
ဒုတိယအကြိမ်မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့)မှတ်တမ်ဵ 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်ဵ (၁၄) ရြ် 

(၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၅ ရြ်) 

(တနလောေန့) 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင် ဒတုိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့)ြို နဳနြ်(၁ဝ:ဝဝ)နာရအီချန်ိ၌ 

စတင်ြျင်ဵြ ြါသည်။  

အချန်ိ။  ၁ဝ:ဝဝ။ 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌေနရာယူြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ယခု အချန်ိြစပြီဵ  

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့)ြုိ 

စတင်ြါေတာဴမယ်။ အစည်ဵအေဝဵ အစီအစဉ်မျာဵြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

ထဳသ့ုိ ြြန့်ေဝထာဵပြီဵြြစ်တဲဴအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵမှာ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵအြြစ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ရဳုဵမှ ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုြ် ြျွန်မ 

ေဒါ်ေဆွေဆွထွန်ဵြ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာြြစ်ပြီ ၊ဵ တဲွြြ်အခမ်ဵအနာဵမှူဵအြြစ် ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ 

ဦဵေြျာ်ေဇယျြ ေဆာင်ရွြသွ်ာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 

အစီအစဉ်(၁)အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ေနရာယူြခင်ဵြြစ်ြါတယ်။ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ကြေရာြလ်ာပြီြြစ်ြါတယ်။ (လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌသည် ဥြ္ကဋ္ဌအတွြ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်စင်ြမငဴ်ေြါ်သို့ ကြေရာြ်ေနရာယူြါသည။်) 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အာဵလဳုဵထုိင်နိုငြ်ါပြီရှင်။ 

အစည်ဵအေဝဵအထေြမာြ်ေ ြာင်ဵနှငဴ် စတင်ြျင်ဵြေ ြာင်ဵေ ြညာြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။        အစီအစဉ်(၂)အရ  မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵ အထေြမာြ် 

ေကြာင်ဵနှငဴ်စတင်ြျင်ဵြေကြာင်ဵ ေကြညာြခင်ဵြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ယေန့ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစု လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵနှင်ဴ တြ်မေတာ်သာဵလွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ စုစုေြါင်ဵ(၃၁)ဦဵ တြ်ေရာြ်ခွငဴ်ရိှ 

သညဴ်အနြ ် ြိုယ်စာဵလှယ်(၂၉)ဦဵ တြ်ေရာြြ်ါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တြ်ေရာြ် 

ခွငဴ်ရိှသညဴ် ဦဵေရစုစုေြါင်ဵရဲ့  (၉၃.၅၅)ရာခုိင်နှုန်ဵ တြ်ေရာြတ်ဲဴအတွြ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) (ြထမေန့) အထေြမာြ် 

ေကြာင်ဵနှငဴ် စတင်ြျင်ဵြေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်ရငှ်။  

 အစည်ဵအေဝဵြုိ ြြန့်ေဝထာဵတဲဴအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ြျင်ဵြသွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 



 

ခွငဴ်ြန် ြာဵြခင်ဵနှငဴ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏အဆဳုဵအြြတ်ရယူြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။   အစီအစဉ်(၃)အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ မတြေ်ရာြ် 

နုိင်ေသာ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵရှိြါြ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥြေဒ ၄၄(ြ)အရ  တင်ြြေြဵရန်ြြစ်ြါတယ်။ 

ဦဵချစ်တင်(ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ)။ ေလဵစာဵအြ် 

ြါေသာ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌကြီဵခင်ဗျာဵ၊ ြျွန်ေတာ်ြေတာဴ မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ် ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ ဦဵချစ်တင် ြြစ်ြါတယ်။ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ဘီဵလင်ဵပမို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

ြိုယ်စာဵလှယ် ေဒါြ်တာခင်နုိင်ဦဵသည် ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵြါေကြာင်ဵနှငဴ် ြျ ို ြ်မေရာ 

