
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပ မ္န်မ္ောန ုင်င ံထတော် 

ပြည်ထ ောင်စတုရောား လွှတ်ထတောခ် ျုြ် 

အမ္ န ်အမှ္တ်ံ( ၃၂၁/၂၀၂၂) 

၁၃၈၃ံခုနှစ်၊ံတန်ခ ားလဆန်ားံ၁ံရက ်

(၂ ၀၂၂ံခုနှစ်၊ံဧပြြီလံ၁ံရက်) 

 

၁။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတောခ် ျုြက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်ထ ေ့နှင ် ၁၃  ရက် 

ထ ေ့မ ောားတွင်က ငာ်းြခ  သည ် ဒုတိယမမိျုြို့ ယ်တရောားသူကက ား(တရောားထရားဝ ် မာ်းအဆင ်-၄)နှင ် 

 ညာ်းြညောဆိုငရ်ော ဒုတိယဥ ားစ ားမှ ားရော ူားခ ေ့် ောားထရားအတွက် ထရားထပြေစောထမားြွ ထအောငပ်မင် 

သူမ ောားကို ထအောကြ်ါအတိုင်ား ုတ်ပြ ်ထ ကညောလိကု်သည်- 

အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၁ တ-၂ ထဒေါ်နှင်ားသ တော က် 

၁၃/ကမ (နိုင)်၁၂၉၇၀၁ 

ဦားတ လတ်ဗဟောဒာူးခ တတရ ား 

၂ တ-၃ ထဒေါ်မ ျိုားသ ရိထက ော် 

၈/မသ  (နိုင)် ၁၂၉၃၂၆ 

ဦားထြလ ာုး 

၃ တ-၄ ထဒေါ်တငဇ်ောလင်ား 

၈/မသ  (နိုင)် ၁၁၀၃၈၁ 

ဦားြ ျိုဝိုင်ား 

၄ တ-၅ ထဒေါ်ဇွ ်မ ျိုားမ ျိုား 

၁/မက  (နိုင)် ၁၄၁၂၉၆ 

ဦားခွ ်ဆိုင်ား 

၅ တ-၆ ထဒေါ်ခငညိ်ျုသ ေ့် 

၁/မက  (နိုင)် ၁၇၅၄၈၃ 

 
 

ဦားသ ်ားလွင် 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၆ တ-၁၉ ထဒေါ်သ ရိထကခိုငစ်ိုား 

၉/ြမ  (နိုင်) ၂၆၉၅၇၀ 

ဦားစိုားခိုင် 

၇ တ-၂၆ ထဒေါ်ထမသဒဒါထအောင် 

၁၃/သြ  (နိုင)် ၀၈၆၇၄၀ 

ဦားထအောငန်ိုင် 

၈ တ-၂၇ ထဒေါ်ဒါလ စိုားညိျု 

၁၃/ကတ  (နိုင)် ၁၇၂၉၂၈ 

ဦားတငစ်ိုားညိျု 

၉ တ-၂၈ ဦားစိုငာ်းခ ေ့် က်ထအောင် 

၁၃/မရ  (နိုင)် ၀၂၉၃၃၉ 

ဦားစိုငာ်းစ   ွ်ားနိုင် 

၁၀ တ-၃၁ ထဒေါ်ထအားပမပမထအောင် 

၇/မလ  ( ိင်)၀၉၇၅၉၇ 

ဦားထစောပမထအောင် (ခ)  

ဥ ားပမထအောင် 

၁၁ တ-၃၄ ထဒေါ်မိုားမိုားသူဇောသငာ်း 

၃/ဘအ  (နိုင်) ၃၂၅၉၁၀ 

ဦားထရွှေကို 

၁၂ တ-၃၆ ဦားဟိ ်ားစိုား 

၇/အတ  (နိုင)် ၀၉၈၅၀၆ 

ဦားထအောင်မင်ားဦား 

၁၃ တ-၃၇ ဦားထက ေ်ာထဇယ ော ွ ်ား 

၁၀/မလမ (နိုင)် ၂၂၂၀၁၅ 

ဦားလှ ွ ်ား 

၁၄ တ-၄၀ ဦားထက ေ်ာသက်ဟ ် 

၅/အရတ (နိုင)် ၁၀၉၉၉၀ 

ဦားမ ျိုားထအောင် 

၁၅ တ-၄၇ ဦားသက် ာူးထဇော် 

၁၂/ဒဂတ (နိုင)် ၀၆၇၂၉၇ 
 

ဦားဝငာ်းထအောင် 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၁၆ တ-၄၈ ဦားည ည  ွ ်ား 

