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ြစ်လအြွင်းသုံးသပ်ချက်
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၃ ဦဵ အမှုဖွငဴ်၊တရာဵစွဲဆြို ြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ထို ၂၃ ဦဵအနက်မှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ
သုဳဵဦဵသည် ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စုေဝဵြွငဴ်နှငဴ် ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွငဴ်ဥပေဒ (ငငိမ်ဵ၊စု၊စီ) ပုဒ်မ ၁၉၊ အရပ်သာဵ
နှစ်ဦဵသည် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)၊ ပုဒ်မ ၆၇၊ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ
ပုဒ်မ

၅၂(က)၊(ြ)၊(ဂ)၊

အရပ်သာဵ

နှစ်ဦဵသည်

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ

ပုဒ်မ

၅၀၀၊

လယ်သမာဵ

သုဳဵဦဵသည်

ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကွယ်ေရဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆(၁)၊ လယ်သမာဵ ၁၀ ဦဵသည် နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ ပုဂိ္ဂုလ်ဆိုင်ရာ
လွတ်လပ်မှုနှငဴ် ပုဂို္ဂ လ်ဆိုင်ရာ လုဳခြုဳမှုကို အကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ နှငဴ် သဳဃာေတာ် တစ်ပါဵသည် ပို့ကုန်
သွင်ဵကုန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၁ တို့ြဖငဴ် အသီဵသီဵ အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိုြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရသူ ၂၉ ဦဵ ရှိသညဴ်အနက်မှ လယ်သမာဵ သုဳဵဦဵသည် ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ
ကာကွယေ
် ရဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆(၁)၊ အရပ်သာဵ နှစ်ဦဵသည် အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂(က)၊(ြ)၊(ဂ)
တိြု့ ဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရကာ ကျန် ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ၂၄ ဦဵသည် ရြိုင်ြပည်နယ်ရှိ ငမို့နယ်အသီဵသီဵနှင်ဴ ရန်ကုန်ငမို့တွင်
ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵ ြဳြဲဴရသည်။
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၀ ဦဵ ြပစ်ဒဏ် ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို ၂၀ ဦဵအနက်မှ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ
ေြြာက်ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ သုဳဵဦဵသည် ငငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀၊ လယ်သမာဵ
ြုနှစ်ဦဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ တို့ြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြြင်ဵြဳြဲဴရကာ သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမှ
လယ်သမာဵ တစ်ဦဵအေပါ် ြျမှတ်ထာဵေသာ ြပစ်ဒဏ်ကို ရုပ်သိမ်ဵေပဵြဲဴကာ အရပ်သာဵ သုဳဵဦဵအေပါ် စွဲ ဆိုထာဵေသာ
စွဲြျက်မျာဵကို ရုပ်သိမ်ဵေကကာင်ဵ အမိန့်ြျမှတ်ြဲဴသည်။
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ စုစုေပါင်ဵ ၁၆ ဦဵ လွတ်ေြမာက်ြဲဴသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ ေလဵဦဵြဖစ်ေသာ ဒါရိုက်တာ
ဦဵမင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ၊ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကိုေနမျုဵဇင်
ိ ၊ မေနဇာထွန်ဵနှငဴ် ေရှ့ေန ဦဵေဇာ်ဝင်ဵတို့သည် ကျန်ဵမာေရဵ
ေကာင်ဵမွန်ြြင်ဵမရှိေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခွငဴ်
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ်အေြြအေနသည် အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ တိုဵတက်မှုဆီသို့
ဦဵတည်လာြြင်ဵမရှိဘဲ တစ်လထက် တစ်လ သိသာ ထင်ရှာဵစွာ ဆုတ်ယုတ်လာလျက်ရှိသည်။ ၎င်ဵြပင် လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ် နယ်ပယ်ကို ပို၍ ကျဉ်ဵေြမာင်ဵလာေစရန် ဖိနှိပ် ကန့်သတ်ထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵကို တွင်ကျယ်စွာ
အသုဳဵြပုလာြြင်ဵသည်လည်ဵ

စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ

အေနအထာဵတစ်ရပ်

ြဖစ်ေစသည်။

ေအာက်တဘ
ို ာလအတွင်ဵတွင်

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွငဴ်ကို ကျငဴ်သုဳဵြဲဴြြင်ဵအတွက် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကိုေနမျုဵဇင်
ိ ၊ ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှ၊ ကရင်
လူငယ်နှစ်ဦဵ ြဖစ်ကကေသာ ေစာအဲလ်ဘတ်ြျု၊ိ စသိန်ဵေဇာ်မင်ဵနှင်ဴ ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳြျပ်အဖွဲ့ဝင် ငါဵဦဵတို့သည်
ေထာင်ဒဏ်ြျမှတ်ြဳ ြဲဴရြြင်ဵ၊ ကေလဵစစ်သာဵေဟာင်ဵ ကိုေအာင်ကိုေထွဵ၏ အစ်မြဖစ်သူ မေနဇာထွန်ဵအပါအဝင်
သုဳဵဦဵသည်

