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ဂဝံယဉ်ေကျးမတူးေဖ မများ 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 
ေကျာက်တန်း မိုန့ယ် 

ဦးသန်းေဇာဦ်း ေကျာက်တန်း၊ကျို က်အင်း 

၂ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 
ေကျာက်တန်း မိုန့ယ် 

ဦသန်းေဇာ်ဦး ေကျာက်တန်း၊ေရေပျာက်ေကျးရွာ

စဉ့်ဖိုတူးေဖ မများ 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၁၉၉ဝ-၉၁ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးရဲြမင့်/ Prof:Don Hein  
(Deaken University 
Australia)  

လဂွန်းဗျည်း မို ေ့ဟာင်း 

၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းမင်းေကျာ် လဂွန်းဗျည်း မို ေ့ဟာင်း 
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းမင်းေကျာ် လဂွန်းဗျည်း မို ေ့ဟာင်း 
 

၁၉၉၈-၉၉ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းမင်းေကျာ်/ Prof: 
Don Hein (Deaken 
University Australia) 
 
 
 

ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 
ေြမာင်းြမ မို န့ယ် 

ဦးမျို းမင်းေကျာ် ေြမာင်းြမစဉ့်ဖို ၃ ၁၉၉၉-ဝဝ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊
တွံေတး မိုန့ယ် 

ေဒ ေဘဘီ တွံေတးစဉ့်ဖို 

၄ ၂ဝဝဝ-ဝ၁ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊
တွံေတး မိုန့ယ် 

ေဒ ေဘဘီ တွံေ့တးစဉ့်ဖို 

၅ ၂ဝဝ၁-ဝ၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊
တွံေတး မိုန့ယ် 

ဂျပန်စဉ့်ပညာရှင် 
Mr.T.Sudoနှင့်ေဒ ေဘဘီ 

တွံေတးဘုရားကီးစဉ့်ဖို 

၆ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးညိမ်းလွင် ပုဂံစဉ့်ဖုိ 
၇ ၁၉၉၉-ဝဝ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံစဉ့်ဖုိ 
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အြခားတူးေဖာ်မလုပ်ငန်း 

စဉ ် ဘ ာ 
ေရးနှစ် 

ေနရာ အဖွဲ ေ့ခါင်းေဆာင် မို ေ့ဟာင်း/ ေဒသ 

၁ ၁၉၆၁-၆၂ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ေသာ် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 
၂ ၁၉၆၂-၆၃ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ေသာ် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 
၃ ၁၉၆၆-၆၇ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ကို င် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 
၄ ၁၉၆၇-၆၈ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး 

 
ဦးစိန်ေမာင်ဦး တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးသန်းေဆွ တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း ၅ ၁၉၆၈-၆၉ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး 

။ 
ဦးေအာင်ကို င် ပုဂံ၊ ရှင်ရဲတစ်ေထာင် 

အုတ်ေကျာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ကို င် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း၊ 

နတ်ကုန်းကီးေကျာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးစိန်ေမာင်ဦး ေရစာရံ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်ေအာင် မလွန် 

၆ ၁၉၇၁-၇၂ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်ေအာင် မို က့ုန်း မို  ့
၇ ၁၉၇၃-၇၄ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးစိန်ေမာင်ဦး ေရစာရံ 

မွန်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် သုဝ ဘူမိ (ဝင်းက) ၈ ၁၉၇၄-၇၅ 
မွန်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် သုဝ ဘူမိ 

(အရက်သည်မ) 
မွန်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် သုဝ ဘူမိ 

(အရက်သည်မ) 
၉ ၁၉၇၆-၇၇ 

 
 မွန်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် သုဝ ဘူမိ (ဝင်းက) 

၁ဝ ၁၉၇၇-၇၈ မွန်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် သုဝ ဘူမိ (ဝင်းက) 
၁၁ ၁၉၈ဝ-၈၁ ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် ေဝသာလီမို ေ့ဟာင်း 

ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးြမင့်ေအာင် ေဝသာလီမို ေ့ဟာင်း ၁၂ ၁၉၈၁-၈၂ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး သုေသတနမှူ းနှစ်ဦး ရန်ကုန်၊ စက်ဆန်းရပ် 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးစိန်ေမာင်ဦး ဘိန္နက ၁၃ 

 
၁၉၈၂-၈၃ 

ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးညွန ့်ဟန် ေဝသာလီမို ေ့ဟာင်း 
၁၄ ၁၉၈၃-၈၄ ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးညွန ့်ဟန် ေဝသာလီမို  ့ေဟာင်း 
၁၅ ၁၉၈၅-၈၆ မွန်ြပည်နယ် ဦးသန်းေဆွ ကျို က္ကသာ မို ေ့ဟာင်း 
၁၆ ၁၉၈၆-၈၇ မွန်ြပည်နယ် ဦးကိုကို/ 

