
ေောင်ြြင်ြတရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ

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

1 ေဝဖဖို ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀, ဆကသ့်ယေ့ရဵဥပေဒ 

ပဒုမ့ ၆၆(ဃ)

္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အယဒ့တီာခးုပ ့

(အလီဗဲင့ဵမဒီယီာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိင့ရာ ဝန ့ေဆာင့မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင့ငဳပိုင့ 

မဒီယီာမးာဵကို သ်ယဝ့ိုကေ့သာအာဵ္ဖင့ဴ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပုရ့န ့ခ်င့ဴ္ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ ေဆာင့ဵပါဵကို 

2 ေဒါကတ့ာသန့ဵ ထဋ့်ေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အမှုေဆာင့အရာရျိခးုပ ့

(အလီဗဲင့ဵမဒီယီာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိင့ရာ ဝန ့ေဆာင့မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင့ငဳပိုင့ 

မဒီယီာမးာဵကို သ်ယဝ့ိုကေ့သာအာဵ္ဖင့ဴ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပုရ့န ့ခ်င့ဴ္ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ ေဆာင့ဵပါဵကို 

3 ေဒါကတ့ာသိန့ဵ ္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဦဵေဆာင့္ပွှနက့ကာဵေရဵမျူ ဵ 

(အလီဗဲင့ဵမဒီယီာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိင့ရာ ဝန ့ေဆာင့မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင့ငဳပိုင့ 

မဒီယီာမးာဵကို သ်ယဝ့ိုကေ့သာအာဵ္ဖင့ဴ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပုရ့န ့ခ်င့ဴ္ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ ေဆာင့ဵပါဵကို 

4 ္မတ့သိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဒတိုယအယဒ့တီာခးုပ ့

(အလီဗဲင့ဵမဒီယီာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိင့ရာ ဝန ့ေဆာင့မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင့ငဳပိုင့ 

မဒီယီာမးာဵကို သ်ယဝ့ိုကေ့သာအာဵ္ဖင့ဴ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပုရ့န ့ခ်င့ဴ္ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ ေဆာင့ဵပါဵကို 

5 ေနထန့်ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တာဝနခဳ့အယဒ့တီာ 

(အလီဗဲင့ဵမဒီယီာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိင့ရာ ဝန ့ေဆာင့မှု မဒီယီာဥပေဒက နိုင့ငဳပိုင့ 

မဒီယီာမးာဵကို သ်ယဝ့ိုကေ့သာအာဵ္ဖင့ဴ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပုရ့န ့ခ်င့ဴ္ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ ေဆာင့ဵပါဵကို 

6 ဦဵဖိုဵ ကးာဵ ဦဵခးစလ့ျ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

7 စနိေ့မာင့ ကးာဵ ဦဵဖိုဵ ေထာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

8 ေအာင့မိုဵ ကးာဵ ဦဵဘိုဝင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

9 ေအာင့ေကးာ့မိုဵ ကးာဵ ဦဵပန့့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

10 ပနိေ့သဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဇဝဳင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

11 မန့ဵ ဘို ကးာဵ ဦဵဖိုဵ လျကနု့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

12 ေဇာ့ဝမ့ဵ ကးာဵ ဦဵခယ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

13 ေပတလူ ကးာဵ ဦဵလျေကးာ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

14 ေဂါင့ဵကးာဵ ကးာဵ ဦဵသူဘနု့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

15 ထန့်ဵ ကကို င့ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

16 အနု့ဵ ရင့ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ ထန့်ဵ ရင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

17 စနိအ့နု့ဵ ကးာဵ ဦဵအာဵတယ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

18 ကိုကိုကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

19 ေဇာ့မင့ဵေလဵ ကးာဵ ဦဵတုနန့နုု ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

20 ေကးာ့ဝင့ဵနိုင့ ကးာဵ ဦဵစနိဝ့င့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

21 ထန့်ဵ သိန့ဵ ကးာဵ ဦဵပိုက့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

22 ္မင့ဴကကို င့ ကးာဵ ဦဵခူ့လာဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

23 သိန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့္ပန့့်တင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

24 ဘရနန့ီ ကးာဵ ဦဵဖိုဵ လျကနု့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

25 သာဵေရွှေ ကးာဵ ဦဵဘလျေသာင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

26 သာဵရျိန့ဵ ကးာဵ ဦဵတီဘ်ဲ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

27 သာဵ္မစနိ့ ကးာဵ ဦဵဒနု့ဵ ေရွှေ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

28 လဒုါ ကးာဵ ဦဵေရွှေသိန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

29 သန့ဵ ေဇာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေင် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

30 ထန့်ဵ ကကို င့ ကးာဵ ဦဵခးစေ့မာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ



31 ေကာင့မ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

32 မေိအာင့ကကည့ မ ဦဵေလျဵ ခါဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

33 ခုလာဵမူဵ မ ဦဵအာဵဘတ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

34 စနိဖ့ူဵ မ ဦဵမိုဵ တူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

35 အိုင့ဴအိုင့ဴ ကးာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

36 စကခ့ရာဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

37 ဘပ်ဲ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

38 ဖိုဵ တင့တင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

39 ေရွှေတင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

40 စန့ဵ ္မအနု့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

41 သန့ဵ ထိုက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင့ (ဗိုလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ၏ သာဵ) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵဂရကေ့ကးဵရွာ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါင့ဴဖမို ့နယ၊့ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠစ့မီကဳနိ့ဵ အတက် ့သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳခဴဲရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတင့် ဝင့ေရာက ့ဝါဵခုတခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
42 ္မင့ဴနိုင့ ကးာဵ ဦဵဖိုဵ ေင် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 

မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ
၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

43 လျေသာင့ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ စနိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

44 မင့ဵမင့ဵ ကးာဵ ဦဵေအာင့သန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

45 ေကးာ့ေရွှေ ကးာဵ ဦဵစု ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

46 သန့ဵ ရျိန့ဵ ကးာဵ ဦဵခးစတ့င့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

47 မကကီဵ မ ဦဵတုိဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

48  ေမွှ တူဵ ကးာဵ ဦဵခးစေ့ဌဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

49 တုိဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ ေထ်ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

50 စိုဵ စိုဵ  (ခ) စိုဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵလျေဖ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

51 ေကေဇာ့လင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့္ပန့့် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

52 ္မင့ဴေမာင့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ္မင့ဴ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

53 သဳေခးာင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကာက့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

54 သဲေမာင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ရျိန့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

55 ေအဵ္မင့ဴ မ ဦဵခးစတ့င့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

56 သိန့ဵ ေရွှေ မ ဦဵသိန့ဵ ေဖ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

57 မဝါ မ ဦဵတင့ေသာင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

58 ေဌဵကကည့ မ ဦဵခးစစ့နိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

59 ခင့ညို မ ဦဵေကးာ့ေရွှေ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

60 ေဇာ့မင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကာင့ဵရင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

61 ေအဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵေကာင့ဵရင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

62 ေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵ္မင့ဴေဆ် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

63 ္မင့ဴ္မင့ဴသန့ဵ မ ဦဵစိုဵ ္မင့ဴ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

64 လင့ဵထနိစ့ိုဵ  (ခ) ေကးာ့စိုဵ လင့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့  ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဥပေဒအတုိင့ပင့ခဳ (လွှတ့ေတာ့)
ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

65 အနု့ဵ လှိုင့ ကးာဵ ဦဵတုိဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

66 ကို္ ဖူ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

67 ေကးာ့္မင့ဴ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ရီ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

68 မး ိုဵလင့် ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေဖ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

69 တင့ထူဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့သိန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

70 ္မသန့ဵ မ ဦဵခးစေ့ဌဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

71 စန့ဵ ေဝ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု



72 ရျမ့ဵ မ မ ဦဵေရွှေလဲဴ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)၊ ၄၄၇၊ ၄၂၇

ဒတိုယဖမို ့နယအ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ 
ဦဵေအာင့ေကးာ့မင့ဵ 
(ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ)့၊ 
ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု၊ ဇီဵ အပုက့က်သ့စအ့တင့်ဵ ထပမ့တဳိုဵ ခးဲ့  
ေဆာကလ့ပုေ့နသည့ဴ ေနအမိတ့မဲးာဵအာဵ မန္တေလဵ 
ဖမို ့ေတာ့စည့ပင့သာယာေရဵေကာ့မတ ီဦဵေဆာင့ေသာ ပူဵ ေပါင့ဵအဖ်ဲ့ မျ
 ဖးကသိ့မ့ဵ ေနမှုနျင့ဴ ပတသ့က၍့ မေကးမနပ့္ ဖစက့ာလမ့ဵ ကို 

73 မခး ို မ ဦဵအနု့ဵ ေရွှေ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

74 ဝင့ဵလတ့ မ ဦဵေမွှ တူဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

75 တင့ဝင့ဵ မ ဦဵေအာင့ဘ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

76 သီတာေအဵ မ ဦဵအနု့ဵ စန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

77 နနုဝုင့ဵ မ ဦဵေကးာ့္ပန့့် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

78 တင့စန့ဵ မ ဦဵထန့်ဵ ကကည့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

79 ဝင့ဵသီတာ မ ဦဵခးစအ့နု့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

80 ခင့မာေအဵ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

81 ဇင့ဇင့ (ခ) ဇင့မာေထ်ဵ မ ဦဵ္မေအာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

82 ထာဵထာဵ မ ဦဵသန့ဵ ေမာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

83 ဝင့ဵရီ မ ဦဵစိုဵ ္မင့ဴ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

84 ေအဵမိုဵ မ ဦဵထန့်ဵ ရီ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

85 ခင့မမ မ ဦဵတုိဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

86 သင့ဇာ မ ဦဵေစာေအာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

87 အဲဴသန့ဵ မ ဦဵတင့ေအာင့ကကီဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

88 မိုဵ ေအဵ (ခ) ေအာင့ေမသန့ဵ မ ဦဵေကးာ့သိန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ ၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

89 သန့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ဖမို င့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ 2016 အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

90 ခင့ဖဖို ဵမာ မ ဦဵသန့ဵ ထန့်ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ 2016 အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

91 ေဇာ့ေထ်ဵ ကးာဵ ဦဵလျစနိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖအီသင့ဵဥက္ကဌ ဦဵရဲ္မင့ဴ 2016 အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

92 တုိဵကကီဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့ေထ်ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေ္မစာရင့ဵအရာရျိ ဦဵလျ္ မင့ဴ နျင့ဴ 

ဦဵေသာင့ဵေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ေစတလုဳဵ ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ  (မန္တေလဵ)

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

93 လျေသာင့ဵ ကးာဵ ဦဵဖိုဵ ဇုဳ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ဝါဵနကေ့ကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵလယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

94 ေကသာ (ခ) ေမာင့ေမာင့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵသာေထ်ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

95 ခင့မာကကည့ မ ဦဵတင့ညို ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

96 ခင့မာေအဵ မ ဦဵ္ပန့့်တင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

97 စန့ဵ ရီ မ ဦဵေမာင့စနိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

98 မာမာေဆ ်(ခ) ေဆ် မ ဦဵဖိုဵ ငုိ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေကးာကေ့ခးာေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵ 
တုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

99 ္မင့ဴ္မင့ဴစိုဵ မ ဦဵလတ့ကို ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

100 မး ိုဵ္မင့ဴေအာင့ (ခ) ကိုမး ိုဵ ကးာဵ ဦဵလျေကးာ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

101 လျေကးာ့ ကးာဵ ဦဵေအာင့သာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

102 တင့္မ မ ဦဵခးစတ့င့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပ့ဳဴေရဵနျင့ဴပို္ဓေဆာင့ေရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပရ့င့ဵ မျ ဗိုလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ နျင့ဴ တပက့ကပက့ကီဵ  

၂၈-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေကးာကေ့ခးာေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵ 
တုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

103 ခးစလ့ျ မ ဦဵခ်ာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ေ္မစာရင့ဵေဟာင့ဵ 
ဦဵဝင့ဵကကည့/ကပဳင့ဴ် မနေ့နဂးာ

၉-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ မိုဵ ကကို ဵပစေ့ကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ
 ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

104 တင့အနု့ဵ ကးာဵ ဦဵလျေမာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇ ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့ဝဏ္ဏဦဵ ၉-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ မိုဵ ကကို ဵပစေ့ကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ
 ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

105 စနိထ့န့်ဵ ကးာဵ ဦဵတုတ့ကကီဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗိုလခ့းုပ ့တုိဵထနိ ့(c/o 

ဦဵေမာင့ေမာင့, 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု



106 ရင့ရင့ေအဵ မ ဦဵစနိထ့န့်ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗိုလခ့းုပ ့တုိဵထနိ ့(c/o 

ဦဵေမာင့ေမာင့, 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

107 ေအာင့မး ိုဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့သိန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗိုလခ့းုပ ့တုိဵထနိ ့(c/o 

ဦဵေမာင့ေမာင့, 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

108 ကိုစိုင့ဵ ကးာဵ ဦဵသာလူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗိုလခ့းုပ ့တုိဵထနိ ့(c/o 

ဦဵေမာင့ေမာင့, 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

109 ္ဖူအု မ ဦဵေကးာ့ေဌဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗိုလခ့းုပ ့တုိဵထနိ ့(c/o 

ဦဵေမာင့ေမာင့, 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

110 ဝင့ဵ္မင့ဴ ကးာဵ ဦဵတင့္ပန့့် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗိုလခ့းုပ ့တုိဵထနိ ့(c/o 

ဦဵေမာင့ေမာင့, 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊  ္ပင့ဦဵလင့်၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

111 သန့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေ္မစာရင့ဵအရာရျိ ဦဵလျ္ မင့ဴ နျင့ဴ 

ဦဵေသာင့ဵေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ္ပင့စာေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

112 ေအဵသိန့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့ဘို ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, ၄၄၇, ၄၄၇, ၄၂၇, ၅၀၆

CB ဘဏဥ့က္ကဌနျင့ဴ 

အာေရာဂးေဳဆဵခန့ဵ ပိုင့ရျင့၊ 
ေ္မစာရင့ဵအရာရျိ ဦဵလျ္ မင့ဴ နျင့ဴ 

ဦဵေသာင့ဵေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ္ပင့စာေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု၊ ထန်တ့ုဳဵ တိုကပ့်ဲဆင့နွဲှခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

113 မး ိုဵဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေ္မစာရင့ဵအရာရျိ ဦဵလျ္ မင့ဴ နျင့ဴ 

ဦဵေသာင့ဵေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ္ပင့စာေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်၊ 
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

114 ္မဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုဦဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

115 သန့ဵ ေဖ ကးာဵ ဦဵေမာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

116 ခမ့ဵ လူ ကးာဵ ဦဵဘ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

117 ေမာင့ေသာင့ဵ ကးာဵ ဦဵလာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

118 စိုင့ဵကယ့် ကးာဵ ဦဵခမ့ဵ လူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

119 ဘလာသီဵ မ ဦဵအိုဆီရယ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

120 မနသီ့ဵ မ ဦဵဟန့်ဵ ဗဟာဒူဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

121 ရိုမေဒဝီ မ ဦဵခးာပဗီန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

122 ေဆာ့တာေဆာ့သီဵ မ ဦဵကစ္စနာဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

123 ဂလီာတာဵ ကးာဵ ဦဵမရီဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇင့ဝင့ဴ (ဒတိုယ 

ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင့၏ ဇနီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ

လကပ့ကဳနု့ဵ ေကးဵရွာ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက ့

ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

124 လကုကည့ ကးာဵ ဦဵကကာေတာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

125 ကကာေစဵ ကးာဵ ဦဵကကာဆီဵကကို ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

