
စဉ် အမည် က  ျား/မ ဖခငအ်မည် ရ ထ ျား ဖမ်ျားဆ ျားခံရသည ် န  စ ွဲ
အမှုစ ွဲခံရသည ် ဥပနေ၊ 
ပုေမ်

တရ ျားလ ု လကရ်  အန ခအန န ရပ်လ ပ်စ မ တခ် က်

၁ (ဒ ေါ်)  ဒ ောငဆ်န််းစုကြည် မ
ဗ ုလခ် ျုပ်ဒ ောင်
ဆန််း

န ငုင်ဒံတေ်ာ တ ငုပ်ငခ်ပုံဂ္ ျုလ်  (သ ု ို့) 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတဦြက
ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပ ု ို့ြနုသ် င််းြနုဥ်ပဒ  

ပု မ် ၈၊ 
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅၊ 
 ဆြသ် ယဒ်ေ်းဥပဒ  

ပု မ် ၆၇၊ 
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)၊  စ ်ုးေ
 လ  ျုွဲ့ ဝှြခ် ြမ် ော်း  
 ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၃၁-ဂ၊
 

သဘောဝဒဘ်း နတေောယဥ်
ပဒ 

 ြ ္  ခဏခရ ုင်
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊
  ထ ်းဌောနခ  ၏
 

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
 ေ မ ်းကြညလ်င််း
 (ပု မ် ၈ နငှို့ ်
၆၇)၊ ေ မ ်းမမငို့န် ငု်
 (ပု မ် ၂၅)၊ 
ဦ်းစ ်ုးစ ်ုးဒေွှေ  
(ပု မ် ၅၀၅-ခ) 

ေ မ ်းဒ ောငမ်  ျု်း
လ င ်(ပု မ် 

၃၁-ဂ)၊ ဦ်းညညီီ
 (ခ) 

ထ န််းမမငို့ဒ် ောင်

ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။် 
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေတ ို့  
န ငုင်ဒံတေ်ာ တ ငုပ်ငခ်ပုံဂ္ ျုလ်  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညြ် ု  
ဒနောြတ်စ်မှု  မဖစ်  စ ်ုးေ 

လ  ျုွဲ့ ဝှြခ် ြမ် ော်း   ြဥ်ပဒ  

ပု မ် ၃ န ို့ မတလ် ၂၅ ေြဒ်န ို့ြ 

ေနြ်နုမှ်ောထပ်တ ်ုး 
 မှုဖ ငို့ခ်ထံော်းေသည။်  ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င ်

သဘောဝဒဘ်း နတေောယဥ်ပဒ မဖငို့်
  မှုထပ်တ ်ုးခ ို့သည။်

၂ (ဦ်း) ဝင််းမမငို့် ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြင်
န ငုင်ဒံတေ်ာသမ  ္မတ 

( မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ
  ဥုြက ဌ-၁)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅,

 ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ), 

ဆြသ် ယဒ်ေ်းဥပဒ  

ပု မ် ၆၇

 ြ ္  ခဏခရ ုင်
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊
 

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
 မမငို့န် ငု်

ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃ (ဦ်း)  ဟနန်ေီဗနထ််ီးယ ြ ော်း  သုမမတ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၄ (ဦ်း)  တခီ နမ်မတ် ြ ော်း ဦ်းတခီ နဒ်ဂါင််း
မပညဒ်ထောငစု်လွှေတဒ်တေ်ာ  ဥြက ဌ၊ 
 ေပ်သော်း္ ို့လွှေတဒ်တေ်ာ  ဥြက ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅ (ဦ်း)  ထ န််းထ န််းဟ န် ြ ော်း ဦ်းြ ဟ န််း
 ေပ်သော်းလွှေတဒ်တေ်ာ   တု ယ ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ  

ဗဟ  ုလပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတဝီင်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆ (ဦ်း)  ဒ ်းသောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းည ျုဘန််း  မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာ တု ယဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇ (ဦ်း)  ပဖ ျု်းမင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းခ ငုထ် န််း
ေနြ်နုတ် ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်  

( မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ
 ဗဟ  ုလပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတဝီင် )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၆ ေြဒ်န ို့

ဒနမပညဒ်တေ်ာတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၈ ဒ ါြတ်ော ဒဇေ်ာမမငို့ဒ်မောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်
မနတဒလ်းတ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်  

( မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ
  ဥုြက ဌ-၂)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၇ ေြဒ်န ို့

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅,

 ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

ပမ ျုွဲ့နယ ်ဒထ ထ 
ဒ္ ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်း
ဌောနမှ 

လြဒ်ထောြည် 
နက်ြော်းဒေ်းမ ်း  
(ဒ ေါ်)  န ယန်ခီ ငု်

မနတဒလ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းစ ်ုး ပ ခ ်းတ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့

ဒတောငင် ဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၀ ဒ ါြတ်ော ဒ ောငမ် ်ုးည ျု ြ ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ် ( မ  ျု်းသော်း မီ ု
ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်၏   တ င််းဒေ်းမ ်း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၁ (ဦ်း) မမငို့ဒ်မောင် ြ ော်း တနသသောေီတ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၂ ဒ ါြတ်ော မမငို့န် ငု် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာ
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ် ( မ  ျု်းသော်း မီ ု
ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ  

ဗဟ  ုလပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတဝီင် )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြဒ်န ို့

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

မုံေ ောဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၃ (ဦ်း) လမှ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းကြညဝ်င််း ဧေော၀တတီ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄ (ဒ ေါ်) နန််းခငဒ်ထ ်းမမငို့် မ ဦ်းဒစောလထှ န််း
ြေငမ်ပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ် ( မ  ျု်းသော်း ီ
မ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ  

ဗဟ  ုလပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတဝီင် )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြဒ်န ို့

ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ြေငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅ (ဦ်း) ညပုီ ြ ော်း
ေခ ငုမ်ပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ် ( မ  ျု်းသော်း မီ ု
ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ  

ဗဟ  ုလပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတဝီင် )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

လြဒ်ထောြပ်မ ျုွဲ့
နယ ု်ပ်ခ ျုပ်ဒေ
မ ်းဒြ ေ်ာသ န််း

စစ်ဒတ ဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၆ ဒ ါြတ်ော လင််းထ ဋ် ြ ော်း ရှမ််းမပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ရှမ််းမပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၇ ဒ ါြတ်ော ဒ ်းဇံ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဇံ မ နမ်ပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြဒ်န ို့

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ နမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၈ ဒ ါြတ်ော ခြဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းခြလ်ှ ြခ ငမ်ပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ေ  ဖ  ဝင ်

ဒြ ေ်ာဒဇယ 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၉ (ဦ်း) ဒဘောို့စ်ြ ု ြ ော်း ြယော်းမပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ြယော်းမပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၂၀ (ဦ်း)  မ  ျု်းသ မ််းကြ်ီး ြ ော်း ပညောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏  ဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၁ (ဦ်း)  ဒဖမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငပ်င မ််း မပနက်ြော်းဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏  ဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၂ (ဦ်း)  သန ို့စ်ငဒ်မောင် ြ ော်း
ပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းနငှို့် 
ဆြသ် ယဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၃ ဒ ါြတ်ော သန််းမမငို့် ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာတငို့ဒ်ဆ ြ ော်း
န ငင်ဒံတေ်ာ၏ တ ငုပ်ငခ်ပုံဂ္ ျုလရုံ််းဝနက်ြီ
္်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း  
ေြ ်နည််းငယ ်ကြော  

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း



၂၅ (ဦ်း)  စ ်ုးဝင််း ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနငှို့် 
စြမ်ှုဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 စ ်ုးေလ  ျုွဲ့ ဝှြ ်ြဥ်ပ
ဒ  ပု မ် ၃၁-ဂ

ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၆ ဒ ါြတ်ော ဒ ောငသ် ြ ော်း
စ ြုပ်  ျု်းဒေ်း၊  
ဒမ ်းမမြူဒေ်းနငှို့ဆ်ညဒ်မမောင််းဝနက်ြ်ီးဌောန

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၇ (ဦ်း) မင််းသ ြ ော်း သမမတရုံ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏ ဝုနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၈ (ဦ်း) ဒသောင််းထ န််း ြ ော်း
င််းနှ်ီးမမ ျုပ်နှမံှုနငှ်ို့ 
န ငုင်မံခော်းစီ်းပ ော်းဆြသ် ယဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီးဌော
န၏ ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၂၉ သ ေ(ဦ်း) ဒ ောငြ် ု ြ ော်း သောသနောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပု မ် (၅၅)၊ 
 ဂတ လ ြုစ်ော်းမှုတ ြုဖ်
္ ြဒ်ေ်းဉပဒ 

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၀ ဒ ါြတ်ော မင််းေ ပ ငုဟ် န််း ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနငှို့် 
စြမ်ှုဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး၏ ဝုနက်ြ်ီး

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၅၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း  
ေြ ်နည််းငယ ်ကြော  

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၁ (ဦ်း) ဆြဒ် ောင် ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနငှို့် 
စြမ်ှုဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး၏ ဝုနက်ြ်ီး

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၅၊ ၂၀၂၁
 စ ်ုးေလ  ျုွဲ့ ဝှြ ်ြဥ်ပ
ဒ  ပု မ် ၃၁-ဂ

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း  
ေြ ်နည််းငယ ်ကြော  

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၂ ဒနေ်ာပန််းသဉ္ဇောမ  ျု်း မ
ြေငတ် ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး
(ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န ်ြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််း
ဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၃ (ဦ်း) န ငုင်လံင််း ြ ော်း
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး၏လ မှုဒေ်းဝနက်ြီ
္်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န ်ြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််း
ဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၃၄ (ဦ်း) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီးစီမံြ န််းနငှို့်  
ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၅ (ဒ ေါ်) နလီောဒြ ေ်ာ မ
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီးလ ပ်စစ်၊  
စြမ်ှုလြမ်ှုနငှို့် လမ််းပန််း 
ဆြသ် ယဒ်ေ်း ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န ်ြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််း
ဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၆ (ဒ ေါ်) မ ်ုးမ ်ုးစုကြည် မ
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီးလ ဝငမ်ှုကြ်ီးကြပ်
ဒေ်းနငှို့် လ ို့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န ်ြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််း
ဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၇
ဒ ါြတ်ော စ ်ုးသန််း (ဒခေါ်) 
ဦ်းဒြ ေ်ာစ ်ုးသန််း

ြ ော်း
 မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  စ ြုပ်  ျု်းဒေ်း၊  
ဒမ ်းမမြူဒေ်းနငှို့် ဆညဒ်မမောင််းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နငှို့ ်
၃-မတ်-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၃၈ (ဦ်း) မ  ျု်းသစ် ြ ော်း
 မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
သယဇံောတနငှို့သ်ဘောဝပတဝ်န််းြ ငဖ်မ််း
ဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီး

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၁၊ ၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

ခ မ််းဒမမို့သောစံပမ ျုွဲ့
နယ ်ဒထ ဒထ 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းဦ်းစီ
္်းဌောနမှ 

လြဒ်ထောြပ်မ ျုွဲ့
နယ ု်ပ်ခ ျုပ်ဒေ်း
မ ်း (ဦ်း)  
ေောဇောမမငို့်

  ု်းဘ  ုြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််းဆီ
္်းခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီးဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်
ြ ယုစ်ော်း မ န ို့စ်ောမဖငို့လ်ြမှ်တဒ်ေ
္်းထ ်ုးခ ို့ဒသောဒကြောငို့ ်ဖမ််းခေံပပီ်းစ  
ခ ြတ်ငခ်ခံ ို့ေသည်

၃၉ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒ ်းသ န််း ြ ော်း
ေခ ငုမ်ပညန်ယ် ဘဏ္ဍောဒေ်း၊  ခ န၊် 
စီမံြ န််းနငှို့် စီ်းပ ော်းဒေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း
ေခ ငုမ်ပညန်ယစ် ြုပ်  ျု်းဒေ်း၊  ဒမ ်းမမြူဒေ်း၊
 သစ်ဒတောနငှို့် သတတ ျုတ င််း ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၁ (U) Pon Bway ြ ော်း
ခ င််းတ ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး (

ေခ ငုမ်ပညန်ယ်)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၄၂ (ဦ်း) ဒမေ်ာ ြ ော်း
ြယော်းမပညန်ယစီ်မံြ န််းနငှို့ဘ်ဏ္ဍောဒေ်း
ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြယော်းမပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၃ (ဦ်း) စ ်ုးညွှေန ို့လ် င် ြ ော်း
ရှမ််းမပညန်ယစီ်မံြ န််းနငှို့ဘ်ဏ္ဍောဒေ်းဝန်
ကြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ မတ်
 ၅၊ ၂၀၂၁

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ရှမ််းမပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၄ (U) Sai Hseng Tip Long ြ ော်း
ရှမ််းမပညန်ယလ် ပ်စစ်၊  စ မ််း ငန်ငှို့် 
စြမ်ှုဝနက်ြ်ီးဌောန

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ရှမ််းမပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၅ (ဦ်း)  ါရီှ်းလဆ ငု််း ြ ော်း
ြခ ငမ်ပညန်ယသ်ယဇံောတနငှို့သ်ဘောဝပ
တဝ်န််းြ င် ထ န််းသ မ််းဒေ်း ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၉ ၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့န
ယ ်ဒထ ဒထ  ု
ပ်ခ ျုပ်ဒေ်းဦ်းစီ်းဌ
္ောနမှ 

လြဒ်ထောြပ်မ ျုွဲ့
နယ ု်ပ်ခ ျုဒေ်းမ 
္်း(ဦ်း) 
မင််းေနန် ငု်

မမစ်ကြ်ီးနော်း ြ ဒထောငတ် ငဖ်မ််း
ခ ျုပ်ထော်း

ြခ ငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၄၆ (ဦ်း) ဒနဝင််း ြ ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယလ် မှုဒေ်းဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅ 

( မှု မှတ် 
၁၅၆,၁၅၇,၁၅၈)

ေ  ေောရှ  
ဒြ ေ်ာဒဇယ 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၇ (ဦ်း) ဒနေ်ာလီ ြ ော်း
ြခ ငမ်ပညန်ယစ်ညပ်ငသ်ောယောဒေ်းဝန်
ကြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း
ြခ ငမ်ပညန်ယလ် ဝငမ်ှုကြ်ီးကြပ်ဒေ်းဝန်
ကြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၉ (ဦ်း)  ော်းတဒီယောဟန် ြ ော်း
လဆီ တ ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး
(ြခ ငမ်ပညန်ယ်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၅၀ (ဦ်း) ေနန်မ််းဖုန် ြ ော်း
ေဝမ်တ ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး (

ြခ ငမ်ပညန်ယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၁ (ဦ်း) ခငဒ်မောငလ်ှ ြ ော်း စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီးဥပဒ ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

မုံေ ော ြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််းခ ျုပ်
ထော်း

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၂ (ဦ်း) စ ်ုးလ င် ြ ော်း စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီးစောေင််းစစ်ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၃ (ဦ်း) ဝင််းဒဌ်း ြ ော်း
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး  လ ပ်စစ်၊ 
စ မ််း င၊် စြမ်ှုလြမ်ှုနငှို့် 
လမ််းပန််းဆြသ် ယဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၅၄ (ဦ်း) ဒဌ်းဝင််း ြ ော်း
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး  စီမံြ န််းနငှို့် 
ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၅ (ဦ်း) တငဒ် ောငဝ်င််း ြ ော်း

ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး  စ ြုပ်  ျု်းဒေ်း၊  
ဒမ ်းမမြူဒေ်း၊  သယဇံောတနငှို့ ်
ပတဝ်န််းြ ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငဒ်ေ်း  

ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၆ ဒ ါြတ်ော လမှမတဒ်သ ်း မ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး  လ မှုဒေ်းဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဆြသ် ယဒ်ေ်းဥပဒ  

ပု မ် ၆၆ (ဃ)
ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၇ ဒ ါြတ်ော စ ်ုးဝင််း ြ ော်း
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး   
လ ဝငမ်ှုကြ်ီးကြပ််ဒေ်းနငှို့် 
လ ို့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၅၈ ဂါ ို့မ ်ုးမမတမ်မတသ် မ
ြေငတ် ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး
(ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၅၉ ( ဦ်း)ဒြ ေ်ာမမငို့် ြ ော်း
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး  
စညပ်ငသ်ောယောဒေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၀ ဒ ါြတ်ော ဒစောည ျုဝင််း ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
သယဇံောတ၊သဘောဝပတဝ်န််းြ ငဖ်မ််းဆီ
္်းခ ျုပ်ဒနေှာငဒ်ေ်းနငှို့်  
စညပ်ငသ်ောယောဒေ်းဝနက်ြ်ီး /ပ ခ ်းခရ ုငဥ်
ြက ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

တပ်မ (၇၇) တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၁ (ဦ်း) ညွှေန ို့ဒ်ေွှေ ြ ော်း
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
စီမံြ န််းနငှို့ဘ်ဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

တပ်မ (၇၇) တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၆၂ (ဦ်း) သန််းဝင််း ြ ော်း
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  စြမ်ှု၊ လ ပ်စစ်နငှို့်
 လမ််းပန််းဆြသ် ယဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၃ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းဦ်း ြ ော်း
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
လ ဝငမ်ှုကြ်ီးကြပ်ဒေ်းနငှို့် 
လ ို့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၄ ဒနေ်ာပ ယဒ်ဆ်း မ
ြေငတ် ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး
 (ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၅ (ဦ်း) သန််းန ငု် ြ ော်း
ြေငမ်ပညန်ယ် စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနငှို့်
 စညပ်ငသ်ောယောဒေ်းဝနက်ြ်ီး

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း  
ေြ ်နည််းငယ ်ကြော  

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၆၆ (ဦ်း) ဘ ဘု ဒုဝဒမောင် ြ ော်း ြေငမ်ပညန်ယလ် မှုဒေ်းဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၆၇ (ဦ်း) မင််းြ ခု ငု် ြ ော်း
ြေငမ်ပညန်ယ် လ ဝငမ်ှုကြ်ီးကြပ််ဒေ်းနငှို့်
 လ ို့စ မ််း ော်း ေင််း မမစ်ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၈ (ဦ်း) ခ နမ်  ျု်းတငို့် ြ ော်း
ပ  ုဝ််းတ ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြီ
္်း(ြေငမ်ပညန်ယ်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ဒြောို့ြေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၆၉ (ဦ်း) ဒစောမပညသ်ော ြ ော်း

ြေငမ်ပညန်ယ် သဘောဝပတဝ်န််းြ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငဒ်ေ်း၊  သစ်ဒတော၊ 
သတတ ျုနငှို့ ်လမ််းပန််းဆြသ် ယဒ်ေ်း  
ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၀ (ဦ်း) စ ်ုးလှု င် ြ ော်း
ြေငမ်ပညန်ယ် လ ပ်စစ်နငှို့် 
စြမ်ှုဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၇၁ ဒစောခ စ်မမငို့ဒ်လ်း ြ ော်း ြေငမ်ပညန်ယဥ်ပဒ ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၂ ဒ ါြတ်ော ခငဒ်မောငဒ် ်း ြ ော်း မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  လ မှုဒေ်းဝနက်ြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၃ (ဦ်း) မမငို့ဒ်ဆ ြ ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
 လပ်ုသမော်း၊လ ဝငမ်ှုကြ်ီးကြပ်ဒေ်းနငှို့်
  ေပ်သော်း္ ို့ င ်ော်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၄ ( ဦ်း)ဝင််းဒမေ်ာဒဌ်း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
စ ြုပ်  ျု်းဒမ ်းမမြူဒေ်းနငှို့်  
ဆညဒ်မမောင််းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၇၅ (ဦ်း) တငန် ယဦ််း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
ဒဆောြလ်ပ်ုဒေ်းနငှို့် 
ပ ု ို့ဒဆောငဆ်ြသ် ယဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  စီမံြ န််း၊ 
ဘဏ္ဍောဒေ်းနငှို့် စညပ်င် သောယောဒေ်း 
ဝနက်ြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၇ (ဦ်း) လထှ န််း ြ ော်း
ခ င််းတ ငု််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေောဝနက်ြ်ီး  

(မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး )
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၈ ဒ ါြတ်ော မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒြောငစီ်ဥြက ဌ ( မ  ျု်းသော်း
 မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၏ီ  

ဗဟ  ုလပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတဝီင် )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ဒဖဒဖ
္ော္ဝ်ါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၇၉ ဒ ါြတ်ော ေ လ င် ြ ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာဝန် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုမဖစ်ပ ော်းပပီ်း  
ေြ ်နည််းငယ ်ကြော  

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း



၈၀ (ဦ်း) ဇောနညဒ် ောင် ြ ော်း
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီးလ ပ်စစ်၊  
စ မ််း ငန်ငှို့် ဒဆောြလ်ပ်ုဒေ်းဝနက်ြ်ီး

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၈၁ (ဦ်း) ဒမေ်ာဒမေ်ာ ြ ော်း စီမံဘဏ္ဍောဝနက်ြ်ီး (ြယော်းမပညန်ယ်) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြယော်းမပညန်ယ်

၈၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း (Former Minister) ြ ော်း ဦ်းပ ကြ်ီး စီမံြ န််းနငှို့ဘ်ဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဒဟောင််း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 စ ်ုးေလ  ျုွဲ့ ဝှြ ်ြဥ်ပ
ဒ  ပု မ် ၃၁-ဂ

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၃၃၂၁၊ မမဝတလီမ််း၊ ခတတ ော ၁၅ လမ််း၊ 
ေတနော သ နဓ ေပ်ြ ြ၊် ဒနမပည််ဒတေ်ာ

၄.၂.၂၀၂၁ ေြဒ်န ို့၊ ည (၉)နောေီခန ို့မှ်
 စတင၍် "စစစ" မှ 

ဒခေါ်ယ ဒမ်းမမန််းခ ို့ပါသည။်  

၆.၃.၂၀၂၁ ေြဒ်န ို့တ င် 
ဒခေါ်ယ သ ော်းေောမှ ယခ ုခ  န ်ထ 
   မ်သ ု ို့ 
မပနလ်ညပ် ု ို့ဒဆောငမ်ခင််းမရှ ခ ို့ပ  န ငုင်ံ
 ဒတေ်ာလ  ျုွဲ့ ဝှြခ် ြဥ်ပဒ  ၃၁/ဂ 

မဖငို့ ် မှုစ  ဆ ထုော်းသည်  
ဟကုြော်းသ ပါသည။်

၈၃ (ဦ်း) ဒ ောငလ်ထှ န််း ြ ော်း မပနက်ြော်းဒေ်း   ဝုနက်ြ်ီး ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်မှ 

ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၈၄ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာခ ငု် ြ ော်း
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာဥြက
ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး(ြ င််းဒြောြန်ော်းစစ်တပ်
တ ငဖ်မ််းခ ျုပ်ထော်း )

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၈၅ (ဦ်း) ထ န််းတင် ြ ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ် လွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၈၆  (ဦ်း) တော ြ ော်း မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ (၈၈) တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၈၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဝင််း ြ ော်း
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာ ဥုြက
ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၈၈ (ဦ်း) တငဒ်မောငထ် န််း ြ ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး လွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၈၉ (ဦ်း) လင််းန ငုမ်မငို့် ြ ော်း
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 
 လုွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၉၀ ဒစောခ စ်ခင် ြ ော်း ြေငမ်ပညန်ယလ်ွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၁ (ဒ ေါ်) နန််းသ ဇောခင် မ ြေငမ်ပညန်ယ ်လုွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြေငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၂ (ဒ ေါ်) တင ် မ မ နမ်ပညန်ယလ်ွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ နမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၃ ဒ ါြဒ် ောငန် ငုဦ််း ြ ော်း မ နမ်ပညန်ယ ်လုွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ နမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၉၄ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၅ (ဦ်း) ခငဒ်မောငဒ်ဌ်း ြ ော်း
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး လုွှေတဒ်တေ်ာဥြက
ဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၆ (ဦ်း) တငမ်မငို့် ြ ော်း ြယော်းမပညန်ယလ်ွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြယော်းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၇ (ဦ်း) ခငဒ်မောငေ်င် ြ ော်း ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၉၈ (U) Ma Laung Aung Yan ြ ော်း
ြခ ငမ်ပညန်ယ် 
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  (ဒနောငမ် န်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၉၉ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာမ  ျု်း ြ ော်း
မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့  လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်
 ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၀၀ (ဦ်း)  စ ငု််းလဝှင််း ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၀၁ (ဦ်း)  ဒယောစီ ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
ပ တော  ုပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၀၂ (U) Naung Na Jatan ြ ော်း
မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၄)၊ 
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၀၃ (ဦ်း) ပဖ ျု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း
တ ငု််းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  
(တနသသောေီတ ငု််းလွှေတဒ်တေ်ာ)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၀၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒသောင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာ၊  
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၀၅ (ဦ်း)  ခငဒ်မောငသ်စ် ြ ော်း
မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်
 တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၀၆ (ဦ်း) စ ငု််းသ မ််းတီ ြ ော်း
မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်
 တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၀၇ (ဦ်း) မမငို့ဒ်ထ ်း ြ ော်း လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်   မ ်ုးမ တ် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၀၈ (ဦ်း)  ေ ဒခါငည် န ို့် ြ ော်း
 ေပ်သော်း္ ို့လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်
 ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂ ပမ ျုွဲ့၊ ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၀၉ (ဦ်း)  ဒ ောငမ်မငို့် ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
သောယောဝတပီမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောယောဝတပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၁၀ (ဦ်း) တငို့စ် ်ုး ြ ော်း
မပညန်ယလ်ွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  
(ြခ ငမ်ပညန်ယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖော်းြန ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၁၁၁ (မ)  ဇငမ် ်ုးထ ြု် မ လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  မပညပ်မ ျုွဲ့နယ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၁၂ (ဒ ေါ်) ပပဟန် မ လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  မပညပ်မ ျုွဲ့နယ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၁၃ (ဦ်း)  စ ငု််းစံသ ်ီး ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၁၄ (ဦ်း)  ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာပမ ျုင် ြ ော်း လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်    မ်မ ပမ ျုွဲ့နယ် ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း   မ်မ ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၁၅ (ဦ်း) မမငို့ဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း္ ို့လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊် ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆံေုပ်ြ ြ၊် မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၁၆ (ဒ ေါ်) မောမောခ ငု် မ
မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်
 သထံပုမ ျုွဲ့နယ်

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သထံပုမ ျုွဲ့၊ မ နမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၁၇ (ဒ ေါ်) ဝင််းမမမမ မ
 ေပ်သော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်



၁၁၈ (ဦ်း)  တင်ို့စ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖော်းြန ို့်, ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၁၉ Nan Mol Kham မ  ေပ်သော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းဆတပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၂၀ (ဦ်း)  ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း
မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
မ ငု််းဆတပ်မ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းဆတပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၂၁ (ဦ်း)  ခငဒ်မောငဦ််း ြ ော်း
မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 
 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
မ ငု််းဆတပ်မ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းဆတပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၂၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမင််းလှု င် ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
ဥတတ ေသေီ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်



၁၂၃ (ဦ်း) သန ို့ဇ်ငထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၂၄ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောငဒ်ဆ ြ ော်း
မပညသ် ို့လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်  
မနတဒလ်း

၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့တ င် 
ဒရှောငတ် မ််းဒနစဉ  

 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၂၅ (ဦ်း) သန််းထ ဋ် ြ ော်း
ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့ တ ငု််းဒ သကြ်ီး 
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်

၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ောလယှ်  ၃ 

ဦ်း ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့ 
တ မ််းဒရှောငဒ်နသညို့်  ဒနေောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၂၆ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း
သောဒပါင််းပမ ျုွဲ့နယ်  
မပညသ် ို့လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်

၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ောလယှ်  ၃ 

ဦ်း ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့ 
တ မ််းဒရှောငဒ်နသညို့်  ဒနေောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၂၇ (ဦ်း) ဒ ောငဒ် ောငဦ််း ြ ော်း
သောဒပါင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
တ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလှ
ယ်

၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ောလယှ်  ၃ 

ဦ်း ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့ 
တ မ််းဒရှောငဒ်နသညို့်  ဒနေောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၂၈ (ဒ ေါ်) ဒခေါ်မောဝ မ
ဒဆောဒလောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မပညန်ယလ်ွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ၊်

၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒဆောဒလောပမ ျုွဲ့နယ်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၁၂၉ (ဦ်း) ဒ ်းခ ငု် ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  
(ဒြ ောြပ်န််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ဒြ ောြပ်န််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

https://www.facebook.com/rfa

burmese/posts/10160979175

193128

၁၃၀ (ဦ်း) ေ ဒြ ေ်ာသ င် ြ ော်း
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  
(ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး)

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၁၃၁ (ဦ်း) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း
တ ငု််းဒ သကြ်ီးလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလှ
ယ်

၁၀-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၂ (ဒ ေါ်) သေီ ေတနော မ
လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  
(ဘ်ီးလင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်)

ဖမ််းဝေမ််းထတု်
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် 

၅၀၅(ခ)

Bilin 

Township 

Administrator 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘ်ီးလင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်  
န ငုင်ံို့ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း၊  ဝနက်ြ်ီးမ ော်း
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၃၃ (ဦ်း) ဉောဏဝ်င််း ြ ော်း
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြည၏်  ဒရှွဲ့ဒန  

( တ င််းဒေ်းမ ်း၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၃၄ ဒ ါြတ်ောတငမ်  ျု်းဝင််း ြ ော်း ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြည၏်  ဆေောဝန် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

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


၁၃၅ (ဦ်း) ဟနသ်ောမမငို့် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၃၆ မုံေ ောဒ ောငရှ်င် ြ ော်း
ဒမပောဒေ်းဆ ခု ငို့ရှ် သ ၊  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၃၇ ဒ ါြတ်ော မ  ျု်းည န ို့် ြ ော်း

ဒမပောဒေ်းဆ ခု ငို့ရှ် သ ၊  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ (ဗ
ဟ  ုမှုဒဆောင ်ဖ  ွဲ့ဝင၊်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၃၈ (ဦ်း)  သ န််းဦ်း ြ ော်း
ဗဟ  ုမှုဒဆောင ်ဖ  ွဲ့ဝင၊်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၃၉ (ဦ်း) မမသ န််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၀ (ဦ်း) သ န််းတန် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဒမခမမနတ်ပ်ေင််း  ၇၇ တ င ်

ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၁ (ဦ်း)  ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၂ (ဦ်း) တငဒ် ောင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၄၃ (ဦ်း)  လဒှဆောင််း ြ ော်း
 တု ယ ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၄ (ဦ်း)  လကှြည် ြ ော်း
 တု ယ ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၅ (ဦ်း)  ခ ဒဇေ်ာဒမေ်ာ ြ ော်း
 ဥုြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ပ တော  ုပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၆ (ဦ်း)  ထ န််းဒဖ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  ပ တော  ုပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၄၇ (U) Ma Laung De Sarr ြ ော်း
 ဥုြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဒနောငမ် နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၈ (ဦ်း) မဒလောင ််ီး ြ ော်း
ဥြက ဌ၊  ဒ ောငန် ငုဒ်ေ်းဒြေ်ာမတ၊ီ  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၄၉ (U) Naung Na Jar Tan ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
တန ငု််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၀ (U) Zone Reinn ြ ော်း
လ ငယတ်ောဝနခ်၊ံ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
တန ငု််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၅၁ (ဦ်း)  ဒစောမင််းဒ ောင် ြ ော်း
ဘဏဏ ောဒေ်းမ ်း၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
တန ငု််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၂ (ဦ်း)  သ န််းဟန် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဖော်းြန ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၃ (ဦ်း) ဇောနညမ်င််း ြ ော်း
 မှုဒဆောင၊် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၄ (ဦ်း) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း
တ  ဖြ် 
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၅၅ (ဦ်း)  မမငို့စ် ်ုးခ စ် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၆ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 ဥုြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၇ (ဦ်း)  ဒ ်းြ ြု ု ြ ော်း
ဘဏဏ ောဒေ်းမ ်း၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဒေွှေဂ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၅၈ (ဦ်း)  တနစ် ငု််း ြ ော်း
 ဥုြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဆ မ်ပေောဘ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၅၉ (ဦ်း)  လဒေော ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဆ မ်ပေောဘ မ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၀ (ဦ်း)  မင််းမင််း ြ ော်း

ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မနစီ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၁ (ဦ်း) လဇ န် ြ ော်း

 ဥုြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မနစီ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၂ (ဦ်း) ေနမ်  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း

တ  ဖြ် 
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ မနစီ်ပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၆၃ (U) Nga Dan Htin ြ ော်း

ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မခ မ််းဒဘောပမ ျုနယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၄ (U) Ka Roll Tue Aung ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 တ င််းဒေ်းမ ်းဒဟောင််း၊  
မခ မ််းဒဘောပမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၅ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောငစ် န် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ ရှမ််းမပညန်ယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၆ (ဦ်း)  တငြ် ြု ု ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ မနတဒလ်းတ ငု််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၆၇ (ဦ်း)  ဒသောင််းဒဌ်း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ြယော်းမပညန်ယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြယော်းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၈ (ဦ်း) စ ငု််းယု ြ ော်း
ြယော်းမပညန်ယ် 
( မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ )

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြယော်းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၆၉ (ြ )ု  မ  ျု်းန ငုဦ််း (ဒခေါ်) ြ မု  ျု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဒ ောငန် ငုဒ်ေ်းဒြေ်ာမတ၊ီ  ရှမ််းမပည် 
(ဒမမောြပ် ငု််း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၇၀ (ဦ်း)  ဒနဒဇေ်ာန ငု် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဥြက ဌ၊ နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၁၇၁ (ဦ်း) လဒှထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၇၂ (ဒ ေါ်)  နလီောဝင််း မ
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၇၃ စ ငု််းလံ်ုးခမ််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၇၄ (ဦ်း)  ဝင််းထ န် ြ ော်း
နောယြ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၂၄ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 နောယြ ဦ်းဝင််းထ န ်ော်း  
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
မပစ်တငရ်ှုတခ် ဒသောဒကြောငို့်  
ပုနြ်နမ်ှုမဖငို့် ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
သ ို့ ော်း ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  ပု မ်
 ၁၂၄ (ြ)မဖငို့ ် မှုစ  ြော 
ဥတတ ေသေီ ေ စခန််း တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၁၇၅ (ဦ်း) သန််းလ င် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဥြက ဌ၊ ဘေုော်းသံ်ုးဆ 

၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘေုော်းသံ်ုးဆ ၊ ကြော င််းဆ ပ်ကြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၇၆ (မ) ခငခ်ငဦ််း မ
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင်

၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၇၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာမ ်ုး ြ ော်း
တ  ဖြ ်တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုေ
ဒ္စီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
စစ်ြ ငု််းတ ငု််း

၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၇၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမမငို့် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၇၉ (ဦ်း)  မင််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅,

 S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

တပ်ေင််း၅၅၄၊ 
ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယတ် င် 
ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၈၀ (ဦ်း)  သန် ို့ဇ်ငပ်ဖ ျု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅,

 S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယေ် စခန််းတ င်
ထ နသ် မ််းခေံသည။်

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၈၁ (ဦ်း)  မမငို့စ် ်ုး ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၈၂ (ဦ်း)  မ  ျု်းဒမေ်ာ ြ ော်း
 ဥုြက ဌ၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၈၃ (ဦ်း)  ခ စ်ြ ညု န ို့် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထ ်းကြ်ီးပမ ျုွဲ့၊   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်



၁၈၄ (ြ )ု ဒဇေ်ာန ငုဝ်င််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုနငှို့် ပတသ်ြ၍်
  ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၁၈၅ (မ)  စ ်ုးစ ်ုးေီ မ
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၆ (ဦ်း) ညညီဒီဖတင် ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ 
ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့ ,ြခ ငမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၇ (ြ )ု  မင််းဒဆ ြ ော်း
 မှုဒဆောင၊် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ)

ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ်
  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပပ   တ ြ် လ စုဒဝ်းေန် 
Facebook တ င ်ပ ု ို့စ် 

တငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၈၈ ( U) Saie Khwit ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဥြက ဌ၊ ဟ ပုံု်းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟ ပုုန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉ (ဦ်း) ဇောနညမ်င််း ြ ော်း
ြ ယုစ်ော်းလယှဒ်ဟောင််း၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
 NLD ဒ ောငန် ငုဒ်ေ်း ဖ  ွဲ့ဝင်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၁၉၀ (ဦ်း)  ေ တင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၁ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာသ ထ န််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
 တု ယ ဥြက ဌ၊ နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၉၂ (ဦ်း)  ြ ြု ဒုထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၉၃ (ဦ်း)  မင််းဦ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၄ (ြ )ု  ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဉောဏဝ်င််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် မပညပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

 မှတ် (၁) ေ စခန််း၊ 
မပညပ်မ ျုွဲ့တ င် 
ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၉၅ (ဦ်း) ဒ ောငမ်မတ် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် 
မုန ို့ဒ်ဝဒပ်းဒသောဒကြောငို့်

၁၉၆ (ဦ်း)  မမတမ်င််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၁၉၇ (ဦ်း) တငသ် န််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဥြက ဌ၊ ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅,

 S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယေ် စခန််းတ ငဖ်
မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၈ (U) Khun Bour Hto Thway ြ ော်း
ဆဆီ ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 ဒရှွဲ့ ပ ငု််းတ ငု််းစစ်ဌောနခ ျုပ်တ င်
ထ န််းသ မ််းထော်းသည်

ဆဆီ ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
ဘော တ ြ် 
 ဖမ််းခေံမခင််းမသ ေဒပ။

၁၉၉ (ြ )ု  ခ စ်ဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ,  

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယေ် စခန််းတ ငဖ်
မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၀၀ (ြ )ု ဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင် ြ ော်း
လ ငယတ်ောဝနခ်၊ံ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယေ် စခန််းတ င်
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၀၁ (ဦ်း) နေီ ြ ော်း NLD ပါတဝီင် ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘတုမ်ပင််းပမ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၀၂ (ဦ်း) ဒသေ်ာဇောဒ ောင် ြ ော်း NLD ပါတဝီင် ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘတုမ်ပင််းပမ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၀၃ (မ) ည န ို့ည် န ို့ဒ်ထ ်း မ NLD ပါတဝီင် ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘတုမ်ပင််းပမ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၀၄ (ဦ်း) ဒစောဘဒ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
မ ဆယပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
လော်းရှု  ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မ ဆယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၀၅ (ြ )ု  ဒ ောငသ်င််းဦ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 မှုဒဆောင ်ဖ  ွဲ့ဝင် 
(ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြျွ  င််း၊ ဒြ ောြတ်ခံါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်



၂၀၆ (ဦ်း) ဒစောဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း
ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတ၏ီ  မှုဒဆောင ်ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ ါေ ော၊ ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့၊  မ နမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၀၇ (ဦ်း)  ထ နလ်င််း ြ ော်း
ဖနနု််းဒြ ်းေ ော၊ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတ၏ီ  မှုဒဆောင ်ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖနနု််းေ ော၊ ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့၊  မ နမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၀၈ (ဦ်း)  မင််းသ ြ ော်း
ဒနမပညဒ်တေ်ာ၊  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတီ ဥြက ဌ

၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၀၉ (ဦ်း)  ဒ ်းသ န််း ြ ော်း
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး၊  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတ၏ီ  မှုဒဆောင ်ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း
ဒတောငဂု်တပ်မ ျုွဲ့နယ်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီပါတ၏ီ  

 တ င််းဒေ်းမ ်း
၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဂု်တပ်မ ျုွဲ့၊  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 မီ ြုဒေစီ ဒေ်း တ ြဆ်နဒမပလှု
ပ်ရှော်းသ မ ော်း တ ြ်  
ခ န ်ော်းမဖစ်ဒစမညို့ြ်ဗ ောဆနဒ်သော
ဒကြညောခ ြတ်စ်ဒဆောင်  
ဒေ်းသော်းသညို့ ်တ ြ် စစ်တပ်မှ
 

သ ၏ဘနု််းကြ်ီးဒြ ောင််းသ ု ို့လောပပီ်းဖ
မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခ ို့သည။်

၂၁၁ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းသန််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၁၂ (ဦ်း) ထငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၁၃ (ြ )ု  စ ငု််းထ န််းြ ြု ု ြ ော်း
မ ဆယပ်မ ျုွဲ့နယ် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

လော်းရှု  ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မ ဆယပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၄ (ဦ်း) ဒဌ်းလ င် ြ ော်း
မ ဆယပ်မ ျုွဲ့နယ် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

လော်းရှု  ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မ ဆယပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၅ (U) Rum Nan Peter ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဦြက ဌ၊ ပ တော  ုခရ ုင်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ တော  ုပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၁၆ (U) Sai Khwet Mainn ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင် ဟ ပုံု်းပမ ျုွဲ့နယ်)

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၇ (ြ )ု  ဒ ောငဒ် ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင် ဟ ပုံု်းပမ ျုွဲ့နယ်)

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၈ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင် (ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ် )

၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
မပည ်ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၁၉ (ဦ်း)  ခငဒ်မောငလ်တ် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ေပ်ြ ြ် (၇)၊ပန််းပ တန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၇) ေပ်ြ ြ၊် ပန််းဘ တန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၂၀ (ြ )ု  ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဗီဟ ဒုြေ်ာမတဝီင် 
(ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၂၁ (ဦ်း)  ဒ ောငက်ြ်ီး ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင် (ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၂၂ (ြ )ု  မမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင် (ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်



၂၂၃ (ဦ်း) စ နမ်မငို့် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင် (ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၂၄ (ဦ်း) ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ေပ်ြ ြ် ၁၆- ဥြက ဌ

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၆ ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၂၅ (ဦ်း)  ပီတော ြ ော်း
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဝီင်

၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
သ ၏ သော်းသည် 
ပန််းပ တန််းပမ ျုွဲ့နယ ်မတ်  
ြ စုညသ် ဒမောငမ်ဖစ်သည။်

၂၂၆ (ဒ ေါ်) မမငို့မ်မငို့က်ြည် မ/၅၀  မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ခ ျုပ် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််း
မပညေ် ပ်မ န၊် ၇ ေပ်ြ ြ၊် ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

သ မ၏ဒန  မ်တ င် စစ်သော်း ၅၀ 

ခန ို့မ်ဖငို့ ်ဝငဒ်ေောြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၂၇ (ဒ ေါ်) ခငမ်ောကြည် မ
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီမပ 
နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဥြက ဌ

၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဘ န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၈ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောငမ် ်ုး ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီမပ 
နပ်မ ျုွဲ့နယ်(သတင််းနငှို့ ် ခ ြ ်လြ်)

၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဘ န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၉ (ဒ ေါ်) ဝင််းမမမမ မ
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး၊  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်၏  

 လပ်ု မှုဒဆောငဒ်ြေ်ာမတီ  ဥြက ဌ
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၀ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
(ခ မ််းဒ ်းသောဇံ၊  မနတဒလ်း)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ မ််းဒ ်းသောဇံပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၁ (ဦ်း) ြ ြု လု င် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
(မ ယပမ ျုွဲ့နယ်)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မတတ ေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၂ (ဦ်း) ပင မ််းခ မ််းစ ်ုး ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
(မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ် )

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၃ (ဦ်း) မမငို့စ် ်ုး ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
(မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ် )

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၄ (ဦ်း) တငို့ဒ်ဆ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
(မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ် )

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၅ (ဦ်း)  ဂ မော်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
(ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၆ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဗဟ ဒုြေ်ာမတဝီင် 
(ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၇ (ဦ်း) ဒ ောငက်ြ်ီး ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၈ (ဦ်း) မမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၃၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၄၀ (ဦ်း) စ ်ုးလင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ဗဟ ဒုြေ်ာမတဝီင် (ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၄၁ (မ)  သင််းသင််းဒမေ်ာ မ
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
 လံပုမ ျုွဲ့နယ်

၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၄၂ (ဦ်း) ဒင စ ်ုး ြ ော်း  မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေမဖြူပမ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 မ  ျု်းသော်းလွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလှ
ယဦ််း ဒင စ ်ုး၏ဖခင်

၂၄၃ (ဦ်း) ဒဌ်းန ငု် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတဦြက ဌ၊ ငပုဒတောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ဉ်းမနော်းပမ ျုွဲ့

၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ငပုဒတောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၄၄ (ဦ်း) ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၀ မ ငုေ် ော၊ ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၄၅ (ဦ်း) သန််းဒေွှေ ြ ော်း
 

ဆ ပ်ကြ်ီးခဒနောငတ် ပုမ ျုွဲ့နယ၊် မ  ျု်းသော်း မီ ု
ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  ပါတီ

၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆ ပ်ကြ်ီးခဒနောငတ် ပုမ ျုွဲ့နယ် , ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်



၂၄၆ (ြ )ု ဒြောင််းထြပ် ငုထ် န််း ြ ော်း
 ဆ ပ်ကြ်ီးခဒနောငတ် ပုမ ျုွဲ့နယ၏်  

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
ပါတီ လ ငယတ်ောဝနခ်ံ

၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆ ပ်ကြ်ီးခဒနောငတ် ပုမ ျုွဲ့နယ် , ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၄၇ (ဦ်း) ဒဝယဒံ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတမှီ  

ြပ်ကြ်ီးဒ ါငို့် ပမ ျုွဲ့နယ်  မတ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြနက်ြ်ီးဒထောငို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၂၄၈ (ြ )ု ကြညတ် ်ုး ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ  
မပနက်ြော်းဒေ်း ေောရှ 

၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၄၉ (ြ )ု သဟီစ ်ုး ြ ော်း  န ်ယ ် ီလ ငယ် ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၂၅၀ (ြ )ု သ ေ နလ်င််း ြ ော်း  န ်ယ ် ီလ ငယ် ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၂၅၁ (ြ )ု ဉောဏပ် ငု် ြ ော်း
 န ်ယ ် ီလ ငယ ်

(လံစုည််း/ ဒရှွဲ့ ပ ငု််းခရ ုင်)
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၂၅၂ (ြ )ု ခ စ်စမ််းဒ ောင် ြ ော်း  န ်ယ ် ီလ ငယ ်(သနလ် င)် ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၂၅၃ (ြ )ု ေ ြ ော်း  န ်ယ ် ီလ ငယ ်(တောဒမ  တောဝနခ်ံ) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၂၅၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောဦ်း ြ ော်း
 န ်ယ ် ီလ ငယ ်

( ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််း  တောဝနခ်ံ)
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၂၅၅ (ဦ်း) တငဝ်င််း ြ ော်း

ဒတောင ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ်   လပ်ု မှုဒဆောင၊်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတ၊ီ  
ပမ ျုွဲ့နယ၏် ဥပဒ ဒေ်းေော  

 ဒထောြ ်ြ မပျု ဖ  ွဲ့  ဥြက ဌ

၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ဧပပီလ ၂၀ ေြဒ်န ို့တ င ် 

စစ်ခံရုံု်းမှ ဒထောင ်ဏ် ၃ 

နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

၂၅ ေပ်ြ ြ၊် ြံို့ဒြေ်ာလမ််း၊ ဒတောင ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ဒန  မ်တ င် ရ ုြန်ြှဖ်မ််းဆ်ီးခေံ

၂၅၆ (ြ )ု ဒ ောငသ်င််းဦ်း ြ ော်း
NLD ဒြ ောြတ်ခံါ်းပမ ျုွဲ့နယ်  
 လပ်ု မှုဒဆောင်

၂၄-မတ်-၂၀၂၁
  ြုဦ််းဒထောငတ် င် ထ န််းသ မ််း 
ခထံော်းေသည။်

ဒြ ောြတ်ခံါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၅၇ (ဦ်း) ဒမောငဒ်ဌ်း ြ ော်း  န ်ယ ် ီပါတဝီင် ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။
ပင မ််းခ မ််းသောယောေပ်ြ ြ၊်  လံ်ုးခင််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု၊
 ဖော်းြန ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၅၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  န ်ယ ် ီပါတဝီင် ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။
ပင မ််းခ မ််းသောယောေပ်ြ ြ၊်  လံ်ုးခင််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု၊
 ဖော်းြန ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၅၉ ဆလ ငု််း င န ု်ပ်ထန် ြ ော်း ခ င််း  န ်ယ ် ီလ ငယဒ်ခါင််းဒဆောင် ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ။်
စစ်တပ်မှ ည ခ  န် 
  မ်ဒဖောြထ် င််း၍  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်။

၂၆၀ (မ) မ ်ုးမ ်ုး မ ဒခ ောင််းဦ်းပမ ျုွဲ့နယ်   န ်ယ ်(ီတောဝနခ်ံ) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
မုံေ ောဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒခ္ ဒ္္ောင််းဦ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၆၁ (ဒ ေါ်)  ုန််းမမငို့် ြ ော်း/၅၃  န ်ယ ်ီ ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဗီ စ်ေ ော၊ ဒပါငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၂ (ဒ ေါ်) မမမမဝင််း မ/၇၅
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ်   မ  ျု်းသော်း  
 မီ ြုဒေစီ  ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပမ ျုွဲ့နယ်  ဥြက ဋ 

၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒလေ်ှာြော်းဒြ ်းေ ော၊စမ််းြေငစု်၇ပ်ြ ြ၊်ဒေွှေမပည်
သောပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၏်   မ  ျု်းသော်း
  မီ ြုဒေစီ  ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပမ ျုွဲ့နယ်  ဥြက ဋ္ဌ
 မဖစ်သ   သြ ်၇၅ နစ်ှ ရှ  
ဒ ေါ် မမမမဝင််းြ ု စစ် ုပ်စုြ 

ဖမ််းဆ်ီး ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခ ို့သည။်  
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စစ် ုပ်စုြ ခန ို့ထ်ော်းတ ို့ 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
စစ်သော်းန ို့ေ  င ်ော်း  ၅၀ 

ဒြ ေ်ာဒလောြြ်  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၂၆၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာထြဝ်င််း  (ခ) ြ ဒုထ ်း ြ ော်း/၅၀  မညမ်သ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ဖ  ွဲ့ဝင်  
(မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခထံော်းေသည။်
  ု်းတန််းေပ်ြ ြ၊် မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့ တ င််း  
စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောငို့်  
စော်းဝတဒ်နဒေ်း  ခြခ် ဒနသ မ ော်းြ ု
 ‘ပ ေုငလ် ၊ လ ေုငယ် ’  စီ စဥ်တ င်
 ပါဝငဒ်နသ မဖစ်ပပီ်း  
၎င််း စီ စဉ တ ြ်  
စော်းဒသောြြ်နုမ် ော်း  သ ော်းယ သည်ို့
 လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််း  
မဖစ်သညဟ်ု သ ေသည။်



၂၆၄ (ဒ ေါ်) သနတောဝင််း မ  မညမ်သ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ဖ  ွဲ့ဝင်  
(မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခထံော်းေသည။်
နတက်ြ်ီးြနု််းေပ်ြ ြ၊် မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့ တ င််း  
စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောငို့်  
စော်းဝတဒ်နဒေ်း  ခြခ် ဒနသ မ ော်းြ ု
 ‘ပ ေုငလ် ၊ လ ေုငယ် ’  စီ စဥ်တ င်
 ပါဝငဒ်နသ မဖစ်ပပီ်း  
၎င််း စီ စဉ တ ြ်  
စော်းဒသောြြ်နုမ် ော်း  သ ော်းယ သည်ို့
 လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််း  
မဖစ်သညဟ်ု သ ေသည။်

၂၆၅
 မညမ်သ ဒသ်း 
(ဒ ေါ်သနတောဝင််း၏ခငပ် န််း)

ြ ော်း  မညမ်သ 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ဖ  ွဲ့ဝင်  
(မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခထံော်းေသည။်
နတက်ြ်ီးြနု််းေပ်ြ ြ၊် မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့ တ င််း  
စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောငို့်  
စော်းဝတဒ်နဒေ်း  ခြခ် ဒနသ မ ော်းြ ု
 ‘ပ ေုငလ် ၊ လ ေုငယ် ’  စီ စဥ်တ င်
 ပါဝငဒ်နသ မဖစ်ပပီ်း  
၎င််း စီ စဉ တ ြ်  
စော်းဒသောြြ်နုမ် ော်း  သ ော်းယ သည်ို့
 လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််း  
မဖစ်သညဟ်ု သ ေသည။်

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ မှ
 

လောဒေောြ်
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့
သည။်

၂၆၆ (ဦ်း) ဝင််းဦ်း ြ ော်း
NLD ေပ်ဒြ ်းဥြက ဌ၊  
လ ယလ်ေီန််းဒြ ်းေ ော၊  
မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မ ်ုးဒြောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
လ ယလ်ယီနဒ်ြ ်းေ ော

၂၆၇ (ဦ်း) သြဒ်မောငဒ်မောင် ြ ော်း
မနတဒလ်းတ ငု််း မ တထ လီောခရ ုင် 
 မ  ြူ်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ြူပ် တ င််းေ
ဒ္္်းမ ်း

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ တထ လီောပမ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဖမ််းဝေမ််းထတုမ်ခင််းခထံော်းေသ မဖစ်
ပပီ်း သပ တစ်စ်ဒကြောင််းတ င် 
ပါဝငခ်  န၌် ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈
(မ) ဒမဒမဒ ောင် (ခ) May Kitty 

Lay
မ NLD ပါတဝီင၊် ပုဇ နဒ်တောငပ်မ ျုွဲ့နယ် ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဇ နဒ်တောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၁၅ ဧပပီ ၂၁ ဒန ို့လည၂် နောေီခန ို့တ် င်
 စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

ဒန  မ်၌လောဒေောြ်  
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၂၆၉ (ဦ်း) ဘ ဘု ငုယ် ြ ော်း မမနမ်ောန ငုင်ဒံတေ်ာဗဟ ဘုဏ ်တု ယဥြက ဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၇၀ (ဒ ေါ်) သန််းမမငို့ဒ် ောင် မ
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့ဒတေ်ာစညပ်ငသ်ောယောဒေ်းဒြ
္ော္မ်တီ (စောဒေ်း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၂၇၁ (ဦ်း) မ  ျု်းြ ု ြ ော်း
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်  

ဒ ါြတ်ောမမငို့န် ငု၏် ြ ယုဒ်ေ်း ေောရှ 
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 ဒနောြဒ်မမောြတ် ငု််းစစ်ဌောနခ ျု
ပ်တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၇၂ ဒ ါြတ်ော ခ  ျုယမု န် မ
ဘော်း  ံစ ်ုးေနည််းပညော ထြတ်န််း
ဒြ ောင််း ုပ်

၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

ဖော်း ပံမ ျုွဲ့နယ ု်
ပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း  
ဒဇထြဒ် ောင်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

“Red Ribbon”campaign တ င ်

ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် ပု မ် ၅၀၅ (ခ)

 မဖငို့ ်
ဖမ််းဆ်ီးခ၊ံတေော်းစ  ဆ ခုေံသည။်

၂၇၃ ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း
မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာစညပ်ငသ်ောယောဒေ်းြ
ဒ္္ော္မ်တဝီင်

၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၇၄ (ဦ်း) လဒှ ောင် ြ ော်း  ငဂ် ငန်ယီောခ ျုပ် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၇၅ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာစနဒောခ  ျု မ
ဘော်း တံြက သ လုလ်ြဒ်ထောြဒ်မေ်ာြ 
န််းတ ြု်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၇၆
(Ma) Nan Shella a.k.a Mee 

Saw
မ  ဒမခခပံညောမ လတန််းဒြ ောင််း  ဆေောမ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၇၇ (ဒ ေါ်) ခငမ်ောဦ်း မ ဆေောမ ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ြ  ျုင််းတံ ုြ ဉ်းဒထောငတ် ငထ် န်
္်းသ မ််းခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၇၈ (ဦ်း)  ောြောလင််း ြ ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ ု်ပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၇၉ (ြ )ု ဒဇေ်ာန ငုဝ်င််း ြ ော်း
န ငုင်ဒံတေ်ာ တ ငုပ်ငခ်ပုံဂ္ ျုလ်  
(ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြည် )၏ 

ြ ယုဒ်ေ်း ေောရှ 
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၀ (မ) မပညို့ပ်ဖ ျု်းသ မ တ ဒံတ်းပမ ျုွဲ့နယ ်ေောရှ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ဒံတ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၁ ဒ ါြတ်ော မပညို့ပ်ဖ ျု်းန ငု် ြ ော်း
ဆေောဝန၊် မယဇ်လြီနု််းဒဆ်းရုံ၊  
 ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းခ စ်ဦ်း ြ ော်း
 ဒထ ဒထ လပ်ုသော်း  
(ထော်းဝယမ်ပညသ် ို့ဒဆ်းရုံ )

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၃ (ြ )ု ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း
 ဒထ ဒထ လပ်ုသော်း  
(ထော်းဝယမ်ပညသ် ို့ဒဆ်းရုံ )

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၄ (ဦ်း) ဒ ောငမ်မငို့သ် န််း ြ ော်း
မမနမ်ောန ငုင်ဒံလဒကြောင််းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းညွှေ
နက်ြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန  (DCA Myanmar) 

၏  ဒထ ဒထ မနဒ်နဂ ော
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၅ (ဦ်း) ထ န််းဝင််း ြ ော်း
မမနမ်ောန ငုင်ဒံလဒကြောင််းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းညွှေ
နက်ြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန  (DCA Myanmar) 

၏ လြဒ်ထောြမ်နဒ်မဂ ော
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသဟီ ြ ော်း
ဒလဒကြောင််းဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငဒ်ေ်းဝန်
ထမ််းမ ော်း

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်



၂၈၇ (မ)  သကြသနမ် ်ုး မ

မမနမ်ောန ငုင်ဒံလဒကြောင််းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းညွှေ
နက်ြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန  (DCA Myanmar) 

၏ လြဒ်ထောြမ်နဒ်မဂ ော  

(ဒလဒကြောင််းခေီ်းသ ော်းထ န််းခ ျုပ်သ )

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၈ (ဦ်း) သန််းထ ဋဒ် ောင် ြ ော်း ဒညောငဒ်ေွှေ မမြူနစီပယ် ဒြေ်ာမတီ ဥြက ဌ ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒညောငဒ်ေွှေပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၈၉ (ဦ်း) ေ ဝင််းဒနောင် ြ ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဒေနဌံောန  ကြ်ီး ြ ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၉၀ (ဦ်း) ကြညစ် ်ုးထ န််း ြ ော်း
 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းဌောန၏  

 ေောရှ  (ေခ ု္ င်မပညန်ယဝ်နက်ြ်ီးခ ျုပ်  

ဦ်းညပုီ၏ ြ ယုဒ်ေ်း ေောရှ )
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ င််းြနု််းေ ော၊ ဂ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၉၁ (ဦ်း) စ ်ုးန ငု် ြ ော်း
မမနမ်ောို့မီ်းေထော်းစြဒ်ခါင််းစြရုံ်၏  

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ န၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၉၂ (ဦ်း) ဟနဒ်ဝဆြ် ြ ော်း
နည််းပညော ဒထြ ်ြ မပျု ဖ  ွဲ့ဝင၊်  
မပညဒ်ထောငစု်ဝနက်ြ်ီးဌောန

၁၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

 ြခ ဏသေီ ပမ ျုွဲ့န
ယ၊် ေ မ ်း 
လထှ န််းဒ ောင်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စနဒောလမ််း၊  ြခ ဏသေီ ပမ ျုွဲ့နယ်, ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သော 
 စ ်ုးေဝနထ်မ််းမ ော်းြ ု  
ဒနစေောဒထောြပံ်ို့ဒပ်းဒသောဒကြောငို့်
  ဖမ််းခေံသည။်

၂၉၃ (ဦ်း) ထ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
လြဒ်ထောြည် နက်ြော်းဒေ်းမ ်းခ ျုပ်၊  
လ မှုဝနထ်မ််းဝနက်ြ်ီးဌောန

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၉၄ (မ)  ဝင််းသ ဂီဒဌ်း မ
လယဒ်ဝ်းမမ္်္ ု္ ို့နယသ်မဝါယမဌောန၏
  ေောရှ 

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၂၉၅ (မ) မ ငုဝ်င််းသ ဂီ မ
လယဒ်ဝ်းမမ္်္ ု္ ို့နယသ်မဝါယမဌောန၏
  ကြ်ီးတန််းစောဒေ်း

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၂၉၆ (မ) မ ငုဒ်မေတနောဇငဒ် ောင် မ
လယဒ်ဝ်းမမ္်္ ု္ ို့နယသ်မဝါယမဌောန၏
  ငယတ်န််းစောဒေ်း

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၂၉၇ (မ) မ ငုဒ်မသ သ ဒ ောင် မ
လယဒ်ဝ်းမမ္်္ ု္ ို့နယသ်မဝါယမဌောန၏
  ငယတ်န််းစောဒေ်း

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်



၂၉၈ (မ)  ဒဝဒဝနငှ််း မ
လယဒ်ဝ်းမမ္်္ ု္ ို့နယသ်မဝါယမဌောန၏
  ငယတ်န််းစောဒေ်း

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၂၉၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောမ ်ုး ြ ော်း
သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ   ေောရှ ငယ်- 
ဒနမပညဒ်တေ်ာရုံ်းခ ျုပ်

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၃၀၀ (မ)  ခငခ်  ျုသြ် မ
သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ   ေောရှ ငယ်- 
ဒနမပညဒ်တေ်ာရုံ်းခ ျုပ်

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၃၀၁ (မ)  ပင မ််းပင မ််းစ ်ုး မ
သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ   ေောရှ ငယ်- 
ဒနမပညဒ်တေ်ာရုံ်းခ ျုပ်

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင်
္်း၊ 
 တု ယပမ ျုွဲ့နယ်
 

 ဒထ ဒထ  ုပ်
ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း၊  
ဇဗဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒနမပညဒ်တေ်ာ

မတလ် ၁၅ ေြဒ်န ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် သံ်ုးလ 

ခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံပပီ်း  မှုစ  ခေံသည။်

၃၀၂ (ဦ်း)  ထြဒ်ဝယဒံြ ေ်ာ ြ ော်း မ လတန််းဒြ ောင််း ုပ် ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒထောြြ်လ ု ို့ ဒြ ်းေ ော၊ ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ဧေော၀တတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၀၃ (ဦ်း)  ဒဇေ်ာြ ြု ဒု ောင် ြ ော်း
ေထော်းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏  

ေထော်းဒမောင််းနငှသ် 
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ တတ  လော၊ မနတဒလ်း

ေထော်းဒမောင််းေန် ခ ငု််းဒစသညြ် ု 
မငင််းဆနဒ်သောဒကြောငို့်

၃၀၄ (ဦ်း) သန ို့ဇ်င် ြ ော်း
ေထော်းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန၏  

ေထော်းဒမောင််းနငှသ် 
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ တတ  လော၊ မနတဒလ်း

ေထော်းဒမောင််းေန် ခ ငု််းဒစသညြ် ု 
မငင််းဆနဒ်သောဒကြောငို့်

၃၀၅ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာသ စုထ န််း မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၀၆ (ဒ ေါ်) ဆလု ို့ေီ မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၀၇ (ဒ ေါ်) သ သ လှ မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၀၈ (ဦ်း) ဒ ောငဇ်ငထ်ြ် ြ ော်း
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၀၉ (ဒ ေါ်) စုမပညို့မ်ပညို့ပ်ဖ ျု်း မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်



၃၁၀ (ဒ ေါ်) ပဖ ျု်းပဖ ျု်းဒဝ မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၁ (ဦ်း) သြထ် ်းဒ ောင် ြ ော်း
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၂ (ဒ ေါ်) သ သ ဒ ောင် မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ 

ဝနထ်မ််း(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၃ စ ငု််းမင််းဒထ ်း ြ ော်း
 တု ယဘ တောရုံ  ေောရှ ၊ 
မမနမ်ောို့မီ်းေထော်း  (ဘ တောရုံ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၄ (မ) သဉ္ဇောဝငို့် (ဒခေါ်) သနတောဝင််း မ
စီမံြ န််းနငှို့် ဘဏ္ဍောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  

(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၅ (ဒ ေါ်) ခငမ်ောဒ ောင် မ
န ငုင်မံခော်းဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန  မှ ဝနထ်မ််း 
(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၆ (ဦ်း) ေ လင််း ြ ော်း ဒြ ်းေ ော ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ ါဒြ ်းေ ော၊  ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၁၇ (ဦ်း) မမငို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ေော  မ်မ ်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ ါဒြ ်းေ ော၊  ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၁၈ (ဦ်း) စ ်ုးတငို့် ြ ော်း မုံေ ော ထြတ်န််းဒြ ောင််းမှ  ဆေော ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၁၉ (ဒ ေါ်)  မောလောစ န် မ ဆေောမ ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ 
၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့၊  ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၂၀ Saw Yo Yue ြ ော်း ဆေော ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ကြညို့မ်မငတ် ငု၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၂၁ (ဦ်း)  သန််းမမငို့ဦ််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ မ ဆယ် ၁၀၅ မ ငု ်

ြနုသ် ယဒ်ေ်းဇုန်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

လော်းရှု  ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မ ဆယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၂၂ (ဦ်း) တငခ် ငု် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ မ ဆယ် ၁၀၅ မ ငု ်

ြနုသ် ယဒ်ေ်းဇုန်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

လော်းရှု  ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မ ဆယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၂၃ (ဒ ေါ်)  သြသ်ြဝ်င််း မ ဆေောမ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမောဆတ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၂၄ (မ) မဖြူမဖြူဒ ်း မ သစ်ဒတောထ ြပ်စစည််း  ( စ ်ုးေဝနထ်မ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ  ျုငလ်င၊် ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၂၅ (ဦ်း) မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း သစ်ဒတောထ ြပ်စစည််း  ( စ ်ုးေဝနထ်မ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ လုန််း၊ ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၂၆ (ြ )ု တငဒ်ဇေ်ာလတ် ြ ော်း သစ်ဒတောထ ြပ်စစည််း  ( စ ်ုးေဝနထ်မ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ လုန််း၊ ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်



၃၂၇ (ြ )ု  ညေီ ဒမောင် ြ ော်း သစ်ဒတောထ ြပ်စစည််း  ( စ ်ုးေဝနထ်မ််း) ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ လုန််း၊ ရှမ််းမပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၂၈ Mr. Sean Turnell ြ ော်း
န ု္ င်ငဒံတေ်ာ တ ငုပ်ငခ်ံ 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြည၏်  

စီ်းပ ော်းဒေ်း ကြဒံပ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

 စ ်ုးေလ  ျုွဲ့ ဝှြခ် ြမ် ော်း
  ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၃၁-ဂ

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၂၉ ရှ န််းထ န််း ြ ော်း ဒမမစောေင််းဦ်းစီ်းဌောနမှ  ဝနထ်မ််း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်း၊ ခ င််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၃၀ Bawi Cung ြ ော်း မီ်းသတဌ်ောနမှ ဝနထ်မ််း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်း၊ ခ င််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၃၁ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််းထြ် ြ ော်း မီ်းသတတ်ပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငြ်ဒလ်းဒထောင်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 မှတ် (၁၁)၊ ထ ြုပ်နလ်မ််း၊ ေပ်ြ ြ် (၂)၊ 
ကြ မ်ဆ တက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငပ်ပီ်း 
ဆနဒမပသ မ ော်း ော်း  
မုန ို့ဒ်ဝဒသောဒကြောငို့်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၃၂ ဒ ါြတ်ော  ောြောမ ်ုးသ ြ ော်း
ဌောနမ ်း၊ ဒရှွဲ့တ ငု််းပညောဌောန၊  
ေနြ်နုတ်ြက သ လု်

၂-မတ်-၂၀၂၁
မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသလ  
မသ ေပါ

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပမှုဒကြောငို့် 
ေနြ်နုတ်ြက သ လု်-လှု င ် န်ီးတ င်
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၃၃ (ဦ်း) မ ်ုးမင််းသ ြ ော်း ဦ်းဒမပပင မ််း ဒြ ောင််းဆေော ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ေောဒတေ်ာပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၄ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းည ျု ဒြ ောင််းဆေော ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တန ို့ဆ်ညပ်မ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၅ (ဦ်း) ဟ န််းသ ေထြ် ြ ော်း ဦ်းသန ို့ဒ်ဇေ်ာဝင််း ဒြ ောင််းဆေော ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မမစ်ငယပ်မ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၆ ဒ ါြတ်ော ဟ န််းထြစ် ်ုး ြ ော်း  င််းစ နဒ်ဆ်းရုံမှ ဆေောဝန် ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ န၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၃၇ (ဦ်း)  ဒ ောငထ်ြ် ြ ော်း Inet မှ ဆေော ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၃၈ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာခ ငု် ြ ော်း ပမ ျုွဲ့နယဒ်ထ  ုပ်ဝနထ်မ််း   (CDM) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငင် ဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒေတောရှည၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒဆ်းရုံဝင််းတ င် 
စစ်ြော်းမ ော်းတပ်စ  မခင််းြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၃၉ (ဦ်း)  ေ ထ ဋ် ြ ော်း SAE (Irrigation Department) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒခတတ ေောပမ ျုွဲ့သစ်၊  မပည၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်း္ ို့လှုပ်
ရှော်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၄၀ Dr. Nyon Kyuu Hlyan ြ ော်း ဆေောဝန် (ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ်  ဒဆ်းရုံ) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မပညဒ်တေ်ာသောေပ်ြ ြ၊်  ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၄၁ (ဒ ေါ်)     ပဖ ျု်းဒ ်း မ
ပ ပငြ်နု််းဒြ ောင််း ုပ်၊  သံ်ုးဆယပ်မ ျုွဲ့၊ 
သောယော၀တပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဘေုော်းကြ်ီးလမ််း၊ စစ်ြ င််းပမ ျုွဲ့၊ သောယော၀တပီမ ျုွဲ့နယ၊်
 ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်ြ ဒန  မ်ရှ ဆေောမ ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၄၂ ဒ ါြတ်ော ဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင် ြ ော်း
ပါဒမောြခခ ျုပ်  နည််းပညောတြကသ လု် 
(လ  ျုငဒ်ြေ်ာ)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ၊ ၁၀၉
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ  ျုငဒ်ြေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြယော်းမပညန်ယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၄၃ ဒ ါြတ်ော ဒ ောငမ်မငို့ဒ် ်း ြ ော်း
ပါဒမောြခခ ျုပ်  ြ နပ် ြူတောတြကသ လု် 
(လ  ျုငဒ်ြေ်ာ)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ  ျုငဒ်ြေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြယော်းမပညန်ယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၄၄ ဒ ါြတ်ော ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောကြ်ီး  
 စ ်ုးေစြမ်ှုလြမ်ှုသ ပပံ  (လ  ျုငဒ်ြေ်ာ)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ  ျုငဒ်ြေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြယော်းမပညန်ယ်

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၄၅ (ဦ်း)  ဝင််းဒ ောငပ်င မ််း ြ ော်း  ထြတ်န််းဒြ ောင််း ုပ် ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ထန််းခ ငုဒ်ြ ်းေ ော၊  မင််းလပှမ ျုွဲ့နယ၊် 
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းမဖြ် 
 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ရှ
္ော္်းမှုတ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၄၆ (ဒ ေါ်) မ ်ုးမ ်ုးစ ငု််း မ
 ဂသလ ပ်စောဌောန၏  ပ ု ို့ခ သ ၊ 
မပညတ်ြက သ လု်

