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ကချင်ြပည်နယ် ရဝမ်စီရင်ထး
ဦး အာင်သန်းထွန်း
ြပည် ထာင်စနိင်ငသားများြဖစ် က သာ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ရခိင်၊ ကရင်၊ ကယားစသည့်တိင်ရင်း
သားများအသီးသီးတွင် ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများ ရှိ က ပသည်။ ၄င်းဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများကိ

လ့လာ

ကည့်လ င် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တရားစီရင်နည်းစနစ်နှင့်စီရင်ထးများကိ တွ ရှ့ ိနိင်ပါသည်။ ၄င်းတိ ့၏
နရာ ဒသ၊ သဘာဝနှင့်ယဉ် ကျးမတိ ့အလိက် တရားမ တစွာ တရားစီရင်နိင် ရးအတွက် ကိုးပမ်းချက်များ
လည်း ြဖစ် ကပါသည်။ ဤ ကိုးပမ်းချက်များသည်ပင် ဂဏ်ယူဖွယ်၊ နည်းယူဖွယ်ရာလည်း ြဖစ် ပသည်။
ခတ်နှင့်အညီ ြပုြပင်ဖွယ်ရာများလည်း ရှိ ပမည်။
ြမန်မာ့ဆိရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီထတ် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငတိင်းရင်းသားယဉ် ကျးမရိးရာဓ လ့
ထးစများ(ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်းနှင့်ရှမ်း)ကျမ်းများတွင် အဆိပါတိင်းရင်းသားတိ ့၏ဓ လ့ထးစနှင့်
ပတ်သက် သာ ဥပ ဒများ(ဝါ )ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများကိ လ့လာ တွ ရှ့ ိနိင်ပါသည်။
စာ ရးသူသည် နိင်ငဝန်ထမ်းတစ်ဦးပီပီ ကချင်ြပည်နယ်သိ ့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ထမ်း ဆာင်ရန် တစ်
ခါတစ် ခါက် ရာက်ရှိလျက် န ပသည်။ စာ ရးသူအ နနှင့် တိင်းရင်းသားတိ ့၏ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများကိ
ရှာ ဖွစ ဆာင်း လ့လာဆည်းပူးလျက် ရှိ နသည်မှာ အချိန်အ တာ် ကာ ပ ပီ။ ယခမှ ကွင်းဆင်း လ့လာခွင့်
ရ ပ တာ့သည်။ ယင်းအခွင့်အ ရးကိ လက်မလွတ်တမ်း ဆပ်ကိင်၍ လ့လာမိသမ တိ ့ကိ ချစ်စွာ သာစာဖတ်
ပရိသတ်တိ ့အား တင်ဆက်ရန် အခါအခွင့်သင့် ပ ပီ။ ထိ ့ ကာင့် ကချင်ြပည်နယ်၏ြမစ် ကီးနားခရိင် ကာရ
ပတ္တ းီ ရွာတွင် ြဖစ်ပွား ပ ပါက်ခဲ့သည့်လူသတ်မတစ်ခတွင် ကချင်တိ ့၏ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒအရ တရားစီရင်
ပကိ ရးသား ဖ ြပလိက်ရ ပသည်။

ကချင် တာင်တန်း ဒသ ဥပ ဒများ
ဤမခင်းကိ မ ဖာ်ြပမီ ကချင် တာင်တန်း ဒသတွင် ကျင့်သး န သာ ဥပ ဒများအ ကာင်းကိ အ
နည်းငယ် ရှင်းလင်းတင်ြပလိ ပမည်။ ကချင် တာင်တန်း ဒသတွင် ကျင့်သး န သာ ဥပ ဒများကိ အ ကမ်း
ဖျင်း ရးသား ဖာ်ြပရမည်ဆိ သာ်(၁)ကချင် တာင်တန်းသားမျိုးရိးတူစများ ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပ ဒ။ (၁၈၉၅-ခနှစ်၊ စည်းမျဉ်းဥပ ဒအမှတ်၁)
(၂)ကချင် တာင်တန်း ဒသအတွက် သက်ဆိင် စ သာ ရာဇဝတ်ကျင့်ထးဥပ ဒ။ (၁၉၂၂-ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၇
ရက် န ့စွဲပါ နိင်င ရးရာဌာန၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမှတ် ၁ဝ)
(၃)ကချင် တာင်တန်း ဒသတွင် သက်ဆိင် စ သာ တရားမကျင့်ထးဥပ ဒ။ (ရန်ကန် မို ့၊ ၁၈၉၅ ခနှစ်၊ ဩ
ဂတ်လ ၁ ရက် န ့စွဲပါ နိင်င ရးဌာန၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၄)
(၄) ကျာက်စိမ်းတွင်းများ စည်းမျဉ်းဥပ ဒ။
(၅)၁၉၄၈ ခနှစ်၊ ကျာက်စိမ်းတွင်းနည်းဥပ ဒ ကညာချက်။
(၆)ကချင် တာင်တန်း ဒသတွင် အာဏာသက် ရာက် စ ပီးြဖစ် သာ ဥပ ဒများ။
(၇)ကချင်ြပည်နယ် ကာင်စီက ြပ ာန်းခဲ့ သာဥပ ဒများနှင်…
့
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(၈)(၇-၈-၇၂) န ့စွဲပါ

