
တရ ာ ားမဆ ိုင်ရာ (စီရငခ်ျကပ်ံိုစံ) ၁၇။ 

 

ရ နက် ိုနတ်  ိုငာ်းဒေ သကကာီးတ ရာားလ ွှတဒ်တ ာ ် 

၂ ၀၁ ၆ ခ ိုနစှ ်၊ တရာ ားမပထ မအ ယခူ မံ ှုအ မတှ ်- ၁၆၈ 

၂၀၁ ၁ ခိုနှစ ် တရ ာ ားမကကာီးမှုအမှတ် ၈၅ တွင် ၂၀၁၆ ခိုနှစ ် ဒေဒ ော ်ဝါရ ီ လ ၁ ရက်ဒနေ့စွွဲဖေင ် ချမှတဒ်သာ 

ရန်ကိုနအ်ဒနာ ကပ် ိုင်ားခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား၏ စီရငခ်ျက်နှင ေ်ီကရီ အဒပေါ် အယူခံဖခင်ား။ 

 

        ဦားကျင်စ န ်     နှင  ်                        ဒေေါ် ောတမာ ဘ ီ(၎ငာ်း၏ အဒထွဒ ထွ က ိုယ်စ ာ ားလယှ ်စ ာ     

                                                                               ရသူ လွတ်မန ်ားမ ာ ရက် (ခ) ဦ ားဒရွှသ န ်ား) 

         

   (အယူခံတရာ ားလ ို)              (အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်) 

အယူခံတရာ ားလ ိုအတွက်        ။          ။     ဦားလ ှစ န် ၊ တရ ာ ားလွှတဒ်တ ာဒ်ရှှေ့ဒန 

အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် အတွက်      ။          ။     ဦားဒမာ ငဒ်ေတင် ၊ တရာ ားလွှတ်ဒ တာ ်ဒရှှေ့ဒန 

                                                      စ ရီငခ် ျက ်

                                                                                         ဒနေ့စွွဲ ၊  ၂၀၁ ၇ ခိုနှစ ်၊ ဇနွ် လ ၁၆ ရက ်

  ရန်ကိုနအ်ဒနာ က် ပ ိုင်ားခရ ိုင် တရ ာ ားရံိုား ၂၀၁ ၁ ခိုနှစ် တရ ာ ားမကကာီးမှုအမှတ် ၈၅ တွင်           

အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် ဒေေါ် ောတမာ ဘီက အယူခံတရာ ားလ ို ဦားကျင်စ န်အဒပေါ် စာ ရင်ားရငှ်ားလင်ားေျက်သ မ်ားပပီား 

တရ ာ ားလ ိုရသင ်ရထ  ိုက်ဒသာ ဒဝစိုဒငွမျာ ား ရလ  ိုမှစွွဲဆ ိုသည်။ ခရ ိုင်တရာ ားရံိုားက အယူခံတရာ ားလ ိုနှင ် အယူခံ 

တရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့ လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ သည ် စကန်ှင စ်ကပ်စစည်ား ဒရာ င်ားဝယ်ဒရားလ ိုပ်ငနာ်းက ို အယူခံတရာ ားပပ ြိုင ်

ခင်ပနွ်ားကွယ်လွန်သည ် ၃၁-၁၂-၀၉ ဒနေ့မစှ၍ ေျက်သ မာ်းဒ ကာ င်ားနငှ ် အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်သည ် ဒဝစိုနှစ်ပံို 

တစ်ပံို ရထ  ိုက်ခွင ်ရှ ဒ ကာ ငာ်း ပဏာ မေီကရီချမှတ ်သည်။ ထ  ိုေီကရီက ို အယူခံတရာ ားလ ိုက ဒကျန ပ်မှုမရှ ၍ 

အယူခံဖခင်ားဖေစ်သည်။ 

  အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် (မူလရံိုားတရ ာ ားလ ို)၏ ဆ ိုလွှာတွင် တရ ာ ားလ ို၏ခင်ပွနာ်း ဦားအဗ္ဗေရူာ မန် 

(ခ) ဦားမနွ်နာ ားနငှ  ် တရ ာ ားပပ ြိုင်ဦားကျင်စ နတ် ိုေ့သည် လသာ ပမ ြိုှေ့နယ၊် အမှတ်- ၈ ရပ်ကကွ ် ၊ ကျံြိုားကကီားလ မ်ား ၊ 

အမှတ် ၉/၂ ၃ (ဒဖမည ီထပ)်၊ အခန်ားအမှတ် ၁၀၃/ဘ ီ ဆ ိုင်ခန်ားက ိုဝယ်ယူပပီ ား စ က်ပစစည်ားအဒရာ င်ားဆ ိုင် 

ေွင ်လှစ်၍ လ ိုပ်ငနာ်းမျာ ားလိုပ်က ိုင်ခွဲ ဒ ကာ င်ား ၊ ဒဖမညထီ ပ်တ ိုကခ်န်ား တန်ေ ိုားဒင၏ွ တစ်ဝက်နှင ည်ီမျှ ဒသာ 

ဒငွက ို ဦားကျင်စ န်မှ ဦားအ ဗ္ဗေရူာ မန်သ ိုေ့ဒပားအပ်ရာ ဆ ိုင်ခန်ားက ို တရ ာ ားပပ ြိုင်တ စ်ဦားတည ်ား ပ ိုင်ဆ ိုင်ခွဲ ပပာီး 

ဖေစ်ဒ ကာ င်ား ၊ ဦားအဗ္ဗေရူာမန် ကယ်ွလွန်ပပီားဒနာ က ် တရ ာ ားဝငဇ်နီားဖေစ်သူ ဒေေါ်ော တမာ ဘီ (တရ ာ ားလ  ို)                

နှင  ် တရ ာ ားပပ ြိုင်ဦားကျင်စ နတ် ိုေ့ လ ိုပ်ငနာ်းစာရင်ားရှင်ားလင်ား ေျက်သ မာ်းန ိုင်ဒရားအတွက် လ ူမှုဒရားအရ ဒခေါ် ယူ 

ည  န ှုင်ားဒဆာွးဒနွားဒပားပါရန် တင်ဖပဒ လ ျှာ က်ထာ ားဖခင်ားစာ က ို  ၆-၁၂-၂၀၁၀ ရက်စွွဲဖေင  ် လ သာ ပမ ြိုှေ့အမတှ် - ၈  
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ရပ်ကကွ်ဒအားချမ်ားသာ ယာ ဒရားနှင ် ေွံှေ့ပေ ြိုားဒရားဒကာ ငစ်ီဥကကဌထံ တရာ ားပပ ြိုင်က တင်ဖပဒလ ျှာ ကထ် ာ ားခွဲ  

ဒ ကာ င်ား ၊ ဒအားချမ်ားပေ ြိုားဒကာ င်စီတွင် ၂ ၃-၁၂-၂၀၁၀ နှင  ် ဒနာ က်ပ ိုင်ားရက်မျာ ား၌ တရ ာ ားလ ို၏က ိုယ်စာား 

သာ ားဖေစသ်ူ ဦားဒရွှသ န်ားနှင ် ဦားကျင်စ န်တ ိုေ့နှစဦ်ား ဒဖပာ ဆ ိုည  န ှုင်ားခွဲ  ကဒ ကာ င်ား ၊ နှစဦ်ားနစှ်ေက် အဒသားစ တ် 

စာ ရင်ားမျာ ား တင်ဖပခွဲ ဒ  ကာင်ား ၊ ဒအားချမ်ားပေ ြိုားဒကာ င်စဦကကဌထံ ၁၈-၁-၂၀၁၁ ဒနေ့တွင ်နှစေ်က်တင်ဖပဒ သာ 

စာ ရ င်ားဇယာ ားနှင ် စပ်လျ ဉ်ား၍ ည  န ှုင်ား ကရာ တရ ာ ားပပ ြိုင်က ၎င်ား၏စာ ရင်ားအချ  ြိုှေ့ အဒပါငာ်း ၊ အနှုတ် 

မှာ ားယွင်ားဒနသဖ ေင ် ဖပန်လည်ဖပင်ဆင်ဒရားဆွွဲခွင ဖ်ပြို ရန် ဒတာ င်ားဆ ိုပပီား စာ ရင်ားစစ ်ဦားဒကျာ ်ဒမာ င်နှင ်အေွွဲှေ့က 

