
၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ခရစ်ယာန်ထိမ််းမမာ်းမခင််းဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေအရ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခနုှစ်၊ စက်တငဘ်ာလအထိ 

ထိမ််းမမ ာ်းဒပ်းနို ငခ်ွင ် လိငု် စင်ရရိှသူမ ာ်းစာ ရင််း 

ကခ ငမ်ပည်န ယ်             

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁ ဦးဒီဂမ်ယူ ပုဒ်မ ၆ နှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်း၊ ရရွှေကူမမ  ြို့၊ ကြျင် 
ခပည်နယ် 

၁၃၅ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန် 

၂ ဦးလဆီးကွမတ်ွွဲ ပုဒ်မ ၆ က ုင်ထ ပရ်ကျးရ ာ၊ မံစီမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် ၁၄-၅-၈၂ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
၁၄-၅-၈၂ 

ကွယ်လွန် 

၃ ဦးဆဘွွဲဂျွန် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ အမှတ် ၉၁ (င)၊ ရှမ်းစုရတာင်ရပ်၊ ခမစ်ကကီးန း 
မမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ် 

။ ။ ကွယ်လွန် 

၄ ဦးဒ န်ြန်ဖန်ဆားရ် ပုဒ်မ  ၉ မြျမ်းရဘာရဒသ၊ ကြျင်ခပညန်ယ် ။ ။ ကွယ်လွန် 
 

၅ ဦးရန ်လ ုင် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ နမ လ်င်ပါရကျးရ ာ၊ မံစမီမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ် ၁၅-၁၀-၈၅ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
၂၁-၁၀-၈၅ 

ကွယ်လွန် 

၆ ဦးရြေါ်ကန ်လရ ါမ် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ နမ်းလင်းပါရကျးရ ာ၊ မံစီမမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ် ။ ။ ကွယ်လွန် 
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၇ ဦးရ ာ်ဂျာ ပုဒ်မ ၆၊ ၉ စီတာပူရကျးရ ာ၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် ၁၅-၁၀-၈၅ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
၂၁-၁၀-၈၅ 

စံုစမး်၍မရ 
 

၈ ဦးထ န်လတ်ရြါ ပုဒ်မ  ၉ မြျမ်းရဘာမမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ် ၁/၈၆ 
၃-၁၀-၈၆ 

၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
(၈၆) 

၂၄-၁၀-၈၆ 

ကွယ်လွန် 

၉ ဦးဖုနး်ရရာ ဖနု် ပုဒ်မ ၉ နမ ်ြမ်းရကျးရ ာ၊ မြျမ်းရဘာမမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ် ။ ။ ကွယ်လွန် 

၁၀ ဦးရြါင်လန်ဒီး ပုဒ်မ ၉ နမ ်ြမ်းရကျးရ ာ၊ မြျမ်းရဘာမမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ် ။ ။ ကွယ်လွန် 

၁၁ ဦးဒဘ ုင်ထင် ပုဒ်မ ၉ ဒ န်းြျက်ရကျးရ ာ၊ မြျမ်းရဘာမမ  ြို့နယ၊် ကြျငခ်ပညန်ယ ် ။ ။ ကွယ်လွန် 

၁၂ ဦးမဂျျူဂမ် ပုဒ်မ ၉ အလန်ဂါးရကျးရ ာ၊ မြျမ်းရဘာမမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပည်နယ ် ။ ။ ကွယ်လွန် 

၁၃ ဦးဆူကွမး် ပုဒ်မ ၉ ရ ာသစ်ရကျးရ ာ၊ မ ုးရကာင်းမမ  ြို့နယ်၊ ကြျင်ခပညန်ယ် ၁၅-၁-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
(၈၈) 

၂၅-၁-၈၈ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၁၄ ဦးရကရဘာက်ရန ် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် ။ ။ ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၁၅ ဦးမီးရန ် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ်   ကွယ်လွန် 

၁၆ ဦးရြါရဘာမ် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် ။ ။ ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁၇ ဦးရရာှလမုန် ပုဒ်မ ၉ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် ၁၅-၁-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
(၈၈) 

၂၅-၁-၈၈ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၁၈ ဦးဂျာကရငှရ်န ရ်အာန ် ပုဒ်မ ၉ ရန င်နန်းကမ်းန းရပ၊် ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊  
ကြျင်ခပည်နယ် 

၁၅-၁၀-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ  
၂၁-၁၀-၈၈ 

ကွယ်လွန် 

၁၉ ဦးဒါရှီရန ်ဗျွဲန် ပုဒ်မ ၉ ပမမတီးပင်စင်ကုန်း၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပညန်ယ် ။ ။ ကွယ်လနွ် 
 

၂၀ ဦးလရှီးဘရန်း ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ရှမ်းစုရတာင် ၁၁၁၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပညန်ယ် ။ ။ သက်ရှ  
ဆက်လက် 

