လကးရြိအေ်ခအေန အက္ဥး့ခ္ဳပး
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလကုနးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့
အတျငး့ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ စုစုေပါငး့ ၆ွ ဦ့ အက္ဥး့က္ခဵေနရၿပီ့
ႏိုငးငဵေရ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၁ှ၅ ဦ့တိ႕ု သညး ႏိုငးငဵေရ့ လႈပးရြာ့မႈ
မ္ာ့ေၾကာငးံ လကးရြိအခ္ိနးတျငး တရာ့ရငးဆိုငးေနရပါသညး၈ တရာ့
ရငးဆိုငးေနရေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ

၁ှ၅ ဦ့ထဲတင
ျ း ှ၀ဿ ဦ့

သညး အက္ဥး့ေထာငးတင
ျ း့မြေန၊ တရာ့ရငးဆိုငးေနရသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ ဿဝှ၆ ခုႏြစး၇ ႏိုငးငဵေရ့
အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ အေ်ခအေန်ပ လစဥးအစီရငးခဵစာ
မာတိကာ
 တစးလအတျငး့ သဵု့သပးခ္ကး
 မတရာ့ထိနး့သိမး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့
 ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့
 ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးမႈမ္ာ့
 ေထာငးတျငး့ အေ်ခအေနမ္ာ့
 ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့တုိ႔႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့၇
 လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံဆိုငးေသာ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့
 နိဂုဵ့ခ္ဳပးႏြငးံ သဵု့သပးခ္ကး
 အေရ့ပါသညးံ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့ဖတးရနး Links

ေဖေဖားဝါရီလ

တစးလအတျငး့ သဵု့သပးခ္ကး
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလတျငး ႏိုငးငဵေရ့တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ စုစုေပါငး့
ှ၆ ဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၆ ဦ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတး
ခဵခဲံရၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ှ ဦ့ ်ပနးလညးး လျတးေ်မာကးလာခဲံပါ
သညး၈ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ှှ ဦ့မြာ က္နး့မာေရ့ ဆို့ရျာ့လ္ကး
ရြိေၾကာငး့ သိရြိရပါသညး၈ ယခုလတျငး တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၁၂ ဦ့သညး
တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ

ှ

ကဗ္ာဆရာမ္ာ့၇

အဆိုေတားမ္ာ့၇

ေရြ႕ေနမ္ာ့၇ ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့၇ ဆရာဝနးမ္ာ့အပါအဝငး ႏိုငးငဵေရ့အ
က္ဥး့သာ့ ှွ၅ ဦ့ ပါဝငးေသာ လႊတးေတားသစးတင
ျ း လႊတးေတားကိုယး
စာ့လြယးအသစးမ္ာ့အ်ဖစး စတငးတာဝနးထမး့ ေဆာငးေနၿပီ်ဖစးသညး၈
အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေသာကာလတျငး့တျငး

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ

စုေဝ့ချငးံႏြငးံ

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ ပုဒးမ ှ၅ ကို အသဵု့်ပဳ၊ ႏိုငးငဵေရ့
ဆကးလကး

။တိ႕ု ၌

ႏိုငးငဵေရ့လႈပးမ္ာ့မႈမ္ာ့အတျကး

ဖမး့ဆီ့၇အက္ဥး့ခ္ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈

ယခုလတျငး

လျနးခဲံေသာ တစး ႏြစးေက္ားက ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ဆႏၵ်ပပျမ
ဲ ္ာ့အတျကး
တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ

၁၂

တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရၿပီ့

။တိ႕ု ထဲမြ

ထပးတို့တရာ့စျဲ
ထငးရြာ့ေသာ

ဦ့သညး
ှဿ

ဆိုခဵခဲံရသညး၈

စဲခ
ျ ္ကးအသစးမ္ာ့်ဖငးံ

ဦ့သညး

ႏိုငးငဵေရ့

ပုဒးမ

ှ၅

်ဖငးံ

အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့၇

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့်ဖစးသူ

မနီလာသိနး့သညး

ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီ လ ှ၂ ရကး ေန႕တျငး ်ပဳလုပးခဲံေသာ
ဆႏၵ်ပပျတ
ဲ င
ျ း ပါဝငးခဲံေသာေၾကာငးံ ၿငိမး့၇စု၇စီ ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ ယခုလတျငး
ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရသညး၈ ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စဲျ ဆိမ
ု ႈမ္ာ့စျာကို
ရငးဆိုငးခဲရ
ံ ၿပီ့ေသားလညး့ ကိုနႏၵစစးေအာငးႏြငးံ မၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေအာငးတို႕သညး
လျနးခဲံေသာ ႏြစးဆနး့ပိုငး့က အမ္ိဳ့သာ့ ပညာေရ့ ဥပေဒကို ဆနး႕က္ငး
ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုမြ တရာ့မဝငး စုေဝ့မႈ စျခ
ဲ ္ကး်ဖငးံ
တရာ့စဲဆ
ျ ို်ခငး့ကိုခဵခဲံ

ရသညး၈

လကးပဵေတာငး့ေတာငး

ေၾက့နီစီမဵကိနး့ကို ဆနး႕က္ငး ဆႏၵ်ပမႈတင
ျ း ပူ့ေပါငး့ပါဝငးခဲ်ံ ခငး့အတျကး
ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵထာ့ရေသာ တကးႂကျ လႈပးရြာ့သူ ေလ့ဦ့သညး
ဿွှ၁

ခုႏြစး၇

ဒီဇငးဘာလတျငး်ပဳလုပးခဲံေသာ

ထုဆ
ိ ႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး

ယခုလတျငး ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈
ယခုလတျငး မူစလငးႏြငးံ ဟိႏၵဴ ဘာသာေပါငး့စဵု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့
သူသဵု့ဦ့သညး ဿွှ၁ ခုႏြစးတင
ျ း တရာ့မဝငး နယးစပး်ဖတး ေက္ား၊
အိႏၵိယနယးစပးသ႕ို သျာ့ေရာကးခဲံ်ခငး့အတျကး ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ လူဝငးမႈႀကီ့
ၾကပးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ

အလုပးၾကမး့ႏြငးံ

ေထာငးဒဏး

ႏြစႏ
း ြစးခ္မြတးခဵခဲံရ

သညး၈
က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေနပိုမို ဆုိ့ရျာ့လ္ကးရြိေသားလညး့ ယခုလတျငး
ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူ သဵု့ဦ့၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈသညး ပယးခ္
ခဵခဲံရသညး၈ ။တို႕ သဵု့ဦ့ထဲမြ တစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ညီညီလျငး ေခ၍ ဦ့ဂမၻီရ
သညး ယခုလတျငး သဵု့ႀကိမးတိုငး အာမခဵေလြ္ာကး ထာ့မႈ ပယးခ္ခဵခဲံရ
သညး၈
ရက၏ိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ

လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ေဖား်ပခဲံေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ ဆကး
ႏျယးၿပီ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး ဆကးလကး၊ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵေနရသညး၈
သမၼတ ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလႈိငး
တိ႕ု ကို အသေရဖ္ကးသညးဟု စျပးစခ
ဲျ ဵရ်ခငး့အတျကး ကိုလြဘုနး့အာ့ ရနးကုနး

ရကးေန႕တျငး

လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို

အမ္ိဳ့သာ့ ှ၂ ဦ့သညး ရက၏ိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ ဆကးသျယးသညးဟု စျပးစဲခ
ျ ဵရၿပီ့
တျငး ထိုအတျ့က
း ဖမးဥ့ပေဒ
ဆီ့ခဵခ
ဲံရသညး
၈ ံ ထိ
ုမြ္သာမက
လတျ
မတရာ့အသငး
အကး
ှ၄/ှ
်ဖငး
တရာ့စဲ
ဆ
ျ ိုခဵခယခု
ဲံရသညး
၈ ငး ရခိုးငး

ဆကးသယ
ျ းသညးဟူေသာ

သဵသယ်ဖငးံ

ရခိုငး

အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ထာ့မႈမ္ာ့ ယခုလတျငး ဆကး
လကးရြိေနဆဲ ်ဖစးၿပီ့ အနညး့ဆဵု့ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ငါ့ဦ့သညး ယခုလ

တုိငး့ စစးဌာနခ္ဳပး ဒုတိယဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ စုိ့ဝငး့ေမားက တရာ့လုိလုပးၿပီ့ မရမး့
ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရုဵ့တျငး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒပုဒးမ ၃၃ (ဃ)နဲ႔ တရာ့စဲဆ
ျ ို
ခဲံၿပီ့ ကိုေဇားရဲထကးသညးလညး့ တရာ့မဝငး နယးစပးကုနးသယ
ျ းေရ့အေၾကာငး့
ကို သူ၌လူမႈစာမ္ကးႏြာတျငး ေဖားထုတးေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး အီလကးထေရာ
နစးအကးဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ

မတရာ့ထိနး့သိမး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့

ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ေဒသခဵရျာသာ့ေလ့ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့
ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး

ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကး်ဖဴၿမိဳ႕၇

ေက္ာကးကေလ့ရျာမြ ရျာသာ့ေလ့ဦ့်ဖစးေသာ ကိုသိနး့လႈိငး၇ ကိုငမဲဦ့၇
ကိုညီညီႏိုငး ႏြငးံကိုထူ့ထူ့ေမာငးတို႕ကို စစးေထာကးလြမး့ေရ့မြ မတရာ့
ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈

မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ

။တိ႕ု ပတးသကး၊

မညးသညးံ

သတငး့မြ္ မၾကာ့ရပါဟု ထုတးေဖားေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ ကိုသိနး့လႈိငး၇ ကိုငမဲဦ့ႏြငးံ ကိုညီညီႏိုငး တိ႕ု
သညး

