
ရမှး်လူအခငွ့်အေရးမိငမှ် ေန က်ဆုံးရ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် 

သတငး်ထုတ်ြပနခ်ျက် 

2020 ခုှစ် ဇူလုိင်လ 22 ရက် 

နမ့်စန်မိနယ် ခုိလမ်ရိှ အေရှအလယ်ပုိင်းစစ်ဌာနချပ်က  လယ်သမား 47 ဦး ကုိစစ်ဌာနချပ် အနီးတပ်သိမ်း 

ေြမေပ ကျးေကျာ်ဟု စွပ်စဲွခံရ 

လယ်သမား 47 ဦး တုိသည် မိမိတုိပုိင်သိမ်းဆည်းခ ံလယ်ယာေြမများ ကျးေကျာ်သည်ဟု နမ့်စန်မိနယ် ခုိလမ် 

အေရှအလယ်ပုိင်းစစ်ဌာနချပ်ရိှ အစုိးရတပ်က စွပ်စဲွလုိက်ပါသည်။  

တရားစီရငေ်ရးဆိုင်ရာဥပေဒ ပုဒ်မ-447 အရ လယ်သမား 47-ဦးအား အစုိးရတပ် ခလရ-66 က ေြမယာဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ ကျးေကျာ်ြခငး်ရာဇဝတ် ြပစ်မြဖင့်စွပ်စဲွလုိက်သည်။ ယင်းအသိမ်းခေံြမယာများသည် ၎ငး်တုိ ခလရ-66 

တပ်ရင်းှင့်တဆက်တည်း ဆက်စပ်လျက်ရိှသည်။  



ဇွန်လ 9, 2020 ရက် ေနတွင် နမ့်စန်မိနယ်တရားုံးမှ စီရင်ချက်များ ကားန ရန် လယ်သမား 47-ဦးအားဆင့် 

ေခပီး၊ ဇွန်လ 18, 24, 29 ှင့် ဇူလုိင ်10 ရက်ေနများတွင် တရားံုးသုိ လာေရာက်ရန်ဆင့်ဆုိလုိက်သည်။ 

လယ်သမားများမှာ ခုိလမ်မိ ရပ်ကွက် 1, ရပ်ကွက် 2, ရပ်ကွက် 3 ှင့် ရပ်ကွက ်6 တုိတွင်ေနထုိင်သူများ ြဖစ် 

ကသည်။ ခုိလမ်မိ၏ အေရှဘက် ဧကေပါင်း 400 ေကျာ်ခန်ရိှ ေြမယာ ေပတင်ွေြပာင်း၊ စပါး၊ ှမ်း၊ ေြမပဲ အစ 

ရိှသည့် စီးပွါးြဖစ် သီးံှများသည် ှစ်စဥ် ြမန်မာကျပ်ေငသိွန်း (20) ခန်ဝင်ေငွရရှိေစပါသည်။ ၎င်းေြမယာကုိ အ 

သုံးမြပုိငရ်န်အစုိးရတပ်က 2019 ဩဂုတ်လ ကတည်းက သတိေပး ဆုိင်းဘုတ်စုိက်ထားပီး တပ်သားများ ကုိ 