လုပ်က ုင်ခြင်းမရှ  

၂၁ ဦးလခမင်း ပုဒ်မ ၆၊ ၉ အမှတ် ၁၂၇၊ ရှမ်းစုရတာင်ရပ်ကွက်၊ ခမစ်ကကီးန း 
မမ  ြို့၊ ကြျင်ခပညန်ယ် 

၁၅-၁၀-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ  
၂၁-၁၀-၈၈ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၂ ဦးဖရ ာ်ရအာင် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ရရွှေစက်ရ ာ၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် ။ ။ ကွယ်လွန် 

၂၃ ဦးရန ်ရတာင် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ဒူကရထာင်ရပ်ကွက်၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊  
ကြျင်ခပည်နယ် 

။ ။ ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၄ ဦး ီရန  လ ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင်ခပည်နယ် 
 

  ကွယ်လွန် 
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၂၅ ဦး ုန်းကျန်း ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ကြျင်ခပည်နယ်၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ သီတာရပ်၊ 
နှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 
 

၁၅-၁၀-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ  
၂၁-၁၀-၈၈ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
(ယြင်လ ပစ်ာ 
ရအာက်ရမာ် 
ရဖာင်းရ ာ၊ 
ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ 
ကြျင်ခပည်နယ် 

၂၆ ဦးမရစ်ရအာင်လ ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ကျွန်းပင်သာရပကွ်က်၊ ခမစ်ကကီးန းမမ  ြို့၊ ကြျင် 
ခပည်နယ် 

။ ။ ကွယ်လွန် 

၂၇ ဦးကွန်ဂျာရန ် ပုဒ်မ ၆ အမှတ် SS ၁၅၀/B၊ ဒူ ါရ ာ်ရစ်လမ်း၊ စီတာပူရပ်၊  
ခမစ်ကကီးန း၊ ကြျင်ခပည်နယ် 
 

၁၁/၉၇ 
၁၅-၉-၉၇ 

၇၄၄၈/၃၃/၉၇ 
(လထန) 
၁၅-၉-၉၇ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

(ယြင်လ ပစ်ာ 
အမှတ် ၅၄၊ 
ရဒါနဘွားရပ်၊   

နန်းရရှြို့၊ 
ရအာင်ရခမသာစံမမ  ြို့
နယ်၊ မနတရလးမမ  ြို့ 
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ခ င််းမပည်န ယ် 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁ ဦးမန်ဟုပ် ပုဒ်မ ၆ 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

နှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်း၊ ဟားြါးမမ  ြို့၊ 
ြျင်းခပည်နယ် 

၁၃၁ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

 
၁၃၂ 

၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- USA တွင် 
ရနထ ုင်သည။် 

၂ ဦးမန်ကီးယ ုးထန်း ပုဒ်မ ၆ ဟားြါးမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၁၅-၁၀-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ  
၂၁-၁၀-၈၅ 

ကွယ်လွန ်

၃ ဦးလားလ်မှ န်းထန်း ပုဒ်မ  ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၁/၉၁ 
၂၉-၈-၉၁ 

၇၂၅/၃၂၅/၉၁ 
(လထန) 
၂၉-၈-၉၁ 

ခပည်ပ ထွက်ြွာ 

၄ ဦးမာန်ဟရွဲ ပုဒ်မ ၆ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပညန်ယ် ၃/၉၁ 
၂၉-၈-၉၁ 

။ ဖလမ်းမမ  ြို့နယ်ရုံး မှ 
စံုစမး်၍မရ 

၅ ဦးရ ာလ်ကျံ းနံ း ပုဒ်မ ၆ ရမ်ထလ ုရကျးရ ာ၊ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ 
ြျင်းခပည်နယ် 

၄/၉၁ 
၂၉-၈-၉၁ 

။ ကွယ်လွန ်

၆ ဦးထလန်သင်ြွမ်း ပုဒ်မ ၆ တလန်ြွားရ ာ၊ထန်တလန်မမ  ြို့၊ 
ြျင်းခပည်နယ် 

၅/၉၁ 
၂၉-၈-၉၁ 

 

၇၂၅/၃၂၅/၉၁ 
(လထန) 
၂၉-၈-၉၁ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၇ ဦးမန်းသ ုင်လ ု ပုဒ်မ  ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၁/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၈ ဦးရသာ ဆွမ်း ပုဒ်မ ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၂/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၉ ဦးရြါရ ုမန်း ပုဒ်မ ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၃/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၁၀ ဦးဒ ုထန်းငါ ပုဒ်မ ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၄/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ကွယ်လွန ်

၁၁ ဦးြွန်းလျန်ကပ် ပုဒ်မ ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၅/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ကွယ်လွန ်

