
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ွှ၀ ခုနြစး ေအာကးတိုဘာလတျငး႕ လယးယာေ်မအချငးံအေရ့အတျကး႕ မျနးလယးသမာ့မ္ာ့၏ 
ရုနး့ကနး တိုကးပျဝဲငးပုဵႏြငးံ႕ ၎တို႓၏အခကးအခဲ အတာ့အဆီ့မ္ာ့အေၾကာငး့ကို ေရ့သာ့ထာ့ 
ေသာ႕တရာ့မဲံနယးေ်မအမညးရြိ အစီရငးခဵစာတစးေစာငးကို႕မျနး်ပညး႕လူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ 
က႕ထုတးေဝခဲံသညး၈႕ 

အစီရငးခဵစာထုတးေဝၿပီ့႕တစးႏြစးေက္ားၾကာ်မငးံခံဲသညးအထိ႕လယးသမာ့မ္ာ့၏အခကးအခဲမ္ာ့႕ ေ်ပလညး 
သျာ့်ခငး့မရြိေသားလညး့႕ အစို့ရစစးတပး၏ ေ်မယာသိမး့ယူ်ခငး့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးအသစး 
မ္ာ့က႕ မျနး်ပညးလူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့သုိ႓ တဖျဖဲျေဲရာကးရြိလာခဲံသညး၈႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ေ်မယာ 
်ပႆနာသညး႕ ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမဲႈညဵံဖ္ငး့်ခငး့၇႕ အစို့ရႏြငးံအာဏာပိုငးမ္ာ့၏ တာဝနးယူမႈ႕ ကငး့မဲံ်ခငး့ႏြငးံ႕
စစးတပးက တရာ့ဥပေဒအထကးတျငး တညးရြိေန်ခငး့တို႓အေပၐ႕အဓိကတညးမြီေနေၾကာငး့႕ မျနး်ပညးလူ႓အ 
ချငးံအေရ့႕ေဖာငးေဒ့႐ြငး့က႕သုဵ့သပးပါသညး၈ 

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး႕ ေ်မယာေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့သညး႕ အခ္ိနးႏြငးံအမ္ြ်မငးံမာ့လာလ္ကးရြိေနသညးံအတျကး႕ သိမး့ယူ 
်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ႕ ၎တို႓၏႕ လယးယာေ်မမ္ာ့၇ ႏြစးရြညးပငး ဥယ္ာဥး်ခဵေ်မမ္ာ့ကုိ႕ မူလေ်မပုိငးရြငး 
ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က႕ ်ပနးလညးရယူလိုလ္ကးရြိသညး၈႕ ေ်မယာအချငးံအေရ့အတျကး႕ တရာ့ဥပေဒဆုိငး 
ရာလုပးထုဵ့႕လုပးနညး့မ္ာ့ရြိေနေသားလညး့႕ ေ်မပိုငးရြငးေတာငးသူတို႓၏ တငး်ပေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ကို႕ ေ်ဖရြငး့ 
ေပ့ႏိုငး်ခငး့မရြိေၾကာငး့႕ေတျ႔ရြိရသညး၈ 

တရာ့မဲံနယးေ်မ အစီရငးခဵစာထုတးေဝၿပီ့ေနာကးပိုငး့႕မျနးလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ဿွှဿ လယးယာေ်မဥ 
ပေဒႏြငးံပတးသကး၍႕အသိပညာေ်မာကး်မာ့စျာ႕တို့တကးလာသညးံအ်ပငး႕သကးဆုိငးရာ တကးၾကျလႈပးရြာ့ 
သူမ  ့ထဵမြ႕ အကူအညီမ္ာ့ရရြိခဲံေသားလညး့႕ ၎တို႓၏႕ အခကးအခဲမ္ာ့မြာမူ႕ ေ်ပလညးသျာ့်ခငး့မရြိေခ္၈႕
ေ်မပုိငးရြငးေတာငးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ အတိတးကာလကအာ့နညး့ခ္ကး႕ ခ္ိဳ ႔ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ကို႕ ်ပငးဆငးၿပီ့႕
၎တို႓အချငးံအေရ့အတျကး႕ နညး့ဗ္ဴဟာက္က္႕ အေကာငး့ဆုဵ့တိုကးပျဝဲငးေနေသားလညး့႕ ရလဒးမ္ာ့မြာ႕
တို့တကး မလာေပ၈ 

ထို႓ေၾကာငးံ႕ ်ခဵရြငးေတာငးသူမ္ာ့၏ တိုကးပျဝဲငးႀကိဳ့ပမး့ေနမႈမ္ာ့အတျကး႕ ထိုကးတနးေသာအသီ့အပျငးံမ္ာ့ 
ရရြိရနး၇႕လယးယာေ်မပဋိပကၒမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍႕တရာ့မြ္တမႈ်ပနးလညးရရြိရနး၇႕ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့ရာ 
တျငး႕ မေအာငး်မငးရ်ခငး့၏႕ အဓိကအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ကို႕ ေဖားထုတးသိရြိႏိုငးရနးအတျကး႕ မျနး်ပညးနယး 
အတျငး့်ဖစးပျာ့ေနေသာ႕ ေ်မယာပဋိပကၒမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍႕ ပိုမိုစနစးက္နစျာ်ဖငးံ႕ အရြိနးအဟုနး်မြငးံ႕
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ေလံလာစုဵစမး့သငးံသညးဟု႕ မျနး်ပညးလူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့က႕ ထငး်မငးယူဆသ်ဖငးံ႕ ဤအစီရငး 
ခဵစာကို႕ထုတးေဝရ်ခငး့႕်ဖစးသညး၈ 

ှ၆၆၂႕ခုႏြစးမြစတငး၍႕မျနး်ပညးလူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့အေန်ဖငးံ႕ဆယးစုႏြစး႕ (ဿ)ခုနီ့ပါ့႕လူ႓အချငးံအ 
ေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ႕ မြတးတမး့တငး်ခငး့ႏြငးံ႕ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့႕ စုေဆာငး့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို႕
အစဥးတစိုကး႕လုပးေဆာငးလာခဲံသညး၈ 

ဤအစီရငးခဵစာအတျကး႕ နယးသတငး့ေထာကး႕ (၁) ဦ့ကို႕ ဿွှ၁႕ ဇနးနဝါရီလမြ႕ ဿွှ၁႕ ဒီဇငးဘာလအထိ႕
တစးႏြစးနီ့ပါ့႕အသုဵ့်ပဳခဲံရၿပီ့႕ နစးနာသူလယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ႕ ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ကို႕အႀကိမးႀကိမး်ပဳလုပးခံဲ 
သညး၈႕ ေ်မပုိငးရြငး ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့သူ ေတာငးသူ (ှွွ)      ႏြငးံေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့႕ လယးယာေ်မသိမး့ယူမႈ 
(ှ၁၂) မႈကို႕ မြတးတမး့်ပဳႏိုငးခဲံသညး၈႕ လယးယာေ်မအချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငးံပတးသကးေသာ႕ အသဵ 
ႏြငးံဗီဒီယို မြတးတမး့႕(ဿဿ) ခုကိုလညး့႕စုေဆာငး့ႏိုငးခဲံသညး၈ 

နယးသတငး့ေထာကးမ္ာ့က႕ တယးလီဖုနး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇႕ အီ့ေမ့လး်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇႕ လူႀကဵဳ်ဖငးံ 
လညး့ေကာငး့႕ေပ့ပို႓ေသာ႕သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို႕႕မျနး်ပညးလူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့႕႐ုဵ့အဖျဲ႓ 
သာ့မ္ာ့က႕ဘာသာ်ပနးဆုိ်ခငး့၇႕ထပးမဵအတညး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ႕တညး့်ဖတး်ခငး့မ္ာ့႕်ပဳလုပးခဲံသညး၈ 

(၄ွ) ရာခုိငးႏႈနး့ေသာ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ကို႕မျနးဘာသာ်ဖငးံ႕ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့႕မျနး်ပညးလူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငး 
ေဒ့ရြငး့အေန်ဖငးံ႕ ဤအစီရငးခဵစာပါ႕ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို႕ တတးႏိုငးသမြ္႕ အ်ပညးံစုဵဆုဵ့ႏြငးံ အ 
မြနးကနးဆုဵ့်ဖစးေစရနး႕အထူ့သတိ်ပဳ႕လုပးေဆာငးခဲံသညး၈ 

လူေတျ႔ေမ့်မနး့်ခငး့်ဖငးံ႕ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရယူခဲံသညးံအ်ပငး႕ နစးနာသူေ်မပုိငးရြငး ေတာငးသူ 
မ္ာ့၏ အသနာ့ခဵစာမ္ာ့ႏြငးံ႕သကးဆုိငးရာ႕အာဏာပိုငးမ္ာ့၏တဵု႓်ပနးမႈမႈမ္ာ့ကိုလညး့႕စုေဆာငး့ခဲံသညး၈ 

သတငး့အခ္ကးအလကးေကာကးခဵေနစဥးအေတာအတျငး့႕ အခကးအခဲမ္ာ့စျာႀကဵဳေတျ႔ခဲံရၿပီ့႕ နယးသတငး့ 
ေထာကးမ္ာ့အတျကး႕ လုဵၿခဵဳေရ့႕ အာမခဵခ္ကးမရြိ်ခငး့၇႕ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူ်ခငး့ကို႕ ေၾကာကးရျဵ ႔သ်ဖငးံ႕ ဥပ 
ေဒပညာရြငးမ္ာ့က႕အကူအညီေပ့ရနး႕ ်ငငး့ဆို်ခငး့ႏြငးံ႕ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့၏႕ ပါဝငးပူ့ေပါငး့မႈ႕ မရြိ်ခငး့တို႓ 
ကို႕အဓိက႕ႀကဵဳေတျ႔ခဲံရသညး၈ 

 

 



 

 

်မနးမာႏိုငးငဵရြိ႕ (၄ွ) ရာခုိငးႏႈနး့ေသာ႕ေက့္လကးေန်ပညးသူမ္ာ့သညး႕ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ကို႕အဓိကလုပးကိုငးၾက 
သ်ဖငးံ႕ လယးယာေ်မႏြငံး ႏြစးရြညးပငး ဥယ္ဥး်ခဵေ်မမ္ာ့သညး႕ ၎တို႓၏႕ အသကးေသျ့ေၾကာ်ဖစးေန 
ေသားလညး့႕ ေ်မယာအချငးံအေရ့၇႕ ေ်မယာပုိငးဆိုငးမႈႏြငးံပတးသကး၍႕ အာမခဵခ္ကးတစးစုဵတရာ႕ မရြိေခ္၈႕
စစးတပးအေ်ခစုိကးစခနး့မ္ာ့ခ္ဲ႔ထျငး်ခငး့၇႕ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့်မငးံတကးလာ်ခငး့ႏြငးံ႕ တရာ့ဥပေဒ 
စို့မို့မႈမရြိ်ခငး့တုိ႓ေၾကာငးံ႕ ေက့္လကးေနလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕လယးယာေ်မအေ်မာကးအ်မာ့႕ဆုဵ့႐ြဵဳ့ 
ခဲံရသညး၈ 

လယးယာေ်မဥပေဒ႕အာ့နညး့်ခငး့ႏြငးံ႕လယးယာေ်မသိမး့ယူေနေသာ႕စစးတပးကို႕တရာ့စျဆဲို်ခငး့၇႕အေရ့ 
ယူႏိုငး်ခငး့မရြိ်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ႕ ဒီမိုကေရစီစနစးသို႓႕ ေ်ပာငး့လဲခဲံၿပီဟု႕အစို့ရက႕အသဵေကာငး့ဟစးေနသညး ံ
တိုငး႕လယးယာေ်မဆုဵ့႐ဵြဳ့ရမႈမ္ာ့႕ဆကးလကး႕်ဖစးေပၐေနလ  ကးရြိသညး၈ 

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ႕ ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငးံ႕ စစးတပးႏြငးံနီ့စပးေသာ႕ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငး့မ္ာ့က႕ ရာဘာၿခဵ 
လုပးငနး့ႏြငးံ႕အ်ခာ့စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေပၐ႕စိတးဝငးစာ့မႈ႕ ်မငးံတကးလာ်ခငး့ေၾကာငးံ႕ ဿွှှ႕ခုႏြစးမြ႕
စတငး၍႕မျနးေဒသတျငး႕ေ်မယာသိမး့ယူမႈ႕်မငးံတကးလာခဲံသညး၈ 

ေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈဆိုငးရာ႕ ေ်ဖရြငး့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးလာပါက႕ မျနးေတာငးသူမ္ာ့အတျကး႕ စုိ့ရိမးစရာ 
်ဖစးလာခဲံသညး၈႕ နစးနာသူလယးသမာ့အမ္ာ့စုက႕၎တို႓ဆုဵ့႐ဵြဳ့ခဲံေသာ႕ ဥယ္ာဥး်ခဵေ်မမ္ာ့ကို႕ ်ပနးလညးရ 
ယူလိုၾကေသားလညး့႕ သိမး့ယူခဲံေသာ႕ ်ခဵေ်မမ္ာ့ကုိ႕ အဆငးံဆငးံ႕ လႊဲေ်ပာငး့ေရာငး့ခ္ခဲံ်ခငး့ႏြငးံ႕ ေ်မယာ 
ဆိုငးရာဥပေဒမ္ာ့ကို႕ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး႕ အခကးအခဲမ္ာ့ရြိေန်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ႕ ေ်မ 
ယာမ္ာ့႕်ပနးလညးေပ့အပးရနး႕ခကးခဲေနဆဲပငး်ဖစးသညး၈ 

 

၀-က) ေ်မယာမူဝါဒ 

်မနးမာႏိုငးငဵ၏႕ ကနဦ့လယးယာေ်မမူဝါဒသညး႕ ဆိုရြယးလစးစနစးအေပၐတျငး႕ အေ်ခခဵသညး၈႕ ႏိုငးငဵေတား 
သညး႕လယးယာေ်မ၏႕အဆုဵ့စျနးေသာပုိငးရြငး်ဖစးသညး၈႕လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး႕စိုကးပ္ိဳ့လုပးကိုငးချငးံႏြငးံ႕
ေ်မယာအသဵု့ခ္ချငးံကိုမူ႕ ကာကျယးေပ့ထာ့သညး၈႕ ှ၆၅၅႕ စစးတပးအာဏာသိမး့ၿပီ့ေနာကးပိုငး့တျငး႕ ႏိုငးငဵ 



 

ေတားၿငိမးဝပးပိ်ပာ့ေရ့ႏြငးံ႕ တညးေဆာကးေရ့ေကာငးစီလကးထကးတျငး႕ ဆိုရြယးလစးမူဝါဒကုိ႕ ်ငငး့ပယးၿပီ့႕
လယးယာေ်မႏြငးံပတးသကး၍႕ႏိုငးငဵေတားက႕အလုဵ့စုဵထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးရနး႕လုပးေဆာငးခဲံသညး၈ 

ှ၆၅၅႕ မြ႕ ယခုလကးရြိကာလအထိ႕ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးမႈကို႕ အသာ့ေပ့ေသာ႕ အရငး့ရြငးစနစးဆနး 
ေသာ႕ေ်မယာမူဝါဒကို႕အသုဵ့်ပဳခဲံၿပီ့႕ ်ပညးတျငး့်ပညးပ႕ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ကို႕ဖိတးေခၐခဲံသညး၈႕၎ေ်မယာ 
မူဝါဒကုိ႕အသုဵ့ခ္ၿပီ့႕်ပညးသူလူထု၏႕လ  ယာ  မဧက   မ   မ      ကို႕အစို့ရက႕သိမး့ယူခဲံသညး၈ 

ဿွှဿ႕ ခုႏြစးတျငး႕ ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရက႕ ေ်မယာဥပေဒသစးကို႕ ်ပ႒ာနး့ခဲံသညး၈႕ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့က႑သညး႕
ႏိုငးငဵေတားဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈတျငး႕ အဓိကက္ေသာက႑်ဖစးေၾကာငး့႕ အစို့ရက႕ အသိမြတး်ပဳခဲံၿပီ့႕ စိုကးပ္ိဳ့ 
ေ်မအေ်မာကးအ်မာ့ကို႕စစးတပးႏြငးံနီ့စပးေသာ႕စီ့ပျာ့ေရ့ကုမၸဏီမ္ာ့ထဵသို႓႕လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ခဲံသညး၈႕လယး 
ယာေ်မသိမး့ယူမႈကို႕ ေလြ္ာံခ္ရနးအတျကး႕ ရညးရျယး်ပ႒ာနး့ခဲံေသာ႕ ဥပေဒမ္ာ့ကလညး့႕ လကးေတျ႔က္က္႕
အသကးဝငး်ခငး့မရြိသညးံအ်ပငး႕ ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒကလညး့႕ ေကာငး့မျနးေသာမူဝါဒကို႕ ေပ့အပး 
ႏိုငး်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