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ် 
ကျို က္ကသာ မို ေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေကျာ် ငိမ်း ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 

၁၇ ၁၉၈၉-၉ဝ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေကျာညွ်န ့် ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 
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စဉ ် ဘ ာ 

ေရးနှစ် 
ေနရာ အဖွဲ ေ့ခါင်းေဆာင် မို ေ့ဟာင်း/ ေဒသ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဦးစိန်ေမာင်ဦး ပဲခူးကေမ္ဘာဇသာဒီ 
နန်းေတာရ်ာ 

၁၈ ၁၉၉၁-၉၂ 
 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးကိုကို တေကာင်း မို ေ့ဟာင်းနှင့် 

မို ရုိ့း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ကို င် ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 

၁၉ ၁၉၉၂-၉၃ 
 
 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဦးညွန ့်ဟန် ပဲခူး၊ 
ကေမ္ဘာဇသာဒီနန်းေတာ် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးတင်စိုး တေကာင်း 
(တတိယအကိမ်) 

၂ဝ ၁၉၉၃-၉၄ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ကို င်/ 
ဦးြမင့်စိုးေအာင် 

ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေကျာ်ဦးလွင် ေရဘိုနန်းေတာ် 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ။ ပင်းယမို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးဝင်းသန်းထွန်း အင်းဝ မို ေ့ဟာင်း 

၂၁ ၁၉၉၄-၉၅ 
 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ကို င်/ 
ဦးြမင့်စိုးေအာင် 

ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 

ရှမ်းြပည်နယ် ဦးညွန ့်ဟန်/ ေဒါက်တာ 
ခင်ေမာင်ညွန ့် 

ကျို င်းတုံ 

ရှမ်းြပည်နယ် ဦးေကျာ်ဦးလွင် ကျို င်းတုံ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 

၂၂ ၁၉၉၅-၉၆ 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဦးရဲြမင့် ပဲခူး၊ 
ကေမ္ဘာဇသာဒီနန်းေတာ် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးေကျာ်ဦးလွင် ရန်ကုန်ေရတိဂုံဘုရား 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး           ။ ြမင်စိုင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 

၂၃ ၁၉၉၆-၉၇ 

ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင် ေြမာက်ဦး မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်နုိင်ြမင့် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးပိုင်စိုး ြမင်စိုင်း မို ေ့ဟာင်း 

၂၄ 
 

၁၉၉၇-၉၈ 
 

ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင် ေြမာက်ဦး မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးပိုင်စိုး ြမင်စိုင်း မို ေ့ဟာင်း ၂၅ ၁၉၉၈-၉၉ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးပိုင်စိုး တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
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ေရးနှစ် 
ေနရာ အဖွဲ ေ့ခါင်းေဆာင် မို ေ့ဟာင်း/ ေဒသ 

တနသာရီတုိင်း 
ေဒသကီး 

ေဒ ေငွေငွစိုး တနသာရီ မို ေ့ဟာင်း 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဦးသိန်းလွင် ပဲခူး၊ 
ကေမ္ဘာဇသာဒီနန်းေတာ် 

ကယားြပည်နယ် ဦးလှကီးေမာင်ေမာင် ကယား၊ လွယ်ဝန် 
မွန်ြပည်နယ် ေဒ ေဘဘီ သထံု မိုေ့ဟာင်း 
ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင် ေြမာက်ဦး မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ေဒ ခက်ခက်လှ တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးညိမ်းလွင် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံ မို ေ့ဟာင်း 

၂၆ ၁၉၉၉-ဝဝ 

တနသာရီတုိင်း 
ေဒသကီး 

ေဒ ေငွေငွစိုး ထားဝယ်၊ သာဂရမိုေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေနနိုင်ထွန်း ပုဂံ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး Dr.BobHudson/ 

ဦးညိမ်းလွင် 
ပုဂံ 

တနသာရီတုိင်း 
ေဒသကီး 

ေဒ ေငွေငွစိုး ထားဝယ်၊သာဂရ 
မို ေ့ဟာင်း 

မွန်ြပည်နယ် ဦးမျို းမင်းေကျာ် ကျို က္ကသာ မို ေ့ဟာင်း 
မွန်ြပည်နယ် ေဒ ေဘဘီ ဝါခရူ မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးညိမ်းလွင် ပုခန်းကီး 
မွန်ြပည်နယ် ေဒ ေငွေငွစိုး ကျို က္ကသာ မို ေ့ဟာင်း 
တနသာရီတုိင်း 
ေဒသကီး 

ေဒ ေငွေငွစိုး ထားဝယ်သာဂရ 
မို ေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမတ်ေဆွ ပဲခူး၊ 

ကေမ္ဘာဇသာဒီနန်းေတာ် 

၂၇ ၂ဝဝဝ-ဝ၁ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေနနိုင်ထွန်း ပုခန်းကီး၊ ေကးအိုးကုန်း 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးသန်းေဇာဦ်း တွံေတးေမာင်းတီး 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး          ။ ပါဒကီး 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးညိမ်းလွင် ပုဂံ( လက်ပံရွာတူးေဖာ်မ) 