၁၂ ဦးရ ာကျံ း ပုဒ်မ ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၆/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁၃ ဦးရြေါ်သင်လ န် ပုဒ်မ ၉ ဖလမ်းမမ  ြို့၊ ြျင်းခပည်နယ် ၇/၉၃ 

၁၅-၁၁-၉၃ 

၃၅၃/၃၀၁/၉၃ 

(လထန) 

၁၆-၁၁-၉၃ 

ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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ပွဲခူ်းတိုင််းဒေ သကက ်း 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁။ ဦးရစာရရွှေဒုံး ပုဒ်မ  ၉ ပွဲြူးမမ  ြို့၊ ပွဲြူးတ ုင်း ၂၃/၉၆ 
၂၂-၇-၉၆ 

၄၂၃၅/၁၁၈/၉၅ 
(လထန) 
၂၂-၇-၉၆ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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မဒက်ွးတိုင််း ဒေ သကက ်း 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁ ဦးစမ ရုမာင်စ န် ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 

ြျင်းရကျာင်း င်းရ ာတန်းရှညရ်ပ၊် 
သရက်မမ  ြို့၊ မရကွးတ င်ုးရဒသကကီး 

၁၃၄ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

 
 

- ကွယ်လွန ်
(၁-၁-၁၉၈၇) 

၂ ဦးလားမွနန်  ပုဒ်မ ၆ ပျဉ်းမပင်လမ်း၊ အမှတ် (၈) နယ်ရခမ၊ 
ရြျာက်မမ  ြို့နယ်၊ မရကွးတ င်ုး 

၂/၉၁ 
၂၉-၈-၉၁ 

၇၂၅/၃၂၅/၉၁ 
(လထန) 
၂၉-၈-၉၁ 

လွန်ြွဲ ရသာ ၁၀ နှစ်ြန ် 
ကစ၍ အဆ ုပါ ရနရပ ်
လ ပ်စာတွင် ရနထ ုင်ခြင်း 
မရှ  
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မနတဒလ်းတို င််းဒေ သကက ်း 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁။ ဦးညညီရီထွး ပုဒ်မ  ၆ အမှတ် ၁၅၂၊ ၁၃ ရပကွ်က်၊ ဗ လု်ြျ ပ်လမ်း၊ 
ခမင်းခြံမမ  ြို့၊ မနတရလးတ ုင်း 

၁/၉၇ 
၇-၁-၉၇ 

၉၆/၈၀/၉၆ 
(လထန) 
၇-၁-၉၇ 

လွန်ြွဲ ရသာ ၇ နှစ် 
ြန ်က မ တထီလာသ ု  
ရခပာင်းရရွှေြို့သွား 

၂။ သ ကခာရတာ်ရဆရာရတာ ်
Dr ဦးတင်ရမာင်ရအး 

ပုဒ်မ ၆ ဗ လု်ြျ ပ်လမ်း၊ ခမန်မာနှစ်ခြင်းြရစ်ယာန် 
အသင်းရတာ်၊ ရရွှေြျရီပ်ကွက်၊ ရနခပညရ်တာ် 
ပျဉ်းမန းမမ  ြို့နယ်၊ ဒကခ ဏြရ ုင်၊ 
ရနခပည်ရတာ် ရကာင်စီနယ်ရခမ 

၁၆၆/၁၅ 
၂၃-၂-၁၅ 

၁၂၅/စ-ု၃၅/ 
၁၅ 

(လထန) 
၂၃-၂-၁၅ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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ရန်ကုန်တ ိုင််း ဒေ သကက ်း 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁ ဦးရ ာ်ဆ ုင်း ပုဒ်မ ၆ 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 
 

အမှတ် ၁၁/၃၊ ကမဘာရအးရစတီလမး်၊ 
(၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန် 
တ င်ုးရဒသကကီး 

၁၃၆ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

 
၁၃၈ 

၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန ်
(၂၀၀၀) 

၂ ဦးမရစ်ကန် ပုဒ်မ ၉ ရဆးရုံ င်း၊ (၂) ရပကွ်က်၊ ရမှာ်ဘီ 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၁၄၀ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ရမှာ်ဘီမမ  ြို့မ ှ၁၉၉၈ 
ြုနှစ် တွင် 

ရခပာင်းရရွှေြို့သွား သည် 

၃ ဦးြျစ်ညီ ပုဒ်မ ၉ အမှတ် ၄၂၊ ကန်လမ်း၊ ရ ာမအရရှြို့ 
ရပကွ်က်၊ အင်းစ န်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန် 
တ င်ုးရဒသကကီး 

၁၄၁ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန ်
(၄-၉-၂၀၀၃) 

 

