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&if;jrpf-{&m0wD rS

tMurf;zufacgif;aqmif rif;atmifvdIif\ ppfwyfudk uav;oli,frsm; owfjzwfjcif;? udk,fvuf
t*FgcsdKYwJhatmif ESdyfpufjcif;? uav;ppfom;pkaqmif;jcif;ESifh vdift"r®jyKusifhjcif;wdkhudk usL;vGefonfU
ppfwyftjzpf ukvor*¾u (2020)ckESpftwGuf tpD&ifcHpmwGif owfrSwfxnfUoGif;íazmfjycJh[kod&
owif;wdk

&if;jrpf-NUG rS

Edik if t
H ESühH ajymufusm;oydwpf pfaMumif;rsm;udk t&Sed rf jywf qufvufjyKvyk cf MhJ u

ZGefv(29)&uf? rEÅav;NrdKU&Sd tif*sDeD,mrsm;oydwfppfaMumif;ESifh r[matmifajr? pdefyef;? txu(24) ausmif;om;or*¾ yl;aygif;oydwfppfaMumif;toD;oD;udk awGUjrif&pOf -("gwfyHk-CJ )

wmarGNrKUd e,f&dS jrefrmhp;D yGm;a&;bPfa&Sw
Y iG f vHNk cKH a&;,laeonfU &Jtapmifw
h OD;rSm aoewfEiS hf typfc&H Ny;D
aoqH;k cJ&h m ppftyk pf rk S &yfuu
G w
f iG ;f odhk pD;eif;0ifa&mufí &rf;um;ypfcwfojzifh vrf;oGm;vrf;vm um;
ay:rS ,mOfarmif;olwOD; aoqH;k í touf(20)t&G,f trsKd ;orD;wOD;vnf; aoewfxrd eS 'f Pf&m&cJ[
h o
k &d
owif;wdk

&if;jrpf-acwfopf rS

oCFef;uRef;&Sd emrnfBuD; ppfwyf'vHwOD;jzpfaom ppftkyfpku 505(u)ESifh trIzGifhxm;onfU tEk
usm;BuD;rSm aoewfESifh typfcH&NyD; aoqHk;cJh[kod& ynm&Sif(24)OD;udk trI½kyfodrf;aMumif;xkwfjyefcJh
owif;wdk

&if;jrpf-RFA rS

owif;wdk

&if;jrpf-rZösdr rS

uav;NrKd Y PDF pcef;udk ppftyk pf rk S 0ifa&mufp;D eif;cJ&h m tiftm;rrsS azazmf0g&D(1)&ufrS ZGef(29)&uftxd
ojzifh qkwfcGmay;cJh&aomfvnf; PDF rsm; txdtcdkufr&SdcJh[kod&
usqHk;olOD;a& - 883 OD;
owif;wdk

&if;jrpf-jrefrmaemif; rS

zwfNy;D vQif vufqifu
h rf;a0rQay;yg? jzpfEikd v
f Qif rdwåLyGm;í qufvufrQa0yg? zke;f jzifh
aqmhzaf umfyu
D v
kd nf; tqifajyovdk jzefcY srd Qa0ay;Muyg? owif;pD;qif;rI(vk;H 0)r&yfwefaY p&/

tzrf;qD;cH&olOD;a&- 6421 OD;
0&rf;xkwfcH&olOD;a&- 1988 OD;
&if;jrpf-atatyDyDrS

•

စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

owif;rSwfpk

ထံမွ အခြန္ေငြ က်ပ္သိန္း (၄၀၀၀၀) နီးပါး
ရရွိထားဟု NUG အစိုးရ စီမံ/ဘ႑ာ/ရင္းႏွီး
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ျမႇုပ္ႏွံမႈ ဒုဝန္ႀကီး ဦးမင္းေဇယ်ာဦးက ေျပာ။
•
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အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ကြဲမႈသုံးႀကိမ္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕

ႏွင့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္

နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးတြင္လည္း

စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္တို႔ကို စြဲဆို

တႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေက်ာင္းတြင္း

ထားသည့္ ပုဒ္မ-၅၀၅(ခ)အတြက္ စစ္အုပ္

ေပါက္ကြဲမႈ၌ ျပည္သူ(၄)ဦးထိခိုက္ခဲ့ဟုသိရ။

စုဘက္က တင္သြင္းသည့္ သက္ေသမ်ားကို
ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း