စွဲြျက်တင်ြြင်ဵကို

ငငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵအဖွဲ့(DPW) မှ ေဒါ်စိန်ေထွဵ၊ မဇာြြည်လင်ဵနှင်ဴ ကရင်အမျုဵသမီ
ိ
ဵ အစည်ဵအရုဳဵ (KWU) မှ

ေနာ်လာဵရှီဵထူဵနှင်ဴ

အရပ်သာဵ

ြဳြဲဴရြြင်ဵ၊
သုဳဵဦဵတို့သည်

ေဒါ်ေနာ်အုန်ဵလှကို
အမှုဖွငဴ်

ဝန်ဵရဳြဲဴသူ

တရာဵစွဲဆိုကို

သုဳဵဦဵြဖစ်ေသာ

ြဳြဲဴရြြင်ဵ

စသညဴ်

ဒီမိုကေရစီနှငဴ်

ြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ် အေြြအေနသည် မည်မျှကျဆင်ဵလျက်ရှိသည်ကို သုဳဵသပ် နိုင်
သည်။ ထိုြဖစ်စဉ်မျာဵမှ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ လွတ်လပ်မှုကို ကန့်သတ်လျက်ရှိသည်ကို ထုတ်ေဖာ်ြပသ ေနသည်သာမက
အေကကာက်တရာဵဝန်ဵကျင်ကို ဖန်တီဵလျက်ရှိသည်ကိုလည်ဵ ထုတ်ေဖာ်ြပသလျက် ရှိသည်။ ထို့ြပင် အစိုဵရ၏ အမျုဵသာဵ
ိ
ြပန်လည်သငဴ်ြမတ်ေရဵလမ်ဵစဉ်မှ ေသွဖည်လျက်ရှိငပီဵ အသွင်ဵကူဵေြပာင်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်။
သို့ေသာ်လည်ဵ အာဏာပိုင်မျာဵမှ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ်ကို ဆက်လက် ကန့်သတ် ထိန်ဵြျုပ်ထာဵြြင်ဵသည်
စစ်အာဏာမျာဵ အသုဳဵြပုေလဴရှိြဲဴသညဴ် ၎င်ဵတိန
ု့ ှငဴ် ကွဲလွဲဆန့်ကျင်သူမျာဵကို ရပ်တန့်ေစရန် အသုဳဵြပုြဲဴေသာ နည်ဵလမ်ဵ
သဖွယ် ြဖစ်ေစသည်။
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ဒီမိုကေရစီ၏ စဳနှုန်ဵတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ်သည် အေြြြဳကျလှေသာ အြွငဴ်အေရဵမျာဵအနက် တစ်ြု
ြဖစ်သည်။ ထိုစဳနှုန်ဵကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အြွငဴ်အေရဵေကကညာစာတမ်ဵ(UDHR)တွင် ရှင်ဵလင်ဵစွာ ေဖာ်ြပထာဵ
သည်သာမက နိုင်ငဳသာဵနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအြွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာြျုပ် (ICCPR)တွင်လည်ဵ တိကျစွာ ေဖာ်ြပ
ထာဵသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ်နှငဴ်ပတ်သက်၍ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
ဥပေဒမျာဵကို ေလဵစာဵလိုက်နာြြင်ဵမရှိသည်သာမက ြပည်တွင်ဵဥပေဒ တစ်ြုြဖစ်ေသာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ အေြြြဳဥပေဒ၏
အြန်ဵ (၈)၊ အပိုဒ် ၃၅၄ (က)(ြ)တွင် ြပဠာန်ဵထာဵသည်မျာဵကိုလည်ဵ ေလဵစာဵ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ဆဲြဖစ်သည်။
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ (AAPP)မှ အစိုဵရအာဵ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုြွငဴ်ကို
ေဖာ်ေဆာင်မှု ြပုေပဵပါရန် ကကိမ်ဖန်မျာဵစွာ တိုက်တွန်ဵလျက်ရှိငပီဵ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ လွ တ်လပ်ြွငဴ်ကို ကန့်သတ်ထာဵသညဴ်
ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၀၀၊ ၅၀၅(က)(ြ)၊ ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စုေဝဵြွငဴ်နှငဴ် ငငိမ်ဵြျမ်ဵစွာ စီတန်ဵလှညဴ်လည်ြွငဴ် ဥပေဒ၊
ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒတိက
ု့ ိုလည်ဵ အြမန်ဆုဳဵ ြပင်ဆင် ြဖညဴ်စွက် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်ဵရန်လည်ဵ ကကိမ်ဖန်မျာဵစွာ
တိုက်တွန်ဵလျက်ရှိသည်။ သို့ြဖစ်၍ အစိုဵရမှ ၎င်ဵ၏ နိုင်ငဳသာဵ တစ်ဦဵြျင်ဵစီ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုြွငဴ်ကို
ြမှငဴ်တင်ြြင်ဵအာဵြဖငဴ် အေြြြဳကျေသာ အြွငဴ်အေရဵမျာဵကို ေဖာ်ေဆာင်မှုြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။
တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵလျှက်ရေ
ှိ သာ ပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျုဵဆက်
ိ
မျာဵ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင်
လူ့အြွငဴ်အေရဵ

