
 

ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳငမ္ ွေနာက္ဆုးံရသတငး္  စာအမတွ ္( ၁/ ၂၀၁၇)  

ဇနန္ဝါရလီ ၁၆ ရက ္၂၀၁၇။  

ရမွး္ျပညန္ယေ္ျမာကပ္ိငုး္ ေက်ာကမ္ၿဲမိဳ႕နယတ္ြင ္အစိးုရ ဂ်ကေ္လယာဥျ္ဖင့္ ဗုးံပက်သဲျဖင့္ ရြာ သား ၃ 

ဥးီေသဆံုးရၿပးီ ၇ ဥးီမာွျပငး္ထနစ္ြာ ဒဏ္ရာရရွ ိ

ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခႏွုစ္တြင္ ရမွး္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုငး္  ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယ္ ပနမ္တ္မးီရြာကုိ  

အစိးုရေလတပ္  ဗံုးက်ဲျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသရူြာသား ၃ ေယာက္မွာပြဲ ခ်ငး္ၿပီး ေသဆံုးရၿပီး က်န္  ၇ 

ေယာက္မွာ ထခိိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည္။ ၎ထဲတြင္  အသက္ ၅ ႏစွ္အရြယ္ခေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမးီ ၂ ေယာက္ပါ 

ဝင္သည္။  

ထုိေန႔နံက္၈နာရီတြငပ္နမ္တမ္ီးရြာႏွင့္ တမိငု္အကြာ ၀မေ္ယာင ္ပန္လရြာတြင ္ရွိသည့္ အစိးုရတပ ္ခလရ ၅၀၆ 

သည္ တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ ္ရွိရာလြိဳငေ္ယေတာင္ဆီသုိ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင္ ့ပစ္ေတာ့သည္။ 

ညေန ၆ နာရီခြဲအထိၾကာသည္။ 

ပနမ္တ္မးီ ရြာထဲတြင္ အိမေ္ၿခ ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး လူဥးီေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ တိုက္ပြဲ ျဖစပ္ြားခ်ိန္တြင္ ရြာသူ

ရြာသူရြာသားမ်ားေၾကာက္လန္႔ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မိသားစု ဝငမ္်ားသည္ အသက္ ၇၀ အရြယ္ရွိ လံုးစိတၱ အိမထ္သုိဲ႔ 

သြားေရာက္ခိုလႈံခဲ့ ၾကသည္။ ထုိအိမ္သည္ တျခားအမိ္ထက္ ႀကီးမားၿပးီ ရြာသူရြာသားမ်ားက ထုိအိမ္ထဲခိုလႈံပါ က 

လံုျခဳံမည္ဟုယူဆၾကသည္။  

သုိ႔ေသာ္ ညေနပိငု္း ၄း၀၅ အခ်ိန္တြင္ အစိုးရ ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂ စးီသည္ လားရႈိးမွလာခါ လြိဳင္ေ ယ ေတာင ္ 

တစ္ဝိုက္တြင္ စတင္ဗုးံက်ဲၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင ္ပနမ္တ္မးီ ရြာကုိပါဗုံးက်ဲလိုက္သည္။  

ဗုံးသည္ လုငး္စိတၱတုိ႔၏အိမ္ကုိ တုိက္ရိုက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအိမ္ထတဲြင္ ပုနး္ေအာင္းခို လႈံေနသည့္ 

လႈံေနသည့္ ထဲမွ ရြာသား ၃ ေယာက္မွာ လုငး္စတိၱ အပါအဝင္ ဤေနရာတြင္ ပြဲခ်င္းၿပးီ ေသဆံုး ၾကသည္။၎

ၾကသည္။၎အထဲတြင္   အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မနိ္းခေလး ၂ ေယာက္ႏွင့္ တျခား ေယာက္က်ား ေလးတစ္ ေယာ

ေလးတစ္ ေယာက္အျပငး္အထန္ဒဏ္ရာရရိွသည္။ ႏြားတစေ္ကာင္းလညး္ထုိေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။  

ဗုံး ၃ လံုးသည္ ရြာထရဲွိဘုနး္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်လာရာ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ ဘုန္းႀကီး  

ေက်ာင္းေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ ဥးီဇငး္ ၄ ပါး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည။္ ထုိ႔အျပင္ ရြာသူရြာသား မ်ား၏ အိမ္ ၁၆ 

