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ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ကိုယးေရ့မြတးတမး့ 
ေအေအပီပီမြဳတျအဲမြတး  
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့အမညး၈ ကိုေဇယ္ာလျငး 

 

လိငး၈ က္ာ့ လူမ္ဳိ့ ဗမာ 
ေမျ့သကၠရာဇး၈ ဿ၁.ှဿ.ှ၆၆ွ အသကး ဿ၅ 
မြတးပုဵတငးအမြတး၈ ှဿ/ဥကမ(ႏိုငး) ှ၆၁၁ွ၄ 
ကို့ကျယးသညးံဘာသာ၈  ဗုဒၶ 
မိဘအမညး၈ ဦ့သိနး့ေရႊ + ေဒၚေလ့ေလ့ႏျယး 
ပညာအရညးအခ္ငး့၈ တတိယႏြစး (စီ့ပျာ့ေရ့) 
အလုပးအကိုငး၈ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ 

ေနရပးလိပးစာ၈ 
အမြတး (၆)၇ ်မရတနာ(ှွ)လမး့၇ (ခ)ရပးကျကး၇ 
ေ်မာကးဥကၠလာပၿမိဳ႕နယး၇ ရနးကုနး 

ဖမး့ဆီ့ရကးစျ၈ဲ 

-ပႀကိမး 
၄.၄.ဿွှ၂ 
-ဒုႀကိမး 
ဿဿ.၁.ဿွှ၆ 

ဥပေဒပုုုုုဒးမ၈ 

-ပႀကိမး 
၂ွ၂(ခ)၇ ှ၅ 
-ဒုႀကိမး 
၂ွ၂(က) ၂ မႈ၇ ၃၃(ဃ) ၀ မႈ 

အမိနး႔ခ္မြတးတမး့၈ 

-ဒုႀကိမး ၂၀၁၉ 
ေအာကးတိုဘာ ၀ွ တျငး မရမး့ကုနး့တရာ့ရဵု့မြ အလုပးနြငးံေထာငးဒဏး တစးနြစး 
နိုဝငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ဗိုလးတေထာငးတရာ့ရဵု့မြ အလုပးနြငးံေထာငးဒဏးတစးနြစး 
  ဇ    လ ၁၁ ရ           ရ                  ရ          လ                 ၆လ 

ၾကာ့နာသညးံတရာ့ရဵု့ 

-ပႀကိမး 
ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၇ ပနး့ပဲတနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့ 
-ဒုႀကိမး 
မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၇ ဗိုလးတေထာငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့  

က္ႏြစး၈ 

-ပႀကိမး 
  --- 
-ဒုႀကိမး 
ဿ ႏြစး ၆လ 

ေရြ႔ေနအမညး၈ 

-ပႀကိမး 
ဦ့ေက္ားဟို 
-ဒုႀကိမး 
ေဒၚစနး့စနး့်မငးံ (တရာ့လႊတးေတားေရြ႕ေန) 
ဦ့ေအာငးစညးထျနး့ (အထကးတနး့ေရြ႕ေန) 

တရာ့သူႀကီ့အမညး၈ 
-ပႀကိမး 
------ 
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-ဒုႀကိမး 
ဦ့ေမာငးေမာငးသကးလျငး 

တရာ့လုိအမညး၈ 

-ပႀကိမး 
 ------ 
-ဒုႀကိမး 
ဒုတိယဗိုလးမြဴ့ႀကီ့သနး့ထျနး့်မငးံ (မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့)၇ ဒုဗိုလးမြဴ့ႀကီ့မ္ဳိ့မငး့ဦ့ 
(ဗိုလးတေထာငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့) 

ေထာငးအမညး၈ 

-ပႀကိမး 
အငး့စိနး (ဗဟုိ) အက္ဥး့ေထာငး 
-ဒုႀကိမး 
အငး့စိနး (ဗဟုိ) အက္ဥး့ေထာငး 

လျတးရကး၈ 
ပထမအႀကိမးတျငး ႏိုငးငဵေတားအတိုငးပငးခဵပုဂၢိဳလးမြ ်ပစးမႈလျတးၿငိမး့သကးသာချငးံ်ဖငးံ ဿွှ၃ ဧၿပီလ ၅ 
ရကးေန႔တျငး အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးမြ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံပါသညး၇  

