လကးရြိအေ်ခအေန အက္ဥး့ခ္ဳပး
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလကုနးတင
ျ း ်မနးမာႏိုငးငဵ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့
အတျငး့ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ စုစုေပါငး့ ၆၆ ဦ့ အက္ဥး့က္ခဵေနရၿပီ့
ႏိုငးငဵေရ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၁ဿ၅ ဦ့တိ႕ု သညး ႏိုငးငဵေရ့ လႈပးရြာ့မႈ
မ္ာ့ေၾကာငးံ လကးရြိအခ္ိနးတင
ျ း တရာ့ရငးဆိုငးေနရပါသညး၈ တရာ့
ရငးဆိုငးေနရေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၁ဿ၅ ဦ့ထဲမြ ှ၀ွ ဦ့ သညး
အက္ဥး့ေထာငးတင
ျ း့မြေန၊ တရာ့ရငးဆိုငးေနရသညး၈

မတးလ ဿဝှ၃ 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

မတ္လ

တစးလအတျငး့ သဵု့သပးခ္ကး
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလတျငး ႏိုငးငဵေရ့တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ စုစုေပါငး့ ၆ ဦ့
ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၀ွ ဦ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရၿပီ့
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ ှှ ဦ့ ်ပနးလညးး လျတးေ်မာကးလာခဲံပါ သညး၈
ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ ှွ ဦ့မြာ က္နး့မာေရ့ ဆို့ရျာ့လ္ကး ရြိေၾကာငး့
သိရြိရပါသညး၈ ယခုလတျငး တကးႂကျလႈပးရြာ့သူ ၅ ဦ့သညး တရာ့စျဲ
ဆိုခဵခဲံရသညး၈

တစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ထငးေက္ားသညး NLD ဦ့ေဆာငးသညးံ လာမညးံ အစို့ရ
သစး လကးထကးတင
ျ း ပထမဆဵု့ေသာ အရပးသာ့သမၼတအ်ဖစး မတးလ
ရကးေန႕တျငး

ေရျ့ေကာကးတငးေ်မြာကး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈

ႏိုငးငဵေရ့

အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ လ္ကးရြိေနၿပီ့ ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရ၌ ေနာကးဆဵု့က္နး
ရြိေသာရကးမ္ာ့အတျငး့

သမၼတလျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံအတျကး

ေမြ္ား

လငးံခဲံေသားလညး့ ႏိုငးငဵေရ့ လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ရနး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ
စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ ပုဒးမ ှ၅၇ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇
မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒႏြငးံ လူဝငးမႈႀကီ့ႀကပးေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကို ဆကး
လကးအသဵု့်ပဳေနခဲံသညး၈

မ္ာ့ကို လူမဆနးစျာ အၾကမး့ဖကးၿဖိဳချငး့ခဲံေသာ တစးႏြစး်ပညးံအထိမး့
အမြတးေန႕်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ပညာေရ့ ဥပေဒ ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပမႈ
တျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးခဲံ်ခငး့အတျကး ဆႏၵ်ပေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ ဝနး့ရဵသူ ၁၁
ဦ့သညး ထိနး့သိမး့ ခဵထာ့ရဆဲ်ဖစးသညး၈ ဆႏၵ်ပပျမ
ဲ ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့
ပါဝငးခဲံ်ခငး့အတျကး ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့ေလ့ဦ့သညး
ပိုမိုဆို့ရျာ့လာေသာ

အာမခဵရရြိခဲံသညး၈

က္နး့မာေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငးံ

သိ႕ု ေသားလညး့

ဆႏၵ်ပပျမ
ဲ ္ာ့တျငး

ပူ့ေပါငး့ပါဝငး

ခဲံ်ခငး့အတျကး မၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေအာငးႏြငးံ ကိုနႏၵစစးေအာငးတို႕သညး ၿငိမး့၇စု၇စီ
ပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ မတးလ ၁ ရကးေန႕တျငး ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈
ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ှ၁ ရကးေန႕ မြ ှ၄ ရကးေန႕ထိ အမ္ိုဳ့သာ့
ပညာေရ့ဥပေဒ