ဿွှဿ႕ လယးယာေ်မဥပေဒကုိ႕ အသုဵ့ခ္ၿပီ့႕ လကးရြိအစို့ရက႕ စစးတပးႏြငးံနီ့စပးေသာ႕ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ 
ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ႕၎တို႓၏ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငးံ႕ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးၿပီ့႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏႕အႀကီ့ဆုဵ့ႏြငးံ႕ တနးဖို့အရြိဆုဵ့ 
ေသာ႕ကုနးပစၥညး့်ဖစးသညးံ႕ေ်မယာကိုရယူခဲံၾကသညး၈႕အ႐ို့ရြငး့ဆုဵ့ေ်ပာရလြ္ငး႕ ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပ 
ေဒသညး႕အစုိ့ရႏြငးံ႕၎တို႓ႏြငးံနီ့စပးေသာ႕ကုမၸဏီမ္ာ့ကို႕တရာ့ဝငးေ်မသိမး့ချငးံ႕ ေပ့အပးထာ့သညးံ ဥပ 
ေဒ်ဖစးသညး၈ 

ှ၅၆၁႕ ေ်မရယူ(သိမး့ယူ) ်ခငး့ဥပေဒက႕ ေ်မအာ့လဵု့ကို႕ ႏိုငးငဵေတားကရယူႏိုငးေၾကာငး့႕ ်ပ႒ာနး့ခဲံေသား 
လညး့႕ ေ်မသိမး့ယူစဥးတျငး႕ ေလ္ားေၾက့ေငျေပ့အပး်ခငး့အပါအဝငး႕ လုပးေဆာငးရမညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ႕
ေဖား်ပခဲံသညး၈ 

ဿွွ၅႕ အေ်ခခဵဥပေဒက႕ ှ၆၄၁႕ အေ်ခခဵဥပေဒအတုိငး့ပငး႕ ႏိုငးငဵေတားအာ့႕ အဆုဵ့စျနးေသာ ေ်မပုိငးရြငး 
အ်ဖစးသတးမြတးခဲံၿပီ့႕ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကို႕ ေ်မယာအသဵု့်ပဳချငးံသာ႕ ေပ့အပးထာ့သညး၈႕၎အ်ပငး႕ ပျငးံလငး့ 
်မငးသာမႈ႕သို႓မဟုတး႕တာဝနးယူမႈ႕လုဵေလာကးစျာ႕မရြိေသားလညး့႕ (ႏိုငးငဵေတားက) ေ်မယာရယူ (သိမး့ယူ) 
ႏိုငးရနး႕ဿွွ၅႕ဥပေဒက႕ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈ 

 

 



 

၀-ခ) လယးယာေ်မဆုိငးရာ႕ဥပေဒမ္ာ့ 

လယးယာေ်မဥပေဒသစးကို႕ ဿွှဿ႕ ၾသဂုတးလတျငး႕ ်ပ႒ာနး့ခဲံသညး၈႕လယးယာေ်မအာမခဵခ္ကး႕တို့တကး 
လာေစရနးအတျကး႕ ရညးရျယး်ပ႒ာနး့ခဲံေသားလညး့႕သာမနးလယးသမာ့မ္ာ့၏႕အချငးံအေရ့ကို႕ ကာကျယး 
ေဖားေဆာငးေပ့ရနးအတျကးမူ႕ပ္ကးကျကးခဲံသညး၈႕လယးယာေ်မ႕ေရာငး့ခ္်ခငး့၇႕လဲလြယး်ခငး့၇႕အေမျဆကး 
ခဵ်ခငး့ႏြငးံ႕ လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့ဆုိငးရာ႕ တရာ့ဝငးလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို႕ ၎ဥပေဒတျငး႕ ေဖား်ပထာ့သညး၈႕
သို႓ေသား႕လယးယာေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံ႕ ေလြ္ာကးထာ့ရာတျငးမူ႕လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး႕ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့႕
မ္ာ့်ပာ့ေနဆဲ်ဖစးသညးံအ်ပငး႕ ႏိုငးငဵေတားအစုိ့ရအေန်ဖငးံ႕လယးယာေ်မမ္ာ့ကုိ႕တရာ့ဝငးရယူ (သိမး့ယူ) 
ႏိုငးရနး႕ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒက႕လမး့ဖျငးံေပ့ထာ့သညး၈႕ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒအရ႕လယးယာ 
ေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမတီမြတဆငးံ႕ ေ်မစာရငး့ဦ့စီ့ဌာနတျငး႕ လယးယာေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံ႕ ေလြ္ာကးထာ့ႏိုငး 
ေသားလညး့႕ တိက္ရြငး့လငး့ေသာ႕ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့႕ ေဖား်ပထာ့်ခငး့႕ မရြိေခ္၈႕ လယးယာေ်မအသဵု့ 
်ပဳချငးံ႕ ေလြ္ာကးထာ့ရာတျငး႕ ေငျေၾက့ကုနးက္မႈမ္ာ့႕ ်မငးံမာ့ေနဆဲ်ဖစးၿပီ့႕ လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈတျငး႕
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ႕ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕တရာ့႐ုဵ့ကိုေက္ားလျနး၍႕လုပးပိုငးချငးံအာဏာ႕ ပိုမိုရ 
ရြိထာ့သညး၈ 

ေ်မလျတးေ်မလပးႏြငးံ႕ ေ်မ႐ုိငး့စီမဵခနး႓ချဲ် ခငး့ဥပေဒကုိ႕ ဿွှဿ႕ ခုႏြစး႕ မတးလတျငး႕ ်ပ႒ာနး့ခဲံၿပီ့႕၎ဥပေဒကုိ႕
ေ်မလျတးေ်မလပးႏြငးံ႕ ေ်မ႐ုိငး့စီမဵခနး႓ချမဲႈ႕ ဗဟိုေကားမတီက႕က္ငးံသုဵ့စီမဵခနး႓ချမဲညး်ဖစးသညး၈႕ေ်မေနရာတစး 
ခုခုကို႕ ဗဟိုေကားမတီက႕ ေ်မလျတးေ်မလပး႕ သို႓မဟုတး႕ ေ်မ႐ုိငး့ဟု႕ သတးမြတးလိုကးပါက႕ ၎ဧရိယာအ 
တျငး့ရြိ႕ စိုကးပ္ိဳ့ေ်မမ္ာ့ႏြငးံ႕ သစးေတာေ်မမ္ာ့ကို႕ ပယးဖ္ကးပိုငးချငးံရြိၿပီ့႕ ်မနးမာႏုိငးငဵရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ 
ေကားမရြငး၏႕ သေဘာတူခ္ကး်ဖငးံ႕ အစို့ရ်ဖစးေစ႕ ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူ်ဖစးေစ႕ တစးသီ့ပုဂၓလ်ဖစးေစ႕
လုပးငနး့လုပးကိုငးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈႕ သဘာဝသယဵဇာတထျကးရြိေသာေ်မေနရာႏြငးံ႕ ႏိုငးငဵေတားစီမဵကိနး့ 
လုပးေဆာငးလိုေသာ႕ ေ်မေနရာမ္ာ့ကို႕ အစို့ရကသိမး့ယူႏိုငးရနးလညး့႕ ဤဥပေဒက႕ ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈႕
ဗဟုိေကားမတီအေန်ဖငးံ႕ ေ်မဧက႕ (၂,ွွွ) မြ႕ (၂ွ,ွွွ) အထိကို႕ ႏြစးသုဵ့ဆယးလုပးပိုငးချငးံခ္မြတး 
ေပ့ႏိုငးသညး၈႕ ေကားမတီတျငး႕ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဝနးႀကီ့က႕ ဥကၑ႒အ်ဖစး႕ ေဆာငးရျကးၿပီ့႕ အ်ခာ့ဌာန 
ဆိုငးရာ႕အစုိ့ရဝနးထမး့မ္ာ့က႕အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အ်ဖစး႕ပူ့ေပါငး့ပါဝငးၾကသညး၈ 

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈဥပေဒကုိ႕ ဿွှဿ႕ ႏိုဝငးဘာလတျငး႕ ်ပ႒ာနး့ခဲံၿပီ့႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈေကား  
မရြငးက႕ က္ငးံသုဵ့စီမဵခနး႓ချသဲညး၈႕၎ဥပေဒက႕ စီမဵကိနး့တစးခုကို႕ ႏြစးေပါငး့႕ (၂ွ) အထိ႕ လုပးကိုငးချငးံ်ပဳ 
ထာ့ၿပီ့႕ ေနာကးထပးႏြစး႕ (ဿွ) သကးတမး့တို့႕လုပးကုိငးချငးံကိုလညး့႕ ချငးံ်ပဳထာ့သညး၈႕၎ဥပေဒေၾကာငးံ႕



 

အဓိကအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ခဵစာ့ရသူမ္ာ့မြာ႕ စစးတပး၇႕ အစုိ့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ႕ ၎တို႓ႏြငးံ႕ ရငး့ႏြီ့ေသာ႕
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့သာ႕်ဖစးသညး၈ 

 

၀-ဂ) ဗဟုိခ္ဳပးကိုငးမႈစနစးႏြငးံ႕ေ်မယာဆုိငးရာ႕အစုိ့ရအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 

်မနးမာႏိုငးငဵ႕ လယးယာေ်မဥပေဒ၇႕ ေ်မလျတးေ်မလပးႏြငးံ႕ ေ်မရိုငး့စီမဵခနး ႓ချမဲႈဥပေဒႏြငးံ႕ ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပး 
ႏြဵမႈဥပေဒမ္ာ့ကုိ႕ က္ငးံသုဵ့ၿပီ့႕ ႏိုငးငဵေတားအဆငးံ႕ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့မူဝါဒ႕ ခ္မြတး်ခငး့တျငး႕ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ 
ႏြငးံ႕ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕တာဝနးအရြိဆုဵ့်ဖစးသ်ဖငးံ႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏႕လယးယာေ်မစီမဵခနး ႓ချမဲႈကို႕၎ 
ဌာနက႕လႊမး့မုိ့ခ္ဳပးကိုငးထာ့သညးဟု႕ေ်ပာဆိုႏုိငးသညး၈ 

လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ႕ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနဝနးႀကီ့က႕ဥကၑ႒အ်ဖစးေဆာငးရျကးေသာ႕လယးယာေ်မ 
စီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမတီကို႕ ရပးေက့္၇႕ ၿမိဳ႔နယး၇႕ ခ႐ိုငး၇႕ ်ပညးနယးႏြငးံ႕ တုိငး့ေဒသႀကီ့စသညး်ဖငးံ႕ အဆငးံဆငးံဖျဲ ႔ 
စညး့ကာ႕လယးယာေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံ႕ ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့၇႕ ေ်မစာရငး့ဦ့စီ့ဌာနတျငးမြတးပုဵတငး်ခငး့၇႕ ေ်မယာ 
အသုဵ့်ပဳချငးံကိုပယးဖ္ကး်ခငး့ႏြငးံ႕ေ်မယာ်ပႆနာမ္ာ့ကို႕ေ်ဖရြငး့်ခငး့စသညးတို ႓ကို႕လုပးေဆာငးသညး၈ 

လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈအတျကး႕ ဗဟုိေကားမတီအထိ႕ အဆငးံဆငးံတငး်ပႏုိငးေသားလညး့႕ ေကားမတီ၏႕
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကို႕ တရာ့႐ုဵ့က႕ ဝငးေရာကးစျကးဖကးႏုိငး်ခငး့႕ မရြိသညးံအတျကး႕ သာမနးလယးသမာ့မ္ာ့အ 
တျကး႕အချငးံအေရ့ဆုဵ့႐ြဵဳ့လ္ကးရြိသညး၈ 

လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး႕ ေ်မယာအသုဵ့်ပဳချငးံ႕ ရြိ်ခငး့မရြိ်ခငး့၇႕ တရာ့ဝငး်ခငး့မဝငး်ခငး့တုိ ႓ကို႕ ေ်မစာရငး့ဦ့ 
စီ့ဌာနက႕တာဝနးယူ႕ေဆာငးရျကးသညး၈ 

ေ်မလျတးေ်မလပးႏြငးံ႕ ေ်မရုိငး့စီမဵခနး႓ချမဲႈဗဟိုေကားမတီကို႕ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ႕ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့်ဖငးံ႕
ဖျဲ႔စညး့ထာ့ၿပီ့႕ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ႕ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕ ခ္ဳပးကိုငးထာ့သညး၈႕ ေ်မလျတး 
ေ်မလပးႏြငးံ႕ ေ်မရုိငး့အသုဵ့ခ္ချငးံကို႕ ေပ့အပး်ခငး့၇႕ ပယးဖ္ကး်ခငး့၇႕ ်ပငးဆငး်ခငး့စသညးတုိ ႓ကို႕ လုပးေဆာငး 
သညး၈ 

လယးယာေ်မသိမး့ယူမႈ႕ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးကို႕ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတားက႕ဖျဲ႔စညး့ခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့႕
အာဏာရ႕်ပညးေထာငးစုႀကဵံခုိငးေရ့ႏြငးံဖျဵ ႔ၿဖိိဳ့ေရ့မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့႕အမ္ာ့စုပါဝငးသညး၈႕လျနးခဲံေသာ႕ႏြစး႕
(ဿွ) အတျငး့႕်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ႕ေ်မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့ကို႕စုဵစမး့စစးေဆ့ရမညး်ဖစးၿပီ့႕ှ၆၅၅႕ေနာကးပိုငး့ ႏြငးံ႕



 

သိမး့ယူစဥးအခ္ိနးက႕ တညးဆဲဥပေဒႏြငးံ႕ မဆနး႓က္ငးဟုယူဆေသာ႕ ေ်မသိမး့ယူမႈမ္ာ့ကို႕ ကိုငးတျယး 
ချငးံမရြိေခ္၈႕လယးေ်မမူဝါဒအတျကး႕သမၼတႏြငးံ႕လႊတးေတားကို႕အႀကဵဳ်ပဳႏုိငးရနး႕ေဆာငးရျကးရသညး၈ 

“တရာ့မဲံနယးေ်မ” အစီရငးခဵစာ႕ထုတးေဝၿပီ့ေနာကးပိုငး့႕ ်မနးမာစစးတပး၏ေ်မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့ႏြငးံ႕ အချငးံ 
အေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပကးသတးေသာ႕သတငး့အခ္ကးအလကးအသစးမ္ာ့႕ထျကးေပၐလာခဲံသညး၈႕မျနး 
်ပညးနယး႕သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ႔နယးတျငး႕ရာဘာၿခဵဧက႕(ဿွွွ) ေက္ားကို႕စစးတပးကသိမး့ယူထာ့မႈသညး႕စာနယး 
ဇငး့အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ႕ လူ႓အချငးံအေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ေၾကာငးံ႕ ်ပညးသူမ္ာ့႕ သိရြိလာၾကသညး၈႕ ဖိႏြိပးအုပးခ္ဳပး 
ေသာစစးအစို့ရေၾကာငးံ႕ အေၾကာကးတရာ့လႊမး့မို့ခဲံသ်ဖငးံ႕ ယခငးက႕ တိတးတဆိတးေနခဲံရေသာ႕ နစးနာ 
သူေ်မယာပုိငးရြငးမ္ာ့သညး႕ ေဒသခဵတကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့၇႕ သတငး့ႏြငးံစာနယးဇငး့အဖျဲ႔မ္ာ့၇႕ လူထုအ 
ေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကို႕အာ့ေပ့ကူညီမႈေၾကာငးံ႕၎တို႓၏႕အချငးံအေရ့အတျကး႕တိုကးပျဝဲငးရနး႕နစးနာခံဲ 
မႈမ္ာ့ကို႕ထုတးေဖားေ်ပာဆုိလာၾကၿပီ်ဖစးသညး၈ 

