
စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊
ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား 

အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်

လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန�၊ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်။

(၁)

ေကာလင်း�မိ��



အဓိကကျေသာအချက်အလက်များ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ြပစ်မ�ကျ�းလွန်သူ

အေနာက်ေြမာက် တုိင်းစစ်ဌ�နချ�ပ်လက်ေအာက်ခံ၊  အမှတ်(၁၀) စစ်ဆင်ေရး ကွပ်ကဲမ� 
ဌ�နချ�ပ် (စကခ-၁၀)လက်ေအာက်ရိှ ကေလး�မိ��အေြခစုိက်တပ်များြဖစ်သည့် ခမရ-၃၆၁၊ 
ခမရ- ၃၆၃ �ှင့် ဟုမ�လင်းအေြခစုိက် ခမရ-၃၆၉ တပ်များ

ကျ�းလွန်ခံရသူများ

အတည်ြပ��ုိင်ခ့ဲေသာ ေသဆုံးသူများ

၁. ကိုကံမင်းစိုး  အသက် (၃၀)�ှစ်
၂. ကိုအဲေမာင် အသက်(၃၀)�ှစ ်
၃. ကို�ိုင်ဝင်းထွန်း အသက်(၃၀) �ှစ်
၄. ကိုေမာင်ြမင့် အသက် (၄၀)�ှစ်၊
၅. ကိုြမင့်စိုး အသက် (၄၅)�ှစ်
၆. ဦးသိန်းေအာင် အသက်(၅၀)�ှစ ်

ြပည်သူပုိင်ပစ�ည်းဆုံး�ံ�းမ�

စစ်ကိုင်းတိုင်း ေကာလင်းခ�ိုင်၊ ေကာလင်း�မိ��နယ်အတွင်းရှိ ရာွ(၅)ရာွမ ှ
အိမ်ေြခစုစုေပါင်း (၂၂၁)လံုး 
ေကျးရာွ (၅)ရာွ ဇီးြဖ�ကုန်း၊ ေလ�ာ်ြဖ�ကုန်း၊ ေပပင်ေချာင်၊ ကုက� ိ�လ်ကုန်း�ှင့ ်
ေညာင်ကုန်း ရာွ

(၂)စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်

ကျား

၆

(၃၀) �ှစ် (၄၀-၄၅) �ှစ်

၁၃ ၂

(၅၀) �ှစ်



ြဖစ်စ�် လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်ေန� မှ (၁၂ ) ရက်ေန�ထိ၊ ၂၀၂၂။

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာာလ(၁၁)ရက်ေန�မှ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂)ရက်အထ ိ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ေကာလင်းခ�ိုင်၊ ေကာလင်း�မိ��နယ်အတွင်းရှိ ေကျးရာွ(၅)ရာွကိ ု
စစ်ေ�ကာင်းထိုး ဝင်ေရာက်၍ ေနအိမ်များကို မီး�ိ��ဖျက်စီး မ�များ လုပ်ေဆာင်ခဲ ့
သည်။ အဆိုပါ ေကျးရာွ (၅)ရာွမှာ ဇီးြဖ�ကုန်း၊ ေလ�ာ်ြဖ�းကုန်း၊ ေပပင်ေချာင်၊ က ု
က� ိ�လ်ကုန်း�ှင့် ေညာင်ကုန်း ရာွတို�ြဖစ်�ပီး၊  မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�ေ�ကာင့် ေနအိမ ်
(၂၂၁)လံုး ဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။ ထို�အြပင် �ုပ်အေလာင်း (၅)ေလာင်းကိုလည်း ေပပင ်
ေချာင်ရာွတွင် ေတွ�ရှိခဲ့�ကသည်။ 

အဆိုပါ မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�များကို လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စ ီ
တပ်သည် အေနာက်ေြမာက် တိုင်းစစ်ဌ�နချ�ပ်လက်ေအာက်ခံ၊  အမှတ်(၁၀) 
စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲမ� ဌ�နချ�ပ်(စကခ-၁၀)လက်ေအာက်ရှိ ကေလး�မိ�� 
အေြခစိုက်တပ်များြဖစ်သည့် ခမရ-၃၆၁၊ ခမရ- ၃၆၃ �ှင့် ဟုမ�လင်းအေြခစိုက ်
ခမရ-၃၆၉ တပ်များြဖစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်ေ�ကာင်းသည် ကန�်ဘလူ�မိ��နယ်၊ ကိုး 
ေတာင်ဘို�တိုက်နယ်�ှင့် ချပ်သင်း တိုက်နယ်မှ ထွက်ခွာလာသည့် အင်အား ၁၃၆ 
ခန�်ပါသည့် ပူးေပါင်းစစ်ေ�ကာင်းြဖစ်သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၁၊ ၂၀၂၂။

