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ေဖေဖားဝါရီလ ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ လစဥးအစီရငးခဵစာ

လကးရြိအေ်ခအေနအက္ဥး့ခ္ဳပး
၀ှဿ၄ ခုႏွစ္၊
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ဖမး့ဆီ့

ထိနး့သိမး့ခဵ

ထာ့ရသူ ဿ၆ဿ ဦ့ရြိသညး၈ ထိုထဲမြ ႏိုငးငဵေရ့ အက်ဥ္း
သား စုစုေပါင္း ၅၃ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရ ၿပီ့ တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူ ၅၂ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္
ဆိုင္ေနရကာ ှဿှ ဦ့သညး ေထာငး်ပငးပမြေန၊ တရာ့
ရငးဆိုငးေနရသညး၈
ဓာတးပဵု လျတးလပးေသာအာရြအသဵ (RFA)
ေဖေဖားဝါရီလ ဿွှ၄ ခုႏြစး

ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာကို ဖတးရႈရနးအတျကး ဤေနရာကို ႏြိပးပါ
ေအေအပီပီ၌လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာကို ဖတးရႈရနးအတျကး ဤေနရာကို ႏြိပးပါ
ေအေအပီပီ၌ တျစးတာစာမ္ကးႏြာကို ဖတးရႈရနးအတျကး ဤေနရာကို ႏြိပးပါ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့


ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့

ကျတးခိုငးေဒသခဵ

၆ွ

ေက္ား

ေကာငး့ခါ့ဌာေန်ပညးသူ႕စစးမြ

ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးး
ရြမး့်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၇
ေက္ားကို

ကျတးခိုငးၿမိဳ႕နယးတျငး့ရြိ ေဒသခဵ ၆ွ

ေကာငး့ခါ့ဌာေန်ပညးသူ႕စစး

ကာကျယးေရ့ႏြငးံ

လဵုၿခဵဳေရ့)

(ကခ္ငး

အဖဲျ႕မြ

အမ္ိဳ့သာ့

စစးသာ့စုေဆာငး့ရနး

အတျကး ဖမး့ဆီ့ေခ၍ေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ
ရကးေန႕တျငး

ေဒသခဵ

၃ွ

ေက္ား၇

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၀

ရကးေန႕တျငး ေဒသခဵ ကို့ဦ့၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႕တျငး
ေဒသခဵ ရြစးဦ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ဖမး့ခဵရသူမ္ာ့ထဲတျငး
ဆယးႏြစးအရျယးခနး႕ကေလ့

သဵု့ဦ့လညး့

ပါဝငးေၾကာငး့သိရြိရ

သညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကးေန႕ႏြငးံ ဿ၃ ရကးေန႕တို႕တျငး
ကျတးခိုငးေဒသခဵႏြစးဦ့သညး ေငျက္ပး သိနး့ငါ့ဆယးစီေပ့ ကာ
်ပနးလညး လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ ေကာငး့ခါ့ဌာေန်ပညးသူ႔စစး
အဖဲျ႕မြ

အမညးမေဖားလိုသူ အရာရြိတဦ့က စစးသာ့စုေဆာငး့

သညးမြာ မြနးကနးေၾကာငး့၇ သို႕ေသားလညး့ ွနးထမး့ႏြငးံ ေက္ာငး့
သာ့မ္ာ့မပါဘဲ အနညး့ဆဵု့ အသကး ှ၅ ႏြစးမြ ၂ွ ႏြစးတျငး့ရြိ
သူမ္ာ့ကိုသာ ေခ၍ယူသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ သညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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တရာ့စဲျဆိုခဵရ်ခငး့မ္ာ့

ခရစးယာနးဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးႏြစးဦ့အာ့ ထပးတို့တရာ့စျဲဆို
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး ကခ္ငး်ပညးနယး၇
မုဵ့ကို့ၿမိဳ႕နယးမြ

သငး့အုပးဆရာႏြစးဦ့်ဖစးသညးံ

ဦ့ဒျယးေဒါံ

ေနာငးလတးႏြငးံ ဦ့ေဂ္ားဂမးဆိုငး့တို႕ ေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ခဲံ သညး၈
စစးတပးမြ

။တို႕ႏြစးဦ့အာ့

တစးလနီ့ပါ့ၾကာ

ထိနး့သိမး့

ထာ့ၿပီ့ေနာကး ဇနးနဝါရီလ ှ၆ ရကးေန႕တျငး ။တို႕မြ ဖမး့ဆီ့၇
ထိနး့သိမး့ထာ့ေၾကာငး့

ထုတး်ပနးေၾက်ငာခဲသ
ံ ညး၈

ဦ့ဒျယးေဒါံ

ေနာငးလတးႏြငးံ ဦ့ေဂ္ားဂမးဆိုငး့တို႕သညး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့
တပးမေတား (KIA) အတျကး ဓာတးဆီမ္ာ့ သယးယူပို႕ေဆာငးေပ့
်ခငး့၇ သတငး့ေပ့်ခငး့၇ လူသစးစုေဆာငး့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ မဟုတးမမြနး
လုပးႀကဵ ဝါဒ်ဖနး႕်ခငး့တိ႕ု ်ပဳလုပးသညးဟု စျပးစျဲခခ
ဵ ဲံရၿပီ့ ဇနးနဝါရီ
လ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ ှ၄(ှ)
(ဿ)်ဖငးံ စစးေဆ့ရနး မႈဆယးၿမိဳ႕နယးရဲစခနး့သို႕ လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့
ခဵခဲံရသညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကးေန႕တျငး မႈဆယးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ။တို႕
ႏြစးဦ့အာ့ မတရာ့အသငး့အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ ှ၄(ှ) ်ဖငးံ တရာ့
စဲျဆိုခဲံသညး၈

ထို႕်ပငး ။တို႕သညး

ပို႕ကုနး၇သျငး့ကုနးအကး

ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၅ ်ဖငးံလညး့ ထပးတို့ တရာ့စျဲဆိုခဵခဲံရသညး၈ တာ့
်မစး၇ ကနး႕သတးထာ့ေသာ ပစၥညး့မ္ာ့၇

ချငးံ်ပဳခ္ကးလိုအပးေသာ

ပစၥညး့မ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိပဲ ်ပညးပသို႕တငးပို႕်ခငး့ သို႕မဟုတး
်ပညးတျငး့သို႕တငးသျငး့်ခငး့်ပဳလုပးခဲံလြ္ငး အမ္ာ့ဆဵု့ေထာငးဒဏး
သဵု့ႏြစးအထိ ခ္မြတးႏိုငးသညးဟု ပုဒးမ ၅ ၉ ေဖား်ပထာ့သညး၈
ေဖေဖားဝါရီလ ဿွ ရကးေန႕တျငး ။တို႕ ရဵု့ခ္ိနး့ ထပးမဵတကး
ေရာကးရမညး်ဖစးသညး၈ AAPP

မြ

။တို႕၌

ရဵု့ခ္ိနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ပတးသကး၊ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးရရြိရနး ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိ
ၿပီ့

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ထပးမဵရရြိလြ္ငး

အစီရငးခဵ

တငး်ပပါမညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ မဇၥ္ိမ /်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ထိနး့သိမး့ခဵရ်ခငး့မ္ာ့

ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး

ကဲျ်ပာ့ေသာ စဲျခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုထငးေက္ား

ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရဆဲ
ဿွှ၃ စကးတငးဘာ ၀ွ ရကးေန႕တျငး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့
အတျကး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကး
ဥပေဒ ပုဒးမ

ှ၆ ်ဖငးံ ေထာငးဒဏးႏြစးလခ္မြတးခဵခဲံရေသာ ဒီမို

ကေရစီေရ့ စဥးဆကးမ်ပတးလႈပးရြာ့မႈအငးအာ့စု (MDCF) အဖဲျ႕
ေခါငး့ေဆာငး ကိုထငးေက္ားသညး ၿမိဳ ႕နယးႏြစးခု တျငး ဆကးလကး
တရာ့ရငးဆိုငးေနရဆဲ်ဖစးၿပီ့ အငး့စိနး ေထာငးတျငး ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ်ဖစးသညး၈ အမြဳ်ဖစးစဥးမြာ စစးဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့မ္ာ့ ကို
ဆဲဆို်ခငး့အတျကး ရနးကုနးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ ဒုတိယ
ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ေဇားေဇားက ။အာ့ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(က)
်ဖငးံ ေ် မာကးဥက၎လာပ ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၉ တရာ့စဲျဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစး
သညး၈ ထို႕်ပငး ကိုထငးေက္ားသညး ရနးကငး့ၿမိဳ႕နယး တရာ့ရဵု့
တျငးလညး့ ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ ရာဇသတးႀကီ့
ပုဒးမ ၁၁၄၇ ၁ဿ၄ တို႕်ဖငးံ တရာ့ရငးဆိုငးေနရဆဲ ်ဖစးသညး၈
။အမြဳ႕အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကးေန႕တျငး ရနးကငး့ၿမိဳ႕
နယးတရာ့ရဵု့၉ ရဵု့ထုတးခဲံသညး၈

AAPP

အမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ မြတးတမး့်ပဳစု

မြ ကိုထငးေက္ား၌
(ေစာငးံမတးၾကညးံရ)ႈ

လ္ကးရြိၿပီ့ အေသ့စိတးအခ္ကး အလကးမ္ာ့ ရရြိပါက
အစီရငးခဵတငး်ပမညး်ဖစးသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီ ၃ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ အီလဲဗငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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သညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ှ ရကးေန႕ရဵု့ခ္ိနး့ၿပီ့ေနာကး ဦ့မ္ိဳ့ရနးေနာငး

တရာ့ရငးဆိုငးရ်ခငး့မ္ာ့

သိမး့၌ေရြ႕ေန်ဖစးသူ ဦ့ေက္ားဟို့မြ ထိုစျဲခ္ကးကို ။တို႔ လဵု့ဝ

NLD ပါတီႏြငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႕အာ့ အသေရဖ္ကး်ခငး့
အတျကး ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ႏြငးံ

။၌ ခငးပျနး့တို႕ကို ပုဒးမ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ

တို႕အာ့ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး အသေရဖ္ကးေသာစာသာ
့မ္ာ့ ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့ အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၃ ရကးေန႕တျငး

ေခ္ာငး့သာေက့္ရျာတာဝနးခဵ ေဒ၍ေအ့ေအ့ေအာငးမြ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့

သူ၌အမႈသညး်ဖစး

သူသညး ရညးရျယး၊ အသေရဖ္ကး်ခငး့ မဟုတးပါ၇ အမ္ာ့်ပညးသူ
အက္ဳိ့အတျကး ႏုိငးငဵံေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့၌ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့
အေပ၍

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး (NLD) ပါတီ ဥက၎ဌႏြငးံ NLD ပါတီ