ကညာချက်အရ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မို ့နယ်ြပည်သူ ့တရားရးများအား စီရင်ပိင်

ခွင့်များ အပ်နှင်းထားချက်များ ြဖစ် ပသည်။

ရဝမ်စရ
ီ င်ထး
လွန်ခဲ့သည့်(၂၈-၄-၇ဝ) န ့ဆီ လာက်က ြဖစ် ပသည်။
ကီးနားခရိင် ကာရပတ္တ းီ ရွာ လလသသဆိင်

သသူကွမ် ရာ်ခင်သည် ည နပိင်းတွင် ြမစ်

တာင်ဘက်ရှိ နန်းဟီးဖ( ခ )ဇီးခမ်၏အိမ် ရှ ၌့

သာက် နစဉ် အဆိပါနန်းဟီးဖ၊ ရှင်မလယ်ဖနှင့်ဝိညီဒိတန်တိ ့လူစ

ဆးလိပ်

ရာက်လာသည်။ ၄င်းတိ ့နှင့်အတူ ဂျုး

တာင်ဆိသူလည်း အ ဖာ်အြဖစ် ခ ၍ လိက်ပါလာသည်။
မူလက ရှင်မလယ်ဖသည် ဂျုး တာင်ကိ လာ ပီး နး ခ သည်။ ကျားရှိသြဖင့် ကျားရန်ကိ နှိမ်နင်းရန်
အ ဖာ်အြဖစ် လာ ခ ြခင်းြဖစ်၏။ ဂျုး တာင်၏ဖခင်

လာင်ဂျုးနှင့်မိခင် ဒ လွန်နိင်တိ ့က ၄င်းတိ ့၏သား

အား စိတ်မချသြဖင့် မထည့်လိ။ ရှင်မလယ်ဖက ဇွတ် ခ သြဖင့်သာ စိတ်မပါ့တပါနှင့်လိက်ပါသွားရသည်။ ရှင်
မလယ်ဖက ဂျုး တာင်အား တတ်ယူခဲ့ရန် ြပာသြဖင့်လည်း တ တာင်ခန် ့ရှည် သာ ဝါးတတ်တစ် ချာင်းကိ
ယူ ဆာင်ခဲ့ရ ပီး ရှင်မလယ်ဖ၏စက်ဘီး နာက်မှ လိက်ပါသွားရသည်။
ကာရပတ္တ းီ ရွာအ ရာက် လလသသဆိင်အနီး နန်းဟီးဖအိမ်အတွင်းဘက်တွင် သသူကွမ် ရာ်ခင်ကိ
ြမင် တွ ရသည်
့
။ ၄င်းအနီးအ မှာင်ရိပ်တွင်လည်း အြခားသူနှစ်ဦးခန် ့

