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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ တအာင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 

စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္း 
(မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 

တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နစ္နာသူမ်ားမွ အမွန္တရားကုိ လိုလားၿပီး  သူတုိ႔၏ 
အသံႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံအျဖစ္အပ်က္မွန္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား သိေစရန္အတြက္ သတိၲေျပာင္ေျမာက္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပမႈသည္ တန္းဖုိး 
မျဖတ္ႏ္ုိင္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမွလည္း အထူး 
ေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္အပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔အား ကူညီေပးေသာ တအာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တအာင္း 
လူထု အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားကုိလည္း အထူးေက်းဇူတင္ရိွပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြအျပင္ လိုအပ္ေသာ ပ့ံပုိးမွဳမ်ားအတြက္ 
Burma Relief Center (BRC) ကုိလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ 
အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဒီဇုိင္းဆြဲေပးေသာသူမ်ား၊ ေျမပံုဆြဲေပးေသာသူမ်ား၊ 
ဤအစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည့္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏွင့္ တအာင္း 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနမွ ဝန္ထမ္းအား ေက်းဇူးတင္ရိွ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 



rmwdum
အက်ဥ္းခ်ဳပ္  ၁
သုေတသနျပဳေသာနည္းနာ  ၅
ေနာက္ခံေၾကာင္းရာ  ၆
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္ တအာင္းေဒသသုိ႔ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ား ျပန္႔ႏံွ႔လာျခင္း  ၈
"ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္" အတြက္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္ လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ ဆက္လက္၍ မီွခုိအားထားေနျခင္း  ၁၀
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တအာင္းတုိ႔ကုိ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း  ၁၃

တအာင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ (မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) ၁၄
၁။ အရပ္သားမ်ားကုိ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း  ၁၆
 - တအာင္း စစ္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း  ၁၉
 - အစုိးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကုိင္မ်ားက ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ၂၀
၂။ အရပ္သားမ်ားကုိ တရားမဝင္သတ္ျဖတ္ျခင္း  ၂၁
၃။ လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ  ၂၂
၄။ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးက်ဲျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း။  ၂၃
၅။ အဓမၼေပၚတာ ခုိင္းေစျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း  ၂၅

အရပ္သားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ လုယက္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ဖ်က္ဆီးျခင္း  ၂၇
တရားမွ်တမႈ မရရိွႏုိင္ျခင္း  ၂၉
နိဂုံးႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  ၃၀
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား  ၃၂
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစာရင္း အေသးစိတ္ (TWO မွ 
မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။) (မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)  ၃၂
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသတြင္ (၂၀၁၁-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း) အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္  ၅၄ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသရိွ အစုိးရကုိလုိလားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား  ၅၉
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တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္း၊ တအာင္းေဒသရိွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္၊ မတ္လ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ မွတ္တမ္းျပဳစုထားခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔ 
က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ 
အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား အေပၚ တုိက္ခုိက္ဗုံးက်ဲျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ 
အဓမၼေပၚတာ ခုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ အသုံးခ်ေနျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ဖက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္မွ စတင္၍၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ဖြဲ႕အင္အားမ်ား ဆက္လက္ 
တုိးခ်ဲ႕ေနၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ 
ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) အပါအဝင္၊ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး 
အင္အားစုမ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ပါသည္။ တအာင္းေဒသ 
ရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အင္အားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃,၀၀၀ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
တြင္ ၁၂,၀၀၀ ဦးသုိ႔ တုိးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ 
ပုိင္းမွ တုိက္ခုိက္ေရး ေျချမန္တပ္မ အနည္းဆုံး ၇ ခုေက်ာ္ကုိလည္း ခ် 
ထားခဲ့သည္။ ဗုံးက်ဲျခင္း အပါအဝင္ ျပင္းထန္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
တအာင္းေက်းရြာလူထု ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ အုိးအိမ္စြန္႔ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾက 
ရၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ အမ်ားစုမွာ ယခုတုိင္ အိမ္ျပန္ႏုိင္ၾကျခင္း မရိွေသးေပ။ 

အမ်ားဆုံး မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားသုိ႔တုိင္ သက္ေရာက္ေစၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ေအာက္ပါ 
အတုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေနရာ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ခံရသည့္ ရြာသားမ်ား 
အေရအတြက္ 

ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္းမ်ား/ တပ္မမ်ား အေရအတြက္ 

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ၃၃ ရြာ၊ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁၇ ၁၈

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ျခင္း/ ဗုံးက်ဲျခင္း 

၂၉ ရြာ၊ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ 
၁၇ ဦးသတ္ျဖတ္ခံရ၊ ၃၅ ဦး ဒဏ္ရာရ 

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အႏၱရာယ္ေတြ႔ၾကံဳရ
၁၉

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လူသား 
ဒိုင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း 

၂၄ ရြာ၊ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ၂၀

1တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)



ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ အက်ယ္အျပန္႔ အသုံးျပဳေနရာ၊ အထူးသျဖင့္ 
ဤအခ်က္မ်ားသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ရာေရာက္ 
ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရသူ အရပ္သား ၁၁၇ ဦး 
တုိ႔မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္နာက်ဥ္ ခံစားၾကရၿပီး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
လည္း ထိခုိက္ပ်က္ယြင္းမႈ ရိွေစခဲ့သည္။ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ ရလဒ္မ်ား 
ေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။ 

အသုံးမ်ားေသာ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္သက္မႈနည္းနာမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ား 
ကုိ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ ကန္ေက်ာက္ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ဤသုိ႔ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ မွတ္တမ္းဗီဒီယုိသက္ေသမ်ားမွာ 
လူမႈမီဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေနၾကကာ၊ ေျခလ်င္ 
တပ္ရင္း (ခလရ) ၃၂၄ က ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ ေက်းရြာလူထု ၁၁ ဦး 
ႏွင့္ ပန္းေသျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစကင္ေက်းရြာတြင္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ 
မႈမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ားက က်င့္သုံးေသာ အျခားညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈနည္းနာ
မ်ားတြင္ ပလပ္စတစ္အိပ္ျဖင့္ ေလမြန္း အသက္ရႈက်ပ္ေအာင္ျပဳျခင္း၊ 
လည္ေခ်ာင္းတြင္းသုိ႔ ဓာတ္ဆီေလာင္းခ်ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထုိးျခင္း၊ မီးရိႈ႕ျခင္း၊ 
ေက်းရြာ လူထုမ်ား၏ လက္မ်ားရိွ အေရျပားကုိဓားျဖင့္မႊန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္ 
သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက (TNLA) စစ္သုံ႔ပန္း ၈ ဦးကုိ မသတ္ျဖတ္မီ၊ 
လူအသက္ရွင္လ်က္ အေရခြဆုံပ္ခြာျခင္းကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း၊ တအာင္း 
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က ျဖစ္ရပ္ ၃ ခုတြင္ မွတ္တမ္းတင္ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။  

ေဒသတြင္းရိွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းအေျခစုိက္ 
တပ္ရင္းမ်ားနည္းတူ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ နည္းနာမ်ားကုိ အလားတူပင္ 
က်င့္သုံးၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ဤညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ တုိက္ခုိက္ေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေနသည္ဟု ယူဆႏုိင္ၿပီး၊ ပုံမွန္က်င့္ထုံးမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳအာဏာ 
ေပးထားပုံရသည္။ ဤသုိ႔ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားမွာ ေျပာင္က်က် စစ္ 
ရာဇဝတ္မႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္က်င့္သုံးမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မၾကာခဏဆုိသကဲ့သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ၾကေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ 
တရားမဝင္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္ 
အျပစ္ကင္းလြတ္ ေနထုိင္ခြင္ရိွေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ယုံၾကည္ခ်က္မွာလည္း 
ဆက္လက္၍ အခုိင္အမာ တည္ရိွေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ စစ္သားတစ္ဦးက အျခားေက်းရြာလူထုမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
စကားဆြ႔ံအေနသူ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ 
ေသနတ္ကုိင္ ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ် ဟန္႔တားမဝန္႔ၾကေပ။ 

လက္ရိွ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္" 
အေပၚ အာခံလ်က္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္မ်ား ဆက္လက္ 
ဆင္ႏႊဲေနျခင္းႏွင့္၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ လူသား 
ခ်င္း စာနာမႈဥပေဒမ်ားကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖာက္၍ စစ္ရာဇ 
ဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္၍ က်ဴးလြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္း (TWO) က အထူး စုိးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ 
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အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) က စစ္တပ္၏ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ႏွင့္ ယင္း၏စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ 
ေနမႈ၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ကင္းလြတ္ေနႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းကန္႔သတ္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါသည္။ 
လက္ရိွအစုိးရေအာက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝရယူျခင္းမွ်ျဖင့္၊ စစ္တပ္၏ ဗုိလ္ေနျမဲက်ားေနျမ ဲ အေျခအေနကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေပးရုံမွ်သာ ရိွပါမည္။ စစ္ပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ နစ္နာခံစားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ထိခုိက္ခံစားေနရေစမည္ ျဖစ္ပါ 
ေတာ့သည္။ 

okdŒtwGufa-umifh watmif;trsKd;orD; tzGJŒtpnf;u 
atmifygtcsufrsm;udk awmif;qkdvkdufygonf?
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္သုိ႔ - အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္သုိ႔ - 

• တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ပါရန္ႏွင့္ အျပည့္အဝ အင္အားစုအားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ကုိ စတင္ပါရန္။ ယင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလုံး 
စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရိွေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ရန္ႏွင့္ အဆုံးသတ္ေစရန္။ ယင္းတုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား 
အတြင္းရိွ အရပ္သား ဧရိယာမ်ားကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးက်ဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။ 

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ 
ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါရန္။ 

3တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)



• ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (IHFFC) ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳပါရန္။ 

• စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရိွ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ကုိ၊ သူတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳစြာအိမ္ျပန္ႏုိင္ၾကသည္
အထိ၊ ကူညီႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 
သြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္။ 

ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုသုိ႔ -ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုသုိ႔ -

• ျမန္မာအစုိးရကုိ ဖိအားေပး၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားရပ္ဆုိင္းပါရန္၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစရန္။ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ လူထုမ်ားထံ လြတ္လပ္စြာ 
သြားေရာက္ ထိေတြ႔ႏုိင္ေရး၊ အကူအညီေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္။ 

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္း ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနမႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းပါရန္။ အေၾကာင္းမွာ စနစ္ တက် 
ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈလုံးဝမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္ အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ အဖြ႔ဲအစည္း အင္စတီက်ဳရွင္းအေပၚ တရားဝင္ျပဳေပးရာ ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ 

• ေနရာအားလုံးရိွ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ ဦးစားေပးကူညီႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအေျခစုိက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွတဆင့္ အကူအညီမ်ားကုိေပးအပ္ 
ႏုိင္ရန္။ 
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တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသမီး အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (TWO) ၏ သတင္းမွတ္တမ္းတင္ႏွင့္ သုေတသန 
ဌာနကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေပးႏုိင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  တအာင္းေဒသရိွ လူ႔အခြင့္အေ
ရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။

တအာင္းေဒသအတြင္း ကြင္းဆင္း သတင္းစုေဆာင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကြန္ရက္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဒသခံလူထုမ်ား၊ နစ္နာရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းပါသည္။ သူတုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အသံမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
ကုိ ေျပာဆုိခြင့္ေပး၍ နားေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ယခုအစီရင္ခံစာပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ (TWO) ၏ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားက 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤသတင္းမ်ားကုိ သူတုိ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ - ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္ဆန္၊ မုိးကုတ္၊ မုိးမိတ္၊ မူဆယ္၊ 
ကြတ္ခုိင္၊ နမၼတူ၊ တာမုိးညဲ၊ မန္တုံႏွင့္ တန္႔ယန္းတုိ႔တြင္ စုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သတင္းမ်ားစုေဆာင္းၿပီးသည့္အခါ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တအာင္းအမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (TWO) ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက အထူးသျဖင့္ ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္၊ 
ယင္း၏ ထပ္ျဖည့္ထားေသာ က်င့္ထုံးမ်ား၊ ေရာမ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရားခုံရုံး၏ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ စသည့္တုိ႔ပါဝင္ေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
တိုက္ဆုိင္၍ သုံးသပ္စိစစ္မႈျပဳပါသည္။ 

5တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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တအာင္း (ပေလာင္) ျပည္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရမွာ တစ္သန္းခန္႔ ရိွပါသည္။ တအာင္းလူထု 
အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ 
တအာင္းလူထုမ်ားမွာ ရုိးရာအားျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ 
အတိတ္ကာလတြင္ မိမိဘာသာ ဖူလုံရပ္တည္ႏုိင္ရုံ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ျဖင့္ 
ရွင္သန္ရပ္တည္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လက္ဖက္ႏွင့္ စပါးကုိ 
စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ တအာင္းျပည္သူမ်ား ေနထုိင္ၾကရာ မိရုိးဖလာ ေျမမ်ား 
သည္ ေက်ာက္ျမက္မ်ား၊ ေငြ၊ သတၱဳႏွင့္ ေရႊ၊ အလူမီနီယံကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဓာတ္သတၱဳပစၥည္း ႂကြယ္ဝရာ ေဒသမ်ား လည္း ျဖစ္ၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ 
လာခဲ့ရေသာေၾကာင့္၊ အရင္းအျမစ္ သယံဇာတ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ လူနည္းစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခရုိနီမ်ားလက္ 
တြင္သာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားခံၾကရသည္။ လက္ဖက္လုပ္ငန္းမွာလည္း လက္ဝါး 
ႀကီးအုပ္ခံရ၍၊ ေစ်းမ်ားက်ဆင္းၿပီး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ တအာင္းေတာင္သူ အမ်ားစုမွာ ဤအေျခ 
အေနမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ေဒသကုိစြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရျခင္း၊ သုိ႔ 
မဟုတ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးရန္ အေၾကာင္းျဖစ္လာေစသည္။ 
သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တအာင္းေယာက္်ားမ်ားအၾကား အက်ယ္အျပန္႔ 
ဘိန္းစြဲေစခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကုိ ယခင္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PWO) ၏ "အဆိပ္သင့္ေသာပန္းမ်ား" (Poisoned Flowers) 
အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထုတ္) ႏွင့္ "အဆိပ္သင့္ေတာင္ကုန္းမ်ား 

(Poisoned Hills) (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ထုတ္)၊ "အဆိပ္သင့္ေနဆဲ (Still 
Poisoned) (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္) အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ 
မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔၊ တုိး၍ လူကုန္ကူးေရာင္းဝယ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အေျခအေနကုိလည္း (PWO) ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံ 
စာ "ခုိးယူခံရေသာဘဝမ်ား" (Stolen Lives) ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။   

တအာင္းျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ခုခံရန္အတြက္ တအာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ 
ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PSLA) ကုိ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ျပန္လည္ထြန္းကားေရးႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ 
(PSLA) က တအာင္းျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ 
မရိွပါဘဲ၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဲ့သည္။ ေနာက္ 
ပုိင္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၌ (PSLA) ကုိ အတင္းအက်ပ္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း 
ခဲ့သည္။ 

(PSLA) ကုိ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူမ်ား 
အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ (PSLA) ၏ 
ကာကြယ္ေပးမႈ မရိွေသာေၾကာင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရရန္ ပုိ၍ 
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ 
ဖြဲ႕မ်ား ေဒသကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္တြင္ မူးယစ္ေဆးလည္း ျပန္႔ပြားထူ 
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ေျပာလာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ တအာင္း 
ျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္အသစ္မ်ား 
ဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တုိးတက္ေရး ပါတီ/ 
ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ႏွင့္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ 
ရပ္စဲေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍၊ ကခ်င္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္စဲေရးကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္၍ ထုိးစစ္အသစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲလာခဲ့သည္။ ဤထုိး 
စစ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားကုိ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား 
အျဖစ္ လုိက္ေလ်ာအသြင္ေျပာင္းလာေစရန္ ဖိအားေပးျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ 
မ်ားတြင္ လူအေျမာက္အမ်ား အုိးအိန္စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပးၾကရ 
သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ 

သူတုိ႔၏ ျပည္သူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ႏွင့္ 
သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ တြန္းေဆာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ေရးအတြက္၊ တအာင္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲသစ္ျဖစ္သည့္၊ 
တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)
ကုိ ယခင္ (PSLA/PSLF) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွ စတင္၍ တအာင္းေဒသတြင္ 
စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၾကသည္။  

မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္း ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား နမ့္ဖတ္ကာသို႕ ေရာက္ရိွလာ။ Photo by PWO
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ထုိအခ်ိန္မွစ၍ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 
(KIA)၊ ကုိးကန္႔ခုခံေရးအင္အားစု ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ 
မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) တုိ႔ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ခုခံလာခဲ့ရာ၊ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ အႀကီးအက်ယ္ ထုိးစစ္ 
မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဤစစ္ေရးထုိးစစ္မ်ားႏွင့္အတူ အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ၊ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳၾကရၿပီး၊ လူထုအမ်ားအျပား အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးရမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (TWO) က 
တအာင္းေဒသအတြင္း အုိးအိမ္စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပး ရသူ ၁၄,၂၀၀ ဦးကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္း 
မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ)။ ဤသုိ႔ ထြက္ေျပးရသူအမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပုိင္း ခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္၊ သုိ႔မဟုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ယာယီ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ရိွေနၾကပါသည္။ လူ ၂,၀၀၀ ဦးခန္႔သာ အိမ္သုိ႔ 
ျပန္ႏုိင္ၾကပါေသးသည္။ 

jrefrmhwyfrawmf ppftiftm;wkd;csJŒvmjcif;ESifh watmif;a'ookdŒ 
yÉdyuQppfyGJrsm; jyefŒESHŒvmjcif; 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၃၆ ခုသာ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသတြင္ အေျခစုိက္ ထားခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 
ေက်ာက္မဲအေျခစုိက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ)-၁ လက္ 
ေအာက္ရိွ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္း၊ သႏၷီအေျခစုိက္ (စကခ) ၁၆ ေအာက္ရိွ 
တပ္ရင္း ၁၀ ရင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းတစ္ရင္းလွ်င္ အင္အား 
၁၀၀ မွ်သာ ရိွေသာေၾကာင့္၊ ယင္းတြင္အေျခစုိက္ေနေသာ စစ္သားစုစု 
ေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရိွခဲ့သည္။ 

ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍၊ တအာင္းေဒသတြင္ တပ္ရင္းေနာက္ထပ္ ၉၀ ေက်ာ္ 
ထပ္တုိးခ်ဲ႕လာခဲ့ေၾကာင္း၊ တအာင္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း (TWO) က 
မွတ္တမ္းတင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းရိွ 
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တုိက္ခုိက္ေရး ေျချမန္တပ္မ တပ္မ်ားမွ ေရာက္ရိွလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
(ေျချမန္တပ္မ ၁၁၊ ၃၃၊ ၅၅၊ ၆၆၊ ၇၇၊ ၈၈၊ ၉၉) တုိ႔ ေရာက္ရိွလာၾကရာ 
တအာင္းေဒသတြင္ စုစုေပါင္း စစ္သားအင္အား ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ 
ရိွလာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွစတင္၍၊ စစ္ဆင္ေရးထုိးစစ္မ်ားအတြင္း လားရိႈး 
ႏွင့္ မႏၱေလးတုိ႔မွ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ အသုံး 
ျပဳ၍လည္း ေဝဟင္မွဗုံးက်ဲရန္ တုိး၍ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ ခ်ထားလာမႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡစစ္ပြမဲ်ား 
ကုိ ပုိ၍ျပင္းထန္လာေစသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွစတင္၍ ဂ်က္ 
တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ တုိး၍ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အၾကား 
တုိက္ပြဲ ၂၀ သာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤအေျခအေန မွ ေန၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
တုိက္ပြဲ ၅၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ပြဲေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ပြဲ ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ပြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ 
တုိး၍ ျဖစ္ပြားလာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ပထမပုိင္း ၃ လတြင္ပင္ တုိက္ပြဲ 
ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

‘aoG;cGJtkyfcsKyfa&;pepf’ twGuf a'ocHjynfolŒppf 
vufeufukdifrsm;udk qufvufI rSDckdtm;xm;aejcif;

ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ေရရွည္က်င့္သုံးခ့ဲေသာ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး 
စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေဒသခံ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ 
စုစည္းစည္းရုံး၍၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 
ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကုိ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားကုိ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ အျမတ္ရရိွႏုိင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးထားတတ္ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈ အပါ 
အဝင္၊ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်က္ေစ့မိွတ္ 
ထားတတ္ၾကသည္။ 

တအာင္းေဒသတြင္ အစုိးရကုိ လုိလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕ခန္႔ ရိွေနၿပီး၊ စုစုေပါင္းအင္အား ၁,၂၆၀ ခန္႔ ရိွသည္။ (ေနာက္ 
ဆက္တြဲတြင္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္)။ ယင္းတုိ႔က ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္ကုိ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ ကူညီၾကသည္။ 

10 nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;
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ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈမ်ားႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ ရိွေနၾကသည္။ သုိ႔ 
အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအဖုိ႔ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းမ်ား၊ နစ္နာရ 
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းခင္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးခ်က္ စက္ရုံမ်ားကုိ ရွာေဖြ 
ဖ်က္ဆီးၾကရာ၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ 
စစ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ဟန္႔တားပိတ္ဆုိ႔ ေလ့ရိွသည္။ သူတုိ႔၏ စီးပြားေရး 
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အေစာပုိင္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္၊ (TWO) အဖြဲ႕က နမ့္ခမ္းတြင္ ပန္းေဆး 
ျပည္သူ႕စစ္က့ဲသုိ႔ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႕ဲမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ 
အေရးပါေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ မတုိ႔မထိဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနေစခဲ့ 
သည္။ ထုိအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ 
ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံေစျခင္းျဖင့္ လူရုိေသ 
ရွင္ရုိေသအျဖစ္ သိကၡာတင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
အတြက္ (USDP) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ 
တုိင္းရင္းသားျဖသ္သူ ေကာင္းခါးႏွင့္ မုိင္းယုေလး ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္မွာ၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ (USDP) ပါတီ 
ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး၊ (မ်ားမၾကာေသးမီက NLD ဦးေဆာင္ေသာ 
အစုိးရ လက္ထက္တြင္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမႇာက္ခံရရာ၊ ပုိ၍ လူရုိေသဖြယ္ျဖစ္လာေစခ့ဲသည္။) ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ 
မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ဦးျမင့္လြင္ (ေခၚ ဝန္ေဂါင္ဒါး Wang Guoda) 
မွာလည္း တာမုိးညဲျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ 
ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳခံရၿပီး၊ တာမုိးညဲေဒသရိွ 
"မုန္းဝန္း" တရုတ္လူမ်ဳိးေနထုိင္သူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အျပည့္ 
အဝ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရးထုိးစစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း၊ (TNLA) အဖြ႕ဲက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖ 
ရွာမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသည္။ (TNLA) အဖြ႕ဲက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိဌာန (Myanmar Peace 
Center) မွ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ မူဆယ္တြင္ 
ေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ကြတ္ခုိင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲတုိ႔တြင္ ေနာက္ပုိင္း ၁၁ ရက္အၾကာ၌၊ (TNLA) အေပၚ 
ထုိးစစ္အသစ္မ်ား ထပ္မံဆင္ႏႊခ့ဲဲျပန္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတစ္လအၾကာတြင္၊ (TNLA) က ျမန္မာအစုိးရထံသုိ႔ တရားဝင္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ၍၊ 
ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပန္မႈ မရိွပါ။ 

(TNLA) သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၏ မဟာမိတ္အဖြ႕ဲျဖစ္ေသာ၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ (NCCT) ၏ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အစုိးရက (TNLA) ကုိ [MNDAA ႏွင့္ ရခုိင္ တပ္မေတာ္ တုိ႔ႏွင့္အတူ] 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခ့ဲသည္။ 
(TNLA) အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖြ႕ဲခ်င္း အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္ကုိ ပထမလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လုိအပ္မည္ဟု အေၾကာင္း 
ျပခ့ဲသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရဖက္မွ ခ်ည္းကပ္မႈတစုံတရာ မရိွခ့ဲဘဲ၊ (TNLA) ကုိ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးမႈမရိွခ့ဲပါ။ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ၏ အင္အားစုအားလုံး မပါဝင္ႏုိင္သည့္ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အဖြ႕ဲအစည္း ၈-ခုသာ လက္မွတ္ေရး ထုိးခ့ဲၾကသည္။ 

(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္မွစ၍ အစုိးရတပ္ဖြ႕ဲမ်ားက တအာင္းေဒသတြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာ ခ့ဲသည္။ ပုိ၍ 
သတိထားဖြယ္မွာ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ ပဋိပကၡကုိ ပုိမုိႀကီးထြားလာေစရန္၊ (NCA) သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ 
ေရးထုိးခ့ဲေသာ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမထားေသာ 
(TNLA) အပါအဝင္ အဖြအဲစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားလာေစခ့ဲသည္။ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္မွစတင္၍၊ ရွမ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိး၍ 
ေနရာခ်ထားလာခ့ဲသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေက်ာက္မဲႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ (TNLA) တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားလာရာ၊ အုိးအိမ္ 
စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခ့ဲသည္။ 
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csKd;azmufr+rsm;tay: pdppfokH;oyfcsuf (မတ္လ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)(မတ္လ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ - မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 
ျမန္မာတပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အေသးစိတ္ကုိ (TWO) က မွတ္တမ္း ျပဳစုထားၿပီး၊ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ 
ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိကက်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ထုတ္ထားပါသည္။

အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္ 
အေရး က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အေရး က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ရပ္ 
အေရအတြက္အေရအတြက္

ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ ေက်းရြာလူထု ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေသာ ေက်းရြာလူထု 
အေရအတြက္ အေရအတြက္ 

ေက်းရြာ/ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ/ ၿမိဳ႕နယ္ 
အေရအတြက္ အေရအတြက္ 

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း/ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း/ 

တုိင္း အေရအတြက္ တုိင္း အေရအတြက္ 

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ၄၂ ၁၁၇ ၃၃ ရြာ၊ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈

တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ၈ ၁၀ ၉ ရြာ၊ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ ၆

လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၇ ၇ ၆ ရြာ၊ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ ၅

အရပ္သားပစ္မွတ္ထားၿပီး 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း 

၂၁
၁၇ ဦးေသဆုံး၊ ၃၅ ဦး ဒဏ္ရာရ၊ (လူ 
ေထာင္ခ်ီ၍ အႏၱရာယ္ ေတြ႕ၾကံဳရသည္)

၂၉ ရြာ၊ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉

အဓမၼ ေပၚတာဆြဲျခင္း/ လမ္းျပ 
ခုိင္းျခင္း၊ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ 
အသုံးျပဳျခင္း 

၂၇
၃၂၂ ဦး ေပၚတာဆြ ဲခံရသည္၊ လမ္းျပ 
အျဖစ္ ခုိင္းေစခံရသည္။ လူ ၇၀၀ 

ေက်ာ္ကုိ ဒိုင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
၂၄ ရြာ၊ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀

ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ရိွရိွ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္း

၁၁ ေက်းရြာ ၁၁ ခုရိွ ေနထုိင္သူမ်ား ၁၁ ရြာ၊ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁

ဤလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔၏ အမ်ဳိးအစားမ်ားအရ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ ေအာက္ပါအခန္းမ်ားတြင္ စိစစ္သုံးသပ္ထားပါသည္။
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15တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)



  

  
   

(

-
)

1? t&yfom;rsm;udk n‡if;yef;ESdyfpufr+
ၿပီးခ့ဲသည့္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလတြင္၊ ျမန္မာအစုိးရ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ၊ 
အရပ္သားမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ 
မ်ားရိွခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ 
ဟု သကၤာမကင္း ျဖစ္ခံၾကရသူမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။ (TWO) အဖြ႕ဲက 
မွတ္တမ္းတင္ထားရာတြင္၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈျဖစ္ရပ္ ၄၂ ခုကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ 
ခုတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ (နမ့္ခမ္း၊ မန္တုံ၊ မူဆယ္၊ 
နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ ကြတ္ခုိင္၊ မုိးမိတ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မ်ား) ေက်းရြာေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ား အပါအဝင္၊ စုစုေပါင္း လူ ၁၁၇ ဦးမွာ ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ခံခ့ဲၾကရသည္။ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား ရလဒ္ 
ေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ 

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တုိးတက္မ်ားျပားလာၿပီး၊ 
ယင္းႏွစ္၏ ပထမ ၃ လတြင္ပင္ လူေပါင္း ၃၆ ဦး ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံခ့ဲၾကရသည္။ 

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ တပ္ရင္း/တပ္မ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အနည္းဆုံး ၁၈ 
ခုရိွ တပ္မ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္း 
ကာလအထိ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဒသခံတပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္းမ်ားက က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ မန္တုံအေျခစုိက္ 
ခလရ ၁၃၀၊ ကြတ္ခုိင္အေျခစုိက္ ခလရ ၄၅ (လားရႈိးအေျခစုိက္ အေရွ႕ 
ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ) ႏွင့္ ခမရ ၃၂၄၊ ၅၀၁၊ ၅၀၂၊ 
၅၀၇ (စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္-၁ ႏွင့္ ၁၆ လက္ေအာက္ခံ၊ ေက်ာက္မဲ 
ႏွင့္ သိႏၷီတုိ႔တြင္ အေျခစုိက္ၾကသည္) တုိ႔က က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။    

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ မ်ားေသာအား 
ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေရး ေျချမန္တပ္မ်ား (တပ္မ ၁၁၊ ၃၃၊ ၇၇၊ ၈၈၊ ၉၉) တုိ႔က 
က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ တအာင္း 
ေဒသအတြင္း ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းမွ လာေရာက္တပ္စြဲခ်ထားေသာ 
တပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

က်ဴးလြန္မႈအမ်ားဆုံး ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္နည္းနာမ်ားမွာ ေက်းရြာသား 
မ်ားကုိ ႀကိဳးျဖင့္တုတ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ပါးရုိက္ျခင္း၊ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုေထာင္း 
ျခင္း၊ ေျမေပၚလဲက်ေနစဥ္ (ဦးေခါင္းေနရာ အပါအဝင္) ကန္ေက်ာက္ျခင္း 
တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ (TNLA) ႏွင့္ သူတုိ႔ 
ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ၊ (TNLA) တပ္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ 
ကုိ ေမးျမန္းေလ့ရိွၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ သူတုိ႔၏အကႌ်ကုိ အတင္းအက်ပ္ 
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မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေစာေမာင္ 
သည္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ တပ္ဖြဲ႕၏ 

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ ခံရၿပီး 
မ်က္လံုးတဖက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 

ခၽြတ္ခုိင္းၿပီး၊ (TNLA) စစ္တပ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သင္တန္းတက္ခဲ့ရသည့္ 
အမွတ္ အသားမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကည့္ရႈခံၾကရသည္။ 

(TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ား တည္ရိွရာေနရာကုိ သိရိွလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားသည္ တအာင္းေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ စုေပါင္း၍ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ႏွယ္ အသြင္သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသိမ်ားေသာျဖစ္ရပ္ 
တစ္ခုတြင္၊ ေက်းရြာသား ၁၁ ဦးကုိ ခလရ ၃၂၄ ရိွ စစ္သားမ်ားႏွင့္ 
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေစကင္ေက်းရြာရိွ ပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္မ်ားက စုေပါင္း၍ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ 
သည္။ ႏိွပ္စက္ခံရသူတုိ႔ကုိ ေျပာရာတြင္၊ "မင္းတုိ႔ အားလုံးက ပေလာင္ 
သူပုန္ေတြပဲ၊ အားလုံးကုိ သတ္ပစ္မယ္" ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္ကုိ 
ေတြ႕ရိွရသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကြတ္ခုိင္အေျခစုိက္ ခလရ ၄၅ က ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ခံရေသာ နမ္းပါကာေက်းရြာမွ ရြာသား တစ္ဦးက ေျပာျပရာတြင္၊ 
"နံနက္ခင္းမွာ ရြာသား ၁၂ ဦး ဖမ္းခံရတယ္။ သူတုိ႔က (TNLA) တပ္ေတြ 
ဘယ္ေနရာမွာ ရိွေနလဲေမးတယ္။ ‘(TNLA) တပ္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 
သိသလား၊ သူတုိ႔က ေလြးက်ာယန္ေတာင္ကုန္း ဘယ္ေနရာမွာ ရိွသလဲ’ 
လုိ႔ေမးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က (TNLA) န႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာမွ မသိၾက 
ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေလြက်ာယန္ေတာင္ကုန္းကုိ 
သြားခုိင္းတယ္။ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေရွ႕က သြားခုိင္းၿပီး၊ က်ေနာ္တုိ႔ 

ေက်းရြာသားတစ္ဦးက သူ၏ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက သူ၏ အေတြ႕အၾကံဳကုိ 
ျပန္ေျပာျပသည္။ ျပန္ေျပာျပသည္။ 

 “ပထမ၊ သူတုိ႔က လက္နက္ႀကီးန႔ဲ 
ရြာထဲပစ္ထည့္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ၊ မိန္းမေတြ၊ 
ကေလးေတြကုိ စုစည္းၿပီး လက္နက္ 
ႀကီးဒဏ္က လြတ္ေအာင္ ေျပးၾကတယ္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ေျပးမလြတ္ခင္မွာပဲ၊ သူတုိ႔ 
ရြာထဲဝင္လာၾကၿပီး၊ ပုန္းေနတဲ့ ေယာက္်ားေတြ 
အားလုံး ထြက္လာၾကဖုိ႔ အမိန္႔ေပးတယ္။ 
သူတုိ႔ေျပာတာက၊ အကယ္၍ က်ေနာ္တုိ႔ 
ထြက္မလာရင္၊ ရြာတစ္ခုလုံးကုိ မီးတင္ 
ရႈိ႕မယ္ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း 
အင္မတန္ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ 
ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေယာက်္ား 
အားလုံး ထြက္လာၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း 
ထြက္လာေရာ၊ သူတုိ႔က ႀကိဳးန႔ဲတုပ္ၿပီး၊ 
ေျမႀကီးေပၚမွာ ေမွာက္ခုိင္းတယ္။ သူတုိ႔က 
ေသနတ္ဒင္န႔ဲ က်ေနာ့္ခါးန႔ဲ ေက်ာကုိ 
ေထာင္းတယ္။ စစ္ဖိနပ္ေတြန႔ဲ ကန္တယ္။ 
မ်က္ႏွာကုိ၊ ေခါင္းကုိနင္းတယ္။ က်ေနာ့္ 
ပါးစပ္ေတြက ေသြးထြက္ေနေတာ့ က်ေနာ္ 
အသက္ရွဴလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ခါးန႔ဲ ေက်ာမွာ 
အႀကီးအက်ယ္ဒဏ္ရာ ရတယ္။ ခုထိတုိင္ 
တုိင္းရင္းေဆးန႔ဲ ကုသေနရတုန္းပဲ” ဟု 
ဆုိသည္။ 
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ေနာက္ေက်ာကုိ ေသနတ္န႔ဲေထာက္ၿပီး ေနာက္ကလုိက္လာတယ္။ သူတုိ႔ 
ေျပာတာက ‘က်ေနာ္တုိ႔ ေလြက်ာယန္ ေတာင္ကုန္းေပၚက ေသနတ္ပစ္သံ 
ၾကားတာနဲ႔၊ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးကုိ သတ္ပစ္မယ္’ လုိ႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ 
ေလြက်ာယန္ေတာင္ကုန္း ကုိေရာက္ေတာ့၊ အဲဒီမွာ (TNLA) စစ္သားေတြ 
ရိွမေနဘူး။ သူတုိ႔က (TNLA) တပ္ေတြကုိ မေတြ႕ေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္ကုိ ထြက္သြားၾကလဲလုိ႔ ေမးျပန္ 
တယ္။ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေသနတ္ေတြ၊ တုတ္ေတြန႔ဲ ရုိက္တယ္။ 
ပါးရုိက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အင္မတန္နာက်ဥ္ ခံစားရပါတယ္။ က်ေနာ့္နံရုိး 
ကုိ ထုေထာင္းထားေတာ့ အခုထိတုိင္ ေကာင္းေကာင္းမရပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ 
က်ေနာ္ ၂ ရက္ေလာက္ မထႏိုင္ဘူး။ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ ေဆးေသာက္ 
ေနရတယ္။ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြေတြလည္း က်ေနာ့္လုိ ခံစားရတာခ်ည္းပဲ” ဟု 
ဆုိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အသုံးျပဳသည့္ အျခားေသာ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ 
သည့္ နည္းနာမ်ားတြင္၊ ပလပ္စတစ္အိပ္ ေခါင္းစြပ္၍ အသက္ရွဴမြမ္းက်ပ္ 
ေစျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အတြင္းသုိ႔ ဓာတ္ဆီေလာင္းခ်ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထုိးျခင္း၊ 
ေက်းရြာသားမ်ား၏ အေရျပားကုိ ဓားျဖင့္ မႊန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ေဒသအေျခစုိက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းမွလာၾကေသာ 
ေျချမန္တပ္မ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားက ေက်းရြာလူထု အရပ္သားမ်ားအေပၚ အက်ယ္ 
အျပန္႔အသုံးျပဳသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ေသာ နည္းနာမ်ားအရ၊ ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ပုံမွန္ 
သင္တန္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါ 
သည္။ ယင္းသုိ႔ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စံက် 
က်င့္သုံးမႈတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳေနၾကပါသည္။ အလားတူပင္၊ မတူကြဲျပား 
ေသာ တပ္ရင္းမ်ားက အသုံးျပဳၾကသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္သည့္ နည္းနာ 

