
 

ရမွး္လူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳငမ္ ွထတုျ္ပနခ္်က ္စာအမတွ ္၅/၂၀၁၆ 

ၾသဂတုလ္ ၂ ရက ္၂၀၁၆ ခႏွုစ ္

ေက်ာကမ္းီေသြးအတြက ္သတျ္ဖတျ္ခငး္။  

ေမလ ၂၀၁၆ ခႏွုစ ္သေီပါျမိဳ ႔နယတ္ြငဗ္မာအစုိးရစစသ္ားမ်ား နမၼ ေက်ာကမ္းီေသြး တးူေဖာ္ရာေနရာ 

လုျံခံဳေရးအတြက ္ရြာသားမ်ားအား မတရားဖမး္ဆးီ၊ႏွပိစ္ကသ္တျ္ဖတ ္

ေမလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး သီေပါျမဳိ ႔နယ္ နမၼေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရာ ေနရာတြင္ 

ဗမာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တုိ႔ တိုက္ပြဲ 

ျဖစ္္ေနစဥ္အတြင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  မတရား ဖမ္းဆီးမႈေတြ 

အပါအဝင္ ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မွ အျပင္းအထန္က်ဴးလြန္ေနသည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွေသာဗမာအစိုးရတပ္ (၄) တပ္ျဖစ္ၾကေသာ လားရႈိး 

အေျခစိုက္ (ခလရ ၄၁) တန္႔ယန္းအေျခစိုက္ (ခမရ ၅၂၃) မုိင္းရယ္အေျခစုိက္ (ခလရ ၆၇) ႏွင္႔ 

နမ္႔ေပါင္႔ အေျခစိုက္ (ခမရ ၂၉၁) တုိ႔အျပင္ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္ကို အားေပးေသာရာခ်ီသည္႔ (မန္ပန္ 

ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင္႔ လားဟူျပည္သူ႔စစ္) မွ  တပ္သားတုိ႔အျပင္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မွ အရပ္သား ႏွစ္ေယာက္အား သတ္ပစ္ 

သည္။အသက ္၃၄ ႏွစ္ ရိိွ နားမေကာင္းသအူား သူ႔၏ လယ္အနီးနားတြင္ ပစ္သတ္သည္။ ဆိုင္ကယ္စီး 

ေနေသာ ၂၅ ႏွစ္ရိွ ရြာသားတစ္ဦး အားေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ၿပီး ေက်ာက္တုံးျဖင္႔ ထုႏွက္သတ္ပစ္လုိက္ 

သည္။ ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက ရြာသား ၁၃ ေယာက္အားမတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္။ ထုိအျပင္ 

အသက ္ ၁၆ ႏွစ္ရိွ ရြာသားတစ္ဦးလည္းပါဝင္သည္။ အခ်ဳိ ႔ရြာသားတုိ႔ကို ရိုက္ႏွက္ကန္္ေၾကာက္ျပီး၊ 

တိရိစၧာန္လုိ ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး အတင္းအဓမၼ ပစၥည္းထမ္း ခိုင္းသည္။ ထုိထမွဲ နမၼေက်းရြာမွ 

အဓိကရြာျဖစ္ေသာ ဝမ္လုံမွ ၅၁ ႏွစ္ရိွ ရြာသူၾကီးတစ္ဦးသည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။ 



တုိက္ခိုက္မႈသည္ ရြာသားတုိ႔၏ ေနရာ အနီး ပစ္ခတ္မႈအျပင္ စစ္ေလယာဥ္ ျဖစ္ 

ပစ္ခိုက္ဗံုးက်ဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ရြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္သတူုိ႔၏ အိမ္ကုိစြန္႔ခြာထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။ရြာသား အမ်ား စုမွာ လားရႈိးျမိဳ ႔ႏွင္႔ သီေပါျမိဳ ႔ သုိ႔ ခါခိုလႈံၾကသည္။ 

ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ ျပီး ေနာက္ ဗမာအစိုုးရစစ္တပ္မွ ခိုနန္းဖ၊ တန္ိးဟုိင္း၊ နားေတာ္ 

ရြာမ်ားမွ ရြာသားပိုင္ဥစၥာပစၥည္းကုိ လုယူ၊ခိုးယက္မႈ အျပင္ ရြာသားတုိ႔၏အုိုးအိမ္မ်ားကုိ 

ဖ်က္စီးပစ္ၾကသည္။မထြက္ေျပးပဲရြာတြင္က်န္ခဲ႔သူ တုိ႔မွာလည္း မိမိ တုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားသုိ႔ ၃ 

ပတ္ၾကာ အလုပ္မလုပ္ရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းခံရသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ေျပာင္းဖူး စုိက္ခ်ိန္ျဖစ္ျပီး 

ရြာသားတုိ႔၏ လူေနမႈဘဝအတြက္ မ်ားစြာထိခ္ိုက္ဆုံးရႈံးသည္။ 

နမၼ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါရာ ေနရာ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္ 

မွ တုိက္ရိုက္လုပ္ကုိင္ခဲ႔သည္။သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႔အေျခစိုက္ ထားေသာ ေငြရည္ပုလဲ 

ကုမၸဏီႏွင္႔ အမွတ(္၃)ျမန္မာ႔သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျဖစ္ ေျပာင္းလတဲူးေဖာ္လာသည္။ 

ရြာသားေတြခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေသာေနရာမွ ေက်ာက္မီးေသြးႏုကုိ တစ္ရက္ 

လွ်င္ေလာ္လီကားၾကီးေတြႏွင္႔ အစီး ရာေက်ာ္ခ်ီျပီး ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႔ ႏွင္႔ မႏၱေလးျမိဳ႔ ရိွ ေငြရည္ပုလဲ - 

ခေရာင္း(crown) ဘိလပ္ေျမ ႏွင္႔ သၾကားထုတ္လုပ္ရာ စက္္ရံုမ်ားသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားသည္။ 

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈသည္ လယ္ယာေျမေတြကုိပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးေစသည္။ ေရအရင္းျမစ္မ်ား 

ပိတ္ဆို႔ မႈ၊ညစ္ညမ္းၿပီး အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မႈ ေတြႏွင္႔ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိျုဖစ္ေစသည္။အထူးသျဖင္႔ ဝမ္လု ံ ႏွင္႔ ပိန္းဆုိင္း ရြာတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ပ်က္ဆီး 

ေစသည္။ ေဒသခံရြာသားတုိ႔ က တုိ္င္ၾကားစာမ်ားကုိ ထပ္ခါ တစ္လလဲဲ တင္ေသာ္လည္း ေငြရည္ပုလဲ 

ကုမၸဏီမွ ၎ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈကုိ စဥ္ဆက္မပ်က္ တုိးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္လာသည္။ဧျပီလ ၁ ရက္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသား ရာခ်တီုိ႔မွာ နမၼ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တြင္ ၎ 

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္ စုေ၀းခဲ႔ၾကသည္။ 



 

   ဧျပလီ ၁ ရကေ္န႔ ၂၀၁၆ ခႏွုစတ္ြင ္နမၼ ေက်ာကမ္းီေသြးတးူေဖာ္မႈကု ိရြာသားမ်ားက ဆန္႔က်ငက္န္႔ကြက ္

 

ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈမွ ရြာသားမ်ား၏တုိင္ၾကားစာအား 

တုန္႔ျပန္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)မွ အခ်ဳိ႔ေသာ အရာရိွ 

အခ်ိဳ႔ ဝမ္ဟုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ေတာင္ဘက္(၁၀၀)ကီလုိမီတာရိွ နမၼသုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ရာ  

အရပ္ သုိ႔ စစ္ယာဥ္တန္းမ်ားေရာက္ရိွလာျပီး ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ဝမ္ဟုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြား 

သည္။၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္ရပ္စဲ ထားေသာ္လည္း ဗမာအစိုးရစစ္သားတုိ႔က နမၼ၏ ေတာင္ဘက္  ရိွ ္

ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)   စစ္စခန္းရိွရာ ၃ ေနရာ ကုိုဦးတည္ ၍ 

စတင္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္သည္။ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္(SSPP/SSA) တုိ႔မွာ 

၎ နမၼ တြင္အေျခခ်ရာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျပီျဖစ္ရာ ယၡဳအခါ ထုိေနရာမွ အဓမၼတုိက ္ထုတ္ျခင္းခံရ သည္။ 



 

                                          နမၼ ေက်ာကမ္းီေသြးတးူေဖာ္ရာ ဆုိဒ ္

 

၎တိုက္ခိုက္ထုိးစစ္ဆင္မႈသည္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထိုးစစ္ 

ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္မွာ သံသယျဖစ္စရာပင္မလုိ္ပါ။ ယၡဳ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္္ ႏွင္႔ ျပည္သူ႔စစ္ တုိ႔မွာ ၎ 

ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္သည့္ေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ လုံျခံဳေရး ႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ပါ ဝင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။အဓိကတုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ခ်န္ိတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္းကုိ တစ္ပတ္ေလာက္ 

ဆုိင္းငံ႔ထားသည္။သုိ႔ေသာ္ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြး ကို 

ျပန္တူးေဖာ္ေသာ္လည္း ထိုေဒသတ စ္ဝုိက္တြင္ေနထုိင္ ေသာရြာသားမ်ားလယ္ေျမသို႕သြားရာ 

ဗမာအစိုးရစစ္သားတုိ႔၏ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းခံ ရသည္။တုိက္ပြဲျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ကုမၸဏီမွ 

ကားမ်ားသည္ ဗမာအစိုးရစစ္မွ ေဒသခံ ရြာသားတုိ႔ထံမွ ပစၥည္း 

ဥစၥာလုယက္သယ္ေဆာင္ကူညီေပးသည္ ကုိျမင္ေတြ႔ရသည္။ 

စစ္မက္ျဖစ္ပြါးရာေဒသတြင္ သဘာဝသံယံဇာတ  ထုတ္ယူျခင္းသည္ နယ္ေျမေဒသတြင္ပဋိပကၡ ပုိျဖစ္ 

ေစရန္ ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။ေဒသခံရြာသားမ်ား လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရျခင္း တမ္ိးေရွာင္ထြက္ 

ေျပးရျခင္း ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္က ၎ အရပ္သားတုိ႔အေပၚလူ႔အခြင္႔ေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈႏွင္႔ ထုိးစစ္ဆင္မႈ 

အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရူံွ ့ခ်သည္။ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္မွ  ထုိးစစ္ဆင္မႈ၊ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႔မႈတုိ႔ အျပင္ 



တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏နယ္ေျမ ဧရိယာတြင္း လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ဳိးမႈမ်ား အားလုံးခ်က္ျခင္းရပ္ရန္ က်ေနာ္တု႔ိ 

ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္မွ ထပ္မံတုိက္တြန္းပါသည္။ 

 

က်ေနာ္တုိ႔ ရွမ္းလူ႔အခြင္႔ေရးမ႑ိဳင္မွ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္တုိ႔အား ပဋိပကၡျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသား 

နယ္ေျမ တြင္ သဘာဝ သံယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ စီမံကိန္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ဆုိင္းင့ံ ထားရန္ ထပ္မံ 

ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။၎ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖက္ဒရယႏွ္င့္္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွ မွသာ ျပန္လည္သုံးသပ္ 

စဥ္းစားရန္၊ ေဒသခံရြာသူူ၊သား တုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုိင္းမွ သဘာဝ သံယံဇာတအေပၚတြင္ 

မိမိတုိ႔ ပါ၀င္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင္႔ရႏုိင္မွသာ စဥ္းစားရန္။ 

ဗမာအစုိးရစစတ္ပမ္ေတာ္မ ွလူ႔အခြင္႔ေရးခ်ဳးိေဖာကမ္ႈ အေသးစတိ ္



မတွခ္်က။္ ။ ေဒသခရံြာသ၊ူသားမ်ား၏ လုျံခံဳမႈအတြက ္လုိအပေ္သာ တခ်ိဳ ႕အမညန္ာမ ( “ “)ကုိ 
ေျပာငး္လထဲားသည။္ 

အၾကားအာရံုမေကာငး္သ ူ(သုိ႔) နားမေကာငး္သ ူရြာသားအား သ၏ူလယတ္ြငပ္စသ္တခ္ရံ  

ေမလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အသက ္၃၄ ႏွစ္ရိွ စုိင္းစံထြန္း ကိ ုဗမာအစိုးရ 

တပ္မေတာ္က တန္ိးဟုိင္းရြာအနီးရိွ သူ၏ လယ္နားတြင္ပစ္သတ္ လုိက္သည္။ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ 

မွ စိုင္းစံထြန္း အားေခၚရာ စိုင္းစံထြန္းမွာ သူတုိ႔ကုိျပန္မေျဖသျဖင္႔ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္ မွ 

သူ႔အားပစ္သတ္လုိက္သည္ကုိ အျခားေသာရြာသား ျဖစ္သူ စိုင္းေမြး မွာ လယ္အနီးတြင္ ေတြ႔ျမင္လုိက္ 

သည္။ စိုင္းစံထြန္း သည္ လမ္းအနီး သူ၏လယ္ေဘး ေျမျပင္ေပၚသုိ႔လွကဲ်သြားသည္။ စုိင္းေမြးသည္ 

လြန္စြာတုန္လႈပ္ေၾကာက္လန္႔သျဖင္႔ ဗမာအစုိ္းရတပ္မေတာ္တုိ႔မွ ပုန္းေရွာင္ရန္ ထြက္ေျပးသည္။ 

စိုင္းေမြး မွာ ပုန္းခိုေခ်ာင္းေျမာင္းရာမွ ထြက္လာရဲေသာ အခ်ိန္တြင္ စိုင္းစံထြန္း ကုိ သြားၾကည္႔ခဲ႔ရာ 

စိုင္းစံထြန္း မွာ ၎ လွကဲ်သြားေသာေနရာတြင္ မေတြ႔ရိွေတာ႔ေပ။စိုင္းစံထြန္း အေလာင္း ဘယ္ေရာက္ 

သြားသည္ကုိ ခုခ်ိန္ထိ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ မသိၾကပါ။ 

ဆုိငက္ယစ္းီသအူားေသနတျ္ဖင္႔ပစ ္ျပးီလွ်င ္ရုိကႏ္ကွသ္တ ္ 

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ တြင္ အသက ္ ၂၅ ႏွစ္ရိွ ရြာသားျဖစ္သူ 

စိုင္းေစာလိန္ သည္ ဝမ္ဟုိတိ ရြာ မွ ဆုိင္ကယ္စီးကာ  တိန္းဟုိင္းရြာသုိ႔  ေက်ာ္ျဖတ္ေနခိ်န္ ရြာထဲ တြင္ 

ဗမာအစိုးရစစ္သား အခ်ဳိ႔ ကသူအား ေသနတ္ျဖစ္ပစ္လုိက္သည္။စိုင္းေစာလိန္ သည္ သူ၏ 

ဆုိင္ကယ္ေပၚမွ ရြာအစပ္ရိွ စိုင္းဂြ် န္၊နန္းလီ အိမ္ေရွ႔တြင္ လွကဲ်သြားသည္။ျပီးေနာက္ ဗမာအစိုးရ 

စစ္သားမ်ား ေက်ာက္တုံးကိုေကာက္ယူျပီး စိုင္းေစာလိန္ ၏ဦးေခါင္းကုိ ေက်ာက္တုံး ျဖင္႔ အၾကိမ္ေပါင္း  

မ်ားစြာ ထရိုုက္သတ္သည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ား ၎ ခႏၶာကိုယ္မွေငြမ်ားကုိခိုးယူသည္။စိုင္းေစာလိန္     