•

•

တရား႐ုံးက သက္ေသတင္ခြင့္ ၾကားျဖတ္

၌ ဇြန္(၂၈)ရက္၊ ည(၉)နာရီခန္႔က အမွတ္

အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ဟုသိရ။

(၁) အဆန္စာပို႔ရထားျဖတ္သန္းစဥ္ မီးရ

စစ္အုပ္စုက

အိႏၵိယနိုင္ငံသို႔

ထားမိုင္တိုင္ (၂၀၅/၁၂)ႏွင့္ (၁၃) ၾကား

မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံ စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္(၃)

တြင္ ဇြန္(၂၈)ရက္၊ ည(၁၁)နာရီေက်ာ္ခန္႔က

တံတားအမွတ္ (၃၃၈) ေပၚတြင္ ေပါက္ကြဲ

သိန္းခြဲအား ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ တင္ပို႔ေရာင္း

အခ်င္းခ်င္း

မႈျဖစ္ပြားခဲ့၍ ရထားစက္ေခါင္းေရွ႕ မွန္အခ်ိဳ႕

ခ်ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့။

သက္ပိုင္ဦးက ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဒုရဲအုပ္ေရႊစိန္

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ CDM ျပဳလုပ္ေနသည့္

ဦးမွာ ေသဆံုးခဲ့ဟုသိရ။

ပညာေရးဝန္ထမ္း

ႏွင့္ မီးရထားလမ္းပိုင္းအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးခဲ့။
•

ကြ်န္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ စာေရးျဖစ္သူ ေဒၚျမျမ

အုပ္စုဘက္က ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳ

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ေထြးကို ဇြန္(၂၈)ရက္၊ ညေန(၆)နာရီခန္႔က

လုပ္လ်က္ရွိရာ မိုးျဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေရကာတာ

ေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ ျပည္သူ

သူမ၏

အမည္မသိသူ

ရြာႏွင့္ ပင္သာၾကားတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးလာ

မ်ား၏

ႏွစ္ဦးက ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ညာ

သည့္ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား စစ္အုပ္စု(၄၂၂)

ဘက္ရင္ဘက္တြင္ ထိမွန္ကာ ေသဆုံးခဲ့။

တပ္က ပစ္ခတ္သျဖင့္ တဦးေသဆုံးခဲ့။

(၁၅)ရက္အတြင္း

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊(၇၂)ရပ္ကြက္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ -KN

(၁၁၂၃)ဦးကို စစ္အုပ္စုက အလုပ္ထုတ္ခဲ့။

ေနအိမ္ေရွ႕တြင္

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးပင္ကန္ရြာမွ စစ္အုပ္

•

သပိတ္မွတ္စု

ဟု ဝရမ္းစာရြက္မ်ားကို စစ္အုပ္စုက လိုက္

အုပ္စုသတင္းေပးျဖစ္ေသာ

•

ရန္ကုန္၊ သဃၤန္းကြ်န္းေျပာက္ၾကားသပိတ္။

လံကပ္ခဲ့ဟုသိရ။

စာေရးတဦးမွာ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေသနတ္

မႏၲေလး၊ အင္ဂ်ီနီယာအဖြဲ႕၊ မန္းေလးလူ

ႏွင့္ ပစ္ခတ္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ဟုသိရ။

ငယ္သပိတ္ စစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲလာတကၠသိုလ္

စစ္ကိုင္း၊ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကပိုင္ေက်းရြာ

သပိတ္စစ္ေၾကာင္း၊ မဟာေအာင္ေျမ၊   စိန္

ရွိ ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕ဝင္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ

ပန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢပူးေပါင္းသပိတ္

ရြာခံမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ရန္နိုင္

စစ္ေၾကာင္း၊ သံဃသမဂၢ။ မိုးကုတ္။ ဘုတ

ဆိုသူမွာ ဇြန္(၂၈)ရက္၊ ည(၁၁)နာရီခန္႔က

လင္ၿမိဳ႕။ မတၱရာၿမိဳ႕။ မံုရြာ။ ဆားလင္းႀကီး၊

တူမီးေသနတ္ႏွင့္

ေက်းရြာေပါင္းစံုႏွင့္ ယင္းမာပင္၊ လက္ပံ

•

•

အနီးကပ္

ေထြအုပ္႐ုံးမွ

ပစ္ခတ္ခံရ

သျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ဟုသိရ။

ေတာင္း ေတာင္ေက်းရြာမ်ား။ ကေလးၿမိဳ႕။

ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ဝဲျမင္းနီေက်းရြာရွိ

တန္႔ဆည္။ ၿမိဳင္။ ေရျဖဴ၊ ကံေပါက္။ သရက္

စစ္ကြ်န္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးဆန္းဝင္းႏွင့္ စစ္

ေခ်ာင္း။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလေက်းရြာမွ စစ္ကြ်န္

အုပ္စုတပ္ဖြဲ႕ (၃၀)ခန္႔က ေက်းရြာအတြင္း

ေမာင္းမကန္၊ ေဝဒီ၊ ညင္းေမာ္၊ စစ္ျပဲ၊ တီဇစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေအာင္ေဇာ္မင္းႏွင့္ အဖြဲ႕က

သို႔ နံနက္(၄)နာရီခန္႔က ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး

ေက်းရြာမ်ား။ မြန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္။ မိုးေကာင္း။

ဇြန္(၂၈)ရက္၊

NLD ပါတီဝင္ ဦးထြန္းနိုင္ႏွင့္ အျခားရြာခံ

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕

ကယ္စီးလာသူ ရြာခံလူငယ္သုံးဦးကို ကား

ဦးေအာင္မိုးဦးတို႔၏

ဝင္

အသီးသီး၌ လူအင္အား ရာခ်ီေသာ သပိတ္

ႏွင့္ လိုက္တိုက္ခဲ့သျဖင့္ ရြာခံမ်ားက စုေဝး

ေရာက္ရွာေဖြကာ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ ေငြမ်ား

စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ ဆႏၵေဖာ္

ကာ ၎အိမ္သို႔ သြားေရာက္စဥ္ ေအာင္

သိမ္းယူသြားသည့္အျပင္ ေက်းရြာ နာေရး

ထုတခ
္ ၾ့ဲ ကဟု သိရ။

ေဇာ္မင္းမွာ

ကူညီမႈအသင္း ရန္ပုံေငြ ရွစ္သိန္းက်ပ္ကို

•

ည(၇)နာရီခြဲခန္႔တြင္

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕သို႔

ဆိုင္

ထြက္ေျပးၿပီး

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ လူငယ္မ်ား

ေနအိမ္မ်ားကို

•

ေဇယ်လမ္းရွိ

ဆီးခဲ့၍ ရြာခံ(၃)ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ဟုသိရ။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေနအိမ္ေရွ႕၌ ဇြန္

မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ

(၂၈)ရက္၊ ည(၈:၁၀)ခန္႔က ဆိုင္ကယ္စီး

CDM ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဒုရဲအုပ္ ေဂ်ာ္နီ (ခ)

လာသူ ႏွစ္ဦးက ပစ္ခ်ခဲ့သည့္ လက္လုပ္

သူရကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္

အသံဗုံး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ဟုသိရ။

ေရႊျပည္ေက်းရြာရွိ ေရႊျပည္စစ္ကြ်န္ရဲစခန္း

ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊

လံုးခင္းအုပ္စု

စသျဖင့္

ၿမိဳ႕
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ျမဝတီၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ဦးေအာင္

ကို ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေနအိမ္တလုံးကို ဖ်က္

ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ဟုသိရ။

ထားဝယ္။

လည္း လုယက္ခဲ့ဟုသိရ။

ေနာက္ စစ္အုပ္စုတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ရြာသို႔

•

ရဲတပ္သား

DF ဘက္က အပစ္ရပ္ထားေသာ္လည္း စစ္

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္သိမ္းဆည္းမည္

•

စကားမ်ားရာမွ

စစ္

ေနအိမ္မ်ားကို

•

လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မရွင္းလင္းပါက

•

ပဲခူး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနီၿမိဳ႕ေတာင္
ဘက္အဝင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးမီးရထားလမ္း

အေျခခံပညာအဆင့္မွ
•

•

အထူး

တရားမဝင္

စစ္ကြ်န္

ေပါက္ကြဲမႈ

•

စစ္ကြ်န္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးႏွင့္

ဧရာဝတီ၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕၌ နံနက္(၁၀:၄၅)
ခန္႔က အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္းအတြင္းေပါက္
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