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ဤအစီရငးခဵစာအတျကး ေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့၇ အေတျ႓အၾကဵဳ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးေွမြ္ေပ့်ခငး့နြငးံ က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးသူလူထုမြ မိမိတို႓ 

အေန်ဖငးံ အခ္ိနးမ္ာ့ႏြငးံ ချနးအာ့မ္ာ့ကုိ စုိကးထုတးေပ့်ခငး့တို႓အတျကး အထူ့ေက့္ဇူ့တငးရြိေၾကာငး့ ေဖား်ပလုိပါသညး၈  

 

“ဘယးေတာံမြ ်ဖစးမလာတံဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့” အစီရငးခဵစာ ထုတးလုပးမႈ လုပးငနး့စဥးအတျငး့ အစီရငးခဵစာအတျကး ေ်မပုဵေရ့ဆျေဲပ့ေသာ မိတးေဆျမ္ာ့၇ စာစီဒီဇုိငး့ လုပးေဆာငးေပ့ေသာ 
မိတးေဆျမ္ာ့ႏြငးံ မိမိတုိ႓အာ့ အေ်ခခဵလူထု နယးေ်မမ္ာ့ကုိ ေရာကးရြိရနး ကူညီေပ့ၿပီ့ ဤအစီရငးခဵစာအတျကး တနးဖို့မ်ဖတးႏိုငးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ရယူႏုိငးရနး 
သေဘာထာ့ၾကီ့စျာ အကူအညီေပ့ခဲံေသာ တအာငး့်ပညးသူ တစးရပးလုဵ့ အပါအွငး မိမိတုိ႓အာ့ ကူညီေပ့ၾကေသာ လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိလညး့ 
    ေက့္ဇူ့တငးအပးပါသညး၈ 

 

ဓါ      - (TWO) 

 
 

 

 

 

 

 



           

အက္ဥး့ခ္ဳပး         ၅ 

နညး့လမး့          ၁၀ 

ေနာကးခဵသမုိငး့ေၾကာငး့        ၁၁ 

          ၂ွှ၃ ဧၿပီ မြ ဿွှ၆ ဇျနးလအထိ တအာငး့နယးေ်မတျငး တပးမေတား၌  

လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာ သုဵ့သပး်ခငး့    ၁၆ 

ေ်မပုဵ၈ ၈ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့တျငး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ အမ္ဳိ့အစာ့ အလုိကး်ပပုဵ 

ဿွှ၃ ဧၿပီမြ ဿွှ၆ ဇျနးလ        ၁၇ 

ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့မ္ာ့    ၁၈ 

  ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ ေပ္ာကးဆုဵ့်ခငး့     ၁၉ 

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ      ၂၀ 

အေ်မာကး်ဖငးံပစးခတး်ခငး့၇ ေသနတး်ဖငးံပစးခတး်ခငး့၇ ေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့  ၂၁ 

အဓမၼ ေပ၍တာဆျဲ် ခငး့        ၂၇ 

လုယကး်ခငး့၇ အရပးသာ့ ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကုိ ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ ဖ္ကဆီ့်ခငး့၇ ၂၈  

နိဂဵု့ခ္ဳပးႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့       ၂၉ 

ကုိ့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့          ၃၁ 

ေနာကးဆကးတျ ဲ          

  TWO    မြတးတမး့ ်ပဳစုထာ့ေသာ တပးမေတားႏြငးံ အရဵလကးနကးကုိငး အုပးစုမ္ာ့၌  

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈစာရငး့       ၃၃ 

  ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ တအာငး့နယးေ်မမ္ာ့တျငး လႈပးရြာ့ေနေသာ အစုိ့ရ  

ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳထာ့ေသာ ်ပညးသူ႓စစးအဖျဲ႓စာရငး့   ၅၆ 
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်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ရြညးလ္ာ့ေသာ ်ပညးတျငး့စစးတး ေလြ္ာကးတျငး ပဋိပက၏နယးေ်မမ္ာ့ 

အတျငး့ ေနထုိငးၾကေသာ တအာငး့်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့စု ်ပညးသူ 

မ္ာ့မြာ အဓိကအာ့်ဖငးံ       တပးမေတားမြက္ဴ့လျနးေသာ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ 

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ခဵၾကရသညး၈  

ဿွှှ ခုႏြစး မတးလ မြ ဿွှ၃ ခုႏြစး မတးလအတျငး့ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ 

တေလ  ာကးရြ ိ တအာငး့လူထုအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့တျငး လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ 

ကုိ မြတးတမး့တငး ထာ့သညး ံ “ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့ရနး ေလံက္ငးံထာ့သူမ္ာ့” အစီရငးခဵစာ 

ကုိ TWO မြ ဿွှ၃ ခုႏြစးတျငး ထုတးေွခံဲသညး၈ တပးမေတားက တအာငး့နယးေ်မတျငး 

လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကး မႈမ္ာ့ကုိ ကာလၾကာ်မငးံစျာကပငး က္ဴ့လျနးခဲံေသားလညး့ 

ယငး့သညး TWO    ပထမဆုဵ့ အၾကိမးအ်ဖစး ်ဖစးရပးမ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့မြတးတမး့တငးၿပီ့ 

အစီရငးခဵစာအ်ဖစး ထုတး်ပနးႏုိငး ခံဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

TWO သညး အစီရငးခဵစာကုိ ရနးကုနးၿမိဳ႔တျငး စတငး်ဖနး႓ေွရနး ရညးရျယးထာ့ခံဲေသား 

လညး့ အာဏာပုိငးမ္ာ့မြ အခမး့အနာ့ကုိ (၀)ၾကိမးတိုငးတိုငး ပိတးပငးခဲံသညး၈ ေၾကညာ 

ခ္ကးႏြငးံ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး ထုတး်ပနးၿပီ့ေနာကးပုိငး့တျငး TWO မြ မိမိတုိ႓၌ 

ွကးဘးဆုိဒးႏြငးံ ေဖံဘျတး စာမ္ကးႏြာမ္ာ့မြ တဆငးံ အျနးလုိငး့တျငး “ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့ရနး 

ေလံက္ငးံထာ့သူမ္ာ့” ကုိ ်ဖနး႓ေွခံဲသညး၈  

အစီရငးခဵစာတျငး တအာငး့နယးေ်မမ္ာ့တျငး ကျငး့ဆငး့လုပးသာ့မ္ာ့ ေကာကးယူထာ့ 

ေသာ ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့မႈမ္ာ့၇ လကးနကးႀကီ့ပစးခတးမႈမ္ာ့၇ အဓမၼေပ၍တာဆျဲ် ခငး့၇ 

တရာ့မံဲ သတး်ဖတး်ခငး့၇ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကး်ခငး့ႏြငးံ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကုိ 

ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့တို႓ႏြငးံ ပတးသကး၊ ရာႏြငးံခ္ီသညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကုိ 

အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညး၈ ယငး့တျငး လကးရြိလုပးေဆာငးေနေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 

လုပးငနး့စဥးရြိေနေသားလညး့ တပးမေတား၌ မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့အတျငး့ က္ဴ့ေက္ား 

တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ အစဥးတစုိကး ရြိခံဲေၾကာငး့၇ တအာငး့အမ္ဳိ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ 

တပးမေတား (TNLA) အပါအွငး တုိငး့ရငး့သာ့            တပးဖျဲ႓မ္ာ့အေပ၍ ၾကီ့မာ့ 

ေသာထုိ့စစးႀကီ့မ္ာ့ေၾကာငးံ တအာငး့ရျာသာ့ ှ၁,ွွွေက္ား အုိ့အိမးစျနး႓ချာ ေစခံဲသညး 

ကုိလညး့ မြတးတမး့တငးထာ့သညး၈   

“ႏြိပးစကးညႇဥး့ပမး့ရနး ေလံက္ငးံထာ့သူမ္ာ့” သညး က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ ထုိ့ေဖာကး 

ေရာကးရြိခဲံၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ လျတးလပးေသာ ႏိုငးငဵတကာ အခ္ကးအလကးရြာေဖျ 

ေရ့မစးရြငး (2018) ၌ အေသ့စိတး ေတျ႓ရြိခ္ကးမ္ာ့ အစီရငးခဵစာတျငး ညႊနး့ဆုိထာ့ၿပီ့ 

တပးမေတား၌ လကးတျငး့တျငး ဆကးလကး ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကး 

မႈမ္ာ့အတျကး တာွနးခဵရနး ်မနးမာအစုိ့ရကုိ ကုလသမဂၐ မစးရြငး၌ ေတာငး့ဆုိမႈကုိ 

်ဖစးေစရနး အာ့ေကာငး့ေသာ အေထာကးအထာ့ တစးရပးအေန်ဖငးံလညး့ အာ့်ဖညးံ 

ေပ့ခဲံသညး၈ အစုိ့ရႏြငးံ တပးမေတားတုိ႓က ထုိေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး လစးလ္ဴရႈ 

ထာ့ၿပီ့ တအာငး့လူထု အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့အတျငး့ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ 

ဆကးလကးရြိေနသညးံအတျကး TWOသညး မိမိတုိ႓၌ မြတးတမး့ရယူ်ခငး့ အလုပးကုိ 

ဆကးလုပးရနးႏြငးံ ထပးမဵ်ဖစး ပျာ့ေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အေပ၍ ေနာကးဆကးတျအဲေန်ဖငးံ 

အက္ဥး့ခ္ဳဵ့ ေဖား်ပရနးဆုဵ့်ဖတး ခံဲသညး၈  

ဿွှ၃ ႏြငးံ ဿွှ၆ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ အေ်ခအေနမြာ မတညးမၿငိမးရြိခံဲသညး၈ ဿွှ၅ 

ခုႏြစးတျငး ်ပသခဲံသညးံ အလာ့အလာေကာငး့ေသာ လက၏ဏာမ္ာ့မြာ ေနာကးတစးႏြစး 

တျငး ဿွှ၆ ခုႏြစး တေလ္ာကးလုဵ့ တပးမေတားမြ တဖကးသတး အပစးရပးေၾကညာထာ့ 

ခဲံေသားလညး့ ထုိ့စစးအရြိနး ်မငးံတကးမႈမ္ာ့  ်ဖစးေပ၍ခံဲသညး၈  

တစးႏုိငးငဵလုဵ့ ပစးခတးတုိကးခုိကးမႈ ရပးစဲေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 

လုပးငနး့စဥးမြာ ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့ အပါအွငး ်မနးမာႏုိငးငဵတလျာ့ ပဋိပက၏မ္ာ့ႏြငးံ 

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ကုိ ထိေရာကးစျာ အဆုဵ့မသတးႏုိငးခဲံေပ၈ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ အတာ့ 
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အဆီ့မ္ာ့က ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိ ေႏြာငးံေႏြ့ေစခံဲသညး၈ ယငး့တုိ႓ထဲတျငး NCA လကးမြတး 

ထုိ့မထာ့ ေသာတုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကုိ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 

ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့မြ ေဘ့ဖယးထုတးေစခံဲသညးံ တပးမေတားက အသုဵ့်ပဳေသာ ဖယးထုတး 

်ခငး့ နညး့ဗ္ဴဟာႏြငးံ  ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အတုအေယာငး ကတိကွတးမ္ာ့ေၾကာငးံ 

်ဖစးေပ၍လာေသာ ယုဵၾကညးမႈ နညး့ပါ့်ခငး့ မ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈  

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနသညးံ 

်မငးကျငး့မြာ ရြမး့်ပညးနယး တစးခုတညး့တျငးသာ မဟုတးသညးမြာ ေသခ္ာပါသညး၈ 

TWO     အမ္ဳိ့သမီ့အေရ့ လႈပးရြာ့မႈလုပးေနသညးံ အ်ခာ့အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့ႏြငးံအတူ 

ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး သာမက ရခုိငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငး တပးမေတား၌ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ 

်ပစးတငးရႈတးခ္ရနး ေတျ႓ဆဵု ေဆျ့ေႏျ့ခံဲသညး၈ ထုိေနရာမ္ာ့မြာ ဿွှ၄ ခုႏြစးတျငး 

အေ်ခအေနမ္ာ့စတငး ယုိယျငး့ပ္ကးဆီ့လာခံဲၿပီ့ ်ပညးသူမ္ာ့မြာ ။တုိ႓၌ေနအိမးမ္ာ့သုိ႓ 

်ပနးရနး အႏၱရာယး ႀကီ့မာ့လျနး့ေနဆဲ်ဖစးသညး၈  

်မနးမာႏုိငးငဵတျငး တညးရြိေနေသာ ်ပစးမႈ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကုိ အ်ပစးေပ့ အေရ့ယူမႈ 

မရြိသညးံ ယဥးေက့္မႈကုိ စိနးေခ၍ရမညး၈ မိမိတုိ႓၌ေနာကးဆကးတျ ဲအစီရငးခဵစာ်ဖစးေသာ 

“ဘယးေတာံမြ ်ဖစးမလာတံဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့” သညး တစးေန႓တျငး တရာ့မြ္တမႈကုိ ရရြိၿပီ့ 

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ အဆုဵ့သတးသျာ့လိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငးံလြ္ကး  တအာငး့လူထု 

အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့ ရငးဆုိငးေနရဆဲ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ မီ့ေမာငး့ထို့်ပရနး ရညးရျယး 

သညး၈  

မိမိတုိ႓ အဖျဲ႓မ္ာ့သညး ရြမး့်ပညးနယးရြိ တအာငး့နယးေ်မ အႏြဵ႓အ်ပာ့မြ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကုိ 

စုေဆာငး့ၿပီ့ ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာသုဵ့သပးရနး လုပးေဆာငးခဲံသညး၈ ေအာကးေဖား်ပပါ 

ဇယာ့တျငး မိမိတုိ႓၌ ကျငး့ဆငး့ သုေတသနလုပးသာ့မ္ာ့   အစီရငးခဵလာသညးံ 

အမ္ာ့ဆုဵ့ မြတးတမး့ တငးခံဲရသညးံ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ခ္ဵဳ့ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

                               
          

             / 
                  
                  

တရာ့မဲ ံဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ 
ႏြိပးစကးညဥး့ပမး့်ခငး့နြငးံ 
ေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့ 

 ၂၀၄ 

လိငးပုိငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ  ၆ ၁၀ 

လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစး်ခငး့၇ 
ေသနတး်ဖငးံ ပစး်ခငး့၇ ေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့ 

၅၄ ၁၃၂ 

အဓမၼ ေပ၍တာဆျဲ် ခငး့/ 
လူသာ့ဒိုငး့အ်ဖစး သဵု့်ခငး့ 

၇ ၃၇ 

လုယကး်ခငး့၇ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ 
ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ 

၁၂ ၄၅ 

      ါ    ၁၄၅ ၄၁၇ 

 

ဿွှ၃ ႏြငးံ ဿွှ၆ ခုႏြစးမ္ာ့အၾကာ့ ်ဖစးရပးမ္ာ့၌ ၁၃% ႏြငးံ က္ဴ့လျနးခဵရသူ/ရြငးသနး 

လျတးေ်မာကးသူမ္ာ့၌ ၁၆% တုိ႓မြာ တရာ့မံဲဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ႏြိပးစကး ႇဥး့ပမး့်ခငး့ႏြငးံ 

ေပ္ာကးဆုဵ့်ခငး့တုိ႓ႏြငးံ သကးဆုိငးသညး၈ မိမိတုိ႓ ကျငး့ဆငး့လုပးသာ့မ္ာ့မြ မြတးတမး့ 

တငးလာေသာ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ ်ဖစးရပးအေရအတျကးမြာ နညး့ပါ့ေသား 

လညး့ ယငး့အခ္ကးအလကးသညး အမြနးတကယး်ဖစးပျာ့ေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးထုိ့ႏြကး 

မႈမ္ာ့၌ အစိတးအပုိငး့တစးခုမြ္သာ ကုိယးစာ့်ပဳပုဵရသညး၈ ရြငးသနးးလျတးေ်မာကးသူ 

မ္ာ့အေပ၍ မြာ့ယျငး့ေသာ စျပးစျသဲတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ  တုိငးၾကာ့မႈ နညး့ပါ့်ခငး့ 

အပါအွငး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပဋိပက၏အတျငး့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ 

အၾကမး့ဖကးမႈ အေရအတျကးရရြိရနး ခကးခဲေၾကာငး့ သုေတသနမြ ်ပသေနသညး၈   

 

၆၆
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49% 

2% 

32% 

9% 8% 

Victims by Case Type 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၌ တစးႏြစးၿပီ့တစးႏြစး ်ဖစးေပ၍ေ်ပာငး့လဲမႈသညး ေအာကးပါရုပးပုဵတျငး 

ေဖား်ပ ထာ့သညးံအတုိငး့ စုိ့ရိမးဖျယး်ဖစးေပသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

ဿွှ၅ ခုႏြစးတျငး ေလ္ာံနညး့သျာ့ၿပီ့ေနာကးပုိငး့ ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး ်ဖစးရပးမ္ာ့ႏြငးံ 

က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့/ ရြငးသနး လျတးေ်မာကးသူမ္ာ့ ႏြစးရပးစလုဵ့တျငး ရုတးတရကး်မငးံ 

တကးသျာ့်ခငး့သညး ဤကာလအတျငး့ မြတးတမး့တငးထာ့ခဲံသညးံ အဆုိ့ရျာ့ဆုဵ့ 

ထုိ့စစးမ္ာ့ကုိ ကုိယးစာ့်ပဳေနေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ သိသာထငးရြာ့ဆုဵ့ ်မငးံတကးမႈကုိ 

အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစးခတး်ခငး့၇ အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ ပစးမြတးထာ့ 

ပစးခတး်ခငး့ သုိ႓မဟုတး အရပးသာ့နယးေ်မမ္ာ့တျငး ေ်မ်မဳပးမုိငး့မ္ာ့ ေထာငး်ခငး့တုိ႓ 

ေတျ႓ရသညး၈ ဤအစီရငးခဵစာ လႊမး့ၿခဵဳမႈရြိသညးံ သုဵ့ႏြစးချကဲာလအတျငး့ မြတးတမး့တငးခဲ ံ

သညး ံထုိကဲံသုိ႓ ်ဖစးရပး စုစုေပါငး့ ၂၁ ခုတျငး ်ဖစးရပး ၀၄ ခု သုိ႓မဟုတး ၃၆% မြာ ဿွှ၆ 

ခုႏြစးအတျငး့ ်ဖစးခံဲ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ထုိတုိကးခိုကးက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့သညး အိမးမ္ာ့၇ 

ေစ့္ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ လၻကးခငး့မ္ာ့ တျငး ်ဖစးပျာ့ခံဲၿပီ့ ေမျ့ကငး့စမ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ 

သာမက အရပးသာ့လူႀကီ့မ္ာ့ပါ ထိခုိကးဒဏးရာရမႈနြငးံ ေသဆုဵ့မႈမ္ာ့ ရြိခဲံသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

တပးမေတား စခနး့မ္ာ့ ေက့္ရျာမ္ာ့ႏြငးံ လၻကးခငး့မ္ာ့အနီ့ ေနရာခ္ထာ့်ခငး့သညး 

။တုိ႓အတျကး ထိခိုကးဒဏးရာမႈမ္ာ့အေပ၍ တာွနးခဵမႈ မရြိခ္ိနးတျငး အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ 

ၾကီ့မာ့ေသာ ေဘ့အႏၱရာယးကုိ ေတျ႓ၾကဵဳေစသညး၈ 

တပးမေတားႏြငးံ ယငး့၌ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့သညး ဿွွ၅ ခုႏြစး ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒ 

ေအာကးတျငး ဥပေဒအရလုပးနုိငးစျမး့ရြိသညးံ အခ္ကးအ်ဖစး အရပးသာ့အစို့ရ ႀကီ့ၾကပးမႈ 

်ပငးပတျငး ရြိေနဆဲ ်ဖစးသညးံအေပ၍ TWO     အလျနးပငးစုိ့ရိမးဆဲ ်ဖစးသညး၈ 

တုိငး့ရငး့သာ့ နယးေ်မမ္ာ့တျငး ဆကးလကးရြိေနသညးံ ထုိ့စစးမ္ာ့မြာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 

လုပးငနး့စဥးကုိ ေ်ပာငးေ်ပာငးတငး့တငး့ ဂရုမစုိကးသညးကုိ ်ပေနသညးသာမက 

ႏုိငးငဵတကာ လူ႓အချငးံအေရ့ ဥပေဒကုိလညး့ ဆနး႓က္ငးလ္ကးရြိသညး၈ လကးရြိ အစုိ့ရ၌ 

126 

155 

43 

161 

2016 2017 2018 2019 

VICTIMS/SURVIVORS BY YEAR 

ရည္ရြယ္ခ်ကရွိရွိ ဖ်က္ဆီးျခင္း
လုယက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို 

လူသားဒိုင္းအသံုးျပဳျခင္း
အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ 
အေျမာက္ျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္း
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ 
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အရပးဘကးႏြငးံ စစးဘကးႏုိငးငဵေရ့ အာဏာချေဲွမႈ နညး့လမး့သညး ဆကးလကးတညးရြ ိ

ေနသညးံ ဤ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကုိ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူမႈမြ ကငး့လျတး်ခငး့ကုိ 

ဆကးလကးရြိေန ႏုိငးေစသညး၈ TWO သညး ယခုထကးတုိငး လုိအပးေနဆဲ်ဖစးေသာ 

ဿွှ၃ ခုႏြစးက မိမိတုိ႓၌ “ႏြိပးစကး ညြဥး့ပမး့ရနး ေလံက္ငးံထာ့သူမ္ာ့” အစီရငးခဵစာတျငး 

ေဖား်ပခဲံေသာ ေတာငး့ဆုိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံစျကးလ္ကး ထပးမဵေတာငး့ဆုိ လုိကးပါသညး၈ 

  

NLD 

 တုိငး့ရငး့သာ့ နယးေ်မမ္ာ့မြ တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့ ခ္ကးခ္ငး့ဆုတးချာရနးႏြငးံ 

အာ့လုဵ့ပါွငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးကုိ ပဵံပုိ့ရနးအတျကး တုိငး့ရငး့သာ့ 

လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ယုဵၾကညးမႈ တညးေဆာကးႏိုငးရနး တုိငး့ရငး့ 

သာ့နယးေ်မမ္ာ့ရြိ ထုိ့စစးမ္ာ့ကုိ ရပးတနး႓ရနးအတျကး အမိနး႓ေပ့ရနး။ 

 တပးမေတားအာ့ ရႈတးခ္၊ ေအာကးပါတုိ႓ကုိ ခ္ကးခ္ငး့ ရပးတနး႓ရနး အမိနး႓ေပ့ရနး၈ 

အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့သညးံ ေလေၾကာငး့ တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့၇ ေ်မ်မဳပးမုိငး့ 

အသုဵ့်ပဳ်ခငး့၇ လကးနကးႀကီ့ ပစးခတးမႈ၇ သုိ႓မဟုတး အေ်မာကး်ဖငးံ ပစး   ်ခငး့၇ 

အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ႏြိပးစကး     ပမး့်ခငး့ (အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ လူသာ့ဒုိငး့အ်ဖစး 

အသုဵ့်ပဳ်ခငး့အပါအွငး)ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့လုဵ့၇ 

ထုိ႓်ပငး ႏုိငးငဵေတား၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ ်ပနးလညးသငံး်မတးေရ့ကုိ 

်မြငးံတငးရနးအတျကး လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့လုဵ့ အေပ၍ တာွနးယူမႈ 

တာွနးခဵမႈကုိ အာမခဵလ္ကး လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးခဵရသူမ္ာ့ ႏြငးံ ရြငးသနး 

လျတးေ်မာကးလာခံဲသူမ္ာ့အတျကး တရာ့မြ္တမႈ ေပ့ရနး ရညးရျယးထာ့သညး ံ

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ အာ့လုဵ့ တျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး။ 

 လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အကူအညီေပ့ေနေသာ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ အဖျဲ႓အစညး့ 

မ္ာ့အာ့ ပဋိပက၏နယးေ်မမ္ာ့တျငး ်ပညးတျငး    ႕ေ်ပာငး့ဒုက၏သညး မ္ာ့    

လျတးလပး စျာသျာ့     ၿပီ့ ကူညီေထာကးပံဵႏုိငးရနးအတျကး အာမခဵ ခ္ကးေပ့ရနး 

ႏြငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့ ဆႏၵအေလ္ာကး ေနရပး်ပနးလာႏုိငးေရ့အတျကး တုိငး့ရငး့သာ့ 

နယးေ်မမ္ာ့တျငး ေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့ ႏြငးံ စစးအေ်ခစုိကး စခနး့မ္ာ့ကုိ ရြငး့လငး့မႈမ္ာ့ 