လည်းေစာင့်ကပ်ေစခ့ဲသည်။ 

ခုိလမ်မိနယ်တဝုိက်တပ်ပုိင်ေြမအြဖစ်သိမ်း 

ဆည်းေြမများသည် 1996 – 1998 ခုှစ်အ တွင်း 

က စြဖစ်ပီးအစုိးရ စစ်တပ်က ရမ်ှးြပည် အလယ် 

ပုိင်းှင့်ေတာင်းပုိင်းေဒသများတွင ် တည်ရိှသည့် 

ရှမ်းြပည်ြပန်လည် ထူေထာင် ေရးေကာင်စီ- ရှမ်း 

ြပည်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) တပ်သစ်အား 

ေြခမန်းေရးစမံီကိန်း အေကာင်အထည် ေဖ 

ေဆာင်ေနချန်ိြဖစ်သည်။ နမ့်စန်မိအေရှ ဘက် 

ြခမ်း ေဒသတွင် ေနထုိင်သူအားလုံးကုိ အတင်း 

အဓမ ေရေြပာင်း ေစခ့ဲပီး၊ လူေပါင်း 40,000 

ခန်မှာေနရပ်စွန်ခွါခဲ့ရပီး ကားလမ်းှင့်နီးရာ 

ခုိလမ် အပါအဝင်ှစ်ေနရာတငွ် ြပန်လည်ေနရာ 

ချ ထားြခင်းခံရသည်။  

ေထာငေ်ပါင်းများစွာေသာ ရာသားများသည် 

ခုိလမ်မိနယ်တဝုိက်တွင် ညစ်ပတ်ေသာ ယာယီ 

တဲ များထဲတွင် စု ပံေနထုိငရ်ပီး အြမားအြပား 

သည် ကူးစက်ေရာဂါ၊ အငတေ်ဘး ှင့် ကုိယ့် 

အိမ်ကုိ စား ှပ်ရိကာ ြပန်ယူ ရန်ကိး စားစဥ် အစုိးရတပ်သားများ လက်ချက်ြဖင့် ေသဆုံးကုန်ကသည်။ အများ 

စုမှာ ၎င်းတုိ ဝမ်းစာအတွက် ထုိင်းုိငငံ်သုိ ထွက်ေြပးကပီး ယခခုျန်ိထိအိမ်မြပန်ုိင်ကေသးသည် ဒုကသည် 

များရိှေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ထုိအချန်ိမှစ၍ အစုိးရတပ်က ခုိလမ်မိနယ်အတွငး် တပ်စခန်းများ တည်ေဆာက်ရန် တပ်ပုိင်ေြမအြဖစ် ေြမယာ 

ဧကေထာင်ေပါင်းများစွာ သိမ်းယူထားသည်။ ခုိလမ်သည် တြခားေသာ ေဒသများသုိ ဆက်သွယ်ထား တာ 

ေကာင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး အချက်အချာ မဟာဗျဟာကျလှသည်။  2010 ခုတွင်တည်ေထာင်သည့် 

ခုိလမ် - အေရှအလယ်ပုိင်းစစ်ဌာချပ်သည် ြမန်မာုိင်ငံ၏ 14-ခုေြမာက် အသစ်တည်ေထာင်လုိက်သည့် စစ်ဌာန 



ချပ်ြဖစ်ပီး ရှမ်းြပည်နယ်တွင် 4-ခေုြမာက်ြဖစ်သည်။ ခိုလမ်စစ်ဌာနချပ်သည် တပ်ရင်း 26 ခုကုိ ကွပ်ကဲရပီး၊ ှစ် 

20 ခန်က ရှမ်းြပည်သူလူထုများ စွန်ခွါသွားသည့် သဘာဝသယံဇာတ ကွယ်ဝသည့် ရှမ်းြပည်အလယ်ပုိင်း ှင့် 

ေတာင်ပုိင်းေဒသများကုိ သိမ်း၍ စီမံကွပ်ကဲရန် တာဝန်ေပးြခင်းခံရသည်။  

အစုိးရတပ်ှင့်တိုင်းရငး်သား လက်နက်ကုိင်တုိကား အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီချက်အရ လက်ရှိတင်ွ 

တရားဝင်လျက်ရိှေစကာမူ ခုိလမ်-အေရှအလယ်ပုိင်းစစ်ဌာချပ်သည် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင ် တပ်ဖဲွများ 

ကုိ အစဥ်တစုိက် ရန်မူေနခ့ဲသည်၊ RCSS/SSA တပ်စခန်းများ တုိက်ခုိက်ြခငး် ှင့် ထုိင်း-ရှမ်းနယ်စပ်ေဒသရိှ IDP 

ဒုကသည်စခန်းများကုိလည်း ပစ်ခတ်မများလုပ်ေနခဲ့သည်။ ငိမ်းချမ်းေရးေဖေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းစဥ် များကုိ 

လည်း ရည်ရယ်ချက် ရိှရိှ ဟန်တားလျက်ရိှသည်။ ဥပမာအားြဖင့် RCSS/SSA က စီစဥ်ေပးသည့် ြပည်သူလူထု 



ေတွဆုံေဆွးေွးပဲွများ ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးေဆွးေွးပဲွ ခရီးစဥ်များ ဟန်တားြခငး်၊ ေကျးရာများ 

