
ေောငြ်ြငြ်တရာဵရငဆုိ်ငစ်ာရင်ဵ

စဉ် အမည် လငိ် အဖအမည် ဥြေေ ြုေ်မ တရာဵလို ဖမ်ဵဆီဵရကစ်ွဲ တရာဵေရဵလြ်ုငန်ဵ စဉ် အဖဲွ့အစည်ဵ ေနရြ်လြ်ိစာ မှတ်ချက်

1 ေဝဖဖိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀, ဆကသ့်ယေ့ရဵဥပေဒ 

ပုဒ့မ ၆၆(ဃ)

္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အယဒီ့တာခးုပ့ 

(အလီဗဲင့ဵ မီဒီယာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိငရ့ာ ဝန ့ေဆာငမ့ှု မီဒီယာဥပေဒက နိုငင့ပုိဳင ့

မီဒီယာမးာဵကို သ်ယဝုိ့ကေ့သာအာဵ္ဖငဴ့ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပ့ုရန ့ခင်ဴ့္ ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ  ေဆာင့ဵ ပါဵကို 

2 ေဒါကတ့ာသန့ဵ ထဋ်ေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အမှုေဆာငအ့ရာရျိခးုပ့ 

(အလီဗဲင့ဵ မီဒီယာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိငရ့ာ ဝန ့ေဆာငမ့ှု မီဒီယာဥပေဒက နိုငင့ပုိဳင ့

မီဒီယာမးာဵကို သ်ယဝုိ့ကေ့သာအာဵ္ဖငဴ့ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပ့ုရန ့ခင်ဴ့္ ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ  ေဆာင့ဵ ပါဵကို 

3 ေဒါကတ့ာသိန့ဵ ္မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဦဵေဆာင့္ပွှနက့ကာဵေရဵမျူ ဵ 

(အလီဗဲင့ဵ မီဒီယာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိငရ့ာ ဝန ့ေဆာငမ့ှု မီဒီယာဥပေဒက နိုငင့ပုိဳင ့

မီဒီယာမးာဵကို သ်ယဝုိ့ကေ့သာအာဵ္ဖငဴ့ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပ့ုရန ့ခင်ဴ့္ ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ  ေဆာင့ဵ ပါဵကို 

4 ္မတ့သိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဒုတိယအယဒီ့တာခးုပ့ 

(အလီဗဲင့ဵ မီဒီယာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိငရ့ာ ဝန ့ေဆာငမ့ှု မီဒီယာဥပေဒက နိုငင့ပုိဳင ့

မီဒီယာမးာဵကို သ်ယဝုိ့ကေ့သာအာဵ္ဖငဴ့ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပ့ုရန ့ခင်ဴ့္ ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ  ေဆာင့ဵ ပါဵကို 

5 ေနထန့်ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ ္ပနက့ကာဵေရဵဝနက့ကီဵ ဌာန 

္ပွှနက့ကာဵေရဵမှု  ဦဵေကးာ့စိုဵ
၀၀-၀၀-၁၄ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တာဝနခ့အဳယဒီ့တာ 

(အလီဗဲင့ဵ မီဒီယာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

“အမးာဵ ္ပည့သူ ဆုိငရ့ာ ဝန ့ေဆာငမ့ှု မီဒီယာဥပေဒက နိုငင့ပုိဳင ့

မီဒီယာမးာဵကို သ်ယဝုိ့ကေ့သာအာဵ္ဖငဴ့ ္ပည့သူ့ဘဏ္ဍာေင် 

အလ်ဲသဳုဵစာဵမှု ္ပုလပ့ုရန ့ခင်ဴ့္ ပုေနသလာဵ”  သတင့ဵ  ေဆာင့ဵ ပါဵကို 

6 ဦဵဖုိဵ ကးာဵ ဦဵခးစလ့ျ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

7 စနိေ့မာင့ ကးာဵ ဦဵဖုိဵေထာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

8 ေအာငမုိ့ဵ ကးာဵ ဦဵဘိုဝင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

9 ေအာငေ့ကးာ့မုိဵ ကးာဵ ဦဵပန့့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

10 ပိနေ့သဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဇဳဝင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

11 မန့ဵ ဘို ကးာဵ ဦဵဖုိဵလျကနု့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

12 ေဇာ့ဝမ့ဵ ကးာဵ ဦဵခယ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

13 ေပတလူ ကးာဵ ဦဵလျေကးာ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

14 ေဂါင့ဵ ကးာဵ ကးာဵ ဦဵသူဘနု့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

15 ထန့်ဵ ကကို င့ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ေရွှေ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

16 အနု့ဵ ရင့ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ ထန့်ဵ ရင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

17 စနိအ့နု့ဵ ကးာဵ ဦဵအာဵတယ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

18 ကိုကိုကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

19 ေဇာ့မင့ဵ ေလဵ ကးာဵ ဦဵတနုန့နုု ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

20 ေကးာ့ဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵစနိဝ့င့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

21 ထန့်ဵ သိန့ဵ ကးာဵ ဦဵပုိက့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

22 ္မငဴ့ကကို င့ ကးာဵ ဦဵခူ့လာဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

23 သိန့ဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့္ပန့့်တင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

24 ဘရနန့ီ ကးာဵ ဦဵဖုိဵလျကနု့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

25 သာဵေရွှေ ကးာဵ ဦဵဘလျေသာင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

26 သာဵရျိန့ဵ ကးာဵ ဦဵတဘီ်ဲ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

27 သာဵ္မစနိ့ ကးာဵ ဦဵဒုန့ဵ ေရွှေ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

28 လဒုါ ကးာဵ ဦဵေရွှေသိန့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

29 သန့ဵ ေဇာ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေင် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

30 ထန့်ဵ ကကို င့ ကးာဵ ဦဵခးစေ့မာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

31 ေကာငမ့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

32 မိေအာငက့ကည့ မ ဦဵေလျဵ ခါဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

33 ခလုာဵမူဵ မ ဦဵအာဵဘတ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

34 စနိဖူ့ဵ မ ဦဵမုိဵတူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

35 အိုငဴ့အိုငဴ့ ကးာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ



36 စကခ့ရာဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

37 ဘပဲ် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

38 ဖုိဵတငတ့င့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

39 ေရွှေတင့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

40 စန့ဵ ္မအနု့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

41 သန့ဵ ထိုက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဦဵေဇေဇေအာင ့(ဗုိလက့ကီဵ ေဟာင့ဵ
 ဦဵသိန့ဵ ဝင့ဵ ၏ သာဵ)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ နနင့်ဵ ဂရကေ့ကးဵရာွ၊ ကနက့ကီဵ ေဒါငဴ့ဖမို့နယ၊့ 
ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ

သီဟိုဠ့စမဳီကနိ့ဵ အတ်က ့သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခခဳဲဴရေသာ 

လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ဝငေ့ရာက ့ဝါဵခတ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
42 ္မငဴ့နိုင့ ကးာဵ ဦဵဖုိဵေင် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 

မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ
၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

43 လျေသာင့ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ စနိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

44 မင့ဵ မင့ဵ ကးာဵ ဦဵေအာငသ့န့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

45 ေကးာ့ေရွှေ ကးာဵ ဦဵစု ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

46 သန့ဵ ရျိန့ဵ ကးာဵ ဦဵခးစတ့င့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

47 မကကီဵ မ ဦဵတိုဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

48  ေမွှ တူဵ ကးာဵ ဦဵခးစေ့ဌဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

49 တုိဵေအာင့ ကးာဵ ဦဵစန့ဵ ေထ်ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

50 စိုဵ စိုဵ  (ခ) စိုဵ ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵလျေဖ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

51 ေကေဇာ့လင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့္ပန့့် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

52 ္မငဴ့ေမာင့ ကးာဵ ဦဵစိုဵ ္မငဴ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

53 သဳေခးာင့ဵ  ကးာဵ ဦဵေကာက့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

54 သဲေမာင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ရျိန့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

55 ေအဵ္မငဴ့ မ ဦဵခးစတ့င့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

56 သိန့ဵ ေရွှေ မ ဦဵသိန့ဵ ေဖ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

57 မဝါ မ ဦဵတငေ့သာင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

58 ေဌဵကကည့ မ ဦဵခးစစ့နိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

59 ခငညိ့ု မ ဦဵေကးာ့ေရွှေ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

60 ေဇာ့မင့ဵ ကးာဵ ဦဵေကာင့ဵ ရင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

61 ေအဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵေကာင့ဵ ရင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

62 ေကးာ့သူ ကးာဵ ဦဵ္မငဴ့ေဆ် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

63 ္မငဴ့္ မငဴ့သန့ဵ မ ဦဵစိုဵ ္မငဴ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့၊ 
မနေ့နဂးာ ဦဵဝင့ဵ

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

64 လင့ဵ ထနိစ့ိုဵ  (ခ) ေကးာ့စိုဵ လင့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ  ၂၆, ၂၇, ၂၈ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဥပေဒအတုိငပ့ငခ့ ဳ(လွှတ့ေတာ့)
ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

65 အနု့ဵ လှိုင့ ကးာဵ ဦဵတိုဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

66 ကို္ ဖူ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ဝင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

67 ေကးာ့္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ရီ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

68 မး ိုဵလင့် ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေဖ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

69 တငထ့ူဵ ကးာဵ ဦဵေကးာ့သိန့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

70 ္မသန့ဵ မ ဦဵခးစေ့ဌဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

71 စန့ဵ ေဝ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

72 ရျမ့ဵမ မ ဦဵေရွှေလဲဴ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)၊ ၄၄၇၊ ၄၂၇

ဒုတိယဖမို့နယအ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ 
ဦဵေအာငေ့ကးာ့မင့ဵ  
(ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ)့၊ 
ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု၊ ဇီဵအပ့ုကက်သ့စအ့တ်င့ဵ  ထပ့မဳတုိဵခးဲ့  
ေဆာကလ့ပ့ုေနသည့ဴ ေနအမ့ိတဲမးာဵအာဵ မန္တေလဵ 
ဖမို့ေတာ့စည့ပငသ့ာယာေရဵေကာ့မတီ ဦဵေဆာငေ့သာ ပူဵေပါင့ဵ အဖဲ့်မျ
 ဖးကသိ့မ့ဵေနမှုနျငဴ့ ပတ့သက၍့ မေကးမနပ့္ဖစက့ာလမ့ဵကို 

73 မခး ို မ ဦဵအနု့ဵ ေရွှေ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

74 ဝင့ဵ လတ့ မ ဦဵေမွှ တူဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

75 တငဝ့င့ဵ မ ဦဵေအာငဘ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

76 သီတာေအဵ မ ဦဵအနု့ဵ စန့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

77 နနုဝုင့ဵ မ ဦဵေကးာ့္ပန့့် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

78 တငစ့န့ဵ မ ဦဵထန့်ဵ ကကည့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

79 ဝင့ဵ သီတာ မ ဦဵခးစအ့နု့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

80 ခငမ့ာေအဵ မ ဦဵကိုကကီဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

81 ဇငဇ့င ့(ခ) ဇငမ့ာေထ်ဵ မ ဦဵ္မေအာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု



82 ထာဵထာဵ မ ဦဵသန့ဵ ေမာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

83 ဝင့ဵ ရီ မ ဦဵစိုဵ ္မငဴ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

84 ေအဵမုိဵ မ ဦဵထန့်ဵ ရီ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

85 ခငမ့မ မ ဦဵတိုဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

86 သငဇ့ာ မ ဦဵေစာေအာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

87 အဲဴသန့ဵ မ ဦဵတငေ့အာငက့ကီဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

88 မုိဵေအဵ (ခ) ေအာငေ့မသန့ဵ မ ဦဵေကးာ့သိန့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ ၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

89 သန့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ဖမိုင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ 2016 အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

90 ခငဖ့ဖိုဵမာ မ ဦဵသန့ဵ ထန့်ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ 2016 အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

91 ေဇာ့ေထ်ဵ ကးာဵ ဦဵလျစနိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇ ေကာ့ဖီအသင့ဵ ဥက္ကဌ ဦဵရဲ္ မငဴ့ 2016 အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ
ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

92 တုိဵကကီဵ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့ထ်ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေ္မစာရင့ဵ အရာရျိ ဦဵလျ္ မငဴ့ နျငဴ့ 
ဦဵေသာင့ဵ ေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵ ဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ေစတလုဳဵ ေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  (မန္တေလဵ)

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

93 လျေသာင့ဵ ကးာဵ ဦဵဖုိဵဇဳု ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ဝါဵနကေ့ကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵလယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

94 ေကသာ (ခ) ေမာငေ့မာငဝ့င့ဵ ကးာဵ ဦဵသာေထ်ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

95 ခငမ့ာကကည့ မ ဦဵတငညိ့ု ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

96 ခငမ့ာေအဵ မ ဦဵ္ပန့့်တင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

97 စန့ဵ ရီ မ ဦဵေမာငစ့နိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

98 မာမာေဆ ်(ခ) ေဆ် မ ဦဵဖုိဵငို ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေကးာကေ့ခးာေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵ 
တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

99 ္မငဴ့္ မငဴ့စိုဵ မ ဦဵလတက့ို ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

100 မး ိုဵ္မငဴ့ေအာင ့(ခ) ကိုမး ိုဵ ကးာဵ ဦဵလျေကးာ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

101 လျေကးာ့ ကးာဵ ဦဵေအာငသ့ာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ကျွနဲဖာဵေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

102 တင့္ မ မ ဦဵခးစတ့င့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေထာကပဴဳ့ေရဵနျငဴ့ပုိ္ဓေဆာငေ့ရဵ-အမျ

တ့ ၁၂၁ တပ့ရင့ဵ  မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့နျငဴ့ တပ့ကကပ့ကကီဵ  

၂၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေကးာကေ့ခးာေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵ 
တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

103 ခးစလ့ျ မ ဦဵခာ် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ေ္မစာရင့ဵ ေဟာင့ဵ  
ဦဵဝင့ဵ ကကည့/ကပ်ဳငဴ့ မနေ့နဂးာ

၉-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ မုိဵကကို ဵပစေ့ကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ
 ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

104 တငအ့နု့ဵ ကးာဵ ဦဵလျေမာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇ ဗုိလက့ကီဵ ေအာငဝ့ဏ္ဏဦဵ ၉-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ မုိဵကကို ဵပစေ့ကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ
 ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

105 စနိထ့န့်ဵ ကးာဵ ဦဵတတုက့ကီဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗုိလခ့းုပ့ တုိဵထနိ့ (c/o 

ဦဵေမာငေ့မာင,့ 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

106 ရငရ့ငေ့အဵ မ ဦဵစနိထ့န့်ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗုိလခ့းုပ့ တုိဵထနိ့ (c/o 

ဦဵေမာငေ့မာင,့ 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

107 ေအာငမ့း ိုဵ ကးာဵ ဦဵေမာငသိ့န့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗုိလခ့းုပ့ တုိဵထနိ့ (c/o 

ဦဵေမာငေ့မာင,့ 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

108 ကိုစိုင့ဵ ကးာဵ ဦဵသာလူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗုိလခ့းုပ့ တုိဵထနိ့ (c/o 

ဦဵေမာငေ့မာင,့ 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

109 ္ဖူအု မ ဦဵေကးာ့ေဌဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗုိလခ့းုပ့ တုိဵထနိ့ (c/o 

ဦဵေမာငေ့မာင,့ 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

110 ဝင့ဵ ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵတင့္ပန့့် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇
ဗုိလခ့းုပ့ တုိဵထနိ့ (c/o 

ဦဵေမာငေ့မာင,့ 

ေဒ္ဒေအဵကကည့ကကည့ပပုဳဵ၊ 
၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊  ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ
လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

111 သန့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ ဦဵကကည့လင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေ္မစာရင့ဵ အရာရျိ ဦဵလျ္ မငဴ့ နျငဴ့ 
ဦဵေသာင့ဵ ေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵ ဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ္ပငစ့ာေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

112 ေအဵသိန့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငဘ့ို ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, ၄၄၇, ၄၄၇, ၄၂၇, ၅၀၆

CB ဘဏဥ့က္ကဌနျငဴ့ 
အာေရာဂးေဳဆဵခန့ဵ ပုိငရ့ျင၊့ 
ေ္မစာရင့ဵ အရာရျိ ဦဵလျ္ မငဴ့ နျငဴ့ 
ဦဵေသာင့ဵ ေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵ ဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ္ပငစ့ာေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု၊ ထန်တဳု့ဵတုိကပဲ့်ဆငန့ွဲှခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

113 မး ိုဵဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, 4၂၇, ၅၀၆
ေ္မစာရင့ဵ အရာရျိ ဦဵလျ္ မငဴ့ နျငဴ့ 
ဦဵေသာင့ဵ ေရွှေ 
(ေ္မစာရင့ဵ ဦဵစီဵ ဌာန)

၂၀၁၆ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ္ပငစ့ာေကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

114 ္မဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵကိုဦဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

115 သန့ဵ ေဖ ကးာဵ ဦဵေမာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု



116 ခမ့ဵလူ ကးာဵ ဦဵဘ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

117 ေမာငေ့သာင့ဵ ကးာဵ ဦဵလာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

118 စိုင့ဵ ကယ့် ကးာဵ ဦဵခမ့ဵလူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

119 ဘလာသီဵ မ ဦဵအိုဆီရယ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

120 မနသီ့ဵ မ ဦဵဟန့်ဵ ဗဟာဒူဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

121 ရိုမေဒဝီ မ ဦဵခးာပီဗန့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

122 ေဆာ့တာေဆာ့သီဵ မ ဦဵကစ္စနာဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