ဖပည်တ ွင်ားအခွန ် ဦားစာီးဌာနသ ိုေ့ တင်ဖပဒ ရားဆွွဲဒပားထ ာ ားဒသာ ၁၉၉၇  မ ှ ၂၀၀၈ ခိုနှစအ်ထ   ၁၁ နှစက်ာ လ 

အတွက ် စာ ရင်ားမျာ ားက ို ရပ်ကကွ်ဒအားချမ်ားပေ ြိုားဒကာ င်စီ ဥကကဌထံ ထ ပ်မံတင်ဖပရာ တရာ ားပပ ြိုင်ဦားကျင်စ န ်

တင်ဖပထ ာ ားသည ်စာ ရင်ား အဒပါငာ်း၊ အနှုတ်က ို အမှန်ဖပင်ဆင်ပပီား တရ ာ ားလ ိုသ ိုေ့ဒပားရမည ် ဒငွအနက ် ကျပ ်

သ နာ်း ၁၃၀၀ က ို ဒပားအပ်လျှ င် ဒကျနပ်မည်ဟို ဒဖပာဆ ိုကမ်ားလှမ်ားဖခင်ားက ို ဦားကျ င်စ န်က လ က်မခသံဖေင  ်

ည  န ှုင်ားမှုက ို ရပ်ဆ ိုင်ားခွဲ ဒ ကာ င်ား ၊ တရ ာ ားပပ ြိုင ် တွက်ချက်တင်ဖပထ ာ ားဒသာ စာရငာ်းမျာ ားအရ ၁၉၉၉ ခိုနှစမ် ှ

၂၀၀၈ ခိုနှစအ်ထ   ၉ နှစစ်ာ အသာ ားတင်အဖမတ ်၊ ဒငသွာ ားလက်ကျန်၊ ကိုနပ်စစည်ားလ က်ကျန်စိုစိုဒပါငာ်းနှင ် 

စာ ရင်ားတွင်မပါဝင်သည ် လ ိုပ်ငနာ်းစတင်သည ် ၁-၇-၁၉၉၇ မ ှ ၁၉၉၉ ခိုနှစ ် မတ်လ အထ   အသာ ားတင ်

အဖမတ ်ဒငွ စိုစိုဒပါငာ်း ၂၉၈၀,၄၉၆၇၂ ကျပ်က ို တရ ာ ားလ  ိုနှင ် တရာ ားပပ ြိုင ် အညအီမျှခွွဲဒဝ ယူ ကမည်ဖေစ ်

ဒ ကာ င်ား ၊ ၁-၄-၂၀၁၁ ဒနေ့မှ ေီကရီချမှတ ်သည ်ဒနေ့အထ   ရရှ မည ်အချ  ြိုားကျဒ ငွနငှ ် ေီကရီချပပီားသည ်ဒနေ့ မှ 

အမှန်တကယ ် ခွွဲဒဝရရှ သည ်ဒနေ့အထ   ရရှ မည ်အဖမတဒ်ငွမျာ ား က ို တွက်ချက်ပပီား ဒပားအပ်ဒစသည ် ေီကရီက ို 

တရ ာ ားလ ိုရထ  ိုက်ဒ ကာ င်ား ၊ တရ ာ ားလ ိုမ သာ ားစိုနှင ် တရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့ နှစဦ်ားစပ်တ ူ ေွင ်လှစ်ဒရာ င်ားချခွဲ ဒသာ 

လ ိုပ်ငနာ်းက ို စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းဒစသည ် ပဏာ မေီကရီ ချမှတဒ်ပားရနန်ှင  ် တရ ာ ားလ ိုရသင ်ရထ  ိုက် 

ဒသာ ဒငွမျာ ားက ို ဒကာ ်မရငှ်နာ ခနေ့်ထ ာ ား စာ ရင်ားဒကာ က်ယူပပီား အပပီားသတ်ခွွဲဒဝဒပားဒစသည  ် ေီကရီက ို 

တရ ာ ားလ ိုကရထ  ိုက်ဒ ကာ ငာ်း အဆ ိုဖပြိုသည ်။ 

  အယူခံတရာ ားလ ို(မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်)၏ ဒချလ ွှာ တွင် လ ိုပ်ငနာ်းက ိုတရာ ားပပ ြိုင်တ စဦ်ားတည်ား 

သာ လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ ပပာီး တရ ာ ားလ  ို၏ခင်ပနွ်ား ဦားအဗ္ဗေရူာ မန် (ခ) ဦားမနွ်နာ ားမှာ အ မည်ခံသာ ဖေစ်ဒ ကာ င်ား ၊ 

ဒအားချမ်ားပေ ြိုားဒကာ င်စဦကကဌထံ ၁၈-၁-၂၀၁၁ ဒနေ့တွင ် နှစေ်က်တင်ဖပဒ သာ စာ ရင်ားဇယာ ားနှင ် စပ်လျ ဉ်ား ၍ 

ည  န ှုင်ား ကရာ တရာ ားပပ ြိုငက် ၎င်ား၏စာ ရင်ားအချ  ြိုှေ့ အဒပါငာ်း၊ အနှုတ် မှာ ားယွင်ားဒနသဖ ေင ် ဖပန်လ ည်ဖပင်ဆင ်

ဒရားဆွွဲခွင ်ဖပြိုရန ် ဒတာ င်ားဆ ိုပပီား စာ ရင်ားစစ် ဦားဒကျာ ်ဒမာ င်နှင ်အေွွဲှေ့က ဖပည်တ ွငာ်းအခွနမ်ျာ ား ဦားစာီးဌာနသ ိုေ့ 

တင်ဖပရ န် ဒရားဆွွဲဒပားထ ာ ားဒသာ ၁၉၉၇ မ ှ ၂၀၀၈ ခိုနှစအ်ထ   ၁၁ နှစက်ာလအတွက် စာ ရင်ားမျာ ားက ို 

ရပ်ကကွ်ဒအားချမ်ားပေ ြိုားဒကာ င်စီ ဥကကဌထံသ ိုေ့ ထ ပ်မတံင်ဖပရ ာ ဟူဒသာ အချက်မှအပ ကျန်စကာားရပ်မျာ ား 

ဖငင်ားဆ ိုဒ ကာ င်ား ၊ တရာ ားပပ ြိုင်မှ တရာ ားလ ိုသ ိုေ့ ကျပသ် နာ်း ၁၃၀၀ က ို ဒပားအပ်ရနမ်လ  ိုသဖေင ် ည  န ှုင်ားမှုက ို 

လ က်မခခံွဲ ဖခင်ားသာ ဖေစ်ဒ ကာ င်ား ၊ ၂၀၀၈ ခိုနှစ ် မတ ိုင်မကီတည ်ားက ဦားအဗ္ဗေရူာ မန် (ခ) ဦားမနွ်နာ ားနှင  ်

ဒငွဒ ကားက စစအဝဝက ို ရှင် ားလင်ားခွဲ ပပာီး တရ ာ ားပပ ြိုင်ဘက်မှ ဦားအဗ္ဗေရူာ မန် (ခ) ဦားမနွ်နာ ား ကျန်ရှ သည  ်

စကပ်စစည်ားအချ  ြိုှေ့နှင ် ပတ်သက်၍ တရ ာ ားပပ ြိုင်ပ ိုင် ဆ ိုင်တွင် ဆက်လက်ထ ာ ားရှ မှုဒ ကာ င ် တရာ ားပပ ြိုင်၏ 

ဒရာ င်ားဝယ်ဒရားက စစ အဒနှာ င ်အယှကဖ်ေစ်သဖေင ် ၆-၁၂-၂၀၁၀ ရက်ဒနေ့တွင ် ၎င်ားစကပ်စစည်ားမျာ ားက ို 

လ ာ ဒရာ က်ယူရန်အတွက် သက်ဆ ိုင်ရာ ရယကထ ံသ ိုေ့ အဒ ကာ င်ား ကာ ားခွဲ ဖခင်ားသာဖေစ်ဒ ကာ င်ား ၊ အဆ ိုလွှာ 

တွင် တရာ ားပပ ြိုင်နှင ် တရ ာားလ ိုသည် ၁-၇-၁၉၉၇ မစှ၍ အကျ  ြိုားတ ူအစိုစပ်လိုပ်ငန်ား လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ  ကပါသည် 

