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တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပခ်ျက် 

ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၅) ဦဵ ေမငဖွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထိ ု (၂၅) ဦဵေနက်မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ 

ေတာင်ကုတ်၊ စစ်ေတွ၊ ေကျောက်ေတာ် နှင်ဴ ေမ်ဵမမို့နယ်တ့ုိမှ ေရပ်သာဵ (၁၅) ဦဵ နှင်ဴ ေကျေဵရွာေုပ်ြျေုပ်ေရဵမငဵ (၁)ဦဵသည် 

ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)(ည)၊ ၅၂(က)(ဈ) တိုခ့ဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့မှ 
ေရှ့ေနေဟာင်ဵ (၁) ဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်ေတွမမို့မှ ေကျောင်ဵသာဵ (၄) ဦဵသည် 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ မန္တေလဵမမို့မှ ေကျောင်ဵသာဵ (၂) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ြ)၊ 

မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴ (မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ တပ်မိသာဵစုဝင် 

မိန်ဵကေလဵ (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဟုမ္မလင်ဵမမို့နယ်မှ 

တိုင်ဵလိုင်(ရှမ်ဵနီ)ေမျေ ိုဵသာဵမျောဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵပါတီ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵ (၁) ဦဵ သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၇၀၊ ၃၅၆ ခဖင်ဴ 
လည်ဵေကာင်ဵ ေသီဵသီဵေမငဖွင်ဴ၊တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵကိုြဳြဲဴရသည်။ 
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ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ တပ်မေတာ်နှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ ေရပ်သာဵနှင်ဴ  ေကျောင်ဵသာဵမျောဵေပါေဝင် စုစုေပါင်ဵ (၁၄၂) ဦဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၁၄၂) ဦဵေနက်မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့မှ ေကျောင်ဵသာဵ (၄) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၅၀၅(ြ) ခဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်၊ ေမ်ဵနှင်ဴ စစ်ေတွ မမို့နယ်မျောဵမှ ေရပ်သာဵ (၁၂) ဦဵ နှင်ဴ 

ေကျေဵရွာေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ (၁) ဦဵသည် ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က)(ဈ) တိုခ့ဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

တပ်မိသာဵစုဝင် မိန်ဵကေလဵ (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ၊ 
ဟုမ္မလင်ဵမမို့နယ်မှ တိုင်ဵလိုင်(ရှမ်ဵနီ)ေမျေ ိုဵသာဵမျောဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵပါတီ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵ (၁) ဦဵ သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ 

၁၇၀၊ ၃၅၆ ခဖငဴ ် လည်ဵေကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴကကရသည်။ ကျေန်ေစိုဵရဝန်ထမ်ဵ (၁) ဦဵေပါေဝင် ေရပ်သာဵ (၁၂၂) ဦဵသည် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ ဆက်နွယမ်ငသဳသယခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴကကရမပီဵ ၎င်ဵတို့သည် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွ၊ မင်ဵ ခပာဵ၊ 

ေတာင်ကုတ်၊ ေကျောက်ေတာ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေမ်ဵ၊ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်မျောဵနှင်ဴ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တို့မှ 

ခဖစ်ကကသည်။၎င်ဵေခပင ် ရြိုင်ေေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴေသာ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵနှင်ဴပတ်သက်၍ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵမမို့မှ ဗကသေကျောင်ဵသာဵေဟာင်ဵ (၁) ဦဵကို ရဲတပ်ဖွဲ့က  ဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။   

ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၂) ဦဵ ခပစ်ဒဏ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထိ ု(၁၂) ဦဵေနက်မှ  တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ (၂) ဦဵ နှင်ဴ 

ေကျောင်ဵသာဵ (၉) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ြ)၊ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရဲတပ်သာဵ (၁) ဦဵသည် ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) တိုခ့ဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ 

ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၁၁) ဦဵ လွတ်ေခမာက်ြဲဴသည်။ ထိ(ု၁၁၁) ဦဵေနက်မှ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵ နှင်ဴ 

လယ်သမာဵ (၆) ဦဵတို့သည် လွတ်ရက်ေစဴသခဖငဴ် ေကျေဉ်ဵေထာင်မှ ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ကျေန်ဗကသ 

ေကျောင်ဵသာဵ (၁) ဦဵသည် ရြိုင်ဴေေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ြဲဴေသာ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ေမဵခမန်ဵစစ်ေဆဵ 

ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵေနာက် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်ကာ ကျေန် ေရပ်သာဵ (၁၀၃) ဦဵသည် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်၊ 

ေကျောက်ေတာ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေမ်ဵ နှင်ဴ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တိုမ့ှခဖစ်ကာ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) နှင်ဴ 
ဆက်နွယမ်ငသဳသယခဖငဴ် တပ်မေတာ်၏ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵခြင်ဵကိုြဳြဲဴရမပီဵေနာက် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  

ထို့ခပင် ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မ ှ ေရွဵေကာက်ပွဲကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ (၃) ဦဵ နှင်ဴ ေရပ်သာဵ (၃) ဦဵ၊ 

ကရင်ေမျေ ိုဵသာဵေစည်ဵေရုဳဵ(KNU)မ ှ ေရပ်သာဵ (၃) ဦဵ နှင်ဴ ေကျောင်ဵေုပ်ဆရာ (၁) ဦဵ နှင်ဴ ေမည်မသိလက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့မှ 

ေရပ်သာဵ (၁) ဦဵတို့ကို ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်။ 

၎င်ဵခပင် ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ ရှမ်ဵခပည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ/ရှမ်ဵခပည်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) မ ှ ေရပ်သာဵ 
(၂) ဦဵ၊ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)မှ ေရပ်သာဵ (၁) ဦဵ၊ ကြျေင်လွတ်ေခမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)မ ှ ေရပ်သာဵ (၃) ဦဵ၊ 

ကရင်ေမျေ ိုဵသာဵေစည်ဵေရုဳဵ(KNU)မ ှေရပ်သာဵ (၁) ဦဵနှင်ဴ ေမည်မသလိက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့မှ ေရပ်သာဵ (၁) ဦဵတိုက့ို ခပန်လည် 

လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ 

လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွင်ဴအေနြဖင်ဴ ထိုေြွင်ဴေေရဵနယ်ပယသ်ည် လွန်စွာထိြိုက်လွယ်ေသာ ေေခြေေနကုိ 

ကျေဆင်ဵလာြဲဴမပီခဖစ်သည်။ ထိုေခြင်ဵေရာသည် ေသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵကဏ္ဍတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴနှင်ဴ 
ပတ်သက်၍ ထညဴ်သွင်ဵလုပ်ေဆာင်ေပဵခြင်ဵမရိှသည်ကို ထင်သာစွာ ခပသလျေက်ရိှသည်။ ေထူဵသခဖငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ေသက်ရှူ 

လမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ ကူဵစက်ေရာဂါခဖစ်ပွာဵလျေက်ရိှစဉ်ကာလေတွင်ဵ ေကျေဉ်ဵေထာင်မျောဵ၌ ေရာဂါကာကွယေ်ရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ကုိ 

တိုဵခမစင်ဴလုပ်ေဆာင်ရမညဴ်ေစာဵ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်သူမျောဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆိ၊ု ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်လျေက်ရိှခြင်ဵသည် လွတ်လပ် စွာ 

ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴကို မည်မျှေထိ ေတိမ်ဵေေစာင်ဵမြဳဘဲ ထိန်ဵြျေုပ်ကန့်သတ်ထာဵသည်ဟု သဳုဵသပ်ရပါသည်။ 

ေောက်တိုဘာလတစ်လေတွင်ဵခဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ ေောက်ပါခဖစ်စဉ်မျောဵကိုကကညဴ်ခြင်ဵောဵခဖငဴ်လည်ဵ ေတွ့ခမငန်ိုင်ပါသည်။ 

ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵတွင် ရြိုင်ခပည် ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမှ သတင်ဵနှင်ဴ ခပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ြဳ ကိုေကျော်နိုင်ေဌဵ၊ တွဲဘက် 

သတင်ဵနှငဴ် ခပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ြဳ ကိုဦဵသန်ဵနိုင်၊ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ-ေကျောက်ခဖူပညာေရဵေကာလိပ်-တွဲဖက် 

ေတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုခမတ်စိုဵဝင်ဵနှင်ဴ ရြိုင်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ-တက္ကသုိလ်မျောဵရန်ကုန် ေဖွဲ့ဝင် ကိုေကာင်ဵထနွ်ဵတို့သည် 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ် ေမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို့ခပင် ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေကျောင်ဵသာဵ 

သမဂ္ဂမျောဵေဖွဲ့ြျေုပ်(ဗကသ) မ ှ ကိုေကျော်သီဟရဲေကျော်၊ ကိုဵစိုဵလှနိုင်တို့သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)(ြ)၊ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ 
စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴ ဥပေဒ(မငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် (၇) နှစ် (၂) လ ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ် 
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ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ ရတနာပုဳေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂမှ ကိုရဲရင်ဴေောင်သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ)၊ မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ 

တိုခ့ဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် (၂) နှစ်နှင်ဴ (၂) လ ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်ေခပင် ကျေန်ဗကသေကျောင်ဵသာဵ ေခြာက်ဦဵသည်လည်ဵ 

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် (၁) နှစ်၊ ေဆိုပါေကျောင်ဵသာဵ ေခြာက်ဦဵေနက်မှ ငါဵဦဵသည် မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၉ ခဖငဴ် (၁) လ ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။  

၎င်ဵခပင် ေလုပ်သမာဵေေရဵလငပ်ရှာဵသညဴ် ပဲြူဵမမို့ြဳ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ ကိုေလဵနိုင်နှင်ဴ ခပည်သူ့ပါတီမှ ေရှ့ေနကိုေကျော်နိုင်ဝင်ဵ 
(ြ) ေစာေကျော်နိုင်ဝင်ဵ တို့သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ် နှစ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ 

လူ့ေြွင်ဴေေရဵ၏ ေေခြြဳေုတ်ခမစ်ခဖစ်သညဴ် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴကိုပင်လျှင် ေေခြြဳြိုင်မာေောင် တည်ေဆာက် 

နိုင်ခြင်ဵမရိှလျှင် ေခြာဵေသာ ေေခြြဳေြွင်ဴေေရဵမျောဵသည်လည်ဵ ယိမ်ဵယိင်ုလျေက်ရိှေနဦဵမည်ခဖစ်သည်။ နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳတွင် 

ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵမျောဵခပုလုပ်လိုလျှင် ေေခြြဳေြွင်ဴေေရဵမျောဵကို ြိုင်မာေောင် တည်ေဆာက်ရန်မှာ လွန်စွာ ေေရဵကကီဵပါ 

သည်။ ထို့ေကကာင်ဴ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွင်ဴောဵ ေေခြြဳေြွင်ဴေေရဵတစ်ြုေခဖစ်သတ်မှတ်၍ ေဖာ်ေဆာင်မငခပုေပဵပါရန် 
နိုင်ငဳေရဵေကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေသင်ဵ (AAPP)မ ှထပ်မဳ၍ တိုက်တွန်ဵေပ်ပါသည်။ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာပဋိပက္ခမျာဵအေနြဖငဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် တပ်မေတာ် နှင်ဴ ရက္ခိုင်ဴ 

တပ်ေတာ်(AA)တိုက့ကာဵ လက်နက်ကိုင်တိကု်ပွဲမျောဵ ပို၍ ခပင်ဵ ထန်လာမပီဵ ထိုေဒသမျောဵတွင်ေနထိုင်ကကေသာ ဌာေန တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 

မျောဵသည် နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျောဵ၏ ောရုဳစိုက်ရာပစ်မှတ်သဖွယ်ခဖစ်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှရသည်။ သဳသယခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ မင 

မျောဵ၊ ညစဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မငမျောဵ ေလျောဴကျေသွာဵခြင်ဵမရိှသညဴ်ေခပင် ေဆုဳဵ၌ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵကိုပါ ရင်ဆိုင် ြဳစာဵေနကကရသည်။  

ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ ခဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ ေမျေ ိုဵမျေ ိုဵေသာ လူ့ေြွင်ဴေေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မငခဖစ်စဉ်မျောဵေနက် ေထူဵေေလဵေပဵ၍ 

ေဖာ်ခပလိုသညဴ် ခဖစ်စဉ်မျောဵကို ေောက်တွင် ထုတ်နုတ်ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။ 

● တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ လမ်ဵခပေခဖစ်ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵစဉ် တိုက်ပွဲခဖစ်ပွာဵြဲဴေသာေကကာင်ဴ ေြါ်ေဆာင် 

သွာဵြဲဴေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်မမို့နယ်မှ စဳညစင်ဵေဝေကျေဵရွာေုပ်စုမှ ရွာသာဵ ၁၅ ဦဵေနက် ေသက် ၁၂ 

နှစ်ေရွယ် ောယာတုလ္ယာ နှင်ဴ ေသက် ၁၀ နှစ်ေရွယ် ောနိုဝါရ်ဟူေဆာန် တိုသ့ည် ကျေည်ထိမှန်၍ ေသဆုဳဵ သွာဵြဲဴ မပီဵ 
ကျေန်ရွာသာဵ တစ်ဦဵသည် ခပင်ဵ ထန်စွာ ဒဏ်ရာရရိှြဲဴခြင်ဵ 

● ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေမ်ဵမမို့နယ်၊ ဒါဵလက်ရွာေဟာင်ဵမှ လက်နက်ကကီဵကျေည်စ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသညဴ် ငါဵဖမ်ဵသမာဵ 

နှစ်ဦဵေနက် တစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵစိန်ဝင်ဵ ေမာင်သည် ေြျေနိ်မီေဆဵကုသြွင်ဴမရိှေသာေကကာင်ဴ တစ်ရက် ေကကာတွင် 

ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴမပီဵ ကျေန်တစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵသိန်ဵခမငဴ်သည် ေခြသလုဳဵေောက်ပိုင်ဵကို ခဖတ်ရမညဴ်ေေခြေေနသို့ ေရာက်ရိှ 

ေနခြင်ဵ  
● ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ရုပ်သာဵေကျေဵရွာမှ ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵ၊ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်၊ 

သိန်ဵတန်ေကျေဵရွာမှ ဦဵေကျော်ေမာင် နှင်ဴ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵ၊ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေမ်ဵမမို့နယ်၊ စနဲေကျေဵရွာမှ ဦဵေမာင်သန်ဵတင် 

တိုသ့ည် စစ်ေကကာေရဵကာလေတွင်ဵ ရိုက်နှက်၍ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵခြင်ဵကို ြဳြဲဴရခြင်ဵ၊ ၎င်ဵခပင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ 

မင်ဵ ခပာဵမမို့၊ ဦဵစိုဵတင်ဴရပ်ကွက်တွင်ေနထိုင်ကကသညဴ် ဦဵေမာင်ကကီဵ၊ ဦဵေကျော်မင်ဵစိုဵ နှင်ဴ ဦဵေမာင်ေမာင်ဦဵ တိုကုိ့ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမှ တစ်လမ်ဵလုဳဵ ရိုက်နှက်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵခြင်ဵ 
● ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်ရိှ ဇီဵေတာေတာရစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵတွင် စစ်ေဘဵေရှာင်မျောဵေေရဵကို ကူညီေပဵေန 

သညဴ် စစ်ေတွမမို့၊ ေလိုေတာ်ခပညဴ်ေကျောင်ဵမှ ဦဵပညာသာမိ၊ စစ်ေဘဵဒုက္ခသည်မျောဵခဖစ်ကကသညဴ် ကိုေနဆန်ဵဦဵ၊ 

နဝမတန်ဵတက်ေရာက်မညဴ် ေသက် ၁၇ နှစ် ေရွယ် ေမာင်သန်ဵဝင်ဵ နှင်ဴ ေဌမတန်ဵ တက်ေရာက်မညဴ် ေသက် ၁၆ 

နှစ်ေရွယ် ေမာင်ေကျော်ေဇာလှ တိုသ့ည် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြု၏ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵကိုြဳထာဵရခြင်ဵ 

● ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)ကို သတင်ဵပို့သည်ဟု စွပ်စဲွခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ရဲတပ်သာဵ ကိုရဲကိုနိုင်သည် ေကကမ်ဵဖက်မင 
တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ  ၅ဝ(ည)၊ ၅၂(က)ခဖငဴ ်ေထာင်ဒဏ် သဳုဵနှစ် ြျေမှတ်ြဳထာဵရခြင်ဵ 

 

 

ပစ်ြတ်မှုေ ြောင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရိှမှုမျာဵ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7ca5a6bd1bbf34d1a09072
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7ca5a6bd1bbf34d1a09072
https://www.bnionline.net/mm/news-76212
https://www.bnionline.net/mm/news-76212
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/routethar-vgr.html
https://www.rfa.org/burmese/news/request-to-free-sittwe-and-taunggoke-civilians-10052020061447.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8ad4898d5b5818df39db62
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/3kill-muslim-mb.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f86960f8d5b5818df39db36
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f86960f8d5b5818df39db36
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f86960f8d5b5818df39db36
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f929a9b8d5b5818df39dbaf
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● ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်၊ မင်ဵ ခပာဵ၊ ဘူဵသီဵေတာင် နှင်ဴ စစ်ေတွမမို့နယ်မျောဵတွင် ပစ်ြတ်မငမျောဵေကကာင်ဴ ကေလဵ နှစ်ဦဵ 

ေပါေဝင် ေရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵ ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ ေရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာ ရရိှြဲဴသည်။  

● ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ မုန်ဵပန်မမို့နယ်တွင် ပစ်ြတ်မငေကကာင်ဴ ေစိုဵရဝန်ထမ်ဵ နှစ်ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

လြေန်ြ်ေကြီေဵြေျည် ြေျေရာြ်ေမှုေ ြောင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရိှမှုမျာဵ  

● ရြိုင်ခပည်နယ်၊ မင်ဵ ခပာဵ၊ ေပါက်ေတာ၊ ရေသဴေတာင်၊ ေမ်ဵ၊ ေကျောက်ေတာ်၊  နှင်ဴ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်တ့ုိတွင် 
လက်နက်ကကီဵကျေည်ကျေေရာက်ေပါက်ကွဲမငမျောဵေကကာင်ဴ ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ ေပါေဝင် ေရပ်သာဵ ေလဵဦဵ ေသဆုဳဵ ြဲဴမပီဵ 

ကေလဵငယ် ေြခာက်ဦဵ ေပါေဝင် ေရပ်သာဵ ၂၃ ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။ 

● ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ေကျောက်မဲမမို့နယ်တွင် လက်နက်ကကီဵကျေေရာက်ေပါက်ကွဲြဲဴေသာေကကာင်ဴ ေရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ထိြိုက် 

ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

ေြမြမုပ်မုိင်ဵ ေပါြ်ေြဲွေြဲဴြြင်ဵေ ြောင်ဴ ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရိှမှုမျာဵ  

● ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ မင်ဵခပာဵ နှင်ဴ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်တိုတ့ွင် ေခမခမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ ေရပ်သာဵ 

နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴမပီဵ ေလဵဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသည်။  

ေထက်ပါခဖစ်စဉ်မျောဵသည် ရြိုင်ေဒသေတွင်ဵ ေထူဵစိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ ေေခြေေနမျောဵခဖစ်သည်။ ထို့ခပင် ကေလဵသူငယ်မျောဵ 

သည်လည်ဵ ထိုပဋိပက္ခမျောဵကကာဵကျေေရာက်လျေက်ရိှသည်ကို ေထက်ပါခဖစ်စဉ်တြျေ ို့မှ ထပ်ဟပ်ခပလျေက်ရိှသည်။ ခမန်မာနိုင်ငဳ သည် 

