
စဉ် အမည် လငိ် အဖအမည် တရားစွဲခရံသည့်ပုဒ်မ အဖမ်းခရံသည့်ရက်စွဲ အမိန့ခ်ျရက်စွဲ အမိန့ခ်ျမှတ်တမ်း ထောငအ်မည် အဖဲွ့အစည်း ထနရပ်လပ်ိစာ မှတ်ချက်
1 ေောငေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆ ဇနန်ဝါရ ီ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈ ၅ နစှ ်၅၀၀၀ ကျပ် စုဳစမ်ဵဆဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နငှဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
2 နိုငန်ိုင် ကျာဵ ဦဵေစာလှ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),ေဖာက်ခွဲ ၆ ဇနန်ဝါရ ီ၁၇ ၁၇ ေမ ၁၈ ၅ နစှ ်၅၀၀၀ ကျပ် စုဳစမ်ဵဆဲ ေရပ်သာဵ ရခိုင် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နငှဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
3 ေမာငေ်ေဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစထဳနွ်ဵ ေောင် ေကကမ်ဵဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒ ၂၈ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၈ ၁၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၈ ၃၀ နစှ် စစေ်တွ ေရပ်သာဵ စစေ်တွ ဗဳုဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ
4 လထှနွ်ဵ ေကျာ် ကျာဵ ဦဵေမာငလ်ှိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၁ နိုဝငဘ်ာ ၁၇ ၂၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၈ ၂ နစှ် ေကျာက်ြဖူ ေရပ်သာဵ စစေ်တွ ဗဳုဵေဖာက်ခွဲမှုသဳသယြဖငဴ်ေဖမ်ဵဆီဵခရဳ
5 ေနလင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာငစ်နိပု် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၈ ၂ နစှ ်၆လ စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
6 ေမာငြ်ဖူ(ခ)ေမာငြ်ဖူေချ ကျာဵ ဦဵေမာငြ်မတ်စိုဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၈ ၈ ဇနွ ်၁၈ ၂ နစှ ်၆လ စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
7 ေမာငေ်ထွဵ သန်ဵ (ခ)ေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ သာေောင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၈ ၈ ဇနွ ်၁၈ ၂ နစှ ်၆လ စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
8 ေစာရထဲနွ်ဵ (ခ)ေမာငေ်မာငြ်မငဴ် ကျာဵ ဦဵေစာနိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၇ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၁၇ ၂၈ ကသဂုတ် ၁၇ ၂ နစှ ်၆လ စစေ်တွ ေရပ်သာဵ ရခိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
9 လမ်ွဵေတာ် ကျာဵ ဦဵဟွနန်နွ်ဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၈ ၂ နစှ် ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ

10 စမ်ွဘနွ(်ခ)ေချာငဘ်နွ် ကျာဵ ဦဵေဘာငခ်ျမ်ဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၈ ၂ နစှ် ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
11 ေဇာ်ဆုိင်ဵ ကျာဵ ဦဵေဇာ်ေယာ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၆ ဇလူိုင ်၁၈ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၈ ၂ နစှ် ြမစက်ကီဵနာဵ ေရပ်သာဵ ကချင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵြဖငဴ်ဆက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
12 ဆန်ဵ မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ဦဵေမာငစ်ိုဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နစှ် မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပငမ်မို့နယမ်လက်တုိေကျဵရာွမလက်တုိေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
13 ေကျာ်မင်ဵ ကျာဵ ဦဵထနိဝ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၁၇ ၈ မတ်လ ၂၀၁၉ ၅ နစှ် မေူပင် ေရပ်သာဵ မေူပငမ်မို့နယမ်လက်တုိေကျဵရာွမလက်တုိေကျဵရာွေြမယာေြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငေ်သဆဳုဵမှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
14 စိုဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵစနိလ်ှ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရ ီ၁၉ ၂ နစှ် သဳတဲွ ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နငှဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
15 သာဵေောင် ကျာဵ ဦဵသိန်ဵ စနိ် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရ ီ၁၉ ၂ နစှ် သဳတဲွ ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နငှဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
16 ေကျာ်ဦဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေဝ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၁၀ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၈ ဇနန်ဝါရ ီ၁၉ ၂ နစှ် သဳတဲွ ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ရခိုငဴ်တပ်မေတာ်နငှဴ်ဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ

17 ေဒါက်တာေေဵေမာင် ကျာဵ ဦဵေမာငလ်စှနိ် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၈ ဇနန်ဝါရ ီ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ANP ပါတီဥက္ကဌ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငန်ိုငင်ေဳတာ် ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတွင ်ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချက်မျာဵနငှဴ်ပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

18 ေဝဟငေ်ောင် ကျာဵ ဦဵေောငသ်ာထနွ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၂၂/၁၊ ၅၀၅(ခ) ၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉
၂၀+၂ (၂၀) နစှ်

ေင်ဵ စနိ် စာေရဵဆရာ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငန်ိုငင်ေဳတာ် ေချုပ်ေြခာောဏာကျဆဳုဵြခင်ဵ  (၂၃၃)နစှေ်ြမာက် 

ဝမ်ဵနည်ဵဖွယေ်ထမ်ိဵေမှတ် စာေပေဟာေြပာပဲွတွင ်ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴ 

ေဟာေြပာချက်မျာဵနငှဴ်ပတ်သက်၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
19 စိုင်ဵ တွမ်ဵမုိင် ကျာဵ ဦဵခနွသီ်ရိ ေေရဵေပါ်စမဳီချက် ၅(ည) မူဵယစ ်၁၀(က)၊ လက်နက်၁၉(က)၂၀၁၀ ၀၀ ၂၀၁၁ ၁၁ နစှ် လာဵရှို မငမ်ိဵချမ်ဵေရဵြပည်သူ့စစ် ရမ်ှဵြပည် ေတာင် ဆငေ်ကျာ.ြပည်သူ.စစ ်နငှ.်ပတ်သက်မှူ.ြဖင.်ဖမ်ဵဆီဵခရဳ
20 သာထနွ်ဵ ေဖ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရ ီ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉ ၃ နစှ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လက်ဝ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
21 ေဇာ်မင်ဵ ထိုက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရ ီ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉ ၃ နစှ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လက်ဝ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
22 ေစာေေဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ဇနန်ဝါရ ီ၁၉ ၁၀ ဧမပီ ၁၉ ၃ နစှ် ပခကု္က ေရပ်သာဵ ချင်ဵ လက်ဝ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်(AA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
23 လနွ်ဵ ေခါင် ကျာဵ ဦဵဇေခါင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁),၁၇(၂) ၁၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၁၉ မတ် ၁၉ ၂ နစှ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
24 ေောငရ်နလ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေုိငဘ်ူဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နစှ ်၆လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ ေောက်ချ ိုင်ဵ စ ရာွ-ပလက်ဝကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
25 စလိုင်ဵ နိုငထ်နွ်ဵ ကျာဵ ဦဵလနိ်ဵ ပုိငန်ိုင် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နစှ ်၆လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ မီွထွီရာွ-မင်ဵ တပ် ကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
26 စလိုင်ဵ ကမ်ဵလုဳ ကျာဵ ဦဵေမာထရ် တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) ၂၂ ေောက်တုိဘာ ၁၈ ၂၈ မတ် ၂၀၁၉ ၂ နစှ ်၆လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ ေကျဵေတာ-ပလက်ဝ ကချငလ်တ်ွေြမာက်ေရဵတပ်မေတာ်(KIA)နငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

27 ထငေ်ကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ၃၁ ကသဂုတ် ၂၀၁၈ ၂၇ ဇနွ ်၂၀၁၉
နစှန်စှ်

ေင်ဵ စနိ် MDCF ေခါင်ဵ ေဆာင် ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ရနက်င်ဵ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ေရှ့ တွင ်တရာဵစရီငေ်ရဵ၊ ြပည်ထေဲရဵနငှဴ် ေစိုဵ ရတ့ုိကုိ 

ေဝဖနြ်ခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
28 ေုိက်ငို ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ရမ်ှဵြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
29 စိုင်ဵ ေောငပွ်ငဴ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ရမ်ှဵြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ
30 စိုင်ဵ ေကျာ်လူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်ဵဆက်သွယမ်ှု ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၂၄ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂ နစှ် လာဵရှို ေရပ်သာဵ ရမ်ှဵေြမာက် ရမ်ှဵြပည်တုိဵတက်ေရဵပါတီနငှဴ်ဆက်နယွမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

