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ဿ၆ဿ ဦ့ရြိသညး၈ ထိုထဲမြ ႏိုငးငဵေရ့

အက္ဥး့သာ့ စုစုေပါငး့ ၅၃ ဦ့ အက္ဥး့က္ခဵေနရ ၿပီ့
တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၅၂ ဦ့သညး ေထာငးတျငး့မြေန၊
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ေန၍ တရာ့ ရငးဆိုငးေနရသညး၈
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ေဖေဖားဝါရီလ ဿွှ၄ ခုႏြစး

ေအေအပီပ၏
ီ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာကို ဖတးရႈရနးအတျကး ဤေနရာကို ႏြိပးပါ
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ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး
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တစးလအတျငး့သဵု့သပးခ္ကး
ေဖေဖားဝါရီလတျငး့တျငး

၆ဿ

ဦ့

ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈

။တို႕ထဲမြ

၆ွ ဦ့သညး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးၿပီ့ တစးဦ့သညး

ဆယးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရကာ က္နးတစးဦ့သညး ၿငိမး့၇စု၇စီအကးဥပေဒပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလတျငး့ ၁ဿ ဦ့ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရၿပီ့ ထို ၁ဿ ဦ့ထဲမြ ၀၃ ဦ့သညး လယးသမာ့မ္ာ့်ဖစး်ဖစးၾကသညး၈ ယခုလတျငး
လယးသမာ့ ှ၂ ဦ့၇ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ႏြစးဦ့အပါအဝငး စုစုေပါငး့ ှ၄ ဦ့ လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ႏြစးဦ့မြာမႈ
က္နး့မာေရ့ဆို့ရျာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့သိရြိရသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငးေနထိုငးၾကသူမ္ာ့သညး တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး တပးဖ႕ျဲ မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယးသညးဟု စျပးစဲျ ခဵရကာ
ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ ခဵရလ္ကးရြိသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကးေန႕တျငး မ ႈဆယးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ မုဵ့ကို့ၿမိဳ႕နယးမြ
သငး့အုပးဆရာႏြစးဦ့်ဖစးသညးံ ဦ့ဒျယးေဒါံေနာငးလတးႏြငးံ ဦ့ေဂ္ားဂမးဆိုငး့တို႕အာ့ မတရာ့အငး့အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမှ၄/ှ်ဖငးံ တရာ့စျဲ
ဆိုခဲံသညး၈ ဿွှ၃ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး ။တို႕ႏြစးဦ့သညး ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ခဲံၿပီ့ ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီလ ှ၆
ရကးေန႕ထိတိုငး လြ္ိဳ႕ဝြကးစျာ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ထို႕်ပငး ။တို႕သညး ပို႕ကုနး၇သျငး့ကုနးအကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၅ ်ဖငးံလညး့
ထပးတို့တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရသညး၈ ပုဒးမ ၅ ၉ တာ့်မစး၇ကနး႕သတးထာ့ေသာပစၥညး့မ္ာ့၇ ချငးံ်ပဳခ္ကးလိုအပးေသာပစၥညး့မ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳခ္ကး
မရြိပဲ

်ပညးပသို႕တငးပို႕်ခငး့

သို႕မဟုတး

်ပညးတျငး့သို႕

တငးသင
ျ း့်ခငး့်ပဳလုပးခဲံလြ္ငး

အမ္ာ့ဆဵု့

ေထာငးဒဏးသဵု့ႏြစးအထိ

ခ္မြတးႏိုငးသညးဟု ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထိုတရာ့စျဆ
ဲ ိုမႈမ္ာ့သညး အစို့ရႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖ႕ဲျ မ္ာ့ၾကာ့ရြိ အမ္ိဳ့သာ့
်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့လုပးငနး့စဥးကို ဆနး႕က္ငးလ္ကးရြိသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ AAPP မြ အစို့ရအာ့ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငး
တပးဖ႕ဲျ မ္ာ့

