
ရှမး်လူအခငွ့်အေရးမိငမ် ှေန ကဆ်ံုးရ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် သတငး်ထုတြ်ပန်ချက ်

2020 ခှုစ် ေအာကတ်ိုဘာလ 5 ရက ်

မုိငး်ကုိင်မိနယ ်ရှမ်း/ေတာငတ်ငွ ်ရာသား ၃-ေယာက်RCSS/SSA ေထာက်လှန်းေရး 

အြဖစ်စွပ်စဲွကာ အစုိးရတပ်သားများက ညဥး်ပမ်းိှပ်စက် 

စကတ်ငဘ်ာလ 20, 2020 ရကေ်နတငွ ် လိွငေ်တာငး်အနီး ွ းေကျာငး်လျကရ်ှိေနသည့် ရာသား ၃-

ေယာက် အားရမှး်ြပညြ်ပန်လညထူ်ေထာင်ေရးေကာငစီ်/ရမှး်ြပညတ်ပမ်ေတာမ်ှလတလုိ်က ်သည့်ေထာက် 

လှန်းေရးဟ ုအစုိးရစစ်တပက် စွပစဲွ်ပးီ ၎ငး်တိုကို ညဥး်ပမး်ိှပစ်ကခ်ဲ့သည။်  

ရာသားသုံးဥးီမာှ မိုငက်ိုင်မိနယ် ဟိုခိုငး်ေကျးရာအပုစု်ဝင ်လုံစံ ကျးရာမ ှလုံးကတကိ (သက ်58-ှစ်)၊ စုိငး် 

ွယ် (သက ်30) ှင့် စုိငး်ေနမိ (သက ်30) တိုြဖစ်ကသည။် 

ေကျးရာသား ၃-ေယာကတ်ိုသည ် စကတ်ငဘ်ာလ 20 ရကေ်န ညေန ၃-န ရီ အချန်ိတငွလိွ်ငေ်တာငး် 

ေတာငေ်ြခတဝိုကတ်ငွ ် ွ းေကျာငး်လျကရ်ှိေနစဥ ် လိွငေ်တာငး်တပစ်ခန်းမ ှအစုိးရတပသ်ား ၉-ေယာက ်

ှင့် ထိပတ်ိုက်တိုးေလသည။် 

ေကျးရာသား ၃-ေယာကသ်ည ်ရမှး်တပမ်ေတာအ်တကွ ်လုပက်ိုငေ်ပးေနေကာငး် စွပစဲွ်ကာ ပလပစ်တစ် 

ြဖင့်မျကှ် စီးပးီ စစ်သား ၆-ေယာကက် ေြခြဖင့်ကန်ြခငး်၊ တတုမ်ျားြဖင့်ိုကြ်ခငး်ြပလုပသ်ည။် လုံး 

ကတိက မာှ ဥးီေခါငး်တငွ် ၁၅-ချက၊် စုိငး်ွယ် မာှ ဥးီေခါငး်တငွ ်၁၀-ချက ် ၊ စုိငး်ေနမိ မာှ ဥးီေခါငး် ှင့် 

ကိုယ်လုံးတငွ ်၁၅-ချက ်အသီးသီး ိုကှ်ကခ်ံကရသည။် 

အစုိးရတပသ်ားများက ရာသားများအား စစ်ေဆးေမးြမန်း ိုကှ်က်ေနစဥတ်ငွ-်- “ငါတိုကို ေထာကလှ်န်းဖို 

မငး်တိုကို RCSS က ခိုငး်လုိကတ်ာလား။ မငး်တို တေယာက ်ဘယ်ေလာကရ်ကလဲ?” ဟေုမးေလသည။် 

အိုကှ်ကခ်ံရာသားများမာှ ညေန 4.30 န ရတီငွ ်အမိြ်ပန်ကပးီ ေကျးသီးသုိ ဒဏ်ရာဒဏ်ချကမ်ျား ကသု 

ရန်ယငး်ညေနတငွ ်ထွကသွ်ားကသည။်  



လုံးကတကိ သည ်လုံးခမး်ဥးီ ှင့် ပါခမး်ဥးီ 

တို၏သားြဖစ်ပးီ၊ စုိငး်ွယ်မာှ လုံးဆင ် - 

ပါပငး် တို၏သား ှင့် စုိငး်ေနမိ မာှ လုံးက 

တကိ ှင့် ပါေခါင ်တို၏သား ြဖစ် သည။် 

လိွငေ်တာငး်တပစ်ခမး်မ ှ တာဝန်ကျတပ် 

သား များမာှ မိုငး်ပန်ရှိ တာဆန်း မ ှတပရ်ငး် 

ခလရ-294 ကြဖစ်ပးီ၊ မိုငး်ပန်မိနယ် န း 

ေလာ ် ေကျးရာအပုစု်မ ှ ေြခြမန်တပရ်ငး် 

ခမရ-575 တိုြဖစ်ကသည။် 

ရာသားများအား ညဥး်ပမး်ိှကစ်က်ပးီေန က ် လိွငေ်တာငး်တပစ်ခန်းတငွ ် တာဝန်ကျ တပေ်ရးအရာရှိ 