၅/ကလ  (နိုင)် ၂၁၀၈၃၄ 

ဦား ွ ်ားထအားထမောင် 

၁၇ ကခ-၅ ထဒေါ်ဝတ်ရည်ထအောင် 

၉/မဟမ (နိုင)် ၀၃၈၆၈၉ 

ဦားညိျုထအောင် 

၁၈ ကရ-၁ ထဒေါ်ထအားပမမိာုး 

၁၂/ဥကတ (နိုင)် ၁၈၀၄၃၉ 

ဦားပမမိုား 

၁၉ ကရ-၄ ဦားထစောသ ဟ 

၁၀/ကမရ (နိုင)် ၁၄၇၈၇၆ 

ဦားပမင ်ထအောင် 

၂၀ စက-၁ ဦားသူရိ ်မိုား က် 

၅/ဝလ  (နိုင်) ၁၆၉၀၅၆ 

ဦားထက ေ်ာထက ောဦ်ား 

၂၁ စက-၅ ထဒေါ်ဇင်ဇင် ွ ်ား 

၅/ဒြယ (နိုင)်၁၂၁၂၀၀ 

ဦားထဆွဦား 

၂၂ စက-၇ ဦားဝငာ်းမင်ားထဇော် 

၅/ခဥတ (နိုင)်၀၉၁၅၂၅ 

ဦားထအားထမောင် 

၂၃ စက-၁၂ ထဒေါ်ဝင ဝ်ါထရွှေ 

၅/ကလတ (နိုင်) ၁၀၂၁၃၅ 

ဦားညွှ ေ့်ထရွှေ 

၂၄ တ  -၃ ဦားသ ဟမငိမာ်း 

၅/ဒြယ (နိုင)် ၁၀၇၁၅၆ 
 

ဦားဝငာ်းထမောင် 

၂၅ တ  -၄ ထဒေါ်မြေိျုား နဒာ 

၆/မတ  (နိုင)် ၀၀၁၈၃၃ 

ဦားသ ေ့်ဇင်ဦား 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၂၆ တ  -၈ ဦား က်မြေိျုားထအောင် 

၉/ကြတ (နိုင်) ၂၆၇၀၀၄ 

ဦားတင ်လငွ် 

၂၇ ြခ -၆ ဦားခ ေ့်စည်သူဟိ ်ား 

၇/တင  (နိုင)် ၁၆၆၀၇၇ 

ဦား ကညလ်ွင် 

၂၈ ြခ -၁၀ ထဒေါ် က  က ကကိျုင် ွ ်ား 

၇/ြခ  (နိုင)် ၃၄၂၃၄၅ 

ဦားထအောင် ွ ်ား 

၂၉ ြခ -၁၅ ထဒေါ်စ မ မ ထဇော် 

၈/ကမ  (နိုင)် ၀၇၅၇၄၇ 

ဦားထဇော်မင်ားလတ် 

၃၀ ြခ -၂၂ ဦားထဇယ ောစိုား 

၁၂/ြဇတ (နိုင်) ၀၃၇၉၁၁ 

ဦားထက ေ်ာဝငာ်းနိုင် 

၃၁ ြခ -၂၈ ဦားလင်ားကိုကိုဟိ ်ား 

၇/ဝမ  (နိုင)် ၁၇၄၃၆၂ 

ဦား ွ ်ားသ ိ်ားလငာ်း 

၃၂ ြခ -၂၉ ထဒေါ်စိုားလ  ရညတ်င ် 

၇/တင  (နိုင)် ၁၉၆၂၂၃ 

ဦားထမောင်ထမောင်သ ေ့် 

၃၃ ြခ -၃၆ ဦားလမင်ားကိုကို 

၇/တင  (နိုင)် ၂၀၅၇၀၆ 

ဦားကိုကိ ု

၃၄ ြခ -၄၁ ဦား ူားထအောငမ်ွ ် 

၇/ြခ  (နိုင)် ၃၆၆၅၄၈ 
 

ဦားထက ေ်ာရင် 

၃၅ ြခ -၄၂ ထဒေါ်  ်ားဦားခင် 

၇/လြတ (နိုင်) ၁၅၆၅၂၈ 

ဦားထဇော်မင်ားသိ ်ား 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၃၆ ြခ -၄၄ ထဒေါ်ဇင်မောထဝ 