123 ဂီလာတာဵ ကးာဵ ဦဵမရီဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇, ၅၀၆ ေဒ္ဒေသာ့ဇငဝ့ငဴ့ (ဒုတိယ 

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ  ေကးာ့ေမာင၏့ ဇနီဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

လကပဳ့ကနု့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကျွနဲာ်ဵေထာက့ 
ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင်၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

124 လကုကည့ ကးာဵ ဦဵကကာေတာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

125 ကကာေစဵ ကးာဵ ဦဵကကာဆီဵကကို ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

126 မာတိ ကးာဵ ဦဵကကာကဲဴ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

127 နာပိန့ဵ မ ဦဵကးာဖ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

128 နာဝ မ ဦဵသာဵလီ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

129 ကကာတာဵ ကးာဵ ဦဵကကာဖတ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

130 ေတာ ကးာဵ ဦဵေပတလူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

131 ေကးာေမာဴ ကးာဵ ဦဵယာဵပါ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

132 လကုာ ကးာဵ ဦဵကကာတဲဴ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

133 ဂး ိုဵဇက့ ကးာဵ ဦဵဘလာဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

134 ေကးာဴေဖ ကးာဵ ဦဵကျွာေဖ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

135 ဗူဵတီ မ ဦဵယာဵပါအူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

136 လှိုင့္ မငဴ့ဦဵ ကးာဵ ဦဵေအဵဝိုင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၁)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

137 လုဳဵ ထန့်ဵ ကးာဵ ဦဵလုဳဵ ကနု့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၂)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

138 ေအာနန္ိတ ကးာဵ လုဳဵ ေကာ့ရာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၂)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

139 လုဳဵ ပနတိ့ ကးာဵ လုဳဵ ေအာင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၂)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

140 လုဳဵ စဳ ကးာဵ လုဳဵ စာ် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၂)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

141 ေပတိ ကးာဵ လုဳဵ စိုင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၂)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

142 လုဳဵ ေအာင့ ကးာဵ လုဳဵ ကနု ္လာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၂)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

143 အိုကေ့စာ ကးာဵ လုဳဵ ဝိ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

144 ဝါလနိ့ ကးာဵ လုဳဵ ေစာလနိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

145 အိုကလ့ျ ကးာဵ ဝါလနိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

146 ယာလနိ့ ကးာဵ လုဳဵ မန္တ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

147 ေအာငထ့န့်ဵ ကးာဵ လုဳဵ ဝဏ္ဏ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

148 စိုင့ဵ ပညာ ကးာဵ လုဳဵ မူလ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

149 နန္တ ကးာဵ ဦဵစာေရပညာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

150 စိုင့ဵ ေမာင့ ကးာဵ အိုကခ့မ့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

151 စိုင့ဵ ပီဵ ကးာဵ လုဳဵ ကနု္ဂာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

152 လုဳဵ မူလ ကးာဵ လုဳဵ စန္ဒာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

153 နန့ဵ လူ မ လုဳဵ တိ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ



154 ပါခမ့ဵ မ မူလနိတ့ာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

155 လျလျရီ မ ဦဵလအိယ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

156 မယေ့ထာကခ့မ့ဵ မ ခးင့ဵ ေကာ့လနိ့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

157 စိုင့ဵ ္ပန့့် ကးာဵ ဆနေ့ကာရ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

158 နာနီဵ ကးာဵ ခရာန္ဒာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

159 မုိဵစက့ ကးာဵ ဦဵကးဟဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

160 ေဘဵေလ ကးာဵ ဦဵကးကး ို ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

161 လုဳဵ တိယ ကးာဵ လုဳဵ စန်တ့ာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

162 ဘာဆာဵ ကးာဵ ဦဵဂူမနဆ့င့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

163 နန္တ ကးာဵ လုဳဵ ေအာငခ့န့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

164 ကကည့ေဆာင့ ကးာဵ ဦဵေလာဝူ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

165 ရနခ့းနိ့ ကးာဵ ရနခ့းုဳကင့ဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

166 ရိုရျန့ဵ ကးာဵ ကးန္ဒရာဗဟာဒူဵ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

167 ေအာငခ့မ့ဵ ကးာဵ လုဳဵ စန့် ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

168 စိုင့ဵ စနိ္တာ ကးာဵ အနိ္တာ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

169 လုဳဵ ေအာင့ ကးာဵ လုဳဵ လိုင့ဵ ဆုိင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၃)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

170 လယုကူမ့်ဵ ကးာဵ လကုးငလ့(န)့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ ခလရ 66 _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ရပ့ကက် ့(၆)၊ ခိုလမ့ဖမို့၊ နမ့ဴစနဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယ ့ေတာငပုိ့င့ဵ

လယသ့မာဵ 47 ဦဵတုိ္ဓသည့ မိမိတုိ္ဓပုိငသိ့မ့ဵဆည့ဵခ ဳလယယ့ာေ္မ မးာဵ
 ကးူဵေကးာ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

171 ထငေ့ကးာ့ ကးာဵ ဦဵလှိုင့ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၄၇ စုဳစမ့ဵဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ MDCF ေခါင့ဵ ေဆာင့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

172 သကဇ့င့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၄၂၇, 4၄၇, ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ  ေဒသကကီဵ ပုိငန့ကက့းူဵလန့်္ ခင့ဵ /အကး ိုဵဖးကဆီ့ဵ္ခင့ဵ မးာဵကးူဵလန်သ့ည့ဟု 
ဆုိကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

173 စန့ဵ ဝင့ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗုိလမ့ျူ ဵ နိုငေ့ကးာ့ဇင ့(ခမရ ၄၂၄) _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ 

အပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ
ေအာငခ့းမ့ဵသာေကးဵရာွ၊ ဆီဆုိငဖ့မို့နယ၊့ 
ရျမ့ဵ္ပည့နယေ့တာငပုိ့င့ဵ

တပ့မေတာ့ ခတ့ထာဵသည့ဴ ပခစဳည့ဵရိုဵ ကို ဖးကဆီ့ဵသည့ဟဆုိုကာ 

အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခထဳာဵရ 

174 ခး ိုခး ိုဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၅၃၊ ၄၂၇၊ ၄၂၉ ဗုိလမ့ျူ ဵ နိုငေ့ကးာ့ဇင ့(ခမရ ၄၂၄) _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵအေရဵကညီူ 

ေဆာငရ့ကွေ့ပဵသူ
ဆီဆုိငဖ့မို့နယ၊့ ရျမ့ဵ္ပည့နယေ့တာငပုိ့င့ဵ တပ့မေတာ့ ခတ့ထာဵသည့ဴ ပခစဳည့ဵရိုဵ ကို ဖးကဆီ့ဵသည့ဟဆုိုကာ 

အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခထဳာဵရ 

175 မး ိုဵလင့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ အမ့ဵဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ အမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ တရတ့ုနိုငင့ ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနျငဴ့ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတုိီ္ဓကို 
ကးနိစ့ာတုိက့ ဆန္ဒ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

176 တငလ့ှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ အမ့ဵဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ အမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ တရတ့ုနိုငင့ ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနျငဴ့ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတုိီ္ဓကို 
ကးနိစ့ာတုိက့ ဆန္ဒ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

177 ဝဏ္ဏေစာ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ အမ့ဵဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ အမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ တရတ့ုနိုငင့ ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနျငဴ့ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတုိီ္ဓကို 
ကးနိစ့ာတုိက့ ဆန္ဒ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

178 ေရွှေထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ အမ့ဵဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ အမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ တရတ့ုနိုငင့ ဳCNPC ကမု္ပဏ ီနျငဴ့ ္မနမ့ာ MOGE ကမု္ပဏတုိီ္ဓကို 
ကးနိစ့ာတုိက့ ဆန္ဒ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

179 ေကာင့ဵ ထကေ့ကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉, ၁၉ ရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ (ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့ ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ)_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပဲ့်ဆန့့ကးငေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ဦဵေဆာင ့

ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

180 ေဇယး ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ (ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့ ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ)_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပဲ့်ဆန့့ကးငေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ဦဵေဆာင ့

ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

181 ရေဲအာငေ့အဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ (ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့ ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ)_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လူ့ေဘာငသ့စဒီ့မုိကရကတ့စ ့

ပါတီ (လငူယ)့
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပဲ့်ဆန့့ကးငေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ဦဵေဆာင ့

ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

182 မး ိုဵေစာ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉, ၁၉ ရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ (ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့ ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ)_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လူ့ေဘာငသ့စဒီ့မုိကရကတ့စပ့ါ
တီ (လငူယ)့

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲစစပဲ့်ဆန့့ကးငေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ဦဵေဆာင ့

ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

183 ေမတ္တာဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ္ပည့ဖမို့မရတဲပ့ဖဲ့် ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ္ပည့ဖမို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ စစပဲ့်မးာဵရပ့တန့့ရန ့္ပည့ဖမို့မျ ကခးင့္ ပည့နယအ့ထ ိ

လမ့ဵေလျှောကဆ့န္ဒေဖာ့ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

184 မး ိုဵသူထဋ့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ္ပည့ဖမို့မရတဲပ့ဖဲ့် ၀၇-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ္ပည့ဖမို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ စစပဲ့်မးာဵရပ့တန့့ရန ့္ပည့ဖမို့မျ ကခးင့္ ပည့နယအ့ထ ိ

လမ့ဵေလျှောကဆ့န္ဒေဖာ့ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

185 ရနပုိ့ငထ့က့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ္ပည့ဖမို့မရတဲပ့ဖဲ့် ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ ္ပည့ဖမို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
စစပဲ့်မးာဵရပ့တန့့ရန ့ေတာင့ဵ ဆုိဆန္ဒ ပခဲဴေသာေကကာငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရသည့ဴ အမှုမးာဵကို ရပ့ုသိမ့ဵေပဵရန ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
186 စစ့္ မတ့မင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ္ပည့ဖမို့မရတဲပ့ဖဲ့် ၃၁-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ ္ပည့ဖမို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

စစပဲ့်မးာဵရပ့တန့့ရန ့ေတာင့ဵ ဆုိဆန္ဒ ပခဲဴေသာေကကာငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရသည့ဴ အမှုမးာဵကို ရပ့ုသိမ့ဵေပဵရန ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
187 ရနေ့နာငက့ကည့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ကခးင့္ ပည့နယအ့တ်င့ဵ ရျိ စစေ့ဘဵေရျာငမ့းာဵအတ်က့ အလျူ ေင် 

ေကာကခ့ခဳဲဴ္ ခင့ဵ ေကကာငဴ့ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

188 အအိမုိိဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) တုိ္ဓကကာဵ 
တုိကပဲ့်မးာဵေကကာငဴ့ ထခိိုကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵမးာဵကို
 ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

189 တငထ့ဋ်ပုိ့င့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၁၂-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) တုိ္ဓကကာဵ 
တုိကပဲ့်မးာဵေကကာငဴ့ ထခိိုကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵမးာဵကို
 ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

190 စည့သူေအာင ့(ခ) ေဆာင့ဵ ခ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ ဗဟန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) တုိ္ဓကကာဵ 
တုိကပဲ့်မးာဵေကကာငဴ့ ထခိိုကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵမးာဵကို
 ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

191 သကေ့ဆဝ်င့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) တုိ္ဓကကာဵ 
တုိကပဲ့်မးာဵေကကာငဴ့ ထခိိုကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵမးာဵကို
 ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

192 ေဇယးာဖဖိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) တုိ္ဓကကာဵ 
တုိကပဲ့်မးာဵေကကာငဴ့ ထခိိုကန့စန့ာလးကရ့ျိေသာ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵမးာဵကို
 ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

193 စိုင့ဵ သုဝဏ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ဗဟန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဗမာနိုငင့လဳုဳဵ ဆုိငရ့ာ ေကးာင့ဵ သာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖဲ့်ခးုပ့ (ABFSU)ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ကခးငေ့ဒသအတ်င့ဵ  ပဋပိက္ခမးာဵေကကာငဴ့ ပိတ့မိေနေသာ အရပ့သာဵ 
ဖငမ့ိဵခးမ့ဵေရဵရရျိေရဵအတ်က ့စစပဲ့်ဆန့့ကးငေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ၍ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
194 စိုဵ မုိဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ ဗဟန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဘီဵ လင့ဵ ဖမို့နယ၊့ မ်န့္ ပည့နယ့ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို 

ေလးာ့ေကကဵေပဵရန ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ



195 တငလ့ုဳဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ ဗဟန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၁၉-ေမ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဘီဵ လင့ဵ ဖမို့နယ၊့ မ်န့္ ပည့နယ့ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို 
ေလးာ့ေကကဵေပဵရန ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

196 စစုေုန်ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ဆိပ့ကမ့ဵဖမို့နယ ့ရစဲခန့ဵ မှု _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယယ့ာေ္မအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ္ပနလ့ည့ 

ေပဵအပ့ရနန့ျငဴ့ လယယ့ာေ္မဥပေဒကို ္ပငဆ့င ့္ဖည့ဴစက်ရ့န ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
197 ေဇာ့ရဳ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ဆိပ့ကမ့ဵဖမို့နယ ့ရစဲခန့ဵ မှု _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယယ့ာေ္မအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ္ပနလ့ည့ 

ေပဵအပ့ရနန့ျငဴ့ လယယ့ာေ္မဥပေဒကို ္ပငဆ့င ့္ဖည့ဴစက်ရ့န ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
198 ကိုကိုနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ဆိပ့ကမ့ဵဖမို့နယ ့ရစဲခန့ဵ မှု _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယယ့ာေ္မအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ္ပနလ့ည့ 

ေပဵအပ့ရနန့ျငဴ့ လယယ့ာေ္မဥပေဒကို ္ပငဆ့င ့္ဖည့ဴစက်ရ့န ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
199 ဝင့ဵ ေဇာ့လတ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳစမဳီကနိ့ဵ ကို ကန့့ကက် ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့

 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

200 ဝင့ဵ မာသန့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳစမဳီကနိ့ဵ ကို ကန့့ကက် ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့
 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

201 ယဉ့ယဉ့ေအာင့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳစမဳီကနိ့ဵ ကို ကန့့ကက် ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့
 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

202 ခူဵ ကေလာရယ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ လ်ို ငေ့ကာ့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ကယာဵ္ပည့နယ့ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှုနျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

203 ေအာငန့ိုငဝ့င့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ လ်ို ငေ့ကာ့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ကယာဵ္ပည့နယ့ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှုနျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

204 ေကးာ့မင့ဵ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ လ်ို ငေ့ကာ့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ကယာဵ္ပည့နယ့ လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှုနျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

205 ေစာေကးာ့ကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရပ့ကက် ့သုိ္ဓမဟတု ့ေကးဵရာွအပ့ုစ ု(အပ့ုခးုပ့ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာငရ့ပ့ကက်အ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ကရင့္ ပည့သူ့ပါတီဥက္ကဌ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရငဴ့အာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

206 ေစာေအာငမ့်နစ့ိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရပ့ကက် ့သုိ္ဓမဟတု ့ေကးဵရာွအပ့ုစ ု(အပ့ုခးုပ့ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာငရ့ပ့ကက်အ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရငဴ့အာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

207 ေစာသန့ဵ ထန့်ဵ သန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရပ့ကက် ့သုိ္ဓမဟတု ့ေကးဵရာွအပ့ုစ ု(အပ့ုခးုပ့ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာငရ့ပ့ကက်အ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရငဴ့အာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

208 ေစာခူ့ရျီဵ ထူဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရပ့ကက် ့သုိ္ဓမဟတု ့ေကးဵရာွအပ့ုစ ု(အပ့ုခးုပ့ေရဵ) 
ဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၁

တာငါဵဆယေ့တာငရ့ပ့ကက်အ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ဦဵစနိေ့ဌဵ_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲကရငဴ့အာဇာနည့ေန့ကို ကးင့ဵ ပခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

209 တငေ့မာငက့ကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၂၂-ဇ်န-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ဒီမုိကေရစအီေရဵ 
စဉ့ဆကမ့္ပတ့လှုပ့ရျာဵမှု 
အငအ့ာဵစ ု(MDCF)

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ဗုိလခ့းုပ့မျူ ဵကကီဵ  မင့ဵ ေအာငလ့ှိုငန့ျငဴ့ တပ့မေတာ့ 

ထပ့ိပုိင့ဵ ေခါင့ဵ ေဆာငအ့ခး ို့အာဵ စစရ့ာဇဝတ့မှုမးာဵ ကးူဵလန်ေ့ကကာင့ဵ
 စပ့်စ်ဲခဲဴဖပီဵ နိုငင့တဳကာ အဖဲ့်အစည့ဵမးာဵအာဵ 

210 သကထ့ာဵေဆ် မ ဦဵဝင့ဵ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵသမဂ္ဂ ဒဂဳုဆိပ့ကမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဦဵေဆာင ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ ္ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

211 သဇငန့ယ့် မ ဦဵေမာငလ့ုဳဵ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵ (ဖုယင်)့ ဒဂဳုဆိပ့ကမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဦဵေဆာင ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ ္ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

212 ေကးာ့ကိုကို ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေကးာ့ေအဵ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ဗမာနိုငင့လဳုဳဵ ဆုိငရ့ာ 

ေကးာင့ဵ သာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖဲ့်ခးုပ့
 (ABFSU)

