
စဉ်
နာမည် လိင် အသက် ဖခင်အမည် အခင််းဖဖစ်ပ  ်းသည ်န

ေ့  ့ရက်

ကျဆ  ်းသည ်ရက်စ ွဲ အဖ ွဲွဲ့အစည််း အခင််းဖဖစ်ပ  ်းရ ေနရ လိပ်စ မမိ ွဲ့နယ် ဖပည်နယ်/တိ င််းဒ

ေ့သကက ်း

Story 

၁

နပ  ်း (ေခေါ်) ကိ ည ည ဦ်း ကျ ်း ၃၂ ဦ်းလှေင ေဖေဖ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း ၇၅ လမ််း၊ ၃၇ 

လမ််းနှ္င ် ၃၈ 

လမ််းကက ်း

မန္တေလ်း အသက် ၃၂ နှ္စ်ရိှမပ ဖဖစ်ေသ  ကိ နပ  ်း (ကိ ည ည ဦ်း) 

သည် မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ည၌က ်းတိ က်မှု 

ေကက င ်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂

ေနေနဝင််းထက် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၁၅၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်၊ 

တနသသ ရ တိ င််းေဒသကက ်း

မမိတ် တနသသ ရ ေဖေဖ ်ဝါရ  ၁၅ ရက်ေနေ့ ညေနခင််းတ င် အသက် ၁၈ 

နှ္စ်ရိှမပ ဖဖစ်ေသ  ကိ ေနေနဝင််းထက်သည် 

တနသသ ရ တိ င််း မမိတ်မမိ ွဲ့တ င် ညကင််းေစ င ်ရင််း 

ေခါင််းရိ က်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းခွဲ သည်။  

၃

ဖမသ ွဲွဲ့သ ွဲွဲ့ခိ င် မ ၁၉ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၉၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖ ်ဝါရ  ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေနဖပည်ေတ ် ေလ်းက င််းေတ င်၊အ

ေ့့ က်ပိ င််း 

ေပါင််းေလ င််းေရအ 

့်းလျှပ်စစ်ပေရ ဂျက်

Hlaykhwintaung, 

Lower 

Paunglaung 

Hydro Power 

Project

ေေယျ သ ရိ ေနဖပည်ေတ ် ေဖေဖ ်ဝါရ  ၉ ရက် ေနဖပည်ေတ ် 

သေဖပက န််းဝိ င််းတ င် မငိမ််းချမ််းစ  ဆန္ဒဖပေနစဉ် 

တပ်မေတ ်စစ်ေကက င််းဘက်မှ ေရပိ က်၊ 

ရ ဘ ကျည်ဆ  လက်နက်ခွဲယမ််းမျ ်းအသ  ်းဖပ ၍ 

ပစ်ခတ်ရ  ဒဏ်ရ ရရိှသူေလ်းဦ်းရိှခွဲ ပါသည်။ 

၎င််းတိ ေ့အနက် အသက် ၂၁ ရွယ်ရိှေသ  

ဖမသ ွဲွဲ့သ ွဲွဲ့ခိ င်သည် ေခါင််းကိ ေသနတ်မှန်ခွဲ သဖဖင ် 

ေဆ်းရ  သိ ေ့ပိ ေ့ေဆ င်ခွဲ ရ  ေဖေဖ ်ဝါရ  ၁၉ ရက်ေနေ့တ င်

 ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄

သက်နိင်ဝင််း (ေခေါ်) 

မင််းမင််း

ကျ ်း ၃၇ ဦ်းေမ င်စန််း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

၄၁ လမ််းနာ်း မဟ ေအ င်ေဖမ မန္တေလ်း မန္တေလ်းတ င် လ  ခခ  ေရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

အ ဏ သိမ််းမှုဆနေ့်ကျင်ေရ်းလှုပ်ရှ ်းမှုတ င် 

ပါဝင်ေသ  အလ ပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း 

ဖမ််းစ ်းဖခင််းကိ ရပ်တနေ့်ရန် စေနေနေ့က  

သေဘသ ကျင််းတ င်ဆန္ဒဖပခွဲ ရ  

အကကမ််းဖက်မှုမျ ်းဖဖစ်ပ  ်းခွဲ သည်။ ကိ သက်နိ္ င်ဝင််း 

(ခ) မင််းမင််းဆိ သူသည် ေနာက်ေကျ နှ္င ် ဝမ််းဗိ က်ကိ 

 ေသနတ်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅

ေဝယ ထ န််း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

42 လမ််းနာ်း မဟ ေအ င်ေဖမ မန္တေလ်း မန္တေလ်းတ င် လ  ခခ  ေရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

ဆန္ဒဖပဖပည်သူမျ ်းကိ  ေသနတ််မျ ်းဖဖင ် 

မဖိ ခ င််းပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ 

အ ဏ သိမ််းမှုဆနေ့်ကျင်ေရ်းလှုပ်ရှ ်းမှုတ င် 

ပါဝင်ေသ  အလ ပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း 

ဖမ််းစ ်းဖခင််းကိ ရပ်တနေ့်ရန် စေနေနေ့က  

သေဘသ ကျင််းတ င်ဆန္ဒဖပခွဲ ရ  

အကကမ််းဖက်မှုမျ ်းဖဖစ်ပ  ်းခွဲ သည်။ 

ေမ င်ေဝယ ထ န််းဆိ သူသည် 

ဦ်းေခါင််းကိ ေသနတ်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၆

ကကည်စိ ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

43 လမ််းနာ်း မဟ ေအ င်ေဖမ မန္တေလ်း အသက် ၃၈ နှ္စ်အရွယ်ဦ်းကကည်စိ ်းသည် မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

 ကမ််းနာ်းလမ််းတ င် ဆန္ဒဖပစဉ်အတ င််း 

ရိ က်နှ္က်ခ ရဖခင််းေကက င ် 

ေခါင််းဒဏ်ရ ေကက င ်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။



၇

တင်ထ ဋ်ဟိန််း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း (တ) ၁၅ ရပ်က က်၊ 

ရန်က န်

(တ) ၁၅ ရပ်က က်၊ 

ရန်က န်

ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ရန်က န်မမိ ွဲ့၊ ေရွှေဖပည်သ မမိ ွဲ့နယ်၊ တ /၁၅ 

ရပ်က က်တ င် ညကင််းေစ င ်စဉ် 

ဖဖတ်သ  ်းေသ ရွဲက ်းေပေါ်မှ ေခါင််းကိ  ေသနတ်ဖဖင ် 

သ  ်းချက် ပစ်သတ်ခ ခွဲ ရသည်။

၈

ရ ေ ေအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၀၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း၊ ရတနာပ   

ဖပည်တ င််းဆက်သ ယ်ေရ်း

 သေဘသ ကျင််း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း အသက် ၂၆ အရွယ် ကိ ရ ေ ေအ င်ကိ  ေဖေဖ ်ဝါရ  

၂၀ ရက်တ င် လ  ခခ  ေရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

ရက်စက်စ  နိှ္မ်နင််းေနစဉ် ဒူ်းေခါင််းကိ  

ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ခွဲ  ရသည်။  မဖိ ခ င််းနိှ္မ်နင််း 

ဖခင််းကိ  မန္တေလ်းရတနာပ   သေဘသ ကျင််းတ င် 

ဖပ လ ပ်ခွဲ သည်။ ထိ ဒဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆ ်းခ ခွဲ ရမပ ်း 

ပ သိမ်ကက ်းမမိ ွဲ့နယ် မန္တေလ်းစစ်ေဆ်းရ  တ င် 

ေဆ်းက သမှုမေပ်းဘွဲ ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ေနေ့တ င် 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၉

ေကျ ်ထက်ခိ င် (ေခေါ်) 

ေကျ ်ထက်ေခါင််း

ကျ ်း ၃၀ ဦ်းခင်ေမ င်ေအ်း +

 ေဒေါ်စန််းစန််းေအ်း

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလ ပ်သမ ်း

အဖ ွဲွဲ့အစည််း

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ လမ််းမ,

 မန္တေလ်း

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ 

လမ််းမ, မန္တေလ်း

ေကျ က်စည် မန္တေလ်း ကိ ေကျ ်ထက်ေခါင်သည်ဆိ င်ကယ်ဝပ်ေရှ  လ ပ်ငန််းလ 

ပ်ကိ င်သူဖဖစ်မပ ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ 

ရက်ေနေ့တ င် ဆန္ဒဖပသ  ်းခွဲ ရ  စစ်သ ်းနွဲေ့ ရွဲမျ ်းက 

ဆန္ဒဖပဖပည်သူမျ ်းကိ  မဖိ ခ ွဲပစ်ခတ်ေနစဉ် 

ရင်ဘတ်ကိ ေသနတ်ထိမှန်ခွဲ မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။   

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2021/0
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၁၀

ဖ သန််း @ ေနာ်ငိ ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ပ ေဂါေ န်ရွ ၊ ေရဖဖြူ ထ ်းဝယ် တနသသ ရ တနသသ ရ တိ င််း ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်း သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  

ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက ကျည်အစစ်မျ ်း ဖဖင ် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  ေလ်းဦ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။ 

ေသဆ  ်းသူမျ ်း အထွဲတ င် ေရဖဖြူမမိ ွဲ့နယ် 

ပ ေဂါေ န််းရွ ေနသူ အသက် ၃၅ 

နှ္စ်အရွယ်ရိှမပ ဖဖစ်ေသ  ေဖသန််း (ခ) 

ေနာ်ငိ ဆိ သူလည််း ပါဝင်ခွဲ သည်။ 

ည ဘက်န ကက ်းေအ က် ကျည် ဝင်ခွဲ မပ ်း 

မယ်ဒ လန််းေဆ်းရ  တ င် ေသဆ  ်းခွဲ သည်။



၁၁

သန််းဝင််း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ကရက်ဖပင် ေဖမ က်

 ရပ်က က်

ထ ်းဝယ် တနသသ ရ 
ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ ရက်ေနေ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်း သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  

ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််း ခွဲ သည်။ 

ကိ သန််းဝင််းသည် ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့ ေ ်းေတ င်ဘက်လမ််း

 နှ္င ် ဗိ လ်ချ ပ်လမ််းေထ င ်အန ်းတ င် 

ေသနတ်ဒဏ်ရ ဖဖင ် လွဲကျေနစဉ် ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက

 ချ  မသယ်ေဆ င်သ  ်းခွဲ မပ ်း 

ထ ်းဝယ်ရွဲစခန််းအချ ပ်တ င် ဗိ က်ပ င ်ထ က်ဒဏ်ရ ဖဖင ်

 ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၂

လ င်လ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ပ  ကျွန််းရပ်က က် ထ ်းဝယ် တနသသ ရ တနသသ ရ တိ င််း ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်း သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  

ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက ကျည်အစစ်မျ ်း ဖဖင ် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  ေလ်းဦ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။ 

ကိ လ င်လ င်ဦ်းလည််း အပါအဝင်ဖဖစ်သည်။ 

ကိ လ င်လ င်ဦ်းသည် ဆန္ဒဖပသူေတ ရွဲွဲ့ေရှွဲ့ဆ  ်းတန််း 

တ င်ရိှေနခွဲ မပ ်း သ ဖပ ်းက ထ ်းေသ ်လည််း 

သ ဖပ ်းကိ ေဖ က်ဝင်မပ ်း ကျည်ဆန်ဟ  

ရင်ဘတ်ကေန ေနာက်ေကျ ေအ က်ဘက်ထိ 

ပ င ်ထ က်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၃

ဗည ်းေအ င် ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ေလ င််းလ  /ေကျ က်

စင် ရွ 

ထ ်းဝယ် တနသသ ရ တနသသ ရ တိ င််း ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်း သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  

ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက ကျည်အစစ်မျ ်း ဖဖင ် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  ေလ်းဦ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။ 

ထိ အထွဲတ င် ေလ င််းလ မမိ ွဲ့နယ် 

ေကျ က်ဆည်ရွ ေနသူ ကိ ဗည ်းေအ င်လည််း 

ပါဝင်ခွဲ သည်။ ကျည်ထိမှန်ခွဲ မပ ်း 

ထ ်းဝယ်ဖပည်သူူ့ေဆ်းရ  တ င် ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၄

ဟိန််းထ ဋ်ေအ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဘ၀ဖမင ်၊ 

ေလ်းေထ င ်ကန်လမ််း၊

 သယသန််းကျွန််းမမိ ွဲ့

၇၁ ရပ်က က် ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ ရက်ေနေ့ သကသန််းကျွန််းစ ဖပေ ်းအန ်း 

ဘဝဖမင ်မှတ်တိ င် အန ်းတ င် ဆန္ဒဖပဖပည်သူမျ ်းကိ  

စစ်တပ်က ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  အသက် ၂၃ နှ္စ်အရွယ်

 ကိ ဟိန််းထ ဋ်ေအ င်ဆိ သူသည် ကိ ယ်ဝန်ေဆ င် 

ေန ်းဖဖစ်သူနှ္င ် အတူရိှေနစဉ် 

လည်ပင််းကိ ကျည်ဆန်ထိမှန်က ယ်လ န်ခွဲ သည်။

၁၅

တင်န္ ွဲွဲ့ရ ၊ ေဒေါ် မ ၅၉ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ ဆရ မ ဆရ ၊ဆရ မသပိတ်၊ 

ကကည ်ဖမင်တိ င်

လိှုင်သ ယ ရန်က န် အသက် ၅၉ နှ္စ်အရွယ် ဆရ မေဒေါ်တင်န္ ွဲွဲ့ရ သည် 

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ ရက်ေနေ့ ကကည ်ဖမင ်တိ င်မမိ ွဲ့နယ် 

ရန်က န်တိ င််းပည ေရ်းမှြူ်း ေရှွဲ့တ င် ဆန္ဒဖပဖိ ေ့ 

ေစ င ်ဆိ င််းေနစဉ် စစ်က ်းနှ္စ်စ ်းေရ က်ရိှလ မပ ်း 

မျက်ရည်ယိ ဗ  ်း ေသနတ်မျ ်းဖဖင ် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ 

 လက်ေမ င််းကိ ေသနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန်မပ ်း 

နှ္လ  ်းေရ ဂါေဖ က်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။



၁၆

ေင်လင််းထက် ကျ ်း ၂၀ ဦ်းတင ်လ င် + 

ေဒေါ်ဖမင ်ဖမင ်မူ

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလ ပ်သမ ်း လှည််းတန််း၊ ကမ ရွတ် အင််း၀ရွ ကျ ိက်ထိ မ န် အသက် ၂၀ အရွယ် ေမ င်ေင်လင််းထက်သည် 

လှည််းတန််းသပိတ်စစ် ေကက င််းတ င်ပါဝင်ခွဲ မပ ်း ရွဲ နှ္င ် 

စစ်တပ်မျ ်းက ပစ်ခတ်နိှ္မ်နင််းမှုဖဖစ်ခွဲ သည်။  

လှည််းတန််းကမ ရွက် ၆ လမ််းထိပ်တ င် 

သစ်သ ်းဒိ င််းဖဖင ် က က ယ်ေနစဉ် ကျည်ဆန်သည် 

ဒိ င််းကိ ေဖ က်ထ က်က  မျက်လ  ်းေပါက်ထ က် 

ေခါင််းကိ ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၇

ည ည ေအ င်ထက်နိ္ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း လှည််းတန််း၊ ကမ ရွတ် ေလှ ်က ်း ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ကိ ည ည ေအ င်ထက်နိ္ င်သည် 

ရန်က န်အေနာက်ပိ င််းတကကသိ လ်တ င် 

ဖမန်မ စ ဘ သ ရပ်ကိ သင်ယူေနသည ် 

တကကသိ လ်ေကျ င််းသ ်း တစ်ဦ်းဖဖစ်သည်။ 

လှည််းတန််းသပိတ်စစ်ေကက င််းတ င်ပါဝင်သူလည််း 

ဖဖစ်သည်။ ကမ ရွတ် အမှတ် ၅ 

အထက်တန််းေကျ င််းဆိ င််းပ တ်ေရှွဲ့ တ င်ဝမ််းဗိ က်ကိ 

 ေသနတ်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၈

ေမ င်စိ ်း @စည်သူစိ ်း ကျ ်း ၁၆ ဦ်းေ ်းေအ င်+ 

ေဒေါ်လှလှစ 

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဗဟိ  ကမ််းနာ်းလမ််း 

မဖိ ခ င််းမှု

မေနာ်သ ခ ၁  

လမ််းZaingganine

 North ward

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း အသက် ၁၈ နှ္စ်အရွယ် ေမ င်စိ ်းသည် ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ 

ေိ င််းဂနိ္ င််းေဖမ က်ပိ င််းတ င် ေနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ 

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ ရက်ေနေ့တ င် ပွဲခူ်းတ တ ်းေပေါ်တ င် 

ေသနတ်ဒဏ်ရ ဖဖင ်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၉

ကကည်လိှုင်မင််း@ေဂါင််း

ကက ်း

ကျ ်း ၁၈ ဦ်းေေ ်ရ + 

ေဒေါ်ရ ဖမင ်

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဗဟိ  ကမ််းနာ်းလမ််း 

မဖိ ခ င််းမှု

မေင် ၁ လမ််း၊ 

အိ ်းေလ်းစ ၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်က 

က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း အသက် ၁၈ နှ္စ်အရွယ် ေမ င်ကကည်လိှုင်မင််း (ခ) 

ေခါင််းကက ်းဆိ သူသည် မေင််း ၁ လမ််း 

အိ ်းေလ်းစ ပိ င်တ င်ေနထိ င်သူဖဖစ်သည်။  ေဖေဖ ်ဝါရ  

၂၈ ရက်ေနေ့တ င် ပွဲခူ်းတ တ ်းေပေါ်တ င် 

ကျည်ဆန်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၀

ေနမျ ိ်းဦ်း @

ေနလင််းေအ င်

ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူသပိတ် အမှတ် ၃ လမ််း၊ ၃ 

ရပ်က က်

ပခ ကကြူ မေက ်း
ပခ ကကြူမမိ ွဲ့ အမှတ် ၃ ရပ်က က်၊ ဂက င််း ၃ လမ််းေန 

ထင်တန််းလမ််း ေဖမ က်ဘက်သိ ေ့ ရွဲနှ္င ်စစ်တပ် 

ချ  တက်လ သည်ကိ ဖမင်၍ က ်းေဘ်း၌ ပ န််းေနစဉ် ရွဲမှ

 ဘယ်ဘက်ေပါင်ရင််းကိ ပစ်ခတ်မပ ်း ဂ တ်ကဆ ွဲက  

ဗိ က်ကိ  ထပ်ပစ်ခွဲ သဖဖင ် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁

ေမ င်ေမ င်ဦ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလ ပ်သမ ်း

အဖ ွဲွဲ့အစည််း

မန္တေလ်းသပိတ် ေကျ က်စည် မန္တေလ်း
ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ ရက်ေနေ့တ င် ဦ်းေမ င်ေမ င်ဦ်းသည် 

အလ ပ်သမ ်း သမဂဂအဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းကိ  အိမ်ဖပန်ကကဖိ ေ့ 

စ စဉ်ညွှန်ကက ်းေနစဉ် ၆၆ နှ္င ် ၆၅ လမ််း အကက ်း ၄၁

 လမ််းေပေါ်တ င် စစ်တပ်က ကျည်ဆန်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခွဲ ရ 

 ဆိ င်ကယ်ဦ်းထ ပ်ကိ ေဖ က်မပ ်း 

ဦ်းေခါင််းထွဲကိ ကျည်ဆန်ဝင်မပ ်း ေနရ မှ ပွဲ 

ေသဆ  ခွဲ သည်။



၂၂

ေဒစ  @အပ မ ၃၂ ဦ်းေမ င်ငယ် ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၃၅ လမ််း၊ ၇၆ လမ််းမ 

ေထ င ်

၃၄x၃၆ မန္တေလ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈ ရက်ေနေ့ ညေန ၅ 

နာရ အချန်ိတ င် စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက ၃၅ 

လမ််းတစ်ေလျှ က် ေသနတ်ဖဖင ်လိ က်လ ပစ်ခတ် 

ခွဲ သည်။ ေဒေါ်ေဒစ  (ခ) အပ  သည် 

လမ််းေဘ်းတ င်လမ််းေလျှ က်ေနစဉ် 

အရပ်ဝတ်နှ္င ်လူတစ်ဦ်းက 

ေခါင််းကိ ချန်ိရွယ်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ဦ်းေခါင််းထိ 

မှန်မပ ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။ ၆ နှ္စ်အရွယ်သ ်းေလ်း 

တစ်ဦ်းကျန်ရိှခွဲ သည်။

၂၃

ေင်မျ ိ်းသူ @ abdul 

Rashi

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

ေမ ်လမမိ င်သပိတ်

ေမ ်လမမိ င် မ န် အသက် ၂၁ နှ္စ်အရွယ် ကိ ေင်မျ ိ်းသူကိ  

ေမ င်လမမိ င်မမိ ွဲ့ ေ ်းကကိ ဝိ င််း အန ်းမ နေ့်တ က န််းအရပ် 

ရတနာထ န််းပ ွဲရ  အန ်းတ င် လ  ခခ  ေရ်းအဖ ွဲွဲ့က 

ဦ်းေခါင််းကိ  ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခွဲ သဖဖင ် 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၄

ေက င််းဖပည ်စ  ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း ေဖေဖ ်ဝါရ  ၂၈၊ 

၂၀၂၁

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပ၊ 

န္ ယ်သ ဂ သပိတ်

(L) ရပ်က က်၊ 

ခိ င်ေရွှေဝါလမ််း

ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် မတ်လ ၂ ရက်ေနေ့ညေနပိ င််း 

ဆတ်သ  ်းေကျ်းရွ အန ်းတ င် ေတ စိမ််း ေကျ်းရွ ထိပ်

 က ်းလမ််းေဘ်းတ င် ထိ င်ေနေသ လူငယ်မျ ်းက 

စစ်အ ဏ ရှင် အလိ မရိှဟ  ေ က ်းေကက ်ေနစဉ် 

စစ်က ်းေပေါ်မှ စစ်သ ်း မျ ်းဆင််းလ မပ ်း 

ကျွွဲေကျ င််းရင််း ဂိမ််းေဆ  ေနသည ် လူငယ်နှ္စ်ဉ ်းကိ  

ထိ ်းကကိတ်ရိ က်နှ္က်ခွဲ သည်။ ထိ စဉ် အသက် ၁၆ 

နှ္စ်အရွယ် ေမ င်သ ဟေေ ် (ခ) ေနာင်ေနာင်သည် 

ထ က်ေဖပ်းခွဲ သဖဖင ် ေသနတ်နှ္င ်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ 

ထိ ဒဏ်ရ နှ္င ်ပင် ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၅

သ ဟေေ ် (ခ) 

ေနာင်ေနာင်

ကျ ်း ၁၆ ဦ်းစိ ်းဝင််း + 

ေဒေါ်သင််းသင််းခိ င်

မတလ် ၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း စက်သ  ်းရွ အန ်း စက်သ  ်း အမှတ် 

(၅) ရပ်က က်

ေတ င်တ င််းကက ်း မေက ်း မတ်လ ၂ ရက်ေနေ့ညေနပိ င််း 

ဆတ်သ  ်းေကျ်းရွ အန ်းတ င် ေတ စိမ််း ေကျ်းရွ ထိပ်

 က ်းလမ််းေဘ်းတ င် ထိ င်ေနေသ လူငယ်မျ ်းက 

စစ်အ ဏ ရှင် အလိ မရိှဟ  ေ က ်းေကက ်ေနစဉ် 

စစ်က ်းေပေါ်မှ စစ်သ ်း မျ ်းဆင််းလ မပ ်း 

ကျွွဲေကျ င််းရင််း ဂိမ််းေဆ  ေနသည ် လူငယ်နှ္စ်ဉ ်းကိ  

ထိ ်းကကိတ်ရိ က်နှ္က်ခွဲ သည်။ ထိ စဉ် အသက် ၁၆ 

နှ္စ်အရွယ် ေမ င်သ ဟေေ ် (ခ) ေနာင်ေနာင်သည် 

ထ က်ေဖပ်းခွဲ သဖဖင ် ေသနတ်နှ္င ်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ 

ထိ ဒဏ်ရ နှ္င ်ပင် ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၆

ေင်ကိ ကိ ေသ ် ကျ ်း ၁၄ ဦ်းဖိ ်း၀ + မထ ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် အမှတ် ၁၉၊ စ  လ  ်း ဖမင််းခခ မန္တေလ်း မန္တေလ်းတိ င််းေဒသကက ်း ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့တ င် 

သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ် စစ်သ ်းမျ ်းက 

အင်အ ်းသ  ်းမဖိ ခ င််းခွဲ သည်။ 

ထိ အထွဲတ င်ကိ ေင်ကိ ကိ ေသ ် သည် 

ေသနတ်ပစ်ခ ရမှုေကက င ် 

ဦ်းေခါင််းပ င ်က ေသဆ  ်းခွဲ သည်။



၂၇

မျ ိ်းနိ္ င်လင််း @ဖိ ်းလင််း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၈၄ လမ််းနှ္င ် လမ််း ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမ််း မန္တေလ်း မန္တေလ်း
ေမ င်မျ ိ်းနိ္ င်လင််း(ခ) ဖိ ်းလင််း ဆိ သူသည် 

စစ်ကိ င််းတိ င််း ဆ ်းလင််းကက ်း 

မမိ ွဲ့ဆ  တ တ ်းေကျ်းရွ သူေနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ မတ်လ