လုပးေဆာငးရနးႏြငးံ ပဋိပက၏ သကးေရာကးခဵရေသာ တုိငး့ရငး့သာ့ လူထုအသုိငး့အ 

ွုိငး့မ္ာ့သုိ႓ထိေရာကးၿပီ့လဵုေလာကးေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အေထာကးအကူမ္ာ့ 

တုိကးရိုကး ေပ့အပးရနးႏြငးံ ထိေရာကး ေသာ ်ဖနး႓ေွမႈအတျကး ေဒသခဵလူထုအေ်ခ 

်ပဳ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးရနး၇  

 ႏုိငးငဵတစးွ ြမး့လဵု့တျငး အာ့လုဵ့ပါွငးေသာ အပစးအခတးရပး  ေရ့ကုိ ခ္ကးခ္ငး့ 

လုပး     ချငးံလႊဲအပးရနးႏြငံး ဘကးမလုိကးပဲ ဘကးေပါငး့စုဵၾကညးံရႈသညးံအဖျဲ႓ အ်ဖစး 

လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး အဓိပၺာယးရြိေသာ အ်ပဳသေဘာ ေဆာငးေသာ 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိ ်မြငးံတငးး      တုိငး့ရငး့သာ့ ေတားလြနးေရ့ အဖျဲ႓မ္ာ့/EAOs မ္ာ့ 

အာ့လုဵ့ ပါွငးႏုိငးသညး စစးမြနးေသာ ႏုိငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျ ဲ ပါွငးသညး ံ

အာ့လုဵ့ပါွငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥး အသစးကုိ စတငးရနး၈   

 အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ကာကျယးရနးႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈ ရရြိႏိုငးမႈကုိ အာမခဵရနး 

       သေဘာတူညီခ္ကး ႏြငးံ ထပးေဆာငး့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ အပါအွငး 

ႏုိငးငဵတကာ စာခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငးံ သေဘာတူစာခ္ဳပးမ္ာ့တျငး ၎တုိ႓၌            

            ်ပဳမူလုပးေဆာငးရနး၈  

 ၿငိမး့ခ္မး့ေသာ ဒီမုိကေရစီ ထုတးေဖားမႈမ္ာ့ကုိ ရာဇွတးမႈအ်ဖစး သတးမြတး 

ထာ့ေသာ ဿွှ၀ခုႏြစး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒပုဒးမ၃၃(က)ႏြငးံ တုိငး့ရငး့သာ့လူထု 

အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့၌ လျတးလပးစျာ ဖျဲ႓စညး့ချငးံႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ 
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ၿခိမး့ေ်ခာကးေနေသာ မတရာ့ သငး့ အကးဥပေဒ ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ လျတးလပးချငးံ 

မ္ာ့ႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ်ငငး့ပယးရနး ခ္မြတးထာ့ေသာ ဥပေဒမ္ာ့တျငး 

သတငး့ေထာကးမ္ာ့အပါအွငး  အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ပစးမြတးထာ့်ခငး့ကုိမညးသညးံ 

အေ်ခအေနႏြငးံမြ္ မသကးဆိုငးေစပဲ ရပးဆုိငး့ရနးႏြငံး ဖမး့ဆီ့ခဵထာ့ သူမ္ာ့ ႏြငးံ 

ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ေရေသာ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ လႊတးေပ့ရနး၈  

 ၂၀၂၀ ေရျ့ေကာကးပျ ဲ မတုိငးမီတျငး လူထ အသိုငး့အွုိငး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့     အတူ 

ရပးတညးလ္ကး အၾကမး့ဖကးမႈ၇ ဖ    ပးမႈႏြငံး မညီမြ္မႈမ္ာ့အေပ၍    က္ငး ေ်ပာဆုိမႈ်ပဳ 

်ခငး့်ဖငးံ ်မနးမာ်ပညးသူမ္ာ့အာ့လုဵ့၌ အချငးံအေရ့ကုိ ေလ့စာ့မႈ ်ပသရနး၈ 

 အရပးသာ့မ္ာ့ ကာကျယးမႈအတျကး လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို အာမခဵခ္ကး 

ရြိေစရနး၇ တရာ့မြ္တမႈအာ့ ေပ့ေွမႈကုိ လုပးေဆာငးႏုိငးရနး စနစးတက္ လူ႓အချငးံ 

အေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ တာွနးခဵမႈ ရယူရနးႏြငးံ က္ဴ့လျနးခဵရသူ မ္ာ့ႏြငးံ ရြငးသနး 

လျတးေ်မာကးလာေသူမ္ာ့အတျကး တရာ့မြ္တမႈႏြငးံအမြနးတရာ့ကို လုပးေဆာငးရငး့ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာ ေထာကးထာ့မႈႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 

သကးဆုိငး ေသာ   ငးငဵတကာ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ မစးရြငးမ္ာ့ကုိ ပံဵပုိ့ရနးႏြငးံ 

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး ႏုိငးငဵတကာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျက    ။ 

 စစးပျမဲြ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ကုိ ခဵစာ့ချငးံမရြိေစရနးအတျကး စစးတပးအဖျဲ႓ွငးမ္ာ့ႏြငးံ 

၎တုိ႓၌ မိသာ့စုမ္ာ့ ႏြငးံ ခရုိနီမ္ာ့အာ့ ပိုမုိၾကီ့မာ့ေသာ ပိတးဆုိ႓ အေရ့ယူမႈမ္ာ့ 

ခ္မြတးရနး၈  

 ဖကးဒရယး ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒအသစး ေပ၍ထျနး့လာၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူ 

မ္ာ့ကုိ ၎တို႓၌ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ သယဵဇာတမ္ာ့အေပ၍ ပုိငးဆုိငးမႈ၇ စီမဵခနး႓ချမဲႈႏြငးံ 

ထိနး့ခ္ဳပးမႈ ရသညးအထိ တုိငး့ရငး့သာ့ နယးေ်မမ္ာ့ရြိ ဧရာမ အေ်ခခဵ အေဆာကး 

အဦ ႏြငးံ သယဵဇာတ ထုတးလုပးေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ ရပးဆုိငး့ထာ့ရနး၈  

 

 အထကးပါ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပံဵပုိ့ရနး ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ ေအာကးပါတုိ႓အပါအွငး 

ဖိအာ့ေပ့ရနး။  

 လကးရြိၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကုုိ   ငးငဵတကာပံဵပို့မႈ   ၐလျတးလပး 

ေသာ        သုဵ့သပးမႈအတျကး လုပးငနး့အပးႏြဵ လုပးကုိငးေစ်ခငး့။  

 အစုိ့ရ   ပဋိပက၏အတျငး့ က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့ထဵ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ 

အကူအညီမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးကနး႓သတးထာ့ေနစဥး အတျငး့ႏုိငးငဵ 

 ကာအကူအညီႏြငးံ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ကုိ အစုိ့ရမြတဆငးံ ဆကးလကး 

စီ့ဆငး့ေန်ခငး့သညး သငးံေလ္ား်ခငး့သငးံမသငးံ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၈ 

 ်မနးမာစစးတပးအာ့ ပဋိပက၏ႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ 

အဆုဵ့သတးေစရနး၇ တုိငး့ရငး့သာ့ နယးေ်မမ္ာ့မြ ဆုတးချာရနးႏြငးံ ဒီမုိ 

ကရကးတစး ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ ်ပငးဆငးေရ့ကုိ ပိတးဆုိ႓ေနမႈအာ့ 

ရပးဆုိငး့ရနး ေအာကးပါနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ဖိအာ့ပုိမုိေပ့်ခငး့၈ ်မနးမာ 

ႏုိငးငဵကုိ ႏိုငးငဵတကာ ရာဇွတးတရာ့ရုဵ့သုိ႓ လႊဲေ်ပာငး့မႈအာ့ 

ေထာကးခဵ်ခငး့၇ ႏိုငးငဵအတျငး့ တရာ့ရုဵ့မ္ာ့တျငး တပးမေတားအာ့ 

တရာ့စျဆုိဲရနး အာ့လုဵ့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ တရာ့စီရငးေရ့ (Universal 

Jurisdiction) ဥပေဒကုိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့၇ စစးတပးပုိငးႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ 

ေသာကုမၸဏီမ္ာ့အေပ၍အေရ့ယူပိတးဆုိ႓မႈမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့၇   ငးငဵတကာ 

ကူညီပံဵပို့ေသာေငျေၾက့ကုိတပးမေတားႏြငးံဆကးႏျယးေသာကုမၸဏီမ္ာ့

မြ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပ၍ သုဵ့စျဲမႈမရြိေစရနးႏြငးံ 

သဵရုဵ့မ္ာ့မြထုိသုိ႓ေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့ထဵမြ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငး 
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မႈမ္ာ့အာ့ွယးယူသုဵ့စျဲ် ခငး့မ်ပဳရနးမူွါဒမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့၇စစးသငးတနး့ 

မ္ာ့ႏြငးံ တပးမေတားႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ ့အာ့လုဵ့ကုိ 

အဆုဵ့သတး်ခငး ႏြငးံ ကမၻာတ ြွမး့ လကးနကးပိတးဆုိ႓မႈလုပးရနးေထာကး 

ခဵ်ခငး ႏြငးံ ပိတးဆုိ႓မႈ်ဖစးလာသညးအထိလကးနကးေရာငး့ခ္မႈ တ  ဘကး 

သတး ပိတးဆုိ႓်ခငး့မ္ာ့            ။ 

 ်ပညးတျငး့စစးကုိ ေဆျ့ေႏျ့   ႏိႈငး့ အေ်ဖရြာၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့ 

်ပညးသူမ္ာ့အာ့ ၎တုိ႓၌ကုိယးပုိငး ေ်မယာမ္ာ့ႏြငံး သယဵဇာတမ္ာ့ 

ပုိငးဆုိငးမႈ၇ စီမဵခနး႓ချမဲႈႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ ေပ့ထာ့သညးံ ဖကးဒရယး 

ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒသစး ေပ၍ေပါကးလာသညးအထိ တုိငး့ရငး့သာ့ 

နယးေ်မမ္ာ့ရြိဧရာမအေ်ခခဵ အေဆာကးအဦ ႏြငးံ သယဵဇာတတူ့ေဖား 

ထုတးလုပးမႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး ရငး့ႏြီ့  ႇ   ႏြဵမႈမ္ာ့ကုိ ရပးတနး႓ရနး။ 

 ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့   ႕ေ်ပာငး့ဒုက၏သညးမ္ာ့အာ့ကူညီ 

သညးံေငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈကုိ အစာ့အစာ၇ ေနထုိငးခိုလဵႈရနး အေဆာကးအဦ၇ 

က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈႏြငးံ ပညာေရ့အတျကးအေ်ခခဵ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ 

်ပညးံမြီရနးအေ်ခခဵလ္ကး  ငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈသညး တုိငး့ရငး့သာ့ႏြငးံနယးစပး 

ေဒ မ္ာ့ရြိ တုိငး့ရငး့သာ့ လူထုအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သုိ႓ တုိကးရုိကး (လုိအပးပါက 

နယးစပး်ဖတးေက္ားး     )ေရာကးရြိေစရနးေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈကုိသိသိ  သာ 

တုိ့်မႇငးံရနး။   

 ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ေ်မ် ႇ   မိုငး့ရြငး့လငး့်ခငး့  ငးံ ေ်မ်မႇဳပးမုိငး့ပညာေပ့ အစီအစဥး 

မ္ာ့အတျကး ေငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈကို သိသိသာသာ တုိ့် ႇငးံ   ရနး။ 

 ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ လူ႓အချငးံအေရ့ႏြငးံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆုိငးရာ 

ႏုိငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကး စာခ္ဳပးမ္ာ့အာ့ခ္ကးခ္ငး့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ 

လုိကးနာေစရနး ဖိအာ့ေပ့ရနး၈  
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TWO ၌ သတငး့        ၊             ်ပနးၾကာ့ေရ့ဌါနမြ ဿွွ၃ ခုႏြစးတျငး 

ေဒသခဵ ်ပညးသူအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့အတျငး့ အမြနးတရာ့နြငးံ တရာ့မြ္တမႈရြာေဖျရနး 

ရညးရျယးလြ္ကး တအာငး့နယးေ်မမ္ာ့တျငး လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့ 

တငးရနး တညးေထာငးခဲံသညး၈  

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ တအာငး့နယးေ်မမ္ာ့ရြိ ကျငး့ဆငး့လုပးသာ့မ္ာ့မြတဆငး ံ

ေကာကးယူသညး၈ ထုိလုပးသာ့မ္ာ့က ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့၌ က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့ 

ႏြငးံ မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့်ဖစးေသာ လူထုအတျငး့မြ ်ပညးသူမ္ာ့ကုိ ။တုိ႓၌ အေတျ႓ 

အၾကဵဳ၇ ခဵစာ့ခ္ကးႏြငးံ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့အာ့ေွမြ္ႏုိငးရနး အချငးံအလမး့ကုိ ဖျငးံေပ့လြ္ကး 

အငးတာဗ္ဴ့ေမ့်မနး့်ခငး့်ဖငးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေကာကးယူစုေဆာငး့သညး၈  

ဤအစီရငးခဵစာသညး ဿွှ၃ ခုႏြစး ဧၿပီလမြ ဿွှ၆ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလအတျငး့ 

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့ရြိ TWO ၌ ကျငး့ဆငး့လုပးသာ့မ္ာ့ လကးလြမး့မြီေသာ 

ေအာကးပါ ၿမိဳ႔နယးႏြငးံ ၿမိဳ႔နယးချနဲယးေ်မမ္ာ့မြ မြတးတမး့ရယူထာ့ေသာ လူ႓အချငးံအေရ့ 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ စုေပါငး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈                    ႕           

နမးံခမး့၇ နမးံဆနး၇ မုိ့ကုတး၇ မုိ့မိတး၇ မူဆယး၇ ကျတးခုိငး၇ တာမုိ့ညဲ၇ နမၼတူ၇ မနးတုဵႏြငးံ 

တနး႓ယနး့ တို႓်ဖစးသညး၈  

စုေပါငး့ၿပီ့သညးံအခါ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ ဥပေဒမ္ာ့ 

အထူ့သ်ဖငးံ ဂ္နီဗာ ကျနးဗငး့ရြငး့ ႏြငးံ ်ဖညးံစျကး သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာ 

ရာဇွတး တရာ့ရုဵ့ (ICC) ၌ ေရာမ သေဘာတူညီခ္ကးတုိ႓ ႏြငးံ ဆကးစပးးလြ္ကး TWO 

ွနးထမး့မ္ာ့က ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာ သုဵ့သပးထာ့သညး၈  

       လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့်ဖစးၿပီ့ လူဦ့ေရ 

တစးသနး့ ေက္ားရြိသညး၈ တအာငး့လူမ္ဳိ့ အမ္ာ့စုသညး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့တျငး 

ေနထုိငးၾကၿပီ့ အခ္ဳိ႕မြာ ရြမး့်ပညးနယး အေရြ႔ပုိငး့ ႏြငးံ ေတာငးပိုငး့တျငး ေနထုိငးၾကသညး၈ 

တအာငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ရို့ရာအစဥးအလာအရ ေတာငးေပ၍သာ့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ အတိတး 

အခ္ိနးက ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးမႈ၇ လၹကးႏြငးံ စပါ့ စုိကးပ္ဳိ့်ခငး့အေပ၍ အဓိက အေ်ခခဵလြ္ကး 

ကုိယးပိုငး ဖူလုဵေလာကးငြေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငံး ေပ္ားရႊငးစျာ ေနထုိငးခဲံၾကသညး၈ 

 တအာငး့တုိ႓၌ ရို့ရာ အစဥးအလာ ေ်မယာမ္ာ့သညး ေက္ာကးမ္ကးရတနာမ္ာ့ ေငျ၇ 

သျပး၇ ေရႊႏြငးံ အလူမီနီယဵစေသာ ဓါတးသတၱဳမ္ာ့ ၾကျယးွ သညး၈ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ 

အာဏာရြငးစနစးႏြငးံ မြာ့ယျငး့ေသာ စီမဵခနး႓ချမဲႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထုိၾကျယးွ ေသာ သယဵဇာတ 

အမ္ာ့စုမြာ ်မနးမာစစးတပးႏြငးံ ခရုိနီမ္ာ့၌ သိမး့ဆညး့်ခငး့ကုိ ခဵခဲံၾကရသညး၈ 

လၹကးလုပးငနး့ကုိ လကးွ ါ့ၾကီ့အုပးလုပးကုိငးမႈေၾကာငးံ လၹကးေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ ထုိ့က္သျာ့ၿပီ့ 

တအာငး့လူမ္ဳိ့တုိ႓၌ အစဥးအလာ လၹကး စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ကုိ ပ္ကးစီ့ေစကာ 

စာ့ွတးေနေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ဆုဵ့ရဵႈ့ခဲံရသညး၈  

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာပငး တအာငး့လယးသမာ့မ္ာ့သညး ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ေသာ ေရျ့ခ္ယး 

စရာလုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ဘိနး့စုိကးပ္ဳိ့်ခငး့ သုိ႓မဟုတး အလုပးလုပးရနး ေရျ႔ေ်ပာငး့်ခငး့ 

တုိ႓ကုိ လုပးေဆာငးလာခဲံၾကသညး၈  TWO ၌ (ဿွွ၃ မြ ဿွှှ အတျငး့)     ၿပီ့ 

ခဲံေသာအစီရငးခဵစာမ္ာ့သညး တအာငး့လူထု အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့အၾကာ့ ဘိနး့စျမဲႈ၌ 

ၾကီ့မာ့ေသာ သကးေရာကးမႈကုိ သာမက တအာငး့ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ မိနး့ကေလ့မ္ာ့ 

အေပ၍ တရုတးႏုိငးငဵသုိ႓ လူကုနးကူ့မႈ ၾကီ့ထျာ့လာ်ခငး့  (ဿွှှ) တုိ႓ကုိ မြတးတမး့တငး 

ထာ့ခဲံသညး၈ဿွှ၃ခုႏြစးတျငးTWO   ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့ တအာငး့နယးေ်မမ္ာ့ 

တျငး တပးမေတားမြ က္ဴ့လျနးသညးံ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၌ ်ပငး့ထနး 
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ဆုိ့ရျာ့မႈကုိ မီ့ေမာငး့ထို့်ပေပ့ခံဲသညးံ “ႏြိပးစကးညြးဥး့ပမး့ရနး ေလံက္ငးံထာ့သူမ္ာ့” 

အစီရငးခဵစာကုိ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ သုိ႓ရာတျငး အစီရငးခဵစာ ထုတး်ပနးၿပီ့ေနာကးပိုငး့ 

လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ လကးလကးတုိ့ပျာ့လ္ကးရြိေနရာ ေနာကးဆကးတျ ဲ

အစီရငးခဵစာတစးေစာငး ထုတး်ပနးရနး လိုအပးလာခဲံေပသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဿွှှ ႏြငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစးၾကာ့တျငး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့တျငး စစးသာ့အငးအာ့ 

၀ွွွ မြ ှဿွွွ အထိ တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့ ခနး႓မြနး့ေ်ခ ေလ့ဆတုိ့ခ္ထာ့ 

လာသညးကုိ TWO က မြတးတမး့တငးထာ့သညး၈ ေလေၾကာငး့မြ ဗုဵ့ၾကဲတုိကးခိုကးမႈႏြငးံ 

မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငး တုိကးပျမဲ္ာ့ကိုလညး့ တခ္ိနးတညး့မြတးတမး့တငးခံဲရာ ဿွှှ ခုႏြစးတျငး 

တုိကးပျေဲပါငး့ ဿွ မြ ဿွှ၃ ခုႏြစး ပထမသုဵ့လတျငး အၾကမး့ဖ္ငး့ တုိကးပျေဲပါငး့ ၃ွ 

အထိ တုိ့လာခဲံသညး၈  

ဿွှ၅ ႏြငးံ ဿွှ၆ ခုႏြစးမ္ာ့တျငး အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာ လက၏ဏာ အခ္ဳိ႔ေတျ႓ခံဲရၿပီ့ 

ေနာကးပုိငး့ ပဋိပက၏သညး ်ပနး်မငးံတကးလာခဲံသညး၈ ဿွှ၅ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလြတျငး 

တဖကးသတး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ ကာလမ္ာ့ကုိ တပးမေတားက ေၾကညာခံဲၿပီ့ ဿွှ၆  

ခုႏြစးစကးတငးဘာလအထိ ေလ့ၾကိမးဆကးတုိကးသကးတမး့တို့ဲံခံဲေသားလညး့လကးေတျ႓ 

တျငး အမြနးတကယး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကုိ မေပ့ႏုိငးခဲံဘဲ ေ်မာကးပုိငး့မဟာမိတးအဖျ႓ဲ၌ 

ေနာကးဆကးတျ ဲ တဖကးသတးအပစးအခတးရပးစဲေရ့ ေၾကညာခ္ကးမ္ာ့သညးလညး့ 

ေအာငး်မငးမႈကုိ အကနး႓အသတး်ဖငးံသာ ရရြိခဲံသညး၈  

ကမၻာေပ၍တျငး COVID-19 ကပးေရာဂါ ေဘ့ၾကဵဳေတျ႓လာခဲံရခ္ိနးတျငး ရြမး့်ပညးနယး 

ေ်မာကးပိုငး့မြ လူထုအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့မြာ    ပဋိပက၏ႏြငးံ ေရႊလီေရကာတာႏြငးံ 

ေဘားတျငး့မုိငး့ (စာမ္ကးႏြာ ှ၀-ှ၁ ရြိ ေ်မပုဵမ္ာ့ၾကညးံပါ) ကဲံသုိ႓ေသာ စစးတပးက 

အကာအကျယးေပ့ထာ့သညးံ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့မြ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ 

ဆကးလကးရြိေနခံဲသညး၈ တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့က ်မနးမာအစုိ့ရ၌ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈႏြငး   

ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့၌ လုဵၿခဵဳေရ့ အစိတးအပုိငး့အ်ဖစး မၾကာခဏပငး တပးစျထဲာ့ေလံ 

ရြိသညး၈  

ေရႊလီေရကာတာႏြငးံ ေဘားတျငး့မုိငး့ႏြစးခုစလုဵ့သညး ေဒသခဵလူထုမ္ာ့အာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကး 

မႈမ္ာ့တုိ့်မငးံလာေစသညးဟု ေွဖနးခဵေနၾကရသညး၈ အ်ခာ့ေသာ ေဒသခဵ လူထုလူမႈ 

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး တအာငး့ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ လူငယးမ္ာ့အဖျဲ႓ (TSYU) က 

တုိငး့ရငး့သာ့ဧရိယာမ္ာ့တျငးအဓိကစီမဵကိနး့မ္ာ့ အာ့လုဵ့ရပးဆုိငး့ရနး ေတာငး့ဆုိးလြ္ကး 

ဧရာမဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့၇ ပဋိပက၏နြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ အၾကာ့မြ 

ဆကးႏျယးမႈကုိ အာရုဵစိုကးမႈရေအာငး စျဆဲာငးၿပီ့ေနာကး ဿွှ၆ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလ 
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တျငး ဘာ့မာ့ကမးပိနး့ယူေက အဖျဲ႓က ်ပငးသစးစျမး့အငး ကုမၸဏီ EDF ကုိ  ေရႊလီ ၀ 

ေရကာတာ စီမဵကိနး့တျငး ပါွငးပတးသကးမႈကုိ အဆုဵ့သတးရနး ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈  

ေရႊလီ ၀ ေရကာတာစီမဵကိနး့မြာ နမၼတူ နယး်ခာ့အနီ့ မုိ့မိတး ၿမိဳ႓နယးအတျငး့ တညးရြိၿပီ့ 

သမုိငး့ေၾကာငး့အရ TNLA၇ KIA ႏြငးံ ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ ပါတီ (SSPP) တုိ႓ ထိနး့ခ္ဳပး 

ထာ့ခဲံေသာ နယးေ်မမ္ာ့တျငး ်ဖစးသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး ေရကာတာတညးေဆာကးေရ့ 

်ပငးဆငးမႈမ္ာ့စတငးသညးံအခါ တပးမေတား တပးရငး့မ္ာ့ (ဿဿ၀ ႏြငးံ ၀၁၅) တုိ႓ 

ွငးေရာကးလာ်ခငး့ေၾကာငးံ ရာႏြငးံခ္ီေသာ ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ ေနအိမးမ္ာ့မြ စျနး႓ချာ 

ထျကးေ်ပ့ ခံဲရသညး၈ TSYU ၌ အဆုိအရာ ထုိတပးမေတား တပးရငး့မ္ာ့သညး TNLA 

ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့ အ်ပငး့အထနး်ဖစးပျာ့ခံဲၿပီ့ ေဒသခဵအရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ လူ႓အချငးံ 

အေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ဆုိ့ဆို့ရျာ့ရျာ့ က္ဴ့လျနးခံဲသညး၈ (TSYU-2016) 

ဤေရကာတာေဟာငး့မ္ာ့၌ ်ပငး့ထနးေသာ ဆုိ့က္ဳိ့မ္ာ့ ရြိသညးံၾကာ့မြပငး ေရကာတာ 

စီမဵကိနး့သစးမ္ာ့လညး့ ထပးမဵေပ၍ထျကးလ္ကးရြိသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစးမြ စတငး၊ ေဒသခဵ 

ဿှဿ ဦ့၌ ေနရပး်ဖစးေသာ လီလုရျာကုိ ေရနစး်မဳပးေစရနး ၿခိမး့ေ်ခာကးေနေသာ မီဂါွပး 

ဿှွ စီမဵကိနး့်ဖစးသညးံ နမၼတူ/သီေပါ ေရကာတာ စီမဵကိနး့ ေဆာကးလုပးမႈကုိ 

စတငးခဲံသညး၈ ေရြ႔ေ်ပ့အသဵ အဖျဲ႓၌အဆုိအရ  ေဆာကးလုပးေရ့ မစတငးမီတျငး 

သဘာွပတးွနး့က္ငး သကးေရာကးမႈ (EIA) ကုိ လုပးေဆာငးခံဲ်ခငး့မရြိပဲ တရာ့ွငး 

အတညး်ပဳခ္ကး တစးစုဵတရာလညး့ မရြိခဲံေပ၈ နမၼတူ/ သီေပါ ေရကာတာ စီမဵကိနး့ကုိ 

လုပးေဆာငးသူမြာ မႏၱေလ့ အေ်ခစုိကး နယးထရယးကာ့ရနး႓အငးနဂ္ီ ဟုိကးဒရုိပါွါ 

ကုမၸဏီ လီမိတကး ်ဖစးသညး၈ သူတုိ႓တျငး ေရကာတာေဆာကးလုပးရနး ်မနးမာအစုိ့ရႏြငးံ 

နာ့လညးမႈ စာခၽျနးလႊာ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ခံဲေသားလညး့ ကုမၸဏီသညး ကာကျယး 

ေစာငးံေရြာကးေသာ သစးေတာမ္ာ့၇ ေရကာတာေနရာကုိ ေရာကးရြိရနးအတျကး 

လမး့ထာ့ ်ဖညးံစျကး်ခငး့ႏြငးံ အလုပးသမာ့ အိမးရာ ေဆာကးလုပး်ခငး့ မလုပးမြီတျငး 

သဘာွ ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ ဥပေဒေအာကးရြိ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး 

ပ္ကးကျကးခံဲသညး၈ နမၼတူ်မစး တေလ  ာကး ေနထုိငးၾကေသာ ေထာငးႏြငးံခ္ီေသာ 

ေဒသခဵမ္ာ့၌ က္နး့မာေရ့နြငးံ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေရ့ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ အၾကာ့တျငး ။တုိ႓၌ 

ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈဘွမ္ာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵရလြ္ကး 

ေဒသခဵမ္ာ့ကသူတုိ႓၌ ဆနး႓က္ငးမႈမ္ာ့ကုိေဖားထုတးခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈ တာလုဵေဒသခဵမ္ာ့၌ 

                                   ၏                                      - 

 

 “နမၼတူ - သီေပါ ေရကာတာသညး လူဦ့ေရ ဿှဿ ဦ့ ေနထုိငးေသာ လီလုရျာကုိ 
ေရနစး်မဳပးေစလိမးံမညး၈ ်မစးေအာကးပုိငး့ရြိ သီေပါ ေဒသခဵမ္ာ့မြာ ေရစီ့ဆငး့မႈ 
အေႏြာကးအယြကး်ဖစးမညးကုိ ႏြငးံ ေရကာတာမြ ရုတးတရကး ေရလႊတး်ခငး့ေၾကာငးံ 
ေရလႊမး့မုိ့်ခငး့ ်ဖစးမညးကုိ ေၾကာကးၾကသညး၈ ်မစးထိပးပုိငး့ ကီလုိမီတာ ၁ွ တျငးရြိေသာ 
ေဘားတျငး့ နမၼတူ မုိငး့မြ ေရေလြာငးကနးအတျငး့ ခဲေၾကာငးံ ညစးညမး့မႈ ်ဖစးၿပီ့ 
အထူ့သ်ဖငးံ ကေလ့မ္ာ့ အေပ၍ ပ္ကးစီ့ေစမညးံ ဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ သကးေရာကးမညးကုိလညး့ 
စုိ့ရိမးၾကသညး၈ ေဘားတျငး့မုိငး့တျငး ရြယးယာ ၂ှ% ပုိငးဆုိငးထာ့ေသာ ၾသစေတ့လ္ 
အေ်ခစုိကး ်မနးမာ မကးတယး က တစးႏြစးလြ္ငး ခဲရုိငး့တနးခ္ိနး ဿ သနး့ ထုတးလုပးရနး 
စီစဥးထာ့ၿပီ့ ယငး့သညး ကမၻာတျငး တတိယ အၾကီ့ဆုဵ့ ခဲမုိငး့ ထုတးလုပးမႈ 
်ဖစးလာေစသညး” 

 

ေရကာတာေၾကာငးံ အိမးမ္ာ့ ပ္ကးဆီ့ၾကမညးံ လီလုရျာသာ့မ္ာ့က ူ။တုိ႓၌ အိမးမ္ာ့မြ 

ဖယးရြာ့ေပ့ရမညးကုိ ဆနး႓က္ငးေၾကာငး့ အသဵကုိ ထုတးေဖားခံဲၾကသညး၈  အ်ခာ့ေသာ 

စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့အၾကာ့တျငး သူတုိ႓အတျကး ကနး႓သတးထာ့ေသာ ေရစီ့ဆငး့မႈ ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ 

ခနး႓မြနး့မရႏုိငးေသာ ေရမ္ကးႏြာ်ပငး အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ႏြငးံ ေရကာတာ ၿပိဳက္ပ္ကးစီ့ 

ပါက ေရၾကီ့ႏုိငး်ခငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ  သီေပါ်မစးေအာကးပိုငး့ရြိ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ 
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ရျာသာ့မ္ာ့ကလညး့ ဆနး႓က္ငးၾကသညး၈ ဿွှ၅ ခုႏြစးမြစ၊ လႊတးေတားအတျငး့ 

တရာ့ွငးတငး်ပသညးံ တုိငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ ရြိေနေသားလညး့ ဤကိစၥအေပ၍ အေရ့ယူ 

ေဆာငးရျကးရနး အစုိ့ရ၌ ပ္ကးကျကးေနမႈသညး တုိငး့ရငး့သာ့ နယးေ်မမ္ာ့တျငးရြိေသာ 

ေရကာတာတညးေဆာကးမႈမ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ဧရာမ အေ်ခခဵ အေဆာကးအဦ့ႏြငးံ 

သယဵဇာတ တူ့ေဖားထုတးလုပးေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ ။တုိ႓၌ ကုိယးပုိငး ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံ 

သယဵဇာတမ္ာ့အေပ၍ တုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ ပုိငးဆုိငးမႈ၇ စီမဵခနး႓ချမဲႈႏြငးံ 

ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ ေပ့ထာ့သညးံ ဖကးဒရယးဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵ ဥပေဒအသစး ်ဖစးေပ၍လာ 

သညးအထိ ရပးဆုိငး့ထာ့ရနး အေရ့တႀကီ့လုိအပးေနသညးကုိ မီ့ေမာငး့ထို့်ပသေန 

ေပသညး၈  

အလာ့တူပငး နမၼတူ ၿမိဳ႔နယးရြိ ၾသစေတ့လ္ အေ်ခစုိကး ်မနးမာ မကးတယး (၂ှ%) ႏြငးံ 

်ပညးတျငး့ ကုမၸဏီမ္ာ့ ်ဖစးေသာ ွငး့်မငးံမုိရးစကးမႈလုပးငနး့ ႏြငးံ အေရြ႔အာရြ ပါွါ 

(ဿ၁.၂% စီ) ပါွငးေသာ ဖကးစပးလုပးငနး့၌ ေဘားတျငး့ ခ-ဲေငျ သတၱဳတျငး့ စီမဵကိနး့မြာ 

ေဒသခဵအရပးသာ့ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ အုိ့အိမးစျနး႓ခံဲရ်ခငး့ႏြငးံ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေန 

ေသာ ပဋိပက၏ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနး မေအာငး်မငး်ခငး့တုိ႓အတျကး ေွဖနးမႈ၌ ဗဟုိခ္ကးမကဲံသုိ႓ 

်ဖစးရသညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး စီမဵကိနး့သညး ကမၻာံအၾကီ့ဆဵု့ ခဲသတၱဳ ပငးမတူ့ေဖားေရ့ 

အရငး့အ်မစးႏြငးံ နွမ အႀကီ့ဆုဵ့ ေငျ အရငးအ်မစး်ဖစးေၾကာငး့ အတညး်ပဳခံဲၿပီ့ 

ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵသူမ္ာ့သညး စီမဵကိနး့၌ အက္ဳိ့အ်မတး်ဖစးထျနး့မညး ံ အလာ့အလာ 

မ္ာ့ေၾကာငးံ ေဒသခဵလူထုမ္ာ့အေပ၍ သတၱဳတျငး့၌ ်ပငး့ထနးေသာ ဆုိ့က္ဳိ့မ္ာ့ကုိ 

လစးလ္ဴရြဳမညးံ လက၏ဏာမ္ာ့ ်ပသလာသညး၈ မြတးသာ့သငးံသညးမြာ ွငး့်မငးံမိုရး 

စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့သညး ေအ့ရြာ့ေွါလး ကုမၸဏီ၌ လကးချဲ် ဖစးေၾကာငး့ (တရာ့ွငး 

မြတးတမး့မ္ာ့တျငး ကုမၸဏီပိုငးရြငးမ္ာ့မြာ လြ်မငးံ်မနးမာႏြငးံ ေအ့ေအ့ေအာငး ဟု 

အမညးေပ့ ေထာ့ေသားလညး့) အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ ရြိသညး၈ ေအ့ရြာ့ေွါလး ကုမၸဏီကုိ 

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုက ှ၆၄ွ ခုႏြစးမ္ာ့တျငး “ဘိနး့်ဖဴဘုရငး” တစးဦ့အ်ဖစး 

သတးမြတးခဲံသညံး ကုိ့ကနး႓တရုတး စီ့ပျာ့ေရ့ သမာ့ ေလားဆစးဟနးက တညးေထာငးခဲ ံ

်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယခုအခါ ေအ့ရြာ့ေွါလးသညး ၾသစေတ့လ္-တရုတးးေက္ာေထာကး 

ေနာကးခဵ်ပဳ ေကားနာစတုနး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ (်မနးမာ)လီမိတကး  (CRML) တျငး ရြယးရာ 

ရာႏႈနး့ပုိငးဆုိငးမႈ၌ ၃ွ% ကုိ ပုိငးဆုိငးထာ့ၿပီ့ လာ့ရိႈ့ဇငးံ သနး႓စငးစကးရုဵႏြငးံ ေလာကးကုိငး 

ဇငးံသတၱဳတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးကုိငးလ္ကးရြိသညး၈  

ဤစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး မူ့ယစးေဆ့ွါ့ ကုနးသျယးမႈ၇ ခရုိနီွါဒ၇ ပဋိပက၏တုိ႓ႏြငးံ ဆကးႏျယး 

ေနရုဵသာမကပဲ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ ေဘားတျငး့ သတၱဳတျငး့မြာ ထုတးလုပးလုိကးေသာ 

အဆိပးအေတာကးမ္ာ့သညး ေဒသခဵအလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ လူထုမ္ာ့အေပ၍ ်ပငး့ထနး 

ေသာ က္နး့မာေရ့ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေစေၾကာငး့ အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ ရြိသညး၈ 

ဤေနရာမ္ာ့တျငး ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့ ထိခုိကးဒဏးရာရမႈႏြငးံ ေသဆုဵ့မႈမ္ာ့ ရြိေၾကာငး့ 

TWO ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ သတငး့ပုိ႓မႈမ္ာ့ ရြိေသားလညး့ ထုိက္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့အတျကး 

မညးသညး ံ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ သုိ႓မဟုတး တာွနးခဵမႈမ္ာ့ မရြိေပ၈ နမၼတူ- မနးတုဵ-

နမးံခမး့ ေရႊဂကးစး ပုိကးလုိငး့ေပ၍တျငး ်ဖစးပျာ့တဲံ ပစးခတးမႈမ္ာ့ အတျငး့ တပးမေတားက 

TNLA အမ္ဳိ့သမီ့ေဆ့မြဴ့ ေ်ခာကးဦ့ကို ဖမး့ဆီ့သျာ့ခံဲၿပီ့ ဥပေဒမဲ ံ သတး်ဖတးမႈႏြငးံ 

်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိေသာ မုဒမး့မႈမ္ာ့ကလညး့ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့၇ ပဋိပက၏ႏြငးံ လူ႓အချငးံ 

အေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပေနသညး၈ တပးမေတားက တအာငး့ ကုိယးပုိငး 

အုပးခ္ဳပးချငးံ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေမြ့မြိနးသျာ့ေအာငး ၾကိဳ့ပမး့ေနသညးံႏြငးံ အမြ္ 

လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး နမးံဆနးႏြငးံ မနးတုဵကဲံသုိ႓ေသာ တအာငး့ 

ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မမ္ာ့ ပတးွနး့က္ငးတျငး အစုလုိကး အစုလုိကး ်ဖစးေပ၍သညး၈ 

ကျတးခုိငးႏြငးံ တာမုိ့ညဲရြ ိ TNLA၇ KIA၇ SSPP-SSA၇ ကခ္ငး ကာကျယးေရ့ တပးမေတား 

(KDA ်ပညးသူ႓စစး) အပါအွငး အမ္ာ့အ်ပာ့ေသာ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး 

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ တညးရြိမႈသညးလညး့ ထုိဧရိယာမ္ာ့အာ့ တပးမေတားက ဘုဵပစးမြတး 

အ်ဖစး်ဖစးေပ၍ ေစခံဲသညး၈ စာမ္ကးႏြာ ှ၈ ရြိ ေ်မပုဵတျငး ၾကညးံပါ၈  
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TWO    မြတးတမး့တငးခဲံေသာ ်မနးမာစစးတပး၌ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမ မ္ာ့၌ 

အေသ့စိတး စာရငး့မ္ာ့ကုိ အစီရငးခဵစာ၌ ေနာကးဆကးတျတဲျငး ပါရြိသညး၈ အဓိက 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈအခ္ဳပးမ္ာ့ကုိ ေအာကးတျငး အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပထာ့သညး၈ 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ စုစုေပါငး့ ၿမိဳ႔နယး ၁၁ ၿမိဳ႔နယးတျငး ေတျ႓ရြိရသညး၈ ၎        

နမးံဆနး၇ ေက္ာကးမဲ၇ ကျတးခုိငး၇ နမးံခမး့၇ မနးတုဵ၇ မုိ့မိတး၇ လာ့ရိႈ့၇ မုိ့ကုတး၇      ၊ 

သိႏၷႏီြငးံ နမၼတူတို႓ ်ဖစးၾကသညး၈   

ေအာကးပါေ်မပုဵက အထကးပါဇယာ့တျငး အသုဵ့်ပဳထာ့ေသာ ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာမႈအေပ၍တျငး 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၌ ေနရာမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့သညး၈  

ဤချဲ် ခမး့စိတး်ဖာမႈမ္ာ့ကုိ အစီရငးခဵစာ၌ ေအာကးပါအပုိငး့မ္ာ့တျငး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ 

အာ့ ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာသုဵ့သပးရနး အသုဵ့်ပဳထာ့သညး၈  

“တပးမ” ဟူေသာ ေွါဟာရမြာ ႀကီ့မာ့ေသာ စစးတပး ယူနစးမ္ာ့ ်ဖစးၿပီ့ မၾကာခဏပငး 

တငးံကာ့မ္ာ့ သုိ႓မဟုတး လကးနကးႀကီ့ တငးယာဥးမ္ာ့ ပူ့တျဲပါရြိသညး၈ 

“ေ်ခ်မနးတပးရငး့” မြာ ပုိမုိေသ့ငယးေသာ ယူနစးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ လကးနကးႀကီ့ပါွငးမႈပုိမို 

နညး့ပါ့သညး၈  

ဤယူနစးမ   ကုိ အစီရငးခဵစာ အတျငး့တျငး တပးမ ႏြငးံ “ခမရ” ဟူေသာ အတုိေကာကး 

အသုဵ့အႏႈနး့်ဖငးံ ညႊနး့ဆုိထာ့သညး၈  
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ဤအစီရငးခဵစာသညး ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ရြိ တအာငး့ လူထုအသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့ 

အေပ၍ တပးမေတားမြ က္ဴ့လျနးခဲံၿပီ့ ဆကးလကးက္ဴ့လျနးေနေသာ လူ႓အချငးံအေရ့ 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ မြတးတမး့၌ အစိတးအပုိငး့တစးခု ်ဖစးသညး၈ ဤခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး 

လူ႓ယဥးေက့္မႈ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ဆနး႓က္ငးေနခ္ိနး ဤမြတးတမး့တငး 

ထာ့သညးံ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈအမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒေအာကးတျငး ခ္ဳိ့ေဖာကး 

မႈမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးႏုိငးသညး၈  

်မနးမာအစုိ့ရသညး ေရာမသေဘာတူစာခ္ဳပး (ႏုိငးငဵတကာရာဇွတးတရာ့ရုဵ့ကုိ 

တညးေထာငး ၿပီ့တရာ့စီရငးချငးံကုိအာမခဵခ္ကး ေပ့ထာ့ေသာစာခ္ဳပး) ၌ အဖျဲ႓ွငးႏုိငးငဵ 

မဟုတးေသားလညး့ ႏုိငးငဵတကာ အသုိငး့အွုိငး့အေန်ဖငးံ လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးမႈ၇ 

လူသာ့်ဖစးမႈကုိ ဆနး႓က္ငးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့အာ့ ခ္ဳိ့ေဖာကး 

က္ဴ့လျနးေနသူမ္ာ့အတျကး က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့အာ့ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူ်ခငး့မြ ကငး့လျတး 

ေနချငးံကုိ အဆုဵ့သတးေစရနး ။တုိ႓၌ ကတိကွတးမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵသညးံ 

စျပးစျခဲဵထာ့ရသညးံ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ အာ့လုဵ့ႏြငံး ဿွွ၂ ခုႏြစး ကုလသမဂၐအဖျဲ႓ွငး 

ႏုိငးငဵမြ ကတိကွတး်ပဳထာ့ေသာ “ႏုိငးငဵတႏုိငးငဵသညး ရြငး့လငး့စျာ ကာကျယးရနး 

တာွနးကုိ ထမး့ေဆာငးလုိစိတးမရြိ်ခငး့ သုိ႓မဟုတး ။၌တာွနးကုိ ေက္ပျနးစျာ 

ထမး့ေဆာငးႏုိငး်ခငး့ မရြိသညးံအခါ သုိ႓မဟုတး ယငး့ကုိယးတုိငးမြ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ 

သုိ႓မဟုတး အစုိ့ရကုိယးတုိငးက ရာဇွတးမႈမ္ာ့ သုိ႓မဟုတး ဆုိ့ရျာ့ေသာ က္ဴ့လျနးမႈ 

မ္ာ့ကုိ ကုိယးတုိငး က္ဴ့လျနးေနေသာအခါ သကးွငးေစရမညး” ဟု ေဖား်ပထာ့ေသာ 

“ကာကျယးရနး တာွနး” (R2P) ၌ ဥပေဒမ္ာ့ ႏြငးံ ပတးသကး၊ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ ရြိသငးံသညး၈ 

(ICISS 2001, p 17).  

သကးဆုိငးေသာ ပုဒးမ ႏြစးခုမြာ ေရာမသေဘာတူစာခ္ဳပးေအာကးတျငး ဖျငးံဆုိထာ့ေသာ 

(ပုဒးမ ၄) လူသာ့်ဖစးမႈကုိ ဆနး႓က္ငးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ (ပုဒးမ ၅) စစးရာဇွတးမႈ 

မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ႏုိငးငဵတကာမဟုတးေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့ရြိ စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့တျငး (ပုဒးမ 

၅(ဿ)(ဂ) ႏြငးံ ၅(ဿ)(င)) အရ ဂ္ီနီဗာကျနးဗငး့ရြငး့ေအာကးတျငး အကာအကျယးေပ့ 

ထာ့ေသာ လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့အေပ၍ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ကတိကွတး်ပဳထာ့သညးံ 

စစးရာဇွတးမႈမ္ာ့တျငး လူသတးမႈ၇ မုဒိမး့မႈ၇ အက္ဥး့ခ္ထာ့်ခငး့၇ ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့မႈႏြငးံ 

ေပ္ာကးဆုဵ့မႈမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ (အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ စတုတၳ ဂ္ီနီဗာအစညး့အေွ့ 

ေအာကးတျငး အကာအကျယး ေပ့ထာ့သညး)  

လူသာ့်ဖစးမႈကုိ ဆနး႓က္ငးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့တျငး အလာ့တူ အမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့ 

ပါွငးေသားလညး့ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးမႈသညး က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ သုိ႓မဟုတး အရပးသာ့ 

လူထုကုိ        ဦ့တညး တုိကးခိုကးမႈ ရြိရနးလုိအပးသညး၈ လူသာ့်ဖစးမႈကုိ ဆနး႓က္ငး 

ေသာရာဇွတးမႈမ္ာ ႏြငးံ စစးရာဇွတးမႈ ႏြစးမ္ဳိ့စလုဵ့အတျကး နမူနာမ္ာ့မြာ ႏြစးမ္ာ့စျာ 

အတျငး့ အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ေသာ ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့က တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး 

အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တုိ႓အာ့ ေထာကးခဵသူမ္ာ့ကုိ အ်မစး်ဖတးေခ္မႈနး့ရနး ရညးမြနး့ 

လုပးေဆာငးသညး ံ တပးမေတား (ႏြငးံ ယခငး အစုိ့ရ) မူွါဒမ္ာ့တျငး မြတးသာ့ထာ့ခံဲၿပီ့ 

်ဖစးသညး၈ “်ဖတးေလ့်ဖတး” မူွ ါဒသညး အစာ့အစာ၇ ေငျေၾက့၇ သတငး့အခ္ကး 

အလကးႏြငးံ တပးသာ့သစး ရရြိေရ့ကုိ ကနး႓သတးရနး ရညးရျယးၿပီ့ အရပးသာ့မ္ာ့ 

ကုိလညး့ သီ့ႏြဵႏြငးံ အစာ့အစာမ္ာ့ ်ဖတးေတာကးရနး ရညးရျယးထာ့ၿပီ့ ယငး့ကုိ 

တုိငး့ရငး့သာ့ လူထုမ္ာ့အာ့ အစိတးအပုိငး့ သုိ႓မဟုတး တစးစုဵလုဵ့ ဖ္ကးဆီ့ရနး 

ရညးရျယးခ္ကး၌ အစိတးအပုိငး့အ်ဖစး အေကာငးအထညးေဖားလ္ကးရြိေနေၾကာငး့ 

ယုဵၾကညးရနး အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ ရြိေပသညး၈  
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ထုိရညးရျယးခ္ကးကုိ သကးေသ်ပႏုိငးပါက ယငး့ မူွ ါဒသညး လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးမႈ 

ပုဒးမ ၃(ဂ) ကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနး်ခငး့ ေ်မာကးေပသညး၈ ်မငးသမြ္ ပစးရနး မူွါဒမ္ာ့ 

သညးလညး့ အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ သတး်ဖတးမႈမ္ာ့ကုိ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့အာ့ အ်ပစးေပ့ 

အေရ့ယူမႈမြ ကငး့လျတးသညး ံ အေ်ခအေနတျငး က္ဴ့လျနးေစၿပီ့ ႏြိပးစကးညဥး့ပမး့မႈ၇ 

မုဒိမး့မႈ၇ ကျ္နး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ အဓမၼေပ္ာကးဆဵု့ေစ်ခငး့တုိ႓ကုိလညး့ က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ 

်ဖစးေပ၍ေစသညး၈   

ဤ်ဖစးရပးမ္ာ့အေပ၍ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ TWO ၌ လုပးေဆာငးေနဆဲ မြတးတမး့တငး်ခငး့မြ 

တအာငး့လူထုမ္ာ့ အပါအွငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့ တုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးသူမ္ာ့ 

အေပ၍ က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ သုိ႓မဟုတး စနစးတက္ တုိကးခုိကးမႈပုဵစဵ၌ အခုိငးအမာ 