၇/ကတခ (နိုင)် ၁၇၆၈၉၃ 

ဦားစိုားပမင ် 

၃၇ မက-၃ ဦားထ  ွ ်ားနိုင် 

၈/မတ  (နိုင်) ၀၆၀၆၅၆ 

ဦားစိုားမငမိ်ား 

၃၈ မက-၇ ဦား က်ထဝယ ဦား 

၈/မမ  (နိုင)် ၂၃၂၂၃၄ 

ဦားဘိုထက ေ်ာဝငာ်း 

၃၉ မက-၁၁ ဦားလွင်မိာုး 

၈/မက  (နိုင)် ၂၅၅၉၈၁ 

ဦားထက ေ်ာတင ် 

၄၀ မက-၁၂ ဦားသက်လငာ်းဦား 

၈/ြြေ  (နိုင)် ၁၁၉၃၉၄ 

ဦားဝငာ်း ွ ်ား 

၄၁ မက-၁၃ ဦားအောကောထက ော ် 

၈/စလ  (နိုင)် ၁၉၂၁၄၉ 

ဦားစ လင်ား 

၄၂ မက-၁၅ ဦားထက ေ်ာ က် 

၈/မက  (နိုင)် ၂၁၁၈၂၈ 

ဦားခင်နိုင် 

၄၃ မက-၁၉ ဦားမ ျိုားမင်ား ွဋ် 

၈/မသ  (နိုင)် ၁၆၅၇၈၇ 

ဦားက ြိ ု

၄၄ မက-၂၉ ထဒေါ်ဆုသ မွ ် 

၈/စလ  (နိုင)် ၁၉၄၃၄၄ 
 

ဦားသ ထမောငဦ်ား 

၄၅ မက-၃၈ ထဒေါ်ထဆွဟ ်  ဦား 

၈/မက  (နိုင)် ၂၁၆၃၂၉ 

ဦားသိဏာ်းထဆွ 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၄၆ မတ-၂ ဦားမိုားမင်ားခ ေ့ ်

၉/မဟမ (နိုင)် ၀၄၈၈၃၉ 

ဦားမင်ားစိုား 

၄၇ မတ-၃ ထဒေါ်ရင်ရင်ထအား 

၉/ြသက (နိုင)် ၁၄၇၀၁၆ 

ဦားသိ ်ားဝင်ား 

၄၈ မတ-၁၂ ဦားထအောင်ကိုကို 

၉/ခမစ (နိုင)် ၀၅၂၃၁၃ 

ဦားစိုားဝင်ား 

၄၉ မတ-၁၅ ဦားမ ျိုားထဇော်သ ေ့် 

၉/မဟမ (နိုင)် ၀၅၉၅၀၅ 

ဦားထအောငထ်ရွှေ 

၅၀ မတ-၂၀ ဦားခ ေ့်စည်သူ 

၉/ဇဗသ (နိုင)် ၀၀၀၂၇၆ 

ဦားစိ ်ထမောင် 

၅၁ မတ-၂၃ ဦားမင်ားခ ေ့်ထက ော် 

၉/ြကခ (နိုင်) ၀၃၀၆၄၂ 

ဦားသိ ်ားထက ော် 

၅၂ မတ-၂၆ ထဒေါ်ထက ော စ နိုင် 

၉/ြကခ (နိုင်) ၀၁၉၀၆၅ 

ဦားစိုားနိုင်ဝင်ား 

၅၃ မတ-၂၇ ထဒေါ်စ ်ားယုလိှိုင် 

၉/မတ  (နိုင)် ၁၄၉၅၄၉ 

ဦားဝငာ်းကကိျုင် 

၅၄ မတ-၃၀ ထဒေါ်တိုား က်ဝတိံ 

၉/ြဥလ (နိုင)် ၀၃၇၁၆၂ 
 

ဦားထအားလွင် 

၅၅ မတ-၃၁ ဦားစိုားမင်ားသူ 

၉/ခမစ (နိုင)် ၀၅၇၆၄၇ 

ဦားထက ေ်ာနိုင်စိုား 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၅၆ မတ-၃၂ ထဒေါ်ဝင ထ်ရွှေရည်ထက ော် 

