
စဉ် အမည် က  ျား/မ ဖခင်အမည် ရ ထ ျား ဖမ်ျားဆ ျားခံရသည ် န ေ့စ ွဲ
အမှုစ ွဲခံရသည ် 

ဥပနေ၊ ပုေ်မ
တရ ျားလ ု လက်ရ  အန ခအန န ရပ်လ ပ်စ မ တ်ခ က်

၁ (ဒ ေါ်)  ဒ ောင်ဆန််းစုကြည် မ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ဒ ောင်ဆန််း
န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ် (သ ုို့) 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီဥြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပ ုို့ြုန်သ င််းြုန်ဥပဒ 

 ပု ်မ ၈၊ 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅၊  

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၆၇၊ 

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)၊  စ ု်းေ 

လ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်မ ော်း 

 ြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၃

 ြ ္  ခဏခရ ုင် ုပ်

ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊ 

 ထ ်းဌောနခ  ၏ 

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

ေ မှ ်းကြည်လင််း 

(ပု ်မ ၈ နှင ် ၆၇)၊ 

ေ မှ ်းမမင ်န ုင် (ပု ်မ 

၂၅)၊ ဦ်းစ ု်းစ ု်းဒေွှေ 

(ပု ်မ ၅၀၅-ခ) 

ေ မှ ်းဒ ောင်မ  ျု်းလ င်

 (ပု ်မ ၃)

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။ 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေတ   

န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ် 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်ြ ု ဒနောြ်တစ်မှု 

 မဖစ်  စ ု်းေ လ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်မ ော်း  ြ်ဥပဒ 

 ပု ်မ ၃ န ို့ မတ်လ ၂၅ ေြ်ဒနို့ြ 

ေန်ြုန်မှောထပ်တ ု်း  မှုဖ င ်ခံထော်းေသည်။

၂ (ဦ်း) ဝင််းမမင ် ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြင်
န ုင်ငံဒတေ်ာသမ ္  မတ 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏  ုဥြကဌ -၁)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅, 

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ), 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၆၇

 ြ ္  ခဏခရ ုင် ုပ်

ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊ 

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

မမင ်န ုင်

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃ (ဦ်း)  ဟန်နေီဗန်ထီ်းယ ြ ော်း  ုသမမတ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၄ (ဦ်း)  တခီ န်မမတ် ြ ော်း ဦ်းတီခ န်ဒဂါင််း
မပည်ဒထောင်စုလွှတ်ဒတေ်ာ ဥြကဌ၊ 

 ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာ ဥြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅ (ဦ်း)  ထ န််းထ န််းဟ န် ြ ော်း ဦ်းြ ဟ န််း

 ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာ  ုတ ယ ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီဝင်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆ (ဦ်း)  ဒ ်းသောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းည ျုဘန််း  မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာ ုတ ယဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇ (ဦ်း)  ပဖ ျု်းမင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းခ ုင်ထ န််း

ေန်ြုန်တ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီဝင်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၆ ေြ်ဒနို့

ဒနမပည်ဒတေ်ာတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၈ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာမမင ်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်
မနတဒလ်းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏  ုဥြကဌ -၂)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၇ ေြ်ဒနို့

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅, 

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

ပမ ျုွဲ့နယ် ဒထ ဒထ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းဌောနမှ

 

လြ်ဒထောြ်ည န်

ကြော်းဒေ်းမှ ်း (ဒ ေါ်)

  န ယ်နီခ ုင်

မနတဒလ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းစ ု်း ပ ခ ်းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၀ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်မ ု်းည ျု ြ ော်း
မဒြ ်းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့

ခ ျုပ်၏  တ င််းဒေ်းမှ ်း )
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၁ (ဦ်း) မမင ်ဒမောင် ြ ော်း တနသသောေီတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၂ ဒ ါြ်တော မမင ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာ

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ 

ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီဝင်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြ်ဒနို့

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

မုံေ ောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃ (ဦ်း) လှမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းကြည်ဝင််း ဧေော၀တီတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄ (ဒ ေါ်) နန််းခင်ဒထ ်းမမင ် မ ဦ်းဒစောလှထ န််း

ြေင်မပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ

 ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီဝင်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြ်ဒနို့

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြေင်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅ (ဦ်း) ညီပု ြ ော်း

ေခ ုင်မပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ 

ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီဝင်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

လြ်ဒထောြ်ပမ ျုွဲ့န

ယ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေမှ ်းြ

္ ဒ္္ော္်သ န််း

စစ်ဒတ ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေခ ုင်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၆ ဒ ါြ်တော လင််းထ ဋ် ြ ော်း ေှမ််းမပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းမပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၇ ဒ ါြ်တော ဒ ်းဇံ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဇံ မ န်မပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြ်ဒနို့
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၈ ဒ ါြ်တော ခြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခြ်လှ ြခ င်မပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ေ  ဖ  ဝင် 

ဒြ ေ်ာဒဇယ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၉ (ဦ်း) ဒဘော စ်ြ ု ြ ော်း ြယော်းမပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြယော်းမပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၂၀ (ဦ်း)  မ  ျု်းသ မ််းကြီ်း ြ ော်း ပညောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ ဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၁ (ဦ်း)  ဒဖမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပင မ််း မပန်ကြော်းဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ ဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၂ (ဦ်း)  သနိ်ု့စင်ဒမောင် ြ ော်း
ပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းနှင ် 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၃ ဒ ါြ်တော သန််းမမင ် ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၂၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာတင ်ဒဆ ြ ော်း န င်ငံဒတေ်ာ၏ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ်ရုံ်းဝန်ကြီ်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း 

ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅ (ဦ်း)  စ ု်းဝင််း ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှင ် 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၆ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်သ ြ ော်း
စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ 

ဒမ ်းမမ ဒေ်းနှင ်ဆည်ဒမမောင််းဝန်ကြီ်းဌောန
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၇ (ဦ်း) မင််းသ ြ ော်း သမမတရုံ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ ုဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၂၈ (ဦ်း) ဒသောင််းထ န််း ြ ော်း

င််းနီှ်းမမ ျုပ်နံှမှုနှင်  

န ုင်ငံမခော်းစီ်းပ ော်းဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ 

ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၉ သ ေ(ဦ်း) ဒ ောင်ြ ု ြ ော်း သောသနောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပု ်မ (၅၅)၊ 

 ဂတ လ ုြ်စော်းမှုတ ု

ြ်ဖ ြ်ဒေ်းဉပဒ 

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၀ ဒ ါြ်တော မင််းေ ပ ုင်ဟ န််း ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှင ် 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း၏ ုဝန်ကြီ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၅၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း 

ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၁ (ဦ်း) ဆြ်ဒ ောင် ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှင ် 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း၏ ုဝန်ကြီ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၅၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း 

ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၂ ဒနေ်ာပန််းသဉ္ဇောမ  ျု်း မ
ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း (ေန်ြုန်

တ ုင််းဒ သကြီ်း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န် ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်း

ေသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၃၃ (ဦ်း) န ုင်ငံလင််း ြ ော်း ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း၏လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န် ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်း

ေသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၄ (ဦ်း) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်းစီမံြ န််းနှင ် 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၅ (ဒ ေါ်) နီလောဒြ ေ်ာ မ
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်းလ ပ်စစ်၊ စြ်မှုလြ်မှုနှင ်

 လမ််းပန််း ဆြ်သ ယ်ဒေ်း ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န် ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်း

ေသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၆ (ဒ ေါ်) မ ု်းမ ု်းစုကြည် မ
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်းလ ဝင်မှုကြီ်းကြပ်ဒေ်းနှင ် 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န် ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်း

ေသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၃၇
ဒ ါြ်တော စ ု်းသန််း (ဒခေါ်) 

ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်းသန််း
ြ ော်း

 မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ 

ဒမ ်းမမ ဒေ်းနှင ် ဆည်ဒမမောင််းဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှင ်

 ၃-မတ်-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၈ (ဦ်း) မ  ျု်းသစ် ြ ော်း

 မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

သယံဇောတနှင ်သဘောဝပတ်ဝန််းြ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်နှ

ဒ္္ောင်ဒေ်းဝန်ကြီ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၁၊ ၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

ခ မ််းဒမမ သောစံပမ ျုွဲ့န

ယ် ဒထ ဒထ  ုပ်ခ 

္ုပ်ဒေ်းဦ်းစီ်းဌောနမှ

 

လြ်ဒထောြ်ပမ ျုွဲ့န

ယ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

(ဦ်း)  ေောဇောမမင ်

  ု်းဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်ြ ုယ်စော်း

 မ နိ်ု့စောမဖင ်လြ်မှတ်ဒေ်းထ ု်းခ  ဒသောဒကြောင ်

 ဖမ််းခံေပပီ်းစ  ခ ြ်တင်ခံခ  ေသည်

၃၉ (ဦ်း) ဇောနည်ဒ ောင် ြ ော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလ ပ်စစ်၊ စ မ််း င်နှင ် 

ဒဆောြ်လုပ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၀ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒ ်းသ န််း ြ ော်း
ေခ ုင်မပည်နယ် ဘဏ္ဍောဒေ်း၊  ခ န်၊ စီမံြ န််းနှင ် 

စီ်းပ ော်းဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ေခ ုင်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၄၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း
ေခ ုင်မပည်နယ်စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ ဒမ ်းမမ ဒေ်း၊ 

သစ်ဒတောနှင ် သတတျုတ င််း ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ေခ ုင်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၂ (U) Pon Bway ြ ော်း
ခ င််းတ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း (ေခ ုင်မပည်န

ယ်)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ေခ ုင်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၃ (ဦ်း) ဒမေ်ာ ြ ော်း ြယော်းမပည်နယ်စီမံြ န််းနှင ်ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းမပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၄ (ဦ်း) စ ု်းညွှနိ်ု့လ င် ြ ော်း ေှမ််းမပည်နယ်စီမံြ န််းနှင ်ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ 

မတ် ၅၊ ၂၀၂၁
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းမပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၄၅ (U) Sai Hseng Tip Long ြ ော်း
ေှမ််းမပည်နယ်လ ပ်စစ်၊ စ မ််း င်နှင ် 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းမပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၆ (ဦ်း)  ါေီှ်းလဆ ုင််း ြ ော်း
ြခ င်မပည်နယ်သယံဇောတနှင ်သဘောဝပတ်ဝန််းြ 

င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ဒေ်း ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၉ ၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းဦ်းစီ်းဌောနမှ 

လြ်ဒထောြ်ပမ ျုွဲ့န

ယ် ုပ်ခ ျုဒေ်းမှ ်း(ဦ်း

) မင််းေန်န ုင်

မမစ်ကြီ်းနော်း ြ ဒထောင်

တ င်ဖမ််းခ ျုပ်ထော်း
ြခ င်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၇ (ဦ်း) ဒနဝင််း ြ ော်း ြခ င်မပည်နယ်လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅ ( မှု မှတ်

 ၁၅၆,၁၅၇,၁၅၈)

ေ  ေောေှ  

ဒြ ေ်ာဒဇယ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၈ (ဦ်း) ဒနေ်ာလီ ြ ော်း ြခ င်မပည်နယ်စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၄၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း ြခ င်မပည်နယ်လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၀ (ဦ်း)  ော်းတီဒယောဟန် ြ ော်း
လီဆ တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း (ြခ င်မပ

ည်နယ်)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၁ (ဦ်း) ေန်နမ််းဖုန် ြ ော်း
ေဝမ်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း (ြခ င်မပ

ည်နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၂ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်လှ ြ ော်း စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းဥပဒ ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

မုံေ ော ြ ဉ််းဒထောင်တ င်ဖ

မ််းခ ျုပ်ထော်း

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၅၃ (ဦ်း) စ ု်းလ င် ြ ော်း စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းစောေင််းစစ်ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၄ (ဦ်း) ဝင််းဒဌ်း ြ ော်း
ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း လ ပ်စစ်၊ စ မ််း င်၊ 

စြ်မှုလြ်မှုနှင ် လမ််းပန််းဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၅ (ဦ်း) ဒဌ်းဝင််း ြ ော်း
ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း စီမံြ န််းနှင ် 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၆ (ဦ်း) တင်ဒ ောင်ဝင််း ြ ော်း

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ ဒမ ်းမမ ဒေ်း၊

 သယံဇောတနှင ် 

ပတ်ဝန််းြ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ဒေ်း ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၅၇ ဒ ါြ်တော လှမမတ်ဒသ ်း မ ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၆၆ (ဃ)
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၈ ဒ ါြ်တော စ ု်းဝင််း ြ ော်း
ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း  လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ် ဒေ်းနှင ်

 လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၉ ဂါ  မ ု်းမမတ်မမတသ် မ
ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း (ဧေောဝတီ

တ ုင််းဒ သကြီ်း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၀ ( ဦ်း)ဒြ ေ်ာမမင ် ြ ော်း
ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၆၁ ဒ ါြ်တော ဒစောည ျုဝင််း ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

သယံဇောတ၊သဘောဝပတ်ဝန််းြ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှော

င်ဒေ်းနှင ် 

စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း/ပ ခ ်းခရ ုင်ဥြကဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

တပ်မ (၇၇) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၂ (ဦ်း) ညွှနိ်ု့ဒေွှေ ြ ော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း စီမံြ န််းနှင ်ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

တပ်မ (၇၇) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၃ (ဦ်း) သန််းဝင််း ြ ော်း
ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း စြ်မှု၊ လ ပ်စစ်နှင ် 

လမ််းပန််းဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၄ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းဦ်း ြ ော်း
ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ်ဒေ်းနှင ် 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၆၅ ဒနေ်ာပ ယ်ဒဆ်း မ
ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း 

(ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၆ (ဦ်း) သန််းန ုင် ြ ော်း
ြေင်မပည်နယ် စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှင ် 

စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်

ထော်း

ြေင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း 

ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆၇ (ဦ်း) ဘ ုဘ ုဒဝဒမောင် ြ ော်း ြေင်မပည်နယ်လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၈ (ဦ်း) မင််းြ ုခ ုင် ြ ော်း
ြေင်မပည်နယ် လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ် ဒေ်းနှင ် 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၆၉ (ဦ်း) ခ န်မ  ျု်းတင ် ြ ော်း
ပ  ုဝ််းတ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း (ြေင်မပ

ည်နယ်)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဒြော ြေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၀ (ဦ်း) ဒစောမပည်သော ြ ော်း

ြေင်မပည်နယ် သဘောဝပတ်ဝန််းြ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ဒေ်း၊ သစ်ဒတော၊ သတတျုနှင ် 

လမ််းပန််းဆြ်သ ယ်ဒေ်း ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၁ (ဦ်း) စ ု်းလ ှုင် ြ ော်း ြေင်မပည်နယ် လ ပ်စစ်နှင ် စြ်မှုဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၂ ဒစောခ စ်မမင ်ဒလ်း ြ ော်း ြေင်မပည်နယ်ဥပဒ ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၇၃ ဒ ါြ်တော ခင်ဒမောင်ဒ ်း ြ ော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၄ (ဦ်း) မမင ်ဒဆ ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

 လုပ်သမော်း၊လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ်ဒေ်းနှင ် 

 ေပ်သော်း  ္ င် ော်းဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၅ ( ဦ်း)ဝင််းဒမေ်ာဒဌ်း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း စ ုြ်ပ  ျု်းဒမ ်းမမ ဒေ်းနှင ် 

ဆည်ဒမမောင််းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၆ (ဦ်း) တင်န ယ်ဦ်း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း ဒဆောြ်လုပ်ဒေ်းနှင ် 

ပ ုို့ဒဆောင်ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၇၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှင ် 

စည်ပင် သောယောဒေ်း ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၈ (ဦ်း) လှထ န််း ြ ော်း
ခ င််းတ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝန်ကြီ်း 

(မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၇၉ ဒ ါြ်တော မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒြောင်စီဥြကဌ( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေ

စီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီဝင်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ဒဖ

ဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၀ ဒ ါြ်တော ေ လ င် ြ ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာဝန် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၉၊ ၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း 

ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း



၈၁ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာခ ုင် ြ ော်း ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း(ြ င််းဒြောြ်နော

္်းစစ်တပ်တ င်ဖမ််းခ ျု

ပ်ထော်း)

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၂ (ဦ်း) ထ န််းတင် ြ ော်း ြခ င်မပည်နယ် လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၃  (ဦ်း) တော ြ ော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ (၈၈) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၄ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဝင််း ြ ော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာ ုဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၈၅ (ဦ်း) တင်ဒမောင်ထ န််း ြ ော်း ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၆ (ဦ်း) လင််းန ုင်မမင ် ြ ော်း ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း  ုလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၇ ဒစောခ စ်ခင် ြ ော်း ြေင်မပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၈၈ (ဒ ေါ်) နန််းသ ဇောခင် မ ြေင်မပည်နယ် ုလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြေင်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၈၉ (ဒ ေါ်) တင်  မ မ န်မပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၀ ဒ ါြ်ဒ ောင်န ုင်ဦ်း ြ ော်း မ န်မပည်နယ် ုလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၁ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၂ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒဌ်း ြ ော်း မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း ုလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၉၃ (ဦ်း) တင်မမင ် ြ ော်း ြယော်းမပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၄ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ေင် ြ ော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၅ (U) Ma Laung Aung Yan ြ ော်း
ြခ င်မပည်နယ် လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ် 

(ဒနောင်မ န်)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၆ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာမ  ျု်း ြ ော်း
မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့ လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၉၇ (ဦ်း)  စ ုင််းလှဝင််း ြ ော်း
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၈ (ဦ်း)  ဒယောစီ ြ ော်း လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ပ တော  ုပမ ျုွဲ့နယ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၉၉ (U) Naung Na Jatan ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၄)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊  

ြခ င်မပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၀၀ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒသောင််း ြ ော်း  မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာ၊ လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၁ (ဦ်း)  ခင်ဒမောင်သစ် ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၂ (ဦ်း) စ ုင််းသ မ််းတီ ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၃ (ဦ်း) မမင ်ဒထ ်း ြ ော်း လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊  မ ု်းမ တ် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၄ (ဦ်း)  ေ ဒခါင်ည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ဂ ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဂ ပမ ျုွဲ့၊ ေခ ုင်မပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၀၅ (ဦ်း)  ဒ ောင်မမင ် ြ ော်း လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၆ (မ)  ဇင်မ ု်းထ ုြ် မ လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ မပည်ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၇ (ဒ ေါ်) ပပဟန် မ လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ မပည်ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၈ (ဦ်း)  စ ုင််းစံသ ီ်း ြ ော်း လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၉ (ဦ်း)  ဒ ောင်ဒြ ေ်ာပမ ျုင် ြ ော်း လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊   မ်မ ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  မ်မ ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၁၀ (ဦ်း) မမင ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆုံေပ်ြ ြ်၊ 

မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၁ (ဒ ေါ်) မောမောခ ုင် မ

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

သထုံပမ ျုွဲ့နယ်

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း သထုံပမ ျုွဲ့၊ မ န်မပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၂ (ဒ ေါ်) ဝင််းမမမမ မ

 ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမင််းလ ှုင် ြ ော်း လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ဥတတေသီေ ပမ ျုွဲ့နယ် ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၄ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင်ထ န််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

 ြခ ဏသီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒနမပည်ဒတေ်ာ
၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၁၅ (ဦ်း)  တင် စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့, 

ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၁၆ Nan Mol Kham မ  ေပ်သော်း  ္လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၁၇ (ဦ်း)  ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

မ ုင််းဆတ်ပမ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၁၈ (ဦ်း)  ခင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

မ ုင််းဆတ်ပမ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၁၉ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဒဆ ြ ော်း မပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ မနတဒလ်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့တ င် ဒေှောင်တ မ််းဒနစဉ် 

 ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၂၀ (ဦ်း) သန််းထ ဋ် ြ ော်း
ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့ တ ုင််းဒ သကြီ်း 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်
၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ် ၃ ဦ်း ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့

 တ မ််းဒေှောင်ဒနသည ် ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၂၁ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း
သောဒပါင််းပမ ျုွဲ့နယ် 

မပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်
၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ် ၃ ဦ်း ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့

 တ မ််းဒေှောင်ဒနသည ် ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၂၂ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ောင်ဦ်း ြ ော်း
သောဒပါင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်
၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ် ၃ ဦ်း ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့

 တ မ််းဒေှောင်ဒနသည ် ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၁၂၃ (ဒ ေါ်) ဒခေါ်မောဝ မ
ဒဆောဒလောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊
၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဆောဒလောပမ ျုွဲ့နယ် 

ြခ င်မပည်နယ်

၁၂၄ (ဦ်း) ဒ ်းခ ုင် ြ ော်း  မည်မသ 
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ် 

(ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆ ဧပပီ ၂၁

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင်

္်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။

https://www.facebook.com/rfaburmes

e/posts/10160979175193128

၁၂၅ (ဦ်း) ဉောဏ်ဝင််း ြ ော်း

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်၏ ဒေှွဲ့ဒန  

( တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၂၆ ဒ ါြ်တောတင်မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်၏ ဆေောဝန် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၂၇ (ဦ်း)  ဝင််းထ န် ြ ော်း နောယြ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၂၄ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ နောယြ

 ဦ်းဝင််းထ န် ော်း စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

မပစ်တင်ရှုတ်ခ ဒသောဒကြောင ် ပုန်ြန်မှုမဖင ် 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ သ ူ့ ော်း ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၂၄ (ြ)မဖင ်  မှုစ  ြော ဥတတေသီေ ေ စခန််း 

တ င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10160979175193128
https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10160979175193128


၁၂၈ (ဦ်း) ဟန်သောမမင ် ြ ော်း  တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၂၉ မုံေ ောဒ ောင်ေှင် ြ ော်း
ဒမပောဒေ်းဆ ုခ င ်ေှ သ ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၀ ဒ ါြ်တော မ  ျု်းည နိ်ု့ ြ ော်း

ဒမပောဒေ်းဆ ုခ င ်ေှ သ ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ (ဗဟ ု မှုဒဆော

င် ဖ  ွဲ့ဝင်၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၁ (ဦ်း)  သ န််းဦ်း ြ ော်း
ဗဟ ု မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၃၂ (ဦ်း) မမသ န််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ြခ င်မပည်နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၃ (ဦ်း) သ န််းတန် ြ ော်း
ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဒမခမမန်တပ်ေင််း ၇၇ တ င်

 

ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သည်

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၄ (ဦ်း)  ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၅ (ဦ်း) တင်ဒ ောင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၃၆ (ဦ်း)  လှဒဆောင််း ြ ော်း

 ုတ ယ ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၇ (ဦ်း)  လှကြည် ြ ော်း

 ုတ ယ ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၃၈ (မ)  စ ု်းစ ု်းေီ မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၃၉ (ဦ်း)  ခ ဒဇေ်ာဒမေ်ာ ြ ော်း
 ုဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ပ တော  ုပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၄၀ (ဦ်း)  ထ န််းဒဖ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊  ပ တော  ုပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၁ (U) Ma Laung De Sarr ြ ော်း
 ုဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒနောင်မ န်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၂ (ဦ်း) မဒလောင် ီ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊  ဒ ောင်န ုင်ဒေ်းဒြေ်ာမတီ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၃ (U) Naung Na Jar Tan ြ ော်း
ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

တန ုင််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၄၄ (U) Zone Reinn ြ ော်း
လ ငယ်တောဝန်ခံ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ တန ုင််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၅ (ဦ်း)  ဒစောမင််းဒ ောင် ြ ော်း
ဘဏဏောဒေ်းမှ ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ တန ုင််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၆ (ဦ်း)  သ န််းဟန် ြ ော်း
ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၇ (ဦ်း) ဇောနည်မင််း ြ ော်း
 မှုဒဆောင်၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၄၈ (ဦ်း) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း

တ  ဖြ် 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၄၉ (ဦ်း)  မမင ်စ ု်းခ စ် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၀ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ုဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၁ (ဦ်း)  ဒ ်းြ ုြ ု ြ ော်း
ဘဏဏောဒေ်းမှ ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၅၂ (ဦ်း)  တန်စ ုင််း ြ ော်း
 ုဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဆ မ်ပေောဘ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၃ (ဦ်း)  လဒေော ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဆ မ်ပေောဘ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၄ (ဦ်း)  မင််းမင််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မန်စီပမ ျုွဲ့နယ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၅ (ဦ်း) လဇ န် ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မန်စီပမ ျုွဲ့နယ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၅၆ (ဦ်း) ေန်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း

တ  ဖြ် 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ မန်စီပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၇ (U) Nga Dan Htin ြ ော်း

ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မခ မ််းဒဘောပမ ျုနယ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၈ (U) Ka Roll Tue Aung ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း၊ မခ မ််းဒဘောပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၅၉ (ဦ်း) ညီညီဒဖတင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့,ြခ င်မပ

ည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၆၀ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်စ န် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ ေှမ််းမပည်နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၆၁ (ဦ်း)  တင်ြ ုြ ု ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ မနတဒလ်းတ ုင််း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၆၂ (ဦ်း)  ဒသောင််းဒဌ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ြယော်းမပည်နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၆၃ (ဦ်း) စ ုင််းယု ြ ော်း
ြယော်းမပည်နယ် 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ )
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၆၄ (ြ ု)  မ  ျု်းန ုင်ဦ်း (ဒခေါ်) ြ ုမ  ျု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒ ောင်န ုင်ဒေ်းဒြေ်ာမတီ၊ ေှမ််းမပည် (ဒမမောြ်ပ ုင််း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၆၅ (ဦ်း) သန််းလ င် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဥြကဌ၊ 

ဘုေော်းသုံ်းဆ 
၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းသုံ်းဆ ၊ 

ကြော င််းဆ ပ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊

 ြေင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၆၆ (မ) ခင်ခင်ဦ်း မ  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင် ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၆၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း
တ  ဖြ် တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ 

္ုပ်ပါတီ၊ ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း
၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၆၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမမင ် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ်

၁၆၉ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းသန််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ်

၁၇၀ (ဦ်း) ထ န်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ်

၁၇၁ (ဦ်း) ဒ ောင်မမတ် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်
ဆနဒမပပ  တ င် မုနိ်ု့ဒဝဒပ်းဒသောဒကြောင ်

၁၇၂ (ဦ်း)  မမတ်မင််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၇၃ (ဦ်း)  မင််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅, S: 19 of 

the Peaceful 

Assembly and 

Peaceful 

Procession Law

တပ်ေင််း၅၅၄၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်တ င်

 

ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သည်

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၄ (ဦ်း)  သန်ိ်ု့ဇင်ပဖ ျု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅, S: 19 of 

the Peaceful 

Assembly and 

Peaceful 

Procession Law

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်ေ စခ

န််းတ င်ထ န်သ မ််းခံေသည်။

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၅ (ဒ ေါ်)  နီလောဝင််း မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။



၁၇၆ စ ုင််းလုံ်းခမ််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၇ (ဦ်း)  မမင ်စ ု်း ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၊ ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၈ (ဦ်း)  မ  ျု်းဒမေ်ာ ြ ော်း
 ုဥြကဌ၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပခုြက ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၉ (ဦ်း)  ခ စ်ြ ုည နိ်ု့ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထ ်းကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၈၀ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ဝင််း ြ ော်း  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှင ် ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၈၁ (ြ ု)  မင််းဒဆ ြ ော်း
 မှုဒဆောင်၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ)

 Taungoo 

Township 

Administrator

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ်

 သုံ်းလ ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပပ   တ ြ် လ စုဒဝ်းေန် Facebook 

တ င် ပ ုို့စ် တင်ဒသောဒကြောင ်

၁၈၂ ( U) Saie Khwit ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဥြကဌ၊ 

ဟ ုပုံ်းပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၃ (ဦ်း)  ေ တင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၄ (ြ ု)  ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာညဏ်ဝင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

 မှတ် (၁) ေ စခန််း၊ 

မပည်ပမ ျုွဲ့တ င် 

ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သည်

မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၈၅ (ဦ်း)  ဒနဒဇေ်ာန ုင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဥြကဌ၊ 

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၁၈၆ (ဦ်း) လှဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၈၇ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာသ ထ န််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊  ုတ ယ 

ဥြကဌ၊ နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၈၈ (ဦ်း)  ြ ုြ ုဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၈၉ (ဦ်း)  မင််းဦ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၀ (ဦ်း) တင်သ န််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဥြကဌ၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅, S: 19 of 

the Peaceful 

Assembly and 

Peaceful 

Procession Law

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်ေ စခ

န််းတ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံ

ထော်းေသည်။

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၁ (U) Khun Bour Hto Thway ြ ော်း
ဆီဆ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 ဒေှွဲ့ပ ုင််းတ ုင််းစစ်ဌောနခ ျု

ပ်တ င်ထ န််းသ မ််းထော်းသ

ည်

ဆီဆ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်
ဘော တ ြ်  ဖမ််းခံေမခင််းမသ ေဒပ။

၁၉၂ (ြ ု)  ခ စ်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ),  

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်ေ စခ

န််းတ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံ

ထော်းေသည်။

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၉၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင် ြ ော်း

လ ငယ်တောဝန်ခံ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်ေ စခ

န််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၉၄ (ဦ်း) ဒစောဘဒ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့နယ်
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မ ဆယ်၊ ေှမ််းမပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၁၉၅ (ြ ု)  ဒ ောင်သင််းဦ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

 မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင် (ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ   င််း၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၁၉၆ (ဦ်း) ဒစောဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ြ ါဒြ ်းေ ော၊  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

 ပါတီ၏  မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်
၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့၊ 

မ န်မပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၇ (ဦ်း)  ထ န်လင််း ြ ော်း

ဖနုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီ၏ 

 မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖနုန််းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့၊ 

မ န်မပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၈ (ဦ်း)  မင််းသ ြ ော်း
ဒနမပည်ဒတေ်ာ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီ ဥြကဌ
၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၉ (ဦ်း)  ဒ ်းသ န််း ြ ော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီ၏ 

 မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀ (ြ ု)  စ ုင််းထ န််းြ ုြ ု ြ ော်း မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့နယ်  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၁ (ဦ်း) ဒဌ်းလ င် ြ ော်း မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့နယ်  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၂ (U) Rum Nan Peter ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဥြကဌ၊ 

ပ တော  ုခရ ုင်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ တော  ုပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၀၃ (U) Sai Khwet Mainn ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဝင် 

ဟ ုပုံ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၄ (ြ ု)  ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဝင် 

ဟ ုပုံ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၂-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

မပည် ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၀၆ (ဦ်း)  ခင်ဒမောင်လတ် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ ေပ်ြ ြ် 

(၇)၊ပန််းပ တန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇) ေပ်ြ ြ်၊ 

ပန််းဘ တန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၀၇ (ြ ု)  ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ပါတီဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင် (ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၂၀၈ (ဦ်း)  ဒ ောင်ကြီ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၀၉ (ြ ု)  မမင ်ဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၀ (ဦ်း) စ န်မမင ် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၁ (ဦ်း) ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ေပ်ြ ြ် ၁၆ -

 ဥြကဌ
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၂ (ဦ်း)  ပီတော ြ ော်း
လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ပါတီဝင်
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သ ၏ ဖခင်သည် ပန််းပ တန််းပမ ျုွဲ့နယ် မတ် 

ြ ုစည်သ ဒမောင်မဖစ်သည်။

၂၁၃ (ဒ ေါ်) ဝင််းမမမမ မ

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်၏ 

 လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီ ဥြကဌ

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

(ခ မ််းဒ ်းသောဇံ၊ မနတဒလ်း)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းဒ ်းသောဇံပမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၅ (ဦ်း) ြ ုြ ုလ င် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

(မ ယပမ ျုွဲ့နယ်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတတေောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၆ (ဦ်း) ပင မ််းခ မ််းစ ု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

(မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့နယ်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၇ (ဦ်း) မမင ်စ ု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

(မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့နယ်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၈ (ဦ်း) တင ်ဒဆ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

(မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့နယ်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၁၉ (ဦ်း)  ဂ မော်း ြ ော်း  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ (ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၂၂၀ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင် (ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၂၁ (ဦ်း) ဒ ောင်ကြီ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၂၂ (ဦ်း) မမင ်ဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၂၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၂၄ (ဦ်း) စ ု်းလင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင် (ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၂၅ (မ)  သင််းသင််းဒမေ်ာ မ  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  လုံပမ ျုွဲ့နယ် ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၂၆ (ဦ်း) ဒဌ်းန ုင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီဥြကဌ၊ 

ငပုဒတောပမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ဉ််းမနော်းပမ ျုွဲ့
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငပုဒတောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၇ (ဒ ေါ်) မမင ်မမင ်ကြည် မ/၅၀  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ခ ျုပ် ၇-မတ်-၂၁ ထ န််းသ မ််း

မပည်ေ ပ်မ န်၊ ၇ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

သ မ၏ဒန  မ်တ င် စစ်သော်း ၅၀ ခနိ်ု့မဖင ် 

ဝင်ဒေောြ် ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၂၈ (ဒ ေါ်) ခင်မောကြည် မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊မပ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ဥြကဌ
၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဘ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၉ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင်မ ု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊မပ န်ပမ ျုွဲ့နယ် (

သတင််းနှင ်  ခ ြ် လြ်)
၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဘ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၀ (ဦ်း) ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၀ မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၃၁ (ဦ်း) သန််းဒေွှေ ြ ော်း

 

ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုပမ ျုွဲ့နယ်၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ

 ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီ

၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုပမ ျုွဲ့

နယ်, 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၂၃၂ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ပ ုင်ထ န််း ြ ော်း

 ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုပမ ျုွဲ့နယ်၏ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ပါတီ 

လ ငယ်တောဝန်ခံ

၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုပမ ျုွဲ့

နယ်, 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၃၃ (ဦ်း) ဒဝယံဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီမှ 

ြပ်ကြီ်းဒ ါင ် ပမ ျုွဲ့နယ်  မတ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ကြီ်းဒထောင ်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၃၄ (ြ ု) ကြည်တ ု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

မပန်ကြော်းဒေ်း ေောေှ 
၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၅ (ြ ု) သီဟစ ု်း ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် ၂၂ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ေန်ြုန်တ ု္ င််းဒ သ

ကြီ်း

၂၃၆ (ြ ု) သ ေ န်လင််း ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် ၂၂ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ေန်ြုန်တ ု္ င််းဒ သ

ကြီ်း

၂၃၇ (ြ ု) ဉောဏ်ပ ုင် ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် (လုံစည််း/ ဒေှွဲ့ပ ုင််းခရ ုင်) ၂၂ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ေန်ြုန်တ ု္ င််းဒ သ

ကြီ်း

၂၃၈ (ြ ု) ခ စ်စမ််းဒ ောင် ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် (သန်လ င်) ၂၂ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ေန်ြုန်တ ု္ င််းဒ သ

ကြီ်း

၂၃၉ (ြ ု) ေ ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် (တောဒမ  တောဝန်ခံ) ၂၂ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ေန်ြုန်တ ု္ င််းဒ သ

ကြီ်း

၂၄၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောဦ်း ြ ော်း
 န် ယ် ီ လ ငယ် ( ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း 

တောဝန်ခံ)
၂၂ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ေန်ြုန်တ ု္ င််းဒ သ

ကြီ်း

၂၄၁ (ဦ်း) တင်ဝင််း ြ ော်း

ဒတောင် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်  လုပ် မှုဒဆောင်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်၏ 

ဥပဒ ဒေ်းေော  ဒထောြ် ြ မပျု ဖ  ွဲ့ ဥြကဌ

၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြံ ဒြေ်ာလမ််း၊ 

ဒတောင် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ဒန  မ်တ င် ရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၄၂ (ြ ု) ဒ ောင်သင််းဦ်း ြ ော်း NLD ဒြ ောြ်တံခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်  လုပ် မှုဒဆောင် ၂၄ မတ် ၂၁
  ုြ်ဦ်းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််း ခံထော်းေသည်။

ဒြ ောြ်တံခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၄၃ (ဦ်း) ဒမောင်ဒဌ်း ြ ော်း  န် ယ် ီ ပါတီဝင် ၂၄ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ပင မ််းခ မ််းသောယောေပ်

ြ ြ်၊ 

လုံ်းခင််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု၊

 ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်။

၂၄၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  န် ယ် ီ ပါတီဝင် ၂၄ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ပင မ််းခ မ််းသောယောေပ်

ြ ြ်၊ 

လုံ်းခင််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု၊

 ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်။

၂၄၅ ဆလ ုင််း င န် ုပ်ထန် ြ ော်း ခ င််း  န် ယ် ီ လ ငယ်ဒခါင််းဒဆောင် ၂၄ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်။

စစ်တပ်မှ ည ခ  န်   မ်ဒဖောြ်ထ င််း၍ 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းမဖစ်။

၂၄၆ (မ) မ ု်းမ ု်း မ ဒခ ောင််းဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်  န် ယ် ီ (တောဝန်ခံ) ၂၉-မတ်-၂၁
မုံေ ောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ္ ဒ္္ောင််းဦ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၄၇ (ဒ ေါ်)  ုန််းမမင ် ြ ော်း/၅၃  န် ယ် ီ ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ီဗ စ်ေ ော၊ 

ဒပါင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၄၈ (ဒ ေါ်) မမမမဝင််း မ/၇၅
ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်  မ  ျု်းသော်း  ီမ ုြဒေစီ 

 ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပမ ျုွဲ့နယ် ဥြကဋ 
၄-ဧပပီ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒလှေ်ာြော်းဒြ ်းေ ော၊စ

မ််းြေင်စု၇ပ်ြ ြ်၊ေွှေ

ဒ္မပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၏  မ  ျု်းသော်း  ီမ ုြဒေစီ

  ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပမ ျုွဲ့နယ် ဥြကဋ္ဌ မဖစ်သ   သြ် ၇၅ 

နှစ် ေှ  ဒ ေါ်မမမမဝင််းြ ု စစ်ဒြောင်စီြ 

ဖမ််းဆီ်း ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။ 

တောဆုံလမ််းဆုံြ 97 Convention Store 

ဆ ုင်နော်းမှော စစ်ဒြောင်စီြ ခနိ်ု့ထော်းတ   

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊ စစ်သော်းန ို့ေ  င် ော်း ၅၀ 

ဒြ ေ်ာဒလောြ်ြ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းမခင််းမဖစ်သည်။

၂၄၉
(ဦ်း) ဒြ ေ်ာထြ်ဝင််း (ခ) 

ြ ုဒထ ်း
ြ ော်း/၅၀  မည်မသ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ဖ  ွဲ့ဝင် 

(မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခံထော်းေသည်။

  ု်းတန််းေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်။

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့ တ င််း 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောင ် 

စော်းဝတ်ဒနဒေ်း ခြ်ခ ဒနသ မ ော်းြ ု 

‘ပ ုေင်လှ ၊ လ ုေင်ယ ’  စီ စဥ်တ င် 

ပါဝင်ဒနသ မဖစ်ပပီ်း ၎င််း စီ စဉ် တ ြ်

 စော်းဒသောြ်ြုန်မ ော်း သ ော်းယ သည်  

လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််း 

မဖစ်သည်ဟု သ ေသည်။

၂၅၀ (ဒ ေါ်) သနတောဝင််း မ  မည်မသ 
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ဖ  ွဲ့ဝင် 

(မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခံထော်းေသည်။

နတ်ကြီ်းြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊ 

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်။

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့ တ င််း 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောင ် 

စော်းဝတ်ဒနဒေ်း ခြ်ခ ဒနသ မ ော်းြ ု 

‘ပ ုေင်လှ ၊ လ ုေင်ယ ’  စီ စဥ်တ င် 

ပါဝင်ဒနသ မဖစ်ပပီ်း ၎င််း စီ စဉ် တ ြ်

 စော်းဒသောြ်ြုန်မ ော်း သ ော်းယ သည်  

လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််း 

မဖစ်သည်ဟု သ ေသည်။

၂၅၁
 မည်မသ ဒသ်း 

(ဒ ေါ်သနတောဝင််း၏ခင်ပ န််း)
ြ ော်း  မည်မသ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ဖ  ွဲ့ဝင် 

(မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခံထော်းေသည်။

နတ်ကြီ်းြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊ 

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်။

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့ တ င််း 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောင ် 

စော်းဝတ်ဒနဒေ်း ခြ်ခ ဒနသ မ ော်းြ ု 

‘ပ ုေင်လှ ၊ လ ုေင်ယ ’  စီ စဥ်တ င် 

ပါဝင်ဒနသ မဖစ်ပပီ်း ၎င််း စီ စဉ် တ ြ်

 စော်းဒသောြ်ြုန်မ ော်း သ ော်းယ သည်  

လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််း 

မဖစ်သည်ဟု သ ေသည်။



၂၅၂ (ဦ်း) ဘ ုဘ ုငယ် ြ ော်း မမန်မောန ုင်ငံဒတေ်ာဗဟ ုဘဏ် ုတ ယဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၅၃ (ဒ ေါ်) သန််းမမင ်ဒ ောင် မ
ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာစည်ပင်သောယောဒေ်းဒြေ်ာမတီ 

(စောဒေ်း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၅၄ (ဦ်း) မ  ျု်းြ ု ြ ော်း
စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ဒ ါြ်တောမမင ်န ုင်၏ 

ြ ုယ်ဒေ်း ေောေှ 
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 ဒနောြ်ဒမမောြ်တ ုင််းစစ်

ဌောနခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၅၅ ဒ ါြ်တော ခ  ျုယုမ န် မ ဘော်း ံ စ ု်းေနည််းပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််း ုပ် ၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

Hpa-an 

Townshsip 

Administrator 

Zay Htet Aung

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

“Red Ribbon”campaign တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် ပု ်မ ၅၀၅ (ခ) မဖင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံ၊တေော်းစ  ဆ ုခံေသည်။

၂၅၆ ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာစည်ပင်သောယောဒေ်းဒြေ်ာမတီဝင် ၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၅၇ (ဦ်း) လှဒ ောင် ြ ော်း  င်ဂ င်နီယောခ ျုပ် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၅၈ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာစနဒောခ  ျု မ ဘော်း ံတြကသ ုလ်လြ်ဒထောြ်ဒမေ်ာြ န််းတ ုြ် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၅၉
(Ma) Nan Shella a.k.a Mee 

Saw
မ  ဒမခခံပညောမ လတန််းဒြ ောင််း ဆေောမ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၀ (ဒ ေါ်) ခင်မောဦ်း မ ဆေောမ ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ြ  ျုင််းတုံ ြ ဉ််းဒထောင်

တ င်ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်

ထော်းသည်။

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၁ (ဦ်း)  ောြောလင််း ြ ော်း လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ဝင််း ြ ော်း
န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ် 

(ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်)၏ ြ ုယ်ဒေ်း ေောေှ 
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၃ (မ) မပည ်ပဖ ျု်းသ မ တ ံဒတ်းပမ ျုွဲ့နယ် ေောေှ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ံဒတ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၄ ဒ ါြ်တော မပည ်ပဖ ျု်းန ုင် ြ ော်း ဆေောဝန်၊ မယ်ဇလီြုန််းဒဆ်းရုံ၊  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၅ (ဦ်း) ဒ ောင်မမင ်သ န််း ြ ော်း
မမန်မောန ုင်ငံဒလဒကြောင််းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်း

စီ်းဌောန (DCA Myanmar) ၏  ဒထ ဒထ မန်ဒနဂ ော
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၆ (ဦ်း) ထ န််းဝင််း ြ ော်း

မမန်မောန ုင်ငံဒလဒကြောင််းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်း

စီ်းဌောန (DCA Myanmar) ၏ 

လြ်ဒထောြ်မန်ဒမဂ ော

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း ဒလဒကြောင််းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ဒေ်းဝန်ထမ််းမ ော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၈ (မ)  သကြသန်မ ု်း မ

မမန်မောန ုင်ငံဒလဒကြောင််းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်း

စီ်းဌောန (DCA Myanmar) ၏ 

လြ်ဒထောြ်မန်ဒမဂ ော 

(ဒလဒကြောင််းခေီ်းသ ော်းထ န််းခ ျုပ်သ )

