
 

ရမှး်လအူခငွ်အ့ေရးမ ိ ငမ် ှေနာကဆ်ုးံရသတငး်ထတုြ်ပနခ်ျက ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခု ှစ ်

လား းအေရှဘကသ်လံငွြ်မစအ်နးီ ြမနမ်ာအစိးုရ စစတ်ပ ်နညး်ဗျ ဟာအေြခစိကုတ်ပစ်ခနး်သစတ်ညေ်ဆာကရ်န ်
ရာ ငှ်ခ့ျေီသာေကျးရာသားများကိ ုအတငး်အဓမခိငုး်ေစခဲ ့

2019 ေအာက်တုိဘာလမှစ၍ နည်းဗျ ဟာစစဆ်ငေ်ရးအေြခစိကု်စခန်းသစ်တညေ်ဆာက်ရန်အတွက ် သစ် ှင်ဝ့ါးစ ီ စဥ  
ေပးရန် ှင့ ်ေဆာက်လုပ်ေပးရန ်ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာကပုိ်င်းလား း မိ နယ်၊ မုိင်းကျကေ်ကျးရာအုပ်စုရိှေကျးရာ (11) ရာမှရာ 
သားများကိုြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှအတင်းအဓမခိုင်းေစခဲ့သည်။ ေကျးလက်ရာသားများရဲေတာငယ်ာ ခံ ှင့်သစေ်တာ ေြမ 
များကျ သိမ်းယသူည်။ 

အဆိုပါအေြခစိုကစ်ခန်းပတ်လည ် ခံစည်း ိုးခတ်ရန် ှင် ့သစ် ှင့်ဝါးခုတ်ရန ်တလတွင် ၆ ရက်အထိ လုပ်ခိုင်းသည်။ တပ်စ 
ခန်းသုိ အေရာက်ပုိေပးရန ် ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း အိမ်ေထာငစ်ု (500)ခန်ရိှရာအိမ်ေထာငတ်ခုမှ ရာသားတစ်ဦးစကီိ ု အ 
တင်းခိုင်းေစခဲ့သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလတွင၎်င်းတုိသည ် ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်အေြခစိကု်စခန်းအနီးရိှ မန်ပန်ြပည်သူစစအ်တွက ်ေြမယာရှင်းလင်းေရး 
ှင့ ်စစ်တန်းလျားသစ်များေဆာက်လုပ်ရနလ်ည်း 4 ရက် ကာအတင်းခိုင်းေစခဲ့သည်။ 

အေြခစိကု်စခန်းသစသ်ည ်သံလွင်ြမစ်အနီး လား း မိ ၏အေရှဘက်ကီလုိမီတာ (60)ခန် အကွာ ေတာင်တန်းများ အတွင်း 
တွငတ်ည်ရိှ ပီး၊ စစ်ဆင်ေရးစစ်ဌာနချ ပ် (11) ၏လက်ေအာက်တွင ် အင်အား 300-400ရိှတပ်ရင်းြဖစ် ပီးယင်းတုိသည ်
ေြခြမန်တပ်ရင်း (ခမရ) 362၊ 365 ှင့် 366 တုိ အလဲအလည်လုပ် ပီး တစ်ခါတစ်ရံ ေြခလျင်တပ်မ (11) ှင့် (88)လည်း 
အလဲအလည်အေြခစိုက်လျက်ရိှသည်။ 

2019 သဂုတ်လ၌လား းတဝိုက်တွင ်မဟာမိတ်ညီေနာင်အဖွဲသွားလာလပ်ရှား ပီး တုိက်ခိုက်မြဖစ်ပွားခဲ့၍ ၎င်းအဖွဲကိ ုကာ 
ကွယ်ရန ် မူဆယ-်လား း- မ ေလးလမ်း ှင် ့ သိ -ီကွန်လံု-ချင်းေရေဟာ်လမ်းြဖစ်တ့ဲ တ ုတ်နယ်စပ်ဆက်သွယ ် ေနသည် ့
အဓိက ကုန်သွယ်လမ်းေ ကာင်း စှ်ခုကိ ုကာကွယ်ရန ်အေြခစိကုတ်ပ်စခန်းကိ ုရည်ရယ်တည်ေဆာက်ခဲ့သည။် 