 ၃ ရက်ေနေ့ မန္တေလ်း သပိတ်ေကက င််းတ င် ပါဝင်ခွဲ မပ ်း 

ရင်ဘတ်ေသနတ်ဒဏ်ရ ဖဖင ် ေသဆ  ်းခွဲ  သည်။

၂၈

ကကည်စင်လင််း @ကျ ်းရှ ်း မ ၁၉ ေဒေါ်ေအ်းေအ်းဖမင ် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ၈၄ လမ််းနှ္င ် လမ််း ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမ််း မန္တေလ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ ၈၄ လမ််းနှ္င ် လမ််း ၃၀ တ င် ဆန္ဒဖပပ ွဲ၌ 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းမှုခ ရက  ဦ်းေခါင််းေသနတ်ထိမှန်

 ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၉

ေနမျ ိ်းေအ င် @

က လ ်းေလ်း

ကျ ်း ၁၆ ဦ်းလင််းဦ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း မန္တေလ်းသပိတ် ၅၈၊ 

ခ စစ်သ ်းလမ််းနှ္င ် 

ပျြူေစ ထ ်းလမ််းကက ်း

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း
ချတ်ိပိတ်ထ ်းတွဲ  ဖပည်ကက ်းတ ခ န်မမိ ွဲ့နယ် 

(ဃ)ရပ်က က်ရ  ်းကိ  ရွဲနွဲေ့စစ်တပ်က လ ဖ င ်ချန်ိ 

ပစ်ခတ်ခ ရ။

၃၀

ဖမင ်ဖမင ်ေင် @

ကကည်လင််းေအ်း

မ ၃၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ဆရ မ မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ သပိတ်စစ်ေကက င််းတ င်ပါဝင်ခွဲ မပ ်း 

ေအ င်ချမ််းသ ရပ် ဆရ မတစ်ဦ်းလည််းဖဖစ်သည်။ 

ရင်ဘတ်တည ်တည ် ေသနတ်မှန် အစ အိမ်ထိမပ ်း 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၁

ေကျ  နန္ဒာေအ င် မ ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ King & 

Queen 

ဟိ တယ်ဝန်ထ

မ််း

မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ဖမဝတ ရပ်တ င်ေနထိ င်ဖဖစ်မပ ်း 

မ  ရွ က န်ပျြူတ တကကသိ လ်ေကျ င််းသူ 

ေဟ င််းတစ်ေယ က်လည််းဖဖစ်သည်။ 

ဖပည်ေထ င်စ လမ််း ဘ ရ ်းအန ်း ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခ ရ၍ 

ဦ်းေခါင််းထိေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၂

မင််းခနေ့်ေကျ ် @ ဖိ ်းသွဲ ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း မ  ရွ သပိတ် နန််းနဝန်ရပ်က က် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ သပိတ်စစ်ေကက င််းတ င်ပါဝင်ခွဲ သူဖဖစ်မပ ်း 

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမျ ်းက အကကမ််းဖက်မဖိ ခ ွဲေနချန်ိတ င် 

ဝမ််းဗိ က်ကိ ကျည်ဆန်မှန် အစ အိမ်ထိမပ ်း 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၃

ကိ မိ ်းေအ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ကိ မိ ်းေအ င်သည် ဖမဝတ ရပ်မှ 

ကျြူရှင်ဆရ တစ်ေယ က်လည််းဖဖစ်သည်။ 

ဘ ရ ်းန ဘ ရ ်းသပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် 

ေပါင်နှ္င ်ဦ်းေခါင််းကိ  ကျည်ဆ ထိမှန်မပ ်း 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၄

ေေ ်သိန််းေအ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း
ေမ င်ေေ ်သိန််းေအ င်သည် ထန််းေတ ရပ်ေန 

အသက် ၂၀ ဒ တိယနှ္စ်ေကျ င််းသ ်းတစ်ဦ်းဖဖစ်သည်။

 ဘ ရ ်းန ဘ ရ ်း သပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် ဒဏ်ရ ရရိှေသ 

 အမျ ိ်းသမ ်းတစ်ဦ်းအ ်း ကယ်တင်ရန် ကကိ ်းစ ်းစဉ် 

ဦ်းေခါင််းကိ  ကျည်မှန်မပ ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၅
နိ္ င်ဝင််း ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ သပိတ်မဖိ ခ ွဲစဉ်  ဦ်းေခါင််းနွဲေ့ ဝမ််းဗိ က်ေတ မှ  

ကျည်ဆ ထိမှန်မပ ်း ပ ွဲချင််းမပ ်း ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၃၆

ေကေဝင််း ကျ ်း ၃၉ ဦ်းေကျ ်ေဆ + 

ေဒေါ်ဝင််းေမ

မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ကဗျ ဆရ မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ဆ ်းလင််းကက ်းမမိ ွဲ့နယ် 

လက်ပ ေတ င််းေကျ်းရွ တ င်ေနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ 

မ  ရွ မမိ ွဲ့၊ ဖပည်ေထ င်စ လမ််း၊ ဘ ရ ်းန ဘ ရ ်းအန ်း 

သပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် 

ဦ်းေခါင််းကိ ကျည်မှန်မပ ်းေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၃၇

ေဝယ  @ ကန်ချွန််း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ မမိ ွဲ့၊ ဖပည်ေထ င်စ လမ််း၊ ဘ ရ ်းန ဘ ရ ်းအန ်း 

သပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် ေသနတ်ကျည်ဆ ထိမှန်မပ ်း 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၈

ေကျ ်ရွဲေအ င် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မတ်လ ၃ ရက်ေနေ့တ င် ဒဏ်ရ ရရိှမပ ်းေနာက် 

ေဆ်းက သမှုခ ယူစဉ် မတ်လ ၁၁ ရက်ေနေ့တ င် 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၉

ဟိန််းထက်ေအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ရပ်က က် ၂၊ ၅ လမ််း ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် ေဖမ က်ဥကကလ မမိ ွဲ့နယ် သ ဓမမ လမ််းမကက ်းေပေါ်တ င် 

ရွဲ၊ စစ်တပ်မျ ်းက မျက်ရည်ယိ ဗ  ်းမျ ်း 

ေသနတ်မျ ်းဖဖင ် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  

ေမ င်ထက်ေအ င်သည် 

ဦ်းေခါင််းကိ ကျည်ဆန်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။ 

၄၀

ဖိ ်းချစ် ကျ ်း ၂၂ ဦ်းဝင််းေမ င် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ၄၈ ရပ်က က်၊ 

ေဖမ က်ဒဂ  

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် ကိ ဖိ ်းချစ်သည် ေဖမ က်ဒဂ   ၄၈ 

ရပ်က က်တ င်ေနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ ေဖမ က်ဥကကလ  

ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမျ ်းကဆန္ဒဖပမဖိ ခ ွဲရ  

ေဖခေထ က်ကိ ေသနတ်ထိမှန်လိ ေ့ 

ပတ်တ ်းစည််းေနချန်ိတ င် ဦ်းေခါင််းကိ ဆက်မှန်မပ ်း 

ဦ်းေနှ္ာက်ပ င ်က ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄၁

ရ ေ မင််း ကျ ်း ၂၀ ဦ်းေ ်းဝင််း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်
ေဖမ က်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့တိ ေ့ရွဲွဲ့

 ပစ်ခတ်မှုေကက င ် လက်ေမ င််းကျည်မှန်သူအ ်း 

ဝင်ေရ က်ဆ ွဲေခေါ်ေနစဉ် ဦ်းေခါင််းကိ  

ေသနတ်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၄၂

အ က မိ ်း (ေခေါ်) 

အ က စိ ်း

ကျ ်း ၂၅ ဦ်းခင်ေမ င်ဖမင ် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် တ တ ်းကက ်းရပ်က က် ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်
ေဖမ က်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် ဘယ်ဘက်ရက်ဘက်ကိ 

 ေသနတ်ထိမှန် မပ ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄၃

ေ ွဲထက်စိ ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ၄၂ ရပ်က က်၊ NDGN ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် ကိ ေ ွဲထက်စိ ်းသည် ေဖမ က်ဒဂ   ၄၂ 

ရပ်က က်တ င်ေနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ 

ေဖမ က်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

ဒဏ်ရ ရရိှေနသူတစ်ေယ က်အ ်း ကယ်တင်ေနစဉ် 

ဦ်းေခါင််းကိ ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၄၄

မင််းဦ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် အမှတ် ၄၅၊ မ ဂ ၃

 လမ််း၊ ၂ ရပ်က က်

ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် ေဖမ က်ဥကကလ  ၂ ရပ်က က်အတ င််းသိ ေ့ ေရသနေ့်ပိ ေ့ 

သူဖဖစ်သည ် ကိ မင််းဦ်းသည် ဆ ်းစပ်ကျည်ထိမှန်က  

ေသဆ  ်းခွဲ ဖခင််းဖဖစ်သည်။



၄၅

စည်သူရိှန် @ 

ဖမတ်သူရိှန််း

ကျ ်း ၁၈ ဦ်းဖမတေ်ကျ ်သူ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ထဝမ််းဘွဲ 

ရပ်က က်၊Htawinbal

 ward, Thitsar pan 

street, (No 80) 

lane

ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်

ေဖမ က်ဥကကလ တ င် ရင်ဘတ်နှ္င ်ေနာက်ေကျ  

ေသနတ်နှ္စ်ချက်ထိမှန်မပ ်း မတ်လ ၄ 

ရက်ေနေ့တ င်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄၆

ထ န််းေမ င် ကျ ်း ၄၇ ဦ်းေဟမန်ဒေယ 

 + ေဒေါ်ချ ိ

မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ်  အမှတ် (၁၅၇) 

သစစ ပန််းလမ််း၊ 

ဖမဥယျ ဉ်ခခ ၊ (L) 

ရပ်က က်

ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် ၃ရက်ေနေ့ ေဖမ က်ဥကကလ သပိတ်မဖိ ခ ွဲခ ရစဉ်တ င် 

ဦ်းေခါင််းထိမှန်မပ ်းဒဏ်ရ ရခွဲ သည်။ ထိ ေ့ေနာက် 

ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ်အတ င််း ၄ရက်ေနေ့ မတ်လတ င်

 ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၇

ေေ ်ေေ ်မိ ်း ကျ ်း ဦ်းထ န််းမငိမ််း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ေဖမ က်ဥကကလ ပ 

(J) ရပ်က က်၊ ဘ  မန်

 ၁၃ လမ််း၊ အမှတ် 

(၄၉၉)

ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်

ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ အူ ထိဒဏ်ရ ဖဖင ် ေဆ်းက သေနစဉ်

 မတ်လ ၁၂ ရက်ေနေ့တ င် ေသဆ  ်းသည်။

၄၈

ေအ င်ဖမင ်ဖမတ် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ တကကသိ လ်ကျ

ေ့့ င််းသ ်း၊

 ဒ တိယနှ္စ် 

မမိ ွဲ့ဖပအင်ဂျင်န 

ယ ၊ MTU၊ 

မေက ်း

မေက ်းသပိတ် စလင််း မေက ်း မတ်လ ၃ ရက်ေနေ့တ င် 

ဖမ််းဆ ်းခ သ ်းအဖနှ္စ်ေယ က်လ တ်ေဖမ က် 

ေရ်းအတ က် စလင််းရွဲစခန််း 

ေရှွဲ့တ င်ေတ င််းဆိ တွဲ အချန်ိ ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်ရွဲွဲ့ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှု 

ေကက င ်ေခါင််းကိ ကျည်မှန်ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၄၉

ထက်ေဝထူ်း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေမ ်လမမိ င်သပိတ် ေမ ်လမမိ င် မ န် မတ်လ ၃ ရက်ေနေ့က ေမ ်လမမိ င်မမိ ွဲ့  

သ ရိမမိ င်ရပ်က က် ေရွှေလမ််း ၁ လမ််းထိပ် ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င်

 ဦ်းေခါင််းေသနတ်ထိမှန်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၀

ေင်မျ ိ်းေမ င် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းသပိတ် ကေလ်း စစ်ကိ င််း မတ်လ ၂ ရက်ေနေ့ ကေလ်းဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်ရွဲွဲ့မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် 

အဆ တ်နှ္င ်ေပါင်ကိ ေသနတ်ထိမှန်မပ ်း 

ထိ ဒဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် မတ်လ ၃ ရက် 

ေနေ့တ င်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၁

ေေ ်မျ ိ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁၁ လမ််း၊ ၄၈x၄၉ 

လမ််းကက ်း

မေနာ်ဟရ လမ််း၊ 

၅၂x၅၃ ကက ်း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ ၄၉ လမ််း ၁၁၁ လမ််းတ င် 

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့၏ အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ်

 ရင်ဘတ်အထက်ပိ င််း 

လည်ပင််းကျဉ်ထိမှန်ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၂

နိ္ င်မင််းကိ ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမေတ င်ဘ န််းကက ်းေကျ 

င််း

၈၈ x ၅၃ လမ််း၊ 

မန္တေလ်း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ ဖမေတ င်ေကျ င််းအန ်း 

ဖမေတ င်စစ်ေကက င််းတ င် အ ်းလ  ်းထ က်ေဖပ်းနိ္ င်ရန် 

သစ်တ  ်းမျ ်းဖဖင ်လမ််းပိတ်ေပ်းရင််း 

ေဖခေထ က်ကိ အပစ်ခ ရမပ ်း အဖမ််းခ ရခွဲ သည်။ 

အဖမ််းခ မပ ်း 

ညှင််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုေကက င ်ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။



၅၃

နန််းေဝေအ င် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေကျ င််းက န််းကက ်းရွ ေကျ င််းက န််းကက ်းရွ ပ င ်ဖဖြူ မေက ်း အမျ ိ်းသ ်းဒ မိ ကေရ်းစ အဖ ွဲွဲ့ချ ပ်ပါတ  (NLD) 

မေက ်းတိ င််း ပ င ်ဖဖြူမမိ ွဲ့နယ် ေကျ င််းက န််းကက ်းရွ  

ရပ်ေကျ်းဥကက ဦ်းေထ ်းနိ္ င်နှ္င ် 

၎င််း၏တူဖဖစ်သူေမ င်နန််းေဝေအ င်တိ ေ့ကိ  

၅ရက်ေနေ့န နက်ပိ င််း ၈နာရ ေကျ ်ခနေ့်က 

ကက  ခိ င်ေရ်းပါတ ေထ က်ခ သူ ၁၅ဦ်းခနေ့်က ၎င််းင််းတိ ေ့ပိ င်

 သစ်စက်အေရှွဲ့တ င် ဓါ်းဖဖင ်ခ တ်မှုေကက င ် 

ေသ်းဆ  ်းသ  ်းသည်ဟ  ဦ်းေထ ်းနိ္ င်၏ 

သ ်းဖဖစ်သူမှေဖပ ကက ်းခွဲ သည်။

၅၄

ေထ ်းနိ္ င် ကျ ်း ၅၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေကျ င််းက န််းကက ်းရွ ေကျ င််းက န််းကက ်းရွ ပ င ်ဖဖြူ မေက ်း အမျ ိ်းသ ်းဒ မိ ကေရ်းစ အဖ ွဲွဲ့ချ ပ်ပါတ  (NLD) 

မေက ်းတိ င််း ပ င ်ဖဖြူမမိ ွဲ့နယ် ေကျ င််းက န််းကက ်းရွ  

ရပ်ေကျ်းဥကက ဦ်းေထ ်းနိ္ င်နှ္င ် 

၎င််း၏တူဖဖစ်သူေမ င်နန််းေဝေအ င်တိ ေ့ကိ  

၅ရက်ေနေ့န နက်ပိ င််း ၈နာရ ေကျ ်ခနေ့်က 

ကက  ခိ င်ေရ်းပါတ ေထ က်ခ သူ ၁၅ဦ်းခနေ့်က ၎င််းင််းတိ ေ့ပိ င်

 သစ်စက်အေရှွဲ့တ င် ဓါ်းဖဖင ်ခ တ်မှုေကက င ် 

ေသ်းဆ  ်းသ  ်းသည်ဟ  ဦ်းေထ ်းနိ္ င်၏ 

သ ်းဖဖစ်သူမှေဖပ ကက ်းခွဲ သည်။

၅၅

ခင်ေမ င်လတ် ကျ ်း ၅၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၇၊ ၂၀၂၁ ၇ ရပ်က က်၊ 

ပန််းပွဲတန််းမမိ ွဲ့

နယ်၏  NLD

 ပါတ  ဥကက 

ရန်က န် စစ်ေကက ေရ်း 

စင်တ 

ပန််းပွဲတန််း ရန်က န် စေနေနေ့ညတ င် လ  ခခ  ေရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက ရန်က န်၊ 

ပန််းပွဲတန််းမမိ ွဲ့နယ်ရိှ 

အမျ ိ်းသ ်းဒ မိ ကေရစ အဖ ွဲွဲ့ချ ပ်ပါတ ၏ ဥကက အ ်း 

ဝင်စ ်းဖမ််းဆ ်းမပ ်းေနာက် တနဂသေန္ ေနေ့တ င် 

ဥကက ဖဖစ်သူေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။ အသက် ၅၈ နှ္စ်အရွယ်

 ခင်ေမ င်လတ်၏ မိသ ်းစ ဝင်မျ ်းသည် 

တနဂသေန္ ေနေ့မနက်တ င် ပန််းပွဲတန််းရွဲစခန််းမှ 

ေသဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်း မဂသလ ဒ  စစ်ေဆ်းရ  မှ 

လ ယူရန် သတင််းေပ်းခ ရသည်။

၅၆

ေအ င်ဖမတ်လင််း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းလင််း ထ ်းလင််း ထ ်းလင််း မေက ်း
မေက ်းတိ င််းေဒသကက ်း၊ ဂနေ့်ေဂါခရိ င်၊ ထ ်းလင််းမမိ ၊ 

ဖပည်သူူ့ေဆ်းရ  ေရှွဲ့မှ  မတ်လ ၇ ရက် ည ၈ 

နာရ ေလ က်က စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်းမှ  

ပါဝင်သူတစ်ဦ်းကိ  ဖမ််းဆ ်းရ ကေန ေဒသခ ေတ နွဲေ့ 

ရ န််းရင််းဆန်ခတ်ဖဖစ်ပ  ်းခွဲ မပ ်း 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် ၁၉ နှ္စ်အရွယ်

 ေတ င်သ ်းလူမျ ိ်းတစ်ဦ်းဖဖစ်ေသ  

ကိ ေအ င်ဖမတ်လင််းသည် 

ရင်ဘက်ကျည်ေဖ က်ထ က်ဒဏ်ရ နွဲေ့ေသဆ  ်းခွဲ ပါတယ်

။



၅၇

ကိ ကိ ေလ်း @ချ ိတ ကျ ်း ၆၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ကက ်းနာ်းသပိတ် ေအ င်နန််း ကချင်
ဦ်းကိ ကိ ေလ်း (ခ) ချ ိတ ်း၊ အသက် ၆၂နှ္စ်သည် 

မူလတန််းဖပေကျ င််းဆရ တစ်ဦ်းဖဖစ်ပါသည်။ 

၈ရက်ေနေ့ မတ်လတ င် ဖမစ်ကက ်းနာ်းသပိတ်မဖိ ခ င််းချန်ိ၌

 ဦ်းေခါင််းအ ်းကျည်ထိမှန်၍ 

ပ ွဲချင််းမပ ်းေသဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၅၈

ေင်မင််းထက် ကျ ်း ၂၂ ေဒေါ်ဥမမ စိန် မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဖမစ်ကက ်းနာ်းသပိတ် ေဖမ က်ရှမ််းစ ကချင် မတ်လ ၈ရက်ေနေ့ ဖမစ်ကက ်းနာ်းသပိတ်မဖိ ခ ွဲစဉ် 

ေမ င်ေင်မင််းထက် (ခ) ဖိ ်းလ  ်းသည် 

သပိတ်ေမှ က်ဖပည်သူမျ ်းကိ  

ဒိ င််းက က က ယ်ေပ်းရင််း 

ဦ်းေခါင််းကိ ကျည်ဆ ထိမှန်မပ ်းေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၉

သ ဟဦ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ တက် က လှုပ်ရှ

့ ့်းသူ

ဖျ ပ  ဖျ ပ  ဧရ ၀တ 
မတ်လ ၈ရက်ေနေ့ ဖျ ပ  မမိ ွဲ့တ င် ဖမ််းဆ ်းခ ထ ်းရသည ်

 ဖပည်သူမျ ်းကိ  ဖပန်လွှတ်ေပ်းရန်ေတ င််းဆိ စဉ် 

လ  ခခ  ေရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်း၏ ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုွဲ့ေကက င ် 

အသက် ၃၀အရွယ် ကိ သ ဟဦ်းသည် 

ဝမ််းဗိ က်ကျည်ထိမှန်မပ ်း ေဆ်းခန််းသိ ေ့ပိ ေ့စဉ် လမ််း၌ 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၆၀

ေေ ်ဖမတ်လင််း ကျ ်း ၄၆ ဦ်းစိန်ထ န််း+ 

ေဒေါ်စိန်ည နေ့်

မတလ် ၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၉၊ ၂၀၂၁ ေရွှေဖပည်သ  

(NLD)

ရန်က န် စစ်ေကက ေရ်း 

စင်တ 

၉/၁၄၇၊ ဖမမဉ္ဇြူလမ််း၊

 ၂၅ ရပ်က က်၊ 

ဘိ က န််းရှည်

ေရွှေဖပည်သ ရန်က န်
ေရွှေဖပည်သ  NLD ပါတ ဝင် စ သက်ေမ ်းသိပပ မှ 

ဦ်းေေ ်ဖမတ်လင််းကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက မတ်လ ၈ ရက်

ေနေ့ညပိ င််းတ င် ဖမ််းဆ ်းမပ ်း မတ်လ ၉ ရက်ေနေ့ 

မ န််းလ ွဲပိ င််းတ င် အေလ င််းထ တ်ယူရန်

ေဖပ ဆိ ခွဲ သည်။ ယေနေ့တ င် ဦ်းေေ ်ဖမတ်လင််း၏နာ

ေရ်းေဆ င်ရွက်ရ  အေလ င််းမှ  

အလ န်အမင််းနိှ္ပ်စက်ထ ်းသည ်ဒဏ်ရ မျ ်းနှ္င ် 

ရ ပ်ပျက်ဆင််းပျက်ဖဖစ်ေနသည်ဟ  NLD 

ပါတ ဝင်မျ ်းက အတည်ဖပ ေဖပ သည်။

၆၁

ထူ်းေအ င်ေကျ ် ကျ ်း ၃၈ မတလ် ၁၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ KBZ ဝန်ထမ််း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း မတ်လ ၁၀ရက်ေနေ့တ င် ဖမင််းခခ သပိတ်မဖိ ခ ွဲခ ရစဉ် 

ဖမင််းခခ  KBZ ဘဏ်ခ ွဲမှ အသက် ၂၆နှ္စ်အရွယ် 

ကိ ထူ်းေအ င်ေကျ ်သည် 

ဦ်းေခါင််းတ င်ကျည်ထိမှန်ခွဲ မပ ်း 

ဖပင််းထန်ဒဏ်ရ ဖဖင ်ေဆ်းရ  တင်ခွဲ ရသည်။ 

ေဆ်းရ  ၌ေဆ်းက သေနစဉ်အတ င််း မတ်လ 

၁၁ရက်ေနေ့တ င် ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၆၂

လင််းထက် ကျ ်း ၁၉ ဦ်းေေ ်ေ ်း+ 

ေဒေါ်ေ ်းေ ်းမိ

မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဖမေတ င်သပိတ် ေဖမ က်ဖပင် ၉ လမ််း၊

 ထန််းေတ ရပ်က က်

ေအ င်ေဖမသ ေ မန္တေလ်း
ကိ လင််းထက် (၁၉ နှ္စ်) - မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

ရတနာပ  တကကသိ လ် ဘူမိေဗဒ ဒ တိယနှ္စ်သင်တန််းမှ

ကိ လင််းထက် (၁၉ နှ္စ်)သည် မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င်

 မန္တေလ်း၊ ဖမေတ င်သပိတ်စစ်ေကက င််း 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းခ ရမှုတ င် စစ်တပ်၏ 

အကကမ််းဖက်မှုေကက င ် 

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိမှန်မပ ်းကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။ 

က ယ်လ န်သူ၏ရ ပ်အေလ င််းအ ်း 

မိသ ်းစ ထ သိ ေ့ဖပန်လည်ေပ်းအပ်ဖခင််းမရိှခွဲ ပါ။

၆၃

ေေ ်ေေ ်ေအ င် @ ေရွှေအ ကျ ်း ၃၀ ဦ်းဖမင ်လ င် မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းသပိတ် ေရေကျ ်၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်က 

က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့ မနက် ၁၁ နာရ ေကျ ်ေလ က်တ င်

 ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ မေင််းရပ်က က် ၁ လမ််း 

သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  စစ်တပ်နွဲေ့ရွဲက 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ် 

စက ်းမေဖပ တတ်သူတစ်ဦ်းဖဖစ်ေသ  

ကိ ေေ ်ေေ ်ေအ င် (ခ) ေရွှေအ ဦ်းေခါင််းကျည်ထိမှန်မပ ်း

 ေသဆ  ်းသ  ခွဲ သည်။

now

၆၄

သက်ေေ ်ဦ်း ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းေရှွဲ့ မမိ င် ၂ မမိ င် မေက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏ေကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

ေကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ က

ဖ့ေ့့ င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းေရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ အေဆ ေတ ်က န််းထိပ်ကေစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ ေကက င ် အသက် 

