
ေောငြ်ြငြ်တရာဵရငဆ်ိုငစ်ာရင်ဵ

စဉ် အမည် လိင် အဖအမည် ဥြေေ ြုေမ် တရာဵလုိ ဖမ်ဵဆီဵရကစဲွ် တရာဵေရဵလုြ်ငန်ဵစဉ် အဖဲွ့အစည်ဵ ေနရြ်လိြ်စာ မှတခ်ျက်

1 ေဝဖဖိုဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀, ဆကသွ်ယေ်ရဵဥပေဒ 

ပုဒမ် ၆၆(ဃ)

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စုိဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

အယဒ်တီာချုပ် 

(အလဲီဗင်ဵ မီဒယီာ)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိငရ်ာ ဝန် ေဆာငမ်ှု မီဒယီာဥပေဒက နုိငင်ပုိဳင် 
မီဒယီာမျာဵကို သွယဝုိ်ကေ်သာအာဵြဖငဴ် ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလဲွသဳုဵစာဵမှု ြပုလုပ်ရန် ခငွဴ်ြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ  ေဆာင်ဵ ပါဵကို 

2 ေဒါကတ်ာသန်ဵထွဋေ်အာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စုိဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

အမှုေဆာငအ်ရာရှိချုပ် 

(အလဲီဗင်ဵ မီဒယီာ)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိငရ်ာ ဝန် ေဆာငမ်ှု မီဒယီာဥပေဒက နုိငင်ပုိဳင် 
မီဒယီာမျာဵကို သွယဝုိ်ကေ်သာအာဵြဖငဴ် ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလဲွသဳုဵစာဵမှု ြပုလုပ်ရန် ခငွဴ်ြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ  ေဆာင်ဵ ပါဵကို 

3 ေဒါကတ်ာသိန်ဵြမငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စုိဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

ဦဵေဆာငည်ွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
(အလဲီဗင်ဵ မီဒယီာ)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိငရ်ာ ဝန် ေဆာငမ်ှု မီဒယီာဥပေဒက နုိငင်ပုိဳင် 
မီဒယီာမျာဵကို သွယဝုိ်ကေ်သာအာဵြဖငဴ် ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလဲွသဳုဵစာဵမှု ြပုလုပ်ရန် ခငွဴ်ြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ  ေဆာင်ဵ ပါဵကို 

4 ြမတသိ်န်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စုိဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

ဒတုယိအယဒ်တီာချုပ် 

(အလဲီဗင်ဵ မီဒယီာ)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိငရ်ာ ဝန် ေဆာငမ်ှု မီဒယီာဥပေဒက နုိငင်ပုိဳင် 
မီဒယီာမျာဵကို သွယဝုိ်ကေ်သာအာဵြဖငဴ် ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလဲွသဳုဵစာဵမှု ြပုလုပ်ရန် ခငွဴ်ြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ  ေဆာင်ဵ ပါဵကို 

5 ေနထွန်ဵနုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စုိဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

တာဝန်ခအဳယဒ်တီာ 
(အလဲီဗင်ဵ မီဒယီာ)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိငရ်ာ ဝန် ေဆာငမ်ှု မီဒယီာဥပေဒက နုိငင်ပုိဳင် 
မီဒယီာမျာဵကို သွယဝုိ်ကေ်သာအာဵြဖငဴ် ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလဲွသဳုဵစာဵမှု ြပုလုပ်ရန် ခငွဴ်ြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ  ေဆာင်ဵ ပါဵကို 

6 ကကူဇင် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

7 တငသ်န်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

8 ယဉေ်ဌဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

9 ေသာင်ဵ စိန် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

10 ေကျာ်ထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

11 တငေ်အာငဝ်င်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

12 ေကျာ်လင်ဵ ေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

13 ေမာငေ်မာငလွ်င ်+ လယသ်မာဵ ၁၃ ဦဵ
ကျာဵ/
မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၂၇, ၄၄၇ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇန်နဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ ခန်လူဵေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵအမှတ ်၂ စစ်ဘကေ်ရဵရာလဳုခခုဳေရဵအဖဲွ့ (စရဖ)မှ ခန်လူဵေကျဵရာွ 

အစွန်မှ ေနအမ်ိ ၁၇ လဳုဵ နှငဴဴ် လယယ်ာမျာဵကို ခခစဳည်ဵရုိဵခတ် ေနစဉ်
 တာဵြမစ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

14 ဦဵဖုိဵ ကျာဵ ဦဵချစ်လှ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

15 စိန်ေမာင် ကျာဵ ဦဵဖုိဵေထာင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

16 ေအာငမုိ်ဵ ကျာဵ ဦဵဘိုဝင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

17 ေအာငေ်ကျာ်မုိဵ ကျာဵ ဦဵပန့် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

18 ပိန်ေသဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ဇဝဳင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

19 မန်ဵဘို ကျာဵ ဦဵဖုိဵလှကန်ု ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

20 ေဇာ်ဝမ်ဵ ကျာဵ ဦဵခယ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

21 ေပတလူ ကျာဵ ဦဵလှေကျာ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

22 ေဂါင်ဵ ကျာဵ ကျာဵ ဦဵသူဘန်ုဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

23 ထွန်ဵကကို င် ကျာဵ ဦဵထွန်ဵေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

24 အန်ုဵရင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵထွန်ဵရင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

25 စိန်အန်ုဵ ကျာဵ ဦဵအာဵတယ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

26 ကိုကိုကကီဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

27 ေဇာ်မင်ဵ ေလဵ ကျာဵ ဦဵတန်ုနုနု ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

28 ေကျာ်ဝင်ဵ နုိင် ကျာဵ ဦဵစိန်ဝင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

29 ထွန်ဵသိန်ဵ ကျာဵ ဦဵပုိက် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

30 ြမငဴ်ကကို င် ကျာဵ ဦဵခူ့လာဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

31 သိန်ဵဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵေမာငည်နွ့တ်င် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

32 ဘရန်နီ ကျာဵ ဦဵဖုိဵလှကန်ု ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

33 သာဵေရွှေ ကျာဵ ဦဵဘလှေသာင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

34 သာဵရှိန်ဵ ကျာဵ ဦဵတဘီွဲ့ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

35 သာဵြမစိန် ကျာဵ ဦဵဒန်ုဵေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ



36 လုဒါ ကျာဵ ဦဵေရွှေသိန်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

37 သန်ဵေဇာ်ဦဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေငွ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

38 ထွန်ဵကကို င် ကျာဵ ဦဵချစ်ေမာင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

39 ေကာငမ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

40 မိေအာငက်ကည် မ ဦဵေလှဵ ခါဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

41 ခလုာဵမူဵ မ ဦဵအာဵဘတ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

42 စိန်ဖူဵ မ ဦဵမုိဵတူ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

43 အိုငဴ်အိုငဴ် ကျာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

44 စကခ်ရာဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

45 ဘပဲွ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

46 ဖုိဵတငတ်င် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

47 ေရွှေတင် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

48 စန်ဵြမအန်ုဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

49 သန်ဵထုိက် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ဦဵေဇေဇေအာင ်(ဗုိလ်ကကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ၏ သာဵ) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ နနွင်ဵ ဂရကေ်ကျဵရာွ၊ 
ကန်ကကီဵ ေဒါငဴ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ်စီမဳကန်ိဵအတကွ ်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက ်ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
50 မင်ဵ မင်ဵ စုိဵ ကျာဵ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

CB ဘဏဥ်က္ကဌနှငဴ် 
အာေရာဂျေဳဆဵခန်ဵပုိငရ်ငှ်

၀၉-ဇလုိူင်-၀၅ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ြပငသ်ာေကျဵရာွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵပုိငန်ကက်ျူဵလွန်ြခင်ဵ /အကျ ိုဵဖျကဆီ်ဵြခင်ဵ မျာဵကျူဵလွန်သည်ဟု 

ဆုိကာ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

51 လုဂျာ (ခ) လုပူ မ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇, 

ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆(၁)

ဒဗုိုလ်မှု ကကီဵ  ဥက္ကစုိဵ (အမှတ ်၅ 

ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ဖမို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

52 မာဂျာစငေ်ရာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇, 

ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆(၁)

ဒဗုိုလ်မှု ကကီဵ  ဥက္ကစုိဵ (အမှတ ်၅ 

ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ဖမို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

53 တူဵ မာ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇, 

ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆(၁)

ဒဗုိုလ်မှု ကကီဵ  ဥက္ကစုိဵ (အမှတ ်၅ 

ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ဖမို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

54 ေဂါ်လုဖန်ဵဝါ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇, 

ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆(၁)

ဒဗုိုလ်မှု ကကီဵ  ဥက္ကစုိဵ (အမှတ ်၅ 

ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ဖမို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

55 လှနွယ+် ေတာငသူ် ၇ ဦဵ ကျာဵ/
မ

စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
တပ်မေတာ်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေဖာင်ဵ ေတာစဳြပေကျဵရာွ၊ 

ြပငဦ်ဵလွငဖ်မို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵေပါ်တငွ ်ဝငေ်ရာက်
 ထွန်ယက ်စုိကပ်ျ ိုဵခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

56 ြမငဴ်နုိင် ကျာဵ ဦဵဖုိဵေငွ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

57 လှေသာင်ဵ ကျာဵ ဦဵထွန်ဵစိန် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

58 မင်ဵ မင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

59 ေကျာ်ေရွှေ ကျာဵ ဦဵစု ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

60 သန်ဵရှိန်ဵ ကျာဵ ဦဵချစ်တင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

61 မကကီဵ ကျာဵ ဦဵတိုဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

62  ေမွှ တူဵ ကျာဵ ဦဵချစ်ေဌဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

63 တိုဵ ေအာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵေထွဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

64 စုိဵစုိဵ ကျာဵ ဦဵလှေဖ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

65 ေကေဇာ်လင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ညနွ့် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

66 ြမငဴ်ေမာင် ကျာဵ ဦဵစုိဵြမငဴ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

67 သဳေချာင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကာက် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

68 ေအဵြမငဴ် မ ဦဵချစ်တင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

69 သိန်ဵေရွှေ မ ဦဵသိန်ဵေဖ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

70 မဝါ မ ဦဵတငေ်သာင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

71 ေဌဵကကည် မ ဦဵချစ်စိန် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

72 ခငညိ်ု မ ဦဵေကျာ်ေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

73 ေဇာ်မင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵ ရင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

74 ေအဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵ ရင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

75 ေကျာ်သူ ကျာဵ ဦဵြမငဴ်ေဆွ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

76 ြမငဴ်သန်ဵ မ ဦဵစုိဵြမငဴ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်၊ 
မန်ေနဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

77 လင်ဵ ထိန်စုိဵ (ခ) ေကျာ်စုိဵလင်ဵ ကျာဵ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ်  ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ဥပေဒအတိုငပ်ငခ် ဳ(လွှတေ်တာ်)
ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

78 အန်ုဵလှိုင် ကျာဵ ဦဵတိုဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

79 ဖုိဵြဖူ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

80 ေကျာ်ြမငဴ် ကျာဵ ဦဵထွန်ဵရီ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

81 မျ ိုဵလွင် ကျာဵ ဦဵသိန်ဵေဖ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု



82 တငထူ်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်သိန်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

83 ြမသန်ဵ မ ဦဵချစ်ေဌဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

84 မေဝ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

85 ရမ်ှဵမ မ ဦဵေရွှေလဴဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊ ၄၄၇၊ ၄၂၇

ဒတုယိဖမို့နယအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ 
ဦဵေအာငေ်ကျာ်မင်ဵ  
(ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ)်၊ 
ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ်

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ

ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ဇီဵ အပ်ုကကွသ်စ်အတငွ်ဵ  ထပ်မဳတိုဵ ချဲ့ 
ေဆာကလု်ပ်ေနသည်ဴ ေနအမ်ိတမဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ 
ဖမို့ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရဵေကာ်မတ ီဦဵေဆာငေ်သာ ပူဵေပါင်ဵ အဖဲွ့မှ
 ဖျကသိ်မ်ဵေနမှုနှငဴ် ပတသ်က၍် မေကျမနပ်ြဖစ်ကာလမ်ဵကို 