၄ ဦးသာထွန်းရရွှေ ပုဒ်မ ၉ အမှတ် ၁၅၊ မမ  ြို့သစ်အလယ်ကျးီပင် 
လမ်း၊ သန်လျင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၁၄၂ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန ်
(လွန်ြွဲ ရသာ  
နှစ် ၃၀ ြန ်က) 

၅ ဦးရမာင်ရစာ ပုဒ်မ ၉ အမှတ် ၂၈၊ သာဓုလမ်း၊ ပွဲြူးစုရပကွ်က်၊ 
သန်လျင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၁၄၃ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန ်
(လွန်ြွဲ ရသာနှစ် ၃၀ 

ြန ်က) 
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၆ ဦးမန်ရ ုးရလအီ (ြ) 
ဦးရစာထွန်းရသာင်း 

ပုဒ်မ ၆ အမှတ် (၃၅၀)၊ (၂၉) ရပကွ်က်၊ 
စ န်ပန်းလမ်း၊ ရရွှေခပညသ်ာမမ  ြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၁၄၄ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

 
၁၄၅ 

၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၇ ဦးရဂျာ ဘ ုးဘ ပုဒ်မ ၆ အမှတ် ၁၃၈၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ၃၇ လမ်း၊ 

ရကျာက်တတံားမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 

ရဒသကကီး 

၁၄၆ 

၃၀-၉-၁၉၇၇ 
- လွန်ြွဲ ရသာ ၂၅ 

နှစ်ြန က် 

ရခပာင်းရရွှေြို့သွားမပီး 

သက်ရှ  ထင်ရှား ရှ  မရှ  

မသ ရပါ။ 

၈ ဦးအ ုရက ပုဒ်မ ၉ အမှတ် ၅၇၊ ပရဒသာလမ်း၊ 

ရဖာ ကန်ရပကွ်က်၊ အင်းစ န်မမ  ြို့နယ် 

၁၇၉ 

၂၈-၁၀-၁၉၇၇ 
- ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၉ ဦးဒယ်နီရယ်ထူး ပုဒ်မ ၉ အမှတ် (၁) ၊ ဂျျူဗလီလမ်း၊ ရတာင်သူ 

ကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစ န်မမ  ြို့နယ် 

၁၈၀ 

၂၈-၁၀-၁၉၇၇ 
- ကွယ်လွန ်

(၁၉-၂-၂၀၁၅) 

၁၀ ဦးရကျာ်ရဒွး ပုဒ်မ ၉ အမှတ် ၈၃၂၊ ရအာင်ရစတီလမ်း၊ 

ရစာ်ဘွားကကီးကုန်း ရပ်ကွက်၊ အင်းစ န် 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

 

 

၁၈၁ 

၂၈-၁၀-၁၉၇၇ 
- ကွယ်လွန ်

(၁၉၉၄) 
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁၁ ဦးခမင ်လွင် ပုဒ်မ ၆ ရခမာက်ဥကကလာပနှစ်ခြင်းအသင်း၊ 
အမှတ် ၃၈၃၊ နီလာ (၁) လမ်း၊ (ဂ) 
ရပကွ်က်၊ ရခမာက်ဥကကလာပမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၇၈ 

၃၀-၁၀-၁၉၇၆ 
- ကွယ်လွန ်

(၂၇-၈-၂၀၁၉) 

၁၂ ဦးစထွဲနရလ ပုဒ်မ ၆ အမှတ် ၄၁၀၊ ရအာက်ကကည ်ခမင်တ ုင် 

လမ်း၊ ကရင်ခြံ၊ အလံုမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်း 

၂၈-၁၂-၇၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 

၅-၁-၇၉ 
ဆက်လက် 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၁၃ ဦးဘမျှင် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ အမှတ် ၆၀၊ ဘားဂရာလမ်း၊ ရဘာ်ဂါ 

ရပကွ်က်၊ ကကည ်ခမင်တ င်ုမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်း 

။ ။ ကွယ်လွန ်

(၁၉၈၂ ြုနှစ်) 

၁၄ ဦးသာဒင် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ ကက  ြို့ကုန်းအရရြှို့ရပ်ကွက်၊ အင်းစ န်     
မမ  ြို့နယ်၊ ကျမ်းစာသင်ရကျာင်း၊ 
ရန်ကုန်တ ုင်း 
 

။ ။ သက်ရှ ဆက်လက်
ရဆာင်ရ က်ခြင်းမရှ  
(ကကည ်ခမင်တ ုင်အသင်း
ရတာ်သ ု ရခပာင်းသွား) 

၁၅ ဦးန ုင်ဘရှင် ပုဒ်မ ၆၊ ၉ အမှတ် ၄၂၊ ဟ ုက်ပတ်လမ်း၊ 
ရတာင်သူကုန်းရပကွ်က်၊ 
အင်းစ န်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ င်ုး 
 

၁၅-၁-၈၈ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 
(၈၈) 