၏ အမ်ဳိးမ်ားေျပာျပခ်က္အရ စိုင္းေစာလိန္ သည္ ေငြ က်ပ္ ၆ သိန္း  ေလာက္ယူေဆာင္သြားသည္ဟု 

သိရသည္။ 

၎ မ်က္္္ျမင္သက္ေသျဖစ္သူ လုံးေကာသည္  

တိန္းဟုိင္းရြာ မွ လူအုိတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

ရြာသား အားလုံးနီးပါး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ 

သြားခဲ႔ျပီျဖစ္ရာ လုံးေကာ တစ္ေယာက္မွာ 

ဗမာအစိုးရစစ္သား ၅၀ ေယာက္တု႔ိ 

ရိကုႏ္ကွမ္ႈျဖင္႔ ေသဆုးံေနေသာ စုိငး္ေစာလနိ ္၏ အေလာငး္ 



တိန္းဟုိင္းရြာ သို႔ ေမလ ၁၈ ရက ္ နံနက္ မေရာက္ခင္ကတည္းက ေျပးရန္မျပင္ဆင္ ရေသးေပ။ 

လုံးေကာ အား ဗမာအစုိးရ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ကာ လုံးေရႊခမ္း ၏ အိမ္ေအာက္တြင္ 

ခ်ည္ေႏွာင္သည္။  လမ္းေပၚတြင္ ဆုိင္ကယ္စီး သ ူ စိုင္းေစာလိန္ အားေသနတ္ျဖင္႔ ပစ္ျပီး ရိုက္သတ္ 

ေန သည္ကု ိလုံးေကာ ကျမင္ေတြ႔သည္။ထုိေနာက္ မၾကာမီွ လုံးေကာ ျပန္လႊတ္လာသည္ တိန္းဟုိင္းမွ 

ေျခလွ်င္ထြက္ခဲ႔ျပီး မက္ေခၚေက်ာင္းခမ္းရြာ တြင္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးခဲ႔သည္။ 

မည္သည္႔ရြာသားမွ  ရက္အေတာ္ၾကာ လမ္းေပၚတြင္ေသဆုံးေနေသာ စိုင္းေစာလိန္ ၏ အေလာင္း ကု ိ

ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ မရဲပဲရိွေနသည္။ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သီေပါျမိဳ႔မွ ရြာသားအခ်ဳိ႔ ႏွင္႔ 

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ကုိယ္စားလွယ္ အပါအဝင္ တိန္းဟုိင္းရြာကုိေက်ာ္ျဖတ္ျပီး 

နမၼ မွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အခ်ဳိ႔ကုိသြားေရာက္ေခၚေဆာင္ရာ လမ္းေပၚတြင္ ရုပ္ပ်က္စြာ ပုပ္သုိးေဆြးေျမ႔ 

ေသဆုံးေန သည္ကုိေတြ႔ျမင္ရသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေမလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ တိန္းဟုိင္း ရြာသူၾကီး လုံးေအး ႏွင့္ ဟူးမီ ရြာသား 

အခ်ဳိ႔ ကုိလာေရာက္ျပီး ၎ လူေသအေလာင္းကုိ တိန္းဟုိင္းရြာ အျပင္ဘက္တြင္ ေျမျမႇပ္သျဂၤဳ  ိဟ္ရန္ 

စီစဥ္လုိက္သည္။ 

ဗမာအစိးုရတပမ္ေတာ္မ ွဖမး္ဆးီ သြားေသာ ရြာသႀူကးီ ေပ်ာကဆ္ံုး  

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၅၁ ႏွစ္ရိွ လုံးေအာေအာင္သည္ ဝမ္လုံနမၼရြာမွ ရြာသူၾကီး 

ျဖစ္ျပီး ၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ သ၏ူ လယ္မ်ားကုိၾကည္႔ရႈျပီး ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္မေတာ္ 

ကု ိ ဟုိလြယ္ပိန္းဆုိင္းတြင္ဆုံေတြ႔သည္။ဗမာအစုိးရစစ္တပ္မေတာ္မွ လုံးေအာေအာင္အား ရွာေဖြ 

စစ္ေဆးရာ ေဝါကီေတာကီ(walkie-talkie)စကားေျပာစက္တစ္လုံးေတြ႔သျဖင္႔ ရွမ္းစစ္သားအား 

သတင္းအခ်က္လက္ေပးပို႔သည္ဟု လုံးေအာေအာင္အား စြပ္စြဲသည္။ အျခားေသာရြာသား ၂ ေယာက္ 

လည္း ထုိေန႔တြင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံရသည္။ ၎ရြာသား ၂ ေယာက္ကိုလည္း ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္မွ 

လုံးေအာေအာင္အား အခ်ဳပ္ခန္းထတဲြင္ဖမ္းခ်ဳပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရျပီး သူ႔အား နားေတာ္ရြာ ၏ 

ေတာင္ဘက္ကုိဦးတည္ျပီး ေခၚေဆာင္သြားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ လုံးေအာေအာင္ ေပ်ာက္ဆုံး 

သြားသည္မွာ ယေန႔ထိ ျဖစ္သည္။ 

လယသ္မားကိ ု(၇) ခႏွုစပ္တၾ္ကာ မတရား ဖမး္ဆးီခ်ဳပေ္ႏာွင၊္ လသူားဒုိငး္အကာကြယအ္ျဖစအ္သုးံျပဳ  

စိုင္းလူ အသက ္ ၂၅ ႏွစ္သည္ ပိန္းဆုိင္းရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၃း၀၀ 

နာရီခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ ႏွင္႔ သူ၏လယ္တြင္ ဆုံၾကသည္။ စိုင္းလူအား 



ရွမ္းစစ္သားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ထုိမွ တစ္ဆင္႔ စိုင္းလူ အား (ခမရ ၂၉၁) တပ္ကုိ လႊေဲပးလုိက္ျပီး 

သူ႔အား ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္တုိ႔၏ စစ္ဆင္ေရး ႏွင္႔ အတူလုိက္ခိုင္းသည္။ တစ္ခါတစ္ခါ စိုင္းလူ 

သည္ သူတုိ႔၏ ေရွ႔မွ စစ္အကာကြယ္အျဖစ္ေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။ ေမလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္  

စိုင္းလူသည္ နမၼ ေျမာက္ဘက္ နမ္႔ေပါင္ စခန္း သုိ႔ပို႔ေဆာင္လုိက္သည္။ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ 

မွသာ စိုင္းလူျပန္လႊတ္လာသည္။ သီေပါျမိဳ႔မွ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား-ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ကုိယ္စားလွယ္ 

ႏွင္႔ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေခါင္ေဆာင္အမ်ား လာေရာက္ ေမတၱာရပ္ခံျပီးေနာက္ မွသာလွ်င္ 

စိုင္းလူအား ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔မွ ျပန္လႊတ္ေပးသည္။  

ျပငး္ျပငး္ထနထ္န ္ရုိကႏ္ကွမ္ႈေၾကာင္႔  လယသ္မားအျမင ္အာရံု ပ်ကစ္းီ 

ေမလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝမ္လုံမွ အသက ္ ၃၀ ႏွစ္ရိွသူ “စိုင္းေကာ”အား သူ၏ လယ္တြင္  

ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။ စိုင္းေကာ အားခ်ည္ေႏွာင္ ျပီး ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္ 

တုိ႔က ေခၚေဆာင္သြားခါ ေတာထတဲြင္တည အိပ္ခဲ႔သည္။ သူ႔အားမည္သည္႔ အစာေရစာ မေပး 

ခဲ႔ပါ။ေနာက္တစ္ေန႔ ညေနတြင္ စိုင္းေကာအား ျပန္လည္လႊတ္လာျပီး လယ္တထဲတဲြင္ တစ္ည အိပ္ျပီး 

ေနာက္ အိမ္သုိ႔ၾကိဳးစားျပန္ခဲ႔သည္။မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ပိန္းဆုိင္းရြာ အနီးတြင္ အျခားေသာ 

