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လူ႔အသက္ထက္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ကာကြယ္ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေဝွ႔ခါေျမၿပိဳေသဆံုးျခင္းတြင္ ပါဝင္မႈ



အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ျခင္း

ဤအစီရင္ခံစာထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
သတိၱရွိရွိ အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားေပးသူမ်ား အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ
မ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ၎တို႔၏ မိသားစု ဝင္မ်ားႏွင့္ အမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာက္ရြက္ေပးသူ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊လူထုအေျချပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
အေယာက္စီတိုင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရွိေနသည့္ၾကားမွ ႀကိဳးစားၿပီး သတင္းယူခဲ့ ၾကသည့္ KWAT 
ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္  အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးေသာ အတိုင္ပင္ခံ 
အေယာက္စီတိုင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အစီရင္ခံစာေပၚထြက္လာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပိုင္းအႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ႔ေသာ 
Burma Relief Center ကိုလည္းအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အစီရင္ခံစာအဖံုးအတြက္ ဓါတ္ပံု အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ေပးေသာ ဓါတ္ပံုဆရာ ခြန္လတ္ကိုလည္း 
အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 



မာတိကာ

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္          ၃

ေဝွ႔ခါ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ နယ္ေျမ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း     ၅

ေဝွ႔ခါ ေမွာ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား       ၇

ေဘးအႏၱရာယ္ ကပ္ဆိုးၾကံဳေတြ႕ရျခင္း       ၁၃

အစိုးရ၏ အျဖစ္သေဘာ တုန္႔ျပန္မႈ        ၁၇

သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား        ၁၈

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား          ၂၀

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဝွ႔ခါတြင္ အစိုးရ ေက်ာက္တူးေဖာ္ခြင့္ ပါမစ္ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း ၂၀

 ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ ေျမၿပိဳမႈတြင္ ဆံုးပါးသြားေသာ သူမ်ား၏ အေလာင္းႏွင့္  ၂၁ 

  မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စာရင္း     
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ရွိ ေဝွ႕ခါ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၌  လူအမ်ား 
ေသဆံုးေစသည့္ ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တြင္း အလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူမ်ား 
အားလံုးမွာ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိုးတြင္းကာလ တရား၀င္ ပိတ္ထားေသာ ေက်ာက္တြင္းတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ 

သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသားခ်က္ အမ်ားစုက ဥပေဒစိုးမိုးမႈနည္းပါးသျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ေလာဘေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို ဧရာမ ေသမင္းေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္ ဟုအျပစ္ပံုထားၾကသည္။ 

နုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ားမွာ ေက်ာက္တူး သမားမ်ားကုုိ  
တရားမဝင္ေသာအလုုပ္မ်ား လုုပ္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုုိ႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကံဆုုိးမုုိးေမွာင္က်ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု အျပစ္တင္ 
ေျပာဆို ေနခ်ိန္တြင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး 
ဦးအုန္းဝင္း က ၄င္းတုုိ႔၏ေလာဘေဇာေၾကာင့္ ေသဆုုံးရသည္ဟုု ေက်ာက္တူး သမားမ်ားကို  အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ဤဝမ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ျမန္မာ့ စစ္တပ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွအက်ဳိးခံစားခြင့္ရသည့္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ပတ္သက္မႈကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ 
အမွန္ဆိုလွ်င္ ေဝွ႔ခါေမွာ္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ အဓိက ကုမၸဏီၾကီး သံုးခုရွိသည့္ အနက္မွ တစ္ခုမွာ စစ္တပ္ပိုင္ 
ရတနာၾကယ္ ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီ၏ အဖြင့္က်င္းလုပ္ကြက္တြင္ ေပ တစ္ေထာင္ျမင့္သည့္ အစြန္းမ်ားေပၚ၌ 
မတည္ၿငိမ္သည့္ လကၡဏာမ်ား ျပသေနေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂၅ ရက္  မိုးတြင္းကာလ ေက်ာက္တြင္းမ်ား တရားဝင္ 
ပိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ ဒိုင္းနမိုက္မ်ား ႏွင့္ ဧရာမ စက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ တူးေဖာ္ေနခဲ့သည္။  

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အေနႏွင့္ ယခုလို ျဖစ္ပ်က္မႈအေပၚ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ခံမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 
ေဝွ႔ခါေမွာ္မွာ အျခားေသာ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တင္းၾကပ္ေသာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေမွာ္နယ္ေျမမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေနၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ 
မရွိေသာ ေဝွ႔ခါေမွာ္ကို လူမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳပဲ တားျမစ္ထားသင့္သည္။  ယခုေျမၿပိဳသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ  ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို မပိ္တ္ပဲ ထားခဲ့ၾကသည႔္အေၾကာင္းရင္းခံတခုမွာ 
၎တို႔အေနႏွင့္ ယခင္ကတည္းက ေက်ာက္တူးသမားမ်ား၏ အသက္လံုျခံဳေရးကို စဥ္းစားထားျခင္း မရွိပဲ ၎တို႔ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ရရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ 
ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ ေရမေဆးမ်ားထံမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေနျခင္းသည္အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
စစ္တပ္သည္ ေရမေဆးသမားမ်ား ေတြ႔ရွိေသာ မည္သည့္ေက်ာက္မ်ိဳးမွမဆို အက်ဳိးအျမတ္မ်ား၏ ေဝစုကို 
အလိုအေလ်ာက္ ရရွိေနသည္။ 
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ေရမေဆးသမားမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ျမင့္မားေသာ “အေကာက္ခြန္” သည္ 
စစ္တပ္အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ၾကီးမားေသာ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ရာထူးအဆင့္မ်ားအထိ 
ေဝစုခြဲယူၾကသည္။လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး 
ရက္စက္ရာတြင္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေျချမန္တပ္မ ၃၃ က ဖားကန္႔တြင္ ေရြ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ၿပီး 
ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားထံမွ “အခြန္” အျဖစ္ ေငြသား မ်ား ေကာက္ခံသည္။ 

ေက်ာက္စိမ္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြမႈမွာ ျမင္ရသကဲ့သို႔ အားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တရားမဝင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အဓိက 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွာ ကုမၺဏီမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ကို ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ ေရမေဆးသမားမ်ား ကိုယ္တိုင္အတြက္မူ 
ဝင္ေငြ အနည္းငယ္သာ ရရွိသည္။ 

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြျခင္းမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ျဖန္႔ေဝမႈ 
လမ္းေၾကာင္း၏ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္သာ ရွိၿပီး ေရမေဆး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခမဲ့ လုပ္အား- တစ္ခါတစ္ရံ 
အသက္ဆံုးရံႈးမႈ - အထိေပးဆပ္ရသည့္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ တန္ဖိုးကို ထုတ္ႏႈတ္ယူျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျခတံလက္တံမ်ားက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္း၏ အဆင့္အားလံုး အေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းသည္ အေျခခံက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပဲ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး 
အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္နုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္က 
ၾသဇာအာဏာ ဆက္လက္ၾကီးမားေနၿပီး သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး  ေမွာ္မ်ားကို 
ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္တခ်ိန္တည္းတြင္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
က်ဆံုးမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ KWAT သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုးကို ဖားကန္႔အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမအားလံုးမွ 
ဆုတ္ခြာရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လံုၿခံဳေရး က႑ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အပါအဝင္ 
ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္သုိ႔ ရည္ရြယ္သည့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ေဒသခံ လံုၿခံဳေရး ယႏၱရားေအာက္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား သူတို႔၏ ေျမယာမ်ား၊ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ စစ္မွန္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈရွိသည့္ အခ်ိန္အထိ စက္ကိရိယာမ်ား ျဖင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈ အားလံုးႏွင့္ အျခား 
ဧရာမသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈ စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္အတြက္လည္း KWAT က ေတာင္းဆိုသည္။ 
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ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔

ေဝွ႕ခါၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ေဝွ႔ခါ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ နယ္ေျမ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း 

