ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ပြည်ထ
ထ

ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

ော်ပငောစောအမ္ှတ် (
ထလ ော

၁။

ပြည်ထ

၁ / ၂၀၂၀ )

်လွှောထခေါ်ယူပခင်ား

ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

လက်ထ ောက်ရှိ

တရောားရားု သားသားတွင်

လစောနှုန်ား က ြ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ရရှိထသော တရောားထရားဝန်
မမှိျုြို့နယ်တရောားသူကကား ဆင် ) ရော

ားူ ထနရော ၈၀ (က ောား ၄၀ + မ ၄၀) လစ်လြ်လ က်

ရှိြါသပြင် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရားနစ်တွင် တရောားထရားဝန်
မမှိျုြို့နယ်တရောားသူကကား ဆင် ) ရော

မ်ား ဆင် (၄) (ဒုတှိယ

ားူ ထနရောကှို ထလ ောက်

မ်ား ဆင် (၄)

( ဒုတှိယ

ောားလှိသ
ု ူမ ောား တွက် ထလ ောက်လွှော

ထခေါ်ယူပခင်ားပြစ်သည်။
၂။

ထလ ောက်
(က)

ောားသူသည် -

ပြည်ထ

(ခ)

ောင်စုပမန်မောနှိုငင
် သောားပြစ်ရမည်။

နှိမ်ဆုားဥြထဒဘွြို့ ( ယ်လ် ယ်လဘ
် ဘွြို့)ရရှိမြားသူပြစ်ရမည်။

(ဂ)

ထဒသမထရားသွောားထရောက်တောဝန်

(ဃ)

က န်ားမောသန်စွမ်ားသူပြစ်ရမည်။

(င)

၂၀၂၀ ပြည်နစ်၊ ဒဇင်ဘောလ

မ်ားထဆောင်နှိုင်သူပြစ်ရမည်။
၃၁ ရက်ထနေ့တွင်

သက် ( ၂၇ ) နစ်

မထက ော်လွန်သူ ပြစ်ရမည်။ မဟောဥြထဒဘွြို့ ရရှိသူပြစ်ြါက
က် မကကားသူပြစ်ရမည်။ လက်ရှိဝန်

မ်ားပြစ်ြါက

က်

သက် (၃၀) နစ်

သက် (၃၀) နစ်

က်

မကကားသူပြစ်ရမည်။
(စ)
၃။

က င်စောရှိတတထကောင်ားမွန်သပူ ြစ်ရမည်။

ထလ ောက်

ောားသူသည် ထရားထပြစောထမားြွထပြဆှိုရမည်။ ထရားထပြစောထမားြွတွင် ထ ောက်ြါ

ဘောသောရြ် (၄) ခုကှိုထပြဆှိုရမည်(က)

ပမန်မောစော

(ခ)

ဂဂလြ
ှိ ်စော

(ဂ)

ထ

(ဃ)

ထ
ွ

ွဗဟုသုတ

ဥြထဒဘောသောရြ်
(

ရောဇသတ်ကကား၊ ရောဇဝတ်က င်
တရောားမက င်

ားု ဥြထဒ၊

ူားနင် ထ

ထ
ွ

ွဥြထဒ၊

ုားဥြထဒ၊ သက်ထသခဥြထဒ၊ ၂၀၀၈ ခုနစ်၊ ပြည်ထ

သမမတပမန်မောနှိုင်ငထတော်ြွြို့စည်ားြု ထပခခဥြထဒ )

ောင်စု

၂
၄။

စောထမားြွ စ စဉ်ကှို

သတင်ားစောမ ောား၌

ြ်မထ ကညောမည်။

ထရားထပြစောထမားြွ

ထ ောင်ပမင်သမ
ူ ောားကှိုသော လူထတွြို့စစ်ထဆားပခင်ားပြျုမည်။
၅။

စောထမားြွဝင်ထ ကား ၁၀၀၀ က ြ် ( က ြ်တစ်ထ

ထလ ောက်

ောားသူမ ောားသည်

မှိမတ
ှိ မှိုေ့ မှိျုြို့နယ်မ ောားရှိ

ဘဏ်ထငွလလက်
ွှ
မတ်ပြျုလုြ်၍

လက်ထ

ောင်တှိတှိ ) ကှို မမှိျုြို့နယ်မ ောားမ

ပမန်မောစားြွောားထရားဘဏ်

ောက် ထ

ထ
ွ

ွမန်ထနဂ ော၊

(ရားု ခွ)

မ ောားတွင်

ထနပြည်ထတော်ဘဏ်

( မ်ဒ-၀၁၀၂၅၉) သှိုေ့ ထြားသွင်ားရြါမည် သှိုေ့မဟုတ် ထနပြည်ထတော်၊ ပမန်မောစားြွောားထရားဘဏ်ရှိ
ထငွစောရင်ား မတ် ( မ်ဒ-၀၁၀၂၅၉) သှိုေ့ လည်ားထြားသွင်ားနှိုင်ြါသည်။
၆။

ထလ ောက်လွှောတွင် လှိြ်စော ပြည် စု (စောတှိုက် မည်ြါ) ထြေါ်ပြ၍ ထလ ောက်လောွှ နင် တူ (က)

ဝင်ထ ကားထငွထြားသွင်ားသည် ထငွသွငား် ထပြစောလက်ခမူရင်ား (သှိမ
ုေ့ ဟုတ်) ခ လမူရင်ား

(ခ)

