
စဉ် အမည် လငိ် အဖအမည် တရားစဲွခရံသည့်ပုဒ်မ အဖမ်းခရံသည့်ရကစဲွ် အမိန့်ချရကစဲွ် အမိန့်ချမှတ်တမ်း ထောငအ်မည် အဖဲွ့အစည်း ထနရပ်လပ်ိစာ မှတခ်ျက်

၁ ေမာငေ်ေဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစဳထန်ွဵေောင် ေကကမ်ဵဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၂၈ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၁၈ ၁၆ နုိဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၃၀ နှစ် စစ်ေတွ ေရပ်သာဵ စစ်ေတွ ဗဳုဵေဖာကခ်ွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ

၂ ေဒါကတ်ာေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵေမာငလ်စိှန် ရာဇသတ်ကကီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ ၁၉ မတ် ၂၀၁၉ ၂၀+၂ (၂၀) နှစ် ေင်ဵ စိန် ANP ပါတီဥက္ကဌ ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရခိုငနုိ်ငင်ေဳတာ ်ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နှစ်ေြမာက ်

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတငွ ်ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချကမ်ျာဵနှငဴ်ပတသ်က၍် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၃ ေဝဟငေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေောငသ်ာထန်ွဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ ၁၉ မတ် ၂၀၁၉ ၂၀+၂ (၂၀) နှစ် ေင်ဵ စိန် စာေရဵဆရာ ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရခိုငနုိ်ငင်ေဳတာ ်ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နှစ်ေြမာက ်

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတငွ ်ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချကမ်ျာဵနှငဴ်ပတသ်က၍် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၄ စုိင်ဵ တမ်ွဵမုိင် ကျာဵ ဦဵခန်ွသီရိ ေေရဵေပါ်စီမဳချက် ၅(ည) မူဵယစ် ၁၀(က)၊ လကန်က၁်၉(က)၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁ ၁၁ နှစ် လာဵရှို ငငမ်ိဵချမ်ဵေရဵြပည်သူ့စစ် ရမ်ှဵြပည် ေတာင် ဆငေ်ကျာ.ြပည်သူ.စစ် နှင.်ပတသ်ကမှ်ူ.ြဖင်.ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

၅ သာထန်ွဵေဖ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ ၁၀ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၃ နှစ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လကဝ် ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ(်AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၆ ေဇာမ်င်ဵ ထိုက် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ ၁၀ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၃ နှစ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လကဝ် ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ(်AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၇ ေစာေေဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆကသွ်ယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ ၁၀ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၃ နှစ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လကဝ် ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ(်AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

၈ ငငမ်ိဵေမာင် ကျာဵ ဦဵထန်ွဵသန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၁၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၁၉ ၁၈ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၂ နှစ်၊ ၂ နှစ် မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတငွ်ဵ  ဝငေ်ရာကထ်န်ွယက ်

စုိကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတကွ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၉ ေနမျ ိုဵဇင် ကျာဵ ဦဵေငွဇင် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က) ၁၉ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၂၀ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ် ေကာေဴသာင်ဵ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာက်ို ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၀ ပုိငင်ဖိုဵမင်ဵ (ခ)ဒီေရ ကျာဵ ဦဵေကျာလ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ), ၆၆(ဃ)၂၂ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၆ လ၊ ၆ လေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာေ်ြဖတငဆ်ကမ်ှုတငွတ်ပ်မေတာမှ် 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၁၁ ေဇယျာလငွ် ကျာဵ ဦဵပပုဳဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၊ 66(ဃ)၊ ၆၆(ဃ)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၆ လ၊ ၆ လေင်ဵ စိန် တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာေ်ြဖတငဆ်ကမ်ှုတငွတ်ပ်မေတာမှ် 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၁၂ ပုိငရ်သူဲ ကျာဵ ဦဵခငလ်ှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧငပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၁၉ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၆ လေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာေ်ြဖတငဆ်ကမ်ှုတငွတ်ပ်မေတာမှ် 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

