
ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င်မှ ေနာက်ဆံုးရသတင်း 

စတင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန ၂၀၁၉ ခု ှစ် 

ရမှး်ြပညအ်ေရှပိငုး် မိငုး်ပျ း်ေဒသခ ံရမှး်ရာသား စှဦ်းအား အစိးုရတပ(်ခလရ-၂၇၈)မ ှည း်ပနး် ှပိစ်က ်

အစုိးရတပ်ေြခလျင်တပ်ရင်း(ခလရ-၂၇၈)မှ တပ်သားများသည် ရှမ်းြပည်နယ်အေရှပိုင်း မုိင်းဆတ်ခ ိုင် 
မုိင်းပျ ်း မိ နယရ်ှိ ရာသား ှစ်ဦးကုိဖမ်းဆီး ပီးရှမ်းလက်နက်ကုိင်အဖဲွ ရဲ လပ်ရှားမသတင်းေတွကုိလ ိ ဝှက် 
ထားသည်ဟု စွပ်စဲွကာ ၄င်းရာသား ှစ်ဦးရဲ  ရင်ဘတ်အားေြခေထာက်ြဖင့်ကန်။ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ မနက် ၁ဝ နာရအီချိန်တွင် မုိင်းဆတ်အေြခစုိက် အစုိးရတပ်ြဖစ်သည့် (ခလရ-၂၇၈)ေြခ လျင် 
တပ်မှ တပ်သားအင်အား ၁ဝဝ ေကျာ်သည် မုိင်းပူးလံု/မုိင်းပု ကီး တိုက်နယ်ရှိ လွမ်းေကျာက်ရာ ဘက်သုိ ဝင် 
ေရာက်သွား ကသည်။ ၄င်းတပ်သည် ှစ်ဖဲွ ခဲွကာ တဖဲွသည် ရှမ်းလက်နက် ကုိင်အဖဲွ ကုိ ရှာေဖွရန်ေတာ 
တွင်းပိုင်းသုိထွက်သွားကာ ကျန်တဖဲွသည် ရာအတွင်းသုိ ဝင်ေရာက်သွားခ့ဲ ကသည်။ 

ရာအတွင်းတွင် စခန်းချထား က ပီး ရာသားြဖစ်သည့လံု်းစ အား “ရှမ်းစစ်သားေတွ ေတွ မိေသးလား” ဟု 
ေမးြမန်းခ့ဲေ ကာင်း၊ လံုးစ က “ရှမ်းစစ်သားများ မေတွ မိပါေ ကာင်း” ြပန်လည်ေြဖ ကားခ့ဲသည်။ 

ထိုေနညေန ၆ နာရီအချိန်တွင် ေတာတွင်းသုိထွက်သွားေသာ အဖဲွ သည် လွမ်းေကျာက်ရာ၏ အေရှ  ဘက် 
မေဝးေသာေနရာတေနရာတွင် ရှမ်းလက်နက်အဖဲွ များ စခန်းချထားသည့်ေနရာေဟာင်းတခုကုိ ေတွ ရှိ ပီး 
ရာတွင် စခန်းချထားေသာ အဖဲွ ကုိ သတင်းပိုသည်။ ထိုေနာက် ရာတွင်စခန်း ချထားေသာ အဖဲွ က ရာသား 

ှစ်ဦးြဖစ်သည့် လံုးစ ှင့် လံုးေဇယ တိုကုိ ေခ ယူ ပီး ၄င်းတိုအဖဲွ ရှိရာ ေတာတွင်းသုိ ေခ ေဆာင်သွားခ့ဲ 
သည်။ 

ေတာင်တွင်းမှ ရှမ်းလက်နက်ကုိင်အဖဲွ တို စခန်းချခ့ဲေသာေနရာသုိအေရာက်တွင် “ဒီမှာရှမ်းလက်နက် အဖဲွ  
ေတွ စခန်းလာချ ကတာ ခင်ဗျာ့တိုရာနဲ နီးနီးေလး ဒါကုိ ခင်ဗျာ့တိုမသိ ကဘူးလား” ဟု ေြပာဆုိ ပီး ၄င်းရာ 
သား ှစ်ဦးကုိ ထိုင်ခုိင်း ပီး ေြခေထာက်ြဖင့် ရင်ဘတ်ကုိ ေလးချက်တိတိ ကန်ေကျာက်ခ့ဲေသာေ ကာင့် ရာ 
သား ှစ်ဦးသည် လဲကျသွား ကသည်။ 

၄င်းေနာက် ဓားြဖင့်လံုးစ ၏ပုခံုးေပ ကုိ ေထာက်ထား ပီး ှစ်ဦးစလံုးကုိ မတ်တပ်ရပ်ထခုိင်းကာ လက်ြပန ်
ကိ းြဖင့် တင်း ကပ်ေအာင် တုပ်ေ ှာင် ပီး လွမ်းေကျာက်ရာသုိြပန်လည်ေခ ေဆာင်လာခ့ဲသည်။ 