ဗမာအစိုးရစစ္တပ္ေနာက္ တစ္ဖြဲ႔ ကုိထပ္ေတြ႔သည္။ စစ္သား ၄ - ၅ ေယာက္သည္ စိုင္းေကာ ေျမေပၚ 

သိုု႔ အဓမၼ ေမွာက္ခ်ခိုင္းကာ  ျခံစည္းရိုးတုတ္ျဖင္႔ စတင္ရိုက္ႏွက္သည္။ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ား သည္ 

စိုင္းေက်ာ္၏ ေျခ၊ခႏၶာကုိယ္ ႏွင္႔ ဦးေခါင္းကုိ ရိုက္ႏွက္ရာ သူ၏နား၊ ညာမ်က္စိ တုိ႔ကုိထ ိ ခိုက္ကာ 

ေသြးမ်ား ယုိးစီးက်လာသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားက စိုင္းေကာ ဘယ္ရြာကလာသလဟဲု လုိ႔ေမးရာ 

သူက ဝမ္လုံက လာသည္ဟ ု ျပန္ေျဖလုိက္ရာ ဗမာအစိုးရစစ္သားက သူတုိ႔ စိုင္းေကာ အား လူမွားျပီး 

ရိုက္လုိက္သည္ဟု ဆုိျပီး သူ႔အားျပန္လႊတ္ေပးသည္။ဗမာအစုိးရစစ္တပ္က စိုင္းေကာအား ကားေပၚ 

သုိ႔တင္ေဆာင္ကာ သူ၏အိမ္ ကုိျပန္လည္သယ္ေဆာင္သြားသည္။စိုင္းေကာသည္ သူ၏ ထိခ္ိုက္ 

ဒဏ္ရာရမႈအား ေဆးကုသခံရျပီး ယၡဳသူ၏ မ်က္စိအျမင္ အာရံုပ်က္စီးသြားသည္။  

ရြာသား ႏစွေ္ယာက ္၅ ရကဖ္မး္ဆးီခ်ဳပေ္ႏာွငခ္ရံ 

ေမလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ အသက ္၄၂ ႏွစ္ရိွသူ  “စိုင္းပြန္း” သည္ နမၼရြာမွ ျဖစ္ျပီး ထိုရြာမွ 

ပန္ငါးရြာ သုိ႔ ဘာသာ ႆသနာပြဲ အတြက ္ ဖိတ္စာေဝငွ ရန္သြားခဲ႔သည္။စိုင္းပြန္းသည္ ထုိရြာတြင္း ရိွ 

ရြာသူၾကီးအိမ္တြင္ တစ္ညသာ အိပ္ျပီးေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ စိုင္းပြန္း 

တစ္ေယာက္ ရြာထသဲုိ႔လွမ္းေလွ်ာက္ပတ္ၾကည္႔ေနခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္သား အေယာက ္ ၁၀၀ 

ခန္႔ရြာထသဲုိ႔ဝင္လာသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက စိုင္းပြန္း ကုိေတြ႔ျပီး သူ႔အား ရြာသူ၊သား ေတြ 



ဘယ္ေရာက္ကုန္လဲ လုိ႔ေမးသည္။စိုင္းပြန္းလည္း ရြာသားေတြအားလုံးေျပးကုန္ျပီးလုိ႔ ျပန္ေျဖရာ 

စစ္သားေတြက မင္းကေရာဘာလုိ႔မေျပးသလဟဲု စိုင္းပြန္း အားေမးသည္။စိုင္းပြန္းက က်ေနာ္က 

ေဒသခံရြာသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာအစိုးရစစ္သားက သူ႔အား ေျမျပင္ေပၚသုိ႔လွဲ ခိုင္းျပီး 

စိုင္းပြန္းအား လက္ျပန္ေက်ာ ၾကဳိးတုတ္လုိက္သည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားသည္ စိုင္းပြန္းအား သူတုိ႔ 

ႏွင္႔ အတ ူဆုိင္းေခါင္၊ပန္ငါး၊ေကာင္းမက္မံု႔ ႏွင္႔ နားႏြဲ႔လတ္တုိင္ ရြာသုိ႔ စစ္ေၾကာင္း၊စစ္ျဖင့္ ၄ ည ၅ ရက္ 

ဖမ္းေခၚသြားသည္။ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္တုိ႔ ေတာထေဲရာက္ခ်ိန္တြင္ စ္ိုင္းပြန္း အားသစ္ပင္ 

ေျခရင္းနားတြင္ ၾကိဳးတုတ္ထားသည္။ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္ ရြာထတဲြင္ေနခ်ိန္ စိုင္းပြန္း အားရြာသား 

တုိ႔ ၏ အိမ္ေအာက္တြင္ ၾကိဳးတုတ္ထားသည္။ေမလ ၂၅ ရက ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ ႏွင္႔ 

စ္ိုင္းပြန္း တုိ႔ မက္ေခၚေက်ာင္းခမ္းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ေနာင္ငင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မွ 

ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီး မက္ေခၚေက်ာင္းခမ္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႔ ထုိေန႔တြင္ပင္ သြားေရာက္ကာ 

ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရြာသားမ်ားအားလႊတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ သုိ႔ေသာ ္

စိုင္းပြန္း တစ္ေယာက္သာ ျပန္လည္လႊတ္လာသည္။ 

ေမလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ အသက ္၄၀ ရိွ “စိုင္းေလာင္” သည္ မိုင္းေယာ္တြင္းရိွ ဝမ္လြယ္ငင္း 

ရြာ မွျဖစ္ျပီး သူ၏ အေမ လယ္ရိွရာ တိန္းဟုိင္း ရြာ၌ ဗမာအစိုးရစစ္သား လာေရာက္ဖမ္းဆီးသည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ား သူ႔၏ လက္အား ခ်ည္ေႏွာင္ ကာ သူတုိ႔ စစ္ဆင္ေရးေနရာ တစ္ဝိုက္္သုိ႔ ေမလ 

၂၅ ရက္ထိေခၚေဆာင္သြားသည္။ စိုင္းပြန္း ႏွင္႔ အတူျဖစ္သည္။ စိုင္းေလာင္ အား စိုင္းပြန္း ႏွင္႔ အတူ 

မက္ေခၚေက်ာင္းခမ္း ၌ မလႊတ္ေပးေပ။သုိ႔ေသာ္ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း နားေတာ္ သုိ႔ ေခၚေဆာင္ 

သြားခဲ႔ရာ စိုင္းေလာင္ သည္ ဗမာအစုိးရစစ္သားထံမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔သည္။ 

ရြာသားေလးေယာကအ္ား ၾကဳးိတတုခ္်ညေ္ႏာွငျ္ပးီ  ေပၚတာအျဖစ ္အဓမၼ ေစခုိငး္ 

ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ ္ ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တုိ႔ တုိက္ခိုက္ေနခိ်န္တြင္ နမၼေက်းရြာအုပ္စုမွ 

ရြာသား ေလးေယာက္သည္ ဗမာအစိုးရစစ္သားေတြ အတြက ္ ဆန္ မ်ားကုိ အဓမၼ ထမ္းခ္ိုင္းသည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မွ သူတုိ႔ ေလးဦးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ ေလးဦး အားႏွစ္ပတ္ၾကာ 

ဖမ္းဆီး ထားသည္။အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ - 

               ၁။ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အသက ္ ၂၁ ႏွစ္ရိွသူ “စိုင္းစိုင္း ”သည္ ဝမ္လုံရြာမွ 

ျဖစ္ျပီး ထုိရြာမွ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အား သူ႔၏ ဆုိင္ကယ္ေပၚမွ သူ၏ လယ္တြင္ ခ်ခဲ႔သည္။ 

၇း၀၀ နာရီတြင္ ပိန္းဆုိင္းရြာ အနီးနားေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္သား ၇၀ ေယာက္ေလာက္က 