31 ေကျာ်ဇငလ်တ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇတ်သတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၇ ဇလူိုင ်၂၀၁၉
၂ နစှန်ငှဴ် ဒဏ်ေငွ
 တစေ်သာင်ဵ ကျပ် ေင်ဵ စနိ် MDCF ဗဟုိေကာ်မတီဝင် ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

၂၀၀၈ ဖဲွ့စည်ဵပဳုေေြခခဥဳပေဒဖျက်သိမ်ဵေရဵနငှဴ် ြပည်ထေဲရဵဝနက်ကီဵ 
နတ်ုထက်ွေပဵေရဵေတွက် ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴ၍ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

32 ေပါက်စ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရနု်ဵ ရင်ဵ ဆန်ဵ ခတ်ြဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

33 တငေ်ဌဵ မ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၁၁၄၊ ၃၃၂၊ ၁၁၄ ၁၀ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရနု်ဵ ရင်ဵ ဆန်ဵ ခတ်ြဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

34 ြမငဴ်ြမငဴ်စန်ဵ မ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂ ၁၀ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရနု်ဵ ရင်ဵ ဆန်ဵ ခတ်ြဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

35 မုိဵသီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရနု်ဵ ရင်ဵ ဆန်ဵ ခတ်ြဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

36 မင်ဵ မင်ဵ ခိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၄၀၊ ၃၃၂၊ ၁၈၉၊ ၁၉၄(ခ) ၁၀ နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၈ ၁၆ ကသဂုတ် ၂၀၁၉
၂ နစှ်

ေုိဵဘို ေတာငသူ် မဟာေောငေ်ြမမမို့နယ၊် မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵယာေြမေတွင်ဵ  ေရေကကာင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့ခွဲ (မန္တေလဵ)မှ 

ေေဆာက်ေေဳုေဆာက်လပ်ုရန် ခခစဳည်ဵရိုဵ ကာရြဳခင်ဵ ကုိ တာဵဆီဵြခင်ဵ ေတွက် 

ရနု်ဵ ရင်ဵ ဆန်ဵ ခတ်ြဖစပွ်ာဵခဲဴမပီဵ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳ

37 မငမ်ိဵေမာင် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ သန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇၊ နိုငလ်တ်ွလုဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၁၁ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ၊် ၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

38 ေကျာ်ေဌဵ ကျာဵ ဦဵေဌဵေောင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

39 ေကျာ်ခင် ကျာဵ ဦဵခငေ်မာင် လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

40 ခပုဳဵစနိ် မ ဦဵသိန်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

41 သဳလုဳဵ ကျာဵ ဦဵသာဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

42 ေဆွ ကျာဵ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

43 ကဳြမငဴ် ကျာဵ ဦဵနီ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ



44 မုိဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵြမငဴ်ဦဵ လယယ်ာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၆၊ ၂၇ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉ ၁၈ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၂ နစှ်

မေူပင် ေတာငသူ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယေ်ြမမျာဵေတွင်ဵ  ဝငေ်ရာက်ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

45 ေနမျ ိုဵဇင် ကျာဵ ဦဵေငွဇင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)(ခ)၊ ၅၀၅(က) ၁၉ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၂၀ စက်တငဘ်ာ ၂၀၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ၊် ၂ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်ကုိ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵ ေစရန ်ေဟာေြပာခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

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

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

47 ေဇာ်လင်ဵ ထဋွ(်ခ) ဖုိဵသာဵ ကျာဵ ဦဵြမခိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

48 ေကခိုငထ်နွ်ဵ မ ဦဵစနိမ်မိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ၊ ဝနထ်မ်ဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

49 ေဇယျာလငွ် ကျာဵ ဦဵခပုဳဵ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

50 ပုိငရ်သူဲ ကျာဵ ဦဵခငလ်ှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(က)၊ ၆၆(ဃ)၂၂ ဧမပီ ၂၀၁၉ ၃၀ ေောက်တုိဘာ ၁၉
၁ နစှ၊် ၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်

51 ဆုရတနာြမငဴ် မ ဦဵေမာငေ်မာငေ်ဇာ် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၆၆ (ဃ) ေမှုရငဆုိ်ငဆဲ် ၁၇ ေမ ၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၁၉
၁ နစှ်

