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ရက်

ကျဆုံးသည့်ရကစ်ွဲ အဖဲွ့အစညး် အခငး်ြဖစပွ်ားရာနနရာ လိပ်စာ မမို့နယ် ြပညန်ယ်/တိုငး်နေသကကးီ Story 

၁

နပွာဵ (ေေ္ဒ) ကိုညညီဦီဵ ကျာဵ ၃၂ ဦဵလှေငွ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ ၇၅ လမ်ဵ၊ ၃၇ 

လမ်ဵနငှဴ် ၃၈ 

လမ်ဵကကာဵ

မန္တေလဵ အသက ်၃၂ နစှရ်ှိပပီြဖစေ်သာ ကိုနပွာဵ (ကိုညညီဦီဵ)

 သည ်မန္တေလဵပမို့ည၌ကာဵတိုကမ်ှု 

ေကကာငဴ်ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂

ေနေနဝင်ဵ ထက် ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၁၅၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတ၊် 

တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီ

းဵ

ပမိတ် တနသောရီ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၁၅ ရကေ်န့ ညေနေင်ဵ တငွ ်အသက ်၁၈

 နစှရ်ှိပပီြဖစေ်သာ ကိုေနေနဝင်ဵ ထကသ်ည ်

တနသောရတီိုင်ဵ  ပမိတပ်မို့တငွ ်ညကင်ဵ ေစာငဴ်ရင်ဵ  

ေေါင်ဵ ရိုကေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်  

၃

ြမသဲွ့သဲွ့ေိုင် မ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၉၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေနြပညေ်တာ် ေလဵကငွ်ဵ ေတာင၊်အ

ေးာကပုိ်င်ဵ  

ေပါင်ဵ ေလာင်ဵ ေရအာ

းဵလျှပ်စစပ်ေရာဂျ

က်Hlaykhwintaung

, Lower 

Paunglaung 

Hydro Power 

Project

ေဇယျာသီရိ ေနြပညေ်တာ် ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၉ ရက ်ေနြပညေ်တာ ်

သေြပကနု်ဵ ဝိုင်ဵ တငွ ်ပငမ်ိဵေျမ်ဵစာွဆန္ဒြပေနစဉ ်

တပ်မေတာစ်စေ်ကကာင်ဵ ဘကမှ် ေရပုိက၊် 

ရာဘာကျညဆ် ဳလကန်ကေ်ယဲမ်ဵမျာဵအသဳုဵြပု၍ 

ပစေ်တရ်ာ ဒဏရ်ာရရှိသူေလဵဦဵရှိေဲဴပါသည။် 

၎င်ဵ တို္ဓအနက ်အသက ်၂၁ ရယ်ွရှိေသာ 

ြမသဲွ့သဲွ့ေိုငသ်ည ်ေေါင်ဵ ကိုေသနတမှ်နေ်ဲဴသြဖငဴ် 

ေဆဵရုဳသုိ္ဓပုိ္ဓေဆာငေ်ဲဴရာ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၁၉ ရကေ်န့တငွ်

 ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၄

သကန်ငိဝ်င်ဵ  (ေေ္ဒ) မင်ဵ မင်ဵ ကျာဵ ၃၇ ဦဵေမာငစ်န်ဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 

မန္တေလဵပမို့

၄၁ လမ်ဵနာဵ မဟာေအာငေ်ြမ မန္တေလဵ
မန္တေလဵတငွ ်လဳုခေုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက 

အာဏာသိမ်ဵမှုဆန့က်ျငေ်ရဵလှုပ်ရာှဵမှုတငွ ်

ပါဝငေ်သာ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ 

ဖမ်ဵစီဵ ြေင်ဵ ကိုရပ်တန့ရ်န ်စေနေန့က  

သေဘောကျင်ဵ တငွဆ်န္ဒြပေဲဴရာ 

အကကမ်ဵဖကမ်ှုမျာဵြဖစပွ်ာဵေဲဴသည။် ကိုသကန်ိုငဝ်င်ဵ  

(ေ) မင်ဵ မင်ဵ ဆိုသူသည ်ေနာကေ်ကျာနငှဴ် ဝမ်ဵဗုိကက်ို

 ေသနတထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၅

ေဝယဳထွန်ဵ ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 

မန္တေလဵပမို့

42 လမ်ဵနာဵ မဟာေအာငေ်ြမ မန္တေလဵ မန္တေလဵတငွ ်လဳုခေုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက 

ဆန္ဒြပြပညသူ်မျာဵကို ေသနတ််မျာဵြဖငဴ် 

ပဖိုေငွ်ဵ ပစေ်တေ်ဲဴသည။် 

အာဏာသိမ်ဵမှုဆန့က်ျငေ်ရဵလှုပ်ရာှဵမှုတငွ ်

ပါဝငေ်သာ အလုပ်သမာဵမျာဵအာဵ 

ဖမ်ဵစီဵ ြေင်ဵ ကိုရပ်တန့ရ်န ်စေနေန့က  

သေဘောကျင်ဵ တငွဆ်န္ဒြပေဲဴရာ 

အကကမ်ဵဖကမ်ှုမျာဵြဖစပွ်ာဵေဲဴသည။် 

ေမာငေ်ဝယဳထွန်ဵ ဆိုသူသည ်

ဦဵေေါင်ဵ ကိုေသနတထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၆

ကကညစ်ိုဵ ကျာဵ ၄၈ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 

မန္တေလဵပမို့

43 လမ်ဵနာဵ မဟာေအာငေ်ြမ မန္တေလဵ အသက ်၃၈ နစှအ်ရယ်ွဦဵကကညစ်ိုဵ သည ်မန္တေလဵပမို့

 ကမ်ဵနာဵလမ်ဵတငွ ်ဆန္ဒြပစဉအ်တငွ်ဵ  

ရိုကန်ကှေ်ရဳြေင်ဵ ေကကာငဴ် 

ေေါင်ဵ ဒဏရ်ာေကကာငဴ်ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၇

တငထွ်ဋ်ဟနိ်ဵ ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ (တ) ၁၅ ရပ်ကကွ၊် 

ရနက်နု်

(တ) ၁၅ ရပ်ကကွ၊် 

ရနက်နု်

ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ရနက်နုပ်မို့၊ ေရွှေြပညသ်ာပမို့နယ်၊ တ/၁၅ 

ရပ်ကကွတ်ငွ ်ညကင်ဵ ေစာငဴ်စဉ ်

ြဖတသွ်ာဵေသာရကဲာဵေပ္ဒမှ ေေါင်ဵ ကို ေသနတြ်ဖငဴ် 

သဳုဵေျက ်ပစသ်တေ်ေဳဲဴရသည။်



၈

ရာဇာေအာင် ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ၊ ရတနာပဳု 

ြပညတ်ငွ်ဵ ဆကသွ်ယ်ေရဵ

 သေဘောကျင်ဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ
အသက ်၂၆ အရယ်ွ ကိုရာဇာေအာငက်ို ေဖေဖာဝ်ါရ ီ

၂၀ ရကတ်ငွ ်လဳုခေုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက 

ရကစ်ကစ်ာွနှိမ်နင်ဵ ေနစဉ ်ဒူဵေေါင်ဵ ကို 

ေသနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ေဳဲဴ ရသည။်  ပဖိုေငွ်ဵ နှိမ်နင်ဵ  

ြေင်ဵ ကို မန္တေလဵရတနာပဳု သေဘောကျင်ဵ တငွ ်

ြပုလုပ်ေဲဴသည။် ထုိဒဏရ်ာြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ေေဳဲဴရပပီဵ 

ပုသိမ်ကကီဵ ပမို့နယ် မန္တေလဵစစေ်ဆဵရုဳတငွ ်

ေဆဵကသုမှုမေပဵဘ ဲေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၄ ရကေ်န့တငွ ်

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၉

ေကျာထ်ကေ်ိုင ်(ေေ္ဒ) 

ေကျာထ်ကေ်ေါင်ဵ

ကျာဵ ၃၀ ဦဵေငေ်မာငေ်အဵ + 

ေဒ္ဒစန်ဵ စန်ဵ ေအဵ

ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလုပ်သမာဵအဖဲွ့အစ

ည်ဵ

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ လမ်ဵမ,

 မန္တေလဵ

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ 

လမ်ဵမ, မန္တေလဵ

ေကျာကစ်ည် မန္တေလဵ
ကိုေကျာထ်ကေ်ေါငသ်ညဆ်ိုငက်ယ်ဝပ်ေရာှလုဴပ်ငန်ဵ

လုပ်ကိုငသူ်ြဖစပ်ပီဵ မန္တေလဵပမို့ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ 

ရကေ်န့တငွ ်ဆန္ဒြပသွာဵေဲဴရာ စစသ်ာဵနဲ့  ရမဲျာဵက 

ဆန္ဒြပြပညသူ်မျာဵကို ပဖိုေွဲပစေ်တေ်နစဉ ်

ရငဘ်တက်ိုေသနတထိ်မှနေ်ဲဴပပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်   
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၁၀

ဖီသန်ဵ  @ ေနာင်ို ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ထာဵဝယ်ပဖိုေငွ်ဵ မှု ပုေဂါဇွနရ်ာွ၊ ေရြဖူ ထာဵဝယ် တနသောရီ တနသောရတီိုင်ဵ  ထာဵဝယ်ပမို့တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵ သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို 

ရနဲငှဴ်စစသ်ာဵမျာဵက ကျညအ်စစမ်ျာဵ ြဖငဴ် 

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ ေလဵဦဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။် 

ေသဆုဳဵ သူမျာဵ အထဲတငွ ်ေရြဖူပမို့နယ် 

ပုေဂါဇွန်ဵ ရာွေနသူ အသက ်၃၅ 

နစှအ်ရယ်ွရှိပပီြဖစေ်သာ ေဖသန်ဵ  (ေ) 

ေနာင်ိုဆိုသူလည်ဵ  ပါဝငေ်ဲဴသည။် 

ညာဘကန်ကဳကာဵေအာက ်ကျည ်ဝငေ်ဲဴပပီဵ 

မယ်ဒီလန်ဵ ေဆဵရုဳတငွ ်ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၁

သန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ ၃၆ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ထာဵဝယ်ပဖိုေငွ်ဵ မှု ကရကြ်ပင ်ေြမာက်

 ရပ်ကကွ်

ထာဵဝယ် တနသောရီ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ ရကေ်န့တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵ သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို 

ရနဲငှဴ်စစသ်ာဵမျာဵက ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ  ေဲဴသည။် 

ကိုသန်ဵ ဝင်ဵ သည ်ထာဵဝယ်ပမို့ 

ေဈဵေတာငဘ်ကလ်မ်ဵ နငှဴ် 

ဗုိလ်ေျုပ်လမ်ဵေထာငဴ်အနီဵ တငွ ်ေသနတဒ်ဏရ်ာြဖငဴ်

 လဲကျေနစဉ ်ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက 

ေျမီသယ်ေဆာငသွ်ာဵေဲဴပပီဵ 

ထာဵဝယ်ရစဲေန်ဵ အေျုပ်တငွ ်ဗုိကပွ်ငဴ်ထွကဒ်ဏရ်ာြဖငဴ်

 ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်



၁၂

လွငလွ်ငဦ်ဵ ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ထာဵဝယ်ပဖိုေငွ်ဵ မှု ပဳုကျွန်ဵ ရပ်ကကွ် ထာဵဝယ် တနသောရီ
တနသောရတီိုင်ဵ  ထာဵဝယ်ပမို့တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵ သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို 

ရနဲငှဴ်စစသ်ာဵမျာဵက ကျညအ်စစမ်ျာဵ ြဖငဴ် 

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ ေလဵဦဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။် 

ကိုလွငလွ်ငဦ်ဵလည်ဵ  အပါအဝငြ်ဖစသ်ည။် 

ကိုလွငလွ်ငဦ်ဵသည ်ဆန္ဒြပသူေတွရဲ့ ေရှ့ ဆုဳဵ တန်ဵ  

တငွရ်ှိေနေဲဴပပီဵ သဳြပာဵကာထာဵေသာလ်ည်ဵ  

သဳြပာဵကိုေဖာကဝ်ငပ်ပီဵ ကျညဆ်နဟ်ာ 

ရငဘ်တက်ေန ေနာကေ်ကျာေအာကဘ်ကထိ် 

ပွငဴ်ထွကေ်သဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၃

ဗညာဵေအာင် ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ထာဵဝယ်ပဖိုေငွ်ဵ မှု ေလာင်ဵ လဳု/ေကျာက်

စင ်ရာွ

ထာဵဝယ် တနသောရီ
တနသောရတီိုင်ဵ  ထာဵဝယ်ပမို့တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵ သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို 

ရနဲငှဴ်စစသ်ာဵမျာဵက ကျညအ်စစမ်ျာဵ ြဖငဴ် 

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ ေလဵဦဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။် 

ထုိအထဲတငွ ်ေလာင်ဵ လဳပမို့နယ် 

ေကျာကဆ်ညရ်ာွေနသူ ကိုဗညာဵေအာငလ်ည်ဵ  

ပါဝငေ်ဲဴသည။် ကျညထိ်မှနေ်ဲဴပပီဵ 

ထာဵဝယ်ြပညသူ့်ေဆဵရုဳတငွ ်ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၄

ဟနိ်ဵ ထွဋ်ေအာင် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဘ၀ြမငဴ်၊ 

ေလဵေထာငဴ်ကနလ်မ်ဵ၊

 သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ပမို့

၇၁ ရပ်ကကွ် ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု်
ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ ရကေ်န့ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ စြဳပေဈဵအနီဵ

 ဘဝြမငဴ်မှတတ်ိုင ်အနီဵ တငွ ်ဆန္ဒြပြပညသူ်မျာဵကို 

စစတ်ပ်က ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ အသက ်၂၃ 

နစှအ်ရယ်ွ ကိုဟနိ်ဵ ထွဋ်ေအာငဆ်ိုသူသည ်

ကိုယ်ဝနေ်ဆာင ်ဇနီဵ ြဖစသူ်နငှဴ် အတရူှိေနစဉ ်

လညပ်င်ဵ ကိုကျညဆ်နထိ်မှနက်ယ်ွလွနေ်ဲဴသည။်

၁၅

တငန်ွဲ့ ရ၊ီ ေဒ္ဒ မ ၅၉ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ဆရာမ ဆရာ၊ဆရာမသပိတ၊် 

ကကညဴ်ြမငတ်ိုင်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်
အသက ်၅၉ နစှအ်ရယ်ွ ဆရာမေဒ္ဒတငန်ွဲ့ ရသီည ်

ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ ရကေ်န့ ကကညဴ်ြမငဴ်တိုငပ်မို့နယ် 

ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ပညာေရဵမှူဵ ေရှ့ တငွ ်ဆန္ဒြပဖုိ္ဓ 

ေစာငဴ်ဆိုင်ဵ ေနစဉ ်စစက်ာဵနစှစ်ီဵ ေရာကရ်ှိလာပပီဵ 

မျကရ်ညယုိ်ဗဳုဵ ေသနတမ်ျာဵြဖငဴ် ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ

 လကေ်မာင်ဵ ကိုေသနတက်ျညဆ်န ်ထိမှနပ်ပီဵ 

နလဳုှဵေရာဂါေဖာကပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၆

ဇငလ်င်ဵ ထက် ကျာဵ ၂၀ ဦဵတငဴ်လွင ်+ 

ေဒ္ဒြမငဴ်ြမငဴ်မူ

ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလုပ်သမာဵ လှည်ဵ တန်ဵ ၊ ကမာရတွ် အင်ဵ ၀ရာွ ကျ ိုကထုိ် မွန်
အသက ်၂၀ အရယ်ွ ေမာငဇ်ငလ်င်ဵ ထကသ်ည ်

လှည်ဵ တန်ဵ သပိတစ်စ ်ေကကာင်ဵ တငွပ်ါဝငေ်ဲဴပပီဵ ရ ဲနငှဴ်

 စစတ်ပ်မျာဵက ပစေ်တန်ှိမ်နင်ဵ မှုြဖစေ်ဲဴသည။်  

လှည်ဵ တန်ဵ ကမာရကွ ်၆ လမ်ဵထိပ်တငွ ်

သစသ်ာဵဒုိင်ဵ ြဖငဴ် ကာကယ်ွေနစဉ ်ကျညဆ်နသ်ည ်

ဒုိင်ဵ ကိုေဖာကထွ်ကက်ာ မျကလဳု်ဵေပါကထွ်က ်

ေေါင်ဵ ကိုထိမှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၇

ညညီေီအာငထ်ကန်ိုင် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ လှည်ဵ တန်ဵ ၊ ကမာရတွ် ေလာှက်ာဵ ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု်
ကိုညညီေီအာငထ်ကန်ိုငသ်ည ်

ရနက်နုအ်ေနာကပုိ်င်ဵ တက္ကသုိလ်တငွ ်

ြမနမ်ာစာဘာသာရပ်ကိုသငယူ်ေနသညဴ် 

တက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵ သာဵ တစဦ်ဵြဖစသ်ည။် 

လှည်ဵ တန်ဵ သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ တငွပ်ါဝငသူ်လည်ဵ  

ြဖစသ်ည။် ကမာရတွ ်အမှတ ်၅ 

အထကတ်န်ဵ ေကျာင်ဵ ဆိုင်ဵ ပုတေ်ရှ့  တငွဝ်မ်ဵဗုိကက်ို

 ေသနတထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်



၁၈

ေမာငစ်ိုဵ  @စညသူ်စိုဵ ကျာဵ ၁၆ ဦဵေဌဵေအာင+် 

ေဒ္ဒလှလှစဳ

ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဗဟို ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ 

ပဖိုေငွ်ဵ မှု

မေနာသု်ေ ၁  

လမ်ဵZaingganine

 North ward

ပဲေူဵ ပဲေူဵ အသက ်၁၈ နစှအ်ရယ်ွ ေမာငစ်ိုဵ သည ်ပဲေူဵ ပမို့ 

ဇုိင်ဵ ဂနိုင်ဵ ေြမာကပုိ်င်ဵ တငွ ်ေနထုိငသူ်ြဖစသ်ည။် 

ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ ရကေ်န့တငွ ်ပဲေူဵ တတဳာဵေပ္ဒတငွ ်

ေသနတဒ်ဏရ်ာြဖငဴ်ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၉

ကကညလ်ှိုငမ်င်ဵ @ေဂါင်ဵ ကကီဵ ကျာဵ ၁၈ ဦဵေဇာရ်+ီ ေဒ္ဒရြီမငဴ် ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဗဟို ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ 

ပဖိုေငွ်ဵ မှု

မဇင ်၁ လမ်ဵ၊ 

အိုဵ ေလဵစ၊ု 

ကျွန်ဵ သာယာရပ်ကွ

က်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ အသက ်၁၈ နစှအ်ရယ်ွ ေမာငက်ကညလ်ှိုငမ်င်ဵ  (ေ) 

ေေါင်ဵ ကကီဵ ဆိုသူသည ်မဇင်ဵ  ၁ လမ်ဵ 

အိုဵ ေလဵစပုိုငတ်ငွေ်နထုိငသူ်ြဖစသ်ည။်  ေဖေဖာဝ်ါရ ီ

၂၈ ရကေ်န့တငွ ်ပဲေူဵ တတဳာဵေပ္ဒတငွ ်

ကျညဆ်နထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂၀

ေနမျ ိုဵဦဵ @ေနလင်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၃၄ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပေကု္က သပိတ် အမှတ ်၃ လမ်ဵ၊ ၃ 

ရပ်ကကွ်

ပေကု္က မေကွဵ
ပေကု္က ပမို့ အမှတ ်၃ ရပ်ကကွ၊် ဂကငွ်ဵ  ၃ လမ်ဵေန 

ထငတ်န်ဵ လမ်ဵ ေြမာကဘ်ကသုိ်္ဓ ရနဲငှဴ်စစတ်ပ် 

ေျတီကလ်ာသညက်ိုြမင၍် ကာဵေဘဵ၌ ပုန်ဵ ေနစဉ ်

ရမှဲ ဘယ်ဘကေ်ပါငရ်င်ဵ ကိုပစေ်တပ်ပီဵ ဂုတက်ဆွဲကာ

 ဗုိကက်ို ထပ်ပစေ်ဲဴသြဖငဴ် ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၁

ေမာငေ်မာငဦ်ဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလုပ်သမာဵအဖဲွ့အစ

ည်ဵ

မန္တေလဵသပိတ် ေကျာကစ်ည် မန္တေလဵ

ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ ရကေ်န့တငွ ်ဦဵေမာငေ်မာငဦ်ဵသည်

 အလုပ်သမာဵ သမဂ္ဂအဖဲွ့ဝငမ်ျာဵကို အမ်ိြပနက်ကဖုိ္ဓ 

စစီဉ္်ပွှနက်ကာဵေနစဉ ်၆၆ နငှဴ် ၆၅ လမ်ဵ အကကာဵ ၄၁

 လမ်ဵေပ္ဒတငွ ်စစတ်ပ်က ကျညဆ်နြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ဲဴရာ

 ဆိုငက်ယ်ဦဵထုပ်ကိုေဖာကပ်ပီဵ 

ဦဵေေါင်ဵ ထဲကိုကျညဆ်နဝ်ငပ်ပီဵ ေနရာမှာပဲ 

ေသဆုဳေဲဴသည။်

၂၂

ေဒစ ီ@အပု မ ၃၂ ဦဵေမာငင်ယ် ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၃၅ လမ်ဵ၊ ၇၆ လမ်ဵမ 

ေထာငဴ်

၃၄x၃၆ မန္တေလဵ မန္တေလဵပမို့ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈ ရကေ်န့ ညေန ၅ 

နာရအီေျနိတ်ငွ ်စစတ်ပ်နငှဴ် ရတဲပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက ၃၅ 

လမ်ဵတစေ်လျှာက ်ေသနတြ်ဖငဴ်လုိကလဳ်ပစေ်တ ်

ေဲဴသည။် ေဒ္ဒေဒစ ီ(ေ) အပု သည ်

လမ်ဵေဘဵတငွလ်မ်ဵေလျှာကေ်နစဉ ်

အရပ်ဝတန်ငှဴ်လူတစဦ်ဵက 

ေေါင်ဵ ကိုေျနိရ်ယ်ွပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် ဦဵေေါင်ဵ ထိ 

မှနပ်ပီဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။် ၆ နစှအ်ရယ်ွသာဵေလဵ 

တစဦ်ဵကျနရ်ှိေဲဴသည။်

၂၃

ဇငမ်ျ ိုဵသူ @ abdul Rashi ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 

ေမာလ်ပမိုငသ်ပိတ်

ေမာလ်ပမိုင် မွန် အသက ်၂၁ နစှအ်ရယ်ွ ကိုဇငမ်ျ ိုဵသူကို 

ေမာငလ်ပမိုငပ်မို့ ေဈဵကကို ဝိုင်ဵ  အနီဵ မုန့တ်ကီနု်ဵ အရပ်

 ရတနာထွန်ဵ ပဲွရုဳအနီဵ တငွ ်လဳုခေုဳေရဵအဖဲွ့က 

ဦဵေေါင်ဵ ကို ေသနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ဲဴသြဖငဴ် 

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂၄

ေကာင်ဵ ြပညဴ်စုဳ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ ေဖေဖာဝ်ါရ ီ၂၈၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပ၊ 

နယ်ွသာဂီသပိတ်

(L) ရပ်ကကွ၊် 

ေိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵ

ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု်
မတလ် ၂ ရကေ်န့ညေနပုိင်ဵ  

ဆတသွ်ာဵေကျဵရာွအနီဵ တငွ ်ေတာစမ်ိဵ ေကျဵရာွထိပ်

 ကာဵလမ်ဵေဘဵတငွ ်ထုိငေ်နေသာလူငယ်မျာဵက 

စစအ်ာဏာရငှ ်အလုိမရှိဟ ုေ ကဵေကကာေ်နစဉ ်

စစက်ာဵေပ္ဒမှ စစသ်ာဵ မျာဵဆင်ဵ လာပပီဵ 

ကျဲွေကျာင်ဵ ရင်ဵ  ဂိမ်ဵေဆာေဴနသညဴ် လူငယ်နစှဉ်ီဵ ကို

 ထုိဵကကတိရ်ိုကန်ကှေ်ဲဴသည။် ထုိစဉ ်အသက ်၁၆ 

နစှအ်ရယ်ွ ေမာငသီ်ဟေဇာ ်(ေ) ေနာငေ်နာငသ်ည ်

ထွကေ်ြပဵေဲဴသြဖငဴ် ေသနတန်ငှဴ်ပစေ်တေ်ဲဴသည။် 

ထုိဒဏရ်ာနငှဴ်ပင ်ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴရသည။်



၂၅

သီဟေဇာ ်(ေ) ေနာငေ်နာင် ကျာဵ ၁၆ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ  + 

ေဒ္ဒသင်ဵ သင်ဵ ေိုင်

မတလ် ၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ စကသွ်ာဵရာွအနီဵ စကသွ်ာဵ အမှတ ်

(၅) ရပ်ကကွ်

ေတာငတ်ငွ်ဵ ကကီဵ မေကွဵ
မတလ် ၂ ရကေ်န့ညေနပုိင်ဵ  

ဆတသွ်ာဵေကျဵရာွအနီဵ တငွ ်ေတာစမ်ိဵ ေကျဵရာွထိပ်

 ကာဵလမ်ဵေဘဵတငွ ်ထုိငေ်နေသာလူငယ်မျာဵက 

စစအ်ာဏာရငှ ်အလုိမရှိဟ ုေ ကဵေကကာေ်နစဉ ်

စစက်ာဵေပ္ဒမှ စစသ်ာဵ မျာဵဆင်ဵ လာပပီဵ 

ကျဲွေကျာင်ဵ ရင်ဵ  ဂိမ်ဵေဆာေဴနသညဴ် လူငယ်နစှဉ်ီဵ ကို

 ထုိဵကကတိရ်ိုကန်ကှေ်ဲဴသည။် ထုိစဉ ်အသက ်၁၆ 

နစှအ်ရယ်ွ ေမာငသီ်ဟေဇာ ်(ေ) ေနာငေ်နာငသ်ည ်

ထွကေ်ြပဵေဲဴသြဖငဴ် ေသနတန်ငှဴ်ပစေ်တေ်ဲဴသည။် 

ထုိဒဏရ်ာနငှဴ်ပင ်ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴရသည။်

၂၆

ဇငက်ိုကိုေသာ် ကျာဵ ၁၄ ဦဵဖုိဵ၀ + မထာဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် အမှတ ်၁၉၊ စုဳလဳုဵ ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ြမင်ဵ ခေပဳမို့တငွ ်

သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို ရနဲငှဴ် စစသ်ာဵမျာဵက 

အငအ်ာဵသဳုဵပဖိုေငွ်ဵ ေဲဴသည။် 

ထုိအထဲတငွက်ိုဇငက်ိုကိုေသာ ်သည ်

ေသနတပ်စေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ကာေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂၇

မျ ိုဵနိုငလ်င်ဵ  @ဖုိဵလင်ဵ ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၈၄ လမ်ဵနငှဴ် လမ်ဵ ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမ်ဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ
ေမာငမ်ျ ိုဵနိုငလ်င်ဵ (ေ) ဖုိဵလင်ဵ  ဆိုသူသည ်

စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ  ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ  

ပမို့ဆုဳတတဳာဵေကျဵရာွသူေနထုိငသူ်ြဖစသ်ည။် မတလ်

 ၃ ရကေ်န့ မန္တေလဵ သပိတေ်ကကာင်ဵ တငွ ်ပါဝငေ်ဲဴပပီဵ 

ရငဘ်တေ်သနတဒ်ဏရ်ာြဖငဴ် ေသဆုဳဵ ေဲဴ သည။်

၂၈

ကကညစ်ငလ်င်ဵ  @ကျာဵရှီဵ မ ၁၉ ေဒ္ဒေအဵေအဵြမငဴ် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ၈၄ လမ်ဵနငှဴ် လမ်ဵ ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမ်ဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵပမို့ ၈၄ လမ်ဵနငှဴ် လမ်ဵ ၃၀ တငွ ်ဆန္ဒြပပဲွ၌ 

အကကမ်ဵဖကပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေရဳကာ ဦဵေေါင်ဵ ေသနတထိ်မှန်

 ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂၉

ေနမျ ိုဵေအာင ်@ကလုာဵေလဵ ကျာဵ ၁၆ ဦဵလင်ဵ ဦဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ မန္တေလဵသပိတ် ၅၈၊ 

ေစဳစသ်ာဵလမ်ဵနငှဴ် 

ပျူေစာထီဵလမ်ဵကကာ

းဵ

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ

ေျတိပိ်တထ်ာဵတဲဴ ြပညက်ကီဵ တေဳနွပ်မို့နယ် 

(ဃ)ရပ်ကကွရ်ုဳဵ ကို ရနဲဲ့ စစတ်ပ်က လာဖွငဴ်ေျနိ ်

ပစေ်တေ်ရဳ။

၃၀

ြမငဴ်ြမငဴ်ဇင ်@ကကညလ်င်ဵ ေအဵ မ ၃၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ဆရာမ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ မဳုရာွသပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ တငွပ်ါဝငေ်ဲဴပပီဵ 

ေအာငေ်ျမ်ဵသာရပ် ဆရာမတစဦ်ဵလည်ဵ ြဖစသ်ည။် 

ရငဘ်တတ်ညဴ်တညဴ် ေသနတမှ်န ်အစာအမ်ိထိပပီဵ 

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၁

ေကျာနဴန္ဒာေအာင် မ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ King & Queen 

ဟိုတယ်ဝနထ်မ်ဵ

မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ ြမဝတရီပ်တငွေ်နထုိငြ်ဖစပ်ပီဵ 

မဳုရာွကနွပ်ျူတာတက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵ သူ 

ေဟာင်ဵ တစေ်ယာကလ်ည်ဵ ြဖစသ်ည။် 

ြပညေ်ထာငစ်လုမ်ဵ ဘရုာဵအနီဵ  ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေရဳ၍ 

ဦဵေေါင်ဵ ထိေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၂

မင်ဵ ေန့ေ်ကျာ ်@ ဖုိဵသဲ ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ မဳုရာွသပိတ် နန်ဵ နဝနရ်ပ်ကကွ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ မဳုရာွသပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ တငွပ်ါဝငေ်ဲဴသူြဖစပ်ပီဵ 

စစတ်ပ်နငှဴ်ရမဲျာဵက အကကမ်ဵဖကပ်ဖိုေွဲေနေျနိတ်ငွ ်

ဝမ်ဵဗုိကက်ိုကျညဆ်နမှ်န ်အစာအမ်ိထိပပီဵ 

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၃

ကိုမုိဵေအာင် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ ကိုမုိဵေအာငသ်ည ်ြမဝတရီပ်မှ 

ကျူရငှဆ်ရာတစေ်ယာကလ်ည်ဵ ြဖစသ်ည။် 

ဘရုာဵနဘီရုာဵသပိတပ်ဖိုေွဲေျနိတ်ငွ ်

ေပါငန်ငှဴ်ဦဵေေါင်ဵ ကို ကျညဆ်ထိဳမှနပ်ပီဵ 

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်



၃၄

ေဇာသိ်န်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ

ေမာငေ်ဇာသိ်န်ဵ ေအာငသ်ည ်ထန်ဵ ေတာရပ်ေန 

အသက ်၂၀ ဒုတယိနစှေ်ကျာင်ဵ သာဵတစဦ်ဵြဖစသ်ည။်

 ဘရုာဵနဘီရုာဵ သပိတပ်ဖိုေွဲေျနိတ်ငွ ်ဒဏရ်ာရရှိေသာ

 အမျ ိုဵသမီဵတစဦ်ဵအာဵ ကယ်တငရ်န ်ကကို ဵစာဵစဉ ်

ဦဵေေါင်ဵ ကို ကျညမှ်နပ်ပီဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၅
နိုငဝ်င်ဵ ကျာဵ ၄၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ မဳုရာွသပိတပ်ဖိုေွဲစဉ ် ဦဵေေါင်ဵ နဲ့  ဝမ်ဵဗုိကေ်တွမှာ 

ကျညဆ်ထိဳမှနပ်ပီဵ ပဲွေျင်ဵ ပပီဵ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၆

ေကဇဝင်ဵ ကျာဵ ၃၉ ဦဵေကျာေ်ဆ+ွ 

ေဒ္ဒဝင်ဵ ေမ

မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ကဗျာဆရာ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ ပမို့နယ် 

လကပဳ်ေတာင်ဵ ေကျဵရာွတငွေ်နထုိငသူ်ြဖစသ်ည။် 

မဳုရာွပမို့၊ ြပည်ၐေထာငစ်လုမ်ဵ၊ ဘရုာဵနဘီရုာဵအနီဵ  

သပိတပ်ဖိုေွဲေျနိတ်ငွ ်

ဦဵေေါင်ဵ ကိုကျညမှ်နပ်ပီဵေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၃၇

ေဝယဳ @ ကနေ်ျွန်ဵ ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ မဳုရာွပမို့၊ ြပည်ၐေထာငစ်လုမ်ဵ၊ ဘရုာဵနဘီရုာဵအနီဵ  

သပိတပ်ဖိုေွဲေျနိတ်ငွ ်ေသနတက်ျညဆ်ထိဳမှနပ်ပီဵ 

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၈

ေကျာရ်ေဲအာင် ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ မတလ် ၃ ရကေ်န့တငွ ်ဒဏရ်ာရရှိပပီဵေနာက ်

ေဆဵကသုမှုေယူဳစဉ ်မတလ် ၁၁ ရကေ်န့တငွ ်

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၉

ဟနိ်ဵ ထကေ်အာင် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ရပ်ကကွ ်၂၊ ၅ လမ်ဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေြမာကဥ်က္ကလာပမို့နယ် သုဓမ္မာလမ်ဵမကကီဵ ေပ္ဒတငွ ်

ရ၊ဲ စစတ်ပ်မျာဵက မျကရ်ညယုိ်ဗဳုဵမျာဵ 

ေသနတမ်ျာဵြဖငဴ် ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ 

ေမာငထ်ကေ်အာငသ်ည ်

ဦဵေေါင်ဵ ကိုကျညဆ်နထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။် 

၄၀

ဖုိဵေျစ် ကျာဵ ၂၂ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ၄၈ ရပ်ကကွ၊် 

ေြမာကဒ်ဂဳု

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု်
ကိုဖုိဵေျစသ်ည ်ေြမာကဒ်ဂဳု ၄၈ 

ရပ်ကကွတ်ငွေ်နထုိငသူ်ြဖစသ်ည။် ေြမာကဥ်က္ကလာ

 ဆန္ဒြပပဲွတငွ ်စစတ်ပ်နငှဴ်ရမဲျာဵကဆန္ဒြပပဖိုေွဲရာ 

ေြေေထာကက်ိုေသနတထိ်မှနလုိ်္ဓ 

ပတတ်ီဵ စည်ဵ ေနေျနိတ်ငွ ်ဦဵေေါင်ဵ ကိုဆကမှ်နပ်ပီဵ 

ဦဵေနာှကပွ်ငဴ်ကာေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၄၁

ရာဇာမင်ဵ ကျာဵ ၂၀ ဦဵေဌဵဝင်ဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေြမာကဥ်က္ကလာဆန္ဒြပပဲွတငွ ်

စစတ်ပ်နငှဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့တို္ဓရဲ့  ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် 

လကေ်မာင်ဵ ကျညမှ်နသူ်အာဵ 

ဝငေ်ရာကဆ်ွဲေေ္ဒေနစဉ ်ဦဵေေါင်ဵ ကို 

ေသနတထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၄၂

အာကာမုိဵ (ေေ္ဒ) အာကာစိုဵ ကျာဵ ၂၅ ဦဵေငေ်မာငြ်မငဴ် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် တတဳာဵကကီဵ ရပ်ကကွ် ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေြမာကဥ်က္ကလာဆန္ဒြပပဲွတငွ ်

ဘယ်ဘကရ်ကဘ်ကက်ို ေသနတထိ်မှန ်

ပပီဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၄၃

ဇဲွထကစ်ိုဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ၄၂ ရပ်ကကွ၊် NDGN ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု်
ကိုဇဲွထကစ်ိုဵ သည ်ေြမာကဒ်ဂဳု ၄၂ 

ရပ်ကကွတ်ငွေ်နထုိငသူ်ြဖစသ်ည။် 

ေြမာကဥ်က္ကလာဆန္ဒြပပဲွတငွ ်

ဒဏရ်ာရရှိေနသူတစေ်ယာကအ်ာဵ ကယ်တငေ်နစဉ ်

ဦဵေေါင်ဵ ကိုထိမှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၄၄

မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် အမှတ ်၄၅၊ မာဂ ၃

 လမ်ဵ၊ ၂ ရပ်ကကွ်

ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေြမာကဥ်က္ကလာ ၂ ရပ်ကကွအ်တငွ်ဵ သုိ္ဓ ေရသန့ပုိ်္ဓ 

သူြဖစသ်ညဴ် ကိုမင်ဵ ဦဵသည ်ဆီဵ စပ်ကျညထိ်မှနက်ာ

 ေသဆုဳဵ ေဲဴြေင်ဵ ြဖစသ်ည။်



၄၅

စညသူ်ရှိန ်@ ြမတသူ်ရှိန်ဵ ကျာဵ ၁၈ ဦဵြမတေ်ကျာသူ် မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ထဝမ်ဵဘ ဲ

ရပ်ကကွ၊်Htawinbal

 ward, Thitsar 

pan street, (No 

80) lane

ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု်

ေြမာကဥ်က္ကလာတငွ ်ရငဘ်တန်ငှဴ်ေနာကေ်ကျာ 

ေသနတန်စှေ်ျကထိ်မှနပ်ပီဵ မတလ် ၄ 

ရကေ်န့တငွေ်သဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၄၆

ထွန်ဵ ေမာင် ကျာဵ ၄၇ ဦဵေဟမနဒ်ေယာ + 

ေဒ္ဒေျ ို

မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ်  အမှတ ်(၁၅၇) 

သစ္စာပန်ဵ လမ်ဵ၊ 

ြမဥယျာဉခ်ေ၊ဳ (L) 

ရပ်ကကွ်

ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ၃ရကေ်န့ ေြမာကဥ်က္ကလာသပိတပ်ဖိုေွဲေရဳစဉတ်ငွ ်

ဦဵေေါင်ဵ ထိမှနပ်ပီဵဒဏရ်ာရေဲဴသည။် ထုိ္ဓေနာက ်

ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉအ်တငွ်ဵ  ၄ရကေ်န့ 

မတလ်တငွ ်ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၇

ေဇာေ်ဇာမုိ်ဵ ကျာဵ ဦဵထွန်ဵ ပငမ်ိဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ေြမာကဥ်က္ကလာပ 

(J) ရပ်ကကွ၊် ဘုဳမန်

 ၁၃ လမ်ဵ၊ အမှတ ်

(၄၉၉)

ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု်

ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ အ ူထိဒဏရ်ာြဖငဴ် ေဆဵကသုေနစဉ်

 မတလ် ၁၂ ရကေ်န့တငွ ်ေသဆုဳဵ သည။်

၄၈

ေအာငြ်မငဴ်ြမတ် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ တက္ကသုိလ်ေကျာင်ဵ သာ

းဵ၊ ဒုတယိနစှ ်

ပမို့ြပအငဂ်ျငန်ယီာ၊ 

MTU၊ မေကွဵ

မေကွဵသပိတ် စလင်ဵ မေကွဵ မတလ် ၃ ရကေ်န့တငွ ်

ဖမ်ဵဆီဵ ေသဳာဵအဖနစှေ်ယာကလွ်တေ်ြမာက ်

ေရဵအတကွ ်စလင်ဵ ရစဲေန်ဵ  

ေရှ့ တငွေ်တာင်ဵ ဆိုတဲဴအေျနိ ်ရနဲငှဴ်စစတ်ပ်ရဲ့  

အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှု 

ေကကာငဴ်ေေါင်ဵ ကိုကျညမှ်နေ်သဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၄၉

ထကေ်ဝထူဵ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေမာလ်ပမိုငသ်ပိတ် ေမာလ်ပမိုင် မွန်
မတလ် ၃ ရကေ်န့က ေမာလ်ပမိုငပ်မို့  

သီရပိမိုငရ်ပ်ကကွ ်ေရွှေလမ်ဵ ၁ လမ်ဵထိပ် ဆန္ဒြပပဲွတငွ်

 ဦဵေေါင်ဵ ေသနတထိ်မှနေ်သဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၅၀

ဇငမ်ျ ိုဵေမာင် ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵသပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ မတလ် ၂ ရကေ်န့ ကေလဵဆန္ဒြပပဲွတငွ ်

ရနဲငှဴ်စစတ်ပ်ရဲ့ ပဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် 

အဆတုန်ငှဴ်ေပါငက်ိုေသနတထိ်မှနပ်ပီဵ 

ထုိဒဏရ်ာမျာဵြဖငဴ် မတလ် ၃ ရက ်

ေန့တငွေ်သဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၅၁

ေဇာမ်ျ ိုဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၁၁၁ လမ်ဵ၊ ၄၈x၄၉ 

လမ်ဵကကာဵ

မေနာဟ်ရလီမ်ဵ၊ 

၅၂x၅၃ ကကာဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ
မန္တေလဵပမို့ ၄၉ လမ်ဵ ၁၁၁ လမ်ဵတငွ ်

စစတ်ပ်နငှဴ်ရတဲပ်ဖဲွ့၏ အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ်

 ရငဘ်တအ်ထကပုိ်င်ဵ  

လညပ်င်ဵ ကျဉထိ်မှနေ်သဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၅၂

နိုငမ်င်ဵ ကို ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမေတာငဘ်နု်ဵ ကကီဵ ေကျာ

င်ဵ

၈၈ x ၅၃ လမ်ဵ၊ 

မန္တေလဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ

မန္တေလဵပမို့ ြမေတာငေ်ကျာင်ဵ အနီဵ  

ြမေတာငစ်စေ်ကကာင်ဵ တငွ ်အာဵလဳုဵထွကေ်ြပဵနိုငရ်န်

 သစတ်ုဳဵ မျာဵြဖငဴ်လမ်ဵပိတေ်ပဵရင်ဵ  

ေြေေထာကက်ိုအပစေ်ရဳပပီဵ အဖမ်ဵေရဳေဲဴသည။် 

အဖမ်ဵေပဳပီဵ 

ညငှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကမ်ှုေကကာငဴ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၅၃

နန်ဵ ေဝေအာင် ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေကျာင်ဵ ကနု်ဵ ကကီဵ ရာွ ေကျာင်ဵ ကနု်ဵ ကကီဵ ရာွ ပွငဴ်ြဖူ မေကွဵ အမျ ိုဵသာဵဒီမုိကေရဵစအီဖဲွ့ေျုပ်ပါတ ီ(NLD) 

မေကွဵတိုင်ဵ  ပွငဴ်ြဖူပမို့နယ် ေကျာင်ဵ ကနု်ဵ ကကီဵ ရာွ 

ရပ်ေကျဵဥက္ကဌဦဵေထွဵ နိုငန်ငှဴ် 

၎င်ဵ ၏တြူဖစသူ်ေမာငန်န်ဵ ေဝေအာငတ်ို္ဓကို 

၅ရကေ်န့နနဳကပုိ်င်ဵ  ၈နာရေီကျာေ်န့က် 

ကကဳဴေိုငေ်ရဵပါတေီထာကေ်သူဳ ၁၅ဦဵေန့က် 

၎င်ဵ င်ဵ တို္ဓပုိင ်သစစ်ကအ်ေရှ့ တငွ ်

ဓါဵြဖငဴ်ေတုမ်ှုေကကာငဴ် ေသဵဆုဳဵ သွာဵသညဟ် ု

ဦဵေထွဵ နိုင၏် သာဵြဖစသူ်မှေြပာကကာဵေဲဴသည။်



၅၄

ေထွဵ နိုင် ကျာဵ ၅၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေကျာင်ဵ ကနု်ဵ ကကီဵ ရာွ ေကျာင်ဵ ကနု်ဵ ကကီဵ ရာွ ပွငဴ်ြဖူ မေကွဵ အမျ ိုဵသာဵဒီမုိကေရဵစအီဖဲွ့ေျုပ်ပါတ ီ(NLD) 

မေကွဵတိုင်ဵ  ပွငဴ်ြဖူပမို့နယ် ေကျာင်ဵ ကနု်ဵ ကကီဵ ရာွ 

ရပ်ေကျဵဥက္ကဌဦဵေထွဵ နိုငန်ငှဴ် 

၎င်ဵ ၏တြူဖစသူ်ေမာငန်န်ဵ ေဝေအာငတ်ို္ဓကို 

၅ရကေ်န့နနဳကပုိ်င်ဵ  ၈နာရေီကျာေ်န့က် 

ကကဳဴေိုငေ်ရဵပါတေီထာကေ်သူဳ ၁၅ဦဵေန့က် 

၎င်ဵ င်ဵ တို္ဓပုိင ်သစစ်ကအ်ေရှ့ တငွ ်

ဓါဵြဖငဴ်ေတုမ်ှုေကကာငဴ် ေသဵဆုဳဵ သွာဵသညဟ် ု

ဦဵေထွဵ နိုင၏် သာဵြဖစသူ်မှေြပာကကာဵေဲဴသည။်

၅၅

ေငေ်မာငလ်တ် ကျာဵ ၅၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၇၊ ၂၀၂၁ ၇ ရပ်ကကွ၊် 

ပန်ဵ ပဲတန်ဵ ပမို့နယ်၏ 

 NLD ပါတ ီဥက္ကဌ

ရနက်နု ်စစေ်ကကာေရဵ 

စငတ်ာ

ပန်ဵ ပဲတန်ဵ ရနက်နု် စေနေန့ညတငွ ်လဳုခေုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက ရနက်နု၊် 

ပန်ဵ ပဲတန်ဵ ပမို့နယ်ရှိ 

အမျ ိုဵသာဵဒီမုိကေရစအီဖဲွ့ေျုပ်ပါတ၏ီ ဥက္ကဌအာဵ 

ဝငစ်ီဵ ဖမ်ဵဆီဵ ပပီဵေနာက ်တနဂေေနေွန့တငွ ်

ဥက္ကဌြဖစသူ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။် အသက ်၅၈ 

နစှအ်ရယ်ွ ေငေ်မာငလ်တ၏် မိသာဵစဝုငမ်ျာဵသည ်

တနဂေေနေွန့မနကတ်ငွ ်ပန်ဵ ပဲတန်ဵ ရစဲေန်ဵ မှ 

ေသဆုဳဵ ပပီဵအေလာင်ဵ အာဵ မဂေလာဒဳုစစေ်ဆဵရုဳမှ 

လာယူရန ်သတင်ဵ ေပဵေရဳသည။်

၅၆

ေအာငြ်မတလ်င်ဵ ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ထီဵလင်ဵ ထီဵလင်ဵ ထီဵလင်ဵ မေကွဵ မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ၊ ဂန့ေ်ဂါေရိုင၊် ထီဵလင်ဵ ပမို၊ 

ြပညသူ့်ေဆဵရုဳေရှ့ မှာ မတလ် ၇ ရက ်ည ၈ 

နာရေီလာကက် စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵမှာ 

ပါဝငသူ်တစဦ်ဵကို ဖမ်ဵဆီဵ ရာကေန ေဒသေေဳတွနဲ့  

ရနု်ဵ ရင်ဵ ဆနေ်တြ်ဖစပွ်ာဵေဲဴပပီဵ 

ရတဲပ်ဖဲွ့ရဲ့ ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်၁၉ နစှအ်ရယ်ွ

 ေတာငသ်ာဵလူမျ ိုဵတစဦ်ဵြဖစေ်သာ 

ကိုေအာငြ်မတလ်င်ဵ သည ်

ရငဘ်ကက်ျညေ်ဖာကထွ်ကဒ်ဏရ်ာနဲ့ ေသဆုဳဵ ေဲဴပါတ

ယ်။

၅၇

ကိုကိုေလဵ @ေျ ိုတာ ကျာဵ ၆၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမစက်ကီဵ နာဵသပိတ် ေအာငန်န်ဵ ကေျင် ဦဵကိုကိုေလဵ (ေ) ေျ ိုတာဵ၊ အသက ်၆၂နစှသ်ည ်

မူလတန်ဵ ြပေကျာင်ဵ ဆရာတစဦ်ဵြဖစပ်ါသည။် 

၈ရကေ်န့ မတလ်တငွ ်

ြမစက်ကီဵ နာဵသပိတပ်ဖိုေငွ်ဵ ေျနိ၌် 

ဦဵေေါင်ဵ အာဵကျညထိ်မှန၍် 

ပဲွေျင်ဵ ပပီဵေသဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၅၈

ဇငမ်င်ဵ ထက် ကျာဵ ၂၂ ေဒ္ဒဥမ္မာစနိ် မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြမစက်ကီဵ နာဵသပိတ် ေြမာကရ်မ်ှဵစု ကေျင် မတလ် ၈ရကေ်န့ ြမစက်ကီဵ နာဵသပိတပ်ဖိုေွဲစဉ ်

ေမာငဇ်ငမ်င်ဵ ထက ်(ေ) ဖုိဵလဳုဵသည ်

သပိတေ်မှာကြ်ပညသူ်မျာဵကို 

ဒုိင်ဵ ကာကာကယ်ွေပဵရင်ဵ  

ဦဵေေါင်ဵ ကိုကျညဆ်ထိဳမှနပ်ပီဵေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၅၉

သီဟဦဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၈၊ ၂၀၂၁ တက ်ကလှုပ်ရာှဵသူ ဖျာပဳု ဖျာပဳု ဧရာ၀တီ
မတလ် ၈ရကေ်န့ ဖျာပဳုပမို့တငွ ်ဖမ်ဵဆီဵ ေထဳာဵရသညဴ်

 ြပညသူ်မျာဵကို ြပနလ်ွှတေ်ပဵရနေ်တာင်ဵ ဆိုစဉ ်

လဳုခေုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵ၏ ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ မှု ေကကာငဴ် 

အသက ်၃၀အရယ်ွ ကိုသီဟဦဵသည ်

ဝမ်ဵဗုိကက်ျညထိ်မှနပ်ပီဵ ေဆဵေန်ဵ သုိ္ဓပုိ္ဓစဉ ်လမ်ဵ၌ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်



၆၀

ေဇာြ်မတလ်င်ဵ ကျာဵ ၄၆ ဦဵစနိထွ်န်ဵ + 

ေဒ္ဒစနိ္်ပနွ့်

မတလ် ၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၉၊ ၂၀၂၁ ေရွှေြပညသ်ာ (NLD) ရနက်နု ်စစေ်ကကာေရဵ 

စငတ်ာ

၉/၁၄၇၊ ြမမ္န္ဇ လမ်ဵ၊

 ၂၅ ရပ်ကကွ၊် 

ဘိုကနု်ဵ ရညှ်

ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု်

ေရွှေြပညသ်ာ NLD ပါတဝီင ်စသုကေ်မွဵသိပ္ဳပမှ 

ဦဵေဇာြ်မတလ်င်ဵ ကို စစတ်ပ်နငှဴ်ရကဲ မတလ် ၈ ရက ်

ေန့ညပုိင်ဵ တငွ ်ဖမ်ဵဆီဵ ပပီဵ မတလ် ၉ ရက်ၐေန့ 

မွန်ဵ လဲွပုိင်ဵ တငွ ်အ ေလာင်ဵ ထုတယူ်ရန ်

ေြပာဆိုေဲဴသည။် ယ ေန့တငွ ်ဦဵ ေဇာြ်မတလ်င်ဵ ၏နာ 

ေရဵ ေဆာငရ်ကွရ်ာ အ ေလာင်ဵ မှာ 

အလွနအ်မင်ဵ နှိပ်စကထ်ာဵသညဴ်ဒဏရ်ာမျာဵနငှဴ် 

ရပ်ုပျကဆ်င်ဵ ပျကြ်ဖစ်ၐေနသညဟ် ုNLD 

ပါတဝီငမ်ျာဵက အတညြ်ပ ၐုၐေြပာသည။်

၆၁

ထူဵေအာငေ်ကျာ် ကျာဵ ၃၈ မတလ် ၁၀၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ KBZ ဝနထ်မ်ဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ မတလ် ၁၀ရကေ်န့တငွ ်ြမင်ဵ ခေသဳပိတပ်ဖိုေွဲေရဳစဉ ်

ြမင်ဵ ခေ ဳKBZ ဘဏေ်ွဲမှ အသက ်၂၆နစှအ်ရယ်ွ 

ကိုထူဵေအာငေ်ကျာသ်ည ်

ဦဵေေါင်ဵ တငွက်ျညထိ်မှနေ်ဲဴပပီဵ 

ြပင်ဵ ထနဒ်ဏရ်ာြဖငဴ်ေဆဵရုဳတငေ်ဲဴရသည။် 

ေဆဵရုဳ၌ေဆဵကသုေနစဉအ်တငွ်ဵ  မတလ် 

၁၁ရကေ်န့တငွ ်ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၆၂

လင်ဵ ထက် ကျာဵ ၁၉ ဦဵေဇာေ်ဌဵ+ 

ေဒ္ဒေဌဵေဌဵမိ

မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြမေတာငသ်ပိတ် ေြမာကြ်ပင ်၉ လမ်ဵ၊