စမ့ဵေခးာင့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ 
္ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

213 ေကးာ့ေကးာ့ ကးာဵ ဦဵအနု့ဵ ေရွှေ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ေ္မာကဥ့က္ကလာပဖမို့နယ၊့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ  
ေဒသကကီဵ

ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ 
္ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

214 ခငသ့န့ဵ စိုဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့ဘကအ့ဖဲ့်အစည့ဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ 
္ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

215 မး ိုဵမး ိုဵေအဵ မ ဦဵဘတင့ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵသမဂ္ဂ ေရွှေ ပည့သာဖမို့နယ၊့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဦဵေဆာင ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ ္ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

216 နျင့ဵ ေအာင့ ကးာဵ ဦဵေအာငက့ကည့ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉, ၁၉ စမ့ဵေခးာင့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၁၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ဗမာနိုငင့လဳုဳဵ ဆုိငရ့ာ 

ေကးာင့ဵ သာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖဲ့်ခးုပ့
 (ABFSU)

ခငဦ့ဵဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  
ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ အကကမ့ဵဖကခ့ရဳမှု ရှုတ့ခးေကကာင့ဵ  
မးကန့ျာဖဳုဵစပ့်၍ လကက့မ့ဵစာေစာငထ့တ့ုေဝခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
217 ေဝယဦဳဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ စမ့ဵေခးာင့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၁၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

ဖုယင်အ့လပ့ုသမာဵသပိတ့ အကကမ့ဵဖကခ့ရဳမှု ရှုတ့ခးေကကာင့ဵ  
မးကန့ျာဖဳုဵစပ့်၍ လကက့မ့ဵစာေစာငထ့တ့ုေဝခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
218 ဇာ္ခည့ဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၈, ၁၉ ပလပ့ိဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၀၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵ  စဉ့ဴကိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပ့ိစကရ့ုဳ အလပ့ုသမာဵမးာဵ၏ ထိုငသ့ပိတ့တ်င ့

ပူဵေပါင့ဵ ပါဝငခ့ဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

219 ေဌဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၈, ၁၉, ၁၉ ပလပ့ိဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၀၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵ  စဉ့ဴကိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပ့ိစကရ့ုဳ အလပ့ုသမာဵမးာဵ၏ ထိုငသ့ပိတ့တ်င ့

ပူဵေပါင့ဵ ပါဝငခ့ဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

220 ေအဵေအဵခိုင့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၈, ၁၉ ပလပ့ိဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၀၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵ  စဉ့ဴကိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ပနဒ့ါအထည့အလပ့ိစကရ့ုဳ အလပ့ုသမာဵမးာဵ၏ ထိုငသ့ပိတ့တ်င ့

ပူဵေပါင့ဵ ပါဝငခ့ဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

221 ဝင့ဵ ထန့်ဵ ္ပန့့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၈, ၁၉ ပလပ့ိဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၀၈-နိုဝငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵ  စဉ့ဴကိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ပနဒ့ါအထည့အလပ့ိစကရ့ုဳ အလပ့ုသမာဵမးာဵ၏ ထိုငသ့ပိတ့တ်င ့

ပူဵေပါင့ဵ ပါဝငခ့ဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

222 လမာဆနေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ ပလပ့ိဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ကခးင့္ ပည့နယ့
ကခးငတ့ကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ကိုလမ့်ဵေဇာင့ဵ ၊ ကိုေဇာ့ဂးကန့ျငဴ့ ေဒ္ဒနနပူ့
 တုိ္ဓကို အ္မနဆဳု့ဵ လွှတ့ေပဵရနဆ့န္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ၍ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

223 လဆုန့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၂၀ ပလပ့ိဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ကခးင့္ ပည့နယ့
ကခးငတ့ကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ကိုလမ့်ဵေဇာင့ဵ ၊ ကိုေဇာ့ဂးကန့ျငဴ့ ေဒ္ဒနနပူ့
 တုိ္ဓကို အ္မနဆဳု့ဵ လွှတ့ေပဵရနဆ့န္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ၍ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

224 စိုင့ဵ ေကးာ့ေစာဟန့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ လာဵရှို ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၂၂-ဒီဇငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
လာဵရှို နည့ဵပညာတက္ကသုိလ့
 ေကးာင့ဵ သာဵသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

လာဵရှို နည့ဵပညာတက္ကသုိလတ့်င့ ပဳုမျနေ့ကးာင့ဵ အပ့ခထက ့ 

ပုိမုိေကာကခ့၍ဳ ေကးာင့ဵ ဝင့ဵ အတ်င့ဵ  တစက့ိုယေ့တာ့ 

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
225 ေကာင်ဵ သူရ + ၇ ဦဵ ကးာဵ/မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရမဲျူ ဵ ေကးာ့္မငဴ့ေင် ၁၃-ဒီဇငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

အလပ့ုသမာဵမးာဵ၊ 
ေကးာင့ဵ သာဵမးာဵနျငဴ့ 
တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
 ေညာငဦ့ဵဖမို့မျ ေန္ပည့ေတာ့ထ ိအလပ့ုသမာဵသပိတ့စစေ့ကကာင့ဵ ္ဖငဴ့
 လမ့ဵေလျှောကခ့းတီကဖ့ပီဵ အလပ့ုသမာဵမးာဵ၏ နစန့ာမှုမးာဵကို 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

226 အသိငဇ့ာေမာင့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉, ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ကရငန့လီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ရနက့နုတ့်င ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

227 မူ့စစူန့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉, ၁၉, နိုငလ့တ်လ့ုဳ ပုဒ့မ ၁၀/၁၂ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၊ ဗုိလက့ကီဵ ေအာငမ့း ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ ၃၆၀ အေ္မာကတ့ပ့ရင့ဵ ၊ အမျတ့ (၃) ရစဲခန့ဵ  (ခးမ့ဵေအဵသာစဖဳမို့နယ)့_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ကယာဵ္ပည့နယေ့ကးာင့ဵ သာဵ
 သမဂ္ဂ

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ကရငန့လီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ရနက့နုတ့်င ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

228 မင့ဵ ဖုန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ကရငန့လီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ရနက့နုတ့်င ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

229 ေအာငမ့ှိုင့ဵ ဆန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ကရငန့လီငူယမ့းာဵအာဵ ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ရနက့နုတ့်င ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

230 သန့့ဇငထ့က့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ္ပည့ထေဲရဵဝနက့ကီဵ ဌာန _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ အယလ့ဖ့ာဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳစမဳီကနိ့ဵ ကို ဖးကသိ့မ့ဵေပဵရန ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

231 ေဇလင့ဵ မ်န့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵ လကန့ကက့ိုငတ့ပ့ဖဲ့်မးာဵကကာဵ 
္ဖစပ့်ာဵလးကရ့ျိေသာ တုိကပဲ့်မးာဵကို အဆဳုဵသတ့ရန့ 
ေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

232 အကစ့တာ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵ လကန့ကက့ိုငတ့ပ့ဖဲ့်မးာဵကကာဵ 
္ဖစပ့်ာဵလးကရ့ျိေသာ တုိကပဲ့်မးာဵကို အဆဳုဵသတ့ရန့ 
ေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

233 ဒါလီ္ မငဴ့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
တပ့မေတာ့နျငဴ့ တုိင့ဵ ရင့ဵ သာဵ လကန့ကက့ိုငတ့ပ့ဖဲ့်မးာဵကကာဵ 
္ဖစပ့်ာဵလးကရ့ျိေသာ တုိကပဲ့်မးာဵကို အဆဳုဵသတ့ရန့ 
ေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

234 သူရလင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပန့ဵ ဘတဲန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ဗမာနိုငင့လဳုဳဵ ဆုိငရ့ာ 

ေကးာင့ဵ သာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖဲ့်ခးုပ့
 (ABFSU)

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိဘ ဲ7th July ေန့တ်င ့လမ့ဵေလျှောက့ 
ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

235 ခခ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ေထာကခ့ေဳကကာင့ဵ  ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

236 ေမ္မတ့သူ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
237 နျင့ဵ နယ်လ့င့် မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
238 ခး ိုမီခိုင့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
239 ရငရ့ငေ့အဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ



240 ေအာငန့ိုငဝ့င့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
241 ေအာငဆ့န့ဵ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
242 ဝင့ဵ ေဇာ့ေထ်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ပုသိမ့ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

အလပ့ုသမာဵသပိတ့ 

ေခါင့ဵ ေဆာင့ ပုသိမ့ဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ  ပုသိမ့ စကမ့ှုဇုနရ့ျိ Myanmar Knitting 

အထည့ခးုပ့စကရ့ုဳဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ပဲ်ကို ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
243 ဇာ္ခည့လင့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဒီမုိကေရစနီျငဴ့ ဖငမ့ိဵခးမ့ဵေရဵ အမး ိုဵသမီဵကန်ရ့က ့(DPWN)ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

ေဒ္ဒေနာ့အနု့ဵ လျလတ့်ေ္မာကေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

244  ေနာ့လာဵရျီဵ ထူဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ကရငအ့မး ိုဵသမီဵအစည့ဵအရုဳဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒ္ဒေနာ့အနု့ဵ လျလတ့်ေ္မာကေ့ရဵ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

245 ေဌဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ (ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့ ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ)_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ရျိ ေကးာကမီ့ဵေသ်ဵစမ့်ဵအငသဳု့ဵ 
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳ ဖးကသိ့မ့ဵေရဵ ရနက့နုဖ့မို့ေတာ့ခန့ဵ မေရျ့  
ဆန္ဒ ပေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

246 စိုဵ ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ (ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့ ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ)_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ရျိ ေကးာကမီ့ဵေသ်ဵစမ့်ဵအငသဳု့ဵ 
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳ ဖးကသိ့မ့ဵေရဵ ရနက့နုဖ့မို့ေတာ့ခန့ဵ မေရျ့  
ဆန္ဒ ပေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

247 ထူဵ ခန့့ေသာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ အမျတ့ (၃) ရစဲခန့ဵ  
(ခးမ့ဵေအဵသာစဖဳမို့နယ)့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကပ့န့ဵ ေတာင့ဵ  အစိုဵ ရ 

စကမ့ှုလကမ့ှုသိပ္ဳပ
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

အေ္ခခပဳညာေကးာင့ဵ မးာဵ စာေမဵပဲ် စစေ့ဆဵမည့ကို 
ရပ့တန့့ေပဵရနန့ျငဴ့ စာေမဵပဲ်အခးနိစ့ာရင့ဵ  အတိအကးထတ့ု္ပနေ့ပဵေရဵ
 ဆန္ဒ ပေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

248 ထန့်ဵ ကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယအ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ
 ဦဵစိုဵ မုိဵေကးာ့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပ်ာဵေရဵဇဳု 

ေစာငဴ့ကကည့ဴေရဵအဖဲ့်ဝင့
ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယတ့်င ့ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပ်ာဵေရဵဇဳု
 (SEZ) နျငဴ့ပတ့သကသ့ည့ဴ အစည့ဵအေဝဵကို ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ယဘူ ဲ

္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

249 ခးမ့ဵေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယအ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ
 ဦဵစိုဵ မုိဵေကးာ့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပ်ာဵေရဵဇဳု 

ေစာငဴ့ကကည့ဴေရဵအဖဲ့်ဝင့
ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယတ့်င ့ေကးာက့္ ဖူအထူဵ စီဵ ပ်ာဵေရဵဇဳု
 (SEZ) နျငဴ့ပတ့သကသ့ည့ဴ အစည့ဵအေဝဵကို ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ယဘူ ဲ

္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

250 ေနတုိဵခိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ စုဳစမ့ဵဆဲ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သန္တာရငသီ့်ဵ မး ိုဵဆကသ့စ့ 
လငူယမ့းာဵအသင့ဵ  ဥက္ကဌ

ေကးာက့္ ဖုဖမို့၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ 
ရခိုင့္ ပည့နယ့

ပိတ့ထာဵသည့ဴ အငတ့ာနကလ့ိုင့ဵ မးာဵကို ္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵရန ့

ေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

251 မင့ဵ ဇေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ စုဳစမ့ဵဆဲ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သန္တာရငသီ့်ဵ မး ိုဵဆကသ့စ့ 
လငူယမ့းာဵအသင့ဵ  ဥက္ကဌ

ေကးာက့္ ဖုဖမို့၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ 
ရခိုင့္ ပည့နယ့

ပိတ့ထာဵသည့ဴ အငတ့ာနကလ့ိုင့ဵ မးာဵကို ္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵရန ့

ေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

252 ေအာငမုိ့ဵေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ စုဳစမ့ဵဆဲ ၆-ဨဂုတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေရွှေကးငဖ့မို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ကရငအ့မး ိုဵသမီဵတစဦ့ဵ ပစသ့တ့ခရဳ္ခင့ဵ နျငပ့တ့သကဖ့ပီဵ ပ်င့ဴလင့ဵ 
္မငသ့ာစာ်အ ေရဵယူေပဵရန ့နျငဴ့ တပ့စခန့ဵ မးာဵ ရပ့ုသိမ့ဵေပဵရန ့

ဦဵေဆာင ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

253 ကကည့ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ စုဳစမ့ဵဆဲ ၆-ဨဂုတ့-21 အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေရွှေကးငဖ့မို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ကရငအ့မး ိုဵသမီဵတစဦ့ဵ ပစသ့တ့ခရဳ္ခင့ဵ နျငပ့တ့သကဖ့ပီဵ ပ်င့ဴလင့ဵ 
္မငသ့ာစာ်အ ေရဵယူေပဵရန ့နျငဴ့ တပ့စခန့ဵ မးာဵ ရပ့ုသိမ့ဵေပဵရန ့

ဦဵေဆာင ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

254 တုိဵတုိဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ့မ ၁၉ ကိုဗစ ့၁၉ ကပ့ေရာဂါ 
စမဳီခန့့ခ်ဲေရဵေကာ့မတီ

၉-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ 
(ရခိုငေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵ သမဂ္ဂ)

စစေ့တ်ဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့

“4G အငတ့ာနက ့္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ ေရဵ၊ ္ပည့နယအ့စိုဵ ရအာဵ အလိုမရျိ၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ No Bloody Government နျငဴ့ No

 Murder Army စသည့ဴ အခးကင့ါဵခးကက့ို ဆုိင့ဵ ဘတ့ုမးာဵ 
ကိုငေ့ဆာင၍့ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ ေတာင့ဵ ဆုိခဲဴ၍ ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

255 ရှိုင့ဵ ဝဏ္ဏေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ မန္တေလဵဖမို့၊ အမျတ့ (၆) ရစဲခန့ဵ ၂၇-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ _
အတ်င့ဵ ေရဵမျူ ဵ / 
ရနက့နုပ့ညာေရဵ 
တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမ

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုင့္ ပည့နယတ့်င ့လူ့အခင်ဴ့အေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင ့

ေကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခရဳ

256 ဟနိ့ဵ ထကေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ မန္တေလဵဖမို့၊ အမျတ့ (၆) ရစဲခန့ဵ ၂၇-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ _
သတင့ဵ နျငဴ့္ ပနက့ကာဵေရဵ/ပခကု္က
တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမ
ဂ္ဂ (ဗကသမးာဵအဖဲ့်ခးုပ့)

ပခကု္က ဖမို့နယ၊့ မေက်ဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုင့္ ပည့နယတ့်င ့လူ့အခင်ဴ့အေရဵခး ိုဵေဖာကမ့ှုမးာဵကို ဆန့့ကးင ့

ေကကာင့ဵ  ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခရဳ

257 ေဝယဖဳဖိုဵမုိဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ မရမ့ဵကနု့ဵ  နျငဴ့ ေကးာကတဳ့တာဵ 
ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ

၁၂-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ _ ေကးာင့ဵ သာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုင့္ ပည့နယတ့်င ့လကရ့ျိ္ ဖစပ့်ာဵေနေသာ အေ္ခအေနမးာဵ 
နျငဴ့ပတ့သက၍့စတစက့ာ ကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

258 ပုိငမ့င့ဵ ခန့့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉ မရမ့ဵကနု့ဵ  နျငဴ့ ေကးာကတဳ့တာဵ 
ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ

၁၂-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ _ ေကးာင့ဵ သာဵ (ABFSU) ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုင့္ ပည့နယတ့်င ့လကရ့ျိ္ ဖစပ့်ာဵေနေသာ အေ္ခအေနမးာဵ 
နျငဴ့ပတ့သက၍့စတစက့ာ ကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

259 သဲ့်သဲ့်ဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၃, ၃၄၁ ရမဲျူ ဵဝင့ဵ နိုငထ့န့်ဵ ၂၉-မတ့-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဆာဵလင့ဵ ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လကပဳ့ေတာင့ဵ ေတာင ့ေကကဵနစီမဳီကနိ့ဵ အတ်င့ဵ ရျိ ဝကေ့မျဵ ရာွေဟာင့ဵ
 ေနအမ့ိေ္ပာင့ဵ ေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့့ကက်ခ့ဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

260 စန့ဵ လျ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၃, ၃၄၁ ရမဲျူ ဵဝင့ဵ နိုငထ့န့်ဵ ၂၉-မတ့-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဆာဵလင့ဵ ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လကပဳ့ေတာင့ဵ ေတာင ့ေကကဵနစီမဳီကနိ့ဵ အတ်င့ဵ ရျိ ဝကေ့မျဵ ရာွေဟာင့ဵ
 ေနအမ့ိေ္ပာင့ဵ ေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့့ကက်ခ့ဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