သူ႔အား တားဆီးလုိက္သည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက  စိုင္းစိုင္း အား ရွမ္းစစ္သားေတြ ဘယ္မွာ 



အေျခစိုက္ သလ ဲ ရွမ္းစစ္သားေတြ ႏွင္႔ တေအာင္း စစ္သားေတြြရ႕အဲၾကား ဆက္သြယ္မႈေတြပါ စိစစ္ 

ေမးျမန္းသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားေတြ သူ႔အားေမးျမန္းေနခ်ိန္တြင္ ၁ မိုင္ေလာက္အကြာမွ လမ္းမ 

တစ္ေလွ်ာက္ အတုိင္းေမာင္းႏွင္းသြားေသာ ကားႏွစ္စီးက သူတုိ႔အား ျမင္လိုက္သည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ား ထု ိ ကားႏွစ္စီး ဆီသုိ႔ စတင္၍ ေသနတ္ျဖစ္ပစ္ခတ္ျပီး လက္ပစ္ဗံုးျဖင္႔ ပစ္ 

ေပါက္လုိက္သည္။ထုိႏွစ္စီးထမွဲ တစ္စီး၏ ေရွ႔ဘီးႏွင္႔ ေရွ႔တံခါးေပါက္သုိ႔ ကုိထိမွန္ခဲ႔သည္။ထုိအခ်ိန္ 

တြင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးသူ ႏွစ္ေယာက ္ လမ္းမအတုိင္းေမာင္းႏွင္လာသည္။ 

ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားကထုိသူ ႏွစ္ေယာက္ကုိပါ ထပ္မံပစ္ေသာ္လည္း သူတုိ႔ကု ိထိျခင္းမရိွေပ။ 

ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ားသည္ စုိင္းစိုင္းအား စိစစ္ေမးျမန္းျပီးေနာက္တြင္ သူ႔၏လက္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ 

ဗမာအစိုးရ စစ္သားမ်ားအတြက္ နားေတာ္ရြာအနီး ေတာထမွဲဆန္အိတ္အား ထမ္းခိုင္းသည္။စုိင္းစိုင္း 

ကု ိ မြန္းတည္႔ခ်ိ္န္တြင္ျပန္လည္ လႊတ္ေပးသည္။ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္မွ စစ္ေလယာဥ္ 

ျဖစ္ ထုိေနရာတစ္ဝိုက္ ကုိဗံုးက်ဲ ခ့ဲသည္။ 

                 ၂။ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နံနက္္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ အသက ္၃၀ ႏွစ္ရိွ “စိုင္းလ”ွ 

သည္ ဝမ္လုံရြာမွ ဆုိင္ကယ္စီး၍ ဖ်ားေနေသာသူ၏ မိန္းမအား ၾကည္႔ရႈရန္ လာေနခ်ိန္တြင္ သူ႔အား 

ဗမာအစိုးရစစ္သား မ်ားက တားဆီးလိုက္သည္။ စိုင္းလွ လည္း ဗမာအစိုးရစစ္သားေတြအတြက္ 

စိုင္းစိုင္း ႏွင္႔ အတ ူ ၾကိဳးတတု္ကာ ဆန္အိတ္ကိ ုအတင္းအဓမၼထမ္းခိုင္းသည္။ထုိေနာက္ မြန္းတည္႔ခ်ိန္ 

တြင္ စိုင္းလွ ျပန္လည္လႊတ္လာသည္။ 

                 ၃။ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၄း၀၀ နာရီ အခ်ိန္ေလာက္တြင္ အသက ္၂၀ ႏွစ္ရိွ 

“စိုင္းမူးလိန္” သည္ သူ၏ လယ္ေတာထဲမွ သူ၏အိမ္ရိွေသာ နားကြန္ရြာသို႔ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ဗမာအစုိးရ 

စစ္သား ၅၀ ေယာက္ေလာက္ ႏွင္႔ေတြ႔ဆုံခဲ႔သည္။စိုင္းမူးလိန္ အား ရွမ္းစစ္သားျဖစ္ခဲ႔သည္ဟုစြပ္စြဲကာ 

ရွမ္းစစ္သား ေတြဘယ္မွာရိွသလလဲုိ႔လည္းေမးသည္။ထုိေနာက္ ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက သူ႔အား 

ၾကိဳးတုတ္ကာ သူတုိ႔ႏွင္႔ အတ ူနားေတာ္ သုိ႔ ၇ ည ၇ ရက္ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ျပီးေနာက္ သူ႔အား 

ပန္ငါးရြာ အနီး ေတာထသဲုိ႔ေခၚေဆာင္သြားျပီး သစ္ပင္ေျခရင္းတြင္ တစ္ညခ်ည္ေႏွာင္ခံရသည္။ 

အဲ႔ဒီေနာက္ စိုင္းမူးလိန္ အား အတင္းအဓမၼ သူတုိ႔အတြက ္မက္ေခၚေက်ာင္းခမ္း ရြာသုိ႔ ဆန္အိတ္ထမ္း  

ခုိင္းသည္။ထုိရြာ ထရိွဲအိမ္ ေအာက္တြင္ စိုင္းမူးလိန္ အား ၆ ည ၆ ရက ္ခ်ည္ေႏွာင္ခံရသည္။ဇြန္လ ၂ 

ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ စ္ိုင္းမူးလိန္ ျပန္လည္လႊတ္လာသည္။ 

              ၄။ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေနာင္ေႏြး မွ အသက ္၄၀ ႏွစ္ရိွ “စိုင္းတိ ”သည္ 

နားကြန္ရြာ မွ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီး သူ႔အား ပါးရိုက္ခါ ၾကိဳးတုတ္ခ်ည္ေႏွာင္လွ်က္ 



ပန္ငါးရြာ သုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္။ထုိေနာက ္ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္ေတြတြက္ ဆန္အိတ္ 

ကု ိ နားေတာ္ရြာတစ္ဝိုက္ကုိ္ထမ္းခိုင္းသည္။ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွသာ စိုင္းမူးလိန္ျပန္လႊတ္ 

လာသည္။ 

ကေလးဘဝမ ွ ရခဲ႔ေသာ အမာရြတအ္ေပၚ၊ရြာသားတစေ္ယာကအ္ား အတငး္အဓမၼ ဖ

ဖမး္ဆးီ၊ကန္္ေၾကာကျ္ပးီ ပစၥညး္ထမး္ခိငုး္ 

“စိုင္းဆု” သည္ နားေတာ္ရြာမွ လယ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ၇ ႏွစ္သားအရြယ္ကတည္းက 

သူ၏လက္ေမာင္းကုိ ၾကံျဖတ္စက္မွ လက္ေကာက္ဝတ္နားတြင္ အမာရြတ္ဒဏ္ရာရက်န္ခဲ႔သည္။ေမလ 

၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စိုင္းဆုသည္ အျခားေသာ ရြာသားတုိ႔ႏွင္႔ ေက်ာင္းဘုိးေတာ္ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ခဲ႔သည္။ ေမလ ၂၂ ရက ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းတြင္ 

စိုင္းဆုသည္ အျခားရြာသား တစ္ေယာက္ႏွင္႔ သူ႔၏ အိမ္ကုိျပန္လည္ ၾကည္႔ရႈ႔ စစ္ေဆးရန္ျပန္လာခဲ႔ရာ 

တြင္ဗမာအစိုးရစစ္သားတုိ႔ႏွင္႔ ပန္ငါးတြင္ေတြ႔သည္။ဗမာအစိုးရစစ္တပ္သားတုိ႔က ၎ ရြာသား 

ႏွစ္ဦးကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္အား ဖမ္းထားျပီးျဖစ္ေသာ အျခားရြာသား ၈ 

ေယာက္တုိ႔ႏွင္႔ ပန္ငါး တြင္ တစ္ည ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စိုင္းဆု မွ လႊ၍ဲ 

က်န္ရြာသားမ်ားအားလုံး ကုိျပန္လည္လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ စိုင္းဆု ၏လက္ေကာက္ဝတ္နားတြင္ 

