
ေောင်ြြင်ြတရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ

စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် Organization ဥြေေ ြုေမ် တရာဵလို ဖမ်ဵဆီဵရက်စွဲ တရာဵေရဵလြ်ုငန်ဵ စဉ် အဖဲွ့အစည်ဵ ေနရြ်လြ်ိစာ မှတခ်ျက်

1 ေဝဖဖိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀, 

ဆက်သွယေ်ရဵဥပေဒ ပုဒမ် 

၆၆(ဃ)

ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာစ်ိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

အယဒ်တီာချုပ် 

(အီလဗဲင်ဵမီဒယီာ)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်

ေဆာင်မှု မီဒယီာဥပေဒက 

နိုင်ငဳပုိင် မီဒယီာမျာဵကုိ 

သွယဝ်ိုက်ေသာအာဵြဖင်ဴ 

ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပ်ုရန ်

ခင်ဴွြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ 

ေဆာင်ဵပါဵကုိ 

ေဖာြ်ပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

2 ေဒါက်တာသန်ဵ ထဋွေ်အာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀
ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာစ်ိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

အမှုေဆာင်အရာရိှချုပ် 

(အီလဗဲင်ဵမီဒယီာ)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်

ေဆာင်မှု မီဒယီာဥပေဒက 

နိုင်ငဳပုိင် မီဒယီာမျာဵကုိ 

သွယဝ်ိုက်ေသာအာဵြဖင်ဴ 

ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပ်ုရန ်

ခင်ဴွြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ 

ေဆာင်ဵပါဵကုိ 

ေဖာြ်ပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

3 ေဒါက်တာသိန်ဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀
ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာစ်ိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ဦဵေဆာင်ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ 

(အီလဗဲင်ဵမီဒယီာ)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်

ေဆာင်မှု မီဒယီာဥပေဒက 

နိုင်ငဳပုိင် မီဒယီာမျာဵကုိ 

သွယဝ်ိုက်ေသာအာဵြဖင်ဴ 

ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပ်ုရန ်

ခင်ဴွြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ 

ေဆာင်ဵပါဵကုိ 

ေဖာြ်ပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



4 ြမတသိ်န်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀
ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာစ်ိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ဒတုယိအယဒ်တီာချုပ် 

(အီလဗဲင်ဵမီဒယီာ)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်

ေဆာင်မှု မီဒယီာဥပေဒက 

နိုင်ငဳပုိင် မီဒယီာမျာဵကုိ 

သွယဝ်ိုက်ေသာအာဵြဖင်ဴ 

ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပ်ုရန ်

ခင်ဴွြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ 

ေဆာင်ဵပါဵကုိ 

ေဖာြ်ပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

5 ေနထနွ်ဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀
ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာစ်ိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တာဝနခ်အဳယဒ်တီာ 

(အီလဗဲင်ဵမီဒယီာ)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ “အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်

ေဆာင်မှု မီဒယီာဥပေဒက 

နိုင်ငဳပုိင် မီဒယီာမျာဵကုိ 

သွယဝ်ိုက်ေသာအာဵြဖင်ဴ 

ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပ်ုရန ်

ခင်ဴွြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ 

ေဆာင်ဵပါဵကုိ 

ေဖာြ်ပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

6 ကကူဇင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

7 တင်သန်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

8 ယဉေ်ဌဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

9 ေသာင်ဵစနိ် မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



10 ေကျာထ်နွ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

11 တင်ေအာင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

12 ေကျာလ်င်ဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

13
ေမာင်ေမာင်လင်ွ + 

လယသ်မာဵ ၁၃ ဦဵ
ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၂၇, ၄၄၇
စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ ၃-ဇနန်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵအမှတ ်၂ 

စစဘ်က်ေရဵရာလုဳခခုဳေရဵအဖဲွ့ 

(စရဖ)မှ ခနလ်ူဵ ေကျဵရွာ 

အစနွမှ် ေနအိမ် ၁၇ လုဳဵ  နငဴ်ဴှ 

လယယ်ာမျာဵကုိ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတ ်ေနစဉ ်

တာဵြမစခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

14 ဦဵဖုိဵ ကျာဵ ဦဵချစလ်ှ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

15 စနိေ်မာင် ကျာဵ ဦဵဖုိဵေထာင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

16 ေအာင်မုိဵ ကျာဵ ဦဵဘုိဝင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



17 ေအာင်ေကျာမုိ်ဵ ကျာဵ ဦဵပန့် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

18 ပိနေ်သဵ ကျာဵ ဦဵေကျာဇဳ်ဝင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

19 မန်ဵ ဘုိ ကျာဵ ဦဵဖုိဵလကုှန် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

20 ေဇာဝ်မ်ဵ ကျာဵ ဦဵခယ် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

21 ေပတလူ ကျာဵ ဦဵလေှကျာ် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

22 ေဂါင်ဵကျာဵ ကျာဵ ဦဵသူဘုန်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

23 ထနွ်ဵ ကကိုင် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

24 အုန်ဵ ရင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ ထနွ်ဵ ရင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

25 စနိအု်န်ဵ ကျာဵ ဦဵအာဵတယ် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



26 ကုိကုိကကီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

27 ေဇာမ်င်ဵေလဵ ကျာဵ ဦဵတနုန်နုု ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

28 ေကျာဝ်င်ဵနိုင် ကျာဵ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

29 ထနွ်ဵ သိန်ဵ ကျာဵ ဦဵပုိက် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

30 ြမင်ဴကကိုင် ကျာဵ ဦဵခူ့လာဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

31 သိန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ညနွ့တ်င် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

32 ဘရနန်ီ ကျာဵ ဦဵဖုိဵလကုှန် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

33 သာဵေရွှေ ကျာဵ ဦဵဘလေှသာင်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

34 သာဵရိှန်ဵ ကျာဵ ဦဵတဘဲွီ့ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



35 သာဵြမစနိ် ကျာဵ ဦဵဒနု်ဵ ေရွှေ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

36 လဒုါ ကျာဵ ဦဵေရွှေသိန်ဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

37 သန်ဵ ေဇာဦ်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာေ်ငွ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

38 ထနွ်ဵ ကကိုင် ကျာဵ ဦဵချစေ်မာင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

39 ေကာင်မ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

40 မိေအာင်ကကည် မ ဦဵေလှဵ ခါဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

41 ခလုာဵမူဵ မ ဦဵအာဵဘတ် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

42 စနိဖူ်ဵ မ ဦဵမုိဵတူ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

43 အုိင်ဴအုိင်ဴ ကျာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



44 စက်ခရာဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

45 ဘပဲွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

46 ဖုိဵတင်တင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

47 ေရွှေတင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

48 စန်ဵ ြမအုန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

49 သန်ဵ ထိုက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

ဦဵေဇေဇေအာင် 

(ဗုိလက်ကီဵေဟာင်ဵ 

ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရက်ေကျဵရွာ၊ 

ကနက်ကီဵေဒါင်ဴဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟုိဠစ်မဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခခဳဲဴရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် 

ဝါဵခတုခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

50 မင်ဵမင်ဵစိုဵ ကျာဵ ဦဵကုိကကီဵ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇
CB ဘဏဥ်က္ကဌနင်ဴှ 

အာေရာဂျေဳဆဵခန်ဵ ပုိင်ရှင်
၀၉-ဇူလိုင်-၀၅ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ြပင်သာေကျဵရွာ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ပုိင်နက်ကျူဵလနွြ်ခင်ဵ/အကျ ိုဵဖျ

က်ဆီဵြခင်ဵမျာဵကျူဵလနွသ်ည်

ဟု ဆုိကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

51 လဂုျာ (ခ) လပူု မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၄၇, 

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵကာကွယေ်စ

ာာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပေဒ ပုဒမ် 

၆(၁)

ဒဗုိုလမ်ှု ကကီဵ ဥက္ကစိုဵ  (အမှတ ်

၅ ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵ ေမာဖ်မို့နယ၊် ကချင်ြပည်နယ်

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

52 မာဂျာစင်ေရာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၄၇, 

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵကာကွယေ်စ

ာာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပေဒ ပုဒမ် 

၆(၁)

ဒဗုိုလမ်ှု ကကီဵ ဥက္ကစိုဵ  (အမှတ ်

၅ ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵ ေမာဖ်မို့နယ၊် ကချင်ြပည်နယ်

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

53 တူဵ မာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၄၇, 

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵကာကွယေ်စ

ာာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပေဒ ပုဒမ် 

၆(၁)

ဒဗုိုလမ်ှု ကကီဵ ဥက္ကစိုဵ  (အမှတ ်

၅ ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵ ေမာဖ်မို့နယ၊် ကချင်ြပည်နယ်

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု



54 ေဂါ်လဖုန်ဵ ဝါ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၄၇, 

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵကာကွယေ်စ

ာာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပေဒ ပုဒမ် 

၆(၁)

ဒဗုိုလမ်ှု ကကီဵ ဥက္ကစိုဵ  (အမှတ ်

၅ ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ ဗန်ဵ ေမာဖ်မို့နယ၊် ကချင်ြပည်နယ်

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

55 လနွှယ+် ေတာင်သူ ၇ ဦဵ ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, ၄၄၇

တပ်မေတာ်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ

ေဖာင်ဵေတာစြဳပေကျဵရွာ၊ 

ြပင်ဦဵလင်ွဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵေပါ်တင်ွ 

ဝင်ေရာက် ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

56 ြမင်ဴနိုင် ကျာဵ ဦဵဖုိဵေငွ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

57 လေှသာင်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ စနိ် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

58 မင်ဵမင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

59 ေကျာေ်ရွှေ ကျာဵ ဦဵစု Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

60 သန်ဵ ရိှန်ဵ ကျာဵ ဦဵချစတ်င် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

61 မကကီဵ ကျာဵ ဦဵတိုဵ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

62  ေမွှ တူဵ ကျာဵ ဦဵချစေ်ဌဵ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

63 တိုဵ ေအာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ ေထွဵ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

64 စိုဵ စိုဵ ကျာဵ ဦဵလေှဖ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

65 ေကေဇာလ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာည်နွ့် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

66 ြမင်ဴေမာင် ကျာဵ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

67 သဳေချာင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကာက် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

68 ေအဵြမင်ဴ မ ဦဵချစတ်င် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

69 သိန်ဵ ေရွှေ မ ဦဵသိန်ဵ ေဖ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု



70 မဝါ မ ဦဵတင်ေသာင်ဵ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

71 ေဌဵကကည် မ ဦဵချစစ်နိ် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

72 ခင်ညို မ ဦဵေကျာေ်ရွှေ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

73 ေဇာမ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵရင် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

74 ေအဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵရင် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

75 ေကျာသူ် ကျာဵ ဦဵြမင်ဴေဆွ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

76 ြမင်ဴသန်ဵ မ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊

 မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

77 လင်ဵထနိစ်ိုဵ  (ခ) ေကျာစ်ိုဵ လင်ဵ ကျာဵ ဦဵကုိကကီဵ Law Consultant for Hluttaw
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ်  ၂၆, ၂၇, 

၂၈
ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ဥပေဒအတိုင်ပင်ခ ဳ

(လွှတေ်တာ်)

ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

78 အုန်ဵ လှိုင် ကျာဵ ဦဵတိုဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

79 ဖုိဵြဖူ ကျာဵ ဦဵေကျာဝ်င်ဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

80 ေကျာြ်မင်ဴ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ရီ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

81 မျ ိုဵလင်ွ ကျာဵ ဦဵသိန်ဵ ေဖ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

82 တင်ထူဵ ကျာဵ ဦဵေကျာသိ်န်ဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

83 ြမသန်ဵ မ ဦဵချစေ်ဌဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

84 မေဝ မ ဦဵကုိကကီဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု



85 ရှမ်ဵမ မ ဦဵေရွှေလဲဴ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊ 

၄၄၇၊ ၄၂၇

ဒတုယိဖမို့နယအု်ပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

 ဦဵေအာင်ေကျာမ်င်ဵ 

(ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ)်၊ 

ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ

ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု၊ 

ဇီဵအုပ်ကွက်သစအ်တင်ွဵ 

ထပ်မဳတိုဵ ချဲ့  

ေဆာက်လပ်ုေနသည်ဴ 

ေနအိမ်တမဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ 

ဖမို့ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရဵက

ောာ်မတ ီဦဵေဆာင်ေသာ 

ပူဵေပါင်ဵအဖဲွ့မှ 

ဖျက်သိမ်ဵေနမှုနင်ဴှ ပတသ်က်၍

 မေကျမနပ်ြဖစက်ာလမ်ဵကုိ 

ပိတဆ့ုိ်ကာ   

ဆူပူေအာဟ်စခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

86 မချ ို မ ဦဵအုန်ဵ ေရွှေ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

87 ဝင်ဵလတ် မ ဦဵေမွှ တူဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

88 တင်ဝင်ဵ မ ဦဵေအာင်ဘ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

89 သီတာေအဵ မ ဦဵအုန်ဵ စန်ဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

90 နနုဝုင်ဵ မ ဦဵေကျာည်နွ့် Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

91 မစန်ဵ မ ဦဵထနွ်ဵ ကကည် Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

92 ဝင်ဵသီတာ မ ဦဵချစအု်န်ဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

93 ခင်ေအဵ မ ဦဵကုိကကီဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

94 ဇင်ဇင် မ ဦဵြမေအာင် Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

95 ထာဵထာဵ မ ဦဵသန်ဵ ေမာင် Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

96 ဝင်ဵရီ မ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

97 ေအဵမုိဵ မ ဦဵထနွ်ဵ ရီ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

98 ခင်မမ မ ဦဵတိုဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု



99 သင်ဇာ မ ဦဵေစာေအာင် Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

100 အဴဲသန်ဵ မ ဦဵတင်ေအာင်ကကီဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

101 မုိဵေအဵ မ ဦဵေကျာသိ်န်ဵ Farmer ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာဖီ်အသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊

 မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

102 ချစလ်ှ မ ဦဵကကယ် Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၄၄၇, ၄၂၇

ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵဝင်ဵကကည်

 နင်ဴှ မနေ်နဂျာ ဦဵထနွ်ဵ လင်ဵ၊ 

ဦဵထနွ်ဵ ေအာင်ေကျာ ်

(ကဳပွင်ဴအေမွှ တိုင်)

၂၀၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
မုိဵကကိုဵြပင်ေကျဵရွာ၊ 

ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

103 သန်ဵ ထနွ်ဵ ကျာဵ ဦဵကကည်လင်ဵ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၅၀၆

ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ 

နင်ဴှ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 

(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

104 ေအဵသိန်ဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ဘုိ Activites
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

၄၄၇, ၄၄၇, ၄၂၇, ၅၀၆

CB ဘဏဥ်က္ကဌနင်ဴှ 

အာေရာဂျေဳဆဵခန်ဵ ပုိင်ရှင်၊ 

ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ 

နင်ဴှ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 

(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ

ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု၊ 

ထနွတ်ုဳဵ တိုက်ပဲွဆင်နွဲှခဲဴြခင်ဵအ

တက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

105 မျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၅၀၆

ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ 

နင်ဴှ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 

(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

106 တိုဵ ကကီဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ေထွဵ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၅၀၆

ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ 

နင်ဴှ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 

(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

107 ချမ်ဵေြမဴေအာင် ကျာဵ ဦဵလေှဖ Farmer
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇, 

4၂၇, ၅၀၆

ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ 

နင်ဴှ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 

(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လယသ်မာဵ
ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

108 ထင်ေကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၄၇ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ MDCF ေခါင်ဵေဆာင် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

109 သက်ဇင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၂၇, 

4၄၇, ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀
ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

သဃေန်ဵ ကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ပုိင်နက်ကျူဵလနွြ်ခင်ဵ/အကျ ိုဵဖျ

က်ဆီဵြခင်ဵမျာဵကျူဵလနွသ်ည်

ဟု ဆုိကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

110 စန်ဵ ဝင်ဵေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
Maj Naing Kyaw Zin from 

LIB 424

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၅၃၊ 

၄၂၇၊ ၄၂၉

ဗုိလမှ်ူဵ နိုင်ေကျာဇ်င် (ခမရ 

၄၂၄)
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

ေအာင်ချမ်ဵသာေကျဵရွာ 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

ေအာင်ချမ်ဵသာေကျဵရွာ၊ 

ဆီဆုိင်ဖမို့နယ၊် 

ရှမ်ဵြပည်နယေ်တာင်ပုိင်ဵ

တပ်မေတာ ်ခတထ်ာဵသည်ဴ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကုိ 

ဖျက်ဆီဵသည်ဟုဆုိကာ 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခထဳာဵရ 

111 ချ ိုချ ိုဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
Maj Naing Kyaw Zin from 

LIB 424

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၅၃၊ 

၄၂၇၊ ၄၂၉

ဗုိလမှ်ူဵ နိုင်ေကျာဇ်င် (ခမရ 

၄၂၄)
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

လယသ်မာဵအေရဵကူညီ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵသူ

ဆီဆုိင်ဖမို့နယ၊် 

ရှမ်ဵြပည်နယေ်တာင်ပုိင်ဵ

တပ်မေတာ ်ခတထ်ာဵသည်ဴ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ကုိ 

ဖျက်ဆီဵသည်ဟုဆုိကာ 

အမှုဖွင်ဴြခင်ဵခထဳာဵရ 

112 လင်ဵထက်နိုင် ကျာဵ ဦဵနိုင်နိုင်ဝင်ဵ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၄၁၉, 

၄၂၀/၄၆၈, ၄၇၁, ဖငိမ်ဵ၊စ၊ု စ ီ

ပုဒမ် ၂၀, ၁၉

ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ၊ (၂၀၁၅ 

ခနုစှအ်မှု)



113 မျ ိုဵလင်ွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကုမ္ပဏ ီ

နင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE 

ကုမ္ပဏတီိ့ုကုိ ကျနိစ်ာတိုက် 

ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

114 တင်လှိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကုမ္ပဏ ီ

နင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE 

ကုမ္ပဏတီိ့ုကုိ ကျနိစ်ာတိုက် 

ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

115 ဝဏ္ဏေစာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကုမ္ပဏ ီ

နင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE 

ကုမ္ပဏတီိ့ုကုိ ကျနိစ်ာတိုက် 

ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

116 ေရွှေထနွ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ အမ်ဵဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့မှူဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကုမ္ပဏ ီ

နင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE 

ကုမ္ပဏတီိ့ုကုိ ကျနိစ်ာတိုက် 

ဆန္ဒြပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

117 ေကာင်ဵထက်ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉, ၁၉ ရဲမှူဵ မျ ိုဵသက် (ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ (ABFSU)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာပဲွ်ကုိ ဦဵေဆာင်

 ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

118 ေဇယျ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲမှူဵ မျ ိုဵသက် (ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ (ABFSU)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာပဲွ်ကုိ ဦဵေဆာင်

 ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

119 ရဲေအာင်ေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲမှူဵ မျ ိုဵသက် (ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
လူ့ေဘာင်သစဒ်မုိီကရက်တစ်

 ပါတ ီ(လငူယ)်

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာပဲွ်ကုိ ဦဵေဆာင်

 ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

120 မျ ိုဵေစာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉, ၁၉ ရဲမှူဵ မျ ိုဵသက် (ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
လူ့ေဘာင်သစဒ်မုိီကရက်တစပ်ါ

တ ီ(လငူယ)်

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာပဲွ်ကုိ ဦဵေဆာင်

 ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

121 ေမတ္တာဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရဲတပ်ဖဲွ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ြပည်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
စစပဲွ်မျာဵရပ်တန့ရ်န ်ြပည်ဖမို့မှ

 ကချင်ြပည်နယအ်ထ ိ

လမ်ဵေလျှောက်ဆန္ဒေဖာထ်တုဖ်

ောာ်ခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



122 မျ ိုဵသူထဋွ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရဲတပ်ဖဲွ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ြပည်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
စစပဲွ်မျာဵရပ်တန့ရ်န ်ြပည်ဖမို့မှ

 ကချင်ြပည်နယအ်ထ ိ

လမ်ဵေလျှောက်ဆန္ဒေဖာထ်တုဖ်

ောာ်ခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

123 ရနပုိ်င်ထက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရဲတပ်ဖဲွ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ

ြပည်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
စစပဲွ်မျာဵရပ်တန့ရ်န ်

ေတာင်ဵဆုိဆန္ဒြပခဲဴေသာေကကာ

င်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရသည်ဴ

 အမှုမျာဵကုိ ရပ်ုသိမ်ဵေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

124 စစြ်မတမ်င်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ြပည်ဖမို့မရဲတပ်ဖဲွ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ

ြပည်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
စစပဲွ်မျာဵရပ်တန့ရ်န ်

ေတာင်ဵဆုိဆန္ဒြပခဲဴေသာေကကာ

င်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရသည်ဴ

 အမှုမျာဵကုိ ရပ်ုသိမ်ဵေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

125 ရနေ်နာင်ကကည်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ကချင်ြပည်နယအ်တင်ွဵရိှ 

စစေ်ဘဵေရာှင်မျာဵအတက်ွ 

အလှူ ေငွ 

ေကာက်ခခဳဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

126 အိအိမုိဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

127 သဉ္ဇာရွှေန်ဵ လဲဴရည် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

128 ရှာဵယမဳု မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀, ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



129 တင်ထဋွပုိ်င် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

130 ြပည်ဴဖဖိုဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

131 သိန်ဵ မင်ဵစိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

132 ခင်စန္စာညနွ့် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

133 ထာဵထာဵနယွ် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

134 ထက်ခိုင်စိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



135 မုိဵေသွဵဃ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

136 ေဆာင်ဵခ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

137 သက်ေဆဝွင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

138 အုပ်စိုဵ ပုိင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

139 ရဲထဋွလ်င်ွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

140 ြမတေ်ကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ ဦဵေဆာင်

 ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



141 ေဇယျာဖဖိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ တပ်မေတာန်င်ဴှ 

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) တိ့ုကကာဵ 

တိုက်ပဲွမျာဵေကကာင်ဴ 

ထခိိုက်နစန်ာလျက်ရိှေသာ 

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကုိ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

142 ေဆာင်ဵဦဵသွင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၅-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

နတ္တလင်ဵဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
ကချင်ေဒသအတင်ွဵ 

ပဋပိက္ခမျာဵေကကာင်ဴ 

ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 

ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရိှေရဵအတက်ွ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

143 ပုိင်ဖငိမ်ဵေဝ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၅-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

နတ္တလင်ဵဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
ကချင်ေဒသအတင်ွဵ 

ပဋပိက္ခမျာဵေကကာင်ဴ 

ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 

ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရိှေရဵအတက်ွ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

144 ရီေဝယဳ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၅-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

နတ္တလင်ဵဖမို့နယ၊် ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
ကချင်ေဒသအတင်ွဵ 

ပဋပိက္ခမျာဵေကကာင်ဴ 

ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 

ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရိှေရဵအတက်ွ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

145 စိုင်ဵသုဝဏ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချုပ် (ABFSU)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ကချင်ေဒသအတင်ွဵ 

ပဋပိက္ခမျာဵေကကာင်ဴ 

ပိတမိ်ေနေသာ အရပ်သာဵ 

ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵရရိှေရဵအတက်ွ 

စစပဲွ်ဆန့က်ျင်ေရဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

146 စိုဵ မုိဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ဘီဵလင်ဵဖမို့နယ၊် မွနြ်ပည်နယ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵကုိ 

ေလျာေ်ကကဵေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

147 တင်လုဳဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ဘီဵလင်ဵဖမို့နယ၊် မွနြ်ပည်နယ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵကုိ 

ေလျာေ်ကကဵေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



148 စစုေုနွဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ ်ရဲစခန်ဵ မှု _ စုဳစမ်ဵဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵကုိ 

ြပနလ်ည် ေပဵအပ်ရနန်င်ဴှ 

လယယ်ာေြမဥပေဒကုိ 

ြပင်ဆင် ြဖည်ဴစက်ွရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

149 ေဇာရဳ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ ်ရဲစခန်ဵ မှု _ စုဳစမ်ဵဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵကုိ 

ြပနလ်ည် ေပဵအပ်ရနန်င်ဴှ 

လယယ်ာေြမဥပေဒကုိ 

ြပင်ဆင် ြဖည်ဴစက်ွရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

150 ကုိကုိနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ ်ရဲစခန်ဵ မှု _ စုဳစမ်ဵဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵကုိ 

ြပနလ်ည် ေပဵအပ်ရနန်င်ဴှ 

လယယ်ာေြမဥပေဒကုိ 

ြပင်ဆင် ြဖည်ဴစက်ွရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

151 ဝင်ဵေဇာလ်တ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ

 ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

152 ဝင်ဵမာသန်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ

 ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

153 ယဉယ်ဉေ်အာင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ

 ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

154 ခူဵ ကေလာရယ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ လွို င်ေကာဖ်မို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုနင်ဴှပ

တသ်က်ဖပီဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

155 ေအာင်နိုင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ လွို င်ေကာဖ်မို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုနင်ဴှပ

တသ်က်ဖပီဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

156 ေကျာမ်င်ဵဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ လွို င်ေကာဖ်မို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုနင်ဴှပ

တသ်က်ဖပီဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

157 ေစာေကျာက်ကီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ ်

ေကျဵရွာအုပ်စ ု(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ စုဳစမ်ဵဆဲ

ကရင်ြပည်သူ့ပါတဦက္ကဌ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

ကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကုိ 

ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

158 ေစာေအာင်မွနစ်ိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ ်

ေကျဵရွာအုပ်စ ု(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

ကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကုိ 

ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



159 ေစာသန်ဵ ထနွ်ဵ သန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ ်

ေကျဵရွာအုပ်စ ု(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

ကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကုိ 

ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

160 ေစာခူ့ ရီှဵထူဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရပ်ကွက် သ့ုိမဟုတ ်

ေကျဵရွာအုပ်စ ု(အုပ်ချုပ်ေရဵ) 

ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 

ကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကုိ 

ကျင်ဵပခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

161 တင်ေမာင်ကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၂၂-ဇွန-်၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ

ဒမုိီကေရစအီေရဵ 

စဉဆ်က်မြပတလ်ှုပ်ရှာဵမှု 

အင်အာဵစ ု(MDCF)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဗုိလခ်ျုပ်မှူဵကကီဵ 

မင်ဵေအာင်လှိုင်နင်ဴှ 

တပ်မေတာ ်

ထပ်ိပုိင်ဵေခါင်ဵေဆာင်အချ ို့အာ

ာဵ စစရ်ာဇဝတမ်ှုမျာဵ 

ကျူဵလနွေ်ကကာင်ဵ စပ်ွစွဲခဲဴဖပီဵ 

နိုင်ငဳတကာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ 

အြမနဆဳု်ဵလာေရာက်ဖမ်ဵဆီဵရ

န ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

162 သက်ထာဵေဆွ မ ဦဵဝင်ဵ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အလပ်ုသမာဵသမဂ္ဂ

ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ ဦဵေဆာင်

 ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

163 သဇင်နယွ် မ ဦဵေမာင်လုဳဵ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အလပ်ုသမာဵ (ဖုယင်ွ)

ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵဖမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ ဦဵေဆာင်

 ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

164 ေကျာကုိ်ကုိ ကျာဵ ဦဵေကျာေ်ကျာေ်အဵ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချု

ပ် (ABFSU)

စမ်ဵေချာင်ဵဖမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

165 ေကျာေ်ကျာ် ကျာဵ ဦဵအုန်ဵ ေရွှေ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ေြမာက်ဥက္ကလာပဖမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

166 ခင်သန်ဵ စိုဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်ဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

167 မျ ိုဵမျ ိုဵေအဵ မ ဦဵဘတင် ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အလပ်ုသမာဵသမဂ္ဂ