၃၄နှ္စ်အရွယ် ကိ သက်ေေ ်ဦ်းသည် 

ဆ ်းခ  သိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၅

ညဏ်ဝင််း @မမိ င်ဝင််း ကျ ်း ၃၆ ဦ်းေထ ်း+ 

ေဒေါ်ေသ င််း

မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းေရှွဲ့ မမိ င် ၁၊ 

ထန််းပင်ေတ 

မမိ င် မေက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏ေကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

ေကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ က

ဖ့ေ့့ င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းေရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ အေဆ ေတ ်က န််းထိပ်ကေစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ ေကက င ် အသက် 

၃၆နှ္စ်အရွယ် ကိ ညဏ်ဝင််းသည် 

ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။



၆၆

တိ က်ေပါ ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းေရှွဲ့ ကန်ဘ မမိ င် မေက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏ေကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

ေကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ က

ဖ့ေ့့ င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းေရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ အေဆ ေတ ်က န််းထိပ်ကေစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ ေကက င ် အသက် 

၄၀နှ္စ်အရွယ် ကိ တိ က်ေပါသည် 

ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၇

ေအ င်ေကျ ်ဆင ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းေရှွဲ့ ဝက်ကျ  ်း မမိ င် မေက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏ေကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

ေကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ က

ဖ့ေ့့ င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းေရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ အေဆ ေတ ်က န််းထိပ်ကေစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ ေကက င ် အသက် ၂၀နှ္စ်အရွယ်

 ကိ ေအ င်ေကျ ်ဆင ်သည် နှ္လ  ်းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က 

 ေသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၈

ကကည်စိ ်းေဝ ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းေရှွဲ့ ကျပ်ေမ က် မမိ င် မေက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏ေကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

ေကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ က

ဖ့ေ့့ င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းေရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ အေဆ ေတ ်က န််းထိပ်ကေစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ ေကက င ် အသက် ၂၀နှ္စ်အရွယ်

 ကိ ကကည်စိ ်းေဝသည် ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  

ေသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၉

သိ က်စိ ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းေရှွဲ့ ေဘ ်တ  ်း မမိ င် မေက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏ေကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

ေကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ က

ဖ့ေ့့ င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းေရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ အေဆ ေတ ်က န််းထိပ်ကေစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ ေကက င ် အသက် 

၄၀နှ္စ်အရွယ် ကိ သိ က်စိ ်းသည် 

လည်ပင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။



၇၀

ချစ်မင််းသူ ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဒဂ  သပိတ် ေစ ခ န်ရစ်လမ််း၊ ၄၉

 ရပ်က က်

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့တ င် ေဖမ က်ဒဂ   ၃၅ ထိပ် 

ဗိ လ်မင််းေရ င်လမ််းမှ သပိတ်ကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ် အသက် ၂၅နှ္စ်အရွယ်

 ကိ ချစ်မင််းသူသည် ဦ်းေခါင််းကိ ကျည်ထိမှန်၍ 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။ 

၇၁

ဝင််းလိှုင်ထ န််း ကျ ်း ၅၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကကက်စ ဖပင် ထ ်းဝယ် တနသသ ရ မတ်လ ၁၁ရက်ေနေ့ညပိ င််းတ င် ထ ဝယ်မမိ ွဲ့ 

ကျက်စ ဖပင်ရပ်က က်အတ င််းသိ ေ့ ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်တိ ေ့မှ 

ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်စဉ် ဦ်းဝင််းလိှုင်ထ န််း အသက် 

၅၁နှ္စ်သည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်၍ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၇၂

ေကျ ်ေင်လတ် @

အရှည်ကက ်း

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမသ တ ရပ်က က် ဖမသ တ ရပ်က က် မဂသလ ဒ  ရန်က န်
ရန်က န်၊ မဂ်လ ဒ  မမိ ွဲ့နယ် ၊ ဖမသ တ  ရပ်က က်ကိ  

ယမန်ေနေ့ ည ၁ နာရ ေကျ ် အင်တ နက်ဖပတ်

ေတ က်ချန်ိ ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ ဝင်ေရ က်စ ်းနင််း 

ပစ်ခတ်ခွဲ မှုေကက င ် ညကင််းေစ င ်ေနသည ် အသက် 

၄၁နှ္စ်အရွယ် ကိ ေကျ ်ေင်လတ် (ခ) အရှည်ကက ်းသည်

 ည ဘက်ရင်အ  တ င်ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၇၃

ေေ ်မင််းထ န််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမသ တ ရပ်က က် မဂသလ ဒ  ရန်က န် ရန်က န်၊ မဂ်လ ဒ  မမိ ွဲ့နယ် ၊ ဖမသ တ  ရပ်က က်ကိ  

ယမန်ေနေ့ ည ၁ နာရ ေကျ ် အင်တ နက်ဖပတ်

ေတ က်ချန်ိ ဝင်ေရ က်စ ်းနင််း ပစ်ခတ်ခွဲ မှုေကက င ် 

ညကင််းေစ င ်ေနသည ် ကိ ေေ ်မင််းထ န််းသည် 

ေသနတ်ကျည်ဆန်ထိမှန်၍ ပ န််းေနစဥ် စစ်တပ်က 

ဆ ွဲထ တ် ပစ်သတ်မပ ်း သူ၏ အေလ င််းအ ်းယူသ  ်း

ခွဲ သည်။

၇၄

စည်သူ ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ သ ေကတရွဲစခန််းေရှွဲ့ မ န်ေဖပ ၃ လမ််း သ ေကတ ရန်က န်
မတ်လ ၁၂ရက်ေနေ့ညပိ င််းက သ ေကတ သ မနလမ််း

 ညဘက်သပိတ်မှ  အိမ်အတ င််းထိ 

ဝင်ေရ က်ဖမ််းဆ ်းခ ရတွဲ  လူငယ် (၃)ဥ ်းကိ  

ဖပန်လွှတ်ေပ်းဖိ ေ့ ရွဲစခန််းမှ  

သ  ်းေရ က်ေတ င််းဆိ ကကရ  ရွဲက 

ကျည်အစစ်ေတ သ  ်းမပ ်း လူစ ခ ွဲခွဲ တွဲ အတ က် ကိ စည်သူ

 အသက် ၃၇ နှ္စ်သည် 

မျက်နှ္ာကိ ေသနတ်ကျည်ထိမှန်၍ 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၇၅

ေအ င်ေအ င်ေေ ် @ 

ေအ င်သန််း

ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ သ ေကတရွဲစခန််းေရှွဲ့ မ န်ေဖပ ၃ လမ််း သ ေကတ ရန်က န်
မတ်လ ၁၂ရက်ေနေ့ညပိ င််းက သ ေကတ သ မနလမ််း

 ညဘက်သပိတ်မှ  အိမ်အတ င််းထိ 

ဝင်ေရ က်ဖမ််းဆ ်းခ ရတွဲ  လူငယ် (၃)ဥ ်းကိ  

ဖပန်လွှတ်ေပ်းဖိ ေ့ ရွဲစခန််းမှ  

သ  ်းေရ က်ေတ င််းဆိ ကကရ  ရွဲက 

ကျည်အစစ်ေတ သ  ်းမပ ်း လူစ ခ ွဲခွဲ တွဲ အတ က် 

ကိ ေအ င်ေအ င်ေေ ် အသက် ၄၁ နှ္စ်သည် 

လည်ပင််းကိ ေသနတ်ကျည်ထိမှန်၍ 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၇၆

ေအ င်ပိ င်ဦ်း ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ၁၆ ရပ်က က်၊ 

လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်

လိှုင် ရန်က န်
မတ် ၁၂ ရက်ညပိ င််းက လိှုင်မမိ ွဲ့နယ် NLD 

ပါတ အမတ် ေဒေါ်ခိ င်မ ေ ်းေနထိ င်သည ် ေနအိမ်ကိ  

ဝင်ေရ က်ရှ ေဖ မှုမျ ်း ဖပ လ ပ်စဉ် 

ရပ်က က်ေနသူမျ ်းစ ေဝ်းေရ က်ရိှရ မှ လူစ ကိ  

ပစ်ခတ် မဖိ ခ ွဲမှုဖပ လ ပ်ခ ခွဲ ရဖခင််းေကက င ် အသက် 

၁၉နှ္စ်အရွယ် ကိ ေအ င်ပိ င်ဦ်းသည် 

ဦ်းေခါင်အ ်းေသနတ်ကျည်ထိမှန်မပ ်း 

အေရ်းေပေါ်ေဆ်းက သေနစဉ် မတ်လ ၁၃ ရက်ေနေ့တ င်

 က ယ်လ န်သ  ်းခွဲ သည်။

၇၇

ထက်ဖမတ်ေအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဖပည်သပိတ် (ခရမ််းဂ န််း)

 ေရွှေတေချ င််းလမ််းမ

ဖပည် ပွဲခူ်း
မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့တ င် 

ဖပည်မမိ ွဲ့စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ဆန္ဒဖပပ ွဲကိ  ရွဲနှ္င်  

စစ်တပ်၏ အကကမ််းဖက်မဖိ ်းခ င််းဖခင််းေကက င ် 

ေရေကက င််းတကကသိ လ်  ပထမနှ္စ်ေကျ င််းသ ်း 

ေမ င်ထက်ဖမတ်ေအ င်သည် ဝမ််းဗိ က်ကိ  

ကျည်အစစ်နှ္စ်ချက်ထိမှန်မပ ်း အသက်မှ ေပမွဲ လွဲ 

ေဆ်းက ေပ်းေနချန်ိမှ  ဒလန် တစ်ေက င်က 

တိ င်ကက ်းခွဲ လိ ေ့ ေသ ်းေတ နွဲေ့ ေဖပ်းရင််း ေသဆ  ်း 

ခွဲ ရတယ်လိ ေ့ သိရိှရပါတယ်။

၇၈

မဖိ ်းေဝယ ေကျ ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဖပည်သပိတ် (ခရမ််းဂ န််း)

 ေရွှေတေချ င််းလမ််းမ

ဖပည် ပွဲခူ်း
မတ်လ ၁၃ ရက်ေနေ့က ဖပည်မမိ ွဲ့ 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ဆန္ဒဖပပ ွဲကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမျ ်းက အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ 

 အသက် ၂၀ အရွယ် ေမ င်မဖိ ်းေဝယ ေကျ ်သည် 

ေဖခေထ က်ကိ  ရ ဘ ကကည်ဖဖင ်ပစ်ခ ရမပ ်း 

ဖမ််းဆ ်းဖခင််းခ ခွဲ ရသည်။  ေနာက်ေနေ့ မတ်လ 

၁၄ရက်ေနေ့တ င် အေလ င််းအ ်းဖပန်ရခွဲ မပ ်း 

အေလ င််းတ င် ဦ်းေခါင််းကျည်ဆန် ထိမှန်ဒဏ်ရ ဖဖင ်

 ေသဆ  ်းေကက င််းသိရပါသည်။



၇၉

ေကကကည် မ ၅၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ ညေစျ်းသပိတ် မိ ်းေက င််းအေရှွဲ့၊ 

အမှတ် ၄၁၇

မန္တေလ်း မန္တေလ်း မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ ေအ င်ေဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  စစ်တပ်နွဲေ့ 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် 

(၅၃) နှ္စ် အရွယ် ေဒေါ်ေကကကည်သည် 

ဦ်းေခါင််းဘယ်ဘက်ကျည်ထိမှန်က  

ေသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၀

ေစ ဖပည ်နိင် ကျ ်း ၂၁ ဦ်းမင််းနိ္ င် မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ၄၁ လမ််း၊ ညေစျ်းသပိတ် ၄၁ လမ််း၊ 

စ ဖပရပ်က က်

မန္တေလ်း မန္တေလ်း မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ ေအ င်ေဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  စစ်တပ်နွဲေ့ 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် 

(၂၁) နှ္စ် အရွယ် ကိ ေစ ဖပည ်နိ္ င်သည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၁

မင််းမင််းထ န််း @ 

မျ ိ်းမင််းထက်

ကျ ်း ၃၅ ဦ်းဘိ ထ န််း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ ညေစျ်းသပိတ် Lot ၂၆၅, 

ကိ ်းလ  ်းတက 

မန္တေလ်း မန္တေလ်း မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ ေအ င်ေဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  စစ်တပ်နွဲေ့ 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် 

(၃၆) နှ္စ် အရွယ် ကိ မင််းမင််းထ န််းသည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၂

ရွဲေဆ ဦ်း ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ ညေစျ်းသပိတ် မန္တေလ်း မန္တေလ်း မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ ေအ င်ေဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  စစ်တပ်နွဲေ့ 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် 

(၂၉) နှ္စ် အရွယ် ကိ ရွဲေဆ ဦ်းသည် 

ရင်ဘတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၃

ဝင််းေ ်း @ ရှမ််းကက ်း ကျ ်း ၅၆ ဦ်းဘစိ ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ ညေစျ်းသပိတ် မန္တေလ်း မန္တေလ်း မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ ေအ င်ေဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  စစ်တပ်နွဲေ့ 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် 

(၅၆) နှ္စ် အရွယ် ဦ်းဝင််းေ ်းသည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၄

ဝင််းမဖိ ်းေအ င် @ 

ေကက င်ေလ်း

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ဒရိ င်ဘ ၊ 

အရပ်သ ်း

ေချ က်သပိတ် ၁၅ ရပ်က က် ေချ က် မေက ်း မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က မေက ်းတိ င််းေဒသကက ်း ေချ က်

 ေရန ေဖမမမိ ွဲ့မှ  ဆန္ဒဖပလူစ ကိ  စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲက 

အက််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် အသက် ၄၂နှ္စ်အရွယ် 

ကိ ဝင််းမဖိ ်းေအ င် (ခ) ေကက င်ေလ်းသည် 

လည်ပင်ကျည်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၅

လင််းထ န််းေအ င် @ 

ေခါေလ်း

ကျ ်း ၂၃ ဦ်းမင််းကိ ကိ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  ေတ်းသပိတ် တ  ေတ်း ရန်က န် မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  ေတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်းဆန္ဒဖပေနသူမျ ်းကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုေကက င ်

 အသက် ၂၃နှ္စ်အရွယ် ကိ ထ န််းလင််းေအ င် (ခ) 

ေက ေလ်းသည် ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၈၆

ဟန်မင််းထ န််း ကျ ်း ၂၄ ဦ်းက လ ်းကက ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  ေတ်းသပိတ် အိ ်းဘိ သ ဓ  ၄ လမ််း တ  ေတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  ေတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်းဆန္ဒဖပေနသူမျ ်းကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုေကက င ်

 အသက် ၂၄နှ္စ်အရွယ် ကိ ဟန်မင််းထ န််းသည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၇

ငပိ င် ကျ ်း ၃၅ ဦ်းခင်စိ ်း မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  ေတ်းသပိတ် မဂသလ လမ််းသ ယ် တ  ေတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  ေတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်းဆန္ဒဖပေနသူမျ ်းကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုေကက င ်

 အသက် ၃၅နှ္စ်အရွယ် ကိ ငပိ င်သည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၈

လှမင််းသူ ကျ ်း ၂၅ ဦ်းတင်လှ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  ေတ်းသပိတ် ကမတ က င််း တ  ေတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်ေနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  ေတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်းဆန္ဒဖပေနသူမျ ်းကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုေကက င ်

 အသက် ၂၅နှ္စ်အရွယ် ကိ လှမင််းသူသည် 

ေသနတ်ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၉

ေကျ ်ရွဲေအ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဒဂ  သပိတ် သ  ်းခ မမိ ွဲ့နယ် အမှတ်

 ၁ ရပ်က က် 

ကျ ိက်ဟ မ််းလမ််း

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် မျက်နှ္ာကိ  ကျည်ဆ ထိမှန်မပ ်း ဦ်းေခါင််းပ င ်က  

ကျဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၉၀

ေက င််းဖပည ်ေကျ ် ကျ ်း ၂၂ ဦ်းေမ င်ေမ င်ေအ

့ င်

မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း လိှုင်၊ 

သ လမ််းက ်းမှတ်တိ င

အမှတ် ၁၃၊ 

ေက လိပ်က ကကိ လ်

ေကျ င််းလမ််း

မမိတ် တနသသ ရ လိှုင် သ လမ််း မှ  ေခါင််းကိ  ကျည်ထိမပ ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းတွဲ ကေလ်းေက င််းဖပည ်ေကျ ် ေ တိက 

မမိတ်ကပါ။

၉၁

ေကျ ်လင််းထိ က် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖ ်းကနေ့်သပိတ် စိ င််းေတ င် ဖ ်းကနေ့် ကချင်
မတ်လ ၁၄ရက်ေနေ့က ကချင်ဖပည်နယ်၊ မိ ်းညှင််းခရိ င်၊

 ဖ ်းကနေ့်မမိ ွဲ့မှ  အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ေရ်း 

လူထ လှုပ်ရှ ်းမှု သပိတ်စစ်ေကက င််းကိ  

ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်က အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် အသက်

 ၃၀နှ္စ်အရွယ် ကိ ေကျ ်လင််းထိ က်သည် 

ည ဘက်ရင်အ   အထက်နာ်းကိ  

ကျည်ဆ အစစ်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၉၂

ထက်နိ္ င်ရိှန််း ကျ ်း ၂၁ ဦ်းထ န််းေမ င် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ပွဲခူ်း၊ ေမှ ်ကန်ရပ်က က်

 သပိတ်

ကလ ်းမှုန်ေကျ်းရွ ပ င ်ဖဖြူ မေက ်း
မတ်လ ၁၄ရက်ေနေ့တ င် ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့၊ 

ေမှ ်ကန်(၁၉)လမ််းတ င် ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်မှ 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် အသက် ၁၇နှ္စ်အရွယ်

 ကိ ထက်နိ္ င်ရိှန််းသည် 

ဘယ်ဘက်ရင်အ  ကျည်ထိမှန်မပ ်း ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၉၃

တင်တင်ဝင််း @ စ သ ်းမ မ ၃၈ ဦ်းဘ ဘူ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း၊ ေမှ ်ကန်ရပ်က က်

 သပိတ်

lot ၁၇, 

ကျွန််းသ ယ ရပ်က 

က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၉၄

စိ င််းစည်သူ @ရှမ််းကက ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် ရပ်က က် ၁၊ 

ေဖမတိ င််း ၁၃ 

ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န် လက်ေက က်ဝတ်တ င် ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၉၅

ေဝမဖိ ်းေအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ MiMBER 

Institute 

ေကျ င််းသ ်း

လိှုင်သ ယ မ ်းခ က်ေစျ်း

သပိတ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န် လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၉၆ ချယ်ရ ဝင််း မ ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မဟ ေအ င်ေဖမ၊ ၈၆X၄၂ မဟ ေအ င်ေဖမ မန္တေလ်း ေသနတ်ထိ ေသဆ  ်းသည်။

၉၇

ခနေ့်ည ်းဟိန််း 

(ေခေါ်)ေမ င်အ က ေေ ်

ကျ ်း ၁၇ ဦ်းသိန််းေေ ် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ပထမနှ္စ် 

ေဆ်းေကျ င််း

သ ်း

တ ေမ သပိတ် ရန်က န် တ ေမ ရွဲစခန််းအမှတ် (၄၀)နာ်း အပစ်ခ ရက  

ရင်ဘတ်ကျည်ထိမှန်မပ ်း ရွဲဝတ်စစ်သ ်းမျ ်းက 

အပစ်ခ ရသူအ ်း စခန််းတ င််းသိ ေ့ ဆ ွဲေခေါ်သ  ်းသည်။ 

ေမ င်ခနေ့်ည ်းဟိန််း၏ ရ ပ်ေလ င််းအ ်း မတ် ၁၆ 

ရက်ေနေ့တ င် သမဂိ ဟ်ခွဲ သည်။ 

ပစ်ခတ်ခ ရစဉ်ဝင်ေရ က်ကူည သည ် 

အမျ ိ်းသမ ်းငယ်အ ်း ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆ ်းသ  ်းပါသည်။

၉၈
မင််းခနေ့်စိ ်း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် မိဂသ  ၁၈ လမ််း၊ ၁၂

 ရပ်က က်

ေတ င်ဥကကလ ပ ရန်က န် ေတ င်ဥကကလ ပမမိ ွဲ့နယ်၊ ေမတတ လမ််း၊ 

အမျ ိ်းသမ ်းေဆ်းရ  ေရှွဲ့တ င် ေသနတ်မှန် ကျဆ  ်းသည်။

၉၉

ချစ်ကိ ကိ မဖိ ်း ကျ ်း ၂၅ ဦ်းေေ ်ဝင််းနိ္ င် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် န ပါတ် ၈၅ (က) 

ရပ်က က်၊ Ext ၃ 

လမ််း

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၁၀၀

ဟိန််းထက်ေဒ ်း ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် ခခ အမှတ် ၅၊ 

ဦ်းစ ေဖလမ််း၊ 

ဦ်းစ ေဖရပ်က က်၊ 

ဘ ဘူခခ 

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ဘယ်န ေဘ်း ကျည်ေဖ က်ဝင်က  ညေန ၅နာရ ခ ွဲတ င်

 ကျဆ  ်းသည်။

၁၀၁
လင််းလင််းေကျ ် ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ဝမ််းဗိ က်တ င် ထ ပ်ချင််းေပါက် ထိမှန်၍ 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၀၂
ေကျ ်လင််းခိ င် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် သယသန််းကျွန််း ရန်က န် သဃသန််းကျွန််းသပိတ်တ င်ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်း

 ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၀၃
လှမင််းဦ်း (ခ) 

ေအ င်ကိ ဦ်း

ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် က(နှ္င််းဆ က န််း)ရပ်

က က်

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် လက်ေမ င််းတစ်ချက်+ လည်ပင််းတချက်သိ ေ့ 

ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်မပ ်းကျဆ  ်း

၁၀၄
ေကျ ်မင််းသူ ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် စက ရပ်က က်၊ 

ရတနာဒိပပလမ််း

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၀၅
မျ ိ်းမင််းထ န််း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် စက ရပ်က က်၊ 

ရတနာဒိပပလမ််း

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ;

၁၀၆ ရွဲထ ဋ်ေအ င် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် ရန်ေအ င်ရပ်က က် သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ;

၁၀၇
ေကျ ်သ ဟေအ်း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် ရန်က န် မတ်လ ၁၅ ရက်ေနေ့တ င် ကျည်ဆ ေခါင််းထိက  

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၁၀၈

ေူ်းဝင ်ဝါ မ ၁၅ ဦ်းတင်ကိ ကိ ဦ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု အမှတ် ၁၃၈၆၊ 

မင််းရွဲေက င််းပ  လမ််း

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ေတ င်ဒဂ  မမိ ွဲ့နယ် ဧရ ဝဏ်လမ််းဆ  တ င် 

ပစ်ခတ်ခ ရ၍ သယသန််းကျွန််းမမိ ွဲ့နယ် စ ဖပေစျ်းေဆ်းရ  သိ ေ့

 ေရ က်လ မပ ်းေနာက် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၁၀၉
မင််းမင််းထက် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၆၉၄၊ ဗျ မစိ လမ််း၊ 

၅၅ ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းခွဲရသည်။

၁၁၀

ေကျ ်လင််းေဝ @

ကျန်ေကျ င််း

ကျ ်း ၂၃ ဦ်းက လ ်းပ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု အမှတ် ၁၁၁၃၊ 

မဟ ဗန္ဓ လ လမ််း၊ 

၅၅ ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းခွဲရသည်။

၁၁၁
ေနလင််းထက် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၅၄၅ ပ လွဲကန်လမ််း၊

 ၆၅ ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၂

ရွဲမျ ိ်းထ ဋ် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၄၅၉၊ 

ေအ င်ချမ််းသ  ၁ 

လမ််း၊ (၇၀) ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၃

ဘိ ဘိ ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၁၃၅၄၊ 

ဖပည်ေတ ်သ လမ််း၊

 ၂၁ ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၄
ဟိန််းစိ ်း @ဖိ ်းသွဲ ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု နပွဲပင်ေကျ်းရွ ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းခွဲရမပ ်း ရ ပ်အေလ င််းကိ  

နဘွဲပင်သ ဿန်မှ  သ ်းသနေ့်ဂူလ ပ် သမဂိ ဟ်ခွဲ ပါသည်။

၁၁၅ ဟန်ထက်ေအ င် ကျ ်း ၂၄ ဦ်းေအ င်နိ္ င်ဝင််း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပသပိတ် ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း။

၁၁၆ ေကျ ်ေေယျ ထ န််း ကျ ်း ၁၇ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဖပည်သ သပိတ် ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ေပါင်နှ္င ် မျက်လ  ်းသိ ေ့ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၁၇

မဖိ ်းေေ ်လင််း (ဦ်း) ကျ ်း ၃၅ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဖပည်သ သပိတ် အမှတ် ၆၅၇၊ 

မန္တေလ်းလမ််း၊ 

ဥယျ ဉ် ၇၊ ၁၃ 

ရပ်က က်

ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ည ဖက်ရင်အ   ကျဉ်ထိဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၁၁၈
ကိ ထက် ကျ ်း ၁၈ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဖပည်သ သပိတ် ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ညဖက်လက်ေမ င််းရင််းနှ္င ်ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိဒါဏ်ရ ဖဖ

င ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၉
လိှုင််းဂျက်ေမ င် ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေရွှေဖပည်သ သပိတ် ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ၈တန််းေကျ င််းသ ်း 

(ရင်ဘတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း)

၁၂၀ ထက်လင််းေအ င် ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဖပည်သ သပိတ် ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၂၁ ေကျ ် ေေယျ လင််း ကျ ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဖပည်သ သပိတ် ေရွှေဖပည်သ ရန်က န် ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၂၂

