၂၀၂၀ ပပည်န္ှစ် ပါတီစိုဒီမိုကလေစီအလ

ွေလ

ွေလေားလကောက်ပွေဲ

တိုင်ားလဒသကကီား သိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်လွှတ်လတော်
လွှတ်လတော်ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ားအမည်စောေင်ားတင်သွေင်ားမှု
( ကချင်ပပည်နယ် )
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

၁

ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ခ ေါင်လန်ဖူးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဆ ်ပရာဘ ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဆ ်ပရာဘ ်မ ြို့နယ် (၂)

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦူးဂဆာပေါူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၂ ဦူးဒီူးရ ်( )စီဒီူးဆာူးရ်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၃ ဦူး န ူးဖိုန်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၄ ဦူး ီခကာ်ဖ

ပပည်ခ

၅ ဦူးခရွှေခလူး

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၁ ဦူးဂျာခကာ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၂ ဦူးခဂျဆီူးရြို့

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၃ ဦူးခဂျခယာဆီ

ပပည်ခ

၄ ဦူးဆီရဝ( )ခဂျခလာ်ဒီ

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၅ ဦူးဆီူးလီရြို့

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၆ ဦူးနန်ဆန်ဆိုင်ူးလင်ူးခအာင်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၇ ဦူးဖီရ ်ဆာူးရ်

ပပည်ခ

၁ ခဒေါ်ခဂျ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

ိုခရာ်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၂ ဦူးခ ာ်ရာ

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးလခအာင်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၄ ဦူးခလာင်ဂျာ ေါူး

ပပည်ခ

၅ ဦူးခအာင်ဒန်ူး

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၁ ဦူးစပ်ဂ ်

ပပည်ခ

၂ ဦူးခ ာ်ဆိုင်ူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးခ ာ်ဒ

တစ်သီူးပိုဂဂလ

၄ ခဒေါ်နန်ဘ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၅ ဦူးအင်ဂျ င်ူးခန ်ဂျာ

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၆ ဦူးအင်ရှန်ူးဆန်ူးခအာင်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

မှတ်ချက်

2

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

၅ ခန င် န်ူးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

၇ ပတာအိုမ ြို့နယ် (၁)

ပပည်ခ

၂ ဦူး ာကန်ူးခ ာ်ဆန်ူး

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

ခဒေါ်ခဘာက်ဂျာ ( )
လ ်ူးညယ်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၄ ဦူး ယစ်ဖိုန်ရာ ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၅ ဦူး ခလာင်ဒီူးဆာူးရ်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၁ ဦူး ျန်တန် ာခ ေါ

ပပည်ခ

၂ ဦူးဆန်နိုင်ဖိုန်ဆာူးရ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးဆိုန်ဒ ်ူးခအာင်တန်

တစ်သီူးပိုဂဂလ

၄ ဦူး ခလာင်ခအာင်ရ ်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၅ ဦူးရ ီရင်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

န်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၁ ဦူး ျန်ူးခဂျာင်ဆာူးရ်

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၂ ဦူးငေါူး ာဖီ

ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

၃ ဦူးဒဟ ်ဆင် ီ

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၄ ဦူးဒန် န်ဖိုန်ရ ်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၅ ဦူးခယာဆီ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၆ ဦူးယဉ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

န်ဖိုန်

၇ ဦူးလီခပေါ်ရြို့
၈ ဦူးအာူးဒီူးခန

၈ ပတာအိုမ ြို့နယ် (၂)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦူး ျန်တန် င်

၃

၆ ခန င် န်ူးမ ြို့နယ် (၂)

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ
ျယ်ဆာ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၁ ဦူးဂျာလီရြို့

ပပည်ခ

၂ ဦူးခဂျဖာဆ

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၃ ဦူးငေါူးခယာ်ဆ

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၄

ဦူးဒန် န်ဖိုန် ( )
န်လင်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၅ ဦူးခယာဆီ

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၆ ခဒေါ်ဝဒ ်ူးနင်ရ ်

ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

စဉ်

၇ ဦူးအ ်

၉

ျ ်ူးခဘာမ ြို့နယ် (၁)

င်ဆန်ူး

၁၁

ျ ်ူးခဘာမ ြို့နယ် (၂)

န်ူးခ ာ်မ ြို့နယ် (၁)

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ
်ူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးရာူးဝ ်ဂျ

ပပည်ခ

၄ ဦူးရင်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

န်ဆင်ခ ူး

၁ ဦူးခစာနြို့ န်ဆိုင်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ
ပပည်ခ

၃ ဦူးနန်ခ ေါ ြံ့ခယာဟန်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၄ ဦူးဖိုန်ဆန်ူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၅ ဦူးလိုပ်ခ ျ င်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၁ ဦူးခကျာ်လင်ူး

ပပည်ခ

၂ ခဒေါ်ခ ေါန်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးဂ ်ခအာင်

ပပည်သူ့ခရှြို့ခဆာင်ပေါတီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး
တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၅ ဦူးခတာက်လင်ူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၆ ဦူး

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

န်ူးဦူး

၇ ဦူးသန်ူး
၈

န်ူးခ ာ်မ ြို့နယ် (၂)

်ူး

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၂ ဦူးဆ ်ဒခန ်ခအာင်

၄ ဦူးစိုူး ိုူး

၁၂

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၁ ဦူးငေါူးရြို့ဆ
၂ ဦူးစဝ်နြို့နို

၁၀

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

န်ူး

ပပည်ခ

ဦူးခအာင်သင်ူး ( )
ဦူးခ ာ်သင်ူး

၁ ဦူးစိုူးပ ငြံ့်ခအာင်

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး
တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၂ ခဒေါ် ာပ ည်ပ ငြံ့်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၃ ဦူးခ ာ်ခန င်

ပပည်ခ

၄ ဦူးခ ူးခအာင်

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၅ ဦူး ျ ူးသက်

န်ူး

၆ ခဒေါ်သြို့ခလူးခအာင်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ပပည်သူ့ခရှြို့ခဆာင်ပေါတီ
က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

စဉ်

၇ ဦူးခအာင်ဆန်ူး

၁၃

စီမ ြို့နယ် (၁)

ူး

၁ ဦူးခ

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

ူးကိုကို
န်ူးကက င်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၄ ဦူးဒလာ

ပပည်ခ

၅ ဦူးနိုင်လင်ူးစိုူး

ပပည်သူ့ခရှြို့ခဆာင်ပေါတီ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး
တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၇ ဦူး င်ူး င်ူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၈ ဦူးခယာ်ဆန်ရ ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၉ ဦူးသန် င်ခ ူး

တစ်သီူးပိုဂဂလ

၁ ခဒေါ်ခကျာြံ့ခကျာြံ့စ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၂ ခဒေါ်ခ ေါန်ခအာင်

ပပည်ခ

၃ ဦူးစိုင်ူး

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

န်ူးခရွှေ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

၄ စိုင်ူးသက်လင်ဦူး

ပပည်ခ

၅ ဦူး င်ူး င်ူးဦူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၆ ဦူးခယာဟန်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

ဦူးလ ျဂျယ်ခန ် ( )
ဦူး ျ ူးဆန်

၈ ဦူးခအူး င်ူး

ိုူးခ ာက်မ ြို့နယ် (၁)

ပပည်ခ

၃ ဦူးဒလာ

၇

၁၅

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၆ ဦူး ိုူးဟန်ူး

စီမ ြို့နယ် (၂)

ပပည်ခ

၈ ဦူးခအာင် ျ ူးဦူး

၂ ဦူး

၁၄

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁ ခဒေါ်ကရန်ခ ရီ
၂ ဦူးစိုင်ူးဝင်ူးပ ငြံ့်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ
ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်
ပေါတီ

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်
ပေါတီ

၃ ဦူးဆတ်ခန င်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၄ ဦူးခ ာ်

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

န်ူး

မှတ်ချက်

5

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

စဉ်
၅ ဦူး

၁၆

ိုူးခ ာက်မ ြို့နယ် (၂)

ယ်ခအာင်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၇ ဦူးဘရန်ခအာင်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၁ ဦူးကျန်ဝင်ူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၂ ဦူးစိုင်ူး င်ခ ာင်ဦူး

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

ဦူးစိုင်ူးခအာင်လတ် ( )
ဦူး

န်ူးစန်

၄ ခဒေါက်တာ
၅ ဦူး

န်ူးနိုင်

န်ူးလှိုင်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ
ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၆ ဦူးခဖာ်လာူးက ်ဖန်

တစ်သီူးပိုဂဂလ
ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်

၇ ဦူးခလာဖျန်

ပေါတီ
တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး

၈ ဦူးဝဏ္ဏခအာင်

၁၈ ခရွှေကမ ြို့နယ် (၂)

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၆ ဦူးခနဝင်ူး

၃

၁၇ ခရွှေကမ ြို့နယ် (၁)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၁ ဦူးခကျာ်စိုူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၂ ဦူးခကျာ်ဝင်ူးကကီူး

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၃ ဦူးခ ာ်ဦူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၄ ခဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်ခ ာ်

ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

၅ ဦူးပ ငြံ့်သန်ူးဦူး

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၆ ဦူးလဘန်ဂ ်ဘာူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၁ ဦူးကိုကိုပ ငြံ့်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၂ ဦူးခကျာ် င်

ိုက်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးခ ာ်ဝင်ူး ျ ်ူး

ပပည်ခ

၄ ဦူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

န်ူးခရွှေ

၅ ဦူးဝင်ူး
၆

ဋ်

ဦူးသန်ူး

ိုက်( )

ဦူးသန်ူး

န်ူး

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ
ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

၁၉ ဖာူးကန်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

၁ ဦူးခကျာ် င်လတ်

ိုူးခကာင်ူးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦူးတငြံ့်စိုူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၄ ဦူးခန ်လတ်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၅ ခဒေါ်အင်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

်လို

၁ ဦူးခ ာ်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၂ ဦူးခ ာ်ဝင်ူးနိုင်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးပ အိုန်ူး

ပပည်ခ

၄ ဦူးလဆိုင်ူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ
ယ်ခရှာင်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၁ ဦူးကိုကိုကကီူး

ပပည်ခ

၂ ဦူးဆင်ဝေါူးလ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၃ ဦူးတင်ယို( )ဦူးတင်စိုူး

ပပည်ခ

၄ ဦူးခန ်ဆိုင်ူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၆ ခဒေါ် ခဟာ ်
၇ ဦူးခဝလင်ူး
၈ ဦူးဝင်ူးဦူး

ိုူးခကာင်ူးမ ြို့နယ် (၂)

ပပည်ခ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး

န်ူး

၅ ခဒေါ်ခဘာ ်

၂၂

တိုူးတက်ခရူးပေါတီ
က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၅ ဦူးလ န်

၂၁

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး

၂ ဦူး ိုန်ူးယန်ူး

၆ ဦူးအင်ဖခရာင်ူးဂ ်

၂၀ ဖာူးကန်မ ြို့နယ် (၂)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

န်

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ
ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်
ပေါတီ
အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ
တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး
တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၁ ဦူးခကျာ်ပ ငြံ့်

ပပည်ခ

၂ ဦူးစိုူးနိုင်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ခဒေါ်ခ ာင်ူးခန

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ခလာ်ခဝေါ်အ ျ ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူး
နှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၄ ဦူးတင်ခလူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၅ ဦူးဝင်ူးပ ငြံ့်

ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

၆ ခဒေါ်သီရသင်
၇ ဦူးခအာင်ခအာင်မဖ ူး

၂၃

ိုူးညှင်ူးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦူးခကျာ်စာ ျ ူး

ရှ ်ူးနီ(တိုင်ူးလျန်)ခသူးစည်ူးညီညတ်ခရူး
ပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

ခဒေါ်သက်သ ာ ိုင် ( )
သက်

ာူးခနှ င်ူး

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ
ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူး
ဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၇ ဦူးခအာင်ခ ာ်လတ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၈ ဦူးခအာင်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

န်ူး

၁ ဦူးခကျာ် င်ူးခအာင်

တစ်သီူးပိုဂဂလ

၂ ဦူးစန်ဝင်ူး

ပပည်ခ

၃ ခဒေါ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

ို

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၄ ဦူး ျ ူး ျ ူးခကျာ်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၅ ဦူးပ ငြံ့်ခဆ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၆ ဦူးပ ငြံ့်ခသာင်ူး

ပပည်ခ

၇ ဦူးခအာင်ခ ာ်ဦူး
၈ ဦူးခအာင် ျ ူးသန်

ျီခဖမ ြို့နယ် (၁)

တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၃ ဦူး ရစ်က ်ဂျာ

၆ ဦူးသန်ူးနိုင်ခအာင်ခဝ

၂၅

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး

ပပည်ခ

၅ ဦူးသန်ူးခအာင်ခကျာ်

ိုူးညှင်ူးမ ြို့နယ် (၂)

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၂ ဦူးစိုူးဝင်ူး

၄

၂၄

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူး
ဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ
ရှ ်ူးနီ(တိုင်ူးလျန်)ခသူးစည်ူးညီညတ်ခရူး
ပေါတီ

၁ ဦူးခ ေါ ျန်ူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၂ ခဒေါ်ခဒေါင်ခန

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၃ ဦူးဘီခ

ပပည်ခ

ာခ ာင်ူး

၄ ဦူးယန်ူးခ ေါ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ
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စဉ်
၂၆

မဲဆန္ဒနယ်အမည်
ျီခဖမ ြို့နယ် (၂)

၂၇ ခဆာြံ့ခလာ်မ ြို့နယ် (၁)

ိုန်ယန်ူးခဆာင်

ဒီ ိုကခရစီပေါတီသစ် (က ျင်)ပေါတီ

၂ ဦူးယန်ူးခ ေါ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၃ ဦူးယန်ူးခဘာ ်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၄ ဦူးလီဘာူးဆာ

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၅ ဦူးလိုတ်ကျန်ူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၁ ဦူးခ ာင်ူးခ ေါင်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၂ ဦူးခ ာင်ူးခ ေါင်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၃ ဦူးဒိုင်လ ်ူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၄ ဦူးခန ြံ့ရြို့ဒီူး

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၅ ဦူးလရယ်ဂျ ူးခဒေါင်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

ခဒေါ်လ ်ူးလ ်ူး ( )
ခဒေါ်ရှီူးခ ာ်လ ်ူးလ ်ူး

၁ ခဒေါ်ခ ေါ် ာဝ
၂

ဦူးဂျာခန ် ( )
ဦူးခန

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

န်ူးခအာင်

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၃ ဦူးယီူးဆာ

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၄ ဦူးအဖိုန်

ဒီ ိုကခရစီပေါတီသစ် (က ျင်)ပေါတီ

၅ ဦူးအာူး ီခယာ

၂၉ တနိုင်ူးမ ြို့နယ် (၁)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦူး

၆

၂၈ ခဆာြံ့ခလာ်မ ြို့နယ် (၂)

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

စဉ်

၁ ဦူးက

ာ

်ူး ိုန်လိုင်ခန ်

ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၂ ဦူးခကာင်ဆိုင်ူးလ

ပပည်ခ

၃ ဦူးခဂျဖ

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၄ ဦူးခ ာ်ခ ာ်

က်

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

တစ်သီူးပိုဂဂလ

၅ ဦူးဒိုင်ဖာဘ ်တူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၆ ဦူး ိုန် န်လ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၇ ခဒေါ်ရို

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

၃၀ တနိုင်ူးမ ြို့နယ် (၂)

၃၁ ပ စ်ကကီူးန ူးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦူးငေါူး ာဒီူးဆာရြို့

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၂ ဦူးစန်ူးယို

ပပည်ခ

၃ ဦူးခ ာ်ဝင်ူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၄ ဦူးဖဆီခယာ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၅ ဦူးခလာ်ခအာင်

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၆ ခဒေါ်လပ် ိုင်

န ဂအ ျ ူးသာူးပေါတီ

၇ ဦူးခအာင်နိုင်ဦူး

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၁ ခဒေါက်တာ က်ခအာင်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

ပ စ်ကကီူးန ူး ဆနဒနယ် (၁) ၂ ဦူးငေါူးဆီူး

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ
တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူး

၃ ဦူးစန်ဝင်ူး

ဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

ပ စ်ကကီူးန ူး ဆနဒနယ် (၁) ၄ ခဒေါ်ဆိုင်ူးခရာ်
၅

ပပည်ခ

ခဒေါ် ိုန်ူးဆ ြံ့် ( )

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ပပည်သူ့အကျ ူးပပ ခကျာင်ူးသာူး ျာူးပေါတီ

ိုန်ူးခဆာင်

၆ ဦူးပေါ( ) ဦူး င်ခ ာင်ခဆ
ပ စ်ကကီူးန ူး ဆနဒနယ် (၁) ၇ ဦူး ီ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ယ်ခ ာ်လတ်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ
က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

ပ စ်ကကီူးန ူး ဆနဒနယ် (၁) ၈ ဦူး ိုန်ူးဂတ်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

ပ စ်ကကီူးန ူး ဆနဒနယ် (၁) ၉ ဦူးလှ

ပပည်ခ

န်ူး

ပ စ်ကကီူးန ူး ဆနဒနယ် (၁) ၁၀ ဦူးဝဒ ်ူးဆင်

၃၂ ပ စ်ကကီူးန ူးမ ြို့နယ် (၂)

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး

၁ ဦူးခကျာ်ဦူး
၂ ခဒေါက်တာ င်ခ ာင်

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

တိုူးတက်ခရူးပေါတီ
န်ူး

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

၃ ဦူးခစာဝင်ူး

ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

၄ ဦူးခ ာ်ခအာင်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၅ ဦူးခနဝင်ူး

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၆ ဦူးယဆာယြံ့

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၇ ဦူးလ ်ူးခ ေါင်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၈ ဦူးဝင်ူးဟန်သန်ူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

၃၃ ဝိုင်ူးခ ာ်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

၉ ခဒေါ်အယ်လ်ခဘာက်ဆိုင်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၁ ဦူးခ ေါင် ယ်

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၂ ဦူးဂနက် (စ်)

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ
တိုင်ူးလိုင်(ရှ ်ူးနီ)အ ျ ူးသာူး ျာူးဖြို့မဖ ူး

၃ ဦူးစခရွှေပ ငြံ့်
၄ ဦူးစိုင်ူး

တိုူးတက်ခရူးပေါတီ

န်ူးညန်

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်

၅ ဦူးဆိုင်ူးအင်

ပေါတီ

၆ ဦူးဆ ်ဆန်န

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၇ ဦူးညန်ခအာင်

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၈ ဦူးတူးရှန်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၉ ဦူးဖရှင်

ဒီ ိုကခရစီပေါတီသစ် (က ျင်)ပေါတီ

၁၀ ဦူး ခယာ်ခ ာင်ူးခဒေါင်
၁၁ ဦူးရဝင်ူး

၃၄ ဝိုင်ူးခ ာ်မ ြို့နယ် (၂)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

န်ူး

ခလာ်ခဝေါ်အ ျ ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူး
နှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ
ပပည်ခ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

၁၂ ဦူးခဝေါ်ပီတာ

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၁၃ ဦူးဝင်ူးညန်

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၁ ဦူးငေါူးတာူး

လီဆအ ျ ူးသာူးဖြို့မဖ ူးတိုူးတက်ခရူးပေါတီ

၂ ဦူး ယ်ခ ာင်ူး

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၃ ဦူးခန ်လီ ( ) ခ ေါင်

်ူးရယ် အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ
ရှ ်ူးတိုင်ူးရင်ူးသာူး ျာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်

၄ ဦူးဖာခပေါင်ူး

ပေါတီ

၅ ဦူးခဖာင်ခဂေါ်ခ ေါင်လ ်ူး

ပပည်ခ

၆ ဦူး ရန်ခ ာ်လိုူး

တိုင်ူးရင်ူးသာူးစည်ူးလိုူးညီညတ်ခရူးပေါတီ

၇ ဦူးခလာလှိုင်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၈ ဦူးလ ်ူးခ ာင်ူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၉ ဦူးခဝေါ်ခလူး

ဒီ ိုကခရစီပေါတီသစ် (က ျင်)ပေါတီ

၁၀ ဦူးသက်ပိုင်

ူး

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

ာင်စိုခကာင်ူးကျ ူးခဆာင်ပေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

၃၅ အင်ဂျန်ူးယန်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

၁ ဆခဘာ်ခန ်ဂျာ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၂ ဦူးခဖာ်ဂျီတန်ဂန်ူး

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၃ ဦူးခဘာက်လန်

ပပည်ခ

၄ ခဒေါက်တာ န

၃၆ အင်ဂျန်ူးယန်မ ြို့နယ် (၂)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

်တူးဂျာ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၁ ဦူး န်ူးခအာင် ( ) န်ူးဒ

အ ျ ူးသာူးဒီ ိုကခရစီအဖြို့ ျ ပ်ပေါတီ

၂ ခဒေါ်ဆိုင်ူးခတာင်

က ျင်အ ျ ူးသာူးကန်ဂရက်ပေါတီ

၃ ဦူးခ ာ်ခယာ်

ညီညတ်ခသာဒီ ိုကရက်တစ်ပေါတီ

၄ ခဒေါ် ရန်ဂျာဆိုင်ူးခ ေါန်

တစ်သီူးပိုဂဂလ

၅ ဦူးအခလူးပေါူး

က ျင်ပပည်နယ်ပပည်သူ့ပေါတီ

၆ ခဒေါ်အင်လန်ူး

ိုခရာ်

ပပည်ခ

ာင်စိုကကြံ့ ိုင်ခရူးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ူးခရူးပေါတီ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပပည်န္ှစ် ပါတီစိုဒီမိုကလေစီအလ

ွေလ

ွေလေားလကောက်ပွေဲ

တိုင်ားလဒသကကီား သိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်လွှတ်လတော်
လွှတ်လတော်ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ားအမည်စောေင်ားတင်သွေင်ားမှု
( ကယောားပပည်နယ် )
စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦားကွီတွီားနို

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦားခင်ဆ ောင်ည

တစ်သွီားပိုဂ္ဂလ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဆစောဆ

ကေင်အ ားသောားပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦားညွီညွီ

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦားဆ ားဝင်ား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦားနန်ားဦား

ပပည်ဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦား ား င်ား

ပပည်ဆ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦားဝင်ားဆ ားပ ငြံ့်

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၁)

၉ ဦားသန်ားညန်

အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

၂ ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဆဒေါ်ခင်နှင်ားေင်

ပပည်ဆ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဆဒေါ်ဂ္ ားအနာ

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဆစောစတိုင်လို

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ား (၂)

၄ ဦားဆစောဒယ်နွီယယ်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ား (၂)

၅ ဆစောနယ်ဆစား

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

ဖောားဆ

ောင်ား (၂)

၆ ဦားဆစော ားဒွီ

ပပည်ဆ

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဆဒေါ်ဆနာ်

ဖောားဆ

ောင်ားမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦားယော

အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ောဆန ား

ိုက်

ဆဖော

ောင်ပါတွီ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

၃ ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦားကိုကိုဦား

ပပည်ဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦားဆက ော်သေ

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦားဆစောတငြံ့်ဆ

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦားစိုားေယ်

ပပည်ဆ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဆဒေါ်

ဆ ော်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦားဆ ောင်ဆ ောင်သက်နိုင်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦားလေယ် (ခ)ပ ငြံ့်ဆ

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦားသန်ား

၄ ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦားဆက ော်ဇင်

န်ား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦားဆစောဆေှောလ ိုန်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဆ

ောလခ

၃ ဦားတင်

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဆ

ောလခ(၂)

၄ ဦားပပည်ြံ့်မဖ ားဆအောင်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦားပ ငြံ့်ဆအောင်

အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဆဒေါ်လှိုင် ားခိုင်

တစ်သွီားပိုဂ္ဂလ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦားဝင်ားဦား

ပပည်ဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦားသန်ား

ပပည်ဆ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ဆ

ောလခမ ြို့နယ် (၂)

၉ ဦားသန်ားဝင်ား

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

ယ်စမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦားဆက ော်ပ ငြံ့်

ပပည်ဆ

ယ်စြံ့(၁)

၂ ဆဒေါ်ခေစစတွီားနာား

ကယန်ားအ ားသောားပါတွီ

ယ်စြံ့(၁)

၃ ဆဒေါ်နန်ားဆစောလှိုင်

ေှ ်ားတိုင်ားေင်ားသောား ောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ယ်စမ ြို့နယ် (၁)

၄ နန်ားနတ်

ပပည်ဆ

ယ်စမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦားသက်ဆ

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ယ်စမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဆဒေါ်ဆအားလှိုင်ဦား

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ယ်စမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦားဆအောင်နိုင်ဦား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ယ်စြံ့(၁)

၈ ဦားအယ်ဆဂ္

တစ်သွီားပိုဂ္ဂလ

ယ်စမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဆဒေါ်ခင်ဆ ဦား

ေှ ်ားတိုင်ားေင်ားသောား ောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ယ်စမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦားခင်ဆ ောင်ဝင်ား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ယ်စြံ့မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦားဆစောလယ် ဒို

ပပည်ဆ

ယ်စမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဆဒေါ်တင်တင်နြို့

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ယ်စြံ့(၂)

၅ ဆနာ်ပ ငြံ့်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ယ်စမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦားနှင်ားဆဝ

ပပည်ဆ

ယ်စမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦားအယ်လ်ဆဖောင်ားရှို

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

၁ ဦားဆက ော်ဝင်ား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

၅

၆

၇ ဒွီားဆ ောြံ့

နဒနယ် (၂)

ိုမ ြို့နယ် (၁)

ိုက်ဦား

န်ား

ဋ်ဆအောင်

န်ား

ား

အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ောင်ပါတွီ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

ောင်ပါတွီ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

မှတ်ချက်

3

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

ပ န် ောနိုင်ငဆတောင်သလယ်သ ောားအလိုပ်သ ောား

ဒွီဆ ောြံ့

ို(၁)

၂ ဦားဆစောယိုသော

ဒွီဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦားဆတောေယ်

ပပည်ဆ

ဒွီားဆ ောြံ့

ို(၁)

၄ ဦားပလိုေယ်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦားဖေန်စစစကို

ဒွီားဆ ောြံ့

ို(၁)

၆ ဦားဆေှားဖ

ပပည်ဆ

ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦားလှဆဖ

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၈

၈ ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦားဆကော်ဖေွီခင်ဦား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦားခလိုက်

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဒွီားဆ ောြံ့

ို(၂)

၃ ခန်ားပ ငြံ့်နိုင်

ကယန်ားအ ားသောားပါတွီ

ဒွီဆ ောြံ့

ို(၂)

၄ ခန်ားရိုဆ ောင်ားဒို

တစ်သွီားပိုဂ္ဂလ

ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦားဆစောပ သန်ားနှစ်

အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဒွီားဆ ောြံ့

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဆဒေါ်ဆနာ်ဆ ားေွီယန်

ပပည်ဆ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ဒွီားဆ ောြံ့

ို(၂)

၇ ဦားဖဆေားဒို (ခ)ဦားဆ ောင်ခိုန်ား

ပပည်ဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ဒွီားဆ ောြံ့

ို(၂)

၈ ဦားအယ်နွီဆစားတို

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ပပည်သူ့ပါတွီ

ိုက်

ဦားသန်ားဆအောင် (ခ)
စေယ်

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ
ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ောင်ပါတွီ

၉ ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဆဒေါ်ကက ကက ဆအောင်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦားခင်ဝင်ား

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

ဖရ

ို(၁)

၃ ဆဒေါ်စိုစိုဆအား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ဖရ

ို(၁)

၄ ဦားပိုားေယ်

ပပည်ဆ

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဆဒေါ် ော ောဆအား

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦားေွီားခ က်

ပပည်ဆ

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦားသေယ်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

၁၀ ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦားခင်ဆ ောင်

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဆဒေါ်ခ ယ်ေွီ ိုား

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦားမင ်ားခ ်ား

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

န်ား

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

ဖရ

ို(၂)

၄ ဦားဒိုားဒို

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦား ောား

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦား ိုင်ကယ်

ပပည်ဆ

ဖရ

ိုမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဆဒေါ်အယ်ဗလင်ား

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

၁ ဦားခ စ်ဆ ောင်

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ေှောားဆတော(၁)

၂ ဦားဆစော

ပပည်ဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦားဆ ားေယ်

ပပည်ဆ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦားတွီေယ်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦားပိုားေယ်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦား ိုင်ကယ်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

၁ ဆဒေါ်ခင် ောဝင်ား

ပပည်ဆ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦားငါားေယ်

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၂)

၃ စိုင်ားအိုန်ားပ ငြံ့်

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဆနာ်

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦားဆ ောင်ဆ ောင်သန်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦားလှဆ

တစ်သွီားပိုဂ္ဂလ

ေှောားဆတော(၂)

၇ ဦားဆအောင်စိုား

၁၁ ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၁)

၁၂ ေှောားဆတောမ ြို့နယ် (၂)

၁၃ လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

ပပည်ဆ
ို

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

တဆခား

ဆဂ္

ား

ောင်ပါတွီ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ား

ပပည်ဆ

၁ ဦားဆက ော် င်ား

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

န်ား

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်ပါတွီ

ပအိုဝ်ားအ ားသောားအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦားခင်ဆ ောင်ဝင်ား

တိုင်ားေင်ားသောားစည်ားလိုားညွီညတ်ဆေားပါတွီ

လ င်ဆကော် (၁)

၃ ဦားဆဂ္ ောြံ့ခ ် ားပ ငြံ့်

ပပည်ဆ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦားစတွီဗင် (ခ)

လ င်ဆကော် (၁)

၅ ဦားစိုင်ားစ ်ဆလောဝ်

လ င်ဆကော် (၁)

၆ ဦားဆပတရို(ခ)ေွီားေယ်

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦားဆ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦား ောားေွီယို

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၉ ဦား န်ားဆအောင်

ော်ေယ်

န်ား

န်ား

ောင်ပါတွီ

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ
ေှ ်ားတိုင်ားေင်ားသောား ောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ
ပ န် ောနိုင်ငဆတောင်သလယ်သ ောားအလိုပ်သ ောား
ပပည်သူ့ပါတွီ
ပပည်ဆ

က်

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ
အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ
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စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်
ဦားသက်နိုင်

န်ား (ခ)

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၁၀

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၁)

၁၁ ဦားဟန်သော

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

၁ ဦားဆက ော်လင်ဦား

တစ်သွီားပိုဂ္ဂလ

၁၄ လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

ဦားသက်ဆနာင်

န်ား

ဦားခင်ဆ ောင်ပဖ (ခ)

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

၂

လ င်ဆကော် (၂)

၃ ဦားခင်ဆ ောင်ဦား

ကယောားပပည်နယ်ဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

လ င်ဆကော် (၂)

၄ ဦားတင်ဝင်ားတင်

ပပည်ဆ

ောင်စိုဆကောင်ားက ားဆ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦားတင်ဦား

ပပည်ဆ

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်ဆေားနှငြံ့်ဖြို့မဖ ားဆေားပါတွီ

လ င်ဆကော် (၂)

၆ ဆဒေါ်ဆနာ် စန်

လ င်ဆကော် (၂)

၇ ဆဒေါ်နန်ားခ ်ားဖား

ေှ ်ားတိုင်ားေင်ားသောား ောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦားပ မင ်ား

အ ားသောားနိုင်ငဆေားဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

၉ ဆဒေါ်ဝင်ားပပညြံ့် န်

ပအိုဝ်ားအ ားသောားအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

၁၀ ဦားဆအောင်ဆက ော်ဆက ော်

ညွီညတ်ဆသောဒွီ ိုကေက်တစ်ပါတွီ

လ င်ဆကော်မ ြို့နယ် (၂)

၁၁ ဦားဆအောင်နိုင်

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအင်အောားစိုပါတွီ

ဗ ောားဒ

အ ားသောားဒွီ ိုကဆေစွီအဖြို့ခ ပ်ပါတွီ

ောင်ပါတွီ

ပ န် ောနိုင်ငဆတောင်သလယ်သ ောားအလိုပ်သ ောား
ပပည်သူ့ပါတွီ

န်ား

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက်ြွေွဲ

တုံင်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
လွှတ်ရတော်ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောေင်ွေးတင်သွေင်ွေးမှု
( ကေင်ပြည်နယ် )
စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

မှတ်ချက်

၁ ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၁ က ေါ်ကကသီဝင််း

ညီညွတ်ကသ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦ်းကစ ကစ ကရွှေ

ပပည်က

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ကစ ကရွှေကကည်

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦ်းစိို်းက ်း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ နန််းသူဇ ဝင််း

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ က ေါ်သီတ ခိိုင်

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

၁ ဦ်းကစ ညိ သန််း

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦ်းကစ သန််းကက ်ကက ်

ညီညွတ်ကသ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦ်း င််းကိိုခိိုင်

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄

င််းကဇ ်ကဇ ်လတ်

ပပည်က

ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅

င််းပါကလ်း

၂ ကက ော့ကရိတ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၆

၃ ကက အင််း

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

ွန်ညီညွတ်ကရ်းပါတီ

ဦ်းကလ ရှည် (ခ)
ကစ ကလ ရှည်

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁) ၁ ဦ်းခင်က

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်လွင်

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁) ၂ က ေါ်ကငွရှင်

ညီညွတ်ကသ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်း (၁)

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁) ၄ ကစ ယှ ်းကဝေါ် င််း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁) ၅ ဦ်းဘိိုဘိိုကဝက

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁) ၆ ဦ်းလှကသ င််း

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်း (၁)

၄ ကက အင််း

၃ ကစ ညွန်ကသ င််း

၇ ဦ်းဝင််းလိှိုင်

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂) ၁ ဦ်းခိိုင်ဝင််း

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်း (၂)

၂ ဦ်းခ ််း ွန်

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂) ၃ စကက ်စွ

င်

ပပည်က

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

ွန်ညီညွတ်ကရ်းပါတီ

ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

ွန်ညီညွတ်ကရ်းပါတီ
ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

မှတ်ချက်

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂) ၄ ကစ ကက ်က

ညီညွတ်ကသ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂) ၅ ဦ်းတင် ိ ်းဦ်း

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ကက အင််း

ိပ်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂) ၆ ဦ်းကအ င်ကဇ ်

၅ ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

ွန််း

၁ ဦ်းစစ င််း

ပပည်က

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၂ ကစ တ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ကစ တင်ဝင််း

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦ်းကစ ပ ငော့်ဦ်း

ပပည်က

၅ ဦ်းစိို်းဝင််း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

၁ ဦ်းကစ ဂ္ ျူဘလီစလှ

ကရင်ပပည်သူူ့ပါတီ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂ ကစ ညီညီက

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦ်းကစ တင်က

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦ်းကစ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ကန ်သဇင်တိုပ်

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦ်းဘကအ်း

ညီညွတ်ကသ

ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦ်းရန်ကအ င်စိို်း

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

၁ ဦ်းကစ စိန်ဝင််း

ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

၆ ဖ ပွန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၇ ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

လ ဝါ်း

င်
င်လွင်

ိ ်းပ ငော့်

ညီညွတ်ကသ

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

တိိုင််းရင််းသ ်းစည််းလို်းညီညွတ်ကရ်းပါတီ
ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

င်ပါတီ

၂ ဦ်းကစ ကဖက

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ကစ သ လိှိုင်

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦ်းကဇ ် ိ ်းသက်

ပပည်သူူ့ကရှြို့က

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ နန််းခင်က

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ နန််းကစအွ

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ဘ ်းအ(၁)

၇ နန််းပ ငော့်ကအ င်

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ဘ ်းအ(၁)

၈

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

၉ ဦ်းပ စိို်း

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

၁၀ က ေါ်ကအ်း

ွ်းပ ငော့်

င်

ညီညွတ်ကသ

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၁)

င််းကအ်းက

င်တင်

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်ပါတီ

ွန်ညီညွတ်ကရ်းပါတီ
ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

ညီညွတ်ကသ တိိုင််းရင််းသ ်းလူ ိ ်း
ီ ိိုကကရစီပါတီ

်း
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၈ ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦ်းခ စ် ိို်းကအ င်
ကစ ပ တ်

ပပည်သူူ့ပါတီ

ွဋ်ဝင််း (ခ)

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

ဘ ်းအ(၂)

၃ ကစ ဝင််းနိိုင်ဦ်း

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦ်းစိို်းဝင််း

ပပည်က

ဘ ်းအ(၂)

၅ က ါက်တ ကန ်ယိုဇနဝင််း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ဘ ်းအ(၂)

၆ နန််းက

ညီညွတ်ကသ

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

၇ က ေါ်နန််းနီနီကအ်း

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦ်း င််းလွင်

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

၉ က ေါ်ပ သနတ က

ဘ ်းအမ ိ ြို့နယ် (၂)

၁၀ ဦ်းသန််းနိိုင်

၉ လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၁)

ကိို

ွိ

်း

ီ ိိုကကရစီပါတီ

င်ခူ်းအွ

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

ွန်ညီညွတ်ကရ်းပါတီ
ွ်း

ပပည်သူူ့ကရှြို့က

င်ပါတီ

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ညီညွတ်ကသ

ကစ သက်နိိုင် (ခ)

လိှိုင််းဘွြို့(၁)

၂

လိှိုင်ဘွြို့(၁)

၃ ဦ်းကစ ကအ်းက

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ က ါက်တ က ်းကန င်

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦ်းက

၁၀ လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၂)

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ
ညီညွတ်ကသ တိိုင််းရင််းသ ်းလူ ိ ်း

၁ ဦ်းကစ စိို်းသိန််း
ကစ

မှတ်ချက်

ူလ ်းကဝေါ်
င်

က ေါ်ပဖျူစင်အိ (ခ)
က ေါ်အိအိ ွန်
င်ခူ်းလို

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ
ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ
အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ
ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

၁ ကစ ကက ်လွင်ဦ်း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦ်းကစ ခ စ်ခင်

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦ်းကစ စိို်းဝင််း

ပပည်က

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

လိှိုင််းဘွြို့မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦ်းကအ င်တိို်းဝင််း

ပပည်က

၁၁ သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦ်းကက ်လွှ ််း ိို်း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁)

၂ ကစ ခရစစတိိုဖ

ကရင်ပပည်သူူ့ပါတီ

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ကစ ခ ခ ီ

ပပည်က

န််းကအ င်ပပည်စိို်း

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

င်ပါတီ

င်ပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦ်းကစ

သကတ င်ကကီ်းမ ိ နယ် (၂)

၅ ဦ်းကစ ကယ ဟန်ကကည ကစ်း အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ကစ ကဟသ ်းကကီ်း

ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

၁ ကစ ကက ်ကရွှေ

ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂)

၂ ကစ ကဂ္

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦ်းကစ ကဂ္ ကအဝင််းပ ငော့်

ကရင်ပပည်သူူ့ပါတီ

သကတ င်ကကီ်း (၂)

၄ နန််းကဝကဝ

ကယန််းအ ိ ်းသ ်းပါတီ

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦ်းက

သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ကလ ော့က

၁၂ သကတ င်ကကီ်းမ ိ ြို့နယ် (၂)

၁၃ ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၁)

ူ်း ိို

ူ်း

င်

ွန််း
ူ်း

ညီညွတ်ကသ

မှတ်ချက်

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်ပါတီ

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ရီ

ညီညွတ်ကသ

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

၁ ဦ်းကက ်ကက ်

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအင်အ ်းစိုပါတီ

ပ ဝတီ(၁)

၂ ဦ်းစိို်းကန င်

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦ်းစိို်းရ

ညီညွတ်ကသ

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦ်း

ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

ပ ဝတီ(၁)

၅ ဦ်းရက

ပပည်က

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦ်းအိိုက်က န်ခ ််း

၁၄ ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၂)

ွန််းကနကအ င်
ွ်းကက ်

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

င်ပါတီ

အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

၁ က ါက်တ ကက င််းပ တ်ကက ် အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကကရစီအဖွြို့ခ ပ်ပါတီ

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦ်းကစ

င််း

ိိုက်

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦ်းကစ ကအ်း ိို်းစ

ကရင်အ ိ ်းသ ်း ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ

ပ ဝတီ(၂)

၄ ဦ်းစိို်းကကည်

ပပည်က

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦ်းနိိုင်ပ ငော့်ကအ င်

ညီညွတ်ကသ

ပ ဝတီမ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦ်း င််း င််းသိန််း

ပပည်သူူ့ကရှြို့က

ပ ဝတီ(၂)

၇

ဦ်းကအ င်ဝင််းလိှိုင် (ခ)
အည သ ်း

ပပည်က

င်စိုကကော့ခိိုင်ကရ်းနှငော့်ဖွြို့မဖိ ်းကရ်းပါတီ

င်စိုကက င််းက ိ ်းက

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

င်ပါတီ

ီ ိိုကရက်တစ်ပါတီ
င်ပါတီ

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက်ြွေွဲ

တုံင်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
လွှတ်ရတော်ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောေင်ွေးတင်သွေင်ွေးမှု
( ချင်ွေးပြည်နယ် )
စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၁ တီးတိန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

၁ ဦီးကပ်ခင်ီးပပေါင်

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦီးခ ်ဆင်ီး ု

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

တီးတိန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦီးထန်ဇ ်ီးကိ ်ီး

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦီးထန်သင်ီးပပေါင်

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦီးဒေါလ်ခန် န်

ဇို ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦီးလန်ဂ္ိုီးခင်ီးခုပ်

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

၁ ဦီးငိုေှင်လ ထန်

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

ဇို ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တီးတိန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦီးဆန်ဒုတ်ကျငြံ့်

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦီးပပေါင်လ ြံ့်ထန်

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦီး န်ဟင်ီးဒေါီးလ်

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တီးတိန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦီးအိုင်ေှင်ီးပပေါင်

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

၁ ဦီးက ်ီးခင်ီး န်

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦီးထန်ဇ န်

ဇို ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦီးထန်ဒိုီးလန်ီးပပေါင်

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ပဒေါ်ထန် န်ဝုန်

ဇိုတိုင်ီးေင်ီးသ ီးပဒသဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦီးဘင်ဇ င်

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦီးဝုန်ခိုပဆ င်

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

၁ ဦီးဂ္ိုီးဒိတ်ပပပ င်

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦီးပပေါင်ေှင်ီးခိုင်

၂ တီးတိန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ တန်ီးဇန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ တန်ီးဇန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

ဦီးက ်လျန်ထန်

ဦီးပဆခန်ထန်

ဦီးထန်ဆင်ီးဟန်

ဦီးထန်ဆင်ီးဇ ်ီး

ဇိုတိုင်ီးေင်ီးသ ီးပဒသဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦီးပပေါင်လန်ီး ငြံ့်ထန်

ဇို ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တန်ီးဇန် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦီးပု ်ီးဒိုီးက ်ီး

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

တန်ီးဇန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ပဒေါ် န်လ ြံ့်န ်ီး

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

၁ ဦီးကျ ီးဘိခ်

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ဖလ ်ီး မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦီးေ လ်နှင်

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ဖလ ်ီး မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦီးပသ ြံ့ဇလျန်

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦီးဟေန်ီးလျန်ကျအို

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

၁ ဦီးဆလိုင်ီးလျန်လယ်

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

၅ ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ် (၂)

ဦီးကျွန်ခန်ီး

ဦီးနိုထန်ဘလ် (ခ)

ဖလ ်ီး မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

ဖလ ်ီးမ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦီးဗေါလ်အုပ်

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

၁ ဦီးကီးလိန်ီး

ပပည်သူ့ပေါတ

ကန်ပက်လက် (၁)

၂

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ကန်ပက်လက် (၁)

၃ ဦီးကီးထန်ီး

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ကန်ပက်လက် (၁)

၄ ဦီး န ီးနိုင်ီး

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ကန်ပက်လက် (၁)

၅ ဦီး

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ကန်ပက်လက် (၁)

၆ ဦီးလိန်ီးကီး

၇ ကန်ပက်လက်မ ိ ြို့နယ် (၁)

နိုထန်ကပ်

ဦီးကီးပအ င်

န်နိုင်ီး

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

ကန်ပက်လက်မ ိ ြို့နယ် (၁) ၇ ဦီးဟုန်ီးနိုင်ီး

၈ ကန်ပက်လက်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦီးစိုီးပ ငြံ့်
ဦီးတင်ပ

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ကန်ပက်လက် (၂)

၂

င်လှ

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ကန်ပက်လက် (၂)

၃ ဦီးထန်ီးပိုင်ီး

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

ကန်ပက်လက် (၂)

၄ ဦီးပဖအ ီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ကန်ပက်လက် (၂)

၅ ဦီး န ီးကီး

ပပည်သူ့ပေါတ

ကန်ပက်လက်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦီးသိန်ီးပဖ

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်
၉

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

င်ီးတပ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦီးထန်ီးချွ ်ပဖ

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦီးေှိန်ီးပလ ကီး

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

င်ီးတပ်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦီးဟ ပ

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦီးအ ်ပဂ္လိန်ီး

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

၁ ဦီးတ ်ပခေါပဂ္

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦီး န ီးကီး

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

င်ီးတပ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦီးပလ တ ်

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦီးဟုန်ီးနိုင်ီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

င်ီးတပ် မ ိ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦီးအ ်ဟ

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

၁၀ င်ီးတပ်မ ိ ြို့နယ် (၂)

ဦီး ှန်ထန်ီးပဂ္

င်ီး

ဦီးထန်ီးလိန်ီး

ဦီးစိုီးထက်(ခ)

၁၁ ပလက်ဝမ ိ ြို့နယ် (၁)