ဆနး႕က္ငး

ဆႏၵ်ပပဲတ
ျ င
ျ း

ပါဝငးခဲံ်ခငး့အတျကး

ကိုေက္ားကိုကို၇ ကိုေနမ္ိဳ့ဇငးႏြငးံ မမီ့မီ့တို႕သညး ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅ ်ဖငးံ
ထပးတို့ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့သညး လျနးခဲံ
ေသာ တစးႏြစးေက္ားက ၿမိဳ႕နယးအသီ့သီ့တျငး ဆႏၵ်ပခဲံရာ၉ ပါဝငးခဲံ်ခငး့
အတျကး ဆကးလကး တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵရဆဲ်ဖစးသညး၈
လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာတျငး

ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရအာ့

ေဝဖနးေသာ

တကးႂကျလႈပး ရြာ့သူမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ရနး ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒကို
ဆကးလကးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိ်ခငး့သညး
သညး၈

ၾကကးဖႀကီ့

ေသာ

ကိုလြဘုနး့သညး

ယခုလတျငး

စို့ရိမးဖျယးရာ်ဖစး

လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာပိုငးရြငးဟု
သမၼတ

ဦ့သိနး့စိနးႏြငးံ

စျပးစခ
ဲျ ဵထာ့ရ
ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့

မငး့ေအာငးလႈိငးတို႕အာ့ အသေေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး မတးလ ၆ ရကးေန႕
ႏြငးံ မတးလ ၀ှ ရကးေန႕တိ႕ု တျငး ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂/ခ၇ ဆကး
သျယးေရ့

ဥပေဒ

ယခုလတျငး ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၉ စစးတပးမြ အ်ပငး့အထနး ထုိ့စစး
ဆငးလ္ကးရြိၿပီ့

ရျာသာ့တစးရာေက္ားအာ့

တေအာငး့လျတးေ်မာကးေရ့

၃၃/ဃ

တိ႕ု ်ဖငးံ

ထပးတို့တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈

ယခုလတျငး ခ္ငး့အမ္ိဳ့သာ့ေလ့ဦ့သညး ခ္ငး့်ပညးနယးဝနးႀကီ့ ခ္ဳပးအာ့
အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး

ထိုမြ္သာမက ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ဿ၆ ဦ့ကိုလညး့ ရကၡိဳငးံတပးမေတားတျငး
ပါဝငး သညးဟု စျပးစက
ဲျ ာ မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး
သဵု့ႏြစးႏြငးံ ငါ့ႏြစး အသီ့သီ့ခ္မြတးခဲံသညး၈ စစးတပးမြ ဖိအာ့ေပ့်ခငး့
ေၾကာငးံ ရြမး့ညီညတ
ျ းေရ့ေကာငးစီ အစညး့အေဝ့ ရပးတနး႕ခဲံရ်ခငး့သညး
ယခုလအတျကး စို့ရိမးဖျယးရာလညး့်ဖစးသညး၈
ဿွွ၄ ေရႊဝါေရာငး ေတားလြနးေရ့၌ ဦ့ေဆာငးသူတစးဦ့်ဖစးခဲံသူ ဦ့ဂမၻီရ
သညး

ႏြစးလနီ့ပါ့ၾကာ

ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ေနာကး

သူ႕အာ့

ဆကးလကး

ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး မတးလ ှွ ရကးေန႕တျငး လူဝငးမႈႀကီ့ၾကပးေရ့ဥပေဒ
်ဖငးံ တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဲံသညး၈ ဧၿပီလတျငး သူ႕အာ့ ်ပစးဒဏးခ္မြတးမညးဟု
ခနး႕မြနး့ထာ့သညး၈ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး လကးပဵေတာငး့ေတာငး ေၾက့နီစီမဵ

မတးလ ှွ ရကးေန႕သညး လကးပဵတနး့၉ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဝနး့ရဵသူ

။တိ႕ု ၌

မေခ္ာစႏၵီထန
ျ း့သညး လျတးရကးေစံသ်ဖငးံ ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးခဲံ သညး၈

တပးမေတားကို ပဵံပို့ကူညီသညးဟု စျပးစက
ျဲ ာ မတရာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈

အငး့စိနးေထာငး၉း အက္ဥး့က္ခဵခဲံရေသာ ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့

၆

ဆကးသယ
ျ းေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ေ်ခာကးလ ခ္မြတးခဵထာ့ရ ေသာ

ဆကးသယ
ျ းေရ့

ဥပေဒ

၃၃/ဃ

်ဖငးံ

အမႈဖျငံး်ခငး့ ခဵခဲံရသညး၈ လူမႈကန
ျ းရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ကာကျယးေရ့ဦ့
စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငးအာ့ အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး

ကိနး့အာ့

ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပရငး့

ေသနတး

ထိမြနးေသဆဵု့သျာ့ခဲံေသာ

ေဒ၍ခငးဝငးေသဆဵု့်ခငး့အတျကး ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလတျငး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ
ဆႏၵ်ပရာ၉ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးခဲံ၊ မတးလ ၀ှ ရကးေန႕တျငး တစးသီ့ပုဂၢလ
ကိယ
ု းစာ့လြယး ေလာငး့်ဖစးခဲံသူ ေဒါကးတာ်မတးႏုခိုငးအာ့ ပုဒးမ ှ၁၄ ်ဖငးံ
အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏးတစးႏြစးခ္မြတးခဲံသညးမြာလညး့ ယခုလတျငး
ဂရု်ပဳဖျယးရာ်ဖစးသညး၈

မတ္လ

မတရာ့ထိနး့သိမး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့

ႏြစးလနီ့ပါ့ၾကာ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရၿပီ့ေနာကး ရခိုငး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ကို
ရဲစခနး့သို႕လႊဲေ်ပာငး့
မတးလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယးမြ အသကး ဿ၂ ႏြစးအရျယးရြိ
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ကို စစးတပးမြ ႏြစးလနီ့ပါ့ၾကာ ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့
ေနာကး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးရဲစခနး့သိ႕ု လဲႊေ်ပာငး့ခဲံသညး၈ ဇႏၵဝါရီလ
ဿ၅ ရကးေန႕တျငး ကိုဘိုသနး့ကို ရကၡိဳငးံလတ
ျ းေ်မာကးေရ့ တပးမေတားႏြငးံ
ဆကးသယ
ျ းသညး ဟူ ေသာ သဵသယ်ဖငးံ ခမရ ၀၄၅ မြ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
သူ႕ကို မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)/ှ၄(ဿ) ်ဖငးံ တရာ့စျဆ
ဲ ိုသျာ့
မညး ်ဖစးသညး၈
ယခုလကးရြိတင
ျ း ေက္ာကးေတားရဲစခနး့၉ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကး
ေရ့တပးမေတားႏြငးံ ဆကးႏျယးသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရသူ ၀၃ ဦ့ရြိသာျ ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၀ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ

ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး

စစးတပးမြ

်ပညးသူမ္ာ့ကို

မတရာ့

စစးတပးမြ

ထို့စစးဆငးမႈမ္ာ့

စတငးၿပီ့

ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့
ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့တျငး

ေနာကး ကျတးခိုငး၇ နမးံစနးႏြငးံ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ရျာသာ့ တစးရာ
ေက္ားသညး မတးလ ၃ ရကးေန႕ႏြငးံ ှ၅ ရကးေန႕ၾကာ့တျငး ဖမး့ဆီ့၇
ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသညးဟု

လူ႕အချငးံအေရ့အဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့မြ

မြတး

တမး့်ပဳစုခဲံသညး၈
မတးလ ၃ ရကးေန႕တျငး ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယးမြ ရျာသာ့ေလ့ဦ့ကို တ
ေအာငး့အမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားႏြငးံ ဆကးႏျယး်ခငး့အ
တျကး အမြတး ၆၆ ေ်ခလ္ငးတပးရငး့မြ စစးသာ့မ္ာ့က ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈
ထိုထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူထဲမြ ှ၃ ဦ့ကို လႊတးေပ့ခဲံၿပီ့ ေလ့ဦ့ကို ဆကး
လကး ထိနး့သိမး့ထာ့ခဲံသညး၈
မတးလ ၆ ရကးေန႕တျငး ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယး၇ ေကာငး့လိမး့ေက့္ရျာရြိ
အ်ပစးမဲံရျာသာ့ ှဿ ဦ့ကို စစးတပးမြ ဖမး့ဆီ့ခဲံသညး၈
မတးလ ှွ ရကးေန႕တျငး နမးံစနး ႏြငးံ ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ေဒသခဵ
၀၆ ဦ့ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့