126 မာတိ ကးာဵ ဦဵကကာကဲဴ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

127 နာပနိ့ဵ မ ဦဵကးာဖ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

128 နာဝ မ ဦဵသာဵလီ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

129 ကကာတာဵ ကးာဵ ဦဵကကာဖတ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

130 ေတာ ကးာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

131 ေကးာေမာဴ ကးာဵ ဦဵယာဵပါ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

132 လကုာ ကးာဵ ဦဵကကာတဴဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

133 ဂး ိုဵဇက့ ကးာဵ ဦဵဘလာဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

134 ေကးာဴေဖ ကးာဵ ဦဵကျွာေဖ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

135 ဗူဵ တီ မ ဦဵယာဵပါအူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

136 လှိုင့္မင့ဴဦဵ ကးာဵ ဦဵေအဵဝိုင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၁)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ



137 လုဳဵ ထန့်ဵ ကးာဵ ဦဵလုဳဵ ကနု့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၂)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

138 ေအာနန္ိတ ကးာဵ လုဳဵ ေကာ့ရာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၂)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

139 လုဳဵ ပနတိ့ ကးာဵ လုဳဵ ေအာင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၂)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

140 လုဳဵ စဳ ကးာဵ လုဳဵ စာ် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၂)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

141 ေပတိ ကးာဵ လုဳဵ စိုင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၂)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

142 လုဳဵ ေအာင့ ကးာဵ လုဳဵ ကနု ္လာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၂)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

143 အိုကေ့စာ ကးာဵ လုဳဵ ဝိ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

144 ဝါလနိ့ ကးာဵ လုဳဵ ေစာလနိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

145 အိုကလ့ျ ကးာဵ ဝါလနိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

146 ယာလနိ့ ကးာဵ လုဳဵ မန္တ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

147 ေအာင့ထန့်ဵ ကးာဵ လုဳဵ ဝဏ္ဏ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

148 စိုင့ဵပညာ ကးာဵ လုဳဵ မလူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

149 နန္တ ကးာဵ ဦဵစာေရပညာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

150 စိုင့ဵေမာင့ ကးာဵ အိုကခ့မ့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

151 စိုင့ဵပီဵ ကးာဵ လုဳဵ ကနု္ဂာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

152 လုဳဵ မလူ ကးာဵ လုဳဵ စန္ဒာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

153 နန့ဵ လူ မ လုဳဵ တိ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

154 ပါခမ့ဵ မ မလူနိတ့ာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

155 လျလျရီ မ ဦဵလအိယ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

156 မယေ့ထာကခ့မ့ဵ မ ခးင့ဵေကာ့လနိ့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

157 စိုင့ဵ္ပန့့် ကးာဵ ဆနေ့ကာရ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

158 နာနီဵ ကးာဵ ခရာန္ဒာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

159 မိုဵ စက့ ကးာဵ ဦဵကးဟဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

160 ေဘဵေလ ကးာဵ ဦဵကးကး ို ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

161 လုဳဵ တိယ ကးာဵ လုဳဵ စန်တ့ာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

162 ဘာဆာဵ ကးာဵ ဦဵဂမူနဆ့င့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

163 နန္တ ကးာဵ လုဳဵ ေအာင့ခန့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

164 ကကည့ေဆာင့ ကးာဵ ဦဵေလာဝူ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

165 ရနခ့းနိ့ ကးာဵ ရနခ့းုဳကင့ဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

166 ရိုရျန့ဵ ကးာဵ ကးန္ဒရာဗဟာဒူဵ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

167 ေအာင့ခမ့ဵ ကးာဵ လုဳဵ စန့် ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

168 စိုင့ဵစနိ္တာ ကးာဵ အနိ္တာ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

169 လုဳဵ ေအာင့ ကးာဵ လုဳဵ လိုင့ဵဆုိင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၃)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ



170 လယုကူမ့်ဵ ကးာဵ လကုးင့လ(န)့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ရပက့က် ့(၆)၊ ခုိလမဖ့မို ့၊ နမဴ့စနဖ့မို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယ ့ေတာင့ပိုင့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတို္ဓသည့ မမိတိို္ဓပိုင့သိမ့ဵ ဆည့ဵခဳ လယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

171 ထင့ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵလှိုင့ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၄၇ စုဳစမ့ဵ ဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ MDCF ေခါင့ဵေဆာင့ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

172 သကဇ့င့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၄၂၇, 4၄၇, ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရနက့နုတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ ပိုင့နကက့းူဵလန့်္ ခင့ဵ/အကး ိုဵဖးကဆီ့ဵ္ခင့ဵမးာဵကးူဵလန်သ့ည့ဟ ု

ဆုိကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

173 စန့ဵ ဝင့ဵေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗိုလမ့ျူ ဵ နိုင့ေကးာ့ဇင့ (ခမရ ၄၂၄) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ 

အပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ
ေအာင့ခးမ့ဵ သာေကးဵရွာ၊ ဆီဆုိင့ဖမို ့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ ္ပည့နယေ့တာင့ပိုင့ဵ

တပမ့ေတာ့ ခတထ့ာဵသည့ဴ ပခဳစည့ဵရိုဵ ကို ဖးကဆီ့ဵသည့ဟဆုိုကာ 

အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳထာဵရ 

174 ခး ိုခး ိုဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗိုလမ့ျူ ဵ နိုင့ေကးာ့ဇင့ (ခမရ ၄၂၄) _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵအေရဵကညီူ 

ေဆာင့ရွကေ့ပဵသူ ဆီဆုိင့ဖမို ့နယ၊့ ရျမ့ဵ ္ပည့နယေ့တာင့ပိုင့ဵ တပမ့ေတာ့ ခတထ့ာဵသည့ဴ ပခဳစည့ဵရိုဵ ကို ဖးကဆီ့ဵသည့ဟဆုိုကာ 

အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳထာဵရ 

175 မး ိုဵလင့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ အမ့ဵ ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ အမ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တရတုန့ိုင့ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနျင့ဴ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတီို္ဓကို 
ကးနိစ့ာတိုက ့ဆန္ဒ ပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

176 တင့လှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ အမ့ဵ ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ အမ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တရတုန့ိုင့ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနျင့ဴ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတီို္ဓကို 
ကးနိစ့ာတိုက ့ဆန္ဒ ပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

177 ဝဏ္ဏေစာ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ အမ့ဵ ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ အမ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တရတုန့ိုင့ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနျင့ဴ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတီို္ဓကို 
ကးနိစ့ာတိုက ့ဆန္ဒ ပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

178 ေရွှေထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ အမ့ဵ ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ အမ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တရတုန့ိုင့ငဳ CNPC ကမု္ပဏ ီနျင့ဴ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတီို္ဓကို 
ကးနိစ့ာတိုက ့ဆန္ဒ ပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

179 ေကာင့ဵထကေ့ကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉, ၁၉ ရဲမျူ ဵ မး ိုဵသက ့(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ)_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပ့်ဲဆန့့ကးင့ေရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ဦဵေဆာင့ 

ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

180 ေဇယး ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲမျူ ဵ မး ိုဵသက ့(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ)_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပ့်ဲဆန့့ကးင့ေရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ဦဵေဆာင့ 

ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

181 ရဲေအာင့ေအဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲမျူ ဵ မး ိုဵသက ့(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ)_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လူ့ေဘာင့သစဒ့မီိုကရကတ့စ ့

ပါတီ (လငူယ)့
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပ့်ဲဆန့့ကးင့ေရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ဦဵေဆာင့ 

ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

182 မး ိုဵေစာ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉, ၁၉ ရဲမျူ ဵ မး ိုဵသက ့(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ)_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လူ့ေဘာင့သစဒ့မီိုကရကတ့စပ့ါ
တီ (လငူယ)့

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပ့်ဲဆန့့ကးင့ေရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ဦဵေဆာင့ 

ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

183 ေမတ္တာဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ္ပည့ဖမို ့မရဲတပဖ့်ဲ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ္ပည့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ စစပ့်ဲမးာဵရပတ့န့့ရန ့္ပည့ဖမို ့မျ ကခးင့္ပည့နယအ့ထ ိ

လမ့ဵ ေလျှောကဆ့န္ဒေဖာ့ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

184 မး ိုဵသူထဋ့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ္ပည့ဖမို ့မရဲတပဖ့်ဲ့ ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ္ပည့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ စစပ့်ဲမးာဵရပတ့န့့ရန ့္ပည့ဖမို ့မျ ကခးင့္ပည့နယအ့ထ ိ

လမ့ဵ ေလျှောကဆ့န္ဒေဖာ့ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

185 ရနပ့ိုင့ထက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ္ပည့ဖမို ့မရဲတပဖ့်ဲ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ ္ပည့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
စစပ့်ဲမးာဵရပတ့န့့ရန ့ေတာင့ဵဆုိဆန္ဒ ပခဴဲေသာေကကာင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရသည့ဴ အမှုမးာဵကို ရပုသိ့မ့ဵ ေပဵရန ့

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
186 စစ့္ မတ့မင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ္ပည့ဖမို ့မရဲတပဖ့်ဲ့ ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ ္ပည့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

စစပ့်ဲမးာဵရပတ့န့့ရန ့ေတာင့ဵဆုိဆန္ဒ ပခဴဲေသာေကကာင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရသည့ဴ အမှုမးာဵကို ရပုသိ့မ့ဵ ေပဵရန ့

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
187 ရနေ့နာင့ကကည့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ကခးင့္ပည့နယအ့တင့်ဵရျိ စစေ့ဘဵေရျာင့မးာဵအတက် ့အလျူ ေင် 

ေကာကခဳ့ခဴဲ္ခင့ဵေကကာင့ဴ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

188 အအိမိိုဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
တပမ့ေတာ့နျင့ဴ ကခးင့လတ်ေ့္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) တို္ဓကကာဵ 
တိုကပ့်ဲမးာဵေကကာင့ဴ ထခုိိကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တိုင့ဵရင့ဵသာဵမးာဵကို
 ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

189 တင့ထဋ့်ပိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
တပမ့ေတာ့နျင့ဴ ကခးင့လတ်ေ့္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) တို္ဓကကာဵ 
တိုကပ့်ဲမးာဵေကကာင့ဴ ထခုိိကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တိုင့ဵရင့ဵသာဵမးာဵကို
 ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

190 စည့သူေအာင့ (ခ) ေဆာင့ဵခ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ ဗဟန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
တပမ့ေတာ့နျင့ဴ ကခးင့လတ်ေ့္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) တို္ဓကကာဵ 
တိုကပ့်ဲမးာဵေကကာင့ဴ ထခုိိကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တိုင့ဵရင့ဵသာဵမးာဵကို
 ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

191 သကေ့ဆဝ်င့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
တပမ့ေတာ့နျင့ဴ ကခးင့လတ်ေ့္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) တို္ဓကကာဵ 
တိုကပ့်ဲမးာဵေကကာင့ဴ ထခုိိကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တိုင့ဵရင့ဵသာဵမးာဵကို
 ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

192 ေဇယးာဖဖို ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
တပမ့ေတာ့နျင့ဴ ကခးင့လတ်ေ့္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) တို္ဓကကာဵ 
တိုကပ့်ဲမးာဵေကကာင့ဴ ထခုိိကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တိုင့ဵရင့ဵသာဵမးာဵကို
 ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

193 စိုင့ဵသုဝဏ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ဗဟန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဗမာနိုင့ငဳလုဳဵ ဆုိင့ရာ ေကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ ့(ABFSU)ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ကခးင့ေဒသအတင့်ဵ ပဋိပက္ခမးာဵေကကာင့ဴ ပတိမ့ေိနေသာ အရပသ့ာဵ 
ဖငိမ့ဵ ခးမ့ဵ ေရဵရရျိေရဵအတက့် စစပ့်ဲဆန့့ကးင့ေရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ၍ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
194 စိုဵ မိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ ဗဟန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဘီဵ လင့ဵဖမို ့နယ၊့ မန့်္ ပည့နယ့ သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ေလးာ့ေကကဵေပဵရန့

 ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

195 တင့လုဳဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ ဗဟန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဘီဵ လင့ဵဖမို ့နယ၊့ မန့်္ ပည့နယ့ သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ေလးာ့ေကကဵေပဵရန့
 ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

196 စစုေုန်ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ဆိပက့မ့ဵ ဖမို ့နယ ့ရဲစခန့ဵ မှု _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယယ့ာေ္မအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ္ပနလ့ည့ 

ေပဵအပရ့နန့ျင့ဴ လယယ့ာေ္မဥပေဒကို ္ပင့ဆင့ ္ဖည့ဴစက်ရ့န ့

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
197 ေဇာ့ရဳ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ဆိပက့မ့ဵ ဖမို ့နယ ့ရဲစခန့ဵ မှု _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယယ့ာေ္မအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ္ပနလ့ည့ 

ေပဵအပရ့နန့ျင့ဴ လယယ့ာေ္မဥပေဒကို ္ပင့ဆင့ ္ဖည့ဴစက်ရ့န ့

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
198 ကိုကိုနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ဆိပက့မ့ဵ ဖမို ့နယ ့ရဲစခန့ဵ မှု _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယယ့ာေ္မအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ္ပနလ့ည့ 

ေပဵအပရ့နန့ျင့ဴ လယယ့ာေ္မဥပေဒကို ္ပင့ဆင့ ္ဖည့ဴစက်ရ့န ့

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
199 ဝင့ဵေဇာ့လတ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳစမီကဳနိ့ဵ ကို ကန့့ကက် ့ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက့်

 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

200 ဝင့ဵမာသန့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳစမီကဳနိ့ဵ ကို ကန့့ကက် ့ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက့်
 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

201 ယဉယ့ဉေ့အာင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳစမီကဳနိ့ဵ ကို ကန့့ကက် ့ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက့်
 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

202 ခူဵကေလာရယ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ လ်ို င့ေကာ့ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ကယာဵ္ပည့နယ့ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှုနျင့ဴပတသ့ကဖ့ပီဵ  
ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

203 ေအာင့နိုင့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ လ်ို င့ေကာ့ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ကယာဵ္ပည့နယ့ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှုနျင့ဴပတသ့ကဖ့ပီဵ  
ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

204 ေကးာ့မင့ဵဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ လ်ို င့ေကာ့ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ကယာဵ္ပည့နယ့ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှုနျင့ဴပတသ့ကဖ့ပီဵ  
ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

205 ေစာေကးာ့ကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရပက့က် ့သုိ္ဓမဟတ့ု ေကးဵရွာအပုစ့ ု(အပုခ့းုပေ့ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ့ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာင့ရပက့က်အ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ကရင့္ပည့သူ့ပါတီဥက္ကဌ ဧရာဝတီတုိင့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရင့ဴအာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

206 ေစာေအာင့မန်စ့ိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရပက့က် ့သုိ္ဓမဟတ့ု ေကးဵရွာအပုစ့ ု(အပုခ့းုပေ့ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ့ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာင့ရပက့က်အ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဧရာဝတီတုိင့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရင့ဴအာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

207 ေစာသန့ဵ ထန့်ဵ သန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရပက့က် ့သုိ္ဓမဟတ့ု ေကးဵရွာအပုစ့ ု(အပုခ့းုပေ့ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ့ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာင့ရပက့က်အ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဧရာဝတီတုိင့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရင့ဴအာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

208 ေစာခူ့ရျီဵ ထူဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရပက့က် ့သုိ္ဓမဟတ့ု ေကးဵရွာအပုစ့ ု(အပုခ့းုပေ့ရဵ) 
ဥပေဒ ပဒုမ့ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာင့ရပက့က်အ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဧရာဝတီတုိင့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရင့ဴအာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵပခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ



209 တင့ေမာင့ကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၂၂-ဇန်-့၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ဒမီိုကေရစအီေရဵ 
စဉဆ့ကမ့္ပတ့လှုပရ့ျာဵမှု 
အင့အာဵစု (MDCF)