အာ့လဵု့ပါဝငးႏိုငးေသာ

ဒုတိယအႀကိမး

ဿှရာစု

ပငးလဵုညီလာခဵအတျကး

ေဆာငးရျကး်ခငး့အာ့်ဖငးံ

်ပညးတျငး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ကို ဆကးလကး ေဆာငးရျကးပါရနး တိုကးတန
ျ း့ပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး
ေနထိုငးၾကေသာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးတပးဖ႕ျဲ မ္ာ့၌ အဓမၼလူသစးစုေဆာငး့မႈကို ခဵေနၾကရဆဲ်ဖစး
သညး၈ ေဖေဖားဝါရီလတျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇ ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယးတျငး့ရြိ ေဒသခဵ၆ွေက္ားကို ေကာငး့ခါ့ဌာေန်ပညးသူ႕စစး
(ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့ကာကျယးေရ့ႏြငးံလဵုၿခဵဳေရ့) အဖဲ႕ျ မြ စစးသာ့စုေဆာငး့ရနးအတျကး ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသာျ ့်ခငး့ကို ၾကညးံ်ခငး့်ဖငးံ
ေတျ႕်မငးႏိုငးပါသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလတျငး့တျငး လယးသမာ့အေရ့သညး မေ်ဖရြငး့ႏိုငးေသာ ကိစၥရပးတစးခုအ်ဖစး ဆကးလကးရြိေနသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀
ရကးေန႕တျငး စစးကိုငး့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ဆာ့လငး့ႀကီ့ၿမိဳ႕နယးမြ လကးပဵေတာငး့ေတာငးေဒသခဵ ဿ၂ ဦ့သညး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ
စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ ှ၆၇ အမ္ာ့်ပညးသူပိုငး လမး့ပိတးဆို႔မႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ှ၁၀၇ ပုဒးမ ှ၁၀ / ၁၀ှ တို႕်ဖငးံ
အမႈဖျငံး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကးေန႕တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး ေၾက့နီစီမဵကိနး့သို႕သျာ့ေသာလမး့ကို ပိတးဆို႕ခဲံၿပီ့
ဿွှ၀ ခုႏြစး လကးပဵေတာငး့ေတာငးေၾက့နီစီမဵကိနး့ ေလံလာစဵုစမး့ေရ့ေကားမရြငး အစီရငးခဵစာအရ အစာ့ထုိ့ေ်မ ဧက ှ၆ွွ ကို
ေဖားထုတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုခဲံၾကသညး၈ ေႀက့နီစီမဵကိနး့ေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍လာေသာ လူမႈစီ့ပျာ့ဘဝ ထိခုိကး်ခငး့၇ ရျာသာ့မ္ာ့၌
သီ့ႏြဵမ္ာ့ ပ္ကးစီ့၇ ဆဵု့႐ဵႈ့်ခငး့တို႕အတျကး ေလ္ားေၾက့အ်ဖစး လယးယာေ်မမ္ာ့ကို မူလပိုငးေတာငးသူမ္ာ့ကို ေပ့အပးရမညး်ဖစးသညး၈
ထိုေၾက့နီစီမဵကိနး့သညး တရုတးဝမးေပါငးကုမၸဏီႏြငးံ စစးတပး ေနာကးခဵ်ပဳထာ့ေသာ ်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့ဦ့ပိုငး ကုမၸဏီလီမိတကး တို႕၌
ဖကးစပးလုပးငနး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႕တျငး သဵဃာေတားအပါ့ ၄ွ ေက္ားႏြငးံ ဆႏၵ်ပသူ ှွ
ဦ့တို႕သညး လဵုၿခဵဳေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့၌ အၾကမး့ဖကးၿဖိဳချငး့မႈေၾကာငးံ ဒဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ကိုကိစၥအာ့ ေ်ဖရြငး့ရနး
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးဦ့ေဆာငးေသာ စဵုစမး့စစး ေဆ့ေရ့ေကားမရြငးအာ့ ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရမြ ဖျ႕ဲ စညး့ခဲံသညး၈ ေကားမရြငးမြ
ေဆာငးရျကးေပ့ခဲံသ်ဖငးံ ဿွှ၀ ခုႏြစးတင
ျ း ကုမၸဏီမြ လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံေသာ စာခ္ဳပးကို ကုမၸဏီမြ ခ္ိဳ့ေဖာကးကာ ်ပနးေပ့မညးဟု
ကတိ်ပဳထာ့ခဲံေသာ လယးယာ ေ်မမ္ာ့ကို ေဒသခဵမ္ာ့ထဵသို႕ ်ပနးလညးေပ့အပး်ခငး့ မရြိပါဟု ရျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း့ရြိ

လယးသမာ့မ္ာ့သညး

လယးယာေ်မမ္ာ့ကို

ဆကးလကးဆဵု့႐ႈဵ့လ္ကးရြိေၾကာငး့ကို

ထိုအ်ခငး့အရာမြ

်ပသ

လ္ကးရြိသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ မတရာ့သိမး့ဆညး့ခဵရေသာ၇ တရာ့မဝငး သိမး့ဆညး့ခဵရေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိရနး ႀကိဳ့
စာ့ေသာ လယးသမာ့မ္ာ့ကို ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့မ်ပဳႏိုငးရနး AAPP မြ အစို့ရအာ့ သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မ အမႈမ္ာ့ ကို
်ပနးလညးဆနး့စစးရနး၇ လယးယာေ်မသိမး့ဆညး့်ခငး့ႏြငးံ ဆကးစပးလ္ကးရြိေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး၇ ်ဖညးံစျကးရနး သို႕မဟုတး
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ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး
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ဖ္ကးသိမး့ရနး၇ မတရာ့သိမး့ဆညး့ခဵရေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး မူလေတာငးသူမ္ာ့ကို ေလ္ားေၾက့မ္ာ့ေပ့အပးရနး တိုကးတန
ျ း့
ပါသညး၈
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကို လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံမြ ရပးတနး႕သျာ့ေစရနး ဆကးသယ
ျ းေရ့ ဥပေဒ၇ အီလကးထေရာနစးအကးဥပေဒ
တို႕အာ့ ဆကးလကးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညး၈ ရဲမ္ာ့တငးသင
ျ း့ခဲံေသာ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့ကို စစးေဆ့၇ သဵု့သပးခဲံၿပီ့
ေနာကး ေဖေဖားဝါရီလ ှ ရကးေန႕တျငး ရနးကုနးတိုငး့၇ ကမာရျတးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျ႕ဲ ခ္ဳပး၌ ဗဟို
သုေတသနလမး့ၫႊနးအဖျ႕ဲ အတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသူ ဦ့မ္ဳိ့ရနးေနာငးသိမး့အာ့ စျခ
ဲ ္ကးတငး အမိနး႕ခ္ခဲံသညး၈ ဦ့မ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့သညး
ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႕ကတညး့က ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရၿပီ့ ေလ့ႀကိမးတိုငး
အာမခဵ်ငငး့ပယး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ သူသညး ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလတျငး့ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ေ

မာငးေတာ နယးစပး

တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယးကာ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငးအာ့ ေဝဖနးခဲံသညးဟု စျပးစခ
ျဲ ဵထာ့ရ
သညး၈ လူ႔အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့သူမ္ာ့အဖျ႔၌
ဲ ဧရာွတီတိုငး့ ဥက၎ဌ ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့ကို တပးမေတားမြ အီလကးထေရာနစး
အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၀၁