ပမို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြိုယ်စာဵလှယ် ဦဵမင်ဵေအာင်မွန်သည် 

ေနမေြာင်ဵြါသြြငဴ ်  ဒုတိယအကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ 

(၂/၂၀၁၉)သ့ုိ တြ်ေရာြ်နုိင်ြခင်ဵမရှိြါေကြာင်ဵ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ ခွင်ဴြန်ကြာဵ 

ထာဵမှုအေြခအေနအာဵ တင်ြြအြ်ြါသည်။ အာဵလဳုဵြိုေြျဵဇူဵတင်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ရှိရင်ဵြိုယ်စာဵလှယ်(၃၁)ဦဵ၊ 

ခွငဴ်ြန်ကြာဵသူ(၂)ဦဵ၊ အစည်ဵအေဝဵတြေ်ရာြသူ်(၂၉)ဦဵြြစ်ေကြာင်ဵ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

စိစစ်ေရဵေြာ်မတီမှ တင်ြြလာြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵတြ်ေရာြ်မှု အေြခအေနြို 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ မှတ်တမ်ဵတငအ်တည်ြြုရန်အတွြ ် သေဘာတူြါသလာဵရငှ်ဟု 

(၃)ကြမ်ိေမဵြမန်ဵရာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်အာဵလဳုဵြ သေဘာတူသညဴ်အတွြ် 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) (ြထမေန့) 

အစည်ဵအေဝဵ တြ်ေရာြမ်ှုအေြခအေနြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ မှတ်တမ်ဵတင်ေကြာင်ဵ 

ေကြညာအြ်ြါတယ်ရှင။် 

အချန်ိ။ ၁၀:ဝ၄။ 

မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ဝန်ကြီဵ ချုြ်မှ ြြည်နယ်လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် 

လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစဝ်န်ကြီဵဌာန ဝန်ကြီဵအြြစ် အဆုိြြုအမည်စာရင်ဵ 

ေြဵြ့ုိလာြခင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိတငြ်ြြခင်ဵ 

 အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အစီအစဉ်(၄)အရ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ဝန်ကြီဵချု ြ်မှ ေြဵြ့ုိလာေသာ 

နုိင်ငဳေတာ်ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ ၂၆၂၊ ြုဒ်မခဲွ (ခ)နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ ဥြေဒြုဒ်မ ၈၊ ြုဒ်မခဲွ (ခ)တ့ုိအရ ြြည်နယ်လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ 

လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန၊ ဝန်ကြီဵအြြစ် အဆုိြြုအမည်စာရင်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ 

တင်သွင်ဵြခင်ဵ ြြစ်ြါတယ်။ 



 

ဥြ္ကဋ္ဌ။    ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ဝန်ကြီဵချုြ်မှ 

(၉.၇.၂၀၁၉)ရြ်စဲွြါစာအမှတ်၊ ၂၀၀/၁-၁၈/အြရ(မွန်)(၂၃၉၅)ြြင်ဴ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့တွင် 

ြြည်နယ်လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာနတစ်ခုြုိ နုိင်ငဳေတာ် 

သမ္မတရဳုဵ၏ (၂.၇.၂၀၁၉)ရြ်စဲွြါ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ်၊ (၈၅/၂၀၁၉)အရ တုိဵချဲ့ြဲွ့စည်ဵပြီဵ 

ြြစ်ြါတယ်။  

 အဆုိြါ ဝန်ကြီဵဌာနတွင် ြြည်နယ်ဝန်ကြီဵအြြစ် တာဝန်ေြဵခန့်ထာဵနုိင်ရန်အတွြ် 

ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ ၂၆၂၊ ြုဒ်မခဲွ (ခ)နှင်ဴ 

တုိင်ဵေဒသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ ဥြေဒြုဒ်မ ၈၊ ြုဒ်မခဲွ (ခ)တ့ုိအရ ြြည်နယ် 

လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန၊ ဝန်ကြီဵအြြစ် ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင် 

