
စဉ် အမည် လငိ် အဖအမည် တရားစဲွခရံသည့်ပုဒ်မ အဖမ်းခရံသည့်ရက်စဲွ အမိန့ခ်ျရက်စဲွ အမိန့ခ်ျမှတ်တမ်း ထောငအ်မည် အဖဲွ့အစည်း ထနရပ်လပ်ိစာ မှတ်ချက်
1 ေောငေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆ ဇန်နဝါရ ီ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈ ၅ နှစ် ၅၀၀၀ ကျပ် စဳုစမ်ဵဆဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
2 နုိငနုိ်င် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆ ဇန်နဝါရ ီ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈ ၅ နှစ် ၅၀၀၀ ကျပ် စဳုစမ်ဵဆဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
3 ေမာငေ်ေဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစဳထန်ွဵေောင် ေကကမ်ဵဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၂၈ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၈ ၁၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၈ ၃၀ နှစ် စစ်ေတွ ေရပ်သာဵ စစ်ေတွ ဗဳုဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ
4 လထှန်ွဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵေမာငလ်ှိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၁ နုိဝငဘ်ာ ၁၇ ၂၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၈ ၂ နှစ် ေကျာက်ြဖူ ေရပ်သာဵ စစ်ေတွ ဗဳုဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ
5 ေနလင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာငစိ်န်ပု တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၈ ၂ နှစ် ၆လ စစ်ေတွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
6 ေမာငြ်ဖူ(ခ)ေမာငြ်ဖူေချ ကျာဵ ဦဵေမာငြ်မတ်စုိဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၈ ၈ ဇန်ွ ၁၈ ၂ နှစ် ၆လ စစ်ေတွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
7 ေမာငေ်ထွဵ သန်ဵ(ခ)ေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵသာေောင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၈ ၈ ဇန်ွ ၁၈ ၂ နှစ် ၆လ စစ်ေတွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
8 ေစာရထဲန်ွဵ(ခ)ေမာငေ်မာငြ်မငဴ် ကျာဵ ဦဵေစာနုိင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၇ ၂၈ ကသဂတ်ု ၁၇ ၂ နှစ် ၆လ စစ်ေတွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
9 လမ်ွဵေတာ် ကျာဵ ဦဵဟွန်နွန်ဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၈ ၂ နှစ် ြမစ်ကကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ

10 စွမ်ဘန်ွ(ခ)ေချာငဘ်န်ွ ကျာဵ ဦဵေဘာငခ်ျမ်ဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၈ ၂ နှစ် ြမစ်ကကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
11 ေဇာ်ဆုိင်ဵ ကျာဵ ဦဵေဇာ်ေယာ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၈ ၂ နှစ် ြမစ်ကကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
12 မင်ဵ ဒင် ကျာဵ ဦဵထန်ိဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇန်နဝါရ ီ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နှစ် မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပငမ်မို့နယမ်လက်တုိေကျဵရာွမလက်တုိေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
13 ဆန်ဵမင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာငစုိ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇန်နဝါရ ီ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နှစ် မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပငမ်မို့နယမ်လက်တုိေကျဵရာွမလက်တုိေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
14 ေကျာ်မင်ဵ ကျာဵ ဦဵထန်ိဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇန်နဝါရ ီ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နှစ် မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပငမ်မို့နယမ်လက်တုိေကျဵရာွမလက်တုိေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
15 ေစာတုိဵတုိဵ ကျာဵ ဦဵဖထန်ွဵလငွ် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ေောက်တုိဘာ ၁၇ ၂၅ ဇန်နဝါရ ီ၁၈ ၂ နှစ် ငက်ှေော်စမ်ဵလငူယသ်ငတ်န်ဵေကျာင်ဵဒီေကဘေီေ ကရငြ်ပည်နယ် ဒီေကဘေီေြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
16 ေစာဒီဵတုိဵ ကျာဵ ဦဵေစာေခွေလဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ေောက်တုိဘာ ၁၇ ၂၅ ဇန်နဝါရ ီ၁၈ ၂ နှစ် ငက်ှေော်စမ်ဵလငူယသ်ငတ်န်ဵေကျာင်ဵဒီေကဘေီေ ကရငြ်ပည်နယ် ဒီေကဘေီေြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
17 စုိဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစိန်လှ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇန်နဝါရ ီ၁၉ ၂ နှစ် သဳတဲွ ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
18 သာဵေောင် ကျာဵ ဦဵသိန်ဵစိန် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇန်နဝါရ ီ၁၉ ၂ နှစ် သဳတဲွ ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
19 ေကျာ်ဦဵ ကျာဵ ဦဵထန်ွဵေဝ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇန်နဝါရ ီ၁၉ ၂ နှစ် သဳတဲွ ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နှငဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

