
ေောင်ြြင်ြတရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ

စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် ဥြေေ ြေုမ် တရာဵလို ဖမ်ဵ ဆီဵရကစ်ွဲ တရာဵေရဵလြုင်န်ဵ စဉ် အဖွဲ့အစည်ဵ ေနရြလ်ြိစ်ာ မတှခ်ျက်

1 ေဝဖဖို ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀, ဆကသွ်ယေ်ရဵဥပေဒ 

ပဒုမ် ၆၆(ဃ)

ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵ ဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အယဒ်တီာချုပ ်

(အလီဗဲင်ဵမဒီယီာ)
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

“အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်ေဆာင်မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင်ငဳပိုင် 

မဒီယီာမျာဵကို သွယဝ်ိုကေ်သာအာဵြဖင်ဴ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပုရ်န ်ခွင်ဴြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ ေဆာင်ဵပါဵကို 

2 ေဒါကတ်ာသန်ဵ ထဋ်ွေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵ ဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အမှုေဆာင်အရာရိှချုပ ်

(အလီဗဲင်ဵမဒီယီာ)
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

“အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်ေဆာင်မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင်ငဳပိုင် 

မဒီယီာမျာဵကို သွယဝ်ိုကေ်သာအာဵြဖင်ဴ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပုရ်န ်ခွင်ဴြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ ေဆာင်ဵပါဵကို 

3 ေဒါကတ်ာသိန်ဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵ ဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဦဵေဆာင်ညွှနက်ကာဵေရဵမှူ ဵ 

(အလီဗဲင်ဵမဒီယီာ)
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

“အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်ေဆာင်မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင်ငဳပိုင် 

မဒီယီာမျာဵကို သွယဝ်ိုကေ်သာအာဵြဖင်ဴ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပုရ်န ်ခွင်ဴြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ ေဆာင်ဵပါဵကို 

4 ြမတ်သိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵ ဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဒတိုယအယဒ်တီာချုပ ်

(အလီဗဲင်ဵမဒီယီာ)
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

“အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်ေဆာင်မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင်ငဳပိုင် 

မဒီယီာမျာဵကို သွယဝ်ိုကေ်သာအာဵြဖင်ဴ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပုရ်န ်ခွင်ဴြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ ေဆာင်ဵပါဵကို 

5 ေနထနွ်ဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ ြပနက်ကာဵေရဵဝနက်ကီဵ ဌာန 

ညွှနက်ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကျာ်စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တာဝနခဳ်အယဒ်တီာ 

(အလီဗဲင်ဵမဒီယီာ)
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

“အမျာဵ ြပည်သူ ဆုိင်ရာ ဝန ်ေဆာင်မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင်ငဳပိုင် 

မဒီယီာမျာဵကို သွယဝ်ိုကေ်သာအာဵြဖင်ဴ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွ 

အလွဲသဳုဵစာဵမှု ြပုလပုရ်န ်ခွင်ဴြပုေနသလာဵ”  သတင်ဵ ေဆာင်ဵပါဵကို 

6 ဦဵဖိုဵ ကျာဵ ဦဵချစလ်ှ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

7 စနိေ်မာင် ကျာဵ ဦဵဖိုဵ ေထာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

8 ေအာင်မိုဵ ကျာဵ ဦဵဘိုဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

9 ေအာင်ေကျာ်မိုဵ ကျာဵ ဦဵပန့် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

10 ပနိေ်သဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ဇဝဳင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

11 မန်ဵ ဘို ကျာဵ ဦဵဖိုဵ လကှနု် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

12 ေဇာ်ဝမ်ဵ ကျာဵ ဦဵခယ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

13 ေပတလူ ကျာဵ ဦဵလေှကျာ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

14 ေဂါင်ဵကျာဵ ကျာဵ ဦဵသူဘနု်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

15 ထနွ်ဵ ကကို င် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

16 အနု်ဵ ရင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ ထနွ်ဵ ရင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

17 စနိအ်နု်ဵ ကျာဵ ဦဵအာဵတယ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

18 ကိုကိုကကီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

19 ေဇာ်မင်ဵေလဵ ကျာဵ ဦဵတုနန်နုု ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

20 ေကျာ်ဝင်ဵနိုင် ကျာဵ ဦဵစနိဝ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

21 ထနွ်ဵ သိန်ဵ ကျာဵ ဦဵပိုက် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

22 ြမင်ဴကကို င် ကျာဵ ဦဵခူ့လာဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

23 သိန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ညနွ့်တင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

24 ဘရနန်ီ ကျာဵ ဦဵဖိုဵ လကှနု် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

25 သာဵေရွှေ ကျာဵ ဦဵဘလေှသာင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

26 သာဵရိှန်ဵ ကျာဵ ဦဵတီဘွဲ့ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

27 သာဵြမစနိ် ကျာဵ ဦဵဒနု်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

28 လဒုါ ကျာဵ ဦဵေရွှေသိန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

29 သန်ဵ ေဇာ်ဦဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေငွ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

30 ထနွ်ဵ ကကို င် ကျာဵ ဦဵချစေ်မာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ



31 ေကာင်မ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

32 မေိအာင်ကကည် မ ဦဵေလှဵ ခါဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

33 ခုလာဵမူဵ မ ဦဵအာဵဘတ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

34 စနိဖ်ူဵ မ ဦဵမိုဵ တူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

35 အိုင်ဴအိုင်ဴ ကျာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

36 စကခ်ရာဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

37 ဘပွဲ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

38 ဖိုဵ တင်တင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

39 ေရွှေတင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

40 စန်ဵ ြမအနု်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

41 သန်ဵ ထိုက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင် (ဗိုလက်ကီဵ ေဟာင်ဵ
 ဦဵသိန်ဵ ဝင်ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ နနင်ွဵဂရကေ်ကျဵရွာ၊ ကနက်ကီဵ ေဒါင်ဴဖမို ့နယ၊် 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ်မီကဳနိ်ဵ အတကွ ်သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ်ာေြမေပါ်တင်ွ ဝင်ေရာက ်ဝါဵခုတခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
42 ြမင်ဴနိုင် ကျာဵ ဦဵဖိုဵ ေငွ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 

မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

43 လေှသာင်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ စနိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

44 မင်ဵမင်ဵ ကျာဵ ဦဵေအာင်သန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

45 ေကျာ်ေရွှေ ကျာဵ ဦဵစု ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

46 သန်ဵ ရိှန်ဵ ကျာဵ ဦဵချစတ်င် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

47 မကကီဵ မ ဦဵတုိဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

48  ေမွှ တူဵ ကျာဵ ဦဵချစေ်ဌဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

49 တုိဵေအာင် ကျာဵ ဦဵစန်ဵ ေထွဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

50 စိုဵ စိုဵ  (ခ) စိုဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵလေှဖ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

51 ေကေဇာ်လင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ညနွ့် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

52 ြမင်ဴေမာင် ကျာဵ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

53 သဳေချာင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကာက် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

54 သဲေမာင် ကျာဵ ဦဵသန်ဵ ရိှန် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

55 ေအဵြမင်ဴ မ ဦဵချစတ်င် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

56 သိန်ဵ ေရွှေ မ ဦဵသိန်ဵ ေဖ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

57 မဝါ မ ဦဵတင်ေသာင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

58 ေဌဵကကည် မ ဦဵချစစ်နိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

59 ခင်ညို မ ဦဵေကျာ်ေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

60 ေဇာ်မင်ဵ ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵရင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

61 ေအဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵေကာင်ဵရင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

62 ေကျာ်သူ ကျာဵ ဦဵြမင်ဴေဆွ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

63 ြမင်ဴြမင်ဴသန်ဵ မ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ၊ 
မနေ်နဂျာ ဦဵဝင်ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

64 လင်ဵထနိစ်ိုဵ  (ခ) ေကျာ်စိုဵ လင်ဵ ကျာဵ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ်  ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဥပေဒအတုိင်ပင်ခဳ (လွှတ်ေတာ်)
ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

65 အနု်ဵ လှိုင် ကျာဵ ဦဵတုိဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

66 ကိုြဖူ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

67 ေကျာ်ြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ရီ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

68 မျ ိုဵလင်ွ ကျာဵ ဦဵသိန်ဵ ေဖ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

69 တင်ထူဵ ကျာဵ ဦဵေကျာ်သိန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

70 ြမသန်ဵ မ ဦဵချစေ်ဌဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

71 စန်ဵ ေဝ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု



72 ရှမ်ဵ မ မ ဦဵေရွှေလဲဴ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)၊ ၄၄၇၊ ၄၂၇

ဒတိုယဖမို ့နယအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ 
ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ 
(ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ)်၊ 
ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု၊ ဇီဵ အပုက်ကွသ်စအ်တင်ွဵ ထပမ်တဳိုဵ ချဲ့  
ေဆာကလ်ပုေ်နသည်ဴ ေနအမိတ်မဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ 
ဖမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတ ီဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵ ေပါင်ဵအဖွဲ့ မှ
 ဖျကသိ်မ်ဵ ေနမှုနင်ဴှ ပတသ်က၍် မေကျမနပြ်ဖစက်ာလမ်ဵ ကို 

73 မချ ို မ ဦဵအနု်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

74 ဝင်ဵလတ် မ ဦဵေမွှ တူဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

75 တင်ဝင်ဵ မ ဦဵေအာင်ဘ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

76 သီတာေအဵ မ ဦဵအနု်ဵ စန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

77 နနုဝုင်ဵ မ ဦဵေကျာ်ညနွ့် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

78 တင်စန်ဵ မ ဦဵထနွ်ဵ ကကည် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

79 ဝင်ဵသီတာ မ ဦဵချစအ်နု်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

80 ခင်မာေအဵ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

81 ဇင်ဇင် (ခ) ဇင်မာေထွဵ မ ဦဵြမေအာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

82 ထာဵထာဵ မ ဦဵသန်ဵ ေမာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

83 ဝင်ဵရီ မ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

84 ေအဵမိုဵ မ ဦဵထနွ်ဵ ရီ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

85 ခင်မမ မ ဦဵတုိဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

86 သင်ဇာ မ ဦဵေစာေအာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

87 အဲဴသန်ဵ မ ဦဵတင်ေအာင်ကကီဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

88 မိုဵ ေအဵ (ခ) ေအာင်ေမသန်ဵ မ ဦဵေကျာ်သိန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

89 သန်ဵ ထနွ်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ဖမို င် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ 2016 အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

90 ခင်ဖဖို ဵမာ မ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ 2016 အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

91 ေဇာ်ေထွဵ ကျာဵ ဦဵလစှနိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ်ဖအီသင်ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲြမင်ဴ 2016 အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

92 တုိဵကကီဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ေထွဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ နင်ဴှ 

ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ေစတလုဳဵ ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ  (မန္တေလဵ)

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

93 လေှသာင်ဵ ကျာဵ ဦဵဖိုဵ ဇုဳ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ဝါဵနကေ်ကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵလယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

94 ေကသာ (ခ) ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵသာေထွဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

95 ခင်မာကကည် မ ဦဵတင်ညို ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

96 ခင်မာေအဵ မ ဦဵညနွ့်တင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

97 စန်ဵ ရီ မ ဦဵေမာင်စနိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

98 မာမာေဆ ွ(ခ) ေဆွ မ ဦဵဖိုဵ ငုိ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kyauk Chaw Village, Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

99 ြမင်ဴြမင်ဴစိုဵ မ ဦဵလတ်ကို ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

100 မျ ိုဵြမင်ဴေအာင် (ခ) ကိုမျ ိုဵ ကျာဵ ဦဵလေှကျာ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

101 လေှကျာ် ကျာဵ ဦဵေအာင်သာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kywe Na Phar Village,Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

102 တင်ြမ မ ဦဵချစတ်င် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ်ဳဴေရဵနင်ဴှပိ့ုေဆာင်ေရဵ-အမှ

တ် ၁၂၁ တပရ်င်ဵ မ ှဗိုလက်ကီဵ  
ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် နင်ဴှ တပက်ကပက်ကီဵ  

၂၈-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ Kyauk Chaw Village, Pyin Oo Lwin လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

103 ချစလ်ှ မ ဦဵခွာ (U Kywar) ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ေြမစာရင်ဵေဟာင်ဵ 
ဦဵဝင်ဵကကည်/ကပဳင်ဴွ မနေ်နဂျာ

၉-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ မိုဵ ကကို ဵပစေ်ကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ
 ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

104 တင်အနု်ဵ ကျာဵ ဦဵလေှမာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇ ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်ဝဏ္ဏဦဵ ၉-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ မိုဵ ကကို ဵပစေ်ကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ
 ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

105 စနိထ်နွ်ဵ ကျာဵ ဦဵတုတ်ကကီဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
General Thoe Htain c/o U Mg 

Mg,Aye Kyi Kyi Pyone,Lay 

Lay Nwe,Sein Lu

၅-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု



106 ရင်ရင်ေအဵ မ ဦဵစနိထ်နွ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
General Thoe Htain c/o U Mg 

Mg,Aye Kyi Kyi Pyone,Lay 

Lay Nwe,Sein Lu

၅-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

107 ေအာင်မျ ိုဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်သိန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
General Thoe Htain c/o U Mg 

Mg,Aye Kyi Kyi Pyone,Lay 

Lay Nwe,Sein Lu

၅-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

108 ကိုစိုင်ဵ ကျာဵ ဦဵသာလူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
General Thoe Htain c/o U Mg 

Mg,Aye Kyi Kyi Pyone,Lay 

Lay Nwe,Sein Lu

၅-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

109 ြဖူအု မ ဦဵေကျာ်ေဌဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
General Thoe Htain c/o U Mg 