ဟူဒသာ ဒော ်ဖပချက်အရ စတင်လ ိုပ်က ိုင်သည ် ၁-၇-၁၉၉၇ မှစ၍ အဆ ိုပါလ ိုပ်ငနာ်းနှင ် ပတ်သက်သည  ်

ဒငွဒပားဒငွယူဖပြို လ ိုပ်ခွဲ မှု တစ်စံိုတစ်ရာ မဒပေါ်ဒ ပါက်ဒ ကာ င်ား၊ ၁၉၉၇ ခိုနှစမ်ှစတင်၍ ဒငွမရရှ သည ်အဒပေါ် 

ယခိုအချ  န်မ ှ တရ ာ ားစွွဲဆ ိုလာ ဖခင်ားမှာ ကာလ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာလ် ွန်လျ က်ရှ ဒ ကာ င်ား ၊ ဦားအဗ္ဗေရူာ မန် 

(ခ)ဦားမနွ်နာ ားနှင ်တရာ ားပပ ြိုင်တ ိုေ့မှာ တစ်ဦားနှင တ်စ်ဦား ဒငွဒ ကားက စစအဒဖပအလည ် ဒဖေရ ှင်ားပပီားဖေစ်ဒ ကာ င်ား၊  

 



3 

တရ ာ ားလ ိုမှမသ ရှ ၍သာ  ယခိုအမှုက ို   တရ ာ ားစွွဲဆ ိုဖခငာ်းဖေစဒ် ကာ င်ား  ၊   အစိုစပ်လိုပ်ငန်ားနှင ်   ပတ်သက်၍ 

မည်သည  ်အခါကမျှ မှတ်ပံိုတင်သွင်ားခွဲ ဖခင်ားမရှ ၍ အကျ  ြိုားအဖမတ ်က ိုလည ်ား ဒတာ င်ားဆ ိုပ ိုင်ခွင ် မရှ ဒ ကာ င်ား၊ 

အစိုစပ်လိုပ်ငန်ားက ို နှစဦ်ားသဒဘာ တ ူ ေျက်သ မာ်းခွဲ ပပာီးဖေစ၍် တရ ာ ားစွွဲဆ ိုရနအ်ဒ ကာ င်ား မဒပေါ်ဒပါက် 

ဒ ကာ င်ား ဒချ ပသည။် 

  ဆ ိုလွှာ ဒချလ ွှာ အရ ဒအာက်ပါရံိုားဖငင်ားချက်မျာ ားထိုတ ်၍ စစဒ်ဆားသည် -  

၁။ ယခိုအမှုက ို တရ ာ ားစွွဲဆ ိုရန် ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ ်ဒကျာ ်လွနဒ်နသည ်မှာ မှန်သလာ ား။ 

၂ ။ တရာ ားစွွဲဆ ိုရနအ်ဒ ကာ င်ား မဒပေါ် ဒပါကဆ် ိုသည်မှာ မှန်သလာ ား။ 

၃။ တရာ ားလ ို၏ခင်ပွနာ်းနှင  ်တရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့သည် ၁-၇-၁၉၉၇ ရက်ဒနေ့မှစ၍ လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ ဒသာ 

စကန်ှင စ်ကပ်စစည်ား ဒရာ ငာ်းဝယ်ဒရားလ ိုပ်ငနာ်းက ို စာ ရင်ားရှငာ်းလ င်ား ေျက်သ မာ်းဒပားရန ်

လ  ိုအပ်သည်ဆ ိုသည်မှာ မှနသ်လ ာ ား။ 

၄။ တရ ာ ားလ  ိုသည် မည်သည ်သက်သာခွင ် ရထ  ိုက်ပါသနည်ားတ ိုေ့ဖေစ်သည်။  

ခရ ိုင်တရ ာ ားရံိုားကရံိုားဖငင်ားချ က် ၂က ို ပဏာ မဖငင်ားချက်အဖေစ် ဆံိုားဖေတ ်ဒပားခွဲ ပပာီး သက်ဒသခ ံ

ချက်မျာ ားရယူကာ ကျန်ရံိုားဖငင်ားချက်မျာ ားက ို အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်ဘ က်သ ိုေ့ အသာ ဒပားဒဖေဆ ို၍ ပဏာ မေီကရီ 

ချမှတ ်သည်။ 

  အယူခတံရ ာ ားလ ို ၏ ဒရှှေ့ဒနက အယူခံတရာ ားလ ိုနှင  ် အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်၏ ခင်ပနွ်ားဖေစသ်ူ 

ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်တ ိုေ့ ချြို ပ်ဆ ိုခွဲ သည ် ၁၇-၁-၂၀၀၈ ရက်စွွဲပါ တ ိုက်ခနာ်းပ ိုင်ဆ ိုင်မှုနငှ  ် အကျ  ြိုားခံစာားခွင မ်ျာ ား၏ 

တစ်ဝက်အဒရာ င်ားအဝယ် စရံဒပားကတ စာချ ြိုပ ် (သက်ဒသခံ ၇) ၏ စာ အပ ိုေ် ၆ တွင ် အခန်ားအတွင်ား၌ 

ရှ ဒသာ စကပ်စစည်ားမျာ ားနှင  ် ပတ်သက်၍ ၆-၄-၂၀၀၈ ရက်ဒနေ့မှစတင်ပပီား တစ်ဒယာ က်တစ်ဝက် ခွွဲဒဝယူ 

 ကရန် နှစဦ်ားနစှ်ေက် ဝန်ခံကတ ဖပြို  ကပါသည်ဟို ဒော ်ဖပထ ာ ားဒ ကာ င်ား ၊ မလူရံိုားတရ ာ ားလ ို၏ ခင်ပနွ်ား 

ဖေစ်သူနငှ  ် မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့ လ ိုပ်ခွဲ သည ်လ ိုပ်ငနာ်းမှာ စက်ပစစည်ားအဒရာ င်ားအဝယ် စပ်တူလ ိုပ်သည ် 

လ ိုပ်ငနာ်းဖေစဒ် ကာ င်ား ၊ ထ  ိုလ ိုပ်ငနာ်းက ို ၆-၄-၀၈ ရကဒ်နေ့မစှပပီား တစ်ဝက်ခွွဲဒဝယ ူကရန် ကတ ဖပြို ချက်အရ 

အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်မှ ၇-၆-၂၀၁၁ ဒနေ့တွင ် တရာ ားစွွဲဆ ိုဖခငာ်းမှာ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာလ် ွန်ဒနပပဖီေစ် 

ဒ ကာ င်ား၊ ကာ လ စည်ားကမာ်းသတ် အက်ဥပဒေအပ ိုေ် ၁၀၆ တ ငွ ် ကိုနေ်က်စပ် ကသည်က ို ေျက်သ မာ်း ကရာ 

စာ ရင်ားနငှ ်တကွ ဒဝစို၏အဖမတ ်ရလ  ိုမှုအာ ား ေျက်သ မာ်း ကသည ် ဒနေ့ရကက်စ၍ ၃ နှစအ်တွင်ား စွွဲဆ ိုရမ ည် 

ဟို ဖပဌာ န်ားထာ ားဒ ကာ င်ား ၊ ေျက်သ မာ်းပပာီးဒသာ အစိုစ ပ်လိုပ်ငန်ား၏ စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားရန် သက်သက်စွွဲဆ ို 

ဒသာ အမှုက ို ေျက်သ မာ်းပပာီး ၃ နှစအ်တွင်ား အပ ိုေ် - ၁၀၆ အရ စွွဲဆ ိုရ ဒ ကာ င်ား T.P MAMOOTY Vs  

MA THEIN HIAING (a) MA ASARA အ မ ှု (၁) တွင် စီရငထ် ံိုားဖပြိုထ ာ ားဒ ကာ င်ား၊ ခရ ိုင်တရာ ားရံိုားမှ 

အမှုစွွဲဆ ိုရန ် ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာ ်လွနဒ်နသည်မှာ မမှန်ဟိုဒဖေဆ ိုခွဲ ဖခင်ားမှာ မှာ ားယွင်ားလ ျက်ရှ  

ဒ ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားလ ိုနှင ် အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်၏ ခင်ပနွ်ားဖေစသ်ူ ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်တ ိုေ့ ဒငွကျပ် ၁၀ သ နာ်းစ ီ

