
 

ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳငမ္ ွေနာကဆ္ုးံရ သတငး္ စာအမတွ ္( ၁၀ / ၂၀၁၆ )  

ဒဇီငဘ္ာလ ၂၈ ရကေ္န႔ ၂၀၁၆။  

ရမွး္ျပညန္ယေ္ျမာကပ္ိငုး္ မဆူယန္ယထ္တဲြင ္အစိးုရတပမ္ေတာ္မ ွအဓမၼ ေစခိငုး္ျခငး္၊ႏွပိစ္ကည္ႇငး္ ပနး္ျခငး္၊ အေၾ
အေၾကာငး္မဲဖ့မး္ဆးီျခငး္ ႏငွ့္ လယုကျ္ခငး္မ်ား က်ဴးလြန ္

၁။ တပမ္ အမတွ ္၃၃ သည ္ရမွး္ျပညန္ယေ္ျမာကပ္ိငုး္ ပနဆ္ိငုး္နယေ္ျမရွ ိျပညသ္မူ်ား၏ ေနအမိမ္်ား
ေနအမိမ္်ားကိဖု်ကဆ္းီ ျခငး္ ႏငွ့္ ပစၥညး္မ်ားလယုကျ္ခငး္။ 

နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရ ေျခလ်င္တပ္မ အမွတ္ ၃၃ သည ္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ဆိုင္းနယ္ေျမ ဝမ္ေကာင္းလုံေက်းရြာရွိ ေနအိမ္ ၁၄ အိမက္ိ ု 
ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။  

ဝမ္ေကာင္းလုံရြာထတဲြင္ အိမ္ေၿခ ၆၀ အိမ္ရွိရာ လူဦးေရ ၃၁၀ ဦးရွိသည္။  ဝမ္ေကာင္းလုံရြာ၏ ေျမာက္ဘ က္   
၁ မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ဝမ္ေကာင္းဆုံ ႏွင့္ ဝမ္နမ့္ေတာင္ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕       
( ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕မွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၊ တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတ ပ္မေတာ္ ၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပမ္ ေတာ္ ႏွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္) တို႔ၾကား အျပင္းအထ
အျပင္းအထန္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ထိုရြာသူရြာသားမ်ား ေနအိမ္မွ တိမ္းေရွာင္ထြကေ္ျပးၾက သည္။  

အစိုးရစစ္တပ္မွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အိမ္တံခါးမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း ရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္ထသဲို႔ ဝင္ၿပီး  
အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားလုယက္ ျခင္းကို ဝမ္ေကာင္းလုံရြာထတဲြင္ က်န္ရစ္ေ နေသာ 
ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။  

ထိုေန႔ထတဲြင္ ရြာသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ စိုင္းထြန္းေအာင္ သည္ ဝမ္ေကာင္း ဆုံရြာ မွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္   
လာရာ ဝမ္ေကာင္းလုံ အေရာက္တြင္ အစိုးရတပ္မ ၃၃ က ရြာထမဲွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ရာ ကံေကာင္းစြာျဖ င့္  
ေသနတ္ထ ိမွန္ ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။  

အစိုးရတပ္မေတာ္သည္  ဝမ္ေကာင္းလုံရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားလုယက္ျခင္း ႏွင့္  ဖ်က္ ဆီး 
ခံရျခင္းမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

စဥ။္  ရြာသ/ူသား အမည ္ ဖ်ကဆ္းီခရံေသာပစၥညး္မ်ားႏွင့္လယုကခ္ရံေသာပစၥညး္မ်ား 
၁။ လုင္းယီမိုင္း၊ ပါခမ္းလွိုင္  ၄၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္ကင္မရာတလံုး၊ 

 ၂၂၆၀၀၀ က်ပ္တန္နားကပ္ ၂ စံု 



၄၇၈၅၀၀က်ပ္တန္ဖိုးရွိကုနစ္ုံဆိုင္ထရဲွိ 
ေရာင္းကုန္အစၥည္းမ်ား၊ 

၄၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ေငြ ၆၀၀ ယြမ္ 
၂။ အိုက္ေက်ာ္ေငြ နန္းခမ္းလိုင္းထြန္း တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၃။ နိုင္ေအာင္ပန္း တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၄။ အိုက္ေဆာ၊နိုင္းေရႊဟန္             ၁၈၀၀၀၀က်ပ္တနလ္က္ကိုငဖ္ုန္း ၂ လုံး ၊ 

၁၁၀၀၀၀ က်ပ္တန္နားကပတ္စ္စုံ  
၅။ အိုက္ဆန္၊ နန္းခမ္းထြန္း တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၆။ အိုက္ေအာငလ္ွ၊ မစိုး တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၇။ အိုက္ေဌး၊ ေအးမိုင္ ဖုန္းႏွင့္ လက္ပတ္နာရီ ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္ 
၈။ အိုက္ဆမက္်င္၊ 

နန္းခမ္းလိုင္းေရႊေအာင ္
ဆိုင္ထရဲွိ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၈၂၀၀၀ ယြမ္ 

၉။ စိုင္းေလာဝ္ဆိုင္၊ နန္းထြမ္းဆာ တ႐ုတ္ေငြ  ၅၃၀၀ ယြမ္၊၃၀၀၀၀၀က်ပ္တန္ဖိုးရွိ 
ဆိုင္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ား 

