
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 Salai Lian Luai က  ျား ခ ငျ်ားပြညန်ယဝ်နက်က ျားခ ျုြ်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ 

နငှ  ်ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၀ 

ရကဖ်န  

၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၆

 ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်ွှတလ် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂ (U) Zo Bawi က  ျား
ခ ငျ်ားပြညန်ယလ်ွှတဖ်တ ်ဥကက

ဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၆

 ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်ွှတလ် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃ (ဦျား) န ငုသ်ကလ်ငွ် က  ျား
တ ငုျ်ားရငျ်ားသ ျားဖရျားရ ဝနက်က ျား

ဌ န၏ဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၃ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွလ် 

ဖနပြညဖ်တ ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၄ (ဦျား) အုနျ်ားဝငျ်ား က  ျား

သယဇံ တနငှ သ်ဘ ဝြတဝ်

နျ်ားက ငေ်ြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငဖ်ရျား

 ဝနက်က ျားဌ န၏ဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၃ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွလ် 

ဖနပြညဖ်တ ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၅ (ဦျား) ခ ြ်ျားသ က  ျား
ရခ ငုပ်ြညန်ယလ်ြူှုဖရျားဝနက်က 

းျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၆ (ဦျား) ဖအ ငဖ်က  ်ဇံ က  ျား

ရခ ငုပ်ြညန်ယလ်ျှြ်စစ်၊  

စကြ်ှုနငှ ် 

လြ်ျားြနျ်ားဆကသ်ယွဖ်ရျားဝန်

ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇ (ဦျား) စ ျုားထက် က  ျား

ခ ငျ်ားပြညန်ယ် 

စညြ်ငသ် ယ ဖရျား၊ 

လျှြ်စစ်နငှ ် 

စကြ်ှုလကြ်ှုဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၈ (U) Phwe Arr က  ျား
ခ ငျ်ားပြညန်ယလ်ဝူငြ်ှုကက ျားကက

ြ်ဖရျားဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၉ (U) Vui Kaw က  ျား
ခ ငျ်ားပြညန်ယစ် ြံက နျ်ားနငှ ် 

ဘဏ္ဍ ဖရျားဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၀ (U) Mang Hen Dal က  ျား

ခ ငျ်ားပြညန်ယစ် ကုြ်  ျုျားဖရျား၊  

ဖြွျားပြြူဖရျား၊ 

သစ်ဖတ နငှ သ်တတ ျုဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၁၁ (U) Sui Thio က  ျား
ခ ငျ်ားပြညန်ယလ်ြ်ျားြနျ်ားဆက်

သယွဖ်ရျားဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၂ (U) Pau Lun Min Thang က  ျား ခ ငျ်ားပြညန်ယလ်ြူှုဖရျားဝနက်က ျား ၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၃ (ဦျား) ဖဝလငျ်ား က  ျား

 ကခ ငပ်ြညန်ယဘ်ဏ္ဍ ၊  

အခနွ၊် စ ြံက နျ်ားနငှ ် 

စ ျားြွ ျားဖရျားဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ကခ ငပ်ြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၄ (ဦျား) ဝငျ်ားညွှန  ် က  ျား

ကခ ငပ်ြညန်ယလ်ြ်ျားြနျ်ားဆ

ကသ်ယွဖ်ရျား၊ လျှြ်စစ်နငှ ် 

စကြ်ှုလကြ်ှုဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ကခ ငပ်ြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၅ (ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်ဝငျ်ား က  ျား

ကခ ငပ်ြညန်ယစ် ကုြ်  ျုျားဖြွျားြ

ပးးဖူရျားနငှ  ်

ဆညဖ်ပြ ငျ်ားဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ကခ ငပ်ြညန်ယ်

 ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၁၆ ဖ ါကတ်  ြငျ်ားကကညဝ်ငျ်ား က  ျား

ြွနပ်ြညန်ယသ်ယဇံ တနငှ သ်

ဘ ဝြတဝ်နျ်ားက ငေ်ြ်ျားဆ ျားခ ျု

ြ်ဖန ှငဖ်ရျား ဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ြွနပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၇ ဖ ါကတ်  ထ နလ်ငျ်ား က  ျား ြွနပ်ြညန်ယလ်ြူှုဖရျားဝနက်က ျား ၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ြွနပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၈ (ဦျား) ဖရွှပြင ် က  ျား
ဗြ တ ငုျ်ားရငျ်ားသ ျားလြူ  ျုျားဖရျား

ရ ဝနက်က ျား(ြွနပ်ြညန်ယ်)
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
ြွနပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၁၉ (ဦျား) စ ျုားဦျား က  ျား
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျားစ ြံ

က နျ်ားနငှ  ်ဘဏ္ဍ ဖရျားဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၀ (ဦျား) ြ ျုားိုးဖက  ်သူ က  ျား

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျားလဝူ

ငြ်ှုကက ျားကကြ်ဖရျားနငှ ် 

လူ  စွြ်ျားအ ျားအရငျ်ားအပြစ်ဝန်

ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၂၁ ဖ ါကတ်  ဖဇ ်ဝငျ်ား က  ျား
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျားလြူှု

ဖရျားဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၂ (ဦျား) သနျ်ားညွန  ဝ်ငျ်ား က  ျား

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

လျှြ်စစ်၊ စကြ်ှုနငှ ် 

လြ်ျားြနျ်ားဆကသ်ယွဖ်ရျားဝန်

ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၃ (U) Kam Za Mon က  ျား

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

စ ကုြ်  ျုျားဖရျား၊ ဖြွျားပြြူဖရျားနငှ ်

 ဆညဖ်ပြ ငျ်ားဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၄ (U) Lar Htaung Htan က  ျား

ခ ငျ်ားတ ငုျ်ားရငျ်ားသ ျားလြူ  ျုျားဖရျား

ရ ဝနက်က ျား(စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ 

သကက ျား )

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၅ (ဦျား) ပြင က်ကည် က  ျား
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

စညြ်ငသ် ယ ဖရျားဝနက်က ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၂၆ (ဖ ေါ်) ရ ရ ခ  ျု ြ

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

စ ြံက နျ်ားနငှ ဘ်ဏ္ဍ 

ဖရျားဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၇ (ဦျား) ဟ ြုင် က  ျား

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

လြူှု ဖရျားနငှ စ်ညြ်ငသ် ယ 

ဖရျားဝနက်က ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၇ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၈ (ဉ ျား) ဖက  ်ြငျ်ား က  ျား

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

လဝူငြ်ှုကက ျားကကြ်ိုးဖရျားနငှ ်  

လူ  စွြ်ျားအ ျားအရငျ်ားအပြစ်ဝန်

ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၇ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖန  တငွလ်တွဖ်ပြ က်
တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၂၉ (ဦျား) စံဖက  ်လှ က  ျား
ရခ ငုပ်ြညန်ယ် 

လွှတဖ်တ ်ဥကက ဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၅၊ ၂၀၂၁ 

တငွ ်ပြနလ်တွလ် 
ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၀ Dain Khan Hphon က  ျား
ကခ ငပ်ြညန်ယ် 

လွှတဖ်တ ် ဥုကက ဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၊ ၂၀၂၁ တငွ်

 ပြနလ်တွလ် 
ကခ ငပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၃၁ (ဦျား) သနျ်ား က  ျား
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျားလွှတ်

ဖတ ်ဥကက ဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွ ်ပြနလ်တွလ် 
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၂ (ဦျား) ဘ သုနျ်ားညွန  ် က  ျား
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျားလွှတ်

ဖတ ် ဥုကက ဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွ ်ပြနလ်တွလ် 
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၃ (ဦျား) ခငဖ်ြ ငဖ်အျား က  ျား
တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျားလွှ

တဖ်တ ်ဥကက ဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၃၊ ၂၀၂၁ 

တငွ ်ပြနလ်တွလ် 
တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၄ (U) Deih Thang က  ျား
 တု ယလွှတဖ်တ ်ဥကက ဌ  

(ခ ငျ်ားပြညန်ယ်)
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွ ်ပြနလ်တွလ် 
ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၅ (ဖ ေါ်)  ခငဖ်စ ဖဝ ြ
လွှတဖ်တ ်က ယုစ် ျားလယှ်  

(ANP)
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၊ ၂၀၂၁ 

တငွ ်ပြနလ်တွလ် 
ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၃၆ (ဦျား)  စ ျုားြ ျုား က  ျား အြ  ျုျားသ ျားလွှတဖ်တ ်၊  MP ဖေဖေ ်ဝါရ 
ြတလ် ၁၇ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၇ (ဦျား)  ဖက  ်လငျ်ား က  ျား
 တု ယဝနက်က ျား၊  

ဖဆ ကလ်ြ်ုဖရျားဝနက်က ျားဌ န
ဖေဖေ ်ဝါရ 

ြတလ် ၁၇ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည်
ဖနပြညဖ်တ ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၈ (ဦျား) ဖဇ ်လငွ် က  ျား
အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျု

ြ်ြါတ ၊ ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျား၊ 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၃၉ (ဦျား) ြ ဟုနစ်င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျု

ြ်ြါတ ၊ ဝ ငုျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၄၀ (ဦျား)  ခ စ်ဖဆွ က  ျား
အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျု

ြ်ြါတ ၊ ဝ ငုျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၄၁ (ဦျား) ပြင က်ကည် က  ျား

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျု

ြ်ြါတ  

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  

၂၆ရကဖ်န  တငွ် 

လတွပ်ြ ကခ်  သည။်

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ပြနြ် စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယပူြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ ငဆ်နျ်ားစုကကညန်ငှ ် သြမတ 

ဦျားဝငျ်ားပြင အ်ြါအဝင်  အကက ျားတနျ်ား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါငျ်ားဖဆ ငြ်  ျားအ ျား  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် 

ပြညန်ယန်ငှ တ် ငုျ်ားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ကုဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝနက်က ျားခ ျုြ်ြ  ျားနငှ ် ဝနက်က ျားြ  ျားက လုညျ်ား  

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၄၂ Matthew O’Kane က  ျား စ ျားြွ ျားဖရျားအကကဖံြျား ၁၉-ြတ်-၂၁

ဧပြ လ ၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့ အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်   အေြ်ျားခရံသည။်

၄၃ Christa Avery ြ စ ျားြွ ျားဖရျားအကကဖံြျား ၁၉-ြတ်-၂၁

ဧပြ လ ၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့ အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်   အေြ်ျားခရံသည။်

၄၄ (က ု) ြ  ျုျားဖအ ငခ်  ျု က  ျား ဆရ ၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

 

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှုဥြဖ  ြု ြ် ၂၅

Ann Township 

Administrator 

(U) Maung 

Shwe Aye

ဖေဖေ ်ဝါရ  

၂၄ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၄၅ (ြ) ဖအျားကကညက်ကညစ် န် ြ
အဖပခခြံည ြူလတနျ်ားဖက  

ငျ်ား အြှတ် (၄) (ြြတ ျား)
၁၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၉ 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည်

ပြစ်ကက ျားန ျား၊ 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

အကကြ်ျားြေက် 

အ ဏ ေ ဆနဖ်ရျားအရြ်သ ျားး  လှုြ်ရှ ျားြှုတငွ်  

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ် အေြ်ျားခရံသည။်

၄၆ (ြ) ဖအျားခ ြ်ျားဖြ ြ ဆရ ြ (ဖဝဖြ ်) ၁၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၉ 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည်

ပြစ်ကက ျားန ျား၊ 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

အကကြ်ျားြေက် 

အ ဏ ေ ဆနဖ်ရျားအရြ်သ ျားး  လှုြ်ရှ ျားြှုတငွ်  

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ် အေြ်ျားခရံသည။်

၄၇ (ဖ ေါ်) အ ြလု(စ်)ခြ်ျား ြ
အထကတ်နျ်ားပြဆရ ြ  

(အထက (၁၂)၊ 

လှု ငသ် ယ ပြ ျုွဲ့)

၃-ြတ်-၂၁
ြတ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

လှု ငသ် ယ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၈ (ဦျား) တငဖ်ြ င် က  ျား

လကဖ်ထ ကြ်ည ဖရျားြ ျား၊  

နကဖ်ြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယြ်ည ဖရျား

ဌ န

၂၁-ြတ်-၂၁
ြတ် ၂၃ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြ ျုွဲ့ြကကွသ်စ်၊  

နတဖ်ြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

CDM လှုြ်ရှ ျားြှုတငွ် ြါဝငြ်ှုဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၄၉ (ဦျား) ည ျုဝငျ်ား က  ျား
အလယတ်နျ်ားပြ 

ဖက  ငျ်ားဆရ 
၇-ဧပြ -၂၀၂၁ ရ 

ဧပြ  ၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ည် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

က  ဆွ ဖက ျားရွ ၊ 

တန  ဆ်ညပ်ြ ျုွဲ့
အ ြ်ဖရှွဲ့တငွ် 

သ အ တအ်က အကယွြ်  ျားထ ျားသပေင ဟ်ဆု ကု  

ေြ်ျားသ ွျားသည။် CDM လြ်ုဖနသူ 

ဖက  ငျ်ားဆရ ပေစ်သည။်

၅၀ ဖ ါကတ် ဖအ ငပ်ြည စုံ် က  ျား ဆရ ဝန် ၁၄-ဧပြ -၂၁

ဧပြ လ ၁၄ရက် 

ဖန  လညြ် ငုျ်ားတငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

ဗနျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့၊ 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