၁၁-မတ်-၂၀၂၁
မပည ်ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မင််းပုလမ််း၊ စံဒတေ်ာေပ်ြ ြ၊် မပည၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်



၃၄၇ ဒ ါြတ်ော ဒဝဒဝဒ ်း မ
Senior Consultant Chest 

Physician 
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၄၈
ဒ ါြတ်ော 
သန််းမင််းထ ဋ်(ပင််းတယမီ်း  မ်ရှင်)

ြ ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယဒ်ဆ်းရုံ ုပ်ခ ျု္ပ်ဒေ်းမ ်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၄၉ ဒ ါြတ်ော ဝင််းဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း
ရ ပဒဗ ဌောန၏ ပ ု ို့ခ သ ၊ 
မနတဒလ်းတြကသ လု်

၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၅၀ ဒ ါြတ်ော ဒဝပဖ ျု်းမ န် မ
ြနုထ်တုဓ်ါတဒုဗ ဌောန၏  ပ ု ို့ခ သ ၊ 
ေတနောပုံတြကသ လု်

၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၅၁ ဒ ါြတ်ော ခ  ျုခ  ျုဝင််း မ
မမနမ်ောစောဌောန  ပါဒမောြခ၊ 
ဒြ ောြဆ်ညတ်ြကသ လု်

၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၅၂ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််းထြ် ြ ော်း
သရုပ်မပ၊ သခသ ောဌောန၊ 
ဒေနဒံခ ောင််း ဂီေီဒြောလ ပ်

၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၃၅၃ (မ) လ ို့လ ို့မမငို့် မ ပ ခ ်းတ ငု််းလ ပ်စစ်ရုံ်းဝနထ်မ််း  (စီ  ီမ်) ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြဇ်ဒြောဒထောင် (ပ ခ ်း) တ င်
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

စီ  ီမ် လပ်ုထော်းသ  မဖစ်သည။်

၃၅၄ မမတစ်နဒောဝင််း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၃၅၅ ဒမသ ဒြ ေ်ာ မ စ ြုပ်  ျု်းဒေ်းဝနထ်မ််း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း CDM တ င ်ပါဝငဒ်နသ မဖစ်သည။်

၃၅၆ (ဦ်း) သန််းဒဆ ဒလ်း ြ ော်း ဒမမစောေင််း ဦ်းစီ်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁
နတဒ်မောြ ်ခ ျုပ်တ င်  
ထ န််းသ မ််း

နတဒ်မောြပ်မ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
CDM လပ်ုဒသောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၅၇ (ဦ်း) သန််းဒဆ ြ ော်း ေပ်ြ ြဥ်ြက ဌ ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ကြခံင််းစုေပ်ြ ြ၊်ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ်နငှို့ေ် မှ ညပ ငု််းတ င် 
ဒန  မ်၌ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၅၈ (ဦ်း) ဒနဇောလင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းဆေော ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
နတဒ်မောြ် ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
CDM လှုပ်ရှော်းမှုတ င် 
ပါဝငမ်ှုဒကြောငို့် ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၅၉ (ဒ ေါ်) လ ို့လ ို့ဒ ်း မ သတတ ဒဗ  ဌောနမှု်း ဒဆ်း (၁) ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၃၆၀ (ဒ ေါ်)ဒခမောဝင််း မ
ြနု််းလမ််းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းညွှေနက်ြော်းမှုဦ်းစီ်း
ဌောန၊ CDM

၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒညောငစုံ်ကြ်ီးဒြ ်းေ ော /စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၆၁ (ဒမောင်) ထြလ်င််းဘ ု ြ ော်း သ နောမပျု ၂၇ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
Medical Cover ဒပ်းဒနခ  န် 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏ဖမ််းဆီ
္်းမခင််းခေံ ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၆၂ (ဒ ေါ်) ခငစု်လှု င် မ

ည နက်ြော်းဒေ်းမ ်း
လ မ ဘဝ မမ ငို့ ်တငဒ်ေ်းဌောန ခ  
တ ငု််းေင််းသော်းစောဒပနငှို့် 
ယဉဒြ ်းမ ်းဦ်းစီ်းဌောန
တ ငု််းေင််းသော်း ဒေ်းေော 
လ မ  ျု်းမ ော်းဝနက်ြ်ီးမ ော်းဌောန

၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်   ဖမ််းခေံသည။်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၆၃ (ဦ်း) ြ ြု ု ြ ော်း
တေော်းသ ကြ်ီး (ခ မ််းမမသောစညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််း)

၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ယောယေီ မ ်း 
ည န ို့ဝ်င််း၊ 
ခ မ််းမမသောစညမ်
မ္္ ္ ု္ ို့နယ်

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ တေော်းသ ကြ်ီးြ ု 
ဒြ ေ်ာလ နပ်ပီ်း  
လပ်ုဒဆောငမ်ှုမ ော်း တ ြ်  
မဒြ နပ်မှုြ ု 
ထတုဒ်ဖေ်ာဒမပောဆ ေုော  ဖမ််းဆ်ီး၍ 

တေော်းစ  ဆ ခုခံ ို့ေသည။်

၃၆၄ (မ) ဒနမခညဒ်ထ ်း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
စစ်တပ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် (၁၂)၊ စ မ််းလ ို့သောယော၊ တြကသ လုေ်ပ်ြ ြ၊်
 ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း

လြရှ် မှော ပမ တပ်မ ျုွဲ့၌ CDM 

ပါဝငမ်ခင််းမရှ တ ို့  မခော်းပညောဒေ်း
 ဝနထ်မ််းဒတ ြ ု CDM တ င ်

ပါဝငဖ် ု ို့ လ မှုြ နယ်ြဒ်ပေါ်မှော  

စည််းရုံ်းလပ်ုဒဆောငဒ်နတယဟ်ု  
ဆ ြုော စ ပ်စ  ပပီ်း ဖမ််းဆ်ီး 
ထ န််းသ မ််းခ ို့သည။်   ဆ ပုါ 
ဆေောမမှော 
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းစဉတ င်  
လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ရ ုြန်ြှန်ှ ပ်စြမ်ှုြ ု ခခံ ို့ေသည။်



၃၆၅ (မ) ခ စ်မမတသ် မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
စစ်တပ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် (၁၂)၊ စ မ််းလ ို့သောယော၊ တြကသ လုေ်ပ်ြ ြ၊်
 ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း

လြရှ် မှော ပမ တပ်မ ျုွဲ့၌ CDM 

ပါဝငမ်ခင််းမရှ တ ို့  မခော်းပညောဒေ်း
 ဝနထ်မ််းဒတ ြ ု CDM တ င ်

ပါဝငဖ် ု ို့ လ မှုြ နယ်ြဒ်ပေါ်မှော  

စည််းရုံ်းလပ်ုဒဆောငဒ်နတယဟ်ု  
ဆ ြုော စ ပ်စ  ပပီ်း ဖမ််းဆ်ီး 
ထ န််းသ မ််းခ ို့သည။်   ဆ ပုါ 
ဆေောမမှော 
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းစဉတ င်  
လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ရ ုြန်ြှန်ှ ပ်စြမ်ှုြ ု ခခံ ို့ေသည။်

၃၆၆ (ဦ်း) သ ေ နထ် န််း ြ ော်း
 စ ်ုးေဝနထ်မ််း 
(ြ န််းမောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန )

မတ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၆၇ ဒ ါြတ်ောဒြ ေ်ာညညီထီ ဋ် ြ ော်း
 ရ ု ်း ထ ်းြဆုေောဝန် 
(ပခြုက ြူဒဆ်းရုံကြ်ီး)

၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၆၈ (ြ )ု ေ မင််းသ န််း ြ ော်း  မညမ်သ ဒဆ်းမ ်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ဒြ ောြပ်န််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၃၆၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတထ် န််း ြ ော်း သ နောမပျု ၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သကြြဒ်တော တ ြုန်ယဒ်ဆ်းရုံ၊ 
ဒလောင််းလံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၎င််း၏ဒန  မ်သ ု ို့ 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသညဟ်ု  
သ ေပါသည။်

၃၇၀ (ဒ ါြတ်ော)  ံု်း ံု်းေီ မ ြဒလ်း ထ ်းြဆုေောဝန်  ( ပင မ််းစော်း) ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဖော်း ဒံဆ်းရုံမှ  

ပငဆ်ငယ် သ ော်းပပီ်းသ မဖစ်။

၃၇၁ (ဦ်း) မမငို့စ် ်ုး ြ ော်း ြ န််းမောဒေ်းမ ်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မ ဒခ ောင််း င််းဒြ ်းေ ော၊  ပငလ်ယဘ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြသောခရ ုင၊် စစ်ြ ငု််း တ ငု််းဒ သကြ်ီး။

စီ  ီမ် လပ်ုထော်းသ  မဖစ်သည။်

၃၇၂ (ဒ ါြတ်ော) စညသ် ဝင််း ြ ော်း လြဒ်ထောြဆ်ေောဝန် (ပမ တဒ်ဆ်းရုံ) ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၇၃ (ဒ ါြတ်ော) မင််းထြပ် ငု် ြ ော်း လြဒ်ထောြဆ်ေောဝန် (ပမ တဒ်ဆ်းရုံ) ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၇၄ (ဒ ေါ်) ြ  န််း  န ို့ြ် မ် မ သ နောမပျုဆေောမ (CDM ဝနထ်မ််း) ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ်ီးတ နပ်မ ျုွဲ့၊ ခ င််းမပညန်ယ။်

ဆေောမ ြ  န််း  န ို့ြ် မ် နငှို့ ်တ  
လ ငယန်စ်ှဦ်း ( မညမ်သ ) တ ု ို့ပါ 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့၏ဖမ််းဆ်ီးမခင််း  
ခေံပါသည။်

၃၇၅ (မ) မီမီသြ် မ သ နောမပျု ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တလ ငု််းဒတောငေ် ောမှ
 ြ ညဆ်ထံ မှနခ်ေံဒသော  

 မ  ျု်းသော်းတစ်ဦ်း ော်း  မတလ် ၂၇
 ေြဒ်န ို့၌ 

ြသု လုမ်ဖစ်ဒဆ်းခန််းတ င် 
သ ော်းဒေောြြ်သုဒပ်းစဉ  

သ မ််းဆည််းခခံ ို့ေဒသော  

ဆ ငုြ်ယ ်ော်း (၁၀-၄-၂၀၂၁) 

ေြဒ်န ို့တ င ်တ ငု််းရုံ်း၌ 

လောဒေောြထ်တုယ် ေန် 
 ဒကြောင််းကြော်းဒခေါ်ယ သမဖငို့်  
သ ော်းဒေောြစ်ဉ  မမဖစ်သ  
ဒြ ောင််းဆေောမနငှ်ို့ တ  
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၃၇၆  မညမ်သ  (မမီမီသြ၏် မ) မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တလ ငု််းဒတောငေ် ောမှ
 ြ ညဆ်ထံ မှနခ်ေံဒသော  

 မ  ျု်းသော်းတစ်ဦ်း ော်း  မတလ် ၂၇
 ေြဒ်န ို့၌ 

ြသု လုမ်ဖစ်ဒဆ်းခန််းတ င် 
သ ော်းဒေောြြ်သုဒပ်းစဉ  

သ မ််းဆည််းခခံ ို့ေဒသော  

ဆ ငုြ်ယ ်ော်း (၁၀-၄-၂၀၂၁) 

ေြဒ်န ို့တ င ်တ ငု််းရုံ်း၌ 

လောဒေောြထ်တုယ် ေန် 
 ဒကြောင််းကြော်းဒခေါ်ယ သမဖငို့်  
သ ော်းဒေောြစ်ဉ  မမဖစ်သ  
ဒြ ောင််းဆေောမနငှ်ို့ တ  
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သ
ည။်



၃၇၇ ဒ ါြတ်ော ဒမေ်ာဒမေ်ာဦ်း ြ ော်း
ပါဒမောြခ (ေနြ်နု ်ဒဆ်းရုံကြ်ီး 
 ဒေ်းဒပေါ်လ နောြသုဒေ်း  ဌောန)

၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၇၈ (ဒ ေါ်) ဒဌ်းဒဌ်းဒဝ မ
ဒြ ောင််းဆေောမ  (CDMဝနထ်မ််း၊ 
 မြ ၁၁ မင််းလမ််း၊ စစ်ြ ငု််းပမ ျုွဲ့)

၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 .မ.ြ (၁၁)၊ မင််းလမ််းဒြ ောင််း၊  စစ်ြ ငု််းပမ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

CDM ဆေောမတစ်ဦ်းမဖစ်သည။်  
ဒရှောငတ် မ််းဒနထ ငုသ်ညို့်  
စစ်ြ ငု််းပမ ျုွဲ့၊ ပါေမီေပ်ြ ြရှ်  
ဒန  မ်သ ု ို့ စစ်ဒြောငစီ် 

တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ 

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းမခင််းမဖစ်သ
ည။် ဖမ််းဆ်ီးခေံခ  နတ် င်  
ဆေောမမှောဒနမဒြောင််းမဖစ်ဒန  

ဒကြောင််းသ ေသည။် 
http://burmese.dvb.no/archive

s/457594

၃၇၉ (ဒ ေါ်) မ ်ုးပပဒ ောင် မ ဒြ ောင််းဆေောမ  (မ မပ) ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မ ်ုးြဒလ်းဒြ ်းေ ော၊  ြဝပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၈၀ (ဒ ေါ်) မမမမစန််း မ ဒြ ောင််းဆေောမ  (မ မပ) ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖဒလ်းဒြ ်းေ ော၊  ြဝပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၈၁ ဒ ါြတ်ော သြပ် ငု် ြ ော်း ဒဆ်းရုံ ုပ် (ဒေ်းပမ ျုွဲ့ မပညသ် ို့ဒဆ်းရုံ ) ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၈၂ (ဦ်း) ဒဌ်းလင််း ြ ော်း လြဒ်ထောြ ်ငဂ် ငန်ယီော ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ငယပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
CDM လှုပ်ရှော်းမှုတ င် 
ဦ်းဒဆောငပ်ါဝငသ်ညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၈၃ (ြ )ု ဒ ောငခ် မ််းမပညို့် ြ ော်း သ နောမပျု ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

 (၁၅-၄-၂၀၂၁)ဒန ို့တ င ်

မနတဒလ်းြ န််းမောဒေ်းမ သော်းစု  

သပ တစ်စ်ဒကြောင််း ော်း  
စစ်ဒြောငစီ်လြန်ြြ် ငုမ် ော်း  
မှ ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ  စဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၈၄ (ဒ ေါ်) န ယန် ယဒ် ောင် မ
ြထ ြ၊ ရ ပဒဗ ဌောန၊ 
ေနြ်နု ်ဒနောြပ် ငု််းတြက သ လု။်

၁၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

 ြ မုဖစ်သ  NLD 

လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ ်ော်း  
ဖမ််းမမ သညို့်  တ ြ် ညမီမဖစ်သ 
 

ဒ ေါ်န ယန် ယဒ် ောငြ် ဖုမ််းဆ်ီးမခင််း
မဖစ် ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၈၅ (ဦ်း) ေနမ်  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း
ဒနမပညဒ်တေ်ာ   ဆငို့မ်မငို့် 
ပညောဦ်းစီ်းဌောနမှ  

ဦ်းစီ်း ေောရှ (စောေင််းြ ငု်)
၁၆-ဧပပီ-၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၈၆ (မ) ဒထ ်းဒထ ်းဒြ ေ်ာ မ
ဒနမပညဒ်တေ်ာ   ဆငို့မ်မငို့် 
ပညောဦ်းစီ်းဌောနမှ  ဝနထ်မ််း

၁၆-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၈၇ (ဒ ေါ်) ဇောမခည် မ/၂၈ ဦ်းမမငို့ဦ််း
ဆေောမ ( .မ.ြ  ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊
 ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့)

၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဝြလ်ြေ် စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ေောဒတေ်ာေ ော၊ ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၈၈ (ဒ ေါ်) လလှ န််းဒဆ မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၁၄)လမ််း၊ (၁၀)ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သ မ၏ဒန  မ်သ ု ို့ 
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခေံ။

၃၈၉ (ဒ ါြတ်ော) ဒ ်းန ငု် ြ ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ်  ဆေောဝန် ဧပပီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၉၀ (မ) နန််းေငေ်ငဒ် ်း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ( ထြ ၃) ၂၀-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်
CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၉၁ (မ) နန််းဒန ဒန ်းလှု င် မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်
CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၉၂ ဒ ေါ်ခငေီ် မ
ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောမကြ်ီး (ခငက်ြ်ီးဒြ 

္်းေ ော၊  ထြ (ဒြ ောင််းခ  )
၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၉၃ ဒ ေါ် နနီဝီင််း မ ဆေောမ ၂၃-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁) ေပ်ြ ြ၊် စ နလ် နလ်မ််း၊ ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၉၄ (ဒ ေါ်)ဒ ်းဝင််းထ ြု် မ

မမဝတပီမ ျုွဲ့နယ်   .လ.ြ 

ထ်ီးဒြေ်ာဒထေ်ာ 

ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောမကြ်ီး

၂၃-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဝတပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်
CDM တ င ်ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၉၅ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းသြ် မ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့် ဆေောမ ( ထြ -၇) ၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၉၆ (ဒ ေါ်) ဒမသ သ န််း မ  မညမ်သ 
ဒြ ောင််းဆေောမ (ြသော၊  .ထ.ြ -

 ၃)
မသ ေဒသ်း ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ြသောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ြသောပမ ျုွဲ့၊ သဖန််းြနု််း 

လ မ ို့သပ တ ်ပပီ်း  

သပ တစ်စ်ဒကြောင််း ထ ြတ် င်

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်



၃၉၇ (ဦ်း) မမဒ ်း ြ ော်း
န ငုင်ဒံေ်းတြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၊  ၈၈ 

မ  ျု်းဆြဒ်ြ ောင််းသော်းမ ော်း  ဒခါင််းဒဆောင်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် 

၅၀၅ (ဂ)

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၉၈ (ြ )ု မင််းဒသ ်းသစ် ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  နငှို့ ်
ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင်  (We Love

 Thanlyin)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မမနမ်ောစစ်တပ်မှ   ောဏောေယ ပပီ်း 
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့ ်ပါ ဝင်   ကြ်ီးတန််း
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဒခါင််းဒဆောငမ် ော်း ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
မပညန်ယန်ငှို့တ် ငု််းဒ သကြ်ီးမ ော်းရှ 
 

 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ဝနက်ြ်ီးခ ျုပ်မ ော်းနငှို့်  
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ လုည််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၉၉ (ဦ်း) ပ  ုင် ြ ော်း ပမ တ၈်၈ပင မ််းပ ငို့် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၄၀၀ (ဦ်း) မင််းလ ငဦ််း ြ ော်း
Covid-19 

 ေပ်ဖြပ် ်းဒပါင််းဒေ်းဒြေ်ာမတီ (ပမ တ်)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၄၀၁ ဒစောဥြက ောဦ်း ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(ေတနောပုံဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္၏  

 ဖ  ွဲ့ဝငဒ်ဟောင််း)
၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု မ်  ၁၉,

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
 တငြ် ု

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၀၂ (ြ )ု သောထြဒ် ောင် ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(ပခြုက ြူနည််းပညောတြကသ လု၏်  

ဥြက ဌဒဟောင််း)
၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၀၃ (ဦ်း)  မမငို့ဒ်ဌ်း (ဒခေါ်) ဘ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(န ငုင်ဒံေ်း ြ ဉ်းသော်းဒဟောင််း )

၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊ရှမ််းမပညန်ယ်

ဒတောငက်ြ်ီးရှ  လ ငယမ် ော်း 
ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငြ် ညဒီထောြပံ်ို့ဒသောဒကြ
္ောငို့ ်ဖမ််းခေံသည။်

၄၀၄ (ြ )ု  ေ ထ န််း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမ၀တ၊ီြေငမ်ပညန်ယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၀၅ (ြ )ု  ထ န််းမမငို့သ် န််း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမ၀တ၊ီြေငမ်ပညန်ယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၀၆ (ြ )ု စညသ် ဒ ောင် ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(ဆနဒမပဒခါင််းဒဆောင် )

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒပါငပ်မ ျုွဲ့၊မ နမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၀၇ (ဦ်း)  သဟီဒဇေ်ာ (ဒခေါ်) ဒေခ ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ 

ေ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဝါ်းခယမ်၊ ဧေော၀တတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့ ်ဖမ််းခေံသ
ည။် သ ို့ ော်း ဧညို့ဒ်တ ွဲ့ ခ ငို့် မေဒပ။

၄၀၈ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(ဆနဒမပဒခါင််းဒဆောင် )

၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ 

မပညေ် စခန််း  မှတ် (၁) တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 မှတ် (၁၀၁)၊ 
မင််းလမ််း၊ဒပါင််းတန ို့ေ်ပ်ြ ြ၊စြပုမ ျုွဲ့၊မင််းဘ ်းပမ ျုွဲ့န
ယ၊် မဒြ ်း၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်



၄၀၉ (ြ )ု ဒ ောငမ်င််းစ ်ုး ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(ဆနဒမပဒခါင််းဒဆောင် )

၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂ ပမ ျုွဲ့၊ ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  ြ ု 
ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၀ (ဦ်း)  ဒဌ်းန ငု် (ဒခေါ်) န ငုက်ြ်ီး ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေော၀တတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၁ (ဦ်း)  ညညီဒီေွှေ ြ ော်း

တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၊ ၈၈ မ  ျု်းဆြ် 
ဒြ ောင််းသော်း 
( မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်၏  

ဒတောငက်ြ်ီးခရ ုင်  တ င််းဒေ်းမ ်း

၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊ရှမ််းမပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၄၁၂ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇယ ောပဖ ျု်း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၃ (ြ )ု မ ်ုးသ ဒ ောင် ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၊ ၈၈ မ  ျု်းဆြ် 
ဒြ ောင််းသော်း

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ ၁၀၃ တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၄ (ြ )ု တ ်းတ ်း ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၊ ၈၈ မ  ျု်းဆြ် 
ဒြ ောင််းသော်း

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ ၁၀၃ တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမ ်ုးသ  (ဒခေါ်) ဂုတတ် ်ုး ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  (HRDP) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၆ (ြ )ု ဒ ောငမ်ှု င််းစံ ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၇ (ဦ်း)  ဒစောဘဦ်း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၁၈ (မ) မဖြူမဖြူစံ LGBT
LGBTI တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ (Kings &

 Queens LGBT organization)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် ဒမမနြီနု််းတ င်
  ဖမ််းခေံသည။်

၄၁၉ (မ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ LGBT
LGBTI တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  (Kings &

 Queens LGBT organization)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် ဒမမနြီနု််းတ င်
  ဖမ််းခေံသည။်

၄၂၀ (မ) လမင််း LGBT
LGBTI တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  (Kings &

 Queens LGBT organization)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် ဒမမနြီနု််းတ င်
  ဖမ််းခေံသည။်

၄၂၁ (ဦ်း) ညညီဒီြ ေ်ာ ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၂၂ (ဒ ေါ်)  မောနီ မ တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၂၃ မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်း၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၂၄ (ြ )ု  တငြ် ြု ဦု်း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၂၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ်ုးန ငု် (ဒခေါ်) ဒဘေ်ာကြ်ီး ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  (သံ်ုးဒေောငမ်ခယ်) ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၂၆ (ြ )ု ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငတ် င််းကြ်ီး ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ုန််းဒတောေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၄၂၇ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် (ခ) ဦ်းမမငို့လ် င် ြ ော်း

ပင မ််းခ မ််းဒေ်းနငှို့်  
တ ငု််းေင််းသော်း ေပ်သော်းမ ော်းမမ ငို့တ်ငဒ်ေ
္်း ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် 

(န ငုင်ဒံေ်း ြ ဉ်းသော်းဒဟောင််း )

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့ ေ နငှို့ ်စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၄၂၈ (ြ )ု နသီ ယနု ငု် ြ ော်း ဦ်း စဝ်ယနု ငု် န ငုင်ဒံေ်းတြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၇ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု

 မ် ၅၀၅(ြ)
ဒတောငဒ်လ်းလံ်ုးဒထောငတ် င် ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

ပင််းတယ (ဒ ်းတန််းေပ်)၊ ဒတောငက်ြ်ီးခရ ုင၊် 

ရှမ််းမပညန်ယ။်
၁၃/ပတယ(န ငု)်၀၃၁၈၃၅

၄၂၉ (ဒ ေါ်) မ  ျု်းမ  ျု်းဒ ်း မ  မညမ်သ 
 လပ်ုသမော်း ဒေ်း  

တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ 

၂၀ ဧပပီ ၂၁ တ င ်

 င််းစ နဒ်ထောငသ် ု ို့ပ ။ု



၄၃၀ ဆလ ု္ င််း ဟု ်းထန််း ြ ော်း/၃၁
CNLD ပါတီ ဗဟ  ုလပ်ု မှု ဒဆောင်
  တ င််းဒေ်းမ ်း)

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ င််းမပညန်ယ်

ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့ မှ  

ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့သ ု ို့ သ ော်း  ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့  
 ဝင််စစ်ဒဆ်းဒေ်းဂ တတ် င်  
စစ်ဒြောငစီ်တပ်မ ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်

၄၃၁ (ြ )ု န ငုဒ်ဇေ်ာကြညဝ်င််း ြ ော်း တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ ၁၀-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၄၃၂ (ြ )ု ဒဝမ ်ုးန ငု် ြ ော်း
တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  
(မုံေ ောသပ တဒ်ခါင််းဒဆောင် )

၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ၊ ၃၀၂၊ 
၃၆၄၊ ၃၄၂၊ ၁၄၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်ြ ငု််းတ ငု််း၊ မုံေ ောပမ ျုွဲ့ြ 

သပ တဒ်ခါင််းဒဆောင် 
ြ ဒုဝမ ်ုးန ငုြ် ု 
ဆ ငုြ်ယမ်ဖငို့လ်ညှို့လ်ညဆ်နဒမပဒန
စဉ ဒန ို့လယ် ၂ နောေီ 

ဒြ ေ်ာဒလောြတ် င် စစ် ုပ်စုြ 

ြော်းမဖငို့တ် ြု၍် 

ဒသနတမ်ဖငို့ဒ်ထောြြ်ော  

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  
သပ တဒ်ခါင််းဒဆောငဒ်ဝမ ်ုးန ငုြ် ု  
စစ်တပ်သော်းတစ်ဦ်းဒသဆံ်ုးမှုမှော  

ပါဝငခ် ို့တယဆ် ပုပီ်း  လ သတမ်ှုန ို့ 
စစ်တပ်ြ စ ပ်စ    မှုဖ ငို့ထ်ော်းသလ ု
 ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်  ၅၀၅ 

(ြ) န ို့လည််း  မှုဖ ငို့ထ်ော်းသည။်

၄၃၃ (ဒ ေါ်) မ  ျု်းမ  ျု်းဒ ်း မ တြက်ြလှုပ်ရှော်းသ  (STUM) ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၄၃၄ (ြ )ု  မင််းညညီြီ န််း ြ ော်း တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု္မ်  

(၁၉), 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
 တငြ် ု

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၃၅ (ြ )ု ေ ဝင််းထ န််း ြ ော်း တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု္မ်  

(၁၉), 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
 တငြ် ု

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၃၆ (ြ )ု မပညို့စုံ်ဒ ောင် ြ ော်း တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းစုစီဥပဒ ပု္မ်  

(၁၉), 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ကြ်ီးကြပ်ဒေ်းမ ်း
 တငြ် ု

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၃၇ (ြ )ု  ဒဝပဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းဒြ ောင််းသ  
(ပခြုက ြူတြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသမဂ္
၏ ပ ်းဒပါင််း တ င််းဒေ်းမ ်း -၂)

၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၃၈ (မ) နန််းဝနဒ်ဖောင််း မ ဒြ ောင််းသ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၃၉ (ြ )ု ည ျုမင််း ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(ဒမေ်ာလပမ ျုငတ်ြက သ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသ
မဂ္)

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒမမောင််းမမဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်း
ေသည။်

ဒမေ်ာလပမ ျုင၊် မ နမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၄၀ (ဒမောင်)  ဂ ျုလဒီြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  မှ 

  မ် မပနတ် င်  ဖမ််းခေံသည။်

၄၄၁ (ဒမောင်) လ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  မှ 

  မ် မပနတ် င်  ဖမ််းခေံသည။်

၄၄၂ (မ)  နမို့်ခမ််းဖ ်းမမတ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  မှ 

  မ် မပနတ် င်  ဖမ််းခေံသည။်

၄၄၃ (မ) ယ န််းလ ို့နနဒော မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ြ  ျုင််းတံ၊ု ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  မှ 

  မ် မပနတ် င်  ဖမ််းခေံသည။်

၄၄၄
(ြ )ု  သ သ  (ဒခေါ်) ပြထ်ေစ်ခ် 
စ နလ် င်

ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒေွှေထ ြုရုံ်ဝင််း၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

မနတဒလ်းတ င် ေ တပ်ဖ  ွဲ့ မှ 

ပဖ ျုခ င််းမှု တ င််း 
သ ထ ြဒ်မပ်းေေင််း သ ၏ 

ဒမေ်ာဒတေ်ာဆ ငုြ်ယြ် နဒ်နခ ို့ဒသော
ဒကြောငို့် သ ော်းမပနယ် ေော 

 ရ ုြခ်ေံပပီ်း  ဖမ််းခေံသည။်



၄၄၅ (ဒမောင်) တငမ် ်ုးန ငု် ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၄၆ (ဒမောင်) ဇငမ် ်ုးန ငု် ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၄၇ (ဒမောင်) ခ စ်စမ််းဒ ောင် ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၄၈ (ဒမောင်) ခ မ််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၄၉ (ဒမောင်) ဒ ောငစ် ်ုးမင််း ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၀ (ဒမောင်) သြပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၁ (ဒမောင်) လှု ငယ်ောမင််း ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၂ (ဒမောင်) မင််းထ ြုပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒနမပညဒ်တေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၃ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ဒမခခပံညော ထြတ်န််းဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၄ (ြ )ု မင််းခ ငုမ်မငို့် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်းခ ငို့န်ငှို့်
 

စီတန််းလညှို့လ်ညမ်ခင််းဆ ု
ငေ်ောပု မ် ၁၉ နငှို့ ်
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

သတံ  ဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

သတံ  ပမ ျုွဲ့၊ ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၅ (ြ )ု သန ို့ဇ်ငထ် န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် - ABFSU 

(မပည်)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  ပု မ် ၂၅

ငပလရှီ  ခလေ ၅၅ တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်
မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၆ (ြ )ု ဒ ောငသ်န ို့ပ် ငု် ြ ော်း
 တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(ပုသ မ်တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသမဂ္ )

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေော၀တတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၇ (ြ )ု ရှ နြ််ီး ြ ော်း
 တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(ပခြုက ြူဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏  ဥြက ဌ)

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၈ (ြ )ု န ငုလ်င််းဒ ောင် ြ ော်း
 တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(ပခြုက ြူဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏  

 ဒထ ဒထ  တ င််းဒေ်းမ ်း
၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၅၉ (မ) ခ ငုေီ်ဝင််း မ ြ ်ုးတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းရှြူ်းပမ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၀ (မ) ဒ ်းည န ို့် မ ြ ်ုးတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းရှြူ်းပမ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၁ (မ)   သဇငဒ်ြ ေ်ာ မ ြ ်ုးတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းရှြူ်းပမ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၂ (ြ )ု ဒဇယ ောစ ော ြ ော်း တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၃ (ြ )ု ဒေွှေဝင််းဒ ောင် ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း
သမဂ္၊ ဥြက ဌဒဟောင််း)

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၄ (ြ )ု ခ မ််းဒမမို့န ငု် ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း(တြကသ လုြ် 
ဒ္္ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္  )

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တပ်မ ၁၀၃ တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၅ (ြ )ု ေ ဒြ ေ်ာပဖ ျု်း  (ဒခေါ်) ေ ငယ် ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္  

(တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး၊  သ ံ၏ 

တောဝနခ်ံ)
၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်



၄၆၆ (ြ )ု ရှင််းသန ို့် ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း
သမဂ္၊ ဥြက ဌ)

၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၇ (ြ )ု ဒဇယ ောစ ်ုး ြ ော်း MBA ဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၈ (ြ )ု ဒ ောငက်ြညစ် ်ုး ြ ော်း တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၆၉ (ြ )ု လ ငမ် ်ုးသန ို့် ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း  
(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်း
သမဂ္၊  ဥုြက ဌ)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၀ (မ)  လှု င ် မဖြူ မ ဒြ ောင််းသ  (သခ ော္သ-  ဒဝ်းသင်) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၁ ဒနေ်ာစနီ္   မ ဒြ ောင််းသ  စီ်းပ ော်းစီမံ- ဒဝ်းသင်) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၂ (မ) ဒေွှေေီပ ငို့ဦ််း မ
ဒြ ောင််းသ  
( မ  ျု်းသော်းစီမံခန ို့ခ်  မှုဆ ငုေ်ော ဂီေီဒြော
လ ပ်)(NMDC)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၃ (မ) ထော်း  မ ေနြ်နုပ်ညောဒေ်းတြကသ လုဒ်ြ ောင််းသ ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၄ (ဒမောင်)  ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ရုြခဒဗ ) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၅ (ဒမောင်) မ  ျု်းသ ေဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တတ ယနစ်ှဒြ ောင််းသော်း  
(န ငုင်တံြောဆြဆ်ဒံေ်း)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၆ (ဒမောင်) ဟ န််းထြဒ် ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၇ (ဒမောင်) ထြ ်ောြောန ငု် ြ ော်း
LAPဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ၊ 
စီ်းပ ော်းဒေ်းဘောသောေပ်

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဓါတပုံ်ရ ုြဒ်သောဒကြောငို့်  
 ဖမ််းခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၄၇၈ (ြ )ု မင််းခ စ်သ ြ ော်း မမနမ်ောစောတတ ယနစ်ှဒြ ောင််းသော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၇၉ (ြ )ု စ မ််းထြဦ််း ြ ော်း
မုံေ ောတြကသ လု် 
တတ ယနစ်ှဒြ ောင််းသော်း ( န ငုင်တံြော
 ဆြဆ်ဒံေ်းမဟောတန််း )

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၈၀ (ြ )ု ဒ ောငဒ် ောင် ြ ော်း
မုံေ ောတြကသ လု် 
တတ ယနစ်ှဒြ ောင််းသော်း ( န ငုင်တံြော
 ဆြဆ်ဒံေ်း)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၈၁ (ြ )ု ပ ငုဒ်ဇေ်ာလ ြု ု ြ ော်း
မုံေ ောတြကသ လု် 
တတ ယနစ်ှဒြ ောင််းသော်း ( န ငုင်တံြော
 ဆြဆ်ဒံေ်း)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ော၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် ဆနဒမပပ  တ င် 
ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့်

၄၈၂ (ြ )ု ဝင််းမ ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (Foundation Year) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်း ဒဆ်းတြကသ လု်

၄၈၃ (မ) သ ယေ်တသီဦီ်း မ ဦ်းမ  ျု်းမမငို့ဒ်သောင််း ဒဆ်းဒြ ောင််းသ  (Final Part 2 junior) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃၆၊ ြမ််းနော်းလမ််း၊  ဆော်းစညေ်ပ်၊ မဒြ ်းပမ ျုွဲ့

၄၈၄ (ဒမောင်) မင််းသ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၄၈၅ (ြ )ု စညဟ် န််း ြ ော်း ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၄၈၆ (ြ )ု စညသ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (Final Part 2 Junior) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်း ဒဆ်းတြကသ လု်

၄၈၇ (ြ )ု ဂ  ျု်းဆြ်
ြ ော်း/၁၈ 

နစ်ှ
 ထြတ်န််း ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၄၈၈ ဆ ငု််းဗစ်လ န်
ြ ော်း/၁၆ 

နစ်ှ
 ထြတ်န််း ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၄၈၉ ဆလ ငု််းဒဗေ်ာဝီြစ်ဆမ််း ြ ော်း ြ မ််းစော ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖလန််းပမ ျုွဲ့၊ ခ င််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။



၄၉၀ ဒေောို့ဘတင် ငုလ် နမ်န််း ြ ော်း ြ မ််းစော ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖလန််းပမ ျုွဲ့၊ ခ င််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၄၉၁ (မ) ခ  ျုသနတောထ န််း မ ဒတောငက်ြ်ီး တြကသ လု် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြပီမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၂ (မ) စု    ထ န််း မ ဒတောငက်ြ်ီး တြကသ လု် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြပီမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၃ (မ) ထ န််း  မို့်  မို့်ကြြူ မ ဒတောငက်ြ်ီး တြကသ လု် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြပီမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၄ (ြ )ု တငဒ် ောငမ်မငို့ဦ််း ြ ော်း ဒတောငက်ြ်ီး တြကသ လု် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြပီမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၅ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဒတောငက်ြ်ီး တြကသ လု် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြပီမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၆ (ြ )ု ဟ န််းထြလ်င််း ြ ော်း ဒတောငက်ြ်ီး တြကသ လု် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြပီမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၇ (ဒမောင်) စ ငု််းစံထ န််း
ြ ော်း/၁၆ 

(၂၉-၁၁-၂၀
၀၅)

ဦ်းဒမောငဒ်မောငခ် ငု် ဒြ ောင််းသော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၄၉၈ (မ) စုစုဝင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၄၉၉ (မ) သင််းသင််းစု မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၀ (ဒမောင်) ထ ်းမမတဒ် ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၁ (ဒမောင်) လင််းထြ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၂ (မ) သင််းေနံ ို့မ ်ုး မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၃ (မ) ပင မ််းစုဒသေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၄ (ဒမောင်) ဘနု််းသန ို့် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၅ (ဒမောင်) ဒဝယဒံ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၆ (မ) ယ န််းဒေွှေေညဒ် ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၇ (မ) ခ ငုဇ်ငဇ်ငသ်န ို့် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၈ (မ) ဒ ်းမမတသ် ဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၀၉ (မ) ယဉယဉပ ငု် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းစ ်ုးစံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၁ (ဒမောင်) ခန ို့မ်င််းဒသေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၂ (မ) ပဖ ျု်းဒဝခ ငု် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၅၁၃ (ဒမောင်) ဒစောဆယမ် စ ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၄ (မ) ထြထ်ြဒ် ်းခ ငု် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၅ (မ) ပ ပု ဖု ်းမပညို့ဒ် ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၆ (မ)   မပညို့ခ် ငု် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၇ (မ)   နနဒောစုခ စ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၈ (ဒမောင်) ဒ ောငခ် စ်မင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၁၉ (ဒမောင်) သတု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၀ (ဒမောင်) ထညဝ်ါမင််းလ င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၁ (ဒမောင်) သ န််းသန််းဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၂ (ဒမောင်) လ ငြ် ြု ဦု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၃ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဆန််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၄ (မ) ယ န််းစုလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၅ (မ) ဒေွှေေညမ်မငို့မ်မတမ် ်ုး မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၆ (ဒမောင်) ေ ေငို့န် ငု် ြ ော်း ဦ်းသ န််းပမ ျုငဒ်ထ ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၇ (ဒမောင်) ေ ဝငို့ဒ် ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၈ (မ) ဒမမမတယ်ယု မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၂၉ (မ) သန ို့သ်ဒီြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၀ (မ) ဒမသ  ွဲ့ယမု ်ုး မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၁ (မ) ဒခ ောယဉဒြ ်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၂ (မ) ဇ နလ် ို့လ ို့ထ န််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၃ (မ)   မို့်ဘနု််းဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၄ (ဒမောင်) လ ငဘ်နု််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၅ (ဒမောင်) ဘနု််းမမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၆ (ဒမောင်) ဒစောဖေီ်း န််းဂယ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၇ (မ) နနဒောနငှ််းထ ဍ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၈ (မ) စုေညလ်ှု င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၃၉ (မ) မခယမ်ှုံထီ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၀ (ဒမောင်) ပ ငုဟ် န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၁ (ဒမောင်) ဒ ောငခ်န ို့ဇ်င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၂ (ဒမောင်) ဝင််းမမတမ် ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၃ (မ) ေညဒ်ဝေွှေန််းမမတ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၄ (မ) လ ို့ေညန်နဒော မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၅ (မ) ခငစု်သီ မ ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာခင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၆ (မ) ယ န််းဒေွှေေညလ် င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၅၄၇ (ဒမောင်) ဒလမပညစ် ်ုးမ ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၈ (ဒမောင်) သင််းသန ို့ဦ််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၄၉ (မ) ဒ ်းခ ယေီ်မ ်ုး မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၀ (ြ )ု ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၁ (ဒမောင်) လွှေမ််းဘနု််းမ ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၂ (မ) မပညို့မ်ပညို့ဒ်မေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၃ (ဒမောင်) သန ို့ဇ်ငထ် ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၄ (ဒမောင်) သန ို့ဇ်ငသ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၅ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်ပညို့စုံ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၆ (မ) ပန််း  ဒနမခည် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၇ (မ) ဂ ြစ်မငဒ်ဆ မ ဦ်းခငဒ်မောင််ဒဆ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၈ (မ) ပ ငို့ဒ်ေွှေေည် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၅၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြစံ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၀ (မ) ထြထ်ြဝ်င််းပ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၁ (ဒမောင်) ဒြောင််းသန ို့ထ် ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၂ (မ)   နငှ််းမဖြူ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၃ (မ) ေွှေန််းပပဒ ်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၄ (မ) စုမမတသ်ေီ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၅ (ဒမောင်) ရ ပ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၆ (မ)   မ နဒ်ြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၇ (ဒမောင်) မပညို့စုံ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၈ (မ) ဒမသ သ ခ ငု် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၆၉ (မ) ထြဦ််းခင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၀ (ဒမောင်) သြဒ်ထ ်းန ငု် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၁ (ဒမောင်) ဒဇယ ောန ငု် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၂ (ဒမောင်) ထြဒ် ောငလ်ှု င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၃ (ဒမောင်) လင််းထြစ် ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၄ (ဒမောင်) ြစ်မမတ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၅ (မ) ဒမမီမီလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၆ (ဒမောင်) မင််းဒသေ်ာဟန ို့် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၇ (ဒမောင်) ဒ ောငခ်န ို့ဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၈ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇငထ် န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၇၉ (ဒမောင်) ဗနတ်  ဟ မုောန် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 မှတ်(၉၂)၊ သဓုမမော လမ််းမကြ်ီး၊ ဌ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၅၈၀ (မ) ဒေွှေယဉဝင််းဒသေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၅၈၁ (မ)     ခ ငု် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၂ (မ) လ ငဒ်မလတ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၃ (မ) န ငုဦ််းခငခ်င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းစညသ် ဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၅ (မ) လ ှဉ္ဇလဒီမောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၆ (ဒမောင်) စ မ််းဒဝယံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၇ (ဒမောင်) ဟနရှ်င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၈ (မ) ဇောဇောသ မို့် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၈၉ (မ) မ ်ုးစနဒဒီ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၉၀ (မ) ဒ ်းသတီော မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၉၁ (ြ )ု ေ ဒ ောငထ် န််း ြ ော်း
ပထမနစ်ှဒြ ောင််းသော်း၊  
ပုသ မ်တြကသ လု်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၉၂ (ြ )ု ဒ ောငဘ်နု််းဒမေ်ာ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ေနြ်နုတ်ြက သ လု် 
ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

တောဒမ မမျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၉၃ (ြ )ု ဒဝယပံဖ ျု်းမ ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဗ.ြ.သ) ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

တောဒမ မမျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၅၉၄ (မ) မပညို့ဘ် ဘု ု မ  ေပ်သ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
တောဒမ သပ တစ်စ်ဒကြောင််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၅၉၅ (ဒမောင်)  ုပ်စ ်ုးဦ်း ြ ော်း တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  (UMT) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၅၉၆ (ဒမောင်) ထ ်း  မို့်စညသ် ြ ော်း ဦ်းတငထ် န််း
ဒရှ်းဒဟောင််းသဒုတသန  တတ ယနစ်ှ 

ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ လု်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၅၉၇ (ဒမောင်) သခုသ န််းစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒစောထ ်း
တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  
( ဂုံတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၅၉၈ (ဒမောင်) ဇ  ထြန် ငု် ြ ော်း ဦ်းစ ငု််းြ လ င်
ဒြ ောင််းသော်း (၁၀ တနဒ် ောင် - 
 .လ.ြ (၁), သဃသန််းြျွန််း)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၅၉၉ (ဒမောင်) ဥြက ောပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒင ထ န််းခင်
(NMDC) BTHM စတတုထ နစ်ှ 

ဒြ ောင််းသော်း
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၀ (ဒမောင်) ဟ န််းထ ဋဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဝင််းထ န််း ဒြ ောင််းသော်း ( ဒရှွဲ့ ပ ငု််းတြက သ လု်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၁ (ဒမောင်) ဘနု််းသန ို့ထ် ်း ြ ော်း ဦ်းည ျုမင််းသန ို့်
ဥပဒ  တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  
(ေနြ်နုတ်ြက သလ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၂ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇငမ်င််းခန ို့် ြ ော်း ဦ်းဝင််းခန ို့ဦ််း ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  (MMU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၃ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာနနဒလင််း ြ ော်း
 ဂသလ ပ်စော ပထမနစ်ှ 

 ဒဝ်းသငဒ်ြ ောင််းသော်း  
( ဂုံတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းမင််းခန ို့် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၅ (ဒမောင်) မင််းြ ြု သု န််း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင် Info Myanmar ,   ုငတ်ီ ြ နယ်ြ် ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၆ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းဟနဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းန ငုဒ်ဇေ်ာ ဒြ ောင််းသော်း (MMEC)  ငဂ် င် ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၇ (ဒမောင်) ေ ထြ် ြ ော်း စ တပ်ညော  ဒဝ်းသင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။



၆၀၈ (ဒမောင်) လင််းလတဒ် ောင် ြ ော်း စ တပ်ညော  ဒဝ်းသင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၀၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းခန ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ ်ုးဒဇေ်ာ
ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ (၃) - 

ဒမမောြ ်ဂုံ)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၀ (ဒမောင်) ဒ ောငလ်ှ ြ ော်း
ပထဝ တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  
(ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၁ (ဒမောင်) မမတမ်င််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းမင််းသန််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းခန ို့စ်ညသ် ြ ော်း ဦ်းေနန် ငု် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၃ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဒြ ေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒစောမမငို့ဒ်ေွှေ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၄ (ဒမောင်) စ ငု််းဒြ ေ်ာသြဒ် ောင် ြ ော်း
ဦ်းဒမောငဒ်မောငလ် 
င်

ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၅ (ဒမောင်) ဒဇယ ောဘနု််းပ ငု် ြ ော်း ဦ်းဇောနညဝ်င််းခ  ျု ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၆ (ဒမောင်) ဒ ောငဇ်ငမ်င််းဒသေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၇ (ဒမောင်) ဟ န််းသန ို့ဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာသ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၈ (ဒမောင်) မင််းသ န််းဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၁၉ (ဒမောင်) မ ်ုးန ငုမ်င််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၀ (ဒမောင်) ေ ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၁ (ဒမောင်) မမတသ် ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒေွှေ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၂ (ဒမောင်) သဟီသြဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစန််းမမငို့က်ြယ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၃ (ဒမောင်) ညဆီောဟန် ြ ော်း ဦ်းဒလောဟန် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၄ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒပါင််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၆ (ဒမောင်) ဘနု််းမမတဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း
ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒဌ
္်း

ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၇ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇငခ်န ို့် ြ ော်း ဦ်းလ ငသ် န််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၈ (ဒမောင်) လ ငဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မငို့် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၂၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းထ ြုစံ် ြ ော်း ဒ ေါ်ခငမ်ောေီ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။



၆၃၀ (ဒမောင်) ဇောနညမ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဇောနညဒ်မောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၁ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်မငို့သ်န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၂ (ဒမောင်) ဟနမ်င််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၃ (ဒမောင်) မ  ျု်းမမငို့ထ် န််း ြ ော်း ဦ်းညဏသ် န််း ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ လု်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၄ (ဒမောင်) ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၅ (ဒမောင်) ဒသ်းတင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၆ (ဒမောင်) ေ မင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းလဝှင််း ပထဝီ ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတဟ် န််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၈ (ဒမောင်) လ ငမ် ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစံလင််း  ဂသလ ပ်စော တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၃၉ (ဒမောင်) ညဆီောထြ် ြ ော်း ဦ်းဒယောဟန် ဇီဝဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၀ (ဒမောင်) ဒဝမပညို့ပ်ဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၁ (ဒမောင်) ဒဝယပံဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဟနရှ် န် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၂ (ဒမောင်) ထ ဋမ်မတဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာခ ငုဝ်င််း
စ တပ်ညော  ဒြ ောင််းသော်း  
(ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၃ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငသ် 
န ငုင်တံြောဆြဆ်ဒံေ်း   ဒြ ောင််းသော်း 
(ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၄ (ဒမောင်) သ ေထြ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း
ဒြ ောင််းသော်း (ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း 
တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၅ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဒသေ်ာဇငဦ််း ြ ော်း ဦ်းမင််းမင််းဦ်း ဒြ ောင််းသော်း (TTU) (BE) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၆ (ဒမောင်) သြန် ငုဦ််း ြ ော်း ဦ်းသန််းခ ငု်
ဒြ ောင််းသော်း (ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း 
တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၇ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်မတဒ်မေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (TTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၈ (ဒမောင်) ဒဝပဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း 
တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၄၉ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇငထ် န််း ြ ော်း
 ဂသလ ပ်စော ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း 
( ဂုံတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၀ (ဒမောင်) ဒဝလင််းပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၁ (ဒမောင်) ထြန် ငုလ်င််း ြ ော်း ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  (WYU Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။



၆၅၂ (ဒမောင်) ဒဌ်းဒ ောငန် ငု် ြ ော်း ပထဝီ ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  (WYU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၃ (ဒမောင်) သ ေတင် ြ ော်း
ပထဝီ ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  
(WYU)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၄ (ဒမောင်) ေနန် ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာစ ်ုး
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၅ (ဒမောင်) လ ငန် ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာစ ်ုး
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၆ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းမပညစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းထ န််းဦ်း
သမ ငု််း ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  
(ဒမေ်ာလပမ ျုင် တြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းတငို့်
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၈ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်မတဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းနန််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း (HCU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၅၉ (ဒမောင်) ဝင််းမပညို့ပ်ဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းကြညဝ်င််း  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၀ (ဒမောင်) ဝင််းြ ြု ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဌ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၁ (ဒမောင်) ြဒံြောင််း ြ ော်း  နတ်ထီ န််း
ဓါတဒုဗ  ဒြ ောင််းသော်း  ( ဂုံ 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၂ (ဒမောင်) ဝငို့ဒ်ြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းတငဒ်မောင ု်န််း
စ တပ်ညော ဒြ ောင််းသော်း  ( ဂုံ 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၃ (ဒမောင်) မင််းဒသေ်ာခန ို့် ြ ော်း ဦ်းဝင််းခန ို့်
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၄ (မ) ခ ငုဇ်ငထ်ြ် မ ဦ်းလပှ ု  တု ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  (UCSY) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၅ (မ) ခ ငုဇ်ငဒ်ထ ်း မ ဦ်းစ ်ုးလ င်
သခသ ော် ဒြ ောင််းသ  (ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း
 တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၆ (မ)   သေီ မ  ျု်း မ ဦ်းမ  ျု်းမင််းထ တ် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၇ (မ) ယစုနဒဒီဌ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (ေနြ်နု ်ဒနောြပ် ငု််း  
တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၈ (မ) သ ပ မုဖြူ မ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းန ငု်
 ဂသလ ပ်စော စတတုထ နစ်ှ ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ
 တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၆၉ (မ) သ   မဖြူ မ ဦ်းဒင သ န််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၀ (မ) မှုံနံ ို့သောတင် မ
OS တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၁ (မ) န ီ မ
စ တပ်ညော တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  
( ဒဝ်းသင်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၂ (မ) တင်ို့ေ်ွှေန််းမမမခယ် မ ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၃ (မ) သ သ န ငုဝ်င််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။



၆၇၄ (မ) ခ ယေီ်ဝင််း မ ဦ်းတငထ် ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၅ (မ) စနဒောဝင််း မ ဦ်းတငထ် ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၆ (မ) စုနငှ််းထြ် မ ဦ်းဒဌ်းန ငု် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၇ (မ) နန််းပင မ််းဒ ်းခ ငု် မ ဒြ ောင််းသ  (ေနြ်နု ်တြကသ လု်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၈ (မ) ခငခ်  ျုဒြောင််း မ ဦ်းတငည် န ို့် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၇၉ (မ) မ ်းသဉ္ဇောန ယ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၀ (မ) ဇငဇ်ငဦ််း မ ဦ်းဒ ောငန် ငု် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၁ (မ) သင််းသင််းနု မ ဦ်းခငဒ်မောငဒ် ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၂ (မ) စုစုဒဝ မ ဦ်းခငဒ်မောငဒ် ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၃ (မ) ခ ငုေ်တနောဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၄ (မ) ဒြမောလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၅ (မ) ယဉမ နမ်ဖြူ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၆ (မ) ခ ငုဇ်ငလ်င််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၇ (မ) ယမင််းဒ ်း မ
ဦ်းညဏလ်င််းဒ 
္ောင်

ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ လု်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၈ (မ) ေွှေန််းမပညို့န် ငု် မ ဦ်းန ငုဝ်င််း
သခသ ော ဒြ ောင််းသ  (ေနြ်နု ် ဒရှွဲ့ ပ ငု််း
 တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၈၉ (မ) ဒမမမတန် ်ုးခင် မ
 ဂသလ ပ်စော ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ 

ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ တြကသ လု်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၀ (မ) နငှ််းသနနောထ န််း မ ဦ်းဒ ောငဒ်ထ ်း  တု ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  (UCSY) (CS) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၁ (မ)   နနဒောခ စ်စု မ ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  (Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၂ (မ) ယ န််းဒေွှေေည် မ ဦ်းမင််းမင််းဦ်း
ဒြ ောင််းသ  (ေနြ်နု ် ဒရှွဲ့ ပ ငု််း 
တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၃ (မ) နငှ််းဒ ်းလ င် မ ဦ်းဇငဒ် ောင်
သခသ ော တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  
(ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၄ (မ) ပဖ ျု်းသေီ ဒြ ေ်ာ မ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း
သခသ ော ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  
(ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၅ (မ) ခငန်ငှ််းဖ ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း 
တြကသလ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။



၆၉၆ (မ) ခ ငုစု်ဒဝ မ ဦ်းစ ်ုးမမဒ ောင်
ဒြ ောင််းသ  (န ငုင်မံခော်းဘောသော 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၇ (မ) မမတန် ်ုးခ ငု် မ
 ဂသလပ်စော ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  
( ဂုံ တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၈ (မ) ယမင််းဒ ်း မ ဦဒမောငဦ််း
ြနုထ်တုဓ်ါတဒုြ ောင််းသ  ( ဂုံ 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၆၉၉ (မ) ဒ ်းဒ ်းဒမေ်ာ မ ဦ်းဒ ်းသန််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၇၀၀ (မ) ဒမမမတန် ်ုးခ ငု် မ ဦ်းခငဒ်မောငဒ်ြ ေ်ာ
 ဂသလ ပ်စော ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသ  
( ဂုံ တြကသ လု)်

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၇၀၁ (မ) ဒ ်းမမငို့မ်မတဦ််း မ ဦ်းဒ ောငမ်မတသ် 
 ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၇၀၂ (မ) နငှ််းဦ်းဒေွှေစင် မ ဦ်းစ ်ုးပ ငု် ဒြ ောင််းသ  (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၇၀၃ (မ) ခန ို့စု်ကြည် မ ဦ်းသ န််းလှု င် ဒြ ောင််းသ  (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၇၀၄ (မ) ပ ငို့ဖ် ်းဒဝ မ
ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထ
င်

ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၇၀၅ (မ) ယယုဒုဝ မ ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှောဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၀၆ (မ) ဒဟလောဖုန််းနီ မ ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှောဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၀၇ (ဒမောင်) ေနဒ်နောငစ် ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှောဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၀၈ (ဒမောင်) လ ငဒ်နောငစ် ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှောဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၀၉ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာစ ်ုးလှု င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှောဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၀ (ဒမောင်) မပညို့စုံ်ပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှောဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၁ (ဒမောင်)  ောြောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၂ (မ) ထြထ်ြရ်ှု  င််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၃ (ဒမောင်) ဒသေ်ာပင မ််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ပမ တ် နည််းပညော 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၄ (ဒမောင်) ေ လင််းပဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၅ (ဒမောင်) ေ လင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၆ (မ) ဂ ြူ်းဂ ြူ်းသစ်လ င် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒတောငင်  နည််းပညော 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၇ (မ) ဒသေ်ာဒသေ်ာဇ နဦ််း မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒတောငင်  နည််းပညော 

တြကသ လု)်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၇၁၈ (ဒမောင်) ဒ ောငဗ်လ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (မ တထ လီော 
နည််းပညောတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ထထ လီောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၁၉ (ဒမောင်) မင််းခန ို့ြ် ြု ု ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း ( င််းစ န် 
နည််းပညောတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၀ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဝင််း
ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညောတြကသ လု်)
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၁ (ဒမောင်) ဒသေ်ာ နီ ငု် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒမေ်ာလပမ ျုင် 
နည််းပညောတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့၊  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၂ (ဒမောင်) ဘနု််းမင််းခန ို့် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညောတြကသ လု်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၃ (ဒမောင်) ဒ ောငမ် ်ုးဒထ ်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (မနတဒလ်း 
နည််းပညောတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၄ (ဒမောင်) သ န််းထ ြုစ် ်ုး ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောငင်  
နည််းပညောတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၅ (ြ )ု နန််းထ ြုဒ် ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညောတြကသ လု်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၆ (မ) နန််းဒခ ောစုလှု င် မ
ဒြ ောင််းသ  (သနလ် င ်

နည််းပညောတြကသ လု်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၇ (မ) သဉ္ဇောဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၈ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းသ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောငင်  
နည််းပညောတြကသ လု်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၂၉ (မ) မ ်းမမတသ် ယ် မ န ငုင်တံြောဆြဆ်ဒံေ်း  ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၀ (ဒမောင်) ထငလ်င််း ြ ော်း ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၁ (မ) နငှ််းယနုနဒော မ ဦ်းစ ်ုးဒဌ်း ဘ မ ဒဗ  ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၂ (ဒမောင်) ထ န််းခန ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဓါတဒုဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၃ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၄ (ဒမောင်)  ံို့ဘနု််းဒ ောင် ြ ော်း  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၅ (ဒမောင်) ဇ  ဒြောင််းဒတဇော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၆ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒသေ်ာ ြ ော်း ရုြခဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၇ (ဒမောင်) ေ ထြဒ် ောင် ြ ော်း တတ ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  ( ဒဝ်းသင်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၈ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇငသ်န ို့် ြ ော်း သခသ ော ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၃၉ (မ) ထ ်းသေီ ဒြ ေ်ာ မ သခသ ော ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၇၄၀ (မ) ခငန်ငှ််းမဖြူ မ သခသ ော ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၄၁ (မ) ယမင််း (ခ) ဂ ်းဂ ်း မ/၁၈နစ်ှ ဦ်းဒ ောငခ်ငဦ််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၄၂ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာထြန် ငု် ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဇေ်ာဦ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၄၃ (ြ )ု ဒလဒမပစ ်ုးမ ်ုး ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဆနဒမပပ  တ င် 
ပဖ ျုခ င််းဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၇၄၄ (ြ )ု စစ်န ငု် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င််း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဆနဒမပပ  တ င် 
ပဖ ျုခ င််းဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၇၄၅ (ဒမောင်) ါနလင််း ြ ော်း ပထမနစ်ှ၊ သတတ ဒဗ ၊  ဂုံတြကသ လု် ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ န ်ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် ၂၅၊ ၅ လွှေော၊ ပမ ျုွဲ့သစ် ၁ လမ််း၊ 
ဒြ ောြဒ်မမောင််း ဒရှွဲ့  ေပ်ြ ြ၊် တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ

၇၄၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းဆြသ် င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န ်ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၄၇ (မ)  မေောဒမောင် မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံတြကသ လု်) ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၇၄၈ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းြ ု ြ ော်း ဦ်းဘ ဒုမောင် ဒြ ောင််းသော်း (ပညောဒေ်းဒြောလ ပ်) ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၇၄၉ (ြ )ု ခ မ််းမင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းမမငို့ဒ် ောင်
ဒြ ောင််းသော်း(ပညောဒေ်းတြကသ လု်,

 စစ်ြ ငု််း)
၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၇၅၀ (ြ )ု ဒဌ်းလ ငဦ််း ြ ော်း ဦ်းတငမ် ်ုးဦ်း
ဒြ ောင််းသော်း(ပညောဒေ်းတြကသ လု်,

 စစ်ြ ငု််း)
၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် ၁၅ ေပ်ြ ြ၊် ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့နယ၊်  

မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မနတဒလ်းသပ တ် ပဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၇၅၁ (ဒမောင်) သ ေ နလ်င််း (ခ) ဒဘောလံ်ုး ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (YUFL 

န ငုင်မံခော်းဘောသောတြကသ လု်- 
ရုရှော်းဘောသောဒမဂ ော )

၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဗန််းဒမေ်ာဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၇၅၂ (ဒမောင်) မင််းခ မ််းဒမမို့ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း/၁၇ 

(၂၅-၃-၂၀၀
၄)

ဦ်းတငို့ဒ်ြ ေ်ာ ဒြ ောင််းသော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၇၅၃ (ဒမောင်) ဟနထ် ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းလမှမငို့် ဒြ ောင််းသော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၇၅၄ (ဒမောင်) ထ န််းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  တု ယနစ်ှ ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း  (မနတဒလ်း) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၅၅ (မ) ဒေွှေေတနောဦ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (န ငုင်မံခော်းဘောသော 

တြကသ လု)်
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၅၆ (ြ )ု ဟ န််းထြဒ်မောငဒ်မောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၅၇ (ဒမောင်) ဒနန ငုေ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၅၈ (မ) ဖ ်းဖ ်း မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းြ   ဖ  ွဲ့) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၅၉ (မ) ခ ီလီ မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းြ   ဖ  ွဲ့) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၀ (မ) ဒဟမောနလ်င််း မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၁ (ဒမောင်) မ  ျု်းသန ို့ထ် န််း ြ ော်း ရ ပဒဗ  ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၂ (ဒမောင်) ထြ ်ောြောဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ရ ပဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ 

တြကသ လု)်
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၃ (မ) ဒြသ ယဇ်င် မ
ဒြ ောင််းသ  (BTHM တတ ယ သတု်,
 Mandalar တြကသ လု်)

၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၇၆၄ (မ) သဇင် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒြ ောြဆ်ည်  နည််းပညော
 တြကသ လု)်

၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၅ (ြ )ု ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မနတလော တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၆ (ြ )ု ဇ  သ ေထ ဋဒ်ခါင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၇ (ြ )ု သြဇ်င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၈ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်မငို့မ်မတ် ြ ော်း
ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  (MAEU -

 AV)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၆၉ (ြ )ု  ောြောပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််းလင််း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတဟ် န််း ြ ော်း
ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း (မနတလော 
တြကသ လု)်

၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၁ (ဒမောင်) လွှေမ််းမ ်ုးသ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၂ (ြ )ု ဒ ောငခ်န ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ငုဦ််း  င်္န ြဒဗ  ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၃ (ြ )ု စ မ််းထြန် ငု် ြ ော်း
ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း  (ေတနောပုံ
 တြကသ လု)်

၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၄ (ြ )ု သန် ို့ဇ်ငဒ် ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ခနတ်ီးဒြောလ ပ်၊  
ဟ တုယန်ငှို့ခ်ေီ်းသ ော်း)

၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၅ (ြ )ု လ မ််းထြဒ် ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (Inet / Digital 

Engineering)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၆ (ြ )ု ေ ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေစ ်ုး ြ ော်း ဘ မ ဒဗ  ပထမနစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၈ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်ပညို့ဟ် န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၇၉ (မ) ဒ ်းစနဒောထ န််း မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၀ (မ) စုမမတသ် ယ် မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၁ (မ) ဒေွှေဇငဝ်င််း မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၂ စ ်ုးနနဒောမင််း မ ဒြ ောင််းသ /သော်း (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၃ (ဒမောင်) ထြဒ်နောငဒ် ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၄ (မ)   ဇောလ င် မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၅ (မ) ခ စ်စု မ ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ တြကသ လု)် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၇၈၆ (ဒမောင်)   ုြမ်န််းပလ ပ် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (MIT-L.A.P, 

မမနမ်ောတတ ယနစ်ှ)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လောရှု  ်းပမ ျုွဲ့၊ ရှမ််းဒမမောြ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၇ (ဒမောင်) လမှ ်ုးဦ်း ြ ော်း/၁၅ ဦ်းသြန် ငု် ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၇၈၈ (ြ )ု ေ မင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
5BE Civil ဒြ ောင််းသော်း  (မ  ပင ်

နည််းပညော တြကသ လု်)
၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၈၉ ဒမောငဒ်ရှောလမ န် (ခ) ဟယေီ်မ န်
ြ ော်း/ ၁၈
 နစ်ှ

ဒြ ောင််းသော်း (  ဂသလ ပ်စော ပထမနစ်ှ) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်း၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၀ (ြ )ု ဒသေ်ာဇငထ် န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောင််းသော်း  ဥြက ဌ- 

ဒြ ောင််းသော်း သမဂ္- မပည်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၁ (ဒမောင်) ဝင််းမင််းထ န််း
ြ ော်း/၁၇နှ
စ်

ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၂ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းန ငု်
ြ ော်း/၁၉နှ
စ်

ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၃ (မ) ဝါဝါမပံျု်းရှ န် မ/၂၃နစ်ှ ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း ( ဒဝ်းသင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၄ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်ပညို့စုံ်
ြ ော်း/၁၈နှ
စ်

ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၅ (ဒမောင်) ဒြောင််းစညသ် 
ြ ော်း/၁၄နှ
စ်

ရ ပဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ( ဒဝ်းသင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၆ (မ) ဒ ်းမမမမခန ို့် မ/၂၃နစ်ှ  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၇ (မ) သ ဦ်းခ မ/၁၅နစ်ှ ဒြ ောင််းသ  (၈ တန််း) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခမ််းဒဂါင််း၊  ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၈ (မ)   နဂ် ယ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၇၉၉ (မ) ပပခင် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာပ ငုဝ်င််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဇယ ောထ န််းမမငို့် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၂ (ြ )ု ေ မင််းြ ြု ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာပဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၄ (မ) ဒေွှေမမငို့မ် ေ်ု မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၅ (ြ )ု သ ေဒ ောင် (ခ) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၆ (ဒမောင်) ဒတဇော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၇ (ြ )ု ပဖ ျု်းမန််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၀၈ (ြ )ု သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၈၀၉ (ြ )ု သတုထငြ် ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၀ (ြ )ု ထ န််းထ န််း (ခ) ြ ဇုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြောင််းဆြ် ြ ော်း
2EP ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညော တြကသ လု်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၂ (ြ )ု ဒ ောငခ်န ို့ြ် ု ြ ော်း
2Meach ဒြ ောင််းသော်း  (ဟင်္သတ 

နည််းပညော တြကသ လု်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟင်္သတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၃ (မ) ယမင််းခ ငု် မ မမနမ်ောစော  တု ယနစ်ှ ဒြ ောင််းသ ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၄ (မ) ဟနလ်င််းဒ ောင် ြ ော်း စတတုထ နစ်ှ ME ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြဒ်မမောင််း၊  တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၅ (ဒမောင်) စ ငု််းပဖ ျု်းထ ြု် ြ ော်း/၂၂နစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း (TUM) ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၆ (ဒမောင်) စန််းမမငို့ဦ််း ြ ော်း/၂၂နစ်ှ ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၁၇ (ြ )ု ခန ို့စ်ညသ် လတ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငြ် လုတ် ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
ညသပ တ ်ပပီ်း  မပနတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၈၁၈ (မ) ဒဆောင််းသဇငလ်ှု င် မ
တရုတဒ်မဂ ော ဒြ ောင််းသ  
(န ငုင်မံခော်းဘောသော တြကသ လု်)

၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၂၉၊ ဒဖါ ို့ြနေ်ပ်ြ ြ၊် သေီ လမ််း၊ 
 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ်တပ်မှ သ မ၏  မ်ြ စီု်းနင််းပပီ်း
 သ မြ ဖုမ််းသ ော်းခ ို့။

၈၁၉ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်  ျု်းပ ငု် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၈၂၀ (ဒမောင်) ဒ ောငြ် ြု ု ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 
(ဒတောငင် နည််းပညောတြကသ လု် )

၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၂၁ (ဒမောင်) စ ငု််းဒ ောငသ်န််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( ထြ (၄) ဒတောငက်ြ်ီး) ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၈၂၂ (မ) ခန ို့ဒ်ြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင် မ Student (UCS) ၂၀-မတ်-၂၀၂၁   ု်းဘ ဒုထောင် မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
ဆနဒမပပ  တ ငပ်ါဝငဒ်သောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၈၂၃ (မ) ဝင််းဝင််းဒမေ်ာ
မ/၇ 

(၁၅-၁-၂၀၁
၄)

ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း ဒြ ောင််းသော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ် ဒရှွဲ့ ပ ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၈၂၄ (ဒမောင်) ထြဒ် ောငလ်င််း ြ ော်း/၁၆ ဦ်းဒဌ်းမင််း ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု မ် - ၁၉ 

လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ 
စစ်တပ်နငှို့် ေ 

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

Rider ြော်းစငတ်ော၊  ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊  မှတ် ၄၂
 ေပ်ြ ြ၊်  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်တုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

  မ်ဒရှွဲ့ ရှ  ြော်းဝပ်ဒရှောို့ြ ု  
 လညသ် ော်းေောမှ 

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်  
ညောဘြလ်ြဒ်ြောြဝ်တြ် ု  
ြ ညထ် မှနထ်ော်းပပီ်း  ြတုင ်၅၀၀
 မဂသလော ံစုစ်ဒဆ်းရုံမှတဆငို့်  
ဒမမောြ ်ဂုံေ စခန််းသ ု ို့ 
 ပ ု ို့ခေံသည။် ထ ု ို့ဒနောြ် 
စစ်ခံရုံု်းတငထ်ော်းပပီ်း   ဆ ပုါ 
ြဒလ်းမှော ဆ်ီးခ  ျုဒဝ နောြ ု  
ခစံော်းဒနေသ မဖစ်သည။်  သ ို့ ော်း 
စစ်ခံရုံု်းတ င် စီေငစ်စ်ဒဆ်းမညဟ်ု
 သ ေသည။်

၈၂၅ ဒ ောငမ်င််းခန ို့် ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င် ဒြ ောင််းသော်း (ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ) ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနောငခ်  ျုပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၈၂၆ (ဒမောင်)သ ေထ ဋဒ် ောင် ြ ော်း ပထမနစ်ှ၊ ဘ မ ဒဗ ၊ လော်းရှု  ်းတြက သ လု် ၂၃-မတ်-၂၀၂၁
ပု မ် - ၅၀၅ (ြ)၊ 
၁၄၃/၁၄၇/၃၅၃။

