
ရမှး်လအူခငွ့အ်ေရးမ ိ ငမ် ှထတုြ်ပနခ်ျက ်

၂၉ . ၈ . ၂၀၁၉ ခု ှစ် 

ရမှး်ြပညေ်ြမာကပ်ိငုး် လားရှိ းခ ိငုတ်ငွအ်စိးုရစစတ်ပ ် (ခလရ-၆၈)မ ှ လကန်က်ကးီြဖင့ ် ရာအတငွး်သိ ု ပစ ်
ခတ ်သြဖင့ ်အသက၅်၂အရယရ်ှ ိရမှး်ရာသားတဦးအား ထမိနှ် ပးီ ပွခဲျငး် ပးီေသဆုးံ 

၁၈.၈.၂၀၁၉ ညေနပိုင်းအချိန်တွင် ရှမ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိုင်း လားရှိ း မိ ၏အေရှ ေြမာက်ဖက် ၁ဝ ကီလုိ မီ 
တာ အကွာကုန်းဆာရာအတွင်းသုိ အစုိးရစစ်တပ်(ခလရ-၆၈)မှ လက်နက် ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ရာ အသက် 
၅၂အရယရ်ှိ ရာသားတဦးကုိ ထိမှန်း ပီး ပွဲချင်း ပီးေသဆံုးခ့ဲေ ကာင်း သိရသည်။ 

၄င်းရက် မနက်ပိုင်းအချိန်တွင် ေြမာက်ပိုင်းမဟာမိတည်ီေနာင်သံုးဖဲွ တိုက ကုန်းဆာရာအနီးသုိ ြဖတ်သန်း 
သွားခ့ဲသည်ဟု သတင်းရရှိေသာ အစုိးရတပ် (ခလရ-၆၈)က ကုန်းဆာရာ ှင့် ၅ကီလုိမီတာခန်သာ ေဝး 
ေသာ ေနရာ မှ ကုန်းဆာ ရာအပါအဝင်  ရာများကုိလည်း လက်နက် ကီးြဖင့်ပစ်ခတ်လုိက်သြဖင့် အိမ်အချိ  
ကုိ ထိမှန်ခ့ဲေ ကာင်း သိရသည်။ ၎င်းေကျးရာအနီးရှိေတာတွင်းသ်ုိ  ေလယာ ်ြဖင့်ဗုံး ကဲေသာေ ကာင့် ရာသူ/ 
ရာသားေဒသခံများက ရာအတွင်းတွင် မေနရဲ ကေတာပ့ဲ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်းခ့ဲ ကရေ ကာင်း သိရသည်။ 

ေနလယ်ပိုင်းအချိန် အစုိးရစစ်တပ်(ခလရ-၆၈)မှ ဗိုလ်မှ းေအာင် ကီးဦးေဆာင် ပီး အင်အား(၅၀)ြဖင့် စစ် 
ေဘး ေရှာင်းများ ခုိလံရာ ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းသုိ ဝင်ေရာက်တပ်စဲွထားေ ကာင်း သိရသည်။ 
ဗိုလ်မှ းေအာင် ကီး ဦးေဆာင်ေသာ ၄င်းတပ်သည် ည(၆ ဝဝ)နာရီအချိနတ်ွင် (၆၀-မမ)ြဖင့် စတင်ပစ် 
ခတ်ခ့ဲသည်။ 

အစုိးရစစ်တပ်မှ လက်နက် ကီးများြဖင့် ရာအတွင်းသုိ ပစ်ခတ်မေ ကာင့် အဆုိပါဘုန်း ကီးေကျာင်းမှ (၂၀၀) 
မီတာ ခန်အကွာရှိ အိမ်တစ်အိမ်သုိ ဇနီး ှင့်သားသမီးကုိလုိက်လံရှာေသာ အသက် (၅၂) ှစ်ရှိ လံုးေအး 
အနီးကျေရာက်သြဖင် လံုးေအး၏ရင်ဘတ်ကုိ ထိမှန် ပီး ပွဲချင်း ပီးေသဆံုးခ့ဲသည်။  ေနာက်တ ရက်တွင် 
၎င်း ုပ်အေလာင်းကုိ လူမဖူလံုေရးအဖဲွ တစ်ဖဲွ က  လား းေဆး ုံးသုိ သယ်ေဆာင်သွား ပီး မီးသ ဂိ လ်ခ့ဲ 
ပါသည်။ 

လံုးေအးသည် လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေနသူြဖစ် ပီး လက်ရှိကျန်ရစ်သူမိသားစုမှာ ဇနီး ှင့်အသက် ၁၃ 
ှစ်ရှိ သားတဦး ှင့်သမီးတဦးအမာတိုြဖစ်သည်။ သားေယာကျ်ားေလး စုိင်းစံပွင့်သည် ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် 

