ရနးကုနးတိုငး့ေဒသႀကီ့တရာ့လႊတးေတား
ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ရာဇွတးအယူခဵမႈအမြတ-း
ှ၈ သကးဦ့ေမာငး(ခ) ွလဵု့

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့

ေထာငးွငးအမြတ-း အစ/ှ၅/ှှ၂ွွ/က
တိုကး- ၀ ၇ အခနး့(၅)၇ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕၈
ဿ၈ ေက္ားစို့ဦ့(ခ) မို့ေအာငး
ေထာငးွငးအမြတ-း အစ/ှ၅/ှှ၂ွှ/က
တိုကး- ၀ ၇ အခနး့(၄) ၇ အငး့စိနးအက္ဥး့ေထာငး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕၈

ႏြငံး
်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတား

အယူခဵတရာ့ခဵ

်ပညးေထာငးစုတရာ့စီရငးေရ့ဥပေဒပုဒးမ- ၂၁ အရ အယူခဵတငးသျငး့်ခငး့
(ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငးတရာ့ရဵု့၏ ရာဇွတးႀကီ့မႈ အမြတ-း ၁/ဿွှ၅ အမႈတျငး (၀-၆-ဿွှ၅) ခ္မြတးေသာ
ရကးေန႔ ခ္မြတးသညးံ စီရငးခ္ကးႏြငးံအမိနး႔ကို ေက္နပးမႈမရြိသညးံအတျကး အယူခဵတငးသျငး့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈
ကာလစညး့ကမး့သတးအတျငး့ က္ေရာကးပါသညး၈ ရဵု့ချနးေတား- ဿွွိ/ က္ပးထမး့ေဆာငးပါသညး၈ )
အထကးအမညးပါ

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့၏

ေရြ႕ေနမ္ာ့က

ေအာကးပါ အတိုငး့ အယူခဵတငးသျငး့အပးပါသညး၈
အမႈ်ဖစးစဥးအက္ဥး့
အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့်ဖစးၾကေသာ သကးဦ့ေမာငး(ခ)ွလဵု့ ႏြငံး ေက္ားစို့ဦ့(ခ) မို့ေအာငးတို႔သညး
ရိုကးတာ သတငး့ဌာနမြ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ ်ဖစးၾကၿပီ့ ဿွှ၄ခုႏြစး ေႏြာငး့ပိုငး့တျငး ၁ငး့တို႔ႏြစးဦ့သညး
ေဒသခဵရျာသာ့မ္ာ့၏

သတငး့ေပ့ပို႔ခ္ကးမ္ာ့အရ

ေမာငး့ေတာၿမိဳ႕နယးအတျငး့

်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ

လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖ႕ျဲ ွငးမ္ာ့၏ တရာ့မွငးသတး်ဖတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၍ သတငး့ရယူ စုေဆာငး့ခဲံၾကပါသညး၈
ယငး့သတငး့ႏြငးံ

စပးလ္ဥး့၍

ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့
ေက္ားစို့ဦ့ႏြငးံအတူ

အတညး်ပဳခ္ကးရယုူရနး

်ပဳလုပးခံပ
ဲ ါသညး၈

အခ္ငး့်ဖစး

ရဲဒုတပးၾကပးႏိုငးလငး့အာ့

ကိုွလဵု့အေန်ဖငးံ

(ှဿ-ှဿ-ဿွှ၄)

ရဲတပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့ႏြငးံ

ညေနေစာငး့ပိုငး့တျငး

သျာ့ေရာကးေတျ႕ဆဵုခဲံၿပီ့

မၾကာမီမြာပငး

ကိုွလဵု့က
၁ငး့တိ႔ႏ
ု စ
ြ ဥ
း ့ီ

ဖမး့ဆီ့ခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈
မူလအမႈတပ
ျဲ ါ ပထမ သတငး့ေပ့တိုငးခ္ကးအရ(ှဿ-ှဿ-ဿွှ၄)ရကးေန႔ (ဿွ့၂၂) အခ္ိနး
ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငး

မဂၤလာဒဵုၿမိဳ႕နယး၇

နီလာလမး့ဆဵုေနရာတျငး

ယာဥးစစးပိတးဆို႔

(ရခိင
ု ေ
း ခ္ာငး့လမး့မြတတ
း င
ုိ မ
း ြ

ေရႊနဵသာေက့္ရျာအုပးစု
တာွနး

ပတၱ်မာ့ၿမိဳ႔သစးဘကးသုိ႔)

အမြတ(း ၀)

ေဆာငးရျကးေနစဥး

ေတာငးမြ

လမး့ေလြ္ာကးလာသညးံ

လမး့မႀကီ့ႏြငးံ
ေ်မာကးသို႔
မသကၤာသူ

သကးဦ့ေမာငး(ခ)ွလဵု့ ႏြငးံ ေက္ားစို့ဦ့(ခ)မို့ေအာငး တုိ႔(ဿ)ဦ့(သတငး့ေထာကးမ္ာ့၇ ရိုကးတာသတငး့ဌာန)အာ့

ရပးတန႔း႔ စစးေဆ့ရြာေဖျခဲံရာ ၁ငး့တိ႔ထ
ု ဵမြ ်မနးမာႏိုငးငဵရတ
ဲ ပးဖျဲ႔ွငးမ္ာ့၇ ရခိုငး်ပညးနယး ေမာငးေတာေဒသတျငး
နယးေ်မလဵုၿခဵဳေရ့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံ

သတငး့မ္ာ့ႏြငးံ

စာ့တမး့အမြတးအသာ့မ္ာ့၇

နယးေ်မလဵုၿခဵဳေရ့

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံ တပးဖျဲ႔ွငးမ္ာ့၏ လူ၇ လကးနကး၇ ခဲယမး့ တပး်ဖနး႔ဇယာ့မ္ာ့ႏြငးံ ကငး့အေ်ခစိုကး
ေ်မပဵုၾကမး့မ္ာ့၇

အ်ခာ့ဆကးစပး

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့၇

ဖုနး့မ္ာ့၇

ပစၥညး့မ္ာ့

ေငျမ္ာ့ႏြငးံအတူ

ရြာေဖျသိမး့ဆညး့ရမိခဲံေၾကာငး့၇ သို႔်ဖစး၍ ႏိင
ု င
း ေ
ဵ တားလဵုၿခဵဳေရ့ အက္ိဳ့ကို ထိုခိုကးေစလိုသညးံ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ
သတငး့မ္ာ့ကို

ရယူ်ခငး့

စုေဆာငး့်ခငး့်ဖငးံ

လကးွယးေတျ႔ရြိသညးဟုဆိုကာ
အေရ့ယူေပ့ပါရနး

သကးဦ့ေမာငး(ခ)ွလဵု့

အထကးပါ
ႏြငံး

ေက္ားစို့ဦ့(ခ)မို့ေအာငးတို႔အာ့

ဥပေဒအရ

ႏိုငးငဵေတားသမၼတရဵု့

အမိန႔စ
း ာႏြငးံ

မဂၤလာဒဵုၿမိဳ႕နယး၇

ေထာကးၾကနး႔

်ပညးေထာငးစုသမၼတ်မနးမာႏိုငးငဵေတား၇

ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငးရတ
ဲ ပးဖဲ႕ျ မြဴ့၇

ဒုတိယရဲမြဴ့ႀကီ့

သကးေသခဵပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ

ယုႏိုငးမြ

နယးေ်မရဲစခနး့တျငး ပထမ သတငး့ေပ့တိုငးခ္ကး ေရ့ဖျငးံ တိုငးတနး့ခဲံေသာ အမႈ်ဖစးပါသညး၈
အမႈတေ
ျဲ ပၐေပါကးခ္ကးအရ
တရာ့လို်ပသကးေသ