ဆးလိပ် သာက် န ကသည်ကိ ြမင့်

တွ ရ့ ပသည်။ ရှင်မလယ်ဖက ၄င်း၏အိမ်အထိ စက်ဘီးနှင့်သွား ရာက် က ပီး နာက် ၄င်း၏အိမ်တွင် စက်
ဘီးကိ ထားခဲ့ ကသည်။
ရှင်မလယ်ဖနှင့်ဂျုး တာင်တိ ့သည် နန်မကျင်ရွာဘက်သိ ့ ဆက် လ ာက်လာ ကရာ တရာခန် ့အကွာ
တွင် နန်းဟီးဖနှင့်ဝိညီဒိတန်တိ ့အား တွ ၍
့ ပါင်းမိ ပီး မနားြမင်ဆိသူ၏ နအိမ်သိ ့ ဆက်သွား ကသည်။ မနား
ြမင်၏အိမ်တွင် နသူ ရှယ်ဝယ်ဖအား ခ ပီး ၄င်းတိ ့ငါးဦး ပူး ပါင်း ပီး လ ာက်လည် ကြပန်သည်။
ယင်းသိ ့ လ ာက်လည်ရင်း ညဉ့် ၁၁ နာရီခန် ့တွင် လူတစ် ယာက်

လ ာက်လာသည်ကိ ြမင် တွ ၍
့

၄င်း နာက်သိ ့ လိက်သွား ပီး ခ ယူစစ် မး ကသည်။ ထိသူမှာ သသူကွမ် ရာ်ခင်ပင်ြဖစ် ပသည်။ နန်းဟီးဖ၊
ရှင်မလယ်ဖနှင့်ဝိညီဒိတန်တိ ့က ကွမ် ရာ်ခင်၏ကိယ် ပ တွင် ရှာ ကသည်။ ဘာမ မ တွ ရ။
့ ၄င်း နာက် ရှင်မ
လယ်ဖက ကွမ် ရာ်ခင်အား ကိုးနှင့်ချည် ပီး ကလားရွာလူ ကီးဦးအန်ဒရမ်အိမ်သိ ့

ခ ဆာင်သွား ကြပန်

သည်။ သူ ကီးအား မ တွ ရ။
့ သူ ကီး၏ဇနီးအား ခ သာ်လည်း ထွက်မလာ။ ကွမ် ရာ်ခင်က အာ်ရာ နန်း
ဟီးဖ၊ ရှင်မလယ်ဖနှင့်ဝိညီဒိတန်တိ ့သးဦးက မ အာ်နှင့်ဟ ြပာ ပီး ကွမ် ရာ်ခင်အား ဝိင်းဝန်းရိက် ကရာတွင်
ကွမ် ရာ်ခင် သဆးသွားခဲ့ လသည်။ ဂျုး တာင်မှာ အသက် ၁၅ နှစ်ခန် ့အရွယ်ရှိ ငယ်ရွယ်သူြဖစ် သာ ကာင့်
နန်ဟီးဖတိ ့လူစအား ဘာမ မ ြပာရဲ၊ မတားရဲ ချ။ ရှင်မလယ်ဖကလည်း အကျိုးအ ကာင်း

ဖ ြပာလ င်

သတ်ပစ်မည်ဟ ခိမ်း ချာက်ထားသြဖင့် မည်သူမ မ ြပာရဲ ချ။
မြပစ်ြခင်းရာကား ဤမ သာြဖစ်ပါသည်။ ဤအမကိ ရာဇသတ် ကီးပဒ်မှ ၃ဝ၂ အရ ြမစ် ကီးနား မို ့
ပထမအထူးရာဇဝတ်တရားသူ ကီး၏ရး တာ်သိ ့ (၁၁-၆-၇၁) န ့က တရားခများြဖစ် က သာ ရှင်မလယ်ဖ၊
နန်းဟီးဖနှင့်ဝိညီဒိတန်တိ ့အား တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ခဲ့ လသည်။ (၁၆-၁၂-၇၁) န ့တွင် သသူကွမ် ရာ်ခင်၏မိဘ
ဆွမျိုးများြဖစ် က သာ ရင်ထန်းခင်နှင့် ဒ ကွမ်မရင်းနန်တိ ့နှင့်တရားခများ၏မိဘ ဆွမျိုးများြဖစ် က သာ
ဒ တီနွယ်နန် ့၊ ဦးနန်းဟီးဒီနှင့်ဒဟန်းခင်တိ ့က တာဝန်ခရဝမ်လူ ကီးများြဖစ် က သာ ဗိလ်မှူး ကီး ဟာင်း
ဦးအဂူဒီး ခါင်း ဆာင်သည့်ရလကဥက္က နှင့်အဖွဲ ့ဝင်များ၊ ရွာလူ ကီးများပါဝင် သာ ၉ ဦးအဖွဲ ့အား ရဝမ်လူ
မျိုးစဓ လ့ထးစနှင့်ယဉ် ကျးမအရ