ေအ င်ေက င််းမိ ်း ကျ ်း ၂၃ ဦ်းတင်ဝင််း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ CB bank 

ရ  ်းချ ပ် Digital

 Marketing 

  နမှ ဝန်ထမ််း

ေဖမ က်ဒဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၂၃
နိ္ င်ရွဲေကျ ် ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေဖမ က်ဒဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။



၁၂၄
ေကျ ်ဝင််းကိ  @တရ တ်

 @ တိ င်တိ င်

ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဒဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်သည ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်

။

၁၂၅

ေအ င်ကက ်း @ 

ေအ င်မင််းထ န််း

ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဒဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

ပ ဂ လမ််း၊ 16 B ကျြူ်း

 ေဖမ က်ဒဂ   

မ ်းသတ်ရ  ်း 

အေနာက်ဖက် 

မ.၀.တ လမ််းဆ  အန ်း

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် မတ်လ ၁၆ ရက်ေနေ့တ င် ေဖမ က်ဒဂ  တ င် ဒိ င််းက ရင််း

 ကျည်ထိမှန် ေသဆ  ်းသည်။

၁၂၆
စ ေ ်းေအ င် (ခ) ပိစိ ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပ၊ 

န္ ယ်သ ဂ သပိတ်

ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၁၂၇

ခနေ့်ေအ င်မဖိ ်း ကျ ်း ၁၉ ဦ်းဖမင ်ေအ င် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ပထမနှ္စ် 

မမိ ွဲ့ဖပအင်ဂျင်န 

ယ  

ေကျ င််းသ ်း

ဒဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၂၈

နန္ဒမဖိ ်းေအ င် ကျ ်း ၂၁ ဦ်းေအ င်ကကည်လိှု

င်

မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဒဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် အခန််း ၃၀၃၊ 

ေအဘေလ က် ၉ 

လမ််း၊ ၉၄ ရပ်က က်

ဒဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န် ေပါင်နှ္င ်ေဖခေထ က်သိ ေ့ ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းပါသည်

၁၂၉
ေအ င်မဖိ ်းထက် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဒဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် ၆ (က)လမ််း၊ 

ယ ေနဥယျ ဉ်

ဒဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၀ ရိှန််းေနာင်ေနာင် ကျ ်း ၁၉ ဦ်းေမ င်ငယ်

မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း

ဒဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် အခန််း(၃၀၃)၊ 

တိ က်(၂၁)၊ 

(၁၂)လမ််း၊ 

ဘ ေလ က်(ဘ )၊ 

(၉၄)ရပ်က က်၊

ဒဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၃၁
ဖိ ်းေကျ ် ကျ ်း ၃၈ ဦ်းတင်ဝင််း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် အလယ်ကမ််းနာ်းရပ်

က က်၊ ပတတဖမ ်းလမ််း

အင််းစိန် ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၂

ေစ ဖပည ်စ  @ Saw Lal 

Pwl

ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် အမှတ် ၅၅၊ 

ေတ င်သူက န််း၊ 

ရှမ််းတန််း

အင််းစိန် ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၃

သက်ေဝနိ္ င် @လူကက ်း ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် ဒဏသိဓဓိ၊ 

ကမ််းနာ်းအေနာက်လ

မ််း

အင််းစိန် ရန်က န် ေအ င်ေေယျတ တ ်းတ င် အပစ်ခ ရက  

ပန််းလိှုင်ဖမစ်ထွဲတ င် သူ၏ အေလ င််းအ ်း 

ေတ ွဲ့ခွဲ ရသည်။

၁၃၄

ဝဏဏေ ်း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် ဒဏသိဓဓိ၊ 

ကမ််းနာ်းအေနာက်လ

မ််း

အင််းစိန် ရန်က န် အင််းစိန်သပိတ်အတ င််းအကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်း၏ 

ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၃၅

၀ဏဏေအ င် @ ဘ တ်ကက ်း ကျ ်း ၂၆ ဦ်းသန််းေကျ ်၊ 

ေဒေါ်ဝင််းဝင််းကကိ င်

မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေဖမ က်ဒဂ  သပိတ် ၉၅၇၊ 

ဗည ်းဒလလမ််း၊ ၃၇

 ရပ်က က်

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န် ဗိ က်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၁၃၆
မင််းမင််းဦ်း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ၈၆x၄၁ သပိတ် ၄၁X၄၂၊ ၈၂ 

လမ််းကက ်း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၇ သ လ င် ကျ ်း ၅၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၁၃၈ စိ ်းေ ်းေအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း



၁၃၉
သူရိန် @ 

ေကျ ်ေကျ ်ဝင််း

ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ကျည်သည် ပါ်းစပ်မှ ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ ထိ ်း

ေဖ က်ဝင်သ  ်းသည်။

၁၄၀ သန််းတိ ်းေအ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၁ ေအ င်နိ္ င်ဝင််း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၂ စိ င််းကိ ကိ လ င် @စိ င််းကိ ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၃ ေအ်းမင််း ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၄ ရွဲေလ်း @ ရန်နိ္ င်ထ န််း ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၅ ေအ င် ေကျ ်ထူ်း ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၆ မျ ိ်းေကျ ် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၇ ေအ င်ဖမင ် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၈ လှေ ်း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၉ မင််းေဝယ ေမ က် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကကည ်ဖမင်တိ င်သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၀ ေကျ ်ဖမင ် ကျ ်း ၇၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၁ နိ္ င်စည်သူ ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၂ သိန််းနိ္ င် ကျ ်း ၅၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၃ ဖိ ်းေ ်းေအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၄ ရင်ေ ်း (ခ) ေမ င်မွဲလ  ်း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၅ ထ န််းဝင််းဟန် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၆ ဝင််းကကည် (ေဒေါ်) မ ၇၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၇ ရွဲကိ ကိ ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၈ ေက င််းခနေ့်ကိ ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၉ လင််းေအ င် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၀ သိန််းထ န််း ကျ ်း ၆၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၁ န န ေအ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၂ ေေ ်ထက် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၃
သိန််းေေ ် @ ရိှုင််းကိ ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

သ တ လမ််း လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၄
ကကည်စင်ဟိန််း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၆၅
ေေ ်သန််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ေသနတ်ထိ ေသဆ  ်းသည်။

၁၆၆
သိန််းစိ ်း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၇
မဖိ ်းကိ ကိ ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၈
လိှုင်ဝင််းေအ င် ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၉
ချမ််းချမ််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၀
သန််းေေ ် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၁၇၁
ေေယျ ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၂
ေဝမဖိ ်း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၃
ဘခနေ့် @ Moharmad 

Thwarhid

ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၄
ရန်ပိ င် @ ချစ်ေအ င် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၅
တင်ေအ င်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၆
ဖိ ်းသက် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၇
ဝင််းေရွှေ @ကရင် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၈
ေအ င်ေေ ်မင််း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၉
သနေ့်ေင်ဦ်း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၀ ဝဏဏေကျ ် ကျ ်း ၁၉

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

ဒိ င််းစ  

ဘ န််းေတ ်ကက ်းေကျ 

င််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၁ ဝတ တ် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၂ ေကျ ်ေကျ ် (ခ) က လ ်း ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

တေပါင််းလမ််း၊ ၁၆ 

ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၃ ထ န််းထ န််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၃

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

ေဖမန လမ််း၊ ဒိ င််းစ  

သမိန်ဗရမ််း 

လမ််းမကက ်း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၄ ေကျ ်ဝင််းနိ္ င် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၄၁၆၊ 

ေအ င်ေဘ ဂလမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၅ ေကျ ်ေင်ဦ်း ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

ဦ်းထ န််းညိ လမ််း၊ 

ဒိ င််းစ 

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၆ မျ ိ်းသူေအ င် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်
 ပိေတ က် (၁)လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၇ ရွဲေေ ်ထ ဋ် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

င ဝါလမ််း၊ 

(၇)ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၈ ေ ်းဝင််း ကျ ်း ၆၇
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၄၄/၆၊ 

ဖမစကက့့် လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၉ ဖမင ်လ င် ကျ ်း ၅၆
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ် ၁၇၀၊ ပ မိ ်းနင််းလမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၁၉၀ မိ ်းသူဝင််း ကျ ်း

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၃၅၅၊ 

ေအ င်မင််းေခါင်(၁)

လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၁ ေေ ်မင််းထိ က် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ် ၁၂၂၃၊ ပဒ မမ လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၂ ေမ င်နိ္ င် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

ေဂါက်က င််းပတ်လမ််း

၊ ကျြူ်းေကျ ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၃ စေဝယ လင််း ကျ ်း ၁၇

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၇၀၊ 

စိန်ပန််းမမိ င်လမ််း၊ 

(၇)ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၄ ေအ င်ေအ င် ကျ ်း

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၅၀၅/၅၀၆၊ 

ဖမမျ ိ်းလ င်လမ််း၊ 

(၅)ရပ်က က်။

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၅ သက်ေဝ (ခ) ေေ ်ကက ်း ကျ ်း ၃၅

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၆/၆၈၊ 

အင်ကကင််း(၁)လမ််း၊

 ကစင်ရွ 

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၆ ေကျ ်ပိ င်ဝင််း ကျ ်း

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၄၃၅(ေအ)၊ 

ေအ င်မင််းေခါင်(၃)

လမ််း၊ (၇)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၇ သ ဟကိ ကိ နိ္ င် ကျ ်း ၂၃

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၅၇၂၊ 

နတ်ေမ က်လမ််း၊ 

(၉)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၈ ခင်စိ ်း ကျ ်း

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၉၀၉၊ 

ကျန်စစ်သ ်းလမ််း၊ 

(၆)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၉ သိန််းလိှုင် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၀ ထ န််းထ န််းဦ်း ကျ ်း ၅၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း (၅)ထိပ် လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၁ ချစ်ေမ င် (ခ) ချစ်ေအ င် ကျ ်း
အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

၈၃၂ (ေအ)

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၂ ချမ််းေဖမ လင််း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၃ ေေ ်လင််းထ န််း ကျ ်း

အမည်မသိေသ်း
မင််းရွဲေကျ ်စ  (၆)လ

မ််း၊ (၂၀)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၄
ေအ င်မျ ိ်းဦ်း (ခ) 

ေအ င်သူ
ကျ ်း

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

(နဝရတ်လမ််း)

၁၀၇၄၊ 

နဝရတ်လမ််း၊ 

(၅)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၅ ဖိ ်းသ ေချ င််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း ေရေကျ ် ထန််းတပင်

၂၀၆ သိန််းလ င် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း က န်တလိရွ ထန််းတပင်

၂၀၇

ထ န််းဝင််းေကျ ် @ 

ေဖပ င်ကက ်း

ကျ ်း ဦ်းေကျ ်ေင်+ 

ေဒေါ်အ န််းကကည်

မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သူူ့အိမ်ေရှွဲ့တ င် အမှတ် ၇၅၆၊ (၇၀)

 ရပ်က က်၊ 

မင််းရွဲေကျ ်စ  လမ််း

ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န်



၂၀၈
ေကျ ်သူမင််း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကကိ ွဲ့ပင်ေက က်သပိတ် ကကိ ွဲ့ပင်ေက က်လမ််း သ ယ ၀တ ခရိ င် ပွဲခူ်း ေသနတ်ထိ ေသဆ  ်းသည်။

၂၀၉
ပန််းဖမတ်ချယ် @ Si Mi 

Yar Bi Bi

မ ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၀ လှစိ ်း ကျ ်း ၅၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း

၂၁၁ ေအ င် ေကျ ်ေေ ် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း

၂၁၂ ရန်မျ ိ်းေအ င် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း

၂၁၃ ေအ င်မျ ိ်းေေ ် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း

၂၁၄

တင်ထ န််းေအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရက  ဖမ််းဆ ်းသ  ်းခ ရသည်။ 

ဖမ််းဆ ်းသ  ်းချန်ိတ င််း န ရ နွဲေ့ ေခါင််းနှ္င ် 

ေဆ င ်ရိ က်ခ ရသည်။ ထိ ဒဏ်ရ မျ ်းနှ္င ် 

ေသဆ  ်းသ ်းရသည်။

၂၁၅

ေအ င်ကိ ကိ ခနေ့် ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တေလ်း မျက်နှ္ာသိ ေ့ ပစ်ခ ရသည်။ မန္တေလ်းေဆ်းရ  တ င် 

ေဆ်းက သမှုခ ယူေနရင််း မတ်လ ၁၉ ရက်ေနေ့တ င် 

ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၁၆

ေကျ ်ခင် @ Yusof ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်လ သပိတ် ေအ င်လ မေက ်း မေက ်းတိ င််း၊ ေအ င်လ မမိ ွဲ့ လမ််းမေတ ်လမ််း 

ေရွှေေဖပ င်ေဖပ င်ဘ ရ ်းအန ်းတ င် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ရင်ဘတ်တည ်တည ်ကိ  ကျည်ထိမှန် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၇

Moharmad Ju Nike @

 သက်နိ္ င်ေအ င် (Islam)

ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပင်လယ် ရွ မ 

လမ််း၊ ၅၂X၅၃ လမ််း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း ကျည်ဆ ထိမှန် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၈
သန််းထိ က်ဦ်း ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပင်လယ် ရွ မ 

လမ််း၊ ၅၂X၅၃ လမ််း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေနာက်ေကျ တ င် ကျည်ထိမှန် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၉
သ ဟေကျ ် @ ေကျ ်ကက ်း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပင်လယ် ရွ မ 

လမ််း၊ ၅၂X၅၃ လမ််း

၅၆ လမ််း မန္တေလ်း မန္တေလ်း

၂၂၀

ရ ေ ထ န််း ကျ ်း ၁၈ ဦ်းစန််း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅၆ လမ််း၊ ၁၁၇ လမ််းနှ္င ်

 ၁၁၈ လမ််းကက ်း

၅၆x၅၇ လမ််း၊ 

၁၁၇x၁၁၈ 

လမ််း၊သင်ပန််းက န််း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း

၂၂၁

ဂ မ်ကကည် ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းေလ်းကန်ရပ်က က်

သပိတ်

မမိတ် ေတ င်ပိ င််း မမိတ် တနသသ ရ မမိတ်ေတ င်အင််းေလ်းကန် သပိတ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ေသနတ်နှ္င ် မဖိ ခ င််းရ  ကျည်ထိမှန်မပ ်း 

အဖမ််းခ ခွဲ ရသည်။ မတ်လ ၁၆ ရက်ေနေ့တ င် သူ၏ 

ရ ပ်အေလ င််းကိ လ ယူရန် စစ်တပ်မှ 

ဆက်သ ယ်လ သည်။

၂၂၂ ေဝမဖိ ်းသိန််း @ က လ ်း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁၂X၅၅ လမ််း ဖမရည်နန္ဒာရပ်က က် ချမ််းဖမသ စည် မန္တေလ်း ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၂၃

ဟိန််းထက်ေအ င် @ 

Auwal

ကျ ်း ဦ်းငမျ ိ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ်က က်ထွဲ ဥမမ ဒန်ဒ  ၁၃ လမ််း Bassein ဧရ ၀တ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက 

ေသနတ်ပစ်ခ င််းမဖိ ခ င််းရ  ကျည်ထိမှန် 

ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၂၄

မင််းသန််းထိ က် @

ထိ က်ထိ က်

ကျ ်း ၄၀ ဦ်းခင်ေထ ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ်က က်ထွဲ Bassein ဧရ ၀တ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက 

ေသနတ်ပစ်ခ င််းမဖိ ခ င််းရ  ကျည်ထိမှန် 

ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။



၂၂၅ ေမ င်ေေ ် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း

၂၂၆

သူရေကျ ် ကျ ်း ၁၈ ဦ်းရွဲသူ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း၊ ေမှ ်ကန်ရပ်က က်

 သပိတ်

ေရေကျ ်၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်က 

က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၂၇

တင ်နိ္ င် ကျ ်း ၅၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းနာရ စင် ေဝါ ပွဲခူ်း မတ်လ ၁၅ ရက်ေနေ့တ င် လည်ပင််းကျည်ထိမှန်မပ ်း 

ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ် မတ်လ ၈ ရက်ေနေ့တ င် 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၂၈
သ တ ေအ်း @ မ ်းမ ်း မ ၁၆ ဦ်းဝင််းနိ္ င် မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အထက်တန််း

ေကျ င််းသ ်း

သပိတ်ကျင််း ကန်ပယိ ေကျ်းရွ သပိတ်ကျင််း မန္တေလ်း ေသနတ်ဖဖင ် ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၂၉
ဦ်းေေ ်မင််း ကျ ်း ၅၂ ဦ်းေမ င်ကိ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပိတ်ကျင််း ကန်ပယိ ေကျ်းရွ သပိတ်ကျင််း မန္တေလ်း ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်သိ ေ့ ကျည်ထိမှန် 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၃၀
ရွဲမျ ိ်းေအ င် ကျ ်း ၂၉ ဦ်းတင်မငိမ််း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Nwee yone strike ကကည်ေတ က်ေပါက် သပိတ်ကျင််း မန္တေလ်း အစ အိမ်နှ္င ် လက်ေမ င််းသိ ေ့ ကျည်ထိမှန် 

ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၃၁
မျ ိ်းဖမင ် ကျ ်း ၄၇ ဦ်းခင်ေမ င် မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Nwee yone strike ကကည်ေတ က်ေပါက်

ရပ်က က်

စဉ ်ကူ်း မန္တေလ်း

၂၃၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပိတ်ကျင််း ေချ က်ကက ်းေကျ်းရွ သပိတ်ကျင််း မန္တေလ်း

၂၃၃

ထ န််းတက်ေအ င် @ 

ဖိ ်းငယ်

ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ ယင််းမ ပင်သ

စ်ေတ   န 

သစ်ေတ ဥကက

 

မန္တေလ်းေဆ်းရ  အလ  ်းမ န်တိ င််းရပ်က 

က်

ယင််းမ ပင် စစ်ကိ င််း ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်းေနာက် ဦ်းေခါင််းကိ  အရိ က်ခ ရသည်။ 

ဒဏ်ရ အတ က် လ  ေလ က်ေသ  

ေဆ်းဝါ်းက သမှုမရရိှေသ ေကက င ် ဖမ််းဆ ်းခ ထ ်းရစဉ်

 ဦ်းေနှ္ာက်ပျက်စ ်းမှုဖဖစ်မပ ်းေနာက် ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၃၄
ေေ ်မင််းဦ်း ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၆၁X၁၁၂ ေထ င ် သိ ်းခခ မ ်းရထ ်းလ

မ််း

မန္တေလ်း

၂၃၅ အမည်မသိေသ်း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း

၂၃၆ ေကျ ်ေကျ ်@ အဂဂမိ ်းညိ ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၁၅ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁

အမျ ိ်းသ ်းဒ မိ 

ကေရစ အဖ ွဲွဲ့ချ 

ပ်(မမိ ွဲ့နယ်အ

လ ပ်အမှုေဆ 

င်)

ေနဖပည်ေတ ်စစ်ေကက ရ

ေ့့်းတ င်ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စ

က်ခ ရ

ဂ ဏ််းမင််းအင််းေကျ်းရွ

့ 
ေမမြူသိရ  မမိ ွဲ့နယ် ေနဖပည်ေတ ်

၁၅ မတ် ၂၁ ေနေ့တ င်ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်း 

စစ်ေကက ေရ်းက လအတ င််း ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရမပ ်း 

၃၀ မတ် ၂၁ ေနေ့တ င် ကျဆ  ်း၊ အေလ င််းဖပန်မရ၊ 

မိသ ်းစ အ ်းကကည ်ရှုခ င ်ေပ်း(NLD) မှသ  ်းဦ်းေဖမ က် 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သတ်ဖဖတ်ခ ရသူ

၂၃၇ ေတ က်ထ န််း ကျ ်း ၂၁ ဦ်းထ န််းထ န််း
မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ေကျ င််းသ ်း
အမှတ် (၇/ေအ)၊ 

သ ခလမ််း၊ က င််းရပ်၊
Mawlamyine Mon state

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၃၈
ရှမ််းကရင် @ 

ထ ဋ်ဖမတ်လင််း

ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ေတ င်ငယ်ေကျ်းရွ ဖပည်ကက ်းမဏိ္ င် တနသသ ရ နယ်ဖခ ်းေစ င ်ရွဲက ပစ်ခတ်၍ ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၃၉ စည်သူေအ င် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  စည်ပင်လမ််း ဧရ ၀တ အိမ်ဖပင်ထ က်စဉ် ေသနတ်နှ္င ် ပစ်ခ ရသည်။

၂၄၀
ေကျ ်မင််းထ န််း ကျ ်း ၄၁ ဦ်းရွဲေကျ ် မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေက လင််းသပိတ် မင််းတ န််းေကျ်းရွ ၊ 

နန််းဝင်ေတ  အ ပ်စ 

ေက လင််း စစ်ကိ င််း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၁ ေကျ ်ခိ င် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေချ င််းဦ်း စစ်ကိ င််း

၂၄၂ ေရွှေစင်ထ န််း မ ၁၆

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ ေရွှေေက င််း က ယ် 

လဘက်ရည်ဆိ င်အရှ

ေ့  ့၊ ေည င်ရွ ၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၂၄၃
မင််းထက်ကိ  (ခ) 

ကိ ထက်
ကျ ်း ၁၆

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

သေင်လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၄၄
ဆန််းဝင််းလိှုင် (ခ) 

စည်သူစိ ်း
ကျ ်း ၄၄

အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ေဖမ က်ဒဂ  ရန်က န်

၂၄၅ ေဖသိမ််းေကျ ် @ မိ က်ခွဲ ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်ကန်သပိတ် လိှုင် ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၆

အမည်မသိေသ်း မ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမှတ် ၂၊ 

အေဖခခ ပည အထက်တ

န််းေကျ င််းေရှွဲ့

၂၅ ရပ်က က် ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် အိမ်ဖပင်ထ က်စဉ် ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ေသနတ်နှ္င ် ပစ်ခ ရသည်။

၂၄၇
Cung lian Ceu ကျ ်း ၂၅ Salai Talang Lian မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ Gilgal 

ဘ ရ ်းေကျ င််း

တ ဟန််းသပိတ် ေတ င်ေလပ်ေ န် (၁) ကေလ်း စစ်ကိ င််း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၈ ကျင်ခနေ့်မန် ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ ဟန််းသပိတ် ကေလ်း စစ်ကိ င််း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၉

Do Suan Kim ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ ဟန််းသပိတ် ကေလ်း စစ်ကိ င််း အသက် ၂၀ အရွယ် တ  န်ဒိ ဆ မ််းကိမ််းသည် 

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲ၏ ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ဒဏ်ရ ရ 

ေသဆ  ်းခွဲ က  အေလ င််းကိ  ကေလ်းဖမ့်  ့့   

စစ်ေဆ်းရ  ရင်ခ ွဲရ  တ င် မတ်လ ၂၁ ရက်ေနေ့ 

ဖပန်လည်ရရိှခွဲ သည်။
၂၅၀ ေကျ ်ဖမင ်ဝင််း @ည ေလ်း ကျ ်း ၄၂ ဦ်းတင်ေင မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ ဟန််းသပိတ် ေတ င်ဖ လ ေ န် (၈) ကေလ်း စစ်ကိ င််း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၅၁
ေအ်းေကျ ် ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၈ လမ််း၊ ၁၃ 

ရပ်က က်

ေတ င်ဥကကလ ပ ရန်က န် မိသ ်းစ  စ ်းဝတ်ေနေရ်းမေဖပလည်ေသ ေကက င ် 

ေရွှေေရ င််းသ  ်းရ  လမ််းမှ  ပစ်သတ်ခ ရသည်။

၂၅၂
မဖိ ်းေကျ ်သူ @Bay Tar

 @ Swarlaybi

ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ညသပိတ် ေက  တေလ်း ရန်က န် ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၅၃

ဖမဝင််း မ ၇၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေနအိမ် လိှုင်သ ယ ရန်က န် အသက် ၇၀ အရွယ် အမငိမ််းစ ်းယူ အဘ  ်းသည် 

အိမ်တ င် ဘ ရ ်းရိှခိ ်းေနရင််း ပစ်သတ်ခ ရ၍ 

ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၅၄
ေအ်းေအ်းခိ င်@ 

Rosarnar Bi

မ ၂၂ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဥကကလ ပ၊ 

ရပ်က က် (၁) ရိှဆိ င်

ရပ်က က် (၁) ေဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်

၂၅၅
သ ဟမဖိ ်း @က လ ်း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot 13 (အ တ်ဆက်) မန္တေလ်း မန္တေလ်း စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့ 

ေသနတ်ပစ်ေဖ က်ရ  ကျည်ထိမှန်ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၅၆ နိ္ င်လင််းေအ င် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းဂ တ် ဖပင်ဦ်းလ င်

၂၅၇

ခင်မ လ ၀င််း @ 

မျ ိ်းလ င်

မ ၃၉ ဦ်းတင်လိှုင် မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ ရပ်က က်(၁) 

သပိတ်

ပခ ကကြူ (၁) ရပ်က က် ပခ ကကြူ မေက ်း မတ်လ ၁၉ ရက်ေနေ့တ င် 

ကေလ်းသ  ်းေယ က်အေမဖဖစ်သည ် သူမသည် 

သူမအ ်းမဖမ််းရန် ဒူ်းေထ က်ေတ င််းပန်ခွဲ သည်။ 

သိ ေ့ရ တ င် ပစ်သတ်ခ ရက  ဖမ််းဆ ်းသ  ်းေသ်းသည်။ 

မတ်လ ၂၀ ရက်ေနေ့တ င် စစ်ေက င်စ ၏ 

လ  ခခ  ေရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက သူမ၏ ေယ ကျ ််းအ ်း 

ဖ န််းဆက်သ ယ်က  အေလ င််းလ ယူရန် 

ေဖပ ခွဲ သည်။ အေလ င််းေရ က်ရိှလ ေသ အခါ 

သူမတ င် နိှ္ပ်စက်ခ ထ ်းရသည ် 

ဒဏ်ရ အမျ ်းအဖပ ်းရိှသည်ဟ  

ေဒသခ ေဖပ ကက ်းချက်အရ သိရသည်။



၂၅၈
ခ န်ေကျ ်စ  လင််း ကျ ်း ၄၁ ဦ်းေမ င်ေမ င်လင််း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း လိှုင်သ ခအိမ်ရ လိှုင် ရန်က န် မတ်လ ၁၉ ရက်ေနေ့ညတ င် လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်ရိှ 

သ ခအိမ်ရ တ င် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၅၉

မျ ိ်းဖမင ်ေအ င် ကျ ်း ၂၇ ဦ်းမျ ိ်းသနေ့် မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အင်ဂျင်န ယ 

ေကျ င််းသ ်း

လိှုင်သ ခအိမ်ရ လိှုင် ရန်က န် မတ်လ ၁၉ ရက်ေနေ့ညတ င် လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်ရိှ 

သ ခအိမ်ရ တ င် ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်း မတ်လ ၂၀ 

ရက်ေနေ့တ င်ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၀
သနေ့်ေင်မျ ိ်း ကျ ်း ၂၇ ဦ်းလှကကည် မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၂၂ ရပ်က က်၊ 

စက ်းဝါပန််းခခ လမ််း

ေတ င်ဒဂ  ရန်က န် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၆၁
ကက ေအ င် @ ဆန််းပိ ကျ ်း ၄၇ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မွဲလ  ်း၊ ပန််းန ေ့သ လမ််း လ ိ င်ေက ် ကယ ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၂ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၃ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၄ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၅ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၆ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၇ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၈ အမည်မသိေသ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၉ ထ န််းေအ င်ေကျ ် ကျ ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၇၀ ေကျ ်သူဝင််း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပန််း ရှမ််း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၁
အန်ဒူ်း (ခ) အဒူရယ်

ကျ ်း ၆၂ အမည်မသိ ၁၉ မတ ်၂၁ ၁၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မမိတ် ေတ င်ပိ င််း

မမိတ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
He was killed by a car in Myeik Taung village.