အတွက် ကုိဗစ်-19 ေရာဂါ ပညာေပးအစီအစဥ်များ ေှ က်ယှက်ြခငး် စသည်တုိပါဝင်သည်။ 

ဤေန က်ဆံုး ြဖစ်ရပ်သည် စစ်တပ်တုိးချဲရန်အတက်ွတုိင်းရင်းသားတုိ၏ ေြမယာများအား သိမ်းပုိက်ြခင်း သည် 

ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဥ်အေပအစုိးရစစ်တပ်ကအစဥ်တစုိက်ကလိမ်ကကျစ်ထပ်မံြပလုပ်ေနြခငး်ြဖစ်သည်။ ေဒသ 

ခံ ြပည်သူလူထု တုိ၏ အခွင့်အေရးများ ကုိလည်းထပ်မံချိးေဖါက်ရာကျသည်။ 

အစုိးရတပ်များထပ်တုိးတည်ေဆာက်ေနြခင်း ှင့် ုိင်ငံှင့်တဝှမ်းေြမယာများ သိမ်းယူေနြခငး်တုိကုိ ကု်ပ်တုိ 

ြပင်းထန်စွာကန်ကွက်သည်။ ခုိလမ်မိနယ်မှ လယ်သမားများအား တရားမတမ မရိှ စွပ်စဲွချက်များ ချက်ချင်း 

ပယ်ဖျက်ေပးရန်ှင့်တစုံတရာချန်ိးေချာက်ြခင်းမျိး အေှ က်အယှက်ေပးြခင်းမျိး မရိှေစဘဲ၎င်းေြမယာ၌ လည်း 

ဆက်လက် လုပ်ကုိငစုိ်က်ပျိးခွင့်ေပးရန် ေတာင်းဆုိပါသည်။ 

ခုိလမ်မိလယ်သမား 47 ဦးအား စဲွချက်အေသးစိတ် 

အစုိးရတပ်မှ လယ်သမားများအား စဲွချက်တငရ်န် ချန်ိးေြခာက်မသည် 2019 ဩဂုတ်လတွင် စတငခ့ဲ်သည်။ 

ဩဂုတ်လ 12-ရက် 2019 ေနတွင ် ဗုိလ် ာဏ်လင်းထွန်း ဆိုသူတပ်ရင်း 66 မှ အရာရှိတဦးသည် လယ်သမား 

များအား နမ့်စန်မိတွင်ံုးစုိက်ထားသည့် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးံုး (ေထွအုပ်)သုိ ေရာက်လာရန် ဆင့်ေခခ့ဲ 

သည်။ ၎င်းတုိသည် တပ်ပုိင်ေြမယာများ အသုံးြပေကာင်း အသင့်ြပင်ဆင်ထားေသာ စာရက်ေပတွင် လက် 

မှတ်ေရးထုိးေစသည်။ ၎င်းတုိပုိငေ်ြမယာများလက်လွတ်ဆုံးံးုိင်သည့်အတွက်လယ်သမားများကလည်း လက် 

မှတ်ေရးထုိးရန်ြငင်းဆန်ကသည်။ လယ်သမား ှစ်ေယာက်မှာ ပံုစံ ၁၀၅ ေြမယာဥပေဒ ဆုိင်ရာစာ ရက်စာ တမ်း 

ရိှပါလျက်စစ်တပ်ကလက်မခံပါ။  

ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ သိမ်းယူသည့် ေြမယာ 



မကာမီ 2019 ဩဂုတ်လအတွင်း ၎င်းေြမယာများသည် တပ်ပုိင်ေြမြဖစ်ေကာင်း အစုိးရတပ်က ဆိုင်းဘုတ် စုိက် 

ထူပါေတာ့သည်။  

လယ်သမားများအား နမ့်စန်မိနယ် အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး (ေထွအုပ်)သုိလည်း အေခါက်ေခါက်အခါခါ 

ဆင့်ေခပီး ယင်းအြငင်းပွါးလျက်ရိှ ေြမယာများသည် တပ်ပုိင်ေြမ ြဖစ်ေကာင်း လက်မှတ်ထုိးေစသည်။ စက် 

တင်ဘာ 23-ရက်ေနတွင် ၁-ကိမ်၊ ေအာက်တုိဘာ 27-ရက်ေနတင်ွ ၁-ကိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ 17-ရက်ေနတငွ ်၁-ကိမ် 