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ဗိုလခ့းုပမ့ျူ ဵကကီဵ  မင့ဵေအာင့လှိုင့နျင့ဴ တပမ့ေတာ့ 

ထပိပ့ိုင့ဵေခါင့ဵေဆာင့အခး ို့အာဵ စစရ့ာဇဝတမ့ှုမးာဵ ကးူဵလန်ေ့ကကာင့ဵ
 စပ်စ့်ဲခဴဲဖပီဵ  နိုင့ငဳတကာ အဖ်ဲ့အစည့ဵမးာဵအာဵ 

210 သကထ့ာဵေဆ် မ ဦဵဝင့ဵ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသမဂ္ဂ ဒဂုဳဆိပက့မ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိက့ို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဦဵေဆာင့ 

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

211 သဇင့နယ့် မ ဦဵေမာင့လုဳဵ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵ (ဖယုင့်) ဒဂုဳဆိပက့မ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိက့ို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဦဵေဆာင့ 

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

212 ေကးာ့ကိုကို ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေကးာ့ေအဵ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ဗမာနိုင့ငဳလုဳဵ ဆုိင့ရာ 

ေကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ့
 (ABFSU)

စမ့ဵ ေခးာင့ဵဖမို ့နယ၊့ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိက့ို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ 

္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

213 ေကးာ့ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵအနု့ဵ ေရွှေ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ေ္မာကဥ့က္ကလာပဖမို ့နယ၊့ ရနက့နုတ့ိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိက့ို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ 

္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

214 ခင့သန့ဵ စိုဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပဘ့ကအ့ဖ်ဲ့အစည့ဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိက့ို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ 

္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

215 မး ိုဵမး ိုဵေအဵ မ ဦဵဘတင့ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသမဂ္ဂ ေရွှေ ပည့သာဖမို ့နယ၊့ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိက့ို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဦဵေဆာင့ 

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

216 နျင့ဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာင့ကကည့ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉, ၁၉ စမ့ဵ ေခးာင့ဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၁၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ဗမာနိုင့ငဳလုဳဵ ဆုိင့ရာ 

ေကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ့
 (ABFSU)

ခင့ဦဵဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ  
ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိ ့အကကမ့ဵ ဖကခဳ့ရမှု ရှုတခ့းေကကာင့ဵ 
မးကန့ျာဖုဳဵ စပ်၍့ လကက့မ့ဵ စာေစာင့ထတုေ့ဝခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
217 ေဝယဦဳဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ စမ့ဵ ေခးာင့ဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၁၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

ဖယုင့်အလပုသ့မာဵသပတိ ့အကကမ့ဵ ဖကခဳ့ရမှု ရှုတခ့းေကကာင့ဵ 
မးကန့ျာဖုဳဵ စပ်၍့ လကက့မ့ဵ စာေစာင့ထတုေ့ဝခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
218 ဇာ္ခည့ဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၈, ၁၉ ပလပိဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၀၈-နိုဝင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵ  စဉဴ့ကိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပိစ့ကရ့ုဳ အလပုသ့မာဵမးာဵ၏ ထိုင့သပတိတ့င့် 

ပူဵ ေပါင့ဵပါဝင့ခဴဲ္ခင့ဵ အတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

219 ေဌဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၈, ၁၉, ၁၉ ပလပိဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၀၈-နိုဝင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵ  စဉဴ့ကိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပိစ့ကရ့ုဳ အလပုသ့မာဵမးာဵ၏ ထိုင့သပတိတ့င့် 

ပူဵ ေပါင့ဵပါဝင့ခဴဲ္ခင့ဵ အတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

220 ေအဵေအဵခုိင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၈, ၁၉ ပလပိဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၀၈-နိုဝင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵ  စဉဴ့ကိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပိစ့ကရ့ုဳ အလပုသ့မာဵမးာဵ၏ ထိုင့သပတိတ့င့် 

ပူဵ ေပါင့ဵပါဝင့ခဴဲ္ခင့ဵ အတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

221 ဝင့ဵထန့်ဵ ္ပန့့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၈, ၁၉ ပလပိဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၀၈-နိုဝင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵ  စဉဴ့ကိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပိစ့ကရ့ုဳ အလပုသ့မာဵမးာဵ၏ ထိုင့သပတိတ့င့် 

ပူဵ ေပါင့ဵပါဝင့ခဴဲ္ခင့ဵ အတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

222 လမာဆနေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ ပလပိဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ကခးင့္ပည့နယ့ ကခးင့တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ကိုလမ့်ဵ ေဇာင့ဵ၊ ကိုေဇာ့ဂးကန့ျင့ဴ ေဒ္ဒနနပ့ူ
 တို္ဓကို အ္မနဆဳု့ဵ လွှတေ့ပဵရနဆ့န္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ၍ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

223 လဆုန့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၂၀ ပလပိဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ကခးင့္ပည့နယ့ ကခးင့တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ကိုလမ့်ဵ ေဇာင့ဵ၊ ကိုေဇာ့ဂးကန့ျင့ဴ ေဒ္ဒနနပ့ူ
 တို္ဓကို အ္မနဆဳု့ဵ လွှတေ့ပဵရနဆ့န္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ၍ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

224 စိုင့ဵေကးာ့ေစာဟန့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ လာဵရှို ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၂၂-ဒဇီင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လာဵရှို နည့ဵပညာတက္ကသုိလ့
 ေကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

လာဵရှို နည့ဵပညာတက္ကသုိလတ့င့် ပုဳမျနေ့ကးာင့ဵအပခ့ထက ့ 

ပိုမိုေကာကခဳ့၍ ေကးာင့ဵဝင့ဵအတင့်ဵ တစက့ိုယေ့တာ့ 

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
225 ေကာင်ဵသူရ + ၇ ဦဵ ကးာဵ/မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲမျူ ဵ ေကးာ့္မင့ဴေင် ၁၃-ဒဇီင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ

အလပုသ့မာဵမးာဵ၊ 
ေကးာင့ဵသာဵမးာဵနျင့ဴ 

တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ
မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ

 ေညာင့ဦဵဖမို ့မျ ေန္ပည့ေတာ့ထ ိအလပုသ့မာဵသပတိစ့စေ့ကကာင့ဵ္ဖင့ဴ
 လမ့ဵ ေလျှောကခ့းတီကဖ့ပီဵ  အလပုသ့မာဵမးာဵ၏ နစန့ာမှုမးာဵကို 
ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

226 အသိင့ဇာေမာင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ကရင့နလီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ရနက့နုတ့င့် ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

227 မူ့စစူန့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉, ၁၉, နိုင့လတ့်လုဳ ပဒုမ့ ၁၀/၁၂ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၊ ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့မး ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ ၃၆၀ အေ္မာကတ့ပရ့င့ဵ၊ အမျတ့ (၃) ရဲစခန့ဵ  (ခးမ့ဵ ေအဵသာစဖဳမို ့နယ)့_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ကယာဵ္ပည့နယေ့ကးာင့ဵသာဵ
 သမဂ္ဂ

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ကရင့နလီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ရနက့နုတ့င့် ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

228 မင့ဵဖနု့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ကရင့နလီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ရနက့နုတ့င့် ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

229 ေအာင့မှိုင့ဵဆန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ကရင့နလီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ရနက့နုတ့င့် ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

230 သန့့ဇင့ထက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ္ပည့ထေဲရဵဝနက့ကီဵ ဌာန _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ အယလ့ဖ့ာဘလိပေ့္မစကရ့ုဳစမီကဳနိ့ဵ ကို ဖးကသိ့မ့ဵ ေပဵရန ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

231 ေဇလင့ဵမန့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
တပမ့ေတာ့နျင့ဴ တိုင့ဵရင့ဵသာဵ လကန့ကက့ိုင့တပဖ့်ဲ့ မးာဵကကာဵ 
္ဖစပ့ာ်ဵလးကရ့ျိေသာ တိုကပ့်ဲမးာဵကို အဆဳုဵသတရ့န ့

ေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
232 အကစ့တာ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

တပမ့ေတာ့နျင့ဴ တိုင့ဵရင့ဵသာဵ လကန့ကက့ိုင့တပဖ့်ဲ့ မးာဵကကာဵ 
္ဖစပ့ာ်ဵလးကရ့ျိေသာ တိုကပ့်ဲမးာဵကို အဆဳုဵသတရ့န ့

ေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
233 ဒါလီ္ မင့ဴ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

တပမ့ေတာ့နျင့ဴ တိုင့ဵရင့ဵသာဵ လကန့ကက့ိုင့တပဖ့်ဲ့ မးာဵကကာဵ 
္ဖစပ့ာ်ဵလးကရ့ျိေသာ တိုကပ့်ဲမးာဵကို အဆဳုဵသတရ့န ့

ေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
234 သူရလင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ

ဗမာနိုင့ငဳလုဳဵ ဆုိင့ရာ 

ေကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ့
 (ABFSU)

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိဘ ဲ7th July ေန့တင့် လမ့ဵ ေလျှောက ့

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

235 ခခ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ေထာကခဳ့ေကကာင့ဵ ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

236 ေမ္မတ့သူ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
237 နျင့ဵနယ်လ့င့် မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
238 ခး ိုမခုိီင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
239 ရင့ရင့ေအဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
240 ေအာင့နိုင့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
241 ေအာင့ဆန့ဵ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
242 ဝင့ဵေဇာ့ေထ်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ပသိုမဖ့မို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသပတ့ိ 

ေခါင့ဵေဆာင့ ပသိုမဖ့မို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ  ပသိုမ ့စကမ့ှုဇနုရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပစ့ကရ့ုဳဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ပ်ဲကို ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
243 ဇာ္ခည့လင့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဒမီိုကေရစနီျင့ဴ ဖငိမ့ဵ ခးမ့ဵ ေရဵ အမး ိုဵသမီဵ ကန်ရ့က ့(DPWN)ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ေဒ္ဒေနာ့အနု့ဵ လျလတ်ေ့္မာကေ့ရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

244  ေနာ့လာဵရျီဵ ထူဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ကရင့အမး ိုဵသမီဵ အစည့ဵအရုဳဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ေဒ္ဒေနာ့အနု့ဵ လျလတ်ေ့္မာကေ့ရဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

245 ေဌဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲမျူ ဵ မး ိုဵသက ့(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ)_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ရျိ ေကးာကမ့ီဵ ေသ်ဵစမ့်ဵ အင့သဳုဵ 
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳ ဖးကသိ့မ့ဵ ေရဵ ရနက့နုဖ့မို ့ေတာ့ခန့ဵ မေရျ့  
ဆန္ဒ ပေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

246 စိုဵ ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ရဲမျူ ဵ မး ိုဵသက ့(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ)_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ရျိ ေကးာကမ့ီဵ ေသ်ဵစမ့်ဵ အင့သဳုဵ 
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳ ဖးကသိ့မ့ဵ ေရဵ ရနက့နုဖ့မို ့ေတာ့ခန့ဵ မေရျ့  
ဆန္ဒ ပေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

247 ထူဵ ခန့့ေသာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ အမျတ့ (၃) ရဲစခန့ဵ  
(ခးမ့ဵ ေအဵသာစဖဳမို ့နယ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာကပ့န့ဵ ေတာင့ဵ အစိုဵ ရ 

စကမ့ှုလကမ့ှုသိပ္ဳပ မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
အေ္ခခဳပညာေကးာင့ဵမးာဵ စာေမဵပ်ဲ စစေ့ဆဵမည့ကို 
ရပတ့န့့ေပဵရနန့ျင့ဴ စာေမဵပ်ဲအခးနိစ့ာရင့ဵ အတအိကးထတု့္ ပနေ့ပဵေရဵ
 ဆန္ဒ ပေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ



248 ေအာင့မး ိုဵကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ အမျတ့ (၃) ရဲစခန့ဵ  
(ခးမ့ဵ ေအဵသာစဖဳမို ့နယ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
မန္တေလဵပညာေရဵ 
ေကာလပိေ့ကးာင့ဵသာဵ သမဂ္ဂ 
ဥက္ကဋ္ဌ

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
အေ္ခခဳပညာေကးာင့ဵမးာဵ စာေမဵပ်ဲ စစေ့ဆဵမည့ကို 
ရပတ့န့့ေပဵရနန့ျင့ဴ စာေမဵပ်ဲအခးနိစ့ာရင့ဵ အတအိကးထတု့္ ပနေ့ပဵေရဵ
 ဆန္ဒ ပေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

249 ထန့်ဵ ကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယအ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ
 ဦဵစိုဵ မိုဵ ေကးာ့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပာ်ဵေရဵဇုဳ 
ေစာင့ဴကကည့ဴေရဵအဖ်ဲ့ ဝင့ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

ရခုိင့္ပည့နယ၊့ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယတ့င့် ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပာ်ဵေရဵဇုဳ
 (SEZ) နျင့ဴပတသ့ကသ့ည့ဴ အစည့ဵအေဝဵကို ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ယဘူ ဲ

္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

250 ခးမ့ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယအ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ
 ဦဵစိုဵ မိုဵ ေကးာ့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပာ်ဵေရဵဇုဳ 
ေစာင့ဴကကည့ဴေရဵအဖ်ဲ့ ဝင့ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

ရခုိင့္ပည့နယ၊့ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယတ့င့် ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပာ်ဵေရဵဇုဳ
 (SEZ) နျင့ဴပတသ့ကသ့ည့ဴ အစည့ဵအေဝဵကို ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ယဘူ ဲ

္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

251 ေနတုိဵခုိင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ စုဳစမ့ဵ ဆဲ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သန္တာရင့သီ်ဵ မး ိုဵဆကသ့စ ့

လငူယမ့းာဵအသင့ဵ ဥက္ကဌ
ေကးာက့္ ဖုဖမို ့၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ 
ရခုိင့္ပည့နယ့

ပတိထ့ာဵသည့ဴ အင့တာနကလ့ိုင့ဵမးာဵကို ္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵရန ့

ေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

252 မင့ဵဇေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ စုဳစမ့ဵ ဆဲ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သန္တာရင့သီ်ဵ မး ိုဵဆကသ့စ ့

လငူယမ့းာဵအသင့ဵ ဥက္ကဌ
ေကးာက့္ ဖုဖမို ့၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ 
ရခုိင့္ပည့နယ့

ပတိထ့ာဵသည့ဴ အင့တာနကလ့ိုင့ဵမးာဵကို ္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵရန ့

ေတာင့ဵဆုိခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

253 ေအာင့မိုဵ ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၆-ဨဂတ့ု-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေရွှေကးင့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
ကရင့အမး ိုဵသမီဵ တစဦ့ဵ ပစသ့တခဳ့ရ္ခင့ဵနျင့ပတသ့ကဖ့ပီဵ  ပငဴ့်လင့ ဵ

္မင့သာစာ်အ ေရဵယူေပဵရန ့နျင့ဴ တပစ့ခန့ဵ မးာဵ ရပုသိ့မ့ဵ ေပဵရန ့

ဦဵေဆာင့ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

254 ကကည့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၆-ဨဂတ့ု-21 အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေရွှေကးင့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
ကရင့အမး ိုဵသမီဵ တစဦ့ဵ ပစသ့တခဳ့ရ္ခင့ဵနျင့ပတသ့ကဖ့ပီဵ  ပငဴ့်လင့ ဵ

္မင့သာစာ်အ ေရဵယူေပဵရန ့နျင့ဴ တပစ့ခန့ဵ မးာဵ ရပုသိ့မ့ဵ ေပဵရန ့

ဦဵေဆာင့ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

255 တုိဵတုိဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ့ ၁၉ ကိုဗစ ့၁၉ ကပေ့ရာဂါ 
စမီခဳန့့ခဲ်ေရဵေကာ့မတီ ၉-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ 

(ရခုိင့ေကးာင့ဵသာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို ့၊ ရခုိင့္ပည့နယ့