၁

ပလက်ဝမ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

ပလက်ဝ မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦီးနန်ီးဆိုက်

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

၁ ဦီးကက ထန်ီး

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ပလက်ဝ မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ပလက်ဝ မ ိ ြို့နယ် (၂)

၃

ပလက်ဝမ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦီးေ

ပလက်ဝ မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦီးပအ င်ဘ

ခ ီး(ခ ီး)အ ျိ ီးသ ီးပေါတ

တပမ ိ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦီးငိုင်ဆ ြံ့ခ်

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တပမ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

တပ မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ပဒေါ်ဒ ဟ

ပပည်ပထ င်စုပက င်ီးကျိ ီးပဆ င်ပေါတ

တပမ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦီးဒိုင်ထုန်ီး

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

တပ မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦီးပေါထန်ီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

၁၂ ပလက်ဝမ ိ ြို့နယ် (၂)

၁၃

ဆလိုင်ီး လု
ဦီးတင်လုီး

ဦီးဇ န
ဦီး ျိ ီးထပ်(ခ)
ဆလိုင်ီး ျိ ီးထိုက်
ိှို

ဦီးထန်ကျင်ီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ
ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ
ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်

၁၄

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

တပ မ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦီးဗျက်ထန်

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

တပ မ ိ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦီးအုန်ီးလင်

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

တပမ ိ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦီးဇိုပေါပ

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

တပ မ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

တပမ ိ ြို့နယ် (၂)

၃ ပဒေါ်ယဉ်ပထီး

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

တပ မ ိ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦီးဝပက

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

၁ ဦီးချန်ဟ ်ီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ထန်တလန်(၁)

၂

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦီးဗန်န

ထန်တလန်(၁)

၄

ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦီးလ လ်ပ

၁၅ ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ် (၁)

၁၆ ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

င်

ဦီး ှိုန်ဆန်

တိုင်ီးေင်ီးသ ီးလ ျိ ီးစု ျ ီးဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ဦီးဇနိုက်လျန်

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ိုင်စိ ်ီးချင်ထန်ီး (ခ)
ချင်ီးချင်ီးပက်ထန်ီး
င်ကျ ီး

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ
ချင်ီးတိုင်ီးေင်ီးသ ီး ျ ီးပေါတ

၁ ဦီးဂ္ျွန်လုထလီးသု ်ီး

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ထန်တလန်(၂)

၂

ဦီးဒေါေ်ကုန်

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

ထန်တလန်(၂)

၃ ပဒေါ်နပေွှေလျန်

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ထန်တလန်(၂)

၄ ဦီး န်ရိုီးလျန်

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ထန်တလန်မ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ပဒေါက်တ

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

၁၇ ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

ှိုထန်

၁ ဦီးထလ ဟေ

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၂

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

ဟ ီးခေါီး(၁)

၃

ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦီးဖေ်ပ

ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦီးဗန်ချန်ကျအို

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦီးရိုဘင်

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

၁၈ ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦီးငန်ခေါီး

ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ

ပဒေါ်ထလ အယန်ီး
ဦီးထန်ကျ ီး(ခ)
ဆန်နဇ ဟိုီး
င်ီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ
ပပည်ပထ င်စုကကြံ့ခိုင်ပေီးနှငြံ့်ဖြို့မဖိ ီးပေီးပေါတ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်
ဦီးဗန်ပန လ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၂)

၂

ညညတ်ပသ ဒ ိုကေက်တစ်ပေါတ

ဟ ီးခေါီး(၂)

၃ ဦီးေှန် န်ီး

ချင်ီးအ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ဟ ီးခေါီး(၂)

၄ ဦီးပေွှေထီးအိုီး

အ ျိ ီးသ ီးဒ ိုကပေစအဖြို့ချ ပ်ပေါတ

ဟ ီးခေါီးမ ိ ြို့နယ် (၂)

၅ ပဒေါ်အယန်တ လ်

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက်ြွေွဲ

တုံင်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
လွှတ်ရတော်ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောေင်ွေးတင်သွေင်ွေးမှု
( စစ်ကုံင်ွေးတုံင်ွေးရဒသကကီွေး )
စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၁ ကလ

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ေးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးချန်ဘတ်

ကလ

ေး(၁)

၂

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၁)

၃ လဒေါ်

ကလ

ေး(၁)

၄ ဦေးဝင်ေးစန်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ လဒေါ်သီတ ဦေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၁)

၆ လဒေါ်သန်လဝလကျ ်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကလ

ေး(၁)

၇ ဦေးလအ င်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးက ်

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၂)

၂ လဒေါ်ကျင်ေးဂ္ိုေး

ကလ

ေး(၂)

၃ ဦေးထန်

ကလ

ေး(၂)

၄ ဦေးထန်ဇဘ(ခ)ဦေးစိုေးလအ င်

ချင်ေးအ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကလ

ေး(၂)

၅ ဦေးနန်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကလ

ေး(၂)

၆ ဦေးဗန်

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦေးဘိုသန်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ကလ

ေးမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦေးဘြို့ဟိုတ်ထန်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကလ

ေး(၂)

၉ ဦေးလ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၃ ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးတင်ထန်ေး

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးထင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၁)

၃ လဒေါ် ိုေး ိုေးပ ငြံ့်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးပ ငြံ့်လကျ ်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးလအ င်သန်ေးလကျ ်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၄ ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးခင်လ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၂

ျန်

ဦေးထန်ေးနိုင်ဝင်ေး (ခ)
င်ေးေစစ်နိုင်
ှလ ေး

ချင်ေးအ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ
တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

န်ေးဝင်ေး

်ခိုပ်
န်ေး

န်ေးငါ
် န်

င်နိုင်

င်

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ဇို ီေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

င်ေး ိုန်

င်လ

င်ပါတီ

င်

င်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
ပပည်သူ့ပါတီ

အ ျ ေးသ ေးနိုင်ငလေေးဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးထန်ေးထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးလနညီထဋ်လအ င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကလ

ေးဝမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးဘဟန်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ကလ

ေးဝမ နယ် (၂)

၅ ဦေးလ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၅ င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

င်အ (ခ)ဦေးစန်ဝင်ေး

၁ ဦေးခင်လ

င်ဝင်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
င်ပါတီ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၂ လဒေါ်ခင်လ ေး

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးလဇ ် ိုေး

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးတိုတ်လပါ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

င်ေးကင်ေး(၁)

၅ ဦေးသန်ေးနိုင်လအေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၁ ဦေးလစ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၆ င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

င်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

င်ေးထဋ်

င်ပါတီ

င်ေးကင်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၂ လဒါက်တ

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးပ ငြံ့်လ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

င်ေးကင်ေး(၂)

၄ ဦေးလအ င်လကျ ်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ေးကင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလအ င်ထန်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၇ ကသ မ ြို့နယ် (၁)

န်ေးဝင်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
င်ပါတီ

၁ ဦေးစိုေးတငြံ့်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကသ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစိုေးလ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကသ မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေး ိုေးလကျ ်

ကသ မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးပ ငြံ့်ဝင်ေး

ပပည်သူ့လေှြို့လ

ကသ မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသန်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၁ ဦေးလဇ ်ပ ငြံ့်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကသ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးဘလ

ပပည်သူ့လေှြို့လ

ကသ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးဘိုန်ေးလကျ ်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကသ မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးဝင်ေးလေွှေ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကသ မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလအ င်ကိုစ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကသ မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးလအ င်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

၈ ကသ မ ြို့နယ် (၂)

င်
င်

င်

ှ

င်ပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
င်ပါတီ

င်ပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
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3

စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၉ ထီေးချ ငြံ့်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦေးစိုေးစိုေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ထီေးချ ငြံ့်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစိုေးသဏ်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ထီေးချ ငြံ့်(၁)

၃ ဦေးထန်ေးထန်ေးဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ထီချ ငြံ့်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေး ျ ေး င်ေးလကျ ်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ထီေးချ ငြံ့် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေး ျ ေးလအ င်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ထီေးချ ငြံ့်(၁)

၆ ဦေးလ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

၁၀ ထီေးချ ငြံ့်မ ြို့နယ် (၂)

ေးလ

င်

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

၁ ဦေးလဇ ် ျ ေးဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ထီေးချ ငြံ့်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ထီေးချ ငြံ့် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးဝင်ေးကို

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ထီေးချ ငြံ့်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးသန်ေးဟန်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဒင်

တိုင်ေး

င်ပါတီ

ိုင်(ေှ ်ေးနီ)အ ျ ေးသ ေး ျ ေး

၁၁ ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလဇ ျ ေးထက်

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေး င်ေးလဇ ်ပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေး င်ေးသ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဗန်ေးလ

က် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးပ ငြံ့်စိုေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဗန်ေးလ

က်(၁)

၅ လဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်သန်ေး

ပပည်သူ့ပါတီ

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦေးဝင်ေးလေွှေ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦေးလအ င်လကျ ်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ဗန်ေးလ

က်(၁)

၈ ဦေးလအ င်လအ င်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

၁၂ ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးခင်လ

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၂)

၂ လဒေါ်ခင်ဝင်ေးကကည်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ဗန်ေးလ

က်(၂)

၃ ဦေးစန်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးညီညီဟန်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဗန်ေးလ

က် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလပပသ ်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဗန်ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦေးလအ င်မ ြို့

င်ဝင်ေး

င်

င်ဦေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

တိုင်ေး

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ိုင်(ေှ ်ေးနီ)အ ျ ေးသ ေး ျ ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
င်ပါတီ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၁၃ အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

၁ ဦေးလ

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်
ေး

ှိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလပါက်စ(ခ)ချစ်လေွှေ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးဘိုေးသန်ေးညန်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ လဒေါ်သသဇင်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

အင်ေးလတ ် (၁)

၅ ဦေးလအ င်မဖ ေးပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၁ ဦေးလဇ ် ျ ေးထန်ေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးတင်ပ ငြံ့်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးတင်

ှ

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေး ိုေးလ

ဦေး

အင်ေးလတ ် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလ

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးသန်ေး

အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦေးသန်ေးဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၁၄ အင်ေးလတ ်မ ြို့နယ် (၂)

တိုင်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ိုင်(ေှ ်ေးနီ)အ ျ ေးသ ေး ျ ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

င်လကျ ်
င်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

၁၅ လက

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးတင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လက

င်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလန င်ေးထန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လက

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၃ လဒေါ်ပဖြူပဖြူဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လက

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးဝင်ေးလသ င်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လက

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးအိုန်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

၁၆ လက

င်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးလကျ ်

လက

င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးလ ေးလအ င်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

လက

င်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးတင်စိုေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လက

င်ေး(၂)

၄ လဒေါ်ထ ေးနြို့ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လက

င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၅ လဒေါ်လအေးလင

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၁ ဦေးလကျ ် င်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

၁၇ ဝန်ေးသိုမ ြို့နယ် (၁)

ှ

င်ဦေး

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ဝန်ေးသို(၁)

၂ ဦေးလကျ ်သန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဝန်သိုမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးလဇ ်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဝန်ေးသို မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးတင်လ

ဝန်ေးသိုမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးထန် င်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၁ လဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဝန်ေးသိုမ ြို့နယ် (၂)

၂ လဒေါ်မင ်ေးပပညြံ့်ပပညြံ့်ဝင်ေးလေွှေ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ဝန်ေးသို မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးတင်ထန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဝန်ေးသို(၂)

၄ ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၁၈ ဝန်ေးသိုမ ြို့နယ် (၂)

၁၉ ပင်

င်ေးဦေး
င်တိုေး

ှထန်ေး

င်ပါတီ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

င်ပါတီ

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေး ိုေးလ

ပင်

ည်ဘေး(၁)

၂ ဦေးလ

င်ကို

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ပင်

ည်ဘေး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးလ

င်သန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ပင်

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးပ ငြံ့်လကျ ်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ပင်

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသန်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ပင်

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦေးလအ င်သန်ေးပ ငြံ့်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

၂၀ ပင်

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးခင်လ

ပပည်သူ့ပါတီ

ပင်

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးထ ေးလ

ပင်

ည်ဘေး(၂)

၃ ဦေးလ

ပင်

ည်ဘေးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးသန်ေး

ပင်

ယ်ဘေး မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလအ င်ပ ငြံ့်

၂၁ ကန်ဘ

ပပည်သူ့ပါတီ

ှိုင်

င်ညန်
င်

င်လ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ှိုင်

င်ပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ှိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်လကျ ်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ကန်ဘ

(၁)

၂ ဦေးဉ ဏ်တငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကန်ဘ

မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးပ ငြံ့်လဇ ်ဦေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကန်ဘ

(၁)

၄ ဦေးလသ င်ေးလင

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကန်ဘ

မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးလအ င်ခိုင်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကန်ဘ

(၁)

၆ ဦေးအိုန်ေးကက င်

ပပည်သူ့ပါတီ

င်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၂၂ ကန်ဘ

မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးလကျ ်ည ်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကန်ဘ

မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးလနဇင်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကန်ဘ

(၂)

၃ ဦေးသန်ေး

ကန်ဘ

မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးလအ င်နိုင်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

တ်
င်

င်ေး

င်ပါတီ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၂၃ ကျွန်ေး

ှမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်

ကျွန်ေး

ှမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစိုေးလကျ ်နိုင်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကျွန်ေး

ှ(၁)

၃ ဦေးလေွှေလကျ ်

ပပည်သူ့ပါတီ

ကျွန်ေး

ှ မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးသန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကျွန်ေး

ှ(၁)

၅ ဦေးဟန်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၂၄ ကျွန်ေး

ှမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးလကျ ်စိုေးနိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ကျွန်ေး

ှမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးစိုေးဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကျွန်ေး

ှ(၂)

၃ ဦေးစန်ကက င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကျွန်ေး

ှ(၂)

၄ ဦေး ျ ေးတငြံ့်ဦေး

ပပည်သူ့ပါတီ

ကျွန်ေး

ှမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေး ျ ေးပ ငြံ့်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ှိုင်

င်ပါတီ

င်ပါတီ

၂၅ လ

ေှီေးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်လ ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လ

ေှီေးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစီ

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

ိုင်လထ င်ေး

၃ ဦေးစန်ေး

င်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

လ

ေှီေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးစန်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လ

ေှီေး(၁)

၅ ဦေး စီေး ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၂၆ လ

ေှီေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေး

လ

ေှီေးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးဗီေး

လ

ေှီေး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးေထင်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လ

ေှီေးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးေှသီေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လ

ေှီေး မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးအကကြူေးကကြူေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

န်ေး

ှိုင်
န်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

င်ပါတီ
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စဉ်
၂၇

၂၈

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်ပ ငြံ့်နိုင်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလယ ကက ်ေး

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးရစကကြူေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသက်လနာင်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးကယ်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဟယ်မ ြို့နယ်န (၂)

၂ ဦေးထန်င

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးပန်

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

ဟယ်(၂)

၄ လဒေါ်သန်ေးသန်ေးလအေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဟယ်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးအ က ်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၁ ဦေးချစ်လယ င်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

နန်ေးယန်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစ ်ေးလ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

နန်ေးယန်ေး (၁)

၃ ဦေးနာဖ ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

နန်ေးယန်ေး (၁)

၄ ဦေးလယ လကျ ြံ့

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

နန်ေးယန်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးလ

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

၂၉ နန်ေးယန်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၃၀ နန်ေးယန်ေးမ ြို့နယ် (၂)

ှကို

င်

်တိုေး

င်ပါတီ

င်ပါတီ

င်ပါတီ

၁ ဦေးကေန်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

နန်ေးယန်ေး (၂)

၂ ဦေးဖိုေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

နန်ေးယန်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးပ ငြံ့်လအ င်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

နန်ေးယန်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးရှိုလ

င်

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

နန်ေးယန်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလ

်ယို

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၃၁ ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၁)

န်ေး

၁ ဦေးလကျ ်သေလအ င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလခါ ိုန်

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

ခန္ီေး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးစန်ေးလ

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးလ

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေး

င်

င်လတေး
ှထန်ေး

င်ပါတီ

င်ပါတီ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၃၂ ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ လဒေါ်ခင်ကကြူကကြူသန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးလစ ပ ငြံ့်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ခန္ီေး(၂)

၃ ဦေးဘိုဘိုလအ င်

ခန္ီေး(၂)

၄ ဦေး ျ ေးပ ငြံ့်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးပ လ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၂)

၆

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၂)

၇

ခန္ီေးမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦေးသန်ေး

ခန္ီေး(၂)

၉ ဦေးလအ င်လကျ ်ပ ငြံ့်

၃၃ ဟို မ

င်

ဦေးပ ငြံ့်လဇ ် (ခ)
ိုေးလဇ ်သင်
ဦေးဝင်ေးလကျ ်ဦေး(ခ)
ဝင်ေးလဇ ်ဦေး
ှိုင်ဝင်ေး

ဝင်ေး

တိုင်ေး

င်ပါတီ

ိုင်(ေှ ်ေးနီ)အ ျ ေးသ ေး ျ ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ
ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ
နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ
အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ေှ ်ေးနီ(တိုင်ေး

ျန်)လသေးစည်ေးညီညတ်လေေး

ပါတီ

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်လ

ဟို မ

င်ေး(၁)

၂ ဦေးခင်လ

ဟို မ

င်ေး(၁)

၃ လဒေါ်စန်စန်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးထန်ေးလေွှေ

နာဂ္အ ျ ေးသ ေးပါတီ

ဟို မ

င်ေး(၁)

၅ ဦေးနိုင်ညီညီ

ဟို မ

င်ေး(၁)

၆ ဦေးသန်ေးဝင်ေး

ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦေးဟိုန်

ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၈ လဒေါ်လအေးလအေးနိုင်

၃၄ ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ လဒါက်တ စိုင်ေးကလေွှေ

ဟို မ

င်ေး(၂)

၂ လဒေါ်စန်ေးစန်ေးဝင်ေး

ပပည်သူ့ပါတီ

ဟို မ

င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဟို မ

င်ေး(၂)

၄ ဦေးဇ နည်

င်လဝ

င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ
ေှ ်ေးနီ(တိုင်ေး

င်ပါတီ

ျန်)လသေးစည်ေးညီညတ်လေေး

ပါတီ

်ေးခိုင်

န်ေးထန်ေးဦေး
ှိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
တိုင်ေး

ိုင်(ေှ ်ေးနီ)အ ျ ေးသ ေး ျ ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

ေှ ်ေးနီ(တိုင်ေး

ျန်)လသေးစည်ေးညီညတ်လေေး

ပါတီ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ဟို မ

င်ေး(၂)

၅ ဦေးထန်ေး င်ေးဦေး

ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၆ လဒေါ်နန်ေးခ ်ေး

ဟို မ

င်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦေးပ ငြံ့်ထိုက်ဦေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဟို မ

င်ေး(၂)

၈ ဦေးသန်ေးပို

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၃၅ စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး
င်

တိုင်ေး

ိုင်(ေှ ်ေးနီ)အ ျ ေးသ ေး ျ ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

ပ န်

၁ ဦေးလကျ ်

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစိုေးဦေး

စစ်ကိုင်ေး(၁)

၃ လဒေါ်နန်ေးဇင်

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေး င်ေး င်ေးလဇယျ ပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးလ

ပပည်သူ့လေှြို့လ

စစ်ကိုင်ေးမ နယ် (၁)

၆ ဦေးပ လသေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

စစ်ကိုင်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၇ လဒေါ်သဂ္ီလအ င်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၁ ဦေးလကျ ်စ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးလဇ ်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၃ လဒေါ်ထ ေးယိုခိုင်

စစ်ကိုင်ေး(၂)

၄ ဦေးထန်ေးထန်ေးလကျ ်

စစ်ကိုင်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးနိုင်သက်ဦေး

ပပည်သူ့လေှြို့လ

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးဝင်ေး င်ေးသန်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦေးသီဟထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၁ ဦေးလကျ ်စိုေးဦေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလကျ ်နိုင်ဝင်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးလတဇနိုင်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးလသ င်ေးပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသန်ေးလင

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၃၆ စစ်ကိုင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၃၇ ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၁)

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

င်လ

ထန်ေး

င်ခိုင်

ှိုင်သန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

င်ပါတီ
ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
ပ န်

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ
င်ပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၃၈ ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

၁ ဦေးလကျ ်သန်ဇင်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးတင် ိုေးလ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၃ လဒေါ်နီ

ပ င်ေး (၂)

၄ ဦေးဝင်ေးလဇ ်ဦေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ပ င်ေး မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးဝင်ေးနိုင်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၃၉ လပ

င်

င်ပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

င်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်

လပ

င်(၁)

၂ လဒေါ်လချ စို

လပ

င်(၁)

၃ ဦေးတင်အိုန်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လပ

င် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးေ င်ေးဦေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လပ

င်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသက်ချ ်ေးမင ်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၄၀ လပ

င်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးခင်လ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လပ

င်(၂)

၂ လဒါက်တ စိုင်ေးစိုင်ေး

လပ

င် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေး ျ ေးကိုကို

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လပ

င်မ ြို့နယ် (၂)

၄ လဒေါ်သဂ္ီဝင်ေးလေွှေ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လပ

င်မ ြို့နယ် (၂)

၅ လဒေါ်လအေးပ တ် န်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၁ လဒေါ်ခိုင်နယ်စန်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

တ ေးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးပ ငြံ့်နိုင်ဦေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

တ ေး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးေန်ခိုဂ္င်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

တ ေး(၁)

၄ ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

တ ေးမ ြို့နယ် (၁)

၅

၄၁ တ ေးမ ြို့နယ် (၁)

၄၂ တ ေးမ ြို့နယ် (၂)

င်

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
ှိုင်

င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်

ေးပျန်ေးထန်ေ

ဦေးဝင်ေးမဖ ေးပ တ် (ခ)
ကိုမဖ ေး

်ေး

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၁ လဒေါ်ခင်လဇ ်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

တ ေး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးစန်ေးသ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

တ ေး(၂)

၃ ဦေးလ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

တ ေးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေး ှတ်အ

င်ဝင်ေး
်

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

မှတ်ချက်

11

စဉ်
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ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

တ ေးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးရိုေးထန်ပီေးယ ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

တ ေး(၂)

၆ လဒေါ်

ချင်ေးအ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၄၃ လချ င်ေးဦေးမ ြို့နယ် (၁)

ှယ်ဘ

ပ န်

၁ ဦေးလကျ ်စိုေးနိုင်

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

လချ င်ေးဦေး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလကျ ်ဇင်ဝင်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လချ င်ေးဦေးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးချစ်ပ(ခ)ဦေးလအ င်တိုေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လချ င်ေးဦေးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးဝင်ေးပ ငြံ့် (ခ)ဦေးဝင်ေးပ ငြံ့်ခင် အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လချ င်ေးဦေး(၁)

၅ ဦေးသ လအ င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လချ င်ေးဦေး(၁)

၆ ဦေးသန်ေးလ ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

၁ ဦေးလကျ ်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

၄၄ လချ င်ေးဦေးမ ြို့နယ် (၂)

န်ေး
ှထန်ေး

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

လချ င်ေးဦေး(၂)

၂ ဦေးလစ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လချ င်ေးဦေးမ ြို့နယ် (၂)

၃

လချ င်ေးဦေး(၂)

၄ ဦေးလေွှေ ှတ်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လချ င်ေးဦေးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးဝင်ေးသန်နိုင်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လချ င်ေးဦေး မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးလအ င်သန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဦေး ှတ်(ခ)

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လဒါက်တ ပ ငြံ့်သန်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

၄၅ ဘိုတ

င်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးချ ်ေးမင ်ေး

ဘိုတ

င်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစန်ဝင်ေး

ဘိုတ

င်(၁)

၃ ဦေးလ ေးပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဘိုတ

င်(၁)

၄ ဦေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ဘိုတ

င်(၁)

၅ ဦေးလအ င်လကျ ်

၄၆ ဘိုတ

င်မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဘိုတ

င်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးတင်လေ င်ေး

ဘိုတ

င် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေး င်ေး င်ေးခိုင်

ှိုင်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ှလဝ

င်ေးလ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လဒါက်တ လကျ ်လဇ
(ခ)လဇ

င်ပါတီ

င်

င်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
ညီညတ်လသ တိုင်ေးေင်ေးသ ေး
ဒီ ိုကလေစီပါတီ

ျ ေး ျ ေး

မှတ်ချက်
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စဉ်

၄၇

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ဘိုတ

င်(၂)

၄ ဦေးပ သန်ေးထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဘိုတ

င်မ ြို့နယ် (၂)

၅ လဒါက်တ ဝင်ေးပ ငြံ့်လအ င်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ိုေ မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးတင်ြံ့

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ိုေ (၁)

၂ ဦေး ျ ေးဟန်ချင်ေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ိုေ (၁)

၃ ဦေးပ လ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ိုေ မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးပ ငြံ့်လကျ ်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ိုေ မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ိုေ မ ြို့နယ် (၁)

၆ လဒေါ်အ

၄၈ ိုေ မ ြို့နယ် (၂)

ှိုင်ပ ငြံ့်

င်

ှပ ငြံ့်
ကကည်

င်ပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၁ ဦေးစိုေးပ ငြံ့်သန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ိုေ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးစိုေးသန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ိုေ (၂)

၃ ဦေးသန်ေး

ိုေ မ ြို့နယ် (၂)

၄ လဒေါ်လအ င်ကကည်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၁ ဦေးခင်လ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၄၉ အေ လတ ်မ ြို့နယ် (၁)

င်ပ ငြံ့်

င်သန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ပ န်

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

င်ပါတီ

ေး

အေ လတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးစိုေးကိုကို

အေ လတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၃ လဒါက်တ လဇ ်ဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

အေ လတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးတင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

အေ လတ ် (၁)

၅ လဒေါ်လေွှေ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၅၀ အေ လတ ်မ ြို့နယ် (၂)

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

၁ ဦေးခင်လ

င်

င်

အေ လတ ် (၂)

၂ ဦေးခင်လ

င်

ှ

အေ လတ ် (၂)

၃ ဦေး

အေ လတ ် (၂)

၄ ဦေးလအေးကို

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

အေ လတ ် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလအ င် ှန်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ှဝင်ေးလအ င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ပ န်

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ
ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၅၁ လဖ င်ေးပပင်မ ြို့နယ် (၁)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦေးလကျ ်စန်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လဖ င်ေးပပင်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလ

လဖ င်ေးပပင် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးဝင်ေး

လဖ င်ေးပပင် (၁)

၄ ဦေးလအ င်ကက င်

လဖ င်ေးပပင် (၁)

၅ ဦေးလအ င်ချစ်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လဖ င်ေးပပင်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦေးလအ င်နိုင်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၅၂ လဖ င်ေးပပင်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးစ

င်လ

င်

တ်

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

န်ေးဦေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
ေှ ်ေးနီ(တိုင်ေး
ပါတီ

ေှ ်ေးနီ(တိုင်ေး

ှ

ျန်)လသေးစည်ေးညီညတ်လေေး
င်ပါတီ

ျန်)လသေးစည်ေးညီညတ်လေေး

ပါတီ

လဖ င်ေးပပင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးစိုေးစိုေးဝင်ေး (ခ)ဦေးစိုေးဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လဖ င်ေးပပင်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လဖ င်ေးပပင် (၂)

၄ ဦေးတငြံ့်လ

လဖ င်ေးပပင် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးနိုင်နိုင်လကျ ်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လဖ င်ေးပပင် မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးသန်ေးဝင်ေးဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ဦေး

်သန်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

၅၃ လ

်

ိုက်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးဗို

လ

်

ိုက် မ ြို့နယ် (၁)

၂ လဒေါ်ပ ငြံ့်ဇင်ထိုက်

လ

်

ိုက်(၁)

၃

လ

်

ိုက်မ ြို့နယ် (၁)

၄ လဒေါ်

လ

်

ိုက်(၁)

၅ ဦေးသန်ေးလဇ ်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လ

်

ိုက်(၂)

၆ ဦေးလအ င် ျ ေးလနာင်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၅၄ လ

်

ိုက်မ ြို့နယ် (၂)

၁ လဒါက်တ တင်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လ

်

ိုက်(၂)

၂ ဦေးတင် ျ ေးနိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လ

်

ိုက် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လ

်

ိုက်(၂)

၄ ဦေးသန်ေးလဝ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လ

်

ိုက်(၂)

၅ ဦေးသန်ေးထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်ခိုင် (ခ)
လဒေါ်လအေးသ
တ်

တ် ိုေးလအ င်

ှိုင်ပ ငြံ့်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
င်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၅၅ ကနီမ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦေးေှန်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကနီ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလေွှေလ ေး (ခ) ဦေးေွှေင်လ ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကနီ(၁)

၃ ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကနီမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးသန်ေးထန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၅၆ ကနီမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးကျန်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ကနီ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးခင်လ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ကနီ(၂)

၃ ဦေးညန်လအ င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ကနီမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးထန်ေးထန်ေးဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ကနီမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦေးလအ င်လကျ ် ိုေးနိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၅၇

၅၈

ှလဝ

င်သန်

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ
င်ပါတီ

ေး

င်ေးကကီေးမ ြို့နယ် (၁) ၁ ဦေးကိုကိုလအ င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ေး

င်ေးကကီေး (၁)

၂ ဦေးတင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ေး

င်ေးကကီေး (၁)

၃ ဦေးတငြံ့်လအ င်စိုေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ေး

င်ေးကကီေးမ ြို့နယ် (၁) ၄ ဦေးဖိုေးဝင်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ေး

င်ေးကကီေးမ ြို့နယ် (၁) ၅ ဦေးလအ င်သန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ေး

င်ေးကကီေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ လဒေါ်ကကြူကကြူစန်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ေး

င်ေးကကီေး (၂)

၂ ဦေးလဇ ်နိုင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ေး

င်ေးကကီေးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးညန်ေီ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ေး

င်ေးကကီေး မ ြို့နယ် (၂) ၄ ဦေးလန င်ေးထန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ေး

င်ေးကကီေး (၂)

၅ လဒါက်တ သန်ေးနိုင်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ေး

င်ေးကကီေးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးလအ င်လအ င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

င်ပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

၅၉ ပို

မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလဇ ်ထက်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ပို

မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးလထေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ပို

မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးထန်ေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ပို

(၁)

၄ ဦေးထန်ေးပ ငြံ့်ချ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ပို

မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးေပ ငြံ့်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ပို

မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦေးလအ င်ပ ငြံ့်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

၆၀ ပို

မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးလကျ ်

န်ေး

ပို

မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးတင်လ

(ခ)ဦေးတငြံ့်လ

ပို

မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးပ ငြံ့်ကကည်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ပို

မ ြို့နယ် (၂)

၄ လဒေါ်အ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

အမည်
င်

စီ (ခ)လဒေါ်စီစီခိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ
ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

င်ပါတီ

၆၁ ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ် င်ေးနိုင်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၁)

၂ လဒေါ်ခင်နှင်ေးေီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးသေန်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ယင်ေး

ပင် (၁)

၄ လဒေါ်သန်ေးသန်ေးည

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

၆၂ ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးလကျ ်လေွှေ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးညန်လ

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ယင်ေး

ပင် (၂)

၃ ဦေးပ ငြံ့်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးသန်ေးနိုင်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ယင်ေး

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၅ လဒေါ်လအေးစနဒာလကျ ်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

၆၃ ခင်ဦေးမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦေးလကျ ်သန်ေး (ခ)
စစ်ေန်နိုင်
င်လ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

တန်ေးစ ေးဘဝပ ငြံ့်

ေးလေေးပါတီ

၂ ဦေးလ

ခင်ဦေး(၁)

၃ ဦေးသေလအ င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ခင်ဦေး မ ြို့နယ် (၁)

၄ လဒေါ်သင်ေးသင်ေးကကြူ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ခင်ဦေး(၁)

၅ ဦေးလအ င်လကျ ်ပ ငြံ့်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ခင်ဦေးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦေးလအ င် ျ ေးမင ်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၆၄ ခင်ဦေးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးလကျ ် င်ေးထန်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ခင်ဦေး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးထန်ေးလေွှေ

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ခင်ဦေး(၂)

၃ ဦေး ိုေးေန်နိုင်

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ခင်ဦေးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေး င်ေးသိုက်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
တ်

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

င်ပါတီ

ခင်ဦေး(၁)

၅ ဦေးလအ င်ကို

င်ချစ်

အလပခခ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

င်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၆၅ ဒီပယင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦေးလကျ ်ကကီေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဒီပယင်ေး(၁)

၂ ဦေးလဇ ် ျ ေးလအ င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဒီပယင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၃ လဒေါ်နှင်ေးခိုင်စိုေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဒီပယင်ေး(၁)

၄ ဦေးဝင်ေးလဇ ်ပ ငြံ့်

ပပည်သူ့လေှြို့လ

ဒီပယင်ေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသန်ဇင်ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၁ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဒီပယင်ေး(၂)

၂ ဦေးတင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ဒီပယင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေး ိုေး င်ေးဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဒီပယင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၆၆ ဒီပယင်ေးမ ြို့နယ် (၂)

၆၇ လေွှေဘိုမ ြို့နယ် (၁)

ှပ ငြံ့်သန်ေး

င်ပါတီ

င်ပါတီ

င်ပါတီ

၁ ဦေးလကျ ်ဦေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လေွှေဘို(၁)

၂ ဦေးစန်နှင်ေး (ခ)ဦေးလကျ ်ဝင်ေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

လေွှေဘိုမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးလဇ ် င်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လေွှေဘိုမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေး ိုေးလကျ ်သ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လေွှေဘို(၁)

၅ ဦေးဝင်ေးလ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လေွှေဘို မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦေးသန်ေးဝင်ေးထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

၆၈ လေွှေဘိုမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးတိုေးပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လေွှေဘိုမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေးဘိုသန်ေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

လေွှေဘိုမ ြို့နယ် (၂)

၃ လဒါက်တ ပ ငြံ့်နိုင်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လေွှေဘို မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးပ ငြံ့်သန်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လေွှေဘို(၂)

၅ ဦေးပ တ်သ ထန်ေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

လေွှေဘို(၂)

၆ ဦေးဝင်ေး

ိုက်ပ ငြံ့်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလစ

င်ေး

တစ်သီေးပိုဂ္ဂ

ဝက်

က်(၁)

၂ ဦေးစိုေးခိုင်

ဝက်

က်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးလ

ဝက်

က် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးလသ င်ေးလ ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဝက်

က်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးသန်ေးပ ငြံ့်

အ ျ ေးသ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

၆၉ ဝက်

င်

င်လ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

င်ပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ
င်ဝင်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်
ဝက်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

က်(၁)

၆ လဒေါ်လအေးပ တ် န်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

က်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးခင်လ

င်စိုေး

တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ဝက်

က်(၂)

၂ ဦေးခင်လ

င်

ဝက်

က်(၂)

၃ လဒါက်တ တင်လ

ဝက်

က် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးထန်ေးဦေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

ဝက်

က်မ ြို့နယ် (၂)

၅ လဒါက်တ နိုင်လအ င်

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

ဝက်

က်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦေးပ ငြံ့်လအ င်

အ ျ ေးသ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

၇၁ တန်

ည်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦေးလကျ ်လေွှေ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

တန်

ည်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦေးကကီေးည

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

တန်

ည်(၁)

၃ ဦေးထန်ေးလဝ

တန်

ည်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦေးလေွှေ ိုေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

တန်

ည်(၁)

၅ ဦေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

၇၂ တန်

ည်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦေးစိုေး င်ေးလအ င်

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

င်ပါတီ

တန်

ည်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦေး င်ေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

တန်

ည်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးသက်နိုင်ဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

တန်

ည်မ ြို့နယ် (၂)

၄ လဒေါ်လအေး န်

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

၇၀ ဝက်

၇၃ လေဦေးမ ြို့နယ် (၁)

န်ေး

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ

င်(ခ) ဦေးပ ငြံ့်ဦေး

င်

င်ပါတီ

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

ပ န်

ှ ျ ေးထန်ေး

၁ ဦေးခင်လ

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ
င်သန်ေး

င်ပါတီ

န်ေး

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လေဦေး(၁)

၂ ဦေးလဇ ်နိုင်ထန်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

လေဦေး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦေးညီညီဝင်ေး

ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

လေဦေးမ ြို့နယ် (၁)

၄

လေဦေးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦေးအိုန်ေးလကျ ်

၇၄ လေဦေးမ ြို့နယ် (၂)
လေဦေး(၂)

ဦေးသန်ေးညန် (ခ)
ဦေးသန်ေးညန်ဝင်ေး

၁ ဦေးလကျ ်ဝင်ေး
၂ ဦေးစိုေးထန်ေးဝင်ေး

င်ပါတီ

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ
တိုင်ေးေင်ေးသ ေးစည်ေး

ပ န်

ိုေးညီညတ်လေေးပါတီ

နိုင်ငလတ င်သ

ယ်သ

ေး

ဖြို့မဖ ေးတိုေးတက်လေေးပါတီ
ညီညတ်လသ ဒီ ိုကေက်တစ်ပါတီ

မှတ်ချက်

18

စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

လေဦေးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦေးလ ေးညန်

ပပည်လထ င်စိုကကြံ့ခိုင်လေေးနှငြံ့်ဖြို့မဖ ေးလေေးပါတီ

လေဦေး မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦေးပ ငြံ့်လထေး

အ ျ ေးသ ေးဒီ ိုကလေစီအဖြို့ချ ပ်ပါတီ

လေဦေး(၂)

၅ ဦေးဝင်ေး

ပပည်လထ င်စိုလက င်ေးကျ ေးလ

ှိုင်

င်ပါတီ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပပည်န္ှစ် ပါတီစိုဒီမိုကလေစီအလ

ွေလ

ွေလေားလကောက်ပွေဲ

တိုင်ားလဒသကကီား သိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်လွှတ်လတော်
လွှတ်လတော်ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ားအမည်စောေင်ားတင်သွေင်ားမှု
( တနသသောေီတိုင်ားလဒသကကီား )
စဉ်
၁

၂

၃

၄

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်
်နိုင်

အ ်း ော်းဒီ ို

မှတ်ချက်

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦ်းက

ော်

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

က

ောော့က ောင််း (၁)

၂

ဦ်းက

ည်စို်း

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦ်းက ော်က ော်ဦ်း

က

ောော့က ောင််း (၁)

၄

ဦ်းဉောဏ်ထန််း

က

ောော့က ောင််း (၁)

၅

ဦ်းဖိုန််းက

က

ောော့က ောင််း (၁)

၆

ဦ်း ို်းက

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၁)

၇

ဦ်းပ တ်ေန်

ပပည်ကထောင်စိုက

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၁)

၈

ဦ်းဝင််းက ်း

ပပည်ကထောင်စိုက

က

ောော့က ောင််း (၁)

၉

ကဒေါ် ူ ော ို်း ို်းအ

တစ် ီ်းပိုဂ္ဂလ

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းခ စ်က

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

က

ောော့က ောင််း (၂)

၂

ဦ်းတင် န််း

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

က

ောော့က ောင််း (၂)

၃

ဦ်း ်း ူကအောင်

က

ောော့က ောင််း (၂)

၄

ဦ်းပ ငော့်က ောင်

က

ောော့က ောင််း (၂)

၅

ဦ်းလေီ

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၆

ဦ်းဝင််းကအောင်

ညီညတ်က ောဒီ ို

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၇

ကဒါ

်တောဝင််းကအောင်

ပပည်ကထောင်စိုက

က

ောော့က ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၈

ကဒါ

်တောကအောင်

ဘိုတ်ပပင််းမ ြို့နယ် (၁)

၁

ကစောခ

ဘိုတ်ပပင််း(၁)

၂

ဦ်းက

ဘိုတ်ပပင််း(၁)

၃

ဦ်းက ော်က ော် င််း

ပပည်ကထောင်စိုက

ဘိုတ်ပပင််း မ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦ်းလင်က ်း

ညီညတ်က ောဒီ ို

ဘိုတ်ပပင််းမ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦ်းကအောင်က

ဘိုတ်ပပင််း(၁)

၆

ဦ်းကအောင် ူဟန််း

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ဘိုတ်ပပင််းမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းက

ပပည်ကထောင်စိုက

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ
ညီညတ်က ောဒီ ို

ေ

န်ညီညတ်ကေ်းပါတီ

ော်ကအောင်

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ
ပပည်ကထောင်စိုလယ်

ော်ဝင််း

ော်းအလိုပ်

ော်း

အင်အော်းစိုပါတီ
ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

န်ညီညတ်ကေ်းပါတီ
အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ပပည်ကထောင်စိုလယ်
အလိုပ်

်

်ငယ်

ော်း

ော်းအင်အော်းစိုပါတီ
ေ

်တစ်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ပပည်ကထောင်စိုက

ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

ပ ငော့် (ခ) န််းက

ော် ူေ

်တစ်ပါတီ

ော်က

ပ ငော့် အ ်း ော်းဒီ ို

ော်ဦ်း

ပပည်ကထောင်စိုက

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ
ောင််း
ေ

်းက

ောင်ပါတီ

်တစ်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

2

စဉ်

၅

၆

၇

၈

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား
အမည်

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

ဘိုတ်ပပင််း(၂)

၂

ကဒေါ်ခင်ခ

ပပည်ကထောင်စိုက

ဘိုတ်ပပင််း(၂)

၃

ဦ်းခင်ကနောင်ဝင််း

အ ်း ော်းဒီ ို

ဘိုတ်ပပင််း မ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦ်းတင်က

ညီညတ်က ောဒီ ို

ဘိုတ်ပပင််း(၂)

၅

ကဒေါ်ကအ်းကအ်းက ော်

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦ်း

၂

ဦ်းဉောဏ်ကေွှေ

ပပည် ူူ့ကေြို့က

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၁)

၃

ကဒေါ် ိုို့ ိုို့ခင်

ညီညတ်က ောဒီ ို

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦ်းေကအောင်စည် န်

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦ်း န််းကအ်း(ခ)ဦ်းတင်ဦ်း

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၁)

၆

ဦ်း န််းကအောင်

ပပည်ကထောင်စိုက

ထော်းဝယ် (၁)

၇

ဦ်းဦ်း နို့်

ပပည် ူူ့ပါတီ

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၁)

၈

ဦ်းကအောင်ဝင််း

အ ်း ော်းဒီ ို

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၁

ကစောလူကဘ်းဒို

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၂

ကဒေါ်စနဒောကအ်း

ညီညတ်က ောဒီ ို

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၃

ဦ်းကန င််း

ပပည်ကထောင်စိုက

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၄

ကဒေါ် ို်း ို်း ူ

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦ်းပ တ်

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၆

ထော်းဝယ်မ ြို့နယ် (၂)

၇

ဦ်းဝင််းဦ်း

ပပည် ူူ့ပါတီ

ထော်းဝယ် (၂)

၈

ဦ်းကအောင် န််း

ပပည် ူူ့ကေြို့က

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦ်း

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

ကေပဖြူ(၁)

၂

ကစောအော

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦ်းက ော်လင််း

ညီညတ်က ောဒီ ို

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦ်းနိုင်ဦ်း

ပပည်ကထောင်စိုက

ကေပဖြူ(၁)

၅

ဦ်း ်းကန

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၁)

၆

ဦ်းလကထ်း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ကေပဖြူ(၁)

၇

ဦ်း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအင်အော်းစိုပါတီ

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၁)

၈

ဦ်းဧေောထန််း

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းက

ပပည်ကထောင်စိုက

ို

ော်ခိုင်

ိုလင်

ို

ဦ်းလ န််း(ခ)
ဦ်းက ောင် န််း

ိုကလ်းလင်
ောလင််း

ို

်နိုင်

ော်ပ ငော့်

ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ
ေ

်တစ်ပါတီ

န်ညီညတ်ကေ်းပါတီ
ပပည်ကထောင်စိုက

ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ောင်ပါတီ
ေ

်တစ်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ
ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ
ေ
ောင််း

်တစ်ပါတီ
်းက

ောင်ပါတီ

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

ောင်ပါတီ

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ

်တစ်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ
ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

မှတ်ချက်

3

စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား
အမည်

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦ်းက

ော်ဦ်း

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၃

ဦ်းက

ည်စို်း

ကေပဖြူ(၂)

၄

ကေပဖြူ(၂)

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ
ညီညတ်က ောဒီ ို

ေ

်တစ်ပါတီ

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ဦ်းတို်းပို

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအင်အော်းစိုပါတီ

၅

ကဒေါ် အမဖ ်း

ပပည်ကထောင်စိုက

ကေပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၆

ဦ်းကအောင် ်းခိုင်

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၁)

၁

ကဒေါ်က ်းက

ကလောင််းလို်း (၂)

၂

ဦ်းဗိုလ်ကထ်း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၁)

၃

ကဒါ

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦ်းဟန််း င််းဦ်း

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦ်းအိုန််းက

ပပည်ကထောင်စိုက

၁၀ ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းက

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦ်းခင်က ောင်လ

ပပည်ကထောင်စိုက

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၂)

၃

ဦ်းဖို်းပ ငော့်

အ ်း ော်းဒီ ို

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦ်းက ောင်က ောင်ကအ်း

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

ကလောင််းလို်းမ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦ်း ်းနိုင်

ညီညတ်က ောဒီ ို

ကလောင််းလို်း (၂)

၆

ဦ်းပ ငော့်စန််း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

၉

၁၁

၁၂

်းက

ောင်ပါတီ

န်ညီညတ်ကေ်းပါတီ

ည်

ညီညတ်က ောဒီ ို

်တောဝင််းကအောင်

ည်

ော်က

ောင််း

ော်

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ

ောင််း

်တစ်ပါတီ

်းက

ောင်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ
ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ကေစီအင်အော်းစိုပါတီ