တိုင်ဵရင်ဵသာဵေဒသမျာဵ၌

ြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵသည်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

လက်နက်ကိုင်

ပဋိပက္ခမျာဵ

ပို၍

ြပင်ဵထန်လာြြင်ဵနှငဴ်အတူ

ပို၍ ဆိုဵရွာဵစွာ ြဖစ်ပွာဵလာလျက်ရှိသည်။ နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်

တိုက်ပွဲမျာဵကကာဵတွင်

ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည်

ဓာဵစာြဳမျာဵသဖွယ်

ြဖစ်ေနကကရငပီဵ ထိြိုက်နစ်နာမှုမျာဵစွာကို ရင်ဆိုင် ေနကကရသည်။
ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵမျာဵ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ထိုပဋိပက္ခမျာဵ၏ အကျုဵဆက်
ိ
ေကကာငဴ် ရြိုင်ေဒသမှ ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵ ၂၆ ဦဵ
သည် ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵြဳြဲဴရသည်။ ထို ရြိုင်တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ၂၆ ဦဵအနက် နှစ်ဦဵြဖစ်ေသာ ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်(AA) စစ်ဦဵစီဵြျုပ်
ဗိုလ်ြျုပ်

ထွန်ဵြမတ်နိုင်၏

ညီမြဖစ်သူ

မမိုဵနှင်ဵြဖူနှငဴ်

ေယာက်ဖေတာ်စပ်သူ

ကိုေကျာ်နိုင်တ့ိုသည်

ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵ

ြဳထာဵရသည်သာမက အကကမ်ဵဖက်မှု တိုက်ဖျက်ေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂(က)၊(ြ)၊(ဂ)ြဖငဴ်ပါ အမှုဖွငဴ် တရာဵစွဲဆိုထာဵြြင်ဵကို
ြဳထာဵရသည်။
ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြခင်ဵမျာဵ
တပ်မေတာ်နှငဴ် ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်(AA)တိကု့ ကာဵ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွာဵြဲဴငပီဵေနာက် ရြိုင်ြပည်နယ်၊

ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်မှ

ရွာသာဵ ြုနှစ်ဦဵသည် ေနရပ် စွန့်ြွာ ထွက်ေြပဵစဉ်တွင် ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴငပီဵ ေြမပုဳငမို့နယ်၊ ရွာသာယာေကျဵရွာမှ
ညီအစ်ကို နှစ်ဦဵသည်လည်ဵ ကျွဲသွာဵရှာစဉ်ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။
ပစ်ခတ်ခဳရြခင်ဵမျာဵ
ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် တပ်မေတာ်မှ ပစ်ြတ်ြဲဴြြင်ဵေကကာငဴ် ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ အေပါက်ဝ
ေကျဵရွာမှ ဦဵစိုဵနိုင်၊ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊

စစ်ေအာင်ေကျဵရွာမှ ဦဵကုလာဵေမာင်၊

ဘူဵသီဵေတာင်

ငမို့နယ်၊ ဆင်ေသြပင်ေကျဵရွာမှ ဦဵမာေမာက်စီဒီတ့ိုသည် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴငပီဵ ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ ေရွှေလိုင်ေကျဵရွာမှ
အေဝဵသင်တက္ကသိုလ်
မှ

စတုတ္ထနှစ်(ြမန်မာစာ)ေကျာင်ဵသာဵ

ကိုေနဆန်ဵဝင်ဵ၊

ေြမပုဳငမို့နယ်၊

ယိဵု ဆနွင်ဵေကျဵရွာ

ပဉ္စမတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ ေမာင်သန်ဵစိုဵ၊ ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်၊ ေရဘုတ်ေကျဵရွာမှ ကိုေကျာ်နိုင်ြင် (ြ)

ေမာင်ေမာင်ေြျနှငဴ်

ကိုေကျာ်ဝင်ဵ၊

ဘူဵသီဵေတာင်

ငမို့နယ်၊

စည်ေတာင်ေကျဵရွာမှ

ေဒါ်မကကာစိန်နှငဴ်

ေဒါ်ေအဵေကျာဴြင်တို့သည် ထိြိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိြဲဴသည်။
ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ

.
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တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵ တစ်ြုမှ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပုဳငမို့နယ်၊ မိေကျာင်ဵတက်ေကျဵရွာမှ ရွာသာဵ သုဳဵဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ
ေြါ်ေဆာင်၍ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်၍ ေမဵြမန်ဵြဲဴငပီဵေနာက် ြပန်လည် လွှတ်ေပဵြဲဴသည်ဟု မိေကျာင်ဵတက် ေကျဵရွာ
အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵသန်ဵလှေမာင်မှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။
ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ရေသဴေတာင်ငမို့နယ်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်တန်ဵေကျဵရွာမှ ငမဲ (ေြါ်) ဦဵေစာေမာင်သိန်ဵ၊ ဦဵထွန်ဵေဝနှငဴ်
ေရပုတ်ေကျဵရွာသာဵတစ်ဦဵသည်

တပ်မေတာ်မှ

ထိန်ဵသိမ်ဵစစ်ေဆဵစဉ်

ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြြင်ဵကိုြဳြဲဴရငပီဵ

ဒဏ်ရာ

အမျာဵအြပာဵ ြဖငဴ် ထွက်ေြပဵ လွတ်ေြမာက်လာြဲဴသည်။
ြလရ ၄၅ တပ်ြွဲ ၂ မှ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵသည် ရှမ်ဵြပည်နယ်၊ မူဆယ်ြရိုင်၊ ကွတ်ြိုင်ငမို့နယ်၊ ကာလိုင်ေကျဵရွာအုပ်စု၊
လွယ်ေကျာက် ေစတီေတာင် ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵမှ ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ်ြဖစ်သူ ဦဵဝဏ္ဍိတကို တအာင်ဵလွတ်ေြမာက်ေရဵ
တပ်မေတာ်(TNLA)နှငဴ် ဆက်နွယမ
် ှုရှိသည်ဟူေသာ သဳသယြဖငဴ် ရိုက်နှက်၍ စစ်ေဆဵြဲဴသည်။
လမ်ဵြပအြဖစ် ေခါ်ေဆာင်သွာဵြခင်ဵမျာဵ
တပ်မေတာ်စစ်ေကကာင်ဵ တစ်ြုမှ

လမ်ဵြပအြဖစ် ေြါ်ေဆာင်သွာဵြြင်ဵြဳြဲဴရေသာ ရြိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်၊

ေပါက်ေတာြပင်ေကျဵရွာမှ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ရှစ်ဦဵနှငဴ် အမျုဵသာဵ
ိ
နှစ်ဦဵတိသ
ု့ ည် ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်လာြဲဴသည်။
တပ်မေတာ် စစ်ေကကာင်ဵတစ်ြုမှ လမ်ဵြပအြဖစ် ေြါ်ေဆာင်သွာဵစဉ် ပစ်ြတ်မှုြဖစ်ပွာဵြဲဴြြင်ဵေကကာငဴ် ရြိုင်ြပည်နယ်၊
ေကျာက်ေတာ်ငမို့နယ်၊ အေပါက်ဝေကျဵရွာမှ ကိုထွန်ဵေအဵြမ (ြ) ကိုေပါက်ေြျသည် ေသဆုဳဵသွာဵြဲဴသည်။
တပ်မေတာ်မှ

လမ်ဵြပအြဖစ်ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴသညဴ်

ရြိုင်ြပည်နယ်၊

မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊

လက်ြုပ်ေကျဵရွာမှ

ေဒသြဳ

ေလဵဆယ်ေကျာ်သည် ထိုေန့ ညေနပိုင်ဵအြျန်ိ တွင် မိမိေနရပ်သို့ ြပန်လည် ေရာက်ရှိလာြဲဴသည်။
အတင်ဵအဓမ္မလုပ်အာဵေပဵ ခိုင်ဵေစြခင်ဵမျာဵ
ြျင်ဵြပည်နယ်၊ ပလက်ဝငမို့နယ်၊ မီဵဇာေကျဵရွာမှ ေဒသြဳမျာဵ၊ စစ်ေရှာင်စြန်ဵတွ င် ြိုလှုဳေနကကသူမျာဵကို တပ်မေတာ်မှ
ေြါ်ယူ၍ အထမ်ဵသမာဵအြဖစ် ေစြိုင်ဵေနသည်ဟု ေကျဵရွာအုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵမိုဘိုင်ဵမှ ေြပာကကာဵြဲဴသည်။ အတင်ဵအဓမ္မ
လုပ်အာဵေပဵ ြိုင်ဵေစြြင်ဵြဳကကရသူမျာဵသည် မီဵဇာေကျဵရွာမှ ြေမာက်ဝတွင်ရှိသညဴ် တပ်မ ၇၇ လက်ေအာက်ြဳတပ်အထိ
သွာဵေရာက်ကကရြြင်ဵြဖစ်ငပီဵ ဆန်နှငဴ် စာဵနပ်ရိက္ခာမျာဵ သယ်ယူေပဵြဲဴကကရသည်။
သဳသယြဖငဴ်

