
ရှမး်လူအခငွ့်အေရးမိငမ် ှေန ကဆ်ံုးရ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် သတငး်ထုတြ်ပန်ချက ်

ေကာဇာသကရာဇ ်၁၃၈၂ ခှုစ်၊ တခးူလြပည့်ေကျာ ်၇ ရက ်တနလာေန 

ေမလ (၃) ရက၊်  ၂၀၂၁ ခှုစ် 

ရှမး်ြပညေ်တာငပ်ိုငး် နမ့်စန်မိနယ်တငွ ် RCSS/SSA တပဖ်ွဲများအား စစ်ေကာငစီ်တပဖ်ွဲများက ထုိးစစ် 

ဆင၊် လူထုကို အတငး်အကပခ်ိုငး်ေစ၊ လူသားဒုိငး်အြဖစ်အသုံးြပ ပစညး်လုယကမ်များ ကျးလွန် 

2021 ဧပလီကန်ုပိုငး်တငွ ်စစ်ေကာငစီ် တပသ်ားများှင့် ေဒသခြံပညသူ်စစ်များ ပးူေပါငး်ကာ ရမှး်/ေတာင ်

နမ့်စန်မိနယ်တငွ ် လပရ်ာှးလျကရ်ှိ ရမှး်ြပညြ်ပန်လညထူ်ေထာငေ်ရးေကာငစီ်/ ရမှး်ြပညတ်ပမ်ေတာ ်

(RCSS/SSA) တပဖ်ွဲများအား ဘကေ်ပါငး်စုံမ ှ ထုိးစစ်ဆငတ်ိုကခ်ိုကရ်ာတငွ ်ရာသားများအား အတငး် အ 

ကပခ်ိုငး်ေစ၊ လူသားဒုိငး်ကာအြဖစ် အသုံးြပ၊ ပစညး်လုယကမ်များ ကျးလွန်ခဲ့သည။် 

ဧပလီ ၂၁ ရကေ်နတငွ ်စစ်ေကာငစီ် အေရှအလယ်ပိုငး်တိုငး် စစ်ဌာနချပ ်ဗိုလ်ချပ ်ေကျာ်ေကျာုိ်င ်က 

၎ငး်တို မဟာမတိေ်ဒသခြံပညသူ်စစ်ေခါငး်ေဆာင ် ၄ ဥးီအားဆင့်ေခပးီ နမ့်စန်တငွ ် အစီးအေဝးတရပ ်

ကျငး်ပသည။် အရပဖ်ကအ်ဖွဲအစညး် အာဏာဖဆီန်ေရးလပရ်ာှးမများ (CDM) အား ိှပက်ပွ ် ြခငး် ှင့် 

RCSS/SSA တပဖ်ွဲများအား ရမှး်/ေတာင ် ကျိငး်ေတာငး်မိနယ်မ ှ ရငှး်လငး်ရာတငွ ် ကညူရီန် အမနိ်ေပး 

န်ကားလုိကသ်ည။် ြပညသူ်စစ်ေခါငး်ေဆာင ်တဥးီလျင ်အငအ်ား ၁၀၀ စီ ြဖည့်တငး်ေပးရန် န်ကား 

သည။် ရမှး်ြပညေ်တာငပ်ိုငး်တငွ ်လပရ်ာှးေနသည့် မတက်ျိငး်ြပညသူ်စစ်၊ န းယုိငး်ြပညသူ်စစ်၊ အက(်စ်) 

သုံးလုံးြပညသူ်စစ် ှင့် ကာလိြပညသူ်စစ် အဖွဲများ ပါဝငသ်ည။်  

ကျိငး်ေတာငး် ှင့် ဆကစ်ပလ်ျကရ်ှိ နမ့်စန်မိနယ် အေရှေတာငဖ်က ် နမ့်တန်ိးြမစ်ဝမှး် ဖကဆ်သုိီ အင် 

အား 500 ရှိ စစ်ေကာငစီ် တပဖ်ွဲများကေြမာက၊် ေတာင ် ှင့် အေန ကဖ်ကြ်ခမး်မှေနပးီ စစ်ေကာငး်ချ ီ