ကျ အးလိ ကာင်း တင်ြပ လ ာက်ထားခဲ့ လသည်။ ပထမအထူးစက်
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ရှင်တရားသူ ကီးကလည်း (ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငနှင့် နာ်ခွန် ဇာ်ဘားတိ ့၏စီရင်ထး)(၁၉၆၇-ခနှစ် ြမန်မာ
နိင်ငစီရင်ထး၊ စာမျက်နှာ ၁၄၁၇)ကိ ကိးကား၍ ထာက်ခ ပီး နိင်င တာ်တရားရးချုပ်သိ ့ တင်ြပအစီရင်ခခဲ့
ရာ နိင်င တာ်တရားရးချုပ်က "ဤအမနှင့်ပတ်သက်သူတိ ့မှာ ကချင်မျိုးရိးတူစဝင် ရဝမ်( ခ )ဒမျိုး

နွယ်စ ြဖစ် ကပါသည်။ ြဖစ်ပွားရာ ဒသမှာ

တာင် ပ ဒသမှ ြပာင်း ရ လာ
့
သာ စစည်းရာတွင်

ြဖစ်ပွားသြဖင့် စွဲဆိသည့်အမကိ စီရင်ဆးြဖတ်ရာတွင် တည်ဆဲြဖစ် သာကချင် တာင်တန်းမျိုးရိးလူ
စများဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းဥ ပဒြပ ာန်းချက်များအရ ဆးြဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်"ဟူ၍ မှတ်ချက်ြပု ပီး
ယင်းအမကိ က အးခွင့်ြပု လသည်။
ကချင် တာင်တန်းမျိုးရိးလူစများဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပ ဒပဒ်မ ၁၁(၃)တွင် ဆိခဲ့သည့်တရား
မမတစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အြခားမခင်း ကိစ္စတစ်ခခကိြဖစ် စ၊ စီရင်ဆးြဖတ်ရာ၌ ရပ်ရွာထးတမ်းစဉ်လာ
ကိ၄င်း၊ မ တမ တာ်မှန် ရးစ သာ

လာကပါလတရားတိ ့ကိ၄င်း

ထာက်ထားရမည်"ဟ ဖာ်ြပ ြပ

ာန်းခွင့်ြပုထား ပီးြဖစ်သည်။
ြပည်သူတရားရးလက်
့
စွဲစာ စာင်(၁) အပိဒ်(၈၅)တွင်လည်း…
၈၅-(က) "တည်ဆဲဥပ ဒအရ ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒကိ လိက်နာကျင့်သး န သာ ဒသများတွင် ြပည်
သူတရားရးသည်
့
ယင်းဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒကိ ကျင့်သးရန် ဆးြဖတ်ရမည်"ဟူ၍ အတိအလင်း ဖာ်
ြပြပ ာန်းထား ပီးြဖစ် လရာ "အမျက် ဒါသလည်း ြပ စ၊ ရန် ကးလည်း ကျ စ" ရပ်ရွာြပည်နယ်
နှင့်ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသားတိ ့၏စည်းလးညီညတ် ရးလည်း ြဖစ်ထွန်း စနိင် ပရာ ဤရဝမ်စီ
ရင်ထးသည် တရားဥပ ဒနှင့်လည်း ကိက်ညီသည့်အြပင် ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒနှင့်လည်း လျာ်ကန်
သင့်ြမတ် န ကာင်းကိ တွ ြမင်
့ နိင်ပါသည်။
ဗိလ်မှူး ဟာင်း ဒဂူဒီးဦး ဆာင် သာ (၁၂)ဦးအဖွဲ ့က ရဝမ်ယဉ် ကျးမကိ ထိန်းသိမ်းသည့်
အ နြဖင့် ကားဝင်ြဖန် ြဖ စ့စပ် ပးရာ ဦးတိန်ရင် ဦး ဆာင် သာ(၁ဝ)ဦးအဖွဲ ့က အာက်ပါအတိင်း
လျာ် ကးများ ပး စရန် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပီး အမကိ စ့စပ် က အး ပးလိက် လသည်။

