
လက္႐ိွ ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒမ်ား၊ ၎တုိ႔ကုိျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ားအေပၚ 
ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ 

(ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၇-ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း) 
 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၃ ရက္ 
 

၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (ႏွစ္လ) အတြင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း (၁၄)ခုုမွ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေဒသတြင္း လက္ရိွ ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ားအေပၚ လူထုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ သေဘာထားရပ္တည္ 
ခ်က္မ်ား စုစည္းခဲ့သည္။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္ (ျမစ္ၾကီးနား)၊ ကရင္နီ (ဒီးေမာ့ဆုိ)၊ 
ကရင္ (သံေတာင္ၾကီး)၊ ခ်င္း (ကေလး)၊ မြန္ (ေမာ္လျမိဳင္)၊  ရခုိင္ (စစ္ေတြ)၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း 
(လားရႈိး)၊ ရန္ကုန္ (ေကာ့မွဴး)၊ ဧရာ၀တီ (လပြတၱာ)၊ ပဲခူး (ျပည္)၊ မႏၲေလး/မေကြး/စစ္ကုိင္းတုိင္း 
(မႏၲေလး) ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း (ထား၀ယ္) တုိ႔တြင္ ေဒသခံ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသည့္ အရပ္ဖက္ 
အဖဲြ႔အစည္း စုစုုေပါင္း(၄၉၃)ဖြ႔ဲႏွင့္ တက္ေရာက္သူဦးေရ(၁,၆၁၉)ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေဒသအသီးသီး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၂) ေစာင္ ထြက္ရိွခဲ့သည္။ 
 
၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ေမလ (၂၂-၂၃)၊ ရန္ကုန္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၉၁-ဦး) ျပန္လည္ 
ေတြ႔ဆုံျပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားမွသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိစုစည္းကာ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကုိ 
ထုတ္ျပန္လိုုက္သည္။ 
 
၁။ လက္႐ိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ ေျမယာဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အမွန္တကယ္လုိအပ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အစုိးရမွ ယခုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနသည့္ ေျမယာဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ထုိျပႆနာအရင္းအျမစ္ 
မ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ျခင္းမ႐ိွသည့္အျပင္ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္ၿပီး ေဒသခံ၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား 
ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ေျမမ်ားကုိ အခ်ိန္မေ႐ြးသိမ္းယူႏုိင္ရန္ ပုုံေဖာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္။ 
 
၂။ ၂၀၁၆-အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ အတည္မျပဳခင္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၁၂-ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒသည္  

• တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေမြးရာပါမူလအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ေျမယာသယံဇာတဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
ေျမ/ေရ/အင္းအုိင္ႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအား ဘုံပုိင္စနစ္ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ပုိင္ခြင့္ 
စနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳပဲ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲေသာ 
မွတ္ပုံတင္စနစ္ကုိျပဌာန္းၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားသုိ႔ခြဲေဝေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထား 
ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေဒသ႐ိွ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ လယ္၊ ယာေျမလုပ္ကုိင္သူ 



အမ်ားစုအား “က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ား” "ရာဇဝတ္မွဳက်ဳးလြန္သူမ်ား" အျဖစ္ 
သတ္မွတ္မည့္ အႏုိင္အထက္ျပဳ ရက္စက္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေနပါသည္ ။  

 
• ဤဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ (၂ဝ၁၇) ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်ေရးမူဝါဒပါအေျခခံမူမ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္အစား 
ပုိမုိတင္းၾကပ္ ဖိႏိွပ္ေသာ ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္အတြက္ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ပုိမုိဖိႏွိပ္သည့္ဥပေဒျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ 

 
၃။ ၂ဝ၁၂-လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ဤဥပေဒကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂ဝ၁၇) 
တုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေအာက္ပါ 
ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အစအဆုံး ျပန္လည္သုံးသပ္ ေရးဆြဲသင့္သည္။ 

• လူတစ္ဦးခ်င္း၏ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ မွတ္ပုံတင္ေစသည့္စနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္အတြက္ 
တရား၀င္ေျမသိမ္းယူေရး အလြယ္တကူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း၊ 

• တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ ေဒသတြင္းေျမယာမ်ားကုိ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ 
စီမံက်င့္သုံးသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ေျမယာခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားမႈမရိွျခင္း။ 

• ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အျပင္ ေျမအမ်ိဳးအစား 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ တိက်ရွင္းလင္းမႈမ႐ိွသည့္အတြက္ လယ္သမားမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ တြန္းပုိ႔လ်က္ရိွေနျခင္း၊ 

• ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထားအသုံးျပဳ၍ ေျမယာေစ်းကြက္ကုုိ အတိအလင္းေဖာ္ကာ 
ေျမဝယ္/ ေျမေရာင္း/ ေျမဌား/ လြဲေျပာင္းျခင္းမ်ား၌ ေျမယာကုိ ေရာင္းကုန္သဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ 
တြန္းအားေပးထားသည့္အတြက္ ေဒသခံ၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ေျမဆုံးရွံဳးမႈ ပုိမုိဆုိးရြား ေစျခင္း။ 