အမာရြတ္ကုိေတြ႔ျခင္းေၾကာင္႔ သူ႔အား ရွမ္းစစ္သားျဖစ္သည္္ဟု စြပ္စြဲသည္။ စိုင္းဆု အား 

ေသနတ္ဘယ္မွာ ဝွက္ထားလဟဲု အၾကိမ္ၾကိမ္ေမးျမန္းစစ္ေဆးသည္။ စိုင္းဆုအား 

ဗမာအစုိးရစစ္သားအမ်ားက ဓါးျဖင္႔ သတ္ပစ္မည္ဟ ု ေျပာဆုိျခိမ္းေျခာက္သည္။မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ 

စိုင္းဆု သည္ ဗမာစကားကုိ လည္လည္ဝဲဝဲ နားမလည္ေပ။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက စိုင္းဆုအား 

ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ ဒူးေထာက္ခိုင္းျပီး ေနာက္ျပန္ၾကဳိးတုတ္ေႏွာင္ျပီး စိုင္းဆု ၏ ဦးေခါင္းကို 

ကန္ေၾကာက္သျဖင္႔ စိုင္းဆု ေျမျပင္ေပၚသုိ႔လကဲ်သြားသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက စိုင္းဆု အား 

တစ္ည ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္ျပီး စိုင္းဆုအား သူတုိ႔ပါလာေသာ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းကုိ မက္ေကာ္ 

ရြာသုိ႔ သယ္ခိုင္းသည္။သူတုိ႔ မက္ေကာ္ရြာသုိ႔ ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက စိုင္းဆုအား 

အိမ္ေအာက္တြင္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။ေနာက္ဆုံးတြင္ စိုင္းဆု 

ျပန္လည္လႊတ္လာသည္။ 

 

ရမွး္ျပညတ္ုိးတကေ္ရးပါတ ီ(SSPP) မဂၢဇငး္ အားေတြ႔သျဖင္႔  ၁၆ ႏစွရ္ြာသားတစေ္ယာကႏ္ငွ္႔ ၅၅ ႏစွ ္
ရြာသၾူကးီ အား ရိကုႏ္ကွျ္ပးီ ခ်ညေ္ႏာွင ္ 



ေမလ ၁၇ ရက ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာအစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ပိန္းဆုိင္းရြာ တစ္ဝိုက္ သုိ႔ 

ကင္းလွည္႔ရာ အဖြားျဖစ္သူ ႏုိင္းအိန္အြန္ အိမ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရာ သူ၏ ေျမးျဖစ္သူ အသက ္၁၆ ႏွစ္ရိွ 

စိုင္းဘ ကုိျမင္ေတြ႔သည္။ထုိအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) 

မွထုတ္ မဂၢဇင္း ကုိအိမ္တြင္ေတြ႔သျဖင္႔ စိုင္းဘ အား ၎ မဂၢဇင္းကုိ ဘယ္ကရလာသလဲ လုိ႔ေမးျမန္းျပီး 

စိုင္းဘ အား ရိုက္ႏွက္ ခ်ည္ေႏွာင္ ျပီး အျခားေသာအိမ္သို႔ေခၚေဆာင္သြားကာ ရြာသူၾကီး ျဖစ္သူ ပူမိန္း 

အား ၎ မဂၢဇင္း ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သားမ်ားက ဘမိူန္း အားပါးရိုက္ျပီး 

သူ၏ ရင္ဘတ္ကုိေဆာင္႔ကန္သည္။သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သူ စိုင္းဘ ႏွင္႔ ပူမိန္း အား အိမ္ေအာက္တြင္ 

တစ္ည အတူခ်ည္ေႏွာင္ခံရသည္။ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ၎ ရြာသား ႏွစ္ေယာက္ ျပန္လည္လႊတ္ 

ေပးရန္၊  အခ်ဳိ႔အသက္ၾကီး ရြာသားတစ္ခ်ိဳ႔ ႏွင္႔ ဘုန္းၾကီး လာေရာက္ အသနားေတာင္းခံသည္။ 

ရြာသားေတြက၎ မဂၢဇင္းအား ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တုိ႔ 

ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေလာက္တုန္းက ပြဲလာေရာက္စဥ္ ကျဖန္႔ေဝခဲ႔ သည္ဟု ရွင္းလင္းျပသည္။ 

ထုိေနာက္မွသာ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္ မွ ဖမ္းဆီးထား ေသာ ရြာသားႏွစ္ေယာက္အား ျပန္လည္ 

လႊတ္ေပးသည္။ဗမာအစိုးရစစ္သား ေတြက၎ မဂၢဇင္းအား မဖတ္ရဘူးလုိ႔ ရြာသားေတြကို ေျပာသည္။ 

အရပသ္ားမ်ား၏ ေနရာအနးီသုိ႔ ဗုးံက်ပဲစခ္တ ္ 

ေမလ ၂၀ ရက ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၁၁း၀၀ နာရီ ဝန္းက်င္ေလာက္အခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ္မွ 

၆၀ မမ/mm ေမာ္တာ ျဖင္႔ ပိန္းဆုိင္းရြာ ေျမာက္ဘက ္ရိွ ႏွစ္ ေနရာကုိ ပစ္ခတ္လုိက္သည္။ဗမာအစိုးရ 

စစ္တပ္မွ လယ္ထရိွဲ ရြာသားအခ်ိဳ႔ အနီးသုိ႔ အေျမာက္ျဖင္႔ ၃ ခ်က္ပစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ကံေကာင္း စြာ 

မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထိခိုက္ျခင္းမရိွေပ။ထုိ႔ျပင္ နမၼဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီး သို႔ ပစ္ခိုက္ျပီး 

အေျမာက္ျဖင္႔ ပစ္သည္။၎ က်ည္ဆသံည္ ကုိရင္ေတြ ႏွင္႔ ဘုန္းၾကီး ၁၅၆ ပါးေတြတြက္ ေနရာ 

ထုိင္ခင္း ေပးထားသည္႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင္႔ ၉၀ မီတာေက်ာ္ေလာက္သာ အကြာတြင္က်သည္။ 

ထုိေနာက္မ်ားမၾကာခင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီး ႏွင္႔ ကုိရင္ေတြအားလုံး သီေပါျမိဳ႔ သုိ႔ ေရွာင္ပုန္း သည္။ 

ဗမာအစုိးရစစတ္ပမ္ေတာ္က ရြာသားမ်ား ပုိငဆ္ုိငေ္သာ ပစၥညး္၊ဥစၥာ အားခုိးယလူယုက ္ ဖ်ကဆ္းီ - 

ေက်ာကမ္းီေသြးတးူေဖာ္ေသာ ကမုၸဏအီဖြဲ႔မ ွကညူ ီ

နားေတာ္၊ တိန္းဟုိင္း ႏွင္႔ ခိုနန္းဖ ရြာမွ ရြာသားအမ်ားစုမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔ျပီးေနာက္တြင္ ဗမာ 

အစိုးရစစ္တပ္မေတာ္တုိ႔မွာ ထုိရြာမ်ားတြင္းမွ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းဥစၥာကုိ လုယူ ခိုးယက္ 

ဖ်က္ဆီးၾကသည္။စားစရာမ်ား ႏွင္႔ တန္ဖိုးရိွေသာ အရာမ်ားကုိလုယူ ခုိုးဝွက္သည္။ ေျပာင္းဖူးအိတ္မ်ား 



ကုိလည္းေဖါက္ၿဖဲခါသြန္ေမွာက္ခ်ထားသည္။ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားလည္း ထုိနည္းတူစြာ ရိုက္ခြဲ 

ဖ်က္ဆီး ျပီး မီးရႈိ႕ပစ္ လုိ္က္သည္။ 

ေမလ ၂၁ ရက ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သည္ ေငြရည္ပုလကဲုမၸဏီ မွ ကားတစီးသည္ နားေတာ္ရြာမွ ခိုးယူ 

