
စဥး အမညး အေဖနာမညး တရာ့စျဲခဵရသညးံပုဒးမ အဖမး့ခဵရကးစျဲ အမိနး႔ခ္ရကးစျဲ အမိနး႔ခ္မြတးတမး့ ေထာငးအမညး အဖျဲ႔အစညး့ ေနရပးလိပးစာ မြတးခ္ကး

1 ေစာတို့ေအာငး က္ာ့ ဦ့ေကာငးညျနး႔ လကးနကးမႈ ဿှ(က) ၃ ႏုိဝငးဘာ ှ၂
၀ှ ေအာကးတိုဘာ 

ှ၃
၂ ႏြစး က္ိဳကးမေရာ ဒီေကဘီေအ မျနး်ပညးနယး ဒီေကဘီေအ်ဖငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

2 ေအာငးကုိေထျ့ က္ာ့ ဦ့လြဝငး့ ရာဇသတးႀကီ့ ဿဿ၅၇ ႏုိငးငဵေတားအၾကညးညိဳပ္ကးေစမႈ ၂ွ၂(ခ) ှ၅ ၾသဂုတး ှ၄ ှ၁-ဿ-ှ၅၇ ဿ၅-၀- ှ၅ ၃လ၇ ဿ ႏြစး အငး့စိနး ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့ ရနးကုနး ကေလ့စစးသာ့ဘဝအေတျ႔အႀကဵဳအာ့ အာဖကးဖးေအသုိ႔ေ်ပာၾကာ့မႈ်ဖငးံဖမး့ခဵရ

3 ေအာငးေအာငး က္ာ့ ဦ့ေစာလြ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ),ေဖာကးချဲ ၃ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ှ၄ ေမ ှ၅ ၂ ႏြစး ၂ွွွ က္ပး စုဵစမး့ဆဲ အရပးသာ့ ရခုိငး ရခုိငးံတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

4 ႏုိငးႏုိငး က္ာ့ ဦ့ေစာလြ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ),ေဖာကးချဲ ၃ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ှ၄ ေမ ှ၅ ၂ ႏြစး ၂ွွွ က္ပး စုဵစမး့ဆဲ အရပးသာ့ ရခုိငး ရခုိငးံတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

5 ေမာငးေအ့ဝငး့ က္ာ့ ဦ့စဵထျနး့ေအာငး အၾကမး့ဖကးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ဥပေဒ ဿ၅ ေဖေဖားဝါရီ ှ၅ ှ၃ ႏိုဝငးဘာ ှ၅ ၀ွ ႏြစး စစးေတျ အရပးသာ့ စစးေတျ ဗုဵ့ေဖာကးချဲမႈသဵသယ်ဖငးံအဖမး့ဆီ့ခဵရ

6 လြထျနး့ေက္ား က္ာ့ ဦ့ေမာငးလႈိငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှှ ႏုိဝငးဘာ ှ၄ ဿ၃ ႏိုဝငးဘာ ှ၅ ဿ ႏြစး ေက္ာကး်ဖဴ အရပးသာ့ စစးေတျ ဗုဵ့ေဖာကးချဲမႈသဵသယ်ဖငးံအဖမး့ဆီ့ခဵရ

7 ေနလငး့ဦ့ က္ာ့ ဦ့ေမာငးစိနးပု တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿ၄ ဇူလိုငး ှ၅ ဿ၃ ႏုိဝငးဘာ ှ၅ ဿ ႏြစး ၃လ စစးေတျ အရပးသာ့ ရခုိငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

8 ေမာငး်ဖဴ (ခ) ေမာငး်ဖဴေခ္ က္ာ့ ဦ့ေမာငး်မတးစုိ့ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿ ေဖေဖားဝါရီ ှ၅ ၅ ဇျနး ှ၅ ဿ ႏြစး ၃လ စစးေတျ အရပးသာ့ ရခုိငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

9 ေမာငးေထျ့ သနး့ (ခ) ေအ့ေမာငး က္ာ့ ဦ့ဆနး့သာေအာငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿ ေဖေဖားဝါရီ ှ၅ ၅ ဇျနး ှ၅ ဿ ႏြစး ၃လ စစးေတျ အရပးသာ့ ရခုိငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

10 ေစာရထဲျနး့ (ခ) ေမာငးေမာငး်မငးံ က္ာ့ ဦ့ေစာႏုိငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿ၄ ေဖေဖားဝါရီ ှ၄ ဿ၅ ၾသဂုတး ှ၄ ဿ ႏြစး ၃လ စစးေတျ အရပးသာ့ ရခုိငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