ဒုရဲမြဴ့

ကိုွလဵု့(ခ)သကးဦ့ေမာငး၇

မုိ့ရနးႏိုငးတို႔က

ေက္ားစို့ဦ့(ခ)မို့ေအာငး

တရာ့ရဵု့ေရြ႕ထျကးဆိုရာတျငး

ဖမး့ဆီ့အေရ့ယူႏိုငးရနးအတျကး

ရဲဒုတပးၾကပးႏိုငးလငး့က

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့

ေထာငးေခ္ာကးဆငးဖမး့ဆီ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့

ေပ့အပးၿပီ့

ႏြငံး

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

သတငး့ေထာကးႏြစးဦ့အာ့

အခ္ငး့်ဖစး

စစးေဆ့ေပၐေပါကးလ္ကး

ရြိပါသညး၈
ဖမး့ဆီ့ၿပီ့
အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

နာရီပင
းုိ ့း အတျင့း မြာပငး
သူလြ္ိဳအ်ဖစး

်မနးမာႏိုငးငဵ

တရာ့လို

ဒုတိယရဲမြဴ့ႀကီ့

အစို့ရလြ္ိဳ႕ွြကးခ္ကးဥပေဒပုဒးမ-

ယုႏိုငးက

၀(ှ)(ဂ)

အရ

ရာဇွတးႀကီ့အမႈအမြတး-၁/ဿွှ၅

်ဖငးံ

တရာ့စျဲဆိုတငးပို႕ႏိုငးရနးအတျကး ချငးံ်ပဳခ္ကးရယူခဲံေၾကာငး့ ေပၐေပါကးလ္ကးရြိပါသညး၈
ထို႔ေနာကး
တရာ့စျဲဆို

တငးပို႔ခဲံၿပီ့

ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငးတရာ့ရဵု့သုိ႔
တရာ့လို်ပသကးေသ

စာရငး့ပါ

သကးေသ-(ဿ၂)

ဦ့အနကး

-(ဿဿ)ဦ့ကို

စစးေဆ့ၿပီ့ေနာကး (၆-၄-ဿွှ၅) ရကးေန႔တျငး အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အေပၐ ်မနးမာႏိုငးငဵ အစို့ရလြ္ိဳ႕ွြကးခ္ကး
ဥပေဒပုဒးမ- ၀(ှ)(ဂ) အရ စျဲခ္ကးတငးခဲံပါသညး၈
စျဲခ္ကးအေပၐ အ်ပစးရြိမရြိႏြငးံ တစးစဵုတစးရာ ထုေခ္ရြငး့လငး့ရနးရြိမရြိ ေမ့်မနး့ထုေခ္ဆိုခဲံရာ
သကးဦ့ေမာငး(ခ)ွလဵု့က ၁ငး့သညး ႏိုငးငဵေတားလဵုၿခဵဳေရ့ (သို႔မဟုတး) ႏိုငးငဵေတား အက္ိဳ့ကို ထိခိုကးေစလိုေသာ
ရညးရျယးခ္ကးမရြိေၾကာငး့

ႏိုငးငဵေတားကို

ဆနး႔က္ငးေသာ

မညးသူတစးဦ့ကိုမြ္

တိုကးရိုကး်ဖစးေစ၇

သျယးွိုကး၍်ဖစးေစ အက္ိဳ့်ဖစးေစရနး အစို့ရလြ္ိဳ႕ွြကးစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ရယူစုေဆာငး့ခဲံ်ခငး့၇
ေရ့မြတးခဲံ်ခငး့၇ ထုတးေွ်ဖနးေွခဲံ်ခငး့ မရြ၍
ိ အ်ပစးမရြိပါေၾကာငး့၇ သတငး့သမာ့တစးဦ့၏ က္ငးံွတးႏြငးံအညီ
ေဆာငးရျကးခဲံ်ခငး့သာ