ေ

်တစ်ပါတီ

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၁) ၁

ဦ်းက ော်ညနို့်

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၁) ၂

ဦ်းည

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၁) ၃

ဦ်းတင်က ော်ဦ်း

ညီညတ်က ောဒီ ို

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၁) ၄

ကဒေါ်ယိုယိုဝါ

အ ်း ော်းဒီ ို

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၁) ၅

ဦ်း န််းပ ငော့်

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၁) ၆

ဦ်းကအောင်ဝင််း

တစ် ီ်းပိုဂ္ဂလ

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းက

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦ်းက

ည်စို်း

တစ် ီ်းပိုဂ္ဂလ

ေ

်ကခ ောင််း (၂)

၃

ဦ်းက

ည်စန်

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦ်းထန််းစန်

ေ

်ကခ ောင််း (၂)

၅

ဦ်းနိုင်ဝင််းထို

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၆

ဦ်း င််းကထ်း

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ေ

်ကခ ောင််းမ ြို့နယ် (၂)

၇

ကဒေါ် ီ ီစန််း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

််း

ော် င််းထို

်

်တစ်ပါတီ

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ
ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ထော်းဝယ်တိုင််းေင််း ော်း ော်းပါတီ

ောင််း

ညီညတ်က ောဒီ ို
်

ေ

ပပည် ူူ့ကေြို့က

ေ

်းက

ောင်ပါတီ

်တစ်ပါတီ

ောင်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်
ေ

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၈

ဦ်းက ောင််းတင်

ျွန််းစိုမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦ်းက

ျွန််းစို(၁)

၂

ကစောလင််း

ျွန််းစိုမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦ်းက ော်လင််း

ညီညတ်က ောဒီ ို

ျွန််းစို(၁)

၄

ဦ်းဘိုဘို င် င််း

ပပည်ကထောင်စိုက

ျွန််းစို မ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦ်း န််းလင်

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ျွန််းစိုမ ြို့နယ် (၁)

၆

ဦ်းကအောင်ပ တ်ထန််း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ျွန််းစိုမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းက ်းကအောင်

ညီညတ်က ောဒီ ို

ျွန််းစို(၂)

၂

ဦ်းတင်စို်း

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

ျွန််းစိုမ ြို့နယ် (၂)

၃

ကဒါ

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ျွန််းစို(၂)

၄

ကဒေါ် ို်းဝါ

ပပည်ကထောင်စိုက

ျွန််းစို(၂)

၅

ဦ်း န််းနိုင်စို်း

ဒီ ို

၁၅ တန သောေီမ ြို့နယ် (၁)

၁

ကစောဩဂ္ိုတ်စတင််း

တန သောေီ မ ြို့နယ် (၁)

၂

ဦ်းက ော်ကအောင်

ညီညတ်က ောဒီ ို

တန သောေီ(၁)

၃

ဦ်းလထန််းနိုင်

ပပည်ကထောင်စိုက

တန သောေီ(၁)

၄

ဦ်း န််းနိုင် (ခ)

တန သောေီ(၁)

၅

ကဒေါ်ကအ်းတင်

တန သောေီမ ြို့နယ် (၁)

၆

၁၆ တန သောေီမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦ်းက

တနင်္သောေီ မ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦ်းခင်က ောင်လတ်

တန သောေီ(၂)

၃

တန သောေီ(၂)

၄

ဦ်းက ော်ကေွှေထန််း

ပပည် ူူ့ကေြို့က

တန သောေီ(၂)

၅

ဦ်းထင်ကပေါ်

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

တန သောေီမ ြို့နယ် (၂)

၆

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

၁၃

၁၄

်ကခ ောင််း (၂)

စဉ်

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

ော်စို်း ို်း

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ယ်

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

်တောထူ်းကနကအောင်

ိုနိုင်

ကနောင်နီငယ်

ော် န််း

ဦ်းအင်ရှို

(ခ)ဘိုနီ

ေ

ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

်တစ်ပါတီ

်းက

ောင်ပါတီ

်တစ်ပါတီ (ပ န် ော)

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ
ောင််း

်တစ်ပါတီ
်းက

ောင်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ောင််းတင် (ခ)

ဦ်းကအောင်က

ောင််း

်တစ်ပါတီ

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ဦ်းကအောင် ူေ (ခ)

ဦ်းက

ေ

ေ

ော်ဟန််း

ညီညတ်က ောဒီ ို
ပပည်ကထောင်စိုက

ေ
ောင််း

်တစ်ပါတီ
်းက

ောင်ပါတီ

ောင်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား
အမည်

၁၇ ပိုကလောမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦ်းက

ပိုကလောမ ြို့နယ် (၁)

၂

ကဒေါ်ခင်စနဒော

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ပိုကလော(၁)

၃

ဦ်းခ ဝင််း

ပပည်ကထောင်စိုက

ပိုကလော(၁)

၄

ကစောက

ပိုကလော(၁)

၅

ကဒေါ်စန််းက ော်

ပပည် ူူ့ပါတီ

ပိုကလော(၁)

၆

ကဒေါ်ကန ောဦ်း

ပပည် ူူ့ကေြို့က

ပိုကလော မ ြို့နယ် (၁)

၇

ကဒေါ်နန််း ီတောဦ်း

ညီညတ်က ောဒီ ို

ပိုကလော(၁)

၈

ဦ်းကအောင်ကန ောလင််း

ပပည်ကထောင်စိုက

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

၁

ဦ်း

အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ပိုကလော(၂)

၂

ကဒေါ်ခ စ်ကဝ

ပိုကလော(၁)

၃

ကစောက

ပိုကလောမ ြို့နယ် (၂)

၄

ကစော ဂ္ ယ်

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

ပိုကလော(၂)

၅

ဦ်းက ော်ဦ်း

ပပည် ူူ့ကေြို့က

ပိုကလောမ ြို့နယ် (၂)

၆

ဦ်းပ

ပပည်ကထောင်စိုက

ပိုကလော(၂)

၇

ဦ်းလစို်း

ပိုကလော(၂)

၈

ကဒေါ်ကအ်းစို န်

ပိုကလော မ ြို့နယ် (၂)

၉

ဦ်းကအောင်နိုင်ဝင််း

ညီညတ်က ောဒီ ို

၁၉ မ တ်မ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦ်းခင်က ောင်ဦ်း

ပပည်ကထောင်စိုက

မ တ် မ ြို့နယ် (၁)

၂

ဦ်းခ စ်ညနို့်

ညီညတ်က ောဒီ ို

မ တ်မ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦ်း ောနည် ်း

အ ်း ော်းဒီ ို

မ တ်(၁)

၄

ဦ်းပပည်ကအ်း

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ

မ တ်(၁)

၅

ဦ်း ို်းက

ပပည် ူူ့ပါတီ

မ တ်(၁)

၆

ဦ်းက ောင်က ောင်ထန််း

ပပည်ကထောင်စိုက

မ တ်(၁)

၇

ကဒေါ်အအကဝ

ပပည် ူူ့ကေြို့က

၁

ဦ်းက

မ တ်(၂)

၂

ဦ်းစို်းက

မ တ်(၂)

၃

ဦ်းစို်းညီညီ

ပပည် ူူ့ကေြို့က

မ တ်(၂)

၄

ဦ်းတင်စို်း

ပပည် ူူ့ပါတီ

မ တ် မ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦ်းတင် န််း

ညီညတ်က ောဒီ ို

မ တ်မ ြို့နယ် (၂)

၆

ဦ်းထန််းဝင််း

ပပည်ကထောင်စိုက

၁၈ ပိုကလောမ ြို့နယ် (၂)

၂၀ မ တ်မ ြို့နယ် (၂)

ော် င််း (ခ)ဦ်းဖို်း င််း

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

်း

ကဘောဒို

င််းေန်

အ ်း ော်းဒီ ို

်းက

ောင်ပါတီ

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

ောင်ပါတီ
ေ

်တစ်ပါတီ

ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ

င််း(ခ)ပ တ် င််း

ပပည်ကထောင်စိုက

ော် ူ

ည်

ောင််း

ပပည် ူူ့ပါတီ

ောကဒ်း

ော်က

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ော်ဦ်း

ောင်ပါတီ
ောင််း

်းက

ောင်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

န်ညီညတ်ကေ်းပါတီ

ပပည်ကထောင်စိုက

ေ

ောင််း
ေ

်တစ်ပါတီ

်းက

ောင်ပါတီ

်တစ်ပါတီ

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ
ောင်ပါတီ

ော့ခိုင်ကေ်းနငော့်ဖြို့မဖ ်းကေ်းပါတီ

တိုင််းေင််း ော်းစည််းလို်းညီညတ်ကေ်းပါတီ
ောင်ပါတီ

ေ
ောင််း

်တစ်ပါတီ
်းက

ောင်ပါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မဲဆန္ဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား
အမည်

မ တ်(၂)

၇

ကနော်စီစီလ ော်း

မ တ်မ ြို့နယ် (၂)

၈

ကဒေါ်ေီေီခ

မ တ်(၂)

၉

ဦ်းကအောင် ်း

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ
ေင်ပပည် ူူ့ပါတီ
အ ်း ော်းဒီ ို

ကေစီအဖြို့ခ ပ်ပါတီ

န်ညီညတ်ကေ်းပါတီ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက်ြွေွဲ

တုံင်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
လွှတ်ရတော်ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောေင်ွေးတင်သွေင်ွေးမှု
( ြွဲခွေးတုံင်ွေးရဒသကကီွေး )
စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၁ ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

၁ ဦြီးစြီးကက ျော်သူ

ပြည်သူူ့ြါတ

ကက ျောက်ကကြီး(၁)

၂ စင်ြီး င်ြီးက ျောင်

ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးစည်သူလွင်

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးက

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထွန်ြီးထွန်ြီးလင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကက ျောက်ကကြီး(၁)

၆ ဦြီးသူရကက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကက ျောက်ကကြီး(၁)

၇ ဦြီးသက်ထွန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးကကည်ဝင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကက ျောက်ကကြီး(၂)

၂ ကစျောနဘယ် (လ်)

ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ကဒေါ်က သူမဖ ြီး(ခ)ယ င်ြီး

ကက ျောက်ကကြီး(၂)

၄ ဦြီး ြီးက ျော်ဦြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကက ျောက်ကကြီးမ နယ် (၂)

၅ ဦြီးရန်နင်က ျောင်

ပြည်သူူ့ြါတ

ကက ျောက်ကကြီး(၂)

၆ ဦြီးလှဖန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီးဝင်ြီးနင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

၂ ကက ျောက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ကတျောင်ငူမ ြို့နယ် (၁)

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ွ င်ြီးသန်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ျောင်ြါတ

ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး

၁ ဦြီးကက ျော်စြီး ြီး

ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ

ဦြီးကက ျော် င်ြီးနင် (ခ)

ကတျောင်ငူ (၁)

၂

ကတျောင်ငူ (၁)

၃ ကဒေါ်စစ် ျောပခည်

ကတျောင်ငူ (၁)

၄ ဦြီးတြီးလွင်ဦြီး

ကတျောင်ငူမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးက ြီး င်ြီးဝင်ြီး

ကတျောင်ငူ မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးက ျောင်နင်စြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်ကဝလင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

၄ ကတျောင်ငူမ ြို့နယ် (၂)

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

င်ြီး င်ြီး

ကတျောင်ငူ (၂)

၂ ဦြီးကက ျော်ဝင်ြီး

ကတျောင်ငူ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးကက ျော်ဝင်ြီးသန်

ြံ့်

ြံ့်ပ ငြံ့်

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

ျောင်ြါတ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

တူကွပြျောြီးပခင်ြီးနှင်ြံ့ မင ်ြီးခ ်ြီးကရြီးြါတ
ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ကတျောင်ငူမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီး ြီး ခ

ကတျောင်ငူ (၂)

၅ ဦြီးက ျောင်က ျောင်စြီး

ကတျောင်ငူ (၂)

၆ ဦြီးလင်ြီးသူရန်ထွန်ြီး

ကတျောင်ငူ (၂)

၇ ဦြီး ျောကျောစြီး

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

၁ ဦြီးကက ျော်စြီး ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၅ ထန်ြီးတြင်မ ြို့နယ် (၁)

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
ျောင်ြါတ

ထန်ြီးတြင်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးခင်က ျောင်ဝင်ြီး

ထန်ြီးတြင်(၁)

၃ ဦြီးတင်က ျောင်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ထန်ြီးတြင်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးသက်တင်ထွန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်က ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ထန်ြီးတြင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒါက်တျောခွန်ပ ငြံ့်နင်

ြ ဝ်ြီး

ထန်ြီးတြင်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးက ျောြံ့ကလြီးန

ထန်ြီးတြင်(၂)

၄ ကဒေါ်နန်ြီးနှင်ြီး ကဝ

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ထန်ြီးတြင်(၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးထွန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ထန်ြီးတြင် မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးက ျောင်စြီးလင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၆ ထန်ြီးတြင်မ ြို့နယ် (၂)

၇ ပဖ ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ျော်လွင်ဦြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီး ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ကပခခလူတန်ြီးစျောြီးဘဝပ ငြံ့် ျောြီးကရြီးြါတ

ပဖ ြီး(၁)

၂ ဦြီးကကည်ဝင်ြီး

ပဖ ြီး(၁)

၃ ဦြီးခင်က ျောင်စြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ပဖ ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးကငွသန်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ပဖ ြီး(၁)

၅ ကဒေါ်က သူသူကက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ပဖ ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၆

ပဖ ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦြီးသက်စန်

၈ ပဖ ြီးမ ြို့နယ် (၂)

ဦြီးဝင်ြီးက ျောင် (ခ)
ဦြီးဝင်ြီးက ျောင်သန်ြီး

၁ ဦြီးကထွြီးကကည်
ဦြီးကြါက်ကဖျော် (ခ)

ပဖ ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂

ပဖ ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးက ျောင်က ျောင်တင်

ပဖ ြီး(၂)

၄ ဦြီးသက်ထွန်ြီး

ဦြီးစကရွှေ

ြီးသျောြီးနင်ငကရြီးဒ ကရက်တစ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ
ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ
ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ
ကပခခလူတန်ြီးစျောြီးဘဝပ ငြံ့် ျောြီးကရြီးြါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ပဖ ြီး(၂)

၅

ပဖ ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆

၉ ကရတျောရှည်မ ြို့နယ် (၁)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်
ဦြီးသက်ဝင်ြီးနင် (ခ)
ကတူြီး
ဦြီးက ျောင် ြီးတငြံ့် (ခ)
ဦြီး ြီးတငြံ့်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ကဒါက်တျောကက ျော်ကက ျော်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ကရတျောရှည်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးတင်ဦြီး

ြီးသျောြီးညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကရတျောရှည် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးနင်နင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကရတျောရှည်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးက ျောင်လွင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကရတျောရှည် (၁)

၅ ဦြီးပ ငြံ့်က ြီး

ကရတျောရှည် (၁)

၆ ဦြီးကဝလင်ြီးစြီး

ကရတျောရှည် (၁)

၇ ဦြီးသန်ြီးထွန်ြီးဝင်ြီး

ကရတျောရှည် (၁)

၈ ကဒေါ်က ြီးက ြီးလင်ြီး

ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
ြီးသျောြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

၁၀ ကရတျောရှည်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးစန်ြီးက ျောင်

ြီးသျောြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ

ကရတျောရှည်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးက ျော်ထက်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကရတျောရှည် (၂)

၃ ဦြီးထွန်ြီးနင်

ကရတျောရှည် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးဝင်ြီးသန်ြီး

ကရတျောရှည် (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကရတျောရှည် (၂)

၆ ဦြီးက ျောင်နင်ထွန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကရတျောရှည်မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီး န်ြီးကက င်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

၁၁

၁၂

ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ျောင်ြါတ

တ်တွင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ျော်က ယ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

တ်တွင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကကည်ပ ငြံ့်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

တ်တွင်ြီး(၁)

၃ ဦြီးက ျော်လွင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

တ်တွင်ြီး(၁)

၄ ဦြီးသက်လွင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

တ်တွင်ြီး(၁)

၅ ဦြီးက ျောင်သူရဝင်ြီး

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

တ်တွင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးက ျော် င်ြီးသက်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

တ်တွင်ြီး(၂)

၂ ဦြီးက ြီးလွင်

တ်တွင်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးသက်နင်

ျောင်ြါတ

ျောင်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

တ်တွင်ြီး(၂)

၄ ဦြီးသန်စင်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

တ်တွင်ြီး(၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးစြီး

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

၁၃ ကဝမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးညွန်ကရွှေ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ကဝ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီး င်ြီး င်ြီးထက်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကဝ(၁)

၃ ဦြီးသက်နင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကဝ(၁)

၄ ဦြီးက ျောင် င်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်သန်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကဝမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးထွန်ြီးထွန်ြီးဦြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကဝမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး ြီးခင်

ကဝမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်ရ

ကဝ(၂)

၅ ဦြီးရထွဋ်က ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကဝ မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီးစြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော် င်က ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ကက ျောက်တခါြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကက ျော်တငြံ့်

ပြည်သူူ့ြါတ

ကက ျောက်တခါြီး(၁)

၃ ကစျောဝလ

ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ

ကက ျောက်တခါြီး(၁)

၄ ဦြီးလင်ြီးလင်ြီးကက ျော်

ကက ျောက်တခါြီး(၁)

၅ ဦြီးသန်ြီးက

ကက ျောက်တခါြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးက ျောင်ဝင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁၄ ကဝမ ြို့နယ် (၂)

၁၅ ကက ျောက်တခါြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁၆ ကက ျောက်တခါြီးမ ြို့နယ် (၂)

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ွ

န်ြီးဦြီး

ပြည်ကထျောင်စလယ်သ ျောြီး လြ်သ ျောြီး
င် ျောြီးစြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကက ျောက်တခါြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကက ျော်ဝင်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကက ျောက်တခါြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးကကည် င်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ကက ျောက်တခါြီး(၂)

၄ ကစျော

ျောဝါြီး

ကက ျောက်တခါြီး(၂)

၅ ဦြီးတြီး

န်ြီး

ကက ျောက်တခါြီး မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးကန ြီးက ျောင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်က ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၂ ဦြီးတင်က ျော်ဝင်ြီး

ပြည်သူူ့ြါတ

၁၇ ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၁)
ကညျောင်ကလြီးြင် (၁)

ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ
ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ
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ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးပ ငြံ့်လွင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးသန်ြီးဘနင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင် (၁)

၅ ဦြီးသန်ြီးက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးက ျောင်နင်ဦြီး

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁၈ ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၂) ၁ ဦြီးညညကထွြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင် (၂)

၂ ဦြီးတင်ဝင်ြီး

တစ်သြီးြ ဂလ

ကညျောင်ကလြီးြင် (၂)

၃ ဦြီးက ျောင်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၂) ၄ ဦြီး ြီး င်ြီးသန်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင် (၂)

၅ ဦြီးပ ငြံ့်စြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီးနင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကညျောင်ကလြီးြင် (၂)

၇ ဦြီးက ျောင်ကက ျော်က ြီး

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

၁၉ ဒက်ဦြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ျော် ြီးနင်

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ဒက်ဦြီး(၁)

၂ ဦြီးက ြီးက ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ဒက်ဦြီး(၁)

၃ ကဒါက်တျောြွငြံ့်

ဒက်ဦြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ကဒေါ်ကရွှေစင်ထွန်ြီး

ဒက်ဦြီး(၁)

၅ ဦြီးက ျောင်ကက ျော်လွင်

န်ြီး

ျောင်ြါတ

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ
ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ

၂၀ ဒက်ဦြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကက ျော်လင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ဒက်ဦြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီး င်ြီးက ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ဒက်ဦြီး(၂)

၃ ဦြီးလှက ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ဒက်ဦြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးသူရက ျော်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်ကက ျော်

ြီးသျောြီးနင်ငကရြီးဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြခူြီး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးညွန်ကရွှေ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးတင်စြီး

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးတငြံ့်က

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထွန်ြီးထွန်ြီးဝင်ြီး

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးကနဝင်ြီး

၂၁ ြခူြီးမ ြို့နယ် (၁)

ျောင်ြါတ

ပ န် ျောနင်င လြ်သ ျောြီးလယ်သ ျောြီး
ဟျော တ်ြါတ
ွ

လ ်ြီးပြကကယ်ြါတ
ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ
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စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
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ြခူြီး(၁)

၇ ဦြီးဗညျောြီးဉျောဏ်ထွန်ြီး

ြခူြီး(၁)

၈ ဦြီး င်ြီးခန်ကက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ြခူြီး(၁)

၉ ဦြီး ြီး င်ြီးကထွြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁၀ ဦြီး ြီးသန်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၂၂ ြခူြီးမ ြို့နယ် (၂)

ွန်ညညွတ်ကရြီးြါတ

ျောင်ြါတ

၁ ကဒေါ်ကကသခင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးခင်က ြီး

လ ်ြီးပြကကယ်ြါတ

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးတငြံ့်က

ြခူြီး(၂)

၄

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးက ျောင်ကက

ြခူြီး(၂)

၆ ဦြီးက ျောင်ခင်

ြခူြီး(၂)

၇ ဦြီးဝင်ြီးသူကယ်

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၂)

၈ ကဒေါ်သန်ြီးသန်ြီးက ြီး

ြခူြီးမ ြို့နယ် (၂)

၉ ဦြီးသန်ြီးဒန်

ြခူြီး(၂)

၁၀ ဦြီးက ျောင်ကသျောင်ြီး

၂၃ ကရွှေက င်မ ြို့နယ် (၁)

ွ

ြီးသျောြီးနင်ငကရြီးဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကဒါက်တျောထူြီးပချောြီးက ျောင်
(ခ)ဦြီးထူြီးက ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
ွန်ညညွတ်ကရြီးြါတ
တစ်သြီးြ ဂလ
ပ န် ျောနင်င လြ်သ ျောြီးလယ်သ ျောြီး
ဟျော တ်ြါတ
ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ဦြီးစြီးရည်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ဦြီးက ျောင်တူြီး (ခ)

ကရွှေက င်မ ြို့နယ် (၁)

၂

ကရွှေက င်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးပ ငြံ့်စြီး

ကရွှေက င်(၁)

၄ ဦြီးရထွန်ြီးက

ကရွှေက င်(၁)

၅ ဦြီးလှထွန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကရွှေက င်(၁)

၆ ဦြီးဝင်ြီးပ ငြံ့်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၂၄ ကရွှေက င်မ ြို့နယ် (၂)

ဦြီးက ျောင်နင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ
ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ

ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

၁ ဦြီးခင်က ျောင်ကငွ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ကရွှေက င်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ကစျောကကြါလျောြီး

ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ

ကရွှေက င်(၂)

၃ ဦြီးက ျော်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကရွှေက င်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးနင်နင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကရွှေက င် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ်လှလှဝင်ြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ကရွှေက င်(၂)

၆ ဦြီးက ျောင်ပ င်ြံ့်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၂၅ ကဝါမ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦြီးကက ျော်ပ ငြံ့်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကဝါ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးစကထွြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကဝါမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးက ျောင်ဒ

ကဝါ(၁)

၄ ဦြီးက ျောင်နင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးက ျောင်ယ

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၂၆ ကဝါမ ြို့နယ် (၂)

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ကဝါ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒေါ်ရရထက်

ကဝါ(၂)

၃ ဦြီးသန်ြီးက ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကဝါမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးက ျောင် င်ြီးခင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၂၇ သနြ်ြင်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးတင်ဝင်ြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ျောင်ြါတ

ပ န် ျောနင်င လြ်သ ျောြီးလယ်သ ျောြီး
ဟျော တ်ြါတ

သနြ်ြင်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီး င်ြီးထက်သျော

သနြ်ြင် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးရစန်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

သနြ်ြင်(၁)

၄ ဦြီးသန်ြီးပ ငြံ့်က ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

သနြ်ြင်(၁)

၅ ဦြီးက ြီးလွင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်စန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

သနြ်ြင်(၂)

၂ ဦြီးတင် ြီးဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

သနြ်ြင်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး ြီးပ ငြံ့်က ျောင်

သနြ်ြင် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးဝင်ြီး င်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၁ ကဒေါ်ခင် ျောလွင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကြါက်ကခါင်ြီး (၁)

၂ ဦြီးက ျောင်က ျောင်ကငွ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကြါက်ကခါင်ြီး (၁)

၃ ဦြီးဝင်ြီးထွန်ြီးပ ငြံ့်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကြါက်ကခါင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးသက် င်ြီးက ျော်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၂၈ သနြ်ြင်မ ြို့နယ် (၂)

၂၉ ကြါက်ကခါင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃၀ ကြါက်ကခါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁

လင်ြီးက ျောင် ြီးက ျော်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ရှိုခ င်ြီး

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးြါတ

ကြါက်ကခါင်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးညွန်ဝင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကြါက်ကခါင်ြီး (၂)

၃ ဦြီးက ြီးဝင်ြီးက ျောင်

ပြည်သူူ့ြါတ

ကြါက်ကခါင်ြီး (၂)

၄ ဦြီးပ တ်ကက

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

၅ ဦြီးလှိုင်ပ ငြံ့်ဦြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ျောင်ြါတ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်
ကြါက်ကခါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃၁ ကြါင်ြီးတည်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၆ ဦြီးဝင်ြီးနင်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ဦြီးကကျောင်ြီးပ တ်သူ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကြါင်ြီးတည်(၁)

၂ ကဒေါ်ကကည်ကကည်ဝင်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကြါင်ြီးတည်(၁)

၃ ဦြီးက ျော်ဝင်ြီး

ကြါင်ြီးတည် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးညညထွန်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကြါင်ြီးတည်(၁)

၅ ဦြီးက ျောင်နင်ဦြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ကဒေါ်က

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၃၂ ကြါင်ြီးတည်မ ြို့နယ် (၂)

ွက

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ွသင်ြီး

ကြါင်ြီးတည်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးတင်နွယ်

ကြါင်ြီးတည်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးထွန်ြီးထွန်ြီးဦြီး

ကြါင်ြီးတည်(၂)

၄ ဦြီးက ျောင်ညွန်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကြါင်ြီးတည် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးကသျောင်ြီးကရွှေ

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်ပ ငြံ့်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၃၃ ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကက ျော်သူ

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ကဒေါ် င် ြီးထက်

ြန်ြီးကတျောင်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ယယကဝ

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြန်ြီးကတျောင်ြီး (၁)

၆ ဦြီးက ျောင်စြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

၃၄ ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးခင်က ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးတင်ရှန်

တစ်သြီးြ ဂလ

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ကဒေါ်ထျောြီးထျောြီးလှိုင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ြန်ြီးကတျောင်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်နွယ်နွယ်စြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ်ြြဟန်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ြန်ြီးကတျောင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီးက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်ကက ျော်လင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ပြည်(၁)

၂ ဦြီးစန်လှက ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ပြည်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးဝင်ြီးက ျော်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ပြည်မ နယ် (၁)

၄ ဦြီးသက်ဝင်ြီးလှိုင်

၃၅ ပြည်မ ြို့နယ် (၁)

န်ြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

လင်ြီး တြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ
ရှိုခ င်ြီး

ြီးသျောြီးြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

ပြည်မ ြို့နယ် (၁)

၃၆ ပြည်မ ြို့နယ် (၂)

စဉ်

၅

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

ဦြီးသန်က ျော်ထွန်ြီး (ခ)

ညညွတ်ကသျောတင်ြီးရင်ြီးသျောြီးလူ ြီး ျောြီး

က ျော်ထွန်ြီး

ဒ ကကရစြါတ

ညညွတ်ကသျောတင်ြီးရင်ြီးသျောြီးလူ ြီး ျောြီး

၁ ဦြီးကက ျော်စွျောလင်ြီး

ဒ ကကရစြါတ

ပြည်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကက ျော်က ယ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ပြည်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးခင်က ျောင်တငြံ့်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ပြည်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးစြီးဝဏဏထွန်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ပြည်(၂)

၅ ဦြီး ြီးက ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ပြည်(၂)

၆ ဦြီးက ြီးကဖပ င်ြံ့

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

၁ ဦြီးကက ျော်ထွန်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကရွှေကတျောင် (၁)

၂ ဦြီးကက ျော်ပ ငြံ့်

တစ်သြီးြ ဂလ

ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးခင်က ျောင်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကရွှေကတျောင် (၁)

၄ ဦြီးရလင်ြီးကက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကရွှေကတျောင် (၁)

၅ ကဒေါ်ကဝ ွန်လှိုင်

ပြည်သူူ့ြါတ

ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးဝင်ြီးနင်

၃၇ ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၃၈ ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ် (၂)

ျောင်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော် င်ြီးခင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကရွှေကတျောင် (၂)

၂ ဦြီးထွန်ြီးထွန်ြီးဦြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကရွှေကတျောင် (၂)

၃ ဦြီး င်ြီးထွဋ်ဦြီး(ခ) င်ြီး င်ြီး

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

ကရွှေကတျောင် (၂)

၄ ဦြီးက ျောင်က ျောင်ကက ျော်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကရွှေကတျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး န်ြီးသွင်

၃၉ သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ျောင်ြါတ
ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ကဒေါ်ခ ခ လွင်က

ွ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးထက်ထက်က ျော်

သကန်ြီး(၁)

၃ ဦြီးပ ငြံ့်က ျောင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးသက်လွင်ဦြီး

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ဥ မျော

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၄၀ သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကပ ငြံ့်

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

၂ ဦြီးစန်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

သကန်ြီး(၂)

က ျော်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ျောင်ြါတ
ျောင်ြါတ
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စဉ်

၄၁

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးညွန်ရှန်

သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်က ဦြီးနင်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

သကန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး န်ြီးသွင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးခင်က ျောင်လွင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ကက ြို့ြင်ကကျောက်
မ ြို့နယ် (၁)

ဒ ကရက်တစ်ြါတ (ပ န် ျော)

ကက ြို့ြင်ကကျောက်မ ြို့နယ် (၁) ၅ ဦြီးဝင်ြီးကရွှေ

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကက ြို့ြင်ကကျောက် (၁)

ကက ြို့ြင်ကကျောက်
မ ြို့နယ် (၂)
ကက ြို့ြင်ကကျောက်မ ြို့နယ် (၂)

၄၃

၄၄

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ကက ြို့ြင်ကကျောက်မ ြို့နယ် (၁) ၂ ဦြီးတင်က ျောင်ဦြီး
ကက ြို့ြင်ကကျောက်
၃ ကဒေါ်တင်ပ ငြံ့်
မ ြို့နယ် (၁)
ကက ြို့ြင်ကကျောက် (၁)
၄ ဦြီးလွင်က ျောင်

ကက ြို့ြင်ကကျောက်မ ြို့နယ် (၁) ၆ ဦြီးက ျောင်က င်ြီး

၄၂

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ
ြီးသျောြီးနင်ငကရြီးဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၇ ဦြီးက ျောင်ကက ျော်စ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

၁ ဦြီးက ျော်ညွန်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

၂ ဦြီးက ျော်ထွန်ြီး

ဒ ကရက်တစ်ြါတ (ပ န် ျော)

ကက ြို့ြင်ကကျောက်မ ြို့နယ် (၂) ၃ ဦြီးတင်ထွဋ် (ခ)ဖြီးငယ်
ကက ြို့ြင်ကကျောက်
၄ ဦြီးထွန်ြီးသန်ြီးဦြီး
မ ြို့နယ် (၂)
ကက ြို့ြင်ကကျောက်မ ြို့နယ် (၂) ၅ ဦြီးဝင်ြီးပ ငြံ့်စြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

ကက ြို့ြင်ကကျောက် (၂)

၆ ဦြီးဝင်ြီးရှန်

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ကက ြို့ြင်ကကျောက် (၂)

၇ ဦြီးဝင်ြီးလှိုင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးနင်ငကရြီးဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြီးကန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ျော် င်ြီးထွန်ြီး

ြီးကန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ကဒေါ်ခင်က ြီးရ

ြီးကန်ြီး(၁)

၃ ကဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်ကသျောင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ြီးကန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးသန်ြီးက ျောင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြီးကန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးစန်ြီးက ျောင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြီးကန်ြီး(၂)

၂ ဦြီးထူြီးခင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ြီးကန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃

ြီးကန်ြီး(၂)

၄ ကဒေါ်က ြီးက က ျောင်

ဦြီး င်ြီး င်ြီးထက် (ခ)
တျောတြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ
ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၄၅ နတ်တလင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄၈

၄၉

၅၀

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

၁ ဦြီးတငြံ့်လွင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

နတ်တလင်ြီး(၁)

၂ ဦြီးမဖ ြီးက ျော် င်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

နတ်တလင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးက ျောင်က ျောင်ဦြီး

နတ်တလင်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးဝင်ြီးဗလ်

နတ်တလင်ြီး(၁)

၅

၄၆ နတ်တလင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄၇

စဉ်

ဦြီးက ျောင်ပ င်ြံ့ဦြီး(ခ)
ဦြီးက ျောင်ကလြီး

၁ ဦြီးကက ျော်ကက ျော်နင်
ဦြီးထက်က ျော်လင်ြီး (ခ)

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ
ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ
တစ်သြီးြ ဂလ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

နတ်တလင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂

နတ်တလင်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးထွန်ြီးထွန်ြီးလင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

နတ်တလင်ြီး(၂)

၄ ဦြီးပ စြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

နတ်တလင်ြီး(၂)

၅ ဦြီးက ျောင်စြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ြီးည မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကန ြီးက ျောင်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

ြီးည (၁)

၂

ြီးည မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးက ြီးဝင်ြီး

ြီးည (၁)

၄ ဦြီးက ျောင်ကက ျော်ဦြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ြီးည မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးထွန်ြီးပ ငြံ့်သန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ြီးည (၂)

၂ ဦြီးထွန်ြီးကဝ

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

ြီးည မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးဝင်ြီးက

ြီးည မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးကသျောင်ြီးပ ငြံ့်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

င်ြီးလှမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးက ျော်ဝင်ြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

င်ြီးလှ(၁)

၂ ဦြီးထက်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

င်ြီးလှ(၁)

၃ ဦြီးပ က

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

င်ြီးလှ(၁)

၄ ဦြီးက ျောင်က ြီးဦြီး

င်ြီးလှမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးက ျောင်က ျောင်

င်ြီးလှမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကက ျော်ထွန်ြီးစြီး

ဦြီးခ စ်က

ဦြီးလှိုင်ဝင်ြီးကက ျော် (ခ)
ကကထွြီး

တစ်သြီးြ ဂလ

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ
ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

င်ြီးလှ(၂)

၂ ဦြီး င်ြီးက ျော်

င်ြီးလှ(၂)

၃ ဦြီးပ ငြံ့်ကက င်

င်ြီးလှ(၂)

၄ ဦြီးရထွဋ်က ျောင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

င်ြီးလှမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးက ျောင်က ျော်နင်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ဦြီးခင်က ျောင်ရင်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၅၁ လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ပ န် ျောနင်ငကတျောင်သူလယ်သ ျောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတြီးတက်ကရြီးြါတ

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီး င်ြီးထက်

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီး ြီးကက

ပြည်သူူ့ လြ်သ ျောြီးြါတ

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးဟန် င်ြီးတင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

လက်ြတန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးက ြီးကက

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ကဒေါ်က ြီးက ြီးခင်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၅၂ လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ကစျောကဟဗလူကစြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

လက်ြတန်ြီး(၂)

၂ ဦြီးက ျော် င်ြီးသန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး ြီးက ျောင်

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်စန်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

လက်ြတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

၁ ဦြီးက ျော်ဝင်ြီးနင်

ဒ ကရက်တစ်ြါတ (ပ န် ျော)

သျောယျောဝတ (၁)

၂ ဦြီးပ ငြံ့်လွင်ဦြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

သျောယျောဝတ မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးလွင် င်ြီးသူ

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

သျောယျောဝတ (၁)

၄ ကဒေါ်လွယ်လွယ်ဝင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

သျောယျောဝတ (၁)

၅

သျောယျောဝတမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးသန်ြီးပ ငြံ့်

သျောယျောဝတ (၁)

၇ ကဒေါ်သ ြံ့်နနဒာက ြီး

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၁ ဦြီးကက ျော်ကကစန်

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

၅၃ သျောယျောဝတမ ြို့နယ် (၁)

၅၄ သျောယျောဝတမ ြို့နယ် (၂)

ဦြီးဝင်ြီးပ ငြံ့် (ခ)
ကစျောဝင်ြီးပ ငြံ့်

ျောင်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ကရင်ပြည်သူူ့ြါတ
တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

သျောယျောဝတ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကက ျော်သူရ

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

သျောယျောဝတမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးတင်စြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

သျောယျောဝတ (၂)

၄ ဦြီးက ျောင်က ျောင်လွင်

တစ်သြီးြ ဂလ

မှတ်ချက်
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စဉ်

၅၅

၅၆

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး
အမည်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

သျောယျောဝတ (၂)

၅ ဦြီးလှကက င်

ပြည်သူူ့ကရှြို့က

ျောင်ြါတ

သျောယျောဝတ (၂)

၆ ဦြီးဝင်ြီးသန်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

သျောယျောဝတ (၂)

၇ ဦြီးသန်ြီးကရွှေ

ဒ ကရက်တစ်ြါတ (ပ န် ျော)

သျောယျောဝတမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီးသန်ြီးက ျောင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

တ်ဖမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးစန်ဝင်ြီး

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

တ်ဖ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးက ျော် င်ြီးဦြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

တ်ဖမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးက ျောင်ပ ငြံ့်

တ်ဖမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးလှပ ငြံ့်

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

တ်ဖ(၁)

၅ ဦြီးဟန်ြီး င်ြီး ျော

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

တ်ဖမ ြို့နယ် (၂)

၁ ကစျောသူရက ျောင်

တ်ဖမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးထန်လင်ြီး

ပြည်ကထျောင်စကကြံ့ခင်ကရြီးနှငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးြါတ

တ်ဖ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးနင်စြီး

ညညွတ်ကသျောဒ ကရက်တစ်ြါတ

တ်ဖမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးလှက ျောင်

တင်ြီးရင်ြီးသျောြီးစည်ြီးလြီးညညွတ်ကရြီးြါတ

တ်ဖ(၂)

၅ ကဒေါ်ဥ မျောက ျောင်ကြီး

ပြည်ကထျောင်စကကျောင်ြီးက ြီးက

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ြီးသျောြီးဒ ကကရစ ဖွြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက်ြွေွဲ

တုံင်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတော်
လွှတ်ရတော်ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေးအမည်စောေင်ွေးတင်သွေင်ွေးမှု
( မရကွေွေးတုံင်ွေးရဒသကကီွေး )
စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၁ ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၁)

၂

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦးခင့်ဂ ောင့်လှိုင့်

ပြည့်ဂ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးည ဂလး

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဂဒေါ်ဗန့်နီဒင့်း

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးဂ ောင့်ဂ ောင့်လွင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂန့်ဂဂေါ မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးပ င့်ဂ ော့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးပ င့်သန့်း

တစ့်သီးြုဂဂလ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၁)

၇ ဦးဝင့်းပ င့်ဂ ောင့်

ပြည့်ဂ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးဂက ော့်ဂက ော့်

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးဂက ော့်ဝင့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးကကင့်ဂ

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးကကည့်ဂ

ဂန့်ဂဂေါမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဂဒေါ်ပ ဂ း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ွ
ွ

ွန့်း

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၃ ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးကရှန့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးခင့်ဂ ောင့်တင့်

ပြည့်ဂ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးစလှ

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးစုး ုးလွင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဝင့်းဂသော့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးဂသောင့်းဝင့်း

ပြည့်ဂ

၄ ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးဂက ော့် င့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးဂက ော့်ပ င့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ
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စဉ်

၅

၆

၇

၈

မွဲဆနဒနယ်အမည်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂ းဂ ော့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးတင့်

ွဋ့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးလန့်း

န့်း

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂ

ောမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးဂအောင့်ကုဝင့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးစုးဝင့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ီးလင့်း မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးဂ ော့် င့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးတင့်စုး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးဘသစ့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးကုကုဦး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၂

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦး

ီးလင့်း မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဂဒေါ်ယဉ့်ယဉ့်ဂအောင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ီးလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးသောဂက ော

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦး

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

ဦးတင့်နုင့်ဦး(ခ)
ဦးသေားကကီးဂ ောင့်
ွန့်းဂက ော့်

န့်းပ င့်

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ွန့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

၂ ဦးဂ းဂ ောင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ြ့်ပဖြူ မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဂဒေါ်ပ င့်ပ င့်ဂအး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဂဒေါ်သက့် ွန့်ဂအး

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဂဒေါ်သန့်းကကည့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးစန့်ဂအောင့် င့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦး း င့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂလးဂ ောင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ြ့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးလင့်းမ ြို့

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ
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အမည်

၅ ဦးဝင့်းပ င့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁ ဂဒေါ်ခင့်ခင့်ဝင့်း

အ းသေားနုင့်ငဂရးဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဂဒေါ်ဂစောသနတာ ွန့်

ပြည့်ဂ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဂဒေါ်ဂ းဂ းလှိုင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးတင့်ဝင့်းကကည့်

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

ြခုကကြူ မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦး းသန့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးသန့်းဂ ော့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၁)

၇ ဦးသန့်းဂအး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

၁ ဦးစန့်းပ င့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးစန့်ပ င့် (ခ)ဦးစန့်ကကည့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂ ော့်ဂ ော့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြခုကကြူ မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဂဒေါ် င့်နီနီဝင့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဂဒေါ်နီလောစန့်

အ းသေားနုင့်ငဂရးဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးပ င့်ခ

ပြည့်ဂ

ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၂)

၇ ဦးဂဝလင့်း

၉ ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၁)

၁၀ ြခုကကြူမ ြို့နယ့် (၂)

၁၁ ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၁)

ွန့်း

ွန့်း

က့်

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

၁ ဦးကကည့်ဝင့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂြေါက့် မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးဘု ှီ(ခ)ဦးဗုလ့် ှီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦး း င့်းဂအောင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးပ င့်စုးဝင့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဂအောင့်သန့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁ ဦးကုကကီး

ပြည့်ဂ

၂ ဂဒေါ်ခုင့်ခင့်ဂအး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁၂ ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၂)
ဂြေါက့် မ ြို့နယ့် (၂)

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ
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စဉ်
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စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂစောပ င့်ခုင့်

ပြည့်ဂ

ဂြေါက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဂဒေါ်ပ င့်စန့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁ ဦး

ပြည့်ဂ

၁၃ မ င့်မ ြို့နယ့် (၁)

န့်လင့်း

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

မ င့်မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးပ င့်လွင့်

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

မ င့်မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂရွှေကု

ပြည့်ဂ

မ င့်မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးသက့်နုင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

မ င့် မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးသန့် င့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁ ဦးဂ ော့်ဝင့်း

ပြည့်ဂ

မ င့် မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦး

ွန့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

မ င့်မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးပ င့်ဂ

ွ

ပြည့်ဂ

မ င့်မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးဝင့်းဂ း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁၅ ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးဂက ော့်ဂ း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဂဒေါ်စီစီလွင့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ းလွင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂရစကက (၁)

၄ ဦးပ င့်နုင့် (ခ)ဦးပြည့်

ပြည့်ဂ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဝင့်းဂ ော့်

အ းသေားနုင့်ငဂရးဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးသန့်းဂ ော့်

ပြည့်ဂ

၁ ဦးစုးသန့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဂဒေါ်စန့်းစန့်းရီ

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦး င့်းဟန့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦး းဝင့်းခုင့်

အ းသေားနုင့်ငဂရးဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁၄ မ င့်မ ြို့နယ့် (၂)

၁၆ ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၂)

ွန့်း

ွန့်း

ွန့်းဝင့်း

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

ဂရစကက မ ြို့နယ့် (၂)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၆ ဦးဂအောင့်လင့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

၁ ဦးခ (ခ)ဦးဂသောင့်းတင့်

ပြည့်ဂ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဂဒေါ်ဂစောဂအး ွန့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးစန့်လင့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးဂ ော့်ဝင့်းဂအောင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအင့်အေားစုြေါတီ

ဂခ ောက့် မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဝင့်းသန့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးသန့်းလှိုင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

၁ ဦးတင့်ဂဝ

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဂဒေါ်နွယ့် ောဝင့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအင့်အေားစုြေါတီ

ဂခ ောက့် မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဝင့်းညွန့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးဝင့်းနုင့်ဦး

ပြည့်ဂ

ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးသန့်းတင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁ ဦးကကည့်သန့်း

ပြည့်ဂ

၁၇ ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၁၈ ဂခ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၁၉

စဉ်

ဂတောင့်တွင့်းကကီး
မ ြို့နယ့် (၁)

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၁) ၂ ဦးစုး င့်း
ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၁) ၃

မ ြို့နယ့် (၁)

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၁) ၇

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

အ းသေားနုင့်ငဂရးဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ
ပ န့် ောနုင့်ငဂတောင့်သလယ့်သ ေား

ဂစော့်ဘွေားကကီး

ဖွြို့မဖ းတုးတက့်ဂရးြေါတီ

၅ ဦး င့်း င့်းစုး

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၁) ၆

ောင့်ြေါတီ

ဦးစုး င့်း(ခ)

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၁) ၄ ဦးညီညီဂ ော့်
ဂတောင့်တွင့်းကကီး