ေဝွ႔ခါၿမိဳ႔သည္ ဖားကန္႔၏ ေတာင္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ 
ေဝွ႔ခါေမွာ္၌ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကို စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသးခင္က  အဓိကအားျဖင့္ 
ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေဒသခံ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း အိမ္ေျခ ၃၀၀ ခန္႔သာ ရွိေသာ ရြာေလးတစ္ရြာသာ ျဖစ္သည္။ 
ယခင္ကာလက ရာစုႏွစ္ခ်ီၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ေဝွ႔ခါရြာကို ဂ်န္ရန္ လူမ်ဳိးစု ကခ်င္ဒူ၀ါတစ္ဦးက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။  

ေဝွ႕ခါ ၿမိဳ႔
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ေဝွ႔ခါ၏ မူရင္း ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မွာ သားရဲတိရစာၦန္မ်ား က်က္စားေသာ သစ္ေတာထူထပ္ေသာ  
ေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ “ေဝွ႔ခါ” ဆိုသည္မွာ “ေခြးေျခရာ” ဟုကခ်င္လိုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ က်ားေျခရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရြာသားမ်ား 
ေၾကာက္ရြံ႔မႈမရွိေစရန္အတြက္ “ေခြးေျခရာ” ဟု ေခၚဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဝွ႔ခါ အပါအ၀င္ ဖားကန္႔နယ္ေျမတြင္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္  ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈမ်ား 
စတင္လာခဲ့ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားမွ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္  ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ပိုမိုၾကီးမားေသာ 
စက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ကာ ပိုမို အားေကာင္းလာၿပီး အလုပ္သမား အေရအတြက္လည္း တိုးပြားလာခဲ့သည္။  

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဝွ႔ခါ၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လည္း ေျပာင္းလဲလာခ့ဲသည္။ ေတာင္တန္းၾကီးမ်ားမွာ အေရခြံခြာၿပီး 
ကလီစာ ထုတ္ခံလိုက္ၾကရသည္။ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သားရဲတိရ စာၦန္မ်ား  ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေဝွ႔ခါေခ်ာင္းမွာ 
ေက်ာက္ေမွာ္မွ အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔သြားခဲ့ၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲကာေရႀကီးမႈမ်ားကို  ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။   

၂၀၁၀ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါတြင္ ေဝွ႔ခါတြင္ အိမ္ေျခ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အထိ ရွိလာကာ ထိုအိမ္ေျခမ်ားသည္ 
ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္နယ္ေျမႏွင့္ ကပ္လ်က္ ရြာမ်ား သို႔မဟုတ္ “လုပ္ကြက္မ်ား” ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ 

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကီးဆံုး ေမွာ္ျဖစ္သည့္ “ေဝွ႔ခါေမွာ္” သည္ ၿမိဳ႔၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္တြင္ 
တည္ရွိသည္။ ထိုေနရာသည္ယခင္က ေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ကာ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ႀကီးတစ္ခု စိုက္ထူထားေသာ 
“ဧဒင္ဆုေတာင္းေတာင္” ေနရာျဖစ္ခဲ႔ၿပီး ယခုအခါ ေပ ၁၀၀၀ နက္ေသာ ေခ်ာက္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။   

ေဝွ႔ခါ ေမွာ္တြင္ လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ၾကီးမားသည့္ ေျမၿပိဳမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ ရက္ေန႔ ေျမၿပိဳမႈတြင္ လူ ၂၀ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔သည္ 
ၿပိဳက်လာေသာ ေျမၾကီးေအာက္တြင္ ႁမွဳပ္ႏွံၿပီး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ အေလာင္း သံုးေလာင္းသာ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ 

ယခုမိုင္းတြင္းျဖစ္သြားေသာ ေဝွ႕ခါေခ်ာင္း တံတား 
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ေဝွ႔ခါ ေမွာ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား 

ေဝွ႔ခါေမွာ္ကို လုပ္ကြက္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ခြဲထားရာ အမ်ားစုမွာ အရြယ္အစားအားျဖင့္ တစ္ဧက ရွိသည္။ 
ဤလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တူးေဖာ္ခြင့္ ပါမစ္ အမ်ားစုကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးယခု
သက္တမ္းကုန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိထားခဲ့ေသာ တူးေဖာ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား၏ တရား၀င္ စာရင္းအရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဝွ႔ခါနယ္ေျမတြင္ 
တူးေဖာ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ားရရွိေသာ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုရွိသည္။ ယင္းပါမစ္မ်ား၏ ထက္၀က္မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း 
သို႔မဟုတ္ ဇြန္လ မတိုင္မီသက္တမ္းကုန္ဆံုးခဲ့သည္။ (ကုမၸဏီစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ၾကည့္ပါ) 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေဝွ႔ခါေမွာ္နယ္ေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဓိက ကုမၸဏီ သံုးခုရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ေျပာသည္။ ယင္းတို႔မွာ ရတနာၾကယ္၊ ဧရာရတနာ ႏွင့္ ၁၁၁ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ သံုးခုစလံုးသည္ 
ကိုဗစ္-၁၉ ပိတ္ပင္မႈမ်ားအၾကားတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

ရတနာၾကယ္သည္ ေဝွ႔ခါေမွာ္တြင္ တစ္ဧက လုပ္ကြက္ ကိုးခုရရွိထားခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ 
သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္။ 

ဧရာရတနာသည္လည္း ေဝွ႕ခါတြင္ တစ္ဧက လုပ္ကြက္ ကိုးခုရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ တစ္ကြက္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ဇႏၷ၀ါရီလ နွင့္ ေလးကြက္သည္ ဇြန္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးကာ တစ္ကြက္မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္  ေအာက္တိုဘာလႏွင့္  
သံုးကြက္မွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၁၁ (တစ္သံုးလုံး)မွာ ၎အမည္ျဖင့္ မည္သည့္ ပါမစ္မွ် မရွိေသာ္လည္း တစ္သံုးလံုးေအာက္ရွိ ေနၾကာ ရတနာသည္ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုအတြက္ ပါမစ္ရရွိထားသည္။ 

ရတနာၾကယ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု 
လူသိမ်ားေသာ ျမန္မာ သူရ ရတနာမ်ား ကုမၸဏီ ေအာက္တြင္ ရွိသည္။  ေဘးအႏၱရာယ္ ကပ္ဆိုးၾကီး 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေန႔တြင္ ျမန္မာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 

“ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိ ႔ဳနယ္ ဆိပ္မူ ေက်းရြာအုပ္စု ေဝွ႕ခါရြာ အနီး ရတနာၾကယ္ ကုမၸဏီ၏ 
တူးေဖာ္ေသာ ေနရာတြင္ အျမင့္ ေပ ၅၀၀ ခန္႔ရိွ ေျမၾကီးအက္ေၾကာင္း ေနရာမွ ဆုိးရြားေသာ ေျမၿပိဳမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏုံးေျမမ်ားသည္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္ရိွ ေရကန္အတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ခ့ဲျခင္းျဖင့္ လႈင္ိးမ်ား 
ျဖစ္ေပၚကာလက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ားအား ရုိက္ခတ္ခ့ဲသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ လက္လုပ္လက္စား 
ေက်ာက္တြင္းသမားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး လႈင္ိးမ်ားႏွင့္ ေမ်ာပါသြားၾကသည္။” ၁

  ၁ http://cincds.gov.mm/node/8186
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ရတနာၾကယ္ကုမၸဏီကို အမည္ေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း ယင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေနရာသို႔ အထူးစံုစမ္းေရး  အစိုးရအရာရွိမ်ား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈမႈ အေပၚ 
သတင္းတင္ျပထားသည့္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ New Light of Myanmar သတင္းစာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ျမန္မာ 
သူရ ေက်ာက္မ်က္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ အုပ္စုတစ္ခုတည္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေဆာင္းပါးထဲတြင္ပင္ ျမန္မာ 
သူရေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္နွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ အစည္းအရံုးနွင့္ 
အတူ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခံရသူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာ သူရ ေက်ာက္မ်က္သည္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔တြင္ ႀကီးမားေသာ ေနာက္ထပ္ 
ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေနရာတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။ 
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ကြက္မ်ား 
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ေဝွ႔ခါ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရး 