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ကေလဵသူငယ်မျောဵေြွင်ဴေေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာြျေုပ် (CRC)ကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵမပီဵသည်ဴ 
နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳခဖစ်သညဴ်ေေလျောက် ကေလဵသူငယ်မျောဵ၏ လုဳခြုဳြွင်ဴနှင်ဴ ရှင်သန်ရပ်တည်ြွင်ဴကို ေကာေကွယ်ေပဵရမည် ခဖစ်သည်ဴ 

ေခပင် ေေရဵေပါ်ေေခြေေနနှင်ဴ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခေတွင်ဵကျေေရာက်လျေက်ရိှေသာ ေမျေ ိုဵသမီဵမျောဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျောဵ 

ကို ကာကွယေ်ရဵေကကခငာြျေက်ေတိုင်ဵလည်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ခဖစ်သည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ နှစ်နှစ်နီဵပါဵကကာြဲဴမပီခဖစ်ေသာ 

ရြိုင်ေဒသေတွင်ဵ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျောဵကကာဵ၌ ေမျေ ိုဵသမီဵမျောဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျောဵေပါေဝင် ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ 

ောဵလုဳဵေတွက် မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵလမ်ဵစသည် ေလှမ်ဵေဝဵေနဆဲခဖစ်မပီဵ တရာဵမျှတမငဆိုသည်မှာ ေဝဝါဵစွာရိှေနဆဲခဖစ်သည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့သည် ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ေကကမ်ဵဖက်မငဆန့်ကျေင်ေရဵေန့ခဖစ်သည်။ ေကကမ်ဵဖက်မငကို ဆန့်ကျေင် 

ခြင်ဵသည် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေကကမ်ဵဖက်မငကိုေသဳုဵခပုခြင်ဵောဵ ဆန့်ကျေင်၍ လူမငေရဵ သ့ုိမဟုတ် နိုင်ငဳေရဵေခပာင်ဵလမဲငကို ရရိှေစ 

ရန်ေတွက် ခဖစ်သည်။ ထို့ေကကာင်ဴ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျောဵ၏ေကျေ ိုဵဆက်ေကကာင်ဴ ခဖစ်ပွာဵလျေက်ရိှေသာ ေကကမ်ဵဖက်မငမျောဵကို 

ဆန့်ကျေင်၍ မငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵခဖစ်စဉ်ကို နိုင်ငဳေရဵနည်ဵေရ ေခဖရှင်ဵပါရန် နိုင်ငဳေရဵေကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေသင်ဵ 

(AAPP)မ ှတိုက်တွန်ဵေပ်ပါသည်။  

ထို့ခပင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့မျောဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵ မငမျောဵသည်လည်ဵ ခပည်တွင်ဵပဋိပက္ခမျောဵကို ပို၍ ဆိုဵရွာဵလာေစမပီဵ 

ေမျေ ိုဵသာဵခပန်လည်သင်ဴခမတ်ေရဵကို ေဟန့်ေတာဵခဖစ်ေစသည်။ မည်သညဴ်လက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့မှ ကျေူဵလွန်သည်ခဖစ်ေစ 

နိုင်ငဳသာဵမျောဵကို ေကာေကွယ်ေပဵရန်ပျေက်ကွက်ခြင်ဵသည် နုိင်ငဳသာဵမျောဵ၏ လုဳခြုဳြွင်ဴနှင်ဴ လွတ်လပ်ြွင်ဴတိုက့ို လျေစ်လျေူရှူခြင်ဵ 

ခဖစ်သည်။ ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵတွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ေမျေ ိုဵသာဵ 

ဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ် (NLD) မ ှ ခပည်သူ့လဃတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေဒါ်နီနီေမခမင်ဴ၊ ေမျေ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ် 
ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေဒါ်ြျေစ်ြျေစ်ေြျောနှင်ဴ  ခပည်နယ်လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ဦဵမင်ဵေောင်တို့သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ေရွဵေကာက်ပွဲကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျောဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တ့ုိ 

နိုင်ငဳေရဵေကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေသင်ဵ (AAPP) မ ှ ထုတ်ခပန်ြျေက်တစ်ေစာင်ကို ထုတ်ခပန်ြဲဴမပီဵ “မည်သညဴ် 

ပါတီ၏ ေရွဵေကာက်ပွဲဝင် ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျောဵကိုမဆို တရာဵလက်လွတ် မြိမ်ဵေခြာက်ခြင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵ  ြျေုပ်ေနှာင်ခြင်ဵသည် 

ခပည်သူမျောဵ၏ ေေခြြဳလူ့ေြွင်ဴေေရဵကို ြျေ ိုဵေဖာက်ရာ ေရာက်သညဴ်ေခပင် ေရွဵေကာက်ပွဲ၏ လွတ်လပ်တရာဵမျှတမငကုိ 
ထိြိုက်ေစသည်ဟု ရငခမငသ်ည်” ဟု ေဖာ်ခပထာဵသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ေဆိုပါလဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ သဳုဵဦဵောဵ 

ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳစွာခဖင်ဴ ေခမန်ဆုဳဵခပန်လည် လဃတ်ေပဵပါရန် ထပ်မဳ၍ ေေလဵေနက် တိုက်တွန်ဵေတာင်ဵဆိုေပ်ပါသည်။  

နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵမျာဵတွင် မဲေပဵပိုင်ြွင်ဴဆုဳဵရငဳဵခြင်ဵသည်လည်ဵ နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵ၏ ေြွင်ဴေေရဵကို ကန့်သတ်ရာ 

ေရာက်သည်ကို ညဃန်ဵဆိုခပေနသည်။ လွတ်လပ်၍ တရာဵမျှတေသာ ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပရန် ေေခြေေနမရိှခြင်ဵေကကာင်ဴဟု 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.19_declaration%20protection%20women%20armed%20conflict.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.19_declaration%20protection%20women%20armed%20conflict.pdf
https://www.un.org/en/observances/non-violence-day
https://www.un.org/en/observances/non-violence-day
https://www.un.org/en/observances/non-violence-day
https://aappb.org/wp-content/uploads/2020/10/Statement-for-3-Detainers-1.pdf
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ဆိုကာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ြျေင်ဵခပည်နယ် ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ကရင်ခပည်နယ်၊ မွန်ခပည်နယ်နှငဴ် ပဲြူဵတုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵေတွင်ဵရိှ မဲဆန္ဒနယ်တြျေ ို့တွင် ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပနိုင်ခြင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ 

ေောက်တိုဘာလ ေတွင်ဵတွင် ေကကညာြဲဴသည်။ လူတိုင်ဵ လွတ်လပ်စွာ မဲေပဵပိုင်ြွငဴ်ရရိှေရဵသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်၏ ေနှစ်သာရ 

နှင်ဴ စဳနငန်ဵတစ်ြု ခဖစ်သည်။ နိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵြျေင်ဵစီ၏ဆန္ဒမဲမျောဵသည် ထိုနိုင်ငဳသာဵေတွက် ေရွဵြျေယ်ပိုင်ြွင်ဴ ခဖစ်သလုိ 

တိုင်ဵခပည်၏ေနာဂတ်ကို ပုဳေဖာ်ရန်နှငဴ် သာ၍ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေစိုဵရတစ်ရပ်ခဖစ်လာေစရန်ေတွက်လည်ဵ လွန်စွာ 
ေေရဵကကီဵသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ေဆိုပါနယ်ေခမမျောဵတွင် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ြွင်ဴမျောဵရရိှရန်ေတွက် ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်မှ ခပန်လည် သဳုဵသပ်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵေပ်ပါသည်။ 

နိုင်ငဳသာဵမျာဵအာဵဖိနှိပ်ြခင်ဵမျာဵကို ေောက်တိုဘာလေတွင်ဵ၌ ခဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ ခဖစ်စဉ်တစ်ြုမှလည်ဵ သိသာ ထင်ရှာဵစွာ 

ထုတ်ေဖာ်ခပလျေက်ရိှသည်။  မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵမမို့မှ ဗကသေကျောင်ဵသာဵေဟာင်ဵ ကိုေကာင်ဵဝဏ္ဏမင်ဵကိုသည် 

ေရပ်ဝတ် ဝတ်ဆင်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ေလဵဦဵ၏ လက်ေနာက်ခပန်ြျေုပ်ေနှာင်၍ ေနာက်ခပန် လက်ထိတြ်တ်ကာ ေြါင်ဵကို 
ေဝတ်ခဖင်ဴစွတ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵကို ရြိုင်ဴေေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ၌ 

ေရဵသာဵခြင်ဵကိစ္စ၊ ရြိုင်ဴေေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ကကေသာ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵေေကကာင်ဵ စသည်တို့ကို ေမဵခမန်ဵ 

စစ်ေဆဵြဲဴမပီဵေနာက် ေြါင်ဵကိုေဝတ်ခဖင်ဴစွတ်၍ မူလ ေနရာသ့ုိ ခပန်လည်ပို့ေဆာင်ေပဵြဲဴေကကာင်ဵသိရိှရ သည်။ ထိုကဲဴသ့ုိေသာ 

ေခြင်ဵေရာသည် စစ်ောဏာရှင်မျောဵလက်ထက်၌ ကျေင်ဴသဳုဵြဲဴေသာ နည်ဵပရိယာယ်တစ်ြုခဖစ်မပီဵ လူတစ်ဦဵ၏ ဂုဏ်သိက္ခာရိှစွာ 

ရှင်သန်ေနထိုင်ြွင်ဴကို ြျေ ိုဵနှိမ်ခြင်ဵခဖစ်သည်။  ထို့ခပင် ကျေူဵလွန်ခြင်ဵ ကိုြဳြဲဴရသူေတွက် ထိြိုက် နစ်နာမငမျောဵစွာကို ခဖစ်ေစသည်။ 
ေထက်ပါနည်ဵလမ်ဵကို ယေန့ေြျေနိ်ကာလထိတိုင်ေောင် ကျေင်ဴသဳုဵလျေက်ရိှခြင်ဵသည် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာခဖစ်မပီဵ ေနာင်တွင် 

ေလာဵတူေသာခဖစ်စဉ်မျေ ိုဵ ခဖစ်ပွာဵမငမရိှေစရန်ေတွက် ထိေရာက်စွာ ေေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်ဵေပ်ပါသည်။ 

 

 
ဖမ်ဵဆီဵြဳရြြင်ဵမျာဵ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ စစ်ေတွပမို့နယ်မှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်ရိှ ြမရ ၃၅၃ တပ်ရင်ဵမှ တပ်မေတာ်သာဵေင်ောဵ ၅၀ ြန့် သည် 

သိန်ဵတန်ေကျေဵရွာေတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်လာြဲဴမပီဵ ရွာသာဵ နှစ်ဦဵောဵ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵရန်ရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ  သွာဵြဲဴသည်။ 

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ရွာသာဵ နှစ်ဦဵမှာ ဦဵေကျော်ေမာင် နှင်ဴ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵတို့ခဖစ်ကကသည်။ ဦဵေကျော်ေမာင်သည် သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ် 

ေမာင်ဵေနသူတစ်ဦဵခဖစ်မပီဵ ဦဵဝင်ဵေဌဵသည် လက်သမာဵေလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ေနသူခဖစ်ကာ ရိုဵသာဵစွာ လုပ်ကိုင် စာဵေသာက် 

ေနသူမျောဵခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။  ၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵသည် စစ်ေတွမမို့ ေမှတ် (၂) ရဲစြန်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵ ြဳထာဵရသည်။ 

ေဆိုပါသိန်ဵတန်ဵေကျေဵရွာသာဵ နှစ်ဦဵသည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) ေဖွဲ့ကို ဆက်ေကကဵနှင်ဴ ရိက္ခာမျောဵ ေကာက်ြဳမပီဵ ပို့ေဆာင် 

ေနသူမျောဵခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ေေထာက်ေထာဵမျောဵနှင်ဴဖမ်ဵဆီဵရမိြဲဴေကကာင်ဵကို ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် 
သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵေဖွဲ့မှ သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့မှ အရပ်သာဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ေခါ်ေဆာင် 

ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ မင်ဵ ခပာဵမမို့၊ ဦဵစိုဵတင်ဴရပ်ကွက်တွင် ေနထိုင် 

သညဴ် ေရပ်သာဵသဳုဵဦဵခဖစ်ကကေသာ ဦဵေမာင်ကကီဵ၊ ဦဵေကျော်မင်ဵစိုဵ နှင်ဴ ဦဵေမာင်ေမာင်ဦဵ တိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵ ၊ ေြါ်ေဆာင်သွာဵ ြဲဴသည်။ 
၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵသည် မိသာဵစုစာဵဝတ်ေနေရဵ ေြက်ေြဲမျောဵေကကာင်ဴ ဖာဵရှာစာဵေနသူမျောဵ ခဖစ်ကကမပီဵ ဖာဵရှာရန် သွာဵစဉ် 

နိငု်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

https://news-eleven.com/article/195741
https://news-eleven.com/article/195741
https://www.youtube.com/watch?v=0D_-lSnQpLI&fbclid=IwAR167SWnjf9L4Vxl4pfShhfGm_5Aa4-R8vM15hEF_qJDw4aQ8x09hXsC5TE
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ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ ၎င်ဵတိုသဳု့ဵဦဵကို တစ်လမ်ဵလုဳဵ ရိုက်နှက်ေြါ်ေဆာင်သွာဵသည်ဟု ေဒသြဳ တစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵရြိုင်ကကီဵမှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေကျဵရွာအတွင်ဵကိုဝင်ေရာက်၍ အမ်ဵပမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ နှင်ဴ ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တို့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ 

ေမ်ဵမမို့နယ်၊ စနဲေကျေဵရွာေတွင်ဵကို ဝင်ေရာက်လာြဲဴမပီဵ ေကျေဵရွာသာဵကိုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵ 

ြဳထာဵရသူမျောဵမှာ ဦဵေမာင်သန်ဵတင်၊ ဦဵညီပု၊ ေမာငခ်မင်ဴစိုဵနိုင်၊ ကိုေဇာ်လတ်၊ ကိုငေပျောကကီဵ၊ ဦဵစိုဵလွင်၊ ဦဵေမာင်ကဲ၊ 

ကိုေမာင်သန်ဵခမင်ဴနှင်ဴ ကိုေမာင်သန်ဵေရွှေတို့ခဖစ်ကကသည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တင်ွ ကိုေမာင်သန်ဵေရွှေနှင်ဴ ဦဵေမာင်ကဲတို့ နှစ်ဦဵသည် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ 
ဖမ်ဵဆီဵ ြဳရစဉ်က ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ်ေတွက် ၎င်ဵတ့ုိနှစ်ဦဵတွင် ဒဏ်ရာမျောဵရရှိေနမပီဵ ေဆဵကုသမငြဳယူရန် လိုေပ် 

လျေက်ရိှသည်ဟု သိရိှရသည်။ ၎င်ဵတိုန့ှစ်ဦဵလွတ်ေခမာက်လာြဲဴမပီဵေနာက် ကိုေဇာ်လတ် နှင်ဴ ကိုငေပျောကကီဵတို့ ထပ်မဳ 

လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တင်ွ ဆက်လက်ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသူ ငါဵဦဵေနက်မှ ဦဵညီပု၊ ဦဵေမာင်သန်ဵတင် နှင်ဴ 

ကိုေမာင်သန်ဵခမင်ဴ တိုက့ို ရုဳဵထုတ်လာြဲဴေသာ်လည်ဵ ေမာင်ခမင်ဴစိုဵနိုင် နှင်ဴ ဦဵစိုဵလွင်တို့မှာမူ တရာဵရုဳဵထုတ်ရာတွင် ပါဝင်လာ 

ခြင်ဵမရိှပါ။ ဦဵေမာင်သန်ဵတင်၏ သမီဵခဖစ်သူ ေဒါ်ဦဵယဉ်သန်ဵမှ သူမ၏ဖြင်ခဖစ်သူသည် စစ်ေကကာေရဵဒဏ်ေကကာင်ဴ 

စိတ်ေဖာက်ခပန်သွာဵမပီဵ နာမကျေန်ဵခဖစ်ေနသည်ဟု သိရိှရသခဖင်ဴ ေဆဵကုသြွင်ဴရရိှလိုသည်ဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ စစ်ေတွပမို့နယ်ရိှ စစေ်ဘဵေရှာင်စခန်ဵတစ်ခုမှ သဳဃာေတာ်တစ်ပါဵနှင်ဴ လူငယ် သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်ေန့ ညေန ၆ နာရီေြျေနိ်ြန့်တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်ရိှ 

ဇီဵေတာေတာရ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျောင်ဵ၊ စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵတွင်ေနထိုင်ကကသညဴ် စစ်ေတွမမို့၊ ေလိုေတာ်ခပညဴ်ေကျောင်ဵမှ 

ဦဵပညာသာမိ၊ စစ်ေဘဵဒုက္ခသည်မျောဵခဖစ်ကကသညဴ် ပလက်ဝမမို့နယ်၊ သူေဌဵကုန်ဵေကျေဵရွာမှ ကိုေနဆန်ဵဦဵ၊ ေသက် ၁၇ နှစ် 

ေရွယ် ေမာင်သန်ဵဝင်ဵ နှင်ဴ ေသက် ၁၆ နှစ်ေရွယ် ေမာင်ေကျော်ေဇာလှ တိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵသည် မမို့မှ 

ခပန်လာမညဴ် ေကျောင်ဵထိုင်ဆရာေတာ်ောဵ ေစာင်ဴကကိုရန်သွာဵစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳရသူမျောဵေနက် 
ဦဵပညာသာမိသည် ဇီဵေတာေတာရစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵတွင် စစ်ေဘဵေရှာင်မျောဵေေရဵကို ကူညီေပဵေနသူခဖစ်သည်။ ကျေန်သည်ဴ 

လူငယ်သဳုဵဦဵေနက် ေမာင်သန်ဵဝင်ဵမှာ နဝမတန်ဵတက်ေရာက်မညဴ်သူခဖစ်မပီဵ ေမာင်ေကျော်ေဇာလှသည် ေဌမတန်ဵ 

တက်ေရာက်မညဴ်သူခဖစ် သည်။ ကိုေနဆန်ဵဦဵမှာ လက်လုပ်လက်စာဵ လုပ်ကိုင်ေနသညဴ် လူငယ်တစ်ဦဵခဖစ်သည်။ 

 
 

 

ေြမာက်ဦဵတွင် FDA ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန့၊ ည ၉ နာရီေကျော်ေြျေနိ်ြန့်တွင် လုဳခြုဳေရဵတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵမမို့တွင် 

ေနထိုင်သညဴ် ေစာဵေေသာက်နှင်ဴ ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန (FDA) ဝန်ထမ်ဵ ကိုဦဵေကျော်တင်ကို မမို့ဝငက်ာဵဂိတ်၊ 

ေငွေတာင်ေပါက်တဳတာဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်။ ၎င်ဵသည် ေခမာက်ဦဵကာဵဂိတ်ဘက်မှ ၎င်ဵေနထိုင်ရာ လက်ေကာင်ေဈဵ ရပ်ကွက်သ့ုိ 

ဆိုင်ကယ်ခဖငဴ် လာေရာက်စဉ် လမ်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ ကိုဦဵေကျော်တင်ကို လက်ရိှတွင် ေခမာက်ဦဵ မမို့မရဲစြန်ဵတွင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမပီဵ မညဴ်သညဴ် ပုဒ်မနှင်ဴ ေေရဵယူမည်ကို သိရိှရခြင်ဵမရိှေသဵေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ဖြင်ခဖစ်သူမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 
ပလက်ဝပမို့တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့၊ ပလုပ်ေတာင်ရပ်ကွက်တွင် ေနထိုင် သညဴ် 

ေမျေ ိုဵသာဵနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳရသညဴ် ေမျေ ိုဵသာဵ နှစ်ဦဵမှာ ဦဵေကျော်မင်ဵေောင် နှင်ဴ ဦဵေဌဵလွင် 

