
စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် တရားစွဲခရံသည့်ပုဒမ် အဖမ်းခရံသည့်ရက်စွဲ အမိန့ခ်ျရက်စွဲ အမိန့ခ်ျမှတတ်မ်း ထောင်အမည် အဖဲွ့အစည်း ထနရပ်လပ်ိစာ မှတခ်ျက်

1 ေောင်ေောင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈
၅ နစှ ်၅၀၀၀ ကျပ်

စုဳစမ်ဵဆဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင်

ရခိုင်ဴတပ်မေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ

ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

2 နိုင်နိုင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈
၅ နစှ ်၅၀၀၀ ကျပ်

စုဳစမ်ဵဆဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင်

ရခိုင်ဴတပ်မေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ

ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

3 ေမာင်ေေဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစထဳနွ်ဵ ေောင် ေကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၂၈ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၈ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၃၀ နစှ် စစေ်တွ ေရပ်သာဵ စစေ်တွ ဗဳုဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖင်ဴေဖမ်ဵဆီဵခရဳ

4 လထှနွ်ဵ ေကျာ် ကျာဵ ဦဵေမာင်လှိုင် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၂ နစှ် ေကျာက်ြဖူ ေရပ်သာဵ စစေ်တွ ဗဳုဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖင်ဴေဖမ်ဵဆီဵခရဳ

5 ေနလင်ဵဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်စနိပု် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ဇူလိုင် ၁၈ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ ်၆လ

စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

6 ေမာင်ြဖူ(ခ)ေမာင်ြဖူေချ ကျာဵ ဦဵေမာင်ြမတစ်ိုဵ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၈ ၈ ဇွန ်၁၈
၂ နစှ ်၆လ

စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

7 ေမာင်ေထွဵ သန်ဵ (ခ)ေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ သာေောင် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၈ ၈ ဇွန ်၁၈
၂ နစှ ်၆လ

စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

8 ေစာရဲထနွ်ဵ (ခ)ေမာင်ေမာင်ြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵေစာနိုင် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၇ ၂၈ ကသဂုတ ်၁၇
၂ နစှ ်၆လ

စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

9 လမ်ွဵေတာ် ကျာဵ ဦဵဟွနန်နွ်ဵ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇူလိုင် ၁၈ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

10 စမ်ွဘွန်(ခ)ေချာင်ဘွန် ကျာဵ ဦဵေဘာင်ချမ်ဵ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇူလိုင် ၁၈ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

11 ေဇာဆုိ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေဇာေ်ယာ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇူလိုင် ၁၈ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင်

တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ

 စပ်ွစွဲခရဳ

12 မင်ဵဒင် ကျာဵ ဦဵထနိဝ်င်ဵ ရာဇသတက်ကီဵဥပေဒပုဒမ် ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၈ မတလ် ၂၀၁၉
၅ နစှ်

မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပင်မမို့နယမ်လက်တိုေကျဵရွာ

မလက်တိုေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်ေသဆဳုဵမှုြဖင်ဴ စပ်ွစွဲခရဳ

13 ဆန်ဵ မင်ဵဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်စိုဵ ရာဇသတက်ကီဵဥပေဒပုဒမ် ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၈ မတလ် ၂၀၁၉
၅ နစှ်

မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပင်မမို့နယမ်လက်တိုေကျဵရွာ

မလက်တိုေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်ေသဆဳုဵမှုြဖင်ဴ စပ်ွစွဲခရဳ

14 ေကျာမ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵထနိဝ်င်ဵ ရာဇသတက်ကီဵဥပေဒပုဒမ် ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၈ မတလ် ၂၀၁၉
၅ နစှ်

မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပင်မမို့နယမ်လက်တိုေကျဵရွာ

မလက်တိုေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်ေသဆဳုဵမှုြဖင်ဴ စပ်ွစွဲခရဳ

15 ေစာတိုဵ တိုဵ ကျာဵ ဦဵဖထနွ်ဵ လင်ွ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ေောက်တိုဘာ ၁၇ ၂၅ ဇနန်ဝါရီ ၁၈
၂ နစှ်