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဦးဂ ောင့်ဝင့်း (ခ)
ဦးဂအောင့်ဝင့်း
ဦးဂအောင့်ကုကု (ခ)
ဂအောင့်ဂအောင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ
တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ
အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

၂၀

မွဲဆနဒနယ်အမည်
ဂတောင့်တွင့်းကကီး

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၂) ၂ ဦးစုးဂဝ

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၂) ၃

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

မ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးဂစောဝင့်းဂ ောင့်

လုင့်းစည့်သဝင့်း

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၂) ၄ ဦးဉောဏ့်သန့်း
ဂတောင့်တွင့်းကကီး
မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးလှဂသောင့်း

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၂) ၇ ဦးဂသောင့်း

၂၁ နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

ောင့်ြေါတီ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ
ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂတောင့်တွင့်းကကီးမ ြို့နယ့် (၂) ၆ ဂဒေါ်သင့်းသင့်းဂ

ွ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ုက့်

တစ့်သီးြုဂဂလ

ွန့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

၁ ဦးဂစော င့်း

ောင့်ြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးဂ ော့်လတ့် ုး

ပြည့်ဂ

နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးတင့်ဝင့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့် မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးဂနလင့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဂသောင့်းဂရွှေ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁ ဂဒေါက့်တောခင့်ဂ ောင့်ဂအး

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးတင့်ညွန့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့် မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂနလှိုင့်ဦး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးသန့်းဂအး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးဂအောင့် င့်းနုင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးဂက ော့်ဂ း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးတင့် းဂ ော့်

ပြည့်ဂ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးရပ င့်

ဂကွး မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးသုက့်

၂၂ နတ့်ဂ ောက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၂၃

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ွးလှဂအောင့်

ပြည့်ဂ
ွဏ့်း

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

၂၄

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဂဒေါ်ခင့်ခ လတ့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးခင့်ဂ ောင့်ဂ း

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးတင့်ဂ းဂအောင့်

ပြည့်ဂ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးလှပ င့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးသန့်းရှန့်

တစ့်သီးြုဂဂလ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးဂအောင့်ပြည့်စု

ပြည့်ဂ

ဂကွးမ ြို့နယ့် (၂)

၇ ဦးဂအောင့်ပ င့်ဂ း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

၁ ဦးခ စ့်သန့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးညီလှ

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးညွန့်ဂရွှေ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦး းပ င့်ဂ ော့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးသန့်းဂ

တစ့်သီးြုဂဂလ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဂဒေါ်ဂအးဂအး ွန့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁ ဦးစုးလှိုင့်

ပြည့်ဂ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးဂ ော့် းဝင့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးပ င့်သန့်း

ပြည့်ဂ

မ ြို့သစ့် မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးရင့်ကကည့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးလှသန့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

၂၇ ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးဂက ော့်ဂရွှေ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးစန့်းလှိုင့်

ပြည့်ဂ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးလှပ င့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးသန့်းဂအောင့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဂအောင့်နုင့်ဝင့်း

ပြည့်ဂ

၂၅ မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၁)

၂၆ မ ြို့သစ့်မ ြို့နယ့် (၂)

ွ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၂၈ ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦးကကည့်လှိုင့်

ပြည့်ဂ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးခင့်ဂ ောင့်ဝင့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂ ောင့်ြု

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ဂရနဂခ ောင့်း မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးပ င့်စုး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂရနဂခ ောင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးဝင့်းတင့်

ပြည့်ဂ

၁ ဦးဂက ော့်ဂရွှေ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ငဖမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးတင့်ဦး

ပြည့်ဂ

ငဖမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ ောင့်ဂ ောင့်ခင့်

အရှိုခ င့်းအ းသေားြေါတီ

ငဖမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးသန့်းဂငွ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ငဖမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးသန့်းနုင့်ဦး

ပြည့်ဂ

ငဖမ ြို့နယ့် (၁)

၆

၃၀ ငဖမ ြို့နယ့် (၂)

၁

၂၉ ငဖမ ြို့နယ့် (၁)

ဦးဂအောင့် း

ွန့်း (ခ)

ဦးဂအောင့်ဂအောင့်

ဦးဂက ော့်သရစုး (ခ)
ညီြုဂလး

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ငဖမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးစုးဝင့်း

ပြည့်ဂ

ငဖမ ြို့နယ့် (၂)

၃

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ငဖမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦး းပ င့်နုင့်

အရှိုခ င့်းအ းသေားြေါတီ

ငဖ မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးရောခင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ငဖမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးဂအောင့်နုင့်လင့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

၁ ဦးကုကုသက့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

၃၁ စလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

လုင့်းဂ ောင့်ဂ ောင့်ခင့်

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ပ န့် ောနုင့်ငဂတောင့်သလယ့်သ ေား

စလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးစုးပ င့်

စလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ ော့်နုင့်

ပြည့်ဂ

စလင့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးတော

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

စလင့်း မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဂ ောင့်ဂ

ဖွြို့မဖ းတုးတက့်ဂရးြေါတီ

ွး

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၃၂ စလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

စဉ်

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၁ ဦးခင့်ဂ ောင့်ဂအး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ပ န့် ောနုင့်ငဂတောင့်သလယ့်သ ေားဖွြို့မဖ း

စလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးစန့်းဝင့်း

စလင့်း မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦး

စလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဂဒေါ်နွယ့်နီနုင့်

ပြည့်ဂ

စလင့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးသက့်ခုင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁ ဂဒေါ်ဂခ ောစုဝင့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးဂ ော့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးဂ ော့်နုင့်

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဂဒေါ်ည ည ဦး

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးနုင့်လင့်း

တစ့်သီးြုဂဂလ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးဂ ောင့်ညွန့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၁)

၇

၃၃ ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၁)

၃၄ ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

တုးတက့်ဂရးြေါတီ

က့်နုင့်လင့်း

ွန့်း
ွန့်း

ဦးဝင့်းပ င့်ဂ
ဂ ောင့်ဂ

၁ ဦး

ွး (ခ)

ွး

ွန့်း

ွန့်းဝင့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ
ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

အရှိုခ င့်းအ းသေားြေါတီ

တစ့်သီးြုဂဂလ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဂဒေါ်ြြဝင့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦး ုးဂက ော့်ခုင့်

ပြည့်ဂ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးပ င့်သန့်း

တစ့်သီးြုဂဂလ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးရဂ ောင့်

ပြည့်ဂ

ဂစတုတတရောမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးဟန့်

၃၅ ြွင့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

ွန့်း

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ပ န့် ောနုင့်ငဂတောင့်သလယ့်သ ေား
ဖွြို့မဖ းတုးတက့်ဂရးြေါတီ

၁ ဦးစုးပ င့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ြွင့်ပဖြူ မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဂဒေါ်ဂအးနနဒာပ င့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ြွင့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂအောင့်နုင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

ြွင့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၁)

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၁ ဦးဂဖပ င့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ြွင့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဂဒေါက့်တောဂ ောင့်ဂ ောင့်ဂ း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ြွင့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးပ င့်ဂ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ြွင့်ပဖြူ မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးသဏ့်းဂ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၁)

ွ
ွး

ောင့်ြေါတီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁ ဦးဂက ော့်စွ ့်းရည့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

၂ ဂဒေါ်ခင့် ောဦး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဂဒေါ်စြယ့် င့်း

ပြည့်ဂ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးရပ င့်ဂအောင့်

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဂသောင့်းဝင့်း

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးဂအောင့်ပ င့်သန့်း

ပြည့်ဂ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးဂက ော့်ဂငွ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၂)

၂

င့်းဘး(စကု)
မ ြို့နယ့် (၁)

၃၈

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

၄ ဂဒေါက့်တောဂအောင့် ုးည

၃၆ ြွင့်ပဖြူမ ြို့နယ့် (၂)

၃၇

စဉ်

င့်းဘး(စကု)
မ ြို့နယ့် (၂)

၃

ဦးစန့်ဂရွှေ င့်း (ခ)
ဂ ောင့်ြုက့်
ဦးဂဖသန့်း

ွန့်း (ခ)

ဦးပ င့်ဂ း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ
ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးဂ ောင့်ဂ ောင့်တင့်

ပြည့်ဂ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးဂသောင့်းစုး

အ းသေားနုင့်ငဂရးဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးသန့်း

ပြည့်သူ့ြေါတီ

င့်းဘးမ ြို့နယ့် (၂)

၇ ဦးဂအောင့်နုင့် ုး

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

၃၉ က မ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးစန့်းဝင့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

က မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးဂ ော့်ဝင့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

က မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဂဒေါ်နုနုဝေါ

က့်ဂဝ

ွန့်း

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

က မ ြို့နယ့် (၁)

၄၂

၄၃

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၄ ဦး ုးဂ ော့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

၁ ဦးကကည့် ုး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

က မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးခ စ့်ဦး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

က မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးစဂ ောင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

က မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးပ င့်ဂအောင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးခင့်ဂ ောင့်သန့်း

ပြည့်ဂ

င့်ဂြေါင့်ဝ မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးတင့် းဂအောင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးတင့်ဂ

ပြည့်ဂ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးရန့်ဂအောင့် း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးဂက ော့်လွင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးကကည့်ဦးဟန့်

ပြည့်ဂ

င့်ဂြေါင့်ဝ မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးစန့်းတင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးပ င့်ဂငွ

ပြည့်ဂ

င့်ဂြေါင့်ဝမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးဂသောင့်းပ င့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးကုကုဦး

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦး င့်ကုကုလတ့်

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးတင့်ဝင့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးတင့်လွင့်

ပြည့်ဂ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦးဂန းသီဟဟန့်

တစ့်သီးြုဂဂလ

င့်းတုန့်း မ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဂဒေါ် း းလှိုင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၁)

၇ ဦးသန့်းဂ

၄၀ က မ ြို့နယ့် (၂)

၄၁

စဉ်

ွ

ွ (ခ)ဦးသန့်းဂ ော့် ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

မှတ်ချက်

12

စဉ်

၄၄

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဦးခင့်ဂ ောင့်ပ င့်

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးဂ ော့်ဂ ော့်ဂ

င့်းတုန့်း မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးတင့့််လွင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးဂ ောင့်ပ င့်

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦး းပ င့်

ပြည့်ဂ

င့်းတုန့်းမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဂဒေါ်ဂအး

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးဂက ော့်စုး

ပြည့်ဂ

င့်းလှ မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးစဂ

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ ော့်ဂအောင့်

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦး းပ င့်

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦး းသ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၁)

၆ ဦးလှိုင့်ပ င့်သန့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၂)

၁ ဂဒေါ်ခင့်ဂ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၂)

၂

င့်းလှ မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ ောင့်ဂ ောင့်သန့်း

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဂဒေါက့်တောရ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးလှစုး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

င့်းလှမ ြို့နယ့် (၂)

၆ ဦးဂအောင့်နုင့်ဦး

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

၄၇ သရက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၁ ဦးဂက ော့်ဂက ော့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

သရက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးဂက ော့် င့်း

ပ န့် ောပြည့်သူ့ဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

သရက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးခင့်ဂ ောင့်လတ့်

ပြည့်ဂ

သရက့်မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦးတင့်နွယ့်ဦး

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

သရက့် မ ြို့နယ့် (၁)

၅ ဦး းခုင့်

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၄၅

၄၆

ပြည့်ဂ
ွး

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ

ွး
ွန့်း

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

လုင့်းလ င့်း

ောင့်ြေါတီ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ပြည့်သူ့ဂရှြို့ဂ

ွ

ောင့်ြေါတီ

တုင့်းရင့်းသေားစည့်းလုးညီညွတ့်ဂရးြေါတီ
ပြည့်ဂ

ွန့်း

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ခ င့်းအ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ွန့်းဂ ော့်

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

မှတ်ချက်
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စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

သရက့်မ ြို့နယ့် (၁)

စဉ်

ကုံယ်စောွေးလှယ်ရလောင်ွေး

ြါတီ/တစ်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည်

၆ ဦးပ င့်နုင့်ဦး

ပြည့်သူ့ြေါတီ

၁ ဦးဂ ော့် ုးဂအောင့်

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

သရက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးနုင့်ဦးဂက ော့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

သရက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦးလှကက င့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

သရက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဂဒေါ်သီတောဂအး

ပြည့်သူ့ြေါတီ

သရက့် မ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးသန့်းဂ ော့်ဦး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁ ဦးခင့်ဂ

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ
ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

၄၈ သရက့်မ ြို့နယ့် (၂)

၄၉ ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၁)

ွ

ောင့်ြေါတီ

ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၁)

၂ ဦးခင့်ဂ ောင့်နီ

ပြည့်ဂ

ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၁)

၃ ဦးဂ ော့် င့်း

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

ဂအောင့်လ မ ြို့နယ့် (၁)

၄ ဦး း င့်းဦး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

၁ ဂဒေါ်ခင့်ဂ ဂအး

ညီညွတ့်ဂသောဒီ ုကရက့်တစ့်ြေါတီ

ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၂)

၂ ဦးစန့်းလွင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုကကခုင့်ဂရးနှင့်ဖွြို့မဖ းဂရးြေါတီ

ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၂)

၃ ဦး ွသက့်ဂ ောင့်

ပြည့်ဂ

ောင့်စုဂကောင့်းက းဂ

ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၂)

၄ ဦးသန့်း

ပြည့်သူ့ြေါတီ

ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၂)

၅ ဦးဂအးဂက ော့်

၅၀ ဂအောင့်လမ ြို့နယ့် (၂)

ွန့်းဦး

ောင့်ြေါတီ

ောင့်ြေါတီ

အ းသေားဒီ ုကဂရစီအဖွြို့ခ ြ့်ြေါတီ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲ

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်
လွှတ့်ရတော့်ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေးအမည့်စောေင့်ွေးတင့်သွေင့်ွေးမှု
( မနတရလွေးတုံင့်ွေးရဒသကကီွေး )
စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၁ ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးကွ ်းက ျော်

ပြည်သူ့ြါတီ

ကက ျောက်ဆည် (၁)

၂ က ေါ် င် ျောက

ွး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကက ျောက်ဆည် (၁)

၃ ဦးပ င်လွင်

ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးရဲ င်း

ကက ျောက်ဆည် (၁)

၅ ဦးဝင်းက ျောင်

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးသန်း

ွန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

၂ ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးစိုးစိုး

ွန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ
ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ပြည်က
ွန်း

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက ျောက်ဆည် (၂)

၂ ဦးသန်းနိုင်

ပြည်က

ကက ျောက်ဆည် (၂)

၃ ဦးကအျောင်ကက ျော် ိုး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကက ျောက်ဆည်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးကအျောင်ကကည်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ က ေါ်ခင်နွယ်ပ င်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

စဉ်ကိုင်(၁)

၂ ဦးသိုက်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

စဉ်ကိုင် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးသန်းဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

စဉ်ကိုင်(၁)

၄ ဦးကအျောင်ကက ျော်ဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအင်အျေားစိုြါတီ

စဉ်ကိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးကအျောင်နိုင်လင်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကကည် င်းလှိုင်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

စဉ်ကိုင်(၂)

၂ ဦးက ျော်က ျော်ဦး

ပြည်က

စဉ်ကိုင်(၂)

၃ က ေါ်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအင်အျေားစိုြါတီ

စဉ်ကိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးလှိုင်ဝင်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

စဉ်ကိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၅ က ေါ်သဂ္ီကအျောင်

ပြည်က

၃ စဉ်ကိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၄ စဉ်ကိုင်မ ြို့နယ် (၂)

ွန်းကအျောင်

က် ွန်ကဆွ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
စဉ်ကိုင် မ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၆ က ေါ်အက ျော်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၁ က ေါ်ခင်ြန်းအကဆွ

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစန်လှ

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

တတျေားဦး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစန်လှိုင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

တတျေားဦး(၁)

၄ ဦးတင် ိုးကအျောင်

တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦး င်း င်းနီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးသန်းက ျော်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၁)

၇ က ေါ်ကအးကအးသင်း

လူ့က

တတျေားဦး(၁)

၈ က ါက်တျောကအျောင်စိုးပ င်

ပြည်သူ့ြါတီ

၁ ဦးစန်းယိုက ျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တတျေားဦး(၂)

၂ ဦးက ျော် င်း

ပြည်က

တတျေားဦး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

တတျေားဦး(၂)

၄ ဦးကလးနိုင်

ပြည်သူ့ြါတီ

တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၂)

၅ က ေါ်လဲလဲဝင်း

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

တတျေားဦး(၂)

၆ ဦးကဝမဖ းက ျော်

တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးဝင်း င်း

၅ တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၁)

၆ တတျေားဦးမ ြို့နယ် (၂)

၇ ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၁)

ွန်းလင်း

ွန်း

ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ (ပ န် ျော)

ျောင်သစ် ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ (ပ န် ျော)
ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

၁ ဦးက းဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦး င်းကအျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးက ျောင်ြို

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကအျောင်ကကည်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

၁ ဦးစိုးတင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၂ ဦးက ျော်ဝင်း

အ းသျေားညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၈ ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၂)
ပ စ်သျေား(၂)

မှတ့်ချက့်

)
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်
ဦးတင်က ျောင် (ခ)

ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၂)

၃

ပ စ်သျေား မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးဗိုလ်ပ င်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပ စ်သျေားမ ြို့နယ် (၂)

၅ က ေါ်အိုန်းကကည်ပ င်

ပြည်က

ဦးကအး င်း

၉ ကက ျောက်ြန်းကတျောင်းမ ြို့နယ် (၁) ၁ ဦး

ွန်းဝင်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကက ျောက်ြန်းကတျောင်း (၁)

၂ ဦးဝိုင်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ကက ျောက်ြန်းကတျောင်း (၁)

၃ ဦးသန်က ျော်လတ်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ကက ျောက်ြန်းကတျောင်း (၁)

၄ ဦးကအးခိုင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁၀ ကက ျောက်ြန်းကတျောင်းမ ြို့နယ် (၂) ၁ ဦးကကည်ကသျောင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကက ျောက်ြန်းကတျောင်း (၂)

၂ ဦးညွန်ကရွှေ

ပြည်က

ကက ျောက်ြန်းကတျောင်း (၂)

၃ ဦး းကဆွဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက ျောက်ြန်းကတျောင်း (၂)

၄ ဦးဝင်းပ င်

ပြည်က

၁ ဦးစိုးခိုင်

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

ကညျောင်ဦးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးက ျော် င်း

ပြည်သူ့ြါတီ

ကညျောင်ဦး(၁)

၃ ဦး း င်းဦး

အ းသျေားတိုးတက်ကရးြါတီ

ကညျောင်ဦး(၁)

၄ ဦးသန်းကက ျော်

ပြည်က

ကညျောင်ဦး မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးသန်းက ျော် င်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကညျောင်ဦးမ ြို့နယ် (၁)

၆

ကညျောင်ဦး(၁)

၇ ဦးကအျောင် င်း

၁၁ ကညျောင်ဦးမ ြို့နယ် (၁)

၁၂ ကညျောင်ဦးမ ြို့နယ် (၂)

မှတ့်ချက့်

ဦးကအျောင်ကက ျော်ဦး(ခ)
ဦးကက ျော်ဦး
ိုက်

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

၁ ဦးဉျောဏ်က ျောင်

ပြည်သူ့ြါတီ

ကညျောင်ဦး မ ြို့နယ် (၂)

၂ က ေါ်နီလျော

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကညျောင်ဦးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးပ င်စန်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ
)
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကညျောင်ဦး(၂)

၄ ဦးကအျောင်က း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ကညျောင်ဦး(၂)

၅ ဦးကအျောင်လှိုင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးတင်လွင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

စဉ်ကး(၁)

၂ ဦး

ွန်းညွန်ဦး

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

စဉ်ကး(၁)

၃ ဦး

ိုန်းရှင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

စဉ်ကး(၂)

၄ ဦး းကက ျော်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

စဉ်ကး မ ြို့နယ် (၁)

၅ က ေါ်ရင်ရင်ပ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးဆန်းဝင်းဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

စဉ်ကး(၂)

၂ က ေါ်တင်ပ င်

ပြည်က

စဉ်ကး(၂)

၃ ဦးပြည်မဖ းသ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

စဉ်ကးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးဖိုးကတျောက်

ပြည်က

စဉ်ကးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးလကဖဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

စဉ်ကး(၂)

၆ ဦးကအျောင်ကိုး

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

၁ ဦးပ င်က ျော်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးလင်းက ျော် င်း

ပြည်က

ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးသန်လွင်(ခ) ဦး ီြ

ပြည်သူ့ြါတီ

ပြင်ဦးလွင်(၁)

၄ ဦးကအးဝင်း

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ပြင်ဦးလွင်(၁)

၅ ဦးကအျောင်က း

အ းသျေားညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပြင်ဦးလွင် မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးကအျောင် င်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပြင်ဦးလွင်(၁)

၇ ဦးကအျောင်ပ င်

ပြည်က

၁ က ေါ်ကကသီကအျောင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၂ ဦးစိုင်းကအျောင်ကကည်

ပြည်က

၁၃ စဉ်ကးမ ြို့နယ် (၁)

၁၄ စဉ်ကးမ ြို့နယ် (၂)

၁၅ ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၁)

၁၆ ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၂)
ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၂)

မှတ့်ချက့်

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ
)
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၁၇

၁၈

၁၉

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၂)

၃ က ေါ်စနဒာဝင်း

အ းသျေားညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပြင်ဦးလွင်(၂)

၄ ဦးပ င်ကက ျော်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ပြင်ဦးလွင်(၂)

၅ ဦးပ င်က ျောင်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးပ င်ကအျောင်

ပြည်က

ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးလင်း

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

ပြင်ဦးလွင်မ ြို့နယ် (၂)

၈

င်စိုး

ဦးအ ိုး(ခ)က ါက်တျော
ခင်က ျောင်က း

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ိုးကိုတ်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးခင်က ျောင်ပ င်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ိုးကိုတ်(၁)

၂ ဦးတင်ကဆွ

လီဆအ းသျေားဖွြို့မဖ းတိုးတက်ကရးြါတီ

ိုးကိုတ် မ ြို့နယ် (၁)

၃ က ေါ်နန်းသဂ္ီလွင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ိုးကိုတ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦး းသစ်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ိုးကိုတ်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးရဲပ င်

ပြည်က

ိုးကိုတ်(၁)

၆ က ေါ်သန်းသန်းကကွယ်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အ းသျေားြါတီ

ိုးကိုတ်(၁)

၇ ဦးကအးကဆျောင်

ပြည်က

ိုးကိုတ်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးစန်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ိုးကိုတ်(၂)

၂ က ါက်တျော င် င်း

ိုးကိုတ်(၂)

၃ ဦးကန

ိုးကိုတ်(၂)

၄ က ေါ်ပ ပ ခိုင်

ပြည်က

ိုးကိုတ်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးဧလယ

အ းသျေားညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ိုးကိုတ် မ ြို့နယ် (၂)

၆ က ေါ်ကအးကအးမ င်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ိုးကိုတ်မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးကအျောင်ကအျောင် ိုး

ပြည်က

တတရျောမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးစိုးတင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

တတရျော(၁)

၂ ဦးက ျောင်က ျောင်ကအး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တတရျောမ ြို့နယ် (၁)

၃ က ေါ်ယဉ်ယဉ်နွဲြို့

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ွန်းလင်း

က်ကအျောင်

ွန်း

မှတ့်ချက့်

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

လီဆအ းသျေားဖွြို့မဖ းတိုးတက်ကရးြါတီ
တအျောင်း(ြကလျောင်)အ းသျေားြါတီ
ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

)
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စဉ့်

၂၀

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

တတရျော(၁)

၄ ဦးရဲဝင်း

တတရျောမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးလှပ င်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

တတရျော(၁)

၆ ဦးဝင်းစိုး

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

တတရျောမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးကဆျောင်းတင်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

တတရျော(၂)

၂ ဦးက ျော် ိုးကအျောင်

ပြည်က

တတရျော(၂)

၃ ဦး င်း င်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တတရျောမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးပ င်ဝ ်း

ပြည်က

တတရျော မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးကအျောင်သန်းဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၁ က ေါ်ခင်ကဆွဝင်း

ပြည်က

သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးညီညီ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

သြတ်က င်း မ ြို့နယ် (၁)

၃ က ေါ်တင်နီလျောဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးတင်က ျောင်စိုး

ပြည်က

သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦး င်း င်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သြတ်က င်း(၁)

၆ ဦးက ျောင်က ျောင်ကက ျော်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်စန်ဝင်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦး

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးနိုင်ဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးသန် င်ဝင်း

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

သြတ်က င်း မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးကအျောင်ကက ျော်စိုး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကိုကိုဦး

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ခ ်းပ သျောစည် (၁)

၂ ဦး းလွင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ခ ်းပ သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

၃

၂၁ သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၁)

၂၂ သြတ်က င်းမ ြို့နယ် (၂)

၂၃ ခ ်းပ သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ (ပ န် ျော)

ွန်း

ွန်းတင်

ဦးသန်း

မှတ့်ချက့်

ွန်းကအျောင်

(ခ)သဲကနာင်

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ
)
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ခ ်းပ သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးသန်းကဆွ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ခ ်းပ သျောစည် (၁)

၅ က ေါ်ကအးြြ း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၆ ဦးကအျောင်ပ င်ဗိုလ်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးစလွင်

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

ခ ်းပ သျောစည် (၂)

၂ ဦး း းကအျောင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ခ ်းပ သျောစည် (၂)

၃ ဦးပ င်ဦး

ပြည်က

ခ ်းပ သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးပ င်ကအျောင် ိုး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ခ ်းပ သျောစည် (၂)

၅ က ါက်တျောလှကကွယ်

ပြည်က

ခ ်းပ သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးဝင်းသန်းကအး

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ခ ်းပ သျောစည် (၂)

၇ ဦးကအျောင်

အ းသျေားနိုင်ငကရး ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၂၄ ခ ်းပ သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

၂၅ ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၁)

န်း

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

၁ ဦးကက ျော်ကက ျော်က း

ပြည်က

ခ ်းကအးသျောစ (၁)

၂ ဦး င် င်းကအျောင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ခ ်းကအးသျောစ (၁)

၃ ဦးတင်

ပြည်က

ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၁)

၄

ခ ်းကအးသျောစ (၁)

၅ ဦးကဝလင်း

ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးသရလင်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးကအျောင်က း

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

ခ ်းကအးသျောစ (၁)

၈ ဦးကအျောင်ကရွှေ

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

၁ ဦးကိုကိုက

ပြည်က

၂၆ ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၂)

ွန်း

က ေါ်နိုင်နိုင်က ျော် (ခ)
သင်းသင်းကသျော်
ွန်း

ွး

က ါက်တျောစိုးသန်း (ခ)

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ပြည်သူ့ြါတီ
ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ (ပ န် ျော)

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၂)

၂

ခ ်းကအးသျောစမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးစန်လင်း

ပြည်သူ့ြါတီ

ခ ်းကအးသျောစ (၂)

၄ ဦးကနလင်း

ဝသျောနို ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ခ ်းကအးသျောစ (၂)

၅ ဦးသန်း

ပြည်က

ကက ျော်စိုးသန်း

ွန်း

မှတ့်ချက့်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

)
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ခ ်းကအးသျောစ (၂)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကကည်သျောကိုကို

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပြည်ကကီးတခွန် (၁)

၂ က ါက်တျောခ စ်ကိုကို

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပြည်ကကီးတခွန်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးက ျော်က

ပြည်သူ့ြါတီ

ပြည်ကကီးတခွန် (၁)

၄

ပြည်ကကီးတခွန်မ ြို့နယ် (၁)

၅ က ေါ်လှလှကအး

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ပြည်ကကီးတခွန် (၁)

၆ ဦးကဝလင်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၂၈ ပြည်ကကီးတခွန်မ ြို့နယ် (၂)

၃၀

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

၆ ဦးကအျောင်သန်း

၂၇ ပြည်ကကီးတခွန်မ ြို့နယ် (၁)

၂၉

စဉ့်

ွးမင ်း

ဦးက ျော်ဝင်းသန် (ခ)
ွဲလင်း

ွန်း

ွန်း

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးကစျောလွင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပြည်ကကီးတခွန် (၂)

၂ ဦးစိုးကအး

ပြည်က

ပြည်ကကီးတခွန်မ ြို့နယ် (၂)

၃ စိုင်းသန်း

ပြည်ကကီးတခွန် (၂)

၄ ဦးက ျော် ိုးကအျောင်

ပြည်ကကီးတခွန်မ ြို့နယ် (၂)

၅

ပြည်ကကီးတခွန် (၂)

၆ ဦး

ိုက်

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ပြည်သူ့ြါတီ

ဦးက ျော်က ျောင် (ခ)
က ျော်က ျောင်က ျောင်
က်ကဝယပ င်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦး ျောနည်ကအျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဟျောကအျောင်ကပ (၁)

၂ က ေါ် း းခိုင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ် (၁)

၃

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးကက ျော်ကက ျော်နိုင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးက ျော်က ျော်ကအျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဟျောကအျောင်ကပ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးသန်းစိုး

ပြည်က

ဟျောကအျောင်ကပ (၂)

၄ ဦးကအျောင် းပ တ်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ဦးယဉ်က ျောင်

မှတ့်ချက့်

ွန်း (ခ)

ဦးယဉ်က ျောင်ဟန်း

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

)
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၃၁ ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးကက ျော်သ

ွန်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစ (၁)

၂ ဦး း င်း

ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦး းပ င်

ကအျောင်ကပ သျောစ (၁)

၄ ဦးရဲလင်း

ကအျောင်ကပ သျောစ (၁)

၅ ဦးဝင်း င်းကအျောင်

ကအျောင်ကပ သျောစ (၁)

၆ ဦးကအျောင်ကကည်မ င်

ဝသျောနို ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစ (၁)

၇ ဦးကအျောင် င်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကိုကိုကလး

ပြည်က

ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးကက ျော်က း

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစ (၂)

၃ က ေါ်ခင် ို ိုကအျောင်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးတင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစ (၂)

၅ ဦး ိုးသန်းဦး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၂)

၆ က ေါ်ပ ကအးမင ်း

ပြည်သူ့ြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးပ င်သန်း

အ းသျေားတိုးတက်ကရးြါတီ

ကအျောင်ကပ သျောစ (၂)

၈ ဦးလွင်ကိုကိုက ျောင်

ပြည်က

၁ ဦးကက ျော်သက်

ဝသျောနို ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ က ေါ် င် ျော

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ြိုသ ်ကကီး(၁)

၃ က ေါ်ပဖြူပဖြူစန်း

ပြည်သူ့ြါတီ

ြိုသ ်ကကီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးက ျောင်က ျောင်လွင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီး(၁)

၅ ဦးဝင်းနိုင်

ပြည်က

ြိုသ ်ကကီး (၁)

၆ ဦးဟန်းစိုးလို

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးကအျောင်ကက ျော်ဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီး(၁)

၈ ဦးကအျောင်က ျော်က ျော် း

ပြည်က

၃၂ ကအျောင်ကပ သျောစမ ြို့နယ် (၂)

၃၃ ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၁)

ွန်း

က်

ွဋ်ဦး

ွန်း

မှတ့်ချက့်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ (ပ န် ျော)

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

)
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၃၄ ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးကိုကိုလွင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ြိုသ ်ကကီး(၂)

၂ က ေါ်ကက ျောကက ျောခိုင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦး

ွဋ်ရဲလတ်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦး

ွန်းဝင်းကအျောင်

ပြည်သူ့ြါတီ

ြိုသ ်ကကီး (၂)

၅ ဦးနိုင်လင်းဦး

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးက ျောင်ဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြိုသ ်ကကီး မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးသန်းတင်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ြိုသ ်ကကီးမ ြို့နယ် (၂)

၈

၃၅ အ ရြရမ ြို့နယ် (၁)

ဦးကအျောင် ှိုင်းဆန်း (ခ)
ဝင်းက ျော်

လူ့က

ျောင်သစ် ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်မ င်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

အ ရြရ(၁)

၂ ဦး ျောနည်ကအျောင်ကအျောင်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

အ ရြရမ ြို့နယ် (၁)

၃ က ါက်တျောက ျော်ပ င်က ျောင် အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

အ ရြရ(၁)

၄ ဦးက ျော်ကအျောင်

အ ရြရမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦး

အ ရြရ(၁)

၆ ဦးပ င်ကဆွ

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၃၆ အ ရြရမ ြို့နယ် (၂)

၁ က ေါ်ကစျောမ င်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

အ ရြရမ ြို့နယ် (၂)

၂ က ေါ်စနဒာဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

အ ရြရမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးပ င်ကဆွ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

အ ရြရ မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးဝင်းပ င်

တစ်သီးြိုဂ္ဂလ

အ ရြရ(၂)

၅ က ေါ်သီရကအျောင်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

အ ရြရ(၂)

၆ ဦးကအျောင်သန်း

ပြည်က

လှိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးခ စ် င်းသန်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လှိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစိုးသန်း

ပြည်က

လှိုင် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦး းက ျောင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၃၇

ွန်း

က်

ပြည်က

မှတ့်ချက့်

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

)
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၃၈

၃၉

၄၀

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

လှိုင်(၁)

၄

လှိုင်မ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်
ဦးဟန်စိုးကက ျော် (ခ)

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးက ျော်လွင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

လှိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးရဲကက ျော်သ

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

လှိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၃ က ေါ်သီတျောမင ်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လှိုင် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးသန်းဆင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

တထီလျောမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးကက ျော်ဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

တထီလျော(၁)

၂ က ေါ်နန်းကလ ျောလှိုင်

ပြည်က

တထီလျောမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးလွင်က ျောင်က ျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တထီလျောမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကအျောင်ကက ျော် ိုး

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

တထီလျောမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးစိုးသန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

တထီလျော(၂)

၂ ဦးဆန်း

ွန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

တထီလျော(၂)

၃ ဦးဆန်း

ွန်းကဆွ

အကပခခလတန်းစျေား

တထီလျောမ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦးကန

ွန်းဝင်း (ခ)

တထီလျော မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးပြ းခ

၄၁ ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးဟန်ကကီး

ဦးက ျောင်က ျောင်ကကီး

မှတ့်ချက့်

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ဝပ င် ျေားကရးြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

က ေါ်ခင်လှိုင်ပ င် (ခ)
အြို
က်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစိုး င်း

ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစန်

ဝ ်းတွင်း(၁)

၄ ဦးဆန်းဝင်း

ပြည်က

ဝ ်းတွင်း(၁)

၅ ဦးသန်းဝင်းက ျောင်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ဝ ်းတွင်း မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးကအျောင်ကိုပ င်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ွန်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ
တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ
ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

)

12

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၄၂ ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးကက ျော်ဆန်းဦး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးက ယ ျောပ င်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဝ ်းတွင်း(၂)

၄ ဦးက ျောင်နိုင်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ဝ ်းတွင်းမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးက ျောင်က ျောင်ခ

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ဝ ်းတွင်း(၂)

၆ ဦးဝင်းစန်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၄၃ သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

ွန်း

ွန်း

၁ ဦးကက ျော်

ွန်းဝင်း

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

သျောစည်(၁)

၂ ဦးစန်းလွင်ဦး

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦး ိုးပ င်သန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးပ င်သရ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

သျောစည် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးလှ

သျောစည်မ ြို့နယ် (၁)

၆

၄၄ သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

ွန်း

ွန်း င်း

က ေါ်သန်းက း(ခ)
က ေါ် ီး ီး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ
အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်လင်း

အ းသျေားနိုင်ငကရး ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

၂ က ေါ်ကကြူကကြူက ျော်

ပြည်က

သျောစည် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးက ျော် င်းဦး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးက းလွင်ဦး

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

သျောစည်(၂)

၅ ဦး

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

သျောစည်မ ြို့နယ် (၂)

၆

သျောစည်(၂)

၇ က ေါ်လဲလဲဝင်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးကိုကို

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ငါန်း ွန် မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးကက ျော်ကဆွ င်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ငါန်း ွန်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးကက ျော်ဝင်း

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၄၅ ငါန်း ွန်မ ြို့နယ် (၁)

ွန်း င်းကအျောင်

က ေါ်ကနနွယ်ဝင်း (ခ)
ြအိုဝ်

မှတ့်ချက့်

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

)
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ငါန်း ွန်မ

ိုနယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၄ ဦးရဲခိုင်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

၅ ဦးသန်းကအး

ပြည်က

၁ ဦးကက ျော်စိုးနိုင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ငါန်း ွန်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးကက ျော်နိုင်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ငါန်း ွန်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးပ တ်သ

ပြည်က

ငါန်း ွန် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးရဲ င်း

ငါန်း ွန် (၂)

၅ ဦးသန်းက ျော်ကအျောင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးခင်က ျော်ဦး

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးက ျော် င်း

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ကတျောင်သျော မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးပ င်လွင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးဝင်းက ျောင်

ပြည်က

ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဝိုင်းခ စ်ကအျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော် းကအျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကတျောင်သျော မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးကကည်စိုး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ကတျောင်သျော(၂)

၃ ဦးစိုးပ င်

ပြည်က

ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၂)

၄ က ါက်တျော င်းကခါင်ကက ျော် ပြည်က

ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးသန်းကဆွ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ိုးကကီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးြို

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

နွား

ိုးကကီး(၁)

၂ ဦးက ျောင်နိုင်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

နွား

ိုးကကီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးဝင်းလတ်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နွား

ိုးကကီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကအျောင်ပ င်ရှန်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ငါန်း ွန် (၁)

၄၆ ငါန်း ွန်မ ြို့နယ် (၂)

၄၇ ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၁)

၄၈ ကတျောင်သျောမ ြို့နယ် (၂)

၄၉ နွား

ွန်း

မှတ့်ချက့်

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ
ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

)
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး
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ဦးကကည်ကဖ(ခ)

၅၀ နွား

ိုးကကီးမ ြို့နယ် (၂)

၁

နွား

ိုးကကီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးစန်ကက ျော် ိုး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နွား

ိုးကကီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးကြါက း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

နွား

ိုးကကီး(၂)

၄ ဦးကအျောင်နိုင် ိုး

ပြည်က

၁ က ေါ်ကကသီဝင်း

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ပ င်းပခမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးကက ျော်ကက ျော်ဦး

ပြည်က

ပ င်းပခမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးခ ်းကပ

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပ င်းပခ(၁)

၄ ဦးကန င်းကက ျော်

လူ့က

ပ င်းပခမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးကအျောင်ကက ျော်ခိုင်

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ပ င်းပခ(၁)

၆ ဦးကအျောင်

ပြည်က

ပ င်းပခ(၁)

၇ ဦးကအျောင်ရဲ

၅၁ ပ င်းပခမ ြို့နယ် (၁)

၅၂ ပ င်းပခမ ြို့နယ် (၂)

ဦးဗိုလ်ကလး

ွန်းကအး
ွန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ျောင်သစ် ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးကိုကိုက ျောင်

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပ င်းပခ(၂)

၂ ဦးမဖ းဟန်

လူ့က

ပ င်းပခမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးကဝ းဟန်

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ပ င်းပခ(၂)

၄ က ေါ်ကအးကအးသန်

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ပ င်းပခ မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးကအျောင်ကဆွ

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ွယ်မ ြို့နယ် (၁)

၁ က ေါ်ခင်နိုရီ

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ကြ ျော်

ွယ်(၁)

၂ ဦးတင်စိုး

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ကြ ျော်

ွယ်(၁)

၃ ဦးကနလင်းဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကြ ျော်

ွယ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦး င်း င်း

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ကြ ျော်

ွယ် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးကအျောင် ိုး

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ွယ်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးကက ျော်လင်းက ျောင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

၅၃ ကြ ျော်

၅၄ ကြ ျော်

မှတ့်ချက့်

ျောင်သစ် ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

)
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စဉ့်
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အမည့်

ကြ ျော်

ွယ်မ ြို့နယ် (၂)

၂ က ေါ် ျောလီ

ကြ ျော်

ွယ်(၂)

၃ က ေါ်ကနပခည်ကအး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကြ ျော်

ွယ်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးပ င်စိုး

ပြည်က

ကြ ျော်

ွယ်(၂)

၅ ဦးရဲညွန်

ပြည်သူ့ကရှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ကြ ျော်

ွယ်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးသန်း

၅၅ ရ ည်းသင်းမ ြို့နယ် (၁)

ွန်း

ွန်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

၁ ဦးကက ျော်လွင်

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ

ရ ည်းသင်း(၁)

၂ ဦးစန်းလှိုင်ဦး

ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ရ ည်းသင်း(၁)

၃ ဦးက ျော်ဝင်း

ပြည်က

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ရ ည်းသင်းမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးညွန်ကဝ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

ရ ည်းသင်းမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးကအျောင် းဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်ပ င်

ပြည်က

ရ ည်းသင်းမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦး

အ းသျေား ီ ိုကကရစီအဖွဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ရ ည်းသင်း မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦး ိုးကက ျော်သ

ရ ည်းသင်း(၂)

၄

ရ ည်းသင်းမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးဟန်က ျောင်

၅၆ ရ ည်းသင်းမ ြို့နယ် (၂)

ွန်း င်းလတ်

ဦးလှသန်း
ဦးသကခ ျောင်း

မှတ့်ချက့်

ွန်း (ခ)

ျောင်စိုကကခိုင်ကရးနှင်ဖွြို့မဖ းကရးြါတီ

ညီညွတ်ကသျော ီ ိုကရက်တစ်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စိုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

တိုင်းရင်းသျေားစည်းလိုးညီညွတ်ကရးြါတီ

)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီ အရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲ

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်
လွှတ့်ရတော့်ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေးအမည့်စောေင့်ွေးတင့်သွေင့်ွေးမှု
( မွေန့်ပြည့်နယ့် )
စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၁ က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ရ ေါ်ကကြူကကြူရမွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငံရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

က ျိုက်မရ ော(၁)

၂ ရ ေါ်ခင်မ ျိုွှေးမမင်

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

က ျိုက်မရ ော(၁)

၃ ရစောမင်ွှေးလင်

က င်မပည်သူ့ပါတီ

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ရ ေါ်ညန် ီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

က ျိုက်မရ ော(၁)

၅ ဦွှေးတင်ရမောင်

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

က ျိုက်မရ ောံမမျိုြို့နယ် (၁)

၆ ရ ေါ်နယ်နီဝင်ွှေး

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၁)

၇ ရ ေါ်မ ျိုွှေးမမစိုွှေး

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၁)

၈ ရ ေါ်မမကကည်

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

က ျိုက်မရ ော(၁)

၉ ဦွှေးရအောင်ကိုဝင်ွှေးသန်ွှေး

မပည်သူ့ပါတီ

၁ ဦွှေးရစောရငဝင်ွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ရ ါက်တောနိုင်လှရအောင်

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

က ျိုက်မရ ော(၂)

၃

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၂)

၄ ဦွှေး ဝင်ွှေး

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

က ျိုက်မရ ော(၂)

၅ ရ ေါ်သန်ွှေးရ ွှေး

တစ်သီွှေးပိုဂ္ဂလ

က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၂)

၆ ဦွှေးရအောင်ရက ော်သန်ွှေး

မပည်ရ

၂ က ျိုက်မရ ောမမျိုြို့နယ် (၂)

ဦွှေးမမင်
မန်ွှေးမမင်

န်ွှေး (ခ)
န်ွှေး

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ောင်ပါတီ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

၃ ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၁ ဦွှေးရက ော်ရဖ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၂ ဦွှေးမင်ွှေးရက ော်လင်

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၃ ရ ေါ်ရ ွှေသဇင်

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ို (၁)

၄ ဦွှေးလန်ွှေးရ ွှေ

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ရခ ောင်ွှေး

ို (၁)

၅ ရ ါက်တောရအောင်နိုင်ဦွှေး

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ောင်ပါတီ

မှတ့်ချက့်
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ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၄ ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၁ ဦွှေးရငဝင်ွှေး

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ဦွှေးရစောရအောင်နိုင်လင်ွှေး

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ို (၂)

၃

ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၄ ဦွှေးသန်ွှေးရအောင်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၅ ဦွှေးရအောင်ကကည်သန်ွှေး

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ရခ ောင်ွှေး

ို (၂)

၆ ဦွှေးရအောင်ရင

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

၁ ရ ေါ်ခင်ရက ောမဖြူ

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

မို ို(၁)

၂ ဦွှေးခင်ရမောင်ဦွှေး

မပည်ရ

မို ို(၁)

၃

မို ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ရ ေါ်မမင်ရဝ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

မို ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၅ ဦွှေးဝင်ွှေးနိုင်ဦွှေး

မပည်ရ

မို ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၆ ဦွှေးဝင်ွှေးသန်ွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအင်အောွှေးစိုပါတီ

၁ ဦွှေးစိုွှေးဝင်ွှေး (ခ) နိုင်မန် ောဇော

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

မို ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ရ ါက်တောဘိုန်ွှေးရဝဦွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

မို ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၃ မင်ွှေးရအောင်မမင်

မပည်ရ

မို ိုံမမျိုြို့နယ် (၂)

၄ ဦွှေးလင်ွှေးရအောင်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

မို ို(၂)

၅ ဦွှေးရအောင်

မပည်ရ

၅ မို ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၆ မို ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၇ ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၁)

ဦွှေးသက်

န်ွှေး(ခ)

ဦွှေးစန်ကိုလောွှေး

နိုင်တလညီ(ခ)
နိုင်မမင်လင်

န်ွှေးဦွှေး

၁ ရ ေါ်စီစီမော

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ောင်ပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရမော်လမမျိုင်(၁)