၂၇၂

သက်ပိ င်စိ ်း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း မမိ ွဲ့သစ် ၁ လမ််းနှ္င ် ၂ 

လမ််း၊ တ ေမ 

ပ သိမ်ည နေ့် ၄ လမ််း၊

 အမှတ် (၈) 

ေဖခ က်လွှ 

တ ေမ ရန်က န် နဖူ်းတ င် ကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၃ ေအ င်ေက င််းထက် ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း တ ေမ သပိတ် ေဖခ က်ရပ်က က် သ ေကတ ရန်က န် နဖူ်းတ င် ကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၄
အမည်မသိေသ်း ကျ ်း မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဆန္ဒဖပေနစဉ် ေသနတ်နှ္င ် မဖိ ခ င််း၍ ကျည်ထိမှန်က 

 ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၇၅ အမည်မသိေသ်း ကျ ်း မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဆန္ဒဖပေနစဉ် ေသနတ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၇၆
မင််းမင််းေေ ် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ ၊ 

ဗိ လ်ေတေလမ််းသပိတ်

နန္ဒာဝန်ရပ်က က် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၇

Zuali @ Malan Zwal e မ ၃၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မဂသလ ေတ င်ည နေ့်ရိှ 

သူမ၏ တိ က်ခန််း ၅ 

လွှ မှ ခ န်ချခွဲ သည်။

၅ လွှ ၊ 

ကန်ေတ ်ေလ်း၊ ၉၁

 လမ််း

မဂသလ ေတ င်ည 

နေ့်

ရန်က န် We Love Yangon ရ  ်းတ ခါ်းမျ ်းအ ်း ရိ က်ချ ိ်းမပ ်း 

ပရိေဘ ဂမျ ်းနှ္င ် ရ  ်းအသ  ်းအေဆ င်ပစစည််းမျ ်းကိ  

ဖျက်ဆ ်းခိ ်းယူ ခွဲ ကကသည်။ အဆိ ပါ ဝင်စ ်းမှုမှ  

ေကက က်မက်ဖ ယ်ဖဖစ်ေသ ေကက င ် ၃၅ နှ္စ်အရွယ် 

အမျ ိ်းသမ ်းတစ်ဦ်းသည် တိ က်ခန််း ငါ်းလွှ  

အေပေါ်ထပ်၏ အေရ်းေပေါ်ေလှက ်းမှ ခ န်ချရ  

ဦ်းေခါင််းကျ ိ်းေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၇၈
မိ ်းေေ ်ေထ ်း (ခ) 

ေမ င်စန််း
ကျ ်း ၂၈ ဦ်းနိ္ င်ဝင််း

မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေလ   ၈၂၄၊ 

မဟ မမိ င် (၂)

မန္တေလ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၉
လှမျ ိ်းသိန််း @ကိ မျ ိ်း @

ဖိ ်းသ ်း

ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် သင်ပန််းက န််းရပ်က 

က်

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။



၂၈၀

ေေ ်မျ ိ်းထက် ကျ ်း ၁၆ ဦ်းဖမင ်ေေ ် မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လက်ဖက်ရည်ဆိ င်တ င် 

ပစ်သတ်ခ ရ

Seyartai café shop မန္တေလ်း မန္တေလ်း သူသည် ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက ်း၊ နတ်တလင််းမှ လ က 

 မန္တေလ်းရိှ လက်ဖက်ရည်ဆိ င်တ င် 

အလ ပ်လ ပ်ေနသည်မှ နှ္စ်ရက်သ ရိှေသ်းသည်။ 

သူသည် မတ် ၂၁ ရက်ေနေ့တ င် 

စစ်သ ်းမျ ်းလ သည်ဆိ ၍ 

လက်ဖက်ရည်ဆိ င်ဖပင်ထ က်ကကည ်ရ  

ေသနတ်ပစ်ခ ရက  ေသဆ  ်းသ  ်းရဖခင််းဖဖစ်သည်။

၂၈၁

မဖိ ်းေဝထ န််း ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖပည်ကက ်းေပျ ်ဘ ယ်မမိ ွဲ့န

ယ်၊ ၅၆လမ််းနှ္င ် ၁၂၂ 

လမ််းေထ င ်

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ကျည်သည် သူ၏ ဘယ်ဘက် ခါ်းမှ ည ဖက်ခါ်းသိ ေ့ 

ထိ ်းေဖ က်ဝင်ေရ က်က  ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၈၂
ေေ ်မျ ိ်းဦ်း ကျ ်း ၄၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖပည်ကက ်းဒဂ  မမိ ွဲ့နယ်၊ 

ဖပည်ကက ်းေစျ်းနာ်း

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းမပ ်းေနာက် စစ်တပ်မှ 

သူ၏ ရ ပ်အေလ င််းကိ  ယူေဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၃

မဖိ ်းေမ က်ေမ င် ကျ ်း ၄၆ ဦ်းေမ င်ေမ င် မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ််က က်လ  ခခ  ေရ်း ၃၃X၃၄, ၈၇x၈၈, ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း လည်ပင််းကျည်ထိမှန်ေသဆ  ်းသ  ်းမပ ်းေနာက် 

စစ်တပ်မှ သူ၏ ရ ပ်အေလ င််းကိ  

ယူေဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၄ ေကျ ်မင််းထိ က် ကျ ်း ၁၄ အမည်မသိ ၂၁ မတ ်၂၁ ၂၁ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ေလ င််းလ  ်းမမိ ွဲ့

ေဒါင််းရှည်ရွ ၊ 

ေလ င််းလ  မမိ ွဲ့
ထ ်းဝယ်

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
The house was set on fire

၂၈၅
တ တ်ကက ်း ကျ ်း ၅၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပင်လယ်သပိတ် ချမ််းဖမသ စည်မမိ ွဲ့န

ယ်

မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၆

လင််းေေ ်ကိ ကျ ်း ၂၀ ဦ်းတင်ေမ င်လတ် မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပင်လယ်သပိတ် ေအ င်ပင်လယ် 

၅၂x၅၃ လမ််း၊ ၁၀၅

 လမ််း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း သူ၏ ဘယ်ဘက် လက်ေမ င််းနှ္င ် ရင်ဘတ်သိ ေ့ 

ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၇
စိ င််းေအ င်ဖမင ် ကျ ်း ၅၀ ဦ်းေကျ ်ေ ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ပင်လယ်သပိတ် ၅၆x၅၇ နှ္င ် 

၁၁၁X၁၁၂

မန္တေလ်း မန္တေလ်း

၂၈၈
ေမ ်စ မ ၆၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အိမ်တ င် ေယ ေဒသ, Kyw ကနေ့်ေက မေက ်း လက်ေမ င််းနွဲေ့ ရင်ဘတ်မှ  ကျည်ထိမှန်က  

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၉
ေေ ်ေေ ် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည် မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၀ ေနမျ ိ်း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိေသ်း

မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည် မန္တေလ်း အသက် ၁၅ နှ္စ်အရွယ် 

ထ န််းထ န််းေအ င်၏အေလ င််းကိ  ဝင်သယ်စဉ် 

ပစ်သတ်ခ ခွဲ ရသူ။

၂၉၁ မျ ိ်းဟိန််းေကျ ် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေအ င်ပင်လယ်သပိတ် မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ မန္တေလ်း ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၂၉၂
ထ န််းထ န််းေအ င် ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည် မန္တေလ်း ရင်ဘတ်သိ ေ့ ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၃
မင််းသူေအ င် ကျ ်း ၃၉ ဦ်းေအ င်ရှင် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် JJ ၇၇/၂ 

ေအ င်ပင်လယ်

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ည ဖက် ပခ  ်းသိ ေ့ ေသနတ်ကျည်ထိမှန် 

ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၉၄

ဖိ ်းငယ် ကျ ်း ၃၀ ဦ်းသက်ဝင််း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် ေအ င်ပင်လယ်၊ 

ကန်ကက ်းက န် 

ေကျ်းရွ 

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၅
လိှုင်မျ ိ်းထက် ကျ ်း ၄၀ ဦ်းသိန််းေေ ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် သင်ပန််းက န််းရပ်က 

က်

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၂၉၆
ေဘဘ စိ ်းဖမင ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် သင်ပန််းက န််းရပ်က 

က်

ဖပည်ကက ်းဒဂ  မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၇
ေေ ်လင််းထိ က် @ 

ေကျ င််းသ ်း

ကျ ်း ၃၂ ဦ်းစိ ်းဖမင ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ချမ််းဖမသစစ  

မန်ဘ ဝင်

၄၉ လမ််း၊ 

တန်ဖိ ်းနိမ ်အိမ်ရ အန ်း

၁၁၄x၆၄ (က) လမ််း ချမ််းဖမသ စည် မန္တေလ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၉၈
Ingem Bo ကျ ်း ၂၀ ဦ်းေကျ ်ေကျ ်ဦ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅၄ လမ််းနှ္င ် ဖမမဉ္ဇြူလမ််း

 ေထ င ်

၅၅ လမ််း၊ ၁၁၃ 

(က)လမ််း၊  ဘ/၁၂

မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေပါင်သိ ေ့ကျည်ထိမှန်ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၉
ေေ ်ကက ်း ကျ ်း ၁၉ ဦ်းေမ င်ဖမင ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁၃x၁၁၄ လမ််း၊ 

၇၇ လမ််း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသည်

၃၀၀ ထိန်လင််း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၁ မိ ်းေကျ ်ေင် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၂ ေအ်းချမ််းမိ ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၃ ဖမင ်သိန််း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း ေသနတ်ပစ်ခ ရ၍ ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၄ ေအ င်တင ် ကျ ်း ၅၈ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း

၃၀၅ ေဝလ င် ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း

၃၀၆
ဝင််းထ န််းဦ်း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း 

ေအ င်ပင်လယ်ရပ်က က်

ေအ င်ပင်လယ် မန္တေလ်း မန္တေလ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၀၇
ချမ််းသ ေထ ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည်မမိ ွဲ့နယ်၊ 

မေနာ်ဟရ လမ််း

ချမ််းဖမသ စည် မန္တေလ်း ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၀၈

ခင်မျ ိ်းချစ် မ ၆ အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း ၅၂ (ဂ) ၁၀၅ ၁၀၆၊ 

မန္တေလ်း

မန္တေလ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း
သူမသည် မိမိအိမ်တ င် ေနေနစဉ် စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက

  အိမ်တ င််းသိ ေ့ ေသနတ်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ သူမ၏ 

ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့ ကျည်ထိမှန်က  ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၃၀၉

သိန််းစိ ်းဦ်း ကျ ်း အမည်မသိေသ်း မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅၇ (က) ၁၀၃ (က) မန္တေလ်း မန္တေလ်း မန္တေလ်း စစ်တပ်နှ္င ် ကျည်က ဝတ်ထ ်းသည ် ရွဲမျ ်းက 

စက်ဘ ်းစ ်းေနသူမျ ်းကိ  စိန်ေခေါ်ခွဲ ရ  သိန််းစိ ်းဦ်းက 

လှည ်ကကည ်သည်နှ္င ် သူ၏ လက်ေမ င််းနှ္င ် 

ရင်ဘတ်ကိ  ေသနတ်ပစ်ခတ်ခ ရ၊ ကျည်ထိမှန်က  

ေသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၃၁၀ (ကိ ) ေင် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

ထ ်းဝယ်၊ 

ေကျ က်ေမ ်ရပ်၊ 

ေထ င်အန ်း

ကကပ်စ ဖပင် ရပ် ထ ်းဝယ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

အရိှန်ဖမှင ်ေမ င််းနှ္င်လ သည ် စစ်က ်း၏ 

ဝင်တိ က်ဖခင််းကိ  ခ ခွဲ ရမပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၁၁
ေဝယ ထက်နိ္ င် (ခ) 

ဖိ ်းသ ်း
ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၁၂ မိ ်းထက်ဝိ င််း ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်းမမိ ွဲ့
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၁၃ ဖိ ်းထ ်း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
၆၆x၆၇၊ မေနာ်ဟလ  

စိန်ပန််းလမ််း
မန္တေလ်းမမိ ွဲ့

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေနာက်ေကျ ဘက်ကိ  ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၁၄ ကကည်ဆက်လိှုင် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ်က က်ထွဲတ င် စ ဖပ ရပ်က က်
ေကျ က်ပန််းေတ

့ င််း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်တ င််းပိ င််းကိ  ေသနတ်မှန်ခွဲ သည်။

၃၁၅
ေနလင််းေထ ်း (ခ) 

အမ်စ  ဒစ်
ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ကက ်း (က သ ) ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ် မျက်လ  ်းနှ္င ်ေဖခေထ က်ကိ  ေသနတ်ထိမှန်ခွဲ သည်။

၃၁၆ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ်



၃၁၇ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

၃၁၈
မင််းမင််းထ န််း (ခ) 

ကိ က လ ်း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

၃၁၉ စိ ်းနိ္ င်ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း မိ ်းဒါစ  တ တ ်း မိ ်းညှင််း ကချင်ဖပည်နယ် ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၂၀ ဝင််းေဆ ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းဒါစ  တ တ ်း
ေအ င်သေဖပ 

ရပ်က က် မိ ်းညှင််း
ကချင်ဖပည်နယ် အစ အိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၂၁ လင််းထက် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းဒါစ  တ တ ်း
ေအ င်သေဖပ 

ရပ်က က် မိ ်းညှင််း
ကချင်ဖပည်နယ် အစ အိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၂၂ ရန်ေအ င် (ခ) မဖိ ်းဖပည ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေကျ င််းသ ်း

ဖဖြူ ဖဖြူ
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း
ဆ ်းအိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၂၃ တိ ်းေေ ်ေအ င် ကျ ်း ၁၉ ဦ်းစိန်ထ န််း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
အရပ်သ ်း 

Servant (CDM
ခင်ဦ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၂၄ ေေ ်ဝင််းေမ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ခင်ဦ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၂၅ ေအ င်ခိ င်စိ ်းသူ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဝက်လက်
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၂၆ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သကသန််းကျွန််း
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၂၇ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သကသန််းကျွန််း
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၂၈ ေအ င်သူထ န််း ကျ ်း ၃၂ ဦ်းတင်ထ န််း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ   crackdown

အမှတ် (၄၅၁)၊ 

ေရွှေဟသသ  ၉ လမ််း၊ 

၁၀၄ ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်ကိ ထိမှန်မပ ်း ေသ ်းထ က်လ န်သဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၂၉
မျ ိ်းမင််းေအ င် (ခ) 

ဖိ ်းက လ ်း
ကျ ်း ၃၃ ဦ်းသန််းပ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တမူ်း တမူ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်ကေနေနာက်ေကျ အထိေဖ က်မှန်မပ ်းကျဆ  ်း

၃၃၀ နိ္ င်ရွဲလင််း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၀၇ ဂိတ်ေဟ င််းအန ်း

အမှတ်(၉၀၃)၊ 

ဖမတ်သ ရိလမ််း၊ 

(၁၀၇) ရပ်က က်။

ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ညသပိတ်တ င် ဦ်းေခါင််းေသနတ်မှန်၍ကျဆ  ်း

၃၃၁ ေအ င်မိ ်း ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၆ မတ ်၂၁ ၂၆ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း  ေဖမ က်ဒဂ   ေဖမ က်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၃၂ ရွဲဝင််း ကျ ်း ၆၀ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေကျ က်တ ခါ်း ေကျ က်တ ခါ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း
အစ အိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၃၃ မင််းဖမတ်ပိ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၃၄
ခင်ခင်စိ ်း (ခ) 

လ အိဆ ဘ 
မ ၃၂ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၃၅ မျ ိ်းေအ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၃၆ အ က ဦ်း ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း



၃၃၇ ေအ င်ေအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၆ မတ ်၂၁ ၂၆ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်
ေအ င်မဂသလ ရပ်က 

က်
မမိတ်

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
He was shot during the crackdown

၃၃၈ ေကျ ်သူ ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၆ မတ ်၂၁ ၂၆ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်
ကျစ်ဆ ဖပင်ရပ်က က်

ထ ်းဝယ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
He was shot while going to work

၃၃၉
လိှုင်ေေ ်ဝင််း (ခ) 

လိှုင်ေကျ ်
ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဆိတ်ဖဖြူသပိတ် ဆိတ်ဖဖြူ

မေက ်းတိ င််းေဒသ

ကက ်း

မတ်လ ၂၆ ရက်ေနေ့တ င် နာ်းထင်ကိ  

ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်း မန္တေလ်း ေဆ်းရ  ကက ်း၌ 

ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ် မတ်လ ၂၇ ရက်ေနေ့၌ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၄၀ ေအ င်ထ န််းေအ်း ကျ ်း ၃၂ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ေလှ ်က ်းလမ််း၊ 

င ဝါက ်းဂိတ်

ေရွှေဟသသ (၉)လမ််း၊ 

(၁၀၄)ရပ်က က်
ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

ေဖခ က်ေထ က်ကိ  သ  ်းကကိမ်ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်း 

ကျဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၄၁ ဖမတ်ခိ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သ ေကတ သပိတ် သ ေကတ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၄၂ ချစ်ကိ ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း (၈)ရပ်က က်၊ သ ေကတ

အမှတ် ၃၅၆၊ 

ဖမနန္ဒာ(၂)လမ််း၊ 

(၈)ရပ်က က်

သ ေကတ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၄၃ အ နိ္ ်း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း (၈)ရပ်က က်၊ သ ေကတ

အမှတ်(၉၃၆)၊ 

ရတနာပ  (၈)လမ််း၊ 

(၉)ရပ်က က်

သ ေကတ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၃၄၄ ေင်မင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဒဂ  တ တ ်း ေဖမ က်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၄၅
Maung Hti San Wan 

Phi Tun 
ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း TGKN strike

မလိခူ်းစ ်းေသ က်ဆိ 

င်၊ 

ဖပည်သ ယ လမ််း၊ 

(ရဝမ်အမျ ိ်းသ ်း)

သကသန််းကျွန််း
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ပါ်းဖပင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၄၆ တင်လှ ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သ လျင် မမိ ွဲ့မေတ င်ရပ် သ လျင်
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၄၇ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သ လျင် မမိ ွဲ့မေတ င်ရပ် သ လျင်
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၄၈
သနေ့်ေင်ထ န််း @ Wet 

Poe
ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း စမ််းေချ င််း စမ််းေချ င််း

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၄၉ ချစ်ဘိ ဘိ မငိမ််း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
အင််းစိန် 

သပိတ်လမ််းေကက င််း
အင််းစိန်

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၅၀ ေတေ ထ န််း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
အင််းစိန် 

သပိတ်လမ််းေကက င််း
အင််းစိန်

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၅၁ ေေ ်ေလ်း ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
အင််းစိန် 

သပိတ်လမ််းေကက င််း
အင််းစိန်

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၅၂ ချစ်လင််းသူ ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ေအ င်ဆန််းေကျ င််းဂိတ်

 တ ခါ်းအန ်း
အင််းစိန်

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၅၃ သူရ (ခ) သန််းဝင််းထိ က် ကျ ်း ၂၁ ဦ်းဝင််းထ န််း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်၊ ေဖ  ကန် အင််းစိန်
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း



၃၅၄ ေဝလ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မရမ််းက န််းသပိတ် မရမ််းက န််း
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၅၅ ဥမမ ရိှန် မ ၅၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Crackdown in house
(၁)ရပ်က က်၊ 

(၁၁)လမ််း
မရမ််းက န််း

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၅၆ သက်နိ္ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
တပ်အရ ရိှဟ

ေ့့ င််း
Crackdown in house

(၁)ရပ်က က်၊ 

မမိ ွဲ့ေဟ င််း(၆)လမ််း
မရမ််းက န််း

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၅၇ ရွဲဖမတ်သူ (ခ) ေရချမ််း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ကမ ကသ ယ်ရပ်

ဒလ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၅၈
ေကျ ်ထက်ေအ င် (ခ) 

ဖိ ်းဓမမ
ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

ကျန်စစ်သ ်း 

ရပ်က က်
ဒလ

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၅၉ ဝင််းဖမင ် ကျ ်း ၄၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ကျန်စစ်သ ်း 

ရပ်က က်
ဒလ

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၆၀ ေအ င်ေင်ဖမင ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁/၁၄ ရပ် ဒလ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၆၁ ေဝယ မင််းထင် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
တပင်ေရွှေထ ်း 

ရပ်က က်
ဒလ

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၆၂ ေကျ ်ေေ မင််း @ Na Ee ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေရတပ်သ ်းဟ

ေ့့ င််း
ဒလ

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၆၃ စိ င််းေဝယ ကျ ်း ၁၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

၁၀၅ လမ််း၊ 

ဖမန်မ မ ်းရထ ်း 

ရပ်က က်

မဂသလ ေတ င်ည 

နေ့်

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
အိမ်တ င်ကျည်ထိမှန်

၃၆၄ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ယ ေနဥယျ ဉ် ဒဂ  ဆိပ်ကမ််း
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၅ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဥကကလ ပ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၆ ဝင််းမင််းဦ်း ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်၊ သ လျှင် သပိတ် လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၇ ေဝေင် ကျ ်း ၃၅ ဦ်းသိန််းလှ 27-Mar-21 27-Mar-21 Tourist Guide ေည င်ဦ်း ေည င််းဦ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၆၈ ဖမင ်ထ န််းေအ င် ကျ ်း ၄၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေည င်ဦ်း ေည င််းဦ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၉ ပန််းအိဖဖြူ မ ၁၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သူမေနအိမ်အတ င််း မိတထ လ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၀ ထ န််းနိ္ င်ဝင််း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိတထ လ သပိတ် မိတထ လ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၇၁ ဖိ ်းလဖပည ် အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိတထ လ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၇၂ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိတထ လ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၇၃ မဖိ ်းသနေ့်ေဝ (ေဒါက်တ ) ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဆရ ဝန် ဝမ််းတ င််း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၃၇၄ မငိမ််းမင််းစိ ်း (ခ)မင််းမင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဝမ််းတ င််း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၇၅ ဝင််းေေ ် ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ရွဲဝန်ထမ််းေဟ

့ င််း

ေကျ က်ပန််းေတ

့ င််း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၆ ဝင််းမျ ိ်းဦ်း ကျ ်း ၂၅ ဦ်းေမ င်ဝင််း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အင်ဂျင်န ယ Taunnout village
ေကျ က်ပန််းေတ

့ င််း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၇၇
ေကျ ်ဝင််းေမ င် (ခ) 

ေကျ ်ကိ  (Bighuka)
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အင်ဂျင်န ယ မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၈ ရ ေ လင််း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း 19x81 near မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဆ ်းအိမ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၉ လင််းလင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၈၀ သ ဟေကျ ် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၈၁ ဟိန််းထက် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေကျ င််းသ ်း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၈၂ ဟိန််းမင််းသိမ််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၃၈၃ ရွဲေင်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၈၄ ေအ င်မင််းလ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ကျဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၈၅ ေအ င်ထ ဋ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၈၆ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၈၇ ေဒေါ်စိ ်းရ မ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အန ်းစခန််း အန ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ခွဲ ေသ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။ ၎င််း၏သ ်းဖဖစ်သူသည် 