(ဃ)

်ဖငးံ ပုသိမးၿမိဳ႕မ ရဲစခနး့၉ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဲံသညး၈ သူသညး ဧရာဝတီတုိငး့၇ ပုသိမးၿမိဳ႕နယး၇

ပုသိမးဟိုတယးတျငး က္ငး့ပခဲံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပဲ၉
ျ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့ က်ပခဲံေသာ စစးပအ
ျဲ လိုမရြိ ်ပဇာတးဗျီဒီယိုဖိုငးကို
လူမႈကန
ျ းရကး စာမ္ကးႏြာတျငး တငးခဲံ်ခငး့အတျကး တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အီလကးထေရာနစးအကးဥပေဒ၇ ပုဒး ၀၁ (ဃ)သညး
မညးသူမဆို ေအာကးပါ်ပဳလုပးမႈတစးရပးရပးကို က္ဴ့လျနးေၾကာငး့ ်ပစးမႈထငးရြာ့လြ္ငး ထိုသူအာ့ ေထာငးဒဏး

(၂)ႏြစးအထိ ်ဖစးေစ၇

ေငျဒဏး်ဖစးေစ၇ဒဏးႏြစးရပးလဵု့်ဖစးေစ ခ္မြတးရမညး်ဖစးသညး၈

‘အဖျ႕ဲ အစညး့ တစးခုခု သို႔မဟုတး ပုဂၐိဳလးတစးဦ့ဦ့ကို ထိခိုကးနစးနာေစရနး ်ဖစးေစ၇ ဂုဏးသိက၏ာ က္ဆငး့ေစရနး ်ဖစးေစ၇
သတငး့အခ္ကးအလကးကို အီလကးထေရာနစး နညး့ပညာ်ဖငံး ်ပဳလုပး်ခငး့၇ ်ပဳ်ပငး်ခငး့ သို႔မဟုတး ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ သို႔မဟုတး
ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ်ပဳလုပးထာ့သညံး အခ္ကးအလကးကို ်ဖနး႔ခ္ီ်ခငး့’
ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့သညး အသေရဖ္ကးမႈ၇ ပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံ တရာ့ရငးဆိုငးေနရေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့အနကးမြ တစးဦ့၌ ဖခငး်ဖစးၿပီ့
ထို်ပဇာတးက်ပခဲံသညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျ၉
ဲ အရပးဘကး လူမႈ႕အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ကိုယးစာ့ အဖျငးံအမြာ စကာ့

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသူ်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲ႕ျ ခ္ဳပး (NLD) ပါတီဥက၎ဌႏြငးံ NLD ပါတီတို႕အာ့ လူမႈကန
ျ းရကး စာမ္ကးႏြာတျငး
အသေရဖ္ကးေသာ စာသာ့မ္ာ့ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး

NLD ေခ္ာငး့သာ ေက့္ရျာတာဝနးခဵ ေဒ၍ေအ့ေအ့ေအာငးမြ

ေက္ာငး့ဆရာမတစးဦ့ႏြငးံ ။၌ခငးပျနး့တို႕အာ့ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငး ပုသိမးသူ လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာ
ကို သဵု့စျသ
ဲ ူဆရာမ ေဒ၍စႏၵာ်မငးံႏြငးံ ။၌ ခငးပျနး့်ဖစးသူ ဦ့ေႏျဦ့တို႕အာ့ ေခ္ာငး့သာၿမိဳ႕နယးရဲစခနး့တျငး အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
အမႈဖျငးံခဲံၿပီ့ေနာကး ရဲမ္ာ့မြ ။တို႕ႏြစးဦ့ အာ့ ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့ခဲံၿပီ့ ေဒ၍စႏၵာ်မငးံအာ့ အာမခဵေပ့ခဲံသညး၈ သို႕ေသားလညး့
ဦ့ေႏျဦ့သညး ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရဆဲ်ဖစးသညး၈

တကးၾကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့်ဖစးသူ ေဒ၍အမာနီသညး မႏၱေလ့ခရိုငး၇

NLD ဒုဥက၎ဌ

ဦ့ကိုကိုေလ့အာ့ လူမႈကန
ျ းရကး စာမ္ကးႏြာတျငး ဂုဏးသိက၏ာက္ဆငး့ေစရနး စာမ္ာ့ေရ့သာ့ခဲံသညးဟု စျပးစခ
ဲျ ဵရကာ ဆကးသယ
ျ းေရ့
ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ဦ့ကိုကိုေလ့မြ ေဒ၍အမာနီအာ့ မႏၱေလ့ခရိုငး
အတျငး့ရြိ မဟာေအာငးေ်မရဲစခနး့၉ အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေ ဖေဖားဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႕တျငး ေ်မာကးဒဂဵုၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ငဖာ
လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာအာ့ သဵု့စျသ
ဲ ူ ကိုေဇားေဇားကို ဆကးသယ
ျ းေရ့ ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃

(ဃ) ်ဖငးံ အလုပးၾကမး့ ႏြငးံ ေထာငးဒဏး

ေ်ခာကးလ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဲံသညး၈ ကိုေဇားေဇားသညး အငး့စိနးေထာငးတင
ျ း ်ပစးဒဏးက္ခဵရမညး်ဖစးသညး၈ သူသညး သမၼတ
ဦ့ထငးေက္ား၇ ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလး ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႕အာ့ အသေရဖ္ကးသညးံ စာသာ့မ္ာ့ကို လူမႈ
ကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ေအာကးတုိဘာလ ှွ ရကးေန႕ကတညး့က ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရၿပီ့
ဒီဇငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႕တျငး ေ်မာကးဥက၎လာပၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့၉ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရသညး၈
ပုဒးမ ၃၃ (ဃ) အာ့ လူမႈအသိုငး့အဝိုငး့အတျငး့်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ ်ပႆနာမ္ာ့တျငး လကးနကးသဖျယး ဆကးလကး အသဵု့်ပဳၿပီ့
တရာ့စျဆ
ဲ ိုမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးလ္ကးရြိသညး၈ လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ရြမး့်ပညးနယး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ စစးတပးတို႕အာ့ အသေရဖ္ကး
်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကးေန႕တျငး က္ိဳငး့တဵု ခရိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ေနဝငး့မြ ရြမး့်ပညးနယး၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ
ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၇ ရြမး့်ပညးနယး စာ့သဵု့သူေရ့ရာ ဦ့စီ့ဌာနမြ လကးေထာကး ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ဦ့မငး့ေအာငးအာ့
ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ဦ့မငး့ေအာငးအာ့ ဖမး့ဆီ့ထာ့်ခငး့ မရြိပဲ စစးေဆ့ေမ့်မနး့ႏိုငးရနးအတျကး
သကးဆိုငးရာ ဝနးႀကီ့ဌာနထဵ ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵေနေၾကာငး့ က္ိဳငး့တဵုၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာတျငး
ေအာငးကမာၻကုမၸဏီ လီမိတကးအာ့ ဂုဏးသိက၏ာထိခိုကးေအာငး ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႕တျငး ကုမၸဏီ၌

.

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး
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အေထျေထျမနးေနဂ္ာ ကိုထိနးလငး့မြ ဘုနး့ေက္ားလူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာအာ့ သဵု့စျသ
ဲ ူ ကိုသနး႕ဇငးေဌ့ကို လႈိငးသာယာၿမိဳ႕မရဲစခနး့
တျငး ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)်ဖငးံအမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ကုမၸဏီမြတငးသင
ျ း့သညးံ အမႈိကး သိမး့ယာဥးမ္ာ့သညး အေဟာငး့မ္ာ့
်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ မတနးတဆေစ့္ႀကီ့ေၾကာငး့ကို ကိုသနး႕ဇငးေဌ့မြ သူ၌ လူမႈကန
ျ းရကး စာမ္ကးႏြာတျငး ေဖား်ပခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ထိုဥပေဒမ္ာ့သညး အေ်ခခဵလူ႕အချငးံအေရ့ကို ခ္ိဳ့ေဖာကးလ္ကးရြိၿပီ့ ်ပစးမႈကံသ
ဲ ို႕ ဆီေလ္ား်ခငး့မရြိစျာ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ခဵေနရသညး၈
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လူ႕အချငးံအေရ့ ေၾက်ငာစာတမး့(UDHR) ပုဒးမ ှ၆ တျငး လူတိုငး့ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံရသ
ြိ ညးဟု
ေဖား်ပထာ့ေသားလညး့ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံကို က္ငးံသဵု့်ခငး့မြ ကနး႕သတးရနး ပုဒးမ ၃၃(ဃ)ကို က္ယး်ပနး႕စျာ အသဵု့
်ပဳလ္ကးရြိသညး၈ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆို်ခငး့မ်ပဳမီ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့သညး လိုအပး်ခငး့မရြိပါ၈ AAPP မြ အသေရဖ္ကးမႈမ္ာ့
်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညးကို သိရြိၿပီ့ ထိုအမႈမ္ာ့ကို သငးံေတားေသာ ဥပေဒေၾကာငး့အရ အေရ့ယူသငးံပါံသညး၈ ထို႕်ပငး ပုဒးမ
၃၃(ဃ)အာ့ နာ့လညးမႈ လျဲမြာ့စျာ်ဖငးံ အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးကိုလညး့ AAPP မြ မြတးတမး့်ပဳလ္ကးရြိပါသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း
လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံကို ဆကးလကးကနး႕သတးထာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့ကို ထိုအမႈမ္ာ့မြ ထငးရြာ့စျာ ်ပသလ္ကးရြိသညး၈
သို႕်ဖစး၊ လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံကို ကနး႕သတးထာ့ၿပီ့ ဒီမိုကေရစီလုပးငနး့စဥးကို ဆုတးယုတးေစေသာ ပုဒးမ ၃၃

(ဃ)

အပါအဝငး ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ထငး်မငးယူဆခ္ကးမ္ာ့ကို ထုတးေဖား်ခငး့မြ တာ့ဆီ့ထာ့ေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ ်ပငးဆငးရနး
သို႕မဟုတး ပယးဖ္ကးရနး AAPP မြ အႀကဵ်ပဳတိုကးတန
ျ း့ပါသညး၈
အစို့ရသစးလကးထကးတင
ျ းလညး့ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံႏိုငးငဵသာ့အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ဆကးလကးကနး႕သတးထာ့လ္ကးရြိသညး၈ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ
စုေဝ့ချငးံႏြငးံၿငိမး့ခ္မး့စျာစီတနး့လြညးံလညးချငးံ ဥပေဒ်ဖငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာလူ႕အချငးံအေရ့ေၾက်ငာစာတမး့

(UDHR) ပုဒးမဿွ၇

ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့ကို ်ပစးမႈေ်မာကးေအာငး ဆကးလကး်ပဳလုပးထာ့လ္ကးရြိသညး၈

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ

စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံအကးဥပေဒ၇ ပုဒးမှ၆ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵထာ့ရေသာ ဒီမိုကေရစီေရ့ စဥးဆကးမ်ပတးလႈပးရြာ့မႈ
အငးအာ့စု