၁/ဝမ  (နိုင)် ၀၉၁၆၁၇ 

ဦားထက ေ်ာထ ား 

၅၇ မတ-၃၅ ဦား ထအောငထ်ဆွ ူား 

၉/  က (နိုင)် ၁၅၄၈၉၂ 

ဦားထအောငထ်ဆွပမင ် 

၅၈ မတ-၃၇ ဦားစိုငာ်းစိုားသိမ်ား 

၉/ခအဇ (နိုင်) ၀၃၇၁၅၃ 

ဦားထဆွပမင ်ဦား 

၅၉ မတ-၄၀ ထဒေါ်စိုားအနိနဒာ 

၉/မ လ (နိုင်) ၃၁၁၀၉၁ 

ဦားဝငာ်းပမင ် 

၆၀ မတ-၄၅ ထဒေါ်အင ်ကင်ားမောလောသင်ား 

၉/ ခမစ (နိုင)် ၀၅၅၅၆၉ 

ဦားသ ်ားထအောင် 

၆၁ မတ-၅၃ ထဒေါ်ထဒဝ ထက ောဇ်င် 

၉/မဟမ (နိုင)် ၀၅၁၈၂၇ 

ဦားထက ေ်ာဇငခ် စ် 

၆၂ မတ-၅၄ ဦားထ ာင်ထ ာငသိ် ်ား 

၉/ခအဇ (နိုင်) ၀၄၉၅၈၈ 

ဦားထက ေ်ာသိ ်ား 

၆၃ မတ-၆၁ ဦားသ ေ့် ွဋည်ွ ေ့် 

၉/မဟမ (နိုင)် ၀၄၅၅၉၁ 

ဦားထ ားဝင်ား 

၆၄ မတ-၆၃ ထဒေါ်ပမတ်ထကခိုင် 

၂/လက  (နိုင)် ၁၀၇၆၆၁ 
 

ဦား ထအောငထ်အားဟ ် 

၆၅ မတ-၁၂၁ ထဒေါ်ခငခ်င်နွယ် 

၁၄/လြတ (နိုင)် ၁၈၀၆၂၅ 

ဦားခင်လှ 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၆၆ မတ-၁၄၆ ဦားနိုငထ်အောငဦ်ား 

၉/သစ  (နိုင)် ၁၇၄၀၄၂ 

ဦားစိုားသ ်ား 

၆၇ မတ-၁၅၅ ဦားထအောငထ်က ောစ်ိုားမိုား 

၉/လဝ  (နိုင)် ၂၃၆၀၂၉ 

ဦားသိ ်ားထရွှေ 

၆၈ မတ-၁၅၆ ဦားသ ်ားနိုင ်ွ ်ား 

၉/တတဥ (နိုင)် ၁၂၄၇၃၈ 

ဦားပမင ်ထမောင် 

၆၉ မတ-၁၆၄ ဦားထက ေ်ာရ  ွ ်ား 

၉/ကြတ (နိုင်)၂၂၁၃၂၇ 

ဦားထက ေ်ာထအောင် 

၇၀ မ-၇ ထဒေါ်နှင်ားနှင်ားထဝ 

၁၀/ဘလ  (နိုင)် ၁၂၂၁၅၀ 

ဦား ွ ်ား ွ ်ားဦား 

၇၁ မ-၁၂ ဦားရညရ်ွယ် ွ ်ား 

၁၀/မလမ (နိုင)် ၂၃၃၁၇၄ 

ဦားမိုားထဇော် 

၇၂ မ-၁၃ ထဒေါ်သိမ ် က် က်စ  

၁၀/ြမ  (နိုင)် ၂၁၅၆၄၈ 

ဦားထအားထက ော် 

၇၃ မ-၁၅ ဦားထကောင်ားသ ေ့်ဦား 

၁၀/က   (နိုင)် ၁၆၄၉၉၃ 

ဦားထ ားလွင် 

၇၄ မ-၂၀ ထဒေါ်သိလလော ူားစ  

၁၀/မလမ (နိုင)် ၂၄၇၅၂၇ 
 

ဦား ွ ်ား ွ ်ားဦား 

၇၅ မ-၂၁ ဦား ထအောငပ်မင ်ပမတ်ဦား 

၁၀/မလမ (နိုင)် ၂၇၀၁၄၅ 

ဦားထအောငဉ်ောဏ်ဦား 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၇၆ ရခ-၂ ဦားထပြသ ိ်ား 