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၉ (ဦ်း) သန််းထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒညောင်ဒေွှေ မမ နီစပယ် ဒြေ်ာမတီ ဥြကဌ ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒညောင်ဒေွှေပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၇၀ (ဦ်း) ေ ဝင််းဒနောင် ြ ော်း မ  ပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေနံဌောန  ကြီ်း ြ ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၇၁ (ဦ်း) ကြည်စ ု်းထ န််း ြ ော်း

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဌောန၏  ေောေှ  

(ေခ ု္ င်မပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ဦ်းညီပု၏ 

ြ ုယ်ဒေ်း ေောေှ )

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ င််းြုန််းေ ော၊ 

ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၂၇၂ (ဦ်း) စ ု်းန ုင် ြ ော်း
မမန်မော မီ်းေထော်းစြ်ဒခါင််းစြ်ရုံ၏ 

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း
၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၇၃ (ဦ်း) ဟန်ဒဝဆြ် ြ ော်း
နည််းပညော ဒထြ် ြ မပျု ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

မပည်ဒထောင်စုဝန်ကြီ်းဌောန
၁၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

Superintendent 

Hla Tun Aung of 

Dekkhina Thiri 

Township Police 

Force

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စနဒောလမ််း၊ 

 ြခ ဏသီေ ပမ ျုွဲ့နယ်, 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသော  စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်းြ ု 

ဒနစေောဒထောြ်ပံ ဒပ်းဒသောဒကြောင ် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၇၄ (ဦ်း) ထ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
လြ်ဒထောြ်ည န်ကြော်းဒေ်းမှ ်းခ ျုပ်၊ 

လ မှုဝန်ထမ််းဝန်ကြီ်းဌောန
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၇၅ (မ)  ဝင််းသ ဂီဒဌ်း မ လယ်ဒဝ်းမမ္်္ု  ္နယ်သမဝါယမဌောန၏  ေောေှ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၇၆ (မ) မ ုင်ဝင််းသ ဂီ မ
လယ်ဒဝ်းမမ္်္ု  ္နယ်သမဝါယမဌောန၏ 

 ကြီ်းတန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၇၇ (မ) မ ုင်ဒမေတနောဇင်ဒ ောင် မ
လယ်ဒဝ်းမမ္်္ု  ္နယ်သမဝါယမဌောန၏ 

 ငယ်တန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၇၈ (မ) မ ုင်ဒမသ သ ဒ ောင် မ
လယ်ဒဝ်းမမ္်္ု  ္နယ်သမဝါယမဌောန၏ 

 ငယ်တန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၇၉ (မ)  ဒဝဒဝနှင််း မ
လယ်ဒဝ်းမမ္်္ု  ္နယ်သမဝါယမဌောန၏ 

 ငယ်တန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။



၂၈၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောမ ု်း ြ ော်း
သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ  ေောေှ ငယ် - 

ဒနမပည်ဒတေ်ာရုံ်းခ ျုပ်
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၈၁ (မ)  ခင်ခ  ျုသြ် မ
သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ  ေောေှ ငယ် - 

ဒနမပည်ဒတေ်ာရုံ်းခ ျုပ်
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၈၂ (မ)  ပင မ််းပင မ််းစ ု်း မ
သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ  ေောေှ ငယ် - 

ဒနမပည်ဒတေ်ာရုံ်းခ ျုပ်
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယပမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်

ဒေ်းမှ ်း၊ 

ဇဗဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေပပီ်း 

 မှုစ  ခံေသည်။

၂၈၃ (ဦ်း)  ထြ်ဒဝယံဒြ ေ်ာ ြ ော်း မ လတန််းဒြ ောင််း ုပ် ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒထောြ်ြလ ုို့ 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၈၄ (ဦ်း)  ဒဇေ်ာြ ုြ ုဒ ောင် ြ ော်း
ေထော်းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ 

ေထော်းဒမောင််းနှင်သ 
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ တတ လော၊ မနတဒလ်း

ေထော်းဒမောင််းေန် ခ ုင််းဒစသည်ြ ု 

မငင််းဆန်ဒသောဒကြောင ်

၂၈၅ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင် ြ ော်း
ေထော်းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ 

ေထော်းဒမောင််းနှင်သ 
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ တတ လော၊ မနတဒလ်း

ေထော်းဒမောင််းေန် ခ ုင််းဒစသည်ြ ု 

မငင််းဆန်ဒသောဒကြောင ်

၂၈၆ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာသ စုထ န််း မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၈၇ (ဒ ေါ်) ဆုလ  ေီ မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၈၈ (ဒ ေါ်) သ သ လှ မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၈၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဇင်ထြ် ြ ော်း
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၀ (ဒ ေါ်) စုမပည ်မပည ်ပဖ ျု်း မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၁ (ဒ ေါ်) ပဖ ျု်းပဖ ျု်းဒဝ မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၉၂ (ဦ်း) သြ်ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၃ (ဒ ေါ်) သ သ ဒ ောင် မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၄ စ ုင််းမင််းဒထ ်း ြ ော်း
 ုတ ယဘ တောရုံ  ေောေှ ၊ မမန်မော မီ်းေထော်း 

(ဘ တောရုံ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၅ (မ) သဉ္ဇောဝင ် (ဒခေါ်) သနတောဝင််း မ
စီမံြ န််းနှင ် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန 

(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၆ (ဒ ေါ်) ခင်မောဒ ောင် မ
န ုင်ငံမခော်းဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ ဝန်ထမ််း 

(ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၉၇ (ဦ်း) ေ လင််း ြ ော်း ဒြ ်းေ ော ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၉၈ (ဦ်း) မမင ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ေော  မ်မှ ်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၂၉၉ (ဦ်း) စ ု်းတင ် ြ ော်း မုံေ ော ထြ်တန််းဒြ ောင််းမှ ဆေော ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၀၀ (ဒ ေါ်)  မောလောစ န် မ ဆေောမ 28-Feb-21
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ြ န််းပမ ျုွဲ့၊

 

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၀၁ Saw Yo Yue ြ ော်း ဆေော 28-Feb-21 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြည ်မမင်တ ုင်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၀၂ (ဦ်း)  သန််းမမင ်ဦ်း ြ ော်း ဥြကဌ၊ မ ဆယ် ၁၀၅ မ ုင် ြုန်သ ယ်ဒေ်းဇုန် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မ ဆယ်၊ ေှမ််းမပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၀၃ (ဦ်း) တင်ခ ုင် ြ ော်း ဥြကဌ၊ မ ဆယ် ၁၀၅ မ ုင် ြုန်သ ယ်ဒေ်းဇုန် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မ ဆယ်၊ ေှမ််းမပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၀၄ (ဒ ေါ်)  သြ်သြ်ဝင််း မ ဆေောမ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမောဆတ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၀၅ (မ) မဖ မဖ ဒ ်း မ သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း ( စ ု်းေဝန်ထမ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်လင်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။



၃၀၆ (ဦ်း) မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း ( စ ု်းေဝန်ထမ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ ုလန််း၊ ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၀၇ (ြ ု) တင်ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း ( စ ု်းေဝန်ထမ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ ုလန််း၊ ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၀၈ (ြ ု)  ညီေ ဒမောင် ြ ော်း သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း ( စ ု်းေဝန်ထမ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ ုလန််း၊ ေှမ််းမပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၀၉ ေှ န််းထ န််း ြ ော်း ဒမမစောေင််းဦ်းစီ်းဌောနမှ ဝန်ထမ််း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်း၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၁၀ Bawi Cung ြ ော်း မီ်းသတ်ဌောနမှ ဝန်ထမ််း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်း၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၁၁ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််းထြ် ြ ော်း မီ်းသတ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

ဒတောင်ြဒလ်းဒထောင် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

 မှတ် (၁၁)၊ 

ထ ုြ်ပန်လမ််း၊ 

ေပ်ြ ြ် (၂)၊ 

ကြ မ်ဆ တ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ြေင်မပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ပပီ်း ဆနဒမပသ မ ော်း ော်း 

မုနိ်ု့ဒဝဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၂ ဒ ါြ်တော  ောြောမ ု်းသ ြ ော်း ဌောနမှ ်း၊ ဒေှွဲ့တ ုင််းပညောဌောန၊ ေန်ြုန်တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁

မည်သည ်ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

လ  မသ ေပါ

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပမှုဒကြောင ် ေန်ြုန်တြကသ ုလ် -လ ှုင် 

 နီ်းတ င် ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၃ ဒ ါြ်တော ဟ န််းထြ်စ ု်း ြ ော်း  င််းစ န်ဒဆ်းရုံမှ ဆေောဝန် ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၄ (ဦ်း)  ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း Inet မှ ဆေော ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၁၅ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာခ ုင် ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒထ  ုပ်ဝန်ထမ််း  (CDM) ၈-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒေတောေှည်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒဆ်းရုံဝင််းတ င် စစ်ြော်းမ ော်းတပ်စ  မခင််းြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဒသောဒကြောင ်

၃၁၆ (ဦ်း)  ေ ထ ဋ် ြ ော်း SAE (Irrigation Department) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

မပည်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၇ Dr. Nyon Kyuu Hlyan ြ ော်း ဆေောဝန် (ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ် ဒဆ်းရုံ) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ဒတေ်ာသောေပ်ြ 

ြ်၊ ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၁၈ (ဒ ေါ်)     ပဖ ျု်းဒ ်း မ
ပ ပင်ြုန််းဒြ ောင််း ုပ်၊ သုံ်းဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

သောယော၀တီပမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းလမ််း၊ 

စစ်ြ င််းပမ ျုွဲ့၊ 

သောယော၀တီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်ြ ဒန  မ်ေှ ဆေောမ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၃၁၉ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင် ြ ော်း လ  ျုင်ဒြေ်ာနည််းပညယတြကသ ုလ်ဥြကဌ ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)၊ ၁၀၉
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၀ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်မမင ်ဒ ်း ြ ော်း ဥြကဌ၊ ြ န်ပ  တောတြကသ ုလ်၊ လ  ျုင်ဒြေ်ာ ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၁ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း လ  ျုင်ဒြေ်ာစြ်မှုသ ပပံဥြကဌ ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၃၂၂ (ဦ်း)  ဝင််းဒ ောင်ပင မ််း ြ ော်း  ထြ်တန််းဒြ ောင််း ုပ် ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန််းခ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

မင််းလှပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း  ္လှုပ်ေှော်းမှုတ င်

 ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၃ (ဒ ေါ်) မ ု်းမ ု်းစ ုင််း မ  ဂသလ ပ်စောဌောန၏ ပ ုို့ခ သ ၊ မပည်တြကသ ုလ် ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

မပည် ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မင််းပုလမ််း၊ 

စံဒတေ်ာေပ်ြ ြ်၊ 

မပည်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၂၄ ဒ ါြ်တော ဒဝဒဝဒ ်း မ Senior Consultant Chest Physician ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၂၅

ဒ ါြ်တော 

သန််းမင််းထ ဋ်(ပင််းတယမီ်း  မ်

ေှင်)

ြ ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်ဒဆ်းရုံ ုပ်ခ ျု္်ပဒေ်းမှ ်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၂၆ ဒ ါြ်တော ဝင််းဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း ရ ပဒဗ ဌောန၏ ပ ုို့ခ သ ၊ မနတဒလ်းတြကသ ုလ် ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၂၇ ဒ ါြ်တော ဒဝပဖ ျု်းမ န် မ
ြုန်ထုတ်ဓါတုဒဗ ဌောန၏ ပ ုို့ခ သ ၊ 

ေတနောပုံတြကသ ုလ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၂၈ ဒ ါြ်တော ခ  ျုခ  ျုဝင််း မ
မမန်မောစောဌောန ပါဒမောြခ၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်တြကသ ုလ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၂၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််းထြ် ြ ော်း သရုပ်မပ၊ သခသ ောဌောန၊ ဒေနံဒခ ောင််း ီဂေီဒြောလ ပ် ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၃၀ (ဦ်း) သ ေ န်ထ န််း ြ ော်း  စ ု်းေဝန်ထမ််း (ြ န််းမောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန ) မတ်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

၃၃၁ (ဦ်း) သန််းဒဆ ဒလ်း ြ ော်း ဒမမစောေင််း ဦ်းစီ်း ၂၀-မတ်-၂၁
နတ်ဒမောြ် ခ ျုပ်တ င်

 ထ န််းသ မ််း

နတ်ဒမောြ်ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
CDM လုပ်ဒသောဒကြောင ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၃၃၂ (ဦ်း) သန််းဒဆ ြ ော်း ေပ်ြ ြ်ဥြကဌ ၂၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြံခင််းစုေပ်ြ ြ်၊ဒမမ

္ောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ်နှင ်ေ မှ ညပ ုင််းတ င် ဒန  မ်၌ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၃ (ဦ်း) ဒနဇောလင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းဆေော ၂၁-မတ်-၂၁

နတ်ဒမောြ် ေ စခန််းတ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်မှုဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၃၃၄ (ဒ ေါ်) လ  လ  ဒ ်း မ သတတဒဗ  ဌောနမှု်း ဒဆ်း (၁) ၂၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၃၃၅ (ဒ ေါ်)ဒခမောဝင််း မ ြုန််းလမ််းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန၊ CDM ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်စုံကြီ်းဒြ ်းေ ော/

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၃၃၆ (ဒ ေါ်) ခင်စုလ ှုင် မ

ည န်ကြော်းဒေ်းမ ်း

လ မ ဘဝ မမ င ် တင်ဒေ်းဌောန ခ  

တ ုင််းေင််းသော်းစောဒပနှင ် ယဉ်ဒြ ်းမ ်းဦ်းစီ်းဌောန

တ ုင််းေင််းသော်း ဒေ်းေော လ မ  ျု်းမ ော်းဝန်ကြီ်းမ ော်းဌောန

၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနော

ြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၃၃၇ Mr. Sean Turnell ြ ော်း
န ု္ င်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံ 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်၏ စီ်းပ ော်းဒေ်း ကြံဒပ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

 စ ု်းေလ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်မ 

္ော္်း  ြ်ဥပဒ  

ပု ်မ ၃

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၃၃၈ မမတ်စနဒောဝင််း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၃၃၉ ဒမသ ဒြ ေ်ာ မ စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်းဝန်ထမ််း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
CDM တ င် ပါဝင်ဒနသ မဖစ်သည်။

၃၄၀ (ဦ်း) ြ ုြ ု ြ ော်း
တေော်းသ ကြီ်း (ခ မ််းမမသောစည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း)
၂၅-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ယောယီေ မှ ်း 

ည နိ်ု့ဝင််း၊ 

ခ မ််းမမသောစည်ပမ ျုွဲ့န

ယ်

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ တေော်းသ ကြီ်းြ ု ဒြ ေ်ာလ န်ပပီ်း 

လုပ်ဒဆောင်မှုမ ော်း တ ြ် မဒြ နပ်မှုြ ု 

ထုတ်ဒဖေ်ာဒမပောဆ ုေော ဖမ််းဆီ်း၍ 

တေော်းစ  ဆ ုခံခ  ေသည်။

၃၄၁ (မ) ဒနမခည်ဒထ ်း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)
စစ်တပ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၂)၊ 

စ မ််းလ  သောယော၊ 

တြကသ ုလ်ေပ်ြ ြ်၊

 ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

လြ်ေှ မှော ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၌ CDM ပါဝင်မခင််းမေှ တ   

 မခော်းပညောဒေ်း ဝန်ထမ််းဒတ ြ ု CDM တ င် 

ပါဝင်ဖ ုို့ လ မှုြ န်ယြ်ဒပေါ်မှော 

စည််းရုံ်းလုပ်ဒဆောင်ဒနတယ်ဟု ဆ ုြော 

စ ပ်စ  ပပီ်း ဖမ််းဆီ်း ထ န််းသ မ််းခ  သည်။  ဆ ုပါ

 ဆေောမမှော ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းစဉ်တ င် 

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ 

ရ ုြ်နှြ်နှ ပ်စြ်မှုြ ု ခံခ  ေသည်။

၃၄၂ (မ) ခ စ်မမတသ် မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)
စစ်တပ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၂)၊ 

စ မ််းလ  သောယော၊ 

တြကသ ုလ်ေပ်ြ ြ်၊

 ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

လြ်ေှ မှော ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၌ CDM ပါဝင်မခင််းမေှ တ   

 မခော်းပညောဒေ်း ဝန်ထမ််းဒတ ြ ု CDM တ င် 

ပါဝင်ဖ ုို့ လ မှုြ န်ယြ်ဒပေါ်မှော 

စည််းရုံ်းလုပ်ဒဆောင်ဒနတယ်ဟု ဆ ုြော 

စ ပ်စ  ပပီ်း ဖမ််းဆီ်း ထ န််းသ မ််းခ  သည်။  ဆ ုပါ

 ဆေောမမှော ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းစဉ်တ င် 

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ 

ရ ုြ်နှြ်နှ ပ်စြ်မှုြ ု ခံခ  ေသည်။

၃၄၃

ဒ ါြ်တောဒြ ေ်ာညီညီထ ဋ် ြ ော်း  ရ ု်း ထ ်းြုဆေောဝန် (ပခုြက ဒဆ်းရုံကြီ်း) ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပခုြက ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၄၄ (ြ ု) ေ မင််းသ န််း ြ ော်း  မည်မသ ဒဆ်းမှ ်း ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင်

္်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။



၃၄၅ (ဦ်း) မမဒ ်း ြ ော်း
န ုင်ငံဒေ်းတြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ 

မ  ျု်းဆြ်ဒြ ောင််းသော်းမ ော်း ဒခါင််းဒဆောင်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅ (ဂ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၄၆ (ြ ု) မင််းဒသ ်းသစ် ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  နှင ် 

ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် (We Love Thanlyin)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ ပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင််းမမင ် ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

မပည်နယ်နှင ်တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှင ် ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၄၇ ဒစောဥြကောဦ်း ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ေတနောပုံဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္၏ 

 ဖ  ွဲ့ဝင်ဒဟောင််း)

၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု ်မ 

၁၉, 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

တင်ြ ု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၄၈ (ြ ု) သောထြ်ဒ ောင် ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ပခုြက နည််းပညောတြကသ ုလ်၏ ဥြကဌဒဟောင််း )
၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပခုြက ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၄၉ (ဦ်း)  မမင ်ဒဌ်း (ဒခေါ်) ဘ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(န ုင်ငံဒေ်း ြ ဉ််းသော်းဒဟောင််း )
၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ေှမ််းမပ

ည်နယ်

ဒတောင်ကြီ်းေှ  လ ငယ်မ ော်း ဆနဒမပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ြ ညီဒထောြ်ပံ ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းခံေသည်။

၃၅၀ (ြ ု)  ေ ထ န််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မမ၀တီ၊ြေင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၁ (ြ ု)  ထ န််းမမင ်သ န််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မမ၀တီ၊ြေင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၂ (ြ ု) စည်သ ဒ ောင် ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (ဆနဒမပဒခါင််းဒဆောင်) ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒပါင်ပမ ျုွဲ့၊မ န်မပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၃ (ဦ်း)  သီဟဒဇေ်ာ (ဒခေါ်) ဒေခ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ 
ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝါ်းခယ်မ၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ် ဖမ််းခံေသည်။ 

သ ူ့ ော်း ဧည ်ဒတ ွဲ့ခ င ် မေဒပ။



၃၅၄ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (ဆနဒမပဒခါင််းဒဆောင်) ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ 

မပည်ေ စခန််း  မှတ် (၁)

 တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

 မှတ် (၁၀၁)၊ 

မင််းလမ််း၊ဒပါင််းတနိ်ု့ေ

ပ်ြ ြ၊စြုပမ ျုွဲ့၊မင််း

ဘ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ မဒြ ်း၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၅ (ြ ု) ဒ ောင်မင််းစ ု်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (ဆနဒမပဒခါင််းဒဆောင်) ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဂ ပမ ျုွဲ့၊ ေခ ုင်မပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  ြ ု ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၆ (ဦ်း)  ဒဌ်းန ုင် (ဒခေါ်) န ုင်ကြီ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၇ (ဦ်း)  ညီညီဒေွှေ ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ မ  ျု်းဆြ် ဒြ ောင််းသော်း 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်၏ 

ဒတောင်ကြီ်းခရ ုင်  တ င််းဒေ်းမှ ်း

၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ေှမ််းမပ

ည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၃၅၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇယ ောပဖ ျု်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၅၉ (ြ ု) မ ု်းသ ဒ ောင် ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ မ  ျု်းဆြ် ဒြ ောင််းသော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၀ (ြ ု) တ ်းတ ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ မ  ျု်းဆြ် ဒြ ောင််းသော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၁
(ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်းသ  (ဒခေါ်) 

ဂုတတ် ု်း
ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (HRDP) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၂ (ြ ု) ဒ ောင်မ ှုင််းစံ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၃ (ဦ်း)  ဒစောဘဦ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ ဆယ်၊ ေှမ််းမပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၄ (မ) မဖ မဖ စံ မ
LGBTI တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ (Kings & Queens 

LGBT organization)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဒမမနီြုန််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၅ (မ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ မ
LGBTI တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (Kings & Queens 

LGBT organization)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဒမမနီြုန််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၆ (မ) လမင််း မ
LGBTI တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (Kings & Queens 

LGBT organization)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဒမမနီြုန််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၇ (ဦ်း) ညီညီဒြ ေ်ာ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၈ (ဒ ေါ်)  မောနီ မ တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၆၉ မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၃၇၀ (ြ ု)  တင်ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၁
(ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းန ုင် (ဒခေါ်) 

ဒဘေ်ာကြီ်း
ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (သုံ်းဒေောင်မခယ်) ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၂၁-မတ်-၂၁

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ုန််းဒတောေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၃၇၃ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် (ခ) ဦ်းမမင ်လ င် ြ ော်း

ပင မ််းခ မ််းဒေ်းနှင ် 

တ ုင််းေင််းသော်း ေပ်သော်းမ ော်းမမ င ်တင်ဒေ်း ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

 (န ုင်ငံဒေ်း ြ ဉ််းသော်းဒဟောင််း )

၂၂-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့ ေ နှင ် စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၇၄ (ြ ု)  မင််းညီညီြ န််း ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု္်မ 

(၁၉), 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

တင်ြ ု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၅ (ြ ု) ေ ဝင််းထ န််း ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု္်မ 

(၁၉), 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

တင်ြ ု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၆ (ြ ု) မပည ်စုံဒ ောင် ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု္်မ 

(၁၉), 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

တင်ြ ု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၇ (ြ ု)  ဒဝပဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ  

(ပခုြက တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏ 

ပ ်းဒပါင််း တ င််းဒေ်းမှ ်း -၂)

၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပခုြက ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၈ (မ) နန််းဝန်ဒဖောင််း မ ဒြ ောင််းသ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၇၉ (ြ ု) ည ျုမင််း ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ဒမေ်ာလပမ ျုင်တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒမမောင််းမမဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်

ခံထော်းေသည်။

ဒမေ်ာလပမ ျုင်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၈၀ (ဒမောင်)  ဂ ျုလီဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  မှ   မ် မပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၁ (ဒမောင်) လ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  မှ   မ် မပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၂ (မ)  နမ ်ခမ််းဖ ်းမမတ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  မှ   မ် မပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၃၈၃ (မ) ယ န််းလ  နနဒော မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  မှ   မ် မပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၄
(ြ ု)  သ သ  (ဒခေါ်) 

ပြ်ထေစ်ခ် စ န်လ င်
ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒေွှေထ ုြ်ရုံဝင််း၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

မနတဒလ်းတ င် ေ တပ်ဖ  ွဲ့မှ ပဖ ျုခ င််းမှု တ င််း 

သ ထ ြ်ဒမပ်းေေင််း သ ၏ 

ဒမေ်ာဒတေ်ာဆ ုင်ြယ်ြ န်ဒနခ  ဒသောဒကြောင ်

 သ ော်းမပန်ယ ေော  ရ ုြ်ခံေပပီ်း  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၅ (ဒမောင်) တင်မ ု်းန ုင် ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၈၆ (ဒမောင်) ဇင်မ ု်းန ုင် ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၈၇ (ဒမောင်) ခ စ်စမ််းဒ ောင် ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၈၈ (ဒမောင်) ခ မ််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၈၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်စ ု်းမင််း ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၀ (ဒမောင်) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၁ (ဒမောင်) လ ှုင်ယောမင််း ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၂ (ဒမောင်) မင််းထ ုြ်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၃ (ဒမောင်) မပည ်ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ဒမခခံပညော ထြ်တန််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၃၉၄ (ြ ု) မင််းခ ုင်မမင ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်းခ င ်နှ

င ် 

စီတန််းလှည ်လည်မခင််း

ဆ ုင်ေောပု ်မ ၁၉ နှင ်

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

သံတ  ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

သံတ  ပမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၅ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် - ABFSU (မပည်) ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  

ပု ်မ ၂၅

ငပလီေှ  ခလေ ၅၅ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၆ (ြ ု) ဒ ောင်သနိ်ု့ပ ုင် ြ ော်း
 တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ပုသ မ်တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)
၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၇ (ြ ု) ေှ န်ြီ်း ြ ော်း
 တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ပခုြက ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏ ဥြကဌ )
၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပခုြက ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၈ (ြ ု) န ုင်လင််းဒ ောင် ြ ော်း

 တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ပခုြက ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏ 

 ဒထ ဒထ  တ င််းဒေ်းမှ ်း

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပခုြက ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၃၉၉ (မ) ခ ုင်ေီဝင််း မ ြ ု်းတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းရှ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၀ (မ) ဒ ်းည နိ်ု့ မ ြ ု်းတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းရှ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၁ (မ)   သဇင်ဒြ ေ်ာ မ ြ ု်းတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းရှ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၂ (ြ ု) ဒဇယ ောစ ော ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၃ (ြ ု) ဒေွှေဝင််းဒ ောင် ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၊ 

ဥြကဌဒဟောင််း)

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၄ (ြ ု) ခ မ််းဒမမ န ုင် ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း(တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း

မ ော်းသမဂ္ )
၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၅ (ြ ု) ေ ဒြ ေ်ာပဖ ျု်း (ဒခေါ်) ေ ငယ် ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္ 

(တနသသောေီတ ုင််းဒ သကြီ်း၊  သံ ၏ တောဝန်ခံ )
၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၆ (ြ ု) ေှင််းသနိ်ု့ ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၊ 

ဥြကဌ)

၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၇ (ြ ု) ဒဇယ ောစ ု်း ြ ော်း MBA ဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်



၄၀၈ (ြ ု) ဒ ောင်ကြည်စ ု်း ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၀၉ (ြ ု) လ င်မ ု်းသနိ်ု့ ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၊ 

 ုဥြကဌ)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၀ (မ)  လ ှုင်  မဖ မ ဒြ ောင််းသ  (သခ ော သ္-  ဒဝ်းသင်) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၁ ဒနေ်ာစနီ  ္ မ ဒြ ောင််းသ  စီ်းပ ော်းစီမံ - ဒဝ်းသင်) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၂ (မ) ဒေွှေေီပ င ်ဦ်း မ

ဒြ ောင််းသ  

( မ  ျု်းသော်းစီမံခနိ်ု့ခ  မှုဆ ုင်ေော ီဂေီဒြောလ ပ် )(NMD

C)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၃ (မ) ထော်း  မ ေန်ြုန်ပညောဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသ ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၄ (ဒမောင်)  ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ရုြခဒဗ ) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၅ (ဒမောင်) မ  ျု်းသ ေဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း 

(န ုင်ငံတြောဆြ်ဆံဒေ်း )
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၆ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၇ (ဒမောင်) ထြ် ောြောန ုင် ြ ော်း LAPဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်၊ စီ်းပ ော်းဒေ်းဘောသောေပ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဓါတ်ပုံရ ုြ်ဒသောဒကြောင ် 

 ဖမ််းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၄၁၈ (ြ ု) မင််းခ စ်သ ြ ော်း မမန်မောစောတတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၁၉ (ြ ု) စ မ််းထြ်ဦ်း ြ ော်း
မုံေ ောတြကသ ုလ် တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း ( 

န ုင်ငံတြော ဆြ်ဆံဒေ်းမဟောတန််း )
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၂၀ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း
မုံေ ောတြကသ ုလ် တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း ( 

န ုင်ငံတြော ဆြ်ဆံဒေ်း )
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၂၁ (ြ ု) ပ ုင်ဒဇေ်ာလ ုြ ု ြ ော်း
မုံေ ောတြကသ ုလ် တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း ( 

န ုင်ငံတြော ဆြ်ဆံဒေ်း )
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်

၄၂၂ (မ) သ  ွဲ့ေတီသီဦ်း မ ဒဆ်းဒြ ောင််းသ ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၂၃ (ဒမောင်) မင််းသ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၂၄ (ြ ု) စည်ဟ န််း ြ ော်း ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၂၅ (ြ ု) ဂ  ျု်းဆြ် ြ ော်း/၁၈ နှစ်  ထြ်တန််း ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၂၆ ဆ ုင််းဗစ်လ န် ြ ော်း/၁၆ နှစ်  ထြ်တန််း ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၂၇ ဆလ ုင််းဒဗေ်ာဝီြစ်ဆမ််း ြ ော်း ြ မ််းစော ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖလန််းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၂၈ ဒေော ဘတင် ုင်လ န်မန််း ြ ော်း ြ မ််းစော ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖလန််းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၄၂၉ (မ) ခ  ျုသနတောထ န််း မ ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၀ (မ) စု    ထ န််း မ ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၁ (မ) ထ န််း  မ ်  မ ်ကြ မ ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၂ (ြ ု) တင်ဒ ောင်မမင ်ဦ်း ြ ော်း ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၄ (ြ ု) ဟ န််းထြ်လင််း ြ ော်း ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၅ (မ) စုစုဝင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၆ (မ) သင််းသင််းစု မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၇ (ဒမောင်) ထ ်းမမတဒ် ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၈ (ဒမောင်) လင််းထြ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၃၉ (မ) သင််းေနံို့မ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၀ (မ) ပင မ််းစုဒသေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၁ (ဒမောင်) ဘုန််းသနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၂ (ဒမောင်) ဒဝယံဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၃ (မ) ယ န််းဒေွှေေည်ဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၄ (မ) ခ ုင်ဇင်ဇင်သနိ်ု့ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၅ (မ) ဒ ်းမမတ်သ ဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၆ (မ) ယဉ်ယဉ်ပ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းစ ု်းစံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၈ (ဒမောင်) ခနိ်ု့မင််းဒသေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၄၉ (မ) ပဖ ျု်းဒဝခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၀ (ဒမောင်) ဒစောဆယ်မ စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၁ (မ) ထြ်ထြ်ဒ ်းခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၂ (မ) ပ ုပ ုဖ ်းမပည ်ဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၃ (မ)   မပည ်ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၄ (မ)   နနဒောစုခ စ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခ စ်မင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၄၅၆ (ဒမောင်) သုတ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၇ (ဒမောင်) ထည်ဝါမင််းလ င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၈ (ဒမောင်) သ န််းသန််းဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၅၉ (ဒမောင်) လ င်ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဆန််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၁ (မ) ယ န််းစုလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၂ (မ) ဒေွှေေည်မမင ်မမတမ် ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၃ (ဒမောင်) ေ ေင ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းပမ ျုင်ဒထ ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၄ (ဒမောင်) ေ ဝင ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၅ (မ) ဒမမမတ်ယုယ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၆ (မ) သနိ်ု့သီဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၇ (မ) ဒမသ  ွဲ့ယုမ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၈ (မ) ဒခ ောယဉ်ဒြ ်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၆၉ (မ) ဇ န်လ  လ  ထ န််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၀ (မ)   မ ်ဘုန််းဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၁ (ဒမောင်) လ င်ဘုန််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၂ (ဒမောင်) ဘုန််းမမင ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၃ (ဒမောင်) ဒစောဖေီ်း န််းဂယ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၄ (မ) နနဒောနှင််းထ ဍ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၅ (မ) စုေည်လ ှုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၆ (မ) မခယ်မံှုထီ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၇ (ဒမောင်) ပ ုင်ဟ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၇၉ (ဒမောင်) ဝင််းမမတ်မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၀ (မ) ေည်ဒဝေွှေန််းမမတ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၁ (မ) လ  ေည်နနဒော မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၂ (မ) ခင်စုသီ မ ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာခင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၃ (မ) ယ န််းဒေွှေေည်လ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၄ (ဒမောင်) ဒလမပည်စ ု်းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၅ (ဒမောင်) သင််းသနိ်ု့ဦ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၆ (မ) ဒ ်းခ ယ်ေီမ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၇ (ြ ု) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၈ (ဒမောင်) လွှမ််းဘုန််းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၈၉ (မ) မပည ်မပည ်ဒမေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၀ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်ထ ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၁ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်သ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်မပည ်စုံဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၃ (မ) ပန််း  ဒနမခည် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၄ (မ) ဂ ြ်စမင်ဒဆ မ ဦ်းခင်ဒမောင် ဒဆ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၅ (မ) ပ င ်ဒေွှေေည် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်စံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၇ (မ) ထြ်ထြ်ဝင််းပ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းသနိ်ု့ထ ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၄၉၉ (မ)   နှင််းမဖ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၅၀၀ (မ) ေွှေန််းပပဒ ်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၁ (မ) ဆုဒဝနှင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၂ (ဒမောင်) ဒလမပည်ဝင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၃ (မ) စုမမတ်သီေ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၄ (ဒမောင်) ရ ပ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၅ (မ)   မ န်ဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၆ (ဒမောင်) မပည ်စုံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၇ (မ) ဒမသ သ ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၈ (မ) ထြ်ဦ်းခင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၀၉ (ဒမောင်) သြ်ဒထ ်းန ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၀ (ဒမောင်) ဒဇယ ောန ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၁ (ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်လ ှုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၂ (ဒမောင်) လင််းထြ်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၃ (ဒမောင်) ြစ်မမတ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၄ (မ) ဒမမီမီလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၅ (ဒမောင်) မင််းဒသေ်ာဟနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၁၈ (ဒမောင်) ဗန်တ  ဟ ုမောန် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ်(၉၂)၊ သုဓမမော

 လမ််းမကြီ်း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

၅၁၉ (မ) ဒေွှေယဉ်ဝင််းဒသေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၀ (မ)     ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၁ (မ) လ င်ဒမလတ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၂ (မ) န ုင်ဦ်းခင်ခင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းစည်သ ဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၄ (မ) လှ ဉ္ဇလီဒမောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၅ (ဒမောင်) စ မ််းဒဝယံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၆ (ဒမောင်) ဟန်ေှင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၇ (မ) ဇောဇောသ မ ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၈ (မ) မ ု်းစနဒီဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၂၉ (မ) ဒ ်းသီတော မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၀ (ြ ု) ေ ဒ ောင်ထ န််း ြ ော်း ပထမနှစ်ဒြ ောင််းသော်း၊ ပုသ မ်တြကသ ုလ် ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း
ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၁ (ြ ု) ဒ ောင်ဘုန််းဒမေ်ာ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ေန်ြုန်တြကသ ုလ် 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ မမျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း
ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၂ (ြ ု) ဒဝယံပဖ ျု်းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဗ.ြ.သ) ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ မမျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း
ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၃ (မ) မပည ်ဘ ုဘ ု မ  ေပ်သ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် တောဒမ သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၅၃၄ (ဒမောင်)  ုပ်စ ု်းဦ်း ြ ော်း တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (UMT) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၅ (ဒမောင်) ထ ်း  မ ်စည်သ ြ ော်း ဦ်းတင်ထ န််း
ဒေှ်းဒဟောင််းသုဒတသန တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း

 ( ဂုံတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၅၃၆ (ဒမောင်) သုခသ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒစောထ ်း တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၇ (ဒမောင်) ဇ  ထြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းစ ုင််းြ လ င်
ဒြ ောင််းသော်း (၁၀ တန်ဒ ောင် -  .လ.ြ (၁), 

သဃသန််းြ န််း)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၈ (ဒမောင်) ဥြကောပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒင ထ န််းခင် (NMDC) BTHM စတုတထနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၃၉ (ဒမောင်) ဟ န််းထ ဋ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဝင််းထ န််း ဒြ ောင််းသော်း ( ဒေှွဲ့ပ ုင််းတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၀ (ဒမောင်) ဘုန််းသနိ်ု့ထ ်း ြ ော်း ဦ်းည ျုမင််းသနိ်ု့
ဥပဒ  တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်တြကသလ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၁ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဝင််းခနိ်ု့ဦ်း ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (MMU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၂ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာနနဒလင််း ြ ော်း
 ဂသလ ပ်စော ပထမနှစ်  ဒဝ်းသင်ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၄ (ဒမောင်) မင််းြ ုြ ုသ န််း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင် Info Myanmar ,   ုင်တီ ြ န်ယြ် ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၅ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းဟန်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းန ုင်ဒဇေ်ာ ဒြ ောင််းသော်း (MMEC)  င်ဂ င် ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၆ (ဒမောင်) ေ ထြ် ြ ော်း စ တ်ပညော  ဒဝ်းသင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၇ (ဒမောင်) လင််းလတဒ် ောင် ြ ော်း စ တ်ပညော  ဒဝ်းသင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ ု်းဒဇေ်ာ ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ (၃) - ဒမမောြ် ဂုံ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၄၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်လှ ြ ော်း
ပထဝ တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် )
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၀ (ဒမောင်) မမတမ်င််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းမင််းသန််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၁ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့စည်သ ြ ော်း ဦ်းေန်န ုင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒစောမမင ်ဒေွှေ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၃ (ဒမောင်) စ ုင််းဒြ ေ်ာသြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်လ င် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၄ (ဒမောင်) ဒဇယ ောဘုန််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းဇောနည်ဝင််းခ  ျု ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဇင်မင််းဒသေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၆ (ဒမောင်) ဟ န််းသနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာသ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၇ (ဒမောင်) မင််းသ န််းဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၅၅၈ (ဒမောင်) မ ု်းန ုင်မင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၅၉ (ဒမောင်) ေ ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၀ (ဒမောင်) မမတသ် ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒေွှေ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၁ (ဒမောင်) သီဟသြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစန််းမမင ်ကြ ယ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၂ (ဒမောင်) ညီဆောဟန် ြ ော်း ဦ်းဒလောဟန် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၃ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒပါင််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၄ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၅ (ဒမောင်) ဘုန််းမမတဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒဌ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၆ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်ခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းလ င်သ န််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၇ (ဒမောင်) လ င်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမင ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းထ ုြ်စံ ြ ော်း ဒ ေါ်ခင်မောေီ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၆၉ (ဒမောင်) ဇောနည်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းဇောနည်ဒမောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်မမင ်သန််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၁ (ဒမောင်) ဟန်မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၂ (ဒမောင်) မ  ျု်းမမင ်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းညဏ်သ န််း ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၃ (ဒမောင်) ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၄ (ဒမောင်) ဒသ်းတင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၅ (ဒမောင်) ေ မင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းလှဝင််း ပထဝီ ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတ်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၇ (ဒမောင်) လ င်မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစံလင််း  ဂသလ ပ်စော တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၈ (ဒမောင်) ညီဆောထြ် ြ ော်း ဦ်းဒယောဟန် ဇီဝဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၇၉ (ဒမောင်) ဒဝမပည ်ပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၅၈၀ (ဒမောင်) ဒဝယံပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၁ (ဒမောင်) ထ ဋ်မမတဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာခ ုင်ဝင််း
စ တ်ပညော  ဒြ ောင််းသော်း (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၂ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သ 
န ုင်ငံတြောဆြ်ဆံဒေ်း  ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် )
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၃ (ဒမောင်) သ ေထြ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း ဒြ ောင််းသော်း (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၄ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဒသေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းမင််းမင််းဦ်း ဒြ ောင််းသော်း (TTU) (BE) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၅ (ဒမောင်) သြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းခ ုင် ဒြ ောင််းသော်း (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်မမတဒ်မေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (TTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၇ (ဒမောင်) ဒဝပဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၈ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်ထ န််း ြ ော်း
 ဂသလ ပ်စော ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၈၉ (ဒမောင်) ဒဝလင််းပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၀ (ဒမောင်) ထြ်န ုင်လင််း ြ ော်း ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (WYU Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၁ (ဒမောင်) ဒဌ်းဒ ောင်န ုင် ြ ော်း ပထဝီ ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (WYU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၂ (ဒမောင်) သ ေတင် ြ ော်း ပထဝီ ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (WYU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၃ (ဒမောင်) ေန်န ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi Mechanical) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၄ (ဒမောင်) လ င်န ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi Mechanical) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၅ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းမပည်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဦ်း
သမ ုင််း ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (ဒမေ်ာလပမ ျုင် 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းတင ် ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi Mechanical) ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်မမတဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းနန််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း (HCU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၈ (ဒမောင်) ဝင််းမပည ်ပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းကြည်ဝင််း  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၉ (ဒမောင်) ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဌ်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၀ (ဒမောင်) ြံဒြောင််း ြ ော်း  န်တီထ န််း ဓါတုဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၁ (ဒမောင်) ဝင ်ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင် ုန််း စ တ်ပညော ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၀၂ (ဒမောင်) မင််းဒသေ်ာခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဝင််းခနိ်ု့ ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi Mechanical) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၃ (မ) ခ ုင်ဇင်ထြ် မ ဦ်းလှပ ု  ုတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  (UCSY) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၄ (မ) ခ ုင်ဇင်ဒထ ်း မ ဦ်းစ ု်းလ င် သခသ ော  ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၅ (မ)   သီေ မ  ျု်း မ ဦ်းမ  ျု်းမင််းထ တ် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၆ (မ) ယုစနဒီဒဌ်း မ ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် ဒနောြ်ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၇ (မ) သ ပ ုမဖ မ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းန ုင်
 ဂသလ ပ်စော စတုတထနှစ် ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၈ (မ) သ   မဖ မ ဦ်းဒင သ န််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၉ (မ) မံှုနံို့သောတင် မ OS တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၀ (မ) စုဒဝပဖ ျု်း မ ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန်  ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၁ (မ) န ီ မ စ တ်ပညော တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  ( ဒဝ်းသင်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၂ (မ) တင် ်ေွှေန််းမမမခယ် မ ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၃ (မ) သ သ န ုင်ဝင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၄ (မ) ခ ယ်ေီဝင််း မ ဦ်းတင်ထ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၅ (မ) စနဒောဝင််း မ ဦ်းတင်ထ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၆ (မ) စုနှင််းထြ် မ ဦ်းဒဌ်းန ုင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၇ (မ) နန််းပင မ််းဒ ်းခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၈ (မ) ခင်ခ  ျုဒြောင််း မ ဦ်းတင်ည နိ်ု့ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၉ (မ) မှ ်းသဉ္ဇောန ယ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၀ (မ) ဇင်ဇင်ဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်န ုင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၁ (မ) သင််းသင််းနု မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၂ (မ) စုစုဒဝ မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၃ (မ) ခ ုင်ေတနောဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၂၄ (မ) ဒြမောလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၅ (မ) ယဉ်မ န်မဖ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၆ (မ) ခ ုင်ဇင်လင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၇ (မ) ယမင််းဒ ်း မ ဦ်းညဏ်လင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၈ (မ) ေွှေန််းမပည ်န ုင် မ ဦ်းန ုင်ဝင််း
သခသ ော ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန်  ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၉ (မ) ဒမမမတ်န ု်းခင် မ
 ဂသလ ပ်စော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၀ (မ) နှင််းသနနောထ န််း မ ဦ်းဒ ောင်ဒထ ်း  ုတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  (UCSY) (CS) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၁ (မ)   နနဒောခ စ်စု မ ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသ  (Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၂ (မ) ယ န််းဒေွှေေည် မ ဦ်းမင််းမင််းဦ်း ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန်  ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၃ (မ) နှင််းဒ ်းလ င် မ ဦ်းဇင်ဒ ောင်
သခသ ော တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၄ (မ) ပဖ ျု်းသီေ ဒြ ေ်ာ မ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း
သခသ ော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသ  