86 မချ ို မ ဦဵအန်ုဵေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

87 ဝင်ဵ လတ် မ ဦဵေမွှ တူဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

88 တငဝ်င်ဵ မ ဦဵေအာငဘ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

89 သီတာေအဵ မ ဦဵအန်ုဵစန်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

90 နုနုဝင်ဵ မ ဦဵေကျာ်ညနွ့် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

91 မစန်ဵ မ ဦဵထွန်ဵကကည် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

92 ဝင်ဵ သီတာ မ ဦဵချစ်အန်ုဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

93 ခငေ်အဵ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

94 ဇငဇ်င် မ ဦဵြမေအာင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

95 ထာဵထာဵ မ ဦဵသန်ဵေမာင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

96 ဝင်ဵ ရီ မ ဦဵစုိဵြမငဴ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

97 ေအဵမုိဵ မ ဦဵထွန်ဵရီ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

98 ခငမ်မ မ ဦဵတိုဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

99 သငဇ်ာ မ ဦဵေစာေအာင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

100 အဲဴသန်ဵ မ ဦဵတငေ်အာငက်ကီဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

101 မုိဵေအဵ မ ဦဵေကျာ်သိန်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖီအသင်ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရြဲမငဴ် ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ေစတလဳုဵေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

102 ချစ်လှ မ ဦဵကကယ် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၄၄၇, ၄၂၇

ေြမစာရင်ဵ အရာရှိ ဦဵဝင်ဵ ကကည် 

နှငဴ် မန်ေနဂျာ ဦဵထွန်ဵလင်ဵ ၊ 
ဦဵထွန်ဵေအာငေ်ကျာ် 
(ကပွဳငဴ်အေမွှ တိုင)်

၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ
မုိဵကကို ဵြပငေ်ကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

103 သန်ဵထွန်ဵ ကျာဵ ဦဵကကည်လင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵ အရာရှိ ဦဵလှြမငဴ် နှငဴ် 
ဦဵေသာင်ဵ ေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ြပငစ်ာေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

104 ေအဵသိန်ဵ ကျာဵ ဦဵေမာငဘ်ို ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇, ၄၄၇, ၄၂၇, ၅၀၆

CB ဘဏဥ်က္ကဌနှငဴ် 
အာေရာဂျေဳဆဵခန်ဵပုိငရ်ငှ၊် 
ေြမစာရင်ဵ အရာရှိ ဦဵလှြမငဴ် နှငဴ် 
ဦဵေသာင်ဵ ေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

လယသ်မာဵ

ြပငစ်ာေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု၊ ထွန်တုဳဵ တိုကပဲွ်ဆငန်ွဲှခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

105 မျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵ အရာရှိ ဦဵလှြမငဴ် နှငဴ် 
ဦဵေသာင်ဵ ေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ြပငစ်ာေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

106 တိုဵ ကကီဵ ကျာဵ ဦဵေမာငေ်ထွဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵ အရာရှိ ဦဵလှြမငဴ် နှငဴ် 
ဦဵေသာင်ဵ ေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ြပငစ်ာေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

107 ချမ်ဵေြမဴေအာင် ကျာဵ ဦဵလှေဖ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵ အရာရှိ ဦဵလှြမငဴ် နှငဴ် 
ဦဵေသာင်ဵ ေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လယသ်မာဵ ြပငစ်ာေကျဵရာွ၊ ြပငဦ်ဵလွင၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

108 ထငေ်ကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၄၇ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ MDCF ေခါင်ဵ ေဆာင် ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

109 သကဇ်င် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၂၇, 4၄၇, ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ
သဃေန်ဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် 
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

ပုိငန်ကက်ျူဵလွန်ြခင်ဵ /အကျ ိုဵဖျကဆီ်ဵြခင်ဵ မျာဵကျူဵလွန်သည်ဟု 
ဆုိကာ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

110 စန်ဵဝင်ဵ ေမာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗုိလ်မှူဵ နုိငေ်ကျာ်ဇင ်(ခမရ ၄၂၄) _ စဳုစမ်ဵဆဲ
ေအာငခ်ျမ်ဵသာေကျဵရာွ 
အပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ

ေအာငခ်ျမ်ဵသာေကျဵရာွ၊ 
ဆီဆုိငဖ်မို့နယ၊် 
ရမ်ှဵြပည်နယေ်တာငပုိ်င်ဵ

တပ်မေတာ် ခတထ်ာဵသည်ဴ ခခစဳည်ဵရုိဵကို ဖျကဆီ်ဵသည်ဟဆုိုကာ 

အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵ ခထဳာဵရ 

111 ချ ိုချ ိုဝင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗုိလ်မှူဵ နုိငေ်ကျာ်ဇင ်(ခမရ ၄၂၄) _ စဳုစမ်ဵဆဲ
လယသ်မာဵအေရဵကညီူ 

ေဆာငရ်ကွေ်ပဵသူ
ဆီဆုိငဖ်မို့နယ၊် 
ရမ်ှဵြပည်နယေ်တာငပုိ်င်ဵ

တပ်မေတာ် ခတထ်ာဵသည်ဴ ခခစဳည်ဵရုိဵကို ဖျကဆီ်ဵသည်ဟဆုိုကာ 

အမှုဖွငဴ်ြခင်ဵ ခထဳာဵရ 

112 လင်ဵ ထကနုိ်င် ကျာဵ ဦဵနုိငနုိ်ငဝ်င်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၄၁၉, ၄၂၀/၄၆၈, ၄၇၁, ဖငမ်ိဵ၊စု၊
 စီ ပုဒမ် ၂၀, ၁၉

ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ

 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ၊

113 မျ ိုဵလွင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် တရုတနုိ်ငင် ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနှငဴ် ြမန်မာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျန်ိစာတိုက ်ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵ အတကွ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

114 တငလ်ှိုင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် တရုတနုိ်ငင် ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနှငဴ် ြမန်မာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျန်ိစာတိုက ်ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵ အတကွ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

115 ဝဏ္ဏေစာ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် တရုတနုိ်ငင် ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနှငဴ် ြမန်မာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျန်ိစာတိုက ်ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵ အတကွ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

116 ေရွှေထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် တရုတနုိ်ငင် ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနှငဴ် ြမန်မာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျန်ိစာတိုက ်ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵ အတကွ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

117 ေကာင်ဵ ထကေ်ကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉, ၁၉ ရမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ ်ရတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာင်ဵ သာဵ (ABFSU)
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ဦဵေဆာင ်

ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

118 ေဇယျ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ ်ရတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာင်ဵ သာဵ (ABFSU)
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ဦဵေဆာင ်

ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

119 ရေဲအာငေ်အဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ ်ရတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လူ့ေဘာငသ်စ်ဒမုိီကရကတ်စ် 

ပါတ ီ(လူငယ)်

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ဦဵေဆာင ်

ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

120 မျ ိုဵေစာ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉, ၁၉ ရမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ ်ရတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လူ့ေဘာငသ်စ်ဒမုိီကရကတ်စ်ပါ
တ ီ(လူငယ)်

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ဦဵေဆာင ်

ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

121 ေမတ္တာဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရတဲပ်ဖဲွ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ
ြပည်ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ စစ်ပဲွမျာဵရပ်တန့ရ်န် ြပည်ဖမို့မှ ကချငြ်ပည်နယအ်ထိ 

လမ်ဵေလျှောကဆ်န္ဒေဖာ်ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

122 မျ ိုဵသူထွဋ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရတဲပ်ဖဲွ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ
ြပည်ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ စစ်ပဲွမျာဵရပ်တန့ရ်န် ြပည်ဖမို့မှ ကချငြ်ပည်နယအ်ထိ 

လမ်ဵေလျှောကဆ်န္ဒေဖာ်ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ



123 ရန်ပုိငထ်က် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရတဲပ်ဖဲွ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာင်ဵ သာဵ
ြပည်ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ စစ်ပဲွမျာဵရပ်တန့ရ်န် ေတာင်ဵ ဆုိဆန္ဒြပခဲဴေသာေကကာငဴ် 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရသည်ဴ အမှုမျာဵကို ရုပ်သိမ်ဵေပဵရန် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
124 စစ်ြမတမ်င်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရတဲပ်ဖဲွ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာင်ဵ သာဵ

ြပည်ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ စစ်ပဲွမျာဵရပ်တန့ရ်န် ေတာင်ဵ ဆုိဆန္ဒြပခဲဴေသာေကကာငဴ် 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရသည်ဴ အမှုမျာဵကို ရုပ်သိမ်ဵေပဵရန် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
125 ရန်ေနာငက်ကည်ဝင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရတဲပ်ဖဲွ့ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ကချငြ်ပည်နယအ်တငွ်ဵ ရှိ စစ်ေဘဵေရာှငမ်ျာဵအတကွ ်အလှူေငွ 

ေကာကခ်ခဳဲဴြခင်ဵ ေကကာငဴ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

126 အအိမုိိဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

127 သဉ္ဇာရွှေန်ဵလဴဲရည် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

128 ရာှဵယမဳု မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀, ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

129 တငထွ်ဋပုိ်င် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

130 ြပည်ဴဖဖိုဵနုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

131 သိန်ဵမင်ဵ စုိဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

132 ခငစ်န္စာညနွ့် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

133 ထာဵထာဵနွယ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

134 ထကခ်ိုငစုိ်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

135 မုိဵေသွဵဃ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

136 ေဆာင်ဵ ခ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

137 သကေ်ဆဝွင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

138 အပ်ုစုိဵပုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

139 ရထွဲဋလွ်င် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

140 ြမတေ်ကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဦဵေဆာင ်

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

141 ေဇယျာဖဖိုဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရတဲပ်ဖဲွ့ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ
 တိုကပဲွ်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုကန်စ်နာလျကရ်ှိေသာ တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵမျာဵကို
 ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

142 ေဆာင်ဵ ဦဵသွင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၅-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ နတ္တလင်ဵ ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵကချငေ်ဒသအတငွ်ဵ  ပဋပိက္ခမျာဵေကကာငဴ် ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 
ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵရရှိေရဵအတကွ ်စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ၍ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
143 ပုိငဖ်ငမ်ိဵေဝ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၅-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ နတ္တလင်ဵ ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵကချငေ်ဒသအတငွ်ဵ  ပဋပိက္ခမျာဵေကကာငဴ် ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 

ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵရရှိေရဵအတကွ ်စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ၍ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
144 ရေီဝယဳ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၅-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ နတ္တလင်ဵ ဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵကချငေ်ဒသအတငွ်ဵ  ပဋပိက္ခမျာဵေကကာငဴ် ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 

ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵရရှိေရဵအတကွ ်စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ၍ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
145 စုိင်ဵ သုဝဏ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ဗမာနုိငင်လဳုဳဵဆုိငရ်ာ ေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချုပ် (ABFSU)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ကချငေ်ဒသအတငွ်ဵ  ပဋပိက္ခမျာဵေကကာငဴ် ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 
ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵရရှိေရဵအတကွ ်စစ်ပဲွဆန့က်ျငေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ၍ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
146 စုိဵမုိဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ဘီဵ လင်ဵ ဖမို့နယ၊် မွန်ြပည်နယ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို 

ေလျာ်ေကကဵေပဵရန် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

147 တငလဳု်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ဘီဵ လင်ဵ ဖမို့နယ၊် မွန်ြပည်နယ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို 
ေလျာ်ေကကဵေပဵရန် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

148 စုစုေနွဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ ်ရစဲခန်ဵမှု _ စဳုစမ်ဵဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ြပန်လည် 

ေပဵအပ်ရန်နှငဴ် လယယ်ာေြမဥပေဒကို ြပငဆ်င် ြဖည်ဴစွကရ်န် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
149 ေဇာ်ရဳ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ ်ရစဲခန်ဵမှု _ စဳုစမ်ဵဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ြပန်လည် 

ေပဵအပ်ရန်နှငဴ် လယယ်ာေြမဥပေဒကို ြပငဆ်င် ြဖည်ဴစွကရ်န် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
150 ကိုကိုနုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ ်ရစဲခန်ဵမှု _ စဳုစမ်ဵဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ြပန်လည် 

ေပဵအပ်ရန်နှငဴ် လယယ်ာေြမဥပေဒကို ြပငဆ်င် ြဖည်ဴစွကရ်န် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
151 ဝင်ဵ ေဇာ်လတ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရတဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ ်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်

 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

152 ဝင်ဵ မာသန်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရတဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ ်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

153 ယဉယ်ဉေ်အာင် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရတဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ ်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

154 ခူဵ ကေလာရယ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ လိွုငေ်ကာ်ဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှုနှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

155 ေအာငနုိ်ငဝ်င်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ လိွုငေ်ကာ်ဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှုနှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

156 ေကျာ်မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ လိွုငေ်ကာ်ဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှုနှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

