
စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် တရားစွဲခံရသည့်ပဒုမ် အဖမး်ခံရသည့်ရက်စွဲ အမနိ့ခ်ျရက်စွဲ အမနိ့ခ်ျမတ်ှတမး် ထောင်အမည် အဖွဲ့အစည်း ထနရပလ်ပိစ်ာ မတ်ှချက်

1 ေောင်ေောင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခဲွ ၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈
၅ နစှ် ၅၀၀၀ ကျပ်

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေရပသ်ာဵ ရခုိင် ရခုိင်ဴတပမ်ေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

2 နိုင်နိုင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခဲွ ၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈
၅ နစှ် ၅၀၀၀ ကျပ်

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေရပသ်ာဵ ရခုိင် ရခုိင်ဴတပမ်ေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

3 ေမာင်ေေဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစထဳနွ်ဵ ေောင် ေကကမ်ဵ ဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၂၈ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၈ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈
၃၀ နစှ်

စစေ်တွ ေရပသ်ာဵ စစေ်တွ ဗုဳဵ ေဖာက်ခဲွမှုသဳသယြဖင်ဴေဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

4 လထှနွ်ဵ ေကျာ် ကျာဵ ဦဵေမာင်လှိုင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ေကျာက်ြဖူ ေရပသ်ာဵ စစေ်တွ ဗုဳဵ ေဖာက်ခဲွမှုသဳသယြဖင်ဴေဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

5 ေနလင်ဵဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်စနိပ်ု တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ဇလူိုင် ၁၈ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ် ၆လ

စစေ်တွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

6 ေမာင်ြဖူ(ခ)ေမာင်ြဖူေချ ကျာဵ ဦဵေမာင်ြမတ်စိုဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၈ ၈ ဇနွ် ၁၈
၂ နစှ် ၆လ

စစေ်တွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

7 ေမာင်ေထွဵ သန်ဵ (ခ)ေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ သာေောင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၈ ၈ ဇနွ် ၁၈
၂ နစှ် ၆လ

စစေ်တွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

8 ေစာရဲထနွ်ဵ (ခ)ေမာင်ေမာင်ြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵေစာနိုင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၇ ၂၈ ကသဂတ်ု ၁၇
၂ နစှ် ၆လ

စစေ်တွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

9 လမွ်ဵ ေတာ် ကျာဵ ဦဵဟွနန်နွ်ဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင် ၁၈ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပသ်ာဵ ကချင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

10 စမွဘ်နွ်(ခ)ေချာင်ဘနွ် ကျာဵ ဦဵေဘာင်ချမ်ဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင် ၁၈ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပသ်ာဵ ကချင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

11 ေဇာဆုိ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေဇာေ်ယာ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင် ၁၈ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၈
၂ နစှ်

ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပသ်ာဵ ကချင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

12 ဆန်ဵ မင်ဵဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်စိုဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပဒုမ် ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉
၅ နစှ်

မေူပင် ေရပသ်ာဵ မေူပင်မမို ့နယမ်လက်တုိေကျဵရွာမလက်တုိေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပာွဵမှု၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်ေသဆဳုဵမှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

13 ေကျာမ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵထနိဝ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပဒုမ် ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉
၅ နစှ်

မေူပင် ေရပသ်ာဵ မေူပင်မမို ့နယမ်လက်တုိေကျဵရွာမလက်တုိေကျဵရွာေြမယာေြငင်ဵပာွဵမှု၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်ေသဆဳုဵမှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

14 ေစာတုိဵတုိဵ ကျာဵ ဦဵဖထနွ်ဵ လင်ွ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ေောက်တုိဘာ ၁၇ ၂၅ ဇနန်ဝါရီ ၁၈
၂ နစှ်

ငှက်ေောစ်မ်ဵ လငူယသ်င်တန်ဵ ေကျာင်ဵဒေီကဘေီေ ကရင်ြပည်နယ် ဒေီကဘေီေြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

15 ေစာဒီဵ တုိဵ ကျာဵ ဦဵေစာေခေွလဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ေောက်တုိဘာ ၁၇ ၂၅ ဇနန်ဝါရီ ၁၈
၂ နစှ်