ေဖေဖားဝါရီလ

ှ၄

ရကးေန႕တျငး

ဆညး၉

အိပးေပ္ားေနစဥး

စစးတပးမြ ရိုကးႏြက၇း ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငး်ခငး့ကို ခဵခဲၾံ ကရသညး၈ ေက္ာကး
ကေလ့ ရျာတျငး မညးသ႕ူ ကိုမြ္ ဖမး့ဆီ့်ခငး့မ်ပဳခဲံပါဟု စနဲေလ့ရဲစခနး့မြ
ေ်ပာ ၾကာ့ခဲံၿပီ့ ်ပညးသ႕ူ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့ဘရြငးမြလညး့
ထိုဖမး့ ဆီ့မႈႏြငးံ

ပတးသကး၊

ခရိုငးရဲမြဴ့ကိုယးတိုငး

မသိရြိေၾကာငး့

ထုတးေဖား ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ
ရခိုငးေဒသခဵမ္ာ့ကို

ရက၏ိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ

ဆကးသျယးသညးဟူေသာ

သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့
မအီ်မိဳ႕နယးမြ
ကို

ကျ္နး့သစးစုိကးခငး့

ပိုငးရြငး်ဖစးသူ

ကိုတငးေအာငးမုိ့

ရက၏ဳိငးတပးမေတား (AA) ႏြငး႔ ဆကးသျယးသညးဟူေသာ သဵသယ

်ဖငး႔ အမး့ၿမိဳ႕ နယးတျငး ေဖေဖားဝါရီလ ှရကးေန႔ မြ ၀ရကးေန႕အထိ
စစးေထာကးလြမး့ေရ့မ္ာ့မြ မတရာ့ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ ကိုတငးေအာငးမို့၌
သူငယးခ္ငး့ သတငး့ေထာကးတစးဦ့ ်ဖစးသူ ကိုထျနး့ထျနး့ႏုိငးမြ သူသညး
ရက၏ဳိငးတပးမေတား ဒုတိယကာကျယးေရ့ဦ့စီခ္ဳပး၌ ငယးသူငယးခ္ငး့ ်ဖစး
ေသာေၾကာငးံ စစးတပးမြ သူ႕ကို ဖမး့ဆီ့ရနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံသညးဟု ေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ

ေဖေဖားဝါရီလ

ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့
ဘာသာေပါငး့စဵု ခ္စးၾကညးေရ့ ေဆာငးရျကးေနသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ
မ္ာ့ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြစးႏြစး ခ္မြတးခဵရ
ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၃

ရကးေန႕တျငး

ဘာသာေပါငး့စဵု

ခ္စးၾကညးေရ့

ေဆာငးရျကးေနေသာ သငးံ်မတးလိုသူမ္ာ့အဖျ႕ဲ မြ ကိုေဇားေဇားလတး (ဿ၅
ႏြစး)၇ မပျငးံ်ဖဴ လတး (၀၁ ႏြစး)၇ ကိုေဇားဝငး့ဗိုလး (ဿဿ ႏြစး) တိ႕ု သညး
တရာ့မဝငး နယးစပး်ဖတးေက္ားခဲံ်ခငး့အတျကး ှ၆၁၄ ခုႏြစး၇ လူဝငးမႈႀကီ့
ၾကပးေရ့ အကးဥပေဒ ှ၀/ှ ်ဖငးံ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြစး ႏြစး
်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈
ဘာသာေပါငး့စဵု ခ္စးၾကညးေရ့ ေဆာငးရျကးေနေသာ သငးံ်မတးလိုသူမ္ာ့
အဖျ႕ဲ မြ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ခုႏြစးဦ့ သညး ဿွှ၁ ခုႏြစးတင
ျ း အိႏၵိယ်မနးမာနယးစပးသို႕

တရာ့မဝငး

်ဖတးေက္ားခဲံ်ခငး့အတျကး

ှ၆၁၄၇

လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ဥပေဒ ှ၀/ှ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို ခဵခဲံရၿပီ့ ။တိ႕ု
အနကးမြ သဵု့ဦ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရကာ က္နးေလ့ဦ့သညး ထျကးေ်ပ့
တိမး့ေရြာငး လ္ကးရြိသညး၈ ကိုေဇားေဇားလတးမြ ။တိ႕ု သညး လဝက
အရာရြိမ္ာ့၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ နယးစပးၿမိဳ႕ သိ႕ု တရာ့ဝငးလညးပတးခဲံ်ခငး့
်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ထိ႕ု ်ပငး

။တိ႕ု ခုႏြစးဦ့သညး

ဿွှ၀

ခုႏြစးတင
ျ း

ကခ္ငး်ပညးနယး၇

(KIO) ႏြငးံ ေတျ႕ဆဵုခဲံသညး၈ ထိုတျငး KIO အဖဲ႕ျ ဝငးမ္ာ့ႏြငးံတဲျ ရိုကးထာ့
ေသာ ဓာတးပဵုကို ကိုေဇားေဇားလတးသညး သူ၌ လူမႈစာမ္ကးႏြာတျငး
ေဖား်ပခဲံေသာေၾကာငးံ ။တိ႕ု သညး မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒ ှ၄/ှ
ထပးမဵ၊

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈

ကိုေဇားေဇားလတး၇

မပျငးံ်ဖဴလတးႏြငးံ

မတးလ

၆

ရကးေန႕တျငး

ကိုေဇားဝငး့ဗိုလးတို႕သညး

ထိုစဲျ

ခ္ကးအတျကး တရာ့ရငးဆိုငးရမညး်ဖစးသညး၈
ထိုအဖဲ႕ျ မြ

က္နးတကးႂကျလႈပးရြာ့သူ

ေလ့ဦ့သညး

ယခုလကးရြိတင
ျ း

ဖမး့ဝရမး့ ထုတးခဵထာ့ရဆဲ်ဖစးသညး၈
ခ္မး့ေအ့သာစဵၿမိဳ႕နယးရဲမြဴ့ မ္ိဳ့မငး့လႈိငးမြ ။တို႕ခုႏြစးဦ့ကို အမႈဖျငးံ
ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃

ခုႏြစး၇

မသနး့သနး့ေမားသညး

လျနးခဲံေသာတစးႏြစးေက္ားက

်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရသညး၈ သူမ၌
ကေလ့

က္နး့မာေရ့မေကာငး့၊

ရဵု့ခ္ိနး့မတကးေရာကးႏိုငးသညးံ

်ပဳစုေစာငးံေရြာကးေနရေသာေၾကာငးံ

အေတာအတျငး့

တရာ့ရဵု့မြ

သူမကို

ဖမး့ဝရမး့ထုတးခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ အီလဲဗငး့
တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ငါ့ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ
်ပညးၿမိဳ႕နယးရြိ အေနာကး လကးခုပးပငးေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မြ စာ့က္ကး
ေ်မမ္ာ့ကို အကျကးရိုကး၊ ေရာငး့်ခငး့၇ ေက့္ရျာရနးပဵုေငျမ္ာ့ကို အလဲျသဵု့
စာ့ ်ပဳ်ခငး့တို႕ကို ဆနး႕က္ငး၊ ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ေမလႏြငးံ ဇျနးလ တျငး
ချငးံ်ပဳခ္ကးမယူပဲ ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကးေန႕တျငး
တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ငါ့ဦ့်ဖစးေသာ ကိုဝငး့လႈိငး၇ ကိုမ္ိဳ့ႏိုငး၇ ကိုေဇားေလ့၇
ကိုသနး့ထျနး့ေဇားႏြငးံ ကိုဝငး့လႈိငးထန
ျ း့တို႕သညး ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ
်ပညးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ကိုခဵခဲံရ သညး၈

လိုငးဇာၿမိဳ႕သို႕ သျာ့ေရာကးခဲံၿပီ့ ကခ္ငးလတ
ျ းေ်မာကးေရ့ အဖျ႕ဲ အစညး့

်ဖငးံ

ေလ့လခ္မြတး်ခငး့ကိုခဵခဲံရသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၃

ရကး၇

လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၆ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
တကးႂကျလႈပးရြာ့တစးဦ့ ေထာငးဒဏးေလ့လခ္မြတးခဵရ
အက္ဥး့က္ခဵေနရေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့်ဖစးသူ ကိုထငးေက္ား
၌ ဇနီ့ မသနး့သနး့ေမားသညး ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလ ှွ
ရကးေန႕တျငး ရနးကုနးၿမိဳ႕ ေတားခနး့မေရြ႕၉ အစို့ရ၌ အက္ငးံပ္ကး
်ခစာ့မႈမ္ာ့၇ လယးသမာ့မ္ာ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵထာ့ရမႈမ္ာ့ကို ဆနး႕
က္ငးေသာ ဆႏၵ်ပပဲတ
ျ ျငး ဦ့ေဆာငးပါဝငးခဲံ ်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ
ဿဿ ရကးေန႕တျငး ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေထာငးဒဏး

။တိ႕ု ငါ့ဦ့သညး

ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ေမလတျငး ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး

သဵု့လ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရၿပီ့

ကိုဝငး့လႈိငးႏြငးံ

ကိုမ္ိဳ့ႏိုငးတ႕ို သညး

ဇျနးလတျငး ထပးမဵ၊ ဆႏၵ်ပခဲံ၊ ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ သဵု့လ်ပစးဒဏး
ထပးမဵခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ

ေထာငးမြလျတးေ်မာကးမႈမ္ာ့

ေထာငးဒဏး ှှ လ က္ခဵၿပီ့ေနာကး ကိုသနး႕ဇငး ေထာငးမြ လျတးေ်မာကုး
အထကးဗမာ်ပညး

ဗမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐ၌

ဥက၎ေဟာငး့ ်ဖစးသူ ကိုသနး႕ဇငးသညး ေထာငးဒဏး ှှ လ က္ခဵ်ပီ့
ေနာကး ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငး

ေထာငးမြ ်ပနးလညးလတ
ျ း

ေ်မာကးလာခဲံသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၄ ရကးေန႕တျငး သူသညး
ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ

ဝနး့ရဵသူမ္ာ့

လျတး

ေ်မာကးေရ့အတျကး ်မငး့ၿခဵၿမိဳ႕တျငး ်ပဳလုပးေသာ ဆႏၵ်ပပဲတ
ျ ျငး ပူ့ေပါငး့
ပါဝငးခဲံ၊ မတးလ ၀ွ ရကးေန႕တျငး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ တစး်ခာ့တကးႂကျ
လႈပးရြာ့သူငါ့ဦ့ႏြငးံအတူ

ပုဒးမ

ှ၁၀၇

ှ၁၂၇

၂ွ၂/ခ

တိ႕ု ်ဖငးံ

တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရကာ ကို့လ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရ သညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဇႏၵဝါရီလ ဿ၅ ရကးေန႕တျငး ထိုတကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့
လျတးေ်မာကး

လာခဲံေသားလညး့

ကိုသနး႕ဇငးသညး

ဿွှ၁

ခုႏြစး၇

ႏိုဝငးဘာလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး အမ္ိဳ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကို ဆနး႕က္ငး
ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကို ေထာကးခဵဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့၇ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ မတးလ
၀ ရကးေန႕တျငး လကးပဵတနး့သို႕ေရာကးရြိေနေသာ ေက္ာငး့သာ့သ
ပိတးကို

အၾကမး့ဖကးၿဖိဳချငး့်ခငး့မ်ပဳရနး

ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့တို႕အတျကး

ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ၀ှ ရကး ေန႕တျငး
ေထာငးဒဏးႏြစး လခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈
သူသညး ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆ ရကးေန႕တျငး ကိုပါႀကီ့
ေသဆဵု့မႈ အမႈမြနး ေပ၍ေပါကးရနး ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့၇ အမ္ိဳ့သာ့ ပညာေရ့ဥပ
ေဒကို ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပကာ မႏၱေလ့မြ ရနးကုနးသို႕ ခ္ီတကးလာေသာ
ဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ဇႏၵဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႕
တျငး ်မငး့ၿခဵၿမိဳ႕၉ ခ္ီတကးဆႏၵ်ပ်ခငး့တို႕အတျကး ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒး မ ှ၅
ႏြစးမႈ်ဖငးံ အက္ဥး့ေထာငး်ပငးပမြ တရာ့ရငးဆိုငးေနရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ

လကးပဵတနး့

ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ႏြငးံ

ဝနး့ရဵသူတစးဦ့

အာမခဵ်ဖငးံ

လျတးေ်မာကး
ဇႏၵဝါရီလကတညး့က ရနးကုနးေဆ့ရဵုႀကီ့တျငး ေဆ့ကုသမႈခဵယူေနေသာ
ဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့တစးဦ့်ဖစးသူ ကိုဘိုဘိုမ္ိဳ့သညး ေဖေဖားဝါရီလ ဿ
ရကးေန႕ တျငး အာမခဵ်ဖငးံလတ
ျ းေ်မာကးခဲံၿပီ့ ေဖေဖားဝါရီလ ၁ ရကးေန႕
တျငး ေဆ့ရဵုမြ ဆငး့ခဲံသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ ပညာေရ့ဥပေဒကို ဆနး ႕က္ငး
ဆႏၵ်ပမႈတင
ျ း ပါဝငးခဲံေသာ ဝနး့ရဵသူတစးဦ့်ဖစးသူ ကိုေအာငးမ္ိဳ့ဦ့ ေခ၍
ဆိုလို ေအာငးေအာငးသညး က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈရရြိရနး လိုအပး
ေသာေၾကာငးံ ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကးေန႕တျငး အာမခဵ်ဖငးံ သာယာဝတီ
အက္ဥး့ေထာငးမြ လျတးခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကး၇ မေအ့ေအ့ခိုငး၌ Facebook
စာမ္ကးႏြာ

ေဖေဖားဝါရီလ

ေထာငးတျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့

ဦ့ညီညီလျငး ေခ၍ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ

ေက္ာငး့သာ့သပိတးကို ဝနး့ရဵသူႏြစးဦ့ အာမခဵ ပယးခ္ခဵရ

ပယးခ္
ဿွှ၃

ခုႏြစး၇

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၀

ရကးေန႕တျငး

သာယာဝတီေထာငးတင
ျ း

ဦ့ညီညီလျငး ေခ၍ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈကို မႏၱေလ့ၿမိဳ႕

ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဝနး့ရဵသူမ္ာ့ကို ရဵု့ထုတးစစးေဆ့ခဲံ

မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ

ရကးေန႕ရဵု့

သညး၈ ဝနး့ရဵသူႏြစးဦ့၌ ေဆ့စာ ရကးစဲသ
ျ ညး ေနာကးဆဵု့ရကးစဲမ
ျ ဟုတးေသာ

ခ္ိနး့တျငး တတိယအၾကိမး ပယးခ္ခဲံသညး၈ ထိုရဵု့ခ္ိနး့တျငး ရဲအရာရြိသဵု့ဦ့

ေၾကာငးံ ထိုေန႕ရဵု့ခ္ိနး့တျငး တရာ့သူႀကီီ့မြ ။တိ႕ု ၌ အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈ ကို

မြ လာေရာကးထျကးဆိုခဲံေသားလညး့ ဦ့ညီညီလျငးသညး လူဝငးမႈႀကီ့

ပယးခ္ခဲံသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကို ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပမႈတျငး ပူ့ေပါငး့ပါ

ၾကပးေရ့ဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံေၾကာငး့ အေထာကးအထာ့မ်ပႏိုငးခဲံပါ၈

ဝငးခဲံေသာေၾကာငးံ

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၀

မတးလကတညး့ကသာယာဝတီေထာငးတင
ျ း

ထိနး့သိမး့ခဵ

ထာ့ရေသာ ဝနး့ရဵသူႏြစးဦ့်ဖစးသညးံ ကိုခငးေမာငးဝငး့ႏြငးံ ကိုစနး့လျငးဦ့တိ႕ု သညး
ဦ့ညီညီလျငး၌
တရာ့ရဵု့မြ

အာမခဵေလြ္ာကးထာ့မႈကို

ေဖေဖားဝါရီလ

ရကးေန႕ရဵု့ခ္ိနး့မ္ာ့တျငး
ရကးေန႕

ရဵု့ခ္ိနး့တျငး

ှွ

ေဖေဖားဝါရီလ

ှ၃

အက္ဥး့ေထာငးတင
ျ း့တျငး ေဆ့ကုသမႈ ခဵယူေနရသညး၈

ပယးခ္ခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ

ှ၃

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

ရဲတစးဦ့မြ

သကးေသအေထာကးအထာ့မရြိပဲ
ႏႈတး်ဖငးံ

ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဟု

ပနးၾကာ့ခ္ကးေၾကာငးံ
ထျကးဆိုခဲံၿပီ့

တစး်ခာ့

ရဲအရာရြိႏြစးဦ့မြ ထိုေန႕ရဵု့ခ္ိနး့သိ႕ု တကးေရာကးရနး ပ္ကးကက
ျ း ခဲံသညး၈
ဿွွ၄

ခုႏြစး၇

ေရႊဝါေရာငး

ေတားလြနးေရ့ကို

ဦ့ေဆာငးခဲံေသာ

သဵဃာတစးပါ့်ဖစးခဲံသူ ဦ့ဂမၻီရ ေခ၍ ဦ့ညီညီလျငးသညး ဇႏၵဝါရီလ ှ၆
ရကးေန႕တျငး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကး
သညးဟူေသာ စျခ
ဲ ္ကး်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈ ဿွွ၄ ေရႊဝါေရာငး
ေတားလြနးေရ့ၿပီ့ေနာကး အက္ဥး့က္ခဵခဲံရ်ခငး့၌ အက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငးံ
သူသညး

စိတးဒဏးရာခဵစာ့ေနရသညး၈

သူ၌မိသာ့စုသညး

သူ၌

က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေနကို တငး်ပၿပီ့ အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကးရနး
တရာ့ရဵု့သိ႕ု အယူခဵဝငးခဲံသညး၈
ဦ့ညီညီလျငး၌

ႏြလဵု့ေရာဂါ၇ ေသျ့တို့ေရာဂါ၇ မ္ကးစိ၇ နာ့ႏြငးံ ခါ့ရို့ကိုကး ေဝဒနာမ္ာ့ခဵစာ့ေနရၿပီ့

ရကးေန႕ႏြငးံ

လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့အရာရြိမ္ာ့၌
ဦ့ညီညီလျငးကို

မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး

ေနာကးတစးႀကိမးၾကာ့နာမႈသညး

မတးလ

ှ

ရကး

ေန႕တျငး ်ဖစးသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနး
မာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၁ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနး
မာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနး
မာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

ေဖေဖားဝါရီလ

ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့တို႔႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ

ေက္ာငး့သာ့ႏြစးဦ့ကို

ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယး

ဖမး့ဆီ့ခဵရမႈကို ရႈတးခ္ခဲံၿပီ့ ေရြ႕ေန ဦ့ေရာဘတးစနး့ေအာငးမြ မၾကာခငးသကး
တမး့ကုနးဆဵု့ေတာံမညးံ အစို့ရသညး ။တို႕သကးတမး့မကုနးဆဵု့မီ ကလဲံစာ့ေခ္

တရာ့ရဵု့မြ တရာ့စျဆ
ဲ ို

ေန်ခငး့်ဖစးၿပီ့ လာမညးံအစို့ရသစးအတျကး ႏိုငးငဵေရ့ပဋိပက၏မ္ာ့ ဖနးတီ့ ်ခငး့်ဖစး
ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငး ရနးကုနး စီ့ပျာ့ေရ့တက၎သိုလးေက္ာငး့