20 ေဒါက်တာေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵေမာငလ်စိှန် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၈ ဇန်နဝါရ ီ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နှစ်

ေင်ဵ စိန် ANP ပါတီဥက္ကဌ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငနုိ်ငင်ေဳတာ် ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နှစ်ေြမာက် 

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတွင ်ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

21 ေဝဟငေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေောငသ်ာထန်ွဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၆ ဇန်နဝါရ ီ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နှစ်

ေင်ဵ စိန် စာေရဵဆရာ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငနုိ်ငင်ေဳတာ် ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နှစ်ေြမာက် 

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတွင ်ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
22 စုိင်ဵ တွမ်ဵမုိင် ကျာဵ ဦဵခန်ွသီရိ ေေရဵေပါ်စီမဳချက် ၅(ည) မူဵယစ် ၁၀(က)၊ လက်နက်၁၉(က) ၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁ ၁၁ နှစ် လာဵရှို မငမ်ိဵချမ်ဵေရဵြပည်သူ့စစ် ရမ်ှဵြပည် ေတာင် ဆငေ်ကျာ.ြပည်သူ.စစ် နှင.်ပတ်သက်မှူ.ြဖင.်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
23 သာထန်ွဵေဖ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇန်နဝါရ ီ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉ ၃ နှစ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လက်ဝ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
24 ေဇာ်မင်ဵ ထိုက် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇန်နဝါရ ီ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉ ၃ နှစ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လက်ဝ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
25 ေစာေေဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇန်နဝါရ ီ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉ ၃ နှစ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လက်ဝ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
26 လန်ွဵေခါင် ကျာဵ ဦဵဇေခါင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ၁၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉ ၂ နှစ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
27 ေောငရ်န်လင်ဵ ကျာဵ ဦဵေုိငဘ်ူဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နှစ် ၆လ ေင်ဵ စိန် ေရပ်သာဵ ေောက်ချ ိုင်ဵ စ ရာွ-ပလက်ဝကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
28 စလိုင်ဵ နုိငထ်န်ွဵ ကျာဵ ဦဵလန်ိဵပုိငနုိ်င် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နှစ် ၆လ ေင်ဵ စိန် ေရပ်သာဵ မီွထွီရာွ-မင်ဵ တပ် ကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
29 စလိုင်ဵ ကမ်ဵလုဳ ကျာဵ ဦဵေမာထရ် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နှစ် ၆လ ေင်ဵ စိန် ေရပ်သာဵ ေကျဵေတာ-ပလက်ဝ ကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

30 ထငေ်ကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၃၁ ကသဂတ်ု ၂၀၁၈ ၂၇ ဇန်ွ ၂၀၁၉ နှစ်နှစ် ေင်ဵ စိန် MDCF ေခါင်ဵ ေဆာင် ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ရန်ကင်ဵ မမို့နယတ်ရာဵရဳုဵေရှ့ တွင ်တရာဵစီရငေ်ရဵ၊ ြပည်ထေဲရဵနှငဴ် ေစုိဵရတ့ုိကုိ 

ေဝဖန်ြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

31 သန်ဵပုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၃ ၃၁ ဇလူိုင ်၂၀၁၈ ၂ ဇလူိုင ်၂၀၁၉

၁၄ လ

ေုိဵဘို ေတာငသူ် ေောငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကုိ ေေကာငေ်ထည်ေဖာ်ေနသည်ဴ 