“4G အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ ေရဵ၊ ္ပည့နယအ့စိုဵ ရအာဵ အလိုမရျိ၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတဝ့ါဒဆန့့ကးင့ကက၊ No Bloody Government နျင့ဴ No

 Murder Army စသည့ဴ အခးကင့ါဵခးကက့ို ဆုိင့ဵဘတုမ့းာဵ 
ကိုင့ေဆာင့၍ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ ေတာင့ဵဆုိခဴဲ၍ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

256 ေကးာ့နိုင့ေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ့ ၁၉ ကိုဗစ ့၁၉ ကပေ့ရာဂါ 
စမီခဳန့့ခဲ်ေရဵေကာ့မတီ ၉-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ 

(ရခုိင့ေကးာင့ဵသာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို ့၊ ရခုိင့္ပည့နယ့

“4G အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ ေရဵ၊ ္ပည့နယအ့စိုဵ ရအာဵ အလိုမရျိ၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတဝ့ါဒဆန့့ကးင့ကက၊ No Bloody Government နျင့ဴ No

 Murder Army စသည့ဴ အခးကင့ါဵခးကက့ို ဆုိင့ဵဘတုမ့းာဵ 
ကိုင့ေဆာင့၍ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ ေတာင့ဵဆုိခဴဲ၍ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

257 ဦဵသန့ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ့ ၁၉ ကိုဗစ ့၁၉ ကပေ့ရာဂါ 
စမီခဳန့့ခဲ်ေရဵေကာ့မတီ ၉-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ 

(ရခုိင့ေကးာင့ဵသာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို ့၊ ရခုိင့္ပည့နယ့

“4G အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ ေရဵ၊ ္ပည့နယအ့စိုဵ ရအာဵ အလိုမရျိ၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတဝ့ါဒဆန့့ကးင့ကက၊ No Bloody Government နျင့ဴ No

 Murder Army စသည့ဴ အခးကင့ါဵခးကက့ို ဆုိင့ဵဘတုမ့းာဵ 
ကိုင့ေဆာင့၍ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ ေတာင့ဵဆုိခဴဲ၍ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ

258 ေကျာင်ဵသာဵ (၂) ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ _ _ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ ရခုိင့္ပည့နယတ့င့် လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ 

ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

259 ရှိုင့ဵဝဏ္ဏေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _

အတ်င့ဵေရဵမျူ ဵ / 
ရနက့နုပ့ညာေရဵ 
တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵမးာဵသမ

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ရခုိင့္ပည့နယတ့င့် လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ 

ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

260 ဟနိ့ဵ ထကေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _

သတင့ဵနျင့ဴ္ပနက့ကာဵေရဵ/ပခုက္က
တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵမးာဵသမ
ဂ္ဂ (ဗကသမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ)့

ပခုက္က ဖမို ့နယ၊့ မေက်ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ရခုိင့္ပည့နယတ့င့် လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ 

ေကကာင့ဵ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

261 ေဝယဖဳဖို ဵမိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မရမ့ဵ ကနု့ဵ  နျင့ဴ ေကးာကတဳ့တာဵ 
ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ

၁၂-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ရခုိင့္ပည့နယတ့င့် လကရ့ျိ္ ဖစပ့ာ်ဵေနေသာ အေ္ခအေနမးာဵ 
နျင့ဴပတသ့က၍့စတစက့ာ ကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

262 ပိုင့မင့ဵခန့့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မရမ့ဵ ကနု့ဵ  နျင့ဴ ေကးာကတဳ့တာဵ 
ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ

၁၂-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ရခုိင့္ပည့နယတ့င့် လကရ့ျိ္ ဖစပ့ာ်ဵေနေသာ အေ္ခအေနမးာဵ 
နျင့ဴပတသ့က၍့စတစက့ာ ကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

263 သဲ့်သဲ့်ဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမျူ ဵဝင့ဵနိုင့ထန့်ဵ ၂၉-မတ့-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဆာဵလင့ဵကကီဵ ဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
လကပ့ေဳတာင့ဵေတာင့ ေကကဵနစီမီကဳနိ့ဵ အတင့်ဵရျိ ဝကေ့မျဵ ရွာေဟာင့ဵ 
ေနအမိေ့္ပာင့ဵေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့့ကက်ခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
264 စန့ဵ လျ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမျူ ဵဝင့ဵနိုင့ထန့်ဵ ၂၉-မတ့-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဆာဵလင့ဵကကီဵ ဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

လကပ့ေဳတာင့ဵေတာင့ ေကကဵနစီမီကဳနိ့ဵ အတင့်ဵရျိ ဝကေ့မျဵ ရွာေဟာင့ဵ 
ေနအမိေ့္ပာင့ဵေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့့ကက်ခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
265 ္ဖူ္ဖူဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၃, ၃၄၁ ရဲမျူ ဵဝင့ဵနိုင့ထန့်ဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဆာဵလင့ဵကကီဵ ဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

လကပ့ေဳတာင့ဵေတာင့ ေကကဵနစီမီကဳနိ့ဵ အတင့်ဵရျိ ဝကေ့မျဵ ရွာေဟာင့ဵ 
ေနအမိေ့္ပာင့ဵေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့့ကက်ခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
266 နလီာသိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄

ရဲအပုရ့နပ့ိုင့ 

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ
)

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ၈၈ ဖငိမ့ဵ ခးမ့ဵ ေရဵနျင့ဴပင့ဴ်လင့ဵ 
လူ့အဖ်ဲ့အစည့ဵ

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တင့် 

ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵအာဵ လကထ့ပိခ့တ့္ ခင့ဵကို 
ဆန့့ကးင့သည့ဴအတက် ့ရနု့ဵ ရင့ဵဆနခ့တ့္ ဖစပ့ာ်ဵခဴဲကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

267 နန့ဵ လင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရဲအပုရ့နပ့ိုင့ 

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ
)

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဒဂုဳတက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵ 
သမဂ္ဂ ဥက္ကဌေဟာင့ဵ

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တင့် 

ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵအာဵ လကထ့ပိခ့တ့္ ခင့ဵကို 
ဆန့့ကးင့သည့ဴအတက် ့ရနု့ဵ ရင့ဵဆနခ့တ့္ ဖစပ့ာ်ဵခဴဲကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

268 နိုင့ကိုသူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရဲအပုရ့နပ့ိုင့ 

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ
)

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေဒါင့ဵတုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးုပ ့အဖ်ဲ့ ဝင့ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တင့် 

ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵအာဵ လကထ့ပိခ့တ့္ ခင့ဵကို 
ဆန့့ကးင့သည့ဴအတက် ့ရနု့ဵ ရင့ဵဆနခ့တ့္ ဖစပ့ာ်ဵခဴဲကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

269 မင့ဵဟနထ့က့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရဲအပုရ့နပ့ိုင့ 

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ
)

၁၈-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဒဂုဳတက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵ 
သမဂ္ဂ

ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တင့် 

ေဒါင့ဵတို္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပအ့ဖ်ဲ့ ဝင့မးာဵအာဵ လကထ့ပိခ့တ့္ ခင့ဵကို 
ဆန့့ကးင့သည့ဴအတက် ့ရနု့ဵ ရင့ဵဆနခ့တ့္ ဖစပ့ာ်ဵခဴဲကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

270 ေဇာ့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ေရွှေ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၂၉၄, ၃၅၃, ၂၂၈, ၅၀၆ ဒတိုယဖမို ့နယမ့ျူ ဵ ေကးာ့စိုဵ  
(္ပည့ကကီဵ တဳခ်နဖ့မို ့နယ)့

၂၀-မတ့-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရျ့ ေန၊ လယယ့ာေ္မအေရဵ လှုပရ့ျာဵသူမန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ တရာဵစရီင့ေရဵကဏ္ဍကို ေစာ့ကာဵ၍ ဂဏုသိ့က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့

္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

271 မိုဵ စန္ဒာ္မင့ဴ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရ့ျင့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖ်ဲ့  

ခးုပ ့တာဝနခဳ့
အမျတ့ ၃၄၃(က)၊ ေရစကကိုလမ့ဵ ၊ ၁၀ ရပက့က်၊့
 လှိုင့သာယာ (အေနာကပ့ိုင့ဵ) ဖမို ့နယ့

အလပုရ့ျင့နျင့ရျယယ့ာရျင့အာဵ ကာဵထက်ခ့်င့ဴမေပဵဘ ဲပတိထ့ာဵ ္ခင့ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရျပခဳစည့ဵရိုဵ ပတိဆုိ့္ဓ ခင့ဵတို္ဓ ပုလပုသ့ည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

272 စိုင့ဵယေုမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရ့ျင့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ ခုိင့ေရွှေဝါလမ့ဵ ၊ ၁၅ ရပက့က်၊့ လှိုင့သာယာ 

(အေရျ့ ပိုင့ဵ) ဖမို ့နယ့

အလပုရ့ျင့နျင့ရျယယ့ာရျင့အာဵ ကာဵထက်ခ့်င့ဴမေပဵဘ ဲပတိထ့ာဵ ္ခင့ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရျပခဳစည့ဵရိုဵ ပတိဆုိ့္ဓ ခင့ဵတို္ဓ ပုလပုသ့ည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

273 သ်င့ေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရ့ျင့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ အမျတ့ ၁၅၃၊ ကက်သ့စရ့ပ၊့ ရိုဵ ကကီဵ ၊ 

ထန့ဵ တပင့ဖမို ့နယ့

အလပုရ့ျင့နျင့ရျယယ့ာရျင့အာဵ ကာဵထက်ခ့်င့ဴမေပဵဘ ဲပတိထ့ာဵ ္ခင့ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရျပခဳစည့ဵရိုဵ ပတိဆုိ့္ဓ ခင့ဵတို္ဓ ပုလပုသ့ည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

274 ထန့်ဵ လင့်ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပုရ့ျင့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အလပုသ့မာဵအေရဵလှုပရ့ျာဵသူ လမတုန့ဵ ရွာ၊ တဳ့်ေတဵဖမို ့နယ့

အလပုရ့ျင့နျင့ရျယယ့ာရျင့အာဵ ကာဵထက်ခ့်င့ဴမေပဵဘ ဲပတိထ့ာဵ ္ခင့ဵ၊ 
ရုဳဵ ေရျပခဳစည့ဵရိုဵ ပတိဆုိ့္ဓ ခင့ဵတို္ဓ ပုလပုသ့ည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

275 ေကးာ့မင့ဵစနိ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ သတင့ဵမဒီယီာဥပေဒ ပဒုမ့ ၂၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို ့နယမ့ျူ ဵ 
ဦဵေဇထကေ့အာင့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ မာဃလမူှုကညီူေရဵအသင့ဵ 
ဒဥုက္ကဌ (ဘာဵအဳ)

ဘာဵအဖဳမို ့နယ၊့ ကရင့္ပည့နယ့ ဘာဵအဖဳမို ့နယ ့စည့ပင့သာယာေရဵ ေကာ့မတဝီင့ေရွဵ ခးယပ့်ဲကို 
လမူှုကန်ရ့ကေ့ပ္ဒ တိုကရ့ိုကလ့ွှင့ဴတင့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

276  စမိ့ဵ စမိ့ဵ စိုဵ (ခ) ဇီဵ ကက့် မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
277 မောင်စိုး ကျား ဦးညနွ့်တင် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
278 ဆနး်ဝင်း ကျား ဦးြေယဉ် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
279 မစာသနး် ကျား ဦးဆနး်သိနး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ



280 နိုင်ဝင်း ကျား ဦးထနွး်သနး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
281 ထနိလ်င်း ကျား ဦးတင်ကကည် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
282 စနိစ်နိစ်ိုး ကျား ဦးမစာသနး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
283 ဆနး်ညနွ့် ေ ဦးတင်ထနွး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
284 မောင်မဇာ်ေိုး ကျား ဦးသံမ ျာင်း ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
285 ေျ ိုးြေင့် ကျား ဦးမကျာ်ဝင်း ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
286 မောင်ေျ ိုး ကျား ဦးလသိှနး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
287 မကျာ်ေျ ိုး ကျား ဦးလသိှနး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
288 ေိုးေိုးမေး ကျား ဦးမလး ုိ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
289  င်မေ ေ ဦးဆနး်မငွ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
290 သနး်ဝင်း ကျား ဦးကကာ င် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
291 မောင်သနး် ေ ဦးထနွး်ယဉ် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
292 မကျာ်ဦး ေ ဦးမကျာ်ဝင်း ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
293 ဆနး်ဝင်းထိုက် ေ ဦးညနွ့်တင် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
294 မောင်မဇာ်ေိုး ေ ဦးသံမ ျာင်း ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
295 နိုင်နိုင်မော် ေ ဦးထနွး်ယဉ် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
296 ္မင့ဴ္မင့ဴမိုဵ ေ ဉးသံမ ျာင်း ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
297 မေး ုိင် ကျား ဦးမဇာ်ဝင်း ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
298 ယေင်း ေ ဦးလသိှနး် ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
299 ေိုးေိုးဆနး် ေ ဦးမလး ုိ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
300 စေး်စေး်မော် ေ ဦးဆနး်မငွ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇ ေအာဴခးကဒ့က့မု္ပဏပီိုင့ရျင့ 

ေဒါကတ့ာ ္မင့ဴစနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ မလကတ့ိုေကးဵရွာ အပုစ့၊ု 

မအပူင့ဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ

နိုင့ငဳေတာ့၏ အတိုင့ပင့ခဳပဂု္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာင့ဆန့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတတီိုင့ဵ ခရီဵစဉတ့င့် ေဒသခဳ လယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခဲမးာဵကို တင့္ပတိုင့ကကာဵခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
301 ေဒါကတ့ာမး ိုဵ္ပန့့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀ အမး ိုဵသာဵလွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျ

ယ ့ဦဵတင့ေအာင့ထန့်ဵ
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ NLD ေ္ပာေရဵဆုိခ်င့ဴရျိသူ 

ေဟာင့ဵ
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

ပါတမီျနတုထ့က်ခဴဲ့သည့ဴကစိ္စနျင့ဴပတသ့ကဖ့ပီဵ  ေဒါကတ့ာမး ိုဵ္ပန့့်၏ 

ေ္ပာဆုိခးကမ့းာဵသည့  ဂဏုသိ့က္ခာ ထခုိိကေ့စသည့ဟဆုိုကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
302 ေနာ့ခုိင့ေအေအဵခး ို မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀/၁၂ ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့မး ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ 

၃၆၀ အေ္မာကတ့ပရ့င့ဵ)
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သတင့ဵေထာက ့(အလီဗဲင့ဵ 

သတင့ဵမဒီယီာ)
စုဳစမ့ဵ ဆဲ ကယာဵ္ပည့နယ၊့ လ်ို င့ေကာ့ဖမို ့တင့် လယသ့မာဵမးာဵ၏ ဆန္ဒထတု ့

ေဖာ့ပ်ဲကို သတင့ဵယခဴဲူ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

303 ေနာ့နိုရင့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀/၁၂ ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့မး ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ 

၃၆၀ အေ္မာကတ့ပရ့င့ဵ)
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သတင့ဵေထာက ့(ဒဗီ်ီဘ)ီ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ကယာဵ္ပည့နယ၊့ လ်ို င့ေကာ့ဖမို ့တင့် လယသ့မာဵမးာဵ၏ ဆန္ဒထတု ့

ေဖာ့ပ်ဲကို သတင့ဵယခဴဲူ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

304 ေအာင့သူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀/၁၂ ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့မး ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ 

၃၆၀ အေ္မာကတ့ပရ့င့ဵ)
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သတင့ဵေထာက ့(ကန္တာရဝတီ

 တုိင့ဵမသ့တင့ဵဌာန)
စုဳစမ့ဵ ဆဲ ကယာဵ္ပည့နယ၊့ လ်ို င့ေကာ့ဖမို ့တင့် လယသ့မာဵမးာဵ၏ ဆန္ဒထတု ့

