စဉ်

အမည်
1 ေောင်ေောင်

လိင်
ကျာဵ

အဖအမည်
ဦဵေစာလှ

တရားစွဲခံရသည့်ပုဒ်မ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆

အဖမ်းခံရသည့်ရက်စွဲ
ဇန်နဝါရီ ၁၇

အမိန့်ချရက်စွဲ
၁၇ ေမ ၁၈

အမိန့်ချမှတ်တမ်း
၅ နှစ် ၅၀၀၀ ကျပ်
၅ နှစ် ၅၀၀၀ ကျပ်

ထောင်အမည်

အဖွဲ့အစည်း

ထနရပ်လိပ်စာ

မှတ်ချက်

စုဳစမ်ဵဆဲ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်

စုဳစမ်ဵဆဲ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်

ဖမ်ဵဆီဵခဳရ

ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်
ဖမ်ဵဆီဵခဳရ
ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်

2 နိုင်နိုင်

ကျာဵ

ဦဵေစာလှ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆

ဇန်နဝါရီ ၁၇

၁၇ ေမ ၁၈

3 ေမာင်ေေဵဝင်ဵ

ကျာဵ

ဦဵစဳထွန်ဵေောင်

ေကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ

၂၈ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈

၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈

၃၀ နှစ်

စစ်ေတွ

ေရပ်သာဵ

စစ်ေတွ

ဗုဳဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခဳရ

4 လှထွန်ဵေကျာ်

ကျာဵ

ဦဵေမာင်လှိုင်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၁၁ နိုဝင်ဘာ ၁၇

၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈

၂ နှစ်

ေကျာက်ြဖူ

ေရပ်သာဵ

စစ်ေတွ

ဗုဳဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခဳရ

5 ေနလင်ဵဦဵ

ကျာဵ

ဦဵေမာင်စိန်ပု

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၂၇ ဇူလိုင် ၁၈

၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈

စစ်ေတွ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်

6 ေမာင်ြဖူ(ခ)ေမာင်ြဖူေချ
7 ေမာင်ေထွဵသန်ဵ(ခ)ေေဵေမာင်
8 ေစာရဲထွန်ဵ(ခ)ေမာင်ေမာင်ြမငဴ်
9 လွမ်ဵေတာ်
10 စွမ်ဘွန်(ခ)ေချာင်ဘွန်
11 ေဇာ်ဆိုင်ဵ

ကျာဵ
ကျာဵ
ကျာဵ
ကျာဵ
ကျာဵ
ကျာဵ

ဦဵေမာင်ြမတ်စိုဵ
ဦဵစန်ဵသာေောင်
ဦဵေစာနိုင်
ဦဵဟွန်နွန်ဵ
ဦဵေဘာင်ချမ်ဵ
ဦဵေဇာ်ေယာ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၂ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈
၂ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈
၂၇ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇
၁၆ ဇူလိုင် ၁၈
၁၆ ဇူလိုင် ၁၈
၁၆ ဇူလိုင် ၁၈

၈ ဇွန် ၁၈
၈ ဇွန် ၁၈
၂၈ ကသဂုတ် ၁၇
၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၈

12 မင်ဵဒင်

ကျာဵ

ဦဵထိန်ဝင်ဵ

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅

၁၆ ဇန်နဝါရီ ၁၇

၈ မတ်လ ၂၀၁၉

13 ဆန်ဵမင်ဵဦဵ

ကျာဵ

ဦဵေမာင်စိုဵ

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅

၁၆ ဇန်နဝါရီ ၁၇

၈ မတ်လ ၂၀၁၉

14 ေကျာ်မင်ဵ

ကျာဵ

ဦဵထိန်ဝင်ဵ

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅

၁၆ ဇန်နဝါရီ ၁၇

၈ မတ်လ ၂၀၁၉

15 ေစာတိုဵတိုဵ

ကျာဵ

ဦဵဖထွန်ဵလွင်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

ေောက်တိုဘာ ၁၇

၂၅ ဇန်နဝါရီ ၁၈

16 ေစာဒီဵတိုဵ

ကျာဵ

ဦဵေစာေခွေလဵ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

ေောက်တိုဘာ ၁၇

၂၅ ဇန်နဝါရီ ၁၈

17 စိုဵဝင်ဵ

ကျာဵ

ဦဵစိန်လှ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၁၀ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၈ ဇန်နဝါရီ ၁၉