အာဵ ခန့်အြ်တာဝန်ေြဵအြ်ရန်အတွြ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ အတည်ြြုေြဵနုိင်ြါရန် 

အဆုိြြု အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵထာဵေကြာင်ဵ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်နည်ဵဥြေဒ အြုိဒ် ၅၁ (ြ) 

အရ ေကြညာြခင်ဵ ြြစ်ြါတယ်။ အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴြတ်သြ်ပြီဵ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ဆုိင်ရာနည်ဵဥြေဒအြုိဒ် ၅၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချြ် ရယူသွာဵမှာ 

ြြစ်ြါတယ်။ 

 ြြည်နယ်လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန ဝန်ကြီဵအြြစ် 

ခန့်အြ်တာဝန်ေြဵရန်အတွြ် ြြည်နယ်ဝန်ကြီဵချု ြ်မှ အဆုိြြုထာဵသည်ဴ ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်၏ 

ြုိယ်ေရဵအချြ်အလြ်အြျဉ်ဵအာဵ လွှတ်ေတာ်ရဳုဵအြဲွ့မှ လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵထဳ 

ြြန့်ေဝသွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 

 လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရှင်၊ ဝန်ကြီဵချု ြ်တင်သွင်ဵေသာ အမည်စာရင်ဵမှာ 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် ြြစ်ေနြါသည်။ ထ့ုိေကြာင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳ 

ဥြေဒြုဒ်မ ၁၂၀၊ ြုဒ်မ ၁၂၁ ြါ ြြဋ္ဌာန်ဵချြ်နှင်ဴြုိြ်ညီသည်ြြစ်ြခင် ၊ဵ ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒ 

ြုဒ်မ ၂၆၂ ြါ အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်ရိှြခင်ဵ၊ အသြ်(၃၅)နှစ် ြြည်ဴပြီဵသူြြစ်ြခင်ဵတ့ုိေကြာင်ဴ 

အတည်ြြုြခင်ဵြုိ ယေန့ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ ယေန့ အတည်ြြုေဆာင်ရွြ် 

သွာဵမှာြုိ သေဘာတူြါသလာဵရှင်...............(၃)ကြိမ် 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ။ သေောတူြါတယ်……….(၃)ကြမ်ိ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ယေန့ အတည်ြြုေဆာင်ရွြ်မှာြုိ လွှတ်ေတာ်ြ သေဘာတူသည်ဴအတွြ် 

ြြည်နယ်လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန၊ ဝန်ကြီဵအြြစ် 

ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်အာဵ အမည်စာရင်ဵတင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴစြ်လျဉ်ဵပြီဵ လွှတ်ေတာ်မှ သေဘာတူြါ 

သလာဵရှင်............... (၃)ကြိမ် 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ။ သေောတူြါတယ်………..(၃)ကြမ်ိ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  သေဘာတူသည်ဴအတွြ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆုိင်ရာနည်ဵ 

ဥြေဒအြုိဒ် ၅၂ အရ ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်အာဵ ြြည်နယ်လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵ 



 

အရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန ဝန်ကြီဵအြြစ် ခန့်အြ်တာဝန်ေြဵရန် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြ 

သေဘာတူေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါသည်။ 

အချနိ်။ ၁ဝ:၁ဝ။ 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့) 

အစည်ဵအေဝဵရြ်နာဵေ ြာင်ဵနှငဴ် (ဒုတိယေန့)ဆြ်လြြ်ျင်ဵြမညဴ်ေန့ရြ်နှင်ဴအချန်ိ 

ေ ြညာြခင်ဵ   

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။  အစီအစဉ်(၅)အရ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ် 

အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့) အစည်ဵအေဝဵရြ်နာဵေကြာင်ဵနှင်ဴ (ဒုတိယေန့) ဆြ်လြ် 

ြျင်ဵြမည်ဴေန့ရြ်နှငဴ်အချန်ိ ေကြညာြခင်ဵ ြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ယေန့ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ 