157 ေစာေကျာ်ကကီဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရပ်ကကွ ်သ့ုိမဟတု ်ေကျဵရာွအပ်ုစု (အပ်ုချုပ်ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာငရ်ပ်ကကွအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစိန်ေဌဵ_ စဳုစမ်ဵဆဲ
ကရငြ်ပည်သူ့ပါတဦက္ကဌ ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ ကရငဴ်အာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

158 ေစာေအာငမွ်န်စုိဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရပ်ကကွ ်သ့ုိမဟတု ်ေကျဵရာွအပ်ုစု (အပ်ုချုပ်ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာငရ်ပ်ကကွအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစိန်ေဌဵ_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ ကရငဴ်အာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

159 ေစာသန်ဵထွန်ဵသန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရပ်ကကွ ်သ့ုိမဟတု ်ေကျဵရာွအပ်ုစု (အပ်ုချုပ်ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာငရ်ပ်ကကွအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစိန်ေဌဵ_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ ကရငဴ်အာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

160 ေစာခူ့ရှီဵ ထူဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရပ်ကကွ ်သ့ုိမဟတု ်ေကျဵရာွအပ်ုစု (အပ်ုချုပ်ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာငရ်ပ်ကကွအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစိန်ေဌဵ_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ ကရငဴ်အာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵ ပခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

161 တငေ်မာငက်ကည် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၂၂-ဇန်ွ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ
ဒမုိီကေရစီအေရဵ 
စဉဆ်ကမ်ြပတလ်ှုပ်ရာှဵမှု 
အငအ်ာဵစု (MDCF)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ဗုိလ်ချုပ်မှူဵကကီဵ  မင်ဵ ေအာငလ်ှိုငနှ်ငဴ် တပ်မေတာ် 

ထိပ်ပုိင်ဵ ေခါင်ဵ ေဆာငအ်ချ ို့အာဵ စစ်ရာဇဝတမ်ှုမျာဵ ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ
 စွပ်စဲွခဲဴဖပီဵ နုိငင်တဳကာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ 

162 သကထ်ာဵေဆွ မ ဦဵဝင်ဵ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ
ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ၊် 
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဦဵေဆာင ်

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

163 သဇငနွ်ယ် မ ဦဵေမာငလဳု်ဵ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵ (ဖုယငွ)်
ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ၊် 
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဦဵေဆာင ်

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

164 ေကျာ်ကိုကို ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေကျာ်ေအဵ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ
ဗမာနုိငင်လဳုဳဵဆုိငရ်ာ 

ေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချုပ်
 (ABFSU)

စမ်ဵေချာင်ဵ ဖမို့နယ၊် 
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ 
ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

165 ေကျာ်ေကျာ် ကျာဵ ဦဵအန်ုဵေရွှေ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ
ေြမာကဥ်က္ကလာပဖမို့နယ၊် 
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ 
ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

166 ခငသ်န်ဵစုိဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ
အရပ်ဘကအ်ဖဲွ့အစည်ဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ 

ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

167 မျ ိုဵမျ ိုဵေအဵ မ ဦဵဘတင် ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသမဂ္ဂ
ေရွှေြပည်သာဖမို့နယ၊် 
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဦဵေဆာင ်

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ



168 နှင်ဵ ေအာင် ကျာဵ ဦဵေအာငက်ကည် ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉, ၁၉ စမ်ဵေချာင်ဵ ဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
ဗမာနုိငင်လဳုဳဵဆုိငရ်ာ 

ေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချုပ်
 (ABFSU)

ခငဦ်ဵဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတ ်အကကမ်ဵဖကခ်ရဳမှု ရှုတခ်ျေကကာင်ဵ  
မျကနှ်ာဖဳုဵစွပ်၍ လကက်မ်ဵစာေစာငထု်တေ်ဝခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
169 ေဝယဦဳဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ စမ်ဵေချာင်ဵ ဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတ ်အကကမ်ဵဖကခ်ရဳမှု ရှုတခ်ျေကကာင်ဵ  

မျကနှ်ာဖဳုဵစွပ်၍ လကက်မ်ဵစာေစာငထု်တေ်ဝခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
170 ဇာြခည်ဝင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၈, ၁၉ ပလိပ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ ၀၈-နုိဝငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အလုပ်သမာဵ

 စဉဴ်ကိုငဖ်မို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပန်ဒါအထည်အလိပ်စကရဳု် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထုိငသ်ပိတတ်ငွ ်

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ  အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

171 ေဌဵေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၈, ၁၉, ၁၉ ပလိပ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ ၀၈-နုိဝငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အလုပ်သမာဵ
 စဉဴ်ကိုငဖ်မို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပန်ဒါအထည်အလိပ်စကရဳု် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထုိငသ်ပိတတ်ငွ ်

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ  အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

172 ေအဵေအဵခိုင် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၈, ၁၉ ပလိပ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ ၀၈-နုိဝငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အလုပ်သမာဵ
 စဉဴ်ကိုငဖ်မို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပန်ဒါအထည်အလိပ်စကရဳု် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထုိငသ်ပိတတ်ငွ ်

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ  အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

173 ဝင်ဵ ထွန်ဵညနွ့် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၈, ၁၉ ပလိပ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ ၀၈-နုိဝငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အလုပ်သမာဵ
 စဉဴ်ကိုငဖ်မို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပန်ဒါအထည်အလိပ်စကရဳု် အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ ထုိငသ်ပိတတ်ငွ ်

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝငခ်ဲဴြခင်ဵ  အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

174 လမာဆန်ေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ပလိပ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ
ကချငြ်ပည်နယ် ကချငတ်ကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ကိုလွမ်ဵေဇာင်ဵ ၊ ကိုေဇာ်ဂျကနှ်ငဴ် ေဒါ်နန်ပူ

 တိ့ုကို အြမန်ဆဳုဵ လွှတေ်ပဵရန်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ၍ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

175 လုဆန် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၂၀ ပလိပ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ
ကချငြ်ပည်နယ် ကချငတ်ကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ကိုလွမ်ဵေဇာင်ဵ ၊ ကိုေဇာ်ဂျကနှ်ငဴ် ေဒါ်နန်ပူ

 တိ့ုကို အြမန်ဆဳုဵ လွှတေ်ပဵရန်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ၍ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

176 စုိင်ဵ ေကျာ်ေစာဟန် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ လာဵရှို ဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၂၂-ဒဇီငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
လာဵရှို နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်
 ေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လာဵရှို နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်တငွ် ပဳုမှန်ေကျာင်ဵ အပ်ခထက ် 

ပုိမုိေကာကခ်၍ဳ ေကျာင်ဵ ဝင်ဵ အတငွ်ဵ  တစ်ကိုယေ်တာ် 
ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

177 ေကာင်ဵ သူရ + ၇ ဦဵ ကျာဵ/မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရမှဲူဵ ေကျာ်ြမငဴ်ေငွ ၁၃-ဒဇီငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
အလုပ်သမာဵမျာဵ၊ 
ေကျာင်ဵ သာဵမျာဵနှငဴ် 
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ

စဳုစမ်ဵဆဲ  ေညာငဦ်ဵဖမို့မှ ေနြပည်ေတာ်ထိ အလုပ်သမာဵသပိတစ်စ်ေကကာင်ဵ ြဖငဴ်
 လမ်ဵေလျှောကခ်ျတီကဖ်ပီဵ အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ နစ်နာမှုမျာဵကို 
ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

178 အသိငဇ်ာေမာင် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉, ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ကရငနီ်လူငယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ရန်ကန်ုတငွ ်ဆန္ဒ 

ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

179 မူ့စူစန် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉, ၁၉, နုိငလွ်တလဳု် ပုဒမ် ၁၀/၁၂ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ၊ ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငမ်ျ ိုဵထွန်ဵ (အမှတ ်၃၆၀ အေြမာကတ်ပ်ရင်ဵ ၊ အမှတ ်(၃) ရစဲခန်ဵ (ချမ်ဵေအဵသာစဳဖမို့နယ)်_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
ကယာဵြပည်နယေ်ကျာင်ဵ သာဵ
 သမဂ္ဂ

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ကရငနီ်လူငယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ရန်ကန်ုတငွ ်ဆန္ဒ 
ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

180 မင်ဵ ဖုန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ကရငနီ်လူငယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ရန်ကန်ုတငွ ်ဆန္ဒ 

ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

181 ေအာငမ်ှိုင်ဵ ဆန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ကရငနီ်လူငယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ရန်ကန်ုတငွ ်ဆန္ဒ 

ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

182 သန့ဇ်ငထ်က် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉
ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵ ဌာန

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ အယလ််ဖာဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ဖျကသိ်မ်ဵေပဵရန် ဆန္ဒ 

ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

183 ေဇလင်ဵ မွန် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵဘတဲန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵ လကန်ကက်ိုငတ်ပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ 

ြဖစ်ပွာဵလျကရ်ှိေသာ တိုကပဲွ်မျာဵကို အဆဳုဵသတရ်န် 

ေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
184 အကစ်တာ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵဘတဲန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵ လကန်ကက်ိုငတ်ပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ 
ြဖစ်ပွာဵလျကရ်ှိေသာ တိုကပဲွ်မျာဵကို အဆဳုဵသတရ်န် 

ေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
185 ဒါလီြမငဴ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵဘတဲန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တပ်မေတာ်နှငဴ် တိုင်ဵ ရင်ဵ သာဵ လကန်ကက်ိုငတ်ပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ 
ြဖစ်ပွာဵလျကရ်ှိေသာ တိုကပဲွ်မျာဵကို အဆဳုဵသတရ်န် 

ေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
186 သူရလင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵဘတဲန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ

ဗမာနုိငင်လဳုဳဵဆုိငရ်ာ 

ေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချုပ်
 (ABFSU)

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဲ 7th July ေန့တငွ် လမ်ဵေလျှောက ်

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

187 ခခ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵအေရဵလှုပ်ရာှဵသူ ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒ 
ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

188 ေမြမတသူ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
189 နှင်ဵ နွယလွ်င် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
190 ချ ိုမီခိုင် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
191 ရငရ်ငေ်အဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
192 ေအာငနုိ်ငဝ်င်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
193 ေအာငဆ်န်ဵဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
194 ဝင်ဵ ေဇာ်ေထွဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အလုပ်သမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵ ေဆာင်
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 
ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ် စကမ်ှုဇန်ုရှိ Myanmar Knitting 

အထည်ချုပ်စကရဳု်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ပဲွကို ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
195 စိန်ေထွဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ ဒမုိီကေရစီနှငဴ် ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵ အမျ ိုဵသမီဵကန်ွရက ်(DPWN)ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါ်ေနာ်အန်ုဵလှလွတေ်ြမာကေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

196 ဇာြခည်လင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ ဒမုိီကေရစီနှငဴ် ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵ အမျ ိုဵသမီဵကန်ွရက ်(DPWN)ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါ်ေနာ်အန်ုဵလှလွတေ်ြမာကေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

197  ေနာ်လာဵရှီဵ ထူဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ _ စဳုစမ်ဵဆဲ ကရငအ်မျ ိုဵသမီဵအစည်ဵအရဳုဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါ်ေနာ်အန်ုဵလှလွတေ်ြမာကေ်ရဵ ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

198 ေဌဵေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ ်ရတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရှိ ေကျာကမီ်ဵေသွဵစွမ်ဵအငသဳု်ဵ 
ဘလိပ်ေြမစကရဳု် ဖျကသိ်မ်ဵေရဵ ရန်ကန်ုဖမို့ေတာ်ခန်ဵမေရှ့  
ဆန္ဒြပေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

199 စုိဵေဇာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ရမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ ်ရတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရှိ ေကျာကမီ်ဵေသွဵစွမ်ဵအငသဳု်ဵ 
ဘလိပ်ေြမစကရဳု် ဖျကသိ်မ်ဵေရဵ ရန်ကန်ုဖမို့ေတာ်ခန်ဵမေရှ့  
ဆန္ဒြပေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

200 ထူဵခန့ေ်သာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ အမှတ ်(၃) ရစဲခန်ဵ 
(ချမ်ဵေအဵသာစဳဖမို့နယ)်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
ေကျာကပ်န်ဵေတာင်ဵ  အစုိဵရ 

စကမ်ှုလကမ်ှုသိပ္ဳပ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အေြခခပဳညာေကျာင်ဵ မျာဵ စာေမဵပဲွ စစ်ေဆဵမည်ကို 
ရပ်တန့ေ်ပဵရန်နှငဴ် စာေမဵပဲွအချန်ိစာရင်ဵ  
အတအိကျထုတြ်ပန်ေပဵေရဵ ဆန္ဒြပေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