ြမငဴ်  ရင်ဵ နီှဵြမှုပ်နဳှမှု ကုမ္ပဏ၏ လပ်ုငန်ဵခငွသဳု်ဵ စက်ယန္တရာဵမျာဵ  
ေသဳုဵမြပုနုိငေ်ောင ်ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ ်ေောငသ်ေြပ-သရက်ကုိင်ဵ   
ေကျဵရာွချင်ဵ ဆက်လမ်ဵကုိ တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ  နယနိ်မိတ်ကုိ 

ကျူဵေကျာ်ခခခဳတ်သည်ဟုဆုိကာ လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒြဖငဴ် ၂၀၁၈ ခနှုစ်၊  
ဇလူိုငလ်ေတွင်ဵ  ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

32 ြမြမ မ စဳုစမ်ဵစဲ လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၃ ၂၂ ဇလူိုင ်၂၀၁၈ ၂ ဇလူိုင ်၂၀၁၉

၁၄ လ

ေုိဵဘို ေတာငသူ် ေောငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကုိ ေေကာငေ်ထည်ေဖာ်ေနသည်ဴ 

ြမငဴ်  ရင်ဵ နီှဵြမှုပ်နဳှမှု ကုမ္ပဏ၏ လပ်ုငန်ဵခငွသဳု်ဵ စက်ယန္တရာဵမျာဵ  
ေသဳုဵမြပုနုိငေ်ောင ်ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ ်ေောငသ်ေြပ-သရက်ကုိင်ဵ   
ေကျဵရာွချင်ဵ ဆက်လမ်ဵကုိ တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ  နယနိ်မိတ်ကုိ 

ကျူဵေကျာ်ခခခဳတ်သည်ဟုဆုိကာ လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒြဖငဴ် ၂၀၁၈ ခနှုစ်၊  
ဇလူိုငလ်ေတွင်ဵ  ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

33 ြမ မ စဳုစမ်ဵစဲ လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ နှငဴ် ပုဒ်မ ၂၃ ၂၂ ဇလူိုင ်၂၀၁၈ ၂ ဇလူိုင ်၂၀၁၉

၁၄ လ

ေုိဵဘို ေတာငသူ် ေောငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကုိ ေေကာငေ်ထည်ေဖာ်ေနသည်ဴ 

ြမငဴ်  ရင်ဵ နီှဵြမှုပ်နဳှမှု ကုမ္ပဏ၏ လပ်ုငန်ဵခငွသဳု်ဵ စက်ယန္တရာဵမျာဵ  
ေသဳုဵမြပုနုိငေ်ောင ်ပုသိမ်ကကီဵမမို့နယ ်ေောငသ်ေြပ-သရက်ကုိင်ဵ   
ေကျဵရာွချင်ဵ ဆက်လမ်ဵကုိ တာဵဆီဵ ကကရင်ဵ  နယနိ်မိတ်ကုိ 

ကျူဵေကျာ်ခခခဳတ်သည်ဟုဆုိကာ လမ်ဵတဳတာဵဥပေဒြဖငဴ် ၂၀၁၈ ခနှုစ်၊  
ဇလူိုငလ်ေတွင်ဵ  ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

34 ေုိက်ငို ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂ နှစ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ရမ်ှဵြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
35 စုိင်ဵ ေောငပွ်ငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂ နှစ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ရမ်ှဵြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
36 စုိင်ဵ ေကျာ်လူ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂ နှစ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ရမ်ှဵြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနှငဴ်ဆက်နွယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

37 ေကျာ်ဇငလ်တ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇတ်သတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ မငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၇ ဇလူိုင ်၂၀၁၉

၂ နှစ်နှငဴ် ဒဏေ်ငွ
 တစ်ေသာင်ဵ ကျပ်

ေင်ဵ စိန် MDCF ဗဟုိေကာ်မတီဝင် ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
၂၀၀၈ ဖဲွ့စည်ဵပဳုေေြခခဥဳပေဒဖျက်သိမ်ဵေရဵနှငဴ် ြပည်ထေဲရဵဝန်ကကီဵ 
နုတ်ထက်ွေပဵေရဵေတွက် ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

38 ေပါက်စ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နုိဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နှစ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရုိဵကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

39 တငေ်ဌဵ မ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နုိဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နှစ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရုိဵကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

40 ြမငဴ်ြမငဴ်စန်ဵ မ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂ ၁၀ နုိဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နှစ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရုိဵကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

