
1 
 

ရမွး္ လ႕ူအခြင့္အေရး မ႑ိဳင ္မ ွျပဳစခုဲသ့ည္ ့ေနာကဆ္ံုးေပၚ သတငး္ထတုျ္ပနေ္ၾကညာခ်က ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕  

ေက်ာကမ္ ဲႏငွ့္ မိငုး္ကိငု ္ၿမိ ႕ဳနယမ္်ားတြင ္အရပသ္ား ျပညသ္အူခ်ိဳ ႕တိ႕ု အစိးုရစစတ္ပ၏္ ညွဥး္ပမး္ ႏွပိစ္ကမ္ွဳ 
ႏငွ့္ သတျ္ဖတမ္ွဳ ခရံျခငး္ 

( ၁ ) ရမွး္ျပည ္ေျမာကပ္ိငုး္ ေက်ာကမ္ၿဲမိဳ ႕နယ ္အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာ တညေ္ဆာကေ္နရာ ဆိဒုအ္နးီတြင ္
ရြာသား ၂ ဥးီ တိ႕ု အစိးုရစစတ္ပ ္ေျခလ်ငတ္ပရ္ငး္ အမတွ ္၂၃ မ ွစစသ္ားမ်ား၏ ပစခ္တ ္သတျ္ဖတမ္ွဳ  ခရံျခငး္ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ ္အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာ 
တည္ေဆာကရ္ာေနရာမွ ၅ မိုင္ခန္႕ ကြာေ၀းေသာ ေရႊေက်ာင္းရြာ အနီး လမ္းေပၚ၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ ္
စီးနင္း ခရီးသြားေနၾကေသာ ရြာသား ၂ ဦး တို႕အား အစိုးရစစ္တပ ္ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၃ မွ စစ္သားမ်ားက 
ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ ္သတ္ျဖတ္မွဳ ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။  

၀မ္ေရႊေက်ာင္း ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ စိုင္းဘ၊ အသက ္၄၃ ႏွစ္ ႏွင့္ စုိင္းေဒါန၊ အသက ္၂၉ ႏွစ္ တို႕သည္ 
၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာမွ ေနာင္ပင္ရြာ ဖက္သိ႕ု ဦးတည္၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ ္စီးနငး္ ခရီးသြားေနစဥ ္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲ 
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယအ္ား ေမာင္းႏွငသ္မွူာ စုိင္းဘ ျဖစ္၍ စိုင္းေဒါန က ဆိုင္ကယေ္နာက ္
ထိုင္ခံ ုမွ စီးနင္းလိုက္ပါသ ူ ျဖစ္ပါသည္။ သူတိ႕ု၏ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးတိ႕ုသည္လည္း ၄င္းတိ႕ု၏ ဆိုင္ကယ ္
ေနာက္မ ွကပ္၍ အျခား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ ္တစီးျဖင့္ အတူတကြ စီးနင္းခရီးသြားေနခ့ဲၾကသည္ ဟု သိရွိခ့ဲရ 
ပါသည္။  

ထိုေန႕ နံနက္ေစာေစာ ၅ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာမ ွတမိုင္ခြဲခန္႕ ကြာေ၀းေသာ ေနရာ၌ 
လမ္းေဘး တေနရာတြင္ ရပ္ထားေသာ စစ္ကားတစ္စီး အနီး ၀ိုင္းထိငုေ္နၾကေသာ အစိုးရစစ္တပ ္စစ္သား 
၅ ဦး တို႕က သူတိ႕ု ၂ ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ ္သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ျဖင္ ့ ပစ္ခတ္၍ ထိမွန္ ခံခဲ့ၾကရေသာ စုိင္းဘ ႏွင့္ စုိင္းေဒါန ၂ ဦး 
စလံုးတို႕သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၚမ ွ ျပဳတ္က်ကာ ထိုေနရာတြင္ပင္ လကဲ် ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ၾက 
ပါသည္။ သူတိ႕ု ၂ ဦး၏ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မ ွကပ္လ်က ္အျခားဆိုင္ကယ္တစီး ျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ 
သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးတိ႕ု သည္လည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္ကိ ုေတြ႕ျမင္လိကု္ရသည္ႏွင့္ ၄င္းတိ႕ု၏ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ 
ခုန္ခ်ကာ ေ၀းရာသိ႕ု အျမန္ဆံုး ထြက္ေျပး လႊတ္ေျမာကသ္ြားႏုိင္ခ့ဲၾကပါသည္။  