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတိုင္မီက ဖားကန္႔နယ္ေျမသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္  တပ္ရင္း 
၆၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ၿပီး မူလက ဌာနခ်ဳပ္ကို ေဝွ႔ခါတြင္အေျခစိုက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ဖားကန္႔ ေျမာက္ဘက္ ဂင္စီ (ကံစီး) တြင္ေရြ႔ေျပာင္းသြားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ပ်က္ျပားသည္အ့ခါတြင ္ျမနမ္ာစစတ္ပက္  ေက်ာကစ္မိ္းတြင္းမ်ားကိ ုထနိ္းခ်ဳပ္ႏိငုရ္နအ္တြက ္ ကခ်ငလ္ြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္  အေပၚ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖားကန္႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္  စခန္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕သိမ္းယူခဲ့ကာ ၂၀၁၅ တြင္ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဂင္စီ(ကံဆီး)
တြင္ရွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္  တပ္ရင္း ၆ ဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္  ကို ေက်ာက္တြင္း နယ္ေျမမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ 

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရြာသားမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရၿပီး ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားအျပားမွာ 
ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာေၾကာင္႔ 
၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ မျပန္ရဲပဲ ရွိေနၾကသည္။ ဖားကန္႔ရွိ စစ္တပ္၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ခမရ ၃၈၉  တပ္ရင္းမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ 
ဂ်ာဆိုင္းအိန္္အား ပစ္သတ္မႈလည္း ပါ၀င္သည္။ သူမ၏ အေဖက ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ 
ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သူ၏သမီးကို သတ္ျဖတ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲတိုင္ၾကားသည့္အတြက္ စစ္တပ္အေပၚ 
“မွားယြင္းစြာ” စြပ္စြဲသည္ဟုဆိုကာ ရာဇသတ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ အရ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္နွစ္ က်ခံခဲ့ရသည္။

ေဝွ႕ခါရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ရွိရာ ေနရာ  
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ဖားကန္႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထိုနယ္ေျမလံုၿခံဳမႈအတြက္ အထူး ေျချမန္ တပ္မမ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားခဲ့သည္။ ဤအထူး ေျချမန္တပ္မမ်ား၏ ပံုမွန္ တာ၀န္မွာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္းတြင္ နယ္ေျမခံ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အားျဖည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေတာ့သည့္ 
ဖားကန္႔တြင္ ၎တို႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရး ေပးရန္ႏွင့္ 
စစ္တပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္  ျဖစ္သည္မွာ ရွင္းလင္းေပသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေစာင္မ်ားကို 
ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္အခါ ကခ်င္လူထု ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေဒသအတြင္း အေျခစိုက္ေသာ ေျချမန္တပ္မ ၁၀၁ မွ 
စစ္တပ္ အရာရိွတစ္ဦးက အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ 
  
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွ စ၍ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းပါ၀င္ၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈျဖင့္ နာမည္ပ်က္ ေနေသာ တပ္မ 
၃၃ က (ေျချမန္တပ္မ ၁၀၁ ကိုအစားထိုးလ်က္) ဖားကန္႔တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့သည္။ စနစ္တက် မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ တပ္မ 
၃၃ သည္ ကခ်င္နယ္ေျမတြင္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္  ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား 
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
နာမည္ပ်က္ခဲ့သည္။ 

တပ္မ ၃၃ သည္  ဖားကန္႔တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး တပ္မမႉးမွ ေဝွ႔ခါ အပါအ၀င္ ပတ္ပတ္လည္ နယ္ေျမတြင္ 
အေျခစိုက္သည့္ တပ္ရင္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္သည္။ ထို ျပန္႔က်ဲေနေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ စစ္တပ္၏ တိုက္ရိုက္ 
ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ အထူးတိုက္ခိုက္ေရး ရဲမ်ားႏွင့္အတူ ေမွာ္နယ္ေျမမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ 
တာ၀န္ေပးခံရသည္။ အထူးတိုက္ခိုက္ေရး ရဲမ်ားကို ဖားကန္႔တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္က ခ်ထားခဲ့ၿပီး 
ေမွာ္နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ ရွိၾကေသာ္လည္း ေဝွ႔ခါ တြင္ မရွိပဲ စစ္တပ္ကသာ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူထားသည္။ 
ေဝွ႔ခါမွာ သီးျခားတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဝွ႔ခါ တပ္စခန္းတြင္ ရွိေနသည့္ တပ္မႉးမွာ ေဇယ်ာညိဳ ျဖစ္သည္။

 ေရမေဆးသမားမ်ားအား စစ္တပ္မွ “အခြန္ေကာက္ျခင္း” 

ဖားကန္႔ရွိျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္အသက္  အိုးအိမ္ကို 
ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း  လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္  လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ  ၎တို႔ဆီသို႔ ေဝစု မေရာက္ႏိုင္ေသာ 
ေက်ာက္စိမ္း “ခိုးယူေနသူမ်ား”  ထံမွာ ကာကြယ္ ေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ကုမၸဏီမ်ားက ေက်ာက္စိမ္းကို 
စက္ကရိယာမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ျခင္းကို တားျမစ္ရန္သာ မဟုတ္ပဲ (ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံစစ္တပ္မ်ားကို ပံုမွန္ 
ေငြေၾကးေပးရသည္)  ေရးမေဆးသမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ေက်ာက္ပံုမ်ားမွ  ေတြ႔ရွိလာေသာ  
ေက်ာက္စိမ္းတံုးငယ္မ်ားမွ ၎တို႔အတြက္ ခြဲတမ္းရယူရန္ လည္း ပါ၀င္သည္။  

၂ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္” ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

ေဝွ႕ခါရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ရွိရာ ေနရာ  
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ဤသို႔ ေရမေဆးေက်ာက္သမားမ်ားထံမွ “အခြန္” ေကာက္ျခင္းသည္ စစ္တပ္အတြက္ ခိုင္မာေသာ ၀င္ေငြ 
အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို ျဖစ္ေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္တပ္ အထက္တန္းလႊာမ်ားမွာ ေက်ာက္စိမ္းကုမၺဏီမ်ား၏ 
ရွယ္ယာမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိၿပီး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမွ ၾကီးမားေသာ 
ပမာဏ (Global Witness က ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တန္ဖိုးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ 
ဘီလီယံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္)၂ ရရွိေနေၾကာင္းမွာ ေယဘုယ် သိနားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က 
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေနာက္ဆံုး တစ္စက္က်န္သည္အထိ တရား၀င္ ေက်ာက္တူူးေဖာ္ေရး 
ရာသီ အတြင္း ႏွင့္ အျပင္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေရမေဆးသမားမ်ားထံမွ ေက်ာက္စိမ္း အခြန္ေကာက္ျခင္းျဖင့္ 
ရယူသည္မွာ လူသိမမ်ားလွေပ။

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းကို တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ေက်ာက္စိမ္း တစ္လံုးကို 
ေတြ႕သည့္ အခါတိုင္းတြင္ အနီးအနားရွိ ေဒသခံ အေရာင္းအဝယ္ သမားထံ ယူေဆာင္လာသည္၊ ထိုသူက 
ေက်ာက္ကို တန္ဖိုးျဖတ္ၿပီး ေက်ာက္တုံးကို ေပးေခ်၍ ဝယ္ယူသည္။ အလြန္အဖိုးတန္ပါကမူ ထိုလုပ္ကြက္ကို 
လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၺဏီက ေက်ာက္တံုးကို ခ်က္ခ်င္း သိမ္းယူၿပီး ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာသူမွာ ဘာမွ မရေတာ့ေပ။ 
အေရာင္းအဝယ္သမားက ေက်ာက္တံုးကို ဝယ္ယူခဲ့ပါက အမ်ားအားျဖင့္ ေရမေဆးသမား၏ အလုပ္ရွင္ 
“ေလာပန္း”၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ထိုေက်ာက္တြင္းေနရာကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီတို႔အၾကား ခြဲေဝယူသည္။ 
ေဒသခံတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေပးေသာ ပိုက္ဆံကို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးအပါအဝင္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ တပ္မွဴးမ်ားကို 
ခြဲေဝေပးရသည္။ 

ေရမေဆးသမားမ်ား ေက်ာက္ရွာရန္ အခြင့္ေပးသည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေက်ာက္တြင္းဂိတ္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေနျခင္း
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ေရမေဆးသမားမ်ားထံမွ စစ္တပ္၏ တိုက္ရိုက္ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွေနျခင္းေၾကာင့္ မိုးရာသီ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
တည္ၿငိမ္မႈ မရွိသည့္ လကၡဏာမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ္လည္း ေဝွ႔ခါေက်ာက္တြင္းကို 
ပိတ္မပစ္လိုက္ရသည္ ့အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ကပ္ဆိုးၾကံဳေတြ႕ရျခင္း