ေတာင်ထူထပ်ေသာ အထက်သံလွင်ြမစ်၏ အေနာက်ဘက်ကမ်းကိ ု လံု ခ ေရးေပးေသာအားြဖင် ့ ၎င်းအေြခစိုက်တပ်သည ်
၎င်းြမစ်ေပ ရိှ တ ုတ် ိုင်ငံသုိ လ ပ်စစ်စွမ်းအင်တင်ပုိရနအ်တွက်  ေဆာက်လုပ်ရန ်အစီအစဥ ရိှေသာ ကွန်လံု ှင်ေ့နာငဖ်ာ 
ေရကာတာ တုိကိုလည်း လံု ခ ေရးေပး ိုငရ်နြ်ဖစ်သည်။ ဤအစအီစဥ ကိုေဒသခံလူမအသုိင်းအဝိုင်းက ြပင်းထနစ်ွာ ဆန် 
ကျငေ်နသည။် 

မ ကာေသးမီကြမန်မာအစိုးရ ကအတင်းအဓမလုပ်အားေပးေစခိုင်းမ ကိုလကမ်ခံ ိငု်ဟဆုို ပီး အမျ ိးသားတုိင် ကား မယ  
ရား တစ်ခုကိ ုဖွဲစည်းခဲ့ ြခင်းသည ်အခုအစိုးရစစ်တပ် လုပ်ရပ်ကအဓိပါယ်မ့ဲေစခဲ့ပါသည်။  



 

အတငး်အဓမလပုအ်ားေပးေစခိငုး်မအေသးစတိ ်

2019 ေအာက်တုိဘာလတွင ် ြမန်မာစစ်တပ်သည ် အရငစ် 
ခန်း၏ အေနာကဘ်က်မီတာ (300) ခန်တွင်ရိှေသာ မုိင်းကျက ်
၏ ေတာင်ဘက်တွင ် စစဆ်င်ေရးအေြခစိုက်တပ်စ ခန်းသစ ်
တစခ်ုကိ ုစတငတ်ည်ေဆာကခ်ဲ့သည်။ ြမန်မာအစိုးရစစ် တပ် 
စ ခန်း ေနရာ သစ်သည ်ယခငက် မန်ပန်အစိုးရ ြပည်သူစစက် 
သိမ်းယအူေြခစိုကခ်ဲ့ ပီးယခုယင်းြပည်သူစစ်သည ်အ ေနာက် 
ဘက ်မီတာ (500) ခန်တွင ်အေြခစိုကစ်ခန်းသစ်သုိ ေြပာင်း 
ေရခဲ့သည်။ 

ေအာက်တုိဘာပထမအပတ်တွင ်အစိုးရစစ်တပ် ခမရ (366) 
မှ တပ်သားများသည ် တပ်စခန်းသစ်အတွက ် ၎င်းပတ်ပတ် 
လည်တွင ် ကတုတ်ကျင်းများေဆာက်လုပ်ဖိ ု သစ်လံုးများေပး 
ရန ် မုိင်းကျက်ေကျးရာအုပ်စုမှ အုပ်ချ ပ်ေရးမှ းမှ တဆင့ ်

ေကျးရာ ၁၁ ရာလံုးကိ ုအမိန်ေပးခဲ့သည်။ တစ်ရာလ င ်သစ်လံုး 25 လံုး (အနည်းဆုံး 5 လက်မ အချင်း ှင့ ်အနည်းဆုံး  7ေပ 