 ထန်ဵ ေတာရပ်ကကွ်

ေအာငေ်ြမသာဇဳ မန္တေလဵ

ကိုလင်ဵ ထက ်(၁၉ နစှ)် - မန္တေလဵပမို့

ရတနာပဳုတက္ကသုိလ် ဘမိူေဗဒ ဒုတယိနစှသ်ငတ်န်ဵ မှ

ကိုလင်ဵ ထက ်(၁၉ နစှ)်သည ်မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ်

 မန္တေလဵ၊ ြမေတာငသ်ပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ  

အကကမ်ဵဖကပ်ဖိုေငွ်ဵ ေရဳမှုတငွ ်စစတ်ပ်၏ 

အကကမ်ဵဖကမ်ှုေကကာငဴ် 

ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်မှနပ်ပီဵကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။် 

ကယ်ွလွနသူ်၏ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ 

မိသာဵစထဳုသုိ္ဓြပနလ်ညေ်ပဵအပ်ြေင်ဵ မရှိေဲဴပါ။

၆၃

ေဇာေ်ဇာေ်အာင ်@ ေရွှေအ ကျာဵ ၃၀ ဦဵြမငဴ်လွင် မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ သပိတ် ေရေကျာ၊် 

ကျွန်ဵ သာယာရပ်ကွ

က်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့ မနက ်၁၁ 

နာရေီကျာေ်လာကတ်ငွ ်ပဲေူဵ ပမို့ မဇင်ဵ ရပ်ကကွ ်၁ 

လမ်ဵ သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို စစတ်ပ်နဲ့ ရကဲ 

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉ ်

စကာဵမေြပာတတသူ်တစဦ်ဵြဖစေ်သာ 

ကိုေဇာေ်ဇာေ်အာင ်(ေ) ေရွှေအ 

ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ သွာေဲဴသည။်

now

၆၄

သကေ်ဇာဦ်ဵ ကျာဵ ၃၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိုငရ်စဲေန်ဵ ေရှ့ ပမိုင ်၂ ပမိုင် မေကွဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်

ဦဵဇင်ဵ ဦဵစန္ိဒမာ၏ေကျာင်ဵ ထဲသုိ္ဓဝင၍် 

ေကျာင်ဵ အတငွ်ဵ ရှိလူငယ်မျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသာ

ေကကာငဴ်၊ ပမိုငပ်မို့ြပညသူ်မျာဵက 

ရစဲေန်ဵ ေရှ့ သုိ္ဓဝန်ဵ ရရဳနသွ်ာဵစဉ ်

 ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ အေဆေွတာက်နု်ဵ ထိပ်ကေစာငဴ်၍

 တရစပ်ပစေ်တေ်ဲဴေသာေကကာငဴ် အသက ်

၃၄နစှအ်ရယ်ွ ကိုသကေ်ဇာဦ်ဵသည ်

ဆီဵ ေုဳသုိ္ဓကျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ ေဲဴသည။်



၆၅

ညဏဝ်င်ဵ  @ပမိုငဝ်င်ဵ ကျာဵ ၃၆ ဦဵေထွဵ + ေဒ္ဒေသာင်ဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိုငရ်စဲေန်ဵ ေရှ့ ပမိုင ်၁၊ 

ထန်ဵ ပငေ်တာ

ပမိုင် မေကွဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်

ဦဵဇင်ဵ ဦဵစန္ိဒမာ၏ေကျာင်ဵ ထဲသုိ္ဓဝင၍် 

ေကျာင်ဵ အတငွ်ဵ ရှိလူငယ်မျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသာ

ေကကာငဴ်၊ ပမိုငပ်မို့ြပညသူ်မျာဵက 

ရစဲေန်ဵ ေရှ့ သုိ္ဓဝန်ဵ ရရဳနသွ်ာဵစဉ ်

 ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ အေဆေွတာက်နု်ဵ ထိပ်ကေစာငဴ်၍

 တရစပ်ပစေ်တေ်ဲဴေသာေကကာငဴ် အသက ်

၃၆နစှအ်ရယ်ွ ကိုညဏဝ်င်ဵ သည ်

ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓကျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၆၆

တိုကေ်ပါ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိုငရ်စဲေန်ဵ ေရှ့ ကနဘ်ု ပမိုင် မေကွဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်

ဦဵဇင်ဵ ဦဵစန္ိဒမာ၏ေကျာင်ဵ ထဲသုိ္ဓဝင၍် 

ေကျာင်ဵ အတငွ်ဵ ရှိလူငယ်မျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသာ

ေကကာငဴ်၊ ပမိုငပ်မို့ြပညသူ်မျာဵက 

ရစဲေန်ဵ ေရှ့ သုိ္ဓဝန်ဵ ရရဳနသွ်ာဵစဉ ်

 ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ အေဆေွတာက်နု်ဵ ထိပ်ကေစာငဴ်၍

 တရစပ်ပစေ်တေ်ဲဴေသာေကကာငဴ် အသက ်

၄၀နစှအ်ရယ်ွ ကိုတိုကေ်ပါသည ်

ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓကျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၆၇

ေအာငေ်ကျာဆ်ငဴ် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိုငရ်စဲေန်ဵ ေရှ့ ဝကက်ျုဳဵ ပမိုင် မေကွဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်

ဦဵဇင်ဵ ဦဵစန္ိဒမာ၏ေကျာင်ဵ ထဲသုိ္ဓဝင၍် 

ေကျာင်ဵ အတငွ်ဵ ရှိလူငယ်မျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသာ

ေကကာငဴ်၊ ပမိုငပ်မို့ြပညသူ်မျာဵက 

ရစဲေန်ဵ ေရှ့ သုိ္ဓဝန်ဵ ရရဳနသွ်ာဵစဉ ်

 ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ အေဆေွတာက်နု်ဵ ထိပ်ကေစာငဴ်၍

 တရစပ်ပစေ်တေ်ဲဴေသာေကကာငဴ် အသက ်

၂၀နစှအ်ရယ်ွ ကိုေအာငေ်ကျာဆ်ငဴ်သည ်

နလဳုှဵသုိ္ဓကျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၆၈

ကကညစ်ိုဵ ေဝ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိုငရ်စဲေန်ဵ ေရှ့ ကျပ်ေမာက် ပမိုင် မေကွဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်

ဦဵဇင်ဵ ဦဵစန္ိဒမာ၏ေကျာင်ဵ ထဲသုိ္ဓဝင၍် 

ေကျာင်ဵ အတငွ်ဵ ရှိလူငယ်မျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသာ

ေကကာငဴ်၊ ပမိုငပ်မို့ြပညသူ်မျာဵက 

ရစဲေန်ဵ ေရှ့ သုိ္ဓဝန်ဵ ရရဳနသွ်ာဵစဉ ်

 ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ အေဆေွတာက်နု်ဵ ထိပ်ကေစာငဴ်၍

 တရစပ်ပစေ်တေ်ဲဴေသာေကကာငဴ် အသက ်

၂၀နစှအ်ရယ်ွ ကိုကကညစ်ိုဵ ေဝသည ်

ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓကျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၆၉

သုိကစ်ိုဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိုငရ်စဲေန်ဵ ေရှ့ ေဘာတ်ုဳဵ ပမိုင် မေကွဵ မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်

ဦဵဇင်ဵ ဦဵစန္ိဒမာ၏ေကျာင်ဵ ထဲသုိ္ဓဝင၍် 

ေကျာင်ဵ အတငွ်ဵ ရှိလူငယ်မျာဵအာဵဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသာ

ေကကာငဴ်၊ ပမိုငပ်မို့ြပညသူ်မျာဵက 

ရစဲေန်ဵ ေရှ့ သုိ္ဓဝန်ဵ ရရဳနသွ်ာဵစဉ ်

 ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ အေဆေွတာက်နု်ဵ ထိပ်ကေစာငဴ်၍

 တရစပ်ပစေ်တေ်ဲဴေသာေကကာငဴ် အသက ်

၄၀နစှအ်ရယ်ွ ကိုသုိကစ်ိုဵ သည ်

လညပ်င်ဵ သုိ္ဓကျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ ေဲဴသည။်



၇၀

ေျစမ်င်ဵ သူ ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳုသပိတ် ေစာေနွရ်စလ်မ်ဵ၊ ၄၉

 ရပ်ကကွ်

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် မတလ် ၁၁ရကေ်န့တငွ ်ေြမာကဒ်ဂဳု ၃၅ ထိပ် 

ဗုိလ်မင်ဵ  ေရာငလ်မ်ဵမှ သပိတက်ို စစတ်ပ်နငှဴ်ရကဲ 

အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉ ်အသက ်၂၅နစှအ်ရယ်ွ

 ကိုေျစမ်င်ဵ သူသည ်ဦဵ ေေါင်ဵ ကိုကျညထိ်မှန၍် 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်  

၇၁

ဝင်ဵ လှိုငထွ်န်ဵ ကျာဵ ၅၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကကကစ်ာြပင် ထာဵဝယ် တနသောရီ မတလ် ၁၁ရကေ်န့ညပုိင်ဵ တငွ ်ထာဝယ်ပမို့ 

ကျကစ်ာြပငရ်ပ်ကကွအ်တငွ်ဵ သုိ္ဓ ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်တို္ဓမှ 

ဝငေ်ရာကပ်စေ်တစ်ဉ ်ဦဵဝင်ဵ လှိုငထွ်န်ဵ  အသက ်

၅၁နစှသ်ည ်

ေသနတက်ျညထိ်မှန၍်ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၇၂

ေကျာဇ်ငလ်တ ်@အရညှက်ကီဵ ကျာဵ ၄၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမသီတာရပ်ကကွ် ြမသီတာရပ်ကကွ် မဂေလာဒဳု ရနက်နု်

ရနက်နု၊် မဂ်လာဒဳုပမို့နယ် ၊ ြမသီတာ ရပ်ကကွက်ို 

ယမန်ၐေန့ ည ၁ နာရီၐေကျာ ်အငတ်ာနကြ်ပတ ်

ေတာကေ်ျနိ ်ရနဲငှဴ် စစတ်ပ်မှ ဝင်ၐေရာကစ်ီဵ နင်ဵ  

ပစေ်တေ်ဲဴၐမှုေကကာငဴ် ညကင်ဵ ေစာငဴ်ေနသညဴ် အသက ်

၄၁နစှအ်ရယ်ွ ကိုေကျာဇ်ငလ်တ ်(ေ) အရညှက်ကီဵ သည်

 ညာဘကရ်ငအ်ုဳတငွေ်သနတက်ျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၇၃

ေဇာမ်င်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမသီတာရပ်ကကွ် မဂေလာဒဳု ရနက်နု် ရနက်နု၊် မဂ်လာဒဳုပမို့နယ် ၊ ြမသီတာ ရပ်ကကွက်ို 

ယမန်ၐေန့ ည ၁ နာရီၐေကျာ ်အငတ်ာနကြ်ပတ ်

ေတာကေ်ျနိ ်ဝင်ၐေရာကစ်ီဵ နင်ဵ  ပစေ်တေ်ဲဴၐမှုေကကာငဴ် 

ညကင်ဵ ေစာငဴ်ေနသညဴ် ကိုေဇာမ်င်ဵ ထွန်ဵ သည ်

ေသနတက်ျညဆ်နထိ်မှန၍် ပုန်ဵ  ေနစဥး် စစတ်ပ်က

 ဆွဲထုတ ်ပစသ်တပ်ပီဵ သူ၏ အ ေလာင်ဵ အာဵယူသွာဵ  

ေဲဴသည။်

၇၄

စညသူ် ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ သာေကတရစဲေန်ဵ ေရှ့ မာနေ်ြပ ၃ လမ်ဵ သာေကတ ရနက်နု် မတလ် ၁၂ရကေ်န့ညပုိင်ဵ က သာေကတ သုမနလမ်ဵ

 ညဘကသ်ပိတမှ်ာ အမ်ိအတငွ်ဵ ထိ 

ဝငေ်ရာကဖ်မ်ဵဆီဵ ေရဳတဲဴ လူငယ်(၃)ဥးီဵကို 

ြပနလ်ွှတေ်ပဵဖုိ္ဓ ရစဲေန်ဵ မှာ 

သွာဵေရာကေ်တာင်ဵ ဆိုကကရာ ရကဲ 

ကျညအ်စစေ်တွသဳုဵပပီဵ လူစေုွဲေဲဴတဲဴအတကွ ်ကိုစညသူ်

 အသက ်၃၇ နစှသ်ည ်

မျကန်ာှကိုေသနတက်ျညထိ်မှန၍် 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၇၅

ေအာငေ်အာငေ်ဇာ ်@ 

ေအာငသ်န်ဵ

ကျာဵ ၄၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ သာေကတရစဲေန်ဵ ေရှ့ မာနေ်ြပ ၃ လမ်ဵ သာေကတ ရနက်နု် မတလ် ၁၂ရကေ်န့ညပုိင်ဵ က သာေကတ သုမနလမ်ဵ

 ညဘကသ်ပိတမှ်ာ အမ်ိအတငွ်ဵ ထိ 

ဝငေ်ရာကဖ်မ်ဵဆီဵ ေရဳတဲဴ လူငယ်(၃)ဥးီဵကို 

ြပနလ်ွှတေ်ပဵဖုိ္ဓ ရစဲေန်ဵ မှာ 

သွာဵေရာကေ်တာင်ဵ ဆိုကကရာ ရကဲ 

ကျညအ်စစေ်တွသဳုဵပပီဵ လူစေုွဲေဲဴတဲဴအတကွ ်

ကိုေအာငေ်အာငေ်ဇာ ်အသက ်၄၁ နစှသ်ည ်

လညပ်င်ဵ ကိုေသနတက်ျညထိ်မှန၍် 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၇၆

ေအာငပုိ်ငဦ်ဵ ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ၁၆ ရပ်ကကွ၊် 

လှိုငပ်မို့နယ်

လှိုင် ရနက်နု် မတ ်၁၂ ရကည်ပုိင်ဵ က လှိုငပ်မို့နယ် NLD 

ပါတအီမတ ်ေဒ္ဒေိုငမ်ာေဌဵေနထုိငသ်ညဴ် ေနအမ်ိကို 

ဝငေ်ရာကရ်ာှေဖွမှုမျာဵ ြပုလုပ်စဉ ်

ရပ်ကကွေ်နသူမျာဵစေုဝဵေရာကရ်ှိရာမှ လူစကုို 

ပစေ်တ ်ပဖိုေွဲမှုြပုလုပ်ေေဳဲဴရြေင်ဵ ေကကာငဴ် အသက ်

၁၉နစှအ်ရယ်ွ ကိုေအာငပုိ်ငဦ်ဵသည ်

ဦဵေေါငအ်ာဵေသနတက်ျညထိ်မှနပ်ပီဵ 

အေရဵေပ္ဒေဆဵကသုေနစဉ ်မတလ် ၁၃ ရကေ်န့တငွ်

 ကယ်ွလွနသွ်ာဵေဲဴသည။်



၇၇

ထကြ်မတေ်အာင် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြပညသ်ပိတ ်(ေရမ်ဵဂုန်ဵ )

 ေရွှေတေေျာင်ဵ လမ်ဵမ

ြပည် ပဲေူဵ မတလ် ၁၃ရကေ်န့တငွ ်

ြပညပ်မို့စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငဆ်န္ဒြပပဲွကို ရနဲငှ်ဴ 

စစတ်ပ်၏ အကကမ်ဵဖကပ်ဖိုဵေငွ်ဵ ြေင်ဵ ေကကာငဴ် 

ေရေကကာင်ဵ တက္ကသုိလ်  ပထမနစှေ်ကျာင်ဵ သာဵ 

ေမာငထ်ကြ်မတေ်အာငသ်ည ်ဝမ်ဵဗုိကက်ို 

ကျညအ်စစန်စှေ်ျကထိ်မှနပ်ပီဵ အသကမီှ်ေပမဴဲလဲ 

ေဆဵကေုပဵေနေျနိမှ်ာ ဒလန ်တစေ်ကာငက် 

တိုငက်ကာဵေဲဴလုိ္ဓ ေသွဵေတွနဲ့  ေြပဵရင်ဵ  ေသဆုဳဵ  

ေဲဴရတယ်လုိ္ဓ သိရှိရပါတယ်။

၇၈

ပဖိုဵေဝယဳေကျာ် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြပညသ်ပိတ ်(ေရမ်ဵဂုန်ဵ )

 ေရွှေတေေျာင်ဵ လမ်ဵမ

ြပည် ပဲေူဵ

မတလ် ၁၃ ရကေ်န့က ြပညပ်မို့ 

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငဆ်န္ဒြပပဲွကို 

စစတ်ပ်နငှဴ်ရမဲျာဵက အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ ေဲဴရာ

 အသက ်၂၀ အရယ်ွ ေမာငပ်ဖိုဵေဝယဳေကျာသ်ည ်

ေြေေထာကက်ို ရာဘာကကညြ်ဖငဴ်ပစေ်ရဳပပီဵ 

ဖမ်ဵဆီဵ ြေင်ဵ ေေဳဲဴရသည။်  ေနာကေ်န့ မတလ် 

၁၄ရကေ်န့တငွ ်အေလာင်ဵ အာဵြပနရ်ေဲဴပပီဵ 

အေလာင်ဵ တငွ ်ဦဵေေါင်ဵ ကျညဆ်န ်ထိမှနဒ်ဏရ်ာြဖငဴ်

 ေသဆုဳဵ ေကကာင်ဵ သိရပါသည။်

၇၉

ေကကကည် မ ၅၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၄၁ လမ်ဵ၊ ညေစျဵသပိတ် မုိဵေကာင်ဵ အေရှ့ ၊ 

အမှတ ်၄၁၇

မန္တေလဵ မန္တေလဵ မတလ် ၁၃ရကေ်န့က မန္တေလဵပမို့ 

မဟာေအာငေ်ြမပမို့နယ် စနိပ်န်ဵ ရပ်မှာ စစတ်ပ်နဲ့  

ရတဲပ်ဖဲွ့ရဲ့  အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်

(၅၃) နစှ ်အရယ်ွ ေဒ္ဒေကကကညသ်ည ်

ဦဵေေါင်ဵ ဘယ်ဘကက်ျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဵဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၀

ေစာြပညဴ်နငိ် ကျာဵ ၂၁ ဦဵမင်ဵ နိုင် မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ၄၁ လမ်ဵ၊ ညေစျဵသပိတ် ၄၁ လမ်ဵ၊ 

စြဳပရပ်ကကွ်

မန္တေလဵ မန္တေလဵ မတလ် ၁၃ရကေ်န့က မန္တေလဵပမို့ 

မဟာေအာငေ်ြမပမို့နယ် စနိပ်န်ဵ ရပ်မှာ စစတ်ပ်နဲ့  

ရတဲပ်ဖဲွ့ရဲ့  အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်

(၂၁) နစှ ်အရယ်ွ ကိုေစာြပညဴ်နိုငသ်ည ်

ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၁

မင်ဵ မင်ဵ ထွန်ဵ  @ မျ ိုဵမင်ဵ ထက် ကျာဵ ၃၅ ဦဵဘိုထွန်ဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၄၁ လမ်ဵ၊ ညေစျဵသပိတ် Lot ၂၆၅, 

ကိုဵ လဳုဵတကာ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ မတလ် ၁၃ရကေ်န့က မန္တေလဵပမို့ 

မဟာေအာငေ်ြမပမို့နယ် စနိပ်န်ဵ ရပ်မှာ စစတ်ပ်နဲ့  

ရတဲပ်ဖဲွ့ရဲ့  အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်

(၃၆) နစှ ်အရယ်ွ ကိုမင်ဵ မင်ဵ ထွန်ဵ သည ်

ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၂

ရေဲဆဦွဵ ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၄၁ လမ်ဵ၊ ညေစျဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵ မတလ် ၁၃ရကေ်န့က မန္တေလဵပမို့ 

မဟာေအာငေ်ြမပမို့နယ် စနိပ်န်ဵ ရပ်မှာ စစတ်ပ်နဲ့  

ရတဲပ်ဖဲွ့ရဲ့  အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်

(၂၉) နစှ ်အရယ်ွ ကိုရေဲဆဦွဵသည ်

ရငဘ်တက်ျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၃

ဝင်ဵ ေဌဵ @ ရမ်ှဵကကီဵ ကျာဵ ၅၆ ဦဵဘစိုဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၄၁ လမ်ဵ၊ ညေစျဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵ မတလ် ၁၃ရကေ်န့က မန္တေလဵပမို့ 

မဟာေအာငေ်ြမပမို့နယ် စနိပ်န်ဵ ရပ်မှာ စစတ်ပ်နဲ့  

ရတဲပ်ဖဲွ့ရဲ့  အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်

(၅၆) နစှ ်အရယ်ွ ဦဵဝင်ဵ ေဌဵသည ်

ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ ေသဵဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၄

ဝင်ဵ ပဖိုဵေအာင ်@ ေကကာငေ်လဵ ကျာဵ ၄၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ ဒရိုငဘ်ာ၊ အရပ်သာဵ ေေျာကသ်ပိတ် ၁၅ ရပ်ကကွ် ေေျာက် မေကွဵ

မတလ် ၁၃ရကေ်န့က မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ  ေေျာက်

 ေရနေဳြမပမို့မှာ ဆန္ဒြပလူစကုို စစတ်ပ်နဲ့  ရကဲ 

အက်ဵ ဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် အသက ်၄၂နစှအ်ရယ်ွ 

ကိုဝင်ဵ ပဖိုဵေအာင ်(ေ) ေကကာငေ်လဵသည ်

လညပ်ငက်ျညထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်



၈၅

လင်ဵ ထွန်ဵ ေအာင ်@ ေေါေလဵ ကျာဵ ၂၃ ဦဵမင်ဵ ကိုကို မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တွဳေတဵသပိတ် တွဳေတဵ ရနက်နု် မတလ် ၁၃ရကေ်န့က ရနက်နုတ်ိုင်ဵ  

တွဳေတဵပမို့နယ်တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵဆန္ဒြပေနသူမျာဵကို 

စစတ်ပ်နငှဴ်ရကဲ အကကမ်ဵဖက ်

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် အသက ်၂၃နစှအ်ရယ်ွ 

ကိုထွန်ဵ လင်ဵ ေအာင ်(ေ) ေကာေလဵသည ်

ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၆

ဟနမ်င်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၂၄ ဦဵကလုာဵကကီဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တွဳေတဵသပိတ် အိုဵ ဘိုသာဓု ၄ လမ်ဵ တွဳေတဵ ရနက်နု် မတလ် ၁၃ရကေ်န့က ရနက်နုတ်ိုင်ဵ  

တွဳေတဵပမို့နယ်တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵဆန္ဒြပေနသူမျာဵကို 

စစတ်ပ်နငှဴ်ရကဲ အကကမ်ဵဖက ်

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် အသက ်၂၄နစှအ်ရယ်ွ 

ကိုဟနမ်င်ဵ ထွန်ဵ သည ်ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၇

ငပုိင် ကျာဵ ၃၅ ဦဵေငစ်ိုဵ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တွဳေတဵသပိတ် မဂေလာလမ်ဵသွယ် တွဳေတဵ ရနက်နု် မတလ် ၁၃ရကေ်န့က ရနက်နုတ်ိုင်ဵ  

တွဳေတဵပမို့နယ်တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵဆန္ဒြပေနသူမျာဵကို 

စစတ်ပ်နငှဴ်ရကဲ အကကမ်ဵဖက ်

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် အသက ်၃၅နစှအ်ရယ်ွ 

ကိုငပုိငသ်ည ်ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၈

လှမင်ဵ သူ ကျာဵ ၂၅ ဦဵတငလှ် မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တွဳေတဵသပိတ် ကမတာကငွ်ဵ တွဳေတဵ ရနက်နု် မတလ် ၁၃ရကေ်န့က ရနက်နုတ်ိုင်ဵ  

တွဳေတဵပမို့နယ်တငွ ်

စစအ်ာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵဆန္ဒြပေနသူမျာဵကို 

စစတ်ပ်နငှဴ်ရကဲ အကကမ်ဵဖက ်

ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် အသက ်၂၅နစှအ်ရယ်ွ 

ကိုလှမင်ဵ သူသည ်ေသနတက်ျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၈၉

ေကျာရ်ေဲအာင် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳုသပိတ် သဳုဵေပွမို့နယ် အမှတ်

 ၁ ရပ်ကကွ ်

ကျ ိုကဟ်မ်ုဵလမ်ဵ

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် မျကန်ာှကို ကျညဆ်ထိဳမှနပ်ပီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ကာ 

ကျဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၉၀

ေကာင်ဵ ြပညဴ်ေကျာ် ကျာဵ ၂၂ ဦဵေမာငေ်မာငေ်အာင် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ လှိုင၊် 

သဳလမ်ဵကာဵမှတတ်ိုင

အမှတ ်၁၃၊ 

ေကာလိပ်ကကု္ိုက လ်

ေကျာင်ဵ လမ်ဵ

ပမိတ် တနသောရီ လှိုင ်သဳလမ်ဵ မှာ ေေါင်ဵ ကို ကျညထိ်ပပီဵ 

ကျဆုဳဵ သွာဵတဲဴကေလဵေကာင်ဵ ြပညဴ်ေကျာ ်ဇာတကိ 

ပမိတက်ပါ။

၉၁

ေကျာလ်င်ဵ ထုိက် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဖာဵကန့သ်ပိတ် စိုင်ဵ ေတာင် ဖာဵကန့် ကေျင်

မတလ် ၁၄ရကေ်န့က ကေျငြ်ပညန်ယ်၊ မုိဵညငှ်ဵ ေရိုင၊်

 ဖာဵကန့ပ်မို့မှာ အာဏာရငှဆ်န့က်ျငေ်ရဵ 

လူထုလှုပ်ရာှဵမှု သပိတစ်စေ်ကကာင်ဵ ကို 

ရနဲငှဴ်စစတ်ပ်က အကကမ်ဵဖကပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် 

အသက ်၃၀နစှအ်ရယ်ွ ကိုေကျာလ်င်ဵ ထုိကသ်ည ်

ညာဘကရ်ငအ်ုဳ အထကန်ာဵကို 

ကျညဆ်အဳစစထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၉၂

ထကန်ိုငရ်ှိန်ဵ ကျာဵ ၂၁ ဦဵထွန်ဵ ေမာင် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ပဲေူဵ ၊ ေမှာက်နရ်ပ်ကကွ်

 သပိတ်

ကလာဵမှုနေ်ကျဵရာွ ပွငဴ်ြဖူ မေကွဵ

မတလ် ၁၄ရကေ်န့တငွ ်ပဲေူဵ ပမို့၊ 

ေမှာက်န(်၁၉)လမ်ဵတငွ ်ရနဲငှဴ်စစတ်ပ်မှ 

အကကမ်ဵဖကပ်ဖိုေငွ်ဵ မှုေကကာငဴ် အသက ်၁၇နစှအ်ရယ်ွ

 ကိုထကန်ိုငရ်ှိန်ဵ သည ်

ဘယ်ဘကရ်ငအ်ုဳကျညထိ်မှနပ်ပီဵ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၉၃