ငှက်ေောစ်မ်ဵလငူယသ်င်တန်ဵ ေကျာင်ဵဒေီကဘီေေ ကရင်ြပည်နယ်

ဒေီကဘီေေြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ

ဆီဵခရဳ

16 ေစာဒီဵ တိုဵ ကျာဵ ဦဵေစာေခေွလဵ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ေောက်တိုဘာ ၁၇ ၂၅ ဇနန်ဝါရီ ၁၈
၂ နစှ်

ငှက်ေောစ်မ်ဵလငူယသ်င်တန်ဵ ေကျာင်ဵဒေီကဘီေေ ကရင်ြပည်နယ်

ဒေီကဘီေေြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ

ဆီဵခရဳ

17 စိုဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစနိလ်ှ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၉
၂ နစှ်

သဳတွဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်ဴတပ်မေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ

ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

18 သာဵေောင် ကျာဵ ဦဵသိန်ဵ စနိ် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၉
၂ နစှ်

သဳတွဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်ဴတပ်မေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ

ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

19 ေကျာဦ်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေဝ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၉
၂ နစှ်

သဳတွဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်ဴတပ်မေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ

ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

20 ေဒါက်တာေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵေမာင်လစှနိ် ရာဇသတက်ကီဵဥပေဒပုဒမ် ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၈ ၁၉ မတ ်၁၉

၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵစနိ် ANP ပါတဦက္ကဌ ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်နိုင်ငဳေတာ ်

ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ 

(၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ ်

စာေပေဟာေြပာပဲွတင်ွ ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချက်မျာဵနင်ဴှပတသ်က်၍ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ



21 ေဝဟင်ေောင် ကျာဵ ဦဵေောင်သာထနွ်ဵ ရာဇသတက်ကီဵဥပေဒပုဒမ် ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၈ ၁၉ မတ ်၁၉

၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵစနိ် စာေရဵဆရာ ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်နိုင်ငဳေတာ ်

ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ 

(၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ ်

စာေပေဟာေြပာပဲွတင်ွ ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချက်မျာဵနင်ဴှပတသ်က်၍ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

22 စိုင်ဵတမ်ွဵမုိင် ကျာဵ ဦဵခနွသီ်ရိ ေေရဵေပါ်စမဳီချက် ၅(ည) မူဵယစ ်၁၀(က)၊ လက်နက်၁၉(က) ၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁
၁၁ နစှ်

လာဵရှို မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵြပည်သူ့စစ် ရှမ်ဵြပည် ေတာင်

ဆင်ေကျာ.ြပည်သူ.စစ ်

နင်ှ.ပတသ်က်မှူ.ြဖင်.ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

23 သာထနွ်ဵ ေဖ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရီ ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉
၃ နစှ်

ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵလက်ဝ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်မေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု 

သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

24 ေဇာမ်င်ဵထိုက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရီ ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉
၃ နစှ်

ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵလက်ဝ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်မေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု 

သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

25 ေစာေေဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရီ ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉
၃ နစှ်

ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵလက်ဝ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်မေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု 

သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

26 လနွ်ဵ ေခါင် ကျာဵ ဦဵဇေခါင် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ၁၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၁၉ မတ ်၁၉

၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရှမ်ဵေြမာက်

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မေတာ(်KIA)နင်ဴှ

ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

27 ေောင်ရနလ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေုိင်ဘူဵ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၂၈ မတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ ်၆လ

ေင်ဵစနိ် ေရပ်သာဵ ေောက်ချ ိုင်ဵစ ရွာ-ပလက်ဝ

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မေတာ(်KIA)နင်ဴှ

ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

28 စလိုင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ ကျာဵ ဦဵလနိ်ဵ ပုိင်နိုင် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၂၈ မတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ ်၆လ

ေင်ဵစနိ် ေရပ်သာဵ မီွထွီရွာ-မင်ဵတပ်

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မေတာ(်KIA)နင်ဴှ

ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

29 စလိုင်ဵကမ်ဵလုဳ ကျာဵ ဦဵေမာထရ် တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈ ၂၈ မတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ ်၆လ

ေင်ဵစနိ် ေရပ်သာဵ ေကျဵေတာ-ပလက်ဝ

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မေတာ(်KIA)နင်ဴှ

ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

30 မျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၈၊ ၁၈ ၂၀ ဇွန ်၂၀၁၉ ၂၀ ဇွန ်၂၀၁၉