အေထာကးအထာ့ ်ဖညးံစျကးေပ့သညး၈  

ေရာမသေဘာတူစာခ္ဳပးသညး ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ ဥပေဒ၌ လူသိအမ္ာ့ 

ဆုဵ့ နမူနာ်ဖစးေသားလညး့ ဤအစီရငးခဵစာတျငး မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ တပးမေတား၌ 

အ်ပဳအမူမ္ာ့မြ တစးဆငး ံ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးခံဲေသာ အရပးသာ့ ကာကျယးမႈမ္ာ့ကုိ 

ေပ့ထာ့သညးံ အ်ခာ့ကိရိယာမ္ာ့လညး့ ရြိေသ့သညး၈                            

                                    ႗             (ICCPR)၇ ပုဒးမ ၅(၀)(က) 

    အစီရငးခဵစာ၌ „အဓမၼေပ၍တာဆျဲ် ခငး့‟ အခနး း့က႑တျငး မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ 

အဓမၼ သုိ႓မဟုတး မလုပးမေနရလုပးအာ့ကံဲသုိ႓ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့မြ အကာအကျယးေပ့ 

ထာ့သညး၈  

          ်မနးမာအဖျဲ႓မြ ေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညးံအတုိငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ဒီမုိကေရစီ 

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ စိတးပုိငး့်ဖတးမႈမ္ာ့တျငး ICCPR ကုိ အေရ့ေပ၍ လကးမြတးေရ့ထုိ့ 

အတညး်ပဳရနး လုိအပးသညး၈ (EQMM 2017) 

်မနးမာႏုိငးငဵသညး ႏိုငးငဵတကာ လူ႓အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး အမ္ာ့ 

အ်ပာ့တျငး အဖျဲ႓ွငးႏိုငးင ဵ မဟုတးေပ၈ သို႓ရာတျငး အေ်ခခဵလူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ 

ေလ့စာ့ရနးမြာ ဓေလံထုဵ့တမး့ ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒ်ဖစးသ်ဖငးံ နုိငးငဵအာ့ လုဵ့လုိကးနာ 

ရမညး်ဖစးၿပီ့ ကုိယးပုိငး်ပဌာနး့ချငး ံဥပေဒမ္ာ့ကုိ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ သာမက လူမ္ဳိ့ 

တုနး့သတး်ဖတးမႈ၇ ကၽျနး်ပဳမႈႏြငးံ လူမ္ဳိ့ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ အာ့ တာ့ဆီ့ထာ့ခ္ကး 

မ္ာ့ပါွငးသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ ဓေလံထုဵ့တမး့ ဥပေဒသညး သေဘာတူစာခ္ဳပး 

သုိ႓မဟုတး သေဘာတူညီခ္ကးအေပ၍ အေ်ခခဵထာ့်ခငး့ မရြိသညးံအတျကး ်မနးမာႏုိငဵ 

သညး ပဵုမြနးနညး့လမး့်ဖစးသညးံ ။တုိ႓တာွနးမ္ာ့မြ ရုနး့ထျကးနိုငး်ခငး့ မရြိပါ၈ 

်မနးမာႏုိငးငဵသညး ေအာကးပါ ႏုိးငးငဵတကာ သေဘာတူစာခ္ဳပး မ္ာ့၌ အဖျ႓ဲွငးနုိငးင ဵ

လညး့်ဖစးသညး၈ 

  လူမ္ဳိ့တုနး့သတး်ဖတးသညးံ ရာဇွတးမႈမ္ာ့အာ့ တာ့ဆီ့ကာကျယးေရ့ႏြငးံ 

အ်ပစးေပ့ေရ့ ဆုိငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး (ှ၆၂၃ တျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး) 

 ှ၆၁၆ ခုႏြစး        သေဘာတူညီခ္ကး (ှ၆၆ဿ တျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)  

 ကေလ့     အချငးံအေရ့     ဆုိငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး (ှ၆၆ှ တျငး 

လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)  

 အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အာ့ နညး့မ္ဳိ့စုဵ်ဖငးံ ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈအာ့လုဵ့ ပေပ္ာကးေရ့ 

သေဘာတူစာခ္ဳပး (ှ၆၆၄ တျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)  

 အဓမၼ သုိ႓မဟုတး မလုပးမေနရ လုပးအာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သေဘာတူစာခ္ဳပး 

(အုိငးအယးအုိ) (ှ၆၂၂ တျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)   

 ှ၆၁၅ ခုႏြစး လျတးလပးစျာ သငး့ပငး့ဖျဲ႓စညး့ချငးံႏြငးံ စညး့ရုဵ့ချငးံကုိ 

ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ သေဘာတူစာခ္ဳပး (အုိငးအယးအုိ) (ှ၆၂၂ တျငး 

လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)  
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 စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ ဆုိငးရာ အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ 

သေဘာတူစာခ္ဳပး (ဿွှ၄ ခုႏြစးတျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)  

 မသနးစျမး့မႈ ႏြငး ံ လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး 

(ဿွှှ ခုႏြစးတျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့သညး)  

 

 

 

ဤအစီရငးခဵစာတျငး စုေဆာငး့မြတးတမး့တငးထာ့သညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵလ္ကး TWO ၌ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါအတုိငး့ 

ေရာမသေဘာတူစာခ္ဳပးႏြငးံ အဓမၼလုပးအာ့ တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ က႑တျငး ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ခ္ိတးဆကးေဖား်ပထာ့သညး၈  

လူသာ့ ်ဖစးမႈကုိ ဆနး႓က္ငးေသာ ရာဇွတးမႈမ္ာ့  
(တိုကးခိုကးမႈ ကို သိလ္ကး မညးသညးံ အရပးသာ့ လူထို အေပ၍တျငးမဆုိ ဦ့တညးလုပးေဆာငးသညံး က္ယးက္ယး်ပနး ႓်ပနး႓ႏြငးံ စနစးတက္ တိုကးခိုကးမႈ၌ အစိတးအပိုငး့ကို က္ဴ့လျနး်ခငး့) 
        ါ                                                                           

၄(ှ) (စ)  ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့မႈ ၀ဿ ှဿွ 
၄(ှ) (က) လူသတးမႈ ှ၃ ဿ၃ 
၄(ှ) (င) အက္ဥး့ခ္ထာ့မႈ ှဿ ၀၃ 
၄(ှ) (ဆ) မုဒိမး့မႈ သို႓မဟုတး လိငးအၾကမး့ဖကးမႈ ၃ ှွ 
၄(ှ) (စ္) အဓမၼ ေပ္ာကးဆဵု့ေစမႈ ဿ ဿ 
      ၀         
        ါ                                                                           

၅(ဿ)(ဂ)(ှ) ႏြိးပးစကးည ႇဥး့ပမး့မႈ ၀ဿ ှဿွ 
၅(ဿ)(ဂ)(ှ) လူသတးမႈ ှ၃ ဿ၃ 
၅(ဿ)(င)(ှ) အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့်ခငး့ ၁၃ ှဿွ 

၅(ဿ)(င)(၀) 
လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ အေထာကး အပဵံမ္ာ့အာ့ 
ပစးမြတးထာ့်ခငး့ 

ှ ှ 

၅(ဿ)(င)(၁) မုဒိမး့မႈ(သို႓)လိငးပုိငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ  ၃ ှွ 
 ဓ                       (  ၐ          ) 
        ါ                                                                           
     - ICCPR       ၈ (၃) ( )  ၁၁ ၅၄ 
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နမးံဆနး၇ ေက္ာကးမဲ၇ ကျတးခုိငး၇ နမးံခမး့၇ မနးတုဵ၇  မုိ့မိတး၇ လာ့ရိ  ့၇ မုိ့ကုတး၇ မူဆယး၊ 

     နြငးံ သိႏၷီ   ဳ႔နယး ှှ ၿမိဳ႔နယးေက့္ရျာေပါငး့ ၀၆ ရျာတျငး အရပးသာ့ ဿွ၁ 

ဦ့အေပ၍ သကးေရာကးမႈ ရြိသညးံ်ဖစးရပး စုစုေပါငး့ ၃၃ခုကုိ TWO ွနးထမး့မ္ာ့မြ 

မြတးတမး့တငး ႏုိငးခဲံသညး၈ အေရအတျကးမြာ ဿွှှ ခုႏြစးႏြငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစးအတျငး့ 

်ဖစးရပး ၁ဿ ခုရြိခံဲရာမြ ်ဖစးရပး (၀ှ) ခုသုိ႓ အေရအတျကးအာ့်ဖငးံ 

ေလ္ာံက္သျာ့ခံဲေသားလည း့ စုစုေပါငး့ က္ဴ့လျနးခဵရသူ အေရအတျကးမြာ ၃ွ% 

တုိ့လာသညး၈  

ဿွှ၅ ခုႏြစးတျငး ်ဖစးရပးမ္ာ့ ေလ္ာံက္သျာ့သညးကုိ (စုစုေပါငး့ ၄ ခု)ေအာကးပါ 

ဇယာ့တျငး ်မငးႏုိငးသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

သုိ႓ရာတျငး ဿွှ၅ ခုႏြစးသညး တအာငး့ အမ္ဳိ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား 

(TNLA) ၏ အမ္ဳိ့သမီ့ ေဆ့မြဴ့ ၃ ဦ့   ရကးစကးစျာ သတး်ဖတးခဵရေသာ ႏြစး်ဖစးသညး၈ 

သူတုိ႓သညး ဿွှ၅ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ှှ ရကးေန႓တျငး ေဘားဟုိက္နး သတၱဳတျငး့ ဧရိယာမြ 

သတၱဳတျငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ အတူ ကာ့စီ့လာစဥး        တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့၌ 

ၿခဵဳခုိတုိကးခုိကး်ခငး့ကို ခဵခံဲရသညး၈ ်ဖစးစဥးမြာ နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး မုိငး့ွီ့ေက့္ရျာအုပးစု 

အျယးေလာရျာ၌ အေရြ႔ဘကး်ခမး့ TNLA တပးမဟာ ှ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မတျငး ်ဖစးပျာ့ 

ခဲံသညး၈ ေဆ့မြဴ့ ၃ ဦ့၌     အေလာငး့မ္ာ့ကုိ ရျာသာ့မ္ာ့မြ ဇူလုိငး ှ၁ ရကးေန႓တျငး 

                                     ။  

“အမ္ဳိ့သမီ့ သုဵ့ေယာကးရဲ႔  ေခါငး့ချဵ ေနာကးေစံေတျ မရြိေတာံဘူ့၈ ရျာသာ့ေတျ 
အာ့လုဵ့က သူတုိ႓ ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့ခဵရၿပီ့ အသတးခဵရတယးလုိ႓ ယုဵၾကညးၾကတယး၈ 
တခ္ဳိ႔ကေတာံ သူတုိ႓ အဓမၼ်ပဳက္ငးံခဵရတယးလုိ႓ ယုဵၾကညးတယး၈”  

   (TWO ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံ ရြိသူ၇ Frontier Myanmar) 

ကာ့တစးစီ့တညး့ အတူပါလာေသာ သတၱဳတျငး့လုပးသာ့မ္ာ့၌ မ္ကး်မငးသကးေသ 

ေ်ပာဆုိခ္ကးအပါအွငး ေ်ပာဆုိခ္ကး အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေသားလညး့        တပးမေတားမြ 

်ဖစးရပးကုိ စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး ပ္ကးကျကးခဲံၿပီ့ ယခုအခါ ဘာ်ဖစးခံဲသညးဆုိသညးံ 

သကးေသအေထာကးအထာ့ အနညး့ငယးသာ က္နးခံဲသညး၈  

TWO    ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာခဲံေသားလညး့ က္ဴ့လျနး 

သူမ္ာ့အာ့ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူမႈမြ ကငး့လျတး်ခငး့ အေလံအထသညး စစးရာဇွတးမႈ 

မ္ာ့အတျကး တာွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ ခုိလႈဵချငးံေပ့ထာ့သညး၈  

 

ဖမး့်ခငး့၇ ႏြိပးစကးညႇဥး့ပမး့်ခငး့၇ ေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့ 
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လျနးခဲံသညး ံဆယးံႏြစးလအတျငး့သညး တစးစုဵလုဵ့ ပဋိပက၏ပုိမုိ  ်မငးံမာ့လာခဲံၿပီ့ ႏြိပးစကး 

ညႇဥး့ပမး့မႈ၇ ဖမး့ဆီ့မႈႏြငးံ ေပ္ာကးဆုဵ့မႈ ်ဖစးရပးမ္ာ့လညး့ တျၿဲပီ့်ဖစးပျာ့ခံဲသညး၈ ဿွှ၆ 

ခုႏြစးေအာကးတုိဘာလသညး အဆုိ့ရျာ့ဆုဵ့ ကာလ ်ဖစးခဲံသညး၈ တရာ့မဲ ံ ဖမး့ဆီ့မႈ 

သုိ႓မဟုတး ဥပေဒမဲ ံသတး်ဖတးမႈ ၃ မႈ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာလ ၆ 

ရကးေန႓တျငး TNLA တပးဖျဲ႓ွငးမ္ာ့အ်ဖစး စျပးစျၿဲပီ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရသညးံ ကေလ့ႏြစးဦ့ကို 

ကျတးခုိငး စစးအက္ဥး့ေထာငးထဲတျငး ရြစးလၾကာ ဖမး့ဆီ့ထာ့ခံဲၿပီ့ စျဆုိဲခ္ကးမ္ာ့ 

မမြနးကနးေသားလညး့ ။တုိ႓ကုိ ယခုအခါ                       ေစာငးံၾကညးံ 

ကာလ (ဿ)ႏြစး ခ္မြတးထာ့သညး၈ 

(တပးမ ၃၃၇ တပးမ ၄၄၇ တပးမ ၅၅၇ တပးမ ၆၆ ႏြငးံ ယငး့တုိ႓လကးေအာကးရြိ ေ်ခ်မနး 

တပးရငးမ္ာ့အပါအွငး) တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့သညး မြတးတမး့တငးထာ့ရြိခံဲေသာ 

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈအမ္ာ့စုအတျကး တာွနးရြိေသားလညး့      ႕ရျာသာ့မ္ာ့က မနးပနးႏြငံး 

ပနး့ေဆ့ကဲံသုိ႓ ်ပညးသူ႓စစးအုပးစုမ္ာ့ကုိလညး့ ေဖားထုတခံဲၾကသညး၈ ဥပမာ         

ပနး့ေဆ့်ပညးသူ႓စစးအဖျဲ႓မြ ဿွှ၆ ခုႏြစး ေဖေဖားွါရီလတျငး ေတာထဲး၉ ရုိ့ရာပျေဲတား 

အတျကး သစးသာ့အ်ဖဴ(ထငး့မီ့်ဖဴ)            တအာငး့ရျာသာ့ ႏြစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ 

ခဲံၿပီ့ ေနာကးႏျာ့ေက္ာငး့ေနသညးံ လူငယးတစးဦ့ကုိသာမက အလုပးရြာေနေသာ 

ရျာသာ့ႏြစးဦ့တို႓ကုိ ႏြိပးစကးညႇဥး့ပမး့ခံဲသညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး 

ပနး့ေဆ့်ပညးသူ႓စစးက နမးံခမး့ေန ရျာသာ့တစးဦ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကးခံဲသညး၈ ယငး့ကိ ု

လႊတးေပ့ရနးအတျကး သူ႓မိသာ့စုထဵ ေငျက္ပး ှ၂ သိနး့ ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ ယငး့တုိ႓မြာ 

အရပးသာ့မ္ာ့ ပစးမြတးထာ့ခဵရေၾကာငး့ ရြငး့လငး့ေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဤနယးေ်မ 

မ္ာ့အတျငး့ စစးတပးတုိ့ခ္ဲ႔စုိ့မုိ့လာမႈႏြငးံ ်ပညးသူ႓စစးမ္ာ့ရြိေန်ခငး့သညး ်ပညးသူလူထု 

မ္ာ့ အတျကး ေဘ့အႏၱရာယး ရြိေနေစေၾကာငး့ အေထာကးအထာ့်ဖစးသညး၈  

ဤ်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး က္ဴ့လျနးခဵရသူ အမ္ာ့အ်ပာ့မြာ ရျာသာ့မ္ာ့ႏြငးံ လယးသမာ့မ္ာ့ 

်ဖစးေသားလညး့ သတငး့သမာ့မ္ာ့၇ ဘုနး့ၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့ ႏြိပးစကးညႇဥး့ပမး့်ခငး့ခဵရေသာ သဵဃာေတား တစးပါ့ 

ဓါတးပုဵ - TWO 
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ကုိလညး့ တပးမေတားက ပစးမြတးထာ့ခံဲသညး၈ ရျာသူႀကီ့မ္ာ့ (    ရျာဥက၎ဌမ္ာ့) 

လညး့ ပစးမြတးထာ့ခဵရၿပီ့ ်ဖစးရပးတစးခုတျငး (မုိ့ကုတးၿမိ ႓ဳနယး၇ဝကၤပါေက့္ရျာ) ရျာလူႀကီ့ 

မြာ TNLA ႏြငးံ ပတးသကးသညးဟု စျပးစျခဲ္ကး်ဖငးံ အဖမး့ခဵရၿပီ့ မႏၱေလ့တျငး ေထာငး 

ႏြစးႏြစး ခ္ခဵရသညး၈  

တပးမေတားသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကုိလညး့ ပစးမြတးထာ့ခဲံသညး၇ ဿွှ၄ ခုနြစးတျငး 

မတူညီေသာ ်ဖစးရပးႏြစးခုတျငး ဆျဵ႓အနာ့မၾကာ့သူ ႏြစးဦ့မြာ ႏြိပးစကးညႇဥး့ပမး့ခဵခဲ ံ

ရသညး၈ ထုိက္ဴ့လျနးခဵရသူ ႏြစးဦ့အနကးမြ တစးဦ့(ကျတးခုိငး၇ ပနးကူရျာ) ကုိ ေတာထဲ 

တျငး တပးမေတားက ငါ့ရကးၾကာ ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့ေနာကး        ႕         ။  

ရျာလုဵ့ကၽျတး ပစးမြတးထာ့ခဵရ်ခငး့လညး့ရြိၿပီ့ လူႏြစးဆယးအထိ ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကးခဵၾက 

ရသညး၈  
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ဤကာလအတျငး့ TWO    လိငးပုိငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ ၃ ခုကုိ မြတးတမး့တငးခဲံၿပီ့ 

ထုိသုိ႓ေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့မြာ တုိငးၾကာ့မႈ နညး့ပါ့်ခငး့ေၾကာငးံ ယခု ကိနး့ဂဏနး့မြာ 

အမြနးတကယး ်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့၌ အစိတးအပုိငး့ငယး တစးခုသာ ်ဖစးသညးဟု 

မြတးယူႏုိငးသညး၈ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာအၾကမး့ဖကးမြဳ သုိ႓မဟုတး မုဒိမး့မႈ ်ဖစးရပးအာ့လုဵ့ 

ကဲံသုိ႓ပငး ်ဖစးရပးတစးခုခ္ငး့တျငး ဆုိ့ရျာ့်ပငး့ထနးေသာ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ 

ပါွငးေနၿပီ့ ရြငးသနးလျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့၌ စိတးပုိငး့ဆုိငးရာႏြငးံ ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာ 

က္နး့မာေရ့ အေပ၍ ဆကးလကး သကးေရာကးေနမႈမ္ာ့ကုိ ေလ္ာံတျကး၊မရနုိငးေပ၈ 

 လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ             ႏြငးံ မုဒိမး့မႈ ်ဖစးရပးအာ့လုဵ့တျငး တာွနးခဵမႈႏြငးံတရာ့ 

မြ္တမႈကုိ ရညးမြနး့ထာ့ရေပမညး၈ ေအာကးပါ ်ဖစးစဥးေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့မြာ ထုိသုိ႓ေသာ 

်ဖစးရပးမ္ာ့အေပ၍ မီ့ေမာငး့ထို့်ပရနးအတျကး ထညးံသျငး့ေဖား်ပ ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ဿွှ၃ခုႏြစးေမလတျငး နမးံလနးၿမိဳ႔နယးအေ်ခစုိကး တပးမေတားတပးဖျဲ႓မ္ာ့က စိတးက္နး့ 

မာေရ့ခ္ဳိ႔တံဲသူ ရျာသာ့တစးဦ့၌အိမးကုိ ေစာငးံၾကညးံေနခဲံသညး၈ သူမ၌ အိမးေနာကး 

ဘကးတျငး (၀) ညတာ ေစာငးံဆုိငး့ၿပီ့ေနာကး စစးသာ့တစးေယာကးမြ ထုိအမ္ဳိ့သမီ့ကုိ 

မုဒိမး့်ပဳက္ငးံခဲံသညး၈  

ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇႏၷွါရီလတျငး ခမရ ၃၂၄ မြ စစးသာ့ငါ့ဦ့သညး ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

မနးပနးရျာတျငး မိနး့ကေလ့   ႏြစးဦ့ကုိ သူတုိ႓ေနအိမးတျငး မုဒိမး့က္ငးံရနး ၾကိဳ့ပမး့ခဲ ံ

ၾကသညး၈ မိနး့ကေလ့မ္ာ့မြာ အသကး ၈ ႏြစးႏြငးံ ၅ ႏြစးအရျယး်ဖစးသညး၈ မိနး့ကေလ့ 

မ္ာ့က စတငးငိုယုိသညးံအခါ စစးသာ့မ္ာ့မြ ထျကးေ်ပ့ၿပီ့ သူတုိ႓ ေနထုိငးရာေနရာသုိ႓ 

်ပနးသျာ့ၾကသညး၈  

ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး                 ၌ တပးမ ၅၅ မြ စစးသာ့ 

ႏြစးဦ့သညး အမ္ဳိ့သမီ့တစးဦ့၌ ေနအိမးသုိ႓ ွငးေရာကးၿပီ့ သူမအာ့ လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ 

ေစားကာ့ခံဲသညး၈ ထိုႏြစး ႏုိွငးဘာလတျငး ခမရ ၀၃၁ မြ စစးသာ့သုဵ့ဦ့က မိုငး့ေယား-

လာ့ရိႈ့ ပနးွုတးလ္ဵ ေက့္ရျာရြိ အမ္ဳိ့သမီ့ ေလ့ဦ့ကုိ သူတုိ႓၌ ေနအိမးတျငး မုဒိမး့က္ငးံ 

ရနး ၾကိဳ့ပမး့ခံဲသညး၈  

 

“တပးမေတားက က္ဴ့လျနးခံဲေသာ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာအၾကမး့ဖကးမႈ အမ္ာ့စု   
ကျ္နးမတုိ႓အေနနဲ႓ ရဲစခနး့နဲ႓ တရာ့ရုဵ့ကုိ တုိငးတာေတာငး တရာ့မြ္တမႈရဖုိ႓ သိပးခကးတယး၈ 
သူတုိ႓က တပးမေတားအေပ၍မြာ စုဵစမး့စစးေဆ့မႈ မလုပးရဲဘူ့၇ ေနာကးၿပီ့ သူတုိ႓က 
တပးမေတား  ႕ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးမြာရြိၿပီ့ တပးမေတားကုိ ေၾကာကးရတယး၈ ၿပီ့ေတာံ 
တပးမေတားက အမ္ဳိ့သမီ့ေတျကုိ ကူညီတံဲ လူေတျနဲ႓ အဖျဲ႓အစညး့ေတျကုိလညး့ 
ၿခိမး့ေ်ခာကးတယး၈”  

(ေလျ့ပက္ိဴ းွ့ဇာ့၇ တအာငး့အမ္ဳိ့သမီ့ အဖျဲ႓အစညး့)  

 ၂၀၁၈            ါ                      ၊              ႕   (   )၊ ပနးထနးေက့္ရျာတျငး 

အ်ဖစးအပ္ကး တစးခု၌ အရငး့အ်မစးတစးခုကုိ TWO        ်ပနးေ်ပာ်ပခံဲသညး၈ ခလရ 

ှ၁၅ မြ စစးသာ့တစးဦ့က စိတးက္နး့မာေရ့ ခ္ဳိ႔တံဲေနေသာ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဦ့ကုိ 

သူမ၌အိမးတျငး မုဒိနး့်ပဳက္ငးံခဲံသညး၈  ဿွှ၆ ခုႏြစး ေမလတျငးလညး့ တပးမ ှွှ 

လကးေအာကးခဵ ခမရ ဿ၂၅၇ ဿ၂၂ သုိ႓မဟုတး ဿ၂ဿ မြ အရပးွတး်ဖငးံ တပးမေတား 

စစးသာ့ႏြစးဦ့သညး            ႕    ဟူ့ခငးရျာရြိ လၻကးခငး့တျငး အလုပးလုပးေနေသာ 

အမ္ဳိ့သမီ့တစးဦ့ကို ေသနတး်ဖငးံ ခ္ိနးၿပီ့ မုဒိမး့က္ငးံခဲံ်ပနးသညး၈ ၎်ဖစးရပးကုိ 

စစးတပးေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ နမးံဆနးရြိ ရဲစခနး့ကုိ တုိငးၾကာ့ခံဲေသားလညး့ သူမမြာ 