တငတ်ငဝ်င်ဵ  @ စသီဳဵမာ မ ၃၈ ဦဵဘာဘူ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ၊ ေမှာက်နရ်ပ်ကကွ်

 သပိတ်

lot ၁၇, 

ကျွန်ဵ သာယာရပ်ကွ

က်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်



၉၄

စိုင်ဵ စညသူ် @ရမ်ှဵကကီဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် ရပ်ကကွ ်၁၊ 

ေြမတိုင်ဵ  ၁၃ 

ရပ်ကကွ်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် လကေ်ကာကဝ်တတ်ငွ ်ကျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၉၅
ေဝပဖိုဵေအာင် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ MiMBER Institute 

ေကျာင်ဵ သာဵ

လှိုငသ်ာယာမီဵေကွေ်စျဵ

သပိတ်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၉၆
ေျယ်ရဝီင်ဵ မ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဟာေအာငေ်ြမ၊ ၈၆X၄၂ မဟာေအာငေ်ြမ မန္တေလဵ ေသနတထိ် ေသဆုဳဵ သည။်

၉၇

ေန့ည်ာဵဟနိ်ဵ  

(ေေ္ဒ)ေမာငအ်ာကာေဇာ်

ကျာဵ ၁၇ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ပထမနစှ ်

ေဆဵေကျာင်ဵ သာဵ

တာေမွသပိတ် ရနက်နု် တာေမွရစဲေန်ဵ အမှတ ်(၄၀)နာဵ အပစေ်ရဳကာ 

ရငဘ်တက်ျညထိ်မှနပ်ပီဵ ရဝဲတစ်စသ်ာဵမျာဵက 

အပစေ်ရဳသူအာဵ စေန်ဵ တငွ်ဵ သုိ္ဓ ဆွဲေေ္ဒသွာဵသည။် 

ေမာငေ်န့ည်ာဵဟနိ်ဵ ၏ ရပ်ုေလာင်ဵ အာဵ မတ ်၁၆ 

ရကေ်န့တငွ ်သပဂိုဟေ်ဲဴသည။် 

ပစေ်တေ်ရဳစဉဝ်ငေ်ရာကက်ညူသီညဴ် 

အမျ ိုဵသမီဵငယ်အာဵ ရိုကန်ကှဖ်မ်ဵဆီဵ သွာဵပါသည။်

၉၈

မင်ဵ ေန့စ်ိုဵ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် မိဂသီ ၁၈ လမ်ဵ၊ ၁၂

 ရပ်ကကွ်

ေတာငဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေတာငဥ်က္ကလာပပမို့နယ်၊ ေမတ္တာလမ်ဵ၊ 

အမျ ိုဵသမီဵေဆဵရုဳေရှ့ တငွ ်ေသနတမှ်န ်ကျဆုဳဵ သည။်

၉၉

ေျစက်ိုကိုပဖိုဵ ကျာဵ ၂၅ ဦဵေဇာဝ်င်ဵ နိုင် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် နပဳါတ ်၈၅ (က) 

ရပ်ကကွ၊် Ext ၃ 

လမ်ဵ

သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၁၀၀

ဟနိ်ဵ ထကေ်ဒွဵ ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် ခေအဳမှတ ်၅၊ 

ဦဵစေဳဖလမ်ဵ၊ 

ဦဵစေဳဖရပ်ကကွ၊် 

ဘာဘခူေဳ

သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် ဘယ်နေဳဘဵ ကျညေ်ဖာကဝ်ငက်ာ ညေန 

၅နာရေီွဲတငွ ်ကျဆုဳဵ သည။်

၁၀၁
လင်ဵ လင်ဵ ေကျာ် ကျာဵ ၄၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် ဝမ်ဵဗုိကတ်ငွ ်ထုပ်ေျင်ဵ ေပါက ်ထိမှန၍် 

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၁၀၂
ေကျာလ်င်ဵ ေိုင် ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် သဃေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတတ်ငွေ်သနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ရဳပပီဵ

 ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၁၀၃
လှမင်ဵ ဦဵ (ေ) ေအာငက်ိုဦဵ ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် က(နငှ်ဵ ဆကီနု်ဵ )ရပ်

ကကွ်

သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် လကေ်မာင်ဵ တစေ်ျက+် လညပ်င်ဵ တေျကသုိ်္ဓ 

ကျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငပ်ပီဵကျဆုဳဵ

၁၀၄
ေကျာမ်င်ဵ သူ ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် စက ရပ်ကကွ၊် 

ရတနာဒိပ္ပလမ်ဵ

သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် ေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၁၀၅
မျ ိုဵမင်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် စက ရပ်ကကွ၊် 

ရတနာဒိပ္ပလမ်ဵ

သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳ;

၁၀၆ ရထွဲဋ်ေအာင် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် ရနေ်အာငရ်ပ်ကကွ် သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳ;

၁၀၇
ေကျာသီ်ဟေအဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ သပိတ် ရနက်နု် မတလ် ၁၅ ရကေ်န့တငွ ်ကျညဆ်ေဳေါင်ဵ ထိကာ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၁၀၈

ဇူဵဝငဴ်ဝါ မ ၁၅ ဦဵတငက်ိုကိုဦဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု အမှတ ်၁၃၈၆၊ 

မင်ဵ ရေဲကာင်ဵ ပဳုလမ်ဵ

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ေတာငဒ်ဂဳုပမို့နယ် ဧရာဝဏလ်မ်ဵဆုဳတငွ ်

ပစေ်တေ်ရဳ၍ သယေန်ဵ ကျွန်ဵ ပမို့နယ် စြဳပေစျဵေဆဵရုဳသုိ္ဓ

 ေရာကလ်ာပပီဵေနာက ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၁၀၉
မင်ဵ မင်ဵ ထက် ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု ၆၉၄၊ ဗျာမစိုလမ်ဵ၊ 

၅၅ ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ ေရဲသည။်

၁၁၀

ေကျာလ်င်ဵ ေဝ @ကျနေ်ကျာင်ဵ ကျာဵ ၂၃ ဦဵကလုာဵပု မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု အမှတ ်၁၁၁၃၊ 

မဟာဗန္ဓ လ လမ်ဵ၊ 

၅၅ ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ ေရဲသည။်

၁၁၁

ေနလင်ဵ ထက် ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု ၅၄၅ ပုလဲကနလ်မ်ဵ၊

 ၆၅ ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်



၁၁၂

ရမဲျ ိုဵထွဋ် ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု ၄၅၉၊ 

ေအာငေ်ျမ်ဵသာ ၁ 

လမ်ဵ၊ (၇၀) ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၁၁၃

ဘိုဘို ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု ၁၃၅၄၊ 

ြပညေ်တာသ်ာလမ်ဵ၊

 ၂၁ ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၁၁၄

ဟနိ်ဵ စိုဵ  @ဖုိဵသဲ ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု နပဲပငေ်ကျဵရာွ ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ ေရဲပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ ကို 

နဘပဲငသု်ဿနမှ်ာ သီဵသန့ဂူ်လုပ် သပဂိုဟေ်ဲဴပါသည။်

၁၁၅
ဟနထ်ကေ်အာင် ကျာဵ ၂၄ ဦဵေအာငန်ိုငဝ်င်ဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပသပိတ် ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ။

၁၁၆ ေကျာေ်ဇယျာထွန်ဵ ကျာဵ ၁၇ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေြပညသ်ာသပိတ် ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ေပါငန်ငှဴ် မျကလဳု်ဵသုိ္ဓကျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၁၁၇

ပဖိုဵေဇာလ်င်ဵ  (ဦဵ) ကျာဵ ၃၅ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေြပညသ်ာသပိတ် အမှတ ်၆၅၇၊ 

မန္တေလဵလမ်ဵ၊ 

ဥယျာဉ ်၇၊ ၁၃ 

ရပ်ကကွ်

ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ညာဖကရ်ငအ်ုဳ 

ကျဉထိ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၁၁၈
ကိုထက် ကျာဵ ၁၈ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေြပညသ်ာသပိတ် ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ညဖကလ်ကေ်မာင်ဵ ရင်ဵ နငှဴ်ဝမ်ဵဗုိကက်ျဉထိ်ဒါဏရ်ာြဖ

ငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၁၁၉
လှိုင်ဵ ဂျကေ်မာင် ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေရွှေြပညသ်ာသပိတ် ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ၈တန်ဵ ေကျာင်ဵ သာဵ 

(ရငဘ်တက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ )

၁၂၀ ထကလ်င်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေြပညသ်ာသပိတ် ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၁၂၁ ေကျာ် ေဇယျာလင်ဵ ကျာဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေြပညသ်ာသပိတ် ေရွှေြပညသ်ာ ရနက်နု် ေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၁၂၂

ေအာငေ်ကာင်ဵ မုိဵ ကျာဵ ၂၃ ဦဵတငဝ်င်ဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ CB bank ရုဳဵ ေျုပ် 

Digital Marketing 

ဌာနမှ ဝနထ်မ်ဵ

ေြမာကဒ်ဂဳု၊ မ၀တ 

သပိတ်

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၂၃
နိုငရ်ေဲကျာ် ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳု၊ မ၀တ 

သပိတ်

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၁၂၄
ေကျာဝ်င်ဵ ကို @တရတု ်@ 

တိုငတ်ိုင်

ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳု၊ မ၀တ 

သပိတ်

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျဉဆ်ထိဳမှနသ်ညဴ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည်

။

၁၂၅

ေအာငက်ကီဵ  @ ေအာငမ်င်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳု၊ မ၀တ 

သပိတ်

ပုဂဳလမ်ဵ၊ 16 B ကျူဵ

 ေြမာကဒ်ဂဳု 

မီဵသတရ်ုဳဵ  

အေနာကဖ်က ်

မ.၀.တ လမ်ဵဆုဳအနီဵ

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် မတလ် ၁၆ ရကေ်န့တငွ ်ေြမာကဒ်ဂဳုတငွ ်

ဒုိင်ဵ ကာရင်ဵ  ကျညထိ်မှန ်ေသဆုဳဵ သည။်

၁၂၆
စေဳဌဵေအာင ်(ေ) ပိစိ ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပ၊ 

နယ်ွသာဂီသပိတ်

ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၁၂၇

ေန့ေ်အာင်ၐပဖိုဵ ကျာဵ ၁၉ ဦဵြမငဴ်ေအာင် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ပထမနစှ ်

ပမို့ြပအငဂ်ျငန်ယီာ 

ေကျာင်ဵ သာဵ

ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵသပိတ် ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၂၈

နန္ဒပဖိုဵေအာင် ကျာဵ ၂၁ ဦဵေအာငက်ကညလ်ှိုင် မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵသပိတ် အေန်ဵ  ၃၀၃၊ 

ေအဘေလာက ်၉ 

လမ်ဵ၊ ၉၄ ရပ်ကကွ်

ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵ ရနက်နု် ေပါငန်ငှဴ်ေြေေထာကသုိ်္ဓ ကျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ ပါသည်

၁၂၉
ေအာငပ်ဖိုဵထက် ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵသပိတ် ၆ (က)လမ်ဵ၊ 

ယုဇနဥယျာဉ်

ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵ ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၃၀ ရှိန်ဵ ေနာငေ်နာင် ကျာဵ ၁၉ ဦဵေမာငင်ယ်

မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵသပိတ် အေန်ဵ (၃၀၃)၊ 

တိုက်(၂၁)၊ 

(၁၂)လမ်ဵ၊ 

ဘ ေလာက(်ဘ)ီ၊ 

(၉၄)ရပ်ကကွ၊်

ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်



၁၃၁

ဖုိဵေကျာ် ကျာဵ ၃၈ ဦဵတငဝ်င်ဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ စနိသ်ပိတ် အလယ်ကမ်ဵနာဵရပ်

ကကွ၊် ပတ္တြမာဵလမ်ဵ

အင်ဵ စနိ် ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၃၂

ေစာြပညဴ်စုဳ@ Saw Lal Pwl ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ စနိသ်ပိတ် အမှတ ်၅၅၊ 

ေတာငသူ်ကနု်ဵ ၊ 

ရမ်ှဵတန်ဵ

အင်ဵ စနိ် ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၃၃

သကေ်ဝနိုင ်@လူကကီဵ ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ စနိသ်ပိတ် ဒဏသိဓ္ိဓ၊ 

ကမ်ဵနာဵအေနာက်

လမ်ဵ

အင်ဵ စနိ် ရနက်နု် ေအာငေ်ဇယျတတဳာဵတငွ ်အပစေ်ရဳကာ 

ပန်ဵ လှိုငြ်မစထဲ်တငွ ်သူ၏ အေလာင်ဵ အာဵ 

ေတွ့ေဲဴရသည။်

၁၃၄

၀ဏ္ဏေအာင ်@ ဘတွက်ကီဵ ကျာဵ ၂၆ ဦဵသန်ဵ ေကျာ၊် 

ေဒ္ဒဝင်ဵ ဝင်ဵ ကကို င်

မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေြမာကဒ်ဂဳုသပိတ် ၉၅၇၊ 

ဗညာဵဒလလမ်ဵ၊ ၃၇

 ရပ်ကကွ်

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု် ဗုိကက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၁၃၅
မင်ဵ မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ၈၆x၄၁ သပိတ် ၄၁X၄၂၊ ၈၂ 

လမ်ဵကကာဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၃၆ သဳလွင် ကျာဵ ၅၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၁၃၇ စိုဵ ေဌဵေအာင် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၁၃၈
သူရနိ ်@ ေကျာေ်ကျာဝ်င်ဵ ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် ကျညသ်ည ်ပါဵစပ်မှ ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓ ထုိဵ 

ေဖာကဝ်ငသွ်ာဵသည။်

၁၃၉ သန်ဵ တိုဵ ေအာင် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၀ ေအာငန်ိုငဝ်င်ဵ ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၁ စိုင်ဵ ကိုကိုလွင ်@စိုင်ဵ ကို ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၂ ေအဵမင်ဵ ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၃ ရေဲလဵ @ ရနန်ိုငထွ်န်ဵ ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၄ ေအာင ်ေကျာထူ်ဵ ကျာဵ ၄၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၅ မျ ိုဵေကျာ် ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၆ ေအာငြ်မငဴ် ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၇ လှေဌဵ ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၈ မင်ဵ ေဝယဳေမာက် ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကကညဴ်ြမငတ်ိုငသ်ပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၄၉ ေကျာြ်မငဴ် ကျာဵ ၇၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၀ နိုငစ်ညသူ် ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၁ သိန်ဵ နိုင် ကျာဵ ၅၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၂ ဖုိဵေဌဵေအာင် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၃ ရငေ်ဌဵ (ေ) ေမာငမဲ်လဳုဵ ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၄ ထွန်ဵ ဝင်ဵ ဟန် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၅ ဝင်ဵ ကကည ်(ေဒ္ဒ) မ ၇၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၆ ရကဲိုကို ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၇ ေကာင်ဵ ေန့က်ို ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၈ လင်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၅၉ သိန်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၆၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၀ နနီေီအဵ ကျာဵ ၄၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၁ ေဇာထ်က် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၂
သိန်ဵ ေဇာ ်@ ရှိုင်ဵ ကို ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

သီတာလမ်ဵ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၃
ကကညစ်ငဟ်နိ်ဵ ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၁၆၄
ေဇာသ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် ေသနတထိ် ေသဆုဳဵ သည။်

၁၆၅
သိန်ဵ စိုဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၆
ပဖိုဵကိုကို ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်



၁၆၇
လှိုငဝ်င်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၈
ေျမ်ဵေျမ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၆၉
သန်ဵ ေဇာ် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၀
ေဇယျာထွန်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၁
ေဝပဖိုဵ ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၂
ဘေန့ ်@ Moharmad 

Thwarhid

ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၃
ရနပုိ်င ်@ ေျစေ်အာင် ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၄
တငေ်အာငဝ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၅
ဖုိဵသက် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၆
ဝင်ဵ ေရွှေ @ကရင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၇
ေအာငေ်ဇာမ်င်ဵ ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၈
သန့ဇ်ငဦ်ဵ ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၇၉ ဝဏ္ဏေကျာ် ကျာဵ ၁၉

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်
ဒုိင်ဵ စ ု

ဘနု်ဵ ေတာက်ကီဵ ေကျာ

င်ဵ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၀ ဝတတု် ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၁ ေကျာေ်ကျာ ်(ေ) ကလုာဵ ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

တေပါင်ဵ လမ်ဵ၊ ၁၆ 

ရပ်ကကွ်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၂ ထွန်ဵ ထွန်ဵ နိုင် ကျာဵ ၄၃

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်
ေြမနလီမ်ဵ၊ ဒုိင်ဵ စ ု

သမိနဗ်ရမ်ဵ 

လမ်ဵမကကီဵ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၃ ေကျာဝ်င်ဵ နိုင် ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၄၁၆၊ 

ေအာငေ်ဘာဂလမ်ဵ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၄ ေကျာဇ်ငဦ်ဵ ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

ဦဵထွန်ဵ ညို လမ်ဵ၊ 

ဒုိင်ဵ စု

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၅ မျ ိုဵသူေအာင် ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်
 ပိေတာက ်(၁)လမ်ဵ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၆ ရေဲဇာထွ်ဋ် ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

ငဝုါလမ်ဵ၊ 

(၇)ရပ်ကကွ်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၇ ေဌဵဝင်ဵ ကျာဵ ၆၇
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၁၄၄/၆၊ 

ြမစကကာ်လမ်ဵ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၈ ြမငဴ်လွင် ကျာဵ ၅၆
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ် ၁၇၀၊ ပီမုိဵနင်ဵ လမ်ဵ
လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၈၉ မုိဵသူဝင်ဵ ကျာဵ

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၃၅၅၊ 

ေအာငမ်င်ဵ ေေါင(်၁)

လမ်ဵ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၀ ေဇာမ်င်ဵ ထုိက် ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ် ၁၂၂၃၊ ပဒုမ္မာလမ်ဵ
လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်



၁၉၁ ေမာငန်ိုင် ကျာဵ
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

ေဂါကက်ငွ်ဵ ပတလ်မ်

းဵ၊ ကျူဵေကျာ်
လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၂ စေဝယဳလင်ဵ ကျာဵ ၁၇

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၇၀၊ 

စနိပ်န်ဵ ပမိုငလ်မ်ဵ၊ 

(၇)ရပ်ကကွ်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၃ ေအာငေ်အာင် ကျာဵ

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၅၀၅/၅၀၆၊ 

ြမမျ ိုဵလွငလ်မ်ဵ၊ 

(၅)ရပ်ကကွ။်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၄ သကေ်ဝ (ေ) ေဇာက်ကီဵ ကျာဵ ၃၅

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၁၆/၆၈၊ 

အငက်ကင်ဵ (၁)လမ်ဵ၊

 ကစငရ်ာွ

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၅ ေကျာပုိ်ငဝ်င်ဵ ကျာဵ

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၄၃၅(ေအ)၊ 

ေအာငမ်င်ဵ ေေါင(်၃)

လမ်ဵ၊ (၇)ရပ်ကကွ၊်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၆ သီဟကိုကိုနိုင် ကျာဵ ၂၃

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၅၇၂၊ 

နတေ်မာကလ်မ်ဵ၊ 

(၉)ရပ်ကကွ၊်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၇ ေငစ်ိုဵ ကျာဵ

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot (3) 

လှိုငသ်ာယာသပိတ်

၁၉၀၉၊ 

ကျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ၊ 

(၆)ရပ်ကကွ၊်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၈ သိန်ဵ လှိုင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၁၉၉ ထွန်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၅၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ (၅)ထိပ် လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၀၀ ေျစေ်မာင ်(ေ) ေျစေ်အာင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၈၃၂ (ေအ) လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၀၁ ေျမ်ဵေြမဴလင်ဵ ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငသ်ာယာသပိတ် စုဳစမ်ဵဆဲ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၀၂ ေဇာလ်င်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ

အမညမ်သိေသဵ

မင်ဵ ရေဲကျာစ်ာွ(၆)လ

မ်ဵ၊ (၂၀)ရပ်ကကွ၊်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၀၃ ေအာငမ်ျ ိုဵဦဵ (ေ) ေအာငသူ် ကျာဵ

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁

(နဝရတလ်မ်ဵ)

၁၀၇၄၊ 

နဝရတလ်မ်ဵ၊ 

(၅)ရပ်ကကွ၊်

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၀၄ ဖုိဵသဳေေျာင်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ ေရေကျာ် ထန်ဵ တပင်

၂၀၅ သိန်ဵ လွင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ ကနွတ်လိရာွ ထန်ဵ တပင်

၂၀၆

ထွန်ဵ ဝင်ဵ ေကျာ ်@ ေြပာငက်ကီဵ ကျာဵ ဦဵေကျာဇ်င+် 

ေဒ္ဒအနု်ဵ ကကည်

မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သူ့အမ်ိေရှ့ တငွ် အမှတ ်၇၅၆၊ (၇၀) 

ရပ်ကကွ၊် 

မင်ဵ ရေဲကျာစ်ာွလမ်ဵ

ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု်

၂၀၇
ေကျာသူ်မင်ဵ ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကကို ့ပငေ်ကာကသ်ပိတ် ကကို ့ပငေ်ကာကလ်မ်ဵ သာယာ၀တေီရိုင် ပဲေူဵ ေသနတထိ် ေသဆုဳဵ သည။်

၂၀၈
ပန်ဵ ြမတေ်ျယ် @ Si Mi Yar Bi

 Bi

မ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၀၉ လှစိုဵ ကျာဵ ၅၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ

၂၁၀ ေအာင ်ေကျာေ်ဇာ် ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ

၂၁၁ ရနမ်ျ ိုဵေအာင် ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ

၂၁၂ ေအာငမ်ျ ိုဵေဇာ် ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ

၂၁၃

တငထွ်န်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေရဳသည။် 

ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေျနိတ်ငွ်ဵ  နရဳနဳဲ့  ေေါင်ဵ နငှဴ် 

ေဆာငဴ်ရိုကေ်ရဳသည။် ထုိဒဏရ်ာမျာဵနငှဴ် 

ေသဆုဳဵ သွဵရသည။်

၂၁၄

ေအာငက်ိုကိုေန့် ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵ မျကန်ာှသုိ္ဓ ပစေ်ရဳသည။် မန္တေလဵေဆဵရုဳတငွ ်

ေဆဵကသုမှုေယူဳေနရင်ဵ  မတလ် ၁၉ ရကေ်န့တငွ ်

ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်



၂၁၅

ေကျာေ်င ်@ Yusof ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငလဳ်သပိတ် ေအာငလဳ် မေကွဵ မေကွဵတိုင်ဵ ၊ ေအာငလဳ်ပမို့ လမ်ဵမေတာလ်မ်ဵ 

ေရွှေေြပာငေ်ြပာငဘ်ရုာဵအနီဵ တငွ ်ပစေ်တေ်ရဳ၍ 

ရငဘ်တတ်ညဴ်တညဴ်ကို ကျညထိ်မှန ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၁၆
Moharmad Ju Nike @ 

သကန်ိုငေ်အာင ်(Islam)

ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ် ရာွမ 

လမ်ဵ၊ ၅၂X၅၃ လမ်ဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ ကျညဆ်ထိဳမှန ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၁၇
သန်ဵ ထုိကဦ်ဵ ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ် ရာွမ 

လမ်ဵ၊ ၅၂X၅၃ လမ်ဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေနာကေ်ကျာတငွ ်ကျညထိ်မှန ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၁၈
သီဟေကျာ ်@ ေကျာက်ကီဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ် ရာွမ 

လမ်ဵ၊ ၅၂X၅၃ လမ်ဵ

၅၆ လမ်ဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ

၂၁၉

ရာဇာထွန်ဵ ကျာဵ ၁၈ ဦဵစန်ဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၅၆ လမ်ဵ၊ ၁၁၇ လမ်ဵနငှဴ်

 ၁၁၈ လမ်ဵကကာဵ

၅၆x၅၇ လမ်ဵ၊ 

၁၁၇x၁၁၈ 

လမ်ဵ၊သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ

၂၂၀

ဂွမ်ကကည် ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ ေလဵကနရ်ပ်ကကွ်

သပိတ်

ပမိတ ်ေတာငပုိ်င်ဵ ပမိတ် တနသောရီ ပမိတေ်တာငအ်င်ဵ ေလဵကန ်သပိတတ်ငွ ်စစတ်ပ်မှ 

ေသနတန်ငှဴ် ပဖိုေငွ်ဵ ရာ ကျညထိ်မှနပ်ပီဵ 

အဖမ်ဵေေဳဲဴရသည။် မတလ် ၁၆ ရကေ်န့တငွ ်သူ၏ 

ရပ်ုအေလာင်ဵ ကိုလာယူရန ်စစတ်ပ်မှ 

ဆကသွ်ယ်လာသည။်

၂၂၁ ေဝပဖိုဵသိန်ဵ  @ ကလုာဵ ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၁၁၂X၅၅ လမ်ဵ ြမရညန်န္ဒာရပ်ကကွ် ေျမ်ဵြမသာစည် မန္တေလဵ ဝမ်ဵဗုိကက်ို ကျညထိ်မှန ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၂၂

ဟနိ်ဵ ထကေ်အာင ်@ Auwal ကျာဵ ဦဵငမျ ိုဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ရပ်ကကွထဲ် ဥမ္မာဒနဒီ် ၁၃ လမ်ဵ Bassein ဧရာ၀တီ ရပ်ကကွတ်ငွ်ဵ သုိ္ဓစစတ်ပ်နငှဴ် ရမဲျာဵက 

ေသနတပ်စေ်ငွ်ဵ ပဖိုေငွ်ဵ ရာ ကျညထိ်မှန ်

ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၂၃

မင်ဵ သန်ဵ ထုိက ်@ထုိကထုိ်က် ကျာဵ ၄၀ ဦဵေငေ်ထွဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ရပ်ကကွထဲ် Bassein ဧရာ၀တီ ရပ်ကကွတ်ငွ်ဵ သုိ္ဓစစတ်ပ်နငှဴ် ရမဲျာဵက 

ေသနတပ်စေ်ငွ်ဵ ပဖိုေငွ်ဵ ရာ ကျညထိ်မှန ်

ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၂၄ ေမာငေ်ဇာ် ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွသပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ

၂၂၅

သူရေကျာ် ကျာဵ ၁၈ ဦဵရသူဲ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ၊ ေမှာက်နရ်ပ်ကကွ်

 သပိတ်

ေရေကျာ၊် 

ကျွန်ဵ သာယာရပ်ကွ

က်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၂၆

တငဴ်နိုင် ကျာဵ ၅၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ နာရစီင် ေဝါ ပဲေူဵ မတလ် ၁၅ ရကေ်န့တငွ ်လညပ်င်ဵ ကျညထိ်မှနပ်ပီဵ 

ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉ ်မတလ် ၈ ရကေ်န့တငွ ်

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၂၇
သီတာေအဵ @ မီဵမီဵ မ ၁၆ ဦဵဝင်ဵ နိုင် မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အထကတ်န်ဵ ေကျာင်ဵ

သာဵ

သပိတက်ျင်ဵ ကနပ်ယုိေကျဵရာွ သပိတက်ျင်ဵ မန္တေလဵ ေသနတြ်ဖငဴ် ပစေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၂၈
ဦဵေဇာမ်င်ဵ ကျာဵ ၅၂ ဦဵေမာငက်ို မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပိတက်ျင်ဵ ကနပ်ယုိေကျဵရာွ သပိတက်ျင်ဵ မန္တေလဵ ဘယ်ဘကရ်ငဘ်တသုိ်္ဓ ကျညထိ်မှန ်

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၂၉
ရမဲျ ိုဵေအာင် ကျာဵ ၂၉ ဦဵတငပ်ငမ်ိဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Nwee yone strike ကကညေ်တာကေ်ပါက် သပိတက်ျင်ဵ မန္တေလဵ အစာအမ်ိနငှဴ် လကေ်မာင်ဵ သုိ္ဓ ကျညထိ်မှန ်

ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂၃၀
မျ ိုဵြမငဴ် ကျာဵ ၄၇ ဦဵေငေ်မာင် မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Nwee yone strike ကကညေ်တာကေ်ပါက်

ရပ်ကကွ်

စဉဴ်ကူဵ မန္တေလဵ

၂၃၁
အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပိတက်ျင်ဵ ေေျာကက်ကီဵ ေကျဵရာွ သပိတက်ျင်ဵ မန္တေလဵ

၂၃၂

ထွန်ဵ တကေ်အာင ်@ ဖုိဵငယ် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ ယင်ဵ မာပငသ်စေ်တာဌ

းာန သစေ်တာဥက္ကဌ

မန္တေလဵေဆဵရုဳ အလဳုဵမုနတ်ိုင်ဵ ရပ်ကွ

က်

ယင်ဵ မာပင် စစက်ိုင်ဵ ဖမ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵေနာက ်ဦဵေေါင်ဵ ကို အရိုကေ်ရဳသည။် 

ဒဏရ်ာအတကွ ်လဳုေလာကေ်သာ 

ေဆဵဝါဵကသုမှုမရရှိေသာေကကာငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ေထဳာဵရစဉ်

 ဦဵေနာှကပ်ျကစ်ီဵ မှုြဖစပ်ပီဵေနာက ်ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၃၃ ေဇာမ်င်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၄၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၆၁X၁၁၂ ေထာငဴ် သုိဵခေမီဳဵရထာဵလမ် မဵန္တေလဵ

၂၃၄ အမညမ်သိေသဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ



၂၃၅ ေကျာေ်ကျာ်@ အဂ္ဂမုိဵညို ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိ ၁၅ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁

အမျ ိုဵသာဵဒီမုိကေရစီ

အဖဲွ့ေျုပ်(ပမို့နယ်အလု

ပ်အမှုေဆာင)်

ေနြပညေ်တာစ်စေ်ကကာရ

ေးဵတငွည်ဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စ

ကေ်ရဳ

ဂုဏ်ဵ မင်ဵ အင်ဵ ေကျဵ

ရာွ
ဇမ္မ သိရ ီပမို့နယ် ေနြပညေ်တာ်

၁၅ မတ ်၂၁ ေန့တငွဖ်မ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵ 

စစေ်ကကာေရဵကာလအတငွ်ဵ  ညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကေ်ရဳပပီဵ

 ၃၀ မတ ်၂၁ ေန့တငွ ်ကျဆုဳဵ ၊ အေလာင်ဵ ြပနမ်ရ၊ 

မိသာဵစအုာဵကကညဴ်ရှုေငွဴ်ေပဵ(NLD) မှသဳုဵဦဵေြမာက ်

ညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကသ်တြ်ဖတေ်ရဳသူ

၂၃၆ ေတာကထွ်န်ဵ ကျာဵ ၂၁ ဦဵထွန်ဵ ထွန်ဵ
မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁

ေကျာင်ဵ သာဵ
အမှတ ်(၇/ေအ)၊ 

သုေလမ်ဵ၊ ကငွ်ဵ ရပ်၊
Mawlamyine Mon state

ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၃၇
ရမ်ှဵကရင ်@ ထွဋ်ြမတလ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ထာဵဝယ်ပဖိုေငွ်ဵ မှု ေတာငင်ယ်ေကျဵရာွ ြပညက်ကီဵ မဏ္ဍို င် တနသောရီ နယ်ြောဵေစာငဴ်ရကဲ ပစေ်တ၍် ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၃၈ စညသူ်ေအာင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုစညပ်ငလ်မ်ဵ ဧရာ၀တီ အမ်ိြပငထွ်ကစ်ဉ ်ေသနတန်ငှဴ် ပစေ်ရဳသည။်

၂၃၉
ေကျာမ်င်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၄၁ ဦဵရေဲကျာ် မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေကာလင်ဵ သပိတ် မင်ဵ တနု်ဵ ေကျဵရာွ၊ 

နန်ဵ ဝငေ်တာ အပ်ုစု

ေကာလင်ဵ စစက်ိုင်ဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၄၀ ေကျာေ်ိုင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေေျာင်ဵ ဦဵ စစက်ိုင်ဵ

၂၄၁ ေရွှေစငထွ်န်ဵ မ ၁၆

အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁

ေရွှေေကာင်ဵ  ကယ် 

လဘကရ်ညဆ်ိုငအ်

ေရှ့ ၊ ေညာငရ်ာွ၊

လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၄၂ မင်ဵ ထကက်ို (ေ) ကိုထက် ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ သဇငလ်မ်ဵ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု်

၂၄၃ ဆန်ဵ ဝင်ဵ လှိုင ်(ခ) စညသူ်စိုဵ ကျာဵ ၄၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နု်

၂၄၄ ေဖသိမ်ဵေကျာ ်@ မုိကေ်ဲ ကျာဵ ၃၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုငက်နသ်ပိတ် လှိုင် ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၄၅

အမညမ်သိေသဵ မ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အမှတ ်၂၊ 

အေြေေပဳညာအထကတ်

န်ဵ ေကျာင်ဵ ေရှ့

၂၅ ရပ်ကကွ် ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် အမ်ိြပငထွ်ကစ်ဉ ်ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓေသနတန်ငှဴ် ပစေ်ရဳသည။်

၂၄၆
Cung lian Ceu ကျာဵ ၂၅ Salai Talang Lian မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ Gilgal ဘရုာဵေကျာင်ဵ တာဟန်ဵ သပိတ် ေတာငဇ်လပ်ဇုန ်(၁) ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၄၇ ကျငေ်န့မ်န် ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တာဟန်ဵ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၄၈

Do Suan Kim ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တာဟန်ဵ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ အသက ်၂၀ အရယ်ွ တားာနဒုိ်ဆမ်ွဵကမ်ိဵသည ်

စစတ်ပ်နငှဴ်ရ၏ဲ ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် ဒဏရ်ာရ 

ေသဆုဳဵ ေဲဴကာ အေလာင်ဵ ကို ကေလဵြမ်ု့ 

စစေ်ဆဵရုဳရငေ်ွဲရုဳတငွ ်မတလ် ၂၁ ရကေ်န့ 

ြပနလ်ညရ်ရှိေဲဴသည။်

၂၄၉
ေကျာြ်မငဴ်ဝင်ဵ  @ညေီလဵ ကျာဵ ၄၂ ဦဵတငေ်ငွ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တာဟန်ဵ သပိတ် ေတာငဖီ်လာဇုန ်(၈) ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၅၀
ေအဵေကျာ် ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၁၈ လမ်ဵ၊ ၁၃ 

ရပ်ကကွ်

ေတာငဥ်က္ကလာပ ရနက်နု် မိသာဵစ ုစာဵဝတေ်နေရဵမေြပလညေ်သာေကကာငဴ် 

ေရွှေေရာင်ဵ သွာဵရာ လမ်ဵမှာ ပစသ်တေ်ရဳသည။်

၂၅၁
ပဖိုဵေကျာသူ် @Bay Tar @ 

Swarlaybi

ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ညသပိတ် ေကာတဴေလဵ ရနက်နု် ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၅၂

ြမဝင်ဵ မ ၇၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေနအမ်ိ လှိုငသ်ာယာ ရနက်နု် အသက ်၇၀ အရယ်ွ အပငမ်ိဵစာဵယူ အဘာွဵသည ်

အမ်ိတငွ ်ဘရုာဵရှိေိုဵ ေနရင်ဵ  ပစသ်တေ်ရဳ၍ 

ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၅၃
ေအဵေအဵေိုင@် Rosarnar Bi မ ၂၂ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဥ်က္ကလာပ၊ 

ရပ်ကကွ ်(၁) ရှိဆိုင်

ရပ်ကကွ ်(၁) ေြမာကဥ်က္ကလာပ ရနက်နု်

၂၅၄

သီဟပဖိုဵ @ကလုာဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Lot 13 (အတုဆ်က်) မန္တေလဵ မန္တေလဵ စစတ်ပ်နငှဴ် ရမဲျာဵက ရပ်ကကွတ်ငွ်ဵ သုိ္ဓ 

ေသနတပ်စေ်ဖာကရ်ာ ကျညထိ်မှနေ်သဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၅၅ နိုငလ်င်ဵ ေအာင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မုိဵဂုတ် ြပငဦ်ဵလွင်



၂၅၆

ေငမ်ာလာ၀င်ဵ  @ မျ ိုဵလွင် မ ၃၉ ဦဵတငလ်ှိုင် မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပေကု္က  ရပ်ကကွ(်၁) 

သပိတ်

ပေကု္က  (၁) ရပ်ကကွ် ပေကု္က မေကွဵ
မတလ် ၁၉ ရကေ်န့တငွ ်

ကေလဵသဳုဵေယာကအ်ေမြဖစသ်ညဴ် သူမသည ်

သူမအာဵမဖမ်ဵရန ်ဒူဵေထာကေ်တာင်ဵ ပနေ်ဲဴသည။် 

သုိ္ဓရာတငွ ်ပစသ်တေ်ရဳကာ ဖမ်ဵဆီဵ သွာဵေသဵသည။် 

မတလ် ၂၀ ရကေ်န့တငွ ်စစေ်ကာငစ်၏ီ 

လဳုခေုဳေရဵတပ်ဖဲွ့ဝငမ်ျာဵက သူမ၏ ေယာကျာ်ဵ အာဵ 

ဖုန်ဵ ဆကသွ်ယ်ကာ အေလာင်ဵ လာယူရန ်

ေြပာေဲဴသည။် အေလာင်ဵ ေရာကရ်ှိလာေသာအေါ 

သူမတငွ ်နှိပ်စကေ်ထဳာဵရသညဴ် 

ဒဏရ်ာအမျာဵအြပာဵရှိသညဟ် ု

ေဒသေေဳြပာကကာဵေျကအ်ရ သိရသည။်

၂၅၇
ေနွေ်ကျာစ်ာွလင်ဵ ကျာဵ ၄၁ ဦဵေမာငေ်မာငလ်င်ဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ လှိုငသု်ေအမ်ိရာ လှိုင် ရနက်နု် မတလ် ၁၉ ရကေ်န့ညတငွ ်လှိုငပ်မို့နယ်ရှိ 

သုေအမ်ိရာတငွ ်ပစေ်တေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၅၈

မျ ိုဵြမငဴ်ေအာင် ကျာဵ ၂၇ ဦဵမျ ိုဵသန့် မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ အငဂ်ျငန်ယီာေကျာင်ဵ

သာဵ

လှိုငသု်ေအမ်ိရာ လှိုင် ရနက်နု် မတလ် ၁၉ ရကေ်န့ညတငွ ်လှိုငပ်မို့နယ်ရှိ 

သုေအမ်ိရာတငွ ်ပစေ်တေ်ရဳပပီဵ မတလ် ၂၀ 

ရကေ်န့တငွေ်သဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၅၉

သန့ဇ်ငမ်ျ ိုဵ ကျာဵ ၂၇ ဦဵလှကကည် မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပဖိုေငွ်ဵ မှု ၂၂ ရပ်ကကွ၊် 

စကာဵဝါပန်ဵ ခေလဳမ်ဵ

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နု် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၆၀
ကကေဳအာင ်@ ဆန်ဵ ပိ ကျာဵ ၄၇ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဲလဳုဵ၊ 

ပန်ဵ နဳ့ သာလမ်ဵ

လိွုငေ်ကာ် ကယာဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၁ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၂ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၃ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၄ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၅ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၆ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၇ အမညမ်သိေသဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၈ ထွန်ဵ ေအာငေ်ကျာ် ကျာဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၆၉ ေကျာသူ်ဝင်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်န်ဵ ရမ်ှဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၇၀ အနဒူ်ဵ (ေ) အဒူရယ် ကျာဵ ၆၂ အမညမ်သိ ၁၉ မတ ်၂၁ ၁၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတ ်ေတာငပုိ်င်ဵ မမိတ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ He was killed by a car in Myeik Taung village.

၂၇၁

သကပုိ်ငစ်ိုဵ ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ပမို့သစ ်၁ လမ်ဵနငှဴ် ၂ 

လမ်ဵ၊ တာေမွ

ပုသိမ်္ပနွ့ ်၄ လမ်ဵ၊

 အမှတ ်(၈) 

ေြောကလ်ွှာ

တာေမွ ရနက်နု် နဖူဵတငွ ်ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၇၂ ေအာငေ်ကာင်ဵ ထက် ကျာဵ ၁၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ တာေမွသပိတ် ေြောကရ်ပ်ကကွ် သာေကတ ရနက်နု် နဖူဵတငွ ်ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၇၃
အမညမ်သိေသဵ ကျာဵ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ ဆန္ဒြပေနစဉ ်ေသနတန်ငှဴ် ပဖိုေငွ်ဵ ၍ ကျညထိ်မှနက်ာ

 ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၇၄
အမညမ်သိေသဵ ကျာဵ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ ဆန္ဒြပေနစဉ ်ေသနတပ်စေ်တေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၂၇၅
မင်ဵ မင်ဵ ေဇာ် ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ၊ 

ဗုိလ်ေတဇလမ်ဵသပိတ်

နန္ဒာဝနရ်ပ်ကကွ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၇၆

Zuali @ Malan Zwal e မ ၃၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဂေလာေတာင္်ပနွ့ရ်ှိ 

သူမ၏ တိုကေ်န်ဵ  ၅ 

လွှာမှ ေနုေ်ျေဲဴသည။်

၅ လွှာ၊ 

ကနေ်တာေ်လဵ၊ ၉၁

 လမ်ဵ

မဂေလာေတာင္်ပနွ့ရ်နက်နု်
We Love Yangon ရုဳဵ တေဳါဵမျာဵအာဵ ရိုကေ်ျ ိုဵပပီဵ 

ပရိေဘာဂမျာဵနငှဴ် ရုဳဵ အသဳုဵအေဆာငပ်စ္စည်ဵ မျာဵကို 

ဖျကဆ်ီဵ ေိုဵ ယူ ေဲဴကကသည။် အဆိုပါ ဝငစ်ီဵ မှုမှာ 

ေကကာကမ်ကဖွ်ယ်ြဖစေ်သာေကကာငဴ် ၃၅ နစှအ်ရယ်ွ 

အမျ ိုဵသမီဵတစဦ်ဵသည ်တိုကေ်န်ဵ  ငါဵလွှာ 

အေပ္ဒထပ်၏ အေရဵေပ္ဒေလကှာဵမှ ေနုေ်ျရာ 

ဦဵေေါင်ဵ ကျ ိုဵေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၇၇ မုိဵေဇာေ်ထွဵ  (ေ) ေမာငစ်န်ဵ ကျာဵ ၂၈ ဦဵနိုငဝ်င်ဵ
မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေလာ ဴ၈၂၄၊ 

မဟာပမိုင ်(၂)

မန္တေလဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်



၂၇၈
လှမျ ိုဵသိန်ဵ  @ကိုမျ ိုဵ @ဖုိဵသာဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကကွ် သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကွ

က်

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၇၉

ေဇာမ်ျ ိုဵထက် ကျာဵ ၁၆ ဦဵြမငဴ်ေဇာ် မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လကဖ်ကရ်ညဆ်ိုငတ်ငွ်

 ပစသ်တေ်ရဳ

Seyartai café shop မန္တေလဵ မန္တေလဵ သူသည ်ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ၊ နတတ်လင်ဵ မှ လာကာ

 မန္တေလဵရှိ လကဖ်ကရ်ညဆ်ိုငတ်ငွ ်

အလုပ်လုပ်ေနသညမှ်ာနစှရ်ကသ်ာရှိေသဵသည။် 

သူသည ်မတ ်၂၁ ရကေ်န့တငွ ်

စစသ်ာဵမျာဵလာသညဆ်ို၍ 

လကဖ်ကရ်ညဆ်ိုငြ်ပငထွ်ကက်ကညဴ်ရာ 

ေသနတပ်စေ်ရဳကာ ေသဆုဳဵ သွာဵရြေင်ဵ ြဖစသ်ည။်

၂၈၀

ပဖိုဵေဝထွန်ဵ ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြပညက်ကီဵ ေပျာဘ်ယ်ွပမို့န

ယ်၊ ၅၆လမ်ဵနငှဴ် ၁၂၂ 

လမ်ဵေထာငဴ်

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ကျညသ်ည ်သူ၏ ဘယ်ဘက ်ေါဵမှ ညာဖကေ်ါဵသုိ္ဓ 

ထုိဵေဖာကဝ်ငေ်ရာကက်ာ ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၈၁

ေဇာမ်ျ ိုဵဦဵ ကျာဵ ၄၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ြပညက်ကီဵ ဒဂဳုပမို့နယ်၊ 

ြပညက်ကီဵ ေစျဵနာဵ

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵပပီဵေနာက ်စစတ်ပ်မှ

 သူ၏ ရပ်ုအေလာင်ဵ ကို ယူေဆာငသွ်ာဵေဲဴသည။်

၂၈၂

ပဖိုဵေမာကေ်မာင် ကျာဵ ၄၆ ဦဵေမာငေ်မာင် မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ရပ််ကကွလဳု်ခေုဳေရဵ ၃၃X၃၄, ၈၇x၈၈, ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ လညပ်င်ဵ ကျညထိ်မှနေ်သဆုဳဵ သွာဵပပီဵေနာက ်

စစတ်ပ်မှ သူ၏ ရပ်ုအေလာင်ဵ ကို 

ယူေဆာငသွ်ာဵေဲဴသည။်

၂၈၃ ေကျာမ်င်ဵ ထုိက် ကျာဵ ၁၄ အမညမ်သိ ၂၁ မတ ်၂၁ ၂၁ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေလာင်ဵ လဳုဵပမို့

ေဒါင်ဵ ရညှရ်ာွ၊ 

ေလာင်ဵ လဳုပမို့ ထားဝယ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ The house was set on fire

၂၈၄
တတုက်ကီဵ ကျာဵ ၅၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ်သပိတ် ေျမ်ဵြမသာစညပ်မို့န

ယ်

မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၈၅

လင်ဵ ေဇာက်ို ကျာဵ ၂၀ ဦဵတငေ်မာငလ်တ် မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ်သပိတ် ေအာငပ်ငလ်ယ် 

၅၂x၅၃ လမ်ဵ၊ ၁၀၅

 လမ်ဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ သူ၏ ဘယ်ဘက ်လကေ်မာင်ဵ နငှဴ် ရငဘ်တသုိ်္ဓ 

ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၈၆
စိုင်ဵ ေအာငြ်မငဴ် ကျာဵ ၅၀ ဦဵေကျာေ်ဌဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ်သပိတ် ၅၆x၅၇ နငှဴ် 

၁၁၁X၁၁၂

မန္တေလဵ မန္တေလဵ

၂၈၇
ေမာစ်ီ မ ၆၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အမ်ိတငွ် ေယာေဒသ, Kyw ကန့ေ်ကာ မေကွဵ လကေ်မာင်ဵ နဲ့  ရငဘ်တမှ်ာ ကျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၈၈

ေဇာေ်ဇာ် ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေျမ်ဵြမသာစည၊် 

ြမရညန်န္ဒာ ရပ်ကကွ်

ေျမ်ဵြမသာစည၊် 

ြမရညန်န္ဒာ ရပ်ကကွ်

ေျမ်ဵြမသာစည် မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၈၉ ေနမျ ိုဵ ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိေသဵ

မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေျမ်ဵြမသာစည် မန္တေလဵ အသက ်၁၅ နစှအ်ရယ်ွ 

ထွန်ဵ ထွန်ဵ ေအာင၏်အေလာင်ဵ ကို ဝငသ်ယ်စဉ ်

ပစသ်တေ်ေဳဲဴရသူ။

၂၉၀ မျ ိုဵဟနိ်ဵ ေကျာ် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေအာငပ်ငလ်ယ်သပိတ် မန္တေလဵပမို့ မန္တေလဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၂၉၁

ထွန်ဵ ထွန်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၁၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေျမ်ဵြမသာစည၊် 

ြမရညန်န္ဒာ ရပ်ကကွ်

ေျမ်ဵြမသာစည၊် 

ြမရညန်န္ဒာ ရပ်ကကွ်

ေျမ်ဵြမသာစည် မန္တေလဵ ရငဘ်တသုိ်္ဓ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၉၂
မင်ဵ သူေအာင် ကျာဵ ၃၉ ဦဵေအာငရ်ငှ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကကွ် JJ ၇၇/၂ 

ေအာငပ်ငလ်ယ်

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ညာဖက ်ပေုဳဵ သုိ္ဓ ေသနတက်ျညထိ်မှန ်

ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၂၉၃

ဖုိဵငယ် ကျာဵ ၃၀ ဦဵသကဝ်င်ဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကကွ် ေအာငပ်ငလ်ယ်၊ 

ကနက်ကီဵ ကနု ်

ေကျဵရာွ

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၉၄
လှိုငမ်ျ ိုဵထက် ကျာဵ ၄၀ ဦဵသိန်ဵ ေဇာ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကကွ် သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကွ

က်

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၉၅
ေဘဘစီိုဵ ြမငဴ် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကကွ် သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကွ

က်

ြပညက်ကီဵ ဒဂဳု မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၂၉၆
ေဇာလ်င်ဵ ထုိက ်@ 

ေကျာင်ဵ သာဵ

ကျာဵ ၃၂ ဦဵစိုဵ ြမငဴ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ ေျမ်ဵြမသစ္စာ မနဘ်ာဝင် ၄၉ လမ်ဵ၊ 

တနဖုိ်ဵနမ်ဴိအမ်ိရာအနီဵ

၁၁၄x၆၄ (က) လမ်ဵ ေျမ်ဵြမသာစည် မန္တေလဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၂၉၇
Ingem Bo ကျာဵ ၂၀ ဦဵေကျာေ်ကျာဦ်ဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၅၄ လမ်ဵနငှဴ် ြမမ္န္ဇ လမ်ဵ

 ေထာငဴ်

၅၅ လမ်ဵ၊ ၁၁၃ 

(က)လမ်ဵ၊  ဘ/၁၂

မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေပါငသုိ်္ဓကျညထိ်မှနေ်သဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်



၂၉၈
ေဇာက်ကီဵ ကျာဵ ၁၉ ဦဵေမာငြ်မငဴ် မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၁၁၃x၁၁၄ လမ်ဵ၊ 

၇၇ လမ်ဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ သည်

၂၉၉ ထိနလ်င်ဵ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၀၀ မုိဵေကျာဇ်င် ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၀၁ ေအဵေျမ်ဵမုိဵ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၀၂ ြမငဴ်သိန်ဵ ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ ေသနတပ်စေ်ရဳ၍ ေသဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၀၃ ေအာငတ်ငဴ် ကျာဵ ၅၈ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ

၃၀၄ ေဝလွင် ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ

၃၀၅

ဝင်ဵ ထွန်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ 

ေအာငပ်ငလ်ယ်ရပ်ကကွ်

ေအာငပ်ငလ်ယ် မန္တေလဵ မန္တေလဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၀၆
ေျမ်ဵသာေထွဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေျမ်ဵြမသာစညပ်မို့နယ်၊

 မေနာဟ်ရလီမ်ဵ

ေျမ်ဵြမသာစည် မန္တေလဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၀၇

ေငမ်ျ ိုဵေျစ် မ ၆ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ၅၂ (ဂ) ၁၀၅ ၁၀၆၊ 

မန္တေလဵ

မန္တေလဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ
သူမသည ်မိမိအမ်ိတငွ ်ေနေနစဉ ်စစတ်ပ်နငှဴ် 

ရမဲျာဵက  အမ်ိတငွ်ဵ သုိ္ဓ ေသနတပ်စေ်တေ်ဲဴသည။် 

သူမ၏ ဝမ်ဵဗုိကသုိ်္ဓ ကျညထိ်မှနက်ာ ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၃၀၈

သိန်ဵ စိုဵ ဦဵ ကျာဵ အမညမ်သိေသဵ မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတလ် ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၅၇ (က) ၁၀၃ (က) မန္တေလဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ စစတ်ပ်နငှဴ် ကျညက်ာဝတထ်ာဵသညဴ် ရမဲျာဵက 

စကဘ်ီဵ စီဵ ေနသူမျာဵကို စနိေ်ေ္ဒေဲဴရာ သိန်ဵ စိုဵ ဦဵက 

လှညဴ်ကကညဴ်သညန်ငှဴ် သူ၏ လကေ်မာင်ဵ နငှဴ် 

ရငဘ်တက်ို ေသနတပ်စေ်တေ်ရဳ၊ ကျညထိ်မှနက်ာ 

ေသဆုဳဵ ေဲဴရသည။်

၃၀၉ (ကို) ဇင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ

ထာဵဝယ်၊ 

ေကျာကေ်မာရ်ပ်၊ 

ေထာငအ်နီဵ

ကကပ်စာြပင ်ရပ် ထာဵဝယ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
အရှိနြ်မှငဴ်ေမာင်ဵ နငှလ်ာသညဴ် စစက်ာဵ၏ 

ဝငတ်ိုကြ်ေင်ဵ ကို ေေဳဲဴရပပီဵ ေသဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၁၀ ေဝယဳထကန်ိုင ်(ေ) ဖုိဵသာဵ ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵပမို့ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၁၁ မုိဵထကဝုိ်င်ဵ ကျာဵ ၁၅ အမညမ်သိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵပမို့ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၁၂ ဖုိဵထီဵ ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ၂၄-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
၆၆x၆၇၊ မေနာဟ်လီ 