Mg,Aye Kyi Kyi Pyone,Lay 

Lay Nwe,Sein Lu

၅-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

110 ဝင်ဵြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵတင်ညနွ့် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇
General Thoe Htain c/o U Mg 

Mg,Aye Kyi Kyi Pyone,Lay 

Lay Nwe,Sein Lu

၅-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊  ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

111 သန်ဵ ထနွ်ဵ ကျာဵ ဦဵကကည်လင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ နင်ဴှ 

ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

112 ေအဵသိန်ဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ဘို ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, ၄၄၇, ၄၄၇, ၄၂၇, ၅၀၆

CB ဘဏဥ်က္ကဌနင်ဴှ 

အာေရာဂျေဳဆဵခန်ဵ ပိုင်ရှင်၊ 
ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ နင်ဴှ 

ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု၊ ထနွတ်ုဳဵ တိုကပ်ွဲဆင်နွဲှခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

113 မျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေြမစာရင်ဵအရာရိှ ဦဵလြှမင်ဴ နင်ဴှ 

ဦဵေသာင်ဵေရွှေ 
(ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ြပင်စာေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွ၊ 
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

114 ြမဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵကိုဦဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

115 သန်ဵ ေဖ ကျာဵ ဦဵေမာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

116 ခမ်ဵ လူ ကျာဵ ဦဵဘ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

117 ေမာင်ေသာင်ဵ ကျာဵ ဦဵလာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

118 စိုင်ဵကယွ် ကျာဵ ဦဵခမ်ဵ လူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

119 ဘလာသီဵ မ ဦဵအိုဆီရယ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

120 မနသီ်ဵ မ ဦဵဟနွ်ဵ ဗဟာဒူဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

121 ရိုမေဒဝီ မ ဦဵချာပဗီန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

122 ေဆာ်တာေဆာ်သီဵ မ ဦဵကစ္စနာဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

123 ဂလီာတာဵ ကျာဵ ဦဵမရီဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒါ်ေသာ်ဇင်ဝင်ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ  ေကျာ်ေမာင်၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ

လကပ်ကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ၊ ကျွနဲာွဵေထာက ်

ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ၊ မန္တေလဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

124 လကုကည် ကျာဵ ဦဵကကာေတာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

125 ကကာေစဵ ကျာဵ ဦဵကကာဆီဵကကို ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

126 မာတိ ကျာဵ ဦဵကကာကဲဴ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

127 နာပနိ်ဵ မ ဦဵကျာဖ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

128 နာဝ မ ဦဵသာဵလီ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

129 ကကာတာဵ ကျာဵ ဦဵကကာဖတ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

130 ေတာ ကျာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

131 ေကျာေမာဴ ကျာဵ ဦဵယာဵပါ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

132 လကုာ ကျာဵ ဦဵကကာတဴဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

133 ဂျ ိုဵဇက် ကျာဵ ဦဵဘလာဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

134 ေကျာဴေဖ ကျာဵ ဦဵကျွာေဖ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

135 ဗူဵ တီ မ ဦဵယာဵပါအူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

136 လှိုင်ြမင်ဴဦဵ ကျာဵ ဦဵေအဵဝိုင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၁)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ



137 လုဳဵ ထနွ်ဵ ကျာဵ ဦဵလုဳဵ ကနု် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၂)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

138 ေအာနန္ိတ ကျာဵ လုဳဵ ေကာ်ရာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၂)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

139 လုဳဵ ပနတိ် ကျာဵ လုဳဵ ေအာင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၂)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

140 လုဳဵ စဳ ကျာဵ လုဳဵ စာွ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၂)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

141 ေပတိ ကျာဵ လုဳဵ စိုင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၂)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

142 လုဳဵ ေအာင် ကျာဵ လုဳဵ ကနု ္လာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၂)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

143 အိုကေ်စာ ကျာဵ လုဳဵ ဝိ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

144 ဝါလနိ် ကျာဵ လုဳဵ ေစာလနိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

145 အိုကလ်ှ ကျာဵ ဝါလနိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

146 ယာလနိ် ကျာဵ လုဳဵ မန္တ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

147 ေအာင်ထနွ်ဵ ကျာဵ လုဳဵ ဝဏ္ဏ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

148 စိုင်ဵပညာ ကျာဵ လုဳဵ မလူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

149 နန္တ ကျာဵ ဦဵစာေရပညာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

150 စိုင်ဵေမာင် ကျာဵ အိုကခ်မ်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

151 စိုင်ဵပီဵ ကျာဵ လုဳဵ ကနု္ဂာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

152 လုဳဵ မလူ ကျာဵ လုဳဵ စန္ဒာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

153 နန်ဵ လူ မ လုဳဵ တိ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

154 ပါခမ်ဵ မ မလူနိတ်ာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

155 လလှရီှ မ ဦဵလအိယ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

156 မယေ်ထာကခ်မ်ဵ မ ချင်ဵေကာ်လနိ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

157 စိုင်ဵညနွ့် ကျာဵ ဆနေ်ကာရ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

158 နာနီဵ ကျာဵ ခရာန္ဒာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

159 မိုဵ စက် ကျာဵ ဦဵကျဟဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

160 ေဘဵေလ ကျာဵ ဦဵကျကျ ို ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

161 လုဳဵ တိယ ကျာဵ လုဳဵ စနွတ်ာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

162 ဘာဆာဵ ကျာဵ ဦဵဂမူနဆ်င်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

163 နန္တ ကျာဵ လုဳဵ ေအာင်ခန်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

164 ကကည်ေဆာင် ကျာဵ ဦဵေလာဝူ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

165 ရနခ်ျနိ် ကျာဵ ရနခ်ျုဳကင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

166 ရိုရှန်ဵ ကျာဵ ကျန္ဒရာဗဟာဒူဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

167 ေအာင်ခမ်ဵ ကျာဵ လုဳဵ စနွ် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

168 စိုင်ဵစနိ္တာ ကျာဵ အနိ္တာ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

169 လုဳဵ ေအာင် ကျာဵ လုဳဵ လိုင်ဵဆုိင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၃)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ



170 လယုကူမွ်ဵ ကျာဵ လကုျင်လ(န)် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ရပက်ကွ ်(၆)၊ ခုိလမဖ်မို ့၊ နမဴ်စနဖ်မို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယ ်ေတာင်ပိုင်ဵ

လယသ်မာဵ 47 ဦဵတိ့ုသည် မမိတိိ့ုပိုင်သိမ်ဵ ဆည်ဵခဳ လယယ်ာေြမ မျာဵ
 ကျူဵေကျာ်သည်ဟု စပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

171 ထင်ေကျာ် ကျာဵ ဦဵလှိုင် ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၄၇ စုဳစမ်ဵ ဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ MDCF ေခါင်ဵေဆာင် ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

172 သကဇ်င် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၂၇, 4၄၇, ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ သဃေန်ဵ ကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ပိုင်နကက်ျူဵလနွြ်ခင်ဵ/အကျ ိုဵဖျကဆီ်ဵြခင်ဵမျာဵကျူဵလနွသ်ည်ဟ ု

ဆုိကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

173 စန်ဵ ဝင်ဵေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗိုလမ်ှူ ဵ နိုင်ေကျာ်ဇင် (ခမရ ၄၂၄) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ 

အပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ
ေအာင်ချမ်ဵ သာေကျဵရွာ၊ ဆီဆုိင်ဖမို ့နယ၊် 
ရှမ်ဵ ြပည်နယေ်တာင်ပိုင်ဵ

တပမ်ေတာ် ခတထ်ာဵသည်ဴ ခခဳစည်ဵရိုဵ ကို ဖျကဆီ်ဵသည်ဟဆုိုကာ 

အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳထာဵရ 

174 ချ ိုချ ိုဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗိုလမ်ှူ ဵ နိုင်ေကျာ်ဇင် (ခမရ ၄၂၄) _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵအေရဵကညီူ 

ေဆာင်ရွကေ်ပဵသူ ဆီဆုိင်ဖမို ့နယ၊် ရှမ်ဵ ြပည်နယေ်တာင်ပိုင်ဵ တပမ်ေတာ် ခတထ်ာဵသည်ဴ ခခဳစည်ဵရိုဵ ကို ဖျကဆီ်ဵသည်ဟဆုိုကာ 

အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳထာဵရ 

175 လင်ဵထကန်ိုင် ကျာဵ ဦဵနိုင်နိုင်ဝင်ဵ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၄၆၈,  ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ု စ ီပဒုမ် ၂၀ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၊ 
ဗဟန်ဵ ဖမို ့မရဲစခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

တပမ်ေတာ်နင်ဴှ ကချင်လတွေ်ြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ 
တိုကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ ထခုိိကန်စန်ာလျကရိှ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို
 ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ၊ 

176 မျ ိုဵလင်ွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ အမ်ဵ ဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ အမ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျနိစ်ာတိုက ်ဆန္ဒြပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

177 တင်လှိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ အမ်ဵ ဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ အမ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျနိစ်ာတိုက ်ဆန္ဒြပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

178 ဝဏ္ဏေစာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ အမ်ဵ ဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ အမ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျနိစ်ာတိုက ်ဆန္ဒြပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

179 ေရွှေထနွ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ အမ်ဵ ဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ အမ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တရတုန်ိုင်ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနင်ဴှ ြမနမ်ာ MOGE ကမု္ပဏတီိ့ုကို 
ကျနိစ်ာတိုက ်ဆန္ဒြပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

180 ေကာင်ဵထကေ်ကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉, ၁၉ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ ်ရဲတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ (ABFSU) ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲစစပ်ွဲဆန့်ကျင်ေရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ဦဵေဆာင် 

ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

181 ေဇယျ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ ်ရဲတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ (ABFSU) ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲစစပ်ွဲဆန့်ကျင်ေရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ဦဵေဆာင် 

ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

182 ရဲေအာင်ေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ ်ရဲတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လူ့ေဘာင်သစဒ်မီိုကရကတ်စ ်

ပါတီ (လငူယ)်
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲစစပ်ွဲဆန့်ကျင်ေရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ဦဵေဆာင် 

ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

183 မျ ိုဵေစာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉, ၁၉ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ ်ရဲတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လူ့ေဘာင်သစဒ်မီိုကရကတ်စပ်ါ
တီ (လငူယ)်

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲစစပ်ွဲဆန့်ကျင်ေရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ဦဵေဆာင် 

ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

184 ေမတ္တာဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ြပည်ဖမို ့မရဲတပဖ်ွဲ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ြပည်ဖမို ့နယ၊် ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ စစပ်ွဲမျာဵရပတ်န့်ရန ်ြပည်ဖမို ့မ ှကချင်ြပည်နယအ်ထ ိ

လမ်ဵ ေလျှောကဆ်န္ဒေဖာ်ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

185 မျ ိုဵသူထဋ်ွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ြပည်ဖမို ့မရဲတပဖ်ွဲ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ြပည်ဖမို ့နယ၊် ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ စစပ်ွဲမျာဵရပတ်န့်ရန ်ြပည်ဖမို ့မ ှကချင်ြပည်နယအ်ထ ိ

လမ်ဵ ေလျှောကဆ်န္ဒေဖာ်ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

186 ရနပ်ိုင်ထက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ြပည်ဖမို ့မရဲတပဖ်ွဲ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ ြပည်ဖမို ့နယ၊် ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
စစပ်ွဲမျာဵရပတ်န့်ရန ်ေတာင်ဵဆုိဆန္ဒြပခဴဲေသာေကကာင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ အမှုမျာဵကို ရပုသိ်မ်ဵ ေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
187 စစြ်မတ်မင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ြပည်ဖမို ့မရဲတပဖ်ွဲ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာင်ဵသာဵ ြပည်ဖမို ့နယ၊် ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

စစပ်ွဲမျာဵရပတ်န့်ရန ်ေတာင်ဵဆုိဆန္ဒြပခဴဲေသာေကကာင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ အမှုမျာဵကို ရပုသိ်မ်ဵ ေပဵရန ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
188 ရနေ်နာင်ကကည်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ကချင်ြပည်နယအ်တင်ွဵရိှ စစေ်ဘဵေရာှင်မျာဵအတကွ ်အလှူ ေငွ 

ေကာကခဳ်ခဴဲြခင်ဵေကကာင်ဴ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

189 အအိမိိုဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
တပမ်ေတာ်နင်ဴှ ကချင်လတွေ်ြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ 
တိုကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ ထခုိိကန်စန်ာလျကရိှ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို
 ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

190 တင်ထဋ်ွပိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
တပမ်ေတာ်နင်ဴှ ကချင်လတွေ်ြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ 
တိုကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ ထခုိိကန်စန်ာလျကရိှ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို
 ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

191 စည်သူေအာင် (ခ) ေဆာင်ဵခ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀, ၁၉
ဗဟန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၊ 
ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ မှူ
းဵ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက်

စုဳစမ်ဵ ဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
တပမ်ေတာ်နင်ဴှ ကချင်လတွေ်ြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ 
တိုကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ ထခုိိကန်စန်ာလျကရိှ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို
 ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ၊ 

192 သကေ်ဆဝွင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀, ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
တပမ်ေတာ်နင်ဴှ ကချင်လတွေ်ြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ 
တိုကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ ထခုိိကန်စန်ာလျကရိှ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို
 ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

193 ေဇယျာဖဖို ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
တပမ်ေတာ်နင်ဴှ ကချင်လတွေ်ြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) တိ့ုကကာဵ 
တိုကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ ထခုိိကန်စန်ာလျကရိှ်ေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵကို
 ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