ကီးေကျာင်းတွင် ကုိရင်ဝတ်လျက်ရှိ ပီး၊ သမီးနန်းစံညိ မှာ စစ်ေဘးတိမ်းေရှာင်လျက်ရှိသည်။ 

သဂုတ်လ ၁၉ ရက်ေန အဆုိပါ ခလရ (၆၈)စစ်တပ် ကုန်းဆာမှ ထွက်ခွာသွားချိန်တွင် ၎င်းရာမှ ရာဥက  
အား လမ်း န်အြဖစ်ေခ ေဆာင်သွား ပီး ထိုလက်နက်ပစ်ခတ်မ ှင့်ပတ်သက်၍ မေပါက် ကားရန်လည်း 
ထပ်မံေြပာ ကားခ့ဲေသးေ ကာင်း သိပါရသည်။ 



 

ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း လား းအတွင်း အစုိးရစစ်တပ်မှ ရဟတ်ေလယာ ်ြဖင့် ဗုံး ကဲသည့် အေသး စိတ ်
အချက်အလက်များ (၁၇-၁၉) ရက်ေန  သဂုတ်လ 2019) 

 
သဂတုလ် ၁၇ ရက ်၂၀၁၉ 

နနံက(်၈)နာရအီချနိ၌် လား း မိ အေရှေြမာက်ဖက် (၄) ကီလုိမီတာခန်တွင်ရှိ တာပုရံာေြမာက်ဘက် ကုန်း 
ကျ  ံ ရာတဝုိက်မှ ေသနတ်သံ ကားများရေ ကာင်း ေဒသခံက ေြပာပါသည်။ ထိုပစ်ခတ်သံသည် ေနလည ်
အချိန်တိုင်ေအာင် ကားေနရတုန်းဟု သိရသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းတွင် ကုန်းကျ ံရာသားများက တာပုံ 
ဘုန်း ကီးေကျာင်းသုိ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင် ခုိလံေနခ့ဲ ကသည်။ 

ထိုနည်းတူ လာရှိ း မိ ှင့်၁ဝကီလုိမီတာကွာေဝးေသာ သိ ီလမ်းမေပ ရှိ ဟုိပိတ်ရာအနီးတွင်တညရ်ှိေသာ 
တိမ်ြဖ ပန်ဆီဆုိင်အနီးတွင် ဗုံးေပါက်ကဲွသံ ကားရကာ မီးခုိးမီးလ ံများ ေတွ ြမင်ေနရ ပီး ၎င်းေနာက် ဟုိ 
ပိတ ်ရာေန ေဒသခံများ ှင့်မတ်ချီး ုရာေန ေဒသခံများကလည်း ထိတ်လှန် က ပီး လားရှိ း မိ ေပ သုိ ထွက် 
ေြပးတိမ်းေရှာင်ခ့ဲ ကေ ကာင်းသိရသည်။ 

၁၈.၈.၂၀၁၉  

မနက ်၄ နာရအီချနိတ်ငွ ်မဟာမိတ်ညီေနာင်သံုးတပ်ဖဲွတိုက လားရှိ း မိ ၏ အေရှ ေြမာက်ဘက် ၁၁ ကီလုိ 
မီတာအကွာတွင် ရှိေသာ ဟုိနားရာအနီးမှ ြဖတ်သန်းသွားလာေ ကာင်း သိရသည်။ 



၄ငး်ရကမ်နက ် ရးဝဝနာရအီချနိတ်ငွ ် ြမန်မာအစုိးရတပ ် (ခလရ-၆၈)မှ အင်အား(၁၀၀)ေကျာ်ခန်တိုက 
လည်းမတ်ချီး ူရာသုိ ေရာက်လာ က ပီး ရာ၏အေရှဘက်ရှိ မတ်ချီး ဘုူန်းေတာ် ကီးေကျာင်းအနီးတွင် 
တိုက် ပွဲဝင်ရန် လက်နက်များကုိ အဆင်အသင့်ြပင်ဆင်ေန ကေ ကာင်း သိရသည်။ 

နနံက ် (၈)မ(ှ၁၁)နာရအီချနိတ်ငွ ် အဆုိပါ အစုိးရစစ်တပ် ခလရ(၆၈)သည် မတ်ချီး ူမှ ပန်စိန်း၊ ကွန်ြဖ ၊ 
ဟုိနား၊ ကုန်းဆာ ှင့် ေကာင်းဟုန်းအေရှ သုိ စိန်ေြပာင်းြဖင့် ဦးတည်ပစ်ခတ်ခ့ဲ ပီး ထိုအချိန်တွင် ဟုိနားရာ 
က လံုးလွန်း ှင့်ပါ ုတိုေနအိမ် ဗုံးစထိမှနတ်င်မက လံုးေအာင်ဆာရဲအိမ် ခံစည်း ိုး ှင့် ပါ နရ်ဲ ေနအိမ်တို 
ထိမှန် ပျက်စီးေစခ့ဲသည်။ သုိေသာ် ကံေကာင်းစွာြဖင့် ရာတွင်းေနထိုင်သူများ ကိ တင်တိမ်းေရှာင် ပီး တစ် 
ဦး တစ်ေယာက်မ  ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်းမရှိပါ။ 