41 မုိဵသီဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နုိဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နှစ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရုိဵကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ



42 မင်ဵ မင်ဵ ခိုင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နုိဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နှစ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရုိဵကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ဵခတ်ြဖစ်ပွာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

43 မင်ဵ ထငကုိ်ကုိကကီဵ ကျာဵ ဦဵပန် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က) ၁၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၉ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉ ၁ နှစ် ေင်ဵ စိန် ရုပ်ရငှဒ်ါရုိက်တာ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ လမူှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင ်တပ်မေတာ်ကုိ ေဝဖန်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

44 ေပါလု ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၂ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၂ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၁၅ ရက်၊ သဳုဵလ

ြမစ်ကကီဵနာဵ ကချငတ်က်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ကချငြ်ပည်နယ်
ကချငစ်စ်ပဲွ ရစ်ှနှစ်ြပည်ဴ ေထမ်ိဵေမှတ် သရုပ်ေဖာ် ြပဇာတ်  ကျင်ဵ ပ 

ခဲဴသည်ဴေတွက် ြပစ်ဒဏခ်ျမှတ်ြခင်ဵ ခရဳ

45 မငမ်ိဵေမာင် ကျာဵ ဦဵထန်ွဵသန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၁၁ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

46 ေကျာ်ေဌဵ ကျာဵ ဦဵေဌဵေောင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

47 ေကျာ်ခင် ကျာဵ ဦဵခငေ်မာင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

48 ခပုဳဵစိန် မ ဦဵသိန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

49 သဳလုဳဵ ကျာဵ ဦဵသာဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

50 ေဆွ ကျာဵ ဦဵသန်ဵထန်ွဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

51 ကဳြမငဴ် ကျာဵ ဦဵနီ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

52 မုိဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵြမငဴ်ဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နှစ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထန်ွယက် 

စုိက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

53 ေနမျ ိုဵဇင် ကျာဵ ဦဵေငွဇင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က) ၁၉ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၀ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်

ေင်ဵ စိန် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
တပ်မေတာ်ကုိ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵ ေတွက် 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

54 ပုိငမ်ဖိုဵမင်ဵ (ခ)ဒီေရ ကျာဵ ဦဵေကျာ်လင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်

ေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

55 ေဇာ်လင်ဵ ထဋ်ွ(ခ) ဖုိဵသာဵ ကျာဵ ဦဵြမခိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်

ေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

56 ေကခိုငထ်န်ွဵ မ ဦဵစိန်မမိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်

ေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

57 ေဇယျာလငွ် ကျာဵ ဦဵခပုဳဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်

ေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

58 ပုိငရ်သူဲ ကျာဵ ဦဵခငလ်ှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နှစ်၊ ၁ နှစ်

ေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

59 ဆုရတနာြမငဴ် မ စဳုစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၆၆ (ဃ) ေမှုရငဆုိ်ငဆဲ် ၁၇ ေမ ၁၉ ၁၈ နုိဝငဘ်ာ ၁၉
၁ နှစ်