ဖမ်ဵဆီဵ

ေြါ်ေဆာင်ြြင်ဵသည်

လူတစ်ဉီဵ

တစ်ေယာက်၏

လွတ်လပ်ြွငဴ်ကို

ြဖတ်ေတာက်ြြင်ဵ

ြဖစ်သည်သာမက ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်ြြင်ဵ၊ အတင်ဵအဓမ္မြိုင်ဵေစြြင်ဵ၊ လမ်ဵြပအြဖစ်ေြါ်ေဆာင်ြြင်ဵ၊ ပစ် ြတ်သည်ဴအတွက်
ေသဆုဳဵ၊ ဒဏ်ရာရရှိြြင်ဵတို့သည် လူသာဵြျင်ဵစာနာမှုကို ဆန့်ကျင်သညဴ် ြပင်ဵထန်ေသာ လူ့အြွငဴ်အေရဵ ြျုဵေဖာက်
ိ
မှု
မျာဵြဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ ထိုြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို ကျူဵလွန်ြြင်ဵမရှိပါဟု နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ
ြငင်ဵဆိုေနကကဆဲ ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ နှစ်ေပါင်ဵ ၇၀ ေကျာ်ကကာ ြဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာ ြပည်တွင်ဵစစ်မျာဵအတွင်ဵ
ထိုြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို

အကန့်အသတ်မရှိ

ကျူဵလွန်လျက်ရှိေသာ်လည်ဵ

မည်သညဴ်

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျှ

တာဝန်ယမ
ူ ှု၊ တာဝန်ြဳမှု မရှိသည်သာမက ထိုြျုဵေဖာက်
ိ
မှုအတွက် ြပစ်ဒဏ်ေပဵြြင်ဵသည် ကကုဳေတာငဴ်ကကုဳြဲေသာ
အြြင်ဵအရာ တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ထိုအြြင်ဵအရာမျာဵေကကာငဴ် လူ့အြွငဴ်အေရဵြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵသည် ပဋိပက္ခြဖစ်ပွာဵရာ
ေဒသမျာဵ၌ မည်သညဴ်အြါမျှ ေလျာဴကျ သွာဵြြင်ဵမရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ ေရာမဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၇ နှငဴ် ပုဒ်မ ၈ တို့တွင်
လူသာဵြျင်ဵစာနာမှုကို

ဆန့်ကျင်ေသာ

ရာဇဝတ်မှုမျာဵနှငဴ်

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို

ေဖာ်ြပထာဵသည်။

သို့ြဖစ်၍

တရာဵဝင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အေနြဖငဴ် ဂျနီီ ဗာကွန်ဗန်ဵရှင်ဵ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူသာဵြျင်ဵစာနာ
ေထာက်ထာဵသည်ဴ ဥပေဒ(IHL)နှငဴ် မည်သညဴ်ပုဳစဳ ြဖငဴ်မဆို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှု သို့မဟုတ် အကျဉ်ဵကျေနမှုမျာဵေအာက်တွင်
ရှိေနသူမျာဵကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဥပေဒသမျာဵကို လိုက်နာ ကျငဴ်သုဳဵရန် လိုအပ်ငပီဵ အရပ်သာဵမျာဵကို ကာကွယမ
် ှုမျာဵ
ေပဵရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ပျက်ကွက်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် အစိုဵရမှ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ေရဵ နိုင်ငဳတကာ
သေဘာတူစာြျုပ် (UNCAT)ကို လက်မှတ် ေရဵထိဵု အတည်ြပုနိုင်ြြင်ဵ မရှိြြင်ဵသည်လည်ဵ ညှဉ်ဵပန်ဵနှိပ်စက်မှုမျာဵ
အဆုဳဵသတ်နိုင်ေရဵအတွက် စိန်ေြါ်မှုကို ြဖစ်ေစသည်။ ၎င်ဵြပင် အစိုဵရအေနြဖငဴ် တစ်နိုင်ငဳလုဳဵ ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှု
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ရပ်စဲေရဵ သေဘာတူစာြျုပ်(NCA)ကို လက်မှတ်ေရဵထိုဵ အတည်ြပုရြြင်ဵ မရှိေသဵသညဴ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵ၍ ငငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵ လမ်ဵစဉ်ကို အြမန်ဆုဳဵ ေဖာ်ေဆာင်မှု ြပုေပဵရန်မှာလည်ဵ မရှိမြဖစ်
လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ သို့ြဖစ်၍ အစိုဵရမှ ၎င်ဵ၏ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ လွတ်လပ်ြွငဴ်နှငဴ် လုဳခြုဳြွငဴ်တု့ိ ကို ကာကွယမ
် ှု
ြပုေပဵသည်ကို ထုတ်ေဖာ် ြပသေသာအာဵြဖငဴ် ငငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵလမ်ဵစဉ်ကို အြမန်ဆုဳဵ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်၍
နိုင်ငဳတကာ ဥပေဒမျာဵကို အြမန်ဆုဳဵ အတည်ြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵပါရန် တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။
တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ လူ့အခွငဴ်အေရဵချုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵ
လူ့အြွငဴ်အေရဵြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵတြျု့မှ
ိ ကျူဵလွန်လာြြင်ဵသည် ဌာေန
တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵအတွက် ဆိုဵရွာဵေသာ ငြိမ်ဵေြြာက်မှုကို ြဖစ်ေစသည်။ ေအာက်တိုဘာလအတွ င်ဵ ြဖစ်ပွာဵြဲဴေသာ
ြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ ထင်ရှာဵစွာ ေတွ့ြမင်နိုင်သည်။