၅၁ (ဦျား) ပြင သ် နျ်ား က  ျား ဆရ ၁၀-ဖြ-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

လကြ်နဖ်က ျားရွ ၊ 

ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၅၂ (ြ) ဖြပြတန် ငု် ြ ဆရ ြ ၁၀-ဖြ-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

လကြ်နဖ်က ျားရွ ၊ 

ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၅၃ (ဖ ေါ်) လ  လ  ဝငျ်ား ြ
ဆရ ြ(အြက 

၁၄ဖတ င ်ဂုံ)
၁၈-ဖြ-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဖတ ငြ် ငုျ်ားပြ ျုွဲ့န

ယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၅၄ (ဦျား) ဝငျ်ားဖေ က  ျား

န ငုင်ဖံရျားတကက်ကလှုြ်ရှ ျားသူ

 

(န ငုင်ဖံရျားအက ဉျားသ ျားဖဟ 

ငျ်ား)

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လတငွ် 

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

ထ ျားဝယစ် ရငစု်၊ 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား
အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၅၅ (က ု) ပေြူဖေွျား က  ျား

တကက်ကလှုြ်ရှ ျားသူ  

(န ငုင်ဖံရျားအက ဉျားသ ျားဖဟ 

ငျ်ား)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

 

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှုဥြဖ  ြု ြ် ၂၅

အြှတ် (၁) 

ပြညရ် စခနျ်ား

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

ပြညပ်ြ ျုွဲ့၊ 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ က ု 

ဦျားဖဆ ငဖ်သ ဖကက င ်



၅၆ ြ ငုရ်တန ဖအ င် ြ

တကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသူ  

(ရခ ငုပ်ြညန်ယရှ်  

ခ ငျ်ားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား

ဖက  ငျ်ားသြူ  ျား)

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှုဥြဖ  ြု ြ် ၂၅ 

and S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယအု်ြ်

ခ ျုြ်ဖရျားြ ျား (ဦျား) 

 ဖြ ငဖ်ရွှဖအျား

၂၀၂၁၊ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၄

 ရကတ်ငွ် 

 ဏဖ်ငဖွြျားဖဆ ငပ်ြ ျား  

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

အြ်ျား၊ ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၅၇ ဆလ ငုျ်ားြငျ်ားထ ကုဖ်အ င် က  ျား

တကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသူ  

(ရခ ငုပ်ြညန်ယရှ်  

ခ ငျ်ားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား

ဖက  ငျ်ားသြူ  ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှုဥြဖ  ြု ြ် ၂၅ 

and S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယအု်ြ်

ခ ျုြ်ဖရျားြ ျား (ဦျား) 

 ဖြ ငဖ်ရွှဖအျား

၂၀၂၁၊ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၄

 ရကတ်ငွ် 

 ဏဖ်ငဖွြျားဖဆ ငပ်ြ ျား  

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

အြ်ျား၊ ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၅၈ (က ု) ဟ နျ်ားဖဇ ်ဖအ င် က  ျား

တကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား  

(ဖြ ်လပြ ျုငတ်ကက သ လုဖ်က 

း ငျ်ားသ ျားသြဂဂ)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

ဖြ ်လပြ ျုင၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၅၉ (က ု) ပြည် စုံ်ပေ ျုျား က  ျား

တကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား  

(ဖြ ်လပြ ျုငတ်ကက သ လုဖ်က 

း ငျ်ားသ ျားသြဂဂ)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

ဖြ ်လပြ ျုင၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၀ (က ု) ထနွျ်ားပင ြ်ျားဦျား က  ျား

တကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား  

(ဖြ ်လပြ ျုငတ်ကက သ လုဖ်က 

း ငျ်ားသ ျားသြဂဂ)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်ွှတလ် သည။်

ဖြ ်လပြ ျုင၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၁ (ြ) ပခြူျားခ စ်ခ စ်ဖက  ် ြ
ဖက  ငျ်ားသူ 

(သြ ငုျ်ား-အဖဝျားသင်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၂ (ြ) ဆရုတန ဖအ င် ြ ဥြဖ ၊ တု ယနစ်ှဖက  ငျ်ားသူ ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၃ (ဖြ င)် ဇွ ထက် က  ျား
ဖက  ငျ်ားသ ျား 

(သြ ငုျ်ားအဖဝျားသင်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၄ (ဖြ င)် ဖအ ငဖ်က  ်ပေ ျုျား က  ျား ဦျားဖက  ်စ ျုားြ ျုား

ဖက  ငျ်ားသ ျား 

(န ငုင်တံက ခရ ျားသ ွျားဧည လ်

ြ်ျားညွနစ် ြံြှု ဘ သ ရြ်၊ 

ယနူနြ်ငျ်ားဇူ တကကသ လု်)

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၅ (ဖြ င)် ြငျ်ားခန  က် ကု ု က  ျား ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခနုစ်ှ၊ 

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၆ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

သ ဖကတပြ ျုွဲ့နယ၊်ရနက်နု်

တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  ဆန  က် ငသ်ည ် ဆနဒပြြွ တငွ် 

ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၆၆ (ြ)  ဖြပြတခ် ယပ်ြင ် ြ
ဖဆျားတကကသ လု်-၁၊ 

 တု ယနစ်ှ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၆၇ (ြ) ဖြခ ငုစံ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၆၈ ဖ ါကတ်  ခ ယရ် လငွ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၆၉ ဖ ါကတ်  ဇွနဝ်တြ်ှုန် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၀ ဖ ါကတ်  ဖြပြတြွ်နဖ်က  ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၇၁ (ြ)  ဖအျားဖဌျား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၂ ဖ ါကတ်  ခငဖ်ဆလွငွ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၃ ဖ ါကတ်  ဖဝြ ပြင ဖ်အ င် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၄ ဖ ါကတ်  ဖြ ်လ ြ ျုား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၅ ဖ ါကတ်  ထဋွအ်ငက်ကငျ်ား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၆ ဖ ါကတ်  ဖဆြွွနဦ်ျား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၇ ဖ ါကတ်  နယွြ်ငျ်ားစ ျုား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁(CWH) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၈ ဖ ါကတ်  ဖအျားြွင ြူ် ြ
ဖဆျားတကကသ လု်-၁ 

(သ ျားေွ ျားြ ျားယြ်)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၉ ဖ ါကတ်  ဖကခ ငုပ်င ြ်ျား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁(CWH) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၀ ဖ ါကတ်  စုပြတပ်ေ ျုျား ြ သ ွျားဖဆျားတကကသ လု် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၁ ဖ ါကတ်  ပြဘနုျ်ားတင ် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၂ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၂ ဖ ါကတ်  သ ြ ်သငဇ် ဟ နျ်ား ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၃ ဖ ါကတ်  ဖြဆပုြည် ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၄ ဖ ါကတ်  သဇင် ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၈၅ ဖ ါကတ်  အ ဖနပခညဖ်အ င် ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၆ ဖ ါကတ်  ဖက   ဖကဇင် ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၇ ဖ ါကတ်  ပြတသ်ဉ္ဇ လငွ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၈ (ဖ ေါ်)  ဥြမ ခ ငု် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၈၉ ဖ ါကတ်  နငှျ်ားပြတလ်ငွ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၀ (ြ) ခ ငုရ်ညြွ်နဖ်အ င် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၁ (ြ) ယြုံ ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၂ (ြ) စုထျူားဖအ င် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၁၈) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၃ (ြ) သ စုစုဇင် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၂ (၂၀၀၄) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၄ န ဂလံျုား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၇) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၅ (ြ) ရတန ဖထျွား ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၅) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၆ (ြ) ခ  ျုန  လှု င် ြ
ဖဆျားတကကသ လု်-၁၊ 

 တု ယနစ်ှ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၇ (ြ) ပြသ ဟန် ြ
၂၀၀၁ ခနုစ်ှ အသတု် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၉၈ (ြ) ဆဖုဝနငှျ်ား ြ
ဖဆျားတကကသ လု်-၁၊ 

 တု ယနစ်ှ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၉၉ (ြ) ဖအျားသ သစ်သစ် ြ

ဖဆျားတကကသ လု်-၁၊ 

ဖန ကဆ်ံျုားနစ်ှ 

 တု ယအပေတ် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၀ (ြ) အ ပြည ပ်ေ ျုျားဖအ င် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၁) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၁ (ဖ ေါ်) နနုစု ျုား ြ ဖဆျားဝါျားက ြ်ျားက င် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၂ (ြ) ယဉယဉသန  ် ြ
၁၉၉၆ 

အသတုဖ်ဆျားဖက  ငျ်ားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၃ (ြ) နငှျ်ားဝတရ်ညပ်ေ ျုျား (၁၃ နစ်ှ) ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၄ (ြ) ဧကရ ဝင ဖ်က  ် ြ ဖဆျားတကကသ လု်-၂ (၂၀၀၃) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၅ (ြ) ထကဆ်ြု ငု် ြ UDMY (တတ ယနစ်ှ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၆ ဖ ါကတ်  စုစနဒ ြ ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၇ (ြ) ထနွျ်ားြုလ ရတန ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၈ (ြ) ဟနသ်၀ုတ ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၀၉ Meredith ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၀ ဖ ါကတ်  ဝင ယ်ြုံသူ ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၁ ဖ ါကတ်  သန  သ်ဇင် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၂ (ြ) သ ြ ်သဇငဟ် နျ်ား ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၁၁၃ (ြ) သဇငခ် ငု် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၄ (ြ) အ သဉ္ဇ ပေ ျုျား ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၅ (ြ) သဇငြ်  ျုျားလငွ် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၆ (ြ) ဆြု ငု် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၇ (ြ) ဆထုကသ်နတ ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၈ (ြ) ဖြပြတန် ျုား ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၁၉ (ြ) ြ  ြ ျုားစက် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၀ (ြ) ဖြသဖူက  ် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၁ (ြ) ဖအျားြွနပ်ြင ် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၂ Jazlyn ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၃ (ြ) ပြေူျား ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၄ (ြ) ြ ျုားသငျ်ားခ  ျု ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၅ (ြ) ဖြေူျားဝင ရှ် န် ြ ဖဆျားဖက  ငျ်ားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၆ ဖ ါကတ်  ခငဖ်ဝဖဝထနွျ်ား ြ ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၁၂၇ (က ု) သ နျ်ားြ ကုဖ်အ င် က  ျား

ဖဆျားတကကသ လု်-၁ 

(ဖန ကဆ်ံျုားနစ်ှ 

 တု ယအပေတ် 

ဖက  ငျ်ားသ ျား)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၈ အကစ််က ံျုျားလန် က  ျား
တကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား  

(အဂသလ ြ်စ )
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၂၉ (က ု) စံဖြ င် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၅) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၀ ဖ ါကတ်  စ နခ် ငု် က  ျား နလှံျုားအထျူားကု ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၁ (က ု) ဖဝယြံ ျုား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၉) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၂ (က ု) ဉ ဏထ်ကလ်ငျ်ား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၁၈) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၃ (က ု) စညသ်ဟူ နျ်ား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၇) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၄ (က ု) စ ျုားပြင ပ်ြတ် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (၂၀၀၇) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၅ (က ု) စ ျုားဖဝယထံနွျ်ား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၆ ဖ ါကတ်  သ ဟဖရခ ြ်ျား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ (EM) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၇ ဖ ါကတ်  ဖအ ငြ် ငုခ်န  ် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၈ (က ု) ဖက  ်ဇငလ်တ် က  ျား ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၃၉ စ ငုျ်ားပြည ပ်ြည ပ်ေ ျုျား  (၁၆နစ်ှ) က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၀ ဖ ါကတ်  ဖက  ်ဖဇ ်ဟ နျ်ား က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၁၄၁ ဖ ါကတ်  ခ စ်ြငျ်ားသူ က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၂ ဖ ါကတ်  ဇွ ေုနျ်ားလငွ် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၃ ဖ ါကတ်  နနဒရ ရင ် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၄ ဖ ါကတ်  ဖနလငျ်ားဖြ င် က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၅ ဖ ါကတ်  ဖက ငျ်ားထကန် ငု် က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၆ ဖ ါကတ်  လငွပ်ေ ျုျားသူ က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၇ ဖ ါကတ်  ဟနလ်ငျ်ားဖအ င် က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၈ (က ု) ဆကြ် ငု် က  ျား

ဖဆျားတကကသ လု်-၁ 

(ဖန ကဆ်ံျုားနစ်ှ 

 တု ယအပေတ် 

ဖက  ငျ်ားသ ျား)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၄၉ (က ု) ပြညဖ်က  ်ြ ျုား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၅၀ ဖ ါကတ်  ဇွ ပေ ျုျားဦျား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၅၁ ဖ ါကတ်  ဘ ဖုအ ငဆ်နျ်ားဦျား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၂ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၅၂ ဖ ါကတ်  ဖက  ်ထကသ်ကလ်တ် က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၂(OG) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၅၃ ဖ ါကတ်  ဖက  ်ြငျ်ားစ ျုား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁(OSTHO) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၅၄ ဖ ါကတ်  ဖပြဖက  ်ြ ျုား က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်