စစ်ဗိ လ်ဖဖစ်သည်။

၃၈၈ ရွဲရင ်ေအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၈၉ ေစ ကကိ င် ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၉၀ မိ ်းမိ ်းလိှုင် (ခ) ဘ တ်ဆ  မ ၄၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ် ပန််းမေကျ်းရွ သစ်
မိ ်းက တ် 

(အေနာက်ပိ င််း)

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၁ စည်သူ ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ် ေရွှေဂူ (၁၉) ရပ်က က်
မိ ်းက တ် 

(အေရှွဲ့ပိ င််း)

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။



၃၉၂
ေကျ ်ထ န််းေအ င် (ခ)

 ကျွွဲကက ်း
ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ် ေဂါင််းေက ွဲ့ဘ ်းရပ်

မိ ်းက တ် 

(အေနာက်ပိ င််း)

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၃ ေအ င်ပိ င်စိ ်း ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ်
ရန်ကက ်းေအ င်ရပ်က 

က်

မိ ်းက တ် 

(အေနာက်ပိ င််း)

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၄ သန််းတိ ်းေဝ ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ် ေအ င်သ ခရပ်က က်
မိ ်းက တ် 

(အေနာက်ပိ င််း)

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

မဖိ ခ င််းမှုေကက င ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၅ ေဝေမ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ န််းပင်ရွ စဉ ်ကိ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၃၉၆ တင်ဝင််း ကျ ်း ၅၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မ န််းပင််းရွ စဉ ်ကိ င်
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်တ င်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၉၇ ေစ  (ဦ်း) ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅/၆ ရပ်က က်သပိတ် (၂)ရပ်က က် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ (အေနာက်ဖက်မှ)

၃၉၈ ေသ င််းနိ္ င်ဦ်း (ဦ်း) ကျ ်း ၄၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅/၆ ရပ်က က်သပိတ် (၂)ရပ်က က် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ (အေနာက်ဖက်မှ)

၃၉၉ မျ ိ်းနိ္ င် (ဦ်း) ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅/၆ ရပ်က က်သပိတ် (၁)ရပ်က က် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ (အေနာက်ဖက်မှ)

၄၀၀ ဟိန််းဝင််းထ န််း ကျ ်း ၁၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဘ ရ ်းလမ််း၊ ၁၂ ရပ်က က် ရှ ်းေတ ရွ ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ (အေနာက်ဖက်မှ)

၄၀၁ ထ န််းရင် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဘ ရ ်းလမ််း၊ ၁၂ ရပ်က က် Gyokepin village ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၀၂ ေကျ ်ေကျ ်နိ္ င် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၀၃
ေနာင်ေနာင် (ခ) 

မိ ဟ မက်အလ 
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် BoneOke village အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၀၄ ချစ်ဖူ်းသူ ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ်
Tharlayswa ward, 

Ngal Toe 
အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၀၅ ချစ်သက်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် ေတ င်ကက ်းရွ အမရပူရ
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၀၆ ေကျ ်ေ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
(၈)လမ််း၊ 

က မ််းေမွှ်းရပ်က က်
ထ ်းဝယ်

Tanintharyi 

Division
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၀၇ ေ နည်ေအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ပိန္နွဲေတ ်ရပ်က က်

ထ ်းဝယ်
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း He was shot in front of the school

၄၀၈
အ ဗရ ဟင် (ခ) 

မျ ိ်းေေ ်ေအ င်
ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်မမိ ွဲ့ သပိတ် မမိတ်

Tanintharyi 

Division
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၀၉ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်မမိ ွဲ့ သပိတ် မမိတ်
Tanintharyi 

Division

၄၁၀ ေေ ်မင််းဦ်း ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေက  ေသ င််း သပိတ် ေရွှေေင်ေယ ်ရပ်က က် ေက  ေသ င််း
Tanintharyi 

Division



၄၁၁ ထူ်းဖမတ်ဝင််း ကျ ်း ၁၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဘိ  သပိတ် ေရွှေဘိ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

အိမ်၌ ရိှေနစဉ် ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ  

သည်။

၄၁၂ ကိ  က က် ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဘိ  သပိတ် ေရွှေဘိ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၄၁၃ ေက င််းေက င််း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေရွှေဘိ  သပိတ် ေရွှေဘိ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၁၄ ေင်လ င်ထ န််း ကျ ်း ၂၀ ဦ်းေအ်းသိန််း ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေရွှေဘိ  သပိတ် ေရွှေဘိ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၄၁၅
မဖိ ်းေဝတိ ်း (ခ) 

ေဘ ်ေဘ ်
ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း စစ်ကိ င််း သပိတ် စစ်ကိ င််း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရသည်။

၄၁၆ အ က ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း စစ်ကိ င််း သပိတ် သဗျ ရွ စစ်ကိ င််း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၁၇ ထ န််းဦ်း ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၁၈ ေကျ ်သိန််း ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၁၉ ဖိ ်းချမ််း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၂၀ အမည်မသိ ကျ ်း ၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၂၁ ချမ််းေဖမ ေကျ ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ယင််းမ ပင်နှ္င ် 

ဆ ်းလင််းကက ်း သပိတ်
ဒ န််းေတ ရွ ဆ ်းလင််းကက ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၄၂၂
ထက်ဖမက်သ င် (ခ) 

သ  လဟ ်း
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပ သိမ် သပိတ် ပ သိမ်

ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၂၃ ေဝလ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပ သိမ် သပိတ် ပ သိမ်
ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၂၄ မျ ိ်းဟန် ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပ သိမ် သပိတ် ပ သိမ်
ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၂၅ ဝသ န်စိ ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဘူတ ေအ င်သေဖပလမ််း ပ သိမ်
ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၄၂၆ လ င်ကိ ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဘူတ ေအ င်သေဖပလမ််း ပ သိမ်
ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၄၂၇ နန််းဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဒိ က်ဦ်း သပိတ် ဒိ က်ဦ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၄၂၈ ဖိ ်းလ  ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဒိ က်ဦ်း သပိတ်
(၆) ရပ်က က်၊ 

ဆည်ေဖမ င််းလမ််း၊
ဒိ က်ဦ်း

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၄၂၉ ေက င််းဖမတ်သူ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အင်ဂျင်န ယ မိ ်းညိ မိ ်းညိ 
မိ ်းညိ 

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ေနအိမ်အေရှွဲ့တ င် ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်း 

ဆ ်းအိမ်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၃၀ ေကျ ်ေကျ ် ကျ ်း ၄၅ ဦ်းေအ င်ဖမင ် ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲန္ ယ်က န််း ေကျ က်တ ခါ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။



၄၃၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖဒိ ေကျ က်တ ခါ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

၄၃၂ မင််းသန်ေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

၄၃၃
မိ င်မင််းေနာင် (ခ) 

ရွဲထက်ေနာ်
ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေကျ င််းသ ်း 

(ဥပေဒ 

ေနာက်ဆ  ်းနှ္စ်)

Ta-ang Legal Aid 

office
လ ်းရိှု်း ရှမ််းေဖမ က် ေနာက်ေကျ ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၃၄ စိ င််းလှထ န််း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ရှမ််းလူငယ် လ ်းရိှု်း ရှမ််းေဖမ က်

၄၃၅ ထ န််းတင ်ခိ င် ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လ ်းရိှု်း ရှမ််းေဖမ က်

၄၃၆ အမည်မသိ မ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လ ်းရိှု်း ရှမ််းေဖမ က်

၄၃၇ ကိ မင််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ
မေက ်းတိ င််းေဒသ

ကက ်း
ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၃၈ မင််းေေ ်ေထ ်း ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ပ င ်ဖဖြူ
မေက ်းတိ င််းေဒသ

ကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၃၉ ဝင််းေကျ ်စိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဂတ်က န််းရပ်က က် ဟိ ပင် ကချင်ဖပည်နယ်

၄၄၀ ေရွှေဖမင ် မ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဗန််းေမ ် ကချင်ဖပည်နယ်

၄၄၁ သန်ေ့်ေေ ် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖ ်းကနေ့် ကချင်ဖပည်နယ် ဦ်းေခါင််းကျည်ထိက  ေသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၄၂ ေအ င်ည ေထ ်း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကျ ိက်ထိ မ န်ဖပည်နယ်

၄၄၃ ေဝလင််း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကျ ိက်ထိ မ န်ဖပည်နယ်

၄၄၄ ေအ်းဖမတ်သူ မ ၁၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေကျ င််းသ ်း 

(Grade 5)

သ ခဝတ  

အထက်တန််းေကျ င်

့်း၊ 

ဒိ င််းဝန်က င််းရပ်က က်

ေမ ်လမမိ င် မ န်ဖပည်နယ် ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၄၅ ဝင််းစိ ်း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဒိ င််းဝင််းက င််းသပိတ် ဒိ င််းဝင််းက င််း ေမ ်လမမိ င် မ န်ဖပည်နယ် ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၄၆ ရွဲရင ်ေနာင် အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ် ရှမ််းေဖမ က် ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၄၇ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ် ရှမ််းေဖမ က် ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၄၈ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ် ရှမ််းေဖမ က် ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၄၉ သွဲေမ င်ေမ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေကျ င််းသ ်း 

(ABSFU)
ပွဲခူ်း သပိတ်

ပေဒသ ရပ်က က်၊

 ဘ ရ ်းကက ်း
ပွဲခူ်း

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

၄၅၀

ေကျ ်သူရေအ င် (ခ) 

ဖိ ်းေကျ ်

ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေကျ က်တ ခါ်းမမိ ွဲ့နယ်၊ 

ပွဲန္ ယ်က န််းမမိ ွဲ့ 

ဆိ င်ကယ်သပိတ်

ပွဲန္ ယ်က န််း ေကျ က်တခါ်း ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ဆိ င်ကယ်သပိတ်လမ််းေကက င််းတ င်ပစ်ခတ်ခ ခွဲ ရမပ ်းဖမ်

့်းဆ ်းခ ရမပ ်းေနာက် မေသမချင််းပစ်သတ်ခ ရသည်။

၄၅၁ ရိှန််းထက်ေအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
အင်ဂျင်န ယ /

 အန္ ပည ရှင်

ေကျ က်ေဖမ င််းသပိတ် 

(တ ေမ )
ေမှ ်အင််းရွ ဒိ က်ဦ်း

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း
ဗ  ်းဖဖင ် တိ က်ခိ က်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်း ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၂ ေအ င်ေင်မဖိ ်း ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဖူဆယ် 

ဂိ ်းသမ ်း
မန္တေလ်း မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၅၃ ေအ င်မျ ိ်းသ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ တပ်က န််းသပိတ် တပ်က န််း ေနဖပည်ေတ ် ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၄ ေကျ ်သူရ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ
နှ္င််းဆ မမိ င်လမ််း၊ ၅၃

 ရပ်က က်
ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၄၅၅ ေကျ ်သ ဟ ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၅၆ ေေ ်လင််းေမ င် ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေကျ င််းဆရ မန္တေလ်း အ ဒ ယူ သပိတ်
Warpoe village, 

BEPS
စဉ ်ကူ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၅၇ မင််းလ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ
မန္တေလ်းသပိတ် (၁၉ 

လမ််း၊ ၈၉နှ္င ် ၉၀ ကက ်း)
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ရ ပ်အေလ င််းအ ်း စစ်တပ်မှ ယူေဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၈ မျ ိ်းေအ်း (ခ) ချစ်ကိ ကိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ ၅၉ လမ််း၊ မေနာ်ဟရ မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၅၉ ေအ်းကိ ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ
front of Mintaleikin 

monesty 
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ရင်ဘတ်ကိ  ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်းေနာက် 

မ ်းရိှုွဲ့ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ ကျဆ  ်း

၄၆၀ ခိ င်ေင်ဝင််း (မ) မ ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေက  ေသ င််း သပိတ်
ေရွှေဖပည်သ  

ရပ်က က်
ေက  ေသ င််း

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၁ တင်ဝင််းထ န််း (ဦ်း) ကျ ်း ၄၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေက  ေသ င််း သပိတ်
ေရွှေဖပည်သ  

ရပ်က က်
ေက  ေသ င််း

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၂ ရန်ပိ င်ဦ်း (ကိ ) ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေက  ေသ င််း သပိတ်
ေရွှေဖပည်သ  

ရပ်က က်
ေက  ေသ င််း

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၃ ရွဲထက် (ကိ ) ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေက  ေသ င််း သပိတ် ေအ င်သ ခ ရပ်က က် ေက  ေသ င််း
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၄
ေဒါက်တ  

သ ဟတင်ထ န််း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

မန္တေလ်းသပိတ်၊ ၄၂ 

လမ််း၊ ၈၃/၈၄ ကက ်း
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ရ ပ်အေလ င််းကိ  စစ်တပ်မှ ယူေဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၄၆၅
ဘိ ်းေအ င်

ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၄၁ လမ််း၊ ၉၀x၉၁ 

လမ််းသပိတ်
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၆
စိ ်းမိ ်း

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၉ လမ််းနှ္င ် ၁၉ လမ််း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၇
ဟိန််းထက်နိ္ င်

ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၇လမ််း၊ ၃၅x၃၆ ကက ်း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၈
သ ်းကိ 

ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၈၀ လမ််းနှ္င ် ၄၁ 

လမ််းသပိတ်
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၆၉ ေမ င်ေမ င် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၃၈ လမ််း၊ ၇၀x၇၁ 

လမ််းသပိတ်
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၀
ေေ ်ေေ ်ေထ ်း (ခ) 

မိ ဟ မက်အေ ခန််း
ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း

၈၂ လမ််း၊ ၂၇x၂၈ 

လမ််းကက ်း
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၁ သက်ဖ န််းေနာင် ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၃၅x၈၅ ေဒါင ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၂
ေအ င်ေကျ ်ဖမင ် (ခ) 

ေမ င်ေကျ ်
ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း

၁၂၅ လမူ်၊ ၆၂x၆၃ 

လမ််းကက ်း
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၃ ေကျ ်ေင်ထ န််း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၃၄x၈၉ လမ််းသပိတ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၇၄ မျ ိ်းသက် ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၀x၁၀ လမ််းသပိတ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း



၄၇၅ ဖပည ်မဖိ ်းေအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၅၄ (ဂ) လမ််း၊ ၁၂၂ မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၆
ဖပည ်မဖိ ်းသနေ့် (ခ) 

ကျန်ေကျ င််း
ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၀x၂၀ လမ််းသပိတ် မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၇ သက်ေဝေဝလိှုင် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇  မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း တ တ်ပ ေက ွဲ့ မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၈ သူရိန်ထ န််း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၆၂ လမ််း၊ 

သစ်ေတ ်ရ  ်းအန ်း
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၇၉ ထက်ဖမက်ေကျ ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မစိ ်းရိမ်တိ က်သစ် ၈၉x၄၁ မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၀ မျ ိ်းကိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၆၂ လမ််း ၁၁၇x၁၁၈ မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၁ မျ ိ်းမင််း ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၃၄x၆၃(က) ေဒါင ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၂ ေေ ်မင််းသိန််း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၉ လမ််း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၃ ဘကက ်းေအ င် ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၃၁ လမ််း၊ ၇၇x၇၈ မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၄
ရန်ေနာင် (ခ) 

ေကျ ်ေကျ ်
ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၅ ေဝမဖိ ်းေအ င် ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၆ ေကျ ်မင််းလတ် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၅၅x၁၂၂ သပိတ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၇ မင််းမင််းဦ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁x၈၆ လမ််းသပိတ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၈ ေဝမဖိ ်းထက်နိ္ င် ကျ ်း ၂၅ ဦ်းေမ င်နိ္ င် ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၈၉ ဖိ ်းဖဖြူ ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၀ ဟိန််းစည်သူ ကျ ်း ၂၄
အမည်မသိ

၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း
အေလ င််းဖပန်မရ

၄၉၁ မျ ိ်းမင််းသန််း

ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ 

ဒါဏ်ရ ရ

၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ က်ဖပင်၊ 

က သစ်ရွ 

မန္တေလ်း မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မတ် ၂၇ ေနေ့တ င် တင်ပါ်းသိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်

 ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ် ၇ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င် 

၎င််းကျဉ်ဆ ထိမှန်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၄၉၂ ေအ င်ခိ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မတတရ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၃ သ ဟေေ ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မတတရ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း



၄၉၄ မျ ိ်းနိ္ င်ဝင််း (ခ) ကကက်မျ ိ်း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မတတရ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၅ ေအ င်နိ္ င်စိ ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မတတရ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၆ နိ္ င်ေေ ် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မတတရ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၇ စိ ်းဖမတ်မင််း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မတတရ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၈ ေကျ ်မိ ်းခိ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ ေကျ င််းဆရ ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၄၉၉ ဖမနိ္ င် ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ရတနာပ  ၈လမ််း၊ ၉ 

ရပ်က က်
သ ေကတ

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၀၀
ေအ င်ဝင််းတိ ်း (ခ) 

ဝင််းတိ ်း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

လဖက်ရည်ဆိ င်အတ င််းရိှေနစဉ်အေကက င််းမွဲအဓဓမ 

ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရမှုေကက င ် 

ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၅၀၁
ေကျ ်မင််းလတ် (ခ) 

ဖိ ်းတ တ်
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ ေကျ င််းသ ်း ပိန္နွဲေတ ်ရပ်က က် ထ ်းဝယ်

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဆိ င်ကယ်ေမ င််းေနစဉ် ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်းေနာက် 

ဖမ််းဆ ်းဖခင််းခ ခွဲ ရသည်။ 

ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ်အတ င််း ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၀၂ ေင်မ ေအ င် (ခ) ေင်ပ မ ၂၄ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ သူနာဖပ ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၀၃ အ ်းခူ မ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
Women for 

Justric (WJ)
ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၀၄ Sangtea (ဆန််းသွဲရ ) ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၀၅ သ ်းချစ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၀၆
Htan Haung Hlan 

ထန်ေထ င််းလျန်
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၀၇ ေအ င်ဆန််းဦ်း (ကိ ) ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

ေကျ င််းသ ်း,

 ABSFU 

(Monywar)

မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၀၈
ကိ ဗျ ်း (ခ) 

မိ ်းေက်ေအ င်
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၀၉ သဉ္ဇ ဟိန််း (မ) မ ၂၀ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ သူနာဖပ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ထိခိ က်ဒဏ်ရ ရသူမျ ်းကိ  ေဆ်းက သေပ်းေနရင််း 

ေနာက ်ေစ ကိ  ကျည်ဆ ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၀ မင််းသူထ န််း ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၁၁ ကိ ်းကိ ်းေမ မ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း



၅၁၂ ခိ င်ေ သ ယ် (မ) မ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ဧရ ဘဏ် 

ဝန်ထမ််း

 ေရွှေေက င််း က ယ် 

လဘက်ရည်ဆိ င်အန ်း၊ 

၁၉ ရပ်က က်။

ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

 မျက်လ  ်းကိ  ကျည်ထိမှန်မပ ်း ေဆ်းရ  ၌ 

ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ် ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၃ မိ ်းထ န််း (ကိ ) ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

မင််းရွဲေကျ ်စ  လမ််း၊ 

(၇၀)ရပ်က က်၊ 

ေတ င်ဒဂ  ။

မင််းရွဲေကျ ်စ  (၂)လ

မ််း၊ (၇၀)ရပ်က က်
ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၄
ဂျြူ်းေမွှ်း (ခ) ည နေ့်ဝင််း

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၁၅
ေအ င်မိ ်းဦ်း

ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၆x၈၈ လမ််းသပိတ် မန္တေလ်း
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၁၆ ဖပည ်မဖိ ်းေမ င်(ခ)ေပတ ိ်း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၇ ေမ င်ေမ င်ေအ်း ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု
ဖမသ တ လမ််း, ၁၉ 

ရပ်က က်
ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၈
ေင်လင််းေအ င် (ခ) 

ငလင််း
ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဘန်ေဘ ွဲ့က န််း ပ သိမ်

ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း
လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၉ ချစ်ကိ ကိ ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း သ ေကတ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၂၀ ေမ င်လှ ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ
မေက ်းတိ င််းေဒသ

ကက ်း

ခရ ်းသ  ်းေနစဉ် ယ ဉ်ေပေါ်သိ ေ့ ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ 

ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၂၁ မင််းညိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဖဖင ်ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်းကျဆ  ်း

၅၂၂ ေဝယ မိ ်း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ ေကျ င််းသ ်း ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၂၃ စိ ်းမိ ်းေအ င် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
သ ေကတ ၁၀ 

ရပ်က က်သပိတ်
သ ေကတ

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၂၄ စိ ်းပိ င် ကျ ်း ၅၀ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း သ ေကတ ရန်ေဖပ ၁၃ လမ််း သ ေကတ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၂၅ ထူ်းထက်လိှုင် ကျ ်း ၂၀ ေဒေါ်ယမင််းသူ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း သ ေကတ ရန်ေဖပလမ််း သ ေကတ
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၂၆ ေကျ ်မင််းေင် ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၂၇ သူထူ်းစ ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၂၈ ေဝလ င်ဦ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၂၉
ေေ ်ဟိန််းထ န််း (ခ) 

ေေ ်ကက ်း
ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ 

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၀ ေနလင််းေစ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ေတ င်ဒဂ   ၁၀၇ 

ရပ်က က်ပစ်ခတ်မှု

၁၀၇ 

ရပ်က က်သ မဂသလ 

လမ််း

ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း



၅၃၁ ေဝမဖိ ်းသူ ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ   ပစ်ခတ်မှု ၅၃ ရပ်က က် ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၂ ဆန််းတင ်နိ္ င် ကျ ်း ၂၇ ဦ်းတင်ထ န််း ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ေတ င်ဒဂ   ၆၉ 

ရပ်က က်ပစ်ခတ်မှု
ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
မျက်စိကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၃၃ မျ ိ်းကိ ကိ ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၄ ကိ ကိ လ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၅ သိန််းေအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၆ ေအ င်မျ ိ်းသနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၇ ဝင််းထ ဋ်ေအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၈ ေကျ ်သန််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၃၉ သက်နိ္ င်ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၄၀ ေမ င်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၄၁ မဖိ ်းေဝထ န််း ကျ ်း ၃၁ ဦ်းေသ င််းနိ္ င် ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု

အမှတ် ၁၃၀၃, 

စိတတသ ခလမ််း, ၂၁ 

ရပ်က က်

ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေနာက်ေစ သိ ေ့ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၄၂
အမည်စ  စမ််းဆွဲ 

(မ ်းရိှုွဲ့ခ ရ)
အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၄၃ က လ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၄၄ သ ်းေချ  (ခ) လူေချ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၄၅ ေအ င်သူထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ င်ဒဂ  ပစ်ခတ်မှု ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၄၆ ေ ရ ေထ ်း ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ရ မည ၁၂ 

လမ််းပစ်ခတ်မှု
ပ သိမ်

ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း

လည်ပင််းကျည်ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းမပ ်းေနာက် စစ်တပ်မှ

 သူ၏ ရ ပ်အေလ င််းကိ  ယူေဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၅၄၇
ရိှန််းသ ဟန်လင််း (ခ) 

ကိ မဖိ ်း
ကျ ်း ၁၉ ဦ်းရိှန််းေအ င်လင််း ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ ေကျ င််းသ ်း ပွဲခူ်းသပိတ်

ေရွှေေအ င်ေဝ်း ၃ 

လမ််း၊ 

နန််းေတ ်ရ ရပ်က က်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ေသနတ်ဒဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆ ်းဖခင််းခ ခွဲ ရမပ ်း ထိန််းသိမ််း 

ချ ပ်ေနှ္ာင်ထ ်းစဉ်အတ င််း၌ ကျဆ  ်း

၅၄၈ ေကျ ်ဘိ ဘိ သိန််း ကျ ်း ၂၀
အမည်မသိ

၂၉ မတ ်၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း
ပွဲန္ ယ်က န််းဆိ င်ကယ်သပိ

တ်
ပွဲန္ ယ်က န််း ေကျ က်တ ခါ်း Bago Region

ဆိ င်ကယ်စ ်းေနစဉ်ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရသည ် 

ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်းေနာက် ကျဆ  ်းသည်



၅၄၉

နိ္ င်နိ္ င်ဦ်း ကျ ်း ၅၂

အမည်မသိ

၂၉ မတ ်၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် အမှတ် (၁၄) 

ရပ်က က်

ဖမင််းဖခ မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မတ်လ ၂၉ ရက်ေနေ့တ င် ဆ ်းခ  သိ ေ့ 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ရရိှမပ ်း ေဆ်းက သမှုခ ယူေနစဉ် ယေနေ့

 ၁ ဧမပ  ၂၁  ေနေ့တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၅၀ ညိ မင််းသူ ကျ ်း ၃၄ ဦ်းေမ င်ဦ်း ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ်သပိတ် မူဆယ် ရှမ််းဖပည်နယ် ဦ်းေခါင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၅၁ ေကျ ်သူရ ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ေက  ေသ င််းေရွှေေင်ေယ ်

သပိတ်
ေက  ေသ င််း

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ကျဉ်ဆ  ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်းကျဆ  ်း

၅၅၂ မျ ိ်းေင် (ခ) စ ကန််း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေက  ေသ င််း သပိတ် ေက  ေသ င််း
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ရင်ဘက်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၅၃ သန်ေ့်ေေ ်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ေက  ေသ င််း သပိတ် ေက  ေသ င််း
တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၅၄ ဖိ ်းလဖပည ် ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ ယဉ်ေမ င််း ၁၀၇ ရပ်က က်ပစ်ခတ်မှု ၁၀၇ ရပ်က က် ေတ င်ဒဂ  
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ကျဉ်ဆ  ပစ်ခတ်ခ ရစဉ်ဗိ က်ပ င ်ထ က်ကျဆ  ်း

၅၅၅
မျ ိ်းမင််းသူ (ခ) 