မိုင်းကျက်ေကျးရာအုပ်စုအတွင်း ြမန်မာ့အစုိးရအေြခစုိက်တပ်စခန်းသစ် 



အ ရှည)် ရိှရမည။် ေကျးရာတစ်ရာမှေခါင်းေဆာင်တစဦ်းစီသည ်သစ်လံုးများခုတ်ရန် ှင် ့အဆိုပါစခန်းသုိအေရာက်ပုိေပးရန ်
တစ ်အိမ်လ ငတ်စ်ဦးလုပ်အားေပးသွား ကရနေ်ြခလျင်ြဖင့်ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ယာဥ ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ေခ ခဲ့သည်။ 

လုပ်အားေပးအတင်းဓမေစခိုင်းခံရသည့်လူေပါင်း(500) ခန်သည် ဝမ်နားပံုမှ ရာသား (80)ဦး၊ ဝမ်ကတ်မှ 75 ဦး၊ ဝမ်လံုမှ 
78 ဦး၊ ဝမ်ေနာင်ေအာ့မှ 80 ဦး၊ ဝမ်ပိန်းခနမှ် 15 ဦး၊ ဝမ်ဟိုလိန်းမှ 35 ဦး၊ ဝမ်နမ့်လင်းခန်မှ 35 ဦး၊ ဝမ်နားယီးမှ 28 ဦး၊ 
ဝမ်ပိန်းဆိုင်းမှ 30 ဦး၊ ဝမ်ဟိုခိုင်းမှ 30 ဦး ငှ် ့ဝမ်ကွန်ကျ ငိ်းမှ 10 ဦးတုိ ြဖစ်သည်။  

ိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေနတွင ် ေကျးရာတစ်ရာချင်းစကီိ ု ၎င်းအေြခစိကု်စခန်းသစ်ပတ်လည် ခံစည်း ုံးခတ်ရန ် သစ်လံုး ှင့် 
ဝါးလံုး တုိင်များ (အရှည် 2.5 မီတာ) စီစဥ ေဆာင်ရကေ်ပးရန ်အမိန်ထုတ်ခဲ့သည်။ အိမ်ေြခ (50)ေကျာ်ရိှ ေကျးရာများသည ်
25 တုိင် ှင် ့ အိမ်ေြခ(50)ေအာက်ရိှ ေကျးရာများသည ် 15 တုိငေ်ပးခဲ့ရသည်။ တစ်ဖန်ေကျးရာတစ်ရာစီမှ အိမ်တစ်အိမ် 
စီလ ငသ်စ်၊ ဝါးသွားခုတ်ေစ ပီး ရာအ ကီးအကဲရဲအိမ်သုိ သယ်ယူပုိေဆာင်ေစခဲရ့သည်။ သူတုိလုိအပ်ေသာ ပမာဏ ကို 
ေကာက်ယူ ပီးေနာက ် ရာသားများသည ် ၎င်းသစ်လံုးကို စစ်တပ်သုိ ေြခလျင်ထမ်းပုိ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေထာ်လာကျီြဖင့ြ်ဖစ်ေစ 
သယယ်ူ ပုိေဆာင်ေပးခဲရ့သည။် ထိုေနာက ် ၎င်းတုိအား အေြခစိုက်စခန်းသစ်ပတ်လည်တွင ် ခံစည်း ိုးများစိကု်ထူရန ် ရာ 
သားတစ်ဦးလ င ်အတွင်း ှင် ့အြပင် ခစံည်း ိုးသတ်မှတ်ေပး ပီး အတင်းအကျပ်ခိုင်းေစခဲ့သည။် ေကျးရာတစ်ရာစီအား ၎င်း 
တုိ ပီး ေြမာက်ေအာငေ်ဆာင်ရက်ေပးရန ် တိကျေသာ ခစံည်း ိုးအလျားလုိကသ်တ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ နံနက် 8 နာရီအချိန ်
တွငစ်တင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ က ပီး ညေန 4 နာရီအချိန်မှသာ အလုပ်နားခွင့်ရသည။် ရာသားအများစုမှာ ခံစည်း ိုး ပီး ေြမာက် 
ေအာင ်အချိန်သံုးရက် ကာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသုိ သွား၍လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်းသည ်ရာသားအတွက ်ြမန်မာ့စစ်တပ်မှ စာ 
ေရစာေပးြခင်းမရိှပါ။  



ိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ စ၍ တပ်စခန်းသစ်၏ေြမာက်ဘက် ငှ့ ် ေတာင်ဘက ်
လမ်း မကီးေပ တွင ်ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ တပ်သား က ကင်းေစာင် ့ေန 
ကသည။် ကင်းေစာင့်တပ်ကိ ု မုိင်းကျက်ရာအဝင ် ေစျးအနီးတွင ် တစ်ဖွဲ ၊ 
အဆိုပါေကျးရာမှ မီတာ 500 အကွာ ေတာင်ဘက်သုိ ဦးတည်ေနေသာ 
လမ်းေပ တေလ ာက်တွင ် တစ်ဖွဲကင်းေစာင်ခ့ျထားသည်။ ၎င်းကင်း 
ေစာင် ့အဖွဲသည ်နံနက် 6 နာရီမှ ညေန 4 နာရီအထ ိလမ်းတစ်ေလ ာက ်
ြဖတ်သန်းသွားလာေသာကားများအားလံုးကိ ုတားဆီးခဲ့ ပီး ယာ  ် ေမာင်း 
သူများကိ ုေမးြမန်းြခင်း၊ ၎င်းတုိ၏ယာဥ များကိ ုရှာေဖစွစ်ေဆးခဲသ့ည်မှာ 
ယေနချိန်ထ ိဆက်လက ်ြပ လုပ် ေနပါသည်။ 

ိုဝင်ဘာလ 29 ရက်ေနရက်တွင ်တဖန ်ထိုေကျးရာအားလံုးအား ယခင်ပ 
မာဏအတုိင်း သစ်လံုး ှင့်ဝါးလံုးကိ ု စီစဥ ပီးေပးပုိရန် ှင် ့ တဖန ် ရာ 
သား (500) ခန်အား စစ်တပ် ခံစည်း ိုးစိုက်ထေူပးရန ်အမိန်ဆင်ခ့ဲ့သည်။   

 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေနတွင ် ြမန်မာအစိုးစစ်တပ်က ရာသူကီးအား အေြခစိကု်စခန်း ပတ်လညရိှ် ေတာင်ယာ ငှ် ့သစ်ေတာ 
ေြမများသိမ်းယမူညဟ်ုအေ ကာင်း ကားခဲ့သည။် ေကာက်ပဲသီး ှံများကိ ု သွားရိတ်သိမ်းယူရန် အေ ကာင်း ကားခဲ့ ပီးေနာက ်
ပုိင်း ၎င်းေတာင်ယာေြမဧရိယာအနီးအနားသုိ သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ယခငက် ဤ ခေံြမတွင ်ေြမပဲ၊ ေြပာင်း ငှ့ ်ဟင်း 
သီးဟင်းရက်များ စိုက်ပျ းိခဲ့ က ပီး ထင်း ှင့ ်အြခားသစ်ေတာထကွ်ပစည်းများကိ ုရယအူသံုးြပ ခဲ့ ကသည်။ ရာသူရာသားများ 
သည ်ထိအုမိန်ကိ ုမဖီဆန် ရဲ ကပါ။ 