11 လျမး့ေတား က္ာ့ ဦ့ဟျနးႏျနး့ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှ၃ ဇူလိုငး ှ၅ ဿ၁ ဒီဇငးဘာ ှ၅ ဿ ႏြစး ်မစးႀကီ့နာ့ အရပးသာ့ ကခ္ငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

12 စျမးဘျနး (ခ) ေခ္ာငးဘျနး က္ာ့ ဦ့ေဘာငးခ္မး့ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှ၃ ဇူလိုငး ှ၅ ဿ၁ ဒီဇငးဘာ ှ၅ ဿ ႏြစး ်မစးႀကီ့နာ့ အရပးသာ့ ကခ္ငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

13 ေဇားဆိုငး့ က္ာ့ ဦ့ေဇားေယာ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှ၃ ဇူလိုငး ှ၅ ဿ၁ ဒီဇငးဘာ ှ၅ ဿ ႏြစး ်မစးႀကီ့နာ့ အရပးသာ့ ကခ္ငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့်ဖငးံဆကးသျယးမႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

14 မငး့ဒငး က္ာ့ ဦ့ထိနးဝငး့ ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ှ၁၀၇ ှ၁၂ ှ၃ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ၅ မတးလ ဿွှ၆ ၂ ႏြစး မအူပငး အရပးသာ့ မအူပငးၿမိဳ႕နယးမလကးတိုေက့္ရျာမလကးတုိေက့္ရျာေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈ၇ ရတဲပးဖျဲ႔ဝငးေသဆဵု့မႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

15 ဆနး့မငး့ဦ့ က္ာ့ ဦ့ေမာငးစုိ့ ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ှ၁၀၇ ှ၁၂ ှ၃ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ၅ မတးလ ဿွှ၆ ၂ ႏြစး မအူပငး အရပးသာ့ မအူပငးၿမိဳ႕နယးမလကးတိုေက့္ရျာမလကးတုိေက့္ရျာေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈ၇ ရတဲပးဖျဲ႔ဝငးေသဆဵု့မႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

16 ေက္ားမငး့ က္ာ့ ဦ့ထိနးဝငး့ ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ှ၁၀၇ ှ၁၂ ှ၃ ဇနးနဝါရီ ှ၄ ၅ မတးလ ဿွှ၆ ၂ ႏြစး မအူပငး အရပးသာ့ မအူပငးၿမိဳ႕နယးမလကးတိုေက့္ရျာမလကးတုိေက့္ရျာေ်မယာအ်ငငး့ပျာ့မႈ၇ ရတဲပးဖျဲ႔ဝငးေသဆဵု့မႈ်ဖငးံ စျပးစျဲခဵရ

17 ေစာတို့တို့ က္ာ့ ဦ့ဖထျနး့လျငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ေအာကးတိုဘာ ှ၄ ဿ၂ ဇနးနဝါရီ ှ၅ ဿ ႏြစး
ငြကးေအားစမး့လူ

ငယးသငးတနး့ေ

က္ာငး့

ဒီေကဘီေအ ကရငး်ပညးနယး ဒီေကဘီေအ်ဖငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

18 ေစာဒီ့တို့ က္ာ့ ဦ့ေစာေချေလ့ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ေအာကးတိုဘာ ှ၄ ဿ၂ ဇနးနဝါရီ ှ၅ ဿ ႏြစး
ငြကးေအားစမး့လူ

ငယးသငးတနး့ေ

က္ာငး့

ဒီေကဘီေအ ကရငး်ပညးနယး ဒီေကဘီေအ်ဖငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

19 စုိ့ဝငး့ က္ာ့ ဦ့စိနးလြ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှွ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ၅ ဇနးနဝါရီ ှ၆ ဿ ႏြစး သဵတဲျ အရပးသာ့ ရခုိငး်ပညးနယး ရခုိငးံတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

20 သာ့ေအာငး က္ာ့ ဦ့သနး့ေရႊ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှွ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ၅ ဇနးနဝါရီ ှ၆ ဿ ႏြစး သဵတဲျ အရပးသာ့ ရခုိငး်ပညးနယး ရခုိငးံတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

21 ေက္ားဦ့ က္ာ့ ဦ့ထျနး့ေဝ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ှွ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ၅ ဇနးနဝါရီ ှ၆ ဿ ႏြစး သဵတဲျ အရပးသာ့ ရခုိငး်ပညးနယး ရခုိငးံတပးမေတားႏြငးံဆကးသျယးမႈသဵသယ်ဖငးံဖမး့ဆီ့ခဵရ

