စဉ်

အမည်

က ျား/မ

ဖခင်အမည်

ရ ထျား

ဖမ်ျားဆျားခံရသည် န ေ့စွဲ

အမှုစွဲခံရသည် ဥပနေ၊
ပုေ်မ

တရ ျားလု

လက်ရအန ခအန

န ရပ်လပ်စ

မတ်ခ က်
ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

၁

Salai Lian Luai

က ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်ဝန်ကကျားခ ျု ၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ နှင်

၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင်

ြ်

ပြန်လွှတ်လ

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၀ ရက်ဖနေ့

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၂

(U) Zo Bawi

က ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်လွှတ်ဖတ
ာ ာ်ဥကကဌ

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင်
ပြန်လွှတ်လ

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃

(ဦျား) နုင်သက်လွင်

က ျား

တုင်ျားရင်ျားသ ျားဖရျားရ ဝန်
ကကျားဌ န၏ဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွတ်လ

ဖနပြည်ဖတ ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

သယံဇ တနှင်သဘ ဝြ
၄

(ဦျား) အုန်ျားဝင်ျား

က ျား

တ်ဝန်ျားက င်ေြ်ျားဆျားခ ျုြ်
ဖနှှောင်ဖရျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွတ်လ

ဖနပြည်ဖတ ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ဝန်ကကျားဌ န၏ဝန်ကကျား

ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၅

(ဦျား) ခ ြ်ျားသ

က ျား

ရခုင်ပြည်နယ်လူြှုဖရျားဝ
န်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ရခုင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ရခုင်ပြည်နယ်လျှြ်စစ်၊
၆

(ဦျား) ဖအ င်ဖက ်ဇံ

က ျား

စက်ြှုနှင်
လြ်ျားြန်ျားဆက်သွယ်ဖရျား
ဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ရခုင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ခ င်ျားပြည်နယ်
၇

(ဦျား) စုျားထက်

က ျား

စည်ြင်သ ယ ဖရျား၊
လျှြ်စစ်နှင်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁
ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

စက်ြှုလက်ြှုဝန်ကကျား

ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၈

(U) Phwe Arr

က ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်လူဝင်ြှုက
ပာာာျားကကြ်ဖရျားဝန်ကကျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁
ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၉

(U) Vui Kaw

က ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်စြံကန်ျားနှ
င် ဘဏ္ဍ ဖရျားဝန်ကကျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁
ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ခ င်ျားပြည်နယ်စုက်ြ ျုျားရ
၁၀

(U) Mang Hen Dal

က ျား

ဖာာျား၊ ဖြွျားပြြူဖရျား၊
သစ်ဖတ နှင်သတတျုဝန်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ကကျား

ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၁၁

(U) Sui Thio

က ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်လြ်ျားြန်ျား
ဆက်သွယ်ဖရျားဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၁၂

(U) Pau Lun Min Thang

က ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်လူြှုဖရျားဝ
န်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၁၃

(ဦျား) ဖဝလင်ျား

က ျား

ကခ င်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍ ၊
အခွန်၊ စြံကန်ျားနှင်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကခ င်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

စျားြွ ျားဖရျားဝန်ကကျား

ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ကခ င်ပြည်နယ်လြ်ျားြန်
၁၄

(ဦျား) ဝင်ျားညွှနေ့်

က ျား

ာျားဆက်သွယ်ဖရျား၊
လျှြ်စစ်နှင်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကခ င်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

စက်ြှုလက်ြှုဝန်ကကျား

ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ကခ င်ပြည်နယ်စုက်ြ ျုျား
၁၅

(ဦျား) ဖက ်ဖက ်ဝင်ျား

က ျား

ဖြွျားပြြူဖရျားနှင်
ဆည်ဖပြ င်ျားဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ၊ ၂၀၂၁ ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကခ င်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ြွန်ပြည်နယ်သယံဇ တ
၁၆

ဖ ါက်တ ြင်ျားကကည်ဝင်ျား

က ျား

နှင်သဘ ဝြတ်ဝန်ျားက
င်ေြ်ျားဆျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ဖရျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁
ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ြွန်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ဝန်ကကျား

ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၁၇

ဖ ါက်တ ထန်လင်ျား

က ျား

ြွန်ပြည်နယ်လူြှုဖရျားဝန်
ကကျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁
ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ြွန်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဗြ တုင်ျားရင်ျားသ ျားလူြ ျု
၁၈

(ဦျား) ဖရွှေပြင်

က ျား

ာျားဖရျားရ ဝန်ကကျား(ြွန်ပြ ၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ည်နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁
ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ြွန်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
၁၉

(ဦျား) စုျားဦျား

က ျား

စြံကန်ျားနှင်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဘဏ္ဍ ဖရျားဝန်ကကျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား

အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

လူဝင်ြှုကကျားကကြ်ဖရျားနှင်
၂၀

(ဦျား) ြုျားဖက ်သူ

က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
လူူ့စွြ်ျားအ ျားအရင်ျားအပြစ်

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၂၁

ဖ ါက်တ ဖဇ ်ဝင်ျား

က ျား

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
လူြှုဖရျားဝန်ကကျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
၂၂

(ဦျား) သန်ျားညွနေ့်ဝင်ျား

က ျား

လျှြ်စစ်၊ စက်ြှုနှင်
လြ်ျားြန်ျားဆက်သွယ်ဖရျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
၂၃

(U) Kam Za Mon

က ျား

စုက်ြ ျုျားဖရျား၊
ဖြွျားပြြူဖရျားနှင်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဆည်ဖပြ င်ျားဝန်ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ခ င်ျားတုင်ျားရင်ျားသ ျားလူြ ျုျား
၂၄

(U) Lar Htaung Htan

က ျား

ဖရျားရ ဝန်ကကျား(စစ်ကုင်ျား ၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
တုင်ျားဖ သကကျား )

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
၂၅

(ဦျား) ပြင်ကကည်

က ျား

စည်ြင်သ ယ ဖရျားဝန်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
တနသသ ရတုင်ျားဖ သကက
၂၆

(ဖ ေါ်) ရရခ ျု

ြ

ာျား စြံကန်ျားနှင်ဘဏ္ဍ 

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖရျားဝန်ကကျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၃ ၊ ၂၀၂၁

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

တနသသ ရတုင်ျားဖ သကက
၂၇

(ဦျား) ဟုြင်

က ျား

ာျား လူြှု
ဖရျားနှင်စည်ြင်သ ယ 
ဖရျားဝန်ကကျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၇ ၊ ၂၀၂၁

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား

တနသသ ရတုင်ျားဖ သကက

အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ာျား
၂၈

(ဉျား)ဖက ်ြင်ျား

က ျား

လူဝင်ြှုကကျားကကြ်ဖရျားနှင်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၇ ၊ ၂၀၂၁

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်

ကကျား

လူူ့စွြ်ျားအ ျားအရင်ျားအပြစ်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား

ဝန်ကကျား

ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၂၉

(ဦျား) စံဖက ်လှ

က ျား

ရခုင်ပြည်နယ်
လွှတ်ဖတ ်ဥကကဌ

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၅၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

ရခုင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၀

Dain Khan Hphon

က ျား

ကခ င်ပြည်နယ်
လွှတ်ဖတ ် ုဥကကဌ

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

ကခ င်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၁

(ဦျား) သန်ျား

က ျား

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
လွှတ်ဖတ ်ဥကကဌ

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၂

(ဦျား) ဘုသန်ျားညွနေ့်

က ျား

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သကကျား
လွှတ်ဖတ ် ုဥကကဌ

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၃

(ဦျား) ခင်ဖြ င်ဖအျား

က ျား

တနသသ ရတုင်ျားဖ သကက
ာျားလွှတ်ဖတ ်ဥကကဌ

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၇၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၄

(U) Deih Thang

က ျား

ုတယလွှတ်ဖတ ်ဥကကဌ
(ခ င်ျားပြည်နယ် )

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၅

(ဖ ေါ်) ခင်ဖစ ဖဝ

ြ

လွှတ်ဖတ ်ကုယ်စ ျားလှ
ယ် (ANP)

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၊ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လွတ်လ

ရခုင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
၃၆

(ဦျား) စုျားြုျား

က ျား

အြ ျုျားသ ျားလွှတ်ဖတ ်၊
MP

ဖေဖေ ်ဝါရ

ြတ်လ ၁၇ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ုတယဝန်ကကျား၊
၃၇

(ဦျား) ဖက ်လင်ျား

က ျား

ဖဆ က်လုြ်ဖရျားဝန်ကကျား ဖေဖေ ်ဝါရ
ဌ န

ြတ်လ ၁၇ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ဖနပြည်ဖတ ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအ
၃၈

(ဦျား) ဖဇ ်လွင်

က ျား

ေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ၊

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျား၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

ဥကကဌ၊
၃၉

(ဦျား) ြုဟန်စင်

က ျား

အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအ
ေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ၊
ဝုင်ျားဖြ ်ပြျုွဲ့နယ်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ကခ င်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအ
၄၀

(ဦျား) ခ စ်ဖဆွ

က ျား

ေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ၊

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂ ရက်ဖနေ့တွင်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဝုင်ျားဖြ ်ပြျုွဲ့နယ်

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ကခ င်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြျား
ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင် သြမတ
ဦျားဝင်ျားပြင်အြါအဝင် အကကျားတန်ျား
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ

အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအ
၄၁

(ဦျား) ပြင်ကကည်

က ျား

ေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
အတွင်ျားဖရျားြှြူျား၊စစ်ကုင်ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၆ရက်ဖနေ့တွင်

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

လွတ်ပြ က်ခသည်။

ကကျား

တုင်ျား

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ ျားအ ျား ေြ်ျားဆျားခသည်။
ပြည်နယ်နှင်တုင်ျားဖ သကကျားြ ျားရှ
အြ ျုျားသ ျား ြုကဖရစအေွွဲ့ခ ျုြ်ြါတ
ဝန်ကကျားခ ျုြ်ြ ျားနှင် ဝန်ကကျားြ ျားကုလည်ျား
ေြ်ျားဆျားခသည်။

Ann Township
၄၂

(ကု) ြ ျုျားဖအ င်ခ ျု

က ျား

ဆရ

၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှုဥြဖ ြု ်ြ ၂၅

အဖပခခံြည ြူလတန်ျား
၄၃

(ြ) ဖအျားကကည်ကကည်စန်

ြ

ဖက င်ျား အြှတ် (၄)

၁၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

(ြြတျား)

၄၄

(ြ) ဖအျားခ ြ်ျားဖြ

ြ

ဆရ ြ (ဖဝဖြ ် )

၁၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

Administrator

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄ရက်ဖနေ့တွင်

အြ်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်

(U) Maung

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရခုင်ပြည်နယ်

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၉ ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျား၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၉ ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျား၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်

ကခ င်ပြည်နယ်

Shwe Aye

(ဦျား) တင်ဖြ င်

က ျား

ြှြူျား၊
နက်ဖြ က်ပြျုွဲ့နယ်ြည
ာ ဖရျားဌ န

အ ဏ ေဆန်ဖရျားအရြ်သ ျားာလှုြ်ရှ ျားြှုတွ
င် ြါဝင်ဖသ ဖကက င် အေြ်ျားခံရသည်။

အကကြ်ျားြေက်
အ ဏ ေဆန်ဖရျားအရြ်သ ျားာလှုြ်ရှ ျားြှုတွ
င် ြါဝင်ဖသ ဖကက င် အေြ်ျားခံရသည်။

ပြျုွဲ့ြကွက်သစ်၊

လက်ဖထ က်ြည ဖရျား
၄၅

အကကြ်ျားြေက်

နတ်ဖြ က်ပြျုွဲ့နယ်၊
၂၁-ြတ်-၂၁

ြတ် ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် လွတ်ဖပြ က်ခသည်။
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား

CDM လှုြ်ရှ ျားြှုတွင် ြါဝင်ြှုဖကက င်
ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

နုင်ငံဖရျားတက်ကကွလှုြ်ရှ
၄၆

(ဦျား) ဝင်ျားဖေ

က ျား

ာ ာျားသူ
(နုင်ငံဖရျားအက ဉ်ျားသ ျား

ထ ျားဝယ်စရင်စု၊
၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလတွင် ပြန်လွှတ်လ သည်။

ကကျား

ဖဟ င်ျား )
တက်ကကွလှုြ်ရှ ျားသူ
၄၇

(ကု) ပေြူဖေွျား

က ျား

(နုင်ငံဖရျားအက ဉ်ျားသ ျား

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖဟ င်ျား )

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှုဥြဖ ြု ်ြ ၂၅

အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
အေြ်ျားခံရသည်။

အြှတ် (၁)

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၁၂ ရက်ဖနေ့တွင်

ပြည်ပြျုွဲ့၊

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်

ပြည်ရစခန်ျား

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ြခူျားတုင်ျားဖ သကကျား

ဆနဒပြြွကု ဦျားဖဆ င်ဖသ ဖကက င်

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ
တကကသုလ်ဖက င်ျားသူ
၄၈

ြုင်ရတနှောဖအ င်

ြ

(ရခုင်ပြည်နယ်ရှ
ခ င်ျားတကကသုလ်ဖက င်ျား

ြံခနေ့်ခွြှုဥြဖ ြု ်ြ ၂၅
၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သ ျားဖက င်ျားသူြ ျား )

and S: 19 of the
Peaceful Assembly
and Peaceful

အြ်ျားပြျုွဲ့နယ်အုြ်
ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား (ဦျား)
ဖြ င်ဖရွှေဖအျား

၂၀၂၁၊ ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၄ ရက်တွင်
ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်ပြျား ပြန်လွှတ်လ သည်။

အြ်ျား၊ ရခုင်ပြည်နယ်

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်
ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

Procession Law
သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ
တကကသုလ်ဖက င်ျားသူ
၄၉

ဆလုင်ျားြင်ျားထုက်ဖအ င်

က ျား

(ရခုင်ပြည်နယ်ရှ
ခ င်ျားတကကသုလ်ဖက င်ျား

ြံခနေ့်ခွြှုဥြဖ ြု ်ြ ၂၅
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သ ျားဖက င်ျားသူြ ျား )

and S: 19 of the
Peaceful Assembly
and Peaceful

အြ်ျားပြျုွဲ့နယ်အုြ်
ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား (ဦျား)
ဖြ င်ဖရွှေဖအျား

၂၀၂၁၊ ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၄ ရက်တွင်
ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်ပြျား ပြန်လွှတ်လ သည်။

အြ်ျား၊ ရခုင်ပြည်နယ်

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်
ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

Procession Law
တကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား
၅၀

(ကု) ဟန်ျားဖဇ ်ဖအ င်

က ျား

(ဖြ ်လပြျုင်တကကသုလ်

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၁၂ ရက်ဖနေ့တွင်

ဖြ ်လပြျုင်၊

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ြွန်ပြည်နယ်

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၁၂ ရက်ဖနေ့တွင်

ဖြ ်လပြျုင်၊

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ြွန်ပြည်နယ်

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၁၂ ရက်ဖနေ့တွင်

ဖြ ်လပြျုင်၊

စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ြွန်ပြည်နယ်

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ဖက င်ျားသ ျားသြဂ္ဂ )

တကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား
၅၁

(ကု) ပြည််စံုပေျုျား

က ျား

(ဖြ ်လပြျုင်တကကသုလ်

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖက င်ျားသ ျားသြဂ္ဂ )

တကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား
၅၂

(ကု) ထွန်ျားပငြ်ျားဦျား

က ျား

(ဖြ ်လပြျုင်တကကသုလ်

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖက င်ျားသ ျားသြဂ္ဂ )

၅၃

၅၄

၅၅

(ြ) ပခြူျားခ စ်ခ စ်ဖက ်

(ြ) ဆုရတနှောဖအ င်

(ဖြ င်) ဇွထက်

ြ

ြ

က ျား

ဖက င်ျားသူ
(သြုင်ျား-အဖဝျားသင် )
ဥြဖ ၊ ုတယနှစ်ဖက
င်ျားသူ
ဖက င်ျားသ ျား
(သြုင်ျားအဖဝျားသင် )

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်
ပာာာျား

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်
ပာာာျား

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်
ပာာာျား

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ဖက င်ျားသ ျား
(နုင်ငံတက ခရျားသွ ျားဧ
၅၆

(ဖြ င်) ဖအ င်ဖက ်ပေျုျား

က ျား

ဦျားဖက ်စုျားြုျား

ည်လြ်ျားညွန်စြံြှု
ဘ သ ရြ်၊

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်
ပာာာျား

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

ယူနန်ြင်ျားဇူ
တကကသုလ်)

၅၇

(ဖြ င်) ြင်ျားခနေ့်ကုကု

က ျား

ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၆ ရက်တွင်

သ ဖကတပြျုွဲ့နယ်၊ရ စစ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု ဆနေ့်က င်သည်

ပြန်လွှတ်ခသည်။

န်ကုန်တုင်ျားဖ သကကျား ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

ဖဆျားတကကသုလ်-၁၊
၅၈

(ြ) ဖြပြတ်ခ ယ်ပြင်

ြ

ုတယနှစ်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၅၉

(ြ) ဖြခုင်စံ

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၀

ဖ ါက်တ ခ ယ်ရလွင်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၁

ဖ ါက်တ ဇွန်ဝတ်ြှုန်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၂

ဖ ါက်တ ဖြပြတ်ြွန်ဖက ်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၆၃

(ြ) ဖအျားဖဌျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၄

ဖ ါက်တ ခင်ဖဆွလွင်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၅

ဖ ါက်တ ဖဝြ ပြင်ဖအ င်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၆

ဖ ါက်တ ဖြ ်လြုျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၇

ဖ ါက်တ ထွဋ်အင်ကကင်ျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၆၈

ဖ ါက်တ ဖဆွြွန်ဦျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၆၉

ဖ ါက်တ နွယ်ြင်ျားစုျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁(CW
H)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၀

ဖ ါက်တ ဖအျားြွင်ြူ

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(သ ျားေွ ျားြျားယြ် )

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၁

ဖ ါက်တ ဖကခုင်ပငြ်ျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁(CW
H)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၂

ဖ ါက်တ စုပြတ်ပေျုျား

ြ

သွ ျားဖဆျားတကကသုလ်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၃

ဖ ါက်တ ပြဘုန်ျားတင်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၂

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၄

ဖ ါက်တ သြ်သင်ဇ ဟန်ျား

ြ

UDMY

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၇၅

ဖ ါက်တ ဖြဆုပြည်

ြ

UDMY

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၆

ဖ ါက်တ သဇင်

ြ

UDMY

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၇

ဖ ါက်တ အဖနပခည်ဖအ င်

ြ

UDMY

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၈

ဖ ါက်တ ဖက ဖကဇင်

ြ

UDMY

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၇၉

ဖ ါက်တ ပြတ်သဉ္ဇ လွင်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၀

(ဖ ေါ်) ဥြမ ခုင်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၈၁

ဖ ါက်တ နှင်ျားပြတ်လွင်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၂

(ြ) ခုင်ရည်ြွန်ဖအ င်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၃

(ြ) ယြံု

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၄

(ြ) စုထူျားဖအ င်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၁၈)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၅

(ြ) သစုစုဇင်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၂
(၂၀၀၄)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၆

နှောဂ္လံုျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၇)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၈၇

(ြ) ရတနှောဖထွျား

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၅)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

ဖဆျားတကကသုလ်-၁၊
၈၈

(ြ) ခ ျုန လှုင်

ြ

ုတယနှစ်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၈၉

(ြ) ပြသဟန်

ြ

၂၀၀၁ ခုနှစ် အသုတ်
ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

ဖဆျားတကကသုလ်-၁၊
၉၀

(ြ) ဆုဖဝနှင်ျား

ြ

ုတယနှစ်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁၊
၉၁

(ြ) ဖအျားသ သစ်သစ်

ြ

ဖနှောက်ဆံုျားနှစ်
ုတယအပေတ်

ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၉၂

(ြ) အပြည်ပေျုျားဖအ င်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၁)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၉၃

(ဖ ေါ်) နုနုစုျား

ြ

ဖဆျားဝါျားကျွြ်ျားက င်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၉၄

(ြ) ယဉ်ယဉ်သနေ့်

ြ

၁၉၉၆
အသုတ်ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၉၅

(ြ) နှင်ျားဝတ်ရည်ပေျုျား (၁၃ နှစ်) ြ

ဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၉၆

(ြ) ဧကရဝင်ဖက ်

ြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၂
(၂၀၀၃)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၉၇

(ြ) ထက်ဆုြုင်

ြ

UDMY (တတယနှစ်)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၉၈

ဖ ါက်တ စုစနဒ

ြ

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၉၉

(ြ) ထွန်ျားြုလရတနှော

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၀

(ြ) ဟန်သု၀တ

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၁

Meredith

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၂

ဖ ါက်တ ဝင်ယြံုသူ

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၃

ဖ ါက်တ သနေ့်သဇင်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၄

(ြ) သြ်သဇင်ဟန်ျား

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၀၅

(ြ) သဇင်ခုင်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၆

(ြ) အသဉ္ဇ ပေျုျား

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၇

(ြ) သဇင်ြ ျုျားလွင်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၈

(ြ) ဆုြုင်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၀၉

(ြ) ဆုထက်သနတှော

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၀

(ြ) ဖြပြတ်နုျား

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၁၁

(ြ) ြ ြုျားစက်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၂

(ြ) ဖြသူဖက ်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၃

(ြ) ဖအျားြွန်ပြင်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၄

Jazlyn

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၅

(ြ) ပြေူျား

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၆

(ြ) ြုျားသင်ျားခ ျု

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၁၇

(ြ) ဖြေူျားဝင်ရှန်

ြ

ဖဆျားဖက င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၁၈

ဖ ါက်တ ခင်ဖဝဖဝထွန်ျား

ြ

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
၁၁၉

(ကု) သန်ျားြုက်ဖအ င်

က ျား

(ဖနှောက်ဆံုျားနှစ်
ုတယအပေတ်

ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ဖက င်ျားသ ျား)

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၀

အက်စ်က ံျုျားလန်

က ျား

တကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား
(အဂ္သလြ်စ )

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၁

(ကု) စံဖြ င်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၅)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၂

ဖ ါက်တ စန်ခုင်

က ျား

နှလံုျားအထူျားကု

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၂၃

(ကု) ဖဝယံြုျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၉)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၄

(ကု) ဉ ဏ်ထက်လင်ျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၁၈)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၅

(ကု) စည်သူဟန်ျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၇)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၆

(ကု) စုျားပြင်ပြတ်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(၂၀၀၇)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၇

(ကု) စုျားဖဝယံထွန်ျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၂၈

ဖ ါက်တ သဟဖရခ ြ်ျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
(EM)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၂၉

ဖ ါက်တ ဖအ င်ြုင်ခနေ့်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၀

(ကု) ဖက ်ဇင်လတ်

က ျား

ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၁

စုင်ျားပြည်ပြည်ပေျုျား (၁၆နှစ်)