NLD

ေက္နပး်ခငး့မရြိေၾကာငး့

သေဘာ႐ုိ့်ဖငးံ ေဝဖနးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဟု

ေ်ပာၾကာ့ခဲံ

သညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ကိုမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့၌
အမႈအာ့ အေနာကးပိုငး့ခရိုငး တရာ့ရဵု့သို႕ လႊဲေ်ပာငး့ခဲံသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့/်မနးမာ

ေက္ာငး့ဆရာမတစးဦ့ႏြငးံ ။၌ခငးပျနး့တို႕အာ့ ေခ္ာငး့သာ ၿမိဳ႕

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

နယးရဲစခနး့တျငး အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကးေန႕တျငး

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

ပုသိမးသူအမညး်ဖငးံသဵု့ေသာ လူမႈကျနးရကး စာမ္ကးႏြာတျငး
NLD ပါတီဥက၎ဌႏြငးံ NLD ပါတီတို႕အာ့ ညစးညမး့သညးံ စာသာ့
မ္ာ့ ေရ့သာ့၊ ဆဲဆိုထာ့သညး ကိုေတျ႕ရြိခဲံသညး၈ ထို႕ေၾကာငးံ
ထိုလူမႈကျနးရကး စာမ္ကးႏြာကို သဵု့ စျဲသူဆရာမ ေဒ၍စႏၵာ်မငးံႏြငးံ
။၌ ခငးပျနး့်ဖစးသူ ဦ့ေႏျဦ့တို႕အာ့ ေဒ၍ေအ့ေအ့ေအာငးမြ
အမႈဖျငးံခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေခ္ာငး့သာနယးေ်မရဲစခနး့မြ ။တို႕
ႏြစးဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့စစး ေဆ့ခဲံၿပီ့ ေဒ၍စႏၵာ်မငးံအာ့ အာမခဵ်ဖငးံ
်ပနးလႊတးခဲံကာ ဦ့ေႏျဦ့ကိုမူ ထိနး့သိမးထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈
ေဖေဖားွါရီလ ဿ၄ ရကးတျငး ။တို႕ႏြစးဦ့အာ့ ပုသိမးၿမိဳ႕နယး
တရာ့႐ုဵ့၉ ခ္ဳ ပးရကး ရမာနးယူ၊ စစးေဆ့လ္ကးရြိသညး၈ AAPP မြ
ထိုအမႈႏြငးံ ပတးသကး၊ မြတးတမး့်ပဳ

(ေစာငးံမတးၾကညးံရ)ႈ

လ္ကးရြိၿပီ့ အေသ့စိတး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထပးမဵရရြိပါက
ဆကးလကး အစီရငးခဵ တငး်ပ မညး်ဖစးသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၅ ရကး၇ အီလဲဗငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ မတးလ ှ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ ကိမ
ု ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့အာ့
စျဲခ္ကးတငး
ရဲဘကးမြ တငးသျငး့ခဲံေသာ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့ကို
စစးေဆ့၇သဵု့သပးခဲံၿပီ့ေနာကး

အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႕ခ္ဳပး၌

ဗဟိုသုေတသနလမး့ၫႊနးအဖျဲ႕ အတျငး့ေရ့မြဴ့်ဖစးသူ ဦ့မ္ဳိ့ရနး
ေနာငးသိမး့အာ့ကမာရျတးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ
ရကးေန႕တျငးစျဲခ္ကးတငးအမိနး႕ခ္ခဲံသညး

ေဖေဖားဝါရီလ

ှ

၈ဦ့မ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့

သညး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇
ႏိုဝငးဘာလ ၀ ရကးေန႕ကတညး့က ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့ခဵခဲံ ရၿပီ့
ေလ့ႀကိမးတိုငး

အာမခဵ်ငငး့ပယး်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈

ေအာကးတိုဘာလတျငး့

်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ

။သညး

ေမာငးေတာ

နယးစပး

တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယး၊ ကာကျယးေရ့ ဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးခ္ဳပး
မြဴ့ႀကီ့

မငး့ေအာငးလႈိငးအာ့

ေဝဖနးခဲံသညးဟု

စျပးစျဲခဵထာ့ရ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ယာေ်မမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး ထျနးတဵု့တိုကးပဲျဝငးခဲံေသာ

ေထာငးမြလျတးေ်မာကးမႈမ္ာ့

ေၾကာငးံ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလကတညး့က ။တို႕
သညး ဖမး့ဆီ့၇ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရသညး၈ ထို႕ေနာကး ။တို႕သညး

ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့အာ့

ပိုငးနကးက္ဴ့လျနးမႈ၇ အက္ိဳ့ဖ္ကးဆီ့မႈ၇ လုယကးမႈ ၇ ရာဇသတးႀကီ့

တရာ့ရဵု့မြ တရာ့ေသလႊတးေပ့

ပုဒးမ

၁၁၄၇

၁၁ွ၇

၀၆ဿ

တို႕်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဵခဲံရသညး၈

သုိ႕ေသားလညး့ ။တို႕ထပးတို့တရာ့စျဲဆိုခဵခဲံရသညးကို

AAPP

ေတာငးဒဂဵုၿမိဳ႔နယး ်ပညးသူ႔ လႊတး ေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့ေအ့ႏိုငး

မြ အတညးမ်ပဳႏိုငးေသ့ပါ၈ ေလ့လၾကာ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရၿပီ့

ႏြငးံ တိုငး့ေဒသၾကီ့ မဲဆႏၵနယး (ဿ) လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး

ေနာကး ေဖေဖားဝါရီလ

ဦ့သိနး့ႏိုငးတို႕ကို လူမႈကျနးရကး

ေလြ္ာကးထာ့မႈအာ့ တရာ့ရဵု့မြ ချငးံ်ပဳခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

စာမ္ကးႏြာတျငး ေ

အတျကး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

ွဖနးခဲံ်ခငး့

၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆို

ခဵထာ့ရေသာ ကိုေဇားေဇားေအာငးကို တရာ့ေသလႊတးေပ့
ေၾကာငး့ ေတာငးဒဂဵုၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကး
ေန႕တျငး အမိနး႕ခ္မြတးခဲံသညး၈ ထို႕ေ ၾကာငးံ ကိုေဇားေဇားေအာငး
သညး ထိုေန႕တျငးပငး ေထာငးမြ လျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈
အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ အဖဲျ႕ခ္ဳပး၇ ေတာငးဒဂဵုၿမိဳ႕နယး၇ ဿဿ ရပးေက့္

ဿ၀ ရကးေန႕တျငး ။တို႕၌ အာမခဵ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
တကးၾကျလပ
ႈ းရြာ့သူႏြစးဦ့ ေထာငးဒဏး

ခ္မြတးခဵရေသားလညး့

တစးဦ့မြာ ခ္ဳပးရကးေစံသ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ က္နးတစးဦ့မြာ
တစးဦ့မြာ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရဆဲ

ဒုဥက၎ဌ ဦ့ေက္ားမ္ိဳ့ေဆျမြ သူ႕ အာ့ တရာ့လို်ပဳလုပးကာ တရာ့စဲျ

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ

ဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ှ၆ ်ဖငးံ တရာ့စဲျဆိုခဵထာ့ရေသာ ဒီမိုကေရစီေရ့ စဥးဆကးမ်ပတး

ဿွှ၃ ခုႏစ
ြ း၇ ႏိုဝငးဘာလ ၅ ရကးေန႕တျငး ကိုေဇားေဇားေအာငး
သညး ပုဒးမ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ ႏို

ွငးဘာလ ဿဿ

ရကးေန႕ ႐ဵု့ထုတးစစးေဆ့ေသာ အခါ ရဲလုပးငနး့မ္ာ့ ၿပီ့ဆဵု့်ခငး့
မရြိေသ့သညးံ အတျကးဟု ဆိုကာ အာမခဵ ရရြိခဲံသညး၈ သို႔ေသား

လႈပးရြာ့မႈအငးအာ့စု (MDCF) အဖဲျ႕ေခါငး့ေဆာငး ကိုထငးေက္ား
ႏြငံး အဖျဲ႕ဝငး ကိုစို့ေဇားတုိ႔အာ့ ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕

နယးတရာ့

သူႀကီ့က ေဖေဖား ွါရီ ၃ ရကးေန႕တျငး ေထာငးဒဏးႏြစးလစီ
က္ခဵေစရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံသညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာ ၀ွ

ႏိုွငးဘာ ဿ၂ ရကးေန႕ ႐ဵု့ခ္ိနး့်ပနးလညး စစးေဆ့ေသာ အခါတျငး

ရကးေန႕တျငး ကိုထငးေက္ားႏြငံး ကိုစို့ေဇား

တရာ့႐ဵု့က အာမခဵ ်ပနးလညး႐ုပးသိမး့သ်ဖငးံ ်ပနးလညး

ဖျဲ႕စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ ်ပငးဆငးေရ့၇ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၇

ဖမး့ဆီ့

တို႔သညး

ဿွွ၅

်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလတျငး ကိုေဇားေဇား

မြနက
း နးစျာ တရာ့စီ ရငးေပ့ေရ့၇ ်ခ စာ့မႈမ္ာ့အေရ့ယူေပ့ေရ့ႏြငံး

ေအာငး၌ မိသာ့စုမြ ကိုေက္ားမ္ိဳ့ေဆျအာ့ ေတာငး့ပနးခဲံသညး၈

အက္ငံးပ္ကး တရာ့သူႀကီ့မ္ာ့ အာ့ အေရ့ယူေပ့ေရ့တို႔အတျကး

ထို႕ေၾကာငးံ ကိုေက္ားမ္ိဳ့ေဆျမြ ေက္ေအ့လႊာအာ့ ဆကးသျယး
ေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန သို႕ ဒီဇငးဘာလ

၂ ရကးေန႕တျငး တငးသျငး့ခဲံ

သညး၈ ဆကးသျယးေရ့ ွနးႀကီ့ဌာနက ႏိုငးငဵေတားကို ထိခိုကး
ပုတးခတးေသာ အေရ့အသာ့မ္ဳိ့ မဟုတးသညးံ

အတျကး ေက္

ေအ့႐ုပးသိမး့လႊာကို ချ ငးံ်ပဳခဲံသညး၈ တရာ့သူႀကီ့မြ အမႈအာ့
တရာ့ေသလႊတးေပ့ေၾကာငး့ ေဖေဖားဝါရီလ

ဿှ ရကးေန႕တျငး

အမိနး႕မခ္မီ ကိုေဇားေဇားေအာငးသညး အငး့စိနးေထာငးတျငး့တျငး

ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့ လႊတးေ

တား႐ဵု့ေရြ႕၉ ဆႏၵထုတးေဖား

ခဲံၾကသညး၈
ကုိစုိ့ေဇားသညး ခ္ဳပးရကးသုဵ့လွနး့က္ငး ရြိထာ့သူ်ဖစး၊ ်ပစးဒဏး
မြခ္ကးခ္ငး့လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ကိုထငးေက္ားသညးေ်မာကးဥက၎
လာပ ၿမိဳ႕နယးတရာ့႐ုဵ့ႏြငးံ ရနးကငး့ၿမိဳ႕နယး