ေဖာ့ပ်ဲကို သတင့ဵယခဴဲူ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

305 လျသက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ နတ့သဳကင့်ဵ၊ ေကးာကက့ကီဵ ဖမို ့၊ ပခူဲဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

အမး ိုဵသာဵလွှတေ့တာ့ကိုယစ့ာဵလျယအ့ာဵ ဆန့့ကးင့ ဆန္ဒထတု ့

ေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

306 ္ပန့့်တင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ နတ့သဳကင့်ဵ၊ ေကးာကက့ကီဵ ဖမို ့၊ ပခူဲဵတိုင့ဵ 
ေဒသကကီဵ

အမး ိုဵသာဵလွှတေ့တာ့ကိုယစ့ာဵလျယအ့ာဵ ဆန့့ကးင့ ဆန္ဒထတု ့

ေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

307 ရနန့ိုင့ေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့

ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵ (ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေရွှေကးင့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ လွှတေ့တာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵကို 

ဆန့့ကးင့ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

308 ရာဇာ+ ၁ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့

ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵ (ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ )
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေရွှေကးင့ဖမို ့နယ၊့ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ လွှတေ့တာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵကို 

ဆန့့ကးင့ ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

309 ရီရီမန့် မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၈(စ)

ဟမု္ပလင့ဵဖမို ့နယစ့ည့ပင့သာယာရ
ေးဵေကာ့မတီဥက္ကဌ 

ဦဵေအာင့ေကးာ့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဟမု္ပလင့ဵဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ ဟမု္ပလင့ဵဖမို ့နယစ့ည့ပင့သာယာေရဵေကာ့မတ ီဥက္ကဌကို ဂဏုသိ့ 

က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

310 ္မတ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ နိုင့လတ့်လုဳဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၀
ဟမု္ပလင့ဵဖမို ့နယစ့ည့ပင့သာယာရ
ေးဵေကာ့မတီဥက္ကဌ 

ဦဵေအာင့ေကးာ့
၀၃-ဒဇီင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ

ေတာင့သူလယသ့မာဵနျင့ဴ 

အလပုသ့မာဵေရဵရာ 

ေကာ့မတီတာဝနခဳ့ (္ပည့သူ့ 
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ ဂဏုသိ့က္ခာထခုိိကေ့စသည့ဟဆုိုကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

311 ဖငိမ့ဵ ေအဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

312 ္မင့ဴနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

313 ဖငိမ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

314 ေအာင့မင့ဵမင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

315 ေရွှေ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

316 ရင့ရင့ေအဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

317 ေမာင့သိန့ဵ ္ပန့့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)
တပမ့ေတာ့မျ ဗိုလမ့ျူ ဵတစဦ့ဵ 
(ဘူဵ သီဵေတာင့ဖမို ့နယ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တာင့ဵေကးဵရွာ 

အပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ဘူဵ သီဵေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တပမ့ေတာ့မျ လသူာဵဒိုင့ဵကာအ္ဖစ ့ေခ္ဒေဆာင့သ်ာဵသည့ဟဆုိုကာ
 သတင့ဵမဒီယီာတခး ို့ကို  ေ္ဖကကာဵခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

318 ေနရဲစိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ၁၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ေကးာင့ဵသာဵ 
(မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ မထိ္ီထလာဖမို ့တင့် စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလးုပ့ခဴဲ္ဖင့ဵအတက် ့

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ် ္ခင့ဵခဳရ

319 ရဲဘနု့ဵ ေန ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ၁၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ေကးာင့ဵသာဵ 
(မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ မထိ္ီထလာဖမို ့တင့် စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလးုပ့ခဴဲ္ဖင့ဵအတက် ့

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ် ္ခင့ဵခဳရ



320 သဲမိုဵ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ၁၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ေကးာင့ဵသာဵ 
(မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ မထိ္ီထလာဖမို ့တင့် စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလးုပ့ခဴဲ္ဖင့ဵအတက် ့

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ် ္ခင့ဵခဳရ

321 ခးစလ့န့်ဵ သူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မတိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ေကးာင့ဵသာဵ 
(မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
 “ရခုိင့္ပည့သူလထူနုဲ့အတ ူရပတ့ည့ကက၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတဝ့ါဒဆန့့ကးင့ကက၊ 4G အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ၊ 
မတရာဵဖမ့ဵ ဆီဵခဳေကးာင့ဵသာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵလွှတ”့ စသည့ဴ 

322 ္ပည့ဴစုဳေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မတိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ေကးာင့ဵသာဵ 
(မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
 “ရခုိင့္ပည့သူလထူနုဲ့အတ ူရပတ့ည့ကက၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတဝ့ါဒဆန့့ကးင့ကက၊ 4G အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ၊ 
မတရာဵဖမ့ဵ ဆီဵခဳေကးာင့ဵသာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵလွှတ”့ စသည့ဴ 

323 ရနပ့ိုင့စိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မတိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ
ေကးာင့ဵသာဵ 
(မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
 “ရခုိင့္ပည့သူလထူနုဲ့အတ ူရပတ့ည့ကက၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတဝ့ါဒဆန့့ကးင့ကက၊ 4G အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ၊ 
မတရာဵဖမ့ဵ ဆီဵခဳေကးာင့ဵသာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵလွှတ”့ စသည့ဴ 

324 လင့ဵသူရကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)
မုဳရွာဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့ ၁၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ

ေကးာင့ဵသာဵ 
(မုဳရွာစီဵ ပာ်ဵေရဵတက္ကသုိလ(့ 

ဗကသမးာဵ အဖ်ဲ့ ခးုပ)့ မုဳရွာခရိုင့
ကေလဵဖမို ့၊ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတစ့စတ့ပ ့အလိုမရျိ၊ ရခုိင့လထူနုျင့ဴအတ ူ

ရပတ့ည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့သည့ဴအတက် ့

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
325 ္ပည့ဴဖဖို ဵေမာင့ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)

မုဳရွာဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ မုဳရွာ တက္ကသုိလ ့ဗကသဥက္ကဋးံ မုဳရွာဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတစ့စတ့ပ ့အလိုမရျိ၊ ရခုိင့လထူနုျင့ဴအတ ူ

ရပတ့ည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့သည့ဴအတက် ့

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
326 ညီလင့ဵထင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)

မုဳရွာဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဗကသအဖ်ဲ့ ဝင့ေဟာင့ မုဳရွာဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတစ့စတ့ပ ့အလိုမရျိ၊ ရခုိင့လထူနုျင့ဴအတ ူ

ရပတ့ည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့သည့ဴအတက် ့

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
327 ေရွှေစနိဦ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)

အမျတ့(၃၇၅) တပရ့င့ဵမျ 
ဗိုလက့ကီဵ တစဦ့ဵ

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တပမ့ေတာ့အာဵ ဂဏုသိ့က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

328 ေကးာ့လျ္ မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)
အမျတ့(၃၇၅) တပရ့င့ဵမျ 
ဗိုလက့ကီဵ တစဦ့ဵ

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ တပမ့ေတာ့အာဵ ဂဏုသိ့က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

329 ္မင့ဴေအာင့ (ခ) ဦဵ္ပာဵ (ခ) ကတဳုဵကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)

ဒတိုယဖမို ့နယမ့ျူ ဵ 
ဦဵေအာင့ေကးာ့မင့ဵ 
(ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဇီဵ အပုက့က်သ့စအ့တင့်ဵ ထပမ့တဳိုဵ ခးဲ့  ေဆာကလ့ပုေ့နသည့ဴ 

ေနအမိတ့မဲးာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို ့ေတာ့စည့ပင့သာယာေရဵေကာ့မတ ီ

ဦဵေဆာင့ေသာ ပူဵ ေပါင့ဵအဖ်ဲ့ မျ ဖးကသိ့မ့ဵ ေနမှုနျင့ဴ ပတသ့က၍့ 

330 ဖကတီ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)

ဒတိုယဖမို ့နယမ့ျူ ဵ 
ဦဵေအာင့ေကးာ့မင့ဵ 
(ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ
ဇီဵ အပုက့က်သ့စအ့တင့်ဵ ထပမ့တဳိုဵ ခးဲ့  ေဆာကလ့ပုေ့နသည့ဴ 

ေနအမိတ့မဲးာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို ့ေတာ့စည့ပင့သာယာေရဵေကာ့မတ ီ

ဦဵေဆာင့ေသာ ပူဵ ေပါင့ဵအဖ်ဲ့ မျ ဖးကသိ့မ့ဵ ေနမှုနျင့ဴ ပတသ့က၍့ 

331 ေစာသာဘိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို ့နယ ့အေထေ်ထ် 
အပုခ့းုပေ့ရဵအဖ်ဲ့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ကရင့သဘာဝပတ့ဝန့ဵ ကးင့အရ
ေးဵလှုပရ့ျာဵသူ ဘာဵအဖဳမို ့နယ၊့ ကရင့္ပည့နယ့

ဘာဵအဖဳမို ့နယ၊့ ဘာဵကပေ့ကးဵရွာအပုစ့၊ု နတက့နု့ဵ ရွာတင့် 

ေကးာကမ့ီဵ ေသ်ဵ ေလာင့စာသဳုဵ ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳ ဖးကသိ့မ့ဵ ေရဵ 
ဆုေတာင့ဵပ်ဲ ကးင့ဵပခဴဲ၍ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

332 လင့ဵနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)၊ ဆကသ့်ယေ့ရဵ ဥပေဒ
 ၆၆(ဃ)

ဒရဲုမျူ ဵ ေကးာ့လင့်မိုဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ/ေရျ့ ေန ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ စကရ့ုဳမးာဵ မဖငိမမ့သက့္ ဖစေ့အာင့ စည့ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ့သည့ဟဆုိုကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

333 နိုင့နိုင့ေအာင့ ကးာဵ ဦဵတင့သန့ဵ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ့ ၁၉၊ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ 

၅၀၅(ခ)၊ ဆကသ့်ယေ့ရဵ ဥပေဒ ၆၆(ဃ)

ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၊ 
ဒရဲုမျူ ဵ ေကးာ့လင့်မိုဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ/ေရျ့ ေန ပခူဲဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ စကရ့ုဳမးာဵ မဖငိမမ့သက့္ ဖစေ့အာင့ စည့ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ့သည့ဟဆုိုကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

334 ကကီဵ ္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(က)
ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ သန့့စင့ဦဵ 
(ကမ့ဵ ရိုဵ တန့ဵ တုိင့ဵစစဌ့ာနခးုပ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရျ့ ေန ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင့ဵဖမို ့တင့်္ပုလပုသ့ည့ဴ ဖ်ဲ့ စည့ဵပုဳအေ္ခခဳဥပေဒ္ပင့ဆင့ေရဵ
 ပူဵ ေပါင့ဵေကာ့မတအီာဵ ေထာကခဳ့ပ်ဲ၌ 

ေဟာေ္ပာခဴဲသည့ဴအေကကာင့ဵအရာမးာဵသည့ တပမ့ေတာ့နျင့ဴ 

335 ေစာေဝ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(က)
ဗိုလမ့ျူ ဵကကီဵ သန့့စင့ဦဵ 
(ကမ့ဵ ရိုဵ တန့ဵ တုိင့ဵစစဌ့ာနခးုပ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ကဗးာဆရာ ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင့ဵဖမို ့တင့်္ပုလပုသ့ည့ဴ ဖ်ဲ့ စည့ဵပုဳအေ္ခခဳဥပေဒ္ပင့ဆင့ေရဵ
 ပူဵ ေပါင့ဵေကာ့မတအီာဵ ေထာကခဳ့ပ်ဲ၌ 

ေဟာေ္ပာခဴဲသည့ဴအေကကာင့ဵအရာမးာဵသည့ တပမ့ေတာ့နျင့ဴ 

336 မး ိုဵသူနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ ဗိုလက့ကီဵ စိုဵ သင့ဵနိုင့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ဖမတ့ိ တပမ့ေတာ့အာဵ ဂဏုသိ့က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

337 ဆရာေတာ့ အရိယဝသဳသာဘဝိသဳ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ ဒဗုိုလမ့ျူ ဵကကီဵ ေသာ့တာေထ်ဵ  
(အလယပ့ိုင့ဵတုိင့ဵစစဌ့ာနခးုပ)့

_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ္မဝတီမင့ဵကကီဵ ေကးာင့ဵတုိက ့ဆရာေတာ့္မဝတီမင့ဵကကီဵ ေကးာင့ဵတိုက၊့ မန္တေလဵ မဒီယီာ၌ တပမ့ေတာ့အာဵ ဂဏုသိ့က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့

ေဝဖနခဴဲ့္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

338 ဝင့ဵကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့

ဦဵစိုဵ သန့ဵ  (ေလဵမးကန့ျာဖမို ့နယ)့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေလဵမးကန့ျာဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ လွှတေ့တာ့ကိုယစ့ာဵလျယန့ျင့ဴ ေ္မစာရင့ဵဦဵစီဵ ဌာန အရာရျိမးာဵ အာဵ 

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

339 စိုဵ ္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ ့

ဦဵစိုဵ သန့ဵ  (ေလဵမးကန့ျာဖမို ့နယ)့
_ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေလဵမးကန့ျာဖမို ့နယ၊့ ဧရာဝတတီိုင့ဵေဒသကကီဵ လွှတေ့တာ့ကိုယစ့ာဵလျယန့ျင့ဴ ေ္မစာရင့ဵဦဵစီဵ ဌာန အရာရျိမးာဵ အာဵ 

ဆန္ဒထတုေ့ဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

340 ဦဵစနိ္ိတတ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၀၊ ဆကသ့်ယေ့ရဵ ဥပေဒ 

၆၆(ဃ)

အမျတ့၂ ပင့မလျှေပ/့စကမ့ျ ဒတိုယ
 ဗိုလမ့ှု ကကီဵ  သန့့ေဇာ့ဦဵ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ရဟန့ဵ မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ တပမ့ေတာ့အာဵ ဂဏုသိ့က္ခာကးဆင့ဵေစရန ့ေရဵသာဵခဴဲ ္ခင့ဵအတက့်

 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

341 ေစာ္မဦဵ (၁၅) နျစ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(က)၊ 
(ဈ)၊ ၁၉၄၉ 

လကန့က(့ယာယ)ီ္ပင့ဆင့ခးကအ့ကဥ့ပေဒ ပဒုမ့ 

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့္မဦဵ ၁၀-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယရ့က္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

342 ေနလင့ဵထန့်ဵ  (၁၅) နျစ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗိုလက့ကီဵ စိုဵ လင့ဵထူဵ  (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေကးာကတ့န့ဵ ေကးဵရွာ၊ ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

343 သိန့ဵ ေအဵေမာင့ (၁၇) နျစ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗိုလက့ကီဵ စိုဵ လင့ဵထူဵ  (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ ေကးာကတ့န့ဵ ေကးဵရွာ၊ ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

344 ခုိင့္မတ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အယဒ့တီာခးုပ ့(နရိ္န္စရာသတင့ဵဌာန)ရခုိင့္ပည့နယ့
နရိ္န္စရာသတင့ဵဌာ၌ ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)ေ္ပာေရဵ ဆုိခ်င့ဴရျိသူ 

ခုိင့သုခနျင့ဴ ဆကသ့်ယေ့မဵ္မန့ဵ ထာဵသည့ဴ အင့တာဗးူဵမးာဵကို 
ထတုလ့ွှင့ဴခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

345 လှိုင့ဵသစဇ့င့ေဝ (ခ) သာလန်ေ့ဇာင့ဵထက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဒတီာခးုပ ့

(ေခတ့သစသ့တင့ဵမဒီယီာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵေဒသကကီဵ

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)ေ္ပာေရဵ ဆုိခ်င့ဴရျိသူ ခုိင့သုခနျင့ဴ 