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ် )
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၅ (မ) ခင်နှင််းဖ ်း မ ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသလ ုလ် ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၆ (မ) ပဖ ျု်းသြ်ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ  (မ  ပင်) (THS) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၇ (မ) ခ ုင်စုဒဝ မ ဦ်းစ ု်းမမဒ ောင် ဒြ ောင််းသ  (န ုင်ငံမခော်းဘောသော တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၈ (မ) မမတ်န ု်းခ ုင် မ
 ဂသလပ်စော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၉ (မ) ယမင််းဒ ်း မ ဦဒမောင်ဦ်း ြုန်ထုတ်ဓါတုဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၀ (မ) ဒ ်းဒ ်းဒမေ်ာ မ ဦ်းဒ ်းသန််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၁ (မ) ဒမမမတ်န ု်းခ ုင် မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ
 ဂသလ ပ်စော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၂ (မ) ဒ ်းမမင ်မမတ်ဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်မမတ်သ  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၃ (မ) နှင််းဦ်းဒေွှေစင် မ ဦ်းစ ု်းပ ုင် ဒြ ောင််းသ  (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၄ (မ) ခနိ်ု့စုကြည် မ ဦ်းသ န််းလ ှုင် ဒြ ောင််းသ  (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၅ (မ) ပ င ်ဖ ်းဒဝ မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၄၆ (မ) ယုယုဒဝ မ ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၇ (မ) ဒဟလောဖုန််းနီ မ ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၈ (ဒမောင်) ေန်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၉ (ဒမောင်) လ င်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်းလ ှုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၁ (ဒမောင်) မပည ်စုံပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၂ (ဒမောင်)  ောြောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၃ (မ) ထြ်ထြ်ရ ှုင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၄ (ဒမောင်) ဒသေ်ာပင မ််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ပမ တ် နည််းပညော တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၅ (ဒမောင်) ေ လင််းပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၆ (ဒမောင်) ေ လင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၇ (မ) ဂ  ်းဂ  ်းသစ်လ င် မ ဒြ ောင််းသ  (ဒတောင်င  နည််းပညော တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၈ (မ) ဒသေ်ာဒသေ်ာဇ န်ဦ်း မ ဒြ ောင််းသ  (ဒတောင်င  နည််းပညော တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဗလ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မ တထီလော နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ထထီလောပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၀ (ဒမောင်) မင််းခနိ်ု့ြ ုြ ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( င််းစ န် နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၁ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဝင််း ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၂ (ဒမောင်) ဒသေ်ာ ီန ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမေ်ာလပမ ျုင် နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၃ (ဒမောင်) ဘုန််းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၄ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ ု်းဒထ ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မနတဒလ်း နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၅ (ဒမောင်) သ န််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောင်င  နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၆ (ြ ု) နန််းထ ုြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၇ (မ) နန််းဒခ ောစုလ ှုင် မ ဒြ ောင််းသ  (သန်လ င် နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၆၈ (မ) သဉ္ဇောဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၉ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းသ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောင်င  နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၀ (မ) မှ ်းမမတ်သ ယ် မ န ုင်ငံတြောဆြ်ဆံဒေ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၁ (ဒမောင်) ထင်လင််း ြ ော်း ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၂ (မ) နှင််းယုနနဒော မ ဦ်းစ ု်းဒဌ်း ဘ မ ဒဗ  ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၃ (ဒမောင်) ထ န််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဓါတုဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၄ (ဒမောင်) မပည ်ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၅ (ဒမောင်)  ံ ဘုန််းဒ ောင် ြ ော်း  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၆ (ဒမောင်) ဇ  ဒြောင််းဒတဇော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၇ (ဒမောင်) မပည ်ပဖ ျု်းဒသေ်ာ ြ ော်း ရုြခဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၈ (ဒမောင်) ေ ထြ်ဒ ောင် ြ ော်း တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ( ဒဝ်းသင်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၉ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း သခသ ော ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၀ (မ) ထ ်းသီေ ဒြ ေ်ာ မ သခသ ော ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၁ (မ) ခင်နှင််းမဖ မ သခသ ော ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၂ (မ) ယမင််း (ခ) ဂ ်းဂ ်း မ/၁၈နှစ် ဦ်းဒ ောင်ခင်ဦ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၃ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာထြ်န ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမောေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၄ (ြ ု) ဒလဒမပစ ု်းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဆနဒမပပ  တ င် ပဖ ျုခ င််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၆၈၅ (ြ ု) စစ်န ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဆနဒမပပ  တ င် ပဖ ျုခ င််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၆၈၆ (ဒမောင်) ါနလင််း ြ ော်း  ပထမနှစ်၊ သတတဒဗ ၊  ဂုံတြကသ ုလ် ၃-မတ်-၂၁ ပု ်မ - ၅၀၅ (ြ)
 င််းစ န် ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၂၅၊ ၅ လွှော၊ 

ပမ ျုွဲ့သစ် ၁ လမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒမမောင််း ဒေှ

 ္ ေပ်ြ ြ်၊ 

တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ဒမမောြ်ဥြကလောပ ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ



၆၈၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းဆြ်သ င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၁
 င််းစ န် ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၈ (ဒမောင်) ထ န််းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ုတ ယနှစ် ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း (မနတဒလ်း) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၉ (မ) ဒေွှေေတနောဦ်း မ ဒြ ောင််းသ  (န ုင်ငံမခော်းဘောသော တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၀ (ြ ု) ဟ န််းထြ်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၁ (ဒမောင်) ဒနန ုင်ေ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၂ (မ) ဖ ်းဖ ်း မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းြ   ဖ  ွဲ့) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၃ (မ) ခ လီီ မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းြ   ဖ  ွဲ့) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၄ (မ) ဒဟမောန်လင််း မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၅ (ဒမောင်) မ  ျု်းသနိ်ု့ထ န််း ြ ော်း ရ ပဒဗ  ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၆ (ဒမောင်) ထြ် ောြောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ရ ပဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၇ (မ) ဒြသ ယ်ဇင် မ
ဒြ ောင််းသ  (BTHM တတ ယ သုတ်, Mandalar

 တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၈ (မ) သဇင် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒြ ောြ်ဆည် နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၉ (ြ ု) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မနတလော တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၀ (ြ ု) ဇ  သ ေထ ဋ်ဒခါင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၁ (ြ ု) သြ်ဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်မမင ်မမတ် ြ ော်း ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (MAEU - AV) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၃ (ြ ု)  ောြောပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််းလင််း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတ်ဟ န််း ြ ော်း ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း (မနတလော တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၅ (ဒမောင်) လွှမ််းမ ု်းသ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၆ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်ဦ်း  င်္န ြဒဗ  ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၇ (ြ ု) စ မ််းထြ်န ုင် ြ ော်း
ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၈ (ြ ု) သန်ိ်ု့ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ခနတီ်းဒြောလ ပ်၊ 

ဟ ုတယ်နှင ်ခေီ်းသ ော်း)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၀၉ (ြ ု) လ မ််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (Inet / Digital Engineering) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၀ (ြ ု) ေ ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၁ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေစ ု်း ြ ော်း ဘ မ ဒဗ  ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်မပည ်ဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၃ (မ) ဒ ်းစနဒောထ န််း မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၄ (မ) စုမမတ်သ ယ် မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၅ (မ) ဒေွှေဇင်ဝင််း မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၆ စ ု်းနနဒောမင််း မ ဒြ ောင််းသ /သော်း (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၇ (ဒမောင်) ထြ်ဒနောင်ဒ ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၈ (မ)   ဇောလ င် မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၉ (မ) ခ စ်စု မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ ုလ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၀ (ဒမောင်)   ုြ်မန််းပလ ပ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (MIT-L.A.P, မမန်မောတတ ယနှစ်) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လောရ ှု်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းဒမမောြ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၁ (ြ ု) ေ မင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
5BE Civil ဒြ ောင််းသော်း (မ  ပင် နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)
၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၂
ဒမောင်ဒေှောလမ န် (ခ) 

ဟယ်ေီမ န်
ြ ော်း/ ၁၈ နှစ် ဒြ ောင််းသော်း (  ဂသလ ပ်စော ပထမနှစ်) ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၃ (ြ ု) ဒသေ်ာဇင်ထ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောင််းသော်း ဥြကဌ - ဒြ ောင််းသော်း

 သမဂ္- မပည်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၄ (ဒမောင်) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၇နှစ် ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၅ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းန ုင် ြ ော်း/၁၉နှစ် ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၆ (မ) ဝါဝါခပံျု်းေှ န် မ/၂၃နှစ် ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း ( ဒဝ်းသင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်မပည ်စုံ ြ ော်း/၁၈နှစ် ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းစည်သ ြ ော်း/၁၄နှစ် ရ ပဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ( ဒဝ်းသင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၉ (မ) ဒ ်းမမမမခနိ်ု့ မ/၂၃နှစ်  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၀ (မ) သ ဦ်းခ မ/၁၅နှစ် ဒြ ောင််းသ  (၈ တန််း) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ခမ််းဒဂါင််း၊ ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊

 တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၃၁ (မ)   န်ဂ ယ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၂ (မ) ပပခင် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပ ုင်ဝင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောထ န််းမမင ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၅ (ြ ု) ေ မင််းြ ုြ ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၇ (မ) ဒေွှေမမင ်မ ုေ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၈ (ြ ု) သ ေဒ ောင် (ခ) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၉ (ဒမောင်) ဒတဇော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၀ (ြ ု) ပဖ ျု်းမန််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၁ (ြ ု) သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၂ (ြ ု) သုတထင်ြ ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၃ (ြ ု) ထ န််းထ န််း (ခ) ြ ုဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြောင််းဆြ် ြ ော်း
2EP ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၅ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့ြ ု ြ ော်း
2Meach ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၆ (မ) ယမင််းခ ုင် မ မမန်မောစော  ုတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၇ (မ) ဟန်လင််းဒ ောင် ြ ော်း စတုတထနှစ် ME ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒမမောင််း၊ 

တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၈ (ဒမောင်) စ ုင််းပဖ ျု်းထ ုြ် ြ ော်း/၂၂နှစ် ဒြ ောင််းသော်း (TUM) ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၉ (ဒမောင်) စန််းမမင ်ဦ်း ြ ော်း/၂၂နှစ် ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၀ (ြ ု) ခနိ်ု့စည်သ လတ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ြ ုလတ် ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

ညသပ တ် ပပီ်း  မပန်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၇၅၁ (မ) ဒဆောင််းသဇင်လ ှုင် မ
တရုတ်ဒမဂ ော ဒြ ောင််းသ  (န ုင်ငံမခော်းဘောသော 

တြကသ ုလ်)
၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၂၉၊ 

ဒဖါ  ြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

သီေ လမ််း၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ သ မ၏  မ်ြ ုစီ်းနင််းပပီ်း 

သ မြ ုဖမ််းသ ော်းခ  ။

၇၅၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောင်င နည််းပညောတြကသ ုလ်) ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၃ (ဒမောင်) စ ုင််းဒ ောင်သန််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( ထြ (၄) ဒတောင်ကြီ်း) ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၄ (မ) ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင် မ Student (UCS) ၂၀-မတ်-၂၁   ု်းဘ ုဒထောင် မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
ဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၅၅ (ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်လင််း ြ ော်း/၁၆ ဦ်းဒဌ်းမင််း ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-မတ်-၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှင ် ေ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊ 

 မှတ် ၄၂ ေပ်ြ ြ်၊

 

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြ်ပ ုင််း

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုတ်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

  မ်ဒေှွဲ့ေှ  ြော်းဝပ်ဒေှော ြ ု  လည်သ ော်းေောမှ 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။ 

ညောဘြ်လြ်ဒြောြ်ဝတ်ြ ု 

ြ ည်ထ မှန်ထော်းပပီ်း ြုတင် ၅၀၀ 

မဂသလော ုံစစ်ဒဆ်းရုံမှတဆင ် 

ဒမမောြ် ဂုံေ စခန််းသ ုို့  ပ ုို့ခံေသည်။ 

ထ ုို့ဒနောြ် စစ်ခုံရုံ်းတင်ထော်းပပီ်း  ဆ ုပါ 

ြဒလ်းမှော ဆီ်းခ  ျုဒဝ နောြ ု 

ခံစော်းဒနေသ မဖစ်သည်။ သ ူ့ ော်း စစ်ခုံရုံ်းတ င် 

စီေင်စစ်ဒဆ်းမည်ဟု သ ေသည်။

၇၅၆
ဒ ောင်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င် ဒြ ောင််းသော်း (ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်) ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒနောင်ခ  ျုပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

၇၅၇ (ဒမောင်)သ ေထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း ပထမနှစ်၊ ဘ မ ဒဗ ၊ လော်းရ ှု်းတြကသ ုလ် ၂၃-မတ်-၂၁
ပု ်မ - ၅၀၅ (ြ)၊ 

၁၄၃/၁၄၇/၃၅၃။

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၅)၊စြော်းဝါ

လမ််း၊နယ်ဒမမ(၉)၊ေပ်

ြ ြ်(၉)၊လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့၊

 ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၇၅၈ (ဒမောင်) သ န််းဒင ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (4 BE-EC ဗန််းဒမေ်ာ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၂၄ မတ် ၂၁

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

၇၅၉ နင်ဂ ော်းဒလောန် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (5 BE-EC ဗန််းဒမေ်ာ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၂၄ မတ် ၂၁

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

၇၆၀ စ ုင််းလင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း (နည််းပညောတြကသ ုလ်၊ 

ဗန််းဒမေ်ာ)
၂၄ မတ် ၂၁

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်



၇၆၁ (ဒမောင်) လ င်ဘုန််းမမင ် ြ ော်း (ဒမ ်းသြကေောဇ် ၁၃-၁၁-၂၀၀၂ ဒြ ောင််းသော်း ၂၄ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ

မည်သည ်ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

လ  မသ ေပါ

ေန်ြုန်

ဒမောင်လ င်ဘုန််းမမင ်သည် ေန်ြင််းပမ ျုွဲ့နယ် ၁၃

 ေပ်ြ ြ်ေှ  သ ငယ်ခ င််း  မ်သ ုို့ ဒေောြ်ေှ စဉ်

  မခော်းသ ငယ်ခ င််းမ ော်းနှင ် တ  

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေပပီ်း ထ ုဒနို့တ င်ပင် 

ေန်ြင််းေ စခန််းသ ုို့သ ော်းဒေောြ်ခ  ဒသေ်ာလည််း 

ေ စခန််းမှ  ောမခံမဒပ်းသမဖင ် 

 င််းစ န်ဒထောင်သ ုို့ 

ဒနို့စဉ်သ ော်းဒေောြ်ခ  ဒသေ်ာလည််း 

လြ်ေှ  ခ  န်တ င် မည်သည ်ဒနေော၌ 

ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်ြ ု 

မသ ေှ ေပါ။ 

 သြ်ေှင်လ ြ်ေှ ဒနဒသ်းသလော်းဆ ုသည်ြ ု

လည််း မသ ေပါ။ မမဝတီရုပ်မမင်သံကြော်း၏ 

ဒကြညောခ ြ် ခ ြ် 

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

သ ူ့ြ ုထ န််းသ မ််းထော်းခ  ပပီ်း ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ

 ၅၀၅-ြ မဖင ် တေော်းစ  ဆ ုထော်းဒကြောင််း 

သ ခ  ေဒသေ်ာလည််း လြ်ေှ  ဒမခ ဒနဒတ  

မည်သည ်သတင််း စ နမှ 

မေေှ ဘ မဖစ်ဒနပါသည်။

၇၆၂ (ြ ု) ဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (နည််းပညောတြကသ ုလ်၊ 

ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်
၂၅ မတ် ၂၁

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

သည်။

ြမ််းနော်းလမ််း၊ 

ကြြ်စော်းမပင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၇၆၃ (ဒမောင်) မင််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ြ န်မပ တောတြကသ ုလ်ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့ ဒဆ်းသ ော်းဝယ်ဒနစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၆၄ (မ) သီေ ဒြ ေ်ာ မ တတ ယနှစ် (သခသ ော) ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခံေမခင််း

၇၆၅ (ြ ု) မပည်ပင မ််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဘ မ ဒဗ  ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်၊  ဂုံ တြကသ ုလ် ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်၃၄၆၊ဒစတနော(

၁)လမ််း 

(၄၃)ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြ်ပ ုင်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၇၆၆ (ဒမောင်) သ ေ န်ဒမောင်မမင ် ြ ော်း  ုတ ယနှစ် (Physic) ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၇၆၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း Student (Botany) ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဉ််းမနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၇၆၈ ဒဇေ်ာပဖ ျု်းဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းလ င်ဦ်း ဒြ ောင််းသော်း (ပထမနှစ် ဓါတုဒဗ ) ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဆည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၇၆၉ စ ုင််းလ င်ဦ်း ြ ော်း/၁၉ ဒြ ောင််းသော်း ( ုတ ယနှစ်) ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဆည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၇၇၀ (မ)   မ ်သြ်မှ ်းဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ ုလ် ၁) ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့ ဒန  မ်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၇၇၁ (ြ ု) မပည ်ပဖ ျု်းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မုံေ ော/ဗြသ) ၃၁ မတ် ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁ တ င် ပု ်မ 

၅၀၅(ြ) မဖင ် 

ခ ျုပ်မ နိ်ု့ေမန်ယ သည်။

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း။

၇၇၂ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မုံေ ော/ဗြသ) ၃၁ မတ် ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁ တ င် ပု ်မ 

၅၀၅(ြ) မဖင ် 

ခ ျုပ်မ နိ်ု့ေမန်ယ သည်။

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း။

၇၇၃ (ြ ု) ေ  (ခ) ေ ေင ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃၁ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုနန ပင်လမ််း၊ 

ဒ ်းသောယောေပ်ြ ြ်၊

 မုံေ ောပမ ျုွဲ့။

၇၇၄ (ြ ု) စ ု်းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃၁ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုင်ဒဝဆောလမ််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်၊ 

မုံေ ောပမ ျုွဲ့။

၇၇၅
(ြ ု) မ ှုင််းဒဝ (ခ) စ ု်းသ  

(၆/မမန(န ုင်) ၁၆၆၃၁၉)
ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ်း ပမ တ် နည််းပညောတြကသ ုလ် ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း မတ်

ဒြော ဒသောင််းဒထောင်တ င်

ထ န််းသ မ််း ထော်းသည်။

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း

၇၇၆ (မ) ဒ ်းခ မ််းမမ မ ဒြ ောင််းသ ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းမခင််း ခံေသည်။

၇၇၇ (မ) ဟန်နီထ န််းထ န််း မ ဒြ ောင််းသ ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းမခင််း ခံေသည်။

၇၇၈ (မ) ဖ ်းမ န်ဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ  (Final Year, Japanese, YUFL) ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဂသလော ုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

CNN သတင််းဒထောြ်ြ CDM 

ြ စစမ ော်းနှင ်ပတ်သြ်၍  င်တောဗ  ်းေောတ င် 

မပန်လည်ဒမဖကြော်းပပီ်းဒနောြ် 

မကြောမီ ခ  န်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေပပီ်း 

မည်သည ်ဒနေောသ ုို့ ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်ြ ု 

မသ ေဒပ။

၇၇၉
(ဦ်း) ဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း (ခ) 

 ေည်ြ  ျု
ြ ော်း

လ မှုဒေ်းကသဇောလွှမ််းမ ု်းသ  (We Love Yangon 

 ဖ  ွဲ့ဝင်ဒဟောင််း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။



၇၈၀ (ဦ်း) မင််းထင်ြ ုြ ုကြီ်း ြ ော်း  ါရ ုြ်တော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ
ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။

၇၈၁ ဒမောင်သောခ  ျု ြ ော်း စောဒေ်းဆေော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ
ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။

၇၈၂ (ဦ်း) ထင်လင််းဦ်း ြ ော်း စောဒေ်းဆေော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။

၇၈၃ ဒစောဖ ု်းခ ော်း ြ ော်း  ဆ ုဒတေ်ာ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ တ မ််းဒေှောင်ဒန ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။

၇၈၄ (ဦ်း) လ မင််း ြ ော်း ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင်နှင ်  ါရ ုြ်တော ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ
ေန်ြုန်တ ုင််း

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်လောဒစေန် 

လံှုွဲ့ဒဆေ်ာတ ုြ်တ န််းမှုဒကြောင ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၅ ဒမောင်ယုပ ုင် ြ ော်း ြဗ ောဆေော ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ြ်သစ်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

၇၈၆ နနဒတင်ထ ဋ် (ခ) ဟံလင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမတ်စ ု်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၇၈၇ မင််း ဒဂါင် (ခ) သဒြောင ်သော်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမတ်စ ု်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၇၈၈ ဒနဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။



၇၈၉
ခင်ဒမောင်ဒဌ်း (ခ) 

မ ု်းဦ်းဒဆ ည န််း
ြ ော်း ဦ်းမင််းဒ ောင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၇၉၀
သြ်ဒဝနှင််း (ခ) 

ဒထ ်းဒထ ်းမမင ်
မ ဦ်းဒဌ်းမမင ် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

 ခန််း(A), 

တ ုြ်(၆၀၀)၊ 

 ါဗောဒခါင််းေင််းခန််း၊

 သီေ ပမ ျုင် ၈ လမ််း၊ 

၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၇၉၁
(ဒ ေါ်) ခင်သန််းဒဝ (ခ) 

ဝသုနဓဒေ
မ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ဆေောစံပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

သောယောဝတီပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၂ (မ) ခင်ခင်ခ ုင် မ ဦ်းဒ ်းခ ုင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၃ ပ ုင်သစ်န ယ် (ခ) သစ်ဆန််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၄ ဒေွှေကြယ်မ ု်း (ခ) ေ ဝင ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစံထ န််း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၅ (ြ ု) သန််းတင ် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒ ်းမဖ နု ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၆ မ ု်းစြ် (ခ) စည်သ သန််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းသန််းန ုင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၇ ဒ ်းမမတ်သဇင် မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၈ နန််းစီခမ််း မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၇၉၉ န ုေော (ခ) ခင်သြ်ထော်းလတ် မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ မ််း

ထော်း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် မပျုလုပ်ဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၀၀
(ြ ု) ထြ်လင််းစ ု်း (ခ) 

လ ဖန်ခါ်း
ြ ော်း  ြဗ ောဆေော ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၈၀၁ (ြ ု) ေ တ ုြ် ြ ော်း ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင် ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လသောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ခ  သည ် တ ြ် 

ဖမ််းဝေမ််းထုတ်ပပီ်းဒနောြ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၈၀၂ (ဦ်း) ဒသောဘ တ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ 

ပု ်မ ၆၆(ဃ)

 ုဗ ုလ်မှု်းကြီ်း 

မ  ျု်းခ ုင်ဝင််း
တ မ််းဒေှောင်ဒန ေန်ြုန်တ ုင််း

ဦ်းဒသောဘ တသည် ၃ေြ်ဒနို့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ င် 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ ပု ်မ ၆၆ (ဃ)မဖင ် 

ဒထောင် ဏ် ၂နှစ်ခ မှတ်မခင််းခံခ  ေသည်။

၈၀၃ ဒေွှေညဝါဆေောဒတေ်ာ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

၃ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ 

၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံထော်း

ေ

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။

၈၀၄ ဆေောဒတေ်ာ ဦ်း ေ ေဝံသ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှင ် သမမတ 

ဦ်းဝင်မမင ်တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှင ် 

တ ုင််းန ို့မပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ  ။

၈၀၅ (ဦ်း) ပညောဝံသ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်း 

ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််း၊ 

ေှမ််းစု (ဒတောင်) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၆ (ဦ်း) ဒေပ ဆေောဒတေ်ာ ဦ်းဣနဒြ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၇ (ဦ်း) စနဒောသီေ  (ခ) ဦ်းဇင််းပေစ် ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၈
ဗန််းဒမေ်ာဆေောဒတေ်ာ 

 ေှင်ဦ်းြုမောေောဘ ဝံသ
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ီမ ုြဒေစီ ဒေ်း တ ြ်ဆနဒမပလှုပ်ေှော်းသ မ ော

္်း တ ြ် 

ခ န် ော်းမဖစ်ဒစမည ်ြဗ ောဆန်ဒသောဒကြညောခ 

ြ်တစ်ဒဆောင် ဒေ်းသော်းသည ် တ ြ် 

စစ်တပ်မှ 

သ ၏ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းသ ုို့လောပပီ်းဖမ််းဆီ်းဒခေါ်

ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၈၀၉
 ေှင်ဇ ်းရ ု်း (ခ) 

 ေှင်ဒဇယ   တ
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း
ယဒနို့မနြ် မနတဒလ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၁၀ ဒစောဒမောင်ကြည် ြ ော်း United Nationalities Democratic   ၏ ဥြကဌ ၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

 ီမ ုြဒေစီ ဒေ်း တ ြ်ဆနဒမပလှုပ်ေှော်းသ မ ော

္်း တ ြ် 

ခ န် ော်းမဖစ်ဒစမည ်ြဗ ောဆန်ဒသောဒကြညောခ 

ြ်တစ်ဒဆောင် ဒေ်းသော်းသည ် တ ြ် 

စစ်တပ်မှ 

သ ၏ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းသ ုို့လောပပီ်းဖမ််းဆီ်းဒခေါ်

ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။



၈၁၁ (ဦ်း)  ီပ ြ ော်း  ေပ်သော်း  ္ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝစီမံခနိ်ု့ခ  ဒေ်းဥ

ပဒ 

၅ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ 

၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံထော်း

ေ

မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒမပပ  တ င်ပါဝင်

မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၂ (ဦ်း) ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း ေှမ််းမပည်နယ်  ေပ်သော်း  ္ပါတီ၏  တ င််းဒေ်းမှ ်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းသောယောပမ ျုွဲ့သစ်၊

 ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း 

ေြ် နည််းငယ် ကြောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေ။

၈၁၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း
ဒတောင်ဂုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီပါတီ၏

  တ င််းဒေ်းမှ ်း
၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဂုတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

 ီမ ုြဒေစီ ဒေ်း တ ြ်ဆနဒမပလှုပ်ေှော်းသ မ ော

္်း တ ြ် 

ခ န် ော်းမဖစ်ဒစမည ်ြဗ ောဆန်ဒသောဒကြညောခ 

ြ်တစ်ဒဆောင် ဒေ်းသော်းသည ် တ ြ် 

စစ်တပ်မှ 

သ ၏ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းသ ုို့လောပပီ်းဖမ််းဆီ်းဒခေါ်

ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၈၁၄ (ြ ု) သ ေ န်လင််း ြ ော်း ေ ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ စည််းြမ််းဥပဒ ေ တပ်ဖ  ွဲ့

၁၅ မတ် ၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ် 

၁နှစ်ခ မှတ်ခံထော်းေ

ကြံခင််းပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

စောသော်း ော်း လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှော 

Facebook တ င်တင်မခင််းဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေပပီ်း 

ေ စည််းြမ််းဥပဒ မဖင ်တေော်းစ  ခံေ။

၈၁၅ (ြ ု) တောေောလင််း ြ ော်း ေ   ုတပ်ကြပ် ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ စည််းြမ််းဥပဒ ေ တပ်ဖ  ွဲ့

၁၅ မတ် ၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ် 

၁နှစ်ခ မှတ်ခံထော်းေ

ကြံခင််းပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

စောသော်း ော်း လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှော 

Facebook တ င်တင်မခင််းဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေပပီ်း 

ေ စည််းြမ််းဥပဒ မဖင ်တေော်းစ  ခံေ။

၈၁၆ (ြ ု) ထ န််းဒ ောင်လင််း ြ ော်း ေ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တနသသောေီတ ုင််း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င်သည ် 

ဒဟောဒမပောမှုမပျုလုပ်မခင််းဒကြောင ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၇ မောလ်ဒဆောမ်ြီ်းမော်း ြ ော်း ေ တပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်
CDM လုပ်ဒသောဒကြောင ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၈၁၈ (ြ ု) ကြည်ခ ုင် ြ ော်း တပ်မ (၇၇)၊ ခမေ (၁၀၅) မှ တပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

တပ်မ (၇၇) ၊ခမေ(၁၀၅)မှ 

တပ်သော်းကြည်ခ ုင်သည် 

ေန်ြုန်၊လ ှုင်သောယောမှောတောဝန်ြ ဒနစဉ် 

 ကြမ််းဖြ်စစ် ုပ်စုမှ 

မပည်သ ဒတ ြ ုေြ်စြ်စ ောသတ်မဖတ်ဒနမှု ပ

ဒ္္ါ္်မကြည် ေြ်န ုင်ဒသောဒကြောင ် 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့မှ ထ ြ်ဒမပစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၈၁၉ (ဦ်း) သီဟ ြ ော်း ြ  ျုင််းတုံဟစ်တုံဒပ ခ ်ြ ု စီမံသ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၀ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း ြ  ျုင််းတုံသတင််းမှန် ဒပ ခ ်ြ ု စီမံသ ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၁ (ဦ်း) ခ မ််းဒမမ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၈၂၂ (ဦ်း) ခ  ျုဒဇေ်ာ ြ ော်း/၃၂နှစ် ဦ်းလှဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၇၈၄/၄၊ 

၃လမ််းသ ယ်၊ 

၁ေပ်ြ ြ်၊ သမ ုင််း၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၃ ဇင်သကြသန်ပဖ ျု်း မ/၂၇နှစ် ဦ်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၁၂၊ 

၄လမ််းသ ယ်၊ 

၁ေပ်ြ ြ်၊ သမ ုင််း၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၈၂၄ (မ) ဒမနှင််းပင မ််း မ/၃၃နှစ် ဦ်းဒြ ေ်ာမမင ်  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၄/ခ၊ 

၂လမ််း၊ ၁ေပ်ြ ြ်၊ 

သမ ုင််း၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၈၂၅ (ြ ု) စ ုဒမပဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၈၂၆ (ြ ု) စ ု်းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖုေော်းဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော၊

 ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၇ စီလ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒမမောင််းမမဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းခံေ
ခ င််းမပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်မှုဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၈၂၉ (မ) ခင်ထ ပ်ထော်းလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၀ (ြ ု) ဟန်မင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၁ (မ ) ဒ ်းမ မ ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

၈၈ မ  ျု်းဆြ်ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် 

မင််းြ ုန ုင် ော်း ဒမောင််းနှင််းပ ုို့ဒဆောင်ဒပ်း 

မခင််းဒကြောင ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၈၃၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၄ (ဦ်း) စံည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ တ မ််းဒေှောင်ဒန

ခ မ််းဒမမ သောစည်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၅
(ြ ု) ဒ ောင်ြ ုထ ဋ် (ခ) 

ဒ ောင်ြ ုမ ု်းမမင ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ န််းသောယောေပ်ြ 

ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၆ (ဦ်း) သ န််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၈၃၇ (ြ ု) စ ု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၈ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ န်ဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၃၉ စ ုင််းခ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟ ုပန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၀ (ဦ်း) ဝင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟ ုပန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၁ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟ ုပန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၂ (မ) လှဒမဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၃ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၄ (ြ ု) သြ်ဒဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၅ (ြ ု) ဒ ောင်ပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၆ (မ)  ဒမေီ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၇ (မ) စ ု်းစနဒောထ န််း မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၈ မလမင််းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၄၉ (Ko) Lwel Zar Koe ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရှ  ်း၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၀ (ြ ု) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းေယ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၁ (ြ ု) မ  ျု်းဝင််းညွှနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြမောနြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုံနစု (၁) လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၈၅၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၄/၂၊ 

သ န််းဖေော်းေပ်၊ 

ဒဇောတ ြလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၄ (ြ ု) ဟ န််းဝင််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဇ ုင််း/ ဒတောင် ေပ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၅ စ ုင််းဒနမ  ျု်းထ န််း (ခ) ဘ ုဘ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၆ (ဦ်း) ကြည်ေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းပပီ်း ဒနောြ်ေြ် 

ပ ုင််း ကြောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၈၅၇ (မ) ဒခ ော (ခ) ခင်မမလ ှုင် မ  ေပ်သော်းလ(မမေတနောဒေွှေဆ ုင်ပ ုင်ေှင်) ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

CDM တ င်ပါဝင်ဖ ုို့ လ ဒတ ြ ုလံှုွဲ့ဒဆေ်ာ 

တ ုြ်တ န််းသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံခ   ေသည်။

၈၅၈ (ဦ်း) မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (Taxi ဒမောင််း) ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၅၉ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင် (ခ) ဦ်း ီပ ြ ော်း ဦ်းသန််း  ေပ်သော်း ၉ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၈၆၀
(ဦ်း) ဝီလ ံသ န််း (ခ) 

ဦ်းဒဝလ ံသ န််း
ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒဖမမင ်  ေပ်သော်း ၉ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၈၆၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်ဆ ုင်ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု

 ဥပဒ ပု ်မ ၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၁/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၈၆၂ (ြ ု) မမင ်ဒဌ်း (ခ) ဘယ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်ဆ ုင်ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု

 ဥပဒ ပု ်မ ၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၂/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၈၆၃ (ဦ်း) ကြည်ေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်ဆ ုင်ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု

 ဥပဒ ပု ်မ ၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၃/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၈၆၄ (ဦ်း) ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်ဆ ုင်ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု

 ဥပဒ ပု ်မ ၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၄/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၈၆၅ (ြ ု) စည်သ ပဖ ျု်း (ခ) စီကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၆၆ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း  င််းစ န်၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၆၇ (ြ ု) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၆၈ (ဦ်း) ဝင််းည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၆၉ (ဦ်း) ဝီလ ံသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၀ (ဦ်း) ဝင််းကြ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၈၇၁ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင်လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၂ (ဦ်း) ြ ုကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၃ (ြ ု) နန ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၄ (ြ ု) ဝဏဏဘ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၅ (ြ ု) ဒဝဠျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၆ (ြ ု) မင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၇ (ြ ု) ထြ် ောြောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၇၈ (မ) သင််းမမတ်ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

 န််းပမ ျုွဲ့နယ်တ င် မပျုလုပ်ဒသော 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပပ  ြ ု 

တ ုြ်ရ ုြ်ထုတ်လွှင ်မခင််းဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၈၇၉ (ဦ်း) ခင်ဒ ောင်ခ  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၀ (ဒ ေါ်) ဝင််းဒခ မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၁ (မ) နီလောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၈၈၂ (မ) မ ုင််းခင်ေတနောစ ု်းန ုင် မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၃ (ြ ု) ြုလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဆပ်ခ ုလမ် ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နမ် စန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၄ (ြ ု) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဆပ်ခ ုလမ် ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နမ် စန်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၅ (U) Sai Woon Tip Sein ြ ော်း မ ဘဒသ ်း လ မှုဖ လုံဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၆ (မ)  ော်းဘ ု မ  ော်းဘ ု မ ဘဒသ ်း လ မှုဖ လုံဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၇ (ဦ်း) ဝင််းလ ှုင် ြ ော်း
နမ ်စန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ နောဒေ်းြ ညီမှု သင််း 

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်စန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒလောင်လံ ခရ ုင်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်ဒတောင်ပ ု

င််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်ပ ုင််းတ င် 

ဖမ််းခံခ  ေသည်။

၈၈၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာသ ေ န် (ခ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၈၉ (ဦ်း) မ ု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းဆ

ခ ုလန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၀ (ဦ်း) စ ုင််းခ စ်ဒင ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ုလန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နမ ်ဆန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒနောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၂ (ဦ်း) ဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒနောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၈၉၃ (ြ ု) ဒဇယ ောလင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒညောင်ဒေွှေဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းဆ 

လ  ျုင်လင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၄ (မ)   မပော (ခ) မောမောဒလ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဗမ ်းဒထောင် 

တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော

္်းဆ 

မန်သောဒြ ်းေ ော၊ 

မန်စီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၅ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမင််း ြ ော်း လြ်ဒထောြ် င်ဂ င်နီယောခ ျုပ် (S.A.E)  ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမောြ်မ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်ဒတောင်ပ ု

င််း

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်မှုဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၈၉၆ (ဦ်း) ဒင မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သံမဖ ဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၇
(ြ ု) ဟ န််းမင််းဒ ောင် (ခ) 

လင််းည ျုွဲ့တောေော
ြ ော်း  ေပ်သော်း (Astrologer) ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မပစ်မှုဆ ုင်ေောြ င ်ထုံ်း

 - ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၈ (မ) ဒမမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောြ င ်ထုံ်း

 - ၁၈၈ (ခ)၊ ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမဝတီ၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၈၉၉
(ဦ်း) သ န််းစ ု်းဦ်း (ခ) 

မင််းသော်းကြီ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလှမ ု်း (ခ) ြ ုခ ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၁ (ဦ်း) သန််းလ င် (ခ) ဒဝမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၂ (ဦ်း) မမတ်မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမင ်သန််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေယ်

ဆ ုင်ေော 

စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  - ၂၅၊

 ၃၀ (ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၉၀၄ (ဦ်း) ဒြ ော ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၅ (ဦ်း) ဒဇေ်ာန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပ ခ ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့ဒခ ောင််း၊ ဖ  ုပမ ျုွဲ့၊ 

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် မတ်လ ၁၃ ေြ်ဒနို့ 

နံနြ် ဒစောပ ုင််းတ င် စစ်တပ်မှ လောဒေောြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၆ (ဦ်း) စ ု်းလ င် (ခ) လ နီ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဂ ပမ ျုွဲ့ ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း) ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောြ င ်ထုံ်း-

 ၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောမေပ်၊ ဂ ပမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၇ (ဦ်း) ဒ ောင်စ ု်းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

တပ်ေင််း ၅၆၂ 

တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော

္်းဆ 

ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၀၈ (ဒ ေါ်) ခင်သန််းန ယ် (ခ) ဒ မီ မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းဆ 
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း
ပင မ််းခ မ််းစ ောဆနဒမပဒနစဉ် ဖမ််းဆီ်း ခံခ  ေသည်။

၉၀၉ (ဦ်း) ခင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅၊ ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း

 မခင််းနှင ် ပင မ််းခ မ််းစ ော

 စီတန််းလှည ် 

လည်မခင််းဥပဒ  ၁၉

သံတ  ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

္ ္ုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

သံတ  ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၁၀ (မ) ဒဆ ဇင်နု မ  ေပ်သော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ငပလီ တပ်မ ၅၅ 

တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင် 

ခံေသည်။

ဒ ောင်သုခဒြ ်းေ ော၊

 ပုတ်ပသီေ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င်ပါဝင်ဒသော 

 ေပ်သော်း  ္ဝန်ထမ််းမ ော်းြ ု ခ ြ်မပျုတ်ဒပ်း 

သည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၉၁၁ (ဦ်း) ခင်သန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်ေ စခ

န််းတ င်ထ န်သ မ််းခံေသည်။

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၁၂ (ဦ်း) တင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်ေ စခ

န််းတ င်ထ န်သ မ််းခံေသည်။

ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊ 

ဒဝါပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၁၃ (ဒ ေါ်) နီနီဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊ 

ဒဝါပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၁၄ (ြ ု) ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊ 

ဒဝါပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၁၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဌ်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၉၁၆
(ြ ု) ဘ ုထ န််း (ခ) 

ဒြ ေ်ာထ န််းဦ်း
ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၉၁၇ (ြ ု)  ောြောခနိ်ု့မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမဝတီ၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၁၈ (မ) စနဒောသင််း (ခ) မစု မ  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမဝတီ၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၉၁၉ (ြ ု) ခင်ဒမောင်လတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၀ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၁ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၂
(ဦ်း) ပဖ ျု်းဒဝလင််း (ခ) 

ပဖ ျု်းဒဝဝင််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၃
(ြ ု) ဇန်မင််းလတ ်(ခ) 

ဖ ု်းလမပည ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၄ (ြ ု) မမတပ်င မ််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၅ (ြ ု) ေောဇောဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၆ (ြ ု) သ န််းတ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၈ (ြ ု) စ ု်းမင််းလတ ်(ခ) ဖ ုြ်ဇယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၂၉ (ဦ်း) ဒဌ်းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၀ (ဦ်း) မ ု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၁ (ဦ်း) ဒနဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၂ (ြ ု) မန််းခ  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၄ (ြ ု) ပဖ ျု်းမမင ်မမတ် (ခ) မ ု်း ီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၅ (ဦ်း) လင််းထ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၆ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၇
(ဒမောင်) ထြ်မမတ်ဒ ောင် 

(၁၈ နှစ်)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

သနပ်ပင်ေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၃၈ (ဦ်း) ညီညီဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၁၉၅/၂၀၂၁ မဖင ် 

၅ မတ် ၂၁ တ င် စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၉၃၉ ေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၀ ဒြ ေ်ာဇင်မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၁ လ မ််းဒဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၂ (ဦ်း) စံဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၃
(ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဦ်း (ခ) 

ဒြ ေ်ာဒြောင််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း (We Love Mohnyin) ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

မနတဒလ်းလ ငယ်ဒလ ြ င ်ေ

ဒ္္်းဒြ ောင််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

နမီ်းစုေပ်၊ မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၄
(ြ ု) ဝင််းညီညီထ န််း (ခ) 

နတဆ်ေော
ြ ော်း  ေပ်သော်း(We Love Mohnyin) ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  

၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေပ်၊ 

မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၅ (ြ ု) ခ ုင်လင််း ြ ော်း ဒမတတောမ န်လ မှု ဖ  ွဲ့ စည််း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၆ (ြ ု) ထ န််းဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း 

ဆနဒမပမှုတ င်ပါဝင်ဒသော ဦ်းဒလ်းြ ု 

  မ်မှောလောဖမ််းစဉ်   မ်မှောမေှ သမဖင ် 

ြ ုထ န််းဒ ောင်စ ု်းြ ု ဖမ််းသ ော်းခ  သည်။

၉၄၇
(ြ ု) ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာစည် (ခ) 

ခနိ်ု့စည်ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း 

ဆနဒမပမှုတ င်ပါဝင်ဒသော  ဒဖမဖစ်သ ြ ု 

  မ်တ င်လောေှောစဉ် မေှ သမဖင ် 

ြ ုခနိ်ု့ဒြ ေ်ာစည်ြ ု ဖမ််းသ ော်းခ  သည်။

၉၄၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၄၉ (ြ ု) ဒနမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၀ (ြ ု) ဗညော်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၁ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၃ (ြ ု) ဒနမမတသ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၄ (ဒ ေါ်) မ ုို့ မ  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းဘ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆ ုေှယ်မီ ီယောတ င် စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု

 ဒဝဖန်သည ် ပ ုစ်ြ ုတင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၉၅၅ (ဦ်း) မမတ်န ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၉၅၆ (ဦ်း) တင ်ဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၇ (ဦ်း) လ ဒခ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၈ (ဦ်း) ဒမောင်ည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၅၉ (ဦ်း) ဉောဏ်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သထုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

သထုံပမ ျုွဲ့နယ်မှ  မတ်တစ်ဦ်းမဖစ်ပပီ်း 

ဇနီ်းနှင ် တ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၉၆၀ (ြ ု) ဒဝလု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ  

ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ်ြ ုမဒလ်းမစော်းလုပ်ေန် 

စုဒဆောင််းထော်းသည်ဟုဆ ုဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၉၆၁ (ဒ ေါ်) စနဒောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၆၂ ညီညီပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

၉၆၃ (မ) လ  လ  န ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၆၄ (ြ ု) လမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ြယ်ဆယ်ဒေ်းြော်းထ မှ ဆ  ထုတ်ပပီ်း 

 ဖမ််းခံခ  ေသည်။

၉၆၅ (ဒမောင်) ေန်ဒြ ေ်ာ (၁၆ နှစ်) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၆၆ (ဒမောင်) မပည ်ပဖ ျု်းဒဝ ြ ော်း ဦ်းမမင် ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၅၃) 