။တို႕ထဲမြ ၃ ဦ့ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရကာ ၀၀ ဦ့

သညး အတငး့အဓမၼလုပးအာ့ေပ့ခိုငး့ေစ်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈
မတးလ

ှ၃

ရကးေန႕တျငး

ေက္ာကးမဲၿမိဳ႕နယး

ပါလိနး့၇

ပနးလဵု၇

ေက္ာကး်ဖဴ၇ ကျငး့စလနးရျာမ္ာ့မြ ရျာသာ့ ၃၁ ဦ့သညး ဖမး့ဆီ့ခဵ
ခဲံရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ှ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿှ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

မတ္လ

ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့
ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ှှ ဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတခ
း ဵရ

်ဖစးသညး၈ ရကၡိဳငးံတပးမေတားမြ ဒုတပးၾကပးအဆငးံရြိ ကိုထျနး့ႏိုငး၇ တပး

မတးလ ၀ှ ရကးေန႕တျငး ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းသညးဟု
စျပးစခ
ျဲ ဵထာ့ရေသာ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ှှ ဦ့ကို မတရာ့အသငး့အကး
ဥပေဒ ပုဒးမ ှ၄(ှ)၇ ှ၄(ဿ) ်ဖငးံ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ
ေထာငးဒဏးအသီ့သီ့ခ္မြတးခဲံသညး၈
ကိုထျနး့ေအာငး်ဖဴ၇

ကိုေက္ားဝငး့ႏြငးံ

ကိုစိနးေက္ားသနး့

ခ္မြတးခဵခဲံရၿပီ့

တစး်ခာ့အမ္ိဳ့သာ့

ရြစးဦ့်ဖစးသညးံ

ကိုထျနး့ဝငး့၇

ကိုမငး့မငး့ထျနး့၇

ကိုဝငး့်မငးံ၇

တိ႕ု သညး

ကိုထျနး့စို့ႏိုငး၇
ကိုေဇားလႈိငး၇

ကိုေက္ားဝငး့လႈိငး၇ ကိုသနး့ဝငး့ႏြငးံ ကိုတငးေရႊ တိ႕ု သညး မတရာ့အငး့
အကးဥပေဒ ှ၄(ှ) ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး သဵု့ႏြစးစီ ခ္မြတးခခ
ဵ ဲရ
ံ သညး၈
ထိ႕ု ေနာကး ။တို႕သညး စစးေတျအက္ဥး့ေထာငးသို႕ ပို႕ေဆာငး ်ခငး့ခဵခဲံ
ရသညး၈

သဵသ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ ခဵထာ့ရေသာ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ၀၃ ဦ့ထိ ရြိသာျ ့ၿပီ
်ဖစးသညး၈

ကိုေဇားႏိုငးသိနး့၇

ကိုစနး့ေရႊေမာငး၇

ကိုထျနး့ဝငး့လႈိငး၇

ှ၄(ှ) ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး သဵု့ႏြစးစီ ခ္မြတးခဲံသညး၈
စစးေတျ၇ ဘူ့သီ့ေတာငး၇ ေတာငးကုတး၇ ေက္ာကးေတား၇ ေက္ာကး်ဖဴႏြငးံ
ရမး့ၿဗဲၿမိဳ႕နယးမ္ာ့မြ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ၂ွ ဦ့သညး ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ
ဆကးသယ
ျ းဟူေသာ သဵသ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ ခဵထာ့ရသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၀ွ ရကး၇ ဘီဘီစီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၀ွ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၀ှ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၀ှ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၀ှ ရကး၇ အီလဗ
ဲ ငး့

ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာ အေထျေထျ ေရျ့ေကာကးပတ
ဲျ င
ျ း ပဲခူ့တိုငး့၇
်ဖဴ့ၿမိဳ႕နယးမဲဆႏၵနယး၉

