
 

 

တအာငး္အအ ကမးးအမးငင္တတ္္ မးးကိ္ ျအမအ္ာာတတအ္မတာ္ တတး္ား ၂ ္မးအ ွ
အဒိကအး္ျတမး င္ာ  ာခတမး တာ၀မငူ္မျ ျငွး္မတးအပးမႈ အျွကးည္ာအမတပၚ တအာငး္အျတ ္း္ 

အ   ႔အတည္းအ ားး၏ တးူတ   ထိတ္ျတမ ္ း္ 

ဇ မလ္၊ ၁၀ျး္မမ႔၊ ၂၀၁၉ ုွိႏတ ္

၁) တအာင္း(တမလာင)္းကငိ္တကိင္အိတ္  မတ္  င္ာျမဒး မအ္ာ မ္ခအကမဳမင္တ င္ ၂၀၁၉   ိိုွႏတ ္
မအလ (၁၀) ျး္မမ႔ မမ႔ င္းတကိင္း ၁မာျမ   ၀မ္းး ငတ္ င ္လး္ း္ းူမမး ူအးး ္၂၇ 
ုႏွတ္အျ င္မလ းတကမ္(အအည္လႊ )းက ိ တတၥတကိ မးမတ ္ းကိင္မ ာငထ္ားမးာ အျတ္၀တ ္
တတ္းား ၂ ္မးအ ွ အတင္းအအအမၼ အိဒကအ္းျတမး င္ာ  ားည္သည္။ တတ္အ (၁၀၁) လး္မအား ္ံ 
တတ္ျင္း (၂၅၈)၊ တတ္ျင္း (၂၅၂) ုႏွင္ာ တတ္ျင္း (၂၅၅)အ   ႔တကိ႔းည ္ ျ ာအမမးတ င္ 
လပးမႈတ္ျွား   ာမးာ တတ္အ ားျ တ္မ းာင္း းက  ာျးည္သည္။ 

 

၂) အ င္းျ တ္တ ားးည္ာမများည ္ လး ္း္ခ ံး၏ မတာင္မျ တ င္ျ တ္ခတမး မတာင ္
ထကတ္တကိင္းတ င ္ တတ္ျင္းတတ္ ိ လပးမႈတ္ျွားလ း္ျွကမ းာငး္ းး္မးအ ားး၏ မျတာ းား 
  း္အျ းကျွကျးည္သည္။ အ င္းျ တ္တ ားခတမး  ကမတ္ င ္မလ းတကမ္းည ္ျ ားကိ႔ျတမ္းာ ျ ာလူႀးမး 
ျတ္အကျတ္ အ ားထ ံ အမ းာင္းတံိျွင္းျတးာ တကိငတ္မ္း  ာတပးည္သည္။ ထကိအွတတ ္င္ာ 
တတ္မ းာင္းအွ း ျ အင္းထ ံ အမျးငူမတးျမ္ တကိင္ းား  ာမးာ္လညး္ တတ္ျင္း ၂၅၈ းာ 
တတ္မ းခတမး း မ္းည္ာ တတ္ျင္း ၂  ိးကိ တတ္မ းျ င္း အျွကဟိ းကျးည္သည္။  

 

၃) ထကိ႔အျတင္ ျ တ္တ္္ုွႏင္ာ တပတ္းး္၍ မအ္ာ မ္ျ တ မ္းတ င ္ တကိင္  း္  င္ာထားျာ 
အပးမႈ င္းျ တ္းည္ာမများကိ႔ း င္း င္းမလာလာျ င္း၊ ျ တ္တ္္အမးးတကတထ္ း္ ကိမတျ င္း၊ 
အျ ားးး္မး ၂ မ္း တတ္မ း  ာျ င္း ုႏွင္ာ  ျာ၀မ္း၏မ းတတ ္ း္တာ လး္ ံျျွက 