မနက ် ၁၁ ဝဝနာရအီချနိ ် ဗိုလ်မှ းေအာင် ကီးဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာအစုိးရတပ်(ခလရ-၆၈)သည ် အင် 
အား ၅ဝြဖင့်  မတ်ချီး ရူာမှ ကုန်းဆာရာသုိ ထွက်ခွာလာခ့ဲ က ပီး ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းတွင် ဝင် 
ေရာက် တပ်စဲွထားေသာေ ကာင့် ကုန်းဆာဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတွင် အရင်ေရာက် ှင့်ေန ကေသာ စစ် 
ေဘး ေရှာင်ေဒသခံများက ထိပ်လှန်ေန ကေ ကာင်း သိရသည်။ 

မနက ်(၁၁)မ ှ(၁၂)နာရအီချနိအ်ထ ိအစုိးတပရ်မှ ရဟတ ်ယာ  ်
တစီး သည် လားရှိ း မိ မှပျံသန်းလာ ပီး ဟုိနားရာ ေြမာက် 
ဘက်ရှိ သစ်ေတာအတွင်းသုိ ဗုံးများ ကဲချခ့ဲေ ကာင်း၊ ၁ဝ မိ နစ် 
ေလာက် ရပ်နား ပီး ေနာက် ထပ်တ ကိမ်ြပန်လည် ပျံ 
သန်းလာ ပီး ဗုံး၁ဝလံုးခန် ထပ်မံ ကဲချြပန်ေ ကာင်း သိရ သည်။ 

မနွး်လွ ဲ ၁ ဝဝနာရအီချနိ ် ကုန်းဆာ၊ ဟုိနား၊ပန်စိန်းစေသာ 
တိုက်နယ်မှ ေဒသခံ (၄၀၀)ေကျာ်တိုသည် မိမိတိ ု ပစည်းများ 
သိမ်းဆည်သယ်ယူ က ပီး ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းသုိ သွားေရာက်တိမ်းေရှာင် ကရသည်ဟု 
သိရသည်။ 

ညေန ၆ ဝဝနာရ ီကုန်ဆာရာေန ေဒသခံတချိ က လား ိူး မိ ေပ သုိ တိမ်းေရှာင် ကရန် မိမိတို ပစည်းများ 
သိမ်းဆည်း ပီး ေထာ်လဂျီေပ သုိ တင်ေန ကခုိက်တွင် ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်း၌ တပ်စဲွထားေသာ 
အစုိးရတပ် (ခလရ-၆၈)အဖဲွ သည် ကုန်းဆာရာအတွင်းသုိ လက်နက် ကီး ၆၀-မမြဖင့် အေ ကာင်းမ့ဲ ပစ်ခတ် 
ခ့ဲေ ကာင်း၊ ပစ်ခတ်လုိက်ေသာ လက်နက် ကီးကျည်များသည် ရာအတွင်းသုိကျေရာက် ပီး ေပါက်ကဲွ 
သည့်အလံုးရှိသလုိ မေပါက်ကဲွေသးတဲ့အလံုးလည်း ရာတွင်ဒအီတိုင်းကျန်ရှိေနေသးေ ကာင်း သိရသည်။ 

ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်း ှင့် ကီလုိမီတာ ၂ဝဝကွာ 
ေဝး ေသာ အိမ်တအိမ်၏ အိမ်ဝန်းအနီးတွင် ကျ ေရာက် 
ေပါက် ကဲွခ့ဲ ပီး ကျည်စများက အသက်၅၂အရယ်ရှိ လယ ်
လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ လံုးေအး၏ ရင်ဘတ် ကုိ ထိမှန်ခ့ဲ ပီး 
၄င်းေနရာတွင် ပွဲချင်း ပီးေသဆံုးခ့ဲေ ကာင်း သိရသည်။ 

လံုးေအးသည် ခံမှအိမ်သုိြပန်လာချိန် ဇနီး ှင့်ကေလးတိ ု
ကုိမ ေတွ သြဖင့် အိမ်နီးနားချင်း လံုးတင်းအား ေမးရာ  ၎င်း 
၏ ဇနီး ှင့်ကေလးသည် ရာဘုန်း ကီးေကျာင်း၌ သွား 