၁-က) လယးသမာ့အချငးံအေရ့အတျကး႕ေနာကးဆဵု့အခ္ိနး 

တပးစခနး့ခ္ဲ႔ထျငး်ခငး့၇႕ စီမဵကိနး့မ္ာ့႕ လုပးေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ႕ စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ့အ်မတးအတျကး႕ အစို့ရစစး 
တပးက႕ ေဒသေန်ပညးသူလူထုမ္ာ့၏႕လယးယာေ်မမ္ာ့ကို႕အစဥးတစိုကး႕သိမး့ယူလာခဲံသညး၈႕ ႏိုငးငဵ်ခာ့ 
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ႕ ဝငးေရာကးလာခ္ိနးတျငး႕ စစးတပး၏႕ ေ်မသိမး့ယူမႈက႕ သိသာစျာ်မငးံတကးလာခဲံသညး၈႕ ကာ 
ကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ယူၿပီ့႕အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး႕ပုဂၓလိကကုမၸဏီမ္ာ့သုိ႓႕ ်ပနးလညး 
ေရာငး့ခ္ခဲံသညး၈႕ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့၇႕ အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့်ခငး့တို ႓အ်ပငး႕ မတရာ့ေသာဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ႕ ဧက 
ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ႕ေ်မယာမ္ာ့ကို႕ေလ္ားေၾက့ေပ့ေခ္်ခငး့မရြိဘဲ႕စနစးတက္သိမး့ယူခဲံသညး၈ 

 “(အသိမး့ခဵရတဲံ) ၿခဵေ်မအမ္ာ့စုကေတာံ႕ရာဘာၿခဵေတျပဲ၈႕အဲအခ္ိနးတုနး့က႕တစးဧက႕ (ဿ၆) သိနး့ 
ေလာကး႕ ေပါကးေစ့္ရြိတယး၈႕ က္ျနးေတားံၿခဵလို႕ အေစ့်ခစးလို ႓ရတဲံၿခဵဆို႕ တစးဧက႕ သိနး့႕ (၀ွ) ေလာကးရြိ 
တယး႕(ႏိုငးေက္ားစို့႕ေခၐ႕ႏိုငး်ပာ့႕- ကျ္ဲသုဵ့ညီမေက့္ရျာ၇႕ေရ်ဖဴၿမိဳ႔နယး)” 

လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ ၎တို႓၏စိုကးပ္ိဳ့ေ်မအတျကး႕ ေငျအာ့လူအာ့သာမက႕ အခ္ိနးေ်မာကး်မာ့စျာ႕
ေပ့ဆပးခဲံရသညး၈႕ လယးေ်မၿခဵေ်မသိမး့ယူခဵရခ္ိနးသညး႕ သီ့ႏြဵမ္ာ့႕ ဆျတးခူ့ရိတးသိမး့ခ္ိနး႕ သို ႓မဟုတး႕ ရာ 
ဘာအေစ့်ခစးခ္ိနးတို႓ႏြငးံ႕ ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ႕တုိကးဆုိငးေနေၾကာငး့႕နစးနာသူလယးသမာ့မ္ာ့က႕ေ်ပာဆိုခဲံၾက 
သညး၈ 



 

 “ရာဘာပ္ိဳ့ပငး႕ အပငး႕ (၂ွွ) ဝယးဖုိ႓႕ ကျ္နးေတားတို႓႕ ပိုကးဆဵေတားေတား႕ အကုနးခဵခဲံရတယး၈႕ တစး 
ႏြစးတစးႏြစး႕ ရာဘာစိုကးပ္ိဳ့စရိတးက႕တို့တို့လာတယး၈႕ကျ္နးေတားတုိ႓ဆုိ႕အခ္ိနး႕ (၆) ႏြစးေလာကး႕သုဵ့ခဲံရ 
တယး၈႕ ရာဘာေစ့်ခစးလို႓ရအခ္ိနးေရာကးေတာံ႕ အမြတး႕ (၀ှ၂) အေ်မာကးတပးရငး့က႕ ကျ္နးေတားတုိ႓႕
ၿခဵေ်မကို႕သိမး့လုိကးတယး႕(ဦ့ခငးေမာငး႕(ဿ၄႕ႏြစး) သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ႔နယး)” 

အတိတးကာလတျငး႕ စစးတပးက႕ လယးေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့ကုိသိမး့ယူၿပီ့႕ ၿခဵေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့ထဵမြ႕ အချနးေကာကးခဵ 
ကာ႕သီ့စာ့လုပးကိုငးချငးံ႕ ်ပနးလညးခ္ေပ့ခံဲသညး၈႕ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈဝငးေရာကးလာ ခ္ိနးတျငး႕ စစးတပး 
ကသီ့စာ့ခ္ထာ့မႈကို႕ ရပးဆုိငး့ၿပီ့႕ လယးေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့ကို႕ အၿပီ့ပိုငးသိမး့ယူကာ႕ ပုဂၓလိကစီ့ပျာ့ေရ့ လုပး 
ငနး့မ္ာ့သို႓႕ေရာငး့ခ္ခဲံသညး၈ 

စစးတပးက႕သီ့စာ့ခ္ထာ့်ခငး့ကိုရပးဆိုငး့ၿပီ့႕လယးေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့ကို႕အၿပီ့ပိုငးေရာငး့ခ္လိုကးမညးကို႕ စို့ရိမး 
ေသာ႕ မူလပိုငးရြငးမ္ာ့က႕၎တို႓၏ယာေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့႕အသိမး့ခဵထာ့ရေၾကာငး့ကို႕ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ရနး႕
ေၾကာကးရျဵ႔ေနခံဲၾကသညး၈႕ ၎တို႓အာ့႕ စစးတပးက႕ လယးေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့မြအၿပီ့ပိုငးေမာငး့ ထုတးလုိကးမညး 
ကိုစို့ရိမးသ်ဖငးံ မျနး်ပညးလူ႓အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ကဲံသို႓ေသာ႕ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈကို႕ စုဵစမး့ 
သညးံအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံစာနယးဇငး့မီဒီယာမ္ာ့ကို႕ လယးေ်မၿခဵေ်မသိမး့ယူခဵရမႈအေၾကာငး့႕ ်ပနးလညး 
ေ်ပာ်ပရနး႕်ငငး့ဆနးေလံရြိသညး၈ 

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈေၾကာငးံ႕ ေ်မယာေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ကလ္ငး်မနးစျာ်မငးံတကးလာခဲံၿပီ့႕ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ 
ရြငးႀကီ့မ္ာ့ကလညး့႕ ႕ ေစ့္မတကးမီအခ္ိနးတျငး႕ ေ်မယာမ္ာ့ကို႕ ရယူထာ့လိုၾကသညး၈႕ ၎အခ္ိနးတျငး႕
စစးဘကးဆိုငးရာအာဏာပိုငးမ္ာ့၏အက္ိဳ့အ်မတး႕ ရယူလိုမႈေၾကာငးံ႕ လယးသမာ့ၿခဵသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕
၎တို႓၏လယးေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့ကို႕ အၿပီ့ပိုငးဆုဵ့႐ြဵဳ့လိုကးရမညးံအေရ့ႏြငးံ႕ ႀကဵဳေတျ႔ေနရသညး၈႕ လယးသမာ့ၿခဵ 
သမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ ယခုအခ္ိနးတျငး႕ လယးယာၿခဵေ်မအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍႕ တရာ့ဥပေဒ၏႕
အသိမြတး်ပဳကာကျယးမႈကိုမရရြိပါက႕အခ္ိနးမ္ာ့စျာေနာကးက္ေနၿပီ်ဖစးသညး၈ 

၁-ခ) ႏိုငးငဵေရ့ေ်ပာငး့လမဲႈ 

သမၼတ   သ                  သ  အရပးသာ့အစို့ရအာဏာရလာၿပီ့ေနာကးပိုငး့႕ ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ ေ်ဖ 
ေလြ္ာံမႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးလာခဲံသညးံအတျကး႕လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕၎တို႓၏နစးနာမႈမ္ာ့အတျကး႕ဆႏၵေဖား 
ထုတးချငးံရလာၾကသညး၈႕်ပညးသူလူထု၏႕အာ့ေပ့ေထာကးခဵမႈေၾကာငးံ႕ယုဵၾကညးမႈ႕ပိုမိုရရြိလာၾကၿပီ့႕လယး 
ယာေ်မအချငးံအေရ့အတျကး႕တရာ့ဝငးနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ႕တိုကးပျဝဲငးလာႏိုငးၾကသညး၈ 



 

 “ကျ္နးေတားတို႓႕ အသနာ့ခဵစာတငးထာ့တယး၈႕တ်ခာ့သူေတျလညး့႕သူတို႓ၿခဵေတျအတျကး႕တိုကးပျဲ 
ဝငးေနၾကတယး၈႕ကျ္နးေတားတို႓လညး့႕လုပးရမြာေပါံ႕(ဦ့ခငးေမာငး႕ေခၐ႕ဦ့က္ဲ႕- ၂၄႕ႏြစး၇႕သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ႔ နယး)” 

အသိပညာဗဟုသုတ႕ နာ့မ္ကးစိပျငးံလာေသာ႕လယးသမာ့မ္ာ့က႕ ေရြ႔ေနမ္ာ့၏႕အကူအညီမ္ာ့မြတဆငးံ႕
သကးဆိုငးရာလႊတးေတား႕အမတးမ္ာ့ကို႕လယးယာေ်မအချငးံအေရ့အတျကး႕ဖိအာ့ေပ့လာႏိုငးခဲံၾကသညး၈႕
ႏိုငးငဵေရ့လမး့ပျငးံလာမႈေၾကာငးံ႕ တစးခ္ိဳ႔ေသာ႕ လႊတးေတားအမတးမ္ာ့ကလညး့႕ လယးသမာ့အချငးံအေရ့ 
တိုကးပျတဲျငး႕ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာၾကသညး၈႕ သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ ႔နယးတျငး႕ လယးသမာ့တို႓၏႕ အသနာ့ခဵစာမ္ာ့ကုိ႕
ေ်မယာစဵုစမး့ေရ့ေကားမရြငးက႕ လစးလ္ဴ႐ြဳလ္ကးရြိရာ႕ လႊတးေတားအမတးတစးဦ့်ဖစးသူ႕ ႏိုငးတလခ္မး့က႕
လႊတးေတားဥကၑ႒ထဵသို႓႕ စာေရ့သာ့ေပ့ပို႓်ခငး့်ဖငးံ႕ ေ်မယာပိုငးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ႕ထပးတူရြိေၾကာငး့႕ ်ပသခဲံသညး၈ 
 

၁-ဂ) နစးနာသူမ္ာ့႕ေနရပး်ပနးလာ်ခငး့ႏြငးံ႕်ပညးသူလူထုက႕ထုတးေဖားေ်ပာဆိုလာ်ခငး့ 

လယးေ်မၿခဵေ်မ႕ လကးလႊတးဆုဵ့႐ြဵဳ့ခဲံရသ်ဖငံး႕ ႏိုငးငဵအတျငး့႕ တစး်ခာ့အရပးေဒသသို႓႕ ေ်ပာငး့ေရႊ႔သျာ့ရသူ 
မ္ာ့ရြိသကဲံသို႓႕ထုိငး့၇႕မေလ့ရြာ့စသညးံ႕ႏိုငးငဵရပး်ခာ့သို႓႕သျာ့ေရာကး၍႕အလုပးလုပးကိုငးေနရသူမ္ာ့လညး့႕
ရြိခဲံသညး၈႕ ယခုအခါ႕၎နစးနာသူမ္ာ့သညး႕ ေနရပးသို ႓႕ ်ပနးလညးေရာကးရြိလာၾကၿပီ့႕ ဆုဵ့႐ြဵဳ့ခဲံေသာလယး 
ေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့ကို႕ ်ပနးလညးေတာငး့ဆိုလာၾကသညး၈႕ နစးနာသူ်ပညးသူမ္ာ့ကလညး့႕ ႏုိငးငဵေရ့လမး့ပျငးံမႈ 
ေၾကာငးံ႕သတၱိရြိလာၾကၿပီ့႕ထုတးေဖားေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့႕ ်ပဳလုပးလာၾကသ်ဖငးံ႕ေ်မယာသိမး့ယူမႈႏြငးံ႕ပတးသကး 
ေသာ႕အခ္ကးအလကးအသစးမ္ာ့႕ထျကးေပၐလာခဲံသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 



 

၂-က) ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒ၏႕အကနး႓သတးရြိမႈႏြငးံ႕အာ့နညး့ခ္ကး 

၂-ကက) ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒ၏႕အာ့နညး့ခ္ကး 

လယးယာေ်မဥပေဒအရ႕ လယးေ်မလုပးပိုငးချငးံရြိသူအေန်ဖငးံ႕ ၎၏လယးေ်မကို႕ ပိုငးဆုိငး်ခငး့၇႕ ေရာငး့ခ္ 
်ခငး့ႏြငးံ႕ လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့႕ တရာ့ဝငး်ပဳလုပးႏုိငးေသားလညး့႕ လယးေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံလကးမြတးမရြိသူအေန်ဖငးံ႕
ထိုသို႓လုပးေဆာငး၍႕မရေခ္၈႕လယးေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံ႕လကးမြတး႕ေလြ္ာကးထာ့ရာတျငးလညး့႕ရြငး့လငး့မႈမရြိ 
်ခငး့၇႕ ေငျေၾက့ကုနးက္မႈ႕ မ္ာ့်ပာ့်ခငး့ႏြငးံ႕ လကးေတျ႔က္က္႕ လုပးေဆာငးရနး႕ ခကးခဲ်ခငး့မ္ာ့ရြိေနသညး၈႕
်မနးမာႏိုငးငဵလယးသမာ့မ္ာ့၏႕ (၅၂) ရာခုိငးႏႈနး့မြာ႕ လယးေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံလကးမြတးမရြိေခ္၈႕ အသုဵ့်ပဳချငးံ 
လကးမြတးမရြိပါက႕ လယးေ်မမြေမာငး့ထုတးခဵရ်ခငး့၇႕ မတရာ့ေငျေၾက့ေပ့ေဆာငးရ်ခငး့ႏြငးံ႕ လယးေ်မအ 
သိမး့ခဵရ်ခငး့႕စသညးံ႕အႏၱရာယးမ္ာ့႕ႀကဵဳေတျ႔လာႏိုငးသညး၈ 

တစးခ္ိဳ႔ေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့တျငး႕ ေ်မ  အသုဵ့်ပဳချငးံလကးမြတးရြိ   ေသားလညး့႕ ပိုငးဆိုငးမႈအာ့လုဵ့အတျကးမ 
ဟုတးေခ္၈႕ ပုိငးဆိုငးမႈတစးဝကးအတျကးသာ႕ ေ်မ  အသုဵ့်ပဳချငးံလကးမြတးရရြိထာ့ေသာ႕ တူ့ေ်မာငး့ 
ေက့္ရျာအုပးစုမြ႕ တ   သ    ၾ   မ္ာ့အတျကး႕ ်မ  အသိမး့ခဵရႏုိငးေခ္႕အလျနး်မငးံမာ့လ္ကးရြိသညး၈ 

 “ဿွွှ႕မြာ႕ ၿခဵပိုငးရြငး႕ (၀၆) ဦ့ပိုငးဆုိငးတဲံ႕ ၿခဵေ်မ႕(၁၀ွ.၀) ဧကကို႕အမြတး႕ (၂၅၃) ေ်ခ်မနးတပးရငး့ 
က႕သိမး့လုိကးတယး၈႕ ၿခဵရြငးေတျက႕ရာဘာပဲစိုကးတယး၈႕သိမး့တဲံအခ္ိနးမြာ႕အေစ့်ခစးလို ႓ရတဲံအပငးေပါငး့႕
(ဿွ,ွွွ) ေလာကးရြိတယး၈႕က္နးတာေတျက႕အပငးငယးေသ့ေတာံ႕အေစ့်ခစးလုိ ႓႕မရေသ့ဘူ့၈႕တစး်ခာ့ 
အပငးေတျလညး့ရြိပါတယး၈႕အသိမး့ခဵရတဲံအထဲမြာ႕ ဧက႕ (ဿွွ) ေလာကးကေတာံ႕အေထာကးအထာ့စာ 
ရျကးေတျရြိတယး၈႕က္နးတဲံဧကေတျေတာံ႕တရာ့ဝငးစာရျကးစာတမး့႕ မရြိေသ့ဘူ့၈” (တ    မ           မ  
                 သ  အသ   ၄၈     အ            တ   ) 