တိုခ့ဖစ်ကကမပီဵ ၎င်ဵတ့ုိသည် ေရတင်ဵြွန်ေကျေဵရွာမှ ပလက်ဝသို့ ကုန်ပစ္စည်ဵမျောဵသယ်လာစဉ် လမ်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵ ခဖစ်သည်။ 



၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ လစဉ်ေစီရင်ခံစာ 
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ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳရသူနှစ်ဦဵမှာ ကကုဳရာကျေပန်ဵလုပ်ကိုင်စာဵေသာက်ေနသူမျောဵခဖစ်မပီဵ လက်ရိှတွင် ၎င်ဵတို့နှစ်ဦဵကို ပလက်ဝရဲစြန်ဵသ့ုိ 

လဃဲေခပာင်ဵထာဵသည်ဟုသိရိှရမပီဵ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵ ေတွ့ဆုဳြွင်ဴမရရိှေသဵေကကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသူ ဦဵေကျော်မင်ဵေောင်၏ဇနီဵ 

ေဒါ်ခမရီသန်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေဆိုပါလမ်ဵတွင်သွာဵလာမည်ဆိုပါက တပ်ရင်ဵ ၂၈၉ တွင် ြွင်ဴခပုစာတင်ရေကကာင်ဵ၊ 

ယင်ဵသ့ုိြွင်ဴခပုစာတင်ရန် ေငွေကကဵေြက်ေြဲရိှသခဖင်ဴ စာမတင်ဘဲသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵလည်ဵ ေဒါ်ခမရီသန်ဵမှ ဆက်လက် 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသူနှစ်ဦဵကို ပလက်ဝရဲစြန်ဵတွင် ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ ခြင်ဵသာခဖစ်မပီဵ လက်ရိှတွင် 
တပ်မေတာ်သာဵေြျေ ို့မှ ခပန်လည်ေြါ်ေဆာင်သွာဵမပီခဖစ်ေကကာင်ဵ ပလက်ဝမမို့နယ်ရဲြစန်ဵမှ စြန်ဵမှူဵ ဒုရဲမှူဵဝင်ဵ လွင်မှ ဆိုသည်။ 
 
တပ်မေတာ်ယာဉ်မိုင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵေနာက် ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်မှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့ နဳနက် ၁၀ နာရီေကျော်ေြျေနိ်ြန့်တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်၊ စနဲမမို့နှင်ဴ ေဝေတာင် 
ေကျေဵရွာေကကာဵတွင် တပ်မေတာ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တစ်စီဵ မိုင်ဵဆွဲတိုက်ြိုက်ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵေနာက် ထိုေန့ ညေနပိုင်ဵေြျေနိ်တွင် 

ေကျောက်ခဖုမမို့နယ်၊ စဳပယ်ေြျောင်ေကျေဵရွာမှ ကိုေောင်မျေ ိုဵလွင်(ြ)ညီညီ နှင်ဴ ေဒွဵေြျေေကျေဵရွာမှ ေမာငမ်ိုဵပျေ(ဳြ)ေမာင်ေမာင်ေြျေ 

တိုသ့ည် သဳသယခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသူ ကိုေောင်မျေ ိုဵလွင်သည် မိုင်ဵေပါက်ကွဲမငနှင်ဴတစ်စုဳတစ်ရာ 
ပတ်သက်မငမရိှသခဖငဴ် ခပန်လည်လဃတေ်ပဵရန် ၎င်ဵ၏မိြင်ခဖစ်သူ ေဒါ်မေောင်ခမင်ဴမှ ေတာင်ဵဆိုြဲဴသည်။ သဳသယခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ  

ထာဵသူ နှစ်ဦဵကို လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်ေညီ လုပ်ေဆာင်ရန်ေတွက် ေကျောက်ခဖူမမို့မရဲစြန်ဵသ့ုိ လဃဲေခပာင်ဵေပဵသွာဵမည် 

ခဖစ်ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵေဖွဲ့မှ ထုတ်ခပန်ထာဵသည်။ 

 

တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵ ၆၆ မ ှဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ အမ်ဵေဒသခဳ ၁၄ ဦဵ ကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵ ၆၆ မ ှ ၎င်ဵတ့ုိဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေမ်ဵမမို့နယ်၊ 

ဒါဵလက်ေြျောင်ဵေုပ်စု၊ ေခမာက်ဘက်ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၂ ဦဵနှင်ဴ ေေနာက်ဘက်ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵတို့ောဵ ခပန်လည် 

လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာသူမျောဵမှာ ဒါဵလက်ေခမာက်ဘက်ေကျေဵရွာမှ ဦဵညီညီေမာင၊် ဦဵဝင်ဵ ေဌဵေမာင်၊ 
ဦဵေမာင်ကကည်သန်ဵ၊ ဦဵေငွသိန်ဵ၊ ဦဵညီဝင်ဵ၊ ဦဵလွမ်ဵေဝ၊ ဦဵေမာငခ်မင်ဴေဌဵ၊ ဦဵတင်ေရွှေ၊ ဦဵေကျော်ေဌဵလှိုင်၊ ဦဵြင်ေမာင်ခမင်ဴနှင်ဴ 

ေမည်မသိရေသဵသညဴ် ရွာသာဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ေေနာက်ဘက်ေကျေဵရွာမှ ေမည်စုဳစမ်ဵဆဲရွာသာဵနှစ်ဦဵတို့ ခဖစ်ကက 

သည်။  ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို့သည် ငါဵရှာရန်သွာဵစဉ် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။  

 
 
 
တိင်ုဵရင်ဵသာဵလြေန်ြ်ေြေိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 
 

KNU မ ှရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို မူဵယစ်ေဆဵဝါဵအမှုြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်ေန့တင်ွ ကရင်ေမျေ ိုဵသာဵေစည်ဵေရုဳဵ(KNU) တပ်မဟာ (၆)၊ တပ်ရင်ဵ (၁၆)၏ တပ်ြွဲ (၃)မှ 

ဒုေရာြဳဗိုလ်ေဆင်ဴရိှသူ ဦဵဖိုဵထွန်ဵေပါေဝင် သဳုဵဦဵသည် မွန်ခပည်နယ်၊ သဳခဖူဇရပ်မမို့နယ်၊ ေတွင်ဵစြန်ဵကကီဵေကျေဵရွာရိှ 
မွန်လူမျေ ိုဵ နှစ်ဦဵနှင်ဴ ကရင်လူမျေ ိုဵ တစ်ဦဵတို့ကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိထဳမှ (WY)စိတ်ဂကေဆဵခပာဵ ၁၄ဝ 

ခပာဵေတွ့ရိှြဲဴေသာေကကာင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ ထိုကဲဴသ့ုိ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြါ်ေဆာင်သွာဵသညဴ် ေေပါ် 

ကရင်ခပည်နယ်ေစိုဵရမှ ေောက်တိဘုာလ ၈ ရက်ေန့ ရက်စွဲခဖငဴ် ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မင ရပ်စဲေရဵဆိုင်ရာပူဵတွဲ ေစာင်ဴကကညဴ်မင 

ေကာ်မတီ (JMC-S)သ့ုိ ကန့်ကွက်ေေကကာင်ဵကကာဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရရိှရသည်။ 
 
လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် လူတစ်စုမှ NLD လွှတ်ေတာက်ိုယ်စာဵလှယေ်လာင်ဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် နဳနက် ၈ နာရီေြျေနိ်ြန့်တွင် လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် လူတစ်စုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ 

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ေမျေ ိုဵသာဵဒီမျေ ိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ်(NLD) မ ှ ခပည်သူ့လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေဒါ်နီနီေမခမင်ဴ၊ 

ေမျေ ိုဵသာဵလဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ေဒါ်ြျေစ်ြျေစ်ေြျောနှင်ဴ  ခပည်နယ်လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ဦဵမင်ဵေောင် တို့ 
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သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတ့ုိသဳုဵဦဵသည် ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ေဖာင်ဵြါဵေကျေဵရွာသုိ့ မဲဆွယ် 

စည်ဵရုဳဵေရဵသွာဵကကမပီဵ ယင်ဵေကျေဵရွာရိှ ေနေိမ်တစ်ြုတွင် နာဵေနကကစဉ် ေသနတ်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ ေလဵဦဵနှင်ဴ 

ဓါဵကိုင်ေဆာင်ထာဵသူ တစ်ဦဵတို့ ေရာက်ရိှလာြဲဴမပီဵ ၎င်ဵတ့ုိောဵ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထို့ေနာက် ၎င်ဵတ့ုိကို စက်ေလှ ခဖင်ဴ 

ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်ဘက်သ့ုိ ေြါ်ေဆာင်သွာဵေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ လဃတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျောဵနှင်ဴေတူ မဲဆွယ်ြရီဵစဉ်တွင် ေတူလိုက်ပါသွာဵကကသည်ဴ NLD ေဖွဲ့ဝင် မေေဵေေဵနိုင်၊ ဦဵသက်ထွန်ဵ 
(ြ) ဖိုဵေထာင်၊ ကိုသန့်ဇင်မဖိုဵတို့ကိုမူ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵမရှိြဲဴပါ။ ကိုသန့်ဇင်မဖိုဵမှ ေဆိုပါ လက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့ဝင်မျောဵမှာ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)ေဖွဲ့ဝင်မျောဵခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျောဵကို ရိုက်နှက်မငမျောဵရိှေကကာင်ဵ၊ ၎င်ဵ၏ 

နဖူဵကိုလည်ဵ ေသနတ်ေခပာင်ဵဝနှင်ဴထိုဵ ေကကာင်ဵ ေခပာဆိုြဲဴသည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှ ထုတ်ခပန်ြျေက်တစ်ေစာင်ကို ထုတ်ခပန်ြဲဴမပီဵ ေတာင်ကုတ်မမို့နယ် 

ေမျေ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ်ပါတီ (NLD) မ ှ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵသဳုဵဦဵကို စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵရန် ေြါ်ယူထာဵခြင်ဵခဖစ်မပီဵ 

ေစိုဵရမှ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသညဴ် ေကျောင်ဵသာဵမျောဵကို ခြင်ဵြျေက်မရိှ ခပန်လည်လဃတ်ေပဵပါက ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျောဵကို ေခမန်ဆုဳဵ 

ခပန်လည်လဃတ်ေပဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ 

 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှပလက်ဝေဒသခဳတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့နယ်၊ ကကက်မေိုင်ေကျေဵရွာမှ ေဒသြဳတစ်ဦဵကို ေောက်တိုဘာလ ၁၈ 

ရက်ေန့တွင် ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်ဟု ြျေင်ဵေနရပ်စွန့်ြွာစစ်ေရှာင်မျောဵကူညီေထာက်ပဳဴေရဵေကာ်မတီ (CISC) ေတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ဆလိုင်ဵေကျော်ေောင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့ ညေန ၄ နာရီြွဲြန့်တွင် စက်ေလှတစ်စီဵခဖင်ဴ 

ေရာက်ရိှလာသညဴ် AA လက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့ဝင်မျောဵသည်  ကကက်မေိုင်ေကျေဵရွာ ေလှဆိပ်တွင် ေရြျေ ိုဵေနသညဴ် ကကက်မေိုင် ရွာသာဵ 
ကိုဒုန်ဵေောင်ကို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ၎င်ဵမှ ဆိုသည်။ မီဵေြျောင်ဵေတိုင်ဵ ဆန်တက်လာသညဴ် ေဆိုပါ စက်ေလှတွင် 

ဆန်ေိတ်ေခပညဴ်တင်ေဆာင်လာမပီဵ စက်ေလှေပါ်ပါသညဴ် လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦဵမှ ေလှဆိပ်တွင် ေြတ္ရရပ်ကာ ကိုဒုန်ဵေောင်ကို 

ေနည်ဵငယ်ေမဵခမန်ဵမပီဵေနာက် ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ မိသာဵစုဝင်တစ်ဦဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴ သည်။ 
 
 

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုမှ ရေသဴေတာင်ပမို့မှ ပမို့မိပမို့ဖ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် လက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့တစ်ြုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ ရေသဴေတာင် 

မမို့မှ မမို့မိမမို့ဖမျောဵခဖစ်ကကေသာ ဦဵဦဵသိန်ဵေမာင် နှင်ဴ ဦဵဦဵသာဇဳတိုက့ို ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ခပည်သူ့ လဃတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ် 

ေဒါ်ြင်ေစာေဝ၊ ေဘဵ/စီမဳ ဦဵစီဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵမျောဵ နှင်ဴ ရေသဴေတာင်မမို့ေပါ်ရိှ ေရပ်ဘက် ေဖွဲ့ေစည်ဵမှ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵနှင်ဴေတူ 
၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵသည် ေရပိုက်ဆုဳေကျေဵရွာသ့ုိ ရိက္ခာမျောဵ ေကူေညီေပဵရန် သွာဵေရာက်စဉ် င/လခပာဵ ဆိပ်ကမ်ဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရ 

ခြင်ဵခဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵေဖွဲ့၏ ေခပာေရဵဆိြုွင်ဴရှိသူ ဗိုလ်မှူဵြျေုပ်ေဇာ်မင်ဵထွန်ဵမှ ေဆိုပါ မမို့မိမမို့ဖ 

နှစ်ဦဵကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ကျေန်သူမျောဵသည် ညေန ၂ နာရီြန့်တွင် ရေသဴေတာင်မမို့ေပါ်ကုိ 

ခပန်လည် ေရာက်ရိှလာေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့ မွန်ဵလွဲပိုင်ဵေြျေနိ်တွင် မမို့မိမမို့ဖတစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵဦဵသာဇဳသည် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴ 

သည်။ 

ေဆိုပါ မမို့မိမမို့ဖနှစ်ဦဵသည် ရေသဴေတာင်မမို့နယ်ေတွင်ဵ ကိုရိုနာဗိုင်ဵရပ် ကာကွယထ်ိန်ဵြျေုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် 

တက်တက်ဂကဂက ပါဝင်လုပ်ေဆာင်သူမျောဵခဖစ်ေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။   
 
တိင်ုဵရင်ဵသာဵလြေန်ြ်ေြေိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာြ်ေမှုမျာဵ 
 

RCSS မ ှဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ပန်ပီဵရွာသာဵနှစ်ဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာ 
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ရှမ်ဵခပည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေကာင်စီ(RCSS)မ ှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသညဴ် ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ မိုင်ဵပန်မမို့နယ်၊ ပန်ပီဵေကျေဵရွာမှ လူငယ် 

နှစ်ဦဵသည် ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်ဟု ေဒသြဳမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ေဆိုပါ လူငယ် နှစ်ဦဵသည် ေိမ်သစ်တက်ရာတွင် ေေကျွဵေေမွဵ ခပုလုပ်ရန် လိုေပ်သညဴ် 

ပစ္စည်ဵမျောဵောဵ မိုင်ဵပန်ဵေဈဵ၌ သွာဵဝယ်မပီဵ  ခပန်လာစဉ် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲထာဵသည်ဟုဆိုကာ RCSS မ ှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴ 

ခြင်ဵခဖစ်သည်။ မိုင်ဵပန်မမို့နယ်ေတွင်ဵရိှ ေတာတွင်ဵတစ်ေနရာတွင် RCSS မ ှ ေကျေဵရွာ လူကကီဵမျောဵ နှင်ဴ လူငယ်နှစ်ဦဵ၏ 
မိဘမျောဵောဵ ေြါ်ေဆာင်ကာ ောမြဳြိုင်ဵ၍  ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ 
 
အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ နမဴ်ခမ်ဵပမို့မှ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက် 

ေမည်မသိလက်နက်ကိုင်ေဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေသာ ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ နမဴ်ြမ်ဵမမို့၊ ေပါက်ေနရပ်ကွက်မှ 

ေိမ်ေဆာက်ပစ္စည်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ေမျေ ိုဵသမီဵသည် ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တင်ွ ခပန်လည် လွတ်ေခမာက် 

လာြဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် လက်နက်ကိုင်ေမျေ ိုဵသာဵ သဳုဵဦဵမှ ေဆိုပါေမျေ ိုဵသမီဵကို လက်ထိပ်ြတ်ကာ 

ေဓမ္မဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထို့ေနာက် လူမှာဵ၍ ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်ဟုဆိုကာ ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴခြင်ဵ 

ခဖစ်သည်။  

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵမငသတင်ဵကိုကကာဵသိရသခဖငဴ် တောင်ဵေမျေ ိုဵသာဵလွတ်ေခမာက်ေရဵတပ်မေတာ် (TNLA) ၏ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှိမ်နင်ဵေရဵတပ်ဖွဲ့မှ ထိုေမျေ ိုဵသမီဵကို လာေရာက်ေြါ်ေဆာင်ရခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ သ့ုိေသာ် လူမှာဵေြါ်မိသခဖင်ဴ 

ေတာင်ဵပန်ေကကာင်ဵေခပာ၍ ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေဒသြဳနန်ဵေမမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 
 

 

KIA မ ှဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ်  ရွာသာဵသဳုဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 

ကြျေင်လွတ်ေခမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA) တပ်ရင်ဵ ၅ မ ှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသညဴ် ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ေရွှေကူမမို့နယ်၊ 

ေကျောက်ကကီဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵသည် ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ  

ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵြဳြဲဴရသူမျောဵမှာ ေမာငေ်ကျော်ြိုင်ဦဵ၊ ေသက် ၁၆ နှစ်ေရွယ်ရိှ ေမာင်ထွန်ဵရဲမိုဵ နှင်ဴ ေမာငန်ိုင်လင်ဵ တိုခ့ဖစ်ကက သည်။ 
၎င်ဵတ့ုိသဳုဵဦဵသည် ေန့စာဵသွာဵေရာက်လုပ်ကိုင်ေနစဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵကုိ 

ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။  
 
KNU မ ှဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴေသာ  မူလတန်ဵေကျာင်ဵအုပ်ဆရာတစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  

ကရင်ေမျေ ိုဵသာဵေစည်ဵေရုဳဵ (KNU) မ ှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴေသာ ကရင်ခပည်နယ်၊ ဖာပွန်မမို့နယ်၊ မေထာေကျေဵရွာေုပ်စု၊ မေထာ 

ေကျေဵရွာရိှ ေေခြြဳပညာမူလတန်ဵေကျောင်ဵေုပ်ဆရာခဖစ်သူ ဦဵခမင်ဴေဇာ်သည် ခပန်လည်လွတ်ေခမက်လာြဲဴမပီဵ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ 

ရက်ေန့တွင် ရွာသ့ုိ ခပန်လည်ေရာက်ရိှလာြဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ေကျောင်ဵေုပ်ဆရာ ဦဵခမင်ဴေဇာ်ကို 
ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ဦဵခမငဴ်ေဇာ်၏သာဵခဖစ်သူမှာ KNU တွင် စစ်မငထမ်ဵရမညဴ်ေြျေနိ် ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေရှာင်တိမ်ဵေနေသာ 

ေကကာင်ဴ ဖြင်ခဖစ်သူောဵဖမ်ဵဆီဵရခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ၊ မဲထညဴ်ရမညဴ်ကိစ္စရိှ၍ ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်မပီဵ မဲကိစ္စမပီဵလျှင် 

တပ်ရင်ဵသ့ုိ ခပန်လာရမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ KNU ၏ ဖာပွန်ြရိုင်ေတွင်ဵေရဵမှူဵ ပဒုိေစာေရာ်ဘင်မူဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

 
တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 
 
မေကွဵပမို့တွင် သတင်ဵေထာက်ကိုဵဦဵ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

ဒီဗွီဘီ CJ သတင်ဵေထာက်ေပါေဝင် သတင်ဵဌာနေသီဵသီဵမှ သတင်ဵေထာက် ကိုဵဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ 