201 ေအာငမ်ျ ိုဵကို ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ အမှတ ်(၃) ရစဲခန်ဵ 
(ချမ်ဵေအဵသာစဳဖမို့နယ)်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
မန္တေလဵပညာေရဵ 
ေကာလိပ်ေကျာင်ဵ သာဵ သမဂ္ဂ 
ဥက္ကဋ္ဌ

မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အေြခခပဳညာေကျာင်ဵ မျာဵ စာေမဵပဲွ စစ်ေဆဵမည်ကို 
ရပ်တန့ေ်ပဵရန်နှငဴ် စာေမဵပဲွအချန်ိစာရင်ဵ  
အတအိကျထုတြ်ပန်ေပဵေရဵ ဆန္ဒြပေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

202 ေကျာ်လင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ကမာရတွဖ်မို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ရခိုငေ်ကျာင်ဵ သာဵမျာဵသမဂ္ဂ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုငြ်ပည်နယနှ်ငဴ် ချင်ဵ ြပည်နယ် ၉ ဖမို့နယတ်ငွ ်အငတ်ာနက ်

ြပန်လည်ဖွငဴ်ေပဵရန် ဦဵေဆာင ်ဆန္ဒြပေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

203 ြမတဟ်န်ိဵသူ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ကမာရတွဖ်မို့နယရ်စဲခန်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
ရခိုငေ်ကျာင်ဵ သာဵမျာဵသမဂ္ဂ 
အတငွ်ဵ ေရဵမှူဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရခိုငြ်ပည်နယနှ်ငဴ် ချင်ဵ ြပည်နယ် ၉ ဖမို့နယတ်ငွ ်အငတ်ာနက ်

ြပန်လည်ဖွငဴ်ေပဵရန် ဦဵေဆာင ်ဆန္ဒြပေတာင်ဵ ဆုိခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

204 ထွန်ဵကကည် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ
 ဦဵစုိဵမုိဵေကျာ်

_ စဳုစမ်ဵဆဲ
ေကျာကြ်ဖူအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုဳ 
ေစာငဴ်ကကည်ဴေရဵအဖဲွ့ဝင် ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငြ်ပည်နယ၊် ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယတ်ငွ ်ေကျာကြ်ဖူအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုဳ
 (SEZ) နှငဴ်ပတသ်ကသ်ည်ဴ အစည်ဵအေဝဵကို ခငွဴ်ြပုချကမ်ယဘူ ဲ

ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

205 ချမ်ဵေမာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယအ်ပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ
 ဦဵစုိဵမုိဵေကျာ်

_ စဳုစမ်ဵဆဲ
ေကျာကြ်ဖူအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုဳ 
ေစာငဴ်ကကည်ဴေရဵအဖဲွ့ဝင် ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရခိုငြ်ပည်နယ၊် ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယတ်ငွ ်ေကျာကြ်ဖူအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုဳ
 (SEZ) နှငဴ်ပတသ်ကသ်ည်ဴ အစည်ဵအေဝဵကို ခငွဴ်ြပုချကမ်ယဘူ ဲ

ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

206 ဝင်ဵ ေအာင ်+ ၄ ဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် 20 ဦဵဝင်ဵ နုိင ်(လိွုငေ်ကာ်ဖမို့နယရ်တဲပ်ဖဲွ့) _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
ေလာပိတေကျဵရာွ 

အပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ
လိွုငေ်ကာ်ဖမို့နယ၊် ကယာဵြပည်နယ်ကယာဵြပည်နယ၊် လိွုငေ်ကာ်ဖမို့တငွ ်ဗုိလ်ချုပ်ေကကဵရုပ် ထာဵရှိေရဵ 

ေထာကခ်ဆဳန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

207 မင်ဵ နုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ လမ်ဵနှငဴ်တတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ  ဆုိငရ်ာ ဥပေဒ ပုဒမ် 

၂၂
လမ်ဵတတဳာဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုဦဵစီဵဌာန _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ ်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

208 ေမာငက်ို ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ လမ်ဵနှငဴ်တတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ  ဆုိငရ်ာ ဥပေဒ ပုဒမ် 

၂၂
လမ်ဵတတဳာဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုဦဵစီဵဌာန _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ ်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

209 သာဵေဌဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ လမ်ဵနှငဴ်တတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ  ဆုိငရ်ာ ဥပေဒ ပုဒမ် 

၂၂
လမ်ဵတတဳာဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုဦဵစီဵဌာန _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ ်ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ



210 သဲွ့သဲွ့ဝင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရမှဲူဵဝင်ဵ နုိငထွ်န်ဵ ၂၉-မတ-်၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ
ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ ဖမို့နယ၊် 
စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လကပဳ်ေတာင်ဵ ေတာင ်ေကကဵနီစီမဳကန်ိဵအတငွ်ဵ ရှိ ဝကေ်မှဵရာွေဟာင်ဵ
 ေနအမ်ိေြပာင်ဵ ေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့က်ကွခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
211 စန်ဵလှ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရမှဲူဵဝင်ဵ နုိငထွ်န်ဵ ၂၉-မတ-်၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ ဖမို့နယ၊် 
စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လကပဳ်ေတာင်ဵ ေတာင ်ေကကဵနီစီမဳကန်ိဵအတငွ်ဵ ရှိ ဝကေ်မှဵရာွေဟာင်ဵ
 ေနအမ်ိေြပာင်ဵ ေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့က်ကွခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
212 ြဖူြဖူဝင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရမှဲူဵဝင်ဵ နုိငထွ်န်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ ဖမို့နယ၊် 
စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လကပဳ်ေတာင်ဵ ေတာင ်ေကကဵနီစီမဳကန်ိဵအတငွ်ဵ ရှိ ဝကေ်မှဵရာွေဟာင်ဵ
 ေနအမ်ိေြပာင်ဵ ေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့က်ကွခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
213 နီလာသိန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရအဲပ်ုရန်ပုိင ်

(မဂေလာေတာငည်နွ့ဖ်မို့နယရ်စဲခန်ဵ
)

_ စဳုစမ်ဵဆဲ ၈၈ ဖငမ်ိဵချမ်ဵေရဵနှငဴ်ပွငဴ်လင်ဵ  
လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵ၏ ရဳုဵချန်ိဵတငွ် 
ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵအာဵ လကထိ်ပ်ခတြ်ခင်ဵ ကို 
ဆန့က်ျငသ်ည်ဴအတကွ ်ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ခတြ်ဖစ်ပွာဵခဲဴကာ 

214 နန်ဵလင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ်ုရန်ပုိင ်

(မဂေလာေတာငည်နွ့ဖ်မို့နယရ်စဲခန်ဵ
)

_ စဳုစမ်ဵဆဲ ဒဂုဳတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵ သာဵ 
သမဂ္ဂ ဥက္ကဌေဟာင်ဵ

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵ၏ ရဳုဵချန်ိဵတငွ် 
ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵအာဵ လကထိ်ပ်ခတြ်ခင်ဵ ကို 
ဆန့က်ျငသ်ည်ဴအတကွ ်ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ခတြ်ဖစ်ပွာဵခဲဴကာ 

215 နုိငက်ိုသူ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ်ုရန်ပုိင ်

(မဂေလာေတာငည်နွ့ဖ်မို့နယရ်စဲခန်ဵ
)

_ စဳုစမ်ဵဆဲ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချုပ် အဖဲွ့ဝင် ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵ၏ ရဳုဵချန်ိဵတငွ် 
ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵအာဵ လကထိ်ပ်ခတြ်ခင်ဵ ကို 
ဆန့က်ျငသ်ည်ဴအတကွ ်ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ခတြ်ဖစ်ပွာဵခဲဴကာ 

216 မင်ဵ ဟန်ထက် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ်ုရန်ပုိင ်

(မဂေလာေတာငည်နွ့ဖ်မို့နယရ်စဲခန်ဵ
)

၁၈-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ဒဂုဳတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵ သာဵ 
သမဂ္ဂ

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵ၏ ရဳုဵချန်ိဵတငွ် 
ေဒါင်ဵ တိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပ်အဖဲွ့ဝငမ်ျာဵအာဵ လကထိ်ပ်ခတြ်ခင်ဵ ကို 
ဆန့က်ျငသ်ည်ဴအတကွ ်ရုန်ဵရင်ဵ ဆန်ခတြ်ဖစ်ပွာဵခဲဴကာ 

217 လှခိုင် + ေတာငသူ် ၉၉ ဦဵ ကျာဵ/
မ

စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၃၃၆, ၂၉၄, ၅၀၆, 

၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ ဒရုမှဲူဵ 
ခငေ်မာငထွ်န်

_ စဳုစမ်ဵဆဲ လယသ်မာဵမျာဵ
ေရကကည်စဳြပေကျဵရာွ၊ 
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

 ေရတခဳန်ွေတာငေ်ဂါကက်ငွ်ဵ  အမ်ိရာစီမဳကန်ိဵအတကွ ်

ခခစဳည်ဵရုိဵခတရ်ာမှ  ပဋပိက္ခြဖစ်ေပါ်ခဲဴ၍ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

218 ေဇာ်ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵထွန်ဵေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၂၉၄, ၃၅၃, ၂၂၈, ၅၀၆
ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ ေကျာ်စုိဵ 
(ြပည်ကကီဵ တခဳန်ွဖမို့နယ)်

၂၀-မတ-်၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရှ့ ေန၊ လယယ်ာေြမအေရဵ လှုပ်ရာှဵသူမန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
တရာဵစီရငေ်ရဵကဏ္ဍကို ေစာ်ကာဵ၍ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် 

ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

219 ေကျာ်မင်ဵ စိန် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ သတင်ဵ မီဒယီာဥပေဒ ပုဒမ် ၂၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို့နယမှ်ူဵ 
ဦဵေဇထကေ်အာင်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
မာဃလူမှုကညီူေရဵအသင်ဵ  
ဒဥုက္ကဌ (ဘာဵအ)ဳ

ဘာဵအဖဳမို့နယ၊် ကရငြ်ပည်နယ် ဘာဵအဖဳမို့နယ ်စည်ပငသ်ာယာေရဵ ေကာ်မတဝီငေ်ရွဵ ချယပဲွ်ကို 
လူမှုကန်ွရကေ်ပါ် တိုကရုိ်ကလ်ွှငဴ်တငခ်ဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
220  စိမ်ဵစိမ်ဵစုိဵ(ခ) ဇီဵ ကကွ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀ ေအာဴချကဒ်က်မု္ပဏပုိီငရ်ငှ ်

ေဒါကတ်ာ ြမငဴ်စိန်
_ စဳုစမ်ဵဆဲ

လယသ်မာဵ ပေလာငေ်ကျဵရာွ၊ 
မလကတ်ိုေကျဵရာွ အပ်ုစု၊ 
မအပူငဖ်မို့နယ၊် 

နုိငင်ေဳတာ်၏ အတိုငပ်ငခ်ပုဳဂ္ိုဂ လ် ေဒါ်ေအာငဆ်န်ဵစုကကည်၏ 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ  ခရီဵ စဉတ်ငွ ်ေဒသခဳ လယသ်မာဵမျာဵ၏ အခက ်

အခမဲျာဵကို တငြ်ပတိုငက်ကာဵခဲဴသည်ဴအတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
221 ေဒါကတ်ာမျ ိုဵညနွ့် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀ အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှ

ယ ်ဦဵတငေ်အာငထွ်န်ဵ
_ စဳုစမ်ဵဆဲ

NLD ေြပာေရဵဆုိခငွဴ်ရှိသူ 

ေဟာင်ဵ
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ပါတမှီနုတထွ်ကခ်ဲဴသည်ဴကစိ္စနှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ ေဒါကတ်ာမျ ိုဵညနွ့၏် 

ေြပာဆုိချကမ်ျာဵသည်  ဂဏုသိ်က္ခာ ထိခိုကေ်စသည်ဟဆုိုကာ 

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ
222 ေနာ်ခိုငေ်အေအဵချ ို မ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀/၁၂ ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငမ်ျ ိုဵထွန်ဵ (အမှတ ်

၃၆၀ အေြမာကတ်ပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

သတင်ဵ ေထာက ်(အလဲီဗင်ဵ  
သတင်ဵ မီဒယီာ)

စဳုစမ်ဵဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် လိွုငေ်ကာ်ဖမို့တငွ ်လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထုတ် 
ေဖာ်ပဲွကို သတင်ဵ ယခူဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

223 ေနာ်နုိရင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀/၁၂ ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငမ်ျ ိုဵထွန်ဵ (အမှတ ်