လုံးထိခိုကပ္်က္ဆီးခဲ့သည္။  

ဗုံက်ဲၿပီးအၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ခလရ ၅၀၆ အဖြဲ႕တြင ္ပနမ္တ္မးီ ရြာထဲသို႔ဝင္လာ ၿပးီသည္ ႏွင့္ ရြာထဲ တြင္ 

စခနး္ခ်သည္။ သူတို႔သည္ ေသဆံုးသြားေသာ ရြာသား ၃ ဥးီကို ခ်က္ခ်င္း ပင္လန္း သခ်ိဳင္းသုိ႔  ေျမျမႇပ္ဖို႔အမိန္႔ေပး 

လုိက္သည္။ တစ္ခ်ိဳ ႕စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသား ၅ ေယာက္ ရြာသူ တေယာက္ႏငွ့္ အတူပါလာၿပီး  ႐ပု္အေလာငး္ 



မ်ားကို ညအခ်ိန္ ၇း ၃၀ မနိစ္အခ်နိ္တြင္ ေျမျမႇပခ္ဲ့သည္။ ေျမျမႇပသ္ၿဂိဳလ္သည့္ခ်ိန္သည္ စစ္သားမ်ား က စ်ာပနတြင္ 

ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဦးဇင္းတစ္ပါးမွ ဖိတခ္ြင့္မျပဳပါ။ ေသဆုံးသြားေသာ အေလာငး္ကုိလည္း ဖ်ာျဖင္ ့ လိပ္ခိငုး္ၿပီး  

ေျမျမႇပ္သၿဂိဳလ္ ရသည္။  

ဦးဇင္းတစပ္ါးက ရမွ္းကူညေီရးအဖြဲ႕ ကိဖုုနး္ေခၚဆုိၿပးီ က်န္သည့္ထိခိုက္ေသာရြာသူရြာ သားမ်ား 

ကုိကားျဖင့္ ေဆး႐ံုသုိ႔ကုသရန္ ပို႔ေဆာင္ရနေ္စခိငု္းသည္။ လူနာတင္သည့္ကားသည္ ရြာကေနညေန 

ပိုငး္ ၇း၃၀ မနိစ္အခ်ိန္တြင္ ထြကခ္ြာသြားၿပီး လားရွိးုေဆး႐ုံသုိ႔ မနက္ပိုင္းအခ်ိန္မေွရာက္ရွပိါသည္။ အသက္  ၃၅ 

အရြယ္ျဖစ္သည့္ နနး္ခင္သနး္ႏု သည္ ခင္ပြနး္ စိငုး္အိုက္ဝန္း၊  ေယာက္ခမ လုင္းစိတၱ သည္လည္း ဗုးံ ထိ၍ 

ေသဆံုးသြားေသာ လူထဲတြင္ ပါသြားသည္။ သူမမာွ ခေလး  ၆ ေယာက္ႏငွ့္ ကုိယ္၀န ္၈ လ ရွိသည္။ 

သူမ၏ညာေျခေထာက္တြင္ တြင္ဒဏ္ရာ ျပငး္ထနေ္သာေၾကာင့္ ဇနန္ဝါရီလ ၆  ရက္ေန႔ ၌ ျဖတ္လိုက္ရသည္။  

ဗုံးက်ၿပီးေနာက္ပိငု္း ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား အေယာက္ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕ သုိ႔္ေျပးလာ ၿပီး 

နမ့္က်က္လငး္ ဘုနး္ႀကီးေက်ာငး္တြင္ ခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။ ဇနန္ဝါရီ ပထမပတ္၏ ေနာက္ဆုးံ ရက္တြင္ 

ေနရပ္သုိ႔ျပန္သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိးုရတပမ္ေတာ္ ခလရ ၅၀၆ တပ္ဖြဲ႕သည္ ရြာထတဲြင္ စခန ္းခ်  

ေနထုိင္ေသာတပ္သားမ်ားက်န္ရွိ ေနၿပီး တစခ္်ိဳ ႕ေသာ ၁၀၀ တပ္သားတုိ႔မွာ ခလရ ၅၀၁ ႏွင ့္ ၅၀၂  

သည္ထုိေဒသထသုိဲ႔ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေလယာဥျ္ဖင့္ ဗုးံက်ဲရာမ ွေသဆုးံခဲရ့ေသာရြာသရူြာသား( လယသ္မား ) မ်ား၏စားရငး္ ကိေုအာကပ္ါ 