18 သာဵေောင်

ကျာဵ

ဦဵသိန်ဵစိန်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၁၀ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၈ ဇန်နဝါရီ ၁၉

19 ေကျာ်ဦဵ

ကျာဵ

ဦဵထွန်ဵေဝ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၁၀ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၈ ဇန်နဝါရီ ၁၉

၂ နှစ် ၆လ
၂ နှစ် ၆လ
၂ နှစ် ၆လ
၂ နှစ် ၆လ
၂ နှစ်
၂ နှစ်
၂ နှစ်
၅ နှစ်
၅ နှစ်
၅ နှစ်
၂ နှစ်
၂ နှစ်
၂ နှစ်
၂ နှစ်
၂ နှစ်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်
စွပ်စွဲခဳရ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်
စစ်ေတွ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်

စွပ်စွဲခဳရ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်

စစ်ေတွ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်

စွပ်စွဲခဳရ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်

စစ်ေတွ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်

စွပ်စွဲခဳရ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်

ြမစ်ကကီဵနာဵ

ေရပ်သာဵ

ကချင်

စွပ်စွဲခဳရ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်

ြမစ်ကကီဵနာဵ

ေရပ်သာဵ

ကချင်

စွပ်စွဲခဳရ
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုြဖငဴ်

ြမစ်ကကီဵနာဵ

ေရပ်သာဵ

ကချင်

စွပ်စွဲခဳရ
မလက်တိုေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု၊

မေူပင်

ေရပ်သာဵ

ရဲတာပ်ဖွဲ့ဝင်ေသဆုဳဵမှုြဖငဴ် စွပ်စွဲခဳရ
မေူပင်မမို့နယ်မလက်တိုေကျဵရွ

မေူပင်

ေရပ်သာဵ

ရဲတာပ်ဖွဲ့ဝင်ေသဆုဳဵမှုြဖငဴ် စွပ်စွဲခဳရ
မေူပင်မမို့နယ်မလက်တိုေကျဵရွ

မေူပင်

ေရပ်သာဵ

ရဲတာပ်ဖွဲ့ဝင်ေသဆုဳဵမှုြဖငဴ် စွပ်စွဲခဳရ
မေူပင်မမို့နယ်မလက်တိုေကျဵရွ

မလက်တိုေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု၊
မလက်တိုေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပွာဵမှု၊
ဒီေကဘီေေြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵ
ငှက်ေော်စမ်ဵလူငယ်
ဒီေသ
ကဘီ
င်တေန်ေ
ဵေကျာင်ဵ

ကရင်ြပည်နယ်

ငှက်ေော်စမ်ဵလူငယ်
ဒီေသ
ကဘီ
င်တေန်ေ
ဵေကျာင်ဵ

ကရင်ြပည်နယ်

သဳတွဲ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်ြပည်နယ်

သဳတွဲ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်ြပည်နယ်

သဳတွဲ

ေရပ်သာဵ

ရခိုင်ြပည်နယ်

ဆီဵခဳရ
ဒီေကဘီေေြဖငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵ
ဆီဵခဳရ
ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်
ဖမ်ဵဆီဵခဳရ
ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်
ဖမ်ဵဆီဵခဳရ
ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယ်မှုသဳသယြဖငဴ်
ဖမ်ဵဆီဵခဳရ
ရခိုင်နိုင်ငဳေတာ်
ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆုဳဵြခင်ဵ
(၂၃၃)နှစ်ေြမာက်

၂၀+၂ (၂၀) နှစ်

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယ်ေထိမ်ဵေမှတ်
စာေပေဟာေြပာပွဲတွင် ေဟာေြပာခဲဴသညဴ်
ေဟာေြပာချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

20 ေဒါက်တာေေဵေမာင်

ကျာဵ

ဦဵေမာင်လှစိန်

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ)

၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၈

၁၉ မတ် ၁၉

ေင်ဵစိန်

ANP ပါတီဥက္ကဌ

ရခိုင်ြပည်နယ်

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ

ရခိုင်နိုင်ငဳေတာ်
ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆုဳဵြခင်ဵ
(၂၃၃)နှစ်ေြမာက်

၂၀+၂ (၂၀) နှစ်

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယ်ေထိမ်ဵေမှတ်
စာေပေဟာေြပာပွဲတွင် ေဟာေြပာခဲဴသညဴ်
ေဟာေြပာချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍

21 ေဝဟင်ေောင်

ကျာဵ

ဦဵေောင်သာထွန်ဵ

ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ)

22 စိုင်ဵတွမ်ဵမိုင်

ကျာဵ

ဦဵခွန်သီရိ

ေေရဵေပါ်စီမဳချက် ၅(ည) မူဵယစ် ၁၀(က)၊ လက်နက်၁၉(က)

23 သာထွန်ဵေဖ

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁),၁၇(၂)

24 ေဇာ်မင်ဵထိုက်

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁),၁၇(၂)

၁၆ ဇန်နဝါရီ ၁၈

၁၉ မတ် ၁၉
၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁

ဇန်နဝါရီ ၁၉
ဇန်နဝါရီ ၁၉

၁၀ ဧမပီ ၁၉
၁၀ ဧမပီ ၁၉

25 ေစာေေဵ

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁),၁၇(၂)

ဇန်နဝါရီ ၁၉

၁၀ ဧမပီ ၁၉

26 လွန်ဵေခါင်

ကျာဵ

ဦဵဇေခါင်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁),၁၇(၂)

၁၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၁၉ မတ် ၁၉

27 ေောင်ရန်လင်ဵ

ကျာဵ

ဦဵေိုင်ဘူဵ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၂၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၂၈ မတ် ၂၀၁၉

28 စလိုင်ဵနိုင်ထွန်ဵ

ကျာဵ

ဦဵလိန်ဵပိုင်နိုင်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၂၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၂၈ မတ် ၂၀၁၉

29 စလိုင်ဵကမ်ဵလုဳ

ကျာဵ

ဦဵေမာထရ်

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

၂၂ ေောက်တိုဘာ ၁၈

၂၈ မတ် ၂၀၁၉

30 မျုဵဝင်
ိ ဵ

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၊ ၁၈

၂၀ ဇွန် ၂၀၁၉

၂၀ ဇွန် ၂၀၁၉

၁၁ နှစ်
၃ နှစ်
၃ နှစ်
၃ နှစ်

စာေရဵဆရာ

ရခိုင်ြပည်နယ်

လာဵရှိုဵ

မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵြပည်သူ့စစ်

ရှမ်ဵြပည် ေတာင်

ပခုက္ကူ

ေရပ်သာဵ

ချင်ဵလက်ဝ

ပခုက္ကူ

ေရပ်သာဵ

ချင်ဵလက်ဝ

ပခုက္ကူ

ေရပ်သာဵ

ချင်ဵလက်ဝ

လာဵရှိုဵ

ေရပ်သာဵ

ရှမ်ဵေြမာက်

ေင်ဵစိန်

ေရပ်သာဵ

ေောက်ချုင်
ိ ဵစ ရွာ-ပလက်ဝ ဆက်နွယ်မှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ

ေင်ဵစိန်

ေရပ်သာဵ

မွီထွီရွာ-မင်ဵတပ်

ေင်ဵစိန်

ေရပ်သာဵ

ေကျဵေတာ-ပလက်ဝ

ေိုဵဘို

လယ်သမာဵေေရဵ လှုပ်ရှာဵသူ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဆင်ေကျာ.ြပည်သ.ူ စစ်

ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်
ဆက်နွယ်မှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်
ဆက်နွယ်မှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵေတွက်
ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ရန်ကင်ဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵေရှ့တွင်

နှစ်နှစ်
၂၇ ဇွန် ၂၀၁၉

ဆက်နွယ်မှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်

တစ်လ၊ ေလဵလ

၃၁ ကသဂုတ် ၂၀၁၈

သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ကချင်လွတ်ေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်