194 စိုင်ဵသုဝဏ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ဗဟန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ ချုပ ်(ABFSU)ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ကချင်ေဒသအတင်ွဵ ပဋိပက္ခမျာဵေကကာင်ဴ ပတိမ်ေိနေသာ အရပသ်ာဵ 
ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေရဵရရိှေရဵအတကွ် စစပ်ွဲဆန့်ကျင်ေရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ၍ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
195 စိုဵ မိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဘီဵ လင်ဵဖမို ့နယ၊် မနွြ်ပည်နယ် သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ေလျာ်ေကကဵေပဵရန်

 ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

196 တင်လုဳဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ ဗဟန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဘီဵ လင်ဵဖမို ့နယ၊် မနွြ်ပည်နယ် သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ေလျာ်ေကကဵေပဵရန်
 ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

197 စစုေုနွဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ဆိပက်မ်ဵ ဖမို ့နယ ်ရဲစခန်ဵ မှု _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ြပနလ်ည် 

ေပဵအပရ်နန်င်ဴှ လယယ်ာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင် ြဖည်ဴစကွရ်န ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
198 ေဇာ်ရဳ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ဆိပက်မ်ဵ ဖမို ့နယ ်ရဲစခန်ဵ မှု _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ြပနလ်ည် 

ေပဵအပရ်နန်င်ဴှ လယယ်ာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင် ြဖည်ဴစကွရ်န ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
199 ကိုကိုနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ဆိပက်မ်ဵ ဖမို ့နယ ်ရဲစခန်ဵ မှု _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယယ်ာေြမအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ြပနလ်ည် 

ေပဵအပရ်နန်င်ဴှ လယယ်ာေြမဥပေဒကို ြပင်ဆင် ြဖည်ဴစကွရ်န ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
200 ဝင်ဵေဇာ်လတ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳစမီကဳနိ်ဵ ကို ကန့်ကကွ ်ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ်

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

201 ဝင်ဵမာသန်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳစမီကဳနိ်ဵ ကို ကန့်ကကွ ်ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ်
 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

202 ယဉယ်ဉေ်အာင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳစမီကဳနိ်ဵ ကို ကန့်ကကွ ်ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ်
 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

203 ခူဵကေလာရယ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ လွို င်ေကာ်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှုနင်ဴှပတသ်ကဖ်ပီဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

204 ေအာင်နိုင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ လွို င်ေကာ်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှုနင်ဴှပတသ်ကဖ်ပီဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

205 ေကျာ်မင်ဵဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ လွို င်ေကာ်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ကယာဵြပည်နယ် လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှုနင်ဴှပတသ်ကဖ်ပီဵ  
ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

206 ေစာေကျာ်ကကီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရပက်ကွ ်သ့ုိမဟတ်ု ေကျဵရွာအပုစ် ု(အပုခ်ျုပေ်ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပက်ကွအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ကရင်ြပည်သူ့ပါတီဥက္ကဌ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

207 ေစာေအာင်မနွစ်ိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရပက်ကွ ်သ့ုိမဟတ်ု ေကျဵရွာအပုစ် ု(အပုခ်ျုပေ်ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပက်ကွအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

208 ေစာသန်ဵ ထနွ်ဵ သန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရပက်ကွ ်သ့ုိမဟတ်ု ေကျဵရွာအပုစ် ု(အပုခ်ျုပေ်ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပက်ကွအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ



209 ေစာခူ့ရီှဵထူဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရပက်ကွ ်သ့ုိမဟတ်ု ေကျဵရွာအပုစ် ု(အပုခ်ျုပေ်ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ် ၂၁

တာငါဵဆယေ်တာင်ရပက်ကွအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ဦဵစနိေ်ဌဵ_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဧရာဝတီတုိင်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲကရင်ဴအာဇာနည်ေန့ကို ကျင်ဵပခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

210 တင်ေမာင်ကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၂၂-ဇနွ-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ဒမီိုကေရစအီေရဵ 
စဉဆ်ကမ်ြပတ်လှုပရှ်ာဵမှု 
အင်အာဵစု (MDCF)

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ဗိုလခ်ျုပမ်ှူ ဵကကီဵ  မင်ဵေအာင်လှိုင်နင်ဴှ တပမ်ေတာ် 

ထပိပ်ိုင်ဵေခါင်ဵေဆာင်အချ ို့အာဵ စစရ်ာဇဝတမ်ှုမျာဵ ကျူဵလနွေ်ကကာင်ဵ
 စပွစ်ွဲခဴဲဖပီဵ  နိုင်ငဳတကာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ 

211 သကထ်ာဵေဆွ မ ဦဵဝင်ဵ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသမဂ္ဂ ဒဂုဳဆိပက်မ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိက်ို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဦဵေဆာင် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

212 သဇင်နယွ် မ ဦဵေမာင်လုဳဵ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵ (ဖယုင်ွ) ဒဂုဳဆိပက်မ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိက်ို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဦဵေဆာင် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

213 ေကျာ်ကိုကို ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေကျာ်ေအဵ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ ချုပ်
 (ABFSU)

စမ်ဵ ေချာင်ဵဖမို ့နယ၊် ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိက်ို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ 

ြခင်ဵအတကွ် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

214 ေကျာ်ေကျာ် ကျာဵ ဦဵအနု်ဵ ေရွှေ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ေြမာကဥ်က္ကလာပဖမို ့နယ၊် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိက်ို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ 

ြခင်ဵအတကွ် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

215 ခင်သန်ဵ စိုဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပဘ်ကအ်ဖွဲ့အစည်ဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိက်ို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ 

ြခင်ဵအတကွ် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

216 မျ ိုဵမျ ိုဵေအဵ မ ဦဵဘတင် ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသမဂ္ဂ ေရွှေြပည်သာဖမို ့နယ၊် ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိက်ို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဦဵေဆာင် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

217 နင်ှဵေအာင် ကျာဵ ဦဵေအာင်ကကည် ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉, ၁၉ စမ်ဵ ေချာင်ဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ ချုပ်
 (ABFSU)

ခင်ဦဵဖမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ  
ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိ ်အကကမ်ဵ ဖကခဳ်ရမှု ရှုတခ်ျေကကာင်ဵ 
မျကန်ာှဖုဳဵ စပွ၍် လကက်မ်ဵ စာေစာင်ထတုေ်ဝခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
218 ေဝယဦဳဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ စမ်ဵ ေချာင်ဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၁၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

ဖယုင်ွအလပုသ်မာဵသပတိ ်အကကမ်ဵ ဖကခဳ်ရမှု ရှုတခ်ျေကကာင်ဵ 
မျကန်ာှဖုဳဵ စပွ၍် လကက်မ်ဵ စာေစာင်ထတုေ်ဝခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
219 ဇာြခည်ဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၈, ၁၉ ပလပိဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵ  စဉဴ်ကိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပနဒ်ါအထည်အလပိစ်ကရ်ုဳ အလပုသ်မာဵမျာဵ၏ ထိုင်သပတိတ်င်ွ 

ပူဵ ေပါင်ဵပါဝင်ခဴဲြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

220 ေဌဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၈, ၁၉, ၁၉ ပလပိဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵ  စဉဴ်ကိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပနဒ်ါအထည်အလပိစ်ကရ်ုဳ အလပုသ်မာဵမျာဵ၏ ထိုင်သပတိတ်င်ွ 

ပူဵ ေပါင်ဵပါဝင်ခဴဲြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

221 ေအဵေအဵခုိင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၈, ၁၉ ပလပိဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵ  စဉဴ်ကိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပနဒ်ါအထည်အလပိစ်ကရ်ုဳ အလပုသ်မာဵမျာဵ၏ ထိုင်သပတိတ်င်ွ 

ပူဵ ေပါင်ဵပါဝင်ခဴဲြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

222 ဝင်ဵထနွ်ဵ ညနွ့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၈, ၁၉ ပလပိဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၀၈-နိုဝင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵ  စဉဴ်ကိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပနဒ်ါအထည်အလပိစ်ကရ်ုဳ အလပုသ်မာဵမျာဵ၏ ထိုင်သပတိတ်င်ွ 

ပူဵ ေပါင်ဵပါဝင်ခဴဲြခင်ဵ အတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

223 လမာဆနေ်အာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ ပလပိဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ကချင်ြပည်နယ် ကချင်တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ကိုလမွ်ဵ ေဇာင်ဵ၊ ကိုေဇာ်ဂျကန်င်ဴှ ေဒါ်နနပ်ူ
 တိ့ုကို အြမနဆဳု်ဵ လွှတေ်ပဵရနဆ်န္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ၍ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

224 လဆုန် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၂၀ ပလပိဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ကချင်ြပည်နယ် ကချင်တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ကိုလမွ်ဵ ေဇာင်ဵ၊ ကိုေဇာ်ဂျကန်င်ဴှ ေဒါ်နနပ်ူ
 တိ့ုကို အြမနဆဳု်ဵ လွှတေ်ပဵရနဆ်န္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲ၍ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

225 စိုင်ဵေကျာ်ေစာဟန် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ လာဵရှို ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၂၂-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လာဵရှို နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်
 ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

လာဵရှို နည်ဵပညာတက္ကသုိလတ်င်ွ ပုဳမနှေ်ကျာင်ဵအပခ်ထက ် 

ပိုမိုေကာကခဳ်၍ ေကျာင်ဵဝင်ဵအတင်ွဵ တစက်ိုယေ်တာ် 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
226 ေကာင်ဵသူရ + ၇ ဦဵ ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲမှူ ဵ ေကျာ်ြမင်ဴေငွ ၁၃-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

အလပုသ်မာဵမျာဵ၊ 
ေကျာင်ဵသာဵမျာဵနင်ဴှ 

တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ
မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ

 ေညာင်ဦဵဖမို ့မ ှေနြပည်ေတာ်ထ ိအလပုသ်မာဵသပတိစ်စေ်ကကာင်ဵြဖင်ဴ
 လမ်ဵ ေလျှောကခ်ျတီကဖ်ပီဵ  အလပုသ်မာဵမျာဵ၏ နစန်ာမှုမျာဵကို 
ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

227 အသိင်ဇာေမာင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉, ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ရနက်နုတ်င်ွ ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

228 မူ့စစူန် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉, ၁၉, နိုင်လတ်ွလုဳ ပဒုမ် ၁၀/၁၂ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၊ ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  (အမတ်ှ ၃၆၀ အေြမာကတ်ပရ်င်ဵ၊ အမတ်ှ (၃) ရဲစခန်ဵ  (ချမ်ဵ ေအဵသာစဖဳမို ့နယ)်_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ကယာဵြပည်နယေ်ကျာင်ဵသာဵ
 သမဂ္ဂ

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ရနက်နုတ်င်ွ ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

229 မင်ဵဖနု်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ရနက်နုတ်င်ွ ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

230 ေအာင်မှိုင်ဵဆန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ကရင်နလီငူယမ်ျာဵအာဵ ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ရနက်နုတ်င်ွ ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

231 သန့်ဇင်ထက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ြပည်ထေဲရဵဝနက်ကီဵ ဌာန _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ အယလ်ဖ်ာဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳစမီကဳနိ်ဵ ကို ဖျကသိ်မ်ဵ ေပဵရန ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

232 ေဇလင်ဵမနွ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
တပမ်ေတာ်နင်ဴှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လကန်ကက်ိုင်တပဖ်ွဲ့ မျာဵကကာဵ 
ြဖစပ်ာွဵလျကရိှ်ေသာ တိုကပ်ွဲမျာဵကို အဆဳုဵသတရ်န ်

ေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
233 အကစ်တာ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

တပမ်ေတာ်နင်ဴှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လကန်ကက်ိုင်တပဖ်ွဲ့ မျာဵကကာဵ 
ြဖစပ်ာွဵလျကရိှ်ေသာ တိုကပ်ွဲမျာဵကို အဆဳုဵသတရ်န ်

ေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
234 ဒါလြီမင်ဴ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

တပမ်ေတာ်နင်ဴှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လကန်ကက်ိုင်တပဖ်ွဲ့ မျာဵကကာဵ 
ြဖစပ်ာွဵလျကရိှ်ေသာ တိုကပ်ွဲမျာဵကို အဆဳုဵသတရ်န ်

ေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ် တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
235 သူရလင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ 

ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့ ချုပ်
 (ABFSU)

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှဘ ဲ7th July ေန့တင်ွ လမ်ဵ ေလျှောက ်

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

236 ခခ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ေထာကခဳ်ေကကာင်ဵ ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

237 ေမြမတ်သူ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
238 နင်ှဵနယွလ်င်ွ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
239 ချ ိုမခုိီင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
240 ရင်ရင်ေအဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
241 ေအာင်နိုင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
242 ေအာင်ဆန်ဵ ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
243 ဝင်ဵေဇာ်ေထွဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ပသိုမဖ်မို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသပတ်ိ 

ေခါင်ဵေဆာင် ပသိုမဖ်မို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ်စကမ်ှုဇနုရိှ် Myanmar Knitting 

အထည်ချုပစ်ကရ်ုဳဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ပွဲကို ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
244 စနိေ်ထွဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဒမီိုကေရစနီင်ဴှ ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေရဵ အမျ ိုဵသမီဵ ကနွရ်က ်(DPWN)ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ေဒါ်ေနာ်အနု်ဵ လလှတွေ်ြမာကေ်ရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

245 ဇာြခည်လင်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဒမီိုကေရစနီင်ဴှ ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေရဵ အမျ ိုဵသမီဵ ကနွရ်က ်(DPWN)ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ေဒါ်ေနာ်အနု်ဵ လလှတွေ်ြမာကေ်ရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

246  ေနာ်လာဵရီှဵထူဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ကရင်အမျ ိုဵသမီဵ အစည်ဵအရုဳဵ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ေဒါ်ေနာ်အနု်ဵ လလှတွေ်ြမာကေ်ရဵ ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