လယးေ်မအသုဵ့်ပဳချငးံလကးမြတး႕လကးဝယးပိုငးဆုိငးထာ့ေသားလညး့႕ ႏုိငးငဵေတားက႕လယးေ်မၿခဵေ်မမ္ာ့ကုိ 
အလျယးတကူသိမး့ယူႏိုငးရနး႕ ဿွှဿ႕ လယးယာေ်မဥပေဒက႕ လမး့ဖျငးံေပ့ထာ့သညး၈႕ ေ်မယာသိမး့ယူ 
မညးဆိုပါက႕ လုိကးနာရမညးံလုပးငနး့စဥးကို႕ တိတိက္က္႕ ေဖား်ပထာ့်ခင း့မရြိသညးံအ်ပငး႕ ေ်မယာစီမဵခနး႓ 
ချဲ် ခငး့ကို႕လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕လကးဝါ့ႀကီ့အုပး႕ခ္ဳပးကိုငးထာ့သညး၈ 



 

ၾသဇာႀကီ့မာ့ေသာ႕လယးယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမရြငး၏႕ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကလညး့႕ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမ 
ရြိသ်ဖငးံ႕အက္ငးံပ္ကး႕ ်ခစာ့မႈမ္ာ့၇႕လယးေ်မပိုငးဆိုငးမႈဆိုငးရာ႕မလုဵၿခဵဳမႈမ္ာ့၇႕လူေနမႈဘဝက္ပးတညး့မႈမ္ာ့ 
ႏြငးံ႕လယးယာေ်မသိမး့ယူမႈမ္ာ့႕ဆကးလကး်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညး၈ 

၂-ကခ) မိ႐ုိ့ဖလာ႕လယးယာေ်မဥပေဒကုိ႕အသိမြတးမ်ပဳ်ခငး့ 

ဿွှဿ႕ လယးယာေ်မဥပေဒသညး႕ မိ႐ုိ့ဖလာလယးယာေ်မပိုငးဆုိငးမႈကို႕ အသိမြတးမ်ပဳသ်ဖငးံ႕ သနး့႕ (ဿွ) 
ေက္ားေသာ႕ ေက့္လကးေန႕တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့၏႕လယးယာေ်မအချငးံအေရ့ကို႕တရာ့ဥပေဒအရ႕
အကာအကျယးေပ့ထာ့်ခငး့႕ မရြိေခ္၈႕ အသစး်ပ႒ာနး့လိုကးေသာ႕ ဿွှဿ႕ လယးယာေ်မဥပေဒေၾကာငးံ႕
ေက့္လကးေနတိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့၏ ေ်မယာလကးလႊတးရမႈႏႈနး့႕ပိုမို်မငးံမာ့လာဖျယး ရြိလာခဲံသညး၈ 

မ႐ုိိ့ဖလာလယးယာေ်မပိုငးဆုိငးမႈကိုအသိမြတးမ်ပဳသ်ဖငးံ႕ သာမနးလယးသမာ့တို႓၏ေ်မယာအချငးံအေရ့ကုိ႕
ပိတးပငး်ငငး့ပယး႕ ထာ့သကဲံသို႓်ဖစးေနသညး၈႕ မညးသညးံေ်မေနရာသညး႕ ေ်မလျတးေ်မလပးေ်မ႐ုိငး့်ဖစး 
သညးကို႕လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ႕ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာန၏အမိနး႓အရ႕ေ်မလျတးေ်မလပးေ်မ႐ုိငး့႕စီမဵခနး႓ 
ချေဲရ့ေကားမတီက႕ဆုဵ့်ဖတးသ်ဖငးံ႕မိ႐ို့ဖလာစနစး်ဖငးံ႕လယးယာေ်မပုိငးဆုိငးထာ့ေသားလညး့႕လယးဆညး 
ဝနးႀကီ့ဌာနက႕ ေ်မလျတးေ်မ႐ိုငး့ဟု႕ သတးမြတးခဲံလြ္ငး႕ အဆုိပါေ်မယာကို႕ လကးလႊတးဆုဵ့႐ြဵဳ့ရမညး ်ဖစး 
သညး၈႕ 

ေ်မလျတးေ်မ႐ုိငး့ဥပေဒအရ႕ မိ႐ို့ဖလာစနစးအရ႕ ပုိငးဆိုငးထာ့ေသားလညး့႕ တရာ့ဝငးမြတးပုဵတငးထာ့်ခငး့ 
မရြိေသာ႕ေ်မယာမ္ာ့ကို႕ေ်မလျတးေ်မလပး႕ေ်မ႐ိုငး့အ်ဖစး႕သတးမြတးၿပီ့႕၎ေ်မယာေပၐတျငး႕ေနထိုငးလုပး 
ကိုငးလ္ကးရြိေသာ႕ လယးသမာ့ကို႕ ႏိုငးငဵေတားက႕ က္ဴ့ေက္ားအ်ဖစးသတးမြတးကာ႕ ေမာငး့ထုတးပိုငးချငးံရြိ 
သညး၈ 

  “မျနး်ပညးနယးမြာ႕ ေ်မလျတးေ်မ႐ုိငး့ဆိုတာ႕ မရြိပါဘူ့၈႕ကျ္နးေတားေနတဲံနာ့က႕ေတာငးကုန း့ 
ေတာငးတန း့ေတျ႕ မြာေတာငး႕ ပိုငးရြငးရြိတယး၈႕ ေ်မေတျကို႕ ပိုငးေတာံပိုငးတယး၇႕ ဒါေပမယးံ႕ ေ်မယာအသုဵ့်ပဳ 
ချငးံအေထာကးအထာ့မရြိဘူ့၈႕တရာ့ဝငး႕အေထာကးအထာ့႕ မရြိေပမယးံ႕ဘယးေ်မက႕ဘယးသူပိုငးတယး 
ဆုိတာ႕လူတိုငး့သိတယး၈႕ အခ္ငး့ခ္ငး့ေတျၾကာ့႕ ေ်မအေရာငး့အဝယး႕လုပးတဲံအခါက္ေတာံ႕ ရျာဥကၑဌက႕
မ႐ုိိ့ဖလာနညး့အတုိငး့႕စာရျကးစာတမး့ေတျ႕လုပးေပ့တယး၈” 

  “ေ်မလျတးေ်မ႐ိုငး့ဥပေဒနဲ႓႕ ကျ္နးေတားတို႓ေ်မေတျကို႕ တမငးတကာ႕ လုယူတာပဲ၈႕ ၿပီ့ေတာံ႕
အစို့ရက႕ကျ္နးေတားတို႓ရဲံ႕ ပိုငးဆုိငးမႈကိုလညး့႕ အသိအမြတးမ်ပဳဘူ့၈႕ အစုိ့ရက႕ ေ်မလျတးေ်မလပးေတျဆုိ 



 

ၿပီ့ေတာံ႕ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ႕သတးမြတးထာ့တဲံေ်မေပၐမြာ႕စိုကးပ္ိဳ့လုပးကိုငးေနတဲံ႕ရျာသာ့ေတျအတျကး႕ဒီဥပ 
ေဒက႕ အလျနးအႏၱရာယးႀကီ့ပါတယး၈႕ ေနဝငး့အစို့ရလကးထကးကတညး့က႕ ကျ္နးေတားတို ႓႕ ေ်မေတျ 
အတျကး႕တရာ့ဝငးအေထာကးအထာ့လုပးဖုိ ႓႕ ႀကိဳ့စာ့ခဲံေပမယးံ႕တစးခါမြ႕အဆငးမေ်ပခံဲဘူ့၈႕ကျ္နးေတားတို ႓႕
ကေတာံ႕ ေ်မစာေရ့ကို႕ ေ်မချနးေတျ႕ ေပ့ေနရတယး၈႕ ေ်မစာရငး့ဌာနနဲ႓႕ အစို့ရကေတာံ႕ သူတို႓သေဘာနဲ႓႕
သူတုိ႓လုပးခ္ငးရာလုပးေနတာပဲ၈”႕(ဦ့လူၾကမး့႕- ၂၂႕ႏြစး၇႕အနနး့ကျငး့ေက့္ရျာ) 

မျနး်ပညးနယး႕ သဵ်ဖဴဇရပးၿမိ ႔ဳနယး႕ ဝဲကလိေက့္ရျာတျငး႕ အမြတး(၁)တပးမေတားတနး့်မငးံေလံက္ငးံေရ့ 
ေက္ာငး့က႕ ဿွွ၂႕ မြ႕ ဿွွ၅႕ ခုႏြစးအတျငး့႕ ေဒသခဵလယးသမာ့မ္ာ့၏႕ ရာဘာ်ခဵေ်မမ္ာ့ကုိ႕ ေ်မလျတး 
ေ်မ႐ုိငး့အ်ဖစးသတးမြတးကာ႕သိမး့ယူခဲံၿပီ့႕ ်ခဵရြငးေတာငးသူမ္ာ့ကို႕ ၿခဵေ်မမ္ာ့မြ႕ ေမာငး့ထုတးခဲံသညး၈႕၎ 
ေ်မယာမ္ာ့ကုိ႕ ေနာငးႏြစးေပါငး့႕ (၀ွ) အထိ႕ တရာ့ဝငးသိမး့ယူထာ့သညးဟု႕ ေလံက္ငးံေရ့ေက္ာငး့ 
တပးမႉ့က႕ေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့ကို႕ၿခိမး့ေ်ခာကးေ်ပာဆိုခဲံသညး၈ 

 

၂-ကဂ) လျတးလပးၿပီ့႕အမြီအခုိကငး့မႈ႕မရြိ်ခငး့ 

ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒက႕ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမဲႈအတျကး႕အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့႕ဖျဲ႔စညး့ချငးံ်ပဳထာ့ေသား လညး့႕
အာ့လုဵ့ကိုဗဟိုက႕ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံအ်ပငး႕ ေအာကးေ်ခ်ပညးသူမ္ာ့၏႕ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈကိုလညး့႕
ချငးံမ်ပဳထာ့ေခ္၈႕ ၾသဇာႀကီ့မာ့ၿပီ့႕ဆုဵ့်ဖတးပိုငးချငးံရြိေသာ႕လယးယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမရြငးႏြငးံ႕ေ်မလျတး 
ေ်မလပးႏြငးံေ်မ႐ုိငး့စီမဵခနး႓ချမဲႈ႕ ဗဟုိေကားမတီမ္ာ့သညး႕ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ႕ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ 
ဌာန၏႕ ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး႕ ရြိေနၿပီ့႕ လယးဆညးဝနးႀကီ့ဌာနသညးလညး့႕ စစးတပး၏႕ ၾသဇာခဵ်ဖစး 
လ္ကးရြိေနသညး၈႕ထို႓ေၾကာငးံ႕ေ်မယာစီမဵခနး႓ချမဲႈတျငး႕အၾကျငး့မဲံအာဏာရရြိထာ့ေသာ႕၎အဖျဲ႔ႏြစးခု သညး႕
စစးတပး၏႕အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို ကာကျယးေပ့ေနရသညး၈ 

မညီမြ္မႈမ္ာ့၇႕ ်ခစာ့မႈမ္ာ့႕ ေ်မာကး်မာ့စျာ်ဖစးေပၐေနေသာ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး႕ ေ်မယာကိစၥအတျကး႕ ၎အဖျဲ ႔ 
ႏြစးခုကို႕အၾကျငး့မဲံအာဏာေပ့အပးထာ့သညးမြာ႕ေမ့ချနး့ထုတးစရာ်ဖစးေနၿပီ့႕ေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကုိ႕
၎အဖျ႔ဲႏြစးခုက႕ဘကးလိုကး်ခငး့ကငး့စျာ်ဖငးံ႕ေ်ဖရြငး့ဆုဵ့်ဖတးႏိုငးမညး႕မဟုတးေခ္၈ 

ရပးေက့္အဆငးံကိုၾကညးံလြ္ငးလညး့႕ အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့မ္ာ့က႕ လယးသမာ့မ္ာ့၏အခကးအခဲမ္ာ့ကို႕ ကူညီ 
ေပ့လို်ခငး့မရြိေခ္၈႕ဦ့ဒူႏြငးံ႕ေဒၐကလီဇာပိုငးဆုိငးေသာ႕ေ်မမ္ာ့ကို႕မီ့ရထာ့လမး့ေဖာကးလုပး ်ခငး့အတျကး႕



 

ှ၆၆ဿ႕ တျငး သိမး့ယူခဲံသညး၈႕ ၎ကိစၥအတျကး႕ ၿမိဳ႔နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ကို႕ အကူအညီေတာငး့ခဵခဲံေသား 
လညး့႕ကာကျယးမႈတစးစုဵတရာ႕ေပ့အပးခဲံ်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

 “ကျ္နးေတားံေ်မတစးဧကချကဲ႕ မီ့ရထာ့လမး့ေဖာကးတဲံအထဲမြာ႕ မပါဘူ့၈႕ စီမဵကိနး့ဧရိယာနဲ ႓ေကာ႕
မီ့ရထာ့နဲ႓ဆုိငးတဲံ႕ ကိစၥေတျနဲ႓ပါ႕ လုဵ့ဝသပးသပးစီ႕ ်ဖစးေနတာ၈႕ ဿွှဿ႕ ေဖေဖားဝါရီမြာ႕ ကျ္နးေတားံေ်မကုိ႕
ကျ္နးေတားၿခဵခတးတယး၈႕ ေခ္ာငး့ေတာငးရျာဥကၑ႒က႕လာၿပီ့ေတာံ႕ ႏႈတးမိနး႓နဲ႓႕ တာ့တယး၈႕ ၿမိဳ႔နယးအုပးခ္ဳပး 
ေရ့မႉ့နဲ႓႕ ေဆျ့ေႏျ့ဖုိ႓႕ကျ္နးေတားက႕သူ႓ကိုေ်ပာတယး၈႕အုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့က႕ေ်ဖရြငး့ေပ့မယးလုိ ႓႕ကတိေပ့ေပ 
မယးံ႕လကးေတျ႔မြာေတာံ႕ဘာတာဝနးယူမႈမြ႕မရြိဘူ့”႕႕(ဦ့ဒူ၇႕ေခ္ာငး့ေတာငးေက့္ရျာ) 

 

၂-ကဃ) ႏိုငးငဵေတား၏႕ေ်မယာအသဵု့ခ္မူဝါဒအေပၐ႕တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏႕စုိ့ရိမးပူပနးမႈ 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲြတဆငးံ႕ ေ်မယာ်ပႆနာမ္ာ့ကိုေ်ဖရြငး့ရနး႕ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့က ႀကိဳ့ပမး့ခဲံ 
ေသားလညး့႕ ဿွှ၁႕ ေအာကးတုိဘာ႕ (ှ၅) တျငး႕ အမ္ိဳ့သာ့ေ်မယာအသဵု့ခ္မႈမူဝါဒမူၾကမ း့ကို႕ အစို့ရက႕
တစးဖကးသတး႕ ထုတး်ပနးခဲံသညး၈႕ ၎မူဝါဒကို႕ ေဝဖနးေဆျ့ေႏျ့ရနး႕ ချငးံ်ပဳထာ့ေသားလညး့႕ အခ္ိနး႕ (၀) 
ပတးသာ႕ေပ့အပးထာ့သ်ဖငးံ႕လုဵေလာကးမႈမရြိေခ္၈ 

ဿွှ၁႕ ခုႏြစးေအာကးတုိဘာတျငး႕လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏ ြ္ငးံ႕ ေတာငးသူလယးသမာ့ ကျနးရကးမ္ာ့ 
အဖျဲ႔႕ (၀ွ) ေက္ားပါဝငးေသာ႕ မိ႐ုိ့ဖလာေ်မယာကာကျယးေရ့ေကားမတီကို႕ ဖျဲ ႔စညး့ကာ႕ အစုိ့ရ၏အမ္ိဳ့ 
သာ့ေ်မယာအသုဵ့ခ္မႈမူဝါဒကို႕ (တိုငး့ရငး့သာ့ဖျဵ႓ၿဖိဳ့တို့တကးမႈ႕ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျ႕ဲ - Ethnic 
Community Development Forum) တျငး႕ေဝဖနးေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈ 