၆၆(ဃ)ခဖငဴ် ေမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် ေထက်ခမန်မာခပည် ေစာင်ဴကကညဴ်ေရဵ 

ေဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵြင်ေမာင်သိန်ဵမှ ၎င်ဵတ့ုိကို မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ေမှတ်(၂) မေကွဵနယ်ေခမရဲစြန်ဵ၌ ေမငဖွင်ဴြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 



၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ လစဉ်ေစီရင်ခံစာ 
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စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ေမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် သတင်ဵေထာက်မျောဵကို ရဲစြန်ဵမှ ေြါ်ယူြဲဴမပီဵ ကျေပ် ငါဵေသာင်ဵ တန် 

ြဳဝန်ခဖငဴ် ောမြဳေပဵြဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလေတွင်ဵတွင် မေကွဵမမို့၌ ဂရန်ေတုကိစ္စ သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲခပုလုပ်ခြင်ဵ 

နှင်ဴပတ်သက်မပီဵ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာတွင် ဦဵြင်ေမာင်သိန်ဵမှ ေရဵတင်ြဲဴသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ဦဵေောင်သိန်ဵလင်ဵ 

(သတင်ဵေထာက်ေနခြည်) မ ှ ဦဵြင်ေမာင်သိန်ဵကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ခဖငဴ် 

စတင်ေမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ ထို့ခပင် NaGyi လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာတွင် ဦဵြင်ေမာင်သိန်ဵ ေမည်တပ်မပီဵ တစ်ပတ်ေတွင်ဵ 
ေတာင်ဵပန်ပါဟု သတင်ဵေထာက် ကိုဵဦဵမှ ခပန်တင်ြဲဴသညဴ်ေတွက်  ဦဵြင်ေမာင်သိန်ဵမှ ေကျေနပ်ခြင်ဵမရှိ၍ ခပန်လည် ေမငဖွင်ဴြဲဴ 

ခြင်ဵခဖစ်သည်။  
 

တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေတာင်ကုတ်ေဒသခဳသဳုဵဦဵအနက် တစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ၊ ကျန်နှစ်ဦဵအာဵ 

ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)နှင်ဴဆက်စပ်သသဳယခဖင်ဴ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ထာဵသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ 

ေတာင်ကုတ်မမို့နယ်၊ ပဒါဵရွာမေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵေနက် တစ်ဦဵောဵ ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် ေမငဖွင်ဴြဲဴ မပီဵ 

ကျေန်နှစ်ဦဵောဵ ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်သာဵ ရှစ်ဦဵမှ 
ပဒါဵရွာမေကျေဵရွာသာဵ သဳုဵဦဵခဖစ်ကကေသာ  ေမာင်ေရွှေကျေ ီဵ (ြ)မင်ဵ ဆန်ဵမွန်ဵ၊ ဦဵညီေမာင်ေြျေ (ြ) ကိုရင် နှင်ဴ ကိုကကည်မိုဵနိုင်တို့ ောဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ရွာသာဵတစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵငလုဳဵြိုင်ကို ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴခြင်ဵမရိှေသာ်လည်ဵ ရိုက်နှက်ြဲဴကကသည်။ တပ်မေတာ် 

သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵေဖွဲ့၏ ထုတ်ခပန်ြျေက်ေတွင်ဵတွင် ဦဵညီေမာင်ေြျေ (ြ) ကိုရင်သည် AA ေတွက် ရိက္ခာနှင်ဴ 

ေငွေကကဵမျောဵေကာက်ြဳေပဵေနသူခဖစ်ေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေပါ်ေပါက်သခဖငဴ် ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) 

ေရ ေမငဖွင်ဴေေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵေတွက် ေမ်ဵမမို့မရဲစြန်ဵသို့ စနစ်တကျေ လဃဲေခပာင်ဵေပ်နှဳြဲဴမပီဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပ 
ထာဵသည်။ ကျေန်နှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ် ေမာင်ေရွှေကျေ ီဵ(ြ)မင်ဵ ဆန်ဵမွန်ဵ နှင်ဴ ကိုကကည်မိုဵနိုင်တို့ောဵ (AA) နှင်ဴဆက်စပ်ခြင်ဵမရှိသခဖင်ဴ 

ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ ကိုညီေမာင်ေြျေ (ြ) ကိုရင်ကို ေမ်ဵမမို့မရဲစြန်ဵသ့ုိ လဃဲေခပာင်ဵထာဵသည်ကို ကကာဵသိရေသာေကကာင်ဴ 

၎င်ဵ၏ ေစ်ကို နှင်ဴ ေစ်မခဖစ်သူတို့မှ ေတွ့ဆုဳရန်သွာဵေရာက်ြဲဴရာ ကျေန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ခြင်ဵမရှိေသာေကကာင်ဴ ေဆဵကုသမင 

ြဳယေူနရသခဖငဴ် ေတွ့ဆုဳြွင်ဴမရရိှြဲဴဘဲ ေဝတ်ေစာဵမျောဵကိုသာ ေပဵြွင်ဴရြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ပဒါဵရွာမေကျေဵရွာမှ လ ူ ၂၀ ဦဵြန့်ောဵ ဖမ်ဵဆီဵ ရန်ရိှေကကာင်ဵေခပာကကာဵသညဴ်ေတွက် လက်ရိှတွင် 

ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရသူမျောဵလည်ဵရှိေကကာင်ဵ ေဒသြဳမျောဵမှဆိုသည်။ 
 
စစ်ေတွပမို့နယ်မှ ရပ်/ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵအာဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 

တပ်ေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့နယ်၊ ေတာကန်ေကျေဵရွာ ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ 
ဦဵသန်ဵေကျော်လှိုင်ောဵ ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖင်ဴ ေမငဖွင်ဴထာဵေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၃ 

ရက်ေန့တွင် ေင်ောဵ ၅၀ ြန့်ရိှမညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် ေတာကန်ေကျေဵရွာေတွင်ဵကို ဝင်ေရာက်လာကာ 

ေိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵနှင်ဴ မှတ်ပုဳတင်မျောဵကို စစ်ေဆဵမငမျောဵခပုလုပ်ြဲဴမပီဵေနာက် ေကျေဵရွာေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵသန်ဵေကျော်လှိုင်ကုိ 

ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵောဵ တစ်ရက်ကကာဖမ်ဵဆီဵထာဵြဲဴမပီဵ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွမမို့ ေမှတ်(၂) 

နယ်ေခမရဲစြန်ဵသုိ့ လဃဲေခပာင်ဵြဲဴသည်။ ထိုသ့ုိလဃဲေခပာင်ဵြဲဴမပီဵေနာက် ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် ၃၅၄ တပ်ရင်ဵမှ 

ဦဵသန်ဵေကျော်လှိုင်ောဵ ခပန်လည်ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။  

ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ေတာကန်ေကျေဵရွာေုပ်ြျေုပ်ေရမှူဵောဵ ေခမန်ဆုဳဵခပန်လည်လဃတ်ေပဵရန် စစ်ေတွမမို့နယ်မှ ရပ်/ေကျေဵ 

ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမျောဵသည် ေောက်တိဘုာလ ၄ ရက်ေန့တွင် မမို့နယ်ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ သွာဵေရာက်ေတွ့ဆုဳ၍ ေတာင်ဵဆို 

ြဲဴကကသည်။ 
 
အသေရဖျက်မှုြဖင်ဴ Mi Htaw Mon လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင်ကို အမှုဖွင်ဴ 

ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် မွန်ခပည်နယ်၊ ေြျောင်ဵဆုဳမမို့နယ်၊ ကမနင်ဵေကျေဵရွာ ေမျေ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ် (NLD) 

ရပ်ေကျေဵေတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵနိုင်နိုင်ဝင်ဵ မှ Mi Htaw Mon လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာပိုင်ရှင်ကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ခဖင်ဴ 
ေြါင်ဵဆုဳမမို့နယ်ရဲစြန်ဵ၌ ေမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ Mi Htaw Mon လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာပိုင်ရှင်သည် ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် 
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NLD ပါတီနှင်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵမျောဵကို ပုတ်ြတ်ေစာ်ကာဵေသာ၊ ေသေရဖျေက်ေသာ စာသာဵမျောဵကုိ 

လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာေပါ် ေရဵသာဵခဖန့်ေဝြဲဴသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ေမငဖွင်ဴခြင်ဵ 

ြဳရသူောဵ ရဲစြန်ဵမှ ေြါ်ယူစစ်ေဆဵြဲဴမပီဵေနာက် ောမြဳေပဵြဲဴသည်။ ေဆိုပါ Mi Htaw Mon လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာပိုင်ရှင်၏ 

ေမည်ရင်ဵမှာ မိတင်ေဌဵမွန်ခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵသည် မွန်ညီညွတ်ေရဵပါတီ (MUP) မ ှ ေြျောင်ဵဆုဳမမို့နယ်၊ ခပည်သူ့လဃတ်ေတာ် 

ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ ဦဵေစာလင်ဵေောင်၏ ကမ်ပိန်ဵမန်ေနဂျောေခဖစ် ေဆာင်ရွက် ေနသူ ခဖစ်သည်။ 
 
စစ်ေတွပမို့မှ ေရှ့ေနေဟာင်ဵတစ်ဦဵ ဆက်သွယေ်ရဵဥပေဒြဖင်ဴ တရာဵစွဲတင်ြခင်ဵခဳရ 

ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့တင်ွ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့မှ ေရှ့ေနေဟာင်ဵတစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵသာပွင်ဴသည်  ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ခဖငဴ် စစ်ေတွမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌ တရာဵစွဲတင်ခြင်ဵကိုြဳြဲဴရသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်ေနာက်ပိုင်ဵတွင် 

လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာေပါ်၌ ရြိုင်ခပည်နယ်ေတွင်ဵ ေရပ်သာဵ ထိြိုက်ေသဆုဳဵမငမျောဵနှင်ဴပတ်သက်၍ (share)လုပ်သညဴ် post 
မျောဵရှိြဲဴသညဴ်ေတွက် ယြုကဲဴသ့ုိ တရာဵစွဲဆိြုဳရခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳရသူ ဦဵသာပွင်ဴမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ဦဵသာပွင်ဴကို စစ်ေတွမမို့နယ်ရိှ နပြေမှတ်(၉) လျှပ်စစ်နှင်ဴေင်ဂျေင်နီယာတပ်မှ ဗိုလ်မှူဵေကျော်ေဇာ်မှ တရာဵလိုခပုလုပ်မပီဵ 

တရာဵစွဲဆိုထာဵခြင်ဵ ခဖစ်သည်။ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳရသူဦဵသာပွင်ဴောဵ ကျေပ်သနိ်ဵ ၂၀ တန် ောမြဳခဖငဴ် ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴကာ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့ကို ရုဳဵြျေနိ်ဵ ထပ်မဳြျေနိ်ဵဆိုြဲဴသည်။  
 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ ထပ်မဳ 

တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳရ 

ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် လူ့ေြွင်ဴေေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မငမျောဵကို ဆန့်ကျေင်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ြဲဴကကသညဴ် ေကျောင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵသည် 

ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ြျေမ်ဵေေဵသာဇဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၌  ထပ်မဳ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ ၁၃ ဦဵသည် 

မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ ် ြျေမ်ဵေေဵသာဇဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 

တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳထာဵရမပီဵ ထိုတရာဵရုဳဵ၌ပင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ)ခဖငဴ် ထပ်မဳတရာဵစွဲဆိခုြင်ဵကို ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။   

 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ေကျာက်ဂူစုေကျဵရွာသာဵအာဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ 

ဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ေကျောက်ဂူစုေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵောဵ ေနေိမ်ေတွင်ဵမှ မိုင်ဵေတွ့ရိှသည်ဟုဆိုကာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵေနာက် ရဲစြန်ဵသ့ုိေပ်နှဳကာ ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ 

ပုဒ်မ (၅၀)(က)ခဖငဴ ် ေမငဖွင်ဴထာဵေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် 

ေကျောက်ဂူစုေကျေဵရွာေတွင်ဵကို ဝင်ေရာက်လာြဲဴမပီဵ ေကျောက်ဂူစုေကျေဵရွာသာဵ နှစ်ဦဵခဖစ်သညဴ် ကိုေမာင်ပိန်ေောင် နှင်ဴ 
ကိုစိန်ထွန်ဵဝင်ဵ တို့ကို ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵမငမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည်။ ထို့ေနာက် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ကိုေမာငပ်ိန်ေောင်၏ ေနေိမ် 

ောဵ ထပ်မဳလာေရာက်စစ်ေဆဵြဲဴမပီဵ စပါဵကျေေီတွင်ဵတွင် မိုင်ဵတစ်လုဳဵေတွ့ရိှသည်ဟုဆိုကာ ၎င်ဵ၏ဇနီဵခဖစ်သူ မေမထွီဵေြျေ ကိုပါ 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာက် စစ်ေကကာင်ဵခပန်ြါနီဵေြျေနိ်၌ ကိုစိန်ထွန်ဵဝင်ဵ နှင်ဴ မေမထွီဵေြျေတိုက့ို ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴကာ 

ကိုေမာငပ်ိန်ေောင်ကို ဖမ်ဵဆီဵ  ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။  

လက်ရိှတွင် ကိုေမာင်ပိန်ေောင်သည် ရုိက်နှက်စစ်ေဆဵခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ်ေတွက် ေြါင်ဵကွဲဒဏ်ရာမျောဵနှင်ဴ ရင်ဘတ်ေောင်ဴ 

ဒဏ်ရာမျောဵရရိှေနမပီဵ ေဆဵကုသမငြဳယူရန်လိုေပ်ေနေသာ်လည်ဵ ေဆဵကုသြွင်ဴမရရှိေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ ဇနီဵခဖစ်သူ မေမထွီဵေြျေမှ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  
 
မင်ဵ ကင်ဵပမို့နယ်၌ ေဒသခဳ ၂၁ ဦဵကို နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ြဖငဴ် အမှု ၁၂ မှု ဖွင်ဴကာ တရာဵစွဲဆို 

ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မင်ဵ ကင်ဵမမို့နယ်၊ ဒုမမို့နယ်ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵဇင်ထက်ေောင်မှ 

မင်ဵ ကင်ဵမမို့ေဒသြဳ ၂၁ ဦဵကို နိုင်ငဳေတာ်ေကကည်ညိုပျေက်ေစမင၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ် ေမင ၁၂ မင ဖွင်ဴကာ 

မင်ဵ ကင်ဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ ေဆိုပါ ေမင ၁၂ မငသည် နိုင်ငဳေတာ်ေတိုင်ပင်ြဳ နှင်ဴ 

နိုင်ငဳေတာ်ေစိုဵရကို ထိြိုက်ေစသညဴ် ေသဳုဵေနငန်ဵမျောဵကို ေသဳြျဲေ့စက်ခဖငဴ် ဖွင်ဴခြင်ဵ၊ လူကိုယ်တိုင်ရွာတွင်ဵ လှညဴ်လည် 
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ေော်ဟစ်ခြင်ဵမျောဵရိှသညဴ်ေတွက် မင်ဵ ကင်ဵမမို့နယ် NLD ပါတီမှ ဥပေဒေေထာက်ေကူခပုေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦဵေကျော်မင်ဵထဋွ် မှ 

မမို့နယ်စီမဳြန့်ြွဲမငေကာ်မတီသ့ုိ သတင်ဵပို့ တိုင်ကကာဵြဲဴသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ေထက်ေဆင်ဴသ့ုိ လမ်ဵညဃန်ြျေက်ြဳယူမပီဵ ဥပေဒ နှင်ဴေညီ 

ဒုတိယမမို့နယ် ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမှ တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ တရာဵစွဆဲိုခြင်ဵြဳထာဵရသူ ၂၁ ဦဵေနက် ၁၇ ဦဵကို 

ဝရမ်ဵေတည်ခဖစ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ 
 

စစ်ေတွပမို့၌ ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ ေလဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 

ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် ခဖစ်ပွာဵေနသညဴ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျောဵေတွင်ဵ ေရပ်သာဵထိြိုက် ေသဆုဳဵမငမျောဵ၊ လူ့ေြွင်ဴေေရဵြျေ ိုဵ 

ေဖာက်မငမျောဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ စစ်ေတွမမို့၌ ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴ ကကသည်ဴ 
ေကျောင်ဵသာဵ ေလဵဦဵသည်  ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွမမို့နယ်ရဲမှူဵ ဦဵေဇာ်နိုင်မှ 

တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ေဆိုပါေကျောင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ ် စစ်ေတွမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ တွင် 

ဦဵတိုက်ေလျှာက်ထာဵကာ တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။  ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ြဲဴကကသညဴ် ေကျောင်ဵသာဵ ေလဵဦဵမှာ ရြိုင်ခပည် 

ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမှ သတင်ဵနှင်ဴ ခပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ြဳ ကိုေကျော်နိုင်ေဌဵ၊ တွဲဘက် သတင်ဵနှင်ဴ ခပန်ကကာဵေရဵ တာဝန်ြဳ 

ကိုဦဵသန်ဵနိုင်၊ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ-ေကျောက်ခဖူပညာေရဵေကာလိပ်-တွဲဖက်ေတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုခမတ်စိုဵဝင်ဵ နှင်ဴ ရြိုင် 

ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ-တက္ကသိုလ်မျောဵရန်ကုန် ေဖွဲ့ဝင် ကိုေကာင်ဵထနွ်ဵ တိုခ့ဖစ်ကကသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့ 
ေန့လည် ၁ နာရီြွဲမှစတင်ကာ ရြိုင်ခပည်ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမှဦဵေဆာင်၍ ရဟန်ဵသဳဃာမျောဵ၊ ေဒသြဳခပည်သူမျောဵမှ မမို့ပတ်၍ 

လမ်ဵေလျှာက်ဆန္ဒခပေတာင်ဵဆိုေနစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ၎င်ဵတို့ေလဵဦဵကို ေင်ောဵသဳုဵကာ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု 

သိရှိရသည်။ 

လက်ရိှတွင် ေဆိုပါေကျောင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို စစ်ေတွေကျေဉ်ဵေထာင်၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။  
 
ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ရုပ်သာဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ  

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ရုပ်သာဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵသည် ေကကမ်ဵဖက်မင 

တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖင်ဴ ေမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳထာဵရသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵ သည် 
ေကျေဵရွာေနီဵရိှ ၎င်ဵပိုင်ယာြင်ဵ၌ရိှေနစဉ် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထိုသ့ုိဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရမပီဵ 

နှစ်ရက်ေကကာ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵသည် ေကျောက်ေတာ်မမို့မရဲစြန်ဵသ့ုိ ဒဏ်ရာမျောဵခဖင်ဴ 

ေရာက်ရိှလာြဲဴသည်။   ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵ၏ ဇနီဵခဖစ်သူ ေဒါ်ဦဵလှယဉ်မှ ၎င်ဵတို့ ရဲစြန်ဵသ့ုိ သွာဵေရာက်၍ ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵကုိ 

ေတွ့ဆုဳြဲဴရာ ၎င်ဵတွင် ေခြာက်ေထာက်၊ ရင်ဘတ် နှင်ဴ ေနာက်ေကျော၌ ရုိက်နှက်ခြင်ဵ ြဳထာဵရသညဴ် ဒဏ်ရာမျောဵစွာရိှမပီဵ 

ေလေတာင်ရှူနိုင်ခြင်ဵမရှိပါဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ  ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵသည် ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ၏ ေမာြဳခဖစ်ေကကာင်ဵ 
ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ရုပ်သာဵေကျေဵရွာေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာင်ကျေန်ထွန်ဵမှ ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵမှာ ေကျေဵရွာ ေတွင်ဵ 