261 ္ဖူ္ဖူဝင့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၃, ၃၄၁ ရမဲျူ ဵဝင့ဵ နိုငထ့န့်ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဆာဵလင့ဵ ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လကပဳ့ေတာင့ဵ ေတာင ့ေကကဵနစီမဳီကနိ့ဵ အတ်င့ဵ ရျိ ဝကေ့မျဵ ရာွေဟာင့ဵ
 ေနအမ့ိေ္ပာင့ဵ ေရွှေ မှုကစိ္စကို ကန့့ကက်ခ့ဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

262 နလီာသိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ့ုရနပုိ့င ့

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ
)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
၈၈ ဖငမ့ိဵခးမ့ဵေရဵနျငဴ့ပ်ငဴ့လင့ဵ  
လူ့အဖဲ့်အစည့ဵ

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တ်င့ 
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵအာဵ လကထ့ပ့ိခတ့္ခင့ဵ ကို 
ဆန့့ကးငသ့ည့ဴအတ်က ့ရနု့ဵ ရင့ဵ ဆနခ့တ့္ဖစပ့်ာဵခဲဴကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

263 နန့ဵ လင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ့ုရနပုိ့င ့

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ
)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ဒဂဳုတက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵ သာဵ 
သမဂ္ဂ ဥက္ကဌေဟာင့ဵ

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တ်င့ 
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵအာဵ လကထ့ပ့ိခတ့္ခင့ဵ ကို 
ဆန့့ကးငသ့ည့ဴအတ်က ့ရနု့ဵ ရင့ဵ ဆနခ့တ့္ဖစပ့်ာဵခဲဴကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

264 နိုငက့ိုသူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ့ုရနပုိ့င ့

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ
)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးုပ့ အဖဲ့်ဝင့ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တ်င့ 
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵအာဵ လကထ့ပ့ိခတ့္ခင့ဵ ကို 
ဆန့့ကးငသ့ည့ဴအတ်က ့ရနု့ဵ ရင့ဵ ဆနခ့တ့္ဖစပ့်ာဵခဲဴကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

265 မင့ဵ ဟနထ့က့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၅၃, ၁၈၆, ၁၁၄
ရအဲပ့ုရနပုိ့င ့

(မဂေလာေတာင့္ပန့့်ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ
)

၁၈-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ဒဂဳုတက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵ သာဵ 
သမဂ္ဂ

ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵ၏ ရုဳဵ ခးနိ့ဵ တ်င့ 
ေဒါင့ဵ တုိ္ဓမး ိုဵဆကသဳ့ခးပ့အဖဲ့်ဝငမ့းာဵအာဵ လကထ့ပ့ိခတ့္ခင့ဵ ကို 
ဆန့့ကးငသ့ည့ဴအတ်က ့ရနု့ဵ ရင့ဵ ဆနခ့တ့္ဖစပ့်ာဵခဲဴကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ

266 ေဇာ့ဝင့ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ေရွှေ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၂၉၄, ၃၅၃, ၂၂၈, ၅၀၆ ဒုတိယဖမို့နယမ့ျူ ဵ ေကးာ့စိုဵ  
(္ပည့ကကီဵ တဳခန်ဖ့မို့နယ)့

၂၀-မတ့-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရျ့ ေန၊ လယယ့ာေ္မအေရဵ လှုပ့ရျာဵသူမန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ တရာဵစရီငေ့ရဵကဏ္ဍကို ေစာ့ကာဵ၍ ဂုဏသိ့က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့

္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

267 မုိဵစန္ဒာ္မငဴ့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ့ုရျင့
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵသမဂ္ဂမးာဵအဖဲ့် 

ခးုပ့ တာဝနခ့ဳ
အမျတ့ ၃၄၃(က)၊ ေရစကကိုလမ့ဵ၊ ၁၀ ရပ့ကက်၊့
 လှိုငသ့ာယာ (အေနာကပုိ့င့ဵ ) ဖမို့နယ့

အလပ့ုရျငန့ျငရ့ျယယ့ာရျငအ့ာဵ ကာဵထက်ခ့င်ဴ့မေပဵဘဲ ပိတ့ထာဵ ္ခင့ဵ ၊
 ရုဳဵ ေရျပခစဳည့ဵရိုဵ ပိတ့ဆုိ္ဓ ခင့ဵ တုိ္ဓ ပုလပ့ုသည့ဟ ုစပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

268 စိုင့ဵ ယေုမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ့ုရျင့
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ ခိုငေ့ရွှေဝါလမ့ဵ၊ ၁၅ ရပ့ကက်၊့ လှိုငသ့ာယာ 

(အေရျ့ ပုိင့ဵ ) ဖမို့နယ့

အလပ့ုရျငန့ျငရ့ျယယ့ာရျငအ့ာဵ ကာဵထက်ခ့င်ဴ့မေပဵဘဲ ပိတ့ထာဵ ္ခင့ဵ ၊
 ရုဳဵ ေရျပခစဳည့ဵရိုဵ ပိတ့ဆုိ္ဓ ခင့ဵ တုိ္ဓ ပုလပ့ုသည့ဟ ုစပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

269 သ်ငေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ့ုရျင့
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ အမျတ့ ၁၅၃၊ ကက်သ့စရ့ပ့၊ ရိုဵ ကကီဵ ၊ 

ထန့ဵ တပငဖ့မို့နယ့

အလပ့ုရျငန့ျငရ့ျယယ့ာရျငအ့ာဵ ကာဵထက်ခ့င်ဴ့မေပဵဘဲ ပိတ့ထာဵ ္ခင့ဵ ၊
 ရုဳဵ ေရျပခစဳည့ဵရိုဵ ပိတ့ဆုိ္ဓ ခင့ဵ တုိ္ဓ ပုလပ့ုသည့ဟ ုစပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

270 ထန့်ဵ လင်ဦ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၄၁, ၃၅၃, ၄၂၇ Kai Cheing Myanmar 

Garment အလပ့ုရျင့
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အလပ့ုသမာဵအေရဵလှုပ့ရျာဵသူ လမုတန့ဵ ရာွ၊ တဳ့်ေတဵဖမို့နယ့

အလပ့ုရျငန့ျငရ့ျယယ့ာရျငအ့ာဵ ကာဵထက်ခ့င်ဴ့မေပဵဘဲ ပိတ့ထာဵ ္ခင့ဵ ၊
 ရုဳဵ ေရျပခစဳည့ဵရိုဵ ပိတ့ဆုိ္ဓ ခင့ဵ တုိ္ဓ ပုလပ့ုသည့ဟ ုစပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳ ကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

271 ေကးာ့မင့ဵ စနိ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ သတင့ဵ မီဒီယာဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို့နယမ့ျူ ဵ 
ဦဵေဇထကေ့အာင့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
မာဃလမူှုကညီူေရဵအသင့ဵ  
ဒုဥက္ကဌ (ဘာဵအဳ)

ဘာဵအဖဳမို့နယ၊့ ကရင့္ ပည့နယ့ ဘာဵအဖဳမို့နယ့ စည့ပငသ့ာယာေရဵ ေကာ့မတီဝငေ့ရွဵ ခးယပဲ့်ကို 
လမူှုကန်ရ့ကေ့ပ္ဒ တုိကရ့ိုကလ့ွှငဴ့တငခ့ဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

272  စမ့ိဵစမ့ိဵစိုဵ (ခ) ဇီဵကက့် မ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 

မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
273 မောငစ်ိုး ကျား ဦးညနွ့်တင် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
274 ဆနး်ဝငး် ကျား ဦးြေယဉ် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
275 မစာသနး် ကျား ဦးဆနး်သိနး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
276 နိုငဝ်ငး် ကျား ဦးထနွး်သနး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
277 ထနိလ်ငး် ကျား ဦးတငက်ကည် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ



278 စနိစ်နိစ်ိုး ကျား ဦးမစာသနး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄
ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
279 ဆနး်ညနွ့် ေ ဦးတငထ်နွး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
280 မောငမ်ဇာ်ေုိး ကျား ဦးသံမ ျာငး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
281 ေျ ိုးြေင့် ကျား ဦးမကျာ်ဝငး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
282 မောငေ်ျ ိုး ကျား ဦးလသိှနး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
283 မကျာ်ေျ ိုး ကျား ဦးလသိှနး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
284 ေုိးေုိးမေး ကျား ဦးမလး ို ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
285  ငမ်ေ ေ ဦးဆနး်မငွ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
286 သနး်ဝငး် ကျား ဦးကကာ င် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
287 မောငသ်နး် ေ ဦးထနွး်ယဉ် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
288 မကျာ်ဦး ေ ဦးမကျာ်ဝငး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
289 ဆနး်ဝငး်ထိုက် ေ ဦးညနွ့်တင် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
290 မောငမ်ဇာ်ေုိး ေ ဦးသံမ ျာငး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
291 နိုငန်ိုငမ်ော် ေ ဦးထနွး်ယဉ် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
292 ္မငဴ့္ မငဴ့မုိဵ ေ ဉးသံမ ျာငး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
293 မေး ိုင် ကျား ဦးမဇာ်ဝငး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
294 ယေငး် ေ ဦးလသိှနး် ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
295 ေုိးေုိးဆနး် ေ ဦးမလး ို ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
296 စေ်းစေ်းမော် ေ ဦးဆနး်မငွ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၄၊ ၂၆၊ ၂၇

ေအာဴခးကဒ့့ကမု္ပဏပုိီငရ့ျင ့

ေဒါကတ့ာ ္မငဴ့စနိ့
၁၆ ဇနန်ဝါရ ီ၂၀၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ လယသ့မာဵ

ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ မလကတုိ့ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု 
မအပူငဖ့မို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

နိုငင့ေဳတာ့၏ အတုိငပ့ငခ့ပုဳဂ္ိုဂလ ့ေဒ္ဒေအာငဆ့န့ဵ စကုကည့၏ 

ဧရာဝတီတုိင့ဵ  ခရီဵ စဉ့တ်င ့ေဒသခ ဳလယသ့မာဵမးာဵ၏ အခက ့

အခမဲးာဵကို တင့္ ပတုိငက့ကာဵခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
297 ေဒါကတ့ာမး ိုဵ္ပန့့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ အမး ိုဵသာဵလွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျ

ယ့ ဦဵတငေ့အာငထ့န့်ဵ
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ NLD ေ္ပာေရဵဆုိခင်ဴ့ရျိသူ 

ေဟာင့ဵ
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

ပါတီမျနတ့ုထက်ခ့ဲဴသည့ဴကစိ္စနျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ ေဒါကတ့ာမး ိုဵ္ပန့့်၏ 

ေ္ပာဆုိခးကမ့းာဵသည့  ဂုဏသိ့က္ခာ ထခိိုကေ့စသည့ဟဆုိုကာ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
298 ေနာ့ခိုငေ့အေအဵခး ို မ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀/၁၂ ဗုိလက့ကီဵ ေအာငမ့း ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ 

၃၆၀ အေ္မာကတ့ပ့ရင့ဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

သတင့ဵ ေထာက့ (အလီဗဲင့ဵ  
သတင့ဵ မီဒီယာ)

စုဳစမ့ဵဆဲ ကယာဵ္ပည့နယ၊့ လ်ို ငေ့ကာ့ဖမို့တ်င ့လယသ့မာဵမးာဵ၏ ဆန္ဒထတ့ု 

ေဖာ့ပဲ်ကို သတင့ဵ ယခူဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

299 ေနာ့နိုရင့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀/၁၂ ဗုိလက့ကီဵ ေအာငမ့း ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ 

၃၆၀ အေ္မာကတ့ပ့ရင့ဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သတင့ဵ ေထာက့ (ဒီဗီ်ဘ)ီ စုဳစမ့ဵဆဲ ကယာဵ္ပည့နယ၊့ လ်ို ငေ့ကာ့ဖမို့တ်င ့လယသ့မာဵမးာဵ၏ ဆန္ဒထတ့ု 

ေဖာ့ပဲ်ကို သတင့ဵ ယခူဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

300 ေအာငသူ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀/၁၂ ဗုိလက့ကီဵ ေအာငမ့း ိုဵထန့်ဵ  (အမျတ့ 

၃၆၀ အေ္မာကတ့ပ့ရင့ဵ )
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

သတင့ဵ ေထာက့ (ကန္တာရဝတီ
 တုိင့ဵ မ့သတင့ဵ ဌာန)

စုဳစမ့ဵဆဲ ကယာဵ္ပည့နယ၊့ လ်ို ငေ့ကာ့ဖမို့တ်င ့လယသ့မာဵမးာဵ၏ ဆန္ဒထတ့ု 

ေဖာ့ပဲ်ကို သတင့ဵ ယခူဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

301 လျသက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ နတ့သဳကင့်ဵ ၊ ေကးာကက့ကီဵ ဖမို့၊ ပဲခူဵ တုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

အမး ိုဵသာဵလွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယအ့ာဵ ဆန့့ကးင့ ဆန္ဒထတ့ု 

ေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

302 ္ပန့့်တင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ နတ့သဳကင့်ဵ ၊ ေကးာကက့ကီဵ ဖမို့၊ ပဲခူဵ တုိင့ဵ  
ေဒသကကီဵ

အမး ိုဵသာဵလွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယအ့ာဵ ဆန့့ကးင့ ဆန္ဒထတ့ု 

ေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

303 ရနန့ိုငေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ 
ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵ  (ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ )

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေရွှေကးငဖ့မို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵ ကို 
ဆန့့ကးင ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

304 ရာဇာ+ ၁ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ 
ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵ  (ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ )

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေရွှေကးငဖ့မို့နယ၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ ေဒ္ဒလျလျဝင့ဵ ကို 
ဆန့့ကးင ့ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

305 ရရီမ်ီန့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၈(စ)

ဟမု္ပလင့ဵ ဖမို့နယစ့ည့ပငသ့ာယာရ
ေးဵေကာ့မတီဥက္ကဌ 

ဦဵေအာငေ့ကးာ့
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဟမု္ပလင့ဵ ဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ဟမု္ပလင့ဵ ဖမို့နယစ့ည့ပငသ့ာယာေရဵေကာ့မတီ ဥက္ကဌကို ဂုဏသိ့ 

က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

306 ္မတ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ နိုငလ့တ်လ့ုဳဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၀
ဟမု္ပလင့ဵ ဖမို့နယစ့ည့ပငသ့ာယာရ
ေးဵေကာ့မတီဥက္ကဌ 

ဦဵေအာငေ့ကးာ့
၀၃-ဒီဇငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

ေတာငသူ့လယသ့မာဵနျငဴ့ 
အလပ့ုသမာဵေရဵရာ 

ေကာ့မတီတာဝနခ့ ဳ(္ပည့သူ့ 
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ဂုဏသိ့က္ခာထခိိုကေ့စသည့ဟဆုိုကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

307 ဖငမ့ိဵေအဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

308 ္မငဴ့နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

309 ဖငမ့ိဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

310 ေအာငမ့င့ဵ မင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

311 ေရွှေ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

312 ရငရ့ငေ့အဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄
ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၅-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ 
ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

313 ေမာငသိ့န့ဵ ္ပန့့် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)
တပ့မေတာ့မျ ဗုိလမ့ျူ ဵတစဦ့ဵ 
(ဘူဵ သီဵေတာငဖ့မို့နယ့)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
စစေ့တာင့ဵ ေကးဵရာွ 

အပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ဘူဵ သီဵေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
တပ့မေတာ့မျ လသူာဵဒုိင့ဵ ကာအ္ဖစ့ ေခ္ဒေဆာငသ့်ာဵသည့ဟဆုိုကာ
 သတင့ဵ မီဒီယာတခး ို့ကို  ေ္ဖကကာဵခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

314 ေနရစဲိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိထ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ၁၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
မိထ္ီထလာဖမို့တ်င့ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလး့ုပခဲဴ္ ဖင့ဵ အတ်က ့

ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့ ္ခင့ဵ ခရဳ

315 ရဘဲနု့ဵ ေန ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိထ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ၁၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
မိထ္ီထလာဖမို့တ်င့ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလး့ုပခဲဴ္ ဖင့ဵ အတ်က ့

ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့ ္ခင့ဵ ခရဳ

316 သဲမုိဵဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိထ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ၁၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
မိထ္ီထလာဖမို့တ်င့ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလး့ုပခဲဴ္ ဖင့ဵ အတ်က ့

ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့ ္ခင့ဵ ခရဳ

317 ခးစလ့န့်ဵ သူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိတ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
 “ရခိုင့္ ပည့သူလထူနုဲ့အတူ ရပ့တည့ကက၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ 4G အငတ့ာနက့ ္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ၊ 
မတရာဵဖမ့ဵဆီဵခေဳကးာင့ဵ သာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵ လွှတ့” စသည့ဴ 

318 ္ပည့ဴစုဳေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိတ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
 “ရခိုင့္ ပည့သူလထူနုဲ့အတူ ရပ့တည့ကက၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ 4G အငတ့ာနက့ ္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ၊ 
မတရာဵဖမ့ဵဆီဵခေဳကးာင့ဵ သာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵ လွှတ့” စသည့ဴ 

319 ရနပုိ့ငစ့ိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိတ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ
)

မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
 “ရခိုင့္ ပည့သူလထူနုဲ့အတူ ရပ့တည့ကက၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ 4G အငတ့ာနက့ ္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ၊ 
မတရာဵဖမ့ဵဆီဵခေဳကးာင့ဵ သာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵ လွှတ့” စသည့ဴ 

320 လင့ဵ သူရကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)
မဳုရာွဖမို့နယ ့ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့ ၁၇-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