ငှက်ေောစ်မ်ဵ လငူယသ်င်တန်ဵ ေကျာင်ဵဒေီကဘေီေ ကရင်ြပည်နယ် ဒေီကဘေီေြဖင်ဴဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

16 စိုဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစနိလ်ှ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၉
၂ နစှ်

သဳတဲွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ရခုိင်ဴတပမ်ေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

17 သာဵေောင် ကျာဵ ဦဵသိန်ဵ စနိ် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၉
၂ နစှ်

သဳတဲွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ရခုိင်ဴတပမ်ေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

18 ေကျာဦ်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေဝ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၉
၂ နစှ်

သဳတဲွ ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ရခုိင်ဴတပမ်ေတာန်င်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

19 ေဒါက်တာေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵေမာင်လစှနိ် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပဒုမ် ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၈ ဇနန်ဝါရီ ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵစနိ် ANP ပါတီဥက္ကဌ ရခုိင်ြပည်နယ်
ရခုိင်နိုင်ငဳေတာ် ေချုပေ်ြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ (၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 

ဝမ်ဵ နည်ဵဖယွေ်ထမိ်ဵ ေမတ်ှ စာေပေဟာေြပာပွဲတွင် ေဟာေြပာခဴဲသည်ဴ 

20 ေဝဟင်ေောင် ကျာဵ ဦဵေောင်သာထနွ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပဒုမ် ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵစနိ် စာေရဵဆရာ ရခုိင်ြပည်နယ်
ရခုိင်နိုင်ငဳေတာ် ေချုပေ်ြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ (၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 

ဝမ်ဵ နည်ဵဖယွေ်ထမိ်ဵ ေမတ်ှ စာေပေဟာေြပာပွဲတွင် ေဟာေြပာခဴဲသည်ဴ 

21 စိုင်ဵတွမ်ဵ မိုင် ကျာဵ ဦဵခွနသီ်ရိ ေေရဵေပါ်စမီခဳျက် ၅(ည) မူဵ ယစ် ၁၀(က)၊ လက်နက်၁၉(က) ၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁
၁၁ နစှ်

လာဵရှို မငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေရဵြပည်သူ့စစ် ရှမ်ဵ ြပည် ေတာင် ဆင်ေကျာ.ြပည်သူ.စစ် နင်ှ.ပတ်သက်မှူ .ြဖင်.ဖမ်ဵ ဆီဵခဳရ

22 သာထနွ်ဵ ေဖ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရီ ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉
၃ နစှ်

ပခုက္က ေရပသ်ာဵ ချင်ဵလက်ဝ ရက္ိုခ င်ဴတပမ်ေတာ်(AA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

23 ေဇာမ်င်ဵထိုက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရီ ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉
၃ နစှ်

ပခုက္က ေရပသ်ာဵ ချင်ဵလက်ဝ ရက္ိုခ င်ဴတပမ်ေတာ်(AA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

24 ေစာေေဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရီ ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉
၃ နစှ်

ပခုက္က ေရပသ်ာဵ ချင်ဵလက်ဝ ရက္ိုခ င်ဴတပမ်ေတာ်(AA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

25 လနွ်ဵ ေခါင် ကျာဵ ဦဵဇေခါင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ၁၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပသ်ာဵ ရှမ်ဵ ေြမာက် ကချင်လတ်ွေြမာက်ေရဵတပမ်ေတာ်(KIA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

26 ေောင်ရနလ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေုိင်ဘူဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ် ၆လ

ေင်ဵစနိ် ေရပသ်ာဵ ေောက်ချ ိုင်ဵစ ရွာ-ပလက်ဝကချင်လတ်ွေြမာက်ေရဵတပမ်ေတာ်(KIA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

27 စလိုင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ ကျာဵ ဦဵလနိ်ဵ ပိုင်နိုင် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ် ၆လ

ေင်ဵစနိ် ေရပသ်ာဵ မွီထွီရွာ-မင်ဵတပ် ကချင်လတ်ွေြမာက်ေရဵတပမ်ေတာ်(KIA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

28 စလိုင်ဵကမ်ဵ လုဳ ကျာဵ ဦဵေမာထရ် တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ် ၆လ

ေင်ဵစနိ် ေရပသ်ာဵ ေကျဵေတာ-ပလက်ဝ ကချင်လတ်ွေြမာက်ေရဵတပမ်ေတာ်(KIA)နင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

29 ထင်ေကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(ခ) ၃၁ ကသဂတ်ု ၂၀၁၈ ၂၇ ဇနွ် ၂၀၁၉ နစှန်စှ် ေင်ဵစနိ် MDCF ေခါင်ဵေဆာင် ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ရနက်င်ဵမမို ့နယတ်ရာဵရုဳဵ ေရှ့ တွင် တရာဵစရီင်ေရဵ၊ ြပည်ထေဲရဵနင်ဴှ ေစိုဵ ရတ့ုိကုိ 

ေဝဖနြ်ခင်ဵေတွက် ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

30 ေုိက်ငုိ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပသ်ာဵ ရှမ်ဵ ေြမာက် ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

31 စိုင်ဵေောင်ပင်ဴွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပသ်ာဵ ရှမ်ဵ ေြမာက် ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

32 စိုင်ဵေကျာလ်ူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) Unknown ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

လာဵရှို ေရပသ်ာဵ ရှမ်ဵ ေြမာက် ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနင်ဴှဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

33 ေကျာဇ်င်လတ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇတ်သတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(ခ)၊ မငိမ်ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ် ၂၀ ၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၂၀၁၉ ၁၇ ဇလူိုင် ၂၀၁၉
၂ နစှန်င်ဴှ ဒဏ်ေငွ
 တစေ်သာင်ဵကျပ် ေင်ဵစနိ် MDCF ဗဟုိေကာမ်တီဝင် ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်ဵပုဳေေြခခဳဥပေဒဖျက်သိမ်ဵ ေရဵနင်ဴှ ြပည်ထေဲရဵဝနက်ကီဵ 
နတ်ုထက်ွေပဵေရဵေတွက် ဆန္ဒထတ်ုေဖာခဴဲ်၍ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ



34 ေပါက်စ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို ့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ ေရေကကာင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ခဲွ (မန္တေလဵ)မှ 
ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပုရ်န ်ခခဳစည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက် 

35 တင်ေဌဵ မ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို ့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ ေရေကကာင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ခဲွ (မန္တေလဵ)မှ 
ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပုရ်န ်ခခဳစည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက် 

36 ြမင်ဴြမင်ဴစန်ဵ မ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၄၄၀၊ ၃၃၂ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို ့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ ေရေကကာင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ခဲွ (မန္တေလဵ)မှ 
ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပုရ်န ်ခခဳစည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက် 

37 မိုဵ သီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို ့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ ေရေကကာင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ခဲွ (မန္တေလဵ)မှ 
ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပုရ်န ်ခခဳစည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက် 

38 မင်ဵမင်ဵခုိင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာင်သူ မဟာေောင်ေြမမမို ့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ ေရေကကာင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ခဲွ (မန္တေလဵ)မှ 
ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပုရ်န ်ခခဳစည်ဵရိုဵ ကာရဳြခင်ဵကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵေတွက် 

39 မင်ဵထင်ကုိကုိကကီဵ ကျာဵ ဦဵပန် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က) ၁၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၉ ကသဂတ်ု ၂၀၁၉ ၁ နစှ် ေင်ဵစနိ် ရပုရှ်င်ဒါရိုက်တာ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ လမူှုကွနရ်က်စာမျက်နာှတွင် တပမ်ေတာကုိ် ေဝဖနခဴဲ်ြခင်ဵေတွက် ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

40 မငိမ်ဵ ေမာင် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ သန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇၊ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀၁၁ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

41 ေကျာေ်ဌဵ ကျာဵ ဦဵေဌဵေောင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

42 ေကျာခ်င် ကျာဵ ဦဵခင်ေမာင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

43 ခပုဳဵ စနိ် မ ဦဵသိန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

44 သဳလုဳဵ ကျာဵ ဦဵသာဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

45 ေဆွ ကျာဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

46 ကဳြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵနီ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

47 မိုဵ ေကျာ် ကျာဵ ဦဵြမင်ဴဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပဒုမ် ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာင်သူ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