အသီး သီးဆင့်ေခပီးြဖစ်သည်။ သုိေသာ်လည်း လယ်သမားများက လက်မှတထုိ်းရန် ြငငး်ဆန်လျက် ယငး်၏ 

ေြမယာေပတွင် စုိက်ပျိးေရး ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သည်။  

ဒီဇင်ဘာလ 20, 2019 ရက်ေနတင်ွလယ်သမား ၇-ဦးအား ခုိလမ် ရဲစခန်းသုိ ဆင့်ေခပီးတပ်က ၎င်းတုိကုိ တရား 

စဲွဆိုေကာငး် အေကာင်းကားသည်။ ဆက်လက်၍ ေန ကေ်နများတွင် ကျန်ေနေသးေသာ လယ်သမား များ 

၁၀- ေယာက် တအုပ်စုဖွဲကာ ခုိလမ် ရဲစခန်းသုိ လာေရာက်ေစပီး ၎င်းတုိကုိတရားစဲွဆုိေကာင်း အလားတူ 

အေကာငး်ကားသည်။ 

လယ်သမားများလည်း ၎ငး်တုိစုိက်ပျိးလျက်ရိှ ေြမေပတွင် 

ဆက်လက်လုပ်ကုိင်မဲ လုပ်ကုိင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 28, 2019 

ှင့် မတ်လ 10, 2020 ရက်ေနတွင ်၎င်းေြမယာသည် တပ်ပုိင် 

ေြမြဖစ်ေကာင်း စစ်တပ်က ဆုိင်းဘုတ် များပုိမုိစုိက်ထူလာ 

သည်။ စုိက်ပျိးခင်းဆီသုိလည်း စစ်သားများေစလွတ်ကာ သီး 

ံှများ မစုိက်ကရန်သတိေပး သည်။ 

သုိေသာ်လည်း လယ်သမားများက ၎င်းေြမယာေပတင်ွ စုိက် 

ပျိးေရးများ ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လျက် ရှိသည်။  

ဇွန်လ 9, 2020 ရက်၊ ေန က်ဆုံးြဖစ်စဥ်တွင် နမ့်စန်မိနယ် 

တရားုံးက လယ်သမား 47-ဦးအား ဆင့်ေခပီး၊ တရား စီရင် 

ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ 447 ြဖင့် စစ်တပ်ပုိင်ေြမယာအား ကျးေကျာ်ေကာင်း စဲွချက်ြဖင့် တပ်ရငး်-66 က ၎င်းတုိကုိ စဲွဆုိ 

လုိက် ေကာငး် အေကာင်းကားသည်။ လယ် သမားများအား အချိေသာရပ်ရာလူကီးများ၏ အာမခံချက် 

ေကာင့်မည်သူမအဖမ်းမခံကရပါ။ သုိေသာ် လည်း ပဲ မကာခဏ ဆိုသလုိနမ့်စန်မိ နယ်တရားုံးသုိ လူကုိယ် 

တုိင် သွားေရာက် အေကာင်းကားရသည်။ ယခု ေန က်ဆုံး သတင်းေပးပုိချက်အရ ဇွန်လ 18-ရက်၊ ဇွန်လ 24-

ရက်၊ ဇူလုိင် 10-ရက်ေနများတင်ွအစီရငခံ်ရသည်။ ခုိလမ်မှ နမ့်စန်မိနယ်တရားံုးသုိ အစီရင်ခံရန် တကိမ်သွား 

လျင် ၁-ရက် အချန်ိေပး/အချန်ိြဖန်းရပီး  ခုိလမ် မှထရပ်ကားြဖင့်ဆုိလျင် ၁-န ရီခန် ကာသည်။ 

လယ်သမားများလည်း၎င်းတုိေြမယာများ မဆုံးံးေစရန် ှင့် ေရှဆက်တရားရငဆုိ်င်ရန် နည်းလမ်းရာှေဖွ လျက် 

ရိှသည်။ 

တပ်ပိင်ေြမယာဟ စိက်ထထားသည် ့ဆိင်းဘတ် 



 

တရားစဲွဆုိြခင်းခံရသည့် လယ်သမားများ စာရငး် 

စဥ် လယ်သမားအမည် ေြမယာအကျယ်အဝန်း (ဧက) ေနရပ်လိပ်စာ (ခုိလမ်မိ) 
1. ဦးလုကည်  5 ရပ်ကွက် ၁ 