ရှမ်ဵြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ သိန္နီငမို့အဝင်၊ ေစျဵအနီဵ၌ တအာင်ဵလွတ်ေြမာက်ေရဵ တပ်မေတာ် (TNLA)မှ
တပ်မေတာ် ယာဉ်တန်ဵကို တိုက်ြိုက်ြဲဴသည်အတွက် အရပ်သာဵ ြုနှစ်ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိြဲဴြြင်ဵ



ရက္ခိုငဴ်တပ်ေတာ်(AA)မှ

ရန်ကုန်-စစ်ေတွ

ြရီဵသည်တင်ကာဵကို

ထိန်ဵြျုပ်၍

အရပ်သာဵ

၁၂

ဉီဵနှငဴ်

မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦဵ တို့ကို ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴြြင်ဵ၊ စစ်ေတွ -ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့သို့
ေြပဵဆွဲေနသညဴ် ေရွှေနဒီ အြမန်ေရယာဉ်ကို ဝင်စီဵြဲဴငပီဵ အရပ်သာဵ ၁၃ ဦဵအပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ၅၈ ဦဵကို ဖမ်ဵဆီဵ
ေြါ်ေဆာင်သွာဵြဲဴြြင်ဵ၊ ေြမာက်ဦဵငမို့နယ်၊ သရက်အုပ်ေကျဵရွာေန စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ တစ်ဦဵြဖစ်သူ ဦဵဘိုနီ၊
မင်ဵြပာဵငမို့နယ်၊

အိုဵပုဳေတာင်

ရြိုင်ြပည်နယ်နယ်စပ်

ေကျဵရွာေန

ေအာက်သဲမဝ

ဦဵထွန်ဵမင်ဵသိန်ဵနှင်ဴ

ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ြျင်ဵြပည်နယ်၊

ပွီဝုန်ဵေကျဵရွာမှ

ပလက်ဝငမို့နယ်နှငဴ်

ပညာေရဵအေထွေထွဝန်ထမ်ဵ

ဦဵေတာင်ပန်ဵ တိက
ု့ ို ဖမ်ဵဆီဵေြါ်ေဆာင် သွာဵြဲဴြြင်ဵ၊ ဘူဵသီဵေတာင်ငမို့နယ်တွင် တရာဵရုဳဵထုတ်လာသညဴ်
အြျုပ်ကာဵနှငဴ် လုဳခြုဳေရဵယာဉ်တန်ဵကို အေဝဵထိန်ဵမိုင်ဵြဖငဴ် ေဖာက်ြွဲတိုက်ြိုက်ြဲဴငပီဵ လက်နက်ငယ်မျာဵြဖငဴ်
ပစ်ြတ်တိုက်ြိုက်ြဲဴသညဴ်အတွက် အြျုပ်သာဵ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ နှစ်ဦဵ အပါအဝင် စုစုေပါင်ဵ ြုနှစ်ဦဵ ထိြိုက် ဒဏ်ရာ
ရရှိြဲဴြြင်ဵ


ရှမ်ဵြပည်ေြမာက်ပိုင်ဵ၊ ေကျာက်မဲငမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေကျဵရွာမျာဵ၌ ေဒသြဳအမျုဵသာဵမျာဵကိ
ိ
ု ရှမ်ဵြပည် ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရဵ ေကာင်စီ(RCSS)မှ တပ်သာဵသစ်စုေဆာင်ဵသညဴ်အေနြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ေြါ်ေဆာင်မှုမျာဵရှိေနြြင်ဵ

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

တန်ဵတူညီမျှြွငဴ်၊

လွတ်လပ်ြွငဴ်နှငဴ်

ဖိနှိပ်မှုတို့မှ

အဆုဳဵသတ်ြွငဴ်တုိ့အတွက်

လက်နက်စွဲကိုင်

တိုက်ပွဲဝင်ြဲဴေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵတြျု့မှ
ိ လူ့အြွငဴ်အေရဵြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵကို စနစ်ကျစွာ
ကျူဵလွန်လာြြင်ဵသည်

