အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူ့အြွင်အ
ဴ ေရဵေန့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ နိဝ
ု င်ဘာလ၊ လစဉ်အစီရင်ခစ
ံ ာ
၅၉၀

၁၉၉

နိုင်ငဳေရဵလှုပ်ရှာဵမှုမျာဵေ ြောငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊
ထိန်ဵသိမ်ဵြြင်ဵြဳထာဵရသူ နှငဴ် ေထာင်ြပင်ပမှ
တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ စုစုေပါင်ဵ

ေထာင်တွင်ဵမှေန၍
တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ

၃၅၆

၃၅
ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳထာဵရေသာ

ေထာင်ြပင်ပမှေန၍

နိုင်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵ

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ

ရာဇသတ်ကြေီဵပုဒမ
် ၅၀၅(ြေ) အပါအဝင် ပုဒမ
်
သုဳဵြုြဖငဴ် တပ်မေတာ်၏ တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵြေို
ြဳထာဵရေသာ မသင်ဇာသန်ဵမင်ဵြေို နိုဝင်ဘာလ
၂၅ ရြေ်ေန့ ရုဳဵြျန်ိ ဵတွင် ပြုြေ္ကူတရာဵရုဳဵ၌
ေတွ့ရစဉ်
(ဓာတ်ပ-ဳု ြပည်ဴဖဖိုဵေြေျာ်/ Myanmar Now)

လူြေလ
ုိ ြ
ူ ျင်ဵ ြွြဲ ြာဵမှုြေင်ဵ စုေပါင်ဵြောြေွယ် ြေိဗ
ု စ်အန္တရာယ်

1

မာတိကာ
တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ချက်

3

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

8

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ

8

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွ့ဲ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ

9

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွ့ဲ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မမ
ှု ျာဵ

9

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ

9

တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ

11

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ

12

ေထာင်မလ
ှ ွတ်ေြမာက်ြခင်ဵမျာဵ

12

နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတိ့၏
ု လွတ်လပ်ခွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မမ
ှု ျာဵ

13

အေရဵပါသညဴ် ဆက်စပ်သတင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links

18
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၂၀၂၀ ြုနှစ၊် နိဝ
ု င်ဘာလ
တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ြျြေ်

၂၂၇
၅

၁

၁၂

ဖမ်ဵဆီဵြဳရြြင်ဵမျာဵ

ြပစ်ဒဏ်ြျမှတြ
် ဳရြြင်ဵမျာဵ

ေထာင်မှလွတေ
် ြမာြေ်ြြင်ဵမျာဵ

၂၁၁

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵ လြေ်နြေ်ြေိုင်

၁

အဖွဲ့မျာဵမှဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵမျာဵ

၂

တရာဵစွဲဆိုြရ
ဳ ြြင်ဵမျာဵ

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလြေ်နြေ်ြေိုင်အဖွဲ့မျာဵ
ထဳမှ လွတေ
် ြမာြေ်ြြင်ဵမျာဵ

ြေျန်ဵမာေရဵေြောင်ဵမွန်ြြင်ဵမရှိေသာ နိုင်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵမျာဵ

တစ်လအတွင်ဵသုဳဵသပ်ြျြေ်
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၂) ဦဵ အမှုဖွငဴ်၊ တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၁၂) ဦဵအနက်မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵ၊ ရမ်ဵဗဗဲ
နှငဴ် ေကျောက်ခဖူ ဗမို့နယ်တမ
ို့ ှ အရပ်သာဵ (၈) ဦဵ နှငဴ် IDP (၁) ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ
၅၀(က)၊(ဃ)၊(ဈ)၊(ည)၊ ၅၂(က) တိခု့ ဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵမှ လယ်သမာဵ (၁) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ
၄၄၇ ခဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ နှငဴ် ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵတို့မှ အရပ်သာဵ (၁) ဦဵ နှငဴ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ (၁) ဦဵ
သည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ အသီဵသီဵ အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆခို ြင်ဵ ကို ြဳြဲဴရသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ တပ်မေတာ် နှငဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့တိမ
ု့ ှ စုစုေပါင်ဵ (၂၂၇) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။ ထို (၂၂၇) ဦဵအနက် အရပ်သာဵ (၂၂၃)
ဦဵမှာ ေကျောက်ခဖူ၊ ေခမာက်ဦဵ၊ မင်ဵခပာဵ၊ စစ်ေတွ၊ ရမ်ဵဗဗဲ၊ ေကျောက်ေတာ် နှငဴ် အမ်ဵဗမို့နယ်မျောဵမှ ခဖစ်ကကဗပီဵ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵ
မှူဵ (၃) ဦဵမှာ ေတာင်ကုတ် နှငဴ် ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်မျောဵမှခဖစ်ကာ IDP (၁) ဦဵသည် ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်မှ ခဖစ်သည်။
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နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၅) ဦဵ ခပစ်ဒဏ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို (၅) ဦဵအနက်မှ ပဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခပည်ဗမို့မှ
တက္ကသိုလ်ေကျောင်ဵသာဵ (၂) ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့မှ
ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ (၁) ဦဵ နှငဴ် အရပ်သာဵ (၁) ဦဵတိက
ု့ ို စွဲဆထ
ို ာဵေသာ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ
၅၀(ည)၊၅၂(ြ) နှငဴ် ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ဗန်ဵေမာ်ဗမို့မှ အလွတ်တန်ဵသတင်ဵေထာက် (၁) ဦဵကို စွဲဆထ
ို ာဵေသာ မတရာဵအသင်ဵ
ဆက်သွယမ
် ှုအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁) စွဲြျေက်မျောဵကို သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှ ရုပ်သိမ်ဵေပဵေကကာင်ဵ အမိန့်ြျေမှတ်ြဲဴ
သည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၁၁) ဦဵ လွတ်ေခမာက်ြဲဴသည်။ ထို (၂၁၁) ဦဵအနက်မှ ဒီမိုကရက်တစ် တိုဵတက်ေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကရင်တပ်မေတာ် (DKBA) အဖွဲ့ဝင် (၁) ဦဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မအူပင်ဗမို့နယ်မှ လယ်သမာဵ (၁) ဦဵ နှငဴ် ရြိုင်ခပည်နယ်၊
ေပါက်ေတာဗမို့နယ်မှ အရပ်သာဵ (၁) ဦဵတိသ
ု့ ည် လွတ်ရက်ေစဴသခဖငဴ် အကျေဉ်ဵေထာင်အသီဵသီဵမှ လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်ဗပီဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့မှ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ (၁) ဦဵ နှငဴ် အရပ်သာဵ (၁) ဦဵ၊ ကြျေင် ခပည်နယ်၊ ဗန်ဵေမာ်ဗမို့မှ အလွတ်တန်ဵ
သတင်ဵေထာက် (၁) ဦဵတို့သည် ၎င်ဵတို့အာဵ စွဲဆထ
ို ာဵေသာ စွဲြျေက်မျောဵကို ရုပ်သိမ်ဵ ေပဵြဲဴသခဖငဴ် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာ
ြဲဴခြင်ဵခဖစ်ကာ ကျေန် အရပ်သာဵ (၂၀၃) ဦဵ နှငဴ် ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ (၂) ဦဵတို့ သည် ေကျောက်ခဖူ၊ မင်ဵခပာဵ၊ စစ်ေတွ၊
ေတာင်ကုတ် နှငဴ် အမ်ဵဗမို့နယ်မျောဵမှ ခဖစ်ကကဗပီဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) နှငဴ် ဆက်နွယမ
် ှုသဳသယခဖငဴ် တပ်မေတာ်၏ဖမ်ဵဆီဵ
စစ်ေဆဵခြင်ဵကိုြဳြဲဴရဗပီဵေနာက် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵ

နှစ်ဦဵခဖစ်ေသာ

ကိုေနမျေုဵဇင်
ိ

နှငဴ်

ေဒါင်ဵတိမ
ု့ ျေုဵဆက်
ိ
သဳြျေပ်အဖွဲ့မှ

အဖွဲ့ဝင်

ကိုေဇယျောလွင်တို့သည် ကျေန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ခြင်ဵ မရှိေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
ထို့ခပင် နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ အမည်မသိလက်နက်ကိုင်တစ်စုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့၊ ပဒါေကျေဵရွာတွင်ေနထိုင်သညဴ်
အရပ်သာဵ (၁) ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵြဲဴသည်။
၎င်ဵခပင် နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ဗမို့တွင်ေနထိုင်သညဴ် အရပ်သာဵ (၁) ဦဵ ကို
ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။

၂၀၂၀ အေထွေထွေရွေဵေကာက်ပဲွ
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့တွင် ပါတီစုဳ အေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲ ကျေင်ဵပခပုလုပ် ဗပီဵစီဵြဲဴဗပီခဖစ်သည်။ အဆိုပါေရွဵေကာက်ပွဲတွင်
အမျေုဵသာဵဒီ
ိ
မိုကေရစီအဖွဲ့ြျေုပ်(NLD)ပါတီ

ေသာင်ဗပိုကမ်ဵဗပိုအနိုင်ရရှိြဲဴခြင်ဵအတွက်

နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ

ကူညီ

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ထပ်တူဝမ်ဵေခမာက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ထို့ခပင် NLD ပါတီမှ ရြိုင်အေခြစိုက် နိုင်ငဳေရဵပါတီ ၁၀
ြုအပါအဝင် နိုင်ငဳေရဵပါတီ ၄၈ ပါတီကို ဒီမိုကေရစီဖက်ဒရယ်ခပည်ေထာင်စုေပါ်ထွန်ဵေရဵ အတူတကွ ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်
နိုဝင်ဘာလ

၁၂

ရက်ေန့တွင်

အိတ်ဖွင်ဴေပဵစာေပဵပို့၍

ဖိတ်ေြါ်ြဲဴသည်။

ေနာက်အနာဂတ်တင
ွ ်

ဖက်ဒရယ်ခပည်ေထာင်စု

ေပါ်ထွန်ဵေရဵ နှငဴ် ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵခဖစ်စဉ်တိတ
ု့ ွင် တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ၏ကဏ္ဍသည် အလွန်အေရဵပါ သညဴ်အတွက် ထိုကဲဴသို့ေသာ
အခပုသေဘာေဆာင်ေသာ

တိုဵတက်မှုကို

ကကိုဆိုပါသည်။

အသစ်ခပန်လည်ဖွဲ့စည်ဵမညဴ်

အစိုဵရသည်

အမျေုဵသာဵခပန်
ိ
လည်

သငဴ်ခမတ်ေရဵအခပင် နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵအေရဵ၊ လယ်ယာေခမ နှငဴ် အလုပ်သမာဵအေရဵ၊ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵအေရဵ တို့ကို
တစိုက်မတ်မတ် ေဆာင်ရွက်ပါရန် တိုက်တွန်ဵဗပီဵ နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ အေခြြဳလူ့အြွငဴ်အေရဵမျောဵကို ေဖာ်ေဆာင်မှုခပုေပဵပါရန်
တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။
ေရွဵေကာက်ပွဲနှငဴ်ပတ်သက်၍

ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ

အခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵ၊

ဖိအာဵေပဵမှုမျောဵရှိေကကာင်ဵကိုလည်ဵ

ေတွ့ရှိရပါ

သည်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ခဖစ်စဉ်မျောဵအနက်မှ ခဖစ်စဉ်တြျေု့ကိ
ိ ု ေအာက်တွင် ေကာက်နုတ်ေဖာ်ခပထာဵပါ
သည်။
●

ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ေတာင်ကကီဵဗမို့နယ်၊ ေတာင်နီေကျေဵရွာအုပ်စုတွင် အသက် ၆၀ နှငဴ်အထက်ကကိုတင် မဲေပဵရာ၌
သက်ကကီဵရွယ်အိုတြျေု့သည်
ိ
မဲရုဳမှူဵမျောဵ၏ ဖိအာဵေပဵခြင်ဵေကကာငဴ် ၎င်ဵတို့ ဆန္ဒမဟုတ်သညဴ် ထိုေဒသ၌ အာဵေကာင်ဵ
သညဴ် ပါတီကို မဲထညဴ်ြဲဴရခြင်ဵ

●

ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ကွတ်ြိုင်ဗမို့နယ်၊ တာမိုဵညဲဗမို့တွင် အသက် ၆၀ နှငဴ်အထက် ကကိုတင်မဲေပဵရာ၌ မိမိ
ဆန္ဒအေလျောက် မဲမေပဵြဲဴရဘဲ တခြာဵပါတီကို မဲထညဴ်ေပဵရန် ဖိအာဵေပဵမှုမျောဵရှိြဲဴခြင်ဵ
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●

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေခပည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ေတာင်ဒဂုဳဗမို့နယ်မျောဵတွင်ေနထိုင်ကကသညဴ် ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ
အြျေု့၊ိ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵဗမို့ နှငဴ် ခပင်ဦဵလွင်ဗမို့တို့တွင် ေနထိုင်ကကသညဴ် ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵ အမျောဵ
စု၊ မွန်ခပည်နယ်အတွင်ဵေနထိုင်ကကေသာ ဗမာ၊ ကရင် နှငဴ် ပအိုဝ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵအမျောဵစု၊ ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ခမစ်ကကီဵနာဵ
ဗမို့နယ် နှငဴ် ဝိုင်ဵေမာ်ဗမို့နယ်တွင် ေနထိုင်ကကေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵသည် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵေနရာအတွက်
တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျေုဵနွ
ိ ယစ
် ုအလိုက် မဲထညဴ်ရမည်ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ မဲေပဵပိုင်ြွငဴ်ရှိသူစာရင်ဵတွင် ပါဝင်ခြင်ဵ မရှိေသာေကကာငဴ်
မဲေပဵြွငဴ်ဆဵုဳ ရှုဳဵြဲဴရခြင်ဵ