၁၁/မတ  (နိုင)် ၀၂၆၉၈၅ 

ဦားသော ွ ်ားစိ ် 

၇၇ ရခ-၄ ထဒေါ်နှင်ားဦားထဝ 

၁၁/ရဗ  (နိုင)် ၀၈၅၈၃၉ 

ဦားသ ်ားထအောင် 

၇၈ ရခ-၇ ဦားထက ေ်ာလင်ား က် 

၁၁/ကတ  (နိုင)် ၁၃၈၄၉၁ 

ဦားထက ေ်ာမိာုး 

၇၉ ရခ-၁၈ ထဒေါ်နှင်ားနွယ်စိုား 

၁၁/သတ  (နိုင်) ၁၀၆၆၅၄ 

ဦားစ လှသိ ်ား 

၈၀ ရက-၂ ထဒေါ်ခငစ်နဒ  

၁၂/လသယ (နိုင)် ၀၇၅၇၁၇ 

ဦား ကညဝ်ငာ်း 

၈၁ ရက-၅ ထဒေါ်မငိမာ်းခ မ်ားမိုား 

၇/ကတခ (နိုင)် ၁၆၅၀၂၈ 

ဦားသ ်ားထဇော်ဦား 

၈၂ ရက-၆ ထဒေါ်ဆုဝတ်ရည်လင်ား 

၁၂/သဃက (နိုင)် ၁၈၀၂၉၈ 

ဦား င်လငာ်း 

၈၃ ရက-၇ ထဒေါ်ခငစ်နဒာထအား 

၁/ရက  (နိုင)် ၀၅၀၁၉၇ 

ဦား ကညထ်အား 

၈၄ ရက-၁၂ ထဒေါ်ခ ျိုဇင်သငာ်း 

၁၂/ဒဂတ (နိုင)် ၀၆၁၀၂၈ 
 

ဦားတငဝ်ငာ်း 

၈၅ ရက-၂၄ ထဒေါ်ထမပမတ်သူ 

၁၂/ရြသ (နိုင)် ၀၉၉၆၇၆ 

ဦားထအောင်ဆ ်ားဦား 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၈၆ ရက-၂၈ ထဒေါ်ြေူားပြည ်သနတာ 

၁၂/စခ  (နိုင)် ၀၇၄၇၀၃ 

ဦားသုတ 

၈၇ ရက-၃၀ ဦားထကောင်ားခ ေ့်လွင် 

၆/ ဝ  (နိုင်) ၁၂၅၃၀၄ 

ဦားရင်လှ 

၈၈ ရက-၄၀ ဦားပြည ်သျှ ်တင ် 

၉/ခအဇ (နိုင်) ၀၅၁၈၇၉ 

ဦားမ ျိုားတင ် 

၈၉ ရက-၄၁ ဥ ားထက ေ်ာစည်သူ 

၁၂/ဥကမ (နိုင)် ၂၁၄၃၁၂ 

ဥ ားစိုားထသောင်ား 

၉၀ 
 

ရက-၅၉ ထဒေါ်သငာ်းသ ရိထဆွ 

၁၂/ဗဟ  (နိုင်) ၁၀၄၅၆၈ 

ဦားဇောလ စိုား 

၉၁ ရက-၇၄ ထဒေါ်ထမမ ျိုားသ ေ့် 

၁၂/သလ  (နိုင်) ၁၂၁၈၁၇ 

ဦားထမောင်ပမင ် 

၉၂ ရက-၉၈ ဦားမင်ားပမတ်ဦား 

၁၂/အစ  (နိုင်) ၂၄၁၀၇၅ 

ဦားရ ရင ်နိုင် 

၉၃ ရက-၁၁၃ ထဒေါ်ပမသဉ္ဇောထက ော် 

၅/ကလ  (နိုင)် ၂၁၆၄၈၃ 

ဦားထက ေ်ာစိုားနိုင် 

၉၄ ရက-၁၂၅ ထဒေါ်ထ ဇင် က် 

၁၂/ဒဂရ (နိုင)် ၀၁၈၅၂၀ 

ဦားကိုကိုစိုား 

၉၅ ရက-၁၂၆ ထဒေါ်ခငခ်င်ခိုင်သ ေ့် 

၁၂/ဒဂမ (နိုင်) ၀၂၇၀၉၀ 
 

ဦားခင်ထမောင်ထမောင် 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၉၆ ရက-၁၇၀ ထဒေါ်ထနွားဥကကော 