၂ ရ ါက်တော

ရမော်လမမျိုင်(၁)

၃ ဦွှေးဗိုလ်ရမောင်

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ဦွှေးလင်မိုွှေး

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၁)

၅ ရ ါက်တောလှဦွှေး

တစ်သီွှေးပိုဂ္ဂလ

ရမော်လမမျိုင်(၁)

၆

ဦွှေးဝဏ္ဏစိုွှေး(ခ)
နိုင်ဝဏ္ဏစိုွှေး

န်လင်ွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ောင်ပါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၁)

၇ ဦွှေးရအောင်ကိုကိုမ ျိုွှေး

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရမော်လမမျိုင်(၁)

၈ ဦွှေးရအောင်နိုင်ဦွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငံရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁ ဦွှေးစိုွှေးမိုွှေး

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၈ ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၂)

န်ွှေး

ရမော်လမမျိုင်(၂)

၂ ဦွှေးတင်ရ ွှေး

မပည်ရ

ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၂)

၃ ရ ေါ်နယ်နယ်ရအောင်

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ရမော်လမမျိုင်(၂)

၄ ရ ေါ်နှင်ွှေးပင်မဖြူ

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငံရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၂)

၅ ဦွှေးဝင်ွှေးရမော်ဦွှေး

မပည်ရ

ရမော်လမမျိုင်မမျိုြို့နယ် (၂)

၆ ရ ါက်တောဟန်ွှေးပိုင်

၉ ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

၁

ဦွှေးခင်စိုွှေး (ခ)

၂ ဦွှေး

ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

ောင်ပါတီ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

နိုင်ခင်စိုွှေး

ရ ွှေး(၁)

ွှေးခ စ်

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

၃ ရ ေါ်ပိုွှေးဇောသင်

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ရ ွှေး(၂)

၄ ရ ေါ်မမင်ဝင်ွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငံရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

၅ ဦွှေးသက်နိုင်

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ရ ွှေး(၁)

၆ ဦွှေးရအောင်

၁၀ ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

န်ွှေးမမင်

က်လင်ွှေး

ောင်ပါတီ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁ ဦွှေးရက ော်မိုွှေးရအွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ဦွှေးရက ော်သ

မပည်ရ

ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

၃ ဦွှေးရဇော်ရဇော်ရအောင်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရ ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

၄ မင်ွှေးရအောင်

ွှေး

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရ ွှေး(၂)

၅ ဦွှေး သီဟ

န်ွှေး

ရ ွှေး(၂)

၆ ရ ေါ်သီတောခင်ရက ော်

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁ ဦွှေးရက ော်ရက ော်နိုင်

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၁)

၂ ဦွှေးစိုွှေးနိုင်

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၁)

၃ ရ ေါ်စန်ွှေးစန်ွှေး ီ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁၁ သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၁)

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ောင်ပါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ဦွှေးတင်

သမဖြူဇ ပ်(၁)

၅

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၁)

၆ ဦွှေးမမင်ဦွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

၁ ရ ေါ်ခင်မိုွှေး ီ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ရ ေါ်တင်ရအွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

သမဖြူဇ ပ်(၂)

၃ နိုင်လယတမ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၂)

၄ ဦွှေးရမောင်စန်

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၂)

၅ ဦွှေးရ ွှေသန်ွှေး

မပည်ရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

၁၂ သမဖြူဇ ပ်မမျိုြို့နယ် (၂)

ဦွှေး

န်ွှေး

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

န်ွှေးမမင်ရက ော် (ခ)

နိုင်မင်ွှေးလတ်

ောင်ပါတီ

၁၃ က ျိုက်

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၁ ရ ါက်တောခင်ရ

က ျိုက်

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၂ ဦွှေးရ ွှေးလင်

က ျိုက်

ို(၁)

၃ ရ ေါ်ဝါဝါ

က ျိုက်

ို(၁)

၄ ဦွှေးသက်ပိုင်

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

က ျိုက်

ို(၁)

၅ ဦွှေးရအွှေးလင်

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

က ျိုက်

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၆ ရ ေါ်ရအွှေးရအွှေးစ

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

က ျိုက်

ို(၁)

၇ ဦွှေးရအောင်နိုင်ဦွှေး

မပည်ရ

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၁ ဦွှေးရက ော်ရ ွှေ

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

က ျိုက်

ို(၂)

၂ ရ ေါ်ရ

က ျိုက်

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၃ ဦွှေးရဇယ ောဦွှေး

မပည်ရ

က ျိုက်

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၄ ရ ေါ်နယ်နယ်ရအွှေး

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

က ျိုက်

ို(၂)

၅ ဦွှေးဝင်ွှေးကကည် (ခ)ဦွှေးမင်ွှေးကကည်

မပည်ရ

က ျိုက်

ို(၂)

၆ ရ ါက်တောရအွှေးဇ

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

၁ ဦွှေးရက ော်လင်ွှေးဦွှေး

မပည်ရ

၁၄ က ျိုက်

၁၅ ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၁)

ောင်

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ
မပည်ရ

ွှေး

ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရအောင်

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ
ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ရပါင်(၁)

၂ ရ ေါ်ဇင်မောဦွှေး

မပည်ရ

ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၁)

၃ ဦွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ဦွှေးမ ျိုွှေးလင်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ရပါင်(၁)

၅ ဦွှေးမမင်ရအောင်

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရပါင်(၁)

၆

ရပါင်(၁)

၇ ဦွှေးရအောင်

၁၆ ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၂)

န်ွှေးမင်ွှေးရအောင်

ဦွှေးသက်

န်ွှေး(ခ)

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

အပါွှေးခ မ်ွှေး
န်ွှေးဦွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁ ဦွှေးကိုကိုရလွှေး

မပည်ရ

ဦွှေးခင်ရမောင်မမင် (ခ)

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၂)

၂

ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၂)

၃ ဦွှေးခ မ်ွှေးမမင်

ရပါင်(၂)

၄

ရပါင်(၂)

၅ ဦွှေးစိုွှေးဝင်ွှေးမမင်

ရပါင်မမျိုြို့နယ် (၂)

၆ ဦွှေးရဇော်ရဇော်

ရပါင်(၂)

၇ ဦွှေးမင်ွှေးရအောင်သန်ွှေး

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရပါင်(၂)

၈ ဦွှေးလှကကည်

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁ ဦွှေးရက ော်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁၇ ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ဦွှေးမမင်ရက ော်

မန်ညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ရစောရအောင်

န်ွှေးမဖျိုွှေး (ခ)

က င်မပည်သူ့ပါတီ

ရအောင်မဖျိုွှေး

မပည်ရ
ွှေး

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

က်နိုင်

ဘီွှေးလင်ွှေး(၁)

၂ ဦွှေးရက ော်မင်ွှေး

မပည်ရ

ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

၃ ရ ါက်တောခင်နိုင်ဦွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ဦွှေး

မပည်ရ

ဘီွှေးလင်ွှေး(၁)

၅ ရ ေါ်မိုွှေးမိုွှေး

ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၁)

၆ ရ ါက်တောရမောင်ရမောင်

ဘီွှေးလင်ွှေး(၁)

၇ ရ ေါ်ရအွှေးသဇင်

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

၁ ဦွှေးရက ော်မ ျိုွှေးမင်ွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

၁၈ ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

န်ွှေး

န်ွှေးဦွှေး

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ
ဋ်

မပည်သူ့ရ ှြို့ရ

ောင်ပါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ရ ါက်တောခင်ရမောင်သင်

မပည်ရ

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ဘီွှေးလင်ွှေး(၂)

၃ ဦွှေးရစောရမောင်ညန်

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

ဘီွှေးလင်ွှေး(၂)

၄ ရစောရအောင်ရက ော်မင်ွှေး

က င်မပည်သူ့ပါတီ

ဘီွှေးလင်ွှေး(၂)

၅ ဦွှေးစိုွှေးမမင်

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ဘီွှေးလင်ွှေးမမျိုြို့နယ် (၂)

၆ ရ ေါ်ရမသင်ွှေးရအောင်

မပည်သူ့ရ ှြို့ရ

ဘီွှေးလင်ွှေး(၂)

၇ ဦွှေးမ ျိုွှေးနိုင်

မပည်ရ

ဘီွှေးလင်ွှေး(၂)

၈ ဦွှေးမမင်ရအောင်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

ောင်ပါတီ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

၁၉ သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၁ ရ ေါ်ခိုင်ခိုင်လ

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၂ ခန်ရက ော်စောမင်ွှေး

ပအိုဝ်ွှေးအမ ျိုွှေးသောွှေးအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

သ

ို(၁)

၃ ဦွှေးရစောဖိုန်ွှေးမမင်

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၄ ရစောအယ်မိုွှေးပါ

သ

ို(၁)

၅ ဦွှေးရ ွှေးရအောင်

မပည်ရ

သ

ို(၁)

၆ ဦွှေးရနဝင်ွှေး

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

သ

ို(၁)

၇ ဦွှေးဘသန်ွှေး

မပည်ရ

သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၁)

၈ ဦွှေးရမောင်ရမောင်တင်

မပည်သူ့ပါတီ

၂၀ သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၁ ဦွှေးရဇော်

မပည်ရ

သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၂ ဦွှေး

သ

ို(၂)

၃ ရနော်ရ ွှေရအွှေး

သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၄ ရ ေါ်မောမောခိုင်

အမ ျိုွှေးသောွှေး ီမိုကရ စီအဖြို့ခ ျိုပ်ပါတီ

သ

ို(၂)

၅ ဦွှေးရမောင်ရမောင်တင်ဝင်ွှေး

တိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးစည်ွှေးလိုွှေးညီညတ်ရ ွှေးပါတီ

သ

ို(၂)

၆ ရ ေါ်မမသီတော

အမ ျိုွှေးသောွှေးနိုင်ငရ ွှေး ီမိုက က်တစ်ပါတီ

သ

ို(၂)

၇ ဦွှေးယဉ်ရ

တစ်သီွှေးပိုဂ္ဂလ

သ

ို(၂)

၈ ဦွှေး န်နိုင်စိုွှေး

၈၈ံမ ျိုွှေး

သ

ိုံမမျိုြို့နယ် (၂)

၉ ဦွှေးသီဟရအောင်

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ

န်ွှေး

န်ွှေး

န်ွှေးရနောင်ဦွှေး

န်ွှေးလင်

ွှေး

ညီညတ်ရသော ီမိုက က်တစ်ပါတီ
ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်စိုရကောင်ွှေးက ျိုွှေးရ

ောင်ပါတီ

ောင်ပါတီ

မပည်သူ့ပါတီ
ညီညတ်ရသောတိုင်ွှေး င်ွှေးသောွှေးလမ ျိုွှေးမ ောွှေး
ီမိုကရ စီပါတီ

က် ီမိုကရ စီပါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

သ

ိုမမျိုြို့နယ် (၂)

၁၀ ဦွှေးသန်ွှေးရဇော်

သ

ို(၂)

၁၁

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ဦွှေးသန်ွှေးရဇော်
ရစောသန်ွှေးရဇော်

မပည်ရ
န်ွှေး (ခ)
န်ွှေး

ောင်စိုကကခိုင်ရ ွှေးနှင်ဖြို့မဖျိုွှေးရ ွှေးပါတီ

က င်မပည်သူ့ပါတီ

မှတ့်ချက့်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီ အရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲ

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်
လွှတ့်ရတော့်ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေးအမည့်စောေင့်ွေးတင့်သွေင့်ွေးမှု
( ေခုံင့်ပြည့်နယ့် )
စဉ့်
၁

၂

၃

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးခင်က ျောင်ကကး

ကက ျောက်ဖ ြူ(၁)

၂

ဦးခင်က ျောင်က း

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦးစဝင်း

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

ကက ျောက်ဖ ြူ(၁)

၄

ဦး

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကက ျောက်ဖ ြူ(၁)

၅

ဦး န် းကအျောင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

ကက ျောက်ဖ ြူ(၁)

၆

ဦး န်းဖ ငြံ့်

ခုင်ြံ့ဦးက

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကက ျော်ကဇယ

ကက ျောက်ဖ ြူ(၂)

၂

ဦးခ ်းက ျောင်ကအး

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ် (၂)

၃

ကဒါက်တျော

ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦးက ျောင်ကစျောခင်

ကက ျောက်ဖ ြူ(၂)

၅

ဦးက ျောင်ဘကစျော

ခုင်ဖြည်နယ်အ း ျေားအင်အျေားစုြါတ

ကက ျောက်ဖ ြူ(၂)

၆

ဦး န်းလင်

ခုင်ြံ့ဦးက

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးကက ျော်လှဦး

ဖြည်က

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၂

ကဒေါ်တင်တင် က်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၃

ကဒေါ်

တစ် းြုဂ္ဂလ

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦးက ျောင်က ျောင် န်း

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

ျောန်ကအျောင် (၁)

၅

ဦးဖ ငြံ့် န်း

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ျောန်ကအျောင် (၁)

၆

ဦးဝင်းက ျောင်

ခုင်ြံ့ဦးက

ျောန်ကအျောင် (၁)

၇

ဦး န်း

န်းဇင်

င်လင်းဦး

ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်ြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

ျောင်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

တစ် းြုဂ္ဂလ

မှတ့်ချက့်

2

စဉ့်

၄

၅

၆

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၈

ဦး န်းဝင်း

ခုင်အ း ျေားြါတ

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးခင်က ျောင်ကက ျော်

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးက းဖ ငြံ့်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၃

ဦးတင်နု(ခ)တင်နုကအျောင်

တစ် းြုဂ္ဂလ

ျောန်ကအျောင် (၂)

၄

ကဒေါ်တင် ီ(ခ)ကဒေါ် ကတျောငြံ့်

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦး ုးနြို့(ခ)ဦးဘုးနြို့

ျောန်ကအျောင် (၂)

၆

ဦး င်း င်း

ျောန်ကအျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၇

ဦးက ျောင်ကကည်

်းမ မ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးကက ျော်လင်

်းမ ီမ ြို့နယ် (၁)

၂

ဦးစ

်းမ (၁)

၃

ဦးစကအျောင် ုး

်းမ (၁)

၄

ဦး

်းမ မ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦးဝင်းဖ ငြံ့်

်းမ မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကက ျော်က ျောင်း

်းမ (၂)

၂

ဦးခင်

်းမ (၂)

၃

်းမ မ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦးလှ ယ်

ဖြည်က

်းမ မ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦး န်းက ွှေဦး

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

်းမ (၂)

၆

ဦး န်းလင်

ခုင်ြံ့ဦးက

်းမ (၂)

၇

ဦးကအျောင် င်းက

ခုင်အ း ျေားြါတ

န်း

န်း

ခုင်အ း ျေားြါတ
အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုင်ြံ့ဦးက
ဖြည်က

န်းဦး

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ဖြည်က

န်း

ျောင်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုင်အ း ျေားြါတ
ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ဦးစုး ုး

န်း (ခ)

ကဇျော်ဖ ငြံ့်

န်း

တစ် းြုဂ္ဂလ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၇ အ ်းမ ြို့နယ် (၁)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁

ဦးကက ျော်ကက ျော်နုင်

အ ်း(၁)

၂

ဦးစုးနုင်

အ ်း(၁)

၃

ဦးစုး န်း

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

အ ်း(၁)

၄

ဦးကဇျော် င်း

ခုင်အ း ျေားြါတ

အ ်းမ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦးကနလင်း

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

အ ်း(၁)

၆

ဦးကနလင်း (ခ) ဦးလင်းကဇျော်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

အ ်း(၁)

၇

ဦးက ျောင်က ျောင်လင်

တစ် းြုဂ္ဂလ

အ ်း(၁)

၈

ဦးဖ

တစ် းြုဂ္ဂလ

၁

ဦးကက ျော် င်

အ ်း(၂)

၂

ဦးခင် င်း

အ ်း(၂)

၃

ဦးနုင်နုင်ဝင်း

အ ်း(၂)

၄

ဦးက ျောင်ဝင်းကကည်

အ ်း(၂)

၅

ဦး း န်း

အ ်း(၂)

၆

ဦးဝင်းခ

ဖြည်က

အ ်း(၂)

၇

ဦးဝင်းစုး

တစ် းြုဂ္ဂလ

အ ်း(၂)

၈

ဦးဝင်းဖ ငြံ့်

တစ် းြုဂ္ဂလ

အ ်း(၂)

၉

ဦးကအျောင်

အ ်းမ ြို့နယ် (၂)

၁၀ ဦးကအျောင်လင်းက ွှေ

၈ အ ်းမ ြို့နယ် (၂)

၉ စစ်ကတမ ြို့နယ် (၁)

န်း

န်း

ဖြည်က
ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ
ျောင်ြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
န်း

တစ် းြုဂ္ဂလ
ခုင်အ း ျေားြါတ
တစ် းြုဂ္ဂလ
ခုငြံ့်ဦးက

န်းဝင်း

ျောင်ြါတ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

၁

ဦးဘဖ ငြံ့်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

စစ်ကတ(၁)

၂

ဦးက ျောင်

စစ်ကတမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦး န်းလင်

စစ်ကတ(၁)

၄

ဦးကအျောင်ကု ုး

ခုင်ြံ့ဦးက

စစ်ကတမ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦးကအျောင် ျောနုို့

ခုင်အ း ျေားြါတ

န်းလှိုင်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ
ျောင်ြါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁၀ စစ်ကတမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကက ျော်စုး

ဖြည်က

စစ်ကတမ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးတင်လှိုင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

စစ်ကတ(၂)

၃

ဦး

န်း

စစ်ကတ(၂)

၄

ဦး

န်း န်း

စစ်ကတ(၂)

၅

ဦးနုင်စုး

တစ် းြုဂ္ဂလ

စစ်ကတ(၂)

၆

ဦးက ျောင်မင ်း

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

၁၁ ကြါက်ကတျောမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးကက ျော်ကက ျော်ခုင်

ကြါက်ကတျောမ ြို့နယ် (၁)

၂

ဦးကက ျော် ျောညနို့်

ကြါက်ကတျော(၁)

၃

ဦးခင်နု

ကြါက်ကတျော(၁)

၄

ဦးဘက ျောင်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကြါက်ကတျော(၁)

၅

ကဒေါ် တင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

၁၂ ကြါက်ကတျောမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးစန်ကအျောင်ကက ျော်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကြါက်ကတျောမ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးကဇျော်ဝင်း

ဖြည်က

ကြါက်ကတျော(၂)

၃

ဦး

န်းက ွှေ

ကြါက်ကတျော(၂)

၄

ဦး

န်း န်း

ကြါက်ကတျော(၂)

၅

ဦးကအျောင်ကက ျော်

၁

ဦးကက ျော် န်း

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၁)

၂

ဦး

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၁)

၃

ဦးကနလင်း

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၁)

၄

ဦးနုင်နုင်ဦး

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၁)

၅

ဦးက ျောင်က

ြုဏ္ျေားကျွန်းမ ြို့နယ် (၁)

၆

ဦးဖ ငြံ့်စုးဝင်း

၁၃ ြုဏ္ျေားကျွန်းမ ြို့နယ် (၁)

န်းကအျောင်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်အ း ျေားြါတ
ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်ြါတ

ခုင်အ း ျေားြါတ
ဖြည်က
ခုငြံ့်ဦးက

န်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ
ျောင်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
ခုငြံ့်ဦးက

န်းလှိုင်

း

ျောင်ြါတ

ခုင်အ း ျေားြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုင်အ း ျေားြါတ
ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်ြါတ

တစ် းြုဂ္ဂလ
းလှိုင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၁၄ ြုဏ္ျေားကျွန်းမ ြို့နယ် (၂)

၁၅

၁၆

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁

ဦးကက ျော်ဖ ငြံ့်တင်

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၂)

၂

ဦးက ျောင်ကအး န်း

ခုင်အ း ျေားြါတ

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၂)

၃

ဦးဖ

ခုင်ြံ့ဦးက

ြုဏ္ျေားကျွန်းမ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦး ျော

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၂)

၅

ဦးက ျောင်းစန်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ြုဏ္ျေားကျွန်း(၂)

၆

ကဒေါ်ကအးဖ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

က ြံ့ကတျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးစုးစုးကအျောင်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

က ြံ့ကတျောင် (၁)

၂

ဦးက ျောင်လှ န်း

ဖြည်က

က ြံ့ကတျောင်ီမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦးဦး န်းနုင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

က ြံ့ကတျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကဇျော် င်းဦး

ခုင်အ း ျေားြါတ

က ြံ့ကတျောင်မ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးတင်က ျောင်ဝင်း

ခုင်ြံ့ဦးက

က ြံ့ကတျောင် (၂)

၃

ဦးက ျောင်ကက ျော်

က ြံ့ကတျောင် (၂)

၄

ဦးက ျောင် န်းက း

၁

ဦးကဇျော်ကဇျော်လှိုင်

ဘး းကတျောင် (၁)

၂

ဦးကဇျော်ကလး

ဘး းကတျောင် (၁)

၃

ဦးကန င်း

ဘး းကတျောင်ီမ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦးဘက ျောင်း

ဒုင်းနက်လ း ျေားတုးတက်က းြါတ

ဘး းကတျောင် (၁)

၅

ဦး င်းကအျောင်

မ တုင်း င်း ျေားြါတ

ဘး းကတျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၆

ဦးက ျောင်ကစန်

ခ အ း ျေား ြို့မ းတုးတက်က းြါတ

ဘး းကတျောင် (၁)

၇

ဦးက ျောင်ဝင်းနုင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

၁

ဦးကကျောင်းဖ တ်ကက ျော်

ခုငြံ့်ဦးက

၁၇ ဘး းကတျောင်မ ြို့နယ် (၁)

၁၈ ဘး းကတျောင်မ ြို့နယ် (၂)

တစ် းြုဂ္ဂလ

န်းကအျောင်
န်းကအး

ဖြည်က

န်း

ျောင်ြါတ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ဖြည်က

ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
န်း

ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ဘး းကတျောင် (၂)

၂

ဘး းကတျောင် (၂)

၃

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်
ဦးကက ျော်စန်လှ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ဦးကက ျော်လှစန် (ခ)
ဦးက ျောင်ခင်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

၄

ဦး

ဘး းကတျောင် (၂)

၅

ဦးက ျောင်ကက ျော်ဇ

တစ် းြုဂ္ဂလ

၁၉ က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးကက ျော်ကအး

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ် (၁)

၂

ဦးကဇျော်မ း

က ျောင်ကတျော(၁)

၃

ဦး

က ျောင်ကတျော(၁)

၄

ဦးဦးကအျောင် န်း

က ျောင်ကတျော(၁)

၅

ဦးကအး

၂၀ က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးခင်က ျောင် န်း

က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးတင်က ျောင်

က ျောင်ကတျော(၂)

၃

ဦး

က ျောင်ကတျော(၂)

၄

ဦးက ျောင်ဝင်း န်း

က ျောင်ကတျော(၂)

၅

ဦးက ျောင် န်း

က ျောင်ကတျော(၂)

၆

ဦးက ျောင်အုန်း

တစ် းြုဂ္ဂလ

က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ် (၁)

၇

ဦး န်းတုးကအျောင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

က ျောင်ကတျော(၂)

၈

ဦး န်း

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

၁

ဦးကက ျော်ကအး

ကက ျောက်ကတျော် (၁)

၂

ဦးစက ွှေက ျောင်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကက ျောက်ကတျော် (၁)

၃

ဦး

ဖြည်က

၂၁ ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့နယ် (၁)

န်းကအျောင် န်း

ဖြည်က

န်း

ခုငြံ့်ဦးက

န်းလှစန်

ဖြည်က

န်း

န်းဝင်း

ျောင်ြါတ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်အ း ျေားြါတ
မ တုင်း င်း ျေားြါတ

တစ် းြုဂ္ဂလ
ခုငြံ့်ဦးက

န်းလင်းကက ျော်

န်း

ခုင်အ း ျေားြါတ

န်း

ျောင်ြါတ

တစ် းြုဂ္ဂလ
ခုင်အ း ျေားြါတ
ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကက ျောက်ကတျော် (၁)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

၄

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်
ဦးက ျောင် န်းစန် (ခ)
ဦးက ျောင်က ျောင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

၂၂ ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကက ျော်စုးဝင်း

တစ် းြုဂ္ဂလ

ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးခ စ်က ျောင်

မ အ း ျေားဒ ုကက စြါတ

ကက ျောက်ကတျော် (၂)

၃

ဦး

ကက ျောက်ကတျော် (၂)

၄

ဦးဘက ျောင်း

ကက ျောက်ကတျော် (၂)

၅

ဦးက ျောင်ကက ျော် ျော

ကက ျောက်ကတျော် (၂)

၆

ဦးက ျောင် န်းကအျောင်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကက ျောက်ကတျော် (၂)

၇

ဦးလှ

ဖြည်က

င်းဖြျေားမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးစ

င်းဖြျေား(၁)

၂

ဦးက ျောင်လယ်

င်းဖြျေား(၁)

၃

ဦးက ျောင်ဝင်းစုး

ခုငြံ့်ဦးက

င်းဖြျေား(၁)

၄

ဦးလှ န်းကအျောင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

င်းဖြျေားမ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦးဦးဘစန်

ဖြည်က

င်းဖြျေားမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကက ျော်လှိုင်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

င်းဖြျေား(၂)

၂

ဦးကက ျော်ဦးက ျောင်

ခုငြံ့်ဦးက

င်းဖြျေား(၂)

၃

ဦးစစ်နုင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

င်းဖြျေား(၂)

၄

ဦးက ျောင်က ျောင်း

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

င်းဖြျေားမ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦးကအျောင်ကစျော န်း

ဖြည်က

၁

ဦးကက ျော် န်း

တစ် းြုဂ္ဂလ

၂

ကဒေါ် တင်နု

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

၂၃

၂၄

၂၅ ကဖ ြုမ ြို့နယ် (၁)
ကဖ ြု(၁)

န်းလှ

န်း

န်း

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
တစ် းြုဂ္ဂလ
ခုင်အ း ျေားြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ျောင်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကဖ ြုမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦး ျော

ကဖ ြု(၁)

၄

ဦးကအျောင်ဖ ငြံ့်ဦး

၁

ဦးတင်ဝင်းက ျောင်

ဖြည်က

ကဖ ြု(၂)

၂

ဦး

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကဖ ြု(၂)

၃

ဦး န်နုင်မ း

ခုင်အ း ျေားြါတ

ကဖ ြု(၂)

၄

ဦး န်းကအျောင်နုင်

ခုငြံ့်ဦးက

၁

ဦး

ခုင်အ း ျေားြါတ

ကဖ ျောက်ဦး(၁)

၂

ဦး ုး

ကဖ ျောက်ဦးမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦးဘက ျောင်

ကဖ ျောက်ဦး(၁)

၄

ဦးက ျောင် န်းက ွှေ

ကဖ ျောက်ဦး(၁)

၅

ဦး ျောက ျောင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

ကဖ ျောက်ဦး(၁)

၆

ဦးကအျောင်ကက ျော်စန်

ဖြည်က

၁

ဦးကက ျော်စန်ီ

မ တုင်း င်း ျေား ြို့မ းက းြါတ

ကဖ ျောက်ဦး(၂)

၂

ဦးကက ျော် န်း

ကဖ ျောက်ဦးမ ြို့နယ် (၂)

၃

ဦး

ကဖ ျောက်ဦး(၂)

၄

ဦးနှင်း

ကဖ ျောက်ဦး(၂)

၅

ဦးက ျောင်ဖ ြူ

ဖြည်က

ကဖ ျောက်ဦး(၂)

၆

ဦးက ျောင် န်းက ွှေ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

၂၉ ဂ္မ ြို့နယ် (၁)

၁

ကဒေါ်ခုင်ဇင်ဦး(ခ)ကြါက်ကြါက် ဖြည်က

ဂ္မ ြို့နယ် (၁)

၂

ဦးစ

ဂ္မ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦးစုးနုင်

၂၆ ကဖ ြုမ ြို့နယ် (၂)

၂၇ ကဖ ျောက်ဦးမ ြို့နယ် (၁)

၂၈ ကဖ ျောက်ဦးမ ြို့နယ် (၂)

န်း

ဖြည်က

ခုင်အ း ျေားြါတ

န်းလင်းကအျောင်

န်း ျောစန်
န်းစန်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
မ အ း ျေားဒ ုကက စြါတ

န်း

န်းက ျောင်
န်းတုး

န်းဝင်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်ြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်ြါတ

ခုင်အ း ျေားြါတ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
တစ် းြုဂ္ဂလ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ဂ္မ ြို့နယ် (၁)

၄

ဦးစုးဝင်း

ဂ္(၁)

၅

ဦးဖ ငြံ့်တင်

ဂ္(၁)

၆

ဦးလှိုင်

၃၀ ဂ္မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးဉျောဏ်

ဂ္မ ြို့နယ် (၂)

၂

ဦးညြု

ဂ္(၂)

၃

ဦးတင်စုး

ဂ္မ ြို့နယ် (၂)

၄

ဦး

ဂ္(၂)

၅

ဦး န်းဝင်း

ဖြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းက

၁

ဦးကက ျော် း

ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ကတျောင်ကုတ် (၁)

၂

ဦးခုင်

တစ် းြုဂ္ဂလ

ကတျောင်ကုတ်ီမ ြို့နယ် (၁)

၃

ဦးခ စ်စန်

ကတျောင်ကုတ် (၁)

၄

ဦး

ကတျောင်ကုတ် (၁)

၅

ဦးက ျောင် န်းလင်

ခုင်အ း ျေားြါတ

ကတျောင်ကုတ် (၁)

၆

ဦးဖ ငြံ့်က ျောင်

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

ကတျောင်ကုတ်မ ြို့နယ် (၁)

၇

ဦးဝင်းဖ ငြံ့်

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

၃၂ ကတျောင်ကုတ်မ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကက ျော်ခနို့်

ဖြည်က

ကတျောင်ကုတ် (၂)

၂

ကဒေါ်ခင် းယဉ်

ကတျောင်ကုတ် (၂)

၃

ဦးခ စ်ကက ျော်

ကတျောင်ကုတ် (၂)

၄

ကဒါက်တျောတင် ျောကအျောင်

ကတျောင်ကုတ်ီမ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦး

ကတျောင်ကုတ်မ ြို့နယ် (၂)

၆

ဦး င်းကအျောင်

၃၁ ကတျောင်ကုတ်မ ြို့နယ် (၁)

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုင်အ း ျေားြါတ

န်း

န်း

ဖြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းက

ျောင်ြါတ

ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုင်အ း ျေားြါတ

န်းကဝ(ခ)ဦးြုငယ်

န်းလင်း

န်း

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
ျောင်ြါတ

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
န်းဝင်း

န်းဉျောဏ်

တစ် းြုဂ္ဂလ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ခုင်အ း ျေားြါတ
တစ် းြုဂ္ဂလ
ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ
အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်
၃၃

၃၄

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

တမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဦးစန်က ျောင်း

ခုင်အ း ျေားြါတ

တမ ြို့နယ် (၁)

၂

ကဒေါ်တင်က

ခုင်ဖြည်နယ်အ း ျေားအင်အျေားစုြါတ

တ(၁)

၃

ဦးတင်လှိုင်ဝင်း

က န်အ း ျေားတုးတက်က းြါတ

တ(၁)

၄

ဦး

န်းကအျောင်ကက ျော်

တစ် းြုဂ္ဂလ

တမ ြို့နယ် (၁)

၅

ဦး

န်းကအျောင် ျော

ဖြည်က

တမ ြို့နယ် (၁)

၆

ဦးကန းကအျောင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

တမ ြို့နယ် (၁)

၇

ဦးနုင်က ကကအး

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

တ(၁)

၈

ကဒေါ်

တမ ြို့နယ် (၁)

၉

ကဒေါ်က နယ်စုး

တ(၁)

၁၀ ဦးလှက ျော်ဇ

ခုင်

ခုင်ြံ့ဦးက

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

ျောင်ြါတ

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
တစ် းြုဂ္ဂလ

တမ ြို့နယ် (၂)

၁

ဦးကုကလးက ျောင်

ညညတ်က ျောဒ ုက က်တစ်ြါတ

တ(၂)

၂

ကဒေါ်ကကည်ကကည်က း

တစ် းြုဂ္ဂလ

တ(၂)

၃

ဦးစုးဝင်း (ခ)ဦးက ွှေကု

တ(၂)

၄

ဦးစန်းနုင်

တမ ြို့နယ် (၂)

၅

ဦးညကလး

ခုင်ဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ

တ(၂)

၆

ဦးက အုန်း

ခုင်ဖြည်နယ်အ း ျေားအင်အျေားစုြါတ

တမ ြို့နယ် (၂)

၇

ဦးကဝဇမ းကက ျော်

တ(၂)

၈

ဦးကအျောင်ကဇျော်လင်း (ခ)
စန်ခ စ်

ခုင်အ း ျေားြါတ
ဖြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့် ြို့မ းက းြါတ

အ း ျေားဒ ုကက စအ ြို့ခ ြ်ြါတ
ခုငြံ့်ဦးက

ျောင်ြါတ

မှတ့်ချက့်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲ

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်
လွှတ့်ရတော့်ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေးအမည့်စောေင့်ွေးတင့်သွေင့်ွေးမှု
( ေန့်ကုံန့်တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး )
စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၁ တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးကက ်ကက ်

ညညွတ်က

တိုက်ကကြီး(၁)

၂ ဦြီးကက ်ကရွှေ

ကရင်အ ြီး

တိုက်ကကြီး(၁)

၃ ကဒေါ်ခင်က ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

တိုက်ကကြီး(၁)

၄ ဦြီးစိုြီးဝင်ြီးက

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

င်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ြီးပါတ
င်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၅ ဦြီးတင်ရန်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တိုက်ကကြီး(၁)

၆ ကဒေါ်နိုနိုလှိုင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၇

၂ တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃

စဉ့်

ဦြီး န်ြီးကရွှေ (ခ)

တိုင်ြီးရင်ြီး

ဦြီးတင်ဝင်ြီး

င်ပါတ

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

၁ ဦြီးကက ်ကက ်ဟန်

ပပည် ူ့ကရြို့က

တိုက်ကကြီး(၂)

၂ ဦြီးကက ်စိုြီးဦြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးခ စ်နိုင်

အ ြီး

ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးကနဇ လင်ြီး

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးပ ငြံ့် န်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

တိုက်ကကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးလွင်စိုြီး င်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တိုက်ကကြီး(၂)

၇ ဦြီးဝင်ြီး က်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

တိုက်ကကြီး မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီး န်ြီးကဖ

ညညွတ်က

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးခင်ပ ငြံ့်

အ ြီး

န်ြီးတပင်(၁)

၂ ကဒေါ်ခ ခ

ပပည် ူ့ကရြို့က

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးစိုြီးခိုင်

ညညွတ်က

န်ြီးတပင်(၁)

၄ ကဒေါ်စနဒာဝင်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

န်ြီးတပင် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးပ တ်ကက ်က

န်ြီးတပင်(၁)

၆ ဦြီး န်ြီးပ ငြံ့်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

န်ြီးတပင်(၁)

၇ ဦြီး န်ြီးလွင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦြီးကအ င်ဘိုန်ြီးကက ်စဦြီး

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးခ ြီးကိုြီး

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ပ န်

င်ပါတ

နိုင်ငကတ င် လယ်

င်ပါတ

ြီး

ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ

ွြီး

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၅

၆

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

န်ြီးတပင်(၂)

၂ ဦြီးကစ လစ်ဘ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

န်ြီးတပင်(၁)

၃ ကဒါက်တ ကနလင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

န်ြီးတပင်(၂)

၄ ဦြီးဗိုလ်ဗိုလ် န်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

န်ြီးတပင်(၂)

၅ ဦြီးပ ငြံ့်ကအြီး

အ ြီး

န်ြီးတပင်(၂)

၆ ဦြီးလဦြီးတငြံ့်

ပပည် ူ့ကရြို့က

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီး န်ကဇ ် င်ြီး

န်ြီးတပင်မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီး န်ြီးတင်ဦြီး

ိုက်

ွန်ြီး

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

ညညွတ်က

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ် င်ြီး

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကက ်ဦြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ်ခင်ကဝကဝ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဂ္ဂလ ဒို(၁)

၄ ဦြီးကဇ ်ကဇ ်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစပါတ စ်ပါတ

ဂ္ဂလ ဒို(၁)

၅ ဦြီးက ြီးကက ်

ပ န်

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီး

က် င်ြီး

ညညွတ်က

ဂ္ဂလ ဒို(၁)

၇ ဦြီး

ွန်ြီးနိုင်လင်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ဂ္ဂလ ဒို(၁)

၈ ကဒေါ်

ဂ္ဂလ ဒို မ ြို့နယ် (၁)

၉ ဦြီး ြီးကဇ ်

ပပည်က

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၁)

၁၀ ဦြီးကအြီး ိုက်

လ

ကအြီး

င်ပါတ

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ပပည် ူ့ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

မ တိုင်ြီးရင်ြီး

ြီးဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ိုပါတ

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးခ စ်ခိုင်

တိုင်ြီးရင်ြီး

ဂ္ဂလ ဒို(၂)

၂ ကဒေါ်စိုစိုက

ဂ္ဂလ ဒို(၂)

၃

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီး ြီး င်ြီးနိုင်

ပပည်က

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးကဝယ

က်လင်ြီး

ညညွတ်က

ဂ္ဂလ ဒိုမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးဝင်ြီးက

င်

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ဂ္ဂလ ဒို(၂)

၇ ကဒေါ် နတာ ိုြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဂ္ဂလ ဒို(၂)

၈ ဦြီးကအ င်နိုင်စိုြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်

ဦြီး ြီး င်ြီး

ွန်ြီး (ခ)

ပါစပပည်ဟန်ြီး

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က
လ

င်ပါတ

ိုပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၇ က

်ဘမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ်လွင်ဦြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န်

က

်ဘမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးခင်ကဇ ်ဝင်ြီး

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

က

်ဘ မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးခင်က

ညညွတ်က

က

်ဘ(၁)

၄ ဦြီးယ ဂ္ိုတ်

င်ြီး

မ တိုင်ြီးရင်ြီး

င်ပါတ

)

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ြီးဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

က

်ဘ(၁)

၅ ဦြီးလဝင်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

က

်ဘ(၁)

၆ ဦြီးဝင်ြီးစိုြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

က

်ဘ(၁)

၇ ဦြီးဝင်ြီးတင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

က

်ဘ(၁)

၈ ဦြီး န်ြီး

အ ြီး

ြီးနိုင်ငကရြီး ဟ

က

်ဘမ ြို့နယ် (၁)

၉ ဦြီးကအ င်

န်ြီးဝင်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၈ က

်ဘမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကက ် ကအ င်

အ ြီး

ြီးနိုင်ငကရြီး ဟ

က

်ဘ(၂)

၂ ဦြီးညွန်တင်

ပပည် ူ့ကရြို့က

က

်ဘ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးလပ ငြံ့်

ညညွတ်က

က

်ဘ(၂)

၄ ဦြီးလဦြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

က

်ဘမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး န်ြီးကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

က

်ဘ(၂)

၆ ကဒေါ်အ နတာ ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

က

်ဘမ ြို့နယ် (၂)

၇ ကဒေါ်ကအြီးကအြီး န်ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န်

)

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န်

)

၉ ကရွှေပပည်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ိုက်ဦြီး

်

င်ပါတ

တ်

တ်

င်ပါတ
ြီးအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ြီးအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

မ ြို့နယ် (၁)

၁ ကဒေါ်ကကည်ကကည်က

ကရွှေပပည်

(၁)

၂ ကဒေါ်ခင်စိုြီး ိုြီးဦြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကရွှေပပည်

(၁)

၃ ဦြီးတင်က

ပပည်က

ကရွှေပပည်

(၁)

၄

ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီး ိုြီးကကည်ကအ င်

ညညွတ်က

ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီး င်ြီးကက ်

တိုင်ြီးရင်ြီး

ကရွှေပပည်

(၁)

၇ ဦြီးလင်ြီးကအ င်ကအ င်

ပပည်က

ကရွှေပပည်

(၁)

၈ ကဒေါ်ကအြီးကအြီး င်ြီး

အကပခခလတန်ြီးစ ြီးဘဝပ ငြံ့်

ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၁)

၉ ဦြီးကအ င်ကဇ ်က

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁၀ ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၂)

၁ ကဒေါ်ခ ်ြီးပ ကအြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကနလင်ြီးကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးက

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န်

ကရွှေပပည်

(၂)

၄ ကဒေါ်ပ ပ ခိုင်

အကပခခလတန်ြီးစ ြီးဘဝပ ငြံ့်

ကရွှေပပည်

(၂)

၅ ကဒေါ်ရရကက ်

ပပည်က

ကရွှေပပည်

(၂)

၆ ဦြီးရန်နိုင်ကအြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကရွှေပပည်

မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီးကအြီးလွင်

ညညွတ်က

င်ဦြီး

က က်ကစ

င်က

င်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ွန်ညညွတ်ကရြီးပါတ

ွြီး

င် က်ဦြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ြီးကရြီးပါတ

)

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ြီးကရြီးပါတ
င်ပါတ

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

၁၁

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
လှိုင်

ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)

မ ြို့နယ် (၁)
လှိုင် ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)
မလြို့ှိုငန် ယ် (ယ
၂) (အကရြို့ပိုင်ြီး)
မလြို့ှိုငန် ယ် (ယ
၁)
အကရ
်ြီး(၁)(အကရြို့ပိုင်ြီး)
လှိုင် ြို့ပိုငယ
မလြို့ှိုငန် ယ် (ယ
၁)

စဉ့်

၁

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ဦြီးကက ်ပ ငြံ့် (ခ)

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၂ ဦြီးကကည်စိုြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၃ ကဒေါ်ခင်က ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

၄ ဦြီးစိုင်ြီးလင်ြီးကဇ ်

ပပည် ူ့ကရြို့က

၅ ဦြီးလင်ြီးကကည်

ညညွတ်က

ဦြီးကက ်ကကြီး

၆ ကဒေါ် င်ြီး င်ြီးစ
အကရြို့ပိုင်ြီး(၁)
လှိုင် ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)(၁) ၇ ကဒေါ် ဉ္ဇ
က်
လှိုင် ယ
၈ ဦြီးကအ င် ြီး ဋ
ွ ်
အကနာက်ပိုင်ြီး (၁)
၁၂

လှိုင်

ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)

မ ြို့နယ် (၂)
လှိုင် ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)
မလြို့ှိုငန် ယ် (ယ
၂) (အကရြို့ပိုင်ြီး)
မလြို့ှိုငန် ယ် (ယ
၂) (အကရြို့ပိုင်ြီး)
မလြို့ှိုငန် ယ် (ယ
၂) (အကရြို့ပိုင်ြီး)

လှိုင်

ယ

(အကနာက်ပိုင်ြီး )မ ြို့နယ် (၁)
လှိုင် ယ
(အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး )(၂)
အကနာက်ပိုင်ြီး (၁)
လှိုင် ယ
(အကနာက်ပိုင်ြီး )(၁)
လှိုင်

ယ

အကနာက်ပိုင်ြီး (၁)
လှိုင် ယ
အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး (၁)
အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး (၁)
အကနာက်ပိုင်ြီး (၁)
၁၄

လှိုင်

ယ

(အကနာက်ပိုင်ြီး )မ ြို့နယ် (၂)
လှိုင် ယ
အကနာက်ပိုင်ြီး (၁)

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပပည် ူ့အက ြီးပပ ကက င်ြီး

၂ ကဒေါ်ခ ခ လွင်

ပပည် ူ့ကရြို့က

၄ ကဒေါ်နလ

်

ွန်ြီး

ပပည် ူ့အက ြီးပပ ကက င်ြီး
ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ညညွတ်က

အ ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

င်က

င်ပ ငြံ့် (ခ)

ဦြီးက

င်က

င်

၆ ဦြီးရဝင်ြီး

ွန်ြီး

၇ ဦြီးဝင်ြီးနိုင်
၈ ဦြီးဝဏ္ဏ

၁

ွန်ြီး
ွန်ြီး

ဦြီးကက ် ဝင်ြီး (ခ)
ကိုကရွှေ န်ြီး

၂ ဦြီးကဇယ ကအ င်

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၃ ဦြီးကနလင်ြီး

ဦြီးက

ြီးပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ပပည်က

၅

ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၂ ဦြီးကကည်ရွှေင်

ကဒေါ်ခင် ိုြီးလှိုင်

ြီးပါတ

င်ပါတ

ပပည် ူ့အင်အ ြီးပါတ

ကဒေါ် ိုြီး ိုြီးခိုင် (ခ)

ြီး

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

၁ ဦြီးကက ် ိုြီး

၄

င်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

တိုင်ြီးရင်ြီး

၃ ကဒေါ်တင်ဝင်ြီးက

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁ ဦြီးကက ်ဝင်ြီးနိုင်

၅ ဦြီးပ ငြံ့်ကဇ ်
မ ြို့နယ် (၂)
လှိုင် ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)(၂) ၆ ဦြီးရ ရကအ င်
လှိုင် ယ (အကရြို့ပိုင်ြီး)
၇ ဦြီးဟန် ြီးကအ င်
မ ြို့နယ် (၂)
၁၃

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က
အ ြီး

င်ပါတ

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ
ညညွတ်က
ပပည်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က
ပပည်က

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
လှိုင်

ယ

အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး (၁)
အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး (၂)
(အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး )(၁)
(အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး )(၁)
(အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး )(၂)
(အကနာက်
လှိုင် ယပိုင်ြီး )(၁)
(အကနာက်ပိုင်ြီး )(၂)
၁၅ လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၃ ဦြီးကဇ ်ကဇ ်