ေအာငလွ်င်ကယငး်ေဒသခ ံ ရမှး်ြပညြ်ပန်လညထူ်ေထာငေ်ရးေကာငစီ်/ရမှး်ြပညတ်ပမ်ေတာ ် တပမ်ှးထံ 

အေကာငး်ကားစာ တေစာငေ်ရးပိုသည။် ယငး်စာပါအေကာငး်အရာမာှ၎ငး်တိုအစုိးရတပမ်ျား လိွင ်

ြမန်မာစစ်အစုိးရတပ်မှ ိုက် ှပ်ြခင်းခံရသည့် လံုစံရာသား 



ေတာငး် ေဒသအတငွး် လပရ်ာှးမကိုေထာကလှ်န်းဖို RCSS က ပိုလုိကသ်ည့် ရာသား ၃-ေယာက် 

ကိုဖမး်ထားေကာငး်၊ ကိုဗစ်-19 ကပေ်ရာဂါကာလအတငွး် ရန်လုိရန်စမမျိး RCSS က လုပေ်ဆာငတ်ာ 

ြဖစ်ေကာငး် ပါရှိသည။် ဤမဟာဗျဟာကျ လိွငေ်တာငး်ေတာငက်န်ုးကို တုိငလုံ်းပစ်ခတရ်ပ ် စဲေရး 

စာချပ ် (NCA) ချပဆ်ိုထား သည့် RCSS/SSA ထံမ ှ အစုိးရစစ်တပက် မတလ် အေစာပိုငး်တငွ ် စစ်ဆင် 

ေရးကးီတခအုပးီ သိမး်ယူထား ြခငး်ြဖစ်သည။် ထုိအချန်ိမစှ၍ မကာခဏဆိုသလုိ တပစ်ခန်းသစ် တည် 

ေဆာကရ်န်အတကွ ် စစ်သုံးပစညး်များ၊ ဝါးပိုးဝါးများ၊ သစ်တံုးများကို ေတာငက်န်ုးေပသုိ သညေ်ဆာင် 

ေပးရန် ရာသားများအား အတငး် အကပ ်ေစခိုငး်မများ ြဖစ်ေပခဲ့သည။်  

ဇလုိူငလ် 5, 2020 ရကေ်နတငွ ် ခလရ-294 မ ှ အစုိးရတပ် 

သားများသည ်လိွငေ်တာငး် မ ှဆငး်သကလ်ာပးီ လုံစံေကျး 

ရာတငွး်သုိ ဝငသွ်ားသည။် အစုိးရတပသ်ား များသည ်လုံးန၊ 

လုံးေကျာက၊် လုံးကုလ ှင့် လုံးမန်ိး တို ပိုငဆ်ိုငသ်ည့် 

ထရပက်ား ၄-စီး ကိုယူကာ ၎ငး်တိုစစ်သုံးပစညး်များအား 

ယငး်တိုတပ် စခန်း တညရ်ှိရာ လိွငေ်တာငး်ေတာငေ်ပသုိ 

ဟမး်ငိုငး် ေကျးရာမ ှသညေ်ဆာငေ်ပးေစခဲ့သည။် သဂတုလ် 

5, 2020 ရကေ်နတငွလ်ညး်ပ ဲခလရ-575 မ ှအစုိးရတပသ်ား 

များ သည ်ဝမလုံ်စံ ေကျးရာသားများ ပိုငသ်ည့် ထရပက်ား ၂-

စီးကိုလညး် အလားတူရယူခဲ့ေသးသည။် ကားပိုင်ရငှမ်ျားြဖစ် 

ကသည့် လုံးဆန်ခမး် ှင့် လုံးေမာင ် တိုသည ် ဟမး်ငိုငး်မ ှ

စစ်သားများကို လိွငပ်ကသုိ် သညယူ်ပိုေဆာငေ်ပးရသည။် တဥးီလျင ် ကျပေ်င ွ 20,000  စီ သညယူ်ပို 

ေဆာင်ခစားရတိ ်ရသညဟ်ဆုိုသည။် 

 

ဆကသွ်ယ်ရန် 

စုိငး်ေဟာရ်ှဲန်  +66 94-728-6696                         (ရမှး်၊ အဂလိပ)် 

စုိငး်ရကလွ်င ် +66: 97-173-1530                        (ရမှး်၊ ြမန်မာ) 

 

 

ြမန်မာစစ်အစုိးရတပ်မှ ေချာဆွဲြခင်းခံရသည့် 
ေထာ်လာဂျီပိုင်ရှင် 