ေဘးအႏၱရာယ္ ကပ္ဆိုး မက်ေရာက္မီ လအနည္းငယ္က ေဝွ႔ခါရွိ အဓိက ကုမၺဏီမ်ား ျဖစ္ေသာ ရတနာၾကယ္၊ 
ဧရာရတနာႏွင့္ ၁၁၁ တို႔တြင္ ဧရာမ ေျမသယ္ကား ႏွင့္ ေျမတူးကားမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ၎တို႔က 
ေတာင္ေဇာင္းမ်ားတြင္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေမွာ္၏ အစြန္းမ်ားတြင္ ေပ ၁၀၀၀ ျမင့္ေသာ 
ေခ်ာက္ကမ္းပါးၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ကုမၺဏီမ်ား အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ တပ္မ ၃၃ မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေမွာ္၏ အဓိက ဝင္ေပါက္တြင္ တပ္စြဲ 
ထားၿပီး အခြင့္မရွိပဲ မဝင္နိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ မနက္ပိုင္း ၄ နာရီမွ ၆ နာရီအတြင္းႏွင့္ ညေနပိုင္း 
၄ နာရီမွ ၆ နာရီအတြင္းတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ားအား စြန္႔ပစ္ေျမဇာမ်ားအၾကားတြင္ ရွာေဖြခြင့္ 
ျပဳထားသည္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္အတြင္း သူတို႔၏ အဝင္အထြက္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမၿပိဳမႈ ျပ ေျမပံု (ေျမၿပိဳမႈ မျဖစ္ခင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္႐ိုက္ထားသည့္ Google Earth ပံုျဖစ္သည္။)
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ေရမေဆးသမားမ်ား ရရွိလာေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား အားလံုးကို ေမွာ္အေပါက္ဝနားတြင္ ရွိေနေသာ ဝယ္သူကို 
ခ်က္ခ်င္း တန္ဖိုးျဖတ္၍ ေရာင္းခ်ရၿပီး စစ္တပ္အတြက္ ေဝစုကို ပိုက္ဆံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း လက္ထဲထည့္ေပးရသည္။ 
ဇြန္လ အေစာပိုင္း၌ ေက်ာက္တြင္း၏ ေျမာက္ဖက္အစြန္းတြင္ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား စတင္ေပၚလာခဲ့သည္။ 
ေဒသခံ ရြာဥကၠဌမ်ားက ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထိုေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကၿပီး ကမ္းပါးစြန္း အနီး 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ေမွာ္ ဧရိယာ မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ် သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ ေရးသားထားျခင္း မရွိသည္ကို 
ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ (ေနာက္ပိုင္း သတင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားၿပီးမွ 
ေထာင္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖစ္သည္) 

ေက်ာက္တြင္း၏ အစြန္းတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈ ရွိေနေသာ္လည္း ကုမၺဏီမ်ားက အင္တိုက္အားတိုက္ 
ဆက္လက္တူးေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး မိုးရာသီကာလ တရားဝင္ ပိတ္သိမ္းသည့္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ဒိုင္းနမိုက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၺဏီမ်ားက ေက်ာက္တြင္းမွ ၎တို႔၏ စက္ကိရိယာမ်ားကို 
ရုတ္သိမ္းသြားၾကသည္။ 

ကုမၺဏီမ်ား အလုပ္ ရပ္ဆိုင္းသည့္အခါ စစ္တပ္က ေရမေဆးသမားမ်ား ေက်ာက္တြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္မႈအား 
ၾကီးၾကပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ေရမေဆးသမားမ်ားသည္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိပဲ ေက်ာက္တြင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြတူးဆြခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရမေဆးသမားမ်ားက ၎တို႔၏ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ 
ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံ အပ္ႏွံျခင္းရွိမရွိ စီစစ္ရန္ စစ္တပ္က ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာက္တြင္းဧရိယာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
ေစာင့္ၾကပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ေဒသအတြင္း ကင္းလွည့္ေနေသာ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားသည္ ေဝွ႔ခါ ေက်ာက္တြင္း၏ အစြန္းမ်ားတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈႈ 
လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္တြင္းအတြင္းသို႔ ေရမေဆးသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းကို 
ဟန္႔တားရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။

ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အဆက္မျပတ္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့၍ ေဝွ႔ခါ ေဒသခံမ်ားက 
ေက်ာက္တြင္းၿပိဳက်မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ မနက္ ၆ နာရီတြင္ ေဒသခံ ရြာဥကၠဌ 
တစ္ဦးသည္ ေက်ာက္တြင္းနယ္ေျမ ၿပိဳက်မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွ မေတြ႔ရွိခဲ့ပဲ 
အိမ္ျပန္လာခဲ့သည္။ 

မနက္ ၈ နာရီတြင္ ရုတ္တရက္ ေက်ာက္တြင္း၏ ေျမာက္ဘက္ အစြန္းတစ္ခုလံုးသည္ ၿပိဳက်လာခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တြင္း 
ေအာက္ေျခတြင္ရွိေသာ ေရကန္ထဲမွ ေရမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ေက်ာက္တြင္း ေအာက္ေျခရွိ 
ဧရာမ ေရ၊ ရႊံ႕ႏြံႏွင့္ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲ လႈိင္းၾကီးမ်ားက ေအာက္ေျခၾကမ္းျပင္တေလွ်ာက္ ထိုးခ်သြားခဲ့ၿပီး 
ထိုေန႔နံနက္ေစာေစာ ကတည္းက ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေနၾကေသာ ရာႏွင့္ ခ်ီေသာ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ားကို 
ႏွစ္ျမဳပ္သြားေစ ခဲ့သည္။ 

၃၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ KWAT မွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္။
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၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၂ ရက္ေန႔ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဝွ႕ခါၿမိဳ႕ အေျခအေန။

ကံေကာင္း၍ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေရမေဆးသမားတစ္ဦးက ၎၏အေတြ႔အၾကံဳကို ယခုကဲ့သို႔ ျပန္ေျပာျပသည္။ 
“မနက္ ၅ နာရီမွာ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေက်ာက္တြင္းကုိ သြားခဲ့တယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးဖို႔ သံတုိင္ေတြ ယူသြားတယ္။ 
(ေဝွ႕ခါမွာ) လူ ၁၀၀၀ ေလာက္လည္း ေက်ာက္ရွာေနၾကတယ္။ ေက်ာက္တြင္းနယ္ေျမကုိ ၀င္ေပါက္ သုံးခုရွိတယ္၊ 
အေနာက္ဘက္၊ အေရွ႔ဘက္နဲ႔ ေတာင္ဘက္ေတြမွာပါ။ အႏၱရာယ္ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ရွိမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မထင္ခဲ့ၾကဘူး။ 
ေျမၿပိဳခဲ့ရင္ေတာင္ ေမွာ္ေတာင္ဘက္ (ေဝွ႕ခါ၏ အျခားေနရာတစ္ခု) ပဲ ျဖစ္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ထိခိုက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ 
ထင္ခဲ့တယ္။ ရုတ္တရက္ ဆုိးရြားသည့္ ေျမၿပိဳမႈၾကီး ျဖစ္လာတယ္။ ေျမစျပိဳတာနဲ႔႔႔႔႔ဲဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ပိုျမင့္တဲ့ ေနရာဘက္ကုိ 
ေျပးဖို႔ၾကိဳးစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိႈင္းေတြက အားေကာင္းလြန္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေအာက္ဘက္ဆြဲ ယူသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
ေရေအာက္မွာ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တခ်ိန္လုံးပဲ ဆုေတာင္းေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မိဘေတြ 
ရွိေသးေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္က ၾကည့္ဖို႔လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ရႊံ႔ေတြ၊ေရေတြေအာက္မွာ ညွပ္မသြားေအာင္ 
ၾကိဳးစားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္လဲ အသက္ရွင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာအ၀တ္အစားမွ မရွိေတာ့ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ့္အ၀တ္ေတြအားလုံး ရႊံ႕ေတြနဲ႔ ေရေတြက ဆြဲခၽြတ္သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဖုန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ပစၥည္းေတြ 
အားလုံး ဆုံးရံႈးသြားတယ္။ (ေက်ာက္တြင္းအျပင္ဘက္) ေျမစာပံုေတြေပၚမွာ သတိေပး ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ေထာင္ထားတာရွိေပမယ့္ 
ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္တြင္းမွာေတာ့ တစ္ခုမွ မရွိဘူး။ အခုအေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ ေနာက္ဆို ပိုသတိထားရေတာ့မယ္။”  ၃
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ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္ တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ေဒသခံ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားက အေလာင္း ၁၆၂ 
ေလာင္းျပန္လည္ ရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ ေရမေဆးေက်ာက္သမား ၅၄ ဦးကို ေဆးကုသရန္ ဖားကန္႔ေဆးရံုသို႔ 
ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ 

ေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေနာက္ထပ္ အေလာင္းမ်ား ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့ၾကၿပီး တရား၀င္ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ 
၁၇၂ ဦး ထိ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ေရမေဆးသမား အေယာက္ ၁၀၀ ခန္႔  ရြ႔ံ႕မ်ားေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ 
ေသဆံုးႏိုင္ေျခရွိေသးသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ 

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေနရာအနီးတြင္ ေသဆံုးသူ အမ်ားစုကို အစုလိုက္ 
အၿပံဳလိုက္ ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ 

ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ အသက္ ၂၀ နွင့္ ၃၀ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားမွ 
လာၾကသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ 
ေငြစုေဆာင္းရန္လာၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံ ကခ်င္လူငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

ေျမၿပိဳမႈတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ ေဒသခံ ကခ်င္လူငယ္တစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သူက သူ႔သားအေၾကာင္းကို အခုလို 
ေျပာျပသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (အင္ဘာပါ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ဖားကန္႕ေဝွ႕ခါသို႔လာၿပီး ေက်ာက္လာတူးသူ) သည္လည္း 
သူမ၏ မတ္ ကို ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပလာသည္။ 

“ကၽြန္မမွာ သားတစ္ေယာက္နဲ႔ သမီးတစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။ တစ္ႏွစ္လုံး ေက်ာက္တြင္းကုိ မသြားပဲ အဲဒီေန႔ မနက္ပဲ 
သူက အဲဒီကုိ (ေဝွ႔ခါ ေက်ာက္တြင္းကုိ) သြားတယ္။ ကၽြန္မက ကၽြန္မရဲ႕ အနာဂတ္တစ္ခုလံုးကုိ သူ႔အေပၚပဲ ပံုထားတာ။ 
ကၽြန္မတုိ႔မွာ အိမ္မရွိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ မိသားစုက အမ်ဳိး အိမ္မွာေနတယ္။ လူၾကီးျဖစ္လာတာနဲ႔ သူက သူ႔စြမ္းရည္နဲ႔ 
မိသားစုကို ေကာင္းေကာင္းေနေစခ်င္တယ္။ သူေျပာတယ္ “အေမ၊ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းႀကိဳးစားမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကုိဗစ္-၁၉  
ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာအလုပ္မွ လုပ္လုိ႔ မရဘူး။” ကၽြန္မက သူ႔ကုိ “မသြားနဲ႔၊ အဲဒီကုိ မသြားနဲ႔” လုိ႔ သတိေပးတာေတာင္ 
အခုလို ျဖစ္သြားတာ။ သူက ဂ်န္မိုင္ ဘူဂါးဘုရားေက်ာင္းမွာ အမႈေတာ္ထမ္းေနၿပီး လူငယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ 
အမ်ားစုကသူ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္း သိၾကတယ္။ သူ႔ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာေရးခဲ့တာ သူက “ေက်ာက္စိမ္းက အက်ဳိးအျမတ္ရခဲ့ရင္ 
အက်ဳိးအျမတ္အားလုံးဟာ ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ နိုင္ငံအတြက္ျဖစ္ရမယ္” လုိ႔ ေရးထားတယ္။ သူက ၾကင္နာတတ္ၿပီး လူေတြကုိ 
ကူညီတတ္တယ္။ သိပ္စိတ္ေကာင္းရွိတယ္။”၄ 

“ကၽြန္မ ညီမရဲ႕ေယာက္်ားလဲ ေျမၿပိဳမႈမွာ ေသသြားတယ္။ သူက သေဘာထားေကာင္းၿပီး ကူညီတတ္တယ္။ ကေလးေတြကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အတြက္ အလုပ္လည္းအရမ္း ၾကိဳးစားလုပ္တယ္။  သူ႔ရြာမွာ ေနလုိ႔ မရေတာ့  အင္ဘာပါ စစ္ေရွာင္စခန္းမွာ 
ေနေနရတယ္ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီကို (ေဝွ႔ခါကို) လာဖို႔ သူ႔ကို ကၽြန္မက ေခၚခဲ့တာ။ အခု 
သူက ေသသြားၿပီ၊ သူ႔ ကေလး ငါးေယာက္ က်န္ခဲ့တယ္။”

၄၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ KWATမွ ေမးျမန္းထားသည္



pmrsufESm 15

အစိုးရ၏ အျဖစ္သေဘာ တုန္႔ျပန္မႈ 

ေဝွ႕ခါ ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား၀င္ တုန္႔ျပန္မႈမွာ ယခုအထိ သေဘာမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အားနည္းသည္။

ေဝွ႕ခါ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ လူ ရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္အၾကာ သမၼတက ျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၆ ဦးပါ ေကာ္မတီတြင္ အဆင့္ျမင့္ 
စစ္တပ္အရာရွိၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုးထြဋ္ ပါ၀င္ေနသည္။ ၎က 
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္  ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ျမန္မာ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ 
(MEHL) တြင္ ရွယ္ရာ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိခိုက္သူ 
အခ်ဳိ႕အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ႏႈန္းသာ ျဖစ္သည္။ ေဝွ႕ခါရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္ အရ  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ေသဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစုတစ္စုစီအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၂၉၀၀၀၀၀ 
(က်ပ္ ႏွစ္ဆယ့္ကုိးသိန္း) သာ ေပးၿပီး၊ ဒဏ္ရာ ရသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ (က်ပ္ႏွစ္သိန္း) သာ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရက ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရသူ တစ္ဦးစီ အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ 
၁၀၀၀၀၀ (က်ပ္ တစ္သိန္း) ေပးခဲ့သည္။ 

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမၿပိဳမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း တရားခံမ်ားမွာ 
ခုတံုးလုပ္ခံရသူမ်ား သာျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိပဲ ေဒသအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ New Light of Myan-
mar သတင္းစာက ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ “ေဝွ႕ခါ ေက်းရြာအနီး ေက်ာက္တူး ေဖာ္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ 
လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ အရာရွိမ်ားကို အေရးယူထားေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားၿပီး စစ္တပ္ 
အရာရွိႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္းႏွင့္ အျခား 
အမည္ေဖာ္ျပမထားေသာ စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးတို႔ကို “ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ကတည္းက စစ္တပ္တာ၀န္မ်ား 
ထမ္းေဆာင္ရန္  ျပန္လည္ ေခၚယူထားေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယေန႔အထိ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ေသာ စစ္တပ္အရာရွိ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် သိရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ 
တပ္မ ၃၃ မွာ ဖားကန္႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဝွ႔ခါေက်ာက္တြင္းရွိ ေရမေဆးရွာေဖြသူမ်ား၏ သူေဌး (ေလာပန္း) ၁၃ ဦးကို 
ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀(က) ျဖင့္ တရားစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ 
အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး စုစုေပါင္း သံုးဦး အဖမ္းခံ ထားရၿပီး သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ခ်ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈ 
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၎တို႔ကို ဖားကန္႔ရွိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး မည္သည့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္မွ ေတြ႔ခြင့္ မျပဳပဲ ထားရွိသည္။ 
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သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေဝွ႔ခါေက်ာက္တြင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တာဝန္မွာ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၂ 
ရက္ေန႔ လူအမ်ားေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္တြင္ တာဝန္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၎တို႔ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၺဏီမ်ား လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ 
မည္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကိုမွ် ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကသလို ေျမၿပိဳက်မည့္ 
လကၡဏာမ်ားကို အေသအခ်ာ ေတြ႔သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ေက်ာက္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ 
ၾကိဳးပမ္းျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ 