22 ေဒါကးတာေအ့ေမာငး က္ာ့ ဦ့ေမာငးလြစိနး ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ှဿဿ/ှ၇ ၂ွ၂(ခ) ှ၅ ဇနးနဝါရီ ှ၅ ှ၆ မတး ှ၆ ဿွ+ဿ (ဿွ) ႏြစး အငး့စိနး ANP ပါတီဥကၠဌ ရခုိငး်ပညးနယး
ရခိုငးႏိုငးငဵေတား အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာက္ဆုဵ့်ခငး့ (ဿ၀၀)ႏြစးေ်မာကး 

ဝမး့နညး့ဖျယးအထိမး့အမြတး စာေပေဟာေ်ပာပျဲတျငး ေဟာေ်ပာခဲံသညးံ 

ေဟာေ်ပာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

23 ေဝဟငးေအာငး က္ာ့ ဦ့ေအာငးသာထျနး့ ရာဇသတးႀကီ့ဥပေဒပုဒးမ ှဿဿ/ှ၇ ၂ွ၂(ခ) ှ၃ ဇနးနဝါရီ ှ၅ ှ၆ မတး ှ၆ ဿွ+ဿ (ဿွ) ႏြစး အငး့စိနး စာေရ့ဆရာ ရခုိငး်ပညးနယး
ရခိုငးႏိုငးငဵေတား အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာက္ဆုဵ့်ခငး့ (ဿ၀၀)ႏြစးေ်မာကး 

ဝမး့နညး့ဖျယးအထိမး့အမြတး စာေပေဟာေ်ပာပျဲတျငး ေဟာေ်ပာခဲံသညးံ 

ေဟာေ်ပာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

24 စုိငး့တျမး့မုိငး က္ာ့ ချနးသီရိ အေရ့ေပၚစီမဵခ္ကး ၂(ည) မူ့ယစး ှွ(က)၇ လကးနကးှ ၆(က) ဿွှွ ွွ ဿွှှ ှှ ႏြစး လာ့ရႈိ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့်ပညးသူ႔စစး ရြမး့်ပညး ေတာငး ဆငးေက္ာ.်ပညးသူ.စစး ႏြငး.ပတးသကးမြ.ူ်ဖငး.ဖမး့ဆီ့ခဵရ

25 သာထျနး့ေဖ က္ာ့ Unknown တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ),ှ၄(ဿ) ဇနးနဝါရီ ှ၆ ှွ ဧ်ပီ ှ၆ ၀ ႏြစး ပခုကၠဴ အရပးသာ့ ခ္ငး့လကးွ ရကၡိဳငးံတပးမေတား(AA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

26 ေဇားမငး့ထုိကး က္ာ့ Unknown တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ),ှ၄(ဿ) ဇနးနဝါရီ ှ၆ ှွ ဧ်ပီ ှ၆ ၀ ႏြစး ပခုကၠဴ အရပးသာ့ ခ္ငး့လကးွ ရကၡိဳငးံတပးမေတား(AA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

27 ထျနး့ေအ့ က္ာ့ Unknown တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ),ှ၄(ဿ) ဇနးနဝါရီ ှ၆ ှွ ဧ်ပီ ှ၆ ၀ ႏြစး ပခုကၠဴ အရပးသာ့ ခ္ငး့လကးွ ရကၡိဳငးံတပးမေတား(AA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

28 လျနး့ေခါငး က္ာ့ ဦ့ဇေခါငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ),ှ၄(ဿ) ှဿ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ှ၆ မတး ှ၆ ဿ ႏြစး လာ့ရႈိ့ အရပးသာ့ ရြမး့ေ်မာကး
ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ



29 ေအာငးရနးလငး့ က္ာ့ ဦ့အိုငးဘူ့ တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿဿ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ဿ၅ မတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး ၃လ အငး့စိနး အရပးသာ့ ေအာကးခ္ိဳငး့စ ရျာ-ပလကးွ
ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

30 ဆလုိငး့နိုငးထျနး့ က္ာ့ ဦ့လိနး့ပိုငးနိုငး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿဿ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ဿ၅ မတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး ၃လ အငး့စိနး အရပးသာ့ မျီထျီရျာ-မငး့တပး
ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