၁၅၅ နေေါကတ်  ဇ  ညမ်ငျ်ားနရွှေ+ ၁၂၃ က  ျား ဖဆျားတကကသ လု်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ လုဖ်က  ငျ်ားသ ျား၊ဖက  ငျ်ားသြူ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခငွျ်ားပြ ျားဖန က် 

ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၀၀ ထကြ်နညျ်ား ရနက်ငျ်ား၊ 

ဖက  ကက်နုျ်ားပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၁၅၆ (ြ) ဇ ဇဝါလှု င် ြ ထ ဝယ် တကကသ လု် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
၁-ြတ်-၂၀၂၁တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ က်
ထ ဝယပ်ြ ျုွဲ့

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၅၇ (က ု) သ ဟဖအ င် က  ျား ဖဆျားဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁တငွ်

 ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ က်
ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၅၈ (ြ) နငှျ်ားဦျားဖဝ ြ ဦျားဆနျ်ားယု ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၅၉ (ြ) စုပင ြ်ျားခ ြ်ျား ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၀ (ဖြ င)် တင ထ်ျူားလငွ် က  ျား ဦျားသနျ်ားဖအ င် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၁ (ြ) ထ ျားအ အ လှု င် ြ ဦျားတငဖ်အ ငစ် ျုား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၂ (ြ) အ ြ ်သ ရ ဖဇ ် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၃ (ြ) ဝငျ်ားြြဖအ င် ြ ဦျားဖဇ ်ရှငျ်ား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၄ (ြ) ေူျားအ သက် ြ ဦျားဖအျားပြင ် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၅ (ြ) ဖရွှရညပ်ြင ပ်ြတဦ်ျား ြ ဦျားဖြ ငဖ်ြ င် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၆ (ြ) ယဉြ  ျုျားဖအျား ြ ဦျားက ငဖ်ြ င် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၇ (ြ) ြွင သ်စစ ခ ငု် ြ ဦျားသ နျ်ားဖဇ ် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၈ (ဖြ င)် သ ဟဖနြ  ျုျား က  ျား ဦျားဖနြ  ျုျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၆၉ (ဖြ င)် သတုစ ျုား က  ျား ဦျားြငျ်ားန ငု် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားြု ြ်  

၅၀၅(က)

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၀ (ဖြ င)် ြငျ်ားက ကု ဖုက  ် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၁ (ဖြ င)် ထကဖ်အ ငရ်ှု  ငျ်ား က  ျား ဦျားဖရွှဖဌျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၂ (ဖြ င)် ဖက  ်စ ျုားဟန် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၃ (ြ) ဖငနွငှျ်ားဆက် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၄ (ြ) သကထ် ျားဖဆွ ြ ဦျားတငစ် ျုားြ ျုား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၅ (ြ) ဖခတတ  စံ ြ/၂၀နစ်ှ ဦျားရ ရ န 
နညျ်ားြည တကကသ လု်  

 တု ယနစ်ှဖက  ငျ်ားသူ
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားြု ြ်  

၅၀၅(က)

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် တ ဖြွသြ တစ်စ်ဖကက ငျ်ားတငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၁၇၆ (ဖြ င)် ဖက  ်ဇငသ်န  ် က  ျား ဦျားဖဌျားဝငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၇ (ဖြ င)် ြငျ်ားြ ငုြ် ငုထ်နွျ်ား က  ျား ဦျားစ ျုားဝငျ်ား
ဖက  ငျ်ားသ ျား (UCSI 

malaysia)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၈ (ဖြ င)် ဖအ ငပ်ေ ျုျားြ ငု် က  ျား ဦျားဖအ ငဆ်နျ်ားဦျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၇၉ (ဖြ င)် ဖက  ်စညသ်ခူန  ် က  ျား ဦျားသနျ်ားလှု င် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၀ (ဖြ င)် ဖအ ငဖ်က  ်ြငျ်ား က  ျား ဦျားပြင လ်ငွ် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၁ (ဖြ င)် ပေ ျုျားဖဝပြင ် က  ျား ဦျားပြင် သ်နျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။



၁၈၂ (ဖြ င)် ထကဖ်ဝယံ က  ျား ဦျားပြင ဖ်ဌျား
၁၀တနျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား 

(အ.ထ.က (၁))
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၃ (ဖြ င)် လပူြင ် က  ျား ဦျားဖအ ငလ်ငျ်ား
ဖက  ငျ်ားသ ျား 

( ဂုံတကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၄ (ြ) စံြ ျားသငွ် ြ ဦျားရ လတသ်ငွ် ဖက  ငျ်ားသူ (၁၀တနျ်ားဖအ င်) ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နု်
စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၅ (ြ) သကန်ငှျ်ားနငှျ်ားဖရွှ ြ ဦျားဖရွှဖအျား
BTHM တတ ယနစ်ှ 

ဖက  ငျ်ားသူ (NMDC)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၆ (ြ) သကစု်ဖဝယထံ ကု် ြ ဦျားဝဏဏ
ကနုထ်နုဓ်ါတု ဖက  ငျ်ားသူ 

(ရနက်နု ်တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၇ (ြ) ဇ ပခညဝ်ငျ်ား ြ ဦျားစံလှ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၈ (ြ) ယြငျ်ားဖအျား ြ ဦျားတငဖ်ထျွား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၈၉
(ြ) ဆကုကယစ်ငလ်ငျ်ားထနွျ်ား  (၁၇ 

နစ်ှ)
ြ ဦျားထနွျ်ားထနွျ်ားဦျား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၂၂၅၊၂၂၇၊ က  ျုကက ဆလံြ်ျား၊

 ဖက  ကဖ်ပြ ငျ်ား၊  

တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ၊် ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၀ (ြ) ပေြူစုြွန် ြ ဦျားခ စ်သ နျ်ား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၁ (ြ) ဖဝေူျားခ ငု် ြ ဦျားြငျ်ားစနျ်ားဖြ င် ဖက  ငျ်ားသူ ( ဂုံ တကကသ လု်) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၂ (ြ) ထကပ်ြတစံ် ြ
ဦျားတငဖ်ြ ငဖ်ထွ

းျား

ဓါတဖုဗ  ြထြနစ်ှ 

ဖက  ငျ်ားသူ 

(ရနက်နုအ်ဖရှွဲ့ ြ ငုျ်ား 

တကကသ လု်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၉၃ (ြ) ဖအျားခ ြ်ျားသူ ြ ဦျားထနွျ်ားြငျ်ား

ဖက  ငျ်ားသူ 

(ရနက်နုအ်ဖရှွဲ့ ြ ငုျ်ား 

တကကသလ လု်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၄ (ြ) ထကဖ်ဝလငွဦ်ျား ြ
ဦျားပြင ဖ်က  ်ဖက 

း း်
ဖက  ငျ်ားသူ (ဘွ ွဲ့ရ) (WYTU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၅ (ြ) ဖအျားစနဒ ြ ဦျားတငဖ်အျား
ဖက  ငျ်ားသူ (GTI) 

ဖက  ကဆ်ည်
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၆ (ြ) သကန်ငှျ်ားဖဆွ ြ
ဦျားဖအ ငက်ကညြ်

ပးင ်

ဖက  ငျ်ားသူ (GTI) 

ဖက  ကဆ်ည်
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၇ (ဖြ င)် ဖက  ်စညသ်ူ က  ျား ဦျားဖအ ငသ်ူ ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၈ (ဖြ င)် ည ြငျ်ားထဋွ် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၁၉၉ (ဖြ င)် ရ ဘနုျ်ားပြတ် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား (ဖြှ ဘ  TU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ဖြှ ဘ ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၀ (ြ) သယွသ်ယွဝ်ငျ်ား ြ
ဦျားဖအ ငဆ်နျ်ားလွ

င်

ဖက  ငျ်ားသူ (ဖတ ငက်က ျား 

နညြ်ည တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

B.162၊ ြဂသလ လြ်ျား၊ 

ခ ြ်ျားပြသ စညရ်ြ်၊  

ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့။

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၁ (ြ) စုစုလှု င် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၂ (ဖြ င)် Mang Suan Khai က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

 ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ်  ြစ်ခတ် ေြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၃ (ဖြ င)် ဖဝလငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ဦျားတငဝ်ငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား (WYTU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုအ်ဖရှွဲ့ ြ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၄ (ြ) ဖကသ ဇွန် ြ ကနုထ်တုဓ်ါတဖုက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၅ (ဖြ င)် ဖက ငျ်ားပြတလ်ငျ်ား က  ျား သြ ငုျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၆ (ဖြ င)် ထငလ်ငျ်ား က  ျား ဦျားဇငထ်က် ဥြဖ  ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၇ (ဖြ င)် ဉ ဏလ်ငျ်ားထက် က  ျား ဦျားဟနဝ်ငျ်ားဖအ င် ဓါတဖုဗ  ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။



၂၀၈ (ြ) ယနွျ်ားဖရွှခ ငု် ြ ဦျားဖစ ဖရွှသ ကု်
စ တြ်ည  တတ ယနစ်ှ 

ဖက  ငျ်ားသူ (အဖဝျားသင်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၄/၁၀၃၊ 

အလယပ်ြ ျုွဲ့ဖဟ ငျ်ား၊  

ဖအျားရ ြ်ပင ြ်လြ်ျား၊  

သနလ် ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၀၉ (ြ) ထျူားပြတဖ်ရွှ ြ ဦျားဖစ ဖရွှသ ကု်
စ တြ်ည  ြထြနစ်ှ 

ဖက  ငျ်ားသူ
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၄/၁၀၃၊ 

အလယပ်ြ ျုွဲ့ဖဟ ငျ်ား၊  

ဖအျားရ ြ်ပင ြ်လြ်ျား၊  

သနလ် ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၁၀ (ြ) ဆနုယွဝ်ငျ်ား ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၂၁၁ (ြ) ဖဝေူျားခ ငု် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၂၁၂ (ြ) ဖနျွားဖနျွား ါလ ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၂၁၃ (ြ) တငဇ် ဖက  ် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၂၁၄ (ြ) ဖြပြတန် ျုားဖဇ ် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၁၅ (ဖြ င)် စ ျုားရနဖ်အ င် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၅ ရြ်ကကွ၊် 

ဖရွှဗဟ စုညလ်ြ်ျား၊ 

ဖပြ ကဥ်ကကလ ၊  ဖရွှဖြါကက ံ

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၁၆ (ြ) ဝ ငုျ်ားအ ဖထျွား ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၁၇ (ြ) အ ြ ်ပြတန် ျုားန ငု် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၁၈ (ဖြ င)် ဘနုျ်ားထကဖ်န င် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၁၉ (ြ) အ ြ ်ခ စ်စု ြ ဦျားခ ငုဖ်ဇ ်ဝငျ်ား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၀ (ြ) အ ပေြူဖဇ ် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၁ (ဖြ င)် စ ငုျ်ားဖဇယ  ထနွျ်ား က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၂ (ဖြ င)် အုြ်စ ျုားဖအ င် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၃ (ြ) တငန်နဒ ဝငျ်ားဖအ င် ြ ဦျားဟနဝ်ငျ်ားဖအ င် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၄ (ဖြ င)် ထနွျ်ားဖတ ကန် ငု် က  ျား ဦျားဖအ ငန် ငုဖ်အျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၅ (ဖြ င)် ဖအ ငသ်ပူေ ျုျား က  ျား ဦျားတငဖ်အ င် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၆ (ြ) စုပြတြ် ျုားသ ြ်ျား ြ ဦျားြ ျုားသ ြ်ျား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၇ (ဖြ င)် ထျူားြွင ဖ်အ င် ြ ဦျားြွင ဖ်အ င် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၈ (ဖြ င)် ပြည စုံ်က ကု ု က  ျား
ဘြူ ဖဗ   တု ယနစ်ှ 

ဖက  ငျ်ားသ ျား
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၁၅၁(က), 

သ ရ ြဂသလ လြ်ျား, ၈ ြ ငု,် 

ြရြ်ျားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့နယ် , 

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၂၉ (ဖြ င)် ဖအျားပင ြ်ျားဖသ ် က  ျား ဦျားသ နျ်ားထဋွပ်ြင ် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၀ (ဖြ င)် လထူျူားဖက  ် က  ျား ဦျားတငဝ်ငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၁ (ဖြ င)် ေ ုျားသစ် က  ျား
န ငုင်ဖံရျားသ ြပံ 

စတတုထ နစ်ှဖက  ငျ်ားသ ျား
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၁၅၁(က), 

သ ရ ြဂသလ လြ်ျား, ၈ ြ ငု,် 

ြရြ်ျားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့နယ် , 

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၂ (ြ) ဖြသခူင် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၃ (ဖြ င)် ရ လငျ်ားထက် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။