ေရွှေြပည်သာဖမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတကုိ်

 ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ ဦဵေဆာင်

 ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



168 နင်ှဵေအာင် ကျာဵ ဦဵေအာင်ကကည် ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉, ၁၉ စမ်ဵေချာင်ဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချု

ပ် (ABFSU)

ခင်ဦဵဖမို့နယ၊် စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတ ်

အကကမ်ဵဖက်ခရဳမှု 

ရှုတခ်ျေကကာင်ဵ 

မျက်နာှဖဳုဵစပ်ွ၍ 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်ထတုေ်ဝခဲဴ

ြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

169 ေဝယဦဳဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ စမ်ဵေချာင်ဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖုယင်ွအလပ်ုသမာဵသပိတ ်

အကကမ်ဵဖက်ခရဳမှု 

ရှုတခ်ျေကကာင်ဵ 

မျက်နာှဖဳုဵစပ်ွ၍ 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်ထတုေ်ဝခဲဴ

ြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

170 ဇာြခည်ဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၈, ၁၉ ပလပ်ိဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပ်ုသမာဵ

 စဉဴ်ကုိင်ဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ပနဒ်ါအထည်အလပ်ိစက်ရုဳ 

အလပ်ုသမာဵမျာဵ၏ 

ထိုင်သပိတတ်င်ွ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခဲဴြခင်ဵ အတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

171 ေဌဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၈, ၁၉, ၁၉ ပလပ်ိဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပ်ုသမာဵ

 စဉဴ်ကုိင်ဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ပနဒ်ါအထည်အလပ်ိစက်ရုဳ 

အလပ်ုသမာဵမျာဵ၏ 

ထိုင်သပိတတ်င်ွ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခဲဴြခင်ဵ အတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

172 ေအဵေအဵခိုင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၈, ၁၉ ပလပ်ိဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပ်ုသမာဵ

 စဉဴ်ကုိင်ဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ပနဒ်ါအထည်အလပ်ိစက်ရုဳ 

အလပ်ုသမာဵမျာဵ၏ 

ထိုင်သပိတတ်င်ွ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခဲဴြခင်ဵ အတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

173 ဝင်ဵထနွ်ဵ ညနွ့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၈, ၁၉ ပလပ်ိဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပ်ုသမာဵ

 စဉဴ်ကုိင်ဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ပနဒ်ါအထည်အလပ်ိစက်ရုဳ 

အလပ်ုသမာဵမျာဵ၏ 

ထိုင်သပိတတ်င်ွ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ခဲဴြခင်ဵ အတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

174 လမာဆနေ်အာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ပလပ်ိဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ကချင်ြပည်နယ် ကချင်တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

ကုိလမ်ွဵေဇာင်ဵ၊ 

ကုိေဇာဂ်ျက်နင်ဴှ ေဒါ်နနပူ် 

တိ့ုကုိ အြမနဆဳု်ဵ 

လွှတေ်ပဵရနဆ်န္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

175 လဆုန် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၂၀ ပလပ်ိဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ကချင်ြပည်နယ် ကချင်တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ 

ကုိလမ်ွဵေဇာင်ဵ၊ 

ကုိေဇာဂ်ျက်နင်ဴှ ေဒါ်နနပူ် 

တိ့ုကုိ အြမနဆဳု်ဵ 

လွှတေ်ပဵရနဆ်န္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ၍

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

176 စိုင်ဵေကျာေ်စာဟန် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ လာဵရှို ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၂၂-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

လာဵရှို နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်

 ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လာဵရှို နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်

တင်ွ ပဳုမှနေ်ကျာင်ဵအပ်ခထက် 

 ပုိမုိေကာက်ခ၍ဳ 

ေကျာင်ဵဝင်ဵအတင်ွဵ 

တစကုိ်ယေ်တာ ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



177 ေကာင်ဵသူရ + ၇ ဦဵ ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲမှူဵ ေကျာြ်မင်ဴေငွ ၁၃-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

အလပ်ုသမာဵမျာဵ၊ 

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵနင်ဴှ 

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

စုဳစမ်ဵဆဲ  ေညာင်ဦဵဖမို့မှ 

ေနြပည်ေတာထ် ိ

အလပ်ုသမာဵသပိတစ်စေ်ကကာ

င်ဵြဖင်ဴ 

လမ်ဵေလျှောက်ချတီက်ဖပီဵ 

အလပ်ုသမာဵမျာဵ၏ 

နစန်ာမှုမျာဵကုိ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

178 အိသင်ဇာေမာင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉, ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ရနကု်နတ်င်ွ ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

179 မူ့စစူန် မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉, ၁၉, 

နိုင်လတွလ်ုဳ ပုဒမ် ၁၀/၁၂
ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၊ ဗုိလက်ကီဵေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  (အမှတ ်၃၆၀ အေြမာက်တပ်ရင်ဵ၊ အမှတ ်(၃) ရဲစခန်ဵ  (ချမ်ဵေအဵသာစဖဳမို့နယ)်_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ကယာဵြပည်နယေ်ကျာင်ဵသာဵ

 သမဂ္ဂ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ရနကု်နတ်င်ွ ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

180 မင်ဵဖုန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ရနကု်နတ်င်ွ ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

181 ေအာင်မှိုင်ဵဆန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ 

ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ရနကု်နတ်င်ွ ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

182 သန့ဇ်င်ထက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉

ြပည်ထေဲရဵဝနက်ကီဵဌာန

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
အယလ်ဖ်ာဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီ

ကိန်ဵ ကုိ ဖျက်သိမ်ဵေပဵရန ်

ဆန္ဒ ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

183 ေဇလင်ဵမွန် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
တပ်မေတာန်င်ဴှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

 

လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ

 ြဖစပွ်ာဵလျက်ရိှေသာ 

တိုက်ပဲွမျာဵကုိ အဆဳုဵသတရ်န်

 ေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

184 အက်စတာ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
တပ်မေတာန်င်ဴှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

 

လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ

 ြဖစပွ်ာဵလျက်ရိှေသာ 

တိုက်ပဲွမျာဵကုိ အဆဳုဵသတရ်န်

 ေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



185 ဒါလြီမင်ဴ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
တပ်မေတာန်င်ဴှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ

 

လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ့မျာဵကကာဵ

 ြဖစပွ်ာဵလျက်ရိှေသာ 

တိုက်ပဲွမျာဵကုိ အဆဳုဵသတရ်န်

 ေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

186 သူရလင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ချု

ပ် (ABFSU)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲ 7th July 

ေန့တင်ွ လမ်ဵေလျှောက် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

187 ခခ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အလပ်ုသမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ
ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ေထာက်ခေဳကကာင်ဵ 

ဆန္ဒ ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

188 ေမြမတသူ် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

189 နင်ှဵနယွလ်င်ွ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

190 ချ ိုမီခိုင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

191 ရင်ရင်ေအဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

192 ေအာင်နိုင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



193 ေအာင်ဆန်ဵ ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

194 ဝင်ဵေဇာေ်ထွဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ပုသိမ်ဖမို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အလပ်ုသမာဵသပိတ ်

ေခါင်ဵေဆာင်

ပုသိမ်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ ပုသိမ်

 စက်မှုဇုနရိှ် Myanmar 

Knitting 

အထည်ချုပ်စက်ရုဳဆန္ဒထတုေ်ဖ

ာာ်ပဲွကုိ ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

195 စနိေ်ထွဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ ဒမုိီကေရစနီင်ဴှ ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ အမျ ိုဵသမီဵကွနရ်က် (DPWN)ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါ်ေနာအု်န်ဵ လလှတွေ်ြမာက်ရ

ောဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

196 ဇာြခည်လင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ ဒမုိီကေရစနီင်ဴှ ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ အမျ ိုဵသမီဵကွနရ်က် (DPWN)ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါ်ေနာအု်န်ဵ လလှတွေ်ြမာက်ရ

ောဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

197  ေနာလ်ာဵရီှဵထူဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ ကရင်အမျ ိုဵသမီဵအစည်ဵအရုဳဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေဒါ်ေနာအု်န်ဵ လလှတွေ်ြမာက်ရ

ောဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

198 ေဌဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲမှူဵ မျ ိုဵသက် (ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵရိှ 

ေကျာက်မီဵေသွဵစမ်ွဵအင်သဳုဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳ 

ဖျက်သိမ်ဵေရဵ 

ရနကု်နဖ်မို့ေတာခ်န်ဵ မေရှ့  

ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

199 စိုဵ ေဇာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ရဲမှူဵ မျ ိုဵသက် (ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ ်ရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵရိှ 

ေကျာက်မီဵေသွဵစမ်ွဵအင်သဳုဵ 

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳ 

ဖျက်သိမ်ဵေရဵ 

ရနကု်နဖ်မို့ေတာခ်န်ဵ မေရှ့  

ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

200 ထူဵ ခန့ေ်သာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉
အမှတ ်(၃) ရဲစခန်ဵ  

(ချမ်ဵေအဵသာစဖဳမို့နယ)်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ေကျာက်ပန်ဵ ေတာင်ဵ အစိုဵ ရ 

စက်မှုလက်မှုသိပ္ဳပ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

အေြခခပဳညာေကျာင်ဵမျာဵ 

စာေမဵပဲွ စစေ်ဆဵမည်ကုိ 

ရပ်တန့ေ်ပဵရနန်င်ဴှ 

စာေမဵပဲွအချနိစ်ာရင်ဵ 

အတအိကျထတုြ်ပနေ်ပဵေရဵ

 

ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



201 ေအာင်မျ ိုဵကုိ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉
အမှတ ်(၃) ရဲစခန်ဵ  

(ချမ်ဵေအဵသာစဖဳမို့နယ)်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

မန္တေလဵပညာေရဵ 

ေကာလပ်ိေကျာင်ဵသာဵ သမဂ္ဂ

 ဥက္ကဋ္ဌ

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

အေြခခပဳညာေကျာင်ဵမျာဵ 

စာေမဵပဲွ စစေ်ဆဵမည်ကုိ 

ရပ်တန့ေ်ပဵရနန်င်ဴှ 

စာေမဵပဲွအချနိစ်ာရင်ဵ 

အတအိကျထတုြ်ပနေ်ပဵေရဵ

 

ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

202 ေကျာလ်င်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ကမာရွတဖ်မို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ရခိုင်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရခိုင်ြပည်နယန်င်ဴှ 

ချင်ဵြပည်နယ ်၉ ဖမို့နယတ်င်ွ

 အင်တာနက် 

ြပနလ်ည်ဖွင်ဴေပဵရန ်ဦဵေဆာင်

 

ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

203 ြမတဟိ်န်ဵ သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉ ကမာရွတဖ်မို့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ရခိုင်ေကျာင်ဵသာဵမျာဵသမဂ္ဂ 

အတင်ွဵေရဵမှူဵ
ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရခိုင်ြပည်နယန်င်ဴှ 

ချင်ဵြပည်နယ ်၉ ဖမို့နယတ်င်ွ

 အင်တာနက် 

ြပနလ်ည်ဖွင်ဴေပဵရန ်ဦဵေဆာင်

 

ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

204 ထနွ်ဵ ကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉
ေကျာက်ြဖူဖမို့နယအု်ပ်ချုပ်ေရဵ

မှူဵ ဦဵစိုဵ မုိဵေကျာ်
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

ေကျာက်ြဖူအထူဵ စီဵ ပွာဵေရဵဇဳု

 ေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖဲွ့ဝင်

ေကျာက်ြဖူဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်ြပည်နယ၊် 

ေကျာက်ြဖူဖမို့နယတ်င်ွ 

ေကျာက်ြဖူအထူဵ စီဵ ပွာဵေရဵဇဳု 

(SEZ) နင်ဴှပတသ်က်သည်ဴ 

အစည်ဵအေဝဵကုိ 

ခင်ဴွြပုချက်မယဘဲူ 

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

205 ချမ်ဵေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉
ေကျာက်ြဖူဖမို့နယအု်ပ်ချုပ်ေရဵ

မှူဵ ဦဵစိုဵ မုိဵေကျာ်
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

ေကျာက်ြဖူအထူဵ စီဵ ပွာဵေရဵဇဳု

 ေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖဲွ့ဝင်

ေကျာက်ြဖူဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

ရခိုင်ြပည်နယ၊် 

ေကျာက်ြဖူဖမို့နယတ်င်ွ 

ေကျာက်ြဖူအထူဵ စီဵ ပွာဵေရဵဇဳု 

(SEZ) နင်ဴှပတသ်က်သည်ဴ 

အစည်ဵအေဝဵကုိ 

ခင်ဴွြပုချက်မယဘဲူ 

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

206 ဝင်ဵေအာင် + ၄ ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် 20 ဦဵဝင်ဵနိုင် (လွို င်ေကာဖ်မို့နယရဲ်တပ်ဖဲွ့) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ေလာပိတေကျဵရွာ 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

လွို င်ေကာဖ်မို့နယ၊် ကယာဵြပည်နယ်
ကယာဵြပည်နယ၊် 

လွို င်ေကာဖ်မို့တင်ွ 

ဗုိလခ်ျုပ်ေကကဵရပ်ု ထာဵရိှေရဵ

 

ေထာက်ခဆဳန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵ

အတက်ွ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

207 မင်ဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
လမ်ဵနင်ဴှတတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ

 ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂
လမ်ဵတတဳာဵစမဳီခန့ခ်ွဲမှုဦဵစီဵ ဌာန _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ

 ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

208 ေမာင်ကုိ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
လမ်ဵနင်ဴှတတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ

 ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂
လမ်ဵတတဳာဵစမဳီခန့ခ်ွဲမှုဦဵစီဵ ဌာန _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ

 ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



209 သာဵေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
လမ်ဵနင်ဴှတတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ

 ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂
လမ်ဵတတဳာဵစမဳီခန့ခ်ွဲမှုဦဵစီဵ ဌာန _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ

 ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

210 သဲွ့သဲွ့ဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမှူဵဝင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ ၂၉-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵလင်ဵကကီဵဖမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လက်ပဳေတာင်ဵေတာင် 