တရာ့႐ုဵ့တို႕တျငး

ေလ့လနီ့ပါ့ ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရသညး၈

အမႈရငးဆုိငးေနရေသာေၾကာငးံ လျတး ေ်မာကး်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီ ၃ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

ဿွှ၄

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ

ဿှ

ရကး၇ လျတးလပးေသာ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ အီလဲဗငး့
ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလကတညး့က ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရ
ေသာ လယးသမာ့

ှှ

ဦ့ႏြငးံ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ႏြစးဦ့

အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး
ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၀

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
တကိုယးေတားဆႏၵ်ပေသာ

ေဆ့တက၎သိုလး

ေနာကးဆဵု့ႏြစး

ေက္ာငး့သာ့ အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး

ရကးေန႕တျငး မႏၱေလ့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇

်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ လယးသမာ့ ှှ ဦ့ႏြငးံ လယးသမာ့

မေကျ့ေဆ့တက၎သိုလး ေနာကးဆဵု့ႏြစးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့်ဖစးသူ

အေရ့ ကူညီေဆာငးရျကး ေပ့ေနေသာ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ

ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးသညး စစးပဲျမ္ာ့ရပးတနး႕ရနး တကိုယးေတား

ႏြစးဦ့တို႕အာ့ အာမခဵ်ဖငးံ လႊတးေပ့ခဲံသညး၈ ေကားဖီစီမဵကိနး့်ပဳ

ဆႏၵ်ပခဲံ်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ ၁ ရကးေန႕တျငး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရ

လုပးရနးအတျကး ်ပငးဦ့လျငးၿမိဳ႕နယး၇ ်ပငးစာေက့္ရျာ

၇ သကးကဵ

ေက့္ရျာႏြငးံ သေ်ပေရေက့္ရျာရြိ သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာ လယး

သညး၈ ် ပညးတျငး့စစးခ္ကးခ္ငး့ရပး၇ စစးအာဏာရြငးစနစး

က္႐ႈဵ့

ပါေစဟူေသာ စာတနး့ကို ကိုငးေဆာငးၿ ပီ့ မေကျ့ၿမိဳ႕ေတား ခနး့မ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ေရြ႕၉ တ

ကိုယးေတား

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ဆႏၵေဖားထုတးေနစဥး

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့ လြညးံ လညးချငးံအကး
ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

ှ၆ ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့၇ ထိနး့သိမး့ခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ဆႏၵ်ပပဲျမ်ပဳလုပးမီ ဆႏၵ်ပပဲျ ဦ့ေဆာငးစီစဥးသူမ္ာ့သညး သကးဆိုငး
ရာရဲမ္ာ့ထဵသို႕ ၁၅ နာရီအတျငး့ ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵရမညးဆို
ေသာ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချ ငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့ လြညးံလညး
ချငးံအကးဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေ ဖာကးသညးဟု ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငး သညး
စျပးစျဲခဵထာ့ရသညး၈ ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးမြ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံ
ႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးတငးရ်ခငး့ဆိုသညး
မြာ ႏြစးေယာကး သို႕မဟုတး ႏြစးေယာကး အထကး်ဖစးရမညး်ဖစးၿပီ့
သူတစးဦ့တညး့

အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့
ကို့ဦ့ အာမခဵရရြိ
တရာ့ရဵု့မြ တပးမေတားႏြငးံ လကးနကးကိုငးတပးဖဲျ႕မ္ာ့ၾကာ့
်ဖစးပျာ့ေနေသာပဋိပက၏မ္ာ့ကို ်ပဇာတးက်ပခဲံေသာ ေက္ာငး့သာ့
ကို့ဦ့အာ့ တစးဦ့လြ္ငး ေငျက္ပး ဆယးသိနး့စီ်ဖငးံ အာမခဵ
ေပ့ခဲံသညး၈
ပုသိမးၿမိဳ႕နယး

တရာ့႐ဵု့သညး

ေရြ႕ေ်ပ့တရာ့စီရငးမႈ

(Pilot

Court) က္ငးံသဵု့ေနသညးံ တရာ့႐ဵု့်ဖစးသ်ဖငးံ အမႈစစးေဆ့်ခငး့
မတိုငးမီ ေဆာငးရျကးရမညးံ အမႈသျာ့အမႈလာ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အစညး့

မတးတတးရပးေန်ခငး့်ဖစးသညးံအတျကး စုေဝ့

အေဝ့ကို စျပးစျဲသူ၇ စျပးစျဲခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံအတူ ေဖေဖားဝါရီ ဿွ

်ခငး့၇ စီတနး့လြညးံလညး်ခငး့ကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့မရြိပါဟု ေ်ပာၾကာ့

ရကးေန႕တျငး ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ အဆိုပါ အစညး့အေဝ့၉ တရာ့

ခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့တစးဦ့်ဖစးသူ ကိုေအာငး

ရငးဆိုငးရမညးံ

ေက္ားေက္ားမြလညး့ ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငး ဆႏၵ်ပ်ခငး့သညး ၿငိမး့

ရပးမ္ာ့၇ သကးေသမ္ာ့၌ အခနး့က႑ႏြငးံ စျပးစျဲခဵရသူမ္ာ့ ေခ္ပရ

ခ္မး့ေရ့အတျကးသာမက ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို

မညးံ

်ပနးဆငးရနးအတျကးလညး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

သညး၈

ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးသညး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရသညးံေန႕တျငးပငး ခဵဝနး်ဖငးံ
်ပနးလညး လျတးေ်မာကးခဲံသညး၈ ။၌ေရြ႕ေန်ဖစးသူ ဦ့ေရာ
ဘတးစနး့ေအာငးမြ မေကျ့ၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြဴ့အာ့ ဆကးသျယးေရ့
ဥပေဒ၇ ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမတို႕်ဖငးံ

တနး်ပနးအမႈဖျငးံခဲံသညး၈

ထို႕်ပငး ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငးမြ ရဲမ္ာ့သညး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့
ႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကး်ခငး့ မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံၿပီ့ သူ႕အာ့
ဖမး့ဆီ့စဥးက ရဲမ္ာ့မြ ရဲဝတးစဵု ဝတးဆငးထာ့်ခငး့မရြိသညး
သာမက ရဲကာ့ႏြငးံလညး့ လာေရာကး်ခငး့မရြိခဲံပါဟု ေထာကး်ပ

ကာလသတးမြတး်ခငး့၇

အမႈအသျာ့အလာ

ေရြ႕ေနငြာ့ရမး့်ခငး့ကိစၥ

အေ်ခအေနကို

ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့အနကးမြ

သတးမြတးမညး်ဖစး

ေလ့ဦ့သညး

မတးလ

ရကးေန႕တျငးက္ငး့ပမညး်ဖစးေသာတက၎သိုလးဝငး
ဆိုရမညးံသူမ္ာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ

စာေမ့ပဲျေ်ဖ

ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့သူႀကီ့

ဦ့ဝငး့ေအာငးက ေဖေဖားဝါရီလ ဿွ ရကးေန႕တျငး ရာဇဝတး
က္ငးံထဵု့

ဥပေဒပုဒးမ

၂၁ွ

ေခတၱကငး့လျတးချငးံေပ့ခဲံသညး၈

အရ

တရာ့ရငးဆိုငး်ခငး့မြ

စာေမ့ပျဲေ်ဖဆို်ပီ့ေနာကး

။တို႕သညး ႐ဵု့ခ္ိနး့မ္ာ့ကို မပ္ကးမကျကးလာ ေရာကးရမညး်ဖစး
သညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ

ေ်ပာဆိုခသ
ဲံ ညး၈ထို႕အ်ပငး လဵုၿခဵဳေရ့မ္ာ့သညး သူ၌ ဖုနး့၇

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ကျနး်ပဴတာႏြငးံ မီမိုရီေခ္ာငး့တို႕အာ့ သိမး့ဆညး့ခ္ိနးႏြငးံသူ၌

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကး၇ သစးထူ့လျငး/်မနးမာ

လြ္ိဳ႕ဝြကးနဵပါတးတို႕အာ့ေတာငး့ယူခ္ိနးတျငး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

အာ့ေလ့စာ့လိုကးနာ်ခငး့မရြိခဲံပါဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

၅

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကးေန႕တျငး ကိုဥာဏးမ္ိဳ့ေအာငး ရဵု့ ခ္ိနး့တကး
ေရာကးခဲံ သညး၈ AAPP မြ ထိုအမႈႏြငးံ ပတးသကး၊ မြတးတမး့်ပဳ
(ေစာငးံမတးၾကညးံရ)ႈ

လ္ကးရြိၿပီ့ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကး

မ္ာ့ထပးမဵရရြိပါက အစီရငးခဵတငး်ပ မညး်ဖစးသညး၈
ဿွှ၄

ခုႏြစ၇း

ေဖေဖားဝါရီလ

၁

ရကး၇

လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့
၅၅ မ္ိဳ့ဆကးေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးသူ ဦ့ကိုကိုႀကီ့
တက၎သိုလးဆကးတကးချငးံမရရြိေသ့
၅၅

မ္ိဳ့ဆကး

(ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး

ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး

ပျငံးလငး့လူ႕အဖျဲ႕အစညး့)

တစးဦ့်ဖစးသူ

ဦ့ကိုကိုႀကီ့သညး

ရနးကုနတ
း က၎သိုလတ
း ျငး ႏိုငးငဵ တကာဆကးဆဵေရ့ ဘာသာရပး
(IR)ကို ်ပနးလညး တကးေရာကးချငံးရရြိေရ့အတျကး ပညာေရ့
ဝနးႀကီ့ဌာနသို႔ တငး်ပထာ့ေသားလညး့ ေဖေဖားဝါရီ ၀ ရကးေန႕
အထိ

တရာ့ဝငး အေၾကာငး့ၾကာ့စာ မရရြိေသ့ပါ၈

တက၎သိုလးတျငး

IR

သငးတနး့မ္ာ့ကို

ဿွှ၃

ဘာသာရပးႏြငံး
ခုႏြစး၇

ရနးကုနး

အ်ခာ့ဘာသာရပး

ဒီဇငးဘာ

ှ

ရကးတျငး

စတငးဖျငံးလြစး ပို႔ခ္ေနၿပီ်ဖစးၿပီ့၇ ဦ့ကိုကိုႀကီ့က IR စတုတၱႏြစး
ပညာတနး့

်ပနးလညးတကးေရာကးချငံးရရြိရနး

လျနးခဲံသညံး

၂

လခန႔းကတညး့က ပညာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနကို တငး်ပေလြ္ာကးထာ့
ခဲံသညး၈ဦ့ကိုကိုႀကီ့မြIRကအေဝ့သငးလညးရြိပါတယး ထိုဘာသာ
ရပးကို ၿပီ့ဆဵု့ေအာငး တကးေရာကးခ္ငးသညးဟုေ်ပာ ၾကာ့ခဲံသညး၈
ဿွွ၂ ခုႏြစးတျငး ေထာငးမြ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကး လာၿပီ့ေနာကး
ေက္ာငး့်ပနးတကးေရာကးရနး ႀကိဳ့စာ့ခဲံေသားလညး့ ချငးံ်ပဳခ္ကး
မရရြိခဲံပါ၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့တို႕၌ လျတးလပးချငးံအေပ၍တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဆႏၵထုတးေဖားမႈမ္ာ့
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဂုဏးသိက၏ာက္ဆငး့ေစရနး စာမ္ာ့

ထိုေၾက့နီစီမဵကိနး့သညး တရုတးဝမးေပါငးကုမၸဏီႏြငးံ စစးတပး

ေရ့သာ့ခဲံသညးဟုစျပးစဲျခဵရကာ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ အမႈ

ေနာကးခဵ်ပဳထာ့ေသာ ်မနးမာစီ့ပျာ့ေရ့ဦ့ပိုငး ကုမၸဏီလီမိတကး

ဖျငးံခဵရ

တို႕၌ ဖကးစပးလုပးငနး့်ဖစး သညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ႏိုဝငးဘာလ ဿ၆
ရကးေန႕တျငး သဵဃာေတားအပါ့

၄ွ ေက္ားႏြငးံ ႏိုငးငဵသာ့

ှွ

တကးၾကျလႈပးရြာ့သူေဒ၍အမာနီသညး မႏၱေလ့ခရိုငးအမ္ိဳ့သာ့

ဦ့တို႕သညး ထိုေၾက့နီ စီမဵကိနး့အာ့ ဆနး႕က္ငး ဆႏၵ်ပေနစဥး

ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး(NLD)ဒုဥက၎ဌႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီ

လဵုၿခဵဳေရ့အငးအာ့စုမ္ာ့မြ အၾကမး့ဖကးၿဖိဳချငး့ခဲံေသာေၾကာငးံ

အဖဲျ႕ ခ္ဳပး (NLD)အာ့ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဂုဏးသိက၏ာ

ဒဏးရာမ္ာ့ရရြိခဲံသညး၈ ထိုကိစၥအာ့ ေ်ဖရြငး့ရနး

က္ဆငး့ေစရနး ေရ့သာ့ခဲံသညးဟုစျပးစဲျကာ ဆကးသျယးေရ့

ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညး ဦ့ေဆာငးေသာ စဵုစမး့စစး ေဆ့ေရ့

ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ်ခငး့ခဵရသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ

ေကားမရြငးအာ့ ဦ့သိနး့စိနးအစို့ရမြ ဖျဲ႕စညး့ေပ့ခဲံသညး၈

ဿဿ ရကးေန႕တျငး ဦ့ကိုကိုေလ့မြ ေဒ၍အမာနီအာ့ မႏၱေလ့

ေကားမရြငးက ေဆာငးရျကးေ ပ့ခဲံသ်ဖငးံ ကုမၸဏီမြ

ခရိုငးအတျငး့ရြိ မဟာေအာငးေ်မရဲစခနး့၉ အမႈဖျငးံ ခဲံ်ခငး့်ဖစး

တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံေသာ သေဘာတူညီမႈဆိုငးရာ စာခ္ဳပးကို

သညး၈ ေဒ၍အမာနီက ထိုကိစၥသညး ကိုယးေရ့ကိုယးတာ်ပႆနာ

ခ္ိဳ့ေဖာကးကာ ်ပနးေပ့မညးဟု ကတိ်ပဳထာ့ခဲံေသာ လယးယာ

်ဖစးၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့ရာကိစၥ မဟုတးပါဟု ေ်ပာၾကာ့ ခဲံသညး၈

ေ်မမ္ာ့ကို ေဒသခဵမ္ာ့ထဵသို ်ပနးလညးေပ့အပး်ခငး့ မရြိပါဟု

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ရျာသာ့မ္ာ့မြ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၄

သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး
ဆႏၵ်ပေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကို အမႈဖျငးံ

ေၾက့နီသယးေသာကာ့မ္ာ့ကို လမး့ပိတးဆို႕ တာ့ဆီ့ခဲံ်ခငး့အ
ဆာ့လငး့ႀကီ့ၿမိဳ႕မ ရဲစခနး့မြ စစးကိုငး့တိုငး့ေဒသႀကီ့၇

ဆာ့လငး့ႀကီ့ၿမိဳ႕နယး လကးပဵေတာငး့ေတာငး ေဒသခဵ ဿ၂ ဦ့အာ့
အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကးေန႕တျငး ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့
သညး ေၾက့နီစီမဵကိနး့သို႕သျာ့ရာလမး့ကို ပိတးဆို႕ခဲံၿပီ့

လကးပဵ

ေတာငး့ေတာငးေၾက့နီစီမဵကိနး့ ေလံလာစဵုစမး့ေရ့ေကားမရြငး
အစီရငးခဵစာပါ အစာ့ထုိ့ေ်မ ဧက ှ၆ွွ ကို ေဖားထုတးေပ့ ရနး၇
ေ်မသိမး့ေလ္ားေၾက့မယူထာ့ေသာ သိမး့ဆညး့ခဵ ေ်မယာမ္ာ့
အတျကး သီ့နြဵေလ္ားေႀက့ေပ့ ရနး၇ ေ ႀက့နီ စီမဵကိနး့လုပးငနး့ေဖား
ေဆာငးေရ့ ေကားမတီမရြိဘဲ ေလ္ားေၾက့ထုတးယူေနမႈကို လုဵ့ ဝ
ရပးဆုိငး့ရနးႏြငးံ

လကးပဵေတာငး့ေတာငးေဒသတျငး့ ေႀက့နီစီမဵ

ကိနး့ ေၾကာငးံ်ဖစးေပ၍လာေသာ လူမႈစီ့ပျာ့ဘဝ ထိခုိကးမ ႈမ္ာ့ကို
်ပနးလညးတညးေဆာကးေပ့ရနးတို႔ကို ေတာငး့ဆို

ခဲံၾကသညး၈

ထို႕ေၾကာငးံ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကးေန႕တျငး ဆာ့လငး့ႀကီ့ၿမိဳ႕မ
ရဲစခနး့မြ ရဲအုပးေက္ားမငး့ႏုိငးက တရာ့လို လုပးၿပီ့ ေဒသခဵ ဿ၂
ေယာကးကို

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ

အကးဥပေဒ၇ ပုဒးမ

ှ၆၇

ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ

ှ၁၀၇ အမ္ာ့

်ပညးသူပိုငး လမး့ပိတးဆို႔မႈပုဒးမ ှ၁၀/ ၁၀ှ ်ဖငးံ အမႈဖျငံးခဲံသညး၈
ဆႏၵ်ပသူမ္ာ့သညး အမႈဖျငးံခဵရၿပီ့သညးံေနာကးတျငးလညး့ ကာ့
မ္ာ့ကို ဆကးလကး ပိတးဆို႕ထာ့ခဲံသညး၈

ဿှ

ရကး၇ လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး၇ မဇၥ္ိမ

ေၾက့နီစီမဵကိနး့လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနသညးံ ဝမးေပါငးကုမၸဏီမြ
တျကး

ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ

ဿွှ၀ ခုႏြစး

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၄

ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၁

ရကး၇ လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး၇ အီလဲဗငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကး၇ အီလဲဗငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဂုဏးသိက၏ာထိခိုကးေအာငး ေရ့သာ့
ခဲံ်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵရ
ေအာငးကမာၻကုမၸဏီလီမိတကးအာ့ လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး
ဂုဏးသိက၏ာထိခိုကးေအာငး ေရ့သာ့ခဲံ်ခငး့အတျကး ေဖေဖားဝါရီလ
ှ၀ ရကးေန႕တျငး ကုမၸဏီ၌ အေထျေထျမနးေနဂ္ာ ကိုထိနးလငး့မြ
ဘုနး့ေက္ားလူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာအာ့ သဵု့စျဲသူ ကိုသနး႕ဇငးေဌ့
ကို လႈိငးသာယာ ၿမိဳ႕မရဲစခနး့တျငး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ
၃၃(ဃ)်ဖငးံအမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ကုမၸဏီမြ တငးသျငး့သညးံ

အမႈိကး

သိမး့ယာဥးမ္ာ့သညး အေဟာငး့မ္ာ့ ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ မတနးတဆ
ေစ့္ႀကီ့ေၾကာငး့ကို

ကိုသနး႕ဇငးေဌ့မြ သူ၌

လူမႈကျနးရကး

စာမ္ကးႏြာတျငး ေဖား်ပခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကုမၸဏီ၌ အေထျေထျ
စီမဵကိနး့အေထျေထျမနးေနဂ္ာ ကိုစို့မို့ထျနး့မြ ကိုဘုနး့ေက္ားမြ
ကုမၸဏီ၌ ဂုဏးသိက၏ာကို ထိခိုကးေအာငး ်ပဳလုပးသညးကို သကး

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ေသ်ပႏိုငးေသာ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ရြိသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကးေန႕တျငး ။တို႕ႏြစးဦ့သညး ရဲစခနး့၉

သညး၈

လာေရာကးအဖမး့ခဵခဲံၿပီ့ ထိုေန႕တျငးပငး ခဵဝနး်ဖငးံ လျတးေ်မာကးခဲံ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ

သညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကးေန႕တျငး ။တို႕၌ ပထမအႀကိမး

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ရဵု့ခ္ိနး့ကို တကးေရာကးရမညး်ဖစးသညး၈ AAPP မြ ထိုအမႈႏြငးံ ပတး

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ အီလဲဗငး့

သကး၊ မြတးတမး့်ပဳ

(ေစာငးံမတးၾကညးံရ)ႈ လ္ကးရြိၿပီ့ အေသ့

ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵက္ငး့ပေနေသာ မေနာကျငး့ကုိ ရဲမ္ာ့ မြ

စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ရရြိပါက အစီရငးခဵတငး်ပ

ဝငးေရာကးစီ့နငး့

ေဖား်ပ) မညး်ဖစးသညး၈

ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵ စတငးက္ငး့ပေနေသာ ်မစးႀကီ့နာ့ၿမိဳ႕
မေနာကျငး့ကုိ ရဲတပးဖျဲ႔ဝငးအမ္ာ့အ်ပာ့်ဖငးံ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃
ရကးေန႕ နဵနကး ရြစးနာရီချဲခနး႕တျငး
ပငးခဲံသညးဟု

လာေရာကးစီ့နငး့ ပိတး

ကခ္ငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကျနးရကးမြ

ေဒ၍ချနးဂ္ာက

ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ညီလာခဵက္ငး့ပမညးံ မႂကျယးခနး့မကုိ အစုိ့ရ
တာဝနးရြိသူေတျ ချငးံမ်ပဳပါဟု လျနးခဲံတဲံရကးပုိငး့က ေ်ပာဆုိခဲံ
ေသားလညး့ ညီလာခဵကို စီစဥးထာ့သညးံအတိုငး့ က္ငး့ပခဲံသညး၈
ညီလာခဵ တကးေရာကးရနး ်မနးမာႏိုငးငဵေဒသအသီ့သီ့မြ ကခ္ငး
အမ္ိဳ့သာ့ကိုယးစာ့လြယး ၃ွွ ကို ဖိတးၾကာ့ထာ့ခဲံၿပီ့ ထိုညီလာ
ခဵသညး ဿှ ရာစု ပငးလုဵညီလာခဵအတျကး အႀကိဳ်ပငးဆငးေရ့
်ဖစးသလုိ

ဿှ

ေရျ့ခ္ယးရနး

ရာစု

ပငးလုဵညီလာခဵတကးေရာကးမညံးသူ

စီစဥးထာ့သညးံပဲျလညး့်ဖစးသညး၈

ရဲမ္ာ့မြ

ဝငး

ေပါကးမ္ာ့ကို ပိတးလိုကးေသာအခါ လူဦ့ေရ ဿွွ ခနး႕သညး
ညီလာခဵက္ငး့ပရာဝငး့ထဲတျငး ပိတးမိေနခဲံသညး၈ ရဲမ္ာ့၇ ကခ္ငး
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ အစို့ရအာဏာပိုငးမ္ာ့ၾကာ့ နာရီမ္ာ့စျာၾကာ
ေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့ေနာကး

ထိုေန႕ညေန

သဵု့နာရီတျငး

ညီလာခဵကို

ေအာငး်မငးစျာ က္ငး့ပႏိုငးခဲံၿပီ့ ႏြစးရကးၾကာ က္ငး့ပခဲံသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ

(ေရ့သာ့

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ရြမး့်ပညးနယး စာ့သဵု့သူေရ့ရာ ဌာနမြ လကးေထာကးညႊနးၾကာ့
ေရ့မြဴ့တစးဦ့ကို အမႈဖျငးံ
ရြမး့်ပညးနယး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ႏြငးံ စစးတပးတို႕အာ့ လူမႈကျနးရကး
စာမ္ကးႏြာတျငး အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျငး ေဖေဖားဝါရီလ

ှဿ

ရကးေန႕တျငး က္ိဳငး့တဵု ခရိုငးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ ဦ့ေနဝငး့မြ
ရြမး့်ပညးနယး၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ကူ့သနး့ေရာငး့ဝယးေရ့ ဝနးႀကီ့ဌာန၇
ရြမး့်ပညးနယး စာ့သဵု့သူေရ့ရာ ဦ့စီ့ဌာနမြ လကးေထာကး
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ဦ့မငး့ေအာငးအာ့ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ
၃၃(ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ဦ့မငး့ေ အာငးအာ့ ဖမး့ဆီ့ထာ့်ခငး့
မရြိပဲ စစးေဆ့ေမ့်မနး့ႏိုငးရနးအတျကး သကးဆိုငးရာ ဝနးႀကီ့ဌာန
ထဵ ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵေနေၾကာငး့ က္ိဳငး့တဵုၿမိဳ႕မရဲစခနး့မြ ေ်ပာ
ၾကာ့ခဲံသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ရကး၇ The Voice/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ လျတးလပးေသာ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၆ ရကး၇ ကခ္ငးသတငး့စဥး

ပဲခူ့ၿမိဳ႕မြ ေန်ပညးေတားသို႕ လမး့ေလြ္ာကး ဆႏၵထုတးေဖားသူ
အမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ တာ့ဆီ့ခဵရ

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ

အကးဥပေဒကို

ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဥက
ီ့ ို အမႈဖျငးံ

သို႕ လမး့ေလြ္ာကးဆႏၵထုတးေဖားခဲံသူ ေဒ၍သဥၨာေမာငးေမာငးအာ့

ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကးေန႕တျငး ရခိုငး်ပညးနယး၇ ေက္ာကးေတားၿမိဳ႕
မရဲစခနး့မြ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကး
ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ဿွ ကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့အတျကး ေဒသခဵအမ္ိဳ့သာ့
ႏြစးဦ့အာ့ အမႈဖျငးံခဲံသညး၈ ေဖေဖားဝါရီလ

၂

ရကးေန႕တျငး

ကိုေက္ားေအ့ႏြငးံ ကိုေအ့ေက္ား တို႕သညး လူဦ့ေရ ႏြစးေထာငး
ခနး႕အာ့ ဦ့ေဆာငးကာ ေက္ာကးေတား

မဟာ်မတးမုနိ ဆငး့တု

ေတား၌ စလျယးေတား အပါအဝငး မကုိဋးေတားႏြငးံ နာ့ေတာငး့မ္ာ့
အာ့ ်

ဖဳတးသိမး့ေပ့ေရ့ဆႏၵ်ပခဲံၾကသညး၈

ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကးေန႕ကတညး့က ပဲခူ့ၿမိဳ႕မြ ေန်ပညးေတား

။တို႕သညး

ဆႏၵ်ပပဲျက္ငး့ပရနး ချငးံ်ပဳခ္ကး ရရြိခဲံေသားလညး့ အာဏာပိုငးမ္ာ့
သတးမြတးထာ့သညးံ အခ္ိနး၇ ေနရာႏြငးံ လူဦ့ေရတို႕အာ့ ေက္ား
လျနးခဲံ်ခငး့အတျကး ထိုကဲံသို႕ အမႈဖျငးံခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ရဲမ္ာ့မြ ေဖေဖားဝါရီလ

ှွ ရကးေန႕ ေန်ပညးေတားေကာငးစီ

အဝငးတျငး တာ့ဆီ့ခဲံသညး၈ သူမသညး

တရာ့စီရငးမႈေ်ဖာငး႔မတး

မြနးကနးေရ့၇ တရာ့ဥပေဒ စုိ့မုိ့ေရ့၇ တရာ့စီရငးေရ့

ႏြငးံ

ပတးသကးၿပီ့ တာ ွနးရြိသူအာ့လုဵ့မြ ေ်ဖာငးံမတးမြနးကနးေ သာ
တရာ့စီရငးေရ့ ်ဖစးေပ၍လာေစ ရနး ွုိငး့ွနး့ေစာငးံၾကညးံ ထိနး့
သိမး့ေပ့ေရ့ဆုသ
ိ ညးံ

စာတမး့ပါေသာ

ဗီႏုိငး့ ဆုိငး့ဘုတး ကို

ကိုငးကာ တကိုယးေတား လမး့ေလြ္ာကး ဆႏၵထုတးေဖားခဲံ် ခငး့
်ဖစးသညး၈ လယးေ ွ့ၿမဳိ႕နယး၇ ရဲမႉ့ ဦ့စုိ့မငး့သနး့မြ ။တို႕အေန
်ဖငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံအကးဥပေဒ၇
ပုဒးမ ၁ အရ ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ထိုပုဒးမ ၁ တျငး ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့သညး ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံ
ရရြိရနးအတျကး ဆႏၵ်ပပဲျမက္ငး့ပမီ က္ငး့ပမညးံ အခ္ိနး၇ ေနရာႏြငးံ
အေသ့စိပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ႀကိဳတငး ေလြ္ာကးထာ့ရ
မညး်ဖစးသညး၈ ေဒ၍သဥၹာေမာငးေမာငးမြ ဆႏၵ်ပရနးအတျကး

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ထိုေန႕တျငးမြ ချငးံ်ပဳခ္ကးေလြ္ာကးထာ့ခဲံေသာေၾကာငးံ တာ့ဆီ့ခဵခဲံ
ရ်ခငး့်ဖစး သညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

အီလကးထေရာနစးအကးဥပေဒ်ဖငးံ လူ႕အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့သူ
တစးဦ့အာ့ တရာ့စျဲဆို
လူ႔အချငးံအေရ့လႈပးရြာ့သူမ္ာ့အဖျဲ႔၌

ဧရာွတီတိုငး့ ဥက၎ဌ

ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့ ကို တပးမေတားမြ အီလကးထေရာနစးအကးဥပေဒ၇
ပုဒးမ ၀၁ (ဃ) ်ဖငးံ ပုသိမးၿမိဳ႕မ ရဲစခနး့၉ တရာ့စျဲဆိုခဲံသညး၈
တပးမေတားႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကိုငးတပးဖဲျ႕မ္ာ့ၾကာ့
်ဖစးပျာ့ေနေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့ အေၾကာငး့ကို ေဝဖနးထာ့ေသာ
်ပဇာတးကို ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့သညး လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး
တငးခဲံၿပီ့ေနာကး အမႈဖျငးံခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈

ဇနးနဝါရီလ

၆

ရကးေန႕တျငး ဧရာဝတီတုိငး့၇ ပုသိမးၿမိဳ႕နယး၇ ပု သိမးဟိုတယးတျငး
က္ငး့ပခဲံေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပဲျ၉ ်

ပဇာတးက်ပခဲံေသာ

ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့သညး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ

တရာ့ရငးဆိုငးေနရသညး၈ တရာ့စဲျဆိုခဵရေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့
ဦ့အနကးမြ တစးဦ့၌ ဖခငး်ဖစးသူ ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့သညး
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲ၉

အရပးဘကးလူ႔အဖျဲ႕အစညး့

မ္ာ့ကိုယးစာ့ အဖျငးံအမြာ စကာ့ ေ် ပာၾကာ့ခဲံသူ်ဖစးၿပီ့ ်ပဇာတး
က်ပရာတျငး သာ့်ဖစးသူ ပါ

ွငးခဲံေသာေၾကာငးံ ဗီဒီယိုရိုကးၿပီ့

လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး တငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံ
သညး၈

အေနာကးေတာငးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပး စစးဦ့စီ့မြဴ့

(ပထမတနး့) ဒုတယ
ိ ဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ ေအာငးမ္ိဳ့ခိုငး က တရာ့လို လုပး
ကာ သူ႕အာ့ တရာ့စျဲဆိုခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဿွှ၄

ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ

ရကး၇ လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ဥပေဒ်ပဳေရ့ႏြငးံ မူဝါဒေရ့ဆိုငးရာ တို့တကးမႈမ္ာ့
တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ကနး႕ကျကးခဲံ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ

ေသားလညး့

ဿွှ၄

သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ

ေကားမရြငးကို

သကးတမး့တို့

ေဖေဖားဝါရီလ

ဿ၄

ရကး၇

လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကးေန႕တျငး က္ငး့ပခဲံေသာ ်ပညးေထာငးစု
လႊတးေတား