31 ဆလုိငး့ကနး့လုဵ က္ာ့ ဦ့ေမာထရး တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) ဿဿ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ဿ၅ မတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး ၃လ အငး့စိနး အရပးသာ့ ေက့္ေတာ-ပလကးွ
ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIA)ႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

32 မိ္ဳ့ဝငး့ က္ာ့ Unknown
ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စုေဝ့ချငးံႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ စီတနး့ လြညးံလညး ချငးံ 

ဥပေဒ ပုဒးမ ှ၅၇ ဿွ
ဿွ ဇျနး ဿွှ၆ ဿွ ဇျနး ဿွှ၆ တစးလ၇ ေလ့လ အို့ဘုိ

လယးသမာ့အေရ့ 

လႈပးရြာ့သူ
မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘဲ ေဟာေ်ပာခဲံ်ခငး့အတျကး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

33 ထငးေက္ား က္ာ့ ဦ့လႈိငး ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(ခ) ၀ှ ၾသဂုတး ဿွှ၅ ဿ၄ ဇျနး ဿွှ၆ ႏြစးႏြစး အငး့စိနး MDCF ေခါငး့ေဆာငး ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့
ရနးကငး့ၿမိဳ႕နယးတရာ့ရဵု့ေရြ႕တျငး တရာ့စီရငးေရ့၇ ်ပညးထဲေရ့ႏြငးံ အစို့ရတုိ႔ကုိ

 ေဝဖနး်ခငး့အတျကး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

34 သနး့ပိုငး က္ာ့ Unknown လမး့တဵတာ့ဥပေဒ ပုဒးမ ဿဿ ႏြငးံ ပုဒးမ ဿ၀ ၀ှ ဇူလုိငး ဿွှ၅ ဿ ဇူလုိငး ဿွှ၆ ှ၁ လ အို့ဘုိ ေတာငးသူ
ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာ၇ 

ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

ေက္ာကးမီ့ေသျ့ သုဵ့ ဘိလပးေ်မစကးရဵုစီမဵကိနး့ကုိ 

အေကာငးအထညးေဖားေနသညးံ ်မငး ံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ကုမၸဏ၏ လုပးငနး့ချငးသုဵ့

 စကးယႏၱရာ့မ္ာ့  အသုဵ့မ်ပဳႏုိငးေအာငး ပုသိမးႀကီ့ၿမိ ႕ဳနယး 

ေအာငးသေ်ပ-သရကးကုိငး့  ေက့္ရျာခ္ငး့ဆကးလမး့ကုိ တာ့ဆီ့ ၾကရငး့ 

နယးနိမိးတးကုိ က္ဴ့ေက္ား်ခဵခတးသညးဟုဆုိကာ လမး့တဵတာ့ဥပေဒ်ဖငးံ ဿွှ၅

 ခုႏြစး၇  ဇူလုိငးလအတျငး့ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဲဆို်ခငး့ခဵရ

35 ်မ်မ မ Unknown လမး့တဵတာ့ဥပေဒ ပုဒးမ ဿဿ ႏြငးံ ပုဒးမ ဿ၀ ဿဿ ဇူလုိငး ဿွှ၅ ဿ ဇူလုိငး ဿွှ၆ ှ၁ လ အို့ဘုိ ေတာငးသူ
ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာ၇ 

ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

ေက္ာကးမီ့ေသျ့ သုဵ့ ဘိလပးေ်မစကးရဵုစီမဵကိနး့ကုိ 

အေကာငးအထညးေဖားေနသညးံ ်မငး ံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ကုမၸဏ၏ လုပးငနး့ချငးသုဵ့

 စကးယႏၱရာ့မ္ာ့  အသုဵ့မ်ပဳႏုိငးေအာငး ပုသိမးႀကီ့ၿမိ ႕ဳနယး 

ေအာငးသေ်ပ-သရကးကုိငး့  ေက့္ရျာခ္ငး့ဆကးလမး့ကုိ တာ့ဆီ့ ၾကရငး့ 

နယးနိမိးတးကုိ က္ဴ့ေက္ား်ခဵခတးသညးဟုဆုိကာ လမး့တဵတာ့ဥပေဒ်ဖငးံ ဿွှ၅

 ခုႏြစး၇  ဇူလုိငးလအတျငး့ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဲဆို်ခငး့ခဵရ