(MDCF)

အဖဲ႕ျ ေခါငး့ေဆာငးကိုထငးေက္ားႏြငံး

အဖျ႕ဲ ဝငးကိုစို့ေဇားတုိ႔အာ့

ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့သူႀကီ့မြ

ေဖေဖားွါရီလ ၃ရကးေန႕တျငး ေထာငးဒဏးႏြစးလစီ က္ခဵေစရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ ဿွှ၃ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႕တျငး
ကိုထငးေက္ားႏြငံးကိုစို့ေဇားတို႔သညး ဿွွ၅ဖျ႕ဲ စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးေရ့၇ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၇ မြနးကနးစျာတရာ့စီရငးေပ့
ေရ့၇ ်ခစာ့မႈမ္ာ့အေရ့ယူေပ့ေရ့ႏြငံး အက္ငံးပ္ကးတရာ့သူႀကီ့မ္ာ့အာ့ အေရ့ယူ ေပ့ေရ့တို႔အတျကး ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့
လႊတးေတား႐ဵု့ေရြ႕၉ ဆႏၵထုတးေဖားခဲံၾကသညး၈ ကုိစုိ့ေဇားသညး ခ္ဳပးရကး သုဵ့လွနး့က္ငးရြိထာ့သူ်ဖစး၊ ်ပစးဒဏးမြ ခ္ကးခ္ငး့
လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ သို႕ေသားလညး့ ကိုထငးေက္ားသညး အငး့စိနးေထာငးတင
ျ း ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရဆဲ်ဖစးၿပီ့ ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတင
ျ း အမႈ
ရငးဆုိငးေနရသညး၈ မေကျ့ ေဆ့တက၎သိုလး ေနာကးဆဵု့ႏြစးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့်ဖစးသူ ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးသညး စစးပမ
ဲျ ္ာ့ရပးတနး႕
ရနး တကိုယးေတားဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ ၁ရကးေန႕တျငး ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံအကးဥပေဒ၇
ပုဒးမ ှ၆ ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ ဆႏၵ်ပပဲမ
ျ ်ပဳလုပးမီ ဆႏၵ်ပပဲဥ
ျ ီ့ေဆာငးစီစဥးသူမ္ာ့သညး သကးဆိုငးရာရဲမ္ာ့ထဵသို႕ ၁၅ နာရီအတျငး့
ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵရမညးဆိုေသာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့လြညးံ လညးချငးံအကးဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးဟု

●

●

ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးသညး

●

စုေဝ့ချငးံႏြငးံ

စျပးစခ
ျဲ ဵထာ့ရသညး၈

စီတနး့လြညးံလညးချငးံအတျကး

ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးမြ

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ

ချငးံ်ပဳခ္ကးတငးရ်ခငး့ဆိုသညးမြာ

ႏြစ

လျတးလပးစျာ စုေဝ့ချငးံဟူသညးံ ႏိုငးငဵ

းေယာကး

သာ့မ္ာ့၏ အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံကို

မေကျ့ၿမိဳ႕ေတား ခနး့မေရြ႕၉ ဆႏၵ်ပ်ခငး့်ဖစးသညးံအတျကး စုေဝ်ခငး့၇ စီတနး့လြညးံ

က္ငးံသဵု့ႏိုငးရနး ဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး
်ဖညးံစျကး်ခငး့သညး အစို့ရမြ
အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကး
လ္ကးရြိေသာ အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညး
သငးံ်မတးေရ့လုပးငနး့စဥးကို
အေထာကးအကူ်ဖစးေစသညး၈

●

●

●

သို႕မဟုတး

လညး်ခငး့ကို

ႏြစးေယာကးအထကး်ဖစးရ

ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့မရြိပါဟု

မညး်ဖစးၿပီ့

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

သူတစးဦ့တညး့

သူသညး

ဖမး့ဆီ့ခဵရ

သညးံေန႕တျငးပငး ခဵဝနး်ဖငးံ ်ပနးလညးလတ
ျ းေ်မာကးခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကးေန႕
တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြ ၿငိမး့ခ္မး့ စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့
လြညးံလညးချငးံအကးဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့အတျကး ေဒသခဵ အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့်ဖစး
သညးံ ကိုေက္ားေအ့ႏြငးံ ကိုေအ့ေက္ားတို႕အာ့ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ၂
ရကးေန႕တျငး ကိုေက္ားေအ့ႏြငးံ ကိုေအ့ေက္ားတို႕သညး လူဦ့ေရႏြစးေထာငးခနး႕အာ့
ဦ့ေဆာငးကာ ေက္ာကးေတား မဟာ်မတးမုနိဆငး့တုေတား၌ စလျယးေတား အပါအဝငး

မကုိဋးေတားႏြငးံ နာ့ေတာငး့မ္ာ့အာ့ ်ဖဳတးသိမး့ေပ့ ေရ့ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ ။တို႕သညး ဆႏၵ်ပပဲက
ျ ္ငး့ပရနး ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိခဲံ

.