အနာဂတ် ငငိမ်ဵြျမ်ဵေရဵနှငဴ် အမျုဵသာဵ
ိ
ြပန်လည် သငဴ်ြမတ်ေရဵတိတ
ု့ ွင် ေနာက်ေကကာင်ဵ

ြပန်ဆုတ်ေစသည်ကို ြပသလျက်ရှိသည်။ မည်သညဴ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမဆို လူသာဵြျင်ဵစာနာမှုကို ဆန့်ကျင်
ေသာ လုပ်ရပ်မျာဵကို ကျူဵလွန်ပါက လူ့အြွငဴ်အေရဵ ြျုဵေဖာက်
ိ
မှုသာြဖစ်ငပီဵ ထိုအြြင်ဵအရာကို အြပင်ဵအထန် ဆန့်ကျင်
ရှုဳ့ြျပါသည်။ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် ၎င်ဵတို့၏ ဌာေနတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို ကာကွယ်မှု
ေပဵပါရန်

တိုက်တွန်ဵငပီဵ ထိုြျုဵေဖာက်
ိ
မှုမျာဵ ကျူဵလွန်ေနြြင်ဵမှလည်ဵ အြမန်ဆုဳဵ အဆုဳဵသတ်ပါရန် တိုက်တွန်ဵ

အပ်ပါသည်။
အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵအေြခအေနမျာဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ဆိုဵရွာဵဆဲြဖစ်ေသာ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ အေြြအေနမျာဵသည် အကျဉ်ဵေထာင် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵကို
အြမန်ဆုဳဵ ြပုလုပ်ရန် လိုအပ်ေနသည်ကို ြပသေနေသာ ြပယုဂ်တစ်ြု ြဖစ်သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာငဴ်ေရှာက်မှု လုဳေလာက်စွာ မရရှိြြင်ဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵဉီဵေရ ြပညဴ်သိပ်ေနြြင်ဵတို့သည်

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက်

စိုဵရိမ်ဖွယ်ရာ အေြြအေနတစ်ရပ် ြဖစ်ေစသည်။ ၎င်ဵြပင် ထိုအြြင်ဵအရာမျာဵမှ အကျဉ်ဵသာဵအြွငဴ်အေရဵမျာဵ ဆုဳရှုဳဵ
လျက်ရှိသည်ကို ထုတ်ေဖာ်ြပသလျက်ရှိသည်။
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ရြိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွအကျဉ်ဵေထာင်တွင် သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြဳထာဵရငပီဵ အမှုရင်ဆိုင်ေနရသူ (၁၀၀) ေကျာ်
အနက် အမျာဵစုမှာ မိသာဵစုဝင်မျာဵကိုယ်တိုင် စစ်ေဘဵေရှာင်စြန်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ေနေသာေကကာငဴ် ေထာင်ဝင်စာ
မေရာက်နိုင်၍ ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵ၊ အစာဵအေသာက်နှငဴ် အသုဳဵအေဆာင်အဝတ်အထည်မျာဵလိုအပ်ေနငပီဵ

အမှု

ရင်ဆိုင် ေနရသူ တြျု့မှ
ိ ာ တုပ်ေကွဵဖျာဵနာြြင်ဵမျာဵြဖစ်ေပါ်ေနကာ ေထာင်တွင်ဵ ဆရာဝန် မရှိသညဴ်အတွက်
ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုအာဵနည်ဵေနသည်ဟု ၎င်ဵတိက
ု့ ို ကူညီေပဵေနသညဴ် ကိုေမယုထွန်ဵမှ ေြပာကကာဵ
ြဲဴသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှငဴ် ရဲဘက်စြန်ဵမျာဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရကို ဝင်ဆဳဴနိုင်သည်ထက်
ပိုမို လက်ြဳေနရသညဴ် အတွက် ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ တစ်ဦဵမှ တစ်ဦဵသို့ ကူဵစက်နိုင်ေြြ မျာဵြပာဵေနေကကာင်ဵ
အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ
ကူညီေနသညဴ်

လိုအပ်ေနသညဴ်

ကျန်ဵမာေရဵ

ေစာငဴ်ေရှာက်မှု

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ေထာက်ပဳဴ

ေထာစ်စုနှစ် ဖွဳ့ငဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ ရည်မှန်ဵြျက် သုဳဵမျုဵိ ရန်ပုဳေငွအဖွဲ့ (3MDG) အဖွဲ့အစည်ဵ