247 ေဌဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ ်ရဲတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ရိှ ေကျာကမ်ီဵ ေသွဵစမွ်ဵ အင်သဳုဵ 
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳ ဖျကသိ်မ်ဵ ေရဵ ရနက်နုဖ်မို ့ေတာ်ခန်ဵ မေရှ့  
ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

248 စိုဵ ေဇာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ရဲမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ ်ရဲတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ)_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ရိှ ေကျာကမ်ီဵ ေသွဵစမွ်ဵ အင်သဳုဵ 
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳ ဖျကသိ်မ်ဵ ေရဵ ရနက်နုဖ်မို ့ေတာ်ခန်ဵ မေရှ့  
ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ



249 ထူဵ ခန့်ေသာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ အမတ်ှ (၃) ရဲစခန်ဵ  
(ချမ်ဵ ေအဵသာစဖဳမို ့နယ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကပ်န်ဵ ေတာင်ဵ အစိုဵ ရ 

စကမ်ှုလကမ်ှုသိပ္ဳပ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ စာေမဵပွဲ စစေ်ဆဵမည်ကို 
ရပတ်န့်ေပဵရနန်င်ဴှ စာေမဵပွဲအချနိစ်ာရင်ဵ အတအိကျထတုြ်ပနေ်ပဵေရဵ
 ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

250 ေအာင်မျ ိုဵကို ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ အမတ်ှ (၃) ရဲစခန်ဵ  
(ချမ်ဵ ေအဵသာစဖဳမို ့နယ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ
မန္တေလဵပညာေရဵ 
ေကာလပိေ်ကျာင်ဵသာဵ သမဂ္ဂ 
ဥက္ကဋ္ဌ

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ စာေမဵပွဲ စစေ်ဆဵမည်ကို 
ရပတ်န့်ေပဵရနန်င်ဴှ စာေမဵပွဲအချနိစ်ာရင်ဵ အတအိကျထတုြ်ပနေ်ပဵေရဵ
 ဆန္ဒြပေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

251 ထနွ်ဵ ကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ
 ဦဵစိုဵ မိုဵ ေကျာ်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကြ်ဖူအထူဵ စီဵ ပာွဵေရဵဇုဳ 
ေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖွဲ့ ဝင် ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

ရခုိင်ြပည်နယ၊် ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယတ်င်ွ ေကျာကြ်ဖူအထူဵ စီဵ ပာွဵေရဵဇုဳ
 (SEZ) နင်ဴှပတသ်ကသ်ည်ဴ အစည်ဵအေဝဵကို ခွင်ဴြပုချကမ်ယဘူ ဲ

ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

252 ချမ်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ
 ဦဵစိုဵ မိုဵ ေကျာ်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကြ်ဖူအထူဵ စီဵ ပာွဵေရဵဇုဳ 
ေစာင်ဴကကည်ဴေရဵအဖွဲ့ ဝင် ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

ရခုိင်ြပည်နယ၊် ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယတ်င်ွ ေကျာကြ်ဖူအထူဵ စီဵ ပာွဵေရဵဇုဳ
 (SEZ) နင်ဴှပတသ်ကသ်ည်ဴ အစည်ဵအေဝဵကို ခွင်ဴြပုချကမ်ယဘူ ဲ

ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

253 ေနတုိဵခုိင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ စုဳစမ်ဵ ဆဲ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သန္တာရင်သီွဵ မျ ိုဵဆကသ်စ ်

လငူယမ်ျာဵအသင်ဵ ဥက္ကဌ
ေကျာကြ်ဖုဖမို ့၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် 
ရခုိင်ြပည်နယ်

ပတိထ်ာဵသည်ဴ အင်တာနကလ်ိုင်ဵမျာဵကို ြပနဖ်င်ဴွေပဵရန ်

ေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ် အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ

254 မင်ဵဇေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ် ၁၉ စုဳစမ်ဵ ဆဲ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သန္တာရင်သီွဵ မျ ိုဵဆကသ်စ ်

လငူယမ်ျာဵအသင်ဵ ဥက္ကဌ
ေကျာကြ်ဖုဖမို ့၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် 
ရခုိင်ြပည်နယ်

ပတိထ်ာဵသည်ဴ အင်တာနကလ်ိုင်ဵမျာဵကို ြပနဖ်င်ဴွေပဵရန ်

ေတာင်ဵဆုိခဴဲြခင်ဵအတကွ် အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ

255 သဲွ့သဲွ့ဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမှူ ဵဝင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ ၂၉-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဆာဵလင်ဵကကီဵ ဖမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
လကပ်ေဳတာင်ဵေတာင် ေကကဵနစီမီကဳနိ်ဵ အတင်ွဵရိှ ဝကေ်မှဵရွာေဟာင်ဵ 
ေနအမိေ်ြပာင်ဵေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့်ကကွခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
256 စန်ဵ လှ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမှူ ဵဝင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ ၂၉-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဆာဵလင်ဵကကီဵ ဖမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လကပ်ေဳတာင်ဵေတာင် ေကကဵနစီမီကဳနိ်ဵ အတင်ွဵရိှ ဝကေ်မှဵရွာေဟာင်ဵ 
ေနအမိေ်ြပာင်ဵေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့်ကကွခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
257 ြဖူြဖူဝင်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမှူ ဵဝင်ဵနိုင်ထနွ်ဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဆာဵလင်ဵကကီဵ ဖမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

လကပ်ေဳတာင်ဵေတာင် ေကကဵနစီမီကဳနိ်ဵ အတင်ွဵရိှ ဝကေ်မှဵရွာေဟာင်ဵ 
ေနအမိေ်ြပာင်ဵေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့်ကကွခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
258 နလီာသိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရဲအပုရ်နပ်ိုင် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ
)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ၈၈ ဖငိမ်ဵ ချမ်ဵ ေရဵနင်ဴှပင်ဴွလင်ဵ 
လူ့အဖွဲ့အစည်ဵ

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵအာဵ လကထ်ပိခ်တြ်ခင်ဵကို 
ဆန့်ကျင်သည်ဴအတကွ ်ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပ်ာွဵခဴဲကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ

259 နန်ဵ လင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရဲအပုရ်နပ်ိုင် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ
)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဒဂုဳတက္ကသုိလေ်ကျာင်ဵသာဵ 
သမဂ္ဂ ဥက္ကဌေဟာင်ဵ

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵအာဵ လကထ်ပိခ်တြ်ခင်ဵကို 
ဆန့်ကျင်သည်ဴအတကွ ်ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပ်ာွဵခဴဲကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ

260 နိုင်ကိုသူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရဲအပုရ်နပ်ိုင် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ
)

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေဒါင်ဵတ့ုိမျ ိုဵဆကသဳ်ချုပ ်အဖွဲ့ ဝင် ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵအာဵ လကထ်ပိခ်တြ်ခင်ဵကို 
ဆန့်ကျင်သည်ဴအတကွ ်ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပ်ာွဵခဴဲကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ

261 မင်ဵဟနထ်က် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရဲအပုရ်နပ်ိုင် 

(မဂေလာေတာင်ညနွ့်ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ
)

၁၈-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဒဂုဳတက္ကသုိလေ်ကျာင်ဵသာဵ 
သမဂ္ဂ

ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၏ ရုဳဵ ချနိ်ဵ တင်ွ 

ေဒါင်ဵတိ့ုမျ ိုဵဆကသဳ်ချပအ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵအာဵ လကထ်ပိခ်တြ်ခင်ဵကို 
ဆန့်ကျင်သည်ဴအတကွ ်ရနု်ဵ ရင်ဵဆနခ်တြ်ဖစပ်ာွဵခဴဲကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ

262 ေဇာ်ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၂၉၄, ၃၅၃, ၂၂၈, ၅၀၆ ဒတိုယဖမို ့နယမ်ှူ ဵ ေကျာ်စိုဵ  
(ြပည်ကကီဵ တဳခွနဖ်မို ့နယ)်

၂၀-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရှ့ ေန၊ လယယ်ာေြမအေရဵ လှုပရှ်ာဵသူမန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တရာဵစရီင်ေရဵကဏ္ဍကို ေစာ်ကာဵ၍ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

263 မိုဵ စန္ဒာြမင်ဴ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရှ်င်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵသမဂ္ဂမျာဵအဖွဲ့  

ချုပ ်တာဝနခဳ်
အမတ်ှ ၃၄၃(က)၊ ေရစကကိုလမ်ဵ ၊ ၁၀ ရပက်ကွ၊်
 လှိုင်သာယာ (အေနာကပ်ိုင်ဵ) ဖမို ့နယ်

အလပုရှ်င်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ ကာဵထကွခွ်င်ဴမေပဵဘ ဲပတိထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရခှခဳစည်ဵရိုဵ ပတိဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုြပုလပုသ်ည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

264 စိုင်ဵယေုမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရှ်င်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ ခုိင်ေရွှေဝါလမ်ဵ ၊ ၁၅ ရပက်ကွ၊် လှိုင်သာယာ 

(အေရှ့ ပိုင်ဵ) ဖမို ့နယ်

အလပုရှ်င်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ ကာဵထကွခွ်င်ဴမေပဵဘ ဲပတိထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရခှခဳစည်ဵရိုဵ ပတိဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုြပုလပုသ်ည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

265 သွင်ေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရှ်င်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ အမတ်ှ ၁၅၃၊ ကကွသ်စရ်ပ၊် ရိုဵ ကကီဵ ၊ 

ထန်ဵ တပင်ဖမို ့နယ်

အလပုရှ်င်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ ကာဵထကွခွ်င်ဴမေပဵဘ ဲပတိထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရခှခဳစည်ဵရိုဵ ပတိဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုြပုလပုသ်ည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

266 ထနွ်ဵ လင်ွဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရှ်င်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အလပုသ်မာဵအေရဵလှုပရှ်ာဵသူ လမတုန်ဵ ရွာ၊ တဳွ့ေတဵဖမို ့နယ်

အလပုရှ်င်နင်ှရှယယ်ာရှင်အာဵ ကာဵထကွခွ်င်ဴမေပဵဘ ဲပတိထ်ာဵ ြခင်ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရခှခဳစည်ဵရိုဵ ပတိဆ့ုိ်ြခင်ဵတိ့ုြပုလပုသ်ည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

267 ေကျာ်မင်ဵစနိ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ သတင်ဵမဒီယီာဥပေဒ ပဒုမ် ၂၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို ့နယမ်ှူ ဵ 
ဦဵေဇထကေ်အာင်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ မာဃလမူှုကညီူေရဵအသင်ဵ 
ဒဥုက္ကဌ (ဘာဵအဳ)

ဘာဵအဖဳမို ့နယ၊် ကရင်ြပည်နယ် ဘာဵအဖဳမို ့နယ ်စည်ပင်သာယာေရဵ ေကာ်မတဝီင်ေရွဵ ချယပ်ွဲကို 
လမူှုကနွရ်ကေ်ပါ် တိုကရ်ိုကလ်ွှင်ဴတင်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

268  စမိ်ဵ စမိ်ဵ စိုဵ (ခ) ဇီဵ ကကွ် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ ေအာဴချကဒ်က်မု္ပဏပီိုင်ရှင် 

ေဒါကတ်ာ ြမင်ဴစနိ်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ လယသ်မာဵ ပေလာင်ေကျဵရွာ၊ မလကတ်ိုေကျဵရွာ အပုစ်၊ု 

မအပူင်ဖမို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

နိုင်ငဳေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခဳပဂု္ိုဂလ ်ေဒါ်ေအာင်ဆန်ဵ စကုကည်၏ 

ဧရာဝတတီိုင်ဵ ခရီဵစဉတ်င်ွ ေဒသခဳ လယသ်မာဵမျာဵ၏ အခက ်

အခဲမျာဵကို တင်ြပတိုင်ကကာဵခဴဲသည်ဴအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
269 ေဒါကတ်ာမျ ိုဵညနွ့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ အမျ ိုဵသာဵလွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလှ

ယ ်ဦဵတင်ေအာင်ထနွ်ဵ
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ NLD ေြပာေရဵဆုိခွင်ဴရိှသူ 

ေဟာင်ဵ
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

ပါတမီနှတုထ်ကွခဴဲ်သည်ဴကစိ္စနင်ဴှပတသ်ကဖ်ပီဵ  ေဒါကတ်ာမျ ိုဵညနွ့်၏ 

ေြပာဆုိချကမ်ျာဵသည်  ဂဏုသိ်က္ခာ ထခုိိကေ်စသည်ဟဆုိုကာ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
270 ေနာ်ခုိင်ေအေအဵချ ို မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀/၁၂ ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  (အမတ်ှ 

၃၆၀ အေြမာကတ်ပရ်င်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သတင်ဵေထာက ်(အလီဗဲင်ဵ 

သတင်ဵမဒီယီာ)
စုဳစမ်ဵ ဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် လွို င်ေကာ်ဖမို ့တင်ွ လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထတု ်

ေဖာ်ပွဲကို သတင်ဵယခဴဲူြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

271 ေနာ်နိုရင်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀/၁၂ ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  (အမတ်ှ 

၃၆၀ အေြမာကတ်ပရ်င်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သတင်ဵေထာက ်(ဒဗီွီဘ)ီ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် လွို င်ေကာ်ဖမို ့တင်ွ လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထတု ်

ေဖာ်ပွဲကို သတင်ဵယခဴဲူြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

272 ေအာင်သူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀/၁၂ ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်မျ ိုဵထနွ်ဵ  (အမတ်ှ 

၃၆၀ အေြမာကတ်ပရ်င်ဵ)
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သတင်ဵေထာက ်(ကန္တာရဝတီ