တရာ့မြ္တမ ကုိ မရႏိုငးခဲံပါ၈  
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ဿွှ၃ ခုႏြစး ဇျနးလမြ ဿွှ၆ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလအတျငး့ လကးနကးႀကီ့ပစးခတး်ခငး့၇ 

အရပးသာ့ပစးမြတးမ္ာ့ကုိ ပစးခတး်ခငး့ႏြငးံ အရပးသာ့ ဧရိယာမ္ာ့တျငး ေ်မ်မဳပးမုိငး့မ္ာ့ 

ေထာငး်ခငး့်ဖစးရပး ၂၁ ခုကုိ မိမိတုိ႓ သုေတသနအဖျ႓ဲမြ မြတးတမး့တငးထာ့ခံဲသညး၈ 

ထုိ်ဖစးရပးမ္ာ့ေၾကာငးံ က္ာ့ ၅ှ ဦ့၇ မ ၂ွ ဦ့ (ႏြငးံ က္ာ့-မ မသိရေသာ ကေလ့ငယး 

တစးဦ့)တုိ႓ အပါအွငး စုစုေပါငး့ ရျာသာ့ ှ၀ဿ ဦ့ ဒဏးရာရ သုိ႓မဟုတး ေသဆုဵ့ 

ခဲံသညး၈ ်ဖစးရပး အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ကေလ့မ္ာ့အာ့လညး့ ထိခုိကးဒဏးရာ ရေစခံဲ 

သညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး ေဖေဖားွါရီႏြငးံ မတးလတျငး ေက္ာကးမဲၿမိဳ႔နယး ပါလးလငး၇ 

ပနးကပ္ဥး့ ႏြငးံ ေကားေပါငး ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ကေလ့ ငါ့ဦ့တို႓လညး့ ဒဏးရာရခံဲသညး၈ 

ဿွှ၆ ခုႏြစး ဧၿပီလတျငး ကေလ့မ္ာ့ ကစာ့ေနသညးံ အိမးေရြ႔တျငး မိုငး့တစးလုဵ့ 

ေပါကးကျခဲဲံရာ ကေလ့ငယး ႏြစးဦ့ ေသဆုဵ့ၿပီ့ ရြစးဦ့ ဒဏးရာရရြိခံဲသညး၈ ထုိအိမးေရ ႕တျငး 

ေတျ႓ရြိခံဲေသာ မိုငး့မ္ာ့အတျကး မညးသညး ံစစးတပးအုပးစုမြ တာွနးရြိသညးကုိ မသိရြိရပါ၈  

 

 

 

 

 

 

 

ဿွှ၅ ခုႏြစးမြ စတငး၊ ်ဖစးရပးမ္ာ့မြာ အေရအတျကးသာမက အတုိငး့အတာလညး့ 

မ္ာ့်ပာ့လာသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစးမြ ဿွှ၆ ခုႏြစးအတျငး့ ်ဖစးရပး တစးခုစီ ထိခိုကးဒဏးရာ 

ရေစ်ခငး့ သုိ႓မဟုတး ေသဆုဵ့ ခဲံေသာ ပ္မး့မြ္ မိုငး့ထိသူ အေရအတျကးမြာ ှ.၆၁% မြ 

ဿ.ဿ၁% သုိ႓ ်မငးံတကးလာခံဲသညး၈ တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့က နယးေ်မအတျငး့ သူတုိ႓၌ 

စစးဆငးေရ့ကုိ တုိ့ခ္ဲ႕လာခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ တပးမေတားႏြငးံ ညီေနာငးမဟာမိတးအဖျ႓ဲ (ရက၏ိဳငး 

တပးေတား၇ ်မနးမာတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမုိကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား ႏြငးံ TNLA) 

တုိ႓အၾကာ့ တုိကးပျမဲ္ာ့တုိ့မ္ာ့လာခံဲၿပီ့ လမး့မ္ာ့ေပ၍တျငး တုိကးပျမဲ္ာ့ေၾကာငးံ 

အရပးသာ့မ္ာ့မြာ ခရီ့သျာ့လာနုိငးမႈမရြိ်ခငး့ သုိ႓မဟုတး ။တုိ႓၌ရျာမ္ာ့တျငး တုိကးခုိကး 

ခဵရ်ခငး့ ကဲံသုိ႓ေသာ ေနာကးဆကးတျမဲ္ာ့ကုိ အရပးသာ့မ္ာ့သညး ခဵစာ့ၾကရသညး၈  

်မနးမာတပးမေတားႏြငးံ ရြမး့်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ေကာငးစီ/ ရြမး့်ပညး တပးမေတား 

(RCSS/SSA) တုိ႓အၾကာ့ ်ပနးလညး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့သညးလညး့ 

အရပးသာ့မ္ာ့အေပ၍ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေစသညး၈ ဿွှ၆  ခုႏြစး ႏုိွငးဘာလတျငး 

နမၼတူ ၿမိ ႕နယး မနးွါ    ရျာမြ ရျာသာ့သုဵ့ဦ့မြာ ထုိတုိကးခုိကးမႈမ္ာ့အတျငး့ 

လကးနကးၾကီ့ေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိခဲံၿပီ့ လကးနကးၾကီ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးလကးပစးခတးေနခံဲ 

ေသာေၾကာငးံ ရျာသာ့မ္ာ့ထဵမြ အကူအညီခ္ကးခ္ငး့မရရြိခဲံပါ၈  

 ်မနးမာႏုိငးငဵ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ အတျကး ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့သညး ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု 

အပါအွငး အေရ့ၾကီ့သညးဟု ်မငးရေသာ အေၾကာငး့အရာအာ့လုဵ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ႏုိငးရနး 

ချငးံ်ပဳေပ့သညး အာ့လုဵ့ပါွငးၿပီ့ ညီညီမြ္မြ္ ေဆျ့ေႏျ့ညိြႏြဳိငး့ႏုိငးသညးံ လုပးငနး့စဥး 

တစးရပးအေပ၍တျငး တညးမြီလ္ကး ရြိသညး၈ အပစးအခတးရပးဆဲေရ့မ္ာ့သညးလညး့ 

ဘကးေပါငး့စုဵမြ ေလ့စာ့ရနး လုိအပးၿပီ့ တပးမေတားက စစးတပးမ္ာ့ပုိမုိခ္ထာ့ရနးႏြငးံ 

စစးဆငးေရ့ တုိ့ခ္ဲ႔ရနးအတျကး အချငးံအလမး့အ်ဖစး အသုဵ့မ်ပဳရေပ၈ ညီေနာငးမဟာ 

မိတးကဲံသုိ႓ အုပးစုမ္ာ့က ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး အေ်ခအေနမ္ာ့ ပိုမုိတုိ့တကးလာသညး 

အေ်မာကး်ဖငးံပစး်ခငး့၇ ေသနတး်ဖငးံပစး်ခငး့၇ ေ်မ်မႇဳပးမုိငး့မ္ာ့ 
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ဟု ်မငးသညးအထိ တုိကးပျမဲ္ာ့သညး ်ပညးသူလူထကုိ ဆကးလကး အၾကမး့ဖကးႏြိပးစကး 

ေနၿပီ့ သူတုိ႓အတျကး ေဘ့အႏၱရာယး ကုိ ပုိမုိၾကဵဳေတျ႓ေနေစမြာ ်ဖစးသညး၈  

ေ်မ်မဳပးမုိငး့မ္ာ့သညးလညး့ ဿွှ၆  ခုႏြစးတျငး ေ်မ်မဳပးမုိငး့ေပါကးကျမဲႈမြ ထိခုိကးဒဏးရာ 

ရမႈ သုိ႓မဟုတး ေသဆုဵ့မႈ ်ဖစးရပးမ္ာ့၌ ဿ၁ % ရြိေနေသ့ၿပီ့ အရပးသာ့မ္ာ့အတျကး 

ဆကးလကးရြိေနသညးံ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈ ်ဖစးသညး၈ တပးမေတားက ေ်မ်မဳပးမိုငး့ရြငး့လငး့ရနး 

အတျကး တာွနးယူမႈကုိ ဆကးလကး ေရြာငးရြာ့ေနၿပီ့ နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး ဟူ့ခငးရျာ 

       ဥက၎ဌကုိ ထုိနယးေ်မအတျငး့ တပးမေတားတပးဖျ႓ဲမ္ာ့ ေ်မ်မဳပးမုိငး့ ထိခိုကးမိပါက 

။တုိ႓ တရျာလုဵ့ တာွနးယူရမညးဟုပငး ၿခိမး့ေ်ခာကးခဲံေသ့သညး၈ (ဿွှ၆ ခုႏြစးေမလ)  

အ်ခာ့အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့မြ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ႏိုငးငဵတ ြွမး့လဵု့တျငး ေ်မ်မဳပးမုိငး့ 

ေပါကးကျမဲႈမ္ာ့လညး့ ရြိေသ့သညး၈ ယူေကႏုိငးငဵအေ်ခစုိကး ေဟလုိထရပးစးအဖျဲ႓မြ 

လာ့ရိႈ့ရုဵ့၌ အဆုိအရ ဿွှ၄ ခုႏြစး ်မနးမာႏုိငးငဵအႏြဵ႓အ်ပာ့ ေ်မ်မဳပးမုိငး့ ေပါကးကျမဲႈ 

ှှ၆ ခု ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ယငး့တုိ႓အနကး ်ဖစးရပး ၁၂ ခုမြာ ရြမး့်ပညးနယးတျငး ်ဖစးသညး၈ 

ဿွှ၅ ခုႏြစး ပထမ ငါ့လအတျငး့တျငးပငး ေဟလုိထရပးစးက ေ်မ်မဳပးမုိငး့ ေပါကးကျမဲႈ 

ှဿ၄ မႈကုိ အစီရငးခဵခံဲၿပီ့ ယငး့တုိ႓အနကး ်ဖစးရပး ၁၆  ခုမြာ ရြမး့်ပညးနယးတျငး ်ဖစးသညး၈  

 

 

 

 

 

 

ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့တျငး လႈပးရြာ့ေနေသာ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ 

အေရအတျကးႏြငးံ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့က သူတုိ႓၌ ရနးသူမ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့ 

အသုဵ့်ပဳလုိမႈမ္ာ့ ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ မၾကာခဏပငး မညးသညး ံေ်မ်မဳပးမိုငး့သညး မညးသူ႓ 

တျငး တာွနးရြိသညးကုိ ဆုဵ့်ဖတးရနး ခကးခဲသညး၈ အရပးသာ့မ္ာ့၌ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈ 

ႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ့ကုိ အာမခဵနိုငးရနးအတျကး ပဋိပက၏ ခ္ဳပးၿငိမး့ရနးႏြငးံ ေဒသခဵနယးေ်မမ္ာ့ 

တျငး တာွနးခဵမႈရြိၿပီ့ ယုဵၾကညးစိတးခ္ရေသာ ေ်မ်မႇဳပးမုိငး့ရြငး့လငး့ရနး ၾကိဳ့ပမး့အာ့ 

ထုတးမႈမ္ာ့ မရြိမ်ဖစး လုိအပးေနသညး၈  

လျနးခဲံသညး ံ သုဵ့ႏြစးတာကာလအတျငး့ TWO    မြတးတမး့တငးခံဲသညး ံ ေ်မ်မဳပးမိုငး့ 

်ဖစးရပးမ္ာ့ ပိုမုိမ္ာ့်ပာ့လာသကဲံသုိ႓ လကးနကးႀကီ့ ပစးခတးမႈေၾကာငး့ အရပးသာ့မ္ာ့ 

ထိခုိကးဒဏးရာရမႈ သုိ႓မဟုတး ေသဆုဵ့မႈမ္ာ့လညး့ ်မငးံတကးလာေနသညး၈ တစးစဵုလုဵ့ 

အရ ်ဖစးရပးမ္ာ့၌ အခ္ဳိ့အဆမြာ ေလ္ာံက္လာေနေသားလညး့ (ေအာကးပါ 

ဇယာ့တျငးၾကညး)ံ ဿွှ၆  ခုႏြစးအတျငး့ ်ဖစးရပး ၆ ခုႏြငးံ ဿွှ၄ ခုႏြစးအတျငး့ ်ဖစးရပး 

ခုႏြစးခုတုိ႓ကုိ အစီရငးခဵႈတငး်ပမြဳကုိ ႏႈိငး့ယြဥးၾကညးံႏုိငးသညး၈  
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ဿွှ၆ ခုႏြစး တစးႏြစးထဲတျငး တပးမေတာမြ ပါွငးပတးသကးေသာ လကးနကးႀကီ့ 

ပစးခတးမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့၌ ရလဒးေၾကာငးံ ထိခုိကးဒဏးရာရသူႏြငးံ ေသဆုဵ့သူ ဿ၂ ဦ့ 

ရြိေၾကာငးံ TWO    သတငး့ ရရြိသညး၈ ေနာကးထပး ရျာသာ့ ၅ ဦ့မြာ တပးမေတားႏြငးံ 

အ်ခာ့လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႓မ္ာ့၌ တုိကးရုိကးပစးခတး်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ ်ဖစးရပးတစးခု 

တျငး နမးံဖကးကာ ေဆ့ရုဵတျငး တကးေရာကးေနေသာ ရျာသာ့ႏြစးဦ့ကို တပးမေတားက 

ပစးခတးခံဲေသာေၾကာငးံ ဒဏးရာမ္ာစျာရရြိသ်ဖငးံ ူ။တုိ႓ကုိ လာ့ရိႈ့ေဆ့ရုဵသုိ႓ ပုိ႓ေဆာငး 

ကုသခံဲရသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 ေ်မ်မႇဳပးမိုငး့ေၾကာငး့ ရြငးသနးက္နးရစးသူမ္ာ့ူ 

ဓါတးပုဵ - TWO 
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အဓမၼ ေပ၍တာဆျဲ် ခငး့သညး တပးမေတားႏြငးံ အ်ခာ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ 

လူသိမ္ာ့ေသာ နညး့နာတစးခု်ဖစးသညး၈ ရျာသာ့မ္ာ့သညး ။တုိ႓၌ ကုိယးခႏၶာအေလ့ 

ခ္ိနး၌ ထကးွ ကးမြ္ရြိေသာ ေလ့လဵသညးံ အထုပးအပုိ့မ္ာ့ကုိ သယးယူထမး့ပုိ့ၾက 

ရသညး၈ မၾကာခဏပငး ပဋိပက၏နယးေ်မမ္ာ့တျငး စစးသာ့မ္ာ့က အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ 

က္ညးကာ လူသာ့မ္ာ့ သုိ႓မဟုတး လူသာ့မုိငး့ရြငး့ကိရိယာမ္ာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳေလံ 

ရြိသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵက ှ၆၂၂ ခုႏြစးတျငး ႏုိငးငဵတကာ အလုပးသမာ့ အဖျဲ႓ခ္ဳပး (ILO) 

အဖျဲ႓ွငး ်ဖစးခဲံၿပီ့ အဓမၼလုပးအာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးသညး ILO သေဘာတူညီခ္ကး ဿ၆ ကုိ 

လကးခဵခံဲေသားလညး့ တပးမေတားႏြငးံ အ်ခာ့ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး 

ႏုိငးငဵတ ြွမး့တျငး အဓမၼ ေပ၍တာေခ၍်ခငး့ကုိ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့အာ့ အ်ပစးေပ့ အေရ့ယူမႈ 

ခဵရ်ခငး့ မရြိသညး ံအေ်ခအေနတျငး ဆကးလကး က္ငးံသုဵ့လ္ကးရြိသညး၈  

ဿွှ၃ ခုနြစးႏြငးံ ဿွှ၆  ခုႏြစး အၾကာ့တျငး TWO သညး အမ္ဳိ့သမီ့ ဦ့ေရ ထကးွ ကး 

ေက္ားပါေသာ အရပးသာ့ ၀၄ ဦ့ ပါွငးသညးံ ေပ၍တာေခ၍်ခငး့ ်ဖစးရပးခုႏြစးခုကုိ 

မြတးတမး့တငးထာ့သညး၈  

 

 

 

 

 

 

ဤ်ဖစးရပးမ္ာ့ အစီရငးခဵမႈ နညး့ပါ့်ခငး့သညး လကးစာ့ေခ္ခဵရမညးကုိ ေၾကာကး်ခငး့ 

သုိ႓မဟုတး အချငးံအေရ့မ္ာ့အေပ၍ သိနာ့လညးမႈ နညး့ပါ့်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ ်ဖစးႏိုငးသညး၈ 

ဤကိစၥရပးသညး သိသာထငးရြာ့ေသာ လူသာ့ လုဵၿခဵဳေရ့ ဆုိငးရာ ်ပႆနာ 

်ဖစးေသားလညး့ အစုိ့ရမြ ထုိအေ်ခအေနကုိ ေ်ဖရြငး့ရနး ပ္ကးကျကးသညး၈ ဿွှ၅ 

ခုနြစးတျငး ေက္ာကးမဲ ရြမး့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကေရစီ အဖျဲ႓ခ္ဳပး (SNLD) ပါတီမြ 

လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး    TNLA ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့ ်ဖစးေနစဥးအတျငး့ တပးမေတားက 

လမး့်ပအ်ဖစး ေခ၍ေဆာငးခဲံသညးံ ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ထဲမြ အရပးသာ့တစးဦ့ 

ေ်မ်မဳပးမုိငး့ေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိခဲံေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ (ရြမး့သဵေတားဆငးံ သတငး့စဥး၇ 

ဿွှ၅ ခုႏြစး ဇျနးလ ှ ရကး) ထျကးေပ၍လာၿပီ့ေနာကး လႊတးေတားတျငး အဓမၼ 

ေပ၍တာေခ၍ေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ေဆျ့ေႏျ့ရနး အဆုိ်ပဳခ္ကးတစးရပး တငးခံဲသညး၈ 

ထုိအဆုိ်ပဳခ္ကးကုိ လႊတးေတား အစီအစဥးတျငး ထညးံသျငး့ေဆျ့ေႏျ့ရနး အစုိ့ရ၌ 

်ငငး့ပယး်ခငး့သညး လကးရြိ်ဖစးပျာ့ေနေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ 

ႏြငးံ တာွနးခဵမႈကုိ ်ဖစးႏုိငးေစ်ခငး့ကို ်ငငး့ဆုိသညးံ တပးမေတားႏြငးံ ယငး့အာ့ ေထာကးခဵ 

သူမ္ာ့က အာဏာကုိ ဆကးလကး အလျသုဵဲ့လ္ကးရြိေနေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပေနသညး၈ 

 

လုယကး်ခငး့နြငးံ ပစၥညး့ဥစၥာ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့မ္ာ့သညး မၾကာခဏပငး အရပးသာ့မ္ာ့အ 

ေပ၍ ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာ ထိခုိကးမႈနညး့ပါ့ေသားလညး့ ။တုိ႓၌ အိမးမ္ာ့၇ ေဆ့ွါ့မ္ာ့ 

သုိ႓မဟုတး        ၏                                            ါ ယငး့တုိ႓၌ 

စာ့ွတးေနမႈ ဘွမ္ာ့အေပ၍ ဆုိ့ရျာ့်ပငး့ထနးေသာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေစသညး၈ 

ဿွှ၃ ခုနြစးမြ ဿွှ၆ ခုႏြစးအတျငး့ TWO    အနညး့ဆဵု့ လူေပါငး့ ၀၁ ဦ့ ထိခုိကးခဵရ 

သညး ံခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ပါွငးသညးံလုယကးမႈႏြငးံ ပစၥညး့ဥစၥာဖ္ကးစီ့မႈ်ဖစးရပး ဆယးံႏြစးခု 

အဓမၼေပ၍တာဆျဲ် ခငး့ 
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ကုိမြတးတမး့တငးခဲံသညး၈ ဿွှ၆  ခုႏြစးအတျငး့ သကးေရာကးခဵခဲံရသညးံ လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့ 

ထဵမြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိရနး အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိေသားလညး့ ေအာကးပါ ဇယာ့က 

အေရအတျကးမ္ာ့ ေလ္ာံက္လာေနေၾကာငး့ ်ပသေနသညး၈ သုိ႓ရာတျငး သကးေရာကးခဵရ 

သူ အေရအတျကး မ္ာ့်ပာ့လာေနေၾကာငး့လညး့ ေတျ႓်မငးေနရသညး၈  

 

 

 

 

 

 

 

 

မုိငး့ေငါံ၇ ေက္ာကးမဲ၇ နမးံဆနးႏြငးံ ကျတးခုိငးြရြိေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ၾကီ့မာ့ေသာ တုိကးခိုကးမႈ 

မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ အပါအွငး ပစၥညး့ဥစၥာ ဖ္ကဆီ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ လုယကး်ခငး့ မ္ာ့ ၾကဵဳရ 

သညး ံ ေနရာမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ သာဓကအာ့်ဖငးံ ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇႏၷွါရီလတျငး နမးံဆနး 

ၿမိဳ႔နယး အေနာကးကငး့    ရျာတျငး တပးမေတားသညး TNLA ႏြငးံ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ၿပီ့ 

ေနာကးတျငး ဘုနး့ႀကီ့         ါ    ရျာသာ့မ္ာ့၌ ပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ဖ္ကးဆီ့လုယူခံဲ 

ၾကသညး၈ ဿွှ၆  ခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့သညး နမးံဆနး    ႕ 

   ၇ နမးံေခ့ရျာရြိ ေနအိမးဆယးလုဵ့ကို ဖ္ကးဆီ့ခံဲၿပီ့ တုိကးပျမဲ္ာ့ေၾကာငးံ ရျာသာ့မ္ာ့ 

အာ့ ထျကးေ်ပ့ခဲံရသညး၈ ထုိ်ဖစးရပးမတုိငးမီ တစးလအလုိ ဿွှ၆ ခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငး 

ညီေနာငးမဟာမိတးအဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကးပုိငး့တျငး တပးမေတား 

တပးမ ၆၆ သညး ကျတးခုိငးရြ ိတအာငး့ပရဟိတပညာေရ့ စငးတာ (TEC) ရြိ ပစၥညး့မ္ာ့ 

သိမး့ယူ ဖ္ကးဆီ့ခဲံၾကသညး၈   

 

ထုိၾကီ့မာ့ေသာ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့အ်ပငး လူပုဂၐိဳလး တစးဦ့ခ္ငး့၌ အိမးမ္ာ့ကုိ ပစးမြတး 

ထာ့လုယကး်ခငး့ သုိ႓မဟုတး ဖ္ကးဆီ့်ခငး့မ္ာ့ကုိလညး့ တပးမေတားမြ လုပးေဆာငးခံဲ 

သညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလတျငး ရျာလူႀကီ့   ခုိငး့ေစေသာေၾကာငးံ ေက္ာကးမဲမြ 

မုိငး့ေငါံၿမိဳ႔သုိ႓ သျာ့ရာလမး့ခရီ့တျငး ေဆ့ွါ့မ္ာ့သယးေဆာငးလာေသာ ရျာသာ့တစးဦ့ 

ကုိ ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမရြိဘဲ ေဆ့ွါ့မ္ာ့ကုိ သိမး့ယူခံဲသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ဇူလုိငးလတျငး တပးမေတား တပးမ ၅၅ မြ စစးသာ့မ္ာ့က မိုငး့ယုေလ့ ဒုက၏သညး စခနး့ 

(ကျတးခိုငး)ေန ရျာသာ့ႏြစးဦ့ထဵမြ ေငျက္ပး ၂,ွွွ ႏြငးံ လကးကုိငးဖုနး့ သုဵ့လုဵ့ကုိ လုယူခံဲ 

သညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစးအတျငး့တျငး တုိကးပျမဲ္ာ့ေၾကာငးံ အ်ခာ့နယးေ်မမ္ာ့သုိ႓ ထျကးေ်ပ့ 

သျာ့သူေသာ ရျာသာမ္ာ့၌ အိမးမ္ာ့ကုိ တပးမေတား တပးဖျဲ႓မ္ာ့မြ လုယကးသညးံ 

်ဖစးရပးမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိခဲံသညး၈ ်ဖစးရပးတစးခုတျငး            ႕    ၾကကးေသေက့္ 

ရျာမြ ရျာသာ့တစးဦ့၌ ေနအိမးကုိ လုပးယကးၿပီ့ ေနာကးဆုဵ့ ရကးစကးသညးံ 

အ်ပဳအမူအ်ဖစး ထုိအိမးမ္ာ့ကုိ မီ့ရြဳိ႔ခဲံေၾကာငး့ အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ရြိသညး၈  