ခုႏြစး၇

အစညး့အေဝ့၉

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ
ဦ့ေဆာငးသညံး

တပးမေတားသာ့

ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေဟာငး့

လႊတးေတား

သူရ

်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား

ဦ့ေ႐ႊမနး့

ဥပေဒေရ့ရာႏြငံး

အထူ့ ကိစၥရပးမ္ာ့ ေလံလာသုဵ့သပးေရ့ ေကားမရြငး သကးတမး့
တို့်ခငး့အာ့ ကန႔းကက
ျ းခဲံသညး၈ ဿွွ၅ ဖဲျ႕စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
အမႈမ္ာ့စစးေဆ့ရာတျငး အာ့ေကာငး့လာေရ့အတျကး ပုသိမးၿမိဳ႕
နယးတရာ့မြ ေရြ႕ေ်ပ့စီမဵကိနး့ စတငးေဆာငးရျကး

ႏြငးံ မညီေသာေၾကာငးံ ကနး႕ကျကး်ခငး့်ဖစးသညးဟု တပးမေတား

ရာဇဝတးမႈ၇ တရာ့မမႈမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့ေသာ အမႈမ္ာ့ စစးေဆ့ရာ

သာ့

တျငး

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး

ဗိုလးမႉ့ခ္ဳပး

ေမာငးေမာငးမြ

တပးမေတားသာ့မ္ာ့ကိုယးစာ့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အဖျဲ႕ဝငး ၀၂
ဦ့ပါဝငးေသာ ေကားမရြငးသညး ်ပ႒ာနး့ထာ့ေသာ တညးဆဲဥပေဒ
မ္ာ့ကို

ေဝဖနးဆနး့စစးရနးႏြငးံ

ဥပေဒ်ပဳေရ့လုပးငနး့စဥးတျငး

လျယးကူေစရနး ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးရနး လိုအပးလ္ကးရြိသညးံ ဥပေဒ
မ္ာ့ကို အႀကဵ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပဵုအရ ်ပညးသူ႕
လႊတးေတားႏြငးံ

အမ္ိဳ့သာ့လႊတးေတားတို႕မြ

်ပငးဆငး်ဖညးံစျကး်ခငး့၇

ပယးဖ္ကး်ခငး့၇

ဥပေဒမ္ာ့ကို

အသစး်ပနးလညးေရ့ဆျဲ

်ခငး့တိ႕ု ်ပဳလုပးႏိုငးၿပီ့ ေကားမရြငးမြ ဥပေဒမ္ာ့ကို ေဝဖနးဆနး့
စစး်ခငး့သညး ဖဲျ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးေသာ
ေၾကာငးံ တပးမေတားမြ ကနး႕ကျကးခဲံသညး၈ ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပုဵ

တေ်ပ့ညီအာ့ေကာငး့လာေစေရ့အတျကး

ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့မြ

ေရြ႕ေ်ပ့စီမဵကိနး့ကို

အထညးေဖားေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈

ရညးရျယးကာ

စတငးအေကာငး

တရာ့ရငးစီရငးေရ့တျငး

အမြာ့ မရြိပဲ ေႏြာငးံေႏြ့မႈမ္ာ့ကို ေရြာငးရြာ့ရနးအတျကး သကးဆိုငး
ရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့မြလညး့ ထိုေရြ႕ေ်ပ့စီမက
ဵ ိနး့တျငး ပူ့ေပါငး့
ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈

အမႈမ္ာ့ အ်မ

နးၿပီ့်ပတးေစရနး

သာမနး်ပစးမႈအတျကး ရကးေပါငး့ ှ၅ွ ႏြငံး ခကးခဲ႐ႈပးေထျ့ေသာ
အမႈအတျကး ရကးေပါငး့

ဿ၄ွ၇

၀၃ွ၇

၂၁ွ

တုိ႕အတျငး့

ေဆာငးရျကးမညး်ဖစးသညး၈ ပုသိမးၿမိဳ႕တျငး ေရြ႕ေ်ပ့စီမဵကိနး့
ေအာငး်မငးလ္ကးရြိသညးဟုတရာ့သူႀကီ့

ဦ့ဝငး့ေအာငးမြ ေ်ပာ

ၾကာ့ ခဲံသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ အီလဲဗငး့

အေ်ခခဵဥပေဒႏြငံး ညီၫႊတး်ခငး့ ရြိ/မရြိ နိုငးငဵေတား ဖျဲ႕စညး့ပုဵ
အေ်ခခဵ

ဥပေဒဆိုငးရာ

တပးမေတားသာ့

ခုဵ႐ုဵ့၌

သေဘာထာ့ခ္မြတးေပ့ရနး

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး

၂ွ

ဦ့က

ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကးေန႕တျငး ခုဵ႐ုဵ့သို႔ တငး်ပထာ့ေၾကာငး့
သိရြိရသညး၈

တပးမေတားသာ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ

ေကားမရြငး၌ ဖဲျ႕စညး့ပဵုဆိုငးရာအာ့ ခဵုရဵု့မြ ေဝဖနးဆနး့စစးေနခ္ိနး
တျငး ေကားမရြငးအာ့ သကးတမး့ မတို့သငးံပဲ ခဵုရဵု့၌ အဆဵု့
အ်ဖတးကို ေစာငးံဆိုငး့သငးံသညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ သို႕ေသား
လညး့

အမ္ိဳ့သာ့

ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပး

ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ

လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့အတျကး

ေ်မယာဥပေဒႏြစးခုကို

်ပငးဆငး ်ဖညးံစျကမ
း ညး
လယးယာေ်မသိမး့ဆညး့ထာ့်ခငး့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့
မ္ာ့ကိုေ်ဖရြငး့ရနး

က္ငးံသုဵ့ဆဲ်ဖစးသညးံ

အ်ငငး့ပျာ့မႈ

ေ်မယာဥပေဒႏြစးခုကို

်ပနးလညး ်ပငးဆငးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့၇ ေမျ့်မဴေရ့
ႏြငးံ

ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာန

်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့

ေဒါကးတာေအာငးသူက ေဖေဖားဝါရီ ှဝ ရကးေန႕တျငး ေ်ပာၾကာ့

ေကားမရြငး သကးတမး့တို့သညံး ကိစၥသညး ဥပေဒႏြငံးအညီ်ဖစး

ခဲံသညး၈ လယးယာေ်မအေရ့သညး လကးရြိအစို့ရအတျကး ႀကီ့

ေၾကာငး့၇

မာ့ေသာ စို့ရိမးဖျယးရာ ကိစၥတစးခုအ်ဖစးရြိေနဆဲ်ဖစးၿပီ့ အစို့ရ

ဿွွ၅

မပါဝငးေသားလညး့
ေကားမရြငး

ဖျဲ႕စညး့ပုဵတျငး

ေကားမရြငး

်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား

ဖျဲ႕စညး့ချငံး

်ပဳထာ့ေၾကာငး့

ဖျဲ႕စညး့ရနး

နညး့ဥပေဒတျငး
ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ေကားမရြငးအာ့ သကးတမး့တို့ရနး မဲချဲဆုဵ့်ဖတးရာ ဆႏၵမဲေပ့ချငံး
ရြိသူ ၂၁၀ ဦ့တျငး ေထာကးခဵသူ ၀၀၀ ဦ့၇ ကန႔းကျကးသူ ှ၅၆
ဦ့ႏြငံး ၾကာ့ေနသူ ၃ ဦ့တို႔ ရရြိရာ ေထာကးခဵသူမ္ာ့သ်ဖငံး ယငး့
ေကားမရြငးကို ်ပညးေထာငးစု လႊတးေတားမြ အတညး်ပဳခဲံသညး၈
ေကားမရြငးမြ မ္ာ့စျာေသာ ဖိႏြိပးထာ့သညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို ပယး
ဖ္ကးရနးႏြငးံ ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးရနး ေဝဖနးဆနး့စစးလ္ကးရြိသညး၈

သစး

တာဝနးယူရသညးံအခ္ိနးမြစ၊

ေထာငးေက္ားလကးခဵရရြိခဲံသညး၈

တိုငးၾကာ့စာေပါငး့

သမၼတေဟာငး့

တစး

ဦ့သိနး့စိနး

လကးထကးတျငး အာဏာပိုငးမ္ာ့၇ ပုဂၐလိကကုမၸဏီမ္ာ့မြ ေဒသခဵ
လယးသမာ့မ္ာ့၌

လယးယာေ်မမ္ာ့အပါအဝငး

လယးယာေ်မမ္ာ့ကို

သိမး့ယူခဲံသညး၈

မ္ာ့စျာေသာ

မူလပိုငးရြငးမ္ာ့တျငး

ခိုငးလုဵေသာ အေထာကးအထာ့ မရြိမႈေၾကာငးံ အစုိ့ရေဟာငး့
လကးထကးတျငး

သိမး့ဆညး့ခဵလယးယာေ်မမ္ာ့ကို

်ပနးလညး

ေပ့အပး်ခငး့မရြိခဲံပါ၈ ထို႕ေၾကာငးံ အစို့ရေဟာငး့လကးထကးႏြငးံ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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အစို့ရသစးလကးထကးတျငး

မ္ာ့စျာေသာ

အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိသညး၈

လယးယာေ်မ
ထိုအ်ခငး့အရာမ္ာ့

ေၾကာငးံ လယးယာေ်မဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပငးဆငး ်ဖညးံစျကးမညး်ဖစး
သညး၇ အထူ့သ်ဖငးံ သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မ ်ပနးလညးရရြိေရ့
ႏြငးံ လယးယာေ်မပိုငးဆိုငးမႈတို႕ႏြငးံ ဆကးစပးလ္ကးရြိေသာ ဥပေဒ
မ္ာ့ကို ်ပငးဆငး်ဖညးံစျကးမညး်ဖစးသညး၈

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ

အာ့

ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငး႔

ဆကးသျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ်ပနးလညး သဵု့သပး
ပို႕ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ဆကးသျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ ဆကးသျယးေရ့
ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

၃၃(ဃ)အာ့ ်ပငးဆငး ်ဖညးံစျကးရနး ်ပနးလညး

သဵု့သပးလ္ကးရြိသညး၈ ထိုသို႕ သဵု့သပးရာတျငး ကမာၻ႕ဘဏး
(World Bank )

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့

၃၃(ဃ)

ႏြငးံ အာရြိဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးမႈဘဏး

(ADB)

တို႕ကဲံသို႕ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ ဥပေဒပညာရြငးမ္ာ့ ၌

ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့/်မနးမာ

ပဵံပို့ကူညီမႈ ်ဖငးံ ထိုဥပေဒအာ့ ်ပငးသငးံ မ်ပငးသငးံ ေလံလာ
လ္ကးရြိသညး၈ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယး
ေပ့ေရ့ ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့

လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ ပုဂၐိဳလးေရ့လျတးလပးချငးံကို ွငးေရာကးထိပါ့၊
အကာအကျယးေပ့မညးံ

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌

ပုဂၐိဳလး

ဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမႈ ကာကျယးေပ့ေရ့ ဥပေဒၾကမး့ကို
ယခုလႊတးေတားတျငး အ်ပီ့သတးေရ့ဆျဲရနး ညႊနး ၾကာ့ခဲံသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး့တျငး