ပပည်က

၄ ဦြီးဉ ဏ္်လင်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

၅ ကဒေါ်တင်တင်ရ

ပပည် ူ့အင်အ ြီးပါတ

၆ ဦြီးပ တ် င်ြီး

အ ြီး

၇ ဦြီးဝင်ြီးကဇ ်

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

၈ ကဒေါ်ကအြီး တ ဦြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

၉ ဦြီးကအ င်ကဇ ်ဦြီး

ညညွတ်က

၁ ကဒေါ်ပ တ်

လ

ွန်ြီး

အ ြီး

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးဝင်ြီးကအ င်

ကခတ် စ်ပပည် ူ့ပါတ

လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ်ကအြီး န်ြီး

ပပည်က

လည်ြီးကြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးကအ င်မဖ ြီးပပညြံ့်

ညညွတ်က

လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးကအ င် ြီးနိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီးကက ်စိုြီးဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၁၆ လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၂)
လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒေါ်ခင်

လည်ြီးကြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး င်ြီး

လည်ြီးကြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးပ တ်စိုြီး

လည်ြီးကြီး မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး က်နိုင်က

၁၇ အင်ြီးစန်မ ြို့နယ် (၁)

လ က

င်က

က်ကအ င်

င် အ ြီး

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

ညညွတ်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

အ ြီး

အင်ြီးစန် (၁)

၂ ဦြီး

ပပည် ူ့ပါတ

အင်ြီးစန် (၁)

၃ ကဒေါ်နိုင်နိုင်ကဝ

ပပည်က

အင်ြီးစန် (၁)

၄ ဦြီးနိုင် လတ်

ပပည် ူ့ကရြို့က

အင်ြီးစန် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ပ တ်ကလြီးရည်နိုင်

ညညွတ်က

အင်ြီးစန် (၁)

၆ ကဒေါ် င်ြီး င်ြီးလှိုင်

ပပည်က

အင်ြီးစန်မ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦြီး န်ြီး

ွန်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

၁ ဦြီးကစ

န်နခ န်ြီး

ပပည်က

၁၈ အင်ြီးစန်မ ြို့နယ် (၂)

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက
င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၂ ကဒေါ်ပပညြံ့်ပပညြံ့်မဖ ြီး

ညညွတ်က

အင်ြီးစန် (၂)

၃ ဦြီး ြီးပ ငြံ့်က

ပပည် ူ့ကရြို့က

အင်ြီးစန်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးကဝမဖ ြီးဟန်

အ ြီး

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

အင်ြီးစန် မ ြို့နယ် (၂)

ွြီး

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီးကဇ ်ဝင်ြီး (ခ)ကိုလတ်
ွန်ြီးဝင်ြီး

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က
ွ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
အင်ြီးစန် (၂)

၁၉ တ က ွမ ြို့နယ် (၁)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

၅ ဦြီးဝင်ြီး က

င်က

င်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ညညွတ်က

တ က ွ(၁)

၂ ဦြီးလ န်ြီး

အ ြီး

တ က ွ(၁)

၃ ဦြီးဝင်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

တ က ွ(၁)

၄ ဦြီး န်ြီး

တ က ွ(၁)

၅ ကဒေါ်ကအြီးကအြီးကကွယ်

အကပခခလတန်ြီးစ ြီးဘဝပ ငြံ့်

တ က ွ(၁)

၆ ဦြီးကအ င်စန်ြီးမ င်

အ ြီး

ြီးညညွတ်ကရြီးကွန်ဂ္ရက်ပါတ

တ က ွ(၁)

၇ ဦြီးကအ င် က်ဟန်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ကဒေါ်ကကဇင်ညွန်

အကပခခလတန်ြီးစ ြီးဘဝပ ငြံ့်

တ က ွ(၂)

၂ ဦြီးကက ် န်ြီး

ပပည်က

တ က ွ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ကဒေါ်ခိုင်ကက

တ က ွ(၂)

၄ ဦြီးတိုြီးက

တ က ွ(၂)

၅ ကဒေါ်ပဖ ပဖ ညွန်

တိုင်ြီးရင်ြီး

တ က ွ(၂)

၆ ကဒေါ်ပ ငြံ့် န်ြီး

က န်အ ြီး

တ က ွ(၁)

၇ ဦြီး န်ြီးပ ငြံ့်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တ က ွ(၂)

၈ ဦြီးကအ င်ခင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ကဒေါ်နလ စန်

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကတ င်ဥကကလ ပ(၁)

၂ ဦြီးပ ငြံ့်စိုြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကတ င်ဥကကလ ပ(၁)

၃ ကဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်ကကည်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကတ င်ဉကကလ ပ (၁)

၄ ဦြီးလကဝ

ညညွတ်က

ကတ င်ဥကကလ ပ
မ ြို့နယ် (၁)

န်
ွန်ြီး

ွန်ြီး

ွ

ကတ င်ဥကကလ ပ(၁)
ကတ င်ဥကကလ ပ
မ ြို့နယ် (၂)

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ညညွတ်က
အ ြီး

ကတ င်ဥကကလ ပမ ြို့နယ် (၁) ၆ ကဒေါ်ကအြီးဇ ဝင်ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

ကတ င်ဥကကလ ပမ ြို့နယ် (၁) ၅ ကဒေါ် စ် စ်ပ ငြံ့်

၂၂

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ကဒေါ်တင်တင်လတ်

၂၀ တ က ွမ ြို့နယ် (၂)

၂၁

စဉ့်

အ ြီး

ြီးကရြီးပါတ

ြီးကရြီးပါတ
င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးညညွတ်ကရြီးကွန်ဂ္ရက်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ

င်ပါတ
င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ွန်ညညွတ်ကရြီးပါတ

၇ ကဒေါ်ကအြီးကအြီးခိုင်

ပပည် ူ့ပါတ

၁ ကဒေါ်ခ ်ြီးမင ်ြံ့

ပပည် ူ့ကရြို့က
ြီး

င်ပါတ

ကတ င်ဥကကလ ပ(၂)

၂ ဦြီးကဇယ

က်

ပပည်က

ကတ င်ဥကကလ ပ(၂)

၃ ဦြီး ိုြီးလွင်

ပပည် ူ့ပါတ

ကတ င်ဥကကလ ပ(၂)

၄ ဦြီး ြီး င်ြီးကအ င်

ပပည်က

င်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ကတ င်ဉကကလ ပ (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

၅ ကဒေါ်လြံ့လြံ့ခိုင်

ညညွတ်က

ကတ င်ဥကကလ ပမ ြို့နယ် (၂) ၆ ဦြီးကအ င် ြီး န်

၂၃

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (

ပ်က ်ြီး)

မ ြို့နယ် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

ပ်က ်ြီး (၁)

ပ်က ြီး် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် ( ပ်က ်ြီး) (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

ပ်က ်ြီး (၁)

ပ်က ြီး် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

ပ်က ်ြီး(၁)
၂၄

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (

ပ်က ်ြီး)

မ ြို့နယ် (၂)

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးကက ်ဇင် န်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

၂ ဦြီးခင်က

င်ဇင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၃ ဦြီးခင်က

င်ဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၄ ဦြီးစန်ြီးပိုင်

ညညွတ်က

၅ ဦြီးဇ ဏ္ ြီးညွန်

အ ြီး

၆ ဦြီးဝင်ြီးနိုင်

ဒ ိုကကရစနငြံ့် မင ်ြီးခ ်ြီးကရြီးပါတ
ပ န်

ိုက်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
နိုင်ငကတ င် လယ်

ြီးဖွြို့မဖ ြီး

တိုြီးတက်ကရြီးပါတ

၈ ကဒေါ်ကအြီး ွန်ပ တ်

ပပည် ူ့ပါတ

၁ ဦြီးကက ် ိုြီးလွင်

ပပည်က

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (

ပ်က ်ြီး) (၂)

၃ ဦြီးဇင် ိုြီး

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်၊
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

ပ်က ်ြီး (၂)

၄ ဦြီးဇင် င်ြီးက

ွြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၅ ဦြီးဇင် င်ြီး

ွန်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပ်က ်ြီး(၂)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး )
မ ြို့နယ် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး )
မဒဂ္ြို့န
ိုမ ယ်
ြို့ (၁)
စ်
ကတ
ဒဂ္ိုမ င်
ြို့ ပိုင
စ််ြီး((၁)
ကတ င်ပိုင်ြီး )
မဒဂ္ြို့န
ိုမ ယ်
ြို့ (၁)
စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး )

မ ြို့နယ် (၂)

ပပည် ူ့ပါတ
ညညွတ်က

ွ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က
ပ န်

၇ ဦြီးကအ င် မဖ ြီး

၁ ကဒါက်တ ခင်က

င်ပါတ

နိုင်ငကတ င် လယ်

င်

ွန်ြီး ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

အ ြီး

၃ ကဒေါ် ိုြီး ိုြီးခိုင်

အကပခခလတန်ြီးစ ြီးဘဝပ ငြံ့်

၄ ဦြီးက

င်က

င်ခင်

၁ ဦြီးကက ် င်ြီး

ြီး

ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ

၂ ဦြီးညည

၅ ကဒေါ်လြံ့ကက ပဖ
မ ြို့နယ် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး ) (၁) ၆ ဦြီးလ ြီး ွဋ်

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး )

ွ

င်ပါတ

၂ ဦြီးကကည်

၆ ဦြီးတငြံ့်က

က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပ်က ်ြီး)(၂)

( ပ်က ်ြီး)(၂)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

၂၆

င်ပါတ

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (

ဒဂ္ပ်ိုမ က
ြို့ ြီး် စ်(၁)

၂၅

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

အ ြီး

၇ ဦြီး န်ြီး

ပ်က ြီး် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ညညွတ်က
ပပည်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပပည် ူ့ကရြို့က

ညညွတ်က

ြီးကရြီးပါတ

င်ပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး )(၂) ၂
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
၃
ကတ
ဒဂ္ိုမ င်
ြို့ ပိုင
စ််ြီး((၂)
ကတ င်ပိုင်ြီး )
၄
မဒဂ္ြို့န
ိုမ ယ်
ြို့ (၂)
စ် (ကတ င်ပိုင်ြီး )
၅
မဒဂ္ြို့န
ယ်
(
၂)
ိုမ ြို့ စ်
၆
ကတ င်ပိုင်ြီး (၂)
၂၇

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကပ

က်ပိုင်ြီး)

မ ြို့နယ် (၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်ကပ
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

က်ပိုင်ြီး (၁)

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကပ
မ ြို့နယ် (၂)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကပ
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကပ
မ ြို့နယ် (၂)

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကဒေါ်စ ်ြီးစ ်ြီးက ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကဒေါ် ဂ္ီကအ င်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဦြီး န်ြီးနိုင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဦြီးဟန်ြီးဝင်ြီးလတ်

ဒ ိုကကရစနငြံ့်လူ့အခွငြံ့်အကရြီးပါတ

၂ ဦြီးတင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ဦြီး

ွန်ြီးလွင်

ပပည် ူ့ကရြို့က

ဦြီး ြီးပ ငြံ့်ဦြီး

ပပည် ူ့ပါတ

ဦြီး န်စိုြီးဦြီး

ပပည်က

ဦြီးကအ င်ပ ငြံ့်စန်ြီး

ညညွတ်က

၁ ဦြီးညက

ွြီးကအ င်

က်ပိုင်ြီး (၂)

၅ ဦြီးက

မ ြို့နယ် (၁)

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က
ညညွတ်က

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၆ ကဒေါ်ဝင်ြီးဝင်ြီးကအ င်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီးခင်စိုြီး

ညညွတ်က

၂ ဦြီးကစ ကနလင်ြီး

အ ြီး

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး ) (၁) ၃
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
၄
အကရြို့ပိုင်ြီး(၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး )(၁) ၅
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
၆
အကရြို့ပိုင်ြီး(၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး )

င်ပါတ

ပပည် ူ့ပါတ

ကဒါက်တ ဘိုင်အို (ခ)

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်ကပ
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်

မ ြို့နယ် (၂)

ွန်ြီးနိုင်

ဦြီးဗည ြီးစိုြီး

၄

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး )

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

က်ပိုင်ြီး (၂)

က်ပိုင်ြီး(၂)

င်ပါတ

အ ြီး

က်ပိုင်ြီး) (၂) ၂ ဦြီး က်လင်ြီး
က်ပိုင်ြီး)
၃ ဦြီးနင
ို ်ဝင်ြီး

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး ( ၁)

၃၀

ဦြီးကက ်

ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်ကပ

ကပ
၂၉

က်ပိုင်ြီး)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးကက ်ပ ငြံ့်

၃
ကပ က်ပိုင်ြီး(၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကပ က်ပိုင်ြီး) (၁) ၄
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
၅
ကပ က်ပိုင်ြီး(၁)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်ကပ က်ပိုင်ြီး (၁) ၆
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (ကပ က်ပိုင်ြီး)
၇
မ ြို့နယ် (၁)

၂၈

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ကဒါက်တ စိုြီးဝင်ြီးဦြီး
င်က

င်စိုြီး

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဦြီးကနဝင်ြီးပ ငြံ့်

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

ကဒေါ်မဖ ြီး ဂ္ီ

ပ န်

ြီးကွန်ဂ္ရက်ပါတ

ကဒေါ်က ကခ စို ွန်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကဒေါ်ကအြီးကအြီးပ ငြံ့်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးကက ်ကက ်က

င်

အ ြီး

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
အကရ
ဒဂ္ိုမ ြို့ြို့ပိုငစ််ြီး(၂)
(အကရြို့ပိုင်ြီး )
မ ြို့နယ် (၂)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး )(၂)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး )

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

၂ ကဒါက်တ ကက ်စိုြီး

ပပည်က

၃ ဦြီးတင်

ညညွတ်က

ွန်ြီး

၄ ဦြီးနိုင်ဝင်ြီး

၁

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပပည်က

၅ ကဒေါ် ိုြီး ဇ
မ ြို့နယ် (၂)
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ် (အကရြို့ပိုင်ြီး ) (၂) ၆ ဦြီးက င်ပ ငြံ့်
ဒဂ္ိုမ ြို့ စ်
၇ ဦြီးပ ငြံ့်လွင်
အကရြို့ပိုင်ြီး(၂)
၃၁ ကဒါပိုမ ြို့နယ် (၁)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပပည် ူ့ကရြို့က
တိုင်ြီးရင်ြီး
ပ န်

ဦြီးက ြီးဝင်ြီးကအ င် (ခ)
ဦြီးပပ ြီးခ

င်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

အ ြီး

အ ြီး

င်ပါတ

ြီးကွန်ဂ္ရက်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကဒါပို(၁)

၂ ကဒေါ် ြီးပ တ် ွန်

ကဒါပို မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးရန်နိုင် ိုြီး

ညညွတ်က

ကဒါပို(၁)

၄ ဦြီးက

တိုင်ြီးရင်ြီး

ကဒါပို(၁)

၅ ဦြီးကအြီး င်ြီး င်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကဒါပို(၁)

၆ ဦြီးကအ င်ဟန်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၃၂ ကဒါပိုမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီး ြီးနိုင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကဒါပို မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးဝင်ြီးစိုြီး

ညညွတ်က

ကဒါပို(၂)

၃ ဦြီး ဟဝင်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

ကဒါပို(၂)

၄ ဦြီး က်နိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကဒါပိုမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး န်ဇင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးကက ်ကက ်ဦြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

ပိုဇွန်ကတ င် (၁)

၂ ဦြီးကက ်စန်ြီးဦြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပိုဇွန်ကတ င် (၁)

၃ ဦြီးခင်က

င်က

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပိုဇွန်ကတ င် (၁)

၄ ဦြီးခင်က

င်ဝင်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပိုဇွန်ကတ င်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ပ တ် က်လွင်

ညညွတ်က

ပိုဇွန်ကတ င် (၁)

၆ ကဒေါ်ရရဝင်ြီး

အကပခခလတန်ြီးစ ြီးဘဝပ ငြံ့်

၁ ဦြီးစိုြီး င်ြီး န်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပိုဇွန်ကတ င် မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကဇ ်ကဇ ်က ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

ပိုဇွန်ကတ င် (၂)

၃ ကဒေါ်က ြီးက ြီးပ ငြံ့်

ညညွတ်က

ပိုဇွန်ကတ င် (၂)

၄ ဦြီးတငြံ့်လွင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပိုဇွန်ကတ င်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးကအ င်နိုင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၃၃ ပိုဇွန်ကတ င်မ ြို့နယ် (၁)

၃၄ ပိုဇွန်ကတ င်မ ြို့နယ် (၂)

ွန်ညညွတ်ကရြီးပါတ

င်ြီးစန်

ွြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
င်ပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ြီးကရြီးပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၃၅ ဗိုလ်တက

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

င်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ကဒေါ်စိုြီးစိုြီး ွန်

ဗိုလ်တက

င် (၁)

၂ ဦြီးည ဝင်ြီး

ဗိုလ်တက

င် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ်နိုင်နိုင်ဝင်ြီး

ညညွတ်က

ဗိုလ်တက

င် (၁)

၄ ဦြီးကဝလင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဗိုလ်တက

င် (၁)

၅ ဦြီး န်ြီးဦြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ဗိုလ်တက

င် (၁)

၆ ဦြီးကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၃၆ ဗိုလ်တက

င်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးစိုြီးနိုင်

အ ြီး

ြီးဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီးနငြံ့်

ဗိုလ်တက

င်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီး င်ြီးလွင်

ပပည်က

ဗိုလ်တက

င် (၂)

၃ ဦြီးယ

ညညွတ်က

ဗိုလ်တက

င် (၂)

၄ ကဒေါ်ကရွှေရည်လင်ြီး

ဗိုလ်တက

င်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ်လြံ့လြံ့ဝင်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဗိုလ်တက

င် (၂)

၆ ကဒေါ်ဥ မ တင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

အ ြီး

ြီးဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီး

၃၇

၃၈

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန်
မ ြို့နယ် (၁)

လူ့ကဘ င် စ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
အ ြီး

ြီးဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီးနငြံ့်

မင ်ြီးခ ်ြီးကရြီးပါတ

ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

မင ်ြီးခ ်ြီးကရြီးပါတ
ိုြီး

၁ ဦြီးခင်က

င်

င်ဇ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

လူ့ကဘ င် စ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၁)

၂ ကဒေါ်လင်ြီးလင်ြီးဦြီး

ညညွတ်က

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၁)

၃ ဦြီးလက ြီး

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၁)

၄ ဦြီးလတိုြီး

က န်အ ြီး

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၁)

၅ ကဒေါ် က်

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၁)

ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၆ ဦြီး န်ြီးလွင်

အ ြီး

ြီးညညွတ်ကရြီးကွန်ဂ္ရက်ပါတ

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၁)

၇ ဦြီးကအြီး င်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဂ္ဂလ ဒို(၁)

၈ ဦြီးကအ င်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန်
မ ြို့နယ် (၂)
ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၂)

၁ ဦြီး

ြီးစိုကကည်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

န်လင်ြီး

က် ကအ င်

၂ ကဒေါ်နင်ြီးအအခင်

င်ပါတ

ဖလို-စကဝေါ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန်မ ြို့နယ် (၂)၃ ဦြီးရန်ကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၂)

၄ ကဒေါ်ကအြီးဇ နည်ကဇ ်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဂ္ဂလ ကတ င်ညွန် (၂)

၅ ဦြီးကအ င်ကက ်စိုြီး

ညညွတ်က

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

မှတ့်ချက့်

11

စဉ့်
၃၉

၄၀

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ကပ

က်ဥကကလ ပ

မ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ကဒါက်တ ဦြီးစိုြီး င်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၁)

၂ ဦြီးကဇ ်လွင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကပ

က်ဉကကလ ပ(၁)

၃ ဦြီးပ တ်ကစ ဝင်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၁)

၄ ကဒေါ် ရဖကအ င်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၁)

၅ ဦြီးကအ င်ကက ် ိုြီး

ပပည် ူ့ပါတ

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၁)

၆ ဦြီးကအ င်

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ကပ

က်ဥကကလ ပမ ြို့နယ် (၁)၇ ဦြီးကအ င်နိုင်

ညညွတ်က

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၁)

တိုင်ြီးရင်ြီး

ကပ

က်ဥကကလ ပ

မ ြို့နယ် (၂)

န်ြီး

၈ ဦြီးကအ င် န်ြီး

၁

ဦြီးကက ်ဇင် (ခ)

အ ြီး

ဦြီးကက ် ွင်

၂ ဦြီးတင်စန်

ြီး

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ြီးနိုင်ငကရြီး ဟ

ြီးအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၂)

ကပ

က်ဥကကလ ပမ ြို့နယ် (၂) ၃ ဦြီးကနလင်ြီးကအ င်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၂)

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကပ

က်ဥကကလ ပမ ြို့နယ် (၂) ၅

ကပ

က်ဉကကလ ပ(၂)

၆ ဦြီး က်

ကပ

က်ဥကကလ ပ(၂)

၄ ဦြီးလ င်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

တ်

ွန်ြီး

ဦြီး ရကက ် (ခ)

ညညွတ်က

ပိုင်စိုြီး

ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ

၇ ဦြီး န်ြီးကရွှေ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၁ ကဒေါ်ခင်စန်ြီးပ ငြံ့်

ညညွတ်က

ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးခိုင်စိုြီးဝင်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ရန်ကင်ြီး(၁)

၃ ဦြီးခိုင်ဇ

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ရန်ကင်ြီး(၁)

၄ ကဒါက်တ ဝင်ြီးခိုင်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ရန်ကင်ြီး(၁)

၅ ဦြီး ရ

ပပည် ူ့ပါတ

ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ကဒေါ်ကအြီးစနဒာဦြီး

အ ြီး

၄၂ ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကဇ ်ဝင်ြီးလှိုင်

ညညွတ်က

ရန်ကင်ြီး(၂)

၂ ဦြီးဇင်က

ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

င်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

အ ြီး

၄၁ ရန်ကင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ွန်ြီးက

င်ပါတ

င်ြီး

င်က

င်က ြီး

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

၃ ဦြီးည ကကြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ရန်ကင်ြီး(၂)

၄ ဦြီး ြီးခင်

ပပည် ူ့ပါတ

ရန်ကင်ြီး(၂)

၅ ကဒေါ်ယဉ်ကခ လှိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

မှတ့်ချက့်
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၄၃

ကကတမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးနိုင်ငလင်ြီး

ကကတ(၁)

၂

ကကတ(၁)

၃ ကဒါက်တ ရက

ကကတ(၁)

၄ ဦြီးကရွှေ န်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

ကကတ(၁)

၅ ကဒါက်တ ဝင်ြီးနိုင်

ပပည်က

ကကတ မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးကအြီးခ

ညညွတ်က

ကကတ(၁)

၇ ဦြီးကအ င်ကက ်ဟန်ြီး

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ကကတ(၁)

၈ ဦြီးကအ င်ကကြီး

ဒ ိုကကရစနငြံ့်လူ့အခွငြံ့်အကရြီးပါတ

ကကတမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကက ်ဇင်ဦြီး

အ ြီး

ကကတမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကက ်နို

တိုင်ြီးရင်ြီး

ကကတ(၂)

၃ ဦြီးကက ် ိုြီး

ပပည်က

ကကတ(၂)

၄ ဦြီးနိုင်လင်ြီး

ွန်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

ကကတမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးက

င်စိုြီး

ပပည်က

ကကတ(၂)

၆ ဦြီး န်ြီးနိုင်

ညညွတ်က

ကကတ မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီး န်ြီးလှိုင်

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ်စိုြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကနဝင်ြီး န်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစပါတ စ်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၂)

၃ ကဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်က

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၁)

၄ ဦြီးရ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးလင်ြီးပ တ်

ညညွတ်က

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၁)

၆ ဦြီးလဝင်ြီး

လူ့ကဘ င် စ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၁)

၇ ဦြီးလွှ ်ြီး ိုြီးကအ င်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးမဖ ြီးဝင်ြီးက

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး န်ကဇ ်

ညညွတ်က

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၂)

၄ ဦြီး န်ြီးနိုင်

အ ြီး

ြီးညညွတ်ကရြီးကွန်ဂ္ရက်ပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၂)

၅

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

င်္ဂန်ြီးကျွန်ြီး(၂)

၆ ကဒေါ်ဟန်ဦြီးခင်

၄၄

၄၅

၄၆

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

င်ြီး န်ြီး

ဦြီးက
ဦြီး

အ ြီး

ွဋ်ကအ င်

င်က

် ိုက်

်

က်ကအ င်

င်က

်
င်ဦြီး(ခ)

ပ်တင်ဦြီး

ကဒေါ် န်ြီး န်ြီးကအြီး(ခ)
တကက ိုလ်က

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ွန်ညညွတ်ကရြီးပါတ
ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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၄၇ ကိုကိုြီးကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

မှတ့်ချက့်

၁ ဦြီးကက ်ကဇယ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကိုကိုြီးကျွန်ြီး(၁)

၂ ဦြီး ိုြီးပ ငြံ့်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကိုကိုြီးကျွန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ် တ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကိုကိုြီးကျွန်ြီး(၁)

၄ ဦြီးကအ င်

၄၈ ကိုကိုြီးကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)
ကိုကိုြီးကျွန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

န်ြီး
န်ြီး

၁ ဦြီးကက ်လ

ွန်ြီး

င်ပါတ

ညညွတ်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ညညွတ်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၂ ကဒေါ်ပ ငြံ့်ပ ငြံ့်က ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၃ ဦြီးရဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၄ ဦြီးကအ င်နိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၄၉ ကက ြံ့ ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ်ဇင်ဟန်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကက ြံ့ ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ကဒေါ်နန်ြီးဝတ်ရည်

ညညွတ်က

ကက ြံ့ ြီး(၁)

၃ ကဒေါ်နွြို့ယဉ်

ပပည်က

ကက ြံ့ ြီး(၁)

၄

ကက ြံ့ ြီး(၁)

၅ ကဒေါ်လြံ့ပ ငြံ့် ိုရ်

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကက ြံ့ ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ကဒေါ် နတာကအြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးကဇ ် င်ြီးကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကက ြံ့ ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒေါ်က ဇင်ဦြီး

ညညွတ်က

ကက ြံ့ ြီး(၂)

၃ ကဒေါ်ပ တ် တ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကက ြံ့ ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကက ြံ့ ြီး(၂)

၅ ဦြီး န်ဇင်

ကိုကိုြီးကျွန်ြီး(၂)

၅၀ ကက ြံ့ ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅၁ ကက က်တန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ကဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်ြီး (ခ)
ကဒေါ်စိုစိုကနွြီး

ဦြီးဝင်ြီး

ွန်ြီးနိုင် (ခ)

ကရွှေကဘ ်

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ
င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ညညွတ်က

တိုင်ြီးရင်ြီး

င်ပါတ

ြီးလ ြီး

ြီး

ြီး

ြီးပါတ

ဒ ိုကကရစပါတ

၁ ဦြီးကကည် န်ြီး

ပပည် ူ့အက ြီးပပ ကက င်ြီး

ကက က်တန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ကဒေါ်နန်ြီးတင်စိုြီး

အ ြီး

ကက က်တန်ြီး (၁)

၃ ဦြီးက

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကက က်တန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး ြီးပ ငြံ့်

ကက က်တန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၅

ကက က်တန်ြီး (၁)

၆ ဦြီးလက

ကက က်တန်ြီး (၁)

၇ ဦြီး န်ြီးဝင်ြီး

င်က

င်တ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

ဦြီးပ တ်ကက ် (ခ)
ဦြီး ြီးကကွယ်
င်ြီး

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ညညွတ်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့ပါတ
ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ
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၅၂ ကက က်တန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးကကည်လွင်

ပပည် ူ့ပါတ

ကက က်တန်ြီး (၂)

၂ ဦြီးခင်က

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကက က်တန်ြီး (၂)

၃ ဦြီးမဖ ြီးကဝကအ င်

ပပည်က

ကက က်တန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးပ ငြံ့်လွင်

ညညွတ်က

ကက က်တန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ် က် က်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ကက က်တန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ကဒေါ်ကအြီး င်ြီး ိုြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၅၃ ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

င်လင်ြီး

န်ြီးက

င်

န်ြီးကအ င်ကို င်ြီး

၂

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး(၁)

၃ ကဒေါ် င်ြီး င်ြီးကအြီး

ပပည်က

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးကအ င်ကဇ ်

ညညွတ်က

၁ ဦြီးကဇ ်လင်ြီး

ွန်ြီး

င်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး(၁)

၅၄ ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး(၂)

၂ ဦြီးရကအ င်

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးဝင်ြီးဝင်ြီး

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး(၂)

၄ ဦြီးကအ င် ိုြီးလွင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကွ ်ြီးပခကိုန်ြီး(၂)

၅ ဦြီးကအ င် င်ြီး င်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးတင်ဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၅၅ ခရ ်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ပပည်က
က်

ညညွတ်က

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ခရ ်ြီး(၁)

၃ ဦြီးပ ဦြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

ခရ ်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးလတိုြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ခရ ်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးဝင်ြီးခိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ခရ ်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီး န်ြီးကဇ ် ိုြီး

ညညွတ်က

၁ ဦြီးကက ်ကအ င်

ပပည်က

ခရ ်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီး င်ြီးကဇ ်

ညညွတ်က

ခရ ်ြီး(၂)

၃ ဦြီး ရကအ င်

ပပည် ူ့ကရြို့က

ခရ ်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီး န်ြီးကဇ ်လတ်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ခရ ်ြီး(၂)

၅ ဦြီးကအြီး န်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီးကက ် င်ြီးလတ်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

မ ြို့နယ် (၁)

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

၂ ဦြီးကနလင်ြီး

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို

ွန်ြီး

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ခရ ်ြီး(၁)

၅၆ ခရ ်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅၇

စဉ့်

င်ပါတ
ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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အမည့်

မှတ့်ချက့်

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို (၁)

၂ ဦြီးကက ် င်ြီးကအ င်

ညညွတ်က

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို (၁)

၃ ဦြီးတင်ဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပ်ကကြီးခကနာင်တို (၁)

၄ ဦြီး င်ြီးနိုင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပ်ကကြီးခကနာင်တို (၁)

၅ ဦြီးရန်နိုင်

ပပည် ူ့ပါတ

၁ ဦြီးကဇ ်လွင်ပ ငြံ့်

ပပည် ူ့ပါတ

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို
မ ြို့နယ် (၂)

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တိုမ ြို့နယ် (၂)၂ ဦြီးတင်

ွန်ြီး

န်ြီး

အ ြီး

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို (၂)

၃ ဦြီး ြီးက

်

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို (၂)

၄ ကဒေါ် င်ြီး င်ြီးလှိုင်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ
တိုင်ြီးရင်ြီး

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တိုမ ြို့နယ် (၂)
၅ ကဒေါ်ကအြီးကအြီးပ ငြံ့်

ပပည်က

ပ်ကကြီး/ခကနာင်တို (၂)

၆ ဦြီးကအ င် င်ြီး

ညညွတ်က

ပ်ကကြီးခကနာင်တို (၂)

၇ ဦြီးကအ င်

ပပည်က

၁ ဦြီးခင်စိုြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

တွြို့ကတြီး(၁)

၂ ဦြီးစိုြီး န်ြီး

ကခတ် စ်ပပည် ူ့ပါတ

တွကတြီး(၁)

၃ ကဒေါ်တင်

တွကတြီး(၁)

၄ ဦြီးတင်ဝင်ြီး

တွြို့ကတြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ကနာ်တ

တွကတြီး(၁)

၆ ဦြီး ြီး င်ြီးကဇ ်

တွကတြီး(၁)

၇ ဦြီးကရွှေ

တွကတြီးမ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦြီး န်ြီးလွင်

ညညွတ်က

တွကတြီး(၁)

၉ ကဒေါ်ဥ မ

အ ြီး

၅၉ တွကတြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆၀ တွကတြီးမ ြို့နယ် (၂)

ြီးကဝ
ွန်ြီး

လ ကဖါ

ပ န်

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ

နိုင်ငကတ င် လယ်

ြီး

ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ
ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကရင်ပပည် ူ့ပါတ
ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ညညွတ်က

ွန်ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

တိုင်ြီးရင်ြီး

င်ပါတ

ြီးလ ြီး

ြီး

ဒ ိုကကရစပါတ
ိုက်

၁ ဦြီးကက ်နိုင်ဦြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ညညွတ်က

တိုင်ြီးရင်ြီး

ြီး

ဒ ိုကကရစပါတ

တွကတြီး (၂)

၂ ဦြီးကက ်ဝင်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီး

တွကတြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးကက ် န်ြီးစန်

ညညွတ်က

တွကတြီး (၂)

၄ ကဒေါ်ခင်ခင်လင်ြီး

တွကတြီး(၂)

၅ ဦြီးခင်ကဇ ်

အ ြီး

တွကတြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ကနာ်

ကရင်ပပည် ူ့ပါတ

ကဖ

ြီးလ ြီး

ပ န်

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

နိုင်ငကတ င် လယ်

ြီး

ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ
ြီးဒ ိုကကရစအင်အ ြီးစိုပါတ
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

မှတ့်ချက့်

တွကတြီး(၂)

၇ ကဒါက်တ ရည်ရည် ွန်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တွြို့ကတြီး(၂)

၈ ဦြီးလစိုြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

တွကတြီး(၂)

၉ ဦြီး န်ြီးကဇ ်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

တွြို့ကတြီး(၂)

၁၀ ဦြီး န်ြီး

ွန်ြီး

ကခတ် စ်ပပည် ူ့ပါတ

၆၁ ဒလမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးခင်က

င်

ကခတ် စ်ပပည်က

ဒလ(၁)

၂

ဒလမ ြို့နယ် (၁)

၆၄

င်စိုပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၃ ကဒေါ်တင်တင်ဦြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဒလ မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး ရ

ွန်ြီး

ညညွတ်က

ဒလ(၁)

၅ ဦြီး န်ြီး

ွန်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

ဒလ(၁)

၆ ဦြီး န်ြီး

ွန်ြီး

ပပည်က

၆၂ ဒလမ ြို့နယ် (၂)

၆၃

ကဒေါ်ခင် တ ဦြီး(ခ)

င်ပါတ

တ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီးကဇ ်ကဇ ်

ပပည် ူ့ပါတ

ဒလ(၂)

၂ ဦြီးဉ ဏ္်ကအ င်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ဒလ(၂)

၃ ဦြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဒလ(၂)

၄ ကဒေါ်ကနာ်ဇ

ဒလမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးဘိုဘိုဦြီး

ဒလ မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီး က်က

ွန်ြီးကက င်
ွန်ြီး

ကခတ် စ်ပပည်က
အ ြီး

ွြီး

င်စိုပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ညညွတ်က

က်

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

န်လ င်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးဇင်

ပပည် ူ့အက ြီးပပ ကက င်ြီး

န်လ င်(၁)

၂ ဦြီး

န်လ င်(၁)

၃ ဦြီးကနလင်ြီးကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

န်လ င်(၁)

၄ ဦြီးရန်နိုင်ကရွှေ

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

န်လ င် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးလ

ညညွတ်က

န်လ င်(၁)

၆ ဦြီးကအ င် င်ြီး

န်လ င်(၁)

၇ ဦြီးကအ င် ြီး င်ြီး

န်လ င်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကက ် င်ြီး

ပပည်က

န်လ င် မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးခင်စိုြီး

ညညွတ်က

န်လ င်(၂)

၃ ကဒေါ်ပဖ

န်လ င်(၂)

၄ ဦြီးရ

န်လ င်(၂)

၅ ဦြီး ဟစိုြီး

ွန်ြီး င်ြီးခိုင်

ပပည် ူ့ကရြို့က

ငြံ့်
ွန်ြီး

နတာ င်ြီး
ွဋ်ကအ င်

ြီး

ြီးပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပပည်က

င်စိုလယ်

င်ပါတ

ြီးအလိုပ်

ြီး

အင်အ ြီးစိုပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည် ူ့အက ြီးပပ ကက င်ြီး
ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

ြီး

ြီးပါတ
င်ပါတ
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န်လ င်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးကအ င်နိုင်

ွန်ြီး

ိုြီးခွမ ြို့နယ် (၁)

၁ ကဒေါ်ခိုင်ဇင်

ိုြီးခွ(၁)

၂ ဦြီးတင်

ိုြီးခွ(၁)

၃ ဦြီး

ိုြီးခွ မ ြို့နယ် (၁)

၄ ကဒေါ်ဝင်ြီးပပပ ငြံ့်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ိုြီးခွ(၁)

၅ ဦြီး ရကက ်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ိုြီးခွမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကကည်ဝင်ြီး

ပပည် ူ့ပါတ

ိုြီးခွ မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးခင်ကဇ ်

ညညွတ်က

ိုြီးခွ မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး ြီးက

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ိုြီးခွ(၂)

၄ ဦြီးကအ င်ကက ် င်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ိုြီးခွ(၂)

၅ ဦြီးကအ င်ကက ်ဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ွန်ြီး

ွဋ်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ညညွတ်က
ပပည်က

န်ဝင်ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

ွ

၆၇ ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၁ ဦြီးစကက ်

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၂ ကဒေါ်က ခ ်ြီးကပ ြံ့ကအ င်

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န်

ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၃ ကဒေါ်ကရွှေ ိုြီးင်္်ြီးညွန်

အ ြီး

ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၄ ဦြီး က်ကဇ ်

ပပည် ူ့ပါတ

ကက က်တတ ြီး (၁)

၅ ကဒေါ်ဟန်နဝင်ြီး

ညညွတ်က

ကက က်တတ ြီး(၁)

၆ ကဒေါ်ကအြီးစနဒကအ င်

ပပည်က

၆၈ ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၂) ၁ ကဒေါ်ကက

ွန်ြီး

၂ ဦြီးတိုြီးလင်ြီး
ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၂) ၃ ဦြီးတင်က

င်ပါတ

)

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န်
ပပည်က

င်ကအြီး

င်ပါတ

င်ပါတ

)

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ပပည် ူ့ပါတ

ကက က်တတ ြီးမ ြို့နယ် (၂) ၄ ကဒေါ်ပ လစ

အ ြီး

ကက က်တတ ြီး (၂)

၅ ဦြီး န်ြီးဝင်ြီး

ညညွတ်က

ကက က်တတ ြီး(၂)

၆ ကဒေါ်ကအြီး စ

ပပည်က

ကက က်တတ ြီး(၂)

၇ ဦြီးကအ င်ကဇယ

လူ့ကဘ င် စ်ပါတ

ရွတ်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးစန်ြီးလှိုင်

ညညွတ်က

က

ရွတ်(၁)

၂ ဦြီးတင်ဝင်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

က

ရွတ်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးကန

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၆၉ က

ွန်ြီးကအ င်

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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က

ရွတ်(၁)

၄ ဦြီးရကအ င်ကက ်

ပပည် ူ့ကရြို့က

က

ရွတ်(၁)

၅ ဦြီး န်ြီးစိုြီး

ပပည် ူ့ပါတ

က

ရွတ်(၁)

၆ ဦြီးကအြီးကက ်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၇၀ က

ရွတ်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးခွန်ကက ်ပ ငြံ့်လှိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

က

ရွတ်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကဇ ်ဇင်ပ ငြံ့်က

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

က

ရွတ်(၂)

၃ ဦြီး

က

ရွတ်(၂)

၄ ဦြီးရနိုင်ကအ င်

ပပည် ူ့ပါတ

က

ရွတ် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးလင်ြီးနိုင်ပ ငြံ့်

အ ြီး

က

ရွတ်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးလက

ညညွတ်က

၇၁ ကကညြံ့်ပ င်တိုင်မ ြို့နယ် (၁)

င်ဦြီးက

င်

င်

င်ြီး

င်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁ ဦြီးကက ်နနဒကအ င်

အ ြီး

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၁)

၂ ဦြီးခင်လှိုင်

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

ကကညြံ့်ပ င်တိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ်ခင် က်

တိုင်ြီးရင်ြီး

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးဘိုန်ြီးပ တ် န်ြီးဦြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၁)

၅ ဦြီးကဝလင်ြီးမဖ ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၁)

၆ ကဒေါ်အအလှိုင်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၁)

၇ ဦြီးကအ င်ရ

ကကညြံ့်ပ င်တိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦြီးကအ င်ကအ င်

ညညွတ်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁ ဦြီးကိုကိုကအ င်

ညညွတ်က

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကကညြံ့်ပ င်တိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးခင်ဝင်ြီး

အ ြီး

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၂)

၃ စိုင်ြီးဝဏ္ဏ

ကကညြံ့်ပ င်တိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီး ိုြီးကက ်စွ

ပပည် ူ့ကရြို့က

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၂)

၅ ကဒေါ်ပ

ပပည် ူ့ပါတ

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် (၂)

၆ ဦြီးပ ငြံ့်လွင်

ပပည်က

ကကညြံ့်ပ င်တိုင် မ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီးကအ င် ွင်ဦြီး

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ

၁ ဦြီးကက ်ကက ်ဦြီး

ပပည်က

စ ်ြီးကခ င်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးခ စ်ပိုင်စိုြီး

ညညွတ်က

စ ်ြီးကခ င်ြီး (၁)

၃

စ ်ြီးကခ င်ြီး (၁)

၄ ဦြီးအ က မဖ ြီး

၇၂ ကကညြံ့်ပ င်တိုင်မ ြို့နယ် (၂)

၇၃ စ ်ြီးကခ င်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ွဋ်

ွန်ြီး

တ

င်ြီးစိုက်ကရ ြံ့တ်

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ကရြီးပါတ
င်ပါတ
င်ပါတ

ပပည် ူ့ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

တစ် ြီးပိုဂ္ဂလ
င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ွန်ညညွတ်ကရြီးပါတ
ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
စ ်ြီးကခ င်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၇၄ စ ်ြီးကခ င်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၅ ဦြီးကအ င် ြီး

၁ ဦြီးကက ်ဇင်

အ ြီး

ိုင်

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

စ ်ြီးကခ င်ြီး (၂)

၂ ကဒေါ်နန်ြီး င်ြီး င်ြီးကဝ

ပပည်က

စ ်ြီးကခ င်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးပိုက်က

ညညွတ်က

စ ်ြီးကခ င်ြီး (၂)

၄ ဦြီး ြီးပ ငြံ့်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

စ ်ြီးကခ င်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးက

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ွြီး

်တ ကအ င်

၇၅ ဒဂ္ိုမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကက ်ဝင်ြီး

ဒဂ္ို မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကက ်ဟန်

ဒဂ္ို(၁)

၃ ဦြီးဉ ဏ္်

ဒဂ္ိုမ ြို့နယ် (၁)
ဒဂ္ို(၁)

ွန်ြီး

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ညညွတ်က

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၄ ဦြီးရ င်ြီးဦြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၅ ဦြီး ဟကဇ ်လတ်

ပပည် ူ့ကရြို့က

၁ ဦြီးကက ်စိုြီး ိုြီး

ပပည်က

ဒဂ္ို မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးစိုြီးကအ င်

ညညွတ်က

ဒဂ္ို(၂)

၃ ဦြီးညွန် န်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ဒဂ္ိုမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်နိုနိုက

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဒဂ္ို(၂)

၅ ကဒါက်တ က

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၇၆ ဒဂ္ိုမ ြို့နယ် (၂)

၇၇ ပန်ြီးဘတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ွန်ြီးဦြီး

င်ပါတ

ွြီး
န်ြီးနွယ်

င်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

၁ ကဒေါ်စိုြီးစိုြီးကအြီး

လူ့ကဘ င် စ်ပါတ

ပန်ြီးဘတန်ြီး(၁)

၂ ကဒေါ်ရရနွြို့

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ပန်ြီးဘတန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးလ န်ြီး

အ ြီး

ြီးဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ကရြီး

ပန်ြီးဘတန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး န်ြီးနိုင်ဦြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပန်ြီးဘတန်ြီး(၁)

၅ ကဒေါ်ဥ မ

ွန်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ကဒေါ်စိုြီးပပလှိုင်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၇၈ ပန်ြီးဘတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပန်ြီးဘတန်ြီး(၂)

၂ ဦြီး

င်ကအ င်ကက ်

ပန်ြီးဘတန်ြီး(၂)

၃ ကဒေါ် ို ိုကအ င်

ပပည်က

ပန်ြီးဘတန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးပ ငြံ့် န်ြီး

ညညွတ်က

ပန်ြီးဘတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး န်ြီးစိုြီးတငြံ့်

လူ့ကဘ င် စ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပန်ြီးဘတန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီး န်ြီးက

ပပည်က

ွ

က် ပပည် ူ့ပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၇၉ ဗဟန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ကဒေါ်နနကအ င်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဗဟန်ြီး(၁)

၂ ဦြီးမဖ ြီးကက ်ကက ်ဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ဗဟန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးဘိုစိုြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

ဗဟန်ြီး(၁)

၄ ဦြီး ြီး င်ြီးကဇ ်

ပပည် ူ့ပါတ

ဗဟန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ရရတင်

ပပည်က

ဗဟန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီး န်ြီးကအ င်

ညညွတ်က

၁ ကဒေါ်ခင် ြီးလ

ပပည်က

ဗဟန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒေါ်ခ ယ်ရက

ညညွတ်က

ဗဟန်ြီး(၂)