ေကးာင့ဵ သာဵ 
(မဳုရာွစီဵ ပ်ာဵေရဵတက္ကသုိလ့( 
ဗကသမးာဵ အဖဲ့်ခးုပ့) မဳုရာွခရိုင့

ကေလဵဖမို့၊ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတ့စစတ့ပ့ အလိုမရျိ၊ ရခိုငလ့ထူနုျငဴ့အတူ 

ရပ့တည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴသည့ဴအတ်က ့

ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ
321 ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာငေ့မာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)

မဳုရာွဖမို့နယ ့ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ မဳုရာွ တက္ကသုိလ့ ဗကသဥက္ကဋးံ မဳုရာွဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတ့စစတ့ပ့ အလိုမရျိ၊ ရခိုငလ့ထူနုျငဴ့အတူ 

ရပ့တည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴသည့ဴအတ်က ့

ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ
322 ညီလင့ဵ ထင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)

မဳုရာွဖမို့နယ ့ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဗကသအဖဲ့်ဝငေ့ဟာင့ဵ မဳုရာွဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတ့စစတ့ပ့ အလိုမရျိ၊ ရခိုငလ့ထူနုျငဴ့အတူ 

ရပ့တည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴသည့ဴအတ်က ့

ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ



323 ေအာငမ့း ိုဵကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ 

ပုဒ့မ ၁၉၊ ၁၉

အမျတ့ (၆) နယေ့္မရစဲခန့ဵ ၊ 
မန္တေလဵ၊ အမျတ့ (၃) ရစဲခန့ဵ  
(ခးမ့ဵေအဵသာစဖဳမို့နယ)့

တိမ့ဵေရျာငေ့နဆဲ အမှုဖ်ငဴ့ထာဵဆဲ
မန္တေလဵပညာေရဵ 
ေကာလပ့ိေကးာင့ဵ သာဵ သမဂ္ဂ 
ဥက္ကဋ္ဌ

မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုငဴ့အေရဵနျငဴ့ဆကန့ယ်၍့ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ၊ အေ္ခခပဳညာေကးာင့ဵ မးာဵ စာေမဵပဲ် 

စစေ့ဆဵမည့ကို ရပ့တန့့ေပဵရနန့ျငဴ့ စာေမဵပဲ်အခးနိစ့ာရင့ဵ  
324 ဘနု့ဵ ္မငဴ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ

ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ 
ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ 
ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)

အမျတ့ (၆) နယေ့္မရစဲခန့ဵ ၊ 
မန္တေလဵ

တိမ့ဵေရျာငေ့နဆဲ အမှုဖ်ငဴ့ထာဵဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ (ဗကသ) မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုငဴ့အေရဵနျငဴ့ဆကန့ယ်၍့ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

ခးမ့ဵေအဵသာဇဳ၊ အမရပူရ နျငဴ့ ေအာငေ့္မသာဇဳ တရာဵရုဳဵ မးာဵတ်င့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

325 ေရွှေစနိဦ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)
အမျတ့(၃၇၅) တပ့ရင့ဵ မျ 
ဗုိလက့ကီဵ တစဦ့ဵ

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ တပ့မေတာ့အာဵ ဂုဏသိ့က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

326 ေကးာ့လျ္ မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)
အမျတ့(၃၇၅) တပ့ရင့ဵ မျ 
ဗုိလက့ကီဵ တစဦ့ဵ

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ တပ့မေတာ့အာဵ ဂုဏသိ့က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

327 ္မငဴ့ေအာင ့(ခ) ဦဵ္ပာဵ (ခ) ကတဳုဵကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)

ဒုတိယဖမို့နယမ့ျူ ဵ 
ဦဵေအာငေ့ကးာ့မင့ဵ  
(ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ)့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဇီဵအပ့ုကက်သ့စအ့တ်င့ဵ  ထပ့မဳတုိဵခးဲ့  ေဆာကလ့ပ့ုေနသည့ဴ 

ေနအမ့ိတဲမးာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို့ေတာ့စည့ပငသ့ာယာေရဵေကာ့မတီ 

ဦဵေဆာငေ့သာ ပူဵေပါင့ဵ အဖဲ့်မျ ဖးကသိ့မ့ဵေနမှုနျငဴ့ ပတ့သက၍့ 

328 ဖကတီ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)

ဒုတိယဖမို့နယမ့ျူ ဵ 
ဦဵေအာငေ့ကးာ့မင့ဵ  
(ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ)့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ဇီဵအပ့ုကက်သ့စအ့တ်င့ဵ  ထပ့မဳတုိဵခးဲ့  ေဆာကလ့ပ့ုေနသည့ဴ 

ေနအမ့ိတဲမးာဵအာဵ မန္တေလဵ ဖမို့ေတာ့စည့ပငသ့ာယာေရဵေကာ့မတီ 

ဦဵေဆာငေ့သာ ပူဵေပါင့ဵ အဖဲ့်မျ ဖးကသိ့မ့ဵေနမှုနျငဴ့ ပတ့သက၍့ 

329 ေစာသာဘိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)
ဘာဵအဖဳမို့နယ့ အေထ်ေထ ်

အပ့ုခးုပ့ေရဵအဖဲ့်
_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ

ကရငသ့ဘာဝပတ့ဝန့ဵ ကးငအ့ရ
ေးဵလှုပ့ရျာဵသူ ဘာဵအဖဳမို့နယ၊့ ကရင့္ ပည့နယ့

ဘာဵအဖဳမို့နယ၊့ ဘာဵကပ့ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု နတ့ကနု့ဵ ရာွတ်င့ 
ေကးာကမီ့ဵေသ်ဵ ေလာငစ့ာသဳုဵ ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳ ဖးကသိ့မ့ဵေရဵ 
ဆုေတာင့ဵ ပဲ် ကးင့ဵ ပခဲဴ၍ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

330 နိုငန့ိုငေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵတငသ့န့ဵ
ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ့မ ၁၉၊ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ 

၅၀၅(ခ)၊ ဆကသ့်ယေ့ရဵ ဥပေဒ ၆၆(ဃ)

ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၊ 
ဒုရမဲျူ ဵ ေကးာ့လင်မုိ့ဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ တကက့ကလှုပ့ရျာဵသူ/ေရျ့ ေန ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

စကရ့ုဳမးာဵ မဖငမ့ိမသက့္ ဖစေ့အာင ့စည့ဵရုဳဵ  လှဳ့ုေဆာ့သည့ဟဆုိုကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

331 ကကီဵ ္မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(က)
ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ သန့့စငဦ့ဵ 
(ကမ့ဵရိုဵ တန့ဵ တုိင့ဵ စစဌ့ာနခးုပ့)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရျ့ ေန ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင့ဵ ဖမို့တ်င့္ ပုလပ့ုသည့ဴ ဖဲ့်စည့ဵပဳုအေ္ခခဥဳပေဒ္ပငဆ့ငေ့ရဵ
 ပူဵေပါင့ဵ ေကာ့မတီအာဵ ေထာကခ့ပဲ်ဳ၌ 

ေဟာေ္ပာခဲဴသည့ဴအေကကာင့ဵ အရာမးာဵသည့ တပ့မေတာ့နျငဴ့ 
332 ေစာေဝ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(က)

ဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ သန့့စငဦ့ဵ 
(ကမ့ဵရိုဵ တန့ဵ တုိင့ဵ စစဌ့ာနခးုပ့)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ကဗးာဆရာ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
ေကာဴေသာင့ဵ ဖမို့တ်င့္ ပုလပ့ုသည့ဴ ဖဲ့်စည့ဵပဳုအေ္ခခဥဳပေဒ္ပငဆ့ငေ့ရဵ
 ပူဵေပါင့ဵ ေကာ့မတီအာဵ ေထာကခ့ပဲ်ဳ၌ 

ေဟာေ္ပာခဲဴသည့ဴအေကကာင့ဵ အရာမးာဵသည့ တပ့မေတာ့နျငဴ့ 
333 မး ိုဵသူနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ ဗုိလက့ကီဵ စိုဵ သင့ဵ နိုင့ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ဖမိတ့ တပ့မေတာ့အာဵ ဂုဏသိ့က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

334 ဆရာေတာ့ အရယိဝဳသသာဘဝဳိသ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ ဒုဗုိလမ့ျူ ဵကကီဵ ေသာ့တာေထ်ဵ  
(အလယပုိ့င့ဵ တုိင့ဵ စစဌ့ာနခးုပ့)

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ္မဝတီမင့ဵ ကကီဵ ေကးာင့ဵ တုိက့ ဆရာေတာ့္မဝတီမင့ဵ ကကီဵ ေကးာင့ဵ တုိက၊့ မန္တေလဵ
မီဒီယာ၌ တပ့မေတာ့အာဵ ဂုဏသိ့က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့

ေဝဖနခ့ဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

335 ဝင့ဵ ကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ 
ဦဵစိုဵ သန့ဵ  (ေလဵမးကန့ျာဖမို့နယ)့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေလဵမးကန့ျာဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယန့ျငဴ့ ေ္မစာရင့ဵ ဦဵစီဵ ဌာန အရာရျိမးာဵ အာဵ
 ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

336 စိုဵ ္မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၀ လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယ့ 
ဦဵစိုဵ သန့ဵ  (ေလဵမးကန့ျာဖမို့နယ)့

_ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေလဵမးကန့ျာဖမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
လွှတ့ေတာ့ကိုယစ့ာဵလျယန့ျငဴ့ ေ္မစာရင့ဵ ဦဵစီဵ ဌာန အရာရျိမးာဵ အာဵ
 ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

337 ဦဵစနိ္ိတတ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၀၊ ဆကသ့်ယေ့ရဵ ဥပေဒ 

၆၆(ဃ)

အမျတ့၂ ပငမ့လျှေပ့/စကမ့ျ ဒုတိယ
 ဗုိလမ့ှု ကကီဵ  သန့့ေဇာ့ဦဵ _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ရဟန့ဵ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

တပ့မေတာ့အာဵ ဂုဏသိ့က္ခာကးဆင့ဵ ေစရန ့ေရဵသာဵခဲဴ ္ခင့ဵ အတ်က့
 တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

338 ေစာ္မဦဵ (၁၅) နျစ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(က)၊ 
(ဈ)၊ ၁၉၄၉ 

လကန့က(့ယာယီ)္ပငဆ့ငခ့းကအ့ကဥ့ပေဒ ပုဒ့မ 

ဗုိလက့ကီဵ ေအာင့္ မဦဵ ၁၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယရ့က္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

339 ေနလင့ဵ ထန့်ဵ  (၁၅) နျစ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗုိလက့ကီဵ စိုဵ လင့ဵ ထူဵ  (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေကးာကတ့န့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

340 သိန့ဵ ေအဵေမာင ့(၁၇) နျစ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(ဈ)၊ 
၅၂(က)

ဗုိလက့ကီဵ စိုဵ လင့ဵ ထူဵ  (ခလရ ၂၇၀) ၃၀-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ ေကးာကတ့န့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

341 ခိုင့္ မတ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အယဒီ့တာခးုပ့ (နရိ္န္စရာသတင့ဵ ဌာန)ရခိုင့္ ပည့နယ့
နရိ္န္စရာသတင့ဵ ဌာ၌ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)ေ္ပာေရဵ ဆုိခင်ဴ့ရျိသူ 

ခိုငသု့ခနျငဴ့ ဆကသ့်ယေ့မဵ္မန့ဵ ထာဵသည့ဴ အငတ့ာဗးူဵမးာဵကို 
ထတ့ုလွှငဴ့ခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

342 လှိုင့ဵ သစဇ့ငေ့ဝ (ခ) သာလန်ေ့ဇာင့ဵ ထက့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(က)၊ 
၅၂(က)

အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
အငဒီ့တာခးုပ့ 

(ေခတ့သစသ့တင့ဵ မီဒီယာ)
ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)ေ္ပာေရဵ ဆုိခင်ဴ့ရျိသူ ခိုငသု့ခနျငဴ့ 
ဆကသ့်ယေ့မဵ္မန့ဵ ထာဵသည့ဴ အငတ့ာဗးူဵမးာဵကို 
ထတ့ုလွှငဴ့ခဲဴသည့ဴအတ်က ့တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

343 လင့ဵ လင့ဵ ေခး (၁၆ နျစ)့ ကးာဵ ဦဵလျထန့်ဵ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ IDP
ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ 
ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

344 ေမာငလ့ျဝင့ဵ  (၁၇ နျစ)့ ကးာဵ ဦဵသိန့ဵ ေကးာ့
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ IDP
ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ 
ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

345 ္ဖူသီဵ (၁၇ နျစ)့ ကးာဵ ဦဵစသိဳန့ဵ ေမာင့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀(ည)၊ 
၅၂(ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ IDP
ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ 
ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

346 ေအာငမ့င့ဵ ဦဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇(၂) အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့် _ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ
အယဒီ့တာခးုပ့ (DMG 

သတင့ဵ ဌာန)
ရခိုင့္ ပည့နယ့

DMG  သတင့ဵ ဌာနကို မည့ဴသည့ဴ အတ်ကေ့ကကာငဴ့ ယင့ဵ ပုဒ့မ္ဖငဴ့ 
စ်ဲဆုိသည့ ဆုိသည့ကိုအေသဵစတ့ိ ရျင့ဵ မ္ပသ္ဖငဴ့ 
သီဵ္ခာဵအတည့္ပုနိုင့္ ခင့ဵ  မရျိေသဵေပ။

347 သန့ဵ သန့ဵ ေဌဵ မ ဦဵလှိုင့ သစေ့တာဥပေဒ ၄၀(က)(ဂ) ေတာေခါင့ဵ  ဦဵေအာငက့ိုကိုမင့ဵ ၂၆-ဇ်န-့၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အရပ့သာဵ
သရက့္ ပငေ့ကးဵရာွ၊ ္ပငဦ့ဵလင်ဖ့မို့နယ၊့ 
မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှု

စစုေုြါင်ဵ  ၃5၅ ဦဵ

ေထာင့္ ပငပ့တရာဵရငဆုိ့င့ ၃၅၅

ေောငတွ်င်ဵ တရာဵရငဆုိ်ငစ်ာရင်ဵ

စဉ် အမည် လငိ် အဖအမည် ဥြေေြုေ်မ တရာဵလို ဖမ်ဵဆီဵရကစ်ွဲ တရာဵေရဵလြ်ုငန်ဵ စဉ် ေနိ်ဵ သိမ်ဵောဵသည်ဴေနရာ အဖဲွ့အစည်ဵ လြ်ိစာ မှတ်ချက ်

1 စိုင့ဵ ေအာငဘ့ ကးာဵ ဦဵအိုကမ့န့ဵ  မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁) တပ့မေတာ့ 26-ေဖေဖာ့ဝါရ-ီ၁၇ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ ရျမ့ဵ္ပည့တုိဵတကေ့ရဵပါတီ/ရျမ့ဵ္ပည့တပ့မေတာ့ (SSPP/SSA) 

နျငဴ့ဆကသ့်ယမ့ှုသဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခထဳာဵရ

2 စိုင့ဵ အိုကစ့ိုင့ဵ ကးာဵ ဦဵစစဳာဵ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁) တပ့မေတာ့ ၉-ေဖေဖာ့ဝါရ-ီ၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ မူဆယရ့စဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့ ရျမ့ဵ္ပည့တုိဵတကေ့ရဵပါတီ/ရျမ့ဵ္ပည့တပ့မေတာ့ (SSPP/SSA) 

နျငဴ့ဆကသ့်ယမ့ှုသဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခထဳာဵရ

3 လေဖးာ့ေခါငေ့ဒါင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁)  ဗုိလက့ကီဵ ေဇာ့မး ိုဵနိုင ့(ခလရ 21) ၅-စကတ့ငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ္မစက့ကီဵ နာဵရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ေလစ်ိုင ့ေကးဵရာွ၊ ဖာဵကန့့ဖမို့နယ၊့ ကခးင့္ ပည့နယ့ ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) နျငဴ့ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

4 ေဖာ့ယမ့လဆမ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁)  ဗုိလက့ကီဵ ေဇာ့မး ိုဵနိုင ့(ခလရ 21) ၅-စကတ့ငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ္မစက့ကီဵ နာဵရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ကထန့ဵ ယန့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ဖာဵကန့့ဖမို့နယ၊့ ကခးင့္ ပည့နယ့
ကခးငလ့တ့်ေ္မာကေ့ရဵတပ့မေတာ့ (KIA) နျငဴ့ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

5 လကူးန့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁)
ဟမု္မလင့ဵ  ္ပည့သူ့ရတဲပ့ဖဲ့် 
ဖမို့နယမ့ျူ ဵ ဦဵမး ိုဵမး ိုဵ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ဟမု္ပလင့ဵ ရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ေစတီဆိပ့ေကးဵရာွ၊ ဟမု္ပလင့ဵ ဖမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

၂၀၁၈ ခနုျစတ့်င ့ရျမ့ဵအမး ိုဵသာဵတပ့မေတာ့နျငဴ့ပတ့သက၍့ မီဒီယာတစခ့ ုနျငဴ့ 
ရပ့ုသဳအငတ့ာဗးူဵေ္ဖကကာဵခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

6 ေမာငထ့န့်ဵ လှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁)(၂) ေစတီ္ပငရ့စဲခန့ဵ မျူ ဵ သန့ဵ ဦဵ ၂၈-ဒီဇငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ရေသဴေတာငရ့စဲခန့ဵ ေရေခါင့ဵ ေခးာင့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ၊ 
ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ေရေခါင့ဵ ေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