(၂/၂၀၁၉) အစည်ဵအေဝဵ(ြထမေန့)သ့ုိ ြိတ်ကြာဵ၍တြေ်ရာြသ်ူ(၉)ဦဵ၊ ေလဴလာသူ(၉)ဦဵ 

တြ်ေရာြခဴဲ်ြါတယ်။ ဒုတိယအကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ 

(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့) ယေန့ အစည်ဵအေဝဵရြ်နာဵေကြာင်ဵနှငဴ် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့)ြို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ 

(၁၈)ရြ်၊ ကြာသြေတဵေန့၊ နဳနြ်(၁၀:၀၀)နာရီအချန်ိတွင်  ြျင်ဵြသွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ြြန်လည်ထွြ်ခွာမှာ ြြစ်ြါတယ်။  

   (ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵလဳုဵ မတ်တြ်ရြ်ေြဵကြြါရန် ြန်ကြာဵအြ်  

   ြါတယ်။)အာဵလဳုဵထွြ်ခွာနိုင်ြါပြီ။  

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဒုတိယအကြိမ်မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့)မှတ်တမ်ဵ 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြြညဴ်ေြျာ် (၂) ရြ ်

(၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၈ ရြ်) 

( ြာသြေတဵေန့) 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ (၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့)ြို နဳနြ်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချန်ိ၌ 

စတင်ြျင်ဵြြါသည်။  

အချန်ိ။  ၁ဝ:ဝဝ။ 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌေနရာယူြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ယခု အချန်ိြစပြီဵ  

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့)ြို 

စတင်ြါေတာဴမယ်။ အစည်ဵအေဝဵအစီအစဉ်မျာဵြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

ထဳသ့ုိ ြြန့်ေဝထာဵပြီဵြြစ်တဲဴအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာြြစ်ြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵမှာ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵအြြစ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ရဳုဵမှ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ြျွန်ေတာ် 

ဦဵေြျာ်ေဇယျြ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာြြစ်ပြီဵ၊ တွဲြြ်အခမ်ဵအနာဵမှူဵအြြစ် ဒုတိယ 

ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ေအဵေအဵတငဴ်ြ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 

အစီအစဉ်(၁)အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ေနရာယူြခင်ဵြြစ်ြါတယ်။ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ကြေရာြလ်ာပြီြြစ်ြါတယ်။ (လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌသည် ဥြ္ကဋ္ဌအတွြ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်စင်ြမငဴ်ေြါ်သို့ ကြေရာြ်ေနရာယူြါသည။်) 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အာဵလဳုဵထုိင်နိုငြ်ါပြီရှင်။ 

အစည်ဵအေဝဵအထေြမာြ်ေ ြာင်ဵနှငဴ် စတင်ြျင်ဵြေ ြာင်ဵေ ြညာြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။        အစီအစဉ်(၂)အရ  မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵ အထေြမာြ် 

ေကြာင်ဵနှငဴ်စတင်ြျင်ဵြေကြာင်ဵ ေကြညာြခင်ဵြြစ်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ယေန့ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစု လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် 

မျာဵနှငဴ် တြ်မေတာ်သာဵလွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ စုစုေြါင်ဵ(၃၁)ဦဵ တြ်ေရာြ်ခွငဴ်ရိှ 

သညဴ်အနြ ် ြိုယ်စာဵလှယ်(၂၉)ဦဵ တြ်ေရာြြ်ါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ တြ်ေရာြ် 

ခွငဴ်ရိှသညဴ် ဦဵေရစုစုေြါင်ဵရဲ့  (၉၃.၅၅)ရာခုိင်နှုန်ဵ တြ်ေရာြတ်ဲဴအတွြ် ဒုတိယအကြိမ် 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့) အထေြမာြ် 

ေကြာင်ဵနှငဴ် စတင်ြျင်ဵြေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်ရငှ်။  