(က)သ ဂုဟ်ချိန(် ဝါ )အသဘ လျာ် ကး
(၁)အ ခါင်းခတ် လျာ် ကး-ပဆိန်တလက်
(၂)သင်းချိုင်းရှင်း-ဓားတလက်
(၃)အ လာင်းဖး- တာင်ရှည်ပဆိးတထည်၊
(၄)သ ဂုဟ်ပွဲထမင်းချက်ရန်-ဒယ် ကီးတလး၊
(၅)သ ဂုဟ်ပွဲြပခန်း-၁ဝ ထွာ မာင်းတလး၊
(၆) ြမတူးရန်- ပါက်တူးတလက်
(၇)အ ခါင်း ဆာက်ရန်- ဆာက်တလက်
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(၈)သ ဂုဟ်-နွားတ ကာင်
(၉)အရိးဖး-၁ဝ ထွာ မာင်းတလး
(၁ဝ)အ လာင်းချစဉ် ကန်ကျသမ တရားခဘက်မှ တာဝန်ြဖစ်သည်။
(၁၁)သဖိခ နာက်။

(ခ) ဆဂါဝန်( ခ )နတ်ပင့်နတ်ြပန် လျာ် ကး
(၁) ခွးတ ကာင်
(၂)ဝက်တ ကာင်
(၃) ကက်တ ကာင်
(၄)နွားတ ကာင်
(၅) ကိုးဆွဲ ကက်တ ကာင်
(၆) ကိုးတ ချာင်း

(ဂ)နတ် ဟာဆရာအတွက်
(၁)ဒယ်အိး ကီးတလး
(၂) တာင်ရှည်ပဆိးတထည်

(ဃ) ကိယ်အဂါရပ်အသီးသီးအတွက် လျာ် ကး
(၁) ခါင်းအတွက်-ရှန်ဇန်(ခ)မ ရဒီတလး
(၂)ဦး နှာက်-ခါချဉ်ဥခ နာက်ကွယ်ပလိင်းအြပည့်
(၃)သွား-ကျားစွယ် လး ချာင်း
(၄)လ ာ မာန်ဂင်မဒါ(ခ)လှတလက်
(၅)ဆပင်-ဖျသား ရတချပ်
(၆) မျက် စ့-ရှဝါနန်(ခ)ပတီးနှစ်ကး
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(၇)နား- ငွနီ ဘာနှစ်ကွင်း
(၈)နှာ ခါင်း- ငွ ဆးတတ ချာင်း
(၉)လည်ပင်း-ပတီးသးဆပ်
(၁ဝ)နရိး-ဓားအလက်နှစ်ဆယ်။
(၁၁) ြခလက်များ- သနတ် လးလက်
(၁၂)အစာအိမ်-စဉ့်အိး ကီးတလး
(၁၃)အူများ- ြခာက်ဆပ် ပတီးတကွင်း
(၁၄)ဆီးအိမ်- တာင်ရှည်ပဆိးတထည်
(၁၅)ခါး အာက်ပိင်းအဂါများ-သခ နာက် ကီးတခ
(၁၆)လက်သည်း၊ ြခသည်း-သခ နာက် လးခ
(၁၇)အသားအ ရ-ပရာဆန်း(ခ)သိး မွးအကျရှည်တထည်
(၁၈)နဖူးနှင့်ပါး-ရှင်ရှာ(ခ)လင်းကွင်းတခ
(၁၉)အသည်းနှလးနှင့်အဆတ်များ-ခါ မွထ(ခ) ကးအိးတခ

(င) မန်ရိဂျာ(ခ)အသက် လျာ် ကး
(၁)နွားဆယ် ကာင်
(၂)ရှန် တာင်မဓါ(ခ)သခ နာက်ဆယ်လး
(၃)အဆင်ရမ်ဆာ(ခ) မာင်း ၁ဝ ထွာဆယ်လး
(၄)မ တာ်ရှန(် ခ)ရဝမ် စာင် ဆယ်ထည်
(၅) ဂျဖီတ(ခ)သဒယ်အိး ကီးဆယ်လး
(၆)ရှန်တာဆဲလ်မွန်(ခ)ဓားအ ချာင်းတရာ
(၇)တန် ဂျဆဲရ(် ခ)ဆိတ်ဆယ် ကာင်
(၈)အကျရှည်ဆယ်ထည်
(၉)ပရာဆန်း(ခ)သိး မွးအကျဆယ်ထည်
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(၁ဝ)ရှန်းဇန်း(ခ)ဒယ်အိးဆယ်လး
(၁၁)ခါမွန်(ခ) ကးအိးဆယ်လး
(၁၂) ကာ့လာ(ခ) ြမအိး ကီးဆယ်လးနှင့်
(၁၃)ဝက်ဆယ် ကာင်