မိ ဟ မက်အလ 
ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ကက ်းနာ်းသပိတ် ဖမစ်ကက ်းနာ်း ကချင်ဖပည်နယ်

၅၅၆ ေအ ်စတင်သိန််းေအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၎င််း၏ေနအိမ်ေရှွဲ့တ င် 

ပစ်ခတ်ခ ရ
ေအ င်သိဓဓိ ၂ လမ််း ေတ င်ဒဂ  

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

အိမ်ေရှွဲ့၌ သူငယ်ချင််းဖဖစ်သူနှ္င ် စက ်းေဖပ ေနစဉ် 

နှ္လ  ်းကိ  ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၅၇ ေေယျ မျ ိ်းေအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ ဘဏ်ဝန်ထမ််း
ဆိ င်ကယ်စ ်းနင််းေနစဉ်ပ

စ်ခတ်ခ ရ

ေကျ င််းတ င််းက န််းမမိ 

 ့သစ် (၇) လမ််း
ပွဲခူ်း

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

၅၅၈ က လ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၂x၁၂ နှ္င ် ၈၉x၉၀ လမ််း ေအ င်ေဖမသ ေ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၅၉

ေအ င်မင််းသူ (ခ) ပိစိ ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၃၁ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၀၂ ရပ်က က် ၁၀၄ ရပ်က က် ေတ င်ဒဂ  ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

ရင်ဘတ်နှ္င ်ေကျ တိ ေ့တ င် 

ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရသည ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်းပါ

သည်။

၅၆၀

မစ စ ကကည် မ ၃၃ အမည်မသိ

၃၁ မတ ်၂၁ ၂ ဧမပ  ၂၁

ရှင်ဟန််းဘဏ်

ဝန်ထမ််း

ဦ်းချစ်ေမ င်လမ််း

ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဘဏ်မှက ်းဖဖင ်ဖပန်လ စဉ်ဦ်းချစ်ေမ င်လမ််းေပေါ်တ င်

 

က ်းအတ င််းသိ ေ့ပစ်ခတ်လိ က်သည ်ေသနတ်ကျဉ်ဆ မှ 

 ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ထိမှန်မပ ်းေဆ်းက သမှုခ ယူစဉ် ၂ ဧမပ  ၂၁ 

န နက် ၉ နာရ တ င် ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၁ မျ ိ်းသနေ့်ေကျ ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ ေကျ င််းသ ်း ဗန််းေမ ်သပိတ် ေည င်ပင်ေကျ်းရွ ဗန််းေမ ် ကချင်
၂၇ ရက်ေနေ့တ င်ကျဉ်ဆ ထိမှန်မပ ်း ၃၁ 

ေနေ့တ င်ကျဆ  ်းသည်။

၅၆၂
ခင်ေမ င်ညိ ကျ ်း

အမည်မသိ
၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း သ တ လမ််း (မ  ရွ ) 

သပိတ်

မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုေကက င ် 

ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၃
ရွဲေနမင််း ကျ ်း ၁၉

အမည်မသိ
၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း စိန််းပန််းရပ် (မန္တေလ်း) 

သပိတ်

သင်ပန််းက န််းရပ်က 

က်

မန္တေလ်း မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ဝမ််းဗိ က်နှ္င ် 

ဦ်းေခါင််းကျဉ်ထိဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၄
ေေ ်ကိ လတ် (ခ) 

ေသ်းေသ်း

ကျ ်း ၁၈
အမည်မသိ

၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အရန်မ ်းသတ်

တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်

စိန််းပန််းရပ် (မန္တေလ်း) 

သပိတ်

သင်ပန််းက န််းရပ်က 

က်

မန္တေလ်း မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုေကက င ် 

ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၅
အမည်မသိ မ အမည်မသိ ၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ရူဘ စူပါမ ်းကက်အန ်း ေကျ က်တ တ ်း ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

ရူဘ စူပါမ ်းကက်အန ်းတ င် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၆

ေအ်းချမ််း ကျ ်း အမည်မသိ ၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အလ ပ်သမ ်း

အေရ်းေဆ င်ရွ

က်သူ

စ ်းတ ်းရပ်က က်၊ 

ဆ မ််းချက်ရပ်

စစ်ကိ င််း စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ညဖက်ကင််းေစ င ်ေနစဉ် စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမှ 

ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ဝမ််းဗိ က်နှ္င ်ဆ ်းခ  တ င် 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းပါသည်။



၅၆၇ ေမ င်ဉ ဏ်လင််းထက် 

(ခ) Salai Van Biak 

Thang

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ က 

ေလ်းတကကသိ 

လ် 

့ျေ့့ င််းသ ်း

  ကေလ်းမမိ ွဲ့တကကသိ လ်

 အန ်း

 ကေလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ ပစ် ခတ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖ ် 

ကျဆ  ်း

၅၆၈
ဆလိ င််း 

မင်ဆ မင််းနိ္ ကျင်ထန်

ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁

ေကျ င််းသ ်း

ေချ င််းဂ တိ က်ပ ွဲတ င်ကျ  ကေလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၆၉ ရန်လျ ်း ကျ ်း ၆၈ အမည်မသိ ၁ ဧမပ  ၂၁ ၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ကေလ်းမမိ ွဲ့ေတ င်ပိ င််းသ

ပိတ်
ကေလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၀
ဆလိ င််းထန်ဆန်

ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၁ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁

ေကျ င််းသ ်း

ငဖ ်းေကျ်းရွ အန ်း သ ဖိ ရွ ကေလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၁ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င် ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိဒါဏ်ရ ဖဖင ် 

ေဆ်းက သေနစဉ် ၃ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င်ကျဆ  ်းသည်။

၅၇၁ ည မဖိ ်းနိ္ င် ကျ ်း ၁၃
အမည်မသိ

၂ ဧမပ  ၂၁ ၂ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း
နတ်ေချ င််းရွ နှ္င ်ေချ င််း

ဂ ရွ ကက ်း
ကေလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်သ ကက ်း၍ထ က်ေဖပ်းလ စဉ်ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်းကျ

ဆ  ်းပါသည်။

၅၇၂
ထန်ေဟ က်ဂင် 

(Thang Hou Gin)

ကျ ်း အမည်မသိ ၂ ဧမပ  ၂၁ ၂ ဧမပ  ၂၁ CDM 

ရွဲဝန်ထမ််း

၁၃ ရပ်က က်သပိတ် ၁၃ ရပ်က က် တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

CDM ရွဲဝန်ထမ််းတေယ က်ဖဖစ်မပ ်း ဆန္ဒဖပပ ွဲအတ င််း 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပ ်း 

အေလ င််းအ ်းစစ်တပ်မှသိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၅၇၃
ကိ ေအ င်(ခ) 

ေအ င်ေကျ ်
ကျ ်း အမည်မသိ ၂ ဧမပ  ၂၁ ၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း သေဖပေအ်းရွ သေဖပေအ်းရွ ယင််းမ ပင်

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၂ ဧမပ  ၂၁ 

ညရွ အတ င််းကင််းေစ င ်ေနစဉ်ဖမ််းဆ ်းထိန််းသိမ််းခ ရမပ 

့်းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သည ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ၄ ဧမပ  ၂၁ 

ေနေ့တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၇၄ တင်ေမ င်ဖမင ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂ ဧမပ  ၂၁ ၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း သေဖပေအ်းရွ သေဖပေအ်းရွ ယင််းမ ပင်
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၂ ဧမပ  ၂၁ 

ညရွ အတ င််းကင််းေစ င ်ေနစဉ်ဖမ််းဆ ်းထိန််းသိမ််းခ ရမပ 

့်းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သည ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ၄ ဧမပ  ၂၁ 

ေနေ့တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၇၅

ေအ င်ဖမတ်မ န်

ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁

အရပ်သ ်း

ေရွှေေမ ်ေတ ဘ ရ ်းေတ 

င်ဖက်မ ဒ် 

ဆ ေတ ်တ င််းလမ််းအန ်း

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၇၆
အမည်မသိ

ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁

အရပ်သ ်း

မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၇
အမည်မသိ

ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁

အရပ်သ ်း

မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
လည်ပင််းေဖ က်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၈
အမည်မသိ

ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁

အရပ်သ ်း

မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၉ သိန််းတန် ကျ ်း ၅၆ အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
သထ  ေပေါ်ေတ ်မူရပ်သပိ

တ်
သထ  မ န်ဖပည်နယ်

၃ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င်သထ  ေပေါ်ေတ ်မူသပိတ်တ င် 

ရင်ဘတ်သိ ေ့ကျဉ်ထိမှန်မပ ်းဒါဏ်ရ ဖဖင ်ဖမ််းဆ ်းခ ခွဲ ရပါသ

ည်။ ကျဆ  ်းမှုအ ်း ယေနေ့ မှ အတည်ဖပ နိ္ င်ခွဲ ပါသည်။

၅၈၀ အင်ကကင််းေမ မ အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁
ေကျ င််းဆရ 

မ

သထ  ေပေါ်ေတ ်မူရပ်သပိ

တ်
သထ  မ န်ဖပည်နယ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း



၅၈၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပ  ၂၁ ၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
သထ  ေပေါ်ေတ ်မူရပ်သပိ

တ်
သထ  မ န်ဖပည်နယ် ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၈၂ ဝင််းနိ္ င်ဦ်း (ခ) ဖိ ်းသ ်း ကျ ်း
အမည်မသိ

၄ ဧမပ  ၂၁ ၄ ဧမပ  ၂၁
အရပ်သ ်း

မင််းမနိ္ င်ရပ်က က် ဗန််းေမ ် ကချင်ဖပည်နယ်
ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆ ်းမပ ်းေနာက်ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်က 

အေလ င််းအ ်းလ ယူသ  ်းပါသည်။

၅၈၃ သိန််းတန်ဦ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၄ ဧမပ  ၂၁ ၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း pyinmanar Nay Pyi Taw

၅၈၄ ဟိန််းသနေ့် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
တမမဝတ  အထက (၃) 

ေရှွဲ့
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၅၈၅ ထက်ထက်ဝင််း မ ၁၉ အမည်မသိ ၄ ဧမပ  ၂၁ ၄ ဧမပ  ၂၁

စူပါမ ်းကက်

အေရ င််းဝန်ထ

မ််း

မေနာ်ဟရ လမ််းနှ္င ် ၅၄

 လမ််းေဒါင ်

၄၅ လမ််း၊ 

ဖမရည်နန္ဒာအိမ်ယ 
မန္တေလ်း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

အလ ပ်မှေနအိမ်သိ ေ့ဆိ င်ကယ်စ ်းဖပန်လ စည် 

ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခ ရမပ ်းကျဆ  ်းပါသည်။

၅၈၆ ေအ င်နိ္ င်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၅ ဧမပ  ၂၁ ၅ ဧမပ  ၂၁ Civilian Tanwingon Pinlalbu Sagaing Region ေသနတ်ကျဉ်ဆ ခါ်းသိ ေ့ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၈၇ မ မ တိ ်း မ ၃၇ အမည်မသိ ၅ ဧမပ  ၂၁ ၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း အင််းေတ ်သပိတ်အန ်း ပင်တေချရွ အင််းေတ ်မမိ ွဲ့
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

အင််းေတ ်မမိ ွဲ့ဆန္ဒဖပပ ွဲသိ ေ့လ ေရ က်ပူ်းေပါင််းစဉ် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ ွဲသဖဖင ်ဖပန်လည်ဆ တ်ခ  ခွဲ ကကစဉ် 

က ်းေပေါ်မှဖပ တ်ကျကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၅၈၈ ဖိ ်းသ ်းေလ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နမခ စိ က်က င််းေရှွဲ့ ဂနေ့်ေဂါ
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၈၉ ဝင််းလ င် ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ 30-Mar-21 30-Mar-21 Civilian Gantgaw Sagaing region ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၉၀ ေေ ်လင််း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ 30-Mar-21 30-Mar-21 Civilian
front of Hantharwatti 

police station 
Gantgaw Sagaing region ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၉၁ မင််းေမ ်ထ န််း ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ဟ သ ဝတ ရွဲစခန််းေရှွဲ့၊

 အေလ င််းဖပန်မရ
ဂနေ့်ေဂါ

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၉၂ ခိ င်ေေ ်ဝင််း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၃၁ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ်ေချ င််းရွ ပစ်ခတ်မှု ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ  ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်းကျဆ  ်း

၅၉၃ ဟိန််းသနေ့် ကျ ်း Mandalay
Mandalay 

Region

၅၉၄ မင််းေကျ ် (ခ) ဂျပန် ကျ ်း အမည်မသိ ၅ ဧမပ  ၂၁ ၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ပင်လယ်ဘူ်းညဖက်သပိ

တ်
ပင်လယ်ဘူ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ပင်လယ်ဘူ်းပစ်ခတ်မှုအတ င််း၅ ဧမပ  ၂၁ 

ေနေ့ညဖက်တ င် အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်း 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၉၅ မျ ိ်းလ င်ဦ်း ကျ ်း ၄၈ ဦ်းအ န််းေသ င််း ၅ ဧမပ  ၂၁ ၆ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေဒေါ်အူခူ်းရပ်က က်သပိတ် ေဒါအူ်းခူ်းရပ်က က် လ ိ င်ေက ် ကယ ်း

၅ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င်ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်း ည ၇ နာရ တ င် 

ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ဖပန်လည်လ တ်ေဖမ က်ခွဲ ေသ ်လည််း 

ဧမပ လ ၆ ရက်ေနေ့ န နက် ၇ နာရ ခနေ့်တ င် 

ဖပင််းထန်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၅၉၆ ေအ င်ပိ င်ေထ ်း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၄ ဧမပ  ၂၁ ၆ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ေည င်ဖဖြူရပ်က က်ရ  ်းမ ်း

ေဘ်းကူည စဉ်အဖမ််းခ ရ
ေည င်ဖဖြူ ေတ င်ကက ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

ေတ င်ကက ်းမမိ ွဲ့ေည င်ပင်ေည င်ပင်ဖဖြူရပ်က က်ရ  ်းေလ

့ င်မှုသ  ်းကက ်ရ မှအဖမ််းခ ရမပ ်း 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စေကက်  ်ကျဆ  ဂ

၅၉၇ ရွဲမင််းထ န််း ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်းစစ်ေကက ရ

ေ့့်းတ င်ကျဆ  ်း

၈မိ င်ေကျ်းရွ  

ေလယ ဉ်က င််းအန ်း
ေက  ေသ င််း

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဧမပ လဆန််းတ င်ဖမ််းဆ ်းခ ခွဲ ရမပ ်း 

စစ်ေကက ေရ်းက လအတ င််းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုေကက င ်

 ၅ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င် 

အတ င််းဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၅၉၈ သိန််းချစ် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၆ ဧမပ  ၂၁ ၆ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေည င်ေရွှေ ေည င်ေရွှေ ရှမ််းဖပည်နယ်
ဦ်းေခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်သည ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်

။



၅၉၉ ေပေါ်ေက က် ကျ ်း အမည်မသိ ၆ ဧမပ  ၂၁ ၆ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း  မိ ်းေက င််း ကချင်ဖပည်နယ်
ဦ်းေခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်သည ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်

။

၆၀၀ အ က သူေအ င် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

လက်နက်ကက ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ ွဲခ ရစဉ် 

လက်နက်ကက ်းစမျ ်းထိမှန်မပ ်းကျဆ  ်း

၆၀၁ ရှ ်းမ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁

ဝစ်စလ ေဆ်းရ  

 

လ  ခခ  ေရ်းဝန်ထ

မ််း

ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၂
ဦ်းင လ်ရှန််းေပါင်

ကျ ်း ၆၄ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဗိ က်ပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၃ ရန်ရှင််းထက် ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၄ လ ရှန်ထန်လ ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၅ ဗန်သ ်းထဏ် ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဦ်းေခါင််းပ င ်ထ က်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၆
နိ္ င်ေအ င်ရိှန််း(ခ) 

အ က 
ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၇ ရန်နိ္ င်ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၈ ေသ ်ေင် ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်ေဆ င်သ  ်း

၆၀၉ နိ္ င်လင််းဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်ေဆ င်သ  ်း

၆၁၀ စလိ င််းလယ်ဒန်ဆန််း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ကေလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်ေဆ င်သ  ်း

၆၁၁ စလိ င််းဗျတ်ေလ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ကေလ်းမမိ ွဲ့တ ဟန််းသပိ

တ်
ကေလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်ေဆ င်သ  ်း

၆၁၂ ချမ််းေဖမ ကျ ်း ၂၀ ဦ်းသန််းဦ်း ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းေကျ က်ကက ်းစ ရပ် ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

ရပ်က က်အတ င််းဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်စဉ် ချမ််းေဖမ ၏ 

ဦ်းေခါင််းသိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်

၆၁၃ အငယ်ေလ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းေကျ က်ကက ်းစ ရပ် ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

ရပ်က က်အတ င််းဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

ဦ်းအငယ်ေလ်း၏ 

နာ်းထင်သိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။ 

အေလ င််းအ ်းအကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၁၄ ေကျ ်မျ ိ်းေအ င်
ကျ ်း ၃၀ ဦ်းသန််းေကျ ် ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း မဟ မမိ င်ရပ်က က်

လမ််း့်ဆ  

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

လည်ပင််းသိ ေ့ကျဉ်ဆ ေဖ က်ထ က်ကျဆ  ်း

၆၁၅ ေအ င်ဆန််းလင််း
ကျ ်း ၂၄ ဦ်းဝင််းေမ င် ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေတ ်းဒ ရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း



၆၁၆ ဖိ ်းလဖပည ်
ကျ ်း ၂၅ ဦ်းတင်ငယ် ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ဗိ လ်ဖမရပ် တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၁၇ ချစ်ေဖ င််း
ကျ ်း ၂၇ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း က ွဲဆ ွဲရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၁၈ ေကျ ်နိ္ င်
ကျ ်း ၃၀ ဦ်းဖမင ်ေအ င် ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေအ င်ချမ််းသ ရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၁၉ ေမ င်ခနေ့်
ကျ ်း ၂၀ ဦ်းထ န််းေအ င် ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေပါက်ေတ ်ေကျ်းရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၀ မျ ိ်းဝင််း
ကျ ်း ၅၃ ဦ်းသန််းေအ င် ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေချ င််းဦ်းေကျ်းရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၁ ေအ င်ေကျ ်
ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း နန္ င််းေတ ေကျ်းရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၂ ရှည်ကက ်း
ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း မဟ မမိ င်ရပ်က က်

လမ််း့်ဆ  

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၃ ဆန််းလင််း

ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း အင််းရှည်ေကျ်းရွ ၊ 

ေချ င််းဆ   

(ေဖမ က်)ေကျ်းရွ အ 

ပ်စ 

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၄ ခနေ့်မဖိ ်း
ကျ ်း ၂၅ ဦ်းဘိ ်းေအ်း ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း နဘက်ငယ်ေကျ်းရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၅ အမည်မသိ
ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုေကက င ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၆ ဂျမ ်း
ကျ ်း ၃၁ ဦ်းေစ ေရွှေထ န််း ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပလိ င််းရွ ေရွှေဘိ မမိ ွဲ့ စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဂျ ိင််းေအ က်သိ ေ့ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၆၂၇ ေနာင်ခနေ့်ေအ င် ကျ ်း ၃၃ ၇ ဧမပ  ၂၁ ၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ချ  ပါရွ ငါ်းစူက န််းေကျ်းရွ ေရွှေဘိ 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့ေသနတ်ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၆၂၈ တင်မိ ်း ကျ ်း ၅၀ ၈ ဧမပ  ၂၁ ၈ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း စ ဖပေကျ်းရွ 
ေကျ က်ပန််းေတ

့ င််း

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ေနအိမ်ခခ ဝင််းအတ င််းဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်၊ 

ေဖခသလ  ်းနှ္င ် ေနာက်ေကျ တိ ေ့တ င် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆ ်းခ ခွဲ ရမပ ်း ၈ 

ရက်ေနေ့ညေနတ င် ကျဆ  ်းေကက င််းအေကက င််းကက ်း

၆၂၉ ေအ င်စိ ်းမိ ်း ကျ ်း ၂၆ ဦ်းဖမင ်စိ ်း ၈ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ
မေက ်းတိ င််းေဒသ

ကက ်း

၈ ရက်ေနေ့ည 

၈နာရ ဝန််းကျင်တ င်ကိ ေအ င်စိ ်းမိ ်းမှလမ််းတ င်ဆိ င်က

ယ်ရပ်၍ဖ န််းေဖပ ေနစဉ် ပစ်ခတ်ခ ရသဖဖင ် 

ေခါင််းထိမှန်သ  ်းမပ ်း 

ဆိ င်ကယ်နှ္င ်လူအ ်းဖမ််းဆ ်းေခေါ်ေဆ င်သ  ်းမပ ်း ဧမပ  

၉ 

ရက်ေနေ့မနက်အေစ ပိ င််းတ င်ေသဆ  ်းေကက င််းအေကက 

င််းကက ်းလ ပါသည်။ ရ ပ်အေလ င််းအ ်း 

ဖပန်လည်ရရိှဖခင််းမရိှေသ်းပါ။

၆၃၀ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း အ ရှလမ််းအန ်း တမူ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းေနစဉ် အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့၏ 

ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။



၆၃၁ ေအ င်မငိမ််းေထ ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း အ ရှလမ််းအန ်း ေစ ်ပ  ်း(၇) ဝက်ရှု တမူ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းေနစဉ် အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့၏ 

ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၆၃၂ သ ဟ (ခ) သက်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

တပင်ေရွှေထ ်း(၁)လမ််း

၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်က 

က်။

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic road 

ခ တပ်အ ်းအကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်မဖိ ခ င််းစဉ် ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်း 

ကကိ ်းဖဖင ်တ တ်က  ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်ဒရွတ်တိ က် 

ဆ ွဲေခေါ်ဖခင််းခ ရမပ ်း ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၆၃၃ ကိ မျ ိ်းကက ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပ ဏဏ ်းစ  ၉ လမ််း ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းမပ ်း 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လ ေရ က်မသိမ််းယူမှ ဖပည်သူမျ ်းမှ အေလ င််းအ ်း 

န ်းရ တ င်ေဖမဖမှ ပ်သဂျဂ လ်ထ ်းခွဲ ပါသည်။

၆၃၄ ကိ နိ္ င် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၅ မျ ိ်းမင််း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၆
ေက င််းေကျ ်ထ န််း

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၁၁ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၇ အ က မင််းခနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ေမှ ်ကန်(၇)လမ််း/(၈

)လမ််း၊

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၈ ကိ ေင် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၉ ဘိ ဘိ နိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၀ ဟန်သ င်ခနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။



၆၄၁ ထက်ဆက်ည နေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၄၂ ဝင််းလိှုင် ကျ ်း ၃၉ ဦ်းအ န််းကကိ င် ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ေမှ ်ကန် ၁၄ လမ််း ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

အကကင်နာလက်ပရဟိတအသင််းသ ်းတဦ်းဖဖစ်မပ ်း ၉ 

ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င် ဖမ််းဆ ်းခ ခွဲ ရက  ၁၂ ဧမပ  ၂၁ 

တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၄၃ မင််းနိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း
မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ေမှ ်ကန် ၁၄ လမ််း ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

၆၄၄ မ န်ဖမတ်ေဟ မ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၅ အမည်မသိ မ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၆ ဖမတ်ဝင််းပပ မ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၇ ဖိ ်းသ ်း(ငါလူ) ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၈ ပိ င်ေင်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၉ ကိ ရွဲကက ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁
ဆိ င်ကယ်က

ယ်ရ ေမ င််း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။



၆၅၀ ဝင််းဦ်း (ခ) လှေဝ ကျ ်း ၅၉ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

အမှတ် ၁၁၉၁၊ 

ဆိ ရှယ်လစ်
ပွဲခူ်း

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၅၁ ကိ လ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

၁၀ လမ််း၊ 

အလင််းေရ င် ၁ 

ရပ်က က်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၅၂ တင်ေအ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

၅ လမ််း၊ 

အလင််းေရ င် ၁ 

ရပ်က က်

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၅၃ ေမ င်သက် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ဆိ ရှယ်လစ် ၁၅ လမ််း ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.



၆၅၄ လင််းထက်နိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ် ပ ဏဏ ်းစ  ၉ လမ််း

ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၅၅ ေကျ ်ေေ ဟိန််း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ဆိ ရှယ်လစ် ၈ လမ််း ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကက ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရ

မပ ်း ရ ပ်အေလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၅၆ Soe Paing Oo Unknown Name 09-Apr-21 09-Apr-21 Civilian Maggatic Road Hinthargone Bago Bago Region

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၅၇ A Guu M Unknown Name 09-Apr-21 09-Apr-21 Civilian Maggatic Road Sociallist 4 street, Bago Bago Region

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၅၈ ၅၆ အမည်စ  စမ််းဆွဲ အမည်မသိ ၉ ဧမပ  ၂၁ ၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း မဂဂရစ်လမ််းသပိတ် ပွဲခူ်း
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

Earlier on April 9, before dawn, the terrorist 

troop destroyed main roadblocks on both 

sides of Maggatic Road built by anti-military 

activists to prevent a violent crackdown in 

Bago. The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand grenades 

from both sides of the road to suppress the 

protesters’ bases and residences. There were 

many reported casualties in Bago. Still 

awaiting confirmation to identify all these.