ရိုဵရိုဵသာဵသာဵ လယ်ယာလုပ်စာဵေနသူတစ်ဦဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့တွင် 

ေကျေဵရွာသာဵမျောဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵစဉ် ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵ၊ ကိုဘသန်ဵ နှင်ဴ ကိုေကျော်ဝင်ဵ နှင်ဴ စိတ်ကျေန်ဵမာေရဵ မေကာင်ဵသူ 

တစ်ဦဵောဵ  သီဵသန့် ေြါ်ကာ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမငမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည်၊ ထိုကဲဴသ့ုိ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမငမျောဵခပုလုပ်စဉ် 

ရိုက်နှက်သညဴ်ဒဏ်ကိုြဳနိုင်ခြင်ဵမရိှ၍ ေဆိုပါစိတ်ကျေန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵသူမှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ေဖွဲ့ဝင်မျောဵသည် ကိုဘသန်ဵ 

နှင်ဴ ကိုေကျော်ဝင်ဵ တိုခ့ဖစ်ေကကာင်ဵ ေခဖကကာဵြဲဴသည်ဟု ေဒါ်ဦဵလှယဉ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။   
 
ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစု ကည်ကို ေထာက်ခဳေ ကာင်ဵ ြပသခဲဴသညဴ် တပ်မိသာဵစုဝင် မိန်ဵကေလဵတစ်ဦဵအာဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ြဖင်ဴ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵ 

ေမျေ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ် ဥက္ကဌ  ေဒါ်ေောင်ဆန်ဵစုကကည်ကို ေထာက်ြဳေကကာင်ဵ ခပသြဲဴသညဴ် တပ်မိသာဵစုဝင် 

မိန်ဵကေလဵတစ်ဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုထာဵသည်ဟု  တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵေဖွဲ့မှ 

ေခပာေရဵဆိြုွင်ဴရှိသူ ဗိုလ်ြျေုပ်ေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵမှ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ခပုလုပ်ြဲဴသညဴ် သတင်ဵစာရှင်ဵလင်ဵပွဲ၌ ထုတ်ေဖာ် 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ထိုေမျေ ိုဵသမီဵငယ်သည် တပ်မေတာ်ေေပါ် ေထင်ေခမင်လွဲမှာဵေစရန် ဖုန်ဵမှတစ်ဆင်ဴ 
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တိုက်ရိုက်ထုတလ်ဃင်ဴမငမျောဵ (LIVE) ခပုလုပ်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ တရာဵစွဲဆိုရခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ၎င်ဵမှ ဆိုသည်။ လက်ရိှတွင် 

တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵ ြဳထာဵရသညဴ် ေမျေ ိုဵသမီဵငယ်ကို သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေခမရဲစြန်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဟု တပ်မေတာ် 

သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵ ေဖွဲ့ထဳမှ သိရိှရသည်။ 
 
 
ကျာဵနီပါတီ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊အမှုဖွင်ဴ 

ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် ြလရ ၂၂၂ မ ှ ေရပ်ဝတ်ခဖငဴ် စစ်သာဵမျောဵမှ စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဟုမ္မလင်ဵမမို့နယ်၊ 

မိုင်ဵကိုင်ဵေုပ်စု၊ ပုဳနွဲ့ေကျေဵရွာတွင်ေနထိုင်သညဴ်  တိုင်ဵလိုင်(ရှမ်ဵနီ)ေမျေ ိုဵသာဵမျောဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵပါတီ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵ 

ဦဵေမာင်သိန်ဵကို ေနာက်ခပန်ကကိုဵတုတ်၍ ရိုက်နှက်ကာ ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ေောက်တိဘုာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် 

ဦဵေမာင်သိန်ဵောဵ တပ်မေတာ်ေရာရိှတစ်ဦဵမှ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၇၀၊ ၃၅၆ ခဖငဴ ်ေမငဖွင်ဴြဲဴသည်။  

ဦဵေမာင်သိန်ဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵမပီဵ တပ်ကုန်ဵေရာက်ြျေနိ်တွင် လူသတ်မငနှင်ဴပတ်သက်မပီဵ ထပ်မဳစွပ်စွဲကာ 

ရိုက်နှက်မငခပုလုပ်ြဲဴမပီဵ ေတင်ဵေဓမ္မဝန်ြဳြိုင်ဵေကကာင်ဵ၊ ထို့ခပင် ရှမ်ဵနီတပ်ဖွဲ့နှင်ဴြျေတိ်ဆက်မင ရိှသည်ဟုလည်ဵ စွပ်စွဲေခပာဆုိ 

ေကကာင်ဵ ပါတီဥက္ကဌဦဵေဌဵေောင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ လက်ရိှတွင် ဦဵေမာင်သိန်ဵကို ဟုမ္မလင်ဵမမို့နယ်၊ နမဴ်ေတာရဲစြန်ဵတွင် 
ဖမ်ဵဆီဵ ြျေုပ်ေနှာင်ထာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။ 
 
တရာဵရင်ဆိုင်ရြြင်ဵမျာဵ 
 

AA အတွက် ရိက္ခာသုိေလှာင်ထာဵသည်ဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ကို တရာဵစွဲတင် 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)ေတွက် ရိက္ခာသုိေလှာင်ထာဵသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦဵရဲေကျော်ထွန်ဵောဵ 
ေကကမ်ဵဖက်မငတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က)ခဖငဴ် စစ်ေတွြရိုင်တရာဵရုဳဵ၌ ေောက်တိဘုာလ ၁ ရက်ေန့တွင် 

တရာဵစွဲတင်ြဲဴသည်။ ဨဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေန့ ညေန ၆ နာရီေြျေနိ်ြန့်တွင် တပ်မေတာ်ေရယာဉ်တစ်စီဵသည် စပါဵထာဵ 

ေကျေဵရွာေနီဵ၌ ရပ်တန့်ြဲဴမပီဵ တပ်မေတာ်သာဵမျောဵသည် ေကျေဵရွာေတွင်ဵရိှ ေနေိမ်မျောဵနှင်ဴ ဆန်စက်ရုဳမျောဵကို ဝင်ေရာက် 

စစ်ေဆဵမငမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴသည်။ ထို့ေနာက် ဦဵရဲေကျော်ထွန်ဵ၏ ဆန်စက်၌ ဆန်ေိတ်မျောဵကို ေတွ့ရိှသခဖင်ဴ စစ်ေဆဵ၊ ေမဵခမန်ဵရန် 

ရိှသည်ဟုဆိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ တပ်မေတာ်မှ ဦဵရဲေကျော်ထွန်ဵောဵ တစ်ရက်ကကာ စစ်ေဆဵ 
ေမဵခမန်ဵြဲဴမပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် စစ်ေတွမမို့၊ ေမှတ် (၁) ရဲစြန်ဵသ့ုိ လဃဲေခပာင်ဵေပဵြဲဴကာ ေကကမ်ဵဖက်မင 

တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖင်ဴ ေမငဖွင်ဴြဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵောဵ စစ်ေဆဵ 

ေမဵခမန်ဵရန် ကျေန်ရိှေနေသဵသည်ဟုဆိုကာ ခပန်လည် ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေန့တွင် ရဲစြန်ဵသ့ုိ ခပန်လည် 

ပို့ေဆာင်ြဲဴသည်။  

 
အေြမာက်တပ်မှ ေတာင်သူ ၁၇ ဦဵအေပါ်  ထပ်တိုဵြပစ်ဒဏ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵမှု ြပည်နယ ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ပလပ် 

ကယာဵခပည်နယ်၊ ဒီေမာဆိုမမို့နယ်၊ ေဒါဆိုေရှ့ေကျေဵရွာမှ ေတာင်သူ ၁၇ ဦဵကို ြျေမှတ်ြဲဴသညဴ် ခပစ်ဒဏ်နှင်ဴပတ်သက်၍ 

ေကျေနပ်ခြင်ဵမရှိေသာေကကာင်ဴ ေမှတ်(၃၆၀) ေေခမာက်တပ်မှ ထပ်တိုဵခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ေပဵရန်  ထပ်မဳ ေလျှာက်ထာဵမငကို 

ခပည်နယ်တရာဵလဃတ်ေတာ်မှ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ပလပ်(ပယ်ြျေ)လိုက်ေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ မတ်လ ၁၃ 

ရက်ေန့တွင် ဒီေမာဆိုမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ တပ်ပိုင်ေခမတွင် ဝင်ေရာက်စိုက်ပျေ ိုဵမငခဖငဴ် ေဒါဆိုေရှ့ေကျေဵရွာမှ ေတာင်သူ ၁၇ 
ဦဵကို  ေထာင်ဒဏ် နှင်ဴ ေငွဒဏ် ေသီဵသီဵြျေမှတ်ြဲဴသည်။ တရာဵရုဳဵမှ ြျေုပ်ရက်မျောဵကို ထုတ်နုတ်ြဳစာဵြွင်ဴခပုြဲဴသညဴ်ေတွက် 

ေတာင်သူ ၁၇ ဦဵမှာ ေမိန့်ြျေမှတ်သညဴ်ေန့တွင်ပင် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ 

သ့ုိခဖစ်၍ ေေခမာက်တပ်မှ ေနာက်တိုဵ ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ရန် လွိုင်ေကာ်ြရိုင်တရာဵရုဳဵကို တင်သွင်ဵြဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ြရိုင် 

တရာဵရုဳဵမှ ထပ်တိုဵခပစ်ဒဏ်ေပဵရန် ပယ်ြျေြဲဴ၍ ခပည်နယ်တရာဵလဃတ်ေတာ်သ့ုိ ဆက်တက်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ 

 



၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ လစဉ်ေစီရင်ခံစာ 
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ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 
 
အလုပ်သမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵ နှင်ဴ ေရှ့ေန တစ်ဦဵ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 

ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် ေလုပ်သမာဵေေရဵလငပ်ရှာဵသညဴ် ပဲြူဵမမို့ြဳ တက်ဂကလငပ်ရှာဵသူ ကိုေလဵနိုင် နှင်ဴ ခပည်သူ့ပါတီမှ 

ေရှ့ေန ကိုေကျော်နိုင်ဝင်ဵ (ြ) ေစာေကျော်နိုင်ဝင်ဵ တို့သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (ြ) ခဖငဴ ်ေထာင်ဒဏ် နှစ် နှစ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရမပီဵ 
ြျေုပ်ရက်မျောဵပါ ြဳစာဵြွင်ဴရရှိြဲဴသည်။ ထိုေမငနှင်ဴပတ်သက်၍ ကိုေလဵနိုင် နှင်ဴ ကိုေကျော်နိုင်ဝင်ဵ (ြ) ေစာေကျော်နိုင်ဝင်ဵတို့သည် 

တရာဵရင်ဆိုင်ြဲဴကကေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတ့ုိနှင်ဴေမငတွဲတစ်ြုတည်ဵခဖစ်ေသာ ပဲြူဵမမို့ြဳ တက်ဂက လငပ်ရှာဵသူ ကိုနိုင်နိုင်ေောင်သည် 

ေမငကို တရာဵမျှတမငမရိှဟု ယူဆကာ တရာဵရင်ဆိုင်ခြင်ဵမရိှဘဲ တိမ်ဵေရှာင်ေနြဲဴသည်။   

ကိုဗစ်ကာလ ပဲြူဵစက်မငဇုန်ရိှ စက်ရုဳမျောဵတွင် ေလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကကသူမျောဵ စက်ရဳုပိတ်ေပဵရန် ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ရာ၌ ဦဵေဆာင် ခြင်ဵ၊ 

ပဲြူဵတုိင်ဵေစိုဵရေဖွဲ့ောဵ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာမှတစ်ဆင်ဴ Live လဃင်ဴ၍ ဆဲဆိုြဲဴခြင်ဵတ့ုိ ခပုလုပ်သည်ဟုဆိုကာ ကိုနုိင်နိုင်ေောင်၊ 

ကိုေလဵနိုင်နှင်ဴ ကိုေကျော်နိုင်ဝင်ဵ(ြ) ေစာေကျော်နိုင်ဝင်ဵတို့ သဳုဵဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ)၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ 

ပုဒ်မ  ၆၆ (ဃ)တိုခ့ဖငဴ် ေမငဖွင်ဴခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵကို ပဲြူဵတုိင်ဵေစိုဵရ၏ တာဝန်ေပဵြျေက်ေရ ဒုရဲမှူဵ ေကျော်လွင်မိုဵမှ 
တရာဵလိုခပုလုပ်မပီဵ ေမှတ် ၃ ရဲစြန်ဵ၌ ေမငဖွင်ဴြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ တရာဵစွဲဆိခုြင်ဵ ြဳထာဵရသူ  သဳုဵဦဵေနက် ကိုေလဵနိုင် နှငဴ် 

ကိုေကျော်နိုင်ဝင်ဵ (ြ) ေစာေကျော်နိုင်ဝင်ဵ သည် ေမလေတွင်ဵ၌ပင် ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။    

 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 

ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် လူ့ေြွင်ဴေေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မငမျောဵကို ဆန့်ကျေင်ေကကာင်ဵ မန္တေလဵမမို့၌ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ြဲဴကကသည်ဴ 
ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵဆိုင်ရာ ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျောဵေဖွဲ့ြျေုပ်(ဗကသ) ၏ ဗဟုိေမငေဆာင်ေဖွဲ့မှ ရုဳဵေဖွဲ့မှူဵ ကိုေကျော်သီဟရဲေကျော် နှင်ဴ 

သက်ေမွဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေတွင်ဵေရဵမှူဵ ကိုစုိဵလှနိုင်တို့သည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅ (က)(ြ) စွဲြျေက် ငါဵြုခဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် 

စုစုေပါင်ဵ ြုနှစ် နှစ်ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ 

ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် မဟာေောင်ေခမမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ၎င်ဵတ့ုိ နှစ်ဦဵကို ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် တစ်ေပါင်ဵတည်ဵ 

ကျေြဳေစရန် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ေောင်ေခမသာစဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် 

တစ်ေပါင်ဵတည်ဵ ကျေြဳေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ြျေမ်ဵေေဵသာဇဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေထာင်ဒဏ် 

နှစ်နှစ် တစ်ေပါင်ဵတည်ဵကျေြဳေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊  ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်ေန့တွင် ေမရပူရမမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ေထာင်ဒဏ် 

တစ်နှစ် တစ်ေပါင်ဵတည်ဵကျေြဳေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ ေသီဵသီဵခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။  

ထို့ခပင် ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်ေန့တွင် ြျေမ်ဵေေဵသာစဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုေကျော်သီဟရဲေကျော်၊ ကိုစိုဵလှနိုင် နှင်ဴ 
ကိုရဲရင်ဴေောင် တိုက့ို မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစုေဝဵြွင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာစီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်လ 

ကျေြဳေစရန် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ထိုေမငေတွက် ရဲမှူဵ ေဇာ်မိုဵေောင်မှ တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ၎င်ဵတ့ုိ သဳုဵဦဵကုိ 

တရာဵစွဲဆိုြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။  
၎င်ဵခပင် ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ြျေမ်ဵေေဵသာစဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ကိုေကျော်သီဟရဲေကျော်၊ ကိုစိုဵလှနိုင် နှင်ဴ 

ကိုရဲရင်ဴေောင် တိုေ့ပါေဝင် ဗကသေကျောင်ဵသာဵ ကိုဵဦဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်စီ၊ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ 
စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွငဴ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်တစ်လစီ ကျေြဳေစရန် ခပစ်ဒဏ် ြျေမှတ်ြဲဴသည်။  
 

 

 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ တစ်ဦဵကုိ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 
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ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ြျေမ်ဵေေဵသာဇဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ရတနာပုဳေကျောင်ဵသာဵမျောဵ သမဂ္ဂမှ 

ကိုရဲရင်ဴေောင်ကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ)ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ကိုရဲရင်ဴေောင် ေပါေဝင် ဗကသေဖွဲ့ဝင် 

၁၃ ဦဵသည် ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် လူ့ေြွင်ဴေေရဵြျေ ိုဵေဖာက်မငမျောဵကို ဆန့်ကျေင်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ြဲဴကက သညဴ်ေတွက် 

မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွင်ဴ နှင်ဴ မငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလညှဴ်လည်ြွင်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ခဖငဴ် ြျေမ်ဵေေဵသာဇဳ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 

တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵကိုြဳြဲဴရမပီဵခဖစ်သည်။  

 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ကို သတင်ဵပို့သည်ဟု စွပ်စဲွြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ရဲတပ်သာဵကို ေထာင်ဒဏ် သဳုဵနှစ်ချမှတ် 

စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ရဲတရာဵရုဳဵမှ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA)ကို သတင်ဵပို့သည်ဟု စွပ်စွဲခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ရဲတပ်သာဵ 

ကိုရဲကိုနိုင်ကို ေထာင်ဒဏ် သဳုဵနှစ်ကျေြဳေစရန် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ကိုရဲကိုနိုင်ောဵ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် 

ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတ့ုိ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့မှ သိရိှရေကကာင်ဵ၊ ထိုကဲဴသ့ုိ ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴ သညဴ်ေေပါ် 

ပွင်ဴလင်ဵခမင်သာမငရိှရန်လိုေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ေစ်မခဖစ်သူ မြင်မီမီေောင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်၊ 

ေလယ်ေြျောင်ဵဆရာေတာ် ဦဵေတေဇာဘာသမှလည်ဵ ကိုရဲကိုနိုင်၏ ေမငကို လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေပဵေနသည်ဴ ေရှ့ေနကိုပင် 

ေသိေပဵခြင်ဵမရိှဘဲ ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ရဲတပ်သာဵ ကိုရဲကိုနိုင်သည် ရမ်ဵမဗဲမမို့နယ်၊ ေလယ်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာဇာတိခဖစ်မပီဵ ေကျောက်ခဖူမမို့နယ်၊ စနဲရဲစြန်ဵတွင် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနစဉ် AA ောဵ သတင်ဵေပဵပို့သည်ဟုစွပ်စွဲခြင်ဵြဳရကာ ဇွန်လ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ 

ေကျောက်ခဖူ ေေခြစိုက် ေမှတ် ၃၄ ေခြခမန်တပ်ရင်ဵမှ ဗိုလ်ေောင်မဖိုဵဦဵမှ တရာဵလိုခပုလုပ်၍ ကိုရဲကိုနိုင်ောဵ ေကကမ်ဵဖက်မင 

တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ  ၅ဝ(ည)၊ ၅၂(က)ခဖငဴ ်တရာဵစွဲဆိြုဲဴသည်။ 

 
 

ကရင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ၏ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်ဵပါ အချက်အချ ို့ကို ဆင်ဆာ ြဖတ်ေတာက် 

နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်သဳတွင် ေဟာေခပာမညဴ် ကရင်ေမျေ ိုဵသာဵပါတီ(KNP)၏ မဲဆွယ်မိန့်ြွန်ဵပါ ေြျေက်ေြျေ ို့ကို ခပည်ေထာင်စု 
ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ ဆင်ဆာခဖတ်ေတာက်ြဲဴေကကာင်ဵသိရိှရသည်။ ပါတီမဲဆွယမ်ိန့်ြွန်ဵပါ ေြျေက်ေြျေ ို့ ခဖတ်ေတာက် 

ခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ်တိုင် လူထုထဳ ပါတီမူဝါဒ သတင်ဵစကာဵပါဵလို၍ နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်သဳတွင် ေဟာေခပာမင ေစီေစဉ်၌ ပါဝင်ြဲဴေကကာင်ဵ 

ကရင်ေမျေ ိုဵသာဵပါတီ (KNP) ပါတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) မန်ဵထနိ်ဝင်ဵ စိန်မ ှေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

 

ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာ အရပ်သာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵြခင်ဵမရှိဟု AA ြငင်ဵဆို 