်ဖစးပါေၾကာငး့

လြ္ိဳ႕ွြကးစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ

ထုေခ္ခဲံၿပီ့၇

ပတးသကး၍

ေက္ားစို့ဦ့(ခ)မို့ေအာငးကလညး့

ရယူ်ခငး့၇

ေရ့မြတး်ခငး့၇

ေပ့ပို႔်ခငး့၇

၁ငး့အေန်ဖငးံ
်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့၇

ရနးသူ႕ႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့ တိုကးရိုကး်ဖစးေစ၇ သျယးွိုကး၍်ဖစးေစ ေပ့ပို႔ခဲံ်ခငး့မရြိပါေၾကာငး့၇ သတငး့မီဒီယာသမာ့
က္ငးံွတးႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးခဲံ်ခငး့်ဖစး၍ အ်ပစးမရြိပါေၾကာငး့ အသီ့သီ့ထုေခ္ခဲံၾကၿပီ့ ရာဇွတးက္ငးံထဵု့
ဥပေဒပုဒးမ- ၀၁ဿ (ှ) အရ သကးေသအ်ဖစး အစစးခဵခံၾဲ ကပါသညး၈
ထို႔ေနာကး တရာ့ခဵမ္ာ့မြ တငး်ပေသာ သကးေသ(၁)ဦ့ အနကး သကးေသ (၀)ဦ့အာ့
ဆကးလကး စစးေဆ့ခဲံပါသညး၈
`

အမႈတျဲ

ေပၐေပါကးခ္ကးအရ

ရဲတပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့က

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

ေထာငးေခ္ာကးဆငးဖမး့ဆီ့ခဲံေၾကာငး့ သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့ အခိုငးအမာေပၐေပါကးလ္ကးရြိသညးံအ်ပငး မူလရဵု့
တရာ့လိုဘကးမြ တရာ့ခဵမ္ာ့က စျပးစဲျသညးံ ်ပစးမႈကို ေဖာကးဖ္ကးက္ဴ့လျနးခဲံေၾကာငး့ သကးေသထငးရြာ့
်ပသႏိုငး်ခငး့မရြိေၾကာငး့ အထငးအရြာ့ စစးေဆ့ေပၐေပါကးခဲံေသားလညး့ မူလ တရာ့ရဵု့က (၀-၆-ဿွှ၅)

ရကးေန႔တျငး အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အေပၐ ်ပစးမႈထငးရြာ့ ေတျ႕ရြိသညးဟုဆိုကာ ်မနးမာႏိုငးငဵ အစို့ရလြ္ိဳ႕ွြကးခ္ကး
ဥပေဒပုဒးမ- ၀(ှ)(ဂ) ေထာငးဒဏး(၄)ႏြစစ
း ီ က္ခဵေစရနး အမိနး႔ခ္မြတးခဲံပါသညး၈ အဆိုပါ မူလတရာ့ရဵု့၏
စီရငးခ္ကးႏြငးံ

အမိန႔သ
း ညး

အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာအရ

လညး့ေကာငး့

ဥပေဒအရ

လညး့ေကာငး့

မ္ာ့စျာ

မြာ့ယျငး့ေနေၾကာငး့ သေဘာရို့်ဖငးံ ေတျ႕ရြိရသညးံအတျကး ယခုကဲံသို႔ အယူခဵ တကးေရာကးရ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈

အယူခဵအေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့
ှ၈

မူလတရာ့ရဵု့က

သိမး့ဆညး့ရမိခဲံ

အမႈအာ့

စီရငးဆဵု့်ဖတးခဲံရာတျငး

တရာ့ခဵမ္ာ့ထဵမြ

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့၍ တရာ့ခဵမ္ာ့အေပၐ သကးေသ်ပရနးတာွနး

က္ေရာကးေၾကာငး့ တရာ့ခဵမ္ာ့အေပၐ သကးေသ်ပရနး တာွနးအာ့ ပုခဵု့ေ်ပာငး့လ္ကး သဵု့သပးဆဵု့်ဖတးခဲံ်ခငး့မြာ
အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာ အရလညး့ေကာငး့၇ ဥပေဒအရလညး့ေကာငး့ မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့လ္ကးရြိပါသညး၈
ဿ၈

အမႈတေ
ျဲ ပၐေပါကးခ္ကးအရ

အစို့ရလြ္ိဳ႕ွြကးခ္ကးဥပေဒပုဒးမ-

တရာ့လိုဘကးမြ

၀(ှ)(ဂ)