 တုိင်ဵမသ်တင်ဵဌာန)
စုဳစမ်ဵ ဆဲ ကယာဵြပည်နယ၊် လွို င်ေကာ်ဖမို ့တင်ွ လယသ်မာဵမျာဵ၏ ဆန္ဒထတု ်

ေဖာ်ပွဲကို သတင်ဵယခဴဲူြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

273 လသှက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ လွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလယှ် _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ နတ်သဳကင်ွဵ၊ ေကျာကက်ကီဵ ဖမို ့၊ ပခူဲဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလယှအ်ာဵ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒထတု ်

ေဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

274 ညနွ့်တင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ လွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလယှ် _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ နတ်သဳကင်ွဵ၊ ေကျာကက်ကီဵ ဖမို ့၊ ပခူဲဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ

အမျ ိုဵသာဵလွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလယှအ်ာဵ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒထတု ်

ေဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

275 ရနန်ိုင်ေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ လွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလယှ ်

ေဒါ်လလှဝှင်ဵ (ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေရွှေကျင်ဖမို ့နယ၊် ပခူဲဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပခူဲဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလယှ ်ေဒါ်လလှဝှင်ဵကို 

ဆန့်ကျင် ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

276 ရာဇာ+ ၁ ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ လွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလယှ ်

ေဒါ်လလှဝှင်ဵ (ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ )
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေရွှေကျင်ဖမို ့နယ၊် ပခူဲဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ပခူဲဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလယှ ်ေဒါ်လလှဝှင်ဵကို 

ဆန့်ကျင် ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

277 ရီရီမနွ် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၈(စ)

ဟမု္ပလင်ဵဖမို ့နယစ်ည်ပင်သာယာရ
ေးဵေကာ်မတီဥက္ကဌ 

ဦဵေအာင်ေကျာ်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဟမု္ပလင်ဵဖမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ဟမု္ပလင်ဵဖမို ့နယစ်ည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတ ီဥက္ကဌကို ဂဏုသိ် 

က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

278 ြမတ်ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ နိုင်လတ်ွလုဳဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀
ဟမု္ပလင်ဵဖမို ့နယစ်ည်ပင်သာယာရ
ေးဵေကာ်မတီဥက္ကဌ 

ဦဵေအာင်ေကျာ်
၀၃-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ

ေတာင်သူလယသ်မာဵနင်ဴှ 

အလပုသ်မာဵေရဵရာ 

ေကာ်မတီတာဝနခဳ် (ြပည်သူ့ 
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ ဂဏုသိ်က္ခာထခုိိကေ်စသည်ဟဆုိုကာ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

279 ဖငိမ်ဵ ေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၅-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ

280 ြမင်ဴနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၅-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ

281 ဖငိမ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၅-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ

282 ေအာင်မင်ဵမင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၅-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ

283 ေရွှေ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၅-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ



284 ရင်ရင်ေအဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၅-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ 
ထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ

285 ေမာင်သိန်ဵ ညနွ့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(က)၊(ခ)
တပမ်ေတာ်မ ှဗိုလမ်ှူ ဵတစဦ်ဵ 
(ဘူဵ သီဵေတာင်ဖမို ့နယ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တာင်ဵေကျဵရွာ 

အပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ဘူဵ သီဵေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တပမ်ေတာ်မ ှလသူာဵဒိုင်ဵကာအြဖစ ်ေခါ်ေဆာင်သွာဵသည်ဟဆုိုကာ
 သတင်ဵမဒီယီာတချ ို့ကို  ေြဖကကာဵခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

286 ေရွှေစနိဦ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)
အမတ်ှ(၃၇၅) တပရ်င်ဵမ ှ

ဗိုလက်ကီဵ တစဦ်ဵ
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တပမ်ေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

287 ေကျာ်လြှမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)
အမတ်ှ(၃၇၅) တပရ်င်ဵမ ှ

ဗိုလက်ကီဵ တစဦ်ဵ
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် တပမ်ေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

288 ြမင်ဴေအာင် (ခ) ဦဵြပာဵ (ခ) ကတဳုဵကကီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)

ဒတိုယဖမို ့နယမ်ှူ ဵ 
ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ 
(ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဇီဵ အပုက်ကွသ်စအ်တင်ွဵ ထပမ်တဳိုဵ ချဲ့  ေဆာကလ်ပုေ်နသည်ဴ 

ေနအမိတ်မဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတ ီ

ဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵ ေပါင်ဵအဖွဲ့ မ ှဖျကသိ်မ်ဵ ေနမှုနင်ဴှ ပတသ်က၍် 

289 ဖကတီ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)

ဒတိုယဖမို ့နယမ်ှူ ဵ 
ဦဵေအာင်ေကျာ်မင်ဵ 
(ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ဇီဵ အပုက်ကွသ်စအ်တင်ွဵ ထပမ်တဳိုဵ ချဲ့  ေဆာကလ်ပုေ်နသည်ဴ 

ေနအမိတ်မဲျာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတ ီ

ဦဵေဆာင်ေသာ ပူဵ ေပါင်ဵအဖွဲ့ မ ှဖျကသိ်မ်ဵ ေနမှုနင်ဴှ ပတသ်က၍် 

290 ေစာသာဘိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို ့နယ ်အေထေွထွ 
အပုခ်ျုပေ်ရဵအဖွဲ့

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ကရင်သဘာဝပတ်ဝန်ဵ ကျင်အရ
ေးဵလှုပရှ်ာဵသူ ဘာဵအဖဳမို ့နယ၊် ကရင်ြပည်နယ်

ဘာဵအဖဳမို ့နယ၊် ဘာဵကပေ်ကျဵရွာအပုစ်၊ု နတက်နု်ဵ ရွာတင်ွ 

ေကျာကမ်ီဵ ေသွဵ ေလာင်စာသဳုဵ ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳ ဖျကသိ်မ်ဵ ေရဵ 
ဆုေတာင်ဵပွဲ ကျင်ဵပခဴဲ၍ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

291 လင်ဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)၊ ဆကသွ်ယေ်ရဵ ဥပေဒ
 ၆၆(ဃ)

ဒရဲုမှူ ဵ ေကျာ်လင်ွမိုဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ/ေရှ့ ေန ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ စကရ်ုဳမျာဵ မဖငိမမ်သကြ်ဖစေ်အာင် စည်ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ်သည်ဟဆုိုကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

292 ဦဵစနိ္ိတတ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)၊ ဆကသွ်ယေ်ရဵ ဥပေဒ
 ၆၆(ဃ)

အမတ်ှ၂ ပင်မလျှေပ/်စကမ် ှဒတိုယ
 ဗိုလမ်ှု ကကီဵ  သန့်ေဇာ်ဦဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ရဟန်ဵ မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ တပမ်ေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်ေရဵသာဵခဴဲ ြခင်ဵအတကွ်

 တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

293 နိုင်နိုင်ေအာင် ကျာဵ ဦဵတင်သန်ဵ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ် ၁၉၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် 

၅၀၅(ခ)၊ ဆကသွ်ယေ်ရဵ ဥပေဒ ၆၆(ဃ)

ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၊ 
ဒရဲုမှူ ဵ ေကျာ်လင်ွမိုဵ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ/ေရှ့ ေန ပခူဲဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ စကရ်ုဳမျာဵ မဖငိမမ်သကြ်ဖစေ်အာင် စည်ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ်သည်ဟဆုိုကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

294 ကကီဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(က)
ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ သန့်စင်ဦဵ 
(ကမ်ဵ ရိုဵ တန်ဵ တုိင်ဵစစဌ်ာနချုပ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရှ့ ေန ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင်ဵဖမို ့တင်ွြပုလပုသ်ည်ဴ ဖွဲ့ စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒြပင်ဆင်ေရဵ
 ပူဵ ေပါင်ဵေကာ်မတအီာဵ ေထာကခဳ်ပွဲ၌ 

ေဟာေြပာခဴဲသည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် တပမ်ေတာ်နင်ဴှ 

295 ေစာေဝ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၅(က)
ဗိုလမ်ှူ ဵကကီဵ သန့်စင်ဦဵ 
(ကမ်ဵ ရိုဵ တန်ဵ တုိင်ဵစစဌ်ာနချုပ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ကဗျာဆရာ ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင်ဵဖမို ့တင်ွြပုလပုသ်ည်ဴ ဖွဲ့ စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒြပင်ဆင်ေရဵ
 ပူဵ ေပါင်ဵေကာ်မတအီာဵ ေထာကခဳ်ပွဲ၌ 

ေဟာေြပာခဴဲသည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် တပမ်ေတာ်နင်ဴှ 

296 မျ ိုဵသူနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ ဗိုလက်ကီဵ စိုဵ သင်ဵနိုင် _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ဖမတ်ိ တပမ်ေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်ြပုလပုခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

297 ဆရာေတာ် အရိယဝသဳသာဘဝိသဳ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ ဒဗုိုလမ်ှူ ဵကကီဵ ေသာ်တာေထွဵ  
(အလယပ်ိုင်ဵတုိင်ဵစစဌ်ာနချုပ)်

_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ြမဝတီမင်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵတုိက ်ဆရာေတာ်ြမဝတီမင်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵတိုက၊် မန္တေလဵ မဒီယီာ၌ တပမ်ေတာ်အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာကျဆင်ဵေစရန ်

ေဝဖနခဴဲ်ြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

298 ဝင်ဵကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ လွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလယှ ်

ဦဵစိုဵ သန်ဵ  (ေလဵမျကန်ာှဖမို ့နယ)်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေလဵမျကန်ာှဖမို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလယှန်င်ဴှ ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန အရာရိှမျာဵ အာဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

299 စိုဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ  ပဒုမ် ၅၀၀ လွှတ်ေတာ်ကိုယစ်ာဵလယှ ်

ဦဵစိုဵ သန်ဵ  (ေလဵမျကန်ာှဖမို ့နယ)်
_ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေလဵမျကန်ာှဖမို ့နယ၊် ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်ကိုယစ်ာဵလယှန်င်ဴှ ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန အရာရိှမျာဵ အာဵ 

ဆန္ဒထတုေ်ဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

300 ေစာြမဦဵ (၁၅) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(က)၊ 
(ဈ)၊ ၁၉၄၉ 

လကန်က(်ယာယ)ီြပင်ဆင်ချကအ်ကဥ်ပေဒ ပဒုမ် 

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်ြမဦဵ ၁၀-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယရ်က္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

301 ေနလင်ဵထနွ်ဵ  (၁၅) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗိုလက်ကီဵ စိုဵ လင်ဵထူဵ  (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေကျာကတ်န်ဵ ေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

302 သိန်ဵ ေအဵေမာင် (၁၇) နစှ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗိုလက်ကီဵ စိုဵ လင်ဵထူဵ  (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ ေကျာကတ်န်ဵ ေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

303 ခုိင်ြမတ်ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အယဒ်တီာချုပ ်(နရိဉ္စရာသတင်ဵဌာန)ရခုိင်ြပည်နယ်
နရိဉ္စရာသတင်ဵဌာ၌ ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)ေြပာေရဵ ဆုိခွင်ဴရိှသူ 

ခုိင်သုခနင်ဴှ ဆကသွ်ယေ်မဵြမန်ဵ ထာဵသည်ဴ အင်တာဗျူဵမျာဵကို 
ထတုလ်ွှင်ဴခဴဲသည်ဴအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

304 လှိုင်ဵသစဇ်င်ေဝ (ခ) သာလနွေ်ဇာင်ဵထက် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဒတီာချုပ ်

(ေခတ်သစသ်တင်ဵမဒီယီာ)
ရနက်နုတုိ်င်ဵေဒသကကီဵ

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)ေြပာေရဵ ဆုိခွင်ဴရိှသူ ခုိင်သုခနင်ဴှ 

ဆကသွ်ယေ်မဵြမန်ဵ ထာဵသည်ဴ အင်တာဗျူဵမျာဵကို 
ထတုလ်ွှင်ဴခဴဲသည်ဴအတကွ ်တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

305 လင်ဵလင်ဵေချ (၁၆ နစှ)် ကျာဵ ဦဵလထှနွ်ဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ IDP
ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ 
ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

306 ေမာင်လဝှင်ဵ (၁၇ နစှ)် ကျာဵ ဦဵသိန်ဵ ေကျာ် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ IDP
ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ 
ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

307 ြဖူသီဵ (၁၇ နစှ)် ကျာဵ ဦဵစသိဳန်ဵ ေမာင် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ IDP
ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ 
ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ 

တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

308 ေအာင်မင်ဵဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇(၂) အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ _ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အယဒ်တီာချုပ ်(DMG 

သတင်ဵဌာန)
ရခုိင်ြပည်နယ်

DMG  သတင်ဵဌာနကို မည်ဴသည်ဴ အတကွေ်ကကာင်ဴ ယင်ဵပဒုမ်ြဖင်ဴ 

စွဲဆုိသည် ဆုိသည်ကိုအေသဵစတိ် ရှင်ဵမြပသြဖင်ဴ 

သီဵြခာဵအတည်ြပုနိုင်ြခင်ဵ မရိှေသဵေပ။
309 သန်ဵ သန်ဵ ေဌဵ မ ဦဵလှိုင် သစေ်တာဥပေဒ ၄၀(က)(ဂ) ေတာေခါင်ဵ ဦဵေအာင်ကိုကိုမင်ဵ ၂၆-ဇနွ-်၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အရပသ်ာဵ သရကြ်ပင်ေကျဵရွာ၊ ြပင်ဦဵလင်ွဖမို ့နယ၊် 