 အစည်ဵအေဝဵြုိ ြြန့်ေဝထာဵတဲဴအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ြျင်ဵြသွာဵမှာ ြြစ်ြါတယ်။ 



 

ခွငဴ်ြန် ြာဵြခင်ဵနှငဴ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏အဆဳုဵအြြတ်ရယူြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။   အစီအစဉ်(၃)အရ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵသ့ုိ မတြေ်ရာြ် 

နုိင်ေသာ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵရှိြါြ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်ဵဥြေဒ ၄၄(ြ)အရ  တင်ြြေြဵရန်ြြစ်ြါတယ်။ 

ဦဵချစ်တင်(ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ)။ အာဵလဳုဵ 

မ ေ္လာြါ။ ေလဵစာဵအြ်ြါေသာ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌကြီဵခင်ဗျာ၊ ြျွန်ေတာြ်ေတာဴ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵစိစစ်ေရဵေြာ်မတီဥြ္ကဋ္ဌ ဦဵချစ်တင် ြြစ်ြါ 

တယ်။ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် ဘီဵလင်ဵပမို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်ေြမအမှတ်(၁)မှ ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် ေဒါြ်တာခင်နုိင်ဦဵသည် ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵြါေကြာင်ဵနှငဴ် 

ဘီဵလင်ဵပမို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် ဦဵမင်ဵမင်ဵဦဵ 

သည် ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵြါသြြင်ဴ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အေရဵေြါ် 

အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့) တြ်ေရာြ်နုိင်ြခင်ဵ မရှိြါေကြာင်ဵ မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာသ့ုိ်  ခွင်ဴြန်ကြာဵထာဵမှု အေြခအေနအာဵ တင်ြြအြ်ြါသည်။ အာဵလဳုဵြို 

ေြျဵဇူဵတင်ြါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ ရှိရင်ဵြိုယ်စာဵလှယ်(၃၁)ဦဵ၊ 

ခွငဴ်ြန်ကြာဵသူ(၂)ဦဵ၊ အစည်ဵအေဝဵတြေ်ရာြသူ်(၂၉)ဦဵြြစ်ေကြာင်ဵ ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

စိစစ်ေရဵေြာ်မတီမှ တင်ြြလာြါတယ်။ အစည်ဵအေဝဵတြ်ေရာြ်မှု အေြခအေနြို 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ မှတ်တမ်ဵတင်အတည်ြြုရန်အတွြ် သေဘာတူြါသလာဵရငှ်ဟု 

(၃)ကြမ်ိေမဵြမန်ဵရာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်အာဵလဳုဵြ သေဘာတူသညဴ်အတွြ် 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့) 

အစည်ဵအေဝဵ တြ်ေရာြမ်ှုအေြခအေနြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ မှတ်တမ်ဵတင်ေကြာင်ဵ 

ေကြညာအြ်ြါတယ်ရှင။် 

အချန်ိ။ ၁၀:ဝ၃။ 

မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊  လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစဝ်န်ကြီဵဌာန 

ဝန်ကြီဵအြြစ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ သေောတူညီချြရ်ရိှပြီဵြြစ်ေသာ 

ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်မှ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ၏ေရှ့ေမှာြတ်ွင် ြတိသစ္စာြြုြခင်ဵနှငဴ် 

ြတိသစ္စာြြုလွှာေြ်တွင ်လြမှ်တ်ေရဵထုိဵြခင်ဵ  

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ အစီအစဉ်(၄)အရ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှငဴ် 

လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝနက်ြီဵ ဌာန ဝန်ကြီဵအြြစ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ သေဘာ 

တူညီချြရ်ရိှပြီဵြြစ်ေသာ ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်မှ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ၏ေရှ့ေမှာြတ်ွင် 

ြတိသစ္စာြြုြခင်ဵနှငဴ် ြတိသစ္စာြြုလွှာေြါ်တွင ်လြ်မှတ်ေရဵထုိဵြခင်ဵ ြြစ်ြါတယ်။ 



 