သညးဟု ထုတးေဖားေ်ပာဆိုခဲံသညး၈

သာ့မ္ာ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

သမဂၐမြ

ဥက၎ဌ

ကိုမငး့သုေက္ား

ႏြငးံ

ဒဂဵုတက၎သိုလး

ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့သမဂၐမြ ကိုဖို့သာ့တိ႕ု ကို ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ /်မနးမာ

ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈ ။တိ႕ု သညး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ /်မနးမာ

အာမခဵမယူေသာေၾကာငးံ ထိုေန႕ရဵု့ခ္ိနး့ၿပီ့ေနာကး အငး့စိနးေထာငးသ႕ို ပို႕

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ

ေဆာငး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ

ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ဿ၀ ရကးေန႕တျငး တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ

သမဂၐအဖျ႕ဲ ဝငးမ္ာ့သညး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ

မဟာဗႏၶဳလပနး့ၿခဵေရြ႕တျငး

မတရာ့ေသာ

ဥပေဒကို ဆနး႕ က္ငးသညးံ Failed Law လႈပးရြာ့မႈ ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ

ႏိုငးငဵတင
ျ း့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကး၇ မဇၥ္ိမ

တရာ့ဥပေဒစို့မို့မႈမရြိသညးကို

ဆနး႕က္ငး

ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့၇

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ လျတး ေ်မာကးရနး ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ

တိ႕ု တျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးခဲံ်ခငး့အတျကး တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဿွှ၃

ခုႏြစး၇

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၂

ရကး၇

လျတးလပးေသာ

ေဒသခဵသုဵ့ဦ့ကို မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)/(ဿ) ်ဖငး႔ တရာ့စျဲဆုိ

အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ရခုိငးေဒသခဵ သုဵ့ဦ့ကို မတရာ့
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ှဿ ဦ့ကို ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ တရာ့စဲဆ
ျ ို

အသငး့

အကးဥပေဒ

ှ၄(ှ)/(ဿ)

်ဖငးံ

ေက္ာကး်ဖဴ်မိဳ႕နယး

တရာ့ရုဵ့မြ

တရာ့စျဆ
ဲ ုိခဲသညး၈ ဇႏၷဝါရီလ ဿှ ရကးေနတျငး ေက္ာကး်ဖဴ်မိဳ႕နယး လးိပးခေမား
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ှဿ ဦ့ကို

ေက့္ရျာမြ

ေက္ာကး်ဖဴ ေက့္လကးေဒသ ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ အသငး့ ဥက၎ဌ ်ဖစးသူ

မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ ှ၄/ှ ်ဖငးံ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ

ဦ့ေမာငးေအ့၇

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈ ရက၏ိဳငးံတပးမေတား(AA) ႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းသညးဟု

ပုဏၰာ့ကျ္နး့်မိဳ႕နယး၇

သဵသယရြိ်ခငး့အတျကး ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလတျငး ။တို႕သညး

ရက၏ိဳငးတပးမေတား (AA) ႏြငးဆကးသယ
ျ းသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ စစးေထာကး

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈

လြမး့ေရ့မ္ာ့မြ ဦ့ေမာငးေအ့၌ ေနအိမး၉ လာေရာကးဖမး့ဆီ့ခဲသညး၈ ေဖေဖားွါရီ

ေပါကး ေတာ်မိဳ႕နယး၇ ယငးရဲကနးေက့္ရျာမြ ဦ့ထျနး့သာ်ဖဴ ႏြငး႔
ကုလာ့ေခ္ာငး့ေက့္ရျာမြ

ဦ့ေဇားဝငး့ေမာငးတ႕ုိ ကို

လ ၅ရကးေနတျငး ။တို႕အာ့ ရုဵ့ထုတးစစးေဆ့ခဲံသညး၈ ။တို႕၌ ေနာကး
ေဖေဖားဝါရီလ

ဿဿ

ရကးေန႕တျငးလညး့

ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ
ဒီဇငးဘာလတျငး
တုိကးပမ
ျဲ ္ာ့

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့သဵု့ဦ့ကို

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈

ဿွှ၂

ခုႏြစး၇

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ

ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးတျငး့၉်ဖစးပျာ့ခဲံသ
ဲ ညးံ

ႏြငးံဆကးႏျယးၿပီ့

လူေပါငး့

၀ွ

ေက္ားကို

စစးတပးမြ

ခုႏြစး၇

ေဖေဖားဝါရီလ

်ပညးေထာငးစု

ႀကဵ႕ခိုငးေရ့ႏြငးံဖ႕ျဵ ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ

အတျငး့ေရ့မြဴ့ကို

ဆကးသျယးေရ့

်ပညးေထာငး

စုႀကဵ႕ခိုငးေရ့ႏြငးံ

ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို

ဖမး့ဆီ့ထိနး့ သိမး့ထာ့ခဲံသညး၈
ဿွှ၃

တစးႀကိမးရဵု့ခ္ိနး့သညး ဿွှ၃ ခုႏြစး၇မတးလ ၄ ရကးေနတျငး ်ဖစးသညး၈

ဿ၁

ရကး၇

လျတးလပးေသာ

ဧရာဝတီတိုငး့

ကနးႀကီ့ေထာငးံၿမိဳ႕နယး၇

ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေရ့အသငး့မြ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသူ

ဦ့သနး့ထျနး့ကို

ကနးႀကီ့

ေထာငးံၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ၃၃/ဃ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈
ထငးရြာ့ေသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့

လျနးခဲံေသာ

တစးႏြစးက

ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ ဿ ရကးေန႕တျငး သူသညး အဝတးမခ
ဲံ ႏၶာကိုယးတင
ျ း
ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး၌ ဦ့ေခါငး့ကို ်ဖတး၇ညြပး၇ကပးလုပးထာ့ေသာ ပဵုကို သူ၌

ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး ထိနး့သိမး့ခဵရ

လူမႈကန
ျ းရကး

စာမ္ကးႏြာ၉

ေဖား်ပခဲံသညး၈

အမ္ာ့်ပညးသူေရြ႕ေမြာကးတျငး

၅၅ မ္ိဳ့ဆကး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ပျငးံလငး့လူ႕အဖျ႕ဲ အစညး့မြ ဦ့ေဆာငးအ

ေတာငး့ပနးရနး ်ငငး့ဆို်ပီ့ေနာကး ေအာကးတိုဘာလ ှ၄ ရကးေန႕တျငး တျဲလကး

ဖျ႕ဲ ဝငးတစးဦ့်ဖစးေသာ မနီလာသိနး့သညး ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႕

မ္ာ့ အခမဲံပညာေရ့ကျနးရကးမြ

တျငး

မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၉

ေအာငးမြ သူ႕အာ့ အမႈ႕ဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလ ဿွ

ရဵု့ခ္ိနး့တကးေရာကးခဲံသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကးေန႕

ရကးေန႕တျငး သူ အဖမး့ခဵခဲံ ရၿပီ့ သူ႕အာ့တရာ့စျဆ
ဲ ိုရနး လဵုေလာကးေသာ

တျငး လကးပဵတနး့၉ အမ္ိဳ့သာ့ ပညာေရ့ဥပေဒ ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကး

အေထာကးအထာ့မရြိ၊ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿ ရကးေန႕တျငး အာမခဵ်ဖငးံ

ေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကို ေထာကးခဵမႈ်ပဳလုပးရာတျငး

လႊတးခဲံသညး၈ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၂ ရကးေန႕တျငး သူ႕ကို ကနးႀကီ့ေထာငးံ

ပူ့ေပါငး့ပါဝငးခဲံ်ခငး့အတျကး တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရ သညး၈ ယခုလကးရြိ တျငး

ရဲမ္ာ့မြ ်ပနးလညးဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈ သူ၌ ေနာကးတစးႀကိမးရဵု့ခ္ိနး့သညး ေဖေဖားဝါရီ

သူမသညး အငး့စိနးေထာငး၉ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသညး၈

လ ဿ၆ ရကးေန႕တျငး်ဖစးသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကးေန႕တျငးတကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့မြ မနီလာသိနး့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့

ထုိေန႕တျငးပငး

ေစတနာံဝနးထမး့တစးဦ့်ဖစးသူ ကိုစညးသူ

ကယာ့်ပညးနယးတျငး ်ပဳလုပးမညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့

အၾကမး့ဖကးၿဖိဳချငး့ခဲံ်ခငး့တို႕ႏြငးံဆကးႏျယးေသာ ဆုေတာငး့ပျတ
ဲ စးခုကို က္ငး့ပခဲံ

ေႏြာဖလြယးပျဲ သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ

သညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကးေန႕တျငး ကယာ့်ပညးနယး၇ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕၉

။တို႕ေလ့ဦ့ကို ဆိပးကမး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ အာမခဵေပ့ခဲံကာ ေဖေဖားဝါရီလ

က္ငး့ပမညးံ လူထုအေ်ခ်ပဳ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကး်ခငး့ ႏြီ့ေႏြာဖ

ှ၅ ရကးေန႕တျငး ရဵု့ခ္ိနး့ ်ပနးလညး ခ္ိနး့ဆိုခဲံသညး၈

လြယးပသ
ဲျ ညး သမၼတရဵု့ ညႊနးၾကာ့မႈ်ဖငးံ ပိတးပငးခဵခဲံရသညး၈ ထိုႏြီ့ေႏြာ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ

ဖလြယးပဲက
ျ ို USAID မြ ေထာကးပဵံခဲံၿပီ့ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့၇
တိုငး့ရငး့သာ့

လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇

ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့၇

လူမႈစာမ္ကးႏြာသဵု့စဲသ
ျ ူတစးဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရ

်ပညးတင
ျ း့၇်ပညးပေလံလာသူမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးခဲံသညး၈ ထိုပဲ၌
ျ
ရညး
ရျယးခ္ကးသညး လူမႈအသိုငး့အဝိုငး့အတျငး့ လူမႈအေ်ခ်ပဳ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတျငး ေနထိုငးသူ အသကး ၀၅ ႏြစးအရျယးရြိ ဦ့လြဘုနး့သညး

တညးေဆာကးမႈမ္ာ့ကို

ထိုပျဲကို

သမၼတဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ

တပးမေတား

စီစဥးသူ ်မနးမာေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပး သမာ့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာအဖဲျ႕၇

မငး့ေအာငးလႈိငးတို႕၌

ဓာတးပဵုမ္ာ့ကို

ပညာေရ့ႏြငးံဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အဖျဲ႕မြ ဦ့ထူ့ခ္စးက ပဲစ
ျ ီစဥးသူမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕နယး၇

ေဖား်ပခဲံသညးဟု စျပးစခ
ဲျ ဵရကာ အမႈဖျငးံခဵခဲံရၿပီ့ေနာကး ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကးေန႕

ခရိုငးႏြငးံ ေဒသဆိုငးရာအလိုကး ချငးံ်ပဳခ္ကး ရခဲံၿပီ့်ဖစး ေသားလညး့

တျငး ရဲမ္ာ့၌ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ ထိ႕ု ေနာကးတျငး သူသညး ဆကးသယ
ျ း

သမၼတရဵု့မြ

ေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၃၃/ဃ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵ ခဲံရသညး၈

ထိုပဲက
ျ ို

်မြငးံတငးႏိုငးရနးအတျကး်ဖစးသညး၈

ချငးံမ်ပဳေၾကာငး့

်ပညးနယးအစို့ရက

ႏႈတး်ဖငးံ

ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး
်ပဳ်ပငးဖနးတီ့၊

ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့

လူမႈစာမ္ကးႏြာတျငး

ေခ၍ေ်ပာခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖာဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

ကိုလြဘုနး့မြ

သူ႕အာ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖာဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနး

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

မာ

ေသာ ကိုလြဘုနး့သညး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖာဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ေနာကး တစးပတးတျငး့ ထိုလူမႈစာမ္ကးႏြာသညး ဆကးလကး အသဵု့်ပဳခဵရလ္ကးရြိ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖာဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ

သညး၈ ထိုမြ္သာမက သူဖမး့ဆီ့ခဵရၿပီ့ေနာကး တစးပတးနီ့ပါ့အၾကာတျငး ၾကကးဖ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖာဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ

ႀကီ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖာဝါရီလ ှ၆ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ

ဝမး့နညး့ေၾကာငး့ႏြငးံ ။အတျကး ဆုေတာငး့ေပ့ရနး ေဖား်ပထာ့သညး၈ ထိုစာ

ေစာဒကတကး

ၾကကးဖႀကီ့လူမႈစာမ္ကးႏြာကို သဵု့စဲသ
ျ ညးဟု စျပးစဲခ
ျ ဵထာ့ရ

လူမႈစာမ္ကးႏြာ၉

သာ့မ္ာ့၌အဆဵု့၉

မြာ့ယျငး့ဖမး့ဆီ့်ခငး့်ဖစးသညးဟု

ေထာငးတင
ျ း့တျငးရြိေနေသားလညး့ သူဖမး့ဆီ့ခဵရၿပီ့

ၾကကးဖႀကီ့အ်ဖစး

မြာ့ယျငး့ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့အတျကး

လူမႈစာမ္ကးႏြာသဵု့စျသ
ဲ ူသညး

သူ၌

အမညးကို

ေက္ားေက္ားမငး့ ေခ၍ ၾကကးဖႀကီ့ဟု ထုတးေဖား ေရ့သာ့ထာ့သညး၈
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ကို ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို
ေဖေဖားဝါရီလ

ှ၃

ရကးေန႕တျငး

ဒဂဵုတက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

သမဂၐမြ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့်ဖစးသူ ကိုပိုငးၿဖိဳ့မငး့ကို ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅
်ဖငးံ ပနး့ဘဲတနး့ ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈ သူသညး
တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၐမြ

ကိုေဇယ္ာလျငး၇

ကိုပိုငးရဲသူတ႕ို

ႏြငးံအတူ တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယစ
း ာ့လြယးမ္ာ့ လႊတးေတား
တျငး့မြ ႏႈတးထျကးေပ့ေရ့ႏြငးံ ဿွွ၅ ဖဲ႕ျ စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငး
ေရ့အတျကး

ေတာငး့ဆုိဆႏၵ်ပခဲံေသာေၾကာငးံ

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ်ခငး့

်ဖစးသညး၈

တရာ့ရဵု့မ္ာ့၉ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵထာ့ရေသာ ကိုေဇယ္ာလျငးႏြငးံ ကိုပိုငးရဲသူ
တိ႕ု သညး အငး့စိနးေထာငး၉ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရၿပီ့ ထိုဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
တရာ့ရငးဆိုငးေနရသညး၈
ခုႏြစး၇

ေဖေဖားဝါရီလ

ှ၁

ရကး၇

လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

တရာ့ရဵု့၉

တရာ့ရငးဆိုငး

ေနရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကးေန႕တျငး တကးႀကျလႈပးရြာ့သူေလ့ဦ့ကို ဆိပး
ကမး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈
ခုႏြစးတင
ျ း

Generation

Wave

အဖဲျ႕မြ

ကိုမို့ေသျ့ဃး၇

ကိုဇငးေလ့၇ ကိုရဲဝငး့ထျဋးႏြငးံ ကိုအိအိမို့တိ႕ု သညး လူေပါငး့ ၂ွ ကို
ဦ့ေဆာငးကာ

လကးပဵေတာငး့

ေၾက့နီ

စီမဵကိနး့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ ဘီဘီစီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ေန်ပညးေတားဟိုတယး ှွ ခုတျငး ႏိုငးငဵေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပိတးပငး

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ေလ့ဦ့ကို ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို

ဿွှ၂

ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရဆဲ်ဖစးၿပီ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂/ခ်ဖငးံ ေက္ာကးတဵတာ့ႏြငးံ ပနး့ဘဲတနး့ၿမိဳ႕နယး

ဿွှ၃

ကိုလြဘုနး့သညး

ရပးတနး႕ေပ့ရနး

ေန်ပညးေတားေကာငးစီမြ ။တိ႕ု ၌ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အရ ေန်ပညးေတားရြိဟိုတယး
ဆယးခုတင
ျ း ႏိုငးငဵေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပိတးပငးေၾကာငး့ ထုိဟို
တယးမ္ာ့သို႕စာေရ့သာ့ေပ့ပို႕ခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကးေန႕ရကးစဲ်ျ ဖငးံ
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေနာငး လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာစာတျငး ထိုအမိနး႕ အတျကး
မညးသညးံ ရြငး့လငး့ခ္ကးမြ ထညးံသျငး့ထာ့်ခငး့မရြိပါ၈

ေတာငး့ဆိုေသာ လယးသမာ့မ္ာ့ကို အၾကမး့ဖကးၿဖိဳချငး့ခဲံ်ခငး့၇ အမိ္ဳ့

အစို့ရ၌ေခ့္ေငျ်ဖငးံေဆာကးထာ့ေသာ ဟိုတယးမ္ာ့သညး အစို့ရထဵသို႕ ေခ့္

သာ့ပညာေရ့ဥပေဒ ်ပငးဆငးရနး ဆႏၵ်ပေသာ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့ကို

ေငျေပ့သျငး့ေနရဆဲ်ဖစး၊ ယခုလကးရြိတင
ျ းအစို့ရပိုငးမ္ာ့်ဖစးသညးဟု ေကာငးစီမြ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံေၾကာငး့ ်မနးမာတိုငး့မြ ထုတးေဖားေရ့သာ့ခဲံသညး၈

ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး

ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့တျငး

ထပးတို့တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵ

ေနရသညး၈ စဲခ
ျ ္ကးမ္ာ့စျာ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵထာ့ရေသာ ေၾကာငးံ ။တိ႕ု သညး
ထူ့ကုမၸဏီပိုငးေသာ ဟိုတယးတျငး NLD မြ ။၌ လႊတးေတားကိုယးစာ့

ရကးတိုငး့နီ့ပါ့လိုပငး ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့ရြိ ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့သိ႕ု တရာ့

လြယးမ္ာ့အတျကး သငးတနး့်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ေနာကး ထိုကံသ
ဲ ႕ို

ရငးဆိုငးရနး သျာ့ေရာကးေနရသညး၈ မၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေအာငးႏြငးံ ကိုနႏၵ စစးေအာငး

အမိနး႕

ထုတး၊ တာ့ဆီ့ ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

တိ႕ု သညး ယခုလကးရြိတင
ျ း သာယာဝတီေထာငး၉ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသညး၈

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ဗမာႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ သမဂၐမြ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့/်မနးမာ

တစးဦ့်ဖစးသူ မၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေအာငးသညး ယခုလကးရြိတင
ျ း စျခ
ဲ ္ကး ဿ၁ ခု်ဖငးံ တရာ့စဲျ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ်မနးမာတုိငး့

ဆိုခဵထာ့ရၿပီ့ ကိုနႏၵစစးေအာငးသညး ယခုလကးရြိတျငး စဲခ
ျ ္ကး ၅ွ ေက္ား ်ဖငးံ
တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵထာ့ရသညး၈

ဖာ့စညးသဵဂ္ာနယး

အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး

အီလကးထေရာနစး

အကးဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့

ဖာ့စညးသဵ ဂ္ာနယး၌ အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပးတစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ေဇားရဲ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ Amnesty

ထကးသညး တရာ့မဝငး နယးစပးကုနးသယ
ျ း်ခငး့အေၾကာငး့ကို သူ၌

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

လူမႈစာမ္ကးႏြာတျငး ေဖားထုတးေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး အီလကးထေရာ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ

နစးအကးဥပေဒ ၀၁(က)၇ ၀၅ တိ႕ု ်ဖငးံတရာ့စဲဆ
ျ ို်ခငး့ကိုခဵခဲံရသညး၈

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ

ကျမး့ကုနးသညးတစးဦ့်ဖစးသူ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၂ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့/်မနးမာ

ဦ့ေဗလုဝသညး

ကုနးသယ
ျ း်ခငး့အၾကာငး့ကုိ
အတျကး

ထိုလြ္ိဳ႕ဝြကးေမြာငးခို

ဦ့ေဇားရဲထကးထဵသို႕

အီလကးထေရာနစးအကးဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံ်ခငး့
တရာ့စဲဆ
ျ ို

ခဵခဲံရ

သညးံ်ပငး ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွွ ်ဖငးံပါ တရာ့စျဆ
ဲ ိုခဵခဲံရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၂ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့
ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵထာ့ရေသာ

တရုတးသဵရဵု့ေရြ႕ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို

ထပးတို့တရာ့စဲဆ
ျ ို
ေဒ၍ခငးဝငးေသဆဵု့မႈ အမႈမြနးေဖားထုတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပ်ခငး့၇
လကးပဵေတာငး့ေတာငးေၾက့နီစီမဵကိနး့တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို အၾကမး့
ဖကး ၿဖိဳချငး့်ခငး့ ဿ၃ လ်ပညးံႏြစးပတးလညးေန႕ ခ္ီတကးဆႏၵ်ပ်ခငး့တို႕အ
တျကး ဦ့ဘ်မငးံ၇ ေဒ၍ေနားအုနး့လြ၇ ကိုေနမ္ိဳ့ဇငးႏြငးံ ကိုသနး့ေဆျတ႕ို ကို
ေဖေဖားဝါရီလ

၂

ရကးေန႕တျငး

လမး့မေတားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ

ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဲံသညး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာ
လတျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕ေတားခနး့မ ေရြ႕မြ တရုတးသဵရဵု့ေရြ႕သိ႕ု
ခ္ီတကး ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈ ထိုဆႏၵ်ပပျအ
ဲ တျကး တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့
သညး ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅၇ ရာဇသတးႀကီ့ ပုဒးမ ၂ွ၂/ခ တိ႕ု အပါအဝငး
စျခ
ဲ ္ကးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့မြ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ကို ခဵခဲံရၿပီ့
်ဖစးသညး၈ ဇႏၵဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ဦ့ဘ်မငးံသညး သမၼတ၌
လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံ်ဖငးံ

်ပနးလညးလတ
ျ းေ်မာကးလာခဲံၿပီ့

အက္ဥး့

ေထာငး်ပငးပမြေန၊ တရာ့ရငးဆိုငးမညး်ဖစးသညး၈ တစး်ခာ့ တကးႂကႊ
လႈပးရြာ့သူ သဵု့ဦ့သညး ယခုလကးရြိတင
ျ း အငး့စိနးေထာငး၉ အက္ဥး့က္
ခဵေနရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့
ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ
ထငးရြာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ မၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေအာငး
ႏြငးံ

ကိုနႏၵစစးေအာငးတို႕သညး

ချငးံ်ပဳခ္ကးမယူပဲ

ဿွှ၂

ခုႏြစး၇

ဦ့ေဆာငးဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး

ေဖေဖားဝါရီလတျငး
ေဖေဖားဝါရီလ

၀

ရကးေန႕တျငး ၿငိမး့၇စု၇စီ ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ ဗိုလးတေထာငးႏြငးံ ေက္ာကးတဵ
တာ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မ္ာ့မြ တရာ့စျဆ
ဲ ို်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ တကးႂကျ
လႈပးရြာ့သူ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး
ဿွှ၂

ခုႏြစးမတးလၾကာ့တျငး

ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး

ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ႏြငးံ
အမ္ိဳ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကုိ

ေဖေဖားဝါရီလ

လူအချငးံအေရ့ႏြငးံဆိုငးေသာ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့

လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငးံဆိုငးေသာ

အစီရငးခဵစာကို

အစို့ရမြ

ဘာသာေပါငး့စုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကိုလႊတးေပ့ရနး

Fortify

Rights

မသိက္ိဳ့ကျ္နး်ပဳ

အဖျမ
ဲ ြ ေတာငး့ဆုိ

ႏိုငးငဵတကာလျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖျဲ႕မြ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႕

မႏၱေလ့အေ်ခစုိကး

တျငး ထုတး်ပနးခဲံေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငးံဆိုငးသညးံ အစီရငးခဵစာကို

သူမ္ာ့်ဖစးေသာ ကိုေဇားေဇားလတး၇ မပျငး်ဖဴလတး ႏြငး႔ ကိုေဇားဝငး့ဗိုလး တုိအာ့

သမၼတရဵု့ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့်ဖစးသူ ဦ့ေဇားေဌ့မြ တဵ႕ု ်ပနးရနး ်ငငး့ဆိုခဲံ

်ချငး့ခ္ကးမရြိ ခ္ကး်ခငး့ လႊတးေပ့ရနး ဿွှ၃ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႕

သညး၈ အစို့ရသညး ။တိ႕ု တဵ႕ု ်ပနးမႈမရြိ်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့မညးသညးံ

တျငး Fortify Rights အဖျ႕ဲ မြ ်မနးမာအာဏာပိုးငးမ္ာ့ကို ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈

အေၾကာငး့်ပခ္ကးမြ္ မေပ့ခဲံပါ၈

ထိုတရာ့စဲဆ
ျ ိုမႈမ္ာ့သညး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

ပယးဖ္ကးသငးေၾကာငး့လညး့ အခုိငးအမာ ေ်ပာဆုိခဲသညး၈

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ Fortify Rights

လႊတးေ်မာကးေရ့

ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးမညးဟု

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ

ပညာ်မြငးံ

တငးေရ့ ေကားမတီကို ဖဲ႕ျ စညး့ခဲံၿပီ့ ေဒါကးတာတငးေအာငးကို ဥက၎ဌ
အ်ဖစး ခနး႕အပးခဲံသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒကို ်ပနးလညးသဵု့
သပး်ခငး့သညး ေကားမတီ၌ တာဝနးမ္ာ့ထဲမြ ပထမဆဵု့တာဝနး်ဖစးလိမးံ
မညးဟု ေဒါကးတာတငးေအာငးမြ ထုတးေဖားေ်ပာဆိုခဲံၿပီ့ တစးႏြစးနီ့ပါ့
ၾကာ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ ဆႏၵ်ပ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး အေ်ဖ
တစးခု ရြာေတျ႕လိမးံမညးဟုလညး့ ကတိ်ပဳ ခဲံသညး၈

သာ့မ္ာ့ လျတးေ်မာကးေရ့ကို ဟနး႕တာ့ထာ့

ေသာ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ လျတးေ်မာကးရနး NLD ၌ လုပးေဆာငး
စို့ရိမးမႈမ္ာ့်မငးံတကးလ္ကးရြိသညး၈

ဿွွ၅

ဖဲ႕ျ စညး့ပဵုအေ်ခခဵ ဥပေဒအရ စစးတပးသညး အေရ့ႀကီ့ေသာ ဝနးႀကီ့ဌာန
သဵု့ခုကို ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ၿပီ့ တပးမေတား၌ ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ ရပးတညးမႈကို
ထိေရာကးစျာ ကာကျယး ထာ့သညးဟု AAPP ကဲံသို႕ေသာ အဖဲ႕ျ အစညး့
မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ပုဒးမ ဿွ၁/ခ ၉ သမၼတသညး ႏိုငးငဵေတား ကာ
ကျယးေရ့ႏြငံး လုဵၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ၌ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငံး လျတးၿငိမး့
အချငးံအာဏာ

ရြိသညးဟု

ေဖား်ပထာ့ၿပီ့

တပးမေတားသညး ထိုေကာငးစီ၌ ေနရာအမ္ာ့စုကို ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး၈
ဿွွ၅ ဖဲ႕ျ စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအရ တပးမေတား၌အချငးံအာဏာ အခိုငး
အမာရြိေနေသာေၾကာငးံ NLD အစို့ရသစး စတငး တာဝနး ထမး့ေဆာငး
ေသားလညး့ လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ ေ်ပာငး့
လဲေကာငး့ ေ်ပာငး့လဲလိမးံမညး မဟုတးဟု AAPP မြ ကိုေဇားမို့မြ သူ၌
စို့ရိမးမႈကို ထုတးေဖား ေ်ပာဆိုခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၆ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

တို့တကးလာေစရနး

ကမာၻ႕ကုလသမဂၐ၌

ေထာကးပဵံမႈ ဆကးလကးရြိေနရနး လိုအပး
ႏိုငးငဵတကာ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံအဖဲျ႕မြ ကမာၻ႕ကုလသမဂၐလ႕ူ အချငးံအေရ့
ေကာငးစီထဵသို႕ ေၾက်ငာခ္ကးတစးေစာငးေရ့သာ့ေပ့ပို႕ခဲံၿပီ့ လကးရြိ ်မနးမာ
ႏိုငးငဵတင
ျ း ကမာၻ႕ကုလသမဂၐဆကးလကးထာ့ရြိရနး လိုအပးေၾကာငး့ကို အထူ့
ဂရု်ပဳေရ့သာ့ခဲံသညး၈

မၾကာေသ့မီက

ဒီမိုကေရစီေရျ့ေကာကးပျဲၿပီ့ဆဵု့ခဲံ

အစို့ရသစးရငးဆိုငးရမညးံလူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့သညး