လော်းရှု  ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ်(၂၅)၊စြော်းဝါလမ််း၊နယဒ်မမ (၉)၊ေပ်ြ ြ်(၉)၊
လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၈၂၇ (ဒမောင်) လ ငဘ်နု််းမမငို့်

ြ ော်း 
(ဒမ ်းသြက
ေောဇ် 

၁၃-၁၁-၂၀
၀၂

ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသလ  
မသ ေပါ

ေနြ်နု်

ဒမောငလ် ငဘ်နု််းမမငို့သ်ည် 
ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် ၁၃ ေပ်ြ ြရှ်  
သ ငယခ် င််း  မ်သ ု ို့ ဒေောြရှ် စဉ 

 မခော်းသ ငယခ် င််းမ ော်းနငှို့ ်တ  
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေပပီ်း  ထ ဒုန ို့တ ငပ်င် 
ေနြ်င််းေ စခန််းသ ု ို့သ ော်းဒေောြခ် ို့သ
ဒ္္ော္လ်ည််း ေ စခန််းမှ 

 ောမခမံဒပ်းသမဖငို့် 
 င််းစ နဒ်ထောငသ် ု ို့ 
ဒန ို့စဉသ ော်းဒေောြခ် ို့ဒသေ်ာလည််း  
လြရှ်  ခ  နတ် င် 
မညသ်ညို့ဒ်နေော၌ 

ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည်
ြ  ုမသ ရှ ေပါ။ 
 သြရှ်ငလ် ြရှ် ဒနဒသ်းသလော်း
ဆ သုညြ် လုည််း မသ ေပါ။ 
မမဝတရုီပ်မမငသ်ကံြော်း၏  

ဒကြညောခ ြ ်ခ ြ်  
လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

သ ို့ြ ထု န််းသ မ််းထော်းခ ို့ပပီ်း  
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  ပု မ် 

၅၀၅-ြ မဖငို့ ်
တေော်းစ  ဆ ထုော်းဒကြောင််း  
သ ခ ို့ေဒသေ်ာလည််း 
လြရှ်  ဒမခ ဒနဒတ  
မညသ်ညို့သ်တင််း စ နမှ 

မေရှ ဘ မဖစ်ဒနပါသည။်

၈၂၈ (ြ )ု ဒ ောငစ် ်ုး ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (နည််းပညောတြကသ လု၊် 
ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ

၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ြမ််းနော်းလမ််း၊  ကြြစ်ော်းမပငေ်ပ်ြ ြ၊်  
ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၂၉ (ဒမောင်) မင််းထြဒ် ောင် ြ ော်း ြ နမ်ပြူတောတြကသ လုဒ်နောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ဒဆ်းသ ော်းဝယဒ်နစဉဖမ််းဆ်ီးခေံသ
ည။်

၈၃၀ (မ) သေီ ဒြ ေ်ာ မ တတ ယနစ်ှ (သခသ ော) ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခေံမခင််း

၈၃၁ (ဒမောင်) သ န််းဒင ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (4 BE-EC ဗန််းဒမေ်ာ 
နည််းပညောတြကသ လု်)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဗန််းဒမေ်ာဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၈၃၂ နငဂ် ော်းဒလောန် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (5 BE-EC ဗန််းဒမေ်ာ 
နည််းပညောတြကသ လု်)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဗန််းဒမေ်ာဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၈၃၃ စ ငု််းလင််းထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း  
(နည််းပညောတြကသ လု၊် ဗန််းဒမေ်ာ)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဗန််းဒမေ်ာဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၈၃၄ စညသ် ေ နြ် ြု ု ြ ော်း ဦ်းြ ြု ကုြ်ီး
ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း  (Final Part 2 - 

Junior)
၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၈၃၅ (ြ )ု မပညပ်င မ််းခန ို့် ြ ော်း ဘ မ ဒဗ  ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ၊  ဂုံ တြကသ လု် ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ၃်၄၆၊ဒစတနော (၁)လမ််း (၄၃)ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၈၃၆ (ဒမောင်) သ ေ နဒ်မောငမ်မငို့် ြ ော်း  တု ယနစ်ှ (Physic) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၈၃၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇငသ်န ို့် ြ ော်း Student (Botany) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ဉ်းမနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၈၃၈ ဒဇေ်ာပဖ ျု်းဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းလ ငဦ််း ဒြ ောင််းသော်း (ပထမနစ်ှ ဓါတဒုဗ ) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒြ ောြဆ်ညပ်မ ျုွဲ့၊  ဒြ ောြဆ်ညခ်ရ ုင၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််း

၈၃၉ စ ငု််းလ ငဦ််း ြ ော်း/၁၉ ဒြ ောင််းသော်း ( တု ယနစ်ှ) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒြ ောြဆ်ညပ်မ ျုွဲ့၊  ဒြ ောြဆ်ညခ်ရ ုင၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််း

၈၄၀ ဒြ ေ်ာဒဇောဟ န််း ြ ော်း ဦ်းမင််းစ န်
ဒြ ောင််းသော်း (ဒနောြဆ်ံ်ုးနစ်ှ  ပ ငု််း (ခ)

 ဒဆ်းတြကသ လု် ၁
၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

ဒဆ်း ြ  ဒနမဖငို့် 
လ ြုပ်ါဒဆောငေ် ြစ်ဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေပပီ်း  
လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

လြလ်ပ်ုဗုံ်း ၂ လပ်ုနငှို့ ်
ဖမ််းဆ်ီးမ သညဟ်ဆု ြုော  

စ  ခ ြတ်ငထ်ော်းသည။်

၈၄၁ (မ)   မို့်သြမ် ်းဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ လု် ၁) ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ ငဝ်ငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေ
သည။်



၈၄၂ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မုံေ ော/ဗြသ) ၃၁-မတ်-၂၀၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁ တ င ်

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပ ်ဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ မဖငို့ ်
ခ ျုပ်မ န ို့ေ်မနယ် သည။်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၈၄၃ (ြ )ု ဒြောင််းခန ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မုံေ ော/ဗြသ) ၃၁-မတ်-၂၀၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁ တ င ်

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပ ်ဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ မဖငို့ ်
ခ ျုပ်မ န ို့ေ်မနယ် သည။်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၈၄၄ (ြ )ု ေ  (ခ) ေ ေငို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ုနန ပငလ်မ််း၊ ဒ ်းသောယောေပ်ြ ြ၊်  မုံေ ောပမ ျုွဲ့။

၈၄၅ (ြ )ု စ ်ုးထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုငဒ်ဝဆောလမ််း၊  ဒ ောငမ်ဂသလောေပ်၊  မုံေ ောပမ ျုွဲ့။

၈၄၆
(ြ )ု မှု င််းဒဝ (ခ) စ ်ုးသ  (၆/မမန(န ငု)်

 ၁၆၆၃၁၉)
ြ ော်း ဦ်းတငဒ် ်း

ပမ တ် နည််းပညောတြကသ လု် 
ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း

မတ်
ဒြောို့ဒသောင််းဒထောငတ် ငထ် န််းသ 
မ််း ထော်းသည။်

ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး

၈၄၇ (မ) ဒ ်းခ မ််းမမ မ ဒြ ောင််းသ ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််း  ခေံသည။်

၈၄၈ (မ) ဟနန်ထီ န််းထ န််း မ ဒြ ောင််းသ ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််း  ခေံသည။်

၈၄၉ မ  ျု်းမမငို့ထ် န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းသလ  မသ ေပါ။

ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငစ်နစ်တ ြုဖ် ြဒ်ေ်း
  ဒထ ဒထ သပ တဒ်ြေ်ာမတီ  
General Strike Committee 

(GSC) မှော ပါဝငသ်ညို့် 
ဆ ရှုယ ်မီ ြုေြတ်စ်ညညီ တဒ်ေ်း
တပ်ဦ်းမှ ြ ဒုြ ေ်ာြ ြု  ုော်း  
ဖမ််းဆ်ီးမေသညို့ ်တ ြ် 
 ောဏောသ မ််းစစ် ုပ်စု၏  

လြပ်ါ်းဒစ လြန်ြြ် ငု ်ဖ  ွဲ့ြ
 ြ ဒုြ ေ်ာြ ြု ၏ု မ တဒ်ဆ  ၃ 

ဦ်းြ ု ဖမ််းဆ်ီးလ ြုေ်ဒကြောင််း  
သ ေသည။်

၈၅၀ (မ) ေွှေန််းလ ို့မမဒေွှေ မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒမှေ်ာဘီ နည််းပညော 

တြကသ လု)်
၆-ဧပပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒမမောြ ်ဂုံ နယဒ်မမေ စခန််းတ င်
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၈၅၁ ဒနောငဒ်နောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
မတ ပီေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ၊် ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငလ်ှုပ်ရှော်းမှုနှ
ငို့ ်CDM လှုပ်ရှော်းမှု တ ု ို့တ င ်

ပါဝငက်ြသညဟ်ု 
သသံယရှ ဒသောဒကြောငို့် ေ နငှို့ ်
စစ်တပ်ြ 

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သညဟ်ု  
ယ ဆေသည။်

၈၅၂ တ ြုတ်ပ်စ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
မတ ပီေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ၊် ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငလ်ှုပ်ရှော်းမှုနှ
ငို့ ်CDM လှုပ်ရှော်းမှု တ ု ို့တ င ်

ပါဝငက်ြသညဟ်ု 
သသံယရှ ဒသောဒကြောငို့် ေ နငှို့ ်
စစ်တပ်ြ 

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သညဟ်ု  
ယ ဆေသည။်

၈၅၃ တ ဒမောဒသ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
မတ ပီေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ၊် ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငလ်ှုပ်ရှော်းမှုနှ
ငို့ ်CDM လှုပ်ရှော်းမှု တ ု ို့တ င ်

ပါဝငက်ြသညဟ်ု 
သသံယရှ ဒသောဒကြောငို့် ေ နငှို့ ်
စစ်တပ်ြ 

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သညဟ်ု  
ယ ဆေသည။်

၈၅၄ ဂျွန ်ော်းထော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
မတ ပီေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မတ ပီပမ ျုွဲ့နယ၊် ခ င််းမပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငလ်ှုပ်ရှော်းမှုနှ
ငို့ ်CDM လှုပ်ရှော်းမှု တ ု ို့တ င ်

ပါဝငက်ြသညဟ်ု 
သသံယရှ ဒသောဒကြောငို့် ေ နငှို့ ်
စစ်တပ်ြ 

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သညဟ်ု  
ယ ဆေသည။်



၈၅၅ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  မညမ်သ 
ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောြဆ်ည်  
နည််းပညောတြကသ လု်)

၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ပု မ် ၅၀၅ (ြ) ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဖမ််းဆ်ီးခေံသညို့ဒ်န ို့တ င် ပမ ျုွဲ့နယ် 
 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းရုံ်းတ င်
 ထော်းရှ ပပီ်း  ကြ မ်ကြ မ်ရ ုြန်ြှ် 
ပခ မ််းဒမခောြြ်ော  

ြ ဒု ောငဒ်ြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ထမှံ 

ဒြ ောြဆ်ညလ် ငယ်  ြ နေ်ြ် 
ေံပုံဒင  ြ ပ်ငါ်းသ န််းဒြ ေ်ာနငှို့်  
ဒင စောေင််းမ ော်း ော်း  ေ မ ော်းြ 

ရှောဒဖ လယု သ ော်းသညဟ်သု ေသည။်
 ဧပပီ ၂၁ ေြ ်

ေမနယ် သညို့ဒ်န ို့ ထ  
ဒြ ောြဆ်ည် ပမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င် 
ထော်းမည် ဟ ု

ဒြ ောြဆ်ညေ် တပ်ဖ  ွဲ့ြ  

ဒမပောကြော်းထော်းဒသေ်ာလည််း  
၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ နနံြတ် င ်  ု်းဘ ု 
ဒထောငသ် ု ို့ ခ ြခ် င််း 
ပ ု ို့လ ြုမ်ခင််းမဖစ်သညဟ်ု သ ေသည။်

၈၅၆ (ြ )ု ဇောနညဘ်နု််းန ငု် (ခ) ဂ ပနက်ြ်ီး ြ ော်း  မညမ်သ 
ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောြဆ်ည်  
နည််းပညောတြကသ လု်)

၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ပု မ် ၅၀၅ (ြ) ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဖမ််းဆ်ီးခေံသညို့ဒ်န ို့တ င် ပမ ျုွဲ့နယ် 
 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းရုံ်းတ င်
 ထော်းရှ ပပီ်း  ကြ မ်ကြ မ်ရ ုြန်ြှ် 
ပခ မ််းဒမခောြြ်ော  ဧပပီ ၂၁ ေြ ်

ေမနယ် သညို့ဒ်န ို့ ထ  
ဒြ ောြဆ်ည် ပမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င် 
ထော်းမညဟ်ု 
ဒြ ောြဆ်ညေ် တပ်ဖ  ွဲ့ြ  

ဒမပောကြော်းထော်းဒသေ်ာလည််း  
၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ နနံြတ် င ်  ု်းဘ ု 
ဒထောငသ် ု ို့ ခ ြခ် င််း 
ပ ု ို့လ ြုမ်ခင််းမဖစ်သည် ဟသု ေသည။်

၈၅၇ (မ) ဒေွှေေညဒ် ောင် မ ဒြ ောင််းသ  (ရ ပဒဗ /ပ ခ ်းတြက သ လု်) ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဒပ ောြဆ်ံ်ုး ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။ ဒပ ောြဆ်ံ်ုးဒနသ မဖစ်သည။်

၈၅၈ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမ ်ုးဒ ်း ဒြ ောင််းသော်း (MTU) ၁၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ တက်ြ ျုြလ်မ််း၊ ေနက်ြ်ီးဒ ောငေ်ပ်ြ ြ၊်  ဒေ်းပမ ျုွဲ့၊
 မ နမ်ပညန်ယ။်

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ် NLD ဥြက ဌ 

ဦ်းဒြ ေ်ာမ ်ုးဒ ်း၏  

တ  ေင််းမဖစ်သည။်

၈၅၉ ခန ို့စ်ညသ် ဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 
(ေနြ်နုစီ််းပ ော်းဒေ်းတြကသ လု်  - 
ေ ောသောကြ်ီး၊ ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၆၀ မင််းဟ န််းခန ို့် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 
(ေနြ်နုစီ််းပ ော်းဒေ်းတြကသ လု်  - 
ေ ောသောကြ်ီး၊ ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၆၁ ပဖ ျု်းဒြ ောို့န ငု် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 
(ေနြ်နုစီ််းပ ော်းဒေ်းတြကသ လု်  - 
ေ ောသောကြ်ီး၊ ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၆၂ ယဉမမတန် ်ုးဦ်း မ
ဒြ ောင််းသော်း 
(ေနြ်နုစီ််းပ ော်းဒေ်းတြကသ လု်  - 
ေ ောသောကြ်ီး၊ ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၆၃ ဒမမမတခ် ငု် မ
ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ လု် 
ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၆၄
(မ) ဒဆောင််းဒဟမောန် (ခ) 

ဒဆ ဇငထ် ဋ်
မ

ဒြ ောင််းသော်း (ဒဆ်းတြကသ လု၊် Final 

Part 1)
၁၃ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

ဧပပီ ၁၃ ေြဒ်န ို့ ဒန ို့လည် 
(၁)နောေီခန ို့တ် င် ကြညို့မ်မငတ် ငု် 
ညဒ ်း န်ီး၊ ဗ ုလသ် ေလမ််းနငှို့် 
ြ မ််းေ  တန််းလမ််းဒထောငို့်  G&G 

ဒဘ်းဒလခှါ်းတစ်ဒနေောတ င်  
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် 
မ ော်းမှဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းဒကြော
င််း၊ ယခ ုခ  နတ် င် 
ဒေွှေမပညသ်ောစစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငခ်ေံဒကြောင််း  သ ေ ပါသည။်

၈၆၅ နငှ််းဝငို့ဝ်ငို့ထ် န််း မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ လု် မနတဒလ်း 
Final Part One)

၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့ ဆနဒမပပ  ပဖ ျုခ  စဉ  ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်



၈၆၆ နငှ််းဒဝလ င် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ လု် မနတဒလ်း 
Final Part One)

၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့ ဆနဒမပပ  ပဖ ျုခ  စဉ  ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၈၆၇ (ဒမောင်) ေ မောန် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ - ၁၃) ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဝ သ ုဒါရုံ

ဝ သ ုဒါရုံ ညသပ တ ်ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်မ ော်းမှ  

ဝငဒ်ေောြပ်ဖ ျုခ  စဉ  

ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်း  
မခင််းမဖစ်သည။်

၈၆၈ (ဒမောင်) ဒဌ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ - ၁၃) ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဝ သ ုဒါရုံ

ဝ သ ုဒါရုံ ညသပ တ ်ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်မ ော်းမှ  

ဝငဒ်ေောြပ်ဖ ျုခ  စဉ  

ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်း  
မခင််းမဖစ်သည။်

၈၆၉ ဒန ်းဒန ်းလှု င် မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််း

ြ န််းမောဒေ်းစစ်ဒကြောင််းနငှို့ ်တ 
  ောဏောသ မ််းမှုြ ု 
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၈၇၀ (ဒမောင်) ေနဒ်နောငက်ြညဝ်င််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္  ဒခါင််းဒဆောင်)

၁၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့ဘေုော်းကြ်ီး န်ီးတ င်  
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် 
မ ော်း၏ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခေံဒကြောင််းသ ေ
သည။်

၈၇၁ (ြ )ု မင််းထြလ်င််း (ခ) လင််းထြ် ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသမဂ္မှ  

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း  
(ဒ ါင််းတ ု ို့မ  ျု်းဆြ် )

၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ်  တ င ်

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််း ခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၈၇၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသမဂ္မှ  

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း  
(ဒ ါင််းတ ု ို့မ  ျု်းဆြ် )

၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ်  တ င ်

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််း ခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၈၇၃ (ြ )ု စ ်ုးထြဦ််း ြ ော်း
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသမဂ္မှ  

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း  
(ဒ ါင််းတ ု ို့မ  ျု်းဆြ် )

၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ်  တ င ်

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််း ခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၈၇၄ (မ) ဒေွှေရ ပါလင််း မ
တြကသ လုဒ်ြ ောင််းသော်းသမဂ္မှ  

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း  
(ဒ ါင််းတ ု ို့မ  ျု်းဆြ် )

၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ်  တ င ်

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််း ခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၈၇၅ ဟ န််းထြဒ် ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ြ နပ် ြူတော တြကသ လု၊်
 ထော်းဝယ်)

၁၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ကြြစ်ော်းမပင၊် ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၇၆ (မ) မမတန် ်ုးဒဝ မ
ဒြ ောင််းသ  (မဟောတန််း- တု ယနစ်ှ၊ 
သခသ ောဘောသော)

၁၉ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၈၇၇ သန ို့ေ်ညဦ််း မ ဒြ ောင််းသော်း (ေနြ်နုတ်ြက သ လု်) ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငမ်ှုဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၈၇၈ (မ) နငှ််းဝငို့ဖ် ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (YUFL) Thai Major 

(Final)
၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ကြ ျုွဲ့ြနု််းသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆခီေံသည။်

၈၇၉ (မ) မဖြူမဖြူသငို့် မ  မညမ်သ 
ဒြ ောင််းသ  (မမနမ်ောစော တတ ယနစ်ှ 

ဒေွှေဘ တုြက သ လု်)
၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့  ခါဒတေ်ာမီှဆ ငုတ် င် 

မုန ို့စ်ော်းဒနစဉ 

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််း  

မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၈၈၀ (ြ )ု မ  ျု်းထြန် ငုလ်င််း ြ ော်း  မညမ်သ 

ဒြ ောင််းသော်း 

(သမ ငု််း/ တု ယနစ်ှ-ဂုဏထ် ်းတန််း၊ 

မမစ်ကြ်ီးနော်းတြကသ လု်)

၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ြ နမ်ပြူတောတြကသ လုဝ်နထ်မ််း  မ်ယော၊  

ရှမ််းစုဒတောင၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့။

၈၈၁ (ဒမောင်) ညမီင််းဒဆ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒ ောငဒ်ဆ ည န ို့်
ဒြ ောင််းသော်း (ပထမနစ်ှ၊ နည််းပညော

 တြကသ လု၊် ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့ )
၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဒသခ ောစ ောမသ ေဒသ်း။

ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ 

ဒ ောငဒ်ဇယ ဒ ်းဒရှွဲ့တ င် 

စစ်ဒြောငစီ် တပ်ဖ  ွဲ့ဝငတ် ု ို့မှ 

၎င််း၏ဆ ငုြ်ယ ်ော်း ြော်းမဖငို့်

 ဝငတ် ြုပ်ပီ်း 

ရ ုြန်ြှဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ 

ေ။



၈၈၂ (ြ )ု သန််းဒ ောငစ် ်ုး ြ ော်း  မညမ်သ 
ဒြ ောင််းသော်း ( တု ယနစ်ှ၊ 

ဒေဒကြောင််း တြကသ လု်)
၂၁ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး။

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

လ စညြ်ော်းေောလမ််းမ  ဒပေါ်တ င်

 

 ဓမမဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေ

သည။်

၈၈၃ (ြ )ု မမတသ် ေဒ ောင် ြ ော်း  မညမ်သ 
ဒြ ောင််းသော်း ( တု ယနစ်ှ၊ 

ဒေဒကြောင််း တြကသ လု်)
၂၁ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး။

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

လ စညြ်ော်းေောလမ််းမ  ဒပေါ်တ င်

 

 ဓမမဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေ

သည။်

၈၈၄ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်ပညို့ပ်ဖ ျု်း ြ ော်း/၁၆ ဒြ ောင််းသော်း(  င်္မတန််း) ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းြ ု  

ပစ်ခတပ်ဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၈၈၅ (ဒမောင်) ဒနဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၁၆ ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းြ ု  

ပစ်ခတပ်ဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၈၈၆ (မ) စံြော်းဝါ မ
ဒြ ောင််းသ (ဒဆ်းတြကသ လု် Final 

Part 1)
၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၈၇ (ြ )ု သြလ် ငပ်င မ််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 

(ြ နပ် ြူတောတြကသ လု်)
၂၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၈၈ (ြ )ု စ ်ုးဒဝယပံဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (နည််းပညောတြကသ လု်) ၂၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၈၉ (ြ )ု မပည်ို့မ်င််းခန ို့် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၈၉၀ (ဒမောင်) စညသ် မပညို့စုံ်ဒမောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (UM-1 2nd MB) ၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၈၉၁ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ဇေ်ာဦ်း  (ခ)  ေညြ်  ျု ြ ော်း
လ မှုဒေ်းကသဇောလွှေမ််းမ ်ုးသ  (We Love 

Yangon  ဖ  ွဲ့ဝငဒ်ဟောင််း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့တ်  ုပါ ဝင်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။

၈၉၂ (ဦ်း) မင််းထငြ် ြု ကုြ်ီး ြ ော်း  ါရ ုြတ်ော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ

ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့တ်  ုပါ ဝင်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။

၈၉၃ ဒမောငသ်ောခ  ျု ြ ော်း စောဒေ်းဆေော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ

ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့တ်  ုပါ ဝင်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။

၈၉၄ (ဦ်း) ထငလ်င််းဦ်း ြ ော်း စောဒေ်းဆေော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့တ်  ုပါ ဝင်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။



၈၉၅ ဒစောဖ ု်းခ ော်း ြ ော်း  ဆ ဒုတေ်ာ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ တ မ််းဒရှောငဒ်န ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝင််းမမငို့တ်  ုပါ ဝင်  
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။

၈၉၆ (ဦ်း) လ မင််း ြ ော်း ရုပ်ရှငသ်ရုပ်ဒဆောငန်ငှို့်  ါရ ုြတ်ော ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ

ေနြ်နုတ် ငု််း

 ောဏောဖီဆနဒ်ေ်းလှုပ်ရှော်းမှုတ င်  
ပါဝငလ်ောဒစေန် 
လှုံွဲ့ဒဆေ်ာတ ြုတ် န််းမှုဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ။

၈၉၇ (ြ )ု သ ေ နလ် င ်(ခ) လင််းသစ် ြ ော်း ဒမေ်ာ ယသ်ရုပ်ဒဆောင် ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

(၈၄)လမ််း ဟသုောဒတ ွဲ့ ရှ ပါသည။် 
မညသ်ညို့ပ်မ ျုွဲ့ မပါပါ။

၈၉၈ ဒမောငယ်ပု ငု် ြ ော်း ြဗ ောဆေော ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ ြသ်စ်ေပ်ြ ြ၊် ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း

၈၉၉ နနဒတငထ် ဋ် (ခ) ဟလံင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မတစ် ်ုး ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပန််းဆ ်ုးတန််းတ ငဖ်မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််း
ခေံသည။်

၉၀၀ မင််း်ဒဂါင် (ခ) သဒြောငို့သ်ော်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မတစ် ်ုး ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပန််းဆ ်ုးတန််းတ ငဖ်မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််း
ခေံသည။်

၉၀၁ ဒနဝင််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပန််းဆ ်ုးတန််းတ ငဖ်မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််း
ခေံသည။်

၉၀၂ ခငဒ်မောငဒ်ဌ်း  (ခ) မ ်ုးဦ်းဒဆ ည န််း ြ ော်း ဦ်းမင််းဒ ောင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပန််းဆ ်ုးတန််းတ ငဖ်မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််း
ခေံသည။်

၉၀၃ သြဒ်ဝနငှ််း (ခ) ဒထ ်းဒထ ်းမမငို့် မ ဦ်းဒဌ်းမမငို့် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

 ခန််း(A), တ ြု်(၆၀၀)၊  ါဗောဒခါင််းေင််းခန််း၊  
သေီ ပမ ျုင ်၈ လမ််း၊ ၁၃ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပန််းဆ ်ုးတန််းတ ငဖ်မ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််း
ခေံသည။်

၉၀၄ (ဒ ေါ်) ခငသ်န််းဒဝ (ခ) ဝသနုဓဒေ မ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ဆေောစံပမ ျုွဲ့သစ်၊  သောယောဝတပီမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််း
ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၀၅ (မ) ခငခ်ငခ် ငု် မ ဦ်းဒ ်းခ ငု် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၀၆ ပ ငုသ်စ်န ယ် (ခ) သစ်ဆန််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၀၇ ဒေွှေကြယမ် ်ုး (ခ) ေ ဝငို့ဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းစံထ န််း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၀၈ (ြ )ု သန််းတငို့် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒ ်းမဖြူနု ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၀၉ မ ်ုးစြ် (ခ) စညသ် သန််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းသန််းန ငု် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၁၀ ဒ ်းမမတသ်ဇင် မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၁၁ နန််းစီခမ််း မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၁၂ န ေုော (ခ) ခငသ်ြထ်ော်းလတ် မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော 
စစ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း

ပန််းဆ ်ုးတန််းတ င် မပျုလပ်ုဒသော 

ြဗ ောဆေောသပ တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၁၃ (ြ )ု ထြလ်င််းစ ်ုး (ခ) လ ဖနခ်ါ်း ြ ော်း ြဗ ောဆေော ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၉၁၄ (ြ )ု ေ တ ြု် ြ ော်း ရုပ်ရှငသ်ရုပ်ဒဆောင် ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လသောပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငခ် ို့သညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဝေမ််းထတုပ်ပီ်းဒနောြတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်



၉၁၅ (ြ )ု သ ေ (ခ) ဇောဂနော ြ ော်း လ ေွှေငဒ်တေ်ာ၊ ဟောသ သရုပ်ဒဆောင် ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၉၁၆ ပ ငုတ်ခံ န ်(ခ) စစ်ြ ပု ငု် ြ ော်း ဒမေ်ာ ယ် / သရုပ်ဒဆောင် ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဒမမောြ ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််းမ ော်းနငှို့်  CDM

 လှုပ်ရှော်းမှုြ ု 
ဒထောြခ် ံော်းဒပ်းမခင််းဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၁၇ (ဦ်း) ဒမပတဦီ်း ြ ော်း ရုပ်ရှငသ်ရုပ်ဒဆောင် ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး CDMတ င ်ပါဝငေ်န ်လှုံွဲ့ဒဆေ်ာမှု

၉၁၈ (မ)   နနဒောဒြ ေ်ာဇင် မ ရုပ်ရှငသ်ရုပ်ဒဆောင် ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး CDMတ င ်ပါဝငေ်န ်လှုံွဲ့ဒဆေ်ာမှု

၉၁၉ (မ) ဒမတ ်ုးခ ငု် မ ရုပ်ရှငသ်ရုပ်ဒဆောင် ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး CDMတ င ်ပါဝငေ်န ်လှုံွဲ့ဒဆေ်ာမှု

၉၂၀ ခငမ်င််းခန ို့် မ
2016 Miss University FirstWinner 

(Monywa) 
၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၉၂၁ (ဦ်း) ဇငဝ် ငု််း ြ ော်း  နပုညောရှင် ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၉၂၂ ပ ပု ု မ  ဆ ဒုတေ်ာ ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၉၂၃ ဇဏခ်ီ ြ ော်း  နပုညောရှင် ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ဧပပီ ၁၇ ေြ ်ညဒနပ ငု််းတ င် 
ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဖစ်  

ထ န််းသ မ််းခ ို့သည။်
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဒန ို့ နနံြ် (၇)နောေီတ င်
 ေနြ်နု ်မပညမ်ပည် 
ဆ ငုေ်ောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတမ်ဖငို့လ် တစ်စုြ ဖမ််းဆ်ီး
 

ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၉၂၄ ခေစစတ်ီးနော်းခီ မ  နပုညောရှင် ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ဧပပီ ၁၇ ေြ ်ညဒနပ ငု််းတ င် 
ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဖစ်  

ထ န််းသ မ််းခ ို့သည။်
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဒန ို့ နနံြ် (၇)နောေီတ င်
 ေနြ်နု ်မပညမ်ပည် 
ဆ ငုေ်ောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတမ်ဖငို့လ် တစ်စုြ ဖမ််းဆ်ီး
 

ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၉၂၅ (မ) မ  ျု်းသနတောထ န််း မ  နပုညောရှင် ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ေနြ်နုဒ်လဆ ပ်တ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၂၆ (မ) တ ်းတ ်းသော မ

သနလ် ငပ် စုို့်ဂ ောနယ် 

 ယ ်တီောခ ျုပ်ဒဟောင််း / 

စောဒေ်းဆေောမ

၂၄-ဧပပီ-၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၉၂၇ (ဦ်း) ဒသောဘ တ ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဆြသ် ယဒ်ေ်းဥပဒ ပု ်
မ ၆၆(ဃ)

 ဗု ုလမ်ှု်းကြ်ီး 
မ  ျု်းခ ငုဝ်င််း

၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၀၂၁ဒန ို့တ င် 
ဒထောင ်ဏ် နစ်ှနစ်ှခ မှတခ်ထံော်းေ

ေနြ်နုတ် ငု််း

ဦ်းဒသောဘ တသည် ၃ေြဒ်န ို့ 
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ င် 
ဆြသ် ယဒ်ေ်းဥပဒ ပု မ်  

၆၆(ဃ)မဖငို့ ်ဒထောင ်ဏ် 
၂နစ်ှခ မှတမ်ခင််းခခံ ို့ေသည။်

၉၂၈ ဒေွှေညဝါဆေောဒတေ်ာ ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝငမ်မငို့တ် ု ို့ ပါ ဝင် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။

၉၂၉ ဆေောဒတေ်ာ ဦ်း ေ ေဝံသ ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒ ေါ်ဒ ောငဆ်န််းစုကြညန်ငှို့်  သမမတ
 ဦ်းဝငမ်မငို့တ် ု ို့ ပါ ဝင် 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
 ထ ပ်ပ ငု််းဒခါင််းဒဆောငမ် ော်းနငှို့်  
တ ငု််းန ို့မပညန်ယ် 
ဝနက်ြ်ီးမ ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ် ို့။

၉၃၀ (ဦ်း) ပညောဝံသ ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မနတဒလ်း ဘနု််းကြ်ီးဒြ ောင််း၊  ရှမ််းစု (ဒတောင်) 
ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။



၉၃၁ (ဦ်း) ဒေပ ဆေောဒတေ်ာ  ဦ်းဣနဒြ ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ဧပပီလ ၁၀ ေြဒ်န ို့၊ ၂၀၂၁ 

ခနုစ်ှတ င် ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ မဖငို့ ်ဒထောင ်ဏ်
 ၃ နစ်ှခ မှတခ်ခံ ို့ေသည။်

မ ်ုးြတုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၉၃၂ (ဦ်း) စနဒောသေီ  (ခ) ဦ်းဇင််းပေစ် ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၉၃၃
ဗန််းဒမေ်ာဆေောဒတေ်ာ  

 ရှငဦ််းြမုောေောဘ ဝံသ
ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မီ ြုဒေစီ ဒေ်း တ ြဆ်နဒမပလှု
ပ်ရှော်းသ မ ော်း တ ြ်  
ခ န ်ော်းမဖစ်ဒစမညို့ြ်ဗ ောဆနဒ်သော
ဒကြညောခ ြတ်စ်ဒဆောင်  
ဒေ်းသော်းသညို့ ်တ ြ် စစ်တပ်မှ
 

သ ၏ဘနု််းကြ်ီးဒြ ောင််းသ ု ို့လောပပီ်းဖ
မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခ ို့သည။်

၉၃၄  ရှငဇ် ်းရ ု ်း (ခ)  ရှငဒ်ဇယ   တ ြ ော်း ဘနု််းကြ်ီး ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး မနတဒလ်းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၉၃၅ ဒစောဒမောငက်ြည် ြ ော်း
United Nationalities Democratic  

 ၏ ဥြက ဌ
၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်

 မီ ြုဒေစီ ဒေ်း တ ြဆ်နဒမပလှု
ပ်ရှော်းသ မ ော်း တ ြ်  
ခ န ်ော်းမဖစ်ဒစမညို့ြ်ဗ ောဆနဒ်သော
ဒကြညောခ ြတ်စ်ဒဆောင်  
ဒေ်းသော်းသညို့ ်တ ြ် စစ်တပ်မှ
 

သ ၏ဘနု််းကြ်ီးဒြ ောင််းသ ု ို့လောပပီ်းဖ
မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခ ို့သည။်

၉၃၆ (ဦ်း)  ပီ ြ ော်း  ေပ်သော်းပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝစီမံခန ို့ခ်  ဒေ်းဥပ 
ဒ္

၅ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ ၂၀၂၁ဒန ို့တ င် 
ဒထောင ်ဏခ် မှတခ်ထံော်းေ

မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းဆနဒမပ
ပ  တ ငပ်ါဝငမ်ခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
။

၉၃၇ (ဦ်း) ဝင််းြ ြု ု ြ ော်း
ရှမ််းမပညန်ယ်  ေပ်သော်းပါတ၏ီ 

 တ င််းဒေ်းမ ်း
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ်းသောယောပမ ျုွဲ့သစ်၊  ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ေြ ်နည််းငယ ်ကြောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ခံ ို့ေ။

၉၃၈ (ြ )ု သ ေ နလ်င််း ြ ော်း ေ ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ စည််းြမ််းဥပဒ ေ တပ်ဖ  ွဲ့
၁၅ မတ် ၂၀၂၁ဒန ို့တ င် 
ဒထောင ်ဏ် ၁နစ်ှခ မှတခ်ထံော်းေ

ကြခံင််းပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် ငသ်ညို့်
 စောသော်း ော်း 
လ မှုြ နေ်ြစ်ောမ ြန်ေှာ  

Facebook တ ငတ်ငမ်ခင််းဒကြောငို့်
 ဖမ််းဆ်ီးခေံပပီ်း  
ေ စည််းြမ််းဥပဒ မဖငို့တ်ေော်းစ  ခေံ။

၉၃၉ (ြ )ု တောေောလင််း ြ ော်း ေ   တုပ်ကြပ် ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ စည််းြမ််းဥပဒ ေ တပ်ဖ  ွဲ့
၁၅ မတ် ၂၀၂၁ဒန ို့တ င် 
ဒထောင ်ဏ် ၁နစ်ှခ မှတခ်ထံော်းေ

ကြခံင််းပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် ငသ်ညို့်
 စောသော်း ော်း 
လ မှုြ နေ်ြစ်ောမ ြန်ေှာ  

Facebook တ ငတ်ငမ်ခင််းဒကြောငို့်
 ဖမ််းဆ်ီးခေံပပီ်း  
ေ စည််းြမ််းဥပဒ မဖငို့တ်ေော်းစ  ခေံ။

၉၄၀ (ြ )ု ထ န််းဒ ောငလ်င််း ြ ော်း ေ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တနသသောေီတ ငု််း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် ငသ်ညို့်
 ဒဟောဒမပောမှုမပျုလပ်ုမခင််းဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ။

၉၄၁ မောလဒ်ဆောမ်ြ်ီးမော်း ြ ော်း ေ တပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်
CDM လပ်ုဒသောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၉၄၂ ေ သော်း (၁) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၉၄၃ ေ သော်း (၂) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၉၄၄ ေ သော်း (၃) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၉၄၅ ေ သော်း (၄) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၉၄၆ ေ သော်း (၅) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၉၄၇ ေ သော်း (၆) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၉၄၈ ေ သော်း (၇) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်



၉၄၉ (ြ )ု ကြညခ် ငု် ြ ော်း တပ်မ (၇၇)၊ ခမေ (၁၀၅) မှ တပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

တပ်မ (၇၇) ၊ခမေ(၁၀၅)မှ 

တပ်သော်းကြညခ် ငုသ်ည် 
ေနြ်နု၊်လှု ငသ်ောယောမှောတောဝနြ် န
ဒ္စဉ  ကြမ််းဖြစ်စ် ုပ်စုမှ  

မပညသ် ဒတ ြ ေုြစ်ြစ် ောသတမ်ဖ
တဒ်နမှု ဒပေါ်မကြည်ို့ေြန် ငုဒ်သော
ဒကြောငို့် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့ မှ ထ ြဒ်မပစဉ
 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၉၅၀  ေု  ုပ် ဒဂ ေ်ာနီ (ခ) သ ေ ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  ေ တပ်ဖ  ွဲ့
 တ ငု််း ေံတပ်ခ  တ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ခ မ််းဒ ်းသောဇံပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

မတလ် ၃ ေြြ် CDM 

လှုပ်ရှော်းမှုမှော 

ပ ်းဒပါင််းပါဝငခ် ို့သ မဖစ်ြော  မတလ်
 ၂၈ ေြတ် င ်ဖမ််းဆ်ီးပပီ်း 
ရ ုြန်ြှစ်စ်ဒဆ်းမှုဒတ  
မပျုလပ်ုခ ို့သည။်  ထ ု ို့ မပင် 
ဒြ ောြြ်ပ်ဒေောဂါ တ ြ်  
ဒဆ်းဝါ်းြသုမှုခယံ ဖ ု ို့လ  ုပ်ဒနပပီ်း
 မ သော်းစုဝငမ် ော်းနငှို့လ်ည််း  
ဒတ ွဲ့ဆံခု ငို့မ်မပျုဒပ။  သ ို့ ော်း 
တောဝနမ်ပနလ်ညထ်မ််းဒဆောငဖ် ု ို့ 
တင််း ကြပ်ဖ  ော်းဒပ်းဒနသလ ု  
တောဝနမ်ပနလ်ညထ်မ််းဒဆောငတ်ောမ  ျု
္်းမလပ်ုခ ို့ေင် ဧပပီလြနုပ် ငု််းမှော  

ရုံ်းတငစ်စ်ဒဆ်းပပီ်း  
ဒထောငသ် င််း ြ ဉ်းခ ဖ ု ို့စီစဉဒနြ
မ္ဒ္္ောင််း သ ေသည။်

၉၅၁ (ဦ်း) သဟီ ြ ော်း ြ  ျုင််းတံဟုစ်တံဒုပို့ခ ်ြ ု  စီမံသ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ။

၉၅၂ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း ြ  ျုင််းတံသုတင််းမှန် ဒပို့ခ ်ြ ု စီမံသ ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ။

၉၅၃ (ဦ်း) ခ မ််းဒမမို့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ။

၉၅၄ (ဦ်း) စ ်ုးမပညို့ဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၉၅၅ (ဦ်း) ခ  ျုဒဇေ်ာ ြ ော်း/၃၂နစ်ှ ဦ်းလဒှ ်း  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၇၈၄/၄၊ ၃လမ််းသ ယ၊် ၁ေပ်ြ ြ၊် သမ ငု််း၊ 
မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

စစ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ။

၉၅၆ ဇငသ်ကြသနပ်ဖ ျု်း မ/၂၇နစ်ှ ဦ်းစ ်ုးဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၁၁၂၊ ၄လမ််းသ ယ၊် ၁ေပ်ြ ြ၊် သမ ငု််း၊ 
မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

၉၅၇ (မ) ဒမနငှ််းပင မ််း မ/၃၃နစ်ှ ဦ်းဒြ ေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၁၄/ခ၊ ၂လမ််း၊ ၁ေပ်ြ ြ၊် သမ ငု််း၊ 
မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

၉၅၈ (ြ )ု စ ်ုးမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖုေော်းဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော၊  ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််း
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၉၅၉ စီလ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒမမောင််းမမဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းခေံ

ခ င််းမပညန်ယ်
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုမှုဒကြောငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခံ
ေ။

၉၆၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမ ်ုးလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ  ြ် - ၄၇ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၉၆၁ (မ) ခငထ် ပ်ထော်းလှု င် မ  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၆၂ (ြ )ု ဟနမ်င််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၆၃ (မ ) ဒ ်းမ မ ခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဒနောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၆၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၈၈ 

မ  ျု်းဆြဒ်ြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင်
 မင််းြ နု ငု ်ော်း 
ဒမောင််းနငှ််းပ ု ို့ဒဆောငဒ်ပ်း  
မခင််းဒကြောငို့် ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၉၆၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၉၆၆ (ဦ်း) စံည န ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ တ မ််းဒရှောငဒ်န ခ မ််းဒမမို့သောစညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၆၇
(ြ )ု ဒ ောငြ် ထု ဋ် (ခ) 

ဒ ောငြ် မု ်ုးမမငို့်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြျွန််းသောယောေပ်ြ ြ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၆၈ (ဦ်း) သ န််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၆၉ (ြ )ု စ ်ုးသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၀ (ြ )ု ဒ ောငသ် ေ နဒ်ဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၁ စ ငု််းခ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟ ပုနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၂ (ဦ်း) ဝင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟ ပုနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၃ (ြ )ု ဒ ောငြ် ဝုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟ ပုနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၄ (မ) လဒှမဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

 န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း
 

ဦ်းဒမောငဒ်ေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၅ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း
 

ဦ်းဒမောငဒ်ေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၆ (ြ )ု သြဒ်ဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း
 

ဦ်းဒမောငဒ်ေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၇ (ြ )ု ဒ ောငပ်င မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း
 

ဦ်းဒမောငဒ်ေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၈ (မ)  ဒမေီ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း
 

ဦ်းဒမောငဒ်ေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၇၉ (မ) စ ်ုးစနဒောထ န််း မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၀ မလမင််းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၁ (Ko) Lwel Zar Koe ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှ ြူ်း၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၂ (ြ )ု မ ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းေယပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညဒ်မမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၉၈၃ (ြ )ု မ  ျု်းဝင််းညွှေန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြမောနြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုံနစု (၁) လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၄/၂၊ သ န််းဖေော်းေပ်၊ ဒဇောတ ြလမ််း၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၆ (ြ )ု ဟ န််းဝင််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇ ုင််း/ ဒတောင် ေပ်၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၇ စ ငု််းဒနမ  ျု်းထ န််း  (ခ) ဘ ဘု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ င်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၈၈ (ဦ်း) ကြညရှ် န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းပပီ်း  
ဒနောြေ်ြ် ပ ငု််း ကြောတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၉၈၉ (မ) ဒခ ော (ခ) ခငမ်မလှု င် မ  ေပ်သော်းလ(မမေတနောဒေွှေဆ ငုပ် ငုရှ်င်) ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ြူင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

CDM တ ငပ်ါဝငဖ် ု ို့ 
လ ဒတ ြ လုှုံွဲ့ဒဆေ်ာ  

တ ြုတ် န််းသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ ေသည။်

၉၉၀ (ဦ်း) မ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (Taxi ဒမောင််း) ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ြူင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၉၁ (ဦ်း) သန ို့ဇ်င ်(ခ) ဦ်း ပီ ြ ော်း ဦ်းသန််း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှု 
ဥပဒ ပု မ် ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၉၉၂ (ဦ်း) ဝီလ ံသ န််း (ခ) ဦ်းဒဝလ ံသ န််း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒဖမမငို့်  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၉၉၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဝင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှု 
ဥပဒ ပု မ် ၂၅

ေောကြ်ီး ၁၆၁/၂၀၂၁ မဖငို့ ်၂၃ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၉၉၄ (ြ )ု မမငို့ဒ်ဌ်း (ခ) ဘယဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှု 
ဥပဒ ပု မ် ၂၅

ေောကြ်ီး ၁၆၂/၂၀၂၁ မဖငို့ ်၂၃ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၉၉၅ (ဦ်း) ကြညရှ် န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှု 
ဥပဒ ပု မ် ၂၅

ေောကြ်ီး ၁၆၃/၂၀၂၁ မဖငို့ ်၂၃ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၉၉၆ (ဦ်း) ဝင််းြ ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှု 
ဥပဒ ပု မ် ၂၅

ေောကြ်ီး ၁၆၄/၂၀၂၁ မဖငို့ ်၂၃ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၉၉၇ (ြ )ု စညသ် ပဖ ျု်း (ခ) စီကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၉၈ (ြ )ု ဒ ောငြ် လုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ န၊် ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၉၉၉ (ြ )ု ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်း၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၀ (ဦ်း) ဝင််းည န ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်း၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၁ (ဦ်း) ဝင််းကြ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညဦ််းလ င၊် မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၂ (ြ )ု ဒမောငဒ်မောငလ် င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညဦ််းလ င၊် မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၃ (ဦ်း) ြ ကုြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညဦ််းလ င၊် မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၄ (ြ )ု နန ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညဦ််းလ င၊် မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၅ (ြ )ု ဝဏဏ ဘ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညဦ််းလ င၊် မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၀၀၆ (ြ )ု ဒဝဠျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညဦ််းလ င၊် မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၇ (ြ )ု မင််းခန ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၈ (ြ )ု ထြ ်ောြောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၀၉ (မ) သင််းမမတခ် ငု် မ  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

 န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း
 

ဦ်းဒမောငဒ်ေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

 န််းပမ ျုွဲ့နယတ် င် မပျုလပ်ုဒသော 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပပ  
ြ  ု
တ ြုရ် ုြထ်တုလ်ွှေငို့မ်ခင််းဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၀၁၀ (ြ )ု ြလုော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဆပ်ခ လုမ် ပမ ျုွဲ့နယ၊် နမ်ို့စနပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၁ (ြ )ု ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဆပ်ခ လုမ် ပမ ျုွဲ့နယ၊် နမ်ို့စနပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၂ (U) Sai Woon Tip Sein ြ ော်း မ ဘဒသ ်း လ မှုဖ လံဒုေ်း ဖ  ွဲ့ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ြူင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၃ (မ)  ော်းဘ ု မ  ော်းဘ ု မ ဘဒသ ်း လ မှုဖ လံဒုေ်း ဖ  ွဲ့ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ြူင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၄ (ဦ်း) ဝင််းလှု င် ြ ော်း
နမို့်စနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် နောဒေ်းြ ညမီှု သင််း  

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နမို့်စနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဒလောငလ်ံ ခရ ုင၊် 
ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြပ် ငု််း
တ င ်ဖမ််းခခံ ို့ေသည။်

၁၀၁၅ (ဦ်း) ဒဇေ်ာသ ေ န ်(ခ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၆ (ဦ်း) မ ်ုးဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ြ  ျုင််းတံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းဆ

ခ လုနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၇ (ဦ်း) စ ငု််းခ စ်ဒင ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ လုနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် နမို့်ဆနပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒနောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၁၉ (ဦ်း) ဝင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒနောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၀ (ြ )ု ဒဇယ ောလင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒညောငဒ်ေွှေဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းဆ 

လ  ျုငလ်ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၁ (မ)   မပော (ခ) မောမောဒလ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဗမ ်းဒထောင် 
တ ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းဆ 

မနသ်ောဒြ ်းေ ော၊  မနစီ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၂ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာမင််း ြ ော်း
လြဒ်ထောြ ်ငဂ် ငန်ယီောခ ျုပ်  

(S.A.E) 
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမောြမ် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း

CDM လှုပ်ရှော်းမှုတ င် 
ပါဝငမ်ှုဒကြောငို့် ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၀၂၃ (ဦ်း) ဒင မ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သမံဖြူဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၄
(ြ )ု ဟ န််းမင််းဒ ောင် (ခ) 

လင််းည ျုွဲ့တောေော
ြ ော်း  ေပ်သော်း (Astrologer) ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၀၂၅ (မ) ဒမမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  - 

၁၈၈ (ခ)၊ ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဝတ၊ီ ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၆ (ဦ်း) သ န််းစ ်ုးဦ်း (ခ) မင််းသော်းကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလမှ ်ုး (ခ) ြ ခု ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၈ (ဦ်း) သန််းလ င ်(ခ) ဒဝမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၂၉ (ဦ်း) မမတမ်င််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မငို့သ်န််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းဆြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၃၀ (ဦ်း) ဒ ောငြ် ြု ု ြ ော်း ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေယဆ် ု
ငေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ  - 

၂၅၊ ၃၀ (ြ)

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၀၃၁ (ဦ်း) ဒြ ောို့ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၃၂ (ဦ်း) ဒဇေ်ာန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပ ခ ်းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပမ ျုွဲ့ဒခ ောင််း၊  ဖ  ပုမ ျုွဲ့၊ ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် မတလ် ၁၃ 

ေြဒ်န ို့ နနံြ ်ဒစောပ ငု််းတ င် 
စစ်တပ်မှ လောဒေောြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၃၃ (ဦ်း) စ ်ုးလ င ်(ခ) လ နီ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 
(ဂ ပမ ျုွဲ့ ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းဒဟောင််း )

၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ - 

၁၁၄
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေ ောမေပ်၊ ဂ ပမ ျုွဲ့၊ ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၃၄ (ဦ်း) ဒ ောငစ် ်ုးမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

တပ်ေင််း ၅၆၂ 
တ ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းဆ 

ဂ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၃၅ (ဒ ေါ်) ခငသ်န််းန ယ် (ခ) ဒ မီ မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းဆ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ပင မ််းခ မ််းစ ောဆနဒမပဒနစဉ  ဖမ််းဆ်ီး 
ခခံ ို့ေသည။်

၁၀၃၆ (ြ )ု ဒမောငဒ်မောငလ် င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒလောြြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊  ြ ယုပ် ငု ု်ပ်ခ ျုပ်ခ ငို့ေ်ဒ သ။

၁၀၃၇ (ဦ်း) ခငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

သတံ  ဒထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာ
ငခ်ထံော်းေသည။်

သတံ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၃၈ (မ) ဒဆ ဇငန်ု မ  ေပ်သော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ငပလီ တပ်မ ၅၅ 

တ ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာင်  ခေံသည။်
ဒ ောငသ်ခုဒြ ်းေ ော၊  ပုတပ်သေီ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဒနမပညဒ်တေ်ာ

CDM လှုပ်ရှော်းမှုတ ငပ်ါဝငဒ်သော  

 ေပ်သော်း္ ို့ဝနထ်မ််းမ ော်းြ ု  
ခ ြမ်ပျုတဒ်ပ်း  သညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်

၁၀၃၉ (ဦ်း) ခငသ်န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယေ် စခန််းတ င်
ထ နသ် မ််းခေံသည။်

ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့၊  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၀ (ဦ်း) တငထ် န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယေ် စခန််းတ င်
ထ နသ် မ််းခေံသည။်

ဒ ောငခ် မ််းသောေပ်၊  ဒဝါပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၁ (ဒ ေါ်) နနီဦီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ောငခ် မ််းသောေပ်၊  ဒဝါပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ောငခ် မ််းသောေပ်၊  ဒဝါပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဌ်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၄၄

၂၂ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ ၂၀၂၁ဒန ို့တ င် 
ဒထောင ်ဏ် တစ်လ 

ခ မှတခ်ထံော်းေသည။်
မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း



၁၀၄၄ (ြ )ု ဘ ထု န််း (ခ) ဒြ ေ်ာထ န််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၄၄

၂၂ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ ၂၀၂၁ဒန ို့တ င် 
ဒထောင ်ဏ် တစ်လ 

ခ မှတခ်ထံော်းေသည။်
မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၀၄၅ (ြ )ု  ောြောခန ို့မ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဝတ၊ီ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၆ (မ) စနဒောသင််း (ခ) မစု မ  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဝတ၊ီ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၇ (ြ )ု ခငဒ်မောငလ်တ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၈ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၄၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၀ (ဦ်း) ပဖ ျု်းဒဝလင််း (ခ) ပဖ ျု်းဒဝဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၁ (ြ )ု ဇနမ်င််းလတ် (ခ) ဖ ု်းလမပညို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၂ (ြ )ု မမတပ်င မ််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၃ (ြ )ု ေောဇောဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၄ (ြ )ု သ န််းတ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၆ (ြ )ု စ ်ုးမင််းလတ် (ခ) ဖ ုြဇ်ယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၇ (ဦ်း) ဒဌ်းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၈ (ဦ်း) မ ်ုးဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၅၉ (ဦ်း) ဒနဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၀ (ြ )ု မန််းခ  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းမမငို့မ်မတ် (ခ) မ ်ုး ီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၃ (ဦ်း) လင််းထ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၄ (ဦ်း) ဒ ောငဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၅ (ဒမောင်) ထြမ်မတဒ် ောင် (၁၈ နစ်ှ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနှ
္ောငခ်ခံ ို့ေသည။်

သနပ်ပငေ်ပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၆ (ြ )ု စ ဒုမပဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း



၁၀၆၇ ေနန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၈ ဒြ ေ်ာဇငမ်  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၆၉ လ မ််းဒဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၀ (ဦ်း) စံဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငဦ််း (ခ) ဒြ ေ်ာဒြောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (We Love Mohnyin) ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅

မနတဒလ်းလ ငယဒ်လို့ြ ငို့ဒ်ေ်းြ 
ဒ္္ောင််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

နမီ်းစုေပ်၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၂ ညညီပီ ငုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််း

၁၀၇၃ (ြ )ု ခ ငုလ်င််း ြ ော်း ဒမတတ ောမ နလ် မှု ဖ  ွဲ့ စည််း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၄ (ြ )ု ထ န််းဒ ောငစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ တ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး 

ဆနဒမပမှုတ ငပ်ါဝငဒ်သော  ဦ်းဒလ်းြ ု
   မ်မှောလောဖမ််းစဉ  

  မ်မှောမရှ သမဖငို့် 
ြ ထု န််းဒ ောငစ် ်ုးြ ု  
ဖမ််းသ ော်းခ ို့သည။်

၁၀၇၅
(ြ )ု ခန ို့ဒ်ြ ေ်ာစည်  (ခ) 

ခန ို့စ်ညဒ်ြ ေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပမ တ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး 
ဆနဒမပမှုတ ငပ်ါဝငဒ်သော  

 ဒဖမဖစ်သ ြ ု   မ်တ ငလ်ောရှောစဉ
 မရှ သမဖငို့ ်ြ ခုန ို့ဒ်ြ ေ်ာစညြ် ု  
ဖမ််းသ ော်းခ ို့သည။်

၁၀၇၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၇ (ြ )ု ဒနမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၈ (ြ )ု ဗညော်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၇၉ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၈၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသဟီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၈၁ (ြ )ု ဒနမမတသ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၈၂ (ဦ်း) ညညီဒီေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၁၉၅/၂၀၂၁ မဖငို့ ်၅ မတ် 
၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၀၈၃ (ဒ ေါ်) မ ု ို့ မ  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မင််းဘ ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆ ရှုယမီ် ယီောတ င် 
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဒဝဖနသ်ညို့် 
ပ စ်ုြ တုငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၀၈၄ (ဦ်း) မမတန် ်ုးဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ ါ်းဒြ ်းေ ော၊  ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၈၅ (ဦ်း) တငို့ဆ်န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၈၆ (ဦ်း) လ ဒခ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၈၇ (ဦ်း) ဒမောငည် န ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၀၈၈ (ဒ ေါ်) မ ်ုးမ ်ုးဝါ မ  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

တ ငု််းသတတ ျုဦ်းစီ်းဌောန ညုွှေနမ် ်း  
ဦ်းသောမမတဒ်ြ ေ်ာဇန်ီး

၁၀၈၉ (ဦ်း) ေ လင််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 
(ေပ်ြ ြ ု်ပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း်ဒဟောင််း )

၂၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ြ ါဒြ ်းေ ော၊  ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ။်  မှုေငဆ် ငုဆ် ။

၁၀၉၀ (ဦ်း) ဒစောဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ြ ါဒြ ်းေ ော၊  ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ။်  မှုေငဆ် ငုဆ် ။

၁၀၉၁ (ြ )ု ထ နလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ြ ါဒြ ်းေ ော၊  ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ။်  မှုေငဆ် ငုဆ် ။

၁၀၉၂ (ဦ်း) ဉောဏထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သထံပုမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်
သထံပုမ ျုွဲ့နယမှ် 

 မတတ်စ်ဦ်းမဖစ်ပပီ်း  
ဇန်ီးနငှို့ ်တ ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၀၉၃ (ြ )ု ဒဝလု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ  ပု မ်
 ၅၀၅ (ြ)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ငပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်ြ မုဒလ်းမစော်းလပ်ုေန်  
စုဒဆောင််းထော်းသညဟ်ဆု ဒုသောကြ
ဒ္္ောငို့ ်ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၀၉၄ (ဒ ေါ်) စနဒောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၉၅ (မ) လ ို့လ ို့န ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၉၆ (ြ )ု လမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ြယဆ်ယဒ်ေ်းြော်းထ မှ  

ဆ  ထတုပ်ပီ်း  ဖမ််းခခံ ို့ေသည။်

၁၀၉၇ (ဒမောင်) ေနဒ်ြ ေ်ာ (၁၆ နစ်ှ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၉၈ (ဒမောင်) ေ ေငို့ဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၀၉၉ (ဒမောင်) ဒ ်းပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၀၀ (ဒမောင်) စ ်ုးမ ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၀၁ (မ) သင််းသင််းမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၀၂ (ဒမောင်) မ  ျု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း ္ဦ််းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
၈/ခ၊  ဒနောြပု်လ ခရ ုငလ်မ််း၊  ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၁၀၃ (ဒမောင်) စန််းထ န််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၁၀၄ မမဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မတလ် ၅ ေြဒ်န ို့တ င် 
ထ်ီးခ  ျုငို့ပ်မ ျုွဲ့နယတ်ေော်းရုံ်းမှ  

ဒထောင ်ဏ် ၃ နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်
မမဒတောငေ် ော၊ ထ်ီးခ  ျုငို့ပ်မ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ုပ်စုမှ 

ခန ို့ ်ပ်တောဝနဒ်ပ်းသညို့်  
ဒြ ်းေ ော ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းြ ု  
လြမ်ခဒံကြောင််း  သပုံံ်းတ်ီး၍ 

သပ တဒ်မှောြသ်ညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၁၀၅ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒဝ ြ ော်း ဦ်းမမင်ို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် -၅၀၅(ြ)

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ် (၅၃) ဒ ောငဒ်မတတ ောလမ််း၊  ကြခံင််းစုေပ်၊ 
မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒ ်းဒေောင််းခ သ ၏ပစစည််းမ ော်းဒမမပ
မ္ငဒ်ပေါ်သ ု ို့ြ ဒနသညြ် မုမငမ် ပပီ်း
 လောဒေောြြ်  ဒပ်းစဉ 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၁၀၆ (ြ )ု ဝင််းဒမေ်ာဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၀၇ (ဒမောင်)  ယဗ်ငသ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၀၈ (ြ )ု တငဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (Three wheeled driver) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နဝင််းေပ်၊ မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၀၉ စလ ငု််းဥြက ောဒြ ေ်ာ  (၁၆ နစ်ှ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းသ  (ခ) မမတဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၁၁၁ (မ) စုမပညို့် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၂ (မ) ဟ ော်းဒမရှင် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၃ (မ) နငှ််းနု မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၄ (မ) စ ်ုးမ ်ုးန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၅ (မ) နငှ််းယဒုဝ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၆ (မ) မ  ျု်းသနတောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၇ (မ) စုမ နဦ််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၈ (မ) ဟနန်ဒီဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၁၉ (မ) နငှ််းဟနန်ဒီြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၀ (မ) မဖြူမဖြူသန််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၁ (မ) သတီောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၂ (မ) သဉ္ဇောထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၃ (မ)   မမတမ် န် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၄ (မ)   သဉ္ဇောဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၅ (မ) သြစု်ဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၆ (မ) မ ု ို့မ ု ို့ပင မ််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၇ (မ) သ မို့်သဉ္ဇောစ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၈ (မ) ဒမသ ဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၂၉ (မ) သဇငဦ််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၀ (မ) ထြထ်ြမ် န် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၁ (ြ )ု ရ ု ်း ံို့မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၂ (ြ )ု လ ငမ် ်ုးဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၁၃၃ (ြ )ု ေ ေငို့လ်ှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၄ (ြ )ု ဒဝလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၅ ဒြ ေ်ာသ ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၆ (ြ )ု သ န််းစ ်ုးစံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၇ ဒနန ယစ် ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၈ မ ်ုးဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၃၉ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၀ (ြ )ု ရှု  င််းြ ြု လု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၁ (ြ )ု ဇောနညထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၃ တ ်ုးယဒု ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၄ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းန ငု် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဥြက ဌ၊ Yaung Sone 

Myitta Charity Association)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၅ (ဒ ေါ်) ခငတ်ငို့် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်
၅၀၅ (ခ)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၆ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒင မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်
၅၀၅ (ခ)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒြ ်းပမ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၄၇ (ဦ်း) ဟနမ်င််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 န ို့သ်လ နပ်ငဒ်ြ ်းေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

CDM တ ငပ်ါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
  မ်သ ု ို့လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေ
သည။်

၁၁၄၈ (ဦ်း) တင်ို့ထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒပ ောြဆ်ံ်ုး ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၇ 

ေြဒ်န ို့တ ငဖ်မ််းဆ်ီး ခခံ ို့ေသည။် 
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ယခမုရှ သညို့ ်မပင် 
မ သော်းစုနငှို့လ်ည််း 
ဒတ ွဲ့ဆံခု ငလ်ည််းမေပါ။

၁၁၄၉ (ြ )ု ဘ ဘု မုမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၅၀ (ဦ်း) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် G/20၊ လ တလ်ပ်ဒေ်းလမ််း၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၁၅၁ (ဦ်း) မ  ျု်းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၁၄၄

၅ မတလ်၂၀၂၁ ဒန ို့တ င ်

ဒထောင ်ဏ် တစ်လ 

ခ မှတခ်ထံော်းေသည။်
မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၁၅၂ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းပင မ််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းဒမောငပ်င မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅
 မှတ် (၁)၊ မမယောလမ််းနငှို့် ဗ ုလခ် ျုပ်လမ််းဒ ါငို့၊်  
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၁၅၃ (ဒ ေါ်) မောလောရှ န် မ/၅၆ ဦ်းဒသောင််းဦ်း ဆေောမ( ထြ ၁)၊ ဒမေ်ာြျွန််း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅
၁၁ ေပ်ြ ြ၊် ဩဘောလမ််း၊ 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၁၅၄ (ဒ ေါ်) နနီဒီ ောင် မ/၄၉ ဦ်းဒမောငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅
၁၇ ဒ ောငဆ်န််း (၈) လမ််း၊ ၃ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး



၁၁၅၅ လမှ ်ုး ြ ော်း ဦ်းစင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၁၅၆ မ ်ုးမင််းဒ ောင် (ခ)  ်ီးတီ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၁၅၇ Bawi Lian Cuang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၁၁၅၈ ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၁၁၅၉ Pa Za Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖလမ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၁၁၆၀ Salai Dokhar ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၁၆၁ (ြ )ု   ခုါဉ ြ ော်း ဦ်းဒဘ ဟေ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၂ (မ) ဂ ောဆန် မ ဦ်းလရီှ်းဒခါင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၃ လဂ မ်ေီေီဒဘောြဝ်င် ြ ော်း ဦ်းလဂ မ််းထ ်းဂ ော  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၄ (မ) မ သနတောမ  ျု်း မ ဦ်းမ  ျု်းန ယ်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၅ (ြ )ု မင််းခငဒ်မောငဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းန ငုဝ်မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၆ (မ) မ သန််းသန််းမမငို့် မ ဦ်းန ငုထ် န််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၇ (မ) မ ကြညစ်န််းဒ ်း မ ဦ်းဒေွှေဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၈ (မ) ဒေွှေဇငဦ််း မ ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၆၉ (ဒ ေါ်) ဒထ ်းကြည် မ ဦ်းဒ ောငလ်ှ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၁၁၇၀ (ဒ ေါ်)ဝင််းကြည် မ ဦ်းထ န််း   ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၁၇၁ (မ) မ  ျု်းသေီ ြ ု မ ဦ်းတငြ် ြု ု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်
 ၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီး
ခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၂ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ် -

 ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၃ (မ) နနီဒီ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ် -

 ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၄ (မ) မဖြူမဖြူမမငို့် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောဒမ ၊ ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၅ (မ) ခငခ်ငဒ်ထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၆ (မ) ပင မ််းယစံု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၇ (မ) ဒသောဒသောစ ်ုးန ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၈ (မ) စုစုခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၇၉ (မ) ခငဒ်လ်းခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၀ (မ) ေွှေန််းလ ို့ဒြခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၁ (မ)     ခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၂ (မ) သ ဇောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၃ (မ) မောမောဒဆ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၄ (ဒ ေါ်) သတီော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၅ (မ) သင််းသင််းမော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၆ (မ) ခငခ်ငဒ် ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၁၈၇ (မ) ခငသ်တီောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၈ (မ) သ ဂီဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၈၉ (မ) တငတ်င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၀ (မ) သင််းမ ်ုးဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၁ (မ) မပညို့မ်ပညို့ပ်ဖ ျု်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၂ (မ) ငယင်ယဒ်ထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၃ (မ) ဝါဝါဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၄ (မ) မဖြူမဖြူဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၅ (ြ )ု တငဒ်မောငသ်န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၆ (ဦ်း) ေ မမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၇ (ြ )ု သ န််းဒစောထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၈ (ဒမောင်) န ငုဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၁၉၉ (ြ )ု ဟ န််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာဘ၊ီ ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၀ (ြ )ု ပဖ ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၁ (ြ )ု ဇငမ်င််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၂ (ြ )ု ဒ ောငမ်ပညို့စ်ညသ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၃ (ြ )ု ဒဝလဒုြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၄ (ြ )ု ဒဇယ ောသန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၅ (ြ )ု ဒစောသြန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၆ (ြ )ု မ  ျု်းသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၇ (ြ )ု မမတသ် လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၀၈ (ြ )ု သ ေဝင််းထြဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၂၀၉ (မ) ဒနမခညမ်င််းလ င် မ  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၀ (မ) စုမ နလ်ှု င် မ  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၁ (မ) နငှ််းသြသ်ြဒ်ဝ မ  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၂ (ဦ်း) ပညောမ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ကြော င််းဒြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီ 

တ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၃ (ဦ်း) ဒဌ်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒညောငဇ်င််းဒြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီ 

တ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၄ (ဦ်း) သ န််းည န ို့ ်(ခ) ဘ ဥ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေနက်ြ်ီးေ ော၊ ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၅ (ဦ်း) စ ်ုးန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ရှငခ် ဒြ ်းေ ော၊ ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၆ (ဦ်း) သော်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ရှင််းမ နတ််ီးဒြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ငု််း
 ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၇ (ဦ်း) စ ်ုးမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဘ န််းဒမေ်ာေပ်ြ ြ၊် ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ငု််း
 ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၈ (ဦ်း) မင််းထ ြု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒဝြျွန််းေပ်ြ ြ၊်  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ငု််း 
ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၁၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆံဝုဒြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၀ (ဒ ေါ်) ဝင််းေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ရှင််းမ နတ််ီးဒြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ငု််း
 ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၁ (ဒ ေါ်) သြခ်  ျုဒလ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြန နု ေပ်ြ ြ၊် ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၂ (ဒ ေါ်) ခငမ်ောဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သတုက်ြောမပငဒ်ြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် 
တနသသောေီတ ငု််း ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၃ (ဒ ေါ်) ဇီဇဝါလှု င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စဂနက်ြ်ီးဒြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ငု််း 
ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၄ (ဒ ေါ်) မမပ ု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆငဆ် ပ်ေပ်ြ ြ၊် ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ငု််း 
ဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၅ (ဒ ေါ်) ခငမ်ဖြူဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တစ်မ ငုေ်ပ်ြ ြ၊် ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၆ (ဦ်း) သြပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောရှညဒ်ြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီ 

တ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၇ (ဦ်း) ခ စ်ဒသ ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒညောမပငဒ်ြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီ 

တ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၈ (ဦ်း) သြပ် ငုပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောရှညဒ်ြ ်းေ ော၊  ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီ 

တ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၂၉ (ြ )ု မမတမ်င််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၀ (ြ )ု လင််းထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း Telenor Supervisor ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၂၃၁
(ဦ်း) ဒြောင််းမမတဝ်င််း  (ခ) 

ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၂ (ြ )ု စ ်ုးမ ်ုးပ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၃ (ြ )ု မ ်ုးသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၄ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၅ (ြ )ု  ုပ်ကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၆ (ြ )ု မ  ျု်းဆန််း (ခ) ဝဏဏ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၇ ဆနန်ဒီြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၈ (ြ )ု ခ စ်ဇငြ် ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒပါြြ်နု််း၊ ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၃၉ (ြ )ု စ ်ုးန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘေုော်းကြ်ီးြနု််း၊ ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၀ မင််းြသု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတီ တ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၁ (ြ )ု သော်းသော်းကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒခ ောင််းဒြောြေ်ပ်ြ ြ၊်  ဒတောငြ်တုပ်မ  ျုွဲ့နယ၊်  
ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၂ (ြ )ု မင််းလှု ငထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငြ်တုပ်မ  ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၃ (ြ )ု ဇောဒနထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငြ်တုပ်မ  ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၄ (မ) ခ  ျုခ  ျုသန််း  (၁၇ နစ်ှ) မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၈၃၊ No. 383,   ေပ်ြ ြ၊် ဒမ ါဝီလမ််း၊
 ဒမမောြဥ်ြကလောပ