ြျေင်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တွင်ဵ ေပျောက်ဆုဳဵေနသညဴ် ေရပ်သာဵမျောဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခြင်ဵ မရိှဟု 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ်(AA) မ ှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ခပန်ြျေက်ထုတ်ခပန်ကာ ခငင်ဵဆိုြဲဴသည်။ ထုတ်ခပန်ြျေက်ကို 

“ပလက်ဝေဒသနှင်ဴပတ်သက်၍ ခဖစ်ရပ်မှန်နှင်ဴ ေေခြေေနမှန်မျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵြျေက်” ဟု ေြါင်ဵစဉ် တပ်ထာဵမပီဵ 

ထုတ်ခပန်ြျေက်ေတွင်ဵတွင် ပလက်ဝမှ ေပျောက်ဆုဳဵေနသူမျောဵ ၎င်ဵတ့ုိထဳ၌ မရိှေကကာင်ဵ ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ ထို့ခပင် 

ေပျောက်ဆုဳဵေနသူမျောဵ၏ ေသက်ရှင်သန်မငနှင်ဴ ကဳကကမ္မာကို မိမိတို့ ေဖွဲ့ေစည်ဵမှ ေထူဵ စုိဵရိမ်မကင်ဵ ခဖစ်မိပါသည်ဟုလည်ဵ 
ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ ပလက်ဝမမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်နှင်ဴ AA တို့၏ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ မျောဵ 

ကကာဵ ၂၀၁၈ ြုနှစ်မှ ယေန့ထိ ေပျောက်ဆုဳဵေနသညဴ် ြျေင်ဵေမျေ ိုဵသာဵ ၁၇ ဦဵရိှမပီဵ ေပျောက်ဆုဳဵေနသူေြျေ ို့၏ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှာ AA မှ 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု ေခပာဆိုေနကကသည်။  
 

နိငု်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို၏့လွတ်လပ်ြွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြြင်ဵမျာဵနှငဴ်  
ဆန္ဒထတု်ေဖာ်မှုမျာဵ 
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AA အတွက် ရိက္ခာေပဵပို့ေနသည်ဟု စွပ်စဲွချက်လာေသာေ ကာင်ဴ ေြမာက်ဦဵမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵ တိမ်ဵေရှာင်ေနရ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ေတွက် ရိက္ခာမျောဵေပဵပို့ေနသည်ဟု ဖုန်ဵခဖငဴ်ေခပာဆို စွပ်စွဲလာေသာေကကာင်ဴ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵမမို့၊ 
ေောင်တပ်ရပ်ကွက်ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵလှေမာင်ေရွှေသည် တိမ်ဵေရှာင်ေနရေကကာင်ဵ သိရိှရသည်။ ေခမာက်ဦဵ ေေခြစိုက် တပ်ရင်ဵ 

၃၇၇ မ ှ ဗိုလ်ကကီဵတစ်ဦဵမှ ဦဵလှေမာင်ေရွှေောဵ AA ေတွက် ေထာက်ပဳဴေကကဵမျောဵ ေကာက်ြဳေနမပီဵ ရိက္ခာ ေပဵပို့ေနေကကာင်ဵ 

စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင် ဖုန်ဵခဖငဴ်ေခပာဆို မြိမ်ဵေခြာက်လာသညဴ်ေတွက် ထွက်ေခပဵေနရသည်ဟု ဦဵလှေမာင်ေရွှေမှ 

ဆိုသည်။ ၎င်ဵသည် AA ေတွက် ရိက္ခာေထာက်ပဳဴခြင်ဵ၊ ရိက္ခာေကာက်ြဳခြင်ဵတို့ မခပုလုပ်ေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင်လည်ဵ ထပ်မဳ၍ဖုန်ဵခဖင်ဴေခပာဆိုလာ၍ ၎င်ဵ၏မိသာဵစုဝင်မျောဵပါ စိုဵရိမ် ေကကာက်လန့်၍ 
ထွက်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနရေကကာင်ဵ ဦဵလှေမာင်ေရွှေမှ ဆက်၍ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်မှ သက်ကကီဵပိုင်ဵရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာ 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ  ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသညဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ သာစည်ေကျေဵရွာမှ 

သက်ကကီဵပိုင်ဵ ရွာသာဵ သဳုဵဦဵသည် ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန့တင်ွ ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴေကကာင်ဵသိရိှရသည်။ ေဆိုပါ 
ရွာသာဵ သဳုဵဦဵမှာ ဦဵေမာင်ေေဵြျေမ်ဵ၊ ဦဵေမာင်လှေဖ၊ ဦဵေမာင်ေကျော်သာ တိုခ့ဖစ်ကကမပီဵ ေောက်တိဘုာလ ၂ ရက်ေန့ တွင် 

၎င်ဵတ့ုိကို ရွာေတွင်ဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်လာေသာ တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ  ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။  
 
အချုပ်သာဵမျာဵ လွတ်လပ်စွာမဲေပဵခွင်ဴရရှေိရဵ အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ရှိသူမျာဵကို ညွှန် ကာဵထာဵဟု ရခိုင်ြပည်နယ် 

ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ေြပာ ကာဵ 

ေြျေုပ်သာဵမျောဵ လွတ်လပ်စွာမဲေပဵြွင်ဴရရိှေရဵ ေကျေဉ်ဵေထာင်တာဝန်ရိှသူမျောဵကို ညဃန်ကကာဵထာဵေကကာင်ဵ ရြိုင်ခပည်နယ် 

ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ေဖွဲ့ြွဲမှ  ေတွင်ဵေရဵမှူဵ ဦဵသူရိန်ထွဋ်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ယြုနှစ် ေရွဵေကာက်ပွဲေတွက် 
ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် မဲေပဵြွင်ဴရိှသူ ေြျေုပ်သာဵ ၂၈၄ ဦဵ ရိှမပီဵ ထိုေြျေုပ်သာဵမျောဵေေနခဖငဴ် မြိမ်ဵေခြာက်မင၊ ကသဇာလဃမ်ဵမိုဵမငမရိှ 

လွတ်လပ်စွာမဲေပဵနိုင်ေရဵေတွက် စီမဳြန့်ြွဲရန် ေကျေဉ်ဵေထာင်တာဝန်ရိှသူမျောဵကို ညဃန်ကကာဵထာဵခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ၎င်ဵမှ 

ဆိုသည်။ ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် မဲေပဵြွင်ဴရိှသညဴ်ေြျေုပ်သာဵမျောဵမှာ စစ်ေတွတွင် ၆၂ ဦဵ၊ ေခမာက်ဦဵတွင် ၂၈ ဦဵ၊ ေခမပုဳတွင် ၁၄ ဦဵ၊ 

ေကျောက်ခဖူတွင် ၆၃ ဦဵ ၊ သဳတွဲတွင် ၂၉ ဦဵနှင်ဴ ေမာင်ေတာတွင် ၁၈ ဦဵေပါေဝင် တခြာဵေသာမမို့နယ်မျောဵတွင် ေနည်ဵငယ်ရိှ 

ေကကာင်ဵ ခပည်နယ်ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ေဖွဲ့ြွဲထဳမှ သိရိှရသည်။ 
 
ြပည်ေထာင်စုေရွဵ ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မှုေ ကာင်ဴ နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာတွင် ပါဝင်ေဟာေြပာြခင်ဵ 

မြပုေတာဴေ ကာင်ဵ CNLD ထုတ်ြပန် 

ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ဆင်ဆာခဖတ်ေတာက်မငေကကာင်ဴ နိုင်ငဳပိုင်ရုပ်ခမင်သဳကကာဵနှင်ဴ ေရဒီယိုေစီေစဉ်တို့ တွင် 

ပါဝင်ေဟာေခပာခြင်ဵမခပုေတာဴေကကာင်ဵ ြျေင်ဵေမျေ ိုဵသာဵဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ်ပါတီ(CNLD) မ ှ ေောက်တိဘုာလ ၃ ရက်ေန့ တွင် 

ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ တည်ဵခဖတ်ခပငဆ်င်ပယ်ဖျေက်ထာဵသညဴ် ြျေင်ဵေမျေ ိုဵသာဵ 
ဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ်(CNLD)၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထာဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵကို နိုင်ငဳပိုင် ရုပ်ခမင်သဳကကာဵနှင်ဴ ေရဒီယိေုစီေစဉ်တို့တွင် 

ထုတ်လဃင်ဴရမည်မှာ ေနှစ်သာရမရိှေသာ ဟန်ခပေဟာေခပာထုတ်လဃင်ဴမငသက်သက်သာ ခဖစ်ေနသညဴ်ေခပင် ဒီမိုကေရစီစဳနငန်ဵနှင်ဴ 

လည်ဵ လုဳဵဝဆန့်ကျေင်ေနေကကာင်ဵ၊ ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ေဆာင်ရွက်ြျေက်ကို လုဳဵဝရငတ်ြျေေကကာင်ဵ  CNLD ၏ 

ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်။ 
 
တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵေသာေ ကာင်ဴ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသညဴ် အရပ်သာဵ ၁၅ ဦဵအနက် မူစလင်လူငယ် နှစ်ဦဵ 

ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထန်စွာ ရရှိ 

ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ဘူဵသီဵေတာင်မမို့နယ်၊ စဳညစင်ဵေဝေကျေဵရွာ 

ေုပ်စုရိှ ဝါရိှလ္ယာေကျေဵရွာ၊ ကကက်ေမာက်ေတာင်ေကျေဵရွာနှင်ဴ ခပငရှ်ည်ေေရှ့ေကျေဵရွာတိုမ့ှ ရွာသာဵ ၁၅ ဦဵကို လမ်ဵခပေခဖစ် 

ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြျေနိ်တွင် တိုက်ပွဲခဖစ်ပွာဵေသာေကကာင်ဴ မူစလင်လူငယ် နှစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴမပီဵ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာခပင်ဵထန်စွာ 
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ရရိှြဲဴသည်။ တိုက်ပွဲေတွင်ဵ ကျေည်ထိဒဏ်ရာရရိှသူ တစ်ဦဵမှာ ကာလာဖူတီယာခဖစ်မပီဵ ေသက်ေန္တရာယ် စိုဵရိမ်ရသည်ဟု 

သိရှိရသည်။ ေသဆုဳဵသူ နှစ်ဦဵမှာ ေသက် ၁၂ နှစ်ေရွယ် ောယာတလု္ယာ နှင်ဴ ေသက် ၁၀ နှစ်ေရွယ် ောနိုဝါရ်ဟူေဆာန်တို့ 

ခဖစ်ကကသည်။  
 
အချနိ်မီေဆဵကုသခွင်ဴမရှိေသာေ ကာင်ဴ အမ်ဵပမို့နယ်မှ ကျည်စထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသညဴ် ငါဵဖမ်ဵသမာဵနှစ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ  

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေမ်ဵမမို့နယ်၊ ဒါဵလက်ရွာေဟာင်ဵမှ လက်နက်ကကီဵကျေည်စ ထိမှန်ဒဏ်ရာရရိှြဲဴသညဴ် ငါဵဖမ်ဵသမာဵနှစ်ဦဵေနက် 

တစ်ဦဵမှာ ေြျေနိ်မီေဆဵကုသြွင်ဴမရိှေသာေကကာင်ဴ တစ်ရက်ေကကာ ေောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵ၏ ရွာ၌ 
ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်ဟု သိရိှရသည်။ ေသဆုဳဵသွာဵသူမှာ ဦဵစိန်ဝင်ဵ ေမာင်ခဖစ်သည်။ ဒဏ်ရာရရိှသူမှာ ဦဵသိန်ဵခမငဴ် ခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵမှာ 

ညာေခြသလုဳဵေောက်ပိုင်ဵ ခဖတ်ရမညဴ် ေေခြေေနသ့ုိ ေရာက်ေနေကကာင်ဵ ေဒသြဳမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁ဝ 

ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်မှလုဳခြုဳေရဵယူထာဵသညဴ်  မဂိတ်ေြျောင်ဵနှငဴ် ကဇူဵကိုင်ဵေနီဵ ေတာင်တန်ဵမျောဵ ဘက်မှလာသည်ဴ 

လက်နက်ကကီဵကျေည်မှာ ၎င်ဵတ့ုိ၏ ငါဵဖမ်ဵစက်ေလှေပါ်ကို ကျေေရာက် ေပါက်ကွဲြဲဴ၍ ၎င်ဵတ့ုိနှစ်ဦဵမှာ ဒဏ်ရာရရိှြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု 

ေဒသြဳမျောဵမှဆိုသည်။ လမ်ဵြရီဵခဖတ်သန်ဵသွာဵလာြွင်ဴ မရရိှသခဖင်ဴ မမို့ေပါ်ေဆဵရုဳသ့ုိ ေဆဵကုသရန်  သွာဵေရာက်ြွင်ဴမရိှြဲဴေကကာင်ဵ 
ေမ်ဵမမို့နယ်တွင် လူမငေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ လုပ်ေဆာင်ေနသူ ကိုမျေ ိုဵလွင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ပလက်ဝ ေဒသခဳေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေသာ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ပလက်ဝမမို့၊ မမို့မရပ်ကွက်မှ ေဒသြဳ ေလဵဦဵ 

သည် ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ေန့ ညေနပိုင်ဵေြျေနိ်တွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵ ြဳြဲဴရသူ 

မျောဵမှာ ဦဵေမာင်ဝင်ဵ၊ ဦဵေဇာ်ေဇာ်ဦဵ၊ ကိုဇင်မင်ဵမဖိုဵ နှင်ဴ ကိုေနေဇာ်ထက် တိုခ့ဖစ်ကကသည်။ ေောက်တိဘုာလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် 
၎င်ဵတ့ုိေလဵဦဵသည် ပလက်ဝမမို့နယ်၊ ေရတဳြွန်ေကျေဵရွာဘက်၌ စာဵေသာက်ကုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ သယ်ယူရန် ေငှာဵလိကု်စဉ် 

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုနှင်ဴေတွ့၍ ဖမ်ဵဆီဵ ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်ေန့ ညေြျေနိ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ ြဳရသူ 

ေလဵဦဵကို ပလက်ဝမမို့မရဲစြန်ဵသ့ုိ ပို့ေဆာင်ြဲဴသည်။ ေောက်တိဘုာလ ၁၄ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵ ေြျေနိ်တွင် ၎င်ဵတို့ကုိ 

ပလက်ဝမမို့ရှိ ေမှတ် (၂၈၉) ြလရတပ်ရင်ဵကို ေြါ်ေဆာင်၍ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵကာ ခပန်လည်လဃတ်ေပဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။  

 

ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ေြခာက်ဆယေ်ကျာ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု၏ တစ်ရက် ကာ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳရ 

ပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ်၊ ရုပ်သာဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ၆၀ ေကျော်သည် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြု၏ တစ်ရက် 

ကကာ ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵကို ြဳြဲဴရမပီဵေနာက် ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ 
ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်ေန့ နဳနက် ၆ နာရီေြျေနိ်တွင် ေင်ောဵ ၁၀၀ ြန့်ရိှသညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် 

ရုပ်သာဵေကျေဵရွာေတွင်ဵကို ေသနတ်ပစ်ေဖာက်၍ ဝင်ေရာက်လာြဲဴမပီဵ ၎င်ဵတို့ဝင်ရာ လမ်ဵတစ်ေလျှာက်တွင်ရိှသည်ဴ 

ေကျေဵရွာသာဵမျောဵောဵ ဖမ်ဵဆီဵ ကာ ရွာရိှ စာသင်ေကျောင်ဵတွင် စု၍ စစ်ေဆဵြဲဴသည်ဟု ဖမ်ဵဆီဵ  ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်ဴ 

ရွာသာဵတစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵေမာင်သန်ဵနုမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ေမျေ ိုဵသမီဵ၊ ေမျေ ိုဵသာဵ၊ မိဘမျောဵနှင်ဴေတူပါသွာဵသညဴ် ကေလဵမျောဵ 

စုစုေပါင်ဵ ၁၂၀ ြန့်ရိှမပီဵ လက်ကိုင်ဖုန်ဵမျောဵကို စစ်ေဆဵြဲဴမပီဵေနာက် ေမျေ ိုဵသမီဵမျောဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိနှင်ဴေတူပါသွာဵသညဴ် ကေလဵမျောဵ 
ကို လဃတ်ေပဵြဲဴကာ ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵေပါေဝင် ရွာသာဵ ၆၃ ဦဵကို ဆက်လက် ဖမ်ဵဆီဵ  ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြဲဴသည်။ ထို့ေနာက် 

ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ေန့ နဳနက်တွင် ၎င်ဵတ့ုိကို ခပန်လည် လဃတ်ေပဵြဲဴသည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ ရွာသာဵတစ်ဦဵခဖစ်သူ 

ဦဵေမာင်ေကျော်သန်ဵသည် ေနေိမ်သို့ ခပန်လည်ေရာက်ရိှလာခြင်ဵမရှိသခဖင်ဴ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှ စုိဵရိမ်လျေက်ရိှသည်။ 

ေကျောက်ေတာ်မမို့နယ် ခပည်သူ့လဃတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵဦဵထွန်ဵထနွ်ဵဝင်ဵမှ ဦဵေမာငေ်ကျော်သန်ဵောဵ တပ်မေတာ် 

စစ်ေကကာင်ဵမှ ေြါ်ေဆာင်သွာဵသည်ဟု သိရိှရေကကာင်ဵ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

ရွာသာဵမျောဵကို စစ်ေဆဵစဉ်ေတွင်ဵ ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA)နင်ဴှပတ်သက်၍ ေဓိက စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵသည်ဟု သိရိှရသည်။  
 
ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ပမို့နယ်ကိုဵခုအပါအဝင် ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵေြခာက်ခုရှိ နယ်ေြမအချ ို့တွင် ေရွဵေကာက်ပွဲ 

ကျင်ဵပြခင်ဵမြပုသညဴ်အေပါ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵပါတီမျာဵ အြပင်ဵအထန်ေဝဖန် 
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ရြိုင်ခပည်နယ်နှငဴ် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေပါေဝင် ခပည်နယ်ေြျေ ို့ရိှ မမို့နယ်ေြျေ ို့နှင်ဴ ရပ်ကွက်၊ ေကျေဵရွာေုပ်စုေြျေ ို့ကို ၂၀၂၀ 

ေေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပမညဴ် မဲဆန္ဒနယ်ေခဖစ်မှ ပယ်ဖျေက်မငေေပါ်  တိုင်ဵရင်ဵသာဵပါတီမျောဵမှ ခပင်ဵထန်စွာ ေဝဖန် 

လျေက်ရိှသည်။ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ြျေင်ဵခပည်နယ်၊ ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ကရင်ခပည်နယ်၊ မွန်ခပည်နယ်နှငဴ် ပဲြူဵတုိင်ဵ 

ေဒသကကီဵေတွင်ဵရိှ မဲဆန္ဒနယ်ေြျေ ို့တွင် ေရွဵေကာက်ပွဲ ကျေင်ဵပနိုင်ခြင်ဵမရှိေကကာင်ဵ ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်မှ 

ထုတ်ခပန်ေကကညာြဲဴသည်။ 

လွတ်လပ်၍ တရာဵမျှတေသာ ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပရန် ေေခြေေနမရိှခြင်ဵေကကာင်ဴဟုဆိုကာ ရြိုင်ခပည်နယ်ရိှ မမို့နယ်ကိုဵြု နှင်ဴ 

ရှမ်ဵခပည်နယ်ရိှ မမို့နယ်ေခြာက်ြုေထိ ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပမညဴ် မဲဆန္ဒနယ်ေခမေခဖစ်မှ ပယ်ဖျေက်ခြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။ ေကာ်မရှင်၏ 
ထုတ်ခပန်ြျေက်ေရ ရြိုင်ခပည်နယ်ရိှ ေပါက်ေတာ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ၊ ရေသဴေတာင်၊ ဘူဵသီဵေတာင်၊ ေမာင်ေတာ၊ ေကျောက်ေတာ်၊ 