ထိုအခြင်ဵအရာမျောဵသည် စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာခဖစ်ဗပီဵ လာမညဴ်ေရွဵေကာက်ပွဲမျောဵတွင်လည်ဵ အလာဵတူခဖစ်ရပ်မျောဵခဖစ်ပွာဵခြင်ဵမရှိ ေစရန်
အတွက် အခမန်ဆုဳဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျောဵခပုလုပ်ေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ထို့ခပင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျောက်မဲ
ြရိုင်၊ အမျေုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ် အမှတ် ၁ မဲဆန္ဒနယ်၌ ေရွဵေကာက်ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် အမျေုဵသာဵဒီ
ိ
မိုကေရစီ အဖွဲ့ြျေုပ် (NLD)
ကိုယ်စာဵလှယ် ဦဵထိက
ု ်ေဇာ်သည် အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ ပစ်ြတ်မှုေကကာငဴ် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵခပဿနာကို
နိုင်ငဳေရဵနည်ဵခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵရမညဴ်အစာဵ လက်နက်ကိုင်၍ အကကမ်ဵဖက်ေခဖရှင်ဵခြင်ဵကို ရှုတ်ြျေဗပီဵ ကျေူဵလွန်သမ
ူ ျောဵကို အခမန်ဆုဳဵ
ေဖာ်ထုတ် အေရဵယူမှုမျောဵခပုလုပ်ပါရန် နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ

တိုက်တွန်ဵ

အပ်ပါသည်။

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွငဴ်သည် တိုဵတက်လာခြင်ဵမရှိဘဲ ယြင်လမျောဵကဲဴသို့ ဆက်လက်
ကျေဆင်ဵဆဲခဖစ်ဗပီဵ

ထိုအြွငဴ်အေရဵကို

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

လွတ်လပ်စွာ

ကျေငဴ်သုဳဵသူမျောဵသည်

ဖိနှိပ်မှုမျောဵကို

ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွငဴ်ကို

ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲခဖစ်သည်ကို

ကျေငဴ်သုဳဵြဲဴခြင်ဵအတွက်

ေတွ့ရှိရသည်။

ဗကသမျောဵအဖွဲ့ြျေုပ်

ဒု-ဥက္ကဌ(၂)

ကိုထက်ေအာင်နှငဴ် ခပည်တက္ကသိုလ်ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂ ဒု-ဥက္ကဌ ကိုေကျော်ရဲသူတ့ိုသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ်
ေထာင်ဒဏ်

တစ်နှစ်စီ

ကျေြဳေစရန်

ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵတွင်ေနထိုင်သညဴ်

ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ

မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵသည်

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ

၅၀၅(က)

ပြုက္ကူဗမို့နယ်ရှိ
ခဖငဴ်

အမှတ်

၂၃၅

စွြ
ဲ ျေက်တင်ခြင်ဵကို

ြဳြဲဴရ

သည်သာမက ေဒါင်ဵတို့မျေုဵဆက်
ိ
သဳြျေပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုေဇယျောလွင် နှငဴ် ပဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေဝါဗမို့၊ ကကာလဟာေကျေဵရွာတွင်
ေနထိုင်သည်ဴ ကိုေနဝင်ဵေအာင် တိသ
ု့ ည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ခဖငဴ် အမှုဖွငဴ်၊ တရာဵစွဲဆခို ြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။
အသွင်ကူဵေခပာင်ဵေရဵကိုေဖာ်ေဆာင်လျေက်ရှိေသာ ခမန်မာနိုင်ငဳအဖို့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွငဴ်ကို ခမှငဴ်တင်ေပဵ ရမည်
ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ထိုအြွငဴ်အေရဵကို ဆက်လက် ကန့်သတ်၊ဖိနှိပ်ခြင်ဵသည် အတိုက်အြဳမျောဵ နှုတ်ဆတ
ိ ်သွာဵေစရန် စစ်အာဏာရှင်
တိက
ု့ ျေငဴ်သုဳဵေသာ လမ်ဵစဉ်ခဖစ်သည်။ အေခြြဳအြွငဴ်အေရဵတစ်ြုခဖစ်ေသာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွငဴ်ကိုပင် ကာကွယ်
ေပဵနိုင်ခြင်ဵမရှိလျှင်

အခြာဵအေခြြဳအြွငဴ်အေရဵမျောဵကိုလည်ဵ

ကာကွယေ
် ပဵနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

အခြာဵတစ်ဖက်တွင်လည်ဵ

ထိုအြွငဴ်အေရဵကိုကျေငဴ်သုဳဵခြင်ဵမှ တာဵဆီဵထာဵေသာ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ြ)၊ ပုဒ်မ ၅၀၀၊ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စုေဝဵြွငဴ် နှငဴ်
ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွငဴ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၊ ၁၉၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) စသည်တ့က
ို ို ခပင်ဆင်နိုင်ခြင်ဵ
မရှိေသဵခြင်ဵမှလည်ဵ အလွယ်တကူ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျောဵ နှငဴ် တရာဵစွဲဆမ
ို ှုမျောဵကို ခဖစ်ေပါ်ေစသည်။ ထို့ေကကာငဴ် အစိုဵရမှ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုြွငဴ်ကို ခမှငဴ်တင်ေသာအာဵခဖငဴ် ထိုဖိနှိပ်ထာဵေသာဥပေဒမျောဵကို ခပင်ဆင်၊ ခဖညဴ်စွက်ခြင်ဵ၊ ထိုအြွငဴ်အေရဵကို
ကာကွယေ
် ပဵထာဵေသာ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြွငဴ်အေရဵေကကညာစာတမ်ဵ(UDHR) ကို လိုက်နာ၍ ကျေငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ခြင်ဵ၊
နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအြွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာြျေုပ်(ICCPR) ကို အတည်ခပုလက်မှတ်ေရဵထိဵု ခြင်ဵ၊ ထိုအြွငဴ်အေရဵကို
ကျေငဴ်သုဳဵေသာေကကာငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆို၊ ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵ ြဳထာဵရသူမျောဵကို ြျွင်ဵြျေက်မရှိ အခမန်ဆုဳဵ လွှတ်ေပဵခြင်ဵတို့ကို
ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာပဋိပက္ခမျာဵ
နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵ ေရွဵေကာက်ပွဲမျောဵဗပီဵဆုဳဵဗပီဵေနာက် ယြင်လမျောဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်လျှင် တိုက်ပွဲမျောဵေလျောဴနည်ဵသွာဵြဲဴ ေသာ်လည်ဵ
ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆိုမှုမျောဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျောဵသည် ဆက်လက် ခဖစ်ပွာဵေနဆဲခဖစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ အတွင်ဵခဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ
ခဖစ်စဉ်မျောဵအနက်မှ ခဖစ်စဉ်အြျေု့ကိ
ိ ု ေအာက်တွင် ထုတ်နုတ်ေဖာ်ခပထာဵပါသည်။

5

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵဗမို့နယ်၊ ေကျောက်ေခမာင်ဵအုပ်စုရှိ ြျေစ်ပုဳမေကျေဵရွာမှ ဦဵေကျော်နုေမာင်သည် တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵ

●

တစ်ြု၏ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵစဉ်အတွင်ဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵကိုြဳြဲဴရေသာေကကာငဴ် ဒဏ်ရာမျောဵရရှိသွာဵြဲဴ ခြင်ဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊

●

မင်ဵခပာဵဗမို့နယ်၊

ကဳေဖေကျေဵရွာမှ

ကိုထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵသည်

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြု၏

ရိုက်နှက်ခြင်ဵကိုြဳြဲဴရေသာေကကာငဴ် ဦဵေြါင်ဵ၌ ဒဏ်ရာရရှိသွာဵြဲဴဗပီဵ ေခမာင်ဵေဘွေဆဵရုဳဵ၌ ငါဵြျေက် ြျေုပ်ြဲဴရခြင်ဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ စနဲဗမို့ေဒသြဳ ဦဵေကျော်လှစိန်သည် စက်ေလှခဖငဴ် ခမစ်အတွင်ဵ ဂဏန်ဵမျှာဵေနစဉ်

●

တပ်မေတာ်၏ ပစ်ြတ်မှုေကကာငဴ် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴဗပီဵ အလယ်စုစနဲေကျေဵရွာမှ ကိုလှိုင်ထွန်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵကိုြဳြဲဴရ ခြင်ဵ
ရဲနှငဴ်စစ်တပ်ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ

●

ရြိုင်ခပည်နယ်၊

ေခမာက်ဦဵဗမို့၊

ဗမို့ဦဵေြါင်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵတွင်

ြိုလေ
ှုဳ နသညဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ အမျေုဵသမီ
ိ
ဵတစ်ဦဵကို လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴခြင်ဵ
ပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမ
ိ ှုမျာဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူ၊ မင်ဵခပာဵ နှငဴ် ေခမပုဳဗမို့နယ်တို့တွင် ပစ်ြတ်မှုမျောဵေကကာငဴ် အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ

●

ေသဆုဳဵခဲဴပပီဵ အရပ်သာဵ သုဳဵဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိြဲဴသည်။
ရှမ်ဵခပည်နယ်၊ နမဴ်ြမ်ဵ နှငဴ် ေကျောက်မဲဗမို့နယ်တို့တွင် ပစ်ြတ်မှုေကကာငဴ် ေရွဵေကာက်ြဳ ကိုယ်စာဵလှယ် တစ်ဦဵ

●

ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသည်။
လက်နက်ကကီဵကျည် ကျေရာက်မှုေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမ
ိ ှုမျာဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵဗမို့နယ်တွင် လက်နက်ကကီဵကျေည်ကျေေရာက်ေပါက်ကွဲမှုမျောဵေကကာငဴ် ကေလဵငယ် ေလဵဦဵ

●

အပါအဝင် အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသည်။
ေြမြမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမ
ိ ှုမျာဵ
●

ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵ၊ မင်ဵခပာဵ နှငဴ် ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်တတ
ို့ ွင် ေခမခမုပ်မိုင်ဵ ေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာငဴ် အရပ်သာဵ

ေလဵဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသည်။
ဗုဳဵေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမ
ိ ှုမျာဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေမာင်ေတာဗမို့နယ်တွင် ဗုဳဵေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာငဴ် ကေလဵငယ် တစ်ဦဵ အပါအဝင် အရပ်သာဵ

●

သုဳဵဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ ကေလဵငယ် နှစ်ဦဵ အပါအဝင် အရပ်သာဵ ေြခာက်ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသည်။
စစ်လက်ကျန်ေပါက်ကွဲခဲဴြခင်ဵေ ကာငဴ် ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာ ရရှမ
ိ ှုမျာဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမပုဳဗမို့နယ်တွင် စစ်လက်ကျေန်ေပါက်ကွဲြဲဴခြင်ဵေကကာငဴ် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵ ေသဆုဳဵြဲဴဗပီဵ

●

ကေလဵငယ် တစ်ဦဵအပါအဝင် အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိြဲဴသည်။
ရြိုင်ေဒသတွင်ဵ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမျောဵခဖစ်ပွာဵလျေက်ရှိသည်မှာ နှစ်နှစ်နီဵပါဵကကာခမငဴ်ြဲဴဗပီခဖစ်ဗပီဵ ေဒသြဳ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ
သည်

ထိုတုက
ိ ်ပွဲမျောဵ၏

ေနာက်တစ်ေန့တွင်

ခပင်ဵထန်ေသာ

တပ်မေတာ်မှ

အကျေုဵဆက်
ိ
ကို

ထုတ်ခပန်ြဲဴေသာ

ရင်ဆိုင်ြဳစာဵေနကကရဆဲခဖစ်သည်။
ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှုရပ်စဲေရဵနှငဴ်

ေရွဵေကာက်ပွဲ

ဗပီဵဆုဳဵဗပီဵ

ထာ၀ရဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵအတွက်

ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် တပ်မေတာ်၏ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵေကာ်မတီအာဵ ဖွဲ့စည်ဵေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵဗပီဵ ထိုေကာ်မတီသည် တစ်နိုင်ငဳလုဳဵ
ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှုရပ်စဲေရဵသေဘာတူစာြျေုပ် (NCA)ကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵဗပီဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျောဵခဖငဴ်
ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵပိုမိုြိုင်မာေအာင် ဆက်လက်ေဆွဵေနွဵခြင်ဵ၊ NCA လက်မှတ်မေရဵထိုဵရေသဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့မျောဵအာဵ NCA လက်မှတ်ေရဵထိဵု နိုင်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆွဵေနွဵခြင်ဵ နှငဴ် ထာဝရ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵေအာင်ခမင်ဗပီဵဆုဳဵ
သည်အထိ
ဖွဲ့စည်ဵ၍

လိုအပ်သည်မျောဵအာဵ
ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵအတွက်

ေဆွဵေနွဵသွာဵရန်ခဖစ်ေကကာင်ဵ
ေဆာင်ရွက်မည်ကို

ေဖာ်ခပထာဵသည်။

ကကိုဆိုပါသည်။

ထိုကဲဴသို့

ထိုကဲဴသို့

ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵေကာ်မတီအာဵ

ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်

အတွင်ဵ၌

ေဒသြဳ

ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ ဆိုဵရွာဵေသာ ထိြိုက်မှုမျောဵမရှိေစရန် လက်နက်ကိုင်တက
ို ်ပွဲမျောဵကို ေလျောဴြျေရန် အတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်
လိုအပ်ပါသည်။
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နိင
ု ်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ထို့ခပင် အစိုဵရသစ်သည် စစ်မှန်ေသာ ဗငိမ်ဵြျေမ်ဵေရဵကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အမျေုဵသာဵ
ိ
ခပန်လည် သငဴ်ခမတ်ေရဵကို ဦဵတည်
ေဆာင်ရွက်ရမည်ခဖစ်သည်။

ထို့ခပင်

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမှ

ထိေရာက်စွာတာဵဆီဵကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်လည်ဵ

နိုင်ငဳေရဵ

အကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ ကကိမ်ဖန်မျောဵစွာ တိုက်တွန်ဵလျေက်ရှိသညဴ် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို
ဆန့်ကျေင်ေရဵ

နိုင်ငဳတကာ

သေဘာတူစာြျေုပ်(UNCAT)ကို

အတည်ခပု

လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်

ခဖစ်သည်။

သို့အတွက်

ထိုသေဘာတူစာြျေုပ်ကို အခမန်ဆုဳဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။

အာဏာပိင
ု ်အဖွ့ဲ အစည်ဵမျာဵမှကျူဵလွန်ေသာ လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵ
တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကို ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိေသာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ လူ့အြွငဴ်အေရဵြျေုဵေဖာက်
ိ
မှုမျောဵကို ကျေူဵလွန်
ေနဆဲကလည်ဵ

စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာခဖစ်သည်။

နိုဝင်ဘာလ

၂၃

ရက်ေန့

ညပိုင်ဵတွင်

အရပ်ဝတ်မျောဵ

ဝတ်ဆင်ထာဵေသာ

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သုဳဵဦဵမှ အရပ်သာဵ တစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵကိုကိုြျေစ်အာဵ သာေကတဗမို့နယ် အမှတ်(၂) ရဲစြန်ဵသို့ေြါ်ေဆာင်၍ ရိုက်နှက်
စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ ဒဂုဳဗမို့သစ် (ဆိပ်ကမ်ဵ) ဗမို့နယ်ရှိ လိုတရ ေရွှေစဳလှေပါက်စီမုန့်တိုက်တွင် ကေလဵ လုပ်သာဵ ြိုင်ဵေစခြင်ဵ
နှငဴ်ပတ်သက်၍

အဓိကရုဏ်ဵခဖစ်စဉ်တွင်

ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်ဵ

ရှိ/မရှိ

၎င်ဵအာဵ

ေမဵခမန်ဵစစ်ေဆဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။

ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ ဥပေဒကို ကကပ်မတ်ထိန်ဵသိမ်ဵသူမျောဵ ေစာငဴ်ထိန်ဵရမညဴ် ကျေငဴ်ဝတ်မျောဵတွင် ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမှ ကာကွယမ
် ှု
ေပဵထာဵသည်။

မည်သညဴ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမှ

အစဉ်အလာတစ်ရပ်ကဲဴသို့
ကျေူဵလွန်ခြင်ဵမရှိေစရန်

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို

ဆက်လက်ကျေငဴ်သုဳဵလျေက်ရှိခြင်ဵကို
အစီအမဳမျောဵကိုြျေမှတ်၍

အခမန်ဆုဳဵ

ြွငဴ်ခပုထာဵခြင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ
ရပ်တန့်ရမည်ခဖစ်သည်။

လုပ်ေဆာင်ရမည်ခဖစ်သညဴ်အခပင်

ထိုအရာကို

ထို့ခပင်

အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵတွင်

ထပ်မဳ
ပါဝင်

လုပ်ေဆာင်ေနကကသူမျောဵကို လူ့အြွငဴ်အေရဵ၊ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုတမ
ို့ ှ တာဵဆီဵ၊ကာကွယ်ေရဵစသညဴ် သင်တန်ဵမျောဵကို ပို့ြျေေပဵရ
မည်ခဖစ်သည်။ ထိုကဲဴသို့လုပ်ေဆာင်မှုခပုေပဵခြင်ဵအာဵခဖငဴ် နိုင်ငဳသာဵမျောဵ၏ သိက္ခာရှိစွာ ရှင်သန်ရပ်တည်ြွငဴ် နှငဴ် လုဳခြုဳြွငဴ်တက
ို့ ို
ခမှငဴ်တင်မှုခပုေပဵပါရန် နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵမျောဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP) မှ တိုက်တွန်ဵအပ် ပါသည်။

ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်မှ ရွောသာဵ ခုနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်
နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့တွင် အင်အာဵ ၁ဝဝ ေကျော်ြန့်ပါရှိသညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူ
ဗမို့နယ်၊ စည်ေမာင်ေကျေဵရွာအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ ရွာသာဵ ြုနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵ
ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵြဳရသညဴ် ရွာသာဵ ြုနှစ်ဦဵမှာ ဦဵလှေမာင်၊ ဦဵေမာင်ြင်သန်ဵ၊ ကိုေဝတာေအာင်၊ ကိုညီညီဆန်ဵ၊ ကိုြျေလုဳဵ၊
ကိုေမာင်ထွန်ဵကကည် နှငဴ် ကိုေမာင်ခမငဴ်ေအာင် တိခု့ ဖစ်ကကသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့ ည ၇ နာရီြွဲအြျေန်ိ ြန့်တွင် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵ
ြဳထာဵရသူမျောဵအနက် ဦဵေမာင်ြင်သန်ဵကို ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴဗပီဵ ကျေန်ရွာသာဵ ေခြာက်ဦဵကို ဓညဝတီ ေရတပ်စြန်ဵအတွင်ဵသို့
ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်တွင် ရွောသာဵ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
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နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ ေြျောင်ဵသစ်ေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ တစ်ဦဵသည် ေခမာက်ဦဵဗမို့၊ အမှတ်
(၃၁) တပ်ရင်ဵေရှ့တွင် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူမှာ ဦဵေမာင်ကကီဵေယခဖစ်ဗပီဵ ၎င်ဵသည် နွာဵြျေည်ကကိုဵ
ဝယ်ယူရန် သွာဵေရာက်ရာ အမှတ် (၃၁) တပ်ရင်ဵေရှ့အေရာက်တွင် ဆိုင်ကယ်ေပါ်မှဆင်ဵ၍ ခြုဳတစ်ြုအတွင်ဵ အေပါဴသွာဵေနစဉ်
ကင်ဵပုန်ဵဝပ်ေနသညဴ် စစ်ေကကာင်ဵမှ

မသကောသခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြဲဴခြင်ဵ

ခဖစ်သည်ဟု ကကာဵသိရေကကာင်ဵ

၎င်ဵ၏

ဇနီဵခဖစ်သူ

ေဒါ်သိန်ဵသိန်ဵေအဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဦဵေမာင်ကကီဵေယကို မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျောဵနှငဴ်အတူ ဖမ်ဵမိထာဵေကကာင်ဵ၊ အာမြဳေပဵလျှင်
လွှတ်ေပဵမည်ဆိုသညဴ်အေကကာင်ဵကို ဆက်သွယ်ေခပာကကာဵလာေကကာင်ဵ ေြျောင်ဵသစ်ေကျေဵရွာ အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာင်ထွန်ဵြင် မှ
ေခပာကကာဵြဲဴသည်။
ေကျာက်ြဖူတွင် ပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ေဒသခဳတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵပပီဵ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ စနဲဗမို့အနီဵတွင် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့၌ တပ်မေတာ်၏ ပစ်ြတ်မှုေကကာငဴ် စနဲ့ဗမို့
ေဒသြဳအမျေုဵသာဵ
ိ
ဦဵေကျော်လှစိန် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴဗပီဵ အလယ်စုစနဲေကျေဵရွာမှ ကိုလှိုင်ထွန်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရ သည်။ အဆိုပါ
ခဖစ်စဉ်နှငဴ်ပတ်သက်၍ တပ်မေတာ်မှ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တင
ွ ် သတင်ဵထုတ်ခပန်ြဲဴရာ "လုဳခြုဳေရဵ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵသည်
စနဲေကျေဵရွာအနီဵရှိ ေရဆိပ်ြဳတဳတာဵ လုဳခြုဳေရဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ် မသကောဖွယ်ေလှ နှစ်စီဵသည် စနဲေြျောင်ဵဘက်မှ ဆိပ်ြဳတဳတာဵရှိ
စစ်ေရယာဉ်အနီဵသို့ ေမျောလာသည်ကို ေတွ့ရှိရသခဖငဴ် လုဳခြုဳေရဵတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵမှ ရပ်တန့်ရန် ေအာ်ဟစ်တာဵဆီဵရာ ရပ်တန့်ခြင်ဵ
မရှိဘဲ စစ်ေရယာဉ်အနီဵသို့ ဆက်လက်ေမျောလာသခဖငဴ် ေခြာက်လှန့်ပစ်ြတ်တာဵဆီဵြဲဴရသည်" ဟု ေဖာ်ခပြဲဴသည်။ အဆိုပါ
စက်ေလှနှစ်စီဵကို လိုက်လဳဖမ်ဵဆီဵြဲဴရာ ေလှေပါ်တွင် ဒီတိုေနတာအပါအဝင် ေဖာက်ြွဲေရဵပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်အတူ ေကျော်လှစိန်၊ ၅၀
နှစ်အာဵ အေသဖမ်ဵဆီဵရမိေကကာင်ဵ၊ လှိုင်ထွန်ဵ၊ ၂၉ နှစ် (ဘ) ဦဵေကာင်ဵစဳလှ၊ အလယ်စုစနဲေကျေဵရွာ၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်ေနသူကို
လည်ဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်၏ ထုတ်ခပန်ြျေက်တွင် ပါရှိသည်။
ေကျာက်ြဖူ၊ စနဲ၌ ေရလုပ်သာဵ ၄၂ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်၊ သုဳဵဦဵကို ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ စနဲဗမို့၊ ေရွှေဟသောရပ်ကွက်မှ
မိသာဵစုဝင်မျောဵအပါအဝင် ေရလုပ်သာဵ ၄၅ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵသွာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့သည် ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်၊ ကုလာဵပုန်ဵကျွန်ဵ၊
ကျွန်ဵေတာင်ပိုက်ဆိပ်တွင်

ငါဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်

ဖမ်ဵဆီဵ၊ထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵကို

ြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။

၎င်ဵတို့ကို

ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA)နှငဴ်ပတ်သက်၍ စစ်ေဆဵ၊ေမဵခမန်ဵမှုမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင်
ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳရသူမျောဵအနက်မှ ၄၂ ဦဵကို ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴဗပီဵ ကျေန်သုဳဵဦဵခဖစ်သညဴ် ဦဵေအာင်ထွန်ဵလင်ဵ၊ ဦဵထွန်ဵလှ နှငဴ်
ဦဵညီေတာက်

တိက
ု့ ို ဆက်လက် ဖမ်ဵဆီဵ၊

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵကာ

ရဲလက်သို့လွှဲေခပာင်ဵေပဵမည်ဟုသိရှိရေကကာင်ဵ

ခပန်လည်

လွတ်ေခမာက်လာသညဴ် ဦဵသိန်ဵထွန်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ တပ်မေတာ်မှ ၎င်ဵတို့သုဳဵဦဵအာဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) အဖွဲ့ဝင်မျောဵဟု
ထုတ်ခပန်ထာဵေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတိ၏
ု့ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ ခငင်ဵဆိုထာဵသည်။

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွ့ဲ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ
ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်တွင် မျက်နှာဖုဳဵစွပ်လူတစ်စုမှ ရွောသာဵ တစ်ဦဵကို ရိုက်နှက်၍ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်တွင် တုတ၊် ဓါဵမျောဵကိုင်ေဆာင်ထာဵသညဴ် မျေက်နှာဖုဳဵစွပ် လူ ေခြာက်ဦဵမှ ဘဏ်မှ ေငွထုတ်ဗပီဵ
ခပန်လာသညဴ် ပဒါေကျေဵရွာသာဵတစ်ဦဵအာဵ ရိုက်နှက်၍ ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေကကာင်ဵ ၎င်ဵ၏ မိသာဵစုဝင်မျောဵနှငဴ် ေကျေဵရွာ
အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ၏ ေခပာကကာဵြျေက်မျောဵအရ သိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ညေန ၅ နာရီဝန်ဵကျေင်အြျေန်ိ ြန့်တွင်
ပဒါေကျေဵရွာမှ ကိုေအာင်လွင် နှငဴ် ၄င်ဵ၏ အစ်မခဖစ်သူ မေအဵေအဵလွင်တ့ိုသည် ေတာင်ကုတ်ဗမို့မှ ေငွထုတ်၍ခပန်လာကကစဉ်
ကမာေကျေဵရွာအလွန်၌ မျေက်နှာဖုဳဵစွပ် လူ ေခြာက်ဦဵမှ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်ြိုင်ဵြဲဴဗပီဵ ကိုေအာင်လွင်ကို ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴ
ခြင်ဵခဖစ်သည်။

၎င်ဵတို့ဘဏ်မှထုတ်ယူလာသညဴ် ေငွေကကဵမျောဵကို ယူေဆာင် သွာဵခြင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ လက်နက်ကိုင်မျောဵ၏

ရိုက်နှက်မှုေကကာငဴ် မေအဵေအဵလွင်၏ ဦဵေြါင်ဵတွင် ပွန်ဵပဲဴဒဏ်ရာ သုဳဵြျေက် ရရှိသွာဵသည်ဟု သိရှိရသည်။

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွ့ဲ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မမ
ှု ျာဵ
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ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရေသဴေတာင်ပမို့မှ ပမို့မိပမို့ဖ တစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ဗမို့မှ ဗမို့မိဗမို့ဖ တစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵဦဵသိန်ဵေမာင် သည်
နိုဝင်ဘာလ

၁၅

ရက်ေန့တွင်

ခပန်လည်

လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။

ေအာက်တိုဘာလ

၂၁

ရက်ေန့

နဳနက်ပိုင်ဵတွင်

ရေသဴေတာင်ဗမို့မှ ဗမို့မိဗမို့ဖမျောဵခဖစ်ကကေသာ ဦဵဦဵသိန်ဵေမာင် နှငဴ် ဦဵဦဵသာဇဳတ့ိုသည် ခပည်သူ့ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်
ေဒါ်ြင်ေစာေဝ၊ ေဘဵ/စီမဳ ဦဵစီဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵမျောဵ နှငဴ် ရေသဴေတာင်ဗမို့ေပါ်ရှိ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်ဵမှ ပုဂို္ဂ လ်မျောဵနှငဴ်အတူ
ေရပိုက်ဆုဳေကျေဵရွာသို့ ရိက္ခာမျောဵ အကူအညီေပဵရန် သွာဵေရာက်စဉ် င/လခပာဵ ဆိပ်ကမ်ဵတွင် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵ၏ ဖမ်ဵဆီဵ
ေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။

ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တွင် ဗမို့မိဗမို့ဖတစ်ဦဵခဖစ်သူ ဦဵဦဵသာဇဳသည် ခပန်လည်

လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ရဲနင
ှ ဴ်စစ်တပ်ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ

စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵတွင်ခိုလှုဳေနသညဴ်

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ်

အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳ

ထာဵရေသာ အမျုဵသမီ
ိ
ဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ
နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ရဲနှငဴ်စစ်တပ်ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵဗမို့၊ ဗမို့ဦဵေြါင်ဵစစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵတွင်
ြိုလေ
ှုဳ နသညဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ်

အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ

အမျေုဵသမီ
ိ
ဵတစ်ဦဵကို

လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵ

သွာဵေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ထိုအမျေုဵသမီ
ိ
ဵမှာ လက္ကာေကျေဵရွာမှ ေဒါ်လှတင်နု ခဖစ်ဗပီဵ ထိုေန့နဳနက်က ရဲနှငဴ်စစ်တပ်အင်အာဵ ၂ဝ
ေကျော်ြန့်မှ ဗမို့ဦဵေြါင်ဵ စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵကို ေမွှေနှာက်ရှာေဖွြဲဴဗပီဵေနာက် သူမအာဵ ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလ
၁၀ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ခပန်ြဲဴေသာ တပ်မေတာ်သတင်ဵမှန်ခပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့၏ ထုတ်ခပန်ြျေက်၌ လုဳခြုဳေရဵ တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵသည်
နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ဗမို့ဦဵေြါင်ဵဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျောင်ဵ စစ်ေရှာင်စြန်ဵ၌ စစ်ေဆဵမှုမျောဵ ခပုလုပ်စဉ် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဧဗပီလ
အတွင်ဵ ေခမာက်ဦဵဗမို့အနီဵရှိ နယ်ေခမြဳရဲတပ်ဖွဲ့စြန်ဵအာဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) မှ တိုက်ြိုက်သညဴ် ခဖစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ြဲဴသညဴ်
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ၊ ၅၀-ဃ/ဈ/၅၄ အမှုမှ တရာဵြဳေခပဵ အမှတ်(၂၇/၂၀၁၉)ခဖငဴ် ေကကညာခြင်ဵြဳထာဵရသူ
တရာဵြဳေခပဵ မလှတင်နု လက္ကာေကျေဵရွာေနသူအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရမိြဲဴေကကာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ
ေဒါ်လှတင်နုသည် ဗမို့ဦဵေြါင်ဵစစ်ေရှာင်စြန်ဵ၌ ေနထိုင်ေနသည်မှာ နှစ်က်ြန့်သာရှိေသဵဗပီဵ AA အဖွဲ့နှငဴ် လုဳဵဝပတ်သက်မှုမရှိဘဲ
မိသာဵစုကို ရိုဵသာဵစွာအလုပ်အေကျွဵခပုေနသူ တစ်ဦဵသာ ခဖစ်ေကကာင်ဵ ေဒါ်လှတင်နု၏သမီဵခဖစ်သူ မေအဵမှုဳေြျေမှ ေခပာကကာဵ
ြဲဴသည်။
တပ်မေတာ်ေရယာဉ်အာဵ

တိုက်ခိုက်ရာတွင်

ပါဝင်သည်ဟု

စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

ေကျာက်ြဖူခရိုင်အတွင်ဵမှ

ေဒသခဳ

ရှစ်ဦဵအနက် ေြခာက်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳထာဵရ
တပ်မေတာ်ေရယာဉ်အာဵ တိုက်ြိုက်ရာတွင် ပါဝင်ဗပီဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) အဖွဲ့ဝင်မျောဵဟု စွပ်စွဲခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ရြိုင်
ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူြရိုင်အတွင်ဵမှ ေဒသြဳ ရှစ်ဦဵအနက် ေခြာက်ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵ
ြဳထာဵရေကကာင်ဵ

သိရှိရသည်။

ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်၊

တန်ဵဇင်ဵခမစ်အတွင်ဵ

သွာဵလာေနသညဴ်

တပ်မေတာ်စစ်ေရယာဉ်မျောဵအာဵ

ေနှာငဴ်ယှက်ပစ်ြတ်မှုတွင်ပါဝင်ြဲဴေသာ AA အဖွဲ့ဝင်မျောဵခဖစ်သညဴ် ကုလာဵပုန်ဵေကျေဵရွာသာဵ ငါဵဦဵနှငဴ် စနဲဗမို့ ေဒသြဳ သုဳဵဦဵတို့အာဵ
ေနရာအသီဵသီဵတွင် ဖမ်ဵဆီဵရမိြဲဴေကကာင်ဵ တပ်မေတာ်မှ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ခပန်ထာဵ သည်။ တပ်မေတာ်မှ
၎င်ဵတို့ရှစ်ဦဵအာဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) အဖွဲ့ဝင်မျောဵဟု ထုတ်ခပန်ထာဵေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတိ၏
ု့
မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ ခငင်ဵဆို
ထာဵသည်။
ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵမှာ ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်၊ ကုလာဵပုန်ဵေကျေဵရွာမှ ကိုညီစစ် (ြ) ညီေထွဵ၊ ကိုေအာင်ေဌဵဝင်ဵ၊ ကိုထွန်ဵမင်ဵစိုဵ၊
ကိုစွမ်ဵထက်ပိုင်

(ြ)

ညီညီ၊

ကိုစိုဵေမာင်နှငဴ်

ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊

စနဲဗမို့၊

ေရွှေဟသောရပ်ကွက်မှ

ကိုဗငိမ်ဵေတာက်၊

ကိုေအာင်ထွန်ဵလင်ဵ နှငဴ် ကိုထွန်ဵလှတ့ိုခဖစ်ကကသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ ကိုဗငိမ်ဵေတာက်၊ ကိုေအာင်ထွန်ဵလင်ဵ နှငဴ် ကိုထွန်ဵလှ တိက
ု့ ို
လည်ဵေကာင်ဵ၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ကိုေအာင်ေဌဵဝင်ဵ နှငဴ် ကိုညီစစ် (ြ) ညီေထွဵ တို့ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ နိုဝင်ဘာလ ၇
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ရက်ေန့တွင် ညီအစ်ကိုနှစ်ဦဵခဖစ်ေသာ ကိုထွန်ဵမင်ဵစိုဵ နှငဴ် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ကိုစွမ်ဵထက်ပိုင် နှငဴ် ကိုစိုဵေမာင် တိက
ု့ ို
လည်ဵေကာင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။
၎င်ဵတို့ ရှစ်ဦဵအနက်မှ စနဲဗမို့ေဒသြဳ သုဳဵဦဵမှာ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့တွင် ေကျောက်ခဖူဗမို့မရဲစြန်ဵသို့ လွှဲေခပာင်ဵေရာက်ရှိ လာဗပီဵ
၎င်ဵတို့အနက် ကိုထွန်ဵလှမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ကျေန်နှစ်ဦဵကို အကကမ်ဵဖက်မှု
တိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က)တိခု့ ဖငဴ် အမှုဖွငဴ်လှစ်ထာဵေကကာင်ဵ ယင်ဵဗမို့မရဲစြန်ဵမှ သိရှိရသည်။
ထို့ခပင် ရမ်ဵဗဗဲဗမို့နယ်၊ ကုလာဵပုန်ဵေကျေဵရွာမှ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူ ငါဵဦအနက် ေလဵဦဵသည် ေကျောက်ခဖူဗမို့မရဲစြန်ဵသို့
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် ေရာက်ရှိလာြဲဴဗပီဵ ၄င်ဵတို့အာဵ အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀(က)၊(ည)၊ ၅၂(က)
တိခု့ ဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ထာဵေကကာင်ဵ၊ ကျေန်တစ်ဦဵကို တပ်မေတာ်မှစစ်ေဆဵလျေက်ရှိ၍ ရဲစြန်ဵသို့ေရာက်ရှိလာခြင်ဵ မရှိေသဵေကကာင်ဵ
ေကျောက်ခဖူဗမို့မရဲစြန်ဵမှ ဒုရဲမှူဵေကျော်ေဇာမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒခဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ကုလာဵပုန်ဵေကျေဵရွာေန ကိုထွန်ဵမင်ဵစိုဵအာဵ ေကျောက်ခဖူ
ဗမို့မရဲစြန်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ကို ကကာဵသိရသခဖငဴ် မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ သွာဵေရာက်ေတွ့ဆုဳြဲဴရာ ရဲစြန်ဵ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ
ခြင်ဵမရှိေတာဴဘဲ အမှတ် ၃၄ တပ်ရင်ဵမှ တပ်ေခပဵဟုဆိုကာ ခပန်လည်ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေကကာင်ဵသိရှိရသည်။

ေြမာင်ဵေဘွေကျဵရွောအနီဵ မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵေနာက် ကွမ်ဵသီဵခခဳပိုင်ရှင် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳရ
နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့ မွန်ဵတညဴ် ၁၂ နာရီအြျေန်ိ ြန့်တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊ ေခမာင်ဵေဘွေကျေဵရွာအနီဵရှိ
ဦဵေအာင်ခမငဴ်၏

ကွမ်ဵသီဵခြဳအတွင်ဵ

မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုခဖစ်ပွာဵြဲဴဗပီဵ

ကွမ်ဵသီဵေကာက်ေနသညဴ်

လူငယ်တစ်ဦဵ

အခပင်ဵအထန်

ဒဏ်ရာရရှိသွာဵြဲဴဗပီဵေနာက် ယင်ဵေန့ ည ၇ နာရီအြျေန်ိ ြန့်တွင် ခြဳပိုင်ရှင် ဦဵေအာင်ခမငဴ်သညဴ် ေခမာင်ဵေဘွရဲစြန်ဵ၌ အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵ
ြဳြဲဴရသည်။

ဦဵေအာင်ခမငဴ်အာဵ

ေခမာင်ဵေဘွရဲစြန်ဵအြျေုပ်၌

ဖမ်ဵဆီဵ၊ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵဗပီဵ

မည်သညဴ်ပုဒ်မခဖငဴ်

အမှုဖွငဴ်အေရဵယူထာဵသည်ကို သိရှိရခြင်ဵမရှိေကကာင်ဵ ေခမာင်ဵေဘွေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေမာင်ေသာင်ဵေရွှေမှ ေခပာကကာဵြဲဴ
သည်။
တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ေစသညဴ် စာသာဵကို တစ်ဆငဴ်ြပန်လည်ြဖန့်ေဝ (Share) ခဲဴသညဴ်အတွက် ေဝါေဒသခဳ
တစ်ဦဵကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်
တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိြိုက်ေစသညဴ် စာသာဵကို တစ်ဆငဴ်ခပန်လည်ခဖန့်ေဝ (Share)ြဲဴသညဴ်အတွက် တပ်မေတာ်
အမှတ်-၁ အင်အာဵခဖညဴ်တင်ဵေရဵနှငဴ် ခပန်လည်ေနရာြျေထာဵေရဵတပ်(ပျေဉ်ပုဳကကီဵ)မှ အရာရှိတစ်ဦဵမှ ပဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေဝါဗမို့၊
ကကာလဟာေကျေဵရွာေန

ကိုေနဝင်ဵေအာင်ကို

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ

၆၆(ဃ)ခဖငဴ်

ေဝါဗမို့ရဲစြန်ဵ၌

နိုဝင်ဘာလ

၁၉

ရက်ေန့တွင်အမှုဖွငဴ်ြဲဴသည်။ Unay Unay အမည်ခဖငဴ် အသုဳဵခပုသညဴ် လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာ၌ ကိုေနဝင်ဵေအာင်သည် Zin Min
Htun လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာပိုင်ရှင် (စုဳစမ်ဵဆဲ) ေရဵတင်ထာဵသညဴ် Post တစ်ြုကို သိသငဴ်တယ်ထင်လို့ပါဆိုသညဴ် ေြါင်ဵစဉ်ခဖငဴ်
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့ ည ၈ နာရီအြျေန်ိ ြန့်တွင် ခပန်လည် ခဖန့်ေဝြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။
ေဒါင်ဵတိမ
ု့ ျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်အဖွဲ့မှ ကိုေဇယျာလွင်ကို ထပ်မဳတရာဵစွဲဆို
သဳြျေပ်ထိုဵမှုအာဵ လူမှုကွန်ရက် (Facebook) စာမျေက်နှာေပါ်တွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လင
ွှ ဴ်ြဲဴသည်ဟုဆိုကာ တပ်မေတာ်ကိုယ်စာဵ
အေနာက်ေတာင်တိုင်ဵစစ်ဌာနြျေုပ်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူဵကကီဵ သက်နိုင်ဝင်ဵမှ တရာဵလိုခပုလုပ် ၍ ေဒါင်ဵတို့မျေုဵဆက်
ိ
သဳြျေပ်အဖွဲ့ဝင်
ကိုေဇယျောလွင်ကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ခဖငဴ် မအူပင် ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ထပ်မဳတရာဵစွဲဆိုထာဵေကကာင်ဵ
သိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့တွင် ယင်ဵအမှုအတွက် ကိုေဇယျောလွင်ကို မအူပင်ဗမို့နယ် တရာဵရုဳဵ၌ ပထမဆုဳဵအကကိမ်
ရုဳဵထုတ်စစ်ေဆဵြဲသည်။ ကိုေဇယျောလွင်ကို ရန်ကုန် အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်မှ ေြါ်ယူ၍ PPE ဝတ်စုဳခဖင်ဴ တရာဵြွင်သို့
တက်ေရာက်ေစေသာ်လည်ဵ တရာဵလို ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵ သက်နိုင်ဝင်ဵ လာေရာက်ခြင်ဵ မရှိေသာေကကာငဴ် ရုဳဵြျေန်ိ ဵကို ဒီဇင်ဘာလ ၄
ရက်ေန့သို့ ေခပာင်ဵေရွှေ့ ြျေန်ိ ဵဆိုြဲဴသည်။ ကိုေဇယျောလွင်ကို အင်ဵစိန် အကျေဉ်ဵေထာင်သို့ ခပန်လည် ပို့ေဆာင်ရန် အဆင်မေခပခြင်ဵ၊
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မအူပင်အကျေဉ်ဵေထာင်၌

ကိုဗစ်လူနာမျောဵ

ရှိေနခြင်ဵေကကာငဴ်

ကျေန်ဵမာေရဵဌာနမှ

ကိုဗစ်ပိုဵ

စစ်ေဆဵမှုမျောဵ

ခပုလုပ်၍

မအူပင်ဗမို့မရဲစြန်ဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေကကာင်ဵ ဗမို့ြဳမျောဵထဳမှ သိရှိရသည်။

တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ
စစ်ေတွပမို့မှ ဖမ်ဵဆီဵခဳေကျာင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို တရာဵရုဳဵထုတ်ြခင်ဵမြပုဘဲ ေနာက်ထပ် ချုပ်မိန့် ၁၄ ရက်ယူ
ရြိုငဴ်အေရဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ဦဵေဆာင်ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ြဲဴကကေသာ

ေကျောင်ဵသာဵ

ေလဵဦဵကို

နိုဝင်ဘာလ

၃

ရက်ေန့တွင်

တရာဵရုဳဵထုတ်ရမည်ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ရုဳဵထုတ်ခြင်ဵမခပုဘဲ ေနာက်ထပ် ြျေုပ်မိန့် ၁၄ ရက်ယြ
ူ ဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၁၇
ရက်ေန့တွင် အဆိုပါ ေကျောင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို ထပ်မဳ၍ တရာဵရုဳဵထုတ်ရမည်ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေနာက်ထပ် ြျေုပ်မိန့်ယူ ၁၄ ရက်သာ
ယူသွာဵေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ အဆိုပါေကျောင်ဵသာဵ ေလဵဦဵမှာ ရြိုင်ခပည် ေကျောင်ဵသာဵသမဂ္ဂမှ သတင်ဵနှင်ဴ ခပန်ကကာဵေရဵတာဝန်ြဳ
ကိုေကျော်နိုင်ေဌဵ၊ တွဲဘက် သတင်ဵနှငဴ် ခပန်ကကာဵေရဵ တာဝန်ြဳ ကိုဦဵသန်ဵနိုင်၊ ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ-ေကျောက်ခဖူပညာေရဵ
ေကာလိပ်-တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