အစို့ရ၏႕အမ္ိဳ့သာ့ေ်မယာအသုဵ့ခ္မႈမူဝါဒမူၾကမး့သညး႕တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့၏႕ နစးနာမႈ၇႕ သေဘာ 
ထာ့အ်မငးႏြငးံ႕ စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကို႕ လစးလ္ဴ႐ြဳထာ့သညးံအ်ပငး႕ ဒီမုိကေရစီနညး့က္စျာ႕ ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ 
မူၾကမး့လညး့႕မဟုတးေခ္၈႕မူဝါဒမူၾကမး့သညး႕ေအာကးေ်ခ႕လယးသမာ့မ္ာ့ထကး႕အချငးံထူ့ခဵရငး့ ႏြီ့်မြဳပး 
ႏြဵသူမ္ာ့ကို႕ပိုမို၍႕အချငးံအေရ့ေပ့အပးထာ့သညး၈ 

ေ်မယာအသဵု့ခ္မႈမူၾကမး့သညး႕လကးရြိေ်မယာပဋိပကၒကို႕ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏိုငး်ခငး့႕မရြိသညးံအ်ပငး႕၎မူၾကမး့ 
ေၾကာငးံ႕တိုငး့ရငး့သာ့႕စညး့လုဵ့ညီညျတးေရ့ႏြငးံ႕ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ဖစးစဥးမ္ာ့ကိုပါ႕ထိခုိကးေစႏုိငးသညး၈ 

 



 

၂-ခ) အစို့ရအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ႕အာဏာပုိငးမ္ာ့၏႕အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ 

၂-ခက) တိုငးၾကာ့မႈအစီအစဥး႕မရြငး့လငး့်ခငး့ 

ေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈအတျကး႕တိုငးၾကာ့မႈ်ပဳလုပးလုိပါက႕မညးသညးံအဖျဲ ႔အစညး့ထဵသို႓႕သျာ့ေရာကး၍႕မညး 
သုိ႓လုပးေဆာငးရမညးကို႕႕လယးသမာ့မ္ာ့က႕ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့႕သိရြိထာ့်ခငး့႕မရြိေသ့သညးကို ေလံလာ 
ေတျ႓ရြိခဲံရသညး၈  

ေရ်ဖဴၿမိ ႔ဳနယးတျငး႕ ႏိုငးေက္ားစို့၏ၿခဵေ်မကို႕အမြတး႕ (၁၀) ေရတပးကသိမး့ယူခဲံရာ႕၎က႕ရျာဦ့ဆရာေတား 
မြတဆငးံ႕ ေရတပးတာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ႕ ေတျ႔ဆုဵခဲံသညး၈႕ သိမး့ယူထာ့ေသာ ၿခဵေ်မကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၍ 
သိရြိလိုပါက႕ ေမားလၿမိဳငးအေ်ခစိုကး႕ ေမာရဝတီေရတပးစခနး့ကို႕ သျာ့ေရာကးေမ့်မနး့ရနးလိုေၾကာငး့႕၎ 
ေရတပးက႕အေၾကာငး့်ပနးခဲံသညး၈ 

နစးနာသူလယးသမာ့မ္ာ့က႕မျနးဒီမုိကေရစီပါတီႏြငးံ႕အ်ခာ့မျနးအဖျဲ ႔အစညး့မ္ာ့၇႕လႊတးေတားႏြငးံ႕ ေ်မယာစဵု 
စမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးထဵသို႓႕ တတးႏိုငးသမြ္႕ စာေပ့ပုိ႓အသနာ့ခဵထာ့ေသားလညး့႕ တုဵ႓်ပနးေ်ဖရြငး့မႈ႕
တစးစုဵတရာမရြိေခ္၈ 

 “ဒီေ်မကိစၥနဲ႓ပတးသကးၿပီ့႕ ဘယးသူ႓ကိုအေၾကာငး့ၾကာ့ရမလဲမသိေတာံ႕ မျနးဒီမုိကေရစီပါတီနဲ႓႕ တ 
်ခာ့မျနးအဖျ႔ဲေတျကို႕ စာေရ့ၿပီ့႕တငး်ပလုိကးတယး၈႕ ေန်ပညးေတားကိုလညး့႕ကျ္နးေတားတို ႓ကိုယးတုိငး႕အသ 
နာ့ခဵစာတငးထာ့တယး၈႕ ဒါေပမယးံ႕ဘာအေၾကာငး့်ပနးခ္ကးမြ႕ မရခဲံဘူ့”႕ (ဦ့ခငးေမာငး႕ - ၂၄႕ႏြစး၇႕သဵ်ဖဴဇ 
ရပးၿမိဳ႔နယး) 

တစးခ္ိဳ႔တိုငးၾကာ့မႈမ္ာ့တျငး႕ ကဵေကာငး့ေထာကးမ၍႕ တုဵ႓်ပနးမႈ႕ ရရြိခဲံေသားလညး့႕ လကးေတျ႔က္ေသာ႕ ေ်ဖ 
ရြငး့မႈမ္ာ့႕မဟုတးေခ္၈ 

 “မျနးေဒသလုဵ့ဆုိငးရာ႕ ဒီမိုကေရစီပါတီနဲ႓႕ ေန်ပညးေတားကို႕ ကျ္နးေတားအသနာ့ခဵစာတငးလိုကး 
တယး၈႕ သိမး့ထာ့တဲံေ်မအာ့လုဵ့႕ ်ပနးရမယးလို႓႕ အေၾကာငး့်ပနးလာတယး၈႕ ဒါေပမယးံ႕ ကျ္နးေတားတို႓ၿခဵကုိ႕
အခုထိ႕ ်ပနးမရေသ့ဘူ့၈႕ဘာမြမေ်ဖရြငး့ေပ့ေတာံ႕ကျ္နးေတားတို႓က႕အခကးႀကဵဳေနရတာေပါံ” (ဦ့ခငး်မငးံ 
၂ွ ႏြစး၇ သဵ်ဖဴဇရပး်မိဳ႔နယးဇာတိ) 



 

ေ်မယာကိစၥ႕ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး႕ တရာ့ဥပေဒဆုိငးရာ႕ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့႕ ရြိေသားလညး့႕ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ 
အေန်ဖငးံ႕ တရာ့ဥပေဒအတုိငး့႕ မလုပးေဆာငးႏိုငးဘဲ႕ ေ်မယာသိမး့ယူမႈ႕ အမ္ာ့ဆုဵ့က္ဴ့လျနးထာ့ေသာ႕
စစးတပး၏႕အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို႕ေထာကးထာ့ေနရသ်ဖငးံ႕်ပႆနာမ္ာ့ကို႕ေ်ဖရြငး့ႏုိငး်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

 

၂-ခခ) စစးတပးပါဝငးပတးသကးေနေသာ႕ေ်မယာပဋိပကၒမ္ာ့ကုိ႕အာဏာပုိငးမ္ာ့က႕
ေ်ဖရြငး့ႏိုငး်ခငး့႕မရြိ်ခငး့ 

်မနးမာအစုိ့ရသညး႕ဒီမိုကေရစီစနစးသို႓႕ေ်ပာငး့လဲခဲံၿပီဟုဆုိေသားလညး့႕တရာ့ဥပေဒအတုိငး့႕ေဆာငးရျကး 
ႏိုငး်ခငး့မရြိဘဲ႕ စစးတပး၏အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို႕ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေနရဆဲ ်ဖစးသညး၈႕ ေ်မယာပဋိပကၒ 
ေ်ဖရြငး့မႈတျငး႕တာဝနးယူေနရေသာအာဏာပိုငးမ္ာ့ကလညး့႕စစးတပးကိုဆနး႓က္ငးႏိုငးစျမး့႕မရြိေခ္၈ 

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ပါဝငးေသာ႕ တညးၿငိမးေအ့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ႕ တရာ့ဥပေဒစုိ့မို့ေရ့ေကားမတီ႕ ဖျဲ ႔ 
စညး့ၿပီ့႕ ႏြစးလအၾကာတျငး႕ တိုငးစာေပါငး့႕ (ှ၄ွွ) ကို႕ လကးခဵရရြိခဲံၿပီ့႕ အမ္ာ့စုမြာ႕ ေ်မယာပဋိပကၒတိုငး 
စာမ္ာ့႕ ်ဖစးသညး၈႕လယးယာေ်မႏြငးံ႕အ်ခာ့ေ်မမ္ာ့႕သိမး့ဆညး့မႈ႕စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့႕ေကားမရြငး၏႕ဿွှ၀႕
မတးလ႕အစီရငးခဵစာတျငးလညး့႕ စစးတပးအေန်ဖငးံ႕ ှ၆၅၅႕ ခုႏြစးမြစ၍႕ ေ်မယာဧကေပါငး့႕ (ဿ၁၄,ွ၄၄) ကို႕
တရာ့ဥပေဒအာ့႕ဆနး႓က္ငးၿပီ့႕အဓမၼသိမး့ယူထာ့ေၾကာငး့႕ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

ေ်မယာပဋိပကၒကို႕ စုဵစမး့စစးေဆ့ႏိုငးေသားလညး့႕ လယးယာေ်မစီမဵခနး ႓ချေဲရ့ေကားမတီအပါအဝငး႕ လႊတး 
ေတားမြ႕ ဖျ႔ဲစညး့ထာ့ေသာ႕ေကားမတီ၇႕ ေကားမရြငးမ္ာ့ကလညး့႕ စစးတပးက႕က္ဴ့လျနးထာ့ေသာ႕ေ်မသိမး့ 
ယူမႈမ္ာ့ကို႕ကိုငးတျယးႏိုငးစျမး့ မရြိေခ္၈႕စစးတပးအေန်ဖငးံ႕အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မရြိေသာ႕ေ်မယာမ္ာ့ကို႕ ်ပနးလညး 
ေပ့အပးရမညးဟု႕လယးယာေ်မဥပေဒက႕ညႊနးၾကာ့ထာ့ေသားလညး့႕လကးေတျ႔႕အေကာငးထညးေပၐ်ခငး့႕
မရြိေခ္၈ 

သဵ်ဖဴဇရပးရြိ႕ ရာဘာၿခဵပိုငးရြငးမ္ာ့က႕ မျနး်ပညးနယးေ်မယာစဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးမြတဆငးံ႕ ေန်ပညး 
ေတားသမၼတ႐ုဵ့ထဵသို႓႕ အသနာ့ခဵစာ႕ အႀကိမးႀကိမးေပ့ပို႓တငး်ပေသားလည း့႕ အခါခါ်ငငး့ပယး်ခငး့႕ ခဵခဲံရ 
သညး၈ 

ဿွှ၁႕ ေမလတျငး႕ လႊတးေတားဥကၑ႒႕ သူရေရႊမနး့ႏြငးံ႕ ေတျ႔ဆုဵခ္ိနးတျငး႕ အမြတး႕ (၃ဿ) ႏြငးံ႕ (၀ဿ) ေ်ခ်မနး 
တပးရငး့ႏြငးံ႕ အမြတး႕ (၀ှ၂) အေ်မာကးတပးရငး့တို႓၏႕ ေ်မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့ကို႕ ေန်ပညးေတားသို ႓႕ စာေပ့ 



 

ပို႓တငး်ပထာ့ေၾကာငး့႕ ေဒသခဵလယးသမာ့မ္ာ့က႕ ေ်ပာဆိုရာတျငး႕ ေန်ပညးေတားအေန်ဖငးံ႕ သဵ်ဖဴဇရပးမြ႕
မညးသညးံအသနာ့ခဵစာကိုမြ္႕လကးခဵရရြိ်ခငး့မရြိေၾကာငး့႕သူရေရႊမနး့က႕ေ်ဖၾကာ့ခဲံသညး၈ 

နစးနာသူမ္ာ့၏တုိငးၾကာ့မႈကို႕ အာဏာပိုငးမ္ာ့ကလစးလ္ဴ႐ြဳထာ့်ခငး့၇႕ ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့ရနးခနး႓အပး 
ထာ့ေသာ႕တာဝနးရြိသူမ္ာ့က႕စစးတပးကို႕ဆနး႓က္ငးႏိုငး်ခငး့မရြိ်ခငး့ႏြငးံ႕ေ်မယာေကားမရြငးမ္ာ့တျငး႕ ၾသဇာ 
ဏာအာမရြိ်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ႕ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့မႈစနစးမြာ႕ပ္ကးစီ့လ္ကးရြိေနသညး၈ 

၂-ခဂ) အာဏာပုိငးမ္ာ့က႕ဆႏၵေဖားထုတးသူမ္ာ့ႏြငးံ႕ေ်မယာအေရ့တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကုိ႕
ဖိႏြိပး်ခငး့ 

ေ်မယာလကးလႊတးလုိကးရသ်ဖငးံ႕ ဘဝရပးတညးေရ့ခကးခဲေနေသာ႕ လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ႕ ေ်မယာအေရ့ 
တျငး႕ အကူအညီေပ့ေနေသာ႕ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို႕ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က႕ ဖိႏြိပး်ခငး့၇႕ ဖမး့ဆီ့ 
်ခငး့ႏြငးံ႕ ေထာငးခ္်ခငး့မ္ာ့်ဖငးံ႕ အေရ့ယူေနေသားလညး့႕ ေ်မယာသိမ း့ယူေသာ႕ စစးတပးကိုမူ႕ အကာအ 
ကျယးေပ့ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈ 

၂-ခဃ) အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့်ခငး့ 

စစးဘကးဆုိငးရာ႕ အာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ႕ အစုိ့ရတာဝနးရြိသူမ္ာ့အၾကာ့႕ လာဘးေပ့လာဘးယူကိစၥမ္ာ့်ဖငးံ႕
အခ္ငး့ခ္ငး့လကးတျကဲာ႕လယးသမာ့မ္ာ့အေပၐ႕ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးခဲံသညး၈ 

 “ဒီႏြစးမြာ႕ရာဘာပငးတစးပငးအတျကး႕ကုနးက္စရိတးက႕ေတားေတားေလ့မ္ာ့ခဲံတယး၈႕ဘာလို ႓လဲဆုိ 
ေတာံ႕ ကျ္နးမတို႓ၿခဵမြာ႕ အလုပးလုပးႏိုငးဖို႓႕ ပုဂၓလိကကုမၸဏီဆီကေန႕ အလုပးလုပးချငးံ႕ ဝယးယူခဲံရတယး၈႕
အဲလိုဝယးႏုိငးဖုိ႓႕ (စစးဆငးေရ့ကျပးကဲေရ့ႏြငးံ႕ ႀကီ့ၾကပးေရ့ဌာနခ္ဳပး) စက ႕ (ှ၆) ကို႕ အသနာ့ခဵခဲံရ 
ေသ့တယး၈႕ အမြတး႕ (၂၅၃) ေ်ခ်မနးတပးရငး့က႕ သိမး့ထာ့တဲံၿခဵေ်မမြာ႕ အလုပးလုပးချငးံကို႕ ပုဂၓလိက 
ကုမၸဏီကို႕ ေပ့(ေရာငး့)လုိကးတယး၈႕ ကျ္နးမတို႓က႕ စက ႕ (ှ၆) ေထာကးခဵခ္ကးနဲ႓႕ အဲကုမၸဏီကတဆငးံ႕
ထပးဝယးရတယး၈႕ကျ္နးမတို႓က႕ႏြစးခါေပ့ရတယး၈႕ ပထမ႕က္ပးသိနး့သုဵ့ဆယး၇႕ ဒုတိယ႕က္ပး႕ (ဿ၂) သိနး့၈႕
ဒီႏြစးအတျကး႕ (၂၅) သိနး့နဲ႓႕ (ဿ) ေသာငး့႕ ေပ့ၿပီ့ၿပီ၈႕ကျ္နးမတို႓က႕ ရာဘာတစးပငးကို႕က္ပးတစးေထာငးံငါ့ 
ရာႏႈနး့႕ ေပ့ေနရတာကို႕ လယးယာေ်မ႕ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့႕ ေကားမရြငးက႕ သိလို ႓႕ လာစုဵ စမး့တယး၈႕
(ေကားမရြငး) ေခါငး့ေဆာငးက႕ တစးပငးကို႕ ကို့ရာက္ပးပဲ႕ ေပ့ရတယးလို ႓႕ ကျ္နးမကို႕ ထျကးဆုိ ခိုငး့တယး၈႕
ကျ္နးမဘယးေတာံမြ႕ လိမးမေ်ပာဘူ့၈႕ ကျ္နးမတို႓က႕ ပိုကးဆဵလညး့႕ ေပ့ရတယး၇႕ အတငး့လညး့႕
လိမးေ်ပာခုိငး့တယး”႕(ေဒၐေငျပငး၇ ေရ့်မိ ႔ဳသူ) 