၂၅-၁-၈၈ 

ကွယ်လွန ်
(၂၈.၄.၂၀၁၃) 
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁၆ Dr ဦးရယာ်လား ပုဒ်မ ၆ အမှတ် ၄၁၁၊ မဟာဗနဓ လလမ်း၊ ဧမာ 
ရနွလြရစ်ယာန်ဘုရားရကျာင်း၊ နှစ်ခြင်း 
အသင်းရတာ်၊ ရကျာက်တံတားမမ  ြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်တ ုင်း 

၃၅/၁၅ 
၁၃-၁-၁၅ 

၂၈/စ-ု၈/၁၅ 
(လထန) 
၁၃-၁-၁၅ 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၁၇ Rev.Dr ဦးမျ   း င်း 
ဘာသာရရးလွတ်လပ်ြွင ် 
ရကာ်မရှင်ဒါရ ုက်တာ 
ခမန်မာန ုင်ငံဧ ံရဂလ  
ြရစ်ယာန်မဟာမ တ် 
အဖွွဲြို့ြျ ပ ်(MECA) 

ပုဒ်မ ၉ 
 
 
 
 
 

ပုဒ်မ ၆ 

အမှတ် (၁၁၄-၁၄၅)၊ ကယား (၆) လမ်း၊ 
ပုလွဲ မမ  ြို့သစ်၊ မဂဂလာဒုံမမ  ြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 
 
 
 
အမှတ် (၁၁၉၄)၊ ရရွှေစင် (၂) လမ်း၊ 
(၄၄) ရပကွ်က်၊ ဒဂံုမမ  ြို့သစ် 
(ရခမာက်ပ ုင်း) မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၇၆၃/၁၈ 
၆-၉-၂၀၁၈ 

 
 
 
 

၈၁၂/၂၀ 
၂၄-၈-၂၀၂၀ 

၃၀၃/စ-ု၃၆/၁၈ 
(လထန) 
၆-၉-၂၀၁၈ 

 
 
 

၂၅၁/စ-ု၃၆/ 
၂၀၂၀ (လထန) 
၂၄-၈-၂၀၂၀ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
အမှတ် (၁၁၉၄)၊ ရရွှေစင် 
(၂) လမ်း၊ (၄၄) 
ရပကွ်က်၊ ဒဂံုမမ  ြို့သစ် 
(ရခမာက်ပ ုင်း) မမ  ြို့နယ် 
တွင်ရနထ ုင်လျက်ရှ  

 

၁၈ ရုံးအုပန်ှင ်သင်းအုပဆ်ရာ 
ဦးရအာင်မ ုးထွန်း 
ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး၊ 
ဒဂံုမမ  ြို့သစ်(ရခမာက်ပ ုင်း)၊ 
 ၄၈ရပကွ်က်၊ 
ရအာင်ရတ လမ်း၊ 

ပုဒ်မ ၉ အမှတ် (၁၀၈)၊ (ရအ)၊ ရန်ကုန-်
အင်းစ န်လမ်း၊ အမှတ် ၃ ရပကွ်က်၊ 
မရမ်းကုန်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့ 

၂၃၇/၂၀၂၀ 
၁၆-၃-၂၀၂၀ 

 

၈၇/စု-၃၆/၂၀၂၀ 
(လထန) 

၁၆-၃-၂၀၂၀ 
 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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YDN/39 

 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

အမှတ်၅၀၀/၅၀၅၊ 
ခမန်မာန ုင်ငံ ရအဂျ ီ
(ဧ ံရဂလ )အသင်းရတာ်၊ 
အရထွရထွ သာသန  
ရကာင်စီ 

၁၉ သင်းအုပဆ်ရာ၊ 
သ ကခာရတာ်ရဆရာ 
ဦးရအးမင်း 
ခမန်မာန ုင်ငံရအဂျ ီ 
(ဧ ံရဂလ ) ြရစ်ယာန် 
မဟာမ တ်အဖွွဲြို့ြျ ပ်ဥကကဋ္ဌ 

ပုဒ်မ  ၆ အမှတ် (၄၀၄)၊ ရ  နတ အတွင်းလမ်း၊ 
 /ရတာင်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဂန်းကျွန်း 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၈၁၃/၂၀ 
၂၄-၈-၂၀၂၀ 

၂၅၂/စ-ု၃၆/ 
၂၀၂၀ (လထန) 
၂၄-၈-၂၀၂၀ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၀ တွွဲဖက်သင်းအုပဆ်ရာ 
ရဒါက်တာရစာတင ်စန်းဦး 
ကက  ြို့ကုန်းဧ ံရဂလ   
(ရအဂျ)ီ အသင်းရတာ်၊ 
ရကျာင်းအုပ၊် 
ဧ ံရဂလ ဓမမရကာလ ပ်  