ကိုခမတ်စိုဵဝင်ဵ

နှငဴ်

ရြိုင်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵ

သမဂ္ဂ-တက္ကသိုလ်မျောဵရန်ကုန်

အဖွဲ့ဝင်

ကိုေကာင်ဵထွန်ဵ တိခု့ ဖစ်ကကသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်ေန့ ေန့လည် ၁ နာရီြွဲမှစတင်ကာ ရြိုင်ခပည်ေကျောင်ဵသာဵ
သမဂ္ဂမှဦဵေဆာင်၍

ရဟန်ဵသဳဃာမျောဵ၊

ေဒသြဳခပည်သူမျောဵမှ

ဗမို့ပတ်၍

လမ်ဵေလျှာက်ဆန္ဒခပေတာင်ဵဆိုေနစဉ်

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ

၎င်ဵတို့ေလဵဦဵကို အင်အာဵသုဳဵကာ ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵခြင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
တပ်မေတာ်မှ ပုဒ်မ သုဳဵခုြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ထာဵသညဴ် အမျုဵသမီ
ိ
ဵကို နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှုြဖငဴ် စွဲချက်တင်
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ပြုက္ကူဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ခပည်ေထာင်စုကကဳဴြိုင်ေရဵနှင်ဴ ဖွဳ့ဗဖိုဵေရဵပါတီ
(USDP) ကို မဲေပဵရန် ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵအတွင်ဵ ဖိအာဵေပဵမှုမျောဵရှိသည်ဆိုကာ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာ (Facebook) ေပါ်
ေရဵတင်ြဲဴခြင်ဵေကကာင်ဴ ပုဒ်မ သုဳဵြုခဖငဴ် အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိုခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)
ခဖငဴ် ြုနှစ်ကကိမ်ေခမာက်ရုဳဵြျေန်ိ ဵတွင် စွဲြျေက်တင်ြဲဴသည်။ ပြုက္ကူဗမို့နယ်ရှိ အမှတ် ၂၃၅ ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵတွင် မိဘမျောဵနှငဴ်အတူ
ေနထိုင်သညဴ် မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵသည် ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပရန် လပိုင်ဵအလို စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် မဲေပဵခြင်ဵ
နှငဴ်ပတ်သက်၍ တပ်တွင်ဵ ဖိအာဵေပဵမှုမျောဵရှိေကကာင်ဵ လူမှုကွန်ရက်စာမျေက်နှာ (Facebook) ေပါ် ေရဵတင်ြဲဴခြင်ဵ ခဖစ်သည်။
ထိုသို့ေရဵတင်ြဲဴမှုေကကာငဴ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် တပ်အရာရှိမှ ေြါ်စစ်သခဖငဴ် မိြင်ခဖစ်သူနှငဴ်အတူ တပ်တွင်ဵရုဳဵသို့
သွာဵေရာက်ြဲဴရာ တပ်အရာရှိမှ မသဉ္ဇာသန်ဵမင်ဵ၏ လက်ကိုင်ဖုန်ဵကို ေတာင်ဵယူသခဖငဴ် တပ်အရာရှိနှငဴ် အြျေင်ဵမျောဵြဲဴကကသည်။
ယင်ဵကိစ္စနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵေအာင်ြိုင်ဝင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ တပ်မလက်ေအာက်ြဳ အမှတ် (၂၃၅) ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵမှ
ဗိုလ်ကကီဵမျေုဵမင်
ိ ဵလွင်တ့မ
ို ှ

မသဉ္ဖာသန်ဵမင်ဵ၏

ေရဵသာဵမှုသည်

၎င်ဵတို့၏

ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျေဆင်ဵ

ေစသည်ဟုဆိုကာ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၈ (က)၊ ၆၆ (ဃ) တိခု့ ဖငဴ် ပြုက္ကူဗမို့နယ်ရဲစြန်ဵ၌ စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်ဵတွင် အသီဵသီဵ အမှုဖွငဴ်ြဲဴ
ကကသည်။

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်

စစ်ပွဲမျာဵရပ်တန့်ရန်

စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက်

ဗကသမျာဵအဖွဲ့ချုပ်

ဒု-ဥက္ကဌ(၂)

နှငဴ်

ြပည်တက္ကသိုလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ ဒု-ဥက္ကဌ တိက
ု့ ို ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်
ရြိုင်ခပည်နယ်တွင် စစ်ပွဲမျောဵရပ်တန့်ရန် စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵခပုလုပ်ြဲဴသညဴ်အတွက် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ပဲြူဵတိုင်ဵ
ေဒသကကီဵ၊ ေပါင်ဵတည်ဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ဗကသမျောဵအဖွဲ့ြျေုပ် ဒု-ဥက္ကဌ(၂) ကိုထက်ေအာင်နှငဴ် ခပည်တက္ကသိုလ်ေကျောင်ဵသာဵ
သမဂ္ဂ ဒု-ဥက္ကဌ ကိုေကျော်ရဲသူတို့ကို ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ) ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ်စီကျေြဳေစရန် ခပစ်ဒဏ်ြျေမှတ်ြဲဴ သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတို့ နှစ်ဦဵ နှငဴ် ခပည်တက္ကသိုလ်တွင် ဥပေဒပညာ စတုတ္ထနှစ်တက်ေရာက်လျေက်ရှိ သညဴ်
ကိုရဲရန်နိုင်တ့ိုသည်

ရြိုင်ခပည်နယ်အတွင်ဵခဖစ်ပွာဵလျေက်ရှိသညဴ်

စစ်ပွဲမျောဵရပ်စဲေရဵ၊

အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျောက်ေရဵ

နှငဴ်

အင်တာနက်လိုင်ဵခဖတ်ေတာက်ထာဵသညဴ်ကိစ္စနှငဴ်ပတ်သက်ဗပီဵ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵခပုလုပ်ြဲဴကကသည်။ ထို့ေကကာငဴ် စက်တင်ဘာလ
၂၆ ရက်ေန့တွင် ေပါင်ဵတည်ဗမို့နယ်ရဲစြန်ဵမှ ၎င်ဵတို့ သုဳဵဦဵကို နိုင်ငဳေတာ်အကကည်ညိုပျေက်ေစမှု၊ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ြ)ခဖငဴ်
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အမှုဖွငဴ်ြဲဴသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်ေန့တွင် ကိုရဲရန်နိုင်သည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေန့တွင်
ကိုထက်ေအာင် နှငဴ် ကိုေကျော်ရဲသူ တိသ
ု့ ည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။

ေထာင်မလ
ှ ွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ
ရက္ခိတြပက္ခဒိန်ထုတေ
် ဝမှုေ ကာငဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ အမျုဵသာဵ
ိ
တစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်
ရက္ခိတခပက္ခဒိန် ထုတ်ေဝေရာင်ဵြျေမှုေကကာငဴ် မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ
် ှုအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)၊ တရာဵမဝင် ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝမှု
အက်ဥပေဒ တိခု့ ဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ြွဲ ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳထာဵရေသာ ကိုသိန်ဵေအာင်ခမတ်သည် လွတ်ရက်ေစဴသခဖငဴ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃
ရက်ေန့တွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ဧဗပီလ ၆ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ဟိုင်ဵကကီဵကျွန်ဵ၌
ကိုသိန်ဵေအာင်ခမတ်၊

ကိုေကာင်ဵခမတ်သူ၊

ကိုဘုဆ
ိ န်ဵနှင်ဴ

ကိုဝင်ဵဘိုတို့

ေလဵဦဵသည်

ရက္ခိတခပက္ခဒိန်ေရာင်ဵြျေေနစဉ်

ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို့ေနာက် ခပက္ခဒိန်၌ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA) ထူေထာင်သညဴ်ေန့စွဲပါရှိသည်ဟုဆိုကာ ၎င်ဵတို့ေလဵဦဵအာဵ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ
် ှုအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)ခဖငဴ် ၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊
ငပုေတာဗမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ေထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီ အသီဵသီဵြျေမှတ်ြဲဴသည်။ ယင်ဵသို့ ေထာင်ဒဏ်ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသူ ေလဵဦဵအနက်
သုဳဵဦဵမှာ

၂၀၂၀

ခပညဴ်နှစ်၊

ဇူလိုင်လ

၂၇

ရက်ေန့တွင်

ခပစ်ဒဏ်ခပညဴ်ေခမာက်ကာ

လွတ်ေခမာက်လာြဲဴေသာ်လည်ဵ

ကိုသိန်ဵေအာင်ခမတ်မှာ တရာဵမဝင်ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝမှု ခဖငဴ် ေထာင်ဒဏ် ေခြာက်လ ခပစ်ဒဏ် ြျေမှတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရေသာေကကာငဴ် ယေန့မှ
ခပန်လည်လွတ်ေခမာက်လာခြင်ဵခဖစ်သည်။
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA)ကို လူပို့သည်ဴ စွဲချက်ြဖငဴ် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲဆြို ခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေြမပုဳပမို့မှ
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵ နှငဴ် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵတို့ လွတ်ေြမာက်လာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန့တွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေခမာက်ဦဵြရိုင်တရာဵရုဳဵမှ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)ကို လူပို့သည်ဴ စွဲြျေက်ခဖငဴ်
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျေက်ေရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) ခဖငဴ် တရာဵစွဲဆြ
ို ဳထာဵရသညဴ် ေခမပုဳဗမို့၊ ဗမို့သစ်ရပ်ကွက် အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ
ဦဵေကျော်ခမငဴ် နှငဴ် သဲတန်ဵရပ်ကွက်မှ အရပ်သာဵ ဦဵတင်ထွန်ဵတို့ကို စွဲြျေက်မတင်မီ ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဦဵေကျော်ခမငဴ်သည်
ကရာေတဵနည်ဵခပဆရာခဖစ်သခဖငဴ် လူငယ်မျောဵအာဵ ကရာေတဵသင်တန်ဵခပသည်ကို AA အာဵ လူပို့သည်ဟုဆိုကာ ေမလ ၃၁
ရက်ေန့တွင် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ဦဵတင်ထွန်ဵသည် ဇွန်လ ၄ ရက်ေန့တွင် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ
် ှုြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ဗန်ဵေမာ်ပမို့မှ အလွတ်သတင်ဵေထာက်လွတ်ေြမာက်
ကျွဲနွာဵေမှာင်ြိုနဲ့ ခပည်သူ့စစ်ဆိုသညဴ် ေဆာင်ဵပါဵေရဵသာဵြဲဴသညဴ်အတွက် မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ
် ှုအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁)
ခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵြဳထာဵရသညဴ် ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ဗန်ဵေမာ်ဗမို့မှ အလွတ်သတင်ဵေထာက် ဦဵဦဵဗငိမ်ဵ (ြ) ဦဵဗငိမ်ဵြျေမ်ဵသည်
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့တွင် အမှုမှ ကွင်ဵလုဳဵကျွတ်လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ ၎င်ဵသည် မိုဵေမာက်ရဲစြန်ဵ အြျေုပ်၌ ၅၃ ရက်ကကာ
ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ တရာဵလိုသက်ေသမျောဵြိုင်လုဳခြင်ဵမရှိသညဴ်အတွက် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။
၎င်ဵသည် ၂၀၁၅ ြုနှစ်အတွင်ဵ၌ ေရဵသာဵြဲဴသညဴ် ကျွဲေမှာင်ြိုနဲ့ ခပည်သူ့စစ်ဆိုသညဴ် ေဆာင်ဵပါဵခဖငဴ် ယြင်က ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ
၅၀၀ ခဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵသည် ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရကာ မတရာဵအသင်ဵ
ဆက်သွယမ
် ှုအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇(၁) ခဖငဴ် အမှုစွဲတင်ခြင်ဵြဳြဲဴရသည်။
ဦဵဦဵဗငိမ်ဵသည်

နိုင်ငဳေရဵအကျေဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵခဖစ်ဗပီဵ

သတင်ဵေထာက်လုပ်စဉ်၌လည်ဵ

နွာဵေမှာင်ြိုသတင်ဵမျောဵ

ေရဵသာဵြဲဴ

သညဴ်အတွက် ၎င်ဵအိမ်ကို မိုင်ဵြွဲတုက
ိ ်ြိုက်ခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵ ဖမ်ဵဆီဵရန်စီစဉ်ခြင်ဵမျောဵေကကာငဴ် တိမ်ဵေရှာင်ရင်ဵ ေနရပ်ဗန်ဵေမာ်ကို
ခပန်ြျေန်ိ ၌ ဖမ်ဵဆီဵြဳြဲဴရခြင်ဵခဖစ်သည်။
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တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ကဳေဖေကျဵရွောသာဵ ေလဵဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့ နဳနက် ၇ နာရီအြျေန်ိ ြန့်တွင် အင်အာဵ ၁၅ဝ ြန့်ပါသညဴ် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုသည် ရြိုင်
ခပည်နယ်၊ မင်ဵခပာဵဗမို့နယ်၊ ကဳေဖေကျေဵရွာအတွင်ဵကို ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ ရွာသာဵ ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴ ကာ
ထိုေန့ညေနပိုင်ဵတွင်ပင် ၎င်ဵတို့ ေလဵဦဵကို ခပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵကိုြဳြဲဴရသညဴ် ရွာသာဵ ေလဵဦဵမှာ
ဦဵအခဖူ၊ ဦဵေမာင်သန်ဵ၊ ဦဵေအာင်စိန် နှငဴ် ဦဵဝင်ဵေမာင်ေြျေ တို့ခဖစ်ကကသည်။ ထို့ခပင် ရွာသာဵ တစ်ဦဵခဖစ်သူ ကိုထွန်ဵထွန်ဵဝင်ဵ
ကိုလည်ဵ ရိုက်နှက်ြဲဴသညဴ်အတွက် ၎င်ဵတွင် ဦဵေြါင်ဵ၌ ဒဏ်ရာရရှိသွာဵြဲဴဗပီဵ ေခမာင်ဵေဘွေဆဵရုဳဵ၌ ငါဵြျေက် ြျေုပ်ြဲဴရသည်။
ေတာင်ကကီဵပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေတာင်နီေကျဵရွောအုပ်စုတွင် ကကိုတင်မဲေပဵရာ၌ မိမိသေဘာဆန္ဒအရ မဲမေပဵခဲဴရ
ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ေတာင်ကကီဵဗမို့နယ်၊ ေတာင်နီေကျေဵရွာအုပ်စုတွင် ေနထိုင်ကကသညဴ် အသက် (၆၀) အထက်ကကိုတင်မဲ
ထညဴ်ရာ၌ မိမိသေဘာဆန္ဒအရ မဲမထညဴ်ြဲဴရေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ ကကိုတင်မဲေပဵသညဴ် သက်ကကီဵရွယ်အိုတြျေု့သည်
ိ
၎င်ဵတို့
ဆန္ဒမဟုတ်သညဴ် ပါတီမျောဵကို မဲေပဵြဲဴရသည်ဟု ေခပာကကာဵလာေကကာင်ဵ၊ ကကိုတင်မဲေပဵသညဴ်အြျေန်ိ တွင် မဲရုဳမှူဵမျောဵကိုယ်တိုင်
ဖိအာဵေပဵခြင်ဵေကကာငဴ် တခြာဵပါတီကို မဲေပဵြဲဴရေကကာင်ဵ၊ ထိုေဒသ၌ အာဵေကာင်ဵသညဴ် ပါတီကို မဲထညဴ်လက
ို ်ရသည်ဟု
ေတာင်ကကီဵဗမို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တွင် ဝင်ေရာက်ယဉ
ှ ်ဗပိုင်မညဴ် ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ြျေုပ် ( SNLD)
ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ နန်ဵယမင်ဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။
အလာဵတူ ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ လာဵရှိုဵဗမို့နယ်တွင်လည်ဵ ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵ ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ြျေုပ် (SNLD) ပါတီကို
ေထာက်ြဳအာဵေပဵသညဴ် မဲဆန္ဒရှင် ခပည်သူတြျေု့သည်
ိ
ခပည်မပါတီမှ ဗြိမ်ဵေခြာက်ခြင်ဵကိုြဳြဲဴရေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်၊ တာမိုဵညဲပမို့တွင် ကကိုတင်မဲေပဵသူမျာဵ ဖိအာဵေပဵြခင်ဵခဳခဲဴရ
ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊ ကွတ်ြိုင်ဗမို့နယ်၊ တာမိုဵညဲဗမို့တွင် အသက် ၆၀ နှငဴ်အထက် ကကိုတင်မဲေပဵရာ၌ မိမိ ဆန္ဒအေလျောက်
မဲမေပဵြဲဴရဘဲ ဖိအာဵေပဵခြင်ဵြဳြဲဴရေကကာင်ဵသိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့တွင် တာမိုဵညဲဗမို့၊ ရပ်ကွက် (၂) တွင် သက်ကကီဵမျောဵ
ကကိုတင်မဲသွာဵေပဵရာ၌ မိမိဆန္ဒ မဟုတ်သညဴ် ပါတီကို မဲထညဴ်ေပဵရန် ဖိအာဵေပဵမှုမျောဵရှိြဲဴေကကာင်ဵ၊ ထိုသို့ ဖိအာဵေပဵြဳရခြင်ဵသည်
တစ်ဦဵတစ်ေယာက်တည်ဵ

မဟုတ်ေကကာင်ဵ

ရှမ်ဵခပည်နယ်ေခမာက်ပိုင်ဵ၊

မူဆယ်ြရိုင်၊

မဲဆန္ဒနယ်

အမှတ်(၅)

အမျေုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵ SNLD ကိုယ်စာဵခပု ဝင်ေရာက်ယဉ
ှ ်ဗပိုင်မညဴ် ေမာ်ထွန်ဵေအာင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။
အဆိုပါလုပ်ရပ်နှငဴ်ပတ်သက်ဗပီဵ

ခပည်ေထာင်စုေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ကို

နှုတ်ခဖငဴ်

တိုင်ကကာဵထာဵေကကာင်ဵ

ေမာ်ထွန်ဵေအာင်မှဆိုသည်။ တာမိုဵညဲဗမို့နယ်ရှိ ေဒသြဳခပည်သူမျောဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့ဝင်မျောဵ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမျောဵကို

နိင
ု ်ငဳေရဵနှင်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵတိ၏
ု့ လွတ်လပ်ြွင်အ
ဴ ေပါ်တာဵြမစ်ြြင်ဵမျာဵနှင်ဴ
ဆန္ဒထတ
ု ်ေဖာ်မှုမျာဵ
ေကကာက်ရသညဴ် ေဒသတစ်ြုခဖစ်သကဲဴသို့ လက်နက်ကိုင်မျောဵလှုပ်ရှာဵသညဴ် ေနရာတစ်ြု

လည်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵမှ ကျာဵေဖာင်လုပ်သာဵ ရှစ်ေထာင်ေကျာ် မဲေပဵခွငဴ်ဆုဳဵရှုဳဵ
ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊

ဖျောပုဳဗမို့နယ်၏ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်သညဴ်

အဂေလန်ကျောဵေဖာင်

ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနကကသညဴ် ကျောဵေဖာင်လုပ်သာဵ ၈၀၀၀ ေကျော်သည် ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် မဲေပဵြွငဴ်မျောဵ ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴေကကာင်ဵ
သိရှိရသည်။ အဆိုပါ ကျောဵေဖာင်လုပ်သာဵမျောဵအေနခဖငဴ် မဲစာရင်ဵတွင် အမည်ပါ၊မပါ မစိစစ်နိုင်ခြင်ဵ၊ ကကိုတင်မဲေပဵြျေန်ိ မတိုင်မီ
ကပင် ပင်လယ်အတွင်ဵထွက်ြွာ၍ အလုပ်လုပ်ေနကကခြင်ဵနှင်ဴ ေရွဵေကာက်ပွဲေန့တွင် ကျောဵေဖာင် မျောဵ ကမ်ဵခပန်ကပ်ရန် အစီအစဉ်
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မရှိခြင်ဵတို့ေကကာငဴ် ကျောဵေဖာင်လုပ်သာဵ ၈၈၅၁ ဦဵမှာ ၂၀၂၀ ေရွဵေကာက်ပွဲတွင် မဲေပဵြွငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴကကရခြင်ဵ ခဖစ်ေကကာင်ဵ
သိရှိရသည်။
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု၏ ၁၂ ရက် ကာ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵကိုခဳခဲဴရေသာ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ် ဇိုင်ေချာင်ဵေကျဵရွောမှ
ရွောသာဵ ၁၅၀ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ
တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြု၏ ၁၂ ရက်ကကာ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ၍ စစ်ေဆဵ ေမဵခမန်ဵခြင်ဵကိုြဳြဲဴရေသာ ရြိုင်ခပည်နယ်၊
ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ သိုင်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာအုပ်စု၊ ဇိုင်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵ ၁၅၀ ဦဵသည် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်ေန့တွင်
ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေကျောက်ခဖူဗမို့နယ်၊ သိုင်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာအုပ်စု၊ ဇိုင်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာ
အတွင်ဵသို့ အင်အာဵ ၃ဝဝ ြန့်ပါသညဴ် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵ ဝင်ေရာက်လာြဲဴဗပီဵ ဇိုင်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာမှ ေကျေဵရွာသာဵ ၁၅၀ ဦဵြန့်ကို
ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴကာ

ရွာအတွင်ဵရှိ

စာသင်ေကျောင်ဵတွင်

စစ်ေဆဵြဲဴသည်။

နိုဝင်ဘာလ

၂

ရက်ေန့

နဳနက်ပိုင်ဵတွင်

ဇိုင်ေြျောင်ဵေကျေဵရွာဘက်သို့ အရပ်ဝတ်ခဖငဴ် လာေရာက်ေသာ တပ်မေတာ်သာဵ ငါဵဦဵအနက်မှ နှစ်ဦဵမှာ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA)
တပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵထဳ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳြဲဴရဗပီဵေနာက် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵမျောဵမှ ေကျေဵရွာသာဵမျောဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ စစ်ေဆဵေနခြင်ဵ
ခဖစ်ေကကာင်ဵ ေဒသြဳမျောဵမှ ဆိုသည်။
သိုင်ဵေြျောင်ဵေကျေဵရွာတွင်မူ ရွာသာဵမျောဵကို စစ်ေဆဵြဲဴဗပီဵ ေကျေဵရွာအုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵလင်ဵထင်၊ ဦဵစဳေကျော်ဦဵ အပါအဝင် ရွာသာဵ
ေလဵဦဵကို ဆက်လက် ဖမ်ဵဆီဵထာဵြဲဴသည်။
ဖယ်ခုဳပမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်သာဵအချု့မှ
ိ အရပ်သာဵတစ်ဦဵကို ထိုဵကကိတ်
ေအာက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်ေန့ ညေန ၅ နာရီဝန်ဵကျေင်အြျေန်ိ ြန့်တွင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ဖယ်ြုဳဗမို့နယ်၊ သိကျေတ်
ိ ေကျေဵရွာ
အုပ်စုရှိ အမှတ်၊

၃၀၂ ေခြလျေင်တပ်ရင်ဵ

စစ်ေကကာင်ဵ(၂) လက်ေအာက်ြဳ ေလဒူေြါင်တပ်စြန်ဵမှ

ဗိုလ်ကကီဵတစ်ဦဵ

နှငဴ်

တပ်သာဵသုဳဵဦဵ တို့သည် အရပ်ဝတ်မျောဵဝတ်ဆင်ကာ သိကျေတ်
ိ ေကျေဵရွာကို လာေရာက် ေသာက်စာဵြဲဴဗပီဵ အရပ်သာဵခပည်သူ
တစ်ဦဵကို အေကကာင်ဵမဲဴ ထိုဵကကိတ်ြဲဴသည်ဟု ေဒသြဳမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ထိုဵကကိတ်ခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ် လူငယ်သည် နှာေြါင်ဵ၊
ဦဵေြါင်ဵမျောဵ၌

ငါဵြျေက်ြန့်

အထိုဵြဳြဲဴရဗပီဵ

ေဆဵြန်ဵကို

သွာဵေရာက်ခပသခြင်ဵမရှိဘဲ

အိမ်၌ပင်

အနာဵယူေနသည်ဟု

သိရှိရသည်။ သိကျေတ်
ိ ေဒသသည် ကယန်ဵခပည်သစ်ပါတီ၏ အုပ်ြျေုပ်ေရဵနယ်ေခမခဖစ်ေသာေကကာငဴ် ကယန်ဵခပည်သစ်ရဲေဘာ်မျောဵ
ကို

အဆိုပါခဖစ်စဉ်အာဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵြိုင်ဵြဲဴဗပီဵ

အဆိုပါတပ်မေတာ်သာဵ

ေလဵဦဵကို

ခပန်လည်

ပို့ေဆာင်ေပဵြဲဴသည်ဟု

ကယန်ဵခပည်သစ်ပါတီ၏ အုပ်ြျေုပ်ေရဵအဖွဲ့ခဖစ်သညဴ် အမှတ် (၂) ဗမို့နယ် ဥက္ကဌဗိုလ်မှူဵအဳဴေကျော်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ စစ်ေတွ ပလ္လငြ် ပင်ေကျဵရွောသာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ
တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ

ဖမ်ဵဆီဵ

ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴေသာ

ရြိုင်ခပည်နယ်၊

စစ်ေတွဗမို့နယ်၊

ပလ္လင်ခပင်ေကျေဵရွာမှ

ေကျေဵရွာသာဵ ေလဵဦဵခဖစ်ကကေသာ ဦဵသာထွန်ဵလှ၊ ဦဵထွန်ဵေကျော်လှိုင်၊ ဦဵေမာင်သိန်ဵေြျေ (ြ) ဆိတ်ေတာင်ဵ နှငဴ် ဦဵေကျော်ဝင်ဵေြျေ
တိသ
ု့ ည် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တွင် ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့တွင် ၎င်ဵတပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵ
စုေပါင်ဵတပ်ဖွဲ့သည် ပလ္လငခ် ပင်ေကျေဵရွာသို့ေရာက်ရှိလာြဲဴဗပီဵ ရွာအတွင်ဵ၌ စစ်ေဆဵမှုမျောဵ ခပုလုပ်ြဲဴဗပီဵေနာက် ၎င်ဵတို့ ခပန်ြျေန်ိ တွင်
အဆိုပါရွာသာဵ ေလဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို့အာဵ ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) နှငဴ်ဆက်နွယ်မှုရှိ၊မရှိ
စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵြဲဴဗပီဵေနာက် ေရြျေမ်ဵခပင်ရဲစြန်ဵကို လွှဲေခပာင်ဵေပဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵတို့ေလဵဦဵသည် ေရြျေမ်ဵခပင်ရဲစြန်ဵမှတစ်ဆငဴ်
လွတ်ေခမာက်လာြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။
တိုင်ဵေဒသကကီဵ နှငဴ် ြပည်နယ်တချု့တွ
ိ င် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာ ဝန်ကကီဵေနရာအတွက် မဲေပဵခွငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵရှိေန
ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵ ေရွှေခပည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ေတာင်ဒဂုဳဗမို့နယ်မျောဵတွင် ေနထိုင်ကကသညဴ် ရြိုင်လူမျေုဵိ အြျေု့သည်
ိ
၎င်ဵတိ၏
ု့ အမည်မျောဵ ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵေနရာအတွက် မဲေပဵြွငဴ်ရှိသူစာရင်ဵတွင် ပါဝင်ခြင်ဵမရှိ ေသာေကကာငဴ်
မဲေပဵြွငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴကကရသည်။
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အလာဵတူ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မန္တေလဵဗမို့ နှငဴ် ခပင်ဦဵလွင်ဗမို့တွင် ေနထိုင်ကကသညဴ် ရှမ်ဵလူမျေုဵအမျေ
ိ
ာဵအခပာဵသည် မိဘ
နှစ်ပါဵလုဵဳ ရှမ်ဵလူမျေုဵိ စစ်စစ်မျောဵခဖစ်ကာ မှတ်ပုဳတင်တွင်လည်ဵ ရှမ်ဵလူမျေုဵဟု
ိ
ေရဵသာဵထာဵေသာ်လည်ဵ ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ေရဵရာ
ကိုယ်စာဵလှယ်ေလာင်ဵအတွက် မဲေပဵြွငဴ်မရြဲဴေကကာင်ဵ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ေနထိုင်သညဴ် ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵ ေဒသြဳမျောဵ
မှ ေခပာကကာဵြဲဴကကသည်။ ၎င်ဵတို့၏အမည်မျောဵ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵေနရာအတွက် မဲေပဵပိုင်ြွငဴ်ရှိသူ စာရင်ဵတွင် ပါဝင်ခြင်ဵ
မရှိေသာေကကာငဴ်ဟု မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵတွင် ေနထိုင်သညဴ် ေဒသြဳ နန်ဵသန်ဵေအဵမှ ဆိုသည်။
၎င်ဵခပင် ရှမ်ဵခပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ ေတာင်ကကီဵဗမို့၊ စဝ်စဳထွန်ဵရပ်၊ နယ်ေခမ(၇) ရှိ မဲရုဳ အမှတ်(၃) တွင် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့ နဳနက်
၆ နာရီ ၃၀ ဝန်ဵကျေင်၌ တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာ မဲမရရှိသခဖငဴ် ရပ်ေကျေဵေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် နှငဴ် မဲေပဵသူကကာဵ အခငင်ဵပွာဵမှု
ခဖစ်ပွာဵြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
ထို့ခပင် မွန်ခပည်နယ်အတွင်ဵ ေနထိုင်ကကေသာ ဗမာ၊ ကရင် နှငဴ် ပအိဝ
ု ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျောဵသည်လည်ဵ ၎င်ဵတို့၏ အမည်မျောဵ
တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵေနရာအတွက် မဲေပဵြွငဴ်ရှိသူစာရင်ဵတွင် ပါဝင်ခြင်ဵမရှိေသာေကကာငဴ် မဲေပဵြွငဴ်မရရှိြဲဴပါ။
ထို့အတူ ကြျေင်ခပည်နယ်၊ ခမစ်ကကီဵနာဵဗမို့နယ် နှငဴ် ဝိုင်ဵေမာ်ဗမို့နယ်အတွင်ဵ ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵ၊ ရဝမ်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ
ေရဵရာဝန်ကကီဵ၊

လီဆူတိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵနှငဴ်

ဗမာတိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာဝန်ကကီဵ

ေနရာမျောဵအတွက်

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

မျေုဵနွ
ိ ယစ
် ုအလိုက် မဲထညဴ်ရမည်ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ အမျောဵစုမှာ အဆိုပါေနရာအတွက် မဲေပဵြွငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵြဲဴရ သည်ဟု မဲဆန္ဒရှင်မျောဵမှ
ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ၎င်ဵခပင် ခမစ်ကကီဵနာဵဗမို့နယ်၊

ေငွေပျောစ
် ဳခပေကျေဵရွာတွင် မဲဆန္ဒရှင်အြျေု့သည်
ိ

ကကိုတင်မဲေပဵြဲဴခြင်ဵမရှိပဲ

ကကိုတင်မဲေပဵြဲဴသည်ဟုဆိုကာ ေရွဵေကာက်ပွဲကျေင်ဵပသညဴ်ေန့တွင် မဲေပဵြွငဴ် မရြဲဴပါ။ ေငွေပျော်စဳခပေကျေဵရွာမှ ရွာသာဵမျောဵသည်
စစ်ေဘဵေရှာင်ခပည်သူမျောဵခဖစ်ကကဗပီဵ အစိုဵရ၏ ခပန်လည်ေနရာ ြျေထာဵေရဵ အစီအစဉ်ခဖငဴ် ရွာသစ်တည်ထာဵသညဴ် ေကျေဵရွာ
ခဖစ်သည်။
ေြမာက်ဦဵ၊ တိမ်ညိုစစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမှ ဆန်အိတ် ၅၀၀ ေကျာ်ကို တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ယူေဆာင်သွာဵ
ရြိုင်ခပည်နယ်

ေခမာက်ဦဵဗမို့နယ်၊

တိမ်ညိုေကျေဵရွာရှိ

စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမှ

စစ်ေဘဵေရှာင်မျောဵအတွက်

လူမှုဝန်ထမ်ဵ

ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ခပန်လည်ေနရာြျေထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန နှငဴ် နိုင်ငဳတကာကကက်ေခြနီအဖွဲ့ (ICRC) တိမ
ု့ ှ ေထာက်ပဳဴထာဵသညဴ်
ရိက္ခာ ဆန်အိတ် ၅၀၀ ေကျော်ကို တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ေန့ညတွင် သိမ်ဵယူသွာဵြဲဴသည်။ တိမ်ညို
ေကျေဵရွာတွင် စစ်ေဘဵဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ေကျော်ရှိေနဗပီဵ ဒုက္ခသည်မျောဵအတွက် အစိုဵရမှ ေထာက်ပဳဴထာဵသညဴ် ဆန်ရိက္ခာ အိတ်
၅၀၀ ကို တိမ်ညိုဘုန်ဵကကီဵေကျောင်ဵ၌ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။ ထိုဆန်အိတ်မျောဵကို တစ်စုဳတစ်ရာ ေလျှာက်ထာဵခြင်ဵ
မျေုဵမရှ
ိ ိဘဲ တပ်မေတာ်မှ ကာဵမျောဵခဖငဴ် လာတင်သွာဵသည်ဟု လုဳခြုဳေရဵအရ အမည်မေဖာ်လိုသညဴ် တိမ်ညို ဘုန်ဵကကီဵေကျောင်ဵမှ
ဆရာေတာ် တစ်ပါဵမှ မိန့်ကကာဵြဲဴသည်။
AA ကို ရိက္ခာေထာက်ပဳဴသညဴ်သဳသယြဖငဴ် မအီပမို့မှ ေကျဵရွောတာဝန်ရသ
ှိ ူ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ
နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ ည ၉ နာရီအြျေန်ိ ြန့်တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ရြိုင်ခပည်နယ်၊ ေတာင်ကုတ်ဗမို့နယ်၊ မအီဗမို့မှ ေကျေဵရွာ
တာဝန်ရှိသူ နှစ်ဦဵကို ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) ကို ရိက္ခာေထာက်ပဳဴသညဴ်သဳသယခဖငဴ် မအီရဲစြန်ဵသို့ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴဗပီဵ
စစ်ေဆဵြဲဴသည်။ ထိုသို့စစ်ေဆဵြဲဴဗပီဵေနာက် ယင်ဵေန့ ညဉဴ် ၁၁ နာရီအြျေန်ိ တွင် ၎င်ဵတိအ
ု့ ာဵ ရဲစြန်ဵမှ တစ်ဆငဴ် ခပန်လည်
လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင်ခြင်ဵြဳြဲဴရသူမျောဵမှာ ခပင်ဝန်ဵေကျေဵရွာမှ အုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵညီပု နှငဴ် ကင်ဵေခြရွာသစ်
ေကျေဵရွာတာဝန်ြဳ ဦဵထွန်ဵတင် တိခု့ ဖစ်ကကသည်။
စစ်ေ ကာေရဵအတွင်ဵ ရိုက်နှက်ခဳရမှုေ ကာငဴ် အမ်ဵေဒသခဳတစ်ဦဵ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနရ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊ အမ်ဵဗမို့နယ်၊

ေကျောက်ေခမာင်ဵအုပ်စုရှိ ြျေစ်ပုဳမေကျေဵရွာမှ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် ဦဵေကျော်နုေမာင်သည်

တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြု၏ ဖမ်ဵဆီဵစစ်ေဆဵစဉ်အတွင်ဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ခြင်ဵကို ြဳြဲဴရေသာေကကာငဴ် ဒဏ်ရာမျောဵရရှိ သွာဵ၍
တပ်ေတာင်ဗမို့ေဆဵရုဳ၌

ေဆဵကုသမှုြဳယူေနရေကကာင်ဵသိရှိရသည်။

ဖမ်ဵဆီဵြဳထာဵရစဉ်အြျေန်ိ အတွင်ဵ

ဦဵေကျော်နုေမာင်သည်

ေနာက်ခပန်ကကိုဵတုတ်၍ြျေည်ထာဵခြင်ဵကိုြဳြဲဴရဗပီဵ ရိုက်နှက်ခြင်ဵြဳြဲဴရသညဴ် ဒဏ်ရာမျောဵေကကာငဴ် ေခြ၊လက်မျောဵ လှုပ်ရှာဵ၍မရ
ခဖစ်ေနကာ မျေက်နှာတွင်လည်ဵဖူဵေရာင်သွာဵြဲဴသည်။
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နိုဝင်ဘာလ

၁၄

ရက်ေန့

တပ်မေတာ်သာဵအြျေု့မှ
ိ

ညေနပိုင်ဵအြျေန်ိ တွင်

ဦဵေကျော်နုေမာင်သည်

အရပ်ဝတ်မျောဵဝတ်ဆင်ကာ

၎င်ဵအာဵ

ေကျေဵရွာအနီဵရှိ

ပုစွန်တာတွင်အလုပ်လုပ်ေနစဉ်

လာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵသွာဵြဲဴခြင်ဵခဖစ်သည်။

ယင်ဵေနာက်

ြျေစ်ပုဳမေကျေဵရွာဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျောင်ဵအတွင်ဵ၌ ဦဵေကျော်နုေမာင်အာဵ တစ်ညကကာဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵမှုမျောဵခပုလုပ်ြဲဴဗပီဵ နိုဝင်ဘာလ
၁၅ ရက်ေန့ နဳနက်ပိုင်ဵတွင် တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵ ခပန်သွာဵသညဴ်အြျေန်ိ မှ ခပန်လည် လွတ်ေခမာက်လာြဲဴ ခြင်ဵခဖစ်ေကကာင်ဵ
ဦဵေကျော်နုေမာင်၏ သမီဵခဖစ်သူ မြင်နှင်ဵေဝမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။
ေရွေဵေကာက်ပွဲပပီဵေနာက် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်မှုမျာဵရှိေန
နိုဝင်ဘာလ

၈ ရက်ေန့တွင်

ကျေင်ဵပခပုလုပ်ြဲဴသညဴ်

အေထွေထွေရွဵေကာက်ပွဲဗပီဵေနာက်

တပ်မေတာ်မှထိန်ဵြျေုပ်ထာဵေသာ

ဝန်ကကီဵဌာန တစ်ြုမှ အင်တာနက်ခဖတ်ေတာက်မှုမျောဵကို တိုဵခမှငဴ်လုပ်ေဆာင်ရန် ေတာင်ဵဆိုြဲဴေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ အေသဵစိတ်
စာလုဳဵမျောဵမှအစ

စိစစ်ြဲဴဗပီဵ

ဝက်ဘ်ဆုက
ိ ်

သုဳဵြုကို

ပိတ်ပစ်ြဲဴသည်။

အမိန့်မျောဵကို

လိုက်နာခြင်ဵမရှိလျှင်

တရာဵစွဲဆိုမှု

မျောဵခဖစ်ေပါ်လာမည်ခဖစ်သည်။ အစိုဵရမှ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒအေပါ်အေခြြဳ၍ တရာဵဝင်လုပ်ပိုင်ြွငဴ်ရှိေသာ်လည်ဵ နိုင်ငဳတကာ
ဥပေဒကို တိုက်ရိုက်ြျေုဵေဖာက်
ိ
ခြင်ဵခဖစ်သည်။
ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ ရှစ်လခန့် ကာပပီြဖစ်ေသာ်လည်ဵ မည်သညဴ်ေနရာတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ မှန်ဵ
မသိရှိရ
ရြိုင်ခပည်နယ်၊

ေကျောက်ေတာ်ဗမို့နယ်မှ

ေဒသြဳနှစ်ဦဵအာဵ

တပ်မေတာ်မှ

ဖမ်ဵဆီဵသွာဵသည်မှာ

ရှစ်လြန့်ကကာခမငဴ်ေနဗပီ

ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ မည်သညဴ်ေနရာတွင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ကို လက်ရှိအြျေန်ိ ထိ သိရှိရခြင်ဵမရှိေသဵေကကာင်ဵ ၎င်ဵတို့၏ မိသာဵစုဝင်
မျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူမျောဵနှစ်ဦဵမှာ ေတာင်ေပါက်ေကျေဵရွာမှ ကိုေကျော်စိုဵဝင်ဵ နှငဴ် ပိုက်သည်ရပ်ကွက်မှ
ကိုေမာင်စိုဵေရွှေတို့ ခဖစ်ကကသည်။ ၎င်ဵတို့နှစ်ဦဵသည် သုဳဵဘီဵဆိုင်ကယ်ေမာင်ဵနှင်သူမျောဵခဖစ်ကကဗပီဵ မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွင်
ေကျောက်ေတာ်ဗမို့အဝင် လမ်ဵြွဆုဳအနီဵ၌ ြရီဵသည်မျောဵကိုေစာငဴ်ေနစဉ် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴခြင်ဵ
ခဖစ်သည်။ ဖမ်ဵဆီဵခြင်ဵြဳထာဵရသူနှစ်ဦဵအာဵ အခပစ်မရှိလျှင် အခမန်ဆုဳဵခပန်လွှတ်ေပဵရန်နှငဴ် ၎င်ဵတိန
ု့ ှစ်ဦဵမှာ အခပစ်ရှိပါကလည်ဵ
ယြုကဲဴသို့ လတာရှည်စွာ ထိန်ဵသိမ်ဵမထာဵဘဲ ဥပေဒအတိုင်ဵ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ေစလိုေကကာင်ဵ မိသာဵစုဝင်မျောဵမှ ေတာင်ဵဆိုြဲဴ
သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ အရပ်သာဵတစ်ဦဵကို သာေကတရဲစခန်ဵသို့ ေခါ်ေဆာင်ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵခဲဴ
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် အရပ်ဝတ်မျောဵ ဝတ်ဆင်ထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သုဳဵဦဵမှ ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵ၊ ဒဂုဳဗမို့သစ်
ဆိပ်ကမ်ဵဗမို့နယ်၊ ၈၇ ရပ်ကွက်တွင် ေနထိုင်သညဴ် ဦဵကိုကိုြျေစ်အာဵ သာေကတဗမို့နယ် အမှတ် (၂) ရဲစြန်ဵသို့ေြါ်ေဆာင်ကာ
အဓိကရုဏ်ဵခဖစ်စဉ် ခဖစ်ပွာဵစဉ် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်ဵ ရှိ/မရှိ ရိုက်နှက်၍ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵြဲဴသည်ဟု သိရှိရသည်။ ထို့ေနာက်
၎င်ဵအာဵ