ေကကဵနစီမဳီကိန်ဵ အတင်ွဵရိှ 

ဝက်ေမှဵရွာေဟာင်ဵ 

ေနအိမ်ေြပာင်ဵေရွှေ မှုကိစ္စကုိ 

ကန့ကွ်က်ခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

211 စန်ဵ လှ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမှူဵဝင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ ၂၉-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵလင်ဵကကီဵဖမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လက်ပဳေတာင်ဵေတာင် 

ေကကဵနစီမဳီကိန်ဵ အတင်ွဵရိှ 

ဝက်ေမှဵရွာေဟာင်ဵ 

ေနအိမ်ေြပာင်ဵေရွှေ မှုကိစ္စကုိ 

ကန့ကွ်က်ခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

212 ြဖူြဖူဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမှူဵဝင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵလင်ဵကကီဵဖမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လက်ပဳေတာင်ဵေတာင် 

ေကကဵနစီမဳီကိန်ဵ အတင်ွဵရိှ 

ဝက်ေမှဵရွာေဟာင်ဵ 

ေနအိမ်ေြပာင်ဵေရွှေ မှုကိစ္စကုိ 

ကန့ကွ်က်ခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

213 နလီာသိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, 

၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရဲအုပ်ရနပုိ်င် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့ဖ်မို့နယရဲ်စ

ခန်ဵ )

_ စုဳစမ်ဵဆဲ
၈၈ ဖငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနင်ဴှပွင်ဴလင်ဵ

 လူ့အဖဲွ့အစည်ဵ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵအာဵ 

လက်ထပ်ိခတြ်ခင်ဵကုိ 

ဆန့က်ျင်သည်ဴအတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴကာ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

214 နန်ဵ လင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, 

၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရဲအုပ်ရနပုိ်င် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့ဖ်မို့နယရဲ်စ

ခန်ဵ )

_ စုဳစမ်ဵဆဲ
ဒဂဳုတက္ကသုိလေ်ကျာင်ဵသာဵ 

သမဂ္ဂ ဥက္ကဌေဟာင်ဵ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵအာဵ 

လက်ထပ်ိခတြ်ခင်ဵကုိ 

ဆန့က်ျင်သည်ဴအတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴကာ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

215 နိုင်ကုိသူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, 

၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရဲအုပ်ရနပုိ်င် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့ဖ်မို့နယရဲ်စ

ခန်ဵ )

_ စုဳစမ်ဵဆဲ ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချုပ် အဖဲွ့ဝင်

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵအာဵ 

လက်ထပ်ိခတြ်ခင်ဵကုိ 

ဆန့က်ျင်သည်ဴအတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴကာ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ

216 မင်ဵဟနထ်က် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, 

၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရဲအုပ်ရနပုိ်င် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့ဖ်မို့နယရဲ်စ

ခန်ဵ )

၁၈-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ဒဂဳုတက္ကသုိလေ်ကျာင်ဵသာဵ 

သမဂ္ဂ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆက်သဳချပ်အဖဲွ့ဝ

င်မျာဵအာဵ 

လက်ထပ်ိခတြ်ခင်ဵကုိ 

ဆန့က်ျင်သည်ဴအတက်ွ 

ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပွ်ာဵခဲဴကာ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခရဳ



217 လခှိုင် + ေတာင်သူ ၉၉ ဦဵ ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၃၃၂, 

၃၃၃, ၃၃၆, ၂၉၄, ၅၀၆, ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ ဒရဲုမှူဵ 

ခင်ေမာင်ထနွ်

_ စုဳစမ်ဵဆဲ လယသ်မာဵမျာဵ

ေရကကည်စြဳပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

 ေရတခဳနွေ်တာင်ေဂါက်ကွင်ဵ

 အိမ်ရာစမဳီကိန်ဵ အတက်ွ 

ခခစဳည်ဵရိုဵ ခတရ်ာမှ  

ပဋပိက္ခြဖစေ်ပါ်ခဲဴ၍ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

218 ေဇာဝ်င်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ

Deputy Administrator 

Kyaw Soe of Pyigyitagon 

township

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၂၉၄, 

၃၅၃, ၂၂၈, ၅၀၆

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ ေကျာစ်ိုဵ  

(ြပည်ကကီဵတခဳနွဖ်မို့နယ)်
၂၀-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရှ့ ေန၊ လယယ်ာေြမအေရဵ လှုပ်ရှာဵသူမန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

တရာဵစရီင်ေရဵကဏ္ဍကုိ 

ေစာက်ာဵ၍ 

ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

219 မုိဵစန္ဒာြမင်ဴ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၄၁, 

၃၅၃, ၄၂၇

Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ်ုရှင်
_ _

အလပ်ုသမာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖဲွ့ 

ချုပ် တာဝနခ်ဳ

အမှတ ်၃၄၃(က)၊ 

ေရစကကိုလမ်ဵ၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊

 လှိုင်သာယာ (အေနာက်ပုိင်ဵ)

 ဖမို့နယ်

အလပ်ုရှင်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ

 ကာဵထက်ွခင်ဴွမေပဵဘဲ 

ပိတထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 

ရုဳဵ ေရခှခစဳည်ဵရိုဵ ပိတဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုပ

ြာုလပ်ုသည်ဟု စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳ

 ကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

220 စိုင်ဵယေုမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၄၁, 

၃၅၃, ၄၂၇

Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ်ုရှင်
_ _ အလပ်ုသမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ

ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵ၊ ၁၅ ရပ်ကွက်၊ 

လှိုင်သာယာ (အေရှ့ ပုိင်ဵ) 

ဖမို့နယ်

အလပ်ုရှင်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ

 ကာဵထက်ွခင်ဴွမေပဵဘဲ 

ပိတထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 

ရုဳဵ ေရခှခစဳည်ဵရိုဵ ပိတဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုပ

ြာုလပ်ုသည်ဟု စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳ

 ကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

221 သွင်ေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၄၁, 

၃၅၃, ၄၂၇

Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ်ုရှင်
_ _ အလပ်ုသမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ

အမှတ ်၁၅၃၊ ကွက်သစရ်ပ်၊ 

ရိုဵ ကကီဵ၊ ထန်ဵ တပင်ဖမို့နယ်

အလပ်ုရှင်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ

 ကာဵထက်ွခင်ဴွမေပဵဘဲ 

ပိတထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 

ရုဳဵ ေရခှခစဳည်ဵရိုဵ ပိတဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုပ

ြာုလပ်ုသည်ဟု စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳ

 ကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

222 ထနွ်ဵ လင်ွဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၄၁, 

၃၅၃, ၄၂၇

Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ်ုရှင်
_ _ အလပ်ုသမာဵအေရဵလှုပ်ရှာဵသူ လမုတန်ဵ ရွာ၊ တွဳ့ ေတဵဖမို့နယ်

အလပ်ုရှင်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ

 ကာဵထက်ွခင်ဴွမေပဵဘဲ 

ပိတထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 

ရုဳဵ ေရခှခစဳည်ဵရိုဵ ပိတဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုပ

ြာုလပ်ုသည်ဟု စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳ

 ကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

223 ေဇယျာေနာှင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၂၉၅ (က)

ြပည်နယသ်ာသနာေရဵမှူဵရုဳဵ မှ

 ဒတုယိ ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ 

ဦဵထနွ်ဵ ြမင်ဴေအာင်

စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အေပျာတ်န်ဵ ပန်ဵ ချေီရဵဆဲွသူ ြမစက်ကီဵနာဵ၊ ကချင်ြပည်နယ်



224 ေနာထ်နွ်ဵ ေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၂၉၅ (က)

ြပည်နယသ်ာသနာေရဵမှူဵရုဳဵ မှ

 ဒတုယိ ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ 

ဦဵထနွ်ဵ ြမင်ဴေအာင်

စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ ကချင်ေဒသန္တရ သုေတသန အဖဲွ့-ဒါရိုက်တာြမစက်ကီဵနာဵ၊ ကချင်ြပည်နယ်

225 ဂျာဆုိင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၂၉၅ (က)

ြပည်နယသ်ာသနာေရဵမှူဵရုဳဵ မှ

 ဒတုယိ ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ 

ဦဵထနွ်ဵ ြမင်ဴေအာင်

စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အေပျာတ်န်ဵ ပန်ဵ ချေီရဵဆဲွသူ ြမစက်ကီဵနာဵ၊ ကချင်ြပည်နယ်

226 ေကျာမ်င်ဵစနိ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
သတင်ဵမီဒယီာဥပေဒ ပုဒမ် 

၂၅(ခ)

ဘာဵအဳဖမို့နယမှ်ူဵ 

ဦဵေဇထက်ေအာင်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

မာဃလမူှုကူညီေရဵအသင်ဵ 

ဒဥုက္ကဌ (ဘာဵအဳ)

ဘာဵအဳဖမို့နယ၊် ကရင်ြပည်နယ် ဘာဵအဳဖမို့နယ ်

စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေကာမ်တဝီင်ေရွဵ ချယပဲွ်ကုိ 

လမူှုကွနရ်က်ေပါ် 

တိုက်ရိုက်လွှင်ဴတင်ခဲဴြခင်ဵအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

227  စမ်ိဵစမ်ိဵစိုဵ (ခ) ဇီဵကွက် မ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
ေအာခဴျက်ဒကု်မ္ပဏပုိီင်ရှင် 

ေဒါက်တာ ြမင်ဴစနိ်
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

လယသ်မာဵ

ပေလာင်ေကျဵရွာ၊ 

မလက်တိုေကျဵရွာ အုပ်စ၊ု 

မအူပင်ဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

နိုင်ငဳေတာ၏် 

အတိုင်ပင်ခပုဳဂ္ိုဂ လ ်

ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵ စကုကည်၏ 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ခရီဵစဉတ်င်ွ 

ေဒသခ ဳလယသ်မာဵမျာဵ၏ 

အခက် အခမဲျာဵကုိ 

တင်ြပတိုင်ကကာဵခဲဴသည်ဴအတွ

က် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

228 ေဒါက်တာမျ ိုဵညနွ့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀
အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵ

လယှ ်ဦဵတင်ေအာင်ထနွ်ဵ
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

NLD ေြပာေရဵဆုိခင်ဴွရိှသူ 

ေဟာင်ဵ

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ပါတမှီနတုထ်က်ွခဲဴသည်ဴကိစ္စနင်ဴှ

ပတသ်က်ဖပီဵ 

ေဒါက်တာမျ ိုဵညနွ့၏် 

ေြပာဆုိချက်မျာဵသည်  

ဂုဏသိ်က္ခာ 

ထခိိုက်ေစသည်ဟုဆုိကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



229 ေနာခ်ိုင်ေအေအဵချ ို မ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀/၁၂

ဗုိလက်ကီဵေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  

(အမှတ ်၃၆၀ 

အေြမာက်တပ်ရင်ဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

သတင်ဵေထာက် (အီလဗဲင်ဵ 

သတင်ဵမီဒယီာ)

စုဳစမ်ဵဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် 

လွို င်ေကာဖ်မို့တင်ွ 

လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထတု်

 ေဖာပဲွ်ကုိ 

သတင်ဵယခူဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

230 ေနာန်ိုရင်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀/၁၂

ဗုိလက်ကီဵေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  

(အမှတ ်၃၆၀ 

အေြမာက်တပ်ရင်ဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

သတင်ဵေထာက် (ဒဗီွီဘီ) စုဳစမ်ဵဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် 

လွို င်ေကာဖ်မို့တင်ွ 

လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထတု်

 ေဖာပဲွ်ကုိ 

သတင်ဵယခူဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

231 ေအာင်သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀/၁၂

ဗုိလက်ကီဵေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  

(အမှတ ်၃၆၀ 

အေြမာက်တပ်ရင်ဵ)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

သတင်ဵေထာက် (ကန္တာရဝတီ

 တိုင်ဵမ်သတင်ဵဌာန)

စုဳစမ်ဵဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် 

လွို င်ေကာဖ်မို့တင်ွ 

လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထတု်

 ေဖာပဲွ်ကုိ 

သတင်ဵယခူဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

232 လသှက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှ်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ
နတသဳ်ကွင်ဵ၊ ေကျာက်ကကီဵဖမို့၊

 ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵ

လယှအ်ာဵ ဆန့က်ျင် 

ဆန္ဒထတု ်ေဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

233 ညနွ့တ်င် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှ်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ
နတသဳ်ကွင်ဵ၊ ေကျာက်ကကီဵဖမို့၊

 ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵ

လယှအ်ာဵ ဆန့က်ျင် 

ဆန္ဒထတု ်ေဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

234 ရနန်ိုင်ေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှ ်

ေဒါ်လလှဝှင်ဵ 

(ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ေရွှေကျင်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတေ်တာ်

ကုိယစ်ာဵလယှ ်

ေဒါ်လလှဝှင်ဵကုိ ဆန့က်ျင် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

235 ရာဇာ+ ၁ ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှ ်

ေဒါ်လလှဝှင်ဵ 

(ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ

ေရွှေကျင်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတေ်တာ်

ကုိယစ်ာဵလယှ ်

ေဒါ်လလှဝှင်ဵကုိ ဆန့က်ျင် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

236 ရီရီမွန် မ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၈(စ)

ဟုမ္ပလင်ဵဖမို့နယစ်ည်ပင်သာယ

ာာေရဵေကာမ်တဦက္ကဌ 

ဦဵေအာင်ေကျာ်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ ဟုမ္ပလင်ဵဖမို့နယ၊် စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဟုမ္ပလင်ဵဖမို့နယစ်ည်ပင်သာယ

ာာေရဵေကာမ်တ ီဥက္ကဌကုိ 

ဂုဏသိ် က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

237 ြမတေ်ကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀

ဟုမ္ပလင်ဵဖမို့နယစ်ည်ပင်သာယ

ာာေရဵေကာမ်တဦက္ကဌ 

ဦဵေအာင်ေကျာ်

၀၃-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ေတာင်သူလယသ်မာဵနင်ဴှ 

အလပ်ုသမာဵေရဵရာ 

ေကာမ်တတီာဝနခ် ဳ(ြပည်သူ့ 

ပါတီ)