ဒီဇင်ဘာလ 14 ရက်ေနတွင ် ေကျးရာများအားလံုးကိ ု တပ်စခန်းအတွက ် ခံစည်း ိုးေဆာက်လုပ်ဖိ ု သစ် ှင့်ဝါး များစီစဥ  
ေပးရနအ်မိန်ထုတ် ပီး ထပ်မံ၍ ယင်းတုိေဆာင်လုပ်ြခင်းသည ်ရာသား(500)ခန်အား 3 ရက် ကာေစခဲ့သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ 22 ရက်ေနတွင ်မန်ပန်အစိုးရြပည်သူစစက်ရာသားများအား ြမန်မာစစ်တပ်အေြခစိကု်စခန်း သစ၏်အေနာက ်
ဘက ် အရပ်တွင ် ေြမရှင်းလင်းရန် ှင် ့ စခန်းသစေ်ဆာက်လုပ်ရနအ်မိန်ေပးခဲ့သည်။ ေကျးရာတစ်ရာလ င ် အဆိုပါြမန်မာ 
အစိုးရစစ်တပ်ေတာင်းဆိေုသာ ပမာဏသကဲ့သုိ  သစ် ှင့်ဝါးလံုးတုိင်ကိ ုစီစဥ ေဆာင်ရက်ေပးခဲ့ရ ပီး တစ်အိမ်လ င်တစ်ဦး 
အဆိုပါသစ် ှင်ဝ့ါးလံုးတုိင်ေတွကိ ု မန်ပန်စခန်းသုိ ပုိေပးခဲ့ရသည့်အြပင ် စခန်းသစေ်ဆာက်လုပ်ရန်အတွက ် ေြမရှင်းလင်း 
ရာတွင်လည်း အချိန် ှစ်ရက် ကာ ပီး ထိသုစ်သား ှင့ဝ်ါးြဖင့်တန်းလျားများကိ ု ေဆာက်လုပ်ခဲ့ရသည။် ြပည်သူစစမှ် ၎င်းတုိ 
အား မည်သည့်အစာေရစာမေပးခဲ့ပါ။ 

ဒီဇင်ဘာလ 23 ရက်ေနတွင်ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ် ငှ့်ရှမ်းြပည်တုိးတက်ေရးပါတီ/ရှမ်းြပည်တပ်မေတာ်တုိအ ကား မုိင်း 
ကျက ် အေနာက်ဘက်ေတာင်ကုန်းေတွ ကားမှာ တုိက်ခိုက်မြဖစပွ်ားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 27 ရက်ေန မွန်းလဲွ (1)နာရီအ 
ချိန်တွင ်  စခန်းအသစ်မှ ြမန်မာအ့စိုးရစစ်တပ်မှ ေမာ်တာြဖင် ့ ပစ်ခတ်၍ အဆိုပါေကျးရာ၏ေြမာက်ဘက်တွင ် ကျေရာက ်
ေပါက်ကွဲခဲ့ေသာေ ကာင့ ်ရာသားများအား အလှန်တ ကားြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ဤ ှစ ်ေဖေဖာဝ်ါရီလ 6 ရက်ေနက ေကျးရာတစ်ရာစအီား သစ်သားတုိင ်(15 မှ 25)တုိင ်ြမန်မာအ့စိုးရစစတ်ပ်စခန်းသစ်သုိ  
ေနာက်တဖနစ်ီစဥ ေဆာင်ရကေ်ပးရန ်အမိန်ေပးခဲ့ ပီး အဆိုပါေနရာသုိ ပုိေပးေစခဲ့သည်။ သုိေသာ ်ယခငက်လုိ တစ်စု ံတစ် 
ခု ေဆာက်လုပ်ြခင်းမရိှခဲ့ပါ။ 

ြမန်မာအစိုးရစစတ်ပရ်ဲ  လပု်အားအတင်းအဓမေစခုိငး်ခံ ရသည့် ရာသားများ 



ေဖေဖာ်ဝါရီလ 9 ရက်ေနတွင ်ရာတစ်ရာစီအား သစ်သားတုိင် 15 ခု မှ 25 ခု ထပ်ခိုင်း ပီး ြမန်မာအစိုးရစစ ်တပ်အေြခစိကု ်
စခန်းသစ်သုိ ပုိေဆာင်ရန်ထပ်မံအမိန်ေပးခဲ့သည။် 

 

ဆကသ်ယွေ်မးြမနး်ရန ်

စိုင်းေဟာ်ရဲှန်   +66 94-728-6696  (ရှမ်း အ လိပ်) 

စိုင်းတင်းဟန ်  +66 93- 297-7754  (ရှမ်း ြမန်မာ) 