က ျား

ဖက င်ျားသ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၂

ဖ ါက်တ ဖက ်ဖဇ ်ဟန်ျား

က ျား

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၃

ဖ ါက်တ ခ စ်ြင်ျားသူ

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၄

ဖ ါက်တ ဇွေုန်ျားလွင်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၃၅

ဖ ါက်တ နနဒရရင်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၆

ဖ ါက်တ ဖနလင်ျားဖြ င်

က ျား

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၇

ဖ ါက်တ ဖက င်ျားထက်နုင်

က ျား

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၈

ဖ ါက်တ လွင်ပေျုျားသူ

က ျား

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၃၉

ဖ ါက်တ ဟန်လင်ျားဖအ င်

က ျား

ဆရ ဝန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ

ဖဆျားတကကသုလ်-၁
၁၄၀

(ကု) ဆက်ြုင်

က ျား

(ဖနှောက်ဆံုျားနှစ်
ုတယအပေတ်
ဖက င်ျားသ ျား)

ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၄၁

(ကု) ပြည်ဖက ်ြုျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၄၂

ဖ ါက်တ ဇွပေျုျားဦျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၄၃

ဖ ါက်တ ဘုဖအ င်ဆန်ျားဦျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၂

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၄၄

ဖ ါက်တ
ဖက ်ထက်သက်လတ်

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၂(OG) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၄၅

ဖ ါက်တ ဖက ်ြင်ျားစုျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁(OST
HO)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက

၁၄၆

ဖ ါက်တ ဖပြဖက ်ြုျား

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဖဆျားတကကသုလ်ဖက င်ျားသ ျား၊ဖက င်ျားသူြ
ာ ာျားသြတ်အ ျား ရတြ်ေွွဲ့ြ ျားက
၁၄၇

နေေါက်တ ဇ

ည်မင်ျားနရွှေ +

၁၂၃

က ျား

ဖဆျားတကကသုလ်-၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရလ ၂၈ ရက်တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက ပေျုခွင်ျားပြျားဖနှောက် ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား ၁၀၀

ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပာာာျား

ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊
ဖက က်ကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်တွင်
ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

၁၄၈

၁၄၉

(ြ) ဇဇဝါလှုင်

(ကု) သဟဖအ င်

ြ

က ျား

၁၅၀

(ြ) နှင်ျားဦျားဖဝ

ြ

၁၅၁

(ြ) စုပငြ်ျားခ ြ်ျား

ြ

၁၅၂

(ဖြ င်) တင်ထူျားလွင်

ထ ဝယ် တကကသုလ်

က ျား

၁၅၃

(ြ) ထ ျားအအလှုင်

ြ

၁၅၄

(ြ) အြ်သရဖဇ ်

ြ

၁၅၅

(ြ) ဝင်ျားြြဖအ င်

ြ

၁၅၆

(ြ) ေူျားအသက်

၁၅၇

ဖဆျားဖက င်ျားသ ျား

ဦျားဆန်ျားယု

ဦျားသန်ျားဖအ င်

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဦျားဖဇ ်ရှင်ျား

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြ

ဦျားဖအျားပြင်

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

(ြ) ဖရွှေရည်ပြင်ပြတ်ဦျား

ြ

ဦျားဖြ င်ဖြ င်

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၁၅၈

(ြ) ယဉ်ြ ျုျားဖအျား

ြ

ဦျားက င်ဖြ င်

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၁၅၉

(ြ) ြွင်သစစ ခုင်

ြ

ဦျားသန်ျားဖဇ ်

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၁၆၀

(ဖြ င်) သဟဖနြ ျုျား

က ျား

ဦျားဖနြ ျုျား

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၁၆၁

(ဖြ င်) သုတစုျား

က ျား

၁၆၂

(ဖြ င်) ြင်ျားကုကုဖက ်

က ျား

ဦျားတင်ဖအ င်စုျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဦျားြင်ျားနုင်

၁၆၃

(ဖြ င်) ထက်ဖအ င်ရှုင်ျား

က ျား

ဦျားဖရွှေဖဌျား

၁၆၄

(ဖြ င်) ဖက ်စုျားဟန်

၁၆၅

(ြ) ဖငွနှင်ျားဆက်

၁၆၆

(ြ) သက်ထ ျားဖဆွ

ြ

ဦျားတင်စုျားြုျား

၁၆၇

(ြ) ဖခတတ စံ

ြ/၂၀နှစ်

ဦျားရရန

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ရ ဇသတ်ကကျားြု ်ြ
၅၀၅(က)

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ

၁-ြတ်-၂၀၂၁တွင် ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်

ထ ဝယ်ပြျုွဲ့

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁တွင်

ြံုရ ပြျုွဲ့၊

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်

စစ်ကုင်ျားတုင်ျား

ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

က ျား

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

တ ဖြွသြတ်စစ်ဖကက င်ျားတွင် ေြ်ျားဆျားခံရ

နည်ျားြည တကကသုလ်
ုတယနှစ်ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားြု ်ြ
၅၀၅(က)

၁၆၈

၁၆၉

၁၇၀

(ဖြ င်) ဖက ်ဇင်သနေ့်

(ဖြ င်) ြင်ျားြုင်ြုင်ထွန်ျား

(ဖြ င်) ဖအ င်ပေျုျားြုင်

က ျား

က ျား

က ျား

ဦျားဖဌျားဝင်ျား

ဦျားစုျားဝင်ျား

ဖက င်ျားသ ျား
ဖက င်ျားသ ျား (UCSI
malaysia)

ဦျားဖအ င်ဆန်ျားဦျား ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားြု ်ြ
၅၀၅(က)
ရ ဇသတ်ကကျားြု ်ြ

၁၇၁

(ဖြ င်) ဖက ်စည်သူခနေ့်

က ျား

ဦျားသန်ျားလှုင်

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၁၇၂

(ဖြ င်) ဖအ င်ဖက ်ြင်ျား

က ျား

ဦျားပြင်လွင်

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၁၇၃

(ဖြ င်) ပေျုျားဖဝပြင်

က ျား

ဦျားပြင််သန်ျား

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၁၇၄

(ဖြ င်) ထက်ဖဝယံ

က ျား

ဦျားပြင်ဖဌျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၁၇၅

(ဖြ င်) လူပြင်

က ျား

ဦျားဖအ င်လင်ျား

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

လွတ်ဖပြ က်

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၁၇၆

၁၇၇

(ြ) စံြှြူျားသွင်

(ြ) သက်နှင်ျားနှင်ျားဖရွှေ

ြ

ြ

ဦျားရလတ်သွင်

ဦျားဖရွှေဖအျား

၁၀တန်ျား ဖက င်ျားသ ျား
(အ.ထ.က (၁))
ဖက င်ျားသ ျား
( ဂ္ံုတကကသုလ်)
ဖက င်ျားသူ
(၁၀တန်ျားဖအ င် )
BTHM တတယနှစ်
ဖက င်ျားသူ (NMDC)

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၅၀၅(က)

ရ ဇသတ်ကကျားြု ်ြ
၅၀၅(က)

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ကုန်ထုန်ဓါတု
၁၇၈

(ြ) သက်စုဖဝယံထုက်

ြ

ဖက င်ျားသူ (ရန်ကုန်
တကကသုလ်)

၁၇၉

(ြ) ဇ ပခည်ဝင်ျား

ြ

ဦျားစံလှ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၁၈၀

(ြ) ယြင်ျားဖအျား

ြ

ဦျားတင်ဖထွျား

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

၂၂၅၊၂၂၇၊
၁၈၁

(ြ) ဆုကကယ်စင်လင်ျားထွန်ျား
(၁၇ နှစ်)

က ျုကကဆံလြ်ျား၊
ြ

ဦျားထွန်ျားထွန်ျားဦျား

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဖက က်ဖပြ င်ျား၊
တ ဖြွပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ရန်ကုန်
၁၈၂

(ြ) ပေြူစုြွန်

ြ

ဦျားခ စ်သန်ျား

၁၈၃

(ြ) ဖဝေူျားခုင်

ြ

ဦျားြင်ျားစန်ျားဖြ င်

ဖက င်ျားသူ
ဖက င်ျားသူ ( ဂ္ံု
တကကသုလ်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဓါတုဖဗ ြထြနှစ်
၁၈၄

(ြ) ထက်ပြတ်စံ

ြ

ဦျားတင်ဖြ င်ဖထွ ဖက င်ျားသူ

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ

ာျား

ြု ်ြ ၅၀၅-က

(ရန်ကုန်အဖရှွဲ့ြုင်ျား
တကကသုလ်)

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဖက င်ျားသူ
၁၈၅

(ြ) ဖအျားခ ြ်ျားသူ

ြ

ဦျားထွန်ျားြင်ျား

(ရန်ကုန်အဖရှွဲ့ြုင်ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

တကကသလုလ်)
၁၈၆

၁၈၇

၁၈၈

၁၈၉

၁၉၀

(ြ) ထက်ဖဝလွင်ဦျား

(ြ) ဖအျားစနဒှော

(ြ) သက်နှင်ျားဖဆွ

(ဖြ င်) ဖက ်စည်သူ

(ဖြ င်) ညြင်ျားထွဋ်

ြ

ြ

ြ

ဦျားပြင်ဖက ်ဖက ဖက င်ျားသူ (ဘွွဲ့ရ)
ာ ာ်
ဦျားတင်ဖအျား

င်

က ျား

၁၉၂

(ြ) သွယ်သွယ်ဝင်ျား

ြ

ဖက က်ဆည်

ဖက က်ဆည်
ဖက င်ျားသ ျား

က ျား

(ဖြ င်) ရဘုန်ျားပြတ်

ဖက င်ျားသူ (GTI)

ဦျားဖအ င်ကကည်ပြ ဖက င်ျားသူ (GTI)

က ျား

၁၉၁

(WYTU)

ဖက င်ျားသ ျား
ဖက င်ျားသ ျား (ဖြှ ဘ
TU)

ဦျားဖအ င်ဆန်ျားလွ
င်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

၃-ြတ်-၂၀၂၁

နည်ြည တကကသုလ် )

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ဖက င်ျားသူ
(ဖတ င်ကကျား

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

(ြ) စုစုလှုင်

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၁၉၄

(ဖြ င်) Mang Suan Khai

က ျား

ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၁၉၅

(ဖြ င်) ဖဝလင်ျားထွန်ျား

က ျား

ဦျားတင်ဝင်ျား

ဖက င်ျားသ ျား (WYTU)

ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ
ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား

စစ်ကုင်ျားတုင်ျား

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဖြှ ဘပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား

ရန်ကုန်တုင်ျား

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ခ ြ်ျားပြသ စည်ရြ်၊

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊
ရန်ကုန်ပြျုွဲ့

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

သြုင်ျား ဖက င်ျားသ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

ဥြဖ ဖက င်ျားသ ျား

၁၉၆

(ြ) ဖကသဇွန်

ြ

၁၉၇

(ဖြ င်) ဖက င်ျားပြတ်လင်ျား

က ျား

၁၉၈

(ဖြ င်) ထင်လင်ျား

က ျား

ဦျားဇင်ထက်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၁၉၉

(ဖြ င်) ဉ ဏ်လင်ျားထက်

က ျား

ဦျားဟန်ဝင်ျားဖအ င် ဓါတုဖဗ ဖက င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

သူ

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ

ြံုရ ပြျုွဲ့၊

ရန်ကုန်အဖရှွဲ့ြုင်ျား

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ကုန်ထုတ်ဓါတုဖက င်ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ

စစ်ကုင်ျားတုင်ျား

ဖတ င်ကကျားပြျုွဲ့။

၁၉၃

ဝင်ပခင်ျားဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ြံုရ ပြျုွဲ့၊

B.162၊ ြဂ္သလ လြ်ျား၊
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွတွင်ြါ

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င် ြစ်ခတ်
ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

အြှတ်-၄/၁၀၃၊
စတ်ြည တတယနှစ်
၂၀၀

(ြ) ယွန်ျားဖရွှေခုင်

ြ

ဦျားဖစ ဖရွှေသုက်

ဖက င်ျားသူ
(အဖဝျားသင် )