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဂုဏသိ်က္ခာထခိိုက်ေစသည်ဟုဆုိကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

238
ေခွဵ ကုိ + ေအာင်သေြြ 

ရာွဵသာဵ ၇ ဦဵ
ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊ 

၃၃၃, ၄၃၅၊ ၁၁၄၊ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီ

ပုဒမ် ၁၉

ဒရဲုမှူဵကကီဵမျ ိုဵညနွ့သ်န်ဵ

_ စုဳစမ်ဵဆဲ ရွာသာဵမျာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကျာက်မီဵေသွဵစမ်ွဵအင်သဳုဵဘိ

လပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ ကုိ 

ကန့ကွ်က် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



239 ေမာင်သိန်ဵ ညနွ့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် 

၅၀၅(က)၊(ခ)

တပ်မေတာမှ် ဗုိလမှ်ူဵတစဦ်ဵ 

(ဘူဵသီဵေတာင်ဖမို့နယ်)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

စစေ်တာင်ဵေကျဵရွာ 

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

ဘူဵသီဵေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်
တပ်မေတာမှ် 

လသူာဵဒိုင်ဵကာအြဖစ ်

ေခါ်ေဆာင်သွာဵသည်ဟုဆုိကာ

 သတင်ဵမီဒယီာတချ ို့ကုိ  

ေြဖကကာဵခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

240 ေရွှေစနိဦ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)
အမှတ်(၃၇၅) တပ်ရင်ဵမှ 

ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

အရပ်သာဵ ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်တပ်မေတာအ်ာဵ 

ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

241 ေကျာလ်ြှမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)
အမှတ်(၃၇၅) တပ်ရင်ဵမှ 

ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

အရပ်သာဵ ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်တပ်မေတာအ်ာဵ 

ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

242
ြမင်ဴေအာင် (ခ) ဦဵြပာဵ (ခ) 

ကတုဳဵ ကကီဵ
ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ 

ဦဵေအာင်ေကျာမ်င်ဵ 

(ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ)်

_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဇီဵအုပ်ကွက်သစအ်တင်ွဵ 

ထပ်မဳတိုဵ ချဲ့  

ေဆာက်လပ်ုေနသည်ဴ 

ေနအိမ်တမဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ 

ဖမို့ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရဵက

ောာ်မတ ီဦဵေဆာင်ေသာ 

ပူဵေပါင်ဵအဖဲွ့မှ 

ဖျက်သိမ်ဵေနမှုနင်ဴှ ပတသ်က်၍

 မေကျမနပ်ြဖစက်ာလမ်ဵကုိ 

ပိတဆ့ုိ်ကာ   

ဆူပူေအာဟ်စခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

243 ဖက်တီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)

ဒတုယိဖမို့နယမှ်ူဵ 

ဦဵေအာင်ေကျာမ်င်ဵ 

(ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ)်

_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဇီဵအုပ်ကွက်သစအ်တင်ွဵ 

ထပ်မဳတိုဵ ချဲ့  

ေဆာက်လပ်ုေနသည်ဴ 

ေနအိမ်တမဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ 

ဖမို့ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရဵက

ောာ်မတ ီဦဵေဆာင်ေသာ 

ပူဵေပါင်ဵအဖဲွ့မှ 

ဖျက်သိမ်ဵေနမှုနင်ဴှ ပတသ်က်၍

 မေကျမနပ်ြဖစက်ာလမ်ဵကုိ 

ပိတဆ့ုိ်ကာ   

ဆူပူေအာဟ်စခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

244 ေစာသာဘုိဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ Hpa-an Township General Administration Departmentရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(ခ)
ဘာဵအဳဖမို့နယ ်အေထေွထ ွ

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့
_ စုဳစမ်ဵဆဲ

ကရင်သဘာဝပတဝ်န်ဵ ကျင်အ

ေရဵလှုပ်ရှာဵသူ
ဘာဵအဳဖမို့နယ၊် ကရင်ြပည်နယ်

ဘာဵအဳဖမို့နယ၊် 

ဘာဵကပ်ေကျဵရွာအုပ်စ၊ု 

နတကု်န်ဵ ရွာတင်ွ 

ေကျာက်မီဵေသွဵ ေလာင်စာသဳုဵ

 ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳ 

ဖျက်သိမ်ဵေရဵ ဆုေတာင်ဵပဲွ 

ကျင်ဵပခဲဴ၍ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



245 လင်ဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊

 ဆက်သွယေ်ရဵ ဥပေဒ ၆၆(ဃ)
ဒရဲုမှူဵ ေကျာလ်င်ွမုိဵ _ စုဳစမ်ဵဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ/ေရှ့ ေန ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

စက်ရုဳမျာဵ 

မဖငိမ်မသက်ြဖစေ်အာင် 

စည်ဵရုဳဵ  

လှဳ့ုေဆာသ်ည်ဟုဆုိကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

246 နိုင်နိုင်ေအာင် ကျာဵ ဦဵတင်သန်ဵ

ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ 

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊

 ဆက်သွယေ်ရဵ ဥပေဒ ၆၆(ဃ)

ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ

၊ ဒရဲုမှူဵ ေကျာလ်င်ွမုိဵ
_ စုဳစမ်ဵဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ/ေရှ့ ေန ပဲခူဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ

စက်ရုဳမျာဵ 

မဖငိမ်မသက်ြဖစေ်အာင် 

စည်ဵရုဳဵ  

လှဳ့ုေဆာသ်ည်ဟုဆုိကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

247 ကကီဵြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(က)

ဗုိလမှ်ူဵကကီဵသန့စ်င်ဦဵ 

(ကမ်ဵရိုဵ တန်ဵ တိုင်ဵစစဌ်ာနချုပ်

)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရှ့ ေန ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကာေဴသာင်ဵဖမို့တင်ွြပုလပ်ုသ

ည်ဴ 

ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဥဳပေဒြပင်ဆင်

ေရဵ ပူဵေပါင်ဵေကာမ်တအီာဵ 

ေထာက်ခပဲွဳ၌ 

ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴအေကကာင်ဵအ

ရာမျာဵသည် တပ်မေတာန်င်ဴှ

 

တပ်မေတာအ်ကကီဵအကဲမျာဵ၏

 ဂုဏသိ်က္ခာကုိ 

ထခိိုက်ေစသည်ဟုဆုိကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

248 ေစာေဝ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၅(က)

ဗုိလမှ်ူဵကကီဵသန့စ်င်ဦဵ 

(ကမ်ဵရိုဵ တန်ဵ တိုင်ဵစစဌ်ာနချုပ်

)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ကဗျာဆရာ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေကာေဴသာင်ဵဖမို့တင်ွြပုလပ်ုသ

ည်ဴ 

ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဥဳပေဒြပင်ဆင်

ေရဵ ပူဵေပါင်ဵေကာမ်တအီာဵ 

ေထာက်ခပဲွဳ၌ 

ေဟာေြပာခဲဴသည်ဴအေကကာင်ဵအ

ရာမျာဵသည် တပ်မေတာန်င်ဴှ

 

တပ်မေတာအ်ကကီဵအကဲမျာဵ၏

 ဂုဏသိ်က္ခာကုိ 

ထခိိုက်ေစသည်ဟုဆုိကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

249 မျ ိုဵသူနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀

ဗုိလက်ကီဵစိုဵ သင်ဵနိုင်

_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဖမိတ် တပ်မေတာအ်ာဵ 

ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ြပုလပ်ုခဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

250
ဆရာေတာ ်

အရိယဝဳသသာဘိဝဳသ
ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀

ဒဗုိုလမှ်ူဵကကီဵေသာတ်ာေထွဵ  

(အလယပုိ်င်ဵတိုင်ဵစစဌ်ာနချုပ်)
_ စုဳစမ်ဵဆဲ ြမဝတမီင်ဵကကီဵေကျာင်ဵတိုက် ဆရာေတာ်

ြမဝတမီင်ဵကကီဵေကျာင်ဵတိုက်၊

 မန္တေလဵ

မီဒယီာ၌ တပ်မေတာအ်ာဵ 

ဂုဏသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ေဝဖနခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

251 ဝင်ဵကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှ ်

ဦဵစိုဵ သန်ဵ  

(ေလဵမျက်နာှဖမို့နယ)်

_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေလဵမျက်နာှဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှန်င်ဴှ

 ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန 

အရာရိှမျာဵ အာဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

252 စိုဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵ ပုဒမ် ၅၀၀

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှ ်

ဦဵစိုဵ သန်ဵ  

(ေလဵမျက်နာှဖမို့နယ)်

_ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေလဵမျက်နာှဖမို့နယ၊် 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

လွှတေ်တာကုိ်ယစ်ာဵလယှန်င်ဴှ

 ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန 

အရာရိှမျာဵ အာဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ



253 စိုဵ မုိဵေကျာ ်(၁၆) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ (ဈ)၊ 

၁၉၄၉ 

လက်နက်(ယာယ)ီြပင်ဆင်ချ

က်အက်ဥပေဒ ပုဒမ် ၂(၁)(က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်ြမဦဵ ၁၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ ဖပိုင်ဵချေကျဵရွာ၊ ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်

နယွသ်ည်ဟူေသာ သဳသယြဖင်ဴ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

254 ေစာြမဦဵ (၁၅) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ (ဈ)၊ 

၁၉၄၉ 

လက်နက်(ယာယ)ီြပင်ဆင်ချ

က်အက်ဥပေဒ ပုဒမ် ၂(၁)(က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်ြမဦဵ ၁၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်

နယွသ်ည်ဟူေသာ သဳသယြဖင်ဴ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

255 ေနလင်ဵထနွ်ဵ  (၁၅) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀(ဈ)၊ ၅၂(က)

ဗုိလက်ကီဵစိုဵ လင်ဵထူဵ  (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာက်တန်ဵ ေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်

နယွသ်ည်ဟူေသာ သဳသယြဖင်ဴ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

256 သိန်ဵ ေအဵေမာင် (၁၇) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀(ဈ)၊ ၅၂(က)

ဗုိလက်ကီဵစိုဵ လင်ဵထူဵ  (ခလရ 

၂၇၀)
၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပ်သာဵ ေကျာက်တန်ဵ ေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)နင်ဴှဆက်

နယွသ်ည်ဟူေသာ သဳသယြဖင်ဴ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

257 ခိုင်ြမတေ်ကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ ၅၂(က)
အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ အယဒ်တီာချုပ် (နရိဉ္စရာသတင်ဵဌာန)ရခိုင်ြပည်နယ်

နရိဉ္စရာသတင်ဵဌာ၌ 

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)ေြပာေရဵ

 ဆုိခင်ဴွရိှသူ ခိုင်သုခနင်ဴှ 

ဆက်သွယေ်မဵြမန်ဵ ထာဵသည်ဴ

 အင်တာဗျူဵမျာဵကုိ 

ထတုလ်ွှင်ဴခဲဴသည်ဴအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

258
လှိုင်ဵသစဇ်င်ေဝ (ခ) 

သာလနွေ်ဇာင်ဵထက်
ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀(က)၊ ၅၂(က)
အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ

အင်ဒတီာချုပ် 

(ေခတသ်စသ်တင်ဵမီဒယီာ)
ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)ေြပာေရဵ

 ဆုိခင်ဴွရိှသူ ခိုင်သုခနင်ဴှ 

ဆက်သွယေ်မဵြမန်ဵ ထာဵသည်ဴ

 အင်တာဗျူဵမျာဵကုိ 

ထတုလ်ွှင်ဴခဲဴသည်ဴအတက်ွ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

259 ေအာင်မင်ဵဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇(၂)အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ _ စုဳစမ်ဵဆဲ
အယဒ်တီာချုပ် (DMG 

သတင်ဵဌာန)
ရခိုင်ြပည်နယ်

DMG  သတင်ဵဌာနကုိ 

မည်ဴသည်ဴ အတက်ွေကကာင်ဴ 

ယင်ဵပုဒမ်ြဖင်ဴ စွဲဆုိသည် 

ဆုိသည်ကုိအေသဵစတိ ်

ရှင်ဵမြပသြဖင်ဴ 

သီဵြခာဵအတည်ြပုနိုင်ြခင်ဵ 

မရိှေသဵေပ။
စစုေုြါင်ဵ ၃၉၇  ဦဵ

စဉ် Name အမည် လင်ိ အဖအမည် Organization ဥြေေ ြုေမ် တရာဵလို ဖမ်ဵဆီဵရက်စွဲ တရာဵေရဵလြ်ုငန်ဵ စဉ် အဖဲွ့အစည်ဵ ေနရြ်လြ်ိစာ မှတခ်ျက်

၁ လယသ်မာဵ (၁၀) ဦဵ ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ အမှတ ်၅၀၉ အေြမာက်တပ်ရင်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵမျာဵ
ေရွှေေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ပဲခုဵ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

၂ ေကာေဴအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇(၁)တပ်မေတာ် _ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ကချင်ြပည်နယ်

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ်(KIA)နင်ဴှဆက်နယွသ်ည်

ဟူ ေသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)



၃ ေနာသိ်န်ဵ  (ခ) နန်ဵ ခင်သိန်ဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၂၀ ြမဝတဖီမို့မရဲစခန်ဵ ၂၂-ဧဖပီ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ စုဳစမ်ဵဆဲ

ေရွှေြမစန္ီဒအိမ်ရာစမဳီကိန်ဵ ကုိဖျ

က်သိမ်ဵြခင်ဵမြပုရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ြခင်ဵအတက်ွ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