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး

4

ေသားလညး့

အာဏာပိုငးမ္ာ့သတးမြတးထာ့သညးံ

အခ္ိနး၇ေနရာႏြငးံ

လူဦ့ေရတို႕အာ့

ေက္ားလန
ျ းခဲံ်ခငး့အတျကး

ထိုကဲံသို႕

အမႈဖျငးံခဵခဲံရ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႕တျငး ။တို႕ႏြစးဦ့သညး ရဲစခနး့၉ လာေရာကးအဖမး့ခဵခဲံၿပီ့ ထိုေန႕တျငးပငး
ခဵဝနး်ဖငးံ လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ လကးရြိက္ငးံသဵု့လ္ကးရြိေသာ တရာ့ဥပေဒကို ယဵုၾကညးမႈမရြိေသာေၾကာငးံ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကးေန႕
ကတညး့က ပဲခူ့ၿမိဳ႕မြ ေန်ပညးေတားသို႕ လမး့ေလြ္ာကးဆႏၵထုတးေဖားခဲံသူ ေဒ၍သဥၨာေမာငးေမာငးအာ့ ရဲမ္ာ့မြ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ
ရကးေန႕ ေန်ပညးေတားေကာငးစီအဝငးတင
ျ း တာ့ဆီ့ခဲံသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကးေန႕တျငး ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕၇ မေနာကျငး့၇

မၾကျယးခနး့မတျငး စတငးက္ငး့ပလ္ကးရြိသညးံ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သာ့ညီလာခဵကို ရဲမ္ာ့မြ ဝငးေရာကး စီ့နငး့ပိတးပငးခဲံသညး၈ ညီလာခဵက္ငး့
ပမညးံ

မႂကျယးခနး့မကုိ

က္ငး့ပခဲံသညး၈

လူဦ့ေရ

အစုိ့ရတာဝနးရြိသမ
ူ ္ာ့မြ
ဿွွခနး႕သညး

ချငးံမ်ပဳပါဟု

ေ်ပာၾကာ့ခဲံေသားလညး့

ညီလာခဵက္ငး့ပရာဝငး့ထဲတင
ျ း

ပိတးမိေနခဲံသညး၈

ညီလာခဵကိုစီစဥးထာ့သညးံအတိုငး့
ရဲမ္ာ့၇

ကခ္ငးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇

အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့ၾကာ့ နာရီမ္ာ့စျာၾကာ ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ေနာကး ညီလာခဵကို စတငးက္ငး့ပႏိုငးခဲံသညး၈
အထကးပါကိစၥရပးမ္ာ့ကို ၾကညးံ်ခငး့်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒကို ဖိႏြိပးထာ့ေသာ
နညး့လမး့သဖျယး ဆကးလကးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးကို ေတျ႕်မငးႏိုငးသညး၈ ထို႕်ပငး ထိုကိစၥရပးမ္ာ့သညး အစို့ရမြ အေကာငးအထညး
ေဖားလ္ကးရြိေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကိုလညး့ ေႏြာငးံေႏြ့ေစပါသညး၈ သို႕်ဖစးပါ၍ AAPP မြ အစို့ရအာ့ လူတိုငး့ လျတးလပးစျာ
စုေဝ့ချငးံႏြငးံ အသငး့အဖဲ႕ျ ဖဲ႕ျ ချငးံရြိသညးဟ ူေသာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လူ႕အချငးံအေရ့ေၾက်ငာစာတမး့

(UDHR) ပုဒးမ ဿွ (ှ)

ႏြငးံအညီ ၿငိမး့ခ္မး့စျာစုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒကို ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးရနး တိုကးတျနး့ပါသညး၈ လျတးလပးစျာ
စုေဝ့ချငးံဟူသညးံ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏ အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံကိုက္ငးံသဵု့ႏိုငးရနး သငးံေတားေသာဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကး်ခငး့
သညး အစို့ရမြ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ အမ္ိဳ့သာ့ ်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့လုပးငနး့စဥးကို အေထာကး
အကူ်ဖစးေစ သညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကးေန႕တျငး ေတာငးဒဂဵုၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေတာငးဒဂဵုၿမိဳ႔နယး ်ပညးသူ႔ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေအ့ႏိုငး

ႏြငးံ

တိုငး့ေဒသၾကီ့ မဲဆႏၵနယး (ဿ) လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး ဦ့သိနး့ႏိုငးတို႕ကို လူမႈကန
ျ းရကး စာမ္ကးႏြာတျငး ေွဖနးခဲံ်ခငး့အတျကး
ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃

(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵထာ့ရေသာ ကိုေဇားေဇားေအာငးကို တရာ့ေသလႊတးေပ့ေၾကာငး့

အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ ကိုေဇားေဇားေအာငးသညး ထိုေန႕တျငးပငး ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈

တပးမေတားႏြငးံ

လကးနကးကိုငးတပးဖ႕ဲျ မ္ာ့ၾကာ့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာပဋိပက၏မ္ာ့ကို ်ပဇာတးက်ပခဲံေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့အာ့

ဧရာဝတီတိုငး့၇

ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ တစးဦ့လြ္ငး ေငျက္ပး ဆယးသိနး့စီ်ဖငးံ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကးေန႕တျငး အာမခဵေပ့ခဲံသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿွ ရကးေန႕တျငး ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့သူႀကီ့ ဦ့ဝငး့ေအာငးမြ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့အနကးမြ ေလ့ဦ့သညး မတးလ ၅ ရကးေန႕တျငး
တက၎သိုလးဝငး စာေမ့ပဲေ
ျ ်ဖဆိုရမညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ရာဇဝတး က္ငးံထဵု့ဥပေဒပုဒးမ ၂၁ွ အရ တရာ့ရငးဆိုငး်ခငး့မြ ေခတၱ
ကငး့လျတးချငးံေပ့ခဲံသညး၈