အတိငုး္ေဖာ္ျပထားသည။္ 

စဥ္။  အမည ္ အသက ္ ဗုးံဒဏေ္ၾကာင့္ထခိိကုမ္ႈ အေသးစတိ ္
၁။ လုင္းစိတၱ ၇၀ ခႏၲာကုိယ္ႏွင့္ ေျခေထာက္ ထိခိုက္ 
၂။ စိုငး္အုိက္ဝနး္ 

(လုင္းစိတၱ၏သား) 
၃၀ ဦးေခါင္းႏငွ့္ လက္ ထိခိုက္ 

၃။ စိုငး္အုိက္ယု ံ ၃၀ ဝမး္ဗိုက္တြင္ထိခိုက ္
 

 

 

 

လုငး္စိတၱ၏ အေလာငး္၊ 
အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွေလယာဥ္ျဖင့္ 
ဗံုးပစလ္ြတ္ရာမွ ထိမိေသဆံုး            

စိုင္းအုိကဝ္နး္၏ ရုပ္အေလာင္း၊ 
အစိးုရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ျဖင္ ့
ဗုံးပစ္လြတ္ရာမ ွထိမိေသဆုးံ                   

စ္ုိင္းအိုက္ယု၏ံ ရုပ္အေလာငး္ 
အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွေလယာဥ္ျဖင့္ 
ဗုံးပစလ္ြတလုိ္က္ရာ ထိမိျပီးေသဆုံး 

 

ဗုးံဒဏေ္ၾကာင့္  ထခိိကုဒ္ဏရ္ာရရွေိသာရြာသရူြာသားမ်ား၏ စားရငး္။ 

စဥ္။  ရြာသူရြာသားမ်ား အမည္ လိင ္ အသက ္ ဗုံးမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွေိသာ အေသးစိတ ္
၁ ေအးလုိင္း မ ၂၀ သူမ၏နဖးူဗုံးစမွန ္
၂ နနး္ခင္သနး္ႏု( ဗံုးဒဏ္ရာျဖင္ ့           

ေသဆုံးသစူိငု္းအုိက္ဝနး္၏ဇနးီ) 
မ ၃၅ သူမ၏ ေျခေထာကက္ို ဗုံးစမနွ္ ၿပီး ဇန္နဝါ ရီလ 

၆ ရကေ္န႔  ၂၀၁၆ တြင္ 
သူ႔ညာဘက္ေျခေထာက္ကုိ ျဖတ္ထုတ္လိုက္ရ 
ရာ သူမ မွာ ကိုယ္ဝန္ ၈ လ 
ႏွင့္ ကေလး ၆ ေယာက္ရွရိာ ဒါေပမဲ့ယခခု်ိန္တြင္  
မုဆုိးမ ျဖစ္သြားသည္။  

၃ စိုငး္ကြန္းငင္း ( ေအးႏု သား )  က်ား ၅ ဘယ္ဘက္ ပုခုးံတြင္ ဗုးံစမွနေ္သာေၾကာင့္ ယခု
ယခုခ်ိန္တြင္ ခြဲစိတ္ ၿပီးခ်ဳပ္ထားသည္။   

၄ စိုငး္အိုက္ေအာင ္ က်ား ၃၇ သူ႔ေျခေထာက္ႏွင့္ ဘယ္ဘက္ လက္ တြ င္ 
ဗုံးစထိမွနရ္ာ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ထားသည။္ 

၅ စဝစ္န္းပညု ( ဥးီဇငး္) က်ား ၂၆ နဖးူႏွင့္ လက္ကိ ုဗုံးစထိမွနရ္ာ  ေဆး႐ုံတြင ္ 
တစ္ည ေနရသည္။  

၆ စဝစ္န္းေခမႏၲိ (ဦးဇင္း) က်ား ၃၃ ေနာက္ေၾကာတြင္ ထိ ဗုံးစမနွ ္ 
သျဖင့္ ေဆး႐ုံတြင ္တစ္ည အပိခ္ဲရ့သည္။  

၇ စဝစ္န္းကာလိႏၲ ( ဦးဇင္း)  က်ား ၃၇ ညာဘက္လက္တြင္ ဗုးံစမနွ္သျဖင့္ ဇန္နဝါရ ီ လ 
၄ ရကေ္န႔  ၂၀၁၇ တြင္ ေဆး႐ုမံ ွ 
ဆင္းလာရသည္။  

 



 

 

 

 

 

 

အစိးုရတပ္မေတာ္မ ွေလယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးလြတ္ရာ 
ဗုံးစမွန္မိေသာ နန္းခငသ္နး္န ုဒဏ္ရာ 