မပညလ်မ််းရှ  ဆနဒမပဒနကြသညြ် ု
 

ကြညို့ဒ်နစဉဖမ််းဆမီခင််းခခံ ို့ေသည။်

၁၂၄၅ ်ဒစောဒ ောငသ် ခ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁) ေပ်ြ ြ၊် ဦ်းေငလ်မ််း၊ ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၆ (ဒမောင်) ဇငလ်င််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၇ ဒစောဒ ောငပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၈ (ဒမောင်) ပန််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၄၉ ေ လင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၀ (ဒ ေါ်) ဒ ်းမ စံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၁ (ဒ ေါ်) ဇောဇော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၂ ခ ငုပ်ဖ ျု်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၂၅၃ ပုံပုံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၄ (မ)     မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၅ (မ) သ သ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၆ (မ) ဦ်းဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၇ (ဒ ေါ်) သဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၈ (မ) ဒဝဒဝခ ငု ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၅၉ (မ) စ ်ုးမမငို့ဒ်ြသီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၀ ဒခ ောစုဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၁ (မ) ေငန်ငှ််းဒခတ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၂ (မ) စုယဉသ ထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၃ (ဒ ေါ်) မမငို့ြ် င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၄ မ ်ုးဦ်းပန််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၅ (ဒ ေါ်) ေီေီစန််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၆ (မ) လင််းလင််းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၇ (ဦ်း)  ောဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၈ ဒစောစ ်ုးဒဝ  (ခ) ဒစောဒနထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထ ်းကြ်ီးပမ ျုွဲ့၊   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၆၉ ပဖ ျု်းကြ်ီး (ခ) မမငို့ဒ်ဇေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထ ်းကြ်ီးပမ ျုွဲ့၊   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၀ (ဦ်း) တငဝ်င််းစ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဇီ်းြနု််းဒြ ်းေ ော၊   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၁ (မ) နငှ််းမ ု ို့မ ု ို့လှု င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၂ (မ) ခငစ် ်ုးေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၃ ယမင််းသေီ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၄ နငှ််းဒဝလှု င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၂၇၅ (ြ )ု ဒ ောငသ်ြန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၆ နငှ််းသေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၇ (ြ )ု မမငို့ဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၈ စညသ် လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝတဒ်သဒြ ်းေ ော၊   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၇၉ (ဦ်း) ဒဌ်းလှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ထန််းပငြ်နု််းေ ော၊  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၀ (ဦ်း) လှု ငဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း ဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၁ (ဦ်း) သန််းဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝတဒ်သဒြ ်းေ ော၊   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၂ ဒြ ေ်ာစ ောမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ကြ်ီးပငြ် င််းေ ော၊  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၃ ဒနလင််းသန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနသ်ောယောေ ော၊  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၄ ဒစော ောြော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သဖံေော်းြ င််းေ ော၊  ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၅ ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေဒြ ေ်ာေ ော၊    ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၆ ဒဝလင််းသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း   ဂသပ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာခ ငုဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောရှငမ် ော်းြဆနဒမပသ မ ော်း
ြ  ုဖမ််းဆ်ီးမခင််းမှတော်းဆ်ီးေန်  
ဘတစ််ြော်း 
ြ ေုပ်နော်းလ ြုဒ်သောဒကြောငို့်  
 ဖမ််းခခံ ို့ေသည။်

၁၂၈၈ ဒ ါြတ်ော ကြညမ်  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း(General practitioner) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မဒြ ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ဒတောငတ် င််းကြ်ီး၊ မဒြ ်းတ ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၈၉ (ြ )ု ထ နဝ်င််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းစန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၀ (ြ )ု ဒဇယ ောမင််းခန ို့် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းကြညသ် န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၁ (ဒမောင်) ဇငဒ် ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောငမ်မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၂ (ဒမောင်) မ  ျု်းဒဇေ်ာစန််း ြ ော်း ဦ်းစံတ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၃ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်  ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၄ (ဒမောင်) သြပ် ငုဦ််း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၅ (ဒမောင်) ဟ န််းခန ို့ဒ် ောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒနထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၂၉၆ ဖ ်းဒဝဒ ောင် မ/၂၈ ဦ်းဒ ောငခ်င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၈ (ြ )ု ဒ ောငမ်ပညို့ပ်ဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၂၉၉ (ဒမောင်) လဒှ ောင် ြ ော်း ဦ်းတငည် န ို့်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၀ (ဒမောင်) ထြဒ်ဝစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၁ (ြ )ု သ ေန ငု် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းညညီစီ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၂ (ဦ်း) စ ်ုးမ ်ုးသ ြ ော်း ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၃ (ဒမောင်) ြ ြု ု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းြ ြု လုတ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၄ (ဒမောင်) မ  ျု်းသန ို့် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းလခှင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်၁
၈၈

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၅ (ဒမောင်) စ ်ုးဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်၁
၈၈

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၆ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းစံတင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်၁
၈၈

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၇ (ြ )ု သြမ် ်ုးလ င် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၈ (ြ )ု ဒ ောငမ်မငို့ဦ််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၀၉ (ြ )ု ဟ န််းသ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငခ်င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ်၁
၈၈

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၀ (မ) ဒနမပညို့ထ် န််း မ/၂၄ ဦ်းသ န််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၁ (ဒမောင်)ခ စ်မင််းဦ်း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းကြညတ်င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၂ (ဦ်း) လမှမငို့ ်(ခ) ဟောရှင် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဒ ောငဆ်င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၃ (ဒမောင်) ထငလ်င််းသော ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဒြ ေ်ာလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၄ (ြ )ု ေ မင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းခ မ််းဟ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၅ (ဦ်း) ဒ ောငဒ် ်း ြ ော်း/၅၁ ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း/၃၉ ဦ်းဟနသ် န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၇ (ဒမောင်) ဒဝယမံ ်ုးမမငို့် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၃၁၈ (ဦ်း) တ ်ုးလ ငထ် န််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းသြလ် င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၁၉ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောငမ်မတ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၂၀ (ဒမောင်) ေနန် ငုထ် န််း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာမ ်ုးထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၂၁ (ဒ ေါ်) သတီောဒ ောင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၉၈/ခ၊ ဒဘောဂဗလလမ််း၊ ဒမမောြဥ်ြကလော

၁၃၂၂ (ြ )ု ဒ ်းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေလ ပ်မပောလမ််း၊  ဒဇယ ောသေီ (၃)ေပ်ြ ြ၊် 
ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၂၃ (မ) စုစုခင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒေွှေပ နည်င််း ခေီ်းသ ော်းလောဒေ်း၊  
ဒနောြလ်ယေ်ပ်ြ ြ၊် ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၂၄ (ြ )ု ဒ ောငပ် ငုလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၂၅ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဝင််း  (ခ) ြ ဝု ငု််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငထ် ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၃၂၆ (ြ )ု ထ န််းဦ်း (ခ) စ ငု််းဒနေ်ာခမ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၃၂၇ (ြ )ု ထ န််းလင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၃၂၈ (ြ )ု ဒြောင််းဒဌ်း ြ ော်း/၆၂ ဦ်းဒ ါင််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၂၉ (ြ )ု သန််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းသောခ  ျု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၀ (ြ )ု ထြဒ်ဝစ ်ုး ြ ော်း/၂၅ ဦ်းမ  ျု်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၁ (ြ )ု စညသ် ဒ ောင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၂ (ြ )ု တငလ်ငဒ် ောင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းခငသ် န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၃ (ြ )ု ဒနဦ်းြ ြု ု ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒေွှေဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောလ ငဒ် ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒ ောငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၅ (ြ )ု ခ နသ်ြဒ်ဝဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းတငို့ဒ်ဝ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၆ (ြ )ု ေနပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း/၃၀ ဦ်းခ စ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၇ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဌ်းသ ြ ော်း/၅၂ ဦ်းသောခ  န်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၃၈ (ြ )ု ခ နခ် စ်မ ်ုး ြ ော်း/၂၁ ဦ်းစ ်ုးဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၁၃၃၉ (ြ )ု ခ နမ်  ျု်းထြဒ် ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၀ (ြ )ု ခ နဒ်ဝထ န််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၁ (ြ )ု ဒ ောငသ် ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၃ (ြ )ုဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၄ (ြ )ုဒြ ေ်ာလထှံု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၅ (ြ )ု ခ နရ်ှု  င််းဝဏဏ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၆ (ြ )ု ဒ ောငသ် ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၇ (ြ )ု မမတဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၈ (ြ )ု ခ နမ်  ျု်းမမငို့ထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၄၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၀ (ြ )ု ခ နထ်ြဒ်ဝယံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၁ (ြ )ု ဆန််းဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၂ (ြ )ု ဆန််းဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၃ (မ) သင််းစံပယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၄ (မ) နန််းနနီထီ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၅ (မ) နန််းယမုံဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၁၃၅၆ (မ) နန််းမ  ျု်းသဥဖောန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၇ (မ) နန််းမမနနဒောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၈ (မ) နန််းကြညက်ြညဒ်ဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၅၉ (မ) နန််းဒမယမုံဖ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၀ (မ) နန််းခ စ်စန ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၁ (မ) နန််းနငှ််းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၂ (မ) ဒမသဇငထ် ြု် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၃ (မ) နန််းသဇငန် ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၄ (မ) မ ်ုးန ငု် မ ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လေှာြဒ ါင််းဒြ ်းေ ော၊  ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၅ (ြ )ု ဒစောထ န််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၂) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၆ (ြ )ု ဇငြ် လုင််း ြ ော်း ဦ်းန ငုန် ငုလ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၁) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၇ (မ) ဒြသ ယဒ်နမ  ျု်း မ ဦ်းဒနမ  ျု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၅) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၈ (ြ )ု ေောမပညို့ဦ််း ြ ော်း ဦ်းဒမောငြ် ု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၉) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၆၉ (ြ )ု သ န််းစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၉) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၀ (ြ )ု သ န််းတန် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ြဒမောို့ြစငေ် ောသစ်၊ ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၁ (ြ )ု ေ ဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၆) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၂ (ြ )ု ဒ ောငင်ယ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၁) ေပ်ြ ြ၊် ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် 
ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၁၃၇၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာန ငုမ်မငို့် ြ ော်း ဦ်းမမသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လေှာြောဒြ ်းေ ော၊  ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊် ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၄ (ြ )ု ဒ ောငန် ငုပ်ဖ ျု်း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၅ (ြ )ု ည န ို့တ်င ်(ခ) လတှ ြ ော်း/၄၃ ဦ်း ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၆ (မ) နနဒောယု ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒေွှေန ငု်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၇ (ဦ်း) မမြ င််း ြ ော်း/၅၄ ဦ်း စ်ဗ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၈ (မ) သတီော မ/၅၈ ဦ်းတငဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၇၉ (မ) ဇငသ် ထြ် မ/၂၀ ဦ်းခငဒ်မောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဘော်း ဒံထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘော်း ပံမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၃၈၀ (ဦ်း) စ ်ုးမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၈၁ (ဒမောင်) ခ စ်ဒသ ်းဆြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၈၂ (ဒ ေါ်) မမပ ု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၈၃ (ဒ ေါ်) ခငမ်ဖြူဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၈၄ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၃၈၅ (ဦ်း) ခငဒ် ောငခ်  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၈၆ (ဒ ေါ်) ဝင််းဒခ မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၈၇ (မ) နလီောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၈၈ (မ) မ ငု််းခငေ်တနောစ ်ုးန ငု် မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယစီ်
မံခန ို့ခ်  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 
ပင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း  
မခင််းနငှို့် ပင မ််းခ မ််းစ ော  

စီတန််းလညှို့် 
လညမ်ခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  န််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၃၈၉ (ဦ်း) စ ငု််းလ ငု််းခမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ န််းဟင််း၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၀ (ြ )ု စ ငု််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းယ ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၁ (ဦ်း) စ ငု််းဘ ဘု ု ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းလပ်ုငန််းရှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်
 

ေြပ် ငု််း ကြောမှော ဖမ််းခခံ ို့ေသည်
။

၁၃၉၂ (ဦ်း) တ ်ုးန ငုမ်န််း ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းလပ်ုငန််းရှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်
 

ေြပ် ငု််း ကြောမှော ဖမ််းခခံ ို့ေသည်
။

၁၃၉၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသဟီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၄ (မ) မ ်ုးမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၅ စ ငု််းဒမောငလ်ှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ န််းြ န််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၆ (U) Lwel Chat Joe ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၇ (ဦ်း) သ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၈ (Ko) Lun Han Mein ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ န််းဟ န််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၃၉၉ (Ko) Pi Lain Kham ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ န််းဟ န််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၀ (ဦ်း) ဒ ောငမ်မငို့ဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းဆြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ငု််းဆြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၂ (ြ )ု စ ငု််းလ န််းခမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ န််းဟ န််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၃ (ဒ ေါ်) မောမောဦ်း မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၄ (ြ )ု ဒမောငဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၅ (ြ )ု န ငုလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၆ Tial Tin Par မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၇ Van Ni Sui မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၈ Peng Lian Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၀၉ (မ) သန််းသန််းဆငို့် မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
မပညဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာ
ငခ်ထံော်းေသည။်

မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန ဦ်းဒတောငလ်နှဒ်ေ်းရှပ် ြ ီထု
တလ်ပ်ုဒေောင််းခ မခင််းဒကြောငို့ဖ်မ််းခံ
ေခ ို့သည။်

၁၄၁၀ (ဒမောင်) မ  ျု်းလှု ငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းမမဒမောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၁၁၁၊ ပတတ မမော်းလမ််းြနလ်မ််း၊   င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၄၁၁ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ဇေ်ာမင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငေ်င်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၁၂ (ြ )ု စ ငု််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း



၁၄၁၃ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၁၄ (ြ )ု လ ငဒ်မောငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၁၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၁၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၁၇ (ဦ်း) လဒှမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၁၈ (ဦ်း) ဒမောငမ်မငို့် ြ ော်း ဦ်းတငဒ်င  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃၇/၃၉၊ ၅ လွှေော၊ ၉၄ လမ််း၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့်

၁၄၁၉ (ဦ်း) ပြထ်ေစ် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃၈၊ ၆ လွှေော၊ ၉၄ လမ််း၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့်

၁၄၂၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာပဖ ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းနန ်ီ(ခ)ေ ဒနေှာင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃၆၊ ၅ လွှေော၊ ၉၄ လမ််း၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့်

၁၄၂၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ောမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃၆၊ ၅ လွှေော၊ ၉၄ လမ််း၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့်

၁၄၂၂ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းသြလ် င်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၅၉၊ ၃၈ လမ််း၊  လယဘ်ဒလောြ၊် 
ဒြ ောြတ်တံော်း

၁၄၂၃ (မ) ခငန်နဒောစ ်ုး မ ဦ်းဒတောဒတောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၇၁/ြ၊ ဒ ောငသ်  ဓ လမ််း၊ ၂၀ ေပ်ြ ြ၊် 
သစ်ဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၄၂၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမမငို့သ် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၂၅ (ြ )ု လ ငလ် ငဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းခ စ်ြ ု  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၂၆ (မ) လ ို့လ ို့ဦ်း မ ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၂၇ (မ) မောမောဒထ ်း မ ဦ်းဒမောငြ် ု  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၂၈ (မ) မ ု ို့မ ု ို့ဝင််း မ ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၂၉ (ြ )ု ညြီ မုမငို့် ြ ော်း ဦ်းကြညမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၃၀ (ြ )ု မမတဒ်ဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်မင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၃၁ (ြ )ု ဒ ောငစ်ညသ် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၃၂ (ဒမောင်)  ပုဒလ်း ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၄၃၃ (ဒမောင်) သဟီ န််းစံ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြ ယြ် ်း၊ ခ မ််းဒမမို့သောေပ်ြ ြ၊်  ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၄၃၄ (ဒမောင်)  ငယဒ်လ်း ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြဒံြောင််းေပ်ြ ြ၊် ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၄၃၅ (ဦ်း) ခ  ျုကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅ - ြ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၄၃၆ (ဦ်း) တငဒ်ထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅ - ြ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၄၃၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစုဒသ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅ - ြ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၄၃၈ (ဦ်း) သဟီန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဒဇောြင််းတပ်ေ ော၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၄၃၉     ဒ ောင် မ ဦ်းခ စ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၄၄၀  ါလယီောဒမောင် မ ဦ်းမမငို့ဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၄၄၁ စနဒောစ ်ုး မ ဦ်းစံဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၄၄၂ ယယုဝုင််း မ ဦ်းသန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၄၄၃ Sai Thawn ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၁၄၄၄ စ ငု််းပုညဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီး၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၄၅ ဒတဇောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း - BE (Mechnical) ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီး၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၄၆ ေ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း - BE (Civil) ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီး၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၄၇ ဒဇယ ောမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီး၊ ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၄၈ ဒ ောငပ် ငုပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆပ်စံထ န််းေပ်ြ ြ၊်  ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၄၄၉ ဒနောငဒ်နောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒညောင၊် ရှမ််းမပညဒ်တောငပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၀ (ဒမောင်) ပနဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၁ ဒဇလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၂ ဒစောဒ ောငသ် ခ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၃ (မ) လ ို့ေညဝ်င််း မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၄ (ဒ ေါ်) သတီော မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၅ (ဒ ေါ်) တောတော မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၆ နန််းကြြူကြြူခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၇ နန််းသ နနဒောစ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၈ (ဒ ေါ်) သဇငလ်ှု င် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၅၉ (ဒ ေါ်) မမငို့က်ြည် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၆၀ (မ) နန််းမ ခုမ််း မ ဦ်းမမငို့ထ် န််း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြဒ်တေ်ာလမ််း၊  စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၆၁ (ြ )ု မမငို့ဒ်ဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေ နမ်ေမ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၆၂ (ဒမောင်) ခန ို့ဝ်ဏဏ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ ေလှု င်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ/၃၊ ၄၆ ြ/ခ ေပ်ြ ြ၊်  င််းစ န်

၁၄၆၃ (ဦ်း) ဒင စ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၆ လွှေော B၊ တ ြု် ၃၊ လညှ််းတန််း ၆ လမ််း၊ ၃ 

ေပ်ြ ြ၊် ြမောေ တ်

၁၄၆၄ (မ) ခငမ်ောဒထ ်း မ ဦ်းဘဂ မ််း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၆၅ (ဒ ေါ်) လ ငလ် ငမ် ်ုး မ ဦ်းလဒှဖ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၆၆ (ြ )ု ဘနု််းမမတဟ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၄၆၇ ဒြ ေ်ာမင််းသ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

၁၄၆၈ (ြ )ု သ န််းလ ငမ် ်ုးန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၆၉ (ြ )ု ဟနသ် ြ ု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၄၇၀ (ြ )ု သ ေဒ ောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒ ောငဆ်န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)

၁၀၆, ယမုံနောလမ််း၊ ၁၀ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၄၇၁ (မ) သင််းေနံ ို့ မ/၂၈ ဦ်းမမငို့စ် န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ြ  ျုြမ်ဒေောပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၂ ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာန ငု် (ခ) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒညောငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၃ စ ်ုးဝတေ်ည် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒညောငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၄ ဒ ောငမ်  ျု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဦ်းခ စ်ထ န််းလမ််း၊  မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၄၇၅ မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဦ်းခ စ်ထ န််းလမ််း၊  မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၆ (ြ )ု ဒ ောငသ် ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၇ (ြ )ု ထ န််းထ န််းဝင််း (ခ) တ ပ ော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၈ (ဒမောင်) ဒ ောငလ်င််းထြ်  (၁၄ နစ်ှ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၇၉ (ြ )ု သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၀ (ြ )ု ခ စ်ဦ်းသ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာထ ်းန ငု်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၁ (ြ )ု ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းမင််းဒဝ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၂ ြ )ု  ုပ်စ ်ုးဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒနစ ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၃ (ြ )ု ဒ ောငြ် ဟု န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ် ်ုးဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၄ (ြ )ု ခန ို့ဇ်ငည်ီ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းသန ို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၅ (ဦ်း) လင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၆ (ြ )ု ဒြောင််းထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒနလင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၈ (ြ )ု ြ ြု နု ငု် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၈၉ (ြ )ု မင််းသခု ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၀ (ြ )ု ဒဇယ ောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသဟီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၁ (ြ )ု ခငဒ်မောငဦ််း ြ ော်း ဦ်းခငည် န ို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၂ (ြ )ု စန််းဒသေ်ာတော ြ ော်း ဦ်းဒမောငဒ်မောငခ်င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၃ (ြ )ု ဇငသ် ထြ် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၄ (ြ )ု ဒဇယ ောန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငက်ြညစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၅ (ြ )ု ေ မင််းသန််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၆ (ြ )ု ဇငပ်ဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၄၉၇ (ြ )ု  ောြော ြ ော်း ဦ်းတငဒ်မောငဒ်ထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၈ (ြ )ု ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမငို့စ်န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၄၉၉ (ြ )ု ခန ို့သ် ေ နည်ီ ြ ော်း ဦ်းဒမောငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၀ (ြ )ု ဒဝယမံင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၁ (မ) ဒဝမမတန် ်ုးဒ ောင် မ
(U) Aung Myo 

Han
 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၂ (မ) ခငသ်ဇငသ်န ို့် မ
ဦ်းဒ ောငမ်  ျု်းဒြ 
္ော္်

 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၃ (မ) ေီေီထ န််း မ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၄ (မ) ခ ငုသ်ဇင် မ ဦ်းလဝှင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၅ (မ) ဝင််းဒဌ်း မ ဦ်းဒမောငစ် န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၆ (မ) မမငို့မ်မငို့သ် င် မ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၇ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းဒမေ်ာ မ ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၈ (ဒ ေါ်) လ ို့လ ို့ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၀၉ (မ) ဒခ ောယယုလုှု င် မ/၂၆ ဦ်းဟနမ်  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း A-79၊ ဒမယု (၂) လမ််း၊ ဒမမောြဥ်ြကလောပ၊  ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၀ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းန ငု် ြ ော်း ဦ်းသ ေဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

၂၂၃၊ ပထမထပ်၊ ြ  ျုြြ်စံလမ််း၊ 
ဒြ ောြဒ်မမောင််း၊  တောဒမ ၊ ေနြ်နု်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၁ (မ) သ မော မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေလယြ်ျွန််းေပ်ြ ြ၊်  မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၂ (ြ )ု မင််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဟောမတဆ်ော ီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၃ (ြ )ု ေ သြဟ်န် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဟန်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၄ (ဒမောင်) ဒ ောငသ် ေဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒင ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၅ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာြ ပု ငု် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းြ ငလ်ှု င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၆ (မ) သင််းေနံ ို့ဒမ ွှေ်း မ/၂၄ ဦ်းမမငို့စ် န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၇ (ဦ်း) ဒ ောငန် ငုထ် ်း (ခ) စီမောဝင််း ြ ော်း/၄၁ ဦ်းစောလ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၁၈ (ဒမောင်) ဒဝယပံဖ ျု်း (ခ) မ ဒလ်း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒစောလှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၅၁၉ (ဒမောင်) စညသ် ဒ ောင် (ခ)  ော်းနြ် ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောငန် ငုထ် ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၀
(ဒမောင်) ဒ ောငစ် ်ုးဦ်း  (ခ) ဟောဆင် 
Hsai

ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမ ု ို့စတော ောမြ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၁ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းဇင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းမ  ျု်းလ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၂ (ဒမောင်) မင််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း/၂၃ ဦ်းမောမြဆ်ော ီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၃ (ဒမောင်) လှု ငဝ်င််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒလော  တ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၄ (ဒမောင်) ြ ြု နု ငု် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောငမ်င််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် ၁၈၈ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၅ (ြ )ု သ ေထ န််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောငမ်င််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် 189 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၆ (ြ )ု ထ န််းထ န််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် 190 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၅၂၇ (မ) ဇငဇ်ောဇောဝင််း မ ဦ်းဒမောငက်ြည်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နလီော ၄ လမ််း

၁၅၂၈ (ဦ်း) တငြ် ြု ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၂၀၁/၂၀၃၊ လမ််း ၄၀၊ ဒြ ောြတ်တံော်း

၁၅၂၉ (မ) ဝင််းမမတမ် နဒ် ောင် မ ဦ်းလထှ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၃၀ ဇ ်းသဉ္ဇောဒ ောင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၃၁ ေ ဒနောငစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၃၂ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောဟ န််း ြ ော်း ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၃၃ (ဒမောင်) မပညို့စုံ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပ ဒတောြဒ်ေွှေဝါဒြ ောင််း၊  ဗဟ လုမ််း၊ 
ဒြ ောြဒ်ေတ င််း၊  မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၃၄ (ဒမောင်) ဖုန််းမမတသ် ေ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၃၅ (မ) ဒထ ်းနငုယ် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ငု််းေင််းဒဆ်းတြကသ လု် Batch 15

၁၅၃၆ (ဦ်း) သန််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်း ုန််းဟန်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၉၇၊ စြက ဝတ် ၄ လမ််း၊ ဇေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၃၇ (ဦ်း) ဒသောင််းထ န််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၃၈ (ဒမောင်) ဉောဏလ်င််းထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒနမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြက နဒော ၁၀ လမ််း

၁၅၃၉ (ဒမောင်) ရှု  င််းဒသေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၂၁/၁၀/ြ၊ ဒပါြြ်ံ

၁၅၄၀ (မ) ဒ ်းစံပယ် မ ဦ်းသြဦ််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥြက ော ၆ လမ််း

၁၅၄၁ (မ) ထြထ်ြဒ် ောင် မ ဦ်းသြဦ််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥြက ော ၆ လမ််း

၁၅၄၂ (ဒမောင်) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်  ျု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥြက ော ၇ လမ််း

၁၅၄၃ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၉၂၉၊ ြက နဒော ၁၀ လမ််း

၁၅၄၄ (မ) ဒကြသြမ်ဖြူ မ ဦ်းတငဒ်ေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥဇဇနော ၁ လမ််း

၁၅၄၅ (ဒမောင်) ဇငပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြက နဒော ၅ လမ််း

၁၅၄၆ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းသဟီဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဟောို့လင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၁၂ ေပ်ြ ြ၊် ဒတေ်ာဝငလ်မ််း၊ ဒေွှေဒပါြက ံ

၁၅၄၇ (ဒ ေါ်) စန််းဝင််း မ ဦ်းထ န််းတင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနုဒနော ၁၀ လမ််း

၁၅၄၈ (ဦ်း) ကြညြ် ြု ု ြ ော်း ဦ်းစ နမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနုဒနော ၁၀ လမ််း

၁၅၄၉ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဟ န််း ြ ော်း ဦ်းည ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၉၂/ြ၊ မင််းဘ ်းလမ််း၊ ၉ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငသ်ောယော

၁၅၅၀ (ြ )ု ဇောနညဒ်မောင် ြ ော်း ဦ်းတငလ်ှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၁ (ြ )ု ဒဝယံ ြ ော်း
ဦ်းဒ ောငြ် ြု ထု 
န််း

 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၁၁၊ ပထပ်၊ သေီ ပမ ျုင ်၂ လမ််း၊ ၁၃ ေပ်ြ ြ၊်

၁၅၅၂ ဒမောငထ်ြခ် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၃ Lara Van  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၄ (မ) သင််းသ သ ဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၅ (ဒမောင်) မင််းြ ဒုြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၆ (ဒမောင်) ခ ငုမ်င််းမမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၇ (မ) ဒမမမတ် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၈ (ဒမောင်) နနဒောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၅၉ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇငသ်န ို့် ြ ော်း ဦ်းသန ို့ဇ်ငထ် န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၃/၆၃၃၊ ဒ ်းေ ပ်သော ၁ လမ််း၊  ဂုံဒမမောြ်

၁၅၆၀ (ြ )ု ပဖ ျု်းပဖ ျု်းြ ဒုမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာမ ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၂၅၂၊ နသံောပမ ျုငလ်မ််း၊ နံ ို့သောြနု််းေပ်ြ ြ၊်  င််းစ န်

၁၅၆၁ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာခန ို့ဇ်င် ြ ော်း ဦ်းဒသေ်ာဇင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၆၂ (ဒမောင်) ဖုန််းမမတဟ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄/၁၅၊ ဒမတတ ောလမ််း ၄ ေပ်ြ ြ၊် မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ်

၁၅၆၃ ခတတ ောဦ်း မ ဦ်းမင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၆၄ (ဒစော)   မ ်ုးတ တ် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း



၁၅၆၅ မင််းဒြောင််းမမတ် ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၆၆ သ မ ်ုးမဖြူ မ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းန ငု်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၆၇ ဝင််းထြပ် ငု် ြ ော်း ဦ်းမမငို့စ် ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၆၈ ဒြ ေ်ာဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၆၉ ဒြောင််းစြဒ်ဆ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၇၀ သင််းဇ ဇ ်းဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၇၁ (မ) ပန််းနငှ််းဒနမခည် မ ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်-၆၇၆(ြ)၊ သောလောဝတီ-၃ လမ််း၊ ၁၀/တ 

ေပ်ြ ြ်

တောဒမ -ဒြ ောြဒ်မမောင််း  
ဒြ ောင််းသော်းသပ တစ်စ်ဒကြောင််း  
ပဖ ျုခ င််းမှုတ င်  ဖမ််းခခံ ို့ေ။

၁၅၇၂ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းစ ်ုး မ ဦ်းစ နဒ်သောင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၃၅၇၊ ခ ငုဒ်ေွှေဝါလမ််း၊ ၈၈ ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ။်

တောဒမ ဒြ ောြဒ်မမောြတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််း  ခခံ ို့ေသည။်

၁၅၇၃ (မ) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းထ န််းစီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၉၂၆၊ မင််းလလှမ််း၊၈၉ ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ။်

တောဒမ ဒြ ောြဒ်မမောြတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််း  ခခံ ို့ေသည။်

၁၅၇၄ (ဒ ေါ်) သ နခု ငု် မ ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၉၂၆၊ မင််းလလှမ််း၊၈၉ ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ။်

တောဒမ ဒြ ောြဒ်မမောြတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််း  ခခံ ို့ေသည။်

၁၅၇၅ (မ) သင််းသင််းဒဆ မ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၈၉၂၊ စြက ျုလမ််း၊ ၉၀ ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ။်

တောဒမ ဒြ ောြဒ်မမောြတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််း  ခခံ ို့ေသည။်

၁၅၇၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာန  င် ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၃ သမံဏ စြရုံ်၊  င််းစ နေ် ောမ၊ 
ဝနထ်မ််းလ ငု််း

ြ မ််းယောဒေောင််းတ ို့ဆ ငုြ် ု  မပ တဖ် ု ို့
 ဒမပောေင််း ေ န ို့စြော်းမ ော်းေောမှ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၅၇၇ (ဒမောင်) ဝီေပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဟနရှ် န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၇၈ (မ) စစ်ဒမန ငု် မ ဦ်းဝင််းထ ဋ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၅၆၊ ၆ လွှေောA၊ ဒ ်းကြ်ီးလမ််း၊  ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၅၇၉ (မ) ပန််း  ခင် မ
ဦ်း ုန််းသ န််း 
(ဦ်း ုန််းသ်ီး)

 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၃၄၊ ၄လွှေော၊ မပညဒ်တေ်ာဒ ်းလမ််း၊  
ဒလ်းဒထောငို့ြ်နေ်ပ်ြ ြ၊်  သဃသန််းြျွန််း

၁၅၈၀ (ဒမောင်) ဒ ောငဘ်နု််းမမတမ်င််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဝ်င််းန ငု်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

၁၄၆၊ ေတနောပုံ ၁ လမ််း၊ ၁၃၃ ေပ်ြ ြ၊်  ဒရှွဲ့ ဂုံ

၁၅၈၁ (ဒမောင်) ထြမ် ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေနန် ငု်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁/၂၁၊ ပ ဒတောြေ် ပ်ပင မ်လမ််း၊  ၃ ေပ်ြ ြ၊် 
မေမ််းြနု််း

၁၅၈၂ (ဒမောင်) သောလင််းဦ်း ြ ော်း တနစ်ှ-သမ ငု််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၈၃ (ဒမောင်) မင််းခန ို့ဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ခ-၄၄၇၊ မမေတနော၁လမ််း၊ ခ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလော

၁၅၈၄ (မ) မ ်ုးမ ်ုးစံ မ ဦ်းဝင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၈၅ (မ) ခ န််းလ ို့ဒနမခည် မ ဦ်းဆန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၈၆ (မ) ပင မ််းနနဒောဒဇေ်ာ မ ဦ်းသန ို့ဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၉၉၊ လြဝ် သနုဒဓေလမ််း၊ ဒမမောြ ်ဂုံ

၁၅၈၇  ါနလင််း မ ဦ်းဒြ ေ်ာဇငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၈၈ (ဒမောင်) ဝင််းခန ို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းလသှန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၈၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းခန ို့သ်ော ြ ော်း ဦ်းတငဒ် ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၉၀ (မ) ဟနလ် ငလ် ငထ်ြ် မ ဦ်းမင််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၉၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၁၀၇၊ G ၊ ၃-လမ််း ဒနောြ၊် 
ဒ ်းြနု််းေပ်ြ ြ၊်   င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

ပ နန ြနု််းသပ တဒ်ကြောင််းသ ု ို့ 
ပဖ ျုခ င််းပပီ်း ေပ်ြ ြထ် သ ု ို့ 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးေောမှ  

 ဖမ််းခေံသည။်

၁၅၉၂ (ြ )ု ဝ ငု််းဒမေ်ာ (ခ) ဒရှောငြ် ်း ြ ော်း ဦ်းမမတမ် ်ုး  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လံပုမ ျုွဲ့နယရှ်   ဒဆောင်
တောဒမ သပ တစ်စ်ဒကြောင််း  
ပဖ ျုခ င််းစဉ ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၅၉၃ (မ) ခ ငုခ် ငုမ် န် မ ဦ်းဒမောငစ်န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

လှု ငမ်မစ်လမ််းသ ယ် (၁) လမ််း၊ (၁) ေပ်ြ ြ၊် 
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

တောဒမ သပ တစ်စ်ဒကြောင််း  
ပဖ ျုခ င််းစဉ ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၅၉၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း
ဦ်းဒပေါ် ဦ်း  (ခ) 

ဦ်းြ ငစ် ်ုး
 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် ၆၆/ဗ ီ၊ မမြနသ်ော (၅) လမ််း၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နု်

ဆနဒမပပ  ြ မှုတတ်မ််းတငေ်ငဖ်မ််းဆီ
္်းခေံ

၁၅၉၅ (ဒမောင်) ထြဒ်နောငလ်င််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဆ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၂)၊ ေခ ငုရ် ု ်းကြ်ီး ေ ောဦ်းဒြ ောင််း၊  ၇လမ််း၊ 
လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

 ဒနောြပ် ငု််းတြက သ လု် 
သပ တစ်စ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၅၉၆ ဒြ ေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလဒှြ ေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ၓ/၁၃ေပ်ြ ြ၊် ေ ေနန် ငုလ်မ််း၊ ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ေနြ်နု်

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၅၉၇ (မ) ဒြသဒီဇေ်ာ မ ဦ်းတငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၂၄၊  ါနလမ််း၊ သောယောြနု််းေပ်ြ ြ၊် 
မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

တောဒမ ၊ဒြ ောြဒ်မမောင််း  
သပ တစ်စ်ဒကြောင််းတ င်  ဖမ််းခေံ၊
 ြ  ျုြက ဆြံ င််းတ ငထ်ော်းပပီ်း  
 င််းစ နဒ်ထောငသ် ု ို့ပ ု ို့

၁၅၉၈ (ဒမောင်) မင််းဒခတဘ် ဘု ု ြ ော်း ဦ်းဘ လုှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၅၉၉ (ဒစော) လင််းမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းသန ို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း



၁၆၀၀ (ြ )ု သြထ် ်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငစ် ်ုးမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၂ (ြ )ု ဒဇပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၃ (ြ )ု ဇ  ပ ငုထ် ဋ် ြ ော်း ဦ်းကြညစ်န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၄ (မ) ဇငန်ငှ််းဒဖ ်း မ ဦ်းန ငုစ် ်ုးမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငထ် ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၆ (မ) မမတပ်ဖ ျု်းဒဝ မ ဦ်းခ စ်မမ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၇ (မ) သြသ်ြေ်တနောသ န််း မ ဦ်းသြဝ်င််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၀၈ (ြ )ု ခ ငုဒ်ဇေ်ာလတ် ြ ော်း/၄၂ ဦ်းခငဒ်မောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၃၂၇/ြ)၊ ြ  ျုြလ်တလ်မ််း၊  /၁၀ 

ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

သပ တပ်ဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းဆ်ီးခေံပပီ်း  
 ခ ုခ  နထ်  မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င်
 ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသညြ် ု  
မသ ရှ ေ

၁၆၀၉ (ဒမောင်) ဉောဏလ်င််းထ ြု် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဟနဝ်င််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၉၊ မမငဒ်တေ်ာသောလမ််း၊  ၃ ေပ်ြ ြ၊် 
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၀ (ဒမောင်) ကြညခ် ငုဆ်န််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဝင််းစ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေ ောမ နောြ၊် ပမ ျုွဲ့ပတလ်မ််း၊   င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၁ (ြ )ု သ န််းမမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း/၄၀ ဦ်းတငသ် န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဝပမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၂ (ဒမောင်) သောလင််းဦ်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းခ စ်ြ ြု ယုု  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၃ (ြ )ု သ န််းမမငို့ဒ် ်း ြ ော်း
ဦ်းဒမောငဒ်မောင ်
ဒ္္်း

 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၄ (ြ )ု ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၅ (ြ )ု သဟီဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၆ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၇ (ြ )ု သြန် ငုဦ််း ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၁၈ (ဦ်း) မမတလ်င််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတငည် န ို့်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စံြင််းကြ်ီး ုပ်စု၊ စံြင််းကြ်ီးေ ော၊ ထန််းတပငပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၆၁၉ (ြ )ု ဒ ်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းစ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မတလ် ၃ ေြဒ်န ို့ 
တောဒမ ဒြ ောင််းသော်း  
သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  ခေံြော  

ဆနဒမပ ေပ်သော်းနငှို့် 
ေပ်ကြညို့ ်ေပ်သော်း ပါ ဝင်  
၃၀၀ ဒြ ေ်ာ ဖမ််းဆ်ီးခေံစဉတ င် 
ဖမ််းခခံ ို့ေ

၁၆၂၀ (ဦ်း) ဒနောငြ် ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၇/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၁ (ြ )ု ေ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၂ (ြ )ု ဟ န််းထြလ် ံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၃ (ြ )ု မမငို့သ် ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၄ (ြ )ု ဒ ောငပ် ငုပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၅ (ြ )ု ညဒီလ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၇ (ြ )ု ခ စ်ဦ်းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၂၈ စ ငု််း  ုြဒ်မောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)



၁၆၂၉ (ြ )ု မင််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၀ (ြ )ု ဒဇေ်ာဒဇေ်ာမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၁ (ြ )ု ဒဇေ်ာန ငုထ်ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၂ (ြ )ု ဒနောငလ်တ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၃ (ြ )ု ပ ငုဒ်ဇဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၄ (ြ )ု တငဝ်င််းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၅ (ြ )ု ဒတဇောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၆ (ြ )ု ဖ ု်းငယ် (ခ) ဒဇယ ောမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၁၈/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၆၃၇ (ြ )ု ဒြောင််းမမတဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းြ ု  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၃၈ (ြ )ု မမငို့သ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်း ေော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၃၉ (ြ )ု ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၀၉၇၈၁၇၀၂၅၁၃၊ 
၀၉၉၇၇၁၁၁၅၀၈

၁၆၄၀ (ဦ်း) တငဒ်ထ ်း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
09-951840007, 09-

4505522058

၁၆၄၁ (မ) ယဉမ  ျု်းဒ ်း မ ဦ်းြ ငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-687357609

၁၆၄၂ (မ) ဝင််းပပဒ ောင် မ ဦ်းဒဇေ်ာရှင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-763636990

၁၆၄၃ (မ) ခငဆ်သုီ မ ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာခင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၆၄၄ (မ)   မို့်ခ စ်စု မ ဦ်းခ ငုဒ်ဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-420124789

၁၆၄၅ ဒ ောငန်န််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၆၄၆ Hau Dim Kim မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၆၄၇
ဒ ါြတ်ော ခငဒ်မောငဝ်င််း (ခ) 

 နြ်ယ်  ီ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒခတတ ေောပမ ျုွဲ့သစ်၊  မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၄၈ (ြ )ု ထငဒ်ြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒခတတ ေောပမ ျုွဲ့သစ်၊  မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၄၉ (ြ )ု ဝင််းဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒခတတ ေောပမ ျုွဲ့သစ်၊  မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၅၀ (ြ )ု စနလ်င််းဒ ောင် (ခ) လင််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (သပ တဒ်ခါင််းဒဆောင်) ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒြ ောြပ်န််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ဆနဒမပပ  မပျုလပ်ုသညို့ ်တ ြ်  
စစ်သော်း ၁၅ ဒယောြခ်န ို့မှ် 

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး၍  

ဒညောငဦ််းဒထောငသ် ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငခ် ို့သည။်

၁၆၅၁ (ဦ်း) ပ ြုဒ်ထ ်း ြ ော်း ဦ်းစ နမ်ဖြူ  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၁၆၅၂ (ြ )ု လင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၅၃ (ြ )ု န ငုထ် န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝဏဏ ထ န််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၅၄ (ြ )ု ဒ ်းခ မ််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်



၁၆၅၅ (ြ )ု ဒြောင််းဒဇေ်ာမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစ ောမမငို့်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၅၆ (ြ )ု ခ မ််းပင မ််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၅၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းလ မမငို့်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၅၈ (ြ )ု ခန ို့စ်ညသ် ြ ော်း
ဦ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာမ  ျု
္်း

 ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၅၉ (ြ )ု စ ်ုးဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းေ ဝင််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၆၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ်ုးလ င် ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၆၁ (ြ )ု သန််းထ ြုဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ နလ်ှု ငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၆၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

၁၆၆၃ (ြ )ု ဒ ်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

၁၆၆၄ (ဦ်း) ဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းခင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၄၀)၊ မင််းေနဒ် ောင် (၁)လမ််း၊ 
( )ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြဥ်ြကလောပမ ျုွဲ့နယ်

၁၆၆၅ (ဦ်း) သဟီဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒင  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆၆၆ (ဦ်း) လှု ငမ်င််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
G-6/ တ ြု်-၁၊ ဒလဒကြောင််းဦ်းစီ်းဝနထ်မ််း  မ်ေော၊
 ဒလဆ ပ်လမ််း၊ မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ်

၁၆၆၇ (ဦ်း) ခငဒ်မောငဒ်ေွှေ (ခ) (ဦ်း) ဒေွှေ ြ ော်း ဦ်းလဇ နလ်ှ  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၆၈ (ြ )ု ဒဇေ်ာလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၆၉ (ြ )ု ပင မ််းခ မ််း
ြ ော်း/၃၃ 

နစ်ှ
ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ၊ ၃၉၄၊ 
၃၃၃၊၃၄၂၊  ၁၁၄

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၆၇၀ (ြ )ု ဒ ောငမ်မတ်
ြ ော်း/၂၈ 

နစ်ှ
ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ၊ ၃၉၄၊ 
၃၃၃၊၃၄၂၊  ၁၁၄

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၆၇၁ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးဝင််း  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ၊ ၃၉၄၊ 
၃၃၃၊၃၄၂၊  ၁၁၄

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၆၇၂ (ြ )ု ဒ ောငစ် မ််းမပညို့် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ၊ ၃၉၄၊ 
၃၃၃၊၃၄၂၊  ၁၁၄

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၆၇၃ (ြ )ု ဒဇယ ောထြ် ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းလှု င်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ၊ ၃၉၄၊ 
၃၃၃၊၃၄၂၊  ၁၁၄

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၆၇၄ (ဒမောင်) န ငုထ် န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၇၅ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်င််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၇၆ (ဒမောင်) တငထ် ်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၇၇ (ဒမောင်) နနဒဒြ ေ်ာခန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၇၈ (ဦ်း) မမတြ် ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၇၉ (ဦ်း) သန််းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၀ (ြ )ု ဗလကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၁ (ြ )ု ဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၂ (မ) ယမုံဖ ်း မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၆၈၃ (မ) ခ စ်ပ ပု ု မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၄ (မ) ဥမမောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၅ (မ) ဒမဇ န် မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၆ (ဒမောင်) ဉောဏလ်င််းထ န််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၆၈၇ Hpaute Seng Nan မ/၁၆  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စီတောပ ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

ဖခင ်စော်း သမီ်းမဖစ်သ ြ ု 
လြန်ြြ် ငုစ်စ်သော်း 
ငါ်းဒယောြမှ် ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၁၆၈၈ (ဦ်း) ဒစောဝါရှငတ်န် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒဆ်းဖလော  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၃၁၊ ပထမထပ်၊ ဆ ဒနလ်မ််း၊ 
ဆငမ်င််းေပ်ြ ြ၊်  လံပုမ ျုွဲ့နယ။်

၁၆၈၉ (ဦ်း) ဒနလင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်-၇၊ ေ ပ်သောလမ််းမတန််း၊ 
ဒစ ်းြဒလ်းေပ်ြ ြ၊်  ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၆၉၀ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းခင်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
လ ငု််း (B)/ ၂၀၀၊ ဗ ုလမ်င််းဒေောငလ်မ််း၊ 
မဂသလောဒတောငည်ွှေန ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ။်

၁၆၉၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ောဝင််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းသောဆငို့်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်-၅၃၊ ၁၀၈ လမ််း၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ။်

၁၆၉၂ (ဒမောင်) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မဂသလောဒတောငည် န ို့၊်  သ မ် ်မဖြူ (မီ်းေထော်းဝင််း) 
 ခန််း(B-၁၃၅) မီ်းေထော်းလ ငု််း

ဦ်းဖ ု်းြ ော်းလမ််းထ ပ်တ င်  
ြ မ််းယောဆ ငုတ် င် ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု
 ပဖ ျုခ င််းေင််းြ မ််းယောဆ ငုရှ်  
ဒမောငဝ်င််းဒဇေ်ာဦ်း ော်း  ဒသနတမ်ဖငို့်
 ဒထောြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခ ို့ပါသည။်

၁၆၉၃ (ဦ်း) ဒနဝင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာတငဦ််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ော၊ ထန််းဒမခောြပ်င်

(ဒေွှေဝါ) လြဖ်ြေ်ညဆ် ငုထ် ငုဒ်န
 စဉ တ င််းဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၆၉၄ (ြ )ု ဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း ဦ်းလ ငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၉၅ (ြ )ု သဟီန ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဘ ဒုဌ်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၉၆ (ဦ်း)  ါဝတ် ြ ော်း ဦ်းဒမောငစ် န်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၆၉၇ (ဦ်း) ဆယမ်ပော်း (ခ) ဦ်းလသှန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၆၉၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းလသှ န််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
09-774001159, 09-

694459839

၁၆၉၉ (ြ )ု မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြ ြသ်စ်ေပ်ြ ြ၊် ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၀ (ဒမောင်) စ ်ုးမင််းသ ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေောမပညို့်(၆)လမ််း၊ ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၁ (ဒမောင်) စ ်ုးလ ငပ်ဖ ျု်း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၂ (ဒမောင်) သြပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၃ (ြ )ု ဒဝယမံင််းသ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၄ (ြ )ု ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၅ (ြ )ု ဒ ောငမ်မတသ် ြ ော်း  ေပ်သော်း (M3 ဟ တုယ် ဧညို့က်ြ ျု) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၇၀၆ (ြ )ု ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၇ (မ) ဒမသဥဇောမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၈ မမတဇ်ငဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၀၉ (ြ )ု မင််းထြစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၀ (ြ )ု ထြဒ်ဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၁ (ြ )ု ဒ ောငမ် ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၂ (မ) ဆ ငုပ်န် မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
 လပ်ုမှ   မ်သ ု ို့ မပနတ် င် 
 တင််း ဓမမဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၇၁၃ (ဦ်း) ဒ ်းမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၄ (ြ )ု ဒ ောငြ် မုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၅ (ြ )ု ေောဇောစ ်ုး (ခ) တရုတက်ြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၆ (ြ )ု မ  ျု်းမမငို့လ်ှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၇ (ြ )ု ပဖ ျု်းလှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၈ (ဒ ေါ်) ေီခ  ျု မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၁၉ (ဒ ေါ်) သေီ န  င် မ ဦ်းလဦှ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒ ေါ်ဒ ်းဒမ ဒဆောင၊်  ဂီတောရုံလမ််း၊ 
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၀ (ဒ ေါ်) ယ န််းဒေွှေစင် မ ဦ်းန  ငမ်င််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၉၂၅(ခ)၊ ဒ ောငစ်စ်သညလ်မ််း၊  ၃၁/၁၁ 

ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၁ (ဦ်း) သ ေဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ်-၇၁၆(ြ)၊ ဏ(၁၄)ေပ်ြ ြ၊် ပန််းမခံ(၂)၊ 
ဒဝသနတေောလမ််း၊ ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၂ (ဦ်း) ဒဝပဖ ျု်းန  င် (ခ) ြလုော်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မေမ််းမခေံပ်ြ ြ၊် တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၃ (ဦ်း) ပဖ ျု်းသ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းတငဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဂသလော(၄)လမ််း၊မဂသလောေပ်ြ ြ၊် 
တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇောလင််း ြ ော်း ဦ်းတငဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ ဒမမေ်ာမခ၊ံတ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၅ (ဦ်း) စ ်ုးသ ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၅၂)၊ ၉ လမ််း၊လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၆ (ဦ်း) ဒမောငဒ်ထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငသ် န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၅၂)၊ ၉ လမ််း၊လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၇ (ဦ်း) ခငဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၅၂)၊၉လမ််း၊ လမ်မဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၈ (ဦ်း) တငဒ် ောငမ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၅၂)၊၉လမ််း၊ လမ်မဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၂၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဇငဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငပ်မ ျုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂ  ျု်းမဖြူ ုပ်စု၊  ဒခ ောင််းနော်းဒြ ်းေ ော၊  တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့။

၁၇၃၀ (ဦ်း) ြ လုင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ယဇုန (၅)လမ််း၊  ုတပုံ်စုေပ်ြ ြ၊် 
တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၁ (ဦ်း) ဒ ်းဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ါနလမ််း၊  ုတပုံ်စုေပ်ြ ြ၊် တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၂ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းသဟီ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဎ/၁၃ ေပ်ြ ြ၊်  မှတ်-၁၂၆၀၊ ေ ေနန်  ငပ်တလ်မ််း၊
 ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၃ (ဦ်း) ခငဒ်မောငမ်မငို့် ြ ော်း ဦ်းကြြ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃ လမ််း၊ ဒဗောဓ ြနု််းေပ်ြ ြ၊် တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၄ (ဦ်း) သြဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းဒလ်းန ငု်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၉၆၊ ြ-ည၊ ၁၁ ေပ်ြ ြ၊် ေ ေနန်  ငလ်မ််း၊ 
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၅ (ဒ ေါ်) မမမမသန််း မ ဦ်းစြဒ်ဖ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဂသလောဒတောငည် န ို့၊်မီ်းေထော်းဝင််း



၁၇၃၆ (ဒ ေါ်) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းဝင််းေင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်-၁၇၅၊  တု ယထပ်၊ ဗ ုလမ်ငဒ်ေောငလ်မ််း၊ 
မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဂသလော (၃)လမ််း၊ တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၃၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒနောငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြု်-၄၀၄၊ 5-A ၊ ငမ ်ုးေ ပ် (၆)လမ််း၊ သဃသနြ်ျွန််း

၁၇၃၉ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းစ ်ုး မ ဦ်းစ ်ုးသ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ရုံ်းလမ််း၊ တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၄၀ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာပင မ််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး၊ တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
သနပ်ဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော

၁၇၄၁ (ဒ ေါ်) သ ဇောတင် မ ဦ်းခ စ်တင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ မ််းမမသောစည်  (၂)လမ််း၊ တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၄၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဂသလော(၃)လမ််း၊ မဂသလောေပ်ြ ြ၊် 
တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၄၃ (မ) သ ယသ် ယဦ််း မ ဦ်းမမငို့ဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၃၀၅(ြ)၊ ၁၁ ေပ်ြ ြ၊် မမစ မ််းဒေောငလ်မ််း၊  
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၄၄ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းန  င် မ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၁/၃၅/၃၀၅ (ြ)၊ မမစ မ််းဒေောငလ်မ််း၊  
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၄၅ (ဦ်း) ဒနလ ငမ်  ျု်း ြ ော်း ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၅/၆)၊ စံပယ်(၃)လမ််း၊ ၅ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၄၆ (ဦ်း) ဒြောင််းမင််းပ ငု် ြ ော်း ဦ်းေ ထ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ါနလမ််း၊ ၁၉ ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

၁၇၄၇ (မ) ဒ ်းမမတသ် မ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ်ုး  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်၁၀  ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေေ န််းလမ််း
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ခ စ်ဒြောင််းမှတ်  တ ငု ်န်ီး 
ဆနဒမပေင််းဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၇၄၈ (မ) ခငမ်  ျု်းဒ ်း မ ဦ်းစန််းကြည်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်၁၀  ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေေ န််းလမ််း
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ခ စ်ဒြောင််းမှတ်  တ ငု ်န်ီး 
ဆနဒမပေင််းဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၇၄၉ (ဒမောင်) သ န််းဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒကြောငရု်ပ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လှု ငတ်ြက သ လုဝ်င််း၊ ဟနလ်င််းဒဆောင်

ဒမမောြ ်ဂုံ၊ မဟောပမ ျုင ် မ်ေောမှ  

လှု ငသ် ု ို့မပနလ်ောေန် 
ထ ြခ် ောသ ော်းခ  နမှ်စ၍  

 ဆြ ်သ ယမ်ေဒတောို့ပါ။

၁၇၅၀ (မ) သြစု်ခ ငု် မ ဦ်းလတှင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၆၁၅/ခ၊ ည/၁၁ ေပ်ြ ြ၊် 
ေနက်ြ်ီးဒ ောငလ်မ််းသ ယ်-၃၊ ပပဝတပီန််းမခ၊ံ 
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်

ဒေွှေမပညသ်ောဆနဒမပမှု  
ပဖ ျုခ  စဉဒ ်းထ ြဝ်ယေ်င််း  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၇၅၁ (ဒမောင်) ဒစောဘေနစ်တန် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒေောဒဘ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၂၅/ဦ်းဒေွှေနလုမ််း၊ ၂-ေပ်ြ ြ၊် မေမ််းြနုပ်မ ျုွဲ့နယ။်

ည သဗုံံ်းတ်ီးခ  န် 
 ဒနောြပ် ငု််းဒဆ်း  ရုံ်းနော်း 
စစ်တပ်မှတပ်စ  ထော်းသညြ် ု  
 ေပ်သော်းလ ထမှု 

ြန ို့ြ် ြသ်ညို့ ်ခ  နတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၇၅၂ (ဒမောင်) ဒဝဇငဦ််း (ခ) စန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဂသလော်းကြ်ီးေ ော၊   ဂသလော်းကြ်ီးေပ်ြ ြ၊်  
တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ။်

ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု ယောဉေပ်နော်းပပီ်း
 ြောြ ယဒ်ပ်းထော်းဒသောဒကြောငို့်
 ယောဉပ တမ်ှုမဖငို့် ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၅၃ (ဦ်း) တငထ် န််းလ င် ြ ော်း ဦ်းည ျု  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂုံမငခ်  ျုေ ော၊ ဒဖောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ်

တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ်  
ြမဘောဇဘဏ ်န်ီးတ င် 
ဆနဒမပသ မ ော်းရှ ဒနခ  နတ် င်  
ယောဉဒကြောပ တစ် ု ို့ဒနဒသောဒကြောငို့်
 

ဆြလ်ြသ် ော်းလော၍မေန  ငဒ်သော
 ခ  နတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၇၅၄ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ဇေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဆန််းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇီ်းြနု််းပန််းမခစုံ၊  ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်
ဒေွှေမပညသ်ောခ စ်ဒြောင််းမှတတ် ငု်
  န်ီး ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ  

 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၅၅ (ဦ်း) စန််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၆/၁၂/၄၉ (ခ) ဓနမုဖြူလမ််း၊ ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၅၆ (ဒမောင်) ထြဒ်ဝလင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ောဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၁၁၅၃)၊ ပန််းမခံ-၄၊ ဏ/၁၄၇ ပြ ြ၊် 
ဒေွှေမပညသ်ော

၁၇၅၇ (မ) ဖ ်းပ ငို့ဇ် န် မ/၁၇ ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မင််းေ ဒြ ေ်ာစ ော၊  ဇေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၅၈ (ဒမောင်) ပ ငုဟ်န် ြ ော်း ဦ်းေောဇောဒြ ေ်ာည န ို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပပဝတပီန််းမခ၊ံ  ၁၁ ေပ်ြ ြ၊် ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၅၉ (ဒမောင်) ဒနေီဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၃၆၀)၊ မောလောရုံလမ််း၊ ၁၂ ေပ်ြ ြ၊် 
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ။်



၁၇၆၀ (ြ )ု ဒ ောငန်  င် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
53, 6th Fl, ဒ ောငမ်ဂသလောလမ််း၊  
ဒြ ောြဒ်မမောင််းကြ်ီးေပ်ြ ြ၊်  တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ။်

ည ၁၁်း၀၀  ခ  နတ် င် 
တ ြုခ်န််းဒမမညတီခံါ်း ော်း  
ဖ ြစီ််းဝငဒ်ေောြပ်ပီ်း  ဒန  မ် နှံ ို့ 
ရှောဒဖ ဖမ််းဆ်ီးစောေင််း  တ င ်

ပါဝငဒ်န၍ 

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခေံသည။်

၁၇၆၁ (မ) ေီေီဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၇၆၂ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမငို့စ် ်ုး  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၇၆၃ (ဒမောင်) ဒ ောငြ် မုမတ် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၄၈ ြ၊ ဒဇယ ော ၁၀ လမ််း၊ ၁၀ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မတလ် ၇ ေြဒ်န ို့တ င် 
ပဒ သောလမ််းဆံသုပ တ၌်  

  ငု််းြော ဒနမဖငို့ပ်ါဝငဒ်ဆောငေ် ြ်
ခ ို့ပပီ်း ဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််းမဖစ်သည။်  

ဖမ််းဆ်ီးထော်းသညို့ဒ်န ို့မှ  

ယဒန ို့ ခ  နထ်  
မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းဒကြောင််းမသ ေဒသ်း
ပါ။

၁၇၆၄ (မ) ဒမသဇငမ် ်ုး မ/၂၀ ဦ်းဝင််းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၇၉၄၊ မောဃလမ််း၊ ၁၂ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မ ခငန်ငှို့မု်န ို့သ် ော်းစော်းေင် 
လ ြ  ပပီ်းဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််း

၁၇၆၅ (မ) ယ န််းသ ဂီခ ငု် မ/၁၉ ဦ်းစန််းန ငု်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ည/၁၁ ေပ်ြ ြ၊် ေနက်ြ်ီးဒ ောငလ်မ််း၊  ဒေွှေမပညသ်ော
စြခ် ျုပ်ဒနစဉ  

ဝငပု်န််းသ မ ော်းနငှို့ ်တ ဖမ််းဆ်ီးခေံမခ
င််း

၁၇၆၆ (ြ )ု တငထ် န််းလ င် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းည ျုဒလ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၆၇ (ဒမောင်) ဒ ောငခ် မ််းပ ငု် (ခ) ေန်ပ် ငု် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၆၈ (ဦ်း) ကြညလ် င် ြ ော်း/၄၄ ဦ်းစံတင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၆၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဇောလင််း ြ ော်း ဦ်းတငဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၇၀ (ြ )ု န ငုထ် န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငန် ငုထ် န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၇၁ (ြ )ု ေ ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၇၇၂ (ြ )ု ေ ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစီတင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

လညှ််းတန််း၊ ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
လညှ််းတန််းရှ ဒန  မ်ြ ု  ဖ ြစီ််းပပီ်း
 ဝငဒ်ေောြပ်ပီ်း ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၇၇၃ (ြ )ု မင််းခန ို့ြ် ြု ု ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမမငို့န် ငု်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅ - ြ/၁၄၃
၂၂, မဂသလောေောမလမ််း၊  ၁၁ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၇၇၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာလှု င် ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒြ ေ်ာမမငို့်
 ေပ်သော်း (မဒနောမဖြူ ပေဟ တ သင််း
 ဥြက ဌ)

၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ြ  ျုြပ်  ၆ ေပ်ြ ြ၊် ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၇၇၅ (ြ )ု ေ လင််းခန ို့် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမမငို့ဦ််း
 ေပ်သော်း (စြဆ်န််း မ သော်းစု 

လ မှုြ ညဒီေ်း  ဖ  ွဲ့ဝင)်
၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ဒ ောငသ် နဒလီမ််း၊ ၁၁ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၇၇၆ (ြ )ု ဝင််းထ ြုဦ််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ဒင ဇငဒ်ေေ်ာလမ််း၊ ၉ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၇၇၇ (ြ )ု ြ ြု ထု န််း (ခ) ြ ထု န််းထ န််း ြ ော်း/၄၄ ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း (ကြြဒ်မခနီ  ဖ  ွဲ့ဝင)် ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ြနသ်ောယောလမ််း၊ ၉ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၇၇၈ (မ) သြစု်ပ ငု် မ ဦ်းလတှင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-762691994

၁၇၇၉ (ဦ်း) ြ လုင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-781820717

၁၇၈၀ (ဒမောင်) ထ နလ်င််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငင် ဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၇၈၁ (ြ )ု ဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၂ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇငထ် ်းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၆ လမ််း၊ ဗ ုလတ်ဒထောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၃ (ဒမောင်) ညညီဒီ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၇ လမ််း၊ ဗ ုလတ်ဒထောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၄ (ဒမောင်) လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၈ လမ််း၊ ဗ ုလတ်ဒထောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၅ (ဦ်း) ေ ဒြ ေ်ာ (ခ) ေ ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစီတင််း  ေပ်သော်း (၁၄/ပသန(န ငု)်၁၅၀၉၉၆) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ြ မ််းမခံ(၁)လမ််း၊ (၄)ေပ်ြ ြ၊် ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၆ (ဒမောင်) န ယဆ်ြ် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၇ (ဒမောင်) ဘ မ်ဒစောဒ ောင် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၈ (Mg) Too Sam ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၈၉ (ဒမောင်) ဆနဒ်ဂ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေမ်ပ ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၀ (ြ )ု ဘော်းေြ် (ခ) ဒ ောငန် ငုလ်င််း ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဒရှွဲ့လယြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၁ (မ) ညမီောစ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စီတောပ ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၂ (Ma) Khaw Yan မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေနက်ြ်ီးဒ ောငေ်ပ်ြ ြ၊်  မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၃ (ဒမောင်) မုန််းဒထ ်းခ န် ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေမ်ပ ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၄ (ဒမောင်) ဟ န််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း/၁၅  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၅ (ဦ်း) သ န််းလတ် ြ ော်း/၃၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၆ (Mg) Sout Htein Naw ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၇ (မ) စောဥ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၇၉၉ (မ) စုမ နဒ်ဌ်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၀ (မ) စုမ နန် ယ် မ/၃၃  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၁ (Ma) Sai Swot Eain မ/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၂ (မ) ဆ ငုမ် နဂ် ော မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စီတောပ ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၈၀၃ (မ) နန််းစုခ ငုသ် န််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၄ (မ) ပန််းမဖြူဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၅ (မ)   ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၆ (ြ )ု မမတဘ်နု််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၇ (Ma) Gabar Mu Yay La မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
လယြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၈ (ဒမောင်) မေြဒ်နေ်ာ ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၀၉ (မ) ေ ယန် ်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၀ (Mg) Zaw Jywan Aung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒ ်းမမသောယောေပ်ြ ြ၊်  မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၁ (Mg) Swan Luat Htwe Aung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒ ်းမမသောယောေပ်ြ ြ၊်  မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၂ (မ) ဆ မ်  ဂ ောဆ ငု််းေ ယ် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြခ ငစု်ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၃ (ဒမောင်) ဒပါဒနေ်ာဆန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၄ (ဒ ေါ်) ဒခါငဇ်ြ် မ/၄၃  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ငဂ် န််း ံေုပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၅ (ဒ ေါ်) နန််းယန် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၆ (ဒ ေါ်) မောေီရှင််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၇ (ဒ ေါ်)  ော်းခ န် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၈ (ြ )ု တ ်ုးဒတဇောဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၁၉ (မ) ထ ယေ်ော မ/၂၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၀ (မ) ဒြ ောို့်ရှင််း မ/၂၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၁ (ဒမောင်) ဒ ောငရှ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၂ (ဒမောင်) ဒရှောလမုန််း ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၃ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ဇေ်ာစ ်ုး ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၄ (ဒမောင်) ဒစောလင််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၈၂၅ (ြ )ု နန််းမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှု ဥပ်ဒ 
 ပု မ် (၂၅) နငှို့ ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေြ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၆ (ဒမောင်) စညသ် လ င ်(ခ) ဒလောေငို့် ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောငသ် ြနု််းေပ်ြ ြ၊်  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငင် ဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒေတောရှညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၈ (ြ )ု ဒဇေ်ာပင မ််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၂၉ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းေ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၅၉)၊ ေနဒ်မပ(၁၇)လမ််း ဒရှွဲ့၊ 
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

လမ််းတ င် 
ညပ ငု််းြင််းဒစောငို့ဒ်နစဉတ င်  
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၃၀ (မ) စုစနဒစီ ်ုး မ ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၅၉)၊ ေနဒ်မပ(၁၈)လမ််း ဒနောြ၊် 
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

သ မ၏ ဦ်းဒလ်းြ ု စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆ်ီးေန် လောဒသော ခါ 
သ မဦ်းဒလ်းြ ု မမ သညို့ ်တ ြ်
 သ မ ော်း ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၁၈၃၁ (Ko) Hsai Wan ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၈၃၂ (မ) မ ်ုးမ ်ုးခ ငု် မ
ဦ်းစန််းဒ ောင် 
(ဒေောဘတစ်န််း 
ဒ္္ောင)်

 ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁၇၃)၊ ပထမထပ်၊ သ မ်မဖြူလမ််း၊ 
ြဒံတောင််းေပ်၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဦ်းဒေောဘတစ်န််းဒ ောငြ် လုောဖမ််း
ဒသော ခါ 
  မ်တ ငမ်ရှ သညို့ ်တ ြ် 
သ ၏သမီ်းမဖစ်သ နငှို့ ်
ဒယောြဖ်မဖစ်သ ြ ဖုမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့
သည။်

၁၈၃၃ (ဦ်း) မမသ န််း ြ ော်း ဦ်းလပီှ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁၇၃)၊ ပထမထပ်၊ သ မ်မဖြူလမ််း၊ 
ြဒံတောင််းေပ်၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဦ်းဒေောဘတစ်န််းဒ ောငြ် လုောဖမ််း
ဒသော ခါ 
  မ်တ ငမ်ရှ သညို့ ်တ ြ် 
သ ၏သမီ်းမဖစ်သ နငှို့ ်
ဒယောြဖ်မဖစ်သ ြ ဖုမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့
သည။်

၁၈၃၄ Salai Peter Thian Bawi Sang ြ ော်း ဝနထ်မ််း (CCPR) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

CCPR ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း၊  ေ ငါ်းဦ်းနငှို့်
 ြော်းဒမောင််းသမော်းတစ်ဦ်းတ ု ို့သည်
 မတလ် ၈ ေြဒ်န ို့တ င် 
ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့ဝငဂ် တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၈၃၅ Salai Van Ceu Thawng ြ ော်း ဝနထ်မ််း (CCPR) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

CCPR ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်း၊  ေ ငါ်းဦ်းနငှို့်
 ြော်းဒမောင််းသမော်းတစ်ဦ်းတ ု ို့သည်
 မတလ် ၈ ေြဒ်န ို့တ င် 
ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့ဝငဂ် တတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၁၈၃၆ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ဌ်းမမငို့် ြ ော်း ဦ်းမ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၁၂ ေပ်ြ ြ၊် စံပယလ်မ််း၊ ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ။်
ဒေွှေမပညသ်ောထန််းဒမခောြ်  
ပငသ်ပ တတ် င ် ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၃၇ (ဦ်း) ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာလတ် ြ ော်း
ဦ်းဒ ောငသ်န််းလ
တ်

 ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တ ြု်-၃၃၊  ခန််း-၃၀၃ စီ ဘ်ဒလောြ၊် 
 ငက်ြင််းလမ််း၊ ၉၄ ေပ်ြ ြ၊် 
ယဇုနဥယ ောဉပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာ၊   ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ။်

ပုဏဏ မီလမ််းမှ ဒန  မ်သ ု ို့ 
ြော်းဒမောင ်မပနတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၃၈ (ဦ်း) ခငဒ်မောငလ်င််း ြ ော်း ဦ်းဘသစ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနလ် င ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လုဒ်ရှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ ်တ င််း  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၃၉ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒဝ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနလ် င ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လုဒ်ရှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ ်တ င််း  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၄၀ (ဦ်း) ထ န််းလှ ြ ော်း ဦ်းစ နထ် န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနလ် င ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လုဒ်ရှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ ်တ င််း  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၄၁ (ဦ်း) သန််းန  င် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနလ် င ်ဒရှွဲ့ ပ ငု််း တြကသ လုဒ်ရှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ ်တ င််း  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၄၂ (ဒစော) ထ န််း ါ ြ ော်း ဒစောဘ ရ ု  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၃၁)၊ ြျွန််းဒတောလမ််း၊  ၇လွှေော B / 

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င ်ည ၁၁်း၄၅ 

 ခ  နတ် င်   မ်တ င ် ပ်ဒနစဉ  

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်



၁၈၄၃ သ ထြဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ြ ြ် ၂၃၉၊ ဒဟ်းဒနောြေ်ပ်ြ ြ၊်  
မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့နယ်

မ မ ဒနထ ငုဒ်သော  ဒဆောငတ် င် 
ညဘြ ် ပ်ဒနခ  န၊်  
ဧညို့စ်ောေင််းစစ်ေန ်ဒကြောင််းမပပပီ်း
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၄၄ (ဦ်း) ေနန်  ငဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဘ တေ် ော၊ မင််းဦ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မ မ ဒနထ ငုဒ်သော  ဒဆောငတ် င် 
ညဘြ ် ပ်ဒနခ  န၊်  
ဧညို့စ်ောေင််းစစ်ေန ်ဒကြောင််းမပပပီ်း
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၄၅ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းစ နဒ်ြ ေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဧေောဝတတီ ငု််း၊ မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဝ ဒ ါြ််ေ ော

မ မ ဒနထ ငုဒ်သော  ဒဆောငတ် င် 
ညဘြ ် ပ်ဒနခ  န၊်  
ဧညို့စ်ောေင််းစစ်ေန ်ဒကြောင််းမပပပီ်း
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၄၆ (ဒမောင်) ခ စ်မင််းသ  (ခ) ခ စ်မင််း ြ ော်း ဦ်းစန််းယဒု ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၇)ဒ ်း သမတန််း၊ သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်
၇ ဒ ်း န်ီး ဝငဒ်ေောြပု်န််းခ ေုင််း
  ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၄၇ (ြ )ု ဆန််းထ ်း ြ ော်း ဦ်းစ နမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၅ ေပ်ြ ြ၊် သောသနေ ပ်သောဝင််း၊ 
နတစ်ငြ်နု််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု၊  သလံ ငပ်မ ျုွဲ့နယ။်