ပုဒ်မ ၉ 

 
 
 
 
 

အမှတ် (၁၂၈)၊ မင်းကကီးလမ်း၊ 
ရတာင်သူကုန်းရပကွ်က်၊ အင်းစ န် 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၉၁၄/၂၀၂၀ 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

၃၀၈/စ-ု၃၉/ 
၂၀၂၀ (လထန) 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၁ သင်းအုပဆ်ရာ 
ဦးဘရန်ဆ ုင်း၊ 
ခမန်မာန ုင်ငံနှစ်ြျင်း 

ပုဒ်မ ၆ 
 
 

အမှတ် (၁၄၃)၊ မင်းရွဲရကျာ်စွာလမ်း၊ 
အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမရတာ် 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၉၁၅/၂၀၂၀ 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

 

၃၀၉/စ-ု၃၉/ 
၂၀၂၀ (လထန) 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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YDN/39 

 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

ြရစ်ယာန်အသင်းြျ ပ် 
အမျ   းသားဌာန 
(တာ န်ြံ) 

 
ပုဒ်မ ၉ 

 
၉၁၆/၂၀၂၀ 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

 

 
၃၁၀/စ-ု၃၉/ 

၂၀၂၀ (လထန) 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

၂၂ သင်းအုပဆ်ရာရတာ် 
ဦးသ န်းသန်းထွန်း၊ 
ဥကကဋ္ဌ၊ ခမန်မာန ုင်ငံ 
မီးခပတ က်ုသာသန  

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

အမှတ် (၁၉)၊ မင်းရွဲရကျာ်စွာ (၉) လမ်း၊ 
(၃) ရပ်ကွက်၊ လ  င်သာယာ (အရရြှို့ပ ုင်း) 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း ရဒသကကီး 

၉၁၇/၂၀၂၀ 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

 
 
 

၉၁၈/၂၀၂၀ 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

၃၁၁/စ-ု၃၉/ 
၂၀၂၀ (လထန) 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

 
 

၃၁၂/စ-ု၃၉/ 
၂၀၂၀ (လထန) 
၁၄-၁၀-၂၀၂၀ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၃ သ ကခာရတာ်ရဆရာ 
ဦးဒါရှီဂမ်ဆ ုင်း 
အမျ   းသားဌာနတာ န်ြံ၊ 
လက်ရထာက်သင်းအုပ၊် 
ရန်ကုန်ကြျင်နှစ်ခြင်း 
ြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

အမှတ် (၁၁)၊ ၆ လ ာ (A)၊ မဂဂလာလမ်း၊ 
စမ်းရြျာငး်မမ  ြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၂၁/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

 
 

၂၂/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

၅/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

၆/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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YDN/39 

 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၂၄ သ ကခာရတာ်ရဆရာ 
ဦးအမ်ရ ာ်ဆ ုင်း 
ဧ ံရဂလ ဌာနတာ န်ြံ၊ 
လက်ရထာက်သင်းအုပ၊် 
ရန်ကုန်ကြျင်နှစ်ခြင်း 
ြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

အမှတ် ၁၅/၄-ရအ၊ ရရွှေလ န်းလမ်း၊ 
စမ်းရြျာငး်မမ  ြို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၂၃/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

 
 

၂၄/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

၇/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

၈/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၅ သ ကခာရတာ်ရဆရာ 
ဦးရအာင်ဂမ် 
အတွင်းရရးမှျူး၊ 
လက်ရထာက်သင်းအုပ၊် 
ရန်ကုန်ကြျင်နှစ်ခြင်း 
ြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

အမှတ် ၄၀-ဘီ၊ ရရွှေခပညရ်အးလမ်း၊ 
စမ်းရြျာငး်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၂၅/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

 
 

၂၆/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

၉/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

၁၀/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၆ သင်းအုပ်ဆရာရတာ ်
ရဒါက်တာဦးရကဒီတူးလွမ် 

ရန်ကုန်ကြျင်နှစ်ခြင်း 
ြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 
 
 

အမှတ် ၄၀-ဘီ၊ ရရွှေခပညရ်အးလမ်း၊ 
စမ်းရြျာငး်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၂၇/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

 
 
 
 

၁၁/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 
 
 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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YDN/39 

 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

ပုဒ်မ ၉ ၂၈/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

၁၂/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

၂၇ တွွဲဖကသ်င်းအုပ်ဆရာရတာ ်
ဦးဂျာရန ဂ်ျျူနယီာ 
ရန်ကုန်ကြျင်နှစ်ခြင်း 
ြရစယ်ာန်အသင်းရတာ ်

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

အမှတ် ၄၀-ဘီ၊ ရရွှေခပညရ်အးလမ်း၊ 
စမ်းရြျာငး်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၂၉/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

