရိသည်။ အေလာင်ဵမျာဵေတွ့ရှိသညဴ် အနီဵအနာဵေကျဵရွာမျာဵတွင် 

လူေပျာက်ဆုဳဵေနမှုမျာဵလည်ဵ မရှိသြဖင်ဴ ေသဆုဳဵ လျက်ေတွ့ရှိသညဴ် အေလာင်ဵနှစ်ေလာင်ဵမှာ မည်သူမည်ဝါဆိုသည်ကုိ 

သိရှရိြခင်ဵ မရှိေသဵပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိငု်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
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ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ 
 
ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေကျဵရွာသဳုဵရွာမှ 
ေဒသခဳရွာသာဵတစ်ေထာင်ေကျာ်ကို ဖမ်ဵဆီဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ BNI 

မုဳရွာတွင် ရခိုင်အေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵ 

ထပ်မဳြပုလုပ်သူမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳ 

သဳုဵဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်၊ နှစ်ဦဵအာဵ ြပန်လည် 

လွှတ်ေပဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ BNI 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵမှ 
ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 

ပါတီဝငတ်စ်ဦဵအာဵ RCSS/SSA မှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵဟု 

တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီ(TNP) ေြပာ ကာဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ Shan News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

 

တိင်ုဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့မျာဵထဳမှ 
လွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် 

ေြမာက်ဦဵမှ သဳဃာေတာ် ေလဵပါဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ 

ေကျာက်ေတာ်မမို့နယ်တွင် မျှစ်အေရာင်ဵအဝယ်လုပ်ေနသူ 
နှစ်ဦဵ ေပျာက်ဆုဳဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

 

တရာဵစွဲဆုိခရဳြခင်ဵမျာဵ  

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် 

ရိက္ခာသိုေလှာင်ထာဵသည်ဟူေသာ စွပ်စွဲချက်ြဖငဴ် 

ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵ ခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ Myanmar 

Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ DMG 

အရေးပါသည့ ်ဆက်စပ်သတင်းများ ဖတ်ရန် Links 

https://www.bnionline.net/mm/news-75267
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-arrests-over-1000-civilians-rakhine-state
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/21/%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac-%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8-%e1%80%85%e1%80%90%e1%80%85/
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f71808140b9274e52923a84
https://www.bnionline.net/mm/news-75830
https://www.bnionline.net/mm/news-75832
https://www.bnionline.net/en/news/kyauktaw-twsp-man-detained-tatmadaw-family-says
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kt-arrested-plc.html
https://burmese.shannews.org/archives/18529
https://www.bnionline.net/mm/news-75631
https://7day.news/detail?id=199715
https://www.rfa.org/burmese/news/tnp-party-demands-release-rcss-detainee-09212020062725.html
https://www.rfa.org/burmese/news/tnp-party-demands-release-rcss-detainee-09212020062725.html
http://burmese.dvb.no/archives/408932
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f562d06bbbbff42a0ea9472
https://www.bnionline.net/mm/news-75370
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f65c29827e2dc516aa4e3e6
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4378
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4378
https://www.dmediag.com/news/1923-sep-1-rtd-cse
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ DMG 

ကယာဵြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစရန် 

ေရဵသာဵသည်ဟုဆိုကာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင် 

တစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ေမာင်ေတာမမို့နယ်မှ နယ်ြခာဵေစာင်ဴရတဲပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵ 
ေသဆုဳဵမှုနှင်ဴပတ်သက်၍ 

ရွက်ညိုေတာင်ေကျဵရွာသာဵတစ်ဦဵ၊ ယာယီ 

ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ တစ်ဦဵ နှင်ဴ မွတ်စလင် 

တစ်ဦဵတို့အာဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊အမှုဖွင်ဴ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ DMG 

ရခိုင်ြပည်နယ်အစိုဵရရုဳဵေရှ့ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသညဴ် 
ေကျာင်ဵသာဵသဳုဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ Myanmar Now 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ DMG 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို 

ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ မန္တေလဵမမို့၌ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသညဴ် 

ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

https://www.bnionline.net/mm/news-75237
https://www.dmediag.com/news/1930-chf-mnst
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f506d7bbbbbff42a0ea9450
https://www.rfa.org/burmese/news/family-responsed-that-army-arrested-person-isnot-related-to-aa-in-rakhine-09052020003004.html
https://www.rfa.org/burmese/news/family-responsed-that-army-arrested-person-isnot-related-to-aa-in-rakhine-09052020003004.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sph-cth-png.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sph-cth-png.html
https://www.dmediag.com/news/1973-r-m-owner
http://burmese.dvb.no/archives/409130
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/2_in_1.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/bgf-kill-md.html
https://www.dmediag.com/news/1965-md_bgf_crime
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/murder-md-bgf.html
https://www.dmediag.com/news/1977-tmao
https://www.rfa.org/burmese/news/protest-three-rakhine-students-arrest-09092020023404.html
https://www.rfa.org/burmese/news/protest-three-rakhine-students-arrest-09092020023404.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f588764bbbbff42a0ea9484
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/asu-3-arst.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5f58c6565147df42a1e6c3f0
https://www.dmediag.com/news/1968-saap
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/internet-ban-09112020184830.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/internet-ban-09112020184830.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f59f8dcbbbbff42a0ea9497
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f59da6fbbbbff42a0ea9495
https://www.myanmar-now.org/en/news/protestors-arrested-for-criticising-rakhine-governments-handling-of-covid-19-outbreak
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/internet-ban-09112020184830.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/internet-ban-09112020184830.html
https://www.rfa.org/burmese/news/law-suit-protest-rakhine-students-09112020061401.html
https://www.rfa.org/burmese/news/law-suit-protest-rakhine-students-09112020061401.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5f5b0f6b5147df42a1e6c3f2
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f5e05f1bbbbff42a0ea94ad
https://www.bnionline.net/mm/news-75484
https://www.facebook.com/dmgnewsagency/posts/1817620198390383
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/22/%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af/
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-protest-students-free-09222020063733.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-protest-students-free-09222020063733.html
https://news-eleven.com/article/193517
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f69bc3c31b5440aaeebf270
https://www.dmediag.com/news/2027-rlse-3-std-stw
https://news-eleven.com/article/191590
https://www.dmediag.com/news/1971-sphr
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/%E1%80%99%E1%82%8F%E1%81%B1%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%81%8C-%E1%80%86%E1%82%8F%E1%81%B5%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%80%96%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B.html
https://7day.news/detail?id=198680
http://burmese.dvb.no/archives/409932
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ 

လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ All Burma 

Federation of Student Unions - cec ၏ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ All Burma 

Federation of Student Unions - cec ၏ လူမှုကွန်ရက် 

စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ All Burma 

Federation of Student Unions - cec ၏ လူမှုကွန်ရက် 

စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ All Burma 

Federation of Student Unions - cec ၏ လူမှုကွန်ရက် 

စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လက်ရှြိဖစ်ပွာဵေနေသာ 

အေြခအေနမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵ 

ြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ဗကသေခါင်ဵေဆာင်နှစ်ဦဵကို 

မမို့နယ်နှစ်မမို့နယ်တွင် အမှုဖွင်ဴ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

မိတ္ထီလာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵ 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ေခတ်သစ်မီဒီယာ၏ 
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ေခတ်သစ်မီဒီယာ၏ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

မုဳရွာခရိုင် ဗကသအေထွေထွအတွင်ဵေရဵမှူဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ 

အမှုဖွင်ဴ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 
အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