စကားပိတ် လျာ် ကး
(၁)ခရတ်ဝ(ခ)ဝက် ကာင်
(၂)ဝထရှန်(ခ)ဓားတ ချာင်း
(၃)ထရီဆိဟိန်း(ခ) ကိန်တ ချာင်းနှင့်
(၄)အီဆီးလ်(ခ)ချည်တလးတိ ့ြဖစ် လသည်။
ဤသိ ့ြဖင့် ကချင်ြပည်နယ် ြမစ် ကီးနားခရိင် ကာရပတ္တ းီ ရွာတွင် ြဖစ်ပွား ပ ပါက်ခဲ့ သာ
လူသတ်မမှာ ရဝမ်တိင်းရင်းသားတိ ့၏ယဉ် ကျးမနှင့်ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒနှင့်အစဉ်အလာများအရ
အးချမ်းစွာ က အးခဲ့သည့်အြဖစ်သိ ့ ရာက်ရှိခဲ့ရ ပသည်။
တိင်းရင်းသားတိ ့၏ဓ လ့ထးတမ်းအရ

က အး စ့စပ်ြဖန် ြဖ ပးြခင်း၏အနှစ်သာရနှင့်

ပတ်သက်၍ " နာ်ခွန် ဇာ်ဘား၏စီရင်ထး"တွင် တရားရးချုပ်က ညန်ြပထားသည်မှာ"ြပည် ထာင်စတိင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများတွင်

တရားမ တြခင်း၊

သိမ် မွ ြခင်
့ း အဂါများစွာ ပါဝင်သည်။ ထိ ့ ကာင့်လည်း ယင်းဓ လ့ထးတမ်းများသည် အဓွန် ့ရှညစ
် ွာ
ရပ်ရွာ၊ နိင်င၏လြခု ရး၊ လူမဆက်ဆ ရး၊ ယဉ် ကျးမတိ ့ကိ ကာင်းစွာထိန်းသိမ်းခဲ့ ပီးလ င် ဥပ ဒ
အြဖစ် ခိင်မာစွာ သက်ဝင်လပ်ရှားနိင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ဥပ ဒဟူသည် လူအများ၏စိတ်နှလးတွင်
ကိန်းဝပ်ပါမှ တန်ခိးထက်ြမက်သည်။ ထိ ့ ကာင့် လူအများက သိက မ်းနားလည်၍ သဘာဝအ
လျာက် လက်ခ က သာ ဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒများသည် အထူးပင်တန်ခိးထက်ြမက်သည်။ အများ
၏လက်ခြခင်းတွင် အင်အားသည် တာဓ လ့ထးတမ်းဥပ ဒကိ ကျူးလွန်သူသည် သာမန်ြပစ်ဒဏ်
အြပင် ရပ်ရွာက ပယ်ြခင်းကိလည်း ခရတတ် သးသည်။ ရပ်ရွာကလည်း သ ဘာတူ ဓ လ့ထးတမ်း
ဥပ ဒကလည်း ခွင့်ြပု သာနည်းလမ်းြဖင့်

က အးြပန်လ င်ကား ကျူးလွန်ခဲ့ြခင်းကိ မ့ ပျာက်ခွင့်

လတ် က၍ အိမ်နီးနားချင်း ဆွမျိုးသားချင်း၊ ရပ်သူရွာသားချင်းကိ မတ္တ ာမပျက် စည်းလးညီညတ်
စွာ လပ်ကိင် နထိင် ကြပန်သည်။"
ဟူ၍ မှတ်ချက်ြပုထားသည်ကိ က န်ပ်တိ ့ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငသားတိင်း အ လးအနက် ခယူ
ကျင့်သးအပ် ပသတည်း။
ဦး အာင်သန်းထွန်း
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မှတ်ချက်။

။၁၉၇၄ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ အတွဲ(၂၂)၊ အမှတ်(၄)ထတ် ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ

(၁ဝ၇ မှ ၁၁ဝ)ထိ၌ လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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