စစုေုြါင်ဵ ၁၂ ဦဵ
ေထာင်ြပင်ပတရာဵရင်ဆုိင် ၃၉၇

အတည်ြပုရန ်(ေထာင်ြပင်ပတရာဵရင်ဆုိင်)၁၂

စစုေုပါင်ဵ ၄၀၉

ေောင်တင်ွဵတရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ

စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် ဥြေေြုေမ် ဥြေေြုေမ် တရာဵလို ဖမ်ဵဆီဵရက်စွဲ တရာဵေရဵလြ်ုငန်ဵ စဉ် ေနိ်ဵ သိမ်ဵောဵသည်ဴေနရာ အဖဲွ့အစည်ဵ လြ်ိစာ

1 စိုင်ဵေအာင်ဘ ကျာဵ ဦဵအုိက်မန်ဵ  
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)
တပ်မေတာ် 26-ေဖေဖာဝ်ါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်

2 စိုင်ဵအုိက်စိုင်ဵ ကျာဵ ဦဵစစဳာဵ 
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)
တပ်မေတာ် ၉-ေဖေဖာဝ်ါရီ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ မူဆယရဲ်စခန်ဵ အရပ်သာဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်

3 လေဖျာေ်ခါင်ေဒါင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

 ဗုိလက်ကီဵေဇာမ်ျ ိုဵနိုင် (ခလရ 

21)
၅-စက်တင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ြမစက်ကီဵနာဵရဲစခန်ဵ အရပ်သာဵ

ေလစွိုင် ေကျဵရွာ၊ 

ဖာဵကန့ဖ်မို့နယ၊် 

ကချင်ြပည်နယ်

4 ေဖာယ်မ်လဆမ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

 ဗုိလက်ကီဵေဇာမ်ျ ိုဵနိုင် (ခလရ 

21)
၅-စက်တင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ြမစက်ကီဵနာဵရဲစခန်ဵ အရပ်သာဵ

ကထန်ဵ ယန်ဵ ေကျဵရွာအုပ်စ၊ု 

ဖာဵကန့ဖ်မို့နယ၊် 

ကချင်ြပည်နယ်

5 ေမာင်ထနွ်ဵ လှိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)(၂)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)(၂)
ေစတြီပင်ရဲစခန်ဵ မှူဵ သန်ဵ ဦဵ ၂၈-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ရေသဴေတာင်ရဲစခန်ဵ

ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာအုပ်ချု

ပ်ေရဵမှူဵ၊ 

ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ 

ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

6 ေမာင်ေကျာထ်နွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)(၂)၊ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေ

ေ  ၅၈

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)(၂)၊ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေ

ေ  ၅၈

ေစတြီပင်ရဲစခန်ဵ မှူဵ သန်ဵ ဦဵ ၂၈-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ရေသဴေတာင်ရဲစခန်ဵ

ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာသာဵ၊

 ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ 

ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

7 ေဇာဝ်င်ဵနိုင် ကျာဵ ဦဵလေှအာင် 
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုအ

က်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုအ

က်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)
ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ၈-ေဖေဖာဝ်ါရီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ရွာေဟာင်ဵရပ်ကွက်၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ  ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

8 ေအဵေကျာသ်န်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)
ဗုိလက်ကီဵေကာင်ဵြမတသူ် ၂၈-ေဖေဖာဝ်ါရီ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ ေကျာက်ေတာရဲ်စခန်ဵ အရပ်သာဵ

ေကျာက်ေတာ ်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်



9 စိုင်ဵတင်ချ ို ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုအ

က်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုအ

က်ဥပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)
ဗုိလမှ်ူဵေဝယထဳနွ်ဵ  (ခမရ ၅၀၂) ၂၆-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ ေကျဵရွာအုပ်စအုုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

နမ်ဴဟူဵေတာင်ဵေကျဵရွာအုပ်စ၊ု

 ေကျာက်မဲဖမို့နယ၊် 

ရှမ်ဵြပည်နယ်

10 တင်ေဌဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵတာဝနခ် ဳစိုဵ နိုင် 

(ေြမမွနကွ်င်ဵ၊ 

ကန့တ်လဖူမို့နယ)်

၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘုိအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ
ကန့်ဘလဖူမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

11 တင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵတာဝနခ် ဳစိုဵ နိုင် 

(ေြမမွနကွ်င်ဵ၊ 

ကန့တ်လဖူမို့နယ)်

၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘုိအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ
ကန့်ဘလဖူမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

12 ခိုင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵတာဝနခ် ဳစိုဵ နိုင် 

(ေြမမွနကွ်င်ဵ၊ 

ကန့တ်လဖူမို့နယ)်

၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘုိအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ
ကန့်ဘလဖူမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

13 ေဌဵရီ မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵတာဝနခ် ဳစိုဵ နိုင် 

(ေြမမွနကွ်င်ဵ၊ 

ကန့တ်လဖူမို့နယ)်

၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘုိအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ
ကန့်ဘလဖူမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

14 ခင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵတာဝနခ် ဳစိုဵ နိုင် 

(ေြမမွနကွ်င်ဵ၊ 

ကန့တ်လဖူမို့နယ)်

၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘုိအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ
ကန့်ဘလဖူမို့နယ၊် 

စစကုိ်င်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

15 ေသာင်ဵညွှန့ ် ကျာဵ ဦဵတင်ေဖ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ၂၉၄၊  ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ၂၉၄၊  ၆ (၁)
သတ္တ တင်ွဵ၀နက်ကီဵဌာန၊ ဖမို့ရွာနင်ဴှအုိဵအိမ်ဦဵစီဵ ဌာန၊ ထာဵဝယဖဳွ့်ဖဖိုဵေရဵြပည်သူ့ကုမ္ပဏလီမိီတက်၊ နယစ်ပ်ေဒသသင်တန်ဵ ေကျာင်ဵ၁၇-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ထာဵဝယအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ

ထာဵဝယ၊် တနသောရီတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ

16 စစီေီနာဂ်ျာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ဒဗုိုလမှ်ူဵကကီဵဥက္ကာစိုဵ  (အမှတ်

 (၅) ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဗန်ဵ ေမာအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ

ဗန်ဵ ေမာြ်မု့နယ၊် 

ကချင်ြပည်နယ်

17 လဇွန် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ဒဗုိုလမှ်ူဵကကီဵဥက္ကာစိုဵ  (အမှတ်

 (၅) ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဗန်ဵ ေမာအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ

ဗန်ဵ ေမာဖ်မို့နယ၊် 

ကချင်ြပည်နယ်

18 ေဘာက်ဂျာ မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊

 ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ဒဗုိုလမှ်ူဵကကီဵဥက္ကာစိုဵ  (အမှတ်

 (၅) ဆက်သွယေ်ရဵတပ်ရင်ဵ)
စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဗန်ဵ ေမာအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ

ဗန်ဵ ေမာဖ်မို့နယ၊် 

ကချင်ြပည်နယ်

19 စန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ြပည်သူ့အိမ်ခခေဳြမပုိင်ဆုိင်မှုဆုိင်

ရာဥပေဒ ၆ (၁)

ြပည်သူ့အိမ်ခခေဳြမပုိင်ဆုိင်မှုဆုိင်

ရာဥပေဒ ၆ (၁)
သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကျဵရွာ၊ 

မလှိုင်ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ



20 ဖငိမ်ဵလှိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကျဵရွာ၊ 

မလှိုင်ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ

21 ခင်ေမာင်ေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကျဵရွာ၊ 

မလှိုင်ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ

22 ဖငိမ်ဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေညာင်ပင်သာေကျဵရွာ၊ 

မလှိုင်ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ

23 စန်ဵ ေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵ 

ကာကွယေ်စာင်ဴေရာှက်ေရဵဥပ

ေဒ ပုဒမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေညာင်ပင်သာေကျဵရွာ၊ 

မလှိုင်ဖမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ

24 ေနလင်ဵစိုဵ  @ ဖုိဵစေန ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉ ေကျာက်တတဳာဵဖမို့မရဲစခန်ဵ ၁၉-စက်တင်ဘာ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

25 ေနာင်ေနာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၁၉ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၁၉

 ဒရဲုမှူဵ မျ ိုဵသက် 

(ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ်)၊ 

ြပည်ထေဲရဵ ၀နက်ကီဵဌာန

၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

26 ေကျာမ်ျ ိုဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ေမာင်ရီ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၁၉ ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒမ် ၁၉၊ ၁၉

 ဒရဲုမှူဵ မျ ိုဵသက် 

(ေကျာက်တတဳာဵဖမို့နယ်)၊ 

ြပည်ထေဲရဵ ၀နက်ကီဵဌာန

၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ

ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵ 

အဖဲွ့ချုပ် (ABFSU)

ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵ၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵ



27 ေနာေ်အဵေအဵကကိုင် မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီဥပေဒ ပုဒမ် ၂၀၊ 

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅ (ခ)

ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီဥပေဒ ပုဒမ် ၂၀၊ 

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅ (ခ)
ဗဟန်ဵ ဖမို့မရဲစခန်ဵ ၂၀-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ ဘီလင်ဵ၊ မွနြ်ပည်နယ်

28 မျ ိုဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀ နိုင်လတွလ်ုဳဥပေဒ ပုဒမ် ၁၀

မေကွဵဖမို့ေတာစ်ည်ပင်သာယာ

ေရဵေကာမ်တ ီ

ဒအုရာရိှေအာင်မျ ိုဵသိန်ဵ

၁၉-ဇနန်ဝါရီ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ မေကွဵ YCDC ဝနထ်မ်ဵ
မေကွဵဖမို့၊ မေကွဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ

29 ရီစိုဵ  မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၁၁၄၊ ၃၃၃၊

 ၄၃၅

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၁၁၄၊ ၃၃၃၊

 ၄၃၅
ြပင်စာေကျဵရွာရဲစခန်ဵ ၀၁-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ လယသ်မာဵ

ဝါဵနက်ေကျဵရွာ၊ 

လနွ်ဵ ေကာင်ဵအုပ်စ၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ

30 ေကျာမ်င်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် 

ယာဉေ်မာင်ဵ
ရခိုင်ြပည်နယ်

31 ဘေစာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ
ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် စာေရဵ ရခိုင်ြပည်နယ်

32 ညီညီေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် 

အမှုထမ်ဵ
ရခိုင်ြပည်နယ်

33 သာဵထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် 

အမှုထမ်ဵ
ရခိုင်ြပည်နယ်

34 သာဵကကီဵ (ခ) ေစာသိန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် 

အင်ဂျင်နယီာ
ရခိုင်ြပည်နယ်



35 ဘထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် 

သေဘောသာဵ
ရခိုင်ြပည်နယ်

36 ဖငိမ်ဵစိုဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပ်ဖဲွ့ ၂၆-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲ

စခန်ဵ

ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမှ် 

သေဘောသာဵ
ရခိုင်ြပည်နယ်

37 ဖငိမ်ဵေဌဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ

ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄, ဖငိမ်ဵ၊စ၊ုစ ီပုဒမ် ၁၉, 

လမ်ဵနင်ဴှတတဳာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ

 ဆုိင်ရာ ဥပေဒ ပုဒမ် ၂၂

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

38 ဖငိမ်ဵေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

39 ြမင်ဴနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

40 ဖငိမ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

41 ေအာင်မင်ဵမင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

42 တူဵ ေဝယဳ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

43 ေရွှေ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ



44 ရင်ရင်ေအဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၃၃၂, ၃၃၃,

 ၁၁၄

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ ်

ယာယရဲီတပ်ဖဲွ့မှူဵ ရဲမှူဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ 

ပုသိမ်ကကီဵဖမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

45 ေကျာန်ိုင်ဝင်ဵ (ခ) ေစာေကျာန်ိုင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရာဇသတက်ကီဵပုဒမ် ၅၀၅(ခ)၊

 ဆက်သွယေ်ရဵ ဥပေဒ ၆၆(ဃ)
ဒရဲုမှူဵ ေကျာလ်င်ွမုိဵ ေမလ စုဳစမ်ဵဆဲ ပဲခူဵ အကျဉ်ဵ ေထာင် တက်ကကလှုပ်ရှာဵသူ/ေရှ့ ေန ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

46 ေမာင်ြဖူေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(က)၊ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေ

ေ  ြုေမ် ၅၈

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(က)၊ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေ

ေ  ြုေမ် ၅၈

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ၊ 

ဗုိလက်ကီဵသိန်ဵ ြမင်ဴေနွ်ဵ
၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာက်သာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

47 ဘထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာက်သာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

48 လသိှန်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာက်သာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

49 စိုင်ဵထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာက်သာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

50 ကုိနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေအာက်သာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

51 ေကျာစ်န်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယအ်မှတ ်

၅၃၉ မှဗုိလမှ်ူဵရဲေဇာထ်နွ်ဵ
၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ကျ ိုက်ထီဵ ေကျဵရွာ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

52 သိန်ဵ ဟန ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယအ်မှတ ်

၅၃၉ မှဗုိလမှ်ူဵရဲေဇာထ်နွ်ဵ
၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

မှနန်ြီပင်ေကျဵရွာ၊ 

ရေသဴေတာင်ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

53 ြမထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယအ်မှတ ်

၅၃၉ မှဗုိလမှ်ူဵရဲေဇာထ်နွ်ဵ
၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

အမှတ ်(၄) ရပ်ကွက်၊ 

ေပါက်ေတာဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်



54 ခင်ေမာင်စိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ်၅၀ (က) (ည)၊ 

၁၉၄၉ လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ်၅၀ (က) (ည)၊ 

၁၉၄၉ လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

55 ဖုိဵသာဵလ ု(ခ) ထနွ်ဵ ေအာင်ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ 

၁၉၄၉ လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ 

၁၉၄၉ လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

56 ေကျာသ်န်ဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

57 ထနွ်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ 

၁၉၄၉ လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ 

၁၉၄၉ လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

58 ထနွ်ဵ ကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

59 ခင်ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ြုေမ် ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဘန်ဵ ဘဲွေကျဵရွာ၊ 

သန်ဵ ေထာင်ဵေကျဵရွာအုပ်စ၊ု 

ပလက်ဝဖမို့နယ၊်  

ချင်ဵြပည်နယ်

60 ြျက်ေရ + ၁၅ (လက္ကာေကျဵရာွ) ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ၂ (၁) (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၁၉၄၉ 