မိတ္ထီလာအကျဉ်ဵေထာင်ေရှ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသညဴ် 

ေကျာင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို အမှုဖွင်ဴ  

https://www.dmediag.com/news/1975-sppa
https://www.bnionline.net/mm/news-75459
https://7day.news/detail?id=198742
https://7day.news/detail?id=198719
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f5cc4eebbbbff42a0ea94a8
https://www.rfa.org/burmese/news/police-is-checking-students-who-protest-for-rakhine-internet-09132020052932.html
https://www.rfa.org/burmese/news/police-is-checking-students-who-protest-for-rakhine-internet-09132020052932.html
http://thevoicemyanmar.com/news/43728-yki
https://myanmar.mmtimes.com/news/143535.html
https://7day.news/detail?id=200041
https://7day.news/detail?id=200027
https://news-eleven.com/article/193951
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-chin-conflict-protest-in-mdy/5597471.html
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-chin-internet-protest/5597459.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/abfsu-mdy-505.html
https://www.rfa.org/burmese/news/protest-rakhine-internet-mdy-students-arrest-09252020023331.html
https://www.rfa.org/burmese/news/protest-rakhine-internet-mdy-students-arrest-09252020023331.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/144078.html
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193157122222827/193156815556191/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193157122222827/193156815556191/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193157122222827/193156815556191/
https://www.bnionline.net/mm/news-75776
https://www.narinjara.com/news/detail/5f6ed2548e5e442f391de32d
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/27/%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%be%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%af-2/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/a.113631383508735/193703052168234/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/a.113631383508735/193703052168234/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/a.113631383508735/193703052168234/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193696755502197/193696615502211
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193696755502197/193696615502211
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193696755502197/193696615502211
https://www.facebook.com/abfsu.cec/videos/330696507995341
https://www.facebook.com/abfsu.cec/videos/330696507995341
https://www.facebook.com/abfsu.cec/videos/330696507995341
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/abfsu-sep28-mdy.html
https://burmese.voanews.com/a/rahine-internet-all-burma-fedration-student-unions/5600336.html
https://news-eleven.com/article/192112
http://burmese.dvb.no/archives/410173
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/15/%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%99%e1%80%9b%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%92%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%99/
https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/686478612275719
https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/686478612275719
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1012136239223722/
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1012136239223722/
http://burmese.dvb.no/archives/410758?fbclid=IwAR2Zqwf9eyJcH0tkXFwBU6_ai2s0lt2suK4XAww995Ro67QmBr6awpG218Y
http://thevoicemyanmar.com/news/43799-kar
http://burmese.dvb.no/archives/411105
http://burmese.dvb.no/archives/411261
https://www.rfa.org/burmese/news/monywa-bakatha-leader-linn-thura-ko-arrested-in-kalay-09182020070114.html
https://www.rfa.org/burmese/news/monywa-bakatha-leader-linn-thura-ko-arrested-in-kalay-09182020070114.html
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ ေခတ်သစ်မီဒီယာ၏ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

ရခိုင်အေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 

စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက် 

ဗကသမျာဵအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ(၂) နှင်ဴ ြပည်တက္ကသုိလ် 

ေကျာင်ဵသာဵ နှစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ All Burma 

Federation of Student Unions - cec ၏ လူမှုကွန်ရက် 

စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

ပလက်ဝေဒသခဳနှစ်ဦဵ 

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ Myanmar 

Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

 

 

ြပစဒ်ဏ်ချမှတခ်ဳရြခင်ဵမျာဵ 

ရခိုင်ြပည်နယ်နှင်ဴ ချင်ဵြပည်နယ်တွင် 

အင်တာနက်လိုင်ဵမျာဵြပန်ဖွင်ဴေပဵရန် 

လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်ခဲဴသညဴ် ေမာင်ေဆာင်ဵခကို ဒဏ်ေငွချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ HRW 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ Fortify Rights 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ Amnesty 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 
အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

ကရင်အာဇာနည်ေန့ကျင်ဵပသူ သဳုဵဦဵကို ေထာင်ဒဏ် ၁၅ 

ရက်စီ ချမှတ် 

၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 
အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ Fortify Rights 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) အတွက် 

ရန်ပုဳေငွရှာေဖွေပဵေနသည်ဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရသူ 

တစ်ဦဵကို အလုပ်နှင်ဴေထာင် ၁၅ နှစ်ချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ Myanmar 

Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေအာင်သေြပေကျဵရွာသာဵ ဦဵေရွှေအုန်ဵကို 

နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)ြဖငဴ် 
ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် ထပ်မဳချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ ေခတ်သစ်မီဒီယာ၏ 

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ 

ရခိုင်အေရဵ မန္တေလဵတွင် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴသည်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵတစ်ဦဵကို အလုပ် နှင်ဴ ေထာင်ဒဏ် တစ်လ 
ချမှတ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵမ်/ြမန်မာ 

ေထာင်မှလွတေ်ြမာက်မှုမျာဵ 

တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲေအာင်ြမင်ခဲဴသညဴ် အကျဉ်ဵသာဵ 