36 ်မ မ Unknown လမး့တဵတာ့ဥပေဒ ပုဒးမ ဿဿ ႏြငးံ ပုဒးမ ဿ၀ ဿဿ ဇူလုိငး ဿွှ၅ ဿ ဇူလုိငး ဿွှ၆ ှ၁ လ အို့ဘုိ ေတာငးသူ
ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာ၇ 

ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

ေက္ာကးမီ့ေသျ့ သုဵ့ ဘိလပးေ်မစကးရဵုစီမဵကိနး့ကုိ 

အေကာငးအထညးေဖားေနသညးံ ်မငး ံ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ကုမၸဏ၏ လုပးငနး့ချငးသုဵ့

 စကးယႏၱရာ့မ္ာ့  အသုဵ့မ်ပဳႏုိငးေအာငး ပုသိမးႀကီ့ၿမိ ႕ဳနယး 

ေအာငးသေ်ပ-သရကးကုိငး့  ေက့္ရျာခ္ငး့ဆကးလမး့ကုိ တာ့ဆီ့ ၾကရငး့ 

နယးနိမိးတးကုိ က္ဴ့ေက္ား်ခဵခတးသညးဟုဆုိကာ လမး့တဵတာ့ဥပေဒ်ဖငးံ ဿွှ၅

 ခုႏြစး၇  ဇူလုိငးလအတျငး့ ဖမး့ဆီ့၇တရာ့စျဲဆို်ခငး့ခဵရ

37 အိုကးငိ.ု က္ာ့ Unknown တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) Unknown ဿ၁ ဧ်ပီ ဿွှ၆ ဿ ႏြစး လာ့ရြို့ အရပးသာ့ ရြမး့ေ်မာကး ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

38 စိုငး့ေအာငးပျငး. က္ာ့ Unknown တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) Unknown ဿ၁ ဧ်ပီ ဿွှ၆ ဿ ႏြစး လာ့ရြို့ အရပးသာ့ ရြမး့ေ်မာကး ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

39 စိုငး့ေက္ားလူ က္ာ့ Unknown တရာ့မဝငးအဖျဲ႔အစညး့ဆကးသျယးမႈ ှ၄(ှ) Unknown ဿ၁ ဧ်ပီ ဿွှ၆ ဿ ႏြစး လာ့ရြို့ အရပးသာ့ ရြမး့ေ်မာကး ရြမး့်ပညးတုိ့တကးေရ့ပါတီႏြငးံဆကးႏျယးမႈ သဵသယ်ဖငးံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

40 ေက္ားဇငးလတး က္ာ့ Unknown ရာဇတးသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(ခ)၇ ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ဿွ ဿှ ေဖေဖားဝါရီ ဿွှ၆ ှ၄ ဇူလုိငး ဿွှ၆
ဿ ႏြစးႏြငးံ ဒဏးေငျ

 တစးေသာငး့က္ပး
အငး့စိနး MDCF ဗဟိုေကားမတီဝငး ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့

ဿွွ၅ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဖ္ကးသိမး့ေရ့ႏြငးံ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ 

ႏုတးထျကးေပ့ေရ့အတျကး ဆႏၵထုတးေဖားခဲံ၍ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

41 ေက္ားေဇယ္ က္ာ့ Unknown ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆ ှ၁ ဇူလုိငး ဿွှ၆ ှ၅ ဇူလုိငး ဿွှ၆ သုဵ့လ အို့ဘုိ ေတာငးသူ
ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာ၇ 

ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ပုသိမးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေအာငးသေ်ပေက့္ရျာအနီ့ 

တညးေဆာကးလြ္ကးရြိသညးံ ေက္ာကးမီ့ေသျ့ စျမး့အငးသုဵ့ ဘိလပးေ်မစကးရဵု 

စီမဵကိနး့ကုိ ဖ္ကးသိမး့ေပ့ရနး ကနး႔ကျကးဆႏၵထုတးေဖားခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

42 ေပါကးစ က္ာ့ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁ွ၇ ှှ၁၇ ၀၀ဿ၇ ှှ၁ ှွ ႏိုဝငးဘာ ဿွှ၅ ှ၃ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး အို့ဘုိ ေတာငးသူ
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

သိမး့ဆညး့ယာေ်မအတျငး့ ေရေၾကာငး့ရတဲပးဖျဲ႔ချဲ (မႏၱေလ့)မြ 

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးရနး ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့်ခငး့အတျကး

 ရုနး့ရငး့ဆနး့ခတး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

43 တငးေဌ့ မ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁ွ၇ ှှ၁၇ ၀၀ဿ၇ ှှ၁ ှွ ႏိုဝငးဘာ ဿွှ၅ ှ၃ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး အို့ဘုိ ေတာငးသူ
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