တစလ်၊ ေလဵလ

ေုိဵဘုိ လယသ်မာဵေေရဵ လှုပ်ရှာဵသူမန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵေတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

31 ထင်ေကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(ခ) ၃၁ ကသဂုတ ်၂၀၁၈ ၂၇ ဇွန ်၂၀၁၉

နစှန်စှ်

ေင်ဵစနိ် MDCF ေခါင်ဵေဆာင် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရနက်င်ဵမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ေရှ့ တင်ွ 

တရာဵစရီင်ေရဵ၊ ြပည်ထေဲရဵနင်ဴှ ေစိုဵ ရတိ့ုကုိ

 ေဝဖနြ်ခင်ဵေတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

32 သန်ဵ ပုိင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ လမ်ဵတတဳာဵဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂ နင်ဴှ ပုဒမ် ၂၃ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

၁၄ လ

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ ေောင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ 

ေေကာင်ေထည်ေဖာေ်နသည်ဴ ြမင်ဴ  

ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှဳမှု ကုမ္ပဏ၏ လပ်ုငန်ဵ ခင်ွသဳုဵ 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ  ေသဳုဵမြပုနိုင်ေောင် 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ ်

ေောင်သေြပ-သရက်ကုိင်ဵ  

ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵကုိ တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ

 နယန်မိိတကုိ် 

ကျူဵေကျာခ်ခခဳတသ်ည်ဟုဆုိကာ 

လမ်ဵတတဳာဵဥပေဒြဖင်ဴ ၂၀၁၈ ခနုစှ၊်  

ဇူလိုင်လေတင်ွဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



33 ြမြမ မ စုဳစမ်ဵစဲ လမ်ဵတတဳာဵဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂ နင်ဴှ ပုဒမ် ၂၃ ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

၁၄ လ

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ ေောင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ 

ေေကာင်ေထည်ေဖာေ်နသည်ဴ ြမင်ဴ  

ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှဳမှု ကုမ္ပဏ၏ လပ်ုငန်ဵ ခင်ွသဳုဵ 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ  ေသဳုဵမြပုနိုင်ေောင် 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ ်

ေောင်သေြပ-သရက်ကုိင်ဵ  

ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵကုိ တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ

 နယန်မိိတကုိ် 

ကျူဵေကျာခ်ခခဳတသ်ည်ဟုဆုိကာ 

လမ်ဵတတဳာဵဥပေဒြဖင်ဴ ၂၀၁၈ ခနုစှ၊်  

ဇူလိုင်လေတင်ွဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

34 ြမ မ စုဳစမ်ဵစဲ လမ်ဵတတဳာဵဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂ နင်ဴှ ပုဒမ် ၂၃ ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

၁၄ လ

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ ေောင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ 

ေေကာင်ေထည်ေဖာေ်နသည်ဴ ြမင်ဴ  

ရင်ဵနှီဵ ြမှုပ်နှဳမှု ကုမ္ပဏ၏ လပ်ုငန်ဵ ခင်ွသဳုဵ 

စက်ယန္တရာဵမျာဵ  ေသဳုဵမြပုနိုင်ေောင် 

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ ်

ေောင်သေြပ-သရက်ကုိင်ဵ  

ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵကုိ တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ

 နယန်မိိတကုိ် 

ကျူဵေကျာခ်ခခဳတသ်ည်ဟုဆုိကာ 

လမ်ဵတတဳာဵဥပေဒြဖင်ဴ ၂၀၁၈ ခနုစှ၊်  

ဇူလိုင်လေတင်ွဵ ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

35 ေုိက်ငုိ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရှမ်ဵေြမာက်

ရှမ်ဵြပည်တိုဵ တက်ေရဵပါတနီင်ဴှဆက်နယွမ်ှု

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

36 စိုင်ဵေောင်ပွင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရှမ်ဵေြမာက်

ရှမ်ဵြပည်တိုဵ တက်ေရဵပါတနီင်ဴှဆက်နယွမ်ှု

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

37 စိုင်ဵေကျာလ်ူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝင်ေဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရှမ်ဵေြမာက်

ရှမ်ဵြပည်တိုဵ တက်ေရဵပါတနီင်ဴှဆက်နယွမ်ှု

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

38 ေကျာဇ်င်လတ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇတသ်တက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊ မငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၂၀ ၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၂၀၁၉ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