ေကျာင်ဵသာဵ၊ေကျာင်ဵသူ ၅၅ ဦဵကို 
လွတ်မငိမ်ဵသက်သာခွင်ဴြပု 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ြမန်မာ 

https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/257548375444034
https://www.facebook.com/khitthitnews/videos/257548375444034
http://burmese.dvb.no/archives/412288
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/26/%e1%80%9b%e1%80%81%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8-%e1%80%85%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%94/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193416805530192/193416742196865/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193416805530192/193416742196865/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.193416805530192/193416742196865/
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4585
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4585
https://burmese.voanews.com/a/aa-arrest-2-paletwa-local-/5601070.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75847
https://www.hrw.org/news/2020/09/02/myanmar-drop-charge-against-activist-poet
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-09-04/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/myanmar-poet-convicted-for-protesting-against-internet-restrictions/
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-rakhine-internet-maung-saung-kha/5570821.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-internet-09042020051103.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-internet-09042020051103.html
https://www.rfa.org/burmese/news/court-sentenced-karen-martyrs-day-leaders-15day-in-jail-09082020044216.html
https://www.rfa.org/burmese/news/court-sentenced-karen-martyrs-day-leaders-15day-in-jail-09082020044216.html
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-09-08-2/
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4403
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4403
http://burmese.dvb.no/archives/408340
https://www.rfa.org/burmese/news/a-man-jailed-for-fifteen-years-for-financing-AA-09042020055233.html
https://www.rfa.org/burmese/news/a-man-jailed-for-fifteen-years-for-financing-AA-09042020055233.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f531d49bbbbff42a0ea945e
https://www.narinjara.com/news/detail/5f53a10d5147df42a1e6c3e6
https://www.bnionline.net/mm/news-75353
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1018167935287219
https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1018167935287219
https://myanmar.mmtimes.com/news/144068.html
https://news-eleven.com/article/190784
http://www.mizzimaburmese.com/article/73082
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၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ Global 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ Global 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ြမန်မာတိုင်ဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳပဋိပက္ခြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် 

သတင်ဵေထာက်တစ်ဦဵနှင်ဴ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵတို့ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိငု်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို၏့လွတ်လပ်ခွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် 

ဆန္ဒထတု်ေဖာ်မှုမျာဵ  

http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/43587-akn
https://www.gnlm.com.mm/presidential-amnesty-awarded-to-29-student-inmates-from-mandalay-central-prison-passising-matriculation-examinations/
https://www.gnlm.com.mm/president-pardons-25-insein-prison-inmates-passing-matric-exams/
https://www.mmtimes.com/news/55-inmates-freed-passing-matriculation-exams.html
http://burmese.dvb.no/archives/412553
https://www.rfa.org/burmese/news/channel-mandalay-tv-reporter-release-09252020024848.html
https://www.rfa.org/burmese/news/channel-mandalay-tv-reporter-release-09252020024848.html
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မန္တေလဵ လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် 

ြပင်ဵ ထန်ဒဏ်ရာမျာဵြဖငဴ် ေသဆုဳဵခဲဴသညဴ် 

လူငယ်နှစ်ဦဵ၏ြဖစ်စဉ်နှင်ဴပတ်သက်၍ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမှ 

လူငယ်ေလဵဦဵကို ထပ်မဳစစ်ေဆဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ VOM/ြမန်မာ 

နယ်ေြမေဒသ လုဳခခုဳမှုမရှိ၍ အမ်ဵမမို့နယ်ရိှ ေကျဵရွာ ၁၁ 

ရွာတွင် မဲစာရင်ဵမျာဵ ကပ်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

မိုင်ဵရယ်တွင် လမ်ဵသွာဵလမ်ဵလာ လူထုထဳ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

စစ်ေဆဵကာ မခိမ်ဵေြခာက်၍ ေငွေကာက်ခဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်၊ Shan News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ Shan News 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် 

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳနှစ်ဦဵ 
ေသနတ်ဒဏ်ရာမျာဵြဖင်ဴ ေသဆုဳဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ Myanmar 

Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ BNI 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ DMG 

စစ်သာဵမျာဵမှ ကာဵတစ်စီဵြဖငဴ်တင်ေဆာင်ေပဵလိုက်ေသာ 

ဒဏ်ရာမျာဵရရှိထာဵသညဴ် အမည်မသိ 

သတိေမဴေနသူတစ်ဦဵကို ေဆဵရုဳသ့ုိ ပို့ေဆာင် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

ေကျာက်ေတာ်တွင် ေကျဵရွာနှစ်ရွာ မီဵရှို့ြခင်ဵခဳခဲဴရ၍  ေနအိမ် 

၁၆၆ လုဳဵ မီဵေလာင်ပျက်စီဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ BNI 