2. ဦးကာေစး  7 ရပ်ကွက် ၁ 

3. ဦးမာတိ  4 ရပ်ကွက် ၁ 

4. ေဒန ပိန်း  7 ရပ်ကွက် ၁ 

5. ေဒန ဝ  7 ရပ်ကွက် ၁ 

6. ဦးကာတား  3 ရပ်ကွက် ၁ 

7. ဦးေတာ  20 ရပ်ကွက် ၁ 

8. ဦးေကျာေမာ့  6 ရပ်ကွက် ၁ 

9. ဦးလုကာ  5 ရပ်ကွက် ၁ 

10. ဦးဂျိးဇက်  6 ရပ်ကွက် ၁ 

11. ဦးေကျာ့ေဖ  7 ရပ်ကွက် ၁ 

12. ေဒဗူးတီ  10 ရပ်ကွက် ၁ 

13. ဦးလိင်ြမင့်ဦး  18 ရပ်ကွက် ၁ 

14. ဦးလုံးထွန်း  3.84 ရပ်ကွက် ၂ 

15. ဦးေအာနိ  2.56 ရပ်ကွက် ၂ 

16. ဦးလုံးပန်တိ  16.64 ရပ်ကွက် ၂ 

17. ဦးလုံးစံ  5.12 ရပ်ကွက် ၂ 

18. ဦးေပတိ  7.68 ရပ်ကွက် ၂ 

19. ဦးလုံးေအာင်  7.68 ရပ်ကွက် ၂ 

20. ဦးအုိက်ေစာ  6.4 ရပ်ကွက် ၃ 

21. ဦးဝါလိန်  12.8 ရပ်ကွက် ၃ 

22. ဦးအုိက်လ ှ 10 ရပ်ကွက် ၃ 

23. ဦးယာလိန်  18 ရပ်ကွက် ၃ 

24. ဦးေအာင်ထွန်း  8.96 ရပ်ကွက် ၃ 

25. ဦးစုိင်းပညာ  19.20 ရပ်ကွက် ၃ 

26. ဦးန  5 ရပ်ကွက် ၃ 

27. ဦးစုိင်းေမာင ် 19.20 ရပ်ကွက် ၃ 

28. ဦးစုိင်းပီး  12.80 ရပ်ကွက် ၃ 

29. ဦးလုံးမူလ  7.68 ရပ်ကွက် ၃ 

30. ေဒနန်းလူ  3.84 ရပ်ကွက် ၃ 

31. ေဒပါခမး်  7.68 ရပ်ကွက် ၃ 

32. ေဒလှလှရီ  5.12 ရပ်ကွက် ၃ 



33. ေဒမယ်ေထာက်ခမ်း  3 ရပ်ကွက် ၃ 

34. ဦးစုိင်းွန်  10.24 ရပ်ကွက် ၃ 

35. ဦးန နီး  25 ရပ်ကွက် ၃ 

36. ဦးမုိးစက်  10 ရပ်ကွက် ၃ 

37. ဦးေဘးေလ  15 ရပ်ကွက် ၃ 

38. ဦးလုံးတိယ  4 ရပ်ကွက် ၃ 

39. ဦးဘာဆား  7 ရပ်ကွက် ၃ 

40. ဦးန  11.52 ရပ်ကွက် ၃ 

41. ဦးကည်ေဆာင်  5.12 ရပ်ကွက် ၃ 

42. ဦးရန်ချန်ိ  10.24 ရပ်ကွက် ၃ 

43. ဦးုိရှန်း  14 ရပ်ကွက် ၃ 

44. ဦးေအာငခ်မ်း  5.12 ရပ်ကွက် ၃ 

45. ဦးစုိင်းစိ   1.28 ရပ်ကွက် ၃ 

46. ဦးလုံးေအာ  2.56 ရပ်ကွက် ၃ 

47. ဦးလုယူကွမ်း  10.24 ရပ်ကွက် ၆ 

  

ဆက်သွယ်ရန် 

စုိင်းေဟာ်ရှဲန်  +66 94-728-6696                         (ရှမ်း၊ အဂလိပ်) 

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