မင်ဵ ခပာဵ၊ ေခမပုဳနှင်ဴ ေခမာက်ဦဵမမို့နယ်တ့ုိတွင် ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပမည်မဟုတ်ဘဲ စစ်ေတွ၊ ေတာင်ကုတ်၊ ေမ်ဵနှင်ဴ ေကျောက်ခဖူ 

မမို့နယ်မျောဵရှိ ရပ်ကွက်၊ ေုပ်စု ၁၅၂ ြုတို့တွင်လည်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပမည် မဟုတ်ဟု သိရှိရသည်။  

ထို့ခပင် ြျေင်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ပလက်ဝမမို့နယ်ေတွင်ဵရိှ ေကျေဵရွာေုပ်စုေပါင်ဵ (၉၄) ေုပ်စုတွင်လည်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲမျောဵ 

ကျေင်ဵပခပုလုပ်မည်မဟုတ်ေကကာင်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်မှ ထုတ်ခပန်ြဲဴသည်။ ထို့ေကကာင်ဴ ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ြွင်ဴရိှသူ ငါဵေသာင်ဵ 

ေကျော်သည် မဲေပဵြွင်ဴဆုဳဵရငဳဵသွာဵမည်ခဖစ်မပီဵ လူဦဵေရ တစ်ေသာင်ဵနီဵပါဵသာ မဲေပဵြွင်ဴရရိှနိုင်မည်ခဖစ်သည်။ 

ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵဒီမိုကေရစီေဖွဲ့ြျေုပ်ပါတီ(SNLD)၏ တွဲဘက်ေေထွေထွေတွင်ေရဵမှူဵ (၁) ဦဵစိုင်ဵေကျော်ညွန့် 

မှ  ေကာ်မရှင်၏ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် မဲဆန္ဒနယ်မျောဵပယ်ဖျေက်သညဴ်ေေပါ် လွတ်လပ်၍ မျှတသညဴ် ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပရန် 
ေေခြေေနမရိှ၍ဟူ၍ ေေကကာင်ဵခပေသာ်လည်ဵ မူဆယ်မမို့နယ်ရိှ ေတာ်ရွက်ေကျေဵရွာေုပ်စု၊ လာဵရှိုဵမမို့နယ်ရှိ မယ်ဟန် 

ေကျေဵရွာေုပ်စုနှင်ဴ မိုင်ဵကိုင်မမို့နယ်တ့ုိတွင် တိုက်ပွဲခဖစ်ပွာဵခြင်ဵ မရိှဟု ၎င်ဵမှ ဆိုသည်။ 

ထို့ခပင် ကြျေင်ခပည်နယ်တွင် ေကာ်မရှင်မှ ပယ်ဖျေက်ြဲဴသညဴ် မမို့နယ် ၁၁ မမို့နယ်ရှိ ေကျေဵရွာေုပ်စုမျောဵသည် ယြင်ေရွဵေကာက်ပွဲ 

မကျေင်ဵပနိုင်ြဲဴသညဴ် မဲဆန္ဒနယ်မျောဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လက်ရိှတွင် ေြျေ ို့ေသာမမို့နယ်မျောဵသည် ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပနိုင်သည်ဴ 

ေေနေထာဵရိှေကကာင်ဵ၊ ယင်ဵမဲဆန္ဒနယ်ေမျောဵစုသည် ေဒသြဳပါတီ ောဵေကာင်ဵသညဴ် မဲဆန္ဒနယ်မျောဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ကြျေင် 

ခပည်နယ်ခပည်သူ့ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ကွမ်ေဂါင်ေောင်ြမ်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ 

ကရင်ခပည်နယ်ရိှ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်၊ ကကာေင်ဵဆပိ်ကကီဵ၊ ဖာပွန်၊ ဘာဵေဳ၊ သဳေတာင်ကကီဵ၊ ခမဝတီမမို့နယ်မျောဵရိှ ေကျေဵရွာ 

ေုပ်စုေြျေ ို့၊ မွန်ခပည်နယ်၊ ဘီဵလင်ဵမမို့နယ် ေဘာေနာ်ြီဵေကျေဵရွာေုပ်စု၊ ပဲြူဵတုိင်ဵ ေကျောက်ကကီဵမမို့နယ်နှင်ဴ ေရွှေကျေင်မမို့နယ် တို့ရိှ 

ေကျေဵရွာေုပ်စု ၄၂ စုတွင်လည်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲ ကျေင်ဵပနိုင်ခြင်ဵ မရိှေကကာင်ဵ ေကာ်မရှင်၏ ေောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်ေန့ 
ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပပါရိှသည်။ 
 
ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵကို  ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့တွင် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵမမို့မှ ဗကသေကျောင်ဵသာဵေဟာင်ဵ ကိုေကာင်ဵဝဏ္ဏမင်ဵ 

ကိုသည် ေလုပ်မှ ကွမ်ဵဝယ်ရန်သွာဵစဉ် ေရပ်ဝတ်ဝတ်ဆင်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ေလဵဦဵမှ ၎င်ဵောဵြျေုပ်၍ ေနာက်ခပန် 

လက်ထိတြ်တ်ကာ ေြါင်ဵကို ေဝတ်ခဖငဴ်စွတ်၍ ဖမ်ဵဆီဵ ၊ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵောဵ ေေဆာက်ေဦတစ်ြုေတွင်ဵကို 
ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴမပီဵ ရြိုင်ေေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ၌ ပို့စ်တင်သညဴ်ကိစ္စ၊ စစ်တပ်ောဵပုတ်ြတ်ေသာ 

စာသာဵမျောဵ ေရဵတင်သညဴ်ကိစ္စတိုေ့ခပင် ရြိုင်ေေရဵနှင်ဴဆက်နွယ်၍ မန္တေလဵ၌ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ေသာေကကာင်ဴ 

ေကျောင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ်ေနက် ကိုဵဦဵဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵ ြဳထာဵရမပီဵ ကျေန်သညဴ် ေကျောင်ဵသာဵေလဵဦဵ 

လွတ်ေခမာက်လျေက်ရိှသည်၊ ေဆိုပါလွတ်ေခမာက်လျေက်ရှိသညဴ် ေကျောင်ဵသာဵေလဵဦဵေနက် ကိုဘနု်ဵခမငဴ်ေကျော်နှင်ဴ ကိုေောင်မျေ ိုဵကုိ 

တိုေ့ာဵ ၎င်ဵမှ ဝှက်ထာဵသည်၊ သ့ုိေတွက် ထိုေကျောင်ဵသာဵနှစ်ဦဵ ရိှသညဴ်ေနရာောဵ ေခပာခပရမည်ဟုဆိုကာ ေမဵခမန်ဵ စစ်ေဆဵြဴဲ 
သည်။ ထို့ေနာက် ၎င်ဵောဵ ေြါင်ဵစွပ်ခပန်လည်စွပ်ကာ ပို့ေဆာင်ေပဵြဲဴသည်။ ကိုေကာင်ဵဝဏ္ဏမင်ဵ ကိုောဵ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵသူ 

သည် ဒုရဲေုပ်ခမတ်ေဆွခဖစ်သည်ဟု ၎င်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။   
 
ပလက်ဝ ေဒသခဳမျာဵထဳမှ ဆန်ကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှပခိမ်ဵေြခာက်၍ ေေဵနှိမ်ဝယ် 
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ြျေင်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ပလက်ဝမမို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲမျောဵေကကာင်ဴ ဆန် ြက်ြက်ြဲြဲ ဝယ်ယူေနရသညဴ် ေဒသြဳမျောဵထဳမှ 

ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှေဈဵနှိမ်၍ ဆန်ဝယ်ယခူြင်ဵ၊ ေဓမ္မ ဆန်ေတာင်ဵြဳခြင်ဵမျောဵ ခပုလုပ်ေနသည်ဟု ြျေင်ဵလူ့ေြွင်ဴေေရဵ ေဖွဲ့ 

(CHRO) မ ှေကကညာြျေက် တစ်ေစာင် ထုတ်ခပန်၍ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ CHRO မ ှေခပာေရဵဆိြုွင်ဴရိှသူ ဆလိုင်ဵလျေန်မှ AA မ ှဆန် နှင်ဴ 

ေငွေကကဵမျောဵ ေကာက်ြဳေနသည်မှာ နှစ်နှစ်ရိှမပီခဖစ်မပီဵ ေပဵနိုင်ခြင်ဵမရိှသူမျောဵကို ဒဏ်ေငွရိုက်သည်ဟု သတင်ဵရထာဵေကကာင်ဵ 

ေခပာကကာဵြဲဴသည်။  

AA မ ှ ဆန် ေဓမ္မေတာင်ဵယူသည်ဟုဆိုကာ CHRO ၏ ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ေနရာမျောဵမှာ ငရှာဵေကျေဵရွာ 

ေုပ်စုေတွင်ဵရိှ ငရှာဵ၊ ေကကာင်ေြျောင်ဵ၊ ေဘာင်ဝ၊ နငဳဵဘူဵကကီဵနှင်ဴ နငဳဵဘူဵငယ် ရွာမျောဵခဖစ်ကကမပီဵ လက်ရိှေပါက်ေဈဵ ဆန်တစ်ေိတ် 
လျှင် ၇၅၀၀၀ ကျေပ် ဝယ်ယူေနရသည်ကို ၄၀၀၀၀ ကျေပ်ခဖင်ဴသာ ေပဵေြျေသည်ဟု ဆလိုင်ဵလျေန်မှ ဆိုသည်။ CHRO ၏ 

ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် AA မ ှ ရွာသာဵမျောဵထဳမှ ေဈဵနှိမ်မပီဵ ဆန်ဝယ်သညဴ်ေခပင် ဆန်တစ်တင်ဵတစ်ေိတ်လျှင် ကျေပ်နှစ်ေထာင်ခဖင်ဴ 

ထမ်ဵမပီဵ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵ စြန်ဵြျေသညဴ်ေနရာသ့ုိ ပို့ြိုင်ဵသည်ဟုလည်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ CHRO ၏ ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် 

ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်ခဖစ်စဉ်သည် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တွင် ခဖစ်ပွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်ဟု သိရိှရသည်။ ခဖစ်စဉ်မှာ တစ်လေကျော် 

ကကာမပီခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ေန့မှ ထုတ်ခပန်ရခြင်ဵမှာ ပလက်ဝမမို့နယ်သည် ေင်တာနက်ခဖတ်ေတာက်ခြင်ဵ 
ြဳထာဵရမပီဵ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလည်ဵ ြက်ြဲသခဖငဴ် ေခမခပင်မှ သတင်ဵေြျေက်ေလက်မျောဵ ရရိှသည်မှာ ေနာက်ကျေမပီဵ ခဖစ်စဉ် 

မှန်မမှန်ကို ခပန်လည်ေတည်ခပုေနရခြင်ဵေကကာင်ဴ ကကန့်ကကာသွာဵခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟုလည်ဵ ဆလိုင်ဵလျေန်မှ ဆိုသည်။  

ပလက်ဝမမို့ေပါ်တွင် ယေန့ေထိ ဆန်ဝယ်ယူရသညဴ် ေေခြေေနမှာ ြက်ြဲေနဆဲခဖစ်မပီဵ ြျေင်ဵခပည်နယ်ေစိုဵရေဖွဲ့မှ ပို့သည်ဴ 

ဆန်မျောဵကို တစ်ဆင်ဴ ဝယ်ယူေနကကရသည်။ 
 
TNP ပါတီ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵရာ၌ RCSS/SSAအဖွဲ့၏ ပခိမ်ဵေြခက်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ အခက်အခဲရှိ 

၂၀၂၀ ေေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲေတွက် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၌ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵရာတွင် ရှမ်ဵခပည်ခပည်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

ေကာင်စီ/ရှမ်ဵခပည်တပ်မေတာ်(RCSS/SSA)ေဖွဲ့၏ မြိမ်ဵေခြာက်မငမျောဵေကကာင်ဴ ေြက်ေြဲရိှေနသည်ဟု တောင်ဵ(ပေလာင်) 
ေမျေ ိုဵသာဵပါတီ(TNP)ဥက္ကဋ္ဌ မိုင်ဵနုပ်ဟန်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ RCSS/SSAမ ှ ရွာသာဵမျောဵနှင်ဴ သူကကီဵမျောဵကို TNP မလာေစရန်နှင်ဴ 

မဲမထညဴ်ရန် ဖိောဵမျောဵေပဵေကကာင်ဵ၊ ေကယ်၍ ေခပာဆိုသညဴ်ေတွင်ဵ မခပုလုပ်လျှင် ၎င်ဵတိုေ့ေကကာင်ဵ သိရမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ 

ေခပာကကာဵထာဵ၍ ရွာမျောဵ၌ မဲဆွယ်၍ မရပါဟု ၎င်ဵမှဆိုသည်။ 
 
ဖမ်ဵဆီဵခဳ ေြမပုဳေဒသခဳနှစ်ဦဵ တစ်နှစ်ခန့် ကာသညဴ်တိုင် သတင်ဵအစအန ေပျာက်ေနဆဲ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳမမို့နယ်၊ ေယာေြျောင်ဵ(ရွာသာယာ)ေကျေဵရွာမှ ညီေစ်ကိုနှစ်ဦဵောဵ တပ်မေတာ်မှ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵသည်မှာ 

တစ်နှစ်ြန့်ကကာမပီခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လက်ရိှေြျေနိ်ထိ သတင်ဵေစေန တစ်စုဳတစ်ရာမရရိှေသဵေကကာင်ဵ မိသာဵစုဝငမ်ျောဵမှ 
ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ညီေစ်ကိုနှစ်ဦဵမှာ ကိုေမာငဝ်င်ဵေဌဵနှင်ဴ ကိုေမာငေ်ဌဵဝင်ဵတို့ ခဖစ်ကကသည်။ 

၎င်ဵတ့ုိနှစ်ဦဵသည် ေယာေြျောင်ဵေထက်ပိုင်ဵရှိ ကိုဵေြျောင်ဵတွင် လယ်ယာလုပ်ကိုင်ေနသူမျောဵခဖစ်ကကမပီဵ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက် 

ေန့တွင် ကျဲွရှာရန်သွာဵစဉ် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ ၎င်ဵတ့ုိ၏မိြင် ခဖစ်သူ 

ေဒါ်ေစာမတင်မှဆိုသည်။  
 
ICRC ရိက္ခာတင် အငှာဵစက်ေလှ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်ရသညဴ်ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်၍ စက်ေလှအလုပ်သမာဵကို ရဲစခန်ဵတွင် ေခါ်ယူ 

စစ်ေဆဵ 

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်မမို့နယ်၊ ေမယုခမစ်ေတွင်ဵ၌ ေခပည်ခပည်ဆိုင်ရာကကက်ေခြနီေကာ်မတီ (ICRC) ၏ ရိက္ခာတင် 

ေငှာဵစက်ေလှ ပစ်ြတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ်ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်၍ ေသက်မေသဘဲ လွတေ်ခမာက်လာေသာ စက်ေလှေလုပ်သမာဵ 

ကိုကဳေေဵြျေမ်ဵကို စစ်ေတွမမို့မရဲစြန်ဵမှ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တွင် ေန့ေြါ်ယူစစ်ေဆဵလျေက်ရိှသည်။ ကိုကဳေေဵြျေမ်ဵ 

သည် စစ်ေတွမမို့မရဲစြန်ဵတွင် နဳနက် ၁ဝ နာရီေြျေနိ်ကတည်ဵက စစ်ေဆဵြဳေနရခြင်ဵခဖစ်မပီဵ ညေန ၆ နာရီြွဲေြျေနိ်ေထိ ခပန်လည် 
ေရာက်ရိှလာခြင်ဵမရိှပါဟု ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။   
 
စစ်ေရဵဆိုင်ရာလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့အထိ ရပ်ဆိုင်ဵေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ေ ကညာ 
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ကိုဗစ်ကပ်ေရာဂါ ကာကွယထ်ိန်ဵြျေုပ်ေရဵ ေရိှန်ခမစင်ဴလုပ်ေဆာင်ရန်နှင်ဴ ထာဝရမငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵ ေဖါ်ေဆာင်ရာတွင် ထိေရာက် 

ေောင်ခမင်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ေတွက် နုိဝင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့ မ ှ ၃၀ ရက်ေန့ေထိ စစ်ေရဵဆိုင်ရာလငပ်ရှာဵမငမျောဵကို ထပ်မဳ 

ရပ်ဆိုင်ဵေပဵသွာဵမည်ခဖစ်ေကကာင်ဵ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်ေန့တင်ွ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရဵ ဦဵစီဵြျေုပ်ရုဳဵမှ ေကကညာြဲဴသည်။ 
ယြုကဲဴသ့ုိ ထုတ်ခပန်ေကကညာေသာ်လည်ဵ ေကကမ်ဵဖက်ေုပ်စုဟု တပ်မေတာ်မှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ေဖွဲ့မျောဵ လငပ်ရှာဵေနသည်ဴ 

နယ်ေခမမျောဵ ပါဝင်ခြင်ဵမရိှဟုလည်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

နိုင်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

 

 

ဖမ်ဵဆီဵြဳရြြင်ဵမျာဵ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ စစ်ေတွပမို့နယ်မှ ရွာသာဵနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြနုှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်ဵ ြပာဵပမို့မှ အရပ်သာဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ေခါ်ေဆာင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေကျဵရွာအတွင်ဵကိုဝင်ေရာက်၍ အမ်ဵပမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ကိုဵဦဵအာဵ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင် 

အေရဵပါသညဴ်ဆြေ်စပ်သတင်ဵ မျာဵဖတ်ရန် Links 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/thd-arst-2men.html
https://www.dmediag.com/news/2071-theindan-vgr2
https://www.bnionline.net/mm/news-75955
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f794190bd1bbf34d1a0904c
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/stw-2tke-2.html
https://www.dmediag.com/news/2080-4men-arrested-tke-n-stw
https://www.rfa.org/burmese/news/request-to-free-sittwe-and-taunggoke-civilians-10052020061447.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7c3f47bd1bbf34d1a09070
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/3kill-muslim-mb.html
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ စစ်ေတွပမို့နယ်ရိှ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵတစ်ခုမှ သဳဃာေတာ်တစ်ပါဵနှင်ဴ လူငယ် သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
 
 

 

ေြမာက်ဦဵတွင် FDA ဝန်ထမ်ဵ တစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
 
ပလက်ဝပမို့တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵမှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
 
တပ်မေတာ်ယာဉ်မိုင်ဵဆွဲတိုက်ခိုက်ြခင်ဵခဳခဲဴရပပီဵေနာက် ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်မှ ေဒသခဳနှစ်ဦဵ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
 
 
တိင်ုဵရင်ဵသာဵလြေန်ြ်ေြေိုင်အဖွဲ့ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ 
 

KNU မ ှရွာသာဵ သဳုဵဦဵကို မူဵယစ်ေဆဵဝါဵအမှုြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
 
လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် လူတစ်စုမှ NLD လွှတ်ေတာက်ိုယ်စာဵလှယေ်လာင်ဵ သဳုဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေခါ်ေဆာင်သွာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-sane-9.html
https://www.dmediag.com/news/2125-9vgr-dt-ann
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8981fc8d5b5818df39db52
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/rlse-2men-sane.html
https://www.dmediag.com/news/2134-2men-n-mdc-care
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-detains-nine-villagers-ann-twsp
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ann-rlse-3-sane.html
https://www.dmediag.com/news/2142-ann-arst-3
https://www.bnionline.net/mm/news-76307
https://www.narinjara.com/news/detail/5f8bde4133d33c18e02b2bfe
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8ad4898d5b5818df39db62
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f86960f8d5b5818df39db36
https://www.rfa.org/burmese/news/soldiers-arrest-three-young-men-and-one-monk-in-sittwe-10152020055009.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/15/231718.html?fbclid=IwAR3rzMZzUEhSKC3oncZHj117IE9CvgCJTYZPWMU2D-N2WQJoL_pW_Oa7OJc
https://www.dmediag.com/news/2157-mdtp
https://www.bnionline.net/mm/news-76367
https://www.bnionline.net/mm/news-76508
https://www.bnionline.net/mm/news-76207
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f86a4768d5b5818df39db3a
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tke-nld-mp3.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5f87456d33d33c18e02b2bf2
https://www.dmediag.com/news/2128-nld-3mp-tke
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f87f0758d5b5818df39db42
https://www.bnionline.net/mm/news-76262
https://7day.news/detail?id=202556
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ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှပလက်ဝေဒသခဳတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
 