ထာ့၊ေရ့သာ့ခဲံသညး၈ ထို႕်ပငး လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကို သငးံတငးံ
ေလ္ာကးပတးစျာ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ႏိုငးရနးအတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵတင
ျ း့ လူ႕အ
ချငးံအေရ့ဆိုငးရာ

ႏိုငးငဵေရ့ ေလံလာသူတစးခ္ိဳ႕သညး ယဵုၾကညးခ္ကးေၾကာငးံ အက္ဥး့က္ေန

ခ္မး့သာချငံးေပ့ရနး

ခ္ကး်ခငး့

မ္ာ့်ပာ့လြေသာေၾကာငးံ ကမာၻ႕ကုလသမဂၐ၌ ပဵံပို့မႈလိုအပးလိမးံမညးဟု အေလ့

တပးမေတား၌ အချငးံအာဏာ အခိုငးအမာရြိေန်ခငး့က ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့

ပတးသကးၿပီ့

ဘာသာေပါငး့စုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့

ႏုိငးငဵေရ့လႈပးရြာ့မႈ်ဖစးေသာေၾကာငး႔

လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့

ေသားလညး့

ဿွှ၃ ခုနြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့

ႏိုငးစျမး့ႏြငးံ

ဟိႏၵဴ

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေ်ပာၾကာ့
ေဖေဖားဝါရီလတျငး့တျငး

မူစလငးႏြငး႔

မဟာမငး့ႀကီ့ရဵု့ရြိရနးလိုအပးသညးဟုလညး့

ေရ့သာ့ခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ မဇၥ္ိမ

ထုတးေဖား

ေဖေဖားဝါရီလ

နိဂုဵ့ခ္ဳပးႏြငးံသဵု့သပးခ္ကး
အစို့ရသစးသို႕ ကူ့ေ်ပာငး့ေနေသာ ကာလတျငး့တျငး တကးႂကျလႈပးရြာ့

တျငး တပးမေတားမြ ်ပညးသူမ္ာ့ကို မတရာ့ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ ထာ့မႈမ္ာ့

သူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ်ပစးဒဏးခ္မြတး်ခငး့ႏြငးံ တရာ့စျဲ ဆို်ခငး့မ္ာ့သညး

ဆကးလကး်ပဳလုပးေန်ခငး့သညး

ရပးတနး႕ သျာ့်ခငး့မရြိခဲံပါ၈ ယခုလတျငး အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး တကးႂကျ

လဵု့ဝမရြိေၾကာငး့ကို

လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ရနး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံ၇ ၿငိမး့ခ္မး့

ခ္ဳပးဆိုေသာ

စျာ စီတနး့ လြညးံလညးချငးံ၇ အေရ့ေပ၍ လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ဥပေဒႏြငးံ

တပးမေတားမြ လကးမြတးေရ့ထို့ရနး ်ငငး့ဆိုၿပီ့ကတညး့က မတရာ့ ဖမး့ဆီ့

ဆကးသယ
ျ းေရ့ ဥပေဒကဲံသို႕ေသာ ဥပေဒမ္ာ့ကို ဆကးလကးအသဵု့်ပဳခဲံ

ခ္ဳပးေႏြာငး်ခငး့၇ ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ႏြငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို်ခငး့မ္ာ့ တ်ဖညး့်ဖညး့ပို၊

သညး၈

တို့လာခဲံသညး၈ ထိုမတရာ့ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့အတျကး တပးမေတားကို အေရ့ယူ

အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး

အတိုကးအခဵမ္ာ့ကို

ဖိႏြိပးထာ့ရနးႏြငးံ

။တို႕ တရာ့ဥပေဒစို့မို့မႈကို ေလ့စာ့မႈ

်ပသေနသညး၈

တႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ

ခုႏြစး၇

ေအာကးတိုဘာလတျငး

အပစးအခတးရပးစဲေရ့စာခ္ဳပးကို

မႈမရြိ်ခငး့သညး

ခဲံၿပီ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးနီ့ပါ့က ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ဆႏၵ်ပပဲမ
ျ ္ာ့အတျကး

ထုတးေဖား်ပသေနၿပီ့ အစို့ရတျငး့ စစးတပး၌ ၾသဇာအခိုငးအမာ ရြိေန်ခငး့၌

တကးႂကျ

လက၏ဏာလညး့်ဖစးသညး၈

အမႈအသစးမ္ာ့၇

စဲခ
ျ ္ကးအသစးမ္ာ့်ဖငးံ

ဒဏးခတးခဵရ်ခငး့က

ရက၏ိဳငးံ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို အ်ပစးေပ့ရနး နညး့လမး့မ္ာ့စျာကို အသဵု့်ပဳ
လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို

စစးတပးမြ

ဿွှ၂

ကငး့လျတးလ္ကးရြိသညးကို

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံ်ခငး့၇ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရၿပီ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့
အေပ၍ ထပးတို့တရာ့စျဆ
ဲ ို်ခငး့၇ ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့မြ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ

ယခုလတျငး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ ှ၄/ှ ်ဖငးံ ်ပညးသူမ္ာ့ကို ပိုမို

မ္ာ့ကို တရာ့စဲျဆို်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံ်ခငး့သညး ႏိုငးငဵေရ့လႈပးရြာ့ေသာ အတိုကးအခဵမ္ာ့ကို ဖိႏြိပးထာ့
ရနး

်ပငး့ထနးေသာ

ဥပေဒမ္ာ့ကို

ဆကးလကးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးကို

ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလမြ ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ မတးလအထိ အမ္ိဳ့သာ့

်ပသေနၿပီ့ အဓိကအာ့်ဖငးံ မတရာ့ေသာ အကးဥပေဒကို တိုငး့ရငး့သာ့လူ

ပညာေရ့ဥပေဒကို ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး သာယာဝတီ ေထာငး

နညး့ စုမ္ာ့အာ့ ဖိႏြိပးထာ့ရနး အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညး၈

တျငး ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ မၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေအာငးႏြငးံ နႏၵစစးေအာငး ကဲံသို႕
ေသာ

ေက္ာငး့သာ့အေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး

ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့မြ

ထိုနညး့လမး့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို ပစးမြတးထာ့

တရာ့စဲဆ
ျ ို်ခငး့ကိုခဵခဲံရၿပီ့ ထိုအက္ိဳ့ဆကးအေန်ဖငးံ ရကးတိုငး့နီ့ပါ့လိုပငး

်ခငး့သညး NLD ဦ့ေဆာငးေသာ အစို့ရသစးအကူ့အ ေ်ပာငး့တျငး တပးမေတားမြ

သာယာဝတီေထာငးမြ ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့သိ႕ု အမႈရငးဆိုငးရနး သျာ့ေရာကး

အာဏာကို ခ္ဳပးကိုငးထာ့်ခငး့်ဖစးသညးကို ်ပသေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ NLD သညး

ေနရသညး၈ ထိုအ်ခငး့အရာသညး တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို အက္ဥး့က္

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကို လႊတးေပ့ေရ့၇ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့

ကာလတို့လာေစရနး ရညးရျယးသညးသာမက တကးႂကႊလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို

သာ့်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့တို႕ႏြငးံ

ပငးပနး့ႏျမး့နယးေနေစရနး ရညးရျယးၿပီ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတးမခဵရမီ ။တိ႕ု ကို

်ပဳလုပးရနး ရညးရျယးၿပီ့ ထိုရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ပညးံမြီရနးအတျကး ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုအ

စိတးပုိငး့ဆုိငးရာႏြငးံ

ေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးရနး လိုအပးေၾကာငး့လညး့ နာ့လညးထာ့သညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ

ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာထိခုိကးမႈ်ဖစးေအာငး

ရညးရျယး၊

လုပးေဆာငးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

စပးလ္ဥး့ေသာ

အစို့ရအာ့ ထိုကိစၥရပးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးေပ့ရနး ေတာငး့ဆို်ခငး့ထကး ဖဲ႕ျ စညး့
ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးရနး ေတာငး့ဆို်ခငး့ႏြငးံ

ထိ႕ု ်ပငး

ရဲမ္ာ့မြ

မနီလာသိနး့

စဵုစမး့ေဖားထုတး်ခငး့မရြိပဲ

မညးသညးံေနရာတျငး

သူမကို

ရြိေနသညးကို

ဖမး့ဝရမး့ထုတး်ခငး့သညး

။တုိ႕

တရာ့ဥပေဒ စို့မို့မႈကို ေလ့စာ့မႈ လဵု့ဝမရြိ်ခငး့ႏြငးံ တာဝနးမဲံ်ခငး့တို႕ကို
်ပသေနသညး၈

မညးသညးံအေၾကာငး့်ပခ္ကးမြ္မရြိပဲ

ထငးရြာ့ေသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ကို ဖမး့ဝရမး့ထုတးခဲံ်ခငး့သညး ဂုဏးသိက၏ာ
က္ဆငး့ေစရနးအတျကး ်ဖစးသညး၈ မနီလာသိနး့ကို ဖမး့ဝရမး့ထုတး်ခငး့
ႏြငးံ ဦညီညီလျငး ေခ၍ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵေလြ္ာကး ထာ့မႈကို ်ငငး့ပယး
်ခငး့တိ႕ု သညး လကးရြိအစို့ရမြ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့အေပ၍
အ်ငြိဳ့ထာ့မႈ ဆကးလကးရြိေန်ခငး့ကို ်ပသရာေရာကးၿပီ့ ်ပညးသူ မ္ာ့၌
အာရဵုစူ့စိုကးမႈမြ

ကငး့ေဝ့ေစရနးအတျကး

။တို႕ကို

ထိနး့သိမး့ထာ့

်ခငး့်ဖငးံ အစို့ရ၌ စာနာမႈမရြိေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို ်ပသရာေရာကး
သညး၈