နန််းမမငို့သ်စ်ဆ ငုတ် င် 
ဒ ်းဝယေ်နသ် ော်းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၄၈ (ဒမောင်) ခ ငုထ် ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒင  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃၅၉ သဇံငလ်မ််း၊ ပုဏဏ မီလမ််း၊  ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်
 လပ်ုမှ မပန် 
 ငက်ြင််းလမ်ထ ပ်တ င်  ဖမ််းခေံ

၁၈၄၉ (ဒမောင်) စ မ််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငလ် င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တ ြု်-၇၊  ခန််း-၂၀၁၊ ၉-လမ််း၊ 
 ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ်  (A-Block)

 လပ်ုမှ မပန် 
 ငက်ြင််းလမ်ထ ပ်တ င်  ဖမ််းခေံ

၁၈၅၀ (မ) နငှ််းဝတေ်ညလ် င် မ ဦ်းဒ ောငလ် င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၂၃လမ််း၊ လသောပမ ျုွဲ့နယ၊် တ ြု်-၇၆/၇၇၊ 
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့နယ်

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယတ် င်  ပ တမ် ၍ 

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၅၁ (မီ) ဆန််း(ခ)ဖေနစ်စ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၈.၃.၂၀၂၁ တ င ်ည ၁၁်း၄၅ 

 ခ  နတ် င်   မ်တ င ် ပ်ဒနစဉ  

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၅၂ (ဦ်း) ဒစောလဟုန ် ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဖေ်ာလဒုနော  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ ြျွန််းဒတောလမ််း၊  စံခ မ််းပမ ျုွဲ့နယ်
၈.၃.၂၀၂၁ တ င ်ည ၁၁်း၄၅ 

 ခ  နတ် င်   မ်တ င ် ပ်ဒနစဉ  

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၅၃ (ဦ်း) ဒဖေ်ာလဂု မ်ဒခါငလ် ြ ော်း ဦ်းတ ်းနန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ ြျွန််းဒတောလမ််း၊  စံခ မ််းပမ ျုွဲ့နယ်
၈.၃.၂၀၂၁ တ င ်ည ၁၁်း၄၅ 

 ခ  နတ် င်   မ်တ င ် ပ်ဒနစဉ  

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၅၄ (ဒမောင်) မဂ ီမုံထ ယဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းမဂ ီဒဖေ်ာဒယော  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ ြျွန််းဒတောလမ််း၊  စံခ မ််းပမ ျုွဲ့နယ်
၈.၃.၂၀၂၁ တ င ်ည ၁၁်း၄၅ 

 ခ  နတ် င်   မ်တ င ် ပ်ဒနစဉ  

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၅၅ (ြ )ု န  ငဝ်င််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းလှု င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်-၁၈၊ ေနဒ်မပ-၂၀၂၁လမ််း၊ သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ။်
သောဒြတထ ပါေံ ရုပ်ရှင ်န်ီး 
ဆနဒမပ ဖ  ွဲ့ ော်း ပဖ ျုခ င််းခ  နတ် င် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၅၆ (ြ )ု ဇငမ်င််းသ ြ ော်း ဦ်းသန််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၅၇ (ြ )ု ဟ န််းဇော ြ ော်း ဦ်းတငမ် ်ုးဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၅၈ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငခ် ငု်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၅၉ (ြ )ု မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းချွန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၀ (ြ )ု ဒနဇငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၁ (ြ )ု ဒင ထ န််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ



၁၈၆၂ (ြ )ု သန််းထ ဋဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၄ (ြ )ု လဝှင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းတငဒ်ဆောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၅ ြ ြု လုင််း ြ ော်း ဦ်းမမတထ် န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၆ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒစောမမငို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၇ (ြ )ု ဒနဇောမင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၈ (ြ )ု မပညို့စုံ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းကြြူ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီး
ဆနဒမပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉ
 ဝပ်ဒရှောို့ထ ဝငဒ်မပ်းေောမှ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၁၈၆၉ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇငထ် ဋ် ြ ော်း ဦ်းတငထ် န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ် ၁၄၁၊ ြနဘ် ို့လမ််း၊ ၁၁ ေပ်ြ ြ၊် 
ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

သ ငယခ် င််း  မ်သ ု ို့ သ ော်းဒေောြစ်ဉ
 ဖမ််းဆ်ီးခေံ၊ ဖမ််းဆ်ီးခေံစဉ  

မ ြန်ေှာ ော်း 
ြနဒ်ကြောြရ် ုြန်ြှခ်ခံ ို့ေသည။်  

 ပု မ် (၅၀၅ ြ) နငှို့ ်
တေော်းစ  ဆ ခုထံော်းေသည။်

၁၈၇၀ ဒမပဒြ ေ်ာမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၁၅၁)၊ (၄)လွှေော၊ (၄၆)လမ််း၊ 
ဗ ုလတ်စ်ဒထောငပ်မ ျုွဲ့နယ်

၁၈၇၁ (ြ )ု ဂ ြူလ ငုြ် ု ြ ော်း/၂၅ ဦ်းတ ်ုးတ ်ုးဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၂ (ြ )ု ခ နဒ်နေ်ာေ န််း ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဂမ်ဖုန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၃ (ြ )ု ေ န််းဂ ော ြ ော်း/၂၂ ဦ်းမောလ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၄ (ြ )ု ဒဇေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၅ (ြ )ု မ  ျု်းမမငို့ထ် န််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငတ်ငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၆ (ြ )ု ြ ြု ဒုမောင် ြ ော်း ဦ်းမင််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၇ (ြ )ု စ ငု််းဧေောထြ် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းြ ြု ဦု်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၈ (ြ )ု န ငုလ်င််းြ ု ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၇၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသြဦ််း ြ ော်း ဦ်းလမင််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၈၀ (ြ )ု သ ေ နစ်န််း ြ ော်း ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်



၁၈၈၁ (ြ )ု သန််းထ ြု် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒဝ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၈၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၈၃ (ြ )ု ေောဇောသန ို့ဇ်င် ြ ော်း ဦ်းသန ို့ဇ်င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 
 ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််း၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၂၅မ ငု၊် ဒမပမ ျုွဲ့ န်ီးစခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၈၄ (ြ )ု စ ်ုးမ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟသသော ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၁၈၈၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမမငို့် (ခ) ြ ကုြ်ီးတန် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၄၁၅)၊ ြမ််းနော်းလမ််း၊  
သေြဒ်တောဒတောငေ်ြြ် ြ၊်  
ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၈၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာပင မ််းခ မ််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ခန််း (၁၀၁)၊ တ ြု် (၂)၊ ဒ  ၁၀လမ််း၊ 
ယဇုနဥယ ောဉပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာ၊   ဂုံဆ ပ်ြမ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၈၇ (ဒမောင်) စ မ််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငန် ယ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၈၈ (ြ )ု ခန ို့မ်  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၈၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းည ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာြ ြု စု ်ုး ြ ော်း ဦ်းစ နလ်ှု င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၁ (ြ )ု သ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၂ (ြ )ု ထ နမ်င််းလ င် ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၃ (ြ )ု သန် ို့ဇငဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၄ (ြ )ု လှု ငမ်င််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၅ (ြ )ု သန််းမင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၆ (ြ )ု ဇငမ်င််းထ ြု် ြ ော်း ဦ်းတငဝ်င််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၇ (ြ )ု ပဖ ျု်းသဟီန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၂၉၄/၁၁၄

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၈၉၈ (ြ )ု သန််းထ ဋဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၁၈၉၉ (ဦ်း) မဖြူ (ခ) ဦ်းဒ ောငမ်ဖြူ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၂၆/၂၀၂၁ မဖငို့ ်၁၉ မတ် 
၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၀ (ြ )ု ဟနမ်မငို့ဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၂/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၁ (ြ )ု လ ငမ်  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၂/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၂ စ ငု််းဒဝလင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၃/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၃ (ြ )ု ဇငမ်င််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၃/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဆ မမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၄/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၅ (ြ )ု ဒဇေ်ာမင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၄/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၆ ခ နမ်  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ေောကြ်ီး ၂၃၄/၂၀၂၁ မဖငို့ ်
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စ  တငပ်ပီ်း။

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၀၇ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း (DJ Funny) ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၁၉၀၈ (ဒမောင်) ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၀၉ (မ)     မ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၀ (မ) ေတနောမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး



၁၉၁၁ (မ) မ ်ုးမ ်ုးဆန််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၂ (ဒမောင်) သန််းထ ြုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၃ (ဒမောင်) မမတဒ်မောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၄ (ဒမောင်) လင််းထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 
ပု မ်-၁၄၅

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၅ (ဦ်း) ေ ြ ပုဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းမမငို့စ် ်ုး  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-763860264

၁၉၁၆ (ဦ်း) မမငို့ဒ်ဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းတငဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-978055607

၁၉၁၇ Lalrammawia ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၈ (ြ )ု စ ်ုးမင််းဒ ောင် ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅

ဟသသောတဒထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဟသသောတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၁၉ (ြ )ု သ န််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 မှတ်(၁၁)၊ ၄လွှေော၊ ဌောနလမ််း၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၁၉၂၀ (ြ )ု ေနပ် ငုဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၁ (ဦ်း) သြပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၃ (ဦ်း) မပညို့ပ်ဖ ျု်းြ ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၄ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၅ (ြ )ု ခ နဟ်နဝ်င််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၆ (ဦ်း) ထ န််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၇ (ြ )ု ဒြောင််းခန ို့မ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၈ (ြ )ု ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၂၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၃)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၀ စ ငု််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ တော  ု ပမ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၁ (ဦ်း) ထ န််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၅)လမ််းဒ ောြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၂ (ဦ်း) ေ ဝင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၃
စ ငု််းဒြ ေ်ာသြဦ််း  (ခ) 

စ ငု််းဆ ငုဝ်မ််းဦ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညဒ်မမောြပ် ငု််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဇောဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သေြဒ်တော၊ ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၉၃၅ (ြ )ု ခ စ်မင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၆ (ြ )ု ထြဒ်ဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒ ောငဆ်န််း မပညသ်ောယောေပ်ြ ြ၊် မပညပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၇ (မ) ခငဇ်ောဇောမမငို့် မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆဒံတေ်ာေပ်၊ မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၈ (ဒမောင်) ဝင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထ်ီးတန််း  မ်ယော၊  ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၃၉ (ဦ်း) ဝင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထ်ီးတန််း  မ်ယော၊  ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၄၀ (ဦ်း) ခငဒ်မောငမ်မငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ်းြဒလ်း၊  ကြညို့မ်မငတ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၄၁ (ဒမောင်) ထြမ်မတဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း/၁၉
ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း / ၀၉ 

၂၅၇၉၅၄၀၃၀
 ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘ တောရုံလမ််း၊  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၄၂ သဟီသြခ်  ျု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၂၆၅) နငှ််းဆလီမ််း၊ ၁၂ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ်

စု'  သြဒ်မ ်းဝမ််းဒြ ောင််း  
 န်ီးတ င်  ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၄၃ (ဒမောင်) ဒတဇောလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့နယ်
လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ 
ဒန  မ်တ ြုခ်န််းဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််းမဖ
စ်သည။်

၁၉၄၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဟနမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့နယ်
လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ 
ဒန  မ်တ ြုခ်န််းဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််းမဖ
စ်သည။်

၁၉၄၅ (ဒမောင်) ဒနန ငုဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၄၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေပုံေပ်ြ ြ၊် ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၄၇ (မ) ဒြသဇငထ် န််း မ/၂၆  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနဖ် ော်းေပ်ြ ြ၊် ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၄၈ (မ) မ ်ုးသနတောဝင််း မ/၂၇  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၄၉ (ဒမောင်) သဟီဘနု််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၁ (မ) ဒမဒဟမနစ် ်ုး မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၂ (မ) ဇ ်းဇ ်းမ  ျု်းဒသေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၃ (မ) ထြထ်ြဦ််း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၄ (မ) ဒ ်းသဇငမ် ်ုး မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၅ (မ) ဝါဝါဝင််း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၅၆ (မ) နငှ််း  မဖြူ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၇ (ြ )ု ေယထ် ်းသ  (ဆေော) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၈ (မ) ဗန ်ါမဖြူဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၅၉ (ြ )ု သန််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၀ (ြ )ု သြပ် ငုဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၁ (ြ )ု စ ်ုးဒထ ်း (ဆေော) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၂ (မ)   မန  ္ ောဒန ်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၃ (မ) သ ပ ငို့မ်ဖြူ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၄ (ြ )ု မမတြ် လုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၅ (ြ )ု ဇငမ်င််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၆၆ (ြ )ု သန််းဒဌ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၆၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၆၈ (မ) လင််းလြဒ် ောင် မ/၁၇  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၁၉၆၉ (ဒမောင်) ဒစောညညီီ ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၁ (မ) စနဒောမ ်ုး မ/၂၃  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၂ (မ) ဒမမမတသ် မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၃ (မ) နနဒောဖ ်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၄ (ဒမောင်) သန ို့ဇ်ငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၅ (ဒမောင်) ဒ ်း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
Kan Phyar Ye, Tyaephan Street, Myeik 

Township, Tanintharyi Region

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၆ (မ) လပုါ်း မ/၂၅  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းဝလမ််း၊ ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၇၇ (ြ )ု သြဒ်မောငဒ်မောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒ ောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၇၈ (ြ )ု မင််းမင််းသြ် ြ ော်း ဦ်းတငဒ်မောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၇၉ (ဦ်း) ြ ြု ု (ခ) မှတက်ြ်ီး ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၈၀ (ြ )ု ဒဇေ်ာထြဦ််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၈၁ (ြ )ု ဝင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းရှင််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၈၂ (ြ )ု ေ ေငို့ဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၈၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းတငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၁၉၈၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၁၉၈၅ (မ) ထြထ်ြဦ််း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၈၆ (မ) စနဒောမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၈၇ (မ) ဝါဝါဝင််းရှ န် မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၈၈ (ြ )ု ေ ထ န််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၈၉ (မ) နနဒောဖ ်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၉၀ (ြ )ု စ ်ုးဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၉၁ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောငဒ်ထ ်း ြ ော်း ဦ်း Jarr Phal  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-957690281

၁၉၉၂ Van Lian Ceu ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၉၃ Sung Chin Tial ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၁၉၉၄ (ြ )ု ညညီသီ န််းတန် (ခ) ဖ ု်းညီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၁၉၉၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ ျုွဲ့သစ်(၄)လမ််း၊ ဒလောင််းလံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၉၆ ဒ ါြတ်ော ခ နစ်စ်ပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၃၈)လမ််း၊ ၈၆-၈၇ကြော်း၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
တ ြုရ် ုြထ်တုလ်ွှေငို့မ်ှု တ ြ် 
 ဓမမဖမ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်

၁၉၉၇ (မ) ခငသ် ထြ် မ ဦ်းမမငို့ဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၆၃၁)၊  -ေပ်ြ ြ၊် ဘမုမော(၂)လမ််း၊ 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၉၈ (မ) ယ န််းမီှမီှ မ ဦ်းထ နလ်င််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၆၃၁)၊  -ေပ်ြ ြ၊် ဘမုမော(၂)လမ််း၊ 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၁၉၉၉ (မ) ယ န််းလ ို့လ ို့ဒဝ မ ဦ်းဝင််းထ န်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၆၈၉)၊  -ေပ်ြ ြ၊် ဘမုမော(၂)လမ််း၊ 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်



၂၀၀၀ (ြ )ု ကြညသ်ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၆)ေပ်ြ ြ၊် ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

 လွှေတဒ်တေ်ာြ ယုစ်ော်းလယှ်  
ဒ ေါ်ဒ ်းစနဒောဦ်းြ ု  
မဒတ ွဲ့သညို့ ်တ ြ် 
သ ို့ မ  ျု်းသော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သ
ည။်

၂၀၀၁ (ြ )ု ဒဝလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၆)ေပ်ြ ြ၊် ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
 မတငတ်ငထ် န််းြ ု 
မဒတ ွဲ့သညို့ ်တ ြ် 
 ြ မုဖစ်သ ြ ု ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၀၀၂ (မ) ခငမ်  ျု်းထ န််း မ ဦ်းဒင သ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၉၊ စြော်းဝါ (၅)လမ််း၊ ဌ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ြနသ်ောယောသပ တ ်န်ီး 
 မှု ြဒ်ြောြဒ်နခ  န်  
ပစ်ခတမ်ှုမ ော်းရှ လောသမဖငို့်  
ဒရှောငတ် မ််းပုန််းခ ေုောမှ  

ပုန််းခ ဒုနသညို့်   မ်ထ သ ု ို့ 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၀၃ ပဖ ျု်းြ ြု ု ြ ော်း ဦ်းဒမောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၈၇၂၊ စပယ် (၈) လမ််း၊ ဌ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ြနသ်ောယောသပ တ ်န်ီး 
 မှု ြဒ်ြောြဒ်နခ  န်  
ပစ်ခတမ်ှုမ ော်းရှ လောသမဖငို့်  
ဒရှောငတ် မ််းပုန််းခ ေုောမှ  

ပုန််းခ ဒုနသညို့်   မ်ထ သ ု ို့ 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၀၄ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၁၁၉၊ ဧေော (၁၉) လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ  

 ဖမ််းခေံ

၂၀၀၅ (ဦ်း) ခငစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၀၉၉၊ ဧေော (၁၉) လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ြနသ်ောယောပန််းမခ ံန်ီး  ေ တပ်ဖ  ွဲ့၏
 မတေော်းဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််း  
ခခံ ို့ေ

၂၀၀၆ ထြဒ် ောငလ်ှု ငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းန ငုထ် န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၂၀၁၆၊ ဇဗဗြူေတနောလမ််း၊ ဒဖောို့ြန၊် 
 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဒဖောြန ို့၊်  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဂသလောလမ််းထ ပ်၌  Medical 

Team တောဝနမ်ဖငို့် ရှ ဒနစဉဖမ််းခေံ

၂၀၀၇ (ဒမောင်) စံဂ င််းဘ ု ြ ော်း ဦ်းမန််းစ ်ုးစ ်ုး  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၂၀၁၆၊ ဇဗဗြူေတနောလမ််း၊ ဒဖောို့ြန၊် 
 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဒဖောြန ို့၊်  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဂသလောလမ််းထ ပ်၌  Medical 

Team တောဝနမ်ဖငို့် ရှ ဒနစဉဖမ််းခေံ

၂၀၀၈ (မ)     ပဖ ျု်း မ ဦ်းမမငို့စ် ်ုး  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၆၂၃၊ ဧေော (၁၄) လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဆနဒထတုဒ်ဖေ်ာေင််း 
သပ တပ်ဖ ျုခ င််းခေံပပီ်း  လမ််းထ သ ု ို့ 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၀၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ေ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၆၁၉၊ ဧေော (၁၄) လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဆနဒထတုဒ်ဖေ်ာေင််း 
သပ တပ်ဖ ျုခ င််းခေံပပီ်း  လမ််းထ သ ု ို့ 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၁၀ (မ) စ ်ုးပပလှု င် မ ဦ်းမ  ျု်းမမတ်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၂၃၆၊ ပတတ မမော်းလမ််း၊  ဌ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ  

 ဖမ််းခေံ

၂၀၁၁ (ဒမောင်) ဝင််းန ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒင ဟန်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၁၁၁၄၊ ဧေော (၁၉) လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ  

 ဖမ််းခေံ

၂၀၁၂ (မ) ခြယ်မု န် မ ဦ်းကြညလ်ှ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၁၁၁၄၊ ဧေော (၁၉) လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ  

 ဖမ််းခေံ

၂၀၁၃ (မ) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းထ န််းေင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၁၁၆၊ စပယလ်မ််း၊ ဉောဏေပ်ြ ြ၊် 
ပုလ ပမ ျုွဲ့သစ်၊ ေနြ်နု်

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ  

 ဖမ််းခေံ

၂၀၁၄ (ဒမောင်) သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၁၈၈၊ ဒဟမဝနလ်မ််း၊ ၂၄ ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

စညပ်ငလ်မ််းမဒပေါ်တ င် ေ တပ်ဖ  ွဲ့၏
 မတေော်းဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမခင််းြ ု
 ခခံ ို့ေသည်

၂၀၁၅ (ဦ်း) ြ ြု လု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (ဋ) ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၀၁၆ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာစန််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒေတ င််းလမ််း၊  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၀၁၇ (မ) သ မို့်သေီ မ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တဒြောင််း(၄)လမ််း၊ (၅)ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၀၁၈ ဒ ါြတ်ော ခ မ််းဒမမို့လင််း မ Civilian (General practitioner) ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ တခ် ငုပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ်တပ်မှ သ မ၏   မ်ြ စီု်းနင််း၍
 ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်



၂၀၁၉ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၁၄၀၄)၊ ဒေွှေလင််းယနုလ်မ််း၊ ဒတောင ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၀၂၀ (ြ )ု ငယ် ြ ော်း မောဃ လ မှုြ ညဒီေ်း သင််း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ုပ်စုနငှို့ပ်တသ်ြသ် မ ော်း၏  

 ောပနြ ု  ြ  ညမီဒပ်းဟု  
ဒကြညောခ ို့သညို့ ်တ ြ်  
 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၀၂၁ (ြ )ု တ ်း ြ ော်း ပါေမီ လ မှုြ ညဒီေ်း သင််း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ုပ်စုနငှို့ပ်တသ်ြသ် မ ော်း၏  

 ောပနြ ု  ြ  ညမီဒပ်းဟု  
ဒကြညောခ ို့သညို့ ်တ ြ်  
 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၀၂၂ (ြ )ု တရုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

မပစ် ဏ် (၁) လ ြ  ျုြခမီပမ ျုွဲ့၊  သမံဖြူဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

လ နောြ ု သ ော်းဒေောြပ် ု ို့ဒဆောငပ်ပီ်း
  မပနတ် င် ြော်းြ ဆုမီဖညို့ဒ်နစဉ
 

ြောဖ ြူ်းသတမှ်တခ်  နဒ်ြ ေ်ာလ နသ် 
္ော္်းသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေပပီ်း  
ဒထောင ်ဏခ် မှတခ်ခံ ို့ေသည။်

၂၀၂၃ (ြ )ု ဒ ောငလ်င််းထော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

မပစ် ဏ် (၁) လ ြ  ျုြခမီပမ ျုွဲ့၊  သမံဖြူဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

လ နောြ ု သ ော်းဒေောြပ် ု ို့ဒဆောငပ်ပီ်း
  မပနတ် င် ြော်းြ ဆုမီဖညို့ဒ်နစဉ
 

ြောဖ ြူ်းသတမှ်တခ်  နဒ်ြ ေ်ာလ နသ် 
္ော္်းသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေပပီ်း  
ဒထောင ်ဏခ် မှတခ်ခံ ို့ေသည။်

၂၀၂၄ (ြ )ု ခ မ််းပင မ််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၅၀/၈၉၈) (ခ)၊ နဝုါလမ််း၊ 
ဒမမောြ ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ြနသ်ောယောသပ တဒ်ကြောင််း  
ပဖ ျုခ  စဉဖမ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၂၅ (ြ )ု ခ စ်ြ ြု ု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁၄၃၀/ြ)၊ ပ မုော (၃) လမ််း၊ ၄၉ 

ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြ ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပဒနစဉဖမ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၂၆ (ြ )ု ခငစ် ်ုး ြ ော်း/၅၃ ဦ်းစ ်ုးကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁၀၉၉)၊ ဧေော (၁၉) လမ််း၊ ညေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 
ထမင််းဘ ်းဒဝဒနေင််း  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၂၇ (ဒ ေါ်) ကြညက်ြညလ် င် မ/၅၆ ဦ်းဒစောလ င်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၂၉၄)၊ ေနက်ြ်ီးဒ ောငလ်မ််း၊  (၄၀) 

ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြ ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

သပ တဒ်ကြောင််းပဖ ျုခ င််းစဉ  

 န်ီး နော်း၌ရှ ဒနသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၂၈ (မ)     ဒထ ်း မ/၂၉ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၁၈) H၊ မဟောပမ ျုင ် မ်ေော၊  
ဒမမောြ ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒ ်းဝယထ် ြေ်င််း  
ြနသ်ောယောပန််းမခ ံန်ီး၌  

သပ တပ်ဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၂၉ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၃၁ ဦ်းဒ ောငဝ်င််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၃၃၈)၊  ောသောဝတလီမ််း၊ ၂ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒ ်းဝယသ်  မြ ု 
ဆ ငုြ်ယြ်ယေီ်ပ ု ို့ေင််း 
ြနသ်ောယော န်ီး၌ သပ တပ်ဖ ျုခ  စဉ
 ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၂၀၃၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း/၁၉ ဦ်းစ ်ုးလ င်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒန  မ်တ င် 
ဆနဒမပလ ငယမ် ော်းပုန််းခ ဒုနစဉ  

ထတုခ် ငု််းေော မထတုဒ်ပ်းသမဖငို့် 
တခံါ်းြ ဖု ြဆ််ီးပပီ်း  
ပုန််းခ သုညို့ြ်ဒလ်းမ ော်းနငှို့ ်တ  
မ သော်းစု ၃ ဒယောြပ်ါ 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်  ထ ု ို့ မပင် 
ေောဘောြ ညမ် ော်းမဖငို့်    မ်ထ သ ု ို့ 
ပစ်ခတထ်ော်းခ ို့ပပီ်း  ဒသ ်းြ ြမ် ော်း
 ဒတ ွဲ့ ရှ ခ ို့ေသလ ု 
  မ်ရှ ပစစည််းမ ော်းြ လုည််း  
ဖ ြဆ််ီးသ ော်းခ ို့သည။်



၂၀၃၁ (ဦ်း) စ ်ုးလ င် ြ ော်း/၅၃ ဦ်းဒ ်းသ ယ်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နု်

ဒန  မ်တ င် 
ဆနဒမပလ ငယမ် ော်းပုန််းခ ဒုနစဉ  

ထတုခ် ငု််းေော မထတုဒ်ပ်းသမဖငို့် 
တခံါ်းြ ဖု ြဆ််ီးပပီ်း  
ပုန််းခ သုညို့ြ်ဒလ်းမ ော်းနငှို့ ်တ  
မ သော်းစု ၃ ဒယောြပ်ါ 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်  ထ ု ို့ မပင် 
ေောဘောြ ညမ် ော်းမဖငို့်    မ်ထ သ ု ို့ 
ပစ်ခတထ်ော်းခ ို့ပပီ်း  ဒသ ်းြ ြမ် ော်း
 ဒတ ွဲ့ ရှ ခ ို့ေသလ ု 
  မ်ရှ ပစစည််းမ ော်းြ လုည််း  
ဖ ြဆ််ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၃၂ (ဒ ေါ်) စန််းစန််းဝင််း မ/၅၀ ဦ်းလခှ ငု်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 
ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒန  မ်တ င် 
ဆနဒမပလ ငယမ် ော်းပုန််းခ ဒုနစဉ  

ထတုခ် ငု််းေော မထတုဒ်ပ်းသမဖငို့် 
တခံါ်းြ ဖု ြဆ််ီးပပီ်း  
ပုန််းခ သုညို့ြ်ဒလ်းမ ော်းနငှို့ ်တ  
မ သော်းစု ၃ ဒယောြပ်ါ 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်  ထ ု ို့ မပင် 
ေောဘောြ ညမ် ော်းမဖငို့်    မ်ထ သ ု ို့ 
ပစ်ခတထ်ော်းခ ို့ပပီ်း  ဒသ ်းြ ြမ် ော်း
 ဒတ ွဲ့ ရှ ခ ို့ေသလ ု 
  မ်ရှ ပစစည််းမ ော်းြ လုည််း  
ဖ ြဆ််ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၃၃ (ဒမောင်) ဒဝယဦံ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဆန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၅၇/ြ၊ ဒေွှေသဒမပလမ််း၊ ၅၄ ေပ်ြ ြ၊် 
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒတောင ်ဂုံသစ်ဆ ငုဒ်ြ ွဲ့တ င် 
 ဖမ််းခေံမခင််း

၂၀၃၄ (ဒမောင်) လှု ငမ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၀၃၅ (ဒမောင်) မမငို့မ်မတဒ် ောင်
ြ ော်း/ 
၁၆နစ်ှ

ဦ်းတငထ် န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၃၆ (ဒမောင်) ထြဒ်ဝယံ
ြ ော်း/ 
၁၉နစ်ှ

ဦ်းတငထ် န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၃၇ (မ) ဆမု နပ်ဖ ျု်း မ/ ၂၃နစ်ှ ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၃၈ (မ) ဒမသကြသန် မ/ ၂၄နစ်ှ ဦ်းခငဒ်မောငဒ်ထ ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၃၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောလတ်
ြ ော်း/ 
၃၃နစ်ှ

ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၄၀ (ြ )ု ဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ်
ြ ော်း/ 
၂၃နစ်ှ

ဦ်းဝင််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၄၁ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇေ်ာဦ်း
ြ ော်း/ 
၄၂နစ်ှ

ဦ်းထ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၄၂ (ြ )ု ဒတဇောဒ ောင်
ြ ော်း/ 
၃၃နစ်ှ

ဦ်းဝင််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၄၃ (ြ )ု သ ြ ြု ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၀၄၄ စ ငု််းထ န််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၀၄၅ (ြ )ု  ောြောပင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၀၄၆ (ြ )ု မမတထ် ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၀၄၇ (ြ )ု သတုဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၀၄၈ (မ)    ဒမေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ခ)

၂၀၂၁ ခနုစ်ှ မတလ် ၂၅ 

ေြဒ်န ို့တ င် ဒထောင ်ဏတ်စ်နစ်ှ
 ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမေ်ာလပမ ျုင၊် မ နမ်ပညန်ယ် ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ

၂၀၄၉ (ြ )ု စန််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမောင််းတ ငုေ်ပ်၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၀၅၀ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ဆုန ို့ြ် င်
 ဆနဒမပတ ို့ တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၀၅၁ (ဒမောင်) သန််းန ငုလ်င််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်



၂၀၅၂ (ဒမောင်) မ ်ုးသြလ် င် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆပ်သော်းေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၃ (ဒမောင်) ခ ငုမ်င််း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းတငက်ြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆပ်သော်းေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၄ (ဒမောင်) ဒဝယဒံဇေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆပ်သော်းေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၅ (ဒမောင်) သန််းဝင််းလှု င် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းည န ို့ဝ်င််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆပ်သော်းေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၆ (ဒမောင်) ဇငမ်င််းထ န််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒလ်းဒထောငို့ြ်န်
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၇ စ ငု််းဝဏဏ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၈ (ဒမောင်) ေနရှ် န််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းစ ်ုးဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့၊  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၅၉ (ဒမောင်) ဝ ငု််းခ စ်ဒ ောင် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၆၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ ြုက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၆၁ (ဒမောင်) သဟီန ငု် ြ ော်း/၂၄  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆပ်သော်းေ ော၊ ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ခု  ျု်းဖ ြစီ််းနင််း၍
 သ ို့ ော်း ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၀၆၂ (ြ )ု သြဒ်နောငစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၃ Sai Swan Kyein Mao ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၄ စ ငု််းဆ ငုဖ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၅ (မ) မဖြူမဖြူသဉ္ဇောကြယ် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၆ (မ) သတီောဒဌ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၇ (မ) သ ဇောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၈ (မ) ဇောနညစ် ်ုး မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၆၉ စ ငု််းဒ ောငက်ြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၀ (ြ )ု ဒြောင််းခန ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၁ (ဦ်း) သော င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၂ (ဦ်း) မ ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၃ (ြ )ု ဒြောင််းထြရှ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ဆယပ်မ ျုွဲ့၊ ရှမ််းမပညန်ယ် ဒမမောြပ် ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၀၇၄ (ြ )ု ဒြောင််းမမတပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
 မှတ်(၁၀)၊ 
ြောြ ယဒ်ေ်းပစစည််းစြရုံ်တ င်
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မင််းလပှမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၅ (ြ )ု ဒ ောငြ် ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
 မှတ်(၁၀)၊ 
ြောြ ယဒ်ေ်းပစစည််းစြရုံ်တ င်
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မင််းလပှမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၆ (မ) ခငဇ်ောမခည် မ/၂၃  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာင်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၇ (မ) ခ ငုဇ်ငဝ်င််း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၈ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာခန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၇၉ (ဒမောင်) မ ဟုန် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၀ (မ) လင််းလ ို့လ ို့လှု င် မ ဦ်းဒဌ်းန ငု်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၁ (ြ )ု ဒ ောငဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးစ ်ုး  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၀၈၂ (ြ )ု ဒ ောငမ်မတသ် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းခ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ခန််း ၁၀၄၊ တ ြု် ၄၊ ဒ ပ ဒတောြ် ၁ လမ််း၊ 
ယဇုနဥယ ောဉပမ ျုွဲ့ဒတေ်ာ

ဆနဒမပသညို့ဒ်နေောဒဘ်းတ င် 
ြ မ််းဝယေ်န ်သ ော်းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၀၈၃ (ြ )ု သ န််းသန််းမင််း (ခ) စညတ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းစံမင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 
၁၄၅

ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၀၈၄ (ြ )ု ပဖ ျု်းမောနဒ် ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒြ ေ်ာသြဦ််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ ျုွဲ့သစ် (ြ) ေပ်ြ ြ၊် ဒေလညဒ်ြ ောင််း၊  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၅ (ြ )ု သြဒ် ောငပ် ငု် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းြ ငလ်ှု င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တပငဒ်ေွှေထ်ီး (၁) လမ််း၊ ြျွန််းသောယောနယဒ်မမ  (၁)၊
 ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာပ ငုဝ်င််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဟောဒစတီ ၄ လမ််း၊ မဇင််းေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၇ (မ) ပပခင် (ခ)   ပ ု မ/၂၄ ဦ်းမမတင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စီမံြ န််း ၃ လမ််း၊ ဒြ ောင််းကြ်ီးစု  ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၈ (ြ )ု သ ေဒ ောင် ြ ော်း/၂၆
ဦ်းဒမောငဒ်မောငလ်
တ်

 ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မီ်းေထော်းဝန််း၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၈၉ (ြ )ု တငမ် ်ုးလ င် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းလ ငဒ် ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဟောဒစတီ ၄ လမ််း၊ မဟောဒစတီ ြနဒ်ြ ောင််း၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၀ (မ) စနဒောဝင််း မ/၃၅ ဦ်းပန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် (၃၆၁)၊ မပညဒ်တေ်ာဒ ်း  (၁) လမ််း၊ 
ရုံ်းကြ်ီးေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၁ (ြ )ု သတုထငြ် ု (ခ) ြ သုတု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေသောဒလ ောင််းဘေုော်းဒရှွဲ့၊  မောဃလမ််း၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၀၉၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာပဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မီ်းေထော်းဝန််း၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၃ (ြ )ု ဒတဇော ြ ော်း/၂၆ ဦ်းသြလ် င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒခမောလမ််း၊  ဒေွှေသောဒလ ောင််းပ ငု််း၊  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၄ (ဦ်း) ေ ဒနောငထ်ြ် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းလခှ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
  ု်းဒလ်းစု ၁ လမ််း၊ မဇင််းေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၅ (ြ )ု ြ ြု ဒုမောင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဇင ်(၁) လမ််း၊   ဘုတီန််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၆ (ြ )ု ဒဇယ ောထ န််းမမငို့် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းထ န််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဇင ်(၁) လမ််း၊   ဘုတီန််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၇ (ြ )ု သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ခန််း မှတ် ၂(ဂ)၊ မဟောဒဆတလီေုော်းဝင််း၊  
မဇင််းေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၈ (ြ )ု စညသ် ဒ ောင် (ခ) စညသ် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းစ ်ုးဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဟောပမ ျုင်, မမနနဒောလမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၀၉၉ (ြ )ု ဝင််းြ ြု မု  ျု်း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းမမငို့ဒ် ောငဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဇင ်(၁) လမ််း၊   ဘုတီန််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၀ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်သောင််း ြ ော်း/၅၈ ဦ်းမမဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇ ုင််းဒတောင၊် စ နလ်မ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၁ (မ) သ မို့်သေီ စ ်ုး (ခ) ဒေွှေမမငို့မ် ေ်ု ြ ော်း/၃၁ ဦ်းသန််းစ ်ုး  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် (၁၈)၊ ဟသံောဝတီ (၁) လမ််း၊

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၂ (ြ )ု ေ မင််းြ ြု ု ြ ော်း/၂၂ ဦ်းခငဒ်မောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဇင ်(၁) လမ််း၊   ဘုတီန််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၃ (ဒမောင်) ရှ န််းမမတမ်င််း ြ ော်း/၁၅ ဦ်းတငို့လ် င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 င််းဝင် ၈ လမ််း၊ နန််းဒတေ်ာေော ေပ်ြ ြ၊်၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၄ (ဒမောင်) လင််းထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၅ ဦ်းဒ ောငသ်န််းစ န်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေဒ ေ်ာဒေွှေ ၂ လမ််း၊ နနဒ်တေ်ာေော ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၅ (ဒမောင်) ဒ ောငြ် လုတ် ြ ော်း/၁၃
ဦ်းဆန််းလင််းဒ ော
င်

 ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေဂ ကြ်ီးဘေုော်းဝန််း၊  ဥင်္ပမ ျုွဲ့သစ်(၈) ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၆ (မ) ဒေွှေေညဦ််း မ ဦ်းဒမောငဦ််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘေုော်းကြ်ီး၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၀၇ (ဦ်း) ဒ ောငြ် ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ်ုး လဘြေ်ညဆ် ငု)် ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငတ် င််းကြ်ီး ပမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ 

မညသ်ညို့ ်တ ြဒ်ကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သညြ် ု မသ ေပါ။

၂၁၀၈ (မ) စုလှု င် မ  ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ်ုး လဘြေ်ညဆ် ငု)် ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငတ် င််းကြ်ီး ပမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ 

မညသ်ညို့ ်တ ြဒ်ကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သညြ် ု မသ ေပါ။



၂၁၀၉ (မ) နု မ  ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ်ုး လဘြေ်ညဆ် ငု)် ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငတ် င််းကြ်ီး ပမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ်မှ 

မညသ်ညို့ ်တ ြဒ်ကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သညြ် ု မသ ေပါ။

၂၁၁၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစန််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆယို့တ်စ်မ ငုေ် ော၊ ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သ ၏ ဖခငြ် ု 
ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောငမ်ှုမဖငို့်  
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးေော  ဖခငြ် ု 
မဒတ ွဲ့သမဖငို့် 
သ ို့ ော်းဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၁၁ (ဒမောင်) စ ်ုးဝင််းမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၂ မ ငုေ် ော၊ ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သ ၏ ဖခငြ် ု 
ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောငမ်ှုမဖငို့်  
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးေော  ဖခငြ် ု 
မဒတ ွဲ့သမဖငို့် 
သ ို့ ော်းဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၁၂ (ြ )ု ဒ ောငဖု်န််းမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သမုနလမ််း၊ သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၁၃ (ြ )ု ညလီင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သမုနလမ််း၊ သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၁၄ (ြ )ု ဒန ဦ်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သမုနလမ််း၊ သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၁၅ (ြ )ု စညသ် လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁
သထံဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒဇယ ောမ န်(၁)လမ််း၊ ြ  ျုြထ  ျုပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၁၆ (ြ )ု  ံို့ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ဂုံ-၁ ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း ) ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၄၉)လမ််း၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၁၇ (ဦ်း) သန််းဦ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 
(ေပ်ြ ြ ု်ပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းဒဟောင််း )

၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆယမ် ငုေ် ော၊ ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ  ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြ်
 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၁၁၈ (ြ )ု လမှ  ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (င)ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြလ် ကြ်ီးြ ဖုမ််းဆ်ီးေော  

မမ သမဖငို့ ်တ မဖစ်သ  
ြ လုမှ  ျု်းဒဇေ်ာ ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၁၉ (ဒမောင်) ရှ န််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးြတုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၂၀ (ြ )ု စ ်ုးမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၆ ဦ်းလဒှ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၈၊ လမ််းမဒတေ်ာလမ််း၊  
သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခေံမခင််း

၂၁၂၁ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာလင််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ်ုး  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၁၄၊ သေီ ဒဇတောလမ််း၊ ဇဝနေပ်ြ ြ၊် 
သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခေံမခင််း

၂၁၂၂ (ြ )ု ခန ို့ြ် ြု ု ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသြန် ငု်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ဆနဒမပေင််း  ဖမ််းခေံမခင််း

၂၁၂၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဆ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၂၄ (ြ )ု စ နမ်မငို့် ြ ော်း ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၂၅ (ြ )ု ကြညစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒလ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၂၆ (ြ )ု ပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းြ င်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၁၂၇ ခ နဝ်င််းကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၁၂၈ ခ နသ်န််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၁၂၉ (ြ )ု သ ေဖုန််းရှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယဒ်မမောြပ် ငု််း။

၂၁၃၀ (ဒမောင်) ထငလ်င််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတဇောခငဦ််း(၅)လမ််း၊ ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၁ (ြ )ု မင််းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၂ (ြ )ု သန််းဦ်း (မင််းကြ်ီးည ျု) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၃ (မ) မမမမစ ်ုး (မင််းကြ်ီးည ျု) မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၁၃၄ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၅ (ြ )ု ညောသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၆ (ြ )ု ဒပေါ် ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၇ (ဦ်း) မ  ျု်းသန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၀)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၈ (ဒမောင်) ဝဏဏ ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လယြ်ျွန််း၊ ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၃၉ (မ) ဒမသေဖီ မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၀)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၀ (ြ )ု ထ န််းထ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၁)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၁ (ြ )ု လောလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၂)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၂ (ြ )ု ဂ လော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၂)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၃ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝြြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၄ (ြ )ု သဟီဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေခ ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၅ (ြ )ု ဒ ောငထ်ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၃)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၆ (ြ )ု ခ စ်မ ်း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းသန််းန ငု်  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနဒ်မေ်ာေ ော၊ ြျွန််းစုပမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

လြလ်ပ်ုဂတစ််ဒသနတမ်ပျုလပ်ုသ
ညဟ်ု သသံယမဖငို့ ်
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၄၇ (ြ )ု သဟီထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၄၉ (ြ )ု ဒ ောငြ် ြု လုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၀ (မ) သန််းသန််းဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၁ (ြ )ု ညညီဒီမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၂ (ြ )ု ဒဇေ်ာထြန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၃ (ြ )ု ဖ ု်းသော်းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၇)  ုတဖ် ုေပ်ြ ြ၊် ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၄ (ြ )ု ဖ ု်းဒြ ေ်ာဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၇)  ုတဖ် ုေပ်ြ ြ၊် ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၅ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၁၀) ဒ ်းဒစတေီပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၁၅၆ (ြ )ု ဒ ောငဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
(၁၀) ဒ ်းဒစတေီပ်ြ ြ၊်  ဒခ ောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၇ (ြ )ု ေ ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၈ (ြ )ု ဒစောေနန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၅၉ (ြ )ု ဟ န််းဝဏဏ ဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၀ (ြ )ု ဒဝပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၁ (ြ )ု ေ ဝင်ို့ဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၂ (ြ )ု စညသ် ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၃ (ြ )ု ထ ဋဒ်ခါငလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၄ (ြ )ု ပဖ ျု်းမင််းခန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၅ (ြ )ု ဉောဏမ်င််းခန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ စ နပ်န််းေပ်၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၆
(ဒမောင်) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ (ခ) 

ဒ ောငတ်ငဒ်ထ ်း
ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း (ဒမတတ ောလြြ်မ််း   ဖ  ွဲ့) ၁၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး CDM ြ  ုဦ်း ဒဆောငမ်ခင််း၊

၂၁၆၇ (မ) လ ို့လ ို့မမငို့် မ/၃၂ ဦ်းမမဦ်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ ပ်စစ်ဝနထ်မ််း  မ်ေော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၆၈ (ဦ်း) တငမ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းတငက်ြည်  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၇၈၉၀၁၉၀၀

၂၁၆၉ (ြ )ု သြပ် ငုဦ််း (ခ) De De ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လော်းရှု  ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယဒ်မမောြပ် ငု််း။

၂၁၇၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇင် (ခ) ဝတတု် ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဓန ဒတော (၆)လမ််း၊ (၁)ေပ်ြ ြ၊် ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပပ   
  ငု််းြောမပျုလပ်ုသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၇၁ (ြ )ု သော်းညီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  ပဖ ျုခ င််းမှုြ ု  
တ ြုရ် ုြတ်ငဆ်ြသ်ညို့ ်တ ြ်
 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၂ (ြ )ု ထ န််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၃ မ ငု််းမ ငု်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၄ (ြ )ု  ရှညက်ြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၅ (ြ )ု ဒဝယဒံ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၆ (ဦ်း) ဒ ်းမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၇ (ြ )ု ခ မ််းပင မ််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၇၈ (ြ )ု ခ စ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၁၇၉ (ဒမောင်) ြ နု ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၀ (ြ )ု ဒဇယ ောလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၁ (ြ )ု ဟ န််းစ ်ုးမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၂ (ြ )ု စ ်ုးသဟီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၃ (ြ )ု စ ငု််းဆ ငုမ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၄ (ြ )ု ခန ို့ ်(ခ) သတုဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၅ (ြ )ု မင််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၆ (မ) ခ စ်သ ယ ် မန  ္ ောဗ ု မ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၈၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း/၃၉ ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒဇယ ော(၁)၊ သမ နဗ်ေမ််းလမ််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်
 မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ်မှ 

  မ်ြ စီု်းနင််းဝငဒ်ေောြ၍်  

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၈၈ (ဦ်း) မမငို့သ် န််း ြ ော်း/၅၀ ဦ်းဒင လှု င်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒြ ောြသ်ေံပ်ြ ြ၊် ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ်မှ 

  မ်ြ စီု်းနင််းဝငဒ်ေောြ၍်  

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၂၁၈၉ (ြ )ု မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နန ို့ဒ်တော၊ စံမပဒြ ်းေ ော , ဟမုမလင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၁၉၀ (ြ )ု ဟ န််းထြဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒပ ေ်ာဘ ယ၊် မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
မ တထ လီောမှ ဒပ ေ်ာဘ ယသ် ု ို့ 
စော ုပ်သ ော်းဒေောငစ်ဉ  

ဒပ ေ်ာဘ ယတ် င် ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၁၉၁ (ြ )ု သြထ် န််းဒ ောင် ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒပ ေ်ာဘ ယ၊် မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
မ တထ လီောမှ ဒပ ေ်ာဘ ယသ် ု ို့ 
စော ုပ်သ ော်းဒေောငစ်ဉ  

ဒပ ေ်ာဘ ယတ် င် ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၁၉၂
(ြ )ု စ ်ုးမင််းထ န််း (ခ) 

လမ််းမပကြယမ်ဖြူ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၁၉၃ (ြ )ု ထ န််းဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းသောေင်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၂၁၉၄ (ြ )ု မင််းထ ြုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၁၉၅ ခ နမ်မတမ်ပညို့စ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၁၉၆ ခ နထ်ြမ်ပညို့စ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၁၉၇ (ြ )ု ပင မ််းခ မ််းဦ်း  (ခ) ငယက်ြ်ီး ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဝင််းဗ ုလ်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန် ၁၉ လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၉၈
(ြ )ု သန််းထ ဋဒ် ောင် (ခ) 

ြ နဒ်ြ ောင််း
ြ ော်း/၂၃ ဦ်းလှု ငတ်ငဦ််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒြ ောြက်ြ်ီးစုေပ်ြ ြ၊်  တ ်ုးခ  ွဲ့ ၃ လမ််း၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၁၉၉
(ဒမောင်) ထြဒ်ဝဒ ောင် (ခ) 

ြ ထုြ်
ြ ော်း/၁၆ ဦ်းဒ ောငသ် န််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဥင်္ပမ ျုွဲ့သစ်၊  ဗထ ်းလမ််းဆံ၊ု ၇ ေပ်ြ ြ၊် ေ ြနု််း၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၀ (ဦ်း) စန််းမမငို့် ြ ော်း/၄၄ ဦ်းတ ်ုး  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆ ရှုယလ်စ် ၁၈ လမ််း၊ ရှငဒ်စောပု ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၂၀၁ (ဒမောင်) ပဖ ျု်းပင မ််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၅ ဦ်းသြဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆ ရှုယလ်စ် ၁၈ လမ််း၊ ရှငဒ်စောပု ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၂ (ြ )ု ဒနထြလ်င််း (ခ) ြ ထုြ် ြ ော်း/၂၃ ဦ်း ုနစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန် ၁၅ လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၃ (ြ )ု ဒ ောငစ် ်ုးမ ်ုး ြ ော်း/၂၅ ဦ်းည ျု  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန် ၁၇ လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၄ (ြ )ု သြပ် ငုစ် ်ုး (ခ) ဂ ောမ န််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု ၅ လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၅ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမမငို့ဦ််း ြ ော်း/၄၃ ဦ်းဒမောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန် ၁၆ လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၆ (ြ )ု လွှေမ််းမ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတငဒ်ဖမမငို့်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တပ်ြဒလ်းလမ််း ဝ ငု််းဒြ ်းေ ော၊  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး၊

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၇ (မ) ဆမုမတဒ်ဇေ်ာ မ/၂၆ ဦ်းမမငို့ဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြလ ောဏ ီဒနောြမ်င််းလမ််း၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၈ (ြ )ု လ ငဒ်မောငသ် န််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းလ ဒမ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဝ ငု််းဒြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၀၉ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြောင််းမမတ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းလ ဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် (၂)၊  ဝ ငု််းဒြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၁၀ (ဒမောင်) ထြဒ် ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၇၃၇ (ခ)၊ ဒမတတ ောရှငလ်မ််း၊  ဒရှွဲ့ ၇ ေပ်ြ ြ၊် 
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၁၁
(ဦ်း) ဉောဏဝ်င််းမမငို့် 

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၇၃၇ (ခ)၊ ဒမတတ ောရှငလ်မ််း၊  ဒရှွဲ့ ၇ ေပ်ြ ြ၊် 
သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၁၂ (ြ )ု မှု င််းဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘတုမ်ပင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၁၃ ဒြောင််းထြဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒမောငဒ်ြောင််းထြဒ်ဇေ်ာသည်  
ညောဘြမ် ြလ်ံ်ုးဒပါြထ် ြ ်ဏ်
ေော 
ဦ်းဒခါင််းခ  ံြ၍်ခ  စ တ ်ဏေ်ောတ ု ို့
မဖင်ို့   ပ်ယောထ လ ၍ ထမင််းလ  
မစော်းန  င် လမ််းလည််း 
ဒြောင််းဒြောင််းမဒလ ောြန်  င်  
စြော်းပင် ဒြောင််းဒြောင််း  
မဒမပောန ငုဒ်ကြောင််း  မ ခငမ်ဖစ်သ မှ 

ဆ သုည။်

၂၂၁၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းမမငို့တ်င်  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၂၁၅ ဝင််းထြ် (ခ)  လီ ြ ော်း ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
မပညသ် ပ ငု် 
ပစစည််းြောြ ယဒ်ေ်း 
ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၆(၁)

ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င်  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃ နစ်ှ ြ  ုစစ်ခံရုံု်းမှ
 ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မပညသ် ပ ငု် ပစစည််းမ ော်းြ ု  
မီ်းရှု  ဖ ြဆ််ီးဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးသညဟ်ု စစ် ုပ်စုမှ 

ဒကြမငောထော်းသည။်

၂၂၁၆ (ြ )ု ဒ ောငဆ်န််း (ခ) ေောမ တတ် လော ြ ော်း ဦ်းလဝှင််း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
မပညသ် ပ ငု် 
ပစစည််းြောြ ယဒ်ေ်း 
ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၆(၁)

ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င်  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃ နစ်ှ ြ  ုစစ်ခံရုံု်းမှ
 ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မပညသ် ပ ငု် ပစစည််းမ ော်းြ ု  
မီ်းရှု  ဖ ြဆ််ီးဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးသညဟ်ု စစ် ုပ်စုမှ 

ဒကြမငောထော်းသည။်



၂၂၁၇ (ြ )ု သဟီန ငု ်(ခ)  ဇစ် ြ ော်း ဦ်းမ ်ုးဒဆ  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
မပညသ် ပ ငု် 
ပစစည််းြောြ ယဒ်ေ်း 
ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၆(၁)

ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င်  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃ နစ်ှ ြ  ုစစ်ခံရုံု်းမှ
 ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မပညသ် ပ ငု် ပစစည််းမ ော်းြ ု  
မီ်းရှု  ဖ ြဆ််ီးဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးသညဟ်ု စစ် ုပ်စုမှ 

ဒကြမငောထော်းသည။်

၂၂၁၈ (ြ )ု ဝင််းမင််းစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းမ ်ုးဒဆ  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
မပညသ် ပ ငု် 
ပစစည််းြောြ ယဒ်ေ်း 
ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၆(၁)

ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င်  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃ နစ်ှ ြ  ုစစ်ခံရုံု်းမှ
 ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မပညသ် ပ ငု် ပစစည််းမ ော်းြ ု  
မီ်းရှု  ဖ ြဆ််ီးဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးသညဟ်ု စစ် ုပ်စုမှ 

ဒကြမငောထော်းသည။်

၂၂၁၉ (ဒ ေါ်) မ မ မမငို့် မ ဦ်းဘထ န််း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁
မပညသ် ပ ငု် 
ပစစည််းြောြ ယဒ်ေ်း 
ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၆(၁)

ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င်  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃ နစ်ှ ြ  ုစစ်ခံရုံု်းမှ
 ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မပညသ် ပ ငု် ပစစည််းမ ော်းြ ု  
မီ်းရှု  ဖ ြဆ််ီးဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးသညဟ်ု စစ် ုပ်စုမှ 

ဒကြမငောထော်းသည။်

၂၂၂၀ (ြ )ု မန််းလ င် ြ ော်း ဦ်းစ နထ် န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၂၁ (ြ )ု ေ ထ န််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၂၂ (ြ )ု ဒမပပင မ််း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းေ မ်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၂၃ (ြ )ု စ ်ုးစ ်ုးဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၂၄ (ြ )ု တငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းလဒှမောင်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၂၅ (မ) မမငို့မ်မငို့သ် မ ဦ်းကြညမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် ၉၊ သလံမ််း၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောငဒ်ရှွဲ့ /မပညလ်မ််း)တ င်
 မ မ  Account  ော်း 
ပ တသ် မ််းေနန်ငှို့် 
ဒင ထတုေ်နြ် စစဒမပောကြော်းေော  

Bank နငှို့စ်ြော်းမ ော်းေောမှ  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငခ်ေံ
သည။်

၂၂၂၆ (မ) ခငခ်ငစီ် မ ဦ်းကြညမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် ၉၊ သလံမ််း၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောငဒ်ရှွဲ့ /မပညလ်မ််း)တ င်
 မ မ  Account  ော်း 
ပ တသ် မ််းေနန်ငှို့် 
ဒင ထတုေ်နြ် စစဒမပောကြော်းေော  

Bank နငှို့စ်ြော်းမ ော်းေောမှ  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငခ်ေံ
သည။်

၂၂၂၇ (ြ )ု သန ို့ဇ်င် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် ၉၊ သလံမ််း၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောငဒ်ရှွဲ့ /မပညလ်မ််း)တ င်
 မ မ  Account  ော်း 
ပ တသ် မ််းေနန်ငှို့် 
ဒင ထတုေ်နြ် စစဒမပောကြော်းေော  

Bank နငှို့စ်ြော်းမ ော်းေောမှ  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငခ်ေံ
သည။်

၂၂၂၈ (မ) ဆသုြမ် န် မ ဦ်းဝင််းခ  ျု  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် ၉၊ သလံမ််း၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank 

(မောလောဒဆောငဒ်ရှွဲ့ /မပညလ်မ််း)တ င်
 မ မ  Account  ော်း 
ပ တသ် မ််းေနန်ငှို့် 
ဒင ထတုေ်နြ် စစဒမပောကြော်းေော  

Bank နငှို့စ်ြော်းမ ော်းေောမှ  

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငခ်ေံ
သည။်

၂၂၂၉ (ြ )ု ဒဝယစံ ်ုးဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၃၀ (ြ )ု ဒ ောငြ် ဦု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၃၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောဦ်း  (ခ) ြ ပု န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၃၂ (ြ )ု မ ်ုးစြ် (ခ) မ ်ုးစြဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၃၃ (ြ )ု တငမ်  ျု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၃၄ (ြ )ု ဒဇေ်ာမ  ျု်းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၂၃၅ သြန် ငုဒ်ဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၃၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒမခလောေပ်၊ ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၂၃၇ (ြ )ု ခ စ်ဦ်း (ခ) ဒဝလင််းမမငို့် ြ ော်း ဦ်းမမဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒ ောငမ်ဂသလောေပ်၊  ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး



၂၂၃၈ (ဦ်း) မ ်ုးဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒေွှေလှ  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သ်ီးြနု််းဒြ ်းေ ော၊  
ဒနပ ြနု််း ုပ်စု၊ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၂၃၉ (ဒမောင်) ဆန််းသြဒ် ောင် ြ ော်း/၂၉ ဦ်းေ လ င်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့သစ် ၂ ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၄၀ (ဒမောင်) ဘနု််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၉
ဦ်းဒ ောငဆ်န််းသ န်
္်း

 ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇ ုင််းဒမမောြ် ဝတဒ်ြ ောင််းလမ််း၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၄၁ (ြ )ု စညသ် ပဖ ျု်း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)

ေခ ငုရ် ု ်းဒလ်း ဒြ ်းေ ော၊ ထန််းတပငပ်မ ျုွဲ့၊  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၂၄၂ (ြ )ု တငြ် ဝုင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းကြညည် န ို့်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)

ေခ ငုရ် ု ်းဒလ်း ဒြ ်းေ ော၊ ထန််းတပငပ်မ ျုွဲ့၊  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၂၄၃ (ြ )ု သ န််းဘ ဦု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သတီောေပ်ြ ြ၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၄၄ (မ)   န ငု(်ခ) နန််းသေီ ခ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 ဒနောြဆ်ံ်ုးေပ်ြ ြ၊်  မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၄၅ (မ) ဇငမ်  ျု်းသ မ/၁၁  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

လမ််း တ င််းသ ု ို့ ဝငလ်ောခ  နတ် င် 
ဖုန််းဒြောြြ် ငုလ် ြုသ်ညို့ ်တ 
ြ ်ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၂၂၄၆ (မ) ထ ယန်ပုန် မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၄၇ (ဒ ေါ်) ဒဝဒဝ မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၂၉)၊ သေီ လမ််း၊ ဒဖောို့ြနေ်ပ်ြ ြ၊် 
 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ်မှ 

  မ်ြ စီု်းနင််းဝငဒ်ေောြ၍်  

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၂၂၄၈ (မ) စန််းစန််းန န််း မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၄၉ (Ko) Lal Rawng Bawla ြ ော်း
U 

laineichhunga
 ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၅၀ (ြ )ု ဒ ောငသ် ပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် (၃)၊ ဝါ်းရုံေပ်ြ ြ၊် မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််း
မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဝါ်းရုံေပ်တ င် 
ပစ်ခတခ်ေံပပီ်းဖမ််းဆ်ီးခေံခ ို့သည။်

၂၂၅၁ (ဒမောင်) မမတမ်င််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၅၂ (ဒမောင်) ဟ န််းထြြ် ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၅၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာန ငုဦ််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဇောဦ်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၅၄ (ြ )ု တငန် ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းတငမ်င််း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၅၅ (ြ )ု ဟ န််းဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၅၆ (ြ )ု မင််း ောင် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၅၇ (ြ )ု လွှေမ််းမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းမမဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၅၈ (မ) စန််းစန််းမ ်ုး မ ဦ်းည န ို့ဒ်ဆောင်  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၂၅၉ (ဦ်း) ြ ြု ထု ်း ြ ော်း Safety Director of MNA ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမနမ်ောို့ဒလဒကြောင််း  မ်ေော၊  ပါေမီလမ််း၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ်မှ 

 င ်ော်း မ ော်း မပော်းမဖငို့်  
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းပပီ်း  
တစ်ပတက်ြောသည ်ထ  
သတင််းမေဘ မဖစ်ဒနသည။်

၂၂၆၀ မပညို့စုံ်ဒ ောင် (ခ) ခ စ်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း



၂၂၆၁ (မ) စန််းဒ ်း (ခ) (မ) မီ်းဂန််း မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

CDM 

ဝနထ်မ််းမ ော်း ော်းဒင ဒကြ်းပံို့ပ ်ုးြ 
ညသီ ဟသုတင််းေသမဖငို့ ် မ်တ ငဝ်
ငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည်

၂၂၆၂ (ဦ်း) ဒ ်းကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သေြဒ်ခ ောင််းပမ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၂၆၃ (ြ )ု သောထ ်း (ခ) ဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 င််းဒတေ်ာကြ်ီး  နန််းမ န၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၂၆၄ (ဦ်း) ဒဇေ်ာြ ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 င််းဒတေ်ာကြ်ီး  နန််းမ န၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၂၆၅ (ြ )ု မ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း(NGO) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
NLD မပနက်ြော်းဒေ်းတောဝနခ်ံ  
ြ ကုြညတ် ်ုးနငှို့်  တ  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၆၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း (ခ) ဒြ ေ်ာကြ်ီး ြ ော်း ဦ်းခ ငခ် ီြ တ်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််း
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသ
ည။်

၂၂၆၇ (ဦ်း) တငြ် ု ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ် ၃၇၊ လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််း
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသ
ည။်

၂၂၆၈ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းခ ငု် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၃ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််း
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသ
ည။်

၂၂၆၉ (ဦ်း) န ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဟနစ် န်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသ
ည။်

၂၂၇၀ (ြ )ု ဘ လ ီ(ခ) (ြ )ု လင််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၁ (ဦ်း) ဝင််းန ငု ်(ခ) ဒ ောကြ်ီး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေ နမ်ေမ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၂ (ဦ်း) စ ်ုးသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတဇောခငဦ််း၊  ၄ လမ််း၊ ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၃ (ြ )ု န ငုမ်င််းထ န််း (ခ)  ောမတခ်ံ
ြ ော်း/ ၃၂ 
နစ်ှ

 ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သ သညည်ဘြ ်ြင််းဒစောငို့ဒ်နစဉ
 စစ်သော်းနစ်ှဒယောြသ်ည်  
သ ို့ြ မုမငပ်ပီ်းဖမ််းဆ်ီးေန ်ဒနောြမှ်
လ ြုခ် ို့သည။် ထ ု ို့ဒကြောငို့် သ သည်
   မ်တစ်  မ်ထ သ ု ို့ဝငပု်န််းဒနစဉ  

စစ်သော်းမ ော်းမှမမငပ်ပီ်း  မ်ထ သ ု ို့လ ု
ြဝ်ငလ်ောခ ို့သည။် စစ်သော်းမ ော်းြ
 

မထ ြလ်ောလ ငြ်ဒလ်းမဒလ်းတစ်
ဒယောြြ် ပုစ်သတမ်ယလ် ု ို့ပခ မ််းမခ
ဒ္္ောြပ်ပီ်းဒမပောဆ ခု ို့သည။်  

ထ ု ို့ဒကြောငို့သ် သည ် မ်ထ မှထ ြ်
လောခ ို့ေပပီ်း 
ထ ု ို့ဒနောြသ် ၏ဒခါင််းြ ဒုသနတမ်ဖ
ငို့ရ် ုြန်ြှခ်ေံပပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းမခင််းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၄ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဝယဒံြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောငသ် ) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၅ (ြ )ု တ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆနဒမပပ  ဦ်းဒဆောငသ် ) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၆ (ဦ်း) ဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ပ  ျုခငသ်ြရုံ််း ဒစောငို့်) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

မတလ် ၁၈ ေြဒ်န ို့ 
သန််းဒခါငယ် ံခ  နတ် ငစ်စ်တပ်ြ
ဝငဒ်ေောြစီ််းနင််းခ ို့ပပီ်း  
သ သညရ် ုြန်ြှခ်ေံပပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၇၇ စ ငု််းရ ပ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင ်ဏ် (၁) လ မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၂၇၈ ဒ ်းမင််း ြ ော်း ဦ်းစ နတ်င်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 9782790068၊ ၀၉၇၅၀၁၁၄၅၀၅

၂၂၇၉ ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း
ဦ်းခငဒ်မောငမ်ဖြူဝင်
္်း

 ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၆၉၆၃၉၁၆၉၉



၂၂၈၀ ဒ ောငပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၈၂၂၇၉၀၀၆၈

၂၂၈၁ (ဦ်း) ဒ ်းမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ နသ်င်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၂၈၂ (ဦ်း) သန ို့ဇ်ငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-777176127

၂၂၈၃ (ဦ်း) ဒမောငစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၈၄ (မ) ေတနောယု မ  ေပ်သော်း (KBZ ဘဏဝ်နထ်မ််း) ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်
CDM 

လှုပ်ရှော်းမှုတ ငပ်ါဝငဒ်သောဒကြောငို့ဖ်
မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်

၂၂၈၅ (ဦ်း) ဒင ပ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြဒ်တောေ ော၊   ပီ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််း 
Taltaw Village, Dabaynn Township, 

Sagaing Region

မ ြနက်ြ်ီးေ စခန််း၊   ပီ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒေွှေဘ ခုရ ုင ်

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီးတ ငသ် သ
ည် 
ေ နစ်ှဒယောြေ် ို့ဒသနတဒ်ပ ောြရ်ှု ံ်းမှု
နငှို့ပ်တသ်ြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၈၆ (ြ )ု ညညီထီ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြဒ်တောေ ော၊   ပီ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််း 
Taltaw Village, Dabaynn Township, 

Sagaing Region

မ ြနက်ြ်ီးေ စခန််း၊   ပီ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒေွှေဘ ခုရ ုင ်

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီးတ ငသ် သ
ည် 
ေ နစ်ှဒယောြေ် ို့ဒသနတဒ်ပ ောြရ်ှု ံ်းမှု
နငှို့ပ်တသ်ြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၈၇ (ြ )ု ဒ ောငပ်မ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြဒ်တောေ ော၊   ပီ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််း 
Taltaw Village, Dabaynn Township, 

Sagaing Region

မ ြနက်ြ်ီးေ စခန််း၊   ပီ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒေွှေဘ ခုရ ုင ်

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီးတ ငသ် သ
ည် 
ေ နစ်ှဒယောြေ် ို့ဒသနတဒ်ပ ောြရ်ှု ံ်းမှု
နငှို့ပ်တသ်ြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၈၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြဒ်တောေ ော၊   ပီ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််း 
Taltaw Village, Dabaynn Township, 

Sagaing Region

မ ြနက်ြ်ီးေ စခန််း၊   ပီ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒေွှေဘ ခုရ ုင ်

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီးတ ငသ် သ
ည် 
ေ နစ်ှဒယောြေ် ို့ဒသနတဒ်ပ ောြရ်ှု ံ်းမှု
နငှို့ပ်တသ်ြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၈၉ (ြ )ု သန််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြဒ်တောေ ော၊   ပီ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််း 
Taltaw Village, Dabaynn Township, 

Sagaing Region

မ ြနက်ြ်ီးေ စခန််း၊   ပီ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒေွှေဘ ခုရ ုင ်

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီးတ ငသ် သ
ည် 
ေ နစ်ှဒယောြေ် ို့ဒသနတဒ်ပ ောြရ်ှု ံ်းမှု
နငှို့ပ်တသ်ြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၉၀ (ြ )ု ညညီဦီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြန်ြဥ်ပဒ ပု မ်  ၂၁
 (၁)

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောြဒ်တောေ ော၊   ပီ ယင််းပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််း 
Taltaw Village, Dabaynn Township, 

Sagaing Region

မ ြနက်ြ်ီးေ စခန််း၊   ပီ ေင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ဒေွှေဘ ခုရ ုင ်

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီးတ ငသ် သ
ည် 
ေ နစ်ှဒယောြေ် ို့ဒသနတဒ်ပ ောြရ်ှု ံ်းမှု
နငှို့ပ်တသ်ြပ်ပီ်း 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၉၁ (ြ )ု ဒဇေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယြ် င််းဒထောငထ် ငဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

ဒ ောငသ်ခု ၂ လမ််း၊ ဒေွှေမပညဒ် ်းေပ်၊  
ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

မတလ် ၁၉ ေြဒ်န ို့ ၁၁ 

နောေီခ   ခ  နတ် င် 
 ောဏောရှငမ်င််းဒနောငမှ်  

သတင််းဒပ်းမှုဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၉၂ (ြ )ု မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယြ် င််းဒထောငထ် ငဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

ဒ ောငသ်ခု ၂ လမ််း၊ ဒေွှေမပညဒ် ်းေပ်၊  
ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

မတလ် ၁၉ ေြဒ်န ို့ ၁၁ 

နောေီခ   ခ  နတ် င် 
 ောဏောရှငမ်င််းဒနောငမှ်  

သတင််းဒပ်းမှုဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၂၉၃ (မ) နနီဆီငို့် မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယြ် င််းဒထောငထ် ငဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

ဒ ောငသ်ခု ၂ လမ််း၊ ဒေွှေမပညဒ် ်းေပ်၊  
ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

သ မဒယောြ ေ်ာ်းမဖစ်သ ြ မုဒတ ွဲ့သဖ
မ္ငို့ဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်



၂၂၉၄ (ြ )ု ခ စ်ညညီဒီသ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယြ် င််းဒထောငထ် ငဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

ဒ ောငသ်ခု ၂ လမ််း၊ ဒေွှေမပညဒ် ်းေပ်၊  
ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

လောဖမ််းသ ြ ု 
သ ြ မုဒတ ွဲ့သမဖငို့ဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေ
သည။်

၂၂၉၅ (ြ )ုဒ ောငန် ငုဦ််း (ခ) ဒ ောငန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလတပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၉၆ (ြ )ုစ ငု််းမဟောဒြ ေ်ာစ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလတပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၉၇ (ြ )ုပင မ််းခ မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလတပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၉၈ (ြ )ုစ ငု််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလတပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၂၉၉ (ြ )ုဇောနည််းြ ြု ု (ခ) ပ နဒ်သ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလတပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၀၀ (ြ )ုသဟီပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တောခ ီလတပ်မ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၀၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ်ုးလ င် ြ ော်း ဦ်းလထှ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၃၀၂ (ြ )ု ခ မ််းဒမမို့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းသ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၃၀၃ (ြ )ု ေနန် ငု် ြ ော်း ဦ်းြလုော်းကြ်ီး  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ) ဒေွှေဘ  ုြ ဉ်းဒထောင် ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းမှုပပီ်းဒနောြတ် င်  
 ဖမ််းခေံသည။်

၂၃၀၄ (ဒ ေါ်) နန််းပင မ််းပင မ််းခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး CDM တ ငပ်ါဝငေ်နလ်ှုံွဲ့ဒဆေ်ာမခင််း၊

၂၃၀၅ (ဒ ေါ်) မ မ မော မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၃၀၆ ထြဇ်ောနညဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၃၀၇ ဒ ောငဒ် ောင် (ခ) ဒ ောငမ်  ျု်းမ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၃၀၈ ဒဝပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ ပု မ်
 - ၁၈၈

ဒထောင ်ဏ် (၃) လ မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၃၀၉ (ဒမောင်) စညသ် ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒ ောငဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၃၁၀ (ြ )ု ေောဇောဦ်း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်ထ ်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
မပညသ် ပ ငု် 
ပစစည််းြောြ ယဒ်ေ်း 
ြဥ်ပဒ  ပု မ် ၆(၁)

ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င်  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ်  ၇ နစ်ှ ြ  ု
စစ်ခံရုံု်းမှ ခ မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
မပညသ် ပ ငု် ပစစည််းမ ော်းြ ု  
ခ ယု ဒသောဒကြောငို့် ဖမ််းဆ်ီးသညဟ်ု
 စစ် ုပ်စုမှ ဒကြမငောထော်းသည။်

၂၃၁၁ (ဦ်း) န ငုလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ပ နဇ်လတု၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး  
ဦ်းစ ်ုးလ င ် မ်တ ငမ်ရှ ခ ြု်  
န ငုလ်င််းနငှို့သ် ၏ညမီဖစ်သ ြ ု 
ဖမ််းသ ော်းခ ို့သည။်

၂၃၁၂ (ြ )ု ေ မင််းဦ်း ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် RTC ဝင််းြ ု ြဒလ်းပမ ျုွဲ့ခံ
 လ ငယတ်ခ  ျုွဲ့ြ မီ်းြ င််းမ ော်းမဖငို့်
 သ ော်းဒေောြ် 
ပစ်ခတခ် ို့မခင််းဒကြောငို့်  စစ်တပ်မှ 

ဒသနတမ်ဖငို့ ်ပစ်ခတစ်ဉ 

ြ ေု မင််းဦ်း၏  ဒပါငြ် ု 
ြ ညထ် မှနသ်မဖငို့ဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသ
ည။်

၂၃၁၃ (မ)မ ်ုးသနတောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မတလ် ၂၀ ေြဒ်န ို့ ညပ ငု််းတ င် 
ဒြ ောြတ်တံော်း   ဒဆောငထ် ထ  
ဝငဒ်ေောြ၍် ရ ုြန်ြှြ်ော 
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၃၁၄ စ ငု််းလ ငမ် ်ုးဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၁၅ ဒြ ေ်ာေ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ လြန်ြမ်ှု ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၃၁၆ (ဒမောင်) ရှု  င််းြ ြု ု ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒမောငဒ်ထ ်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောငက်ြ်ီးဒြ ်းေ ော၊  ြဝပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၃၁၇ (ြ )ု ဒြောင််းမမတထ် န််း  (ခ) ြလုော်း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောငန် ငုဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥသော ၃ လမ််း
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်



၂၃၁၈ (ြ )ု မပညို့စုံ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းန ငုဦ််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥသော ၃ လမ််း
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၁၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာြ ြု ု (ခ) ြ ငဝှ်ြ် ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောငပ်မ ျုင်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဂ ဒလ်း ဘေုော်း်ဒ္လ်းဒ ်းြနု််း  ၅ေပ်ြ ြ်
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၂၀ (ြ )ု ခ စ်မင််းပ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၂၁ (ြ )ု ဒဇေ်ာမင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

 ကြမ််းဖြ် ဝငဒ်ေောြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၃၂၂ (ဒမောင်)ဒြ ေ်ာလင််းပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၂၃ (ဒမောင်)ဝင််းမင််းပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၂၄ (ဒမောင်)သဟီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငဒ်သောဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၃၂၅ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု မ် - ၁၉ 

လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ 
စစ်တပ်နငှို့် ေ 

 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငထ်ော်း

Rider ြော်းစငတ်ော၊  ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊  မှတ် ၄၂
 ေပ်ြ ြ၊်  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်တုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 
သ ၏ဒန  မ်သ ု ို့ဝငဒ်ေောြစီ််းနင််းပပီ
 ပစ်ခတဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်  

လြသ်န််းတ င ်ဏေ်ောေရှ ပပီ်း 
ထ လုြသ်န််း ော်း 
မဖတဒ်တောြပ်စ်ခ ို့ေသည။်  သ ို့ ော်း
 စစ်ခံရုံု်းတ င် စီေငစ်စ်ဒဆ်းမညဟ်ု
 သ ေသည။်

၂၃၂၆ (ြ )ု ဒ ောငမ်မငို့မ်မတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု မ် - ၁၉ 

လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ 
စစ်တပ်နငှို့် ေ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

Rider ြော်းစငတ်ော၊  ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊  မှတ် ၄၂
 ေပ်ြ ြ၊်  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်တုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 
သ ၏ဒန  မ်သ ု ို့ဝငဒ်ေောြစီ််းနင််းပပီ
 ပစ်ခတဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၃၂၇ (ြ )ု ဒ ောငြ် ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု မ် - ၁၉ 

လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ 
စစ်တပ်နငှို့် ေ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

Rider ြော်းစငတ်ော၊  ဂုံဒေွှေမမ ော်း ၂ လမ််း၊  မှတ် ၄၂
 ေပ်ြ ြ၊်  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်တုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 
သ ၏ဒန  မ်သ ု ို့ဝငဒ်ေောြစီ််းနင််းပပီ
 ပစ်ခတဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၃၂၈ သင််းစံပယမ် ်ုး မ ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၃၂၉ ဒ ောငခ် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ လြန်ြမ်ှု ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ င၊် မနတဒလ်းတ ငု််း

၂၃၃၀ (ဦ်း) ကြညဝ်င််း ြ ော်း/၆၆ ဦ်းဘသန််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇ ုင််းဒမမောြ်, ဒခတတ ောလမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၃၃၁ (ြ )ု ဒတဇောလင််း (ခ) ငဒတ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းတောဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇ ုင််းဒမမောြ်, ဒခတတ ောလမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၃၃၂ (မ) ခငမ်မတန် ်ုးဦ်း မ/၂၄ ဦ်းတ ်ုးလ ငဦ််း  ေပ်သော်း (Manager - KBZ Bank) ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ေ  ၆၀၆၁  ေု မ ်း
 ဒ ောငန် ငုမ် ်ုး 
သဃသြျွန််းပမ ျုွဲ့မ
ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မ/ ၄၀၃၊ တ ြု်(ြ)ေ ပ်သော(၁)လမ််း၊ 
မ်ဒြ ောင််းြန ်ပ ငု််း (၁)ေြြ် ြ၊် 
သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၁၂/စြခ(န ငု)်၀၇၃၀၇၀

၂၃၃၃ (ြ )ု တငဝ်င််း ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၃၃၄ (ဒ ေါ်) လ ို့လ ို့ဝင််း မ ဦ်းထ န််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒတောငဥ်ြက လောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၀၉၇၅၄၈၃၄၁၄၄ , ၀၉၅၁၂၀၁၁၆

၂၃၃၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာန ငုဦ််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငတ်င်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒတောငဥ်ြက လောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၈၁၇၃၄၃၄၂

၂၃၃၆ ြ မုပညပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟသသောတပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၃၃၇ (ြ )ုသန််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး ေ နငှို့ ်စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၂၃၃၈ (ြ )ု ေ လင််းမမတ် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းသန ို့ဇ်ငဦ််း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၉)၊ (၈)လမ််း၊ ေနက်ြ်ီးဒ ောငေ်ပ်ြ ြ၊်  
ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်



၂၃၃၉ (ြ )ု မင််းမင််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းခငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၃၀)၊ ဒတောငည် ျုလမ််း၊  
ဒ ောငမ်ဂသလောေပ်ြ ြ၊်  ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၃၇ ဦ်းဆနန်ီ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒြ ောြမ် ဒခ ောင််းဒတောငေ် ော၊  ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၁ (ဒမောင်) ဘနု််းဆြ် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒတဇောယု  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဘေုငို့ဒ်နောငလ်မ််း၊ ေနက်ြ်ီးဒ ောငေ်ပ်ြ ြ၊်  
ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၂ (ြ )ု မပညို့သ် မ််း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၂)၊ (၄)လမ််း၊ သေီ ပမ ျုငေ်ပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၃ (ြ )ု သ ေထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒမောငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၃)၊ စစ်ဒတောင််းလမ််း၊  ေနမ်  ျု်းဒ ောင် 
ေပ်ြ ြ၊် ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၄ (မ) ဒ ်းေတနောပဖ ျု်း မ/၂၄ ဦ်းသ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၂၆)၊ မမနမ်ောို့ဂုဏေ်ညလ်မ််း၊  (၁၃)ေပ်ြ ြ၊်
  ဆနေ် ော၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၅ (မ) ေွှေန််းလ ို့ဦ်း မ/၁၉ ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ြမ််းနော်းလမ််း၊   ဆနေ် ော၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၆ (မ) စနဒောဒ ောင် မ/၃၄ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ပတတ မမော်းတန််းေပ်ြ ြ၊်   ဒဘေ်ာေ ော၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၇ (ဒ ေါ်) နနီဝီင််း မ/၄၆ ဦ်းသ င်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒြ ောြမ် ဒခ ောင််းဒတောငေ် ော၊  ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၈ (မ) ယမု မ ဒ ောင် မ/၂၅ ဦ်းတငို့န် ငု်  ေပ်သော်း (MPT ဝနထ်မ််း) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 မှတ်(၂၂)၊ (၂)လမ််း၊ သေီ ဒဇယ ောေပ်ြ ြ၊် 
ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၄၉ (ဒ ေါ်) စန််းပမ ျုင် မ/၃၆ ဦ်း ုန််းခင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ပတတ မမော်းတန််းေပ်ြ ြ၊်   ဒဘေ်ာေ ော၊ ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၅၀ (မ) မမတပ် ်ုးဥ မ/၁၉ ဦ်းစန််းယု  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

(၁)လမ််း၊  ဏဏ ဝါေပ်ြ ြ၊် ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၅၁ (မ) မ ်ုးမ ်ုးသ မ/၂၈ ဦ်းစန််းဝင််း  ေပ်သော်း (MPT ဝနထ်မ််း) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဝ ဒြ ေ်ာြ င််း၊ ဒ ောငမ်ဂသလောေပ်ြ ြ၊်  ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်
 မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၅၂ (မ) သင််းသင််းယု မ/၂၃ ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သေီ ဒဇယ ောေပ်ြ ြ၊် ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၅၃ (ဒ ေါ်) ကြညသ်န််း မ/၆၇ ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒခ ောင််းဒတောငေ် ော၊  ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မ နမ်ပညန်ယ်

၂၃၅၄ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် (မသနစ် မ််း) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
စစ်တပ်

ဟသသောတဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဆ ပ်ကြ်ီးဒြ ်းေ ော၊  ဟသသောတပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

 သြ ်၂၃ နစ်ှ ေ ယ် 
ြ မုပညပ်ဖ ျု်းဒ ောငသ်ည်  
ဘယဒ်မခ  ်းဒ ောြပ် ငု််း  မပါဒသော
 ြ ယု ်ဂသ ါမသနစ် မ််း သ မဖစ်ပပီ်း 
ေနြ်နု ်ဆနဒမပမှုမ ော်းတ င် 
ပါဝင ်ပပီ်း ေ ောမပနဒ်ေောြခ်  န် 
တစ်လခန ို့်   ကြောတ င် 
Facebook  ဒြောငို့၌် 

 ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းမ ော်း  
ဒေ်းသော်းခ ို့သညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံမခင််းမဖစ်သည။်

၂၃၅၅ (ဦ်း) ဆ ဂု ောမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၅၆ (ြ )ု တင်ို့လ်ှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၅၇ (ြ )ု သ ေပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၅၈ (ြ )ု ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၅၉ (ြ )ု သန််းစ ်ုး (ခ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၆၀ (ြ )ု ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၆၁ (ြ )ု ဒစောဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ် (ဒတောငပ် ငု််း)

၂၃၆၂ (ြ )ု လမှ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၆၃ (ြ )ု ဝင််းသ စ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၆၄ (ြ )ု လင််းလင််း (ခ) ြ လုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၆၅
(ြ )ု ဒ ောငထ် ဋထ် ဋ် (ခ) 

ဒ ောငထ် ဋ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၆၆ (ြ )ု တငထ် န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်



၂၃၆၇ (မ) မ ်ုးသတီော မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၆၈ (မ) နန််းခငခ်ငဝ်င််း မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၆၉
(မ)  ညောသ မ (ခ) ဒဝပဖ ျု်းစံ (ခ) 

ြလုော်းမ
မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၇၀ (မ) မမငို့မ်မငို့ဒ် ်း မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
 ေပ်သော်းြ ြုောြ ယေ်င််းဖမ််းဆ်ီး
ခေံသည။်

၂၃၇၁ (ဒ ေါ်)ညော မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ၀်၂၁
ဒတောငဒ်လ်းလံ်ုးဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စြပ်စ်ြ င််း ၅ လမ််း၊ ဘော်း ၊ံ ြေငမ်ပညန်ယ်

၂၃၇၂ (ဒ ေါ်) သင််းသင််းခ  ျု မ ဦ်းဒမောငသ််ီး  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၇၄၆၄၄၇၅၄

၂၃၇၃ (ြ )ု ဒြောင််းမမတသ် ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၆၀၂၁၀၄၃၅

၂၃၇၄ သင််းသင််းဒမေ်ာ မ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ပုဇ နဒ်တောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၀၉-၉၇၄၄၉၅၀၀၇

၂၃၇၅ (ဒမောင်) ရှု  င််းဘ ဘု ု ြ ော်း ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေမဖြူဒြ ်းေ ော၊  ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

၂၃၇၆ (ဒမောင်) သ န််းဒဇေ်ာမမငို့် ြ ော်း ဦ်းစ နလ်င််း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဖေ လမ််း၊ ဒြ ောင််းကြ်ီးစုေပ်ြ ြ၊်  
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

၂၃၇၇ (ဦ်း) မမငို့န် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၃၇၈ (ဦ်း) စ ်ုးဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ေ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေဘ လုမ််း၊ ြလုော်းကြ်ီးစု ဒြ ်းေ ော၊ လှု ငသ်ောယော၊
 ေနြ်နု်

ေပ်/ဒြ ်း 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းခန ို့ ်ပ်သညြ် ု  
ြန ို့ြ် ြခ် ို့သညို့် 
ဓောတပုံ်မှတတ်မ််းမဖငို့လ်ောဒေောြဖ်မ်
္်းဆ်ီး

၂၃၇၉ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ေ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နလီောလမ််း၊ ြလုော်းကြ်ီးစုဒြ ်းေ ော၊  လှု ငသ်ောယော၊ 
ေနြ်နု်

ေပ်/ဒြ ်း 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းခန ို့ ်ပ်သညြ် ု  
ြန ို့ြ် ြခ် ို့သညို့် 
ဓောတပုံ်မှတတ်မ််းမဖငို့လ်ောဒေောြဖ်မ်
္်းဆ်ီး

၂၃၈၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ေ 
ဟသသောတဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒေွှေဒတောငစု် ေပ်ြ ြ၊် ကြခံင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ဧေောဝတတီ ငု််း

ဒန  မ် န်ီးတ င် 
ေ ြဖမ််းဆ်ီးသ ော်းမခင််းခေံ

၂၃၈၁ (ဦ်း) သန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ ံျုြ ်းဒြ ်းေ ော၊  ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််း
ဒမ်းစေောရှ ၍ လ ြုခ် ို့ပါဟု 
လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့မ ော်းြ  

ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်း

၂၃၈၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၁၃လမ််း၊ (၉) ေပ်ြ ြ၊် ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််း
မညသ်ညို့ ်တ ြဖ်မ််းဆ်ီးပပီ်း  
ဘယြ် ဒုခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသလ  
မသ ေ။

၂၃၈၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာန ငုလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်း

ဒသဆံ်ုးသ ော်းခ ို့သညို့်  သြ ်၇ 

နစ်ှ ေ ယ် မခငမ်  ျု်းခ စ်၏  

 ြ မုဖစ်ပပီ်း ဒသနတ ်ငမ်ဖငို့ ်
ဦ်းဒခါင််းြ ထုရု ုြခ် ို့ြော  နှ ပ်စြ၍်
 ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခ ို့သည။်

၂၃၈၄ (ဦ်း) မမငို့န် ငု် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ လ ို့ ခ ငို့ ်ဒေ်းဒစောငို့က်ြညို့်  
ြောြ ယဒ်ေ်း (ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့)

၂၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ပုသ မ်ဒထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း
သည။်

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး။
၂၅ မတ် ၂၁ တ င ်ပု မ် 

၅၀၅(ြ)မဖငို့ ်စ  ခ ြတ်င်/ 
ပုသ မ်ဒထောငသ် ု ို့ပ ု ို့။

၂၃၈၅ (ြ )ု ဒနဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းငဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု ၁၂ လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၃၈၆ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းလှု ငဝ်င််း  (ခ) ြလုော်း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဝင််းလှု င်  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ်းေ ပ်မ န ် မ်ေော၊  လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၃၈၇ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာသ ေ န် ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

လသောပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။
မထြထ်ြလ်င််း၏ခငပ် န််းမဖစ်သ
ည။်

၂၃၈၈ ဒြ ေ်ာဇငဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတပုံ်ဆေော) ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၃၈၉ (ဦ်း) ဒြောင််းထြမ်  ျု်းကြည် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းကြည်  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-251011838

၂၃၉၀ (ဦ်း) မ  ျု်းကြည် ြ ော်း ဦ်းလမှမငို့်  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-251011838

၂၃၉၁ (ဦ်း) ခငဒ်မောငဦ််း ြ ော်း ဦ်းစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပတတ မမော်းလမ််း၊  (၃၃) ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြ ်ဂုံပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

သော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးေော  

မမ သညို့ ်တ ြ် ဖခငမ်ဖစ်သ ြ ု 
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၂၃၉၂ (ြ )ု မင််းထြသ်ော ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒထောငတ် င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၃၉၃ (မ) ပင မ််းဒ ်းသ မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒထောငတ် င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၃၉၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/ ၄၃  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ဘေုော်းမဖြူေပ်ြ ြ၊် ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပည် 
ဒတောငပ် ငု််း

၂၃၉၅ (ြ )ု ဒ ောငသ်င််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
  ြုဦ််းဒထောငတ် င် ထ န််းသ မ််း 
ထော်းသည။်

၂၃၉၆ (ြ )ု ဉောဏလ်င််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (UCH ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း ) ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ခငဦ််းပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၃၉၇ (ြ )ု ထ န််းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ေပ်ြ ြ် ဥြက ဌဒဟောင််း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဒ ောငခ် မ််းသောေပ်ြ ြ၊်

၂၃၉၈ စ ငု််းစညသ် ြ ော်း
 ေပ်သော်း 
(မခဒံစောငို့်)(ြဒမဘောဇတ ငု််းသတင််းဌောန )

၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငဒ်လ်းလံ်ုးဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညဒ်တောငပ် ငု််း

၂၃၉၉ (ဦ်း) ခငဝ်င််း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
 မှတ်(၈)ေပ်ြ ြ၊် ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 
ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

သော်းမဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍  

ဖခငမ်ဖစ်သ  ော်း 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သည။်

၂၄၀၀ (ြ )ု စ ်ုးတငို့် ြ ော်း ဦ်းခ စ်စ န်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ ဘေုငို့ဒ်နောင် (၃)လမ််း၊ မဇင််းေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၂၄၀၁ နန််းဒန ်းဒန ်းလှု င် မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငဒ်လ်းလံ်ုးဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညဒ်တောငပ် ငု််း

၂၄၀၂ (ြ )ု ဒ ောငခ်န ို့မ်င််း ြ ော်း/၂၄ သ န််းဒဌ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမငဒ်တေ်ာသော ၁ လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၃ (ဦ်း) သန််းလှု င် ြ ော်း/၅၅ ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဝ ငု််းဒြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၄ ဒ ေါ်တငမ်ောခ  ျု မ/၅၃ ဦ်းဝင််းကြည်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဝ ငု််းဒြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၅ (ြ )ု ခ စ်စမ််းဒမောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတငည် န ို့်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဝ ငု််းဒြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၆ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောငဝ်င််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းဒမောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဇင််း (၁)လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၇ (ဦ်း) စ ်ုးထြဒ် ောင် ြ ော်း/၃၇ ဦ်းစ ်ုးမင််း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ကြညဒ်တေ်ာြနု််း  (၂) လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၈ မမဒသ ်း (၆၅) ဦ်းဘြ င်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မ နစံ်မပ ၃ လမ််း၊ ဟသသောြနု််း ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၀၉ (ဒ ေါ်) မ ု ို့မ ု ို့လ င် ြ ော်း ဦ်း နီ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သံ်ုးခ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၉၉၃၇၄၅၀၉

၂၄၁၀ (ြ )ု ြ ြု ဒုဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒစောဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သံ်ုးခ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၉၉၃၇၄၅၀၉

၂၄၁၁ Ngun Uk Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၁၂ Ni Iang Len မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၁၃ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလထ် န််းစံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ဇန်ီးမဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍  

ခငပ် န််းမဖစ်သ  ော်း  
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သည။်

၂၄၁၄ (ြ )ု ဆညဇ်ောမ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလထ် န််းစံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
မ ခငမ်ဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍  

သော်းမဖစ်သ  ော်း 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သည။်

၂၄၁၅ (ြ )ု ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလထ် န််းစံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ေပ်ြ ြ ်တ င််းသပ တ ်ော်းဦ်းဒဆ
္ောငသ် 

၂၄၁၆ (မ) ခ စ်မကြ်ီး မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလထ် န််းစံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ေပ်ြ ြ ်တ င််းသပ တ ်ော်းဦ်းဒဆ
္ောငသ် 

၂၄၁၇ (မ) သင််းသင််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလထ် န််းစံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
ေပ်ြ ြ ်တ င််းသပ တ ်ော်းဦ်းဒဆ
္ောငသ် 



၂၄၁၈ (ြ )ု ဒ ောငစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း (6BE - Civil) ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဒန  မ်ြ ု 
 င ်ော်း လံ်ုး ေင််းမဖငို့် ဝ ငု််း၍
 ဒသနတပ်စ်ဒဖောြပ်ပီ်း  
  မ်ရှ ပစစည််းမ ော်း ော်း  ဖ ြစီ််းြော
 ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၂၄၁၉ ခ စ်မကြ်ီး မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗ ုလထ် န််းဇံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်
ဆနဒမပပ  မ ော်းြ ု  ဦ်းဒဆောင၍်  

မပျုလပ်ုသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၄၂၀ သင််းသင််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗ ုလထ် န််းဇံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်
ဆနဒမပပ  မ ော်းြ ု  ဦ်းဒဆောင၍်  

မပျုလပ်ုသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၄၂၁ ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗ ုလထ် န််းဇံေပ်ြ ြ၊် ဒ ါပုံပမ ျုွဲ့နယ်
ဆနဒမပပ  မ ော်းြ ု  ဦ်းဒဆောင၍်  

မပျုလပ်ုသညို့ ်တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၄၂၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းဆြဒ် ောင် ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း (လ ပ်စစ် ငဂ် ငန်ယီော ) ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။
သဝုဏဏ ၊ သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

ဒသနပ်မဖငို့ပ်စ်ခတခ်ေံ၊  
ပုခံ်ုးထ / ရ ု်းြ  ျု်း၊ 
မဂသလော ံစုစ်တပ် ရ ု်းဒဆ်းရုံတ င်
ထော်းရှ ။

၂၄၂၃ (ဒ ေါ်) သတီောစ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ဒြ ောြတ်ခံါ်း  ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။

ဒဆ်းရ ု ်းခငေ် ော၊  ဒြ ောြတ်ခံါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ြ ဆံ်ုး ဦ်းေ ဝင််း၏ သမီ်း

၂၄၂၄ (ဦ်း) ဒမောငတ်ငပ်င မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ဒြ ောြတ်ခံါ်း  ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။

ဒဆ်းရ ု ်းခငေ် ော၊  ဒြ ောြတ်ခံါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၂၅ (ြ )ု ဒဂေါ်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ဒြ ောြတ်ခံါ်း  ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။

ဒဆ်းရ ု ်းခငေ် ော၊  ဒြ ောြတ်ခံါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၂၆ (ဒမောင်) ဒ ောငပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းတငသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။   ငု််းဝနြ် င််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့

၂၄၂၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာတငဝ် ငု််း ြ ော်း ဦ်းဒမောငသ် န််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။   ငု််းဝနြ် င််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့

၂၄၂၈ (မ) မမငို့မ်ောလောဆန််း မ ဦ်းဒ ောငဆ်န််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။   ငု််းဝနြ် င််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့

၂၄၂၉ (မ) ြလ ောဦ်း မ ဦ်းသန််းဒင  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။   ငု််းဝနြ် င််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့

၂၄၃၀ (မ) စုမမတေ်တနော မ ဦ်းသြဒ်ဇေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။   ငု််းဝနြ် င််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့

၂၄၃၁ (မ) ဖ ်း  မ်စည် မ ဦ်းလဒှ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။   ငု််းဝနြ် င််း၊ ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့

၂၄၃၂ (ဦ်း) လမှမငို့် ြ ော်း/၇၀
 ေပ်သော်း (ဆေောကြ်ီး၊ 
ဒေွှေဘ တုြက သ လု၊် ဘ မ ဒဗ ဌောန၊ 
 ပင မ််းစော်း)

၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေဘ ဒုထောငတ် င် 
ထ န််းသ မ််းထော်း။

ခငဦ််းပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ခငဦ််းပမ ျုွဲ့၌  စစ်တပ်နငှို့ေ် တ ု ို့မှ 

ပစ်ခတစ်ဉ 

ဒြ ောင််းသော်းလ ငယမ် ော်း  
ဆေောကြ်ီး၏  မ်မခစံည််းရ ု ်းဒြ ေ်ာ၍
ဒမပ်းကြသညို့် မဖစ်စဉတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းမခင််းမဖစ်။

၂၄၃၃ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နငှို့် ေ မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၄၃၄ (ြ )ု ငယဒ်လ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နငှို့် ေ မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၄၃၅ (ြ )ု နန််းထ ြုစ် ်ုး ြ ော်း/၄၁ ဦ်းဒေွှေဒြောင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၃၆ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇေ်ာပဖ ျု်း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာခ  ျု  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၃၇ (မ) ဝင််းထြဒ် ်း မ/၂၀ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၃၈ (မ) သ မို့်ယမုံဖ ်း မ ဦ်းသန််းထ ြုဦ််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၃၉ (ဒမောင်) ဉောဏလ်င််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၄၄၀ (ြ )ု ြ ြု ု ြ ော်း ဦ်းသန််းြ န်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၁ (ြ )ု ဒ ောငလ်င််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၂ (ြ )ု စ ်ုးမ ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၃ (ြ )ု ြ ြု စုန််း ြ ော်း ဦ်းဒမောငဒ်မောငစ်န််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၄ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းည န ို့ဒ် ောငို့်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၅ (ဒမောင်) ဒ ်း (ခ)  ဂီ ောဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၆ (မ) ရှင််းသန ို့က်ြယ် မ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၄၇ (ြ )ုသန််းဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ထ မ််းသ မ််းခထံော်းေသည်

လမုတန််းေပ်ြ ြ၊် ဒမေ်ာလပမ ျုင် ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ

၂၄၄၈ (ဒမောင်) ေ လင််းထြ် ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒ ောငလ်င််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၄၉ (ဒမောင်) ဇ  သဟီဒ ောင် ြ ော်း/၂၁ ဦ်းြ ြု ဒု ောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၅၀ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းသ  (ခ) မပညို့စုံ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းမ  ျု်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၅၁ (ဒမောင်) ထြပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမမငို့သ်န််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၅၂ (ဒမောင်) ဒဝပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဟနဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၅၃ ဝင််းန ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၇၉၉၁၁၅၇၇၈

၂၄၅၄ (ဦ်း) ဒ ောငမ်  ျု်းသ မ််း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး 09-783991767

၂၄၅၅ Van Lian Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၅၆ Van Tha Peng ြ ော်း/၁၄  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၅၇ Cung Khua Hnin ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၅၈ Isaac ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၅၉ Kam Lo ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၆၀ Nun Herh Bik ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၆၁ Paul Van Bawi Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၆၂ Zing Dawt Chin မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၄၆၃ (ြ )ု ဒမောငဒ်မောငလ် င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််း။

၂၄၆၄ (ဒမောင်) ေ ေငို့ပ် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒ ောငခ် မ််းသော  ေပ်ြ ြ၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၆၅ (ဒမောင်) သန ို့ဇ်ငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြော  ်း၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၆၆ (မ) သေီ ယမင််းစု မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောြန်ောခါ်း၊  မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၆၇ (မ) မမငို့မ်မငို့စ်န််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စ နေ်တနောမ န် ဒမမောြ၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၆၈ (မ) ဇငဇ်ငဝ်င််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

စ နေ်တနောမ န် ဒမမောြ၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၆၉ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းမမငို့် မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့မ၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၇၀ (မ) ဒမနငှ််းသ မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်



၂၄၇၁ (ဒ ေါ်) နနုစုန််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၇၂ (ဒ ေါ်) ခင််းစန််းတငို့် မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၂၄၇၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသြဇ်င် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေော) ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေ။ ၃၅ ေပ်ြ ြ၊် ဒမမောြ ်ဂုံ၊ ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၇၄ (မ) သဇငဦ််း မ/၁၉  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နငှို့် ေ မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၄၇၅ (မ) သြသ်ြမ်ော မ/၃၀  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နငှို့် ေ မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၄၇၆ (မ) ခငမ်ောန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငတ် င််းကြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၇၇ (ဦ်း) န ငုဒ်ဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ုန််းဒတောဒြ ောင််းလမ််း၊  ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး၊

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးသ ော်းသည။်

၂၄၇၈
(ဒ ေါ်) ည ျုည ျုဆငို့် (ခ) (ဒ ေါ်) 
ငယဒ်လ်း

မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
  ြုဦ််း ြ ဉ်းဒထောငတ် ငဖ်မ််း
ဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပ န ယြ်နု််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််း

၂၄၇၉ (ြ )ု ေ  (ခ) ဒနေ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်းဝင််း
 

(လွှေတဒ်တေ်ာြ ယု်
စော်းလယှ်)

 ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒတောငင်  ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မဖြူ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််း

၂၄၈၀ (မ) မ ု ို့မ ု ို့ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တစ်ခန််းမှ  ဏေ်ောေသ မ ော်းြ ု
 လ ဒသောဒကြောငို့် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၄၈၁ (ြ )ု န ငုဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေဇငဒ်ယေ်ာစော်းဒသောြဆ် ငု၊်  တပငဒ်ေွှေထ်ီးလမ််း၊
 ဘေုငို့ဒ်နောင၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

 လပ်ုလပ်ုဒနဒသော  

စော်းဒသောြဆ် ငုတ် င် 
 ဒကြောင််းမပခ ြမ်ရှ ဘ  
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်း

၂၄၈၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းစညသ် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့ဒ်ဝ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၈၃ (ဒမောင်) မပညို့ပ်ဖ ျု်းသ ြ ော်း/၂၃ ဦ်းမမငို့ဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၄၈၄ (ဦ်း) မ ်ုးဒင  (ခ) ဒမောငဒ်င ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၈၅ (ဒမောင်) ေ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၈၆ (ြ )ု ဝင််းြ ဦု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၈၇ (ြ )ု န ငုခ် မ််းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၈၈ (ြ )ု ဒ ောငခ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၄၈၉ (ြ )ု န ငုဒ်ဝယံ (ခ) ဒဝယံ ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

၅၀၅(ြ)

၂၁ မောသောလမ််း၊ ၁၂ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒမေ်ာလပမ ျုငြ်ျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၉၀ (ြ )ု မင််းဒဇေ်ာဦ်း (ခ) ြ ေု ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၂၅၄၅၀၀၄၅၅

၂၄၉၁ (ြ )ု ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဝင််း(ခ) ဒမောငဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၂၅၄၅၀၀၄၅၅

၂၄၉၂ (ဦ်း) ဒဌ်းန ငု် ြ ော်း ဦ်းလမှမငို့်  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး ၉၄၅၉၂၇၆၀၃၄

၂၄၉၃ (ြ )ု သန ို့ဇ်ငထ် ြု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၉၄ (ြ )ု ဘနု််းမ  ျု်းသ မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၉၅ (ြ )ု ေ ထြပ် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၉၆ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး



၂၄၉၇ (ြ )ု ခန ို့မ် ်ုးစြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၉၈ (မ) မမတန် ်ုးဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၄၉၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမ ်ုးသ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၅၀၀ (ြ )ု ခန ို့ ု်ပ်စ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၅၀၁ Ram Hei ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၅၀၂ Tang Kuai  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၅၀၃ ဒ ါြတ်ော နန််းသသုု မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၀၄ သန ို့ဇ်င် ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၀၅ သြဒ်ဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငသ် န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၀၆ ေနဒ် ောငရှ်င််း (ခ) ဖ ု်းတတု် ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၀၇ ဒြ ေ်ာဒဇောဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၀၈ ဒဌ်းလင််း ြ ော်း ဦ်းသောလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၀၉ ဝင််းမမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၀ ခငဒ်မောငတ်ငို့် ြ ော်း ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၁ သ ေ နမ်မငို့် ြ ော်း ဦ်းလြီ ယေ်င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၂ ထြလ်င််းဗ ုလ် ြ ော်း ဦ်းမင််းသ ခ ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၃ စ နဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းစ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၄ လဒှဆောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၅ ဒ ောငဒ်ဇေ်ာမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းစ နလ်ဒှ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၆ ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒလ်း ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၇ တငည် န ို့် ြ ော်း ဦ်းဒဆောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၈ ဒဇေ်ာဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းမမငို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၁၉ ဒနဒနောငတ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒင တ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၀ ဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ နသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၁ ထြဒ်ဝယံ ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်



၂၅၂၂ ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ နဒ်သောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၃ ဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းစစ်ဒ ောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၄ ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတငန်  ွဲ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၅ စ ်ုးဝင််းဒမောင် (ခ) လင််းဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းြစံ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၆ န ငုန် ငုဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းြံ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၇ ထြမ်င််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတငဦ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၈ ေနပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၂၉ ထြဒ် ောငပ်ဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းနန််းဝင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၃၀ ဒ ောငဒ်ဇယ ြ ော်း ဦ်းစ နသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၃၁ စ ဒုမပထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ် န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၃၂ မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငတ်င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၃၃ သြခ် ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာန ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၃၄ စ ်ုးသ န််း (ခ)  ငယဒ်လ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၅၃၅ (ြ )ု ဒဆ ဆြထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၃၆ (ြ )ု သဟီ (ခ) ြ သုနု် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၃၇ (ြ )ု စ မ််းထြန် ငု် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၃၈ (ြ )ု ြ ြု မုင််း ြ ော်း ဦ်းဝါဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၃၉ (ြ )ု စ မ််းထြဒ်ဝ ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၀ (ြ )ုလင််းခန ို့် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၁ (ြ )ု ပဖ ျု်းမင််းပ ငု် ြ ော်း ဦ်းမမငို့စ် န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၂ (ြ )ု တ ်ုးလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းမင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၃ (ြ )ု ဝင််းသ ြ ော်း ဦ်းည န ို့ဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၅၄၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ်ုး (ခ) မ ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငလ်တ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၆ (ြ )ု စ နဒ်မောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောငြ် ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၇ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇယ ထ န််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၈ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဝ်းပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၄၉ (ြ )ု ပဖ ျု်းြ ြု ဒုြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒစောလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၀ (ြ )ု သ ေဒ ောငဆ်န််း ြ ော်း
ဦ်းဒ ောငဆ်န််းထ 
န််း

 ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၁  ရှငဒ်ဇယ   သ (ခ) ဦ်းဝင််းခ  ျု ြ ော်း ဦ်းဒ ောငခ်င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၂ (ြ )ု ဟ န််းမမတထ်ြ် ြ ော်း ဦ်းစ နဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၃ (ြ )ု တငထ် န််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၄ (ြ )ု ေ ဝငို့ပ် ငု် ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၅ (ြ )ု လှု ငမ်မငို့ထ် န််း ြ ော်း ဦ်းတငဒ်င  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၆ (ြ )ု သော်းထြဒ်နောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၇ (ြ )ု ဒြောင််းထြဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၈ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းသ ေန ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၅၉ (ြ )ု ရှု  င််း ောြော ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၀ (ြ )ုဒြ ေ်ာဇငလ်တ် (ခ) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒ ောငလ် င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၁ (ြ )ု ဒဝယထံ န််း ြ ော်း ဦ်းတငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၂ (မ) ယမင််းသ မ ဦ်းဝင််းလှု င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၃ (မ) ခ ငုဇ်ငသ်ြ် မ ဦ်းဒ ောငဒ်စော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၄ (မ) ခငသ်ြန် ငု် မ ဦ်းဒသောင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၅ (မ) ဒမသဇင် မ ဦ်းဒ ်းသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၅၆၆ (မ) မဖြူမဖြူဒသေ်ာ မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၇ (မ) ဒ ်းမ မ သ မို့် မ ဦ်းဒဌ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၈ (မ) ခ ငုဇ်ငမ်ှု်း မ ဦ်းသန််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၆၉ (မ) စန််းဒမေ်ာဆငို့် (ခ) ဒတောြဒပါြ် မ ဦ်းခငဒ်မောငဆ်ငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၀ (မ)     မ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၁ (မ) နနီဒီလ်းမမငို့် မ ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၂ (မ) ခငဒ်စောန ယ် မ ဦ်းဒ ောငတ်င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၃ (မ) န ယန် ယဝ်င််း မ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၄ (မ) နငှ််းနငှ််းခ ငု် မ ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၅ (မ) ခ ငုခ် ငုဒ် ောင် မ ဦ်းတငလ်ှု င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၆ (မ) ဒမသကြသနဦ််း မ ဦ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၇
(မ) ထြထ်ြဒ် ောင်(ခ) 

ထြထ်ြ်
မ ဦ်းဒထ ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၈ (မ) ပဖ ျု်းမပညို့ဒ် ောင် (ခ) ပဖ ျု်းပဖ ျု်း မ ဦ်းမမငို့ဒ်ဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၇၉ (မ) ခ ယေီ်ပင မ််းခ မ််း  (ခ) ပုံ ို့ပုံ ို့ မ ဦ်းပင မ််းခ မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၀ (မ) နနဒောလင််း မ ဦ်းသန််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၁ (မ) စန််းစန််းဒဌ်း  (ခ) ဒေွှေစန််း မ ဦ်းဒ ောငတ်င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၂ (မ) စ မ််းလ ို့ဝင််း မ ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၃ (မ) စုပ ပု လုှု င် မ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၄ (မ) နလီောမင််း မ ဦ်းမမငို့စ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၅ (မ) ဇငမ်ောဒထ ်း မ ဦ်းတငဒ်မောငဒ်ထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၆ (မ) ဒမသ ခန ို့် မ ဦ်းစ ်ုးြ ြု ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၇ (မ) ပုံ ို့ပုံ ို့ မ ဦ်းတငဒ်မောငဒ်ထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၅၈၈ (မ) ခငစ် န ်(ခ) ခငမ် ်ုးဒ ်း မ ဦ်းဝင််းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၈၉ (မ) ပဖ ျု်း  သနတော (ခ) ပဖ ျု်းပဖ ျု်း မ ဦ်းဒဇေ်ာမ ငု််းစ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၀ (မ) မ  ျု်းစနဒောဇင် (ခ) မ  ျု်းမ  ျု်း မ ဦ်းဒ ောငသ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၁ (မ) နငှ််းယဝုင််း (ခ) မဒေွှေလည် မ ဦ်းေ ဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၂ (မ) ဒ ်းဒ ်းဒ ောင်  (ခ) AAA မ ဦ်းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၃ (မ)     သနု် မ ဦ်းသ န််းန ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၄ (မ) မ နသ် လင််း မ ဦ်းသ န််းသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၅ (မ) စနဒောတငမ် ်ုး မ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၆ (မ) စုမမတဒ် ောငမ် ်ုး မ ဦ်းဒ ောငမ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၇ (မ) မမငို့သ်တီောဝင််း (ခ) ခ စ်ဆံ်ုး မ ဦ်းမမငို့ဦ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၈ (မ) မမငို့မ်မငို့ခ် ငု် (ခ) မခ ငု် မ ဦ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၅၉၉ (မ) ဒ ်းဒ ်းခ ငု် (ခ) ဒ ်းခ ငု် မ ဦ်းဒ ်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၀၀ (မ) နနဒောဒဆ မ
 ေပ်သော်း (PPH ဟ တုယန်ငှို့ ်
ဒေဦ်းဝြ ် ဒခ ောင််းဆ ငုပ် ငုရှ်င် )

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒေဦ်းဝြ ် ဒခ ောင််းဆ ငု၊်   မှတ် (၁) 

ေ စခန််းတ ြုတ်န််း၊ မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ 

ဆ ငု ်တ င််းဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့ပပီ်း
 NLD  လနံငှို့ ်
လြသ်ံ်ုးဒခ ောင််းသဒြသတ ြ ီမ ော
္်းြ ပုါ သ မ််းဆည််းသ ော်းခ ို့ပပီ်း  
ဆ ငုြ် လုည််း ဖယရှ်ော်းခ ငု််းခ ို့သည။်
 ထ ု ို့ဒနောြ် မတလ် ၂၈ ေြဒ်န ို့တ င်
 ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် ၅၀၅ (ြ) 

မဖငို့ ်တေော်းစ  ဆ ခု ို့သည။်

၂၆၀၁ (ြ )ု ညညီဒီဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပသညို့ ်တ ြ်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၆၀၂ (မ) ဇ နစ်နဒလီင််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၀၃ (မ) လ ငသ်တီောဟန် မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၀၄ (ြ )ု မပညို့စုံ်လှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၀၅ (ြ )ု ပင မ််းခ မ််းလှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၀၆ (ြ )ု မင််းဒခတဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဒတောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၀၇ (ြ )ုဒြ ေ်ာဇငသ် ြု် ြ ော်း
စီမံခန ို့ခ်  ဒေ်း  နငှို့ ်လ ို့စ မ််း ော်းဌောန  

(ဒတောငပ် ငု််းမမနမ်ော  မဖန ို့မ်ဖြူ်း်ဒေ်းြမုပဏီ)
၂၇-မတ်-၂၀၂၁

လှု ငသ်ောယော ေ  ခ ျုပ်တ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၆၀၈ ဒမောငမ်င််းသစစောဒ ောင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောငစ် ်ုးမ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၁၆/၃ ေပ်ြ ြ၊် သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၆၀၉ (ြ )ု ဒ ောငမ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်
 င််းြနု််းဒြ ်းေ ော၊  နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၀ (ြ )ုသ န််းထ ြု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်
 င််းြနု််းဒြ ်းေ ော၊  နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၁ (ြ )ု မ  ျု်းမင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်
 င််းြနု််းဒြ ်းေ ော၊  နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၂ (ြ )ု န ငုဒ်ဌ်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်
သမုန််းြနု််း ဒြ ်းေ ော၊ နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၃ (ြ )ု ဝင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်
သမုန််းြနု််း ဒြ ်းေ ော၊ နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၄ (ြ )ု  ငယဒ်ြောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င ်

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်
သမုန််းြနု််း ဒြ ်းေ ော၊ နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၅ (ဒမောင်) ြလုော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြနက်ြ်ီးေပ်ြ ြ၊် နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၆ (ဦ်း) ည န ို့ဒ်ဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြလုော်းရှငေ် ော၊ နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၇ (ြ )ု ဒသေ်ာဇငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြလုော်းရှငေ် ော၊ နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၈ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘေုော်းကြ်ီးေပ်ြ ြ၊် နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၁၉ (ဦ်း) သြခ် ငုဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘေုော်းကြ်ီးေပ်ြ ြ၊် နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၂၀ (ြ )ုမ  ျု်းခ ငုထ် န််း  (ခ) ဖ ု်းတတု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လယမ်ပငေ်ပ်ြ ြ၊် နတဒ်မောြ၊် မဒြ ်းတ ငု််း ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၆၂၁ (ဒမောင်)ဟနဘ် ဘု ဒုဆ  (ခ) တောတဖီ ု်း ြ ော်း ကြြဒ်မခနီ (တပ်စုမ ်း) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
 မှတ် ၁ ေ စခန််း၊ ဟသသောတ 

တ င ်ခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်
 မှတ် ၁၄၁- ဦ်းဝ စောေလမ််း  ၊ ပတတ မမော်းေပ်ြ ြ် ၊
 ဟသသောတပမ ျုွဲ့ ၊ ဧေောဝတတီ ငု််း

ပု မ်ြ 

ခထု ဒတောို့မတပ်ဒသ်းပါဘ ်း။  

ဖုန််းပါမ ပပီ်းဒတောို့  ဖုန််းထ ြ 

source ဒတ  ေ CRPH  မပင်
  မခော်း ဖ  ွဲ့ စည််းဒတ န ို့ပါ  
 ဆြ ်သ ယ် 
ရှ ထော်းတယဆ် ပုပီ်း  မ်တ ငုေ်ောဒေော
ြ ်လ ြုလ်စံစ်ဒဆ်း သြဒ်သ 

ယ ဒနတောမ  ြူ်းဒတ ရှ ပါတယ်

၂၆၂၂ (ြ )ုမ  ျု်းမင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ထ မ််းသ မ််းခထံော်းေသည်

တပငဒ်ေွှေထ်ီးလမ််း၊  ပမ ျုွဲ့မ၁ေပ်ြ ြ၊် မု ံပုမ ျုွဲ့၊ 
မ နမ်ပညန်ယ်

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ

၂၆၂၃ (ြ )ုခ ငုဒ်ဇေ်ာထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြမ်ဒေောဒထောငတ် င်  
ထ မ််းသ မ််းခထံော်းေသည်

စောဇင််းေပ် မု ံပုမ ျု၊ မ နမ်ပညန်ယ် ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ

၂၆၂၄ (ြ )ုမ  ျု်းမင််းထ န််း  (ခ) ြ မု  ျု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၂၅ (ြ )ု မင််းသ ဟ န််း (ခ) ေ မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဟနရှ် န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၂၆ (ြ )ု သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတ ငု််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၂၇ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြောင််းမမတ် ြ ော်း ဦ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၂၈ (ြ )ု ထြခ် ငုဒ် ောင်(ခ) ဖ ု်းသခ ော်း ြ ော်း ဦ်းတငို့လ် င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၂၉ (ြ )ု ဝ ငု် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၀ (ြ )ု သဟီဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းလထှ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၁ (ဦ်း) တ ်ုး ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၆၃၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းစ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၃ (ြ )ု ဒ ောငက်ြညထ် န််း ြ ော်း ဦ်းသန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၄
(ြ )ု ဒ ောငဒ် ောင် (ခ) 

ဒဇေ်ာလင််းဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းလဒှေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၅ (ြ )ုထ န််းထ န််းဦ်း  (ခ) သ န််းလှု င် ြ ော်း
ဦ်းသြဒ်မောငဒ်မော
င်

 ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၆ (ြ )ု ေ လင််းပဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၇ (ြ )ု ခငဒ်မောငဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဘဂ မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၈ (ြ )ု သ န််းန ငုဦ််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၃၉ (ြ )ု ဒနလင််း ြ ော်း ဦ်းြမံမငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၀ (ြ )ု ြဒုဋဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်း ုန််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာြ ြု ထုြ် ြ ော်း ဦ်း ုန််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၂
(ြ )ု ဒ ောငက်ြ်ီး (ခ) 

စ ငု််းဒ ောငဒ် ောင်
ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာလင််း (ခ) ြ ဒုဇေ်ာကြ်ီး ြ ော်း ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၄ (ြ )ု သဟီထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၅ (ြ )ု ဝင််းမင််း ြ ော်း ဦ်းညွှေန ို့ဒ်ဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၆ (ြ )ု တငစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းြသံော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၇ (ြ )ု ေ ထ ဋဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းတငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၄၈ (ြ )ု ဒ ောငမ်မငို့မ်မတ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၆၄၉ (ြ )ု ဒ ောငမ်မငို့် ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၀ (ြ )ု ထ န််းလင််းစံ ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၁ (ြ )ု မမငို့ဦ််း ြ ော်း ဦ်းသန ို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၂ (ြ )ု ေ မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငသ်ြ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းစ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၄ (ြ )ု ဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၅ (ြ )ု လွှေမ််းထြဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၆ (ြ )ု သ ေြ ု ြ ော်း ဦ်းညွှေန ို့ဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၇ (ြ )ု ဒြောင််းဆြဒ်ဝ ြ ော်း
ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ 
ဒ္္ောင်

 ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၈ (ြ )ု ညနီ ငုဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၅၉ (ြ )ု စ ငု််းသဟီ ြ ော်း ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၀ (ြ )ု ဒ ောငလ်င််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတငည် ျု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၁ (ြ )ု စ ်ုးမင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၂ (ြ )ု ဥြက ောဝင််း (ခ)  ငယဒ်ြောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမငို့ဒ် ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၃ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၄ (ြ )ု  ောြောဝင််း (ခ)  ကြ်ီးဒြောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမငို့ဒ် ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၅ (ြ )ု ထ နလ်င််း (ခ) ဖ ု်းထ န် ြ ော်း ဦ်းဒမောငြ် ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၆၆၆ (ြ )ု သန််းဒ ောငစ် ်ုး (ခ) ဒလ်းလံ်ုး ြ ော်း
ဦ်းဒမောငဒ်မောငတ်
ငို့်

 ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၇ (ြ )ု ဟ န််းဒ ောငစ် ်ုးမ ်ုး (ခ) ဟ န််းကြ်ီး ြ ော်း ဦ်းဘဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၈ (ြ )ု မ ်ုးစြ် ြ ော်း ဦ်းမမတစ် န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၆၉ (ြ )ု ထြရ်ှု  င််း ြ ော်း ဦ်းသန််းန ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၀ (ြ )ု ဒြောင််းြငက်ြယ် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငတ်ငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၁ (ြ )ု မင််းသန ို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတ ်းတ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၂ (ြ )ု ဒဝယဦံ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ါင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဇငမ်  ျု်း ြ ော်း ဦ်းသြန် ငုဦ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၄ (မ) စနဒောဝင််း မ ဦ်းခငဒ်မောငတ်ငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၅ (ြ )ု ခ စ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းတငို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၆ (ြ )ု ဒ ်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းပ ကြ်ီး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၇ (ြ )ု ဒဇေ်ာလှု ငမ်င််း ြ ော်း ဦ်းတငည် န ို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၈ (ြ )ု ဒ ောငမ် ်ုးမမငို့ထ်ြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၇၉ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၀ (ြ )ု လှု ငမ်  ျု်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၁ (ြ )ု ဝင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းြတံင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၂ (ြ )ု ဖ ု်းထ ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၆၈၃ (ြ )ု ဇငမ်င််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းမမငို့ဒ် ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၄ (ြ )ု မမတဘ်နု််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းမမဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၅ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၆ (မ) နန််းဒဝ မ ဦ်းတ ဒံတ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၇ (မ) ဒခမောဝင််း မ ဦ်းကြညစ် န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စဉို့ြ် ငုပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၈၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဟန်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဆ ငုသ်ောေ ော၊ ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၈၉ (ဦ်း) ခငဒ် ောငလ်င််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဆ ငုသ်ောေ ော၊ ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၀ (ြ )ု ဒဇယ ောဒဝ ြ ော်း ဦ်းတငလ်ှု င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဆ ငုသ်ောေ ော၊ ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၁ (ြ )ု ထြပ် ငုစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းတငဒ်မောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဆ ငုသ်ောေ ော၊ ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၂ (ြ )ု မှု င််း မီ ဒုနေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒနေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပ ခင််းဒြ ေ်ာ ုပ်စု၊  တမောြနု််းဒြ ်းေ ော၊  ဝမ််းတ င််း 
ပမ ျုွဲ့နယ၊် မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၃ (ြ )ု ဗ ုလဟ် န််း ြ ော်း ဦ်းမုန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 ါလ ုှပ်စု၊ ဒပါြြ်ဒံြ ်းေ ော၊  ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၄ (ြ )ု ဒနမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒ ောငည် ျု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပ ခင််းဒြ ေ်ာ ုပ်စု၊  တမောြနု််းဒြ ်းေ ော၊  ဝမ််းတ င််း 
ပမ ျုွဲ့နယ၊် မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၅ (ြ )ု ေငဒ်မောင် (ခ) ဖ ု်းြလုော်း ြ ော်း ဦ်းလကှြည်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ်- ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သခ တမ်ပင၊် ဝမ််းတ င််း ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၆၉၆ ဒ ါြတ်ော နန််းသ သ ခင် မ  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့ သပ တစ်ခန််းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၆၉၇ (ြ )ု ဇငလ်င််းဒမောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းည န ို့ဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ရှမ််းတန််း (၉) လမ််း၊ ဟသံောဝတီ ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၉၈ (ဒမောင်) ထြန် ငုလ်င််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းသြထ် န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒ ောငဆ်စီြ် လမ််း၊ ဗ ုလြ်နု််း ၁၈ ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၆၉၉ (ြ )ု သ ေဟ န််း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းတငဒ် ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒဇယ ောဒ ောငဒ်မမလမ််း၊  ဟသသောြနု််း ၁၉ 

ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၀ (ြ )ု ဒ ောငဒ် ောငဦ််း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းသ န််းဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗ ုလမ်င််းဒေောင် ၇ လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၁ (မ) ခငမ်ောဒ ်း မ/၃၂ ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂတြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၂ (မ) မဖြူလ ို့ဒ ောင် မ/၂၀ ဦ်းဒ ောငဆ်န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂတြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၃ (မ) ဝါဝါဒ ောင် မ/၂၆ ဦ်းဒ ောငဆ်န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂတြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၇၀၄ (မ) ခြဆ်ြ် မ/၃၄ ဦ်းဒ ောငဘ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂတြ်နု််းေပ်ြ ြ၊် ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၅ (မ) စန််းစန််းဒမေ်ာ မ/၅၁ ဦ်းခ စ်န ယ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့ဒတောငေ်ပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၆ (ြ )ု ထြလ်င််းဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦဒမောငခ် ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့ဒတောငေ်ပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၇ (ြ )ု ဒနညနီ ငု် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းတငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့ဒတောငေ်ပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၈ (မ)  ော်းဖ န််း (ခ) ဒမေန််း မ/၂၄ ဦ်း ်ီးေန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့ဒတောငေ်ပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၀၉ (မ) ဂ ောမ န််းမ ငု် မ/၂၁ ဦ်းဒ ်းခ ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဒဇယ ောေပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၀ (မ) လလုစံု မ/၁၈ ဦ်းဒဇေ်ာပင မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဒဇယ ောေပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၁ (ဒ ေါ်) မ နမ် နသ်င််း မ/၃၇ ဦ်းမမဒစော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဒဇယ ောေပ်ြ ြ၊်  ဟ ပုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၂ (ဒမောင်) ဒဖ (ခ) ဒနဒြ ေ်ာဝင််း
ြ ော်း/၂၁ 

(၁၁-၉-၁၉
၉၉)

ဦ်းဒနဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေ စခန််းတ ငထ် န််းသ မ််းထော်းသည။်
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၇၁၃ (ဒမောင်) န ငုထ်ြလ်င််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေ စခန််းတ ငထ် န််းသ မ််းထော်းသည။်
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၇၁၄ (ဒမောင်) ဒ ောငခ်ငည် န ို့် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေ စခန််းတ ငထ် န််းသ မ််းထော်းသည။်
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၂၇၁၅ (ြ )ု ပဖ ျု်းသ ပင မ််း ြ ော်း ဦ်းတငယ်ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၆ (ြ )ု ေနပ် ငုပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၇ (ဦ်း) ြ ြု ဒုလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၈ (ြ )ု န ငုမ်င််း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းတငဒ်ေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၁၉ (ြ )ု ဝင််းမင််းထ န််း (ခ) ဖ ု်းမပော်း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းြထံ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၀ (ြ )ု ဒ ောငထ် န််း ြ ော်း/၂၂ ဦ်းပ ဒုလ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၁ (ြ )ု ဝင််းသ ေထ န််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းတငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၇၂၂ (ဦ်း) ဒမောငစ် ်ုး (ခ) ြ ပုု ြ ော်း/၄၅  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၃ (ဦ်း) မင််းမင််းလတ် ြ ော်း/၃၇  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၄ (ြ )ု ဒ ောငဇ်ငပ်ဖ ျု်း (ခ)ဇငြ် ု ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒသောင််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၅ (ြ )ု ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းဒြ ေ်ာေီ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၆ (ြ )ု ဂ ောပီလော်း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းဒထောခမ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၇ (ြ )ု ဒမောငဒ်မောငဒ်လ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၂၈ (ြ )ု သ ေ နစ် ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒ ောငထ် ဋစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇ မတ် ၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မင််းလမ််း၊ စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ။်

၂၇၂၉
(ြ )ု ဒ ောငဒ် ောငထ်ြ်  (ခ) 

ဒ ောငထ်ြ်
ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းညွှေန ို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၃၉၆၊၃၉၇
ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ
 ဒသ ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဗ ုလထ်ြဒ် ောငဒ်ြ ေ်ာနငှို့်  
သန ို့ဇ်ငဒ်ထ ်းတ ု ို့ြ ု 
ဖမ််းဆ်ီးရ ုြန်ြှဒ်သောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်ဒကြောင််း  
စစ် ုပ်စုမှ ဒကြမငောသည။်

၂၇၃၀ (ြ )ု ဘ ဘု သု ြ ော်း ဦ်းသြဦ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် - 

၃၉၆၊၃၉၇
ဧပပီလ ၈ ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ
 ဒသ ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

ဒမမောြဥ်ြကလောပ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဗ ုလထ်ြဒ် ောငဒ်ြ ေ်ာနငှို့်  
သန ို့ဇ်ငဒ်ထ ်းတ ု ို့ြ ု 
ဖမ််းဆ်ီးရ ုြန်ြှဒ်သောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်ဒကြောင််း  
စစ် ုပ်စုမှ ဒကြမငောသည။်

၂၇၃၁ (ဦ်း) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဦ်းသ ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၂ သ ေေ ေငို့် ြ ော်း ဦ်းဝင််းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၃
ဒြ ေ်ာနီ(ခ) ဒြ ေ်ာဇငထ် ြု်(ခ) 

ဒ ်းမင််း
ြ ော်း

ဦ်းဒမေ်ာဒရှေ်ာေပ် 
လီ

 ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၄ သ ြ ြု ု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒမှေ်ာဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၅ (ြ )ု လွှေမ််းမ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒပါလံ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၆ (ဒ ေါ်) သတီောစ ်ုး မ ဦ်းသန််းစ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၇ (ြ )ု တငဒ်ဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းဆနန်ီ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၈ (ဦ်း) ဒ ်းသ င် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာည န ို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၃၉ (ြ )ု လမှ  ျု်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလဒှေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၀ (ြ )ု သ ေ နထ် န််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်ဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၁ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာမင််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငဒ် ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၂ နောထ ်ုးေော မ ဦ်းန ်ုးဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ဒတောငဥ်ြက လောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၃ ဒြ ေ်ာစ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းလခှ ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၄ (ဒမောင်) ပ ငုဒ်ဇေ်ာဗ ုလ် ြ ော်း ဦ်းဗ ုလခ်င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၅ (ဒမောင်) ရှု  င််းထြ် ြ ော်း ဦ်းြ နု ငု်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး



၂၇၄၆ (ဒမောင်) စညသ် ြ ော်း ဦ်းမမတသ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၇ (ဒမောင်) ဇငမ်င််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငည် န ို့်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၈ (ဒမောင်) ဒ ောငခ်န ို့ည်ော်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစ နဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၄၉ လ ဒမေ်ာ (ခ) လမင််း ြ ော်း ဦ်းဒမပဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၅၀ ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းြလုော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၅၁ ထ န််းထ န််းဒ ောင် (ခ) ြ ထု န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၅၂ (ဦ်း) မင််းသစစောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငစ် ်ုးမ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၇၅၃ Tial Ceu ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၅၄ Van Hun Sang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထနတ်လနပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၅၅ Kyaw Zin Hein ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၅၆ Sai Kyaw Kyaw Tun ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၅၇ Ceu Hnin Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၅၈ Hniang Bik ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၅၉ Bawi Tha Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၆၀ Kap Ceu Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၆၁ Kennedy ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၆၂ Siang Len မ/၂၀  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၇၆၃ (မ) ခငပ်ဖ ျု်းဒဝထ န််း မ ဦ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၆၄ (ဒမောင်) ဒဇလင််းထ န််း ြ ်း ဦ်းတငထ် န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၆၅ (ဒမောင်) ထြဒ်နောငလ်တ် ြ ော်း ဦ်းတငမ်မ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၆၆ (ဒမောင်) ကြညဇ်ငဒ်ဇေ်ာမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၆၇ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာထြဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၆၈ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်  ျု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်  ျု်းန ငု်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၆၉ (ြ )ု သ ေစ ်ုး (ခ) စ ်ုးသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၀ (ြ )ု  ုန််းမမငို့် ြ ော်း ဦ်းပုမော  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၁ (ြ )ု န ငုဦ််း ြ ော်း ဦ်းလသှန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၂ (ြ )ု ထ န််းထ န််းလင််း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၃ (ြ )ု စ ်ုးလှု င် ြ ော်း ဦ်းမ ဆော  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၇၇၄ (ြ )ု ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၅ (ြ )ု ည န ို့ဒ်ဝ ြ ော်း ဦ်းလ န််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၆ (ြ )ု ဒ ောငမ် ်ုးခ ငု် ြ ော်း ဦ်းပ  ျုသီ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၇ (ြ )ု သြ် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသင််း ြ ော်း ဦ်းလဒှမေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၇၉ (ြ )ု မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၀ (ြ )ု ဒ ောငြ် ဒု ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၁ (ြ )ု သန််းလင််း (ခ) ြ လုင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၂ (ြ )ု ဒလ်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းမပော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၃ (ြ )ု စ ်ုးလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၄ (ြ )ု ဒ ောငြ် ထု န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၅ (ြ )ု ဝင််းမမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၆ (ြ )ု ဒဇယ ောမင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်သောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၇ (ြ )ု သန ို့ဇ်ငဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းတငို့လ် င်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၈ (ြ )ု သ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၈၉ (ြ )ု စ ်ုးေနန် ငု် ြ ော်း ဦ်းဒမောငဒ်လ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၀ (ြ )ု ထြေ်နန် ငု် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးေနန် ငု်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၇၉၁ (ြ )ု သန ို့ဒ်ဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၂ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်သောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၄ (ြ )ု ဒ ောငဝ်င််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒေွှေဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၅ (ြ )ု ပဖ ျု်းြ ြု ု ြ ော်း ဦ်းလမှမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၆ (ြ )ု ဒမောငန် ငု် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်သောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၇ (ြ )ု သြဒ်ဇေ်ာဒမောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၈ (ြ )ု မ  ျု်းသဟီ ြ ော်း ဦဂစ ်ုး  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၇၉၉ (ြ )ု ပ ငုလ် ငဦ််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၀ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၁ (ြ )ု ဒြ ေ်ာသဟီ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၂
(ြ )ု သန််းဝင််းဒ ောင် (ခ) 

ြ ဒုြောင််းဒြ ေ်ာ
ြ ော်း ဦ်းပဖ ျု်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၃ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒ ောင် (ခ) ြတ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
  ု်းဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၄ (ြ )ု မမတန် ်ုး ြ ော်း ဦ်းည န ို့ဒ်ေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၅ (ြ )ု စ ်ုးေနပ် ငု် ြ ော်း ဦ်းည ျုဒထ ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၆ (ြ )ုဒ ောငြ် ဦု်း ြ ော်း ဦ်းတငယ်ု  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၀၇ (ြ )ုဒြ ေ်ာဇငဟ် န််း (ခ) ြ ဖု ု်းမပညို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
မုံေ ောဒဆ်းရုံတ င် 
ဒဆ်းြသုမှုခယံ ဒန

မမစ်ဒမခပမ ျုွဲ့၊    ုငရှ်ညေ်ပ်ြ ြ၊်ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ

၂၈၀၈ (ြ )ုမ  ျု်းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
မုံေ ောဒဆ်းရုံတ င် 
ဒဆ်းြသုမှုခယံ ဒန

မမစ်ဒမခပမ ျုွဲ့၊    ုငရှ်ညေ်ပ်ြ ြ၊်ပခြုက ြူပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပမှုပဖ ျုခ  စဉ ဖမ််းခေံ



၂၈၀၉ (ြ )ု မင််းသဟီဦ်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆ ရှုယလ်စ် လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၁၀ (ြ )ု ဘနု််းဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောငသ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၁၁ (မ)  ငက်ြင််းန ယ် မ/၁၆  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၁၂ (ဦ်း) မပညဒ်စော ြ ော်း/၃၅ ဦ်းသန််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၁၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာန ု္ င်ဒထ ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဘမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မ-၁၁ ဒ ောငစ် တတ လမ််း၊ ေနြ်နုသ်စ်ေြြ် ြ၊် 
သဝုဏဏ ၊ သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၈၁၄ (ြ )ု ေ ဒ ောင် ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မ-၁င၈၆၇၊ မင််းေ ဒြ ေ်ာစ ော(၁)လမ််း၊ ၇၁ ေပ်ြ ြ၊်
  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၈၁၅ (ြ )ု ခ မ််းဒမမို့ဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းြ ငေီ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒ ောငဒ်ဇယ   မ်ေော၊  
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ၇◌နြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၈၁၆ (မ) စန််းသေီ မ/၂၉ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မ/ြ/၁၀၁၉(၉) ေပ်ြ ြ၊် သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၈၁၇ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒနလင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းခငထ် န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မ/ြ/၁၀၁၉(၉) ေပ်ြ ြ၊် သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၈၁၈ သဟီ ြ ော်း ဦ်းဟနရှ် န်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၁၉ ခန ို့ဇ်င် ြ ော်း ဦ်းတငဒ်မောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၀ ဒြ ေ်ာစညသ် ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး



၂၈၂၁ မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ 

ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊
 သဝုဏဏ နယဒ်မမ
 ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၂
ဒြ ေ်ာဒဇယ ောမ  ျု်းဦ်း  (ခ) 

 ကြ်ီးဒြောင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သဝုဏဏ ၊ သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၃ မ  ျု်းသဟီ ြ ော်း ဦ်းမင််းဒ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သဝုဏဏ ၊ သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၄ မင််းန ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းတငခ်  ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၅ ရှု  င််းမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၆ သဟီထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၇ ဒ ောငဒ်ဇေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းခ  ျုမမငို့်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သဝုဏဏ ၊ သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၈ ဒမပသောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတငဒ်ေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သဝုဏဏ ၊ သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၂၉ (ဒမောင်) ဇောြ ံျု်းလ န် ြ ော်း ဦ်းဇြ    ု  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၃၀ ြ ဒု ောငြ် ဒုဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၆ လမ််း၊ သေီ ပမ ျုငေ်ပ်ြ ြ၊် ဒမေ်ာလပမ ျုင၊် 
မ နမ်ပညန်ယ်

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၈၃၁ (ြ )ုဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သေီ လမ််း၊ ၂ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ ်တော်း ဆ်ီးမ ော်းြ ဖုယပ်
ဒ္္်းေန ်ေ နငှို့တ်ပ်ြ 

ဒမပောဒသော ခါ  
  ပ်ခ ငဟ်နဒ်ဆောငဒ်နခ ို့သမဖငို့်  
 ဒဆောငတ်ခံါ်းြ ု  ရ ုြဖ် ြ၍် 

ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့သည။်  ထ  ုခါ
 သ ံ ငု််းမ ော်းနငှို့်  မခော်း 
ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 
 ြော ြ ယဒ်ပ်းသညို့ပ်စစည််းမ ော်း
ြ  ုဒတ ွဲ့ ရှ သ ော်းသမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၂၈၃၂ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းလှု င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သေီ လမ််း၊ ၂ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ ်တော်း ဆ်ီးမ ော်းြ ဖုယပ်
ဒ္္်းေန ်ေ နငှို့တ်ပ်ြ 

ဒမပောဒသော ခါ  
  ပ်ခ ငဟ်နဒ်ဆောငဒ်နခ ို့သမဖငို့်  
 ဒဆောငတ်ခံါ်းြ ု  ရ ုြဖ် ြ၍် 

ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့သည။်  ထ  ုခါ
 သ ံ ငု််းမ ော်းနငှို့်  မခော်း 
ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 
 ြော ြ ယဒ်ပ်းသညို့ပ်စစည််းမ ော်း
ြ  ုဒတ ွဲ့ ရှ သ ော်းသမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၂၈၃၃ (ြ )ု မပညို့စုံ်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သေီ လမ််း၊ ၂ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ ်တော်း ဆ်ီးမ ော်းြ ဖုယပ်
ဒ္္်းေန ်ေ နငှို့တ်ပ်ြ 

ဒမပောဒသော ခါ  
  ပ်ခ ငဟ်နဒ်ဆောငဒ်နခ ို့သမဖငို့်  
 ဒဆောငတ်ခံါ်းြ ု  ရ ုြဖ် ြ၍် 

ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့သည။်  ထ  ုခါ
 သ ံ ငု််းမ ော်းနငှို့်  မခော်း 
ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 
 ြော ြ ယဒ်ပ်းသညို့ပ်စစည််းမ ော်း
ြ  ုဒတ ွဲ့ ရှ သ ော်းသမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်



၂၈၃၄ (ြ )ု ဒဝယမံင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ငဂ် ငန်ယီော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

သေီ လမ််း၊ ၂ ေပ်ြ ြ၊် လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နု်

လမ််းဒပေါ်မှ 

သ   တ ်တော်း ဆ်ီးမ ော်းြ ဖုယပ်
ဒ္္်းေန ်ေ နငှို့တ်ပ်ြ 

ဒမပောဒသော ခါ  
  ပ်ခ ငဟ်နဒ်ဆောငဒ်နခ ို့သမဖငို့်  
 ဒဆောငတ်ခံါ်းြ ု  ရ ုြဖ် ြ၍် 

ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့သည။်  ထ  ုခါ
 သ ံ ငု််းမ ော်းနငှို့်  မခော်း 
ဆနဒမပသ မ ော်းြ ု 
 ြော ြ ယဒ်ပ်းသညို့ပ်စစည််းမ ော်း
ြ  ုဒတ ွဲ့ ရှ သ ော်းသမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၂၈၃၅ (ဦ်း) ဒပေါ်ဆ ေုမ််း ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တမ ်းပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ေ နငှို့ ်စစ်တပ်မှ 

လမ််းတတံော်းမပျုမပငဒ်ေ်းဆ  ုတ် င်  
ဒနထ ငုစ်ဉ ဝငဒ်ေောြ် ဖမ််းဆ်ီး 
ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၂၈၃၆ (ဒမောင်) ခ ငုဝ်င််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေဒလ်းစု ဒြ ်းေ ော၊ သနပ်ပငပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၃၇ (ဒမောင်) စန််းမင််းထြ် ြ ော်း/၁၆ ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေဒလ်းစု ဒြ ်းေ ော၊ သနပ်ပငပ်မ ျုွဲ့၊ 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၃၈ (ဦ်း) ပ ငုသ် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆ ရှုယလ်စ် ၉ လမ််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၃၉ (ြ )ု ဒတဇောနည် (ခ) ဇောနည် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းည န ို့်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဟောပမ ျုင်, ဥသောပမ ျုွဲ့သစ်၊ ၈ ေပ်ြ ြ၊် 
 ထပ်သော်းလမ််း၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၄၀ (ြ )ု ဒမောငဒ်လ်း (ခ) ဒမေ်ာေမ််း ြ ော်း/၁၈ ဦ်းဒ ဝါထ န််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၄၁ (ဦ်း) တငစ် ်ုး ြ ော်း/၄၈ ဦ်းဆပ်ဒေွှေပင မ််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၄၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းလမှမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၄၃ (ြ )ု မ ်ုးဒဇေ်ာ ြ ော်း/၃၀ ဦ်းခငဒ်မောင်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ မပစ် ဏ် (၃) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၄၄ Biak Tha Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၄၅ Cung Bik Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၄၆ Diamond Bawi Lian Cung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၄၇ Oo Min Ngyi ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၄၈ Ruth Dawt Len Zing မ  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၄၉ Hoi Len Par မ  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၅၀ (ြ )ု သ န််းစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒင စ ်ုး  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််း၊  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့ ဒန  မ်တ င် လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး

၂၈၅၁ (ဦ်း) ခ ငုဒ်ထ ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၅၂ (ဒမောင်) ဒသောင််းဆငို့် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းကြညလ် င်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၅၃ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် ြ ော်း/၅၈ ဦ်းလ ပု  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၅၄ (ဦ်း) ခ စ်သ န််း ြ ော်း/၆၁ ဦ်းည န် ို့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၅၅ (ဦ်း) ခ စ်ဟန် ြ ော်း/၅၅ ဦ်းည န် ို့်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၅၆ (ဦ်း) ေ ထ ဋ် ြ ော်း/၄၀ ဦ်းတငလ်ှ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး



၂၈၅၇ (ြ )ု ခ မ််းဒမမို့ဒ ောင် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းတင ု်န််း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ကြ်ီးထံဒုြ ်းေ ော ုပ်စု၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၅၈ (ဦ်း) ဒဌ်း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေမ်ပ ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
ေပ်ပ  
ေပ်ြ ြတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၅၉ (ြ )ု ထ န််းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( န ်ယ ် ီဖ  ွဲ့ဝငဒ်ဟောင််း) ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၂၈၆၀ (ြ )ု ဒ ောငမ်မတစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတပုံ်ဆေော) (ဒင ထ်ီး) ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀ မတ် ၂၁ ညဒန (၇)နောေီခန ို့တ် င်
 ပုသ မ်(ဒင ထ်ီး) သ ု ို့ 
စစ် ုပ်စု ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီး  သ ော်းမခင််း 
မဖစ်ပပီ်း၊ ၎င််းထတံ င် ဒတေ်ာလနှဒ်ေ်း
 လပ်ုဒနဒသော GZ တ ု ို့ 
ြ ရု ုြဒ်ပ်းထော်းသညို့်  
ဓောတပုံ်မ ော်းရှ ဒနပါသည။်

၂၈၆၁ (ြ )ု မ ်ုးဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဆန််းန ငု်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညက်ြ်ီးတခံ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သငတ်န််းတြပ်ပီ်းမပနလ်ောစဉ  

ဘော်း တံ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၆၂ (ြ )ု ဒ ောငပ် ငုသ် န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းသ န််းဒဖေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညက်ြ်ီးတခံ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သငတ်န််းတြပ်ပီ်းမပနလ်ောစဉ  

ဘော်း တံ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၆၃ (ြ )ု ဗညော်းဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ မ််းမမသောစညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သငတ်န််းတြပ်ပီ်းမပနလ်ောစဉ  

ဘော်း တံ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၆၄ (ြ )ု ပဖ ျု်းမင််းခန ို့် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းခငဒ်မောငထ် ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒ ောငပ်ငလ်ယပ်မ ျုသစ်၊  ခ မ််းမမသောစညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သငတ်န််းတြပ်ပီ်းမပနလ်ောစဉ  

ဘော်း တံ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၆၅ (ြ )ု ဒဇယ ောဆြပ် ငု် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ြနသ်ောယော ပမ ျုွဲ့သစ်, ခ မ််းမမသောစညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သငတ်န််းတြပ်ပီ်းမပနလ်ောစဉ  

ဘော်း တံ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၆၆ (ြ )ု ဒနဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း/၃၆ ဦ်းကြညစ် န်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ခ မ််းမမသောစညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သငတ်န််းတြပ်ပီ်းမပနလ်ောစဉ  

ဘော်း တံ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၆၇ (ြ )ု သဟီဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောငြ်ံ မ ်ုးစြ် လ မှုြ ညဒီေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် ၁၁၈၊ လသောလမ််း၊ လသောပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ၊် 
နဝေတလ်မ််းတ င၊် 
မ ်ုးစြလ် မှုြယဆ်ယဒ်ေ်းယောဉမဖ
ငို့ ်ပေဟ တလပ်ုဒဆောငစ်ဉ  

 သင််းဥြက ဌဒန  မ်၌  

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၈၆၈ (ြ )ု န ငုဝ်င််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဘ ဘု ဝုါ မ ်ုးစြ် လ မှုြ ညဒီေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

 မှတ် ၅၀၆ ခ၊ နဝေတလ်မ််း၊ သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်
 ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ၊် 
နဝေတလ်မ််းတ င၊် 
မ ်ုးစြလ် မှုြယဆ်ယဒ်ေ်းယောဉမဖ
ငို့ ်ပေဟ တလပ်ုဒဆောငစ်ဉ  

 သင််းဥြက ဌဒန  မ်၌  

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၈၆၉ ေ လင််းထြ် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမ  ျု်းကြည် မ ်ုးစြ် လ မှုြ ညဒီေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ေနြ်နု်

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ၊် 
နဝေတလ်မ််းတ င၊် 
မ ်ုးစြလ် မှုြယဆ်ယဒ်ေ်းယောဉမဖ
ငို့ ်ပေဟ တလပ်ုဒဆောငစ်ဉ  

 သင််းဥြက ဌဒန  မ်၌  

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၂၈၇၀ (ြ )ု ထြမ်မြဒ် ောင် ြ ော်း/၁၉
ဦ်းဒမောငဒ်မောငလ် 
င်

 ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၇၁ (ြ )ု ဟ န််းမင််းသန ို့် ြ ော်း/၁၇ ဦ်းလွှေမ််းဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၇၂ (ဦ်း) ဒ ောငသ်န််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတငဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၈၇၃ (ဦ်း) သန ို့ဇ်ငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းတငလ်ှ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၈၇၄ (ဦ်း) သန ို့ဒ်ဇေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၈၇၅ (ဦ်း) ေ ဒဇေ်ာဒမောင် ြ ော်း
ဦ်းဒမောငဒ်မောငလ်
ဒ္္်း

 ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၈၇၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ မမငို့် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်



၂၈၇၇ (ဦ်း) မမတသ် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငဦ််း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၈၇၈ (ြ )ု ဒ ောငပ်ဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တမောပငေ်ပ်ြ ြ၊် နတဒ်မောြပ်မ ျုွဲ့၊  မဒြ ်းတ ငု််း

ဆနဒမပေောတ ငတ်ြက်ြစ ောပါဝငခ် ို့သ
ည။် 
ဒန  မ်တ ငလ်ောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််း
 မဖစ်သည်

၂၈၇၉ (ြ )ု ေနန် ငုလ်င််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ငမ ်ုးေ ပ် (၄) လမ််း၊  ပ ငု််း (၃)၊ 
သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ငမ ်ုးေ ပ် ၈ လမ််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၈၈၀ (ဦ်း) လင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃၁ မတ် ၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၈၈၁ Lai Hre Ling ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၈၂ Lian Bik ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၈၈၃ (ဦ်း) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 မှတ်(၁၀)၊ ၄လွှေော၊ ဆငဝ်ငလ်မ််း၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၈၄ (ဒမောင်) ေ ေငို့ဒ်ြောင််းဆြန် ငု် ြ ော်း ဦ်းမင််းန ငု်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၈၅ (ဒမောင်) ထ နလ်င််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၈၆ (မ) ဒမသေဖီ မ ဦ်းေ ထ ဋ်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၈၇ (ဒမောင်) လောလော (ခ) နန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းတငမ်မငို့်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၈၈ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၈၉ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၀ (မ) ယမင််းခ ငု် မ ဦ်းလမှမငို့်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၁ (ဒမောင်) ဝဏဏ ထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၂ (ြ )ု မ  ျု်းသန ို့် (ခ) ြ ညုောသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၃ (ြ )ု ဒ ောငထ်ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၄ (ဦ်း) ဒ ောငဆ်န််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၅ (ဒမောင်) ဒဝယပံဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၆ (ဒမောင်) ဒ ောငသ် န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၈ (ဒမောင်) ဩဘောမ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငြ် ဦု်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၈၉၉ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၀၀ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်  ျု်းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
မပစ်မှုဆ ငုေ်ောဥပဒ ပု မ် -

 ၁၈၈, ၂၇၃
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငင် ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်



၂၉၀၁ ဒ ောငမ်ပညို့ပ်ဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းလမှမငို့်  ေပ်သော်း မတလ်
လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ  

၁၉ (င)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ
  မ န ို့ခ် သည်)

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 ခ ငို့မ်ရှ ဘ  
လြန်ြမ်ဖငို့သ် ော်းလောသညဟ်ဆု ု
ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၂ စ နပ်န််း ြ ော်း ဦ်းလမှမငို့်  ေပ်သော်း မတလ်
လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ  

၁၉ (င)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ
  မ န ို့ခ် သည်)

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 ခ ငို့မ်ရှ ဘ  
လြန်ြမ်ဖငို့သ် ော်းလောသညဟ်ဆု ု
ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၃ စ ်ုးသန််း ြ ော်း ဦ်းလဝှင််း  ေပ်သော်း မတလ်
လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ  

၁၉ (င)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ
  မ န ို့ခ် သည်)

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 ခ ငို့မ်ရှ ဘ  
လြန်ြမ်ဖငို့သ် ော်းလောသညဟ်ဆု ု
ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၄ တငထ် န််း ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးသ န််း  ေပ်သော်း မတလ်
လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ  

၁၉ (င)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ
  မ န ို့ခ် သည်)

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 ခ ငို့မ်ရှ ဘ  
လြန်ြမ်ဖငို့သ် ော်းလောသညဟ်ဆု ု
ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၅ ဒြ ေ်ာသြ် ြ ော်း ဦ်းတငဝ်င််း  ေပ်သော်း မတလ်
လြန်ြ ်ြဥ်ပဒ  

၁၉ (င)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ
  မ န ို့ခ် သည်)

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 ခ ငို့မ်ရှ ဘ  
လြန်ြမ်ဖငို့သ် ော်းလောသညဟ်ဆု ု
ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၆ မင််းထြ် (ခ) လင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၄၃၆

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၂၀) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

Solamoda စြရုံ်ြ ု မီ်းရှု  ွဲ့သညဟ်ု
 စ ပ်စ  ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ၍ု
 မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၇ ဒ ောငထ် န််း (ခ) ဆောမ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၄၁၄

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

ခ ်ုးေောပါပစစည််းလြဝ်ယဒ်တ ွဲ့ ရှ မှုဟု
 စ ပ်စ  ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၈ ဒ ောငသ်ြပ် ငု် (ခ) ပီဒခ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၄၁၄

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

ခ ်ုးေောပါပစစည််းလြဝ်ယဒ်တ ွဲ့ ရှ မှုဟု
 စ ပ်စ  ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၀၉ ဝင််းြ ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၄၁၄

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

ခ ်ုးေောပါပစစည််းလြဝ်ယဒ်တ ွဲ့ ရှ မှုဟု
 စ ပ်စ  ြော စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၁၀ ဒြ ေ်ာသ န််းဝင််း (ခ) ြ ြု ဝုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 စ ်ုးေဝနထ်မ််းမ ော်း  
ရုံ်းတြသ်ညြ် ု 
ဒနေှာငို့ယ်ြှသ်ညဟ်ု စ ပ်စ  ြော 
စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၁၁ သဟီ (ခ) ဆရှံည် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 စ ်ုးေဝနထ်မ််းမ ော်း  
ရုံ်းတြသ်ညြ် ု 
ဒနေှာငို့ယ်ြှသ်ညဟ်ု စ ပ်စ  ြော 
စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၁၂ ေနန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 စ ်ုးေဝနထ်မ််းမ ော်း  
ရုံ်းတြသ်ညြ် ု 
ဒနေှာငို့ယ်ြှသ်ညဟ်ု စ ပ်စ  ြော 
စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၁၃ န ငုမ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လပ်ုနငှို့ဒ်ထောင ်ဏ် (၃) နစ်ှ 

(၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င ်စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် သည်)
ဒေွှေမပညသ်ောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််း

 စ ်ုးေဝနထ်မ််းမ ော်း  
ရုံ်းတြသ်ညြ် ု 
ဒနေှာငို့ယ်ြှသ်ညဟ်ု စ ပ်စ  ြော 
စစ်ခံရုံု်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 
မပစ် ဏခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၁၄ (ဦ်း) ဇငြ် ု ြ ော်း ဦ်းမမဝင််း  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

၂၉၁၅ (ဦ်း) ဒ ောငဝ်င််း ြ ော်း ဦ်းလဒှမောင်  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

၂၉၁၆ (ဦ်း) ဒ ောငဖု်န််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းမမတန် ်ုး  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

၂၉၁၇ (ဒ ေါ်)     မ ်ုး မ ဦ်းစ နဒ် ောင်  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

၂၉၁၈ (ဒ ေါ်)   ဒဝပ ငု် မ ဦ်းေ န ငု်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နု်

၂၉၁၉ (ဒမောင်) မင််းသ ဒ ောင် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ, ၁၂၄(ဂ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်



၂၉၂၀ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာဝင််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ, ၁၂၄(ဂ)
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊ ြေငမ်ပညန်ယ်

၂၉၂၁ (ြ )ု ဒမောငန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စြပုမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၂၂ (ြ )ု မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စြပုမ ျုွဲ့၊ မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၂၃ ဇ  မင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် 
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည် .

၂၉၂၄ ဇ  မင််းထြ၏် ဖခင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် 
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည် .

၂၉၂၅ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းဒဇေ်ာ  (ခ) ဒဘောကြ်ီး ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)

 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၂၆ (ဦ်း) ဒနလင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတော  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၉၂၇ (ဦ်း) ဒ ောငြ် လုတ် ြ ော်း ဦ်းတငလ်တ်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မဂသလောဒတောငည် န ို့ပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၉၂၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာန ငု် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၂၉ (ဦ်း) မ  ျု်းဇငန် ငု်(ခ) မ  ျု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းစ ်ုးန ငု်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၃၀ (ဦ်း) ဒြောင််းမင််း ြ ော်း ဦ်းန ငဦ််း  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၃၁ (ဦ်း) ဒြောင််းဆြသ် င် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၃၂ (ဦ်း) ဘနု််းထြဒ်နောင် ြ ော်း ဦ်းယဉဒထ ်း  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၃၃ (ဦ်း) သန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းမမငို့စ် ်ုး  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၃၄ (ဦ်း) မင််းမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းကြညလ် င်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၃၅ (ဦ်း) မမငို့ဒ် ောင် ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောင်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

လှု ငပ်မ ျုွဲ့နယ်

၂၉၃၆ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာညွှေန ို့်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မင််းဓမမလမ််း၊ မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ။်

၂၉၃၇ (ဦ်း) လွှေမ််းမ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ေွှေ  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

မင််းဓမမလမ််း၊ မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ။်

၂၉၃၈ (ဦ်း) ေနန် ငုလ်င််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

သြသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ်

၂၉၃၉ (ဦ်း) န ငုဝ်င််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းြ ြု ပုါ  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်

၂၉၄၀ (ဦ်း) သဟီဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောငြ်ံ  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်

၂၉၄၁ (ဦ်း) သြထ် ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၄၂ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမ ွှေ်း  ေပ်သော်း မတလ်
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

၂၉၄၃ (ဦ်း) မင််းသြန် ငု် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာလ င်  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၄၄ (ြ )ု မ ်ုးဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဒထောင ်ဏ် (၁)နစ်ှ မ န ို့ခ် ။

သ်ီးြနု််းေ ော၊ ဝမ််းတ င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််း သကြ်ီး။



၂၉၄၅ သ သ ဇ ်းဇန် မ  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေ ောငစုံေပ်ြ ြ၊် ဒ ောငပ်န််းပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၂၉၄၆
လမှ  ျု်းဒ ောင် (ခ) ြ မု  ျု်း (ခ) 

ဝြက်ြ်ီး
ြ ော်း ဦ်းမမငို့လ်ှု င်  ေပ်သော်း မတလ်

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ 

ဒသ ဏခ် မှတခ် ို့သည။်
လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

သတပ်စ်သညဟ်ု စ ပ်စ  ခေံြော 

စစ်ခံရုံု်းမှ  မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၄၇ ဒ ောငသ် ေဒဇေ်ာ (ခ) ြတံ်ုး (ခ) သ ေ ြ ော်း ဦ်းဒ ောငဒ်ဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ 

ဒသ ဏခ် မှတခ် ို့သည။်
လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

သတပ်စ်သညဟ်ု စ ပ်စ  ခေံြော 

စစ်ခံရုံု်းမှ  မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၄၈ တငထ် န််းဒ ောင် (ခ) မ ်ုးလ ံ ြ ော်း ဦ်းထ န််းဆန််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၃၀၂ (၁)(ခ)/၁၀၉

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ 

ဒသ ဏခ် မှတခ် ို့သည။်
လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

သတပ်စ်မှုတ င် 
 ော်းဒပ်းြ ညသီညဟ်ု  
စ ပ်စ  ခေံြော စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၄၉ (ဒ ေါ်) မမငို့မ်မငို့ဒ် ်း မ ဦ်းဒင ပင မ််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၃၀၂ (၁)(ခ)/၁၀၉

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ 

ဒသ ဏခ် မှတခ် ို့သည။်
လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

သတပ်စ်မှုတ င် 
 ော်းဒပ်းြ ညသီညဟ်ု  
စ ပ်စ  ခေံြော စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၅၀ စ ်ုးကြ်ီး (ခ) စ ်ုးပ ငု် ြ ော်း ဦ်းလဒှစော  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၂၁၆

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၇နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

ဒြ ောင််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

သတပ်စ်မှုမှ တေော်းခမံ ော်းြ ု  
ဒန  မ်တ ငလ်ြခ်ခံ ို့သညဟ်ု  
စ ပ်စ  ခေံြော စစ်ခံရုံု်းမှ 

 မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၅၁ ကြြူကြြူသင််း မ ဦ်းလဒှစော  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၂၁၆၊ ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

သတပ်စ်မှုတ င် စ ပ်စ  ခေံြော 

စစ်ခံရုံု်းမှ  မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၅၂ နန််းခငခ်ငဝ်င််း မ ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

စစ်ဒဆ်းဒမ်းမမန််းြော  

 မ ော်းမပညသ် ထ တလ်န ို့ဒ်စေနမ်ပျု
လပ်ုသညဟ်ု စ ပ်စ  ခေံြော 

စစ်ခံရုံု်းမှ  မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၅၃ မ ်ုးသတီော မ ဦ်းမမငို့သ် န််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

စစ်ဒဆ်းဒမ်းမမန််းြော  

 မ ော်းမပညသ် ထ တလ်န ို့ဒ်စေနမ်ပျု
လပ်ုသညဟ်ု စ ပ်စ  ခေံြော 

စစ်ခံရုံု်းမှ  မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၅၄ ဒဝပဖ ျု်းစံ (ခ) မြလုော်းမ မ ဦ်းစံဝင််း  ေပ်သော်း မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၁၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် စစ်ခံရုံု်းမှ  လပ်ုနငှို့်
 ဒထောင ်ဏ် ၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

လှု ငသ်ောယောပမ ျုွဲ့နယဒ်န  

မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း   ုပ်စုဖ  ွဲ့၍ 

စစ်ဒဆ်းဒမ်းမမန််းြော  

 မ ော်းမပညသ် ထ တလ်န ို့ဒ်စေနမ်ပျု
လပ်ုသညဟ်ု စ ပ်စ  ခေံြော 

စစ်ခံရုံု်းမှ  မ န ို့ခ် မှတခ် ို့သည။်

၂၉၅၅ (ြ )ု ဇငမ်င််းထြ် (ခ) ဒပါြက်ြ်ီး ြ ော်း ဦ်းဘ ဝုင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၅၆ (မ) ခငဒ်ဆ ဖုန််း မ ဦ်းဝင််းမမငို့်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၅၇ (ြ )ု သဟီဒြ ေ်ာ (ခ) ြ ဝုဏဏ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစန််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၅၈ (ြ )ု တငဒ်မောငဝ်င််း(ခ) ြလုော်း ြ ော်း ဦ်းသြဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၅၉ (ြ )ု ခငဒ်မောငခ် င််း  (ခ) ဝင််းဒဆောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၀ (ြ )ု ဝင််းသ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတငမ် ်ုးဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၁ (ြ )ု ခန ို့ဒ်ြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၂ (ြ )ု ဒဇေ်ာပဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မငို့သ် န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၃ (ြ )ု ေ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောငန်ီ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး



၂၉၆၄ (ြ )ု ဒ ောငသ် ြု် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်င််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၅ (ြ )ု လင််းန ငု် ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပင မ််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၇ (ြ )ု မင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၈ (ြ )ု ဒ ောငန် ငုထ် န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောငမ်မ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၆၉ (ြ )ု ဘ ဘု ထု န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၇၀ (ြ )ု တငထ် ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၇၁ (ြ )ု မမတသ် ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောငန် ငု်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၇၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ဝ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၇၃ (ြ )ု စညသ် လ င် ြ ော်း ဦ်းကြညလ် င်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၇၄ (မ) ခငသ်ြဦ််း (ခ) ြစ်ြစ် ြ ော်း ဦ်းသန ို့ဇ်င်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နပ်န််းေပ်၊ မဟောဒ ောငဒ်မမပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၇၅ (ြ )ု ေ  (ခ) ေ ေငို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ုနန ပငလ်မ််း၊ ဒ ်းသောယောေပ်၊ မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သ နောမပျုဒြ ောင််းသ ၏  နောဒေ်းြ ု
 ဒထောြပံ်ို့ မပနလ်ောစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၉၇၆ (ြ )ု စ ်ုးထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပမ ျုငဒ်ဝဆောလမ််း၊  ဒ ောငမ်လသောေပ်၊ မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သ နောမပျုဒြ ောင််းသ ၏  နောဒေ်းြ ု
 ဒထောြပံ်ို့ မပနလ်ောစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၉၇၇ (ဦ်း) ညဒီမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စ နပ်န််း၊ မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့။

၂၉၇၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဆောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမေ်ာလပမ ျုငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၂၉၇၉ (မ) သေီ  (ခ) သ မမတမ်ဖြူ မ/၂၃ ဦ်းစ ်ုးဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁
၅၀၅ - 

ြ၊၁၄၈၊၁၄၃၊၁၁၄
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၈၀ (ြ )ု ပဖ ျု်းမောနဦ််း ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ မပစ် ဏ် (၃) လ မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၈၁ (ဒ ေါ်) တငမ် ်ုးခ ငု် ြ ော်း/၃၉  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၈၂ (ြ )ု ေနန် ငုထ် န််း ြ ော်း/၃၈  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပငဦ််းလ ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၈၃ (ြ )ု  ောြောမပညို့စုံ် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ု္ င်  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ေ  ၆၀၆၁  ေု မ ်း
 ဒ ောငန် ငုမ် ်ုး 
သဃသြျွန််းပမ ျုွဲ့မ
ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဟ-၅၉၂ ငမ ်ုးေ ပ်(၄)လမ််း၊ ငမ ်ုးေ ပ်ေပ်ြ ြ၊် 
သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၉၈၄ (ြ )ု ေနန် ငုလ်င််း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ေ  ၆၀၆၁  ေု မ ်း
 ဒ ောငန် ငုမ် ်ုး 
သဃသြျွန််းပမ ျုွဲ့မ
ေ စခန််း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မ-၅၃၁ ငမ ်ုးေ ပ်(၄)လမ််း၊ ငမ ်ုးေ ပ်ေပ်ြ ြ၊် 
သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၉၈၅ Malsawm ြ ော်း  ေပ်သော်း  (Pastor) ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၂၉၈၆ Zing Peng Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၉၈၇ Liante ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၉၈၈ Siang Cung Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၉၈၉ Bawi Cin Tial မ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၉၉၀ Par Hlei Iang မ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၉၉၁ Hlawn Meng မ  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၂၉၉၂ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ုါစု၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်



၂၉၉၃ ဒ ါြတ်ောဒနမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းတ ငု််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့တ င် လ ထြု ု 
 ခမ ို့ဒဆ်းြသုဒပ်းဒနသညို့်  
ပုဂ္လ ြ ဆေောဝနတ်ဦ်းမဖစ်ပပီ်း  
၎င််းြ ု ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့   ြခ ဏသောခါ 
ဘနု််းကြ်ီးဒြ ောင််းထ ပ်ရှ  ေနြ်နု ်-

 မနတဒလ်းလမ််းမတ င် 
 ေပ်ဝတမ်ဖငို့် ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ
 လမ််းြ ု ပ တြ်ော 
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းမခင််း  မဖစ်သည။်

၂၉၉၄ စလ ငု််းဗနဒ် ါ ို့သဒ်ထောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၉၅ စလ ငု််းဗ  ွဲ့ြ ံျု်းနမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၉၆ စလ ငု််း စ ငု််းသဆမ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၉၇ စလ ငု််းတ မ်ြ ံျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၉၈ စလ ငု််းစ ငုလ်င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၂၉၉၉ ဒမပုလ မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၀ လဝှင််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၁   ခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၂ မ ်ုးမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၃ ဝတေ်ညထ် န််း မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၄ ဒဌ်းေင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၅ မဖြူမဖြူဝင််း မ/၃၇  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၆ ခငဒ်ဌ်းေီ မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၇ ခ စ်ဉီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၈ ခငဆ်န််း မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၀၉ မဖြူမဖြူဝင််း မ/၄၁  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၁၀ ခငန်ငှ််းသြ် မ  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၁၁ ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာထြဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၁၂ ဒမောငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဖ ောပုံပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၁၃ (ဒမောင်) မ ်ုးသ မို့်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၈ ဦ်းတငဒ်သောင််း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စဉို့ ် ု်းဘ ဒုြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၀၁၄ (ြ )ု ဒ ောငမ်မတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စဉို့ ် ု်းဘ ဒုြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၀၁၅ (ြ )ု ဒ ောငလ်င််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စဉို့ ် ု်းဘ ဒုြ ်းေ ော၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၀၁၆ ဒ ါြတ်ော ဒြ ေ်ာမင််းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ( ရ ု်း ထ ်းြဆုေောဝန်) ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မေမ််းြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ဒန  မ်တ င် ဝငဒ်ေောြ၍် 

ဖမ််းဆ်ီးြော လြြ် ု 
ဒနောြမ်ပနက်ြ ျု်းတပ်ု၊  ဒခါင််းြ ု 
  ပ်မ စ ပ်ပပီ်း 
 ေ တတ် ြုဆ်  ဒခေါ်သ ော်းသည။်

၃၀၁၇ ဆန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလဒှ ောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒြောလင််းပမ ျုွဲ့ ဝငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခေံ
သည။်



၃၀၁၈ (ဒမောင်) ဒ ောငမ်မတခ် ငု် ြ ော်း ဦ်းသန််းည န ို့်  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၁၉ (ဒမောင်) ဒ ောငခ် မ််းပ ငု် ြ ော်း ဦ်းမမငို့ဒ်ဆ  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းစ ်ုးမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၁ (ဒမောင်) ေ မင််းန ငု် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၂ (ဒမောင်) ရှု  င််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတငဒ်မောငသ်န််း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၃ (ဒ ေါ်)     ဒ ောင် မ/၄၆ ဦ်းခငဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၄ (ဒမောင်) စ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ်ုး ြ ော်း ဦ်းတငလ်င််း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၆ (မ) ဒခ ောဒဝဒမေ်ာ မ/၂၆ ဦ်းတြလ်င််း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၀၂၁
သဝုဏဏ ေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ု ို့ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသ
ည။်

သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃) 

 ထြတ်န််းဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ င်  
 ဖမ််းခေံပပီ်း သဝုဏဏ  
ေ စခန််းမှတဆငို့် 
စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ု ို့ 
ပ ု ို့ဒဆောငထ်ော်းသည။်

၃၀၂၇ (ဒ ေါ်) ဖ ်းပ ငို့စ် န် မ  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၁ လြန်ြ ်ြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဒရှွဲ့ စု၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်
၃၀၂၈ (ဒမောင်) ထြမ်မြဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၁ လြန်ြ ်ြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဒရှွဲ့ စု၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်
၃၀၂၉ (ဒမောင်) ဒနလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၁ လြန်ြ ်ြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ ျုွဲ့မ၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၀၃၀ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၁ လြန်ြ ်ြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်
၃၀၃၁ (ဒမောင်) ဒ ောငထ်ြပ် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧပပီ-၂၁ လြန်ြ ်ြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနောငစ် န််း၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၀၃၂ (ဒမောင်) ထြဒ် ောငဦ််း  (ခ) ြ ထုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၀၃၃ ဒ ောငပ်ဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒြ ောြဒ်မမောင််း၊  ြ ော်းြ ြသ်စ်ေပ်ြ ြ၊် 
တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပမှုတ င် ပါဝင၍် 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၀၃၄ ြ နု ငုဦ််းလှု င် ြ ော်း

 ေပ်သော်း၊ (လပ်ုငန််းမနဒ်နဂ ော၊  
ဖလြရ်ှ်   တစ်ပေြ် 
ြနုစ်ညပ် ု ို့ဒဆောငဒ်ေ်းလပ်ုငန််း  ြမုပဏ၊ီ
 လမီ တြ်

၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ေ 
စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည်

တ ြု် 185 6 လွှေော (B)ငမ ်ုးေ ပ် 9 လမ််း၊  ပ ငု််း4
သြန်််းြျွန််း စံမပဒစ ်း



၃၀၃၅ ဦ်းသောထြဟ်န် ြ ော်း
 ေပ်သော်း၊ ( ဒေောင််းကြ်ီးကြပ်၊  
  ဗော်းသရ ုြ် ြမုပဏ၊ီ လမီ တြ်)

၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ေ 
စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည်

တ ြု် 185 6 လွှေော (B)ငမ ်ုးေ ပ် 9 လမ််း၊  ပ ငု််း4
သြန်််းြျွန််း စံမပဒစ ်း

၃၀၃၆ (မ) ဒေွှေေညဖ် ်း မ ဦ်းဆန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၃၇ (ဦ်း) မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတငဒ်ဖ  ေပ်သော်း ၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၃၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောမမငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြျွ သစ်ေပ်ြ ြ၊် ပငလ်ညဘ် ်းပမ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉဖမ််းဆ်ီးခေံ
သည။်

၃၀၃၉ (ြ )ု ေနန် ငုလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒြ ောြ ်င််းြနု််းဒြ ်းေ ော၊  ပငလ်ညဘ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉဖမ််းဆ်ီးခေံ
သည။်

၃၀၄၀ (ဦ်း) တ ရှုည် ြ ော်း  ေပ်သော်း(ေပ်ြ ြဥ်ြက ဌဒဟောင််း ) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပငလ်ညဘ် ်းပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
 ကြမ််းဖြပ်ဖ ျုခ င််းစဉဖမ််းဆ်ီးခေံ
သည။်

၃၀၄၁ (ြ )ု ထ န််းမမငို့် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (သောဒေ်း/နောဒေ်းြော်း  
ဒမောင််းသ )

၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၂၅ လမ််း၊ မဂသလောဒတောငည် န ို့် ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၀၄၂ Dr. ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တတ် င ်Medical Cover 

Team ၌ ပါဝငြ် ညစီဉ 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၀၄၃ Dr. စ ်ုးစံပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တတ် င ်Medical Cover 

Team ၌ ပါဝငြ် ညစီဉ 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၀၄၄ Dr. ခ မ််းဒမမို့ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တတ် င ်Medical Cover 

Team ၌ ပါဝငြ် ညစီဉ 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၀၄၅ မခငစု်စုထ န််း မ  ေပ်သော်း (သ နောမပျု) ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တတ် င ်Medical Cover 

Team ၌ ပါဝငြ် ညစီဉ 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၀၄၆ (ြ )ု ဆလ ငု််းလောေ န််း ြ ော်း/၃၄
ဦ်းဒမောငဒ်မောင်  
and Daw Lwe 

Gyi

 ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၄၇ Kam Suan Khai ြ ော်း/၂၀ Cin Sian Pau  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၄၈ (ြ )ု ဒ ောငန် ငုဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၄၉ (ြ )ု ဒ ်းဒ ်းြ ု ြ ော်း/၄၀ ဦ်းမမငို့ဒ်ဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၀ (ဦ်း) ကြညလ် င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနြသ်ေီ ဒြ ်းေ ော၊ သေြဒ်ခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၁ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနြသ်ေီ ဒြ ်းေ ော၊ သေြဒ်ခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၂ (ြ )ု သန််းဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနြသ်ေီ ဒြ ်းေ ော၊ သေြဒ်ခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၃ (ဒ ေါ်) မီ်းည ျု မ  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနြသ်ေီ ဒြ ်းေ ော၊ သေြဒ်ခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၄ (ဒ ေါ်) မဖြူဝင််း မ  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြနြသ်ေီ ဒြ ်းေ ော၊ သေြဒ်ခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ထော်းဝယခ်ရ ုင၊် တနသသောေီတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၅ (ြ )ု နနဒဖုန််း ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဒပ ောြဆ်ံ်ုး  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၅ ဧပပီ ၂၁ ဒန ို့တ င ် လပ်ုသ ော်းေန်
 စြဘ််ီးမဖငို့ထ် ြ် 
သ ော်းခ ို့ပပီ်းဒနောြ်  မ သော်းစုနငှို့် 
 ဆြ ်သ ယမ်ပတ် 
သ ော်းခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၀၅၆ (ဦ်း) ထ န််းဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဇေပ်ြ င််း၊ စဉို့ြ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၀၅၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတထ် န် ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဇေပ်ြ င််း၊ စဉို့ြ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၀၅၈ (ြ )ု မ ်ုးဆန််းဦ်း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဆ ဗင််းစတော်း စော်းဒသောြဆ် ငု၊် ြနုစ် မ််းတန််း၊ 
 င််းပတဒ်ြ ွဲ့၊ ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၅၉ (ြ )ု ဒ ောငဒ်နစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နတလ် ထ ပပနေ်ပ်ြ ြ၊် မုံေ ောပမ ျုွဲ့နယ၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၆၀ (မ) ဝင််းမင််းသန််း မ  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့  BH 

ဟ တုယတ် ငလ်ောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီး။

၃၀၆၁ ဒ ါြတ်ော လင််းစုနဝီင််း မ  ေပ်သော်း (ြဒလ်း ထ ်းြဆုေောဝန်) ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

၃၀၆၂ ဒ ါြတ်ော ဒြ ေ်ာထငဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

၃၀၆၃ (ြ )ု ဒစောဒြ ေ်ာသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒဝေါ်ခတုပ်မ ျုွဲ့သစ်၊  ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  
ရှမ််းမပညန်ယ်( ဒရှွဲ့ ပ ငု််း)



၃၀၆၄ ပဖ ျု်းဒဝစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ  ျုင််းတံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်

စစ် ုပ်စု၏ လြန်ြြ် ငု ်

ေ နငှို့စ်စ်သော်းြ  ဒကြောင််းမ ို့ 
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်း
ခ ို့သည။်

၃၀၆၅ (မ) စုဇောလရှီ န် မ  ေပ်သော်း (ဒဇပ ငုြ်မုပဏဝီနထ်မ််း) ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းသလ  မသ ေပါ။

ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငစ်နစ်တ ြုဖ် ြဒ်ေ်း
  ဒထ ဒထ သပ တဒ်ြေ်ာမတီ  
General Strike Committee 

(GSC) မှော ပါဝငသ်ညို့် 
ဆ ရှုယ ်မီ ြုေြတ်စ်ညညီ တဒ်ေ်း
တပ်ဦ်းမှ ြ ဒုြ ေ်ာြ ြု  ုော်း  
ဖမ််းဆ်ီးမေသညို့ ်တ ြ် 
 ောဏောသ မ််းစစ် ုပ်စု၏  

လြပ်ါ်းဒစ လြန်ြြ် ငု ်ဖ  ွဲ့ြ
 ြ ဒုြ ေ်ာြ ြု ၏ု မ တဒ်ဆ  ၃ 

ဦ်းြ ု ဖမ််းဆ်ီးလ ြုေ်ဒကြောင််း  
သ ေသည။်

၃၀၆၆ (ြ )ု င ော်းဂ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
မညသ်ညို့ဒ်နေောတ င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းသလ  မသ ေပါ။

ေနြ်နု်

စစ် ောဏောရှငစ်နစ်တ ြုဖ် ြဒ်ေ်း
  ဒထ ဒထ သပ တဒ်ြေ်ာမတီ  
General Strike Committee 

(GSC) မှော ပါဝငသ်ညို့် 
ဆ ရှုယ ်မီ ြုေြတ်စ်ညညီ တဒ်ေ်း
တပ်ဦ်းမှ ြ ဒုြ ေ်ာြ ြု  ုော်း  
ဖမ််းဆ်ီးမေသညို့ ်တ ြ် 
 ောဏောသ မ််းစစ် ုပ်စု၏  

လြပ်ါ်းဒစ လြန်ြြ် ငု ်ဖ  ွဲ့ြ
 ြ ဒုြ ေ်ာြ ြု ၏ု မ တဒ်ဆ  ၃ 

ဦ်းြ ု ဖမ််းဆ်ီးလ ြုေ်ဒကြောင််း  
သ ေသည။်

၃၀၆၇ (ဒ ေါ်) ခငမ်ောဦ်း မ ဦ်းဒ ောငသ် န််း  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ်

၃၀၆၈ (မ) စနဒောဒဌ်းဒဌ်းလ င် မ  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၂၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် ဒထောင ်ဏ် 
၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

ေနြ်နု်

၃၀၆၉ (ဒမောင်) တဒီဇေ်ာဒတောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၂၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် ဒထောင ်ဏ် 
၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

ေနြ်နု်

၃၀၇၀ (မ) ေွှေန််းလ ို့မမဒေွှေ မ  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁
၂၀၂၁ခနုစ်ှ၊ ဧပပီလ ၂၂ 
ေြဒ်န ို့တ င် ဒထောင ်ဏ် 
၃နစ်ှခ မှတခ် ို့သည။်

ေနြ်နု်

၃၀၇၁ (ဒ ါြတ်ော) ဟ န််းသ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (သ ော်းဆေောဝန်) ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

၃၀၇၂ (ဒ ေါ်) ဒဆ ဇငဦ််း မ  ေပ်သော်း ၆-ဧပပီ-၂၁ လြန်ြ ်ြ် ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း နတက်ြ်ီးြနု််း၊ မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၀၇၃ (ဦ်း) ဒ ောငမ် ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ပငလ်ံေုပ်ြ ြ၊် ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၇၄ (ြ )ု ရှော်းမော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၇၅ (ြ )ု န ငုလ်င််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ေ 
တန ို့ဆ်ညေ် စခန််း ခ ျုပ်တ င်  
ထ န််းသ မ််းခဒံနေ

ေ ောရှည် - ဒမမောြေ် ော၊ တန ို့ဆ်ည်

၃၀၇၆
(ဒမောင်) ဒြောင််းဒြောင််း  (ခ) 

ဒြောင််းထြစံ်
ြ ော်း ဦ်းထ န််း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သဃသန််းြျွန််းပမ ျုွဲ့နယ်



၃၀၇၇ (ြ )ု ဇငမ်  ျု်းြ ြု ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြဆ်ညပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဖမ််းဆ်ီးခေံသညို့ဒ်န ို့တ င် ပမ ျုွဲ့နယ် 
 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်းရုံ်းတ င်
 ထော်းရှ ပပီ်း  ကြ မ်ကြ မ်ရ ုြန်ြှ် 
ပခ မ််းဒမခောြြ်ော  ဧပပီ ၂၁ ေြ ်

ေမနယ် သညို့ဒ်န ို့ ထ  
ဒြ ောြဆ်ည် ပမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င် 
ထော်းမညဟ်ု 
ဒြ ောြဆ်ညေ် တပ်ဖ  ွဲ့ြ  

ဒမပောကြော်းထော်းဒသေ်ာလည််း  
၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ နနံြတ် င ်  ု်းဘ ု 
ဒထောငသ် ု ို့ ခ ြခ် င််း 
ပ ု ို့လ ြုမ်ခင််းမဖစ်သညဟ်ု သ ေသည။်

၃၀၇၈ နသီ ယနု ငု် မ စဝ်ယနု ငု်  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒစ ်းတန််းေပ်၊  ပင််းတယပမ ျုွဲ့၊ရှမ််းမပညန်ယ်

ဆနဒမပပ  မ ော်းတ င် 
ဦ်းဒဆောငတ်ြက်ြသ မဖစ်ပပီ်း  
ဖမ််းဝေမ််းထတုမ်ခင််းခထံော်းေသ မဖစ်
သည်

၃၀၇၉ (မ) ငဝုါဇင် မ  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 CDM မ ော်း ော်း  
 ော်းဒပ်းြ ညမီခင််း

၃၀၈၀ (ြ )ု န ငုန် ငုဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 CDM မ ော်း ော်း  
 ော်းဒပ်းြ ညမီခင််း

၃၀၈၁ (ြ )ု ဒပါငမ်င််းလ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧပပီ-၂၁
ဒမေ်ာလ ြုြ်ဒလ်းဒထောငတ် င်

 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၀၈၂ (ြ )ု ကြညခ် ငု် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဟနစ် န်  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁
  ြုဦ််းဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ပ န ယြ်နု််း၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၀၈၃ (ဦ်း) ဘ ဘု ဝုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (စ နမ်ခယ် ပုံနှ ပ်တ ြု်) ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၁၀၈)၊ (၃၉)လမ််း၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ မနြပ် ု္ င််းတ င် 
စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝင် မ ော်းမှ 

စစ်ဒမ်းစေောရှ ၍ဟဆု ြုော  

လောဒေောြဒ်ခေါ်  ဒဆောင်/ 
ပုံနှ ပ်တ ြု ်ော်းခ  တပ် တ။်

၃၀၈၄ Lal Kim (လောလြ် မ််း) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝနထ်မ််း  မ်ေော၊  ဒတောငဖီ်လောေပ်ြ ြ၊် 
ြဒလ်းပမ ျုွဲ့။

စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  ၎င််း ော်း
 KCA (Kalay Civil Army) 

 ဖ  ွဲ့ဝငဟ်စု ပ်စ  ြော 

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၀၈၅ Lal Zung (လောလဇု်န)် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝနထ်မ််း  မ်ေော၊  ဒတောငဖီ်လောေပ်ြ ြ၊် 
ြဒလ်းပမ ျုွဲ့။

စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  ၎င််း ော်း
 KCA (Kalay Civil Army) 

 ဖ  ွဲ့ဝငဟ်စု ပ်စ  ြော 

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၀၈၆ Thang te (ထနသ် ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝနထ်မ််း  မ်ေော၊  ဒတောငဖီ်လောေပ်ြ ြ၊် 
ြဒလ်းပမ ျုွဲ့။

စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  ၎င််း ော်း
 KCA (Kalay Civil Army) 

 ဖ  ွဲ့ဝငဟ်စု ပ်စ  ြော 

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၀၈၇ (ြ )ု ဆန််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁
ြသောဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ပငလ်ယဘ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် ြသောခရ ုင၊် စစ်ြ ငု််း 
တ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၈၈ (မ) ဝါဝါန ငု် မ  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဗဒဟောြေ် ော၊ ပငလ်ယဘ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် ြသောခရ ုင၊် 
စစ်ြ ငု််း တ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ဒန  မ်တ င် ဒလဒသနတဒ်တ ွဲ့ ရှ /
 ဒယောြ ်ော်းမဒတ ွဲ့ေ  

မ န််းမမဖစ်သ ြ ဖုမ််း။

၃၀၈၉ (ဒ ေါ်) ကြညက်ြညဒ်ထ ်း မ  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒဖောို့ြနေ်ပ်ြ ြ၊်  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

မပဖ ျု်းသ ဂီဒြ ေ်ာ  

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ မှလောဒေောြ်  
ရှောဒဖ ေော မဒတ ွဲ့သမဖငို့် 
၎င််း၏မ ခငမ်ဖစ်သ  ော်း  ဖမ််းဆ်ီး 
ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းမခင််းမဖစ်သည။်  

မပဖ ျု်းသ ဂီဒြ ေ်ာမှော  ၅၀၅(ြ)မဖငို့ ်
ဝေမ််းထတုခ်ထံော်းေသည။်



၃၀၉၀ (ြ )ု န ု္ င်န ငုဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၂၇၀)၊ ဘေုော်းြ ငုလ်မ််းမကြ်ီး၊ ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

စစ်ဒြောငစီ် ကြမ််းဖြ ု်ပ်စုမှ  

ငဝုါြ နပ် ြူတော 

စောစီစောရ ုြဆ် ငု ်တ င််း  
၀ငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့ကြပပီ်း  
ဖုန််းနငှို့ြ် နပ် ြူတော တ င််းမှ  CDM

 ၀နထ်မ််းမ ော်း တ ြ်   လ ဒင  
ဒထောြပံ်ို့မှု၊ 
CRPHနငှ်ို့ဆြန် ယသ်ညို့် 
ဖုန််းမှတတ်မ််းစောေ ြတ်စ်ေ ြ၁်ေ 
တ ်ပမ တသ်ပ တဒ်ခါင််းဒဆောင်  
ဦ်းမမတြ် ြု ထုဆံြသ် ယထ်ော်းသ
ည်ို့ ဖုန််းမှတတ်မ််း Social media 

မှော 
ဒတေ်ာလနှဒ်ေ်းမှတတ်မ််းမ ော်းနငှ်ို့ပတ်
သြပ်ပီ်း ဖမ််းဆ်ီးခ ို့ပါသည။်  
လြြ် ငုဖု်န််း၂လံ်ုး Hard Disk 

500 GB တ ု ို့ြ လုည််း 
ယ ဒဆောငသ် ော်းကြပါသည။်

၃၀၉၁ (မ) ငဝုါဇင ်(ြ နု ငုန် ငုဦ််း၏ဇန်ီး) မ  ေပ်သော်း ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၂၇၀)၊ ဘေုော်းြ ငုလ်မ််းမကြ်ီး၊ ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ 
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

စစ်ဒြောငစီ် ကြမ််းဖြ ု်ပ်စုမှ  

ငဝုါြ နပ် ြူတော 

စောစီစောရ ုြဆ် ငု ်တ င််း  
၀ငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ ခ ို့ကြပပီ်း  
ဖုန််းနငှို့ြ် နပ် ြူတော တ င််းမှ  CDM

 ၀နထ်မ််းမ ော်း တ ြ်   လ ဒင  
ဒထောြပံ်ို့မှု၊ 
CRPHနငှ်ို့ဆြန် ယသ်ညို့် 
ဖုန််းမှတတ်မ််းစောေ ြတ်စ်ေ ြ၁်ေ 
တ ်ပမ တသ်ပ တဒ်ခါင််းဒဆောင်  
ဦ်းမမတြ် ြု ထုဆံြသ် ယထ်ော်းသ
ည်ို့ ဖုန််းမှတတ်မ််း Social media 

မှော 
ဒတေ်ာလနှဒ်ေ်းမှတတ်မ််းမ ော်းနငှ်ို့ပတ်
သြပ်ပီ်း ဖမ််းဆ်ီးခ ို့ပါသည။်  
လြြ် ငုဖု်န််း၂လံ်ုး Hard Disk 

500 GB တ ု ို့ြ လုည််း 
ယ ဒဆောငသ် ော်းကြပါသည။်

၃၀၉၂ (ဒမောင်) ဒ ောငဘ် ဟု န််း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတငဦ််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန်(၆)လမ််း၊ ဒမှေ်ာြနေ်ပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၀၉၃ (ဦ်း) တငဦ််း ြ ော်း/၅၇ ဦ်းဒသောင််းတင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန်(၆)လမ််း၊ ဒမှေ်ာြနေ်ပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ဒမောငဒ် ောငဘ် ဟု န််း၏ဖခငမ်ဖစ်သ
ည။်

၃၀၉၄ (ဒမောင်) ဒ ောငထ်ြ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန်(၆)လမ််း၊ ဒမှေ်ာြနေ်ပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ဒသနတပ်စ်သကံြော်း၍ 

  မ်မပငထ် ြက်ြညို့ဒ်သောဒကြောငို့ဖ်
မ််းဆ်ီးသ ော်း။

၃၀၉၅ (ဒမောင်) ဖ ု်းခ ော်း (ခ) ေ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းခ စ်လ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပုဏဏ စု(၇)လမ််း၊ ပုဏဏ စုေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််း် 
ဒ သကြ်ီး။

၃၀၉၆ (ဒမောင်) ြ ြု ဒု ောင် (ခ) ဒဗလဝု ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒြ ေ်ာလှု င်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပုဏဏ စု(၇)လမ််း၊ ပုဏဏ စုေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််း် 
ဒ သကြ်ီး။

၃၀၉၇ (ဒမောင်) ေ ဒြ ေ်ာစ ော (ခ) ေ ကြ်ီး ြ ော်း/၃၀ ဦ်းမမလှု င်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ပုဏဏ စု(၇)လမ််း၊ ပုဏဏ စုေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းတ ငု််း် 
ဒ သကြ်ီး။

ဒပါငြ် ု ြ ညထ် မှနထ်ော်းသည။်

၃၀၉၈ (ြ )ု သ ေဒ ောင် (ခ) ြ ဘုောဘယ် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းမမသ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု (၆) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ပုဏဏ ော်းစု ၉ လမ််းတ င် 
 ဖမ််းခေံသည။်

၃၀၉၉ (ြ )ု ဒ ောငဒ် ောင် ြ ော်း/၂၄
ဦ်းတငဦ််း (ခ) 

ဦ်းမ ်ုးဒြ ေ်ာ
 ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် ၂၅ လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

ဒမှေ်ာြန် ၂၅ လမ််း ပမ ျုွဲ့ ရ ု ်းြနု််းတ င်
 ြင််းဒစောငို့ဒ်နစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၀၀ (ဦ်း) မ  ျု်းဒဆ လင််း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းတငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု (၉) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ပုဏဏ ော်းစု ၉ လမ််း  မ် တ င််း 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၁၀၁ (ဦ်း) ကြညန် ငု် ြ ော/၄၆ ဦ်းတငဒ်ဖ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၁) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၁၀၂ (ဦ်း) သန််းဒဌ်း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းပင မ််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု (၁၈) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ြ ံျု်းရ ု ်းဒခ ောင််းထ တ ငဖ်မ််းဆ်ီးခေံသ
ည။်

၃၁၀၃ (ြ )ု ဇငဒ် ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၁၅) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
 မပငထ် ြက်ြညစ်ဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၀၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ်ုးဒ ောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းန ငု်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၆) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၃၁၀၅ (ဦ်း) မမငို့န် ငု ်(ခ) ဂ ြူဂ ြူ်း ြ ော်း/၅၈ ဦ်းသ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၆) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် 
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၁၀၆ (ြ )ု စ နမ်မငို့် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၂၄) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ဒမပ်းလ ော်းေင််း  လမ််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၁၀၇ (ြ )ု ဒမောငဒ် ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၂၄) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ဒမပ်းလ ော်းေင််း  လမ််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၁၀၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု (၁၉) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
 ဒနောြပ်မ ျုွဲ့ဒထောငို့်  
ဒြ ောင််းထ ဝငပု်န််းေင််း  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၀၉ (ြ )ု ဒ ောငဆ်န််းဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နောဂဝန် သ မ်ဒတေ်ာထ ပ်နော်း၊  ဗ ုလခ် ျုပ်ဝပ်ဒရှောို့၊  
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

 လပ်ုလပ်ုဒနစဉမတေော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၁၀ (ြ )ု စ ငု််းညီ ြ ော်း/၂၁ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နောဂဝန် သ မ်ဒတေ်ာထ ပ်နော်း၊  ဗ ုလခ် ျုပ်ဝပ်ဒရှောို့၊  
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

 လပ်ုလပ်ုဒနစဉမတေော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၁၁ (ြ )ု မင််းခန ို့စ် ်ုးစံ (ခ) ြ စု ်ုးစံ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နောဂဝန် သ မ်ဒတေ်ာထ ပ်နော်း၊  ဗ ုလခ် ျုပ်ဝပ်ဒရှောို့၊  
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

 လပ်ုလပ်ုဒနစဉမတေော်း  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၁၂ (မ) စနဒောသ င် မ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၂၄၃)၊ (၂၇) လမ််း၊ (၁၀) ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

သ မ၏ခငပ် န််း မညမှ်ော  

ြ သု န််းဒထ ်းမဖစ်ပပီ်း  နစ်ှဦ်းသော်း 
 တ တြ  
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၁၁၃ (ြ )ု သ န််းဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ်(၂၄၃)၊ (၂၇) လမ််း၊ (၁၀) ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၁၁၄ (မ) သန််းဒ ်း မ/၆၅ ဦ်းဒမောငဉ်ောဏ်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၊  လင််းဒေောင် ၁၊ ၃ လမ််း၊ 
နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ၊်  ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၁၅ (ဦ်း) ဒ ောငြ် လုတ် ြ ော်း/၄၁ ဦ်းမမငို့ထ် န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 မှတ် ၃၊  လင််းဒေောင် ၁၊ ၁၀ လမ််း၊ 
နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ၊်  ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၁၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းခန ို့် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းေ ဒနောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥင်္ော ၁၀ လမ််း၊ နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ၊်  ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၁၇ (ြ )ု ထ န််းဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောငမ်မငို့်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းဝ (၁) လမ််း၊ နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ၊်  ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၁၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း/၃၇ ဦ်းသ န််းဒင  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဒနောြပ်မ ျုွဲ့ဒတေ်ာဒြ ောင််း၊  ဒမှေ်ာြန် ၁၉ လမ််း၊ 
ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၁၉ (ဦ်း) လွှေမ််းမ ်ုးဝင််း ြ ော်း/၄၂ ဦ်းတငဒ်မောငဝ်င််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ၁၈ လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစုေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၂၀
(ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဟ န််း  (ခ) 

ဒ ောငဒ်လ်း
ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒမောငဆ်န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဆ ရှုယလ်စ် (၁၈) လမ််း၊ ရှငဒ်စောပုေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၂၁ (ြ )ု ြထံ န််း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒမောငမ်ဖြူ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဥင်္ောသေီ  (၉) လမ််း၊ နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ၊်  
ပ ခ ပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၂ (ြ )ု ဝင််းလှု င် ြ ော်း/၃၉ ဦ်း ုန််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၁၄) လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၃ (ဦ်း) ဂ မ််းတ်ီး ြ ော်း//၆၀ ဦ်းဒဇေ်ာမမငို့်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၈) လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၄ (ဦ်း) ဒ ်းမင််း ြ ော်း/၆၀ ဦ်းဒြ ေ်ာသော  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန် (၆) လမ််း၊  လ ပ်မပောြန် ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၅ (ြ )ု  န ငုဝ်င််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဇင််းတ ်ုးခ  ွဲ့ (၂) ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၂၆ (ဦ်း) မ ်ုးမမငို့ဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း/၅၀ ဦ်းခ စ်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒမှေ်ာြန် (၅) လမ််း၊  လ ပ်မပောြန် ေပ်ြ ြ၊် 
ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၇ (ဦ်း) ကြညဒ် ောင် ြ ော်း/၅၈ ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၁၈) လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၈ (ဦ်း) မင််းသ ြ ော်း/၄၆ ဦ်းစ ်ုးန ငု်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန် (၂၅) လမ််း၊ ပုဏဏ ော်းစု ေပ်ြ ြ၊် ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

၃၁၂၉ (ြ )ု ဘ ဘု ဟုန် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းခ စ်လှု င်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဥင်္ော ၁ လမ််း၊ နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ၊်  ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၀ (ြ )ု မမငို့လ်ှု င် ြ ော်း/၃၉ ဦ်း ုန််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၁ (ြ )ု ြ ြု တုင် ြ ော်း/၂၇ ဦ်းဒြ ေ်ာလှု င်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၂ (ြ )ု ဒြောင််းထြ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၃ (ဦ်း) မင််းမင််း ြ ော်း/၆၀ ဦ်းဒ ောငထ် န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၄ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ော ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒ ်းခ  ျု  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၅ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း/၅၆  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၆ (ြ )ု မင််းသ န ငု် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသြန် ငု်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၇ (ြ )ုဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း/၃၆ ဦ်းဒမောငဒ်ြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၈ (ြ )ု ဇငဘ် ု ြ ော်း/၂၈ ဦ်းမမဒ ်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၃၉ (ဒမောင်) မပံျု်းဒထ ်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းြ ငဟ်န်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၄၀ (ြ )ု ခ စ်ဒထ ်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းြ ငဟ်န်  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၄၁ (ြ )ု ဒြောင််းထ ဋစံ် ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၄၂ (ြ )ု ခ စ်ဦ်း ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဘ ဦု်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

၃၁၄၃ မင််းထ ြုဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဒပ ောြဆ်ံ်ုး ဆ ရှုယလ်စ်၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့



၃၁၄၄ (မ) ဝင််းနနဒောလ င် မ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

CDM လပ်ုထော်းသ  
ယဉဒြ ်းမှုတြက သ လု်  
သဘငဌ်ောနမှ ဆေောမ 

ဒ ေါ် ခ ငုမ်ောလ င ်ော်း  
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  

လောဒေောြရှ်ောဒဖ ေော  မဒတ ွဲ့သမဖငို့်
 ဆေောမ၏ဖခငန်ငှို့် 
ညမီမဖစ်သ တ ု ို့ ော်း 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သည။်

၃၁၄၅ (မ) ဝင််းနနဒောလ င၏်ဖခင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

CDM လပ်ုထော်းသ  
ယဉဒြ ်းမှုတြက သ လု်  
သဘငဌ်ောနမှ ဆေောမ 

ဒ ေါ် ခ ငုမ်ောလ င ်ော်း  
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  

လောဒေောြရှ်ောဒဖ ေော  မဒတ ွဲ့သမဖငို့်
 ဆေောမ၏ဖခငန်ငှို့် 
ညမီမဖစ်သ တ ု ို့ ော်း 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သည။်

၃၁၄၆ ်ဒ ောငဒ်ြောင််းစြ်
ြ ော်း/၁၅နှ
စ်

 ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နု်

စမ််းဒခ ောင််းသပ တတ် င်  
ပါဝငဆ်နဒမပပပီ်း ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်
 ဖမ််းဆ်ီးခေံစဉ  

ရ ုြန်ှ ြန်ှ ပ်စြမ်ခင််းမ ော်း  ခခံ ို့ေ၍ 

 ဏေ်ောေရှ ခ ို့သည။်

၃၁၄၇ Duh Hu Sang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၃၁၄၈ တငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ခ င််းမပညန်ယ်

၃၁၄၉ Tg. Khai Than Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ်ီးတ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ခ င််းမပညန်ယ်

၃၁၅၀ Lia. Cin Don Kim မ  ေပ်သော်း ၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ်ီးတ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ခ င််းမပညန်ယ်

၃၁၅၁ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒမောငဟ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၃၁၅၂ (ြ )ု ဒဇလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြမောေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၃၁၅၃ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ ်ုးဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ တက်ြ ျုြလ်မ််း၊ ေနက်ြ်ီးဒ ောငေ်ပ်ြ ြ၊်  ဒေ်းပမ ျုွဲ့၊
 မ နမ်ပညန်ယ။်

ဒေ်းပမ ျုွဲ့နယ် NLD ဥြက ဌ 

ဦ်းဒြ ေ်ာမ ်ုးဒ ်း၏  

ည ီေင််းမဖစ်သည။်

၃၁၅၄ (ြ )ု မပညို့ဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ ဧေောဝတတီ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့၊ 
မမြျွန််းသော  မ်ေောဝန််းထ တ ်န်ီး  
မီ်းပ  ျုငို့တ် င် ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ည 

(၈)နောေီဝန််းြ ငခ်န ို့၌် စစ်ဒြောငစီ်
 တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏ 

ပစ်ခတဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းခေံသည။်



၃၁၅၅ (ြ )ု ဇငမ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
န ယန်(ီ၁၃)လမ််း၊ ဒမမောြဥ်ြကလောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

ဖမ််းဆ်ီးြောလြြ် ကုြ ျု်းတတုရ် ုြ်
နြှခ် ို့သည။် ထ ု ို့ မပင် မမနမ်ောဒင 
 သ န််း၁၈၀ ဝန််းြ င၊် လြပ််ဒတောို့၊
 ြငမ်ေော၊ ဒတောငတ်ြ် စြဘ််ီးန ို့
  မခော်းတနဖ် ု်းရှ  ပစစည််းမ ော်း  ြ ပုါ
 မတေော်းလယု သ ော်းဒကြောင််း  
သ ေပါသည။် ြ ဇုငမ် ်ုး၏မ ခင် 
ခ ြထ်ော်းသညို့် 
ကြြ ်သ  မမစ်ဟင််းြ ပုါ  
နှု ြစ်ော်းသ ော်းပပီ်း  တစ်  မ်လံ်ုး ော်း
 

ဒမ ွှေဒနေှာြဒ်သောင််းြ န််းသ ော်းဒကြော
င််း 
၎င််း၏မ ခငမ်ဖစ်သ မှဒမပောကြော်းပါသ
ည။် ပပီ်းဒနောြ် တပ်ဖ  ွဲ့ဝင ်မ ော်းထ မှ
 တောဝနရှ် သ ဟယု ဆေသ မှ 

"မင််းတ ု ို့ြ လုစောဒပ်းမှောမဟတုဘ် ်း
   မ်ထ ြ 

တနဖ် ု်းရှ တယလ် ု ို့ထငတ် ို့ 
ပစစည််းမှနသ်မ  ြနုယ် ခ ို့ " ဟ ု

ဒမပောဒကြောင််းသ ေပါသည။်  

တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှောလည််း  
ခ ငု််းသညို့ ်တ ငု််း 
 ြနုလ်ံ်ုးယ သ ော်းကြ 

ဒကြောင််းသ ေပါသည။်  
တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းသည် 
လမ််း တ င််းသ ု ို့ဝငလ်ောသညို့ ်ခ  န်
တ င ်

မညသ် မ ထ ြမ်ကြည်ို့ေ ်ဒ ောင်  
ဆ ဆ ကုြ မ််းဒမောင််းပပီ်း  cctv 

 ခ  ျုွဲ့ြ ဖု ြဆ််ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေ
ပါသည။် ြ ဇုငမ် ်ုးသည် 
ရ ုြန်ြှခ်ထံော်းေသညို့် 

၃၁၅၆
(ြ )ု ဒ ောငဒ် ောငဇ်ငဦ််း  (ခ) 

ဖ ု်းဒထောင်
ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒမောငဦ််း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဆ ရှုယလ်စ် ၁၅ လမ််း၊ ရှငဒ်စောပုေပ်ြ ြ၊်  

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၅၇ (ြ )ု ဒဝယထံ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဧပပီ-၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င်  

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၁၅၈ ဒ ါြတ်ော ဒဝယမံ  ျု်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၁၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

သခု 

ပေဟ တဒဆ်းြသုဒေ်းလပ်ုငန််းလု
ပ်ြ ငုဒ်နသ  
ဆေောဝနတ်စ်ဦ်းမဖစ်သည။်

၃၁၅၉ Rev. Khup Khen Pau ြ ော်း/၇၀  ေပ်သော်း ၁၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ်ီးတ နပ်မ ျုွဲ့၊ ခ င််းမပညန်ယ။်

CDM ပါဝငသ်  Pu Do Sian Pau

 (ဦ်း  ရှုန််းဒပါင်)  ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

မဖမ််းမ သမဖငို့၊် သ ၏ 

မ ဘမ ော်းမဖစ်ဒသော  Cope 

Memorial Baptist Church 

၏ ပင မ််းစော်း 
ခေစ်ယောနဘ်နု််းဒတေ်ာကြ်ီး  Rev. 

Khup Khen Pau ( သြ ်၇၀ 

နစ်ှ) နငှို့ ်ဇန်ီးသည် Pi Don Ngaih

 Lun တ ု ို့ ော်း ဓါ်းစောခ ံမဖစ်  

ယဒန ို့ည ဧပပီလ ၁၁ ေြ၊် ည ၁၁ 

နောေီခန ို့တ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၃၁၆၀ Pi Don Ngaih Lun မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တ်ီးတ နပ်မ ျုွဲ့၊ ခ င််းမပညန်ယ။်

CDM ပါဝငသ်  Pu Do Sian Pau

 (ဦ်း  ရှုန််းဒပါင်)  ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

မဖမ််းမ သမဖငို့၊် သ ၏ 

မ ဘမ ော်းမဖစ်ဒသော  Cope 

Memorial Baptist Church 

၏ ပင မ််းစော်း 
ခေစ်ယောနဘ်နု််းဒတေ်ာကြ်ီး  Rev. 