မ်ားလည္း အတူတူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆုိေနပါသည္။ ေသခ်ာရွင္းလင္းေန 
သည္မွာ ဤသုိ႔လူမဆန္ေသာ က်င့္သုံးမႈမ်ားမွာ စစ္သားတစ္ဦးခ်င္း၏ 
သေဘာအရ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္က စနစ္တက်၊ အမိန္႔ေပးထားခ်က္မ်ား အရ က်င့္သုံးေနမႈ 
ျဖစ္ပါသည္။   

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျပဳမူမႈႏွင့္ လူသား ဂုဏ္ 
သိကၡာ ထိခုိက္ေစသည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကုိ 
ဂုဏ္သိကၡာ ခ်ဳိးႏိွမ္ရာေရာက္ေစေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဥပေဒကုိ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ (ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ပုဒ္မ-၄၊ ေနာက္ဆက္ 
တြဲ က်င့္ထုံးမ်ား ၂ (Protocol II to the Geneva Convention, Article 
4) ကုိၾကည့္ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရာ ေျမာက္ 
ပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈျဖစ္ရပ္ တစ္ခုၿပီးေနာက္၊ 
ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးက ခမရ ၁၀၆ တပ္ဖြဲ႕ (တပ္မ ၇၇ လက္ေအာက္ခံ) 
မ်ားကုိ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ၏ ရြာသားမ်ားအေပၚ ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ရေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္မ်ားက သူ႔ကုိ "ဤသုိ႔ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ တာဝန္ျဖစ္သည္" ဟု ေက်ာစိမ့္ဖြယ္ အေျဖသာ ျပန္၍ ေပးခဲ့ 
သည္။ 
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တအာင္း စစ္ဖက္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ တအာင္း စစ္ဖက္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း  

(TWO) အဖြဲ႕က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိေသာ (TNLA) စစ္သား 
မ်ားကုိ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ရပ္ ၄ ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္ သူတုိ႔ေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လာလည္သည့္ 
စစ္သားမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးမိျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ျဖစ္ရပ္ ၂ 
ခုတြင္ ကင္းလွည့္စဥ္တြင္ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္၊ ယင္းစစ္သားမ်ားကုိ အလြန္အမင္း ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံၾကသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ စစ္သား ၉ ဦး 
အနက္ ၈ ဦးမွာ ရုိက္ႏွက္ရုံမွ်သာမက၊ အရွင္လတ္လတ္ အေရျပားကုိ 
လီွးျဖတ္ခံရၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပစ္သတ္ခံၾကရသည္။ တစ္ဦးမွာမူ 
လူတစ္ပိုင္းကုိ ေျမျမဳပ္ထားၿပီး၊ သူ၏မ်က္ႏွာႏွင့္ အေရျပားကုိ ဓားျဖင့္ 
မႊန္းခဲ့ၾကသည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္၊ (၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္မ်ား) တြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု (မန္တုံ၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ မူဆယ္) 
တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ တပ္ရင္း ၃ ခု (ခလရ ၁၃၀၊ 
ခလရ ၅၀၄ ႏွင့္ တပ္မ ၇၇) တုိ႔၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ 
အေရခြံဆုတ္ခြာသည့္ လုပ္ရပ္ကုိ ေက်ာက္မဲအေျခစုိက္ စစ္ဆင္ေရး 
ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ ၁ ေအာက္ရိွ ခလရ ၅၀၄ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပဲခူးမွလာေသာ 
တုိက္ခုိက္ေရး ေျချမန္ တပ္မ ၇၇ ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ 

တပ္မ ၇၇ မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ 
စစ္ဆင္ေရးအကူအျဖစ္ ေရာက္ရိွေနခဲ့ေသာ တပ္ျဖစ္သည္။ 

ဤသည္မွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ သတ္ျဖတ္ရန္ မူဝါဒတည္ရိွေနျခင္းကုိ ျပသေနရုံမွ်မက၊ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း နည္းနာတစ္ခုအျဖစ္ အေရခြဆုံတ္ခြာျခင္းကုိ ျပဳက်င့္ 
ရန္ ေလ့က်င့္ေပး ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ၁၉၄၉ 
ခုႏွစ္၊ ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ပုဒ္မ ၃ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
က်င့္ထုံးမ်ား - ၂ (Additional Protocol II) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ က်ေရာက္ 
ေနပါသည္။ ယင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားရာ၌၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မဟုတ္သည့္ 
ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုံးရႈံးေနသူမ်ားအေပၚ လူသားပီသစြာ 
ျပဳမူဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်ေရာက္ေနၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ 
ကုိ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ အလားတူ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ 
လူဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ 
ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေစ 
ပါသည္။ 
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အစုိးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကုိင္အစုိးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းတပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အတူ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
အနည္းဆုံးျဖစ္ရပ္ ၆ ခုကုိ (TWO) အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထား ႏုိင္ခဲ့ပါ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ နမ့္ခမ္းအေျခစုိက္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႕က 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ 
အေနျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈနည္းနာမ်ားကုိ ၎၏ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား 
ထံသုိ႔ တရားဝင္ သင္တန္းေပးထားျခင္းရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ယင္းနည္းနာမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္ 
သုံးေနၿပီး၊ ရာဇဝတ္မ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကေၾကာင္း ဥပမာ ျပသေနပါသည္။ 

ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သားမ်ားအေပၚ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ရာ မရိွပါ။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာရုံး (UNODC) မွ ေဒသခံဝန္ထမ္း ၂ ဦးကုိ ပန္းေဆးေဒသ 
၌ ဘိန္းသီးႏံွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ နမ့္ခမ္းသုိ႔ 
ခရီးထြက္ခြာစဥ္တြင္၊ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
တုိက္ ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ ဘိန္းသီးႏံွ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမွာ အစုိးရအတည္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 
သူတုိ႔ကုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ကုိယ္ႏွင့္ေခါင္းတြင္ ထုႏွက္ျခင္း ျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ 
ဖူးေယာင္မႈမ်ား ခံစားခ့ဲၾကရသည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ (UNODC) 
ရုံးက ဤကိစၥအေပၚ လူသိရွင္ၾကား ကန္႔ကြက္ပစ္တင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 

ျမန္မာ့စစ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
ေစကင္ရြာမွ ရြာသားမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ေစကင္ရြာသားျဖစ္သူ 
မိုင္းညီဖူးအား ခလရ ၃၂၄ 
ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္ 
တပ္ဖြဲ႕တို႕မွ ရိုက္ႏွက္ျခင္း။
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နမ့္ခမ္းသို႕သြားရာလမ္းတြင္ တပ္မ ၈၈ ၏ 
ပစ္ခတ္မႈ မိုင္းႏိုင္ဂ်ာအား ထိမွန္ခဲ့ျခင္း။   

2? t&yfom;rsm;udk w&m;r0if owfjzwfjcif; 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္မႈ 
ျဖစ္ရပ္ ၈ ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ အရပ္သား ၁၀ ဦးကုိ သတ္ျဖတ္မႈကုိ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၆ ခုက ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခုရိွ ေက်းရြာ ၉ ခုတြင္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကုိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လမ္းေပၚတြင္ ေတြ႕ရိွရာ၌ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။ 
အျခား ၅ ဦးမွာ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ တစ္ဦးမွာ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ၿပီး 
ေနာက္ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ ေက်းရြာသား တစ္ဦးမွာ ေပၚတာဆြဲ ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ 
ေက်းရြာတြင္း ပုန္းေအာင္း ေနရာမွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဦးဘေအး (အသက္ ၈၇ ႏွစ္) မွာ၊ သူ၏ေက်းရြာအနီး (TNLA) တပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ရင္းတုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၁၃၀ ႏွင့္ ေငါင္းစုိင္ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြ႕ဲ 
မ်ား သူ႕အိမ္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာကာ၊ အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ သူတုိ႔က ပစ္သတ္ၿပီး 
ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေသြးအုိင္တြင္းတြင္ ဤအတုိင္းပစ္ထားခဲ့ ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တုိင္ေအာင္ 
သူ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက လာေရာက္ သန္႔စင္ေပးရန္၊ ျမႇဳပ္ႏံွေပးရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ၾကေပ။ 

မ်ားမၾကာေသးမီက၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္ 
မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ တုိက္ပြဲမ်ားရန္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ေျပးလႊားေနၿပီးေနာက္၊ 
နမ့္ခမ္းသုိ႔ ျပန္အလာတြင္ တပ္မ ၃၃ ၏ တပ္မ်ားက ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။ 

သတ္ျဖတ္မႈ အမ်ားစုမွာ တမင္သက္သက္ သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ အသြင္ရိွသည္။ 
အရပ္သား မ်ားကုိသတ္ျဖတ္မႈမွာ (ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၄ ၏ ေနာက္ 
ဆက္တြဲ က်င့္ထုံးမ်ားတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေသာ) ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္။ 
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(TWO) အဖြဲ႕က ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း 
က်ဴးလြန္ေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္ ၈ ခုကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ 
ႏွစ္တာကာလအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ ဤသည္မွာ အလား 
တူ ရာဇဝတ္မ်ားအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခ်ဳိးကုိသာ ကုိယ္စားျပဳ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ပုံ ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္၏ လက္စားေျခခံရမည္ကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရ 
မည္ကုိ စုိးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ သတင္းေပးပုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္း မရိွၾကပါ။ 

(TWO) အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္၊ ၂၀၁၂ မွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခု (မန္တုံ၊  ကြတ္ခုိင္ႏွင့္ နမ့္ဆန္) တုိ႔ 
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္၊ သုိ႔မဟုတ္ အနီး 
တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တပ္ရင္း/တပ္မ ၅ ခုမွ 
စစ္သားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ပထမ 
ျဖစ္ရပ္ ၄ ခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ စစ္သားမ်ားမွာ ေဒသအေျခစုိက္ 
တပ္ရင္းမ်ား (ခလရ ၁၁၅၊ ၅၀၂ ႏွင့္ ၁၃၀) တုိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကၿပီး၊ 
မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းမွ 
လာေသာ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မမ်ား (တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ ၃၃) မွ စစ္သား 
မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ ဤရြာမ်ားအနီးတြင္ ယာယီ 
စခန္းခ်ေနၾကေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေျခအေန ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား 
သည္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈကင္းလြတ္ခြင့္ ရိွေနသည့္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ 

အျပည့္ရိွေနၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အျခားသူမ်ား 
က ၾကားႏုိင္သည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ သီလရွင္တစ္ပါးကုိ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
ပါဝင္ၿပီး၊ က်န္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ သူ၏ ရြာအနီး 
လမ္းေဘးတြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈ၊ ႏွင့္ အရာရိွတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ 
တပ္စခန္းအတြင္း မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈတုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ားက ဆြံ႕အေနသည့္ မိန္းကေလးငယ္ 
တစ္ဦးကုိ၊ ပြဲေတာ္တစ္ခုအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔အသြား လမ္းတြင္၊ 
စစ္သား တစ္ဦးက မုဒိမ္းျပဳက်င့္ေနသည္ကုိ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ႕ၾကရ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူက လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ 
ဟန္႔တားရန္ မဝ့ံရဲၾကပါ။ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုတြင္သာ နစ္နာရၿပီး ရွင္က်န္ရစ္သူက ရာဇဝတ္မႈ 
ကုိ တုိင္ၾကားရန္ ဝ့ံရဲခဲ့သည္။ မုဒိမ္းမႈျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခံရသည့္ 
သီလရွင္က သူတုိ႔၏တပ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ယာယီစခန္းခ်ေန 
ေသာ တပ္မွဴးထံသုိ႔တုိင္ ၾကားႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ တပ္မွဴးက 
တုိင္ၾကားမႈကုိ လက္မခံေပ။ သုိ႔ေသာ္ သီလရွင္က ရြာလူႀကီးကုိ အကူ 
အညီေတာင္းေသာေၾကာင့္၊ တပ္မွဴးအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ မျဖစ္မေန တန္းစီေပးခဲ့ရသည္။ 
ထုိစစ္သားကုိ လူအမ်ားေရွ႔တြင္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ 

အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ နစ္နာရၿပီး ရွင္က်န္ 
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ရစ္သူမ်ားက တုိင္ခ်က္မဖြင့္ရဲၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က လက္တံု႔ 
ျပန္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တသည့္အတုိင္း ျဖစ္လာမည္ကုိ 
သံသယရိွ၊ မယုံၾကည္ၾကျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္၊ 
အကယ္၍ ရာဇဝတ္မႈကုိ တုိင္ၾကားပါက ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
သတ္ျဖတ္မည္ဟု ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားအရ 
ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အတိအလင္းတား ျမစ္ထားပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မ ၄၊ ၂၊ (င)၊ ေနာက္ဆက္ 
တြဲက်င့္ထုံးမ်ား ၂ (Protocol II) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလတြင္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
လက္နက္ႀကီးမ်ားသုံး၍ ေက်းရြာ လူေနထူထပ္ရာ ေနရာမ်ားထံ 
ရန္သူ-အရပ္သား မခြဲျခားဘဲ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမျပင္ 
မွျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္မ်ားသုံး၍ျဖစ္ေစ၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းသုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခုရိွ၊ ေက်းရြာ ၂၉ ခုတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊  အရပ္သား ၁၇ ဦး ေသဆုံးကာ၊ ၃၅ ဦး ဒဏ္ရာ 
ရရိွေစခဲ့သည္။ ၎တုိ႔တြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၊ ကေလးမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ 
အႏၱရာယ္အတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ဤသုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ အနည္းဆုံး တပ္ရင္း ၁၉ ခု၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ၊ ယင္းတုိ႔တြင္ ေဒသအေျခစုိက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္မမွလာသည့္ ေျချမန္တပ္မ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မ်ား (တပ္မ 
၃၃၊ ၇၇၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉) လည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာ 
ပုိင္းတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဗုံးက်ဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ တပ္မ ၃၃ 
ႏွင့္ ၉၉ လက္ေအာက္ရိွ တပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ မဟာမိတ္ 
ျဖစ္သည့္ ေဒသခံျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြေဲဆာင္ရြက္ 
ခ့ဲၾကသည္။ (ဥပမာ - ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႕စစ္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။)တပ္မ ၈၈၊ ၉၉ ႏွင့္ ခလရ ၄၅ တို႕၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဗံုးက်ဲျခင္းေၾကာင့္ 

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ မန္ေအာင္ရြာတြင္း အိမ္မ်ား ပ်က္စီခဲ့ရျခင္း။ 
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အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္းမ်ားအျပင္၊ (TWO) အဖြ႕ဲက 
မွတ္တမ္း တင္ထားရာ၌၊ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက အရပ္သားမ်ားကုိ 
လက္နက္ကုိင္-ျပည္သူ မခြဲျခားဘဲ ပစ္ခတ္သည္ကုိ ျဖစ္ရပ္ ၇ ခု 
ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ အရပ္သား ၂ ဦးေသဆုံးကာ ၁၁ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ 
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား လည္း 
ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကသည္။ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရပ္သားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
မ်ားကုိလည္း ပစ္ခတ္ၾကၿပီး၊ တုိက္ပြဲမ်ားၾကားမွ ထြက္ေျပးၾကသည့္ 
အရပ္သားမ်ားကုိလည္း ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္-အရပ္သားမခြျဲခားဘဲ အစဥ္ 
သျဖင့္ ဗုံးက်ဲျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္းျပဳသည္ အစဥ္အလာကုိ ၾကည့္၍၊ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္က ယင္း၏ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ထုိးစစ္မ်ား 
တြင္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င့္သုံးေနေသာ ဗ်ဴဟာဟု 
ယူဆႏုိင္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ခ်ဳိးေဖာက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ-၁၃၊ ေနာက္ဆက္တြဲ 
က်င့္ထုံးမ်ား - ၂ (Protocol II) တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌၊ "အရပ္သား 
လူထုမ်ား၊ အလားတူပင္ အရပ္သား တစ္ဦး ခ်င္းအေပၚ ဦးတည္၍ 
မတုိက္ခုိက္ရ" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ 
မႈဆုိင္ရာ တရားခုံရုံး ေရာမဥပေဒ (Rome Statute) ပုဒ္မ-၈ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားရာ၌ "တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဗုံးက်ဲမႈသည္ မည္သုိ႔ 
ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦ မ်ား ျဖစ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ား မဟုတ္လွ်င္" စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။

မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဆိုင္းလိန္းရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတဦး ခလရ ၇၁ ၏ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပတ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ

ကြတ္ခိုင္မွ ၉ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ 
တပ္မ ၃၃ ၏ ပတ္ခတ္မႈခံရ

မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေရႊေညာင္ပင္ရြာ၏ 
အတြင္းေရးမွဴး ခလရ ၂၂၃ ၏ လက္နက္ႀကီး 

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရ
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ျမန္မာတပ္မေတာ္က အဓမၼလုပ္ 
အားခုိင္းေစျခင္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ 
ႏွစ္တာ  ကာလအတြင္း တအာင္း 
ေဒသတြင္ စနစ္တက် က်င့္သုံးေန 
ခ့ဲပါသည္။ (TWO) အဖြဲ႕က အဓမၼ 
လုပ္အားခုိင္းေစမႈ ျဖစ္ရပ္ ၂၇ ခုကုိ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္မွ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လတုိင္ေအာင္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား 
တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း/
တပ္မ အနည္းဆုံး ၂၀ ခန္႔ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနၾကသည္။ 

အဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစျခင္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုရိွ ေက်းရြာ ၂၄ ခုမွ စုစုေပါင္း 
ရြာသား ၃၂၂ ဦးအေပၚ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားစုမွာ 
ေပၚတာအျဖစ္ ခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား 
သယ္ေဆာင္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ စစ္တပ္အတြက္ လမ္းျပေစျခင္း၊ သုိ႔ 
မဟုတ္ စစ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ 
လုပ္စဥ္ ကာလတြင္ ရြာသားမ်ားကုိ လုံးဝမေကၽြးေမြးဘဲထားျခင္း၊ ေကၽြး 
လွ်င္လည္း အနည္းငယ္မွ်သာ ေကၽြးေမြးခဲ့ၾကသည္။ မည္သူတစ္ဦးမွ် 

မန္ပူးရြာ အိုက္ႏိုင္ပန္ ခလရ ၂၂၊ ၂၃၊ 
၁၄၄၊ ၈၈ ႏွင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြ႕ဲ 
တို႕မွ ပစ္သည့္ က်ည္ဆံထိသြားျခင္း။ 

လုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြ ရရိွသည္ဟူ၍ မရိွပါ။ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား 
ေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ တပ္ႏွင့္အတူ သြားၾကရသည့္အခါ၊ ေက်းရြာ 
လူထုမ်ားအတြက္ အထူးအႏၱရာယ္ရိွႏုိင္ပါသည္။ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚတာအျဖစ္ ခုိင္းေစခံရသူ ရြာသား ၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ ၆ ဦးမွာ တုိက္ပြဲ 
အတြင္း ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ 
ေပၚတာအျဖစ္ ခုိင္းေစျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား တုိးမ်ားလာ ခဲ့သည္။ ဤကာလတြင္ 
အနည္းဆုံး ေက်းရြာလူထု ၁၄၈ ဦး ေပၚတာအျဖစ္ ခုိင္းေစခံရသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ တပ္မ ၃၃၊ ၇၇၊ ၈၈ ႏွင့္ ၉၉ အပါအဝင္၊ ျမန္မာျပည္ 
အလယ္ပုိင္းမွ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မမ်ား တုိး၍ ခ်ထားလာေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဗဟုိအမိန္႔ေပးဌာနခ်ဳပ္မွေန၍ ေပၚတာဆြဲ၍ 
ခုိင္းေစအသုံးျပဳရန္ မူဝါဒကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးေနေသးေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။   

အဓမၼလုပ္အားေပးရန္ ေခၚေဆာင္ခုိင္းေစခံၾကရသူ အားလုံးနီးပါးသည္ 
ေယာက္်ားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တန္႔ယန္ 
ရိွ အသက္ ၁၄၊ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ရိွသူ မိန္းကေလး ၃ ဦးကုိ ေသနတ္ျဖင့္ 
ေထာက္၍ လားရိႈး အေျခစုိက္ ခမရ-၄၁ က လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ 
သြားခဲ့သည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးက သူတုိ႔၏အေတြ႕အၾကံဳကုိ ျပန္လည္ 
ေျပာျပရာတြင္၊ "စစ္သား ၃၀ ေလာက္ က်မတုိ႔ရြာကုိ ညေန ၅ နာရီေလာက္ 
ေရာက္လာၾကၿပီး၊ ေဟြပူေက်းရြာ ကုိ လမ္းျပေပးဖုိ႔ ခုိင္းတယ္။ က်မတုိ႔က 
မသြားခ်င္ၾကဘူး။ ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ စစ္သားေတြက ေသနတ္န႔ဲ 
ခ်ိန္ထားေတာ့ က်မတုိ႔ ငုိၾကတယ္။ က်မတုိ႔ တစ္ညေတာထဲမွာ အိပ္ၾက 
ရတယ္။ ကံေကာင္းတာက စစ္သားေတြက က်မတုိ႔ကုိ မုဒိမ္းမက်င့္တာပဲ။ 

25တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)



စစ္သားေတြက ေတာထဲမွာ လွည့္လည္ၿပီး စြန္႔စြားသြားဖုိ႔ မရဲၾကဘူး။ 
က်မတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္စား ေရခပ္ ခုိင္းတယ္။ က်မတုိ႔ကုိ ေနာက္တစ္ေန႔ 
မနက္ ၇ နာရီေလာက္ မွာ ျပန္လႊတ္ေပးတယ္" ဟု ေျပာျပသည္။ 

အမွန္တြင္ ေရခပ္ခုိင္းျခင္းသည္ အလြန္အမင္း အႏၱရာယ္ႀကီးသည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ယင္းေက်းရြာ တစ္ခုတည္းမွ ေယာက္်ား ၂ ဦးကုိ 
ယင္းတပ္ဖြဲ႕ကပင္၊ ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစခဲ့၍ ေရခပ္ ခုိင္းရာ 
ေျမျမဳပ္မုိင္းထိ၍ ေသဆုံးရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊ ေပၚတာအျဖစ္ 
ခုိင္းေစခံေနရသူ၊ နစ္နာရသည့္ ကာယကံရွင္၏ သားျဖစ္သူက မည္သုိ႔ 

ျဖစ္ပ်က္သည္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျပာျပသည္။ "ျမန္မာစစ္သားေတြ 
က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ႀကိဳးခ်ည္ထားတယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ 
သူတုိ႔အတြက္ ေရခပ္ခုိင္းတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ေရွ႕က၊ စစ္သားေတြက 
ေနာက္က လုိက္ၾကတယ္။ က်ေနာ့္အေဖန႔ဲ ဦးလိႈင္ခမ္းတုိ႔က အေရွ႕က 
ညာဖက္မွာ ရိွေနၾကတယ္။ သူတုိ႔မုိင္းနင္းမိၾကၿပီး က်ေနာ့္ ေရွ႕မွာပဲ ဆုံး 
သြားၾကတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေၾကာက္လန္႔ေနတာန႔ဲ စကားေတာင္ 
မေျပာႏုိင္ဘူး" ဟု ျပန္ေျပာျပသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျမျမဳပ္မုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးရေသာ 
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ မိသားစုဝင္မ်ားထံသုိ႔ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔) ေလ်ာ္ေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ရာ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္က 
ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ခ်ထားေၾကာင္း ဝန္ခံသကဲ့သုိ႔ ရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အျခားေသာ ေပၚတာအျဖစ္ ဝန္ထမ္းခဲ့ရသူတစ္ဦးက ေျပာျပရာတြင္ 
"လူတစ္ဦးရဲ႕ အသက္က က်ပ္ ၅ သိန္းန႔ဲ တန္ပါသလား။ သိပ္ၿပီး ရက္စက္ 
ပါတယ္။ နစ္နာရသူ ကာယကံရွင္ေတြက မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရွာေန 
ၾကတဲ့သူေတြပါ။ ခုေတာ့ ဆုံးပါးကုန္ၾကရပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြက 
ဘယ္လုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ၾကမွာလဲ" ဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ 

လမ္းျပ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပၚတာအျဖစ္ ခုိင္းေစခံရေသာ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ 
"လူသားဒုိင္းကာ" အျဖစ္လည္း တအာင္းတပ္မ်ားက တုိက္ခုိက္မခံရ 
ေစရန္၊ အဟန္႔အတားအတြက္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦးကုိ စစ္တပ္၏ ေရွ႕က 
ေလွ်ာက္ေစၿပီး၊ ေနာက္မွ တပ္မ်ားက ပစ္ခတ္လုိက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္က ေက်းရြာလူထု ၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဗုံးက်ဲ 

မိုင္းရန္သန္းထြန္း၊ နမ့္ခမ္းရြာသားမွ အပစ္ခံရ၍ 
မ်က္လံုးတဖက္ပ်က္စီးသြားျခင္း  
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ပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ရြာမွမထြက္ခြာႏုိင္ရန္ တားဆီးထားခဲ့ပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔က တအာင္းတပ္ဖြ႔ဲမ်ား တုိက္ခုိက္လာမည့္ ရန္ေဘးမွ 
ကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ အသုံးခ်လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ျမန္မာတပ္မေတာ္က အေခေၾကးေငြ ေပးေလ်ာ္ျခင္းမရိွဘဲ လူ႕အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္၍ အဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစေနျခင္းသည္၊ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲက်င့္ထုံးမ်ား (Additional Protocol II) ကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴး လြန္ေနမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္၊ သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးေနၾကရသူမ်ားအေနျဖင့္ "အလုပ္ 
ခုိင္းေစပါက၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေၾကာင့္ အက်ဳိးရိွေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ေဒသခံ အရပ္သားလူထုမ်ားခံစား ႏုိင္ၾကသကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား 
အလားတူခံစားႏုိင္ၾကရမည္" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ တုိက္ပြဲဇုန္အတြင္း 
အရပ္သားမ်ားကုိ စစ္တပ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား အတင္းအက်ပ္သယ္ေ
ဆာင္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ 
လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ရိွေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္၊ အလားတူ 
ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ထုံးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။ 
ယင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌၊ "အရပ္သားလူထုမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း 
အရပ္သားမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ အေထြေထြေသာ ကာကြယ္ေပးမႈကုိ ခံစားႏုိင္ရမည္" ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။

အရပ္သားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ လုယက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ လုယက္ျခင္းႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ဖ်က္ဆီးျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ဖ်က္ဆီးျခင္း 

(TWO) အဖြဲ႕က အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားအေပၚ 
လုယက္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ တမင္ ဖ်က္ဆီးေသာ ျဖစ္ရပ္ ၁၁ ခု 
ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုရိွ၊ ေက်းရြာ ၁၁ ခုတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္း/
တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ခုတုိ႔က က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ဤျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အိမ္မ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္ျခင္း၊ ဆန္၊ အစားအေသာက္၊ 
ေငြေၾကး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ မုိဘုိင္းဖုန္းစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခုိးယူ 
ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

မ်ားမၾကာေသးမီက၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားက ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ ရိကၡာသုိေလွာင္ထားရာ ေနရာ 
မ်ားကုိ တမင္သက္သက္ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ 
ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ရြာ ၃ ရြာ၌ အိမ္ ၁၉ လုံးႏွင့္ စပါးက်ီအားလုံးကုိ တပ္မ 
၃၃ ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လုံးဝမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။  

အရပ္သားပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ျခင္း/ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဂ်ီနီဗာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ-၄၊ ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ထုံး 
မ်ား (Protocol II) တြင္ အတိအက်ျပဌာန္းထားသည္။ စားနပ္ရိကၡာ 
သုိေလွာင္ရုံမ်ားကုိ တမင္ ရည္ရြယ္ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ (ေနာက္ဆက္တြဲ 
က်င့္ထုံးမ်ား၏ ပုဒ္မ-၁၄ အရ တားျမစ္ထားပါသည္။    

27တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)



ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕တြင္း ရြာမ်ားရိွ အိမ္မ်ားကုိ 
တပ္မ ၃၃ ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း

တပ္မ ၃၃ မွ စပါးအိတ္မ်ား မီရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း
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တရားမွ်တမႈ မရရိွႏုိင္ျခင္းတရားမွ်တမႈ မရရိွႏုိင္ျခင္း

ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ လူ႕အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားစုတြင္၊ ေက်းရြာလူထု မ်ားက အာဏာပုိင္မ်ားထံ 
တုိင္ၾကားရန္ မဝ့ံရဲၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က လက္စားေခ်တံု႔ျပန္ 
မည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚတာအျဖစ္ 
အလုပ္ခုိင္းေစခံရေသာ ေက်းရြာလူထုတစ္ဦးက ရွင္းျပရာတြင္ "က်ေနာ္ 
တုိ႔က တုိင္စာပုိ႔ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တုိ႔မွာ တုိင္ၾကားဖုိ႔ 
ေနရာမရိွဘူး။ အကယ္၍တုိင္ၾကား မယ္ဆုိရင္ေတာင္၊ အဲသလုိ 
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မရဲၾကပါဘူး။ စစ္တပ္စခန္းက က်ေနာ္တုိ႔ရြာန႔ဲ သိပ္နီးကပ္ 
ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္ေနၾကရပါတယ္" ဟု ဆုိပါသည္။ 

ေက်းရြာလူထုမ်ားက တုိင္ၾကားဝ့ံသည္ ဟူသည္မွာ ရွားပါးသည့္ ျဖစ္ရပ္ 
သာျဖစ္သည္။ စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားက ပုံမွန္အားျဖင့္ အရပ္သားမ်ား 
ခံစားရေသာ ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား၊ ေသဆုံးရမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေလ့ 
မရိွပါ။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ တပ္မ ၇၇ က 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ေသာေၾကာင့္၊ ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲေသာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ 
ခံစားေနရေသာ ေက်းရြာသားတစ္ဦး၏ကိစၥကုိ ေက်းရြာလူထုမ်ားက ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္သုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံတပ္မွဴးက ေဆးကုသ 
စားရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔) ကုိ 
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ရဲမ်ားက စစ္တပ္ကုိဆန္႔က်င္၍ သူတုိ႔ဖက္ ရပ္တည္ေပးလာမည္ဟု 
ေက်းရြာလူထုမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အနည္းငယ္ ရိွၾကသည္။ 

(TWO) အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခုတြင္၊ ရဲမ်ားကုိယ္၌ 
က အရပ္သားမ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ 
ကြတ္ခုိင္ရိွ နမ့္ဖတ္ကာၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ရဲ ဒု-တပ္မွဴးက လူငယ္ေယာက္်ား 
ေလးတစ္ဦးကုိ အျငင္းပြားမႈျဖစ္အၿပီး၊ ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 
တြင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၂ ဦးကုိ မူဆယ္ရိွရဲမ်ားက သံတုတ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ 
ေသာေၾကာင့္ ေဆးရုံတင္ ကုသခဲ့ရသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္၊ မူဆယ္အနီး သူ၏လယ္ကြင္းထဲတြင္ 
ေသေအာင္ရုိက္သတ္ခံရသူ၊ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သူ ဦးအုိက္လင္း၏ 
ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက ရုပ္အေလာင္းကုိ မူဆယ္ေဆးရုံသုိ႔ သယ္ေဆာင္ 
၍ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ရဲမ်ားက ဤအမႈကုိ မိမိ 
ဘာသာသတ္ေသမႈအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့ၾကသည္။ 

29တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)
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ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ ျခင္း၊ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္းမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကုိ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ 
လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္သုံးျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္း 
ေဒသရိွ စစ္ဆင္ေရးထုိးစစ္မ်ားအတြင္း အက်ယ္အျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် က်င့္သုံးေနေၾကာင္း သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္း လုံးဝကင္းလြတ္ခြင့္ 
ရိွေနသည့္ အေနအထားတြင္၊ ေဒသအေျခစုိက္ တပ္ရင္းမ်ားသာမက၊ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းမွ 
လာၾကေသာ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မမ်ားကပါ ဤရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ က်င့္သုံးေနၾကရာ၊ ဗဟုိအမိန္႔ေပးဌာန 
မ်ားက အာဏာေပးခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

(TWO) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ယခုတုိင္ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ရေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္"မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္၍ တုိင္းရင္းသားေဒသ 
မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးထုိးစစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရုံမွ်မက၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ မ်ားအေပၚ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေနရာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကုိ 
အတိအလင္းခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူး စုိးရိမ္ပူပန္မိ ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က စစ္တပ္၏ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ႏွင့္ ယင္း၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ 
မ်ား က်ဴးလြန္ေနမႈ၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ကင္းလြတ္ေနႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ထိန္းကန္႔သတ္ရန္ 
အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါသည္။ လက္ရိွအစုိးရေအာက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာခြဲ ေဝရယူျခင္းမွ်ျဖင့္၊ 
စစ္တပ္၏ ဗုိလ္ေနျမဲက်ားေနျမ ဲ အေျခအေနကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေပးရုံမွ်သာ ရိွပါမည္။ 
စစ္ပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မေဖာ္ 
ျပႏုိင္သည့္ နစ္နာခံစားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ထိခုိက္ခံစားေနရေစမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 
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အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္သုိ႔ - အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္သုိ႔ - 

• တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ပါရန္ႏွင့္ အျပည့္အဝ အင္အားစုအားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္ကုိ စတင္ပါရန္။ ယင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလုံး စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ ရိွေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ရန္ႏွင့္ အဆုံးသတ္ေစရန္။ ယင္းတုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား အတြင္းရိွ အရပ္သား 
ဧရိယာမ်ားကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးက်ဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ 
တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါရန္။ 

• ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (IHFFC) ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳပါရန္။ 

• စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရိွ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ကုိ၊ သူတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳစြာအိမ္ျပန္ႏုိင္ၾကသည္အထိ၊ ကူညီႏုိင္ရန္ 
ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္။ 

ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုသုိ႔ -ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုသုိ႔ -

• ျမန္မာအစုိးရကုိ ဖိအားေပး၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားရပ္ဆုိင္းပါရန္၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနေသာ 
လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေစရန္။ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ လူထုမ်ားထံ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ ထိေတြ႕ႏုိင္ေရး၊ 
အကူအညီေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္။ 

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနမႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းပါရန္။ အေၾကာင္းမွာ စနစ္တက် ရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈလုံးဝမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
အင္စတီက်ဳရွင္းအေပၚ တရားဝင္ျပဳေပးရာ ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ 

• ေနရာအားလုံးရိွ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDPs) မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးစားေပး 
ကူညီႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအေျခစုိက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အကူအညီမ်ားကုိေပးအပ္ ႏုိင္ရန္။
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားေသာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႔ဲမ်ားက က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစာရင္း အေသးစိတ္ (TWO မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။) (မတ္လ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္- မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 

၁။ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၁။ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း

စဥ္စဥ္
ခ်ဳိးေဖာက္ ခ်ဳိးေဖာက္ 

က်ဴးလြန္သည့္ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရက္စြဲရက္စြဲ

ခ်ဳိးေဖာက္ ခ်ဳိးေဖာက္ 
က်ဴးလြန္သည့္ က်ဴးလြန္သည့္ 

ေနရာေနရာ

ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးအစား 

ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အေသးစိတ္ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အေသးစိတ္ က်ဴးလြန္သည့္ က်ဴးလြန္သည့္ 
စစ္တပ္ တပ္ရင္း/ စစ္တပ္ တပ္ရင္း/ 
တပ္မ (မ်ား)တပ္မ (မ်ား)

၁
မတ္လ ၁၇ 
ရက္၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္။ 

မန္စပ္ေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ျခင္း

မီးေသြးကားမ်ားမွ ကားေမာင္းသူ ၂ ဦးကုိ စစ္ေၾကာ၍ 
ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲ သူတုိ႔ကုိ 
ပါးရုိက္ခဲ့သည္။

တပ္ၾကပ္ႀကီး 
ေအာင္ထုိက္၊ 
မ်ဳိးေအာင္၊ တပ္မ ၈၈။ 

၂
ဧၿပီလ ၁၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္။

ေကာင္းတိန္ႏွင့္ 
ေညာင္ပင္လ 
ေက်းရြာမ်ား၊ 
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ျခင္း

ေကာင္းတိန္မွ PSLF အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ၁ ဦးႏွင့္ ေညာင္ပင္ 
လမွ လယ္သမား ၁ ဦးတုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု သံသယျဖင့္ အတင္း 
အက်ပ္ ဖမ္းဆီး၍ မ်က္ႏွာ၊ ေခါင္းတုိ႔ကုိ တုတ္ျဖင့္ 
ရုိက္သည္။ ကန္ေက်ာက္သည္။ မွတ္ခ်က္ ဧၿပီလ ၁၇ရက္၊ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ တစ္ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ 
သည္။ အျခားတစ္ဦးကုိ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