 
၄။ ၂ဝ၁၇-ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း၏ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ၊ 
ဒီမုိကေရစီစံမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ေျမသိမ္းျခင္းကုိ အခ်ိန္မေရြး၊ 
တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္သည့္အျပင္ ေျမယာအေရးေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား၊ 
ေဒသခံ၊ ဌာေန တုိင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျပည္သူမ်ားကုိ အခ်ိန္မေ႐ြး အေရးယူ ႏိွပ္ကြပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္သည္အႏုိင္အထက္ အၾကမ္းဖက္ခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒဆုိးျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိပါးနိမ့္က်ေစေသာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ 
ကန္႔ကြက္သည္။ 

• ေျမ၏ မူလတန္ဘုိးမ်ားျဖစ္ေသာ လူ႔သိကၡာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ 
ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ 

• ႐ႈပ္ေထြး၍ပြင့္လင္းမႈမ႐ိွေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖန္တီးထားျခင္း၊ 
• ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ေရွ႕႐ႈဦးစားေပးထားၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့သည့္အတြက္ ဥပေဒအလြဲသုံး၊ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ပုိမုိအားေပးျခင္း၊ 



• ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္ 
မပါ၀င္ျခင္း။ 

• လက္ရိွ ေျမယာျပႆနာမ်ားတြင္ တုိက္ရုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သည့္ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အလုံးစုံေပးအပ္ ထားျခင္း။  

• “အမ်ားျပည္သူအလုိ႔ငွာ” ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္အတြက္ 
မတရားသျဖင့္ အႏုိင္အထက္ျပဳ ေျမသိမ္းျခင္းမ်ားကုိ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးေနျခင္း။ 

• ဥပေဒၾကမ္းပါ “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး 
မူဝါဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္” စေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ တုုိင္းရင္းသားေဒသ 
မ်ားတြင္ စစ္အင္အားခ်႕ဲထြင္ေရးကုုိ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေန 
ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တုုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ေစျခင္း၊ 

• ေဒသခံတု္ိင္းရင္းသားေျမယာအခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္သည့္ျပဌာန္းခ်က္ 
မပါ၀င္သည့္ အျပင္ ေျမသိမ္းရန္သေဘာမတူသူ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း။ 

• တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဤဥပေဒေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာေစကာ 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း။ 

 
၅။ တည္ဆဲ၊ ျပင္ဆင္၊ အသစ္ေရးဆြဲလ်က္ရိွသည့္ ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ေဒသခံ၊ဌာေန တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္းမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး 
စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ လုံးဝကုိက္ညီမႈမ႐ိွပဲ ဥပေဒ တစ္ခုေရးဆြဲရာ၌ 
လုိအပ္သည့္ မူဝါဒ/မူေဘာင္မ်ားအား လုံးဝ အေျခခံထားျခင္း မ႐ိွသည္ကုိ သုံးသပ္ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 
 
အႀကံျပဳ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား  
၆။ လက္ရိွေျမယာဥပေဒမ်ားကုိ သုံးသပ္ျပင္ဆင္အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ၂ဝ၁၆-ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ႐ုံးက 
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ “အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ” ပါ ေအာက္ပါအပုိင္းမ်ားကုိအေျခခံ၍ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားအား ဗဟုိျပဳ၍ ႏုုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အား ဦးစြာ 
ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ ေရးဆြဲျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ေဒသခံေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း 
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား 
ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြဲရန္ အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
 
အပုိင္း (၅) ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ (Restitution-မူလအတုိင္းျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း)ျပန္လည္အစားထုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အပုိင္း (၆) ေျမႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖ႐ွင္းဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္း 
အပုိင္း (၈) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈအခြင့္အေရးမ်ား 
အပုိင္း (၁ဝ) ဥပေဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း 
အပုိင္း (၁၁) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ 



 
 ၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရိွေျမယာျပႆနာကုိ ပုိမုိရွပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔ေစၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
တုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ေစမည့္ ၂ဝ၁၂-ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ၎ကုိျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း (၂ဝ၁၇) တုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
 
နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၂ဝ၁၂-ေျမလြတ္ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ၎ကုိျပန္လည္ ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း (၂ဝ၁၇)၊ ၂၀၁၂-လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ဤဥပေဒကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒၾကမ္း (၂ဝ၁၇) ႏွင့္ ၂၀၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားဖ်က္သိမ္း၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ 
ေဒသခံ၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ဦးစားေပးၿပီး 
မူရင္းဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မိ႐ုိးဖလာေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မိ႐ုိးဖလာေျမယာနယ္နိမိတ္ 
သမုိင္းေၾကာင္းအမွန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုိ အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ဦးစြာေရးဆြဲရန္  ဒို႔ေျမကြန္ရက္္ခ်ိတ္ဆက္ အရပ္ဖက္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။ 
 
ဆက္သြယ္ရန္  
၁။ ကုိစည္သူ  ၀၉ ၇၉၀၇၃၉၄၈၈ 
၂။ ကုိသန္႔ဇင္  ၀၉ ၂၀၃၇၈၉၀ 
၃။ မယ္ရီရီေထြး ၀၉ ၄၀၀၄၆၄၂၃၁ 
၄။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ ၀၉ ၇၇၆၀၈၅၇၇၃ 
၅။ ေစာအဲလက္စ္ ၀၉ ၇၇၉ ၃၁၃၅၇၅ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)  
 
 