၁၄/မအ  (နိုင)် ၂၁၈၂၇၃ 

ဦားဝငာ်းထဇော် 

၉၇ ရက-၁၇၁ ထဒေါ်စုစနဒာပမင ် 

၁၂/ဥကမ (နိုင)် ၂၀၈၈၃၁ 

ဦားထက ေ်ာပမင ် 

၉၈ ရက-၁၉၈ ဥ ားမင်ားထဟဝ ် 

၁၂/သခ  (နိုင)် ၁၁၇၀၅၆ 

ဥ ားလှထ ား 

၉၉ ရက-၂၀၃ ထဒေါ်ထဝပမတ်နိုား 

၁၂/သလ  (နိုင်) ၁၃၈၂၄၈ 

ဦားမ ျိုားထဆွ 

၁၀၀ ရက-၂၁၇ ထဒေါ်သနတာဝင်ား 

၁၂/သလ  (နိုင်) ၁၄၄၂၆၆ 

ဦားထရွှေစိုား 

၁၀၁ ရက-၂၂၀ ထဒေါ်နှင်ားထအားထဝ 

၉/စကတ (နိုင)် ၁၀၅၄၂၉ 

ဦားမ ျိုားဦား 

၁၀၂ ရက-၂၂၁ ဦားလွင်မိာုးထအောင် 

၁၃/လရ  (နိုင်) ၁၈၆၁၀၇ 

ဦားထအောငဇ်င် 

၁၀၃ ရက-၂၂၃ ထဒေါ်ထလားပြေ  

၁၂/သကတ (နိုင)် ၂၀၆၀၁၄ 

ဦားညွ ေ့်ဦား 

၁၀၄ ရက-၂၂၄ ဦားရ ရင ်ထအောင် 

၉/တကတ (နိုင)် ၀၀၆၄၇၃ 

ဦားရ ပမင  ်

၁၀၅ ရက-၂၅၁ ဦားထအောငစ် ပမင ် 

၁၂/အစ  (နိုင်) ၂၄၂၃၃၉ 

ဦားညိျုသောထအောင် 
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အ 

မ္ှတ် 

စဉ ် 

ခ ုန ြါတ် 
ံံံံံံံံံံံံံံံ အမ္ည်နှင ် 

န ုငင် သောားစ စစ်ထ ရားကတ်ပ ြောားအ မ္ှတ် 
အဘအမ္ ည် 

၁၀၆ ရက-၂၆၂ ဦားြိုင်ပမတ်သူ 

၁၂/ဗတ  (နိုင)် ၀၄၁၃၀၃ 
 

ဦား ကညတ်ိုား 

၁၀၇ ရ-၁ ဦားရ ်လင်ားထဇော် 

၁၃/ တက  (နိုင)် ၂၇၂၇၈၄ 

ဦားထဇော်မ ျိုားနိုင် 

၁၀၈ ရ-၃ ဦားထ ရ လင်ား 

၁၃/တက  (နိုင)် ၂၇၂၇၉၁ 

ဦားသိ ်ားဝင်ား 

၁၀၉ ရ-၁၃ ဦားထအောင်မင်ား ွ ်ား 

၁၃/လလ  (နိုင)် ၁၂၁၀၈၆ 

ဦားသ ်ားဝငာ်း 

၁၁၀ ရ-၁၄ ဦားထအောင်ဗညောား ိကု် 

၁၃/လခတ (နိုင်) ၀၄၃၉၅၂ 

ဦားထသောငာ်း ိုက် 

၁၁၁ ရ-၁၉ ထဒေါ်ထအားခ မ်ားမိုား 

၁၃/တက  (နိုင)် ၂၇၇၂၅၄ 

ဦားထအောင်မိုား 

၁၁၂ ရ-၃၃ ထဒေါ်  ်ားနှင်ားြ ်ားပြေ  

၁၃/ စ  (နိုင)် ၀၆၄၄၆၁ 

ဦားဝငာ်းထဆွ 

၁၁၃ ရ-၃၄ ဦားစိုငာ်း ွမ်ား 

၁၃/ စ  (နိုင)် ၀၆၅၇၆၁ 

ဦားရ အ ( ေ့်) 