စကခ-၁။ ခမရ-၅၀၂

၃
ၾသဂုတ္လ ၁၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္။

လြယ္စြမ္ေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

အဓမၼေပၚတာဆြဲခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍ ရြာတြင္း 
ပုန္းေအာင္းေနသူ ရြာသား ၁ ဦးကုိ ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္ 
ခဲ့သည္။

(ေဇယ်ာထြန္း 
ဦးေဆာင္ေသာ) 
ခလရ ၁၃၀ 
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၄
ေအာက္တုိ 
ဘာလ၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္။

ပန္းခါးေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေသဆုံးရျခင္း

ေက်းရြာအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဥကၠ႒ တုိ႔ ျပင္းထန္စြာ 
ရုိက္ႏွက္ခံၾကရသည္။ ဥကၠ႒ ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရ 
သည္။

ခလရ ၁၃၀

၅ ဒီဇင္ဘာလ၊ 
၂၀၁၁

ပန္းခါးေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသားတစ္ဦးကုိ ေက်းရြာတြင္း ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ 
မနာခံေသာ ေၾကာင့္ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေက်ာႏွင့္ 
ေျခေထာက္တြင္ ေထာင္းခံရသည္။  

ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ၿဖိဳး 
ဦးေဆာင္ေသာ ခလရ 
၁၄၄၊ 

၆
ဇန္နဝါရီလ 
၃-၄ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

မုံးဝီးေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားမ်ားကုိ 
ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္း 
ပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ 
(ေသဆုံးသည္ 
အထိျဖစ္ ေစျခင္း)

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးမွာ ပစ္ခတ္၍ လက္ထိပ္ခတ္ခံရသည္။ 
ပစ္ခံရ ၿပီးေနာက္ ေျမေပၚတြင္ သူ႔ကုိ တရြတ္ဆြဲ၍ 
သြားခဲ့သည္။ သူ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိလည္း ကုသခြင့္ 
မေပးေပ။ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ထုိသူ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ခမရ ၅၀၇ ႏွင့္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ 

၇
မတ္လ ၁၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။ 

မုိးလုံႏွင့္ 
မုိးႏြဲ႕ေက်းရြာမ်ား၊ 
မန္တုံ

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

လယ္သမား ၂ ဦး သူတုိ႔၏ လယ္ကြင္းမွ အျပန္ တပ္ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံရာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ 

ဒု-ရင္းမွဴး မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ 
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ 
ျမင့္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ 
ခလရ ၁၃၀ 

၈ ေမလ ၁၅ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

လြယ္ကုန္၊ 
နမ္ဖတ္ကာၿမိဳ႕၊ 
ကြတ္ခုိင္

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ရဲႏွင့္ အျငင္းပြားစဥ္ လူငယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးမွာ 
ပစ္သတ္ ခံရသည္။

ရဲ- ရဲဒုစခန္းမွဴး 
(သန္းဦး) 

၉ ဇြန္လ ၉ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

မာေဝါေက်းရြာ၊ 
ဆုိင္းလိန္ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မန္တုံ

ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ျခင္း
စစ္သားမ်ားထံမွ အစားအစာ၊ အရက္၊ စီးကရက္မ်ား 
မဝယ္ယူ ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထု တစ္ဦး မွာ 
ရုိက္ႏွက္ခံရသည္။ ပါးရုိက္ခံရ သည္။ 

ခလရ ၁၃၀

၁၀
ဇူလုိင္လ ၂၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။ 

သက္မြန္ေက်းရြာ၊ 
ဇယန္း ေျမာက္၊ 
နမ့္ဆန္

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

သူတုိ႔၏လာရာလမ္းတြင္ စစ္သား ၉၀ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ 
ရြာသား ၁ ဦးမွာ ပစ္သတ္ခံရသည္။ (က်န္ ၂ ဦးမွာ 
လြတ္ေျမာက္သြားသည္။) 

ခမရ ၃၂၄
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၁၁
ၾသဂုတ္လ ၁၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ပန္ေဆြေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

အေဖႏွင့္ သားကုိ (TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု 
စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ စစ္ေဆးၾကသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ 
ထုႏွက္ျခင္း၊ ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ျခင္း၊ ပလပ္စတစ္အိပ္ျဖင့္ 
အသက္ရွဴမြမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။ 

ခမရ ၅၀၁ (စစ္သား 
၂၀ ဦး) 

၁၂
ၾသဂုတ္လ ၁၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။ 

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 
တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ရႊာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ထြက္ခြာသူ ၂ ဦးကုိ သူတုိ႔၏ေခါင္းတြင္ သံတုတ္ျဖင့္ 
ရုိက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္၊ ေဆးရုံတင္ ခဲ့ရသည္။ 

မူဆယ္ရဲစခန္းမွ ရဲ ၂ 
ဦး 

၁၃
ၾသဂုတ္လ ၁၈ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

တြန္ဟုန္း 
ေက်းရြာ၊ မန္တုံ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 

ေက်းရြာသား ၁ ဦးကုိ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္၍ လည္ပင္းကုိ 
ဓားႏွင့္ထုိးသည္။ သူ႔၏ လယ္သုိ႔သြားသည္ကုိ ၾကည့္၍ 
(TNLA) စစ္သားဟု သူ႔ကုိ စြပ္စြဲခဲ့ၾက သည္။ 

ခလရ ၃၂၄

၁၄
ၾသဂုတ္လ ၃၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ေတာင္မဲေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း

ရြာသား ၁ ဦးမွာ SSA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ သည္ဟု 
သံသယရိွေသာေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ခလရ ၁၁၅ - ဗုိလ္ႀကီး 
သန္းထြန္းႏွင့္ နမ့္ဆန္ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

၁၅
စက္တင္ဘာလ 
၁-၇ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ပန္ေဆြေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သားတစ္ဦးကုိ သူ၏ တာဝန္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ၊ 
အိမ္အျပန္ ရြာတြင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲၾကၿပီး၊ ျပင္းထန္စြာ ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ၿပီး၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ (သူ၏ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာ 
မ်ားႏွင့္ ကုိယ္တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ေတြ႕ရိွၾကရသည္။) 

ခလရ ၁၃၀ 

၁၆
စက္တင္ဘာလ 
၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

အုန္းခမဲႏွင့္ အုန္း 
မတပ္ ေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္ 

(အဓမၼေပၚတာ အျဖစ္ 
ခုိင္းေစေနစဥ္) 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 

အုန္းခမဲမွ ေက်းရြာသား ၃ ဦးႏွင့္ အုန္းမထပ္မွ ေက်းရြာသား 
၁ ဦးကုိ အတင္းအက်ပ္ လမ္းျပခုိင္းသည္။ စစ္တပ္ ပစၥည္း 
မ်ား သယ္ေဆာင္ခုိင္းကာ ေခါင္းတြင္ ရုိက္ႏွက္ခံၾကရသည္။ 

ခလရ ၁၁၅ (ေနာင္ခ်ဳိ 
အေျခစုိက္) 

၁၇
စက္တင္ဘာလ 
၁၀ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ထက္က်တ္ 
ေက်းရြာ (မန္ပြန္) 
မန္တုံ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ျခင္း

အေဖႏွင့္ သားကုိ စစ္ေၾကာ၊ တစ္ည ထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊ 
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ထုေထာင္းခံၾကရသည္။ ပါးရုိက္ခံ ၾကရၿပီး၊ 
အဝတ္မ်ားကုိလည္း အတင္းအက်ပ္ ခၽြတ္ေစသည္။ (TNLA 
စစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ား ၾကည့္ရႈရန္ ျဖစ္သည္။) 

ခလရ ၁၃၀
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၁၈
စက္တင္ဘာလ 
၁၆ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

နမ့္တန္ေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ လက္ထိပ္ခတ္သည္။ 
သူ၏လက္ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းသည္။ မ်က္ႏွာကုိ 
ရုိက္ႏွက္သည္။

ခလရ ၁၃၀

၁၉
ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ကြန္းစလန္း 
ေက်းရြာ၊ မုိင္းေငါ့၊ 
ေက်ာက္မဲ

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးမွာ ရုိက္ႏွက္၊ စစ္ေၾကာခံရသည္။ ခလရ ၅၀၂ ၏ 
တပ္မွဴး

၂၀
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ဘုရားႀကီး 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ပန္ဆရီမွ ဘုရားႀကီးသုိ႔ အျပန္လမ္း တြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားက ဦးအုိက္စုိင္းကုိ  ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ 
ခဲ့သည္။ 

ခလရ ၅၀၂

၂၁
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

မန္ေျပေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
ေပ်ာက္ဆုံးေစျခင္း 

ဦးအုိက္ေပြကုိ (TNLA) ႏွင့္ ဆက္ သြယ္သည္ဟု 
သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး ၍ စစ္ေၾကာခံရသည္။ ေပ်ာက္ဆုံး 
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ခလရ ၅၀၂ ႏွင့္  
(ထြန္းျမတ္ေလး 
ဦးေဆာင္)  နမ့္ဆန္/ 
ေငါင္းဆုိင္ ျပည္သူ႔စစ္ 

၂၂
ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

လြယ္ေမာက္ 
ေက်းရြာ၊ မန္တုံ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

(TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ရြာသား ၁ ဦးႏွင့္ 
ရြာလူႀကီး ၁ ဦးကုိ ရင္ပတ္တြင္ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုေထာင္း 
ရုိက္ႏွက္သည္။

ခလရ ၁၃၀

၂၃
မတ္လ ၂၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ေဆာင္ဟိမ္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း, 
တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သား ၃ ဦး တာဝန္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ ခႏၶာတြင္ 
ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ား ေတြ႔ရသည္။ သူတုိ႔၏ ခႏၶာႏွင့္ 
မ်က္ႏွာမ်ားကုိ ဓားျဖင့္လီွးျဖတ္ ထားသည္။ 

ခလရ ၅၀၄

၂၄
ဧၿပီလ ၁၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

လြယ္စရန္းေက်း 
ရြာ၊ နမ့္ဖက္ကာ၊ 
ကြတ္ခုိင္ 

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း
ေက်းရြာလူထု ၁၂ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊  ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရ 
သည္။ (ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေသနတ္ ဒင္ျဖင့္ 
ထုေထာင္းျခင္း၊ ပါးရုိက္ျခင္း)

ခလရ ၄၅ ႏွင့္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္
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၂၅
ဧၿပီလ ၁၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

လြယ္စရန္းေက်း 
ရြာ၊ နမ့္ဖက္ကာ၊ 
ကြတ္ခုိင္ 

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၅ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊  ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံ 
ရသည္။  ခလရ ၄၅ 

၂၆ ေမလ ၂၉ ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

ပန္ယန္းေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

အသက္ ၈၇ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ဦးဘေအးမွာ သူ၏အိမ္တြင္ 
ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ ခံရသည္။ 

ခလရ ၁၃၀ ႏွင့္ 
ေငါင္းဆုိင္ ျပည္သူ႕စစ္ 

၂၇ ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

မန္စပ္ႏွင့္ နား 
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ 
မ်ား၊ မန္တုံ

ေသနတ္မ်ားျဖင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၃ ဦးကုိ (TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူ၍ 
ေသနတ္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္။ ခလရ ၁၃၀

၂၈ ဇြန္လ ၂၁ ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

လုံကန္း၊ ပိန္းပြန္း၊ 
မန္စိန္ ကြတ္ခုိင္ 
ၿမိဳ႕နယ္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးမွာ ျပင္းထန္စြာ 
ရုိက္ႏွက္ခံၾကရသည္။

ခမရ ၁၄၅ (ကြန္းလုံ) 
ႏွင့္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၂၉
စက္တင္ဘာ 
လ၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ေဆာင္ဟိန္ 
ေက်းရြာ၊ မန္တုံ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ေက်းရြာလူထု ၂ ဦးမွာ အတင္း အက်ပ္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ခလရ ၅၀၂ (ခုိမြန္ 

စခန္း) 

၃၀
ဇန္နဝါရီလ ၁၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ပန္းေဆးဧရိယာ၊ 
နမ့္ခမ္း ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

(UNODC) မွ ေယာက္်ားဝန္ထမ္း ၂ ဦးကုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ 
သူတုိ႔၏ ဦးေခါင္း၊ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ထုႏွက္သည္။ သူတုိ႔က 
ဘိန္းသီးႏံွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳေနစဥ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၃၁
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ဟုိမိန္းေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူႀကီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ရြာသား ၅ ဦးကုိ 
ဖမ္းဆီး၍ ရုိက္ႏွက္ သည္။ မ်က္ႏွာမ်ား ရုိက္ႏွက္ခံရ သည္။ 
(ယင္းေက်းရြာတြင္ TNLA အဖြဲ႕ကုိ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ 
က်င္းပခြင့္ျပဳ၍ဟု အေၾကာင္းျပသည္။) 

ခလရ ၅၀၂-၅၀၆

၃၂
ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၇ ရက္၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ပန္ျဖတ္ေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း, 
တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သား ၃ ဦးကုိ စစ္သံု႔ပန္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး၊ 
ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ သည္။ တစ္ဦးကုိ အရွင္လတ္လတ္ 
ေျမျမဳပ္သည္။ က်န္သူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္မ်ားတြင္ 

တပ္မ ၇၇
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ဓားျဖင့္ မႊန္း၍ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္သည္။ ေသနတ္ျဖင့္ 
ထုေထာင္းၿပီး ေနာက္ဆုံး ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သည္။ 
ပုန္းေအာင္းေနရာမွ ထုိသူမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ 
ထြက္လာေသာ သူတုိ႔၏တပ္မွဴးလည္း ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ခံရၿပီး၊ ပစ္သတ္လုိက္သည္။

၃၃ ဇြန္လ ၁၇ ရက္၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ပန္ေဆြေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

(TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု မသကၤာ၍ 
မိသားစုတစ္ခုလုံးကုိ ဖမ္းဆီးသည္။ အေဖျဖစ္သူကုိ 
မုိဘုိင္းဖုန္း ရိွေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ၊ ႀကိဳးတုပ္၍ 
ရုိက္ႏွက္သည္။

ခလရ ၉၅

၃၄
ႏုိဝင္ဘာလ ၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ဟုိေခ်ာင္း 
ေက်းရြာ၊ ကယား 
လမ္းေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ နမ့္ဆန္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ေက်းရြာလူထု ၄ ဦးမွာ ရုိက္ႏွက္၊ ကန္ေက်ာက္ခံရသည္။ တပ္မ ၇၇ ေအာက္ရိွ 
ခမရ ၁၀၆

၃၅
ေဖေဖၚဝါရီလ 
၁၅ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ကယားလမ္း 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ဆန္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦးမွာ ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ခံရသည္။ 
(ႀကိဳးျဖင့္တုပ္၍ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ယခုအခါ စိတ္မတည္ 
ၿငိမ္ပါ)။

တပ္မ ၇၇ 

၃၆
ေဖေဖၚဝါရီလ 
၁၇ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာသား ၁ ဦး (အသက္ ၂၆ ႏွစ္) မွာ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသည္။ (ေသနတ္ျဖင့္ 
ထုေထာင္းခံရျခင္း) 

တပ္မ ၈၈ ေအာက္ရိွ 
ခလရ ၃၁၇

၃၇
ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၅ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္ 
ေက်းရြာ၊ မုိးမိတ္၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

လက္ဖက္ခင္းတြင္ ေက်းရြာသား ၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး  
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ ခံရသည္။ (ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ 
ရုိက္ႏွက္ျခင္း) 

တပ္မ ၈၈

၃၈ မတ္လ ၈ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

နမ္ေမာ့ေက်းရြာ၊ 
တာမုိးညဲ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာ ဥကၠ႒မွာ အဖမ္းခံရသည္။ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ေႏွာင္၍၊ 
တုိက္ပြဲၿပီး ေနာက္တြင္ ရုိက္ႏွက္ခံရသည္။ 

တပ္မ ၁၁ (မြန္စီ 
အေျခစုိက္) 
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၃၉
မတ္လ ၁၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

မုိးမိတ္ၿမိဳ႕ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ေက်းရြာလူထု ၂ ဦးမွာ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းခံရသည္။ တပ္မ ၈၈

၄၀
မတ္လ ၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

မုိင္းဆတ္ 
ေက်းရြာ၊ 
နမ့္ကတ္၊ မူဆယ္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၁ ဦးကုိ ေျခေထာက္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး 
ေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည္။ (ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္း 
ရာ၊ မ်က္ေစ့တစ္ဖက္တြင္ ဒဏ္ရာရရိွသည္။ ပါးစပ္တြင္းသုိ႔ 
ဓာတ္ဆီေလာင္းခ်သည္။) 

တပ္မ ၈၈ မွ 
တပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦး

၄၁
ဧၿပီလ ၂၇ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

နမ့္ကတ္ေက်းရြာ၊
မူဆယ္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 
ႏွင့္ တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

(TNLA) စစ္သား ၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ရြာအနီး ေတာအုပ္သုိ႔ 
ေခၚသြား သည္။ ႀကိဳးတုပ္၍ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းၿပီး၊ 
သူတုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္ အေရျပားကုိ လီွးျဖတ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ပစ္သတ္လုိက္သည္။ ရြာသားမ်ားက မီးေသြးဖုတ္သြား 
ေသာအခါ သူတုိ႔၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ျပန္ေတြ႔႔ ၾကရသည္။ 

တပ္မ ၇၇

၄၂ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ပန္ကန္းေက်းရြာ၊ 
ေဟာင္းကန္ 
ေက်းရြာ အုပ္စု၊ 
မန္တုံ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ရြာသား ၂-ဦးမွာ သူတုိ႔၏ လယ္ကြင္း တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ၍ 
ေပ်ာက္ဆုံး ေနၾကသည္။  လယ္ကြင္းအနီးတြင္ သူတုိ႔၏ 
ရုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႇဳပ္ႏံွ ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွၾကရသည္။ 

ခလရ ၃၂၄၊ ခလရ 
၁၃၀

၄၃
စက္တင္ဘာလ 
၁၀ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

၁၀၅ မုိင္ ဧရိယာ၊ 
မူဆယ္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၈ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊  
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္းျခင္း၊ 
ပါးရုိက္ျခင္း ခံၾကရသည္။ 

ခမရ ၄၅

၄၄

ေအာက္တုိ 
ဘာလ ၁၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

၁၀၅ မုိင္ ဧရိယာ၊ 
မူဆယ္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 
ႏွင့္ တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

ကၽြဲႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ ရြာသား ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္။ 
၅ ရက္ၾကာ ေသာအခါ ရုိက္ႏွက္ခံရ၍ ေသေနေသာ သူ၏ 
ရုပ္အေလာင္းကုိေတြ႕ၾက ရသည္။

(ထုိအခ်ိန္က ယင္း 
ေဒသအတြင္း လႈပ္ရွား 
ေနသည့္) တပ္မ ၉၉ 
ဟု မသကၤာဖြယ္ 
ရိွသည္။
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၄၅
ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ေစကင္းေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၇၈ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ သည္။ လူ ၁၁ ဦးကုိ 
ႀကိဳးတုပ္၍ ေသနတ္ျဖင့္ ထုေထာင္သည္။ သူတုိ႔ ၏ 
ဦးေခါင္းမ်ားကုိ စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္သည္။