ေက်ာက္တြင္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူမ်ား၏ အသက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း မရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
၎တို႔တြင္ရွိေသာ တာဝန္မွာ ေက်ာက္စိမ္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ယင္းမွ စစ္တပ္အတြက္ ေဝစုကို 
ေကာက္ခံရရွိေစရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္သည့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ - အရပ္သားမ်ားအေပၚ အစုအၿပံဳလိုက္ ရက္စက္မႈမ်ားကို 
က်ဴးလြန္သည္ဟု အမည္ပ်က္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ တပ္မ ၃၃ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ စစ္တပ္၏ ဦးစားေပးခ်က္ကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ 

ေဝွ႔ခါတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မၾကာေသးမီက ေဘးအႏၱရာယ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖားကန္႔တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူေသဆံုးေစေသာ တြင္းၿပိဳက်မႈအမ်ားအျပားထဲမွ ေနာက္ဆံုး တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးမွာ 
NLD အစိုးရက တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္မည္ဟု ေျပာဆိုေနသည့္ၾကားမွ 
စစ္တပ္၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံေပၚတြင္ အေျချပဳထားေသာ အာဏာကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ ေက်ာက္စိမ္း 
တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားကိုသာ ေျပာင္းလဲရံုျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို 
ကာကြယ္တားဆီးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ ႏိုင္သည္။ 
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ျမန္မာ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရမည္။ ဖားကန္႕ေဒသအပါအဝင္ 
တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းၿပီး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဆုတ္ခြာရမည္။  
သို႔မွသာ လံုၿခံဳေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသို႔ 
ဦးတည္ေသာ အားလံုးပါ၀င္သည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ေဒသခံ လံုၿခံဳေရး ယႏၱရားေအာက္တြင္  ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား 
၎တို႔၏ ေျမယာမ်ား၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္  ေပးထားသည့္ 
ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အာဏာခြဲေဝ ေလ်ာ့ခ်မႈရွိသည့္ 
အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စက္ကိရိယာမ်ား ျဖင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈ အားလံုးႏွင့္ အျခား 
အႀကီးစားသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈ စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။ 

ဖားကန္႔ရွိ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို 
ပိတ္သိမ္းရမည္။ စက္ကိရိယာမ်ားအားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းသြားရမည္၊ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ကုမၸဏီတို႔၏ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ အေပၚ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရမည္။ ၎တြင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို အျဖစ္နိုင္ဆံုး မူရင္းအတိုင္း 
ျဖစ္ေစရန္၊ က်န္ရွိေနေသာ ေျမမ်ား၏ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေရႀကီးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သာမက 
သက္ေရာက္မႈ ခံရေသာ ေဒသခံ လူထုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။
 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ေျမၿပိဳမႈတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သူမ်ားအားလံုး၏ မိသားစုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးရမည္။ 

လက္ရွိ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေရမေဆးသမားမ်ား၏ သူေဌး ၁၃ ဦးမွာ ခုတံုးလုပ္ခံရသူမ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္ 
တရားစြဲဆိုထားမႈု ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိိ္န္းသိမ္းထားသူ သံုးဦးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရမည္။    

အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကာကြယ္ေနၾကေသာ ေဒသခံ လူထုမ်ားအား ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းရမည္။ 

၁။

၃။

၄။

၅။

၆။

၂။

KWAT မွ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဝွ႔ခါတြင္ အစိုးရ ေက်ာက္တူးေဖာ္ခြင့္ ပါမစ္ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း
(Greenland သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ) 

ကုမၸဏီ အမည္ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ေမွာ္ (လုပ္ကြက္ နံပါတ္) ပါမစ္ သက္တမ္း 
ကုန္ဆံုးရက ္

ဧရာ ရတနာ ဦးေဇာ္ဘိုခန္႔ ေဝွ႔ခါ (၁၀၆) ၂၇ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၂၀ 

ေခ်ာင္းဖရားသား ဦးေက်ာ္စိန္ ေဝွ႔ခါ- ေမွာ္သစ္ (၄၄၃၊ 
၄၄၄) 

၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀ 

ေက်ာက္စိမ္းသခင္ ဦးေမာင္ၿဗဳန္း ေဝွ႔ခါ (၂၈၄-၂၈၇) ၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀ 

ျမန္မာေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း 
အင္အားစု 

ဦးေက်ာ္သူ ေဝွ႔ခါ (၄၃၁-၄၃၄) ၂၂ မတ္ ၂၀၂၀ 

ဂ်ိတ္လဲန္း ဦးခန္ဒါ ဘရန္ေရွာင္ ေဝွ႔ခါ (၄) ၇ ဧၿပီ ၂၀၂၀ 

ရန္ဒရာဂြန္ ဦးက်န္ေရွာပန္ ေဝွ႔ခါ- ေစာ္ဘြားေခ်ာင္ 
(၄၆၅) 

၈ ဧၿပီ ၂၀၂၀ 

ဧရာ ရတနာ ဦးစိုးဝင္း 
ေဝွ႔ခါ (၃၄၄) ၁၀ ဇြန္ ၂၀၂၀ 

ေဝွ႔ခါ (၃၄၅) ၁၁ ဇြန္ ၂၀၂၀ 

ေဝွ႔ခါ (၁၉) ၁၉ ဇြန္ ၂၀၂၀ 

ေဝွ႔ခါ (၅၈) ၂၄ ဇြန္ ၂၀၂၀ 

စိုင္းအင္ဝိုင္း ဦးကရိန္တူးမိုင္ ေဝွ႔ခါ- ေမွာ္သစ္ကုန္း (၅၉) ၁၀ ဇြန္ ၂၀၂၀ 

ဟိုးအင္ဝမ္း (Hole in One) ဦးမ်ဳိးၾကည္ ေဝွ႔ခါ- ေမွာ္သစ္ကုန္း 
(၃၁၇၊ ၃၁၉၊ ၃၂၀၊ ၃၂၁) 

၁၀ ဇြန္ ၂၀၂၀

ဟိုးအင္ဝမ္း (Hole in One) ေဒၚေလာဆံု ေဝွ႔ခါ- ေမွာ္သစ္ကုန္း 
(၃၂၂-၃၂၆)

၁၀ ဇြန္ ၂၀၂၀

ဟိုးအင္ဝမ္း (Hole in One) ေဒၚရန္ရွမ္းရံု ေဝွ႔ခါ- ေမွာ္သစ္ကုန္း 
(၃၂၇-၃၃၁) 

၁၀ ဇြန္ ၂၀၂၀

ရတနာ ၾကယ္ ဦးေက်ာ္နိုင ္ ေဝွ႔ခါ (၃၃၂-၃၄၀) ၁၁ ဇြန္ ၂၀၂၀ 

ရန္ဒရာဂြန္ ဦးက်န္ေရွာပန္ ေဝွ႔ခါ- ကေထာင္ရပ္ 
(၃၅၀) 

၁၁ ဇြန္ ၂၀၂၀ 
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ေက်ာက္စိမ္းသခင္ ဦးထြန္းဝင္း ေဝွ႔ခါ- ကေထာင္ရပ္ 
(၄၂၃၊ ၄၂၄) 

၂၂ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀ 

ရန္ဒရာဂြန္ ဦးက်န္ေရွာပန္ ေဝွ႔ခါ (၄၂၆) ၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၀ 

ေက်ာ က္ စိ မ္း ဘု န္းေ ဆာ င္  
ၾကယ္နန္းေတာ္ 

ဦးအိုက္လွ ေဝွ႔ခါ (၅၆) ၃ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၀ 

တုႏႈိင္းမီ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္း ေဒၚလုေတာင္ ေဝွ႔ခါ (၈၁၅-၈၁၇) ၁၄ စက္တဘၤာ ၂၀၂၀ 

ထြန္းေရႊရည္ ဦးထြန္းဝင္း ေဝွ႔ခါ (၈၀) ၈ ေအာက္တို ဘာ ၂၀၂၀

ဒဲ့ဒါလင္ ဦးေအာင္ျမတ္ ေဝွ႔ခါ– ေစာ္ဘြားေခ်ာင္ 
(၈၅)