စာေမ့ပျေ
ဲ ်ဖဆို်ပီ့ေနာကး ။တို႕သညး

႐ဵု့ခ္ိနး့မ္ာ့ကို

မပ္ကးမကျကး

လာေရာကးရမညး်ဖစးသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကးေန႕တျငး မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇ ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ လယးသမာ့ ှှ ဦ့ႏြငးံ လယးသမာ့အေရ့
ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ေနေသာ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ႏြစးဦ့တို႕အာ့ အာမခဵ်ဖငးံ လႊတးေပ့ခဲံသညး၈
်ပငးစာေက့္ရျာ၇ သကးကဵေက့္ရျာႏြငးံ သေ်ပေရေက့္ရျာရြိ ေကားဖီစီမဵကိနး့်ပဳလုပးရနးအတျကး

။တို႕သညး ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယး၇
သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာ လယးယာ

ေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး ထျနးတဵု့တိုကးပဝ
ဲျ ငးခဲံေသာေၾကာငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလကတညး့က ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့
ခဵခဲံရ သညး၈ ထို႕ေနာကး ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ လုယကးမႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ ပုဒးမ ၁၁၄၇ ၁၁ွ၇ ၀၆ဿ တို႕်ဖငးံ
တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရ သညး၈စစးတပးမြ သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာလယးယာေ်မမ္ာ့ေပၐတျငး ထျနးတဵု့တိုကးပျဲဆငးႏႊဲၿပီ့ေနာကး ပိုငးနကးက္ဴ့လျနး
မႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁၄၇ ၁ဿ၄ တို႕်ဖငးံ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရေသာ ရြမး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့၇ ေတာငးႀကီ့ၿမိဳ႕
နယးမြ

အမ္ိဳ့သမီ့

ရြစးဦ့ႏြငးံ

အမ္ိဳ့သာ့

ခုႏြစးဦ့တို႕သညး

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿှ

ရကးေန႕တျငး

ေထာငးမြ

်ပနးလညး

လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈
AAPP မြ ၎တို႕လျတးေ်မာကးလာ်ခငး့ကို ႀကိဳဆိုေသားလညး့ လယးယာေ်မ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ လယးသမာ့မ္ာ့သညး ဆကး
လကး၍ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ခဵေနရလ္ကးရြိသညးကို ထုိအမႈမ္ာ့မြ ထငးရြာ့စျာ ်ပသလ္ကးရြိသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ AAPP မြ အစို့ရအာ့
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မအေရ့ကို အ်မနးဆဵု့ ေ်ဖရြငး့ရနး တိုကးတျနး့ၿပီ့ လယးယာေ်မ သိမး့ဆညး့်ခငး့ကို ရပးတနး႕ရနး၇ ထုိလယး

.

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး
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ယာေ်မမ္ာ့ကို ်ပနးလညး ေပ့အပးရနး၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့အပးရနးႏြငးံ ယခုလကးရြိတျငး တရာ့ရငးဆိုငးေနရေသာ၇ ်ပစးဒဏး က္ခဵေနရ
ေသာ လယးသမာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို လႊတးေပ့ရနး ထပးေလာငး့၍ တိုကးတျနး့ပါသညး၈
ယခုလတျငး မ္ာ့စျာေသာဥပေဒမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတစးဦ့မြ ။တို႕ ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးေသာ
တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့၇ သတးမြတးထာ့ေသာ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့၇ စာရိတၱမ္ာ့ခ္ိဳ႕ယျငး့်ခငး့မ္ာ့ရြိလာလြ္ငး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး
အ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့ချငးံရြိသညးဟူေသာ ဥပေဒၾကမး့ကို ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပဲျ ေကားမရြငးက ဿွွ၅ ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုအေ်ခခဵ
ဥပေဒႏြငးံအညီ ထပးမဵေရ့ဆျဲထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့သညး ်ပညးသူလူထုအာ့ အချငးံအာဏာေပ့ထာ့်ခငး့လညး့ ်ဖစးသညး၈
ထိုဥပေဒၾကမး့ကို မၾကာမီ ေဆျ့ေႏျ့မညး်ဖစးၿပီ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအာ့လဵု့မြ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆျ့ေႏျ့ရနး စိတးအာ့ ထကး
သနးလ္ကးရြိသညး၈ ပို႕ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃ (ဃ)အာ့ ်ပငးဆငး ်ဖညးံစျကးရနး
်ပနးလညး သဵု့သပးလ္ကးရြိသညး၈ ထိုသို႕ သဵု့သပးရာတျငး ကမာၻ႕ဘဏး

(World Bank) ႏြငးံ အာရြိဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈဘဏး

(ADB)

တို႕ကဲံသို႕ ႏိုငးငဵတကာအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ ဥပေဒပညာရြငးမ္ာ့၌ ပဵံပို့ကူညီမႈ်ဖငးံ ်ပငးသငးံ မ်ပငးသငးံ သဵု့သပး၇ ေလံလာလ္ကးရြိသညး၈
ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ အတိုကးအခဵမ္ာ့ကို ဖိႏြိပးရနး ပုဒးမ၃၃(ဃ) အာ့ က္ယး်ပနး႕စျာအသဵု့်ပဳလ္ကး ရြေ
ိ သာ ေၾကာငးံ ထိုပုဒးမအာ့
်ပနးလညး ်ပငးဆငး်ခငး့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့ အေရ့ပါေသာဒီမိုကေရစီတို့တကးေ်ပာငး့လဲေရ့ကို ကိုယးစာ့ ်ပဳလ္ကးရြိသညး၈
်ပညးသူ႕လႊတးေတားဥက၎ဌဦ့ဝငး့်မငးံမြ ႏိုငးငဵသာ့တဦ့ခ္ငး့စီ၌ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ ပုဂၐိဳလးေရ့လျတးလပးချငးံကို ွငးေရာကးထိပါ့၊
မရေအာငး