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္ 
ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္

၄၆
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ပန္ရြတ္(၁) 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ေက်းရြာသား ၁ ဦးမွာ ဖမ္းဆီး၍၊  ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံ 

ရသည္။ 
ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္ 
ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္ 

၄၇
ဇန္နဝါရီလ ၁၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္ 
ေက်းရြာ၊ 
တာမုိးညဲ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၃ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္သည္။ (TNLA) ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ သည္ဟု မသကၤာမႈျဖင့္ ဓားေႏွာင့္ျဖင့္ 
ထုႏွက္သည္။ ္

တပ္မ ၃၃၊ တပ္မ ၉၉

၄၈
ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၂ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေကာင္းေလာ 
ေက်းရြာ၊ ဟုိပုန္း 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၃ ဦးကုိ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီး၍ ရုိက္ႏွက္သည္။ 
လက္မ်ားကုိ ဓားျဖင့္မႊန္းသည္။ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ကုိ ထင္းေခ်ာင္း 
မ်ားျဖင့္ မီးရိႈ႕သည္။ 

တပ္မ ၃၃, တပ္မ ၉၉

၄၉ မတ္လ ၆ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ 
ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

ကြတ္ခုိင္ (စစ္စခန္း) တြင္ ရြာသား ၄ ဦးကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ တပ္မ ၉၉ 

၅၀ မတ္လ ၉ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္ 
ေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
စစ္ေၾကာျခင္း

ေက်ာင္းသား ၁ ဦးအပါအဝင္၊ ရြာသား ၂၀ ကုိ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွပါဘဲ ဖမ္းဆီး၍ စစ္ေၾကာသည္။ 
တပ္ရင္း ၂၀၉ စစ္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

တပ္မ ၆၆

၅၁
မတ္လ ၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပန္ေလာ့ေက်းရြာ၊ 
မုိုင္းေငၚ့၊ 
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၅ ဦးကုိ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးသည္၊ စစ္ေၾကာ 
သည္။ မ်က္ႏွာတြင္ ရုိက္ႏွက္သည္။ ရဲစခန္းတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

တပ္မ ၇၇ (၇၇၁၊ 
၇၇၂) 
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၅၂
မတ္လ ၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

မုိင္ဆတ္ေက်းရြာ၊ 
နမ္ကတ္ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မူဆယ္

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ရြာသားတစ္ဦးကုိ ထင္းရွာေဖြၿပီး၍ အျပန္တြင္၊ စစ္ေၾကာ၍ 
ေျခေထာက္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာတုိ႔ကုိ ရုိက္ႏွက္သည္။ တပ္မ ၈၈

၅၃ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္ 
ေက်းရြာ၊ ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း

ေက်ာင္းသား ၁ ဦးအပါအဝင္၊ ရြာသား ၄ ဦးကုိ 
အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးသည္၊ စစ္ေၾကာသည္။ တပ္မ ၆၆

၅၄
မတ္လ ၁၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

စယ္ေနေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

တရားမဝင္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း

 (အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္) မိန္းကေလးတစ္ဦးမွာ သူမ၏ 
ရြာသုိ႔ အျပန္တြင္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ ရြာတြင္ တုိက္ပြဲ 
ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ေတာတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးၿပီးအျပန္တြင္ 
ပစ္ခတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တပ္မ ၃၃

၅၅
မတ္လ ၁၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ေကာင္းနိမ္ 
ေက်းရြာ၊ 
တာမုိးညဲ၊ ကြတ္ခုိင္

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း

ရြာသား ၂၃ ဦးကုိ (TNLA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု 
မသကၤာမႈျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ 
၃၃

၅၆
မတ္လ ၁၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပါလိွဳင္ေက်းရြာ၊ 
မုိုင္းလုံၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

ရြာသား ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီး၍ မုန္းေငၚ စစ္စခန္းတြင္ 
ထိန္းသိမ္း ထားသည္။ တပ္မ ၇၇

၅၇
မတ္လ ၂၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပါလိွဳင္ေက်းရြာ၊ 
မိုင္းလံု၊ 
ေက်ာက္မဲ

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘဲ ရြာသား ၅ ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္သည္။ 
ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ သည္။ ခလရ ၁၁၅

၅၈ မတ္လ ၂၃ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ခုန္းတာေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ရြာသား ၅ ဦးကုိ သူတုိ႔၏ လက္ဖက္ ခင္းမ်ားမွ အျပန္တြင္၊ 

စစ္ေၾကာ၍ ရုိက္ႏွက္သည္။ ပါးရုိက္သည္။ 
ခလရ ၅၀၅၊ ခလရ 
၁၁၅

၅၉
မတ္လ ၂၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပန္းမေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ေက်းရြာလူထု ၃ ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္၍ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္သည္။ တပ္မ ၇၇
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၆၀
မတ္လ ၂၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပန္သေျပ 
ေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ရြာသား ၁ ဦးကုိ ဖမ္း၍ စစ္စခန္း တြင္ ၃ ရက္ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ရုိက္ႏွက္၍ မ်က္ႏွာ၊ မ်က္လုံးတုိ႔ကုိ 
ကန္ေက်ာက္သည္။

တပ္မ ၇၇ 

၆၁
မတ္လ ၂၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ေကာ္ေပါင္ 
ေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 
ႏွင့္ ေသဆုံးေစျခင္း

(ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဆြံ႔အ ေနသူ ရြာသား ၁ 
ဦးအပါအဝင္) ရြာသား ၈ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႀကိဳးျဖင့္ 
တုပ္သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္သည္။ မတ္လ ၃၁ 
ရက္ေန႔တြင္ လူ ၅ ဦး ျပန္လြတ္လာသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္ 
စက္ထားေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရိွၾကသည္။ 
ဒဏ္ရာ မ်ားေၾကာင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦး ေသဆုံးရသည္။

တပ္မ ၇၇

၆၂
မတ္လ ၂၈ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ေနာင္ေကာက္ 
လုပ္ေက်းရြာ၊ 
နမၼတူ

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္သည္။ 
မ်က္ႏွာ၊ ကုိယ္ခႏၶာတုိ႔ကုိ ရုိက္ႏွက္သည္။ 

တပ္မ ၃၃ + 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ 

၆၃
မတ္လ ၂၈ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

အတင္းအက်ပ္ 
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္  
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 

ေက်းရြာလူထု ၁ ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္၍ ႀကိဳးျဖင့္တုပ္သည္။ တပ္မ ၃၃

၂။ လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၂။ လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

စဥ္စဥ္ ေန႔စြဲေန႔စြဲ
က်ဴးလြန္ က်ဴးလြန္ 

ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ 
ေနရာေနရာ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးအစား က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ 
သည့္ တပ္ရင္း/ သည့္ တပ္ရင္း/ 
တပ္မ (မ်ား)တပ္မ (မ်ား)

၁ ဇႏ္နဝါရီလ ၁၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

တြန္းဟုန္း 
ေက်းရြာအနီး၊ 
မန္တုံ

မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈ

ျမန္မာစစ္သားတစ္ဦးက အသက္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္ (IDP) မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ေစ်းေရာင္းရန္ 
အသြားလမ္းတြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသည္။ ယင္း 
မိန္းကေလးက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ ႏုိင္ခ့ဲသည္။

ခလရ ၁၃၀ (အနီးတြင္ 
စခန္းခ်ေနသည္)
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၂ စက္တင္ဘာလ 
၂၈ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ေတာင္မေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္

မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈ

စစ္သားတစ္ဦးက သီလရွင္တစ္ပါးကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္း 
အတြင္း မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အထ 
မေျမာက္ခဲ့ေပ။ သီလရွင္က တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။ သီလရွင္ 
က စစ္တပ္ တပ္မွဴးကုိ တုိင္ၾကားရာ သူက ရဲေဘာ္မ်ားကုိ 
တန္းစီေစ၍၊ က်ဴးလြန္ သူကုိ ရွာေဖြေစခ့ဲသည္။ ယင္းစစ္သား 
ကုိ ေက်းရြာလူထုမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ 

(ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း 
တြင္ ယာယီစခန္းခ် 
ေနသည့္) ခလရ ၁၁၅ 

၃ ဧၿပီလ ၁၉ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ေရပုံးေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ 

မုဒိမ္းမႈ စစ္သားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အိမ္ သုိ႔ ညတြင္ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပါးစပ္ကုိ ပိတ္ၿပီး၊ သူမကုိ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ 
ခဲ့သည္။ အကယ္၍ မုဒိမ္းမႈကုိ တုိင္ၾကားပါက သတ္ပစ္မည္ 
ဟု သူက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။  

ခလရ ၅၀၂ (အထက္ 
ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာ 
အေျခစုိက္) 

၄ ဧၿပီလ ၂၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ေရပုံးေက်းရြာ 
အနီး၊ မန္တုံ

မုဒိမ္းမႈ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ဓားေထာက္၍ စစ္သား တစ္ဦးက 
လက္ဖက္ခင္းအတြင္း မုဒိမ္းျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ 
မုဒိမ္းမႈကုိ တုိင္ၾကားပါက သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ 

ခလရ ၅၀၂ (အထက္ 
ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာ 
အေျခစုိက္)

၅ ၾသဂုတ္လ ၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

စစ္စခန္း၊ 
သီေပါၿမိဳ႕ 

မုဒိမ္းမႈ စစ္တပ္အရာရိွတစ္ဦးက စစ္တပ္ တပ္စခန္း အတြင္း 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ 
မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ သူမက ကုိယ္ဝန္ရိွလာသည့္အခါ 
သူက အတင္း အက်ပ္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခုိင္းသည္။ 

ခလရ ၁၃၀ 

၆ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ေအာင္သေျပ 
ရပ္ကြက္၊ 
နမ့္ဖက္ကာၿမိဳ႕၊ 
ကြတ္ခုိင္

မုဒိမ္းမႈ စစ္သားတစ္ဦးက ဆြံ႕အေနသူ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ 
ေဒသရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ ပြဲေတာ္သုိ႔အသြား 
လမ္းတြင္ မုဒိမ္းျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။ အျခားရြာသားမ်ားက ဤ 
ရာဇဝတ္မႈကုိ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္သား 
တြင္ ေသနတ္ပါေနေသာေၾကာင့္ ဟန္႔တားရန္ မဝ့ံရဲၾကေပ။

(ၿမိ ႔ဳအနီး ယာယီ 
စခန္းခ်ေနသည့္) 
တပ္မ ၉၉

၇ မတ္လ ၁၈ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ေနာင္ခြန္ေက်း 
ရြာ၊ ပန္ကူေက်း 
ရြာအုပ္စု၊ 
ကြတ္ခုိင္

မုဒိမ္းမႈ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ သူ၏ရြာအနီး လမ္းေဘးတြင္ 
စစ္သားတစ္ဦးက မုဒိမ္းျပဳ က်င့္ခဲ့သည္။ သူ၏တပ္ဖြဲ႕က 
ၾကက္ဖမ္းရန္ သူမကုိ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သူက အမႈကုိတုိင္ၾကားရန္ မဝ့ံရဲပါ။

(ေက်းရြာတြင္း 
ယာယီစခန္းခ် 
ေနသည့္) တပ္မ ၃၃
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၃။ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးက်ဲျခင္း၊ အရပ္သားေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ေထာင္ျခင္း ၃။ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးက်ဲျခင္း၊ အရပ္သားေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ေထာင္ျခင္း 

စဥ္စဥ္ ေန႔စြဲေန႔စြဲ
က်ဴးလြန္ က်ဴးလြန္ 

ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ 
ေနရာေနရာ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးအစား က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ 
သည့္ တပ္ရင္း/ သည့္ တပ္ရင္း/ 
တပ္မ (မ်ား)တပ္မ (မ်ား)

၁ မတ္လ ၂၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္။

မန္စပ္ (ဂ်ဳံးဂ်ာ) 
ေက်းရြာ၊ 
နားေအာ္ႀကီး၊  
မန္တုံ

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ရြာအေပၚဖက္ရိွ ဘုရားကုိ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ 
ရြာသား ၂ ဦး ေသဆုံးရသည္။  

ခလရ ၁၃၀

၂ ဇူလုိင္လ ၁၉ 
ရက္၊ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္။

မန္ပူးေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသား ၂ ဦး 
ေသဆုံး၊ အိမ္ ၁၀ လုံး ပ်က္စီးသည္။ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား 
(ႏြား၊ ကၽြဲ) မ်ား ေသဆုံးရသည္။ 

ခလ၇ ၂၂၊ ခလရ ၂၃၊ 
ခလရ ၁၄၄ ႏွင့္ တပ္မ 
၈၈ 

၃ ၾသဂုတ္လ ၈ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

မုိင္းေမာ္ေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

တုိက္ပြဲအတြင္း 
အရပ္သား မ်ားကုိ 
ပစ္ခတ္ျခင္း၊ 

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ဖြ႔ဲ မ်ားအၾကား 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားလာ ေသာေၾကာင့္၊ မုိင္းေမာ္ေစ်းတြင္ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးကုိ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ 

ခမရ ၃၂၄  

၄ ေအာက္တုိဘာ 
လ ၄ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

ဟုိနမ့္ေက်းရြာ၊ 
ပန္က်ာေရာက္၊ 
နမ့္ဆန္

မခြဲျခားဘဲ 
ဗုံးက်ဲပစ္ခတ္ ျခင္း

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
လယ္ကြင္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသူ ရြာသား ၂ ဦး အျပင္း 
အထန္ ဒဏ္ရာရရိွသည္။ နမ့္ဆန္ေဆးရုံတြင္ ကုသေနရသည္။ 

ခလရ ၁၃၀၊ခမရ ၁၁၅

၅ မတ္လ ၆ ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

ပါလင္းေက်းရြာ၊ 
မုန္းေငၚ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗံုးက်ဲျခင္း

ရြာထဲသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ သည္။ ရြာသား ၁ 
ဦးေသဆုံး၍ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရိွသည္။ အိမ္ ၁၀ လုံး 
မီးေလာင္ပ်က္စီးသည္။

ခလရ ၅၀၂ 

၆ မတ္လ ၃၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ေကာင္းေကာ္၊ 
ေကာင္းစုိင္္၊ နမ့္ 
မႏြတ္၊ ပါခန္း၊ 

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း 
(သုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၈-ခု 
(လူဦးေရ ၄၃၂ ဦး) မွာ သူတုိ႔၏အိမ္မ်ားမွ 
အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ မျဖစ္မေန ထြက္ေျပးၾကရသည္။

ခမရ ၄၁ 
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မန္တုတ္၊ ေဟြပု၊ 
မန္ေက်ာင္း၊ 
မန္ေဝါေက်းရြာ 
မ်ား၊ လြယ္ေဆး 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
တန္႔ယန္း

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္း 
ထြက္ေျပးရျခင္း 
ျဖစ္ေစသည္။)

၇ စက္တင္ဘာလ 
၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ပါလင္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ ခတ္ေသာေၾကာင့္ 
ရြာသား ၁ ဦး ေသဆုံးရသည္။ အိမ္ ၃ လံုး၊ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားမ်ား ပ်က္စီးရသည္။ 

ခမရ ၁၇

၈ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၇ ရက္၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ပန္ျဖတ္ေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ 
ေက်းရြာ လူႀကီး ေသဆုံးရၿပီး၊ ရြာသား ၃ ဦး 
ဒဏ္ရာရရိွသည္။ အိမ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။  

တပ္မ ၇၇

၉ ဧၿပီလ ၂၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ အိမ္ ၂ လုံးႏွင့္ 
ဘုရား ပ်က္စီးရသည္။ 

ခလရ ၄၂၃ ႏွင့္ 
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ 
ျပည္သူ႕စစ္

၁၀ ဧၿပီလ ၂၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ထိန္ကန္ေက်းရြာ၊ 
မုိင္းဝီး၊ နမ့္ခမ္း

အရပ္သားမ်ားကုိ 
လက္ပစ္ဗုံးျဖင့္ ပစ္ျခင္း 

လူမ်ားက မီးေသြးသယ္ေဆာင္လာ စဥ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္က 
လက္ပစ္ဗုံး ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး 
ေသဆုံးရၿပီး၊ ၁ ဦး ဒဏ္ရာ ရရိွသည္။  

ခလရ ၁၂၃

၁၁ ေမလ ၁၃ ရက္၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ဖါလင္ေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး 
ေသဆုံး သည္။ အိမ္မ်ား မီးေလာင္ ပ်က္စီး သည္။ 

ခလရ ၄၂၃

၁၂ ဇူလုိင္လ 
၁၉-၂၀ ရက္၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ 

မန္ပူးေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားေနရာသုိ႔ 
ဗုံးက်ဲျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ 
ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ေသဆုံး 
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 

တုိက္ပြဲအတြင္း ရြာသား ၁၀ ဦး ေသနတ္မွန္၍ ဒဏ္ရာ 
ရရိွသည္။ ၁ ဦး ေသဆုံးသည္။ ေက်းရြာလူထုပုိင္ 
ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ 

ခလရ ၂၂၊ ခလရ ၂၃၊ 
ခလရ ၁၄၄၊ တပ္မ 
၈၈ ႏွင့္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္
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၁၃ ဇူလုိင္လ ၂၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ဆုိင္းလိန္ေက်း 
ရြာ၊ မုိးကုတ္၊

အရပ္သားမ်ားကုိ 
ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား

သူတုိ႔၏ရြာတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ မွ ထြက္ေျပးရာ ရြာသား 
၃ ဦး ေသနတ္မွန္၍ ဒဏ္ရာရရိွသည္။  

ခလရ ၇၁

၁၄ ၾသဂုတ္လ ၁၈ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

မေကာက္ ေက်း 
ရြာ၊ အြယ္ေလာ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး 
ေသဆုံး၍၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရိွသည္။

တပ္မ ၈၈

၁၅ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ေနာ္ေရာေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

အရပ္သားမ်ား၏ 
အုိးအိမ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 
အနီး ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား 
ခ်ျခင္း 

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ေထာင္ထား သည့္ ေျမျမဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ 
ရြာသား ၁ ဦး ေသဆုံးရသည္။ (ယခင္ တစ္ေန႔က ျမန္မာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေသာေၾကာင့္ လမ္းေဘးတြင္ ထားခဲ့ 
ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ ကယ္ ေဘးတြင္ မုိင္းေထာင္ထား 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။) 

တပ္မ ၈၈

၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

အ့ံဘြယ္ေတာင္ 
အနီး ပန္းသီလာ၊ 
မုိးကုတ္ႏွင့္ 
မုိးမိတ္ နယ္စပ္

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ 
အမ်ဳိး သမီး ၁ ဦး ေသဆုံးၿပီး၊ ရြာသား ၇ ဦး ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရရိွသည္။

ခလရ ၂၂၃

၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

လြယ္ဆာေက်း 
ရြာ၊ မုိးမိတ္

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ 
ဗုံးက်ဲျခင္း

စစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၄ စင္းမွ ဗုံးက်ဲခ်ေသာေၾကာင့္ 
(မိသားစု တစ္ခုတည္းမွ) ရြာသား ၃ ဦး  ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရရိွသည္။ 

တပ္မ ၇၇၊ တပ္မ ၈၈

၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂-၃ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္၊ 
လြယ္ဝိန္း၊ လြယ္ 
ဆာ၊ ေရႊတာရာ၊ 
ပန္းသီလာ၊ ပါခါး 
ေက်းရြာမ်ား၊ 
မုိးမိတ္

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ 
ဗုံးက်ဲျခင္း

စစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ ဗုံးက်ဲ ေသာေၾကာင့္ 
ေရႊေညာင္ပင္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ ၁၉ လုံး မီးေလာင္ ပ်က္စီး 
ရၿပီး၊ ရြာ ၆ ရြာ ( (ခန္႔မွန္းလူေပါင္း ၁,၀၀၀ ခန္႔) သူတုိ႔၏ 
အိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကရသည္။

ခလရ ၂၂၃
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၁၉ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၈ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

လယ္ကြင္းမ်ားအနီး 
ေျမျမဳပ္မုိင္းခ်ျခင္း

ရြာသား ၁ ဦး မုိင္းတက္နင္းမိ ေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာ ရရိွသည္။ သူ၏ မီးေသြးဖုိကုိ စစ္သားမ်ား 
ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

မသိရိွရ။

၂၀ ေမလ ၂ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မုိးကုတ္ႏွင့္ 
လားရိႈးအၾကား 
(ေက်ာက္မဲအနီး)

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ပစ္ခတ္ျခင္း 

မုိးကုတ္-လားရိႈးလမ္းေပၚတြင္ ဗင္ကားတစ္စင္းကုိ 
တပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ပစ္ခတ္ရာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးရသည္။ 

ခလရ ၁၀၇

၂၁ ဇြန္လ ၂၆-၃၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ပန္ကန္ေက်းရြာ၊ 
ေဟာင္းကန္ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
မန္တုံ

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား 
ကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း၊ ေက်းရြာ 
လူထုသြားလာမႈမ်ားကုိ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ ရြာသားေယာက္်ား 
၁ ဦး ေသဆုံးသည္။ (ကေလးငယ္ ၁ ဦး ဖ်ားနာၿပီး၊ 
ေဆးဝါးမကုသႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ေသဆုံးရသည္။)  

ခလရ ၃၂၄၊ ခလရ 
၁၃၀

၂၂ ေအာက္တုိဘာ 
လ ၁၇ ရက္၊ 
၂၀၁၅  ခုႏွစ္။

ေမာ္ေတာင္း 
ေက်းရြာ၊ ၁၀၅-မုိင္ 
ဧရိယာ၊ မူဆယ္

ေက်းရြာအနီး ေျမျမဳပ္ 
မုိင္းခ်ျခင္း

ရြာတြင္ ညအိပ္ေသာ ခမရ ၄၅ မွ ေထာင္ထားသည့္ 
မုိင္းေၾကာင့္ ရြာသား ၁ ဦး ဒဏ္ရာရရိွသည္။  

ခမရ ၄၅

၂၃ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

၁၀၅-မုိင္ ဧရိယာ၊ 
မူဆယ္

အရပ္သားမ်ားကုိ 
ပစ္ခတ္ျခင္း

ရြာသား ၃ ဦး ပစ္ခတ္ခံရသည္၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေပၚ၌ 
ဒဏ္ရာ ရရိွသည္။  

ေအးရွားေဝါလ္ဂိတ္ ရိွ 
ျမန္မာစကားေျပာ 
တပ္ဖြ႔ဲမ်ား

၂၄ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ေစကင္းေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း 

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း ပ်က္စီးသည္။ 
အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၂၅ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ေကာင္းဝက္ 
ေက်းရြာ၊ မူဆယ္

အရပ္သားပစ္မွတ္ 
မ်ားကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာအတြင္း ပစ္ခတ္ၿပီး၊ လက္နက္ႀကီး 
က်ည္ေပါက္ကြမဲႈေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဦး၊ 
ကေလးငယ္ ၁ ဦး အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရိွသည္။ က်ည္ 
တစ္လုံးမွာ မေပါက္ကြဲဘဲ က်န္ေနရာ၊ ယင္းအမ်ဳိးသမီးက 
မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲေစမိျခင္း ျဖစ္သည္။    

တပ္မ ၉၉

46 nSOf;yef;ESdyfpuf&ef avhusifhxm;olrsm;



၂၆ မတ္လ ၆ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

နမ့္အြန္ေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား 
ကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ 
အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရရိွသည္။

တပ္မ ၉၉

၂၇ မတ္လ ၈ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား 
ကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

၁၀၅ မမ ေမာ္တာသီး အသုံးျပဳကာ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာသား ၅၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ 
အိမ္ ၄ လုံး ပ်က္စီး၍၊ အျခားအိမ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးရသည္။ 

တပ္မ ၉၉

၂၈ မတ္လ ၉ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

မန္ပူးေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အရပ္သားမ်ားကုိ 
ပစ္ခတ္ျခင္း

ရြာတြင္းတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာမွ ထြက္ ေျပးရာ အသက္ ၉-ႏွစ္ 
အရြယ္ မိန္းကေလးမွာ ေသနတ္မွန္ၿပီး၊ ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရရိွသည္။   

တပ္မ ၃၃

၂၉ မတ္လ ၁၉ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပန္းေရကန္ 
ေက်းရြာ၊ 
ကြမ္ဟယ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
နမ့္ဆန္

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား 
ကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာ ေၾကာင့္ အသက္ ၅၀ 
အရြယ္ အမ်ဳိး သမီးႀကီးႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရိွသည္။ 

ခလရ ၅၀၅၊ ခလရ 
၁၁၅

၃၀ မတ္လ ၂၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

မန္ေကာင္း 
ေက်းရြာ၊ 
တာမုိးညဲ၊ 
ကြတ္ခုိင္

ေက်းရြာအတြင္း၊ 
စစ္သား-အရပ္သား 
မခြဲျခားဘဲ ပစ္ခတ္ျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာအတြင္း ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသား 
၁ ဦး ေသနတ္မွန္ၿပီး၊ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရိွသည္။

တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ တပ္မ 
၃၃

၃၁ မတ္လ ၃၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ဟုိတတ္ေက်းရြာ၊ 
နားေအာႀကီး၊ 
မန္တုံ

အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ား 
ကုိ ဗုံးက်ဲျခင္း

ေက်းရြာတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီး ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္၊ 
အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ရြာသား (အုိက္လူး) ေသဆုံး၍ 
ရြာသား ၃ ဦး (အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အပါအဝင္) အျပင္း အထန္ 
ဒဏ္ရာရရိွသည္။ လားရိႈးေဆးရုံသုိ႔တင္၍ ကုသေနရသည္။ 

တပ္မ ၃၃
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၄။ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားအဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း။ ၄။ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားအဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း။ 

စဥ္စဥ္ ေန႔စြဲေန႔စြဲ
က်ဴးလြန္ က်ဴးလြန္ 

ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ 
ေနရာေနရာ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးအစား က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ 
သည့္ တပ္ရင္း/ သည့္ တပ္ရင္း/ 
တပ္မ (မ်ား)တပ္မ (မ်ား)

၁ ဇြန္ ၇-၈ ရက္၊ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ 

ပါလင္း၊ 
ေက်ာက္ျဖဴ 
ေက်းရြာမ်ား၊ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ပါလင္းမွ ရြာသား ၇ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴေက်းရြာမွ ရြာသား ၃ 
ဦးကုိ အတင္းအက်ပ္ ေပၚတာခုိင္းေစခံရသည္။

စကခ (၁၆) 
လက္ေအာက္ခံ ခလရ 
၅၂၂၊ ခလရ ၄၀၂ 

၂ မတ္လ ၂ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

မန္တုံ ၿမိဳ႕နယ္ အဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစ 
ျခင္း (စစ္တပ္ ေထာက္ပ့ံ 
ေရး ပစၥည္းမ်ား 
ကားေမာင္း ပုိ႔ေစျခင္း)

ကားေမာင္းသူ တစ္ဦးကုိ မန္တုံမွ မုိးမိတ္သုိ႔ စစ္တပ္ ပစၥည္း 
မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေစသည္။ လမ္းတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ၎မွာ 
ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာ ရရိွသည္။

ခလရ ၁၃၀

၃ ဇြန္လ ၂၄-၂၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ကြမ္စလန္း၊ 
မုိုင္းေငၚ့ၿမိဳ႕နယ္ 
ခြဲ၊ ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ 
ေက်းရြာ လူထုမ်ားကုိ 
လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ 
အသုံးျပဳျခင္း၊

ရြာသား ၁၀ ဦးကုိ စစ္တပ္ အတြက္ အဓမၼလမ္းျပခုိင္း၍ 
စစ္တပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပၚတာ သယ္ေဆာင္ေစသည္။ 
ရြာသား ၂ ဦးကုိ တပ္ဖြ႔ဲ၏ေရွ႔မွ လူသားဒုိင္ကာအျဖစ္ 
ေလွ်ာက္ေစရန္ အဓမၼ ခုိင္းေစ ခဲ့သည္။ 

ခမရ ၂၀၅

၄ စက္တင္ဘာလ 
၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

အုန္းခမဲ၊ အုန္းမ 
တတ္ေက်းရြာ 
မ်ား၊ နမ့္ဆန္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း

အုန္းခမဲေက်းရြာမွ ရြာသား ၃ ဦး၊ အုန္းမတတ္ေက်းရြာမွ 
ရြာသား ၁ ဦးတုိ႔ကုိ အတင္း အက်ပ္ လမ္းျပေစသည္။ 
စစ္တပ္ပစၥည္းမ်ား ေပၚတာအျဖစ္ သယ္ေဆာင္ေစသည္။ 
၎တုိ႔မွာ မ်က္ႏွာတြင္ ရုိက္ႏွက္ခံၾကရသည္။ 

ခလရ ၁၁၅ (ေနာင္ခ်ဳိ 
အေျခစုိက္)

၅ စက္တင္ဘာလ 
၁၆ ရက္၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 

မန္လြယ္၊ နမ့္ဆန္ အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၁ ဦးကုိ အတင္း အက်ပ္လမ္းျပခုိင္း၍ 
စစ္တပ္ ပစၥည္းမ်ား ေပၚတာအျဖစ္ သယ္ေဆာင္ေစသည္။ 

ခမရ ၅၀၂
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၆ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ထက္က်တ္၊ 
နာေအာ္ႀကီး 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
မန္တုံ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၂၀ ကုိ ေပၚတာ အျဖစ္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ 
ေစသည္။ စစ္တပ္ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ခုိင္း 
သည္။ 

ခလရ ၁၄၄၊ ခမရ 
၅၀၁

၇ မတ္လ ၁၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ခြန္ဆာေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼလုပ္အား 
ခုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
ဖ်က္ဆီးျခင္း

ေက်းရြာတစ္ခုလုံးကုိ (အိမ္ ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ရိွ) တစ္အိမ္ 
လွ်င္ တစ္ဦး၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး မည္သူမဆုိ) ကုိ 
ေက်းရြာအထက္ဖက္တြင္ စစ္စခန္းေဆာက္ရန္ ဆင့္ေခၚ 
ခုိင္းေစသည္။ စခန္းေဆာက္ ရန္ ေက်းရြာပုိင္သစ္ေတာမွ 
သစ္မ်ား အတင္းအက်ပ္ ခုတ္ယူေစသည္။ 

ခမရ ၅၀၁

၈ မတ္လ ၂၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။ 

နမ့္ဆရီးေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၂ ဦးကုိ ေပၚတာ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစ 
သည္။ (က်ည္မ်ား သယ္ေဆာင္ခုိင္းသည္)။

ခမရ ၅၆၇

၉ မတ္လ ၂၅ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။ 

နမ္းမႏြတ္၊ 
လြယ္ဆုိင္ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
တန္႔ယန္း၊ လားရႈိး

စစ္သားမ်ားအတြက္ 
အဓမၼ လမ္းျပေစျခင္း 
ႏွင့္ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ 

မိန္းကေလး ၃ ဦး (အသက္ ၁၇ ေအာက္) ကုိ စစ္သား ၃၀ 
အတြက္ လမ္းျပတာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ေစသည္။ တစ္ည 
အိပ္ေစသည္။ တပ္အတြက္ ေရသယ္ခုိင္းသည္။ 

ခမရ ၄၁

၁၀ မတ္လ ၂၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ေကာင္းစုိင္ 
ေက်းရြာ၊ 
တန္႔ယန္း၊ လားရႈိး

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၂ ဦးကုိ ေပၚတာ အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ရာ၊ လမ္း 
တြင္ စစ္သားမ်ားက ေရခပ္ ခုိင္းရာ ေျမျမဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ 
ေသဆုံးရသည္။

ခမရ ၄၁

၁၁ ဧၿပီလ ၁၉ 
ရက္၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

ပန္ေဆြေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း/
လမ္းျပခုိင္းျခင္း

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကုိ အတင္းအက်ပ္ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္း 
ေဆာင္ေစသည္။ လမ္းျပခုိင္း သည္။ 

ခမရ ၅၀၁
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၁၂ ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္။

လြယ္ေမာက္ 
ေက်းရြာ၊ မန္တုံ

အဓမၼ လမ္းျပခုိင္းျခင္း ေက်းရြာသား ၃ ဦးကုိ စစ္တပ္ အတြက္ အတင္းအက်ပ္ 
လမ္းျပ ခုိင္းသည္။

ခလရ ၁၃၀

၁၃ ဇြန္လ ၂၄ ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

ကြမ္စလန္း 
ေက်းရြာ၊ မုန္းေငၚ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း/
လမ္းျပခုိင္းျခင္း

ေက်းရြာသား ၂ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊ 
စစ္တပ္ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေစသည္။ 
လမ္းျပခုိင္းသည္။  

ခလရ ၅၀၂

၁၄ ဇူလုိင္လ ၂၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

မန္ေအာင္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

အဓမၼလုပ္အား 
ခုိင္းေစျခင္း

ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ စစ္တပ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား 
ကုိ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ခုိင္းသည္။ ယင္း 
ေနာက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ သိမ္းယူလုိက္သည္။ 

တပ္မ ၈၈၊ တပ္မ ၉၉၊ 
ခမရ ၄၅ 

၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။

ပန္ျဖတ္ေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၆ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊ 
စစ္တပ္ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေစ သည္။

တပ္မ ၇၇

၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ပန္တီလာ 
ေက်းရြာ၊ မုိးမိတ္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၅ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊ 
လက္နက္မ်ား အပါအဝင္၊ စစ္တပ္ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား 
သယ္ေဆာင္ေစသည္။

တပ္မ ၈၈ မွ ခန္႔မွန္း 
အင္အား ၁,၀၀၀ ခန္႔ 

၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။

ပန္တီလာ 
ေက်းရြာ၊ မုိးမိတ္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၃ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊ 
စစ္တပ္ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေစသည္။

ခလရ ၂၃၃ 

၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၁၀ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္ 
ေက်းရြာ၊ မုိးမိတ္

လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ 
အဓမၼခုိင္းေစျခင္း

(TNLA) ႏွင့္ တုိက္ပြဲအတြင္း ေက်းရြာလူထု ၇၀၀ ကုိ ျမန္မာ 
စစ္တပ္က ရြာမွ စြန္ခြာထြက္ ေျပးသြားမည့္အေရးကုိ တား 
ျမစ္ထားသည္။ (TNLA) တုိက္ခုိက္မႈကုိ လူသားဒုိင္းကာ 
အျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စြန္႔ခြာသြားလွ်င္ 
ရြာကုိ မီးရိႈ႕မည္ဟု စစ္တပ္က ၿခိမ္းေျခာက္သည္။

တပ္မ ၈၈ ေအာက္ရိွ 
ခလရ ၂၇၆

၁၉ မတ္လ ၇ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ေရႊေညာင္ပင္ 
ေက်းရြာ၊ မုိးမိတ္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၇ ဦးကုိ ေပၚတာ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစသည္။ (အခ်ဳိ႔က ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ မ်ားသုံး၍ 
ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ ေပးရသည္။) 

တပ္မ ၈၈ ေအာက္ရိွ 
ခလရ ၂၇၆ မွ စစ္သား 
၁၀၀ ေက်ာ္ 
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၂၀ ေမလ ၁၁ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ပန္းမရြာေဟာင္း၊ 
ပန္းမရြာသစ္၊ 
ၿပိန္းစင္ေက်းရြာ 
မ်ား၊ ၿပိန္းစင္ 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၂၃ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ေစၿပီး၊ 
စစ္တပ္ေထာက္ပ့ံ ပစၥည္းမ်ားကုိ တစ္ေန႔ သယ္ေဆာင္ေစ 
သည္။ 

ခလရ ၂၂၃

၂၁ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ဂ်ဳံးဂ် (မန္စပ္) 
ေက်းရြာ၊ နား 
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မန္တုံ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၁၉ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊ 
မန္ဆတ္မွ ေလြေမြေက်းရြာသုိ႔ စစ္တပ္ ပစၥည္းမ်ား 
သယ္ေဆာင္ေစသည္။  

တပ္မ ၇၇

၂၂ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ဂ်ဳံးဂ် (မန္စပ္) 
ေက်းရြာ၊ နား 
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မန္တုံ

လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ 
အဓမၼခုိင္းေစျခင္း

အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၁ ဦးကုိ ရြာေစာင္း ရိွ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ လူသား ဒိုင္းကာအျဖစ္ 
အတင္းအက်ပ္ အတူသြားေစ သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
စစ္သား မ်ားက သူတုိ႔၏ေနာက္မွ ပစ္ ခတ္ေနၾကသည္။ 

တပ္မ ၇၇

၂၃ ေအာက္တုိဘာ 
လ ၁၂ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မုိးလုမ္ေက်းရြာ၊ 
မုိးလုမ္ ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မန္တုံ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၂၄ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစသည္။ လမ္းတြင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ ရြာသား ၄ ဦး 
ဒဏ္ရာ ရရိွသည္။ 

ဗုိလ္မွဴးႀကီး သန္းထုိက္ 
ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ 
တပ္မ ၇၇ 

၂၄ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၂၀ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၂ ဦးကုိ ေသနတ္ေထာက္ ေခၚေဆာင္၍  
ေပၚတာထမ္း ခုိင္းသည္။ လမ္းျပခုိင္းသည္။ 

တပ္မ ၉၉ ေအာက္ရိွ 
ခမရ ၁၀၇ 

၂၅ မတ္လ ၆ ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

ေငါ့ငါးေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၁၄ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစသည္။ 