Khup Khen Pau ( သြ ်၇၀ 

နစ်ှ) နငှို့ ်ဇန်ီးသည် Pi Don Ngaih

 Lun တ ု ို့ ော်း ဓါ်းစောခ ံမဖစ်  

ယဒန ို့ည ဧပပီလ ၁၁ ေြ၊် ည ၁၁ 

နောေီခန ို့တ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်



၃၁၆၁ (မ) မပညို့ပ်ဖ ျု်းသ မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဝတေီပ်ြ ြ၊် မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

မမပညို့ပ်ဖ ျု်းသ သည် ပု မ် ၅၀၅(ြ)

 

မဖငို့တ်ေော်းစ  ဒကြောင််းဒကြမငောခထံော်း
ေသ မဖစ်သည။်

၃၁၆၂ (မ) သေီ စံ မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၁၆၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာသ ေ နထ် န််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 
(စစ်ြ ငု််းြ နပ် ြူတော သင််းခ ျုပ်

၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ်ြ  ောဏောသ မ််းပပီ်း  
သ ပ်မကြောခင် ဆနဒမပလ ငယဒ်တ န ို့
  ောဏောရှငဖီ်ဆနဒ်ေ်း  CDM 

လပ်ုသ ဒတ ြ ု ေ ြ 

လ ြုလ်ဖံမ််းဆ်ီးစဉ  

ြ ဒုဇေ်ာသ ေ နထ် န််း လည််း 
 ဖမ််းခခံ ို့ေပါတယ။်  သ ု ို့ဒသေ်ာ 
မ သော်းစုဝငဒ်တ န ို့   မ်န်ီးခ င််းဒတ  
ဝ ငု််း ံုလောပပီ်း ေ ဒတ ြ ု 
တော်းဆ်ီးခ ို့တောဒကြောငို့်  
ြ ဒုဇေ်ာသ ေ နထ် န််း 
မပနလ် တဒ်မမောြလ်ောပါတယ။်  

   ဒီနောြ် မုံေ ောပမ ျုွဲ့ မှော  

ဒရှောငတ် မ််းဒနစဉ  မဒန ို့ည ၁၀ 

နောေီဒလောြမှ်ောဒတောို့  
သ ခတတတည််းခ ေုော ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့ြ 

ပဖ ျု်းဒဝတည််းခ ခုန််းြ ု  
ေ န ို့စစ်သော်းဒတ ဒေောြလ်ောပပီ်း  
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့ပါတယ။်

၃၁၆၄ (ြ )ု ဒဇေ်ာသ ေ နထ် န််း၏  မ  ျု်းသမီ်း မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ြ ဒုဇေ်ာသ ေ နထ် န််းနငှို့ ်တ  
ြ ယုဝ်န ်၆ လရှ ဒနပပီမဖစ်သညို့် 
ဇန်ီးသညလ်ည််း 
 တ ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၁၆၅ (ြ )ု ဝင််းလ ငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
သ ၏ 

ဆဆီ ငုတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၁၆၆ (ြ )ု ဒ ောငဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ လြန်ြဥ်ပဒ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေမပညစ် ်ုးဒြ ်းေ ော၊  ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငထ်ော်းသညဟ်ု
 ဆ ြုောဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည်

၃၁၆၇ (ြ )ု စောတနဘ် ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ လြန်ြဥ်ပဒ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေမပညစ် ်ုးဒြ ်းေ ော၊  ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငထ်ော်းသညဟ်ု
 ဆ ြုောဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည်

၃၁၆၈ (ဦ်း) ဝင််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧပပီ-၂၀၂၁ လြန်ြဥ်ပဒ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေမပညစ် ်ုးဒြ ်းေ ော၊  ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငထ်ော်းသညဟ်ု
 ဆ ြုောဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည်

၃၁၆၉ ဆလ ငု််းဝီလ ံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊  ခ င််းမပညန်ယ်

ခ င််းမပညန်ယ် ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့တ င်  
ထနတ်လနဘ်ြမှ် ဝင် 
ဟော်းခါ်းတြကသ လု ်န်ီးတ င်  
 ဒကြောင််းမ ို့ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၇၀
ဆလ ငု််းဝီလ ံနငှို့ ်တ  ဖမ််းခေံသညို့်
 ြော်းဆေော

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊  ခ င််းမပညန်ယ်

ခ င််းမပညန်ယ် ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့တ င်  
ထနတ်လနဘ်ြမှ် ဝင် 
ဟော်းခါ်းတြကသ လု ်န်ီးတ င်  
 ဒကြောင််းမ ို့ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၇၁ ဒန ်းဒန ်းဒ ောငေ်င၏်  မ သော်းစုဝင် (၁) မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မလ ဝမ််းေ ော၊ ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း  CDM 

လ ထလုှုပ်ရှော်းမှုမှော  ပါဝငတ် ို့ 
 စ ်ုးေဝနထ်မ််းဒတ ြ ြု ညဒီပ်းဒန
တ ို့ တ ြ် တနသသောေီတ ငု််း 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်  

NLD ပါတီ တ ငု််းလ ငယ် တောဝနခ်ံ
 မဒန ်းဒန ်းဒ ောငေ်ငြ် ု  
လ ြုလ်ဖံမ််းဆ်ီးေော 

မမ ဒသောဒကြောငို့် 
မ သော်းစုဝငမ် ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၁၇၂ ဒန ်းဒန ်းဒ ောငေ်င၏်  မ သော်းစုဝင် (၂)  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မလ ဝမ််းေ ော၊ ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောဖီဆနဒ်ေ်း  CDM 

လ ထလုှုပ်ရှော်းမှုမှော  ပါဝငတ် ို့ 
 စ ်ုးေဝနထ်မ််းဒတ ြ ြု ညဒီပ်းဒန
တ ို့ တ ြ် တနသသောေီတ ငု််း 
 မ  ျု်းသော်း မီ ြုဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်  

NLD ပါတီ တ ငု််းလ ငယ် တောဝနခ်ံ
 မဒန ်းဒန ်းဒ ောငေ်ငြ် ု  
လ ြုလ်ဖံမ််းဆ်ီးေော 

မမ ဒသောဒကြောငို့် 
မ သော်းစုဝငမ် ော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၃၁၇၃     ပင မ််း မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒ ောငပ်န််းပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

ခငပ် န််းမဖစ်သ  ြ ဘု ဘု ဟုန ်ော်း 
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  ပု မ် 

၅၀၅-ြ မဖငို့ ်မှုဖ ငို့ထ်ော်းပပီ်း  
လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးေော  

မဒတ ွဲ့သမဖငို့် ဇန်ီးသညြ် ု 
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၁၇၄  မညမ်သ 
ြ ော်း/၁၅နှ
စ်

 ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ငယပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ေနြ်င််းေပ်ြ ြ၊် 
မမစ်ငယဒ် ်းနော်းြ ု  
လြန်ြြ် ငုလ်ံမုချံုဒေ်း  
တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ 

ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးစဉဒတ  
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေပပီ်း  ရ ုြန်ြှမ်ှုမ ော်း 
ခခံ ို့ေသည။်

၃၁၇၅ (ြ )ု ဒဌ်းလင််း (AME) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ငယပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၇၆ (ြ )ု ဒဌ်းလင််း၏ ညမီ (၁) မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ငယပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၇၇ (ြ )ု ဒဌ်းလင််း၏ ညမီ (၂) မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမစ်ငယပ်မ ျုွဲ့၊ မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၇၈ (ဦ်း) ဝင််းလ ငဦ််း ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ် 
ဘ ြုနု််းမှတတ် ငု ်န်ီးတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၇၉ (ဦ်း) ဇဟေ လ န် ြ ော်း/၃၂  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ် 
ဘ ြုနု််းမှတတ် ငု ်န်ီးတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၈၀ (ြ )ု မ ်ုးသြတ်င် ြ ော်း
ဦ်းခငဒ်ဇေ်ာ(ခ) 

ဦ်းခငဦ််း
 ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၁၂/ဥြတ(န ငု)်၁၈၁၂၈၀ ။ 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ်   တ င််း 
(၁၂)ေပ်ြ ြမှ် 

(၁၃)ေပ်ြ ြသ် ု ို့ သ ော်း လမ််းတ င်
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၁၈၁ ဒမောငဒ်မောငဝ်င််းတငို့် ြ ော်း ဦ်းဝင််းတငို့်  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၁၂/ လန(န ငု)်၀၇၆၄၄၇ ။ 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ်   တ င််း 
(၁၂)ေပ်ြ ြမှ် 

(၁၃)ေပ်ြ ြသ် ု ို့ သ ော်း လမ််းတ င်
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၁၈၂ (ဒမောင်) ဒ ောငဒ်ဇေ်ာထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာထ ်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၁၂/ဥြတ(န ငု)်၁၇၉၉၅၁ ။ 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ်   တ င််း 
(၁၂)ေပ်ြ ြမှ် 

(၁၃)ေပ်ြ ြသ် ု ို့ သ ော်း လမ််းတ င်
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၁၈၃ (ဒမောင်) ညထီြန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တမ ်းပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၈၄ ခ  ျုခ  ျုလ င် မ  ေပ်သော်း (န ငုြ် ဉ်းဒဟောင််း ) ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဒနေ်ာမော (၃) လမ််း၊ ၁၃ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၈၅ ေ မ  ျု်းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဒနေ်ာမော (၃) လမ််း၊ ၁၃ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၈၆ ေ ထ န််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဒနေ်ာမော (၃) လမ််း၊ ၁၃ ေပ်ြ ြ၊် 
ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၁၈၇ (ြ )ု စ ်ုးခ စ် ြ ော်း  ေပ်သော်း (လ မှုဝနထ်မ််း) ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဓော်းထ ်ုးမှုမဖစ်သညို့်  လ နော ော်း 
သယဒ်ဆောငလ်ောစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၈၈ (ြ )ု ဟ န််းထြဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (လ မှုဝနထ်မ််း) ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဓော်းထ ်ုးမှုမဖစ်သညို့်  လ နော ော်း 
သယဒ်ဆောငလ်ောစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၈၉ (ြ )ု ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (လ မှုဝနထ်မ််း) ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဓော်းထ ်ုးမှုမဖစ်သညို့်  လ နော ော်း 
သယဒ်ဆောငလ်ောစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၉၀ (ဦ်း) ကြညန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒခတတ ေောပမ ျုွဲ့သစ်၊  မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဒန  မ်မှ 

ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်

၃၁၉၁ (ဦ်း) တငဒ်မောငဒ် ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
နဖုနြ်နု််းေ ော၊ နတဒ်မောြပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မဒြ ်းတ ငု််း 
ဒ သကြ်ီး။



၃၁၉၂     ဒခ ော မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းစောတန််း
မ ော်း ဒေ်းသော်းဒနစဉ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၃၁၉၃ စုမ န် မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်းစောတန််း
မ ော်း ဒေ်းသော်းဒနစဉ  ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၃၁၉၄ ဒ ါြတ်ော ဒြ ေ်ာေ ေငို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း (သ ော်းဆေောဝန် ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၁၉၅ ဒခ ောစုလှု င် မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
မုံေ ောပမ ျုွဲ့သပ တစ်စ်ဒကြောင််းပဖ ျုခ  စဉ
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၁၉၆ (ြ )ု ပဖ ျု်းဒင စ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

  မ် မပနလ်မ််းတ င် 
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  ြော်းနစ်ှစီ်းမဖငို့်
 လ ြုပ်ပီ်း 
 ဓမမဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၃၁၉၇ (ြ )ု ဝဏဏ စ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

  မ် မပနလ်မ််းတ င် 
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  ြော်းနစ်ှစီ်းမဖငို့်
 လ ြုပ်ပီ်း 
 ဓမမဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၃၁၉၈ (ြ )ု ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
န ယရုံ်ဒြ ်းေ ော၊ စဉို့ြ် ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

ြ ဒုဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင ်ော်း  
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

  မ်စီ်းြော်းမ ော်း   ေပ်ဝတမ် ော်းမဖငို့်
 န ယရုံ် ထြတ်န််း 
ဒြ ောင််းဒရှွဲ့တ ငဖ်မ််းဆ်ီးကြမခင််းမဖ
စ်ပပီ်း 
ြ ဒုဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင၏်ဦ်းဒခါင််း ော်း
 ဒြ ောင််းနေံံမဖငို့် 
ပစ်တ ြုမ်ခင််းမပျုလပ်ုဒကြောင််းသ ေ
သည၊် ထ ု ို့ မပင် လ နခ် ို့သညို့် 
ဆယေ်ြခ်န ို့ြ် 

ြ ဒုဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောငမှ်ော  ဒေွှေဘ ပုမ ျုွဲ့တ င်
 စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ရ ုြန်ြှမ်ခင််း ခခံ ို့ေသမဖငို့် 
ြ န််းမောဒေ်းမဒြောင််းမဖစ်ဒနသ ဟု
 သ ေသည။်

၃၁၉၉ ြ ပုဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေနြ်နုဘ် တောကြ်ီး န်ီး 
ဂုံ်းတတံော်းတ င် စစ် ောဏောသ မ််းမှု
 ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် 
ပ စုတောခ  တဆ်  သမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၀၀ (ဒမောင်) ထြြ် ြု ဒု ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေနြ်နုဘ် တောကြ်ီး န်ီး 
ဂုံ်းတတံော်းတ င် စစ် ောဏောသ မ််းမှု
 ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် 
ပ စုတောခ  တဆ်  သမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၀၁ (ဒမောင်) ေ ဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေနြ်နုဘ် တောကြ်ီး န်ီး 
ဂုံ်းတတံော်းတ င် စစ် ောဏောသ မ််းမှု
 ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် 
ပ စုတောခ  တဆ်  သမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၀၂ (ြ )ု ဒ ောငမ်ပညို့စုံ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေနြ်နုဘ် တောကြ်ီး န်ီး 
ဂုံ်းတတံော်းတ င် စစ် ောဏောသ မ််းမှု
 ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် 
ပ စုတောခ  တဆ်  သမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၀၃ (ြ )ု လမင််းခန ို့် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

ေနြ်နုဘ် တောကြ်ီး န်ီး 
ဂုံ်းတတံော်းတ င် စစ် ောဏောသ မ််းမှု
 ဆန ို့ြ် ငသ်ညို့် 
ပ စုတောခ  တဆ်  သမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေသည။်



၃၂၀၄ (ြ )ု ေနပ် ငုဒ်ြ ေ်ာ (ခ) ဒခ ောခ စ် ြ ော်း ဦ်းညညီီ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၀၂၁
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထ
္ော္်းသည။်

 မှတ်(၁၂၆)၊ ဒမမနြီနု််း

ဒမ ်း ၁၂-၁၂-၁၉၇၉ ။ 
(ေနပ် ငုဒ်ြ ေ်ာသည် ဒ ်းဒနဝင််းနငှို့်
 ဒ ်းဒနဝင််း၏ 

လြဒ်ထောြတ် ု ို့နငှို့် 
မပင်္နောရှ ခ ို့သည။်  
ေနပ် ငုဒ်ြ ေ်ာသည် ဇ  ဒနဝင််းနငှို့် 
ဒြ ောင််းဒနဖြမ် ော်းမဖစ်ခ ို့သည။်
 တ စ်တောဒပေါ်တ င် ဇ  ဒနဝင််းမှ TTC

 ဒြ ောင််းမှ ဆနဒမပ သ မ ော်းြ ု 
ဒခ ်းမ ော်းဟဒုခေါ်ဆ သုညို့ ်တ ြ်  
ေနပ် ငုဒ်ြ ေ်ာနငှို့် 
တ ြုခ် ြုမ်ှုမဖစ်ခ ို့ပပီ်း  
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ ငလ်ည််း  
facebook တ ငတ်စ်ကြ မ် 

တ ြုခ် ြုမ်ှု မဖစ်ခ ို့ဒသ်းသည။် 
ယခတု င ်ေနပ် ငုဒ်ြ ေ်ာ ော်း  
ဓောတပုံ်မဖငို့် ရှောဒဖ ပပီ်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ မှ 

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။် )

၃၂၀၅ (ြ )ု ဒဆ လငို့် ြ ော်း ဦ်းသောေင်  ေပ်သော်း ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
ဒ ောငခ် မ််းသောေပ်၊   င််းဒတေ်ာပမ ျုွဲ့၊  

စစ်ြ ငု််းတ ု္ င််းဒ သကြ်ီး။
၃၂၀၆ (ြ )ု ဒြ ေ်ာန ငုထ် ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅  ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၂၀၇ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧပပီ-၂၁
ဒေွှေဘ ဒုထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ြန ို့ဘ်လ ပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၂၀၈ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမ  ျု်းလ င် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းမမငို့လ် င်  ေပ်သော်း ၁၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

  မ် မပနလ်မ််းတ င် 
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  ြော်းနစ်ှစီ်းမဖငို့်
 လ ြုပ်ပီ်း 
 ဓမမဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၃၂၀၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းမမတဇ်င် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းစ ငု််းဒဗ ါ  ေပ်သော်း ၁၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

  မ် မပနလ်မ််းတ င် 
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  ြော်းနစ်ှစီ်းမဖငို့်
 လ ြုပ်ပီ်း 
 ဓမမဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၃၂၁၀ (ဒမောင်) နနဒထ ဋဒ်ခါင် ြ ော်း/၁၅ ဦ်းစ ငု််းဒဗ ါ  ေပ်သော်း ၁၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယဒ်တောငပ် ငု််း။

  မ် မပနလ်မ််းတ င် 
စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ မှ  ြော်းနစ်ှစီ်းမဖငို့်
 လ ြုပ်ပီ်း 
 ဓမမဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးမခင််းမဖစ်သ
ည။်

၃၂၁၁ (ြ )ု သ ေထြဒ် ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့  ခ ငစု် 

 ထပ်သော်းစြရုံ််း န်ီး  
သပ တတ် င ်

ြ သု ေထြဒ် ောငတ် ု ို့၏ 

ဆ ငုြ်ယ ်ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ မှ  

ြော်းမဖငို့တ် ြု၍်ဖမ််းဆ်ီးမခင််း  
မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၁၂ (မ)   မ နဒ် ောင် မ  ေပ်သော်း ၁၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့  ခ ငစု် 

 ထပ်သော်းစြရုံ််း န်ီး  
သပ တတ် င ်

ြ သု ေထြဒ် ောငတ် ု ို့၏ 

ဆ ငုြ်ယ ်ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ မှ  

ြော်းမဖငို့တ် ြု၍်ဖမ််းဆ်ီးမခင််း  
မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၁၃ (ြ )ု ဒြောင််းထြဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စြတ် င််းလမ််း၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

မုန ို့လ်ြဒ်ဆောင််း လ လပ်ုဒနစဉ  

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခေံသည။်

၃၂၁၄ (ြ )ု ဒဝပဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စြတ် င််းလမ််း၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

မုန ို့လ်ြဒ်ဆောင််း လ လပ်ုဒနစဉ  

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခေံသည။်

၃၂၁၅ (ြ )ု စ ်ုးသဟီဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စြတ် င််းလမ််း၊  လံပုမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

မုန ို့လ်ြဒ်ဆောင််း လ လပ်ုဒနစဉ  

စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခေံသည။်

၃၂၁၆ (ြ )ု ေနဒ်နောငက်ြညဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့



၃၂၁၇ (ဦ်း) ခငဒ်ဇေ်ာလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 င််းဒဇောြဒ်ြ ်းေ ော၊  ဒလောင််းလံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
ဆ ငုြ်ယမ်ဖငို့စီ်တန််းလညှို့လ်ညစ်ဉ
 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၂၁၈ (ဦ်း) သ န််းဇံ (ခ) စောြဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘေုော်းသံ်ုးဆ ပမ ျုွဲ့၊  ြေငမ်ပညန်ယ။်

သကြသနန်စ်ှဆန််းတစ်ေြ် 
ပေ တေ် တပ်   ပပီ်းတ င် 
 ေပ်ဝတေ် မ ော်းမှ   ဓမမဖမ််းဆ်ီး 
ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းခေံသည။်

၃၂၁၉ (ြ )ု ြဒံ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတပုံ်/ဗ ီ ယီ ု တည််းမဖတ်) ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မုံေ ောပမ ျုွဲ့

၃၂၂၀ (ြ )ု စ မ််းမပညို့လ်င််း (ခ)  ယဖ်ေြ် ြ ော်း ဦ်းြ ြု ဒု ောင်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
ေနြ်င််းဒထ  ုပ်ရုံ်းဒပါြြ်  မှုမဖစ်
စဉနငှို့ ်ဆြစ်ပ်၍ 

ဖမ််းဆ်ီးဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၂၁ (မ) ဆလုင််းထြ် မ  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
ေနြ်င််းဒထ  ုပ်ရုံ်းဒပါြြ်  မှုမဖစ်
စဉနငှို့ ်ဆြစ်ပ်၍ 

ဖမ််းဆ်ီးဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၂၂ (ြ )ု မင််းခန ို့ဒ်နောင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။
ေနြ်င််းဒထ  ုပ်ရုံ်းဒပါြြ်  မှုမဖစ်
စဉနငှို့ ်ဆြစ်ပ်၍ 

ဖမ််းဆ်ီးဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၂၃ (ြ )ု ဒ ောငဒ်ဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒခ ောင််းမဒြ ်းေ ော၊  ြနပီမ ျုွဲ့နယ၊် ယင််းမောပငခ်ရ ုင၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေြဒ်န ို့ညဒနပ ငု််းတ င်
 မုံေ ော-ယောကြ်ီး-ြဒလ်းဝ 

ြော်းလမ််း 
စစ်လ ငဒ်ခ ောင််းဒြ ်းေ ော န်ီး  

စစ်ဒြောငစီ် ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းနငှို့်  
ေ ောသော်း ခ  ျုွဲ့  
 မပန ်လနှပ်စ်ခတမ်ှုမဖစ်ေောတ င်
 ြ ဒု ောငဒ်ဇေ်ာဦ်းမှော  

ေငဘ်တြ် ညထ်  မှန ်ဏေ်ောမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းမခင််းခေံဒကြောင််းသ ေ
သည။်

၃၂၂၄ (မ) ခငပ်င မ််းသ မ ဦ်းမမတခ် ယ်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနန် ငုလ်မ််းသ ယ၊် ေနြ်င််း(၄)ေပ်ြ ြ၊် 
ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၂၅ (မ) နန််းဝတမ်ှုံဦ်း (ခ) ဟ န််းဝင််းဦ်း မ/၂၄  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
မ ဆယေ် စခန််း တ င််းသ ု ို့ဒခေါ်သ ော
္်းဒကြောင််းသ ေ။

မ ဆယပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရှမ််းမပညဒ်မမောြပ် ငု််း။

မ ဆယပ်မ ျုွဲ့ 
လ ယတ် န််းခမ််းဒတောင ်တြလ်မ််း
ထ ပ် ဒမဦ်း လဘြေ်ညဆ် ငုတ် င်
  ေပ်ဝတမ်ဖငို့် 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ြော်းနပံါတ် 7J-7316 မဖငို့ ်ေ စခန််း
 

သ ု ို့ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသညဟ်ု
သ ေသည။်

၃၂၂၆ (ဦ်း) စ ်ုးမမငို့် ြ ော်း/၆၅ ဦ်းဖ ု်းစ န်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဝြလ်ြေ် စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊  ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၂၇ (ြ )ု သြန် ငုထ် န််း ြ ော်း/၄၁ ဦ်းစ ်ုးမမငို့်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဝြလ်ြေ် စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊  ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၂၈ (ြ )ု ထ န််းန ငု် ြ ော်း/၄၃ ဦ်းစ န ု်ပ်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဝြလ်ြေ် စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊  ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၂၉ (ြ )ု ထ ြုေ်ညဒ် ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒဆ ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဝြလ်ြေ် စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊  ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၃၀ (ြ )ု ဒေွှေ  ု်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ်ုး  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁
ဝြလ်ြေ် စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊  ဝြလ်ြပ်မ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၃၁ (ြ )ု ဒ ောငဘ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စစ်လ ငဒ်ခ ောင််းေ ော၊  မင််းြင််းပမ ျုွဲ့နယ်

၎င််း ော်း 
ဒသနတန်စ်ှလြန်ငှို့ ်တ  
စစ်ဒြောငစီ် 

တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြော
င််းသ ေ။



၃၂၃၂ (ြ )ု သဟီထ ဋ် ြ ော်း
ဒ ေါ်ခြခ်ြလ် င်(
မ ခင)်

 ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

ပ ခ ်းတ ငု််း၊ ဒေွှေြ ငပ်မ ျုွဲ့နယ ်တ င််း
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

ဖမ််းဆ်ီးစစ်ဒဆ်းမခင််းခေံပပီ်း  
ဒေွှေြ င ်ဒမခစ ြု်  စစ်ဗ ြူဟောတ င်
 မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၃၃ (ြ )ု မင််းတငို့န် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

ပ ခ ်းတ ငု််း၊ ဒေွှေြ ငပ်မ ျုွဲ့နယ ်တ င််း
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

ဖမ််းဆ်ီးစစ်ဒဆ်းမခင််းခေံပပီ်း  
ဒေွှေြ င ်ဒမခစ ြု်  စစ်ဗ ြူဟောတ င်
 မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၃၄ (ြ )ု သဟီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

ပ ခ ်းတ ငု််း၊ ဒေွှေြ ငပ်မ ျုွဲ့နယ ်တ င််း
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

ဖမ််းဆ်ီးစစ်ဒဆ်းမခင််းခေံပပီ်း  
ဒေွှေြ င ်ဒမခစ ြု်  စစ်ဗ ြူဟောတ င်
 မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၃၅ (မ) စ မ််းမပညို့စ် ်ုးမ န် မ  ေပ်သော်း ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒမမောြပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

ပ ခ ်းတ ငု််း၊ ဒေွှေြ ငပ်မ ျုွဲ့နယ ်တ င််း
 စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းမှ  

ဖမ််းဆ်ီးစစ်ဒဆ်းမခင််းခေံပပီ်း  
ဒေွှေြ င ်ဒမခစ ြု်  စစ်ဗ ြူဟောတ င်
 မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၃၆ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငမ်ှုမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၃၇ (ဦ်း) ေ ဇငဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငမ်ှုမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၃၈ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောငဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငမ်ှုမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၃၉ (ြ )ု ဒဝယြံ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငမ်ှုမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၄၀ (ြ )ု ဒ ောငန် ငုဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
လြန်ြြ် ငုဒ်ဆောငမ်ှုမဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၄၁ Mr. Noah Lynn Htet Kyi M  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၁
ဧပပီ ၁၇ ေြ ်ညဒနပ ငု််းတ င် 
ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဖစ်  

ထ န််းသ မ််းခ ို့သည။်
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဒန ို့ နနံြ် (၇)နောေီတ င်
 ေနြ်နု ်မပညမ်ပည် 
ဆ ငုေ်ောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတမ်ဖငို့လ် တစ်စုြ ဖမ််းဆ်ီး
 

ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၄၂ (မ) လဗ ဂ ောစ ငု််းနန် မ  ေပ်သော်း ၁၇-ဧပပီ-၂၁
ဧပပီ ၁၇ ေြ ်ညဒနပ ငု််းတ င် 
ဒန  မ် ြ ယခ် ျုပ် မဖစ်  

ထ န််းသ မ််းခ ို့သည။်
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ဒန ို့ နနံြ် (၇)နောေီတ င်
 ေနြ်နု ်မပညမ်ပည် 
ဆ ငုေ်ောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတမ်ဖငို့လ် တစ်စုြ ဖမ််းဆ်ီး
 

ဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၄၃ (ြ )ု ဝဏဏ ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၄၄ (ြ )ု စ မ််းထြလ်ှု ငဒ်သေ်ာ
ြ ော်း/၂၀ 

နစ်ှ
 ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်



၃၂၄၅
(ြ )ု သ ေဒ ောင် (ခ) မ  ျု်းနနဒ (ခ) 

ဒြ ေ်ာစညသ် 
ြ ော်း/၂၃ 

နစ်ှ
 ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၄၆ (ြ )ု ေနန် ငုစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၄၇ (ြ )ု ဒြောင််းဆြစ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၄၈ (ြ )ု ဖုန််းမမတဝ်င််း
ြ ော်း/၂၀ 

နစ်ှ
 ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၄၉ (ြ )ု ဆြလ် ငဦ််း ြ ော်း
ဦ်းပီတော၊ 
ဒ ေါ်ဒြသသီစ်လ 
င်

 ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁
ဒေွှေမပညသ်ော စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 
ဒေောြရှ်  
ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည။်

ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

၁၇ ဧပပီ ၂၁ ေနြ်င််းပမ ျုွဲ့နယ် 
ဒပါြြ်  မှုနငှို့ပ်တသ်ြ၍်ခ  တဆ်
ြ ်

ဖမ််းဆ်ီးခေံဒကြောင််းသ ေပါသည။်

၃၂၅၀ ဒ ါြတ်ောန ငုထ် ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၁၈-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ်, ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၎င််းသည် CDM မပျုလပ်ုသ မ ော်းြ ု
 ြ ည ီော်းဒပ်းမခင််း၊  
လ မှုြ နေ်ြစ်ောမ ြန်ေှာဒပေါ်တ င်  
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
လှုံွဲ့ဒဆေ်ာမှုမ ော်း  
မပျုလပ်ုဒနဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၂၅၁ ဒ ါြတ်ောဒဝယဦံ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၁၈-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ  ပငပ်မ ျုွဲ့နယ်, ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၎င််းသည် CDM မပျုလပ်ုသ မ ော်းြ ု
 ြ ည ီော်းဒပ်းမခင််း၊  
လ မှုြ နေ်ြစ်ောမ ြန်ေှာဒပေါ်တ င်  
စစ် ောဏောရှငဆ်န ို့ြ် ငဒ်ေ်း  
လှုံွဲ့ဒဆေ်ာမှုမ ော်း  
မပျုလပ်ုဒနဒသောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၂၅၂ စ ငု််းမ နဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧပပီ ၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒဝါပမ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၅၃  မညမ်သ  ေပ်သော်း ၁၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ကြြစ်ော်းမပင၊် ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၂၅၄ (ြ )ု သန််းဒထ ်းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သခုလမ််း၊ ဝ ြျွန််းေပ်ြ ြ၊် ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၂၅၅ (မ) လ ငလ် ငထ် န််း မ  ေပ်သော်း ၁၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
သခုလမ််း၊ ဝ ြျွန််းေပ်ြ ြ၊် ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၂၅၆ (ဦ်း) စန််းပမ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

detained around 12 noon by 

the Myanmar Military 

soldiers, father of 2 young 

boys, Junta didn't give any 

reason for his arrest to his 

family members

၃၂၅၇ (ြ )ု ထြပ် ငု် ြ ော်း/၂၁
ဦ်းဝင််းန ငု်+ဒ ေါ် 
ဒ္္်းဒ ်း

 ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ပခြုက ြူဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

၃၂၅၈ (ြ )ု ေ ေငို့ပ်ဖ ျု်း ြ ော်း/၃၀
ဦ်းလပှဖ ျု်း+ဒ ေါ်ခင်
မော

 ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ပခြုက ြူဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

၃၂၅၉ (ြ )ု ဒဂါသြ ြ ော်း/၂၄
ဦ်းစန််းဒင +ဒ ေါ် နီ
နီ

 ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ပခြုက ြူဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

၃၂၆၀ (ြ )ု မပညို့စုံ်ထ ်း ြ ော်း/၂၂
ဦ်းမမငို့်+ဒ ေါ်ဒ ောင်
ဒမကြည်

 ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ပခြုက ြူဒထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်



၃၂၆၁ (ဒ ေါ်) ဒဆ ဒဆ ဦ်း မ ဦ်းဒ ောငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၁၀၅၆)၊ ပုဏဏ ော်းစု (၄) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့သတင််းဒထောြ်  
ြ သုန််းဝင််းန ငု ်ော်းမမ သမဖငို့် 
ဇန်ီးမဖစ်သ  ဒ ေါ်ဒဆ ဒဆ ဦ်းနငှို့်  
သမီ်း မတ ယတ်ောဒ ောင် တ ု ို့ ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်မှဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြ
္ောင််းသ ေ။

၃၂၆၂ (မ) တ ယတ်ောဒ ောင် မ ဦ်းသန််းဝင််းန ငု်  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မှတ်(၁၀၅၆)၊ ပုဏဏ ော်းစု (၄) လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့။

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့သတင််းဒထောြ်  
ြ သုန််းဝင််းန ငု ်ော်းမမ သမဖငို့် 
ဇန်ီးမဖစ်သ  ဒ ေါ်ဒဆ ဒဆ ဦ်းနငှို့်  
သမီ်း မတ ယတ်ောဒ ောင် တ ု ို့ ော်း 
စစ်ဒြောငစီ်တပ်မှဖမ််းဆ်ီးသ ော်းဒကြ
္ောင််းသ ေ။

၃၂၆၃ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့
ယခင ်ဖမ််းခေံသ  ြ ဂု မော်း၏ 

ညမီဖစ်သည။်

၃၂၆၄ ထြသ်ဇငဒ်ခတ် မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငမ်ှုဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၆၅   မ်သေီ ဒမ မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငမ်ှုဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၆၆ မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  င််းစ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  တ င် ပါဝငမ်ှုဒကြောငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၆၇ (ြ )ု ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဝ ဇဇောသ ပပံဒြ ောင််း န်ီး၊  ဒညောငတ်စ်ပငလ်မ််း၊  
မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ ရုပ်စုံလမ််းနငှို့် 
ဒညောငတ်စ်ပငလ်မ််းဒထောငို့တ် င်  
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၆၈ ြ ြု ဒုလ်း (ခ) ဒမောငြ် ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
စ နမ်မဒဌ်းတ ြု၊်  ဒညောငတ်စ်ပငလ်မ််း၊  မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

မုံေ ောပမ ျုွဲ့၊ ရုပ်စုံလမ််းနငှို့် 
ဒညောငတ်စ်ပငလ်မ််းဒထောငို့တ် င်  
စစ်ဒြောငစီ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းြ  

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၆၉ (မ) သ သ မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၂)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၃၂၇၀
 မညမ်သ ဒသ်း 
(မသ သ ၏ခငပ် န််းမဖစ်)

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း (၁၂)ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၃၂၇၁ (ြ )ု သေီ မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒဆ်းတြကသ လု်(၁) ဝနထ်မ််း  မ်ေောလ ငု််း၊  
 မှတ်(၁၂)ေပ်ြ ြ၊် လမ််းမဒတေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၃၂၇၂ (ဦ်း) ဒ ောငသ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးြတုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး ဒန  မ်တ ငဖ်မ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၂၇၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာမမငို့ထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၃၂၇၄ (မ) သဇငန် ယ၏် သော်း မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုဏဏ ော်းစု ၂ လမ််း၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့  ပုဏဏ ော်းစု 

၂လမ််း ဒနောြဘ်ြဒ်န
မြေငမ်သော်းမဖစ်သ  လတဒ်ြော
ငြ် လုောဖမ််းစဉ
မြေငမ်  မ်ထ ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ 
ဒသေ်ာလည််းမဒတ ွဲ့သမဖင်ို့
မြေငမ်  မ်ဒရှွဲ့ မှ 

မသဇငန် ယသ်ော်းမဖစ်သ 
 သြ၁်၈မမပည်ို့သ  
ဒြ ောင််းသော်းြ ဖုမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောင်
သ ော်းသည။် 

၃၂၇၅ (မ) မမတန် ်ုးဒဝ မ/၂၄  ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

နန််းခမ််းသောယောြနု််း၊ နန််းမော်းပမ ျုွဲ့၊  

မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၂၇၆ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

 ဒရှွဲ့ စုေပ်ြ ြ၊် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၂၇၇ ြ ြု ဇုငလ်င််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငဒ် ်း  ေပ်သော်း ၁၉ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် သံ်ုးခ ပမ ျုွဲ့၊  ေနြ်နုတ် ု္ င််းဒ သကြ်ီး။

CDM မပျုလပ်ုထော်းသည်ို့ 
ငြှဖ် ော်းတ ြုဖ် ြဒ်ေ်း (ကြ်ီးကြပ်ေ
ဒ္္်းမ ်း၊ ြ န််းမောဒေ်းဝနက်ြ်ီးဌောန )



၃၂၇၈ (ဦ်း) ဒ ောငေ်င် ြ ော်း/၇၄  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒကြောငပ်န််းြနု််းဒြ ်းေ ော၊  

ဒြ ောြဆ်ညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 န ်ယလ် ် ီ

 မ  ျု်းသမီ်းဒြေ်ာမတဝီင်  

မဒကြနငုယဒ်န  မ်ြ ု ဧပပီ 

၁၉ေြ် ဒန ို့လညပ် ငု််းမှော 

 ေပ်ဝတ် 

 ကြမ််းဖြ ု်ပ်စုြ   ဓမမ 

ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ စဉ  

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငို့် 

ဖခငမ်ဖစ်သ  ော်း  

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၂၇၉ (ဦ်း) ဒသောင််းဒေွှေ ြ ော်း/၆၅  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒကြောငပ်န််းြနု််းဒြ ်းေ ော၊  

ဒြ ောြဆ်ညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 န ်ယလ် ် ီ ဖ  ွဲ့ဝင် 

မမမဒသ ်းဒန  မ်ြ ု  

 ကြမ််းဖြစ်စ် ုပ်စုမှ  

ဝငဒ်ေောြရှ်ောဒဖ စဉ  

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငို့် 

ဖခငမ်ဖစ်သ  ော်း  ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၂၈၀ (ြ )ု သဟီစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း(ဓောတပုံ်ဆေော) ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သမံဖြူဇေပ်ပမ ျုွဲ့နယ၊်  မ နမ်ပညန်ယ်

စစ် ောဏောရှင် ဆန ို့ြ် ငမ်ှုြ ု 

ဒထောြခ်ဒံသောဒကြောငို့် 

၎င််းနငှို့ ်တ  မ သော်းစုဝငမ် ော်းပါ

 ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၂၈၁ (မ) သခီ ငု် မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဒေွှေမပညသ်ော ေပ်ြ ြ၊် ြဒံပါြလ်မ််း၊ 

ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှု်းဒဟောင််း၏  

မ သော်းစုဝငမ်ဖစ်ဒသော  မသခီ ငုြ် ု 
ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်း။

၃၂၈၂ (ဦ်း) ြလုော်း ြ ော်း ြလ ောဏမ တတ  ပေဟ တ ဖ  ွဲ့ဝင် ၁၉-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ်  - 

၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၂၈၃ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းပမ ျုွဲ့

မနတဒလ်း  ု်းဘ ဒုထောငတ် င်  
ပါဆယမ် ော်း  
သ ော်းဒေောြလ်  ါန််းေင််း  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၂၈၄ သ န််းဒဇေ်ာဝင််း
ြ ော်း/၃၇နှ
စ်

ဦ်းဒမောငစ် ်ုး  ေပ်သော်း ၂၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မြ ီ်းတံဒုြ ်းေ ော၊  ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သော်းမ ော်း  
ဒန  မ်သ ု ို့ဒေောြရှ် လောပပီ်း  
သ ို့ဇန်ီး ော်း 
ဒသနတမ်ဖငို့ခ်  နေ် ယြ်ော   

ဒသနတလ်ောရှောသညဟ်ဆု သုည။်
 ထ ု ို့ဒနောြ် သ ို့ ော်း ရ ုြန်ြှ၍် 

ြော်းဒပေါ်တငြ်ော 

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၂၈၅ ေနလ်င််းဒ ောင်
ြ ော်း/၃၅နှ
စ်

ဦ်းြရှံ န်  ေပ်သော်း ၂၀-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မြ ီ်းတံဒုြ ်းေ ော၊  ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်သော်းမ ော်း  
ဒန  မ်သ ု ို့ဒေောြရှ် လောပပီ်း   သ ို့ ော်း
 ရ ုြန်ြှ၍် ြော်းဒပေါ်တငြ်ော 

ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၂၈၆ (ြ )ု တငဒ်မောငဦ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။
န ငုင်ဒံေ်း ြ ဉ်းသော်းဒဟောင််းမ ော်း
 ဖ  ွဲ့

၃၂၈၇ (ဒ ေါ်) နနီီ မ  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလစ် နမှ်နလ်မ််း၊ ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။
သ ေ န ်- 

 လ မီနယီမ်လပ်ုငန််းပ ငုရှ်င်

၃၂၈၈ (မ) ဒြ ောို့ဒြခ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ဗ ုလစ် နမှ်နလ်မ််း၊ ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၃၂၈၉ (ြ )ု ဒနမခညဝ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၉၀ (ြ )ု ဒ ောငမ်  ျု်းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅(ြ)
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် ြန ို့ဘ်လ ပမ ျုွဲ့နယ၊် စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

ြ ဒု ောငမ်  ျု်းထြသ်ည်  
မမနမ်ောို့မဟောဗ ြူဟောနငှို့်  မ ဝါ  

ဒလို့လောဒေ်း (ISP Myanmar) 

တ ငတ်ောဝနထ်မ််းဒဆောင်  
ဒနသ မဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည။်

၃၂၉၁ (ြ )ု ေနလ်င််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
မြ ီ်းတံေု ော၊ ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၉၂ (ြ )ု သ န််းဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
မြ ီ်းတံေု ော၊ ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၉၃ (ြ )ု မ ်ုးဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
သဘံ ေု ော၊ ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။

၃၂၉၄ (ြ )ု မမငို့ဒ်မောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်
သဘံ ေု ော၊ ခငဦ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။
၃၂၉၅ (ဒ ေါ်) နနီခီ ငု် မ  ေပ်သော်း ၂၀-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗဟန််းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး



၃၂၉၆
(ြ )ု န ငုလ်င််းထ န််း (ခ) 

ဒစောဂ ြြ်လင််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

သပ တစ်စ်ဒကြောင််းြ ု  

ပစ်ခတပ်ဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၂၉၇  မညမ်သ  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တပ်ဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၂၉၈  မညမ်သ  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တပ်ဖ ျုခ င််းစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်
၃၂၉၉ (ဦ်း) တငဒ်မောငထ် န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၃၀၀
 မညမ်သ  

(ဦ်းတငဒ်မောငထ် န််း၏သော်း )
ြ ော်း

ဦ်းတငဒ်မောငထ် န်

္်း
 ေပ်သော်း ၂၁ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၃၀၁ (ြ )ု ခါလစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်
၃၃၀၂ (ြ )ု ဒမောငဒ် ်း (ခ) ြ ဂုတံ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧပပီ ၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ။်

၃၃၀၃  ရှငဒ်ေဝတ (ခ) ေ ေငို့ပ် ငုမ် ်း ြ ော်း
ဘနု််းကြ်ီး (ယခင ်ဗြသ 

ဥြက ဌဒဟောင််း)
၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးြတုပ်မ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၀၄ (ြ )ု ဒသောင််းထ ြုလ်င််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လ  ျုငလ်ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ် သပ တတ် င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၀၅ (ဦ်း) ဒမောငဒ်မောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း( စ မ််းလန််းစ ဒုမပ  

ဆ ငုပ် ငုရှ်င်)
၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ ်ုးည င််းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၃၃၀၆ (ဒ ေါ်) မ မ ဆန််း မ/၅၀  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေမ်ပ ်း ေပ်ြ ြ၊် မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  

ြခ ငမ်ပညန်ယ်

ြ  ုဏဏ ဝါဒမောငဒ်မောင ်ော်း  

ေ နငှို့ ်စစ်တပ်မှ ဒန  မ်တ င် 

လောဒေောြဖ်မ််းဆ်ီးစဉ  

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငို့် ၎င််း၏ 

 ဒမ ော်း ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၃၀၇ (ြ )ု ေနန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း သောဒြတပမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၀၈ (ြ )ု မ ်ုးဟ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စစ်ြ ငု််းပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ဆနဒမပပ  လ စုဒနစဉ  

ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၀၉ (ြ )ု တငဒ်မောငဒ်ထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စ နပ်န််းေပ်ြ ြ၊် ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၃၃၁၀ (ြ )ု  ုန််းဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စ နပ်န််းေပ်ြ ြ၊် ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၃၃၁၁ (ြ )ု သန််းထ န််းန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စ နပ်န််းေပ်ြ ြ၊် ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၃၃၁၂ (ြ )ု ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စ နပ်န််းေပ်ြ ြ၊် ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၃၃၁၃ (ြ )ု ညညီဒီ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း စ နပ်န််းေပ်ြ ြ၊် ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညန်ယ်

၃၃၁၄ (ဦ်း) ပါတ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြဒလ်းပမ ျုွဲ့၊ စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၃၃၁၅ (မ) နငှ််းဒဝလှု င် မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗနဒ်မေ်ာပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ် ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆ ်းခေံသည။်

၃၃၁၆ (ြ )ု စနန် ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြျွန််းစုပမ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
သပ တတ် င ်

ဦ်းဒဆောငဒ်သောဒကြောငို့်  
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၁၇ (ြ )ု ဖ ုပ်ထတု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြျွန််းစုပမ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၁၈ (ြ )ု ဒဇေ်ာလင််းထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (KBZ ဘဏဝ်နထ်မ််း) ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တမ ်းပမ ျုွဲ့၊  စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၁၉ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်း (ခ) ြ ပုန််းတ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊  ြေငမ်ပညန်ယ်

ဆေောမ နန််းဒန ်းဒန ်းလှု င် 

ဖမ််းခေံသညို့သ်တင််းြ ု  

လ မှုြ နေ်ြစ်ောမ ြန်ေှာတ င် 

တငဒ်သောဒကြောငို့် သ ို့ ော်း 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၃၂၀ (မ) နငှ််းပ ငို့ဒ်ဝဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊  ြေငမ်ပညန်ယ်

ဆေောမ နန််းဒန ်းဒန ်းလှု င် 

ဖမ််းခေံသညို့သ်တင််းြ ု  

လ မှုြ နေ်ြစ်ောမ ြန်ေှာတ င် 

တငဒ်သောဒကြောငို့် သ မ ော်း 

ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၃၂၁ (ြ )ု သော်းစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၃၃၂၂ (မ) န ယန်လီင််း မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၃၃၂၃ (ြ )ု မပညို့ပ်ဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၂၄
(ြ )ု ဒ ောငဆ်န််းြ ြု ု (ခ) 

ဝ ငု််းခ စ်ဦ်း
ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်  ( ဒရှွဲ့)၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၃၂၅ (မ) ဇ ်းဇ ်းဒမယ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဧပပီ-၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

လြဝ် မင််း ငလ်မ််း၊  ဒမတတ ောည န ို့ေ်ပ်ြ ြ၊် 

တောဒမ ပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၂၆ (ြ )ု ဒြောငစ်ညသ် ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁
သဃသန််းြျွန််းေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
 ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်  ( ဒရှွဲ့)၊ ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့ သပ တတ် င် ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၂၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာန ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၂၈ (ြ )ု မင််းသန ို့စ်င် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတပုံ်ဆေော) ၂၃-ဧပပီ-၂၁
လသောေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့



၃၃၂၉ (ြ )ု ဒ ောငြ် ထုြ် (ခ) ပ ကြ်ီး ြ ော်း/၃၀ ဦ်းမမငို့ဒ် ောင်  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီး ပု မ် -

 ၅၀၅ - ြ

ြသောဒထောငတ် င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ထ်ီးခ  ျုငို့ပ်မ ျုွဲ့၊  ြသောခရ ုင၊် 

စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၀ (ြ )ု ညညီဒီဇေ်ာ ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၁ (ြ )ု ပင မ််းထြ် ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၂ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောမင််း ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၃ (ြ )ု ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၄ (ြ )ု ဒဇေ်ာမ ်ုးလ င် ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၅ (ြ )ု ထ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၃၇  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၆ (ဦ်း) ထ န််းဦ်း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၇ (ဦ်း) စ ်ုးလှု င် ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၈ (ဦ်း) တ ်ုး ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧပပီ-၂၁

စ ယဒ်တေ်ာကြ်ီး 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည်

မတတ ေောပမ ျုွဲ့၊  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၃၉ (ဒမောင်)ဉောဏလ် သစ် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၂၄-ဧပပီ-၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၀ (ဒမောင်) သဟီစ ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧပပီ-၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၁ (ဒမောင်) ေ ဒနောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧပပီ-၂၁

ဒေွှေမပညသ်ော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၂ (ဦ်း) ဒ ောငြ် ု ြ ော်း
 ေပ်သော်း (မပညဒ်တေ်ာသော 

ေပ်ြ ြ ု်ပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း )
၂၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဥသ စ်ပငပ်မ ျုွဲ့၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၃ (ဦ်း) ေနဒ် ောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဒေွှေပငေ်ပ်ြ ြ်  
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း )

၂၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဥသ စ်ပငပ်မ ျုွဲ့၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၄ (ဦ်း) မမသ န််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ေတနောပုံေပ်ြ ြ် 
 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမ ်း )

၂၄-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဥသ စ်ပငပ်မ ျုွဲ့၊  ပန််းဒတောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၅ (ြ )ု မ ်ုးသဟီဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြဒံြေ်ာေပ်၊ ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၆ (ဒ ေါ်) မ မ ဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၄ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ြဒံြေ်ာေပ်၊ ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၄၇ (ြ )ု ဒ ောငမ်ပညို့မ်မတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊  ြေငမ်ပညန်ယ်
၃၃၄၈ (ြ )ု ဒစောဒ ောငမ်  ျု်းခ ငု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဘော်း ပံမ ျုွဲ့၊  ြေငမ်ပညန်ယ်

၃၃၄၉ (ြ )ု ဖ ု်းတတု် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေ ဒ  ်းဒြ ်းေ ော၊ ြန ို့ဘ်လ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၅၀ (ြ )ု ဒြ ေ်ာစ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ေ ဒ  ်းဒြ ်းေ ော၊ ြန ို့ဘ်လ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၅၁ (ြ )ု သ ေစ ်ုး ြ ော်း
 ေပ်သော်း (DVB 

သတင််းဒထောြဒ်ဟောင််း)
၂၅-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပန််းဇ နဒ်တောငပ်မ ျုွဲ့၊  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၅၂ (ဦ်း) ဒ ောငတ် ်ုး ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမှေ်ာြန ်(၉) လမ်၊ ပ ခ ်းပမ ျုွဲ့၊  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၅၃ (မ) စုေတနောမ ်ုး မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
၁၃ ေပ်ြ ြ၊် ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

 ကြမ််းဖြစ်စ်ဒြောငစီ်မှ  

ဆေောဝန ်မ  ျု်းသမီ်းြ လုောဒေော
ြဖ်မ််းဆ်ီးစဉ  

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငို့် ညမီမဖစ်သ 
 မစုေတနောမ ်ုး 
နငှို့ ်ဒဖမဖစ်သ တ ု ို့ြ ု  
ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်



၃၃၅၄ (ြ )ု ဖေြ ်ီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငဥ်ြက လောပပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၃၅၅ (ြ )ု ဟ န််းန ငုစ် ်ုး ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဂသလောဒတောငည် န ို့် ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၃၅၆ (ြ )ု ခ စ်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၃၅၇ (ြ )ု ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ကြြစ်ောမပငေ်ပ်၊  ထောဝယပ်မ ျုွဲ့၊  
တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၅၈ (မ) သဇငဆ်နန်ီ မ  ေပ်သော်း ဧပပီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြ န််းမခြံနုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၅၉ (မ) ဇောလနီ ယ် မ  ေပ်သော်း ဧပပီလ
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

(၂၅)ေပ်ြ ြ၊်  ဂုံပမ ျုွဲ့သစ်ဒတောငပ် ငု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  
ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး။

မဇောလနီ ယမှ်ော 

၅၀၅(ြ)ဝေမ််းထတုခ်ထံော်းေသ ၊  
  မ်တ ငလ်ောဖမ််းသ ော်းသညဟ်သုော
 သ ေပပီ်း၊ မညသ်ညို့် ဒန ို့ြဟု 
မသ ေဒသ်းပါ။

၃၃၆၀
ခငဒ်မောငဒ် ်း  (ခ) ဆေောြင၏် 

သော်း (၁)
ြ ော်း

ခငဒ်မောငဒ် ်း  
(ခ) ဆေောြင်

 ေပ်သော်း ဧပပီလ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဖခငမ်ဖစ်သ  မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၏်  

NLD ပါတီ  တ င််းဒေ်းမ ်းြ ု  
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့ဒသေ်ာလည််း  
ဖမ််းမမ ခ ို့သညို့ ်တ ြ်  
သော်းနစ်ှဦ်းြ ု ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၃၆၁
ခငဒ်မောငဒ် ်း  (ခ) ဆေောြင၏် 

သော်း (၂)
ြ ော်း

ခငဒ်မောငဒ် ်း  
(ခ) ဆေောြင်

 ေပ်သော်း ဧပပီလ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

ဖခငမ်ဖစ်သ  မဂသလော ံပုမ ျုွဲ့နယ၏်  

NLD ပါတီ  တ င််းဒေ်းမ ်းြ ု  
ဝငဒ်ေောြဖ်မ််းဆ်ီးခ ို့ဒသေ်ာလည််း  
ဖမ််းမမ ခ ို့သညို့ ်တ ြ်  
သော်းနစ်ှဦ်းြ ု ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၃၆၂ ခငဒ်မောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းခငဝ် ငု််း  ေပ်သော်း ဧပပီလ
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၃၆၃ ဒ ောငဒ်ဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧပပီလ
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၃၆၄ ဉောဏလ်င််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသြ်  ေပ်သော်း ဧပပီလ
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

၃၃၆၅ ညညီဒီမေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧပပီလ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

သနလ် ငပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၆၆ ဒ ်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧပပီလ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒမှေ်ာဘပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၆၇ (မ) ဒေွှေေီဝင််း မ  လ တတ်န််းသတင််းဒထောြ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၆၈ (ြ )ု ေ မ  ျု်းခန ို့် ြ ော်း
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ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်  

ထ ု ို့ဒနောြ် ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ 

မဖငို့တ်ေော်းစ  ဆ ခုခံ ို့ေသည။်

၃၃၆၉ (ြ )ု ဒ ောငေ် ြ ု ြ ော်း ဆ ဗင််းဒ ်း နယ ်းစ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၀ (ြ )ု ဟ န််းမပညို့ဒ်ဇေ်ာ ြ ော်း ဇီ်းြ ြ် မီ ယီော ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၁ (မ) ဒြဇ နဒ်န ်း မ မမနမ်ောဒနောင််း  သတင််းဒထောြ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၂ (ြ )ု ဗညော်းဦ်း ြ ော်း  လ တတ်န််း ယ ်တီော ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်



၃၃၇၃ (ြ )ု စ ်ုးေောဇောထ န််း ြ ော်း  လ တတ်န််းသတင််းဒထောြ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၄ (ြ )ု ေ ေငို့ထ် န််း ြ ော်း သဒံတေ်ာဆငို့် သတင််းဒထောြ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ_ခ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် ငဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်နှ
ဒ္္ောငခ်ထံော်းေသည။်

ပုသ မ်ပမ ျုွဲ့နယ၊် ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်  

(ပုသ မ် ြ ဉ်းဒထောငတ် င်  မတ် ၁
 ေြဒ်န ို့၌ 

 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ခံ ို့ေသည် )

၃၃၇၅ David Van Hmuh Thang ြ ော်း ဂ ောနယလ်စ် ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဟော်းခါ်းပမ ျုွဲ့၊  ခ င််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၆
(ြ )ု ဒြောင််းမမတလ်ှု င် (ခ) 

ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ
ြ ော်း  ဗီီဘ ီသတင််းဒထောြ် ၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

  မ်၌ရှ ဒနစဉ 

 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၃၇၇ (ြ )ု မင််းည ျု (ခ) ဘရီှ်း ြ ော်း
 ဗီီဘ ီသတင််းဒထောြ် 
(န ငုြ် ဉ်းဒဟောင််း)

၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ဆနဒမပပ  ြ ု 
 စီေငခ်တံငဆ်ြမ်ှုဒကြောငို့်  
တေော်းစ  ဆ ခုခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၈ (ြ )ု ဒနသနဒ်မောင် ြ ော်း
Chief Editor (Kamaryut Media co-

founder)/ US Citizen
၉-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ြမောေ တမီ် ယီောရုံ်းခန််းြ ု  
ဝငဒ်ေောြဖ် ြဆ််ီး၍  

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၇၉ (ြ )ု ဟသံောည န််း ြ ော်း ဦ်းခငဒ်မောငမ်မငို့် ဂ ောနယလ်စ် (ြမောေ တ် မီ ယီော) ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ြမောေ တမီ် ယီောရုံ်းခန််းြ ု  
ဝငဒ်ေောြဖ် ြဆ််ီး၍  

ဖမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၈၀ စ ်ုးမင််းသ  (ခ) လမ််းမပကြယမ်ဖြူ ြ ော်း
 လ တသ်တင််းဒထောြ် ( 
မ ြဒ်မှောြဒ်ခတ် / မနတဒလ်း)

၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၈၁ (ဦ်း) မင််းမင််းဒ ောင် ြ ော်း
The Voice Daily  လ တ် 
သတင််းဒထောြ်

၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၁၄/၄၃၆/၃၃၂
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ထ န််းသ မ််းထော်းသည။်

ဥြက ပံမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မတလ် ၁၆ေြဒ်န ို့ညတ င် 
ဒန  မ်မီ်းြ င််းပစ်ခေံသညို့ဒ်နေောသ ု ို့
 

သတင််းသ ော်းဒေောြယ် ဒဆောငေ်ောမှ
 ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခခံ ို့ေသည။်  

၃၃၈၂ ဒ ေါ်ဒမသ ယဒ် ောင် မ  ဗီ ီဘ၏ီ  လ တသ်တင််းဒထောြ် ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၁၈၈
ဒထောင ်ဏ် ၁ လ ခ မှတခ် ို့သည။် ဥြက ပံမ ျုွဲ့နယ၊် ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

မတလ် ၁၆ ေြဒ်န ို့ညတ င် 
၎င််း၏ မ  ျု်းသော်း  
ဦ်းမင််းမင််းဒ ောင်  
 ဖမ််းခေံသညဟ်ု ကြော်း၍ 

ေ စခန််းသ ု ို့ လ ြုသ် ော်းေောမ 

ညမထ ြေ် မ န ို့မ်ဖငို့် 
ဖမ််းဆ်ီးခေံသည။်

၃၃၈၃ (ဦ်း) သန််းထ ြုဒ် ောင် ြ ော်း Mizzima editor/journalist ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ

ဒနမပညဒ်တေ်ာ  ဇမဗြူသေီ ပမ ျုွဲ့နယ်
  မှတ်(၁)ပမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒနမပညဒ်တေ်ာ
 ြခ ဏခရ ုငတ်ေော်းရုံ်းတ ငတ်ေော်းစ  
ဆ မုခင််းခေံသည။်

၃၃၈၄ စ ငု််းလ င် ြ ော်း ဓောတပုံ်သတင််းဒထောြ် ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့နယ၊်  ရှမ််းမပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြဖ်မ််းဆီ
္်းခခံ ို့ေသည။်

၃၃၈၅ ဘဘဂ  ျု်းမဖြူ ြ ော်း
 လ တသ်တင််းဒထောြ် (Mizzima/ 

ဗန််းဒမေ်ာ)
၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဗန််းဒမေ်ာပမ ျုွဲ့နယ၊်  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၃၃၈၆ နန််းနန််းတ ငု််း မ
တောဝနခ်ံ  ယ ်တီော (ြဒမဘောဇတ ငု််း 
သတင််းဌောန) ဟ ပုုန််းရုံ်းခ  

၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညဒ်တောငပ် ငု််း

၃၃၈၇ (ဦ်း) တငဒ် ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း ထတုဒ်ဝသ  (ြဒမဘောဇတ ငု််း) ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငဒ်လ်းလံ်ုးဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညဒ်တောငပ် ငု််း

၃၃၈၈ နန််းဝင််းေီ မ သတင််းဒထောြ် (ြဒမဘောဇတ ငု််း) ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ဒတောငဒ်လ်းလံ်ုးဒထောငတ် င်  
ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။်

ဒတောငက်ြ်ီးပမ ျုွဲ့၊  ရှမ််းမပညဒ်တောငပ် ငု််း

၃၃၈၉ တငဒ်ေွှေ (မင််းဘ ်း) ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (မဒြ ်းပ စုို့်/ မင််းဘ ်း) ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မင််းဘ ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် မဒြ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး



၃၃၉၀ (ြ )ု ထြမ်မတသ် ြ ော်း
သတင််းဒထောြ် (The Voice of 

Thanbyuzayat)
၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
သထံပုမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ြ  ျုြထ် ပုမ ျုွဲ့၊  မ နမ်ပညန်ယ်

ဒသနတန် ို့  ပစ်ခေံပပီ်း 
ဒမခဒထောြ်  ထတုခ် င််းဒပါြ်  
 ဏေ်ောေရှ ခ ို့တ ို့ 
ြ ထုြမ်မတသ် ဟော  ဒေ်းဒပေါ် 
ြယဆ်ယဒ်ေ်း ဖ  ွဲ့  ြ  ညနီ ို့ 
ဒမေ်ာလပမ ျုင် ြတုင ်၃၀၀ 

စစ်ဒဆ်းရုံမှော  

တြဒ်ေောြြ်သုခ ို့ေပါတယ။်   ီ
ဒနောြမှ်ောဒတောို့   ဏေ်ော 
 နည််းငယ် 
သြသ်ောလောတ ို့ တ ြဒ်ကြောငို့် 
 ောဏောသ မ််း စစ် ုပ်စုြ 

သထံပုမ ျုွဲ့မ ေ စခန််းမှော ခ ျုပ်ဒနေှာငပ်ပီ်း
  မှုဖ ငို့ ် ဒေ်းယ ခ ို့သည။်

၃၃၉၁ (ြ )ု လဒေေ်ာ ြ ော်း
သတင််းဒထောြ်(Kachinwaves 

သတင််းဌော)
၂၉-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ (ြ)

မမစ်ကြ်ီးနော်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၉၂ (မ) ခ နဘ် ်း မ သတင််းဒထောြ်(74 Media) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ (ြ)

မမစ်ကြ်ီးနော်းဒထောငတ် င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
 စီေငခ်တံငမ်ပမှု တ ြ် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၉၃ ဒြ ေ်ာဇငသ်န ို့် ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (ြမောေ တ်/ေနြ်နု)် ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၉၄ ဝ ငု််းဒမေ်ာ ြ ော်း
တောဝနခ် ံယ ်တီော(ဒဟောင််း) 
(မမနမ်ောသဒံတေ်ာဆငို့၊် One News/ 

ေနြ်နု)်

မတလ်
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၉၅ (ြ )ု စ ်ုးမင််းသ ြ ော်း သတင််းဒထောြ် မတလ်
မနတဒလ်း 
  ု်းဘ ဒုထောငတ် ငထ် န််းသ မ််းထော်း
သည။်

မ ြဒ်မှောြဒ်ခတသ်တင််းဌောန၏
  လ တတ်မ််း 
သတင််းဒထောြမ်ဖစ်သည။်  
သတင််းေယ ဒနစဉ 

ပစ်ခတဖ်မ််းဆ်ီးခခံ ို့ေမခင််းမဖစ်သည။်

၃၃၉၆ (ြ )ု ဇငဒ်သေ်ာန ငု် ြ ော်း
The Myanmar Post (Editor in 

Charge)/ Democracy Vision
၅-ဧပပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် - ၅၀၅ (ြ)

ပုဇ နဒ်တောင် ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

စစ်တပ်ြ 

န ငုင်ဒံတေ်ာ၏ပင မ််းခ မ််းမှုနငှို့ပ်င မ်သ
ြမ်ှုြ ပု ြမ်ပော်းဒစေန်  
ေညေ် ယသ်ညို့် 
ဆ ရှုယမီ် ယီောနငှို့ပ်တသ်ြဒ်သော
 ဒကြမငောခ ြြ် ထုတုမ်ပနခ် ို့ပပီ်း  
မဖန ို့ဒ်ဝခ ို့သညဟ်စု ပ်စ  ခ ို့သည။်

၃၃၉၇ လမပညို့် ြ ော်း
 လ တတ်န််းသတင််းဒထောြ်  (Bago

 Weekly/မပည်)
၅-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညပ်မ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၉၈ သြန် ငုဝ်င််း ြ ော်း CJ of DVB ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် မင််းလပှမ ျုွဲ့နယ၊် ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၃၉၉ လမင််း (ခ) လမင််းပ ငု် ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (မပည်) ၆-ဧပပီ-၂၀၂၁ လြန်ြမ်ှု ထ န််းသ မ််းခထံော်းေသည။် မပညပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ပ ခ ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး။ ဂ ငြ်လ ဒတ ွဲ့ ရှ သမဖငို့်

၃၄၀၀ (ြ )ု ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း
ပမ တပ်မ ျုွဲ့ ဒမခစ ြု်  
 လ တတ်န််းသတင််းဒထောြ်

၇-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
သတင််းေယ ဒနစဉ တ င််း  ေ နငှို့ ်
စစ်တပ်ြ ဖမ််းဆ်ီးခ ို့သည။်

၃၄၀၁ (ဒ ေါ်) သင််းသင််းဒ ောင် မ

မဇဈ မသတင််းဌောန တညဒ်ထောငသ်  နငှို့်
 လ  ခ ငို့ ်ဒေ်း၊ 
 မ  ျု်းသမီ်း ခ ငို့ ်ဒေ်း  
ြောြ ယဒ်စောငို့ဒ်ရှောြသ် 

၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
မဇဈ မ မီ ယီောမှ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ င်
 တေော်းဝင် 
နှုတထ် ြပ်ပီ်းသ မဖစ်ဒကြောင််းသ ေ။

၃၄၀၂ (ြ )ု ဂ  မ််းပ ဒထောင််း ြ ော်း (ယောဉဒမောင််း  - မဇဈ မ မီ ယီော) ၈-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၄၀၃ (ဦ်း) ဒနောငရ် ု ်း ြ ော်း Freelance Reporter ၉-ဧပပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း Hpa Kant Township, Kachin State

ဖော်းြန ို့ ်ဒမခစ ြု်  
သတင််းဒထောြ် ဦ်းဒနောငရ် ု ်း ော်း  
မနြ် ၉ နောေီခ  ခန ို့ြ် 

ပမ ျုွဲ့တ င််းဆနဒမပမှု  
ဒမမမပင ်ဒမခ ဒနသတင််းေယ ဒန
စဉ စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆ်ီးသ ော်းခ ို့သည။်

၃၄၀၄  ဂ  ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (မမစ်ကြ်ီးနော်းဂ ောနယ် ) ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
ဒမမောြပ် ငု််းတ ငု််း  
စစ်ဌောနခ ျုပ်တ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

၃၄၀၅ ခေစစတ ဖုော ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (မမစ်ကြ်ီးနော်းဂ ောနယ် ) ၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁
ဒမမောြပ် ငု််းတ ငု််း  
စစ်ဌောနခ ျုပ်တ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ၂၈ ေြဒ်န ို့ြ 

လံမုချံုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်း၏  

ရ ုြန်ြှမ်ခင််းြ ု ခခံ ို့ေပပီ်း ယခတု င်
 ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၄၀၆ (မ) မ  ျု်းမမတမ်မတပ်န် မ
မမစ်ကြ်ီးနော်းဂ ောနယ၏်  

သတင််းဒထောြဒ်ဟောင််း
၁၄-ဧပပီ-၂၀၂၁

ဒမမောြပ် ငု််းတ ငု််း  
စစ်ဌောနခ ျုပ်တ င်  
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်းသည။်

မမစ်ကြ်ီးနော်းပမ ျုွဲ့၊  ြခ ငမ်ပညန်ယ်
ဒန  မ်မှ 

ဖမ််းဆ်ီးဒခေါ်ဒဆောငသ် ော်းသည။်



၃၄၀၇ Mr. Yuki Kitazumi ြ ော်း သတင််းဒထောြ် ၁၈ ဧပပီ ၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒေဒြ ေ်ာလမ််း၊  ပုဇ နဒ်တောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့။

၂၆ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ 

ဒန ို့တ င ်ဖမ််းခေံပပီ်း  
မပနလ်ွှေတဒ်ပ်းခေံသ မဖစ်သည။်  
သ ု ို့ေောတ င ်ဧပပီ ၁၈ ေြဒ်န ို့တ င် 
ထပ်မံဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၄၀၈ ဒ ောငမ်  ျု်းထြ် ြ ော်း
 ယ ်တီောဒဟောင််း  (The Voice/ 

တနသသောေီဂ ောနယ်)
၂၀-ဧပပီ-၂၀၂၁

ြန ို့ဘ်လ ေ စခန််းတ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒတောြက ရှပ်ဒြ ်းေ ော၊  ြန ို့ဘ်လ ပမ ျုွဲ့နယ၊် 
စစ်ြ ငု််းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

ြန ို့ဘ်လ ပမ ျုွဲ့တ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခခံ ို့ေသည။်

၃၄၀၉ (ြ )ု ေဒဝဒမောင် ြ ော်း  လ တတ်န််းသတင််းဒထောြ် ၂၁-ဧပပီ-၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးပု မ် - 

၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒမမောင််းမမပမ ျုွဲ့၊  ဧေောဝတတီ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၄၁၀ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းလင််း ြ ော်း VOM News ( ယ ်တီောခ ျုပ်) ၂၇-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး
၃၄၁၁ (ြ )ု ရှု  င််းဒ ောင် ြ ော်း VOM News သတင််းဒထောြ် ၂၇-ဧပပီ-၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

၃၄၁၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဟ ်ုး ြ ော်း ဒရှွဲ့ဒန ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး
 ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြဒ်န ို့တ င်  
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ခံ ို့ေသည။်

၃၄၁၃ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဒရှွဲ့ဒန ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မမဝတပီမ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်
 ောဏောသ မ််းပပီ်းဒနောြဒ်န ို့တ င်  
 ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ခံ ို့ေသည။်

၃၄၁၄ (ဦ်း) လ ငဒ် ောင် (ခ) ြဗ ောနေီ ြ ော်း ဒရှွဲ့ဒန ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊် တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  
ဆန ို့ြ် ငဆ်နဒမပမခင််း တ ြ်

၃၄၁၅ (ဦ်း) လ ငဒ် ောင် ြ ော်း ဒရှွဲ့ဒန ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ပမ တပ်မ ျုွဲ့၊ တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး လမ််းတ င် ဖမ််းဆ်ီးခေံ

၃၄၁၆ (ဦ်း)န ငုလ်င််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒရှွဲ့ဒန ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဇလ န််းလမ််း၊ စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့
စမ််းဒခ ောင််းပမ ျုွဲ့နယ်  ဇလ နလ်မ််း 
ဒန  မ်တ င်  ကြမ််းဖြ် 
ဖမ််းဆ်ီးမခင််းခေံသည။်

၃၄၁၇ (ဒ ေါ်) သေဖီဝင််း မ ဒရှွဲ့ဒန ဧပပီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၄၁၈ Sara Zau Doi Awng ြ ော်း Youth Director of SGZ ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၁၉ Sara Maw She ြ ော်း
SGZ Director of Educational 

Department
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၀ Sara Hkangda Naw Mai ြ ော်း SGZ Treasurer ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၁ Mr. Lagang Dau Gying ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၂ Mr. Hkangkum Hkawng Gyung ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၃ Mr. Gum Sut Nan ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်



၃၄၂၄ မစစတော ပီတော ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၅ Mr. Hawng Hkawng ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၆ Mr. Seng Ra Awng ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၇ Mr. Zau Ja Hpraw ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၈ Mr. Dan Seng Awng ြ ော်း
Sammung Baptist Association 

(SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ြခ ငမ်ပညန်ယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နငှို့စ်စ်သော်း
မ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏ 

ဂ တမ် ော်းြ ခု  ျု်းဒဖောြမ်ခင််းမဖငို့ဘ်ော
သောဒေ်းဝင််းြ ဝုငဒ်ေောြစီ််းနင််းမခင်
္်း၊ ခေစ်ယောနဓ်မမဆေော  ၃ 

ဒယောြန်ငှို့လ် ငယရှ်စ် ဦ်း 
တ ု ို့ြ ဖုမ််းဆ်ီးခ ို့မခင််းမဖစ်သည။်

၃၄၂၉ (ဦ်း) လသှ န််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
မပညဒ်ထောငစု်ဒေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၀ (ဦ်း) သ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ 
မပညန်ယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(မ နမ်ပညန်ယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မ နမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသန််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (မပညက်ြ်ီးတခံ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  
မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး )

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မပညက်ြ်ီးတခံ နပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  မနတဒလ်းတ ငု််းဒ သကြ်ီး

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၂ (ဦ်း) ဒစောတငသ် န််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (တပ်ြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဒနမပညဒ်တေ်ာ)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း တပ်ြနု််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဒနမပညဒ်တေ်ာ

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၃ (ဦ်း) ြ ငဒ်သောင််း ြ ော်း UEC ဥြက ဌ၊ Ramree Township ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ေမမေီ်းပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၄ (ဦ်း) ခငဒ်မောငဒ်ခ ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 ( မ််းပမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း  မ််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၅ (ဦ်း) စန််းလ င် ြ ော်း UEC ဥြက ဌ၊ Manaung Township ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း မောနဒ် ောငပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၆ (ဦ်း) တငထ် န််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ခရ ုငဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(ဒြ ောြမ်ဖြူခရ ုင်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြ ောြမ်ဖြူပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်



၃၄၃၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာည န ို့် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (လှု င််းဘ   ပမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း လှု င််းဘ  ပမ ျုွဲ့နယ၊် ြေငမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၈ (ဒ ေါ်) ဝတေ်ညထ် န််း မ
ရုံ်း ဖ  ွဲ့ မ ်း၊ 
ခရ ုငဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(ဒြောို့ြေ တခ်ရ ုင်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြောို့ြေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၃၉ (ဒ ေါ်) နန််းဒဝဒဝ မ
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ 
ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(ဒြောို့ြေ တပ်မ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒြောို့ြေ တပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ြေငမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၀ (ဦ်း) မ  ျု်းမမငို့် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
တ န််းဇံရှ  စစ်တပ်တ င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

ဒြောို့ဒသောင််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၁ (ဦ်း) သ န််းဒထ ်း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ဒေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(ဒနမပညဒ်တေ်ာ)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒနမပညဒ်တေ်ာ

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၂ (ဦ်း) ဒ ောငဒ်ြ ေ်ာ ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (တ ဒံတ်းပမ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
စစ်တပ် တ င််း၌ 

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
တ ဒံတ်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုတ် ငု််းဒ သကြ်ီး

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၃ (ဦ်း) သန််းည န ို့် ြ ော်း ဥြက ဌ (တနသသောေီတ ငု််းဒေ ်းဒြေ်ာ ) ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်
ဆ ငုေ်ော စီမံခန ို့ခ်  မှုဥပဒ 
 ၂၅ မဖငို့ ်ထပ်မံစ  ဆ ထုော်း

ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ထော်းဝယပ်မ ျုွဲ့၊  တနသသောေီတ ငု််းဒ သကြ်ီး
ပု မ်၂၅မဖငို့် 
ဒထောင ်ဏတ်လြ ခခံ ို့ပပီ်း၊  
ဆြလ်ြဖ်မ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း

၃၄၄၄ (ဦ်း) ဒ ောငမ်မငို့စ်န််း ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (ဂ ပမ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဂ ပမ ျုွဲ့နယ၊် ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၅ (ဦ်း) မမငို့လ် င် ြ ော်း
ဥြက ဌ၊ ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်
 (ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၆ (ဒ ေါ်)   သဇငဒ်ြ ေ်ာ မ
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် 
ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ်)

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း ဒတောငြ်တုပ်မ ျုွဲ့နယ၊်  ေခ ငုမ်ပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၇ (ဦ်း)   ုြဒ်ပါင််းစံ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမ ်း၊ 
ဒေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင ်ဖ  ွဲ့ ခ   (ဝ - 

ြ ယုပ် ငု ု်ပ်ခ ျုပ်ခ ငို့ေ်  ဒ သ)

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငထ်ော်း
ဟ ပုုန််းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ဝ ြ ယုပ် ငု ု်ပ်ခ ျုပ်ခ ငို့ေ်  ဒ သ၊ 
ရှမ််းမပညန်ယ်

န ဝုငဘ်ောလဒေ ်းဒြောြပ်  နငှို့ပ်တသ်
ြ၍် မမှနမ်ြန် 
စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေ
သည။်

၃၄၄၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇော  (ခ) ဒဂ ောို့နီ ြ ော်း/၆၉
 ဖ  ွဲ့ဝင၊် 
ပမ ျုွဲ့နယဒ်ေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင်  
(ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ် )

၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတက်ြ်ီးဥပဒ  

ပု မ် ၅၀၅-ြ
 င််းစ နဒ်ထောငတ် င် 
ဖမ််းဆ်ီးခ ျုပ်ဒနေှာငခ်ထံော်းေသည။်

ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယ၊်  ေနြ်နုပ်မ ျုွဲ့

 မခော်းဒသော  

ဒြ ောြတ်တံော်းပမ ျုွဲ့နယရှ်  
ဒေ ်းဒြောြပ်  ဒြေ်ာမရှင ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ော
္်းနငှို့ ်တ  ဖမ််းဆ်ီးခေံပပီ်း  
မ သော်းစုြ 

မညသ်ညို့ ်ဒကြောင််းကြော်းမှုမှ  

မေရှ ဒပ။

Total - ၃၄၄၈

Yellow highlight represents 

detainees AAPP has verified on 

day of release of list (some 

cases of re-arrest)

Blue highlight represents 

sentenced detainees

Pink highlight represents those 

detainees where there is cause 

for concern of health due to 

previous long-term politcal 


















































































































































































































































































































































