၂ နှစ် ၆လ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)

သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယ်မှု

၂ နှစ် ၆လ

ဦဵလှိုင်

သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယ်မှု

၂ နှစ် ၆လ

ကျာဵ

နှင.် ပတ်သက်မှူ.ြဖင်.ဖမ်ဵဆီဵခဳရ
ရက္ခိုငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယ်မှု

၂ နှစ်

31 ထင်ေကျာ်

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ

ေင်ဵစိန်

တရာဵစီရင်ေရဵ၊ ြပည်ထဲေရဵနှငဴ် ေစိုဵရတို့ကို
ေင်ဵစိန်

MDCF ေခါင်ဵေဆာင်

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဝဖန်ြခင်ဵေတွက် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ

ေကျာက်မီဵေသွဵသုဳဵ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵကို
ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေနသညဴ် ြမငဴ်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ကုမ္ပဏ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်သုဳဵ
စက်ယန္တရာဵမျာဵ ေသုဳဵမြပုနိုင်ေောင်

၁၄ လ

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ေောင်သေြပ-သရက်ကိုင်ဵ
ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵကို တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ
နယ်နိမိတ်ကို
ကျူဵေကျာ်ခခဳခတ်သည်ဟုဆိုကာ
လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒြဖငဴ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

32 သန်ဵပိုင်

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၃

၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

လဵိုင
ေတွ
င်ဵေဖမ်
ဵဆီဵုင၊တရာဵစွ
ဲဆဵိုြခင်ဵခဳရ
ေောင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပုသိမဇူ်ကကီ
မမိ်လ
ု့နယ်
၊ မန္တ
လဵတိ
်ဵေဒသကကီ

ေကျာက်မီဵေသွဵသုဳဵ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵကို
ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေနသညဴ် ြမငဴ်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ကုမ္ပဏ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်သုဳဵ
စက်ယန္တရာဵမျာဵ ေသုဳဵမြပုနိုင်ေောင်

၁၄ လ

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ေောင်သေြပ-သရက်ကိုင်ဵ
ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵကို တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ
နယ်နိမိတ်ကို
ကျူဵေကျာ်ခခဳခတ်သည်ဟုဆိုကာ
လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒြဖငဴ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

33 ြမြမ

မ

စုဳစမ်ဵစဲ

လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၃

၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

လဵိုင
ေတွ
င်ဵေဖမ်
ဵဆီဵုင၊တရာဵစွ
ဲဆဵိုြခင်ဵခဳရ
ေောင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပုသိမဇူ်ကကီ
မမိ်လ
ု့နယ်
၊ မန္တ
လဵတိ
်ဵေဒသကကီ

ေကျာက်မီဵေသွဵသုဳဵ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစီမဳကိန်ဵကို
ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေနသညဴ် ြမငဴ်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ကုမ္ပဏ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်သုဳဵ
စက်ယန္တရာဵမျာဵ ေသုဳဵမြပုနိုင်ေောင်

၁၄ လ

ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ်
ေောင်သေြပ-သရက်ကိုင်ဵ
ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵကို တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ
နယ်နိမိတ်ကို
ကျူဵေကျာ်ခခဳခတ်သည်ဟုဆိုကာ
လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒြဖငဴ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊

34 ြမ

မ

စုဳစမ်ဵစဲ

လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၃

၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

35 ေိုက်ငို

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

Unknown

၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉

36 စိုင်ဵေောင်ပွငဴ်
37 စိုင်ဵေကျာ်လူ

ကျာဵ
ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ
စုဳစမ်ဵစဲ

တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)
တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယ်မှု ၁၇(၁)

Unknown
Unknown

၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉

၂ နှစ်
၂ နှစ်
၂ နှစ်

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

လဵိုင
ေတွ
င်ဵေဖမ်
ဵဆီဵုင၊တရာဵစွ
ဲဆဵိုြခင်ဵခဳရ
ေောင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပုသိမဇူ်ကကီ
မမိ်လ
ု့နယ်
၊ မန္တ
လဵတိ
်ဵေဒသကကီ