7 ေမာငေ့ကးာ့ထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁)(၂)၊
 ြမနမ်ာနုိငင်ေဳဆဵေကာငစ်ဦြေေ ၅၈

ေစတီ္ပငရ့စဲခန့ဵ မျူ ဵ သန့ဵ ဦဵ ၂၈-ဒီဇငဘ့ာ-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ရေသဴေတာငရ့စဲခန့ဵ ေရေခါင့ဵ ေခးာင့ဵ ေကးဵရာွသာဵ၊ 
ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

ေရေခါင့ဵ ေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

8 ေဇာ့ဝင့ဵ နိုင ့ ကးာဵ ဦဵလျေအာင့ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုအကဥ့ပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ 

(၁)
ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၈-ေဖေဖာ့ဝါရ-ီ၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ရာွေဟာင့ဵ ရပ့ကက်၊့ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ  ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ လမူှုကန်ယ့က ့စာမးကန့ျာတ်င ့လုဳပခုဳေရဵတပ့ဖဲ့်၏ ဗီဒီယိုဖုိငတ့င့္ ခင့ဵ

9 ေအဵေကးာ့သန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ (၁) ဗုိလက့ကီဵ ေကာင့ဵ ္မတ့သူ ၂၈-ေဖေဖာ့ဝါရ-ီ၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ေကးာကေ့တာ့ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

10 စိုင့ဵ တငခ့း ို ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုအကဥ့ပေဒ ပုဒ့မ ၁၇ 

(၁)
ဗုိလမ့ျူ ဵေဝယထဳန့်ဵ  (ခမရ ၅၀၂) ၂၆-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေကးဵရာွအပ့ုစအုပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ နမ့ဴဟူဵ ေတာင့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ေကးာကမဲ့ဖမို့နယ၊့ ရျမ့ဵ္ပည့နယ့

ရျမ့ဵ္ပည့တုိဵတကေ့ရဵပါတီ/ရျမ့ဵ္ပည့တပ့မေတာ့ (SSPP/SSA) နျငဴ့ 
ရျမ့ဵ္ပည့္ပနလ့ည့ထေူထာငေ့ရဵေကာငစ့/ီရျမ့ဵ္ပည့ တပ့မေတာ့ (RCSS / 

SSA) အတ်ကေ့င်ေကာကခ့ဳ္ ခင့ဵ အတ်က့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ
11 တငေ့ဌဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ 

ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခ့ ဳစိုဵ နိုင ့

(ေ္မမ်နက့င့်ဵ ၊ ကန့့တလဖူမို့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ ေကကာငဴ့ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျငဴ့အတူ ဖမ့ဵဆီဵ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

12 တငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခ့ ဳစိုဵ နိုင ့

(ေ္မမ်နက့င့်ဵ ၊ ကန့့တလဖူမို့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ ေကကာငဴ့ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျငဴ့အတူ ဖမ့ဵဆီဵ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

13 ခိုင ့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခ့ ဳစိုဵ နိုင ့

(ေ္မမ်နက့င့်ဵ ၊ ကန့့တလဖူမို့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ ေကကာငဴ့ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျငဴ့အတူ ဖမ့ဵဆီဵ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

14 ေဌဵရီ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခ့ ဳစိုဵ နိုင ့

(ေ္မမ်နက့င့်ဵ ၊ ကန့့တလဖူမို့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ ေကကာငဴ့ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျငဴ့အတူ ဖမ့ဵဆီဵ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ



15 ခင ့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ 
ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၆ (၁)

စိုကပ့း ိုဵေရဵတာဝနခ့ ဳစိုဵ နိုင ့

(ေ္မမ်နက့င့်ဵ ၊ ကန့့တလဖူမို့နယ)့
၂၉-ေမ-၁၇ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေရွှေဘိုအကးဉ့ဵေထာင့ လယသ့မာဵ ကန့့ဘလဖူမို့နယ၊့ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ ေကကာငဴ့ လယသ့မာဵ ၁၀ ဦဵ နျငဴ့အတူ ဖမ့ဵဆီဵ 

တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

16 ေသာင့ဵ ္ပွှန့့ ကးာဵ ဦဵတငေ့ဖ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၂၉၄၊  ၆ (၁) သတ္တ တ်င့ဵ ၀နက့ကီဵ ဌာန၊ ဖမို့ရာွနျငဴ့အိုဵ အမ့ိဦဵစီဵ ဌာန၊ ထာဵဝယဖဳ့့်ဖဖိုဵေရဵ္ပည့သူ့ကမု္ပဏလီမိီတက၊့ နယစ့ပ့ေဒသသငတ့န့ဵ ေကးာင့ဵ၁၇-မတ့-၁၈ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ထာဵဝယအ့ကးဉ့ဵေထာင့ လယသ့မာဵ ထာဵဝယ၊့ တနသောရတုိီင့ဵ  ေဒသကကီဵ လယယ့ာေ္မပးကစ့ီဵ ္ခင့ဵ

17 ေဇာ့နိုငဦ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)
စစက့ိုင့ဵ ဖမို့နယ ့ဒုတိယအေထ် 
ေထအ်ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ဦဵခးနိမ့း ိုဵထန့်ဵ

၁၄-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစက့ိုင့ဵ ဖမို့ရစဲခန့ဵ အခးုပ့ စစက့ိုင့ဵ ဖမို့ NDF ဥက္ကဌ စစက့ိုင့ဵ ဖမို့၊ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ အစိုဵ ရအာဵ အကကည့ညိုပးကေ့အာင ့ေရဵသာဵ ေ္ပာဆုိ္ခင့ဵ အတ်က့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

18 သန့ဵ တုိဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိထ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ၁၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ မိထ္ီထလာအကးဉ့ဵေထာင့ ေကးာင့ဵ သာဵ (မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ) မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ မိထ္ီထလာဖမို့တ်င့ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလး့ုပခဲဴ္ ဖင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့ 
္ခင့ဵ ခရဳ

19 ဆန့ဵ လင့ဵ ကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိထ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ၁၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ မိထ္ီထလာအကးဉ့ဵေထာင့ ေကးာင့ဵ သာဵ (မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ) မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ မိထ္ီထလာဖမို့တ်င့ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလး့ုပခဲဴ္ ဖင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့ 
္ခင့ဵ ခရဳ

20 ေအာငသူ့ဟနိ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ) မိတ္ီထလာဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့်မျူ ၂၃-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေကးာင့ဵ သာဵ (မိထ္ီထလာေကးာင့ဵ သာဵမးာဵသမဂ္ဂ) ေညာငက့ိုင့ဵ ရာွ၊ မိထ္ီထလာဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
 “ရခိုင့္ ပည့သူလထူနုဲ့အတူ ရပ့တည့ကက၊ ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ 4G

 အငတ့ာနက ့္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ၊ မတရာဵဖမ့ဵဆီဵခေဳကးာင့ဵ သာဵမးာဵ ခးကခ့းင့ဵ လွှတ့” 

စသည့ဴ စာသာဵမးာဵပါ ကတ့ထစူက္က မးာဵ ကိုငေ့ဆာငက့ာ ေထာငေ့ရျ့  
21 လင့ဵ သူရကို ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(က)၊(ခ)

မဳုရာွဖမို့နယ ့ရတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ 
ေကးာ့လှိုင့

၁၇-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ မဳုရာွဖမို့မရစဲခန့ဵ
ေကးာင့ဵ သာဵ (မဳုရာွစီဵ ပ်ာဵေရဵတက္ကသုိလ(့ 

ဗကသမးာဵ အဖဲ့်ခးုပ့) မဳုရာွခရိုင ့

အတ်င့ဵ ေရဵမျူ ဵ)
ကေလဵဖမို့၊ စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

ေသ်ဵစန့်ဵ ေသာအစိုဵ ရ၊ လသူတ့စစတ့ပ့ အလိုမရျိ၊ ရခိုငလ့ထူနုျငဴ့အတူ 

ရပ့တည့ကက" ဆုိေသာ စတစက့ာ ကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴသည့ဴအတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

22 ေကးာ့နိုငေ့ဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)၊ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉
စစေ့တ်ဖမို့နယရ့မဲျူ ဵ ဦဵေဇာ့နိုင၊့ 
ကိုဗစ ့၁၉ ကပ့ေရာဂါ 
စမဳီခန့့ခ်ဲေရဵေကာ့မတီ

၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေကးာင့ဵ သာဵ (ရခိုငေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့
“4G အငတ့ာနက ့္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ ေရဵ၊ ္ပည့နယအ့စိုဵ ရအာဵ အလိုမရျိ၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ No Bloody Government နျငဴ့ No Murder

 Army စသည့ဴ အခးကင့ါဵခးကက့ို ဆုိင့ဵ ဘတ့ုမးာဵ ကိုငေ့ဆာင၍့ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့
23 ဦဵသန့ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ)၊ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ ၁၉

စစေ့တ်ဖမို့နယရ့မဲျူ ဵ ဦဵေဇာ့နိုင၊့ 
ကိုဗစ ့၁၉ ကပ့ေရာဂါ 
စမဳီခန့့ခ်ဲေရဵေကာ့မတီ

၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေကးာင့ဵ သာဵ (ရခိုငေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့
“4G အငတ့ာနက ့္ပနဖ့်ငဴ့ေပဵ ေရဵ၊ ္ပည့နယအ့စိုဵ ရအာဵ အလိုမရျိ၊ 
ဖကဆ့စလ့သူတ့ဝါဒဆန့့ကးငက့က၊ No Bloody Government နျငဴ့ No Murder

 Army စသည့ဴ အခးကင့ါဵခးကက့ို ဆုိင့ဵ ဘတ့ုမးာဵ ကိုငေ့ဆာင၍့ ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့
24 ္မတ့စိုဵ ဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ) စစေ့တ်ဖမို့နယရ့မဲျူ ဵ ဦဵေဇာ့နိုင့ ၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေကးာင့ဵ သာဵ (ရခိုငေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့

25 ေကာင့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ) စစေ့တ်ဖမို့နယရ့မဲျူ ဵ ဦဵေဇာ့နိုင့ ၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေကးာင့ဵ သာဵ (ရခိုငေ့ကးာင့ဵ သာဵမးာဵ သမဂ္ဂ) စစေ့တ်ဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့

26 ရရဲနန့ိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ) ေပါင့ဵ တည့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၂၅-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵ သာဵ ္ပည့ခရိုင၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ရခိုငအ့ေရဵနျငဴ့ဆကန့ယ်က့ာ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ 
အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

27 ထကေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ) ေပါင့ဵ တည့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၂၈-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ဗကသ ဒုဥက္က ္ပည့ခရိုင၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုငအ့ေရဵနျငဴ့ဆကန့ယ်က့ာ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ 
အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

28 ေကးာ့ရသူဲ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ) ေပါင့ဵ တည့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ၂၈-စကတ်ငဘ်ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့တက္ကသုိလေ့ကးာင့ဵ သာဵ ္ပည့ခရိုင၊့ ပဲခူဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
ရခိုငအ့ေရဵနျငဴ့ဆကန့ယ်က့ာ စတစက့ာကမ့ပိန့ဵ ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ  အတ်က့ 
အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

29 သငဇ့ာ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ  ပုဒ့မ ၅၀၅(ခ) စုဳစမ့ဵဆဲ စုံစေ်းဆဲ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
တပ့မေတာ့အေပ္ဒ အထငအ့္မငလ့်ဲမျာဵေစရန ့ဖုန့ဵ မျတစဆ့ငဴ့ တုိကရ့ိုက ့

ထတ့ုလွှငဴ့မှုမးာဵ (LIVE) ္ပုလပ့ုခဲဴ္ ခင့ဵ ေကကာငဴ့ တရာဵစ်ဲဆုိရ္ခင့

30 စန့ဵ ဝင့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့သူ့အမ့ိပခေဳ္မပုိငဆုိ့ငမ့ှုဆုိငရ့ာဥပေဒ ၆ (၁) သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကးဵရာွ၊ မလှိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

31 ဖငမ့ိဵလှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပုဒ့မ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကးဵရာွ၊ မလှိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

32 ခငေ့မာငေ့အဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပုဒ့မ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဘဏ္ဏာစိုဵ ေကးဵရာွ၊ မလှိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

33 ဖငမ့ိဵေအာင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပုဒ့မ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေညာငပ့ငသ့ာေကးဵရာွ၊ မလှိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ  ေဒသကကီဵ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

34 စန့ဵ ေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ္ပည့သူပုိငပ့စ္စည့ဵ ကာကယ်ေ့စာငဴ့ေရျာကေ့ရဵဥပေဒ
 ပုဒ့မ ၆ (၁)

သစေ့တာဦဵစီဵ ဌာန ၂၂-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေညာငပ့ငသ့ာေကးဵရာွ၊ မလှိုငဖ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မေပ္ဒတ်င့ ထန်ယ့က ့

စိုကပ့း ိုဵ္ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

35 ေကးာ့မး ိုဵ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့မာငရ့ ီ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစဦပေဒ ပုဒ့မ ၁၉၊ ၁၉
 ဒုရမဲျူ ဵ မး ိုဵသက့ 
(ေကးာကတဳ့တာဵဖမို့နယ့)၊ 
္ပည့ထေဲရဵ ၀နက့ကီဵ ဌာန

၂၉-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ဗမာနိုငင့လဳုဳဵ ဆုိငရ့ာ ေကးာင့ဵ သာဵသမဂ္ဂမးာဵ 
အဖဲ့်ခးုပ့ (ABFSU)

ဒဂဳုဆိပ့ကမ့ဵ၊ ရနက့နုတုိ့င့ဵ Alpha Cement စကရ့ုဳစမဳီကနိ့ဵ အာဵဖးကသိ့မ့ဵရနဆ့န္ဒ ပ္ခင့ဵ ၊ 
ခင်ဴ့္ ပုခးကမ့ရျိပဲဆန္ဒ ပ္ခင့ဵ

36 ေနာ့ေအဵေအဵကကို င့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီဥပေဒ ပုဒ့မ ၂၀၊ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၅၀၅ 

(ခ)
ဗဟန့ဵ ဖမို့မရစဲခန့ဵ ၂၀-ဒီဇငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဘလီင့ဵ ၊ မ်န့္ ပည့နယ့ သိမ့ဵဆည့ဵ္ခင့ဵ ခထဳာဵရေသာ လယယ့ာေ္မမးာဵကို ေလးာ့ေကကဵေပဵရန ့

ဆန္ဒထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

37 ရစီိုဵ  မ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၁၁၄၊ ၃၃၃၊ ၄၃၅ ္ပငစ့ာေကးဵရာွရစဲခန့ဵ ၀၁-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ လယသ့မာဵ ဝါဵနကေ့ကးဵရာွ၊ လန့်ဵ ေကာင့ဵ အပ့ုစ၊ု ္ပငဦ့ဵလင့် လယယ့ာေ္မအ္ငင့ဵ ပ်ာဵမှုမးာဵ

38 ေကးာ့မင့ဵ   ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ ယာဉ့ေမာင့ဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

39 ဘေစာ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ စာေရဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

40 ညီညီေအာင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ အမှုထမ့ဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

41 သာဵထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ အမှုထမ့ဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

42 သာဵကကီဵ  (ခ) ေစာသိန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ အငဂ့းငန့ယီာ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

43 ဘထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ သေဘောသာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

44 ဖငမ့ိဵစိုဵ နိုင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၆၅ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရတဲပ့ဖဲ့် ၂၆-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေအာငမ့ဂေလာနယ့္ ခာဵေစာငဴ့ရစဲ
ခန့ဵ

ေရွှေနဒီ အ္မနေ့ရယာဉ့မျ သေဘောသာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေရွှေနဒီအ္မနေ့ရယာဉ့ေပ္ဒမျ တပ့မေတာ့သာဵ၊ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျငဴ့ 
အရပ့သာဵတခး ို့ကို AA အဖဲ့်မျ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာငသ့်ာ္ခင့ဵ  နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ 
ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

45 လျဝင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၁၂၄(က)
ဗဟန့ဵ ဖမို့နယအ့ပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ 
ဦဵစနိက့ကည့

၂၃-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ
မန္တေလဵတုိင့ဵ ဝနက့ကီဵ ခးုပ့နျငဴ့ ္ပည့ေထာငစ့အုစိုဵ ရအဖဲ့်အာဵ ဂုဏသိ့က္ခာ 

ကးဆင့ဵ ေစရနန့ျငဴ့ အကကည့ညိုပးကေ့စရန ့လမူှုကန်ရ့ကစ့ာမးကန့ျာတ်င ့

ပုိ္ဓစတ့ငခ့ဲဴသည့ဟဆုိုကာ ဖမ့ဵဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ
46 ေမာငသိ့န့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၁၇၀၊ ၃၅၆ တပ့မေတာ့အရာရျိ ၂၇-ေအာကတုိ့ဘာလ-၂၀ အမှုဖ်ငဴ့ထာဵဆဲ နမ့ဴေတာရစဲခန့ဵ ကးာဵနီ ပါတီ စည့ဵရုဳဵ ေရဵမျူ ဵ  ပဳုန်ဲ့ ေကးဵရာွ၊ မုိင့ဵ ကိုင့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ဟမု္ပလင့ဵ ဖမို့နယ၊့ 

စစက့ိုင့ဵ တုိင့ဵ ေဒသကကီဵ
၎င့ဵ ၏ အမ့ိကို ဝငေ့ရာကရ့ျာေဖ်သည့ဴအခါ စစယ့နူေီဖာင့ဵ မးာဵ ေတ့်ရျိခဲဴရ 