မန္တေလဵတုိင်ဵေဒသကကီဵ ေြမအြငင်ဵပာွဵမှု

စစုေုြါင်ဵ ၃၁၇  ဦဵ

ေထာင်ြပင်ပတရာဵရင်ဆုိင် ၃၁၇

ေောင်တွင်ဵတရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ

စဉ် အမည် လင်ိ အဖအမည် ဥြေေြေုမ် တရာဵလို ဖမ်ဵ ဆီဵရကစ်ွဲ တရာဵေရဵလြုင်န်ဵ စဉ် ေနိ်ဵ သိမ်ဵ ောဵသည်ဴေနရာ အဖွဲ့အစည်ဵ လြိစ်ာ

1 စိုင်ဵေအာင်ဘ ကျာဵ ဦဵအိုကမ်န်ဵ  မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁) တပမ်ေတာ် 26-ေဖေဖာ်ဝါရီ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်

2 စိုင်ဵအိုကစ်ိုင်ဵ ကျာဵ ဦဵစစဳာဵ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁) တပမ်ေတာ် ၉-ေဖေဖာ်ဝါရီ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ မဆူယရဲ်စခန်ဵ အရပသ်ာဵ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်

3 လေဖျာ်ေခါင်ေဒါင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁)  ဗိုလက်ကီဵ ေဇာ်မျ ိုဵနိုင် (ခလရ 21) ၅-စကတ်င်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ြမစက်ကီဵ နာဵရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ေလစွိုင် ေကျဵရွာ၊ ဖာဵကန့်ဖမို ့နယ၊် ကချင်ြပည်နယ်

4 ေဖာ်ယမလ်ဆမ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁)  ဗိုလက်ကီဵ ေဇာ်မျ ိုဵနိုင် (ခလရ 21) ၅-စကတ်င်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ြမစက်ကီဵ နာဵရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ကထန်ဵ ယန်ဵ ေကျဵရွာအပုစ်၊ု ဖာဵကန့်ဖမို ့နယ၊် ကချင်ြပည်နယ်

5 လကူျန် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁)
ဟမု္မလင်ဵ ြပည်သူ့ရဲတပဖ်ွဲ့  
ဖမို ့နယမ်ှူ ဵ ဦဵမျ ိုဵမျ ိုဵ ၁၁-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ဟမု္ပလင်ဵရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ေစတဆိီပေ်ကျဵရွာ၊ ဟမု္ပလင်ဵဖမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

6 ေမာင်ထနွ်ဵ လှိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁)(၂) ေစတီြပင်ရဲစခန်ဵ မှူ ဵ သန်ဵ ဦဵ ၂၈-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ရေသဴေတာင်ရဲစခန်ဵ ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာအပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ၊ 
ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

7 ေမာင်ေကျာ်ထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁)(၂)၊
 ြမနမ်ာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေေ ၅၈

ေစတီြပင်ရဲစခန်ဵ မှူ ဵ သန်ဵ ဦဵ ၂၈-ဒဇီင်ဘာ-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ရေသဴေတာင်ရဲစခန်ဵ ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာသာဵ၊ 
ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ် ေရေခါင်ဵေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်



8 ေဇာ်ဝင်ဵနိုင် ကျာဵ ဦဵလေှအာင် 
မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုအကဥ်ပေဒ ပဒုမ် ၁၇ 

(၁)
ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ၈-ေဖေဖာ်ဝါရီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ရွာေဟာင်ဵရပက်ကွ၊် ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ  ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

9 ေအဵေကျာ်သန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် ၁၇ (၁) ဗိုလက်ကီဵ ေကာင်ဵြမတ်သူ ၂၈-ေဖေဖာ်ဝါရီ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ေကျာကေ်တာ် ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

10 စိုင်ဵတင်ချ ို ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုအကဥ်ပေဒ ပဒုမ် ၁၇ 

(၁)
ဗိုလမ်ှူ ဵေဝယထဳနွ်ဵ  (ခမရ ၅၀၂) ၂၆-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေကျဵရွာအပုစ်အုပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ နမဴ်ဟူဵ ေတာင်ဵေကျဵရွာအပုစ်၊ု ေကျာကမ်ဖဲမို ့နယ၊် ရှမ်ဵ ြပည်နယ်

11 တင်ေဌဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၆ (၁)

စိုကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝနခဳ် စိုဵ နိုင် 

(ေြမမနွက်င်ွဵ၊ ကန့်တလဖူမို ့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလဖူမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

12 တင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၆ (၁)

စိုကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝနခဳ် စိုဵ နိုင် 

(ေြမမနွက်င်ွဵ၊ ကန့်တလဖူမို ့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလဖူမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

13 ခုိင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၆ (၁)

စိုကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝနခဳ် စိုဵ နိုင် 

(ေြမမနွက်င်ွဵ၊ ကန့်တလဖူမို ့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလဖူမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

14 ေဌဵရီ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၆ (၁)

စိုကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝနခဳ် စိုဵ နိုင် 

(ေြမမနွက်င်ွဵ၊ ကန့်တလဖူမို ့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလဖူမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

15 ခင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ 
ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၆ (၁)

စိုကပ်ျ ိုဵေရဵတာဝနခဳ် စိုဵ နိုင် 

(ေြမမနွက်င်ွဵ၊ ကန့်တလဖူမို ့နယ)်
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ကန့်ဘလဖူမို ့နယ၊် စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

16 ေသာင်ဵညွှန့် ကျာဵ ဦဵတင်ေဖ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၂၉၄၊  ၆ (၁) သတ္တ တွင်ဵ၀နက်ကီဵ ဌာန၊ ဖမို ့ရွာနင်ဴှအိုဵ အမိဦ်ဵစီဵ ဌာန၊ ထာဵဝယဖ်ွဳ့ ဖဖို ဵေရဵြပည်သူ့ကမု္ပဏလီမီတိက၊် နယစ်ပေ်ဒသသင်တန်ဵ ေကျာင်ဵ၁၇-မတ်-၁၈ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ထာဵဝယအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် လယသ်မာဵ ထာဵဝယ၊် တနသောရီတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

17 ေဇာ်နိုင်ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)
စစက်ိုင်ဵဖမို ့နယ ်ဒတိုယအေထွ 
ေထအွပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ဦဵချနိမ်ျ ိုဵထနွ်ဵ ၁၄-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစက်ိုင်ဵဖမို ့ရဲစခန်ဵ အချုပ် စစက်ိုင်ဵဖမို ့ NDF ဥက္ကဌ စစက်ိုင်ဵဖမို ့၊ စစက်ိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

18 စန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ြပည်သူ့အမိခ်ခဳေြမပိုင်ဆုိင်မှုဆုိင်ရာဥပေဒ ၆ (၁) သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကျဵရွာ၊ မလှိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

19 ဖငိမ်ဵ လှိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကျဵရွာ၊ မလှိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

20 ခင်ေမာင်ေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကျဵရွာ၊ မလှိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

21 ဖငိမ်ဵ ေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေညာင်ပင်သာေကျဵရွာ၊ မလှိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

22 စန်ဵ ေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ြပည်သူပိုင်ပစ္စည်ဵ ကာကယွေ်စာင်ဴေရာှကေ်ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ် ၆ (၁)

သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေညာင်ပင်သာေကျဵရွာ၊ မလှိုင်ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵ

23 ေကျာ်မျ ိုဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ေမာင်ရီ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ် ၁၉၊ ၁၉
 ဒရဲုမှူ ဵ မျ ိုဵသက ်

(ေကျာကတဳ်တာဵဖမို ့နယ)်၊ 
ြပည်ထေဲရဵ ၀နက်ကီဵ ဌာန

၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဗမာနိုင်ငဳလုဳဵ ဆုိင်ရာ ေကျာင်ဵသာဵသမဂ္ဂမျာဵ 
အဖွဲ့ ချုပ ်(ABFSU)

ဒဂုဳဆိပက်မ်ဵ ၊ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ

24 ေနာ်ေအဵေအဵကကို င် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီဥပေဒ ပဒုမ် ၂၀၊ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၅၀၅ 

(ခ)
ဗဟန်ဵ ဖမို ့မရဲစခန်ဵ ၂၀-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဘလီင်ဵ၊ မနွြ်ပည်နယ်

25 ရီစိုဵ  မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၁၁၄၊ ၃၃၃၊ ၄၃၅ ြပင်စာေကျဵရွာရဲစခန်ဵ ၀၁-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ လယသ်မာဵ ဝါဵနကေ်ကျဵရွာ၊ လနွ်ဵ ေကာင်ဵအပုစ်၊ု ြပင်ဦဵလင်ွ

26 ေကျာ်မင်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှယာဉေ်မာင်ဵ ရခုိင်ြပည်နယ်

27 ဘေစာ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှစာေရဵ ရခုိင်ြပည်နယ်

28 ညီညီေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှအမှုထမ်ဵ ရခုိင်ြပည်နယ်

29 သာဵထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှအမှုထမ်ဵ ရခုိင်ြပည်နယ်

30 သာဵကကီဵ  (ခ) ေစာသိန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှအင်ဂျင်နယီာ ရခုိင်ြပည်နယ်

31 ဘထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှသေဘောသာဵ ရခုိင်ြပည်နယ်

32 ဖငိမ်ဵ စိုဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၆၅ နယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲတပဖ်ွဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေအာင်မဂေလာနယြ်ခာဵေစာင်ဴရဲစ
ခန်ဵ ေရွှေနဒ ီအြမနေ်ရယာဉမ် ှသေဘောသာဵ ရခုိင်ြပည်နယ်

33 လဝှင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၁၂၄(က)
ဗဟန်ဵ ဖမို ့နယအ်ပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ 
ဦဵစနိက်ကည် ၂၃-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

34 ဖငိမ်ဵ ေဌဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄, ဖငိမ်ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ်
 ၁၉, လမ်ဵ နင်ဴှတဳတာဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ ဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

ပဒုမ် ၂၂

ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

35 တူဵေဝယဳ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ ်

ယာယရဲီတပဖ်ွဲ့ မှူ ဵ ရဲမှူ ဵ လြှမင်ဴ
၂၄-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာင်သေြပေကျဵရွာ၊ ပသိုမက်ကီဵ ဖမို ့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

36 ေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ (ခ) ေစာေကျာ်နိုင်ဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာဇသတ်ကကီဵ ပဒုမ် ၅၀၅(ခ)၊ ဆကသွ်ယေ်ရဵ ဥပေဒ
 ၆၆(ဃ)

ဒရဲုမှူ ဵ ေကျာ်လင်ွမိုဵ ေမလ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ပခူဲဵအကျဉ်ဵ ေထာင် တကက်ကလှုပရှ်ာဵသူ/ေရှ့ ေန ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

37 ေမာင်ြဖူေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)၊ ြမနမ်ာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေေ ြေုမ်
 ၅၈

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ၊ 
ဗိုလက်ကီဵ သိန်ဵ ြမင်ဴေနွ်ဵ

၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာကသ်ာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

38 ဘထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာကသ်ာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

39 လသိှန်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာကသ်ာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

40 စိုင်ဵထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာကသ်ာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

41 ကိုနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၂၉-မတ်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေအာကသ်ာဵကနေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

42 လေှမာင်သန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

43 ေမာင်ငယ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

44 ေမာင်လြှမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

45 စန်ဵ လေှမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

46 ေအာင်တင်ေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

47 ကနွက်ျာဵေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်



48 လနှေုမာင် (ခ) ဝါကကီဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၆-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကပသ်ေြပေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

49 လြှမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၈-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရာအမိမ်ှူ ဵ စိုင်ခခုဳဒွိနေ်ကျဵရွာ၊  ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

50 ေကျာ်စန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၂ (က)
ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယအ်မတ်ှ ၅၃၉
 မဗှိုလမ်ှူ ဵရဲေဇာ်ထနွ်ဵ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကျ ိုကထ်ီဵ ေကျဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

51 သိန်ဵ ဟန ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၂ (က)
ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယအ်မတ်ှ ၅၃၉
 မဗှိုလမ်ှူ ဵရဲေဇာ်ထနွ်ဵ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ မနှန်ြီပင်ေကျဵရွာ၊ ရေသဴေတာင်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

52 ြမထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၂ (က)
ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယအ်မတ်ှ ၅၃၉
 မဗှိုလမ်ှူ ဵရဲေဇာ်ထနွ်ဵ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ အမတှ် (၄) ရပက်ကွ၊် ေပါကေ်တာဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

53 မသန်ဵ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၂ (က) စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၀၆-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ စြဳပရပက်ကွ၊် ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

54 ခင်ေမာင်စိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ်၅၀ (က) 

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

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

55 ဖိုဵ သာဵလု (ခ) ထနွ်ဵ ေအာင်ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က) 

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

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

56 ေကျာ်သန်ဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

57 ထနွ်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က) 

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

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

58 ထနွ်ဵ ကကည် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ြေုမ် ၂ (၁) (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

59 ခင်ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ြေုမ် ၂ (၁) (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဘန်ဵ ဘွဲေကျဵရွာ၊ သန်ဵ ေထာင်ဵေကျဵရွာအပုစ်၊ု ပလကဝ်ဖမို ့နယ၊်  
ချင်ဵြပည်နယ်

60 ြျကေ်ရ + ၁၅ (လက္ကာေကျဵရွာ) ကျာဵ/မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ လက္ကာေကျဵရွာ၊ ေြမာက် ဦဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

61 သိန်ဵ စိုဵ ေအာင် ကျာဵ ဦဵေအာင်ထနွ်ဵ စနိ ်
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ ေအာင်ြပည်ဴဖဖို ဵ ၁၆-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေရွှေြပည်ေကျဵရွာအပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ေရွှေြပည်ေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

62 ေမာင်မ ဲ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ ကိုကိုေအာင် ( 

ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ ်အေြခစိုက်
 စကခ(၉)တပရ်င်)

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ မင်ဵသာဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

63 ြပည်သိန်ဵ ေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ ကိုကိုေအာင် ( 

ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ ်အေြခစိုက်
 စကခ(၉)တပရ်င်)

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ မင်ဵသာဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

64 ေကျာ်ဆန်ဵ ဦဵ (ခ) ထနွ်ဵ ထနွ်ဵ  ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေအဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ မျ ိုဵြမင်ဴေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ စတိ္တရေကျဵရွာ၊ မင်ဵြပာဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

65 ေကျာ်ေကျာ်နိုင် (ခ) ေမာင်ေမာင် ကျာဵ ဦဵေကျာ်ထနွ်ဵ  အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ မျ ိုဵြမင်ဴေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကမ်ဵ နေီကျဵရွာ၊ မင်ဵြပာဵ ဖမို ့နယ၊်   ရခုိင်ြပည်နယ၊်

66 လထှနွ်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ဦဵလေှရွှေသာဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ မျ ိုဵြမင်ဴေဆွ ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ပင်ဴဇင်ေမာ်ေကျဵရွာ၊ မင်ဵြပာဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

67 ြဗာဵမ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ်ေတာ် ၂၂-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့မရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ေရနဒဳွိနေ်ကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

68 လသှန်ဵ ခင် မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ်ေတာ် ၂၂-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့မရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ေရနဒဳွိနေ်ကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

69 မင်ဵမင်ဵ (ခ) ခင်မျ ိုဵေဆွ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ်ေတာ် ၂၂-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့မရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ ေရနဒဳွိနေ်ကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

70 မျ ိုဵဟနိ်ဵ ေဆ ွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (ခ)၊ ေပါကက်ွဲေစတတ်ေသာအကဥ်ပေဒ
ဗိုလက်ကီဵ သကစ်ိုဵ ေအာင် (ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇနွ-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ တင်ဵထနိက်နေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

71 စိုဵ ေမာင်သန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (ခ)၊ ေပါကက်ွဲေစတတ်ေသာအကဥ်ပေဒ

ဗိုလက်ကီဵ သကစ်ိုဵ ေအာင် (ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇနွ-်၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကေ်တာ်ရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ တင်ဵထနိက်နေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

72 ေအာင်ြမတ်ေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပရူခုိင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ    ၀င် (AAS) စုဳစမ်ဵ ဆဲ

73 ထနွ်ဵ ေအဵ (ခ) ေမာင်ပန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပရူခုိင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ    ၀င် (AAS) စုဳစမ်ဵ ဆဲ

74 ဟနိ်ဵ ေဇာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပရူခုိင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ    ၀င် (AAS) စုဳစမ်ဵ ဆဲ

75 ေအဵြမတ်မနွ ်(ခ) ေမကကီဵ  မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပရူခုိင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ    ၀င် (AAS) စုဳစမ်ဵ ဆဲ

76 တင်လှိုင်ဦဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပရူခုိင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ    ၀င် (AAS) စုဳစမ်ဵ ဆဲ

77 ရဲေကျာ်ထက ်(ခ) သာဵေလဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် စကောပရူခုိင်အသင်ဵမှ အသင်ဵ    ၀င် (AAS) စုဳစမ်ဵ ဆဲ

78 ြမတ်လင်ဵဦဵ (ခ) ကိုလင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် တက္ကစယီာဉေ်မာင်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

79 ေရွှေလှိုင်သန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၅-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပသ်ာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ

80 ေမာင်ေဇာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေကျဵရွာအပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ အငူရွာသစေ်ကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

81 ေကျာ်ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေကျဵရွာအပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ရွာသစေ်ကေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

82 ေအာင်သန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၃-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေြမပုဳဖမို ့ေပါ် ေြမာကပ်ိုင်ဵရပက်ကွ ်

အပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ ေြမပုဳဖမို ့၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

83 မင်ဵစိုဵ ြမင်ဴ ကျာဵ ဦဵစနိေ်ကျာ်ဝင်ဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

84 ေစာမင်ဵေဌဵ ကျာဵ ဦဵေမာင်ထနွ်ဵ ဦဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

85 ေကျာ်ေကျာ်နိုင် ကျာဵ ဦဵေအဵေမာင် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

86 ေမာင်မတဲင် ကျာဵ ဦဵေရွှေေကျာ် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

87 ေကျာ်လှိုင် ကျာဵ ဦဵေမာင်လြှဖူ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်



88 ေမာင်မျ ိုဵေကျာ် ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ ေအဵဆန်ဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

89 သန်ဵ ဝင်ဵလှိုင် ကျာဵ ဦဵေစာလြှဖူ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

90 ထနွ်ဵ ထနွ်ဵ နိုင် ကျာဵ ဦဵေမာင်ငယ် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

91 ေကျာ်မိုဵ လှိုင် ကျာဵ ဦဵေကျာ်ေမာင်လှ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

92 အနု်ဵ နိုင် ကျာဵ ဦဵြမေကျာ် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေြမာကေ်ချာင်ဵေကျဵရွာအပုစ် ုစာေရဵ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

93 ေအာင်ေကျာ်ဆန်ဵ ကျာဵ ဦဵထနွ်ဵ လဦှဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

94 ေအာင်ဖဖို ဵသက် ကျာဵ ဦဵေအာင်သိန်ဵ ေကျာ် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ်င်ဵမ ှဗိုလက်ကီဵ  
ဟနိ်ဵ ထဋ်ွေဇာ်

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ IDP ေညာင်ေချာင်ဵဒကု္ခသည်စခန်ဵ ၊ ေကျာ်ေတာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

95 ေအာင်မျ ိုဵဝင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)  ရဲမှူ ဵတင်ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ်ွဲ့ ) စုဳစမ်ဵ ဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပသ်ာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ

96 ရဲလင်ဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ဂ)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ စိုဵ မင်ဵနိုင် ၂၈-ဇလူိုင်-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ NGO ဝနထ်မ်ဵ  (PLAN International) ေရွှေတမာေကျဵရွာ၊ မင်ဵြပာဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

97 တင်ချမ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အလီကထ်ေရာနစဆ်ကသွ်ယေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၃၃ 

(ခ)

ဗိုလက်ကီဵ ြပည်ဴဖဖို ဵေအာင် 

(ဒညဝဒတီေရတပတုိ်င်ဵစစဌ်ာနချု
ပ)်

စုဳစမ်ဵ ဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ရခုိင်ြပည်နယ၊် ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယစ်စေ်တေွကျဵရွာ

98 ေမာင်စိုဵ သိန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည) မကျည်ဵေချာင်ဵရဲစခန်ဵ ၁၁-ကသဂတ်ု-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရွှေယဉေ်အဵေကျဵရွာ၊ ေမာင်ေတာဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

99 ေကျာ်နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၂ (က)၊ 
(ခ)၊ (ဂ)

ဒရဲုမှူ ဵကကီဵ  မင်ဵခုိင် 

(သတင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၉-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပသ်ာဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

100 ယမင်ဵြမတ် (ခ) မိုဵ နင်ှဵြဖူ မ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၂ (က)၊ 
(ခ)၊ (ဂ)

ဒရဲုမှူ ဵကကီဵ  မင်ဵခုိင် 

(သတင်ဵရဲတပဖ်ွဲ့ ) ၁၉-ေအာကတုိ်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ အင်ဵစနိအ်ကျဉ်ဵ ေထာင် အရပသ်ာဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

101 ဦဵကဝဒိဇ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၀-စကတ်င်ဘာ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွဖမို ့မရဲစခန်ဵ ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ် အိုဵ ထနိေ်ကျဵရွာ၊  ေြမာကဦ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

102 ေဝစိုဵ ထနွ်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၀-စကတ်င်ဘာ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွဖမို ့မရဲစခန်ဵ ေကျဵရွာအပုခ်ျုပေ်ရဵမှူ ဵ အိုဵ ထနိေ်ကျဵရွာ၊  ေြမာကဦ်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

103 ေမာင်ကလုာဵ ကျာဵ ဦဵေအာင်ညွှန့်ေမာင် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၄-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ သရကတ်ပင်ေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

104 လေရာင် (ခ) ေစာသူေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၄-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ကနသ်ာထကွဝ်ရပက်ကွ၊် ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

105 ေကျာ်လှိုင် ကျာဵ ဦဵသန်ဵ ြမ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က), 

52(က)
တပမ်ေတာ် ၅-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေပါကေ်တာ်ပေလာင်ေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည် နယ်

106 ေဝေသာင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲွဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၁၁-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သဳတဲွအကျဉ်ဵ ေထာင် ေတာင်ကတ်ုဖမို ့နယ ်ရခုိင်အမျ ိုဵသာဵပါတ၏ီ 

ဒတိုယဥက္ကဌ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

107 ေဇယျေကျာ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲွဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၉-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သဳတဲွအကျဉ်ဵ ေထာင် ေတာင်ကတ်ုဖမို ့နယစ်ည်ပင်သာယာေရဵ 

ေကာ်မတီဥက္ကဌ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

108 စန်ဵ ေငွ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲွဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၁၀-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သဳတဲွအကျဉ်ဵ ေထာင် ေတာင်ကတ်ုဖမို ့နယစ်ည်ပင်သာယာေရဵ 

ေကာ်မတီဥက္ကဌေဟာင်ဵ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

109 စည်သူေကျာ်ဇ ဳ(ခ) မိုကက်ယ် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ဈ)၊ 
၅၀(က), ၅၂(က)

သဳတဲွဖမို ့နယရဲ်တပဖ်ွဲ့ ၂၅-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ သဳတဲွအကျဉ်ဵ ေထာင် အရပသ်ာဵ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

110 စနိဝ်င်ဵေမာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည) စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့မရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ စိုဵ တင်ဴရပက်ကွ၊် မင်ဵြပာဵဖမို ့၊ ရခုိင်ြပည်နယ်

111 ဆိတ်ဖာဵေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည) စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၉-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့မရဲစခန်ဵ အရပသ်ာဵ သေြပကနေ်ကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

112 ခပုဳဵချ ို ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅2 (က)
ဗိုလမ်ှု ြမင်ဴေဇာ်ေအာင် (အမတ်ှ ၅ 

စစဆ်င်ေရဵကပွက်မဲှု ဌာနချုပ)်
၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရခုိင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) ေကျဵရွာဥက္ကဌ ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

113 သန်ဵ နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅2 (က)
ဗိုလမ်ှု ြမင်ဴေဇာ်ေအာင် (အမတ်ှ ၅ 

စစဆ်င်ေရဵကပွက်မဲှု ဌာနချုပ)်
၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ရခုိင်အမျ ိုဵသာဵပါတီ (ANP) အဖွဲ့ ဝင် ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

114 လြှဖူ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅2 (က)
ဗိုလမ်ှု ြမင်ဴေဇာ်ေအာင် (အမတ်ှ ၅ 

စစဆ်င်ေရဵကပွက်မဲှု ဌာနချုပ)်
၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

115 ေအာင်ထူဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅2 (က)
ဗိုလမ်ှု ြမင်ဴေဇာ်ေအာင် (အမတ်ှ ၅ 

စစဆ်င်ေရဵကပွက်မဲှု ဌာနချုပ)်
၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

116 ေမာင်ြမင်ဴေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅2 (က)
ဗိုလမ်ှု ြမင်ဴေဇာ်ေအာင် (အမတ်ှ ၅ 

စစဆ်င်ေရဵကပွက်မဲှု ဌာနချုပ)်
၇-ေမ-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဆာဵြပင်ေကျဵရွာ၊ ေတာင်ကတုဖ်မို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

117 တင်ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

118 ေမာင်သန်ဵ ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

119 ခင်ေမာင်လင်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

120 တင်ေမာင်ညွှန့် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

121 ေမာင်တင်ြမင်ဴ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရေချာင်ဵရွာသာယာ ေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

122 တင်ေရွှေသန်ဵ  ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ
အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင်ဵဆကသွ်ယမ်ှုဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၇ (၁)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၁-နိုဝင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ြမေဒဵေတာင်ေကျဵရွာ၊ ေြမပုဳဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

123 ထနွ်ဵ ေချ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ 

(က)(ခ)၊ ၅၂ (က)
စုဳစမ်ဵ ဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယရဲ်စခန်ဵ ယာဉေ်မာင်ဵ ပိုကေ်သရပက်ကွ၊် ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

124 ခင်ေမာင်လ ှ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၉-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဖာဵဝပေ်ချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ေမာင်ေတာဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

125 ေကျာ်နိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၉-ဒဇီင်ဘာ-၁၉ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဖာဵဝပေ်ချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ေမာင်ေတာဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

126 ေကျာ်လင်ဵထနွ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၃၁-မတ်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေကျာင်ဵဆရာ (၄) မိုင်ရပက်ကွ၊် ေမာင်ေတာဖမို ့၊ ရခုိင်ြပည်နယ်

127 ေအာင်လသိှန်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေငွေတာင်ေကျဵရွာတာဝနခဳ် ေငွေတာင်ေကျဵရွာ၊ ေမာင်ေတာဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်



128 ညီညီနိုင် ကျာဵ ဦဵေမာင်ေငွစနိ် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ်ဵ ဆဲ မတ် အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ အမတှ်(၃) ရပက်ကွ၊် ေမာင်ေတာဖမို ့၊ ရခုိင်ြပည်နယ်

129 မျ ိုဵလင်ဵဦဵ ကျာဵ ဦဵပညာဝသဳ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ တင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ်င်ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွေထာင် အရပသ်ာဵ ေကျာကဆိ်ပေ်ကျဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

130 ညီညီေအာင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ တင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ်င်ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွေထာင် အရပသ်ာဵ ေကျာကဆိ်ပေ်ကျဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