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ
မန္တေလဵပမို့ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေနာကေ်ကျာဘကက်ို ေသနတြ်ဖငဴ်ပစေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၁၃ ကကညဆ်ကလ်ှိုင် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ၂၄-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ရပ်ကကွထဲ်တငွ် စြဳပ ရပ်ကကွ်
ေကျာကပ်န်ဵ ေတ

းာင်ဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငတ်ငွ်ဵ ပုိင်ဵ ကို ေသနတမှ်နေ်ဲဴသည။်

၃၁၄ ေနလင်ဵ ေထွဵ  (ေ) အမ်စာွဒစ် ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငက်ကီဵ  (ကသဳာ) ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ် မျကလဳု်ဵနငှဴ်ေြေေထာကက်ို ေသနတထိ်မှနေ်ဲဴသည။်

၃၁၅ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ်

၃၁၆ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ်

၃၁၇ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ်

၃၁၈ စိုဵ နိုငထွ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ မုိဵဒါစ ုတတဳာဵ မုိဵညငှ်ဵ ကေျငြ်ပညန်ယ် ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၃၁၉ ဝင်ဵ ေဆွ ကျာဵ ၄၁ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မုိဵဒါစ ုတတဳာဵ
ေအာငသ်ေြပ 

ရပ်ကကွ် မုိဵညငှ်ဵ
ကေျငြ်ပညန်ယ် အစာအမ်ိထိမှနက်ျဆုဳဵ

၃၂၀ လင်ဵ ထက် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မုိဵဒါစ ုတတဳာဵ
ေအာငသ်ေြပ 

ရပ်ကကွ် မုိဵညငှ်ဵ
ကေျငြ်ပညန်ယ် အစာအမ်ိထိမှနက်ျဆုဳဵ

၃၂၁ ရနေ်အာင ်(ေ) ပဖိုဵြပညဴ် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ြဖူ ြဖူ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဆီဵ အမ်ိထိမှနက်ျဆုဳဵ

၃၂၂ တိုဵ ေဇာေ်အာင် ကျာဵ ၁၉ ဦဵစနိထွ်န်ဵ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁
အရပ်သာဵ Servant 

(CDM
ေငဦ်ဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၂၃ ေဇာဝ်င်ဵ ေမာင် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေငဦ်ဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၂၄ ေအာငေ်ိုငစ်ိုဵ သူ ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဝကလ်က် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၂၅ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၂၆ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၂၇ ေအာငသူ်ထွန်ဵ ကျာဵ ၃၂ ဦဵတငထွ်န်ဵ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳု crackdown

အမှတ ်(၄၅၁)၊ 

ေရွှေဟသော ၉ လမ်ဵ၊ 

၁၀၄ ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငက်ိုထိမှနပ်ပီဵ ေသွဵထွကလွ်နသ်ြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၃၂၈ မျ ိုဵမင်ဵ ေအာင ်(ေ) ဖုိဵကလုာဵ ကျာဵ ၃၃ ဦဵသန်ဵ ပီ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ တမူဵ တမူဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကက်ေနေနာကေ်ကျာအထိေဖာကမှ်နပ်ပီဵကျဆုဳဵ



၃၂၉ နိုငရ်လဲင်ဵ ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၁၀၇ ဂိတေ်ဟာင်ဵ အနီဵ

အမှတ်(၉၀၃)၊ 

ြမတသီ်ရလိမ်ဵ၊ 

(၁၀၇) ရပ်ကကွ။်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ညသပိတတ်ငွ ်ဦဵေေါင်ဵ ေသနတမှ်န၍်ကျဆုဳဵ

၃၃၀ ေအာငမုိ်ဵ ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိ ၂၆ မတ ်၂၁ ၂၆ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ  ေြမာကဒ်ဂဳု  ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၃၃၁ ရဝဲင်ဵ ကျာဵ ၆၀ အမညမ်သိ ၂၅-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်ေဳါဵ ေကျာကတ်ေဳါဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ အစာအမ်ိထိမှနက်ျဆုဳဵ

၃၃၂ မင်ဵ ြမတပုိ်င် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတ် ပမိတ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၃၃၃ ေငေ်ငစ်ိုဵ  (ေ) လာအဆိာဘီ မ ၃၂ အမညမ်သိ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတ် ပမိတ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၃၄ မျ ိုဵေအာင် ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတ် ပမိတ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၃၅ အာကာဦဵ ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတ် ပမိတ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၃၆ ေအာငေ်အာင် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၆ မတ ်၂၁ ၂၆ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မမိတ်
ေအာငမ်ဂေလာရပ်ကွ

က် မမိတ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ He was shot during the crackdown

၃၃၇ ေကျာသူ် ကျာဵ ၃၆ အမညမ်သိ ၂၆ မတ ်၂၁ ၂၆ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ထာဵဝယ်
ကျစဆ်ာြပငရ်ပ်ကွ

က် ထာဵဝယ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ He was shot while going to work

၃၃၈ လှိုငေ်ဇာဝ်င်ဵ  (ေ) လှိုငေ်ကျာ် ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဆတိြ်ဖူသပိတ် ဆတိြ်ဖူ မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

မတလ် ၂၆ ရကေ်န့တငွ ်နာဵထငက်ို 

ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵ မန္တေလဵ ေဆဵရုဳကကီဵ ၌ 

ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉ ်မတလ် ၂၇ ရကေ်န့၌ 

ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၃၉ ေအာငထွ်န်ဵ ေအဵ ကျာဵ ၃၂ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ ၂၆-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ေလာှက်ာဵလမ်ဵ၊ 

ငဝုါကာဵဂိတ်

ေရွှေဟသော(၉)လမ်ဵ၊ 

(၁၀၄)ရပ်ကကွ်
ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေြောကေ်ထာကက်ို သဳုဵကကမ်ိပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵ 

ကျဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၄၀ ြမတေ်ိုင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သာေကတ သပိတ် သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၄၁ ေျစက်ို ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ (၈)ရပ်ကကွ၊် သာေကတ

အမှတ ်၃၅၆၊ 

ြမနန္ဒာ(၂)လမ်ဵ၊ 

(၈)ရပ်ကကွ်

သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၄၂ အာနိုဵ ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ (၈)ရပ်ကကွ၊် သာေကတ

အမှတ်(၉၃၆)၊ 

ရတနာပဳု(၈)လမ်ဵ၊ 

(၉)ရပ်ကကွ်

သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၃၄၃ ဇငမ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကဒ်ဂဳုတတဳာဵ ေြမာကဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၄၄
Maung Hti San Wan Phi 

Tun 
ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ TGKN strike

မလိေူဵ စာဵေသာက်

ဆိုင၊် 

ြပညသ်ာယာလမ်ဵ၊ 

(ရဝမ်အမျ ိုဵသာဵ)

သကေန်ဵ ကျွန်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ပါဵြပငက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ ေဲဴသည။်

၃၄၅ တငလှ် ကျာဵ ၄၃ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သဳလျင် ပမို့မေတာငရ်ပ် သဳလျင် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၄၆ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သဳလျင် ပမို့မေတာငရ်ပ် သဳလျင် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၄၇ သန့ဇ်ငထွ်န်ဵ  @ Wet Poe ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ စမ်ဵေေျာင်ဵ စမ်ဵေေျာင်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၄၈ ေျစဘ်ိုဘိုပငမ်ိဵ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
အင်ဵ စနိ ်

သပိတလ်မ်ဵေကကာင်ဵ
အင်ဵ စနိ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၄၉ ေတဇာထွန်ဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
အင်ဵ စနိ ်

သပိတလ်မ်ဵေကကာင်ဵ
အင်ဵ စနိ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၅၀ ေဇာေ်လဵ ကျာဵ ၄၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
အင်ဵ စနိ ်

သပိတလ်မ်ဵေကကာင်ဵ
အင်ဵ စနိ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၅၁ ေျစလ်င်ဵ သူ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ေအာငဆ်န်ဵ ေကျာင်ဵ ဂိ

တ ်တေဳါဵအနီဵ
အင်ဵ စနိ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၅၂ သူရ (ေ) သန်ဵ ဝင်ဵ ထုိက် ကျာဵ ၂၁ ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ စနိ၊် ေဖာကဴန် အင်ဵ စနိ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၅၃ ေဝလု ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မရမ်ဵကနု်ဵ သပိတ် မရမ်ဵကနု်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၅၄ ဥမ္မာရှိန် မ ၅၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Crackdown in house
(၁)ရပ်ကကွ၊် 

(၁၁)လမ်ဵ
မရမ်ဵကနု်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၅၅ သကန်ိုငဦ်ဵ ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ တပ်အရာရှိေဟာင်ဵ Crackdown in house
(၁)ရပ်ကကွ၊် 

ပမို့ေဟာင်ဵ (၆)လမ်ဵ
မရမ်ဵကနု်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၅၆ ရြဲမတသူ် (ေ) ေရေျမ်ဵ ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကမာကသွယ်ရပ် ဒလ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၅၇ ေကျာထ်ကေ်အာင ်(ေ) ဖုိဵဓမ္မ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ကျနစ်စသ်ာဵ 

ရပ်ကကွ်
ဒလ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ



၃၅၈ ဝင်ဵ ြမငဴ် ကျာဵ ၄၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ကျနစ်စသ်ာဵ 

ရပ်ကကွ်
ဒလ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၅၉ ေအာငဇ်ငြ်မငဴ် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၁၁/၁၄ ရပ် ဒလ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၆၀ ေဝယဳမင်ဵ ထင် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
တပငေ်ရွှေထီဵ 

ရပ်ကကွ်
ဒလ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၆၁ ေကျာေ်ဇာမင်ဵ  @ Na Ee ကျာဵ ၄၂ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေရတပ်သာဵေဟာင်ဵ ဒလ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၆၂ စိုင်ဵ ေဝယဳ ကျာဵ ၁၃ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁

၁၀၅ လမ်ဵ၊ 

ြမနမ်ာမီဵရထာဵ 

ရပ်ကကွ်

မဂေလာေတာင္်ပွ

န့်
ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ အမ်ိတငွက်ျညထိ်မှန်

၃၆၃ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ယုဇနဥယျာဉ် ဒဂဳုဆပ်ိကမ်ဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၆၄ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဥ်က္ကလာပ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၆၅ ဝင်ဵ မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၄၂ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လှိုင၊် သဳလျှင ်သပိတ် လှိုငပ်မို့နယ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၆၆ ေဝဇင် ကျာဵ ၃၅ ဦဵသိန်ဵ လှ 27-Mar-21 27-Mar-21 Tourist Guide ေညာငဦ်ဵ ေညာင်ဵ ဦဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၆၇ ြမငဴ်ထွန်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၄၇ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေညာငဦ်ဵ ေညာင်ဵ ဦဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၆၈ ပန်ဵ အြိဖူ မ ၁၄ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ သူမေနအမ်ိအတငွ်ဵ မိတ္ီထလာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၆၉ ထွန်ဵ နိုငဝ်င်ဵ ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မိတ္ီထလာသပိတ် မိတ္ီထလာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၇၀ ဖုိဵလြပညဴ် အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မိတ္ီထလာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၇၁ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မိတ္ီထလာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၇၂ ပဖိုဵသန့ေ်ဝ (ေဒါကတ်ာ) ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ဆရာဝန် ဝမ်ဵတငွ်ဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၇၃ ပငမ်ိဵမင်ဵ စိုဵ  (ေ)မင်ဵ မင်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ဝမ်ဵတငွ်ဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကက်ျဉထိ်မှနက်ျဆုဳဵ

၃၇၄ ဝင်ဵ ေဇာ် ကျာဵ ၄၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ရဝဲနထ်မ်ဵေဟာင်ဵ
ေကျာကပ်န်ဵ ေတ

းာင်ဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၇၅ ဝင်ဵ မျ ိုဵဦဵ ကျာဵ ၂၅ ဦဵေမာငဝ်င်ဵ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အငဂ်ျငန်ယီာ Taunnout village
ေကျာကပ်န်ဵ ေတ

းာင်ဵ
မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၇၆
ေကျာဝ်င်ဵ ေမာင ်(ေ) ေကျာက်ို

 (Bighuka)
ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အငဂ်ျငန်ယီာ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၇၇ ရာဇာလင်ဵ ကျာဵ ၃၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ 19x81 near မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဆီဵ အမ်ိကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၇၈ လင်ဵ လင်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၇၉ သီဟေကျာ် ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၈၀ ဟနိ်ဵ ထက် ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၈၁ ဟနိ်ဵ မင်ဵ သိမ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၃၈၂ ရဇဲငဝ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၃၈၃ ေအာငမ်င်ဵ လွင် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ကျဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၈၄ ေအာငထွ်ဋ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၈၅ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၃၈၆ ေဒ္ဒစိုဵ ရီ မ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အနီဵ စေန်ဵ အနီဵ စေန်ဵ ြပငဦ်ဵလွင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

စစတ်ပ်မှ ပစေ်တေ်ဲဴေသာ ကျညထိ်မှန၍် 

ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။် ၎င်ဵ ၏သာဵြဖစသူ်သည ်

စစဗုိ်လ်ြဖစသ်ည။်

၃၈၇ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မုိဵကတု် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၈၈ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မုိဵကတု် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၈၉ ေဝေမာင် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ Monepin village စဉဴ်ကိုင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၉၀ တငဝ်င်ဵ ကျာဵ ၅၉ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မုန်ဵ ပင်ဵ ရာွ စဉဴ်ကိုင် မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငတ်ငွက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ

၃၉၁ ေစာ (ဦဵ) ကျာဵ ၄၈ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၅/၆ ရပ်ကကွသ်ပိတ် (၂)ရပ်ကကွ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။် (အေနာကဖ်ကမှ်)

၃၉၂ ေသာင်ဵ နိုငဦ်ဵ (ဦဵ) ကျာဵ ၄၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၅/၆ ရပ်ကကွသ်ပိတ် (၂)ရပ်ကကွ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။် (အေနာကဖ်ကမှ်)

၃၉၃ မျ ိုဵနိုင ်(ဦဵ) ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ၅/၆ ရပ်ကကွသ်ပိတ် (၁)ရပ်ကကွ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။် (အေနာကဖ်ကမှ်)

၃၉၄ ဟနိ်ဵ ဝင်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၁၄ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ဘရုာဵလမ်ဵ၊ ၁၂ 

ရပ်ကကွ်
ရာှဵေတာရာွ ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။် (အေနာကဖ်ကမှ်)

၃၉၅ ထွန်ဵ ရင် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ဘရုာဵလမ်ဵ၊ ၁၂ 

ရပ်ကကွ်
Gyokepin village ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၃၉၆ ေကျာေ်ကျာန်ိုင် ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ



၃၉၇
ေနာငေ်နာင ်(ေ) 

မုိဟာမကအ်လီ
ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အမရပူရ သပိတ် BoneOke village အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၉၈ ေျစဖူ်ဵသူ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အမရပူရ သပိတ်
Tharlayswa ward, 

Ngal Toe 
အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၃၉၉ ေျစသ်ကဦ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ အမရပူရ သပိတ် ေတာငက်ကီဵ ရာွ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၀၀ ေကျာေ်ဌဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
(၈)လမ်ဵ၊ 

ကမ်ွဵေမွှ ရပ်ကကွ်
ထာဵဝယ် Tanintharyi Division ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၀၁ ဇာနညေ်အာင် ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ပိန္ဲနေတာရ်ပ်ကကွ် ထာဵဝယ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ He was shot in front of the school

၄၀၂
အဗီရာဟင ်(ေ) 

မျ ိုဵေဇာေ်အာင်
ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတပ်မို့ သပိတ် ပမိတ် Tanintharyi Division ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၀၃ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပမိတပ်မို့ သပိတ် ပမိတ် Tanintharyi Division

၄၀၄ ေဇာမ်င်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၄၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ် ေရွှေဇငေ်ယာရ်ပ်ကကွ် ေကာေဴသာင်ဵ Tanintharyi Division

၄၀၅ ထူဵြမတဝ်င်ဵ ကျာဵ ၁၃ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေဘို သပိတ် ေရွှေဘို စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
အမ်ိ၌ ရှိေနစဉ ်ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရ၍ ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ 

သည။်

၄၀၆ ကို ကက် ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေဘို သပိတ် ေရွှေဘို စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၄၀၇ ေကာင်ဵ ေကာင်ဵ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ေရွှေဘို သပိတ် ေရွှေဘို စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၄၀၈ ဇငလွ်ငထွ်န်ဵ ကျာဵ ၂၀ ဦဵေအဵသိန်ဵ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေရွှေဘို သပိတ် ေရွှေဘို စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၄၀၉ ပဖိုဵေဝတိုဵ  (ေ) ေဘာေ်ဘာ် ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ စစက်ိုင်ဵ  သပိတ် စစက်ိုင်ဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ရဳသည။်

၄၁၀ အာကာ ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ စစက်ိုင်ဵ  သပိတ် သဗျုရာွ စစက်ိုင်ဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၄၁၁ ထွန်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၁၂ ေကျာသိ်န်ဵ ကျာဵ ၄၅ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၁၃ ဖုိဵေျမ်ဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၁၄ အမညမ်သိ ကျာဵ ၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၁၅ ေျမ်ဵေြမဴေကျာ် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ယင်ဵ မာပငန်ငှဴ် 

ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ  သပိတ်
ဒုန်ဵ ေတာရာွ ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၄၁၆
ထကြ်မကသွ်င ်(ေ) 

သွာလဟာဵ
ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပုသိမ် သပိတ် ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်

၄၁၇ ေဝလွငဦ်ဵ ကျာဵ ၃၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပုသိမ် သပိတ် ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၁၈ မျ ိုဵဟန် ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပုသိမ် သပိတ် ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၁၉ ဝသုနစ်ိုဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ
ဘတူာေအာငသ်ေြပလမ်

းဵ
ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၄၂၀ လွငက်ို ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ
ဘတူာေအာငသ်ေြပလမ်

းဵ
ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ

၄၂၁ နန်ဵ ဝင်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဒုိကဦ်ဵ သပိတ် ဒုိကဦ်ဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၄၂၂ ဖုိဵလဳုဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဒုိကဦ်ဵ သပိတ်
(၆) ရပ်ကကွ၊် 

ဆညေ်ြမာင်ဵ လမ်ဵ၊
ဒုိကဦ်ဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လညပ်င်ဵ တငွက်ျညထိ် ကျဆုဳဵ သည။်

၄၂၃ ေကာင်ဵ ြမတသူ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အငဂ်ျငန်ယီာ မုိဵညို မုိဵညို
မုိဵညို

ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေနအမ်ိအေရှ့ တငွ ်ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵ 

ဆီဵ အမ်ိထိမှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၂၄ ေကျာေ်ကျာ် ကျာဵ ၄၅ ဦဵေအာငြ်မငဴ် ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲနယ်ွကနု်ဵ ေကျာကတ်ေဳါဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၂၅ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဖဒုိ ေကျာကတ်ေဳါဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၂၆ မင်ဵ သန့် ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၂၇ မုိငမ်င်ဵ ေနာင ်(ေ) ရထဲကေ်နာ် ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁
ေကျာင်ဵ သာဵ (ဥပေဒ 

ေနာကဆ်ုဳဵ နစှ)်

Ta-ang Legal Aid 

office
လာဵရှို ရမ်ှဵေြမာက် ေနာကေ်ကျာကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၂၈ စိုင်ဵ လှထွန်ဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ရမ်ှဵလူငယ် လာဵရှို ရမ်ှဵေြမာက်

၄၂၉ ထွန်ဵ တငဴ်ေိုင် ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လာဵရှို ရမ်ှဵေြမာက်

၄၃၀ အမညမ်သိ မ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ လာဵရှို ရမ်ှဵေြမာက်

၄၃၁ ကိုမင်ဵ နိုင် ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ပေကု္က မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၃၂ မင်ဵ ေဇာေ်ထွဵ ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ပွငဴ်ြဖူ မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၃၃ ဝင်ဵ ေကျာစ်ိုဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဂတက်နု်ဵ ရပ်ကကွ် ဟိုပင် ကေျငြ်ပညန်ယ်

၄၃၄ ေရွှေြမငဴ် မ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဗန်ဵ ေမာ် ကေျငြ်ပညန်ယ်

၄၃၅ သန့် ေ်ဇာ် ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ဖာဵကန့် ကေျငြ်ပညန်ယ် ဦဵေေါင်ဵ ကျညထိ်ကာ ေသဆုဳဵ သွာဵသည။်



၄၃၆ ေအာငည်ေီထွဵ ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကျ ိုကထုိ် မွနြ်ပညန်ယ်

၄၃၇ ေဝလင်ဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ ကျ ိုကထုိ် မွနြ်ပညန်ယ်

၄၃၈ ေအဵြမတသူ် မ ၁၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁
ေကျာင်ဵ သာဵ (Grade

 5)

သုေဝတ ီ

အထကတ်န်ဵ ေကျာင်

းဵ၊ 

ဒုိင်ဵ ဝနက်ငွ်ဵ ရပ်ကွ

က်

ေမာလ်ပမိုင် မွနြ်ပညန်ယ် ဝမ်ဵဗုိကက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၃၉ ဝင်ဵ စိုဵ ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ဒုိင်ဵ ဝင်ဵ ကငွ်ဵ သပိတ် ဒုိင်ဵ ဝင်ဵ ကငွ်ဵ ေမာလ်ပမိုင် မွနြ်ပညန်ယ် ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၄၀ ရရဲငဴ်ေနာင် အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မူဆယ် ရမ်ှဵေြမာက် ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၄၁ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မူဆယ် ရမ်ှဵေြမာက် ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၄၂ အမညမ်သိ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ အရပ်သာဵ မူဆယ် ရမ်ှဵေြမာက် ေသနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တေ်ရဳေဲဴသည။်

၄၄၃ သဲေမာငေ်မာင် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ (ABSFU) ပဲေူဵ  သပိတ်
ပေဒသာရပ်ကကွ၊်

 ဘရုာဵကကီဵ
ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၄၄

ေကျာသူ်ရေအာင ်(ေ) ဖုိဵေကျာ် ကျာဵ ၄၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေကျာကတ်ေဳါဵပမို့နယ်၊ 

ပဲနယ်ွကနု်ဵ ပမို့ 

ဆိုငက်ယ်သပိတ်

ပဲနယ်ွကနု်ဵ ေကျာကတ်ေါဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဆိုငက်ယ်သပိတလ်မ်ဵေကကာင်ဵ တငွပ်စေ်တေ်ေဳဲဴရပပီဵဖ

မ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵေနာက ်မေသမေျင်ဵ ပစသ်တေ်ရဳသည။်

၄၄၅ ရှိန်ဵ ထကေ်အာင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁
အငဂ်ျငန်ယီာ/ 

အနပုညာရငှ်

ေကျာကေ်ြမာင်ဵ သပိတ်

 (တာေမွ)
ေမှာအ်င်ဵ ရာွ ဒုိကဦ်ဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဗဳုဵြဖငဴ် တိုကေ်ိုကြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵ ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၄၆ ေအာငဇ်ငပ်ဖိုဵ ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ဖူဆယ် ဂုိဵသမာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၄၇ ေအာငမ်ျ ိုဵသွင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ြပညသူ် တပ်ကနု်ဵ သပိတ် တပ်ကနု်ဵ ေနြပညေ်တာ် ဝမ်ဵဗုိကက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၄၈ ေကျာသူ်ရ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ြပညသူ်
နငှ်ဵ ဆပီမိုငလ်မ်ဵ၊ ၅၃

 ရပ်ကကွ်
ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၄၉ ေကျာသီ်ဟ ကျာဵ ၄၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ြပညသူ် ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၀ ေဇာလ်င်ဵ ေမာင် ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကျာင်ဵ ဆရာ မန္တေလဵ အဒီီယူ သပိတ်
Warpoe village, 

BEPS
စဉဴ်ကူ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၁ မင်ဵ လွငဦ်ဵ ကျာဵ ၃၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ြပညသူ်
မန္တေလဵသပိတ ်(၁၉ 

လမ်ဵ၊ ၈၉နငှဴ် ၉၀ ကကာဵ)
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ စစတ်ပ်မှ ယူေဆာငသွ်ာဵေဲဴသည။်

၄၅၂ မျ ိုဵေအဵ (ေ) ေျစက်ိုကို ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ြပညသူ် ၅၉ လမ်ဵ၊ မေနာဟ်ရီ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၃ ေအဵကို ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ြပညသူ်
front of Mintaleikin 

monesty 
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ရငဘ်တက်ို ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵေနာက ်

မီဵရှို ြေင်ဵ ေေဳဲဴရ၍ ကျဆုဳဵ

၄၅၄ ေိုငဇ်ငဝ်င်ဵ  (မ) မ ၂၁ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ်
ေရွှေြပညသ်ာ 

ရပ်ကကွ်
ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၅ တငဝ်င်ဵ ထွန်ဵ  (ဦဵ) ကျာဵ ၄၇ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ်
ေရွှေြပညသ်ာ 

ရပ်ကကွ်
ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၆ ရနပုိ်ငဦ်ဵ (ကို) ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ်
ေရွှေြပညသ်ာ 

ရပ်ကကွ်
ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၇ ရထဲက ်(ကို) ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ် ေအာငသု်ေ ရပ်ကကွ် ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၅၈ ေဒါကတ်ာ သီဟတငထွ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁ ၂၇-မတ-်၂၀၂၁
မန္တေလဵသပိတ၊် ၄၂ 

လမ်ဵ၊ ၈၃/၈၄ ကကာဵ
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ ကို စစတ်ပ်မှ ယူေဆာငသွ်ာဵေဲဴသည။်

၄၅၉
ဘိုဵ ေအာင်

ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
၄၁ လမ်ဵ၊ ၉၀x၉၁ 

လမ်ဵသပိတ်
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၀ စိုဵ မုိဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၈၉ လမ်ဵနငှဴ် ၁၉ လမ်ဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၁ ဟနိ်ဵ ထကန်ိုင် ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၈၇လမ်ဵ၊ ၃၅x၃၆ ကကာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၂
သာဵကို

ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
၈၀ လမ်ဵနငှဴ် ၄၁ 

လမ်ဵသပိတ်
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၃ ေမာငေ်မာင် ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
၃၈ လမ်ဵ၊ ၇၀x၇၁ 

လမ်ဵသပိတ်
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၄
ေဇာေ်ဇာေ်ထွဵ  (ေ) 

မုိဟာမကအ်ဇီေန်ဵ
ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ

၈၂ လမ်ဵ၊ ၂၇x၂၈ 

လမ်ဵကကာဵ
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၅ သကဖု်န်ဵ ေနာင် ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၃၅x၈၅ ေဒါငဴ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ



၄၆၆
ေအာငေ်ကျာြ်မငဴ် (ေ) 