48 ေနမျ ိုဵဇင် ကျာဵ ဦဵေငွဇင် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က) ၁၉ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ၊် ၂ နစှ်

ေင်ဵစနိ် တက်ကကလှုပရှ်ာဵသူ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ တပမ်ေတာကုိ် ဂဏ်ုသိက္ခာကျဆင်ဵေစရန် ေဟာေြပာခဴဲြခင်ဵေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

49 ပိုင်မဖို ဵမင်ဵ(ခ)ဒေီရ ကျာဵ ဦဵေကျာလ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပေ်ဖွဲ့ ြဖင်ဴ ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပမ်ေတာမ်ှ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

50 ေဇာလ်င်ဵထဋ်ွ(ခ) ဖိုဵ သာဵ ကျာဵ ဦဵြမခုိင် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပေ်ဖွဲ့ ြဖင်ဴ ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပမ်ေတာမ်ှ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

51 ေကခုိင်ထနွ်ဵ မ ဦဵစနိမ်မို င် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ၊ ဝနထ်မ်ဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပေ်ဖွဲ့ ြဖင်ဴ ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပမ်ေတာမ်ှ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

52 ေဇယျာလင်ွ ကျာဵ ဦဵခပုဳဵ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပေ်ဖွဲ့ ြဖင်ဴ ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပမ်ေတာမ်ှ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

53 ပိုင်ရဲသူ ကျာဵ ဦဵခင်လှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ) ၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပေ်ဖွဲ့ ြဖင်ဴ ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပမ်ေတာမ်ှ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

54 ဆုရတနာြမင်ဴ မ ဦဵေမာင်ေမာင်ေဇာ် ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(က)၊ ၆၆ (ဃ) ေမှုရင်ဆုိင်ဆဲ ၁၇ ေမ ၁၉ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၁ နစှ်

ေင်ဵစနိ် ေကျာင်ဵသာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပေ်ဖွဲ့ ြဖင်ဴ ေဖျာေ်ြဖတင်ဆက်မှုတွင်တပမ်ေတာမ်ှ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵြဖစ်

55 ေန့က်န် ကျာဵ ဦဵဝမရ်န်ဵ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵေဆာင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

56 ေကျာဝ်မ်ဵ စနိ် ကျာဵ ဦဵသန့ရ်မု် မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵေဆာင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

57 ေစာထင် ကျာဵ ဦဵရီဖနု် မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵေဆာင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

58 ေနမ်ိုင်ဵ ကျာဵ ဦဵေုန်ဵ ေဘာ် မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵေဆာင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

59 ေောင်စိုင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာက်ဘာဵ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵေဆာင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

60 လနေ်ကာ ကျာဵ ဦဵဝမတ်န်ဵ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵ စဲ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖွဲ့ ဝင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

61 ထနွ်ဵ ြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵေဒါင်ဖ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵ စဲ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖွဲ့ ဝင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

62 စိုင်ဵေောင်. ကျာဵ ဦဵကျွာဵေနာင် မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵ စဲ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖွဲ့ ဝင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

63 စိုင်ဵဝမ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵ စဲ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖွဲ့ ဝင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

64 ဝမလ်တ် ကျာဵ ဦဵဝမဟ်န် မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵ စဲ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖွဲ့ ဝင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

65 ကျွာဵရန် ကျာဵ ဦဵဝမလ်ီ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵ စဲ ၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖွဲ့ ဝင် စစကုိ်င်ဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵမဝင်ေဖွဲ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဳဆက်သွယမ်ှုြဖင်ဴ စပွစ်ွဲခဳရ

66 သိန်ဵ ေောင်ြမတ် ကျာဵ ဦဵေမာင်သာနု မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၆ ဧမပလီ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ပသိုမ် ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ၊ ဟုိင်ဵကကီဵကျွန်ဵ တွင်ရက္ိခတြပက္ခဒနိေ်ရာင်ဵဝယမ်ှု

67 ေကာင်ဵြမတ်သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၆ ဧမပလီ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ပသိုမ် ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ၊ ဟုိင်ဵကကီဵကျွန်ဵ တွင်ရက္ိခတြပက္ခဒနိေ်ရာင်ဵဝယမ်ှု

