
ရမှး်လအူခငွ့အ်ေရးမ ိ င၏် ထတုြ်ပနေ် ကညာချက ်

၂၀ ရက် မတ်လ ၂၀၁၉ ခု ှစ် 

ြမနမ်ာအစိးုရစစတ်ပက် ေြမြပင် ငှ့ ် ေဝဟငမ် ှ  ဗျ ဟာကနုး် ကိ ု တိကုခ်ိကုသ်ြဖင့ ် ရမှး်ြပညေ်ြမာကပ်ိငုး်မ ှ
ရာသား(၁)ဦးေသဆုးံ၊ (၂)ဦးဒဏရ်ာရ ပးီ (၇၀၀)ဦး ေနရပစ်နွခ်ာွ 

9-10 မတ်လ 2019 ေနရက်အေတာအတွင်း၌ အစုိးရစစ်တပ်အင်အား (၄၀၀) ေကျာ် ှင့် ရဟတ်ယာ ်(2) 
စီးြဖင့် သီေပါ မိ နယ်ေတာင်ပိုင်း လိွ င်ပန်ခါးေတာင်တွင်ရှိေသာ ရှမ်းြပညတ်ိုးတက်ေရးပါတီ /ရှမ်းြပည ် 
တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) ကုိ မဟာဗျ ဟာစစ်ဆင်ေရးြဖင့် ဝင်ေရာက်တိုက်ခုိက်ခ့ဲေသာေ ကာင့် ရာသား 
(၁) ဦးေသ။ (၂) ဦး ဒဏ်ရာရခ့ဲ ပီး (၇၀၀)ဦးခန် ေနရပ်မှ စွန်ခွာခ့ဲရပါသည်။ 

ရှမ်းြပညတ်ိုးတက်ေရးပါတီ/ရှမ်းြပညတ်ပ်မေတာ် (SSPP/SSA) ထံသုိ စာတစ်ေစာင်ပိုေဆာင်ရန်  ရာသား 
(၂)ဦးကုိ အဓမ ေစခုိင်းသြဖင့် အသက်၆ရ ှစ်ရှိေသာ ရားသားတစ်ဦး မတ်လ ၉ ရက်ေနတွင် လမ်းခရီး၌ 
ေြမြမ ပ်မုိင်း နင်းမိ ပီး ပွဲချင်း ပီေသဆံုးခ့ဲသည် ။ ကျန်ရှိအသက်၅ဝ ှစ်ရာသားတစ်ဦးသည ်လည်း ထိုမုိင်း 
ေပါက်ကဲွမေ ကာင့် ဒဏ်ရာရခ့ဲပါသည်။ မတ်လ ၁ဝရက်ေနတွင် ရဟတ်ယာ ်မှ ပစ်လုိက်ေသာဒုံးကျည ်
ေ ကာင့် အိမ်ထဲ၌ ချက်ြပ တ်ေနေသာ အသက်၅ဝ ှစ်ရှိ အမျိ းသမီးတစ်ဦးဒဏရ်ာ ရခ့ဲပါသည်။ 

ထိုတိက်ုပွဲေ ကာင့် ဝမ်ပန်ခါးရာမှ ေနထိုင်သူ ှင့် ၄င်းရာချင်းဆက် မုိင်းတုံေကျးရာအုပ်စုအတွင်း ေကျးရာ 
(၉) ရာမှ လူ (၇၀၀)ဦးသည် ေကျးသီး မိ ရှိ ေဒသခံဘုန်း ကီးေကျာင်း(၂)ေကျာင်းတွင် သွားေရာက်ခုိလံေန 
ခ့ဲ ကရပါသည်။ 

ပန်ခါးေတာင်သည် အလွန်ြမင့်မား ပီး သီေပါ မိ နယ်၊ ေကျးသီး မိ နယ် ှင့် မုိင်းကုိင် မိ နယ်တိုကုိ ေမ ာ် 
လှမ်းြမင် ိုင်တဲ့ေနရာေကာင်းတစ်ခုပဲြဖစ်ပါသည်။ အြမင့်ေနရာြဖစ်သြဖင့်  ဗဟုိစစ် ုံးမှ ထိုေနရာကုိသိမ်း 
ရန် အစုိးရတပရ်င်း (၄)ရင်း ှင့် ေလယာ ် တိုကုိ သံုးခါ၄င်းေနရာကုိ  ြပင်းြပင်းထန်ထန် ထိုးစစ်ဆင် ေန 
ြခင်း ြဖစ်သည။်  