ဒ ောင်ဒမတတောလမ််း၊

 ကြံခင််းစုေပ်၊ 

မဂသလော ုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒ ်းဒေောင််းခ သ ၏ပစစည််းမ ော်းဒမမမပင်ဒပေါ်သ ုို့ြ

္ ဒနသည်ြ ုမမင်မ ပပီ်း လောဒေောြ်ြ  ဒပ်းစဉ်

 ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၉၆၇ (ဒမောင်) ေ ေင ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၆၈ (ဒမောင်) ဒ ်းပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၆၉ (ဒမောင်) စ ု်းမ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၀ (မ) သင််းသင််းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၁ (ဒမောင်) မ  ျု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း ္်ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

၈/ခ၊ 

 ဒနောြ်ပုလ ခရ ုင်လ

မ််း၊ ြမောေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၉၇၂ (ဒမောင်) စန််းထ န််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၉၇၃ (ြ ု) ဝင််းဒမေ်ာဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၉၇၄ (ဒမောင်)  ယ်ဗင်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၅ (ြ ု) တင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (Three wheeled driver) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နဝင််းေပ်၊ မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၆ စလ ုင််းဥြကောဒြ ေ်ာ (၁၆ နှစ်) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၇
(ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းသ  (ခ) 

မမတ်ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၈ (မ) စုမပည ် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၇၉ (မ) ဟ ော်းဒမေှင် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၀ (မ) နှင််းနု မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၁ (မ) စ ု်းမ ု်းန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၂ (မ) နှင််းယုဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၃ (မ) မ  ျု်းသနတောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၄ (မ) စုမ န်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၅ (မ) ဟန်နီဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၆ (မ) နှင််းဟန်နီဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၇ (မ) မဖ မဖ သန််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၈ (မ) သီတောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၈၉ (မ) သဉ္ဇောထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၉၉၀ (မ)   မမတ်မ န် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၁ (မ)   သဉ္ဇောဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၂ (မ) သြ်စုဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၃ (မ) မ ုို့မ ုို့ပင မ််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၄ (မ) သ မ ်သဉ္ဇောစ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၅ (မ) ဒမသ ဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၆ (မ) သဇင်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၇ (မ) ထြ်ထြ်မ န် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၈ (ြ ု) ရ ု်း ံ မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၉၉၉ (ြ ု) လ င်မ ု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၀ (ြ ု) ေ ေင ်လ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၁ (ြ ု) ဒဝလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၂ ဒြ ေ်ာသ ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၃ (ြ ု) သ န််းစ ု်းစံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၄ ဒနန ယ်စ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၀၀၅ မ ု်းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၇ (ြ ု) ရ ှုင််းြ ုြ ုလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၈ (ြ ု) ဇောနည်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၀၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၁၀ တ ု်းယုဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၁၁ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းန ုင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဥြကဌ၊ Yaung Sone Myitta Charity

 Association)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၁၂ (ဒ ေါ်) ခင်တင ် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၁၃ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒင မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၁၄ (ဦ်း) ဟန်မင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 နိ်ု့သလ န်ပင်ဒြ ်းေ ော

၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

CDM တ င်ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

  မ်သ ုို့လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၁၀၁၅ (ဦ်း) တင် ်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒပ ောြ်ဆုံ်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၇ ေြ်ဒနို့တ င်ဖမ််းဆီ်း 

ခံခ  ေသည်။  င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ယခုမေှ သည ် မပင် မ သော်းစုနှင ်လည််း 

ဒတ ွဲ့ဆုံခ င်လည််းမေပါ။

၁၀၁၆ (ြ ု) ဘ ုဘ ုမမင ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၁၇ (ဦ်း) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် G/20၊ 

လ တ်လပ်ဒေ်းလမ််း၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀၁၈ (ဦ်း) မ  ျု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၁၀၁၉ (မ) မ  ျု်းသီေ ြ ု မ ဦ်းတင်ြ ုြ ု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ ၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်ဖ

မ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၀ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ- ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ 

၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ြ န််းပမ ျုွဲ့၊

 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၁ (မ) နီနီဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ- ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ 

၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ြ န််းပမ ျုွဲ့၊

 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၂ (မ) မဖ မဖ မမင ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တောဒမ ၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၃ (မ) ခင်ခင်ဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၄ (မ) ပင မ််းယုစံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၅ (မ) ဒသောဒသောစ ု်းန ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၆ (မ) စုစုခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၇ (မ) ခင်ဒလ်းခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၈ (မ) ေွှေန််းလ  ဒြခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၂၉ (မ)     ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၀ (မ) သ ဇောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၁ (မ) မောမောဒဆ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၂ (ဒ ေါ်) သီတော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၃ (မ) သင််းသင််းမော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၄ (မ) ခင်ခင်ဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၅ (မ) ခင်သီတောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၆ (မ) သ ဂီဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၇ (မ) တင်တင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၃၈ (မ) သင််းမ ု်းဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၀၃၉ (မ) မပည ်မပည ်ပဖ ျု်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၀ (မ) ငယ်ငယ်ဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၁ (မ) ဝါဝါဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၂ (မ) မဖ မဖ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၃ (ြ ု) တင်ဒမောင်သန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၄ (ဦ်း) ေ မမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၅ (ြ ု) သ န််းဒစောထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၆ (ဒမောင်) န ုင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၇ (ြ ု) ဟ န််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒမှေ်ာဘီ၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၈ (ြ ု) ပဖ ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၄၉ (ြ ု) ဇင်မင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၀ (ြ ု) ဒ ောင်မပည ်စည်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၁ (ြ ု) ဒဝလုဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၂ (ြ ု) ဒဇယ ောသန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၃ (ြ ု) ဒစောသြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၄ (ြ ု) မ  ျု်းသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၅ (ြ ု) မမတသ် လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၆ (ြ ု) သ ေဝင််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၇ (မ) ဒနမခည်မင််းလ င် မ  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၈ (မ) စုမ န်လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၅၉ (မ) နှင််းသြ်သြ်ဒဝ မ  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၀၆၀ (ဦ်း) ပညောမ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြော င််းဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၁ (ဦ်း) ဒဌ်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဇင််းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၂ (ဦ်း) သ န််းည နိ်ု့ (ခ) ဘ ဥ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ကြီ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၃ (ဦ်း) စ ု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှင်ခ ဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၄ (ဦ်း) သော်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှင််းမ န်တီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၅ (ဦ်း) စ ု်းမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘ န််းဒမေ်ာေပ်ြ ြ်၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၆ (ဦ်း) မင််းထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဝြ န််းေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆုံဝဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၈ (ဒ ေါ်) ဝင််းေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှင််းမ န်တီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၆၉ (ဒ ေါ်) သြ်ခ  ျုဒလ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန ုန ေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၀ (ဒ ေါ်) ခင်မောဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုတ်ကြောမပင်ဒြ ်းေ ော

၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၀၇၁ (ဒ ေါ်) ဇီဇဝါလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဂန်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၂ (ဒ ေါ်) မမပ ု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆင်ဆ ပ်ေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၃ (ဒ ေါ်) ခင်မဖ ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တစ်မ ုင်ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၄ (ဦ်း) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောေှည်ဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၅ (ဦ်း) ခ စ်ဒသ ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောမပင်ဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၆ (ဦ်း) သြ်ပ ုင်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောေှည်ဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၇ (ြ ု) မမတမ်င််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၈ (ြ ု) လင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း Telenor Supervisor ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၇၉
(ဦ်း) ဒြောင််းမမတဝ်င််း (ခ) 

ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၀ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၁ (ြ ု) မ ု်းသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၃ (ြ ု)  ုပ်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၀၈၄ (ြ ု) မ  ျု်းဆန််း (ခ) ဝဏဏ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၅ ဆန်နီဒြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၆ (ြ ု) ခ စ်ဇင်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပါြ်ြုန််း၊ 

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၇ (ြ ု) စ ု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းြုန််း၊ 

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၈ မင််းြုသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၈၉ (ြ ု) သော်းသော်းကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ ောင််းဒြောြ်ေပ်ြ 

ြ်၊ 

ဒတောင်ြုတ်ပမ ္  ုို့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၀ (ြ ု) မင််းလ ှုင်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်ပမ ္  ုို့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၁ (ြ ု) ဇောဒနထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်ပမ ္  ုို့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၂ (မ) ခ  ျုခ  ျုသန််း (၁၇ နှစ်) မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၈၃၊ No. 

383,   ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမ ါဝီလမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပ

မပည်လမ််းေှ  ဆနဒမပဒနကြသည်ြ ု 

ကြည ်ဒနစဉ်ဖမ််းဆီမခင််းခံခ  ေသည်။

၁၀၉၃  ဒစောဒ ောင်သ ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁) ေပ်ြ ြ်၊

 ဦ်းေင်လမ််း၊ 

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၄ (ဒမောင်) ဇင်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၅ ဒစောဒ ောင်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၆ (ဒမောင်) ပန််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၇ ေ လင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၀၉၈ (ဒ ေါ်) ဒ ်းမ စံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၀၉၉ (ဒ ေါ်) ဇောဇော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၀ ခ ုင်ပဖ ျု်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၁ ပုံပုံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၂ (မ)     မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၃ (မ) သ သ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၄ (မ) ဦ်းဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၅ (ဒ ေါ်) သဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၆ (မ) ဒဝဒဝခ ုင်  မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၇ (မ) စ ု်းမမင ်ဒြသီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၈ ဒခ ောစုဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၀၉ (မ) ေင်နှင််းဒခတ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၀ (မ) စုယဉ်သ ထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၁ (ဒ ေါ်) မမင ်ြ င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၂ မ ု်းဦ်းပန််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၃ (ဒ ေါ်) ေီေီစန််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၄ (မ) လင််းလင််းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၅ (ဦ်း)  ောဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၆ ဒစောစ ု်းဒဝ (ခ) ဒစောဒနထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထ ်းကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၇ ပဖ ျု်းကြီ်း (ခ) မမင ်ဒဇေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထ ်းကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၁၁၈ (ဦ်း) တင်ဝင််းစ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၁၉ (မ) နှင််းမ ုို့မ ုို့လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၀ (မ) ခင်စ ု်းေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၁ ယမင််းသီေ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၂ နှင််းဒဝလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၃ (ြ ု) ဒ ောင်သြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၄ နှင််းသီေ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၅ (ြ ု) မမင ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၆ စည်သ လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝတ်ဒသဒြ ်းေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၇ (ဦ်း) ဒဌ်းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန််းပင်ြုန််းေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၈ (ဦ်း) လ ှုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၂၉ (ဦ်း) သန််းဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝတ်ဒသဒြ ်းေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၀ ဒြ ေ်ာစ ောမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြီ်းပင်ြ င််းေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၁၃၁ ဒနလင််းသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်သောယောေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၂ ဒစော ောြော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဖေော်းြ င််းေ ော၊ 

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၃ ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေဒြ ေ်ာေ ော၊  

 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၄ ဒဝလင််းသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာခ ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ် ောဏောေှင်မ ော်းြဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းမှတော်းဆီ်းေန် ဘတ်စ်ြော်း 

ြ ုေပ်နော်းလ ုြ်ဒသောဒကြောင ် 

 ဖမ််းခံခ  ေသည်။

၁၁၃၆ ဒ ါြ်တော ကြည်မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း(General practitioner) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မဒြ ်းဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

ဒတောင်တ င််းကြီ်း၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၇ (ြ ု) ထ န်ဝင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းစန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၈ (ြ ု) ဒဇယ ောမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းကြည်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၃၉ (ဒမောင်) ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောင်မမ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၀ (ဒမောင်) မ  ျု်းဒဇေ်ာစန််း ြ ော်း ဦ်းစံတ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၁ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၂ (ဒမောင်) သြ်ပ ုင်ဦ်း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၃ (ဒမောင်) ဟ န််းခနိ်ု့ဒ ောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒနထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၄ ဖ ်းဒဝဒ ောင် မ/၂၈ ဦ်းဒ ောင်ခင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၆ (ြ ု) ဒ ောင်မပည ်ပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၇ (ဒမောင်) လှဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၁၄၈ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝစ ု်း ြ ော်း ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၄၉ (ြ ု) သ ေန ုင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းညီညီစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၀ (ဦ်း) စ ု်းမ ု်းသ ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၁ (ဒမောင်) ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းြ ုြ ုလတ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၂ (ဒမောင်) မ  ျု်းသနိ်ု့ ြ ော်း/၃၆ ဦ်းလှခင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၃ (ဒမောင်) စ ု်းဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၄ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းစံတင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၅ (ြ ု) သြ်မ ု်းလ င် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၆ (ြ ု) ဒ ောင်မမင ်ဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၇ (ြ ု) ဟ န််းသ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ခင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၈ (မ) ဒနမပည ်ထ န််း မ/၂၄ ဦ်းသ န််းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၅၉ (ဒမောင်)ခ စ်မင််းဦ်း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းကြည်တင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၀ (ဦ်း) လှမမင ် (ခ) ဟောေှင် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဒ ောင်ဆင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၁ (ဒမောင်) ထင်လင််းသော ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဒြ ေ်ာလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၂ (ြ ု) ေ မင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းခ မ််းဟ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ်း ြ ော်း/၅၁ ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း/၃၉ ဦ်းဟန်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၅ (ဒမောင်) ဒဝယံမ ု်းမမင ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၆ (ဦ်း) တ ု်းလ င်ထ န််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းသြ်လ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၇ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောင်မမတ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၈ (ဒမောင်) ေန်န ုင်ထ န််း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာမ ု်းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၁၆၉ (ဒ ေါ်) သီတောဒ ောင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၉၈/ခ၊ 

ဒဘောဂဗလလမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလော



၁၁၇၀ (ြ ု) ဒ ်းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေလ ပ်မပောလမ််း၊ 

ဒဇယ ောသီေ (၃)ေပ်ြ 

ြ်၊ ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၁၇၁ (မ) စုစုခင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပ န်ညင််း 

ခေီ်းသ ော်းလောဒေ်း၊ 

ဒနောြ်လယ်ေပ်ြ ြ်၊

 ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၁၇၂ (ြ ု) ဒ ောင်ပ ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၁၇၃
(ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဝင််း (ခ) 

ြ ုဝ ုင််း
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ ်း  ေပ်သော်း ၂၈ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၁၇၄ (ြ ု) ထ န််းဦ်း (ခ) စ ုင််းဒနေ်ာခမ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၁၇၅ (ြ ု) ထ န််းလင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၁၇၆ (မ) သ ယ်ေတသီီဦ်း မ ဦ်းမ  ျု်းမမင ်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၆၊ ြမ််းနော်းလမ််း၊

 ဆော်းစည်ေပ်၊ 

မဒြ ်းပမ ျုွဲ့

၁၁၇၇ (ြ ု) ဒြောင််းဒဌ်း ြ ော်း/၆၂ ဦ်းဒ ါင််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၇၈ (ြ ု) သန််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းသောခ  ျု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၇၉ (ြ ု) ထြ်ဒဝစ ု်း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းမ  ျု်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၀ (ြ ု) စည်သ ဒ ောင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၁၈၁ (ြ ု) တင်လင်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းခင်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၂ (ြ ု) ဒနဦ်းြ ုြ ု ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒေွှေဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောလ င်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒ ောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၄ (ြ ု) ခ န်သြ်ဒဝဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းတင ်ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၅ (ြ ု) ေန်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းခ စ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဌ်းသ ြ ော်း/၅၂ ဦ်းသောခ  န်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၇ (ြ ု) ခ န်ခ စ်မ ု်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းစ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၈ (ြ ု) ခ န်မ  ျု်းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၈၉ (ြ ု) ခ န်ဒဝထ န််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၀ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၁၉၂ (ြ ု)ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၃ (ြ ု)ဒြ ေ်ာလှထုံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၄ (ြ ု) ခ န်ရ ှုင််းဝဏဏဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၅ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၆ (ြ ု) မမတဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၇ (ြ ု) ခ န်မ  ျု်းမမင ်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၁၉၉ (ြ ု) ခ န်ထြ်ဒဝယံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၀ (ြ ု) ဆန််းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၁ (ြ ု) ဆန််းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၂ (မ) သင််းစံပယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၂၀၃ (မ) နန််းနီနီထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၄ (မ) နန််းယမုံဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၅ (မ) နန််းမ  ျု်းသဥဖောန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၆ (မ) နန််းမမနနဒောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၇ (မ) နန််းကြည်ကြည်ဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၈ (မ) နန််းဒမယမုံဖ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၀၉ (မ) နန််းခ စ်စန ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၀ (မ) နန််းနှင််းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၁ (မ) ဒမသဇင်ထ ုြ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၂ (မ) နန််းသဇင်န ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၃ (မ) မ ု်းန ုင် မ ဦ်းမမင ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လှောြဒ ါင််းဒြ ်းေ ော၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၂၁၄ (ြ ု) ဒစောထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၂) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၅ (ြ ု) ဇင်ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းန ုင်န ုင်လင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၆ (မ) ဒြသ ယ်ဒနမ  ျု်း မ ဦ်းဒနမ  ျု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၅) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၇ (ြ ု) ေောမပည ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၉) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၈ (ြ ု) သ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၉) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၁၉ (ြ ု) သ န််းတန် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြဒမော ြစင်ေ ောသစ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၀ (ြ ု) ေ ဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၆) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်ငယ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်မမင ် ြ ော်း ဦ်းမမသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လှောြောဒြ ်းေ ော၊ 

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၃ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ပဖ ျု်း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ်းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၄ (ြ ု) ည နိ်ု့တင် (ခ) လှတ ြ ော်း/၄၃ ဦ်း ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၂၂၅ (မ) နနဒောယု ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒေွှေန ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၆ (ဦ်း) မမြ င််း ြ ော်း/၅၄ ဦ်း စ်ဗ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၇ (မ) သီတော မ/၅၈ ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၈ (မ) ဇင်သ ထြ် မ/၂၀ ဦ်းခင်ဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေါ်ဝါေီ-၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၂၂၉ (ဦ်း) စ ုင််းလ ုင််းခမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟင််း၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၀ (ြ ု) စ ုင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းယ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၁ (ဦ်း) စ ုင််းဘ ုဘ ု ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းလုပ်ငန််းေှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းမပည်နယ်
စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် 

ေြ်ပ ုင််း ကြောမှော ဖမ််းခံခ  ေသည်။

၁၂၃၂ (ဦ်း) တ ု်းန ုင်မန််း ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းလုပ်ငန််းေှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် 

ေြ်ပ ုင််း ကြောမှော ဖမ််းခံခ  ေသည်။

၁၂၃၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၄ (မ) မ ု်းမ ု်း မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၅ စ ုင််းဒမောင်လှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ န််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၆ (U) Lwel Chat Joe ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၇ (ဦ်း) သ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၈ (Ko) Lun Han Mein ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၃၉ (Ko) Pi Lain Kham ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၀ (ဦ်း) ဒ ောင်မမင ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၂ (ြ ု) စ ုင််းလ န််းခမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၂၄၃ (ဒ ေါ်) မောမောဦ်း မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၄ (ြ ု) ဒမောင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၅ (ြ ု) န ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၆ Malsawmtluang မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖလမ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၇ Zing Tha Tawk မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၈ Tial Tin Par မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၄၉ Biak Tha Par မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၀ Van Ni Sui မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၁ Biak Hnem Sung မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၂ ခင်နှင််းယု မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၃ Mary Zai Hnem Sung မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၄ Kap Cung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၅ Thawng Hlei Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၆ Bawi Tha Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၇
Tuan Tin Peng (18 years 

old)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၈ Peng Lian Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၅၉ Van Cer Luai မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၆၀ Sui Hnin Hmung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၆၁ (မ) သန််းသန််းဆင ် မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)

မပည်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ 

္ုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန ဦ်းဒတောင်လှန်ဒေ်းေှပ် ြ ီထုတ်လုပ်ဒေော

င််းခ မခင််းဒကြောင ်ဖမ််းခံေခ  သည်။

၁၂၆၂ (ဒမောင်) မ  ျု်းလ ှုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမဒမောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁၁၊ 

ပတတမမော်းလမ််းြန်လ

မ််း၊  င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၂၆၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ေင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၆၄ (ြ ု) စ ုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း



၁၂၆၅ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၆၆ (ြ ု) လ င်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၆၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၆၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၆၉ (ဦ်း) လှဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၇၀ (ဦ်း) ဒမောင်မမင ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒင  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၇/၃၉၊ ၅ လွှော၊ ၉၄

 လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၂၇၁ (ဦ်း) ပြ်ထေစ် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၈၊ ၆ လွှော၊ ၉၄ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၂၇၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာပဖ ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းနန် ီ(ခ)ေ ဒနှောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၆၊ ၅ လွှော၊ ၉၄ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၂၇၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ောမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမင ်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၆၊ ၅ လွှော၊ ၉၄ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၂၇၄ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းသြ်လ င်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၅၉၊ ၃၈ လမ််း၊ 

 လယ်ဘဒလောြ်၊

 ဒြ ောြ်တံတော်း

၁၂၇၅ (မ) ခင်နနဒောစ ု်း မ ဦ်းဒတောဒတောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၇၁/ြ၊ 

ဒ ောင်သ  ဓ လမ််း၊ ၂၀

 ေပ်ြ ြ်၊ 

သစ်ဒတောင်ပ ုင််းပမ ျုွဲ့န

ယ်

၁၂၇၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမမင ်သ ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၇၇ (ြ ု) လ င်လ င်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းခ စ်ြ ု  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၇၈ (မ) လ  လ  ဦ်း မ ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၇၉ (မ) မောမောဒထ ်း မ ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၈၀ (မ) မ ုို့မ ုို့ဝင််း မ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၈၁ (ြ ု) ညီြ ုမမင ် ြ ော်း ဦ်းကြည်မမင ်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၂၈၂ (ြ ု) မမတဒ်ဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်မင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၈၃ (ြ ု) ဒ ောင်စည်သ ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၈၄ (ဒမောင်)  ပုဒလ်း ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၂၈၅ (ဒမောင်) သီဟ န််းစံ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ယ်ြ ်း၊ 

ခ မ််းဒမမ သောေပ်ြ ြ်၊

 ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၂၈၆ (ဒမောင်)  ငယ်ဒလ်း ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြံဒြောင််းေပ်ြ ြ်၊

 ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၂၈၇ (ဦ်း) ခ  ျုကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၂၈၈ (ဦ်း) တင်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၂၈၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစုဒသ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၂၉၀ စ ုင််းပုညဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၁ ဒတဇောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း - BE (Mechnical) ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၂ ေ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း - BE (Civil) ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၃ ဒဇယ ောမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၄ ဒ ောင်ပ ုင်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်စံထ န််းေပ်ြ ြ်၊

 ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၅ ဒနောင်ဒနောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒညောင်၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၆ (ဒမောင်) ပန်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၇ ဒဇလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၂၉၈ ဒစောဒ ောင်သ ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၂၉၉ (မ) လ  ေည်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၀ (ဒ ေါ်) သီတော မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၁ (ဒ ေါ်) တောတော မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၂ နန််းကြ ကြ ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၃ နန််းသ နနဒောစ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၄ (ဒ ေါ်) သဇင်လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၅ (ဒ ေါ်) မမင ်ကြည် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၆ (မ) နန််းမ ုခမ််း မ ဦ်းမမင ်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒြ ောြ်ဒတေ်ာလမ််း၊

 စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၇ (ြ ု) မမင ်ဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေ နမ်ေမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၀၈ (ဒမောင်) ခနိ်ု့ဝဏဏ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ ေလ ှုင်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ/၃၊ ၄၆ ြ/ခ 

ေပ်ြ ြ်၊  င််းစ န်

၁၃၀၉ (ဦ်း) ဒင စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမင ်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆ လွှော B၊ တ ုြ် ၃၊ 

လှည််းတန််း ၆ လမ််း၊

 ၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောေ တ်

၁၃၁၀ (မ) ခင်မောဒထ ်း မ ဦ်းဘဂ မ််း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၁၁ (ဒ ေါ်) လ င်လ င်မ ု်း မ ဦ်းလှဒဖ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၁၂ (ြ ု) ဘုန််းမမတဟ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၁၃ ဒြ ေ်ာမင််းသ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၁၄ (ြ ု) သ န််းလ င်မ ု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၃၁၅ (ြ ု) ဟန်သ ြ ု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမင ်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၃၁၆ (မ) သင််းေနံို့ မ/၂၈ ဦ်းမမင ်စ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၁၇ ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာန ုင် (ခ) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒညောင်ဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၁၈ စ ု်းဝတေ်ည် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒညောင်ဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၃၁၉ ဒ ောင်မ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဦ်းခ စ်ထ န််းလမ််း၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၀ မပည ်ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဦ်းခ စ်ထ န််းလမ််း၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၂ (ြ ု) ထ န််းထ န််းဝင််း (ခ) တ ပ ော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၃
(ဒမောင်) ဒ ောင်လင််းထြ်  

(၁၄ နှစ်)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၄ (ြ ု) သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၅ (ြ ု) ခ စ်ဦ်းသ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာထ ်းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၆ (ြ ု) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းမင််းဒဝ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၇ ြ ု)  ုပ်စ ု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒနစ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၈ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မ ု်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၂၉ (ြ ု) ခနိ်ု့ဇင်ညီ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၀ (ဦ်း) လင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၁ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒနလင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၂ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၃ (ြ ု) ြ ုြ ုန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၄ (ြ ု) မင််းသုခ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၅ (ြ ု) ဒဇယ ောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသီဟ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၆ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၇ (ြ ု) စန််းဒသေ်ာတော ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်ခင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၈ (ြ ု) ဇင်သ ထြ် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၃၉ (ြ ု) ဒဇယ ောန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ကြည်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၀ (ြ ု) ေ မင််းသန််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၃၄၁ (ြ ု) ဇင်ပဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၂ (ြ ု)  ောြော ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၃ (ြ ု) ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်စန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၄ (ြ ု) ခနိ်ု့သ ေ န်ညီ ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၅ (ြ ု) ဒဝယံမင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၆ (မ) ဒဝမမတ်န ု်းဒ ောင် မ (U) Aung Myo Han  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၇ (မ) ခင်သဇင်သနိ်ု့ မ ဦ်းဒ ောင်မ  ျု်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၈ (မ) ေီေီထ န််း မ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၄၉ (မ) ခ ုင်သဇင် မ ဦ်းလှဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၀ (မ) ဝင််းဒဌ်း မ ဦ်းဒမောင်စ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၁ (မ) မမင ်မမင ်သ င် မ ဦ်းဒ ောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၂ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းဒမေ်ာ မ ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၃ (ဒ ေါ်) လ  လ  ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၄ (မ) ဒခ ောယုယုလ ှုင် မ/၂၆ ဦ်းဟန်မ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

A-79၊ ဒမယု (၂) 

လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၅ (ဒမောင်) မပည ်ပဖ ျု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းသ ေဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

၂၂၃၊ ပထမထပ်၊ 

ြ  ျုြ်ြစံလမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒမမောင််း၊ 

တောဒမ ၊ ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၆ (မ) သ မော မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေလယ်ြ န််းေပ်ြ 

ြ်၊ မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၇ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဟောမတ်ဆော ီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၈ (ြ ု) ေ သြ်ဟန် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဟန်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၅၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒင ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၀ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာြ ုပ ုင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းြ င်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၃၆၁ (မ) သင််းေနံို့ဒမွှ်း မ/၂၄ ဦ်းမမင ်စ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၂
(ဦ်း) ဒ ောင်န ုင်ထ ်း 

(ခ) ီစမောဝင််း
ြ ော်း/၄၁ ဦ်းစောလ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၃ (ဒမောင်) ဒဝယံပဖ ျု်း (ခ) မ ဒလ်း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒစောလှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၄
(ဒမောင်) စည်သ ဒ ောင် (ခ) 

 ော်းနြ်
ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်န ုင်ထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၅
(ဒမောင်) ဒ ောင်စ ု်းဦ်း (ခ) 

ဟောဆင် Hsai
ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမ ုို့စတော ောမြ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၆ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းဇင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းမ  ျု်းလ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၇ (ဒမောင်) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းမောမြ်ဆော ီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၈ (ဒမောင်) လ ှုင်ဝင််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒလော  တ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၆၉ (ဒမောင်) ြ ုြ ုန ုင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၇၀ (ြ ု) သ ေထ န််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

189
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၇၁ (ြ ု) ထ န််းထ န််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

190
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၃၇၂ (မ) ဇင်ဇောဇောဝင််း မ ဦ်းဒမောင်ကြည်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း နီလော ၄ လမ််း

၁၃၇၃ (ဦ်း) တင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
၂၀၁/၂၀၃၊ လမ််း ၄၀၊

 ဒြ ောြ်တံတော်း

၁၃၇၄ (မ) ဝင််းမမတမ် န်ဒ ောင် မ ဦ်းလှထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၇၅ ဇ ်းသဉ္ဇောဒ ောင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၇၆ ေ ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၇၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောဟ န််း ြ ော်း ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၇၈ (ဒမောင်) မပည ်စုံဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်ဒေွှေဝါဒြ ော

င််း၊ ဗဟ ုလမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒေတ င််း၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၃၇၉ (ဒမောင်) ဖုန််းမမတသ် ေ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၈၀ (မ) ဒထ ်းနုငယ် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တ ုင််းေင််းဒဆ်းတြက

သ ုလ် Batch 15

၁၃၈၁ (ဦ်း) သန််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်း ုန််းဟန်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၉၇၊ စြကဝတ် ၄ 

လမ််း၊ ဇေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်

၁၃၈၂ (ဦ်း) ဒသောင််းထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၈၃ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒနမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြကနဒော ၁၀ လမ််း



၁၃၈၄ (ဒမောင်) ရ ှုင််းဒသေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ၂၁/၁၀/ြ၊ ဒပါြ်ြံ

၁၃၈၅ (မ) ဒ ်းစံပယ် မ ဦ်းသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥြကော ၆ လမ််း

၁၃၈၆ (မ) ထြ်ထြ်ဒ ောင် မ ဦ်းသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥြကော ၆ လမ််း

၁၃၈၇ (ဒမောင်) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မ  ျု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥြကော ၇ လမ််း

၁၃၈၈ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ၉၂၉၊ ြကနဒော ၁၀ လမ််း

၁၃၈၉ (မ) ဒကြ သြ်မဖ မ ဦ်းတင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥဇဇနော ၁ လမ််း

၁၃၉၀ (ဒမောင်) ဇင်ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြကနဒော ၅ လမ််း

၁၃၉၁ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းသီဟဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဟော လင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတေ်ာဝင်လမ််း၊ 

ဒေွှေဒပါြကံ

၁၃၉၂ (ဒ ေါ်) စန််းဝင််း မ ဦ်းထ န််းတင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း သုနဒနော ၁၀ လမ််း

၁၃၉၃ (ဦ်း) ကြည်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းစ န်မမင ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း သုနဒနော ၁၀ လမ််း

၁၃၉၄ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဟ န််း ြ ော်း ဦ်းည ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၉၂/ြ၊ 

မင််းဘ ်းလမ််း၊ ၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်သောယော

၁၃၉၅ (ြ ု) ဇောနည်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းတင်လှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၉၆ (ြ ု) ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ြ ုြ ုထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
၁၁၊ ပထပ်၊ သီေ ပမ ျုင် 

၂ လမ််း၊ ၁၃ ေပ်ြ ြ်၊

၁၃၉၇ ဒမောင်ထြ်ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၉၈ Lara Van  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃၉၉ (မ) သင််းသ သ ဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၀ (ဒမောင်) မင််းြ ုဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၁ (ဒမောင်) ခ ုင်မင််းမမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၂ (မ) ဒမမမတ် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၃ (ဒမောင်) နနဒောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၄ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဇင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၃/၆၃၃၊ 

ဒ ်းေ ပ်သော ၁ လမ််း၊

  ဂုံဒမမောြ်

၁၄၀၅ (ြ ု) ပဖ ျု်းပဖ ျု်းြ ုဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅၂၊ နံသောပမ ျုင်လမ််း၊

 နံို့သောြုန််းေပ်ြ ြ်၊

  င််းစ န်

၁၄၀၆ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာခနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းဒသေ်ာဇင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၇ (ဒမောင်) ဖုန််းမမတဟ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄/၁၅၊ ဒမတတောလမ််း 

၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၄၀၈ ခတတောဦ်း မ ဦ်းမင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၀၉ (ဒစော)   မ ု်းတ တ် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၁၀ မင််းဒြောင််းမမတ် ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၁၁ သ မ ု်းမဖ မ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၁၂ ဝင််းထြ်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း



၁၄၁၃ ဒြ ေ်ာဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၁၄ ဒြောင််းစြ်ဒဆ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၁၅ သင််းဇ ဇ ်းဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၁၆ (မ) ပန််းနှင််းဒနမခည် မ ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၆၇၆(ြ)၊ 

သောလောဝတီ-၃ လမ််း၊

 ၁၀/တ ေပ်ြ ြ်

တောဒမ -ဒြ ောြ်ဒမမောင််း 

ဒြ ောင််းသော်းသပ တ်စစ်ဒကြောင််း ပဖ ျုခ င််းမှုတ င်

  ဖမ််းခံခ  ေ။

၁၄၁၇ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းစ ု်း မ ဦ်းစ န်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၅၇၊ 

ခ ုင်ဒေွှေဝါလမ််း၊ ၈၈ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒမမောြ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းမခင််း ခံခ  ေသည်။

၁၄၁၈ (မ) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းထ န််းစီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၂၆၊ 

မင််းလှလမ််း၊၈၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒမမောြ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းမခင််း ခံခ  ေသည်။

၁၄၁၉ (ဒ ေါ်) သ နုခ ုင် မ ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၂၆၊ 

မင််းလှလမ််း၊၈၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒမမောြ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းမခင််း ခံခ  ေသည်။

၁၄၂၀ (မ) သင််းသင််းဒဆ မ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၈၉၂၊ 

စြကျုလမ််း၊ ၉၀ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒမမောြ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းမခင််း ခံခ  ေသည်။

၁၄၂၁ (ဦ်း) ဒဇေ်ာန  င် ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃ 

သံမဏ စြ်ရုံ၊ 

 င််းစ န်ေ ောမ၊ 

ဝန်ထမ််းလ ုင််း

ြ မ််းယောဒေောင််းတ  ဆ ုင်ြ ု မပ တ်ဖ ုို့ ဒမပောေင််း

 ေ န ို့စြော်းမ ော်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၄၂၂ (ဒမောင်) ဝီေပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၂၃ (မ) စစ်ဒမန ုင် မ ဦ်းဝင််းထ ဋ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၅၆၊ ၆ လွှောA၊ 

ဒ ်းကြီ်းလမ််း၊ 

ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၄၂၄ (မ) ပန််း  ခင် မ
ဦ်း ုန််းသ န််း 

(ဦ်း ုန််းသီ်း)
 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၄၊ ၄လွှော၊ 

မပည်ဒတေ်ာဒ ်းလမ််း၊

 

ဒလ်းဒထောင ်ြန်ေပ်

ြ ြ်၊ သဃသန််းြ န််း

၁၄၂၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဘုန််းမမတမ်င််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၆၊ ေတနောပုံ ၁ 

လမ််း၊ ၁၃၃ ေပ်ြ ြ်၊

  ဒေှွဲ့ ဂုံ



၁၄၂၆ (ဒမောင်) ထြ်မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေန်န ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁/၂၁၊ 

ပ ဒတောြ်ေ ပ်ပင မ်လမ််း

၊ ၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

မေမ််းြုန််း

၁၄၂၇ (ဒမောင်) သောလင််းဦ်း ြ ော်း တနှစ်-သမ ုင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၂၈ (ဒမောင်) မင််းခနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ-၄၄၇၊ 

မမေတနော၁လမ််း၊ ခ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလော

၁၄၂၉ (မ) မ ု်းမ ု်းစံ မ ဦ်းဝင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၃၀ (မ) ခ န််းလ  ဒနမခည် မ ဦ်းဆန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၃၁ (မ) ပင မ််းနနဒောဒဇေ်ာ မ ဦ်းသနိ်ု့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၉၉၊ 

လြ်ဝ သုနဒဓေလမ််း၊

 ဒမမောြ် ဂုံ

၁၄၃၂  ါနလင််း မ ဦ်းဒြ ေ်ာဇင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၃၃ (ဒမောင်) ဝင််းခနိ်ု့ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းလှသန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၃၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့သော ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၃၅ (မ) ဟန်လ င်လ င်ထြ် မ ဦ်းမင််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၃၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၀၇၊ G ၊ 

၃-လမ််း ဒနောြ်၊ 

ဒ ်းြုန််းေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်

ပ နန ြုန််းသပ တ်ဒကြောင််းသ ုို့ ပဖ ျုခ င််းပပီ်း 

ေပ်ြ ြ်ထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေောမှ 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၃၇ (ြ ု) ဝ ုင််းဒမေ်ာ (ခ) ဒေှောင်ြ ်း ြ ော်း ဦ်းမမတ်မ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 လုံပမ ျုွဲ့နယ်ေှ  

 ဒဆောင်

တောဒမ သပ တ်စစ်ဒကြောင််း ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၄၃၈ (မ) ခ ုင်ခ ုင်မ န် မ ဦ်းဒမောင်စန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်မမစ်လမ််းသ ယ် 

(၁) လမ််း၊ (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

တောဒမ သပ တ်စစ်ဒကြောင််း ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၄၃၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းဒပေါ်ဦ်း (ခ) ဦ်းြ င်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၆၆/ဗ ီ၊ 

မမြန်သော (၅) လမ််း၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

ဆနဒမပပ  ြ ုမှတ်တမ််းတင်ေင်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၄၄၀ (ဒမောင်) ထြ်ဒနောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဆ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂)၊ 

ေခ ုင်ရ ု်းကြီ်း 

ေ ောဦ်းဒြ ောင််း၊ 

၇လမ််း၊ 

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်

 ဒနောြ်ပ ုင််းတြကသ ုလ် 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၄၄၁ ဒြ ေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလှဒြ ေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ၓ/၁၃ေပ်ြ ြ်၊ 

ေ ေန်န ုင်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေ



၁၄၄၂ (မ) ဒြသီဒဇေ်ာ မ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၂၄၊  ါနလမ််း၊

 

သောယောြုန််းေပ်ြ ြ်

၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

တောဒမ ၊ဒြ ောြ်ဒမမောင််း 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င်  ဖမ််းခံေ၊ 

ြ  ျုြကဆံြ င််းတ င်ထော်းပပီ်း 

 င််းစ န်ဒထောင်သ ုို့ပ ုို့

၁၄၄၃ (ဒမောင်) မင််းဒခတ်ဘ ုဘ ု ြ ော်း ဦ်းဘ ုလှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၄၄ (ဒစော) လင််းမ ု်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၄၅ (ြ ု) သြ်ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်စ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၄၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၄၇ (ြ ု) ဒဇပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၄၈ (ြ ု) ဇ  ပ ုင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းကြည်စန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၄၉ (မ) ဇင်နှင််းဒဖ ်း မ ဦ်းန ုင်စ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၅၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၅၁ (မ) မမတ်ပဖ ျု်းဒဝ မ ဦ်းခ စ်မမ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၅၂ (မ) သြ်သြ်ေတနောသ န််း မ ဦ်းသြ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၅၃ (ဒမောင်) ဒဇယ ောဘုန််းပ ုင် ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဇောနည်ဝင််းခ  ျု  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့သစ် (ဂ) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၅၄ (ြ ု) ခ ုင်ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း/၄၂ ဦ်းခင်ဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃၂၇/ြ)၊ 

ြ  ျုြ်လတ်လမ််း၊ 

 /၁၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သပ တ်ပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေပပီ်း  ခု ခ  န်ထ  

မည်သည ်ဒနေောတ င် 

ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်ြ ု မသ ေှ ေ

၁၄၅၅ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထ ုြ် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဟန်ဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၉၊ 

မမင်ဒတေ်ာသောလမ််း၊ ၃

 ေပ်ြ ြ်၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၅၆ (ဒမောင်) ကြည်ခ ုင်ဆန််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဝင််းစ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောမ နောြ်၊ 

ပမ ျုွဲ့ပတ်လမ််း၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၅၇ (ြ ု) သ န််းမမင ်ဒ ောင် ြ ော်း/၄၀ ဦ်းတင်သ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြဝပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၅၈ (ဒမောင်) သောလင််းဦ်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းခ စ်ြ ုြ ုယု  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၄၅၉ (ြ ု) သ န််းမမင ်ဒ ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၆၀ (ြ ု) ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၆၁ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၆၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၆၃ (ြ ု) သြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၆၄ (ဦ်း) မမတ်လင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံြင််းကြီ်း ုပ်စု၊ 

စံြင််းကြီ်းေ ော၊ 

ထန််းတပင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၄၆၅ (ြ ု) ဒ ်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းစ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတ်လ ၃ ေြ်ဒနို့ တောဒမ ဒြ ောင််းသော်း 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  ခံေြော 

ဆနဒမပ ေပ်သော်းနှင ် 

ေပ်ကြည ် ေပ်သော်း ပါ ဝင် ၃၀၀ ဒြ ေ်ာ 

ဖမ််းဆီ်းခံေစဉ်တ င် ဖမ််းခံခ  ေ

၁၄၆၆ (ဦ်း) ဒနောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၇/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၆၇ (ြ ု) ေ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၆၈ (ြ ု) ဟ န််းထြ်လ ံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၆၉ (ြ ု) မမင ်သ ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၀ (ြ ု) ဒ ောင်ပ ုင်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၁ (ြ ု) ညီဒလ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၁၄၇၃ (ြ ု) ခ စ်ဦ်းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၄ စ ုင််း  ုြ်ဒမောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၅ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၈ (ြ ု) ဒနောင်လတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၇၉ (ြ ု) ပ ုင်ဒဇဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၈၀ (ြ ု) တင်ဝင််းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၈၁ (ြ ု) ဒတဇောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၈၂ (ြ ု) ဖ ု်းငယ် (ခ) ဒဇယ ောမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၆ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၄၈၃
ဒ ါြ်တော ခင်ဒမောင်ဝင််း (ခ)

  န်ြယ်  ီ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၄၈၄ (ြ ု) ထင်ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၄၈၅ (ြ ု) ဝင််းဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၄၈၆
(ြ ု) စန်လင််းဒ ောင် (ခ) 

လင််းလင််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း (သပ တ်ဒခါင််းဒဆောင်) ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင််း

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ဆနဒမပပ  မပျုလုပ်သည ် တ ြ် စစ်သော်း ၁၅ 

ဒယောြ်ခနိ်ု့မှ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း၍ 

ဒညောင်ဦ်းဒထောင်သ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ခ  သည်။



၁၄၈၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ဆန််းဝင််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဒ ောင်သမောဓ ဒေွှေဆ ုင်၊ Mandalay 

Region Chamber of Commerce & Industry)
၄-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ြ ုဗစ် ၁၉ ြောြ ယ်ဒဆ်းဝယ်ယ ေန် တ ြ်

  လှ ဒင မ ော်းြ ု စစ် ောဏောေှင်မ ော်း ော်း 

မလှ  ါန််းဒတော ဘ  CDM ဝန်ထမ််းမ ော်း ော်း 

ဒထောြ်ပံ ဒပ်းသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၄၈၈ (ဦ်း) ပ ုြ်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းစ န်မဖ  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၄၈၉ (ြ ု) လင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၀ (ြ ု) န ုင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝဏဏထ န််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၁ (ြ ု) ဒ ်းခ မ််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၂ (ြ ု) ဒြောင််းဒဇေ်ာမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစ ောမမင ်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၃ (ြ ု) ခ မ််းပင မ််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းလ မမင ်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၅ (ြ ု) ခနိ်ု့စည်သ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ  ျု်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၆ (ြ ု) စ ု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းေ ဝင််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၈ (ြ ု) သန််းထ ုြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ န်လ ှုင်မမင ်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၄၉၉ (ြ ု) ပဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