၂၃၄ (ဖြ င)် စညသ်ြူ ျုား က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၅ (ဖြ င)် ဖအ ငဖ်က  ်ပေ ျုျား က  ျား ဦျားဖအ ငဖ်ြ ငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၆ (ြ) ပြတသ် ဂီ ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၇ (ဖြ င)် ဖဝယြံငျ်ားထက် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၈ (ြ) ခ  ျုဇငဦ်ျား ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၃၉ (ဖြ င)် ြ  ျုျားအ က ဖက  ် က  ျား ဦျားြ  ျုျားပြင ဖ်က  ်
ဖက  ငျ်ားသ ျား (UCSI 

malaysia)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၀ (ဖြ င)် တ ျုားဦျားဖဝယံ က  ျား
အဂသလ ြ်စ  ြထြနစ်ှ 

ဖက  ငျ်ားသ ျား
၃-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၁ (ဖြ င)် အ က ြ ျုား

က  ျား/၁၇ 

(၃၁-၃-၂၀

၀၄)

ဦျားက လုှ ၉တနျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၁၁ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၂ (ြ) ဖဟ က ် တက် ြ် ြ
ဦျားက ငခ်န ် တက် 

ြ်

ဖက  ငျ်ားသူ (ရနက်နု ်

တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

တ ကု၇်၊အခနျ်ား၁၀၁၊ ၁၂ 

လြ်ျား၊ 

ယဇုနဥယ  ဉပြ ျုွဲ့ဖတ ်၊  

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၃ (က ု) ဖအျားခ ြ်ျားဝငျ်ား က  ျား ဦျားဝငျ်ားကကည် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နု်
စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၄ (ြ) ပြတန် ျုားြွင ပ်ေြူ ြ ဦျားြငျ်ားဖသ ် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၅ (ြ) ြွင ဦ်ျားခင် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၆ (ြ) ခငသ် ရ ြ

န ငုင်တံက ဆကဆ်ဖံရျား 

ဖက  ငျ်ားသူ (ရနက်နု ်

တကကသ လု်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၇ (ြ) သဇငထ်နွျ်ား ြ ဦျားထနွျ်ားပြတဝ်ငျ်ား ဖက  ငျ်ားသူ (UCSY) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၈ (ဖြ င)် ထနွျ်ားဖအ င် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား (ဖြှ ်ဘ  TU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ဖြှ ဘ ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၄၉ (ဖြ င)် ဟ နျ်ားထကဖ်အ င် က  ျား
ဖက  ငျ်ားသ ျား (ဖတ ငင် ူ

နညျ်ားြည  တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖတ ငင်ပူြ ျုွဲ့၊ ြ ချူားတ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၀ (ြ) စုပြတရ်ညြွ်န် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၁ (က ု) သနျ်ားထ ကု် က  ျား
ဖက  ငျ်ားသ ျား (ဖတ ငင် ူ

နညျ်ားြည တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖတ ငင်ပူြ ျုွဲ့၊ ြ ချူားတ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၂ (ဖြ င)် ထကဖ်ဆပွေ ျုျား က  ျား ဦျားသ နျ်ားပြင ် ဓါတဖုဗ  ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၃ (ြ) န  ဖအျားလ  ြ
ဖက  ငျ်ားသူ (အထက (၂) -

 ကြ ရွတ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၄ (က ု) သတုစ ျုား က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဆနဒပြြွ တငွ် ပေ ျုခငွျ်ားေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၂၅၅ (ဖြ င)် ဟနထ်နွျ်ားဖဇ ် က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၆ (ဖြ င)် ဖက  ်ဇငဝ်ငျ်ား က  ျား ဦျားဖအ ငန် ငု် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၇ (ြ) ခ ငုပ်င ြ်ျားဖဝ ြ ဦျားဖြ ငဖ်အျား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၈ (ဖြ င)် ြ  ျုျားြငျ်ားဖဇ ် က  ျား ဦျားဖအ ငြ်ငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား (TU) - ဘ အံ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၅၉ (ဖြ င)် ဖအ ငက် ဝုငျ်ား က  ျား ဦျားထနွျ်ားထနွျ်ားဦျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၆၀ (ဖြ င)် စွြ်ျားပြည စုံ် က  ျား ဦျားြငျ်ားသစူ ျုား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။



၂၆၁ (ဖြ င)် ဖက ငျ်ားြွနဦ်ျား က  ျား ဦျားြငျ်ားထဋွ် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၆၂ (ြ) ဆသု ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၆၃ (ြ) လ  ရတ ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၆၄ (ြ) ပြည ပ်ြည ဖ်က  ် ြ ဦျားဖက  ်လငွ် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၅၇/B၊ ၄ လွှ ၊ 

တြငဖ်ရွှထ ျားလြ်ျား၊ 

ကက ျားြွ ျားဖရျားရြ်ကကွ၊်  

သင်္သနျ်ားက နျ်ား

၂၆၅ (ြ) ြ ျုားအ ငံု ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၆၆ (ဖြ င)် ရ ရင န် ငု် က  ျား ဦျားဖအျားြငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၀၆/ြ လ ပြ ျုင၃်လြ်ျား၊၁၆

ရြ်၊လှု င်

၂၆၇ (ဖြ င)် သန  တ်ညဖ်က  ် က  ျား ဦျားဖရွှဖက  ် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၆၄၊ အခနျ်ား ၅၊ ၄ 

ရြ်ကကွ၊် ရနက်ငျ်ား

၂၆၈ (ြ) ဖအျားပြပြဦျား ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၆၉ (ြ) သနွျ်ားပြတဖ်ရွှဇင် ြ ဦျားဖက  ်စ ျုား ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၇၀ (ြ) ဖဟသ ြ ျုားဖခတ် ြ
ဦျားဖအ ငဖ်က  ်ြ ု

းျား
ြထြနစ်ှ ဖက  ငျ်ားသူ (UMI) ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၇၁ (ြ) အ ြ ျုားဖခတ် ြ
ဦျားဖအ ငဖ်က  ်ြ ု

းျား

တတ ယနစ်ှ ဖက  ငျ်ားသူ 

(ရနက်နု ်တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၇၂ (ဖြ င)် ဇ နညြ် ျုား

က  ျား/၁၈ 

(၃-၂-၂၀၀၃

)

ဦျားဇ နညဖ်ြ င် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁
၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဖပြ ကြ် ငုျ်ားပြ ျုွဲ့န

ယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၃ (ဖြ င)် စစ်န ငုထ်နွျ်ား

က  ျား/၁၇ 

(၂-၁၁-၂၀၀

၄)

ဦျားဖက  ်ြ  ျုျားဝငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁
၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ြရြ်ျားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၄ Ban Kyal O Mann

က  ျား/၁၇ 

(၁၅-၄-၂၀

၀၄)

ဦျားသ နျ်ားဖက  ် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁
၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ြရြ်ျားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၅ (ဖြ င)် ခ ြ်ျားဖပြ ဦျား

က  ျား/၁၇ 

(၁၂-၈-၂၀၀

၄)

ဦျားဖဝလငျ်ားဖအ 

င်
ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁

၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်အဖရှွဲ့ ြ ငုျ်ားပြ ျုွဲ့န

ယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၆ (ဖြ င)် သကတ်င်

က  ျား/၁၇ 

(၅-၁၁-၂၀

၀၄)

ဦျားဖအ ငဖ်က  ်စ ု

းျား
ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁

၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၇ (ြ) ခငသ်ဇငသ်န  ်

ြ/၁၈ 

(၂၃-၁၀-၂၀

၀၃)

ဦျားဖအ ငြ်  ျုျားဖက 

း း်
ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁

၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ဖပြ ကဥ်ကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ၊်

 ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

၂၇၈ (ြ) ဖရွှြ ျုားဦျား

ြ/၁၈ 

(၉-၁၀-၂၀

၀၃)

ဦျားဖအ ငဖ်က  ်

ညွန  ်
ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁

၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ဖပြ ကဥ်ကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ၊်

 ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

၂၇၉ (ြ) ပေ ျုျားသကခ် ငု် ြ ဖက  ငျ်ားသူ (ြအူြင်) (THS) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။



၂၈၀ (ဖြ င)် ဖဇယ  ဘနုျ်ားြ ငု်

က  ျား/၁၇ 

(၁၁-၆-၂၀

၀၃)

ဦျားဇ နညဝ်ငျ်ားခ  ျု ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
၁၆ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ပြ ျုွဲ့သစ် (ဂ) ရြ်ကကွ၊် 

အငျ်ားစ နပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၂၈၁ ပင ြ်ျားစုစုြွန် ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

ဆနဒပြြွ တငွ် ြါဝငခ်  သည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၂၈၂ (ြ) ဆဖုဝနငှျ်ား ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၈၃ (ဖြ င)် လပြည ဝ်ငျ်ား က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၈၄ (ြ) စုဖဝပေ ျုျား ြ
ဖက  ငျ်ားသူ (ရနက်နု ်

အဖရှွဲ့ ြ ငုျ်ား တကကသ လု်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားဆနဒပြြွ တငွြ်ါဝငပ်ခငျ်ားက

ပးဖးး င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၈၅ (ဖြ င)် ဖစ ထနွျ်ားလငျ်ား က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၈၆ (ဖြ င)် ဖဇယ  လငျ်ား
က  ျား/၁၉နှ

စ်

ဖက  ငျ်ားသ ျား (ဖြးဖှးး ဘ 

 နညျ်ားြည  တကကသ လု်)
၆-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၈၇ (ဖြ င)် ထကဖ်အ ငခ်န  ် က  ျား
ဖက  ငျ်ားသ ျား (ြ တထ  လ  

တကကသ လု်)
၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြနတဖလျားတ ငုျ်ား

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၂၈၈ (ဖြ င)် ေုနျ်ားပြတဟ် နျ်ား

က  ျား/၁၅ 

(၉-၈-၂၀၀

၆)

ဦျားကကညတ်င ် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၁၂ ြတ် ၂၁
၁၅ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယဖ်ပြ ကြ် ငုျ်ား။

၂၈၉ (က ု) ဖက ငျ်ားဆကဟ် နျ်ား က  ျား

ဖက  ငျ်ားသ ျား 

(ြဖကျွားနညျ်ားြည တကကသ ု

လ်)

၁၄-ြတ်-၂၀၂၁
ဧပြ လ ၁ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြဖကျွား

၂၉၀ (က ု) သျှ ျားသ ကုဟ်န်

က  ျား/၁၇ 

(၂၃-၆-၂၀၀

၃)

ဦျားြငျ်ားြငျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၀ ြတ် ၂၁
၁၁ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ြ ငုျ်ားလံျုား Mong Lone ရွ ၊ 

ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

အကကြ်ျားေကပ်ေ ျုခွ ြှုတငွ်  ဖရ ်ဘ က ညပ်ေင ် 

ြစ်ခတ၍် ရ ုကန်ကှေ်ြ်ျားဆ ျားသ ွခ  သည။်

၂၉၁ (ဖြ င)်ခ စ်ဖက ငျ်ားစံ က  ျား Grade - 9 ၂၁-ြတ်-၂၁
ြတ် (၂၂) ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့၊  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်
ဆနဒပြြွ တငွ် ြါဝငဖ်သ ဖကက င ် ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၂၉၂ (ဖြ င)် ဖအ ငည် ြငျ်ားပြတ်

က  ျား/၁၈ 

(၁၆-၃-၂၀

၀၃)

ဦျားဟ နျ်ားထက် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၇ ြတ် ၂၁
၃၀ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဖပြ ကြ် ငုျ်ားပြ ျုွဲ့န

ယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၉၃ (ဖြ င)် ြငျ်ားခန  ဖ်ဇ ်ဖခတစ်ညသ်ူ က  ျား/၁၆ ဦျားလငွထ်နွျ်ား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၂၇ ြတ် ၂၁
၃၀ ြတ် ၂၁ 

တငွလ်တွသ်ည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၉၄ (ြ) ေူျားြွနဖ်က  ် ြ
ဖက  ငျ်ားသူ (Final Year, 

Japanese, YUFL)
၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

CNN သတငျ်ားဖထ ကက် CDM 

က စစြ  ျားနငှ ြ်တသ်က၍်  အငတ် ဗ ြူျားရ တငွ် 

ပြနလ်ညဖ်ပေကက ျားပြ ျားဖန က်  ြကက ြ အခ  နတ်ငွ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပြ ျား ြညသ်ည ဖ်နရ သ ု   

ဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားသညက် ု ြသ ရဖြ။

၂၉၅ (ဖြ င)် ဥကက  ခန  ဖ်ဇ ် က  ျား/၁၉ ဦျားညွန  လ်ငွ် ဖက  ငျ်ားသ ျား ၉ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၀ ရကဖ်န  တငွ် 

 ဏရ် ြ  ျားပေင ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယအ်တငွျ်ား  အေြ်ျားခရံသည။်

၂၉၆ (ြ)  ွ နန် ြ
ဖက  ငျ်ားသူ (ဥြဖ  

ဖန ကဆ်ံျုားနစ်ှ)
၉ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၀ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ကခ ငပ်ြညန်ယ၊် ပြစ်ကက ျားန ျားသြ တအ် ျား  

စစ်ဖက ငစ် အေွ ွဲ့ဝငြ်  ျားြှ  

အကကြ်ျားေကပ်ေ ျုခွ စဉအတငွျ်ားအေြ်ျားခရံသည။်



၂၉၇

(ြ) လ ငုလ် ငုဖ်အ င်

ြ ဖက  ငျ်ားသူ ( ဿြတနျ်ား) ၉ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၀ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ကခ ငပ်ြညန်ယ၊် ပြစ်ကက ျားန ျားသြ တအ် ျား  

