
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င် ေနာကဆ်ုံးရ သတင်းထတု်ြပန်ချက် 

2022 ခု ှစ် ဇန်နဝါရလီ 18 ရက် 

ရှမး်ြပညန်ယ်ေြမာကပ်ိုငး် သီေပါမိတငွ ် စစ်ေကာငစီ်တပမ် ှ တုတေ်ရနံှင့်ဂတစ််ပိုကလုိ်ငး် ထိန်းချပ် 

စကုံ် ပတလ်ည်တငွ် ေြမြမပမ်ိုငး်များေထာငထ်ား 

ရမှး်ြပညန်ယ်ေြမာကပ်ိုငး် သီေပါမိနယ်ေန ေဒသခမံျားသည ်တတုေ်ရနံှင့်ဂတစ််ပိုကလုိ်ငး် တေလာက် 

တငွ် စစ်ေကာငစီ်တပမ် ှမကာေသးခငက် ေထာငထ်ားေသာေြမြမပမ်ိုငး်များ နငး်မမိည်ကို စုိးရမိ ်ေကာက ်

လန်ေနရပါသည။်  

လွန်ခဲ့ေသာ ၂ လခန်တငွ ်သီေပါမိ အေြခစုိက ်စစ်ေကာငစီ်တပ ်များြဖစ်ကေသာ ခလရ ၂၃၊ ခမရ ၅၀၃၊ 

ခမရ ၅၀၄ တိုမှ တပသ်ားအငအ်ား ၂၀ ခန် ြဖင့် ပိုကလုိ်ငး်ကို လုံ ခံေရးယူေပးေသာစစ်ေကာငး်  မှအရာရှိ 

စစ် ဗိုလ်တစ်ေယာကသ်ည ် သီေပါမိ၏ အေန ကအ်ရပ ် ၁၅ ကလုိီမတီာအကာွအေဝးခန်တငွ ် တညရ်ှိ 

ေသာ ေချာငး်ေြခာကေ်ကျးရာအပုစု် အပုခ်ျပေ်ရးမှးကို ေန ငအ်န်းေကျးရာအနီးရှိ ပိုကလုိ်ငး်ထိန်းချပ ်

စက်ံု တငွ ်ဆင့်ေခခဲ့သည။် ၂၀၂၁ခနုစ်  အာဏာမသိမး်ခင် အထိ စက်ံုတငွ ်စစ်တပ ်မလုံှ ခံေရးယူ ထား 

ြခငး်မရှိေပ။   

ေြမြမပမ်ိုငး်များကို ပိုကလုိ်ငး်  ထိန်းချပ်စက ်ံု 

တညရ်ှိရာလားိး- မေလး ကားလမး်မကးီ 

အေရှဘက ်သစ်ေတာှင့် အေန ကဘ်က ်သစ် 

ေတာ များ ထဲတငွ် ေထာငထ်ား လကရ်ှိ ပးီ 

၎ငး်ေနရာများ ကို ရာသူရာ သား များ သွား 

လာြခငး်ေရာှငရ်ာှးရန်  ယငး်စစ်ဗိုလ်မှ ေကျး ရာ 

အပုခ်ျပေ်ရးမှးကို  ေြပာကား ခဲ့ သည။် 

ထုိေကာင့် လကရ်ှိတငွ ် ၎ငး်ေနရာများကို အ 

သွားအလာပတိပ်ငထ်ားေသာေကာင့် ရာသူ 

ရာ သားများ ပံုမန်ှ ထငး်ခတုြ်ခငး်၊ သစ်ေတာအတငွး်ရှိ မိများရာှေဖြွခငး်ှင့် မဆုိုးလုိကြ်ခငး်များ ြပလုပ် 

ေနာငအ်နး်ေကျးရွာအနးီ ိ ပိကလ်ငိး်ထိနး်ချ ပ် စက်  ံ



မရေတာေ့ပ။ ထုိေန ရာပတလ်ည်ရှိ လယ်ယာ ခပံိုငရ်ငှမ်ျား သည်လညး် ေြမြမပမ်ိုငး်များ နငး်မမိညက်ို 

စုိးရမိေ်ကာကလ်န် ေန ရသည။်  

ေဒသခမံျားမ ှစစ်တပက်ို ေြမြမပမ်ိုငး်များ ဖယ်ရာှးေပးရန် ေတာငး်ပန်ခဲ့ေသာလ်ညး် မရခဲ့ေပ။ “ဒါက ငါတို 

ရဲ လုံ ခံေရးအရ ေထာငထ်ားရတာြဖစ်တဲ့ေကာင့် ငါတိုြပန်ထွကသွ်ားမ ှမိုငး်ေတကွို တုသိ်မး်သွားမာှပါ” 

ဟု ေြပာခဲ့သည။်  

ေန ငလ်ငး်၊ ဝမး်ဆိုငး်၊ တငး်လုံ၊ ေန ငအ်န်းှင့် ေချာငး်ေြခာကေ်ကျးရာများ ြဖင့် ဖွဲစညး်ထားေသာ ေချာငး် 

ေြခာကေ်ကျးရာအပုစု်သည ်လူဦးေရ ၁၈၀၀ ခန်ရှိသည။် 

ေန ကထ်ပ် ထိန်းချပ်စက်ံုတစ်ခသုည ်သီေပါမိေြမာကဘ်က ်  မှ၁ ကလုိီမတိာခန်ရှိ ဝမမ်ိုင ်ေကျာငး်စု 