၁၅၀၀ (ြ ု) ဒ ်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။



၁၅၀၁ (ဦ်း) ဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းခင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၄၀)၊ 

မင််းေန်ဒ ောင် 

(၁)လမ််း၊ 

( )ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပမ ျုွဲ့န

ယ်

၁၅၀၂ (ဦ်း) သီဟဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒင  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၅၀၃ (ဦ်း) လ ှုင်မင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

G-6/ တ ုြ်-၁၊ 

ဒလဒကြောင််းဦ်းစီ်းဝန်

ထမ််း  မ်ေော၊ 

ဒလဆ ပ်လမ််း၊ 

မဂသလော ုံပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၀၄ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒေွှေ (ခ) (ဦ်း) ဒေွှေ ြ ော်း ဦ်းလဇ န်လှ  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၀၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၀၆ (ြ ု) ပင မ််းခ မ််း ြ ော်း/၃၃ နှစ်  ေပ်သော်း ၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၅၀၇ (ြ ု) ဒ ောင်မမတ် ြ ော်း/၂၈ နှစ်  ေပ်သော်း ၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၅၀၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၅၀၉ (ြ ု) ဒ ောင်စ မ််းမပည ် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၅၁၀ (ြ ု) ဒဇယ ောထြ် ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၅၁၁ (ဒမောင်) န ုင်ထ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်မင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၃ (ဒမောင်) တင်ထ ်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၄ (ဒမောင်) နနဒဒြ ေ်ာခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၅ (ဦ်း) မမတ်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၆ (ဦ်း) သန််းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၇ (ြ ု) ဗလကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၁၈ (ြ ု) ဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၅၁၉ (မ) ယမုံဖ ်း မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၂၀ (မ) ခ စ်ပ ုပ ု မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၂၁ (မ) ဥမမောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၂၂ (မ) ဒမဇ န် မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၂၃ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထ န််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၂၄ Hpaute Seng Nan မ/၁၆  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီတောပ ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

ဖခင် စော်း သမီ်းမဖစ်သ ြ ု 

လြ်နြ်ြ ုင်စစ်သော်း ငါ်းဒယောြ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၅၂၅ (ဦ်း) ဒစောဝါေှင်တန် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒဆ်းဖလော  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ 

ပထမထပ်၊ 

ဆ ဒန်လမ််း၊ 

ဆင်မင််းေပ်ြ ြ်၊ 

 လုံပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၂၆ (ဦ်း) ဒနလင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၇၊ 

ေ ပ်သောလမ််းမတန််း၊ 

ဒစ ်းြဒလ်းေပ်ြ ြ်၊

 ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၂၇ (ဦ်း) လှဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၃/D 

မီ်းေထော်းဝန််း(ဒတောင်)

၊ 

ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

။

၁၅၂၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းခင်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ုင််း (B)/ ၂၀၀၊ 

ဗ ုလ်မင််းဒေောင်လမ််း၊

 

မဂသလောဒတောင်ညွှနိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်။

၁၅၂၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ောဝင််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းသောဆင ်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၅၃၊ ၁၀၈ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်။



၁၅၃၀ (ဒမောင်) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့၊

 သ မ််မဖ  

(မီ်းေထော်းဝင််း) 

 ခန််း(B-၁၃၅) 

မီ်းေထော်းလ ုင််း

ဦ်းဖ ု်းြ ော်းလမ််းထ ပ်တ င် ြ မ််းယောဆ ုင်တ င်

 ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု ပဖ ျုခ င််းေင််းြ မ််းယောဆ ုင်ေှ  

ဒမောင်ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ော်း ဒသနတ်မဖင ် 

ဒထောြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  ပါသည်။

၁၅၃၁
(ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း (Former 

Minister)
ြ ော်း ဦ်းပ ကြီ်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၃၂၁၊ 

မမဝတီလမ််း၊ ခတတော 

၁၅ လမ််း၊ ေတနော 

သ နဓ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒနမပည် ဒတေ်ာ

၄.၂.၂၀၂၁ ေြ်ဒနို့၊ ည (၉)နောေီခနိ်ု့မှ စတင်၍

 "စစစ" မှ ဒခေါ်ယ ဒမ်းမမန််းခ  ပါသည်။ 

၆.၃.၂၀၂၁ ေြ်ဒနို့တ င် ဒခေါ်ယ သ ော်းေောမှ 

ယခု ခ  န် ထ    မ်သ ုို့ 

မပန်လည်ပ ုို့ဒဆောင်မခင််းမေှ ခ  ပ  န ုင်ငံ 

ဒတေ်ာလ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်ဥပဒ  ၃၁ /ဂ မဖင ် 

 မှုစ  ဆ ုထော်းသည် ဟုကြော်းသ ပါသည်။

၁၅၃၂ (ဦ်း) ဒနဝင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာတင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေမပည်သော၊ 

ထန််းဒမခောြ်ပင်

(ဒေွှေဝါ) လြ်ဖြ်ေည်ဆ ုင်ထ ုင်ဒန 

စဉ် တ င််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၅၃၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း ဦ်းလ င်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၃၄ (ြ ု) သီဟန ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဘ ုဒဌ်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၃၅ (ဦ်း)  ါဝတ် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ န်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၃၆ (ဦ်း) ဆယ်မပော်း (ခ) ဦ်းလှသန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၅၃၇ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ြ်သစ်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၃၈ (ဒမောင်) စ ု်းမင််းသ ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေောမပည ်(၆)လမ််း၊ 

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၃၉ (ဒမောင်) စ ု်းလ င်ပဖ ျု်း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၀ (ဒမောင်) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၁ (ြ ု) ဒဝယံမင််းသ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၅၄၂ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၃ (ြ ု) ဒ ောင်မမတသ် ြ ော်း  ေပ်သော်း (M3 ဟ ုတယ် ဧည ်ကြ ျု) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၄ (ြ ု) ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၅ (မ) ဒမသဥဇောမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၆ မမတ်ဇင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၇ (ြ ု) မင််းထြ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၈ (ြ ု) ထြ်ဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၄၉ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၅၀ (မ) ဆ ုင်ပန် မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

 လုပ်မှ   မ်သ ုို့ မပန်တ င် 

 တင််း ဓမမဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၅၅၁ (ဦ်း) ဒ ်းမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၅၂ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၅၃ (ြ ု) ေောဇောစ ု်း (ခ) တရုတ်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၅၄ (ြ ု) မ  ျု်းမမင ်လ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၅၅ (ြ ု) ပဖ ျု်းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၅၅၆ (ဒ ေါ်) ေီခ  ျု မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၅၅၇ (ဒ ေါ်) သီေ န  င် မ ဦ်းလှဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ေါ်ဒ ်းဒမ ဒဆောင်

၊ ဂီတောရုံလမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၅၈ (ဒ ေါ်) ယ န််းဒေွှေစင် မ ဦ်းန  င်မင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၂၅(ခ)၊ 

ဒ ောင်စစ်သည်လမ််း၊

 ၃၁/၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၅၉ (ဦ်း) သ ေဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၇၁၆(ြ)၊ 

ဏ(၁၄)ေပ်ြ ြ်၊ 

ပန််းခခံ(၂)၊ 

ဒဝသနတေောလမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၆၀ (ဦ်း) ဒဝပဖ ျု်းန  င် (ခ) ြုလော်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မေမ််းခခံေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၆၁ (ဦ်း) ပဖ ျု်းသ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော(၄)လမ််း၊မဂသ

လောေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၆၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇောလင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ ဒမမေ်ာခခံ၊တ ုြ်ကြီ်းပမ ျု

 ္နယ်။

၁၅၆၃ (ဦ်း) စ ု်းသ ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၂)၊ ၉ 

လမ််း၊လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့

နယ်။

၁၅၆၄ (ဦ်း) ဒမောင်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၂)၊ ၉ 

လမ််း၊လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့

နယ်။

၁၅၆၅ (ဦ်း) ခင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 မှတ်(၅၂)၊၉လမ််း၊

 လမ်မဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၆၆ (ဦ်း) တင်ဒ ောင်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 မှတ်(၅၂)၊၉လမ််း၊

 လမ်မဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၆၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဇင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမ ျုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂ  ျု်းမဖ  ုပ်စု၊ 

ဒခ ောင််းနော်းဒြ ်းေ ော၊

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့။

၁၅၆၈ (ဦ်း) ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ယုဇန (၅)လမ််း၊ 

 ုတ်ပုံစုေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၆၉ (ဦ်း) ဒ ်းဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမင ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ါနလမ််း၊ 

 ုတ်ပုံစုေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။



၁၅၇၀ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းသီဟ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဎ/၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

 မှတ်-၁၂၆၀၊ 

ေ ေန်န  င်ပတ်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၇၁ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်မမင ် ြ ော်း ဦ်းကြ ြ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃ လမ််း၊ 

ဒဗောဓ ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၇၂ (ဦ်း) သြ်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒလ်းန ုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၆၊ ြ-ည၊ 

၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ေ ေန်န  င်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၇၃ (ဒ ေါ်) မမမမသန််း မ ဦ်းစြ်ဒဖ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့၊မီ်း

ေထော်းဝင််း

၁၅၇၄ (ဒ ေါ်) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းဝင််းေင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၇၅၊ 

 ုတ ယထပ်၊ 

ဗ ုလ်မင်ဒေောင်လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်။

၁၅၇၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဂသလော (၃)လမ််း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၇၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒနောင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမင ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်-၄၀၄၊ 5-A ၊ 

ငမ ု်းေ ပ် (၆)လမ််း၊ 

သဃသန်ြ န််း

၁၅၇၇ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းစ ု်း မ ဦ်းစ ု်းသ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ရုံ်းလမ််း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၇၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာပင မ််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမင ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း၊ တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 သနပ်ဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော

၁၅၇၉ (ဒ ေါ်) သ ဇောတင် မ ဦ်းခ စ်တင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းမမသောစည် 

(၂)လမ််း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၈၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော(၃)လမ််း၊ 

မဂသလောေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၈၁ (မ) သ ယ်သ ယ်ဦ်း မ ဦ်းမမင ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၀၅(ြ)၊ ၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ မ််းဒေောင်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။



၁၅၈၂ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းန  င် မ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁/၃၅/၃၀၅ (ြ)၊ 

မမစ မ််းဒေောင်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၈၃ (ဦ်း) ဒနလ င်မ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅/၆)၊ 

စံပယ်(၃)လမ််း၊ ၅ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၈၄ (ဦ်း) ဒြောင််းမင််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းေ ထ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ါနလမ််း၊ ၁၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၈၅ (မ) ဒ ်းမမတ်သ မ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊၁

၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေေ န််းလမ််း

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ ခ စ်ဒြောင််းမှတ် 

တ ုင် နီ်း ဆနဒမပေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၅၈၆ (မ) ခင်မ  ျု်းဒ ်း မ ဦ်းစန််းကြည်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊၁

၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေေ န််းလမ််း

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ ခ စ်ဒြောင််းမှတ် 

တ ုင် နီ်း ဆနဒမပေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၅၈၇ (ဒမောင်) သ န််းဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒကြောင်ရုပ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ ှုင်တြကသ ုလ်ဝင််း၊

 ဟန်လင််းဒဆောင်

ဒမမောြ် ဂုံ၊ မဟောပမ ျုင်  မ်ေောမှ 

လ ှုင်သ ုို့မပန်လောေန် ထ ြ်ခ ောသ ော်းခ  န်မှစ၍ 

 ဆြ် သ ယ်မေဒတော ပါ။

၁၅၈၈ (မ) သြ်စုခ ုင် မ ဦ်းလှတင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆၁၅/ခ၊ ည/၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်လမ််းသ 

ယ်-၃၊ ပပဝတီပန််းခခံ၊

 ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

ဒေွှေမပည်သောဆနဒမပမှု 

ပဖ ျုခ  စဉ်ဒ ်းထ ြ်ဝယ်ေင််း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၅၈၉ (ဒမောင်) ဒစောဘေန်စတန် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒေောဒဘ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅/ဦ်းဒေွှေနုလမ််း၊ 

၂-ေပ်ြ ြ်၊ 

မေမ််းြုန်ပမ ျုွဲ့နယ်။

ည သံဗုံ်းတီ်းခ  န်  ဒနောြ်ပ ုင််းဒဆ်း ရုံ်းနော်း 

စစ်တပ်မှတပ်စ  ထော်းသည်ြ ု 

 ေပ်သော်းလ ထုမှ ြနိ်ု့ြ ြ်သည ် ခ  န်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၅၉၀ (ဒမောင်) ဒဝဇင်ဦ်း (ခ) စန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသလော်းကြီ်းေ ော၊ 

 ဂသလော်းကြီ်းေပ်ြ ြ်

၊ တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်။

ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု ယောဉ်ေပ်နော်းပပီ်း 

ြောြ ယ်ဒပ်းထော်းဒသောဒကြောင ် 

ယောဉ်ပ တ်မှုမဖင ် ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၉၁ (ဦ်း) တင်ထ န််းလ င် ြ ော်း ဦ်းည ျု  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဂုံမင်ခ  ျုေ ော၊ 

ဒဖောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ် ြမဘောဇဘဏ် နီ်းတ င် 

ဆနဒမပသ မ ော်းေှ ဒနခ  န်တ င် 

ယောဉ်ဒကြောပ တ်စ ုို့ဒနဒသောဒကြောင ် 

ဆြ်လြ်သ ော်းလော၍မေန  င်ဒသော ခ  န်တ င်

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၅၉၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဆန််းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဇီ်းြုန််းပန််းခခံစု၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

ဒေွှေမပည်သောခ စ်ဒြောင််းမှတ်တ ုင်  နီ်း 

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၉၃ (ဦ်း) စန််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆/၁၂/၄၉ (ခ) 

ဓနုမဖ လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်



၁၅၉၄ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝလင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ောဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၁၅၃)၊ 

ပန််းခခံ-၄၊ ဏ/၁၄၇ 

ပြ ြ်၊ ဒေွှေမပည်သော

၁၅၉၅ (မ) ဖ ်းပ င ်ဇ န် မ/၁၇ ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းေ ဒြ ေ်ာစ ော၊ 

ဇေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၉၆ (ဒမောင်) ပ ုင်ဟန် ြ ော်း ဦ်းေောဇောဒြ ေ်ာည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပဝတီပန််းခခံ၊ ၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၉၇ (ဒမောင်) ဒနေီဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၃၆၀)၊ 

မောလောရုံလမ််း၊ ၁၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်။

၁၅၉၈ (ြ ု) ဒ ောင်န  င် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

53, 6th Fl, 

ဒ ောင်မဂသလောလမ််း၊

 

ဒြ ောြ်ဒမမောင််းကြီ်းေ

ပ်ြ ြ်၊ 

တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ်။

ည ၁၁်း၀၀  ခ  န်တ င် 

တ ုြ်ခန််းဒမမညီတံခါ်း ော်း 

ဖ ြ်စီ်းဝင်ဒေောြ်ပပီ်း ဒန  မ် နံှို့ 

ေှောဒဖ ဖမ််းဆီ်းစောေင််း တ င် ပါဝင်ဒန၍ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံေသည်။

၁၅၉၉ (မ) ေီေီဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆၀၀ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမင ်စ ု်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆၀၁ (ဒမောင်) ဒ ောင်ြ ုမမတ် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၈ ြ၊ ဒဇယ ော ၁၀

 လမ််း၊ ၁၀ ေပ်ြ ြ်၊

 

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မတ်လ ၇ ေြ်ဒနို့တ င် 

ပဒ သောလမ််းဆုံသပ တ်၌ 

  ုင််းြော ဒနမဖင ်ပါဝင်ဒဆောင်ေ ြ်ခ  ပပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််းမဖစ်သည်။ 

ဖမ််းဆီ်းထော်းသည ်ဒနို့မှ ယဒနို့ ခ  န်ထ  

မည်သည ်ဒနေောတ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းဒကြောင််းမသ ေဒသ်းပါ။

၁၆၀၂ (မ) ဒမသဇင်မ ု်း မ/၂၀ ဦ်းဝင််းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၇၉၄၊ 

မောဃလမ််း၊ ၁၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မ ခင်နှင ်မုနိ်ု့သ ော်းစော်းေင် 

လ ြ  ပပီ်းဖမ််းဆီ်းခံေမခင််း

၁၆၀၃ (မ) ယ န််းသ ဂီခ ုင် မ/၁၉ ဦ်းစန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ည/၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သော

စြ်ခ ျုပ်ဒနစဉ် 

ဝင်ပုန််းသ မ ော်းနှင ် တ ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််း

၁၆၀၄ (ြ ု) တင်ထ န််းလ င် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းည ျုဒလ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၅
(ဒမောင်) ဒ ောင်ခ မ််းပ ုင် (ခ) 

ေန််ပ ုင်
ြ ော်း/၁၈ ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၆၀၆ (ဦ်း) ကြည်လ င် ြ ော်း/၄၄ ဦ်းစံတင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇောလင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၈ (ြ ု) န ုင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်န ုင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၉ (ြ ု) ေ ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၁၀ (ြ ု) ေ ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစီတင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လှည််းတန််း၊ 

ြမောေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

လှည််းတန််းေှ ဒန  မ်ြ ု ဖ ြ်စီ်းပပီ်း 

ဝင်ဒေောြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၁၁ (ဒမောင်) ထ န်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၂ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၃ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ထ ်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၆ လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တဒထောင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၄ (ဒမောင်) ညီညီဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၇ လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တဒထောင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၅ (ဒမောင်) လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၈ လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တဒထောင်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၆ (ဦ်း) ေ ဒြ ေ်ာ (ခ) ေ ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစီတင််း  ေပ်သော်း (၁၄/ပသန(န ုင်)၁၅၀၉၉၆) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ မ််းခခံ(၁)လမ််း၊ 

(၄)ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၇ (ဒမောင်) န ယ်ဆြ် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၈ (ဒမောင်) ဘ မ်ဒစောဒ ောင် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၁၉ (Mg) Too Sam ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၀ (ဒမောင်) ဆန်ဒဂ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၆၂၁
(ြ ု) ဘော်းေြ် (ခ) 

ဒ ောင်န ုင်လင််း
ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒေှွဲ့လယ်ြုန််းေပ်

ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၂ (မ) ညီမောစ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီတောပ ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၃ (Ma) Khaw Yan မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၄ (ဒမောင်) မုန််းဒထ ်းခ န် ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၅ (ဒမောင်) ဟ န််းမင််းစ ု်း ြ ော်း/၁၅  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၆ (ဦ်း) သ န််းလတ် ြ ော်း/၃၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၇ (Mg) Sout Htein Naw ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၈ (မ) စောဥ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၂၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၀ (မ) စုမ န်ဒဌ်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၁ (မ) စုမ န်န ယ် မ/၃၃  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၂ (Ma) Sai Swot Eain မ/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၃ (မ) ဆ ုင်မ န်ဂ ော မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီတောပ ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၄ (မ) နန််းစုခ ုင်သ န််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၅ (မ) ပန််းမဖ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၆ (မ)   ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၇ (ြ ု) မမတဘု်န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၃၈ (Ma) Gabar Mu Yay La မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၆၃၉ (ဒမောင်) မေြ်ဒနေ်ာ ီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၀ (မ) ေ ယ်န ်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၁ (Mg) Zaw Jywan Aung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းမမသောယောေပ်ြ 

ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၂ (Mg) Swan Luat Htwe Aung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းမမသောယောေပ်ြ 

ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၃ (မ) ဆ မ်  ဂ ောဆ ုင််းေ ယ် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြခ င်စုေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၄ (ဒမောင်) ဒပါဒနေ်ာဆနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၅ (ဒ ေါ်) ဒခါင်ဇြ် မ/၄၃  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င်ဂ န််း ုံေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၆ (ဒ ေါ်) နန််းယန် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၇ (ဒ ေါ်) မောေီေှင််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၈ (ဒ ေါ်)  ော်းခ န် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၄၉ (ြ ု) တ ု်းဒတဇောဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၀ (မ) ထ ယ်ေော မ/၂၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၁ (မ) ဒြ ော ်ေှင််း မ/၂၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ေှ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၃ (ဒမောင်) ဒေှောလမုန််း ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၄ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာစ ု်း ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၅ (ဒမောင်) ဒစောလင််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၆၅၆ (ြ ု) နန််းမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေော

ယ်ဆ ုင်ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု

 ဥပ ဒ  ပု ်မ (၂၅) 

နှင ် ေောဇသတ်ကြီ်း 

ပု ်မ ၅၀၅(ြ)

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၇
(ဒမောင်) စည်သ လ င် (ခ) 

ဒလောေင ်
ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်သ ြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊  င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒေတောေှည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၅၉ (ြ ု) ဒဇေ်ာပင မ််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၆၀ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းေ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၉)၊ 

ေန်ဒမပ(၁၇)လမ််း ေှ

ဒ္  ္၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

လမ််းတ င် ညပ ုင််းြင််းဒစောင ်ဒနစဉ်တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၆၁ (မ) စုစနဒီစ ု်း မ ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၉)၊ 

ေန်ဒမပ(၁၈)လမ််း န

ဒ္္ောြ်၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

သ မ၏ ဦ်းဒလ်းြ ု စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းေန် 

လောဒသော ခါ သ မဦ်းဒလ်းြ ု 

မမ သည ် တ ြ် သ မ ော်း ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၆၆၂ (Ko) Hsai Wan ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၆၆၃ (မ) မ ု်းမ ု်းခ ုင် မ
ဦ်းစန််းဒ ောင် 

(ဒေောဘတ်စန််းဒ ောင်)
 ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၇၃)၊ 

ပထမထပ်၊ 

သ မ်မဖ လမ််း၊ 

ြံဒတောင််းေပ်၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဦ်းဒေောဘတ်စန််းဒ ောင်ြ ုလောဖမ််းဒသော ခါ

   မ်တ င်မေှ သည ် တ ြ် 

သ ၏သမီ်းမဖစ်သ နှင ် 

ဒယောြ်ဖမဖစ်သ ြ ုဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၆၆၄ (ဦ်း) မမသ န််း ြ ော်း ဦ်းလှပီ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၇၃)၊ 

ပထမထပ်၊ 

သ မ်မဖ လမ််း၊ 

ြံဒတောင််းေပ်၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဦ်းဒေောဘတ်စန််းဒ ောင်ြ ုလောဖမ််းဒသော ခါ

   မ်တ င်မေှ သည ် တ ြ် 

သ ၏သမီ်းမဖစ်သ နှင ် 

ဒယောြ်ဖမဖစ်သ ြ ုဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၆၆၅
Salai Peter Thian Bawi 

Sang
ြ ော်း ဝန်ထမ််း (CCPR) ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

CCPR ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်း၊ ေ ငါ်းဦ်းနှင ် 

ြော်းဒမောင််းသမော်းတစ်ဦ်းတ ုို့သည် မတ်လ ၈ 

ေြ်ဒနို့တ င် ထန်တလန်ပမ ျုွဲ့ဝင်ဂ တ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၁၆၆၆ Salai Van Ceu Thawng ြ ော်း ဝန်ထမ််း (CCPR) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

CCPR ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်း၊ ေ ငါ်းဦ်းနှင ် 

ြော်းဒမောင််းသမော်းတစ်ဦ်းတ ုို့သည် မတ်လ ၈ 

ေြ်ဒနို့တ င် ထန်တလန်ပမ ျုွဲ့ဝင်ဂ တ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၆၆၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဌ်းမမင ် ြ ော်း ဦ်းမ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ ေပ်ြ ြ်၊ 

စံပယ်လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်။

ဒေွှေမပည်သောထန််းဒမခောြ် ပင်သပ တ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၆၈ (ဦ်း) ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာလတ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််းလတ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်-၃၃၊ 

 ခန််း-၃၀၃ စီ 

ဘ ဒလောြ်၊ 

 င်ကြင််းလမ််း၊ ၉၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ယုဇနဥယ ောဉ်ပမ ျုွဲ့ဒတ

္ော္်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်။

ပုဏဏမီလမ််းမှ ဒန  မ်သ ုို့ 

ြော်းဒမောင် မပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၆၉ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းဘသစ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၇၀ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒဝ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၇၁ (ဦ်း) ထ န််းလှ ြ ော်း ဦ်းစ န်ထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၇၂ (ဦ်း) သန််းန  င် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၇၃ (ဒစော) ထ န််း ါ ြ ော်း ဒစောဘ ရ ု  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၃၁)၊ 

ြ န််းဒတောလမ််း၊ 

၇လွှော B / 

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၇၄ သ ထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ြ ြ် ၂၃၉၊ 

ဒဟ်းဒနောြ်ေပ်ြ ြ်၊

 မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်

မ မ ဒနထ ုင်ဒသော  ဒဆောင်တ င် 

ညဘြ်  ပ်ဒနခ  န်၊ 

ဧည ်စောေင််းစစ်ေန် ဒကြောင််းမပပပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၇၅ (ဦ်း) ေန်န  င်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဘ တ်ေ ော၊ 

မင််းဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မ မ ဒနထ ုင်ဒသော  ဒဆောင်တ င် 

ညဘြ်  ပ်ဒနခ  န်၊ 

ဧည ်စောေင််းစစ်ေန် ဒကြောင််းမပပပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၇၆ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒြ ေ်ာမမင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဧေောဝတီတ ုင််း၊ 

မ  ပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဝ ဒ ါြ် ေ ော

မ မ ဒနထ ုင်ဒသော  ဒဆောင်တ င် 

ညဘြ်  ပ်ဒနခ  န်၊ 

ဧည ်စောေင််းစစ်ေန် ဒကြောင််းမပပပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၇၇
(ဒမောင်) ခ စ်မင််းသ  (ခ) 

ခ စ်မင််း
ြ ော်း ဦ်းစန််းယုဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇)ဒ ်း သမတန််း၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်

၇ ဒ ်း နီ်း ဝင်ဒေောြ်ပုန််းခ ုေင််း 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၆၇၈ (ြ ု) ဆန််းထ ်း ြ ော်း ဦ်းစ န်မမင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

သောသနေ ပ်သောဝင််း၊ 

နတ်စင်ြုန််းဒြ ်းေ ော

 ုပ်စု၊ 

သံလ င်ပမ ျုွဲ့နယ်။

နန််းမမင ်သစ်ဆ ုင်တ င် ဒ ်းဝယ်ေန်သ ော်းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၇၉ (ဒမောင်) ခ ုင်ထ ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒင  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၅၉ သံဇင်လမ််း၊ 

ပုဏဏမီလမ််း၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်

 လုပ်မှ မပန်  င်ကြင််းလမ်ထ ပ်တ င် 

 ဖမ််းခံေ

၁၆၈၀ (ဒမောင်) စ မ််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်လ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်-၇၊ 

 ခန််း-၂၀၁၊ ၉-လမ််း၊

  ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်

 (A-Block)

 လုပ်မှ မပန်  င်ကြင််းလမ်ထ ပ်တ င် 

 ဖမ််းခံေ

၁၆၈၁ (မ) နှင််းဝတ်ေည်လ င် မ ဦ်းဒ ောင်လ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၃လမ််း၊ 

လသောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တ ုြ်-၇၆/၇၇၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့နယ်

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်တ င် ပ တ်မ ၍ 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၈၂ (မီ) ဆန််း(ခ)ဖေန်စစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၈၃ (ဦ်း) ဒစောလုဟန်  ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဖေ်ာလုဒနော  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ 

ြ န််းဒတောလမ််း၊ 

စံခ မ််းပမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၈၄ (ဦ်း) ဒဖေ်ာလုဂ မ်ဒခါင်လ ြ ော်း ဦ်းတ ်းနန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ 

ြ န််းဒတောလမ််း၊ 

စံခ မ််းပမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၈၅ (ဒမောင်) မဂ မုံီထ ယ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမဂ ဒီဖေ်ာဒယော  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ 

ြ န််းဒတောလမ််း၊ 

စံခ မ််းပမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၆၈၆ (ြ ု) န  င်ဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၈၊ 

ေန်ဒမပ-၂၁လမ််း၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်။

သောဒြတထ ပါေံ ရုပ်ေှင် နီ်း 

ဆနဒမပ ဖ  ွဲ့ ော်း ပဖ ျုခ င််းခ  န်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၈၇ (ြ ု) ဇင်မင််းသ ြ ော်း ဦ်းသန််းမမင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၈၈ (ြ ု) ဟ န််းဇော ြ ော်း ဦ်းတင်မ ု်းဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၈၉ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ခ ုင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၀ (ြ ု) မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းခ န်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၁ (ြ ု) ဒနဇင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၂ (ြ ု) ဒင ထ န််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ



၁၆၉၃ (ြ ု) သန််းထ ဋ်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၅ (ြ ု) လှဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၆ ြ ုြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းမမတ်ထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒစောမမင ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၈ (ြ ု) ဒနဇောမင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၆၉၉ (ြ ု) မပည ်စုံဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းကြ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှော ထ ဝင်ဒမပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၇၀၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းတင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၄၁၊ 

ြန်ဘ  လမ််း၊ ၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ြင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်

သ ငယ်ခ င််း  မ်သ ုို့ သ ော်းဒေောြ်စဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေ၊ ဖမ််းဆီ်းခံေစဉ် မ ြ်နှော ော်း 

ြန်ဒကြောြ်ရ ုြ်နှြ်ခံခ  ေသည်။  ပု ်မ 

(၅၀၅ ြ) နှင ် တေော်းစ  ဆ ုခံထော်းေသည်။

၁၇၀၁ ဒမပဒြ ေ်ာမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၅၁)၊ 

(၄)လွှော၊ (၄၆)လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တစ်ဒထောင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်

၁၇၀၂ (ြ ု) ဂ  လ ုင်ြ ု ြ ော်း ဦ်းတ ု်းတ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၀၃ (ြ ု) ခ န်ဒနေ်ာေ န််း ြ ော်း ဦ်းဂမ်ဖုန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၀၄ (ြ ု) ေ န််းဂ ော ြ ော်း ဦ်းမောလ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၀၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၀၆ (ြ ု) မ  ျု်းမမင ်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်တင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၁၇၀၇ (ြ ု) ြ ုြ ုဒမောင် ြ ော်း ဦ်းမင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၀၈ (ြ ု) စ ုင််းဧေောထြ် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းြ ုြ ုဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၀၉ (ြ ု) န ုင်လင််းြ ု ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းလမင််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၁ (ြ ု) သ ေ န်စန််း ြ ော်း ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၂ (ြ ု) သန််းထ ုြ် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒဝ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၄ (ြ ု) ေောဇောသနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဇင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမပမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၅ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟသသော ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၁၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမမင ် (ခ) ြ ုကြီ်းတန် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၄၁၅)၊ 

ြမ််းနော်းလမ််း၊ 

သေြ်ဒတောဒတောင်ေ

ြ်ြ ြ်၊ 

ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၇၁၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာပင မ််းခ မ််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း (၁၀၁)၊ တ ုြ်

 (၂)၊ ဒ  ၁၀လမ််း၊

 

ယုဇနဥယ ောဉ်ပမ ျုွဲ့ဒတ

္ော္်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၁၈ (ဒမောင်) စ မ််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်န ယ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၁၉ (ြ ု) ခနိ်ု့မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းည ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ုစ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၂ (ြ ု) သ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၃ (ြ ု) ထ န်မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၄ (ြ ု) သန်ို့ဇင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၅ (ြ ု) လ ှုင်မင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၆ (ြ ု) သန််းမင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမင ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၇ (ြ ု) ဇင်မင််းထ ုြ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဝင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၈ (ြ ု) ပဖ ျု်းသီဟန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၂၉၄/၁၁၄
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၂၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၇၃၀ (ြ ု) န ုင်မင််းြ ု ြ ော်း/ ၂၅နှစ် ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၁၇၃၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၇၃၂ (ြ ု) ေ န််းဂ ော်း ြ ော်း/ ၂၂နှစ် ဦ်းမောလ  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၇၃၃ (ြ ု) ဇ လ ုင်ြ ု ြ ော်း/ ၂၅နှစ် ဦ်းတ ု်းတ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၇၃၄ (ြ ု) သန််းထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၇၃၅ (ဦ်း) မဖ  (ခ) ဦ်းဒ ောင်မဖ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၂၆/၂၀၂၁ မဖင ် 

၁၉ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၃၆ (ြ ု) ဟန်မမင ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၂/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၃၇ (ြ ု) လ င်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၂/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၃၈ စ ုင််းဒဝလင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၃/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၃၉ (ြ ု) ဇင်မင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၃/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၄၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆ မမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၄/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၄၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၄/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၄၂ ခ န်မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ေောကြီ်း ၂၃၄/၂၀၂၁ မဖင ် 

၂၂ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်ပပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၄၃ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း (DJ Funny) ၈ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်။

၁၇၄၄ (ြ ု) သ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

 မှတ်(၁၁)၊ ၄လွှော၊ 

ဌောနလမ််း၊ 

 လုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၇၄၅ (ြ ု) ေန်ပ ုင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၇၄၆ (ဦ်း) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၄၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၄၈ (ဦ်း) မပည ်ပဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၄၉ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၀ (ြ ု) ခ န်ဟန်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၁ (ဦ်း) ထ န််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၂ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၅ စ ုင််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ တော  ု ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၆ (ဦ်း) ထ န််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၅)လမ််းဒ ောြ်၊

 လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၇ (ဦ်း) ေ ဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၇၅၈
စ ုင််းဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း (ခ) 

စ ုင််းဆ ုင်ဝမ််းဦ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၅၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇောဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒတော၊ 

ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၀ (ြ ု) ခ စ်မင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၁ (ြ ု) ထြ်ဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဆန််း 

မပည်သောယောေပ်ြ ြ်၊

 မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၂ (မ) ခင်ဇောဇောမမင ် မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဆံဒတေ်ာေပ်၊ မပည်ပမ ျုွဲ့၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၃ (ဒမောင်) ဝင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထီ်းတန််း  မ်ယော၊ 

ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၄ (ဦ်း) ဝင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထီ်းတန််း  မ်ယော၊ 

ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၅ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်မမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းြဒလ်း၊ 

ကြည ်မမင်တ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၆ (ဒမောင်) ထြ်မမတ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၁၉
ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း / ၀၉ 

၂၅၇၉၅၄၀၃၀
 ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘ တောရုံလမ််း၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၆၇ သီဟသြ်ခ  ျု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမင ်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၆၅) 

နှင််းဆီလမ််း၊ ၁၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်

စု'  သြ်ဒမ ်းဝမ််းဒြ ောင််း  နီ်းတ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၆၈ (ဒမောင်) ဒတဇောလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမင ်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့နယ်

လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ 

ဒန  မ်တ ုြ်ခန််းဖမ််းဆီ်းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၆၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဟန်မမင ်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့နယ်

လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ 

ဒန  မ်တ ုြ်ခန််းဖမ််းဆီ်းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၇၇၀ (ဒမောင်) ဒနန ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၇၁ (ဒမောင်) ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေပုံေပ်ြ ြ်၊ 

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၇၇၂ (မ) ဒြသဇင်ထ န််း မ/၂၆  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ဖ ော်းေပ်ြ ြ်၊ 

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၃ (မ) မ ု်းသနတောဝင််း မ/၂၇  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၄ (ဒမောင်) သီဟဘုန််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၆ (မ) ဒမဒဟမန်စ ု်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၇ (မ) ဇ ်းဇ ်းမ  ျု်းဒသေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၈ (မ) ထြ်ထြ်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၇၉ (မ) ဒ ်းသဇင်မ ု်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၀ (မ) ဝါဝါဝင််း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၈၁ (မ) နှင််း  မဖ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၂ (ြ ု) ေယ်ထ ်းသ  (ဆေော) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၃ (မ) ဗန် ါမဖ ဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၄ (ြ ု) သန််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၅ (ြ ု) သြ်ပ ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၁၇၈၆ (ြ ု) စ ု်းဒထ ်း (ဆေော) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၇ (မ)   မန  ္ ောဒန ်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၈ (မ) သ ပ င ်မဖ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၈၉ (ြ ု) မမတြ် ုလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၉၀ (ြ ု) ဇင်မင််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၇၉၁ (ြ ု) သန််းဒဌ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၃ (မ) လင််းလြ်ဒ ောင် မ/၁၇  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၄ (ဒမောင်) ဒစောညီညီ ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၆ (မ) စနဒောမ ု်း မ/၂၃  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၇ (မ) ဒမမမတ်သ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၈ (မ) နနဒောဖ ်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၇၉၉ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။



၁၈၀၀ (ဒမောင်) ဒ ်း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Kan Phyar Ye, 

Tyaephan Street, 

Myeik Township, 

Tanintharyi Region

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၀၁ (မ) လုပါ်း မ/၂၅  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဝလမ််း၊ 

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၀၂ (ြ ု) သြ်ဒမောင်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၃ (ြ ု) မင််းမင််းသြ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၄ (ဦ်း) ြ ုြ ု (ခ) မှတ်ကြီ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာထြ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၆ (ြ ု) ဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းေှင််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၇ (ြ ု) ေ ေင ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၀၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၈၁၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့သစ်(၄)လမ််း၊ 

ဒလောင််းလုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၁၁ ဒ ါြ်တော ခ န်စစ်ပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃၈)လမ််း၊ 

၈၆-၈၇ကြော်း၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

တ ုြ်ရ ုြ်ထုတ်လွှင ်မှု တ ြ် 

 ဓမမဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။



၁၈၁၂ (မ) ခင်သ ထြ် မ ဦ်းမမင ်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၆၃၁)၊ 

 -ေပ်ြ ြ်၊ 

ဘုမမော(၂)လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၁၃ (မ) ယ န််းမီှမီှ မ ဦ်းထ န်လင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၆၃၁)၊ 

 -ေပ်ြ ြ်၊ 

ဘုမမော(၂)လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၁၄ (မ) ယ န််းလ  လ  ဒဝ မ ဦ်းဝင််းထ န်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၆၈၉)၊ 

 -ေပ်ြ ြ်၊ 

ဘုမမော(၂)လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၁၅ (ြ ု) ကြည်သော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၆)ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ြင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

 လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ် 

ဒ ေါ်ဒ ်းစနဒောဦ်းြ ု မဒတ ွဲ့သည ် တ ြ် 

သ ူ့ မ  ျု်းသော်းြ ုဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၁၆ (ြ ု) ဒဝလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၆)ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ြင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

 မတင်တင်ထ န််းြ ု မဒတ ွဲ့သည ် တ ြ် 

 ြ ုမဖစ်သ ြ ု ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၈၁၇ (မ) ခင်မ  ျု်းထ န််း မ ဦ်းဒင သ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၉၊ စြော်းဝါ

 (၅)လမ််း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်

ြန်သောယောသပ တ် နီ်း 

 မ ှုြ်ဒြောြ်ဒနခ  န် 

ပစ်ခတ်မှုမ ော်းေှ လောသမဖင ် 

ဒေှောင်တ မ််းပုန််းခ ုေောမှ ပုန််းခ ုဒနသည ် 

  မ်ထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၁၈ ပဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၈၇၂၊ စပယ် 

(၈) လမ််း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ြန်သောယောသပ တ် နီ်း 

 မ ှုြ်ဒြောြ်ဒနခ  န် 

ပစ်ခတ်မှုမ ော်းေှ လောသမဖင ် 

ဒေှောင်တ မ််းပုန််းခ ုေောမှ ပုန််းခ ုဒနသည ် 

  မ်ထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၁၉ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁၁၉၊ ဧေော (၁၉) 

လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၁၈၂၀ (ဦ်း) ခင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၀၉၉၊ ဧေော (၁၉) 

လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ြန်သောယောပန််းခခံ နီ်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့၏ 

မတေော်းဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းမခင််း ခံခ  ေ



၁၈၂၁ ထြ်ဒ ောင်လ ှုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းန ုင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၀၁၆၊ 

ဇဗဗ ေတနောလမ််း၊ 

ဒဖော ြန်၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်

ဒဖောြနိ်ု့၊  င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဂသလောလမ််းထ ပ်၌ Medical Team 

တောဝန်မဖင ် ေှ ဒနစဉ်ဖမ််းခံေ

၁၈၂၂ (ဒမောင်) စံဂ င််းဘ ု ြ ော်း ဦ်းမန််းစ ု်းစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၀၁၆၊ 

ဇဗဗ ေတနောလမ််း၊ 

ဒဖော ြန်၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်

ဒဖောြနိ်ု့၊  င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဂသလောလမ််းထ ပ်၌ Medical Team 

တောဝန်မဖင ် ေှ ဒနစဉ်ဖမ််းခံေ

၁၈၂၃ (မ)     ပဖ ျု်း မ ဦ်းမမင ်စ ု်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၆၂၃၊ ဧေော 

(၁၄) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဆနဒထုတ်ဒဖေ်ာေင််း သပ တ်ပဖ ျုခ င််းခံေပပီ်း 

လမ််းထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၂၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ေ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၆၁၉၊ ဧေော 

(၁၄) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဆနဒထုတ်ဒဖေ်ာေင််း သပ တ်ပဖ ျုခ င််းခံေပပီ်း 

လမ််းထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၂၅ (မ) စ ု်းပပလ ှုင် မ ဦ်းမ  ျု်းမမတ်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၂၃၆၊ 

ပတတမမော်းလမ််း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၁၈၂၆ (ဒမောင်) ဝင််းန ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒင ဟန်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၁၄၊ ဧေော 

(၁၉) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၁၈၂၇ (မ) ခြ်ယုမ န် မ ဦ်းကြည်လှ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၁၄၊ ဧေော 

(၁၉) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၁၈၂၈ (မ) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းထ န််းေင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၆၊ 

စပယ်လမ််း၊ 

ဉောဏေပ်ြ ြ်၊ 

ပုလ ပမ ျုွဲ့သစ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၁၈၂၉ (ဒမောင်) သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၈၈၊ 

ဒဟမဝန်လမ််း၊ ၂၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဒတောင်ပ ုင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်

စည်ပင်လမ််းမဒပေါ်တ င် ေ တပ်ဖ  ွဲ့၏ 

မတေော်းဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းမခင််းြ ု ခံခ  ေသည်



၁၈၃၀ (ဦ်း) ြ ုြ ုလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(ဋ) ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၃၁ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာစန််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စမ််းဒေတ င််းလမ််း၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၃၂ (မ) သ မ ်သီေ မ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တဒြောင််း(၄)လမ််း၊ 

(၅)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၃၃ ဒ ါြ်တော ခ မ််းဒမမ လင််း မ Civilian (General practitioner) ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ တ်ခ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ်မှ သ မ၏   မ်ြ ုစီ်းနင််း၍ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၃၄ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၄၀၄)၊ 

ဒေွှေလင််းယုန်လမ််း၊ 

ဒတောင် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၃၅ (ြ ု) ငယ် ြ ော်း မောဃ လ မှုြ ညီဒေ်း သင််း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်ဒြောင်စီနှင ်ပတ်သြ်သ မ ော်း၏  ောပနြ ု

  ြ  ညီမဒပ်းဟု ဒကြညောခ  သည ် တ ြ်

  ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၈၃၆ (ြ ု) တ ်း ြ ော်း ပါေမီ လ မှုြ ညီဒေ်း သင််း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်ဒြောင်စီနှင ်ပတ်သြ်သ မ ော်း၏  ောပနြ ု

  ြ  ညီမဒပ်းဟု ဒကြညောခ  သည ် တ ြ်

  ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၈၃၇ (ြ ု) တရုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၁၈၈
မပစ် ဏ် (၁) လ