စစ်ဖက ငစ် အေွ ွဲ့ဝငြ်  ျားြှ  

အကကြ်ျားေကပ်ေ ျုခွ စဉအတငွျ်ားအေြ်ျားခရံသည။်

၂၉၈ (က ု) စ ျုားထ ကု် (ေ  )ု က  ျား စ ဖရျားဆရ  (လြူှုဝနထ်ြ်ျား) ၁၀-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ  ၁၃ ရက် တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

၂၉၉ Levi Thian Ceu Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွ် 

ဖပြ ကခ်  သည။်

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၀၀ Thomas Van Thiang Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွ် 

ဖပြ ကခ်  သည။်

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၀၁ Van Bawi Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွ် 

ဖပြ ကခ်  သည။်

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၀၂ Ci Ling က  ျား/၆၆ အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၃၀၃ (က ု) ဖနြွ ျုားဖဆ ငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွ် 

ဖပြ ကခ်  သည။်

ပြဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကရငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၀၄ (က ု) ထနွျ်ားလငွစ် ျုား က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆကဖ်က  ငျ်ားသ ျားဖခါငျ်ားဖဆ င်  

ြငျ်ားက နု ငုအ် ျား ဖြ ငျ်ားနငှျ်ားြ ု  ဖဆ ငဖ်ြျား ပခငျ်ားဖကက င ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၃၀၅ (ြ) ဖကသ ြ အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆကဖ်က  ငျ်ားသ ျားဖခါငျ်ားဖဆ င်  

ြငျ်ားက နု ငုအ် ျား ဖြ ငျ်ားနငှြ် ု  ဖဆ ငဖ်ြျား ပခငျ်ားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၃၀၆ (ြ) သငျ်ားသငျ်ားခ ငု် ြ အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆကဖ်က  ငျ်ားသ ျားဖခါငျ်ားဖဆ င်  

ြငျ်ားက နု ငုအ် ျား ဖြ ငျ်ားနငှြ် ု  ဖဆ ငဖ်ြျား ပခငျ်ားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၃၀၇ (ြ) ြ ျုား ြ အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆကဖ်က  ငျ်ားသ ျားဖခါငျ်ားဖဆ င်  

ြငျ်ားက နု ငုအ် ျား ဖြ ငျ်ားနငှြ် ု  ဖဆ ငဖ်ြျား ပခငျ်ားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၃၀၈ (ဦျား) တင ဖ်ဆွ က  ျား
ြဇစ ြလြူှုေူလံဖုရျားအသငျ်ားဥ

ကက ဌ
၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

တ ခ  လ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၀၉ (က ု) သကြ် ငုြ် ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၁၀ (ြ) စ ျုားကလ  ထနွျ်ား (ခ) ြုြု ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅၊ 

ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ စုဖဝျား  

ပခငျ်ားနငှ  ်ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ  

စ တနျ်ားလညှ ် 

လညပ်ခငျ်ားဥြဖ  ၁၉

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြ ျား 

ဦျားဖြ ငဖ်ရွှဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ ( ဏဖ်ငဖွြျားဖဆ င်)

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၁၁ (ဖ ေါ်) ြုြ ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြ ျား 

ဦျားဖြ ငဖ်ရွှဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ ( ဏဖ်ငဖွြျားဖဆ င်)

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်



၃၁၂ (ဖ ေါ်) သနျ်ားပြခ ငု် ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြ ျား 

ဦျားဖြ ငဖ်ရွှဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ ( ဏဖ်ငဖွြျားဖဆ င်)

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၁၃ (ြ) ြ ငုျ်ားတငခ်  ျုခ  ျုဖထျွား ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြ ျား 

ဦျားဖြ ငဖ်ရွှဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ ( ဏဖ်ငဖွြျားဖဆ င်)

အနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၁၄ ြ ငုတ်ငခ်  ျုခ  ျုဖထျွား ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

၃၁၅ ြ ငုရ်တန ဖအ င် ြ/၂၁ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

၃၁၆ ြယရ် ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

၃၁၇ (ဖြ င)် ြ  ျုျားဖအ ငခ်  ျု က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

၃၁၈ ဆလ ငုျ်ားြငျ်ားထ ကုဖ်အ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

၃၁၉ Soe Kalya Tun ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ရခ ငုပ်ြညန်ယ်

၃၂၀ (ဦျား) ဖစ ငယ် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၂၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

နြ ်စနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၂၁ (ြ) ယနွျ်ားန  လငွ် (ခ) အ ုြ  ါျား ြ အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ  ေြ်ျားဆ ျား ခခံ  ရသည။်

၃၂၂ (ြ) န  လငွ် ြ အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့ ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ  ေြ်ျားဆ ျား ခခံ  ရသည။်

၃၂၃ (ြ) နငှျ်ားပေြူပေြူလငွ် ြ
အရြ်သ ျား 

(ဧရ ဝတ ဘဏဝ်နထ်ြ်ျား)
၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၂၄ (ြ) ထ ျားစုသယွ် ြ
အရြ်သ ျား 

(ဧရ ဝတ ဘဏဝ်နထ်ြ်ျား)
၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၂၅ (ဦျား) ဖြါကစ် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့ ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ  ေြ်ျားဆ ျား ခခံ  ရသည။်

၃၂၆ (က ု) ဝငျ်ားဆင ် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ကယွလ်ယွဖ်က ျားရွ ၊  

ဖပြ ငျ်ားပြပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဧရ ဝတ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်



၃၂၇ စဖအ ငြ် ျုားဟ နျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
လှု ငဘ်ယွပ်ြ ျုွဲ့ြရ 

စခနျ်ားရ    ရု အုြ်

ဖေဖေ ်ဝါရ တငွလ်တွဖ်ပြ

း က် ခ  သည။်

ဂ ရြ်ကကွ၊် 

လှု ငျ်ားဘွ ွဲ့ ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကရငပ်ြညန်ယ်

သြုံံျားတ ျားသည အ်တကွ်  အေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၃၂၈ (Ko) Zanhta Ram Seng က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတလ် ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ (Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၂၉ (Ko) Malong hpe Naung Aung က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတလ် ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ (Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၀ (Ko) Lazum Awng Di က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတလ် ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ (Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၁ Ko) Sinwa က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတလ် ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ (Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၂ (Ko) Hpungraw Hpi Nang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတလ် ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။ (Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၃ (က ု) ဝငျ်ားည ည ထနွျ်ား (ခ) နတဆ်ရ က  ျား
အရြ်သ ျား(We Love 

Mohnyin)
၂၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယစ် 

ြံခန  ခ်ွ ြှု ဥြဖ  ၂၅
လတွဖ်ပြ က်

သ စညရ်ြ်၊ ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့၊ 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၄ (ြ) စ ျုားစ ျုားသနျ်ား ြ အရြ်သ ျား ၂၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ပြ တ၊် 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား  

ဆနဒပြြှုတငွြ်ါဝငဖ်သ  အဖေပေစ်သကူ ု 

အ ြ်တငွလ် ရှ စဉ ြရှ သပေင ် 

ြစ ျုားစ ျုားသနျ်ားက ေုြ်ျားသ ွျားခ  သည။်

၃၃၅ (ဖြ င)် ခန  ဖ်အ ငလ်ှု င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၆ (ြ) ြ  ျုျားသဇူ ြ အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၇ (ြ) ပြင ပ်ြင ြ် ျုား ြ အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၈ (ဖြ င)် ြငျ်ားဖအ ငပ်ေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၃၉ (ြ) နငှျ်ားအ ဝင ဝ်ါ ြ အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၄၀ (က ု) တငြ် ျုား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်



၃၄၁ (က ု) ဟ နျ်ားဖအ ငပ်ေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြငျ်ားဘျူားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၄၂ (ဖြ င)် အ က ြငျ်ား က  ျား ဦျားဖအ ငစ် ျုားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၃ (ဖြ င)် လြငျ်ားဝင ဖ်အ င် က  ျား
ဦျားတငဝ်ငျ်ားဖအ 

င်
အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၄ (ဖြ င)် တငဦ်ျားဖက  ် က  ျား ဦျားသနျ်ားညွန  ် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၅ (ဦျား) သနျ်ားဖဇ ် က  ျား ဦျားသ နျ်ားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၆ (ဖြ င)် ဖအ ငဖ်ဇယံ က  ျား ဦျားဖအျားဖရွှ အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၇ (ဖြ င)် ြ  ျုျားပြင ြ်ငျ်ား က  ျား
ဦျားဖြ ငဖ်ြ ငက်

ပးည်
အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၈ (ဖြ င)် လငွြ်ငျ်ားဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၄၉ (ဖြ င)် ဖဇ ်ြ ျုားဖအ င် က  ျား ဦျားဖအ ငပ်ေ ျုျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၅၀ (ဦျား) သ နျ်ားဖဇ ်ဦျား က  ျား ဦျားပြင သ် နျ်ား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၅၁ (ဦျား) ဖအ ငစ် ျုား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၅၂ (က ု) ဖအ ငဖ်ဇယ  ဝငျ်ား က  ျား ဦျားြ ျုားဖဇ ် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၅၃ (ဖြ င)် တျူားတျူားန ငု် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၃၅၄ (က ု) စ ျုားြ ျုားဖက  ် က  ျား ဦျားခငဖ်ြ ငဖ်ထျွား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၅၅ (ဦျား) ဖဇ ်ဝငျ်ား က  ျား ဦျားသ နျ်ား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တန် မ က်

၃၅၆ (ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်ဝငျ်ား က  ျား ဦျားဖက  ်ဖရွှ အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တန် မ က်

၃၅၇ (ဖြ င)် ဖနလငျ်ားဖအ င် က  ျား ဦျားထနွျ်ားရင် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တန် မ က်

၃၅၈ (ြ) သန  ပ်ြတစ် ျုား ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၅၉ (က ု) ြ ငုဦ်ျားက ု က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၀ (က ု) ြ  ျုျားဇ န ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၁ (က ု) ဖတ ်  ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၂ (က ု) ဟ နျ်ားဇင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၃ (က ု) ရ ြငျ်ားထနွျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၄ (က ု) ဆနျ်ားပြင ထ်နွျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၅ (က ု) ဇွ လလူူ က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၆ (က ု) လှု ငဘ် ွျားဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၇ (က ု) ဖနပေ ျုျားဝငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၆၈ (က ု) ဇငပ်ေ ျုျားဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်



၃၆၉ (က ု) ဖဇ ်ပေ ျုျားန ငု် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၀ (က ု) ပြည ပ်ေ ျုျားဝငျ်ားဖက  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၁၈ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၁ (ြ) ရငသ်နျ်ားဖဌျား ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၂ (ြ) လ  လ  ဝငျ်ား ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၃ (ဖြ င)် ပြတဖ်က  ်သူ က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၄ (ဖြ င)် ဘ ဘု လုငျ်ားထက် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၅ (ဖြ င)် ရ ြငျ်ားက ု က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၆ (ဖြ င)် ဟနန် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၇ (ဖြ င)် ြ ျုားသဖူအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၈ (ဖြ င)် ဖအ ငန် ငုြ်ငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၇၉ (ဖြ င)် ဝငျ်ားဖက  ်ဖဌျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၀ (ဖြ င)် ည ည ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၁ (ဖြ င)် သကဖ်န င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၂ (ဖြ င)် တ ထကဖ်အ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၃ (ဖြ င)် ထနွျ်ားြ  ျုျားဝငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်



၃၈၄ (ဖြ င)် ဖဇ ်ဖဇ ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၅ (ဖြ င)် ထနွျ်ားထနွျ်ားန ငု် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၆ (ဖြ င)် ပြင ြ် ျုားဖက  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၇ (ဖြ င)် ဖဇ ်လငွပ်ေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၈ ရက၊် ၂၀၂၁

 

တငွလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည်

။

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၃၈၈ (ြ) ဇ လ ဆင ် ြ ဦျားဖအ ငက် ဦုျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
အြှတ် ၄၀ ဦျားဘ ဖုရွှလြ်ျား၊

 ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်

၃၈၉ (ြ) စုဝငျ်ားသနတ ြ ဦျားစ ျုားသရူ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

အြှတ် ၂၃၂၊ 

ခ ငုဖ်ရွှဝါ၁လြ်ျား၊ ၃ 

ရြ်ကကွ၊် 

၃၉၀ (ြ) ခငဖ်က   ြ ျားက ု ြ ဦျားဖက  ်စ ျုား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ယဇုနဥယ  ဉအ ြ်ရ ပြ ျုွဲ့တ

ဖးး း်

၃၉၁ (ဖြ င)် ဖက  ်ြငျ်ားဖထျွား က  ျား ဦျားထနွျ်ားထနွျ်ားဦျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဥဇဇန ၁၁လြ်ျား၊ ဌ 

ရြ်ကကွ၊် ဖပြ ကဥ်ကကလ 

၃၉၂ (ြ) ဟနဖ်ဆဇွငပ်ြင ် ြ ဦျားဖြ ငညွ်န  ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၅၈၀၊ ယဇုန ၃ လြ်ျား၊ ၂ 