ေကျးရာ တငွတ်ညရ်ှိပးီ ထုိအတ ူစစ်တပမ်လုံှ ခံေရးအတကွ ်တပခ်ျထားသည။် သုိေသာ်ြငားလညး် ၎ငး် 

ေနရာ အနီးအန းတဝိုကတ်ငွ ်စစ်တပမ် ှေြမြမပမ်ိုငး်များ ေထာငထ်ားြခငး် ရှိမရှိ ကိုရာသူရာသားများအား 

အသိေပးြခငး်ကိုေတာ ့မရှိေသးေပ။ 



ကလုိီမီတာ ၈၀၀ ရညှလ်ားသည့် ပိုကလုိ်ငး်သည ် ရခိုငက်မး်ိုးတန်းမ ှ တတုုိ်ငင်သွံယ်သန်းထားရာ 

သုံးပံုတစ်ပံုခန်မာှ ရမှး်ြပညန်ယ်ေြမာကပ်ိုငး်တငွြ်ဖတေ်ကျာသွ်ားသည။် ၎ငး်ပိုကလုိ်ငး်ကို ၂၀၁၁-၂၀၁၃ 

ခှုစ်တငွ ်တညေ်ဆာကခ်ဲ့ပးီ ေဒသခမံျား၏ စုိကပ်ျိးေရးလယ်ယာေြမများကို အကးီအကျယ် ထိခိုကပ်ျက် 

စီး ေစခဲ့သည။် ၂၀၁၃ ခှုစ်တငွ ် ေြမာကပ်ိုငး်ရမှး်ေတာငသူ်လယ်သမားများ ေကာမ်တမီ ှ ရမှး်ြပညန်ယ် 

ဝန်ကးီထံ ပိုကလုိ်ငး်စီမကံန်ိးဆန်ကျငက်န်ကကွစ်ာတငေ်တာငး်ဆိုခဲ့ေသာလ်ညး် ြငငး်ပယ်ြခငး်ခခံဲ့ရ 

သည။် 

ပိုကလုိ်ငး်တေလာကတ်ငွေ်နထုိငေ်သာေဒသခမံျားသည ် ပိုကလုိ်ငး်ယုိစိမ့်ြခငး်ှင့် ေပါကက်ွဲြခငး် ြဖစ်ေပ 

လာမညက်ို အထူးစုိးရမိ် ေကာကလ်န်ေနရပါသည။် ၂၀၁၂ ဒီဇငဘ်ာလတငွ ် န မညေ်ကျာ်ကားလှေသာ 

ေဘာ်ကိဘုရားကးီ၏ ေြမာကဘ်က ် ၁၅၀ မတီာခန် ပိုကလုိ်ငး်ြဖတသွ်ားသည့် ဆားတငွး်ရာတငွ ်

လတေ်တာက်ိုယ်စားလှယ်များ၊ ရဟန်းများှင့် ေဒသခ ံရာေပါငး်များစွာ တိုသညပ်ိုကလုိ်ငး်အရာယ် ကငး် 

ေဝး ေစရန်အတကွ ် စုေပါငး်ဆေုတာငး်ပွဲ ြပလုပခ်ဲ့သည။် ဆားတငွး်ရာ  သည ် တငွး်ထွက်ဆားလုပင်န်း 

ေကာင.်န မညေ်ကျာ်ကားပးီ ေြမဆလီာတငွး် ဆားငန်ဓာတေ်ကာင့် ပိုကလုိ်ငး် သံေချးတကြ်ခငး်ှင့် 

တိုကစ်ားြခငး်များ ြဖစ်ေပမညက်ို စုိးရမိေ်နရပါသည။်  



ပးီခဲ့သည့်အပတတ်ငွ ်ေန ငအ်န်း ေရနံ 

ှင့် ဓာတေ်ငွစက်ံုအနီးတငွ ် ေဒသ 

တငွး် တိုက် ပွဲြဖစ်ပးီ ပိုကလုိ်ငး် ဧရယိာ 

အနီးန းတဝိုကတ်ငွ ် လကန်က်ကးီ 

များကျ ေရာက်ခဲ့သည။်  ၎ငး်၏ြဖစ်ရပ ်

များ ေကာင့် ေဒသခမံျား ၏ ပိုကလုိ်ငး် 

ေပါကက်ွဲမည့် အရာယ်ှင့် ကျယ် 

ကျယ်ြပန်ြပန်ထိခိုကမ်များ အသက် 

အရာယ် များ ြဖစ်ေပလာမည့် စုိးရမိ ်

ေကာက ်ရံစိတမ်ျား ေန ကတ်စ်ဖန်ြပန်လည ်ေပေပါကလ်ာ သည။်  

 

ဆကသွ်ယ်ရန် 

စုိငး်ေဟာရ်ှဲန်  +66 94-728-6696                   (ရမှး်၊ အဂလိပ)် 

စုိငး်ဆန်လွယ်   +66: 88 680 4913        (ရမှး်၊ ြမန်မာ) 

၂၀၁၂ ခ စ် မ်းြပည် ေြမာက်ပငိး်တငွ ်ေရနံ င့ ်ဓာတေ်င ွပကိလ်ိငး်များချထားစ  