တကလ်ျကရ်ှိသည။် 

ဧပလီ ၂၂ ရကေ်န၊ မနက ်7.00 – 8.00 န ရခီန် မိုငး်ပန်အေြခစုိက ်ခမရ-332 ှင့် ခမရ-575 မ ှစစ် ေကာငစီ် 

တပဖ်ွဲများသည ် RCSS/SSA တပဖ်ွဲများှင့် မိုးနဲ၏ ေြမာကဖ်က ် န းခန် ှင့် ေကာငေ်ယာငး် ေကျးရာ 

အနီးတဝိုကတ်ွင ်ထိပတ်ိုက ်ပစ်ခတမ်များ ရှိခဲ့သည။်  



တေနတညး်တငွ ်နမ့်စန်မ ှစစ်ေကာငစီ် တပဖ်ွဲသည ်နမ့်စန်မိအေရှဖက ်20 ကလုိီမတီာအကာွ လိွငင်ငး် 

ေကျးရာအနီးတငွလ်ညး် RCSS/SSA တပဖ်ွဲှင့် တိုကပ်ွဲြဖစ်ပါွးခဲ့ေသးသည။် 

ဧပလီ 23 ရကေ်န 3.10 ေနလညခ်ျန်ိတငွ ်ကျိငး်ေတာငး်အေြခစုိက ်စစ်စခန်းမ ှခမရ-574 ှင့် ခမရ-576 မ ှ

အငအ်ား ၁၀၀ ေကျာခ်န်ရှိ စစ်ေကာငစီ် တပသ်ားများသည ်ေဒသခ ံြပညသူ်စစ်များှင့် ပးူေပါငး်ကာ နမ့် 

တန်ိးြမစ်ကမး်ေဘး ခိုလမ ် ၏ ေတာငဖ်က ် 25 ကလုိီမတီာ ခန်အကာွတငွရ်ှိသည့် ဖာဆန်ွေကျးရာသုိ 

ေရာကရ်ှိလာပါသည။် ေကျးရာသား ၇ ဥးီအား ထရပက်ား ၂ စီးြဖင့် ရာ၏အေရှဖက ်လမး်ခွဲသုိ ေရသည် 

ေပးရန် အတငး်အကပေ်စခိုငး်ခဲ့သည။်  

ေနခငး် 3.30 န ရနီခန်တငွ ်၎ငး်တပသ်ားများသည ်ရာသူ/သားများအား ေဒသဘုန်းေတာ်ကးီေကျာငး်သုိ 

စုေပါငး် ေရာကလ်ာကရန် န်ကားထားသည။် ဖာဆန်ွေကျးရာတငွ ်အမိေ်ြခ အလုံး 80 ရှိပးီ ကျား/မ 

လူဥးီေရ ရာသူ/သားေပါငး် 300 ခန်ရှိသည။် စစ်ေကာငစီ်၏ တပဖ်ွဲအား ှစ်ဖွဲခွဲပးီ တဖွဲကို ရာတငွဝ်င် 

ေရာကရ်ာှေဖကွာ ကျန်ရှိသည့် တဖွဲကိုေတာ ့ဘုန်းကးီေကျာငး်တငွ ်ေရာကရ်ှိေနသည့် လူထုအား ေစာင့် 

ကပရ်န်ြဖစ်သည။် 



ညေန 5.00 န ရခီန်တငွ ် စစ်ေကာငစီ်တပသ်ားများ ေတာတငွး် တေနရာတငွ ် ကငး်လှည့်ေနစဥ ် RCSS/ 

SSA တပဖ်ွဲှင့် ထိပတ်ိုကဝ်ငတ်ိုးကာ ဖာဆန်ွေကျးရာ အနီးတငွ ်တိုကပ်ွဲြဖစ်ပါွးခဲ့သည။် 

ညေန 6.00 န ရခီန်တငွ ် ှစ်ဖကတ်ိုကပ်ွဲြဖစ်ပါွးစဥ ်ဖာဆန်ွေကျးရာ ဘုန်းကးီေကျာငး်တငွ ် စုေဝးေရာက ်