၂၁ ေအာက္တို ဘာ ၂၀၂၀ 

ဧရာ ရတနာ ဦးစိုးဝင္း ေဝွ႔ခါ (၈၁၄) ၂၇ ေအာက္တို ဘာ ၂၀၂၀ 

နယ္ျခား ရတနာ ဦးထင္ေက်ာ္ ေဝွ႔ခါ (၄၄) ၃၁ ေအာက္တို ဘာ ၂၀၂၀ 

ဆုထူးပန္  ဦးေက်ာ္ေဌး ေဝွ႔ခါ (၄၄၆၊ ၄၄၇) ၂၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၂၀ 

ဘူးဂါး ဦးခရန္ လေတာင္ ေဝွ႔ခါ (၂၊ ၃) ၂၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၂၀ 

ေရႊဝါေျမ ေဒၚနန္းေအးထြန္း ေဝွ႔ခါ– ေမွာ္သစ္ကုန္း 
(၃၄၆- ၃၄၉ ) 

၈ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၂၀ 

ဧရာ ရတနာ ဦးစိုးဝင္း ေဝွ႔ခါ (၁၁၊ ၃၄၊ ၄၃) ၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၂၀ 

စဥ ္ လိင္ အသက္ မွတ္ပံုတင္အမွတ ္
(ေကာက္ခံရရွိသမွ်)

လူမ်ိဳး/ ဘာသာ ေနရပ္

၁ က်ား ၃၇ - ဗမာ / ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ

၂ က်ား ၂၀ ၉ / ရမသ (ႏုိင္) ၂၃၂၇၀၆ ဗမာ / ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
ေမွာ္သစ္ကုန္း 

၃ က်ား ၂၀ ၉ / ရမသ (ႏုိင္) ၂၂၃၀၂၇ ဗမာ / ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
ေမွာ္သစ္ကုန္း

၄ က်ား ၁၉ - ကခ်င္/ 
ခရစ္ယာန္  

ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႕ခါ

၅ က်ား ၂၃ ၅/ ယမပ (ႏိုင္) ၀၉၆၇၉၂ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ ေျမၿပိဳမႈတြင္ ဆံုးပါးသြားေသာ သူမ်ား၏ အေလာင္းႏွင့္ 
မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စာရင္း 
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၆ က်ား ၄၀ ၁ / မစန (ႏိုင္) ၀၅၂၃၇၈ ကခ်င္ / 
ခရစ္ယာန္ 

ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ 

၇ က်ား ၂၂ ၁ / မကန (ႏိုင္) ၂၁၅၇၂၀ ကခ်င္ / 
ခရစ္ယာန္

ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ

၈ က်ား ၄၅ ၁၃/ နခန (ႏိုင္) ၀၀၈၁၅၉ ကခ်င္ / 
ခရစ္ယာန္

ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ

၉ က်ား ၂၂ - ကခ်င္ / 
ခရစ္ယာန္

-

၁၀ က်ား ၃၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ

၁၁ က်ား ၂၃ - ရခိုင္ -

၁၂ က်ား ၂၆ ၉ / စကန (ႏိုင္) ၀၈၃၂၉၇ ရခိိုင္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ

၁၃ က်ား ၂၂ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ

၁၄ က်ား ၃၀ ၁၁/ ကတန (ႏိုင္) 
၁၁၈၈၄၉ 

ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ

၁၅ က်ား ၂၆ - ရခိုင္ ဂ်န္ဂါ

၁၆ က်ား ၂၆ - ရခိုင္ ဂ်န္ဂါ

၁၇ က်ား ၃၆ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ဂ်န္ဂါ  

၁၈ က်ား ၂၉ - ရခိုင္ ေမွာ္ေတာင္း 

၁၉ က်ား ၂၆ - ရခိုင္ ေမွာ္ေတာင္း

၂၀ က်ား ၃၂ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ 

၂၁ က်ား ၃၅ - ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ 

၂၁ က်ား - ၈/ သလန (ႏိုင္) ၀၄၇၈၈၄ ရခိုင္  မကားပင္

၂၃ က်ား ၂၀ ၅/ တဆန (နိုင္) ၁၇၆၅၄၆ - မကားပင္

၂၄ က်ား ၃၀ - - ရပ္ကြက္ (၂)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း

၂၅ က်ား ၂၂ - - ရပ္ကြက္ (၂)၊ ဂ်န္ဂါ

၂၆ က်ား ၂၁ ၁/ ကမန (ႏိုင္) ၀၆၅၅၂၀ ကခ်င္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၂၇ က်ား ၃၉ - ကခ်င္  ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း
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၂၈ က်ား ၃၁ ၁/ မညန (ႏိုင္) ၁၃၆၈၅၃ ဗမာ / ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
မကားပင္ 

၂၉ က်ား ၄၃ ၅/ တဆန (နိုင္) ၀၈၂၄၂၉ - ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ

၃၀ က်ား ၂၂ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ

၃၁ က်ား ၃၂ - ရခိုင္ ေမွာ္ဝမ္းေလး 

၃၂ က်ား ၃၇ - ကခ်င္  ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ

၃၃ က်ား ၂၄ - ကခ်င္ ရပ္ကြက္ (၂)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၃၄ က်ား ၂၂ - ၿမိဳ ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ

၃၅ က်ား ၁၉ - ၿမိဳ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ 

၃၆ က်ား ၂၀ - ကခ်င္  ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႔ခါ

၃၇ က်ား ၄၁ - ကခ်င္ ဂ်န္ဂါ

၃၈ က်ား ၂၁ ၁၁/ ပတန (ႏိုင္) ၁၃၈၈၉၅ ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၂)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၃၉ က်ား ၂၈ - ရခိုင္  ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၄၀ က်ား ၂၆ - လီဆူး  ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၄၁ က်ား ၂၈ - ကခ်င္  ရပ္ကြက္ (6)၊ ေဝွ႔ခါ

၄၂ က်ား ၂၇ - လီဆူး ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၄၃ က်ား ၄၅ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၄၄ က်ား ၂၄ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ 

၄၅ က်ား ၂၁ ၁/ မညန (ႏိုင္) ၁၉၄၇၆၀ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း

၄၆ က်ား ၂၇ ၁/ မညန (ႏိုင္) ၁၆၁၅၉၅ ရွမ္းဗမာ ေမွာ္ဂလံု 

၄၇ က်ား ၂၇ ၁/ မညန (ႏိုင္) ၁၃၆၃၁၇ ရွမ္းဗမာ ရပ္ကြက္ (၃) 
ေမွာ္ေတာင္း

၄၈ က်ား - - ကခ်င္ ရပ္ကြက္ (၅)၊ 
လ်ွပ္စစ္ရံုး ေဝွ႔ခါ

၄၉ က်ား ၂၇ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ

၅၀ က်ား ၂၉ - ရခိုင္/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ

၅၁ က်ား ၂၁ ၉ / ဝကန (နိုင္) ၀၉၄၄၆၂ ရခိုင္/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ
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၅၂ က်ား ၂၃ - ကခ်င္  ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း

၅၃ က်ား ၄၇ ၁၄/ဒဒရ(နုိင္) ၁၀၁၂၃၅ ဗမာ/ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႔ခါ

၅၄ က်ား ၃၀ - ရခိုင္/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ခက်န္

၅၅ က်ား ၂၁ - ရခိုင္/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ခက်န္

၅၆ က်ား ၃၁ ၁၄/ ဒဒရ (ႏိုင္) ၁၂၈၂၀၆ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႔ခါ 

၅၇ က်ား ၂၃ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ

၅၈ က်ား ၂၅ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ  

၅၉ က်ား ၃၂ - ဗမာ ပုလဲကုန္း 

၆၀ က်ား ၃၈ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ 

၆၁ က်ား ၃၆ ၁၄/ ဒဒရ (ႏိုင္) ၁၃၂၀၃၅ ဗမာ/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႔ခါ

၆၂ က်ား ၁၉ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၆၃ က်ား ၄၆ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႔ခါ 

၆၄ က်ား ၃၁ - ရခိုင္  ခက်န္

၆၅ က်ား ၂၈ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ 

၆၆ က်ား ၃၅ ၅/ ကလဝ (ႏိုင္) ၀၀၀၃၂၄ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၆၇ က်ား ၂၃ ၅/ ယမပ (ႏိုင္) ၁၂၈၂၁၂ ဗမာ/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၆၈ က်ား ၂၅ - ကရင္ 