တပ္မ ၉၉ 

၂၆ မတ္လ ၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပန္ေလာ့၊ 
မုိင္းေငါ့၊ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၁၆ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစသည္။ (တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ည) 

တပ္မ ၇၇  (၇၇၁၊ 
၇၇၂) 
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၂၇ မတ္လ ၁၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ကြမ္စလန္း 
ေက်းရြာ၊ မိုင္းေငါ့ 
ေက်ာက္မဲ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၁၇ ဦးကုိ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစသည္။ ေက်းရြာရိွ အိမ္တုိင္းကုိ စစ္ေဆးသည္။ 

တပ္မ ၇၇ ႏွင့္ တပ္မ 
၃၃

၂၈ မတ္လ ၃၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ဟုိတတ္ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ နားေအာ္ 
ႀကီး ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မန္တုံ

အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း ေက်းရြာသား ၁၈ ဦးကုိ ဟုိတတ္မွ ေနာ္ေရေက်းရြာသုိ႔ 
ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေစသည္။  

တပ္မ ၃၃

၅။ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားအဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း။၅။ ေက်းရြာလူထုမ်ားကုိ အဓမၼေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားအဓမၼလုပ္အား ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူသားဒုိင္းကာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း။
 

စဥ္စဥ္ ေန႔စြဲေန႔စြဲ
က်ဴးလြန္ က်ဴးလြန္ 

ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ 
ေနရာေနရာ

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးအစား က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္  

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ 
သည့္ တပ္ရင္း/ သည့္ တပ္ရင္း/ 
တပ္မ (မ်ား)တပ္မ (မ်ား)

၁ ဇူလုိင္လ ၂၄ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။ 

နမ္လင္းေက်းရြာ၊ 
နမ့္ဆန္

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
လုယက္ျခင္း

စစ္သားမ်ားက အိမ္ ၃ လုံး အတြင္းသုိ႔ ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္ေရာက္ 
လာၾကသည္။ သူတုိ႔က အစား အေသာက္ႏွင့္ အိမ္၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ၾကသည္။

ခလရ ၁၁၅

၂ ၾသဂုတ္လ ၃၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္။

ထက္က်တ္ေက်း 
ရြာ၊ နားေအာ္ႀကီး 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
မန္တုံ

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
လုယက္ျခင္း 

ေသာ့ခတ္ထားသည့္ အိမ္ ၅ လုံးကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
ဖြင့္ၿပီး၊ စစ္သားမ်ားက ဆန္၊ ဆားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား (ခန္႔မွန္း 
၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္) ကုိ လုယက္ ခဲ့ၾကသည္။ 

ခလရ ၅၀၁

၃ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ 
ရက္၊ ၂-၁၃ ခုႏွစ္။ 

ထက္က်တ္ေက်း 
ရြာ၊ နားေအာ္ႀကီး 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
မန္တုံ

ပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ား 
ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 
လုယက္ျခင္း

စစ္သားမ်ားက အိမ္တြင္း ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္၍ အဝတ္အထည္ 
မ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့ၾကသည္။

သီေပါအေျခစုိက္ 
စစ္သားမ်ား
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၄ မတ္လ ၁၂ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ 

ခြန္ခါးေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
ဖ်က္ဆီးျခင္း

စစ္သားမ်ားက တပ္စခန္း ေဆာက္ရန္ ရပ္ရြာပုိင္ 
သစ္ေတာမွ သစ္ပင္မ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ ခုတ္ေစသည္။

ခလရ ၅၀၁

၅ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ 

ေငါ့ငါေက်းရြာ၊ 
ကြတ္ခုိင္

လုယက္ျခင္း စစ္သားမ်ားက ေစ်းဆုိင္တြင္း ဝင္၍ က်ပ္ ၂ သန္းဖုိးရိွ 
ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ခလရ ၁၄၅ (ကြန္းလုံ 
အေျခစုိက္(ဗုိလ္မွဴး 
ေစာယုလိႈင္ ဦးေဆာင္ 

၆ ဇူလုိင္လ ၂၂ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။ 

မန္ေအာင္ 
ေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္း

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
သိမ္းယူျခင္း

ရြာသားမ်ားကုိ စစ္တပ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား အတင္းအက်ပ္ 
သယ္ခုိင္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ 
သိမ္းယူသည္။   

ခလရ ၈၈၊ တပ္မ ၉၉၊ 
ခလရ ၄၅ 

၇ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္။ 

 ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ အေရွ႕ရပ္၊ 
နမ့္ဆန္

အတင္းအက်ပ္ 
အခြန္ေကာက္ျခင္း 

(အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ) အိမ္တုိင္းက 
ဆန္အခ်ဳိးတစ္ခုစီ အတင္းအက်ပ္ ေပးခုိင္းသည္။ 

တပ္မ ၇၇ ေအာက္ရိွ 
ခမရ ၁၀၇ 

၈ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ 

ဂ်ဳံးဂ် (မန္စပ္) 
ေက်းရြာ၊ နား 
ေအာ္ႀကီးေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ မန္တုံ

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
လုယက္ျခင္း

တပ္မ်ားက အိမ္ ၃ လုံး အတြင္း သုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ 
ဝင္ေရာက္၍၊ အစားအေသာက္၊ ေငြႏွင့္ ဖုန္း အပါအဝင္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ လုယက္ခဲ့သည္။

ခလရ ၇၇

၉ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။ 

စယ္ေနေက်းရြာ၊ 
မန္ပူးေက်းရြာ 
အုပ္စု၊ နမ့္ခမ္း

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
လုယက္ျခင္း

တစ္ရြာလုံးထံမွ ေငြက်ပ္ ၃,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ လုယက္ 
သြားသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ၂ စီး 
သိမ္းဆည္းသြားသည္။ 

ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္

၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ 
ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။ 

ေစးကင္းေက်းရြာ၊ 
နမ့္ခမ္း

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
လုယက္ျခင္း  

က်ပ္ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀,၀၀၀) 
တန္ဖုိးရိွ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ 
လုယက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ခလရ ၃၂၄ ႏွင့္ 
ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ 

၁၁ မတ္လ ၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။

ပန္းေလာ 
ေက်းရြာ၊ မိုင္းေငၚ့၊  
ေက်ာက္မဲ

အေဆာက္အဦ မ်ား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ မီးရိွႈ႔သည္။ အိမ္မ်ားသုိ႔ ခ်ဳိးဖ်က္ဝင္၍ 
တန္ဖုိးရိွပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကး၊ သန္းမ်ားစြာ တန္ဖုိးရိွေသာ 
တိရိစာၦန္မ်ားကုိ လုယက္ခဲ့ၾကသည္။

ခလရ ၃၃ 
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ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
လုယက္ျခင္း

၁၂ မတ္လ ၁၀-၁၁ 
ရက္၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္။ 

လြယ္ခမ္း၊ 
မန္ေဆြ၊ ပိန္ဘြန္၊ 
ကြတ္ခုိင္

အိမ္မ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ရိွရိွျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 

ေလြကန္းရြာမွ အိမ္ ၁၁ လုံး၊ မန္ေဆြရြာမွ အိမ္ ၆ လုံး၊ 
ပိန္းပန္းရြာမွ အိမ္ ၃ လုံးကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ စပါးက်ီ 
အားလုံးကုိ မီးတင္ရႈိ႕ခဲ့သည္။ 

ခလရ ၃၃ 

၁၃ မတ္လ ၂၈ရက္၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ 

ပန္းေလာေက်း 
ရြာ၊ ေက်ာက္မဲ

ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
ဖ်က္ဆီးျခင္း

ဆရာ ၂ ဦး၏ အိမ္မ်ားကုိ စစ္တပ္မ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾက 
သည္။ 

ခလရ ၇၇၊ ခမရ ၅၉ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသရိွ အစုိးရကုိလုိလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသရိွ အစုိးရကုိလုိလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

စဥ္စဥ္ စခန္းတည္ေနရာ စခန္းတည္ေနရာ 
ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္/ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္/ 
ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း 

နံပါတ္ နံပါတ္ 
မူလ ေနရာ (ေက်းရြာမ်ား) မူလ ေနရာ (ေက်းရြာမ်ား) 

အုိးအိမ္ အုိးအိမ္ 
အေျခပ်က္ အေျခပ်က္ 
သည့္ႏွစ္သည့္ႏွစ္

အိမ္ျပန္ႏုိင္သူ အေရအတြက္ အိမ္ျပန္ႏုိင္သူ အေရအတြက္ 

၁ သြန္ဟုန္းေက်းရြာ၊ 
မန္တုံ ၅၀၀ ေက်ာ္ လြယ္ေမာက္၊ မန္က်ရီ၊ မန္တုံၿမိ ႔ဳနယ္ ၂၀၁၁

ျပည္တြင္ဒုကၡသည္ ၃၀၀ ေက်ာ္ 
မူရင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြား 
ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အျခားေက်းရြာ 
မ်ားရိွ ေဆြမ်ဳိး မ်ားထံ ေျပာင္းေရႊ႕ 
သြားၾကသည္။ 

၂ ခရစ္ယာန္ ခ်ပ္ေက်ာင္း 
စခန္း၊ မန္တုံ ၂၆၀ ေက်ာ္ မန္လြယ္ (၁)၊ မန္ေလြယ္ (၂)၊ က်ဴဆုိင္၊ 

အူးလန္းပါ၊ မန္တုံ ၿမိ ႔ဳနယ္ ၂၀၁၁
ျပည္တြင္ဒုကၡသည္ ၅၀ ေက်ာ္ 
မူရင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ 
ျပန္သြားၾကသည္။ 

၃ ေနဝန္းနီစခန္း၊ နမ့္ခမ္း ၄၃၀ ခန္႔ မန္ေလြး (၁)၊ မန္ေလြး (၂)၊ က်ဴဆုိင္၊ 
အူးလန္းပါ၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၁ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ၾကေသးပါ။
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၄ ကာလုိင္းစခန္း၊ 
ကြတ္ခုိင္ ၈၀၀ ေက်ာ္ မန္တုံ၊ ေငါင္ေဟြး၊ ဟိန္းမြန္း၊ ကြတ္ခုိင္ 

ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၂ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ၾကေသးပါ။

၅ မုိင္းယုေလး၊ ကြတ္ခုိင္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ မန္စိန္၊ ပိန္းေဘာင္၊ လြယ္ခဲ၊ လြယ္စယန္း၊ 
ေနာ္နန္း၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၂ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ၾကေသးပါ။

၆ နမၼတူစခန္း၊ နမၼတူ ၂၀၀ ေက်ာ္ မန္းစန္၊ ေအာေလာ္၊ ေလြမြန္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၂ အားလုံး အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။ 

၇ တန္႔ယန္းစခန္း၊ 
တန္႔ယန္း။ ၇၀၀ ေက်ာ္

ေကာင္းခတ္၊ ေကာင္းစုိင္၊ နမ္မာဝီး၊ ဖာပန္၊ 
မန္တုက္၊ ေဟြပူ၊ မန္ေက်ာင္း၊ မန္ေယာင္း၊ 
တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္

၂၀၁၂ အားလုံး အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။

၈ နမ့္ခမ္းစခန္း၊ နမ့္ခမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ မန္ပုေက်းရြာ၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၄ အားလုံး အိမ္ျပန္သြားၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။

၉ လူခ်န္းကုိ၊ တရုတ္ 
ႏုိင္ငံ။ ၇၀၀ ေက်ာ္

မိန္းပိန္၊ ရွာမန္းေလာ၊ ပန္းက်ဳံး၊ ဟုိပုန္း၊ 
ဟန္ေဟာင္၊ ထန္ဆန္း၊ စင္ၾကယ္ (ရြာ 
ေဟာင္း)၊ စင္ၾကယ္ (ရြာသစ္)၊ နမ္းမား၊ 
ပန္က်ဴ၊ က်ဴလြန္း၊ မန္က်ဴ၊ ေနာင္ေဆာင္၊ 
စုိင္ေအာ၊ ေနာင္က်ဳိးႏွင့္ မန္စာ ေက်းရြာမ်ား၊ 
တာေရႊထန္၊ ကုန္းၾကမ္းႏွင့္ေလာက္ကုိင္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

၂၀၁၅ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတုိ႔ကုိ 
ျပန္လာခြင့္ မျပဳပါ။ 

၁၀ ပုပၺာရုံ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ နမၼတူ ၆၀ ေက်ာ္ ပန္ကန္းေက်းရြာ၊ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၅ အားလုံးသည္ နမၼတူၿမိဳ႕ ျပင္ပရိွ 

စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည္။ 

၁၁ ဟုိက္ပါ၊ မုန္းရွဴး  (ရွမ္း 
ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း) ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ နမ့္ပါမြန္း၊ ကုန္းနင္မ္၊ တာဆမ္ဘူး၊ နမ္ဆုက္၊ 

ဟုိနမ္၊ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၅ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။ 
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၁၂ မုန္းဝီးစခန္း၊ နမ့္ခမ္း ၈၂၆ ေလာက္ေနာ္၊ ဟန္ပန္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၆ အားလုံး အိမ္ျပန္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ 

၁၃ မုိင္းယုေလး (စခန္းသစ္) 
ကြတ္ခုိင္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ေငါ့ငါး၊ မန္ပူ၊ မန္စိန္၊ ပိန္းဘြန္၊ မန္တုံ၊ 

ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၁၄ နမ္ဖက္ကာ၊ ကြတ္ခုိင္ ၆၆၇ ေငါ့ငါး ေက်းရြာ၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၁၅ သီဟုိဠ္ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၃၅၃

ပန္ေလာ့၊ ေက်ာက္ျဖဴ (ေတာ့ဆန္ ေက်းရြာ 
အုပ္စုေအာက္ရိွ ေက်းရြာမ်ား)၊ 
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္)

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၁၆ လူအုိမ်ား၏ အိမ္၊ 
ေက်ာက္မဲ ၃၂၈ ေတာ့ဆန္၊ မီကုန္း၊ ေညာင္ေမာင္၊ ေက်ာက္မဲ 

ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၁၇ ေရဦး ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၂၁၇

ေညာင္ေမာင္း၊ ပါလုိင္၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ လြယ္ပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၁၈
ေအာင္ဆုပန္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ 
ေက်ာက္မဲ

၂၀၇
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၁၉ ဝါဆုိဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၊ 
ေက်ာက္မဲ ၈၆

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၀
ေရႊေညာင္ပင္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ 
ေက်ာက္မဲ

၁၉၁
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၁ ကန္မိန္း၊ ေက်ာက္မဲ ၉၆
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။
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၂၂ နမ္စလင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၂၄၂
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၃ မုန္းေလာင္၊ ၃၀၀ ေက်ာ္
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၄
ေတာင္ေနာက္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ 
ေက်ာက္မဲ

၂၁၀
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၅ ေရႊက်င္ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၉၉

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၆ ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၈၅

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၇
ေအာင္မဂၤလာ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ 
ေက်ာက္မဲ

၅၃
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၈ မုိင္တင္း ေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္မဲ ၂၂၁

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၂၉ ကေမၻာဇ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၁၂၁

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။
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၃၀
သာသနာ့ဝင္း 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ 
ေက်ာက္မဲ

၈၅
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၃၁ တီလင္း ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၂၅၈

ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

၃၂ အုတ္ဖုိ၊ မုိးကုတ္ ၉၇
ေညာင္ေမာင္၊ ပါလဲ့၊ ပိန္းကေတာ့၊ 
ေကာင္းတိန္၊ ေက်ာက္ျဖဴဈ ေတာ့ဆန္၊ 
ကြမ္စလန္၊ ေလြပန္တန္း၊ ေက်ာက္မဲ

၂၀၁၆ မည္သူမွ် အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးပါ။

 စုစုေပါင္း အုိးအိမ္အေျခပ်က္ ေရႊ႔ေျပာင္းရသူေပါင္း = ၁၄,၂၀၀ ေက်ာ္ 
 ယင္းတုိ႔အနက္ ၁၂,၀၀၀ ဦးမွာ အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးဘဲ အေျခပ်က္ေနသည္။ 
 လူ ၂,၀၀၀ ခန္႔သာ သူတုိ႔၏ မူလေနအိမ္သုိ႔ ျပန္ႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုံျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ရိွမေနပါ။ 
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ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသရိွ အစုိးရကုိလုိလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တအာင္းေဒသရိွ အစုိးရကုိလုိလားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

ျပည္သူ႔စစ္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အမည္ ျပည္သူ႔စစ္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အမည္ လႈပ္ရွားေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္ လႈပ္ရွားေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အင္အား အေရအတြက္ အင္အား အေရအတြက္ 

ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးေဆာင္ေသာ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ (ယခင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး USDP လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) ပန္းေဆးဧရိယာ၊ နမ့္ခမ္း ၂၀၀ ေက်ာ္

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႔စစ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္

ဦးတီခြန္ျမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ [လက္ရိွတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး (USDP) ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။] 

ေကာင္းခါး၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ 

ဦးတီခြန္ျမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ မုိင္းယုျပည္သူ႔စစ္ မုိင္းယုေလး၊ ကြတ္ခုိင္ ၃၀ ေက်ာ္

က်ဴကုတ္ ျပည္သူ႔စစ္ က်ဴကုတ္၊ မူဆယ္ ၅၀ ေက်ာ္

မုန္းကုိး ျပည္သူ႔စစ္ မုန္းကုိး၊ မူဆယ္ ၅၀ ေက်ာ္ 

ေဖာင္းဆုိင္ ျပည္သူ႔စစ္ ေဖာင္းဆုိင္၊ မူဆယ္ ၅၀ ေက်ာ္ 

ေရွာက္ေဟာ္ ျပည္သူ႔စစ္ ေရွာက္ေဟာ္၊ ကြတ္ခုိင္ ၈၀ ေက်ာ္ 

လုံးခမ္း ျပည္သူ႔စစ္ လုံးခမ္း၊ ကြတ္ခုိင္ ၅၀ ေက်ာ္ 

လုံးထန္ ျပည္သူ႔စစ္ လုံးထန္၊ ကြတ္ခုိင္ ၇၀ ေက်ာ္

ကြတ္ခုိင္ ျပည္သူ႔စစ္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္

ဦးျမင့္လြင္ (ေခၚ) ဝန္ေဂါင္ဒါ ဦးေဆာင္ေသာ တာမုိးညဲ ျပည္သူ႔စစ္၊ လက္ရိွတြင္၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕၏ 
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး (USDP) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ 

တာမုိးညဲ၊ ကြတ္ခုိင္ ၁၀၀ ေက်ာ္

ထြန္းျမတ္ေလးဦးေဆာင္ေသာ ေငါင္းဆုိင္ျပည္သူ႔စစ္ ေငါင္းဆုိင္၊ နမ့္ဆန္ ၂၀ ေက်ာ္

နမၼတူ ျပည္သူ႔စစ္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ ေက်ာ္

မန္တုံ ျပည္သူ႔စစ္ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ ေက်ာ္

စုစုေပါင္း ၁,၂၆၀ ေက်ာ္

59တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (TWO)