ေမာငေ်ကျာ်
ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ

၁၂၅ လမ်ူ၊ ၆၂x၆၃ 

လမ်ဵကကာဵ
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၇ ေကျာဇ်ငထွ်န်ဵ ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၃၄x၈၉ လမ်ဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၆၈ မျ ိုဵသက် ကျာဵ ၄၉ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၈၀x၁၀ လမ်ဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၆၉ ြပညဴ်ပဖိုဵေအာင် ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၅၄ (ဂ) လမ်ဵ၊ ၁၂၂ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၀ ြပညဴ်ပဖိုဵသန့ ်(ေ) ကျနေ်ကျာင်ဵ ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၈၀x၂၀ လမ်ဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၁ သကေ်ဝေဝလှိုင် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇  မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ တတွပီ်ေကွ့ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၂ သူရနိထွ်န်ဵ ကျာဵ ၃၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
၆၂ လမ်ဵ၊ 

သစေ်တာရ်ုဳဵ အနီဵ
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၃ ထကြ်မကေ်ကျာ် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
မစိုဵ ရမ်ိတိုကသ်စ ်

၈၉x၄၁
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၄ မျ ိုဵကို ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၆၂ လမ်ဵ ၁၁၇x၁၁၈ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၅ မျ ိုဵမင်ဵ ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၁၃၄x၆၃(က) ေဒါငဴ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၆ ေဇာမ်င်ဵ သိန်ဵ ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၁၉ လမ်ဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၇ ဘကကီဵ ေအာင် ကျာဵ ၄၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၃၁ လမ်ဵ၊ ၇၇x၇၈ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၈ ရနေ်နာင ်(ေ) ေကျာေ်ကျာ် ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၇၉ ေဝပဖိုဵေအာင် ကျာဵ ၁၅ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၀ ေကျာမ်င်ဵ လတ် ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၅၅x၁၂၂ သပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၁ မင်ဵ မင်ဵ ဦဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၄၁x၈၆ လမ်ဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၂ ေဝပဖိုဵထကန်ိုင် ကျာဵ ၂၅ ဦဵေမာငန်ိုင် ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၃ ဖုိဵြဖူ ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၄ ဟနိ်ဵ စညသူ် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ အေလာင်ဵ ြပနမ်ရ

၄၈၅ မျ ိုဵမင်ဵ သန်ဵ

ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ဒါဏရ်ာရ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေြမာကြ်ပင၊် 

ကသဳစရ်ာွ

မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ မတ ်၂၇ ေန့တငွ ်တငပ်ါဵသုိ္ဓကျဉဆ်ထိဳမှနဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်

 ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉ ်၇ ဧပပီ ၂၁ ေန့တငွ ်

၎င်ဵ ကျဉဆ်ထိဳမှနဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ေဲဴပါသည။်

၄၈၆ ေအာငေ်ိုင် ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မတ္တရာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၇ သီဟေဇာ် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မတ္တရာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၈ မျ ိုဵနိုငဝ်င်ဵ  (ေ) ကကကမ်ျ ိုဵ ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မတ္တရာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၈၉ ေအာငန်ိုငစ်ိုဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မတ္တရာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၉၀ နိုငေ်ဇာ် ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မတ္တရာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၉၁ စိုဵ ြမတမ်င်ဵ ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မတ္တရာ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၉၂ ေကျာမုိ်ဵေိုင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ ဆရာ ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၉၃ ြမနိုင် ကျာဵ ၄၉ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
ရတနာပဳု၈လမ်ဵ၊ ၉ 

ရပ်ကကွ်
သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၄၉၄ ေအာငဝ်င်ဵ တိုဵ  (ေ) ဝင်ဵ တိုဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ်

လဖကရ်ညဆ်ိုငအ်တငွ်ဵ ရှိေနစဉအ်ေကကာင်ဵ မဲအဓ္ဓမ 

ဖမ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ကျဆုဳဵ ေဲဴပါသည။်

၄၉၅ ေကျာမ်င်ဵ လတ ်(ေ) ဖုိဵတတု် ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ပိန္ဲနေတာရ်ပ်ကကွ် ထာဵဝယ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဆိုငက်ယ်ေမာင်ဵ ေနစဉ ်ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵေနာက ်

ဖမ်ဵဆီဵ ြေင်ဵ ေေဳဲဴရသည။် 

ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉအ်တငွ်ဵ  ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၉၆ ဇငမ်ာေအာင ်(ေ) ဇငပု် မ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ သူနာြပု ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၉၇ အာဵေူ မ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁
Women for Justric 

(WJ)
ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၄၉၈ Sangtea (ဆန်ဵ သဲရာ) ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၄၉၉ သာဵေျစ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၀၀
Htan Haung Hlan 

ထနေ်ထာင်ဵ လျန်
ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ



၅၀၁ ေအာငဆ်န်ဵ ဦဵ (ကို) ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁
ေကျာင်ဵ သာဵ, ABSFU

 (Monywar)
မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၀၂ ကိုဗျာဵ (ေ) မုိဵဇကေ်အာင် ကျာဵ ၁၆ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၀၃ သ္န္ဇာဟနိ်ဵ  (မ) မ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ သူနာြပု မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ထိေိုကဒ်ဏရ်ာရသူမျာဵကို ေဆဵကသုေပဵေနရင်ဵ  

ေနာကဴ်ေစကဴို ကျညဆ်ထိဳမှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၀၄ မင်ဵ သူထွန်ဵ ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၀၅ ကိုဵ ကိုဵ ေမ မ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ မဳုရာွ သပိတ် မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၀၆ ေိုငဇ်ာသွယ် (မ) မ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ဧရာဘဏ ်ဝနထ်မ်ဵ

 ေရွှေေကာင်ဵ  ကယ် 

လဘကရ်ညဆ်ိုငအ်နီဵ ၊ 

၁၉ ရပ်ကကွ။်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
 မျကလဳု်ဵကို ကျညထိ်မှနပ်ပီဵ ေဆဵရုဳ၌ 

ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉ ်ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၀၇ မုိဵထွန်ဵ  (ကို) ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁ ၂၈-မတ-်၂၀၂၁

မင်ဵ ရေဲကျာစ်ာွလမ်ဵ၊ 

(၇၀)ရပ်ကကွ၊် 

ေတာငဒ်ဂဳု။

မင်ဵ ရေဲကျာစ်ာွ(၂)လ

မ်ဵ၊ (၇၀)ရပ်ကကွ်
ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၀၈ ဂျူဵေမွှ  (ေ) ္ပနွ့ဝ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၀၉ ေအာငမုိ်ဵဦဵ ကျာဵ ၂၉ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၁၆x၈၈ လမ်ဵသပိတ် မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၁၀ ြပညဴ်ပဖိုဵေမာင(်ေ)ေပတိုဵ ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၁၁ ေမာငေ်မာငေ်အဵ ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု
ြမသီတာလမ်ဵ, ၁၉ 

ရပ်ကကွ်
ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေပါငက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၁၂ ဇငလ်င်ဵ ေအာင ်(ေ) ငလင်ဵ ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ဘနေ်ဘွ့ကနု်ဵ ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၁၃ ေျစက်ိုကို ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်တက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၁၄ ေမာငလှ် ကျာဵ ၄၃ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ပေကု္က မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေရီဵ သွာဵေနစဉ ်ယာဉေ်ပ္ဒသုိ္ဓ ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရ၍ 

ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၁၅ မင်ဵ ညို ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓပစေ်တေ်ရဳပပီဵကျဆုဳဵ

၅၁၆ ေဝယဳမုိဵ ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိ ၂၈ မတ ်၂၁ ၂၈ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၁၇ စိုဵ မုိဵေအာင် ကျာဵ ၃၈ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
သာေကတ ၁၀ 

ရပ်ကကွသ်ပိတ်
သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကသုိ်္ဓေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၅၁၈ စိုဵ ပုိင် ကျာဵ ၅၀ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ သာေကတ ရနေ်ြပ ၁၃ လမ်ဵ သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၁၉ ထူဵထကလ်ှိုင် ကျာဵ ၂၀ ေဒ္ဒယမင်ဵ သူ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ သာေကတ ရနေ်ြပလမ်ဵ သာေကတ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၂၀ ေကျာမ်င်ဵ ဇင် ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၁ သူထူဵစဳ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၂ ေဝလွငဦ်ဵ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၃ ေဇာဟ်နိ်ဵ ထွန်ဵ  (ေ) ေဇာက်ကီဵ ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် ြမင်ဵ ခေဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၄ ေနလင်ဵ ေစာ ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
ေတာငဒ်ဂဳု ၁၀၇ 

ရပ်ကကွပ်စေ်တမ်ှု

၁၀၇ 

ရပ်ကကွသု်မဂေလာ

လမ်ဵ

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၅ ေဝပဖိုဵသူ ကျာဵ ၂၇ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳု ပစေ်တမ်ှု ၅၃ ရပ်ကကွ် ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၆ ဆန်ဵ တငဴ်နိုင် ကျာဵ ၂၇ ဦဵတငထွ်န်ဵ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
ေတာငဒ်ဂဳု ၆၉ 

ရပ်ကကွပ်စေ်တမ်ှု
ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ မျကစ်ကိို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၂၇ မျ ိုဵကိုကိုဦဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၈ ကိုကိုလွင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၂၉ သိန်ဵ ေအာင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၀ ေအာငမ်ျ ိုဵသန့် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၁ ဝင်ဵ ထွဋ်ေအာင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၂ ေကျာသ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၃ သကန်ိုငထွ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၄ ေမာငဦ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၅ ပဖိုဵေဝထွန်ဵ ကျာဵ ၃၁ ဦဵေသာင်ဵ နိုင် ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု

အမှတ ်၁၃၀၃, 

စတိ္တသုေလမ်ဵ, ၂၁ 

ရပ်ကကွ်

ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေနာကေ်စသုိဴ္ဓေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၅၃၆ အမညစ်ုဳစမ်ဵဆ ဲ(မီဵရှို ေရဳ) အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၇ ကလုာဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ



၅၃၈ သာဵေေျာ (ေ) လူေေျာ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၃၉ ေအာငသူ်ထွန်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေတာငဒ်ဂဳုပစေ်တမ်ှု ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၄၀ ဇာရာေထွဵ ကျာဵ ၁၅ အမညမ်သိ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
ရာမည ၁၂ 

လမ်ဵပစေ်တမ်ှု
ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

လညပ်င်ဵ ကျညထိ်မှနက်ျဆုဳဵ သွာဵပပီဵေနာက ်

စစတ်ပ်မှ သူ၏ ရပ်ုအေလာင်ဵ ကို 

ယူေဆာငသွ်ာဵေဲဴသည။်

၅၄၁ ရှိန်ဵ သီဟနလ်င်ဵ  (ေ) ကိုပဖိုဵ ကျာဵ ၁၉ ဦဵရှိန်ဵ ေအာငလ်င်ဵ ၂၉ မတ ်၂၁ ၂၉ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ပဲေူဵ သပိတ်

ေရွှေေအာငေ်ဝဵ ၃ 

လမ်ဵ၊ 

နန်ဵ ေတာရ်ာရပ်ကွ

က်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေသနတဒ်ဏရ်ာြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ြေင်ဵ ေေဳဲဴရပပီဵ ထိန်ဵ သိမ်ဵ 

ေျုပ်ေနာှငထ်ာဵစဉအ်တငွ်ဵ ၌ ကျဆုဳဵ

၅၄၂ ေကျာဘ်ိုဘိုသိန်ဵ ကျာဵ ၂၀
အမညမ်သိ

၂၉ မတ ်၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ
ပဲနယ်ွကနု်ဵ ဆိုငက်ယ်သ

ပိတ်
ပဲနယ်ွကနု်ဵ ေကျာကတ်ေဳါဵ Bago Region

ဆိုငက်ယ်စီဵ ေနစဉေ်သနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ရဳသညဴ် 

ဒါဏရ်ာြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵေနာက ်ကျဆုဳဵ သည်

၅၄၃

နိုငန်ိုငဦ်ဵ ကျာဵ ၅၂

အမညမ်သိ

၂၉ မတ ်၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခေသဳပိတ် အမှတ ်(၁၄) 

ရပ်ကကွ်

ြမင်ဵ ြေ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ မတလ် ၂၉ ရကေ်န့တငွ ်ဆီဵ ေုဳသုိ္ဓ 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာရရှိပပီဵ ေဆဵကသုမှုေယူဳေနစဉ ်

ယေန့ ၁ ဧပပီ ၂၁  ေန့တငွက်ျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၄၄ ညို မင်ဵ သူ ကျာဵ ၃၄ ဦဵေမာငဦ်ဵ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ မူဆယ်သပိတ် မူဆယ် ရမ်ှဵြပညန်ယ် ဦဵေေါင်ဵ ကို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၄၅ ေကျာသူ်ရ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
ေကာေဴသာင်ဵ ေရွှေဇငေ်ယ

းာ်သပိတ်
ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတက်ျဉဆ် ဳဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓပစေ်တေ်ရဳပပီဵကျဆုဳဵ

၅၄၆ မျ ိုဵဇင ်(ေ) စကုန်ဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ် ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်ကက်ို ကျညထိ်မှန၍် ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၄၇ သန့် ေ်ဇာဦ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ေကာေဴသာင်ဵ  သပိတ် ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကသုိ်္ဓေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၅၄၈ ဖုိဵလြပညဴ် ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ ယဉေ်မာင်ဵ ၁၀၇ ရပ်ကကွပ်စေ်တမ်ှု ၁၀၇ ရပ်ကကွ် ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတက်ျဉဆ် ဳပစေ်တေ်ရဳစဉဗုိ်ကပွ်ငဴ်ထွကက်ျဆုဳဵ

၅၄၉ မျ ိုဵမင်ဵ သူ (ေ) မုိဟာမကအ်လီ ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ြမစက်ကီဵ နာဵသပိတ် ြမစက်ကီဵ နာဵ ကေျငြ်ပညန်ယ်

၅၅၀ ေအာစ်တငသိ်န်ဵ ေအာင် ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
၎င်ဵ ၏ေနအမ်ိေရှ့ တငွ ်

ပစေ်တေ်ရဳ
ေအာငသိ်ဓ္ိဓ ၂ လမ်ဵ ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အမ်ိေရှ့ ၌ သူငယ်ေျင်ဵ ြဖစသူ်နငှဴ် စကာဵေြပာေနစဉ ်

နလဳုှဵကို ပစေ်တြ်ေင်ဵ ေေဳဲဴရ၍ ကျဆုဳဵ သွာဵေဲဴသည။်

၅၅၁ ေဇယျာမျ ိုဵေအာင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ ဘဏဝ်နထ်မ်ဵ
ဆိုငက်ယ်စီဵ နင်ဵ ေနစဉပ်

စေ်တေ်ရဳ

ေကျာင်ဵ တငွ်ဵ ကနု်ဵ ပမိ

းု္ဓသစ ်(၇) လမ်ဵ
ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၅၂ ကလုာဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၁၂x၁၂ နငှဴ် ၈၉x၉၀ လမ်ဵ ေအာငေ်ြမသာဇဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၅၃

ေအာငမ်င်ဵ သူ (ေ) ပိစိ ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိ ၃၁ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ ၁၀၂ ရပ်ကကွ် ၁၀၄ ရပ်ကကွ် ေတာငဒ်ဂဳု ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရငဘ်တန်ငှဴ်ေကျာတို္ဓတငွ ်

ေသနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တေ်ရဳသညဴ်ဒါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါ

သည။်

၅၅၄

မစစုကုကည် မ ၃၃ အမညမ်သိ

၃၁ မတ ်၂၁ ၂ ဧပပီ ၂၁

ရငှဟ်န်ဵ ဘဏဝ်နထ်မ်ဵ

ဦဵေျစေ်မာငလ်မ်ဵ

ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘဏမှ်ကာဵြဖငဴ်ြပနလ်ာစဉဦ်ဵေျစေ်မာငလ်မ်ဵေပ္ဒတငွ်

 

ကာဵအတငွ်ဵ သုိ္ဓပစေ်တလုိ်ကသ်ညဴ်ေသနတက်ျဉဆ်မှဳာ

 ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓထိမှနပ်ပီဵေဆဵကသုမှုေယူဳစဉ ်၂ ဧပပီ ၂၁ 

နနဳက ်၉ နာရတီငွ ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၅၅ မျ ိုဵသန့ေ်ကျာ် ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ ်၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ ဗန်ဵ ေမာသ်ပိတ် ေညာငပ်ငေ်ကျဵရာွ ဗန်ဵ ေမာ် ကေျင်
၂၇ ရကေ်န့တငွက်ျဉဆ်ထိဳမှနပ်ပီဵ ၃၁ 

ေန့တငွက်ျဆုဳဵ သည။်

၅၅၆
ေငေ်မာငည်ို ကျာဵ

အမညမ်သိ
၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ သီတာလမ်ဵ (မဳုရာွ) 

သပိတ်

မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ အကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစ၏ု ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် 

ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၅၇

ရေဲနမင်ဵ ကျာဵ ၁၉

အမညမ်သိ

၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ စနိ်ဵ ပန်ဵ ရပ် (မန္တေလဵ)

 သပိတ်

သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကွ

က်

မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
အကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစ၏ု ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် ဝမ်ဵဗုိကန်ငှဴ် 

ဦဵေေါင်ဵ ကျဉထိ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၅၈
ေဇာက်ိုလတ ်(ေ) ေသဵေသဵ ကျာဵ ၁၈

အမညမ်သိ
၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရနမီ်ဵသတတ်ပ်ဖဲွ့ဝင် စနိ်ဵ ပန်ဵ ရပ် (မန္တေလဵ)

 သပိတ်

သငပ်န်ဵ ကနု်ဵ ရပ်ကွ

က်

မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ အကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစ၏ု ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် 

ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၅၉
အမညမ်သိ မ အမညမ်သိ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ရဘူစီပူါမာဵကကအ်နီဵ ေကျာကတ်တဳာဵ ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရဘူစီပူါမာဵကကအ်နီဵ တငွ ်ပစေ်တေ်ရဳ၍ 

ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၆၀

ေအဵေျမ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အလုပ်သမာဵအေရဵဆ

ေးာငရ်ကွသူ်

စီဵ တီဵ ရပ်ကကွ၊် 

ဆမ်ွဵေျကရ်ပ်

စစက်ိုင်ဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ညဖကက်င်ဵ ေစာငဴ်ေနစဉ ်စစတ်ပ်နငှဴ်ရမှဲ 

ဝငေ်ရာကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် ဝမ်ဵဗုိကန်ငှဴ်ဆီဵ ေုဳတငွ ်

ကျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ ပါသည။်



၅၆၁ ေမာငဉ်ာဏလ်င်ဵ ထက ်(ေ) 

Salai Van Biak Thang

ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ က ေလဵတက္ကသုိလ် 

းျောင်ဵ သာဵ

  ကေလဵပမို့တက္ကသုိလ်

 အနီဵ

 ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
အကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစမှု ပစ ်ေတ ်ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖ်ဴ 

ကျဆုဳဵ

၅၆၂
ဆလုိင်ဵ  မငဆ်မီင်ဵ နိုကျငထ်န်

ကျာဵ ၂၈ အမညမ်သိ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁
ေကျာင်ဵ သာဵ

ေေျာင်ဵ ဂွတိုကပဲွ်တငွက်ျ  ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၆၃ ရနလ်ျာဵ ကျာဵ ၆၈ အမညမ်သိ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
ကေလဵပမို့ေတာငပုိ်င်ဵ သ

ပိတ်
ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၆၄
ဆလုိင်ဵ ထနဆ်န်

ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁
ေကျာင်ဵ သာဵ

ငဖာဵေကျဵရာွအနီဵ သဳဖုိရာွ ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ၁ ဧပပီ ၂၁ ေန့တငွ ်ဝမ်ဵဗုိကက်ျဉထိ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ် 

ေဆဵကသုေနစဉ ်၃ ဧပပီ ၂၁ ေန့တငွက်ျဆုဳဵ သည။်

၅၆၅ ညပီဖိုဵနိုင် ကျာဵ ၁၃
အမညမ်သိ

၂ ဧပပီ ၂၁ ၂ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ
နတေ်ေျာင်ဵ ရာွနငှဴ်ေေျာင်

းဵဂွရာွကကာဵ
ကေလဵ

စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတသဳ်ကကာဵ၍ထွကေ်ြပဵလာစဉပ်စေ်တေ်ရဳပပီဵကျ

ဆုဳဵ ပါသည။်

၅၆၆
ထနေ်ဟာကဂ်င ်(Thang Hou

 Gin)

ကျာဵ အမညမ်သိ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၂ ဧပပီ ၂၁ CDM ရဝဲနထ်မ်ဵ ၁၃ ရပ်ကကွသ်ပိတ် ၁၃ ရပ်ကကွ် တမူဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ CDM ရဝဲနထ်မ်ဵတေယာကြ်ဖစပ်ပီဵ ဆန္ဒြပပဲွအတငွ်ဵ  

အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တမ်ှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပပီဵ 

အေလာင်ဵ အာဵစစတ်ပ်မှသိမ်ဵယူသွာဵပါသည။်

၅၆၇ ကိုေအာင်(ေ) ေအာငေ်ကျာ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ သေြပေအဵရာွ သေြပေအဵရာွ ယင်ဵ မာပင် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၂ ဧပပီ ၂၁ 

ညရာွအတငွ်ဵ ကင်ဵ ေစာငဴ်ေနစဉဖ်မ်ဵဆီဵ ထိန်ဵ သိမ်ဵေရဳပ

ြးီဵညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကသ်ညဴ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ် ၄ ဧပပီ ၂၁ 

ေန့တငွက်ျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၆၈ တငေ်မာငြ်မငဴ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ သေြပေအဵရာွ သေြပေအဵရာွ ယင်ဵ မာပင် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၂ ဧပပီ ၂၁ 

ညရာွအတငွ်ဵ ကင်ဵ ေစာငဴ်ေနစဉဖ်မ်ဵဆီဵ ထိန်ဵ သိမ်ဵေရဳပ

ြးီဵညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကသ်ညဴ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ် ၄ ဧပပီ ၂၁ 

ေန့တငွက်ျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၆၉

ေအာငြ်မတမွ်န်

ကျာဵ ၁၈ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁

အရပ်သာဵ

ေရွှေေမာေ်တာဘရုာဵေတ

းာငဖ်ကမု်ဒ် 

ဆေဳတာတ်ငွ်ဵ လမ်ဵအနီဵ

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဝမ်ဵဗုိကက်ျဉထိ်မှနက်ျဆုဳဵ

၅၇၀ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၇၁ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ ေဖာကထွ်ကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၇၂ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၇၃ သိန်ဵ တန် ကျာဵ ၅၆ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
သထဳုေပ္ဒေတာမူ်ရပ်သပိ

တ်
သထဳု မွနြ်ပညန်ယ်

၃ ဧပပီ ၂၁ ေန့တငွသ်ထဳုေပ္ဒေတာမူ်သပိတတ်ငွ ်

ရငဘ်တသုိ်္ဓကျဉထိ်မှနပ်ပီဵဒါဏရ်ာြဖငဴ်ဖမ်ဵဆီဵ ေေဳဲဴရပါ

သည။် ကျဆုဳဵ မှုအာဵ ယေန့ မှ 

အတညြ်ပုနိုငေ်ဲဴပါသည။်

၅၇၄ အငက်ကင်ဵ ေမ မ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ ဆရာမ
သထဳုေပ္ဒေတာမူ်ရပ်သပိ

တ်
သထဳု မွနြ်ပညန်ယ် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၇၅ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
သထဳုေပ္ဒေတာမူ်ရပ်သပိ

တ်
သထဳု မွနြ်ပညန်ယ် ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၇၆ ဝင်ဵ နိုငဦ်ဵ (ေ) ဖုိဵသာဵ ကျာဵ
အမညမ်သိ

၄ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မင်ဵ မနိုငရ်ပ်ကကွ် ဗန်ဵ ေမာ် ကေျငြ်ပညန်ယ်
ရိုကန်ကှဖ်မ်ဵဆီဵ ပပီဵေနာကေ်သနတြ်ဖငဴ်ပစသ်တက်ာ

အေလာင်ဵ အာဵလုယူသွာဵပါသည။်

၅၇၇ သိန်ဵ တနဦ်ဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ pyinmanar Nay Pyi Taw

၅၇၈ ဟနိ်ဵ သန့် ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိ ၂၇ မတ ်၂၁ ၂၇ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
တမ္မဝတ ီအထက (၃) 

ေရှ့
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၅၇၉ ထကထ်ကဝ်င်ဵ မ ၁၉ အမညမ်သိ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁
စပူါမာဵကကအ်ေရာင်ဵ

ဝနထ်မ်ဵ

မေနာဟ်ရလီမ်ဵနငှဴ် ၅၄

 လမ်ဵေဒါငဴ်

၄၅ လမ်ဵ၊ 

ြမရညန်န္ဒာအမ်ိယာ
မန္တေလဵ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အလုပ်မှေနအမ်ိသုိ္ဓဆိုငက်ယ်စီဵ ြပနလ်ာစည ်

ေသနတြ်ဖငဴ်ပစေ်တသ်တြ်ဖတေ်ရဳပပီဵကျဆုဳဵ ပါသည။်

၅၈၀ ေအာငန်ိုငဝ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ Civilian Tanwingon Pinlalbu Sagaing Region ေသနတက်ျဉဆ်ေဳါဵသုိ္ဓေဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၅၈၁ မာမာတိုဵ မ ၃၇ အမညမ်သိ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ ေတာသ်ပိတအ်နီဵ ပငတ်ေေျရာွ အင်ဵ ေတာပ်မို့ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အင်ဵ ေတာပ်မို့ဆန္ဒြပပဲွသုိ္ဓလာေရာကပူ်ဵေပါင်ဵ စဉ ်

ပစေ်တပ်ဖိုေွဲသြဖငဴ်ြပနလ်ညဆ်တုေ်ာွေဲဴကကစဉ ်

ကာဵေပ္ဒမှြပုတက်ျကျဆုဳဵ ေဲဴပါသည။်

၅၈၂ ဖုိဵသာဵေလဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ နမေ စိုကက်ငွ်ဵ ေရှ့ ဂန့ေ်ဂါ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ

၅၈၃ ဝင်ဵ လွင် ကျာဵ ၄၉ အမညမ်သိ 30-Mar-21 30-Mar-21 Civilian Gantgaw Sagaing region ေသနတက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ



၅၈၄ ေဇာလ်င်ဵ ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိ 30-Mar-21 30-Mar-21 Civilian
front of Hantharwatti 

police station 
Gantgaw Sagaing region ေသနတက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ

၅၈၅ မင်ဵ ေမာထွ်န်ဵ ကျာဵ ၂၃ အမညမ်သိ ၃၀ မတ ်၂၁ ၃၀ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ
ဟသဳာဝတရီစဲေန်ဵ ေရှ့ ၊

 အေလာင်ဵ ြပနမ်ရ
ဂန့ေ်ဂါ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ

၅၈၆ ေိုငေ်ဇာဝ်င်ဵ ကျာဵ ၁၇ အမညမ်သိ ၃၁ မတ ်၂၁ ၃၁ မတ ်၂၁ အရပ်သာဵ နတေ်ေျာင်ဵ ရာွပစေ်တမ်ှု ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာ ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓပစေ်တေ်ရဳပပီဵကျဆုဳဵ