၆၉ က်ား ၃၅ ၅/ကလတ (ႏိုင္)၀၉၁၈၈၁ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ

၇၀ က်ား ၂၈ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ

၇၁ က်ား ၄၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၇၂ က်ား ၂၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၇၃ က်ား ၂၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၇၄ က်ား ၂၉ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ

၇၅ က်ား ၃၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ 

၇၆ က်ား ၃၀ ၈/ ဂဂန (ႏိုင္) ၀၉၅၉၄၇ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
ေမွာ္သစ္ကုန္း 
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၇၇ က်ား ၃၄ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
ေမွာ္သစ္ကုန္း

၇၈ က်ား ၂၉ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
ေမွာ္သစ္ကုန္း

၇၉ က်ား ၃၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄)၊ 
ေမွာ္သစ္ကုန္း

၈၀ က်ား ၂၈ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ  

၈၁ က်ား ၄၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ  

၈၂ က်ား - - ရခိုင္

၈၃ က်ား ၂၇ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ  

၈၄ က်ား ၂၁ ၅/ မကတ (ႏိုင္) ၀၈၁၁၁၆ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၈၅ က်ား ၂၈ ၅/ ယမပ (ႏိုင္) ၁၃၉၁၆၉ ဗမာ -

၈၆ က်ား ၅၀ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၄)၊ ေဝွ႔ခါ

၈၇ က်ား ၃၂ ၅/ ယမပ (ႏိုင္) ၀၁၁၀၂၄ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၈၈ က်ား ၂၉ ၅/ ယမပ (ႏိုင္) ၀၂၆၉၂၅ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ

၈၉ က်ား ၂၅ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ

၉၀ က်ား ၆၀ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ 

၉၁ က်ား ၃၀ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ

၉၂ က်ား - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ေဝွ႔ခါ 

၉၃ က်ား ၂၁ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ခက်န္ 

၉၄ က်ား ၂၆ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ 

၉၅ က်ား ၂၄ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၆)၊ ေဝွ႔ခါ  

၉၆ က်ား ၂၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၉၇ က်ား ၂၅ - ရခိုင္ ခက်န္ 

၉၈ က်ား ၁၇ - ရခိုင္ ခက်န္

၉၉ က်ား ၂၄ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၀၀ က်ား ၄၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၀၁ က်ား ၂၇ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃) ၊ ေဝွ႔ခါ 
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၁၀၂ က်ား ၂၃ - ဗမာ ဂ်န္ဂါ 

၁၀၃ က်ား - - ဗမာ ေဝွခါ

၁၀၄ က်ား ၃၃ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၀၅ က်ား ၂၀ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၄) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၀၆ က်ား ၂၆ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၁)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၁၀၇ က်ား ၄၇ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၀၈ က်ား ၂၉ - ရခိုင္  ရပ္ကြက္ (၆) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၀၉ က်ား ၂၉ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၆) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၁၀ က်ား ၂၀ ၁၁/ ကတန 
(နိုင္)၁၄၃၄၁၄

ရခိုင္  ရပ္ကြက္ (၆) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၁၁ က်ား ၂၄ ၁၁/ စတန (ႏိုင္) ၁၃၀၄၈၅ ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၆) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၁၂ က်ား ၃၃ - ဗမာ  မကားပင္

၁၁၃ က်ား ၃၅ - ရခိုင္  ရပ္ကြက္ (၅) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၁၄ က်ား ၂၇ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၁၅ က်ား ၃၀ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၂) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၁၆ က်ား ၂၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၁၇ က်ား ၂၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၁၈ က်ား ၂၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၁၉ က်ား ၂၆ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၆) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၂၀ က်ား ၂၅ - ရခိုင္ ေဝွခါ 

၁၂၁ က်ား ၂၄ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၂) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၂၂ က်ား ၂၉ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၆) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၂၃ က်ား ၄၀ - ရွမ္း  ရပ္ကြက္ (၂) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၂၄ က်ား ၃၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၂၅ က်ား ၃၆ - ရခိုင္  မကားပင္

၁၂၆ က်ား ၁၈ - ရခိုင္ မကားပင္ 

၁၂၇ က်ား ၃၂ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၃) ၊ ေဝွ႔ခါ  
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၁၂၈ က်ား ၂၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၄) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၂၉ က်ား ၂၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၅) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၃၀ က်ား ၂၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၃၁ က်ား ၂၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၁၃၂ က်ား ၂၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၁၃၃ က်ား ၄၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၁၃၄ က်ား ၂၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၃၅ က်ား ၃၅ ၁/ ကပန (ႏိုင္) ၀၇၀၈၀၈ ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၄)၊ ဂ်န္ဂါ 

၁၃၆ က်ား ၂၄ - ဗမာ / ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၅)၊ ေဝွ႔ခါ

၁၃၇ က်ား ၂၄ - ကခ်င္  ရပ္ကြက္ (၁) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၃၈ က်ား ၂၁ - ကခ်င္ ရပ္ကြက္ (၁) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၃၉ က်ား ၂၉ - ရခိုင္  ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၄၀ က်ား ၂၄ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၄၁ က်ား ၂၂ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ဂ်န္ဂါ 

၁၄၂ က်ား ၂၅ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၃) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၄၃ က်ား ၂၅ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၃)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း  

၁၄၄ က်ား ၂၈ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၂)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း 

၁၄၅ က်ား ၂၈ - ရွမ္း+ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ဂ်န္ဂါ

၁၄၆ က်ား ၂၅ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂) ၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၄၇ က်ား ၂၁ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂) 
ေမွာ္ေတာင္း  

၁၄၈ က်ား ၃၂ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၂) 
ေမွာ္ေတာင္း 

၁၄၉ က်ား ၂၇ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၇) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၅၀ က်ား ၂၈ - ဗမာ  ရပ္ကြက္ (၂)၊ ဂ်န္ဂါ
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၁၅၁ က်ား ၃၃ - ရခိုင္  ရပ္ကြက္ (၅) ၊ ေဝွ႔ခါ

၁၅၂ က်ား ၂၁ - ရခိုင္ ရပ္ကြက္ (၅) ၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၅၃ က်ား ၃၅ ၅/ ပလန (နိုင္) ၀၇၉၉၈၀ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂) 
ေမွာ္ေတာင္း

၁၅၄ က်ား ၂၆ - ရခိုင္ ဂ်န္ဂါ 

၁၅၅ က်ား ၁၈ - ရွမ္း/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ခက်န္  

၁၅၆ က်ား - ၁/မညန (နို) 
၀၆၆၂၂၈

ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ 

၁၅၇ က်ား ၃၀ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၅၈ က်ား ၂၂ - ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ ေဝွ႔ခါ  

၁၅၉ က်ား ၄၀ - ရွမ္း/ ဗုဒၶ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ခက်န္

၁၆၀ က်ား ၃၇ ၅/ ရဥန (ႏိုင္) ၀၈၆၁၀၁ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၂)၊ 
ေမွာ္ေတာင္း

၁၆၁ က်ား ၂၄ ၅/ မကန (ႏိုင္) ၀၈၈၈၉၂ ဗမာ ရပ္ကြက္ (၇)၊ ေဝွ႔ခါ  



pmrsufESm 27

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုးထိုင္းႏိုင္ငံ(KWAT)

ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပညတ္ြင္းစစ ္ျဖစခ္ဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ႏိငုင္ံေရး၊ စီးပြားေရးႏငွ္ ့
လူမႈေရးအေျခ အေနမ်ား ဆိုးရြားလာခဲ့သျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
မိမိတို႔ေနရပ္ ေဒသကို စြန္႔ခြာၿပီး တစ္ျခား ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ သြားၾကရသည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
တစ္ႏစွထ္က ္တစ္ႏစွ ္မ်ားျပားလာခဲသ့ည။္ ထိအုခ်နိတ္ြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္မမိတိို႔၏ 
ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး 
ထိုင္းႏိုင္ငံကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 
KWAT သည္ မိမိတို႔ လူမႈ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား ကင္းစင္ကာ လူတိုင္း 
ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ 
ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အထိေရာက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳ 
အက်ိဳးအျမတ္ မယူေသာ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူကုန္ကူး တားဆီးမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။
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 အီးေမး : kwat.office@gmail.com
 ဖုန္းနံပါတ္ : +66(0)89 755 9892
 ဝပ္ဘ္ဆိုဒ္ : kachinwomen.com

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္သည္။