သည့ဆုိကာ ဖမ့ဵဆီဵ၊ အေရဵယူဵ ္ခင့ဵ ခရဳ

47 ေမာငထ့န့်ဵ စနိ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၀၂ ငါဵခရူနယေ့္မရစဲခန့ဵ ၈-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ရကွညိ့ုေတာငေ့ကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေပးာကဆဳု့ဵလးကရ့ျိသည့ဴ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျစဦ့ဵအနက ့တစဦ့ဵအာဵ 
ေသဆဳုဵလးက့္ ပနလ့ည့ ေတ့်ရျိမှုနျငဴ့ပတ့သက၍့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

48 မုိဟာမိတ့ဟဆိူန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၀၂ ငါဵခရူနယေ့္မရစဲခန့ဵ 9-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ သရကအ့ပ့ုေကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေပးာကဆဳု့ဵလးကရ့ျိသည့ဴ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျစဦ့ဵအနက ့တစဦ့ဵအာဵ 
ေသဆဳုဵလးက့္ ပနလ့ည့ ေတ့်ရျိမှုနျငဴ့ပတ့သက၍့ သဳသယ္ဖငဴ့ 
ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

49 အစုမ့ာန(့ခ)လာလူ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၀၂ ငါဵခရူနယေ့္မရစဲခန့ဵ ၁၀-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေကးဵရာွအပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ အာရျိတ့ဂးာေကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ေပးာကဆဳု့ဵလးကရ့ျိသည့ဴ နယ့္ ခာဵေစာငဴ့ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငန့ျစဦ့ဵအနက ့တစဦ့ဵအာဵ 
ေသဆဳုဵလးက့္ ပနလ့ည့ ေတ့်ရျိမှုနျငဴ့ပတ့သက၍့ သဳသယ္ဖငဴ့ 
ဖမ့ဵဆီဵ၊အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

50 ဖငမ့ိဵေဌဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ
ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄, ဖငမ့ိဵ၊စ၊ုစ ီပုဒ့မ
 ၁၉, လမ့ဵနျငဴ့တတဳာဵအသဳုဵ္ပု္ခင့ဵ  ဆုိငရ့ာ ဥပေဒ 

ပုဒ့မ ၂၂

ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၄-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့

 ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

51 တူဵေဝယဳ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာဇသတက့ကီဵ ပုဒ့မ ၃၃၂, ၃၃၃, ၁၁၄ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ ့

ယာယရီတဲပ့ဖဲ့်မျူ ဵ ရမဲျူ ဵ လျ္ မငဴ့
၂၄-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာငသ့ေ္ပေကးဵရာွ၊ ပုသိမ့ကကီဵ ဖမို့နယ၊့ မန္တေလဵတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ ဘလိပ့ေ္မစကရ့ုဳတည့ေဆာက့္ ခင့ဵ ကိုကန့့ကက် ့ဆန္ဒ ထတ့ုေဖာ့ခဲဴ္ ခင့ဵ အတ်က့

 ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

52 ခးကက့ကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အနိ္ိဒယအကဥ့ပေဒ ၁၉(စ) တပ့မေတာ့ ၂-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ္မင့ဵ ္ပငေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ဦဵခးကက့ကီဵ ၏ ေနအမ့ိေရျ့ ေလျကာဵေအာကန့ာဵ၌ ခးတ့ိဆဲ်ထာဵသည့ဴ 

ပစ္စည့ဵတစခ့ကုိုေတ့်ရျိခဲဴဖပီဵေနာက ့ဗဳုဵသီဵဟဆုိုကာ ဖမ့ဵဆီဵ ေခ္ဒေဆာင ့္ခင့ဵ ခရဳ

53 ေမာင့္ ဖူေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)၊ ြမနမ်ာနုိငင်ေဳဆဵေကာငစ်ဦြေေ ြုေ်မ
 ၅၈

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ၊ 
ဗုိလက်ကီဵ သိန်ဵ ြမငဴ်ေနွ်ဵ

၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရာွတ်င ့ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့်ာဵ 
ခဲဴ္ ခင့ဵ နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

54 ဘထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရာွတ်င ့ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့်ာဵ 
ခဲဴ္ ခင့ဵ နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

55 လျသိန့ဵ ေမာင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရာွတ်င ့ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့်ာဵ 

ခဲဴ္ ခင့ဵ နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

56 စိုင့ဵ ထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (က)
ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရာွတ်င ့ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့်ာဵ 

ခဲဴ္ ခင့ဵ နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

57 ကိုနိုင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၂၉-မတ့-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေအာကသ့ာဵကနေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ေအာကသ့ကနေ့ကးဵရာွတ်င ့ပစခ့တ့မှု ္ဖစပ့်ာဵ 
ခဲဴ္ ခင့ဵ နျငဴ့ပတ့သကဖ့ပီဵ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

58 ရကဲိုနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂ (က) တပ့မေတာ့ ၂၈-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူအကးဉ့ဵေထာင့ ရတဲပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွဵ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

59 လျေမာငသ့န့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ



60 ေမာငင့ယ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

61 ေမာငလ့ျ္ မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

62 စန့ဵ လျေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

63 ေအာငတ့ငေ့ခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

64 ကန်က့းာဵေအာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

65 လျနေုမာင ့(ခ) ဝါကကီဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၆-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကပ့သေ္ပေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

66 လျ္ မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ဈ)၊ 
၅၂ (ည)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၈-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ရာအမ့ိမျူ ဵ စိုငပ့ခုဳဒိ်နေ့ကးဵရာွ၊  ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

67 ေမာငေ့အဵနိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က)၊ ၅၂ 
(ည)

တပ့မေတာ့ ၇-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ဇငေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

68 ဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က)၊ ၅၂ 
(ည)

တပ့မေတာ့ ၇-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ သဳေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

69 ေကးာ့စန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)
ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယအ့မျတ့ ၅၃၉
 မျဗုိလမ့ျူ ဵရေဲဇာ့ထန့်ဵ

၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကး ိုကထ့ီဵ ေကးဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

70 သိန့ဵ ဟန ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)
ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယအ့မျတ့ ၅၃၉
 မျဗုိလမ့ျူ ဵရေဲဇာ့ထန့်ဵ

၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ မျနန့ီ္ ပငေ့ကးဵရာွ၊ ရေသဴေတာငဖ့မို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

71 ္မထန့်ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)
ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယအ့မျတ့ ၅၃၉
 မျဗုိလမ့ျူ ဵရေဲဇာ့ထန့်ဵ

၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ အမျတ့ (၄) ရပ့ကက်၊့ ေပါကေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

72 မသန့ဵ မ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က) စုဳစမ့ဵဆဲ ၀၆-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ စဳ္ ပရပ့ကက်၊့ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

73 ထန့်ဵ လင့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)(ခ) စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဖမို့မရပ့ကက်၊့ ပလကဝ့ဖမို့၊ ခးင့ဵ ္ပည့နယ ့(ပုိကသ့ည့ရပ့ကက်၊့ 
ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ ့)

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

74 စိုဵ ေကးာ့လင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)(ခ) စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၅-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဖမို့မရပ့ကက်၊့ ပလကဝ့ဖမို့၊ ခးင့ဵ ္ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

75 သန့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ေဌ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ေတာငက့တ့ုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

76 ေမာငက့ကီဵ ကးာဵ ဦဵေမာင့္ပန့့် အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

77 ေမာငင့ယ့ ကးာဵ ဦဵေမာင့္ပန့့် အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

78 ေထ်ဵ ေမာင့ ကးာဵ ဦဵေရွှေတင့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

79 ေကးာ့တငေ့အာင့ ကးာဵ ဦဵငညီပု အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

80 ေနရဝဲင့ဵ ကးာဵ ဦဵေမာငဝ့င့ဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

81 စန့ဵ ခးေီမာင့ ကးာဵ ဦဵလျညီေခး အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

82 ေအာငလ့င်မုိ့ဵ ကးာဵ ဦဵညီနု အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

83 လျသန့ဵ ေမာင့ ကးာဵ ဦဵေဝသန့ဵ ဦဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂(ဈ) ဗုိကက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေမာင့ ၅-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

84 ခငေ့မာငစ့ိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ၅၀ (က) 

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

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

85 ဖုိဵသာဵလု (ခ) ထန့်ဵ ေအာငေ့ကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က) 

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

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

86 ေကးာ့သန့ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

87 ထန့်ဵ ေမာင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က) 

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

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

88 ထန့်ဵ ကကည့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေ်မ ၂ (၁) (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

89 ခငေ့မာင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ြုေ်မ ၂ (၁) (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဘန့ဵ ဘ်ဲေကးဵရာွ၊ သန့ဵ ေထာင့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ပလကဝ့ဖမို့နယ၊့  
ခးင့ဵ ္ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

90 ြျကေ်ရ + ၁၅ (လက္ကာေကျဵရာွ)
ကျာဵ/
မ

စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၁၉၄၉ လကန်ကမ်ျာဵ (ယာယြီြငဆ်ငြ်ခင်ဵ ) 
အကဥ်ြေေ ၂ (၁) (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာငသူ့ရ ၀၁-ဧဖပီ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ လက္ကာေကးဵရာွ၊ ေ္မာက့ ဦဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

91 သိန့ဵ စိုဵ ေအာင ့ ကးာဵ ဦဵေအာငထ့န့်ဵ စနိ ့
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ ေအာင့္ ပည့ဴဖဖိုဵ ၁၆-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေရွှေ ပည့ေကးဵရာွအပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ေရွှေ ပည့ေကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့မေတာ့အာဵရကိ္ခာေထာကပဴဳ့သည့ဟစုပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳ ကာ 

ဖမ့ဵဆီဵတရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

92 ေမာငမဲ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ ကိုကိုေအာင ့( 

ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ့ အေ္ခစိုက့
 စကခ(၉)တပ့ရင)့

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ မင့ဵ သာဵေတာငေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

93 ္ပည့သိန့ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ ကိုကိုေအာင ့( 

ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ့ အေ္ခစိုက့
 စကခ(၉)တပ့ရင)့

၂၅-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ မင့ဵ သာဵေတာငေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

94 ေကးာ့ဆန့ဵ ဦဵ (ခ) ထန့်ဵ ထန့်ဵ  ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေအဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ မး ိုဵ္မငဴ့ေဆ် ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ စတိ္တရေကးဵရာွ၊ မင့ဵ ္ပာဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

95 ေကးာ့ေကးာ့နိုင ့(ခ) ေမာငေ့မာင ့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ထန့်ဵ  အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ မး ိုဵ္မငဴ့ေဆ် ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကမ့ဵနေီကးဵရာွ၊ မင့ဵ ္ပာဵ ဖမို့နယ၊့   ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

96 လျထန့်ဵ ဝင့ဵ  ကးာဵ ဦဵလျေရွှေသာဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ မး ိုဵ္မငဴ့ေဆ် ၁၇-ေမ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ပငဴ့ဇငေ့မာ့ေကးဵရာွ၊ မင့ဵ ္ပာဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

97 ္ဗာဵမ မ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၂၂-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ေရနဒိ်ဳနေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) ကို ရကိ္ခာေထာကပဴဳ့သည့ဴ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှု 
ဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

98 လျသန့ဵ ခင့ မ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၂၂-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ေရနဒိ်ဳနေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) ကို ရကိ္ခာေထာကပဴဳ့သည့ဴ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှု 
ဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

99 မင့ဵ မင့ဵ  (ခ) ခငမ့း ိုဵေဆ် မ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၂၂-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ေရနဒိ်ဳနေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) ကို ရကိ္ခာေထာကပဴဳ့သည့ဴ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ အမှု 
ဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

100 မး ိုဵဟနိ့ဵ ေဆ ် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က) 

(ည)၊ ၅၂ (ခ)၊ ေပါကက့်ဲေစတတေ့သာအကဥ့ပေဒ
ဗုိလက့ကီဵ သကစ့ိုဵ ေအာင ့(ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇ်န-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ တင့ဵ ထနိက့နေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  

ခထဳာဵရ

101 စိုဵ ေမာငသ့န့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀ (က) (ည)၊ 
၅၂ (ခ)၊ ေပါကက့်ဲေစတတေ့သာအကဥ့ပေဒ

ဗုိလက့ကီဵ သကစ့ိုဵ ေအာင ့(ခမရ 

၃၇၄)
၂၂-ဇ်န-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကေ့တာ့ရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ တင့ဵ ထနိက့နေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  

ခထဳာဵရ

102 ေအာင့္ မတ့ေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ စကောပူရခိုငအ့သင့ဵ မျ အသင့ဵ     ၀င ့(AAS) စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

103 ထန့်ဵ ေအဵ (ခ) ေမာငပ့န့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ စကောပူရခိုငအ့သင့ဵ မျ အသင့ဵ     ၀င ့(AAS) စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

104 ဟနိ့ဵ ေဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ စကောပူရခိုငအ့သင့ဵ မျ အသင့ဵ     ၀င ့(AAS) စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ



105 ေအဵ္မတ့မ်န ့(ခ) ေမကကီဵ  မ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ စကောပူရခိုငအ့သင့ဵ မျ အသင့ဵ     ၀င ့(AAS) စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

106 တငလ့ှိုငဦ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ စကောပူရခိုငအ့သင့ဵ မျ အသင့ဵ     ၀င ့(AAS) စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

107 ရေဲကးာ့ထက ့(ခ) သာဵေလဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ စကောပူရခိုငအ့သင့ဵ မျ အသင့ဵ     ၀င ့(AAS) စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

108 ္မတ့လင့ဵ ဦဵ (ခ) ကိုလင့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၁-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ တက္ကစယီာဉ့ေမာင့ဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

109 ေရွှေလှိုငသ့န့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

 ရမဲျူ ဵတငဴ့ေရွှေ (အထူဵ ရတဲပ့ဖဲ့်) ၁၅-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) အာဵ  ေင်ေကကဵမးာဵေထာကပဴဳ့သည့ဟု စပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

110 ေမာငေ့ဇာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေကးဵရာွအပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ အငရူာွသစေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

111 ေကးာ့္မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၃၀-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေကးဵရာွအပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ရာွသစေ့ကေကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

112 ေအာငသ့န့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၃-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေ္မပဳုဖမို့ေပ္ဒ ေ္မာကပုိ့င့ဵ ရပ့ကက် ့

အပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ
ေ္မပဳုဖမို့၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ စစေ့ဆဵစရာရျိသည့ဟဆုိုကာ တပ့မေတာ့သာဵမးာဵနျငဴ့ ရတဲပ့ဖဲ့်ဝငမ့းာဵ၌ 

ေနအမ့ိ၌ လာေရာက့ ဖမ့ဵဆီဵေခ္ဒေဆာင့

113 မင့ဵ စိုဵ ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵစနိေ့ကးာ့ဝင့ဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

114 ေစာမင့ဵ ေဌဵ ကးာဵ ဦဵေမာငထ့န့်ဵ ဦဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

115 ေကးာ့ေကးာ့နိုင ့ ကးာဵ ဦဵေအဵေမာင့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

116 ေမာငမဲ့တင့ ကးာဵ ဦဵေရွှေေကးာ့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

117 ေကးာ့လှိုင့ ကးာဵ ဦဵေမာငလ့ျ္ ဖူ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

118 ေမာငမ့း ိုဵေကးာ့ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ ေအဵဆန့ဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

119 သန့ဵ ဝင့ဵ လှိုင့ ကးာဵ ဦဵေစာလျ္ ဖူ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

120 ထန့်ဵ ထန့်ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵေမာငင့ယ့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

121 ေကးာ့မုိဵလှိုင့ ကးာဵ ဦဵေကးာ့ေမာငလ့ျ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

122 အနု့ဵ နိုင့ ကးာဵ ဦဵ္မေကးာ့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေ္မာကေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုစု စာေရဵ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

123 ေအာငေ့ကးာ့ဆန့ဵ ကးာဵ ဦဵထန့်ဵ လျဦဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

124 ေအာငဖ့ဖိုဵသက့ ကးာဵ ဦဵေအာငသိ့န့ဵ ေကးာ့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (ခ)

ခမရ ၃၇၅ တပ့ရင့ဵ မျ ဗုိလက့ကီဵ  
ဟနိ့ဵ ထဋ်ေ့ဇာ့

၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ IDP ေညာငေ့ခးာင့ဵ ဒုက္ခသည့စခန့ဵ ၊ ေကးာ့ေတာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)နျငဴ့ဆကန့ယ်သ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ၊ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

125 ရလဲင့ဵ နိုင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ဂ)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ စိုဵ မင့ဵ နိုင့ ၂၈-ဇူလိုင-့၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ NGO ဝနထ့မ့ဵ (PLAN International) ေရွှေတမာေကးဵရာွ၊ မင့ဵ ္ပာဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ လကပ့စဗဳု့ဵသယေ့ဆာငသ့ည့ဟ ုစပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ ဖမ့ဵဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

126 တငခ့းမ့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အလီကထ့ေရာနစဆ့ကသ့်ယေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၃၃ 

(ခ)

ဗုိလက့ကီဵ ္ပည့ဴဖဖိုဵေအာင ့

(ဒညဝဒတီေရတပ့တုိင့ဵ စစဌ့ာနခးု
ပ့)