လာဵရှိုဵ

ေရပ်သာဵ

ရှမ်ဵေြမာက်

ရှမ်ဵြပည်တိုဵတက်ေရဵပါတီနှငဴ်ဆက်နွယ်မှု
သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ရှမ်ဵြပည်တိုဵတက်ေရဵပါတီနှငဴ်ဆက်နွယ်မှု
လာဵရှိုဵ

ေရပ်သာဵ

ရှမ်ဵေြမာက်

သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ရှမ်ဵြပည်တိုဵတက်ေရဵပါတီနှငဴ်ဆက်နွယ်မှု

လာဵရှိုဵ

ေရပ်သာဵ

ရှမ်ဵေြမာက်

သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
၂၀၀၈
ဖွဲ့စည်ဵပုဳေေြခခဳဥပေဒဖျက်သိမ်ဵေရဵနှငဴ်

၂ နှစ်နှငဴ် ဒဏ်ေငွ

ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵ

တစ်ေသာင်ဵကျပ်
38 ေကျာ်ဇင်လတ်

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

ရာဇတ်သတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀

၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၉

၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

နုတ်ထွက်ေပဵေရဵေတွက်
ေင်ဵစိန်

MDCF ဗဟိုေကာ်မတီဝင်

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဆန္ဒထုတ်ေဖာ်ခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ
ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ
ေေဆာက်ေေုဳေဆာက်လုပ်ရန်
ခခဳစည်ဵရိုဵကာရဳြခင်ဵကို

၂ နှစ်

တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက်
ရုန်ဵရင်ဵဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ
39 ေပါက်စ

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄

၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈

၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

ဖမ်
ဵဆီဵြခင်
ဵခဳရ
မဟာေောင်ေြမမမို့နယ်၊ မန္တေ
လဵတိ
ုင်ဵေဒသကကီ
ဵ
သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ
ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ
ေေဆာက်ေေုဳေဆာက်လုပ်ရန်
ခခဳစည်ဵရိုဵကာရဳြခင်ဵကို

၂ နှစ်

တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက်
ရုန်ဵရင်ဵဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ
40 တင်ေဌဵ

မ

စုဳစမ်ဵစဲ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄

၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈

၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

ဖမ်
ဵဆီဵြခင်
ဵခဳရ
မဟာေောင်ေြမမမို့နယ်၊ မန္တေ
လဵတိ
ုင်ဵေဒသကကီ
ဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ
ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ
ေေဆာက်ေေုဳေဆာက်လုပ်ရန်
ခခဳစည်ဵရိုဵကာရဳြခင်ဵကို

၂ နှစ်

တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက်
ရုန်ဵရင်ဵဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ
41 ြမငဴ်ြမငဴ်စန်ဵ

မ

စုဳစမ်ဵစဲ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂

၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈

၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

ဖမ်
ဵဆီဵြခင်
ဵခဳရ
မဟာေောင်ေြမမမို့နယ်၊ မန္တေ
လဵတိ
ုင်ဵေဒသကကီ
ဵ
သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ
ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ
ေေဆာက်ေေုဳေဆာက်လုပ်ရန်
ခခဳစည်ဵရိုဵကာရဳြခင်ဵကို

၂ နှစ်

တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက်
ရုန်ဵရင်ဵဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ
42 မိုဵသီဵ

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ)

၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈

၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

ဖမ်
ဵဆီဵြခင်
ဵခဳရ
မဟာေောင်ေြမမမို့နယ်၊ မန္တေ
လဵတိ
ုင်ဵေဒသကကီ
ဵ
သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ
ေရေကကာင်ဵရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ
ေေဆာက်ေေုဳေဆာက်လုပ်ရန်
ခခဳစည်ဵရိုဵကာရဳြခင်ဵကို

၂ နှစ်

တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက်
ရုန်ဵရင်ဵဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ
43 မင်ဵမင်ဵခိုင်

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ)

၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈

၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉

44 မင်ဵထင်ကိုကိုကကီဵ

ကျာဵ

ဦဵပန်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)