လုယကး်ခငး့၇ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ 
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ဤခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၌ သိသာထငးရြာ့ေသာ အေၾကာငး့ရငး့မြာ လကးရြိဆကးလကး 

်ဖစးပျာ့ေနေသာ ပဋိပက၏်ဖစးၿပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့မြာ မလႊဲမေရြာငးသာ 

ထျကးေ်ပ့ၾကရၿပီ့ ေစာငးံေရြာကးသူကငး့မဲံေနေသာအခါ တပးမေတားအာ့ ထုိခ္ဳိ့ေဖာကး 

မႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနးရနး အချငးံအေရ့ ေပ့သကံဲသုိ႓ ်ဖစးေစသညး၈  

 

ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့ရြိ တအာငး့လူထုႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ တုိငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယး 

မ္ာ့တေလြ္ာကးရြိ တုိငး့ရငး့သာ့ လူထုသညး ေန႓စဥးႏြငးံ အမြ္ ပဋိပက၏ ေ်မယာသိမး့ဆီ့မႈ 

ဧရာမဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့၌ ွနးထုပးွနးပုိ့မ္ာ့ႏြငးံ ေနထုိငးေနၾကရစဥးတျငး ်မနးမာ 

အစုိ့ရႏြငးံ နိုငးငဵတကာ အသုိငး့အွုိငး့က မလႈပးမယြကးႏြငးံ ။တုိ႓၌ ခဵစာ့မႈမ္ာ့အေပ၍ 

အဆုိ့ရျာ့ဆုဵ့ ၾကဵရာပါ အ်ဖစးရြိေနၾကသညး၈ တပးမေတားက အရပးသာ့ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ 

တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကုိ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့အာ့ အ်ပစးေပ့ 

အေရ့ယူခဵရမႈမြ     လျတးသညး ံ အေ်ခအေနေအာကးတျငး ဆကးလကး ထုိ့စစးဆငး 

ေနၿပီ့ လကးရြ ိ အမ္ဳိ့သာ့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမြ ႏုိငးငဵေရ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ 

်ပဳလုပးရနး အာ့လုဵ့ပါွငးသညးံ  ညိြႏုိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကုိ ်ငငး့ပယး်ခငး့်ဖငံး အဓိပၸါယးရြိ 

ေသာ အနာဂတး လမး့ေၾကာငး့တစးစုဵတစးရာကုိ ထုတးလုပးရာတျငး မေအာငး်မငဘဲ 

ရြိေနသညး၈ တခ္ိနးတညး့မြာပငး လျနးခံဲသညး ံ ဆယးစုႏြစးတစးခုေက္ားတျငး ႏိုငးငဵတကာ 

အလြဴရြငးမ္ာ့သညး နယးစပးႏြငးံ နယးစပး်ဖတးေက္ား အေ်ခ်ပဳအဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့ အေပ၍ 

ပံဵပို့မႈကုိ ်ဖတးေတာကးခဲံၾကၿပီ့ ေဒသခဵအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့သို႓ 

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေစခဲံသညး သုိ႓မဟုတး ယငး့တုိ႓၌ ေငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈကုိ ဆုဵ့ရဵႈ့မညးံ 

ေဘ့အႏၱရာယးႏြငးံ ေတျ႓ၾကဵဳေစသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map: Existing and planned dams in Shan State © Action for Shan State 
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ႏိ ငးငဵတကာ အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့သညး မိမိတုိ႓၌ းဘဝမ္ာ့၇ စာ့ွတးေနေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 

ႏြငးံ အိမးယာမ္ာ့ကုိ ေဘ့အႏၱရာယး ်ဖစးေစႏုိငးသညးံ ရငး့ႏြီ့််မဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဧရာမဖျဵ႓ၿဖိဳ့ 

ေရ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့မြ တဆငးံ တုိငး့ရငး့သာ့ လူထု၌ ခဵစာ့မႈမ္ာ့ကုိလညး့ ထပးဆငးံတို့ 

ပျာ့ေစသညး၈ သဵလျငးေရကာတာမ္ာ့၇ ေဘားတျငး သတၱဳတူ့ေဖားေရ့ စီမဵကိနး့ႏြငးံ အ်ခာ့ 

ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့ ေနရာမ္ာ့၌ ဆုိ့က္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေကာငး့စျာ မြတးတမး့တငးထာ့ၿပီ့ 

ေသားလညး့ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့သညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး 

စီစဥးေနသညး၈ ဿွှ၄ ခုႏြစးကတညး့က နမၼတူ ေရအာ့လြ္ပးစစး ေရကာတာေနရာတျငး 

တရာ့မွငး သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံ ေဆာကးလုပးေရ့ တုိ႓ကုိေဒသခဵလူထုႏြငးံ 

အဖျဲ႓အစညး့ မ္ာ့သညး ဆနး႓က္ငးကနး႓ကျကးခဲ ံၿပီ့်ဖစးသညး၈  

(ရြမး့်ပညးနယး ်မစးေခ္ာငး့အငး့အိုငးမ္ာ့ အတျကး လႈပးရြာ့မႈ ဿွဿွ)  

ဤစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ေဒသခဵလူထုအတျကး  ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ အထငးအရြာ့ ရြိေန 

ေသားလညး့ ေဒသခဵလူထ၌ ဆႏၵမ္ာ့မြာ လစးလ္ဴရႈခဵထာ့ရၿပီ့ ေဒသခဵေက့္ ရျာမ္ာ့ 

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ခဵရ်ခငး့၇ ေရအရငး့အ်မစးရြာ့ပါ့်ခငး့၇ ်မစးေခ္ာငး့ေအာကးဘကးရြိ ေက့္ရျာ 

သာ့မ္ာ့အတျကး (ခဲဆိပးသငးံ်ခငး့အပါအဝငး) ေရထုညစးညမး့်ခငး့ ႏြငးံ ပ႗ိပက၏ကုိ 

ပိုမိုၾကီ့ထျာ့ေစ်ခငး့ (ရြမး့လူ႓အချငးံအေရ့ မ႑ိဳငးအဖျဲ႓ ဿွှ၃ ခုႏြစး) အပါအဝငး 

ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေရြ႔ဆကးလုပးေဆာငးလ္ကး ရြိေနသညး၈ ၾသစေတ့လ္ 

အေ်ခစုိကး ်မနးမာမကးတယး(Myanmar Matals)ကုမၸဏီသညး ေဘားတျငး့သတၱဳတျငး့ 

တျငး အဓိက ရြယးယာပုိငးရြငး်ဖစးၿပီ့ နယးေ်မအတျငး့ရြိ အ်ခာ့ ေရကာတာစီမဵကိနး့ 

မ္ာ့အတျကး ရဵပုဵေငျမ္ာ့ကုိ ၾသစေတ့လ္၇ တရုတး၇ ေနားေွ့၇ ဂ္ာမဏီ၇ ဂ္ပနးႏြငးံ 

ဆျစးဇာလနးႏိုငးငဵမြ ကုမၸဏီမ္ာ့ထဵမြ ရရြိလ္ကးရြိသညး၈  

်မနးမာႏုိငးငဵမြ တုိငး့ရငး့သာ့ လူထုသညး သူတုိ႓အေပ၍ စဥးဆကးမ်ပတး က္ဴ့လျနးလ္ကး 

ရြိေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အေပ၍ တရာ့မြ္တမႈႏြငံး အသိအမြတး်ပဳမႈ ရရြိသငးံေပသညး၈ 

တပးမေတားအပါအွငး တာွနးရြိသူမ္ာ့မြ တာွနးခဵမႈကုိရရြိၿပီ့ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ 
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်ပစးဒဏးေပ့ခဵရမႈမြ ကငး့လျတးေနသညးံ အေ်ခအေနကုိ အဆုဵ့သတးသငးံၿပီ်ဖစးသညး၈ 

ဒီမုိကေရစီႏြငးံ ဖကးဒရယး ဥပေဒမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵထာ့သညးံ ႏုိငးငဵေရ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈ 

မ္ာ့ကုိ ်မနးမာအစုိ့ရက လုိကးနာက္ငးံသုဵ့ၿပီ့ ႏုိငးငဵတကာ အသုိငး့အွုိငး့က သူတုိ႓၌ 

ရငး့ႏြီ့်း်မဳပးႏြဵမႈႏြငးံ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ သာမက               

                                     ။ 

အစုိ့ရက တုိငး့ရငး့သာ့ လူထ၌ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဵဳမႈကုိ အာမခဵခ္ကးမေပ့ႏုိငးေသာ 

ေၾကာငးံ ႏိုငးငဵတကာ အကူအညီမ္ာ့သညး ေဒသခဵအဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့ထဵသုိ႓ ဦ့တညး 

သငးံသညး၈ ်မနးမာအစုိ့ရက ႏုိငးငဵေရ့အာဏာကုိ တပးမေတားက ခ္ဳပးကုိငးထာ့မႈအာ့ 

အဆုဵ့သတးရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခုိငးမာေသာ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးၿပီ့ ူ။တုိ႓၌ 

ရာဇွတး အ်ပဳအမူအေလံအက္ငးံမ္ာ့ကုိ လူသိရြငးၾကာ့ ်ပစးတငးရႈတးခ္ရမညး၈   

အာ့လုဵ့ပါွငးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးတစးရပးကုိ ေဖားေဆာငးၿပီ့ သတငး့မီဒီယာ 

လျတးလပးချငးံႏြငးံ လူထုလူမႈ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကုိ အကာအကျယးေပ့ရမညး၈ 

လူထုမ္ာ့အာ့ ။တုိ႓အေပ၍ သကးေရာကးမႈရြိေသာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငး 

ရနး ်မငးံတငးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ရမညး်ဖစးၿပီ့ ။တုိ႓၌ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈႏြငးံ ကုိယးပုိငး 

်ပ႒ာနး့ချငးံတုိ႓ကုိ ထိခုိကးေစေသာ ဖျဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ 

မ်ပဳလုပးရနးလုိသညး၈ မိမိတုိ႓သညး မိမိတုိ႓၌ တအာငး့ လူထု အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့ႏြငးံ 

်မနးမာႏုိငးငဵရြိ တုိငး့ရငး့သာ့ လူထုအာ့လုဵ့အတျကး သကးေရာကးမႈ်ဖစးေစနုိငးေသာ 

။တုိ႓၌ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ ယငး့တုိ႓၌ အပုိငး့လုိကးလုပးေဆာငးၾကရနး လူတုိငး့ကုိ 

တုိကးတျနး့သညး၈ 

 

 

 
ရြမး့ ်မစးေခ္ာငး့အငး့အိုငးမ္ာ့ဆုိငးရာ လႈပးရြာ့မႈ ဿွဿွ၇ “Unauthorised construction 

at Namtu/Hsipaw dam site highlights urgent need for a dam moratorium in 

Burma,” (ဿွဿွ ခုႏြစး မတးလ ှ၁ ရကး သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး) 

https://progressivevoicemyanmar.org/2020/03/14/unauthorized-

construction-at-namtu-hsipaw-dam-site-highlights-urgent-need-for-dam-

moratorium-in-burma/ တျငး ၾကညးံႏုိငးသညး၈ 

Amnesty International (AI) ဿွှ၆ “Caught in the Middle”: Abuses against 

civilians amid conflict in Myanmar‟s northern Shan State. 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/1142/2019/en/ တျငး 
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the Responsibility to Protect to Burma/Myanmar” မူွါဒ အက္ဥး့ခ္ဳပး 

ွငးေရာကးစျကးဖကးမႈႏြငးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့၌ အခ္ဳပးအ်ခာပုိငးမႈ ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ 

ေကားမစးရြငး (ICISS) ဿွွှ ခုႏြစး The Responsibility to Protect.  

   ႕ေ်ပ့အသဵ ဿွှွ၇ “Ta Long villagers mark World Day of Action for Rivers 

at Namtu/Myitnge riverside, call for a stop to all dams and mining along 

the river.”  < https://progressivevoicemyanmar.org/2020/03/14/ta-long-
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villagers-mark-world-day-of-action-for-rivers-at-namtu-myitnge-riverside-

call-for-a-stop-to-all-dams-and-mining-along-the-river/> တျငးၾကညးံႏုိငးသညး၈ 

Shan Herald Agency for News (SHAN) ဿွှ၅ ခုႏြစး ဇျနးလ ှ ရကး၈ “Shan State 

Hluttaw censors discussing on forced porter issue.” < 

https://www.bnionline.net/en/news/shan-state-hluttaw-censors-

discussing-forced-porter-issue> တျငးၾကညးံႏုိငးသညး၈  

Shan Human Rights Foundation ဿွှ၃၈  “Save the Namtu River: Impacts of 

the Upper Yeywa and other planned dams on the Namtu in Shan State.”  

<shanhumanrights.org/eng/images/2016/pdf/03-30-2016-Namtu—

English.pdf> တျငးၾကညးံႏုိငးသညး၈  

ကုလသမဂၐအေထျေထျ ညီလာခဵ၇ ႏိုငးငဵတကာ ရာဇွတး တရာ့ရုဵု့၌ ေရာမ 
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တျငး ရႏုိငးသညး၈  
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တအာငး့အမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႓အစညး့မြ တပးမေတား၌ စနစးတက္ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးေနေသာ 

စစးရာဇွတးမ  မ္ာ့ႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမြဳမ္ာ့       

ဿွှ၃ ခုႏြစး ဧၿပီလ မြ ဿွှ၆ ဒီဇငးဘာလ 
အတငး့အက္ပး ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ညႇဥး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ တရာ့မွငး သတး်ဖတး်ခငး့ 
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          ၊               ၀                                                  
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၇         ၃     
၂၀၁၆        

                                                                        
       (၁၃)                     
                   ။  

၇ ၆ ၁၃       (၁)           

၈          ၄     
၂၀၁၆        

                 ၊                                   (၁)                        ႕ 
                                  
                       ၐ      
       ။ 

        (၁)         ၊ 
         

၉ ဇနးနွါရီ ၁ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး  

မနးပနးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့်ခငး့  အေၾကာငး့်ပခ္ကးမရြိဘဲ ရျာသာ့တစးဦ့ 
၌ ဆိုငးကယးကို စစးေဆ့ၿပီ့ ပိုကးဆဵယူ 
သညးံအ်ပငး ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ 
သညး၈ 

၁  ၁ တပးရငး့ (၁၂) 
(ကျတးခိုငးအေ်ခစုိကး)  

၁၀ ဇနးနွါရီ ၅ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

ကျမးဟယးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ႏြငးံ 
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ 

ေမျ့ရာပါ စကာ့မေ်ပာတတး၇ နာ့မၾကာ့ 
သညးံ ရျာသာ့တစးဦ့ကို ရိုကးႏြကးေသာ 
ေၾကာငးံ ဒဏးရာမ္ာ့စျာ ရရြိၿပီ့ မညး 
သညးံအဖျ႓ဲအစညး့ထဵမြ မတိုငးၾကာ့ရဟု 
ၿခိမး့ေ်ခာကးသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား  

၁၁ ဇနးနွါရီ ၅ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

မနးၿပိနး့ရျာ၇ တာ့မိုညဲ၇ 
ကျတးခိုငး 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ 
ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ 

ရျာသာ့ (၅) ဦ့ကို ပုဒးမ ှ၄/ှ ်ဖငးံ 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ကျတးခိုငးတရာ့ရုဵ့တျငး 
လျေဲ်ပာငး့ေပ့ခဲံသညး၈ 
ဖမး့ဆီ့ခဵရစဥးအတျငး့ မိသာ့စုႏြငးံ 
ေတျ႓ဆုဵချငးံ မရရြိေၾကာငး့ ေ်ပာသညး၈  

၈  ၈ တပးမ ၅၅ 

၁၂ ဇနးနွါရီ ှ၆ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

လျယး်ပတးရျာ၇ နမးံေတျ အုပးစု၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
         ႇ             

အလုပးမြ ်ပနးလာေသာ ရျာသာ့ (ဿ၅) 
ဦ့ကို ႀကိဳ့်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ေမြာကးအိပး 
ခိုငး့သညးံအ်ပငး ရိုကးႏြကးခဲံသညး၈  

၂၀  ၂၀ တပးရငး့ (၂ွ၁)  

၁၃ ဇနးနွါရီ ဿဿ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ဟူမနး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
သတး်ဖတး်ခငး့  

ရျာသာ့တစးဦ့ကို ေသနတး်ဖငးံ 
ပစးသတးၿပီ့ က္နးသညးံ ရျာသာ့ ဿ ဦ့ကို 
ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့သညး၈  

၃  ၃ ်မနးမာံတပးမေတား 

၁၄ ေဖေဖားွါရီ ၂ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

စခနး့သာေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
         ႇ             

ေမျ့ရာပါ စိတးမႏြဵ႓သညးံ ရျာသာ့ တစးဦ့ 
ကို TNLA ႏြငးံ ဆကးစပးမႈရြိသညးဟု 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
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စျပးစျၿဲပီ့ ဖမး့ဆီ့ရိုကးႏြကးခဲံသညး၈ 
၁၅ ေဖေဖားွါရီ ၆ ရကး 

ဿွှ၄ ခုႏြစး 
မနးမိုငးေက့္ရျာ၇ 
နမံးဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
လုပးအာ့ေစခုိငး့်ခငး့ 

ရျာသာ့တစးဦ့ကို တစးည ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပး 
ေႏြာငးၿပီ့ ၁ငး့တို႓အတျကးအလုပးမ္ာ့ခုိငး့ 
ေစခံဲသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား  

၁၆ ေဖေဖားွါရီ ဿ၀ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ဟုိမနး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ႏြငးံ 
ေသဆုဵ့်ခငး့  

ရျာသာ့တစးဦ့မြ ဦ့ေခါငး့ရိုကးခဵရ၊ (၄) 
ရကးလုဵ့လုဵ့ သတိေမံေ်မာၿပီ့ ေသဆုဵ့ 
ခဲံသညး၈ 

၁  ၁ တပးမ ၅၅ 

၁၇ မတးလ ဿ၁ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ၾကဴဆိုငး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ရာဘာၿခဵရြငး့ေနသညးံ ဆယးအိမးမြဴ့ 
တစးဦ့ကို ရိုကးႏြကးၿပီ့ ေသနတး်ဖငးံ 
ဆကးလကးပစးခတးရာ ညာဘကး 
ေပါငးတျငး ဒဏးရာ်ပငး့ထနးစျာ ရရြိၿပီ့ 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရသညး၈ 

၁  ၁ တပးမ ၀၀  

၁၈ မတးလ ဿွှ၄ ခုႏြစး ပနးေလာေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတး်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ကို စာ့ေသာကးဆိုငး တခု 
အနီ့တျငး ပစးသတးခဲံၿပီ့ အေလာငး့ကို 
လာ့ရြိဳ့ေဆ့ရုဵတျငး ပို႓ေဆာငးခဲံသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၁၉ မတးလ ဿွှ၄ ခုႏြစး မနးလနး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ယူနီေဖာငး့ ွတးဆငးထာ့်ခငး့ မရြိသညးံ 
TNLA ရဲေဘားတစးဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ 
ကျတးခိုငးေထာငးတျငး ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ 
သညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၂၀ ေမလ ှ၁ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး  

လျယးပိနး့ေက့္ရျာ၇ 
ေက္ာကးမဲၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
         ႇ             

ရျာသာ့ ၀ ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးၿပီ့ 
TNLA အေၾကာငး့ ေမ့်မနး့ကာ ရိုကး 
ႏြကးခဲံသညး၈ 

၃  ၃ တပးမေတား 
(ရနးကငး့ေတာငး 
အေ်ခစုိကး)  

၂၁ ဇျနးလ ဿ၂ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

လျယးပ္ကးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတး်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ ေပ၍တာအ်ဖစး ဆျခဲဵရ 
သညးံအခ္ိနးတိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့်ခငး့ေၾကာငးံ 
ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 

၁  ၁ တပးရငး့ ၂ွ၁၇ ၂ွ၃ 

၂၂ ဇျနးလ ဿ၄ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး  

မနးလနး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
         ႇ             

တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကး ရျာသူ ရျာသာ့ 
မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ဘုနး့ႀကီ့ ေက္ာငး့တျငး 
ေခ၍ယူထိနး့သိမး့ၿပီ့  ှွ ဦ့ေက္ာငး 
         ႇ       ခဲံသညး၈ 

၁၀  ၁၀ တပးရငး့ ၂ွှ၇ ၂ွ၀ 
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၂၃ ဇျနးလ ဿ၄ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

အထကးမနးလျယး၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ရျာသာ့ ၀ဦ့မြ ်မနးမာံတပးမေတား၌ 
         ႇ       မႈ ခဵခဲံရသညး၈ 

၃  ၃ တပးရငး့ ၂ွှ၇ ၂ွ၀ 

၂၄ ဇျနးလ ဿ၄ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

မနးလနး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတး်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ တစးညတာ          ႇ    
     ခဵရဵၿပီ့ေနာကး ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 
ထို႓ေနာကး ၁ငး့၌ အေလာငး့ကို 
လမး့မႀကီ့ေဘ့ အနီ့ရြိ လကးဖကးၿခဵ 
တျငး ပစးခ္ခဵခဲံရသညး၈  

   တပးရငး့ ၂ွှ၇ ၂ွ၀ 

၂၅ ဇူလိုငးလ ှှ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ပနးကူေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတး်ခငး့ နာ့မၾကာ့သူ ရျာသာ့တစးဦ့ကို ၂ ရကး 
ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငးၿပီ့ေနာကး မီ့ရြိဳ႔ 
သတးဖ္ကးခဲံသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၂၆ ဇူလိုငး ဿွ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

နမးံစိတးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့်ခငး့ ရျာသာ့ ၀ ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ရဲစခနး့သို႓ 
လျေဲ်ပာငး့ ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့သညး၈ 

၃  ၃ တပးမ ၅၅ 

၂၇ ၾသဂုတးလ ၁ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး  

မနးပနးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ပါတီွငး တစးဦ့ကို 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးေသာေၾကာငးံ 
ဒဏးရာမ္ာ့စျာ ရရြိၿပီ့ ေဆ့ကုသမႈ 
ခဵယူေနရသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၂၈ ၾသဂုတး ၂ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

ဂ္ဳဵနနး့ေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတး်ခငး့ မီ့ေသျ့ဖုတးေနသညးံ ရျာသာ့တစးဦ့ကို 
ပစးသတးခဲံသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၂၉ ၾသဂုတး ၅ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး  

မနးေတာကးေက့္ရျာ၇ 
မနးတုဵၿမိဳ႔နယး 
 

         ႇ             ေတာထဲတျငး မြိဳရြာၿပီ့ ်ပနးလာသညးံ 
ရျာသာ့တစးဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
အေၾကာငး့်ပခ္ကး မရြိ ဖမး့ဆီ့ရိုကး 
ႏြကးခဲံသညး၈  

၁  ၁ ်မနးးမာံတပးမေတား 

၃၀ ၾသဂုတး ၆ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

မနးတုဵၿမိဳ႔ထဲ ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကး်ခငး့ ရျာသာ့ ၀ ဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
TNLA ႏြငးံ တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကး 
မနးတုဵၿမိဳ႔ထဲတျငး ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကး 
ခဲံသညး၈  

၃  ၃ ်မနးမာံတပးမေတား 

၃၁ ၾသဂုတး ှ၃ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

မုဵ့ဟျမး တာ့မို့ညဲ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတး်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ ရျာသာ့တစးဦ့ကို 
အေၾကာငး့မဲံ သတး်ဖတးခဲံသညး။ 
 

၁  ၁ တပးမ ၃၃ 
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၃၂ ေအာကးတိုဘာ ဿှ 
ရကး ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ပနးလုဵေက့္ရျာ၇ 
မိုငး့ေငါံၿမိဳ႔နယးချဲ 

         ႇ             
ေပ၍တာဆျဲ် ခငး့ 

်မနးမာံတပးမေတားမြ ေဘာလုဵ့ကျငး့ 
အနီ့တျငး TNLA စစးွ တးစဵုႏြငးံ က္ညးဆဵ 
အခ္ိဳ႔ ေတျ႓ရြိေသာေၾကာငးံ  ရျာသူႀကီ့ 
ႏြငးံ ရျာသာ့မ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကးၿပီ့ 
ေနာကး ရျာသာ့ ၂ ဦ့ကို ေပ၍တာအ်ဖစး 
ဆကးလကးဖမး့ဆီ့ သျာ့ခဲံသညး၈   