အလယ်ပြျုွဲ့ဖဟ င်ျား၊
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖအျားရြ်ပငြ်လြ်ျား၊
သန်လ င်ပြျုွဲ့နယ်၊
ရန်ကုန်တုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

အြှတ်-၄/၁၀၃၊
၂၀၁

(ြ) ထူျားပြတ်ဖရွှေ

ြ

ဦျားဖစ ဖရွှေသုက်

စတ်ြည ြထြနှစ်
ဖက င်ျားသူ

အလယ်ပြျုွဲ့ဖဟ င်ျား၊
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖအျားရြ်ပငြ်လြ်ျား၊
သန်လ င်ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ရန်ကုန်တုင်ျား
အ ဏ သြ်ျားြှုကု

၂၀၂

(ြ) ဆုနွယ်ဝင်ျား

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၂၀၃

(ြ) ဖဝေူျားခုင်

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၂၀၄

(ြ) ဖနွျားဖနွျား ါလ

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၂၀၅

(ြ) တင်ဇ ဖက ်

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၂၀၆

(ဖြ င်) ဖစ ထွန်ျားလင်ျား

က ျား

ဖက င်ျားသ ျား

၆-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၂၀၇

(ဖြ င်) ဖဇယ လင်ျား

က ျား/၁၉နှစ်

၆-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်

၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြနတဖလျားတုင်ျား

ြတ် (၂၂) ရက်ဖနေ့တွင်

ဖတ င်ကကျားပြျုွဲ့၊

ဆနဒပြြွတွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င်

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရှြ်ျားပြည်နယ်

ေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ဧပြလ ၁ ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြဖကွျား

ဖက င်ျားသ ျား
(ဖြာှဖာာ ဘ
နည်ျားြည တကကသုလ် )

၂၀၈

၂၀၉

(ဖြ င်) ထက်ဖအ င်ခနေ့်

(ဖြ င်)ခ စ်ဖက င်ျားစံ

က ျား

က ျား

ဖက င်ျားသ ျား (ြတထလ
တကကသုလ်)
Grade - 9

၂၁-ြတ်-၂၁

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

အ ဏ သြ်ျားြှုကု
ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

အ ဏ သြ်ျားြှုကု
ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

အ ဏ သြ်ျားြှုကု
ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဖက င်ျားသ ျား
၂၁၀

(ကု) ဖက င်ျားဆက်ဟန်ျား

က ျား

(ြဖကွျားနည်ျားြည တ ၁၄-ြတ်-၂၀၂၁
ကကသုလ်)

၂၁၁

၂၁၂

၂၁၃

၂၁၄

Levi Thian Ceu Thawng

Thomas Van Thiang Bik

Van Bawi Bik

(ကု) ဖနွြုျားဖဆ င်ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၁ ၂၀၂၁ တွင်လွတ်
ဖပြ က်ခသည်။
ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၁ ၂၀၂၁ တွင်လွတ်
ဖပြ က်ခသည်။
ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၁ ၂၀၂၁ တွင်လွတ်
ဖပြ က်ခသည်။

ခ င်ျားပြည်နယ်

ခ င်ျားပြည်နယ်

ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၁ ၂၀၂၁ တွင်လွတ်

ပြဝတပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ဖပြ က်ခသည်။

ကရင်ပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၂၁၅

၂၁၆

၂၁၇

၂၁၈

၂၁၉

၂၂၀

(ကု) ထွန်ျားလွင်စုျား

(ြ) ဖကသ

(ြ) သင်ျားသင်ျားခုင်

(ြ) ြုျား

(ဦျား) တင်ဖဆွ

(ကု) သက်ြုင်ြှြူျား

က ျား

ြ

ြ

ြ

က ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

ြဇစြလူြှုေူလံုဖရျားအသ
င်ျားဥကကဌ
အရြ်သ ျား

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၈၊ ၂၀၂၁

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၈၊ ၂၀၂၁

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၈၊ ၂၀၂၁

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ

ဖေဖေ ်ဝါရ ၈၊ ၂၀၂၁

တ ခ လတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရှြ်ျားပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ြနတဖလျားတုင်ျားဖ သ

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကကျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရခုင်ပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရခုင်ပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရခုင်ပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရခုင်ပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၂၊ ၂၀၂၁

နြ်စန်ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရှြ်ျားပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ြနတဖလျားတုင်ျားဖ သ

ပငြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ် ေြ်ျားဆျား

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကကျား

ခံခရသည်။

၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၈၈ ြ ျုျားဆက်ဖက င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င်

ဖေဖေ ်ဝါရ ၈၊ ၂၀၂၁

၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြင်ျားကုနုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ျားြုေ့ဖဆ င်ဖြျား
ပခင်ျားဖကက င် ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

၈၈ ြ ျုျားဆက်ဖက င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င်
ြင်ျားကုနုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ြုေ့ဖဆ င်ဖြျား
ပခင်ျားဖကက င် ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

၈၈ ြ ျုျားဆက်ဖက င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င်
ြင်ျားကုနုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ြုေ့ဖဆ င်ဖြျား
ပခင်ျားဖကက င် ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

၈၈ ြ ျုျားဆက်ဖက င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င်
ြင်ျားကုနုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ြုေ့ဖဆ င်ဖြျား
ပခင်ျားဖကက င် ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅၊
၂၂၁

(ြ) စုျားကလ ထွန်ျား (ခ) ြုြု

ြ

အရြ်သ ျား

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ပငြ်ျားခ ြ်ျားစွ စုဖဝျား
ပခင်ျားနှင် ပငြ်ျားခ ြ်ျားစွ
စတန်ျားလှည်

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား ( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င် )

လည်ပခင်ျားဥြဖ ၁၉

၂၂၂

၂၂၃

၂၂၄

၂၂၅

၂၂၆

(ဖ ေါ်) ြုြ

(ဖ ေါ်) သန်ျားပြခုင်

(ြ) ြုင်ျားတင်ခ ျုခ ျုဖထွျား

(ဦျား) ဖစ ငယ်

(ြ) ယွန်ျားန လွင် (ခ) အုြ

ြ

ြ

ြ

က ျား

ါျား ြ

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား ( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င် )

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား ( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င် )

အန်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား ( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င် )

၂၂၇

(ြ) န လွင်

ြ

အရြ်သ ျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၆၊ ၂၀၂၁

၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

အရြ်သ ျား
၂၂၈

(ြ) နှင်ျားပေြူပေြူလွင်

ြ

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၆၊ ၂၀၂၁

(ဧရ ဝတဘဏ်ဝန်ထြ်ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

)
အရြ်သ ျား
၂၂၉

(ြ) ထ ျားစုသွယ်

ြ

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၆၊ ၂၀၂၁

(ဧရ ဝတဘဏ်ဝန်ထြ်ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

)
၂၃၀

(ဦျား) ဖြါက်စ

က ျား

အရြ်သ ျား

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၆၊ ၂၀၂၁

၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ြနတဖလျားပြျုွဲ့

ြနတဖလျားပြျုွဲ့

ြနတဖလျားပြျုွဲ့

ြနတဖလျားပြျုွဲ့

ပငြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ် ေြ်ျားဆျား
ခံခရသည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။
ပငြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ် ေြ်ျားဆျား
ခံခရသည်။

ကွယ်လွယ်ဖက ျားရ ၊
၂၃၁

(ကု) ဝင်ျားဆင်

က ျား

အရြ်သ ျား

၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ဖပြ င်ျားပြပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဧရ ဝတတုင်ျားဖ သ

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ကကျား

၂၃၂

၂၃၃

၂၃၄

၂၃၅

၂၃၆

၂၃၇

စဖအ င်ြုျားဟန်ျား

(Ko) Zanhta Ram Seng

(Ko) Malong hpe Naung
Aung

(Ko) Lazum Awng Di

Ko) Sinwa

(Ko) Hpungraw Hpi Nang

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

လှုင်ဘွယ်ပြျုွဲ့ြရ

၁၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

စခန်ျားရွဲ့ ုရအုြ်

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ
ြံခနေ့်ခွြှု ဥြဖ ၂၅

ဂ္ ရြ်ကွက်၊
ဖေဖေ ်ဝါရတွင်လွတ်ဖပြ က် ခသည်။

လှုင်ျားဘွွဲ့ပြျုွဲ့နယ်၊

ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။ (Fine 100,000
Kyat)
ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။ (Fine 100,000
Kyat)
ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။ (Fine 100,000
Kyat)
ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။ (Fine 100,000
Kyat)
ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။ (Fine 100,000
Kyat)

ြူတ အုပြျုွဲ့၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ကခ င်ပြျုွဲ့နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ြူတ အုပြျုွဲ့၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ကခ င်ပြျုွဲ့နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ြူတ အုပြျုွဲ့၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ကခ င်ပြျုွဲ့နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ြူတ အုပြျုွဲ့၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ကခ င်ပြျုွဲ့နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ြူတ အုပြျုွဲ့၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ကခ င်ပြျုွဲ့နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ပြတ်၊
၂၃၈

၂၃၉

(ြ) စုျားစုျားသန်ျား

(ဖြ င်) ခနေ့်ဖအ င်လှုင်

ြ

က ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၂၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သံြံုျားတျားသည်အတွက် အေြ်ျားဆျားခံရသည်။

ကရင်ပြည်နယ်

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား

ဆနဒပြြှုတွင်ြါဝင်ဖသ အဖေပေစ်သူကု
အြ်တွင်လ ရှ စဉ် ြရှသပေင်
ြစုျားစုျားသန်ျားကုေြ်ျားသွ ျားခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၂၄၀

၂၄၁

၂၄၂

၂၄၃

၂၄၄

၂၄၅

၂၄၆

၂၄၇

၂၄၈

၂၄၉

၂၅၀

၂၅၁

(ြ) ြ ျုျားသူဇ

(ြ) ပြင်ပြင်ြုျား

(ဖြ င်) ြင်ျားဖအ င်ပေျုျား

(ြ) နှင်ျားအဝင်ဝါ

(ကု) တင်ြုျား

(ကု) ဟန်ျားဖအ င်ပေျုျား

(ဖြ င်) အ က ြင်ျား

(ဖြ င်) လြင်ျားဝင်ဖအ င်

(ဖြ င်) တင်ဦျားဖက ်

(ဦျား) သန်ျားဖဇ ်

(ဖြ င်) ဖအ င်ဖဇယံ

(ဖြ င်) ြ ျုျားပြင်ြင်ျား

ြ

အရြ်သ ျား

ြ

အရြ်သ ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

ြ

အရြ်သ ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

၂၅၂

(ဖြ င်) လွင်ြင်ျားဖအ င်

က ျား

၂၅၃

(ဖြ င်) ဖဇ ်ြုျားဖအ င်

က ျား

၂၅၄

(ဦျား) သန်ျားဖဇ ်ဦျား

က ျား

၂၅၅

(ဦျား) ဖအ င်စုျား

က ျား

၂၅၆

(ကု) ဖအ င်ဖဇယ ဝင်ျား

က ျား

၂၅၇

(ဖြ င်) တူျားတူျားနုင်

က ျား

အရြ်သ ျား

ဦျားဖအ င်စုျားပြင်

အရြ်သ ျား

ဦျားတင်ဝင်ျားဖအ င် အရြ်သ ျား

ဦျားသန်ျားညွနေ့်

ဦျားသန်ျားဖအ င်

ဦျားဖအျားဖရွှေ
ဦျားဖြ င်ဖြ င်က
ပာည်

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ ၂၄၊ ၂၀၂၁
တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဦျားဖအ င်ပေျုျား

အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဦျားပြင်သန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဦျားြုျားဖဇ ်

ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား
ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား
ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား
ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား
ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား
ြင်ျားဘူျားပြျုွဲ့နယ်၊
ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက
ာျား