၁၂ ဧမပီ ၂၀၁၉

၂၉ ကသဂုတ် ၂၀၁၉

ေိုဵဘို

ေတာင်သူ

ဖမ်
ဵဆီဵြခင်
ဵခဳရ
မဟာေောင်ေြမမမို့နယ်၊ မန္တေ
လဵတိ
ုင်ဵေဒသကကီ
ဵ

ေင်ဵစိန်

ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် တပ်မေတာ်ကို

၁ နှစ်

ေဝဖန်ခဲဴြခင်ဵေတွက် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခဳရ
ကချင်စစ်ပွဲ ရှစ်နှစ်ြပညဴ် ေထိမ်ဵေမှတ်
သရုပ်ေဖာ် ြပဇာတ် ကျင်ဵပ ခဲဴသညဴ်ေတွက်

၁၅ ရက်၊ သုဳဵလ
45 ေပါလု

ကျာဵ

စုဳစမ်ဵစဲ

မငိမ်ဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉

၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

ြမစ်ကကီဵနာဵ

ကချင်တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ကချင်ြပည်နယ်

ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
46 မငိမ်ဵေမာင်

ကျာဵ

ဦဵထွန်ဵသန်ဵ

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ နိုင်လွတ်လုဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀

၁၁ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
47 ေကျာ်ေဌဵ

ကျာဵ

ဦဵေဌဵေောင်

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
48 ေကျာ်ခင်

ကျာဵ

ဦဵခင်ေမာင်

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
49 ခပုဳဵစိန်

မ

ဦဵသိန်ဵ

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
50 သဳလုဳဵ

ကျာဵ

ဦဵသာဦဵ

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
51 ေဆွ

ကျာဵ

ဦဵသန်ဵထွန်ဵ

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
52 ကဳြမငဴ်

ကျာဵ

ဦဵနီ

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ

၂ နှစ်

လယ်ေြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထွန်ယက်
53 မိုဵေကျာ်

ကျာဵ

ဦဵြမငဴ်ဦဵ

လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

54 ေနမျုဵဇင်
ိ

ကျာဵ

ဦဵေငွဇင်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က)

၁၉ ဧမပီ ၂၀၁၉

၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉

မေူပင်

ေတာင်သူ

ဧရာဝတီတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေင်ဵစိန်

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်

စိုက်ပျုဵခဲ
ိ ဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ

တပ်မေတာ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစရန်
ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရ
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်ေဖွဲ့ြဖငဴ်
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပ်မေတာ်မှ

၁ နှစ်
55 ပိုင်မဖိုဵမင်ဵ(ခ)ဒီေရ

ကျာဵ

ဦဵေကျာ်လင်ဵ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)

၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉

၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

ေင်ဵစိန်

ေကျာင်ဵသာဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵြဖစ်
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်ေဖွဲ့ြဖငဴ်
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပ်မေတာ်မှ

၁ နှစ်
56 ေဇာ်လင်ဵထွဋ(် ခ) ဖိုဵသာဵ

ကျာဵ

ဦဵြမခိုင်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)

၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉

၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

ေင်ဵစိန်

ေကျာင်ဵသာဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵြဖစ်
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်ေဖွဲ့ြဖငဴ်
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပ်မေတာ်မှ

၁ နှစ်
57 ေကခိုင်ထွန်ဵ

မ

ဦဵစိန်မမိုင်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)

၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉

၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

ေင်ဵစိန်

ေကျာင်ဵသာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵြဖစ်
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်ေဖွဲ့ြဖငဴ်
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပ်မေတာ်မှ

၁ နှစ်
58 ေဇယျာလွင်

ကျာဵ

ဦဵခပုဳဵ

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)

၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉

၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

ေင်ဵစိန်

ေကျာင်ဵသာဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵြဖစ်
ေဒါင်ဵတို့မျုဵဆက်
ိ
သဳချပ်ေဖွဲ့ြဖငဴ်
ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပ်မေတာ်မှ

၁ နှစ်
59 ပိုင်ရဲသူ

Updated on 31 Oct 19

ကျာဵ

ဦဵခင်လှိုင်

ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)

၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉

၃၀ ေောက်တိုဘာ ၁၉

ေင်ဵစိန်

ေကျာင်ဵသာဵ

ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵြဖစ်