ထ ည ်ဝင်၍ စကပ်စစည်ားဒရာင်ားဝယ်ဒရားလ ိုပ်ငနာ်း လ ိုပ်က ိုင်ပပီားဒနာ က် ၁၄-၁-၁၉၉၇ ဒနေ့တွင် ကျံြိုားကကီားလ မ်ား၊ 

(၂ ၃×၂ ၄ လ မ်ား ကာ ား) ၊ ၈ ရပ်ကကွ ် ၊ လ သာ ပမ ြိုှေ့နယ၊် ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့ရှ  အလ ျာ ား ၉ ဒ ပ × အန ံ ဒ ပ ၅၀ ×     

အဖမင  ်၁၂ ဒပအကျယ်ရှ အ ခ န်ားအာ ား တန်ေ ိုားဒငွကျပ် ၇၂ သ နာ်းတ တ ဖေင ် ဝယ်ယူခွဲ ဒ ကာင်ား၊ ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်  

 

      

၁။ ၁၉၆ ၉ ခ ိုန ှစ ်၊ ဖမ န ်မ ာ န  ိုငင် ံတရာ ားစီရင ်ထံို ား ၊ စ ာ - ၈ ၀ 
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မ ှ ၎င်ားအစိုစပ်လိုပ်ငန်ားက ို ဆက်လက်မလ ိုပ်က ိုင်လ ိုဒ ကာ င်ား ဒဖပာ သဖေင  ် အယူခံတရာ ားလ ိုမှ ၁၇-၁-၂၀၀၈ 

ဒနေ့တွင ် တ ိုက်ခနာ်းပ ိုင်ဆ ိုင်မှုနှင ် အကျ  ြိုားခံစာားခွင မ်ျာ ား၏တ စ်ဝက် အဒရာ င်ားအဝယ်စရန်ဒပား ကတ စာချ ြိုပ် 

ချြို ပ်ဆ ိုကာ ကျပ်သ နာ်း ၂၂၀၀ တန်ေ ိုားသတ်မှတ ်ပပီား ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်သ ိုေ့ ကျပ်သ နာ်း ၁၁ဝဝ က ို သက်ဒသခ ံ ၇ 

နှင  ် သက်ဒသခ ံ ၈ စာ ချြို ပမ်ျာ ားအရ ဒပားအပ်ခွဲ ပပီားဖေစ် ဒ ကာ င်ား ၊ သက်ဒသခ ံ ၇ စာ ချြို ပ် အပ ိုေ် ၆ တွင်                  

၆-၄-၀၈ ရက်ဒနေ့မှစတင်ပပီား စကပ်စစည်ားမျာ ားနှင ် ပတ်သက်၍ တစ်ဒ ယာ ကတ်စ်ဝက်စီ ခွွဲဒဝယူ ကရန် 

ဟူဒသာ ကတ မျာ ားအရ၊ ထ  ိုဒနေ့ဒနာ က်ပ ိုင်ားဒရာ င်ားချသည ် အကျ  ြိုားအဖမတ ်ခံစာ ားခငွ ်က ို အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် 

ခံစာားခွင မ်ရှ ဒတာ  ဒ ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားလ ိုမ ှ ၆-၁၂-၂၀၁၀ ရက်စွွဲဖေင  ် ဒပားပ ိုေ့ခွဲ သည ်စာတ ွင ် ဆ ိုင်ခန်ား 

လ ိုပ်ငနာ်းပ ိုင်ား စကန်ှင စ်ကပ်စစည်ားမျာ ားနှင ် ပတ်သက၍်လ ည်ား နှစဦ်ားနစှ်ေက် တစ်ဝက်စခီွွဲဒဝယူ ကရ န် 

နှစဦ်ားသဒဘာ တူ၍ စာ ရင်ားအတူဖပြို စိုပပာီးလည ်ား ဖေစ်ပါသည်ဟူ၍ ဒော ်ဖပဖခင်ားမှာ သက်ဒသခံ ၇ စာ အပ ိုေ် ၆ 

တွင်ပါရှ ဒသာ ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်က စကပ်စစည်ားမျာ ားအာ ား လ ာ ဒရာ က်မယူ၍ အယူခံတရာ ားလ ို ၏ဆ ိုင်တွင ်

အဒနှာ င ်အယှက ် ဖေစ်ဒနသည ်အတွက် လ ာ ဒရာ ကယူ်ရန် အဒ ကာ င်ား ကာ ားခွဲ  ဖခင်ားသာဖ ေစ်ဒ ကာ င်ား ၊ 

စကပ်စစည်ားဒရာ င်ားရဒငွမျာ ားနှင ် ပတ်သက်သည  ် အကျ  ြိုားအဖမတ ်မျာ ား ရရှ ရနဟ်ူဒသာ အချက်မပါရှ  

ဒ ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်၏ ခင်ပနွ်ားရရှ သည ် စကပ်စစည်ားမျာ ားအတွက် အဒ ကာ င်ား ကာ ားခွဲ ဖခင်ား အဒပေါ် 

တစ်ေက်မှဒရာ င်ားရဒငွမျာ ားအာ ား စာ ရင်ားဖပြိုလ ိုပ်ဒပားရန် ဒတ ာ င်ားဆ ိုမှုက ို အယူခံ တရ ာ ားလ ိုမှ နာ ားလ ည်မှုလ ွွဲ 

၍ စာ ရင်ားဇယာ ားမျာ ားက ို တင်ဖပရ န်အဒ ကာ င်ားမရှ ဘွဲ တင်ဖပခွဲ ဖခင်ားဖေစ်ဒ ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်ထ ံသ ိုေ့ 

၁၇-၁-၂၀၀၈ ဒနေ့စွွဲပါ စာ ချြို ပ်အရ ကျပ်သ နာ်း ၁၁၀၀ ဒပားအပ်ခွဲ ပပီားဖေစ်ဒ ကာ င်ား အဖငင်ားမထွက်သဖေင ် 

စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားရန် မလ  ိုဒတာ  ဒ ကာ င်ား ဖမင်သာ ဒနပါလျ က် ခရ ိုင်တရာားရံိုားမ ှ စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား        

ေျက်သ မာ်းရန ် လ  ိုအပ်သည်ဟို အမ နေ့်ချမှတ ်ဖခင်ားမှာ မာှ ားယွင်ားဒနဒ  ကာ င်ား ၊ အယူခံတရာ ားလ ိုနှင ် အယူခံ 

တရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့အ ကာ ားတွင ်သက်ဒသခ ံ၇ စာ ချြို ပ်အပ ိုေ် ၆ အရ ၆-၄-၂၀၀၈ ရက်ဒနေ့တွင် စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား 

ေျက်သ မာ်းပပာီးဖေစဖ်ခင်ား၊ အယူခံတရာ ားလ ို စွွဲဆ ိုဒသာအမှုမှာ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာလ် ွန်ဒနဖခင်ား ၊ 

အကျ  ြိုားအဖမတ ်မျာ ား ခွွဲဒဝဒပားပပာီးဖေစဖ်ခင်ားတ ိုေ့ဒ ကာ င ် အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်အာား ဒဝစို၏နှစ်ပံိုတစ်ပံိုက ို ရထ  ိုက် 

ခွင ်ရှ ဒ ကာင်ား ပဏာ မေကီရီ ချမှတ ်ဒပားဖခင်ားမှာ မှာ ားယွင်ားဒနဒ  ကာ င်ား၊ ခရ ိုင်တရာ ားရံိုား၏ ေီကရီအာ ား  

ပယ်ေျက်ဒပားရန ်ဒလ ျှာ ကလ် ွဲသည်။ 

                          အယူခံတရာားပပ ြိုင်၏ ဒရှှေ့ဒန က အယူခံတရာ ားပပ ြိုင်၏ ခင်ပနွ်ား ဦားအဗ္ဗေရူာ မန် (ခ)  

မွနန်ာ ားနှင ် အယူခံတရာ ားလ ို ဦားကျင်စ န်တ ိုေ့သည် ၁၉၉၇ ခိုနှစက်စ၍ အစိုစပ်လို ပ်ငန်ားက ို လ ိုပက် ိုင်ခွဲ သည် 