ထဳမှ သိရှိရသည်။
အထက်ပါြဖစ်စဉ်မျာဵမှလည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵကို အြမန်ဆုဳဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်
ေနသည်ကို ထုတ်ေဖာ် ြပသေနသည်။ အကျဉ်ဵေထာင် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
နိုင်ငဳတကာ စဳနှုန်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ြပုမှုဆက်ဆဳရာ၌ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမညဴ်
အနိမဴ်ဆုဳဵ စဳနှုန်ဵမျာဵ (SMRs)၊ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို ြပုမူဆက်ဆဳရာ၌ လိုက်နာရမညဴ် အေြြြဳ
ဥပေဒသမျာဵနှငဴ်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါရန် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPP)မှ
တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ထို့ြပင် အကျဉ်ဵေထာင်ြပုြပင် ေြပာင်ဵလဲေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
နှငဴ်အတူ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်၍ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ပါရန်လည်ဵ တိုက်တွန်ဵ အပ်ပါသည်။
လယ်ယာေြမေရဵရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ
လယ်ယာေြမေရဵရာကဏ္ဍသည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵ ေြဖရှင်ဵရန် ေနှာငဴ်ေနှဵဆဲြဖစ်ေသာ ကဏ္ဍမျာဵတွင် တစ်ြု အပါအဝင်
ြဖစ်သည်။ သို့ြဖစ်၍ လယ်သမာဵမျာဵသည် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆမ
ို ှုမျာဵကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ေနကကရဆဲြဖစ်သည်။ အမှတ်
၃၆၀ အေြမာက်တပ်ရင်ဵမှ ကယာဵြပည်နယ်၊ ဒီေမာဆိုဵငမို့နယ်၊ ေဒါဆိုေရှ့ေကျဵရွာမှ ေတာင်သူ သုဳဵဦဵကို ြပည်သူပိုင်
ပစ္စည်ဵ ကာကွယေ
် ရဵအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆(၁) ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြဲဴေသာေကကာငဴ် ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵတွင် ထိုေတာင်သူ
သုဳဵဦဵသည် ဖမ်ဵဆီဵြြင်ဵကို ြဳြဲဴရသည်။ ထို့ြပင် အမှတ် ၅၀၉ အေြမာက်တပ်ရင်ဵမှ ပဲြူဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ေရွှေေတာင်
ငမို့နယ်မှ

ေတာင်သူ

၁၀

ဦဵကို

နိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ

လွတ်လပ်မှုနှငဴ်

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ

လုဳခြုဳမှုကို

အကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀ ြဖငဴ် အမှုဖွငဴ်ြဲဴသည်။ ေတာင်သူမျာဵသည် ၎င်ဵတို့၏ ဓာဵမဦဵြျ လုပ်ကိုင် လာြဲဴ
ေသာ လယ်ယာေြမမျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵြြင်ဵြဳြဲဴရ၍ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကကရြျန်ိ တွင် ထပ်မဳ၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆို
ြဳရြြင်ဵမျာဵသည် လယ်ယာေြမကဏ္ဍကို ဆိုဵရွာဵစွာ ထိြိုက်မှု ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ အစိုဵရမှ သိမ်ဵဆည်ဵ လယ်ယာေြမ
မျာဵကို

ြပန်လည်ေပဵအပ်ြြင်ဵ၊

နစ်နာေကကဵေပဵြြင်ဵတို့ကို

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ်လည်ဵ

လယ်သမာဵမျာဵသည်

သိမ်ဵဆည်ဵစဉ်က လယ်ယာေြမဧရိယာအတိုင်ဵ ြပန်လည် ရရှိြြင်ဵ မရှိြြင်ဵ၊ နစ်နာေကကဵမျာဵ အြပညဴ်အဝ မရရှိြြင်ဵ၊
မူလပိုင်ဆိုင်သူမျာဵ လက်ဝယ်သို့ လယ်ယာေြမမျာဵ ြပန်လည် ရရှိြြင်ဵ မရရှိြြင်ဵ စသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵသည် ဆက်လက်
ြဖစ်ေပါ်ဆဲ ြဖစ်သည်။ ထို့ေကကာငဴ် အစိုဵရမှ သိမ်ဵဆည်ဵ လယ်ယာေြမအေရဵနှငဴ် လယ်ယာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ေြြအဆငဴ်ဆငဴ်ထိတိုင် ကကပ်မတ်စွာ ကိုင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ရန် လို အပ်သည်။ ထို့ြပင်
ေတာင်သူလယ်သမာဵ အြွငဴ်အေရဵ ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵြမှငဴ်တင်ေရဵ ဥပေဒနှငဴ် ေြမသိမ်ဵဆည်ဵြြင်ဵ၊ ြပန်လည်
ေနရာြျထာဵြြင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ထူေထာင်ြြင်ဵဆိုင်ရာ ဥပေဒတို့နှငဴ်အညီ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်၍ ေတာင်သူ လယ်သမာဵ
တိ၏
ု့ အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵနှငဴ် လယ်ယာေြမကဏ္ဍကို ြမှငဴ်တင်မှုြပုေပဵပါရန် တိုက်တွန်ဵ အပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵရန်
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ
ဘိုကကည်

တွဘ
ဲ က်အတွင်ဵေရဵမှူဵ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ

+၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၈၁ ၇၃၄၈
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