PACE အဖွဲ့ ေရွဵေကာက်ပွဲ ေစာင်ဴ ကညဴ်ေလဴလာခွင်ဴ 

တရာဵဝင်အသိမှတ်ြပုလွှာ ြပန်လည်ရရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

ခူမီဵလူငယ် ဆလိုင်ဵေအာင်စိုဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ

ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ တစ်လေကျာ်ရှမိပီြဖစ်၍ အသက် 

အန္တရာယ် စိုဵရိမ်ရေ ကာင်ဵ KACC ထုတ်ြပန် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ The Voice/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

လူအစုလိုက်သတ်ြဖတ်ခဲဴေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်သာဵနှစ်ဦဵကို 

ICC ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ဗွီအုိေအ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ NBC 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

https://news-eleven.com/article/190250
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/09/21/%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%80%b8-%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/
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/vote-list-ann.html
https://burmese.shannews.org/archives/18267
https://english.shannews.org/archives/21684
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f51f46ebbbbff42a0ea945b
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/04/229284.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4412
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4412
https://www.dmediag.com/news/1941-prp-tp-kt
https://www.dmediag.com/news/1942-prp-tp-fire
https://www.irrawaddy.com/news/burma/military-burns-rakhine-village-western-myanmar-residents.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75326
https://www.dmediag.com/news/1948-prp-tp-f-21ths-l
https://www.bnionline.net/en/news/nearly-200-houses-set-ablaze-kyauktaw-township-two-civilians-killed
https://www.dmediag.com/news/1969-kt-fire-un
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f54a38ebbbbff42a0ea946a
https://www.bnionline.net/mm/news-75355
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/prp-tp-fire.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/prp-f-v-20ths-l.html
https://elevenmyanmar.com/news/military-denies-incinerating-two-villages-in-kyauktaw
https://www.bnionline.net/en/news/nearly-200-houses-set-ablaze-kyauktaw-township-two-civilians-killed
https://news-eleven.com/article/190582
https://burmese.voanews.com/a/uec-allow-pace-to-mornitor-2020-election-/5570515.html
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/43601-sli
https://burmese.voanews.com/a/aa-paletwa-chin-youth-arrested-case-/5574902.html
https://www.voacambodia.com/a/5575342.html
https://www.nbcnews.com/news/world/myanmar-soldiers-confess-rohingya-massacre-shoot-all-you-see-n1239563
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-soldiers-09082020204610.html
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အာရှအသဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ မဇ္ဈမိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

ရေသဴေတာင်မမို့နယ်တွင် ရွာခဳအမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵအာဵ 

အဓမ္မြပုကျင်ဴခဲဴေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်သာဵသဳုဵဦဵ ဝန်ခဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

တပ်မေတာ်မှ ခွင်ဴြပုြခင်ဵမရှိေသာေ ကာင်ဴ မဳစီမမို့နယ် 

နမ်လင်ဵ ပါ (Nam Lim Pa) စစ်ေရှာင်မျာဵ 

ေနရပ်ြပန်နိင်ုြခင်ဵမရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ Kachin News 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ BNI 

ပစ္စည်ဵအငှာဵထမ်ဵသူ ပလက်ဝေဒသခဳ ၄၁ ဦဵ နှစ်ရက် ကာ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳခဲဴရမပီဵေနာက် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ၊ 
၎င်ဵတို့အနက်မှ တချ ို့ ရိုက်နှက်ဒဏ်ရာမျာဵေ ကာင်ဴ 

ေဆဵကုသမှုခဳယူေနရ 

၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG 

လာဵရှိုဵမမို့နယ်တွင် ေြမြမှုပ်ထာဵသညဴ် ရုပ်အေလာင်ဵေတွ့ရှိ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ 

တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 
အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ 

တအာင်ဵအမျ ိုဵသမီဵအဖွဲ့အစည်ဵ 

တပ်မေတာ်ေခါင်ဵေဆာင်မျာဵကို ေဝဖန်သူ 

တပ်မေတာ်ေဆဵတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵသာဵ 
မိသာဵစုနှင်ဴအဆက်အသွယမ်ရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ Myanmar 

Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ Myanmar Now 

ဘာဵအဳခရိုင်အတွင်ဵ တိုက်ပွဲမျာဵေ ကာင်ဴ ေဒသခဳမျာဵ 
သွာဵလာခွင်ဴကန့်သတ်ြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ KHRG 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵဝင်လာ၍ 