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

၂၅၈

(ကု) စုျားြုျားဖက ်

က ျား

ဦျားခင်ဖြ င်ဖထွျား အရြ်သ ျား

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ပာာာျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၅၉

(ြ) သနေ့်ပြတ်စုျား

ြ

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၀

(ကု) ြုင်ဦျားကု

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၁

(ကု) ြ ျုျားဇ နဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၂

(ကု) ဖတ ် ဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၃

(ကု) ဟန်ျားဇင်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၄

(ကု) ရြင်ျားထွန်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၅

(ကု) ဆန်ျားပြင်ထွန်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၆

(ကု) ဇွလူလူ

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၇

(ကု) လှုင်ဘွ ျားဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၈

(ကု) ဖနပေျုျားဝင်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၆၉

(ကု) ဇင်ပေျုျားဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၇၀

(ကု) ဖဇ ်ပေျုျားနုင်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊

၂၇၁

(ကု) ပြည်ပေျုျားဝင်ျားဖက ်

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် ပြန်လွတ်ခသည်။

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၂၇၂

၂၇၃

၂၇၄

၂၇၅

၂၇၆

၂၇၇

၂၇၈

၂၇၉

၂၈၀

၂၈၁

၂၈၂

၂၈၃

၂၈၄

၂၈၅

(ြ) ရင်သန်ျားဖဌျား

(ြ) လလဝင်ျား

(ဖြ င်) ပြတ်ဖက ်သူ

(ဖြ င်) ဘုဘုလင်ျားထက်

(ဖြ င်) ရြင်ျားကု

(ဖြ င်) ဟန်န

(ဖြ င်) ြုျားသူဖအ င်

(ဖြ င်) ဖအ င်နုင်ြင်ျား

(ဖြ င်) ဝင်ျားဖက ်ဖဌျား

(ဖြ င်) ညညဖအ င်

(ဖြ င်) သက်ဖနှောင်

(ဖြ င်) တ ထက်ဖအ င်

(ဖြ င်) ထွန်ျားြ ျုျားဝင်ျား

(ဖြ င်) ဖဇ ်ဖဇ ်

ြ

ြ

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၂၈၆

၂၈၇

၂၈၈

(ဖြ င်) ထွန်ျားထွန်ျားနုင်

(ဖြ င်) ပြင်ြုျားဖက ်

(ဖြ င်) ဖဇ ်လွင်ပေျုျား

က ျား

အရြ်သ ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

၅၀၅ (က)

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြံုရ ပြျုွဲ့၊
စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
အြှတ် ၄၀

၂၈၉

(ြ) ဇ လဆင်

ြ

ဦျားဖအ င်ကုဦျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဦျားဘုဖရွှေလြ်ျား၊
ဗဟန်ျားပြျုွဲ့နယ်
အြှတ် ၂၃၂၊

၂၉၀

(ြ) စုဝင်ျားသနတှော

ြ

ဦျားစုျားသူရ

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ခုင်ဖရွှေဝါ၁လြ်ျား၊ ၃
ရြ်ကွက်၊
ြရြ်ျားကုန်ျားပြျုွဲ့နယ်

၂၉၁

(ြ) ခင်ဖက ြှြူျားကု

ြ

ဦျားဖက ်စုျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၂၉၂

(ဖြ င်) ဖက ်ြင်ျားဖထွျား

က ျား

ဦျားထွန်ျားထွန်ျားဦျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ယုဇနဥယ ဉ်အြ်ရ
ပြျုွဲ့ဖတ ်
ဥဇဇနှော၁၁လြ်ျား၊ ဌ
ရြ်ကွက်၊
ဖပြ က်ဥကကလ
၅၈၀၊ ယုဇန ၃

၂၉၃

(ြ) ဟန်ဖဆွဇင်ပြင်

ြ

ဦျားဖြ င်ညွနေ့်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

လြ်ျား၊ ၂ ရြ်ကွက်၊
ဖပြ က်ဥကကလ
၁၁၊ရတနှောပြျုင်လြ်ျား၊

၂၉၄

(ဖြ င်) ရြင်ျားခနေ့်

က ျား

ဦျားသက်ဦျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃ ရြ်ကွက်၊
ကြ ရတ်

၂၉၅

၂၉၆

(ဖြ င်) ဖက ်ရဖအ င်

(ဖြ င်) ဖဇ ်ရဖနှောင်

က ျား

က ျား

ဦျားခင်နုင်

ဦျားရဖနှောင်စုျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

၇၅၊ သဖဘသ က င်ျား ၈
လြ်ျား၊ ဖ ါြံု
၈၆၊ ြင်ျားလြ်ျား၊
စြ်ျားဖခ င်ျား
၃၉၊

၂၉၇

(ဖြ င်) ထက်နုင်

က ျား

ဦျားစန်ျားထွန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ြုလဖဂ္ဟ လြ်ျားသွ
ယ်၊ ၃ ရြ်ကွက်၊
ကြ ရတ်

၂၉၈

(ြ) ဖနပခည်ဝင်ျားြွန်

ြ

ဦျားသန်ျားထုက်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ကကဖလျားရ ၊
ဖက င်ျားကုန်ျားပြျုွဲ့
၆၂၊ သဓြဌ န်လြ်ျား၊

၂၉၉

(ြ) ဖရွှေစင်ဝင်ျားထက်

ြ

ဦျားသက်ဖဆွဦျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဖက က်
ဖပြ င်ျားရြ်ကွက်၊
တဖြွ

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၃၀၀

(ြ) ခင်ပြတ်နုျားစု

ြ

ဦျားဝင်ျားဖအ င်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၈၆၄၊ ဦျားဝစ ရလြ်ျား၊
ဖပြ က် ဂ္ံု

၂၄၉၊ ဖအ င်ဖြတတ
၃၀၁

(ြ) ဇင်ြဝင်ျား

ြ

ဦျားဖဇ ်ြင်ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၅ လြ်ျား၊ လှုင် ၁
ရြ်ကွက်၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်
ဆ/၂၄၊

၃၀၂

(ြ) နှင်ျားကုစံ

ြ

ဦျားသက်လွင်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ြယ်စကုန်ျားလြ်ျား၊ ၇
ရြ်ကွက်၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်
က ယ ၄ လြ်ျား၊
က ယရြ်ကွက်၊

၃၀၃

(ြ) အရတပေျုျား

ြ

ဦျားဖအ င်ဖအ င် အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

သင်္သန်ျားကျွန်ျားကကျားရြ်
ကွက်၊
ြဂ္သလ

၃၀၄

(ဦျား) လှုင်ြင်ျား

က ျား

၃၀၅

(ြ) ရတနှောဦျား

ြ

၃၀၆

၃၀၇

၃၀၈

၃၀၉

(ြ) သရရတနှောထွန်ျား

(ြ) ခင်ြြထွန်ျား

(ဦျား) ဘုဘုပြင်ဖအ င်

(ဖြ င်) ပြည်ပေျုျားသူ

ဦျားတင်ဖဆွ

Association for
Peace and Justice
Association for

ြ

Peace and Justice
Association for

ြ

Peace and Justice

က ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

ဦျားဖအ င်သူ

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

လွတ်ဖပြ က်

ံုပြျုွဲ့နယ်

၃၊ လှုင်ပြစ်လြ်ျား၊ ၂ ရြ်ကွက်၊ လှုင်
ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ပာာာျား

ပာာာျား

(ဖြ င်) ဖအ င်ပြင်သူ

က ျား

ဦျားစုျားဖရွှေ

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ပာာာျား

ပာာာျား
ယုဇနဥယ ဉ်အြ်ရ
ပြျုွဲ့ဖတ ်

ဖရွှေစ ဆုတ်လြ်ျား၊
၁၀၄ ရြ်ကွက်၊

၁၄၉၊
(ဦျား) သဟန်

က ျား

ဦျားဟန်သန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဖအ င်ဖြတတ လြ်ျား၊
၁ ရြ်ကွက်၊ လှုင်

၃၁၂

(ဦျား) ဖအ င်ဖက ်စုျား

က ျား

ဦျားသန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၁၃

(ဦျား) စုျားဖက ်ဖက ်ြုင်

က ျား

ဦျားဖက ်လွင်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ဖတ င် ဂ္ံု

၃၁၁

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

၁၁၃၁၊
၃၁၀

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

၁၇၀၊ ဖအ င်ဖြတတ
၅ လြ်ျား၊ လှုင်

၁၇၀၊ ဖအ င်ဖြတတ
၅ လြ်ျား၊ လှုင်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၄၁၇၊ သုြတတ ၁၁
၃၁၄

(ဖြ င်) ပြည်ပေျုျားြုင်

က ျား

ဦျားတင်ဖရွှေ

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

လြ်ျား၊ ၁ ရြ်ကွက်၊
ဖပြ က်ဥကကလ

၃၁၅

(ဖြ င်) သက်နုင်ထွန်ျား

က ျား

ဦျားဝင်ျားဖအ င်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၈၆၄၊ ဦျားဝစ ရလြ်ျား၊
ဖပြ က် ဂ္ံု
၂၂၄၊
ဖြ င်ငယ်ဦျားဘုရ ျား

၃၁၆

(ဖြ င်) လြင်ျားထွန်ျား

က ျား

ဦျားထွန်ျားရ

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

လြ်ျား၊
ဖက က်ဖရတွင်ျားရြ်
ကွက်၊
ဖပြ က်ဥကကလ

၃၁၇

(ြ) ယုဝတ

ြ

ဦျားသန်ျားပြင်

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၁၈

(ြ) ထ ျားအအဖဝ

ြ

ဦျားခင်ဖြ င်ဖအျား အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တဖပြျားဖက ျားရ ၊
ထန်ျားတြင်ပြျုွဲ့နယ်
၄၉/ခ၊ အင်ျားဝလြ်ျား၊
၅၄ ရြ်ကွက်၊
ဖတ င် ဂ္ံု
၉၊ ဖဗ ါစု ၂ လြ်ျား၊ ၆

၃၁၉

(ဦျား) ဖဇ ်လင်ျား

က ျား

ဦျားဖအျား

အရြ်သ ျား

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ရြ်ကွက်၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်

၃၂၀

(ဦျား) ဖအ င်ဆန်ျားဝင်ျား

က ျား

၃၂၁

(ကု) ရဖအ င်

က ျား

၃၂၂

(ကု) စုင်ျားရေုန်ျားကကွယ်

က ျား

ဦျားဖထွျားဘု

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား
(အင်ဂ္ င်နယ )

အရြ်သ ျား
(အင်ဂ္ င်နယ )

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၃၁ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။
ဖတ င်ငူ (Currently

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

Detained in
Yangon)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖြှ ်ဘ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖတ င်ကကျား
၃၂၃

(ကု) စုင်ျားစုျားြင်ျားဖြ င်

က ျား

အရြ်သ ျား
(အင်ဂ္ င်နယ )

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

(Currently

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

detained in

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

Yangon)
ဖအျားသ ယ
၃၂၄

(ကု) ညညဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား
(အင်ဂ္ င်နယ )

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

(Currently

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

detained in

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

Yangon)
ဖအျားသ ယ
၃၂၅

(ကု) လင်ျားထင်

က ျား

အရြ်သ ျား
(အင်ဂ္ င်နယ )

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

(Currently

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

detained in

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

Yangon)

၃၂၆

၃၂၇

၃၂၈

၃၂၉

၃၃၀

(ကု) ဖအ င်နုတင်

(ြ) ခုင်ဖဝပေျုျား
(ြ) နုလတ်ဖဇ ် (ခ)
နုဖဇ ်လတ်
(ြ) ညျုဇင်ဦျား

(ြ) လလြူ

အရြ်သ ျား

က ျား

(အင်ဂ္ င်နယ )

အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )
အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )
အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )
အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )

ြုျားညှင်ျား (Currently
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

detained in
Yangon)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖြှ ်ဘ၊ ရန်ကုန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖြှ ်ဘ၊ ရန်ကုန်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ပာာာျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ပာာာျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖအျားသ ယ
၃၃၁

(ြ) ခင်နှင်ျားလှုင်

အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

(Currently

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

detained in

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

Yangon)

၃၃၂

၃၃၃

၃၃၄

၃၃၅

(ြ) ပြင်ပြင်ဝင်ျား

(ြ) ဂ္ ြူျားဂ္ ြူျားဖအ င်

(ြ) ပြတ်ပြတ်ြုျား

(ဦျား) ြင်ျားလွင်

အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )

အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )
အရြ်သ ျား

ြ

(အင်ဂ္ င်နယ )

က ျား

အရြ်သ ျား

ြုျားညှင်ျား (Currently
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

detained in
Yangon)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

(ဖြ င်) ပငြ်ျားဖဇ ်

က ျား

ဦျားခင်ဖြ င်ညွနေ့်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ပာာာျား

ပာာာျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖက လင်ျားပြျုွဲ့၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

စစ်ကုင်ျားဖ သကကျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

အင်ျားစန်လြ်ျားြကကျား၊

၂၂၈၊
(ဖြ င်) ဇင်ကုြင်ျား

က ျား

ဦျားစံပြင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

အင်ျားစန်လြ်ျားြကကျား၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်

၃၃၈

(ဖြ င်) ဖက ်လွင်ဦျား

က ျား

ဦျားစုျားနုင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၃၉

(ဖြ င်) ဉ ဏ်လင်ျားထွန်ျား

က ျား

ဦျားနုင်ထွန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

သန်လ င်ပြျုွဲ့နယ်
၂၄ (က)
ဖအ င်ရတနှောလြ်ျား၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်

၃၄၀

(ဖြ င်) သက်ပေျုျားဖနှောင်

က ျား

ဦျားဖအ င်ပြင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၄၁

(ဖြ င်) ြင်ျားခနေ့်ဖက ်

က ျား

ဦျားဖစ ပြင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

လှုင်ပြျုွဲ့နယ်

၃၃၇

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

၂၂၈၊
၃၃၆

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

၂၆၊ ြန်ျားခခံ ၁ လြ်ျား၊
လှုင်သ ယ
၁၄၈၂/ခ၊
ဧရ ြင်ျားသစ်လြ်ျား၊
ဂ္ံုဖတ င်ပြျုွဲ့နယ်

A-11၊ အခန်ျား ၁၀၅၊
၃၄၂

(ဦျား) ရြင်ျားလှုင်

က ျား

ဦျားတင်ဖထွျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ရှုခင်ျားသ အြ်ယ ၊
သ ဖကတ
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၃၄၃

(ကု) သက်ြုင်ဦျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၃၄၄

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

(ြ) ဇင်စည်သလွင် (ခ) ဇင်ဇင် ြ

ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
၃၄၅

(ဦျား) ြင်ျားြင်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၃၄၆

(ြ) နလ စုျား

ြ

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၃၄၇

(ြ) သရြုင်

ြ

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

၃၄၈

၃၄၉

၃၅၀

၃၅၁

(ကု) ရပြည်ပေျုျား

(ကု) ဖဝလင်ျားထက်

(ကု) ထင်လင်ျားနုင်

(ကု) ရဖအ င်

အရြ်သ ျား

က ျား

(အင်ဂ္ င်နယ )
အရြ်သ ျား

က ျား

(အင်ဂ္ င်နယ )
အရြ်သ ျား

က ျား

က ျား/၂၄

(အင်ဂ္ င်နယ )
ဦျားသန်ျားဖဇ ်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်
ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ
၅၀၅ (က)

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၂

(ဖြ င်) ပြတ်သူ

က ျား

ဦျားပြင်စန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၃

(ဖ ေါ်) ဖအျားဆုြွန်

ြ

ဦျားဟန်ဖသ င်ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၄

(ဖ ေါ်) စုျားစုျားြ

ြ

ဦျားဘရှြ်ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၅

(ဖြ င်) ဖအ င်ရဖက ်

က ျား

ဦျားသန်ျားလွင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၆

(ဖ ေါ်) နနဝင်ျား

ြ

ဦျားထန်လင်ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၇

(ဖ ေါ်) ဖနှော်ခုင်ရင်သန်ျား

ြ

ဦျားဖစ စံသန်ျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၅၈

(ဖစ ) ဆန်ျားသစ်နနဒှော

က ျား

ဦျားဖစ နနဒှောထွန်ျား အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဖြှ ်ဘ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ပာာာျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ပာာာျား

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖြ ်လပြျုင်ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ြွန်ပြည်နယ်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၂၂၊ ၃၅ ြှတ်တုင်၊
ဖပြ က် ဂ္ံု
သ ဖကတအထူျားကု
ဖဆျားရံုဝန်ျား
သ ဖကတအထူျားကု
ဖဆျားရံုဝန်ျား
သ ဖကတအထူျားကု
ဖဆျားရံုဝန်ျား
သ ဖကတအထူျားကု
ဖဆျားရံုဝန်ျား
သ ဖကတအထူျားကု
ဖဆျားရံုဝန်ျား
သ ဖကတအထူျားကု
ဖဆျားရံုဝန်ျား

၁၄/၁၊ ပြ ၄ လြ်ျား၊
၃၅၉

(ဖြ င်) ရထက်နုင်

က ျား

ဦျားသနေ့်ဇင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဖတ င်ဥကကလ ြပြျုွဲ့
နယ်

၁၅၅၊ ြင်ျားရဖက ်စွ
၃၆၀

(ြ) ထက်ထက်ဝင်ျား

ြ

ဦျားဖြ င်ခ

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၇ ရြ်ကွက်၊
ဖတ င်ဥကကလ ြပြျုွဲ့
နယ်

၃၆၁

(ဖြ င်) ြင်ျားထက်သ

က ျား

ဦျားသန်ျားပြင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၆၂

(ဖ ေါ်) ြုေ့ြုေ့ဖအ င်

ြ

ဦျားဖအ င်ခုင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဖတ င်ဥကကလ ြပြျုွဲ့
နယ်
၄၅၆၊ ြန်ဖပြ ၁၁
လြ်ျား၊ ၃ ရြ်ကွက်၊
သ ဖကတပြျုွဲ့နယ်
၆၇၄၊ ဘူတ ရံုလြ်ျား၊

၃၆၃

(ဖြ င်) ဥကက သွင်

က ျား

ဦျားဖြ င်ဖဌျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

စဉ်ကူ ဖအ င်ဆန်ျား
အင်ျားစန်ပြျုွဲ့နယ်

ပြစ်ြှုဆုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ

၃၆၄

(ဖြ င်) ြင်ျားစုျားဦျား

က ျား

ဦျားသန်ျားစုျား

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၃၆၅

(ကု) ဖဇယ သန်ျား

က ျား

ဦျားကကည်ပြျုင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၆၆

(ကု) ြ ျုျားညညနုင်

က ျား

ဦျားပြင်နုင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၆၇

(ြ) ပြင်ပြတ်ဖဇ ်

ြ

ဦျားဖအ င်ပြင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၆၈

(ဖြ င်) ဖအျားခ ြ်ျားကု

က ျား

ဦျားတင်ပြင်

အရြ်သ ျား

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၃၆၉

(ကု) ဟန်ျားသူ

က ျား

အရြ်သ ျား

၁-ြတ်-၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၅၀၅ (က)

လွတ်ဖပြ က်

အြှတ် ၅ ရြ်ကွက်၊
လှုင်သ ယ
အင်ျားစန်ရ ြ၊
တ ယ စက်ရံု
ဖရဖကက င်ျားတကကသု
လ်
ဥကက ၆ လြ်ျား
ပြဖြတတ ၃ လြ်ျား၊
၁၀၈၊ အဖရှွဲ့ ဂ္ံု
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၃၇၀

(ဦျား) ဖငွရှန်

က ျား

အရြ်သ ျား

၁-ြတ်-၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၃၇၁

(ဖြ င်) ဇင်ြ ျုျားနုင်

က ျား

အရြ်သ ျား

၁-ြတ်-၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ြဖဇ ရ ၊

၃၇၂

(ဖြ င်) သဟနုင်

က ျား/၂၅

အရြ်သ ျား

၁-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

၁၇/၇၉၈၊
၃၇၃

(ဖြ င်) ပြည်ပေျုျားနုင်

က ျား

ဦျားစုျားနုင်

အရြ်သ ျား

၁-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ဦျားြုညလြ်ျား၊
ဖရွှေဖြါကကံပြျုွဲ့နယ်၊
ဖပြ က်ဥကကလ

အရြ်သ ျား
၃၇၄

(ကု) သနေ့်ဇင်ဦျား

က ျား

ဦျားလှကကျုင်

(ြွန်ပြတ်စတ်ထ ျား
သက်ကကျားရယ်အုဖစ င်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ ရုက်နှက်

ရန်ကုန်

ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ ရုက်နှက်

ရန်ကုန်

ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ ရုက်နှက်

ရန်ကုန်

ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ ရုက်နှက်

ရန်ကုန်

ေြ်ျားဆျားခံခရသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရန်ကုန်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရန်ကုန်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရန်ကုန်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်

ရန်ကုန်

ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂ္ဟ )
အရြ်သ ျား
၃၇၅

(ကု) ဖက ်ြင်ျားဖအ င်

က ျား

ဦျားလှကကျုင်

(ြွန်ပြတ်စတ်ထ ျား
သက်ကကျားရယ်အုဖစ င်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂ္ဟ )
အရြ်သ ျား
၃၇၆

(ဖြ င်) စုျားထက်ဖအ င်

က ျား

ဦျားြ ျုျားဖအ င်

(ြွန်ပြတ်စတ်ထ ျား
သက်ကကျားရယ်အုဖစ င်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂ္ဟ )
အရြ်သ ျား
၃၇၇

(ကု) ြင်ျားဦျား

က ျား

ဦျားသနေ့်ဇင်ဦျား

(ြွန်ပြတ်စတ်ထ ျား
သက်ကကျားရယ်အုဖစ င်

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂ္ဟ )
၃၇၈

၃၇၉

၃၈၀

၃၈၁

(ကု) ဖအ င်ဖက ်ြင်ျား

(ကု) ခ ြ်ျားဖပြလင်ျား

(ကု) လင်ျားထက်ြုင်

(ြ) ခုင်ေူျားဖဝ

က ျား

က ျား

က ျား

ြ

ဦျားပြင်လွင်

ဦျားဖဝလင်ျား

ဦျားပြင်စုျား

ဦျားခင်ကကွယ်

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄/၁၀၃၊
အလယ်လြ်ျားဖဟ င်ျား
၃၈၂

(ကု) ဖအ င်သူ

က ျား

ဦျားကကည်ဝင်ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၊ ဖအျားရြ်ပငြ်ျားလြ်ျား၊
သန်လ င်ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ရန်ကုန်

၃၈၃

(ြ) အပေျုျားဦျား

ြ

ဦျားပြတ်ဦျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြဂ္သလ ဖတ င်ညွနေ့်ပြျု
ာနယ်
အြှတ် (၂၂)

၃၈၄

ဘုဘုဖက ်

က ျား

ဦျားပြင်ကကည်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြုသြ်ညွနေ့် (၂)လြ်ျား၊
တ ဖြွပြျုွဲ့နယ်၊
ရန်ကုန်