ရာသုိြပန်ေရာက်လာစ ် ၄င်းရာသား ှစ်ဦးတို၏ ဇနီး င့်ှသားသမီးများက ေအာ်ဟစ် ငုိယိုေန ကသြဖင့် အ 
စုိးရတပ်က ၄င်း ှစ်ဦးကုိ ည ၈ ၃ဝအချိနတ်ွင် ြပန်လည်လတ်ေပးခ့ဲသည်။ 

ယင်းညတွင် ေြခလျင်တပ်(ခလရ-၂၇၈)သည် လွမ်းေကျာက်ရာတွင် တညစခန်းချခ့ဲ ကေ ကာင်း တပ ်သား 
တချိ ကရာအ့ြပင်တွင်ေန က ပီး အချိ က ရာအတွင်းတင်ွအိပ် ကေ ကာင်း၊ ၄င်းေနာက် ၁၃.၉.၂၀၁၉ မနက် 
၁ဝးနာရီအချိန်တွင် လွမ်းေကျာက်ရာမှ ပိန်းဆန်းရာ၏ေတာင်ဘက်သုိ ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား သည်။ 



လံုးစ  အသက်(၅၄) ှစ်၊ ဇနီး ပါ့နန်းဆုိင်လူတိုသည် လွမ်းေကျာက်ရာတွင် ေနထိုင် ပီး လယ်ယာလုပ်ငန်း 
လုပ်ကုိင်စားေသာက် ကသည်။ အစုိးရတပ(်ခလရ-၂၇၈)တို ည ်းပန်း ှိပ်စက်ခံရ ပီးေနာက် ရင်ဘတ ်
ေအာင့် ပီး အသက်ရှ ကပ်သည့်ေဝဒနာခံစားေနရသြဖင့် ကျိ င်းတုံ မိ ရှိေဆး ုတံွင် ဓါတ်မှန် ိုက် ပီး ေဆး 
ကုသမခံယူေနရ သည်။ 

လံုးစုိင်းေဇယ အသက်(၄၀) ှစ်၊ ဇနီး ပါ့နန်းခမ်း၊ လွမ်းေကျာက်ရာတွင်ေနထိုင် ပီး၊ လယ်ယာများလုပ်ငန်း 
လုပ်ကုိင်စားေသာက် ကသည်။ 

လွမ်းေကျာက် ရာသည် မုိင်းဆတ်ခ ိုင်၊ မုိင်းပျ ်း မိ နယ်၊ မုိင်းပူးလံု/မုိင်းပု ကီး တိုက်နယတ်ွင် တညရ်ှိ ပီး 
အိမ်ေြခ (၂၁)အိမ်၊ လူဦးေရ(၈၀)ဦးရှိသည်။ 

အစုိးရစစ်တပ်က လူအခွင့်အေရး ချိ းေဖာက်ေနသည်မှာ (၁၅.၁၀.၂၀၁၅)ခု ှစ်တွင်တ ိုင်ငံလံုး အပစ် 
ခတ ် ရပ်စဲေရး(NCA)လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် သ မ်းြပည်ြပန်လညထ်ူေထာင်ေရးေကာင်စီ/သ မ်းြပည ်
တပ်မေတာ် (RCSS/SSA)တို လပ်ရှားရာနယ်ေြမ တင်ွ ြဖစ်ပွားေနသည်ကုိ ေတွ ရပါသည်။  တဖန် လူ 
အခွင့် အေရးချိ းေဖာက်မသည ်သ မ်းြပည ်
ြပန် လည်ထူေထာင်ေရး ေကာင်စီ/ သ မ်း 
ြပည ်တပ်မေတာ် (RCSS/SSA) တိ ု ှင့် အ 
မျိ း သားြပန်လည် သင့်ြမတ်ေရး ှင့် ငိမ်း 
ချမ်း ေဖာ် ေဆာင်ေရးအဖဲွ  (NRPC)၊ အစုိး 
ရ တပ်ကုိယ်စားလှယ ် တို (၁၀.၉.၂၀၁၉) 
ရန်ကုန် မိ တွင်၂ ရက်အ ကာ ေတွ ဆံုမ ပီး 
သည့ ်ေနာက်ပိုင်း ြဖစ် ပွားခ့ဲေသာလူအခွင့် 
အေရး ချိ းေဖာက်မြဖစ်သည်။ 

၃၁.၈.၂၀၁၉ တွင် အစုိးရတပ်ဘက်က 
၂၁.၉.၂၀၁၉ အထ ိ ရှမ်းြပညအ်ေရှ ပိုင်း 
တိုင်း စစ်ဌာနချ ပ ်အပါ အဝင် စစ်တိုင်း ၅ 
တိုင်း ကုိတဖက်သတအ်ပစ်ခတ်ရပ်စဲထား 
ေ ကာင်းထပ်မံထုတ်ြပန်ေ ကြငာထား ပါ 
သည်။ 

 

ဆကသ်ယွရ်န ်    

စုိင်းေဟာ်ရှဲန ် +66: (0) 63-389-5088 

စုိင်းရက်လွင် +66 (0) 97-173-1530 

 