ဥြ္ကဋ္ဌ။     ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်၊ နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတရဳုဵ၏ (၁၅.၇.၂၀၁၉) 

ရြ်စဲွြါ အမိန့်အမှတ်(၃၀/၂၀၁၉)ြြင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၏ (၁၇.၇.၂၀၁၉) 

ရြ်စဲွြါစာအမှတ်၊ ၂၀၀/၁-၁၈/အြရ(မွန်)(၀၀၂၆) ြြငဴလ်ည်ဵေြာင်ဵ ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်ြို 

မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန ဝန်ကြီဵ 

အြြစ် ခန့်အြ်တာဝန်ေြဵပြီဵ ြြစ်ြါတယ်။ သ့ုိြြစ်ြါ၍ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆုိင်ရာနည်ဵဥြေဒ 

အြုိဒ် ၆၀၊ အြုိဒ် ၆၁ တ့ုိအရ ြြည်နယ်ဝန်ကြီဵမှ ြတိသစ္စာြြုရန် ြြစ်ြါတယ်။ ြတိသစ္စာ 

ြြုမှာြြစ်တဴဲအတွြ် ြြည်နယ်ဝန်ကြီဵ ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်မှ ေနရာယူေြဵရန် ြြစ်ြါတယ်ရှင်။  

 မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵဌာန 

ဝန်ကြီဵ ြတိသစ္စာြြုေနချန်ိမှာ တြ်ေရာြ်လာသူအာဵလဳုဵမှ မတ်တြ်ရြ်ေြဵြ့ုိ ြြစ်ြါတယ်။  

 မိမိတုိင်ေြဵတဴဲေနရာမှာ ဝန်ကြီဵြ ြျွနု်ြ်၏ေနာြ်တွင် မိမိ၏နာမည်ြို လုိြ်ဆုိရန် 

ြြစ်ြါတယ်။  

ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်(လူဝင်မှုကြီဵ ြြ်ေရဵနှင်ဴလူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵ)။   “ြျွနု်ြ် 

ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်သည် ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငေဳတာ်နှငဴ် နုိင်ငသဳာဵမျာဵအေြါ် 

သစ္စာေစာင်ဴသိရုိေသပြီဵ ြြည်ေထာင်စုမပြိုြဲွေရဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵစည်ဵလဳုဵညီညွတ်မှုမပြိုြွဲ 

ေရဵ၊ အချုြ်အြခာအာဏာ တည်တဴဳခုိင်ပမဲေရဵတို့ြုိ ထာဝရ ဦဵထိြ်ြန်ဆင်ေဆာင်ရွြ်ြါမည်။  

 ြျွနု်ြ်သည် ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒနှငဴ် နုိင်ငေဳတာ်၏ တရာဵဥြေဒမျာဵြို ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေစာင်ဴေရှာြ်ြါမည်။ ြျွနု်ြ် ထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ် တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵြို ေြြာငဴမ်တ်မှန်ြန်စွာ 

ြြငဴ ် ြိုယ်စွမ်ဵရိှသေရွ့၊ ဉာဏ်စွမ်ဵရိှသေရွ့ အစွမ်ဵြုန်ထမ်ဵေဆာင်ရွြ်ြါမည်ဟု ေလဵနြ် 

တည်ကြည်စွာ ေကြညာ၍ ြတိသစ္စာြြုြါသည်။” 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြတိသစ္စာြြုလွှာေြါ်မှာ လြမှ်တ်ေရဵထုိဵရန် ြြစ်ြါတယ်။ အာဵလဳုဵ 

ထုိင်နုိင်ြါပြီဵ။ (လူဝင်မှုကြီဵကြြ်ေရဵနှင်ဴ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝန်ကြီဵမှ ြတိသစ္စာြြုလွှာ 

ေြါ်တွင် လြမှ်တ်ေရဵထိုဵြါသည်။)  

