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ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်းတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၁၉၅၈- ၁၉၅၉ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးေအာင်ေသာ် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၂ ၁၉၅၉- ၁၉၆ဝ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးေအာင်ေသာ် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးြမင့်ေအာင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း၃ 
 
 

၁၉၆ဝ- ၁၉၆၁ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးစိန်ေမာင်ဦး ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၄ ၁၉၆၁- ၁၉၆၂ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးြမင့်ေအာင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၅ ၁၉၆၂- ၁၉၆၃ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးြမင့်ေအာင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၆ ၁၉၉၅- ၁၉၉၆ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးေကျာ်ဦးလွင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၇ ၁၉၉၆- ၁၉၉၇ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးမျို းမင်းေကျာ် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၈ ၁၉၉၇- ၁၉၉၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးမျို းမင်းေကျာ် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၉ ၁၉၉၈- ၁၉၉၉ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့
 

ဦးမျို းမင်းေကျာ် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၁ဝ ၂ဝဝ၂- ဝ၃ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးညိမ်းလွင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၁၁ ၂ဝဝ၃- ဝ၄ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးသိန်းလွင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၁၂ ၂ဝဝ၇- ဝ၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ေဒ ေအးမိစိန် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၁၃ ၂ဝဝ၈- ဝ၉ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးနုိင်ဝင်း ဗိဿနိုး မို  ့ေဟာင်း

၁၄ ၂ဝဝ၉- ၁ဝ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးသိန်းလွင် ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း

၁၅ ၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၂ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေတာင်တွင်းကီး မို  ့

ဦးေကျာ်မျို းဝင်း ဗိဿနိုး မို ေ့ဟာင်း
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ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၁၉၆၂- ၁၉၆၃ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးစိန်ေမာင်ဦး ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၂ ၁၉၆၃- ၁၉၆၄ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးစိန်ေမာင်ဦး ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၃ ၁၉၆၄- ၁၉၆၅ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးြမင့်ေအာင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၄ ၁၉၆၅- ၁၉၆၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးြမင့်ေအာင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၅ ၁၉၆၆- ၁၉၆၇ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးြမင့်ေအာင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၆ ၁၉၉၅- ၁၉၉၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးြမင့်ေအာင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၇ ၁၉၉၈- ၁၉၉၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးပိုင်စိုး ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၈ ၂ဝဝ၅- ၂ဝဝ၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးေကျာ်ေကျာ် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၉ ၂ဝဝ၇- ၂ဝဝ၈ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးြမတ်ေဆွ ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၁ဝ ၂ဝဝ၈- ၂ဝဝ၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 
 

ဦးြမတ်ေဆွ ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၁၁ ၂ဝဝ၉- ၂ဝ၁ဝ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးညိမ်းလွင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၁၂ ၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးညိမ်းလွင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း

၁၃ ၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၂ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရဘုိ မို ၊့ 

ဦးြမင့်စိုးေအာင် ဟန်လင်း မို ေ့ဟာင်း
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သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်းတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၁၉၆၃- ၁၉၆၄ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးစိန်ေမာင်ဦး သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ ၁၉၆၄- ၁၉၆၅ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးစိန်ေမာင်ဦး သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၃ ၁၉၆၅- ၁၉၆၆ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးစိန်ေမာင်ဦး သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၄ ၁၉၆၆- ၁၉၆၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးစိန်ေမာင်ဦး သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၅ ၁၉၆၇- ၁၉၆၈ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသန်းေဆွ သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၆ ၁၉၆၈- ၁၉၆၉ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသန်းေဆွ သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၇ ၁၉၆၉- ၁၉၇ဝ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသန်းေဆွ 
 

သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၈ ၁၉၇ဝ- ၁၉၇၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသန်းေဆွ သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၉ ၁၉၉ဝ- ၁၉၉၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသိုက်ထွန်း သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁ဝ ၁၉၉၁- ၁၉၉၂ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးေကျာ်ဦးလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၁ ၁၉၉၂- ၁၉၉၃ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးေကျာ်ဦးလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၂ ၁၉၉၇- ၁၉၉၈ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးေကျာ်ဦးလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၃ ၁၉၉၈- ၁၉၉၉ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ေဒ ဝုန်ဒိုးေပါင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၄ ၁၉၉၉- ၂ဝဝဝ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသန်းေဇာဦ်း သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၅ ၂ဝဝ၄- ၂ဝဝ၅ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးနုိင်ဝင်း သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၆ ၂ဝဝ၅- ၂ဝဝ၆ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသိန်းလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၇ ၂ဝဝ၆- ၂ဝဝ၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ဦးသိန်းလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 
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ြပည် မို  ့

၁၈ ၂ဝဝ၇- ၂ဝဝ၈ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ေဒ ေဘဘီ သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၁၉ ၂ဝဝ၈- ၂ဝဝ၉ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသိန်းလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ဝဝ၉- ၂ဝ၁ဝ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသန်းေဇာဦ်း သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ဝဝ၉- ၂ဝ၁ဝ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးသိန်းလွင် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ဝ 
 

၂ဝဝ၉- ၂ဝ၁ဝ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့
 

ဦးနုိင်ဝင်း သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးဝင်းကို င် သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ေဒ ေဘဘီ သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

၂၁ 

၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၁ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ြပည် မို  ့

ဦးနုိင်ဝင်း သေရေခတ္တ ရာ မို ေ့ဟာင်း 

ဝတီး မို ေ့ဟာင်းတူးေဖာေ်ရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၂ဝဝ၈-ဝ၉ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းညွန ့ေ်အာင် ဝတီး မိုေ့ဟာင်း 
၂ ၂ဝဝ၉-၁ဝ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးမျို းညွန ့ေ်အာင် ဝတီး မိုေ့ဟာင်း 
၃ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး ဦးြမတ်ေဆွ ဝတီး မိုေ့ဟာင်း 
ပင်လယ် မို ေ့ဟာင်းတူးေဖာေ်ရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် ခုနှစ ် ေနရာ အဖွဲ  ့ တူးေဖာ်သည့် 
ေဒသ 

၁ ၁၉၇၈-၇၉ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေကျာက်ဆည် မိုန့ယ် 

ဦးစိန်ေမာင်ဦး မိုင်းေမာ မို ေ့ဟာင်း 

၂ ၁၉၇၉-၈ဝ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေကျာက်ဆည် မိုန့ယ် 

ဦးစိန်ေမာင်ဦး မိုင်းေမာ မို ေ့ဟာင်း 

၃ ၁၉၈ဝ-၈၁ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေကျာက်ဆည် မိုန့ယ် 

ဦးစိန်ေမာင်ဦး မိုင်းေမာ မို ေ့ဟာင်း 

၄ ၁၉၈၁-၈၂ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေကျာက်ဆည် မိုန့ယ် 

ဦးစိန်ေမာင်ဦး မိုင်းေမာ မို ေ့ဟာင်း 
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၅ ၂ဝဝ၈-ဝ၉ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး  ဦးေအးေမာင် ပင်လယ် မို ေ့ဟာင်း 
၆ ၂ဝဝ၉-၁ဝ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး  ဦးမျို းညွန ့် ပင်လယ် မို ေ့ဟာင်း 
၇ ၂ဝဝ၉-၁ဝ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး  ဦးမျို းညွန ့် ပင်လယ် မို ေ့ဟာင်း 
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