ရြ်ကကွ၊် ဖပြ ကဥ်ကကလ 

၃၉၃ (ဖြ င)် ရ ြငျ်ားခန  ် က  ျား ဦျားသကဦ်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၁၊ရတန ပြ ျုငလ်ြ်ျား၊  ၃ 

ရြ်ကကွ၊် ကြ ရွတ်

၃၉၄ (ဖြ င)် ဖက  ်ရ ဖအ င် က  ျား ဦျားခငန် ငု် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၇၅၊ သဖဘသ က ငျ်ား ၈ 

လြ်ျား၊ ဖ ါြုံ

၃၉၅ (ဖြ င)် ဖဇ ်ရ ဖန င် က  ျား ဦျားရ ဖန ငစ် ျုား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ၈၆၊ ြငျ်ားလြ်ျား၊ စြ်ျားဖခ  ငျ်ား

၃၉၆ (ဖြ င)် ထကန် ငု် က  ျား ဦျားစနျ်ားထနွျ်ား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၃၉၊ 

ြုလ ဖဂဟ လြ်ျားသယွ၊်  ၃ 

ရြ်ကကွ၊် ကြ ရွတ်

၃၉၇ (ြ) ဖနပခညဝ်ငျ်ားြွန် ြ ဦျားသနျ်ားထ ကု် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ကကဖလျားရွ ၊ 

ဖက  ငျ်ားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့

၃၉၈ (ြ) ဖရွှစငဝ်ငျ်ားထက် ြ ဦျားသကဖ်ဆဦွျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၆၂၊ သဓ ြဌ နလ်ြ်ျား၊ 

ဖက  က် ဖပြ ငျ်ားရြ်ကကွ၊်

 တဖြွ

၃၉၉ (ြ) ခငပ်ြတန် ျုားစု ြ ဦျားဝငျ်ားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၈၆၄၊ ဦျားဝ စ ရလြ်ျား၊ 

ဖပြ က ်ဂုံ

၄၀၀ (ြ) ဇငြ် ဝငျ်ား ြ ဦျားဖဇ ်ြငျ်ား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၂၄၉၊ ဖအ ငဖ်ြတတ   ၅ 

လြ်ျား၊ လှု င ်၁ ရြ်ကကွ၊် 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၀၁ (ြ) နငှျ်ားက စံု ြ ဦျားသကလ်ငွ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဆ/၂၄၊ ြယစ် ကနုျ်ားလြ်ျား၊  ၇

 ရြ်ကကွ၊် လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၀၂ (ြ) အ ရတ ပေ ျုျား ြ ဦျားဖအ ငဖ်အ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

က ယ ၄ လြ်ျား၊ 

က ယရြ်ကကွ၊် 

သင်္သနျ်ားက နျ်ားကက ျားရြ်ကကွ၊်

 ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ်

၄၀၃ (ဦျား) လှု ငြ်ငျ်ား က  ျား ဦျားတငဖ်ဆွ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၃၊ လှု ငပ်ြစ်လြ်ျား၊ ၂ 

ရြ်ကကွ၊် လှု င်

၄၀၄ (ဦျား) ဘ ဘု ပုြင ဖ်အ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၀၅ (ဖြ င)် ပြည ပ်ေ ျုျားသူ က  ျား ဦျားဖအ ငသ်ူ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ယဇုနဥယ  ဉအ ြ်ရ ပြ ျုွဲ့တ

ဖးး း်

၄၀၆ (ဖြ င)် ဖအ ငပ်ြင သ်ူ က  ျား ဦျားစ ျုားဖရွှ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၁၃၁၊ ဖရွှစ ဆတုလ်ြ်ျား၊ 

၁၀၄ ရြ်ကကွ၊် ဖတ င ်ဂုံ

၄၀၇ (ဦျား) သ ဟန် က  ျား ဦျားဟနသ် နျ်ား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၄၉၊ ဖအ ငဖ်ြတတ  လြ်ျား၊

 ၁ ရြ်ကကွ၊် လှု င်



၄၀၈ (ဦျား) ဖအ ငဖ်က  ်စ ျုား က  ျား ဦျားသနျ်ား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၇၀၊ ဖအ ငဖ်ြတတ   ၅ 

လြ်ျား၊ လှု င်

၄၀၉ (ဦျား) စ ျုားဖက  ်ဖက  ်ြ ငု် က  ျား ဦျားဖက  ်လငွ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၇၀၊ ဖအ ငဖ်ြတတ   ၅ 

လြ်ျား၊ လှု င်

၄၁၀ (ဖြ င)် ပြည ပ်ေ ျုျားြ ငု် က  ျား ဦျားတငဖ်ရွှ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၄၁၇၊ သြု တတ   ၁၁ လြ်ျား၊ ၁

 ရြ်ကကွ၊် ဖပြ ကဥ်ကကလ 

၄၁၁ (ဖြ င)် သကန် ငုထ်နွျ်ား က  ျား ဦျားဝငျ်ားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၈၆၄၊ ဦျားဝ စ ရလြ်ျား၊ 

ဖပြ က ်ဂုံ

၄၁၂ (ဖြ င)် လြငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ဦျားထနွျ်ားရ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၂၂၄၊ 

ဖြ ငင်ယဦ်ျားဘရု ျားလြ်ျား၊

 

ဖက  ကဖ်ရတငွျ်ားရြ်ကကွ၊်

၄၁၃ (ြ) ယဝုတ ြ ဦျားသ နျ်ားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တဖပြျားဖက ျားရွ ၊  

ထနျ်ားတြငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၁၄ (ြ) ထ ျားအ အ ဖဝ ြ ဦျားခငဖ်ြ ငဖ်အျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၄၉/ခ၊ အငျ်ားဝလြ်ျား၊ ၅၄ 

ရြ်ကကွ၊် ဖတ င ်ဂုံ

၄၁၅ (ဦျား) ဖဇ ်လငျ်ား က  ျား ဦျားဖအျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၉၊ ဖဗ ါစု ၂ လြ်ျား၊ ၆ 

ရြ်ကကွ၊် လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၁၆ (ဦျား) ဖအ ငဆ်နျ်ားဝငျ်ား က  ျား ဦျားဖထျွားဘ ု အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၃၁ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

က ဗုစ် ၁၉ က ကယွဖ်ဆျားဝယယ်ရူနအ်တကွ်  

အလ ဖငြွ  ျားက ု စစ်အ ဏ ရှငြ်  ျားအ ျား  

ြလ  ါနျ်ားဖတ  ဘ  CDM ဝနထ်ြ်ျားြ  ျားအ ျား 

ဖထ ကြံ် ဖြျားသည အ်တကွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၄၁၇ ဖန ်စနဒ ြ ဦျားတ ငုျ်ားဖက  ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တန် မ က်
၈၉၃၊ ဖရွှလဖရ ငလ်ြ်ျား၊ 

၄၀ ရြ်ကကွ၊် ဖပြ က ်ဂုံ

၄၁၈ (ြ) လှု ငျ်ားအ ပေြူ ြ ဦျားြ  ျုျားန ငု် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တန် မ က်
၂၀၊ ြ ျားရထ ျားဝငျ်ား၊ ငခ 

ရြ်ကကွ၊် 

သကသနျ်ားက နျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်

၄၁၉ Lal Awmpuia က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၄၂၀ Ngun Tum Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၄၂၁ Aung Law က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၂ Biak Cin Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၃ Biak Tha Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၄ Cung Uk Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၅ Mang Hrim Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၆ Siang Cung Ceu က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၇ Sui Hniang Tial ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၈ Thawng Tha Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၂၉ Tum Par ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့



၄၃၀ Van Par Hnem ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၃၁ Van Tha Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၃၂ Van Tha Chin Iang ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၄၃၃ (က ု) စ ငုျ်ားဝငျ်ားထဋွ် က  ျား
ဖက  ငျ်ားသ ျား (သြ ငုျ်ား 

အဖဝျားသင် တတ ယနစ်ှ)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၃၄ (က ု) ရ ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖတ ငင်ူ

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၃၅ (က ု) စ ငုျ်ားရ ေုနျ်ားကကယ် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖြှ ်ဘ ၊ ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၃၆ (က ု) စ ငုျ်ားစ ျုားြငျ်ားဖြ င် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖတ ငက်က ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၃၇ (က ု) ည ည ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖအျားသ ယ 

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၃၈ (က ု) လငျ်ားထင် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖအျားသ ယ 

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၃၉ (က ု) ဖအ ငန်တုင် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြ ျုားညှငျ်ား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၀ (ြ) ခ ငုဖ်ဝပေ ျုျား ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖြှ ်ဘ ၊ ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၁ (ြ) နလုတဖ်ဇ ် (ခ) နဖုဇ ်လတ် ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖြှ ်ဘ ၊ ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၂ (ြ) ည ျုဇငဦ်ျား ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၃ (ြ) လ  လ  ြူ ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၄ (ြ) ခငန်ငှျ်ားလှု င် ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖအျားသ ယ 

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၅ (ြ) ပြင ပ်ြင ဝ်ငျ်ား ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြ ျုားညှငျ်ား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၆ (ြ) ဂ ြူျားဂ ြူျားဖအ င် ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၇ (ြ) ပြတပ်ြတြ် ျုား ြ အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၈ (ဦျား) ြငျ်ားလငွ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ဖက လငျ်ားပြ ျုွဲ့၊  

စစ်က ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၄၉ (ဖြ င)် ပင ြ်ျားဖဇ ် က  ျား ဦျားခငဖ်ြ ငညွ်န  ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၂၂၈၊ အငျ်ားစ နလ်ြ်ျားြကက ျား၊

 လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၅၀ (ဖြ င)် ဇငက် ြုငျ်ား က  ျား ဦျားစံပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၂၂၈၊ အငျ်ားစ နလ်ြ်ျားြကက ျား၊

 လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၅၁ (ဖြ င)် ဖက  ်လငွဦ်ျား က  ျား ဦျားစ ျုားန ငု် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် သနလ် ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၅၂ (ဖြ င)် ဉ ဏလ်ငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ဦျားန ငုထ်နွျ်ား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၂၄ (က) 

ဖအ ငရ်တန လြ်ျား၊ 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၅၃ (ဖြ င)် သကပ်ေ ျုျားဖန င် က  ျား ဦျားဖအ ငပ်ြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၂၆၊ ြနျ်ားပခံ ၁ လြ်ျား၊ 

လှု ငသ် ယ 

၄၅၄ (ဖြ င)် ြငျ်ားခန  ဖ်က  ် က  ျား ဦျားဖစ ပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၁၄၈၂/ခ၊ 

ဧရ ြငျ်ားသစ်လြ်ျား၊  

 ဂုံဖတ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၅၅ (ဦျား) ရ ြငျ်ားလှု င် က  ျား ဦျားတငဖ်ထျွား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

A-11၊ အခနျ်ား ၁၀၅၊ 

ရှုခငျ်ားသ အ ြ်ယ ၊ 

သ ဖကတ

၄၅၆ (က ု) သကြ် ငုဦ်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား



၄၅၇ (ြ) ဇငစ်ညသ် လငွ် (ခ) ဇငဇ်င် ြ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၅၈ (ဦျား) ြငျ်ားြငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၅၉ (ြ) န လ စ ျုား ြ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၆၀ (ြ) သ ရ ြ ငု ်(ခ) ြ လု ြ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၆၁ (က ု) ရ ပြည ပ်ေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဖြှ ်ဘ ၊ ရနက်နု်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၆၂ (က ု) ဖဝလငျ်ားထက် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၆၃ (က ု) ထငလ်ငျ်ားန ငု် က  ျား အရြ်သ ျား (အငဂ် ငန် ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၆၄ (က ု) ရ ဖအ င် က  ျား/၂၄ ဦျားသနျ်ားဖဇ ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က
လတွဖ်ပြ က်

ဖြ ်လပြ ျုငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြွနပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၆၅ (ဖြ င)် ပြတသ်ူ က  ျား ဦျားပြင စ်နျ်ား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၂၂၊ ၃၅ ြှတတ် ငု၊် 

ဖပြ က ်ဂုံ

၄၆၆ (ဖ ေါ်) ဖအျားဆြွုန် ြ ဦျားဟနဖ်သ ငျ်ား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖကတအထျူားကဖုဆျားရုံ

ဝနျ်ား

၄၆၇ (ဖ ေါ်) စ ျုားစ ျုားြ ြ ဦျားဘရှြ်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖကတအထျူားကဖုဆျားရုံ

ဝနျ်ား

၄၆၈ (ဖြ င)် ဖအ ငရ် ဖက  ် က  ျား ဦျားသနျ်ားလငွ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖကတအထျူားကဖုဆျားရုံ

ဝနျ်ား

၄၆၉ (ဖ ေါ်) န န ဝငျ်ား ြ ဦျားထ နလ်ငျ်ား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖကတအထျူားကဖုဆျားရုံ

ဝနျ်ား

၄၇၀ (ဖ ေါ်) ဖန ်ခ ငုရ်ငသ် နျ်ား ြ ဦျားဖစ စံသ နျ်ား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖကတအထျူားကဖုဆျားရုံ