လက်နက်မျာဵ 

(ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 

အက်ဥြေေ ၂ (၁) (က)

ဗုိလက်ကီဵေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

61 သိန်ဵ စိုဵ ေအာင် ကျာဵ ဦဵေအာင်ထနွ်ဵ စနိ ်
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵေအာင်ြပည်ဴဖဖိုဵ ၁၆-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ

ေရွှေြပည်ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူ

ာဵ

ေရွှေြပည်ေကျဵရွာ၊ 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

62 ေမာင်မဲ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵကုိကုိေအာင် ( 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ ်

အေြခစိုက် စကခ(၉)တပ်ရင်)

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာက်ေတာရဲ်စခန်ဵ အရပ်သာဵ

မင်ဵသာဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

63 ြပည်သိန်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵကုိကုိေအာင် ( 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ ်

အေြခစိုက် စကခ(၉)တပ်ရင်)

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာက်ေတာရဲ်စခန်ဵ အရပ်သာဵ

မင်ဵသာဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

64 ေကျာဆ်န်ဵ ဦဵ (ခ) ထနွ်ဵ ထနွ်ဵ  ကျာဵ ဦဵေကျာေ်အဵ 
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵမျ ိုဵြမင်ဴေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

စတိ္တရေကျဵရွာ၊ မင်ဵြပာဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်



65 ေကျာေ်ကျာန်ိုင် (ခ) ေမာင်ေမာင် ကျာဵ ဦဵေကျာထ်နွ်ဵ  
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵမျ ိုဵြမင်ဴေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ကမ်ဵနေီကျဵရွာ၊ မင်ဵြပာဵ 

ဖမို့နယ၊်   ရခိုင်ြပည်နယ၊်

66 လထှနွ်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵလေှရွှေသာဵ 
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵမျ ိုဵြမင်ဴေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ပင်ဴဇင်ေမာေ်ကျဵရွာ၊ 

မင်ဵြပာဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

67 မျ ိုဵဟိန်ဵ ေဆ ွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(ခ)၊ 

ေပါက်ကဲွေစတတေ်သာအက်ဥ

ပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ 

(ခ)၊ 

ေပါက်ကဲွေစတတေ်သာအက်ဥ

ပေဒ

ဗုိလက်ကီဵသက်စိုဵ ေအာင် (ခမရ

 ၃၇၄)
၂၂-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာက်ေတာရဲ်စခန်ဵ အရပ်သာဵ

တင်ဵထနိက်နေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

68 စိုဵ ေမာင်သန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ (ခ)၊ 

ေပါက်ကဲွေစတတေ်သာအက်ဥ

ပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ ၅၂ (ခ)၊ 

ေပါက်ကဲွေစတတေ်သာအက်ဥ

ပေဒ

ဗုိလက်ကီဵသက်စိုဵ ေအာင် (ခမရ

 ၃၇၄)
၂၂-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာက်ေတာရဲ်စခန်ဵ အရပ်သာဵ

တင်ဵထနိက်နေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

69 ေအာင်ြမတေ်ကျာ ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင်

စကောပူရခိုင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ 

   ၀င် (AAS)
စုဳစမ်ဵဆဲ

70 ထနွ်ဵ ေအဵ (ခ) ေမာင်ပန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင်

စကောပူရခိုင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ 

   ၀င် (AAS)
စုဳစမ်ဵဆဲ

71 ဟိန်ဵ ေဇာ ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင်

စကောပူရခိုင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ 

   ၀င် (AAS)
စုဳစမ်ဵဆဲ

72 ေအဵြမတမွ်န ်(ခ) ေမကကီဵ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင်

စကောပူရခိုင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ 

   ၀င် (AAS)
စုဳစမ်ဵဆဲ

73 တင်လှိုင်ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင်

စကောပူရခိုင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ 

   ၀င် (AAS)
စုဳစမ်ဵဆဲ

74 ရဲေကျာထ်က် (ခ) သာဵေလဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင်

စကောပူရခိုင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ 

   ၀င် (AAS)
စုဳစမ်ဵဆဲ



75 ြမတလ်င်ဵဦဵ (ခ) ကုိလင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၁-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် တက္ကစယီာဉေ်မာင်ဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

76 ေရွှေလှိုင်သန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) ၁၅-ဇူလိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

77 ေမာင်ေဇာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (ခ)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

အငူရွာသစေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

78 ေကျာြ်မင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (ခ)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

ရွာသစေ်ကေကျဵရွာ၊ 

ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

79 ေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)
 ရဲမှူဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့) စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

80 ရဲလင်ဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ဂ)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ဂ)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက်ကီဵစိုဵ မင်ဵနိုင် ၂၈-ဇူလိုင်-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ

NGO ဝနထ်မ်ဵ (PLAN 

International)

ေရွှေတမာေကျဵရွာ၊ 

မင်ဵြပာဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

81 တင်ချမ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အီလက်ထေရာနစဆ်က်သွယရ်

ောဵဥပေဒ ပုဒမ် ၃၃ (ခ)

အီလက်ထေရာနစဆ်က်သွယရ်

ောဵဥပေဒ ပုဒမ် ၃၃ (ခ)

ဗုိလက်ကီဵြပည်ဴဖဖိုဵေအာင် 

(ဒညဝဒတေီရတပ်တိုင်ဵစစဌ်ာ

နချုပ်)

စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ရခိုင်ြပည်နယ၊် 

ေကျာက်ြဖူဖမို့နယစ်စေ်တကွျ

ောဵရွာ

82 ေမာင်စိုဵ သိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)
မကျည်ဵေချာင်ဵရဲစခန်ဵ ၁၁-ကသဂုတ-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေရွှေယဉေ်အဵေကျဵရွာ၊ 

ေမာင်ေတာဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

83 ေကျာန်ိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)

ဒရဲုမှူဵကကီဵ မင်ဵခိုင် 

(သတင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့)
၁၉-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

84 ယမင်ဵြမတ ်(ခ) မုိဵနင်ှဵြဖူ မ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၂ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)

ဒရဲုမှူဵကကီဵ မင်ဵခိုင် 

(သတင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့)
၁၉-ေအာက်တိုဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပ်သာဵ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ



85 ဦဵကဝိဒဇ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀
စုဳစမ်ဵဆဲ ၂၀-စက်တင်ဘာ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တဖွမို့မရဲစခန်ဵ ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ်

အုိဵထနိေ်ကျဵရွာ၊  ေြမာက်ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

86 ေဝစိုဵ ထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀
စုဳစမ်ဵဆဲ ၂၀-စက်တင်ဘာ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တဖွမို့မရဲစခန်ဵ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ

အုိဵထနိေ်ကျဵရွာ၊  ေြမာက်ဦဵ 

ဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

87 ေမာင်ကုလာဵ ကျာဵ ဦဵေအာင်ညွှန့ေ်မာင် 
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀
စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၄-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

သရက်တပင်ေကျဵရွာ၊ 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

88 လေရာင် (ခ) ေစာသူေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀
စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၄-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ကနသ်ာထက်ွဝရပ်ကွက်၊ 

ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

89 ေဝေသာင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-ေမ-၂၀ စုဳစမ်ဵဆဲ ေတာင်ကုတဖ်မို့မရဲစခန်ဵ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ ်

ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတ၏ီ 

ဒတုယိဥက္ကဌ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

90 ေဇယျေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၉-ေမ-၂၀ စုဳစမ်ဵဆဲ ေတာင်ကုတဖ်မို့မရဲစခန်ဵ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယစ်ည်ပင်သ

ာာယာေရဵ ေကာမ်တဦက္ကဌ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

91 စန်ဵ ေငွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၀-ေမ-၂၀ စုဳစမ်ဵဆဲ ေတာင်ကုတဖ်မို့မရဲစခန်ဵ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယစ်ည်ပင်သ

ာာယာေရဵ 

ေကာမ်တဦက္ကဌေဟာင်ဵ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

92 စည်သူေကျာဇဳ် (ခ) မုိက်ကယ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ဈ)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၂၅-ေမ-၂၀ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

93 စနိဝ်င်ဵေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေြမာက်ဦဵဖမို့မရဲစခန်ဵ အရပ်သာဵ

စိုဵ တင်ဴရပ်ကွက်၊ မင်ဵြပာဵဖမို့၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ်

94 ဆိတဖ်ာဵေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေြမာက်ဦဵဖမို့မရဲစခန်ဵ အရပ်သာဵ

သေြပကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

95 ခပုဳဵချ ို ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅2 (က)

ဗုိလမ်ှု ြမင်ဴေဇာေ်အာင် (အမှတ်

 ၅ စစဆ်င်ေရဵကွပ်ကဲမှု 

ဌာနချုပ်)

၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ
ရခိုင်အမျ ိုဵသာဵပါတ ီ(ANP) 

ေကျဵရွာဥက္ကဌ

ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ 

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

96 သန်ဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅2 (က)

ဗုိလမ်ှု ြမင်ဴေဇာေ်အာင် (အမှတ်

 ၅ စစဆ်င်ေရဵကွပ်ကဲမှု 

ဌာနချုပ်)

၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ 

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

97 လြှဖူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅2 (က)

ဗုိလမ်ှု ြမင်ဴေဇာေ်အာင် (အမှတ်

 ၅ စစဆ်င်ေရဵကွပ်ကဲမှု 

ဌာနချုပ်)

၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ 

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

98 ေအာင်ထူဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅2 (က)

ဗုိလမ်ှု ြမင်ဴေဇာေ်အာင် (အမှတ်

 ၅ စစဆ်င်ေရဵကွပ်ကဲမှု 

ဌာနချုပ်)

၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ 

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်



99 ေမာင်ြမင်ဴေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅2 (က)

ဗုိလမ်ှု ြမင်ဴေဇာေ်အာင် (အမှတ်

 ၅ စစဆ်င်ေရဵကွပ်ကဲမှု 

ဌာနချုပ်)

၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ 

ေတာင်ကုတဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

100 တင်ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊

 ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

101 ေမာင်သန်ဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊

 ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

102 ခင်ေမာင်လင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊

 ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

103 တင်ေမာင်ညွှန့ ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊

 ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

104 ေမာင်တင်ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊

 ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

105 ထနွ်ဵ သိန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ရူဵ ေကျဵရွာ၊ အမ်ဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

106 သိန်ဵ ေကျာထ်နွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

သလေူမာေ်ကျဵရွာ၊ 

ကရင်ြပင်ေကျဵရွာအုပ်စ၊ု 

အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

107 ဦဵသန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

သလေူမာေ်ကျဵရွာ၊ 

ကဏ္ဏန်ဵ ြပင်ေကျဵရွာအုပ်စ၊ု 

အမ်ဵဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

108 တင်ေရွှေသန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ြမေဒဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ 

ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

109 လထှနွ်ဵ ေချ (ခ) ငလုဳဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)၊

 

မတရာဵအသင်ဵဆက်သွယမ်ှုဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-နိုဝင်ဘာ-၁၉ စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ
ြမေဒဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ 

ေြမပဳုဖမို့နယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်



110 ထနွ်ဵ ေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)(ခ)၊ ၅၂ 

(က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)(ခ)၊ ၅၂ 

(က)

စုဳစမ်ဵဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယရဲ်စခန်ဵ ယာဉေ်မာင်ဵ

ပုိက်ေသရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်ေတာဖ်မို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

111 ခင်ေမာင်လ ှ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၉-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဖာဵဝပ်ေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ 

ေမာင်ေတာဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

112 ေကျာန်ိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က)

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (က)၊ ၅၂ (က)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၉-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဖာဵဝပ်ေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ 

ေမာင်ေတာဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

113 ေကျာလ်င်ဵထနွ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ 50 (က) (ဈ)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၃၁-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ ေကျာင်ဵဆရာ

(၄) မုိင်ရပ်ကွက်၊ 

ေမာင်ေတာဖမို့၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

114 ေအာင်လသိှန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ 50 (က) (ဈ)
စုဳစမ်ဵဆဲ ၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ ေငွေတာင်ေကျဵရွာတာဝနခ်ဳ

ေငွေတာင်ေကျဵရွာ၊ 

ေမာင်ေတာဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

115 ညီညီနိုင် ကျာဵ ဦဵေမာင်ေငွစနိ်
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ 50 (က) (ဈ)
စုဳစမ်ဵဆဲ မတ် အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ 

ေမာင်ေတာဖမို့၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

116 မျ ိုဵလင်ဵဦဵ ကျာဵ ဦဵပညာဝဳသ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵတင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  

(ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့ ၅၅၀ 

တပ်ရင်ဵ)

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တေွထာင် အရပ်သာဵ

ေကျာက်ဆိပ်ေကျဵရွာ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

117 ညီညီေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵတင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  

(ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့ ၅၅၀ 

တပ်ရင်ဵ)

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တေွထာင် အရပ်သာဵ

ေကျာက်ဆိပ်ေကျဵရွာ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

118 ေမာင်ေချ ကျာဵ ဦဵေကျာက်ကီဵ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵတင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  

(ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့ ၅၅၀ 

တပ်ရင်ဵ)

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တေွထာင် အရပ်သာဵ

ေကျာက်ဆိပ်ေကျဵရွာ၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

119 ေကျာဝ်င်ဵဟိန်ဵ ကျာဵ ဦဵလစှနိေ်အာင်
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵတင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  

(ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့ ၅၅၀ 

တပ်ရင်ဵ)

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တေွထာင် အရပ်သာဵ

ဇီဵပင်ကကီဵေကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

120 မင်ဵစိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ ပုဒမ် ၅၀ (ည)၊ ၅၂ (က)

ဗုိလက်ကီဵတင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  

(ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့ ၅၅၀ 

တပ်ရင်ဵ)

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တေွထာင် အရပ်သာဵ

အလယစ်ရုပ်ကွက်၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့၊ 

ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်
စစုေုြါင်ဵ 13၅ ဦဵ

စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် ဥြေေြုေမ် ဥြေေြုေမ် တရာဵလို ဖမ်ဵဆီဵရက်စွဲ တရာဵေရဵလြ်ုငန်ဵ စဉ် ေနိ်ဵ သိမ်ဵောဵသည်ဴေနရာ အဖဲွ့အစည်ဵ လြ်ိစာ

