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နိုငင့ေဳရဵအကးဉ့ဵသာဵကုိယ့ေရဵမျတ့တမ့ဵ 
ေအေအပီပီမှုတ်ဲအမျတ့ (အစ/၁၉/၂၁၃၂၈/က) 

နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵအမည့။ ကိုပိုင်ဖဖိုဵမင်ဵ (ခ) ဒီေရ 

 

    ။              ဗ   

ေ္္မဵသကၠရာဇ္ံ။ ၂၄.၇.၁၉၉၇      ၂၂ 

                ၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၂၂၀၇၉၄ 

                  ဗုဒ္ဓ 

       ။ ဦဵေကျော်လင်ဵ + ေဒါ်နွယ်နွယ်မိုဵ 

    ရ        ။    ယ     (     ဗဒ) 

           ။            

  ရ        ။ 
အမှတ် (၁၅၈)၊ ဇီဇဝါ (၂)လမ်ဵ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ေ မာက်ဥက္ကလာပဖမို့နယ်၊ 

ရန်ကုန် 

       ရ     ။ 

-ပကကိမ် 

၁၄ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၆ 
-ဒုကကိမ် 

၂၂.၄.၂၀၁၉ 

ဉ        ။ 

-ပကကိမ် 

၅၀၅(ခ)၊ ၁၈ 

-ဒုကကိမ် 

၅၀၅(က) ၅ မှု၊ ၆၆(ဃ) ၃ မှု 

                ။ 

ပကကိမ် 
------ 

-ဒုကကိမ် 

ေအာက်တိုဘာ ၃၀ တွင် မရမ်ဵကုန်ဵတရာဵရုဳဵမှ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် 

နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ဗိုလ်တေထာင်တရာဵရုဳဵမှ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ် 

ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် မရမ်ဵကုန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် ေ ခာက်လ 
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ဗိုလ်တေထာင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ      ဒ           

၁၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ေန့တွင် ဖျောပုဳဖမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ် 

၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ေန့တွင် မအူပင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ် 

၁၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ေန့တွင် ေဒဵဒရဲဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် 

စုစုေပါင်ဵ ေထာင်ဒဏ်       ချေမှတ်ခဳထာဵရဖပီဵ ပုသမိ်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ၆၆(ဃ)  ဖငဴ် အမှုရင်ဆိုရန် 
ကျေန်ရိှေနေသဵပါသည်။  

 

           ရ      ။ 

-ပကကိမ် 

ေကျောက်တဳတာဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၊ ပန်ဵပဲတန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

-ဒုကကိမ် 

မရမ်ဵကုန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၊ ဗိုလ်တေထာင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၊ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ေဒဵဒရဲ၊ ဖျောပုဳ၊ မအူပင် 

      ။ 

-ပကကိမ် 

  --- 
-ဒုကကိမ် 

၆ နှစ် 
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 ရ        ။ 

-ပကကိမ် 
ဦဵေကျော်ဟုိ 

-ဒုကကိမ် 

ေဒါ်စန်ဵစန်ဵ မင်ဴ (တရာဵလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန) 

ဦဵေအာင်စည်ထွန်ဵ (အထက်တန်ဵေရှ့ေန) 

 ရ            ။ 

-ပကကိမ် 

------ 

-ဒုကကိမ် 
ဦဵေမာင်ေမာင်သက်လွင် 

 ရ         ။ 

-ပကကိမ် 

 ------ 

-ဒုကကိမ် 

ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵသန်ဵထွန်ဵ မင်ဴ (မရမ်ဵကုန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ)၊ ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵမျေ ိုဵမင်ဵ ဦဵ 

(ဗိုလ်တေထာင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ)၊ ဗုိလ်မှူဵသန့်ဇင်ဦဵ (မအူပင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ)၊ ဗုိလ်မှူဵ 
ဖငိမ်ဵမင်ဵထက် (ေဒဵဒရဲဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ)၊ ဗိုလ်မှူဵမျေ ိုဵမင်ဵလတ ်(ဖျောပုဳဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ) 

          

-ပကကိမ့ 

အင့ဵစိန့ (ဗဟုိ) အကးဉ့ဵေထာင့ 

-ဒုကကိမ့ 

အင့ဵစိန့ (ဗဟုိ) အကးဉ့ဵေထာင့ 

    ရ    

        ရ        ။ 

       

   ရ            ဉ        

-ပကကိမ် 

ကိုပိုင်ဖဖိုဵမင်ဵ (ခ) ဒီေရသည် အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှ ေကျောက်တဳတာဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၊ ပန်ဵပဲတန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို့တွင် 

ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၁၈ တို့ ဖငဴ် အမှုရင်ဆိုင်ခဲဴရပါသည်။ 

-ဒုကကိမ် 

ကိုပိုင်ဖဖိုဵမင်ဵ (ခ) ဒီေရသည် အင့ဵစိန့အကးဉ့ဵေထာင့အတ်င့ဵမျ မရမ့ဵကုန့ဵမမို့နယ့တရာဵရုဳဵ ၊ ဗိုလ့တေထာင့မမို့နယ့တရာဵရုဳဵတို့တ်င့ 

ပုဒ့မ ၅၀၅(က) တမှုစီနျင့ဴ ၆၆(ဃ) တမှုစီတို့္ဖငဴ့ အမှုေလဵမှုရင့ဆိုင့ခဲဴရပါသည့။ ထို့ေနာက့ ၂၀၂၀ ခုနျစ့ ဇ်န့လတ်င့ ဧရာဝတီတိုင့ဵ ဖးာပုဳ၊ 

ေဒဵဒရဲ၊ မအူပင့မမို့နယ့တို့တ်င့ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)္ဖငဴ ့အမှုရင့ဆိုင့ခဲဴရမပီဵေထာင့ဒဏ့အသီဵသီဵခးမျတ့ခဳခဲဴရကာ၊ ပုသိမ့မမို့နယ့တ်င့ ပုဒ့မ 

၆၆(ဃ)္ဖငဴ ့အမှုရင့ဆိုင့ရန့ကးန့ရျိေနပါသည့။ 

 ဝ          ။ 

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဒဂဳုတက္ကသုိလ်တွင် စတင်တက်ေရာက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒဂဳုတက္ကသုိလ်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ 

တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှာဵ၊ အမျေ ိုဵသာဵပညာေရဵဥပေဒသပိတ်တိုက်ပွဲတွင် ဧရာဝတီစစ်ေ ကာင်ဵမှ ပါဝင်လှုပ်ရှာဵခဲဴ၊ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဒဂဳုတက္ကသုိလ်ေကျောင်ဵသာဵမျောဵသမဂ္ဂ၏ ဒု-ဥက္ကဌအ ဖစ်ေရွေဵေကာက်တင်ေ မြှောက်ခဳရ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဌ  

အ ဖစ်ေရွေဵေကာက်ခဳရဖပီဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျေက်ရှိ     ။  

        ရ         ။  

                  

-ပကကိမ် 

ဇွန်လ ၃၀ရက်ေန့ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေ ခခဳဥပေဒ  ပင်ဆင်ေရဵကို ကန့်ကွက်ေနတဲဴ တပ်မေတာ်သာဵ 
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ကိုယ်စာဵလှယ်ေတွကို လွှတ်ေတာ်အသီဵသီဵက နုတ်ထွက်ေပဵေရဵ ေတာင်ဵဆိုဆန္ဒ ပခဲဴမှုေ ကာင်ဴ ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ခဳထာဵရဖပီဵ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ရက် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဖမ်ဵဆီဵ  ခင်ဵခဳခဲဴရဖပီဵ အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵမှ အမှုရင်ဆိုင်ခဲဴရဖပီဵ ၂၀၁၆ ခုနစ်၊ ဧဖပီလ ၈ 

ရက်တွင် လွတ်ဖငိမ်ဵချေမ်ဵသာမှု ဖင်ဴ  ပန်လည်လွတ်ေ မာက်လာခဲဴသည်။ 

-ဒုကကိမ် 

ေဒါင်ဵတုိ့မျေ ိုဵဆက် သဳချေပ်အဖွဲ့၏ သကကေန်ကာလအတွင်ဵ ေဖျော်ေ ဖမှုမျောဵတွင် တပ်မေတာ်သာဵဝတ်စုဳ ဝတ်ဆင်ကာ သရုပ် ပခဲဴသညဴ် 

 ပကွက်တချေ ို့မှာ တပ်မေတာ်ကို အမျောဵ ပည်သူမှ အထင်အ မင် လွဲမှာဵေစနိုင်သည်ဟုဆိုကာ ေဒါင်ဵတိုမ့ျေ ိုဵဆက်အဖွဲ့ဝင်မျောဵ ဖစ်ေသာ 
ကိုေဇယျောလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကုိပိုင်ဖဖိုဵမင်ဵ၊ ကိုဖိုဵသာဵနှင်ဴ မေကခိုင်ထွန်ဵတ့ုိ ၅ ေယာက်ကို ရန်ကုန်တိင်ုဵစစ်ဌာနချေုပ်မှ 

