
စဉ် အမည် လငိ် အဖအမည် တရားစွဲခရံသည့်ပုဒ်မ အဖမ်းခရံသည့်ရကစ်ွဲ အမိန့်ချရကစ်ွဲ အမိန့်ချမှတ်တမ်း ထောငအ်မည် အဖဲွ့အစည်း ထနရပ်လပ်ိစာ မှတ်ချက်
၁ ေမာငေ်ေဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစထဳနွ်ဵ ေောင် ေကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၂၈ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၀၁၈ ၁၆ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၃၀ နစှ် စစေ်တွ ေရပ်သာဵ စစေ်တွ ဗဳုဵေဖာကခ်ွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ
၂ ဆန်ဵ မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ရာဇသတက်ကီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နစှ် မေပူင် ေရပ်သာဵ မေပူငမ်မို့နယမ်လကတုိ်ေကျဵရာွမလကတုိ်ေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
၃ ေကျာ်မင်ဵ ကျာဵ ဦဵထနိဝ်င်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နစှ် မေပူင် ေရပ်သာဵ မေပူငမ်မို့နယမ်လကတုိ်ေကျဵရာွမလကတုိ်ေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ

၄ ေဒါကတ်ာေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵေမာငလ်စှနိ် ရာဇသတက်ကီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၈ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ ၁၉ မတ် ၂၀၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ANP ပါတီဥက္ကဌ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငန်ိုငင်ေဳတာ် ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 
ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတွင် ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချကမ်ျာဵနငှဴ်ပတ်သက၍် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၅ ေဝဟငေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေောငသ်ာထနွ်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ ၁၉ မတ် ၂၀၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵ စနိ် စာေရဵဆရာ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငန်ိုငင်ေဳတာ် ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 
ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတွင် ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချကမ်ျာဵနငှဴ်ပတ်သက၍် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
၆ စိုင်ဵ တွမ်ဵမုိင် ကျာဵ ဦဵခနွသီ်ရိ ေေရဵေပါ်စမဳီချက ်၅(ည) မူဵယစ ်၁၀(က)၊ လကန်က၁်၉(က)၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁ ၁၁ နစှ် လာဵရှို မငမ်ိဵချမ်ဵေရဵြပည်သူ့စစ် ရမ်ှဵြပည် ေတာင် ဆငေ်ကျာ.ြပည်သူ.စစ ်နငှ.်ပတ်သကမှ်ူ.ြဖင.်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
၇ သာထနွ်ဵ ေဖ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃ နစှ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လကဝ် ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နငှဴ်ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
၈ ေဇာ်မင်ဵ ထိုက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃ နစှ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လကဝ် ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နငှဴ်ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
၉ ေစာေေဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃ နစှ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လကဝ် ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နငှဴ်ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၁၀ ေောငရ်နလ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေိုငဘ်ူဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နစှ ်၆လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ ေောကခ်ျ ိုင်ဵ စ ရာွ-ပလကဝ်ကချငလ်တ်ွေြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
၁၁ စလိုင်ဵ နိုငထ်နွ်ဵ ကျာဵ ဦဵလနိ်ဵ ပုိငန်ိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နစှ ်၆လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ မီွထွီရာွ-မင်ဵ တပ် ကချငလ်တ်ွေြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
၁၂ စလိုင်ဵ ကမ်ဵလုဳ ကျာဵ ဦဵေမာထရ် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နစှ ်၆လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ ေကျဵေတာ-ပလကဝ် ကချငလ်တ်ွေြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၁၃ မငမ်ိဵေမာင် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ သန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ နိုငလ်တွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၁၁ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ၊် ၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၄ ေကျာ်ေဌဵ ကျာဵ ဦဵေဌဵေောင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၅ ေကျာ်ခင် ကျာဵ ဦဵခငေ်မာင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၆ ပပုဳဵစနိ် မ ဦဵသိန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၇ သဳလုဳဵ ကျာဵ ဦဵသာဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၈ ေဆွ ကျာဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၉ ကြဳမငဴ် ကျာဵ ဦဵနီ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၀ မုိဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵြမငဴ်ဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေပူင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်နွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၁ ေနမျ ိုဵဇင် ကျာဵ ဦဵေငွဇင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က) ၁၉ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၀ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ၊် ၂ နစှ်