တစးသီ့ပုဂၢလကိုယးစာ့လြယးေလာငး့အ်ဖစး

ဝငးေရာကး ယြဥးၿပိဳငးမညးံ ေဒါကးတာ ်မတးႏုခိုငးကို ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ
ှ၁၄ ်ဖငးံ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး တစးႏြစးက္ခဵေစရနး ဒဂဵုၿမိဳ႕နယး
တရာ့ရဵု့မြ မတးလ ၀ှ ရကးေန႕တျငး အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ သူမသညး
မဲဆျယးစညး့ရဵု့ေနစဥးကာလတျငး့ ေအာကးတိုဘာလ ဿ၅ ရကးေန႕၉
ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ ၿငိမး့၇စု၇စီပုဒးမ ှ၅၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ှ၁၄၇ ှ၂ဿ၇ ဿ၆၁၇
၂ွ၂(ခ)

ထိုစျခ
ဲ ္ကးမ္ာ့ကို

တိ႕ု ်ဖငးံ

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရေသားလညး့

ပလပးခဲံသညး၈

လကးပဵေတာငး့ေတာငး

ဆနး႕က္ငးဆႏၵ်ပရငး့

ေဒ၍ခငးဝငး့အတျကး

ေသနတး

တရာ့ရဵု့မြ
ေၾက့နီစီမဵ

ထိမြနးေသဆဵု့ခဲံေသာ

ဿွှ၁ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ဿ၆ ရကးေန႕တျငး

လူတစးရာဝနး့က္ငးခနး႕သညး တရုတးသဵရဵု့ေရြ႕သိ႕ု ခ္ီတကး ဆႏၵ်ပခဲၾံ က
ထိုဆႏၵ်ပပဲတ
ျ င
ျ း

ပူ့ေပါငး့

ပါဝငးခဲံ်ခငး့အတျကး

သူမသညး

တရာ့စဲဆ
ျ ိုခဵခဲံရသညး၈

ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ

စာမ္ကးႏြာတျငး

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးအာ့

အသေရ

ဖ္ကး်ခငး့အတျကး မတးလ ဿ၅ ရကးေန႕တျငး ်ပညးေထာငးစုႀကဵ႕ခိုငးေရ့ႏြငးံ
ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ပါ တီ၌ တျဲဘကး အတျငး့ေရ့မြဴ့တစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့သနး့ထျနး့ကို
ကနးႀကီ့ေထာငးံၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့မြ အလုပးၾကမး့ႏြငးံ ေထာငးဒဏး ေ်ခာကး
လ ခ္မြတးခဲံသညး၈

သူ႕အာ့ ထိုလူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာပိုငးရြငး်ဖစးသညး

ဟု စျပးစက
ျဲ ာ ေအာကးတိုဘာလတျငး တဲျလကးမ္ာ့ အခမဲံ ပညာေရ့
ကျနးရကးမြ ေစတနာံဝနးထမး့်ဖစးသူ ကိုစညးသူေအာငးမြ အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစး
သညး၈ ကနးႀကီ့ေထာငးံၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့၉ ေလ့လၾကာ တရာ့ရငးဆိုငးၿပီ့
ေနာကး ထိုကဲံသ႕ို အမိနး႕ခ္မြတးခဵခဲံရ်ခငး့ ်ဖစး သညး၈
တရာ့လို်ဖစးသူ

ကိုစညးသူေအာငးမြ

တရာ့ရဵု့၌

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို

ေက္နပးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၅ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၅ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၆ ရကး၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ှဿ ဦ့ကို ေထာငးဒဏးခ္မြတး
ရကးေန႕တျငး

လူမႈကျနးရကး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၅ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
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သညး၈

အမ္ိဳ့သာ့ ကို့ဦ့်ဖစးသညးံ ကိုေမာငးႀကီ့၇ ကိုေမာငးေလ့၇ ကိုစို့်မငးံသနး့၇

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၀ှ ရကး၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ

ေက္ာကးေတား ၿမိဳ႕နယးတျငး ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းဟူေသာ

ကိနး့ကို

အကးဥပေဒ ှ၄(ဿ) ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ငါ့ႏြစး ခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈ တစး်ခာ့

ကိုေအာငးခငးဝငး့၇ ကိုေအာငးဝငး့ေဌ့ တို႕ကို မတရာ့အငး့ အကးဥပေဒ

မတရာ့အသငး့ အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)/(ဿ) ်ဖငးံ ေထာငးဒဏး ငါ့ႏြစး

၀၂၀၇

ၾကပးအဆငးံရြိ ကိုေရႊသိနး့ႏြငးံ ကိုေဇားႏိုငးဦ့ တိ႕ု သညး မတရာ့အသငး့

ရခိုငး ေဒသခဵ ႏြစးဦ့ကို ေထာငးဒဏးသဵု့ႏြစးခ္မြတး
ဆကးႏျယးလ္ကး

ရြိသညးဟု စျပးစခ
ျဲ ဵထာ့ရေသာ ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ ှဿ ဦ့ကို မတရာ့အ
သငး့အကးဥပေဒ ပုဒးမ ှ၄(ှ)၇ ှ၄(ဿ) ်ဖငးံ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး
တရာ့ရဵု့မြ ေထာငးဒဏးအသီ့သီ့ခ္မြတးခဲံသညး၈ ။တိ႕ု သညး ရကၡိဳငးံ
တပးမေတားမြ်ဖစးသညးဟု ဝနးခဵခဲံ၊ ယခုကံသ
ဲ ႕ို ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵခဲံရ်ခငး့

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့်ဖစးေသာ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးမြ ကိုေက္ားမို့လႈိငး
ႏြငးံ မငး့်ပာ့ၿမိဳ႕နယးမြ ကိုေအာငးသနး့တငးတို႕ကို ရကၡိဳငးံတပးမေတား(AA)
ဆကး သျယးသညးဟု စျပးစက
ျဲ ာ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ မတရာ့
အသငး့ အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)၇ ှ၄(ဿ) ်ဖငးံ မတးလ ှ၃ ရကးေန႕တျငး
ေထာငးဒဏး သဵု့ႏြစး ခ္မြတးခဲံသညး၈

ဿွှ၂ ခုႏြစး၇ ဧၿပီလတျငး ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕နယး၇ ပီေခ္ာငး့ေဒသ၉
ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ

တပးမေတားတို႕ၾကာ့

တိုကးပမ
ျဲ ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနစဥးတင
ျ း့ ။တိ႕ု သညး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညး၈
။တိ႕ု ၌

ေရြ႕ေန်ဖစးသူ

ဦ့ထျနး့လြမြ

။တိ႕ု ႏြစးဦ့သညး

အထကးတရာ့ရဵု့၉ အယူခဵဝငးလိမးံမညးမဟုတးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ှ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ှ၃ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ှ၃ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ှ၄ ရကး၇ နိရဥၥရာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ဿ၁ ရကး၇ မဇၥ္ိမ
ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ

ဆကးသျယး်ခငး့အတျကး

ရခိုငးအမ္ိဳ့သာ့

ေလ့ဦ့ကို ်ပစးဒဏးခ္မြတး
မတးလ
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ရကးေနတျငး

ကိုခိုငးညိဳမငး့

ေခ၍

ကိုေအာငးထန
ျ း့မရ၇

ကိုသိနး့စို့ ေခ၍ ကိုေက္ားလြ၇ ကိုအုနး့ခိုငး ေခ၍ ကိုအုနး့ခငး ေခ၍
ကိုအုနး့တငးႏြငးံ ကိုစို့မငး့ထျနး့တို႕ကို ရကၡိဳငးံတပးမေတားႏြငးံ ဆကး
သျယးသညးဟု စျပးစက
ဲျ ာ မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ ှ၄(ှ)်ဖငးံ ဘူ့
သီ့ေတာငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေထာငးဒဏး သဵု့ႏြစးခ္မြတးခဲံသညး၈ ဿွှ၂
ခုႏြစး၇ ဇျနးလႏြငးံ ဇူလိုငးလၾကာ့တျငး ်မနးမာ-ဘဂၤလာ့ေဒံရြးနယးစပး၉
။တိ႕ု ကို စစးေထာကးလြမး့ေရ့မြ ဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၁ ရကး၇ နိရဥၥရာ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၁ ရကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ မတးလ ၁ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
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