လမ္းေဘး တေနရာတြင္ ရိွေနၾကသ ူရြာသား လယ္သမား ၂ ဦးတို႕က ထို ပစ္ခတ ္သတ္ျဖတ္မွ  ဳ ျဖစ္စဥ္ကိ ု
မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိခ့ဲၾက ရၿပီး ထိုရြာသား ၂ ဦးတို႕က ထိုစစ္သားမ်ား၏ စစ္ကားသည္ အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာ 
တည္ေဆာကေ္နရာ ဆိုဒ္ အနီးရိွ စစ္စခန္းတခုမွ စစ္ကားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ မွတ္မိ သိရိွၾကသည္ 
ဟု ျပန္လည ္ေျပာျပခ့ဲၾကပါသည္။  

ရြာသား ၂ ဦးတိ႕ုအား ထိုသိ႕ု ပစ္ခတ ္သတ္ျဖတ္ခ့ဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင ္အစိုးရစစ္တပ ္စစ္သား ၂ ဦးတိ႕ုက 
ထိုရြာသား ၂ ဦး စီးနငး္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား သြားေရာက ္ေကာကယ္ူကာ သူတို႕စစ္စခန္းခ် 
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ထားရာဖက္ဆသီို႕ ေမာင္းႏွင ္ ယူေဆာင္သြားခ့ဲၾကေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသြားေသာ ရြာသား ၂ ဦးတို႕၏ ရုပ္ 
အေလာင္းကိုမူ အခင္းျဖစ္ပြါးခ့ဲသည့္ လမ္းေပၚမွာပင္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွခ့ဲရပါသည္။ 

အစိုးရစစတ္ပ္မွ စစ္သားမ်ားအားလံုး ထိုေနရာမ ွထြက္ခြါသြားခဲ့ၿပးီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုရြာသား လယ္သမား 
၂ ဦးတို႕သည္ ပစ္သတ ္ခံထားရသည့္ ရြာသား ရုပ္အေလာင္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳရန ္မ၀န္႕ရၾဲက 
သည့္အေလ်ာက ္ ၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာသို႕သာ သြားေရာကက္ာ ရြာသူႀကီးျဖစ္သူအား အျဖစ္အပ်က္ကိ ု တိုင္ 
ၾကားေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။  

၀မ္ေရႊေက်ာင္းရြာ ရြာသူႀကီး ႏွင့္ ရြာသား ၁၅ ဦးတိ႕ုသည္ အခင္းျဖစ္ပြါးခ့ဲရာ ေနရာသို႕ လိုက္သြား၍ ေသဆံုး 
သြားေသာ သူတိ႕ုရြာသား ရုပ္အေလာင္း ၂ ေလာင္းအား ထိုေန႕ခင္း ၂ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ျမဳတ္ႏံွ 
သၿဂႋဳလ္မွဳ အၿပီးအစီး ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သိ႕ု အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက 
သူတို႕ရြာသား ၂ ဦးအား အေၾကာင္းမ့ဲ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မွဳ ျပဳခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကိ ု အစိုးရစစ္တပ္သိ႕ု 
တိုင္ၾကားေျပာဆိုရန ္မည္သူကမ် ွမ၀န္႕ရဲေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ တိုင္ၾကားမွဳမ ွမျပဳလုပ္ခ့ဲၾက ဟု သိရိွရပါ 
သည္။  

အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္သားမ်ား၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ ္သတ္ျဖတ္မွဳ ခံခဲ့ၾကရသ ူရြာသား ၂ ဦးတို႕၏ ကိုယ္ေရး 
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက ္တို႕မွာ ေအာက္ပါအတိင္ုး ျဖစ္ပါသည္။  
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( ၁ ) စုိင္းဘ၊ အသက ္၄၃ ႏွစ္၊ အဘ အမည္ လုင္းေဆာေပတ၊ အမ ိအမည္ ပါပုံ၊ ဇနီး အမည္ နန္းေအးခင၊္ 
သမီး ၂ ေယာက ္ဖခင္။  

( ၂ ) စုိင္းေဒါန၊ အသက ္ ၂၉ ႏွစ္။ အဘ အမည္ လုင္းနန္တိယ၊ အမ ိ အမည္ ပါေရြး၊ ဇနီး အမည္ 
နန္းျမဦးဆာ။  

 

အထကရ္ရဲြာ ေရကာတာသည္ နမၼတ ူ ေခၚ ျမစ္ငယ္ျမစ္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဆည္ႀကီးတခုျဖစ္၍ 
ဆြစ္ဇာလန၊္ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန ္ ႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတိ႕ုမ ွကုမၺဏီႀကီးတခ်ိဳ႕ ပါ၀င ္ ပတ္သက္ေနလ်ကရိွ္ေသာ 
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း တခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးစီမကံိန္းႀကးီ 
သည္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထတုို႕က အျပင္းအထန္ ဆန္႕က်င ္ကန္႕ကြကမ္ွ  ဳျပဳျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ေမလ အတြင္းက ထိုေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ နယ္ေျမေဒသ တ၀ုိက္တြင ္အေျခစုိက္ လွဳပ္ရွား 
ေနၾကေသာ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတ/ီရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ကိ ု ၂ ဖက္တပ္ဖြဲ႕ အၾကား ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယအ္ဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း 
အစိုးရစစတ္ပ္က အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင ္တိုက္ခိုကက္ာ နယ္ေျမရွင္းလငး္မွဳ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါေသးသည္။ 
ထိုကဲ့သိ႕ု အစိုးရစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္တိးုတက ္ ေရးပါတ/ီရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ္ အား အျပင္းအထန္ 
ထိုးစစ္ဆင္တိကုခ္ိုက ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းမွ  ဳ ျပဳလုပ္ခ့ဲစဥ ္ကာလအတြင္းကလည္း အစိုးရစစ္တပက္ အျပစ္မ့ဲ 
ရွမ္းျပည္သလူထူ ုရြာသားမ်ားတိ႕ုအေပၚ ဖိႏိွပ ္အႏုိင္က်င့္ ဖမ္းဆီး အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ညွဥ္းဆ ဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ 
တရားမဲ ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သက္ရိွ လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပ ျဳခငး္ မ်ားတို႕ ကိ ုအေတာမသတ ္က်ဴ းလြန္ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္ ဟု သိရွိခ့ဲရပါသည္။  

ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး အလုပသ္မားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန ္ အတြက ္ အစိုးရ စစ္တပ္ 
ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ ္၂၃ မွ တပ္သားအင္အား ၃၀ ေက်ာ္တို႕သည္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေနရာ 
လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုဒ္ အနီးတြင ္စခန္းခ် တပ္စြဲထားကာ လံုၿခံဳေရးယူေပးလ်က ္ရိွသည္ ဟ ုသိရိွရပါသည္။  

( ၂ ) ရမွး္ျပည္ေတာငပ္ိငုး္ မုိငး္ကိငုၿ္မိဳ ႕နယတ္ြင ္ ရမွး္ျပညျ္ပနလ္ညထ္ူေထာငေ္ရးေကာငစ္/ီ ရမွး္ျပညတ္ပမ္ 
ေတာ္ အတြက ္ေထာကလ္မွး္ေရး သလူ်ွိဳ စပိင္ု သတငး္ေပးအျဖစ ္လပုက္ိငုေ္နၾကသမူ်ားဟ ုသသံယျဖစ ္ကာ 
စြပစ္ြဲ အျပစရ္ာွၿပးီ ရြာသား လယသ္မားအခ်ိဳ ႕တိ႕ုကိ ု အစိးုရစစတ္ပ ္ ေျချမနတ္ပရ္ငး္ အမတွ ္ ၅၇၈ မ ွ
စစသ္ားမ်ားက မတရား ညဥွး္ပမး္ ႏွပိစ္ကမ္ွဳ ျပဳျခငး္  