က္နး့မာေရ့အေ်ခအေန၈  
ေကာငး့ 
လကးရြိအေ်ခအေနအက္ဥး့ခ္ဳပး၈ 
-ပႀကိမး 
ကုိေဇယ္ာလျငးသညး အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးတျငး့မြ ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၇ ပနး့ပဲတနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့တို႔တျငး ပုဒးမ 
၂ွ၂(က)၇ ှ၅ တို႔်ဖငးံ အမႈရငးဆိုငးခဲံရပါသညး၈ 
-ဒုႀကိမး 
ကုိေဇယ္ာလျငးသညး အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးတျငး့မြ မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့၇ ဗိုလးတေထာငးၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့တို႔တျငး ပုဒးမ 
၂ွ၂(က)၇ ၂ွ၂(က)၇၃၃(ဃ)၇၃၃(ဃ) တို႔်ဖငးံ အမႈရငးဆိုငးေနရသညး၈ ကုိေဇယ္ာလျငးအပါ ၂ဦ့အာ့ ေအာကးတိုဘာ ၀ွ တျငး 
မရမး့ကုနး့တရာ့ရဵု့မြ အလုပးနြငးံေထာငးဒဏး တစးနြစးႏြငးံ  
နိုဝငးဘာ ှ၅ ရကးေန႔တျငး ဗိုလးတေထာငးတရာ့ရဵု့မြ အလုပးနြငးံေထာငးဒဏးတစးနြစး အမိနး႕ခ္မြတးခဲံပါသညး၈ က္နးသညးံအမႈမ္ာ့အာ့ 
ဆကးလကးအမႈရငးဆိုငးရဦ့မညး်ဖစးပါသညး၈ 

ဘွ်ဖတးသနး့မြဳ၈ 
ရနးကုနးစီ့ပျာ့ေရ့တကၠသိုးလး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သမဂၢတျငး ဿွှဿ ခုနြစးမြစတငး၍ ပါဝငးလႈပးရြာ့ခံဲ၈  
ဿွှ၂ ခုနြစးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ပညာေရ့ဥပေဒသပိတးတုိကးပျကဲို သပိတးဦ့ေဆာငးေကားမတီအ်ဖစး ဦ့ေဆာငးလႈပးရြာ့၇ 
ဿွှ၂ ခုနြစးတျငး ဖျဲ႕စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ  
်ပငးဆငးေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပနး့ဘဲတနး့နြငးံေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ၂ွ၂ (ခ) ်ဖငးံ တရာ့စျဆဲိုခဵရၿပီ့ ဿွှ၂ ခုနြစး၇  
ဇူလိုငး ၄ ရကးတျငး ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဵရ၇  
ဿွှ၃ ခုနစး၇ ဧၿပီလ ၅ ရကးတျငး လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာမႈ်ဖငးံ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံ 

စစးေႀကာေရ့အေသ့စိတး၈ 

အဖမး့အဆီ့အေသ့စိပး၈ 
-ပႀကိမး 
ဇျနးလ ၀ွရကးေန႔ ဿွှ၂ခုႏြစးတျငး ဿွွ၅ ဖျ႕ဲစညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ ်ပငးဆငးေရ့ကို ကနး႕ကျကးေနတဲံ တပးမေတားသာ့ 
ကိုယးစာ့လြယးေတျကို လႊတးေတားအသီ့သီ့က ႏုတးထျကးေပ့ေရ့ ေတာငး့ဆိုဆႏၵ်ပခဲံမႈေၾကာငးံ ဖမး့ဝရမး့ထုတးခဵထာ့ရၿပီ့ ဇူလိုငးလ 
၄ရကး ဿွှ၂ခုႏြစးတျငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရၿပီ့ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးအတျငး့မြ အမႈရငးဆိုငးခဲံရၿပီ့ ဿွှ၃ ခုနစး၇ ဧၿပီလ ၅ ရကးတျငး 
လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာမႈ်ဖငးံ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာခဲံသညး၈ 
-ဒုႀကိမး 
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ေဒါငး့တုိ႔မ္ိဳ့ဆကး သဵခ္ပးအဖျဲ႕၏ သႀကၤနးကာလအတျငး့ ေဖ္ားေ်ဖမႈမ္ာ့တျငး တပးမေတားသာ့ဝတးစုဵ ဝတးဆငးကာ သရုပး်ပခဲံသညးံ 
်ပကျကးတခ္ိဳ႕မြာ တပးမေတားကို အမ္ာ့်ပညးသူမြ အထငးအ်မငး လျဲမြာ့ေစႏုိငးသညးဟုဆိုကာ ေဒါငး့တို႔မ္ဳိ့ဆကးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့်ဖစးေသာ 
ကိုေဇယ္ာလျငး၇ ကုိပိုငးရဲသူ၇ ကိုပိုငးၿဖိဳ့မငး့၇ ကိုဖို့သာ့ႏြငးံ မေကခိုငးထျနး့တုိ႔ ၂ ေယာကးကို ရနးကုနးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ ဒုတိယဗိုလးမြဴ့ႀကီ့ 
သနး့ထျနး့်မငးံက ႏိုငးငဵေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ၂ွ၂ (က)၇ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၃၃ (ဃ)တို႔်ဖငးံ 
မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့တျငးတရာ့စျဲထာ့ခဲံသညး၈ 