လုယက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား  ေနေရာင္ျခည္လွ်ပ္စစ္အားျဖစ္ေသာ ဆုိလာျပားမ်ား ကုိပါ နမၼေက်းရြာ 

အုပ္စုတြင္းမွ နားနန္း ရြာသုိ႔သယ္ေဆာင္လာသည္ကု ိ ေဒသခံရြာသားမ်ားက ျမင္သည္။ပစၥည္းမ်ားကို 

ထု ိနားနန္းရြာ တြင္အကုန္ ခ်ကာ မန္ပန္ ျပည္သူ႔စစ္ ၏ ကားႏွင္႔သယ္ေဆာင္သြားသည္။ 

ထုိးစစ္ဆင္ေနမႈအခ်ိန္တြင္ ဗမာအစိုးရစစ္တပ္မေတာ ္ တုိ႔ နမၼ ေက်းရြာအုပ္စု ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 

အိမ္တြင္ စစ္စခန္းခ် တည္းသည္။ဗမာအစုိးရစစ္သားမ်ား သူတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အစားအစာ 

ကုိစိတ္တုိင္းက် ယူသည္။ပိန္းဆုိင္းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး ခုလုိရွင္းျပသည္။ “ ဗမာအစိုးရစစ္သား ၁၀၀ 
ေလာက္တုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ရြာ၌ စခန္းခ်တယ္။က်ေနာ္တုိ႔အိမ္မွာ ၂၂ ေယာက ္ ၃ ညအိပ္တယ္။ သူတုိ႔ 
က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႔ ဆန္ေတြ၊ဆားေတြ နဲ႔ ဆီေတြကုိ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ခ်က္စားဖို႔ယူတယ္။ကံေကာင္းစြာ ရြာမွာ 
ဘယ္မိန္းကေလးမွ မရိွေနတာပဲ။ သူတုိ႔အားလုံး စစ္ပြဲ ျဖစ္ခ်ိန္ကစလုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔တယ္။” 

  

ခုိနနး္ဖရြာတြငး္ရွ ိရြာသားမ်ားအမိမ္ ွပုိငဆ္ုိငမ္ႈကုိ ဖ်ကဆ္းီ 

 

 

နားေတာ္ရြာအတြငး္ လယုကခ္ုိးယ ူဖ်ကဆ္းီသည္႔ ပစြညး္မ်ား အေသးစတိ ္  

စဥ္။ ပုိင္ဆုိင္သူ ရြာအမည ္ ပ်က္ဆီးဆုံးရွဴံးသည္႔ပစၥည္း စုစုေပါင္းတန္ဖုိး 



၁။ စုိင္းဟန္+နန္းဟန္ နားေတာ္ ဆန္ ၆ အိတ္၊ဆုိင္ကယ ္၁ 

စီး၊မ်ဳိးေစ႔ေျပာင္း ၇ 

အိတ္၊စားေတာ္ပမဲ်ဳိးေစ႔ ၄ 

အိတ္၊ဆုိလာျပား ၂ ခ်ပ္၊ဘက္ထရ ီ၁ 

လုံး 

၁၂၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၂။ စိုင္းဆန္ႏြံ+နန္းေအးေခး နားေတာ္ ဆုိင္ကယ ္၁စီး ဆန ္၇ အိတ္၊ဆုိလာ 

ပစၥည္း ႏွင္႔ ဘကထ္ရ ီ၁ လုံး 

၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၃။ စုိင္းပန္တိ နားေတာ္ ဆန္ ၂ အိတ္၊ အဝတ္ဘီရိ ု

၊အဝတ္ထည္မ်ား၊ ဆုိင္ကယ ္၁ စီး 

၁၁၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၄။  ပါညိဳ နားေတာ္ ဘုရားတစ္ဆူ၊ဆန ္၅ 

အိတ္၊ဆုိလာျပား၊ ဘက္ထရ ီ

၊အဝတ္အစားမ်ား  

၃၅၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၅။ လုံးထြန္းေအာင+္ပါနန္းေပါ

ပါင္း 

နားေတာ္ ဆုိင္ကယ ္၁ စီး၊ဆန္ ၈ 

အိတ္၊ဆုိလာျပား ၁ ခ်ပ္၊ဘက္ထရ ီ၂ 

လုံး 

၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ္ 

ေက်ာ္  

၆။ လုံးပန္း+ပါလွခင္ နားေတာ္ ဆုိင္ကယ ္၁ စီး၊ဆန္ ၆ 

အိတ္၊ဘကထ္ရ ီ၂ 

လုံး၊အဝတ္အစားမ်ား 

၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၇။ လုံးေမာင္ေအး+နန္းေအာ

အာပင ္

နားေတာ္ ဆုိင္ကယ ္၁စီး၊ဆန္ ၆ 

အိတ္၊ဆုိလာ၊ဘက္ထရီ၊အိမသ္ုံးပစ

စၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ 

၁၀,၀၀၀၀၀ က်ပ ္ 

၈။ လုံးေကာ္ခမ္း+ပါေငြလူ နားေတာ္ ဆိုယ္ကယ ္၁စီး၊ဆန္ ၇ အိတ္၊ 

အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံး ဖ်က္ဆီးခံရ 

၉၀၀၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္  

၉။ လုံးေစာဆာ+ပါဦး နားေတာ္ ဆန္ ၄ အိတ္၊ၾကက ္၊အိမ္သုံးပစၥည္း 

အားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ 

၈၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၁၀။ လုံးန+ပါေပါင္း နားေတာ္ ေရႊနားကပ ္၁ စုံ၊ေရႊဆြဲၾကိဳး ၁  



ကုံး၊ေျပာင္႔ေစ႔ ၅ အိတ္၊ ေျမၾသဇာ ၃ 

အိတ ္ဒီဇယ ္၁ ပုံး၊ဓါတ္ဆီ ၁ပုံး၊ဆန္ 

၅ အိတ္၊လႊၾကီး-

လႊငယ္၊အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားအားလုံးဖ်

်က္ဆီးခံရ 

၁၂၀၀၀၀၀ 

ေက်ာ္က်ပ္  

၁၁။ စုိင္းဆန္လွ်န္+နန္းေအးစိန္ နားေတာ္ ဆန္ ၆ 

အိတ္၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီး

းခံရ 

၈၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၁၂။ လုံးေက်ာ္အြမ+္ပါနန္းေရႊ နားေတာ္ ဘုရား ၁ ဆူ၊လယ္ထြန္စက ္၁ 

စီး၊ဒီဇယ္ ၃ ပုံး၊ေပပါပုံး ၁ 

လုံး၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံး၊ေရႊဆြဲၾ

ၾဲကိဳး ၁ ကုံး 

၂၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ ္ 

၁၃။ လုံးကာလိန ္ နားေတာ္ အိမ္ေခါင္မိုး အားလုံး၊ဆန ္၃ 

အိတ္၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီး

းခံရ 

မသိရေသး 

၁၄။ ပူေအာင ္ နားေတာ္ ေျပာင္းေစ႔ ၃၃ အိတ္၊စက္ပစၥည္း၊ 

ဆန္ ၁၁ အိတ ္၊ ဆုိင္ကယ ္၁ 

စီး၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ 

၁၀၅၀၀၀၀ က်ပ္  

၁၅။ လုံးပန္းဆာ နားေတာ္ ဆန္ ၈ အိတ္၊က်သင္႔ေငြ ၆၅၀၀၀၀ 

သိန္းက်ပ္ ရွိ နားဆြဲ၊ဆုိင္ကယ ္

၁စီး၊မ်ိဳးေစ႔ေျပာင္း ၆ အိတ္၊ႏွမ္းျဖဴ ၇ 

အိတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွမ္း ၁ အိတ ္

၁၆၆၁၀၀၀ က်ပ္  

၁၆။ ပူကြမ္း နားေတာ္ ဆန္ ၄အိတ္၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံး 