၆  ၆ တပးမ ၄၄ 

၃၃ ေအာကးတိုဘာ ၀ွ 
ရကး ဿွှ၄ ခုႏြစး  

ထမးမဆိုငး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ၅ တနး့ေက္ာငး့သာ့ တစးဦ့ကို ်မနးမာံ 
တပးမေတားမြ ပုဒးမ ှ၄ (ှ) ်ဖငးံ 
တရာ့စျၿဲပီ့ (ဿ) ်ပစးဒဏး ခ္မြတးကာ 
မႏၱေလ့ အက္ဥး့ေထာငးသို႓ 
ပို႓ေဆာငးထာ့သညး၈ 

၁  ၁ တပးမ ၄၄  

၃၄ ႏိုွငးဘာ ှွ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

မနးကနးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့ ထိနး့သိမး့်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ သကးေသခိုငးလုဵ မႈ 
မရြိဘဲ ရျာသာ့တစးဦ့ကို ပုဒးမ ှ၄(ှ) 
်ဖငးံ စျပးစျၿဲပီ့ ဖမး့ဆီ့ကာ နမးံဆနး 
ရဲစခနး့သို႓ ပို႓ေဆာငးခဲံသညး၈  

၁  ၁ ခလရ ှွ၂ 

၃၅ ႏုိွငးဘာ ှဿ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ဟိုကးတမးေက့္ရျာ၇ 
မနးကနးအုပးစု၇ နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

အေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
ႏြိပးစကး်ခငး့ 

ရျာသာ့တစးဦ့ TNLA ႏြငးံ ပတးသကးမႈ 
ရြိသညးဟု စျပးစျၿဲပီ့ ပုဒးမ ှ၄ (ှ) ်ဖငးံ 
ဖမး့ဆီ့ကာ နမးံဆနး ရဲစခနး့မြ တစးဆငးံ 
သီေပါ အက္ဥး့ေထာငးသို႓ 
ပို႓ေဆာငးခဲံသညး၈  

၁  ၁ တပးမ ၄၄ 
လကးေအာကးခဵ 
တပးရငး့ ှွ၂  

၃၆ ႏိုွငးဘာ ှ၂ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ေကာငး့ေခေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ရျာသာ့ ၀ ဦ့ကို TNLA ႏြငးံ ဆကးႏျယးမႈ 
ရြိသညးဟု စျပးစျၿဲပီ့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးခဲံသညး၈ 

၃  ၃ တပးမ ၅၅ 

၃၇ မတးလ ၀ ရကး ဿွှ၅ 
ခုႏြစး  

ပနးသေ်ပေက့္ရျာ၇ ပနးကျမး 
အုပးစု၇ ေက္ာကးမဲ 

ဖမး့ဆီ့ ႏြိပးစကး်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးခဵရ 
ေသာေၾကာငးံ သျာ့မ္ာ့ကျ္တးခဲံသညး၈ 

၁  ၁ တပးရငး့ ၂ွဿ ပနးကျမး 
အေ်ခစုိကး  

၃၈ မတးလ ၀ွ ရကး 
ဿွှ၅ ခုႏြစး 

ပနးေလာေက့္ရျာ၇ 
ပနးခါ့အုပးစု၇ နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့          ႇ             ရျာသာ့ ဿ ဦ့ကို တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ 
လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတားႏြငးံ 
ဆကးႏျယးမႈ ရြိသညးဟု စျပးစျၿဲပီ့ 
ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးခဲံသညး၈ 

၂  ၂ တပးမ ၅၅ 
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၃၉          ၁၁     
၂၀၁၈        

              ၊ 
          ႕    

         ႇ             
             

TNLA၏                    ၆ 
                              
                                   
                         
                       ။  

၁ ၆ ၇ ်မနးမာံတပးမေတား 
တပးမ (၅၅) 
လကးေအာငးခဵ တပးရငး့ 
(၀ွှ) 

၄၀         ၃၁     
၂၀၁၈        

             ၊ 
           ႕    

                             
         ႇ             

      ၃        “၀”       “      ” 
             ၀                 
                                ႇ        
      ။  

၃  ၃                 
     ၇၇၊ ၈၈  

၄၁           ၅     
၂၀၁၈        

         ၊             ႕                                          ၃        
                             
                 ။  

၃  ၃                  

၄၂          ၂၀၁၈                                                                           
                                 
                  ။ 

၃  ၃                    

၄၃    ၀      ၂၀     
၂၀၁၈        

     ၊               ၊ 
             ႕    

         ၐ                                    
  ါ ၀          ၉                
         ၐ          ၃        
                              ။  

၄ ၅ ၉                 
     ၉၉ 
               
၄၅  

၄၄ ဇနးနွါရီ ၀ွ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ွကၤပါေက့္ရျာ၇ မုိ့ကုတး မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ 
တစးဦ့ကို TNLA ႏြငးံ ပတးသကး ဆကး 
ႏျယးမႈ ရြိသညးဟု စျပးစျၿဲပီ့ ဖမး့ဆီ့ကာ 
ေထာငးဒဏး ဿ ႏြစး အမိနး႓ခ္ၿပီ့ေနာကး 
မႏၱေလ့ အက္ဥး့ေထာငး တစးခုတျငး 
ပို႓ေဆာငးထာ့သညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
တပးမ (၅၅) 

၄၅ ေဖေဖားွါရီ ဿ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ဆိုငး့လိနး့ေက့္ရျာ၇ 
မနးတုဵၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ေက့္ရျာ လုပးအာ့ေပ့ ကူလုပးေနသညးံ 
ရျာသာ့ တစးဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
ေစ့္ဆိုငး တစးခုတျငး အေၾကာငး့်ပခ္ကး 
မရြိ ွငးေရာကး ရုိကးႏြကးခဲံသညး၈ 

၁  ၁ တပးမ ၅၅ 
လကးေအာကးခဵ ခမရ 
၁ှ၃ 
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၄၆ ေဖေဖားွါရီ ှ၂ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ေနာငးအနးေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ပနးေဆ့်ပညးသူ႓စစးမြ ရို့ရာဓေလံပျဲ 
က္ငး့ပရနး အတျကး ထငး့်ဖဴ သျာ့ရြာ 
သညးံ ရျာသာ့ ဿ ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ကာ 
တအာငး့ တပးမေတားအေၾကာငး့ 
စစးေဆ့ေမ့်မနး့ၿပီ့ ညြဥး့ပမး့ႏြိပး 
စကးခဲံသညး၈ 

၂  ၂ ပနးေဆ့်ပညးသူ႓စစး 

၄၇ ေဖေဖားွါရီ ှ၅ ရကး 
ဿွှ၆ 

အုမၼလီ့ေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

တရာ့မွငး သတး်ဖတး်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ ရို့ရျာပျၾဲကညးံၿပီ့ 
်ပနးလာသညးံ တအာငး့လူငယးတစးဦ့ကို 
ေသနတး်ဖငးံ ပစးသတးမႈေၾကာငးံ 
ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 

၂  ၂ စကခ လကးေအာကးခဵ 
ခမရ ၀၃ှ 

၄၈ ဧၿပီ ဿှ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

ေနာငးအနးေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ကျ္ဲရြာရနး ရျာမြ ထျကးသျာ့သညးံ 
အသကး (ှ၃) ႏြစးရြိ လူငယးတစးဦ့ႏြငးံ 
ရျာသာ့ ဿ ဦ့ကို ပနးေဆ့်ပညးသူ႓စစးမြ 
အေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့ကာ ညြဥး့ပမး့ 
ႏြိပးစကးခဲံသညး၈  

၃  ၃ ပနးေဆ့်ပညးသူ႓စစး 

၄၉ ဧၿပီ ဿဿ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး  

နမးံဆရီ့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ တအာငး့အမ္ိဳ့ 
သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတားတို႓ 
အ်ပနးအလြနး တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့မႈေၾကာငးံ 
်မနးမာံတပးမေတား ဘကးမြ တပးသာ့ 
က္ဆုဵ့သညးံအတျကး စိတးဆို့ကာ 
၁ငး့ရျာသာ့မ္ာ့ကို ရုပးအေလာငး့        
                   ေနာကး ်မနးမာံတပးမ 
ေတားမြ ရျာသာ့ ၆ ဦ့ကို       
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ စစးေဆ့ေမ့်မနး့ကာ 
         ႇ        ခဲံသညး၈  

၉  ၉ တပးမ ၅၅ 
လကးေအာကးခဵ ခလရ 
ှွ 

၅၀ ေမလ ှ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

ေကာငး့ွြကးရျာ၇ 
မူဆယးၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ ၆၆ မြ 
မူဆယးၿမိဳ႔နယး ေကာငး့ွြကး 
ႀကဵစိုကးခငး့အနီ့ ေပါကးကျမဲႈ 
တစးခု်ဖစးပျာ့ခဲံေသာေၾကာငးံ ေက့္ရျာ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
တပးမ ၆၆ 
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တျငး ေနထိုငးေသာ ႀကဵခငး့မြ 
်ပနးလာသညးံ ရျာသာ့တစးဦ့ကို ဖမး့ဆီ့ 
ရိုကးႏြကးခဲံသညး၈  

၅၁ ဇျနးလ ှ၆ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

မနးဂ္တးႏြငးံ လုဵကိနးရျာ 
ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ 
ႏြငးံ          ႇ             

အသကး (ှ၅) ႏြစးေအာကး လူငယး 
(ှွ)ဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ ဖမး့ဆီ့ 
ကာ TNLA အေၾကာငး့ စစးေဆ့ေမ့ 
်မနး့ၿပီ့ တပးစခနး့ရြိ အခ္ဳပးထဲတျငး 
ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ခဲံသညး၈ 
တအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ပါတီ၇ စာေပႏြငးံ 
ယဥးေက့္မႈ အဖျဲ႓၇ ေက့္ရျာဥက၎ဌႏြငးံ 
ရပးရျာလူႀကီ့မ္ာ့ ေထာကးခဵေပ့သညးံ 
အတျကး ၀ ညေ်မာကးတျငး လူငယး (၃) 
ဦ့ကို ်ပနးလႊတးေပ့ခဲံေသားလညး့ 
က္နးသညးံ (၁) ဦ့ကို ယေန႓အထိ 
ခ္ဳပးေႏြာငး ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈ 

၁၀  ၁၀ တပးရငး့ ၁၂  

၅၂ ၾသဂုတး ဿှ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ဟူ့ႏျဲ႓ေက့္ရျာ၇ ၿမိဳ႔သစးအုပးစု 
နမးံဆနးၿမိဳ႔ 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ လူငယး (ဿ) ဦ့ကို 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ မိသာ့စုႏြငးံ ဆကးသျယး 
လုပးချငးံမ်ပဳဘဲ ်ပငးဦ့လျငးတျငး 
ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့သညးဟု ေ်ပာသညး၈ 

၂  ၂ ်မနးမာံတပးမေတား  

၅၃ ၾသဂုတး ဿ၃ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ဟူ့ႏျဲ႓ေက့္ရျာ၇ ၿမိဳ႔သစးအုပးစု 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့မြ ်မနးမာံတပးမေတား၌ 
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရၿပီ့ မညးသညးံေနရာသို႓ 
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ၿပီ့ မညးသို႓်ဖစးပ္ကး 
သညးကိုမိသာ့စုမြ မသိရေၾကာငး့ 
ေ်ပာသညး၈  

၁ ၁  စကခ (၂ွှ၇ ၂ွဿ)  

၅၄ ၾသဂုတး ၀ှ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

နမးံဆရီ့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

အစအန ေပ္ာကးဆုဵ့်ခငး့ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ ်မနးမာံတပးမေတား၌ 
ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ခဵရၿပီ့ ယေန႓အခ္ိနးထိ အစ 
အနေပ္ာကးဆုဵ့ေနသညး၈ 

 ၁ ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၅၅ စကးတငးဘာ ၁ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

နမးံခမး့ၿမိဳ႔ ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ကာ့သမာ့တစးဦ့ကို လာ့ရြိဳ့ ရ ဲဌာနမြ 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ မႏၱေလ့ၿမိဳ႔သို႓ လျေဲ်ပာငး့ 

၁  ၁ ရ ဲဌာန (လာ့ရြိဳ့) 
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ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့သညး၈  
၅၆ စကးတငးဘာ ၅ ရကး 

ဿွှ၆ ခုႏြစး 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔ မတရာ့ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 

         ႇ             
နမးံခမး့ၿမိဳ႔ေန ရျာသာ့တစးဦ့ကို 
ပနးေဆ့်ပညးသူ႓စစး အဖျဲ႓မြ ဖမး့ဆီ့ရိုကး 
ႏြကးၿပီ့ ေငျေၾက့ (ှ၂) သိနး့်ဖငးံ လာ 
ေရျ့ခိုငး့ေၾကာငး့ မိသာ့စုမြ ေ်ပာသညး၈ 

၁  ၁ ပနးေဆ့်ပညးသူ႓စစး 

၅၇ စကးတငးဘာ ဿွ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ဟိုလတးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတးခဵရ်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့မြ လာ့ရြိဴ့ႏြငးံ နမးံဆနး 
ၾကာ့ လမး့မႀကီ့ေဘ့တျငး သတးခဵရၿပီ့ 
ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 

၁  ၁ အမညးမသိ 
လကးနကးကိုငး 

၅၈ ေအာကးတိုဘာ ဿ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

၂၄ မုိငးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတးခဵရ်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့သညး ေက္ာကးမဲႏြငးံ 
နမးံဆနးၾကာ့ လမး့မႀကီ့ေပ၍တျငး 
အမညးမသိအုပးစု၌ သတး်ဖတး်ခငး့ 
ခဵရၿပီ့ ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 

၁  ၁ အမညးမသိ 
လကးနကးကိုငး 

၅၉ ေအာကးတိုဘာ ၆ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

မာနးေအာငးစုစညး့ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ အသကး (ှ၅) ႏြစးေအာကး 
ကေလ့ႏြစးဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
TNLA ႏြငးံ ဆကးသျယးမႈ ရြိသညးဟု 
စျပးစျၿဲပီ့ ၆ လၾကာ ဖမး့ဆီ့ ခ္ဳပးေႏြာငး 
ထာ့ၿပီ့ ဇျနးလ ှွ ရကးတျငး ကျတးခိုငး 
တရာ့ရုဵ့၌ စီရငးခ္ကး အမိနး႓်ဖငးံ 
်ပနးလႊတးခဲံသညး၈ 

၂  ၂ ်မနးမာံတပးမေတား  

၆၀ ေအာကးတိုဘာ ှဿ 
ရကး ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ေကာငး့ေလာတးေက့္ရျာ၇ 
သိႏၷီၿမိဳ႔နယး 

မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ကို TNLA ႏြငးံ ပတးသကး 
မႈ ရြိသညးဟုေ်ပာၿပီ့ ်မနးမာံတပးမေတား 
မြ ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့သညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၆၁ ေအာကးတိုဘာ ဿွ 
ရကး ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ေခနငး့ေက့္ရျာ၇ 
လာ့ရြိဳ့ၿမိဳ႔နယး 

သတး်ဖတးခဵရ်ခငး့ ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ကို အမညးမသိ 
လကးနကးကိုငး၌ အဖျဲ႓ွငး ႏြစးဦ့မြာ 
ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ွငး့အတျငး့ 
လာေရာကးပစးခတး်ခငး့ေၾကာငးံ 
ေသဆုဵ့ခဲံသညး၈ 

၁  ၁ အမညးမသိ 
လကးနကးကိုငး  

၆၂ ေအာကးတိုဘာ ဿဿ 
ရကး ဿွှ၆ ခုႏြစး 

နမးံဆရီ့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့ ရျာသာ့မ္ာ့ကို ်မနးမာံတပးေတားမြ 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ဦ့ေခါငး့ အနီ့တျငး 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
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ေသနတး်ဖငးံ ခ္ိနးရျယးၿပီ့ ၁ငး့တို႓ေနာကး 
အတငး့အဓမၼလိုကးခိုငး့ခဲံသညး၈ 

၆၃ ေအာကးတိုဘာ ဿ၅ 
ရကး ဿွှ၆ ခုႏြစး 

လျယးေက္ာံေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ 
         ႇ             

ဘုနး့ႀကီ့တစးပါ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးကာ 
၁ငး့တို႓ရခ္ငးသညးံ အခ္ကးအလကး 
မ္ာ့ကို အတငး့အၾကပး ွနးခဵခိုငး့သညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၆၄ ႏိုွငးဘာ ဿဿ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

မနးမိုငးမိနး့ကျမး့၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

         ႇ             အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးသ်ဖငးံ 
ဒဏးရာ မ္ာ့စျာ ရရြိကာ ေဆ့ရုဵတျငး 
အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ ကုသမႈ ခဵယူခဲံရ 
သညး၈ ထို႓အ်ပငး ရျာသာ့ ၃ွ ေက္ားကို 
လညး့ ဒုိငး့ကာအ်ဖစးဖမး့ဆီ့ 
ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
တပးမ ၅၅ 

၆၅ ဒီဇငးဘာ ှွ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

နာ့ေနာံေက့္ရျာ-ကနးမိနး့ 
လာ့ရြိဴ့  

ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့ ေကာငး့ခါ့်ပညးသူ႓စစးအဖျ႓ဲွငး တခ္ိဳ႔မြ 
မူ့ယစးေဆ့ွါ့ သုဵ့စျေဲၾကာငး့ဆိုၿပီ့ 
အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ ေ်ပာဆို ေန်ခငး့ 
ေၾကာငးံ ရျာသာ့ ှွ ဦ့ကို ၁ငး့်ပညးသူ႓ 
စစးအဖျ႓ဲမြ ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ခ္ဳပးေႏြာငးထာ့ 
သညးဟု သိရသညး၈ 

၅ ၅ ၁၀ ေကာငး့ခါ့်ပညးသူ႓စစး 

၆၆ ဒီဇငးဘာ ှ၂ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ၿမိဳငးရပးကျကး၇ နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ကို တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကိုငးႏြငးံ ပတးသကးမႈရြိ 
သညးဟု ေ်ပာၿပီ့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ 
ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့သညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
တပးမ ၅၅ 
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                လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ 
                   

               
               
              

             
           

                                    
(  -     -  ) 

              
            

၁     ၂၀     ၂၀၁၆ 
       

                 ၊ 
              ၊ 
           ႕    

                                                    ၏ 
                                            
           ။  

 ၁ ၁                  
                  

ဿ ဇနးနွါရီ ၄ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး  

မနးပနးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ 
ထိပါ့ေႏြာကးယြကးမႈ  

အသကး (၂) ႏြစးႏြငးံ (၅) ႏြစးရြိ ကေလ့ 
ႏြစးဦ့ကို စစးသာ့ (၂) ဦ့မြ မုဒိနး့်ပဳက္ငးံရနး 
ႀကိဳ့စာ့ခဲံသညး၈ သို႓ေသား ကေလ့ႏြစးဦ့မြ 
ေအားငုိသညးံအတျကး ၁ငး့တို႓ စစးသာ့မြ 
ထျကးသျာ့ခဲံသညး၈  

 ၂ ၂ ခလရ ၃၂၄  

၀ ဇျနးလ ဿ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

လျယးစရမး့ေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ 
အၾကမး့ဖကးမႈ  

်မနးမာံတပးမေတားမြ အိမးအထိ ေရာကးလာၿပီ့ 
အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ကို လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ 
အၾကမး့ဖကးခဲံသညး၈ 

 ၁ ၁ တပးမ ၅၅ 

၁ ႏိုွငးဘာ ဿ၁ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

Pan Wote Lann village, 
Mai Yor-Lashio 

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ 
အၾကမး့ဖကးမႈ 

အမ္ိဳ့သမီ့ (၁) ဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတား မြ 
အိမးထဲတျငး မုဒိနး့်ပဳက္ငးံရနး ႀကိဳ့စာ့ခဲံသညး၈ 

 ၄ ၄ ခလရ ၀၃၁ 

၂ ဇနးနွါရီ ၄ ရကး ဿွှ၅ 
ခုႏြစး 

ပနးထနးေက့္ရျာ၇ 
မိုငး့လုဵၿမိဳ႔နယးချ၇ဲေက္ာကးမဲ 

မုဒိနး့မႈ ်မနးမာံတပးမေတားမြ စိတးမႏြ႓ဵသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့ 
တစးဦ့ကို အိမးထဲတျငး မုဒိနး့က္ငးံခဲံသညး၈ 

 ၁ ၁ ခမရ ှ၁၅ 

၃ ေမလ ှွ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

ဟူ့ခငးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

မုဒိမး့မႈ လကးဖကးခူ့ေနသညးံ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ ကို 
အရပးွတး်ဖငးံ ်မနးမာံတပးမေတား ရဲေဘား ဿ 
ဦ့မြ ွိုငး့ွနး့မုဒိမး့်ပဳက္ငးံခဲံ သညး၈ 
၁ငး့်ဖစးစဥးႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ မညးသညးံ 
ေ်ဖရြငး့ခ္ကးမြ္ မရေသ့ဘူ့ ရဲစခနး့တျငးသာ 
အမႈကေတာငးတငး ေနခဲံသညး၈ 

 ၁ ၁ ်မနးမာံတပးမေတား တပးမ 
ှွှ လကးေအာကးခဵ 
တပးရငး့ ဿ၂၅၇  ဿ၂၂၇ 
ဿ၂ဿ 
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                       အေ်မာကး်ဖငးံ ပစးခတး်ခငး့၇ ေသနတး်ဖငးံ ပစး်ခငး့၇ ေ်မ်မႇဳပးမုိငး့ ေထာငး်ခငး့ 
                   

               
               
              

                                                            
(  -     -  ) 

              
            

၁     ၁၀     ၂၀၁၆ 
       

                ၊ 
           ၊          

           
            

                           
                           ။ 

  -                 

၂    ၀      ၁၄     
၂၀၁၆        

               ၊ 
         ႕    

                                                 
                                  
                       ။ 

၁  ၁                      
        

၀ ဇနးနွါရီ ှဿ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ဟိုေခ္ာငး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတး်ခငး့ 

လကးနကးႀကီ့ ပစးခတးမႈေၾကာငးံ ရျာသာ့ 
(ဿ) ဦ့ ေသဆုဵ့ၿပီ့ (ှွ) ဦ့ ဒဏးရာမ္ာ့ 
စျာ ရရြိခဲံသညး၈  

၉ ၃ ၁၂ ်မနးမာံတပးမေတား  

၄ ဇနးနွါရီ ှ၃ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

မို့ဂဲ ရပးကျကး၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

မိုငး့နငး့မိ်ခငး့ ရျာသာ့တစးဦ့မြ လကးဖကးၿခဵအနီ့တျငး 
မိုငး့နငး့မိၿပီ့ ဒဏးရာရရခံဲသညး၈ ထိုရကး 
မတိုငးမီ ်မနးမာံတပးမေတားမြ မုိငး့ေထာငး 
ထာ့သညးံ အေၾကာငး့ကို ေၾက်ငာခဲံ 
ေသားလညး့ ထိုမိုငး့ေပါကးသညးံ ေနရာ 
မပါွငးေၾကာငး့ သိရသညး၈ 

၁  ၁ ်မနးမာံတပးမေတား  

၂ ဇနးနွါရီ ဿ၅ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

မနးလုဵေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

အရပးသာ့ 
ပစးမြတးမ္ာ့ကို 
လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ 
ပစးခတး်ခငး့ 

်မနးမာံတပးမေတား လကးနကးႀကီ့ ပစး 
ခတးမႈေၾကာငးံ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ ဒဏးရာ 
ရရြိခဲံသညး၈ ထိုေန႓တျငး ်မနးမာံတပးမ 
ေတားမြ TNLA ေက့္ရျာထဲတျငးရြိသညး 
ဟု သဵသယွငးၿပီ့ ပစးခတး ခဲံသညး၈  

 ၁ ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 

၃ ေဖေဖားွါရီ ှဿ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

ပါလဲနးႏြငးံ ပနးကပ္ဥး့ 
ေက့္ရျာ၇ ေက္ာကးမဲ 

ပစးခတး်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ ရျာအနီ့တျငး TNLA 
ကို လြမး့်မငးသ်ဖငးံ လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾကာငးံ ကေလ့ငယး (၀) ဦ့ 
ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈  

၁ ၂ ၃ ်မနးမာံတပးမေတား 

၇ ေဖေဖားွါရီ ှ၂ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး 

မနးနီမး့ေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတး်ခငး့ 

်မနးမာံတပးမေတား လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾကာငးံ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ 
ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိသညး၈ 

 ၁ ၁ ်မနးမာံတပးမေတား 
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၅ မတးလ ၀ွ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

ေကာံေပါငး့ေက့္ရျာ၇ 
ေက္ာကးမဲၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတး်ခငး့ 

ကေလ့ငယး (ဿ) ဦ့မြ မိဘႏြငးံအတူ 
လကးဖကးၿခဵသျာ့သညးံအခါ ်မနးမာံ 
တပးမေတား လကးနကးႀကီ့ ပစးခတးမႈ 
ေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈  