၁၃ မုိဵလင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ), ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၇ ဒီဇငဘ်ာ ၁၉ ၁ နှစ်, ၅ နှစ် ေုိဵဘို ေောငသ်ေြပေကျဵရာွေုပ်ချုပ်ေရ
းဵမှူဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်ကို ဆန့်ကျငက်န့်ကကွမ်ှုတငွ ်ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ် 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၄ နုိငထ်န်ွဵေောင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နှစ် ေုိဵဘို ေရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်နှငဴ် စကရဳု်ပုိငယ်ာဉတ်ချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၅ ေကျာေ်ဇယျ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နှစ် ေုိဵဘို ေရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်နှငဴ် စကရဳု်ပုိငယ်ာဉတ်ချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၆ မင်ဵ သိန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နှစ် ေုိဵဘို ေရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်နှငဴ် စကရဳု်ပုိငယ်ာဉတ်ချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၇ ဖုိဵမာ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၅ နှစ် ေုိဵဘို ေရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေကျာကမီ်ဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်နှငဴ် စကရဳု်ပုိငယ်ာဉတ်ချ ို့ကို 
မီဵရှို ဖျကဆီ်ဵခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၁၈ ေရွှေေုန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ၂၄ မတ် ၂၀၂၀ ၁၄ ေမ ၂၀၂၀ နှငဴ် ၂၂ 
စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၂၀

၃ လ, ၁ နှစ် ေုိဵဘို ေရပ်သာဵ
ေောငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ 
ပုသိမ်ကကီဵ ငမို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ
 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

၁၉ ေစာကိုကိုလငွ် ကျာဵ ဦဵေစာဆန်ဵဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ၁၃ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၂၀ ၃၀ ဇန်ွ ၂၀၂၀ ၁ နှစ် ေညာငေ်ရွှေ 
(ေတာငေ်လဵလုဳဵ )

ေရပ်သာဵ

ေမှတ ်စ/၃၆၀, 

သေရေခတ္တရာလမ်ဵ၊ 
စပ်စဳထန်ွဵရပ်ကကွ၊် 
ေတာငက်ကီဵ

တပ်မေတာေ်ာဵ လမူှုကန်ွရကစ်ာမျကနှ်ာတငွ ်ေဝဖန်ခဲဴြခင်ဵ ေတကွ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၀ လင်ဵ ထကနုိ်င ်(ခ) 

ေောငသ်န့်ဇငဦ်ဵ (ခ) ဂျမ်ိဵ
ကျာဵ ဦဵနုိငနုိ်ငဝ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ၄၆၈, ငငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၂၆ ဨဂတ်ု ၂၀၂၀ ၂၆ ဨဂတ်ု ၂၀၂၀ ၆ လ ေင်ဵ စိန် တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ မှတပဳု်တငေ်တ ုလကဝ်ယထ်ာဵရှိမှုြဖငဴ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၁ ေောငမ်ျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စဳုဵစမ်ဵစဲ ေကကမ်ဵဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀(ည) စဳုဵစမ်ဵစဲ ၃ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၁၅ နှစ် ေင်ဵ စိန် ေရပ်သာဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ(်AA) ေတကွ ်ရန်ပဳု ေငွေကာကခ်ေဳပဵြခင်ဵ နှငဴ် AA နှငဴ် ဆကစ်ပ်သည်ဴ 

ေြခာဵလှုပ်ရာှဵမှုမျာဵ ြပုလပ်ုခဲဴသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၂ မျ ိုဵချစ်ေဇာ် (ခ) ဘချစ် ကျာဵ ဦဵေဇာထ်န်ွဵ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊
 သဘာဝေဘဵေန္တရာယ ်ဆုိငရ်ာ စီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ

၁၀ စကတ်ငဘ်ာ၂၀၂၀ ၂၄ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၂၀ နှငဴ်
 ၂၈ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀

၁ လ၊ ၁ နှစ် ေုိဵဘို
ေကျာင်ဵ သာဵ 
(ရတနာပဳုတက္ကသုိလ ်

ေကျာင်ဵ သာဵမျာဵသမဂ္ဂ)
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၂၃ ေစာေကျာနုိ်ငဝ်င်ဵ  (ခ) 

ေကျာနုိ်ငဝ်င်ဵ
ကျာဵ စဳုဵစမမ်ဵဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၁၁ ေမ ၂၀၂၀ ၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် ပဲခူဵ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ/ေရှ့ ေန ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ စကရဳု်မျာဵ မငငမ်ိမသကြ်ဖစ်ေောင ်စည်ဵရဳုဵ လှဳ့ုေဆာသ်ည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ



၂၄ ေလဵနုိင် ကျာဵ စဳုဵစမမ်ဵဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၂၀ ေမ ၂၀၂၀ ၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် ပဲခူဵ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ စကရဳု်မျာဵ မငငမ်ိမသကြ်ဖစ်ေောင ်စည်ဵရဳုဵ လှဳ့ုေဆာသ်ည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၂၅ စုိဵလနုိှင် ကျာဵ ဦဵသန်ဵနုိင်

ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ 

၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ 
ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ 

၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၁၉ 

၂၅ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀ နှငဴ်
 ၁၃ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀

၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ 

နှငဴ် ၆ ေောကတုိ်ဘာ 

၂၀၂၀ နှငဴ် ၉ 

ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ နှငဴ် 

၂ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်၊
 ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ 

လ၊ ၁ လ
ေုိဵဘို ေကျာင်ဵ သာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၂၆ ေကျာသီ်ဟရေဲကျာ် ကျာဵ ဦဵဆန်ဵတငဴ်

ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ 

၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ 
ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ 

၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၁၉ 

၂၅ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀ နှငဴ်
 ၁၃ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀

၂ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ 

နှငဴ် ၆ ေောကတုိ်ဘာ 

၂၀၂၀ နှငဴ် ၉ 

ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ နှငဴ် 

၂ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်၊
 ၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ 

လ၊ ၁ လ
ေုိဵဘို ေကျာင်ဵ သာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၂၇ ရရဲငဴ်ေောင် ကျာဵ ဦဵေောငမ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ
 ပုဒ်မ ၁၉၊ ၁၉

၂၅ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀

၉ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ 

နှငဴ် ၂၂ ေောကတုိ်ဘာလ 

၂၀၂၀ နှငဴ် ၂၈ 

ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀

1 နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၁ လ၊ ၁ လေုိဵဘို ေကျာင်ဵ သာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၂၈ သကေ်မာငေ်မာင် ကျာဵ ဦဵသကနုိ်ငဦ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၇-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၂၈ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၁ နှစ်၊ ၁ လ ေုိဵဘို ေကျာင်ဵ သာဵ (ABFSU) မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၂၉ ညီညီမင်ဵ ထကေ်ဝ ကျာဵ ဦဵမျ ိုဵသန်ဵဦဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၇-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၂၈ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၁ နှစ်၊ ၁ လ ေုိဵဘို

ပညာေရဵတက္ကသုိလ/်ေကာလပ်ိ
မျာဵဆုိငရ်ာေတွင်ဵ ေရဵမှူဵ /
ဗကသမျာဵေဖဲွ့ချုပ် ဥက္ကဌ/ 

ေကာလပ်ိေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂ 

စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၃၀ ေောငခ်ိုငမ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေနလင်ဵ ေောင် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၇-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၂၈ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၁ နှစ်၊ ၁ လ ေုိဵဘို ပခကု္က တက္ကသုိလေ်ကျာင်ဵ သာဵမ
းျာဵသမဂ္ဂ (ဗကသမျာဵေဖဲွ့ချုပ်)

ပခကု္က ငမို့နယ၊် 
မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၃၁ လထှန်ွဵေောင် ကျာဵ ဦဵေငွေောင် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၇-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၂၈ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၁ နှစ်၊ ၁ လ ေုိဵဘို
ဒု-ဥက္ကဌ/ပခကု္က တက္ကသုိလေ်ကျ
းာင်ဵ သာဵ မျာဵသမဂ္ဂ 
(ဗကသမျာဵေဖဲွ့ချုပ်)

ပခကု္က ငမို့နယ၊် 
မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၃၂ သုတညီညီ ကျာဵ ဦဵေောငဆ်န်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ငငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၇-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၂၈ ေောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၁ နှစ်၊ ၁ လ ေုိဵဘို
ေေထေွထေွတွင်ဵ ေရဵမှူဵ/မန္တလ
ေးဵသမဝါယမေကာလပ်ိေကျာင်
းဵသာဵသမဂ္ဂ

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငြ်ပည်နယတ်ငွ ်လူ့ေခငွဴ်ေေရဵချ ိုဵေဖာကမ်ှုမျာဵကို ဆန့်ကျင ်ေကကာင်ဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ ေတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၃၃ ရကဲိုနုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ေကကမ်ဵဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂(က) ၂၈ ဇန်ွ ၂၀ ၉ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀ ၃ နှစ် ေကျာကြ်ဖူ ရတဲပ်သာဵ
ေလယေ်ချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊
 ရမ်ဵငဗဲငမို့နယ၊် ရခိုင ်

ြပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ(်AA)ကို သတင်ဵ ပ့ုိသည်ဟု စွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခရဳ

၃၄ ထကေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေဇာြ်မငဴ် ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၂၈-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၁၈-နုိဝငဘ်ာ-၂၀ ၁ နှစ် ေပါင်ဵ တည် ဗကသ ဒုဥက္က ြပည်ခရုိင၊် 
ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငေ်ေရဵနှငဴ်ဆကနွ်ယက်ာ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵ  ေတကွ ်ေမှုဖွငဴ်ြခင်ဵ ခရဳ