မှာ အဖငင်ားမပာွ ားဒ ကာ င်ား ၊ အစိုစပ်လိုပ်ငန်ား အက်ဥပဒေပိုေမ် ၄၂ (၈) တွင ် အစိုစပ်ဝင်တစ်ဦား ဒသဆံိုားခွဲ  

လ ျှင် အစိုစပ်လိုပ်ငန်ားက ို ေျက်သ မာ်းန ိုင်သည်ဟို ဖပဌာ န်ားထာ ားဒ ကာ င်ား၊ ကာ လစည်ားကမ်ားသတ် ဥပဒေ 

ဇယာား ပထ မအပ ိုေ် ၁၀၆ တွင် ကိုနေ်က်စပ် ကသည်က ို ေျက်သ မာ်း ကရာ စာ ရင်ားနငှ ်တကွ ဒဝစိုသင  ်

အဖမတ ်ဒငွရလ  ိုမှု စွွဲဆ ိုလ ိုလ ျှင် အစိုစပ်လိုပ်ငန်ား ေျက်သ မာ်း ကသည ် ဒနေ့ရကက်စ၍ ၃ နှစအ်တွင် ား              

တရ ာ ားစွွဲဆ ိုရန ် စည်ားကမ်ားသတ်ကာ လ သတ်မတှ်ထာ ားဒ ကာ င်ား၊ အစိုစပ်ဝင်ဒသဆံိုား၍  အစိုစပ်လိုပ်ငန်ား 

ပျက်သွာားပပီားဒနာ က ် အစိုစပ်လိုပ်ငန်ားက ို ေျက်သ မာ်း၍ စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားဒပားဒစရန် စွွဲဆ ိုဒသာ အမှုမျ  ြိုားတ ွင ်

အစိုစပ်ဝင်ဒသဆံိုားသည ်ဒနေ့ ကစ၍ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဥပဒေပထ မဇယာ ား အပ ိုေ် - ၁၀၆ ပါ ဖပဌာ န်ား 

ချက်နှင  ် သက်ဆ ိုင်ဒ ကာ င်ား T.P MAMOOTY Vs MA THEIN HIAING (a) MA ASARA စီရငထ် ံိုား 

တွင် ထ ံိုားေွွဲှေ့ထာ ားဒ ကာ င်ား၊ အစိုစပ်ဝင်တစ်ဦားဖေစသ် ူ ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်သည် ၃၁-၁၂-၂၀၀၉ ဒနေ့တွင ်

ကယ်ွလွန်သဖေင  ် ၃၁-၁၂-၂၀၀၉ ဒနေ့ကစတင်၍ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဥပဒေပထ မဇယာ ားအပ ိုေ် ၁၀၆ 

အရ ၃ နှစအ်တွင်ား တရ ာ ားစွွဲဆ ိုရမည်ဖေစ်ဒ ကာ င်ား၊ မလူ တရ ာ ားမကကာီးမှုက ို စွွဲဆ ိုသည ်ဒနေ့မှာ ၇-၆-၂၀၁၁ ဒနေ့ 

ဖေစ်၍ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ၃ နှစအ်တွင်ား စွွဲဆ ိုဖခငာ်းဖေစဒ် ကာ င်ား ၊ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ ်             

အက်ဥပဒေ ၁၉  အရ  ပစစည်ားနှင စ်ပ်လျ ဉ်ား၍လ ည်ားဒကာ င်ား၊  အခွင ်အဒရားနှင  ် စပ်လျ ဉ်ား၍လ ည်ားဒကာ င်ား၊  
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တရ ာ ားမကကာီးမှုစွွဲဆ ိုရန ် သတ်မှတ ်ထာ ားသည ် စည်ားကမ်ားသတ်ကာ လ အပ ိုင်ားအဖခ ာ ား မကိုနဆံ်ိုားမီ ထ  ိုပစစည်ား 

က ိုဖေစဒ်စ၊ ထ  ိုအခွင ်အဒရားက ိုဖေစ်ဒစ ဒတ ာ င်ားဆ ိုဖခငာ်းခံရသူက တာ ဝန်ရှ ဒ ကာင်ား ဒရားသာ ားလက်မှတ် 

ဒရားထ  ိုား၍ ဝန်ခံချက်ဖပြိုရာဒရာ က်ဒသာ က စစတွင် ထ  ိုသ ိုေ့ဝန်ခံချက်ဖပြိုသည  ် အခါမှစ၍ စည်ားကမ်ားသ တ် 

ကာ လ အပ ိုင်ားအဖခာ ားက ို အသစ်ဒရတ ွက်ရမည်ဟို ဖပဌာ န်ားထာ ားသဖေင ် ရယကရံိုားတွင ် ဒနာ က်ဆံိုားည  န ှုင်ားခွဲ  

 ကသည ် ၂ ၅-၂-၂၀၁၁ဒ နေ့ကစ၍ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် အက်ဥပဒေပိုေမ် ၁၉အရ ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် 

က ို ဒရတ ွက်ရမည်ဖေစဒ် ကာ င်ား၊ သက်ဒသခ ံ (စ) ဖေင  ် တင်ဖပထာ ားဒသာ စာရင်ားစစ ် ဦားဒကျာ ်ဒမာ င၏် 

အစီရငခ်ံစာအရ ၁၆-၂-၂၀၁၁ ဒနေ့ကစ၍ အသစ်တေန ် ဖပန်လ ညဒ်ရတ ွက်လျှငလ် ည်ား အမှုစွွဲဆ ိုဖခငာ်းမှာ 

ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ်အတွင်ား ကျဒရ ာ က်ဒ ကာ င်ား၊ အယူခံတရာ ားလ ို ဦားကျင်စ န်နှင ် ပပ ြိုင်ဖပသက်ဒသ 

ဦားကျင်စ န်၏ဇနာီး ဒေေါ် တင်လ  ှုင်တ ိုေ့က တရ ာ ားလ ိုနှင  ် တရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့အ ကာ ား ပစစည်ားခွွဲဒဝရန် မကျန်ရှ ဒတာ   

ဒ ကာ င်ား နှုတ်ဖေင ်ဖငင်ားဆ ိုဒသာ ်လည ်ား တရာ ားပပ ြိုင်ဘက်မှ သက်ဒသခ ံ တင်သွင်ားဒသာ သက်ဒသခ ံ ၇ 

ကတ စာချ ြိုပ်၏ အပ ိုေ် ၆ နှင  ် ၇ တ ိုေ့တွင် ဒော ်ဖပချကမ်ျာ ားအရ စကပ်စစည်ားမျာ ားနှင ် စပ်လျ ဉ်ား၍ ထ  ိုစာ ချြို ပ ်

ချြို ပ်ဆ ိုသည ် ၁၇-၁-၂၀၀၈ ဒနေ့တွင ် ခွွဲဒဝဖခင်ားမဖပြိုရ ဒသားဒ ကာ င်ား ဝန်ခထံ ာား ကသည ်အဖပင် ထ  ိုဒနေ့ 

ဒနာ က်ပ ိုင်ားတွင် စကန်ှင စ်က်ပစစည်ားမျာ ားက ို ခွွဲဒဝဒပားသည ် စာ ချြိုပ်စာ တမ်ား တစစ်ံိုတစ်ရာ မရှ ဒ ကာ င်ားက ို 

လ ည်ား ဝန်ခံထာ ားပပာီးဖေစဒ် ကာ င်ား ၊ သက်ဒသခ ံ င-၁ မ ှ င-၇ ထ  ပါ စာ ရင်ားဇ ယာ ားမျာ ားသည် ဦားကျင်စ န ်

လ က်ဒရားဖေင  ် ၁၉၉၉ မ ှ ၂၀၀၈ နှစထ်   ဒော ်ဖပထ ာ ားဒသာ စာ ရင်ားက ို ၈-၁-၂၀၁၁ ဒနေ့တွင် ဒရားဆွွဲပပီား လ သာ 

ပမ ြိုှေ့နယ ် အမှတ် ၈ (ရယက) ရံိုားသ ိုေ့ တင်ဖပခွဲ သဖေင ် ၈-၁-၂၀၁၁ ဒနေ့အထ   စာရင်ားမရှင်ားရဒသားသည်မှာ 

အဖငင်ားမပွာားဒ ကာ င်ား၊ လသာ ပမ ြိုှေ့နယ၊် အမှတ် ၈ ရယကရံိုား၌ နှစဦ်ားနစှ်ေ က ်  ပစစည်ားနှင ဒ်ငွသာ ား ခွွဲဒဝယူ 