၁၀။ အိုက္ပို၊ နန္ေအာင ္ တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၁၁။ အိုက္ေထြး၊ နန္းေရႊျမ တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၁၂။ အိုက္သိန္းဦး၊ နန္းခမ္းရင္ တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 
၁၃။ အိုက္ေပါင္း၊ နန္းခမ္းလွ ၇၀၀၀၀၀ က်ပ္တန္ဆိုင္းအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား  
၁၄။ ေလာဝ္ဝိုး၊ နိုင္းေအာင္ပန္း တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပ်က္ဆီး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အိမ္ထဝဲင္နုိင္ရန္ အတြက္ တံခါးေပါက္ကိုဖ်က္ဆီးထားပံု 

 

 

 

 

အစုိးတပ္မေတာ္မွ ေနအိမ္တစ္အိမ္ထဲတြင္း ရိွ 
ပစၥည္းမ်ားလုယက္သြားပံု 



၂။  မုးံကိးုၿမိဳ ႕ တြငအ္ိးုမဲအ့မိမ္ဲ ့ျဖစသ္ြားေသာရြာသား ၄ ေယာကက္ိဖုမး္ဆးီၿပးီ အတငး္အဓၶမ အလပုလ္ပု ္ခိငု္
ခိငုး္ေစ ျခငး္။ 

နိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ မုံးကိုးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ခမ္းရပ္ကြက္ ရြာသား ၄ ေယာက္ သ ည္ 
တ႐ုတ္ျပည္ မွ အိမ္သို႔ျပန္လာၾကည့္ခ်ိန္တြင္ ေနာင္ခမ္းအေျခစိုက္အစိုးရတပ္မ ၉၉ မွ ဖမ္းဆီးလိုက္သည ္။ 
နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၎ရပ္ကြကသ္ရူပ္ကြက္ သားမ်ားအားလုံး  တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို႔ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခဲ့ၾကသည္။  

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို  အစိုးရတပ္မေတာ္အတြက္ အတင္းအဓမၼ ထမင္းဟင္း ၂၃ ရက္တိုင္ ခ်က္ျပဳတ္ခိုင္း  
သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ မြန္းလႊပဲိုင္း ၄ နာရီ အခ်ိန္မွျပန္လည္လႊတ္ေပးသည္။ ေနာင္ခမ္း ရပ္ကြ က္ထတဲြင္ 
အိမ္ ေၿခ ၃၅ အိမ္ ရွိၿပီး လူဦးေရ ၁၅၅ ဦးရွိသည္။ 

စဥ္။ ရြာသားမ်ားသားနာမည္ အသက ္ ရြာဇာတ ိ အေသးစိပ ္
၁။ စိုင္းအိုက္ဆိုင ္ ၃၀ ေနာင္ခမ္း  
၂။ စိုင္းအိုက္ယုန ္ ၂၀ ေနာင္ခမ္း အိမ္ျပာက်သည္ထိ မီးရွို႔ခံရ  
၃။ စိုင္းအိုက္ေပါင္း ၂၀ ေနာင္ခမ္း  
၄။ စိုင္းအိုက္မြန္း ၁၆ ေနာင္ခမ္း  

 

၃။  ပနဆ္ိငုး္ေက်းရြာအပုစ္ထုတဲြင ္အစိးုရတပမ္ ၃၃ ႏငွ့္္ ၉၉ အဖြဲ႕ မ ွရြာသား ကိဖုမး္ဆးီျခငး္ ႏငွ္ ့ 
ႏွပိစ္ကည္ႇငး္ပနး္ျခငး္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပို င္း မူဆယ္ခရိုင ္ 
ပန္ဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု မွ ရြာသားကို ဖမ္းဆီးခံ၍  ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရိုက္ႏွက္ ခဲ့သည္။  

ပိန္ဆိုင္း ရပ္ကြက္ ၁ ေနအိမ္ ဦးကန္ေယာင္းဆန္ ႏွင့္ နန္းဆိုင္ခြတ္ ၏ သား စိုင္းလိန္ သည္ ထိုေ န႔ 
ညပိုင္း ၉း၃၀ အခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္က ေတြ႕ၿပီး ေမးျမန္းရာ သူက သာမာန္ရြာသား ပ ဲဟုေျပာဆိုေသာ္ 
လည္း သူ႔ကိုဖမ္းၿပီး ခ်ဳပ္ ေနွာင္၍ ရိုက္ႏွက္သည္။  

ေနာက္တစ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္က စိုင္းလိန္ ၏ ဦးေလး လုင္းေက်ာ္ ထြယ္ ကို 
ဖုန္းဆက္ေခၚ ၍ ရဲစခန္းဆီသို႔ တျခားရြာသား ႏွစ္ေယာကႏ္ွင့္ အတူသြားသည္။  မြန္းလႊပဲိုင္း ၂ နာရီခန္႔တြင္
နာရီခန္႔တြင္ စိုင္းလိန္ကိုျပန္လည္လြတ္ေပးလိုက္သည္။ 



 

ဆက္သြယ္ရန ္

စိုင္းေဟာ္ရွနဲ ္   +၆၆ ( ၀ ) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ ( English, Shan ) 

ယိင္းလြန္႔လႈိင္း  +၆၆ ( ၀ ) ၆၃-၈၃၈-၉၀၂၉ ( English, Burmese )  