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုမှ ရေသဴေတာင်ပမို့မှ ပမို့မိပမို့ဖ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ  
 
 
 
တိင်ုဵရင်ဵသာဵလြေန်ြ်ေြေိုင်အဖွဲ့ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာြ်ေမှုမျာဵ 
 

RCSS မ ှဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ပန်ပီဵရွာသာဵနှစ်ဦဵ ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
 
အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ နမဴ်ခမ်ဵပမို့မှ အမျ ိုဵသမီဵတစ်ဦဵ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ရှမ်ဵသတင်ဵစဉ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ ရှမ်ဵသတင်ဵစဉ် 
 
KIA မ ှဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ်  ရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
 
KNU မ ှဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴေသာ  မူလတန်ဵေကျာင်ဵအုပ်ဆရာတစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ် 
 
တရာဵစွဲဆိုြဳရြြင်ဵမျာဵ 
 

မေကွဵပမို့တွင် သတင်ဵေထာက် ကိုဵဦဵ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)ြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵသညဴ် ေတာင်ကုတ်ေဒသခဳသဳုဵဦဵအနက် တစ်ဦဵကို အမှုဖွင်ဴ၊ ကျန်နှစ်ဦဵအာဵ 
ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

https://www.myanmar-now.org/mm/news/4746
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f902aea8d5b5818df39db8d
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232139.html
https://www.dmediag.com/news/2168-2-tps-men-tkn
https://www.bnionline.net/mm/news-76604
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/29/232510.html
https://7day.news/detail?id=200986
https://burmese.shannews.org/archives/18970
https://7day.news/detail?id=202554
https://english.shannews.org/archives/21996
https://www.rfa.org/burmese/news/shwegu-three-villagers-released-10252020051600.html
https://www.bnionline.net/mm/news-76533
https://myanmar.mmtimes.com/news/145637.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4815
https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/10/28/232440.html
https://www.mmtimes.com/news/knu-arrests-father-after-son-dodges-draft.html
http://burmese.dvb.no/archives/413796
https://www.dmediag.com/news/2070-2men-pada-tge
https://www.bnionline.net/mm/news-75960
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄  ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
 
 
စစ်ေတွပမို့နယ်မှ ရပ်/ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵအာဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ BNI 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG 
 
အသေရဖျက်မှုြဖင်ဴ Mi Htaw Mon လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပိုင်ရှင်ကို အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
 
စစ်ေတွပမို့မှ ေရှ့ေနေဟာင်ဵတစ်ဦဵ ဆက်သွယေ်ရဵဥပေဒြဖင်ဴ တရာဵစွဲတင်ြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ ၁၃ ဦဵ ထပ်မဳ 

တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 

 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ေကျာက်ဂူစုေကျဵရွာသာဵအာဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ 

ဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴ 

https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/pada-tg-2men.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f794190bd1bbf34d1a0904c
http://www.mizzimaburmese.com/article/74156
https://www.rfa.org/burmese/news/request-to-free-sittwe-and-taunggoke-civilians-10052020061447.html
https://www.bnionline.net/en/news/taungup-twsp-villagers-arrested-suspected-arakan-army-affiliation-0
https://www.dmediag.com/news/2092-pada-3-2-tmd
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7d447fbd1bbf34d1a09076
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f786b0552e60167cbc949bf
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/1-adm-arrested-stw.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75962
https://www.dmediag.com/news/2076-1adm-arrested-stw
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/admins-stw-tmd.html
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/04/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1%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%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%bd/
http://www.mizzimaburmese.com/article/74156
https://www.dmediag.com/news/2084-qt-admins-stw
https://www.bnionline.net/mm/news-75985
https://www.rfa.org/burmese/news/request-to-free-sittwe-and-taunggoke-civilians-10052020061447.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/05/231065.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/tawkan-admin-tmd.html
https://burmese.voanews.com/a/myanmar-rakhine-arres-t/5609887.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7c3874bd1bbf34d1a0906e
https://www.bnionline.net/en/news/tatmadaw-arrests-village-administrator-sittwe-twsp
https://www.dmediag.com/news/2091-adm-n-pce
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/05/231066.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7da53cbd1bbf34d1a0907c
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/utp-66d.html
https://www.narinjara.com/news/detail/5f7e9dbd012d0734d2ad7a94
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.196910548514151/196910485180824/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.196910548514151/196910508514155
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.196910548514151/196910525180820
https://www.bnionline.net/mm/news-76183


၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ လစဉ်ေစီရင်ခံစာ 

 

26 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ DMG 
 
မင်ဵ ကင်ဵပမို့နယ်၌ ေဒသခဳ ၂၁ ဦဵကို နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ြဖငဴ် အမှု ၁၂ မှု ဖွင်ဴကာ တရာဵစွဲဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
 
စစ်ေတွပမို့၌ ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ ေလဵဦဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ 
ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
 
ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်၊ ရုပ်သာဵေကျဵရွာမှ ရွာသာဵတစ်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖင်ဴ အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခဳထာဵရ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
 
ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵစု ကည်ကို ေထာက်ခဳေ ကာင်ဵ ြပသခဲဴသညဴ် တပ်မိသာဵစုဝင် မိန်ဵကေလဵတစ်ဦဵအာဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ြဖင်ဴ 

တပ်မေတာ်မှ တရာဵစွဲဆိထုာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ မျေ ိုဵဗလ၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ သန်ဵထိုက်၏ လူမငကွန်ရက်စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
 
ကျာဵနီပါတီ စည်ဵရုဳဵေရဵမှူဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊အမှုဖွင်ဴ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ Shan News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ Shan News 
 
တရာဵရင်ဆိုင်ရြြင်ဵမျာဵ 
 

AA အတွက် ရိက္ခာသုိေလှာင်ထာဵသည်ဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ကို တရာဵစွဲတင် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ  

https://www.bnionline.net/mm/news-76159
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/kyaukgusu.html
https://www.dmediag.com/news/2109-kyaukgusu-kt
http://burmese.dvb.no/archives/416801?fbclid=IwAR1qMCmg3RpMr6aE5hkzSq6ijRDPrQaG-quRgTBcWZjAJL9QjHJZe31JhpQ
https://news-eleven.com/article/195563
https://myanmar.mmtimes.com/news/145059.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8d4e908d5b5818df39db77
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8d42258d5b5818df39db73
https://7day.news/detail?id=202551
https://web.facebook.com/dmgnewsagency/photos/pcb.1843488095803593/1843485055803897/
https://web.facebook.com/abfsu.cec/photos/a.113631383508735/199318918273314/
https://web.facebook.com/abfsu.cec/photos/a.113631383508735/199318918273314/
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8eab898d5b5818df39db81
https://www.dmediag.com/news/2159-4std-action-505-b
https://www.narinjara.com/news/detail/5f8e84fa33d33c18e02b2c00
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8be0d58d5b5818df39db68
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8d1d338d5b5818df39db6d
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/routethar-vgr.html
https://www.dmediag.com/news/2158-yokethar-vgr
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f91642e8d5b5818df39db9c
https://web.facebook.com/photo/?fbid=3389407997843929&set=a.108250032626425
https://web.facebook.com/photo?fbid=10158053609863323&set=a.466898268322
https://burmese.shannews.org/archives/19101
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/30/%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%ae-%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%96%e1%80%bd/
https://burmese.voanews.com/a/shanni-party-military/5640123.html
https://english.shannews.org/archives/22061
https://www.dmediag.com/news/2061-rmowner-trr-law
https://www.bnionline.net/mm/news-75918
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/urekyawtun.html
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အေြမာက်တပ်မှ ေတာင်သူ ၁၇ ဦဵအေပါ်  ထပ်တိုဵြပစ်ဒဏ်ေပဵရန် ေလျှောက်ထာဵမှု ြပည်နယ ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ပလပ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ မဇ္ဈမိ/ခမန်မာ 
 
ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳရြြင်ဵမျာဵ 
 
အလုပ်သမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵ နှင်ဴ ေရှ့ေန တစ်ဦဵ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴ ကသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၊ 7 Day News /ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ Myanmar Now 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ /ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဗွီေုိေေ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
 
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ိုဵေဖာက်မှုမျာဵကို ဆန့်ကျင်ေ ကာင်ဵ ဆန္ဒေဖာ်ထုတ်ခဲဴသညဴ် ေကျာင်ဵသာဵ တစ်ဦဵကုိ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ All Burma Federation of Student Unions - cec ၏ လူမငကွန်ရက် စာမျေက်နှာ/ခမန်မာ 

http://burmese.dvb.no/archives/417068
http://www.mizzimaburmese.com/article/74531
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/02/%e1%80%95%e1%80%b2%e1%80%81%e1%80%b0%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%80-%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%92-2/
https://7day.news/detail?id=200651
https://7day.news/detail?id=200916
https://www.bnionline.net/mm/news-75986
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/05/%e1%80%97%e1%80%80%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%81%82-%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%94%e1%80%ad/
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/mdy-2std-abfsu.html
https://news-eleven.com/article/194868
http://burmese.dvb.no/archives/414819
https://www.rfa.org/burmese/news/two-mdy-students-jai-10062020051224.html
https://www.dmediag.com/news/2093-mdy-abfsu
https://www.bnionline.net/mm/news-76077
https://news-eleven.com/article/195107
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4684
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8152a18d5b5818df39daf3
https://www.bnionline.net/mm/news-76183
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4763
http://burmese.dvb.no/archives/418309
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/21/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%b0%e1%80%9b%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%80-%e1%80%97%e1%80%80%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac/
https://www.myanmar-now.org/en/news/students-vow-to-continue-anti-war-protests-as-court-increases-activists-sentences-to-six-years
https://www.rfa.org/burmese/news/mdy-students-court-10212020045613.html
https://news-eleven.com/article/196021
https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflicts-protest-/5630614.html
http://burmese.dvb.no/archives/418597
https://www.rfa.org/burmese/news/take-action-mdy-bakatha-students-10222020074138.html
https://myanmar.mmtimes.com/news/145413.html
https://news-eleven.com/article/196132
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/28/%e1%80%97%e1%80%80%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%81%89-%e1%80%a6%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%91%e1%80%b1/
https://7day.news/detail?id=203615
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.196910548514151/196910485180824/
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.196910548514151/196910508514155
https://www.facebook.com/abfsu.cec/photos/pcb.196910548514151/196910525180820
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
 
ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) ကို သတင်ဵပို့သည်ဟု စွပ်စဲွြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ရဲတပ်သာဵကို ေထာင်ဒဏ် သဳုဵနှစ်ချမှတ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
 

နိုင်ငဳေရဵနှင်ဴနိုင်ငဳသာဵတို့၏လွတ်လပ်ြွင်ဴအေပါ်တာဵြမစ်ြြင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မှုမျာဵ 

 
ကရင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ၏ မဲဆွယ်မိန့်ခွန်ဵပါ အချက်အချ ို့ကို ဆင်ဆာ ြဖတ်ေတာက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁  ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
 

ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာ အရပ်သာဵမျာဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵြခင်ဵမရှိဟု AA ြငင်ဵဆို 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂  ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
 
AA အတွက် ရိက္ခာေပဵပို့ေနသည်ဟု စွပ်စဲွချက်လာေသာေ ကာင်ဴ ေြမာက်ဦဵမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵ တိမ်ဵေရှာင်ေနရ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ DMG 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵခဲဴသညဴ် ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်မှ သက်ကကီဵပိုင်ဵရွာသာဵ သဳုဵဦဵ ြပန်လည် 

လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
 
အချုပ်သာဵမျာဵ လွတ်လပ်စွာမဲေပဵခွင်ဴရရှေိရဵ အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ရှိသူမျာဵကို ညွှန် ကာဵထာဵဟု ရခိုင်ြပည်နယ် 

ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ေြပာ ကာဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂  ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂  ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ BNI 
 
ြပည်ေထာင်စုေရွဵ ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မှုေ ကာင်ဴ နိုင်ငဳပိုင်မီဒီယာတွင် ပါဝင်ေဟာေြပာြခင်ဵ 
မြပုေတာဴေ ကာင်ဵ CNLD ထုတ်ြပန် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ 7 Day News/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ BNI 
 
တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵေသာေ ကာင်ဴ လမ်ဵြပအြဖစ် ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴသညဴ် အရပ်သာဵ ၁၅ ဦဵအနက် မူစလင်လူငယ် နှစ်ဦဵ 

ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ တစ်ဦဵ ဒဏ်ရာ ြပင်ဵထန်စွာ ရရှိ 

https://news-eleven.com/article/195107
https://news-eleven.com/article/195107
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8152a18d5b5818df39daf3
https://www.bnionline.net/mm/news-76183
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f929a9b8d5b5818df39dbaf
https://www.bnionline.net/mm/news-76484
https://news-eleven.com/article/194505
https://news-eleven.com/article/194505
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/02/230895.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/02/230895.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f76939952e60167cbc949a9
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f76939952e60167cbc949a9
https://www.bnionline.net/mm/news-75961
https://www.dmediag.com/news/2077-admuf
https://www.bnionline.net/mm/news-75958
https://www.bnionline.net/mm/news-75958
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7878a252e60167cbc949c3
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f77f54c52e60167cbc949b7
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ast-vote-prs.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/ast-vote-prs.html
https://www.bnionline.net/mm/news-75956
https://www.dmediag.com/news/2074-prsn-vote-rke
https://www.bnionline.net/en/news/arakan-election-body-instructs-prison-officials-facilitate-inmate-voting
https://7day.news/detail?id=201016
https://7day.news/detail?id=201016
https://www.bnionline.net/en/news/cnld-boycotts-mrtv-over-censored-speech
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
 
အချနိ်မီေဆဵကုသခွင်ဴမရှိေသာေ ကာင်ဴ အမ်ဵပမို့နယ်မှ ကျည်စထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသညဴ် ငါဵဖမ်ဵသမာဵနှစ်ဦဵအနက် တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵ  
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
 
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ပလက်ဝ ေဒသခဳေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၅  ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
 
ေကျာက်ေတာ်ပမို့နယ်မှ ရွာသာဵ ေြခာက်ဆယေ်ကျာ် တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု၏ တစ်ရက် ကာ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳရ 

ပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ DMG 
 
ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ပမို့နယ်ကိုဵခုအပါအဝင် ြပည်နယ်နှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵေြခာက်ခုရှိ နယ်ေြမအချ ို့တွင် ေရွဵေကာက်ပွဲ 

ကျင်ဵပြခင်ဵမြပုသညဴ်အေပါ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵပါတီမျာဵ အြပင်ဵအထန်ေဝဖန် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၁၇  ရက်၊ ေီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
 

 
ဗကသ ေကျာင်ဵသာဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵကို  ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ MPA TV/ခမန်မာ 
 
ပလက်ဝ ေဒသခဳမျာဵထဳမှ ဆန်ကို ရက္ခိုင်ဴတပ်ေတာ် (AA) မ ှပခိမ်ဵေြခာက်၍ ေေဵနှိမ်ဝယ် 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်၊ ဧရာဝတီ 
 
TNP ပါတီ မဲဆွယ်စည်ဵရုဳဵရာ၌ RCSS/SSAအဖွဲ့၏ ပခိမ်ဵေြခက်မှုမျာဵေ ကာင်ဴ အခက်အခဲရှိ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ 
 

တပ်မေတာ် တပ်ရင်ဵ ၆၆ မ ှဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ အမ်ဵေဒသခဳ ၁၄ ဦဵ ကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ 

၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ 

https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7ca5a6bd1bbf34d1a09072
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f7ca5a6bd1bbf34d1a09072
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/oct-6-btd-msl-d.html
https://www.rfa.org/burmese/news/two-children-died-in-rakhine-10062020052243.html
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4652
https://www.bnionline.net/mm/news-76212
https://www.bnionline.net/mm/news-76212
https://www.bnionline.net/en/news/two-fisherman-injured-artillery-shells-ann-township
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/plw-4-arrested-tmd.html
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/plw-4-arrested-tmd.html
https://www.dmediag.com/news/2129-4men-dt-tmd
https://www.bnionline.net/mm/news-76267
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f869c808d5b5818df39db38
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/4men-release-plw-oct.html
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8be0d58d5b5818df39db68
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8be0d58d5b5818df39db68
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f8d1d338d5b5818df39db6d
https://www.dmediag.com/news/2158-yokethar-vgr
https://news-eleven.com/article/195741
https://news-eleven.com/article/195741
https://www.myanmar-now.org/mm/news/4837
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/28/%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%80-%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ac-%e1%81%83/
https://www.bnionline.net/mm/news-76592
https://www.youtube.com/watch?v=0D_-lSnQpLI&fbclid=IwAR167SWnjf9L4Vxl4pfShhfGm_5Aa4-R8vM15hEF_qJDw4aQ8x09hXsC5TE
https://www.youtube.com/watch?v=0D_-lSnQpLI&fbclid=IwAR167SWnjf9L4Vxl4pfShhfGm_5Aa4-R8vM15hEF_qJDw4aQ8x09hXsC5TE
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232119.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232119.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/chin-state-ngo-accuses-aa-extorting-rice-hungry-villagers-western-myanmar.html
https://voiceofmyanmarnews.com/news/2020/10/25/tnp%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%90%e1%80%ae%e1%80%a1%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%b2%e1%80%86%e1%80%bd%e1%80%9a%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b/
https://burmese.narinjara.com/news/detail/5f96a5dc8d5b5818df39dbcd
https://www.dmgburmese.com/%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/dlet-ann-north.html
https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/26/232334.html
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ DMG 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ BNI 
 
ဖမ်ဵဆီဵခဳ ေြမပုဳေဒသခဳနှစ်ဦဵ တစ်နှစ်ခန့် ကာသညဴ်တိုင် သတင်ဵအစအန ေပျာက်ေနဆဲ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်၊ DMG 
 
ICRC ရိက္ခာတင် အငှာဵစက်ေလှ ပစ်ခတ်ြခင်ဵခဳခဲဴရသညဴ်ရသညဴ်ကိစ္စနှင်ဴပတ်သက်၍ စက်ေလှအလုပ်သမာဵကို ရဲစခန်ဵတွင် ေခါ်ယူ 
စစ်ေဆဵ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ ောရှေသဳ/ခမန်မာ 
 
စစ်ေရဵဆိုင်ရာလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့အထိ ရပ်ဆိုင်ဵေ ကာင်ဵ တပ်မေတာ်ေ ကညာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ဒီဗွီဘီ/ခမန်မာ 
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ဗွီေုိေက/ခမန်မာ 
 
 

ဆြ်ေသွယ်ေမဵြမန်ဵရန် 
နုိင်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြူေညီေစာငဴ်ေရှာြေ်ေရဵအသင်ဵ 

တိတ်နုိင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ                        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈ 

ဘုိ ြေည် တွဘဲြ်ေအတွင်ဵေရဵမှူဵ             +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၃၀  ၈၈၄၀ 

ေအာင်မျ ိုဵေြေျာ် ရန်ြုေန်ရဳုဵတာဝန်ြ ဳ        +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၁၁ ၇၃၄၈ 
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