၃ ကဒေါ်တင်ပပဝင်ြီး

ပပည်က

ဗဟန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးပ ငြံ့်ကကည်

ပပည် ူ့ကရြို့က

ဗဟန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ်ရရပ

အ ြီး

၈၁ ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးကဇ ်ကိုကို

က န်အ ြီး

ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကဇ ် င်ြီးဦြီး

ပပည်က

ရ ်ြီးကိုန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ်ရရ

ညညွတ်က

ရ ်ြီးကိုန်ြီး(၁)

၄ ဦြီးရင်ကရွှေ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ရ ်ြီးကိုန်ြီး(၁)

၅ ဦြီးရန်ရင်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ရ ်ြီးကိုန်ြီး(၁)

၆ ဦြီး ဟစိုြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

၁ ဦြီးကကည်ဝင်ြီး

ညညွတ်က

ရ ်ြီးကိုန်ြီး(၂)

၂ ကဒေါ်ခိုင်ရည်ကဝ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ကဒါက်တ ပွငြံ့်

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ် ိုြီး ိုြီးစိုကကည်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ရ ်ြီးကိုန်ြီး(၂)

၅ ဦြီးကအ င် ြီးခိုင်

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

၈၀ ဗဟန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၈၂ ရ ်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၈၃ လ

န်ြီး

ဦြီးဇ နည်တငြံ့်ကဝ(ခ)

င်ပါတ

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ြီးတိုြီးတက်ကရြီးပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်ပါတ

မ ြို့နယ် (၁)

၁

လ

(၁)

၂ ဦြီးကနဝင်ြီး

ပပည်က

လ

မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီး င်ြီးဘိုဘိုကက ်

ညညွတ်က

လ

(၁)

၄ ကဒေါ်ယဉ်ယဉ်ပ ငြံ့်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

လ

(၁)

၅ ဦြီးလွင်ကအ င်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

ကက င်ြီး င်ြီးခန်

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်

21

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၈၄ လ

မ ြို့နယ် (၂)

၁ ကဒေါ်တိုြီးတိုြီးပ တ်

ပပည် ူ့ကရြို့က

လ

မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီး

ညညွတ်က

လ

(၂)

၃ ကဒေါ်ဝိုင်ြီးစနဒက

င်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

လ

(၂)

၄ ကဒေါ်ကအြီးပ ပ

ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

လ

(၂)

၅ ဦြီးကအ င်ပပညြံ့်မဖ ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

၁ ဦြီးလင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၈၅ လ ်ြီး ကတ ်မ ြို့နယ် (၁)

ွန်ြီး

ွန်ြီးကအ င်

ွဋ်မဖ ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

၂ ကဒေါ် ဇ ပ ငြံ့်က

လ ်ြီး ကတ ်(၁)

၃ ကဒေါ် က်

လ ်ြီး ကတ ် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးကအြီး င်ြီးဟန်

ညညွတ်က

လ ်ြီး ကတ ်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ကအြီးကအြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးကက ်

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ြီးလှိုင်

ွန်ြီး

ပပည်က

င်ပါတ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

လ ်ြီး ကတ ် မ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒေါ်ဇင်

လ ်ြီး ကတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးကန ြီးကအ င်

ပပည်က

လ ်ြီး ကတ ်(၂)

၄ နန်ြီး ဂ္ီကရွှေ

ပပည် ူ့ကရြို့က

လ ်ြီး ကတ ်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

၈၇ လှိုင်မ ြို့နယ် (၁)

ဦြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

င်ပါတ

လ ်ြီး ကတ ်(၁)

၈၆ လ ်ြီး ကတ ်မ ြို့နယ် (၂)

ွ

င်ပါတ

ညညွတ်က

်ြီး

၁ ဦြီးကက ်ကက ်

ွန်ြီး

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
င်ပါတ
င်ပါတ

လှိုင်(၁)

၂ ဦြီးစိုြီးဦြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

လှိုင်(၁)

၃ ဦြီး ြီးဝင်ြီး

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

လှိုင် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးပ တ်ကဇ ်လင်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

လှိုင်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီး န်ြီးကဇ ်

ညညွတ်က

၆ ဦြီးကအ င် ြီးခိုင်

ပပည် ူ့ပါတ

၁ ကဒေါ်ကကက ြံ့ကကခိုင်ဝင်ြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

လှိုင် မ ြို့နယ် (၂)

၂ ကဒေါ်ခိုင်

အ ြီး

လှိုင်(၂)

၃ ကဒေါ်တငြံ့်တငြံ့်ကအ င်

ပပည် ူ့ပါတ

လှိုင်(၂)

၄ ကဒေါ်ကနဇ စိုြီး

ညညွတ်က

လှိုင်(၂)

၅ ဦြီးရန်နိုင် န်ြီး

ပပည်က

င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

လှိုင်(၂)

၆ ကဒေါ်ဝင်ြီးခိုင်တငြံ့်

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

၈၈ လှိုင်မ ြို့နယ် (၂)

က ြီး

င်ပါတ

င်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၈၉ အလိုမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးကက ်ကနဝင်ြီး
ဦြီးကဇ ်ကဇ ် (ခ)

ပပည် ူ့ပါတ

အလို(၁)

၂

အလို(၁)

၃ ဦြီးညည င်ြီး

ညညွတ်က

အလို မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး ိုြီးဝင်ြီးကက ်

ပပည်က

အလို(၁)

၅ ဦြီး င်ြီးကဇ ်ဦြီး

ပပည် ူ့ကရြို့က

အလို(၁)

၆ ဦြီးဝင်ြီးကအ င်

ပပည်က

၁ ဦြီးကက င်ြီးပပညြံ့်

ညညွတ်က

အလို(၂)

၂ ကဒေါ်ကခ စိုနိုင်

ပပည်က

အလို(၂)

၃ ဦြီးစန်ြီးပ ငြံ့်

ပပည် ူ့ပါတ

အလို(၂)

၄ ဦြီးနနဒ ြီးကအ င်

ပပည် ူ့ကရြို့က

၉၀ အလိုမ ြို့နယ် (၂)

ဦြီးကအ င်ပပညြံ့်

၂ ၅ ကဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်ြီး
အလို(၁)

၆ ဦြီးကအ င်နိုင်ဟန်ြီး

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ
ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ
င်ပါတ

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ကရြီးနငြံ့်ဖွြို့မဖ ြီးကရြီးပါတ

င်ပါတ

အ ြီး

ြီးဒ ိုကကရစအဖွြို့ခ ပ်ပါတ

ပပည်က

င်စိုကက င်ြီးက ြီးက

င်ပါတ

မှတ့်ချက့်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲ

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်
လွှတ့်ရတော့်ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေးအမည့်စောေင့်ွေးတင့်သွေင့်ွေးမှု
( ေှမ့်ွေးပြည့်နယ့် )
စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၁ ကက ျောက်မဲမမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးခင်ဇျောကမျောင်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကက ျောက်မဲ(၁)

၂ ဦးစုင်းခမ်းကက ျော်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကက ျောက်မဲမမ ြို့နယ် (၁)

၃ နန်းအမန်ကအျောင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက ျောက်မဲ မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကမျောင်ပမငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကက ျောက်မဲ(၁)

၅ ကဒေါ်လင်လင်ဦး

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

ကက ျောက်မဲ(၁)

၆

၂ ကက ျောက်မဲမမ ြို့နယ် (၂)

ဦးကအျောင်ကကီး (ခ)
ဦးအုက်ကကီး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ကဒေါ်ခင်မမ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက ျောက်မဲ(၂)

၂ ဦးစုင်းစန်လင်

ပြည်က

ကက ျောက်မဲမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်း

ကက ျောက်မဲမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်နန်းငင်းဆုင်စ

ကက ျောက်မဲ(၂)

၅ ဦး န်နုင်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

ကက ျောက်မဲ မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးအုက် ှန်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးခ စ်ညန်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

သီကြါ မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုင်းကညန်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သီကြါမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစုင်းခင်ကမျောင်က ွှေ

ပြည်က

သီကြါ(၁)

၄ ဦးစုင်းစုးသန်းဦး

သီကြါ(၁)

၅

၃ သီကြါမမ ြို့နယ် (၁)

၄ သီကြါမမ ြို့နယ် (၂)

န်းဉျောဏ်

နန်းဥမမျော (ခ)
နန်းမန်းမန်းကြါင်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးစုင်းတင်ကုကုကဇျော်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သီကြါ မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးစုင်းပမငြံ့်ကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

သီကြါမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစုင်းက ွှေသန်း

ပြည်က

သီကြါ(၂)

၄ စုင်းကလျောဝ်ြန်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သီကြါ(၂)

၅ ဦးဇဲပြညြံ့်ကအျောင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၅ ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးခ န်ကကီး

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ကဒေါ်ကစျောယု

ကနောင်ခ (၁)

၃ စုင်းအုန်းခုင်

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးစန် ွှေင်

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဘကက ျော်

ကနောင်ခ (၁)

၆

ကနောင်ခ (၁)

၇ ဦး ဲလင်းဦး

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

ကနောင်ခ (၁)

၈ ဦးရှိုင်းဇျောနည်

ပြည်က

ကနောင်ခ (၁)

၉ ဦးဝင်းပမငြံ့်

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၁)

၁၀ ဦးကအျောင်ပမငြံ့်

၆ ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၂)

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကဒေါ်ယုယုစန် (ခ)
ယုယုလင်

န်း

ပြည်သူ့ြါတီ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ကဒေါ်ကကည်စန်း

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

ကနောင်ခ (၂)

၂ ဦးစုးသန်း

ပြည်သူ့ြါတီ

ကနောင်ခ (၂)

၃ ဦးစုင်းကအျောင်ြငြံ့်

ပြည်က

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးဆန်ခါ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒါက်တျောညီညီကအျောင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကနောင်ခ (၂)

၆ ဦးတင်ကအျောင်ဝင်း

ပြည်က

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၂)

၇ ကဒေါ်နန်းခမ်းယဉ်ကအျောင်

ကနောင်ခ (၂)

၈ ဦးသန်းက

ကနောင်ခ မမ ြို့နယ် (၂)

၉ ဦးကအျောင်လင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကကစုး

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၇ နမမတမမ ြို့နယ် (၁)

း

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

နမမတ(၁)

၂ ဦးဂ္ မ်းဆုင်

ကခ င်အမ းသျေားကန်ဂ္ က်ြါတီ

နမမတ(၁)

၃ ဦးစုင်းဆုင်မန်း

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

နမမတမမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကဇျော်ဦး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမမတ(၁)

၅ နန်းစဟမ်

နမမတ(၁)

၆ ဦးပမငြံ့်ဝင်း

ပြည်က

နမမတ(၁)

၇ ဦးဝင်းလှိုင် (ခ)ဦးမဲတ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ကဒေါ်ခင်ပမငြံ့်ဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၈ နမမတမမ ြို့နယ် (၂)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

နမမတ(၂)

၂ စုင်းကက ျော်ညန်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမမတ(၂)

၃ စုင်းသန်းကအျောင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမမတ(၂)

၄ ကဒေါ်နန်းခ ခ လင်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

နမမတ(၂)

၅ ဦးဝင်းကမျောင်

နမမတ မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးဝမ်လး(ခ)ကဆျော်က

၉ နမြံ့်ဆန်မမ ြို့နယ် (၁)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်
ပြည်က
ကန

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကဇျော်ပမငြံ့် (ခ)ဦးကက ျော်ဦး

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

နမြံ့်ဆန်(၁)

၂ ဦးမုင်း ဲကက ျော်သ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်ဆန်(၁)

၃ ဦးက ွှေကကမ်း

ပြည်က

နမြံ့်ဆန်(၁)

၄ ကဒေါ်လှလှကအး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမြံ့်ဆန်(၁)

၅

၁၀ နမြံ့်ဆန်မမ ြို့နယ် (၂)

ဦးဝင်းကက ျော် (ခ)
ဦးအုက်မန်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

၁ ကဒေါ်ခင်ပမငြံ့်ကဆ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်ဆန်(၂)

၂ ဦးခမ်းဦး

ပြည်က

နမြံ့်ဆန် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးဝင်း

၁၁ မန်တုမမ ြို့နယ် (၁)

း

၁ ဦးနုင်ဝင်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

န်း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မန်တု(၁)

၂ ဦး ွက်ဟန်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မန်တု မမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးသန်းကဇျော်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

၁ ဦးမုင်း

ပြည်က

၁၂ မန်တုမမ ြို့နယ် (၂)

န်းကအး

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မန်တု(၂)

၂ မုင်းနုင်ကအျောင်မုး

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

မန်တု(၂)

၃ ဦးသန်းဉျောဏ်

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

မန်တု(၂)

၄ ဦးအယုင်စဉ်

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

မန်တု(၂)

၅ ဦးအုက်ဆျော

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်သီဟ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

က င်းတု(၁)

၂ စုင်းဝန်းဖတ်

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

က င်းတုမမ ြို့နယ် (၁)

၃ စုင်းဟမ်နဲြို့

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

က င်းတု(၁)

၄ နန်းကလျောင်ဝမ်း

က င်းတု(၁)

၅ ဦးမ းကအျောင်

က င်းတု မမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦး န်ကနောင်က

က င်းတု(၁)

၇ ဦးဝင်းမုး

ပြည်သူ့က ှြို့ကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးက ျောကလျော

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

၁၃ က င်းတုမမ ြို့နယ် (၁)

၁၄ က င်းတုမမ ြို့နယ် (၂)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
'ဝ'အမ းသျေားြါတီ
း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

က င်းတု(၂)

၂ စုင်းကက ျောက်

က င်းတု(၂)

၃ စုင်းအုးြငြံ့်

ပြည်သူ့က ှြို့ကဆျောင်ြါတီ

က င်းတုမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦး ှျောကမလ ှဲန်

ပြည်က

က င်းတုမမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒါက်တျောဝဏဏစုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

က င်းတု မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးသန်းလင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

က င်းတု(၂)

၇ ဦးကအးက

ပြည်က

က င်းတု(၂)

၈ အုက်လ က်

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

၁ ဦးက ျောကစျော

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းခတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးဂ္ ျောက း

ပြည်က

မုင်းခတ်(၁)

၃ စုင်းလုးကက ျောက်

မုင်းခတ် မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးဇင်မ းဦး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းခတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဒါကယလှ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းခတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးအျေား

အျောခါအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

၁၅ မုင်းခတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၁၆ မုင်းခတ်မမ ြို့နယ် (၂)

ယျော

၁ ကဒေါ်ကကျောကမ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းခတ်(၂)

၂ ဦးကဂ္ ဒ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းခတ်မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးဖီးလစ်

ပြည်က

မုင်းခတ် မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးဘင်ဟျေားကလျော

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁၇ မုင်းယန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးခင်ကမျောင်ကက င်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းယန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုင်းလုးတစ် ီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းယန်းမမ နယ် (၁)

၃ စုင်းလှိုင်ခမ်း

ပြည်က

မုင်းယန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၄ နန်းကမကဖျောင်းအမ်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁၈ မုင်းယန်းမမ ြို့နယ် (၂)

၁ စုင်းစဆုင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းယန်းမမ ြို့နယ် (၂)

၂ စုင်း ှဲန်ဝန်း

ပြည်က

မုင်းယန်း မမ ြို့နယ် (၂)

၃ နန်းဆုင်လ ဲန်း

မုင်းယန်း မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးမ းကက ျော်ဟန်

၁၉ မုင်းြ ဉ်းမမ ြို့နယ် (၁)
မုင်းြ ဉ်း(၁)

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဒန်ကဖျော်တန်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၂ နန်းဝါနု

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

မုင်းြ ဉ်း(၁)

၃ ကဒေါ်ကမနှင်းသက်

ပြည်က

မုင်းြ ဉ်း မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးဝင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းြ ဉ်းမမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဟဲစ်ကတ

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းြ ဉ်းမမ ြို့နယ် (၁)

၆ ကဒေါ်ကအးကအးပဖြူ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၂၀ မုင်းြ ဉ်းမမ ြို့နယ် (၂)

န်းခုင်

၁ စုင်းဆမ်ဝန်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းြ ဉ်း(၂)

၂ ဦးစုင်း

မုင်းြ ဉ်း(၂)

၃ ဦးညီနြ်

မုင်းြ ဉ်းမမ ြို့နယ် (၂)

၄ နန်းကနကနှောင်း

မုင်းြ ဉ်းမမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးသျောဒုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းြ ဉ်း မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးကအျောင်ကုကုမင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ စုင်းဆုင်တီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ် (၁)

၂ ဦး

န်း

ပြည်က

တျောခ လ
ီ တ်မမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦး

န်းကြေါ်သန်း

တျောခ လ
ီ တ် (၁)

၄ နန်းြင်းတစ်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ်မမ ြို့နယ် (၁)

၅ နန်းအန် (ခ)ဝင်းသနတောကအး

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ် (၁)

၆ ဦးပမငြံ့်ဦး

ပြည်သူ့က ှြို့ကဆျောင်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ် မမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦး န်နုင်ကက ျော်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးခင်ကမျောင်တငြံ့်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ် (၂)

၂ ဦးကစျောချေား

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

တျောခ လ
ီ တ် (၂)

၃ ကဒေါ်စြယ်လှိုင်

ပြည်က

တျောခ လ
ီ တ်မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်နန်းကငပမ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ် (၂)

၅ နန်းဆျောဥ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တျောခ လ
ီ တ်မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦး ဲဝင်းကအျောင်

ပြည်က

တျောခ လ
ီ တ် မမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးလျောဖန်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၂၁ တျောခ လ
ီ တ်မမ ြို့နယ် (၁)

၂၂ တျောခ လ
ီ တ်မမ ြို့နယ် (၂)

၂၃ မုင်းပဖတ်မမ ြို့နယ် (၁)

န်းစန်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

န်းဝင်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးခမ်းဟုန်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းပဖတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ စုင်းကအျောင်ဆ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းပဖတ်(၁)

၃ ဦးညန်ဝင်း

ပြည်က

မုင်းပဖတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၄ အက်(စ်)မျောကမ်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
မုင်းပဖတ် မမ ြို့နယ် (၁)

၂၄ မုင်းပဖတ်မမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၅ ဦးအင်ငန်းကအျောင်ကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးက ကဖြံ့

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းပဖတ်မမ ြို့နယ် (၂)

၂ စုင်းကအျောင်ကင

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းပဖတ် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးဒကယလ

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းပဖတ်(၂)

၄ ဦးဖ န်စစ် (စ)ကု

ပြည်က

မုင်းပဖတ်မမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးမုးကက ျော်ကက ျော်မင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းပဖတ်(၂)

၆ ဦးအျေားန

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကဂ္ ျောကလ

အျောခါအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

၂၅ မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၁)

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မုင်းကယျောင်း (၁)

၂ စုင်းခမ်းခ စ်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းကယျောင်း (၁)

၃ စုင်းခမ်းဆတ်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၁)

၄ စုင်းကအျောင်ခမ်း

ပြည်က

မုင်းကယျောင်း မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးကဇျော်မင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၁)

၆ နန်းကကျောင်ခမ်း

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၁)

၇ အုက်ခမ်းလှိုင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၂၆ မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၂)

၁

န်း

စုင်း ှဲန်တစ် (ြ်)လု (ခ)
စုင်းဆုင်တစ် (ြ်)လု

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးစုင်းဝန်း

မုင်းကယျောင်းမမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးစုင်းကအျောင်ခမ်း

မုင်းကယျောင်း (၂)

၄ စုမ်းဆမ်(ခ)စုင်းဆမ်

ပြည်က

မုင်းကယျောင်း မမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးသန်း

ုက်ကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းကယျောင်း (၂)

၆ ဦးသန်း

န်းဦး

၂၇ ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၁)

န်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ကဒေါ်ခင်ကလးပမငြံ့်

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၁)

၂ ခန်စန်ဝင်းလှိုင်

ပြည်က

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးခန်

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးစုးညန်လင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၁)

၅ ဦးစုင်းကဇျော်ကဇျော်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၁)

၆ ဦးစုင်း

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၁)

၇ ဦးစဝ်မ းတငြံ့်

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦးတင်ဦး

န်းက ွှေ

န်း င်

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ပြည်သူ့က ှြို့ကဆျောင်ြါတီ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကတျောင်ကကီး (၁)

၉ နန်းယမင်း

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၁)

၁၀ ဦးမ းကဇျော်

အင်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၁)

၁၁ ဦးမ းမင်းသန်

ပြည်သူ့ြါတီ

ကတျောင်ကကီး မမ ြို့နယ် (၁)

၁၂ ကဒေါ်ပမငြံ့်သနီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၁)

၁၃ ဦးဝင်းဗုလ်

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၁)

၁၄ ကဒေါ်ကအးကအးပမငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ခန် ဲကသး

ပြည်က

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးက းလင်းကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၂)

၃ ကဒေါ်တင်တင်စုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦး

န်း

န်း

အင်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကတျောင်ကကီး (၂)

၅ ဦး

န်း

န်းဝင်း

ပြည်က

ကတျောင်ကကီး မမ ြို့နယ် (၂)

၆ နန်း ီ ီဝင်း

ကတျောင်ကကီး (၂)

၇ နန်းလင်ခမ်း

ကတျောင်ကကီး (၂)

၈ ဦးဝင်းကုကု

ပြည်သူ့ြါတီ

ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၂)

၉ ကဒါက်တျောကဒေါ်သန်းကင

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးခင်ကမျောင်ဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေ မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးဇျောနည်မုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ကညျောင်က ွှေမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦး

န်းမင်းဦး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေမမ နယ် (၁)

၄ ဦး

န်းလှ(ခ)ဦးတုး

အင်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေ (၁)

၅ ဦးလှကဝ

ပြည်က

ကညျောင်က ွှေ (၁)

၆ ဦးကသျော်တျော

အင်းအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

ကညျောင်က ွှေမမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးသန်း

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေ (၁)

၈ ဦးကအျောင်ပမငြံ့်

ပြည်က

၁ ဦးကက ျော်

အင်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၂၈ ကတျောင်ကကီးမမ ြို့နယ် (၂)

၂၉ ကညျောင်က ွှေမမ ြို့နယ် (၁)

၃၀ ကညျောင်က ွှေမမ ြို့နယ် (၂)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

န်းကလး

န်းဝင်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကညျောင်က ွှေ (၂)

၂ ခန်ကဇျော်ကနှောင်း

ပြည်က

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေမမ ြို့နယ် (၂)

၃ ခန်မ းခ စ်

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေ (၂)

၄ ကဒေါ်မုးအအပဖြူ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ကညျောင်က ွှေ (၂)

၅ ဦးပမငြံ့်သန်း

ပြည်က

ကညျောင်က ွှေ မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးသန်းကဖ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကညျောင်က ွှေမမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးသန်းကဇျော်မုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကညျောင်က ွှေ (၂)

၈ ဦးအုန်းကဖ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

၁ ဦးခင်ကမျောင်စုး

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၃၁ ကကလျောမမ ြို့နယ် (၁)
ကကလျော(၁)

၂ ဦးခင်ကမျောင်က

ကကလျော(၁)

၃ ကဒေါ်ခင်ကအးနုမန်

ကကလျော(၁)

၄

ကကလျော(၁)

၅ ဦးတင်ကအး

ကကလျော(၁)

၆ ကဒေါ်မုးသဇျော

ကကလျော မမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးကအျောင်နုင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကကလျော(၁)

၈ ဦးကအျောင်ကအျောင်

အမ းသျေားတုးတက်ပမငြံ့်မျေားက းြါတီ

၁ ဦးခန်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

၃၂ ကကလျောမမ ြို့နယ် (၂)

၃၃

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

း

ဦးကဇျော်မင်းလတ် (ခ)
ဦးကုလတ်

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

န်း

န်းကကည်

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ကကလျော(၂)

၂ ဦးခန်ပြည်စုး

ဖက်ဒ ယ်ပြည်က

ကကလျော မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးကဇယ ျောစုး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကကလျော(၂)

၄ ဦးမ းသန်းဦး(ခ)ဦးကဂ္ ျောြံ့

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကကလျော(၂)

၅ ဦးပမကဆျောင်

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ကကလျော(၂)

၆ ဦး ျောဇျောရှိုင်း

အမ းသျေားတုးတက်ပမငြံ့်မျေားက းြါတီ

ကကလျော(၂)

၇ ဦးသန်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကကလျော(၂)

၈ ဦးကအျောင်ကအျောင်

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကကလျော(၂)

၉ ကဒေါ်အမြံ့်မှြူးခင်

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးခန်သန်း

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ကဒါက်တျောဂ္ျွန်နီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၁)

၃ ဦး

ပြည်က

ြ်ကစျောက် (၁)

၄ ဦးရြလှိုင်

ပြည်သူ့က ှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၁)

၅ ဦး င်ငယ်

ဖက်ဒ ယ်ပြည်က

ြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ် (၁)

၆ ကဒေါ်သနတောစုး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၁)

၇ ဦးသန်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ြ်ကစျောက် (၁)

၈ ဦးကအျောင်ကက ျော်ခုင်

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၁)

၉ ဦးကအျောင်ကက ျော်ညန်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ြ်ကစျောက် မမ ြို့နယ် (၁)

၁၀ ဦးကအျောင်ချွန်

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

ုက်

း

န်း င်

ျောင်စုြါတီ

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုြါတီ

မှတ့်ချက့်
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ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၃၄

ြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးခန်ကအျောင်ကက ျော်

ြ်ကစျောက် (၂)

၂ စုင်းလုကက ျော်

ပြည်က

ြ်ကစျောက် (၂)

၃ ဦးဇင်ကုကုဦး

ဖက်ဒ ယ်ပြည်က

ြ်ကစျောက် (၂)

၄ ကဒေါ်

ပြည်သူ့က ှြို့ကဆျောင်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၂)

၅ နန်းဆုင်ဟမ်

ြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးကမျောင်ကမျောင်စန်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၂)

၇ ဦးကမျောင်ဦး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ြ်ကစျောက်မမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦးပမတ်ကက ျော်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ြ်ကစျောက် (၂)

၉ ဦးဝင်းသန်း

ပြည်က

၁ ဦးက

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၃၅ ဖယ်ခုမမ ြို့နယ် (၁)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

က်သဝင်း

က်

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ
ျောင်စုြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

န်း

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ဖယ်ခု(၁)

၂ ဦးကစျောသန်း

ပြည်က

ဖယ်ခု(၁)

၃ ဦးစုင်းစည်သကက ျော်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ဖယ်ခု(၁)

၄ ဦး

ပြည်က

ဖယ်ခု(၁)

၅ မကယ်ရုလုင်း

ကယန်းအမ းသျေားြါတီ

ဖယ်ခု(၁)

၆ ကဒေါ်ကမ ီန ြို့

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဖယ်ခု(၁)

၇ ဦးကအျောင်နုင်ဦး

၃၆ ဖယ်ခုမမ ြို့နယ် (၂)

၃၇

စဉ့်

န်းဟန်

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးစန်ကက ျော်လင်

ပြည်က

ဖယ်ခု(၂)

၂ ဦးဒီးဒီ

ကယန်းအမ းသျေားြါတီ

ဖယ်ခု(၂)

၃ ကဒေါ်နန်းက ွှေ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

ဖယ်ခု မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးမ းမင်း

ဖယ်ခု(၂)

၅ ဦးပမငြံ့်ကအျောင်

ပြည်က

ဖယ်ခု(၂)

၆ ဦးအန်းကဂ္ လု

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ွျောငမမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးခင်ကမျောင်ခ

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ွျောင မမ ြို့နယ် (၁)

၂

ွျောငမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ကဒေါ်ခုင်ဇင်

ွျောင(၁)

၄ ဦးမ းက း

ဓနုအမ းသျေားမ ျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ွျောင(၁)

၅ ဦး ျောဇျောမငမ်းခ မ်း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ွျောင(၁)

၆ ဦး ဲလင်ဦး(ခ)ဖုးစုး

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ွျောငမမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးကအးမင်းစုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ုက်

ဦးခင်ကမျောင်ကအး(ခ)
ဦးကျွဲသုး
န်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

မှတ့်ချက့်
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ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ွျောငမမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးစတငြံ့်

ွျောင(၂)

၂

ွျောငမမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးစုင်းဝဏဏ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ွျောငမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးက းဝင်း

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

ွျောင(၂)

၅ ဦးပြည်စန်း

ွျောင မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးပမငြံ့်ဦး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ွျောင(၂)

၇ ကဒေါ်ကအးကအးမ

ဓနုအမ းသျေားမ ျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ွျောငမမ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦးကအျောင်သန်းဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

၃၉ ြင်းတယမမ ြို့နယ် (၁)

၁

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ဦးစုင်းကဇယ ျော

န်း

(ခ)သျေားသျေား

န်း

ဦးခင်ကမျောင်လင်း (ခ)
ကအျောင်ကဇယ

ပြည်က

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ဓနုအမ းသျေားမ ျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြင်းတယ(၁)

၂ ဦးစန်ပမကမး

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ြင်းတယ(၁)

၃ ဦး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြင်းတယ(၁)

၄ ကဒေါ်ဝင်းကအး

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ြင်းတယ(၁)

၅ ဦးအျောကျောလင်း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ြင်းတယမမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးကအျောင်ပမတ်သ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ြင်းတယ မမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးကအျောင် ျောဇျောစုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

၁ ဦးကက ျော်မငမ်း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ြင်းတယ(၂)

၂ ဦးကက ျော်ကဇျော

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ြင်းတယ(၂)

၃ ဦးညီညီ(ခ)ညီကလးခ မ်း

ဓနုတုင်း င်းသျေားလမ းမ ျေားဒီမုကက စီြါတီ

ြင်းတယမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦး

န်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြင်းတယမမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦး

န်းပမငြံ့်

ြင်းတယ(၂)

၆ ဦးကနမ းကက ျော် (ခ)ကုမ း

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

ြင်းတယ(၂)

၇ ဦးဘကဆျောင်

ဓနုအမ းသျေားမ ျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြင်းတယ မမ ြို့နယ် (၂)

၈ ကဒေါ်ပမငြံ့်သနတော

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးခန်ကက ျော်ကအး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဟုြုး မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးခန်ကမျောင်ပဖြူ

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဟုြုး(၁)

၃ ခန်ကအျောင်ပမငြံ့်

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

ဟုြုး(၁)

၄ စုင်းကနော်ကအျောင်

ဟုြုးမမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးကဇယ ျော

၄၀ ြင်းတယမမ ြို့နယ် (၂)

၄၁ ဟုြုးမမ ြို့နယ် (၁)

န်လင်း

န်းနုင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

န်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၄၂ ဟုြုးမမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ခန်စုးပမငြံ့်

ပြည်က

ဟုြုး မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးခန်လှကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ဟုြုးမမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးခန်ကအျောင်ြန်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဟုြုးမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးစလင် (ခ)ခန်စလင်

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ခန်ကက ျော်နုင်

ပြည်က

ဆီဆုင်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးခန်ဘ ီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ဆီဆုင်(၁)

၃ နန်းခင်ဦး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဆီဆုင်မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ကဒေါ်နန်းကလျောင်ခမ်း

ဆီဆုင် မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဝင်းမင်းသန်း

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးခန်သ န်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဆီဆုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ခန်သန်း

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဆီဆုင် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းသန်းကဖ

ဆီဆုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးစုင်းဟတ်ကခး

ဆီဆုင်(၂)

၅ ဦးကမျောင်ဝင်း

ပြည်က

၁ ခန်စုးမုးကက ျော်

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြင်ကလျောင်း(၁)

၂ ခန်ကအျောင်မင်း

ပြည်က

ြင်ကလျောင်း(၁)

၃ နန်းစကခး

ြင်ကလျောင်းမမ ြို့နယ် (၁)

၄ ကဒေါ်နန်းပမ ည်သင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ြင်ကလျောင်း(၁)

၅ ဦးဝင်းက ွှေ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ခန်ခင်ကမျောင်လင်

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ြင်ကလျောင်း မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ခန်ဖုးစန်

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ြင်ကလျောင်း(၂)

၃ ခန်သန်း

ြင်ကလျောင်း(၂)

၄ ဦးခန်ကအျောင်နုင်က

ြင်ကလျောင်း(၂)

၅ စုင်းသန်း

ြင်ကလျောင်းမမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦး

၄၃ ဆီဆုင်မမ ြို့နယ် (၁)

၄၄ ဆီဆုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၄၅ ြင်ကလျောင်းမမ ြို့နယ် (၁)

၄၆ ြင်ကလျောင်းမမ ြို့နယ် (၂)

၄၇ ကတ်ခုင်မမ ြို့နယ် (၁)
ကတ်ခုင် မမ ြို့နယ် (၁)

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

န်းကလး

န်း

န်းလှိုင်

၁ ဦးကကျော

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

န်း

၂ ဦးစုင်းကမျောင်ယု

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
း

ပြည်က

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
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စဉ့်
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကတ်ခုင်(၁)

၃ ဦးဘ န်ကအျောင်ဆန်း

ကခ င်အမ းသျေားြါတီ

ကတ်ခုင်(၁)

၄ ဦးယုင်

ပြည်က

ကတ်ခုင်မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးလ န်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးစန်ဝင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကတ်ခုင်(၂)

၂ ဦးကနော်ကအျောင်

ပြည်က

ကတ်ခုင် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးနုင်ကဇျော်မင်း

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

ကတ်ခုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်ကဘျောက်ဂ္ ျော

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၄၈ ကတ်ခုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၄၉ နမြံ့်ခမ်းမမ ြို့နယ် (၁)

န်း

၁ စုင်းကက ျော်ပမငြံ့်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်ခမ်းမမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုင်း

နမြံ့်ခမ်း(၁)

၃

နမြံ့်ခမ်းမမ ြို့နယ် (၁)

၄ စုင်းကအး

နမြံ့်ခမ်း(၁)

၅ ကဒေါ်နန်းခင်က ွှေ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်ခမ်း မမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးဗ ျောဉ်းကလးကမျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမြံ့်ခမ်း(၁)

၇ ဦးကအးကမျောင်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

၅၀ နမြံ့်ခမ်းမမ ြို့နယ် (၂)

န်းတငြံ့်

ပြည်က

ဦးစုင်းကမျောင်ခ န် (ခ)
ဦးစုင်း ွက်ခမ်း

၁ စုင်းစ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

တစ်သီးြုဂ္ဂလ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

န်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမြံ့်ခမ်း(၂)

၂ စုင်းကအျောင်သက်ဦး

နမြံ့်ခမ်း(၂)

၃

နမြံ့်ခမ်းမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးသန်းကအျောင်

ပြည်က

နမြံ့်ခမ်း မမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ်အီဆန်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမြံ့်ခမ်း(၂)

၆ ကဒေါ်အုင်ကစျောစန်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

၅၁ မဆယ်မမ ြို့နယ် (၁)

ဦးသန်းစန် (ခ)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ညီသန်းစန်

၁ ဦးစုင်းကက ျော်သန်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မဆယ်(၁)

၂ ဦးစုင်းစုးဝင်း

ပြည်က

မဆယ်(၁)

၃ ဦးစုင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မဆယ်(၁)

၄ ဦးစုင်းဘုးကအျောင်

မဆယ်(၁)

၅ ကဒေါ်စန်းစန်းက

မဆယ်(၁)

၆ ဦးသန်းကမျောင်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

မဆယ်(၁)

၇ ဦးကအျောင်တုးဝင်း

ပြည်က

မဆယ်(၁)

န်းကုကု
း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
တစ်သီးြုဂ္ဂလ

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

မှတ့်ချက့်
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၅၂ မဆယ်မမ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးကစျောဘကအး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မဆယ်(၂)

၂ ဦးစုင်းကက ျော်ဝင်း

မဆယ်(၂)

၃ ကဒေါ်

မဆယ်(၂)

၄ ဦးကနော်ကတျောင်

မဆယ်(၂)

၅ နန်းဟန်နု

မဆယ်(၂)

၆ ဦးမုင်းကမျောင်ဝင်း

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

၇ ဦးအုန်းကမျောင်

ပြည်က

၁ ဦးစုးပမငြံ့်နုင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မဘမ်း(၁)

၂ ဦးကဇျော်လင်

ပြည်က

မဘမ်း မမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးကမျောင်ည

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မဘမ်း(၁)

၄ ဦးပမတ်လင်း

၅၃ မဘမ်းမမ ြို့နယ် (၁)

၅၄ မဘမ်းမမ ြို့နယ် (၂)

ီဇျော

၁ ဦးခင်ကမျောင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

န်း

း

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မဘမ်း မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးမင်းမင်းသန်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မဘမ်းမမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးသန်းနု

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မဘမ်း(၂)

၄ ဦးကအျောင်ကုမင်း

ပြည်က

၅၅ မုးမတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦးကက ျော်သန်း

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုးမတ်(၁)

၂ ဦးစုးပမငြံ့်

ပြည်က

မုးမတ်(၁)

၃ ဦး

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

မုးမတ်(၁)

၄ ဦးဗ ျောတျေား

မုးမတ်(၁)

၅ ဦးဘဝင်း(ခ)ဦးစုင်းဘဝင်း

မုးမတ် မမ ြို့နယ် (၁)

၆

မုးမတ်မမ ြို့နယ် (၁)

၇ ကဒေါ် ီ ီဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုးမတ်(၁)

၈ ဦးကအျောင်ြျေား

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်သန်း

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

၅၆ မုးမတ်မမ ြို့နယ် (၂)

န်ဝင်း

ဦးယန်ဆျော(ခ)
ယန်ကအးလ ှဲ

န်းဝင်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
လီဆအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုးမတ်(၂)

၂ စုင်း

မုးမတ်(၂)

၃ ဦးဆန်ကယ်

မုးမတ် မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးကဇျော်ဝင်းပမငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုးမတ်(၂)

၅ ဦး

ပြည်က

န်းကကည်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

မုးမတ်(၂)

၆ ဦး

မုးမတ်မမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးပမငြံ့်က ွှေ (ခ)အဂ္ီး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးခမ်းက ွှေ

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

မက်မန်း(၁)

၂ ဦးဆမ်းကဆျောင်ကျေား

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

မက်မန်း(၁)

၃ ဦးပမငြံ့်နုင်

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

မက်မန်း(၁)

၄ ဦးကအျောင်ဝင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးက မန်း

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

မက်မန်း(၂)

၂ ဦးက ျောကကဇျော်

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မက်မန်း(၂)

၃ ဦးလီကလျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၅၇ မက်မန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၅၈ မက်မန်းမမ ြို့နယ် (၂)

၅၉ မုင်းဆတ်မမ ြို့နယ် (၁)

န်း င်

၁ စုင်းကက ျော်ကအျောင်

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းဆတ်(၁)

၂ စုင်းတီမုင်(ခ)စုင်းတီဝန်း

မုင်းဆတ်(၁)

၃ ဦးစန်လှ

မုင်းဆတ် မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦး

မုင်းဆတ်(၁)

၅ ကဒေါ်နန်းနန်း

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

မုင်းဆတ်(၁)

၆ ဦးကလျောဒ

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းဆတ်(၁)

၇ ဦးသန်းဝင်း

ပြည်က

၁ ဦးခင်ကမျောင်ဦး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းဆတ်(၂)

၂ ကဒေါ်နှင်းကအးလှိုင်

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

မုင်းဆတ် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ကဒေါ်ြန်းပဖြူ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းဆတ်(၂)

၄ ကဒေါ်ဘးကအျော်

မုင်းဆတ်(၂)

၅ ဦးကယျောဘ

ပြည်က

မုင်းဆတ်(၂)

၆ ကဒေါ်လးဒီ

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းဆတ်(၂)

၇ ဦးအုက်စုင်း (ခ)စုင်းဝဏဏ

၆၀ မုင်းဆတ်မမ ြို့နယ် (၂)

၆၁ မုင်းတုမမ ြို့နယ် (၁)

န်းကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးက နး

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းတု(၁)

၂ ဦးကစျောမးလျော

ပြည်က

မုင်းတု(၁)

၃ စုင်းကုကုလင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းတု(၁)

၄ စုင်းဝင်းပမတ်ဦး

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ
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မုင်းတု(၁)

၅ ဦးသန်းပမငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းတု မမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးသန်းကအျောင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၆၂ မုင်းတုမမ ြို့နယ် (၂)

၁ စုင်းခမ်းလ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းတု(၂)

၂ ဦးစုင်းမတ်

ပြည်က

မုင်းတု မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ကဒေါ်မျောကလး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းတု(၂)

၄ ဦးကလျော ှျော

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

မုင်းတု(၂)

၅ ဦးသက်နုင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းတု(၂)

၆ ကဒါက်တျောအမ်ကဇျော်လတ်

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

၁ ဦးစုင်းခမ်းလှ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၆၃ တန်ယန်းမမ ြို့နယ် (၁)

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

တန်ယန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုင်းကနော်ခမ်း

တန်ယန်း မမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစုင်းပမငြံ့်ကဆ

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

တန်ယန်း (၁)

၄ ဦးစုင်းမန်း

ပြည်က

တန်ယန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၅ စုင်းကအျောင်လှိုင်ဝင်း

တန်ယန်း (၁)

၆ ဦးလကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

တန်ယန်း (၁)

၇ ဦးအုက် ှန်း

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

၁ ဦးခန်

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

၆၄ တန်ယန်းမမ ြို့နယ် (၂)

န်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တန်ယန်း မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးစုင်းခမ်းပမတ်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

တန်ယန်းမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းမ းဝင်းည

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

တန်ယန်းမမ ြို့နယ် (၂)

၄ စုင်းယမ်း (ခ)ခမ်းလှိုင်

ပြည်က

တန်ယန်း (၂)

၅ ကဒေါ် ီ ီပမငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

တန်ယန်း (၂)

၆ ဦးအုက်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၆၅ မုင်း ယ်မမ ြို့နယ် (၁)

န်း

၁ ဦးစုင်းခမ်းကကျော်

မုင်း ယ်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုင်းကဆအမ်မုင်း

မုင်း ယ်(၁)

၃ ကဒေါ်နန်းခမ်းအမ်

မုင်း ယ်မမ ြို့နယ် (၁)

၄ နန်းကမးကအျောင်

၆၆ မုင်း ယ်မမ ြို့နယ် (၂)
မုင်း ယ်မမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးစုင်း
၂ စုင်းပမငြံ့်

န်းဆျော
း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
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မုင်း ယ်မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးစုင်းပမငြံ့်ကမျောင်

မုင်း ယ် မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးစုင်းကအျောင်ခင်ဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးစုင်းကကြူ

ပြည်က

၆၇ လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၁)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၁)

၂ စုင်းစမ်(ခ)စုင်းခန်ကမျောင်

လျေားရှိုး မမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစုင်းဘသန်း

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၁)

၄ စုင်းလှက

လျေားရှိုး(၁)

၅ ဦးစုင်းလှကအျောင်

ပြည်က

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၁)

၆ ကဒေါ်နန်း န်လတ်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လျေားရှိုး(၁)

၇ ဦးမုင်းညီခ

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၁)

၈ ကဒါက်တျောလင်း

လျေားရှိုး(၁)

၉ ဦးကလျောင်ဝး

ကုးကန်ဒီမုကက စီနှငြံ့်ညီညတ်က းြါတီ

လျေားရှိုး(၁)

၁၀ ကဒေါ်သင်းသင်းလင်

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၁)

၁၁ ဦးသုင်းမင်း

၆၈ လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၂)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဋ်

န်း

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ပမန်မျောနုင်ငကတျောင်သလယ်သမျေား
အလုြ်သမျေားပြည်သူ့ြါတီ

၁ ဦးခမ်းကနောင်

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

လျေားရှိုး(၂)

၂ ဦးစုးလင်ဦး

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းစုးပမငြံ့်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၂)

၄ နန်းအမ်ခမ်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၂)

၅ ကဒေါ် ီ ီမင်း

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးလှမ းကက ျော်

လျေားရှိုး မမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦးသန်းကဇျော်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လျေားရှိုး(၂)

၈ ဦးအျေားနုင် (ခ)အဲလစ်

ကုးကန်ဒီမုကက စီနှငြံ့်ညီညတ်က းြါတီ

လျေားရှိုး(၂)

၉ ဦးကအျောင်ခ မ်းပမတ်

ပြည်က

ျောင်စုကကျောင်းက းကဆျောင်ြါတီ

လျေားရှိုးမမ ြို့နယ် (၂)

၁၀ ဦးကအျောင်သ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

၆၉ သနနီမမ ြို့နယ် (၁)

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ပမန်မျောနုင်ငကတျောင်သလယ်သမျေား
အလုြ်သမျေားပြည်သူ့ြါတီ

၁ ဦးစုင်းကက ျော်ကက ျော်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

သနနီ(၁)

၂ ဦးစုင်းစကအး

ပြည်က

သနနီမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစုင်းသန်း

သနနီမမ ြို့နယ် (၁)

၄ နန်းခင်

သနနီ(၁)

၅ ကဒေါ်နန်းခမ်းြဲ

ျေား ီ

န်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
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၇၀ သနနီမမ ြို့နယ် (၂)

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးစုင်းကက ျော်လှ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

သနနီ(၂)

၂ ဦးစုင်းကက ျော်ဝင်း

ကုးကန်ဒီမုကက စီနှငြံ့်ညီညတ်က းြါတီ

သနနီ(၂)

၃ ဦးစုင်းစပမငြံ့်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

သနနီမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးစုင်းြမ်ဝမ်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သနနီ(၂)

၅ ကဒေါ်နန်းခမ်းစန်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

သနနီ(၂)

၆ ဦးအုက်မန်း

ပြည်က

၁ ဦးကက ျော်ဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၇၁ ကမ်းလုမမ ြို့နယ် (၁)