 ကရန် ည  န ှုင်ားခွဲ  ကဒ ကာ ငာ်း သက်ဒသခ ံ (ဆ) အရ ဒ ပေါ် ဒပါကဒ်နဒ  ကာ င်ား ၊ ဦားကျင်စ န်၏လ က်ဒရားဖေင ် 

၁၉၉၉ မ ှ၂၀၀ ၈ ခိုနှစအ်ထ   ဒရားဆွွဲထာ ားဒသာ ဒငွစာ ရငာ်း၊ ပစစည်ားစာ ရင်ားလယ်ဂျာ ဒပါင်ားချြိုပ် စာ ရ င်ားဇယာ ား 

သက်ဒသခ ံ (င-၁) မ ှ (င-၈) သက်ဒသခံ စာ ရွကစ်ာတမ်ားမျာ ားအနက် သက်ဒသခ ံ (င-၈) မှာ စာ ရင်ား 

အာ ားလံိုား၏ စာ ရင်ားဒပါင်ားချြိုပ်ဖေစ်ဒ ကာ င်ား ဦားကျင်စ န်၏ ထ ွက်ဆ ိုချက်တွင ် ဝန်ခံထာ ားဒ ကာ င်ား ၊ 

စာ ရင်ားစစ ် ဦားဒကျာ ်ဒမာ င၏် စာ ရင်ားစစ်ဒဆားရန် အစီရငခ်ံစာအရ ၁၉၉၇ ခိုနှစ ် ၊ ၂၀၀၈ ခိုနှစအ်ထ                 

၁၁ နှစစ်ာ ရင်ားက ို ဦားကျငစ် န်နှင ် အဖခာ ားတစ်ဦားတ ိုေ့ အညီအမျှခွွဲဒဝယ ူကရန် ဖေစ်သည်ဆ ိုဒသာ အချက ်

ဒပေါ် ဒပါကဒ်နဒ  ကာ င်ား၊ နစှ်ဦားပ ိုင်ဆ ိုင်ခန်ားက ို ခွွဲဒဝယူခွဲ  ကပပီားဖေစ်၍ စကန်ှင စ် က်ပစစည်ား ဒရာ င်ားဝယ်ဒရား 

လ ိုပ်ငနာ်းတွင ် ဒရာ င်ားချဒနဒသာ စကန်ှင စ်ကပ်စစည်ားမျာ ားနှင ် ဒငွသာ ားလ က်ကျန် စကပ်စစည်ားလ က်ကျန် 

တ ိုေ့က ို ထ ပ်မံစာရင်ားရှင်ားလ င်ားဒပားရန် လ  ိုအပ်ဒနသဖေင ် အယူခံအဒ ကာ င်ား ဖပချ က်က ို လ က်မခသံင  ်

ဒ ကာ င်ား၊ စကပ်စစည်ားဆ ိုင်၌ရှ ဒနဒ သာ နှစဦ်ားပ ိုင်ဒငသွာ ားနှင ် ဒရာ င်ားကိုန်ဖေစ်ဒသာ စကန်ှင စ်ကပ်စစည်ားမျာား 

က ို တရ ာ ားလ ိုနှင  ် တရာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့ တစ်ဒ ယာ က်တစ်ဝက်စီ ခွွဲဒဝရယူသည ် ပဏာ မေီကရီ ချမှတ ်ခွဲ ဖခင်ားမှာ 

တရ ာ ားမျှတ မှန်ကန်သဖေင ် အယူခံလွှာ က ို စရ တ်နှင ်တက ွပလ ပ်ဒပားရန် ဒလ ျှာ ကလ် ွဲသည်။ 

  ဤ အယူခံမှုတွင် စွွဲဆ ိုမှုသည် ကာလ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာ ်လွန်ဖခင်ားရှ မရှ နငှ ် မူလရံိုား 

တရ ာ ားလ ို၏ခင်ပွနာ်းနှင ် မလူ ရံိုားတရ ာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့ လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ သည်လ ို ပ်ငန်ားက ို စာ ရငာ်းရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းရန ်

လ  ိုအပ်ဖခင်ားရှ မရှ  အဓ ကစီစစ်ဆံိုားဖေတ ်ရမည်ဖေစ်သည်။ 

  အမှုတွင ် တင်ဖပထ ာ ားဒသာ နှစေ်က်သက်ဒသခံချက်မျာ ားအရ မူလရံိုားတရာ ားလ ို၏ခင်ပနွ်ား 

ဦားအဗ္ဗေရူာ မန်နှင ် မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင် ဦားကျင်စ န်တ ိုေ့သည် စကပ်စစည်ားဒရာ င်ားဝယ်ဒရားလ ိုပ်ငနာ်းက ို နှစဦ်ား 

အကျ  ြိုားတ ူ လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ  ကရာ နှစဦ်ားပ ိုင်ဒငွဖေင  ် ဝယ်ယူထာ ားဒသာ ဆ ိုင်ခန်ားက ို ၁၇-၁-၂၀၀၈ ဒနေ့စွွဲပါ 

သက်ဒသခ ံ (၇) စာ ချြို ပ်၊ ၂-၂-၂၀၀၈ ဒနေ့စွွဲပါ သက်ဒသခံ (၈) စာ ချြို ပ်မျာ ားချြို ပဆ် ို၍ မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်က 

မူလရံိုားတရာ ားလ ို၏ခင်ပွနာ်းသ ိုေ့ ဆ ိုင်ခန်ားတန်ေ ိုားကျပ်သ နာ်း ၁၁၀၀ က ို ဒပားဒချကာ မလူ ရံိုားတရ ာ ားပပ ြိုင် 

တစ်ဦားတည ်ားပ ိုင်ဆ ိုင် အကျ  ြိုားခံစာားခွင ရ်ရှ ခွဲ ဒ ကာ င်ား နစှ်ေက်အဖငင်ားမပာွ ားဒပ။ 



6 

  မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်က ၆-၁၂-၂၀၁၀ ဒနေ့စွွဲပါ သက်ဒသခ ံ (၉) စာ ဖေင ် လ ိုပ်ငန်ားစာ ရင်ား 

ရှင်ားလ င်ား ေျက်သ မာ်းန ိုင်ဒရားအတွက် လ ူမှုဒရားအရ ဒခေါ်ယူည  န ှုင်ားဒပားရန် လ သာ ပမ ြိုှေ့နယ်  ၊ အမှတ ် - ၈ 

ရပ်ကကွ ် ၊ ဒအားချမ်ားသာ ယာ ဒရားနှင ် ေွံှေ့ပေ ြိုားဒရားဒကာ င်စရံီိုားသ ိုေ့ တင်ဖပခွဲ ရာ မှ မူလရံိုားတရာ ားလ ိုဘက်နှင ် 

မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်တ  ိုေ့ ရပက်ကွ်ရံိုားတွင် ည  န ှုင်ားဒဆာွးဒနွားမှုမျာ ား ဖပြိုလ ိုပ်ခွဲ ဒ ကာ င်ား၊ ဒငွဒ ကားစာ ရင်ားမျာ ားက ို 

မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်က တင်ဖပခွဲ ဒ ကာ င်ားမာှ လည်ား နှစေ်က်အဖငင်ားမပာွ ား ဒပ။ ထ  ိုသ ိုေ့ည  န ှုင်ားစဉ် တရ ာ ားပပ ြိုင် 

ဦားကျင်စ န်က ၎င်ားတင်ဖပသည  ် စာ ရင်ားဇယာ ားမျာ ားတွင် အဒပါငာ်း၊ အနှုတ်စာ ရင်ားမျာ ား မှာ ားယွင်ားဒန၍ 

စာ ရင်ားစစ ် ဦားဒကျာ ်ဒမာ ငအ်ေွွဲှေ့နှင ် စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားဒစပပီား ဦားဒကျာ ်ဒမာ င ် စာ ရငာ်းစစ်အေွွဲှေ့မှ စစဒ်ဆားသည ် 

စာ ရင်ားဇယာ ား သက်ဒသခံ (၁၀) က ို တင်ဖပရ ာ တွင် နစှ်ဘက်ည  န ှုင်ား၍မရခွဲ ဘွဲ မူလရံိုားတရာ ားလ ိုက နှစဦ်ား 