လူမႈစာမ္ကးႏြာတျငး

ေဖား်ပခဲေ
ံ သာ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ

ဆကးႏျယးၿပီ့ ယခုလတျငး ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကးရြိေနၿပီ့ ႏိုငးငဵတျငး့
ထိုအ်ခငး့အရာႏြငးံပတးသကး၊

စို့ရိမးမႈမ္ာ့

ႀကီ့ထျာ့လ္ကးရြိသညး၈

အစို့ရကို ေဝဖနးထာ့ေသာ လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာမ္ာ့အတျကး ်ပညးသူ
မ္ာ့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ်ခငး့ႏြငးံ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့တို႕သညး လူမႈဆကး
သျယးေရ့ကျနးရကးကို
တစးခုအ်ဖစး

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို

ပို၊ဖိႏြိပးထာ့ရနး

မီ့ေမာငး့ထုိ့်ပလ္ကးရြိၿပီ့

ဦ့တညးေနေသာ

စို့ရိမးစရာ

ထိုအ်ခငး့အရာကို

ခ္ကး်ခငး့

ရပးတနး႕ရမညး်ဖစးသညး၈
ရက၏ိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ ယခုလ

စစးတပးမြခ္ဳပးကိုငးထာ့ေသာ

အာဏာကို ေနာကးဆဵု့တျငး လကးလႊတးရနး ဖျ႕ဲ စညး့တညးေဆာကးပဵုဆိုငးရာ
အေ်ပာငး့အလဲရြိေစရနးအတျကး ေတာငး့ဆိုသငးံသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ

အေရ့ပါေသာ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့ ဖတးရနး Links
ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ှဿ ရကး

ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵထာ့ရေသာ တရုတးသဵရဵု့ေရြ႕ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့ကို ထပးတို့တရာ့စဲျ

လူမႈစာမ္ကးႏြာသဵု့စဲသ
ျ ူတစးဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရ၇ ်မနးမာတုိငး့

ဆို၇ အီလဲဗငး့

လူမႈစာမ္ကးႏြာသဵု့စဲသ
ျ ူတစးဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရ၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ၀ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ရကး

ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ ဧရာဝတီ

ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ကို ပုဒးမ ၁၈ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ေလ့ဦ့ကို ပုဒးမ ၁၈ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ၇ို အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇ ဧရာဝတီ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇ ဒီဗျီဘီ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ကို ပုဒးမ ၁၈ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို၇ လျတးလပးေသာ၇ ဧရာဝတီ
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ကို ပုဒးမ ၁၈ ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို၇ လျတးလပးေသာ၇ အီလဲဗငး့
ေန်ပညးေတားဟိုတယး ှွ ခုတျငး ႏိုငးငဵေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပိတးပငး၇
မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ေန်ပညးေတားဟိုတယး ှွ ခုတျငး ႏိုငးငဵေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပိတးပငး၇

ေဖေဖားဝါရီလ ၁ ရကး

ဧရာဝတီ/ ်မနးမာ

ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
်မနးမာတိုငး့
ရခိုငးေဒသခဵမ္ာ့ကို ရက၏ိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ ဆကးသျယးသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ
ဖမး့ဆီ့၇ ဧရာဝတီ
ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ ဒီဗျီဘီ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး
ဘာသာေပါငး့စုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကိုလႊတးေပ့ရနး Fortify Rights

အဖျမ
ဲ ြ

ေတာငး့ဆု၊ိ Fortify Rights
လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ တို့တကးလာေစရနး ကမာၻ႕ကုလသမဂၐ၌ ေထာကးပဵံမႈ
ဆကးလကးရြိေနရနး လိုအပး၇ မဇၥ္ိမ

ေဖေဖားဝါရီလ ၂ ရကး

ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇ ်မနးမာတုိငး့

ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ အီလဲဗငး့
ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ကရငးံသတငး့စာ

အမႈေဆာငးအရာရြိခ္ဳပး

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၅ ရကး

အီလကးထေရာနစးအကးဥပေဒ်ဖငးံ

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရ၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကး
တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ငါ့ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
လကးပဵတနး့ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ႏြငးံ ဝနး့ရဵသူတစးဦ့ အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး

ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇ဧရာဝတီ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇ ဧရာဝတီ/
်မနးမာ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
အီလဲဗငး့/ ်မနးမာ

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

်ပဳလုပးမညးံ

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ

်ပဳလုပးမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ကယာ့်ပညးနယးတျငး

်ပဳလုပးမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ကယာ့်ပညးနယးတျငး

်ပဳလုပးမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမ
ကယာ့်ပညးနယးတျငး

်ပဳလုပးမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ၇ ဧရာဝတီ
ေန်ပညးေတားဟိုတယး ှွ ခုတျငး ႏိုငးငဵေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပိတးပငး၇
်မနးမာတုိငး့
ေန်ပညးေတားဟိုတယး ှွ ခုတျငး ႏိုငးငဵေရ့အစညး့အေဝ့မ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ကို ပိတးပငး၇
်မနးမာတုိငး့/်မနးမာ
ဘာသာေပါငး့စုဵ်ငိမး့ခ္မး့ေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကိုလႊတးေပ့ရနး

အဖျမ
ဲ ြ

ေတာငး့ဆု၇ိ

်မနးမာတုိငး့
တပးမေတား၌

အချငးံအာဏာ

အခိုငးအမာရြိေန်ခငး့က

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့

လျတးေ်မာကးေရ့ကို ဟနး႕တာ့ထာ့၇ ဧရာဝတီ

ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ၁၉ ရကး

ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇

ကယာ့်ပညးနယးတျငး

်မနးမာတုိငး့

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

်ပဳလုပးမညးံ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့

သမၼတရဵု့ညႊနးၾကာ့ခ္ကး်ဖငးံ ပိတးပငးခဵရ၇ ဒီဗျီဘီ

တညးေဆာကး်ခငး့ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲ

ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး
်ပညးေထာငးစု

ဘာသာေပါငး့စဵု

ႀကဵ႕ခိုငးေရ့ႏြငးံဖ႕ျဵ ၿဖိဳ့ေရ့ပါတီ

အတျငး့ေရ့မြဴ့ကို

ဆကးသျယးေရ့

ဥပေဒ်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ို၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ခ္စးၾကညးေရ့

ေဆာငးရျကးေနသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြႏြစး ခ္မြတးခဵရ၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ေထာငးဒဏး

၁၁

လ

က္ခဵၿပီ့ေနာကး

ကိုသနး႕ဇငး

ေထာငးမြ

လျတးေ်မာကး၇

အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ လႊတးေ်မာကးေရ့ ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးမညးဟု
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေ်ပာၾကာ့၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ၂၇ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ၂၃ ရကး

ဘာသာေပါငး့စဵု

ခ္စးၾကညးေရ့

ေဆာငးရျကးေနသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြႏြစး ခ္မြတးခဵရ၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
လူမႈစာမ္ကးႏြာသဵု့စဲသ
ျ ူတစးဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵရ၇ ်မနးမာတုိငး့
တကးႂကျလႈပးရြာ့တစးဦ့ ေထာငးဒဏးေလ့လခ္မြတးခဵရ၇ အီလဲဗငး့
ေက္ာငး့သာ့သပိတးကို ဝနး့ရဵသူႏြစးဦ့ အာမခဵ ်ငငး့ပယးခဵရ၇ လျတးလပးေသာ
အာရြအသဵ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ၂၉ ရကး
ဘာသာေပါငး့စဵု

ခ္စးၾကညးေရ့

ေဆာငးရျကးေနသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြႏြစး ခ္မြတးခဵရ၇ ်မနးမာတိုငး့

ရခိုငး်ပညးနယးတျငး ေဒသခဵရျာသာ့ေလ့ဦ့ကို ဖမး့ဆီ့၊ နိရဥၥရာ/်မနးမာ
ေဒသခဵသုဵ့ဦ့ကို မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒ ၁၇(၁)/(၂) ်ဖငး႔ တရာ့စျဆ
ဲ ၇ုိ
နိရဥၹရာ/်မနးမာ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရနး

ေဖေဖားဝါရီလ ၂၄ ရကး

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (်မနးမာႏိုငးငဵ)

ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး

တိတးႏိုငး

အတျငး့ေရ့မြဴ့

ဘိၾု ကညး

တျဘ
ဲ ကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၉၅ (၀) ၉၄၂၅၃ ၀၈၈၄၀

+၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁

ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ ဧရာဝတီ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၊ The Voice/်မနးမာ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့

၁၂

ဦ့ကို

ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ

တရာ့စဲဆ
ျ ၇ို

လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဦ့ညီညီလျငး ေခၚ ဦ့ဂမၻီရ၌ အာမခဵ ေလြ္ာကးထာ့မႈကို တရာ့ရဵု့မြ ပယးခ္၇
်မနးမာတိုငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ၂၅ ရကး
တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ေက္ာငး့သာ့ႏြစးဦ့ကို ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ
တရာ့စျဆ
ဲ ၇ို လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ မဇၥ္ိမ
လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငးံဆိုငးေသာ အစီရငးခဵစာကို အစို့ရမြ မသိက္ိဳ့ကျ္နး်ပဳ
်မနးမာတိုငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ၂၆ ရကး
ထငးရြာ့ေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ လျနးခဲံေသာ တစးႏြစးက ဆႏၵ်ပပဲအ
ျ တျကး
ထိနး့သိမး့ခဵရ၇ ဧရာဝတီ
ဘာသာေပါငး့စဵု

ခ္စးၾကညးေရ့

ေဆာငးရျကးေနသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြႏြစး ခ္မြတးခဵရ၇ ဧရာဝတီ
ဘာသာေပါငး့စဵု

ခ္စးၾကညးေရ့

ေဆာငးရျကးေနသာ

တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့

အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ႏြႏြစး ခ္မြတးခဵရ၇ The Voice/်မနးမာ