ြ  ျုြခမီပမ ျုွဲ့၊ 

သံမဖ ဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

လ နောြ ု သ ော်းဒေောြ်ပ ုို့ဒဆောင်ပပီ်း  မပန်တ င်

 ြော်းြ ုဆီမဖည ်ဒနစဉ် 

ြောဖ  ်းသတ်မှတ်ခ  န်ဒြ ေ်ာလ န်သ ော်းသည ် 

တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေပပီ်း 

ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

၁၈၃၈ (ြ ု) ဒ ောင်လင််းထော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၁၈၈
မပစ် ဏ် (၁) လ

ြ  ျုြခမီပမ ျုွဲ့၊ 

သံမဖ ဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

လ နောြ ု သ ော်းဒေောြ်ပ ုို့ဒဆောင်ပပီ်း  မပန်တ င်

 ြော်းြ ုဆီမဖည ်ဒနစဉ် 

ြောဖ  ်းသတ်မှတ်ခ  န်ဒြ ေ်ာလ န်သ ော်းသည ် 

တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေပပီ်း 

ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံခ  ေသည်။

၁၈၃၉ (ြ ု) ခ မ််းပင မ််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမမင ်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၅၀/၈၉၈) 

(ခ)၊ နုဝါလမ််း၊ 

ဒမမောြ် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ြန်သောယောသပ တ်ဒကြောင််း 

ပဖ ျုခ  စဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေ



၁၈၄၀ (ြ ု) ခ စ်ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမမင ်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၄၃၀/ြ)၊

 ပ ုမော (၃) လမ််း၊ ၄၉

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပဒနစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၄၁ (ြ ု) ခင်စ ု်း ြ ော်း/၅၃ ဦ်းစ ု်းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၀၉၉)၊ 

ဧေော (၁၉) လမ််း၊ 

ညေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု ထမင််းဘ ်းဒဝဒနေင််း 

ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၄၂ (ဒ ေါ်) ကြည်ကြည်လ င် မ/၅၆ ဦ်းဒစောလ င်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၉၄)၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်လမ််း၊ 

(၄၀) ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

သပ တ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ င််းစဉ် 

 နီ်း နော်း၌ေှ ဒနသည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၄၃ (မ)     ဒထ ်း မ/၂၉ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၈) H၊ 

မဟောပမ ျုင်  မ်ေော၊ 

ဒမမောြ် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒ ်းဝယ်ထ ြ်ေင််း ြန်သောယောပန််းခခံ နီ်း၌

 သပ တ်ပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၄၄ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၃၁ ဦ်းဒ ောင်ဝင််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃၃၈)၊ 

 ောသောဝတီလမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒ ်းဝယ်သ  မြ ု ဆ ုင်ြယ်ြယ်ေီပ ုို့ေင််း 

ြန်သောယော နီ်း၌ သပ တ်ပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၈၄၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း/၁၉ ဦ်းစ ု်းလ င်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ 

ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒန  မ်တ င် ဆနဒမပလ ငယ်မ ော်းပုန််းခ ုဒနစဉ် 

ထုတ်ခ ုင််းေော မထုတ်ဒပ်းသမဖင ် 

တံခါ်းြ ုဖ ြ်ဆီ်းပပီ်း 

ပုန််းခ ုသည ်ြဒလ်းမ ော်းနှင ် တ  မ သော်းစု ၃ 

ဒယောြ်ပါ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။ ထ ုို့ မပင် 

ေောဘောြ ည်မ ော်းမဖင ်   မ်ထ သ ုို့ 

ပစ်ခတ်ထော်းခ  ပပီ်း ဒသ ်းြ ြ်မ ော်း 

ဒတ ွဲ့ေှ ခ  ေသလ ု   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းခ  သည်။



၁၈၄၆ (ဦ်း) စ ု်းလ င် ြ ော်း/၅၃ ဦ်းဒ ်းသ ယ်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ 

ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဒန  မ်တ င် ဆနဒမပလ ငယ်မ ော်းပုန််းခ ုဒနစဉ် 

ထုတ်ခ ုင််းေော မထုတ်ဒပ်းသမဖင ် 

တံခါ်းြ ုဖ ြ်ဆီ်းပပီ်း 

ပုန််းခ ုသည ်ြဒလ်းမ ော်းနှင ် တ  မ သော်းစု ၃ 

ဒယောြ်ပါ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။ ထ ုို့ မပင် 

ေောဘောြ ည်မ ော်းမဖင ်   မ်ထ သ ုို့ 

ပစ်ခတ်ထော်းခ  ပပီ်း ဒသ ်းြ ြ်မ ော်း 

ဒတ ွဲ့ေှ ခ  ေသလ ု   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၄၇ (ဒ ေါ်) စန််းစန််းဝင််း မ/၅၀ ဦ်းလှခ ုင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ 

ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒန  မ်တ င် ဆနဒမပလ ငယ်မ ော်းပုန််းခ ုဒနစဉ် 

ထုတ်ခ ုင််းေော မထုတ်ဒပ်းသမဖင ် 

တံခါ်းြ ုဖ ြ်ဆီ်းပပီ်း 

ပုန််းခ ုသည ်ြဒလ်းမ ော်းနှင ် တ  မ သော်းစု ၃ 

ဒယောြ်ပါ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။ ထ ုို့ မပင် 

ေောဘောြ ည်မ ော်းမဖင ်   မ်ထ သ ုို့ 

ပစ်ခတ်ထော်းခ  ပပီ်း ဒသ ်းြ ြ်မ ော်း 

ဒတ ွဲ့ေှ ခ  ေသလ ု   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၄၈ (ဒမောင်) ဒဝယံဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဆန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၅၇/ြ၊ 

ဒေွှေသဒမပလမ််း၊ ၅၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒတောင် ဂုံသစ်ဆ ုင်ဒြ ွဲ့တ င်  ဖမ််းခံေမခင််း

၁၈၄၉ (ဒမောင်) လ ှုင်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၅၀ (ြ ု) သ န််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၁ (ဒမောင်) မမင ်မမတဒ် ောင် ြ ော်း/ ၁၆နှစ် ဦ်းတင်ထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၂ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝယံ ြ ော်း/ ၁၉နှစ် ဦ်းတင်ထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၃ (မ) ဆုမ န်ပဖ ျု်း မ/ ၂၃နှစ် ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၄ (မ) ဒမသကြသန် မ/ ၂၄နှစ် ဦ်းခင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၅ (ြ ု) ပ ုင်ပင မ််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းြ ုြ ုဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောလတ် ြ ော်း/ ၃၃နှစ် ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း/ ၂၃နှစ် ဦ်းဝင််းမမင ်  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၁၈၅၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/ ၄၂နှစ် ဦ်းထ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၅၉ (ြ ု) ဒတဇောဒ ောင် ြ ော်း/ ၃၃နှစ် ဦ်းဝင််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၆၀ (ြ ု) သ ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၆၁ စ ုင််းထ န််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၈၆၂ (ြ ု)  ောြောပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၈၆၃ (ြ ု) မမတထ် ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၈၆၄ (ြ ု) သုတဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၈၆၅ (မ)    ဒမေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ခ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ 

ေြ်ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ်တစ်နှစ် 

ခ မှတ်ခ  သည်။

ဒမေ်ာလပမ ျုင်၊ 

မ န်မပည်နယ်
ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၁၈၆၆ (ြ ု) စန််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမောင််းတ ုင်ေပ်၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၆၇ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် 

ဆနဒမပတ   တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၁၈၆၈ (ဒမောင်) သန််းန ုင်လင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၆၉ (ဒမောင်) မ ု်းသြ်လ င် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၀ (ဒမောင်) ခ ုင်မင််း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းတင်ကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။



၁၈၇၁ (ဒမောင်) ဒဝယံဒဇေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၂ (ဒမောင်) သန််းဝင််းလ ှုင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၃ (ဒမောင်) ဇင်မင််းထ န််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒလ်းဒထောင ်ြန်
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၄ စ ုင််းဝဏဏ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းမမင ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၅ (ဒမောင်) ေန်ေှ န််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းစ ု်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၆ (ဒမောင်) ဝ ုင််းခ စ်ဒ ောင် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၈ (ဒမောင်) သီဟန ုင် ြ ော်း/၂၄  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၁၈၇၉ (ြ ု) သြ်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၀ Sai Swan Kyein Mao ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၁ စ ုင််းဆ ုင်ဖ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၂ (မ) မဖ မဖ သဉ္ဇောကြ ယ် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၃ (မ) သီတောဒဌ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၄ (မ) သ ဇောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၈၈၅ (မ) ဇောနည်စ ု်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၆ စ ုင််းဒ ောင်ကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၇ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၈ (ဦ်း) သော င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၈၉ (ဦ်း) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၀ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ေှ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

ဒမမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၁ (ြ ု) ဒြောင််းမမတ်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ်(၁၀)၊ 

ြောြ ယ်ဒေ်းပစစည််းစြ်

ရုံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မင််းလှပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၂ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ်(၁၀)၊ 

ြောြ ယ်ဒေ်းပစစည််းစြ်

ရုံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

မင််းလှပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၃ (မ) ခင်ဇောမခည် မ/၂၃  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၄ (မ) ခ ုင်ဇောလင််း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၆ (ဒမောင်) မ ုဟန် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၇ (မ) လင််းလ  လ  လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၈၉၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၁၈၉၉ (ြ ု) ဒ ောင်မမတသ် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းခ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း ၁၀၄၊ တ ုြ် 

၄၊ ဒ ပ ဒတောြ် ၁

 လမ််း၊ 

ယုဇနဥယ ောဉ်ပမ ျုွဲ့ဒတ

္ော္်

ဆနဒမပသည ်ဒနေောဒဘ်းတ င် 

ြ မ််းဝယ်ေန် သ ော်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၉၀၀
(ြ ု) သ န််းသန််းမင််း (ခ) 

စည်တ ု်း
ြ ော်း ဦ်းစံမင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊

 ၁၄၅
ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၀၁ (ြ ု) ပဖ ျု်းမောန်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့သစ် (ြ) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေလည်ဒြ ောင််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၂ (ြ ု) သြ်ဒ ောင်ပ ုင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းြ င်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်း (၁)

 လမ််း၊ 

ြ န််းသောယောနယ်မမ

ဒ္ (၁)၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပ ုင်ဝင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒစတီ ၄ 

လမ််း၊ 

မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၄ (မ) ပပခင် (ခ)   ပ ု မ/၂၄ ဦ်းမမတင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီမံြ န််း ၃ လမ််း၊

 ဒြ ောင််းကြီ်းစု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၅ (ြ ု) သ ေဒ ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒမောင်ဒမောင်လတ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မီ်းေထော်းဝန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၆ (ြ ု) တင်မ ု်းလ င် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းလ င်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒစတီ ၄ 

လမ််း၊ မဟောဒစတီ

 ြန်ဒြ ောင််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၇ (မ) စနဒောဝင််း မ/၃၅ ဦ်းပန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃၆၁)၊ 

မပည်ဒတေ်ာဒ ်း (၁)

 လမ််း၊ 

ရုံ်းကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၀၈
(ြ ု) သုတထင်ြ ု (ခ) 

ြ ုသုတ
ြ ော်း/၂၇ ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေသောဒလ ောင််းဘုေ

္ော္်းဒေှွဲ့၊ 

မောဃလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၁၉၀၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မီ်းေထော်းဝန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၀ (ြ ု) ဒတဇော ြ ော်း/၂၆ ဦ်းသြ်လ င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခမောလမ််း၊ 

ဒေွှေသောဒလ ောင််းပ ုင််း၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၁ (ဦ်း) ေ ဒနောင်ထြ် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းလှခ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ု်းဒလ်းစု ၁ လမ််း၊

 မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၂ (ြ ု) ြ ုြ ုဒမောင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၃ (ြ ု) ဒဇယ ောထ န််းမမင ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းထ န််းမမင ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၄ (ြ ု) သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း မှတ် 

၂(ဂ)၊ 

မဟောဒဆတီလုေော်း

ဝင််း၊ 

မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၅
(ြ ု) စည်သ ဒ ောင် (ခ) 

စည်သ 
ြ ော်း/၂၅ ဦ်းစ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောပမ ျုင်, 

မမနနဒောလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၆ (ြ ု) ဝင််းြ ုြ ုမ  ျု်း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းမမင ်ဒ ောင်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒသောင််း ြ ော်း/၅၈ ဦ်းမမဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒတောင်၊ 

စ န်လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၁၈
(မ) သ မ ်သီေ စ ု်း (ခ) 

ဒေွှေမမင ်မ ုေ်
ြ ော်း/၃၁ ဦ်းသန််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၈)၊ 

ဟံသောဝတီ (၁) 

လမ််း၊

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၁၉၁၉ (ြ ု) ေ မင််းြ ုြ ု ြ ော်း/၂၂ ဦ်းခင်ဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၂၀ (ဒမောင်) ေှ န််းမမတ်မင််း ြ ော်း/၁၅ ဦ်းတင ်လ င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဝင် ၈ လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေော 

ေပ်ြ ြ်၊၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၂၁ (ဒမောင်) လင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၅ ဦ်းဒ ောင်သန််းစ န်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒ ေ်ာဒေွှေ ၂ 

လမ််း၊ နန်ဒတေ်ာေော

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၂၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ြ ုလတ် ြ ော်း/၁၃ ဦ်းဆန််းလင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဂ ကြီ်းဘုေော်းဝန််း၊

 ဥင်္ပမ ျုွဲ့သစ်(၈) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၂၃ (မ) ဒေွှေေည်ဦ်း မ ဦ်းဒမောင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘုေော်းကြီ်း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၂၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ု်း လဘြ်ေည်ဆ ုင်) ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ မည်သည ် တ ြ်ဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်ြ ု မသ ေပါ။

၁၉၂၅ (မ) စုလ ှုင် မ  ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ု်း လဘြ်ေည်ဆ ုင်) ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ မည်သည ် တ ြ်ဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်ြ ု မသ ေပါ။

၁၉၂၆ (မ) နု မ  ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ု်း လဘြ်ေည်ဆ ုင်) ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ မည်သည ် တ ြ်ဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်ြ ု မသ ေပါ။

၁၉၂၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစန််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆယ ်တစ်မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သ ၏ ဖခင်ြ ု ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောင်မှုမဖင ် 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော ဖခင်ြ ု မဒတ ွဲ့သမဖင ်

 သ ူ့ ော်းဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၁၉၂၈ (ဒမောင်) စ ု်းဝင််းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သ ၏ ဖခင်ြ ု ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောင်မှုမဖင ် 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော ဖခင်ြ ု မဒတ ွဲ့သမဖင ်

 သ ူ့ ော်းဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၁၉၂၉ (ြ ု) ဒ ောင်ဖုန််းမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုမနလမ််း၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၉၃၀ (ြ ု) ညီလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုမနလမ််း၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၃၁ (ြ ု) ဒန ဦ်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုမနလမ််း၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၃၂ (ြ ု) စည်သ လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁

သထုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒဇယ ောမ န်(၁)လမ််း၊

 ြ  ျုြထ ျုပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၃၃ (ြ ု)  ံ ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ဂုံ-၁ ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း) ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း (၄၉)လမ််း၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၃၄ (ဦ်း) သန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း ) ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆယ်မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ်မှ  ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၉၃၅ (ြ ု) လှမ  ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(င)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ်လ ကြီ်းြ ုဖမ််းဆီ်းေော မမ သမဖင ် 

တ မဖစ်သ  ြ ုလှမ  ျု်းဒဇေ်ာ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၁၉၃၆ (ဒမောင်) ေှ န််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၃၇ (ြ ု) စ ု်းမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၆ ဦ်းလှဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၈၊ 

လမ််းမဒတေ်ာလမ််း၊ 

သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခံေမခင််း

၁၉၃၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၄၊ 

သီေ ဒဇတောလမ််း၊ 

ဇဝနေပ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခံေမခင််း

၁၉၃၉ (ြ ု) ခနိ်ု့ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသြ်န ုင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခံေမခင််း

၁၉၄၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၁၉၄၁ (ြ ု) စ န်မမင ် ြ ော်း ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၄၂ (ြ ု) ကြည်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒလ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၄၃ (ြ ု) ပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းြ င်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၄၄ ခ န်ဝင််းကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၉၄၅ ခ န်သန််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၉၄၆ (ဒမောင်) ထင်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတဇောခင်ဦ်း(၅)လမ််း၊

 ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၄၇ (ြ ု) မင််းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၄၈ (ြ ု) သန််းဦ်း (မင််းကြီ်းည ျု) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၄၉ (မ) မမမမစ ု်း (မင််းကြီ်းည ျု) မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၀ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၁ (ြ ု) ညောသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၂ (ြ ု) ဒပေါ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၃ (ဦ်း) မ  ျု်းသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၄ (ဒမောင်) ဝဏဏထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လယ်ြ န််း၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၉၅၅ (မ) ဒမသေဖီ မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၆ (ြ ု) ထ န််းထ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၇ (ြ ု) လောလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၈ (ြ ု) ဂ လော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၅၉ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝြ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၀ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေခ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၁ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၃)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၂ (ြ ု) ခ စ်မှ ်း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းသန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ဒမေ်ာေ ော၊ 

ြ န််းစုပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်လုပ်ဂတ်စ်ဒသနတ်မပျုလုပ်သည်ဟု 

သံသယမဖင ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၉၆၃ (ြ ု) သီဟထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၅ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ုလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၆ (မ) သန််းသန််းဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၉၆၇ (ြ ု) ညီညီဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၈ (ြ ု) ဒဇေ်ာထြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၆၉ (ြ ု) ဖ ု်းသော်းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇)  ုတ်ဖ ုေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၀ (ြ ု) ဖ ု်းဒြ ေ်ာဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇)  ုတ်ဖ ုေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၁ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀) 

ဒ ်းဒစတီေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀) 

ဒ ်းဒစတီေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၃ (ြ ု) ေ ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၄ (ြ ု) ဒစောေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၅ (ြ ု) ဟ န််းဝဏဏဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၆ (ြ ု) ဒဝပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၇ (ြ ု) ေ ဝင် ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၉၇၈ (ြ ု) စည်သ ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၇၉ (ြ ု) ထ ဋ်ဒခါင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၈၀ (ြ ု) ပဖ ျု်းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၈၁ (ြ ု) ဉောဏ်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၈၂
(ဒမောင်) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ (ခ) 

ဒ ောင်တင်ဒထ ်း
ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း (ဒမတတောလြ်ြမ််း  ဖ  ွဲ့) ၁၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM ြ ု ဦ်း ဒဆောင်မခင််း၊

၁၉၈၃ (မ) လ  လ  မမင ် မ/၃၂ ဦ်းမမဦ်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ပ်စစ်ဝန်ထမ််း  

မ်ေော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၁၉၈၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင် (ခ) ဝတတ်ု ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဓန ဒတော (၆)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒမပပ     ုင််းြောမပျုလုပ်သည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၁၉၈၅ (ြ ု) သော်းညီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဆနဒမပပ  ပဖ ျုခ င််းမှုြ ု 

တ ုြ်ရ ုြ်တင်ဆြ်သည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၁၉၈၆ (ြ ု) ထ န််းမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၈၇ မ ုင််းမ ုင်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၈၈ (ြ ု)  ေှည်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၈၉ (ြ ု) ဒဝယံဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၀ (ဦ်း) ဒ ်းမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၁ (ြ ု) ခ မ််းပင မ််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၁၉၉၂ (ြ ု) ခ စ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၃ (ဒမောင်) ြ ုန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၄ (ြ ု) ဒဇယ ောလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၅ (ြ ု) ဟ န််းစ ု်းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၆ (ြ ု) စ ု်းသီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၇ (ြ ု) စ ုင််းဆ ုင်မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၈ (ြ ု) ခနိ်ု့ (ခ) သုတဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၁၉၉၉ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၀၀ (မ) ခ စ်သ ယ်  မန  ္ ောဗ ု မ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၀၁ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း/၃၉ ဦ်းမမင ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇယ ော(၁)၊ 

သမ န်ဗေမ််းလမ််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုစီ်းနင််းဝင်ဒေောြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၀၀၂ (ဦ်း) မမင ်သ န််း ြ ော်း/၅၀ ဦ်းဒင လ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်သံေပ်ြ ြ်၊

 ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုစီ်းနင််းဝင်ဒေောြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၀၀၃ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နနိ်ု့ဒတော၊ 

စံမပဒြ ်းေ ော, 

ဟုမမလင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၀၄ (ြ ု) ဟ န််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပ ေ်ာဘ ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မ တထီလောမှ ဒပ ေ်ာဘ ယ်သ ုို့ 

စော ုပ်သ ော်းဒေောင်စဉ် ဒပ ေ်ာဘ ယ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၂၀၀၅ (ြ ု) သြ်ထ န််းဒ ောင်် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပ ေ်ာဘ ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

မ တထီလောမှ ဒပ ေ်ာဘ ယ်သ ုို့ 

စော ုပ်သ ော်းဒေောင်စဉ် ဒပ ေ်ာဘ ယ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၀၆
(ြ ု) စ ု်းမင််းထ န််း (ခ) 

လမ််းမပကြယ်မဖ 
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၀၇ (ြ ု) ထ န််းဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းသောေင်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၀၀၈ (ြ ု) မင််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၀၉ ခ န်မမတမ်ပည ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၁၀ ခ န်ထြ်မပည ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၁၁
(ြ ု) ပင မ််းခ မ််းဦ်း (ခ) 

ငယ်ကြီ်း
ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဝင််းဗ ုလ်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၉ လမ််း၊

 ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၂
(ြ ု) သန််းထ ဋ်ဒ ောင် (ခ)

 ြ န်ဒြ ောင််း
ြ ော်း/၂၃ ဦ်းလ ှုင်တင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ကြီ်းစုေပ်

ြ ြ်၊ တ ု်းခ  ွဲ့ ၃ 

လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၃
(ဒမောင်) ထြ်ဒဝဒ ောင် 

(ခ) ြ ုထြ်
ြ ော်း/၁၆ ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥင်္ပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ဗထ ်းလမ််းဆုံ၊ ၇ 

ေပ်ြ ြ်၊ ေ ြုန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၄ (ဦ်း) စန််းမမင ် ြ ော်း/၄၄ ဦ်းတ ု်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၁၈ 

လမ််း၊ ေှင်ဒစောပု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၅ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းပင မ််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၅ ဦ်းသြ်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၁၈ 

လမ််း၊ ေှင်ဒစောပု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၆
(ြ ု) ဒနထြ်လင််း (ခ) 

ြ ုထြ်
ြ ော်း/၂၃ ဦ်း ုန်စ ု်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၅ လမ််း၊

 ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၂၀၁၇ (ြ ု) ဒ ောင်စ ု်းမ ု်း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းည ျု  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၇ လမ််း၊

 ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၈
(ြ ု) သြ်ပ ုင်စ ု်း (ခ) 

ဂ ောမ န််း
ြ ော်း/၃၄ ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုဏဏော်းစု ၅ လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၁၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမမင ်ဦ်း ြ ော်း/၄၃ ဦ်းဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၆ လမ််း၊

 ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၂၀ (ြ ု) လွှမ််းမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတင်ဒဖမမင ်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပ်ြဒလ်းလမ််း 

ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း၊

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၂၁ (မ) ဆုမမတ်ဒဇေ်ာ မ/၂၆ ဦ်းမမင ်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြလ ောဏီ ဒနောြ်

မင််းလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၂၂ (ြ ု) လ င်ဒမောင်သ န််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းလ ဒမ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၂၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြောင််းမမတ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းလ ဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂)၊ 

 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၂၄ (ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

၇၃၇ (ခ)၊ 

ဒမတတောေှင်လမ််း၊ 

 ဒေှွဲ့ ၇ ေပ်ြ ြ်၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၂၅
(ဦ်း) ဉောဏ်ဝင််းမမင ် 

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

၇၃၇ (ခ)၊ 

ဒမတတောေှင်လမ််း၊ 

 ဒေှွဲ့ ၇ ေပ်ြ ြ်၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၀၂၆ (ြ ု) မ ှုင််းဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုတ်မပင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၂၇

ဒြောင််းထြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဒမောင်ဒြောင််းထြ်ဒဇေ်ာသည် 

ညောဘြ်မ ြ်လုံ်းဒပါြ်ထ ြ် ဏ်ေော 

ဦ်းဒခါင််းခ ံ ြ်၍ခ  စ တ် ဏ်ေောတ ုို့မဖင်  

  ပ်ယောထ လ ၍ ထမင််းလ  မစော်းန  င် 

လမ််းလည််း ဒြောင််းဒြောင််းမဒလ ောြ်န  င် 

စြော်းပင် ဒြောင််းဒြောင််း မဒမပောန ုင်ဒကြောင််း

 မ ခင်မဖစ်သ မှ ဆ ုသည်။

၂၀၂၈ (ြ ု) မန််းလ င် ြ ော်း ဦ်းစ န်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၂၉ (ြ ု) ေ ထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၃၀ (ြ ု) ဒမပပင မ််း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းေ မ်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၃၁ (ြ ု) စ ု်းစ ု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၃၂ (ြ ု) တင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းလှဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၃၃ (မ) မမင ်မမင ်သ မ ဦ်းကြည်မမင ်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၉၊ သံလမ််း၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောင်ဒေှွဲ့/မပည်လမ််း)တ င် မ မ  

Account  ော်း ပ တ်သ မ််းေန်နှင ် 

ဒင ထုတ်ေန်ြ စစဒမပောကြော်းေော Bank 

နှင ်စြော်းမ ော်းေောမှ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်ခံေသည်။

၂၀၃၄ (မ) ခင်ခင်စီ မ ဦ်းကြည်မမင ်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၉၊ သံလမ််း၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောင်ဒေှွဲ့/မပည်လမ််း)တ င် မ မ  

Account  ော်း ပ တ်သ မ််းေန်နှင ် 

ဒင ထုတ်ေန်ြ စစဒမပောကြော်းေော Bank 

နှင ်စြော်းမ ော်းေောမှ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်ခံေသည်။

၂၀၃၅ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၉၊ သံလမ််း၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောင်ဒေှွဲ့/မပည်လမ််း)တ င် မ မ  

Account  ော်း ပ တ်သ မ််းေန်နှင ် 

ဒင ထုတ်ေန်ြ စစဒမပောကြော်းေော Bank 

နှင ်စြော်းမ ော်းေောမှ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်ခံေသည်။



၂၀၃၆ (မ) ဆုသြ်မ န် မ ဦ်းဝင််းခ  ျု  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၉၊ သံလမ််း၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောင်ဒေှွဲ့/မပည်လမ််း)တ င် မ မ  

Account  ော်း ပ တ်သ မ််းေန်နှင ် 

ဒင ထုတ်ေန်ြ စစဒမပောကြော်းေော Bank 

နှင ်စြော်းမ ော်းေောမှ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်ခံေသည်။

၂၀၃၇ (ြ ု) ဒဝယံစ ု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၃၈ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၃၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောဦ်း (ခ) ြ ုပ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၄၀ (ြ ု) မ ု်းစြ် (ခ) မ ု်းစြ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၄၁ (ြ ု) တင်မ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၄၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၄၃ သြ်န ုင်ဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၄၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမခလောေပ်၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၀၄၅ (ြ ု) ခ စ်ဦ်း (ခ) ဒဝလင််းမမင ် ြ ော်း ဦ်းမမဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်မဂသလောေပ်၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၀၄၆ (ဦ်း) မ ု်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒေွှေလှ  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီ်းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဒနပ ြုန််း ုပ်စု၊ဝမ််း

တ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၀၄၇ (ဒမောင်) ဆန််းသြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၉ ဦ်းေ လ င်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမ ျုွဲ့သစ် ၂ ေပ်ြ ြ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၄၈ (ဒမောင်) ဘုန််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောင်ဆန််းသ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒမမောြ် 

ဝတ်ဒြ ောင််းလမ််း၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၀၄၉ (ြ ု) သ န််းဘ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီတောေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၀၅၀ (မ)   န ုင်(ခ) နန််းသီေ ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနောြ်ဆုံ်းေပ်ြ ြ်

၊ မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၅၁ (မ) ဇင်မ  ျု်းသ မ/၁၁  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လမ််း တ င််းသ ုို့ 

ဝင်လောခ  န်တ င် 

ဖုန််းဒြောြ်ြ ုင်လ ုြ်သည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၀၅၂ (မ) ထ ယ်နုပန် မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၅၃ (ဒ ေါ်) ဒဝဒဝ မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၉)၊ 

သီေ လမ််း၊ 

ဒဖော ြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုစီ်းနင််းဝင်ဒေောြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၀၅၄ (မ) စန််းစန််းန န််း မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၅၅ (Ko) Lal Rawng Bawla ြ ော်း U laineichhunga  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၅၆ (ြ ု) ဒ ောင်သ ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃)၊ 

ဝါ်းရုံေပ်ြ ြ်၊ 

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဝါ်းရုံေပ်တ င် 

ပစ်ခတ်ခံေပပီ်းဖမ််းဆီ်းခံေခ  သည်။

၂၀၅၇ (ဒမောင်) မမတမ်င််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၅၈ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၅၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာန ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဇောဦ်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၀ (ြ ု) တင်န ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်မင််း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၁ (ြ ု) ဟ န််းဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၂ (ြ ု) မင််း ောင် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။



၂၀၆၃ (ြ ု) လွှမ််းမ ု်း ြ ော်း ဦ်းမမဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၄ (မ) စန််းစန််းမ ု်း မ ဦ်းည နိ်ု့ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈ ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၅ (ဦ်း) ြ ုြ ုထ ်း ြ ော်း Safety Director of MNA ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမန်မော ဒလဒကြောင််း  

မ်ေော၊ ပါေမီလမ််း၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ်မှ  င် ော်း မ ော်း မပော်းမဖင ် 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းပပီ်း 

တစ်ပတ်ကြောသည် ထ  

သတင််းမေဘ မဖစ်ဒနသည်။

၂၀၆၆ မပည ်စုံဒ ောင် (ခ) ခ စ်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၆၇ (ြ ု) မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း(NGO) ၁၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့
NLD မပန်ကြော်းဒေ်းတောဝန်ခံ ြ ုကြည်တ ု်းနှင ်

  တ  ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၆၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း (ခ) ဒြ ေ်ာကြီ်း ြ ော်း ဦ်းခ င်ခ ြီ တ်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၆၉ (ဦ်း) တင်ြ ု ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၇၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၇၀ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းခ ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၇၁ (ဦ်း) န ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဟန်စ န်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း
လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၇၂
(ြ ု) ဘ လီ (ခ) (ြ ု) 

လင််းဒမောင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၇၃ (ဦ်း) ဝင််းန ုင် (ခ) ဒ ောကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေ နမ်ေမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၇၄ (ဦ်း) စ ု်းသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတဇောခင်ဦ်း၊ ၄ 

လမ််း၊ 

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၀၇၅
(ြ ု) န ုင်မင််းထ န််း (ခ) 

 ောမတ်ခံ
ြ ော်း/ ၃၂ နှစ်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သ သည်ညဘြ် ြင််းဒစောင ်ဒနစဉ် 

စစ်သော်းနှစ်ဒယောြ်သည် 

သ ူ့ြ ုမမင်ပပီ်းဖမ််းဆီ်းေန် ဒနောြ်မှလ ုြ်ခ  သ

ည်။ ထ ုို့ဒကြောင ် သ သည် 

  မ်တစ်  မ်ထ သ ုို့ဝင်ပုန််းဒနစဉ် 

စစ်သော်းမ ော်းမှမမင်ပပီ်း  မ်ထ သ ုို့လ ုြ်ဝင်လောခ  

သည်။ စစ်သော်းမ ော်းြ 

မထ ြ်လောလ င်ြဒလ်းမဒလ်းတစ်ဒယောြ်

ြ ုပစ်သတ်မယ်လ ုို့ပခ မ််းဒမခောြ်ပပီ်းဒမပောဆ ုခ  သ

ည်။ 

ထ ုို့ဒကြောင ်သ သည်  မ်ထ မှထ ြ်လောခ  ေပပီ်း

 

ထ ုို့ဒနောြ်သ ၏ဒခါင််းြ ုဒသနတ်မဖင ်ရ ုြ်နှြ်

ခံေပပီ်း ဖမ််းဆီ်းသ ော်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၇၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဝယံဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောင်သ ) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၇၇ (ြ ု) တ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောင်သ ) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၇၈ (ဦ်း) ဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ပ  ျုခင်သြ်ရုံ်း ဒစောင ်) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မတ်လ ၁၈ ေြ်ဒနို့ 

သန််းဒခါင်ယံ ခ  န်တ င်စစ်တပ်ြဝင်ဒေောြ်

စီ်းနင််းခ  ပပီ်း သ သည်ရ ုြ်နှြ်ခံေပပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၇၉ စ ုင််းရ ပ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၈၀ (ဦ်း) ဒမောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၀၈၁ (မ) ေတနောယု မ  ေပ်သော်း (KBZ ဘဏ်ဝန်ထမ််း) ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

CDM 

လှုပ်ေှော်းမှုတ င်ပါဝင်ဒသောဒကြောင ်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံ

ခ  ေသည်။

၂၀၈၂ (ဦ်း) ဒင ပ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, Sagaing 

Region

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင်

 စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှင ်ပတ်သ

ြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၂၀၈၃ (ြ ု) ညီညီထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, Sagaing 

Region

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင်

 စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှင ်ပတ်သ

ြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၈၄ (ြ ု) ဒ ောင်ပမ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, Sagaing 

Region

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင်

 စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှင ်ပတ်သ

ြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၈၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, Sagaing 

Region

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင်

 စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှင ်ပတ်သ

ြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၈၆ (ြ ု) သန််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, Sagaing 

Region

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင်

 စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှင ်ပတ်သ

ြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၈၇ (ြ ု) ညီညီဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ

 ၂၁ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, Sagaing 

Region

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင်

 စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှင ်ပတ်သ

ြ်ပပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၈၈ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယ်ြ င််းဒထောင်ထ င်

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

မတ်လ ၁၉ ေြ်ဒနို့ ၁၁ နောေီခ   ခ  န်တ င် 

 ောဏောေှင်မင််းဒနောင်မှ သတင််းဒပ်းမှုဒကြောင ်

 ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၀၈၉ (ြ ု) မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယ်ြ င််းဒထောင်ထ င်

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

မတ်လ ၁၉ ေြ်ဒနို့ ၁၁ နောေီခ   ခ  န်တ င် 

 ောဏောေှင်မင််းဒနောင်မှ သတင််းဒပ်းမှုဒကြောင ်

 ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၂၀၉၀ (မ) နီနီဆင ် မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယ်ြ င််းဒထောင်ထ င်

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

သ မဒယောြ ေ်ာ်းမဖစ်သ ြ ုမဒတ ွဲ့သမဖင ်ဖမ််းဆီ်း

မခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၉၁ (ြ ု) ခ စ်ညီညီဒသ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယ်ြ င််းဒထောင်ထ င်

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊ 

ဒေွှေမပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

လောဖမ််းသ ြ ု 

သ ြ ုမဒတ ွဲ့သမဖင ်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၀၉၂
(ြ ု)ဒ ောင်န ုင်ဦ်း (ခ) 

ဒ ောင်န ုင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၉၃ (ြ ု)စ ုင််းမဟောဒြ ေ်ာစ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၉၄ (ြ ု)ပင မ််းခ မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၉၅ (ြ ု)စ ုင််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၉၆
(ြ ု)ဇောနည််းြ ုြ ု (ခ) 

ပ န်ဒသ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၉၇ (ြ ု)သီဟပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၉၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းလှထ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၉၉ (ြ ု) ခ မ််းဒမမ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းသ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၀၀ (ြ ု) ေန်န ုင် ြ ော်း ဦ်းြုလော်းကြီ်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၀၁ (ဒ ေါ်) နန််းပင မ််းပင မ််းခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င်ပါဝင်ေန်လံှုွဲ့ဒဆေ်ာမခင််း၊

၂၁၀၂ (ဒ ေါ်) မ မ မော မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၀၃ ထြ်ဇောနည်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၁၀၄
ဒ ောင်ဒ ောင် (ခ) 

ဒ ောင်မ  ျု်းမ န်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၁၀၅ ဒဝပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၁၀၆ (ဦ်း) န ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပ န်ဇလုတ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

ဦ်းစ ု်းလ ငု်  မ်တ င်မေှ ခ ုြ် 

န ုင်လင််းနှင ်သ ၏ညီမဖစ်သ ြ ု ဖမ််းသ ော်းခ  သည်။



၂၁၀၇ (ြ ု) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းပမ ျုွဲ့ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် RTC ဝင််းြ ု ြဒလ်းပမ ျုွဲ့ခံ 

လ ငယ်တခ  ျုွဲ့ြ မီ်းြ င််းမ ော်းမဖင ် သ ော်းဒေောြ်

 ပစ်ခတ်ခ  မခင််းဒကြောင ် စစ်တပ်မှ ဒသနတ်မဖင ်

 ပစ်ခတ်စဉ် ြ ုေ မင််းဦ်း၏  ဒပါင်ြ ု 

ြ ည်ထ မှန်သမဖင ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၁၀၈ (မ)မ ု်းသနတောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မတ်လ ၂၀ ေြ်ဒနို့ ညပ ုင််းတ င် 

ဒြ ောြ်တံတော်း  ဒဆောင်ထ ထ  

ဝင်ဒေောြ်၍ ရ ုြ်နှြ်ြော ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၁၀၉ စ ုင််းလ င်မ ု်းဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၁၀ (ြ ု) သ ော်းသ ုြ်ဟန် ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၂၀ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

မ ုင််းလုံ်း Mong Lone

 ေ ော၊ 

မပင်ဦ်းလ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ  မှုတ င် ဒေေ်ာဘောြ ည်မဖင ် 

ပစ်ခတ်၍ ရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းသ ောခ  သည်။

၂၁၁၁ ဒြ ေ်ာေ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ လြ်နြ်မှု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၁၁၂ (ဒမောင်) ရ ှုင််းြ ုြ ု ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ြဝပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၁၃
(ြ ု) ဒြောင််းမမတ်ထ န််း (ခ)

 ြုလော်း
ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောင်န ုင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥသော ၃ လမ််း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၁၄ (ြ ု) မပည ်စုံဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းန ုင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥသော ၃ လမ််း
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၁၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ု ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောင်ပမ ျုင်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဂ ဒလ်း 

ဘုေော်း ဒ္လ်းဒ ်းြုန်

္်း ၅ေပ်ြ ြ်

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၁၆ (ြ ု) ခ စ်မင််းပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၁၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပည်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ  ကြမ််းဖြ် 

ဝင်ဒေောြ် ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၁၁၈ (ဒမောင်)ဒြ ေ်ာလင််းပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၁၉ (ဒမောင်)ဝင််းမင််းပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၂၀ (ဒမောင်)သီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောင ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၁၂၁ (ြ ု) ပဖ ျု်းဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှင ် ေ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊ 

 မှတ် ၄၂ ေပ်ြ ြ်၊

 

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြ်ပ ုင််း

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုတ်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 

သ ၏ဒန  မ်သ ုို့ဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းပပီ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ 

လြ်သန််းတ င် ဏ်ေောေေှ ပပီ်း 

ထ ုလြ်သန််း ော်း မဖတ်ဒတောြ်ပစ်ခ  ေသည်။

 သ ူ့ ော်း စစ်ခုံရုံ်းတ င် စီေင်စစ်ဒဆ်းမည်ဟု 

သ ေသည်။

၂၁၂၂ (ြ ု) ဒ ောင်မမင ်မမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှင ် ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊ 

 မှတ် ၄၂ ေပ်ြ ြ်၊

 

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြ်ပ ုင််း

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုတ်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 

သ ၏ဒန  မ်သ ုို့ဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းပပီ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၁၂၃ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှင ် ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊ 

 မှတ် ၄၂ ေပ်ြ ြ်၊

 

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြ်ပ ုင််း

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုတ်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 

သ ၏ဒန  မ်သ ုို့ဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းပပီ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၁၂၄ သင််းစံပယ်မ ု်း မ ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၁၂၅ ဒ ောင်ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ လြ်နြ်မှု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၁၂၆ (ဦ်း) ကြည်ဝင််း ြ ော်း/၆၆ ဦ်းဘသန််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒမမောြ်, 

ဒခတတောလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၂၇
(ြ ု) ဒတဇောလင််း (ခ) 

ငဒတ
ြ ော်း/၂၉ ဦ်းတောဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒမမောြ်, 

ဒခတတောလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၂၈ ြ ုမပည်ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟသသောတပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၁၂၉ (ြ ု)သန််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပခုြက ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
ေ နှင ် စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။



၂၁၃၀ (ြ ု) ေ လင််းမမတ် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းသနိ်ု့ဇင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 မှတ်(၉)၊ (၈)လမ််း၊

 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၁ (ြ ု) မင််းမင််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 မှတ်(၃၀)၊ 

ဒတောင်ည ျုလမ််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၃၇ ဦ်းဆန်နီ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဒြ ောြ်မ ဒခ ောင််းဒတ

္ောင်ေ ော၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၃ (ဒမောင်) ဘုန််းဆြ် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒတဇောယု  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဘုေင ်ဒနောင်လမ််း၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၄ (ြ ု) မပည ်သ မ််း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 မှတ်(၂)၊ (၄)လမ််း၊

 သီေ ပမ ျုင်ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၅ (ြ ု) သ ေထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 မှတ်(၃)၊ 

စစ်ဒတောင််းလမ််း၊ 

ေန်မ  ျု်းဒ ောင် 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၆ (မ) ဒ ်းေတနောပဖ ျု်း မ/၂၄ ဦ်းသ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 မှတ်(၂၆)၊ 

မမန်မော ဂုဏ်ေည်လမ််း၊

 (၁၃)ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဆန်ေ ော၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၇ (မ) ေွှေန််းလ  ဦ်း မ/၁၉ ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ြမ််းနော်းလမ််း၊ 

 ဆန်ေ ော၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၃၈ (မ) စနဒောဒ ောင် မ/၃၄ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ပတတမမော်းတန််းေပ်ြ 

ြ်၊  ဒဘေ်ာေ ော၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်



၂၁၃၉ (ဒ ေါ်) နီနီဝင််း မ/၄၆ ဦ်းသ င်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဒြ ောြ်မ ဒခ ောင််းဒတ

္ောင်ေ ော၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၀ (မ) ယုမ မ ဒ ောင် မ/၂၅ ဦ်းတင ်န ုင်  ေပ်သော်း (MPT ဝန်ထမ််း) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 မှတ်(၂၂)၊ 

(၂)လမ််း၊ 

သီေ ဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၁ (ဒ ေါ်) စန််းပမ ျုင် မ/၃၆ ဦ်း ုန််းခင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ပတတမမော်းတန််းေပ်ြ 

ြ်၊  ဒဘေ်ာေ ော၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၂ (မ) မမတ်ပ ု်းဥ မ/၁၉ ဦ်းစန််းယု  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

(၁)လမ််း၊ 

 ဏဏဝါေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၃ (မ) မ ု်းမ ု်းသ မ/၂၈ ဦ်းစန််းဝင််း  ေပ်သော်း (MPT ဝန်ထမ််း) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဝ ဒြ ေ်ာြ င််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၄ (မ) သင််းသင််းယု မ/၂၃ ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သီေ ဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၅ (ဒ ေါ်) ကြည်သန််း မ/၆၇ ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဒခ ောင််းဒတောင်ေ ော၊ 

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

၂၁၄၆
(ြ ု) မပည ်ပဖ ျု်းဒ ောင် 

(မသန်စ မ််း)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)
စစ်တပ်

ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ဟသသောတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 သြ် ၂၃ နှစ် ေ ယ် 