အချနိ်။ ၁ဝ:၀၆။ 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) 

ေအာင်ြမင်စွာပြီဵေြမာြေ် ြာင်ဵေ ြညာြခင်ဵ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။  အစီအစဉ်(၅)အရ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ် 

အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) ေအာင်ြမင်စွာပြီဵေြမာြ်ေကြာင်ဵ ေကြညာြခင်ဵြြစြ်ါတယ်။ 

ဥြ္ကဋ္ဌ။  ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ်မျာဵရငှ်။ ယေန့ ဒုတိယအကြမ်ိ 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ဒုတိယေန့)သ့ုိ ြိတ်ကြာဵ၍ 

တြ်ေရာြသ်ူ(၇)ဦဵ၊ ေလဴလာသူ(၂၀)ဦဵ တြ်ေရာြ်ခဴဲြါသည်။ ဒုတိယအကြမ်ိ 



 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြါ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) ယေန့ ေအာင်ြမင်စွာ ပြီဵေြမာြ် 

ေကြာင်ဵ ေကြညာအြ်ြါတယ်။ 

အခမ်ဵအနာဵမှူဵ။ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ ြြန်လည်ထွြ်ခွာမှာ ြြစ်ြါတယ်။  

   (ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအာဵလဳုဵ မတ်တြ်ရြ်ေြဵကြြါရန် ြန်ကြာဵအြ်  

   ြါတယ်။)အာဵလဳုဵထွြ်ခွာနိုင်ြါပြီ။  

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဆဳုဵြြတ်ချြမ်ျာဵ 

ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁၄ ရြ ် မှ ဝါဆုိလြြညဴ်ေြျာ်  

၂ ရြေ်န့ထိ (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၅ ရြ် မှ ဇူလုိင်လ ၁၈ ရြ်ထိ) 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသည်ဴ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)တွင် ေအာြ်ြါ ဆဳုဵြြတ်ချြမ်ျာဵြို 

ဆဳုဵြြတ်ြါသည် - 

သေောတူြခင်ဵ (၁)ရြ် 

သေောတူြခင်ဵအမှတ်(၁-အေရဵေြ်-၂/၂၀၁၉) နုိင်ငဳေတာ်ြဲွ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ၂၆၂  

    အရ တုိင်ဵေဒသကြီဵ  သ့ုိမဟတု် ြြည်နယ်  

    ဝန်ကြီဵမျာဵ ခန့်အြ်တာဝန်ေြဵြခင်ဵ ဆုိင်ရာ  

    ြစိ္စနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵပြီဵ မွန်ြြည်နယ် အစိုဵရ  

    အြဲွ့၊ ဝန်ကြီဵချုြ်မှ ေြဵြ့ုိလာေသာ  

    မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ လူဝင်မှုကြီဵကြြ်  

    ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ် ဝန်ကြီဵ  

    အြြစ် ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်အာဵ ခန့်အြ်  

    တာဝန်ေြဵြခင်ဵြို  သေဘာတူြခင်ဵ။ 

 ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁၄ ရြ ် မှ ဝါဆုိလြြညဴ်ေြျာ်  

၂ ရြေ်န့အထိ (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၅ ရြ် မှ ဇူလုိင်လ ၁၈ ရြ်အထိ) 

မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉)(ြထမေန့)၌ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌ 

ေဒ်တင်အိ တင်ြြေသာ နုိင်ငဳေတာ်ြွဲ့စည်ဵြဳုအေြခခဳဥြေဒြုဒ်မ ၂၆၂ အရ တိုင်ဵေဒသကြီဵ 

သ့ုိမဟုတ် ြြည်နယ်ဝန်ကြီဵ မျာဵ ခန့်အြ်တာဝန်ေြဵြခင်ဵဆုိင်ရာ ြိစ္စနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵပြီဵ 

မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ဝန်ကြီဵချုြ်မှ ေြဵြ့ုိလာေသာ မွန်ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့ လူဝင်မှု 