 

၂-ဂ) သီ့်ခာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးချငးံရေနေသာ႕စစးတပး 

၂-ဂက) တရာ့ဥပေဒစုိ့မုိ့ေရ့်ပငးပက႕စစးတပး 

စစးအစို့ရလကးထကးမြ႕ အေယာငး်ပအရပးသာ့အစို့ရလကးထကးအထိ႕ သာမနးလယးသမာ့တို႓၏ အာ့ 
နညး့ခ္ကးႏြငးံ႕ အကာအကျယးမဲံမႈကို႕ အချငးံေကာငး့ယူ၍႕ စစးတပးက႕ ကိုယးက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး႕ ေ်မဧက 
ေ်မာကး်မာ့စျာကို႕ႏုိငးငဵေတားဟုအမညးခဵကာ႕သိမး့ယူခဲံသညး၈ 

 “ဿွွ၅႕ ေအာကးတိုဘာမြာ႕အမြတး႕ (၁၀) ေရတပးက႕တပးၾကပးႀကီ့႕ မ္ိဳ့်မငးံဦ့က႕ကျ္နးေတားံၿခဵမြာ႕
တပးပိုငးေ်မဆိုၿပီ့႕ ဆိုငး့ဘုတးလာစိုကးတယး၈႕ သမီ့အႀကီ့ဆုဵ့႕ မိေအ့ဝငး့ ကေတျ႔လို႓႕ ကျ္နးေတားံကုိ 
လာေ်ပာတယး၈႕ေ်မဧက႕(ဿွွ)၇႕ပိုငးရြငးအေယာကး႕(၀ွ) ေလာကး႕ဆုိငး့ဘုတးအစိုကးခဵရတယး၈႕အမ္ာ့စု 
က႕ရာဘာၿခဵေတျ၇႕အဲတုနး့က႕တစးဧကကို႕က္ပး႕ (ဿ၆) သိနး့ေလာကး႕ ေပါကးေစ့္ရြိတယး၈႕အေစ့်ခစးလို႓ 
ရတဲံ႕ကျ္နးေတားၿခဵလိုမ္ိဳ့ဆိုရငး႕သိနး့႕ (၀ွ) အထကးမြာ႕ရြိတယး”႕ (ႏိုငးေက္ားစို့႕ ေခၐ႕ႏိုငး်ပာ့႕ - ကျ္ဲသုဵ့ညီမ 
ေက့္ရျာ၇႕ေရ်ဖဴၿမိဳ႔နယး) 

စစးတပးသညး႕ အစို့ရ၏အုပးခ္ဳပးမႈေအာကးမြ႕ ကငး့လျတးလ္ကးရြိကာ႕ ႏိုငးငဵေတားစီမဵကိနး့မ္ာ့ကို႕ အ 
ေၾကာငး့်ပ၍႕စီ့ပျာ့ေရ့ကုမၸဏီမ္ာ့အတျကး႕ေ်မယာမ္ာ့သိမး့ယူကာ႕ေငျေၾက့အက္ိဳ့အ်မတး႕ရြာေဖျလ္ကး 
ရြိသညး၈ 

 “အသိမး့ခဵရတဲံ႕ကျ္နးေတားတို႓ၿခဵေတျဆိုရငး႕အမြတး႕ (၀၁၀) တပးရငး့နဲ႓႕ ေတားေတားေဝ့တဲံေနရာမြာ႕
ရြိေနတာ၈႕ကျ္နးေတားတို႓ကို႕အႏိုငးက္ငးံခ္ငးလို႓႕ၿခဵေတျကို႕သိမး့လိုကးတာ၈႕ကျ္နးေတားတို႓ၿခဵနဲ႓႕သူတို႓တပးရငး့ 
နဲ႓႕ဘာမြဆကးစပးမႈမရြိဘူ့”႕(ဦ့ဘစဵ႕- ၅ွ႕ႏြစး၇႕ကျနး့ဒူေက့္ရျာ၇႕ေရ့ၿမိဳ႔နယး) 

လယးယာေ်မသိမး့ယူမႈ႕ စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငး၏႕ အစီရငးခဵစာအရ႕ စစးတပးက႕ တစးႏိုငးငဵလုဵ့တျငး႕
ေ်မဧက႕ (ဿ၂ွ,ွွွ) သိမး့ယူထာ့ၿပီ့႕ ပုဂၓလိကကုမၸဏီမ္ာ့ကို႕ ်ပနးလညးေရာငး့ခ္ရနး႕လုိအပးသညးထကး႕
ပိုမုိ၍႕သိမး့ယူထာ့်ခငး့လညး့႕်ဖစးသညး၈ 

 “ဿွွှ႕ မြာ႕ အမြတး႕ (၂၅၀) ေ်ခ်မနးတပးရငး့က႕ ကျ္နးေတားံၿခဵကိုလာၿပီ့႕ အလဵေတျစိုကးတယး၈႕
ရာဘာပငး႕(ှဿွွ)၇႕ကျမး့သီ့ပငး႕(၅ွွ) ေလာကးနဲ႓႕ကျ္နးေတာံးၿခဵတစးဝကးေက္ားပါသျာ့တယး၈႕ကျ္နးေတား႕
သိသေလာကးေတာံ႕ စစးတပးက႕ ကျ္နးေတားံၿခဵကို႕ သဵ်ဖဴဇရပးက႕ ကုမၸဏီတစးခုကို႕ ေရာငး့လိုကးတယး”႕
(ဦ့ေအာငး်မငးံစို့၇႕ေက္ာငး့ရျာေက့္ရျာ၇႕ေရ့ၿမိဳ႔နယး) 



 

ေ်မယာသိမး့ယူမႈအာ့လုဵ့အတျကး႕ ေလ္ားေၾက့ေပ့ရနးအတျကးမူ႕ စဥး့စာ့ေနဆဲအဆငးံသာ႕ ရြိေသ့သညး 
ဟု႕စစးတပးက႕တုဵ႓်ပနးေ်ဖၾကာ့႕ထာ့သညး၈ 

၂-ဂခ) သီ့်ခာ့တရာ့စီရငးပိုငးချငးံ 

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး႕ စစးတပးသညး႕ ၾသဇာအႀကီ့မာ့ဆုဵ့႕ ်ဖစးသကဲံသို ႓႕ အရပးဘကးအုပးခ္ဳပးမႈမြ႕ ကငး့လျတးေန 
ေသာအဖျ႔ဲအစညး့႕ လညး့်ဖစးသညး၈႕ တရာ့သူႀကီ့ခ္ဳပးအပါအဝငး႕ ရာထူ့ႀကီ့တရာ့ေရ့ဝနးထမး့မ္ာ့ကို႕
စစးတပးၾသဇာခဵ႕ သမၼတက႕ ေရျ့ေကာကးထာ့ၿပီ့႕ ၎တို႓၏႕ ရာထူ့တညးၿမဲမႈသညး႕ စစးတပးအေပၐတျငး႕
တညးမြီေနသ်ဖငးံ႕စစးတပး၏႕အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ကို႕ဆနး႓က္ငး၍႕လုပးေဆာငးလုိ်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

၎အ်ပငး႕ ဿွွ၅႕အေ်ခခဵဥပေဒကလညး့႕ စစးတပးက္ဴ့လျနးသမြ္႕ ်ပစးမႈမ္ာ့ကို႕သီ့်ခာ့စီရငးချငးံေပ့ အပး 
ထာ့သ်ဖငးံ႕စစးတပးအာ့႕အဆုဵ့မဲံအာဏာ႕ေပ့အပးထာ့သကဲံသို ႓်ဖစးသညး၈႕စစးတပးသညး႕တရာ့ဥပေဒစုိ့ 
မို့မႈ်ပငးပတျငး႕တညးရြိေနေသာေၾကာငးံ႕ စစးတပးက႕သိမး့ယူထာ့ေသာေ်မယာ်ပႆနာကုိ႕ကိုငးတျယးေ်ဖ 
ရြငး့ရနး႕မ်ဖစးႏုိငးေခ္၈ 

 “သဵပုရာေတျကို႕ တစးႏြစးေလာကးေတာံ႕ ခူ့လုိကးရေသ့တယး၈႕ ေနာကးေတာံ႕ တပးကလာသိမး့ 
သျာ့တယး၈႕ ၿခဵကိုအလဵေတျစိုကးၿပီ့႕ ေ်မစာရငး့ဌာနက႕ အာဏာပိုငးေတျ႕ အရာရြိေတျက႕ ေ်မလာတိုငး့ 
တယး၈႕ကျ္နးမကေလ့ေတျက႕ၿခဵထဲမြာေနေတာံ႕အေမေရ႕ ၿခဵကိုေတာံ႕စစးတပးက႕သိမး့လိုကးၿပီဆိုၿပီ့႕လာ 
ေ်ပာတယး၈႕ ငါတို႓မြာ႕ ဘာအာဏာမြ႕ မရြိတာ၇႕ သူတို႓လုပးခ္ငးသလို႕ လုပးပါေစဆုိၿပီ့႕ ကျ္နးမက႕ ်ပနးေ်ပာ 
လုိကးတယး”႕(ေဒၐခငးေမ၇႕အဏၰဝါရပးကျကး၇႕ေရ့ၿမိဳ ႔) 

စစးတပး၏႕ ်ပစးမႈအာ့လုဵ့အတျကး႕ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး၏႕ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညးသာ႕အတညး်ဖစးသညးဟု႕
ဿွွ၅႕ အေ်ခခဵဥပေဒက႕ ်ပ႒ာနး့ထာ့သ်ဖငးံ႕ စစးတပးက႕တရာ့စီရငးေရ့စနစးကို႕ စိတးႀကိဳကးလုပးေဆာငး 
ႏိုငးသညး၈ 

 

၂-ဃ) ႏုိငးငဵေတားအဆငးံ႕ပညာေပ့လႈ႓ဵေဆားမႈ႕မရြိ်ခငး့ 

၂-ဃက) မျနး်ပညးနယးအစို့ရ 

ေ်မယာပဋိပကၒသညး႕ နာတာရြညးစျကဲပးလာေသာ႕ ်ပႆနာ်ဖစး၍႕ ်ပညးနယး႕သို ႓မဟုတး႕ ်ပညးေထာငးစုအ 
စို့ရက႕ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး႕လိုသညး၈႕ မျနး်ပညးနယးအစို့ရအေန်ဖငးံ႕ ေ်မယာ်ပႆနာကုိ႕ကိုငးတျယးေ်ဖ 



 

ရြငး့ရနး႕ အစပ္ိဳ့မႈမ္ာ့လုပးေဆာငးခဲံေသားလညး့႕ လုဵေလာကးေသာ႕ ပညာေပ့လႈ႓ဵေဆားမႈႏြငးံ႕ အချငးံအေရ့ 
ကာကျယးေပ့မႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးႏိုငး်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈစနစးေၾကာငးံ႕ ေ်မယာ်ပႆနာႏြငးံပတးသကး၍႕ မျနး်ပညးနယးအစို့ရ၏႕ လုပးပိုငးချငးံအာဏာ 
မြာ႕အကနး႓အသတး်ဖငးံသာ႕ရြိေနသညး၈ 

ဿွှ၁႕ ဇျနးလတျငး႕အမြတး႕ (၁) တပးမေတားတနး့်မငးံေလံက္ငးံေရ့ေက္ာငး့က႕သိမး့ယူထာ့ေသာေ်မယာ 
ကိစၥႏြငးံပတးသကး၍႕ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ႕ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး႕ မျနး်ပညးနယးေ်မယာ 
စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးက႕ ်ငငး့ဆနးခဲံေၾကာငး့႕သဵ်ဖဴဇရပးၿမိ ႔ဳနယး႕ ဝဲကလိေဒသခဵလယးသမာ့မ္ာ့က႕
ေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ 

၂-ဃခ) ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန 

အမြတး႕ (၀ှ၂) အေ်မာကးတပးရငး့၇႕ အမြတး႕ (၁) တပးမေတားတနး့်မငးံေလံက္ငးံေရ့ေက္ာငး့၇႕ အမြတး႕
(၂၅၃) (၂၅၄) ႏြငးံ႕ (၀၁၀) ေ်ခ်မနးတပးရငး့အာ့လုဵ့သညး႕ ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနလကးေအာကးတျငး႕
တညးရြိေနေသာေၾကာငးံ႕ ၎တို႓၏႕ က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့အတျကး႕ ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕ တာဝနးယူ 
ေ်ဖရြငး့သငးံသညး၈႕ ၎အ်ပငး႕ မလိုအပးဘဲသိမး့ယူထာ့ေသာ႕ ေ်မယာမ္ာ့ကုိ႕ ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ 
ဌာနက႕ လကးလႊတးရနးလညး့႕ လိုအပးသညး၈႕ လကးေတျ႓တျငး႕ စစးတပးက႕ သိမး့ယူထာ့ေသာ႕ ေ်မဧက႕
(ဿ၂ွ,ွွွ) ေက္ားမြ႕ ဧက႕ (ှ၅ွွွ) ကိုသာ႕ ်ပနးလညးေပ့အပးရနး႕ အစီအစဥးရြိေၾကာငး့႕ကာကျယးေရ့ 
ဝနးႀကီ့ေဝလျငးက႕ဿွှ၀႕ဇူလိုငးလတျငး႕ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ 

စစးတပးက္ဴ့လျနးထာ့ေသာ႕ေ်မယာ်ပႆနာကို႕ေ်ဖရြငး့ႏုိငး်ခငး့မရြိပါက႕အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးရငး ၾကာ့ေစံ 
ေရ့ကို႕ထိခိုကးႏိုငးေၾကာငး့႕ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕လကးခဵရနး႕လုိအပးသညး၈ 

၂-ဃဂ) လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ႕တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးမ္ာ့ 

လယးေ်မ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍႕ လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ ယခငးကထကး႕ မ္ကးစိနာ့ ပိုမုိပျငးံလငး့ 
လာသညးဟု႕ ေ်ပာႏုိငးေသားလညး့႕ ပညာေပ့လႈဵ႓ေဆားမႈမ္ာ့၇႕ အကာအကျယးေပ့မႈမ္ာ့႕ အရြိနး်မြငးံလုပး 
ေဆာငးရနးလုိအပးေနေသ့သညး၈႕ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ လယးသမာ့မ္ာ့ကိုစျမး့ ရညး 
်မြငးံတငးေပ့ရနးႏြငးံ႕လိုအပးေသာအရငး့အ်မစးမ္ာ့႕်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး႕လုပးေဆာငး႕ရမညး်ဖစးသညး၈ 



 

လယးသမာ့မ္ာ့၏တရာ့မြ္တမႈ်ပနးလညးရြာေဖျေရ့်ဖစးစဥးတျငး႕ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ႕ တိုငး့ 
ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးမ္ာ့၏႕ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့႕လုဵေလာကးမႈ႕မရြိေသ့ေခ္၈ 

သဵ်ဖဴဇရပးၿမိ ႔ဳနယးမြ႕အသကး႕(၃ဿ) အရျယးရြိ႕အၿငိမး့စာ့ဝနးထမး့႕ဦ့ၿငိမး့အပါအဝငး႕မျနးလယးသမာ့မ္ာ့ က႕
လူထုအေ်ခ်ပဳ႕ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ တရာ့မြ္တမႈအတျကး႕ နစးနာသူလယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ႕ ပိုမုိပူ့ 
ေပါငး့ေဆာငးရျကးသငးံေၾကာငး့႕ေ်ပာဆုိၾကသညး၈ 