ျမန္မာအစုိးရစစတ္ပ္၏ ပစ္သတ္မႈခံရေသာ စုိင္းဘ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ ပစ္သတ္မႈခံရေသာ စုိင္းေဒါန 
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕တြင ္ရွမ္းျပည္ေတာငပ္ိင္ုး မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ ္၀မ္မိနး္ရြာအနီး၌  အစိုးရစစ္ 
တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္းအမွတ ္ ၅၇၈ မွ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္ တို႕အၾကား ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ထိေတြ႕ တိုက္ခုိကမွ္ဳ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္သား 
မ်ားက ရြာသား လယ္သမားတဦးအား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
အတြက ္ ေထာက္လွမ္းေရး သူလ်ွိဳ စပုိင ္သတငး္ေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သ ူဟူေသာ သံသယျဖင့္ စြပ္စြဲကာ 
ဖမ္းဆးီ ႀကိဳးတုပ္ ခ်ဳ ပ္ေႏွာင္၍ အျပင္းအထန္ ညွဥ္းပမး္ ႏိွပ္စက္မွဳ ျပဳလုပ္ က်ဴးလြန္ခ့ဲပါသည္။  

ထို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕ နံနက ္၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ ္နယ္ေျမေဒသ အတြင္းသိ႕ု 
ခ်ီတက ္ထိုးေဖါက ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ လင္းေခးၿမိဳ႕ အေျခစုိက ္အစိုးရစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမတွ ္
၅၇၈ မွ တပ္သား အင္အား ၉၅ ေယာက္ပါ စစ္ေၾကာင္းတခုသည္ ထိုနယ္ေျမတြင္ လွဳပ္ရွားလ်က္ရိွေသာ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္ ႏွင္ ့ ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲ တရပ္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲပါ 
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သည္။ လူေနအိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႕ရိွေသာ ၀မ္မိန္းရြာႏွင့္ အလြန ္ နီးကပ္ေသာေနရာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခ့ဲ 
သျဖင့္ ၀မ့္မိန္းရြာသားမ်ားတိ႕ုကိ ုထိတလ္န္႕ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ ႀကီးစြာေပၚေပါက္ေစခ့ဲၿပီး ေက်းရြာ ရွမ္းစာသင္ 
ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္စာသင္ၾကားမွဳ ျပဳေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသ ူကေလးသူငယ္ေပါင္း ၈၀ 
ခန္႕တိ႕ုမွာ ေအာ္ဟစ္ငုိယိုကာ ၄င္းတိ႕ု၏အိမ္အသးီသီးသို႕ ျပန္ေျပးခဲ့ၾကေစပါေတာ့သည္။ ထိ ုတိုက္ပြဲသည္ 
အခ်ိန္ တနာရီၾကာၾကာခန္႕ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးခ့ဲေၾကာင္းသရိွိရပါသည္။  

ထိုေန႕ ညေန ၄ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ၀မ္မိန္းရြာေန လုင္းေစာေရႊ ႏွင့္ ပါဆိုင္ထြန္းတို႕၏သား စုိင္းျမင့္၊ 
အသက ္၃၅ ႏွစ္သည္ ၀မ္မိနး္ရြာ ေျမာက္ဖက ္၂ မိုင္ခန္႕ အကြာအေ၀းတြင္ရွိေသာ ၄င္း၏ေတာင္ယာခငး္ရိွ 
မိမိ ခုိင္းႏြားမ်ားကိ ု ေကာက္ရုိး အစာေကၽြးရန ္ ရြာမွ ထြက္ခြါလာခဲ့ရာ လမ္းခရီး တ၀က္၌ အစိုးရစစ္တပ္ 
စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိးုမိၿပီး စစ္သားမ်ားက ၄င္းအား ေခၚယ ူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းမွဳ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္သားမ်ားက စိုင္းျမင့္အား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စ/ီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
အတြက ္ စပုိင္ လုပ္ သတငး္ ေထာက္လွမ္းေပးရန္ လာသ ူ ဟု စြပ္စြဲၿပီး “ မင္းဒီကိ ု လာတာဟာ တို႕ 
အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္ေၾကာင္းသတငး္ကိ ု စုံစမ္းဖို႕ မဟုတလ္ား ? … ငါတို႕ စစ္ေၾကာင္း ဘယ္မွာရိွေနတယ ္
ဘယ္ဖကက္ိ ု ထြက္ခြါသြားတယ ္ ဆိုတာကိ ု လိုက္ၾကည့္ၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကိ ု ျပန္သတင္းေပးပုိ႕ဖုိ႕ 
မဟုတ္လား ? “ မွန္မွန္ေျပာ တိ႕ုကို မလိမ္နဲ႕ ဟု ႀကိမ္းေမာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး စစ္ေဆး 
ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္ ဟ ုဆိုပါသည္။  