၃၆၀ အေြမာကတ်ပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

သတင်ဵ ေထာက ်(ဒဗီွီဘီ) စဳုစမ်ဵဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် လိွုငေ်ကာ်ဖမို့တငွ ်လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထုတ် 
ေဖာ်ပဲွကို သတင်ဵ ယခူဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

224 ေအာငသူ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀/၁၂ ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငမ်ျ ိုဵထွန်ဵ (အမှတ ်

၃၆၀ အေြမာကတ်ပ်ရင်ဵ )
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

သတင်ဵ ေထာက ်(ကန္တာရဝတီ
 တိုင်ဵ မ်သတင်ဵ ဌာန)

စဳုစမ်ဵဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် လိွုငေ်ကာ်ဖမို့တငွ ်လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထုတ် 
ေဖာ်ပဲွကို သတင်ဵ ယခူဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

225 လှသက် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ နတသဳ်ကငွ်ဵ ၊ ေကျာကက်ကီဵ ဖမို့၊ 
ပဲခူဵ တိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယအ်ာဵ ဆန့က်ျင် ဆန္ဒထုတ် 
ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

226 ညနွ့တ်င် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ နတသဳ်ကငွ်ဵ ၊ ေကျာကက်ကီဵ ဖမို့၊ 
ပဲခူဵ တိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယအ်ာဵ ဆန့က်ျင် ဆန္ဒထုတ် 
ေဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

227 ရန်နုိငေ်အာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ ်

ေဒါ်လှလှဝင်ဵ  
(ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ )

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ေရွှေကျငဖ်မို့နယ၊် 
ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ ်ေဒါ်လှလှဝင်ဵ ကို 
ဆန့က်ျင် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

228 ရာဇာ+ ၁ ဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ ်

ေဒါ်လှလှဝင်ဵ  
(ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ )

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ေရွှေကျငဖ်မို့နယ၊် 
ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ ်ေဒါ်လှလှဝင်ဵ ကို 
ဆန့က်ျင် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

229 ရရီမွီန် မ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၈(စ)
ဟမု္ပလင်ဵ ဖမို့နယစ်ည်ပငသ်ာယာရ
ေးဵေကာ်မတဦက္ကဌ 

ဦဵေအာငေ်ကျာ်
_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ဟမု္ပလင်ဵ ဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵဟမု္ပလင်ဵ ဖမို့နယစ်ည်ပငသ်ာယာေရဵေကာ်မတ ီဥက္ကဌကို ဂဏုသိ် 

က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

230 ြမတေ်ကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
ဟမု္ပလင်ဵ ဖမို့နယစ်ည်ပငသ်ာယာရ
ေးဵေကာ်မတဦက္ကဌ 

ဦဵေအာငေ်ကျာ်
၀၃-ဒဇီငဘ်ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ

ေတာငသူ်လယသ်မာဵနှငဴ် 
အလုပ်သမာဵေရဵရာ 

ေကာ်မတတီာဝန်ခ ဳ(ြပည်သူ့ 

ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ဂဏုသိ်က္ခာထိခိုကေ်စသည်ဟဆုိုကာ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

231 ေခွဵ ကို + ေအာငသ်ေြြ ရွာဵသာဵ ၇ ဦဵ ကျာဵ/
မ

စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊ ၃၃၃, ၄၃၅၊ ၁၁၄၊ 
ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ် ၁၉

ဒရုမှဲူဵကကီဵ မျ ိုဵညနွ့သ်န်ဵ
_ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာွသာဵမျာဵ

ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ 
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် 
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေကျာကမီ်ဵေသွဵစွမ်ဵအငသဳု်ဵဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵကို ကန့က်ကွ်
 ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

232 ေမာငသိ်န်ဵညနွ့် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(က)၊(ခ)
တပ်မေတာ်မှ ဗုိလ်မှူဵတစ်ဦဵ 
(ဘူဵ သီဵေတာငဖ်မို့နယ)်

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ
စစ်ေတာင်ဵ ေကျဵရာွ 
အပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ

ဘူဵ သီဵေတာငဖ်မို့နယ၊် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်

တပ်မေတာ်မှ လူသာဵဒိုင်ဵ ကာအြဖစ် ေခါ်ေဆာငသွ်ာဵသည်ဟဆုိုကာ
 သတင်ဵ မီဒယီာတချ ို့ကို  ေြဖကကာဵခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

233 ေရွှေစိန်ဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)
အမှတ(်၃၇၅) တပ်ရင်ဵ မှ 

ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ
_ စဳုစမ်ဵဆဲ

အရပ်သာဵ ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယတ်ပ်မေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

234 ေကျာ်လှြမငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)
အမှတ(်၃၇၅) တပ်ရင်ဵ မှ 

ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ
_ စဳုစမ်ဵဆဲ

အရပ်သာဵ ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယတ်ပ်မေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

235 ြမငဴ်ေအာင ်(ခ) ဦဵြပာဵ (ခ) ကတုဳဵ ကကီဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ 
ဦဵေအာငေ်ကျာ်မင်ဵ  
(ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ)်

_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵဇီဵ အပ်ုကကွသ်စ်အတငွ်ဵ  ထပ်မဳတိုဵ ချဲ့ ေဆာကလု်ပ်ေနသည်ဴ 

ေနအမ်ိတမဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို့ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရဵေကာ်မတ ီ

ဦဵေဆာငေ်သာ ပူဵေပါင်ဵ အဖဲွ့မှ ဖျကသိ်မ်ဵေနမှုနှငဴ် ပတသ်က၍် 

236 ဖကတ်ီဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ 
ဦဵေအာငေ်ကျာ်မင်ဵ  
(ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ)်

_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵဇီဵ အပ်ုကကွသ်စ်အတငွ်ဵ  ထပ်မဳတိုဵ ချဲ့ ေဆာကလု်ပ်ေနသည်ဴ 

ေနအမ်ိတမဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို့ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရဵေကာ်မတ ီ

ဦဵေဆာငေ်သာ ပူဵေပါင်ဵ အဖဲွ့မှ ဖျကသိ်မ်ဵေနမှုနှငဴ် ပတသ်က၍် 

237 ေစာသာဘိုဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို့နယ ်အေထေွထွ 
အပ်ုချုပ်ေရဵအဖဲွ့

_ စဳုစမ်ဵဆဲ ကရငသ်ဘာဝပတဝ်န်ဵကျငအ်ရ
ေးဵလှုပ်ရာှဵသူ

ဘာဵအဖဳမို့နယ၊် ကရငြ်ပည်နယ်
ဘာဵအဖဳမို့နယ၊် ဘာဵကပ်ေကျဵရာွအပ်ုစု၊ နတက်န်ုဵရာွတငွ ်

ေကျာကမီ်ဵေသွဵ ေလာငစ်ာသဳုဵ ဘလိပ်ေြမစကရဳု် ဖျကသိ်မ်ဵေရဵ 
ဆုေတာင်ဵ ပဲွ ကျင်ဵ ပခဲဴ၍ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

238 ကကီဵ ြမငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(က)
ဗုိလ်မှူဵကကီဵ သန့စ်ငဦ်ဵ 
(ကမ်ဵရုိဵတန်ဵတိုင်ဵ စစ်ဌာနချုပ်)

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရှ့ ေန ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင်ဵ ဖမို့တငွြ်ပုလုပ်သည်ဴ ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဥဳပေဒြပငဆ်ငေ်ရဵ
 ပူဵေပါင်ဵ ေကာ်မတအီာဵ ေထာကခ်ပဲွဳ၌ 

ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴအေကကာင်ဵ အရာမျာဵသည် တပ်မေတာ်နှငဴ် 
239 ေစာေဝ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၅(က)

ဗုိလ်မှူဵကကီဵ သန့စ်ငဦ်ဵ 
(ကမ်ဵရုိဵတန်ဵတိုင်ဵ စစ်ဌာနချုပ်)

_ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ကဗျာဆရာ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင်ဵ ဖမို့တငွြ်ပုလုပ်သည်ဴ ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဥဳပေဒြပငဆ်ငေ်ရဵ
 ပူဵေပါင်ဵ ေကာ်မတအီာဵ ေထာကခ်ပဲွဳ၌ 

ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴအေကကာင်ဵ အရာမျာဵသည် တပ်မေတာ်နှငဴ် 
240 မျ ိုဵသူနုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵသင်ဵ နုိင်
_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဖမိတ် တပ်မေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် ြပုလုပ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်

တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

241 ဆရာေတာ် အရယိဝဳသသာဘဝဳိသ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ ဒဗုိုလ်မှူဵကကီဵ ေသာ်တာေထွဵ  
(အလယပုိ်င်ဵ တိုင်ဵ စစ်ဌာနချုပ်)

_ စဳုစမ်ဵဆဲ ြမဝတမီင်ဵ ကကီဵ ေကျာင်ဵ တိုက ်ဆရာေတာ်ြမဝတမီင်ဵ ကကီဵ ေကျာင်ဵ တိုက၊် 
မန္တေလဵ

မီဒယီာ၌ တပ်မေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵ ေစရန် 

ေဝဖန်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

242 ဝင်ဵ ကကည် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ ်

ဦဵစုိဵသန်ဵ (ေလဵမျကနှ်ာဖမို့နယ)်
_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေလဵမျကနှ်ာဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယနှ်ငဴ် ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန အရာရှိမျာဵ အာဵ
 ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

243 စုိဵြမငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ  ပုဒမ် ၅၀၀ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယ ်

ဦဵစုိဵသန်ဵ (ေလဵမျကနှ်ာဖမို့နယ)်
_ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေလဵမျကနှ်ာဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလှယနှ်ငဴ် ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန အရာရှိမျာဵ အာဵ
 ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

244 စုိဵမုိဵေကျာ် (၁၆) နှစ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ 
(ဈ)၊ ၁၉၄၉ 

လကန်က(်ယာယ)ီြပငဆ်ငခ်ျကအ်ကဥ်ပေဒ ပုဒမ် 

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငြ်မဦဵ ၁၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ဖပိုင်ဵ ချေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖငဴ် 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

245 ေစာြမဦဵ (၁၅) နှစ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ 
(ဈ)၊ ၁၉၄၉ 

လကန်က(်ယာယ)ီြပငဆ်ငခ်ျကအ်ကဥ်ပေဒ ပုဒမ် 

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငြ်မဦဵ ၁၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖငဴ် 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

246 ေနလင်ဵ ထွန်ဵ (၁၅) နှစ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ ထူဵ (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖငဴ် 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

247 သိန်ဵေအဵေမာင ်(၁၇) နှစ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ ထူဵ (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)နှငဴ်ဆကနွ်ယသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖငဴ် 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

248 ခိုငြ်မတေ်ကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အယဒ်တီာချုပ် (နိရဉ္စရာသတင်ဵ ဌာန)ရခိုငြ်ပည်နယ်
နိရဉ္စရာသတင်ဵ ဌာ၌ ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)ေြပာေရဵ ဆုိခငွဴ်ရှိသူ 

ခိုငသု်ခနှငဴ် ဆကသွ်ယေ်မဵြမန်ဵထာဵသည်ဴ အငတ်ာဗျူဵမျာဵကို 
ထုတလ်ွှငဴ်ခဲဴသည်ဴအတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

249 လှိုင်ဵ သစ်ဇငေ်ဝ (ခ) သာလွန်ေဇာင်ဵ ထက် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အငဒ်တီာချုပ် 

(ေခတသ်စ်သတင်ဵ မီဒယီာ)
ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)ေြပာေရဵ ဆုိခငွဴ်ရှိသူ ခိုငသု်ခနှငဴ် 
ဆကသွ်ယေ်မဵြမန်ဵထာဵသည်ဴ အငတ်ာဗျူဵမျာဵကို 
ထုတလ်ွှငဴ်ခဲဴသည်ဴအတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

250 ေအာငမ်င်ဵ ဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇(၂) အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့ _ စဳုစမ်ဵဆဲ အယဒ်တီာချုပ် (DMG 

သတင်ဵ ဌာန)
ရခိုငြ်ပည်နယ်

DMG  သတင်ဵ ဌာနကို မည်ဴသည်ဴ အတကွေ်ကကာငဴ် ယင်ဵ ပုဒမ်ြဖငဴ် 
စဲွဆုိသည် ဆုိသည်ကိုအေသဵစိတ် ရငှ်ဵ မြပသြဖငဴ် 
သီဵြခာဵအတည်ြပုနုိငြ်ခင်ဵ  မရှိေသဵေပ။