ဝနျ်ား

၄၇၁ (ဖစ ) ဆနျ်ားသစ်နနဒ က  ျား ဦျားဖစ နနဒ ထနွျ်ား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖကတအထျူားကဖုဆျားရုံ

ဝနျ်ား

၄၇၂ (ဖြ င)် ရ ထကန် ငု် က  ျား ဦျားသန  ဇ်င် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၄/၁၊ ပြ ၄ လြ်ျား၊ 

ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၄၇၃ (ြ) ထကထ်ကဝ်ငျ်ား ြ ဦျားဖြ ငခ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၁၅၅၊ ြငျ်ားရ ဖက  ်စွ  ၇ 

ရြ်ကကွ၊် 

ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၄၇၄ (ဖြ င)် ြငျ်ားထကသ် က  ျား ဦျားသ နျ်ားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၄၇၅ (ဖ ေါ်) ြ ု  ြ ု  ဖအ င် ြ ဦျားဖအ ငခ် ငု် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၄၅၆၊ ြနဖ်ပြ ၁၁ လြ်ျား၊ ၃

 ရြ်ကကွ၊် 

သ ဖကတပြ ျုွဲ့နယ်

၄၇၆ (ဖြ င)် ဥကက  သငွ် က  ျား ဦျားဖြ ငဖ်ဌျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၆၇၄၊ ဘတူ ရုံလြ်ျား၊ 

စဉ က်ူ ဖအ ငဆ်နျ်ား 

အငျ်ားစ နပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၄၇၇ (ဖြ င)် ြငျ်ားစ ျုားဦျား က  ျား ဦျားသ နျ်ားစ ျုား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က
လတွဖ်ပြ က်

အြှတ် ၅ ရြ်ကကွ၊် 

လှု ငသ် ယ 

၄၇၈ (က ု) ဖဇယ  သနျ်ား က  ျား ဦျားကကညပ်ြ ျုင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
အငျ်ားစ နရွ် ြ၊ 

တ ယ စကရုံ်

၄၇၉ (က ု) ြ  ျုျားည ည န ငု် က  ျား ဦျားပြင န် ငု် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဖရဖကက ငျ်ားတကကသ လု်

၄၈၀ (ြ) ပြင ပ်ြတဖ်ဇ ် ြ ဦျားဖအ ငပ်ြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဥကက   ၆ လြ်ျား

၄၈၁ (ဖြ င)် ဖအျားခ ြ်ျားက ု က  ျား ဦျားတငပ်ြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြဖြတတ   ၃ လြ်ျား၊ ၁၀၈၊ 

အဖရှွဲ့ ဂုံ

၄၈၂ (က ု) ဟ နျ်ားသူ က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၈၃ (ဦျား) ဖငရှွ န် က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၈၄ (ဖြ င)် ဇငြ်  ျုျားန ငု် က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား



၄၈၅ (ဖြ င)် သ ဟန ငု် က  ျား/၂၅ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ြဖဇ ရွ ၊ ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၄၈၆ (ဖြ င)် ပြည ပ်ေ ျုျားန ငု် က  ျား ဦျားစ ျုားန ငု် အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၁၇/၇၉၈၊ ဦျားြုညလြ်ျား၊ 

ဖရွှဖြါကက ပံြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဖပြ ကဥ်ကကလ 

၄၈၇ Malsawmtluang ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ေလြ်ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၈၈ Zing Tha Tawk ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၈၉ Biak Tha Par ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၀ Biak Hnem Sung ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၁ ခငန်ငှျ်ားယု ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၂ Mary Zai Hnem Sung ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၃ Kap Cung က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၄ Thawng Hlei Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၅ Bawi Tha Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၆ Tuan Tin Peng (18 years old) က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၇ Van Cer Luai ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၈ Sui Hnin Hmung က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၄၉၉ Bawi Kip Sum က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၅၀၀ Chan Uk က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်



၅၀၁ David Van Hmuh Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၅၀၂ Joseph က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၅၀၃ Malsawmtluanga က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၅၀၄ Robert Ngun Ling Mang က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၅၀၅ Sang Bik Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၅၀၆ (ဖြ င)် ပေ ျုျားဖအ င် က  ျား ဦျားသနျ်ားထနွျ်ား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
၁၇၇၊ စံပြ ၂ လြ်ျား၊ ယြုံန 

 ၂ ရြ်ကကွ၊် ဖ ါြုံပြ ျုွဲ့နယ်

၅၀၇ (ဖြ င)် ထကခ် ငု် က  ျား ဦျားသနျ်ားဖရွှ အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ငုရ် ဥြဖ ြု ြ်

၅၀၅ (က)
လတွဖ်ပြ က်

၆၈၀/က၊ ဖအ ငခ် ြ်ျားသ  

၃၊ ၇၀ ရြ်ကကွ၊် ဖတ င ်ဂုံ

၅၀၈ (ဦျား) စ နဝ်ငျ်ားလငွ် က  ျား ဦျားပြင ဖ်ဇ ် အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ငုရ် ဥြဖ ြု ြ်

၅၀၅ (က)
လတွဖ်ပြ က်

၁၊ ြနျ်ားဖခ  ငျ်ားလြ်ျား၊ 

ြုန  ဖ်တ ငရ်ြ်ကကွ၊် 

စြ်ျားဖခ  ငျ်ား

၅၀၉ (ဖြ င)် ပြဖက ငျ်ား က  ျား ဦျားတငစ် ျုား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ငုရ် ဥြဖ ြု ြ်

၅၀၅ (က)
လတွဖ်ပြ က်

၁၁/၂၊ 

ဆြ်ပြ ြှုန  စ်ကရုံ်ဝငျ်ား၊  

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၅၁၀ (ဦျား) ြ  ျုျားြငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ဦျားထနွျ်ားဖအျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

တ ကု်C, 206၊ နငှျ်ားဆ လြ်ျား၊

 ဘ ျုားလ နျ်ား၊ 

ဖအ ငြ်ဂသလ ရြ်ကကွ၊်  

ဖက  ကဖ်ပြ ငျ်ား

၅၁၁ (က ု) ည ည ဇငဖ်ြ င် က  ျား ဦျားဖေခင် အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ငုရ် ဥြဖ ြု ြ်

၅၀၅ (က)
လတွဖ်ပြ က်

၅၁၂ (ဖြ င)် ထကဖ်ဝယံ က  ျား ဦျားလြှ  ျုျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ငုရ် ဥြဖ ြု ြ်

၅၀၅ (က)
လတွဖ်ပြ က်

၅၁၃ (ြ) ရတန ဖက  ် ြ ဦျားဖက  ်ဖဌျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြဖကျွားတ ငုျ်ား၊ 

ြခကုက ြူပြ ျုွဲ့နယ၊် ဆ ခဝရွ 

၅၁၄ (က ု) ဖက  ်ဆနျ်ားဦျား က  ျား ဦျားဖငရွ အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

အြှတ် ၉၈၊ သဟ ရလြ်ျား၊

 ၁၃ ရြ်ကကွ၊် 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်ရနက်နု်

ဖနအ ြ်အန ျား ဖဆျားလ ြ်ထကွဝ်ယစ်ဉ  ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၅၁၅ ဇငသ်ထူက် ြ ဦျားပြင ဖ်ဌျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဘ ျားအပံြ ျုွဲ့၊ ကရငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၁၆ (ဦျား) ဝငျ်ားထဋွ် က  ျား ဦျားဖအ ငဖ်ငွ အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လ တန် မ က်
၁၂၊ နတစ်ငလ်ြ်ျား၊ 

ြထြထြ်

၅၁၇ (က ု) သန  ဇ်ငဦ်ျား က  ျား ဦျားလကှက ျုင်

အရြ်သ ျား 

(ြွနပ်ြတစ် တထ် ျား  

သကက်က ျားရွယအ် ုဖစ င ိ်ုး 

ဖရှ ကပ်ခငျ်ားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

ဖဆျားကသုြှုခယံစူဉ ပြငျ်ားထနစွ်  ရ ုကန်ကှ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၅၁၈ (က ု) ဖက  ်ြငျ်ားဖအ င် က  ျား ဦျားလကှက ျုင်

အရြ်သ ျား 

(ြွနပ်ြတစ် တထ် ျား  

သကက်က ျားရွယအ် ုဖစ င ိ်ုး 

ဖရှ ကပ်ခငျ်ားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

ဖဆျားကသုြှုခယံစူဉ ပြငျ်ားထနစွ်  ရ ုကန်ကှ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၅၁၉ (ဖြ င)် စ ျုားထကဖ်အ င် က  ျား ဦျားြ  ျုျားဖအ င်

အရြ်သ ျား 

(ြွနပ်ြတစ် တထ် ျား  

သကက်က ျားရွယအ် ုဖစ င ိ်ုး 

ဖရှ ကပ်ခငျ်ားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

ဖဆျားကသုြှုခယံစူဉ ပြငျ်ားထနစွ်  ရ ုကန်ကှ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၅၂၀ (က ု) ြငျ်ားဦျား က  ျား ဦျားသန  ဇ်ငဦ်ျား

အရြ်သ ျား 

(ြွနပ်ြတစ် တထ် ျား  

သကက်က ျားရွယအ် ုဖစ င ိ်ုး 

ဖရှ ကပ်ခငျ်ားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

ဖဆျားကသုြှုခယံစူဉ ပြငျ်ားထနစွ်  ရ ုကန်ကှ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၅၂၁ (က ု) ဖအ ငဖ်က  ်ြငျ်ား က  ျား ဦျားပြင လ်ငွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၂၂ (က ု) ခ ြ်ျားဖပြ လငျ်ား က  ျား ဦျားဖဝလငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၂၃ (က ု) လငျ်ားထကြ် ငု် က  ျား ဦျားပြင စ် ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၂၄ (ြ) ခ ငုေူ်ျားဖဝ ြ ဦျားခငက်ကယ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်



၅၂၅ (က ု) ဖအ ငသ်ူ က  ျား ဦျားကကညဝ်ငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၄/၁၀၃၊ 

အလယလ်ြ်ျားဖဟ ငျ်ား၊  

ဖအျားရ ြ်ပင ြ်ျားလြ်ျား၊  

သနလ် ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၂၆ (ြ) အ ပေ ျုျားဦျား ြ ဦျားပြတဦ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြဂသလ ဖတ ငညွ်န  ပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၅၂၇ ဘ ဘု ဖုက  ် က  ျား ဦျားပြင က်ကည် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ် (၂၂) ြုသ ြ်ညွန   ်

(၂)လြ်ျား၊ တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နု်

သြ တစ်စ်ဖကက ငျ်ားပေ ျုခွ စဉ  အေြ်ျားခရံ

၅၂၈ (ြ) ဝတရ်ညစ် ျုား ြ ဦျားဖဇ ်ဝငျ်ားစ ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၈၂၊ ဆငြ်ငျ်ားလြ်ျား၊ 

အလံပုြ ျုွဲ့နယ်

၅၂၉ (ဦျား) သန  ဇ်င် က  ျား ဦျားသနျ်ားခင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၄၃၊ အုနျ်ားြငလ်ြ်ျားဖအ က၊်

 ဖ ျားကက ျားရြ်ကကွ၊်  

ကကည ပ်ြငတ် ငု်

၅၃၀ (ြ) ဇငြ်ငျ်ားဖေွျား ြ ဦျားန ငုဦ်ျားြငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁/၆၊ ၂၅၂၊ သ ရ ပြ ျုင် ၁၀ 

လြ်ျား၊ ၁၃ ရြ်ကကွ၊် 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၅၃၁ (ဖြ င)် ဖအ ငဖ်အ င် က  ျား ဦျားတငဖ်ရွှ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၄၆၁၊ ြ လ နယွ် ၃ လြ်ျား၊

 ဖြါကဖ်တ ဝ၊ အငျ်ားစ န်

၅၃၂ (ဖြ င)် ဖက  ်ြငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ဦျားပြငသ် နျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ က ်ဂုံ

၅၃၃ (ြ) ခငလ်ငွလ်ငွ် ြ ဦျားတငလ်ှု င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဘြုမ  ၆ လြ်ျား

၅၃၄
(ဖြ င)် ထကဖ်ဝလငျ်ား(ခ) 

ြ ျုားသအူ ြ်
က  ျား ဦျားဝငျ်ားဖဇ ်ဦျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

သကသနျ်ားက နျ်ား၊ 

ဇဝနရြ်ကကွ၊် 

စြယပ်ေြူကနွ ် ု

၅၃၅ (ဖြ င)် န ငုလ်ငျ်ား က  ျား ဦျားခငဖ်ြ ငန် ငု် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၃၆ (ြ) ဖရွှဖအျား ြ ဦျားဖက  ်ြ နျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၃၇ (ဦျား) စနျ်ားဝငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၃၅၇၊ 

ခ ငုဖ်ရွှဝါလြ်ျား၊ ၈၈ 

ရြ်ကကွ၊် 

တ ဖြွ-ဖက  ကဖ်ပြ ငျ်ားတငွ် 

ေြ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ ြ်ျားပခငျ်ားခခံ  ရသည။်

၅၃၈ (ြ) အ ဇငပ်ေ ျုျား ြ ဦျားကကညလ်ငွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်(၉၁)၊ 