ဆကသ့်ယေ့မဵ္မန့ဵ ထာဵသည့ဴ အင့တာဗးူဵမးာဵကို 
ထတုလ့ွှင့ဴခဴဲသည့ဴအတက် ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

346 လင့ဵလင့ဵေခး (၁၆ နျစ)့ ကးာဵ ဦဵလျထန့်ဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ IDP
ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ 
ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

347 ေမာင့လျဝင့ဵ (၁၇ နျစ)့ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေကးာ့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ IDP
ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ 
ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

348 ္ဖူသီဵ (၁၇ နျစ)့ ကးာဵ ဦဵစသိဳန့ဵ ေမာင့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ IDP
ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ 
ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

349 ေအာင့မင့ဵဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇(၂) အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ _ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အယဒ့တီာခးုပ ့(DMG 

သတင့ဵဌာန)
ရခုိင့္ပည့နယ့

DMG  သတင့ဵဌာနကို မည့ဴသည့ဴ အတက်ေ့ကကာင့ဴ ယင့ဵပဒုမ့္ဖင့ဴ 

စ်ဲဆုိသည့ ဆုိသည့ကိုအေသဵစတိ့ ရျင့ဵမ္ပသ္ဖင့ဴ 

သီဵ္ခာဵအတည့္ပုနိုင့္ခင့ဵ မရျိေသဵေပ။
350 သန့ဵ သန့ဵ ေဌဵ မ ဦဵလှိုင့ သစေ့တာဥပေဒ ၄၀(က)(ဂ) ေတာေခါင့ဵ ဦဵေအာင့ကိုကိုမင့ဵ ၂၆-ဇန်-့၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အရပသ့ာဵ သရက့္ ပင့ေကးဵရွာ၊ ္ပင့ဦဵလင့်ဖမို ့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ ေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှု

စစုေုြါင်ဵ ၃5၉ ဦဵ

ေထာင့္ပင့ပတရာဵရင့ဆုိင့ ၃၅၉

ေောင်တွင်ဵတရာဵရင်ဆုိင်စာရင်ဵ

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

1 စိုင့ဵေအာင့ဘ ကးာဵ ဦဵအိုကမ့န့ဵ  မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁) တပမ့ေတာ့ 26-ေဖေဖာ့ဝါရီ-၁၇ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ရျမ့ဵ ္ပည့နယ့

2 စိုင့ဵအိုကစ့ိုင့ဵ ကးာဵ ဦဵစစဳာဵ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁) တပမ့ေတာ့ ၉-ေဖေဖာ့ဝါရီ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ မဆူယရဲ့စခန့ဵ အရပသ့ာဵ ရျမ့ဵ ္ပည့နယ့



3 လေဖးာ့ေခါင့ေဒါင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁)  ဗိုလက့ကီဵ ေဇာ့မး ိုဵနိုင့ (ခလရ 21) ၅-စကတ့င့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ္မစက့ကီဵ နာဵရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ေလစ်ိုင့ ေကးဵရွာ၊ ဖာဵကန့့ဖမို ့နယ၊့ ကခးင့္ပည့နယ့

4 ေဖာ့ယမလ့ဆမ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁)  ဗိုလက့ကီဵ ေဇာ့မး ိုဵနိုင့ (ခလရ 21) ၅-စကတ့င့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ္မစက့ကီဵ နာဵရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ကထန့ဵ ယန့ဵ ေကးဵရွာအပုစ့၊ု ဖာဵကန့့ဖမို ့နယ၊့ ကခးင့္ပည့နယ့

5 လကူးန့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁)
ဟမု္မလင့ဵ ္ပည့သူ့ရဲတပဖ့်ဲ့  
ဖမို ့နယမ့ျူ ဵ ဦဵမး ိုဵမး ိုဵ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ဟမု္ပလင့ဵရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ေစတဆိီပေ့ကးဵရွာ၊ ဟမု္ပလင့ဵဖမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

6 ေမာင့ထန့်ဵ လှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁)(၂) ေစတီ္ပင့ရဲစခန့ဵ မျူ ဵ သန့ဵ ဦဵ ၂၈-ဒဇီင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ရေသဴေတာင့ရဲစခန့ဵ ေရေခါင့ဵေခးာင့ဵေကးဵရွာအပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ၊ 
ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ ေရေခါင့ဵေခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

7 ေမာင့ေကးာ့ထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁)(၂)၊
 ြမနမ်ာနိုင်ငဳေဆဵေကာင်စဦြေေ ၅၈

ေစတီ္ပင့ရဲစခန့ဵ မျူ ဵ သန့ဵ ဦဵ ၂၈-ဒဇီင့ဘာ-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ရေသဴေတာင့ရဲစခန့ဵ ေရေခါင့ဵေခးာင့ဵေကးဵရွာသာဵ၊ 
ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့ ေရေခါင့ဵေခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

8 ေဇာ့ဝင့ဵနိုင့ ကးာဵ ဦဵလျေအာင့ 
မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုအကဥ့ပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ 

(၁)
ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၈-ေဖေဖာ့ဝါရီ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ရွာေဟာင့ဵရပက့က်၊့ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ  ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

9 ေအဵေကးာ့သန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ (၁) ဗိုလက့ကီဵ ေကာင့ဵ္မတ့သူ ၂၈-ေဖေဖာ့ဝါရီ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ေကးာကေ့တာ့ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

10 စိုင့ဵတင့ခး ို ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုအကဥ့ပေဒ ပဒုမ့ ၁၇ 

(၁)
ဗိုလမ့ျူ ဵေဝယထဳန့်ဵ  (ခမရ ၅၀၂) ၂၆-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးဵရွာအပုစ့အုပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ နမဴ့ဟူဵ ေတာင့ဵေကးဵရွာအပုစ့၊ု ေကးာကမ့ဖဲမို ့နယ၊့ ရျမ့ဵ ္ပည့နယ့

11 တင့ေဌဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခဳ့ စိုဵ နိုင့ 

(ေ္မမန်က့င့်ဵ၊ ကန့့တလဖူမို ့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵ ေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

12 တင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခဳ့ စိုဵ နိုင့ 

(ေ္မမန်က့င့်ဵ၊ ကန့့တလဖူမို ့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵ ေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

13 ခုိင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခဳ့ စိုဵ နိုင့ 

(ေ္မမန်က့င့်ဵ၊ ကန့့တလဖူမို ့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵ ေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

14 ေဌဵရီ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခဳ့ စိုဵ နိုင့ 

(ေ္မမန်က့င့်ဵ၊ ကန့့တလဖူမို ့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵ ေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

15 ခင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခဳ့ စိုဵ နိုင့ 

(ေ္မမန်က့င့်ဵ၊ ကန့့တလဖူမို ့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵ ေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို ့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

16 ေသာင့ဵ္ပွှန့့ ကးာဵ ဦဵတင့ေဖ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၂၉၄၊  ၆ (၁) သတ္တ တ်င့ဵ၀နက့ကီဵ ဌာန၊ ဖမို ့ရွာနျင့ဴအိုဵ အမိဦ့ဵစီဵ ဌာန၊ ထာဵဝယဖ့်ဳ့ ဖဖို ဵေရဵ္ပည့သူ့ကမု္ပဏလီမီတိက၊့ နယစ့ပေ့ဒသသင့တန့ဵ ေကးာင့ဵ၁၇-မတ့-၁၈ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ထာဵဝယအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ လယသ့မာဵ ထာဵဝယ၊့ တနသောရီတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

17 ေဇာ့နိုင့ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)
စစက့ိုင့ဵဖမို ့နယ ့ဒတိုယအေထ် 
ေထအ်ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ဦဵခးနိမ့း ိုဵထန့်ဵ ၁၄-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစက့ိုင့ဵဖမို ့ရဲစခန့ဵ အခးုပ့ စစက့ိုင့ဵဖမို ့ NDF ဥက္ကဌ စစက့ိုင့ဵဖမို ့၊ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

18 သန့ဵ တုိဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ၁၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ မထိ္ီထလာအကးဉ့ဵ ေထာင့ ေကးာင့ဵသာဵ (မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

19 ဆန့ဵ လင့ဵကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ၁၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ မထိ္ီထလာအကးဉ့ဵ ေထာင့ ေကးာင့ဵသာဵ (မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ) မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

20 ေအာင့သူဟနိ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ) မတိ္ီထလာဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ မျူ ၂၃-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ (မထိ္ီထလာေကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ) ေညာင့ကိုင့ဵရွာ၊ မထိ္ီထလာဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

21 လင့ဵသူရကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)
မုဳရွာဖမို ့နယ ့ရဲတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့ ၁၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ မုဳရွာဖမို ့မရဲစခန့ဵ

ေကးာင့ဵသာဵ (မုဳရွာစီဵ ပာ်ဵေရဵတက္ကသုိလ(့ 

ဗကသမးာဵ အဖ်ဲ့ ခးုပ)့ မုဳရွာခရိုင့ 

အတ်င့ဵေရဵမျူ ဵ)
ကေလဵဖမို ့၊ စစက့ိုင့ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

22 စိုဵ လျနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ နျင့ဴ 

၁၃-စကတ့င့ဘာ-၂၀
_ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

23 ေကးာ့သီဟရဲေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ နျင့ဴ 

၁၃-စကတ့င့ဘာ-၂၀
_ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

24 ရဲရင့ဴေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

25 သကေ့မာင့ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးာင့ဵသာဵ (ABFSU) မေက်ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

26 ညီညီမင့ဵထကေ့ဝ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
ပညာေရဵတက္ကသုိလ/့ေကာလပိမ့းာဵဆုိင့ရာအ
တ်င့ဵေရဵမျူ ဵ /ဗကသမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ ့ဥက္ကဌ/ 

ေကာလပိေ့ကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂ မးာဵ 
စုဳစမ့ဵ ဆဲ

27 ေအာင့ခုိင့မင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ပခုက္က တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵမးာဵသမဂ္ဂ 
(ဗကသမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ)့

ပခုက္က ဖမို ့နယ၊့ မေက်ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

28 လျထန့်ဵ ေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဒ-ုဥက္ကဌ/ပခုက္က တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵ 
မးာဵသမဂ္ဂ (ဗကသမးာဵအဖ်ဲ့ ခးုပ)့

ပခုက္က ဖမို ့နယ၊့ မေက်ဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

29 သုတညီညီ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့ ၁၉ မန္တေလဵဖမို ့၊ အမျတ့ (၆) ရဲစခန့ဵ ၂၇-စကတ့င့ဘာ-၂၀ _ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အေထေ်ထအ်တ်င့ဵေရဵမျူ ဵ/မန္တေလဵသမဝါယမ
ေကာလပိေ့ကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

30 ရဲရနန့ိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ) ေပါင့ဵတည့ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၂၅-စကတ်င်ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵ ္ပည့ခရိုင့၊ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

31 ထကေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ) ေပါင့ဵတည့ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၂၈-စကတ်င်ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဗကသ ဒဥုက္က ္ပည့ခရိုင့၊ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

32 ေကးာ့ရဲသူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ  ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ) ေပါင့ဵတည့ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ၂၈-စကတ်င်ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵသာဵ ္ပည့ခရိုင့၊ ပခူဲဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

33 စန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့သူ့အမိပ့ခဳေ္မပိုင့ဆုိင့မှုဆုိင့ရာဥပေဒ ၆ (၁) သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကးဵရွာ၊ မလှိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

34 ဖငိမ့ဵ လှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ့ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကးဵရွာ၊ မလှိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

35 ခင့ေမာင့ေအဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ့ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကးဵရွာ၊ မလှိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

36 ဖငိမ့ဵ ေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ့ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေညာင့ပင့သာေကးဵရွာ၊ မလှိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

37 စန့ဵ ေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ္ပည့သူပိုင့ပစ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာင့ဴေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပဒုမ့ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေညာင့ပင့သာေကးဵရွာ၊ မလှိုင့ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ

38 ေကးာ့မး ိုဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့ေမာင့ရီ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစဦပေဒ ပဒုမ့ ၁၉၊ ၁၉
 ဒရဲုမျူ ဵ မး ိုဵသက ့

(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို ့နယ)့၊ 
္ပည့ထေဲရဵ ၀နက့ကီဵ ဌာန

၂၉-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဗမာနိုင့ငဳလုဳဵ ဆုိင့ရာ ေကးာင့ဵသာဵသမဂ္ဂမးာဵ 
အဖ်ဲ့ ခးုပ ့(ABFSU)

ဒဂုဳဆိပက့မ့ဵ ၊ ရနက့နုတ့ိုင့ဵ

39 ေနာ့ေအဵေအဵကကို င့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီဥပေဒ ပဒုမ့ ၂၀၊ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅ 

(ခ)
ဗဟန့ဵ ဖမို ့မရဲစခန့ဵ ၂၀-ဒဇီင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဘလီင့ဵ၊ မန့်္ ပည့နယ့

40 ရီစိုဵ  မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၁၁၄၊ ၃၃၃၊ ၄၃၅ ္ပင့စာေကးဵရွာရဲစခန့ဵ ၀၁-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ လယသ့မာဵ ဝါဵနကေ့ကးဵရွာ၊ လန့်ဵ ေကာင့ဵအပုစ့၊ု ္ပင့ဦဵလင့်



41 ေကးာ့မင့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ ယာဉေ့မာင့ဵ ရခုိင့္ပည့နယ့

42 ဘေစာ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ စာေရဵ ရခုိင့္ပည့နယ့

43 ညီညီေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ အမှုထမ့ဵ ရခုိင့္ပည့နယ့

44 သာဵထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ အမှုထမ့ဵ ရခုိင့္ပည့နယ့

45 သာဵကကီဵ  (ခ) ေစာသိန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ အင့ဂးင့နယီာ ရခုိင့္ပည့နယ့

46 ဘထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ သေဘောသာဵ ရခုိင့္ပည့နယ့

47 ဖငိမ့ဵ စိုဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲတပဖ့်ဲ့ ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေအာင့မဂေလာနယ့္ ခာဵေစာင့ဴရဲစ
ခန့ဵ ေရွှေနဒ ီအ္မနေ့ရယာဉမ့ျ သေဘောသာဵ ရခုိင့္ပည့နယ့

48 လျဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၁၂၄(က)
ဗဟန့ဵ ဖမို ့နယအ့ပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ 
ဦဵစနိက့ကည့ ၂၃-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ

49 ေမာင့ထန့်ဵ စနိ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၀၂ ငါဵခူရနယေ့္မရဲစခန့ဵ ၈-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ရွကညိ့ုေတာင့ေကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

50 မိုဟာမတ့ိဟဆိူန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၀၂ ငါဵခူရနယေ့္မရဲစခန့ဵ 9-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ သရကအ့ပုေ့ကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

51 အစုမ့ာန(့ခ)လာလ ူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၀၂ ငါဵခူရနယေ့္မရဲစခန့ဵ ၁၀-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးဵရွာအပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ အာရျိတဂ့းာေကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

52 ဖငိမ့ဵ ေဌဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄, ဖငိမ့ဵ ၊စ၊ုစ ီပဒုမ့
 ၁၉, လမ့ဵ နျင့ဴတဳတာဵအသဳုဵ္ပု္ခင့ဵ ဆုိင့ရာ ဥပေဒ 

ပဒုမ့ ၂၂

ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၄-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

53 တူဵေဝယဳ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ ့

ယာယရဲီတပဖ့်ဲ့ မျူ ဵ ရဲမျူ ဵ လျ္ မင့ဴ
၂၄-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာင့သေ္ပေကးဵရွာ၊ ပသိုမက့ကီဵ ဖမို ့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵေဒသကကီဵ

54 ေကးာ့နိုင့ဝင့ဵ (ခ) ေစာေကးာ့နိုင့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာဇသတ့ကကီဵ ပဒုမ့ ၅၀၅(ခ)၊ ဆကသ့်ယေ့ရဵ ဥပေဒ
 ၆၆(ဃ)