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကလျော်ကဝေါ်အမ းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းနှငြံ့်

ကမ်းလု(၁)

၂ ဦးစုး

န်း

ကမ်းလု(၁)

၃ ဦး

ကမ်းလု(၁)

၄ နန်းယုယုမင်း

ကုးကန်ဒီမုကက စီနှငြံ့်ညီညတ်က းြါတီ

ကမ်းလု မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ကယျော်ကလျောမ်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကခါင်ဂ္ း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဖြို့မဖ းက းြါတီ

န်း င် (ခ)ကလျောက်ဝ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကမ်းလု မမ ြို့နယ် (၂)
၇၂ ကမ်းလုမမ ြို့နယ် (၂)

ကလျော်ကဝေါ်အမ းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းနှငြံ့်

ကမ်းလု(၂)

၂ ဦးဇယ်ကခါင်

ကမ်းလု မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးမ းပမငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကမ်းလု မမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦးယန်က င်းကန်

ကုးကန်ဒီမုကက စီနှငြံ့်ညီညတ်က းြါတီ

ကမ်းလု(၂)

၅

၇၃ မုးနဲမမ ြို့နယ် (၁)

ဦးကဟျော်

ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ုက်ဖ (ခ)

ဦးကအျောင်ကက ျော်

၁ စုင်းဆန်းကအး

န်း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မုးနဲ(၁)

၂ စုင်းကမျောင်ကအး

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုးနဲမမ ြို့နယ် (၁)

၃ စုင်းမန်းလန်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုးနဲ(၁)

၄ ဦးကဇျော်မင်းဦး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုးနဲ(၁)

၅ ဦးဇင်လင်းကမျောင်

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုးနဲ မမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦးသန်ဇင်မုး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ကဒေါ်ခင်ပဖြူ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၇၄ မုးနဲမမ ြို့နယ် (၂)
မုးနဲ(၂)

၂ စုင်းကကီးကမျောင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုးနဲမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းဝင်းနုင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုးနဲ(၂)

၄ နန်းနုနယ်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ
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စဉ့်
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

မုးနဲ(၂)

၅ ဦးမင်းလင်ကအး

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုးနဲ မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦးကအျောင်ကုကု

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၇၅ မုင်းြန်မမ ြို့နယ် (၁)

၁

စုင်းဆုင်ကက ျောက်ဆမ်
(ခ)စုင်းကတျော်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းြန်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ စုင်းကတဇျောပဖြူ(ခ)ကုြလု

မုင်းြန်(၁)

၃ စုင်းကနောငြံ့်

မုင်းြန် မမ ြို့နယ် (၁)

၄ စုင်းဟန်လှ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းြန်မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဗ ျောကလး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၇၆ မုင်းြန်မမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးခန်ငဲ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းြန် မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးကစျော

မုင်းြန်(၂)

၃

မုင်းြန်(၂)

၄ စုင်းကနော်မုင်း

မုင်းြန်မမ ြို့နယ် (၂)

၅ စုင်းကအျောင်ခမ်း

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

၇၇ ကမျောက်မယ်မမ ြို့နယ် (၁)

၁ စုင်းဆုင်ကနော်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကမျောက်မယ် မမ ြို့နယ် (၁)

၂ စုင်းဝင်းကဇျော်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကမျောက်မယ် (၁)

၃ နန်းကဖးဟမ်ဦး

ကမျောက်မယ် (၁)

၄ ဦးဖ န်စစ်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ခန်သန်းဦး

ပြည်က

ျောင်စုြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကမျောက်မယ် (၂)

၂ ခန်ဟန်သန်းဦး

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကမျောက်မယ် (၂)

၃ ခန်ကအျောင်ကကီး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကမျောက်မယ် (၂)

၄ စုင်းပမသန်း

ကမျောက်မယ် မမ ြို့နယ် (၂)

၅ နန်းကလျောင်ငင်းဆုင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ စုင်းစဝင်း

ပြည်က

၇၈ ကမျောက်မယ်မမ ြို့နယ် (၂)

၇၉ လင်းကခးမမ ြို့နယ် (၁)

းကလယ်

စုင်းခမ်းဆုင်ဟန်း (ခ)
စုင်းကကီးဂ္

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

လင်းကခးမမ ြို့နယ် (၁)

၂ စုင်း

န်းစ (ခ)စုင်းကဆဟန် အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လင်းကခး(၁)

၃ စုင်းနီကလး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လင်းကခး(၁)

၄ စုင်းကအျောင်မ းကက ျော်

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

လင်းကခး မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးစုင်းကအျောင်ပမငြံ့်ခုင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
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လင်းကခး(၁)

၈၀ လင်းကခးမမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

၆ နန်းခမ်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ စုင်းကက ျော်စန်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လင်းကခးမမ ြို့နယ် (၂)

၂ စုင်းစ

လင်းကခးမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းဆန်က န်

လင်းကခး(၂)

၄ ဦးစုင်းလင်

လင်းကခး မမ ြို့နယ် (၂)

၅

၈၁ ကုန်းကကမ်းမမ ြို့နယ် (၁)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

န်း

ဦးမင်းနုင် (ခ)
ဦးမင်းသက်ခုင်

၁ ကဒေါ်ခင်ြြလှိုင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကုန်းကကမ်း မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးပမငြံ့်ခုင်

ကုန်းကကမ်း(၁)

၃ ဦးလီက န်းဖ(ခ)ပမငြံ့်ကဆ

ပြည်က

ကုန်းကကမ်း(၁)

၄ ဦးသက်

တစ်သီးြုဂ္ဂလ

၈၂ ကုန်းကကမ်းမမ ြို့နယ် (၂)

ှမ်းပြည်ကုးကန်ဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ဏ်းနုင်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

၁ ဦးမငမ်းခ မ်းကဇျော်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကုန်းကကမ်းမမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးကမျောင်ကမျောင်

ပြည်က

ကုန်းကကမ်း မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးအုက်ကမျောင်

ှမ်းပြည်ကုးကန်ဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးက ြူဆန်းဟုင်

ှမ်းပြည်ကုးကန်ဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၈၃ ကလျောက်ကုင်မမ ြို့နယ် (၁)
ကလျောက်ကုင် (၁)

၂

ဦးလတယ်ဟုန် (ခ)
ဦးကအျောင်က ွှေ

ကလျောက်ကုင် မမ ြို့နယ် (၁) ၃ ဦးကအးလင်

၈၄ ကလျောက်ကုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦးဆန်းကန
ဦးကဘ င်နယ် (ခ)

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကလျောက်ကုင် (၂)

၂

ကလျောက်ကုင် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးယီက ျေားဆုင်း

ှမ်းပြည်ကုးကန်ဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ စုင်းစမုင်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၈၅ ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၁)

ခင်ကမျောင်လင်

ပြည်က

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုင်းပမငြံ့်နုင်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ကက းသီး(၁)

၃ နန်းဆုင်ဟမ်

ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကယျောန

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက းသီး မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ကဒေါ်ဝင်းသီတျော

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မှတ့်ချက့်

20

စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၈၆ ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦးက ျောကကျေား

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက းသီး မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးက ျောဟျေား ှဲ

လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးခင်ကမျောင်ညန်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကက းသီး(၂)

၄ ကဒေါ်နန်းမန်းကအျောင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးမုးကက ျော်သ

ပြည်က

ကက းသီးမမ ြို့နယ် (၂)

၆ ကဒေါ်ပမပမက

း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ စုင်းကက ျော်

း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၈၇ ကန်ဟန်းမမ ြို့နယ် (၁)
ကန်ဟန်း(၁)

၂ ဦးစုင်းစ

ကန်ဟန်းမမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦးစုင်းညန်ဝင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကန်ဟန်း(၁)

၄ ဦးစုင်းနု

ပြည်က

ကန်ဟန်း(၁)

၅ စုင်းနကခး

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးစုင်းကက ျော်ပမငြံ့်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၈၈ ကန်ဟန်းမမ ြို့နယ် (၂)

န်း

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ကန်ဟန်း(၂)

၂ ဦးစုင်းဝါလန်

ကန်ဟန်း(၂)

၃ စုင်းကအျောင်ကက ျော်ဦး

ကန်ဟန်းမမ ြို့နယ် (၂)

၄ နန်းသန်းသန်းကအး

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ကန်ဟန်း မမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးကဖကအျောင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးခန်ကမျောင်လန်း

တုင်း င်းသျေားစည်းလုးညီညတ်က းြါတီ

၂ ခန်ဦး

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၈၉ နမြံ့်စန်မမ ြို့နယ် (၁)

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်စန်(၁)

၃ စုင်းဆန်လ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမြံ့်စန်(၁)

၄ စုင်းမ းပမတ်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်စန်မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးစုင်းကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နမြံ့်စန်(၁)

၆ ဦးလင်းကအျောင်ကဆ

ပြည်က

နမြံ့်စန်မမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦးလှက

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

နမြံ့်စန် မမ ြို့နယ် (၁)

၈ ကဒေါ်ဝါဝါကမျောင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

နမြံ့်စန်(၁)

၉ ဦးကဝမဖ းလင်း

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ကဒေါ်ကငနှင်းဦး

ပြည်က

၉၀ နမြံ့်စန်မမ ြို့နယ် (၂)

း

နမြံ့်စန်(၂)

၂ စုင်းမန်းခမ်း

နမြံ့်စန် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးက းလင်

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ
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စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ဦးကနကဇျော်နုင် (ခ)

နမြံ့်စန်မမ ြို့နယ် (၂)

၄

နမြံ့်စန်(၂)

၅ နန်းကဆနယ်ဝင်း

နမြံ့်စန်(၂)

၆

နမြံ့်စန်(၂)

၇ ကဒေါ်က ဗကက

နမြံ့်စန်(၂)

၈ ကဒေါ်ကအးကအးက

၉၁ မုင်းကုင်မမ ြို့နယ် (၁)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

စုင်းအုက်ကြါ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ဦးမင်းကက ျော်ကအျောင် (ခ)
ကက ျော်ကက ျော်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ
လျေားဟအမ းသျေားဖြို့မဖ းတုးတက်က းြါတီ

း

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်လင်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းကုင်မမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦးစုးပမငြံ့်

ပြည်က

မုင်းကုင်(၁)

၃ စုင်းဆုင်ဟန်

မုင်းကုင်မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးစုင်းြီး

မုင်းကုင်(၁)

၅ ဦးစုင်းပမကမျောင်

မုင်းကုင်(၁)

၆ အုက်ငင်း

၉၂ မုင်းကုင်မမ ြို့နယ် (၂)

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

၁ စုင်းကခးစင်

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းကုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးစုင်းကခးဆုင်

ပြည်က

မုင်းကုင် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦးစုင်းက

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းကုင်(၂)

၄ စုင်းကအျောင်ခမ်း

တအျောင်း(ြကလျောင်)အမ းသျေားြါတီ

မုင်းကုင်မမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦးနနဒယ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းကုင်(၂)

၆ ဦးအုက်ခမ်း

၉၃ မုင်းရှြူးမမ ြို့နယ် (၁)

းလင်း

၁ ကဒေါ်နုနုလင် (ခ)ကဒေါ်မီးမီး

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းရှြူး(၁)

၂ ကဒေါ်နန်းကကျောင်ခမ်း

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

မုင်းရှြူး(၁)

၃ နန်း င်လှ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

မုင်းရှြူးမမ ြို့နယ် (၁)

၄

မုင်းရှြူး မမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦးဟန်သန်း

၉၄ မုင်းရှြူးမမ ြို့နယ် (၂)

ဦးလ ခုမျေား(ခ)
စုင်း

န်းပမတ်

၁ စုင်းဘက း

မုင်းရှြူးမမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦးစုင်းကအျောင်လှ

မုင်းရှြူးမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းအုန်း

မုင်းရှြူး(၂)

၄ ကဒေါ်က းက းပမငြံ့်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
မုင်းရှြူး မမ ြို့နယ် (၂)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၅ ဦးဖုးတငြံ့်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်ဝင်းစန်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လဲခ ျေားမမ ြို့နယ် (၁)

၂ စုင်းကဖသန်း

ပြည်က

လဲခ ျေား(၁)

၃ စုင်းဥကကျော

လဲခ ျေား(၁)

၄ ကဒေါ်နန်းပမကအး

လဲခ ျေားမမ ြို့နယ် (၁)

၅ နန်းအက် (စ်)ကီးမုး

လဲခ ျေား(၁)

၆ ဦးကအျောင်ကု

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးစုင်းလှကမျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၉၅ လဲခ ျေားမမ ြို့နယ် (၁)

၉၆ လဲခ ျေားမမ ြို့နယ် (၂)

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လဲခ ျေား(၂)

၂ စုင်းသ န်ဦး

လဲခ ျေားမမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းကအျောင်နုင်ဦး

လဲခ ျေားမမ ြို့နယ် (၂)

၄ ကဒေါ်နန်းကစျောဖး

လဲခ ျေား(၂)

၅ ကဒေါ်နန်းနမ်းမုး

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လဲခ ျေား(၂)

၆ ဦးဘရုဆင်

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

၁ ဦးခန်ကက ျော်ကဝါင်း

ြအုဝ်းအမ းသျေားအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

လ င်လင်(၁)

၂ ခန်သန်းကအျောင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

လ င်လင်(၁)

၃ စုင်းဆုင်ဝမ်

လ င်လင် မမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦးကမျောင်ခ ယ် (ခ)ဦးစတင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လ င်လင်(၁)

၅ ဦး ဲလှိုင်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

၁ ဦးကက ျော်သ

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လ င်လင်(၂)

၂ စုင်းကုသလ

အမ းသျေားနုင်ငက းဒီမုက က်တစ်ြါတီ

လ င်လင် မမ ြို့နယ် (၂)

၃ စုင်းစုးတငြံ့်

လ င်လင်(၂)

၄

လ င်လင်(၂)

၅ နန်းပမက

လ င်လင်မမ ြို့နယ် (၂)

၆ ကဒေါ်ဝါဝါက

လ င်လင်(၂)

၇ ကဒေါ်ကအးကအးသင်း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအင်အျေားစုြါတီ

၁ ဦးစုင်းခမ်း

ပြည်က

၉၇ လ င်လင်မမ ြို့နယ် (၁)

၉၈ လ င်လင်မမ ြို့နယ် (၂)

၉၉ ဟုြန်မမ ြို့နယ် (၁)
ဟုြန် မမ ြို့နယ် (၁)

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ

နန်းစနဒောဝင်းဦး(ခ)
ကဒေါ်ငယ်ဦး
း

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

း

၂ ဦးစုင်းဆန်ဆမ်

ပြည်က

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုက က်တစ်ြါတီ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ဟုြန်(၁)

၃ ဦးဉျောဏ်လင်း

ဟုြန်(၁)

၄ နန်းတင်တင်ကအး

ဟုြန်(၁)

၅ ကဒေါ်ကယြံ့နန်း

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ဟုြန်(၁)

၆ ဦး န်ကက ျော်

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

၁ ဦးခန်ကက ျော်ကအျောင်

ညီညတ်ကသျောဒီမုက က်တစ်ြါတီ

ဟုြန်(၂)

၂ ဦးခန်စန်

'ဝ'အမ းသျေားြါတီ

ဟုြန်(၂)

၃ ဦးဆုင်ခက်

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ဟုြန်(၂)

၄ ဦးညီနြ်

ပြည်က

၁၀၀ ဟုြန်မမ ြို့နယ် (၂)

အမ းသျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ
ှမ်းတုင်း င်းသျေားမ ျေားဒီမုကက စီအဖဲြို့ခ ြ်ြါတီ

ျောင်စုကကြံ့ခုင်က းနှငြံ့်ဖြို့မဖ းက းြါတီ

မှတ့်ချက့်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့် ြါတီစုံဒီမုံကရေစီအရ

ွေရ

ွေရေွေးရကောက့်ြွေွဲ

တုံင့်ွေးရဒသကကီွေး သုံို့မဟုံတ့် ပြည့်နယ့်လွှတ့်ရတော့်
လွှတ့်ရတော့်ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေးအမည့်စောေင့်ွေးတင့်သွေင့်ွေးမှု
( ဧေောဝတီတုံင့်ွေးရဒသကကီွေး )
စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၁ ကန်ကကြီးထ

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ောင်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးချစ်လှိုင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ကန်ကကြီးထ

ောင် (၁)

၂ ဦြီးစစစိုြီး

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးထ ော်လင်ြီး

ကန်ကကြီးထ

ောင် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး

ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထေလင်ြီး

ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးသက်နိုင်ဦြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၂ ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကိုကိုလှိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ကန်ကကြီးထ

ောင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကကည်သန်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကန်ကကြီးထ

ောင် (၂)

၃ ဦြီးထစောလင်ြီး

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ကန်ကကြီးထ

ောင် (၂)

၄ ဦြီးစိုြီး ိုြီး

ကန်ကကြီးထ

ောင် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးဉောဏ်လင်ြီး

ပပည်ထ

ကန်ကကြီးထ

ောင် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီးထ ြီး

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

၃ ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးထ ော်ေဏဏလှိုင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ထဒေါ်တင် ောလွင်

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ထဒါက်တော

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးလှထ ြီး

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီး (၁)

၅ ဦြီးေင်ြီးထ ြီး

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီး (၁)

၆ ဦြီးသန်ြီးကက င်

ကရင်

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦြီးသန်ြီးထ ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

၁ ဦြီးထကျော်စွောထ ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

၄ ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

ွန်ြီး

ွန်ြီးထ ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ွဋ်

ွန်ြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

န်ေင်ြီး

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ျ ြီးသ ြီးပါတ( ွန်)
ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န် ော)
ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ျ ြီးသောြီးပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးထကျော်ေင်ြီးစန်

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီး (၂)

၃ ဦြီးခင်ထ ောင်ထ ော်

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ထဒေါ်စ ်ြီးလှိုင်

ျ ြီးသ ြီးပါတ( ွန်)

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီး (၂)

၅ ဦြီးေင်ြီးပ င်

ထကျောင်ြီးကိုန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးထ ြီးလွင်

၅ ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၁)

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
လိုပ်သ ောြီးပပည်သူ့ပါတ
ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁ ဦြီးစန်လွင်

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ကျ ထပျော် မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးတင်စိုြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကျ ထပျော်(၁)

၃ ဦြီးတင်ေင်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးပ င်ကက င်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ကျ ထပျော်(၁)

၅ ဦြီးေင်ြီးနိုင်စိုြီး

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးသန်ြီးထငွ

ပပည်သူ့ပါတ

ကျ ထပျော်(၁)

၇ ဦြီးသန်ြီးစိုြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၁)

၈ ဦြီးသန်ြီးထ

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ောင်ပါတ

၁ ဦြီးကက င်

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ောင်ပါတ

ကျ ထပျော်(၂)

၂ ထစောယိုသ

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး

ကျ ထပျော်(၂)

၄

ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီး ျ ြီးသန်

ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးပ ထသောင်ြီး

ကျ ထပျော်(၂)

၇ ဦြီးလင်ြီး

ကျ ထပျော် မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီးေင်ြီးဗိုလ်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁ ဦြီးထကျော်ထ ော

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

၆ ကျ ထပျော်မ ြို့နယ် (၂)

ွန်ြီး

ွ

ောင်ပါတ

ွန်ြီးဦြီး

ဦြီး ျ ြီးကကည် (ခ)
ဦြီးပ င်ထ ောင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

က်ထ ောင်

ပပည်သူ့ပါတ
ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
လိုပ်သ ောြီးပပည်သူ့ပါတ

4
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ောင်ပါတ
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ငပိုထတော(၁)

၂ ထဒေါ်ခင်သန်ြီးပ င်

ပပည်ထ

ငပိုထတော မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးစိုြီးပ င်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ငပိုထတောမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး

ငပိုထတော(၁)

၅ ဦြီး ျ ြီးကိုကိုသန်ြီး

ငပိုထတောမ ြို့နယ် (၁)

၆ ထဒေါ်ထ ြီးေင်ြီး

ငပိုထတော(၁)

၇ ဦြီးထ ောင်ထ ော် င်ြီး

ရခိုင်

၁ ဦြီးထကျော်ထ ြီး

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

ငပိုထတော(၂)

၂ ဦြီးကကည်ထငွ

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

ငပိုထတောမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးတင်ထ ောင်န

ပပည်ထ

ငပိုထတောမ ြို့နယ် (၂)

၄

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ငပိုထတော(၂)

၅ ဦြီးပ င်ထဖ

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ငပိုထတော(၂)

၆ ဦြီးသရန်

ရခိုင်

ငပိုထတောမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီးသက်ပိုင်စိုြီး

ငပိုထတော မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီးထ ောင်နိုင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ငပိုထတော(၂)

၉ ဦြီးထ ောင်နိုင်ဦြီး

ပပည်ထ

၈ ငပိုထတောမ ြို့နယ် (၂)

၉ ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၁)

ြီးထကျော်

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသ ြီးပါတ( ွန်)

န်ြီးစသန်ြီး

ျ ြီးသောြီးပါတ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး

၁ ဦြီးထကျော်သရ

လိုပ်သ ောြီးပပည်သူ့ပါတ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးကကည်ထ ောင်

ပပည်ထ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးတင်ထ ောင်

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးထ ော်ထ ော်

ပပည်ထ

ပိုသ (် ၁)

၅ ဦြီးပ င်စိုြီးထ ောင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ပိုသ ် မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးပ င်ဦြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦြီးသန်ြီး

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၁)

၈ ထဒါက်တောထ ြီးမင ်ြီး

ွဋ်

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပပည်သူ့ပါတ

ွဋ်

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ွန်ြီး

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ောင်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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၁၀ ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးထကျော်

ပိုသ ် မ ြို့နယ် (၂)

၂ ထစောမပြီးဒို

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ထဒေါ်စန်ြီးစန်ြီးထ ြီး

လူ့ထ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီး

ပပည်သူ့ပါတ

ပိုသ (် ၂)

၅ ဦြီးတိုြီးပ င်

ပိုသ (် ၂)

၆ ထဒေါ်တင်တင်လွင်

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၇

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီး ျ ြီးပ တ်စ

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ပိုသ (် ၂)

၉ ဦြီးပ င်ထ ောင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၁၀ ဦြီးလွင်ဦြီးထ ောင်

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ပိုသ ်မ ြို့နယ် (၂)

၁၁ ထဒါက်တောထ ောင်ကကည်ထ

၁၁ ထရကကည်မ ြို့နယ် (၁)

ွန်ြီးထ ော်

န်ြီးထရွှေ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်သစ်ပါတ

ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ (ပ န် ော)

တင်တင်ထ

ွြီး

၁ ဦြီးထနေင်ြီး

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
လိုပ်သ ောြီးပပည်သူ့ပါတ
ျ ြီးသ ြီးပါတ( ွန်)
ောင်ပါတ

ွ ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ထရကကည်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီး ျ ြီးသက်ဦြီး

ထရကကည်(၁)

၃ ဦြီးပ င်ထ

ထရကကည်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးပ င်သန်ြီး

ပပည်ထ

ထရကကည်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ထဒေါ်သင်ြီးသင်ြီး ော

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁၂ ထရကကည်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးထကျော်သန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ထရကကည်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကကည်သန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ထရကကည် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးထ ြီးပ င်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထရကကည်(၂)

၄ နန် လောြီးခလန်

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ထရကကည်(၂)

၅ ထဒါက်တောလှပ တ်ထသွြီး

၁၃ သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)
သောထပါင်ြီး(၁)

ွ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ကရင်ပပည်သူ့ပါတ
ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးထကျော်ေင်ြီးထ ောင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

၂ ဦြီးထကျော်သေင်ြီး

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ောင်ပါတ

ောင်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၃ ထဒေါ်ခင် ိုြီးေါ

သောထပါင်ြီး(၁)

၄ ဦြီးတင်ဦြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီး

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

သောထပါင်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးသန်ြီးထ ော်ဦြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦြီးထ ောင်စိုြီးေင်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၁ ဦြီးကိုကို င်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၁၄ သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ွဋ်ထ ောင်

သောထပါင်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ထဒေါ်ခင်ေင်ြီးထ

သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃

သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးေင်ြီးသန်ြီးစိုြီး

ပပည်ထ

သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးထ ောင်

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

သောထပါင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးထ ောင်ထ ောင်ဦြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးထကျော်ထ ယျ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

၁၅ ကျ က်လတ်မ ြို့နယ် (၁)

န်ြီးထကျော်

ွ
န်ြီး

န်ြီးဦြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ
ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ကျ က်လတ်(၁)

၂ ဦြီးထစော ွန်ြီးလိုက်

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ကျ က်လတ်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးစိုြီး င်ြီးထ

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကျ က်လတ်(၁)

၄ ဦြီးစန်ပ င်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ကျ က်လတ်မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထ ောင်တင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

၁၆ ကျ က်လတ်မ ြို့နယ် (၂)

ွြီး

ောင်ပါတ

၁ ဦြီးထကျော်

ွဋ်ဦြီး

ကျ က်လတ်(၂)

၂ ဦြီးထစော

ောတထေါ

ကျ က်လတ် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးပ င်ထ ောင်

ပပည်ထ

ကျ က်လတ်မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးလှထသောင်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကျ က်လတ်(၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးစိုြီးထ ောင်

ပပည်ထ

ကျ က်လတ်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီး

ိုက်ဦြီး

ျ ြီးသောြီးညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ကရင်ပပည်သူ့ပါတ
ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
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၁၇ ထဒြီးဒရမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးစန် င်ြီး

ပပည်ထ

ထဒြီးဒရ(၁)

၂ ဦြီး ျ ြီးသန်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ထဒြီးဒရ(၁)

၃ ဦြီးလှ

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ထဒြီးဒရမ ြို့နယ် (၁)

၄ ထဒေါ်လှပ င်

ထဒြီးဒရ မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးသန်ြီးလွင်

ထဒြီးဒရ(၁)

၆ ဦြီးထ ောင်ကျင်

ထဒြီးဒရမ ြို့နယ် (၁)

၇ ဦြီးထ ောင်ပိုင်ဦြီး

၁၈ ထဒြီးဒရမ ြို့နယ် (၂)

ွန်ြီး

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်ပါတ

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးခင်ေင်ြီး

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ထရြီးပါတ
ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

၂ ဦြီးချစ်

ထဒြီးဒရ(၂)

၃ ထဒေါ်သ င်

ထဒြီးဒရ(၂)

၄ ဦြီးသန်ြီး

ထဒြီးဒရမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးထ ြီး င်ြီး

ထဒြီးဒရမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးထ ြီးထသောင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထဒြီးဒရ(၂)

၇ ဦြီးထ ောင်စိုြီးလှိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၁ ထဒေါ်စိုြီးစိုြီးရ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၁၉ ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၁)

န်ြီးထ ောင်

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး

ထဒြီးဒရ(၂)

ွန်ြီး
ွန်ြီး

ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ထရြီးပါတ
ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ောင်ပါတ

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ
ွန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ဖျောပို မ ြို့နယ် (၁)

၂ ထဒေါ်ပပ ြီးပပ ြီးထ ြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ဖျောပို(၁)

၃ ထဒေါ်ပ ပ ခိုင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးလွှ ်ြီး ိုြီး

ပပည်ထ

ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထ ြီးပ င်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးထ ောင်ထကျော်စိုြီး

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ထရြီးပါတ
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၂၀ ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၂)

၂၁

၂၂

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးတင်ခိုင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ဖျောပို(၂)

၂ ဦြီးထ ောင်ထ ောင်ထ

ွြီး

ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးရ

ဖျောပို မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးရထနောင်ေင်ြီး

ပပည်သူ့ ကျ ြီးပပ ထကျောင်ြီးသောြီး ျောြီးပါတ

ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးထရွှေ

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဖျောပိုမ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးသ ်ြီးထ

ွဋ်ဦြီး

ဦြီးခင်

ွ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ို(ခ)

ိုကထလြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁

ိုကထလြီး(၁)

၂ ဦြီးထလြီးနိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ိုကထလြီး(၁)

၃ ဦြီးလှသန်ြီးဦြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ိုကထလြီး မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးထ ြီးနိုင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ိုကထလြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁

ိုကထလြီး(၁)

၂ ဦြီးစန်ဗိုလ်ကကည်

ိုကထလြီး မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီး င် င်ြီး

ိုကထလြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးထရချ ်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ိုကထလြီး(၂)

၅ ဦြီးလှထ ြီး

ပပည်ထ

ိုကထလြီး(၁)

၆ ဦြီးသန်ြီးထ ောင်

၂၃ ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

ဦြီးထ ောင်ခင်ဗိုလ်

ဦြီးထစောဗန်ကြီးလ် (ခ)
ဦြီးဗန်ကြီးလ်

က်

၁ ဦြီးထကျော်ရ

ွန်ြီး

ွန်ြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ောင်ပါတ

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ
ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ထညောင်တိုန်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးတင်

ထညောင်တိုန်ြီး (၁)

၃ ဦြီး

ထညောင်တိုန်ြီး (၁)

၄ ထဒါက်တောလှ င်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ထညောင်တိုန်ြီး (၁)

၅ ဦြီးသန်ြီးလှိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ထညောင်တိုန်ြီး (၁)

၆ ဦြီး ောကောတိုြီး

ကရင်

ွန်ြီးထသောင်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ပပည်သူ့ပါတ

ျ ြီးသောြီးပါတ

ောင်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ထညောင်တိုန်ြီး (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၇ ဦြီးထ ောင် ျ ြီးဦြီး

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

၂၄ ထညောင်တိုန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးထကျော်

ထညောင်တိုန်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးပ င်စ

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထညောင်တိုန်ြီး (၂)

၃ ဦြီးပ င်သန်ြီး

ပပည်ထ

ထညောင်တိုန်ြီး (၂)

၄ ဦြီးလှထ ောင်

ပပည်သူ့ပါတ

ထညောင်တိုန်ြီး (၂)

၅ ဦြီးလှိုင်

ွောြီး

ပပည်ထ

၁ ဦြီးစန်ြီးထ

ွြီး

၂၅ ဓနိုပဖြူမ ြို့နယ် (၁)

န်ြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ဓနိုပဖြူ(၁)

၂ ဦြီးတင်ေင်ြီးနိုင်

ပပည်သူ့ပါတ

ဓနိုပဖြူ(၁)

၃ န ်ချ ချ ညွန်

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ဓနိုပဖြူ(၁)

၄ ဦြီးလှ

ွန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ဓနိုပဖြူ(၁)

၅ ဦြီးေင်ြီးတင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ဓနိုပဖြူ မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးသဟန်စိုြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၂၆ ဓနိုပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကကည်ထ ြီး

ပပည်ထ

ဓနိုပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးကကည်ေင်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ဓနိုပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၃ ထဒေါ်ထစောထစော

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ဓနိုပဖြူ မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးတိုြီးတိုြီးေင်ြီး

ပပည်ထ

ဓနိုပဖြူမ ြို့နယ် (၂)

၅ ထဒေါ်ပဖြူပဖြူစ ်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

၁ ဦြီးခင်ထ ောင်သန်ြီး

ပပည်ထ

၂၇ ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၁)

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ောင်ပါတ

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ထဒါက်တောတင် င်ြီး

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးတင်သန်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပန်ြီးတထနော် မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ပန်ြီးတထနော် (၁)

၅ ဦြီးထ ောင် ျ ြီးပ တ်

ွန်ြီးလွင်

ွဋ်

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

၂၈ ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၂)

၂၉

၃၀

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၁ ဦြီးခင်စိုြီး

ပပည်သူ့ပါတ

ပန်ြီးတထနော် (၂)

၂ ဦြီးမင ်ြီးမ င်

ပပည်ထ

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၂)

၃ စခင်ထ ောင်ထ ြီး

ကရင်

ပန်ြီးတထနော် (၂)

၄ စရသရန်ဟန်

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးစန်ြီးထ ောင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပန်ြီးတထနော်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးထ ြီးဦြီး

ပန်ြီးတထနော် (၂)

၇ ဦြီးထ ောင်ထ ောင်စိုြီး

ပပည်ထ

ပန်ြီးတထနော် မ ြို့နယ် (၂)

၈ ဦြီးေင်ြီးထ ောင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ပင်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးထကျော်ထဖဦြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပင်(၁)

၂ ထစောထ ောင်တင် င်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ပင်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးထ ော် ိုြီး

ပင်မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးထ ော်ေင်ြီး

ပင်(၁)

၅ ဦြီး င်မဖ ြီးဦြီး

ပင် မ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးပိုက်

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးထကျော် င်ေင်ြီး

ပင်(၂)

၂ ဦြီးထစောထသောင်ြီးဒန်

ပပည်ထ

ပင် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးစိုြီးတင် (ခ)ထ ော် ိုြီးထ ောင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပင်(၂)

၄ ဦြီး ျ ြီး င်ြီး

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးေင်ြီးထ ော်

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ပင်မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးထ ောင်ထသောင်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

၃၁ ထပ ောင်ြီးပ မ ြို့နယ် (၁)

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ
ျ ြီးသောြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ျ ြီးသောြီးညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

က် (ခ)ဦြီးတြီးတြီး ပပည်ထ

၁ ဦြီးထကျော်စိုြီးနိုင်

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ထပ ောင်ြီးပ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးချစ်ကိုကို

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထပ ောင်ြီးပ (၁)

၃ ဦြီးစတင်ထ ောင်သန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ထပ ောင်ြီးပ မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးတင်လတ်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်ပါတ
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ထပ ောင်ြီးပ (၁)

၃၂ ထပ ောင်ြီးပ မ ြို့နယ် (၂)

၅

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်
န်ြီးသန်ြီးထကျော်

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

၁ ဦြီးထကျော်စိုြီးေင်ြီး

ပပည်ထ

ထပ ောင်ြီးပ (၂)

၂ ဦြီးကကည်စိုြီးနိုင်

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

ထပ ောင်ြီးပ (၂)

၃ ထဒေါ်ခိုင် င်ဦြီး

ထပ ောင်ြီးပ မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးစိုြီးနိုင်

ပပည်ထ

ထပ ောင်ြီးပ (၂)

၅ ဦြီးစွ က်

ကရင်

ထပ ောင်ြီးပ မ ြို့နယ် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီးစိုြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထပ ောင်ြီးပ (၂)

၇ ဦြီးသန်ြီးထ ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

၁ ဦြီးထစောပ သန်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၁)

၂ စိုင်ြီးခွန်သော

ကရင်

ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးထ ော်ေင်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ေါြီးခယ် (၁)

၄ ဦြီးညညထ ောင်

ပပည်ထ

ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထ ြီးထ ောင်

ေါြီးခယ် (၁)

၆ ဦြီးေင်ြီးထ ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

၁ ဦြီးထကျော်စိုြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ေါြီးခယ် (၂)

၂ ဦြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ေါြီးခယ် (၂)

၃

ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးလင်ြီးလင်ြီး

ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးေင်ြီးထ ောင်

၃၃ ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၁)

၃၄ ေါြီးခယ် မ ြို့နယ် (၂)

၃၅

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ွန်ြီး

ွန်ြီးနိုင်

န်ြီးထနလင်ြီး

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ
ျ ြီးသောြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးပါတ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ောင်ပါတ

ောင်ပါတ

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ
ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

် မ ြို့နယ် (၁)

၁ ထဒေါ်ခင်ထ ြီးကကည်

ပပည်ထ

် (၁)

၂ စထကျော်

ကရင်

် (၁)

၃ ဦြီး ွ ောန်လွင်

ပပည်ထ

် (၁)

၄ ဦြီးတင်စန်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

န်ြီးဦြီး

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးပါတ
ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

၃၆

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထနလှိုင် င်ြီး

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

် (၁)

၆ ဦြီးပ င်ထ ောင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

် (၁)

၇ ထဒေါ်ရရ

် (၁)

၈ ဦြီးရပပည်စို

် မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးခင်ထ ောင်ေင်ြီး

် (၂)

၂ ထဒေါ်ခင်သတောလင်ြီး

် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ထစောထ ော်ဗြီး

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

် (၂)

၄ ထနော်ပါ ယ်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ထပ ောင်ြီးပ (၂)

ွန်ြီး

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
လိုပ်သ ောြီးပပည်သူ့ပါတ

၅ ဦြီး ျ ြီးချစ်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး
လိုပ်သ ောြီးပပည်သူ့ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

် (၂)

၆ ဦြီးသန်ြီးလွင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

် (၂)

၇ ထဒေါ်

ပပည်ထ

် (၂)

၈ ဦြီးထ ောင်ကို င်ြီး

ောလွင်

၃၇ ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၁ ဦြီးထကျော်ထ ြီး
ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၁)

၂ ဦြီးထနထ ော် င်ြီး

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
ပပည်ထ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၁)

ပပည်သူ့ပါတ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၅ ဦြီးထေယ

ွန်ြီး

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးနိုင်ငထရြီးဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၁) ၃ ဦြီး င်ြီးထ ော်
၄ ဦြီးရ င်ြီး

ောင်ပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၁)

၆ ဦြီးထ ြီး ထဟော်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၁)

၇ ဦြီးထ ောင်ထ ော်လှိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၁ ဦြီးချစ်သန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၂)

၂ ဦြီး ျ ြီးသန်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးပ င်ကို

ပပည်ထ

၃၈ ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၂)

၄ ဦြီးရထကျော်သွင်

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီး

ထ ော်လမ င်ကျွန်ြီး (၂)

၆ ဦြီးထ ောင်ထကျော်ဦြီး

၃၉ လပွတတောမ ြို့နယ် (၁)

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ွန်ြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ပပည်သူ့ပါတ
ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ င် ောြီးစိုပါတ

၁ ဦြီးစိုြီးေင်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

လပွတတော(၁)

၂ ဦြီးထ ြီးေင်ြီး

ပပည်ထ

လပွတတော(၁)

၃ ထဒေါ်တင်တင်ေင်ြီး

လူ့ထ

လပွတတော မ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးနိုင်လင်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

လပွတတောမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထ ောင်ထကျော်စိုြီး

လပွတတောမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးထ ောင်တိုြီးဦြီး

၄၀ လပွတတောမ ြို့နယ် (၂)

ွဋ်

၁ ဦြီးထကျော်ေင်ြီး

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ
ောင်သစ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

လပွတတော(၂)

၂ ဦြီးစန်ြီး င်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

လပွတတောမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးထ ော်လင်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

လပွတတော(၂)

၄ ဦြီးပ င်ထ

လပွတတော မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးေင်ြီးနိုင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

လပွတတော(၂)

၆ ဦြီးထ ောင် ိုြီးေင်ြီး

လူ့ထ

၄၁ ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးထစော င်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးပ င်သန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ကကခင်ြီး မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးေင်ြီးထ ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၄ ထဒေါ် သ ောလွင်

ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီး ိုန်ြီးလှိုင်

၄၂ ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)
ကကခင်ြီး မ ြို့နယ် (၂)

ပ န် ောနိုင်ငထတောင်သလယ်သ ောြီး

ွ

၁ ဦြီးစိုြီးပ င်
၂ ထဒေါ် ိုြီး ိုြီးခိုင်

ောင်ပါတ

ဖွြို့မဖ ြီးတိုြီးတက်ထရြီးပါတ

ြီး

ောင်သစ်ဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ
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စဉ့်

၄၃

၄၄

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးပ င်ေင်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးလှေင်ြီးနိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ကကခင်ြီးမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးလွင်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

လွန်မ ြို့နယ် (၁)

၁ ထဒေါ်နနပပ ြီး

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

လွန်မ ြို့နယ် (၁)

၂ ထနော်

လွန်မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးလှခိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

လွန်(၁)

၄ ဦြီးေင်ြီးလှိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

လွန် မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးသန်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

လွန်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးချ ပ င်ခိုင်

လွန်(၂)

၂ ထစောထ ောင်ကကည်

လွန် မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးပ သန်ြီး

လွန်(၂)

၄ ဦြီးပ င်ထ

လွန်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးသက်ထေ

၄၅ ပ န်ထ ောင်မ ြို့နယ် (၁)

ထလြီး

ောင်ပါတ

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ွန်ြီး

ပပည်ထ
ွန်ြီး

ောင်ပါတ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ
ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ွ

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

၁ ဦြီးထနေင်ြီးထ ော်

ပပည်ထ

ပ န်ထ ောင် မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးပပည်မဖ ြီးထ ောင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပ န်ထ ောင် (၁)

၃ ဦြီးပ င်ထ ောင်

ပပည်ထ

ပ န်ထ ောင် (၁)

၄ ဦြီးလှ ိုြီးထ ောင်

ပ န်ထ ောင် (၁)

၅ ဦြီးေင်ြီးကကည်

၄၆ ပ န်ထ ောင်မ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးထကျော်လွင်

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ွန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်ပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ပ န်ထ ောင်မ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးခင်ထ ောင်ေင်ြီး

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ပ န်ထ ောင်မ ြို့နယ် (၂)

၃ ထဒေါ်စိုစိုထ ောင်

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ပ န်ထ ောင် မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးပ င်သန်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ပ န်ထ ောင်မ ြို့နယ် (၂)

၅ ထဒေါ်ယဉ်ပ တ်သ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်
ပ န်ထ ောင် (၂)

၄၇ ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၁)

စဉ့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

၆ ထဒေါ် လ မော

ွဏ်ြီး

ပပည်သူ့ထရှြို့ထ

ောင်ပါတ

၁ ဦြီးခင်ထ ော်

ပပည်သူ့ပါတ

ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးခင်ထ ောင်ချ

ပပည်ထ

ထလြီး ျက်နှော မ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီး င်ြီးလွင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးလှေင်ြီး

ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထသောင်ြီးပ င်

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၁)

၆ ဦြီးသန်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

၄၈ ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၂)

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ွန်ြီး

၁ ဦြီးထကျော်ေင်ြီးနိုင်

ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၂)

၂ ထဒေါ်ချ ချ ေင်ြီး

ထလြီး ျက်နှော မ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးပ င်ဦြီး

ထလြီး ျက်နှော (၂)

၄ ဦြီးသန်ြီး

ထလြီး ျက်နှောမ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးသန်ြီးေင်ြီး

၄၉ ဟသသောတမ ြို့နယ် (၁)

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ
ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ွန်ြီးေင်ြီး

ပပည်သူ့ပါတ
ပပည်ထ

၁ ဦြီးခင်စိုြီး

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ဟသသောတ မ ြို့နယ် (၁)

၂ ဦြီးခင်ထ ောင်ေင်ြီး

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးညွန်လှိုင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၁)

၄ ဦြီးပပည်ထကျော်ေင်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၁)

၅ ထဒေါ်သန်ြီးသန်ြီးထ

၅၀ ဟသသောတမ ြို့နယ် (၂)

ွ

ောင်ပါတ

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

၁ ဦြီးကကည်ေင်ြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၂)

၂ ဦြီးခင်ဦြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ဟသသောတ(၂)

၃ ထစောထကျော်ကကြီး

ကရင်ပပည်သူ့ပါတ

ဟသသောတ မ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးစိုြီးထ ောင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၂)

၅

တိုင်ြီးရင်ြီးသောြီးစည်ြီးလိုြီးညညွတ်ထရြီးပါတ

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၂)

၆ ထဒေါ်သနတောထ ောင်

န်ြီးသန်ြီးလွင်

ျ ြီးသောြီးတိုြီးတက်ထရြီးပါတ

ောင်ပါတ

မှတ့်ချက့်
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စဉ့်

၅၁

၅၂

မွဲဆနဒနယ့်အမည့်

ကုံယ့်စောွေးလှယ့်ရလောင့်ွေး

စဉ့်

ြါတီ/တစ့်သီွေးြုံဂ္ဂလ

အမည့်

ဟသသောတမ ြို့နယ် (၂)

၇ ဦြီးထ ြီး င်ြီး

ဟသသောတ(၂)

၈

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ဦြီးထ ြီးပ င် (ခ)
ဦြီးထ ောင်ဟန်ြီး

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၁)

၁ ဦြီးစန်ထသောင်ြီး

ပပည်သူ့ပါတ

ဂ္သပ(၁)

၂ ဦြီး င်ြီးစိုြီး

ပပည်ထ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၁)

၃ ဦြီးသန်ြီးထ ောင်

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၁)

၄ ထဒေါ်ဟန်န

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဂ္သပ မ ြို့နယ် (၁)

၅ ဦြီးထ ောင်ထကျော်ခိုင်

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၂)

၁ ဦြီးကိုကိုပ င်

တစ်သြီးပိုဂ္ဂလ

ဂ္သပ(၂)

၂ ဦြီး

ပပည်သူ့ပါတ

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၂)

၃ ဦြီးဗိုလ်ဗိုလ် င်

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၂)

၄ ဦြီးလှထ ြီး

ပပည်ထ

ဂ္သပ မ ြို့နယ် (၂)

၅ ဦြီးေင်ြီးလှိုင်

ညညွတ်ထသောဒ ိုကရက်တစ်ပါတ

ဂ္သပမ ြို့နယ် (၂)

၆

ွန်ြီး

က်နိုင်

ဦြီးသန်ထ ော်ဦြီး(ခ)
ဦြီးသောလင်ြီး

ောင်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ျ ြီးသောြီးဒ ိုကထရစ ဖွြို့ချ ပ်ပါတ

ပပည်ထ

ောင်စိုကကခိုင်ထရြီးနှင်ဖွြို့မဖ ြီးထရြီးပါတ

ောင်စိုထကောင်ြီးကျ ြီးထ

ောင်ပါတ

မှတ့်ချက့်