ေင်ဵ စိန် ေကျာင်ဵ သာဵ ရန်ကုန်တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ြဖစ်
60 ေန့က်န် ကျာဵ ဦဵဝမ်ရန်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
61 ေကျာ်ဝမ်ဵစိန် ကျာဵ ဦဵသန့ရု်မ် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
62 ေစာထင် ကျာဵ ဦဵရဖုီန် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
63 ေန်မုိင်ဵ ကျာဵ ဦဵေုန်ဵေဘာ် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
64 ေောငစုိ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာက်ဘာဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
65 လန်ေကာ ကျာဵ ဦဵဝမ်တန်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စဳုစမ်ဵစဲ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
66 ထန်ွဵြမငဴ် ကျာဵ ဦဵေဒါငဖ် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စဳုစမ်ဵစဲ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
67 စုိင်ဵ ေောင.် ကျာဵ ဦဵကျွာဵေနာင် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စဳုစမ်ဵစဲ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
68 စုိင်ဵ ဝမ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စဳုစမ်ဵစဲ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
69 ဝမ်လတ် ကျာဵ ဦဵဝမ်ဟန် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စဳုစမ်ဵစဲ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
70 ကျွာဵရန် ကျာဵ ဦဵဝမ်လီ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စဳုစမ်ဵစဲ ၆ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ခန္ီဵတ ေထာင် NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစ်ကုိင်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စွပ်စဲွခရဳ
71 ခရူီဵ ဒူ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ၁၀ ၂၁ ဇန်ွ ၂၀၁၉ ၇ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၆ လ လွို ငေ်ကာ်ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ကယာဵြပည်နယ် ဗုိလခ်ျုပ်ေကကဵရုပ် ဖျက်သိမ်ဵေရဵဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် ြပည်နယေ်စုိဵရနှငဴ်ြပဿနာြဖစ်ပွာဵ
72 ခန်ွေသာမတ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ၁၀ ၂၁ ဇန်ွ ၂၀၁၉ ၇ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၆ လ လွို ငေ်ကာ်ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ကယာဵြပည်နယ် ဗုိလခ်ျုပ်ေကကဵရုပ် ဖျက်သိမ်ဵေရဵဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် ြပည်နယေ်စုိဵရနှငဴ်ြပဿနာြဖစ်ပွာဵ
73 မျ ိုဵလှိုငဝ်င်ဵ  (ခ) ပစကွာလ ကျာဵ ဦဵကန်နုိဵ နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ၁၀ ၂၁ ဇန်ွ ၂၀၁၉ ၇ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၆ လ လွို ငေ်ကာ်ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ကယာဵြပည်နယ် ဗုိလခ်ျုပ်ေကကဵရုပ် ဖျက်သိမ်ဵေရဵဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် ြပည်နယေ်စုိဵရနှငဴ်ြပဿနာြဖစ်ပွာဵ
74 ပျာဵေလဵ (ခ) ခန်ွဂျွန်ေပါ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ၁၀ ၂၁ ဇန်ွ ၂၀၁၉ ၇ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၆ လ လွို ငေ်ကာ်ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ကယာဵြပည်နယ် ဗုိလခ်ျုပ်ေကကဵရုပ် ဖျက်သိမ်ဵေရဵဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် ြပည်နယေ်စုိဵရနှငဴ်ြပဿနာြဖစ်ပွာဵ
75 ဒီဵဒီ (ခ) စစ်မုန်ဵ ကျာဵ ဦဵမုိက်ကယ် နုိငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ၁၀ ၂၁ ဇန်ွ ၂၀၁၉ ၇ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၆ လ လွို ငေ်ကာ်ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ကယာဵြပည်နယ် ဗုိလခ်ျုပ်ေကကဵရုပ် ဖျက်သိမ်ဵေရဵဆန္ဒြပမှုြဖငဴ် ြပည်နယေ်စုိဵရနှငဴ်ြပဿနာြဖစ်ပွာဵ
76 သိန်ဵေောငြ်မတ် ကျာဵ ဦဵေမာငသ်ာနု မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ပုသိမ်ေထာင် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵတွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိန်ေရာင်ဵ ဝယမ်ှု
77 ေကာင်ဵ ြမတ်သူ ကျာဵ စဳုစမ်ဵစဲ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ပုသိမ်ေထာင် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵတွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိန်ေရာင်ဵ ဝယမ်ှု
78 ဘိုစန်ဵ ကျာဵ ဦဵစုိဵသိမ်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ပုသိမ်ေထာင် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵတွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိန်ေရာင်ဵ ဝယမ်ှု
79 ဝင်ဵ ဗုိလ် ကျာဵ ဦဵတငဝ်င်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ပုသိမ်ေထာင် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵတွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိန်ေရာင်ဵ ဝယမ်ှု
80 ေဇာ်ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵထန်ွဵေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၂၉၄၊ ၃၅၃၊ ၂၂၈၊ ၅၀၅(ခ) ၂၀ မတ် ၂၀၁၈ 20 နုိဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နှစ် ေုိဵဘိုေထာင် လယယ်ာေြမေေရဵလှုပ်ရာှဵသူ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ဝန်ကကီဵချုပ်နှငဴ် နုိငင်ေဳတာ်ေကကီဵေကဲမျာဵ၏ ဂဏုသိ်က္ခာကုိ ကျဆင်ဵ ေစရန် ြပုလပ်ုြခင်ဵ ၊ 

Total 80
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