 “လယးသမာ့အချငးံအေရ့အတျကး႕ တိုကးပျဝဲငးမယးဆိုရငး႕ ကျ္နးေတားတို႓မြာ႕ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ 
ေတျ႕ပညာရြငးေတျ႕ေနာကးၿပီ့ေတာံ႕စျမး့ရညးေတျ႕အမ္ာ့ႀကီ့လုိေသ့တယး၈႕တရာ့ဥပေဒနဲ႓႕မရငး့ႏြီ့ဘူ့ဆို 
ရငး႕ေ်မယာဥပေဒေတျက႕ေတားေတား႐ြဳပးေထျ့တယး၈႕ဒါေၾကာငးံမုိ႓႕ မျနး်ပညးနယးက႕လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႔အ 
စညး့မ္ာ့က႕ကူညီေပ့ပါလုိ႓႕ေတာငး့ဆိုခ္ငးပါတယး”႕(ႏိုငးေက္ားႏိုငး၇႕သဵ်ဖဴဇရပး) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

မျနး်ပညးနယး႕သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ႔နယး႕ပငေက့္ရျာမြ႕ဦ့ခငးေမာငးေခၐ႕ ဦ့က္ဲက႕၎၏ရာဘာၿခဵကို႕ ဿွွ၁႕ခုႏြစးမြ႕
ကို့ႏြစးတိုငးတိုငး႕ ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငးခဲံေသားလညး့႕ ဿွွ၁႕ ခုႏြစးတျငး႕ အမြတး႕ (၀ှ၂) အေ်မာကးတပးရငး့က႕
ႏိုငးငဵေတားပိုငးေ်မဟုဆိုကာ႕ သိမး့ယူခဲံသညး၈႕ ၿခဵေ်မစျနး႓လႊတးေၾကာငး့႕ လကးမြတးေရ့ထို့ရနး႕ ်ငငး့ဆနးခံဲ 
ေသာ႕သမီ့်ဖစးသူမိခ္ိဳကိုလညး့႕စစးတပးက႕ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈႕သိမး့ယူၿပီ့ေနာကး႕အခေၾက့ေငျရယူကာ႕
သီ့စာ့်ပနးလညးခ္ေပ့ခဲံေသားလညး့႕ (၂) ႏြစးအၾကာ႕ ဿွွ၅႕ တျငး႕ လုပးကိုငးချငးံမေပ့ဘဲ႕ လုဵ့ဝသိမး့ယူ 
လုိကးသညး၈႕ ေန်ပညးေတားရြိ႕ အစို့ရဌာနမ္ာ့အပါအဝငး႕ မျနးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ကို႕ အသနာ့ခဵစာေရ့သာ့ 
ေပ့ပို႓ခဲံေသား႕လညး့႕တု႓ဵ်ပနးမႈတစးစဵုတရာ႕ရရြိခဲံ်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

 

၃-က) ႀကိဳတငးအသိေပ့်ခငး့၇႕လျတးလပးစျာ႕သေဘာတူညီမႈ႕ရယူ်ခငး့႕မရြိ်ခငး့ 

ဦ့က္ဲ၏႕ ်ဖစးစဥးကို႕ ေလံလာပါက႕ အမြတး႕ (၀ှ၂) အေ်မာကးတပးရငး့အေန်ဖငးံ႕ ႀကိဳတငးအသိေပ့်ခငး့၇႕
လျတးလပးစျာ႕ သေဘာတူညီမႈ႕ ရယူ်ခငး့႕ မရြိဘဲ႕ ၿခဵေ်မကို႕ သိမး့ယူခဲံေၾကာငး့႕ ေတျ႔ရမညး်ဖစးသညး၈႕ ထုိ 
လုပးေဆာငးခ္ကးကို႕ ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ႕ စစးတပးအေန်ဖငးံ႕ ႏိုငးငဵေတားစီမဵကိနး့အတျကး႕ သိမး့ယူ်ခငး့မ 
ဟုတးေၾကာငး့႕ သိသာပါသညး၈႕ သိမး့ယူၿပီ့ေနာကး႕ ေငျေၾက့ေကာကးခဵၿပီ့႕ သီ့စာ့်ပနးလညးခ္ေပ့်ခငး့ 
သညးလညး့႕ဿွှဿ႕လယးယာေ်မဥပေဒႏြငးံ႕ကိုကးညီမႈမရြိေခ္၈ 

 

၃-ခ) ႏုိငးငဵသာ့အချငးအံေရ့ကုိ႕ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့  

ဿွွ၁႕ မြ႕ ဿွွ၅႕ ခုႏြစးအထိ႕ အမြတး႕ (၀ှ၂) အေ်မာကးတပးရငး့က႕ ပငေဒသခဵမ္ာ့အေပၐ႕ မတရာ့ေငျ 
ေၾက့ေကာကးခဵ်ခငး့ႏြငးံ႕ ၎တို႓အာ့႕ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့်ခငး့မ္ာ့႕ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈႕ စာ့ဝတးေနေရ့သညး႕
ရာဘာၿခဵမ္ာ့ေပၐတျငးသာ႕ တညးမြီေနေသာေၾကာငးံ႕ ပငလယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ ေရျ့ခ္ယးစရာမရြိဘဲ႕
ၿခဵေ်မကို႕စစးတပးလကးထဲသို႓႕ထို့အပးခဲံရၿပီ့႕ေငျေၾက့ေပ့ေဆာငးကာ႕သီ့စာ့႕်ပနးလညးလုပးကိုငးခဲံရသညး၈ 

 “(စစးတပးကို႕ သီ့စာ့ခေပ့ဖို႓) ကျ္နးေတားတို႓႕ သေဘာတူခဲံပါတယး၈႕ ကျ္နးေတားတို႓႕ ရာဘာၿခဵမြာ႕
အလုပးလုပးရမယးဆိုရငး႕ အဲေလာကးေပ့ရတာကို႕ ဂ႐ုမစုိကးပါဘူ့၈႕ အဲတုနး့က႕ တစးပငးကို႕ (ှဿွ) က္ပး 
ႏႈနး့ေပ့ရတယး၈႕ အဲလုိမေပ့ႏိုငးရငး႕ ၿခဵထဲမြာ႕ အလုပးလုပးလို ႓႕ မရဘူ့ေလ၈”႕ (ဦ့က္ဲ၇ ပငေက့္ရျာ၇ သဵ်ဖဴဇ 
ရပး်မိဳ႔နယး၈) 



 

သိမး့ယူၿပီ့႕ ႏြစးႏြစးအၾကာတျငး႕ ပငရျာသာ့မ္ာ့ႏြငးံ႕ တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့႕ မရြိဘဲ႕ စစးတပးက႕ သီ့စာ့ခကို႕
(၂ွ) ရာခုိငးႏႈနး့႕တို့်မြငးံလုိကး႕ၿပီ့႕သိမး့ယူၿပီ့႕(၂) ႏြစးေ်မာကးတျငး႕သီ့စာ့ခကို႕(ဿ) ဆ႕တို့်မြငးံခဲံသညး၈ 

 “စစးတပးက႕ ရညးရျယးခ္ကးရြိရြိလုပးတာပဲ၈႕ ကျ္နးေတားတို႓႕ မေပ့ႏုိငးတဲံေစ့္ကို႕ ေတာငး့တယး၈႕ အဲ 
ေတာံ႕ကျ္နးေတားတို႓ကို႕ၿခဵကေန႕ေမာငး့ထုတးဖို႓႕လုပးတယးလို႓ပဲ႕ကျ္နးေတား်မငးတယး”႕(ဦ့က္ဲ) 

မိခ္ိဳအပါအဝငး႕ ေ်မယာစျနး႓လႊတးေၾကာငး့႕ လကးမြတးထို့်ခငး့မရြိေသာ႕ ပငေဒသခဵမ္ာ့ကို႕ အ်ပစးတစးစဵုတ 
ရာမရြိဘဲ႕စစးတပးက႕ဖမး့ဆီ့႕ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈ 

 “စစးတပးက႕ကျ္နးေတားံသမီ့နဲ႓႕တ်ခာ့ရျာသာ့ေတျကို႕အမိနး႓ေပ့တယး၈႕ ၿခဵေ်မေတာံ႕သိမး့လုိကးၿပီ၇႕
ပိုငးရြငးေတျ႕လကးမြတးထို့ဖို႓႕လုိတယးလို႓႕သူတို႓က႕ေ်ပာတယး၈႕…႕ကျ္နးေတားံသမီ့က႕လကးမြတးမထို့ဖုိ႓ကို႕
်ငငး့တယး၈႕ သူ(မ)နဲ႓႕ လကးမြတးမထို့တဲံ႕ တ်ခာ့ရျာသာ့ေတျကို႕ စစးတပးက႕ ဖမး့လိုကးတယး၈႕ ကျ္နးေတားံ 
သမီ့က႕ကိုယးဝနးန႓ဲမို႓လုိ႓႕အဲညေနမြာ႕်ပနးလႊတးလုိကးတယး”႕(ဦ့က္ဲ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

သိမး့ယူထာ့ေသာ႕ ေ်မယာမ္ာ့ကို႕ အဆငးံဆငးံလကးလႊဲေရာငး့ခ္ခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ႕ ေ်မယာပဋိပကၒ်ဖစးပျာ့ 
ခ္ိနးတျငး႕ပိုငးဆိုငးချငးံအတျကး႕ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့႕ထပးခါထပးခါ႕ ်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈႕သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ ႔နယး႕ဝဲရကး 
ေက့္ရျာရြိ႕ ႏုိငး႐ြဳတး၏႕ ၿခဵေ်မကုိ႕ ေဒသခဵတပးရငး့က႕ စစးအစို့ရလကးထကးတျငး႕ သိမး့ယူခဲံၿပီ့႕ အ်ခာ့သူ႕
(ဿ၁) ဦ့အာ့႕ေရာငး့ခ္ခဲံသညး၈႕ဿွှ၁႕ခုႏြစးတျငး႕ဦ့႐ြဳတးက႕ေ်မယာပိုငးဆိုငးချငးံအတျကး႕သဵ်ဖဴဇရပးလယး 
ယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမရြငးထဵ႕ တိုငးၾကာ့ခဲံရာ႕ ေကားမရြငးက႕ ဦ့႐ြဳတး၏႕ ပိုငးဆိုငးေၾကာငး့တငး်ပမႈမြာ႕ ခုိငး 
လုဵမႈမရြိဟု႕ဆုဵ့်ဖတးကာ႕ပိုငးရြငးသစး႕(ဿ၁) ဦ့ကို႕အႏိုငးေပ့ခဲံသညး၈ 

 

၄-က) တိုငး့ရငး့သာ့လယးသမာ့မ္ာ့အတျကး႕အတာ့အဆီ့်ဖစးေနေသာ႕ေ်မယာမူဝါဒ 

်မနးမာႏိုငးငဵ႕ လယးယာေ်မဥပေဒက႕ မိ႐ို့ဖလာပိုငးဆုိငးမႈကို႕ အသိအမြတးမ်ပဳသ်ဖငးံ႕ ဘို့စဥးေဘာငးဆကး႕
လကးလႊဲပိုငးဆုိငးလာေသာ႕ တိုငး့ရငး့သာ့လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ တရာ့ဝငးေ်မယာပိုငးဆုိငးချငးံ႕ ဆုဵ့႐ြဵဳ့ 
လ္ကးရြိသညး၈ 

ႏိုငး႐ြဳတးအေန်ဖငးံ႕ မိ႐ို့ဖလာပိုငးဆိုငးမႈအေန်ဖငးံ႕ ၿခဵေ်မကုိ႕ ပိုငးဆုိငးခဲံေသားလညး့႕၎ပိုငးဆိုငးမႈကို႕ တရာ့ 
ေရ့ႏြငးံ႕အုပးခ္ဳပးေရ့စနစးက႕အသိအမြတးမ်ပဳသ်ဖငးံ႕ေ်မယာကို႕လကးလႊတးဆုဵ့႐ဵြဳ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 “ေ်မယာ်ပႆနာကုိ႕ ေ်ဖရြငး့တဲံအခါမြာ႕ နညး့ႏြစးနညး့ရြိတယး၈႕ ပထမနညး့ကေတာံ႕ အစို့ရက႕
သူတို႓ဥပေဒအတုိငး့႕ ဆုဵ့်ဖတးတယး၈႕ ေနာကးတစးနညး့ကေတာံ႕ ကိုယးံေဒသမြာရြိတဲံ႕ မိ႐ို့ဖလာအစဥးအ 
လာအတုိငး့႕ဆုဵ့်ဖတးတာ၈”႕(လယးယာေ်မဆိုငးရာ႕ပညာေပ့ေရ့အစီအစဥးမြ႕ဦ့ေဆာငးသူတစးဦ့) 

စစးဘကးဆုိငးရာႏြငးံ႕ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့က႕ ေ်မယာပုိငးဆိုငးချငးံမရြိဘဲ႕ ေ်မယာအေ်မာကးအ်မာ့ကို႕ ရယူ 
သိမး့ယူႏိုငးသညးကို႕ ၾကညးံပါက႕ ေ်မယာပုိငးဆုိငးချငးံသညး႕ ရြငး့လငး့မႈမရြိသညးကို႕ ေတျ႔ရမညး်ဖစးသညး၈႕
ေ်မယာပုိငးဆုိငးထာ့ေသားလညး့႕ တရာ့ဝငး႕ အေထာကးအထာ့မရြိေသာ႕ ဦ့႐ြဳတးကဲံသို႓ေသာ႕ ေ်မပုိငးရြငး 
မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ မိမိတို႓၏ေ်မယာမ္ာ့ကို႕ စစးတပးကသိမး့ယူၿပီ့႕ တစး်ခာ့သူမ္ာ့ထဵသို ႓႕ ေရာငး့ခ္်ခငး့ခဵရပါက႕
မ္ာ့စျာနစးနာမညး်ဖစးသညး၈ 

ဦ့႐ြဳတး်ဖစးစဥးကို႕ ၾကညးံပါက႕အသစး်ပဳလုပးထာ့ေသာစာရျကးစာတမး့အေထာကးအထာ့႕ရြိ႐ုဵမြ္်ဖငးံ႕လယး 
ယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈ႕ ေကားမရြငးက႕ ပိုငးရြငးအသစးမ္ာ့အာ့႕ အႏိုငးေပ့လုိကး်ခငး့သညး႕ စစးတပးႏြငးံ႕ နီ့စပးမႈ 
ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံသာလြ္ငး႕်ဖစးသညး၈ 



 

၄-ခ)  သဵ်ဖဴဇရပးလယးယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမရြငးက႕တညးဆဥဲပေဒမ္ာ့ကို႕
လိုကးနာရနး႕ပ္ကးကျကး်ခငး့ 

သဵ်ဖဴဇရပးလယးယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမရြငးက႕ ဿွှဿ႕ လယးယာေ်မဥပေဒအတိုငး့႕ ဆုဵ့်ဖတးခဲံသညးဟု႕
ဆုိႏိုငးေသားလညး့႕လယးယာေ်မပဋိပကၒအတျကး႕စုဵစမး့စစးေဆ့မညး၇႕တရာ့စီရငးမညးဆိုပါက႕လႊတးေတား 
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့႕ပါရြိရမညးဟူေသာ႕ႏိုငးငဵေတားသမၼတ၏႕ညႊနးၾကာ့ခ္ကးကို႕လိုကးနာခဲံ်ခငး့႕မရြိေခ္၈ 

 “ဒီတစးႀကိမးနဲ႓ဆို႕ လယးယာေ်မစီမဵခနး႓ချမဲႈေကားမရြငးက႕ ေ်မပုိငးရြငးေတျကို႕ ေခၐတာ႕ ေလ့ႀကိမးရြိၿပီ၈႕
ဒါေပမယးံ႕ေကားမရြငးက႕ကျ္နးေတားတို႓ကို႕ဘယးေတာံမြ႕အေၾကာငး့မၾကာ့ဘူ့၈႕စုဵစမး့မႈေတျ႕လုပးေနတယး 
ၾကာ့လုိ႓႕ကျ္နးေတားက႕သူတို႓ကို႕ဆကးသျယးတယး၈႕ ဒါလညး့႕သူတို႓က႕မေခၐဘူ့၈႕သူတို႓စိတးႀကိဳကး႕အမႈ 
ကို႕ ဆုဵ့်ဖတးတယး၈႕ ဒီအေ်ခအေနကို႕ ကျ္နးေတားတို ႓႕ လကးမခဵႏိုငးဘူ့၈႕ ေ်မပိုငးရြငးေတျကလညး့႕ ဆုဵ့်ဖတး 
ခ္ကးကို႕လကးမခဵဘူ့”႕(မျနး်ပညးနယး႕လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတစးဦ့) 

 