ေရာက် ခုိလံ ှင့် ပီြဖစ်ေ ကာင်း။ လံုးေအး က “ေကာင်း ပီ ဒါဆုိ လည်း ရာေစာင့်တာဝန်က က န်ေတာ ်ရဲ အ 

လံုးေအး ၏ ုပ်အေလာင်း 

အစုိးတပ်ရမှ ရဟတ်ယာ ် 



လှည့်ဆုိေတာ့သွားလုပ်လုိက်ပါဦးမယ”် ဆုိ ပီး အိမ်ေရှ  ဂိတ်ေပါက်အေရာက်တွင် အဆုိပါဘုန်း ကီး 
ေကျာင်း မှ ပစ်ခတ်လုိက်သည့် ဗုံးသည် ၎င်း ှင့် (၅) မီတာခန ်အကွာတွင် ကျကဲွသြဖင့် လံုးေအးအား ဗုံးစ 
ထိမှန် ပီး ပွဲချင်း ပီးေသဆံုးခ့ဲသည်။ လံုးတင်းသည် ထိုေပါက် ကဲွမ မှ ကံေကာင်းစွာြဖင့် ထိခုိက် ဒဏ်ရာ ရရှိ 
ြခင်းမရှိခ့ဲပါ။ 

၄င်းနည်းတူ ကုန်းဆာရာေန ပါ့ဆုိင်၏အိမ်ဝန်းအတွင်းသုိလည်း 
လက်နက် ကီးကျည်တလံုး ကျေရာက် ေပါက်ကဲွ ပီး ပါ့ဆုိင်၏အိမ် 
ေခါင်မုိး ှင့်နံရံများ ထိမှန်ကာ ပျက်စီ ေ ကာင်း သိရသည်။ 

ည ရးဝဝနာရအီချနိတ်ငွ ် အစုိးရတပ်မှ ရဟတယ်ာ ယ်ာ ်တစီး 
သည် ဟုိနားရာအနီးသုိ ပျံသန်းလာ ပီး ရာ ှင့်မလှမ်းမကမ်းေသာ 
သစ်ေတာအတွင်းသုိ ဗုံးများ(၁၀)လံုးခန် ကဲချခ့ဲေသးေ ကာင်း 
သိရသည်။ 

၁၉.၈.၂၀၁၉  

မနက၅်နာရအီချနိတ်ငွ ် ကုန်းဆာဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းမှ စခန်းချတပ်စဲွထားေသာ အစုိးရတပ် (ခလရ-
၆၈)သည်၄င်းဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်းမှ ြပန်လညထ်ွက်ခွာခ့ဲ ပီး ၊ပန်နားေကျးရာအုပ်စု၊ ကတ်ဝုိးလံုရာသုိ 
ခရီး ဆက်ခ့ဲသည်။ ကတ်ဝုိးလံုရာအထိ လမ်းြပအြဖစ် လုိက်လံပိုေဆာင်ေပးရန် အစုိးရတပ်က ကုန်းဆာ 
တိုက်နယ် ဥက ကီး လံုးေအာင်လူအား ေခ ေဆာင်သွားခ့ဲ ပီး ထိုသုိေရာက်သွားသည့်အခါ ကုန်ဆာတိုက် 
နယ်ဥက က အစုိးရတပ်ကုိ"က န်ေတာ် အလုပ်ရှိေသးတဲ့အတွက် ရာကုိြပန်ရမယ်”ဟု ေြပာေသာ အခါ 
အစုိးရစစ်တပ်က၎င်းကုိ  “မေနညက ငါတိုပစ်လုိက်တဲ ့လက်နက် ကီးကိစ သတင်းြပန်သွားရင်ေတာ့ ခင် 
ဗျာ ့ကုိ အြပစ်တင်အေရးယူရပါလိမ့်မယ်"ဟု သတိေပးေြပာဆုိခ့ဲေသး ေ ကာင်း သိရသည်။ 

၁၂ ဝဝနာရအီချနိတ်ငွ ် လက်နက် ကီးကျည်စများထိမှန် ပီး ေသဆံုးေသာ လံုးေအး၏ ုပ်အေလာင်းကုိ 
လားရှိ း မိ မှ လူမကူညီေရးအသင်းတသင်းက လာေရာက်သယ်ယူသွား က ပီး လားရှိ းေဆး ုံး ကီးသုိ 
ပိုေဆာင်ေပးခ့ဲေ ကာင်း ှင့် ၄င်း၏ ုပ်အေလာင်းကုိ သဂုတ်လ ၂ဝရက်ေနတွင်  မီးသ ဟ်ေပးခ့ဲေ ကာင်း 
သိရသည်။ 

ပါ့ဆိုင်၏အိမ်ေခါင်မုိး ှင့်နံရံများပျက်စီး 
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