ေင်ဵ စနိ် ေကျာင်ဵ သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵ တ့ုိမျ ိုဵဆက်သဳချပ်ေဖဲွ့ြဖငဴ် ေဖျာ်ေြဖတငဆ်က်မှုတွငတ်ပ်မေတာ်မှ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ြဖစ်
52 ေန့က်န် ကျာဵ ဦဵဝမ်ရန်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
53 ေကျာ်ဝမ်ဵစနိ် ကျာဵ ဦဵသန့ရ်မ်ု မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
54 ေစာထင် ကျာဵ ဦဵရဖုီန် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
55 ေနမုိ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေုန်ဵ ေဘာ် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
56 ေောငစ်ိုင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာက်ဘာဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၉ မတ် ၂၀၁၉ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေခါင်ဵ ေဆာင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
57 လနေ်ကာ ကျာဵ ဦဵဝမ်တန်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
58 ထနွ်ဵ ြမငဴ် ကျာဵ ဦဵေဒါငဖ် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
59 စိုင်ဵ ေောင.် ကျာဵ ဦဵကျွာဵေနာင် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
60 စိုင်ဵ ဝမ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
61 ဝမ်လတ် ကျာဵ ဦဵဝမ်ဟန် မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
62 ကျွာဵရန် ကျာဵ ဦဵဝမ်လီ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) စုဳစမ်ဵစဲ ၆ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ခန္ီဵတ NSCN-K ေဖဲွ့ဝင် စစကုိ်င်ဵ တုိင်ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵမဝငေ်ဖဲွ့ေစည်မျာဵောဵ လက်ခဆဳက်သွယမ်ှုြဖငဴ် စပ်ွစွဲခရဳ
63 သိန်ဵ ေောငြ်မတ် ကျာဵ ဦဵေမာငသ်ာနု မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု
64 ေကာင်ဵ ြမတ်သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု
65 ဘိုစန်ဵ ကျာဵ ဦဵစိုဵ သိမ်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု
66 ဝင်ဵ ဗုိလ် ကျာဵ ဦဵတငဝ်င်ဵ မတရာဵေသင်ဵ ဆက်သွယမ်ှု ပုဒ်မ ၁၇(၁) ၆ ဧမပီလ ၂၀၁၉ ၁၈ နိုဝငဘ်ာ ၁၉ ၂ နစှ် ပုသိမ် ေရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ် ဧရာဝတီတုိင်ဵ ၊ ဟုိင်ဵ ကကီဵကျွန်ဵ တွငရ်က္ိခတြပက္ခဒိနေ်ရာင်ဵ ဝယမ်ှု

67 ေဇာ်ကကီဵ (ခ) ေဇာ်ြမငဴ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၅၃၊ ၅၀၅(ခ)၊ 
နိုငင်ေဳတာ်ေထမ်ိဵေမှတ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ ၂၁ ေမ ၂၀၁၉ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၉ ၁ နစှ ်ေြခာက်လ ေင်ဵ စနိ် တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ကေလဵစစသ်ာဵေဟာင်ဵ  ကုိေောငကုိ်ေထွဵ  လတ်ွေြမာက်ေရဵေတွက် 

ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

68 ခငခ်ျ ိုနိုင ်(ခ) ချ ိုကီွဵ မ စုဳစမ်ဵစဲ
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၅၃၊ ၅၀၅(ခ)၊ 
နိုငင်ေဳတာ်ေထမ်ိဵေမှတ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ ၄ ဇနွ ်၂၀၁၉ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၉ ၁ နစှ ်ေြခာက်လ ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ကေလဵစစသ်ာဵေဟာင်ဵ  ကုိေောငကုိ်ေထွဵ  လတ်ွေြမာက်ေရဵေတွက် 

ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

69 ေနဇာထနွ်ဵ မ စုဳစမ်ဵစဲ
ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၁၅၃၊ ၅၀၅(ခ)

၁၉ ဇနွ ်၂၀၁၉ ၂၄ ဒီဇငဘ်ာ ၁၉ ၁ နစှ် ေင်ဵ စနိ် ေရပ်သာဵ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ
ကေလဵစစသ်ာဵေဟာင်ဵ  ကုိေောငကုိ်ေထွဵ  လတ်ွေြမာက်ေရဵေတွက် 

ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

70 မုိဵလင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၅၀၅(ခ), ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၇ ဒီဇငဘ်ာ ၁၉ ၁ နစှ,် ၅ နစှ် ေုိဵဘို
ေောငသ်ေြပေကျဵရာွေုပ်ချုပ်ရ
ေးဵမှူဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရုဳကုိ ဆန့က်ျငက်န့ကွ်က်မှုတွင ်ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ ေတွက်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

71 နိုငထ်နွ်ဵ ေောင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀ ၅ နစှ် ေုိဵဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရုဳနငှဴ် စက်ရုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကုိ 

မီဵရှို ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်ဟုဆုိကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

72 ေကျာ်ေဇယျ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀ ၅ နစှ် ေုိဵဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရုဳနငှဴ် စက်ရုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကုိ 

မီဵရှို ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်ဟုဆုိကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

73 မင်ဵ သိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀ ၅ နစှ် ေုိဵဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရုဳနငှဴ် စက်ရုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကုိ 

မီဵရှို ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်ဟုဆုိကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

74 ဖုိဵမာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၄၃၆, ၄၄၀ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀ ၅ နစှ် ေုိဵဘို
ေရပ်သာဵ

မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကျာက်မီဵေသွဵသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစက်ရုဳနငှဴ် စက်ရုဳပုိငယ်ာဉ်တချ ို့ကုိ 

မီဵရှို ဖျက်ဆီဵခဲဴသည်ဟုဆုိကာ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ
75 စိုဵ ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
76 စိုဵ ေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
77 စိုဵ လငွ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
78 စိုဵ မင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
79 ေမာငစ်ိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
80 ေောငေ်ဌဵ (ေဒါက်တာ) ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
81 ရရဲငဴ်ေောင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
82 မင်ဵ သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
83 တငေု်န်ဵ ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေုိဵဘို လယသ်မာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ ၂၀၁၇ တနု်ဵ က မန္တေလဵ ၆၂ လမ်ဵမှာသပိတစ်ခန်ဵ ဖွငဴ်
84 ေစာတုိဵေောင် ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵ ညနွ့် ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၄၂၊ ၃၅၃ ၁ မတ် ၂၀၂၀ ၃ မတ် ၂၀၂၀ ၂ နစှ် ေမာ်လမမိုင် ဒီေကဘေီေ မုဒဳု - မွနြ်ပည်နယ် ဒီေကဘေီေ ေဖဲွ့ဝငမ်ျာဵဆက်သွယမ်ှု

85 သန်ဵ လ ှ(ခ) မင်ဵ ဘာေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၂၀ မတ် ၂၀၂၀ ၁၅ ရက် စစေ်တွ တက်ကကလှုပ်ရာှဵသူ ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရခိုငြ်ပည်နယတွ်င ်ေရပ်သာဵမျာဵ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵ နှိပ်စက်ခရဳမှုနငှဴ် ေသဆဳုဵမှုတ့ုိေ 

တွက် တရာဵမျှတမှုရှိေစေရဵ ဆန္ဒ ထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

86 ေနာငထ်က်ေောင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ရနကု်နပ်ညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

87 ေောငြ်ပည်ဴစုဳမဖိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ရနကု်နပ်ညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

88 ေဇာ်ထက်နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ရနကု်နပ်ညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

89 နငှ်ဵ နု မ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ရနကု်နပ်ညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ



90 ေေဵြမတ်မွနေ်ကျာ် မ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ရနကု်နပ်ညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

91 သုတစိုဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၆ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ရနက်င်ဵ ပညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

92 သက်တငေ်ောင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵစဲ မငမ်ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၁၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၁ လ ေင်ဵ စနိ် ေတာငင်ပူညာေရဵေကာလပ်ိ ရနကု်နတုိ်င်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယန်ငှ်ဴချင်ဵ ြပည်နယ ်မမို့နယတ်ချ ို့တွင် ေငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထာဵမှုကုိ 

ြပနဖွ်င်ဴေပဵရနန်ငှ်ဴ ဘူဵ သီဵေတာငရ်ှိ မူလတန်ဵ လနွေ်ကျာင်ဵ ေပါ် 
လက်နက်ကကီဵကျေရာက်မှုကုိ ေြဖရငှ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ ေတွက် ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

စစုထုပါငး် 92

Updated on 31 မတ် ၂၀၂၀