ထားျ င္းတးည္ာ အမထား္အထားအ ားျျွကထားမးာ္လညး္ တ မ္းအွ းအ ွ း  းလ မ္း ူ
အအည္းက ိ အးကမးာမ းာင္ာ တျားျံိးးကိ႔လႊ ၍ အျမ းာင္းးာ မျတားျ င္ာ အအပးမႈ 
မျွဳ း္အတကးိး  မမွာင္ာမုႏွး  းမ္႔ းာမမးည္ာအမတပၚ အထးူတကိိးျကအအ္ကးည္သည္။ 

 

၄) တတ္အမတာ္းား င္မျး္မးတမး  မတ္ျံိးအ ွ တတ္ တ္အပးမႈျတ္တ မျး အ  ကမ္းာလးး္တအ္း 
ထတ္အ ံ တကိးထားမးာ္လညး္ တကိး္တ  အ ား အ းာ ဏ ျ တ္တ ားမမျ င္း၊ လူ႔အ  င္ာအမျး 
  ကမးမ ား္အပးမႈအ ား း  းလ မ္မမးည္ာအျတင္ တအာင္းအအ ကမးးအမးငင ္ မလ းတကမ္ 
(အအညလ္  )းက ိ အတင္းအအအမၼအိိဒကအ္းး င္ားည္ာအမတပၚ င  ိ တည္မ ား္မမးည္ာ 
ခငကအ္း  အ္းမျးျ တ္တ္္းက ိအဟမ္႔အတားျ တ္မတးညဟ္ ိးိိးံးတး္ညသ္ည္။ 

 

၅) အထး္တပအမ းာင္းအျာုွႏင္ာ တပတ္းး၍္ ဤအအပးမႈးည ္ မအ္ာ မ္ခအကမဳတ င္ လပးမႈတ္ျွား 
မမးည္ာ ျအမ္အာာတတ္အမတာ္ တတ္မ းာင္း တတ္ျင္း ၃ျင္းအ ွတတ္မ းာင္းအွ းအ ား အမမျ င္ာ 
း  းလ မး္ည္ာတတး္ား ၂ မ္းးက ိ အအွမ္တျားုွႏင္ာ တျားအွ တအပးမႈ ျျွကမတမျးအတ း္ 
တံိတအ္းတတ္မ းျ င္းုႏွင္ာ အျတတ္မတးအမျးငူျ င္းးက ိ ျ  င္း  း္အျွက အျအမ္ ိိံး 
ျတမလိတ္မတးျမ္၊ မတ္မားူအအ ကမးးအမးအကးားတိအမတပၚ တာ၀မင္အူပးမႈ၊ တာ၀မ္ ံအပးမႈအ ား 
ျွကမတျမ္ုွႏင္ာအတ ူ တျား၀င္ မတာင္းတမ္ခတမး  ျတမ္လည္းိတားအပးမႈ ျတမလိတ္မတးျမ္ တအာငး္ 
အျတ္ း္အ   ႔အတည္းအ ားး မတာင္း ကိးည္သည္။ 

 

၆) ထကိ႔အျတင္ အအပးမႈျ တ္တ္္ုႏွင္ာ တတ္းး္၍ တကိင္  းလ္း္ ံျျွကးည္ာ မအ္ာ မ္ခအကမဳမင ္
ျ တ မ္းတ င္လညး္ တ င္ာလင္းျအင္းာအပးမႈ ျွကခတမး အအွမ္တျားမတပၚမတပးမ္တျမ္ ျတည္းးူး္အ ွ
ျတ္တည္ခတမး အအပးမႈးကိ ျ  င္း  း္အျွက အျအမ္ ိိံး မ ာင္ျ း္မတးတပျမ္ မတာင္း ကးိည္သည္။  

 

 းး္ င္ျမ ္- ၀၉ ၇၉၁၅၃၀၄၅၁၊ ၀၉ ၂၅၈၃၈၅၇၂၈၊ ၀၉-၂၅၇၇၂၆၇၁၃ 