 
 

၃၀/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

၁၃/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

၁၄/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 
 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂၈ သင်းအုပဆ်ရာရတာ ်
ဦးရွဲမ်လားလျန် 
အရထွရထအွတွင်းရရး
မှျူး၊ 
ခမန်မာန ုင်ငံဧ ံရဂလ  
ြရစ်ယာန်မဟာမ တ် 
အဖွွဲြို့ြျ ပ ်
 

ပုဒ်မ ၆ အမှတ် (၁၄၄-၁၄၅)၊ ကာယ (၆) လမ်း၊ 
သင်္ဂန်းကျွန်းကကီးရပကွ်က်၊ မဂဂလာဒုံ 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၃၁/၂၀၂၁ 
၁၅-၁-၂၀၂၁ 

၁၅/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 

၁၅-၁-၂၀၂၁ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၂၉ သင်းအုပဆ်ရာ ဦးလဒွွဲ 
ခမင်သာကြျင်နှစ်ခြင်း 
ြရစ်ယာန်အသင်းရတာ ်

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 

အမှတ် (၄၁၉/က)၊ သြင်ဖ ုးလှကကီး 
လမ်း၊ စီမံက န်း (၁)၊  (၁၄) ရပကွ်က်၊ 
ရတာင်ဥကကလာပမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်း 
ရဒသကကီး 

၁၁၉/၂၀၂၁ 
၂၅-၂-၂၀၂၁ 

 
 
 

၁၂၀/၂၀၂၁ 
၂၅-၂-၂၀၂၁ 

၇၂/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 
၂၅-၂-၂၀၂၁ 

 
 

၇၃/စု-၃၉/၂၀၂၁ 
(လထန) 
၂၅-၂-၂၀၂၁ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၃၀ သ ကခာရတာ်ရဆရာ 
ရဒါက်တာဆွင ် ရပါင် 
အရထွရထအွတွင်းရရး
မှျူး၊  
ခမန်မာန ုင်ငံရအဂျ ီ (ဧ  ံ
ရဂလ ) အသင်းရတာ်များ 
အရထွရထွသာသန  
ရကာင်စီ၊ သင်းအုပဆ်ရာ၊ 
Word Of Hope (AG) 
အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆၊ ၉ 
 
 
 
 
 

ခြံအမှတ် (၈၁၇)၊ မဂဂလာသီရ လမး်၊ 
(၇၇) ရပကွ်က်၊ ဒဂံုမမ  ြို့သစ် (ဆ ပက်မ်း) 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်းရဒသကကီး 

၂၂၉/၂၀၂၂ 
၄-၄-၂၀၂၂ 

၇၈/စု-၃၉/၂၀၂၂ 
(လထန) 
၄-၄-၂၀၂၂ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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ရှမ််းမပ ည်န ယ် 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁ ဦးလှရဘာ် ပုဒ်မ ၆ 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 
 

မမ  ြို့မနှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်း၊ 
လက်ြုတတ်န်းရပကွ်က်၊ 
မ းုမ တ်မမ  ြို့၊ ရှမ်းခပည်နယ် 

၁၃၇ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

 
၁၃၉ 

၃၀-၉-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန ်
(၁၁-၁၀-၂၀၁၈) 

၂ ဦးဗျာဆီး ပုဒ်မ ၆ လီဆူနှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်း၊ 
မ းုရဟာက်အုပစ်ု၊ 
ရဘာ်ရဒရကျးရ ာ၊ မ ုးမ တ်မမ  ြို့၊ 
ရှမ်းခပည်နယ် 

၁၇၆ 
၂၀-၁၀-၁၉၇၇ 

- ကွယ်လွန ်
(၁၉၇၈) 

၃ ဦးရမာင်ရမာင်ဒင် ပုဒ်မ ၆ 
 
 

ပုဒ်မ ၉ 
 

နှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်း၊ 
ရရရအးကွင်းရပကွ်က်၊ 
ကရမဘာ လမ်း၊ ရတာင်ကကီးမမ  ြို့၊ 
ရှမ်းခပည်နယ် 

၁၇၇ 
၂၀-၁၀-၁၉၇၇ 

 
၁၇၈ 

၂၀-၁၀-၁၉၇၇ 

- ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၄ သ ကခာရတာ်ရဆရာ 
ဦးဂျ   း က် (ြ) ဦးရ ာ်လင်း 
သင်းအုပဆ်ရာ၊ လူမျ   းရပါင်းစံုနှစ်ခြင်း 
ြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆ 
 
 
 

ပင်လံုလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ 
ရကျာက်မွဲမမ  ြို့၊ ရှမ်းခပည်နယ် 

၂၂/၁၉ 
၈-၁-၂၀၁၉ 

 
 