ြ ုမပည်ပဖ ျု်းဒ ောင်သည် 

ဘယ်ဒမခ  ်းဒ ောြ်ပ ုင််း မပါဒသော 

ြ ုယ် ဂသါမသန်စ မ််း သ မဖစ်ပပီ်း ေန်ြုန် 

ဆနဒမပမှုမ ော်းတ င် ပါဝင် ပပီ်း 

ေ ောမပန်ဒေောြ်ခ  န် တစ်လခနိ်ု့   ကြောတ င် 

Facebook  ဒြောင ်၌ 

 ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းမ ော်း 

ဒေ်းသော်းခ  သည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၁၄၇ (ဦ်း) ဆ ုဂ ောမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၄၈ (ြ ု) တင် ်လှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၂၁၄၉ (ြ ု) သ ေပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၅၀ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၅၁ (ြ ု) သန််းစ ု်း (ခ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၅၂ (ြ ု) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၅၃ (ြ ု) ဒစောဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၅၄ (ြ ု) လှမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၅၅ (ြ ု) ဝင််းသ စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၅၆ (ြ ု) လင််းလင််း (ခ) ြ ုလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၅၇
(ြ ု) ဒ ောင်ထ ဋ်ထ ဋ် (ခ) 

ဒ ောင်ထ ဋ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၅၈ (ြ ု) တင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၅၉ (မ) မ ု်းသီတော မ  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၆၀ (မ) နန််းခင်ခင်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၁၆၁
(မ)  ညောသ မ (ခ) ဒဝပဖ ျု်းစံ 

(ခ) ြုလော်းမ
မ  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၆၂ (မ) မမင ်မမင ်ဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၂ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၁၆၃ (ဒ ေါ်)ညော မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်၀၂၁
ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စြ်ပစ်ြ င််း ၅ 

လမ််း၊ ဘော်း ံ၊ 

ြေင်မပည်နယ်

၂၁၆၄ (ဦ်း) မမင ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၁၆၅ (ဦ်း) စ ု်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁ ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုလမ််း၊ 

ြုလော်းကြီ်းစု 

ဒြ ်းေ ော၊ 

လ ှုင်သောယော၊ ေန်ြုန်

ေပ်/ဒြ ်း  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းခနိ်ု့ ပ်သည်ြ ု 

ြနိ်ု့ြ ြ်ခ  သည ် 

ဓောတ်ပုံမှတ်တမ််းမဖင ်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၁၆၆ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁ ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နီလောလမ််း၊ 

ြုလော်းကြီ်းစုဒြ ်းေ ော၊

 လ ှုင်သောယော၊ ေန်ြုန်

ေပ်/ဒြ ်း  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းခနိ်ု့ ပ်သည်ြ ု 

ြနိ်ု့ြ ြ်ခ  သည ် 

ဓောတ်ပုံမှတ်တမ််းမဖင ်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၁၆၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁ ေ 
ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒတောင်စု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ကြံခင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

ဒန  မ် နီ်းတ င် ေ ြဖမ််းဆီ်းသ ော်းမခင််းခံေ

၂၁၆၈ (ဦ်း) သန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ံျုြ ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

ဒမ်းစေောေှ ၍ လ ုြ်ခ  ပါဟု 

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့မ ော်းြ ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း

၂၁၆၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃လမ််း၊ (၉) 

ေပ်ြ ြ်၊ ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

မည်သည ် တ ြ်ဖမ််းဆီ်းပပီ်း 

ဘယ်ြ ုဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသလ  မသ ေ။

၂၁၇၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာန ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

ဒသဆုံ်းသ ော်းခ  သည ်  သြ် ၇ နှစ် ေ ယ် 

မခင်မ  ျု်းခ စ်၏  ြ ုမဖစ်ပပီ်း ဒသနတ် င်မဖင ် 

ဦ်းဒခါင််းြ ုထုရ ုြ်ခ  ြော နှ ပ်စြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၂၁၇၁ (ဦ်း) မမင ်န ုင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ လ ူ့ ခ င ် ဒေ်းဒစောင ်ကြည ် ြောြ ယ်ဒေ်း 

(ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့)
၂၃ မတ် ၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ပုသ မ်ဒထောင်တ င်ထ န််းသ 

မ််းထော်းသည်။

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၅ မတ် ၂၁ တ င် ပု ်မ ၅၀၅(ြ)မဖင ် 

စ  ခ ြ်တင်/ ပုသ မ်ဒထောင်သ ုို့ပ ုို့။

၂၁၇၂ (ြ ု) ဒနဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းငဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု ၁၂ လမ််း၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၂၁၇၃
(ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းလ ှုင်ဝင််း 

(ခ) ြုလော်း
ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဝင််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းေ ပ်မ န်  မ်ေော၊

 လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၇၄ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပတတမမော်းလမ််း၊ (၃၃)

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ် ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သော်းြ ုဖမ််းဆီ်းေော မမ သည ် တ ြ် 

ဖခင်မဖစ်သ ြ ု ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။

၂၁၇၅ (ြ ု) မင််းထြ်သော ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

၂၁၇၆ (မ) ပင မ််းဒ ်းသ မ  ေပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

၂၁၇၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/ ၄၃  ေပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဘုေော်းမဖ ေပ်ြ ြ်၊

 ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည် ဒတောင်ပ ုင််း

၂၁၇၈ (ြ ု) ဒ ောင်သင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁
  ုြ်ဦ်းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််း ထော်းသည်။

၂၁၇၉ (ြ ု) ဉောဏ်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (UCH ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း) ၂၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ခင်ဦ်းပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၁၈၀ (ြ ု) ထ န််းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ေပ်ြ ြ် ဥြကဌဒဟောင််း ၂၄ မတ်၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်ြ 

ြ်၊

၂၁၈၁ စ ုင််းစည်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ခခံဒစောင ်)(ြဒမဘောဇတ ုင််းသတင််းဌောန) ၂၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၁၈၂ (ဦ်း) ခင်ဝင််း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

 မှတ်(၈)ေပ်ြ ြ်၊

 ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သော်းမဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍ ဖခင်မဖစ်သ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းမဖစ်သည်။

၂၁၈၃ (ြ ု) စ ု်းတင ် ြ ော်း ဦ်းခ စ်စ န်  ေပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ဘုေင ်ဒနောင် 

(၃)လမ််း၊ 

မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၂၁၈၄ စ ုင််းစည်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁
ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၁၈၅ နန််းဒန ်းဒန ်းလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁
ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း



၂၁၈၆ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့မင််း ြ ော်း/၂၄ သ န််းဒဌ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမင်ဒတေ်ာသော ၁ 

လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၈၇ (ဦ်း) သန််းလ ှုင် ြ ော်း/၅၅ ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၈၈ ဒ ေါ်တင်မောခ  ျု မ/၅၃ ဦ်းဝင််းကြည်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၈၉ (ြ ု) ခ စ်စမ််းဒမောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၉၀ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဝင််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဇင််း (၁)လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၉၁ (ဦ်း) စ ု်းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၇ ဦ်းစ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြည်ဒတေ်ာြုန််း 

(၂) လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၉၂ မမဒသ ်း ၆၅ ဦ်းဘြ င်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ န်စံမပ ၃ လမ််း၊ 

ဟသသောြုန််း 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၁၉၃ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ဇနီ်းမဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍ ခင်ပ န််းမဖစ်သ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းမဖစ်သည်။

၂၁၉၄ (ြ ု) ဆည်ဇောမ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

မ ခင်မဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍ သော်းမဖစ်သ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းမဖစ်သည်။

၂၁၉၅ (ြ ု) ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ် တ င််းသပ တ် ော်းဦ်းဒဆောင်သ 

၂၁၉၆ (မ) ခ စ်မကြီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ် တ င််းသပ တ် ော်းဦ်းဒဆောင်သ 

၂၁၉၇ (မ) သင််းသင််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ် တ င််းသပ တ် ော်းဦ်းဒဆောင်သ 



၂၁၉၈ (ြ ု) ဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (6BE - Civil) ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ ဒန  မ်ြ ု 

 င် ော်း လုံ်း ေင််းမဖင ် ဝ ုင််း၍ 

ဒသနတ်ပစ်ဒဖောြ်ပပီ်း   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်း ော်း

 ဖ ြ်စီ်းြော ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ  သည်။

၂၁၉၉ ခ စ်မကြီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗ ုလ်ထ န််းဇံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်

ဆနဒမပပ  မ ော်းြ ု ဦ်းဒဆောင်၍ 

မပျုလုပ်သည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၀၀ သင််းသင််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗ ုလ်ထ န််းဇံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်

ဆနဒမပပ  မ ော်းြ ု ဦ်းဒဆောင်၍ 

မပျုလုပ်သည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၀၁ ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗ ုလ်ထ န််းဇံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်

ဆနဒမပပ  မ ော်းြ ု ဦ်းဒဆောင်၍ 

မပျုလုပ်သည ် တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၀၂ (ြ ု) ပဖ ျု်းဆြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း (လ ပ်စစ် င်ဂ င်နီယော) ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

ဒသနပ်မဖင ်ပစ်ခတ်ခံေ၊ ပုခုံ်းထ / ရ ု်းြ  ျု်း၊ 

မဂသလော ုံစစ်တပ် ရ ု်းဒဆ်းရုံတ င်ထော်းေှ ။

၂၂၀၃ (ဒ ေါ်) သီတောစ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁

ဒြ ောြ်တံခါ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ဒဆ်းရ ု်းခင်ေ ော၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

ြ ဆုံ်း ဦ်းေ ဝင််း၏ သမီ်း

၂၂၀၄ (ဦ်း) ဒမောင်တင်ပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁

ဒြ ောြ်တံခါ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ဒဆ်းရ ု်းခင်ေ ော၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

၂၂၀၅ (ြ ု) ဒဂေါ်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁

ဒြ ောြ်တံခါ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

ဒဆ်းရ ု်းခင်ေ ော၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

၂၂၀၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့

၂၂၀၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာတင်ဝ ုင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့

၂၂၀၈ (မ) မမင ်မောလောဆန််း မ ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့

၂၂၀၉ (မ) ြလ ောဦ်း မ ဦ်းသန််းဒင  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့

၂၂၁၀ (မ) စုမမတ်ေတနော မ ဦ်းသြ်ဒဇေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့

၂၂၁၁ (မ) ဖ ်း  မ်စည် မ ဦ်းလှဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့

၂၂၁၂ (ဦ်း) လှမမင ် ြ ော်း/၇၀
 ေပ်သော်း (ဆေောကြီ်း၊ ဒေွှေဘ ုတြကသ ုလ်၊ 

ဘ မ ဒဗ ဌောန၊  ပင မ််းစော်း)
၂၅ မတ် ၂၁

ဒေွှေဘ ုဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်း။

ခင်ဦ်းပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း။

ခင်ဦ်းပမ ျုွဲ့၌ စစ်တပ်နှင ်ေ တ ုို့မှ ပစ်ခတ်စဉ် 

ဒြ ောင််းသော်းလ ငယ်မ ော်း 

ဆေောကြီ်း၏  မ်ခခံစည််းရ ု်းဒြ ေ်ာ၍ဒမပ်းကြသ

ည ် မဖစ်စဉ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းမခင််းမဖစ်။



၂၂၁၃ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှင ် ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၂၁၄ (ြ ု) ငယ်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှင ် ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၂၁၅ (ြ ု) နန််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း/၄၁ ဦ်းဒေွှေဒြောင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၁၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာခ  ျု  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၁၇ (မ) ဝင််းထြ်ဒ ်း မ/၂၀ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၁၈ (မ) သ မ ်ယမုံဖ ်း မ ဦ်းသန််းထ ုြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၁၉ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၀ (ြ ု) ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းသန််းြ န်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၂ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၃ (ြ ု) ြ ုြ ုစန််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်စန််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၂၂၄ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဒ ောင ်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၅ (ဒမောင်) ဒ ်း (ခ)  ီဂ ောဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၆ (မ) ေှင််းသနိ်ု့ကြယ် မ ဦ်းမမင ်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ င်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၂၇ (ြ ု)သန််းဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ထ မ််းသ မ််းခံထော်းေသည်

လမုတန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင် ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်မပည်နယ်

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၂၂၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသြ်ဇင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေော) ၂၆ မတ် ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ

။

၃၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမမောြ် ဂုံ၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း။

၂၂၂၉ (မ) သဇင်ဦ်း မ/၁၉  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှင ် ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၂၃၀ (မ) သြ်သြ်မော မ/၃၀  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှင ် ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၂၃၁ (မ) ခင်မောန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၂၃၂ (ဦ်း) န ုင်ဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုန််းဒတောဒြ ောင််းလ

မ််း၊ ပမ တ်ပမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း၊

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၂၃၃
(ဒ ေါ်) ည ျုည ျုဆင ် (ခ) (ဒ ေါ်) 

ငယ်ဒလ်း
မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

  ုြ်ဦ်း ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ န ယ်ြုန််း၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၂၂၃၄ (ြ ု) ေ  (ခ) ဒနေ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်းဝင််း 

(လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်)

 ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒတောင်င  ြ ဉ််းဒထောင်

တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဖ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၂၂၃၅ (မ) မ ုို့မ ုို့ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စခန််းမှ  ဏ်ေောေသ မ ော်းြ ု 

လှ ဒသောဒကြောင ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၂၃၆ (ြ ု) န ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဇင်ဒယေ်ာစော်းဒသော

ြ်ဆ ုင်၊ 

တပင်ဒေွှေထီ်းလမ််း၊ 

ဘုေင ်ဒနောင်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

 လုပ်လုပ်ဒနဒသော စော်းဒသောြ်ဆ ုင်တ င် 

 ဒကြောင််းမပခ ြ်မေှ ဘ  ဖမ််းဆီ်းသ ော်း

၂၂၃၇ ဒ ါြ်တော နန််းသုသု မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒတောင်ဥြကလောပပမ ျုွဲ့နယ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၃၈ သနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၃၉ သြ်ဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၀ ေန်ဒ ောင်ေှင််း (ခ) ဖ ု်းတုတ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၁ ဒြ ေ်ာဒဇောဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၂ ဒဌ်းလင််း ြ ော်း ဦ်းသောလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၃ ဝင််းမမင ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၄ ခင်ဒမောင်တင ် ြ ော်း ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၅ သ ေ န်မမင ် ြ ော်း ဦ်းလီြ ယ်ေင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၆ ထြ်လင််းဗ ုလ် ြ ော်း ဦ်းမင််းသ ခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၇ စ န်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းစ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၈ လှဒဆောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၄၉ ဒ ောင်ဒဇေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်လှဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၂၅၀ ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒလ်း ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၁ တင်ည နိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဒဆောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၂ ဒဇေ်ာဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းမမင ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၃ ဒနဒနောင်တ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒင တ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၄ ဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ န်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၅ ထြ်ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၆ ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၇ ဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းစစ်ဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၈ ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်န  ွဲ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၉
စ ု်းဝင််းဒမောင် (ခ) 

လင််းဒြ ေ်ာထ န််း
ြ ော်း ဦ်းြံစ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၀ န ုင်န ုင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းြံ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၁ ထြ်မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၂ ေန်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၃ ထြ်ဒ ောင်ပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းနန််းဝင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၄ ဒ ောင်ဒဇယ ြ ော်း ဦ်းစ န်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၂၆၅ စ ုဒမပထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၆ မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၇ သြ်ခ ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၈ စည်သ ေ န်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းြ ုြ ုကြီ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၆၉ စ ု်းသ န််း (ခ)  ငယ်ဒလ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၇၀ (ြ ု) ဒဆ ဆြ်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၁ (ြ ု) သီဟ (ခ) ြ ုသုန် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၂ (ြ ု) စ မ််းထြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၃ (ြ ု) ြ ုြ ုမင််း ြ ော်း ဦ်းဝါဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၄ (ြ ု) စ မ််းထြ်ဒဝ ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၅ (ြ ု)လင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၆ (ြ ု) ပဖ ျု်းမင််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်စ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၇ (ြ ု) တ ု်းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းမင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၈ (ြ ု) ဝင််းသ ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၇၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်း (ခ) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၂၈၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်လတ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၁ (ြ ု) စ န်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇယ ထ န််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဝ်းပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၄ (ြ ု) ပဖ ျု်းြ ုြ ုဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒစောလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၅ (ြ ု) သ ေဒ ောင်ဆန််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဆန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၆  ေှင်ဒဇယ   သ (ခ) ဦ်းဝင််းခ  ျု ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ခင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၇ (ြ ု) ဟ န််းမမတ်ထြ် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၈ (ြ ု) တင်ထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၈၉ (ြ ု) ေ ဝင ်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၀ (ြ ု) လ ှုင်မမင ်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၁ (ြ ု) သော်းထြ်ဒနောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၂ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၃ (ြ ု) မပည ်ပဖ ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းသ ေန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၄ (ြ ု) ရ ှုင််း ောြော ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၂၉၅
(ြ ု)ဒြ ေ်ာဇင်လတ ်(ခ) 

ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်လ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၆ (ြ ု) ဒဝယံထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်မမင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၇ (မ) ယမင််းသ မ ဦ်းဝင််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၈ (မ) ခ ုင်ဇင်သြ် မ ဦ်းဒ ောင်ဒစော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၂၉၉ (မ) ခင်သြ်န ုင် မ ဦ်းဒသောင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၀ (မ) ဒမသဇင် မ ဦ်းဒ ်းသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၁ (မ) မဖ မဖ ဒသေ်ာ မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၂ (မ) ဒ ်းမ မ သ မ ် မ ဦ်းဒဌ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၃ (မ) ခ ုင်ဇင်မှု်း မ ဦ်းသန််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၄
(မ) စန််းဒမေ်ာဆင ် (ခ) 

ဒတောြဒပါြ်
မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဆင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၅ (မ)     မ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၆ (မ) နီနီဒလ်းမမင ် မ ဦ်းမမင ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၇ (မ) ခင်ဒစောန ယ် မ ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၈ (မ) န ယ်န ယ်ဝင််း မ ဦ်းမမင ်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၀၉ (မ) နှင််းနှင််းခ ုင် မ ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၁၀ (မ) ခ ုင်ခ ုင်ဒ ောင် မ ဦ်းတင်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၁ (မ) ဒမသကြသန်ဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၂
(မ) ထြ်ထြ်ဒ ောင်(ခ) 

ထြ်ထြ်
မ ဦ်းဒထ ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၃ (မ) ပဖ ျု်းမပည ်ဒ ောင် (ခ) ပဖ ျု်းပဖ ျု်း မ ဦ်းမမင ်ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၄ (မ) ခ ယ်ေီပင မ််းခ မ််း (ခ) ပုံို့ပုံို့ မ ဦ်းပင မ််းခ မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၅ (မ) နနဒောလင််း မ ဦ်းသန််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၆ (မ) စန််းစန််းဒဌ်း (ခ) ဒေွှေစန််း မ ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၇ (မ) စ မ််းလ  ဝင််း မ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၈ (မ) စုပ ုပ ုလ ှုင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၁၉ (မ) နီလောမင််း မ ဦ်းမမင ်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၀ (မ) ဇင်မောဒထ ်း မ ဦ်းတင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၁ (မ) ဒမသ ခနိ်ု့ မ ဦ်းစ ု်းြ ုြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၂ (မ) ပုံို့ပုံို့ မ ဦ်းတင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၃ (မ) ခင်စ န် (ခ) ခင်မ ု်းဒ ်း မ ဦ်းဝင််းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၄ (မ) ပဖ ျု်း  သနတော (ခ) ပဖ ျု်းပဖ ျု်း မ ဦ်းဒဇေ်ာမ ုင််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၂၅ (မ) မ  ျု်းစနဒောဇင် (ခ) မ  ျု်းမ  ျု်း မ ဦ်းဒ ောင်သင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၆ (မ) နှင််းယုဝင််း (ခ) မဒေွှေလည် မ ဦ်းေ ဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၇ (မ) ဒ ်းဒ ်းဒ ောင် (ခ) AAA မ ဦ်းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၈ (မ)     သုန် မ ဦ်းသ န််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၂၉ (မ) မ န်သ လင််း မ ဦ်းသ န််းသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၀ (မ) စနဒောတင်မ ု်း မ ဦ်းဒ ောင်မမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၁ (မ) စုမမတ်ဒ ောင်မ ု်း မ ဦ်းဒ ောင်မ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၂ (မ) မမင ်သီတောဝင််း (ခ) ခ စ်ဆုံ်း မ ဦ်းမမင ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၃ (မ) မမင ်မမင ်ခ ုင် (ခ) မခ ုင် မ ဦ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၄ (မ) ဒ ်းဒ ်းခ ုင် (ခ) ဒ ်းခ ုင် မ ဦ်းဒ ်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၅ (မ) နနဒောဒဆ မ
 ေပ်သော်း (PPH ဟ ုတယ်နှင ် 

ဒေဦ်းဝြ်  ဒခ ောင််းဆ ုင်ပ ုင်ေှင် )
၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေဦ်းဝြ်  ဒခ ောင််း

ဆ ုင်၊  မှတ် (၁) 

ေ စခန််းတ ုြ်တန််း၊ 

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ ဆ ုင် တ င််းဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ  ပပီ်း

 NLD  လံနှင ် 

လြ်သုံ်းဒခ ောင််းသဒြသတ ြ ီမ ော်းြ ုပါ 

သ မ််းဆည််းသ ော်းခ  ပပီ်း ဆ ုင်ြ ုလည််း 

ဖယ်ေှော်းခ ုင််းခ  သည်။ ထ ုို့ဒနောြ် မတ်လ ၂၈ 

ေြ်ဒနို့တ င် ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ (ြ) 

မဖင ် တေော်းစ  ဆ ုခ  သည်။

၂၃၃၆ (ြ ု) ညီညီဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 င််းစ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပသည ် တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၃၃၇ (မ) ဇ န်စနဒီလင််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၃၈ (မ) လ င်သီတောဟန် မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၃၉ (ြ ု) မပည ်စုံလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၄၀ (ြ ု) ပင မ််းခ မ််းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၄၁ (ြ ု) မင််းဒခတ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၄၂ (ြ ု)ဒြ ေ်ာဇင်သ ုြ် ြ ော်း
စီမံခနိ်ု့ခ  ဒေ်း နှင ် လ ူ့စ မ််း ော်းဌောန 

(ဒတောင်ပ ုင််းမမန်မော မဖနိ်ု့မဖ ်း ဒေ်းြုမပဏီ )
၂၇-မတ်-၂၁

လ ှုင်သောယော 

ေ  ခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၄၃ ဒမောင်မင််းသစစောဒ ောင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်စ ု်းမ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၃၄၄ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၄၅ (ြ ု)သ န််းထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၄၆ (ြ ု) မ  ျု်းမင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၄၇ (ြ ု) န ုင်ဒဌ်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သမုန််းြုန််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၄၈ (ြ ု) ဝင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သမုန််းြုန််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၄၉ (ြ ု)  ငယ်ဒြောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သမုန််းြုန််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း



၂၃၅၀ (ဒမောင်) ြုလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၅၁ (ဦ်း) ည နိ်ု့ဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြုလော်းေှင်ေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၅၂ (ြ ု) ဒသေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြုလော်းေှင်ေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၅၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၅၄ (ဦ်း) သြ်ခ ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၅၅ (ြ ု)မ  ျု်းခ ုင်ထ န််း (ခ) ဖ ု်းတုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်မပင်ေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၃၅၆
(ဒမောင်)ဟန်ဘ ုဘ ုဒဆ  (ခ) 

တောတဖီ ု်း
ြ ော်း ကြြ်ဒမခနီ (တပ်စုမှ ်း) ၂၇-မတ်-၂၁

 မှတ် ၁ ေ စခန််း၊ 

ဟသသောတ တ င် 

ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်

 မှတ် ၁၄၁- 

ဦ်းဝ စောေလမ််း ၊ 

ပတတမမော်းေပ်ြ ြ် ၊ 

ဟသသောတပမ ျုွဲ့ ၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

ပု ်မြ ခုထ ဒတော မတပ်ဒသ်းပါဘ ်း။ 

ဖုန််းပါမ ပပီ်းဒတော  ဖုန််းထ ြ source ဒတ  ေ

 CRPH  မပင်  မခော်း ဖ  ွဲ့ စည််းဒတ န ို့ပါ 

 ဆြ် သ ယ် 

ေှ ထော်းတယ်ဆ ုပပီ်း  မ်တ ုင်ေောဒေောြ် 

လ ုြ်လံစစ်ဒဆ်း သြ်ဒသ 

ယ ဒနတောမ   ်းဒတ ေှ ပါတယ်

၂၃၅၇ (ြ ု)မ  ျု်းမင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ထ မ််းသ မ််းခံထော်းေသည်

တပင်ဒေွှေထီ်းလမ််း၊ 

ပမ ျုွဲ့မ၁ေပ်ြ ြ်၊ 

မု ုံပမ ျုွဲ့၊ မ န်မပည်နယ်

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၃၅၈ (ြ ု)ခ ုင်ဒဇေ်ာထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ထ မ််းသ မ််းခံထော်းေသည်

စောဇင််းေပ် မု ုံပမ ျု၊ 

မ န်မပည်နယ်
ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၃၅၉ (ြ ု)မ  ျု်းမင််းထ န််း (ခ) ြ ုမ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၀
(ြ ု) မင််းသ ဟ န််း (ခ) 

ေ မင််းဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၁ (ြ ု) သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတ ုင််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၆၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြောင််းမမတ် ြ ော်း ဦ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၃
(ြ ု) ထြ်ခ ုင်ဒ ောင်(ခ) 

ဖ ု်းသခ ော်း
ြ ော်း ဦ်းတင ်လ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၄ (ြ ု) ဝ ုင် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၅ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းလှထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၆ (ဦ်း) တ ု်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းစ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၈ (ြ ု) ဒ ောင်ကြည်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၆၉
(ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် (ခ) 

ဒဇေ်ာလင််းဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းလှဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၀
(ြ ု)ထ န််းထ န််းဦ်း (ခ) 

သ န််းလ ှုင်
ြ ော်း ဦ်းသြ်ဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၁ (ြ ု) ေ လင််းပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၂ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဘဂ မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၇၃ (ြ ု) သ န််းန ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၄ (ြ ု) ဒနလင််း ြ ော်း ဦ်းြံမမင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၅ (ြ ု) ြုဒဋဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်း ုန််းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ုထြ် ြ ော်း ဦ်း ုန််းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၇
(ြ ု) ဒ ောင်ကြီ်း (ခ) 

စ ုင််းဒ ောင်ဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၈
(ြ ု) ဒဇေ်ာလင််း (ခ) 

ြ ုဒဇေ်ာကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၇၉ (ြ ု) သီဟထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၀ (ြ ု) ဝင််းမင််း ြ ော်း ဦ်းညွှနိ်ု့ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၁ (ြ ု) တင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းြံသော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၂ (ြ ု) ေ ထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၃ (ြ ု) ဒ ောင်မမင ်မမတ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၈၄ (ြ ု) ဒ ောင်မမင ် ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၅ (ြ ု) ထ န််းလင််းစံ ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၆ (ြ ု) မမင ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၇ (ြ ု) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်သြ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၈၉ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၀ (ြ ု) လွှမ််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၁ (ြ ု) သ ေြ ု ြ ော်း ဦ်းညွှနိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၂ (ြ ု) ဒြောင််းဆြ်ဒဝ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၃ (ြ ု) ညီန ုင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၄ (ြ ု) စ ုင််းသီဟ ြ ော်း ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၃၉၅ (ြ ု) ဒ ောင်လင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ည ျု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၆ (ြ ု) စ ု်းမင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၇
(ြ ု) ဥြကောဝင််း (ခ) 

 ငယ်ဒြောင်
ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမင ်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၃၉၉
(ြ ု)  ောြောဝင််း (ခ) 

 ကြီ်းဒြောင်
ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမင ်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၀ (ြ ု) ထ န်လင််း (ခ) ဖ ု်းထ န် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၁
(ြ ု) သန််းဒ ောင်စ ု်း (ခ) 

ဒလ်းလုံ်း
ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်တင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၂
(ြ ု) ဟ န််းဒ ောင်စ ု်းမ ု်း(ခ) 

ဟ န််းကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းဘဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၃ (ြ ု) မ ု်းစြ် ြ ော်း ဦ်းမမတ်စ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၄ (ြ ု) ထြ်ရ ှုင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၅ (ြ ု) ဒြောင််းြင်ကြယ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်တင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၄၀၆ (ြ ု) မင််းသနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတ ်းတ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၇ (ြ ု) ဒဝယံဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ါင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်မ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းသြ်န ုင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၀၉ (မ) စနဒောဝင််း မ ဦ်းခင်ဒမောင်တင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၀ (ြ ု) ခ စ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းတင ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၁ (ြ ု) ဒ ်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းပ ကြီ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာလ ှုင်မင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၃ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းမမင ်ထြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၅ (ြ ု) လ ှုင်မ  ျု်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၆ (ြ ု) ဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းြံတင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၄၁၇ (ြ ု) ဖ ု်းထ ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၈ (ြ ု) ဇင်မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမင ်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၁၉ (ြ ု) မမတဘု်န််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းမမဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၂၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၂၁ (မ) နန််းဒဝ မ ဦ်းတ ံဒတ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၂၂ (မ) ဒခမောဝင််း မ ဦ်းကြည်စ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉ ်ြ ုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၂၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဟန်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၂၄ (ဦ်း) ခင်ဒ ောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၂၅ (ြ ု) ဒဇယ ောဒဝ ြ ော်း ဦ်းတင်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၂၆ (ြ ု) ထြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း



၂၄၂၇ (ြ ု) မ ှုင််း ီမ ုဒနေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒနေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခင််းဒြ ေ်ာ ုပ်စု၊ 

တမောြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််း ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၂၈ (ြ ု) ဗ ုလ်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းမုန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ါလှ ုပ်စု၊ 

ဒပါြ်ြံဒြ ်းေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၂၉ (ြ ု) ဒနမ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ည ျု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခင််းဒြ ေ်ာ ုပ်စု၊ 

တမောြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််း ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၃၀ (ြ ု) ေင်ဒမောင် (ခ) ဖ ု်းြုလော်း ြ ော်း ဦ်းလှကြည်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သခ တ်မပင်၊ ဝမ််းတ င််း

 ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၄၃၁ ဒ ါြ်တော နန််းသ သ ခင် မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့ သပ တ်စခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၃၂ (ြ ု) ဇင်လင််းဒမောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှမ််းတန််း (၉) 

လမ််း၊ ဟံသောဝတီ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၃၃ (ဒမောင်) ထြ်န ုင်လင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းသြ်ထ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဆီစြ် 

လမ််း၊ ဗ ုလ်ြုန််း 

၁၈ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၃၄ (ြ ု) သ ေဟ န််း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းတင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇယ ောဒ ောင်ဒမမ

လမ််း၊ ဟသသောြုန််း

 ၁၉ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၃၅ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင်ဦ်း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းသ န််းဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗ ုလ်မင််းဒေောင် ၇ 

လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၂၄၃၆ (မ) ခင်မောဒ ်း မ/၃၂ ဦ်းမမင ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၃၇ (မ) မဖ လ  ဒ ောင် မ/၂၀ ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၃၈ (မ) ဝါဝါဒ ောင် မ/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၃၉ (မ) ခြ်ဆြ် မ/၃၄ ဦ်းဒ ောင်ဘ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၀ (မ) စန််းစန််းဒမေ်ာ မ/၅၁ ဦ်းခ စ်န ယ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၁ (ြ ု) ထြ်လင််းဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦဒမောင်ခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၂ (ြ ု) ဒနညီန ုင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၃ (မ)  ော်းဖ န််း (ခ) ဒမေန််း မ/၂၄ ဦ်း ီ်းေန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၄ (မ) ဂ ောမ န််းမ ုင် မ/၂၁ ဦ်းဒ ်းခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၅ (မ) လုလုစံ မ/၁၈ ဦ်းဒဇေ်ာပင မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၄၆ (ဒ ေါ်) မ န်မ န်သင််း မ/၃၇ ဦ်းမမဒစော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၂၄၄၇ (မ) ခင်ပဖ ျု်းဒဝထ န််း မ ဦ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒေွှေမပည်သောစစ်ဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်.

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၄၈ (ဒမောင်) ဒဇလင််းထ န််း ြ ်း ဦ်းတင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒေွှေမပည်သောစစ်ဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်.

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၄၉ (ဒမောင်) ထြ်ဒနောင်လတ် ြ ော်း ဦ်းတင်မမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒေွှေမပည်သောစစ်ဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်.

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၀ (ဒမောင်) ကြည်ဇင်ဒဇေ်ာမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒေွှေမပည်သောစစ်ဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်.

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၁ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာထြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒေွှေမပည်သောစစ်ဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်.

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မ  ျု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)

ဒေွှေမပည်သောစစ်ဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်.

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၃ (ြ ု) သ ေစ ု်း (ခ) စ ု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၄ (ြ ု)  ုန််းမမင ် ြ ော်း ဦ်းပုမော  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၅ (ြ ု) န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းလှသန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၆ (ြ ု) ထ န််းထ န််းလင််း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၇ (ြ ု) စ ု်းလ ှုင် ြ ော်း ဦ်းမ ဆော  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၄၅၈ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၅၉ (ြ ု) ည နိ်ု့ဒဝ ြ ော်း ဦ်းလ န််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၀ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းခ ုင် ြ ော်း ဦ်းပ  ျုသီ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၁ (ြ ု) သြ် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသင််း ြ ော်း ဦ်းလှဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၃ (ြ ု) မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၄ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၅ (ြ ု) သန််းလင််း (ခ) ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၆ (ြ ု) ဒလ်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းမပော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၇ (ြ ု) စ ု်းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၆၈ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၄၆၉ (ြ ု) ဝင််းမမင ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၀ (ြ ု) ဒဇယ ောမင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၁ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင ်လ င်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၂ (ြ ု) သ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၃ (ြ ု) စ ု်းေန်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၄ (ြ ု) ထြ်ေန်န ုင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းေန်န ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၅ (ြ ု) သနိ်ု့ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းမမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၆ (ြ ု) မပည ်ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒေွှေဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၇၉ (ြ ု) ပဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းလှမမင ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၄၈၀ (ြ ု) ဒမောင်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၁ (ြ ု) သြ်ဒဇေ်ာဒမောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၂ (ြ ု) မ  ျု်းသီဟ ြ ော်း ဦဂစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၃ (ြ ု) ပ ုင်လ င်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၄ (ြ ု) ပဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၆
(ြ ု) သန််းဝင််းဒ ောင် (ခ) 

ြ ုဒြောင််းဒြ ေ်ာ
ြ ော်း ဦ်းပဖ ျု်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၇ (ြ ု) မပည ်ပဖ ျု်းဒ ောင် (ခ) ြတ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၈ (ြ ု) မမတန် ု်း ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၈၉ (ြ ု) စ ု်းေန်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းည ျုဒထ ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၄၉၀ (ြ ု)ဒ ောင်ြ ုဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ယု  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၄၉၁
(ြ ု)ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း (ခ) 

ြ ုဖ ု်းမပည ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁

မုံေ ောဒဆ်းရုံတ င် 

ဒဆ်းြုသမှုခံယ ဒန

မမစ်ဒမခပမ ျုွဲ့၊ 

  ုင်ေှည်ေပ်ြ ြ်၊ပခု

ြက ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၄၉၂ (ြ ု)မ  ျု်းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
မုံေ ောဒဆ်းရုံတ င် 

ဒဆ်းြုသမှုခံယ ဒန

မမစ်ဒမခပမ ျုွဲ့၊ 

  ုင်ေှည်ေပ်ြ ြ်၊ပခု

ြက ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၄၉၃ (ြ ု) မင််းသီဟဦ်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဆ ုေှယ်လစ် လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၉၄ (ြ ု) ဘုန််းဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောင်သ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၄၉၅ (ဒမောင်) ဇောြ ံျု်းလ န် ြ ော်း ဦ်းဇြ    ု  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၉၆ (ဒမောင်) ထောလ န််းထန် ြ ော်း ဦ်းဇြ    ု  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၉၇ ြ ုဒ ောင်ြ ုဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆ လမ််း၊ 

သီေ ပမ ျုင်ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလပမ ျုင်၊ 

မ န်မပည်နယ်

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၄၉၈ (ြ ု)ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှင ်တပ်ြ ဒမပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ  သမဖင ် 

 ဒဆောင်တံခါ်းြ ု ရ ုြ်ဖ ြ်၍ 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ  သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှင ်  မခော်း ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသည ်ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသမဖင ် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။



၂၄၉၉ (ြ ု)မပည ်ပဖ ျု်းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှင ်တပ်ြ ဒမပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ  သမဖင ် 

 ဒဆောင်တံခါ်းြ ု ရ ုြ်ဖ ြ်၍ 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ  သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှင ်  မခော်း ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသည ်ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသမဖင ် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၂၅၀၀ (ြ ု)မပည ်စုံဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှင ်တပ်ြ ဒမပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ  သမဖင ် 

 ဒဆောင်တံခါ်းြ ု ရ ုြ်ဖ ြ်၍ 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ  သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှင ်  မခော်း ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသည ်ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသမဖင ် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၂၅၀၁ (ြ ု)ဒဝယံမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှင ်တပ်ြ ဒမပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ  သမဖင ် 

 ဒဆောင်တံခါ်းြ ု ရ ုြ်ဖ ြ်၍ 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ  သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှင ်  မခော်း ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသည ်ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသမဖင ် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၂၅၀၂ (ဦ်း) ဒပေါ်ဆ ုေမ််း ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

ေ နှင ် စစ်တပ်မှ 

လမ််းတံတော်းမပျုမပင်ဒေ်းဆ ု ်တ င် ဒနထ ုင်စဉ် 

ဝင်ဒေောြ် ဖမ််းဆီ်း ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၂၅၀၃ (ဒမောင်) ခ ုင်ဝင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒလ်းစု ဒြ ်းေ ော၊

 သနပ်ပင်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၅၀၄ (ဒမောင်) စန််းမင််းထြ် ြ ော်း/၁၆ ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒလ်းစု ဒြ ်းေ ော၊

 သနပ်ပင်ပမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။



၂၅၀၅ (ဦ်း) ပ ုင်သ ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၉ 

လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၅၀၆
(ြ ု) ဒတဇောနည် (ခ) 

ဇောနည်
ြ ော်း/၂၃ ဦ်းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောပမ ျုင်, 

ဥသောပမ ျုွဲ့သစ်၊ ၈ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ထပ်သော်းလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၅၀၇ (ြ ု) သ န််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၅၀၈ (ဦ်း) ခ ုင်ဒထ ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒ ောင်မမင ်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၀၉ (ဒမောင်) ဒသောင််းဆင ် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းကြည်လ င်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၁၀ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် ြ ော်း/၅၈ ဦ်းလ ပု  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၁၁ (ဦ်း) ခ စ်သ န််း ြ ော်း/၆၁ ဦ်းည န်ို့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၁၂ (ဦ်း) ခ စ်ဟန် ြ ော်း/၅၅ ဦ်းည န်ိ်ု့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၁၃ (ဦ်း) ေ ထ ဋ် ြ ော်း/၄၀ ဦ်းတင်လှ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၁၄ (ြ ု) ခ မ််းဒမမ ဒ ောင် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းတင် ုန််း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ုပ်

စု၊ 

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၁၅ (ဦ်း) ဒဌ်း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ေပ်ြ ြ်၊ 

မမစ်ကြီ်းနောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

ေပ်ပ  ေပ်ြ ြ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၁၆ (ြ ု) ထ န််းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( န် ယ် ီ ဖ  ွဲ့ဝင်ဒဟောင််း) ၃၀-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့



၂၅၁၇ (ြ ု) ဒ ောင်မမတစ် ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတ်ပုံဆေော) (ဒင ထီ်း) ၃၀ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၀ မတ် ၂၁ ညဒန (၇)နောေီခနိ်ု့တ င် 

ပုသ မ်(ဒင ထီ်း) သ ုို့ 

စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း သ ော်းမခင််း မဖစ်ပပီ်း၊ 

၎င််းထံတ င် ဒတေ်ာလှန်ဒေ်း လုပ်ဒနဒသော GZ

 တ ုို့ ြ ုရ ုြ်ဒပ်းထော်းသည ် 

ဓောတ်ပုံမ ော်းေှ ဒနပါသည်။

၂၅၁၈ (ြ ု) မ ု်းဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဆန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ကြီ်းတံခ န်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်သင်တန််းတြ်ပပီ်းမပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၁၉ (ြ ု) ဒ ောင်ပ ုင်သ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းသ န််းဒဖေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ကြီ်းတံခ န်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်သင်တန််းတြ်ပပီ်းမပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၂၀ (ြ ု) ဗညော်းဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းမမသောစည်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်သင်တန််းတြ်ပပီ်းမပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၂၁ (ြ ု) ပဖ ျု်းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းခင်ဒမောင်ထ ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ပင်လယ်ပမ ျုသ

စ်၊ 

ခ မ််းမမသောစည်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်သင်တန််းတြ်ပပီ်းမပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၂၂ (ြ ု) ဒဇယ ောဆြ်ပ ုင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်သောယော ပမ ျုွဲ့သစ်,

 

ခ မ််းမမသောစည်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်သင်တန််းတြ်ပပီ်းမပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၂၃ (ြ ု) ဒနဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း/၃၆ ဦ်းကြည်စ န်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းမမသောစည်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

စစ်သင်တန််းတြ်ပပီ်းမပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၂၄ (ြ ု) သီဟဒ ောင် ြ ော်း

ဦ်းဒမောင်ြံ

မ ု်းစြ် လ မှုြ ညီဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၈၊ 

လသောလမ််း၊ 

လသောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ်၊ နဝေတ်လမ််းတ င်၊ 

မ ု်းစြ်လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်းယောဉ်မဖင ် 

ပေဟ တလုပ်ဒဆောင်စဉ် 

 သင််းဥြကဌဒန  မ်၌ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၅၂၅ (ြ ု) န ုင်ဝင််းဒ ောင်

ြ ော်း ဦ်းဘ ုဘ ုဝါ

မ ု်းစြ် လ မှုြ ညီဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၅၀၆ ခ၊ 

နဝေတ်လမ််း၊ 

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ်၊ နဝေတ်လမ််းတ င်၊ 

မ ု်းစြ်လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်းယောဉ်မဖင ် 

ပေဟ တလုပ်ဒဆောင်စဉ် 

 သင််းဥြကဌဒန  မ်၌ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၂၅၂၆

ေ လင််းထြ် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမ  ျု်းကြည်

မ ု်းစြ် လ မှုြ ညီဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၁

ဒေွှေမပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ်၊ နဝေတ်လမ််းတ င်၊ 

မ ု်းစြ်လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်းယောဉ်မဖင ် 

ပေဟ တလုပ်ဒဆောင်စဉ် 

 သင််းဥြကဌဒန  မ်၌ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၅၂၇ (ြ ု) ဒ ောင်ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမောပင်ေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်ပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဆနဒမပေောတ င်တြ်ကြ စ ောပါဝင်ခ  သည်။ 

ဒန  မ်တ င်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းမခင််း မဖစ်သည်

၂၅၂၈ (ြ ု) ေန်န ုင်လင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငမ ု်းေ ပ် (၄) လမ််း၊ 

 ပ ုင််း (၃)၊ 

သဃသန််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ငမ ု်းေ ပ် ၈ လမ််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၂၉ (ဦ်း) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

 မှတ်(၁၀)၊ ၄လွှော၊

 ဆင်ဝင်လမ််း၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၀ (ဒမောင်) ေ ေင ်ဒြောင််းဆြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းမင််းန ုင်  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၁ (ဒမောင်) ထ န်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၂ (မ) ဒမသေဖီ မ ဦ်းေ ထ ဋ်  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၃ (ဒမောင်) လောလော (ခ) နန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းတင်မမင ်  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၅ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၆ (မ) ယမင််းခ ုင် မ ဦ်းလှမမင ်  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၇ (ဒမောင်) ဝဏဏထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၈ (ြ ု) မ  ျု်းသနိ်ု့ (ခ) ြ ုညောသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၃၉ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၅၄၀ (ဦ်း) ဒ ောင်ဆန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၁ (ဒမောင်) ဒဝယံပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်သ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၄ (ဒမောင်) ဩဘောမ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ြ ုဦ်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
မပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်