သိမး့ဆညး့ယာေ်မအတျငး့ ေရေၾကာငး့ရတဲပးဖျဲ႔ချဲ (မႏၱေလ့)မြ 

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးရနး ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့်ခငး့အတျကး

 ရုနး့ရငး့ဆနး့ခတး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

44 ခိုငးဇာဝငး့ မ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁ွ၇ ှှ၁၇ ၀၀ဿ၇ ှှ၁ ှွ ႏိုဝငးဘာ ဿွှ၅ ှ၃ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး အို့ဘုိ ေတာငးသူ
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

သိမး့ဆညး့ယာေ်မအတျငး့ ေရေၾကာငး့ရတဲပးဖျဲ႔ချဲ (မႏၱေလ့)မြ 

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးရနး ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့်ခငး့အတျကး

 ရုနး့ရငး့ဆနး့ခတး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ



45 ်မငးံ်မငးံစနး့ မ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁ွ၇ ၀၀ဿ ှွ ႏိုဝငးဘာ ဿွှ၅ ှ၃ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး အို့ဘုိ ေတာငးသူ
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

သိမး့ဆညး့ယာေ်မအတျငး့ ေရေၾကာငး့ရတဲပးဖျဲ႔ချဲ (မႏၱေလ့)မြ 

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးရနး ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့်ခငး့အတျကး

 ရုနး့ရငး့ဆနး့ခတး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

46 မို့သီ့ က္ာ့ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁ွ၇ ၀၀ဿ၇ ှ၅၆၇ ှ၆၁(ခ) ှွ ႏိုဝငးဘာ ဿွှ၅ ှ၃ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး အို့ဘုိ ေတာငးသူ
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

သိမး့ဆညး့ယာေ်မအတျငး့ ေရေၾကာငး့ရတဲပးဖျဲ႔ချဲ (မႏၱေလ့)မြ 

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးရနး ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့်ခငး့အတျကး

 ရုနး့ရငး့ဆနး့ခတး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

47 မငး့မငး့ခိုငး က္ာ့ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၁၁ွ၇ ၀၀ဿ၇ ှ၅၆၇ ှ၆၁(ခ) ှွ ႏိုဝငးဘာ ဿွှ၅ ှ၃ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ ႏြစး အို့ဘုိ ေတာငးသူ
မဟာေအာငးေ်မၿမိဳ႕နယး၇ 

မႏၱေလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့

သိမး့ဆညး့ယာေ်မအတျငး့ ေရေၾကာငး့ရတဲပးဖျဲ႔ချဲ (မႏၱေလ့)မြ 

အေဆာကးအအဵုေဆာကးလုပးရနး ၿခဵစညး့ရို့ကာရဵ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့်ခငး့အတျကး

 ရုနး့ရငး့ဆနး့ခတး်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

48 မငး့ေသျ့ သစး က္ာ့ Unknown ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆ ဿ၅ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ၅ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ှ၂ ရကး အငး့စိနး ABFSU အဖျဲ႔ဝငး ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့
ဆဲဗငး့ဇူလုိငးအထိမး့အမြတးအ်ဖစး လမး့ေလြ္ာကးဆႏၵထုတးေဖားခဲံ်ခငး့ 

အတျကး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

49 ခနး႔မငး့ထကး က္ာ့ Unknown ၿငိမး့၇စု၇စီဥပေဒ ပုဒးမ ှ၆ ဿ၅ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ဿ၅ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ှ၂ ရကး အငး့စိနး ကဗ္ာဆရာ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့
ဆဲဗငး့ဇူလုိငးအထိမး့အမြတးအ်ဖစး လမး့ေလြ္ာကးဆႏၵထုတးေဖားခဲံ်ခငး့ 

အတျကး ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ

50 မငး့ထငးကုိကုိႀကီ့ က္ာ့ Unknown ရာဇသတးႀကီ့ပုဒးမ ၂ွ၂(က) ှဿ ဧၿပီ ဿွှ၆ ဿ၆ ၾသဂုတး ဿွှ၆ ှ ႏြစး အငး့စိနး ရုပးရြငးဒါရိုကးတာ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့
လူမႈကျနးရကးစာမ္ကးႏြာတျငး တပးမေတားကုိ ေဝဖနးခဲံ်ခငး့အတျကး 

ဖမး့ဆီ့်ခငး့ခဵရ
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