၆၅၉ ေစ ဆွဲေနမူ်း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ကသန််းေကျ်းရွ 

ဒါ်းေသ ်းေကျ က်ေကျ

့်းရွ 
ထ ်းဝယ်

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း
ရွ ထွဲသိ ေ့ ဝင်ေရ က်စဉ်



၆၆၀ ရိှုင််းေဝမဖိ ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ ၁၀ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ဝါ်းေရ င််းေကျ်းရွ 
ဝါ်းေရ င််းေကျ်းရွ ၊

 အရ ေတ ်မမိ ွဲ့
မ  ရွ 

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း
ဆန္ဒဖပပ ွဲသိ ေ့ပစ်ခတ်မဖိ ခ ွဲစဉ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၆၆၁ ထ န််းထ န််းဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၁ ဧမပ  ၂၁ ၁၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
အ ရှလမ််း၊ 

စ မ််းေလ င််းဓမမ ရ  အန ်း
တမူ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

တမူ်းခရိ င်ရွဲရ  ်းေရှွဲ့မှဆိ င်ကယ်ဖဖတ်ေမ င််းစဉ် 

ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်း ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၆၂ ေအ င်ခနေ့် (ခ) ပါခနေ့် ကျ ်း 33 အမည်မသိ ၁၁ ဧမပ  ၂၁ ၁၁ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း အိမ်ေရှွဲ့
12 ward, Pintaya 

street

Shwepaukkan 

Township
Yangon Region

ေနအိမ်ေရှွဲ့တ င်ထိ င်ေနစဉ်အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်မပ ်း 

အေလ င််းအ ်းယူေဆ င်သ  ်းက  ေင  ၃ 

သိန််းကျပ်ဖဖင ်ဖပန်ေရွ်းခိ င််းပါသည်။

၆၆၃ ေကျ ်လင််းေထ ်း ကျ ်း 39 အမည်မသိ ၁၂ ဧမပ  ၂၁ ၁၂ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
Near Insein Police 

station
Aungsan ward Insein Yangon Region

မ ်းကင််းေစ င ်စဉ်က ်းတစ်စ ်းအ ်းမသကသ သဖဖင ်လိ က်

ကကည ်စဉ် ဖမ််းဆ ်းမပ ်း ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရမပ ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၆၄

ဟ ရ ်းမ ယ (ဂိ သ ေမ်း) 

မ ၃၀ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပါဟွဲတ တ ်းအန ်း Tamu Sagaing region

န္ ာ်းနိ္ ေ့သ  ်းပိ ေ့စဉ် ပါဟွဲတ တ ်းအန ်းတ င် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၆၅

က ဆန််း(ဂိ သ ေမ်း)

ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပါဟွဲတ တ ်းအန ်း Tamu Sagaing region

န္ ာ်းနိ္ ေ့သ  ်းပိ ေ့စဉ် ပါဟွဲတ တ ်းအန ်းတ င် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၆၆ မငိမ််းထက် ကျ ်း အမည် ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း မင််းလမ််းမှတ်တိ င်အန ်း ဗဟန််းမမိ ွဲ့နယ်
ရန်က န်တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဘတ်စ်စက ်းမှတ်တိ င်တ င်က ်းေစ င ်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ပစ်ခတ်လိ က်သည ် 

ေသနတ်ကျဉ်ဆ  ရင်ဘတ်သိ ေ့ထိမှန်မပ ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၆၇ ေေ ်ဝင််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၆ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမစ်ငယ်၊ 

အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပ လ ၁၃ ရက်က 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ ရွဲွဲ့ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုေကက င်  အသက် ၄၆ နှ္စ်အရွယ် 

ဥ ်းေေ ်ဝင််းနိ္ င် ရင်ဘတ်ထ တ်ချင််းေပါက်မပ ်း 

ေသဆ  ်းသ  ်းခွဲ ပါတယ်

၆၆၈ ေအ င်ချစ်သူ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမစ်ငယ်၊ 

အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပ လ ၁၃ ရက်ေနေ့ကအကကမ််းဖက် 

စစ်ေက င်စ ရွဲွဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုအတ င််း ဖင်သိ ေ့ 

ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၆၉ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမစ်ငယ်၊ 

အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပ လ ၁၃ ရက်ေနေ့က 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ အ ပ်စ  

၏ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုေကက င ်ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျ

ဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်းလ ယူ ေဖျ က်ဖျက်ခ ရပါသည်။

၆၇၀ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမစ်ငယ်၊ 

အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပ လ ၁၃ ရက်ေနေ့က 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ အ ပ်စ  

၏ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုေကက င ်ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျ

ဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်းလ ယူ ေဖျ က်ဖျက်ခ ရပါသည်။



၆၇၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမစ်ငယ်၊ 

အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပ လ ၁၃ ရက်ေနေ့က 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ အ ပ်စ  

၏ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုေကက င ်ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျ

ဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်းလ ယူ ေဖျ က်ဖျက်ခ ရပါသည်။

၆၇၂ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၄ ဧမပ  ၂၁ ၁၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမစ်ငယ်၊ 

အမရပူရ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဧမပ လ ၁၄ ရက်ေနေ့တ င် ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့တ င််း 

အကကမ််းဖက် စစ်ေက င်စ အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုေကက င ်

 ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရမပ ်း 

အေလ င််းအ ်းလ ယူသိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၇၃ ေကျ ်ရွဲနိ္ င် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၁၄ ဧမပ  ၂၁ ၁၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဆိ င်ကယ်စ ်းလ စဉ်သနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မပ ်းကကိ ်းဖဖင ်တ 

တ်က ဆ ွဲေခေါ်သ  ်းမပ ်းေထ င်ကက ်းေရှွဲ့အေရ က်တ င်ပစ်

ခတ်သတ်ဖဖတ်ဖခင််းခ ရပါသည်။

၆၇၄ အမည်မသိ မ ၂၈ အမည်မသိ ၁၄ ဧမပ  ၂၁ ၁၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

လက်ဖျ သိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်းအက

ဖ့မ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှသိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၆၇၅ ေကျ ်လိှုင်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကန သ  ်းသည ်လမ််း

ေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်

ဖ င ်သည ်ေနရ 

မိ ်းေက င််းရွ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မ  ရွ -ကန က ်းလမ််းေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်ချ 

ေဆ င်ရွက်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းေရ က်လ မပ ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၇၆ ေင်ကိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကန သ  ်းသည ်လမ််း

ေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်

ဖ င ်သည ်ေနရ 

မိ ်းေက င််းရွ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မ  ရွ -ကန က ်းလမ််းေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်ချ 

ေဆ င်ရွက်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းေရ က်လ မပ ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၇၇ ကိ နိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကန သ  ်းသည ်လမ််း

ေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်

ဖ င ်သည ်ေနရ 

မိ ်းေက င််းရွ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မ  ရွ -ကန က ်းလမ််းေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်ချ 

ေဆ င်ရွက်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းေရ က်လ မပ ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၇၈ ေအ င်နိ္ င်မိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကန သ  ်းသည ်လမ််း

ေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်

ဖ င ်သည ်ေနရ 

သမင်စက်ေကျ်းရွ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မ  ရွ -ကန က ်းလမ််းေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်ချ 

ေဆ င်ရွက်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းေရ က်လ မပ ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၇၉ တင်မိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကန သ  ်းသည ်လမ််း

ေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်

ဖ င ်သည ်ေနရ 

လယ်ေရှေကျ်းရွ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မ  ရွ -ကန က ်းလမ််းေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်ချ 

ေဆ င်ရွက်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းေရ က်လ မပ ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။



၆၈၀ ဝင််းကိ ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကန သ  ်းသည ်လမ််း

ေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်

ဖ င ်သည ်ေနရ 

ဘန််းဘ ွဲွဲ့ေကျ်းရွ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မ  ရွ -ကန က ်းလမ််းေပေါ်တ င်စစ်ေဆ်းေရ်းဂိတ်ချ 

ေဆ င်ရွက်ေနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းေရ က်လ မပ ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် ေသနတ်ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၈၁ တင်ေမ င်ဆန််း ကျ ်း ၅၃ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ ၁၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း မမိ ွဲ့နယ်ေက ်မရှင်ရ  ်း ပ သိမ်
ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း

ပ သိမ်မမိ ွဲ့နယ်ေရွ်းေက က်ပ ွဲေက ်မရှင်အတ င််းေရ်းမှြူ်း

တဦ်းဖဖစ်မပ ်း တလန ်းပါ်းကက ဖမ််းဆ ်းထိန််းသိမ််းခ ရမပ ်း 

ဖပန်လည်လ တ်ေဖမ က်လ က  မွဲစ ရင််းစစ်ရန် 

လ ေရ က်ေခေါ်ယူမပ ်း ေလှခါ်းေပေါ်မှဖပ တ်ကျသည်ဟ 

 အေကက င််းကက ်းက  မိသ ်းစ အ ်း 

အေလ င််းသယ်ယူရန် အေကက င််းကက ်းခွဲ ပါသည်။ 

ကျဆ  ်းချန်ိတ င် ဦ်းေခါင််းဒါဏ်ရ မျ ်းနှ္င ် 

န ရိ ်းကျ ိ်းဒါဏ်ရ မျ ်းေတ ွဲ့ရိှခွဲ ရသည်။

၆၈၂

Salai Ezekiel 

ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း တ ဟန််းသပိတ် တ ဟန််း ကေလ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

၇ ရက်ေနေ့ ဧမပ  ၂၀၂၁ ေနေ့တ င်တ ဟန််းသပိတ်အတ င််း

 ေပျ က်ဆ  ်းေနမပ ်း ရက်သတတတပါတ်အကက တ င် 

ကျဆ  ်းသူ၏ 

ရ ပ်အေလ င််းအ ်းဖပန်လည်ေတ ွဲ့ရိှခွဲ ပါသည်။

၆၈၃
ကိ ကိ ထက် (ခ) 

ဂျွန်မ ဘိ င်(ခ) 

အမွဲေက င်

ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

၇၄၊ ၇၅ လမ််းနှ္င ် ၃၇၊ 

၃၈ ကက ်း 

ဆူ်းေလ်းဗလ ဝင််းအတ င််း

၇၄၊ ၇၅ လမ််းနှ္င ် 

၃၇၊ ၃၈ ကက ်း 

ဆူ်းေလ်းဗလ ဝင််းအ

တ င််း

မဟ ေအ င်ေဖမ
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ကိ ကိ ထက် ေနထိ င်သည ် ဗလ ဝင််းအတ င််းသိ ေ့  

အကကမ််းဖက်တပ်မှ ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်မှုေကက င ် 

ေနအိမ်ေရှွဲ့တ င်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၈၄ ဂတ  ်း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ၆ ရပ်က က် ၆ ရပ်က က် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့ ၆ ရပ်က က်ခ တပ်အ ်း ဝင်ေရ က်မဖိ ခ င််းစဉ်

 အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖမ််းဆ ်းဖခင််းခ ခွဲ ရက 

 ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၈၅ အမည်မသိ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ ၁၅ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ၆ ရပ်က က် ၆ ရပ်က က် ဖမင််းခခ 
မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့ ၆ ရပ်က က်ခ တပ်အ ်း ဝင်ေရ က်မဖိ ခ င််းစဉ်

 အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖမ််းဆ ်းဖခင််းခ ခွဲ ရက 

 ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၈၆ ေအ င်ေေ ်မိ ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၁၇ ဧမပ  ၂၁ ၁၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အေရှွဲ့ဖခမ််း 

ေအ င်ချမ််းသ ရပ်က က်

ေအ င်ချမ််းသ ရပ်က 

က်
မိ ်းက တ်

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အေရှွဲ့ဖခမ််း 

ေအ င်ချမ််းသ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ အဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်မှုအတ င််း 

ဦ်းေခါင််းသိ ကျဉ်ဆ ထိမှန်သ  ်းမပ ်း အေလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ သိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၆၈၇ စိ ်းသက်ေအ င် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၁၇ ဧမပ  ၂၁ ၁၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အေရှွဲ့ဖခမ််း 

ေအ င်ချမ််းသ ရပ်က က်

ေအ င်ချမ််းသ ရပ်က 

က်
မိ ်းက တ်

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အေရှွဲ့ဖခမ််း 

ေအ င်ချမ််းသ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ အဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်မှုအတ င််းေဖခေထ က်သိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှ

န်သ  ်းမပ ်း အေလ င််းအ ်း အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

သိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၆၈၈
ေအ င်ကိ ကိ မဖိ ်း(ခ) 

စတ ်း
ကျ ်း ၂၅ ဦ်းမိ ်း ၁၇ ဧမပ  ၂၁ ၁၇ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

ေအ င်ဆန််းလမ််း၊ ၃ 

ရပ်က က်

ေအ င်ဆန််းလမ််း၊ ၃

 ရပ်က က်
ေကျ က်မွဲ ရှမ််းဖပည်နယ်

ညဖက်ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းေနစဉ်အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ

 ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ဦ်းေခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း



၆၈၉ ကိ ကကည်ခိ င် ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၂ ဧမပ  ၂၁ ဒါဏ်ရ ရ ၁၈ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ထ  ်းဘိ ဖပည်
ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

၂ ရက်ဧမပ  ၂၀၂၁ ေနေ့တ င်ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ် 

ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်းဖပည်က တင် ၁၀၀ ေဆ်းရ ွဲ့တ င် 

က သမှုခ ယူေနေသ ်လည််း 

လ  ေလ က်သည ်ေဆ်းဝါ်းက သမှုမရသည ်အတ က် ၁၈

 ရက်ေနေ့ဧမပ လတ င် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၉၀ ေအ င်မဖိ ်းသူ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၈ ဧမပ  ၂၁ ၁၈ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
ေဖမ င်မမိ ွဲ့နယ်၊ 

ဖ  ်းေစ ရပ်က က်အတ င််း
ဖ  ်းေစ ရပ်က က် ေဖမ င်

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

က မ််းရွက်ထ က်ဝယ်စဉ် အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

ပစ်ခတ်ခ ရမပ ်းလွဲကျေနစဉ် 

အန ်းကပ်ထပ်မ ပစ်သတ်ခ ရမပ ်းကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၁

ေအ င်ေကျ ်မင််း (ခ) 

ဖန်ခ က် ကျ ်း ၅၅ ဦ်းသိန််းေအ င် ၁၉ ဧမပ  ၂၁ ဒါဏ်ရ ရ ၂၀ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူစစ်ေကက င််း အမှတ် ၃ ရပ်က က်၊ မမိ ွဲ့ဖပက က်သစ်ပခ ကကြူ

မေက ်းတိ င််းေဒသ

ကက ်း

ပခ ကကြူမမိ ွဲ့ တ င်ဆန္ဒဖပစစ်ေကက င််းအတ င််း ဆ ်းခ  သိ ေ့ 

ေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်က  ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်း 

မ  ရွ စစ်ေဆ်းရ  တ င် က သမှုခ ယူစဉ်ကျဆ  ်း၊ 

အေလ င််းအ ်း 

ဖပန်လည်သယ်ေဆ င်ခ င ်မေပ်းပွဲမ  ရွ တ င်သဂျဂ လ်ခွဲ ရပ

့ါသည်။

၆၉၂

ဂျွန်ဂျြူလ ယ ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၃ ဧမပ  ၂၁ ၂၃ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

ဘ လူ်းေချ င််းအတ င််းခ န်

ချ လ ိ င်ေက ် ကယ ်းဖပည်နယ်

လ ိ င်ေက ်အ ရ ဏ်ဦ်းသပိတ်မဖိ ခ င််းခ ရစဉ် 

ဘ လူ်းေချ င််းအတ င််းသိ ေ့ ခ န်ချထ က်ေဖပ်းရင််း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၃

သူရေအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၂ ဧမပ  ၂၁ ဖမ််းဆ ်း ၂၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

ဖမ််းဆ ်းခ ရမပ ်းစစ်ေဆ်းေန

စဉ်ကျဆ  ်းပါသည်

ထ ်းဖဖြူရပ်က က် ဖပည်

ပွဲခူ်းတိ င််းေဒသကက 

့်း

ဧမပ လ ၂၂ ရက်ေနေ့တ င်ဖပည်မမိ ွဲ့ထ ်းဖဖြူရပ်က က်တ င် 

အရပ်သ ်းမျ ်းအ ်းဝင်ေရ က်ဖမ််းဆ ်းသ  ်းမပ ်းေနာက် 

၂၃ ရက်ေနေ့တ င် စစ်ေဆ်းေနစဉ် 

ဖပင််းထန်စ  ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုေကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၄

နှ္င််းဦ်း ကျ ်း ၅၆ အမည်မသိ ၂၄ ဧမပ  ၂၁ ၂၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

ပျဉ််းမနာ်းဆိ င်ကယ်သပိ

တ်

ရွ ေက က်ေဂ ွဲ့ဓမမ ရ  

အန ်း ပျဉ််းမနာ်း ေနဖပည်ေတ ်

ေနဖပည်ေတ ်ပျဉ််းမနာ်း ဆိ င်ကယ်သပိတ်အ ်း 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

က ်းနှ္င ်တိ က်ေသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ် 

လူငယ်တဦ်းေသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်

။

၆၉၅

ဝင််းေေ ်

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ

၁၈ ဧမပ  ၂၁ 

(ပစ်ခတဖ်မ််းဆ ်း) ၂၃ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း

လမ််းမေပေါ်တ င်ပစ်ခတ်ခ 

ရ ေက  ေသ င််း

တနသသ ရ တိ င််းေဒ

သကက ်း

ဧမပ လ ၁၈ ရက်ေနေ့၊ ည၉နာရ ဝန််းကျင်အချန်ိ၌ 

စစ်ေက င်စ တပ်ဖ ွဲွဲ့မျ ်းအ ်းဖမင်၍ ဆိ င်ကယ် 

ေမ င််းေဖပ်းရ မှ ေသနတ်ဖဖင ် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ စစ် 

ေဆ်းရ  တ င် က သမှု ခ ယူေနစဉ် ဧမပ လ ၂၃ ရက် 

ေနေ့တ င် ကျဆ  ်းခွဲ ။

၆၉၆

ဟိန််းမင််းလတ် ကျ ်း ဦ်းဖမင ်ေမ င် ၂၃ ဧမပ  ၂၁ ၂၃ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း အိမ်အတ င််းဝင်ပစ်

No(1), Htinn Ten 

Yard ေရစကကိ မေက ်းတိ င််း

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ တပ်မှ 

ဆယ်တန််းေကျ င််းသ ်း ေမ င််းဟိန််းမင််းလတ်အ ်း 

ေနအိမ်အတ င််း ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခွဲ မပ ်း 

အေလ င််းအ ်းေဖျ က်ဖျက်ရန်သယ်ယူသ  ်းပါသည်။



၆၉၇

ေက င််းထက်နိ္ င် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၄ ဧမပ  ၂၁ ၂၄ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း

ချမ််းဖမသ စည် ၆၅ 

လမ််းနှ္င်  ၁၀၇ လမ််းေဒါင ် ချမ််းဖမသ စည်

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မန္တေလ်းချမ််းဖမသ စည်မမိ ွဲ့နယ်တ င် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ ဆိ င်ကယ်မျ ်း၊ 

အရပ်ဝတ်မျ ်းဖဖင ်လ ေရ က်မပ ်းအန ်းကပ်ပစ်ခတ်မှုကက

ေ့့ င ် ကိ ေက င််းထက်နိ္ င် 

ကျဆ  ်းသ  ်းမပ ်းအေလ င််းအ ်းသယ်ယူသ  ်းပါသည်။ ။

၆၉၈

ဝင််းကကည် (ေဒေါ်) မ ၆၃ အမည်မသိ ၂၄ ဧမပ  ၂၁ ၂၄ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေဖမ င်မမိ ွဲ့မ ရွဲစခန််း ေတ င်ရပ်က က် ေဖမ င်

စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ပ ဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄ 

တိ ေ့ဖဖင ်ဖမ််းဆ ်းခ ထ ်းရစဉ် ရွဲစခန််းေရ က်မပ ်း မကက ခင်

 ေသဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၉
ေေ ်ရိှန််း (ခ) 

အ ကက ေက ်း (ခ) အ ေက ်း
ကျ ်း ၄၀

အမည်မသိ

၂၆ ဧမပ  ၂၁ ၂၆ ဧမပ  ၂၁

အရပ်သ ်း

စိန်ပန််းရပ်က က်
၄၁ လမ််းနှ္င ် ၂၄ 

လမ််း စိန်ပန််းရပ်
မဟ ေအ င်ေဖမ

မန္တေလ်းတိ င််းေဒ

သကက ်း

မန္တေလ်းမမိ ွဲ့ စိန်ပန််းရပ်တ င် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏

 ပစ်ခတ်မှုေကက င ် ထမင််းေကက ်ေရ င််းသူ 

ကိ အ ကက ေက ်းအ ်း ေကျ က န််းသိ ေ့ 

ကျဉ်ဆ ေဖ က်ဝင်မပ ်းကျဆ  ်းပါသည်

၇၀၀ ေပေါ်လူ ကျ ်း ၅၀

အမည်မသိ

၂၇ ဧမပ  ၂၁ ၂၇ ဧမပ  ၂၁

အရပ်သ ်း

ဒ ေမ ဆိ ်း ဒ ေမ ဆိ ်း ကယ ်းဖပည်နယ်

ကယ ်းဖပည်နည်ဒ ေမ ဆိ ်းမမိ ွဲ့အဝင်မှ 

အတ ်းအဆ ်းမျ ်းအ ်း အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်ေရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

ဖပည်သူတဦ်းကျဉ်ဆ်ံထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၀၁
Tg. Felix Thang Muan

 Lian 

ေမ င်ထန််းမ မ််းလျန်

ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇ ဧမပ  ၂၁ ၂၇ ဧမပ  ၂၁ ေကျ င််းသ ်း တ ်းတိန်မမိ ွဲ့ ေဖမ က်ဖက်
တ ်းတိန်မမိ ွဲ့ 

ေဖမ က်ဖက်
တ ်းတိန် ချင််းဖပည်နယ်

တ ်းတိန်မမိ ွဲ့တ င် ၂၇ ရက် ဧမပ  ၂၁ ေနေ့ည ၁၀ 

နာရ အချန်ိတ င် ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းေနစဉ်  လမ််း၌ 

အကကမ််းဖက်စစ်ေက င်စ ၏ လက်ပါ်းေစ ရွဲ နှ္င ် 

စစ်သ ်းမျ ်းမှ ပစ်ခတ်ဖခင််းေကကင ် 

ေသနတ်ဒါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။ ကျဆ  ်းသူ၏ 

ရ ပ်အေလ င််းသည် ေဆ်းရ  ၌ ရိှေနမပ ်း မိသ ်းစ အ ်း 

သယ်ယူခ င ်မေပ်းေသ်းေကက င််း သိရိှရသည်။

၇၀၂

ေကျ ်နိ္ င်

ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇ ဧမပ  ၂၁ ၂၈ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း ေချ င််းမ ေချ င််းမ ကန 
စစ်ကိ င််းတိ င််းေဒ

သကက ်း

ကျဆ  ်းသ  ်းသူကိ ေကျ ်နိ္ င်သည် ၂၇ ဧမပ  ၂၁ ေနေ့တ င်

 အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ဖမ််းဆ ်းသ  ်းခွဲ မပ ်း ၂၈ ဧမပ  ၂၁

 ေနေ့တ င် အေလ င််းအ ်းဖပန်လည်ေပ်းအပ်ခွဲ ပါသည်။ 

ဖပင််းထန်စ  နိှ္ပ်စက်ညှဉ််းပန််းခ ရသည ် 

ဒါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၀၃

ည ည ေမ င်

ကျ ်း ၃၂

အမည်မသိ

၂၈ ဧမပ  ၂၁ ၂၈ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း လမ််းေပေါ်တ င်ပစ်ခတ်ခ ရ

အမှတ် 

(၂၀၈)သ ရိမ လ ရပ်

က က်

ေအ င်ေဖမသ ေ မန္တေလ်းတိ င််း ေ့

အကကမ််းဖက် စစ်ေက င်စ က ဆိ င်ကယ်ကိ  

ရပ်တန်ေ့စစ်ေဆ်းရန် ဟန်ေ့တ ်းစဥ် ေမ င််း

ေဖပ်းသည်ဟ ဆိ က  G3 ေသနတ်ဖဖင်  ပစ်ခတ်၍ 

ဝမ််းဗိ က်ေပါက်မပ ်း ပ ွဲချင််းမပ ်း ေသဆ  ်းခွဲ သည်ဟ  

သိရသည်။

၇၀၄

စ ေပါ

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ ဧမပ  ၂၁ ၂၉ ဧမပ  ၂၁ အရပ်သ ်း
စ ဖပေကျ်းရွ အတ င််းဝင်ရ

ေ့့ က်ပစ်ခတ်
စ ဖပေကျ်းရွ ဖျ ပ  မမိ ွဲ့နယ်

ဧရ ဝတ တိ င််းေဒ

သကက ်း

ရပ်ကကွရ်  ုံးအ ုံး မ ုံးရှု  ှို့ မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွ ုံးပပ ုံးန  က်  
အကကမ်ုံးြကစ်စ်တပ်မှ  ဝငန်ရ ကပ်စ်ခတပ်ပ ုံး  

က  စ နပေါ နငှ  ်အမ   ုံးသမ ုံးတဦုံးအပေါအဝင်  ဖပညသ်ူ ၇ 

ဦုံးအ ုံးြမ်ုံးဆ ုံးနခေါ်နဆ ငသ် ွုံးပပ ုံး  က  စ နပေါမှ  

ဝမ်ုံးဗ  က် နငှ  ်လကန်မ ငု်ံးက ဉ်ဆ ထ မှ ဒ်ေါဏရ် ဖြင ်
 ဘ  ကနလုံးနဆုံးရ  တငွ် က ဆ  ုံးသ ွုံးပေါသည။်

စ စ ေပါင််း ၇၅၉