ေညာင်ကန်ရွာသာဵမျာဵထွက်ေြပဵတိမ်ဵေရှာင်၊ 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရွာသာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-soldiers-09082020204610.html
https://www.rfa.org/burmese/news/two-soldiers-icc-09082020084057.html
https://www.rfa.org/burmese/news/two-soldiers-icc-09082020084057.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/myanmar-ICC-process-rohingya-army-officers-09082020184735.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/myanmar-ICC-process-rohingya-army-officers-09082020184735.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-military-questions-authenticity-soldiers-confessions-rakhine-atrocities.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/atrocity-confessions-09092020185431.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/atrocity-confessions-09092020185431.html
https://www.rfa.org/burmese/news/Military-responses-over-two-Myanmar-deserters-in-the-custody-of-ICC-09092020160658.html
https://www.rfa.org/burmese/news/Military-responses-over-two-Myanmar-deserters-in-the-custody-of-ICC-09092020160658.html
https://www.rfa.org/burmese/news/case-of-two-soldiers-at-icc-09092020071144.html
https://www.rfa.org/burmese/news/case-of-two-soldiers-at-icc-09092020071144.html
http://www.mizzima.com/article/myanmar-army-questions-confessions-authenticity
https://7day.news/detail?id=198672
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-rathedaung-woman-army-rape-09092020151333.html
https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-rathedaung-woman-army-rape-09092020151333.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/military-admission-09092020180308.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/military-admission-09092020180308.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/10/229670.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/three-myanmar-soldiers-court-martialed-raping-rakhine-woman.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rape-case-rtd.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5f5db91d5147df42a1e6c3f8
https://www.bnionline.net/mm/news-75404
https://kachinnews.com/2020/09/10/tatmadaw-block-kachin-idps-from-returning-home/
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-block-kachin-idps-returning-home
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f5b478abbbbff42a0ea949e
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tpy_mw.html
https://www.bnionline.net/en/news/paletwa-twsp-men-get-medical-treatment-after-alleged-beatings-military-custody
https://taangwomen.org/2020/09/09/two-villagers-shot-by-burmese-army-while-looking-after-buffalos-one-dead-on-the-spot/
https://taangwomen.org/2020/09/09/two-villagers-shot-by-burmese-army-while-looking-after-buffalos-one-dead-on-the-spot/
https://7day.news/detail?id=198675
https://www.rfa.org/burmese/news/villagers-accuse-myanmar-soldiers-killed-two-civilians-09142020041118.html
https://www.rfa.org/burmese/news/villagers-accuse-myanmar-soldiers-killed-two-civilians-09142020041118.html
https://taangwomen.org/2020/09/14/body-of-a-local-villager-found-being-shot-and-buried-in-a-hillside-cultivation-farm/
https://taangwomen.org/2020/09/14/body-of-a-local-villager-found-being-shot-and-buried-in-a-hillside-cultivation-farm/
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4485
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4485
https://www.myanmar-now.org/en/news/family-still-has-no-contact-with-military-medical-student-who-criticised-generals-on-facebook
https://khrg.org/2020/09/20-5-nb1/hpa-an-district-fighting-between-tatmadawbgf-and-dkba-splinter-group-results
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f603e75bbbbff42a0ea94b7
https://www.bnionline.net/mm/news-75549


SEPTEMBER 2020            
38 

ေြမာက်ဦဵတွင် ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳရေသာေ ကာင်ဴ 

ေဒသခဳတစ်ဦဵဒဏ်ရာရ၊ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

နိုင်ငဳေရဵပါတီတချ ို့၏ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်ဵရုပ်သဳ 

ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ ဧရာဝတီ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ 

အာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ 7 Day News/ြမန်မာ 

ေြမပုဳမမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို 

ဖမ်ဵဆီဵရိုက်နှက်ခဲဴ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ 

လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ြမန်မာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် 
ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳမျာဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ 

လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳ ၁၈ ဦဵေပျာက်ဆုဳဵေနမှု ၇ 

လခန့် ကာေသာ်လည်ဵ ထူဵြခာဵမှုမရှိေသဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 

ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵမိန့်ခွန်ဵ 

ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳရ 

၂၀၂၀ ခနုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် 

သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူ၏ ရုပ်အေလာင်ဵကို ေဆဵရုဳသ့ုိ 
လွှဲေြပာင်ဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ DMG 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵမှတစ်ဆင်ဴ 
မဲဆွယ်မိန့်ခွန်ဵေြပာရာတွင် ပါဝင်ေတာဴမည်မဟုတ်ေ ကာင်ဵ 

AFP ပါတီေြပာ ကာဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

အ ကမ်ဵဖက်အြဖစ်ေ ကြငာထာဵေသာ 
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိသညဴ်ေနရာမျာဵမှအပ ကျန်နယ်ေြမမျာဵ၌ 

တပ်မေတာ်မှ အပစ်ရပ် သက်တမ်ဵတိုဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ DMG 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mu-gf-1inj-1.html
https://www.dmediag.com/news/2017-1inj-1-mu-ntp
https://www.bnionline.net/mm/news-75665
https://www.irrawaddy.com/elections/political-party-withdraws-election-broadcast-censorship-myanmar-authorities.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/mrtv-censor-some-parties-election-speech-09222020044847.html
https://www.rfa.org/burmese/program_2/mrtv-censor-some-parties-election-speech-09222020044847.html
https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/09/23/230415.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75822
https://7day.news/detail?id=200485
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture-two-villagers-in-myebon-09222020075937.html
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-torture-two-villagers-in-myebon-09222020075937.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/trtp-ov20ps-tmd.html
https://www.dmediag.com/news/2023-trtb-kt-tmd
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f6ac8e231b5440aaeebf27a
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/sk.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-released-ten-civilians-09242020081117.html
https://www.rfa.org/burmese/news/army-released-ten-civilians-09242020081117.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f6c2e219798497c853b79d3
https://www.bnionline.net/mm/news-75775
https://www.bnionline.net/en/news/over-six-months-after-arrests-tinma-villagers-situation-still-unknown
https://www.bnionline.net/mm/news-75778
https://www.narinjara.com/news/detail/5f70593e8e5e442f391de333
https://www.bnionline.net/en/news/arakan-national-partys-campaign-speech-censored
https://www.dmediag.com/news/2046-mt-dvr-mu
https://www.bnionline.net/mm/news-75793
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f71db2240b9274e52923a8a
https://www.dmediag.com/news/2049-tmd-kill-mu
https://www.bnionline.net/mm/news-75831
https://www.narinjara.com/news/detail/5f731bc92abc244e5465856f
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/killing-mu-taxi-dvr.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f72edd040b9274e52923a97
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/afp-n-mrtv.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7429df52e60167cbc94999
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/terr-tmd-sf.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7317cf40b9274e52923a9c
https://www.dmediag.com/news/2055-tmd-hmr-rke
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မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵေရဵဆင်ဵေနသညဴ် 

တအာင်ဵအမျ ိုဵသာဵပါတီကို RCSS/SSA မခိမ်ဵေြခာက်  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ Myanmar 

Now/ြမန်မာ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဗွီအုိေအ/ြမန်မာ 

 

တပ်မေတာ်၏ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ 
ေြမာက်ဦဵမမို့နယ်မှ ရွာသာဵတစ်ဦဵ ၇ လ 

နီဵပါဵ ကာသည်အထိ ေပျာက်ဆုဳဵေနသညဴ်အတွက် 

ေသဆုဳဵမပီဟု မိသာဵစု ယူဆ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ေခတ်သစ်မီဒီယာ၏  

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ/ြမန်မာ) 

အမ်ဵမမို့နယ်တွင် လက်ေနာက်ြပန်ကကိုဵတုပ်မပီဵ 

ေသဆုဳဵလျက်ရှိသညဴ် အေလာင်ဵနှစ်ေလာင်ဵကိုေတွ့ရှိသြဖငဴ် 

ေဒသခဳမျာဵ စိုဵရိမ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ DMG/ြမန်မာ 

 

 

 

 

 

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

 

တိတ်နိုင် (အတွင်ဵေရဵမှူဵ)                +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 

ဘုိ ကည် (တွဘဲက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ)          +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 

ေအာင်မျ ိုဵေကျာ် (ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခ)ဳ       +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁  ၇၃၄၈  

 

https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/28/230647.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4587
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4587
https://burmese.voanews.com/a/palaung-campaign-myanmar-election/5601761.html
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1024036314700381/
https://www.facebook.com/khitthitnews/photos/a.386800725090613/1024036314700381/
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-kill-case-2.html