သြတ်စစ်ဖကက င်ျားပေျုခွစဉ် အေြ်ျားခံရ

၃၈၅

(ြ) ဝတ်ရည်စုျား

ြ

ဦျားဖဇ ်ဝင်ျားစုျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၈၂၊ ဆင်ြင်ျားလြ်ျား၊
အလံုပြျုွဲ့နယ်
၄၃၊

၃၈၆

(ဦျား) သနေ့်ဇင်

က ျား

ဦျားသန်ျားခင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

အုန်ျားြင်လြ်ျားဖအ က်
၊ ဖ ျားကကျားရြ်ကွက်၊
ကကည်ပြင်တုင်
၁/၆၊ ၂၅၂၊ သရပြျုင်

၃၈၇

(ြ) ဇင်ြင်ျားဖေွျား

ြ

ဦျားနုင်ဦျားြင်ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၁၀ လြ်ျား၊ ၁၃
ရြ်ကွက်၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်
၄၆၁၊ ြ လ နွယ် ၃

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ

(ဖြ င်) ဖအ င်ဖအ င်

က ျား

ဦျားတင်ဖရွှေ

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃၈၉

(ဖြ င်) ဖက ်ြင်ျားထွန်ျား

က ျား

ဦျားပြင်သန်ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖပြ က် ဂ္ံု

၃၉၀

(ြ) ခင်လွင်လွင်

ြ

ဦျားတင်လှုင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဘုြမ ၆ လြ်ျား

က ျား

ဦျားဝင်ျားဖဇ ်ဦျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

လြ်ျား၊

၃၈၈

ဖြါက်ဖတ ဝ၊
အင်ျားစန်

၃၉၁

(ဖြ င်) ထက်ဖဝလင်ျား (ခ)
ြုျားသူအြ်

၃၉၂

(ဖြ င်) နုင်လင်ျား

က ျား

ဦျားခင်ဖြ င်နုင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

၃၉၃

(ြ) ဖရွှေဖအျား

ြ

ဦျားဖက ်ြန်ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

သကသန်ျားကျွန်ျား၊
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဇဝနရြ်ကွက်၊
စြယ်ပေြူကွန် ု

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။
ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

အြှတ်-၃၅၇၊
၃၉၄

(ဦျား) စန်ျားဝင်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ခုင်ဖရွှေဝါလြ်ျား၊ ၈၈

တ ဖြွ-ဖက က်ဖပြ င်ျားတွင်

ရြ်ကွက်၊

ေြ်ျားဆျားထန်ျားသြ်ျားပခင်ျားခံခရသည်။

ဂ္ံုဆြ်ကြ်ျားပြျုွဲ့နယ်။

အြှတ်(၉၁)၊
၃၉၅

(ြ) အဇင်ပေျုျား

ြ

ဦျားကကည်လွင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖဇ ်ဂ္ ပြင်လြ်ျား၊
ဂ္ံုဆြ်ကြ်ျားပြျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွဖက က်ဖပြ က်တွင်
ေြ်ျားဆျားထန်ျားသြ်ျားပခင်ျား ခံခရသည်။

အြှတ်-၁၅၀၁၁၊
၃၉၆

(ြ) လလဖြ ်

ြ

ဦျားဖအ င်ြ ျုျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖဇယ သရလြ်ျား၊

တ ဖြွဖက က်ဖပြ က်တွင်

၉၀ ရြ်ကွက်၊

ေြ်ျားဆျားထန်ျားသြ်ျားပခင်ျား ခံခရသည်။

ဂ္ံုဆြ်ကြ်ျားပြျုွဲ့နယ်။

ြဖနှောသုခလြ်ျား၊ ၉၈
၃၉၇

(ဦျား) ထက်ထက်ဖက ်

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရြ်ကွက်၊
ဂ္ံုဆြ်ကြ်ျားပြျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွဖက က်ဖပြ က်တွင်
ေြ်ျားဆျားထန်ျားသြ်ျားပခင်ျား ခံခရသည်။

၉၈ ရြ်ကွက်၊
၃၉၈

(ြ) ဖအျားဖအျားသန်ျား

ြ

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖငွတုျားလြ်ျား၊
ဂ္ံုဆြ်ကြ်ျားပြျုွဲ့နယ်။

၃၉၉

(ြ) စုစုြွန်

ြ

ဦျားဝင်ျားပြင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၀၀

(ြ) ပေြူဝင်ျားသနေ့်

ြ

ဦျားခ စ်တုျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၀၁

(ြ) သြ်သြ်သူ

ြ

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

တ ဖြွဖက က်ဖပြ က်တွင်
ေြ်ျားဆျားထန်ျားသြ်ျားပခင်ျား ခံခရသည်။

၁၄/စက်ရံုလြ်ျား၊ြဂ္သ
လ ဖတ င်ညွနေ့်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား

ရန်ကုန်

ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဗုလ်ထွန်ျားဇံရြ်ကွက်၊
၄၀၂

(ြ) ဝါဝါ

ြ

ဦျားက င်လှုင်

ဖက င်ျားသူ

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဗုလ်ပြတ်ထွန်ျား(၁)လ
ြ်ျား၊

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား
ဆနဒပြြွပြျုလုြ်ြှုဖကက င်ေြ်ျားဆျားခံရ။

ဖ ေါ်ြံုပြျုွဲ့နယ်၊ရန်ကုန်
၉၃၈(A)၊
၄၀၃

(ြ) ကကယ်စင်သြ်

ြ

ဦျားဖက ်နုင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဘုရင်ဖနှောင်လြ်ျား၊
၅၀ ရြ်ကွက်၊
ဖပြ က် ဂ္ံု
2/B၊ ဂ္ ရြ်ကွက်၊

၄၀၄

(ဖြ င်) ထက်ဦျားခနေ့်

က ျား

ဦျားဖဇ ်ြ ျုျားလတ်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

နလ ၅ လြ်ျား၊
ဖပြ က်ဥကကလ ြပြျုွဲ့
နယ်

၄၀၅

(ြ) အသနတှော

ြ

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၁၆၈-ရြ်ကွက်၊
က ျားြ ံလြ်ျား

၃.၃.၂၀၂၁ ရက်ဖနေ့တွင် တ ဖြွပြျုွဲ့နယ်၊
ဖက က်ဖပြ င်ျားရြ်ကွက်တွင် ရတြ်ေွွဲ့ြှ
ေြ်ျားဆျားသွ ျားပခင်ျားပေစ်သည်။

၁၈၊ က ယသုခ
၄၀၆

(ဖြ င်) ဖအ င်ပြင်ဦျား

က ျား

ဦျားတင်လှ +
ဖ ေါ်ပြင်ပြင်ကကည်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

အပြင်လြ်ျား၊ ၂/က

ဖဆျားရံုဝန်ထြ်ျားပေစ်က CDM

ရြ်ကွက်၊

လုြ်သည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

ြဂ္သလ

ံုပြျုွဲ့နယ်

၅၁၊
က ျားကွက်သစ်လြ်ျား၊

ဦျားရည်ြွန် +
၄၀၇

(ဖြ င်) ဖအ င်ပြတ်ြွန်

က ျား

ဖ ေါ်နလ ဖထွျားအ အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖာာ င်

တ ဖြွဖက က်ဖပြ င်ျားြျားြွျုင်အနျားတွင်ေြ်ျား
က ျားကွက်သစ်ရြ်ကွ ဆျားခံရ
က်၊ တ ဖြွပြျုွဲ့နယ်၊
ရန်ကုန်

၄၀၈

(ြ) ဖဟြ န်စုျား

ြ

ဦျားစုင်ျားလှြုျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

လြ်ျားြဖတ ်

တ ဖြွသြတ်စစ်ဖကက င်ျား ပေျုခွင်ျားစဉ်
ေြ်ျားဆျားခံရ

အြှတ် ၂၀၉၊
၄၀၉

(ကု) ဇင်ကု (ခ) သ ျားကကျား

က ျား

ဦျားပြဝင်ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖအ င်ဖြတတ (၄)
လြ်ျား၊ ၁ ရြ်ကွက်၊

ဆနဒပြစဉ်ေြ်ျားဆျားခံရ

လှုင်ပြျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်

၄၁၀

(ကု) ရြင်ျားဦျား

က ျား/၂၉

ဦျားဝင်ျားလှုင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက
ပာာာျား

သြတ်ပေျုခွင်ျားစဉ် ေြ်ျားဆျားခံရ

အြှတ် ၂၆၃၊
ဗုလ်ြင်ျားဖရ င်လြ်ျား၊
၄၁၁

(ဖြ င်) ဟန်ျားထက်

က ျား/၂၁

ဦျားဖေဝင်ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဗြ ဖအျားရြ်ကွက်၊

အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်

ဖ ါြံုပြျုွဲ့နယ်၊

အေြ်ျားခံရသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက
ပာာာျား
၄၁၂

က
(ကု) ဖဇ ်ဝင်ျားခုင် (ခ) (ကု) ဖဇ ်ဝ
ြ်ျား ျား

ဦျားဖဇ ်လွင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ ြု ်ြ ၅၀၅ -က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၁၃

(ကု) ဖအ င်သုက် (ခ) ခ ျုသ

က ျား

ဦျားသန်ျားပြင်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ ြု ်ြ ၅၀၅ -က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၁၄

(ဦျား) ဖက ်ပြင်

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၁

ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၄၁၅

(ကု) ရဝင်ျားဖဆွ

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၁

လွတ်ဖပြ က်

၄၁၆

(ကု) ပြတ်ဖက င်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၁၇

(ကု) ထွန်ျားထွန်ျားဖနှောင်

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၁၈

(ကု) ဖက ်ဇင်ခနေ့်

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၁၉

(ကု) ဖက ်ဝင်ျားသန်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၂၀

(ကု) ြင်ျားကုကုသန်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ဦျားေုျားတွတ်

လှုင်ပြစ်လြ်ျားသွယ်
၄၂၁

(ဖြ င်) ဖက င်ျားပြတ်

က ျား

ဦျားဖအ င်ခ စ်

အရြ်သ ျား

၃-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

(၁) လြ်ျား၊ (၁)
ရြ်ကွက်၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်

အရြ်သ ျား
၄၂၂

(ကု) စုျားြုျား

က ျား

ြတထလ ပြျုွဲ့နယ်၊

(ဆုင်ကယ်အဖရ င်ျားဆု ၅-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

င်)

ြနတဖလျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား
အြှတ်-၅၀၊
၉၂-လြ်ျား၊

၄၂၃

(ဦျား) စုျားစုျားြင်ျား

က ျား

ဦျားပြဖက ်

အရြ်သ ျား

၆-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ကန်ဖတ ်ကဖလျားရြ်
ကွက်၊ြဂ္သလ ဖတ င်
ညွနေ့်ပြျုွဲ့နယ်။

၄၂၄

ဖနလင်ျားဖအ င်

က ျား

ဦျားသန်ျားဦျား

အရြ်သ ျား

၆-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြတအတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

၄၂၅

၄၂၆

(ဦျား) ဖအ င်ဝင်ျား

(ဦျား) အ က ဟန်ျား

က ျား

က ျား

ဦျားလှဖြ င်

အရြ်သ ျား

ဦျားခင်ဖြ င်ကကည် အရြ်သ ျား

၆-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၇-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အ ဏ သြ်ျားြှုပြျားဖနှောက်တွင်
ပာာာျား

အေြ်ျားခံရသည်။

ရှြ်ျားစုရြ်ကွက်၊
တုက်ကကျားပြျုွဲ့နယ်
အြှတ်-၆၁၉၊

၄၂၇

(ဦျား) သနေ့်ဇင် (ခ) ဦျားစုင်ျား

က ျား

ဦျားကုဖလျား

အရြ်သ ျား

၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ြ လ ရံုလြ်ျားသွယ်
(၂)၊ ၁၂ရြ်ကွက်၊
လှုင်ပြျုွဲ့နယ်