၁၇/စ-ု၃၆/၁၉ 
(လထန) 
၈-၁-၂၀၁၉ 

 

ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 
အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

ပုဒ်မ ၉ ၂၃/၁၉ 
၈-၁-၂၀၁၉ 

၁၈/စ-ု၃၆/၁၉ 
(လထန) 
၈-၁-၂၀၁၉ 

 

၅ သ ကခာရတာ်ရဆရာရတာ ်
ဦးအမ်ရယာန (သင်းအုပ်ကကီး)၊ 
ကြျင်နှစ်ခြင်းြရစ်ယာန်အသင်းရတာ် 

ပုဒ်မ ၆၊ ၉ အမှတ် (၁၆၃/၁၀)၊ ရရထွက်ဦး 
လမ်း၊ နယ်ရခမ (၁၀)၊ ရရရအး 
ကွင်းရပ်ကွက်၊ ရတာင်ကကီးမမ  ြို့၊ 
ရှမ်းခပည်နယ် 
 

၄၄၀/၂၀၂၁ 
၁-၆-၂၀၂၁ 

၁၆၁/စ-ု၃၉/ 
၂၀၂၁ 

(လထန) 
၁-၆-၂၀၂၁ 

ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  
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ဧရာဝတ တို င််းဒေ သကက ်း 

စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 

အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၁ ဦးရစာအင်ဒရူး ပုဒ်မ ၉ 
 
 
 

အနန်းကုန်းရကျးရ ာအုပစ်ု၊ အနန်းကုန်းရကျးရ ာ 
ပုသ မမ်မ  ြို့နယ်၊ ဧရာ တတီ င်ုးရဒသကကီး 

၁၃၃ 
၃၀-၉-၁၉၇၇ 

 
 

- ဆက်လက် 
ရဆာင်ရ က်လျက်ရှ  

၂ ဦးစံလင်း ပုဒ်မ ၉ သရဘာသခပ ရကျးရ ာ၊ ဓနုခဖျူမမ  ြို့နယ်၊ 

ဧရာ တီတ ုင်း 

၁၅-၁၀-၈၅ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 

၂၁-၁၀-၈၅ 

ကွယ်လွန ်

(၁၁-၉-၂၀၁၂) 

၃ ဦးဖ းုရဒါ ပုဒ်မ ၉ ရဘာ်စက ုင်းရကျးရ ာ၊ ဓနုခဖျူမမ  ြို့နယ်၊ ဧရာ တီတ ုင်း ။ ။ ကွယ်လွန ်

(၁၈-၆-၁၉၉၇) 

၄ ဦးခမတ်သင်း ပုဒ်မ ၉ ဟသဂာတမမ  ြို့၊ ဧရာ တ ုင်း ။ ။ ကွယ်လွန ်

(၅-၉-၁၉၈၈) 

၅ ဦးအ ုင်လံုး ပုဒ်မ ၉ ကင်ပွန်းရြျာင်ရ ာ၊ ဟသဂာတမမ  ြို့နယ်၊ ဧရာ တီတ ုင်း ။ ။ သက်ရှ  (၈၀) နှစ် 

၆ ဦးအာကျမ်း ပုဒ်မ ၉ အ ယ်ရကျးရ ာ၊ ခမန်ရအာင်မမ  ြို့နယ်၊ ဧရာ တတီ င်ုး 

 

။ ။ ကွယ်လွန ်

(လွန်ြွဲ ရသာ ၁၀ နှစ် 

၇ ဦးမူလယ် ါး ပုဒ်မ ၉ ဗျင်းညားစာခဖျူစုရကျးရ ာ၊ ဓနုခဖျူမမ  ြို့နယ်၊ 

ဧရာ တီတ င်ုး 

၁၅-၁၀-၈၅ ၁၀၈/၁၆/ပတဖ 

၂၁-၁၀-၈၅ 

ကွယ်လွန ်

(လွန်ြွဲ ရသာ ၉ နှစ်) 
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စဉ် အမည် 
ရရိှသည ် 

ဥပဒေပုေ်မ 
ဒနရပ်လိပ်စာ 

အမိန ်ဒ ကာ်မငာစာ 

အမှတ်နှင ်ရက်စွွဲ 

စာ အမှတ် 
မှတ်ခ က် 

၈ ဦးခမရမာင် ပုဒ်မ ၉ ဘွဲဂရက်ကကီးရကျးရ ာ၊ ပုသ မအ်ရရြှို့မမ  ြို့နယ်၊ 

ဧရာ တတီ င်ုး 

၁/၈၆ 

၃-၁၀-၈၆ 

၁၀၈/၁၆/ပတဖ 

(၈၆) 

၂၄-၁၀-၈၆ 

ကွယ်လွန ်

(၁၈-၁၀-၁၆) 

 