၃၅ ေကျာရ်သူဲ ကျာဵ ဦဵစိန်ဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၂၈-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၁၈-နုိဝငဘ်ာ-၂၀ ၁ နှစ် ေပါင်ဵ တည် ြပည်တက္ကသုိလေ်ကျာင်ဵ သာဵ ြပည်ခရုိင၊် 
ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငေ်ေရဵနှငဴ်ဆကနွ်ယက်ာ စတစ်ကာကမ်ပိန်ဵြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵ  ေတကွ ်ေမှုဖွငဴ်ြခင်ဵ ခရဳ

၃၆ သငဇ်ာသန်ဵမင်ဵ မ ဦဵသန်ဵမင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ဆကသွ်ယေ်ရဵ ဥပေဒ 

၆၆(ဃ)၊ ၆၈(က)
၃၀-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ ၄-ဒီဇငဘ်ာ-၂၀ ၉ လ ပခကု္က ေရပ်သာဵ

ေမှတ ်၂၃၅ 

ေြခလျငတ်ပ်ရင်ဵ ၊ 
ပခကု္က ငမို့နယ၊်  

တပ်မေတာေ်ေပါ် ေထငေ်ြမငလ်ွဲမှာဵေစရန် ဖုန်ဵမှတစ်ဆငဴ် တိုကရုိ်က ်ထတုလ်ွှငဴ်မှုမျာဵ 
(LIVE) ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵ ေကကာငဴ် တရာဵစဲွဆုိရြခင်

၃၇ ေုန်ဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵေောငခ်န့် မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယ ်မှု ၁၇(၁) ၂၂ အောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၅ ဒီဇငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် သီေပါ ေရပ်သာဵ နန့်ဆန်ငမို့နယ၊် 
ရမ်ှဵ(ေြမာက)်

 TNLA ြဖငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵထန်ိဵသိမ်ဵခရဳ

၃၈ ေောငေ်ကျာဦ်ဵ ကျာဵ ဦဵဖုိဵေောင် မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယ ်မှု ၁၇(၁) ၂၂ အောကတုိ်ဘာ ၂၀၂၀ ၅ ဒီဇငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် သီေပါ ေရပ်သာဵ နန့်ဆန်ငမို့နယ၊် 
ရမ်ှဵ(ေြမာက)်

 TNLA ြဖငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵထန်ိဵသိမ်ဵခရဳ

၃၉ မုိင်ဵ ေုိကက်ကို င် ကျာဵ တာဵဂျလန်ိဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယ ်မှု ၁၇(၁) ၂၄ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၈ ဒီဇငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ မုိင်ဵ ရယင်မို့နယ၊် 
ရမ်ှဵေြမာက်

 TNLA ြဖငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵထန်ိဵသိမ်ဵခရဳ

၄၀ မုိင်ဵ ေုိကပ်န် ကျာဵ တာဵဂျလန်ိဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယ ်မှု ၁၇(၁) ၂၄ စကတ်ငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၈ ဒီဇငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ မုိင်ဵ ရယင်မို့နယ၊် 
ရမ်ှဵေြမာက်

 TNLA ြဖငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵထန်ိဵသိမ်ဵခရဳ

၄၁
မုိင်ဵ ေစာေဌဵ ကျာဵ ဦဵေောငသိ်န်ဵ

မတရာဵေသင်ဵ ဆကသွ်ယ ်မှု ၁၇(၁)
၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ၈ ဒီဇငဘ်ာ ၂၀၂၀ ၂ နှစ် လာဵရှို

ေရပ်သာဵ နန့်ဆန်ငမို့နယ၊် 
ရမ်ှဵ(ေြမာက)်

 TNLA ြဖငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵထန်ိဵသိမ်ဵခရဳ

၄၂ တငခ်ျမ်ဵ ကျာဵ ဦဵစဳေမာငနု် ေီလကထ်ေရာနစ်ဆကသွ်ယေ်ရဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၃ (ခ) ၂၆-ဇလူိုင-်၁၉ ၂၃-ဒီဇငဘ်ာ-၂၀ ၅ နှစ် ေမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာင်ဵ သာဵ
စစ်ေတာေကျဵရာွ၊ 
ေကျာကြ်ဖူငမို့နယ၊် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်

တပ်မေတာ၏် လျှ ို့ဝှကခ်ျကမ်ျာဵနှငဴ်သကဆုိ်ငသ်ည်ဴ သတင်ဵ  
ေချကေ်လကမ်ျာဵကိုြဖန့်ေဝသည်ဟစွုပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

စုစုထပါငး် ၄၂
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