68 ဘိုစန်ဵ ကျာဵ ဦဵစိုဵ သိမ်ဵ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၆ ဧမပလီ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ပသိုမ် ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ၊ ဟုိင်ဵကကီဵကျွန်ဵ တွင်ရက္ိခတြပက္ခဒနိေ်ရာင်ဵဝယမ်ှု

69 ဝင်ဵဗိုလ် ကျာဵ ဦဵတင်ဝင်ဵ မတရာဵေသင်ဵဆက်သွယမ်ှု ပဒုမ် ၁၇(၁) ၆ ဧမပလီ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၉
၂ နစှ်

ပသိုမ် ေရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ၊ ဟုိင်ဵကကီဵကျွန်ဵ တွင်ရက္ိခတြပက္ခဒနိေ်ရာင်ဵဝယမ်ှု

70 ေဇာဝ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၂၉၄၊ ၃၅၃၊ ၂၂၈၊ ၅၀၅(ခ) ၂၀ မတ် ၂၀၁၈ 20 နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၂ နစှ် ေုိဵဘို လယယ်ာေြမေေရဵလှုပရှ်ာဵသူ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတုိင်ဵဝနက်ကီဵချုပန်င်ဴှ နိုင်ငဳေတာေ်ကကီဵေကဲမျာဵ၏ ဂဏ်ုသိက္ခာကုိ 

ကျဆင်ဵေစရန် ြပုလပုြ်ခင်ဵ၊

71 ေဇာက်ကီဵ (ခ) ေဇာြ်မင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ
ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၁၅၃၊ ၅၀၅(ခ)၊ 
နိုင်ငဳေတာေ်ထမိ်ဵ ေမတ်ှဥပေဒ ပဒုမ် ၇ ၂၁ ေမ ၂၀၁၉ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၉ ၁ နစှ် ေြခာက်လ ေင်ဵစနိ် တက်ကကလှုပရှ်ာဵသူ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

ကေလဵစစသ်ာဵေဟာင်ဵ ကုိေောင်ကုိေထွဵ  လတ်ွေြမာက်ေရဵေတွက် 

ဆန္ဒထတ်ုေဖာခဴဲ်ြခင်ဵေတွက ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

72 ခင်ချ ိုနိုင် (ခ) ချ ိုကီွဵ မ စုဳစမ်ဵ စဲ
ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၁၅၃၊ ၅၀၅(ခ)၊ 
နိုင်ငဳေတာေ်ထမိ်ဵ ေမတ်ှဥပေဒ ပဒုမ် ၇ ၄ ဇနွ် ၂၀၁၉ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၉ ၁ နစှ် ေြခာက်လ ေင်ဵစနိ် ေရပသ်ာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

ကေလဵစစသ်ာဵေဟာင်ဵ ကုိေောင်ကုိေထွဵ  လတ်ွေြမာက်ေရဵေတွက် 

ဆန္ဒထတ်ုေဖာခဴဲ်ြခင်ဵေတွက ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

73 ေနဇာထနွ်ဵ မ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၁၅၃၊ ၅၀၅(ခ) ၁၉ ဇနွ် ၂၀၁၉ ၂၄ ဒဇီင်ဘာ ၁၉ ၁ နစှ် ေင်ဵစနိ် ေရပသ်ာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ကေလဵစစသ်ာဵေဟာင်ဵ ကုိေောင်ကုိေထွဵ  လတ်ွေြမာက်ေရဵေတွက် 

ဆန္ဒထတ်ုေဖာခဴဲ်ြခင်ဵေတွက ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

74 မိုဵ လင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ စဲ ရာဇသတ်ကကီဵပဒုမ် ၅၀၅(ခ) ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၇ ဒဇီင်ဘာ ၁၉ ၁ နစှ် ေုိဵဘို
ေောင်သေြပေကျဵရွာေုပခ်ျုပရ်
ေးဵမှူ ဵ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵ ေသွဵသဳုဵ ဘလိပေ်ြမစက်ရုဳကုိ ဆန့က်ျင်ကန့ကွ်က်မှုတွင် ပါဝင်ခဴဲြခင်ဵေတွက်
 ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

စစုထုပါင်း ၇၄
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