အပစ်ရပ် တိုင်း(၅)တိုင်းတွင် ရှမ်းြပည်နယ်မှ တိုင်း(၄)တိုင်းအပါသည်။ အစုိးရစစ်တပ်က ၂၀၁၈ ဒီဇင် 
ဘာလ ၂၁ ေနရက်တွင် (၄)လတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေ ကာင်း တစ်ဖက်သတ်ေ ကြငာေသာ်လည်း တိုက်ပွ ဲ
ထပမံ်ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယုံ ကည်မတည်ေဆာက်ရန် လစ ်ေဆွးေ ွးပွဲကျင်းပ ိုင်ရန်အတွက် ေနြပည်ေတာတ်ွင် ဒတုိယဗိုလ် ချ ပ် 
ကီး ရာြပည့်ဦးေဆာင်ေသာ အစုိးရစစ်တပညိ င်းမအဖဲွ ှင့် ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတီ /ရှမ်းြပည်တပ ်
မေတာ် (SSPP/SSA)တို ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ရက်ေနက ေတွ ဆံုေဆွးေ ွးပွဲ ပီးတဲ့ေနာက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲ (၂) 
ပတ ် ကာ ြဖစ်ပွားခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 



 
လအူခငွ့အ်ေရးချိ းေဖာကမ်အေသးစတိ ်

၁။ စာပိေုဆာငရ်န ်အစိးုရစစတ်ပက်အဓမ ေစခိငုး်ခဲသ့ြဖင့ ်ေြမြမ ပမ်ိငုး်ေ ကာင့ ်ရာသား (၁)ဦးေသ ဆုးံ၊ 
(၁) ဦးဒဏရ်ာရ 

သီေပါအေြခစုိက် ခလရ(၂၃)၊ မန်လီအေြခစုိက် ခမရ(၁၇)၊  မုိင်းရယ်အေြခစုိက် ခမရ(၃၂၅) ှင့် ဟုိယအ 
ေြခစုိက် ခလရ(၆၇)မှ ပါဝင်ေသာ အစုိးရစစ်တပ်များ လိွ င်ပန်ခါးေတာင်တွင် အေြခစုိက်လျက်ရှိေသာ 
ရှမ်းြပည ် တိုးတက်ေရးပါတီ /ရှမ်းြပညတ်ပ်မေတာ် (SSPP/SSA)ကုိ စစ်ဆင်တိုက်ခုိက်ရန် ချီတက်ခ့ဲ က 
သည်။ 

၂၀၁၉ ခု ှစ် မတ်လ ၈ ရက်ေနတွင် အင်အား ၈၀ ခန်ရှိ အစုိးရစစ်တပ်သည် ေကျးသီးမှ ေထာ်လာဂျီ (၄) 
စီးြဖင့် ပန်ခါးအေရှ ဘက် အိမ်ေြခ ၃၂ အိမ် ရှိေသာ ဝမ်ကွန်တီးေကျးရာသုိ သွားေ ကာင်းသိရသည်။ 

၂၀၁၉ မတ်လ ၉ ရက်ေန နနံက် (၄) နာရီအချိန်တွင် ၄င်းစစ်တပ်သည် ပန်ခါးေတာင်ေပ တွင် အေြခ စုိက် 
လျက်ရှိေသာ ရှမ်းြပည်တိုးတက်ေရးပါတ/ီရှမ်းြပည်တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) တပ်စခန်းထံသုိ စာပိုရန် 



ရာသား (၂) ဦးြဖစ်တဲ့ ဝမ်ကွန်တီးရာမှ အသက် (၆၇) ှစ်ရှိ လံုးဆာ ှင့် ပန်ခါးရာမှ အသက် (၅၀) ှစ်ရှိေသာ 
လံုးေမာင်တိုကုိ ဆင့်ေခ ခ့ဲသည်။ 

၄င်းရာသား ှစ်ဦးသည် စာပိုရန် အသွားလမ်းတွင် ေြမြမ ပ် မုိင်း 
နင်းမိသြဖင့် လံုးဆာမှာ ပွဲချင်း ပီး ေသဆံုး ခ့ဲေ ကာင်း၊ လံုးေမာင် 
မှာ ေြခေထာက် ှင့်တင်ပါးတွင် ဒဏ်ရာရခ့ဲ ပီး ေဆးကုသရန် ဝမ် 
ကွန် တီးရာဘက်သုိ ြပန်သွားခ့ဲ ပီး ေကျးသီးေဆး ုံတွင် ကုသမခံ 
ယူ ေနပါသည်။ 