ေကာ့လင်း�မိ�� အေရှ�ဘက် ၂၅ မိုင်အကွာတွင် ဇီြဖ�ကုန်းရာွတည်ရှိ�ပီး၊ 
ဒီဇင်ဘာလ(၁၁)ရက်ေန�၊ နံနက် (၅)နာရီအချနိ်ခန�်တွင် စစ်ေကာင်စီတပ်မ ှ
အင်အား (၈၀)ေကျာ်ခန�်ြဖင့် ဝင်ေရာက်စီးနင်းမ�များ ြပ�လုပ်စဥ် လက်နက်�ကီး၊ 
လက်နက်ငယ် များြဖင့် ပစ်ခတ်မ�များြပ�လုပ်ခဲ့�ပီး၊ စစ်ေကာင်စီတပ်များ ေနအိမ ်
မီး�ိ��မ�ေ�ကာင့် ေနအိမ် (၄၂)လံုး ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။

ထို�ေနာက် အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များသည် ဇီးြဖ�ကုန်းရာွ�ှင့် တစ်မိုင်ခန�်
ေဝးသည့် ေလ�ာ်ြဖ� ကုန်းရာွကို ဆက်လက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးဝင်ေရာက်ခဲ့�ပီး၊ 
ေနအိမ်များကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက် ေနအိမ် (၂၄)လံုး ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့ရ 
သည်။ ထို�အြပင် ေလ�ာ်ြဖ�ကုန်းရာွ ေဒသခံတစ်ဦးြဖစ်သည့် အသက် (၄၀)�ှစ ်
အရွယ် ကိုေမာင်ြမင့်မှာပစ်သတ်ခံရ�ပီးေသဆံုးခဲ့သည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၂၂။

ေလ�ာ်ြဖ�းကုန်းရာွ�ှင့် �ှစ်မိုင်ခန�်ေဝးသည့် ေပပင်ေချာင်ရာွကို အ�ကမ်းဖက် စစ ်
ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက်စဥ် ေဒသခံ PDF�ှင့် ပကဖ အဖွဲ�တို� ပူးေပါင်း၍ ခုခ ံ
တိုက်ခိုက်မ�များြပ�လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို�ေနာက် စစ ်
ေကာင်စီတပ်ဖွဲ�ဝင်များသည် ရာွထဲကို ဆက်လက်ဝင်ေရာက် လာခဲ့�ပီး 
ကျန်းမာေရး မေကာင်း၍ မေြပး�ိုင်သူတစ်ဦးကို သယ်ထုတ်ရန် ေရာက်ေနသည့ ်
အရပ်သား ြပည်သူ ငါးဦးကို ဖမ်းဆီး�ပီး၊ ေသနတ်ဒင်ြဖင့် ဦးေ�ှာက်ထွက်ေအာာင ်
�ိုက်သတ် ြခင်း၊ လည်လှီးြခင်း၊ မျက်လံုးေဖာက်ြခင်း စသည့် ရက်စက်စွာ 
သတ်ြဖတ်မ�ကို ြပ�လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို� လူမဆန်စွာ သတ်ြဖတ်ခံရသူများမှာ 
အသက်(၃၀)�ှစ်အရွယ် ကိုကံမင်းစိုး၊ အသက်(၃၀)�ှစ်အရွယ် ကိုအဲေမာင်၊ 
အသက်(၃၀)�ှစ်အရွယ် ကို�ိုင်ဝင်းထွန်း၊ အသက်(၅၀)�ှစ်အရွယ် ဦးသိန်း 
ေအာင်�ှင့် အသက် (၄၅)�ှစ်အရွယ် ကိုြမင့်စိုးတို� ြဖစ်သည်။ ထို�ေနာက် ေနအိမ ်
များကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�များြပ�လုပ်ခဲ့သည့် အတွက် ေနအိမ် (၃၉)အိမ ်
ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။ ထို�အြပင် ေကျာက်ြပင်သာရာွတွင် စစ်ေဘးေရာှင်ေန 
သည့် ေဒ�က�(ဲ၇၈�ှစ်)သည် ၎င်း၏သား ပစ်သတ်ခံရသည်ကို �ကား�ပီးေသွးတက ်
ေသဆံုး၍ ေကျာက်ြပင်သာရာွ၌ သ�ဂ��ဟ်ခဲ့ရသည်။