၁၁၄ ဧ-၄ ထဒေါ်သက် ောားနှငာ်း 

၁၄/ဝခမ (နိုင်) ၂၂၀၈၇၈ 

ဦားသ ေ့်ထဆွထအောင် 

၁၁၅ ဧ-၉ ဦားခ စ်ခ စ်ထအောင် 

၁၄/ဝခမ (နိုင်) ၂၆၄၅၉၇ 

ဦားစိ ်ထအား 
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စစ်ထဆားပခငာ်း၊ လူထတွြို့စစ်ထဆားပခငာ်းထအောငပ်မင်သူမ ောားသည် ထဆားစစ်ထဆားပခင်ားခ ယူရမည်ပြေစ် 

မြ ား ထဆားစစ်ထဆားပခငာ်းထအောငပ်မင်ြါက ထရွားခ ယ်ခ ေ့် ောားမည်ပြေစ်သည်။  ိေု့ထ ာက ်ထရွားခ ယ် 

ခ ေ့် ောားပခငာ်းခ ရသူ ဒုတိယမမိျုြို့ ယ်တရောားသူကက ား (တရောားထရားဝ ် မ်ားအဆင ်-၄) မ ောားသည် 

ပြည် ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတောခ် ျုြ်မှြေွင ်လှစ်မည ် လုြ်င ်ားဝင်သငတ် ်ားသုိေ့ ဆက်လက် 

တက်ထရောက်ရမည်ပြေစ်ြါ၍ လိအုြ်သည ်ြစစည်ားမ ောားကို တစ်ြါတည်ားယူထဆောင်လောရ ်နှင ် 

ထရားထပ ြေစောထ မ္ားြ ွဲထပ ြေဆ ုထအောငပ် မ္င် သ အ ောားလ ု ားံသတငာ်းြိုေ့ရ ်လောထရောက်သည ်အခါ (၁၀)တ ်ား 

စောထမားြွ  ထအောင်လက်မှတ်မူရင်ား၊ ဘွ ြို့လက်မှတ်မူရငာ်း၊ နိုငင် သောားစိစစ်ထရားကတ်ပြောားမူရင်ား၊ 

ဝ ် မ်ားမဟုတ်သူမ ောားအတွက် အလုြ်သမောားမှတ်ြ ုတငမ်ူရငာ်းတိုေ့ကို တစ်ြါတည်ားယူထဆောင် 

ပြသနိုငရ်မည်ပြေစ်သည်။ 

 

  ွ ်ား ွ ်ားဥ ား 

                                                                                ပြည်ထ ောငစ်ုတရောားသကူက ားခ ျုြ် 

စောအမှတ်၊ ၄၇၈ /  စု  ၃  /  ၇၅  /  ၂၀၂၂ 

ရက်စွ ၊   ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧမြ လ  ၁  ရက် 

မ္ တတူက ု 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူကက ားခ ျုြ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတောခ် ျုြတ်ရောားသူကက ားမ ောား၊ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူကက ားခ ျုြ်ရ ုား 

ညွှ ် ကောားထရားမှ ားခ ျုြ်၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတောခ် ျုြ်ရ ာုး 

ညွှ ် ကောားထရားမှ ားခ ျုြ်၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားစ ရင်ထရားကက ား ကြ်မှိုရ ုား 

ဒုတိယအမမ တမ်ားအတွငာ်းဝ ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုတရောားသူကက ားခ ျုြ်ရ ုား 

ဒုတိယညွှ ် ကောားထရားမှ ားခ ျုြမ် ောား၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတောခ် ျုြ်ရ ုား 

ဒုတိယညွှ ် ကောားထရားမှ ားခ ျုြမ် ောား၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားစ ရင်ထရားကက ား ကြ်မှိုရ ုား 

လက်ထ ောက်အတွင်ားဝ ်၊ ပြညထ် ောင်စုတရောားသူကက ားခ ျုြ်ရ ုား 