စုစုေြါင်ဵ  ၃၈၈ ဦဵ

စဉ် Name အမည် လိင် အဖအမည် ဥြေေ ြုေမ် တရာဵလုိ ဖမ်ဵဆီဵရကစဲွ် တရာဵေရဵလုြ်ငန်ဵစဉ် အဖဲွ့အစည်ဵ ေနရြ်လိြ်စာ မှတခ်ျက်

အတည်ြြုရန် (ေောငြ်ြငြ် တရာဵရငဆ်ိုငစ်ာရင်ဵ )



၁ လယသ်မာဵ (၁၀) ဦဵ ကျာဵ/မ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ အမှတ ်၅၀၉ အေြမာကတ်ပ်ရင်ဵ _ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ လယသ်မာဵမျာဵ
ေရွှေေတာငဖ်မို့နယ၊် 
ပဲခုဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

၂ ေကာဴေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇(၁) တပ်မေတာ် _ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ကချငြ်ပည်နယ်
ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ်(KIA)နှငဴ်ဆကနွ်ယသ်ည်ဟ ူေသာ
 သဳသယြဖငဴ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

၃ ေနာ်သိန်ဵ (ခ) နန်ဵခငသိ်န်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၂၀ ြမဝတဖီမို့မရစဲခန်ဵ ၂၂-ဧဖပီ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ စဳုစမ်ဵဆဲ ေရွှေြမစန္ီဒအမ်ိရာစီမဳကန်ိဵကိုဖျကသိ်မ်ဵြခင်ဵ မြပုရန် ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴ 
ြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

စုစုေြါင်ဵ  ၁၂ ဦဵ

ေထာငြ်ပငပ်တရာဵရငဆုိ်င် ၃၈၈ ဦဵ

အတည်ြပုရန် (ေထာငြ်ပငပ်တရာဵရငဆုိ်င)် ၁၂ ဦဵ

စုစုေပါင်ဵ ၄၀၀ ဦဵ

စဉ် အမည် လိင် အဖအမည် ဥြေေြုေမ် တရာဵလုိ ဖမ်ဵဆီဵရကစဲွ် တရာဵေရဵလုြ်ငန်ဵစဉ် ေိန်ဵသိမ်ဵောဵသည်ဴေနရာ အဖဲွ့အစည်ဵ လိြ်စာ မှတခ်ျက ်

1 စုိင်ဵ ေအာငဘ် ကျာဵ ဦဵအိုကမ်န်ဵ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁) တပ်မေတာ် 26-ေဖေဖာ်ဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ရမ်ှဵြပည်နယ်
ရမ်ှဵြပည်တိုဵ တကေ်ရဵပါတ/ီရမ်ှဵြပည်တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) 

နှငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခထဳာဵရ

2 စုိင်ဵ အိုကစုိ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵစဳစာဵ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁) တပ်မေတာ် ၉-ေဖေဖာ်ဝါရ-ီ၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ မူဆယရ်စဲခန်ဵ အရပ်သာဵ ရမ်ှဵြပည်နယ်
ရမ်ှဵြပည်တိုဵ တကေ်ရဵပါတ/ီရမ်ှဵြပည်တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) 

နှငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခထဳာဵရ

3 လေဖျာ်ေခါငေ်ဒါင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)  ဗုိလ်ကကီဵ ေဇာ်မျ ိုဵနုိင ်(ခလရ 21) ၅-စကတ်ငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ြမစ်ကကီဵ နာဵရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ ေလစုိွင ်ေကျဵရာွ၊ ဖာဵကန့ဖ်မို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ်
ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) နှငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

4 ေဖာ်ယမ်လဆမ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)  ဗုိလ်ကကီဵ ေဇာ်မျ ိုဵနုိင ်(ခလရ 21) ၅-စကတ်ငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ြမစ်ကကီဵ နာဵရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ ကထန်ဵယန်ဵေကျဵရာွအပ်ုစု၊ ဖာဵကန့ဖ်မို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ်
ကချငလွ်တေ်ြမာကေ်ရဵတပ်မေတာ် (KIA) နှငဴ်ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

5 ေမာငထွ်န်ဵလှိုင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)(၂) ေစတြီပငရ်စဲခန်ဵမှူဵ သန်ဵဦဵ ၂၈-ဒဇီငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ရေသဴေတာငရ်စဲခန်ဵ
ေရေခါင်ဵ ေချာင်ဵ ေကျဵရာွအပ်ုချုပ်ရ
ေးဵမှူဵ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရေခါင်ဵ ေချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

6 ေမာငေ်ကျာ်ထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)(၂)၊
 ြမန်မာနုိငင်ေဳဆဵေကာငစီ်ဥြေေ ၅၈ ေစတြီပငရ်စဲခန်ဵမှူဵ သန်ဵဦဵ ၂၈-ဒဇီငဘ်ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ရေသဴေတာငရ်စဲခန်ဵ

ေရေခါင်ဵ ေချာင်ဵ ေကျဵရာွသာဵ၊ 
ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရေခါင်ဵ ေချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

7 ေဇာ်ဝင်ဵ နုိင ် ကျာဵ ဦဵလှေအာင ်
မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုအကဥ်ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ 

(၁)
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၈-ေဖေဖာ်ဝါရ-ီ၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ရာွေဟာင်ဵ ရပ်ကကွ၊် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် လူမှုကန်ွယက ်စာမျကနှ်ာတငွ ်လဳုခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့၏ ဗီဒယီိုဖုိငတ်ငြ်ခင်ဵ

8 ေအဵေကျာ်သန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁) ဗုိလ်ကကီဵ ေကာင်ဵ ြမတသူ် ၂၈-ေဖေဖာ်ဝါရ-ီ၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ ေကျာကေ်တာ် ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

9 စုိင်ဵ တငခ်ျ ို ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုအကဥ်ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ 

(၁)
ဗုိလ်မှူဵေဝယထွဳန်ဵ (ခမရ ၅၀၂) ၂၆-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ ေကျဵရာွအပ်ုစုအပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ နမ်ဴဟူဵ ေတာင်ဵ ေကျဵရာွအပ်ုစု၊ ေကျာကမဲ်ဖမို့နယ၊် ရမ်ှဵြပည်နယ်

ရမ်ှဵြပည်တိုဵ တကေ်ရဵပါတ/ီရမ်ှဵြပည်တပ်မေတာ် (SSPP/SSA) နှငဴ် 
ရမ်ှဵြပည်ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵေကာငစီ်/ရမ်ှဵြပည် တပ်မေတာ် (RCSS / 

SSA) အတကွေ်ငွေကာကခ်ြဳခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ
10 တငေ်ဌဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 

ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝန်ခ ဳစုိဵနုိင ်

(ေြမမွန်ကငွ်ဵ ၊ ကန့တ်လူဖမို့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလူဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမပျကစီ်ဵြခင်ဵ ေကကာငဴ် လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နှငဴ်အတ ူဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

11 တငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝန်ခ ဳစုိဵနုိင ်

(ေြမမွန်ကငွ်ဵ ၊ ကန့တ်လူဖမို့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလူဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမပျကစီ်ဵြခင်ဵ ေကကာငဴ် လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နှငဴ်အတ ူဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

12 ခိုင ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝန်ခ ဳစုိဵနုိင ်

(ေြမမွန်ကငွ်ဵ ၊ ကန့တ်လူဖမို့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလူဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမပျကစီ်ဵြခင်ဵ ေကကာငဴ် လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နှငဴ်အတ ူဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

13 ေဌဵရီ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝန်ခ ဳစုိဵနုိင ်

(ေြမမွန်ကငွ်ဵ ၊ ကန့တ်လူဖမို့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလူဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမပျကစီ်ဵြခင်ဵ ေကကာငဴ် လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နှငဴ်အတ ူဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

14 ခင ် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝန်ခ ဳစုိဵနုိင ်

(ေြမမွန်ကငွ်ဵ ၊ ကန့တ်လူဖမို့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလူဖမို့နယ၊် စစ်ကိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမပျကစီ်ဵြခင်ဵ ေကကာငဴ် လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နှငဴ်အတ ူဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

15 ေသာင်ဵ ညွှန့ ် ကျာဵ ဦဵတငေ်ဖ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၂၉၄၊  ၆ (၁) သတ္တတငွ်ဵ ၀န်ကကီဵ ဌာန၊ ဖမို့ရာွနှငဴ်အိုဵ အမ်ိဦဵစီဵဌာန၊ ထာဵဝယဖဳွ့်ဖဖိုဵေရဵြပည်သူ့ကမု္ပဏလီီမိတက၊် နယစ်ပ်ေဒသသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ၁၇-မတ-်၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ထာဵဝယအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ထာဵဝယ၊် တနသောရတီိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမပျကစီ်ဵြခင်ဵ

16 စီစီေနာ်ဂျာ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ဒဗုိုလ်မှူဵကကီဵ ဥက္ကာစုိဵ (အမှတ ်(၅)

 ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ ) စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ဗန်ဵေမာ်အကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ြမု့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

17 လဇန်ွ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ဒဗုိုလ်မှူဵကကီဵ ဥက္ကာစုိဵ (အမှတ ်(၅)

 ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ ) စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ဗန်ဵေမာ်အကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ဖမို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

18 ေဘာကဂ်ျာ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ဒဗုိုလ်မှူဵကကီဵ ဥက္ကာစုိဵ (အမှတ ်(၅)

 ဆကသွ်ယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ ) စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ဗန်ဵေမာ်အကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ဗန်ဵေမာ်ဖမို့နယ၊် ကချငြ်ပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှု

19 စန်ဵဝင်ဵ  ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ြပည်သူ့အမ်ိခခေဳြမပုိငဆုိ်ငမ်ှုဆုိငရ်ာဥပေဒ ၆ (၁) သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဘဏ္ဏာစုိဵေကျဵရာွ၊ မလှိုငဖ်မို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ထွန်ယက် 
စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

20 ဖငမ်ိဵလှိုင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆ (၁)

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဘဏ္ဏာစုိဵေကျဵရာွ၊ မလှိုငဖ်မို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ထွန်ယက် 
စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

21 ခငေ်မာငေ်အဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆ (၁)

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဘဏ္ဏာစုိဵေကျဵရာွ၊ မလှိုငဖ်မို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ထွန်ယက် 
စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

22 ဖငမ်ိဵေအာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆ (၁)

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေညာငပ်ငသ်ာေကျဵရာွ၊ မလှိုငဖ်မို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ထွန်ယက် 
စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

23 စန်ဵေဌဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ြပည်သူပုိငပ်စ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာငဴ်ေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပုဒမ် ၆ (၁)

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေညာငပ်ငသ်ာေကျဵရာွ၊ မလှိုငဖ်မို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တငွ ်ထွန်ယက် 
စုိကပ်ျ ိုဵြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

24 ေနလင်ဵ စုိဵ @ ဖုိဵစေန ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့မရစဲခန်ဵ ၁၉-စကတ်ငဘ်ာ-၁၇ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
၂၀၀၈ ဖဲွ့စည်ဵပဳု အေြခခဥဳပေဒ ဖျကသိ်မ်ဵေရဵ၊ ကျန်ရှိေနသည်ဴ 

နုိငင်ေဳရဵအကျဉ်ဵ သာဵမျာဵ အြမန်ဆဳုဵ လွှတေ်ပဵေရဵနှငဴ် နုိငင်ေဳတာ် 

အကကည်အညိုပျကေ်စမှု ပုဒမ် ၅၀၅ (ခ)ြဖငဴ် တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရသညဴ် 

25 နုိငနုိ်ငေ်အာင ် ကျာဵ ဦဵတငသ်န်ဵ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့ရစဲခန်ဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငင်ေဳရဵအကျဉ်ဵ သာဵေဟာင်ဵ  
မျာဵအဖဲွ့ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဖုယငွအ်လုပ်သမာဵသပိတက်ို ေထာကခ်ေဳကကာင်ဵ  ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ် 

ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

26 ေနာငေ်နာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၁၉
 ဒရုမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်

(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ)်၊ 
ြပည်ထဲေရဵ ၀န်ကကီဵ ဌာန

၂၉-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ တကက်ကလှုပ်ရာှဵသူ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
အယလ််ဖာဘလိပ်ေြမစကရဳု်စီမဳကန်ိဵအာဵ ဖျကသိ်မ်ဵေပဵရန် 

ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိဘဆဲန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွ ြခင်ဵ ခထဳာဵရ

27 ေကျာ်မျ ိုဵ ကျာဵ ဦဵေမာငေ်မာငရ် ီ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၁၉
 ဒရုမှဲူဵ မျ ိုဵသက ်