စုဳစမ့ဵဆဲ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယစ့စေ့တ်ေကးဵရာွ
တပ့မေတာ့၏ လျှေ ို့ဝျကခ့းကမ့းာဵနျငဴ့သကဆုိ့ငသ့ည့ဴ သတင့ဵ  
အခးကအ့လကမ့းာဵကို္ ဖန့့ေဝသည့ဟစုပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ ဖမ့ဵဆီဵ 
တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

127 ေမာငစ့ိုဵ သိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည) မကးည့ဵေခးာင့ဵ ရစဲခန့ဵ ၁၁-ကသဂုတ့-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရွှေယဉ့ေအဵေကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ဗဳုဵေပါကက့်ဲမှုသဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵတရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခထဳာဵရ

128 ေမာငက့လုာဵ ကးာဵ ဦဵေအာင့္ပွှန့့ေမာင ့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၄-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ သရကတ့ပငေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ မုိင့ဵ ခ်ဲတုိကခ့ိုက့္ ခင့ဵ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခထဳာဵရ

129 လေရာင ့(ခ) ေစာသူေဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၄-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ကနသ့ာထက်ဝ့ရပ့ကက်၊့ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ မုိင့ဵ ခ်ဲတုိကခ့ိုက့္ ခင့ဵ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခထဳာဵရ

130 ေကးာ့လှိုင့ ကးာဵ ဦဵသန့ဵ ္မ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က), 

52(က)
တပ့မေတာ့ ၅-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေပါကေ့တာ့ပေလာငေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့ နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကန့ယ်မ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  

ခထဳာဵရ

131 ေဝေသာင့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲ်ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၁၁-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေတာငက့တ့ုဖမို့နယ ့ရခိုငအ့မး ိုဵသာဵပါတီ၏ 

ဒုတိယဥက္ကဌ
ေတာငက့တ့ုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ မည့သည့ဴအတ်ကေ့ကကာငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵ ခရဳသည့ကို သိရျိရ္ခင့ဵ မရျိေသဵပါ

132 ေဇယးေကးာ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲ်ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၉-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေတာငက့တ့ုဖမို့နယစ့ည့ပငသ့ာယာေရဵ 

ေကာ့မတီဥက္ကဌ
ေတာငက့တ့ုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ဦဵေဇယးေကးာ့နျငဴ့ ဦဵစန့ဵ ေင်တုိ္ဓနျစဦ့ဵကို ဘူဵ ေရွှေေမာ့္ဖစစ့ဉ့နျငဴ့ပတ့သက၍့ 

၎င့ဵ တုိ္ဓ၏ ေပဴခးမ့ျ ပုိ္ဓစတ့ငသ့ည့ဴအတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

133 စန့ဵ ေင် ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က), 

52(က)
သဳတဲ်ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၁၀-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ ေတာငက့တ့ုဖမို့နယစ့ည့ပငသ့ာယာေရဵ 

ေကာ့မတီဥက္ကဌေဟာင့ဵ
ေတာငက့တ့ုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ဦဵေဇယးေကးာ့နျငဴ့ ဦဵစန့ဵ ေင်တုိ္ဓနျစဦ့ဵကို ဘူဵ ေရွှေေမာ့္ဖစစ့ဉ့နျငဴ့ပတ့သက၍့ 

၎င့ဵ တုိ္ဓ၏ ေပဴခးမ့ျ ပုိ္ဓစတ့ငသ့ည့ဴအတ်က ့ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

134 စည့သူေကးာ့ဇဳ (ခ) မုိကက့ယ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ဈ)၊ 
၅၀(က), ၅၂(က)

သဳတဲ်ဖမို့နယရ့တဲပ့ဖဲ့် ၂၅-ေမ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ သဳတဲ်အကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ေတာငက့တ့ုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

135 စနိဝ့င့ဵ ေမာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည) စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၉-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ စိုဵ တငဴ့ရပ့ကက်၊့ မင့ဵ ္ပာဵဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

136 ဆိတ့ဖာဵေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည) စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၉-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ သေ္ပကနေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

137 ေကးာ့နိုင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)
ဒုရမဲျူ ဵကကီဵ  မင့ဵ ခိုင ့

(သတင့ဵ ရတဲပ့ဖဲ့်)
၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)၏ လှုပ့ရျာဵမှုမးာဵတ်င ့တစန့ည့ဵနည့ဵ္ဖငဴ့ 

ပါဝငပ့တ့သကသ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

138 ယမင့ဵ ္မတ့ (ခ) မုိဵနျင့ဵ ္ဖူ မ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၂ (က)
ဒုရမဲျူ ဵကကီဵ  မင့ဵ ခိုင ့

(သတင့ဵ ရတဲပ့ဖဲ့်)
၁၉-ေအာကတုိ့ဘာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အင့ဵ စနိအ့ကးဉ့ဵေထာင့ အရပ့သာဵ ရနက့နုတုိ့င့ဵ ေဒသကကီဵ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)၏ လှုပ့ရျာဵမှုမးာဵတ်င ့တစန့ည့ဵနည့ဵ္ဖငဴ့ 

ပါဝငပ့တ့သကသ့ည့ဟေူသာ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ ္ခင့ဵ ခထဳာဵရ

139 တင့္ မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရေခးာင့ဵ ရာွသာယာ ေကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

140 ေမာငသ့န့ဵ ္မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရေခးာင့ဵ ရာွသာယာ ေကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

141 ခငေ့မာငလ့င့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရေခးာင့ဵ ရာွသာယာ ေကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

142 တငေ့မာင့္ပွှန့့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရေခးာင့ဵ ရာွသာယာ ေကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

143 ေမာငတ့င့္ မငဴ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရေခးာင့ဵ ရာွသာယာ ေကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

144 တငေ့ရွှေသန့ဵ  ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ
အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)၊ မတရာဵအသင့ဵ ဆကသ့်ယမ့ှုဥပေဒ ပုဒ့မ 

၁၇ (၁)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၁-နိုဝငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ္မေဒဵေတာငေ့ကးဵရာွ၊ ေ္မပဳုဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

145 ထန့်ဵ ေခး ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ 

(က)(ခ)၊ ၅၂ (က)
စုဳစမ့ဵဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ ယာဉ့ေမာင့ဵ ပုိကေ့သရပ့ကက်၊့ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  

ခထဳာဵရ

146 ခငေ့မာငလ့ျ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၉-ဒီဇငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဖာဵဝပ့ေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

147 ေကးာ့နိုင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (က)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၉-ဒီဇငဘ့ာ-၁၉ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဖာဵဝပ့ေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

148 ေကးာ့လင့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ့ဵဆဲ ၃၁-မတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေကးာင့ဵ ဆရာ (၄) မုိငရ့ပ့ကက်၊့ ေမာငေ့တာဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့ မုိင့ဵ ္ဖငဴ့ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵ ခရဳသူ၏ စစေ့ဆဵ ထက်ဆုိ့ခးကမ့းာဵအရ ဖမ့ဵဆီဵခထဳာဵရ

149 ေအာငလ့ျသိန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ့ဵဆဲ ၄-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ေင်ေတာငေ့ကးဵရာွတာဝနခ့ဳ ေင်ေတာငေ့ကးဵရာွ၊ ေမာငေ့တာဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေင်ေတာငေ့ကးဵရာွနျငဴ့ ္ပာဵသာဵေကးဵရာွကကာဵ ေပါကက့်ဲမှု ဖစစ့ဉ့နျငဴ့ 
စပ့လးဉ့ဵဖပီဵ သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ္ခင့ဵ ခရဳ



150 ညီညီနိုင့ ကးာဵ ဦဵေမာငေ့င်စနိ့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ 50 (က) (ဈ) စုဳစမ့ဵဆဲ မတ့ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ အမျတ့(၃) ရပ့ကက်၊့ ေမာငေ့တာဖမို့၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ေမာငေ့တာ (၅) မုိငသုိ့္ဓ သမီဵရည့ဵစာဵ ခးနိ့ဵ ေတ့်ရန ့သ်ာဵေရာကစ့ဉ့ ဖမ့ဵဆီဵ 
္ခင့ဵ ခရဳ

151 မး ိုဵလင့ဵ ဦဵ ကးာဵ ဦဵပညာဝသဳ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ တငဴ့နိုငထ့န့်ဵ  
(ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့ ၅၅၀ တပ့ရင့ဵ )

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပ့သာဵ ေကးာကဆိ့ပ့ေကးဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

152 ညီညီေအာင ့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ တငဴ့နိုငထ့န့်ဵ  
(ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့ ၅၅၀ တပ့ရင့ဵ )

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပ့သာဵ ေကးာကဆိ့ပ့ေကးဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

153 ေမာငေ့ခး ကးာဵ ဦဵေကးာ့ကကီဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ တငဴ့နိုငထ့န့်ဵ  
(ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့ ၅၅၀ တပ့ရင့ဵ )

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပ့သာဵ ေကးာကဆိ့ပ့ေကးဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

154 ေကးာ့ဝင့ဵ ဟနိ့ဵ ကးာဵ ဦဵလျစနိေ့အာင့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ တငဴ့နိုငထ့န့်ဵ  
(ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့ ၅၅၀ တပ့ရင့ဵ )

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပ့သာဵ ဇီဵပငက့ကီဵ ေကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

155 မင့ဵ စိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

ဗုိလက့ကီဵ တငဴ့နိုငထ့န့်ဵ  
(ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့ ၅၅၀ တပ့ရင့ဵ )

၁၉-ဧဖပီ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ေထာင့ အရပ့သာဵ အလယစ့ရုပ့ကက်၊့ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ 
ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

156 ထန့်ဵ ္မငဴ့စိုဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

စုဳစမ်ဵဆဲ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ စိုငပ့ခုဳေကးဵရာွ၊ ေကးာက့္ ဖူဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

157 ေကးာ့မင့ဵ ထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ 9-ဨဂုတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ အမ့ဵဖမို့မရစဲခန့ဵ ကးန့ဵ မာေရဵလပ့ုသာဵ အမ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

158 ညီညီေဇာ့ M စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ မေဒဵကျွန့ဵ ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

159 ထန့်ဵ ထန့်ဵ ဝင့ဵ M စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

160 ခးမ့ဵဖငမ့ိဵ M ဦဵေကးာ့လှိုင့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

161 ေမာငထ့န့်ဵ ဝင့ဵ M ဦဵေမာငလ့ျ္ ဖူ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

162 ေဇာ့လင့် M ဦဵေမာငသိ့န့ဵ ္ဖူ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

163 ေမာင့္ မငဴ့ထန့်ဵ M ဦဵေမာငေ့စာ္ပွှန့့ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

164 ္မငဴ့ဝင့ဵ M ဦဵေမာငသိ့န့ဵ ္ဖူ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ပုဒ့မ ၅၀ (ည)၊ 
၅၂ (က)

တပ့မေတာ့ ၁၁-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာက့္ ဖူေထာင့ အရပ့သာဵ အလယေ့ခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ရမ့ဵဖဗဲဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

165 ဘိုေကးာ့သန့ဵ ကးာဵ ဦဵစနိေ့ကးာ့သန့ဵ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၇-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ အေပါကဝ့ေကးဵရာွဵ၊ ေခးာင့ဵ ဖးာဵရပ့ကက်၊့ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ 
ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

166 သန့ဵ ဝင့ဵ နိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ ၂၇-ဇ်န-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ အေပါကဝ့ေကးဵရာွဵ၊ ေခးာင့ဵ ဖးာဵရပ့ကက်၊့ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ 
ရခိုင့္ ပည့နယ့

ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

167 ေနမး ိုဵထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ 1-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ပိန္ဲနေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

168 ရထဲန့်ဵ  (ခ) သိန့ဵ ထန့်ဵ ေအဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ 1-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ပိန္ဲနေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

169 ေမာငေ့မာငေ့ဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ 1-ဇူလိုင-့၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ဘရုာဵေပါင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
၎င့ဵ ၏ေယာက္ခထီဵ ္ဖစသူ့အာဵ တပ့မေတာ့မျ  သတ့္ဖတ့သည့ကို 
မးက့္ မငေ့တ့်ရျိရသည့ဴအတ်က ့ရစဲခန့ဵ သုိ္ဓသ်ာဵေရာက၍့ တုိငက့ကာဵရာမျ ဖမ့ဵဆီဵ၊
 အမှုဖ်ငဴ့္ ခင့ဵ ခရဳ

170 ေအာငန့ိုငေ့ဌဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ ေဖေဖာ့ဝါရီ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေရွှေလေဳကးဵရာွ၊ ေ္မာကဦ့ဵဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

171 သန့ဵ ေကးာ့လှိုင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ 3-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ဖမို့ အမျတ့(၂) ရစဲခန့ဵ ေကးဵရာွအပ့ုခးုပ့ေရဵမျူ ဵ ေတာကနေ့ကးဵရာွ၊ စစေ့တ်ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့
အငအ့ာဵ ၅၀ ခန့့ရျိမည့ဴ တပ့မေတာ့စစေ့ကကာင့ဵ တစခ့သုည့ ေတာကနေ့ကးဵရာွ
 အတ်င့ဵ သုိ္ဓဝငေ့ရာကလ့ာကာ အမ့ိေထာငစ့စုာရင့ဵ နျငဴ့ မျတ့ပဳုတငမ့းာဵကို 
စစေ့ဆဵမှုမးာဵ္ပုလပ့ုခဲဴေကကာင့ဵ  ေဒသခမဳးာဵကေ္ပာသည့။ 

172 ေမာငေ့ကးာ့သန့ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၇-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယရ့စဲခန့ဵ အရပ့သာဵ ရပ့ုသာဵေကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ဦဵေမာငေ့ကးာ့သန့ဵ  သည့ ေကးဵရာွအနီဵ ရျိ ၎င့ဵ ပုိငယ့ာခင့ဵ ၌ရျိေနစဉ့ 

တပ့မေတာ့သာဵမးာဵမျ ဖမ့ဵဆီဵသ်ာဵခဲဴ္ ခင့ဵ ္ဖစသ့ည့။

173 ေမာငသ့န့ဵ တင့ ကးာဵ ဦဵေအာငေ့ကးာ့စနိ့ စုဳစမ့ဵဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ စနေဲကးဵရာွ၊ ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ အမ့ဵဖမို့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)အာဵ သတင့ဵ ေပဵ္ခင့ဵ ၊ ရကိ္ခာစေုဆာင့ဵ ေပဵ္ခင့ဵ မးာဵ 
ေဆာငရ့ကွသ့ည့ဟဆုိုကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

174 ညီပု ကးာဵ ဦဵမျဲ္ဓနီ စုဳစမ့ဵဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ စနေဲကးဵရာွ၊ ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ အမ့ဵဖမို့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)အာဵ သတင့ဵ ေပဵ္ခင့ဵ ၊ ရကိ္ခာစေုဆာင့ဵ ေပဵ္ခင့ဵ မးာဵ 
ေဆာငရ့ကွသ့ည့ဟဆုိုကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

175 ေမာငသ့န့ဵ ္မငဴ့ ကးာဵ ဦဵဘ္ဖူ စုဳစမ့ဵဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ ၁၀-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ စနေဲကးဵရာွ၊ ရခိုင့္ ပည့နယ၊့ အမ့ဵဖမို့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)အာဵ သတင့ဵ ေပဵ္ခင့ဵ ၊ ရကိ္ခာစေုဆာင့ဵ ေပဵ္ခင့ဵ မးာဵ 
ေဆာငရ့ကွသ့ည့ဟဆုိုကာ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

176 ရေဲကးာ့ထန့်ဵ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂ (က) စုဳစမ့ဵဆဲ ၃၁-ဨဂုတ့-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စစေ့တ်ဖမို့မရစဲခန့ဵ အရပ့သာဵ စပါဵထာဵေကးဵရာွ၊ ပုဏ္ဏာဵကျွန့ဵ ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA)အတ်က့ ရကိ္ခာသုိေလျာငေ့ပဵသည့ဟ ုစပ့်စ်ဲ္ ခင့ဵ ခရဳကာ 

ဖမ့ဵဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ ခရဳ

177 ညီေမာငေ့ခး (ခ) ကိုရင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀(ည)၊ ၅၂ (က) စုဳစမ့ဵဆဲ ၁-ေအာကတုိ့ဘာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ပဒါဵရာွမေကးဵရာွ၊ ေတာငက့တ့ုေကးဵရာွ၊ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ရက္ိုခ ငဴ့တပ့ေတာ့(AA) နျငဴ့ ဆကသ့်ယမ့ှု သဳသယ္ဖငဴ့ ဖမ့ဵဆီဵ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  
ခထဳာဵရ

178 ေမာင့ပနိေ့အာင့ ကးာဵ စုဳစမ့ဵဆဲ အကကမ့ဵဖကမ့ှုတိုကဖ့းကေ့ရဵဥပေဒ ၅၀(က) တပ့မေတာ့ ၂၇-စကတ့ငဘ့ာ-၂၀ အမှုရငဆုိ့ငေ့နဆဲ စုဳစမ့ဵဆဲ အရပ့သာဵ ေကးာကဂူ့စေုကးဵရာွ၊ ေကးာကေ့တာ့ဖမို့နယ၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့ ၎င့ဵ ၏ ေနအမ့ိအတ်င့ဵ မျ မုိင့ဵ ေတ့်ရျိသည့ဟဆုိုကာ ဖမ့ဵဆီဵ၊ တရာဵစ်ဲဆုိ္ခင့ဵ  ခရဳ
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ေထာငတ့င့်ဵ တရာဵရငဆုိ့င့ ၁၉၃
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