ဒုတိယဗိုလ်မှူဵကကီဵ သန်ဵထွန်ဵ မင်ဴက နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျေက်ေစမှု ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ 

၆၆ (ဃ)တို့ ဖင်ဴ မရမ်ဵကုန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင်တရာဵစွဲထာဵခဲဴသည်။ 

 

ထို့အ ပင ် သကကေန်ကာလအတွင်ဵ ဗိုလ်တေထာင်ဖမို့နယ် ၄၆ လမ်ဵရိှ ဗမာသစ် ဆုေပဵမဏ္ဍပ်တွင် ေဒါင်ဵတို့မျေ ိုဵဆက်အဖွဲ့မှ 
သဳချေပ်ထိုဵေဖျော်ေ ဖခဲဴ ခင်ဵေ ကာင်ဴ ကုိေဇယျောလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကုိပိုင်ဖဖိုဵမင်ဵ၊ ကိုဖိုဵသာဵ၊ ကုိဖငိမ်ဵချေမ်ဵစိုဵ၊ မေကခိုင်ထွန်ဵနှငဴ် 

မဆုရတနာ မငဴ် စုစုေပါင်ဵ ၇ ေယာက်အာဵ ရန်ကုန်တိုင်ဵစစ်ဌာနချေုပ်မှ ဒုဗိုလ်မှူဵကကီဵ မျေ ိုဵမင်ဵ ဦဵက ဗိုလ်တစ်ေထာင်ရဲစခန်ဵတွင် 

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)၊ နိုင်ငဳေတာ်အ ကည်ညိုပျေက်ေစမှု ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၅၀၅ (က)တို့ ဖငဴ် 

အမှုဖွင်ဴစွဲဆိုထာဵခဲဴသည်။ 

အလာဵတူ ဧရာဝတီတိုင်ဵ ဖျောပုဳ၊ ေဒဵဒရဲ၊ မအူပင်ဖမို့နယ်တိုတ့ွင် ေဒါင်ဵတို့မျေ ိုဵဆက် သဳချေပ်တစ်ဖွဲ့လုဳဵအာဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) 
 ဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုသိမ်တွင် ဆက်သွယ်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)  ဖင်ဴ တပ်မေတာ်က ထပ်မဳ၍တရာဵစွဲဆိုထာဵသည်။ 

ထို့ေ ကာင်ဴ အထက်ပါပုဒ်မမျောဵ ဖငဴ် တရာဵစွဲဆို ခင်ဵခဳထာဵရေသာ                   ( ) ဒ    အာဵ ဧဖပီလ ၂၂ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် 

ဖမ်ဵဆီဵ ခဳခဲဴရဖပီဵ အင်ဵစိန်အကျေဉ်ဵေထာင်သို့ ပို့ေဆာင်ခဳခဲဴရပါသည်။ 

 

                      

-ပကကိမ့ 

------ 

-ဒုကကိမ့ 
ကိုပိုင့မဖိုဵမင့ဵသည့ ေအာက်တိုဘာ ၃၀ တွင် မရမ်ဵကုန်ဵတရာဵရုဳဵမှ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် 

နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ဗိုလ်တေထာင်တရာဵရုဳဵမှ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ် 

ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် မရမ်ဵကုန်ဵဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ အလုပ်နှင်ဴေထာင်ဒဏ် ေ ခာက်လ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ဗိုလ်တေထာင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ      ဒ           

၁၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ေန့တွင် ဖျောပုဳဖမို့နယ် တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ် 
၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ေန့တွင် မအူပင်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက်ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ် 

၁၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ေန့တွင် ေဒဵဒရဲဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အတွက် ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် 

စုစုေပါင်ဵ ေထာင်ဒဏ်       ချေမှတ်ခဳထာဵရဖပီဵ ပုသိမ်ဖမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ၆၆(ဃ)  ဖငဴ် အမှုရင်ဆိုရန် ကျေန်ရိှေနေသဵပါသည်။  

  

ယခုကိုယ့ေရဵမျတ့တမ့ဵကို နိုင့ငဳေရဵအကးဉ့ဵသာဵမးာဵကူညီေစာင့ဴေရျာက့ေရဵအသင့ဵ(္မန့မာနိုင့ငဳ) မျ ၂၀၂၀ ခုနျစ့ ဩ     

၂၄ရက့ေန့တင့် မျတ့တမ့ဵတင့ ္ပုစုခဲဴသည့။ 

 
  