(ေကျာကတ်တဳာဵဖမို့နယ)်၊ 
ြပည်ထဲေရဵ ၀န်ကကီဵ ဌာန

၂၉-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ
ဗမာနုိငင်လဳုဳဵဆုိငရ်ာ 

ေကျာင်ဵ သာဵသမဂ္ဂမျာဵ အဖဲွ့ချုပ် 

(ABFSU)

ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵ၊ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ
Alpha Cement စကရဳု်စီမဳကန်ိဵအာဵဖျကသိ်မ်ဵရန်ဆန္ဒြပြခင်ဵ ၊ 
ခငွဴ်ြပုချကမ်ရှိပဲဆန္ဒြပြခင်ဵ

28 ေနာ်ေအဵေအဵကကို င် မ စဳုစမ်ဵဆဲ ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၀၊ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅ 

(ခ)
ဗဟန်ဵဖမို့မရစဲခန်ဵ ၂၀-ဒဇီငဘ်ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဘလီင်ဵ ၊ မွန်ြပည်နယ်

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ေလျာ်ေကကဵေပဵရန် 

ဆန္ဒထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခရဳ

29 မျ ိုဵေအာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ နုိငလွ်တလဳု်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
မေကွဵဖမို့ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရဵ
ေကာ်မတ ီဒအုရာရှိေအာငမ်ျ ိုဵသိန်ဵ ၁၉-ဇန်နဝါရ-ီ၁၈ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ မေကွဵ YCDC ဝန်ထမ်ဵ မေကွဵဖမို့၊ မေကွဵတိုင်ဵ  ေဒသကကီဵ

မေကွဵ YCDC အာဵေဝဖန်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ ်ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခထဳာဵရ

30 ရစုိီဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၁၁၄၊ ၃၃၃၊ ၄၃၅ ြပငစ်ာေကျဵရာွရစဲခန်ဵ ၀၁-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ လယသ်မာဵ ဝါဵနကေ်ကျဵရာွ၊ လွန်ဵေကာင်ဵ အပ်ုစု၊ ြပငဦ်ဵလွင် လယယ်ာေြမအြငင်ဵ ပွာဵမှုမျာဵ

31 ေကျာ်မင်ဵ   ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် 

ယာဉေ်မာင်ဵ
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

32 ဘေစာ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် စာေရဵ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

33 ညီညီေအာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် အမှုထမ်ဵ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

34 သာဵထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် အမှုထမ်ဵ ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

ေောငတ်ငွ်ဵ တရာဵရငဆ်ိုငစ်ာရင်ဵ



35 သာဵကကီဵ  (ခ) ေစာသိန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် 

အငဂ်ျငနီ်ယာ
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

36 ဘထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် 

သေဘောသာဵ
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

37 ဖငမ်ိဵစုိဵနုိင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာငဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေအာငမ်ဂေလာနယြ်ခာဵေစာငဴ်ရစဲ
ခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမန်ေရယာဉမှ် 

သေဘောသာဵ
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေရွှေနဒအီြမန်ေရယာဉေ်ပါ်မှ တပ်မေတာ်သာဵ၊ ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငနှ်ငဴ် 
အရပ်သာဵတချ ို့ကို AA အဖဲွ့မှ ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာငသွ်ာြခင်ဵ  နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ 
ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

38 ေဇယျာေနာှင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၂၉၅ (က)

ြပည်နယသ်ာသနာေရဵမှူဵရဳုဵမှ 

ဒတုယိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
ဦဵထွန်ဵြမငဴ်ေအာင်

စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အေပျာ်တန်ဵပန်ဵချေီရဵဆဲွသူ ြမစ်ကကီဵ နာဵ၊ ကချငြ်ပည်နယ်
ြမစ်ကကီဵ နာဵဘတူာ တိုကတ်န်ဵရှိ MK မုိဘိုင်ဵ  ဖုန်ဵအေရာင်ဵ ဆုိင၏် တိုကနဳ်ရ၌ဳ 

COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပဵေခါင်ဵ စဉြ်ဖငဴ် ဂရပ်ဖစ် ပန်ဵချဆဲွီရာ၌ 

ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်ဵ အသွငြ်ဖငဴ် ခန္ဓာကိုယတ်ငွ ်အရုိဵေြခာကဦ်ဵေခါင်ဵ  
39 ေနာ်ထွန်ဵေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၂၉၅ (က)

ြပည်နယသ်ာသနာေရဵမှူဵရဳုဵမှ 

ဒတုယိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
ဦဵထွန်ဵြမငဴ်ေအာင်

စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ ကချငေ်ဒသန္တရ သုေတသန အဖဲွ့-ဒါရုိကတ်ာြမစ်ကကီဵ နာဵ၊ ကချငြ်ပည်နယ်
ြမစ်ကကီဵ နာဵဘတူာ တိုကတ်န်ဵရှိ MK မုိဘိုင်ဵ  ဖုန်ဵအေရာင်ဵ ဆုိင၏် တိုကနဳ်ရ၌ဳ 

COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပဵေခါင်ဵ စဉြ်ဖငဴ် ဂရပ်ဖစ် ပန်ဵချဆဲွီရာ၌ 

ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်ဵ အသွငြ်ဖငဴ် ခန္ဓာကိုယတ်ငွ ်အရုိဵေြခာကဦ်ဵေခါင်ဵ  
40 ဂျာဆုိင်ဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၂၉၅ (က)

ြပည်နယသ်ာသနာေရဵမှူဵရဳုဵမှ 

ဒတုယိ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 
ဦဵထွန်ဵြမငဴ်ေအာင်

စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အေပျာ်တန်ဵပန်ဵချေီရဵဆဲွသူ ြမစ်ကကီဵ နာဵ၊ ကချငြ်ပည်နယ်
ြမစ်ကကီဵ နာဵဘတူာ တိုကတ်န်ဵရှိ MK မုိဘိုင်ဵ  ဖုန်ဵအေရာင်ဵ ဆုိင၏် တိုကနဳ်ရ၌ဳ 

COVID-19 ေရာဂါ အသိပညာေပဵေခါင်ဵ စဉြ်ဖငဴ် ဂရပ်ဖစ် ပန်ဵချဆဲွီရာ၌ 

ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်ဵ အသွငြ်ဖငဴ် ခန္ဓာကိုယတ်ငွ ်အရုိဵေြခာကဦ်ဵေခါင်ဵ  
41 ေရွှေအန်ုဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄, ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ 

ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၉
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

42 ဖငမ်ိဵေဌဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄, ဖငမ်ိဵ၊စု၊စီ ပုဒမ်
 ၁၉, လမ်ဵနှငဴ်တတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ  ဆုိငရ်ာ ဥပေဒ 

ပုဒမ် ၂၂

ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

43 ဖငမ်ိဵေအဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

44 ြမငဴ်နုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

45 ဖငမ်ိဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

46 ေအာငမ်င်ဵ မင်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

47 တူဵ ေဝယဳ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

48 ေရွှေ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

49 ရငရ်ငေ်အဵ မ စဳုစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ ်

ယာယရီတဲပ်ဖဲွ့မှူဵ ရမှဲူဵ လှြမငဴ်
၂၄-မတ-်၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာငသ်ေြပေကျဵရာွ၊ ပုသိမ်ကကီဵ ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘလိပ်ေြမစကရဳု်တည်ေဆာကြ်ခင်ဵ ကိုကန့က်ကွ ်ဆန္ဒ ထုတေ်ဖာ်ခဲဴြခင်ဵ အတကွ်
 ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

50 ေမာငြ်ဖူေချ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)၊ ြမန်မာနုိငင်ေဳဆဵေကာငစီ်ဥြေေ 

ြုေမ် ၅၈

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ၊ 
ဗုိလ်ကကီဵ သိန်ဵြမငဴ်ေွန်ဵ ၂၉-မတ-်၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာကသ်ာဵကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ေအာကသ်ကန်ေကျဵရာွတငွ ်ပစ်ခတမ်ှု ြဖစ်ပွာဵ 
ခဲဴြခင်ဵ နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

51 ဘထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၂၉-မတ-်၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာကသ်ာဵကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ေအာကသ်ကန်ေကျဵရာွတငွ ်ပစ်ခတမ်ှု ြဖစ်ပွာဵ 
ခဲဴြခင်ဵ နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

52 လှသိန်ဵေမာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၂၉-မတ-်၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာကသ်ာဵကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ေအာကသ်ကန်ေကျဵရာွတငွ ်ပစ်ခတမ်ှု ြဖစ်ပွာဵ 
ခဲဴြခင်ဵ နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

53 စုိင်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၂၉-မတ-်၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာကသ်ာဵကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ေအာကသ်ကန်ေကျဵရာွတငွ ်ပစ်ခတမ်ှု ြဖစ်ပွာဵ 
ခဲဴြခင်ဵ နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

54 ကိုနုိင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၂၉-မတ-်၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေအာကသ်ာဵကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ေအာကသ်ကန်ေကျဵရာွတငွ ်ပစ်ခတမ်ှု ြဖစ်ပွာဵ 
ခဲဴြခင်ဵ နှငဴ်ပတသ်ကဖ်ပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

55 ေကျာ်စန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)
ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယအ်မှတ ်

၅၃၉ မှဗုိလ်မှူဵရေဲဇာ်ထွန်ဵ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ကျ ိုကထီ်ဵေကျဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

56 သိန်ဵဟန် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)
ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယအ်မှတ ်

၅၃၉ မှဗုိလ်မှူဵရေဲဇာ်ထွန်ဵ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မှန်နီြပငေ်ကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

57 ြမထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)
ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယအ်မှတ ်

၅၃၉ မှဗုိလ်မှူဵရေဲဇာ်ထွန်ဵ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ အမှတ ်(၄) ရပ်ကကွ၊် ေပါကေ်တာဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

58 ခငေ်မာငစုိ်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ်၅၀ (က) 

(ည)၊ ၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာက ်ဦဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

59 ဖုိဵသာဵလု (ခ) ထွန်ဵေအာငေ်ကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာက ်ဦဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

60 ေကျာ်သန်ဵနုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာက ်ဦဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

61 ထွန်ဵေမာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာက ်ဦဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

62 ထွန်ဵကကည် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာက ်ဦဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

63 ခငေ်မာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ဘန်ဵဘွဲေကျဵရာွ၊ သန်ဵေထာင်ဵ ေကျဵရာွအပ်ုစု၊ ပလကဝ်ဖမို့နယ၊်  
ချင်ဵ ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

64 ြျကေ်ရ + ၁၅ (လက္ကာေကျဵရွာ)
ကျာဵ/
မ

စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငသူ်ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရာွ၊ ေြမာက ်ဦဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

65 ထွန်ဵမင်ဵ နုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ လင်ဵ ထူဵ (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုင် ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

66 ညီညီေဌဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ လင်ဵ ထူဵ (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုင် ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

67 ေမာငေ်မာငလ်ှိုင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ လင်ဵ ထူဵ (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုင် ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

68 ဦဵြမငဴ်ထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ လင်ဵ ထူဵ (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုင် ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

69 စုိဵဝင်ဵ ေကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ လင်ဵ ထူဵ (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုင် ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

70 ဖငမ်ိဵေရွှေ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵလင်ဵ လင်ဵ ထူဵ (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်န်ဵေကျဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ်မို့နယ၊် ရခိုင် ြပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

71 သိန်ဵစုိဵေအာင ် ကျာဵ ဦဵေအာငထွ်န်ဵစိန် 
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ေအာငြ်ပည်ဴဖဖိုဵ ၁၆-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ ေရွှေြပည်ေကျဵရာွအပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ ေရွှေြပည်ေကျဵရာွ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်မေတာ်အာဵရကိ္ခာေထာကပဴဳ်သည်ဟစွုပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳ ကာ 

ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

72 ေမာငမဲ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ကိုကိုေအာင ်( 

ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ ်အေြခစုိက်
 စကခ(၉)တပ်ရင)်

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ မင်ဵ သာဵေတာငေ်ကျဵရာွ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

73 ြပည်သိန်ဵေမာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ ကိုကိုေအာင ်( 

ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ ်အေြခစုိက်
 စကခ(၉)တပ်ရင)်

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ မင်ဵ သာဵေတာငေ်ကျဵရာွ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

74 ေကျာ်ဆန်ဵဦဵ (ခ) ထွန်ဵထွန်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေအဵ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ မျ ိုဵြမငဴ်ေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ စိတ္တရေကျဵရာွ၊ မင်ဵ ြပာဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