၂၈ ၂ဝဝ၂-ဝ၃ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးသန်းေဇာဦ်း/ 
ဦးညိမ်းလွင် 
(ညန်ကားေရးမှူးမှတုိက်

ပုဂံနန်းေတာ်ရာ 
(အေနာ်ရထာမင်း) 
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ေရးနှစ် 
ေနရာ အဖွဲ ေ့ခါင်းေဆာင် မို ေ့ဟာင်း/ ေဒသ 

ရုိက်ကွပ်ကဲ) 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးဝင်းကို င် လယ်ကုိင်း မို ေ့ဟာင်း 
ကရင်ြပည်နယ် ဦးသန်းထုိက် ဘားအံမိုန့ယ်၊လှာကေဒါင် 

အုတ်ကုန်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေစာလွင် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းညွန ့ေ်အာင် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေကျာ်ဦးလွင်/ 

ဦးေကျာ်ဇံ 
ဓညဝတီ မို ေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးညိမ်းလွင် ပုဂံ 
ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေကျာ်ဦးလွင်/ 

ဦးကည်ခင် 
ဓညဝတီ မို ေ့ဟာင်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေစာလွင် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေစာလွင် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးပိုင်စိုး တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်ေအာင် ေမှာ်ဘီ(ရ ပါလ) 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးြမတ်ေဆွ ပိုးဇာေတာေကျးရွာ 

(ေရေဝလမ်းတက်) 
ေနြပည်ေတာ်တုိင်း 
ေဒသကီး 
 

ဦးြမတ်ေဆွ ရန်ေအာင်ြမင် မို ေ့ဟာင်း 

၂၉ ၂ဝဝ၄-ဝ၅ 

ေနြပည်ေတာ်တုိင်း 
ေဒသကီး 

ဦးြမတ်ေဆွ ေတာင်ညို ၊ရွာေတာ်၊ 
ဇရပ်ကုန်း 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ကို င် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးညိမ်းလွင် ေဝသာလီမို ေ့ဟာင်း 
ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေကျာ်ဦးလွင်/ 

ဦးညိမ်းလွင် 
ရခိုင်ေကျာက်ြဖူ မို န့ယ်  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမတ်ေဆွ ပဲခူး၊ 
ကေမ္ဘာဇသာဒီနန်းေတာ် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမင့်စိုးေအာင် ပုဂံတူရွင်းေတာင်ေြခရိှ 
ပိဋကတ်တုိက် 

၃ဝ ၂ဝဝ၅-ဝ၆ 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ေဒ ေဘဘီ ေြမာင်းြမ မို ေ့ဟာင်း 
၃၁ ၂ဝဝ၇-ဝ၈ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအးေမာင်/ 

ြပင်သစ်ပညာရှင်တစ်ဦ
း 

သာစည်မိုန့ယ်၊ 
သာဂရမိုေ့ဟာင်း 
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ေရးနှစ် 
ေနရာ အဖွဲ ေ့ခါင်းေဆာင် မို ေ့ဟာင်း/ ေဒသ 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းမင်းေကျာ် တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမတ်ေဆွ တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း ၃၂ ၂ဝဝ၈-ဝ၉ 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေဇာ်လွင်ဦး(ြပင်သစ်

ပညာရှင် တစ်ဦး) 
သာစည်မိုန့ယ်၊သာဂရ 
မိုေ့ဟာင်း 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ဦးနုိင်ဝင်း ပဲခူး၊ ကေမ္ဘာဇသာဒီ 
နန်းေတာ် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမတ်ေဆွ တေကာင်း မို ေ့ဟာင်း 
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေဇာ်လွင်ဦး(ြပင်သစ်

ပညာရှင် တစ်ဦး) 
သာစည်မိုန့ယ်၊သာဂရ 
မိုေ့ဟာင်း 

၃၃ ၂ဝဝ၉-၁ဝ 

ရခိုင်ြပည်နယ် ဦးေစာလွင် ေဝသာလီမို ေ့ဟာင်း 
၃၄ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးေအာင်ေအာင်ေကျာ်/ 

ြပင်သစ်ပညာရှင် 
တစ်ဦး 

သာစည်မိုန့ယ်၊သာဂရ 
မိုေ့ဟာင်း 

၃၅ ၂ဝ၁၁-၁၂ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးကိုကိုေအာင် ပုဂံ၊အေနာ်ရထာမင်း 
နန်းေတာ် 

၃၆ ၂ဝ၁၂- ၁၃ မေကွးတိုင်း၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို န့ယ်
၊  

ဦးမျို းမင်းေကျာ် ပုတီးကုန်းေကျးရွာ 
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