စုိင္းျမင့္က သူဒီဖက္ကိထုြကလ္ာျခင္းသည္ ေတာင္ယာခင္းရွ ိမိမိခိုင္းႏြားမ်ားကိ ုအစာ သြားေရာက္ေကၽြးေမြး 
ရန္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကား ေျပာျပခဲ့သည္ကိ ုအစိုးရ စစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက လက္ခံ 
ယံုၾကည္ျခင္းမရိွၾကဘဲ စုိင္းျမင့္၏ ေျခလက္တိ႕ုကိ ု ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ကာ တကိယု္လံုးကိ ုထိုးႀကိတျ္ခင္း 
တုတ္ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဦးေခါငး္ကိ ု ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ေဆာင့္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာကိုစစ္ဖိနပ္စီးထားေသာ ေျခ 
ေထာက္ျဖင့္ ကန္ေက်ာက္ျခင္း စသျဖင္ ့ နည္းမ်ိဳး စုံေအာင္ ျပင္းျပင္းထနထ္န္ ရက္ရက္စက္စက ္ ၀ိုင္း၀န္း 
ညွဥ္းပမ္း ႏိွပ္စက ္ ရုိက္ႏွက္မွ  ဳ ျပဳခ့ဲၾကသျဖင့္ စိုင္းျမင့္၏ မ်က္ႏွာ ဦးေခါင္း ေျခလက ္ ႏွင့္ တကိုယလ္ံုး 
ေသြးခ်င္းခ်င္းနီေအာင္ထြကက္ာ ဒဏ္ရာ အနာတရ ႀကီးစြာ ရေစခဲ့သည္ ဟ ုဆိုပါသည္။  

အစိုးရစစတ္ပ္ စစ္သားမ်ားက စုိင္းျမင့္အား ထိုသို႕ အားရေအာင ္၀ိုင္း၀န္း ညွဥ္းပမ္း ႏိွပ္စက္မွဳ ျပဳခ့ဲၾကၿပီး 
သည့္ေနာက ္ည ၆ နာရီ အခ်ိန္တြင္မွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိကု္ၾကကာ ရရိွခဲ့ေသာ အနာ ဒဏ္ရာမ်ားကို 
ေဆးထည့္ ကုသရန္အတြက ္စုိင္းျမင့္အား က်ပ္ေငြ တေသာင္းက်ပ ္(အေမရိကန ္ေဒၚလာ ၇.၅၀ ခန္႕) ေပး 
လိုက္သည္ဟ ုဆိုပါသည္။  

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္သည္ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
စာခ်ဳပ္ အနဲ္စီေအကိ ုလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ရွမ္းလက္နက္ကိငုတ္ပ္ဖြဲ႕တခု ျဖစ္ပါသည္။  

ဆကသ္ြယရ္န ္

စိုငး္ေဟာ္ရွနဲ ္  +66: 62- 941-9600 (English, Shan) 

စိုငး္ရြက္လြင ္  +66: 97- 143-1530 (Burmese, Shan) 

စိုငး္ရွနဲ္တုိငး္  +66: 81- 474-5604 (Burmese, Shan) 