ဒရဲုမျူ ဵ ေကးာ့လင့်မိုဵ ေမလ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ပခူဲဵအကးဉ့ဵ ေထာင့ တကက့ကလှုပရ့ျာဵသူ/ေရျ့ ေန ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ

55 ခးကက့ကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အနိ္ိဒယအကဥ့ပေဒ ၁၉(စ) တပမ့ေတာ့ ၂-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ္မင့ဵ္ပင့ေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

56 ေမာင့္ဖူေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က) 

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

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ၊ 
ဗိုလက်ကီဵ သိန်ဵ ြမင်ဴေနွ်ဵ

၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

57 ဘထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

58 လျသိန့ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

59 စိုင့ဵထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

60 ကိုနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

61 ရဲကိုနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂ (က) တပမ့ေတာ့ ၂၈-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူအကးဉ့ဵ ေထာင့ ရဲတပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာဵ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

62 လျေမာင့သန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

63 ေမာင့ငယ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

64 ေမာင့လျ္ မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

65 စန့ဵ လျေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

66 ေအာင့တင့ေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

67 ကန်က့းာဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

68 လျနေုမာင့ (ခ) ဝါကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၆-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကပသ့ေ္ပေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

69 လျ္ မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၈-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ရာအမိမ့ျူ ဵ စိုင့ပခုဳဒ်ိနေ့ကးဵရွာ၊  ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

70 ေမာင့ေအဵနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က)၊ ၅၂ 
(ည)

တပမ့ေတာ့ ၇-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ဇင့ေခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

71 ဝင့ဵနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က)၊ ၅၂ 
(ည)

တပမ့ေတာ့ ၇-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ သဳေခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

72 ေကးာ့စန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)
ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယအ့မျတ့ ၅၃၉
 မျဗိုလမ့ျူ ဵရဲေဇာ့ထန့်ဵ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကး ိုကထ့ီဵ ေကးဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

73 သိန့ဵ ဟန ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)
ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယအ့မျတ့ ၅၃၉
 မျဗိုလမ့ျူ ဵရဲေဇာ့ထန့်ဵ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ မျနန့ီ္ ပင့ေကးဵရွာ၊ ရေသဴေတာင့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

74 ္မထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)
ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယအ့မျတ့ ၅၃၉
 မျဗိုလမ့ျူ ဵရဲေဇာ့ထန့်ဵ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ အမျတ ့(၄) ရပက့က်၊့ ေပါကေ့တာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

75 မသန့ဵ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၀၆-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ စဳ္ ပရပက့က်၊့ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

76 ထန့်ဵ လင့ဵေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)(ခ) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဖမို ့မရပက့က်၊့ ပလကဝ့ဖမို ့၊ ခးင့ဵ္ပည့နယ ့(ပိုကသ့ည့ရပက့က်၊့ 
ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ ့)

77 စိုဵ ေကးာ့လင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)(ခ) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၅-စကတ့င့ဘာ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဖမို ့မရပက့က်၊့ ပလကဝ့ဖမို ့၊ ခးင့ဵ္ပည့နယ့

78 ခင့ေမာင့စိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့၅၀ (က) 

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

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

79 ဖိုဵ သာဵလု (ခ) ထန့်ဵ ေအာင့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က) 

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

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

80 ေကးာ့သန့ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့



81 ထန့်ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က) 

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

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

82 ထန့်ဵ ကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ြေုမ် ၂ (၁) (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

83 ခင့ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ြေုမ် ၂ (၁) (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဘန့ဵ ဘ်ဲေကးဵရွာ၊ သန့ဵ ေထာင့ဵေကးဵရွာအပုစ့၊ု ပလကဝ့ဖမို ့နယ၊့  
ခးင့ဵ္ပည့နယ့

84 ြျကေ်ရ + ၁၅ (လက္ကာေကျဵရွာ) ကျာဵ/မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြင်ဆင်ြခင်ဵ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့သူရ ၀၁-ဧဖပ-ီ၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ လက္ကာေကးဵရွာ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

85 သိန့ဵ စိုဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာင့ထန့်ဵ စနိ ့
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ ေအာင့္ပည့ဴဖဖို ဵ ၁၆-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေရွှေ ပည့ေကးဵရွာအပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ေရွှေ ပည့ေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

86 ေမာင့မ ဲ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ ကိုကိုေအာင့ ( 

ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ ့အေ္ခစိုက့
 စကခ(၉)တပရ့င့)

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ မင့ဵသာဵေတာင့ေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

87 ္ပည့သိန့ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ ကိုကိုေအာင့ ( 

ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ ့အေ္ခစိုက့
 စကခ(၉)တပရ့င့)

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ မင့ဵသာဵေတာင့ေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

88 ေကးာ့ဆန့ဵ ဦဵ (ခ) ထန့်ဵ ထန့်ဵ  ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေအဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ မး ိုဵ္မင့ဴေဆ် ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ စတိ္တရေကးဵရွာ၊ မင့ဵ္ပာဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

89 ေကးာ့ေကးာ့နိုင့ (ခ) ေမာင့ေမာင့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ထန့်ဵ  အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ မး ိုဵ္မင့ဴေဆ် ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကမ့ဵ နေီကးဵရွာ၊ မင့ဵ္ပာဵ ဖမို ့နယ၊့   ရခုိင့္ပည့နယ၊့

90 လျထန့်ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵလျေရွှေသာဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ မး ိုဵ္မင့ဴေဆ် ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ပင့ဴဇင့ေမာ့ေကးဵရွာ၊ မင့ဵ္ပာဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

91 ္ဗာဵမ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၂၂-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ေရနဒဳ်ိနေ့ကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

92 လျသန့ဵ ခင့ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၂၂-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ေရနဒဳ်ိနေ့ကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

93 မင့ဵမင့ဵ (ခ) ခင့မး ိုဵေဆ် မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၂၂-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ ေရနဒဳ်ိနေ့ကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

94 မး ိုဵဟနိ့ဵ ေဆ ် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (ခ)၊ ေပါကက့်ဲေစတတ့ေသာအကဥ့ပေဒ
ဗိုလက့ကီဵ သကစ့ိုဵ ေအာင့ (ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇန်-့၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ တင့ဵထနိက့နေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

95 စိုဵ ေမာင့သန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (ခ)၊ ေပါကက့်ဲေစတတ့ေသာအကဥ့ပေဒ

ဗိုလက့ကီဵ သကစ့ိုဵ ေအာင့ (ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇန်-့၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ တင့ဵထနိက့နေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

96 ေအာင့္မတ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ စကောပရူခုိင့အသင့ဵမျ အသင့ဵ    ၀င့ (AAS) စုဳစမ့ဵ ဆဲ

97 ထန့်ဵ ေအဵ (ခ) ေမာင့ပန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ စကောပရူခုိင့အသင့ဵမျ အသင့ဵ    ၀င့ (AAS) စုဳစမ့ဵ ဆဲ

98 ဟနိ့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ စကောပရူခုိင့အသင့ဵမျ အသင့ဵ    ၀င့ (AAS) စုဳစမ့ဵ ဆဲ

99 ေအဵ္မတ့မန် ့(ခ) ေမကကီဵ  မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ စကောပရူခုိင့အသင့ဵမျ အသင့ဵ    ၀င့ (AAS) စုဳစမ့ဵ ဆဲ

100 တင့လှိုင့ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ စကောပရူခုိင့အသင့ဵမျ အသင့ဵ    ၀င့ (AAS) စုဳစမ့ဵ ဆဲ

101 ရဲေကးာ့ထက ့(ခ) သာဵေလဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ စကောပရူခုိင့အသင့ဵမျ အသင့ဵ    ၀င့ (AAS) စုဳစမ့ဵ ဆဲ

102 ္မတ့လင့ဵဦဵ (ခ) ကိုလင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၁-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ တက္ကစယီာဉေ့မာင့ဵ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ

103 ေရွှေလှိုင့သန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရဲမျူ ဵတင့ဴေရွှေ (အထူဵ ရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၅-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ အရပသ့ာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ

104 ေမာင့ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးဵရွာအပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ အငူရွာသစေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

105 ေကးာ့္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးဵရွာအပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ရွာသစေ့ကေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

106 ေအာင့သန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၃-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေ္မပုဳဖမို ့ေပ္ဒ ေ္မာကပ့ိုင့ဵရပက့က် ့

အပုခ့းုပေ့ရဵမျူ ဵ ေ္မပုဳဖမို ့၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

107 မင့ဵစိုဵ ္မင့ဴ ကးာဵ ဦဵစနိေ့ကးာ့ဝင့ဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

108 ေစာမင့ဵေဌဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့ထန့်ဵ ဦဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

109 ေကးာ့ေကးာ့နိုင့ ကးာဵ ဦဵေအဵေမာင့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

110 ေမာင့မတဲင့ ကးာဵ ဦဵေရွှေေကးာ့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

111 ေကးာ့လှိုင့ ကးာဵ ဦဵေမာင့လျ္ ဖူ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

112 ေမာင့မး ိုဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ေအဵဆန့ဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

113 သန့ဵ ဝင့ဵလှိုင့ ကးာဵ ဦဵေစာလျ္ ဖူ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

114 ထန့်ဵ ထန့်ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵေမာင့ငယ့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

115 ေကးာ့မိုဵ လှိုင့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေမာင့လျ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

116 အနု့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵ္မေကးာ့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေ္မာကေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာအပုစ့ ုစာေရဵ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

117 ေအာင့ေကးာ့ဆန့ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ လျဦဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

118 ေအာင့ဖဖို ဵသက့ ကးာဵ ဦဵေအာင့သိန့ဵ ေကးာ့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပရ့င့ဵမျ ဗိုလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ့်ေဇာ့

၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ IDP ေညာင့ေခးာင့ဵဒကု္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

119 ရဲလင့ဵနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ဂ)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ စိုဵ မင့ဵနိုင့ ၂၈-ဇလူိုင့-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ NGO ဝနထ့မ့ဵ  (PLAN International) ေရွှေတမာေကးဵရွာ၊ မင့ဵ္ပာဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

120 တင့ခးမ့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အလီကထ့ေရာနစဆ့ကသ့်ယေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၃၃ 

(ခ)

ဗိုလက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖို ဵေအာင့ 

(ဒညဝဒတီေရတပတုိ့င့ဵစစဌ့ာနခးု
ပ)့

စုဳစမ့ဵ ဆဲ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ရခုိင့္ပည့နယ၊့ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယစ့စေ့တေ်ကးဵရွာ



121 ေမာင့စိုဵ သိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည) မကးည့ဵေခးာင့ဵရဲစခန့ဵ ၁၁-ကသဂတ့ု-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရွှေယဉေ့အဵေကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

122 ေမာင့ကလုာဵ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ပွှန့့ေမာင့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၄-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ သရကတ့ပင့ေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

123 လေရာင့ (ခ) ေစာသူေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၄-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ကနသ့ာထက်ဝ့ရပက့က်၊့ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

124 ေကးာ့လှိုင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ္မ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က), 

52(က)
တပမ့ေတာ့ ၅-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေပါကေ့တာ့ပေလာင့ေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့ နယ့

125 ေဝေသာင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲ်ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၁၁-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵ ေထာင့ ေတာင့ကတ့ုဖမို ့နယ ့ရခုိင့အမး ိုဵသာဵပါတ၏ီ 

ဒတိုယဥက္ကဌ ေတာင့ကတုဖ့မို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

126 ေဇယးေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲ်ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၉-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵ ေထာင့ ေတာင့ကတ့ုဖမို ့နယစ့ည့ပင့သာယာေရဵ 

ေကာ့မတီဥက္ကဌ ေတာင့ကတုဖ့မို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

127 စန့ဵ ေင် ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲ်ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၁၀-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵ ေထာင့ ေတာင့ကတ့ုဖမို ့နယစ့ည့ပင့သာယာေရဵ 

ေကာ့မတီဥက္ကဌေဟာင့ဵ ေတာင့ကတုဖ့မို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

128 စည့သူေကးာ့ဇ ဳ(ခ) မိုကက့ယ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ဈ)၊ 
၅၀(က), ၅၂(က)

သဳတဲ်ဖမို ့နယရဲ့တပဖ့်ဲ့ ၂၅-ေမ-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵ ေထာင့ အရပသ့ာဵ ေတာင့ကတုဖ့မို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

129 စနိဝ့င့ဵေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၉-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ စိုဵ တင့ဴရပက့က်၊့ မင့ဵ္ပာဵဖမို ့၊ ရခုိင့္ပည့နယ့

130 ဆိတ့ဖာဵေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၉-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ သေ္ပကနေ့ကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

131 ေကးာ့နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)
ဒရဲုမျူ ဵကကီဵ  မင့ဵခုိင့ 

(သတင့ဵရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ အရပသ့ာဵ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ

132 ယမင့ဵ္မတ့ (ခ) မိုဵ နျင့ဵ္ဖူ မ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၂ (က)
ဒရဲုမျူ ဵကကီဵ  မင့ဵခုိင့ 

(သတင့ဵရဲတပဖ့်ဲ့ ) ၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အင့ဵစနိအ့ကးဉ့ဵ ေထာင့ အရပသ့ာဵ ရနက့နုတ့ိုင့ဵေဒသကကီဵ

133 တင့္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရေခးာင့ဵရွာသာယာ ေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

134 ေမာင့သန့ဵ ္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရေခးာင့ဵရွာသာယာ ေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

135 ခင့ေမာင့လင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရေခးာင့ဵရွာသာယာ ေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

136 တင့ေမာင့္ပွှန့့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရေခးာင့ဵရွာသာယာ ေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

137 ေမာင့တင့္မင့ဴ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၀-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရေခးာင့ဵရွာသာယာ ေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

138 တင့ေရွှေသန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ
အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပဒုမ့ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၁-နိုဝင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ္မေဒဵေတာင့ေကးဵရွာ၊ ေ္မပုဳဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

139 ထန့်ဵ ေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ 

(က)(ခ)၊ ၅၂ (က)
စုဳစမ့ဵ ဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယရဲ့စခန့ဵ ယာဉေ့မာင့ဵ ပိုကေ့သရပက့က်၊့ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

140 ခင့ေမာင့လျ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၉-ဒဇီင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဖာဵဝပေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

141 ေကးာ့နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၁၉-ဒဇီင့ဘာ-၁၉ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဖာဵဝပေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

142 ေကးာ့လင့ဵထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၃၁-မတ့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေကးာင့ဵဆရာ (၄) မိုင့ရပက့က်၊့ ေမာင့ေတာဖမို ့၊ ရခုိင့္ပည့နယ့

143 ေအာင့လျသိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၄-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေင်ေတာင့ေကးဵရွာတာဝနခဳ့ ေင်ေတာင့ေကးဵရွာ၊ ေမာင့ေတာဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

144 ညီညီနိုင့ ကးာဵ ဦဵေမာင့ေင်စနိ့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ့ဵ ဆဲ မတ့ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ အမျတ(့၃) ရပက့က်၊့ ေမာင့ေတာဖမို ့၊ ရခုိင့္ပည့နယ့

145 မး ိုဵလင့ဵဦဵ ကးာဵ ဦဵပညာဝသဳ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ တင့ဴနိုင့ထန့်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ့င့ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပသ့ာဵ ေကးာကဆိ့ပေ့ကးဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

146 ညီညီေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ တင့ဴနိုင့ထန့်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ့င့ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပသ့ာဵ ေကးာကဆိ့ပေ့ကးဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

147 ေမာင့ေခး ကးာဵ ဦဵေကးာ့ကကီဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ တင့ဴနိုင့ထန့်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ့င့ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပသ့ာဵ ေကးာကဆိ့ပေ့ကးဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

148 ေကးာ့ဝင့ဵဟနိ့ဵ ကးာဵ ဦဵလျစနိေ့အာင့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ တင့ဴနိုင့ထန့်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ့င့ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပသ့ာဵ ဇီဵ ပင့ကကီဵ ေကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