၂ နစှန်င်ဴှ ဒဏေ်ငွ 

တစေ်သာင်ဵကျပ်

ေင်ဵစနိ် MDCF ဗဟုိေကာမ်တဝီင် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၀၀၈ 

ဖဲွ့စည်ဵပဳုေေြခခဥဳပေဒဖျက်သိမ်ဵေရဵနင်ဴှ 

ြပည်ထေဲရဵဝနက်ကီဵ 

နတုထ်က်ွေပဵေရဵေတက်ွ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

39 ေပါက်စ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ်

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတင်ွဵ 

ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန ်

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ 

တာဵဆီဵြခင်ဵေတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆန်ဵ ခတြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

40 တင်ေဌဵ မ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ်

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတင်ွဵ 

ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန ်

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ 

တာဵဆီဵြခင်ဵေတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆန်ဵ ခတြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ



41 ြမင်ဴြမင်ဴစန်ဵ မ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၄၀၊ ၃၃၂ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ်

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတင်ွဵ 

ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန ်

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ 

တာဵဆီဵြခင်ဵေတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆန်ဵ ခတြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

42 မုိဵသီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ်

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတင်ွဵ 

ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန ်

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ 

တာဵဆီဵြခင်ဵေတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆန်ဵ ခတြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

43 မင်ဵမင်ဵခိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ ်၂၀၁၉

၂ နစှ်

ေုိဵဘုိ ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတင်ွဵ 

ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန ်

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ 

တာဵဆီဵြခင်ဵေတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆန်ဵ ခတြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

44 မင်ဵထင်ကုိကုိကကီဵ ကျာဵ ဦဵပန် ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က) ၁၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၉ ကသဂုတ ်၂၀၁၉

၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ရပ်ုရှင်ဒါရိုက်တာ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

လမူှုကွနရ်က်စာမျက်နာှတင်ွ တပ်မေတာကုိ်

 ေဝဖနခ်ဲဴြခင်ဵေတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

45 ေပါလု ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၅ ရက်၊ သဳုဵလ

ြမစက်ကီဵနာဵ ကချင်တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကချင်ြပည်နယ်

ကချင်စစပဲွ် ရှစန်စှြ်ပည်ဴ ေထမ်ိဵေမှတ ်

သရပ်ုေဖာ ်ြပဇာတ ် ကျင်ဵပ ခဲဴသည်ဴေတက်ွ

 ြပစဒ်ဏခ်ျမှတြ်ခင်ဵခရဳ

46 မငိမ်ဵေမာင် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ သန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇၊ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀ ၁၁ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

47 ေကျာေ်ဌဵ ကျာဵ ဦဵေဌဵေောင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

48 ေကျာခ်င် ကျာဵ ဦဵခင်ေမာင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

49 ခပုဳဵစနိ် မ ဦဵသိန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

50 သဳလုဳဵ ကျာဵ ဦဵသာဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

51 ေဆွ ကျာဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



52 ကဳြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵနီ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

53 မုိဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵြမင်ဴဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ 

လယေ်ြမမျာဵေတင်ွဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

54 ေနမျ ိုဵဇင် ကျာဵ ဦဵေငွဇင် ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က) ၁၉ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁ နစှ၊် ၁ နစှ၊် ၂ နစှ်

ေင်ဵစနိ် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

တပ်မေတာကုိ် ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵေတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

55 ပုိင်မဖိုဵမင်ဵ(ခ)ဒေီရ ကျာဵ ဦဵေကျာလ်င်ဵ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖင်ဴ 

ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတင်ွတပ်မေတာမှ် 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

56 ေဇာလ်င်ဵထဋွ(်ခ) ဖုိဵသာဵ ကျာဵ ဦဵြမခိုင် ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖင်ဴ 

ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတင်ွတပ်မေတာမှ် 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

57 ေကခိုင်ထနွ်ဵ မ ဦဵစနိမ်မိုင် ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ၊ ဝနထ်မ်ဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖင်ဴ 

ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတင်ွတပ်မေတာမှ် 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

58 ေဇယျာလင်ွ ကျာဵ ဦဵခပုဳဵ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖင်ဴ 

ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတင်ွတပ်မေတာမှ် 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

59 ပုိင်ရဲသူ ကျာဵ ဦဵခင်လှိုင် ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖင်ဴ 

ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတင်ွတပ်မေတာမှ် 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်
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