ေကာဴေသာင်ဵ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်ကို ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန ်ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၂ ပုိငမ်ဖိုဵမင်ဵ (ခ)ဒီေရ ကျာဵ ဦဵေကျာ်လင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

မေပူင် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်ကမ်ှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၂၃ ေဇာ်လင်ဵ ထဋွ(်ခ) ဖုိဵသာဵ ကျာဵ ဦဵြမခိုင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်ကမ်ှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၂၄ ေကခိုငထ်နွ်ဵ မ ဦဵစနိမ်မိုင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ၊ ဝနထ်မ်ဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်ကမ်ှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၂၅ ေဇယျာလငွ် ကျာဵ ဦဵပပုဳဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

မေပူင် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်ကမ်ှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၂၆ ပုိငရ်သူဲ ကျာဵ ဦဵခငလ်ှိုင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

မေပူင် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်ကမ်ှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၂၇ ဆုရတနာြမငဴ် မ ဦဵေမာငေ်မာငေ်ဇာ် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၆၆ (ဃ) ေမှုရငဆုိ်ငဆဲ် ၁၇ ေမ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၉
၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်ကမ်ှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်
၂၈ သိန်ဵ ေောငြ်မတ် ကျာဵ ဦဵေမာငသ်ာနု မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟိုင်ဵ ကကီဵ ကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု
၂၉ ေကာင်ဵ ြမတ်သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟိုင်ဵ ကကီဵ ကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု
၃၀ ဘိုစန်ဵ ကျာဵ ဦဵစိုဵ သိမ်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟိုင်ဵ ကကီဵ ကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု
၃၁ ဝင်ဵ ဗုိလ် ကျာဵ ဦဵတငဝ်င်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟိုင်ဵ ကကီဵ ကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု

၃၂ မုိဵလင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ), ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၇ ဒီဇငဘ်ာ ၁၉ ၁ နစှ,် ၅ နစှ် ေိုဵ ဘို
ေောငသ်ေြပေကျဵရာွေပ်ုချုပ်ရ
ေးဵမှူဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳကို ဆန့်ကျငက်န့်ကကွမ်ှုတွင ်ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ ေတွက ်

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၃၃ နိုငထ်နွ်ဵ ေောင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နစှ် ေိုဵ ဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳနငှဴ် စကရ်ုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၃၄ ေကျာ်ေဇယျ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နစှ် ေိုဵ ဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳနငှဴ် စကရ်ုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၃၅ မင်ဵ သိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နစှ် ေိုဵ ဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳနငှဴ် စကရ်ုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၃၆ ဖုိဵမာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နစှ် ေိုဵ ဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳနငှဴ် စကရ်ုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၃၇ ေစာတုိဵေောင် ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵ ညနွ့် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၃၄၂၊ ၃၅၃ ၁ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၂ နစှ် ေမာ်လမမိုင် ဒီေကဘေီေ မုဒဳု - မွနြ်ပည်နယ် ဒီေကဘေီေ ေဖဲွ့ဝငမ်ျာဵဆကသွ်ယမ်ှု
၃၈ ေောငက်ကည်ြမငဴ်(ခ) နန္ဒ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၃၃၂၊ ၁၄၇ ၁၅ ေမ ၂၀၁၉ ၃ ဧမပီ ၂၀၂၀ ၂ နစှ် ေိုဵ ဘို Channel MDY reporter မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ေခင်ဵ ြဖစပွ်ာဵစဉ် တုိကရ်ိုကသ်တင်ဵ တငဆ်ကမ်ှု
၃၉ မင်ဵ နိုင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ ေမာင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၃၃၂၊ ၁၄၇ ၁၅ ေမ ၂၀၁၉ ၃ ဧမပီ ၂၀၂၀ ၂ နစှ် ေိုဵ ဘို ေရပ်သာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳောဵကန့်ကကွဆ်န္ဒြပစဉ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ
၄၀ ချစမ်င်ဵ သူ ကျာဵ ဦဵလဖုိှဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒ်မ ၃၃၂၊ ၁၄၇ ၁၅ ေမ ၂၀၁၉ ၃ ဧမပီ ၂၀၂၀ ၂ နစှ် ေိုဵ ဘို ေရပ်သာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ်ေြမစကရ်ုဳောဵကန့်ကကွဆ်န္ဒြပစဉ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ

၄၁

ေရွှေေနု်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစ ီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၄ မတ် ၂၀၂၀ ၁၄ ေမ ၂၀၂၀
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