၏

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့သညး

အဂၤါရပးတစးခုခ္ငး့စီကို

်မနးမာႏိုငးငဵ

ေဖာကးဖ္ကးက္ဴ့လျနးခဲံေၾကာငး့

သကးေသထငးရြာ့်ပသရနး တာွနးအာ့ ပ္ကးကျကးခဲံေၾကာငး့ အထငးအရြာ့ေပၐေပါကးသညးံအ်ပငး အမႈတျပ
ဲ ါ
သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့အရ
်ပစးမႈထငးရြာ့

ေအာကးပါအတိုငး့

စီရငးခံ်ဲ ခငး့မြာ

ထငးရြာ့ေပၐေပါကးးေနပါလ္ကး

အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာအရ

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အေပၐ

လညး့ေကာငး့၇

ဥပေဒအရ

လညး့ေကာငး့

မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့လ္ကးရြိပါသညး၈
(က)

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့သညး

အခ္ငး့်ဖစးစာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့

စုေဆာငး့ရယူခဲံ်ခငး့

မဟုတးဘဲ အကျကးခ္ ေထာငးေခ္ာကးဆငးမႈ၏ သာ့ေကာငး့မ္ာ့သာ ်ဖစးေၾကာငး့၇
(ခ)

အခ္ငး့်ဖစး

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ပါ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ

‘လြ္ိဳ႕ဝြက’း

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့မဟုတးဘဲ ယငး့စာရျကးစာတမး့မ္ာ့တျငး ပါရြိေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ
ႏိုငးငဵေတားအစို့ရမြ

အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိေစရနး

အတျကး

ထုတးေဖားေၾကညာထာ့ၿပီ့ေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့၇
(ဂ)

အခ္ငး့်ဖစး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ မညးသညးံရနးသူအတျကးမြ္

အသဵု့ွငးတနးရာေသာ သို႔မဟုတး အသဵု့ွငးေစရနး ၾကဵရျယးထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့
မဟုတးဘဲ အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိေစရနး အတျကး ထုတးေဖားေၾကညာထာ့ၿပီ့ေသာ အခ္ကးအလကး
အေဟာငး့မ္ာ့သာ်ဖစးေၾကာငး့၇
(ဃ)

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့မြာ ႏိုငးငဵေတားလဵုၿခဵဳေရ့ သို႔မဟုတး အက္ိဳ့ကုိထိခိုကးေစႏိုငးေသာ

ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ

တစးစဵုတစးရာ

လုပးေဆာငးခဲံေၾကာငး့ေသားလညး့ေကာငး့၇

တစးေယာကးႏြငးံ

တနညး့နညး့်ဖငးံ

ဆကးသျယးခဲံေသာ

သူလြ္ိဳမ္ာ့

ရနးသူတစးဦ့

မဟုတးဘဲ

မိမိတို႔၏

သတငး့ေထာကးတို႔၏ တာွနးွတၱရာ့ က္ငးံွတးႏြငးံအညီ ေဆာငးရျကးေနသူမ္ာ့သာ ်ဖစးေၾကာငး့၇
၀၈

တရာ့လို်ပသကးေသ

ေထာကးခဵထျကးဆိုမညးံ

ဒုရဲမြဴ့

ရဲတပးၾကပးႀကီ့

မို့ရနးႏိုငး၏

ထျကးဆိုခ္ကး၇

ခငးေမာငးလငး့အာ့

၁ငး့၏

ထျကးဆိုခ္ကးကို

အေၾကာငး့်ပခ္ကးခိုငးလဵုမႈမရြိဘဲ

ရြာေဖျမေတျ႕ရြိႏိုငးေၾကာငး့ တငး်ပခ္ကးႏြငးံ အမႈတျငး ေပၐေပါကးသညးံ ဆနး႔က္ငးကလ
ျဲ သ
ျဲ ညးံ သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့
အရလညး့ေကာငး့၇

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့က

ရဲတပးဖ႔ွ
ျဲ ငးမ္ာ့က

သိရြိသျာ့ၿပီ့ေနာကး

ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့
အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

အငး့ဒငးလူသတးမႈႏြငးံစပးလ္ဥး့၍
အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