ရှိေနသည့် ရာသား ၆ ဥးီအား စစ်ေကာငစီ်တပသ်ားများက ဖမး်ဆးီကာ ဘုန်းကးီေကျာငး်၏ အြပငဖ်က ်

တငွ ်ချေီှ ငထ်ားလုိကသ်ည။်  

ညေန 7.30 န ရ ီ ခန်တငွ ် စစ်ေကာငစီ် တပသ်ားများှင့် ေဒသခ ံ ြပညသူ်စစ်များ ပးူေပါငး်ကာ ဖာဆန်ွ 

ေကျးရာမ ှအမိ ်၆ လုံးအား ရာှေဖေွမေွှ က်ပးီ ပစညး်များ လုယူသွားသည။်  

ှစ်ဖကတ်ိုကပ်ွဲှင့် စစ်ေကာငစီ်၏တပဖ်ွဲများ ိှပစ်ကရ်မး်ကားမေကာင့် ရာသူ/သားအချိ ဖာဆန်ွမ ှထွက် 

ေြပးပးီ နီးစပရ်ာ မိနယ်များ၌ စစ်ေဘးခိုလံေနကရသည။် 

ဧပလီ 24 ရကေ်န ညေန 4.30 ခန်တငွ ် ဖာဆန်ွေကျးရာ ရပမ်ရိပဖ် အချိသည ် စစ်ေကာငစီ်တပဖ်ွဲက 

ဘုန်းကးီေကျာငး်မ ှဖမး်ဆးီထားသည့် ရာသား ၆ ဥးီအား ြပန်လတေ်ပးရန် ေမတာရပခ်သံည။် တပသ်ား 

များက ရာသား ၆ ဥးီအား တတု်ေှ ငထ်ားရာမ ှေြဖေပးခဲ့ေသာလ်ညး် ြပန်လတမ်ေပးေသးပါ။  

ဧပလီ 24 ရကေ်နတငွပ်င ်အြခားေသာ စစ်ေကာငစီ် တပဖ်ွဲများက ၇-မိုင ်ေကျးရာမ ှရာသား ၂ ေယာက် 

အား 10 ကလုိီမတီာ အေဝးရှိ ခိုလမေ်တာငဖ်က ်နမ့်တန်ိးေချာငး်အနီးတငွ ်တညရ်ှိသည့် န းေလာေကျးရာ 

ေတာငဖ်ကသုိ် လမး်ြပအြဖစ် ေစခိုငး်ခဲ့သည။် ရာသား ှစ်ေယာကအ်ား ညေန 7.30 န ရတီငွ ် ြပန်လတ် 

ေပးလုိကသ်ည။်  

ဧပလီ 25 ရကေ်န နံနက ်11.00 န ရခီန်တငွ ်စစ်ေကာငစီ် တပဖ်ွဲများသည ်ေဒသခ ံ ြပညသူ်စစ်များှင့် 

ပးူေပါငး်ကာ ဖာဆန်ွေကျးရာတငွ ် တပဖ်ွဲ ှစ်ဖွဲ ဖွဲစညး်ပးီ တဖွဲကို ဖာဆန်ွေကျးရာ၏ ေတာငဖ်က၊် 

ကျန်တဖွဲကို ရာ၏အေရှေြမာကဖ်ကသုိ် ထွကခ်ါွသွားကသည။် အဖမး်ဆးီခ ံ ဖာဆန်ွေကျးရာသား ၆ 

ဥးီအား ေတာငဖ်ကအ်ဖွဲခွဲ စစ်ေကာငစီ် တပသ်ားများှင့်အတ ူ လူသားဒုိငး်အြဖစ် 5 ကလုိီမတီာခန် နမ့် 