ေနာကးေယာကးခဵလိုကး်ခငး့၇

ဓာတးပဵု၇

ဗျီဒီယိုမ္ာ့ ရိုကးကူ့်ခငး့စသညးတို႕ က္ယး်ပနး႕စျာ ်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိ
သညး၈

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့မြ

။တို႕

ေစာငးံၾကညးံခဵေနရသညး

သို႕မဟုတး ။တို႕မသိရြိပဲ ေႏြာငးံယြကးခဵေနရသညးဟု သဵသယ
ရြိလြ္ငး အာဏာပိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ထဵသို႕ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏိုငး
သညး၈ ထိုဥပေဒၾကမး့ကို ဿွှ၃ ခုႏြစး စ ကးတငးဘာလတျငး
်ပညးသူ႕လႊတးေတားတျငး အတညး်ပဳခဲံၿပီ့

ဿွှ၃

ခုႏြစး၇

ေအာကးတိုဘာလတျငး အမ္ိဳ့သာ့ လႊတးေတား၉ ်ပငးဆငး်ဖညးံ
စျကးခဲံသညး၈ ေဖေဖား ွါရီ

ှ၃

်ပညးသူ႔လႊတးေတား အစညး့အေ
သုိ႔အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားက

ရကးေန႕တျငး က္ငး့ပေသာ
ွ့၉ ်

ပညးသူ႔လႊတးေတား

်ပငးဆငးခ္ကး်ဖငးံ

အတညး်ပဳ

ေပ့ပို႔လာသညးံ ယငး့ဥပေဒၾကမး့အေပ၍ ်ပညးသူ႔လႊတး ေတားက
သုဵ့ခ္ကးသာ
ကျဲလျဲခဲံသညး၈

၃၃(ဃ) တျငး မညးသူမဆို ဆကးသျယးေရ့ ကျနးရကးတစးခုခု
ကိုအသဵု့်ပဳ၊ ပုဂၐိဳလးတစးဦ့ဦ့အာ့ ေ်ခာကးလြနး႔ေတာငး့ယူ်ခငး့
အနိုငးအထကး်ပဳ်ခငး့ မတရာ့တာ့ဆီ့ကနး႔ကျကး်ခငး့ အသေရ

်ပညးသူ႕လႊတးေတား ဥက၎ဌ ဦ့ဝငး့်မငးံမြ ႏိုငးငဵသာ့တဦ့ခ္ငး့စီ၌
မရေအာငး

ပုဒးမ

သေဘာတူၿပီ့ က္နးခုနစးခ္ကးကို

သေဘာထာ့

ထိုသေဘာထာ့ကျဲလျဲခဲံသညးံ ခုႏြစးခ္ကးသညး

စကာ့အထာ့အသိုနဲ႔ အဓိပၸါယးဆိုလိုရငး့မ္ာ့ သာ်ဖစး သညး ဟု
ဥပေဒၾကမး့ေကားမတီ ဥက၎ဌ ဦ့ထျနး့ထျနး့ဟိနးက ေ်ပာၾကာ့
ခဲံသညး၈ လႊတးေတားႏြစးရပး သေဘာထာ့ကဲျလဲျသညးံ အခ္ကးမ္ာ့
ကို မၾကာမီတျငး လႊတးေတား၉ ေဆျ့ေႏျ့ဆဵု့်ဖတး၊ အတညး်ပဳ
မညး်ဖစးသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ ဧရာဝတီ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး၇ အီလဲဗငး့

ဖ္ကး်ခငး့

ေႏြာငးံယြကး်ခငး့

မေလ္ားၾသဇာသဵု့်ခငး့

သို႔မဟုတး

်ခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ ်ပဳလုပးလြ္ငး ထိုသူကို သဵု့ႏြစးထကးမပိုေသာ
ေထာငး

ဒဏး်ဖစးေစ၇

ခ္မြတးႏိုငးသညးဟု

ေငျဒဏး်ဖစးေစ

ဒဏးႏြစးရပးလဵု့်ဖစးေစ

်ပ႒ာနး့ထာ့သညး၈

ဿွှ၀

ခုႏြစးတျငး

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒအာ့ အတညး်ပဳခဲံၿပီ့ ထိုဥပေဒႏြငးံ ပုဒးမ
၃၃(ဃ)

ကို

ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ

ကဲျလဲျသူမ္ာ့ကို

ဖိႏြိပးရနး

အသဵု့်ပဳေလံရြိသညးဟု ေဝဖနးမႈမ္ာ့ က္ယး်ပနး႕စျာ ်ဖစးေပ၍လ္ကး
ရြိသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ ဒီဗျီဘီ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒ
ၾကမး့ ေရ့ဆဲျၿပီ့စီ့
ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵ ဥပေဒအရ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး
တစးဦ့မြ ။တို႕ ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးေသာ တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့၇
သတးမြတးထာ့ေသာ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့၇ စာရိတၱမ္ာ့ခ္ိဳ႕ယျငး့
်ခငး့မ္ာ့ရြိလာလြ္ငး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့
ချငးံရြိသညးဟူေသာ ဥပေဒၾကမး့ကို ်ပညးေထာငးစု ေရျ့ေကာကးပဲျ
ေကားမရြငးက ထပးမဵေရ့ဆျဲထာ့ၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့

သိရြိရသညး၈

ထိုလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒ
ၾကမး့ကို မၾကာမီ ေဆျ့ေႏျ့မညး်ဖစးၿပီ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး
အာ့လဵု့မြ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆျ့ေႏျ့ရနး စိတးအာ့ ထကးသနးလ္ကးရြိ
သညး၈ ပထမအႀကိမး လႊတး ေတားသကးတမး့တျငး ထိုဥပေဒအာ့
ႏြစးႀကိမးတိုငး ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံေသားလညး့ ဿွွ၅ ဖျဲ႕စညး့ပဵု အေ်ခခဵ
ဥပေဒ၇ ပုဒးမ ၀၆၃၇ ၀၆၄ ႏြငးံ တို႕အာ့ သေဘာတူညီ မႈမရရြိခဲံ၊
ေနာကးဆဵု့တျငး အဆိုပါကိစၥကို ဆိုငး့ငဵံခဲံရသညး၈ ထိုပုဒးမႏြစးခုလဵု့
သညးလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာႏြငးံ
ဆကးစပးလ္ကးရြိသညး၈ ယခုတႀကိမးတျငး လႊတးေတား

တျငး့၉

ကနး႕ကျကးမႈမ္ာ့စျာမရြိပဲ ေဆျ့ေႏျ့ႏိုငးမညးဟု ေမြ္ားလငးံရသညး၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ Frontier Myanmar/်မနးမာ
ဿွှ၄

ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ

၃

ရကး၇ လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ မဇၥ္ိမ /်မနးမာ
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး၇ Frontier Myanmar
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး

15

အေရ့ပါသညးံ ဆကးစပးသတငး့မ္ာ့ဖတးရနး Links
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူႏြစးဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရေသားလညး့ တစးဦ့မြာ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ ရကး
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

ခ္ဳပးရကးေစံသ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ က္နးတစးဦ့မြာ တစးဦ့မြာ ထိနး့သိမး့
၃၃(ဃ)်ဖငးံ ကိုရနးမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့အာ့

စျဲခ္ကးတငး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

၅၅
၃၃(ဃ)်ဖငးံ ကိုရနးမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့အာ့

စျဲခ္ကးတငး၇ The Voice/်မနးမာ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ ကိုရနးမ္ိဳ့ရ နးေနာငးသိမး့အာ့

စျဲခ္ကးတငး၇ ်မနးမာတိုငး့/်မနးမာ
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ ကိုရနးမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့အာ့

စျဲခ္ကးတငး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

မ္ိဳ့ဆကးေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးသူ

ဦ့ကိုကိုႀကီ့

တက၎သိုလးဆကးတကးချငးံမရရြိေသ့၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ၄ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ ရကး
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ၇ ပုဒးမ

ခဵထာ့ရဆဲ၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ ကိုရနးမ္ိဳ့ရနးေနာငးသိမး့အာ့

စျဲခ္ကးတငး၇ ်မနးမာတိုငး့
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ လူ႕အ ချငးံအေရ့လႈပးရြာ့သူတစးဦ့အာ့ တရာ့
စျဲဆို၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၐိဳလးအာ့

ေစားကာ့်ခငး့အတျကး

အမ္ိဳ့သာ့

တစးဦ့အာ့ ေထာငးဒဏး ှ၂ ရကး ခ္မြတး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး ကဲျ်ပာ့ေသာ စဲျခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုထငးေက္ား ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ ်မနးမာတိုငး့
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ

ပုဒးမ

၃၃(ဃ)

အာ့

ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငး႔

ဆကးသျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာနမြ ်ပနးလညး သဵု့သပး၇ ဒီဗျီဘ/်မနး
ီ မာ
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူႏြစးဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရေသားလညး့ တစးဦ့မြာ

ေဖေဖားဝါရီလ ၁ ရကး

ခ္ဳပးရကးေစံသ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ က္နးတစးဦ့မြာ တစးဦ့မြာ ထိနး့သိမး့

တကိုယးေတားဆႏၵ်ပေသာ ေဆ့တက၎သိုလးေနာကးဆဵု့ႏြစးေက္ာငး့သာ့
အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ၃ ရကး

ခဵထာ့ရဆဲ၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ၅ ရကး
ခရစးယာနးဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးႏြစးဦ့အာ့

ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး ကဲျ်ပာ့ေသာ စဲျခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုထငးေက္ား ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ
ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး ကဲျ်ပာ့ေသာ စဲျခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုထငးေက္ား ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ
တကိုယးေတားဆႏၵ်ပေသာ ေဆ့တက၎သိုလးေနာကးဆဵု့ႏြစးေက္ာငး့သာ့
အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ 7 Day Daily/်မနးမာ
တကိုယးေတားဆႏၵ်ပေသာ ေဆ့တက၎သိုလးေနာကးဆဵု့ႏြစးေက္ာငး့သာ့
အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ ်မနးမာတိုငး့
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ Frontier Myanmar/်မနးမာ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ထပးတို့တရာ့စျဲဆို၇

ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ခရစးယာနးဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးႏြစးဦ့အာ့ ထပးတို့တရာ့စျဲဆို၇
မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေ သာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့
အာမခဵရရြိ၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့
အာမခဵရရြိ၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့
ေရ့ဆဲျၿပီ့စီ့၇ အီလဲဗငး့
ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၃၃(ဃ) အာ့ ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငး႔ ဆကးသျယးေရ့
ွနးႀကီ့ဌာနမြ ပ
် နးလညး သဵု့သပး၇ ဒီဗျီဘီ
ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး ကဲျ်ပာ့ေသာ စဲျခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုထငးေက္ား ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ၇ အီလဲဗငး့
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူႏြစးဦ့ ေထာငးဒဏးခ္ မြတးခဵရေသားလညး့ တစးဦ့မြာ
ခ္ဳပးရကးေစံသ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ က္နးတစးဦ့မြာ တစးဦ့မြာ ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ၇ အီလဲဗငး့

လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးမြ ရုပးသိမး့်ခငး့ဆိုငးရာ ဥပေဒၾကမး့ ေရ့
ဆဲျၿပီ့စီ့၇ Frontier Myanmar
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူႏြစးဦ့ ေထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရေသားလညး့ တစးဦ့မြာ
ခ္ဳပးရကးေစံသ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ က္နးတစးဦ့မြာ တစးဦ့မြာ ထိနး့သိမး့
ခဵထာ့ရဆဲ၇ ဒီဗျီဘီ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ၆ ရကး
အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့
အာမခဵရရြိ၇ သစးထူ့လျင/်မနး
း မာ
အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့
အာမခဵရရြိ၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵက္ငး့ပေနေသာ မေနာကျငး့ကုိ ရဲမ္ာ့ မြ

ေဖေဖားဝါရီလ ှွ ရကး
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့
ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ ဧရာဝတီ
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့
ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ ဒီဗျီဘ/်မနး
ီ မာ

ဝငး

ေရာကးစီ့နငး့၇ ဒီဗျီဘ/်မနး
ီ မာ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၄ ရကး
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး

ဂုဏးသိက၏ာထိခိုကးေအာငး ေရ့သာ့

ခဲံ်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵရ၇ The

ေဖေဖားဝါရီလ ှှ ရကး

Voice/်မနးမာ

ပဲခူ့ၿမိဳ႕မြ ေန်ပညးေတားသို႕ လမး့ေလြ္ာကး ဆႏၵထုတးေဖားသူ အမ္ိဳ့သမီ့

ခဲံ်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ပုဒးမ

တစးဦ့ တာ့ဆီ့ခဵရ၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ

လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး

ဂုဏးသိက၏ာထိခိုကးေအာငး ေရ့သာ့
၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵရ၇

အီလဲဗငး့/်မနးမာ
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဂုဏးသိက၏ာထိခိုကးေအာငး ေရ့သာ့ ခဲံ်ခငး့
အတျကး အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့ ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵရ၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၀ ရကး

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့
ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒကို

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့

ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့ကို အမႈဖျငးံ၇ မဇၥ္/ိမ်မနးမာ

ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ ်မနးမာတိုငး့

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒကို

ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့

ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့ကို အမႈဖျငThe
းံ၇
Voice/်မနးမာ

ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၁ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၆ ရကး

ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ စီတနး့လြညးံလညးချငးံ အကးဥပေဒကို
ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့ႏြစးဦ့ကို အမႈဖျငးံ၇ ဒီဗျီဘ
/်မနး
ီ မာ

ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵက္ငး့ပေနေသာ မေနာကျငး့ကုိ ရဲမ္ာ့ မြ

ရြမး့်ပညးနယး စာ့သဵု့သူေရ့ရာ ဌာနမြ လကးေထာကးညႊနးၾကာ့ေ

ဝငး

ေရာကးစီ့နငး့၇ ကခ္ငးသတငး့စဥး

ရ့မြဴ့တစးဦ့ကို အမႈဖျငးံ၇ The Voice/်မနးမာ
လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့အတျကး ေ်မယာဥပေဒႏြစးခုကို ်ပငးဆငး

ေဖေဖားဝါရီလ ဿှ ရကး

်ဖညးံစျကးမညး၇ ်မနးမာတိုငး့

အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ ေက္ာငး့သာ့ကို့ဦ့
အာမခဵရရြိ၇ 7 Day Daily/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၂ ရကး

ပုဒးမ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့အာ့

တရာ့ရဵု့မြ တရာ့ေသလႊတးေပ့၇ အီလဲဗငး/်မနး
့ မာ

ၿမိဳ႕နယးႏြစးခုတျငး ကဲျ်ပာ့ေသာ စဲျခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုထငးေက္ား

ပုဒးမ

ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရဆဲ၇ အီလဲဗငး/့ ်မနးမာ

၃၃(ဃ)်ဖငးံ တရာ့စျဲဆိုခဵထာ့ရေသာ အမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့အာ့

တရာ့ရဵု့မြ တရာ့ေသလႊတးေပ့၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ
/်မနးမာ

တကိုယးေတားဆႏၵ်ပေသာ ေဆ့တက၎သိုလးေနာကးဆဵု့ႏြစးေက္ာငး့သာ့

သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ

အာမခဵ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ ်မနးမာတိုငး့

ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကို အမႈဖျငးံ၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ

ရြမး့်ပညးနယး စာ့သဵု့သူေရ့ ရာ ဌာနမြ လကးေထာကးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့

သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ

တစးဦ့ကို အမႈဖျငးံ၇ လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ

ေသာ

လယးယာေ်မအ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့အတျကး ေ်မယာဥပေဒႏြစးခုကို ်ပငးဆငး

လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကို

အမႈဖျငးံ၇

လျတးလပးေသာ

အာရြအသဵ/်မနးမာ

်ဖညးံစျကးမညး၇ ်မနးမာတိုငး့/်မနးမာ
အမႈမ္ာ့စစးေဆ့ရာတျငး အာ့ေကာငး့လာေရ့အတျကး ပုသိမးၿမိဳ႕နယးတရာ့
ရဵု့မြ ေရြ႕ေ်ပ့စီမဵကိနး့ စတငးေဆာငးရျကး၇ အီလဲဗငး့
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူႏြစးဦ့ ေ ထာငးဒဏးခ္မြတးခဵရေသားလညး့ တစးဦ့မြာ
ခ္ဳပးရကးေစံသ်ဖငးံ လျတးေ်မာကး၇ က္နးတစးဦ့မြာ တစးဦ့မြာ ထိနး့သိမး့

ေဖေဖားဝါရီလ ဿဿ ရကး
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး

ခဵထာ့ရဆဲ၇ အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ေရ့သာ့ခဲံသညးဟုဆိုကာ

ဂုဏးသိက၏ာက္ဆငး့ေစရနး စာမ္ာ့
တကးၾကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့

အမႈဖျငးံခဵရ၇

အီလဲဗငး့/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ှ၃ ရကး
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့
ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပုဂၐိဳလးဆိုငးရာလျတးလပးမႈႏြငးံ လဵုၿခဵဳမူကို ကာကျယးေပ့ေရ့
ဥပေဒၾကမး့ကို ေဆျ့ေႏျ့၇ အီလဲဗငး/့်မနးမာ
ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵက္ငး့ပေနေသာ မေနာကျငး့ကုိ ရဲမ္ာ့

သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကို အမႈဖျငးံ၇ ဧရာဝတီ
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကို အမႈဖျငးံ၇ မဇၥ္ိမ

မြ

ဝငးေရာကးစီ့နငး့၇ ဒီဗျီဘီ
ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ညီလာခဵက္ငး့ပေနေသာ မေနာကျငး့ကုိ

ရဲမ္ာ့မြ

ဝငးေရာကးစီ့နငး့၇ ဧရာဝတီ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၀ ရကး

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၅ ရကး

ဿွှ၃ ခုႏြစး၇ ေအာ ကးတိုဘာလကတညး့က ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ

NLD ပါတီႏြငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႕အာ့ အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး

လယးသမာ့

ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ႏြငးံ ။၌ ခငးပျနး့တို႕ကို ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ၇

ှှ

ဦ့ႏြငးံ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူ ႏြစးဦ့ အာမခဵ်ဖငးံ

လျတးေ်မာကး၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ

အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၁ ရကး
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဂုဏးသိက၏ာက္ဆငး့ေစရနး စာမ္ာ့ေရ့သာ့
သညးဟုဆိုကာ တကးၾကျလႈပးရြာ့သူတစးဦ့ အမႈဖျငးံခဵရ၇ ်မနးမာတိုငး့
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကိုအမႈဖျငးံ၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ

လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကို

အမႈဖျငးံ၇

လျတးလပးေသာ

ဆကးသျယးေမ့်မနး့ရနး
ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့
တိတးႏုိငး အတျငး့ေရ့မြဴ့

+၆၂(ွ) ၆ ၁ဿ၅ွဿ ၀၅ဿ၅

ဘုိၾကညး တဲျဘကးအတျငး့ေရ့မြဴ့ +၃၃(ွ) ၅ှ၆၃ဿ ၅၄ှ၀
ဦ့ေအာငးမ္ိဳ့ေက္ား ရနးကုနးရုဵ့တာဝနးခဵ +၆၂(ွ) ၁ဿ၅ှှ၄၀၁၅

အာရြအသဵ/်မနးမာ
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကိုအမႈဖျငးံ၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၂ ရကး
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကိုအမႈဖျငးံ၇ အီလဲဗငး့

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၃ ရကး
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကိုအမႈဖျငးံ၇ The Voice/်မနးမာ
သိမး့ဆညး့ခဵ လယးယာေ်မမ္ာ့အတျကး သီ့ႏြဵေလ္ားေၾက့ရရိြရနး ဆႏၵ်ပ
ေသာ လကးပဵေတာငး့ေဒသခဵမ္ာ့ကိုအမႈဖျငးံ၇ ဧရာဝတီ/်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ ရကး
တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ကနး႕ကျကးခဲံေသားလညး့
သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ ေကားမရြငးကို သကးတမး့တို့၇ ဧရာဝတီ
တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ကနး႕ကျကးခဲံေသားလညး့
သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ

ေကားမရြငးကို

သကးတမး့တို့၇

လျတးလပးေသာ အာရြအသဵ/်မနးမာ
တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ကနး႕ကျကးခဲံေသားလညး့
သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ

ေကားမရြငးကို

သကးတမး့တို့၇

ဗျီအိုေအ/်မနးမာ
တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ကနး႕ကျကးခဲံေသားလညး့
သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ

ေကားမရြငးကို

သကးတမး့တို့၇၇

ဧရာဝတီ/်မနးမာ
တပးမေတားသာ့ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့မြ ကနး႕ကျကးခဲံေသားလညး့
သူရဦ့ေရႊမနး့ဦ့ေဆာငးေသာ ေကားမရြငးကို သကးတမး့တို့၇၇ မဇၥ္ိမ/်မနးမာ
NLD ပါတီႏြငးံ ေဒ၍ေအာငးဆနး့စုၾကညးတို႕အာ့ အသေရဖ္ကး်ခငး့အတျကး
ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့ႏြငးံ ။၌ ခငးပျနး့တို႕ကို ပုဒးမ ၃၃(ဃ)်ဖငးံ အမႈဖျငးံ၇
အီလဲဗငး့/်မနးမာ
ကျတးခိုငးေဒသခဵ ၆ွ ေက္ားကို ေကာငး့ခါ့ဌာေန်ပညးသူ႕စစးမြ ဖမး့ဆီ့
ေခ၍ေဆာငးး၇ ဒီဗျီဘ/ီ ်မနးမာ

ေဖေဖားဝါရီလအတျကး ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကို ေအေအပီပီ၌ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာတျငး ဖတးရႈႏိုငးပါသညး
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