ဖ်က္ဆီးခံရ 

၄၆၀၀၀၀ က်ပ္  

၁၇။ ပူေက်ာ္+ႏုိင္းႏြံ နားေတာ္ ဆန္ ၁၁ အိတ္၊ လွဴရန ္ဆန္ ၁၈ 

အိတ္၊စပါး ၂၇ 

တင္း၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီး

၁၀၀၀၀၀၀ 

က်ပ္ေက်ာ္  



ီးခံရ 

၁၈။ စုိင္းေအာင္ပန္း+နန္းေထြး နားေတာ္ ဆိုင္ကယ ္၁စီး၊ဆန္ ၃ အိတ္၊ 

အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ 

၇၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၁၉။ စုိင္းဆန္ေမာင+္နန္းစိန္ နားေတာ္ ေျပာင္းမ်ဳိးေစ႔ ၂၁ အိတ္၊ေျမၾသဇာ ၁ 

အိတ္၊ဆန ္၅ အိတ္၊ႏြား ၂ 

ေကာင္၊ဘကထ္ရီ၊ဆုိလာျပား၊ 

အိမ္သုံးပစၥည္အားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ 

၁၄၅၀၀၀၀က်ပ ္ 

၂၀။ လုံးစိုင္းေမာင္+ပါနန္းလြယ္ နားေတာ္ ဆန္ ၅ 

အိတ္၊ဆုိလာျပား၊ဘက္ထရီ၊အိမ္သုံး

ံးပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ 

၃၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၂၁။ စုိင္းေရႊ+နန္းေအးလူ နားေတာ္ အိမ္သုံး ပစၥည္းအားလုံးဖ်က္ဆီးခံရ ၃၇၅၀၀၀ က်ပ္  

၂၂။ လုံးတိအြမ+္ပါဖိတ္ နားေတာ္ ဆန္ ၅ 

အိတ္၊အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားအားလုံးဖ်

်က္ဆီးခံရ 

၈၀၀၀၀၀၀ က်ပ္  

၂၃။ စုိင္းဆန္လ+ူနန္းရီ နားေတာ္ ေရေႏြးစက္၊ဆုိင္ကယ ္၂ စီး၊ဆန္ ၃ 

အိတ္၊သြပ္မုိးအားလုံး၊ေငြ ၃၅၇၀၀၀ 

သိန္းက်ပ္၊အိမ္သုံးပစၥည္းအားလုံးဖ်

ဖ်က္ဆီး 

၃၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ ္ 

၂၄။ စုိင္းဆန္လ+ူနန္းေအးေပါင္

ါင္း 

နားေတာ္ ဆန္ ၁၀ အိတ္၊ဓါတ္ဆီပုံးၾကီး ၁ 

ပုံး၊ဒီဇယ္ပုံးၾကီး ၂ ပုံး၊ေျမၾသဇာ ၇ 

အိတ္၊ေျပာင္းေစ႔ ၂ 

အိတ္၊ဆားအိတ္ၾကီး ၁ အိတ ္

၂၅၀၀၀၀၀ က်ပ္  

 

တနိး္ဟုိငး္ရြာမ ွခုိးယလူယုက ္ဖ်ကဆ္းီသည္႔ ပစၥညး္မ်ား အေသးစတိ ္

စဥ။္ ပုိငရ္ငွအ္မည ္ ရြာ ခုိးယလူယုကမ္ႈ အတ ူဖ်ကဆ္းီသည္႔ ပစၥညး္မ်ား 



၁။ လုံးေဖြ+ပါၾကာခမ္း တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၁၂ ဗူး၊တူးမီးေသနတ္ ၁ လက ္

၂။ လုံးေထြး+ပါထြယ္ တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၂ အိတ ္

၃။ ပါကြယ္ တိန္းဟုိင္း လက္စြပ္ ၁ ကြင္း၊လည္ဆြဲတစ္ကုံး ၃၀၀၀၀၀ 

က်ပ္ 

၄။ လုံးေရႊခမ္း+ပါခိင္ တိန္းဟုိင္း စားသုံးဆီ ၁ ပံုး 

၅။ လုံးဆာလိန္ တိန္းဟုိင္း ဆန္ အိတ္ဝက္ႏွင္႔ ႏ္ို႔ဆီဗူး ၆ လုံး 

၆။ လုံးေအာင္(ေက်းရြာဥကၠဌ

) 

တိန္းဟုိင္း ဖုန္း ၁ လုံး၊ ဖုန္းေငြျဖည္႔ကဒ္ ၄၇ ကဒ္၊တီဗီြစက္ 

၁ လုံး 

၇။ စိန္းပန္းစိန္+နန္းထြန္း တိန္းဟုိင္း စားသုံးဆီ ၉ လီတာ၊ၾကက္ ၂ ေကာင္ 

၈။ လုံးပန္+ပါႏြတ္ တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၁၂ ဗူး 

၉။ စိုင္းအုန္+နန္းလူ တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၁ အိတ ္

၁၀။ ဆန္ဖိတ္ တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၁ျပည္ ႏွင္႔ ႏို႔ဆီဗူး ၆ ဗူး 

၁၁။ ဆန္မတ္+နန္းေမြ တိန္းဟုိင္း ဓါး ၁ လက ္

၁၂။ စိုင္းလြတ္+နန္းဆြယ္ တိန္းဟုိင္း တီဗီြ ၁ လုံး 

၁၃။ လုံးလိန္း+နန္းယြမ္း တိန္းဟုိင္း တီဗြီ ၁ လုံး 

၁၄။ လုံးစိႏၷ +ပါေခါင္ တိန္းဟုိင္း တီဗြီ ၁ လုံး စီတီ ေအာက္စက္ ၁လုံး 

၁၅။ လုံးေနမိန္+ပါလ ူ တိန္းဟုိင္း ဆုိလာျပား ၁ ခ်ပ္၊အဝတ္အစားမ်ား၊ဒယ္အိုး 

စက္လုံး 

၁၆။ လုံးခမ္းလွ်န္ဲ တိန္းဟုိင္း တီဗြီ ၁ လုံး 

၁၇။ စုိင္းဝါလွ+နန္းဆုိင္ တိန္းဟုိင္း ေျပာင္းဖူးအိတ္ၾကီး ၂ အိတ ္



၁၈။ လုံးညာဏ္+ပါေနာ္ တိန္းဟုိင္း ျခံဳေစာင္မ်ား၊အိပ္ယာခင္း၊အိမ္သုံးေဆာင္ပစၥည္

ပစၥည္းမ်ား 

၁၉။ လုံးေအး+ပါမူ တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၁အိတ္၊တီဗြီ ၁လုံး၊ဒယ္အုိး ၁လုံး၊ 

အိမ္အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး 

၂၀။ လုံးညာဏၰ+ပါေနာ္ တိန္းဟုိင္း ျခဳံေစာင္မ်ား၊အိမ္သုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး 

၂၁။ အုိက္ဆန္ပီး+နန္းအိန္ တိန္းဟုိင္း ဆန္၂ အိတ္၊ ၈၀၀၀၀၀ က်ပ္တန္ဖိုးရိွ 

ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

၂၂။ ပါၾကာ တိန္းဟုိင္း ဆန္ 

၂၃။ လုံးေက်ာ္+ပါပီး တိန္းဟုိင္း ဆန္ ၂ အိတ ္ဒယ္အိုး အၾကီး ၁ လုံး 

၂၄။ စိုင္းေကာယ+နန္းေရႊ တိန္းဟုိင္း အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလုံး 

ယူေဆာင္သြား 

ဆကသ္ြယရ္န။္  

စုိင္းေဟာ္ရွနဲ ္                           +၆၆း (၀)၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀       (အဂၤလိပ္၊ ရွမ္း) 

စုိင္းခြန္းမုိင္                              +၆၆း (၀)၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉       (အဂၤလိပ္၊ ဗမာ) 

 