75 ေကျာ်ေကျာ်နုိင ်(ခ) ေမာငေ်မာင ် ကျာဵ ဦဵေကျာ်ထွန်ဵ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ မျ ိုဵြမငဴ်ေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ကမ်ဵနီေကျဵရာွ၊ မင်ဵ ြပာဵ ဖမို့နယ၊်   ရခိုငြ်ပည်နယ၊်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

76 လှထွန်ဵဝင်ဵ  ကျာဵ ဦဵလှေရွှေသာဵ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ မျ ိုဵြမငဴ်ေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ပငဴ်ဇငေ်မာ်ေကျဵရာွ၊ မင်ဵ ြပာဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

77 မျ ိုဵဟန်ိဵေဆ ွ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (ခ)၊ ေပါကက်ွဲေစတတေ်သာအကဥ်ပေဒ
ဗုိလ်ကကီဵ သကစုိ်ဵေအာင ်(ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ တင်ဵ ထိန်ကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

78 စုိဵေမာငသ်န်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (ခ)၊ ေပါကက်ွဲေစတတေ်သာအကဥ်ပေဒ

ဗုိလ်ကကီဵ သကစုိ်ဵေအာင ်(ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရစဲခန်ဵ အရပ်သာဵ တင်ဵ ထိန်ကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

79 ေအာငြ်မတေ်ကျာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပူရခိုငအ်သင်ဵ မှ အသင်ဵ     
၀င ်(AAS)

စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ



80 ထွန်ဵေအဵ (ခ) ေမာငပ်န်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပူရခိုငအ်သင်ဵ မှ အသင်ဵ     
၀င ်(AAS)

စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

81 ဟန်ိဵေဇာ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပူရခိုငအ်သင်ဵ မှ အသင်ဵ     
၀င ်(AAS)

စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

82 ေအဵြမတမွ်န် (ခ) ေမကကီဵ  မ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပူရခိုငအ်သင်ဵ မှ အသင်ဵ     
၀င ်(AAS)

စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

83 တငလ်ှိုငဦ်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပူရခိုငအ်သင်ဵ မှ အသင်ဵ     
၀င ်(AAS)

စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

84 ရေဲကျာ်ထက ်(ခ) သာဵေလဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပူရခိုငအ်သင်ဵ မှ အသင်ဵ     
၀င ်(AAS)

စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

85 ြမတလ်င်ဵ ဦဵ (ခ) ကိုလင်ဵ  ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် တက္ကစီယာဉေ်မာင်ဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

86 ေရွှေလှိုငသ်န်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၅-ဇလုိူင်-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

87 ေအာငမ်ျ ိုဵဝင်ဵ  ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)  ရမှဲူဵတငဴ်ေရွှေ (အထူဵရတဲပ်ဖဲွ့) စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပဴဳ်သည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

88 ရလဲင်ဵ နုိင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ဂ)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလ်ကကီဵ စုိဵမင်ဵ နုိင် ၂၈-ဇလုိူင်-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ NGO ဝန်ထမ်ဵ (PLAN 

International)
ေရွှေတမာေကျဵရာွ၊ မင်ဵ ြပာဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

လကပ်စ်ဗဳုဵသယေ်ဆာငသ်ည်ဟ ုစွပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

89 တငခ်ျမ်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အလီကထ်ေရာနစ်ဆကသွ်ယေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၃၃ 

(ခ)

ဗုိလ်ကကီဵ ြပည်ဴဖဖိုဵေအာင ်

(ဒညဝဒတေီရတပ်တိုင်ဵ စစ်ဌာနချု
ပ်)

စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ရခိုငြ်ပည်နယ၊် ေကျာကြ်ဖူဖမို့နယစ်စ်ေတွေကျဵရာွ
တပ်မေတာ်၏ လျှေ ို့ဝှကခ်ျကမ်ျာဵနှငဴ်သကဆုိ်ငသ်ည်ဴ သတင်ဵ  
အချကအ်လကမ်ျာဵကိုြဖန့ေ်ဝသည်ဟစွုပ်စဲွြခင်ဵ ခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 
တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

90 ေမာငစုိ်ဵသိန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည) မကျည်ဵေချာင်ဵ ရစဲခန်ဵ ၁၁-ကသဂတု-်၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေရွှေယဉေ်အဵေကျဵရာွ၊ ေမာငေ်တာဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် ဗဳုဵေပါကက်ွဲမှုသဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခထဳာဵရ

91 ေကျာ်နုိင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)၊ 
(ခ)၊ (ဂ)

ဒရုမှဲူဵကကီဵ  မင်ဵ ခိုင ်

(သတင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၉-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)၏ လှုပ်ရာှဵမှုမျာဵတငွ ်တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် 
ပါဝငပ်တသ်ကသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိ ြခင်ဵ ခထဳာဵရ

92 ယမင်ဵ ြမတ ်(ခ) မုိဵနှင်ဵ ြဖူ မ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)၊ 
(ခ)၊ (ဂ)

ဒရုမှဲူဵကကီဵ  မင်ဵ ခိုင ်

(သတင်ဵ ရတဲပ်ဖဲွ့) ၁၉-ေအာကတ်ိုဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ အင်ဵ စိန်အကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ ရန်ကန်ုတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA)၏ လှုပ်ရာှဵမှုမျာဵတငွ ်တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် 
ပါဝငပ်တသ်ကသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိ ြခင်ဵ ခထဳာဵရ

93 ဦဵကဝိဒဇ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ စဳုစမ်ဵဆဲ ၂၀-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စစ်ေတွဖမို့မရစဲခန်ဵ ေကျာင်ဵ ထုိငဆ်ရာေတာ် အိုဵ ထိန်ေကျဵရာွ၊  ေြမာကဦ်ဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

94 ေဝစုိဵထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ စဳုစမ်ဵဆဲ ၂၀-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စစ်ေတွဖမို့မရစဲခန်ဵ ေကျဵရာွအပ်ုချုပ်ေရဵမှူဵ အိုဵ ထိန်ေကျဵရာွ၊  ေြမာကဦ်ဵ ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

95 ေမာငက်လုာဵ ကျာဵ ဦဵေအာငည်ွှန့ေ်မာင ် အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၄-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ သရကတ်ပငေ်ကျဵရာွ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် မုိင်ဵ ခွဲတိုကခ်ိုကြ်ခင်ဵ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခထဳာဵရ

96 လေရာင ်(ခ) ေစာသူေဌဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၄-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ကန်သာထွကဝ်ရပ်ကကွ၊် ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ် မုိင်ဵ ခွဲတိုကခ်ိုကြ်ခင်ဵ သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  ခထဳာဵရ

97 တငြ်မငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၀-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေရေချာင်ဵ ရာွသာယာ ေကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

98 ေမာငသ်န်ဵြမငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၀-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေရေချာင်ဵ ရာွသာယာ ေကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

99 ခငေ်မာငလ်င်ဵ  ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၀-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေရေချာင်ဵ ရာွသာယာ ေကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

100 တငေ်မာငည်ွှန့ ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၀-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေရေချာင်ဵ ရာွသာယာ ေကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

101 ေမာငတ်ငြ်မငဴ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၀-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေရေချာင်ဵ ရာွသာယာ ေကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

102 ထွန်ဵသိန်ဵဝင်ဵ  ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၁-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ရူဵေကျဵရာွ၊ အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

103 သိန်ဵေကျာ်ထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၁-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
သလူေမာ်ေကျဵရာွ၊ ကရငြ်ပငေ်ကျဵရာွအပ်ုစု၊ အမ်ဵဖမို့နယ၊် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

104 ဦဵသန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၁-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
သလူေမာ်ေကျဵရာွ၊ ကဏ္ဏန်ဵြပငေ်ကျဵရာွအပ်ုစု၊ အမ်ဵဖမို့နယ၊် 
ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

105 တငေ်ရွှေသန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၁-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ြမေဒဵေတာငေ်ကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

106 လှထွန်ဵေချ (ခ) ငလဳုဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵ ဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် 

၁၇ (၁)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၁-နုိဝငဘ်ာ-၁၉ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ြမေဒဵေတာငေ်ကျဵရာွ၊ ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

107 ထွန်ဵေချ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ 

(က)(ခ)၊ ၅၂ (က)
စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ယာဉေ်မာင်ဵ ပုိကေ်သရပ်ကကွ၊် ေကျာကေ်တာ်ဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်

ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

108 ခငေ်မာငလှ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၉-ဒဇီငဘ်ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဖာဵဝပ်ေချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေမာငေ်တာဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

109 ေကျာ်နုိင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စဳုစမ်ဵဆဲ ၁၉-ဒဇီငဘ်ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဖာဵဝပ်ေချာင်ဵ ေကျဵရာွ၊ ေမာငေ်တာဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

110 ေကျာ်လင်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စဳုစမ်ဵဆဲ ၃၁-မတ-်၂၀ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ ေကျာင်ဵ ဆရာ ေမာငေ်တာဖမို့၊ ရခိုငြ်ပည်နယ် မုိင်ဵ ြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ ခရဳသူ၏ စစ်ေဆဵ ထွကဆုိ်ချကမ်ျာဵအရ ဖမ်ဵဆီဵခထဳာဵရ

111 မျ ိုဵလင်ဵ ဦဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ဧဖပီ-၂၀ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကဆိ်ပ်ေကျဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

112 ညီညီေအာင ် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ဧဖပီ-၂၀ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကဆိ်ပ်ေကျဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

113 ေမာငေ်ချ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ဧဖပီ-၂၀ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာကဆိ်ပ်ေကျဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

114 ေကျာ်ဝင်ဵ ဟန်ိဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ဧဖပီ-၂၀ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဇီဵ ပငက်ကီဵ ေကျဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

115 မျ ိုဵမင်ဵ ေအာင် ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယရ်စဲခန်ဵ ၁၉-ဧဖပီ-၂၀ စဳုစမ်ဵဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

စုစုေြါင်ဵ  ၁၃၀ ဦဵ

စဉ် အမည် လိင် အဖအမည် ဥြေေြုေမ် တရာဵလုိ ဖမ်ဵဆီဵရကစဲွ် တရာဵေရဵလုြ်ငန်ဵစဉ် ေိန်ဵသိမ်ဵောဵသည်ဴေနရာ အဖဲွ့အစည်ဵ လိြ်စာ မှတခ်ျက ်

၁ မကျာဵဆည်ေကျဵရာွသာဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ၊ ေဖာကခ်ွဲဥပေဒ ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ ၂၀-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မကျာဵဆည်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

၂ ဘူဵ ရကွမ်ညိှုဵေကျဵရာွဵသာဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ၊ ေဖာကခ်ွဲဥပေဒ ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ ၂၀-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဘူဵ ရကွမ်ညိှုဵေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

၃ အတုဖုိ်ကန်ေကျဵရာွသာဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ၊ ေဖာကခ်ွဲဥပေဒ ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ ၂၀-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ အတုဖုိ်ကန်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

၄ ဒန်ုဵသိမ်ဵေကျဵရာွသာဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ၊ ေဖာကခ်ွဲဥပေဒ ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ ၂၀-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဒုဳဵ သိမ်ဵေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

၅ (၃) ေြါကေ်တာြြင ်ေကျဵရွာသာဵ ကျာဵ စဳုစမ်ဵဆဲ အကကမ်ဵဖကမ်ှုတိုကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ၊ ေဖာကခ်ွဲဥပေဒ ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလ်ကကီဵ တစ်ဦဵ ၂၀-ဇန်ွ-၁၉ အမှုရငဆုိ်ငေ်နဆဲ စဳုစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ေပါကေ်တာြပင ်ေကျဵရာွ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုငြ်ပည်နယ်
ရက္ိုခ ငဴ်တပ်ေတာ်(AA) နှငဴ် ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ  
ခထဳာဵရ

စုစုေြါင်ဵ  ၇ ဦဵ

အတညြ်ြုရန် (ေောငတွ်င်ဵ  တရာဵရငဆ်ိုငစ်ာရင်ဵ )



ေထာငတ်ငွ်ဵ တရာဵရငဆုိ်င် ၁၃၀  ဦဵ

အတည်ြပုရန် (ေထာငတ်ငွ်ဵ တရာဵရငဆုိ်င)် 7 ဦဵ

စုစုေပါင်ဵ 13၇  ဦဵ

စစုေုပါင်ဵ  ၅၃၇ ဦဵ













အတည်ြြုရန် (ေောငြ်ြငြ် တရာဵရငဆ်ိုငစ်ာရင်ဵ )