ြညော ရည် ခ င်ားလက်မတ်မှိတတူမန်၊ (စစ်ထဆားသည် ခါမူရင်ားတင်ပြနှိုငရ
် မည်)

(ဂ)

မတ်စောရင်ားမှိတတူမန်၊

(ဃ)

သက် တွက် တကကသှိုလ်ဝင်လက်မတ် မှိတတူမန် (သှိုေ့မဟုတ်)

ထပခခြညော

က်တန်ား စောထမားြွ ထ ောင်လက်မတ် မှိတတူမန် (စစ်ထဆားသည် ခါ မူရင်ား
တင်ပြနှိုငရ
် မည်)
(င)

လူမှုထရား ထဆောင်ရက်ခ က်

(စ)

ဝန်

က ဉ်ားခ ျုြ်နင် ဓါတ်ြု (၁) ြ၊ု

မ်ားမဟုတ်သူမ ောား တွက် ပြန်တမ်ားဝင် ရောရှိ တစ်ဦား

ရက်ထနေ့ ထနောက်ြင
ှို ား် ရရှိသည်

မ (၆-၁-၂၀၂၁)

က င်စောရှိတတထကောင်ားမွန်ထ ကောင်ား ထ

ောက်ခခ က်

မူရင်ား
(ဆ)

ဝန်

မ်ားမဟုတ်သူမ ောား တွက်

လုြ်သမောားမတ်ြုတင်ကတ်ပြောား မှိတတူမန်တှိုေ့

ြူားတွြါရှိရမည်။
၇။

ထရားခ ယ်ခရသူမ ောားသည်

သတ်မတ်

ောားသည်

ထဆား ဆင်နင်

ပြည်စုထ ကောင်ား

ထဆားလက်မတ် တင်ပြနှိုငရ
် မည်။
၈။

ထလ ောက်

ောားသူမ ောားသည် သတ်မတ်

ောားထသော ထလ ောက်လွှောြုစပြင် ထလ ောက်

ောား

ရမည်။ ထလ ောက်လွှောြုစမ ောားကှို တှိုင်ားထဒသကကား/ ပြည်နယ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၌ စောထမားြွ
ဝင်ထ ကားထငွ

ထြားသွငား် မြားပြစ်ထ ကောင်ား ဘဏ်ထငွလလက်
ွှ
မတ် (သှိုေ့မဟုတ်) ခ လကှိုပြသ၍

ထလ ောက်လွှောတစ်ထစောင်လ င် ၁၀၀၀ က ြ်နန
ှု ်ားပြင် ဝန်
မဟုတ်သူမ ောား (၁) ထစောင် ဝယ်ယူပြည်သွင်ားထလ ောက်

မ်ားပြစ်ြါက (၂)ထစောင်နင် ဝန်

ောားရြါမည်။

မ်ား

၃
၉။

(က)

ဝန်

မ်ားမ ောားသည် ထလ ောက်လွှော(၁)ထစောင်ကှိမ
ု ှိမှိတှိုေ့ဝယ်ယူသည်တှိုငား် ထဒသကကား/

ပြည်နယ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် ၂၀၂၁ ခုနစ်၊ ထြထြော်ဝါရလ ၅ ရက်ထနေ့
ထရောက် ထနောက်ဆုား

(ခ)

ောား၍ တင်သွင်ားရမည်။ က န်ထလ ောက်လွှော (၁) ထစောင်ကှို

မှိ မှိ တှိုေ့

တောဝန်

ပြည်ထ

ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သှိုေ့ ကကှိျုတင်ထြားြှိရ
ုေ့ န် ပြစ်သည်။

ဝန်

မ်ား ထဆောင် သ ည်

မ်ားမဟုတ်သူမ ောားသည်

ဌောနဆှို င် ရော

ထလ ောက်လွှောမ ောားကှို

ကကား

က မ တစ် ဆ င်

မှိမတ
ှိ ှိုေ့ဝယ်ယူသည်

တှိုင်ားထဒသကကား / ပြည်နယ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင်၂၀၂၁ ခုနစ်၊ ထြထြော်ဝါရလ
၅ ရက်ထနေ့ ထရောက် ထနောက်ဆုား
၁၀။

ောား၍ တင်သွငား် ရမည်။

ထလ ောက်လွှောနင် စြ်လ ဉ်ား၍ သတ်မတ်

ထသော်လည်ားထကောင်ား၊ သတ်မတ်

ောားထသော စောရက်စောတမ်ား မပြည်စုလ င်

ောားထသောရက် က် ထနောက်က ထရောက်ရှိလ င်ထသော်လည်ားထကောင်ား

ထလ ောက်လွှောမ ောားကှို လက်ခစဉ်ားစောားမည်မဟုတ်ြါ ။
၁၁။

ထရားခ ယ်ပခင်ားခရြါက

နည်ားဆုား (၇) နစ် တောဝန်

မ်ားထဆောင်နှိုင်သူပြစ်ရမည်။

၁၂။

ထရားထပြစောထမားြွ လောထရောက်ထပြဆှိုရောတွင်ထသော်လည်ားထကောင်ား၊ လူထတွြို့စစ်ထဆားရန်

လောထရောက်သည် ခါတွင်ထသော်လည်ားထကောင်ား မှိမှိစရှိတ်ပြင် လောထရောက် ကရမည်။
ပြည်ထ

ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