အစုိးရတပ္မေတာ္မ ွေလယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးလြတ္ရာ 
ဗုံးစမွန္မိေသာ အသက ္၅ နွစ္အရြယ္ စုိင္းကြန္းငငး္ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရပံု 

 

ဗုးံဒဏေ္ၾကာင့္ ထိခိကုပ္်ကဆ္းီသြားေသာ အေဆာကအ္အုမံ်ားႏွင့္ ပစၥညး္မ်ား  

စဥ္။ ပိုင္ဆုိင္သူအမည္ ေနထိငု္သူူအေရအတြက္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္ဆီးသြားေသာ  
ပစၥညး္မ်ား ၏ တနဖ္ိုး 

၁ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဦးဇင္း ၃ ပါးႏွင့္ ကုိ
ကိုယ္ရင္ ၁၆ ပါး 

ဆြမ္းစားေဆာင၊္ ေရတုိင္ကီ ၂ လံုး ၊ 
စားဖုိေဆာင္၊ နရံ ံ

သိန္း ၂၀၀ က်ပ ္

၂ လုင္းစိတၱ ၅ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရံ 
ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္း ဆိုင္ကယ္  
တစီး ႏြားတေကာင္ ေသ၊ စပါး ၊ 
ႏြားတေကာင ္၏ 
ေျခေထာက္ ဒဏ္ရာရ၊ စက္ပစၥည္း 

၈,၂၈၅,၀၀၀ က်ပ ္

၃ စိုငး္ေမာငေ္အး  ၅ ဥးီ သြပ္မိးုနွင့္ အိမ္ထရ ံ ၆၀ သနိး္က်ပ ္
၄ ေဒၚေအးေန  ၃ ဥးီ သြပ္မိးုနွင့္ အိမ္ထရ ံ ၅၀သိနး္က်ပ ္
၅ ေဒၚေအးေမာင ္ ၂ ဥးီ သြပ္မိးု အမိ္ထရံ ႏငွ့္ စားဖိေုဆာင္  ၅၀ သနိး္က်ပ ္
၆ ေဒၚေအးန ီ ၄ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၃၀ သနိး္က်ပ ္
၇ စိုငး္အုိက္ဝနး္ ၈ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၃၀ သနိး္က်ပ ္
၈ စိုငး္အုိက္ဘ ၅ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၃၀သိနး္က်ပ ္
၉ ဦးေအာငေ္က်ာ ္ ၈ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရံ ႏွင့္ စားဖိုေဆာင ္ ၂၀ သနိး္က်ပ ္
၁၀ စိုငး္ေမာငေ္မာင ္ ၄ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၆ သိနး္က်ပ ္
၁၁ ပီဝငး္ ၂ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၅ သိနး္က်ပ ္
၁၂ ဦးလငုး္ပးီ ၃ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၃ သိနး္က်ပ ္
၁၃ စိုငး္ဆုိင္ခမး္ ၇ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၃ သိနး္က်ပ ္
၁၄ စိုငး္ဆန္းပီး ၈ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၃ သိနး္က်ပ ္
၁၅ စိုငး္ဝငး္ျမင့္ ၄ ဥးီ သြပ္မိးု၊ တံခါး၊ အမိ္၏ျပတင္းေပါက္ ၂ သိနး္က်ပ ္
၁၆ ဦးဆိငု ္ ၇ ဥးီ သြပ္မိးု၊ အိမ္ထရ ံ ၂ သိနး္က်ပ ္
၁၇ လုင္းစန္ေတာ ၁ ဥးီ အိမ္ ျပတင္းေပါက ္ ၁ သိနး္က်ပ ္



 

 

 

 

 

အစိးုရတပ္မေတာ္မ ွေလယာဥ္ျဖင့္ဗုံးပစ္လြတရ္ာ 

ပန္မတ္မးီဘနု္းၾကီးေက်ာငး္ကုိ ကိုထိခုိက္ပ်ကဆီ္းသြားပု ံ

လုငး္စိတၱ၏ ႏြား၊ အစိးုရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ျဖင္ ့

ဗံုးပစလ္ြတ္ရာမွ ထိမိေသဆံုး 

 

ဆက္သြယ္ရန ္လိပ္စာ 

စုိင္းေဟာ္ရဲွန ္ + ၆၆ (၆၂) ၉၄၁-၉၆၀၀   ( အဂၤလိပ္၊ ရွမ္း) 

နန္းလြန္႔လိႈင္း    +၆၆ (၆၃) ၈၃၈-၉၀၂၉ ( အဂၤလိပ္၊ ဗမာ )  

 