တန်ိး ြမစ်ကမး်န းရှိ ဝမး်ခေဲကျးရာေရာကသ်ညအ်ထိ လမး်ေလာက်ကရသည။် ဝမး်ခတဲငွ ်ညအပိ်ကရ 

ပးီမနက ်မိုးလငး်မ ှရာသား ၆ ေယာကအ်ား ြပန်လတေ်ပးကာ အမိြ်ပန်ကရသည။် 

ဧပလီ 28 ရကေ်နတငွ ် ဖာဆန်ွေကျးရာမ ှ စစ်ေဘးေရာှငသွ်ားေသာ မသိားစုများ အမိြ်ပန်ေရာက ် လာ 

ကသည။် 

မတလ် 30 ရကေ်နတငွ ်စစ်ေကာငစီ် တပဖ်ွဲများသည ်RCSS/SSA က လူထူဆြပပွဲကိုေထာကခ်သံည ်ဆို 

သည့်အေကာငး်ြပချကြ်ဖင့် ရမှး်-ထုိငး်နယ်စပတ်ေလာက ် တပစဲွ်ထားေသာ ၎ငး်တိုတပစ်ခန်းများအား 



တိုကခ်ိုကခ်ရံဖယ်ွရှိေကာငး် ထုိငး်အာဏာပိုငမ် ှတဆင့် သတေိပးထားသည။် စစ်ေကာငစီ် တပဖ်ွဲများက 

ဧပလီ 18, 19 ှင့် 21 ရကေ်နများတငွ ် လကန်က်ကးီများြဖင့် ယငး် RCSS/SSA တပစ်ခန်းများအား 

ပစ်ခတမ် ရှိခဲ့ေကာငး် ၎ငး်ေဒသတငွး်ရှိ လူဥးီေရေပါငး် 6,000 ခန် ေနထုိငလ်ျကရ်ှိသည့် ဒုကသညမ်ျား 

ေကာကလှ်န်ေနကသည။်  

ဧပလီ 23, 2021 ရကေ်နတငွ ်စစ်ေကာငစီ်တပဖ်ွဲမ ှလုယကခ်ရံသူ ဖာဆန်ွေကျးရာသူ/သားများှင့်  ဆံုးံး 

သည့်ပစညး်များ စာရငး် 

စဥ် အမည ် ဆံုးံးသည့်ပစညး် ကာလတန်ေကး ကျပေ်င ွ
1 စုိငး်ပတီ ိ+ နန်းယိငး်  ဓားမ တလက ် 15,000 ကျပ ်

စားသုံးဆ ီ1 ပလုငး်  3,000 ကျပ ်

ဆား၊ ဟငး်ေမး မဆလာများ 5,000 ကျပ ်

2 စုိငး်လှ + နန်းခက ် ဆန် 25,000 ကျပ ်

ကက ်10 ေကာင ် 60,000 ကျပ ်

ဓားမ တလက ် 7,000 ကျပ ်

ဆား၊ အချိမန်၊ ဟငး်ေမး 

မဆလာများ 

5,000 ကျပ ်

3 လုံးကမုာ + ပါဖန်ုး ဓားမ တလက ် 7,000 ကျပ ်

ဟငး်ချကအ်ိုး အကးီ 1 လုံး 8,000 ကျပ ်

ပပဲပုြ်ပား 2 ပဿိာ  10,000 ကျပ ်

ဆား၊ အချိမန်၊ ဟငး်ေမး 

မဆလာများ 

4,000 ကျပ ်

4 စုိငး်ဆစို  + နန်းမန် ကက ်5 ပဿိာ 30,000 ကျပ ်

ဆန် 12,000 ကျပ ်

ဆား၊ အချိမန်၊ ဟငး်ေမး 

မဆလာများ 

5,000 ကျပ ်

5 စုိငး်မာလာ + နန်းအံု ကက ်5 ပဿိာ  30,000 ကျပ ်

ဆား၊ အချိမန်၊ ဟငး်ေမး 

မဆလာများ 

5,000 ကျပ ်

6 နန်းေဟာငး် ပလတစ်တစ်ပံုး 15 လုံး  30,000 ကျပ ်

 



ဆကသွ်ယ်ရန် 

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

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