ကြီဵ  ြြ်ေရဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဝနက်ြီဵ အြြစ ် ဦဵထွန်ဵမင်ဵေအာင်အာဵ ခန့်အြ် 

တာဝန်ေြဵြခင်ဵြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြ သေောတူသည်။ 

 

 

 

 

 



 

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ(၂)ရြ် 

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵအမှတ်(၁-အေရဵေြ်-၂/၂၀၁၉) ဒုတိယအကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်  

 အေရဵေြါ် အစည်ဵအေဝဵ (၂/၂၀၁၉)  

 (ြထမေန့)တြ်ေရာြ်မှု အေြခအေနြုိ  

 မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ။ 

 ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလဆန်ဵ ၁၄ ရြ ် (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၁၅ ရြ)် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယ 

အကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) (ြထမေန့)သို့ 

တြ်ေရာြခွ်ငဴ်ရိှသညဴ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် (၃၁)ဦဵအနြ် (၂၉)ဦဵ 

တြ်ေရာြ်ေ ြာင်ဵနှင်ဴ တြ်ေရာြ်မှု(၉၃.၅၅%)ြြစ်ေ ြာင်ဵ အစည်ဵအေဝဵတြေ်ရာြမ်ှု 

အေြခအေနြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြ မှတ်တမ်ဵတင်သည်။ 

မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵအမှတ်(၂-အေရဵေြ်-၂/၂၀၁၉) ဒုတိယအကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်  

 အေရဵေြါ် အစည်ဵအေဝဵ (၂/၂၀၁၉)  

 (ဒုတိယေန့)တြ်ေရာြ်မှု အေြခအေနြုိ  

 မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ။ 

 ြမန်မာသြ္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆုိလြြညဴ်ေြျာ် ၂ ရြ ် (ခရစ်သြ္ကရာဇ် ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၈ ရြ)် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြျင်ဵြသညဴ် ဒုတိယ 

အကြမ်ိ မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) (ဒုတိယေန့)သ့ုိ 

တြ်ေရာြခွ်ငဴ်ရိှသညဴ် ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် (၃၁)ဦဵအနြ် (၂၉)ဦဵ 

တြ်ေရာြ်ေ ြာင်ဵနှင်ဴ တြ်ေရာြ်မှု(၉၃.၅၅%)ြြစ်ေ ြာင်ဵ အစည်ဵအေဝဵတြေ်ရာြမ်ှု 

အေြခအေနြို ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြ မှတ်တမ်ဵတင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ဒုတိယအကြိမ် မွန်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် အေရဵေြ်အစည်ဵအေဝဵ(၂/၂၀၁၉) 

ေဆာင်ရွြ်ချြအ်ြျဉ်ဵချုြ် 

စဉ် 
အစည်ဵအေဝဵ 

ြျင်ဵြသညဴ်ေန့ 

စ 

တင် 

ချနိ် 

ပြီဵစီဵ 

ချနိ် 

တြ် 

ေရာြ် 

ခွင်ဴရှိသူ 

ဦဵေရ 

တြ် 

ေရာြ် 

သူ 

ဦဵေရ 

တြ် 

ေရာြ် 

သညဴ် 

ရာခိုင် 

နှုန်ဵ 

ဆုဳဵြြတ် 

ချြ်မျာဵ 

၁ (၁၅.၇.၂၀၁၉) 

တနလောေန ့

၁၀:၀၀ ၁ဝ:၁၀ ၃၁ ၂၉ ၉၃.၅၅ မှတ်တမ်ဵ 

တင်ြခင်ဵ(၁)ရြ် 

သေဘာတူြခင်ဵ

(၁)ရြ် 

၂ (၁၈.၇.၂၀၁၉) 

ကြာသြေတဵေန ့

၁၀:၀၀ ၁ဝ:၀၆ ၃၁ ၂၉ ၉၃.၅၅ မှတ်တမ်ဵ 

တင်ြခင်ဵ(၁)ရြ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