၂  ၂ ်မနးမာံတပးမေတား 

၉ ေမလ ဿ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

ေကာငး့ေခေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

ပစးခတး်ခငး့ လကးဖကးၿခဵမြ ်ပနးလာသညးံ ရျာသာ့ 
(၀) ဦ့ကို ်မနးမာံတပးမေတားမြ တာ့ဆီ့ 
ၿပီ့ စစးေဆ့ေမ့်မနး့ကာ ေသနတး်ဖငးံ 
ပစးခဲံေသာေၾကာငးံ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈  

 ၃ ၃ တပးမ ၅၅ 

ှွ ေမလ ဿှ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

ေနာငးခမး့ေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ စစးစခနး့အနီ့ရြိ ေတာငးယာ ရြငး့ေနစဥး 
မိုငး့ေပါကးကျမဲႈေၾကာငးံ အမ္ိဳ့သမီ့ 
တစးဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 

 ၁ ၁ မုဵယ အေ်ခစုိကး 
်မနးမာံတပးမေတား 

ှှ ဇျနးလ ဿ၃ ရကး ဿွှ၄ 
ခုႏြစး 

ပိနး့ဟျယးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတး်ခငး့ေၾကာငးံ 

်မနးမာံတပးမေတား လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾကာငးံ ရျာသာ့ (ဿ) ဦ့ 
ေသဆုဵ့ၿပီ့ (ှ) ဦ့ ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 

၂ ၁ ၃ ခလရ ၁၂ 

၁၂        ၂၉    
၂၀၁၇        

              ၊ 
    ါ       ၊             ႕    

လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတး်ခငး့ 

ေက့္ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾက ငးံ            ႕ 
              ။ 

    

ှ၀ ေအာကးတိုဘာ ၆ ရကး 
ဿွှ၄ ခုႏြစး  

ၾကဴဆိုငး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

ပစးခတး်ခငး့ တပးမေတား ပစးခတး်ခငး့ေၾကာငးံ 
အမ္ိဳ့သမီ့ တစးဦ့ ဒဏးရာရခံဲသညး၈ 

  - ၾကဴဆိုငး့ အေ်ခစုိကး 

၁၄    ၀     ၂၃    
၂၀၁၇ 

                  ၊ 
             ႕    

           
            

                              
                                
                                    
၉                ။  

၄ ၅ ၉                  
     ၈၈ 

ှ၂ မတးလ ၅ ရကး ဿွှ၅ 
ခုႏြစး 

မနးစပးေက့္ရျာ၇ 
ေကာငး့တပးအုပးစု၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတး်ခငး့ 

ေက့္ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾက ငးံ ရျာသာ့ ဿ ဦ့ 
ထိခိုကးဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈ 

၁ ၁ ၂ ်မနးမာံတပးမေတား 

၁၆       ၂၈     ၂၀၁၈ 
        

                   ၊ 
             ႕   ၁၆ 

           
             

                                
                 ၇                   
        ၁                 ။ 

၄ ၄ ၈                  
     ၈၈  
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                    ။ 

၁၇         ၃၁     
၂၀၁၈         

             ၊ 
           ႕    

           
            

                                
          ၂                 
                        ။ 
 

  ၁                 
     ၇၇၊ ၈၈  

၁၈ ေမလ ဿ၂ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

ဟူ့ခငးေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ ေက့္ရျာ ဥက၎ဌ တစးဦ့ကို ်မနးမာံတပးမ 
ေတားမြ အုပးစုအတျငး့ ေပါကးကျဲမႈ တစးစဵု 
တရာမရြိေအာငး တာွနးယူေပ့ရနးႏြငးံ 
ေပါကးကျမဲႈ ရြိလာပါက တစးရျာလုဵ့ 
နစးနာမညးဟု ၿခိမး့ေ်ခာကးခဲံသညး၈ 

၁  ၁ တပးမ (ှွှ) 
လကးေအာကးခဵ၇  
တပးရငး့ (ဿ၂၅) 

၁၉ မတးလ ၆ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

မိုငး့ေငါံ၇ ေက္ာကးမဲခရုိငး မိုငး့နငး့ အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့မြ ေစ့္သျာ့ၿပီ့အ်ပနး 
လမး့တျငး မုိငး့နငး့မိၿပီ့ ထိခိုကးဒဏးရာ 
ရရြိကာ ေက္ာကးမဲ ေဆ့ရုဵတျငး 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရသညး၈ 

 ၁ ၁ လကးနကးကိုငး 

၂၀ မတးလ ဿ၀ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

လျယးအနးေက့္ရျာ၇ 
ေက္ာကးမဲ 

မိုငး့နငး့ ကျ္ဲေက္ာငး့ၿပီ့ အ်ပနးလမး့တျငး ရျာသာ့ 
တစးဦ့မြ မိုငး့နငး့မိ၊ ဒဏးရာရရြိၿပီ့ 
ေက္ာကးမဲ ေဆ့ရုဵတျငး ေဆ့ကုသမႈ 
ခဵယူေနရသညး၈ ေခ၍ေဆာငးလာသညးံ 
ကျ္ဲတျငးလညး့ ထိခိုကး ဒဏးရာမ္ာ့စျာ 
ရြိသညး၈ 

၁  ၁ လကးနကးကိုငး 

၂၁ မတးလ ၀ွ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

မနးလီေက့္ရျာ၇ နမၼတူၿမိဳ႔နယး ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ အလုပးသျာ့ေနစဥး ရျာသာ့ ၄ ဦ့မိုငး့နငး့ 
မိၿပီ့သုဵ့ဦ့ ေသဆုဵ့ကာ ၁ ဦ့မြထိခိုကး 
ဒဏးရာ ရရြိခဲံသညး၈၁ငး့မိုငး့သညး မညး 
သညးံလကးနကးကိုငးအဖျ႓ဲေထာငးထာ့ 
သညးံမိုငး့်ဖစးသညးကိုေသခ္ာမသိခဲံရပါ၈ 

၂ ၅ ၇ လကးနကးကိုငး 

၂၂ ဧၿပီ ဿ၃ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး  

မနး႓ပနးေက့္ရျာ၇ 
နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး 

မိုငး့ေပါကးကျဲ် ခငး့ ေက္ာငး့ေနအရျယး ကေလ့ငယး (ှွ) 
ဦ့သညး ေကာကးယူေတျ႓ရြိသညးံ ဗုဵ့တစး 

၇ ၃ ၁၀ လကးနကးကိုငး 
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 လုဵ့ ွုိငး့ေဆာံရာမြ ေပါကးကျမဲႈ်ဖစးၿပီ့ ဿ 
ဦ့ ေသဆုဵ့ ၅ ဦ့ ဒဏးရာ်ပငး့ထနးစျာ 
ရရြိၿပီ့ နမးံခမး့်ပညးသူ႓ ေဆ့ရုဵတျငး 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူခဲံရသညး၈ 

၂၃ ဇျနးလ ဿှ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

ဟိုေခ္ာငး့ေက့္ရျာ၇ 
နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး 

မိုငး့နငး့ လကးဖကးခူ့ရနး သျာ့ေနသညးံအမ္ိဳ့သ 
မီ့တစးဦ့သညးလမး့ေဘ့တစးေနရာတျငး 
မိုငး့ထိမိၿပီ့ ေပါကးကျရဲာ ဒဏးရာရရြိကာ 
နမးံဆနးေဆ့ရုဵတျငး ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူခဲ ံ
ရသညး၈ 

 ၁ ၁ လကးနကးကိုငး 

၂၄ ဇူလိုငး ၆ ရကး ဿွှ၆ 
ခုႏြစး 

ေနာငးစနး႓ေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

မိုငး့နငး့ ရျာသာ့တစးဦ့ ကျ္ဲရြာရနး ေတာထဲသို႓ 
သျာ့ေနစဥးမိုငး့နငး့ၿပီ့ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈ 

၁  ၁ လကးနကးကိုငး 

၂၅         ၁၇     
၂၀၁၉        

             ၊ 
             ႕    

                                        
                                   
                                 
                               
                              ။ 

၁  ၁                 

၂၆        ၁၇     
၂၀၁၉        

              ၊ 
             ႕    

                                          
                            
                              
               ။ 

၁  ၁                 

၂၇        ၁၈     
၂၀၁၉        

  ၀   ၀         ၊ 
             ႕    

                                           
                             
                              
               ။ 

၂  ၂             

၂၈ ၾသဂုတး ဿ၀ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

လျယးပယးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ 
ပစးခတး်ခငး့ 

်မနးမာံတပးမေတား လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾကာငးံ ရျာသာ့ ၀ဦ့ 
ဒဏးရာရရြိၿပီ့ ကျတးခိုငးေဆ့ရုဵတျငး 
ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူခဲံရသညး၈ 

၁ ၂ ၃ ်မနးမာံတပးမေတား 

၂၉         ၂၄                   ၊                                                ၂  ၂                 
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၂၀၁၉                     ႕                                      
                             
                               
                                    ။ 

၃၀         ၂၉     
၂၀၁၉        

                 ၊ 
            ႕    

                
            

                                          
                                 
                               
                                  
                      ။ 

၂  ၂                 

၃၁ ၾသဂုတး ၀ှ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ေမားဟစးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ 
ပစးခတး်ခငး့ 

တိုကးပျဲ် ဖစးေနစဥးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမ 
ေတားမြ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစးခတးမႈ 
ေၾကာငးံ ေဒသခဵ ၂ ဦ့ ေသဆုဵ့ၿပီ့ ၀ ဦ့ 
ဒဏးရာ်ပငး့ထနးစျာ ရရြိခဲံသညး၈ 

၁ ၄ ၅ ်မနးမာံတပးမေတား 

၃၂ ၾသဂုတး ၀ှ ရကး 
ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ေမားဟစးေက့္ရျာ၇ 
ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ 
ပစးခတး်ခငး့ 

တိုကးပျဲ် ဖစးေနစဥးအတျငး့ ်မနးမာံတပးမ 
ေတားမြ လကးနကးႀကီ့်ဖငးံ ပစးခတးမႈ 
ေၾကာငးံ ေဒသခဵ ၂ ဦ့ ေသဆုဵ့ၿပီ့ ၀ ဦ့ 
ဒဏးရာ်ပငး့ထနးစျာ ရရြိခဲံသညး၈ 

၂ ၁ ၃ ်မနးမာံတပးမေတား 

၃၃          ၁၃     
၂၀၁၉        

              ၊ 
           ႕    

                                                    
        ါ                                  
               ။ 

၂  ၂             

၃၄          ၁၃     
၂၀၁၉        

             ၊ 
           ႕    

                
            

                                      
                                 
                                     
                                
                      ။ 

၁ ၁ ၂                 

၃၅          ၂၅     
၂၀၁၉        

                ၊ 
        ါ     ႕       

                                               
                ၐ                      
               ။ 

၁  ၁             

၃၆            ၈                      ၊         ါ                                              ၂  ၂             
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၂၀၁၉                    ႕                                         
                                   
         ။                      
                                    
                              
      ။ 

၃၇            ၉     
၂၀၁၉        

        ၁၊ ၂၊ ၃ 
         ႕    

                
            

                                
                                        
                                   
       ၇                           ။ 
 

၂ ၅ ၇             

၃၈            ၁၁ 
    ၂၀၁၉        

                    ၊ 
             ႕    

                
            

                               
                                      
                       ၇           
                             
             ။ 

၁ ၁ ၂                 

၃၉            ၁၃ 
    ၂၀၁၉        

               ၊ 
           ႕    

                    (၃)  ါ              
                        
                                      
                       ။ 

၃  ၃             

၄၀            ၂၃ 
    ၂၀၁၉        

            ၊ 
             ႕    

                                             
                           
               ။ 

၁  ၁             

၄၁    ၀     ၁     ၂၀၁၉ 
       

                  
            ႕    

                                          
                                 
               ။ 

၁  ၁             

၄၂    ၀     ၅     ၂၀၁၉ 
       

                  
            ႕    

                                           
                                ။ 

 ၂ ၂             

၄၃    ၀     ၇     ၂၀၁၉              ၊                                               ၂  ၂             
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                  ႕                                          
                            
           ။ 

၄၄    ၀     ၁၀     
၂၀၁၉        

                ၊ 
           ႕    

                
            

                            
                                 
                            ၂ 
                        ။ 

  -                 

၄၅    ၀     ၁၃     
၂၀၁၉        

             ၊ 
             ႕    

                                 
                                     
           ါ                    
                      ။ 

၂  ၂                 

၄၆    ၀     ၁၇     
၂၀၁၉        

        ၊               
            ႕    

                
            

                                  
                              
                                 ၃     
                              ၂၅ 
                              ။ 

၃  ၃  

၄၇    ၀     ၁၉     
၂၀၁၉        

             ၊ 
            ႕    

                                           
                                   
                                     ။ 

၁  ၁             

၄၈    ၀     ၂၅      
၂၀၁၉        

                          
                      

                               
                              
        ၀                             
                             
      ။ 

၃  ၃                 

၄၉    ၀     ၂၈      
၂၀၁၉        

   ၀ါ       ၊          ႕                    
            

                     RCSS/SSA 
                             ၃     
                                 
                               
                                 

၂  ၂                 
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                             ။ 
၅၀         ၆      

၂၀၁၉        
              ၊          
    ႕    

                                       
                                ။ 

၂  ၂             

၅၁         ၁၁      
၂၀၁၉        

              ၊ 
           ႕    

                                            
                                       
                      ။ 

၂  ၂             

၅၂         ၁၄      
၂၀၁၉        

             ၊ 
           ႕    

                                                
                                ။ 

 ၁ ၁             

၅၃         ၁၄      
၂၀၁၉        

             ၊ 
           ႕    

                                               
                          
                                ။ 

၁  ၁             

၅၄         ၁၇      
၂၀၁၉        

             ၊ 
           ႕    

                                                
    ႕                          
                                         
                      ။ 

၂  ၂             

 

                    ဓ    ၐ          ၊                          ၊                                   
                   

               
               
              

                                                            
(  -     -  ) 

              
            

၁    ၀      ၁၀     
၂၀၁၆        

            ၊ 
               
            ႕    

      ဓ    ၐ   
         

           (၁၂)               
      ဓ    ၐ           ။ 

 ၁၂ ၁၂      ၈၈ 

၂         ၂၃     ၂၀၁၆ 
       

              ၊ 
            ၊ 
         ႕    

      ဓ    ၐ   
         

                                 
       ဓ                       ။ 

၁  ၁      ၈၈ 

၃         ၁၇     ၂၀၁၉ 
       

                ၊ 
             ႕    

      ဓ    ၐ   
         

                               
                           ၐ      
          ။ 

၁  ၁                      
၈၈ 
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၄          ၁     
၂၀၁၉        

             ၊ 
        ါ     ႕       

      ဓ    ၐ   
         

                                   
                                  
              ၐ               ။ 

၁  ၁                      
၉၉            
        ၂၁၈ 

၂          ၂၁     
၂၀၁၉        

               
           ႕    

      ဓ    ၐ   
         

                                   
             ါ ၀           
                         
             ၄                      
                           ။ 

 ၇ ၇                     
၁၀၁ 

၆          ၂၄     
၂၀၁၉        

                  
          ႕    

      ဓ    ၐ   
         

                             
                       ၁၃     
(                 ါ ၀  )    
              ၐ               ။ 

  ၁၃                     
၄၁၂ 

၇            ၂၀     
၂၀၁၉        

             ၊ 
             ႕    

      ဓ    ၐ      
     

                         ၂        
                          
  ၐ                                ၂ 
                            ။ 

 ၂ ၂  

 

                        ဓ               ၊               
                   

               
               
              

                                                            
(  -     -  ) 

              
            

၁      ၁၂      
၂၀၁၆        

                      
        ါ     ႕       

            
                    

                  ၀   
                            
                               
                    ။ 

  ၂      ၇၇၊ ၃၃ 

၂          ၂၇     
၂၀၁၆        

Mai Ngwat village, 
Kyaukme 

                            ၀ါ                        
                            
                          ၀ါ         
             ။  

၁  ၁     ၅၀၂  
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၃     ၀ါ   ၁၀      
၂၀၁၇        

          ၊ 
           ႕    

                                                      
                             
   ၀                          
           ႕                           
                               ။ 

၂၀  ၂၀                  
     ၈၈ 

၄       ၀ါ   ၁၅     
၂၀၁၇        

                ၊ 
            ႕    

                                                
          ၏      ၊                    
                                  ။ 

၅  ၅                 
     ၈၈ 

၅         ၂၁    
၂၀၁၇        

            
               
             ႕    

ပစၥညး့ သိမး့ယူ်ခငး့                             ၏ 
                                       ။ 

၂  ၂      ၈၈ 

၆ ဇနးနွါရီ ၀ ရကး  
ဿွှ၅ ခုႏြစး 

လျယးပိနး့ေက့္ရျာ၇ 
ၿမိဳ႔သစးအုပးစု၇ နမးံဆနးနယး 

ပစၥညး့ သိမး့ယူ်ခငး့ ်မနးမာံတပးမေတားမြ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ 
အတျငး့ရြိ ဘုနး့ႀကီ့ပစၥညး့မ္ာ့ကို 
သိမး့ယူဖ္ကးဆီ့ခဲံသညး၈ 

  - တပးမ ၄၄ 

၇ ဇနးနွါရီ ှ၁ ရကး  
ဿွှ၅ ခုႏြစး 

ၾကကးေသေက့္ရျာ၇ 
ေက္ာကး်ဖဴေလ့၇ နမးံဆနး 

ပစၥညး့ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့၇ 
ေနအိမး မီ့ရြိဳ႔်ခငး့ 

ေနာငးခ္ိဳ အေ်ခစုိကး ်မနးမာံ တပးမေတား 
မြ ရျာသာ့ပိုငး ပစၥညး့မ္ာ့ကို ဖ္ကးဆီ့ၿပီ့ 
ေနာကးလူေနအိမး၀လုဵ့ကိုမီ့ရြိဳ႔ခဲံသညး၈  

  ၄ ခမရ ၂ွ၁ 

၈         ၂၄     
၂၀၁၉        

                             
             

                                      
                                    
             ႕                   
            ါ                     
                    ။ 

  -          

၉          ၁၆     
၂၀၁၉        

              ၊ 
           ႕    

                   
             

                                    
                                 
       ၁၀      ၀                  
                                    ။ 

  -                  
     ၉၉ 

၁၀         ၁၄      
၂၀၁၉        

             ၊ 
           ႕    

                   
             

                              
                               
၀                                

  -                  
     ၈၈ 
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                     ။ 
၁၁         ၁၇      

၂၀၁၉        
               ၊ 
           ႕    

                   
             

                                  
                         
                                        
                     ။ 

  -  

၁၂         ၂၃      
၂၀၁၉        

              ၊ 
           ႕    

                   
             

                            
                               
၀                                
                    ။  

  -                  
     ၈၈ 

 

                   
                   

               
               
              

                                                            
(  -     -  ) 

              
            

၁     ၀ါ   ၂၇    
 ၂၀၁၇         

               
           ႕    

                                                   
TNLA                           
               

  ၅၀၀                  
    ၅၀၁, ၅၀၃  

၂     ၀ါ   ၁၁ ၂၀၁၈                 
         ႕    

                  ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ TNLA တိုကးပျ ဲ
်ဖစးပျာ့မႈေၾကာငးံ လီဆူေဒသခဵမ္ာ့ 
နမၼတူၿမိဳ႔သို႓ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငး 
ေနရသညး၈ 

၅၃ ၄၅ ၉၈                      
TNLA 

၃ ေဖေဖားွါရီ ၂ ရကး ဿွှ၅ 
ခုႏြစး 

ေငါံငါံေက့္ရျာ၇ မနးႏြီမးအျနး 
အုပးစု၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး 

စစးေရြာငး ဒုက၏သညး ရဟတးယာဥး အသုဵ့်ပဳၿပီ့ 
ေက့္ရျာအတျငး့ လကးနကးႀကီ့ 
ပစးခတးမႈေၾကာငးံ ရျာလုဵ့ကျ္တး 
ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခဲံရသညး၈ 

                    

၁ မတးလ ှ၄ ရကး ဿွှ၅ 
ခုႏြစး 

နာ့ဆိုငး့၇ လုပးေလ၇ 
လျယးေ်ပ့ေက့္ရျာ၇ 
နမၼတူၿမိဳ႔နယး 

စစးေရြာငး ဒုက၏သညး တိုကးပျဲ် ဖစးပျာ့မႈေၾကာငးံ နမၼတူၿမိဳ႔နယးရြိ 
ေက့္ရျာ အခ္ိဳ႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငး 
ေနရသညး၈   

  ၄၉၈ ်မနးမာံတပးမေတားႏြငးံ 
TNLA  
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ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ တအာ    နယးေ်မမ္ာ့တျငး လႈပးရြာ့ေနသညး ံအစုိ့ရ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ ်ပဳထာ့ေသာ ်ပညးသူ႓စစးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ စာရငး့ 

 

်ပညးသူ႓စစး အမည  လႈပးရြာ့နယးေ်မ၇     ႕    တပးဖျဲ႓ အငးအာ့ 

ပနး့ေဆ့ ်ပညးသ႓ူစစး၇ (ယခငး USDP လႊတးေတား ကုိယးစာ့လြယး) ဦ့ေက္ား်မငးံ 

ဦ့ေဆာငးသညး၈  

ပနး့ေဆ့နယးေ်မ၇ နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး  > ဿွွ 

နမးံခမး့ ၿမိဳ႔မ ်ပညးသူ႓စစး  နမးံခမး့ၿမိဳ႔နယး > ှွွ 

ေကာငး့ခါ့ ်ပညးသူ႓စစး၇ ကျတးခုိုငးအတျကး USDP ၌ ယခငးက လႊတးေတား ကုိယးစာ့လြယး 

ဦ့တီချနး်မတး ဦ့ေဆာငးသညး၇ (ဿွှ၄ ခုႏြစးမြ စ၊ ပုဂၐလိက ပါတီေထာငးသညး)  

ေကာငး့ခါ့၇ ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး  > ဿွွ 

မုိငး့ယု ်ပညးသူ႓စစး၇ ဦ့တီချနး်မတး ဦ့ေဆာငးသညး၇ (အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညး)  မုိငး့ယုေလ့၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႔နယး  > ၀ွ 

ၾကဴကုတး ်ပညးသူ႓စစး  ၾကဴကုတး၇ မူဆယးၿမိဳ႔နယး > ၂ွ 

မဵု့ကို့ ်ပညးသူ႓စစး  မုဵ့ကို့၇ မူဆယး    ႕    > ၂ွ 

ေဖာငး့ဆုိငး ်ပညးသူ႓စစး  ေဖာငး့ဆုိငး၇ မူဆယးၿမိဳ႔နယး  > ၂ွ 

ေရြာကးေဟား ်ပညးသူ႓စစး ေရြာကးေဟား၇ ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး  > ၅ွ 
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လုဵ့ကနး ်ပညးသူ႓စစး  လုဵ့ကနး၇ ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး  > ၂ွ 

လုဵ့ထနး ်ပညးသူ႓စစး လုဵ့ထနး၇ ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး  > ၄ွ 

ကျတးခုိငး ်ပညးသူ႓စစး  ကျတးခုိငၿမိဳ႔နယး း  > ဿွွ 

တာမုိ့ညဲ ်ပညးသူ႓စစး၇ လကးရြိ ကျတးခုိၿမိဳ႔နယး USDP ပါတီ လႊတးေတား ကုိယးစာ့လြယး 

ဦ့်မငးံလျငး (ေခ၍ ွမးေဂါငးဒါ) ဦ့ေဆာငးသညး၇  

တာမုိ့ညဲ၇ ကျတးခုိငးၿမိဳ႔နယး  > ှွွ 

ေငါ့ဆုိငး ်ပညးသူ႓စစး၇ ထျနး့်မတးေလ့ ဦ့ေဆာငးသညး၈  ေငါငး့ဆုိငး၇ နမးံဆနးၿမိဳ႔နယး  > ဿွ 

နမၼတူ ်ပညးသူ႓စစး  နမၼတူၿမိဳ႔နယး  > ၀ွ 

မနးတုဵ ်ပညးသူ႓စစး  မနးတုဵၿမိဳ႔နယး  > ၀ွ 

စုစုေပါငး့ > ှ,ဿ၃ွ 
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"ဘယးေတာံမြ ်ဖစးမလာတံဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့" အစီရငးခဵစာသညး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပုိငး့ တအာငး့ နယးေ်မမ္ာ့တျငး တပးမေတားမြ  

စနစးတက္ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးေနေသာ စစးရာဇွတးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ လူအချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမြဳမ္ာ့ (ဿွှ၃ ခုႏြစး ဧၿပီလ မြ ဿွှ၆ ဒီဇငးဘာလ) 
 

 အာငး့အမ္ိဳ့သမီ့အဖျအဲစညး့ (TWO) 

ဿွဿွခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး ထုတးေွသညး၈ 