အကျ  ြိုားတ ူ လ ိုပ်က ိုင်ခွဲ သည လ် ိုပ်ငနာ်းက ို စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းပပာီး တရ ာ ားလ ိုရသင ်ဒသာ ဒဝစိုဒင ွမျာ ား 

ရလ  ိုမှုအဖေစ် ယခိုအမှုက ို စွွဲ ဆ ိုခွဲ ဖခင်ားဖေစ်သည်။ 

  အယူခံတရာ ားလ ို (မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်) က ၆-၂-၂၀၀၈ ဒနေ့မစှ၍ ထ က်ဝက်ခွွဲဒဝယူရန် 

ကတ ဖပြို ထာ ားပပာီးဖေစ၍် နှစဦ်ားအကျ  ြိုားတ ူ လ ိုပ်က ိုင်သည ်လ ိုပ်ငနာ်းက ို  ေျက်သ မာ်းပပီားဒ ကာ င်ား တင်ဖပခွဲ သည။် 

အယူခံတရာ ားပပ ြိုင် (မူလရံိုားတရာ ားလ ို) က ခင်ပနွ်ားဖေစ်သ ူ ကယ်ွလွန်ပပီားဒနာ က် တရ ာ ားပပ ြိုင်က လ ိုပ်ငနာ်း 

စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းန ိုင်ဒရားအတွက် ၆-၁၂-၂၀၁၀ ဒနေ့စွွဲပါ သက်ဒသခ ံ (၉) စာ ဖေင ် တင်ဖပချက်  

အရ စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းရမည ် အမှုဖေစ်ဒ ကာင်ား တင်ဖပသည ်။  

  အစိုစပ်လိုပ်ငန်ားက ို ေျက်သ မာ်းရန်နငှ  ် စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားရန် စွွဲဆ ိုသည ်အမှုဖေစ်လျှ င ်

ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဥပဒေပထ မဇယာ ားစာအပ ိုေ် ၁၂၀ နှင  ် သက်ဆ ိုင်ဒ ကာ င်ား ဒအ ဆ  ိုရာ ဆနန်နီငှ  ် 

စ ီအမျာ ား အမ ှု (၂) တွငလ် ည်ားဒကာ င်ား၊ ေျက်သ မာ်းပပီားဒသာ အစိုစပ်လိုပ်ငန်ားက ို စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားရန် 

သက်သက်စွွဲဆ ိုသည ် အမှု ဖေစ်လျှ င် ကာ လ စည်ားကမာ်းသတ် ဥပဒေပထ မဇယာားစာအပ ိုေ် ၁၀၆ အ ရ 

ေျက်သ မာ်းပပာီး ၃ နှစအ်တွင် ား စွွဲဆ ိုရနဖ်ေစ်ဒ ကာ င်ား၊ တ ပီမီနမ် ူသာီး နငှ  ် မသ  နာ်းလ  ှုင ်(ခ) မအ ဆာ ရာ အမ ှု (၃) 

တွင်လ ည်ားဒကာ င်ား ညွှန်ဖပထ ာ ားသည်။  

  မူလရံိုားတရာ ားလ ို၏ခင်ပွနာ်းနှင ် မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုငတ် ိုေ့သည် သက်ဒသခ ံ ၇ ၊ ၈ စာ ချြို ပ်မျာ ား 

ချြို ပ်ဆ ို၍ နှစဦ်ားအကျ  ြိုားတ ူလိုပ်ဒဆာ င်ဒသာ လ ိုပ်ငနာ်းလ ိုပ်က ိုင်သည ် ဆ ိုင်ခန်ားက ို တန်ဘ  ိုားကျပ်သ နာ်း ၂၂ဝဝ 

သတ်မှတ ်ပပီား တန်ဘ  ိုား၏ထ က်ဝက်ဒငွကျပ်သ န်ား ၁၁ဝဝ က ို မူလရံိုားတရ ာ ားပပ ြိုင်က မူလရံိုားတရာ ားလ ို၏ 

ခင်ပနွ်ားသ ိုေ့ဒပားဒချ ၍ ဆ ိုင်ခန်ားက ိုခွွဲဒဝခွဲ  ကပပီား သက်ဒသခံ (၇) စာ ချြို ပ်အပ ိုေ် ၆ တွင် လ ိုပ်ငနာ်းလိုပ်သည ် 

ဆ ိုင်ခန်ားတွင်ားရှ ဒသာ စကပ်စစည်ားမျာ ားနှင ် ပတ်သက၍် ၆-၂-၂၀၀၈ ဒနေ့မစှတင်ပပီား တစ်ဒ ယာ က်တစ်ဝက် 

ခွွဲဒဝယူ ကရန ် ဝန်ခံကတ ဖပြို ထာ ားပပာီးဖေစသ်ည်။ သ ိုေ့ဒသာ ်လည်ား ယင်ားသဒဘ ာ တူည ီချက်အတ ိုင်ား 

စကပ်စစည်ားမျာ ားက ို တစ်ဒ ယာ က်တစ်ဝက် ခွွဲဒဝရယူပပီား လ ိုပ်ငနာ်းက ိုေျက်သ မ်ားသည ် ဒဆာ င်ရွက်မှုမျာ ားက ို 

ဖပြို လ ိုပ်ခွဲ  ကဒ ကာ င်ား သက်ဒသခံချက်မျာ ား ဒပေါ်ဒ ပါက်ဖခင်ားမရှ ဒပ။ 

  မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင် က ိုယ်တ ိုင်ဒပားပ ိုေ့ဒသာ သက်ဒသခ ံ (၉) စာ အရလ ည်ား စကန်ှင ် 

စက်ပစစည်ားမျာ ားနှင ် ပတ်သက်၍ နှစဦ်ားနစှ်ေက် ထ က်ဝ က်စီခွွဲဒဝယ ူကရန် နှစဦ်ား သဒဘ ာ တူ၍ စာ ရင်ားဖပြိုစို 

ထ ာ ားပပာီးဖေစဒ် ကာ င်ား ၊ စက်နငှ ်စက်ပစစည်ားဆ ိုင် လ ို ပ်ငန်ားရှင်ားလ င်ား ေျက်သ မာ်း န ိုင်ဒရားအတွက် ဒဆာွးဒနွား 

ည  န ှုင်ားရန်   အဒ ကာ င်ား ကာ ားဖခင်ားဖေစ်ဒ ကာ င်ား  ဒပေါ်ဒပါက်သည်။  ထ က်ဝက်စခီွွဲဒဝမည ်  စကပ်စစည်ားမျာ ား  

 

     

၂။ ရန ်ကိုန ် အတွွဲ - ၆ ၊ စ ာ - ၁၉၈  

၃။ ၁၉၆ ၉ ခ ိုန ှစ ်၊ ဖမ န ်မ ာ န  ိုငင် ံတရာ ားစီရင ်ထံို ား ၊ စ ာ - ၈ ၀ (ရံိုားချြိုပ ်) 
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စာ ရင်ားက ို သက်ဒသခ ံ (၉) ဖေင  ် ပူားတွွဲတင်ဖပထာ ားဖခင်ားမရှ ဘွဲ ဒငွဒ ကားစာရ ငာ်းဇယာ ားက ိုသာ တင်ဖပခွဲ  

သည်။ ထ က်ဝက်ခွွဲဒဝသည ် စကန်ှင စ်ကပ်စစည်ားမျာ ားက ို မူလရံိုားတရာ ားလ  ို၏ခင်ပနွ်ားက ရယခူွဲ ဖခင်ား  

မရှ ဒ ကာ င်ားလည ်ား သကဒ်သခံချ က်မျာ ားအရ ထ ငရ်ှာ ားဒနသဖေင ် စကန်ှင စ်က်ပစစည်ား ဒရာ င်ားဝယ်ဒရား 

အကျ  ြိုားတ ူလိုပ်ငန်ားက ို ၆-၂-၂၀၀၈ ဒနေ့မစှ၍ ေျက်သ မာ်းခွဲ ပပီားဖေစ်သည်ဟို ဒကာ ကယူ်န ိုင်မည် မဟိုတ်ဒ ပ။ 

  ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ်ဥပဒေ ပထ မဇယာ ားစာအပ ိုေ် - ၁၀၆ တွင် ကိုနေ်က်စပ် ကသည် 

ေျက်သ မာ်း ကရာ စာရင်ားနငှ ်တကွ ဒဝစိုသင ်အဖမတ ်ရလ  ိုမှုက ို ေျက်သ မာ်းသည ်ဒနေ့ကစ၍ ၃ နှစအ်တွင်ား 

စွွဲဆ ိုရနဖ်ပဌာ န်ားထာ ားသည်။ 

  ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဥပဒေပိုေ်မ ၁၉ (၁) တငွ ် ပစစည်ားနှင  ် စပလ် ျဉ်ား၍ ဒသာ ်

လ ည်ားဒကာ င်ား၊ တရာ ားမကကာီးမှုစွွဲဆ ိုရန်(သ ိုေ့မဟိုတ်) ဒလ ျှာ က်ထာ ားမှုဖပြိုရန် သတမ်ှတ်ထ ာ ားသည ် စည်ားကမ်ား 

သတ်ကာ လ အပ ိုင်ားအဖခာ ားမကိုနဆံ်ိုားမီ ထ  ိုပစစည်ားက ိုဖေစ်ဒစ၊ ထ  ိုအခွင ်အဒရားက ိုဖေစ်ဒစ ဒတ ာ င်ားဆ ိုဖခငာ်းခ ံ

ရသူက သ ိုေ့တည ်ားမဟိုတ ် ထ  ိုဒတာ င်ားဆ ိုဖခငာ်းခံရသူအာ ား ပ ိုင်ဆ ိုင်ခွင ်က ိုဒသာ ်လည်ားဒကာ င်ား၊ တာ ဝန်ရှ ဖခင်ား 

က ိုဒသာ ်လည ်ားဒကာ င်ား သက်ဆင်ားဒစဒသာ အဖခာ ားသကူ အဆ ိုပါပစစည်ားနှင  ် စပ် လ ျဉ်ား၍ သ ိုေ့တည ်ားမဟိုတ် 

အဆ ိုပါ အခွင ်အဒရားနှင  ် စ ပ်လျ ဉ်ား၍ တာ ဝန်ရှ ဒ ကာင်ား ဒရားသာ ားလက်မှတ်ထ  ိုား၍ ဝန်ခံချက်ဖပြိုဒ သာ က စစ 

တွင် ထ  ိုသ ိုေ့ဝန်ခံချက်ဖပြိုသည ် အခါမှစ၍ စည်ားကမ်ား သတ်ကာ လ အပ ိုင်ားအဖခာ ားက ို အသစ်ဒရတ ွက်ရမည် 

ဟို ဖပဌာ န်ားထာ ားသည်။ မလူ ရံိုားတရ ာ ားလ ိုနှင  ် တရ ာ ားပပ ြိုင် တ ိုေ့ ကာ ားတွင ် လ ိုပ်ငနာ်းဒငွဒ ကားစာရ င်ားမျာ ားက ို 

ရှင်ားလ င်ားဖခင်ားမရှ ဒသားဒ ကာ င်ား သက်ဒသခံ ၉ ၊ ၁၀ တ ိုေ့အရ ထ င်ရာှ ားဒနပပီား မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်က 

ရှင်ားလ င်ားဒပားရမည  ် တာ ဝန်ရှ ဒ ကာ င်ားမာှ လည်ား သက်ဒသခံချက်မျာ ားအရ ထ င်ရာှားဒပေါ်ဒ ပါက်ဒနသည်။ 

  မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင် တင်ဖပသကွဲ သ ိုေ့ ၆-၂-၂၀၀၈ ဒနေ့တွ င ် လ ိုပ်ငနာ်းေျက်သ မ်ား ကပပာီးဖေစ် ၍ 

ထ  ိုဒနေ့မှစပပာီး ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ်ဥပဒ ေ ပထ မဇယာ ား စာ အပ ိုေ် ၁၀၆ အရ ၃ နှစအ်တွင်ားစွွဲဆ ိုရန် 

ဆ ိုဒသာ အချက်က ို လ က်ခသံည ်တ  ိုင်ဒအာ င် ထ  ို ၃ နှစက်ာ လ မကိုနဆံ်ိုားမီ ၆-၁၂-၂၀၁၀ ဒနေ့စွွဲပါ သက်ဒသခံ 

(၉) စာ ဖေင ် မူလရံိုားတရာ ားလ  ို ခံစာားရရှ မည  ် အခွင ်အဒရားနှင ် စပလ် ျဉ်ားပပာီး မူလရံိုားတရာ ားပပ ြိုင်က ိုယ်တ ိုင်က 

တာ ဝန်ရှ ဒ ကာ င်ား လ က်မတှ်ဒ ရားထ  ိုား ဝန်ခံချက်ဖပြိုထ ာ ားသဖေင ် ၆-၁၂-၂၀၁၀ ဒနေ့မစှ၍ ကာ လ               

စည်ားကမ်ားသတ် အပ ိုင်ားအဖ ခာ ားအသစ်က ို ဒရတ ွက်ခွင ်ရမည်ဖေစ်သည်။ သ ိုေ့ဖေစ်၍ ၆-၁၂-၂၀၁၀ ဒနေ့မ ှစတင် 

ဒရတ ွက်ပါကလည ်ား မူလတရ ာ ားမကကာီးမှုက ို ၇-၆-၂၀၁ ၁ ဒနေ့တွင ် စွွဲဆ ိုဖခငာ်းသည် ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ ်

ဥပဒေ ပထ မဇယာ ားအပ ိုေ် ၁၀၆ အရ ကာလ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာလ် ွန်ဒနသည်ဟို ဆ ိုန ိုင်မည်မဟိုတ ်

ဒပ။  

  နှစေ်က်တင်ဖပထ ာ ားဒသာ သက်ဒသခံစာရွက်စာတ မ်ားမျာ ားအရ အကျ  ြိုားတ ူလိုပ်ငနာ်းအတွက် 

စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ားရန် ကျနရ်ှ ဒန၍ ရယကရံိုားတွင် စာရင်ားမျာ ားတင်ဖပပပီား ည  န ှုင်ားဒဖေရ ှင်ားဖခင်ား ၊ စာ ရင်ားစစ် 

အစီရငခ်ံစာ ဒရားဆွွဲတင်ဖပဖခင်ားမျာ ားမှာ အမှုတွင်အဖငင်ားမပာွ ား ထ င်ရှာ ားဒနသဖေင ် မူလရံိုားကစွွဲဆ ိုမှုသည် 

ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာ ်လွန်ဖခင်ားမရှ ဒ ကာ င်ား၊ လ ိုပ်ငနာ်းက ို စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းရန်လ ိုအပ် 

ဒ ကာ င်ား ဆံိုားဖေတ ်ဖခင်ားသည် မှာ ားယွင်ားဖခင်ားမရှ ဒပ ။ 

  သ ိုေ့ဖေစ်၍ စာ ရင်ားရှငာ်းလင်ား ေျက်သ မာ်းပပာီးဖေစဒ် ကာ င်ား ကာ လ စည်ားကမ်ားသတ် ဒကျာ ်လွန ်

ဒ ကာ င်ား အဒ ကာ င်ားဖပချက်မျာ ားဖေင ် တက်ဒရာ က်လာ သည ် တရာ ားမအယူခံမှုက ို ခွင ်ဖပြို ရန်အဒ ကာ င်ားမရှ  

ဒပ။ 
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 ထ  ိုေ့ဒ ကာ င ် ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ားခရ ိုင်တရာ ားရံိုားက မူ လ ရံိုားတရ ာ ားလ ိုအာ ား ဒဝစို ၂ ပံို ၁ ပံို 

သတ်မှတ ်၍ ပဏာ မေီကရခီျမှတ ်ပပီား ဒကာ ်မရှင်နာ ခနေ့်ထ ာ ား ဒဆာ ငရ်ွကဒ်စသည  ် စီရငခ်ျက်နှင ် ေီကရီက ို  

အတည ်ဖပြို ပပီား ဤ တရာ ားမပထ မအယူခံမှုက ို စရ တ်နှင ်တကွ ပလ ပ်လ ိုက်သည။်  

  ဒရှှေ့ဒန ခ ၂၀၀၀ ကျပ် သတမ်ှတ်သည ်။ 

 

         (သင်ားသင်ားနွွဲှေ့) 

          တရ ာ ားသကူကီား 

 

 

 

 

  