မ- ၁၈၈, ၂၇၃
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၄၇ ဒ ောင်မပည ်ပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းလှမမင ်  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 

 ၁၉ (င)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ င ်မေှ ဘ  

လြ်နြ်မဖင ်သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၄၈ စ န်ပန််း ြ ော်း ဦ်းလှမမင ်  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 

 ၁၉ (င)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ င ်မေှ ဘ  

လြ်နြ်မဖင ်သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၄၉ စ ု်းသန််း ြ ော်း ဦ်းလှဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 

 ၁၉ (င)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ င ်မေှ ဘ  

လြ်နြ်မဖင ်သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၀ တင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းသ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 

 ၁၉ (င)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ င ်မေှ ဘ  

လြ်နြ်မဖင ်သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၁ ဒြ ေ်ာသြ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 

 ၁၉ (င)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

လ ှုင်သောယောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ င ်မေှ ဘ  

လြ်နြ်မဖင ်သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၂ မင််းထြ် (ခ) လင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၄၃၆

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

Solamoda စြ်ရုံြ ု မီ်းရ ှုွဲ့သည်ဟု စ ပ်စ  ြော

 စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု၍ 

မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။



၂၅၅၃ ဒ ောင်ထ န််း (ခ) ဆောမ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၄၁၄

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

ခ ု်းေောပါပစစည််းလြ်ဝယ်ဒတ ွဲ့ေှ မှုဟု စ ပ်စ  ြော

 စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၄ ဒ ောင်သြ်ပ ုင် (ခ) ပီဒခ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၄၁၄

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

ခ ု်းေောပါပစစည််းလြ်ဝယ်ဒတ ွဲ့ေှ မှုဟု စ ပ်စ  ြော

 စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၅ ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၄၁၄

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

ခ ု်းေောပါပစစည််းလြ်ဝယ်ဒတ ွဲ့ေှ မှုဟု စ ပ်စ  ြော

 စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၆ ဒြ ေ်ာသ န််းဝင််း (ခ) ြ ုြ ုဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောင ်ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၇ သီဟ (ခ) ဆံေှည် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောင ်ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၈ ေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောင ်ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၅၉ န ုင်မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှင ်ဒထောင် ဏ် 

(၃) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င်  မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေမပည်သောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောင ်ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

တေော်းစ  ဆ ု မပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ  သည်။

၂၅၆၀ (ဦ်း) ဇင်ြ ု ြ ော်း ဦ်းမမဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၁ (ဦ်း) သန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမင ်စ ု်း  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၂ (ဦ်း) ဒ ောင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းလှဒမောင်  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၃ (ဦ်း)  ါဝတ် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ န်  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၄ (ဦ်း) ဒြောင််းဆြ်သ င် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၅ (ဦ်း) ဒ ောင်ဖုန််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းမမတ်န ု်း  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၆ (ဒ ေါ်)     မ ု်း မ ဦ်းစ န်ဒ ောင်  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၇ (ဒ ေါ်)   ဒဝပ ုင် မ ဦ်းေ န ုင်  ေပ်သော်း မတ်လ

၂၅၆၈ (ဒမောင်) မင််းသ ဒ ောင် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမမင ်ဒ ောင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ), ၁၂၄(ဂ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

၂၅၆၉ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာဝင််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ), ၁၂၄(ဂ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံပမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်မပည်နယ်

၂၅၇၀ (ြ ု) ဒမောင်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စြုပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၇၁ (ြ ု) မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စြုပမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၇၂
(ြ ု) ဇင်မင််းထြ် (ခ) 

ဒပါြ်ကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းဘ ုဝင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း



၂၅၇၃ (မ) ခင်ဒဆ ဖုန််း မ ဦ်းဝင််းမမင ်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၇၄ (ြ ု) သီဟဒြ ေ်ာ (ခ) ြ ုဝဏဏ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစန််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၇၅
(ြ ု) တင်ဒမောင်ဝင််း(ခ) 

ြုလော်း
ြ ော်း ဦ်းသြ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၇၆
(ြ ု) ခင်ဒမောင်ခ င််း (ခ) 

ဝင််းဒဆောင်
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၇၇ (ြ ု) ဝင််းသ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတင်မ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၇၈ (ြ ု) ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၇၉ (ြ ု) ဒဇေ်ာပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမင ်သ န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၀ (ြ ု) ေ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်နီ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၁ (ြ ု) ဒ ောင်သ ုြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း



၂၅၈၂ (ြ ု) လင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပင မ််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၄ (ြ ု) မင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၅ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၆ (ြ ု) ဘ ုဘ ုထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၇ (ြ ု) တင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၈ (ြ ု) မမတသ် ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်န ုင်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၈၉ (ြ ု) ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း ဦ်းမမင ်ဒဝ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၉၀ (ြ ု) စည်သ လ င် ြ ော်း ဦ်းကြည်လ င်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း



၂၅၉၁ (မ) ခင်သြ်ဦ်း (ခ) ြစ်ြစ် ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဇင်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒမမပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

၂၅၉၂ (ြ ု) ေ  (ခ) ေ ေင ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုနန ပင်လမ််း၊ 

ဒ ်းသောယောေပ်၊ 

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

သ နောမပျုဒြ ောင််းသ ၏ နောဒေ်းြ ု ဒထောြ်ပံ  

မပန်လောစဉ်  ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၉၃ (ြ ု) စ ု်းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုင်ဒဝဆောလမ််း၊ 

ဒ ောင်မလသောေပ်၊ 

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

သ နောမပျုဒြ ောင််းသ ၏ နောဒေ်းြ ု ဒထောြ်ပံ  

မပန်လောစဉ်  ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၉၄ (ဦ်း) ညီဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း စ န်ပန််း၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့။

၂၅၉၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၉၆ ဒ ါြ်တောဒနမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၂ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းတ ုင််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့တ င် လ ထုြ ု 

 ခမ  ဒဆ်းြုသဒပ်းဒနသည ် ပုဂ္လ ြ 

ဆေောဝန်တဦ်းမဖစ်ပပီ်း ၎င််းြ ု ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့ 

 ြခ ဏသောခါ ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းထ ပ်ေှ  

ေန်ြုန် - မနတဒလ်းလမ််းမတ င်  ေပ်ဝတ်မဖင ်

 ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လမ််းြ ု ပ တ်ြော 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းမခင််း မဖစ်သည်။

၂၅၉၇ စလ ုင််းဗန်ဒ ါ  သ်ဒထောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၉၈ စလ ုင််းဗ  ွဲ့ြ ံျု်းနမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၅၉၉ စလ ုင််း စ ုင််းသဆမ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၆၀၀ စလ ုင််းတ မ်ြ ံျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။

၂၆၀၁ စလ ုင််းစ ုင်လင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၆၀၂ ဒမပုလ 

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၃ လှဝင််းန ုင်

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၄   ခ ုင်

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၅ မ ု်းမ ု်း

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၆ ဝတေ်ည်ထ န််း

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၇ ဒဌ်းေင်

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၈ မဖ မဖ ဝင််း

မ/၃၇  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၀၉ ခင်ဒဌ်းေီ

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၁၀ ခ စ်ဉီ်း

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၁၁ ခင်ဆန််း

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၁၂ မဖ မဖ ဝင််း

မ/၄၁  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၁၃ ခင်နှင််းသြ်

မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၁၄ ဒ ောင်ဒြ ေ်ာထြ်ဟ န််း

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၁၅

ဒမောင်ဉီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၂၆၁၆ (ဒမောင်) မ ု်းသ မ ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၈ ဦ်းတင်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စဉ ်  ု်းဘ ုဒြ ်းေ ော၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၆၁၇ (ြ ု) ဒ ောင်မမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စဉ ်  ု်းဘ ုဒြ ်းေ ော၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၆၁၈ (ြ ု) ဒ ောင်လင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စဉ ်  ု်းဘ ုဒြ ်းေ ော၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေ

သည်။

၂၆၁၉ ဒ ါြ်တော ဒြ ေ်ာမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ရ ု်း ထ ်းြုဆေောဝန်) ၃-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မေမ််းြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်၍ ဖမ််းဆီ်းြော 

လြ်ြ ု ဒနောြ်မပန်ကြ ျု်းတုပ်၊ ဒခါင််းြ ု 

  ပ်မ စ ပ်ပပီ်း  ေ တ်တ ုြ်ဆ  ဒခေါ်သ ော်းသည်။

၂၆၂၀ ဆန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလှဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒြောလင််းပမ ျုွဲ့ ဝင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၂၁
(ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်ဦ်း (ခ)

 ြ ုထြ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

၂၆၂၂

ဒ ောင်ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒမမောင််း၊ 

ြ ော်းြ ြ်သစ်ေပ်ြ 

ြ်၊ တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း ဆနဒမပမှုတ င် ပါဝင်၍ ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၆၂၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  သစ်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပင်လည်ဘ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၂၄ (ြ ု) ေန်န ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ် င််းြုန််းြ 

ဒ္္်းေ ော၊ 

ပင်လည်ဘ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၂၅ (ဦ်း) တ ုေှည် ြ ော်း  ေပ်သော်း(ေပ်ြ ြ်ဥြကဌဒဟောင််း) ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင်လည်ဘ ်းပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၂၆ (ြ ု) ထ န််းမမင ် ြ ော်း  ေပ်သော်း (သောဒေ်း/နောဒေ်းြော်း ဒမောင််းသ ) ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၅ လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ 

ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၆၂၇ (မ)  လြသော မ/၄  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သပ တ်ဦ်းဒဆောင်သ  ြ ုဂ ောဒလ်းြ ု 

မမီသည ် တ ြ် မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ လမ််း   မ်မှ

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့ဘြ်သ ုို့ လ ုြ်ထေြ်ြော်းမဖင ်

 ထ ြ်ခ ောလောစဉ် သုံ်းဆယ်ပမ ျုွဲ့ 

 လယ်ြုန််းတ င် ၃၅ စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၂၆၂၈ (Ma) Apple မ/၂  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သပ တ်ဦ်းဒဆောင်သ  ြ ုဂ ောဒလ်းြ ု 

မမီသည ် တ ြ် မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ လမ််း   မ်မှ

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့ဘြ်သ ုို့ လ ုြ်ထေြ်ြော်းမဖင ်

 ထ ြ်ခ ောလောစဉ် သုံ်းဆယ်ပမ ျုွဲ့ 

 လယ်ြုန််းတ င် ၃၅ စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၂၆၂၉ (ြ ု) သြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သပ တ်ဦ်းဒဆောင်သ  ြ ုဂ ောဒလ်းြ ု 

မမီသည ် တ ြ် မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ လမ််း   မ်မှ

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့ဘြ်သ ုို့ လ ုြ်ထေြ်ြော်းမဖင ်

 ထ ြ်ခ ောလောစဉ် သုံ်းဆယ်ပမ ျုွဲ့ 

 လယ်ြုန််းတ င် ၃၅ စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၂၆၃၀ (ဒ ေါ်) ခင်ဒဌ်းကြည် မ  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သပ တ်ဦ်းဒဆောင်သ  ြ ုဂ ောဒလ်းြ ု 

မမီသည ် တ ြ် မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ လမ််း   မ်မှ

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့ဘြ်သ ုို့ လ ုြ်ထေြ်ြော်းမဖင ်

 ထ ြ်ခ ောလောစဉ် သုံ်းဆယ်ပမ ျုွဲ့ 

 လယ်ြုန််းတ င် ၃၅ စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၂၆၃၁ ဖ ု်းစံ ြ ော်း/၁၃ နှစ်  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သပ တ်ဦ်းဒဆောင်သ  ြ ုဂ ောဒလ်းြ ု 

မမီသည ် တ ြ် မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ လမ််း   မ်မှ

 တ ုြ်ကြီ်းပမ ျုွဲ့ဘြ်သ ုို့ လ ုြ်ထေြ်ြော်းမဖင ်

 ထ ြ်ခ ောလောစဉ် သုံ်းဆယ်ပမ ျုွဲ့ 

 လယ်ြုန််းတ င် ၃၅ စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ  သည်။

၂၆၃၂ Dr. ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း

ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ 

ပါဝင်ြ ညီစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၆၃၃ Dr. စ ု်းစံပဖ ျု်း

ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ 

ပါဝင်ြ ညီစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။



၂၆၃၄

Dr. ခ မ််းဒမမ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ 

ပါဝင်ြ ညီစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၆၃၅ မခင်စုစုထ န််း

မ  ေပ်သော်း (သ နောမပျု) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ 

ပါဝင်ြ ညီစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၆၃၆ (ြ ု) ဆလ ုင််းလောေ န််း ြ ော်း/၃၄
ဦ်းဒမောင်ဒမောင် and 

Daw Lwe Gyi
 ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၃၇ Kam Suan Khai ြ ော်း/၂၀ Cin Sian Pau  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၃၈ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ဦ်း ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၃၉ (ြ ု) ဒ ်းဒ ်းြ ု ြ ော်း/၄၀ ဦ်းမမင ်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၄၀ (ဦ်း) ကြည်လ င် ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော

၊ 

သေြ်ဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊

 

တနသသောေီတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။

https://www.facebook.com/dakkhinan

ews/posts/275529564202960

၂၆၄၁ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော

၊ 

သေြ်ဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊

 

တနသသောေီတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။

https://www.facebook.com/dakkhinanews/posts/275529564202960
https://www.facebook.com/dakkhinanews/posts/275529564202960


၂၆၄၂ (ြ ု) သန််းဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော

၊ 

သေြ်ဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊

 

တနသသောေီတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။

၂၆၄၃ (ဒ ေါ်) မီ်းည ျု မ  မည်မသ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော

၊ 

သေြ်ဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊

 

တနသသောေီတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။

၂၆၄၄ (ဒ ေါ်) မဖ ဝင််း မ  မည်မသ  ေပ်သော်း ၅ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော

၊ 

သေြ်ဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊

 

တနသသောေီတ ု္ င််းဒ 

သကြီ်း။

၂၆၄၅

(ြ ု) သ ေ (ခ) ဇောဂနော ြ ော်း လ ေွှေင်ဒတေ်ာ၊ ဟောသ သရုပ်ဒဆောင် ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

၂၆၄၆ (ြ ု) မ ု်းဆန််းဦ်း ြ ော်း/၂၀  မည်မသ  ေပ်သော်း ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ဆ ဗင််းစတော်း 

စော်းဒသောြ်ဆ ုင်၊ 

ြုန်စ မ််းတန််း၊ 

 င််းပတ်ဒြ ွဲ့၊ 

ခင်ဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

https://www.facebook.com/19157499

0881009/posts/4203003266404808/?s

fnsn=mo

၂၆၄၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒနစ ု်း ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

နတ်လ ထ ပပန်ေပ်ြ 

ြ်၊ မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၄၈ (မ) ဝင််းမင််းသန််း မ  မည်မသ  ေပ်သော်း ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့ BH 

ဟ ုတယ်တ င်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း။ 

https://www.facebook.com/groups/4483

03356193476/permalink/4965916213646
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၂၆၄၉ ဒ ါြ်တော လင််းစုနီဝင််း မ  မည်မသ  ေပ်သော်း (ြဒလ်း ထ ်းြုဆေောဝန်) ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။
မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

https://www.facebook.com/thae.thae.

5876/posts/1911839618972407

https://www.facebook.com/191574990881009/posts/4203003266404808/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/191574990881009/posts/4203003266404808/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/191574990881009/posts/4203003266404808/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/thae.thae.5876/posts/1911839618972407
https://www.facebook.com/thae.thae.5876/posts/1911839618972407


၂၆၅၀ ဒ ါြ်တော ဒြ ေ်ာထင်ဝင််း ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။
မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

https://www.facebook.com/thae.thae.

5876/posts/1911839618972407

၂၆၅၁ (ြ ု) ဒစောဒြ ေ်ာသ ေ ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၆ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ဒဝေါ်ခုတ်ပမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ြ  ျုင််းတုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်( ဒေှွဲ့

ပ ုင််း)
https://www.facebook.com/TachileikN

ewsAgency/posts/4020547217967088

၂၆၅၂ (ဦ်း) ဒ ောင်မ ်း ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၇ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ပင်လုံေပ်ြ ြ်၊ 

ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၅၃ (ြ ု) ေှော်းမော ြ ော်း  မည်မသ  ေပ်သော်း ၇ ဧပပီ ၂၁
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော

္်းေသည်။

ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

https://www.facebook.com/NWTKalay

/posts/3988050014586906

၂၆၅၄ (မ) ဒေွှေေီဝင််း မ  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၅၅ (ြ ု) ေ မ  ျု်းခနိ်ု့ ြ ော်း Reporter of Myanmar Press Agency ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။ ထ ုို့ဒနောြ် 

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ ၅၀၅ (ြ) 

မဖင ်တေော်းစ  ဆ ုခံခ  ေသည်။

၂၆၅၆ (ြ ု) ဒ ောင်ေ ြ ု ြ ော်း ဆ ဗင််းဒ ်း နယ ်းစ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၅၇ (ြ ု) ဟ န််းမပည ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဇီ်းြ ြ် မီ ီယော ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၅၈ (မ) ဒြဇ န်ဒန ်း မ မမန်မောဒနောင််း သတင််းဒထောြ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၅၉ (ြ ု) ဗညော်းဦ်း ြ ော်း  လ တ်တန််း ယ် ီတော ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၆၀ (ြ ု) စ ု်းေောဇောထ န််း ြ ော်း  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၆၁ (ြ ု) ေ ေင ်ထ န််း ြ ော်း သံဒတေ်ာဆင ် သတင််းဒထောြ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််း

ဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသ

ည်။

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။ 

(ပုသ မ် ြ ဉ််းဒထောင်တ င် မတ် ၁ ေြ်ဒနို့၌

  ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည် )

၂၆၆၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒနမင််း ြ ော်း  မှုဒဆောင်၊ ခ န်ဂ ောနယ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

https://www.facebook.com/thae.thae.5876/posts/1911839618972407
https://www.facebook.com/thae.thae.5876/posts/1911839618972407
https://www.facebook.com/TachileikNewsAgency/posts/4020547217967088
https://www.facebook.com/TachileikNewsAgency/posts/4020547217967088
https://www.facebook.com/NWTKalay/posts/3988050014586906
https://www.facebook.com/NWTKalay/posts/3988050014586906


၂၆၆၃ (ြ ု) လင််းထ န််း ြ ော်း ေောမညတ ုင််းမ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မ န်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၆၄ David Van Hmuh Thang ြ ော်း ဂ ောနယ်လစ် ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၆၅ (ြ ု) ဒလ်းမင််းစ ု်း ြ ော်း မုံေ ောဂဇြ်ဂ ောနယ်၊ ဓောတ်ပုံသတင််းဒထောြ် ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

လမ််းဒပေါ်တ င် 

ရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။

၂၆၆၆
(ြ ု) ဒြောင််းမမတ်လ ှုင် (ခ) 

ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း  ီဗီဘီ သတင််းဒထောြ် ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

  မ်၌ေှ ဒနစဉ်  ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်။

၂၆၆၇ (ြ ု) မင််းည ျု (ခ) ဘေီှ်း ြ ော်း  ီဗီဘီ သတင််းဒထောြ် (န ုင်ြ ဉ််းဒဟောင််း) ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒမပပ  ြ ု  စီေင်ခံတင်ဆြ်မှုဒကြောင ် 

တေော်းစ  ဆ ုခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၆၈ (ြ ု) ဒနသန်ဒမောင် ြ ော်း
Chief Editor (Kamaryut Media co-founder)/ 

US Citizen
၉-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ြမောေ တ်မီ ီယောရုံ်းခန််းြ ု 

ဝင်ဒေောြ်ဖ ြ်ဆီ်း၍ ဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၆၉ (ြ ု) ဟံသောပင မ််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်မမင ် ဂ ောနယ်လစ် (ြမောေ တ် မီ ီယော) ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ 

 ပု ်မ ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ြမောေ တ်မီ ီယောရုံ်းခန််းြ ု 

ဝင်ဒေောြ်ဖ ြ်ဆီ်း၍ ဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၇၀ ဦ်းမင််းမင််းဒ ောင် ြ ော်း The Voice Daily  လ တ် သတင််းဒထောြ် ၁၆-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်- 

၁၁၄/၄၃၆/၃၃၂

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

ဥြကံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မတ်လ ၁၆ေြ်ဒနို့ညတ င် 

ဒန  မ်မီ်းြ င််းပစ်ခံေသည ်ဒနေောသ ုို့ 

သတင််းသ ော်းဒေောြ်ယ ဒဆောင်ေောမှ 

ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ေသည်။  

၂၆၇၁ ဒ ေါ်ဒမသ ယ်ဒ ောင် မ  ီဗ ီဘီ၏  လ တ်သတင််းဒထောြ် ၁၆-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်- ၁၈၈
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

ဥြကံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

မတ်လ ၁၆ ေြ်ဒနို့ညတ င် ၎င််း၏ မ  ျု်းသော်း

 ဦ်းမင််းမင််းဒ ောင်  ဖမ််းခံေသည်ဟု ကြော်း၍

 ေ စခန််းသ ုို့ လ ုြ်သ ော်းေောမ 

ညမထ ြ်ေ မ နိ်ု့မဖင ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၇၂ (ဦ်း) သန််းထ ုြ်ဒ ောင် ြ ော်း Mizzima editor/journalist ၁၉-မတ်-၂၀၂၁

ဒနမပည်ဒတေ်ာ 

ဇမဗ သီေ ပမ ျုွဲ့နယ် 

 မှတ်(၁)ပမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒနမပည်ဒတေ်ာ
 ြခ ဏခရ ုင်တေော်းရုံ်းတ င်တေော်းစ  ဆ ုမခင််းခံေ

သည်။

၂၆၇၃ စ ုင််းလ င် ြ ော်း ဓောတ်ပုံသတင််းဒထောြ် ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေသည်

။



၂၆၇၄

ဒ ောင်ြ ုြ ုလတ် ြ ော်း  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၂၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ 

၅၀၅-ြ

ပ ဉ််းမနော်း 

 ခ ျုပ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၂၀ ေြ်ဒနို့ြ ဒနမပည်ဒတေ်ာ၊ 

ပ ဉ််းမနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ေှမ််းစုဒလ်း ေပ်ြ ြ်တ င် 

မပျုလုပ်သည ် ဆနဒမပပ  ြ ု စစ်ဒြောင်စီ၏ 

လြ်နြ်ြ ုင်တပ်မ ော်းြ 

 ကြမ််းဖြ်ပဖ ျုခ င််းစဉ် 

ထ ြ်ဒမပ်းလ တ်ဒမမောြ်ခ  ဒသေ်ာလည််း 

ြ န်ေစ် သည ်ြော်း  သ မ််းခံခ  ေသည်။ 

မတ်လ ၂၁ ေြ်ဒနို့တ င် 

 သ မ််းခံေသည ်ြော်းြ ု ပ ဉ််းမနော်းပမ ျုွဲ့မ 

ေ စခန််းသ ုို့ သ ော်းဒေောြ်ထုတ်ယ စဉ် ေ စခန််းြ

 မပန်မလ တ် ဒတော ဘ  စစ်ဒဆ်းဒမ်းမမန််းမှုမ ော်း

 မပျုလုပ်ပပီ်းဒနောြ် ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)မဖင ် 

 ဒေ်းယ  ထ န််းသ မ််းခံခ  ေသ  တဦ်းလည််း 

မဖစ်သည်။

၂၆၇၅ နန််းနန််းတ ုင််း မ
တောဝန်ခံ  ယ် ီတော (ြဒမဘောဇတ ုင််း 

သတင််းဌောန) ဟ ုပုန််းရုံ်းခ  
၂၄ မတ် ၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၆၇၆ (ဦ်း) တင်ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ထုတ်ဒဝသ  (ြဒမဘောဇတ ုင််း) ၂၄ မတ် ၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၆၇၇ နန််းဝင််းေီ မ သတင််းဒထောြ် (ြဒမဘောဇတ ုင််း) ၂၄ မတ် ၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းမပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၆၇၈ (ြ ု)လဒေေ်ာ ြ ော်း သတင််းဒထောြ်(Kachinwaves သတင််းဌော) ၂၉-မတ်-၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၇၉ (မ) ခ န်ဘ ်း မ သတင််းဒထောြ်(74 Media) ၂၉-မတ်-၂၁ ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်။
မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

 စီေင်ခံတင်မပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ  ေမခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၈၀ (ြ ု) ဇင်ဒသေ်ာန ုင် ြ ော်း The Myanmar Post (Editor in Charge) ၅-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ -

 ၅၀၅ (ြ)

ပုဇ န်ဒတောင် ေ စခန််းတ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စစ်တပ်ြ 

န ုင်ငံဒတေ်ာ၏ပင မ််းခ မ််းမှုနှင ်ပင မ်သြ်မှုြ ုပ ြ်

မပော်းဒစေန် ေည်ေ ယ်သည ် 

ဆ ုေှယ်မီ ီယောနှင ်ပတ်သြ်ဒသော 

ဒကြမငောခ ြ်ြ ုထုတ်မပန်ခ  ပပီ်း 

မဖနိ်ု့ဒဝခ  သည်ဟုစ ပ်စ  ခ  သည်။

၂၆၈၁ သြ်န ုင်ဝင််း ြ ော်း  မည်မသ CJ of DVB ၆ ဧပပီ ၂၁
ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်

။

၂၆၈၂ လမင််း (ခ) လမင််းပ ုင်  မည်မသ သတင််းဒထောြ် (မပည်) ၆ ဧပပီ ၂၁ လြ်နြ်မှု
ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်

။
ဂ င်ြလ ဒတ ွဲ့ေှ သမဖင ်

၂၆၈၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဟ ု်း ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

 ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်ဒနို့တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

၂၆၈၄ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်ဒနို့တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။



၂၆၈၅ (ဦ်း) လ င်ဒ ောင် (ခ) ြဗ ောနေီ ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒမပမခင််း တ ြ်

၂၆၈၆ (ဦ်း)န ုင်လင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇလ န််းလမ််း၊ 

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ် ဇလ န်လမ််း ဒန  မ်တ င်

  ကြမ််းဖြ် ဖမ််းဆီ်းမခင််းခံေသည်။

၂၆၈၇ Sara Zau Doi Awng ြ ော်း Youth Director of SGZ ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၈၈ Sara Maw She ြ ော်း SGZ Director of Educational Department ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၈၉ Sara Hkangda Naw Mai ြ ော်း SGZ Treasurer ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၀ Mr. Lagang Dau Gying ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၁
Mr. Hkangkum Hkawng 

Gyung 
ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။



၂၆၉၂ Mr. Gum Sut Nan ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၃ မစစတော ပီတော ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၄ Mr. Hawng Hkawng ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၅ Mr. Seng Ra Awng ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၆ Mr. Zau Ja Hpraw ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၇ Mr. Dan Seng Awng ြ ော်း Sammung Baptist Association (SGZ) ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှင ်စစ်သော်းမ ော်း သ

င််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်မခင််းမဖင ်ဘောသောဒေ်းဝင််း

ြ ုဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော

 ၃ ဒယောြ်နှင ်လ ငယ်ေှစ် ဦ်း 

တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ  မခင််းမဖစ်သည်။

၂၆၉၈ (ဦ်း) လှသ န််း ြ ော်း ဥြကဌ၊ မပည်ဒထောင်စုဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၆၉၉ (ဦ်း) သန််းဒ ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၀ (ဦ်း) ဒနဝင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၁ (ဦ်း) ေောဇမန် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
္ော္ော ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်ဒနို့တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

၂၇၀၂ (ဦ်း) တင်ဝင််း ြ ော်း ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (တမ ်းခရ ုင်) ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၃ (ဦ်း) ေ ထြ်စ ု်း ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

 ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်ဒနို့တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ  ေသည်။

၂၇၀၄ (ဒ ေါ်) ခင်မမ မ
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၅ (ဒ ေါ်) ဝင််းစနဒော မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၆ (ဦ်း) မမသ န််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၇ (ဦ်း) ဇောနည်မင််း ြ ော်း
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၈ (ဦ်း) မင််းမင််း ြ ော်း
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ခလေ (၂၁) 

မမစ်ကြီ်းနော်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၀၉ (ဦ်း) ညီဒသ ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မန်စီစစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၀ (ဦ်း) သြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (သထုံခရ ုင်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သထုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၁ (ဒ ေါ်) ခင်သန််းန ယ် မ
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(သထုံပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၂ (ဦ်း) လှဝင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မု ုံပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မု ုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၁၃ (ဦ်း) ထ န််းေှင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြ  ျုြ်မဒေောပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုြမဒေောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၄ (ဦ်း) ဒဌ်းလ င် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့၊ 

မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၅ (ဦ်း) သ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ မပည်နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ န်မပည်နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၆ (ဦ်း) သန််းစ ု်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ မပည်နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြယော်းမပည်နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၇ (ဒ ေါ်) လှကြည် မ
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒဘေ်ာလခ ခရ ုင်၊ ြယော်းမပည်နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဘေ်ာလခ ၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၈ (ဦ်း) မမင ်ဝင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒဘေ်ာလခ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ြယော်းမပည်နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဘေ်ာလခ ၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၁၉ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်သန််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဖယ်ခုံပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖယ်ခုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၀ (ဒ ေါ်) ယဉ်ယဉ်နု မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဖယ်ခုံပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖယ်ခုံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသန််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မပည်ကြီ်းတံခ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း )
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မပည်ကြီ်းတံခ န်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၂ (ဦ်း) ဒစောတင်သ န််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တပ်ြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒနမပည်ဒတေ်ာ)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပ်ြုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနမပည်ဒတေ်ာ

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၃ (ဦ်း) ြ င်ဒသောင််း ြ ော်း UEC ဥြကဌ၊ Ramree Township ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေမမေီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၄ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒခ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

( မ််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၅ (ဦ်း) စန််းလ င် ြ ော်း UEC ဥြကဌ၊ Manaung Township ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၆ (ဦ်း) မမင ်လ င် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၂၇ (ဒ ေါ်)   သဇင်ဒြ ေ်ာ မ
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ြုတ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၈ (ဦ်း) ဒ ောင်မမင ်စန််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၂၉ (ဦ်း) တင်ထ န််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြ ောြ်မဖ ခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်မဖ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၀ (ဦ်း) စံလှ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၁ (ဦ်း) ဒစောဒဌ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒတောင်င ခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၂ (ဦ်း) ဒဇေ်ာည နိ်ု့ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (လ ှုင််းဘ  

 ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင််းဘ  ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၃ (ဦ်း) ဒဌ်းဒမောင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြော ြေ တ်ခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြော ြေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၄ (ဒ ေါ်) ဝတေ်ည်ထ န််း မ
ရုံ်း ဖ  ွဲ့မှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြော ြေ တ်ခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြော ြေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၅ (ဒ ေါ်) နန််းဒဝဒဝ မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြော ြေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြော ြေ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၆ (U) Pu Uk Nawl ြ ော်း
ဥြကဌ၊ မပည်နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ခ င််းမပည်နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၇ (ဦ်း) လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မပည်နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင်

 (ခ င််းမပည်နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

နည််းဗ  ဟောဌောန 

ဟော်းခါ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၈ (U) Lian Hei ြ ော်း
ဥြကဌ၊ 

ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဟော်းခါ်းခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

နည််းဗ  ဟောဌောန 

ဟော်းခါ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၃၉ (ဒ ေါ်) ခ  ျုခ ုင်ဦ်း မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဟော်းခါ်းခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

နည််းဗ  ဟောဌောန 

ဟော်းခါ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၀ (U) Thla Kio Lian ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

နည််းဗ  ဟောဌောန 

ဟော်းခါ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၁ (U) Thawng Za Sang ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

နည််းဗ  ဟောဌောန 

ဟော်းခါ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၄၂ (U) Thla Mang ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ထန်တလန်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

နည််းဗ  ဟောဌောန 

ဟော်းခါ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန်တလန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၃
Salai Khin Aung 

Ling@Sang Sang
ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ထန်တလန်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ထန်တလန်ေှ  

စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန်တလန်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၄ (U) L Cang Toi ြ ော်း ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (မတ ပီခရ ုင်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ထန်တလန်ေှ  

စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၅ (U) Min Aung Shing ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မတ ပီခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မတ ပီေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၆ (U) Lian Thang ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မတ ပီေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၇ (U) Naing Awm ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မတ ပီေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၈ (ဦ်း) စံသောဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပလြ်ဝပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မတ ပီေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလြ်ဝပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၄၉ (ဦ်း) မမင ်ဒဆ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မင််းတပ်ခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပလြ်ဝေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းတပ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၀ (U) Kee Aung ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မင််းတပ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင််းတပ်ေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းတပ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၁ (ဦ်း) မမဒမောင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြန်ပြ်လြ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင််းတပ်ေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ပြ်လြ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၂ (U) Kee Law ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြန်ပြ်လြ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင််းတပ်ေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ပြ်လြ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၊ ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၃ (U) Suan Khant Kham ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တီ်းတ န်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင််းတပ်ေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တီ်းတ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၄ (Daw) Deih San Kim မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တီ်းတ န်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တီ်းတ န်ေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တီ်းတ န်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၅ (U) San Thang ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဖလမ််းခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တီ်းတ န်ေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၆ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းစ ု်း ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဖလမ််းခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဖလမ််းေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၅၇ (ဦ်း) သောခါ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဖလမ််းေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၈ (ဦ်း) မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဖလမ််းေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၅၉ (U) Tual Lian Thang ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တ န််းဇံပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဖလမ််းေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ န််းဇံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၀ (U) Thang H Lang ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တ န််းဇံပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တ န််းဇံေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ န််းဇံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၁ (ဦ်း) မ  ျု်းမမင ် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တ န််းဇံေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြော ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၂ (ဦ်း) သ န််းဒထ ်း ြ ော်း ဥြကဌ၊ ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဒနမပည်ဒတေ်ာ) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနမပည်ဒတေ်ာ

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာည နိ်ု့ ြ ော်း ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဒေွှေဘ ုခရ ုင်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ိ်ု့ဘလ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒေွှေဘ ုခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၄ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််း ြ ော်း
လြ်ဒထောြ်ညွှန်ကြော်းဒေ်းမှ ်း၊ 

ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဒေွှေဘ ုခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနိ်ု့ဘလ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒေွှေဘ ုခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၅ (ဒ ေါ်) စုမောခ ုင် မ
ရုံ်း ဖ  ွဲ့မှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြနိ်ု့ဘလ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနိ်ု့ဘလ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒေွှေဘ ုခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၆ (ဦ်း) ပင မ််း ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ြ န််းလှပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ န််းလှပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၇ (Daw) Le Le Mon မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြ န််းလှပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ န််းလှပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၈ (ဦ်း) ေ မမင ် ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ြ န််းလှပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ န််းလှပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၆၉ (ဦ်း) ဝင််းဒမောင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တနိ်ု့ဆည်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တနိ်ု့ဆည်ပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၇၀ (ဒ ေါ်) သနတောစ ု်း မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တနိ်ု့ဆည်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တနိ်ု့ဆည်ပမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၁ (ဦ်း) သောဒမဗော ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၂ (ဦ်း) စ ုင််းညီညီ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၃ (ဦ်း) နန််း ု ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဗန််းဒမေ်ာခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၄ (ဦ်း) ဒနဝင််း ြ ော်း
ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၅ (ဦ်း) တန်ဂ မ် ြ ော်း
ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမစ်ကြီ်းနော်းပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၆ (ဦ်း) တင ်စ ု်း ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၇ ဒ ါြ်တော သ န််းဟန် ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၈ (ဦ်း) ဒနောလ ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဝ ုင််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၇၉ (ဦ်း) ကြည်ထ န််း ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ဝ ုင််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၀ (ဦ်း) ည နိ်ု့ဒမောင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

( ီပ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ီပ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၁ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်သင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဝတီပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၂ (ဦ်း) စ ုင််းဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၃ (ဦ်း) ထင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၄ (ဦ်း) တင်စ ု်း ြ ော်း
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၈၅ (ဦ်း) မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း )
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၆ (ဒ ေါ်) ယုယုခ ုင် မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း )
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၇ (ဦ်း) ဒ ောင်မမင ် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ တ ုင််းဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ တ ုင််းဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၈၉ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် ြ ော်း ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ပ ခ ်းခရ ုင်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၀ (ဦ်း) မင််းသြ်ဒနောင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပ ခ ်းခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၁ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၂ (ဦ်း) ဝင််းန ုင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒလ်းပင်ပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၃ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်စ န် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒမမောင််းမမခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၄ (ဦ်း) ဝင််းဒမောင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၅ (ဦ်း) ဝင််းဘ ု ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(  ုြ်ဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းလမ််း၊ 

ြုန်သည်ေပ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၆ (ဦ်း) ထ န််းဝင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ေပ်ဒြ ်းဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(  ုြ်ဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုြ်ဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၇ (ဒ ေါ်) တင်တင်ဒထ ်း မ
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဟ ုပုန််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၇၉၈ (ဦ်း) ဉောဏ်ဒ ောင် ြ ော်း

ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဆ ပ်မဖ ပမ ျုွဲ့နယ်)

Township
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်မဖ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၇၉၉ (ဦ်း) ဒဌ်းလ င် ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဆ ပ်မဖ ပမ ျုွဲ့နယ်)

Township
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်မဖ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာည နိ်ု့ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ပမ ျုင် 

ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၁ (ဦ်း) မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပမ ျုင် ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ ျုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၂ (ဒ ေါ်) ဇင်မောဦ်း မ
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ( ဒပါြ် 

ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပါြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၃ (ဒ ေါ်) ခင်မောဒ ်း မ

ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ပခုြက ပမ ျုွဲ့နယ်)

Township
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပခုြက ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၄ (ဒ ေါ်) ခင်ဒလ်းန ယ် မ

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ေ ောငံပမ ျုွဲ့နယ်) ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေ ောငံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၅ (ဦ်း) သန််းတင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(လ  ျုင်လင်ခရ ုင်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်လမ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၆ (ဦ်း) သြ်န ုင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(လ  ျုင်လင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်လမ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၇ (ဦ်း) သန််းဒဆ ြ ော်း
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြဒလောပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလောပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၈ (ဦ်း) စံဒသောင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(နမ ်ခမ််းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမ ်ခမ််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၀၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာန ုင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဆီဆ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆီဆ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၀ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််းလတ် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ေပ်ဒစောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေပ်ဒစောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၁ (ဦ်း) သောလ ှုင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(သီဒပါပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၂ (ဦ်း) စ ုင််းမင််းလ င် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(သီဒပါပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၈၁၃ (ဦ်း) ခင်ဒမောင် ြ ော်း ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (မမင််းခခံခရ ုင်) ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမင််းခခံပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သြ

မ္္ီ္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တ ံဒတ်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁

စစ်တပ် တ င််း၌ 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ံဒတ်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

္်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၅ (ဦ်း) စ ု်းထ န််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြ ောြ်မ ပမ ျုွဲ့နယ်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်မ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၆ (မ) နှင််းရ ပါ မ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ   ေောေှ  (ဒြ ောြ်မ ပမ ျုွဲ့နယ်) ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒြ ောြ်မ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၇ (ဒ ေါ်) မောေီနန််း မ
ဥြကဌ၊ မပည်နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြခ င်မပည်နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၈ (ဒ ေါ်) စန််းဒဝ မ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ြခ င်မပည်နယ်) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၁၉ (ဦ်း) မ  ျု်းည နိ်ု့ဦ်း ြ ော်း ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (ြခ င်မပည်နယ်) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၀ (ဦ်း) စ ုင််း ုန််းလ ှုင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းဒမောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းဒမောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၁ (ဒ ေါ်) သ မ ်သ မ ်ထ န််း မ
ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းဒမောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းဒမောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၂ (ဦ်း) မမင ်ဒမောင် ြ ော်း
ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းဒမောြ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မန်စီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၃ (ဦ်း) မမမင််းမင််းထ ုြ် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မန်စီပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မန်စီပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၄ (ဦ်း) စန််းဒ ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၅ (ဒ ေါ်) ခင်ဒမစ ု်း မ
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၆ (ဒ ေါ်) ခင်ခင်ဒဌ်း မ
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၇ (U) Rum Me Yone ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မခ မ််းဒဘောပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မခ မ််းဒဘောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၈၂၈ (ဦ်း) မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မခ မ််းဒဘောပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မခ မ််းဒဘောပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၂၉ (ဦ်း) စ န်မင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ခ ဒီဖ ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ဒီဖ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၀ (U) Zone Baw ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ခ ဒီဖ ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ဒီဖ ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၁ (U) La Par Loon ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒဆော ဒလေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဆော ဒလေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်မပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၂ (ဦ်း)   ုြ်ဒပါင််းစံ ြ ော်း
 တ င်ဒေ်းမှ ်း၊ ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ဖ  ွဲ့ခ   (ဝ

 - ြ ုယ်ပ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ခ င ်ေ ဒ သ)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပုန််းပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဝ 

ြ ုယ်ပ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ခ င ်ေ

 ဒ သ၊ ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၃ (U) Loke Yoon ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ဖ  ွဲ့ခ   

(ေှမ််း/ဒမမောြ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၄ (ဦ်း) တင်ဒမောင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒညောင်ဒေွှေပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒေွှေပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၅ (ဦ်း) စ ုင််းထ ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မုန််းဆြ်ခရ ုင်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံ်းဆြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၆ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ခ  ျု ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မုန််းဆြ်ခရ ုင်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံ်းဆြ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၇ (ဒ ေါ်) မမမမ မ
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၈ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ု်းမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းမ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၃၉ (U) J Let Kham ြ ော်း
ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြ တ်ခ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ တ်ခ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၀ (Daw) Kaung Jar Khunr မ
ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ြ တ်ခ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ တ်ခ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၁ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််း ြ ော်း
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(မ ုင််းြ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ုင််းြ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၂၈၄၂ (ဒ ေါ်) ပင မ််းမမင ်မ ု်း မ မ ုင််းြ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းြ ုင်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၃ (ဦ်း) စ ုင််းဒြ ောြ် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တောခ လီ တ်ခရ ုင်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၄ (ဦ်း) ေန်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (တောခ လီ တ်ခရ ုင်) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၅ (ဒ ေါ်) ဒ ်းသနတောစ ု်း မ ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် (တောခ လီ တ်ခရ ုင်) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၆ (ဦ်း) ဒ ောင်မင််း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်ပမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းမပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှင ်ပတ်သြ်၍ 

မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၂၈၄၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇော (ခ) ဒဂ ော နီ ြ ော်း/၆၉
 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်)
၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်ပမ ျုွဲ့

 မခော်းဒသော ဒြ ောြ်တံတော်းပမ ျုွဲ့နယ်ေှ  

ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းနှင ် တ 

 ဖမ််းဆီ်းခံေပပီ်း မ သော်းစုြ 

မည်သည ် ဒကြောင််းကြော်းမှုမှ မေေှ ဒပ။

Total - 2847

Yellow highlight represents detainees AAPP 

has verified on day of release of list (some 

cases of re-arrest)

Blue highlight represents sentenced 

detainees

Pink highlight represents those detainees 

where there is cause for concern of health 

due to previous long-term politcal 

incarceration or known medical conditions 

requiring care
















































































































































































































































































































































