သတငး့လိုကးေန်ခငး့ကို

တာ့ဆီ့

သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့အရလညး့ေကာငး့

ဖမး့ဆီ့ႏိုငးရနးအတျကး

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အာ့

ဟနး႔တာ့ရနးအတျကး
ရဲတပးဖျဲ႕ွငးမ္ာ့က
ေထာငးေခ္ာကး

ဆငးေပ့အပးခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့

သကးေသခဵအေထာကးအထာ့မ္ာ့

အထငးအရြာ့

ေပၐေပါကးပါလ္ကး

ယငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို လ္စးလ္ဴရႈလ္ကး ်ပစးမႈထငးရြာ့ စီရငးခံ်ဲ ခငး့မြာ အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာ အရလညး့ေကာငး့၇
ဥပေဒအရလညး့ေကာငး့ မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့လ္ကးရြိပါသညး၈
၁၈

အမႈတေ
ျဲ ပၐေပါကးခ္ကးအရ

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

ဖမး့ဆီ့ၿပီ့ေနာကး

ေရြ႕ေနေရြ႕ရပးႏြငးံ

ေတျ႕ဆဵုချငးံမေပ့်ခငး့၇ တရာ့ခဵမ္ာ့အတျကး အေထာကးအကူ်ဖစးေစေသာ သကးေသခဵခ္ကးမ္ာ့ကို ထိမခ
း ္နး်ခငး့၇
မမြနးသကးေသခဵတငး်ပ်ခငး့၇ ေအာငးသေ်ပ စစးေၾကာေရ့စခနး့တျငး အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့ ညြငး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ
်ပဳခဲံ်ခငး့ အစရြိသညးံ ဥပေဒခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို မူလရဵု့ေတားက ထညးံသျငး့ သဵု့သပး်ခငး့မ်ပဳဘဲ ်ပစးမႈထငးရြာ့
စီရငးခဲံ်ခငး့မြာ

အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာ

အရလညး့ေကာငး့၇

ဥပေဒအရလညး့ေကာငး့

မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့လ္ကး

ရြိပါသညး၈
၂၈
ဥပေဒအရ

တရာ့လိုဘကးမြ တငး်ပခဲံသညးံ နညး့ပညာကၽျမး့က္ငးသူ ဆိုသညးံ ရဲမြဴ့ေအာငးေက္ားဆနး့မြာ
"ကျနး်ပဴတာပညာ

ကၽျမး့က္ငးသူ"်ဖစးေၾကာငး့

သကးေသထငးရြာ့်ပသႏိုငး်ခငး့မရြိသညးံအ်ပငး

အမႈတျငး အေရ့ပါသညးံ Extraction Report မ္ာ့ တငး်ပရာတျငး ဥပေဒႏြငးံအညီ PDF ဖိုငးအမ္ိဳ့အစာ့်ဖငးံ
မူရငး့သကးေသခဵခ္ကး

အ်ပညးံအစဵုကို

တငး်ပရနး

ပ္ကးကျကးခဲံေၾကာငး့

အထငးအရြာ့ေပၐေပါကးပါလ္ကး

ရဲမြဴ့ေအာငးေက္ားဆနး့၏ ထျကးဆိုအစစးခဵခ္ကးမ္ာ့ ႏြငံး ၁ငး့တငးသျငး့ခဲံေသာ သကးေသခဵစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို
လကးခဵလ္ကး မူလတရာရဵု့ေတားမြ ်ပစးမႈထငးရြာ့ စီရငးခံ်ဲ ခငး့မြာ အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာ အရလညး့ေကာငး့၇
ဥပေဒအရလညး့ေကာငး့ မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့လ္ကးရြိပါသညး၈
၃၈

အမႈတေ
ျဲ ပၐေပါကးခ္ကးအရ

မူလတရာ့ရဵု့က

အမႈအာ့

စစးေဆ့စီရငးခဲံရာတျငး

အမႈတျငးလိုအပးသညးံ အဓိကက္ေသာ သကးေသမ္ာ့ကို ေခၐယူစစးေဆ့်ခငး့၇ အမႈတျငး ထိမးခ္နးတငး်ပခဲံသညးံ
Extraction

