
ပြည ထ်ောင ထ် သုမ္မတမ္မည ထ်္မငိုသ် ထ တ်ေမငထမတုသတ  
မုသကျုု္မြ ုု့ 

 
  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြ်ငမ ထ်ိှုထ၊ ဂျြ ထ်ိုသ ထ််တေေငကထ ပ္မည ထ်္မငိုသ် ထ်တမင ကေေ ္မျင ၏ အေြည ြတြ်င 
အမ်ထ အေုသကထ ေအင ထ်္မည ်ထမူ္မျင ုငေ ထ် ကုသ မုေုှိုသ် ထြါေ ထ် အေကေ င်ထ ကေ င အြထြါမ်ထ။ 
 
ုဉထ အမ ထ်  ြသတအ္မှမထ အ္မ ထ် အဖအ္မ ထ် ္ှမမထြျကထ 
၁ မူ်ယထမ ထ်  မက/မ်-၁ ေ္မင ထ်မုထဆ ထ်  ဦ ေကျငထေကျငထိုသ် ထ  
၂ မူ်ယထမ ထ်  မက/မ်-၃ ္မမ ထ် ေမီုတ ဦ ေအင ထ်ကုသကုသ  
၃ မူ်ယထမ ထ်  မက/မ်-၄ ္မြုသ် ထထမီေုေကျငထ ဦ ာွ ထ် ေအ ေကျငထ  
၄ မူ်ယထမ ထ်  မက/မ်-၅ ္မာကထဧကေီေေ ဦ ္မည ထ်ေ့အင်ထ  
၅ ြာ္မမ ထ်  မက/ြာ-၁ ေ္မင ထ်ဂျွ ထ်ကုသ ဦ ေအင ထ်ေေငထဦ   
၆ ြာ္မမ ထ်  မက/ြာ-၂ ေ္မင ထ်ြ် ု္မထ ြျ္မထ  ဦ ေကျငထေကျငထိုသ် ထ  
၇ ြာ္မမ ထ်  မက/ြာ-၃ ေ္မင ထ်ေကင်ထ ဆကထာွ ထ်  ဦ မကထာွ ထ်   
၈ ြာ္မမ ထ်  မက/ြာ-၄ ္မြုသ် ထ္မီ္မီာွဋထ ဦ ေ ထ် ာွဋထ  
၉ ြာ္မမ ထ်  မက/ြာ-၅ ္မုု္မထ့ုိ္ဒေီအင ထ် ဦ အသ ထ် ြျုု္မည ထ့်  
၁၀ ဒသမယုမ ထ်  မက/ဒသ-၁ ေ္မင ထ်ေှငေသတေေငထ္မည ထ်ေ့အင ထ် ဦ ေေငထ္မည ထ့်  
၁၁ ဒသမယုမ ထ်  မက/ဒသ-၂ ္မြုသ် ထမေ ထ်ေကျငထ ဦ ာွ ထ် ေအ ေကျငထ  
၁၂ မမုယမ ထ်  မက/မ-၁ ေ္မင ထ်ေြည ဖြ ုု  ဦ ္မျုု မု ထ် ာွ ထ် ေအင်ထ  
၁၃ မမုယမ ထ်  မက/မ-၂ ေ္မင ထ်ေဖေင္မထ္မျုု ေှင ေထ ဦ ေဖေင္မထေေငထ် ထ်  
၁၄ မမုယမ ထ်  မက/မ-၃ ေ္မင ထ်ေှ်ထ ာကထေအင်ထ ဦ ္မျုု ေ ထ် ညွ ထ့်  
၁၅ မမုယမ ထ်  မက/မ-၄ ေ္မင ထ်ေကင်ထ ာကထေကျငထ ဦ ေအင ထ်ေကျငထ္မ်ထ   
၁၆ မမုယမ ထ်  မက/မ-၅ ေ္မင ထ်ြ်ထ့ ကေ ်ထု ထ်မင ဦ ေေငထာွ ထ် ္မည ်ထ့  
၁၇ မမုယမ ထ်  မက/မ-၆ ္မြုသ် ထာကထေကျငထ ဦ ေအင ထ်ေကျငထ္မ်ထ   
၁၈ ုမသမ္ထမ ထ်  မက/ု-၃ ေ္မင ထ်မေ ဗဒုေေငထ္မည ်ထ့္မည မထ ဦ ေေငထ္မည ထ့်   
၁၉ ြဉ္စ္မမ်ထ  မက/ြ-၁ ေ္မင ထ်ြုသ ထ်ဖြ ုု (ြ)္မျုု  ေကင ထ် ု ထ် ဦ ္မျုု မု ထ် ာွ ထ် ေအင်ထ  
၂၀ ြဉ္စ္မမ်ထ  မက/ြ-၂ ေ္မင ထ်ေွဲ်ိ္ဒေဆွ ဦ မူေေဆွ  
၂၁ ဆဌ္မမ ထ်  မက/ဆ-၁ ေ္မင ထ်ေမသ ထ် ဦ ေအင ထ်ြုသ်ထ  
၂၂ ဆဌ္မမ ထ်  မက/ဆ-၂ ္မ် ထ် ေု ထ် ဆုသ် ထဆ ထ့် ဦ ် ထ် ေု ထ် ေ်ငထေင  
၂၃ အဌ္မမ ထ်  မက/အ-၁ ေ္မင ထ်ကေ ်ထေေုုသ  ဦ ကေ ထ်္မ်ထ ာွဋထ  
၂၄ အဌ္မမ ထ်  မက/အ-၂ ္မြုသ် ထကုသကုသုတ ဦ ္မျုု ေမင ထ်   
၂၅ ်ေ္မမ ထ်  မက/်-၁ ေ္မင ထ်် ထ် ေု ထ် ေေှင ထ်ေငဆုသ် ထဖသ ထ်  ဦ ် ထ် ေု ထ် ေ်ငထေင  
၂၆ ်ေ္မမ ထ်  မက/်-၂ ေ္မင ထ်ြ်ထ့ု်ထမူ ဦ ္မုသ ကုသကုသ  
၂၇ ်ေ္မမ ထ်  မက/်-၃ ္မမတုဉထဦ  ဦ ္မျုု ေ ထ် ညွ ထ့်  
၂၈ ်ေ္မမ ထ်  မက/်-၄ ္မ္မည မထမဒ္ဓါေဆွ ဦ မူေေဆွ  
 
 
 
 
 

ပ္မည ထ်္မငမတ သုတ ၊ မုသကျုု္မြ ုု့ 
ေကထုွဲ၊ ၂၀၁၆ ြသိှ ထု၊ ေ္မေ  ၃   ေကထ 

 



 
 
 
 