၅၈၇ ဟနိ်ဵ သန့် ကျာဵ Mandalay Mandalay Region

၅၈၈ မင်ဵ ေကျာ ်(ေ) ဂျပန် ကျာဵ အမညမ်သိ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
ပငလ်ယ်ဘူဵ ညဖကသ်ပိ

တ်
ပငလ်ယ်ဘူဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပငလ်ယ်ဘူဵ ပစေ်တမ်ှုအတငွ်ဵ ၅ ဧပပီ ၂၁ 

ေန့ညဖကတ်ငွ ်အကကမ်ဵဖကပ်စေ်တေ်ရဳပပီဵ 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၈၉ မျ ိုဵလွငဦ်ဵ ကျာဵ ၄၈ ဦဵအနု်ဵ ေသာင်ဵ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေဒ္ဒအေူူဵ ရပ်ကကွသ်ပိတ် ေဒါအူဵ ေူဵ ရပ်ကကွ် လိွုငေ်ကာ် ကယာဵ

၅ ဧပပီ ၂၁ ေန့တငွဖ်မ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵ ည ၇ နာရတီငွ ်

ဒါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ြပနလ်ညလွ်တေ်ြမာကေ်ဲဴေသာလ်ည်ဵ

 ဧပပီလ ၆ ရကေ်န့ နနဳက ်၇ နာရေီန့တ်ငွ ်

ြပင်ဵ ထနဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ် ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၅၉၀ ေအာငပုိ်ငေ်ထွဵ ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
ေညာငြ်ဖူရပ်ကကွရ်ုဳဵ မီဵ

ေဘဵကညူစီဉအ်ဖမ်ဵေရဳ
ေညာငြ်ဖူ ေတာငက်ကီဵ ရမ်ှဵြပညန်ယ်

ေတာငက်ကီဵ ပမို့ေညာငပ်ငေ်ညာငပ်ငြ်ဖူရပ်ကကွရ်ုဳဵ လ

ေးာငမ်ှုသွာဵကကဴ်ရာမှအဖမ်ဵေရဳပပီဵ 

ညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကြ်းေးာ်ဴကျဆုဳဂ

၅၉၁ ရမဲင်ဵ ထွန်ဵ ကျာဵ ၃၂ အမညမ်သိ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
ဖမ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵစစေ်ကကာရ

ေးဵတငွက်ျဆုဳဵ

၈မုိငေ်ကျဵရာွ 

ေလယာဉက်ငွ်ဵ အနီဵ
ေကာေဴသာင်ဵ တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဧပပီလဆန်ဵ တငွဖ်မ်ဵဆီဵ ေေဳဲဴရပပီဵ 

စစေ်ကကာေရဵကာလအတငွ်ဵ ညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကမ်ှုေကကာ

ငဴ် ၅ ဧပပီ ၂၁ ေန့တငွ ်

အတငွ်ဵ ဒါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၅၉၂ သိန်ဵ ေျစ် ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၆ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေညာငေ်ရွှေ ေညာငေ်ရွှေ ရမ်ှဵြပညန်ယ်
ဦဵေေါင်ဵ ကျဉဆ်ထိဳမှနသ်ညဴ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည်

။

၅၉၃ ေပ္ဒေကာက် ကျာဵ အမညမ်သိ ၆ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ  မုိဵေကာင်ဵ ကေျငြ်ပညန်ယ်
ဦဵေေါင်ဵ ကျဉဆ်ထိဳမှနသ်ညဴ်ဒါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပါသည်

။

၅၉၄ အာကာသူေအာင် ကျာဵ ၂၂ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
လကန်ကက်ကီဵ ြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေွဲေရဳစဉ ်

လကန်ကက်ကီဵ စမျာဵထိမှနပ်ပီဵကျဆုဳဵ

၅၉၅ ရာှဵမာဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁
ဝစစ်လီေဆဵရုဳ 

လဳုခေုဳေရဵဝနထ်မ်ဵ
ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၉၆ ဦဵငလ်ုရနှ်ဵ ေပါင် ကျာဵ ၆၄ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဗုိကပွ်ငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၉၇ ရနရ်ငှ်ဵ ထက် ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၉၈ လာရနှထ်နလ်ာ ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၅၉၉ ဗနသ်ာဵထဏ် ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဦဵေေါင်ဵ ပွငဴ်ထွကဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၀၀ နိုငေ်အာငရ်ှိန်ဵ (ေ) အာကာ ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၀၁ ရနန်ိုငထွ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၀၂ ေသာဇ်င် ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပပီဵအေလာင်ဵ အာဵ 

အကကမ်ဵဖကသ်မာဵမျာဵသယ်ေဆာငသွ်ာဵ

၆၀၃ နိုငလ်င်ဵ ဦဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပပီဵအေလာင်ဵ အာဵ 

အကကမ်ဵဖကသ်မာဵမျာဵသယ်ေဆာငသွ်ာဵ

၆၀၄ စလုိင်ဵ လယ်ဒနဆ်န်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကေလဵပမို့ သပိတ် ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပပီဵအေလာင်ဵ အာဵ 

အကကမ်ဵဖကသ်မာဵမျာဵသယ်ေဆာငသွ်ာဵ

၆၀၅ စလုိင်ဵ ဗျတေ်လာင် ကျာဵ ၂၆ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
ကေလဵပမို့တာဟန်ဵ သပိ

တ်
ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ ပပီဵအေလာင်ဵ အာဵ 

အကကမ်ဵဖကသ်မာဵမျာဵသယ်ေဆာငသွ်ာဵ

၆၀၆ ေျမ်ဵေြမဴ ကျာဵ ၂၀ ဦဵသန်ဵ ဦဵ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ေကျာကက်ကီဵ စရုပ် ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစမှု 

ရပ်ကကွအ်တငွ်ဵ ဝငေ်ရာကပ်စေ်တစ်ဉ ်ေျမ်ဵေြမဴ၏ 

ဦဵေေါင်ဵ သုိ္ဓကျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ သွာဵပါသည်



၆၀၇ အငယ်ေလဵ ကျာဵ ၄၈ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ပဲေူဵ ေကျာကက်ကီဵ စရုပ် ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

အကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစမှု 

ရပ်ကကွအ်တငွ်ဵ ဝငေ်ရာကပ်စေ်တစ်ဉ ်

ဦဵအငယ်ေလဵ၏ 

နာဵထငသုိ်္ဓကျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ သွာဵပါသည။် 

အေလာင်ဵ အာဵအကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစမှု 

သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၀၈ ေကျာမ်ျ ိုဵေအာင်
ကျာဵ ၃၀ ဦဵသန်ဵ ေကျာ် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မဟာပမိုငရ်ပ်ကကွ်

လမ်ဵး်ဆုဳ

တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လညပ်င်ဵ သုိ္ဓကျဉဆ်ေဳဖာကထွ်ကက်ျဆုဳဵ

၆၀၉ ေအာငဆ်န်ဵ လင်ဵ ကျာဵ ၂၄ ဦဵဝင်ဵ ေမာင် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေတွဵ ဒီရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၀ ဖုိဵလြပညဴ် ကျာဵ ၂၅ ဦဵတငင်ယ် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ဗုိလ်ြမရပ် တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၁ ေျစေ်ဖာင်ဵ ကျာဵ ၂၇ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ကျွှဆဲွဲရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၂ ေကျာန်ိုင်
ကျာဵ ၃၀ ဦဵြမငဴ်ေအာင် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေအာငေ်ျမ်ဵသာရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၃ ေမာငေ်န့်
ကျာဵ ၂၀ ဦဵထွန်ဵ ေအာင် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေပါကေ်တာေ်ကျဵရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၄ မျ ိုဵဝင်ဵ
ကျာဵ ၅၃ ဦဵသန်ဵ ေအာင် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေေျာင်ဵ ဦဵေကျဵရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၅ ေအာငေ်ကျာ်
ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ နနငွ်ဵ ေတာေကျဵရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၆ ရညှက်ကီဵ
ကျာဵ ၃၃ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မဟာပမိုငရ်ပ်ကကွ်

လမ်ဵး်ဆုဳ

တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၇ ဆန်ဵ လင်ဵ

ကျာဵ ၃၇ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ အင်ဵ ရညှေ်ကျဵရာွ၊ 

ေေျာင်ဵ ဆုဳ 

(ေြမာက်)ေကျဵရာွအု

ပ်စု

တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၈ ေန့ပ်ဖိုဵ
ကျာဵ ၂၅ ဦဵဘိုဵ ေအဵ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ နဘကင်ယ်ေကျဵရာွ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၁၉ အမညမ်သိ
ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ တန့ဆ်ည် စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ေသနတြ်ဖငဴ်ပတေ်တေ်ရဳမှုေကကာငဴ် 

ေသနတဒ်ါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ်ကျဆုဳဵ

၆၂၀ ဂျမာဵ ကျာဵ ၃၁ ဦဵေစာေရွှေထွန်ဵ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ပလုိင်ဵ ရာွ ေရွှေဘိုပမို့ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဂျ ိုင်ဵ ေအာကသုိ်္ဓကျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၆၂၁ ေနာငေ်န့ေ်အာင် ကျာဵ ၃၃ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ေျပီါရာွ ငါဵစကူနု်ဵ ေကျဵရာွ ေရွှေဘို စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဝမ်ဵဗုိကသုိ်္ဓေသနတက်ျဉဆ်ေဳဖာကဝ်ငက်ျဆုဳဵ

၆၂၂ တငမုိ်ဵ ကျာဵ ၅၀ ၈ ဧပပီ ၂၁ ၈ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ စြဳပေကျဵရာွ ေကျာကပ်န်ဵ ေတာင်ဵမန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေနအမ်ိခေဝဳင်ဵ အတငွ်ဵ ဝငေ်ရာကပ်စေ်တ၊် 

ေြေသလဳုဵနငှဴ် ေနာကေ်ကျာတို္ဓတငွ ်

ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵ ေေဳဲဴရပပီဵ ၈ 

ရကေ်န့ညေနတငွ ်ကျဆုဳဵ ေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵ ကကာဵ

၆၂၃ ေအာငစ်ိုဵ မုိဵ ကျာဵ ၂၆ ဦဵြမငဴ်စိုဵ ၈ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ပေကု္က မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၈ ရကေ်န့ည 

၈နာရဝီန်ဵ ကျငတ်ငွက်ိုေအာငစ်ိုဵ မုိဵမှလမ်ဵတငွဆ်ိုငက်

ယ်ရပ်၍ဖုန်ဵ ေြပာေနစဉ ်ပစေ်တေ်ရဳသြဖငဴ် 

ေေါင်ဵ ထိမှနသွ်ာဵပပီဵ 

ဆိုငက်ယ်နငှဴ်လူအာဵဖမ်ဵဆီဵ ေေ္ဒေဆာငသွ်ာဵပပီဵ ဧပပီ 

၉ 

ရကေ်န့မနကအ်ေစာပုိင်ဵ တငွေ်သဆုဳဵ ေကကာင်ဵ အေကက

းာင်ဵ ကကာဵလာပါသည။် ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ 

ြပနလ်ညရ်ရှိြေင်ဵ မရှိေသဵပါ။

၆၂၄ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ အာရလှမ်ဵအနီဵ တမူဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ဆိုငက်ယ်ြဖငဴ်သွာဵေနစဉ ်အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့၏ 

ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် ကျဆုဳဵ ေဲဴပါသည။်

၆၂၅ ေအာငပ်ငမ်ိဵေထွဵ ကျာဵ ၂၀ အမညမ်သိ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ အာရလှမ်ဵအနီဵ ေစာပွ်ာဵ(၇) ဝကရ်ှု တမူဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ဆိုငက်ယ်ြဖငဴ်သွာဵေနစဉ ်အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့၏ 

ပစေ်တမ်ှုေကကာငဴ် ကျဆုဳဵ ေဲဴပါသည။်



၆၂၆ သီဟ (ေ) သကဦ်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

တပငေ်ရွှေထီဵ(၁)လမ်ဵ
၊ 
ကျွန်ဵ သာယာရပ်ကွ
က။်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic road 

ေတဳပ်အာဵအကကမ်ဵဖကအ်ပ်ုစမှု 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပဖိုေငွ်ဵ စဉ ်ဖမ်ဵဆီဵ ေရဳပပီဵ 

ကကို ဵြဖငဴ်တတုက်ာ ဆိုငက်ယ်ြဖငဴ်ဒရတွတ်ိုက ်

ဆွဲေေ္ဒြေင်ဵ ေရဳပပီဵ ဒါဏရ်ာမျာဵြဖငဴ် ကျဆုဳဵ ေဲဴပါသည။်

၆၂၇ ကိုမျ ိုဵကကီဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပုဏ္ဏာဵစ ု၉ လမ်ဵ ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ေသနတဒ်ါဏရ်ာြဖငဴ်ကျဆုဳဵ သွာဵပပီဵ 

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လာေရာကမ်သိမ်ဵယူမီှြပညသူ်မျာဵမှ အေလာင်ဵ အာဵ

 နီဵ ရာတငွေ်ြမြမှုပ်သဂျဲုလ်ထာဵေဲဴပါသည။်

၆၂၈ ကိုနိုင် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၂၉ မျ ိုဵမင်ဵ ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၃၀
ေကာင်ဵ ေကျာထွ်န်ဵ

ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၁၁ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၃၁ အာကာမင်ဵ ေန့် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ေမှာက်န(်၇)လမ်ဵ/(၈
)လမ်ဵ၊

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၃၂ ကိုဇင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၃၃ ဘိုဘိုနိုင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၃၄ ဟနသွ်ငေ်န့် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်



၆၃၅ ထကဆ်ကည်နွ့် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

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.

၆၃၆ ဝင်ဵ လှိုင် ကျာဵ ၃၉ ဦဵအနု်ဵ ကကို င် ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ
မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ေမှာက်န ်၁၄ လမ်ဵ ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
အကကငန်ာလကပ်ရဟတိအသင်ဵ သာဵတဦဵြဖစမ်ပီ  ဵ၉ 
ဧမပီ ၂၁ ေန့တငွ ်ဖမ်ဵဆီဵ ခခဳဲဴရကာ ၁၂ ဧမပီ ၂၁ 
တငွက်ျဆုဳဵ ပါသည။်

၆၃၇ မင်ဵ နိုင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ် ေမှာက်န ်၁၄ လမ်ဵ ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၃၈ မွနြ်မတေ်ဟ မ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၃၉ အမညမ်သိ မ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၄၀ ြမတဝ်င်ဵ ပပ မ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၄၁ ဖုိဵသာဵ(ငါလူ) ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၄၂ ပုိငဇ်ငဝ်င်ဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၄၃ ကိုရကဲကီဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ဆိုငက်ယ်ကယ်ရေီမာင်
းဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၄၄ ဝင်ဵ ဦဵ (ခ) လှေဝ ကျာဵ ၅၉ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

အမှတ် ၁၁၉၁၊ 
ဆိုရယ်ှလစ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

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.



၆၄၅ ကိုလွင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

၁၀ လမ်ဵ၊ 
အလင်ဵ ေရာင ်၁ 
ရပ်ကကွ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

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.

၆၄၆ တငေ်အဵ ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

၅ လမ်ဵ၊ 
အလင်ဵ ေရာင ်၁ 
ရပ်ကကွ်

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

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.

၆၄၇ ေမာငသ်က် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ဆိုရယ်ှလစ ်၁၅ 
လမ်ဵ

ပဲေူဵ ပဲေူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

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.

၆၄၈ လင်ဵ ထကန်ိုင် ကျာဵ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ် ပုဏ္ဏာဵစ ု၉ လမ်ဵ

ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၄၉ ေကျာေ်ဇာဟနိ်ဵ ကျာဵ ၁၉ အမညမ်သိ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ

မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ်

ဆိုရယ်ှလစ ်၈ လမ်ဵ ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပဲေူဵ ပမို့ Maggatic Road ေတဳပ်အာဵပဖိုေွဲစဉ ်

အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 

လကန်ကက်ကီဵ မျာဵြဖငဴ်ပစေ်တပ်ဖိုေငွ်ဵ စဉက်ျဆုဳဵ သွာဵေဲဴ

ရပပီဵ ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵ သွာဵပါသည။်

၆၅၀ ၅၈ အမညစ်ုံစမ်းဆဲ အမညမ်သိ ၉ ဧမပီ ၂၁ ၉ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မဂ္ဂရစလ်မ်ဵသပိတ် ပဲခူဵ ပဲခူဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

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 ေစာဆေဲနမူဵ ကျာဵ ၃၉ အမညမ်သိ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
ကသန်ဵ ေကျဵရာွ

ဒါဵေသွဵေကျာကက်ျ

ေးဵရာွ
ထာဵဝယ် တနသောရတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ရာွထဲသုိ္ဓ ဝငေ်ရာကစ်ဉ်

၆၅၂ ရှိုင်ဵ ေဝပဖိုဵ ကျာဵ ၂၁ အမညမ်သိ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ဝါဵေရာင်ဵ ေကျဵရာွ
ဝါဵေရာင်ဵ ေကျဵရာွ၊

 အရာေတာပ်မို့
မဳုရာွ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ ဆန္ဒြပပဲွသုိ္ဓပစေ်တပ်ဖိုေွဲစဉက်ျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ

၆၅၃ ထွနး်ထွနး်ဦး ကျာဵ အမညမ်သိ ၁၁ ဧမပီ ၂၁ ၁၁ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ အာရလှမ်ဵ၊ 
စမ်ွဵေလာင်ဵ ဓမ္မာရုဳအနီဵ

တမူဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ တမူဵခရိုငရ်ရဲုဳဵ ေရှ့ မှဆိုငက်ယ်ြဖတေ်မာင်ဵ စဉ ်
ပစခ်တခ်ရဳမပီဵ ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၆၅၄ ေအာငခ်န့ ်(ခ) ပါခန့် ကျာဵ 33 အမညမ်သိ ၁၁ ဧမပီ ၂၁ ၁၁ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ အမ်ိေရှ့ 12 ward, Pintaya 
street

Shwepaukkan TownshipYangon Region

ေနအမ်ိေရှ့တငွထုိ်ငေ်နစဉအ်ကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ 
ဝငေ်ရာကပ်စခ်တမ်ပီဵ 
အေလာင်ဵ အာဵယူေဆာငသွ်ာဵကာ ေငွ ၃ 
သိန်ဵ ကျပ်ြဖငဴ်ြပနေ်ရွေ ခိုင်ဵ ပါသည။်



၆၅၅ ေကျာလ်င်ဵ ေထွဵ ကျာဵ 39 အမညမ်သိ ၁၂ ဧမပီ ၂၁ ၁၂ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ Near Insein Police 

station
Aungsan ward Insein Yangon Region

မီဵကင်ဵ ေစာငဴ်စဉက်ာဵတစစ်ီဵ အာဵမသကောသြဖငဴ်လုိ
ကက်ကညဴ်စဉ ်ဖမ်ဵဆီဵ မပီ  ဵညဉှ်ဵ ပန်ဵ နှိပ်စကခ်ရဳမပီ  ဵ
ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၆၅၆
ဟာရီဵ မာယာ(ဂုိသာေမဵ) 

မ ၃၀ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ပါဟတဲတဳာဵအနီဵ Tamu Sagaing region
နာွဵနိ့ုသွာဵပ့ုိစဉ ်ပါဟတဲတဳာဵအနီဵ တငွ ်
အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစခ်တမ်ှုေကကာငဴ် 
ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၆၅၇
ကဆီန်ဵ (ဂုိသာေမဵ)

ကျာဵ ၄၀ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ပါဟတဲတဳာဵအနီဵ Tamu Sagaing region
နာွဵနိ့ုသွာဵပ့ုိစဉ ်ပါဟတဲတဳာဵအနီဵ တငွ ်
အကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှ ေသနတြ်ဖငဴ်ပစခ်တမ်ှုေကကာငဴ် 
ကျဆုဳဵ ပါသည။်

၆၅၈ ငြမ်ိးထက် ကျာဵ အမည် ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မင်ဵ လမ်ဵမှတတ်ိုငအ်နီဵ ဗဟန်ဵ မမို့နယ် ရနက်နုတ်ိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ဘတစ်စ်ကာဵမှတတ်ိုငတ်ငွက်ာဵေစာငဴ်ေနစဉ ်
အကကမ်ဵဖကစ်စအ်ပ်ုစမှု ပစခ်တလုိ်ကသ်ညဴ် 
ေသနတက်ျဉဆ် ဳရငဘ်တသ့ုိ်ထိမှနမ်ပီဵ 
ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၆၅၉ ေဇာဝ်င်ဵ နိုင် ကျာဵ ၄၆ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမစင်ယ်၊ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၆၀ ေအာငခ်ျစသူ် ကျာဵ ၃၀ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမစင်ယ်၊ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၆၁ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမစင်ယ်၊ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၆၂ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမစင်ယ်၊ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၆၃ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမစင်ယ်၊ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၆၄ အမညမ်သိ ကျာဵ အမညမ်သိ ၁၄ ဧမပီ ၂၁ ၁၄ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမစင်ယ်၊ အမရပူရ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၆၆၅ ေကျာရ်နဲိုင် ကျာဵ ၂၅ အမညမ်သိ ၁၄ ဧမပီ ၂၁ ၁၄ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခခဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ဆိုငက်ယ်စီဵ လာစဉသ်နတြ်ဖငဴ်ပစခ်တမ်ပီဵကကို ဵြဖငဴ်တု
တက်ာဆွဲေခါ်သွာဵမပီဵေထာငက်ကီဵ ေရှ့အေရာကတ်ငွပ်
စခ်တသ်တြ်ဖတြ်ခင်ဵ ခရဳပါသည။်

၆၆၆ အမညမ်သိ မ ၂၈ အမညမ်သိ ၁၄ ဧမပီ ၂၁ ၁၄ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ြမင်ဵ ခခဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ လကဖ်ျသ့ုိဳကျဉဆ်ထိဳမှနက်ျဆုဳဵ မပီဵအေလာင်ဵ အာဵအ
ကကမ်ဵဖကအ်ဖဲွ့မှသိမ်ဵယူသွာဵပါသည။်

၆၆၇ တငေ်မာငဆ်န်ဵ ကျာဵ ၅၃ အမညမ်သိ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ ၁၃ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ မမို့နယ်ေကာမ်ရငှရ်ုဳဵ ပုသိမ် ဧရာဝတတီိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

ပုသိမ်မမို့နယ်ေရွေ ေကာကပဲွ်ေကာမ်ရငှအ်တငွ်ဵ ေရဵမှူဵ
တဦဵြဖစမ်ပီဵ တလနီဵ ပါဵကကာဖမ်ဵဆီဵ ထိန်ဵ သိမ်ဵခရဳမပီဵ
 ြပနလ်ညလွ်တေ်ြမာကလ်ာကာ မဲစာရင်ဵ စစရ်န ်
လာေရာကေ်ခါ်ယူမပီဵ ေလခှါဵေပါ်မှြပုတက်ျသညဟ်ု
 အေကကာင်ဵ ကကာဵကာ မိသာဵစအုာဵ 
အေလာင်ဵ သယ်ယူရန ်အေကကာင်ဵ ကကာဵခဲဴပါသည။် 
ကျဆုဳဵ ချနိတ်ငွ ်ဦဵေခါင်ဵ ဒါဏရ်ာမျာဵနငှဴ် 
နရဳိုဵ ကျ ိုဵဒါဏရ်ာမျာဵေတွ့ရှိခဲဴရသည။်

၆၆၈

Salai Ezekiel 

ကျာဵ အမညမ်သိ ၇ ဧမပီ ၂၁ ေကျာင်ဵ သာဵ တာဟန်ဵ သပိတ် Tarhan ကေလဵ စစက်ိုင်ဵ တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ

၇ ရကေ်န့ ဧမပီ ၂၀၂၁ 
ေန့တငွတ်ာဟန်ဵ သပိတအ်တငွ်ဵ  ေပျာကဆ်ုဳဵ ေနမပီဵ 
ရကသ်တ္တတပါတအ်ကကာတငွ် ကျဆုဳဵ သူ၏ 
ရပ်ုအေလာင်ဵ အာဵြပနလ်ညေ်တွ့ရှိခဲဴပါသည။်

၆၆၉
ကိုကိုထက ်(ခ) 

ဂျွန်မာဘိုင(်ခ) အမဲေကာင်

ကျာဵ ၂၄ အမညမ်သိ ၁၅ ဧမပီ ၂၁ ၁၅ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ
၇၄၊ ၇၅ လမ်ဵနငှဴ် ၃၇၊ 
၃၈ ကကာဵ 
ဆူဵ ေလဵဗလီဝင်ဵ အတငွ်ဵ

၇၄၊ ၇၅ လမ်ဵနငှဴ် 
၃၇၊ ၃၈ ကကာဵ 
ဆူဵ ေလဵဗလီဝင်ဵ အ
တငွ်ဵ

မဟာေအာငေ်ြမ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ကိုကိုထက ်ေနထုိငသ်ညဴ် ဗလီဝင်ဵ အတငွ်ဵ သ့ုိ  
အကကမ်ဵဖကတ်ပ်မှ ဝငေ်ရာကပ်စခ်တမ်ှုေကကာငဴ် 
ေနအမ်ိေရှ့တငွက်ျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၆၇၀ ဂတုဳဵ ကျာဵ 28 အမညမ်သိ ၁၅ ဧမပီ ၂၁ ၁၅ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ၆ ရပ်ကကွ် ၆ ရပ်ကကွ် ြမင်ဵ ခခဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ြမင်ဵ ခခမဳမို့ ၆ ရပ်ကကွခ်တဳပ်အာဵ 
ဝငေ်ရာကမ်ဖိုခငွ်ဵ စဉ ်အကကမ်ဵဖကစ်စတ်ပ်မှ 
ပစခ်တဖ်မ်ဵဆီဵ ြခင်ဵ ခခဳဲဴရကာ ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

၆၇၁ အမည်မသိ ကျာဵ 30 အမညမ်သိ ၁၅ ဧမပီ ၂၁ ၁၅ ဧမပီ ၂၁ အရပ်သာဵ ၆ ရပ်ကကွ် ၆ ရပ်ကကွ် ြမင်ဵ ခခဳ မန္တေလဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ
ြမင်ဵ ခခမဳမို့ ၆ ရပ်ကကွခ်တဳပ်အာဵ 
ဝငေ်ရာကမ်ဖိုခငွ်ဵ စဉ ်အကကမ်ဵဖကစ်စတ်ပ်မှ 
ပစခ်တဖ်မ်ဵဆီဵ ြခင်ဵ ခခဳဲဴရကာ ကျဆုဳဵ သွာဵပါသည။်

Total  ၇၂၈