Report

မ္ာ့ပါ

ေထာငးႏြငးံခ္ီေသာ

စာမ္ကးႏြာမ္ာ့ႏြငးံ

ရဲစခနး့ရြိ

အမႈႏြငံး

စပးဆုိငးေသာ

မြတးတမး့မြတးရာမ္ာ့ကို တငး်ပေစရနး ဆငးံဆို်ခငး့တို႔ ်ပဳလုပးႏိုငးရနးအတျကး ဥပေဒအရ အပးႏြငး့ထာ့ေသာ
အာဏာကို

က္ငးံသဵု့်ခငး့မ်ပဳဘဲ

စီရငးဆုဵ့်ဖတးခဲံ်ခငး့မြာ

အမြနးတရာ့

ေဖားထုတးရနးဆိုသညးံ

တရာ့ရုဵ့၏

တာွနးွတၱရာ့ကို ပ္ကးကျကးလ္ကးရြိေၾကာငး့ ထငးရြာ့ေပၐေပါကးလ္ကးရြိပါသညး၈
၄၈

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့သညး အက္ငးံစာရိတၱ ေကာငး့မျနးသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ၎တို႕ပတးဝနး့က္ငးရြိ

လူ႕အဖျ႕ဲ အစညး့အတျကးသာမက

ႏုင
ိ င
း ေ
ံဵ ကာငး့က္ိဳ့အတျကပ
း ါ

လုပးေဆာငးေနသူမ္ာ့

်ဖစးေၾကာငး့

ထငးရြာ့ေပၐေပါကးသညးံအ်ပငး မညးသညးံ်ပစးခ္ကးေဟာငး့မြ္ မရြိသညးံ က္ငးံွတးႏြငးံအညီ လုပးေဆာငးခဲံၾကသညးံ
သတငး့ေထာကးမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့
စဥး့စာ့်ခငး့မ်ပဳဘဲ

ႀကီ့ေလ့ေသာ

ထငးရြာ့ေပၐေပါကးပါလ္ကးႏြငးံ
်ပစးဒဏးခ္မြတးခဲံ်ခငး့မြာ

ယငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို

အေၾကာငး့အ်ခငး့ရာ

သကးညြာ

အရလညး့ေကာငး့၇

ဥပေဒအရလညး့ေကာငး့ မ္ာ့စျာမြာ့ယျငး့လ္ကးရြိပါသညး၈
သို႔ပါေသာေၾကာငးံ
ှ၈ ဤ အယူခဵမႈအာ့ လကးခဵခင
ျ းံ်ပဳၿပီ့၇
ဿ၈

ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငး

တရာ့ရဵု့၏

ရာဇွတးႀကီ့မႈ

အမြတ-း ၁/ဿွှ၅ ကိုေတာငး့ေခၐယူကာ၇
၀၈ ႏြစးဖကးစဵုညီ ၾကာ့နာၿပီ့ေနာကး၇
၁၈

ရနးကုနးေ်မာကးပိုငး့ခရိုငးတရာ့ရဵု့၏

အမြတ-း ၁/ဿွှ၅
ခ္မြတးေသာ

အမႈတျငး

စီရငးခ္ကးႏြငးံ

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့အာ့

ရာဇွတးႀကီ့မႈ

(၀-၆-ဿွှ၅)
အမိနး႔ကို

အမႈမြ

ရကးေန႔

ပယးဖ္ကးကာ

တရာ့ေသလႊတးသညးံ

အမိန႔တ
း စးရပး

ခ္မြတးေပ့ပါရနး

အယူခဵတငးသျငး့

ေလြ္ာကးထာ့အပးပါသညး၈

ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ

ရနးကုနးၿမိဳ႕၈

ဦ့သနး့ေဇားေအာငး၇

ဦ့အယးလးချနးရိနးပနး

ဿွှ၅ ခုႏြစး၇ ႏိုွငးဘာလ၇ (၂)ရကး၈

(စဥး-ှှွ၃၂/ဿွှ၃)၇

(စဥး-၅ဿဿ၃/ဿွှဿ)

အယူခဵတရာ့လိုမ္ာ့၏ေရြ႕ေနမ္ာ့