၅) ေ်မယာသိမး့ယူမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့ကို႕ေလံလာ်ခငး့႕(၀) 

ႏိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့႕ ်ပဳလုပးလာေသာ႕ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး႕ လယးသမာ့မ္ာ့ကလညး့႕၎တို ႓၏အ 
ချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး႕ကာကျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနကို႕ဆနး႓က္ငးၿပီ့႕တိုကးပျဝဲငးလာၾကသညး၈႕အက္ငးံပ္ကး်ခ 
စာ့မႈႏြငးံ႕အာဏာအလျသဲုဵ့စာ့မႈေၾကာငးံ႕ ်ဖစးပျာ့ေန႕ရေသာ႕ေ်မယာ်ပႆနာမ္ာ့ကို႕ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး႕အာ 
ဏာပိုငးမ္ာ့က႕အႀကိမးႀကိမး်ငငး့ဆုိခဲံသညး၈ 

ေရ့ၿမိဳ႔နယး႕အေဘားေက့္ရျာတျငး႕ ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ေဟာငး့႕ ဦ့သိနး့ေဇားက႕ေဒသခဵစစးတပးႏြငးံ႕ ပူ့ေပါငး့ 
ကာ႕အသကး႕ (၂ွ) အရျယး႕ ရျာသာ့်ဖစးသူ႕ ႏိုငး်မငးံစိနး၏႕ ေ်မ႕ (၁.၂၁) ဧကကို႕သိမး့ယူခဲံသညး၈႕ ဒူ့ယာ့ 
ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့ေဟာငး့႕ ႏိုငးသကးခ္ိဳကလညး့႕ အလာ့တူ႕ စစးတပးႏြငးံပူ့ေပါငး့၍႕ ရျာသာ့ႏိုငးဝငး့ 
ပိုငးဆုိငးေသာေ်မကို႕အဓမၼသိမး့ယူခဲံသညး၈ 

၅-က) ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို႕သကးဆုိငးရာအာဏာပိုငးမ္ာ့က႕်ငငး့ဆို်ခငး့ 

ေ်မယာကိစၥတျငး႕ နစးနာသူမ္ာ့်ဖစးသူ႕ ေရ့ေဒသခဵ႕ ႏိုငး်မငးံစိနးႏြငးံ႕ ႏိုငးသကးခ္ိဳတို ႓က႕ ေ်မယာသိမး့ယူမႈအ 
ေၾကာငး့ကို႕ သကးဆုိငးရာ႕အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵ႕အႀကိမးႀကိမးတငး်ပေသားလညး့႕လစးလ္ဴ႐ြဳ်ခငး့႕သို႓မဟုတး႕
မ်ဖစးစေလာကးေသာ႕ေလ္ားေၾက့ေငျ်ဖငးံ႕ကမး့လြမး့်ခငး့႕မ္ာ့ကိုသာ႕ႀကဵဳခဲံရသညး၈ 



 

 “မျနးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျနဲ႓႕ အစို့ရဆီကို႕ ကျ္နးေတားတို႓႕ အသနာ့ခဵစာ႕ ႏြစးႀကိမးတငးခဲံ 
တယး၈႕သူတို႓ဆီက႕ဘာတုဵ႓်ပနးခ္ကးမြ႕မရခဲံဘူ့”႕(ႏိုငး်မငးံစိနး) 

ေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့၏႕ အသနာ့ခဵခ္ကး၇႕ ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို႕ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့က႕ လစးလ္ဴ႐ြဳထာ့ 
သ်ဖငးံ႕၎တို႓၏႕ႀကိဳ့ပမး့မႈမြာ႕သဲထေဲရသျနး်ဖစးခဲံရသညး၈ 

 

၅-ခ) လုဵေလာကးမြ္တေသာ႕ေလ္ားေၾက့ေငျ႕မေပ့်ခငး့ 

ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မႉ့႕ ဦ့စို့ဝငး့သိမး့ယူထာ့ေသာ႕ ေ်မ႕ (ှွ) ဧကကို႕ ်ပနးလညးရရြိရနးအတျကး႕ ေရ့ၿမိဳ႔နယး၇႕
ဆိတးႀကီ့ေက့္ရျာမြ႕ အသကး႕ (၄၀) ႏြစးအရျယး႕ ေဒၐရီက႕ အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵသို႓႕ အသနာ့ခဵစာ႕ အႀကိမး 
ႀကိမးေပ့ပုိ႓ခဲံသညး၈႕တု႓ဵ်ပနးခ္ကးအေန်ဖငးံ႕ေ်မယာမ္ာ့ကို႕်ပနးလညးေပ့အပးမညးံအစာ့႕တစးဧကလြ္ငး႕က္ပး 
ႏြစးသိနး့ႏႈနး့်ဖငးံ႕ ေလ္ားေၾက့ေပ့မညး်ဖစးေၾကာငး့႕ ေရ့ၿမိဳ ႔နယး႕ အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔မြ႕ ဦ့မငး့သနး႓က႕ ေလ့ 
ႀကိမးကမး့လြမး့ခဲံသညး၈ 

 “ေစ့္ႏႈနး့ကအရမး့နညး့တယး၈႕ ဒီေန႓ေပါကးေစ့္က႕ တစးဧကကို႕ သိနး့သုဵ့ဆယးေလာကး႕ ရြိတယး၈႕
အဒဲီေတာံ႕ တစးဧကႏြစးသိနး့ဆိုေတာံ႕ မယူတာက႕ ပိုေကာငး့တယး၈႕ ကာလေပါကးေစ့္အတိုငး့႕ မေပ့ဘူ့ 
ဆုိရငး႕သူတို႓ဆီက႕ဘယးေလ္ားေၾက့မြ႕ကျ္နးမတို႓႕မယူဘူ့႕(ေဒၐရီ) 



 

 (ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့်ခငး့သညး႕အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့အတျကး႕လျနးစျာအေရ့ႀကီ့သညး) 

ယခငးစစးအစို့ရလကးထကးမြ႕ယခုလကးရြိအေယာငး်ပအရပးသာ့အစို့ရလကးထကးအထိ႕သိမး့ယူခဲံေသာ႕
ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍႕ မူလပိုငးရြငးေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့က႕ ေ်မယာ်ပနးလညးရယူလိုမႈႏြငးံ႕ တ 
ရာ့မြ္တမႈအတျကး႕၎တို႓၏ဆႏၵအသဵကို႕အစဥးတစိုကး႕ထုတးေဖားလာခဲံၾကသညး၈ 

ေ်မယာဥပေဒဆိုငးရာ၇႕ တရာ့ေရ့ဆိုငးရာ႕ ဗဟုသုတနညး့ပါ့်ခငး့၇႕ ်ပငးပအကူအညီမရရြိ်ခငး့၇႕ တရာ့ဥပ 
ေဒ၏႕ အကာအကျယးမရရြိ်ခငး့ႏြငးံ႕ အာဏာပိုငးမ္ာ့၏႕ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့တုိ ႓ေၾကာငးံ႕ အတိတးကာလ ေ်မ 
ယာတုိကးပျဝဲငးမႈတျငး႕အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့႕ရြိခဲံသညး၈႕ 

သုိ႓ေသား႕ ေ်ပာငး့လဲလာေသာေခတးစနစးႏြငးံအညီ႕အသိပညာဗဟုသုတ႕ ်မငးံမာ့လာ်ခငး့၇႕လူထုအေ်ခ်ပဳ 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ႕ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ထဵမြ႕ အကူအညီရရြိလာ်ခငး့၇႕ အာဏာပိုငးမ္ာ့အေပၐ႕ အ 
ေၾကာကးတရာ့ နညး့ပါ့လာ်ခငး့တုိ႓ေၾကာငးံ႕နစးနာသူေ်မပိုငးရြငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ေ်မယာတိုကးပျမဲ္ာ့ကို႕ပိုမိုစ 
နစးက္နစျာ်ဖငးံ႕တရာ့ဥပေဒႏြငးံအညီ႕ဆငးႏႊဲလာၾကသညး၈ 

သို႓ေသား႕နစးနာသူေ်မပုိငးရြငးတုိ႓၏႕ဆႏၵအသဵမ္ာ့ကို႕အာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငးံ႕တာဝနးရြိသူမ္ာ့က႕အစဥးတစိုကး႕
လစးလ္ဴ႐ြဳေမံေလ္ာံခဲံသ်ဖငးံ႕ေ်မယာပဋိပကၒမြာ႕ေ်ပလညးသျာ့်ခငး့႕မရြိေခ္၈႕ 

်ပညးတျငး့စစးဒဏးကို႕ကာလရြညးၾကာခဵစာ့ေနရေသာ႕ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျကး႕ေ်မယာပဋိပကၒသညး႕ ႀကီ့မာ့ 
ေသာ႕အက္ပးအတညး့တစးခု႕ ်ဖစးသညး၈႕ စစးတပး၏႕ ေ်မယာသိမး့ယူမႈ၇႕ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေပၐ႕ ဖိႏြိပးမႈ 
တို႓သညး႕ အၾကမး့ဖကးမႈ၇႕ အေ်ခခဵလူ႓အချငးံအေရ့ကို႕ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငးံ႕ ေက့္လကးလူေနမႈဘဝ႕ ပ္ကးသုဥး့ 
မႈမ္ာ့သို႓႕ ဦ့တညးလ္ကးရြိသညး၈႕ ေ်မယာသိမး့ယူမႈႏြငးံ႕ တိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ႕ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့မြာ႕
ဆငး့ရဲ်ခငး့၇႕ေနရပးကိုစျနး႓ချာရ်ခငး့ႏြငးံ႕အစုိ့ရအေပၐ႕မယုဵၾကညး်ခငး့မာ့္႕ခဵစာ့ရလ္ကးရြိသညး၈ 

ႏိုငးငဵတကာဥပေဒမ္ာ့တျငး႕ေ်မယာအချငးံအေရ့ကို႕အေ်ခခဵအချငးံအေရ့အ်ဖစး႕က္ယးက္ယး်ပနး ႓်ပနး႓ သတး 
မြတးထာ့ၿပီ့႕ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏႕အိမးယာ၇႕ေ်မယာႏြငးံ႕ပုိငးဆုိငးမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ကို႕ေလ့စာ့ကာ႕အ်ပညးံအ 
ဝကာကျယးမႈေပ့ထာ့သညး၈႕ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျကးလညး့႕အိမးယာ၇႕ ေ်မယာႏြငးံ႕ ပုိငးဆုိငးမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ 
ကို႕အကာအကျယးေပ့မညးဆိုပါက႕ဆငး့ရဲမျေဲတမႈကို႕ ေလြ္ာံခ္ႏိုငးမညး်ဖစးၿပီ့႕ ေရရြညးဖျဵ ႔ၿဖိဳ့တို့တကးမႈႏြငးံ႕
တစးမ္ိဳ့သာ့လုဵ့စညး့လုဵ့ညီညျတးမႈကို႕စတငးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 



 

ထာဝရၿငိမး့ခ္မး့ေရ့၇႕ ေရရြညးဖျ႓ဵၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ႏြငးံ႕ အမ္ိဳ့သာ့ရငးၾကာ့ေစံေရ့အတျကး႕ အေရ့ပါလြေသာ႕
ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့မႈကို႕လုပးေဆာငးႏိုငးရနး႕နစးနာသူေတာငးသူလယးသမာ့၇႕ေ်မပိုငးရြငးမ္ာ့၏႕ဆႏၵအ 
သဵကို႕လစးလ္ဴ႐ြဳေမံေလ္ာံ်ခငး့မရြိဘဲ႕အထူ့ဂ႐ု်ပဳ႕အေလ့ထာ့နာ့ေထာငးရမညး်ဖစးသညး၈ 

်မနးမာတိုငး့ရငး့သာ့လယးသမာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ႕ ပုိငးဆိုငးမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့၇႕ အတိတးကာလက႕ ဖိႏြိပးမႈမ္ာ့ 
အတျကး႕သငးံေလ္ားေသာ႕ကုစာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ႕အနာဂတးကာလ႕တရာ့ဥပေဒစုိ့မို့မႈမ္ာ့အတျကး႕အာမခဵခ္ကး႕
ရရြိမညးဆိုပါက႕အစို့ရႏြငးံ႕တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့႕ယုဵၾကညးမႈတို့တကးလာမညး်ဖစးၿပီ့႕ထာဝရ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို႕မလျမဲေသျ႕ဆုပးကိုငးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 မ႐ုိိ့ဖလာပိုငးဆုိငးမႈအပါအဝငး႕ ေ်မယာပုိငးဆိုငးမႈ႕ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို႕ အစုိ့ရက႕ အသိ 
မြတး်ပဳ႕ေလ့စာ့ရနး၈ 

 ေ်မယာအချငးံအေရ့ကို႕အသိအမြတး်ပဳရနး႕ ေတာငး့ဆိုေနမႈ၇႕ ေ်မယာအချငးံအေရ့ကာကျယးေရ့ 
ႏြငးံ႕ပညာေပ့ေရ့႕လုပးေဆာငးမႈအေပၐ႕်ပဳလုပးေနေသာ႕ဖိႏြိပးမႈအာ့လုဵ့ကို႕ရပးတနး႓ရနး၈ 

 ေအာကးေ်ခလယးသမာ့မ္ာ့၏႕ ေ်မယာပုိငးဆုိငးမႈအချငးံအေရ့ကို႕ အကာအကျယးေပ့ႏိုငးရနး အ 
တျကး႕တရာ့စီရငးေရ့ႏြငးံ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ဆိုငးရာ႕်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို႕်ပဳလုပးရနး၈ 

 အစို့ရ၏႕ေ်မယာမူဝါဒတျငး႕မိ႐ုိ့ဖလာေ်မယာပုိငးဆုိငးမႈကို႕အသိအမြတး်ပဳေၾကာငး့႕ရြငး့လငး့စျာ႕
ေဖား်ပရနး၈ 

 တရာ့ဝငးေ်မယာပုိငးဆုိငးမႈ႕ပုဵစဵအာ့လုဵ့ကို႕အသိအမြတး်ပဳရနး၈ 
 ေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈ႕ေ်ဖရြငး့ရာတျငး႕လယးသမာ့အာ့လုဵ့႕လကးလြမး့မီႏိုငးေသာ႕လုဵ့ဝလျတးလပး 

ေသာ႕လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့႕သတးမြတးထာ့ရြိရနး၈ 
 ေ်မသိမး့ယူမႈပုဵစဵအာ့လုဵ့ကို႕ခ္ကးခ္ငး့ရပးတနး႓ရနး၈ 
 ႏိုငးငဵတဝနး့လုဵ့တျငး႕ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ႕ ေ်မသိမး့ယူမႈအာ့လုဵ့အေပၐ႕ ထိေရာကးေသာ႕ စဵုစမး့စစး 

ေဆ့မႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးရနး၈ 
 လုဵေလာကးမြ္တေသာ႕ေလ္ားေၾက့ေငျေပ့ေခ္မႈ႕အာမခဵခ္ကးရြိရနး၈ 
 စစးတပးသိမး့ယူထာ့ေသာ႕ ေ်မယာ်ပႆနာမ  ့ကို႕ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး႕အဟနး႓အတာ့်ဖစးေနသညးံ႕

အေ်ခခဵဥပေဒပါ႕စစးတပး၏႕သီ့်ခာ့တရာ့စီရငးပုိငးချငးံကို႕ပယးဖ္ကးရနး၈ 
 ေ်မယာအသဵု့်ပဳမႈႏြငးံ႕ စီမဵခနး႓ချမဲႈအေပၐ႕ လယးယာစုိကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ႕ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနက႕

လကးဝါ့ႀကီ့အုပးထာ့မႈကို႕ ေလြ္ာံခ္ရနးႏြငးံ႕ ေ်မယာပဋိပကၒဆိုငးရာ႕ တရာ့စီရငးမႈစနစးအာ့လုဵ့႕
စစးတပးလႊမး့မုိ့မႈမြ႕ကငး့လျတးေအာငး႕ေဆာငးရျကးရနး၈ 

 တရာ့ေသာ႕ ဥပေဒမ္ာ့စို့မို့ရနးအတျကး႕ အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ႕ တရာ့စီရငးေရ့မ႑ိဳငးမ္ာ့႕ သီ့်ခာ့ 
လျတးလပးမႈ႕ရြိေစရနး၈ 
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