149 မင့ဵစိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗိုလက့ကီဵ တင့ဴနိုင့ထန့်ဵ  
(ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့ ၅၅၀ တပရ့င့ဵ) ၁၉-ဧဖပ-ီ၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယစ့ရုပက့က်၊့ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့၊ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ 

ရခုိင့္ပည့နယ့

150 ထန့်ဵ ္မင့ဴစိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ်ဵ ဆဲ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ စိုင့ပခုဳေကးဵရွာ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

151 ေကးာ့မင့ဵထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ 9-ဨဂတ့ု-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ အမ့ဵ ဖမို ့မရဲစခန့ဵ ကးန့ဵ မာေရဵလပုသ့ာဵ အမ့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

152 ညီညီေဇာ့ M စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ မေဒဵကျွန့ဵ ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

153 ထန့်ဵ ထန့်ဵ ဝင့ဵ M စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

154 ခးမ့ဵ ဖငိမ့ဵ M ဦဵေကးာ့လှိုင့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

155 ေမာင့ထန့်ဵ ဝင့ဵ M ဦဵေမာင့လျ္ ဖူ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

156 ေဇာ့လင့် M ဦဵေမာင့သိန့ဵ ္ဖူ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

157 ေမာင့္မင့ဴထန့်ဵ M ဦဵေမာင့ေစာ္ပွှန့့ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

158 ္မင့ဴဝင့ဵ M ဦဵေမာင့သိန့ဵ ္ဖူ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပဒုမ့ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပမ့ေတာ့ ၁၁-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပသ့ာဵ အလယေ့ခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ရမ့ဵ ဖဗဖဲမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

159 ဘိုေကးာ့သန့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိေ့ကးာ့သန့ဵ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၇-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ အေပါကဝ့ေကးဵရွာဵ၊ ေခးာင့ဵဖးာဵရပက့က်၊့ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ 
ရခုိင့္ပည့နယ့

160 သန့ဵ ဝင့ဵနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၂၇-ဇန်-့၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ အေပါကဝ့ေကးဵရွာဵ၊ ေခးာင့ဵဖးာဵရပက့က်၊့ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ 
ရခုိင့္ပည့နယ့



161 ေနမး ိုဵထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵ ဆဲ 1-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ပနိ္ဲနေခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

162 ရဲထန့်ဵ  (ခ) သိန့ဵ ထန့်ဵ ေအဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵ ဆဲ 1-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ပနိ္ဲနေခးာင့ဵေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

163 ေမာင့ေမာင့ေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵ ဆဲ 1-ဇလူိုင့-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ဘရုာဵေပါင့ဵေကးဵရွာ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

164 ေအာင့နိုင့ေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵ ဆဲ ေဖေဖာ့ဝါရီ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အရပသ့ာဵ ေရွှေလေဳကးဵရွာ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

165 ရဲေကးာ့ထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵ ဆဲ အကကမ့ဵ ဖကမ့ှုတုိကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀(က) စုဳစမ့ဵ ဆဲ ၃၁-ဨဂတ့ု-၂၀ အမှုရင့ဆုိင့ေနဆဲ စစေ့တ်ဖမို ့မရဲစခန့ဵ အရပသ့ာဵ စပါဵထာဵေကးဵရွာ၊ ပဏု္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို ့နယ၊့ ရခုိင့္ပည့နယ့

စစုေုြါင်ဵ ၁၈၀ ဦဵ

ေထာင့တ်င့ဵတရာဵရင့ဆုိင့ ၁၈၀

စစုေုပါင့ဵ ၅၃၉ ဦဵ





















မတ်ှချက ်

ရျမ့ဵ ္ပည့တုိဵတကေ့ရဵပါတီ/ရျမ့ဵ ္ပည့တပမ့ေတာ့ (SSPP/SSA) 

နျင့ဴဆကသ့်ယမ့ှုသဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳထာဵရ
ရျမ့ဵ ္ပည့တုိဵတကေ့ရဵပါတီ/ရျမ့ဵ ္ပည့တပမ့ေတာ့ (SSPP/SSA) 

နျင့ဴဆကသ့်ယမ့ှုသဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳထာဵရ



ကခးင့လတ့်ေ္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) နျင့ဴဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ကခးင့လတ့်ေ္မာကေ့ရဵတပမ့ေတာ့ (KIA) နျင့ဴဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
၂၀၁၈ ခုနျစတ့်င့ ရျမ့ဵ အမး ိုဵသာဵတပမ့ေတာ့နျင့ဴပတ့သက၍့ မဒီယီာတစခု့ နျင့ဴ 

ရပုသဳ့အင့တာဗးူဵေ္ဖကကာဵခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ

လမူှုကန်ယ့က ့စာမးကန့ျာတ်င့ လုဳပခုဳေရဵတပဖ့်ဲ့၏ ဗဒီယီိုဖိုင့တင့္ခင့ဵ

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရျမ့ဵ ္ပည့တုိဵတကေ့ရဵပါတီ/ရျမ့ဵ ္ပည့တပမ့ေတာ့ (SSPP/SSA) နျင့ဴ 

ရျမ့ဵ ္ပည့္ပနလ့ည့ထေူထာင့ေရဵေကာင့စ/ီရျမ့ဵ ္ပည့ တပမ့ေတာ့ (RCSS / 

SSA) အတ်ကေ့င်ေကာကခဳ့္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵေကကာင့ဴ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျင့ဴအတူ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵေကကာင့ဴ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျင့ဴအတူ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵေကကာင့ဴ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျင့ဴအတူ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵေကကာင့ဴ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျင့ဴအတူ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵေကကာင့ဴ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျင့ဴအတူ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ

လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ

အစိုဵ ရအာဵ အကကည့ညိုပးကေ့အာင့ ေရဵသာဵ ေ္ပာဆုိ္ခင့ဵအတ်က့ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
မထိ္ီထလာဖမို ့တ်င့ စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလးုပ့ခဴဲ္ဖင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ် 

္ခင့ဵခဳရ
မထိ္ီထလာဖမို ့တ်င့ စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလးုပ့ခဴဲ္ဖင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ် 

္ခင့ဵခဳရ
 “ရခုိင့္ပည့သူလထူနုဲ့အတူ ရပတ့ည့ကက၊ ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးင့ကက၊ 4G

 အင့တာနက ့္ပနဖ့င့ဴ်ေပဵ၊ မတရာဵဖမ့ဵ ဆီဵခဳေကးာင့ဵသာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵလွှတ့” 

စသည့ဴ စာသာဵမးာဵပါ ကတ့ထစူက္က မးာဵ ကိုင့ေဆာင့ကာ ေထာင့ေရျ့  ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတ့စစတ့ပ ့အလိုမရျိ၊ ရခုိင့လထူနုျင့ဴအတူ 

ရပတ့ည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့သည့ဴအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ

ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ
ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ
ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ
ရခုိင့္ပည့နယတ့်င့ လူ့အခ်င့ဴအေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင့ ေကကာင့ဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳရ
ရခုိင့အေရဵနျင့ဴဆကန့ယ်က့ာ စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵ အတ်က ့

အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရခုိင့အေရဵနျင့ဴဆကန့ယ်က့ာ စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵ အတ်က ့

အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရခုိင့အေရဵနျင့ဴဆကန့ယ်က့ာ စတစက့ာကမပ့နိ့ဵ ္ပုလပုခဴဲ့္ခင့ဵ အတ်က ့

အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
Alpha Cement စကရ့ုဳစမီကဳနိ့ဵ အာဵဖးကသိ့မ့ဵ ရနဆ့န္ဒ ပ္ခင့ဵ၊ 
ခ်င့ဴ္ပုခးကမ့ရျိပဆဲန္ဒ ပ္ခင့ဵ
သိမ့ဵ ဆည့ဵ္ခင့ဵခဳထာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ေလးာ့ေကကဵေပဵရန ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵပာ်ဵမှုမးာဵ



ေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရေရွှေနဒအီ္မနေ့ရယာဉေ့ပ္ဒမျ တပမ့ေတာ့သာဵ၊ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျင့ဴ 

အရပသ့ာဵတခး ို့ကို AA အဖ်ဲ့ မျ ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့သ်ာ္ခင့ဵ နျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  
ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရမန္တေလဵတုိင့ဵဝနက့ကီဵ ခးုပန့ျင့ဴ ္ပည့ေထာင့စအုစိုဵ ရအဖ်ဲ့အာဵ ဂဏုသိ့က္ခာ 

ကးဆင့ဵေစရနန့ျင့ဴ အကကည့ညိုပးကေ့စရန ့လမူှုကန်ရ့ကစ့ာမးကန့ျာတ်င့ 

ပို္ဓစတ့င့ခဴဲသည့ဟဆုိုကာ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ေပးာကဆဳု့ဵလးကရ့ျိသည့ဴ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျစဦ့ဵအနက ့တစဦ့ဵအာဵ 
ေသဆဳုဵလးက့္ ပနလ့ည့ ေတ့်ရျိမှုနျင့ဴပတ့သက၍့ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ေပးာကဆဳု့ဵလးကရ့ျိသည့ဴ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျစဦ့ဵအနက ့တစဦ့ဵအာဵ 
ေသဆဳုဵလးက့္ ပနလ့ည့ ေတ့်ရျိမှုနျင့ဴပတ့သက၍့ သဳသယ္ဖင့ဴ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရေပးာကဆဳု့ဵလးကရ့ျိသည့ဴ နယ့္ ခာဵေစာင့ဴ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့နျစဦ့ဵအနက ့တစဦ့ဵအာဵ 
ေသဆဳုဵလးက့္ ပနလ့ည့ ေတ့်ရျိမှုနျင့ဴပတ့သက၍့ သဳသယ္ဖင့ဴ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ ထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က့
 ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ဘလိပေ့္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ ထတ့ုေဖာ့ခဴဲ္ခင့ဵအတ်က့
 ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
စကရ့ုဳမးာဵ မဖငိမမ့သက့္ ဖစေ့အာင့ စည့ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ့သည့ဟဆုိုကာ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ဦဵခးကက့ကီဵ ၏ ေနအမိေ့ရျ့ ေလျကာဵေအာကန့ာဵ၌ ခးတ့ိဆဲ်ထာဵသည့ဴ 

ပစ္စည့ဵတစခု့ကိုေတ့်ရျိခဴဲဖပီဵ ေနာက ့ဗုဳဵ သီဵဟဆုိုကာ ဖမ့ဵ ဆီဵ ေခ္ဒေဆာင့ ္ခင့ဵခဳရ
ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရွာတ်င့ ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့ာ်ဵ 
ခဴဲ္ခင့ဵနျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရွာတ်င့ ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့ာ်ဵ 
ခဴဲ္ခင့ဵနျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရွာတ်င့ ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့ာ်ဵ 
ခဴဲ္ခင့ဵနျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရွာတ်င့ ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့ာ်ဵ 
ခဴဲ္ခင့ဵနျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ေ္မာကဦ့ဵဖမို ့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရွာတ်င့ ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့ာ်ဵ 
ခဴဲ္ခင့ဵနျင့ဴပတ့သကဖ့ပီဵ  ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ



ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပမ့ေတာ့အာဵရိက္ခာေထာကပ့ဳဴသည့ဟစုပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရ ကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵတရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) ကို ရိက္ခာေထာကပ့ဳဴသည့ဴ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှု 
ဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) ကို ရိက္ခာေထာကပ့ဳဴသည့ဴ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှု 
ဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) ကို ရိက္ခာေထာကပ့ဳဴသည့ဴ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ အမှု 
ဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပ့ဳဴသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
စစေ့ဆဵစရာရျိသည့ဟဆုိုကာ တပမ့ေတာ့သာဵမးာဵနျင့ဴ ရဲတပဖ့်ဲ့ ဝင့မးာဵ၌ 

ေနအမိ၌့ လာေရာက ့ဖမ့ဵ ဆီဵေခ္ဒေဆာင့
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)နျင့ဴဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
လကပ့စဗ့ုဳဵ သယေ့ဆာင့သည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ
တပမ့ေတာ့၏ လျှေ ို့ဝျကခ့းကမ့းာဵနျင့ဴသကဆုိ့င့သည့ဴ သတင့ဵ 
အခးကအ့လကမ့းာဵကို္ ဖန့့ေဝသည့ဟစုပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳထာဵရ



ဗုဳဵ ေပါကက့်ဲမှုသဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵတရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳထာဵရ

မိုင့ဵခဲ်တိုကခုိ့က့္ ခင့ဵသဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳထာဵရ

မိုင့ဵခဲ်တိုကခုိ့က့္ ခင့ဵသဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခဳထာဵရ

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ

မည့သည့ဴအတ်ကေ့ကကာင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ္ခင့ဵခဳရသည့ကို သိရျိရ္ခင့ဵမရျိေသဵပါ

ဦဵေဇယးေကးာ့နျင့ဴ ဦဵစန့ဵ ေင်တုိ္ဓနျစဦ့ဵကို ဘူဵ ေရွှေေမာ့္ဖစစ့ဉန့ျင့ဴပတ့သက၍့ 

၎င့ဵတုိ္ဓ၏ ေပခဴးမ့ျ ပို္ဓစတ့င့သည့ဴအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ
ဦဵေဇယးေကးာ့နျင့ဴ ဦဵစန့ဵ ေင်တုိ္ဓနျစဦ့ဵကို ဘူဵ ေရွှေေမာ့္ဖစစ့ဉန့ျင့ဴပတ့သက၍့ 

၎င့ဵတုိ္ဓ၏ ေပခဴးမ့ျ ပို္ဓစတ့င့သည့ဴအတ်က ့ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ

ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)၏ လှုပရ့ျာဵမှုမးာဵတ်င့ တစန့ည့ဵနည့ဵ္ဖင့ဴ 

ပါဝင့ပတ့သကသ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)၏ လှုပရ့ျာဵမှုမးာဵတ်င့ တစန့ည့ဵနည့ဵ္ဖင့ဴ 

ပါဝင့ပတ့သကသ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ ္ခင့ဵခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ

မိုင့ဵ္ဖင့ဴဖမ့ဵ ဆီဵ္ခင့ဵခဳရသူ၏ စစေ့ဆဵ ထက်ဆုိ့ခးကမ့းာဵအရ ဖမ့ဵ ဆီဵခဳထာဵရ

ေင်ေတာင့ေကးဵရွာနျင့ဴ ္ပာဵသာဵေကးဵရွာကကာဵ ေပါကက့်ဲမှု ဖစစ့ဉန့ျင့ဴ စပလ့းဉ့ဵ ဖပီဵ
 သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ္ခင့ဵခဳရ
ေမာင့ေတာ (၅) မိုင့သုိ္ဓ သမီဵ ရည့ဵစာဵ ခးနိ့ဵ ေတ့်ရန ့သ်ာဵေရာကစ့ဉ့ ဖမ့ဵ ဆီဵ 
္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ



ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
၎င့ဵ၏ေယာက္ခထီဵ ္ဖစသူ့အာဵ တပမ့ေတာ့မျ  သတ့္ဖတ့သည့ကို 
မးက့္ မင့ေတ့်ရျိရသည့ဴအတ်က ့ရဲစခန့ဵ သုိ္ဓသ်ာဵေရာက၍့ တုိင့ကကာဵရာမျ ဖမ့ဵ ဆီဵ၊
 အမှုဖင့ဴ်္ခင့ဵခဳရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA) နျင့ဴ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖင့ဴ ဖမ့ဵ ဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ 
ခဳထာဵရ
ရက္ိုခ င့ဴတပေ့တာ့(AA)အတ်က ့ရိက္ခာသုိေလျာင့ေပဵသည့ဟ ုစပ်စ့်ဲ္ ခင့ဵခဳရကာ 

ဖမ့ဵ ဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵခဳရ


