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   ရနက်ိုနတ် ိုငာ်းဒေသကကာီးတရာားလွှတဒ်တာ် 

 ၂၀၁၁ ခိုနစှ၊် တရာားမကကာီးမှုအမတှ ်-  ၂၆၆၀ 

 

ဒေေါ်ဇာနည်ယိုလ ဲ့ဒအာင်(ခ)ဒေေါ်ဇာဏီဝင်ား         နှင်ဲ့           ဒေေါ်ဥမမာတင ်

 

             တရာားလ ို                  တရာားပပ ြိုင ်

 

 တရာားလ ိုအတွက ်   - ဦားဒသာင်ားမမင်ဲ့   ၊ တရာားလွှတ်ဒတာ်ဒရှှေ့ဒန 

 တရာားပပ ြိုင်အတွက ်   - ဒေေါ်မမင်ဲ့မမင်ဲ့စနာ်း ၊ တရာားလွှတ်ဒတာ်ဒရှှေ့ဒန (မလာ) 

 

စရီငခ်ျက ်
                                    

ဒနေ့စွ  ။  ၂၀၁၇  ခိုနှစ ် ၊  ဇွနလ် ( ၁၆ ) ရက။် 

 

  အမှုမှာ တရာားလ ိုက တရာားပပ ြိုင်အဒပေါ် ရန်ကိုန်တ ိုင်ားဒေသကကီားတရာားရံိုား၏ တရာားမ 

အဒ ွဒ ွမှုအမှတ်-၁၂၂/၂၀၁၀ တွင် ပ ားဒပေါင်ားလ မ်လည် ရယ  ာားဒသာ  ံိုားပံိုကျ အပပီားသတ်အမ န်ေ့အာား 

ပယ်ဖျက်ဒပားဒစလ ိုမှု စွ ဆ ိုသည်။  

 

တရာားလ ို၏ ဆ ိုလွှာတွင ် တရာားလ ိုသည ် ကိုမပဏီမတှ်ပံိုတင်အမှတ်- ၇၂၆/၂၀၀၆-၂၀၀၇ 

အရ မှတ်ပံိုတင် ာားဒသာ သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်၏ မန်ဒနဂျင်ားေေါရ ိုက်တာမဖစ်ပပာီး၊ ကိုမပဏီ၏ 

မှတ်ပံိုတင်လ ပ်စာမာှ Summit Parkview Hotel, အခန်ား ၂၄၀-၂၄၃ ၊ အမှတ်- ၃၅၀၊ အလံိုလမ်ား၊ 

ေဂံိုပမ ြိုှေ့နယ၊် ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့မဖစ်ဒ ကာင်ား၊   ိုေ့ဒနာက် ရံိုားခနာ်းက ို အမှတ်- ၁၈၊ ဒအ/၂၊ ဒစာမဟာလမ်ား၊ 

နတ်ဒမာက်လမ်ားသွယ်(၁)၊ ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ၊် ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့သ ိုေ့ ဒမပာင်ားဒရွှှေ့ပေါဒ ကာင်ား (၂၆-၇-၂၀၀၇)ဒနေ့ ိုတ် 

မမန်မာသတင်ားစာမျာားတွင် ဒ ကာ်မငာခ ဲ့ဒ ကာင်ား၊ ကိုမပဏီ၏လိုပ်ငနာ်းသည် အ မသ်ံိုားကိုနပ်စစည်ားမျာား၊ လ သံိုား 

ကိုနပ်စစည်ားမျာား၊ လျှပ်စစ်နငှ်ဲ့အီလက် ဒရာနစ်ကိုန်စစည်ားမျာား၊ က ရ ယာတန်ဆာပလာအမျ  ြိုားမျ  ြိုား၊ ဒဆားနှင်ဲ့ 

ဒဆားပစစည်ားမျာားနှင်ဲ့ပတ်သက်ပပီား လက်လလီက်ကာား က ားသန်ားဒရာင်ားဝယ်ဒရား လိုပ်ငနာ်းမဖစဒ် ကာင်ား၊ 

ကိုမပဏီသည် BELAIR ရနံေ့ကို ံိုား ကိုနပ်စစည်ားမျာားက ို န ိုင်ငံတကာတွင ်ကျင်ဲ့သံိုားဒသာ ဆင်ဲ့ပာွားဒရာင်ားချ 

သညဲ့်စနစ်အရ ဒရာင်ားချမခင်ားက ို လိုပ်က ိုင်ဒ ကာင်ား၊ လိုပ်ငနာ်းနှင်ဲ့ပတ်သက်ပပီား တရာားလ ိုအာား အ  ားစံိုစမ်ား 

စစဒ်ဆားဒရားဦားစာီးဌာနက ၂၀၀၉ ခိုနှစ၊် ဒအာက်တ ိုဘာလတွင ် ဖမ်ားဆီားပပီား၊ ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ်တရာားရံိုားတွင် 

အဒရားဒပေါ်စီမံမှုဥပဒေပိုေမ်- ၅(ဇ) အရ တရာားစွ ဆ ိုတင်ပ ိုေ့ရာ ၂၀၁၀ ခိုနှစ၊် ေီဇငဘ်ာလတွင်မှ အချြိုပလ်ွတ် 

 ိုဒချခွင်ဲ့ရခ ဲ့ဒ ကာင်ား၊ တရာားပပ ြိုင်သည် တရာားလ ို ချြိုပဒ်နှာင်ခံဒနရသည်က ို အခွင်ဲ့ဒကာင်ားယ ပပီား၊     (၃၁-

၃-၂၀၁၀)ဒနေ့တွင ် ရန်ကိုန်တ ိုင်ားဒေသကကီားတရာားရံိုား၏ တရာားမအဒ ွဒ ွမှုအမှတ်- ၁၂၂/၂၀၁၀ ၌ 

သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်၏ လ ပ်စာ လံိုားဝမဟိုတ်ဒသာ အမှတ်(၅)၊ အဒရှှေ့ဒရွှဂံိုတ ိုင်လမ်ား၊ 
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ဒအာင်ချမ်ားသာအ မ်ရာ၊ ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ၊် ရန်ကိုန်ပမ ြိုှေ့ဟို တရာားလ ို ံ အဒ ကာင်ား ကာားစာ မဒရာက ်

ရဒလဒအာင် တမင်မဟိုတမ်မှန်ဒဖာ်မပလျက ်ကိုမပဏအီာား တရာားရံိုား၏အမ နေ့်အရ ဖျက်သ မာ်းပေါရန် မမန်မာ 

န ိုင်ငံကိုမပဏီအက်ဥပဒေပိုေ်မ- ၁၆၂ အရ ဒလျှာက် ာားခ ဲ့ဒ ကာင်ား၊ ယင်ားဒလျှာကလ်ွှာတွင် တရာားပပ ြိုင်က 

မ မ သည် သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်၏ အစိုရှယ်ယာဝင်မဖစ်သည်ဟို လ မ်လည်ပပီားလည်ားဒကာင်ား၊ 

Showroom အတွင်ားသ ိုေ့ ဝင်ခငွ်ဲ့ကေ်က ို ကိုမပဏီအစိုရှယ်ယာလက်မတှ်ဟို လ မလ်ည်ပပီားလည်ားဒကာင်ား၊ 

ကိုနပ်စစည်ားဝယ်ယ မှုအတွက် ဒပားသွင်ားဒငွ လက်ခရံရှ ဒ ကာင်ား ဒမပစာတ ိုေ့က ို အစို ညဲ့်ဝငဒ်ငွအတွက် 

ဒမပစာဟိုလည်ားဒကာင်ား၊ မသမာသ တ ိုေ့နှင်ဲ့ပ ားဒပေါင်ားပပီား၊ ကိုမပဏီမှတ်ပံိုတင်က ို ဓေါတ်ပံိုမ တတူ က ားယ ပပီား 

တရာားရံိုားသ ိုေ့ သက်ဒသခံအမဖစ် တင်မပပပီားလည်ားဒကာင်ား၊ အမခာားဆင်ဲ့ပာွားဒရာင်ားချဒသာစနစမ်ဖင်ဲ့ ပစစည်ား 

ဝယ်ယ  မဖန်ေ့မဖူားသ မျာားနှင်ဲ့ ပ ားဒပေါင်ားပပီား၊ ၎င်ားတ ိုေ့သည် ကိုမပဏီ၏ အစိုဝငမ်ျာား မဟိုတ် ကပေါဘ လျက် 

အစိုဝငမ်ျာားမဖစ ်ကသည်ဟို တရာားပပ ြိုင်နှင်ဲ့ ပ ားဒပေါင်ားလ မ်လည်ပပီားလည်ားဒကာင်ား၊ သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏ ီ

လီမ တက်အာား မမန်မာန ိုင်ငကံိုမပဏီအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၆၂ အရ တရာားရံိုား၏ အမ နေ့်မဖင်ဲ့ စာရင်ားရှငာ်းလင်ား 

ဖျက်သ မာ်းဒစဒသာအမ နေ့် ချမှတ်ဒစရန် တရာားရံိုားက ို ပ ားဒပေါင်ားလ မ်လည်၍  ံိုားပံိုကျ အပပီားသတ်အမ န်ေ့ 

ရယ သွာားဒ ကာင်ား၊ သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်အာား တရာားရံိုား၏ အမ နေ့်အရ စာရင်ားရှငာ်းလင်ား 

ဖျက်သ မာ်းပပာီးဒ ကာင်ားက ို (၇-၁၀-၂၀၁၁)ဒနေ့ ိုတ် ဒ ကားမံိုသတင်ားစာ၊ စာမျကန်ှာ- ၁၇ တွင ် ဦားဝငာ်းန ိုင်၊ 

စာရင်ားရှငာ်းလင်ားဖျက်သ မာ်းဒရားအရာရှ ၏ဒ ကာ်မငာက ို မမင်ဒတွှေ့ရသညဲ့်အခေါမှ သ ရှ သမဖင်ဲ့ ယခိုအမှုက ို 

စွ ဆ ိုရမခင်ားမဖစ်ဒ ကာင်ား အဆ ိုမပြို ဒဖာ်မပ ာားသည်။ 

 

တရာားပပ ြိုင်၏ ဒချလွှာတငွ် သ မာ်းငှကက်မဘာကိုမပဏီလီမ တက်သည် မမန်မာန ိုင်ငံကိုမပဏီ 

မျာားအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၆၂ အရ ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းတရာားရံိုား အမ နေ့်မဖင်ဲ့ (၃၁-၁-၂၀၁၁) ဒနေ့ကတည်ားက 

ဖျက်သ မာ်းပပာီးမဖစဒ် ကာင်ား၊   ိုသ ိုေ့ ဖျက်သ မာ်းပပာီးမဖစ၍် စာရင်ားရှငာ်းလင်ားရန်အတွက် ရန်ကိုန်အဒနာက်ပ ိုင်ား 

ခရ ိုင်တရာားရံိုားမှ (၂၉-၈-၂၀၁၁)ဒနေ့တွင ် ဦားဝငာ်းန ိုင(်တရာားလွှတဒ်တာဒ်ရှှေ့ဒန)အာား မမန်မာန ိုင်ငံကိုမပဏီ 

မျာားအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၇၅ အရ တရာားဝငစ်ာရင်ားရှငာ်းလင်ား ဖျက်သ မာ်းဒရားအရာရှ အမဖစ် ခန်ေ့အပ်ပပီားမဖစ ်

ဒ ကာင်ား၊   ိုေ့ဒ ကာင်ဲ့ မမနမ်ာန ိုင်ငံကိုမပဏီမျာားအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၇၅(က) အရ သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီ 

လီမ တက်၏ အဒရားက စစမှနသ်မျှ ဒဆာင်ရွက်န ိုင်ခွင်ဲ့အာဏာသည် စာရင်ားရှငာ်းတာဝန်ခံအရာရှ  ဦားဝငာ်းန ိုင ်

 ံတွင်သာ ရှ မည်မဖစ်ဒ ကာင်ား၊ အမှတ်(၅)၊ အဒရှှေ့ဒရွှဂံိုတ ိုငလ်မ်ား၊ ဒအာင်ချမ်ားသာအ မ်ရာ၊ ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ ်

ရှ  ရံိုားခန်ားလ ပ်စာမှာ တရာားပပ ြိုင်က ိုယ်တ ိုင် အစိုဒငွကျပ် သ န်ား(၁၃၀)ဒကျာ် ဒပားသငွ်ားခ ဲ့၍ ကိုမပဏီမ ှလက်ခံ 

 ာားသညဲ့် လ ပ်စာမဖစ်ဒ ကာင်ား၊ ယင်ားဒနရပ်လ ပ်စာမဖငဲ့် သမမာန်စာ  ိုတ်ဆင်ဲ့ခ ဲ့ဒသာ်လည်ား အတည်မမဖစ ်

သမဖင်ဲ့ မမန်မာဲ့အလင်ားနငှ်ဲ့ ဒ ကားမံိုသတင်ားစာမျာားတွင် ဒ ကာ်မငာခ ဲ့ဒ ကာင်ား၊ အဒ ကာင်ား ကာားစာက ို 

နည်ားလမ်ားတကျ သတင်ားစာမှတဆင်ဲ့ ဒ ကာ်မငာ ညဲ့်သွငာ်း ာား၍ တရာားလ ို မသ ရှ ဟို မငင်ားဆ ို၍ မရ 

ဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ိုအာား အ  ားစံိုစမ်ားစစ်ဒဆားဒရားမှ တရာားလ ို မပြိုလိုပ်ဒသာ ရာဇဝတ်ကကီားမှုအမှတ်-

၆၂၉/၂၀၀၉ အမှုအာား (၅-၁၀-၂၀၀၉)ဒနေ့တွင ် ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယတ်ရာားရံိုားတွင် တရာားစွ ဆ ိုတင်ပ ိုေ့ခ ဲ့ဒ ကာင်ား၊ 

တရာားပပ ြိုင် စွ ဆ ိုဒသာ တရာားမအဒ ွဒ ွမှုမှာ (၃၁-၃-၂၀၁၀)ဒနေ့မ ှ စတင်စွ ဆ ိုမခငာ်းမဖစပ်ပီား၊ တရာားလ ို 

အမှုရင်ဆ ိုင်ရသညဲ့် ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယတ်ရာားရံိုားနှင်ဲ့ တရာားပပ ြိုင် အမှုဒလျှာက ်ာားသညဲ့် ရန်ကိုန်တ ိုငာ်း၊ 

တွ ဖက်တ ိုငာ်းတရာားသ ကကီား(၄) ရံိုားမှာ ရံိုားတစ်ရံိုားတည်ား၊ အဒဆာက်အဦားတစ်ခိုတည်ားတွင် တည်ရှ ပပာီး 

အဒပေါ်ဒအာက်မဖစ်၍ တရာားလ ို သ ရှ မခင်ား မရှ ဆ ိုသည်မှာ မမှန်ဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ိုမှ ရံိုားဒတာ်ဒရှှေ့ 

မလာဒရာက်၊ ပျက်ကကွ်ခ ဲ့သညဲ့်အတွက် အမှုအာား တစ်ဖက်သတ်  ကာားနာစစ်ဒဆားခ ဲ့မခင်ားမဖစဒ် ကာင်ား၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းတရာားရံိုားမှ သက်ဒသမျာားက ို စစဒ်ဆားပပီားဒနာက် တရာားရံိုားအမ နေ့်မဖင်ဲ့ ကိုမပဏီအာား         (၃၁-

၁-၂၀၁၁)ဒနေ့တွင ် ဖျက်သ မ်ားခွင်ဲ့မပြိုဒ ကာင်ား အမ နေ့်ချမှတ် ာားမခင်ားနှင်ဲ့ ယင်ားအမ နေ့်နှင်ဲ့ပတ်သက်၍ 

ပယ်ဖျက်ဒပားရန ် တရာားစွ ဆ ိုခွင်ဲ့မှာ မမန်မာန ိုင်ငံကိုမပဏီမျာားအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၇၉ အရ သ မာ်းငှက်ကမဘာ 
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ကိုမပဏီလီမ တက် (စာရငာ်းရှငာ်းလင်ားဖျက်သ မာ်းဆ ) ဦားဝငာ်းန ိုင်၊ စာရင်ားရှငာ်းလင်ားဖျက်သ မ်ားဒရားအရာရှ  

မှသာ တရာားရံိုားအမ နေ့်မဖင်ဲ့ တရာားစွ ဆ ိုခွင်ဲ့ ရှ မည်မဖစ်ဒ ကာင်ား၊ သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်မှာ 

ဖျက်သ မာ်းပပာီးမဖစသ်ညဲ့်အတွက် ကိုမပဏီ၏ ေေါရ ိုက်တာအဖွ ှေ့သည်လည်ားဒကာင်ား၊ မန်ဒနဂျင်ားေေါရ ိုက်တာ 

သည်လည်ားဒကာင်ား၊ တညရ်ှ ဒနမခင်ား မရှ ဒတာဲ့ဒသာဒ ကာင်ဲ့ တရာားရံိုားတွင် အမှုသည်အမဖစ် လာဒရာက ်

မခင်ား၊ ခိုခံဒချပမခင်ား၊ ဒချလွှာတင်သွင်ားမခင်ား၊ တစ်စံိုတစ်ရာ ကန်ေ့ကကွ်ဒလျှာက် ာားမခင်ား၊ အမှုအခင်ား 

ဒဆာင်ရွက်မခင်ားတ ိုေ့ မပြိုခငွ်ဲ့မရှ ဒတာဲ့ဒ ကာင်ား၊ မမနမ်ာန ိုင်ငံကိုမပဏီမျာားအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၇၁ အရ 

တရာားလ ိုမှ တရာားစွ ဆ ိုခွင်ဲ့ မရှ သညဲ့်အတွက ် တရာားစွ ဆ ိုရနအ်ဒ ကာင်ား လံိုားဝမဒပေါ်ဒပေါက်ဒ ကာင်ား၊ 

တရာားရံိုား၏ ခွင်ဲ့မပြိုချက် မရှ ဘ  တရာားရံိုားအမ နေ့်မဖင်ဲ့ ဖျက်သ မာ်းပပာီးမဖစဒ်သာ ကိုမပဏီအဒပေါ် တရာားလ ိုတ ိုေ့က 

စွ ဆ ိုဒသာ ဒငွရလ ိုမှုမာှ အမှုအခင်ား စတင်ဒဆာင်ရွက်ခွင်ဲ့ပင် မရှ ရကာ   ိုတရာားမမှုမျာားက ို တရာားရံိုားချြိုပ် 

က ပလပ်ခ ဲ့မခင်ားသည် မှာားယွင်ားမှု မရှ ဒချဟို (ေသီမက်ိုမပဏလီမီ တက ် နှင်ဲ့ ဂလ ိုဘယန်တ(်တ)်ဝပ(်စ)် 

ကိုမပဏလီမီ တက)် ၂၀၀၈ ခိုနှစ၊် တရာားမအဒ ွဒ ွဒလျှာက်လွှာ(အ  ား)အမှတ် ၁၂၀ နှင်ဲ့ ၁၂၁ တွင် 

 ံိုားမပြို ာားဒ ကာင်ား၊ တရာားလ ို စွ ဆ ိုမှုအာား စရ တ်နှင်ဲ့တကွ ပလပ်သညဲ့်အမ နေ့် ချမှတ်ဒပားပေါရန် ဒချပလွှာ 

တင်သွင်ားသည်။ 

 

ဆ ိုလွှာ၊ ဒချလွှာမျာားအရ ရံိုားဒတာ်က ဒအာက်ပေါအတ ိုင်ား မငင်ားချက်မျာားက ို  ိုတ်နှုတ ်

ခ ဲ့သည-် 

 

(၁) တရာားပပ ြိုင်သည် ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းတရာားရံိုား၊ တရာားမအဒ ွဒ ွမှုအမှတ်-

၁၂၂/၂၀၁၀ တွင် (၃၁-၁-၂၀၁၁)ရက်ဒနေ့ ချမှတ်ဒသာ အမ နေ့်က ို ပ ားဒပေါင်ား 

လ မ်လည်ရယ သည်မာှ မှနပ်ေါသလာား။ 

(၂) ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းတရာားရံိုား၏ အဆ ိုပေါ (၃၁-၁-၂၀၁၀)ရက်စွ ပေါ အမ နေ့်က ို 

ပယ်ဖျက်ဒပား  ိုက်ပေါသလာား။  

(၃) တရာားလ ိုမျာားသည် မည်သညဲ့်သက်သာခွင်ဲ့ ရ  ိုက်သနည်ား။ 

 

မငင်ားချက်အမှတ်(၁) 

 

ေီကရီတစ်ရပ်က ို လ မ်လည်လှညဲ့်မဖာား၍ ရယ ခ ဲ့ဒသာ ေီကရီမဖစ်မခင်ားဒ ကာင်ဲ့ ပယ်ဖျက ်

ဒပားရန် တရာားစွ ဆ ိုခွင်ဲ့ရရနမ်ှာ ယခင ်အမှုတွင် တရာားလ ို၏ လ မလ်ည်လညှဲ့်မဖာားမခင်ားဒ ကာင်ဲ့   ိုအမှုတွင် 

တရာားပပ ြိုင်က မ မ  ိုဒချလ ိုဒသာအချက်က ို တင်မပခွင်ဲ့ မရခ ဲ့မခင်ား၊   ိုလ မလ်ည်မှုသည် အဆံိုားအမဖတ် 

ဒပားခ ဲ့သညဲ့ ်အမှု၏မပင်ပတွင် ဒပေါ်ဒပေါကခ် ဲ့ဒသာ  က စစမဖစ်မခင်ား စသညဲ့်အချက်တ ိုေ့အဒပေါ် အဒမခမပြို စွ ဆ ိုရ 

သည်။ ဆံိုားမဖတ်ပပီားသညဲ့်အမှုတွင် မမှန်မကန ် တင်မပမခင်ား၊  ွက်ဆ ိုချက ် ဒပားခ ဲ့မခင်ား စသညဲ့် အမှုအတွင်ား 

က စစမဖစ်သညဲ့ ် လ မလ်ည်မှုမျ  ြိုားက ို အဒ ကာင်ားမပြို၍ စွ ဆ ိုခွင်ဲ့ မရှ ဒပ။ ဤဥပဒေသဒဘာက ို က ိုပို ပေါ-၂ နငှ်ဲ့ 

ဒေေါ်သနာ်းသနာ်း ပေါ-၆ အမှု(၁) တွင် ဒတွှေ့ရှ န ိုင်သည်။ 

 

တရာားလ ိုက သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်အာား တရာားရံိုားအမ နေ့်အရ စာရင်ားရှင်ားလင်ား 

ဖျက်သ မာ်းပပာီးဒ ကာင်ားက ို (၇-၁၀-၂၀၁၁)ဒနေ့ ိုတ် ဒ ကားမံိုသတင်ားစာတွင် ဦားဝငာ်းန ိုင်၊ စာရင်ားရှငာ်းလင်ား 

ဖျက်သ မာ်းဒရားအရာရှ ၏ ဒ ကာ်မငာက ို  မမငဒ်တွှေ့ရမှ  သ ရှ ရဒ ကာင်ား၊ တရာားပပ ြိုင်နှင်ဲ့ အဒပေါငာ်းအပေါတ ိုေ့သည်  

       

၁။ ၁၉၉၀ ခိုနှစ်၊ မမန်မာန ိုင်ငံတရာားစီရင် ံိုား၊ စာ-၇၁ 
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သ မာ်းငကှ်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်၏ အစိုဝငမ်ျာား မဟိုတ် ကပေါဘ လျက် အစိုဝငမ်ျာားဟို ဒဖာ်မပအစစခ် ံ

 ကမခင်ား၊ တရာားလ ို ချြိုပဒ်နှာင်ခံရချ  န်တွင် အခွင်ဲ့ဒကာင်ားယ ပပီား၊ ကိုမပဏီ၏ လ ပ်စာ မဟိုတ်ဒသာ 

အမှတ်(၅)၊ အဒရှှေ့ဒရွှဂံိုတ ိုင်လမ်ား၊ ဒအာင်ချမ်ားသာအ မရ်ာ၊ ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ ် လ ပ်စာမဖင်ဲ့ ကိုမပဏီက ို စာရင်ား 

ရှင်ားလင်ားဖျက်သ မ်ားရန ် ဒလျှာက် ာားမခင်ားတ ိုေ့မဖင်ဲ့ လ မ်လည်ရယ သွာားဒသာ  ံိုားပံိုကျအမ န်ေ့က ို ပယ်ဖျက် 

ဒပားရန် တရာားစွ ဆ ိုခွင်ဲ့ရှ ဒ ကာင်ား၊ အမှုစွ ဆ ိုရနအ်ဒ ကာင်ားအရာသည် စာရင်ားရှင်ားလင်ားဖျက်သ မ်ားဒရား 

အရာရှ ၏ဒ ကာ်မငာက ို ဒတွှေ့ဒသာ (၇-၁၀-၂၀၁၁)ဒနေ့မှစတင်၍ ဒပေါ်ဒပေါကဒ် ကာင်ား အဆ ိုမပြို  ွက်ဆ ို 

 ာားသည်။ 

 

အမှုတွင ် ဒပေါ်ဒပေါကခ်ျက်အရ သ မာ်းငှက်ကမဘာကိုမပဏီလီမ တက်အာား မမန်မာန ိုင်ငံကိုမပဏီ 

မျာားအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၁၆၂ အရ ဖျက်သ မာ်းမညဲ့်အဒ ကာင်ား (၁၇-၅-၂၀၁၀)ဒနေ့ ိုတ် ဒ ကားမံိုသတင်ားစာ 

နှင်ဲ့ မမန်မာဲ့အလင်ား သတင်ားစာမျာားတွင် ဒ ကာ်မငာ ညဲ့်သွင်ားခ ဲ့မခင်ားမဖစသ်ည်။ သ ိုေ့မဖစ်ရာ တရာားပပ ြိုင် 

အဒနမဖင်ဲ့ ကိုမပဏီ၏ လ ပစ်ာ မဟိုတ်ဒသာ အမှတ်(၅)၊ အဒရှှေ့ဒရွှဂံိုတ ိုငလ်မ်ား၊ ဒအာင်ချမ်ားသာအ မ်ရာ၊ 

ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ ် လ ပ်စာမဖင်ဲ့ ကိုမပဏီက ို စာရင်ားရှငာ်းလင်ားဖျက်သ မ်ားရန် ဒလျှာက် ာားမခင်ားမဖင်ဲ့ လ မ်လည ်

ရယ ခ ဲ့သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်မည် မဟိုတ်ဒပ။   ိုေ့မပင ် အဆ ိုပေါ သတင်ားစာ ဒ ကာ်မငာမျာားတွင် ကိုမပဏီ၏ ပမီရှင၊် 

ဒ ကွားပမ ီက ညီဒပားဆပ်သ  (သ ိုေ့မဟိုတ်) အစိုပေါဝင်သ မျာားအဒနမဖင်ဲ့ ကန်ေ့ကကွ်လ ိုသ ရှ က လာဒရာက်ရန ်(၁-

၆-၂၀၁၀)ဒနေ့တွင ် ရန်ကိုနတ် ိုင်ားတရာားရံိုား တွ ဖက်တ ိုင်ားတရာားသ ကကီား(၄) ရံိုားတွင် စစဒ်ဆား ကာားနာမည် 

မဖစ်ဒ ကာင်ား ဒ ကညာချက်  ိုတ် ာားသမဖင်ဲ့   ိုဒ ကညာချက်  ိုတ် ာားသညဲ့် ဒနေ့ရကက်တည်ားက 

တရာားလ ို သ ရှ ပပီားမဖစ်သညဟ်ို ဆ ိုရဒပမည်။ 

 

တရာားလ ို၏ အဆ ိုလွှာအပ ိုေ်(၄) တွင် ၎င်ားအာား ဗဟန်ားပမ ြိုှေ့နယ်တရာားရံိုားတွင် အဒရားဒပေါ် 

စီမံမှုအက်ဥပဒေပိုေမ်- ၅(ဇ) အရ တရာားစွ ဆ ိုတင်ပ ိုေ့ခ ဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခိုနှစ၊် ေီဇငဘ်ာလတွင ် အချြိုပ်လွတ ်

 ိုဒချခွင်ဲ့ရခ ဲ့သည်ဟို အဆ ိုမပြို ဒဖာ်မပ ာားသည်က ို ဒတှွေ့ရသည်။  

 

တရာားပပ ြိုင် စွ ဆ ိုဒသာ တရာားမအဒ ွဒ ွမှုအမှတ်- ၁၂၂/၂၀၁၀ အမှုမှာ (၃၁-၃-၂၀၁၀) 

ဒနေ့တွင ် စတင်တရာားစွ ဆ ိုမခငာ်းမဖစပ်ပီား၊ (၃၁-၁-၂၀၁၁)ဒနေ့တွင်မ ှ စာရင်ားရှငာ်းလင်ား ဖျက်သ မာ်းဒပားရန် 

ဒလျှာက ်ာားမှုက ို ခွင်ဲ့မပြိုသညဲ့်အမ နေ့်က ို ချမှတ်ခ ဲ့မခင်ားမဖစသ်ည်။ သ ိုေ့မဖစ်ရာ တရာားလ ို အချြိုပလ်ွတ် 

 ိုဒချခွင်ဲ့ရသညဲ့် ကာလအဒတာအတွင်ား တရာားမအဒ ွဒ ွမှုမှာ အ က်ပေါ ရံိုားမျာားတွင် စစဒ်ဆားဒနဆ  

အချ  န်မဖစ်၍ တရာားလ ို ချြိုပ်ဒနှာင်ခံရချ  န်တွင် အခွင်ဲ့ဒကာင်ားယ ပပီား ဒဆာင်ရွက်သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်မည် 

မဟိုတ်ဒပ။ တရာားလ ို အချြိုပ်ကျဒနစဉ်ကာလအဒတာအတွင်ားတွင်လည်ား ၎င်ား၏မ သာားစိုမျာားမှ တရာားလ ို 

၏က ိုယ်စာား ဒလျှာက ်ာားဒဆာင်ရွက်န ိုင်သညဲ့် အခွင်ဲ့အဒရားလည်ား ရှ ဒပသည်။ 

 

တရာားလ ိုသည ် တရာားပပ ြိုင် စွ ဆ ိုသညဲ့် တရာားမအဒ ွဒ ွမှုအမှတ်- ၁၂၂/၂၀၁၀ တွင် 

တရာားပပ ြိုင်၏ လ မလ်ညလ်ှညဲ့်မဖာားမခင်ားဒ ကာင်ဲ့   ိုအမှုတွင် တရာားလ ိုက မ မ  ိုဒချလ ိုသညဲ့် အချက်မျာား 

က ို  ိုဒချခွင်ဲ့၊ တင်မပခွင်ဲ့ မရခ ဲ့မခင်ားမျ  ြိုားနှင်ဲ့   ိုလ မလ်ည်မှုသည် အဆံိုားအမဖတ်ဒပားခ ဲ့သညဲ့် အမှု၏မပင်ပ 

တွင် ဒပေါ်ဒပေါကခ် ဲ့ဒသာက စစမဖစ်မခင်ား စသညဲ့်အချက်မျာား အမှုတွင် ဒပေါ်ဒပေါကမ်ခင်ား မရှ သမဖင်ဲ့ တရာားပပ ြိုင် 

သည် ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းတရာားရံိုား၊ တရာားမအဒ ွဒ ွမှုအမှတ်- ၁၂၂/၂၀၁၀ တွင် (၃၁-၁-၂၀၁၁)ဒနေ့ ချမှတ် 

ဒသာအမ နေ့်က ို ပ ားဒပေါင်ားလ မ်လည်ရယ သည်ဟို ဆ ိုန ိုင်မည် မဟိုတ်ဒပ။  
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  ိုေ့ဒ ကာင်ဲ့ မငင်ားချက(်၁)နှငဲ့ ် စပ်လျဉ်ား၍ တရာားပပ ြိုင်သည် ရန်ကိုနတ် ိုင်ားတရာားရံိုား၊ 

တရာားမအဒ ွဒ ွမှုအမှတ်- ၁၂၂/၂၀၁၀ တွင ် (၃၁-၁-၂၀၁၁)ရက်ဒနေ့က ချမတှ်ဒသာအမ နေ့်က ို ပ ားဒပေါင်ား 

လ မ်လည်ရယ သည်မာှ မမနှ်ဒ ကာင်ား ဒမဖဆ ိုလ ိုက်သည်။ 

 

 

မငင်ားချက်အမှတ်(၂) 

 

 မငင်ားချက်(၁) က ို ဒမဖဆ ိုချက်အရ ပ ားဒပေါင်ားလ မ်လည် ရယ သည်မှာ မမှန်ဟို ဒမဖဆ ိုပပီား 

မဖစ်၍ ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းတရာားရံိုား၏ (၃၁-၁-၂၀၁၁)ရက်စွ ပေါ အမ နေ့်က ို မပယ်ဖျက်  ိုက်ဒ ကာင်ား ဒမဖဆ ိုလ ိုက် 

သည်။ 

 

မငင်ားချက်အမှတ်(၃) 

 

မငင်ားချက် (၁) (၂) တ ိုေ့၏ ဒမဖဆ ိုချက်မျာားအရ တရာားလ ိုသည် မည်သညဲ့်သက်သာခွင်ဲ့မှ 

မရ  ိုက်သမဖင်ဲ့ တရာားလ ို၏ အဆ ိုလွှာအာား စရ တ်နငှ်ဲ့တကွ ပလပ်ဒ ကာင်ား အမ နေ့်ချမှတ်သည်။ 

 

စရ တ် ၁ဝဝဝ /- သတ်မှတသ်ည်။ 

 

 

 

 

 

         စနဒာသွယ် 

                 တရာားသ ကကီား 

          ရန်ကိုန်တ ိုငာ်းဒေသကကီားတရာားလွှတဒ်တာ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 