အကာအကျယးေပ့မညးံ

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌

ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ

လဵုၿခဵဳမႈကာကျယးေပ့ေရ့

ဥပေဒၾကမး့ကို

ယခုလႊတးေတားတျငး အ်ပီ့သတးေရ့ဆျဲရနးညႊနးၾကာ့ခဲံသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း့တျငး ေနာကးေယာငးခလ
ဵ ိုကး်ခငး့၇ ဓာတးပဵု၇ ဗျီဒီယိုမ္ာ့
ရိုကးကူ့်ခငး့စသညးတို႕ က္ယး်ပနး႕စျာ်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညး၈ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့မြ ။တို႕ ေစာငးံၾကညးံခဵေနရသညး သို႕မဟုတး ။တို႕
ေႏြာငးံယြကးခဵေနရသညးဟု သဵသယရြိလြ္ငး အာဏာပိုငးအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့ထဵသို႕ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏိုငမ
း ညး်ဖစးသညး၈ လယးယာေ်မ
သိမး့ဆညး့ထာ့်ခငး့ႏြငးံ

ပတးသကးၿပီ့

်ပငးဆငးသာျ ့မညး်ဖစးေၾကာငး့

အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကိုေ်ဖရြငး့ရနး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ေမျ့်မဴေရ့ႏြငးံ

က္ငးံသုဵ့ဆဲ်ဖစးသညးံ

ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာန

ေ်မယာဥပေဒႏြစးခုကို

်ပနးလညး

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ေဒါကးတာေအာငးသမ
ူ ြ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ လယးယာေ်မအေရ့သညး အစို့ရအတျကး ႀကီ့မာ့ေသာ ်ပႆနာတစးရပးအ်ဖစးရြိေနဆဲ ်ဖစးၿပီ့ မညးသညးံ
ေ်ဖရြငး့မႈမ္ိဳ့ကိုမဆို AAPP မြ ႀကိဳဆိုပါသညး၈ ရာဇဝတးမႈ၇ တရာ့မမႈမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့ေသာ အမႈမ္ာ့စစးေဆ့ရာတျငး တေ်ပ့ညီ
အာ့ေကာငး့လာေစေရ့အတျကး

ရညးရျယးကာ

ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ

ေရြ႕ေ်ပ့စီမဵကိနး့ကို

စတငးအေကာငးအထညးေဖား

ေဆာငးရျကးလ္ကးရၿြိ ပီ်ဖစးသညး၈ တရာ့ရငးစီရငးရာတျငး အမြာ့အယျငး့မရြိပဲ ေႏြာငးံေႏြ့မႈမ္ာ့ကို ေရြာငးရြာ့ရနးအတျကး သကးဆိုငးရာ
တာဝနးရြိသူမ္ာ့မြလညး့ ထို ေရြ႕ေ်ပ့စီမဵကိနး့တျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈ တရာ့စီရငးေရ့အာ့ ပို၍ ်မနးဆနးစျာ
ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ တရာ့ ရငးဆိုငးေနရေသာ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူအေရအတျကးသညး မလျဲဧကနး ေလ္ာံနညး့မညး်ဖစးသညး၈ ထုိ႕
်ပငး

ေထာငးတျငး့လူဦ့ေရ

်ပညးံက္ပးေန်ခငး့ကိုလညး့

ေလ္ာံနညး့ေစၿပီ့

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အေ်ခအေနမ္ာ့သာမက

ရာဇဝတးအက္ဥး့သာ့ အေ်ခအေနမ္ာ့ လညး့ တို့တကးလာမညး်ဖစးသညး၈
အစို့ရသညး အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့ရရြိရနးႏြငးံ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့်မြငးံတငးရနး

မ္ာ့စျာေသာလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသားလညး့ ႏိုငးငဵတင
ျ း့ လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့သညး ပိုမိုဆို့ရျာ့လ္ကးရြိသညး၈ လယးယာေ်မ အချငးံ
အေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့၇ လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံ၇ စုေဝ့ချငးံ၇ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ကနး႕သတး
ထာ့မႈမ္ာ့

က္ယး်ပနး႕စျာ်ဖစးေပၐလ္ကးရြိသညးကို

ေဖေဖားဝါရီလအစီရငးခဵစာတျငး ေတျ႕်မငးႏိုငးသညး၈ ထုိ႕ေၾကာငးံ

အစို့ရအာ့ ႏိုငးငဵသာ့ မ္ာ့၌ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့အချငးံအေရ့ကို ကာကျယးရနး

AAPP

မြ

ႏိုငးရနးအတျကး ဥပေဒ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကို

ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးရနး တိုကးတျနး့ပါသညး၈ ထိုသို႕ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့်ပနးလညး သငးံ်မတးေရ့
အတျကး အေရ့ပါေသာ ေ်ခလြမး့ တစးရပး်ဖစးေစပါသညး၈ ထိုမြ္သာမက AAPP မြ အသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ အာ့လဵု့ပါဝငးႏိုငးသညးံ
လကးက္နး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကို ်ချငး့ခ္ကးမရြိ အ်မနးဆဵု့လႊတးေပ့ရနး တိုကးတန
ျ း့ပါသညး၈
ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရနး
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့
တိတးႏုိငး အတျငး့ေရ့မြဴ့

+၆၂(ွ) ၆ ၁ဿ၅ွဿ ၀၅ဿ၅

ဘုိၾကညး တဲျဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၃၃(ွ) ၅ှ၆၃ဿ ၅၄ှ၀

.

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး
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ဦ့ေအာငးမ္ိဳ့ေက္ား ရနးကုနးရုဵ့တာဝနးခဵ +၆၂(ွ) ၁ဿ၅ှှ၄၀၁၅

.

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို AAPP ၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငပ
း ါသညး
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