131 ေမာင်ေချ ကျာဵ ဦဵေကျာ်ကကီဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ တင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ်င်ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွေထာင် အရပသ်ာဵ ေကျာကဆိ်ပေ်ကျဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

132 ေကျာ်ဝင်ဵဟနိ်ဵ ကျာဵ ဦဵလစှနိေ်အာင် အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ တင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ်င်ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွေထာင် အရပသ်ာဵ ဇီဵ ပင်ကကီဵ ေကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

133 မင်ဵစိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက်ကီဵ တင်ဴနိုင်ထနွ်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ်င်ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စစေ်တွေထာင် အရပသ်ာဵ အလယစ်ရုပက်ကွ၊် ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့၊ ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် 

ရခုိင်ြပည်နယ်

134 ထနွ်ဵ ြမင်ဴစိုဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ ပဒုမ် ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၁-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ ေကျာကြ်ဖူေထာင် အရပသ်ာဵ စိုင်ခခုဳေကျဵရွာ၊ ေကျာကြ်ဖူဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

135 ဘိုေကျာ်သန်ဵ ကျာဵ ဦဵစနိေ်ကျာ်သန်ဵ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၇-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ အေပါကဝ်ေကျဵရွာဵ၊ ေချာင်ဵဖျာဵရပက်ကွ၊် ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် 
ရခုိင်ြပည်နယ်

136 သန်ဵ ဝင်ဵနိုင် ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၂၇-ဇနွ-်၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ အေပါကဝ်ေကျဵရွာဵ၊ ေချာင်ဵဖျာဵရပက်ကွ၊် ပဏု္ဏာဵကျွန်ဵ ဖမို ့နယ၊် 
ရခုိင်ြပည်နယ်

137 ေနမျ ိုဵထနွ်ဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စုဳစမ်ဵ ဆဲ 1-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ပနိ္ဲနေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

138 ရဲထနွ်ဵ  (ခ) သိန်ဵ ထနွ်ဵ ေအဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စုဳစမ်ဵ ဆဲ 1-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ပနိ္ဲနေချာင်ဵေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

139 ေမာင်ေမာင်ေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စုဳစမ်ဵ ဆဲ 1-ဇလူိုင်-၂၀ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ဘရုာဵေပါင်ဵေကျဵရွာ၊ ေကျာကေ်တာ်ဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

140 ေအာင်နိုင်ေဌဵ ကျာဵ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အကကမ်ဵ ဖကမ်ှုတုိကဖ်ျကေ်ရဵဥပေဒ စုဳစမ်ဵ ဆဲ ေဖေဖာ်ဝါရီ အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲ စုဳစမ်ဵ ဆဲ အရပသ်ာဵ ေရွှေလေဳကျဵရွာ၊ ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ရခုိင်ြပည်နယ်

စစုေုြါင်ဵ ၁၅၅ ဦဵ

ေထာင်တွင်ဵတရာဵရင်ဆုိင် ၁၅၅

စစုေုပါင်ဵ ၄၇၂ ဦဵ



















မတ်ှချက ်

ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတကေ်ရဵပါတီ/ရှမ်ဵ ြပည်တပမ်ေတာ် (SSPP/SSA) 

နင်ဴှဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခဳထာဵရ
ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတကေ်ရဵပါတီ/ရှမ်ဵ ြပည်တပမ်ေတာ် (SSPP/SSA) 

နင်ဴှဆကသွ်ယမ်ှုသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခဳထာဵရ
ကချင်လတ်ွေြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) နင်ဴှဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ကချင်လတ်ွေြမာကေ်ရဵတပမ်ေတာ် (KIA) နင်ဴှဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
၂၀၁၈ ခုနစှတွ်င် ရှမ်ဵ အမျ ိုဵသာဵတပမ်ေတာ်နင်ဴှပတ်သက၍် မဒီယီာတစခု် နင်ဴှ 

ရပုသဳ်အင်တာဗျူဵေြဖကကာဵခဴဲြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ



လမူှုကနွယ်က ်စာမျကန်ာှတွင် လုဳခခုဳေရဵတပဖ်ွဲ့၏ ဗဒီယီိုဖိုင်တင်ြခင်ဵ

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရှမ်ဵ ြပည်တုိဵတကေ်ရဵပါတီ/ရှမ်ဵ ြပည်တပမ်ေတာ် (SSPP/SSA) နင်ဴှ 

ရှမ်ဵ ြပည်ြပနလ်ည်ထေူထာင်ေရဵေကာင်စ/ီရှမ်ဵ ြပည် တပမ်ေတာ် (RCSS / 

SSA) အတွကေ်ငွေကာကခဳ်ြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
လယယ်ာေြမပျကစ်ီဵ ြခင်ဵေကကာင်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
လယယ်ာေြမပျကစ်ီဵ ြခင်ဵေကကာင်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
လယယ်ာေြမပျကစ်ီဵ ြခင်ဵေကကာင်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
လယယ်ာေြမပျကစ်ီဵ ြခင်ဵေကကာင်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
လယယ်ာေြမပျကစ်ီဵ ြခင်ဵေကကာင်ဴ လယသ်မာဵ ၁၀ ဦဵ နင်ဴှအတူ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ

လယယ်ာေြမပျကစ်ီဵ ြခင်ဵ

အစိုဵ ရအာဵ အကကည်ညိုပျကေ်အာင် ေရဵသာဵ ေြပာဆုိြခင်ဵအတွက် ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တွင် ထနွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တွင် ထနွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တွင် ထနွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တွင် ထနွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမေပါ်တွင် ထနွယ်က ်

စိုကပ်ျ ိုဵြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
Alpha Cement စကရ်ုဳစမီကဳနိ်ဵ အာဵဖျကသိ်မ်ဵ ရနဆ်န္ဒြပြခင်ဵ၊ 
ခွင်ဴြပုချကမ်ရိှပဆဲန္ဒြပြခင်ဵ
သိမ်ဵ ဆည်ဵြခင်ဵခဳထာဵရေသာ လယယ်ာေြမမျာဵကို ေလျာ်ေကကဵေပဵရန ်

ဆန္ဒထတ်ုေဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

လယယ်ာေြမအြငင်ဵပာွဵမှုမျာဵ
ေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီြမနေ်ရယာဉေ်ပါ်မ ှတပမ်ေတာ်သာဵ၊ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်နင်ဴှ 

အရပသ်ာဵတချ ို့ကို AA အဖွဲ့ မ ှဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်သွာြခင်ဵ နင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  
ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရမန္တေလဵတုိင်ဵဝနက်ကီဵ ချုပန်င်ဴှ ြပည်ေထာင်စအုစိုဵ ရအဖွဲ့အာဵ ဂဏုသိ်က္ခာ 

ကျဆင်ဵေစရနန်င်ဴှ အကကည်ညိုပျကေ်စရန ်လမူှုကနွရ်ကစ်ာမျကန်ာှတွင် 

ပိ့ုစတ်င်ခဴဲသည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ ထတ်ုေဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတွက်
 ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ဘလိပေ်ြမစကရ်ုဳတည်ေဆာကြ်ခင်ဵကိုကန့်ကကွ ်ဆန္ဒ ထတ်ုေဖာ်ခဴဲြခင်ဵအတွက်
 ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
စကရ်ုဳမျာဵ မဖငိမမ်သကြ်ဖစေ်အာင် စည်ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ်သည်ဟဆုိုကာ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ေအာကသ်ကနေ်ကျဵရွာတွင် ပစခ်တ်မှု ြဖစပ်ာွဵ 
ခဴဲြခင်ဵနင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ေအာကသ်ကနေ်ကျဵရွာတွင် ပစခ်တ်မှု ြဖစပ်ာွဵ 
ခဴဲြခင်ဵနင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ေအာကသ်ကနေ်ကျဵရွာတွင် ပစခ်တ်မှု ြဖစပ်ာွဵ 
ခဴဲြခင်ဵနင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ေအာကသ်ကနေ်ကျဵရွာတွင် ပစခ်တ်မှု ြဖစပ်ာွဵ 
ခဴဲြခင်ဵနင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ေြမာကဦ်ဵဖမို ့နယ၊် ေအာကသ်ကနေ်ကျဵရွာတွင် ပစခ်တ်မှု ြဖစပ်ာွဵ 
ခဴဲြခင်ဵနင်ဴှပတ်သကဖ်ပီဵ  ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ



ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပမ်ေတာ်အာဵရိက္ခာေထာကပ်ဳဴသည်ဟစုပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရ ကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵတရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) ကို ရိက္ခာေထာကပ်ဳဴသည်ဴ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ အမှု 
ဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) ကို ရိက္ခာေထာကပ်ဳဴသည်ဴ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ အမှု 
ဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) ကို ရိက္ခာေထာကပ်ဳဴသည်ဴ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ အမှု 
ဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
စစေ်ဆဵစရာရိှသည်ဟဆုိုကာ တပမ်ေတာ်သာဵမျာဵနင်ဴှ ရဲတပဖ်ွဲ့ ဝင်မျာဵ၌ 

ေနအမိ၌် လာေရာက ်ဖမ်ဵ ဆီဵေခါ်ေဆာင်
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ



ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)နင်ဴှဆကန်ယွသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) အာဵ  ေငွေကကဵမျာဵေထာကပ်ဳဴသည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ 

ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
လကပ်စဗ်ုဳဵ သယေ်ဆာင်သည်ဟ ုစပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
တပမ်ေတာ်၏ လျှေ ို့ဝကှခ်ျကမ်ျာဵနင်ဴှသကဆုိ်င်သည်ဴ သတင်ဵ 
အချကအ်လကမ်ျာဵကိုြဖန့်ေဝသည်ဟစုပွစ်ွဲြခင်ဵခဳရကာ ဖမ်ဵ ဆီဵ 
တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳထာဵရ
ဗုဳဵ ေပါကက်ွဲမှုသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵတရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခဳထာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)၏ လှုပရှ်ာဵမှုမျာဵတွင် တစန်ည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

ပါဝင်ပတ်သကသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA)၏ လှုပရှ်ာဵမှုမျာဵတွင် တစန်ည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

ပါဝင်ပတ်သကသ်ည်ဟေူသာ သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိ ြခင်ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ

မိုင်ဵခဲွတိုကခုိ်ကြ်ခင်ဵသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခဳထာဵရ

မိုင်ဵခဲွတိုကခုိ်ကြ်ခင်ဵသဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ ခဳထာဵရ

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကန်ယွမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ

မည်သည်ဴအတွကေ်ကကာင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရသည်ကို သိရိှရြခင်ဵမရိှေသဵပါ

ဦဵေဇယျေကျာ်နင်ဴှ ဦဵစန်ဵ ေငွတ့ုိနစှဦ်ဵကို ဘူဵ ေရွှေေမာ်ြဖစစ်ဉန်င်ဴှပတ်သက၍် 

၎င်ဵတ့ုိ၏ ေပခဴျမ် ှပိ့ုစတ်င်သည်ဴအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ
ဦဵေဇယျေကျာ်နင်ဴှ ဦဵစန်ဵ ေငွတ့ုိနစှဦ်ဵကို ဘူဵ ေရွှေေမာ်ြဖစစ်ဉန်င်ဴှပတ်သက၍် 

၎င်ဵတ့ုိ၏ ေပခဴျမ် ှပိ့ုစတ်င်သည်ဴအတွက ်ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵခဳရ

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ

မအဖီမို ့အနီဵ  ဗုဳဵ ေပါကက်ွဲမှု နင်ဴှဆကစ်ပက်ာ ထပမ်ဖဳမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

မအဖီမို ့အနီဵ  ဗုဳဵ ေပါကက်ွဲမှု နင်ဴှဆကစ်ပက်ာ ထပမ်ဖဳမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

မအဖီမို ့အနီဵ  ဗုဳဵ ေပါကက်ွဲမှု နင်ဴှဆကစ်ပက်ာ ထပမ်ဖဳမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

မအဖီမို ့အနီဵ  ဗုဳဵ ေပါကက်ွဲမှု နင်ဴှဆကစ်ပက်ာ ထပမ်ဖဳမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

မအဖီမို ့အနီဵ  ဗုဳဵ ေပါကက်ွဲမှု နင်ဴှဆကစ်ပက်ာ ထပမ်ဖဳမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ

ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ

မိုင်ဵြဖင်ဴဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရသူ၏ စစေ်ဆဵ ထကွဆုိ်ချကမ်ျာဵအရ ဖမ်ဵ ဆီဵခဳထာဵရ

ေငွေတာင်ေကျဵရွာနင်ဴှ ြပာဵသာဵေကျဵရွာကကာဵ ေပါကက်ွဲမှုြဖစစ်ဉန်င်ဴှ စပလ်ျဉ်ဵ ဖပီဵ
 သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵြခင်ဵခဳရ



ေမာင်ေတာ (၅) မိုင်သ့ုိ သမီဵ ရည်ဵစာဵ ချနိ်ဵ ေတွ့ရန ်သွာဵေရာကစ်ဉ် ဖမ်ဵ ဆီဵ 
ြခင်ဵခဳရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င်ဴတပေ်တာ်(AA) နင်ဴှ ဆကသွ်ယမ်ှု သဳသယြဖင်ဴ ဖမ်ဵ ဆီဵ တရာဵစွဲဆုိြခင်ဵ 
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၎င်ဵ၏ေယာက္ခထီဵ ြဖစသူ်အာဵ တပမ်ေတာ်မ ှ သတ်ြဖတ်သည်ကို 
မျကြ်မင်ေတွ့ရိှရသည်ဴအတွက ်ရဲစခန်ဵ သ့ုိသွာဵေရာက၍် တုိင်ကကာဵရာမ ှဖမ်ဵ ဆီဵ၊
 အမှုဖင်ဴွြခင်ဵခဳရ