 
ထို႔အ်ပငး သၾကၤနးကာလအတျငး့ ဗုိလးတေထာငးၿမိဳ႕နယး ၁၃ လမး့ရြိ ဗမာသစး ဆုေပ့မ႑ပးတျငး ေဒါငး့တုိ႔မ္ိဳ့ဆကးအဖျဲ႔မြ 
သဵခ္ပးထုိ့ေဖ္ားေ်ဖခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ကိုေဇယ္ာလျငး၇ ကုိပိုငးရဲသူ၇ ကိုပိုငးၿဖိဳ့မငး့၇ ကိုဖို့သာ့၇ ကိုၿငိမး့ခ္မး့စို့၇ မေကခိုငးထျနး့ႏြငးံ မဆုရတနာ်မငးံ 
စုစုေပါငး့ ၄ ေယာကးအာ့ ရနးကုနးတိုငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြ ဒုဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ မ္ိဳ့မငး့ဦ့က ဗိုလးတစးေထာငးရစဲခနး့တျငး ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒပုဒးမ ၃၃ 
(ဃ)၇ ႏိုငးငဵေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ၂ွ၂ (က)တို႔်ဖငးံ အမႈဖျငးံစျဲဆိုထာ့ခံဲသညး၈ 

အလာ့တူ ဧရာဝတီတိုငး့ ဖ္ာပဵု၇ ေဒ့ဒရဲ၇ မအူပငးၿမိဳ႕နယးတုိ႔တျငး ေဒါငး့တုိ႔မ္ိဳ့ဆကး သဵခ္ပးတစးဖျဲ႔လုဵ့အာ့ ပုဒးမ ၂ွ၂(က) ်ဖငးံလညး့ေကာငး့၇ 
ပုသိမးတျငး ဆကးသျယးေရ့ ဥပေဒပုဒးမ ၃၃ (ဃ) ်ဖငးံ တပးမေတားက ထပးမဵ၍တရာ့စျဆဲုိထာ့သညး၈ 

ထို႔ေၾကာငးံ အထကးပါပုဒးမမ္ာ့်ဖငးံ တရာ့စျဲဆို်ခငး့ခဵထာ့ရေသာ ကိုေဇယ္ာလျငးအာ့ ဧၿပီလ ဿဿရကး၇ ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ 
အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငးသို႔ ပို႔ေဆာငးခဵခဲံရပါသညး၈ 

 
ေထာငးမြတးတမး့အေသ့စိပး၈ 
-ပႀကိမး 
------ 
-ဒုႀကိမး 
ကုိေဇယ္ာလျငးသညး ေအာကးတုိဘာလ ၀ွရကးေန႔ ဿွှ၆ခုႏြစးတျငး မရမး့ကုနး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရုဵ့မြ အလုပးႏြငးံေထာငးဒဏး (ှ)ႏြစး၇ 
နိုဝငးဘာ ှ၅ ဿွှ၆ ရကးေန႔တျငး ဗိုလးတေထာငးတရာ့ရဵု့မြ အလုပးနြငးံေထာငးဒဏးတစးနြစး         ဇ    လ ၁၁ ရ      ၂၀၁၉ 
         လ                  ၆လ ခ္မြတးခဵခဲံရၿပီ့ လကးရြိတျငးအငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငး ှ တုိကး၇ အခနး့ ှွ တျငး 
အလုပးႏြငးံေထာငးဒဏး (ဿ)ႏြစး       ၆ လက္ခဵေနရပါသညး၈ 
ယခုကိုယးေရ့မြတးတမး့ကို ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့(်မနးမာႏိုငးငဵ) မြ ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ 

၀ှ ရကးေန႔တျငး မြတးတမး့တငး ်ပဳစုခံဲသညး၈ 

 
  