ထို�ေနာက် ေပပင်ေချာင်ရာွ�ှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် ကုက� ိ�ကုန်း�ှင့် ေညာင်ကုန်း 
ရာွတို�ကို ဆက်လက် ဝင်ေရာက်မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�များ ြပ�လုပ်ခဲ့သည်။ မီး�ိ��ဖျက်ဆီး 
မ�ေ�ကာင်င့ ကုက� ိ�ကုန်းရာွတွင် ေနအိမ် (၈၇)လံုး ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့�ပီး၊ ေညာင်ကုန်း
ရာွတွင် ေနအိမ် (၂၉)လံုး ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။ 

(၃)စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်



စာရင်းအင်းများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ေသဆုံးသူများ

စဥ◌်               ရက်စဲွ                            အမည်                     အသက်                မိသားစု                  ေကျးရွာ      

၁

၂

၃၀ ေပပင်ေချာင်ရာွ

၃

၃၀

ေလ�ာ်ြဖ�ရာွ၄

၅

၄၀

ကိုအဲေမာင်

ကိုကံမင်းစိုး

ကိုေမာင်ြမင့်

ကိုြမင့်စိုး

ကို�ိုင်ဝင်းထွန်း

ဦးသိန်းေအာင်၆

၃၀

၄၅

၅၀

ေဒ�က� ဲ(အမိ)

-

-

-

-

-

ေပပင်ေချာင်ရာွ

ေပပင်ေချာင်ရာွ

ေပပင်ေချာင်ရာွ

ေပပင်ေချာင်ရာွ

၁၂.၁၂.၂၀၂၂

၁၂.၁၂.၂၀၂၂

၁၂.၁၂.၂၀၂၂

၁၂.၁၂.၂၀၂၂

၁၂.၁၂.၂၀၂၂

၁၁.၁၂.၂၀၂၂

• ေဒ�က�သဲည် ေကျာက်ြပင်ရာွတွင် စစ်ေဘးေရာှင်ေနရင်း သားြဖစ်သူ အသတ်ခံရသည် သတင်း�ကား၍ �ှလံုးရပ် ေသဆံုးခဲ့သည်။ 

(၄)စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်



မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ပုံ ၁ - ဇီးြဖ�ကုန်းရွာအတွင်း မီးေလာင်ပျက်စီးေနမ�ကုိ ြမင်ရပုံ

ပုံ ၃၊ ၄ - ေပပင်ေချာင်ရွာအတွင်း လူမဆန်စွာသတ်ြဖတ်ခံထားရသည့် �ုပ်အေလာင်းများ

ပုံ ၂ - ေပပင်ေချာင်ရွာအတွင်း မီးေလာင်ပျက်စီးေနမ�ကုိ ြမင်ရပုံ

(၅)စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်



မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ပုံ ၅၊ ၆ - ေပပင်ေချာင်ရွာအတွင်း မီး�ိ��မ�ေ�ကာင့် ေသေ�ကပျက်စီးရသည့် အိမ်ေမွးတရိစ�ာန်များ

ပုံ ၇ - စစ်ေကာင်စီတပ်မှမီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�ေ�ကာင့်
ထိခုိက်ပျက်စီးမ�များ

(၆)

ပုံ ၈ - စစ်ေကာင်စီတပ်မှမီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�ေ�ကာင့်
မီးေလာင်ဆုံး�ံ�းခ့ဲရသည့်ေနအိမ်များ

စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်



မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ပုံ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ - စစ်ေကာင်စီတပ်မှမီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�ေ�ကာင့်
ထိခုိက်ပျက်စီးမ�များ

(၇)စစ်ကုိင်းတုိင်း ေကာလင်းခ�ုိင်၊ ေကာလင်း�မိ�နယ်အတွင်းရိှ ေကျးရွာ (၅)ရွာအား အ�ကမ်းဖက် မီးရိှခံရသည့်ြဖစ်စ�်