မုိင်းေပါက်ကဲွသံ ကားရသည် ှင့်တစ် ပိ င်နက် အစုိးရစစ်တပ်က 
လိွ င်ပန်ခါးေတာင်ထိပ် အေြခစုိက်ေန ေသာ ရှမ်းြပည်တိုး တက် 
ေရးပါတီ/ရှမ်းြပညတ်ပ်မေတာ်ကုိ ဦးစွာ စတင်ပစ်ခတ ်တိုက် ခုိက် 
ခ့ဲ ကပါသည်။ 

ကွယ်လွန်သူ လံုးဆာသည် ဇနီးြဖစ်သူပါစံ ှင့် သမီး(၃)ေယာက် 
ကျန် ရစ်ခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ရဟတယ်ာ မ် ှ ကသဲည့ဗ်ုးံသည ် ရပရ်ာကိ ု
ပစမ်တှထ်ားေသာေ ကာင့ ်အမျိ းသမးီတစဦ်းဒဏရ်ာရ ပးီ အမိတ်စအ်မိပ်ျကစ်းီခဲ ့

မတ်လ ၁ဝ ရက်ေန  ညေန(၅)နာရီအချိန်တွင် နမ့်စနေ်လတပ်မှ အစုိးစစရဟတ်ယာ  (၂)စီးသည် လိွ င် 
ပန်ခါးေတာင်သုိ ေရာက်လာခ့ဲေ ကာင်းသိရပါသည်။ 

အိမ်ေြခ (၃၇)အိမ်ရှိရာ ပန်ခါးရာကုိ ေလယာ ်မှ စတင်ပစ်ခတ ်ခ့ဲသ 
ြဖင့် အိမ်ထဲတွင် ထမင်းဟင်း ချက် ြပ တ်ေနေသာ အသက် (၅၀) ှစ် 
ရှိ အမျိ းသမီး ိုင်းစံရဲ  အိမ်ကုိထိမှန် ပီး ၄င်းရဲ  ဘယ်ဘက် ရင် အုံကုိ 
ဗုံးစ ထိမှန်ခ့ဲေ ကာင်းလည်း သိရပါသည်။ 

အိမ်ကုိ မီးစေလာင်တဲ့အချိန်တွင် လံုးစံဆုိင်သည် ိုင်းစံကုိ အိမ်အ 
ြပင်သုိ ဆဲွထုတ်ခ့ဲ ပီး ၄င်းကုိ ေကျးသီး ေဆး ုံးသုိ ပိုေဆာင်ကာ ေဆး 
ကုသမခံယူလျက်သိရသည်။ 

ေဝဟင်ကေန ေလယာ ်ြဖင့် ဝင်ေရာက်ပစ်ခတ်ခ့ဲြခင်းေ ကာင့် ဝမ် 
ပန်ခါး ရာမှ ေနထိုင်သူများ ှင့် ၄င်းအနီး ရှိ မုိင်းတုံေကျးရာအုပ်စု မှ 
ေကျးရာ (၉)ရာြဖစ် ကေသာ (၁)ဝမ်ပါတက်၊ (၂)ဝမ်ကွန်နင် (၃) 
ဝမ်ကွန်ခါး (၄) ဝမ်ေမာ် (၅) ကွန်တီး (၆) ိုင်းဝင်း (၇) ဝမ်ဟွန် (၈) 
ဝမ်ပန်ကဲွ ှင့် (၉) ဝမ်ပန်စင်းရာမှ ရာသူရာသား (၇၀၀) ခန်သည် 
ေကျးသီး မိ ရှိ ေကာင်အုတ်ဘုန်း ကီးေကျာင်း ှင့် လိွ င်ေပ ဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် သွားေရာက်ခုိ 
လံေန ကေ ကာင်းသိရသည်။ မတ်လ ၁၆ ရက်ေနတင်ွ ဝမ်ပန်ခါးရာသူရာသားများကလဲွ၍ ကျန်ေသာအ 
ြခား ရာသားအများစုမှာ အိမ်သုိ ြပန်ေရာက်ေန ပီြဖစ်ေ ကာင်းသိရပါသည်။ 

 

လံးေမာင ်

ငိး်စ ံ



ဆကသ်ယွရ်န ်

စုိင်းေဟာ်ရှဲန ်  +66: 62- 941-9600       (ရှမ်း၊ အ လိပ်) 

စုိင်းရက်လွင်  +66: 97- 173-1530 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ) 

 