၄၂၈

(ဖြ င်) စန်ဖထွျား

က ျား

၄၂၉

(ဖြ င်) ဝင်ျားပြတ်ဖအ င်

က ျား

ဦျားထွန်ျားရင်

အရြ်သ ျား

၇-ြတ်-၂၀၂၁

အရြ်သ ျား

၇-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျားဥြဖ
ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

၄၃၀

(ကု) ဟန်ျားြ ျုျားဆက်

က ျား

အရြ်သ ျား

၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၃၁

(ကု) စုင်ျားဝဏဏဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား

၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၃၂

(ကု) ခင်ဖဇ ်ဝင်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

၄၃၃

(ဖြ င်) ရထက်ဖအ င်

က ျား

အရြ်သ ျား

၉-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြတအတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

စြ်ျားဖခ င်ျားပြျုွဲ့နယ်၊ အ ဏ သြ်ျားြှုကု
ရန်ကုန်ပြျုွဲ့

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

စြ်ျားဖခ င်ျားပြျုွဲ့နယ်၊ အ ဏ သြ်ျားြှုကု
ရန်ကုန်ပြျုွဲ့

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

စြ်ျားဖခ င်ျားပြျုွဲ့နယ်၊ အ ဏ သြ်ျားြှုကု
ရန်ကုန်ပြျုွဲ့
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည်အတွက် ေြ်ျားဆျားခံရ

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကုဆနေ့်က င်
ဆနဒပြတအတွက် ေြ်ျားဆျားခံရခသည်။

ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊
၄၃၄

(ဖြ င်) ြ ျုျားဇင်ပြတ်

က ျား

အရြ်သ ျား

၉-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၄၃၅

(ြ) ဇင်ြ ဖဝ

ြ

အရြ်သ ျား

၉-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ပြတ်ပြျုွဲ့နယ်၊

၄၃၆

(ကု) ရဝင်ျားထွန်ျား

က ျား

အရြ်သ ျား

၉-ြတ်-၂၀၂၁

လွတ်ဖပြ က်

တနသသ ရတုင်ျားဖ သ
ကကျား
ခုင်သဇင်လြ်ျား၊

၄၃၇

(ြ) ဖြသူ

ြ

ဦျားလှရ

အရြ်သ ျား

၁၀-ြတ်-၂၀၂၁

လွှတ်

ဖြါင်ျားကူျားဉ ဏရြ်ကွ
က်၊ ြုလပြျုွဲ့နယ်၊
ြဂ္သလ

ံု

သြတ်စစ်ဖကက င်ျားပေျုခွစဉ် အေြ်ျားခံရ

ခုင်သဇင်လြ်ျား၊
၄၃၈

(ြ) ဖအျားပငြ်ျားသူ

ြ

ဦျားလှရ

အရြ်သ ျား

၁၀-ြတ်-၂၀၂၁

လွှတ်

ဖြါင်ျားကူျားဉ ဏရြ်ကွ
က်၊ ြုလပြျုွဲ့နယ်၊
ြဂ္သလ

သြတ်စစ်ဖကက င်ျားပေျုခွစဉ် အေြ်ျားခံရ

ံု

ရှြ်ျားကယ ျားနယ်စြ်တွင် စစ်သ ျား ၄
၄၃၉

(ကု) ခွန်ြ ျုျားလှုင်ဝင်ျား (ခ)
ြါစကွ

က ျား

အရြ်သ ျား

၁၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၉ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖဆ င်ျားကန်ရ ၊

ဖယ က်ဖသဆံုျားသည်အတွက်ဖကက င်

ေ ျားခွန်ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အင်အ ျားအဖပြ က်အြ ျားသည်

ရှြ်ျားပြည်နယ်

ရ ထသုေ့ဝင်ဖရ က်ပြျားရှ ဖေွဖနစဉ်ေြ်ျားဆျားခ
ပာင်ျားခံခရသည်။

အက်ေ်အတ်ခ ်အုင်
၄၄၀

(ကု) ြဏဏတ်ထွန်ျား

က ျား

၃၆၀/ ၈၈

၁၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြ ျုျားဆက်ဖက င်ျားသ ျား

ြတ်လ ၂၁ ရက်ဖနေ့တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား
လှုင်သ ယ ြန်ျားလှုင်တံတ ျားဖအ က်တွင်

၄၄၁

(ြ) ဖဖရွှေြံှု

သုခက ရြရဟတအသ

ြ

င်ျားဥကကဌ

၂၁-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၂၁ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

သုခက ရြရဟတအသင်ျားဥကကဌ
ရန်ကုန်ပြျုွဲ့

ြဖရွှေြှုန်အြါအဝင် ၃ဖယ က်ကု စစ်တြ်ြှ
ေြ်ျားဆျားခသည်။

ဖတ င်ဥကကလ ြပြ
၄၄၂

(ြ) ယဉ်ယဉ်ကကျား

ြ

ဦျားဇင်ဖအ င်

အရြ်သ ျား

၂၇-ြတ်-၂၁

ဖတ င်ဥကကလ ြပြျုွဲ့နယ်တွင်

ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင်

ာုာနယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သ ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ကကျား
ဖတ င်ဥကကလ ြပြ

၄၄၃

(ြ) စုစုကကျား

ြ

ဦျားဇင်ဖအ င်

အရြ်သ ျား

၂၇-ြတ်-၂၁

ဖတ င်ဥကကလ ြပြျုွဲ့နယ်တွင်

ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင်

ာုာနယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သ ေြ်ျားဆျားခံရသည်။
ကကျား

၄၄၄

၄၄၅

၄၄၆

၄၄၇

(ဦျား) ြုျားဝင်ျား

(Ko) Htoi Awng

(ကု) ဖနှော်ဆုင်ျား

(ကု) စုင်ျားလတ်ဖအ င်

က ျား

က ျား

က ျား

က ျား

သတင်ျားဖထ က်
(သူရယဖနဝန်ျား )

၇၄ ြ ယ - စအျားအု

၇၄ ြ ယ - ဓ တ်ြံု
သတင်ျားဖထ က်

ြဇဈြ သတင်ျားဖထ က်

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၁) ရက်ဖနေ့တွင်

ဖရွှေက င်ပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ြခူျားတုင်ျားဖ သကကျား

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

၄၄၈

၄၄၉

၄၅၀

(ကု) ထွန်ျားလင်ျားဖအ င်

(ကု) ရန်ဖက င်ျား

(ကု) ဖဝယံ

က ျား

က ျား

က ျား

အလဗင်ျား ြ ယ

Eternally Peace
News Network(EPN)

Eternally Peace
News Network(EPN)

၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၆) ရက်ဖနေ့တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား

အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု

၄၅၁

(ကု) ဖဝယံ

က ျား

ဓ တ်ြံုသတင်ျားဖထ က်
(ဆင်ဟွ )

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်ပြျား ထုဖနေ့တွင်ြင်
ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု

၄၅၂

ြစစတ ယုက ကတ ဇုြ

က ျား

သတင်ျားဖထ က်
(ဂ္ ြန်နုင်ငံသ ျား)

၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၆) ရက်ဖနေ့တွင်

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ပာာာျား

ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်ပြျား ထုဖနေ့တွင်ြင်
ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

၄၅၃

၄၅၄

၄၅၅

၄၅၆

(ကု) သန်ျားဖဇ ်

(ဦျား) ဖက ်ဖက ်လွင် (ခ)
ကုကုဖလျား

(ြ) ဇ ဇ

(U) Par Pwee

က ျား

က ျား

ြ

က ျား

၄၅၇

(ြ) ရှင်ြုျားညွနေ့်

ြ

၄၅၈

Paung Lang Taung

က ျား

၄၅၉

ဆလုင်ျား ဖ ျားဗစ်

က ျား

၄၆၀

(ကု) ဝဏဏစုျား

က ျား

Reporter of
Associated Press

စအျားအု (ြံုရ ဂ္ဇက်
ဂ္ နယ်)

ဖပြလတ်ဂ္ နယ်
သတင်ျားဖထ က်

စအျားအု (ဟ ျားခါျား
တုင်ျားြ်)

အလွတ်တန်ျား
ဓ တ်ြံုသတင်ျားဖထ က်

74 Media

ခ င်ျားပြည်နယ်၊
ြုေ့စ်ြ ယ ၊ ဂ္ နယ်လစ်

သတင်ျားဖထ က်၊
အလဗင်ျားြ ယ

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

၁-ြတ်-၂၀၂၁

၅-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကကျား ြု ်ြ
၅၀၅(က)

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် ပြန်လွှတ်ခသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၈) ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရန်ကုန်တုင်ျားဖ သက
ပာာာျား

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

ြံုရ ပြျုွဲ့နယ်၊

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု

စစ်ကုင်ျားတုင်ျားဖ သ

အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်

ကကျား

ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၇) ရက်ဖနေ့တွင်

ြဖကွျားတုင်ျားဖ သကက

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ာျား

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၈) ရက်ဖနေ့တွင်

ဟ ျားခါျားပြျုွဲ့၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

စြ်ျားဖခ င်ျားပြျုွဲ့နယ်၊

ဆနဒပြြွကု အစရင်ခံတင်ဆက်ြှုဖကက င်

ရန်ကုန်ပြျုွဲ့

တရ ျားစွဆုခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ (၂၈) ရက်ဖနေ့တွင်

ပြစ်ကကျားနှောျားပြျုွဲ့နယ်၊

ဆနဒပြြွကု အစရင်ခံတင်ဆက်ြှုဖကက င်

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ကခ င်ပြည်နယ်

တရ ျားစွဆုခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ြတ်လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဟ ျားခါျားပြျုွဲ့၊
ခ င်ျားပြည်နယ်
ြတထလ ပြျုွဲ့နယ်၊
ြနတဖလျားတုင်ျားဖ သ
ကကျား

စစ်တြ်အ ဏ သြ်ျားြှုကု
အစရင်ခံတင်ပြြှုအတွက်
ေြ်ျားဆျားခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။
ဆနဒပြြွကု အစရင်ခံတင်ဆက်ြှုဖကက င်
ေြ်ျားဆျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံခရပခင်ျားပေစ်သည်။

ဖတ င်ကကျားတွင်
၄၆၁

စုင်ျားဇင်

ဇုြ်

က ျား

Journalist of Eastern
Review

၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၈ ရက်ဖနေ့တွင်

ဖတ င်ကကျားပြျုွဲ့၊

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရှြ်ျားပြည်နယ်

အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားလှုြ်ရှ ျားြှုအဖကက
င်ျား တင်ဆက်ဖနစဉ်အတွင်ျား ဖနေ့လည် ၁၂
နှောရ၌
ေြ်ျားဆျားေြ်ျားဆျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ပခင်ျားခံခရသည်။

၄၆၂

(ကု) ဖအ င်သူရ

က ျား

BBC သတင်ျားဖထ က်

၁၉-ြတ်-၂၀၂၁

၄၆၃

(ဦျား) ဖက ်ဝင်ျားနုင်

က ျား

ဖရှွဲ့ဖန

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

463+ 123 (Co Defendant of Dr. Zarni Min Shwe
Total - 586

ြတ်လ ၂၂ ရက်ဖနေ့တွင်
လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ဖနပြည်ဖတ ်

ကခဏခရုင်တရ ျားရံုျားတွင်တရ ျားစွဆုပခင်ျားခံ
ရသည်။

ဖေဖေ ်ဝါရ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင်

ဖတ င်ကကျားပြျုွဲ့၊

အ ဏ သြ်ျားပြျားဖနှောက်ဖနေ့တွင်

လွတ်ဖပြ က်ခသည်။

ရှြ်ျားပြည်နယ်

အေြ်ျားဆျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံခရသည်။