၁ မကျာဵဆည်ေကျဵရွာသာဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ
ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ ၂၀-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

မကျာဵဆည်ေကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)



၂ ဘူဵရွက်မညိှုဵေကျဵရွာဵသာဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ
ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ ၂၀-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဘူဵရွက်မညိှုဵေကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

၃ အုတဖုိ်ကနေ်ကျဵရွာသာဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ
ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ ၂၀-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

အုတဖုိ်ကနေ်ကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

၄ ဒနု်ဵ သိမ်ဵေကျဵရွာသာဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ
အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ
ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ ၂၀-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ဒုဳဵ သိမ်ဵေကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

၅
(၃) ေြါက်ေတာြြင် 

ေကျဵရာွသာဵ
ကျာဵ စုဳစမ်ဵဆဲ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ

အကကမ်ဵဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥ

ပေဒ၊ ေဖာက်ခွဲဥပေဒ
ခမရ ၃၇၄ မှ ဗုိလက်ကီဵတစဦ်ဵ ၂၀-ဇွန-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵဆဲ အရပ်သာဵ

ေပါက်ေတာြပင် ေကျဵရွာ၊ 

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ရခိုင်ြပည်နယ်

စစုေုြါင်ဵ ၇ ဦဵ

ေထာင်တင်ွဵတရာဵရင်ဆုိင် ၁၃၅

ေထာင်တင်ွဵတရာဵရင်ဆုိင် အတည်ြပုရန ်(ေထာင်တင်ွဵတရာဵရင်ဆုိင်)7

အတည်ြပုရန ်(ေထာင်တင်ွဵတရာဵရင်ဆုိင်)စစုေုပါင်ဵ ၁၄၂

စစုေုပါင်ဵ

စစုေုပါင်ဵ ၅၅၁ ဦဵ



















































ြမစက်ကီဵနာဵဘူတာ 

တိုက်တန်ဵ ရိှ MK မုိဘုိင်ဵ 

ဖုန်ဵ အေရာင်ဵဆုိင်၏ 

တိုက်နရဳဳ၌ COVID-19 ေရာဂါ

 အသိပညာေပဵေခါင်ဵစဉြ်ဖင်ဴ 

ဂရပ်ဖစ ်ပန်ဵ ချဆဲွီရာ၌ 

ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်ဵ  အသွင်ြဖင်ဴ

 ခန္ဓာကုိယတ်င်ွ 

အရိုဵ ေြခာက်ဦဵေခါင်ဵ 

တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ 

ေသမင်ဵသဏ္ဌာန ်ပန်ဵ ချပဳုီကုိ

 သရပ်ုေဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခရဳ



ြမစက်ကီဵနာဵဘူတာ 

တိုက်တန်ဵ ရိှ MK မုိဘုိင်ဵ 

ဖုန်ဵ အေရာင်ဵဆုိင်၏ 

တိုက်နရဳဳ၌ COVID-19 ေရာဂါ

 အသိပညာေပဵေခါင်ဵစဉြ်ဖင်ဴ 

ဂရပ်ဖစ ်ပန်ဵ ချဆဲွီရာ၌ 

ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်ဵ  အသွင်ြဖင်ဴ

 ခန္ဓာကုိယတ်င်ွ 

အရိုဵ ေြခာက်ဦဵေခါင်ဵ 

တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ 

ေသမင်ဵသဏ္ဌာန ်ပန်ဵ ချပဳုီကုိ

 သရပ်ုေဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခရဳ

ြမစက်ကီဵနာဵဘူတာ 

တိုက်တန်ဵ ရိှ MK မုိဘုိင်ဵ 

ဖုန်ဵ အေရာင်ဵဆုိင်၏ 

တိုက်နရဳဳ၌ COVID-19 ေရာဂါ

 အသိပညာေပဵေခါင်ဵစဉြ်ဖင်ဴ 

ဂရပ်ဖစ ်ပန်ဵ ချဆဲွီရာ၌ 

ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်ဵ  အသွင်ြဖင်ဴ

 ခန္ဓာကုိယတ်င်ွ 

အရိုဵ ေြခာက်ဦဵေခါင်ဵ 

တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴ 

ေသမင်ဵသဏ္ဌာန ်ပန်ဵ ချပဳုီကုိ

 သရပ်ုေဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ၊တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခရဳ



ဂုဏသိ်က္ခာထခိိုက်ေစသည်ဟုဆုိကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ







အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)



မှတခ်ျက် 

ရှမ်ဵြပည်တိုဵ တက်ေရဵပါတီ/ရှမ်

ာဵြပည်တပ်မေတာ ်

(SSPP/SSA) 

နင်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရှမ်ဵြပည်တိုဵ တက်ေရဵပါတီ/ရှမ်

ာဵြပည်တပ်မေတာ ်

(SSPP/SSA) 

နင်ဴှဆက်သွယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) နင်ဴှဆက်သွယမ်ှု

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ကချင်လတွေ်ြမာက်ေရဵတပ်မ

ေတာ ်(KIA) နင်ဴှဆက်သွယမ်ှု

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

လမူှုကွနယ်က် စာမျက်နာှတင်ွ

 လုဳခခုဳေရဵတပ်ဖဲွ့၏ 

ဗီဒယီိုဖုိင်တင်ြခင်ဵ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ



ရှမ်ဵြပည်တိုဵ တက်ေရဵပါတီ/ရှမ်

ာဵြပည်တပ်မေတာ ်

(SSPP/SSA) နင်ဴှ 

ရှမ်ဵြပည်ြပနလ်ည်ထေူထာင်ေရ

ာဵေကာင်စ/ီရှမ်ဵြပည် 

တပ်မေတာ ်(RCSS / SSA) 

အတက်ွေငွေကာက်ခြဳခင်ဵအတွ

က် ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

လယယ်ာေြမပျက်စီဵ ြခင်ဵေကကာ

င်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ

 ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
လယယ်ာေြမပျက်စီဵ ြခင်ဵေကကာ

င်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ

 ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
လယယ်ာေြမပျက်စီဵ ြခင်ဵေကကာ

င်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ

 ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
လယယ်ာေြမပျက်စီဵ ြခင်ဵေကကာ

င်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ

 ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
လယယ်ာေြမပျက်စီဵ ြခင်ဵေကကာ

င်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ

 ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
လယယ်ာေြမပျက်စီဵ ြခင်ဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှု

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ



သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ 

ထနွယ်က် 

စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

၂၀၀၈ ဖဲွ့စည်ဵပဳု အေြခခဥဳပေဒ

 ဖျက်သိမ်ဵေရဵ၊ ကျနရိှ်ေနသည်ဴ

 နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵ သာဵမျာဵ 

အြမနဆဳု်ဵ လွှတေ်ပဵေရဵနင်ဴှ 

နိုင်ငဳေတာ ်

အကကည်အညိုပျက်ေစမှု ပုဒမ်

 ၅၀၅ (ခ)ြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရသညဴ်

 ကေလဵ စစသ်ာဵေဟာင်ဵ 

ကုိေအာင်ကုိေထွဵ  

လတွေ်ြမာက်ေရဵအတက်ွ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴ ၍ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

အယလ်ဖ်ာဘိလပ်ေြမစက်ရုဳစမဳီ

ကိန်ဵ အာဵ ဖျက်သိမ်ဵေပဵရန ်

ခင်ဴွြပုချက်မရိှဘဲဆန္ဒထတုေ်ဖာ်

ခဲဴြခင်ဵအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲ ြခင်ဵခထဳာဵရ

Alpha Cement 

စက်ရုဳစမဳီကိန်ဵ အာဵဖျက်သိမ်ဵရ

နဆ်န္ဒြပြခင်ဵ၊ 

ခင်ဴွြပုချက်မရိှပဲဆန္ဒြပြခင်ဵ



သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵခထဳာဵရေသာ

 လယယ်ာေြမမျာဵကုိ 

ေလျာေ်ကကဵေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

မေကွဵ YCDC 

အာဵေဝဖနခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ

ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ



ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မှ 

တပ်မေတာသ်ာဵ၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်နင်ဴှ 

အရပ်သာဵတချ ို့ကုိ AA အဖဲွ့မှ

 ဖမ်ဵဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ 

နင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ



ဘိလပ်ေြမစက်ရုဳတည်ေဆာက်

ြခင်ဵကုိကန့ကွ်က် ဆန္ဒ 

ထတုေ်ဖာခ်ဲဴြခင်ဵအတက်ွ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ
စက်ရုဳမျာဵ 

မဖငိမ်မသက်ြဖစေ်အာင် 

စည်ဵရုဳဵ  

လှဳ့ုေဆာသ်ည်ဟုဆုိကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ေအာက်သကနေ်ကျဵရွာတင်ွ 

ပစခ်တမ်ှု ြဖစပွ်ာဵ 

ခဲဴြခင်ဵနင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ေအာက်သကနေ်ကျဵရွာတင်ွ 

ပစခ်တမ်ှု ြဖစပွ်ာဵ 

ခဲဴြခင်ဵနင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ေအာက်သကနေ်ကျဵရွာတင်ွ 

ပစခ်တမ်ှု ြဖစပွ်ာဵ 

ခဲဴြခင်ဵနင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ေအာက်သကနေ်ကျဵရွာတင်ွ 

ပစခ်တမ်ှု ြဖစပွ်ာဵ 

ခဲဴြခင်ဵနင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ေြမာက်ဦဵဖမို့နယ၊် 

ေအာက်သကနေ်ကျဵရွာတင်ွ 

ပစခ်တမ်ှု ြဖစပွ်ာဵ 

ခဲဴြခင်ဵနင်ဴှပတသ်က်ဖပီဵ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ



ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်မေတာအ်ာဵရိက္ခာထ

ောာက်ပဴဳသည်ဟုစပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳ

 ကာ 

ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ



ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ



ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) အာဵ  

ေငွေကကဵမျာဵေထာက်ပဴဳသည်ဟု

 စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

လက်ပစဗဳု်ဵသယေ်ဆာင်သည်

ဟု စပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

တပ်မေတာ၏် 

လျှေ ို့ဝက်ှချက်မျာဵနင်ဴှသက်ဆုိင်

သည်ဴ သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵကုိြဖန့ေ်ဝ

သည်ဟုစပ်ွစွဲြခင်ဵခရဳကာ 

ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခထဳာဵရ

ဗဳုဵေပါက်ကဲွမှုသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵတရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)၏ 

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတင်ွ 

တစန်ည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

ပါဝင်ပတသ်က်သည်ဟူေသာ

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA)၏ 

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတင်ွ 

တစန်ည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

ပါဝင်ပတသ်က်သည်ဟူေသာ

 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ 

တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခထဳာဵရ



ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
မုိင်ဵခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်ဵသဳသယြဖ

င်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
မုိင်ဵခွဲတိုက်ခိုက်ြခင်ဵသဳသယြဖ

င်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
မည်သည်ဴအတက်ွေကကာင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳသည်ကုိ 

သိရိှရြခင်ဵမရိှေသဵပါ
ဦဵေဇယျေကျာန်င်ဴှ 

ဦဵစန်ဵ ေငွတိ့ုနစှဦ်ဵကုိ 

ဘူဵေရွှေေမာြ်ဖစစ်ဉန်င်ဴှပတသ်က်

၍ ၎င်ဵတိ့ု၏ ေပဴချမှ် 

ပ့ုိစတ်င်သည်ဴအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ
ဦဵေဇယျေကျာန်င်ဴှ 

ဦဵစန်ဵ ေငွတိ့ုနစှဦ်ဵကုိ 

ဘူဵေရွှေေမာြ်ဖစစ်ဉန်င်ဴှပတသ်က်

၍ ၎င်ဵတိ့ု၏ ေပဴချမှ် 

ပ့ုိစတ်င်သည်ဴအတက်ွ ဖမ်ဵဆီဵ

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခရဳ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

မအီဖမို့အနီဵ  ဗဳုဵေပါက်ကဲွမှု 

နင်ဴှဆက်စပ်ကာ 

ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

မအီဖမို့အနီဵ  ဗဳုဵေပါက်ကဲွမှု 

နင်ဴှဆက်စပ်ကာ 

ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

မအီဖမို့အနီဵ  ဗဳုဵေပါက်ကဲွမှု 

နင်ဴှဆက်စပ်ကာ 

ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

မအီဖမို့အနီဵ  ဗဳုဵေပါက်ကဲွမှု 

နင်ဴှဆက်စပ်ကာ 

ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ



မအီဖမို့အနီဵ  ဗဳုဵေပါက်ကဲွမှု 

နင်ဴှဆက်စပ်ကာ 

ထပ်မဳဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ



ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

မုိင်ဵြဖင်ဴဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳသူ၏ 

စစေ်ဆဵ ထက်ွဆုိချက်မျာဵအရ

 ဖမ်ဵဆီဵခထဳာဵရ

ေငွေတာင်ေကျဵရွာနင်ဴှ 

ြပာဵသာဵေကျဵရွာကကာဵ 

ေပါက်ကဲွမှုြဖစစ်ဉန်င်ဴှ 

စပ်လျဉ်ဵ ဖပီဵ သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵခရဳ
ေမာင်ေတာ (၅) မုိင်သ့ုိ 

သမီဵရည်ဵစာဵ ချနိ်ဵ ေတွ့ရန ်

သွာဵေရာက်စဉ ်ဖမ်ဵဆီဵ 

ြခင်ဵခရဳ

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

မှတခ်ျက် 

ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ

အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)



ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပ်ေတာ(်AA) နင်ဴှ 

ဆက်သွယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 

ခထဳာဵရ





























































အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)

























အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)































































အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)

























အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)































































အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)

























အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)































































အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)

























အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)































































အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)

























အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)































































အတည်ြြုရန ်(ေောင်ြြင်ြ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)

























အတည်ြြုရန ်(ေောင်တင်ွဵ တရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ)