ည

၁၂

ေကျောေအာငဴ်ကာ

ြွဲြန့်အြျေန်ိ တွင်

ခပန်လည်

လမ်ဵေကာင်ဵစွာမေလျှာက်နိုင်၍

လွှတ်ေပဵြဲဴသည်။
ဓာတ်မှန်ရိုက်၍

ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵခြင်ဵ
စစ်ေဆဵြဲဴရသည်။

ြဳြဲဴရေသာေကကာငဴ်

နိုဝင်ဘာလ

၂၅

၎င်ဵသည်
ရက်ေန့တွင်

သာေကတဗမို့နယ် အမှတ် (၂) ရဲစြန်ဵမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် သုဳဵဦဵအာဵ ဒဂုဳဗမို့သစ် (ဆိပ်ကမ်ဵ) ဗမို့မရဲစြန်ဵ၌ အမှုဖွငဴ်ရန် ေဆာင်ရွက်
လျေက်ရှိသည်။
ကာယကဳရှင် ဦဵကိုကိုြျေစ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့ ညပိုင်ဵတွင် ယင်ဵရပ်ကွက်ရှိ လိုတရ ေရွှေစဳလှေပါက်စီမုန့်တိုက်အနီဵ
အဓိကရုဏ်ဵခဖစ်စဉ်

ခဖစ်ပွာဵြဲဴဗပီဵေနာက်

ယင်ဵမုန့်တိုက်မှ

ကေလဵအလုပ်သမာဵမျောဵ၏

မိဘမျောဵအာဵ

၎င်ဵ၏ေနအိမ်တွင်

တည်ဵြိုြွငဴ်ခပုြဲဴသူခဖစ်သည်။
စဉဴ်ကိုင်ပမို့နယ် နှငဴ် ပုသမ
ိ ်ကကီဵပမို့နယ်တွင် တပ် နှငဴ် ေဒသခဳမျာဵ ေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုြဖစ်ပွာဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ စဉဴ်ကိုင်ဗမို့နယ်ရှိ အေရှ့ရွာသစ်ေကျေဵရွာ နှငဴ် ပုသမ
ိ ်ကကီဵဗမို့နယ်ရှိ ကျွဲနဖာဵေကျေဵရွာမျောဵမှ ေခမယာမျောဵကို
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵနှငဴ် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵမှ ဝင်ေရာက် ဖျေက်ဆီဵြဲဴသည်ဟု ေဒသြဳ ေတာင်သူမျောဵမှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ နိုဝင်ဘာလ
၂၆ ရက်ေန့တွင် တပ်ဘက်မှ ကျေူဵေကျော်မျောဵဟုဆိုကာ ဝင်ေရာက်ဖျေက်ဆီဵေသာေကကာငဴ်

ေတာင်သူမျောဵစိုက်ပျေုဵထာဵသညဴ
ိ
်

သီဵနှဳြင်ဵမျောဵပါသွာဵသည်ဟု စဉဴ်ကိုင်ဗမို့နယ်၊ ရွာသစ်ေကျေဵရွာမှ ေတာင်သူ ဦဵစိုဵလွင်မှ ေခပာကကာဵြဲဴသည်။ ရွာသစ်ေကျေဵရွာမှ
ေခမဧက ၁၂၇၆ ဧကတွင် လပြ (၃၀၂၆) ေလေကကာင်ဵရန်ကာကွယေ
် ရဵတပ် နှငဴ် ေတာင်သူ ၅၀ ေကျော်ြန့် ေခမယာပိုင်ဆိုင်မှု
အခငင်ဵပွာဵေနကကခြင်ဵခဖစ်သည်။
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ထို့ခပင် ပုသမ
ိ ်ကကီဵဗမို့နယ်၌လည်ဵ အလာဵတူ ပဋိပက္ခခဖစ်ပွာဵြဲဴသည်။ တပ်မေတာ် အမှတ် (၁၂၁) ေထာက်ပဳဴ၊ ပို့ေဆာင်ေရဵ
တပ်ရင်ဵနှင်ဴ ေခမယာအခငင်ဵပွာဵမှုခဖစ်ေနသညဴ် ပုသမ
ိ ်ကကီဵဗမို့နယ်၊ ကျွဲနဖာဵေကျေဵရွာမှ ေခမဧက ၇၀၀ ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ေန့
မနက် ၅ နာရီြွဲြန့်တွင် တပ်မေတာ်သာဵမျောဵ နှငဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျောဵ လာေရာက် ရှင်ဵလင်ဵြဲဴဗပီဵ ေနအိမ် နှစ်လုဳဵကို ဗဖိုြျေြဲဴကာ
ခြဳစည်ဵရိုဵြတ်ြဲဴသညဴ်အတွက် ေဒသြဳေတာင်သူမျောဵနှငဴ် ပဋိပက္ခခဖစ်ပွာဵြဲဴသည်။

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အေရဵပါသညဴ်ဆြေ်စပ်သတင်ဵမျာဵဖတ်ရန် Links
ဖမ်ဵဆီဵခဳရြခင်ဵမျာဵ
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ်မှ ရွောသာဵ ခုနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ DMG
ေြမာက်ဦဵပမို့နယ်တွင် ရွောသာဵ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
ေကျာက်ြဖူတွင် ပစ်ခတ်မှုေ ကာငဴ် ေဒသခဳတစ်ဦဵ ေသဆုဳဵပပီဵ တစ်ဦဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
ေကျာက်ြဖူ၊ စနဲ၌ ေရလုပ်သာဵ ၄၂ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်၊ သုဳဵဦဵကို ဆက်လက် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ ဗွီအိုေအ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ဗွီအိုေအ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွ့ဲ မျာဵမှ ဖမ်ဵဆီဵမှုမျာဵ
ေတာင်ကုတ်ပမို့နယ်တွင် မျက်နှာဖုဳဵစွပ်လူတစ်စုမှ ရွောသာဵ တစ်ဦဵကို ရိုက်နှက်၍ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
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၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ Myanmar Now

တိင
ု ်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိုင်အဖွ့ဲ မျာဵထဳမှ လွတ်ေြမာက်မမ
ှု ျာဵ
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA) မှ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ ရေသဴေတာင်ပမို့မှ ပမို့မိပမို့ဖ တစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ

တရာဵစွဲဆိုခဳရြခင်ဵမျာဵ
ရဲနင
ှ ဴ်စစ်တပ်ပူဵေပါင်ဵအဖွဲ့မှ

စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵတွင်ခိုလှုဳေနသညဴ်

အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ်

အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳ

ထာဵရေသာ အမျုဵသမီ
ိ
ဵတစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
တပ်မေတာ်ေရယာဉ်အာဵ

တိုက်ခိုက်ရာတွင်

ပါဝင်သည်ဟု

စွပ်စွဲြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

ေကျာက်ြဖူခရိုင်အတွင်ဵမှ

ေဒသခဳ

ရှစ်ဦဵအနက် ေြခာက်ဦဵ အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳထာဵရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ ဗွီအိုေအ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ နိရဉ္စရာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ဗွီအိုေအ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ DMG
ေြမာင်ဵေဘွေကျဵရွောအနီဵ မိုင်ဵေပါက်ကွဲမှုြဖစ်ပွာဵခဲဴပပီဵေနာက် ကွမ်ဵသီဵခခဳပိုင်ရှင် အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
တပ်မေတာ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ေစသညဴ် စာသာဵကို တစ်ဆငဴ်ြပန်လည်ြဖန့်ေဝ (Share) ခဲဴသညဴ်အတွက် ေဝါေဒသခဳ
တစ်ဦဵကို ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ
ေဒါင်ဵတိမ
ု့ ျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်အဖွဲ့မှ ကိုေဇယျာလွင်ကို ထပ်မဳတရာဵစွဲဆို
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေန့၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ

တရာဵရင်ဆိုင်ရြခင်ဵမျာဵ
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စစ်ေတွပမို့မှ ဖမ်ဵဆီဵခဳေကျာင်ဵသာဵ ေလဵဦဵကို တရာဵရုဳဵထုတ်ြခင်ဵမြပုဘဲ ေနာက်ထပ် ချုပ်မိန့် ၁၄ ရက်ယူ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
တပ်မေတာ်မှ ပုဒ်မ သုဳဵခုြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ထာဵသညဴ် အမျုဵသမီ
ိ
ဵကို နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျက်ေစမှုြဖငဴ် စွဲချက်တင်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ Myanmar Now

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင်

စစ်ပွဲမျာဵရပ်တန့်ရန်

စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလုပ်ခဲဴသညဴ်အတွက်

ဗကသမျာဵအဖွဲ့ချုပ်

ဒု-ဥက္ကဌ(၂)

နှငဴ်

ြပည်တက္ကသိုလ်ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ ဒု-ဥက္ကဌ တိက
ု့ ို ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ အီလဲဗင်ဵ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ

ေထာင်မလ
ှ ွတ်ေြမာက်မှုမျာဵ
ရက္ခိတြပက္ခဒိန်ထုတေ
် ဝမှုေ ကာငဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ အမျုဵသာဵ
ိ
တစ်ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ် (AA)ကို လူပို့သည်ဴ စွဲချက်ြဖငဴ် အ ကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒြဖငဴ် တရာဵစွဲဆြို ခင်ဵခဳထာဵရေသာ ေြမပုဳပမို့မှ
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတစ်ဦဵ နှငဴ် အရပ်သာဵ တစ်ဦဵတို့ လွတ်ေြမာက်လာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ
် ှုြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵခဳထာဵရသညဴ် ဗန်ဵေမာ်ပမို့မှ အလွတ်သတင်ဵေထာက်လွတ်ေြမာက်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ VOM/Burmese

နိုင်ငဳေရဵနှငဴ်နိုင်ငဳသာဵတို့၏လွတ်လပ်ခွငဴ်အေပါ်တာဵြမစ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ်
ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်မမ
ှု ျာဵ
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ ကဳေဖေကျဵရွောသာဵ ေလဵဦဵကို ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
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ဖယ်ခုဳပမို့နယ်တွင် တပ်မေတာ်သာဵအချု့မှ
ိ အရပ်သာဵတစ်ဦဵကို ထိုဵကကိတ်
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
ေတာင်ကကီဵပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေတာင်နီေကျဵရွောအုပ်စုတွင် ကကိုတင်မဲေပဵရာ၌ မိမိသေဘာဆန္ဒအရ မဲမေပဵခဲဴရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ BNI
ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်၊ တာမိုဵညဲပမို့တွင် ကကိုတင်မဲေပဵသူမျာဵ ဖိအာဵေပဵြခင်ဵခဳခဲဴရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵမှ ကျာဵေဖာင်လုပ်သာဵ ရှစ်ေထာင်ေကျာ် မဲေပဵခွငဴ်ဆုဳဵရှုဳဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်၊ မဇ္ဈမိ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ဧရာဝတီ
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခု၏ ၁၂ ရက် ကာ ဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵကိုခဳခဲဴရေသာ ေကျာက်ြဖူပမို့နယ် ဇိုင်ေချာင်ဵ ေကျဵရွောမှ
ရွောသာဵ ၁၅၀ ဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ဧရာဝတီ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ DMG
တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵမှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာဵခဲဴေသာ စစ်ေတွ ပလ္လငြ် ပင်ေကျဵရွောသာဵ ေလဵဦဵ ြပန်လည် လွတ်ေြမာက်လာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ နှငဴ် ြပည်နယ်တချု့တွ
ိ င် တိုင်ဵရင်ဵသာဵေရဵရာ ဝန်ကကီဵေနရာအတွက် မဲေပဵခွငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵရှိေန
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ Shan News/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ Shan News/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ မဇ္ဈမိ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ BNI
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ BNI
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ BNI
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၊ BNI/ခမန်မာ
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ေြမာက်ဦဵ၊ တိမ်ညိုစစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵမှ ဆန်အိတ် ၅၀၀ ေကျာ်ကို တပ်မေတာ်စစ်ေ ကာင်ဵတစ်ခုမှ ယူေဆာင်သွာဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴ အာရှအသဳ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ
AA ကို ရိက္ခာေထာက်ပဳဴသညဴ်သဳသယြဖငဴ် မအီပမို့မှ ေကျဵရွောတာဝန်ရသ
ှိ ူ နှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ စစ်ေဆဵပပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
စစ်ေ ကာေရဵအတွင်ဵ ရိုက်နှက်ခဳရမှုေ ကာငဴ် အမ်ဵေဒသခဳတစ်ဦဵ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ နိရဉ္စရာ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ DMG
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ နိရဉ္စရာ
ေရွေဵေကာက်ပွဲပပီဵေနာက် အင်တာနက်ဆင်ဆာြဖတ်ေတာက်မှုမျာဵရှိေန
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်
ေကျာက်ေတာ်ေဒသခဳနှစ်ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵထာဵသည်မှာ ရှစ်လခန့် ကာပပီြဖစ်ေသာ်လည်ဵ မည်သညဴ်ေနရာတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ မှန်ဵ
မသိရှိရ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ DMG/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ DMG

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵမှ အရပ်သာဵတစ်ဦဵကို သာေကတရဲစခန်ဵသို့ ေခါ်ေဆာင်ရိုက်နှက်စစ်ေဆဵခဲဴ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ ခမန်မာတိုင်ဵမ်/ခမန်မာ
စဉဴ်ကိုင်ပမို့နယ် နှငဴ် ပုသမ
ိ ်ကကီဵပမို့နယ်တွင် တပ် နှငဴ် ေဒသခဳမျာဵ ေြမယာအြငင်ဵပွာဵမှုြဖစ်ပွာဵ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ Myanmar Now/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ လွတ်လပ်တဲဴအာရှအသဳ/ခမန်မာ
၂၀၂၀ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ VOM/ခမန်မာ

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန်
နိုင်ငဳေရဵအြေျဉ်ဵသာဵမျာဵ ြေူညီေစာငဴ်ေရှာြေ်ေရဵအသင်ဵ
တိတ်နိုင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈

ဘို ြေည် တွဘ
ဲ ြေ်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၃၀ ၈၈၄၀

ေအာင်မျုဵေြေျာ်
ိ
ရန်ြေုန်ရုဳဵတာဝန်ြဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၄၈
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