ဖဇ ်ဂ  ပြင လ်ြ်ျား၊ 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ။်

တ ဖြွဖက  ကဖ်ပြ ကတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ ြ်ျားပခငျ်ား

 ခခံ  ရသည။်

၅၃၉ (ြ) လ  လ  ဖြ ် ြ ဦျားဖအ ငြ်  ျုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၁၅၀၁၁၊ 

ဖဇယ  သ ရ လြ်ျား၊ ၉၀ 

ရြ်ကကွ၊် 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ။်

တ ဖြွဖက  ကဖ်ပြ ကတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ ြ်ျားပခငျ်ား

 ခခံ  ရသည။်

၅၄၀ (ဦျား) ထကထ်ကဖ်က  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ြဖန သခုလြ်ျား၊ ၉၈ 

ရြ်ကကွ၊် 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ။်

တ ဖြွဖက  ကဖ်ပြ ကတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ ြ်ျားပခငျ်ား

 ခခံ  ရသည။်

၅၄၁ (ြ) ဖအျားဖအျားသနျ်ား ြ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၉၈ ရြ်ကကွ၊် ဖငတွ ျုားလြ်ျား၊

  ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ။်

တ ဖြွဖက  ကဖ်ပြ ကတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားထ နျ်ားသ ြ်ျားပခငျ်ား

 ခခံ  ရသည။်

၅၄၂ (ြ) စုစုြွန် ြ ဦျားဝငျ်ားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၄/စကရုံ်လြ်ျား၊ြဂသလ ဖတ

း ငညွ်န  ်

၅၄၃ (ြ) ပေြူဝငျ်ားသန  ် ြ ဦျားခ စ်တ ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၄၄ (ြ) သ ြ ်သ ြ ်သူ ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၅၄၅ (ြ) ဝါဝါ ြ ဦျားက ငလ်ှု င် ဖက  ငျ်ားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ဗ ုလထ်နွျ်ားဇံရြ်ကကွ၊် 

ဗ ုလပ်ြတထ်နွျ်ား(၁)လြ်ျား၊ 

ဖ ေါ် ြုံပြ ျုွဲ့နယ၊်ရနက်နု်

စစ်အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျား  

ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၅၄၆ (ြ) ကကယစ်ငသ် ြ ် ြ ဦျားဖက  ်န ငု် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၉၃၈(A)၊ 

ဘရုင ဖ်န ငလ်ြ်ျား၊ ၅၀ 

ရြ်ကကွ၊် ဖပြ က ်ဂုံ

၅၄၇ (ဖြ င)် ထကဦ်ျားခန  ် က  ျား ဦျားဖဇ ်ြ  ျုျားလတ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

2/B၊ ဂ ရြ်ကကွ၊် န လ  ၅

 လြ်ျား၊ 

ဖပြ ကဥ်ကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၅၄၈ (ြ) အ သနတ ြ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၆၈-ရြ်ကကွ၊် 

က  ျားြ ံလြ်ျား

၃.၃.၂၀၂၁ ရကဖ်န  တငွ် တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ဖက  ကဖ်ပြ ငျ်ားရြ်ကကွတ်ငွ်  ရ တြ်ေွ ွဲ့ ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားသ ွျားပခငျ်ားပေစ်သည။်

၅၄၉ (ဖြ င)် ဖအ ငပ်ြင ဦ်ျား က  ျား

ဦျားတငလ်ှ + 

ဖ ေါ် ပြင ပ်ြင က်က

ည်

အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၈၊ က ယသခု 

အပြငလ်ြ်ျား၊ ၂/က 

ရြ်ကကွ၊် ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ်

ဖဆျားရုံဝနထ်ြ်ျားပေစ်က  CDM လြ်ုသည အ်တကွ် 

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၅၅၀ (ဖြ င)် ဖအ ငပ်ြတြွ်န် က  ျား

ဦျားရညြွ်န ်+ 

ဖ ေါ် န လ ဖထျွား

ဖအ င်

အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၁၊ က  ျားကကွသ်စ်လြ်ျား၊

 က  ျားကကွသ်စ်ရြ်ကကွ၊်

 တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ၊် ရနက်နု်

တ ဖြွဖက  ကဖ်ပြ ငျ်ားြ ျားြွ ျုင အ်န ျားတငွေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ



၅၅၁ (ြ) ဖဟြ နစ် ျုား ြ ဦျားစ ငုျ်ားလြှ ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
လြ်ျားြဖတ ် တ ဖြွသြ တစ်စ်ဖကက ငျ်ား  ပေ ျုခငွျ်ားစဉ ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၅၅၂ (က ု) ဇငက် ု (ခ) သ ျားကက ျား က  ျား ဦျားပြဝငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ် ၂၀၉၊ 

ဖအ ငဖ်ြတတ   (၄) လြ်ျား၊ ၁

 ရြ်ကကွ၊် လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နု်

ဆနဒပြစဉေြ်ျားဆ ျားခရံ

၅၅၃ (က ု) ရ ြငျ်ားဦျား က  ျား/၂၉ ဦျားဝငျ်ားလှု င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား သြ တပ်ေ ျုခငွျ်ားစဉ ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၅၅၄ (ဖြ င)် ဟ နျ်ားထက် က  ျား/၂၁ ဦျားဖေဝငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ် ၂၆၃၊ 

ဗ ုလြ်ငျ်ားဖရ ငလ်ြ်ျား၊ 

ဗြ ဖအျားရြ်ကကွ၊် 

ဖ ါြုံပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၅၅၅ (က ု) ဖဇ ်ဝငျ်ားခ ငု(်ခ) (က ု) ဖဇ ်ဝြ်ျား က  ျား ဦျားဖဇ ်လငွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၅၆ (က ု) ဖအ ငသ် ကု်(ခ) ခ  ျုသ က  ျား ဦျားသနျ်ားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၅၇ (ဦျား) ဖက  ်ပြင ် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၅၅၈ (က ု) ရ ဝငျ်ားဖဆွ က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၅၅၉ (က ု) ပြတဖ်က ငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၆၀ (က ု) ထနွျ်ားထနွျ်ားဖန င် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၆၁ (က ု) ဖက  ်ဇငခ်န  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၆၂ (က ု) ဖက  ်ဝငျ်ားသ နျ်ား က  ျား ဦျားေ ုျားတတွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၆၃ (က ု) ြငျ်ားက ကု သုနျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၆၄ (က ု) ထနွျ်ားဖန ငဖ်န င် က  ျား ဦျားပြဖဇ ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၆၅ (ြ) ယနွျ်ားလ  လ  ဖဝ ြ ဦျားဝငျ်ားထ န် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၆၆ (ြ) တငဇ် ြ ျုား (ပြည စုံ်ြငျ်ား) ြ ဦျားတငဖ်အ ငြ် ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၆၇ (ြ) ခငသ်ထူက် ြ ဦျားပြင ဖ်ဌျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၆၈ (ဖြ င)် ဖက  ်ြငျ်ားဦျား က  ျား ဦျားပြင ြ် ငု် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၇၊ ဖအ ငသ်ဖပြလြ်ျား၊  

စြ်ျားဖခ  ငျ်ား

၅၆၉ (ြ) စနျ်ားဖဆဇွင် ြ ဦျားဖအျားဖငွ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၉၊ လြ်ျားသယွ် ၂၊ သြ ငုျ်ား ၁

 ရြ်ကကွ်

၅၇၀ (ြ) ခ ငုလ်  ဝငျ်ား (ခ) ဖြသူ ြ ဦျားဝငျ်ားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
သ ဖကတ

၅၇၁ (ြ) ဖအျားသကဖ်အ င် (ခ) တ ျုားတ ျုား ြ ဦျားဝငျ်ားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
သ ဖကတ

၅၇၂ (ြ) နနုနု ငု် ြ ဦျားဖအျားြငျ်ားလှု င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဥဇဇန  ၆ လြ်ျား

၅၇၃ (ြ) ယနွျ်ားြှ ြှ ြ ဦျားထ နလ်ငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဘြုမ  ၃ လြ်ျား

၅၇၄ (ဖြ င)် ပြင ပ်ြတဖ်က  ် က  ျား ဦျားဝငျ်ားဖက  ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

သဇငလ်ြ်ျား၊ ၃ ရြ်ကကွ၊်

 ဖတ  ဂ 

၅၇၅ (ြ) တငြ် ဦျား ြ ဦျားတငဖ်အ ငြ် ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ြုရွကဆ် တက်နုျ်ား

၅၇၆ (ြ) နငှျ်ားဝတရ်ည် ြ ဦျားဉ ဏဝ်ငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၇၇ (ဖြ င)် ကခံ န် က  ျား ဦျားခငဖ်ြ င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ကက ျုျားတတံ ျား



၅၇၈ (ဖြ င)် ဖက ငျ်ားပြတ် က  ျား ဦျားဖအ ငခ် စ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

လှု ငပ်ြစ်လြ်ျားသယွ်  (၁) 

လြ်ျား၊ (၁) ရြ်ကကွ၊် 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် ရနက်နု်

၅၇၉ (က ု) သကစ် ျုားထက် က  ျား ဦျားပြင စ် ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၈၀ (က ု) ဖက  ်စညသ်ူ က  ျား
ဦျားတငထ်နွျ်ားဖအ 

င်
အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၈၁ (ြ) ယနွျ်ားဖရွှရညသ် ြ ် ြ ဦျားစနျ်ားန ငု် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၈၂ (ြ) ဇငြ် ထ ကု် ြ ဦျားထနွျ်ားစ န် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၈၃ (ြ) ဟနစု်စုထက် ြ ဦျားဘ ဘု ဟုန် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၈၄ (ြ) ဇငဇ်ငဇူ်လှု င် ြ ဦျားလဘှနုျ်ားလငွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ဖပြ ကဥ်ကကလ ြ၊  ရနက်နု်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၅၈၅ (ဖစ ) အ ုြူဖတ က  ျား ဦျားဖစ ြငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၄၊ အငလ်ြ်ျား၊ 

ဖဆျား/ပင ြ်ျားရြ်ကကွ၊် 

ကကည ပ်ြငတ် ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နု်

၅၈၆ (ြ) စ ြ်ျားလ  နယွ် ြ ဦျားပြင စ် ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၀၃၊ ြ လ ပြ ျုင် ၆ လြ်ျား၊

 ၁၆ ရြ်ကကွ၊် လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၅၈၇ (ဖြ င)် ခ ငုဖ်ဇ ်လတ် က  ျား ဦျားခငဖ်ြ ငပ်ြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

တ ကု၅်၊ 

ဖးဖအ ငဖ်ဇယ အ ြ်ယ ၊  

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်(ဖတ ငြ် ငုျ်ား)

၅၈၈ (ဖြ င)် န ငုလ်ငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ဦျားသနျ်ားန ငု် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၈၉ (ြ) ဆငျ်ားရူြါခင် ြ ဦျားဇ ဝ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၃၈၊ 

ဖြ ်တငလ်ြ်ျားသစ်လြ်ျား၊

 လြ်ျားြဖတ ်

၅၉၀ (ဦျား) ဖဇ ်ြ ျုားရှ န် က  ျား ဦျားတငရှ် န် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၄/က၊ သစစ ရ ြ်သ လြ်ျား၊ 

၁၂ ရြ်ကကွ၊် ရနက်ငျ်ား

၅၉၁ (ဖြ င)် ဖအ ငက် ကု ြုငျ်ား က  ျား ဦျားပြည ြ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ြ ျားရထ ျားဝငျ်ား၂လြ်ျား၊  

အလယဖ် ျားကနုျ်ားအဖရှွဲ့ရြ်

ကကွ၊် အငျ်ားစ န်

၅၉၂ (ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်ဦျား က  ျား ဦျားစံသ နျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
အငျ်ားစ န၊် ဖြါကဖ်တ ဝ

၅၉၃ (ြ) ဖဝဖဝခင် ြ ဦျားဖအ ငခ်င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၁၁၊ ဧရ ၂လြ်ျား၊ 

 -ရြ်ကကွ၊် 

ဖပြ ကဥ်ကကလ 

၅၉၄ (ဖြ င)် ဖလျားပြင ဝ်ငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၉၅ (ဖြ င)် ြ  ျုျားဝငျ်ားသ နျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၅၉၆ (ဦျား) တငဖ်ထျွား က  ျား ဦျားအုနျ်ားဖြ င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

စံဖက  ်စု ၁၊ ဖ ျားကနုျ်ားဖရှွဲ့၊

 အငျ်ားစ န်

၅၉၇ (ြ) ဂ  ဆ ငုျ်ားြန် (ခ) ဇခနုဆ် ငုျ်ားြန် ြ ဦျားဖဇ ်ခြ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၂၄၄၊ င်္-ရြ်ကကွ၊် 

ဖဝြုလလ ၆လြ်ျား၊  

ဖပြ ကဥ်ကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၅၉၈ (ဦျား) ဝငျ်ားပြင ် က  ျား ဦျားစ ျုားတင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

သ ယ ကနုျ်ားလြ်ျား၊  

နံ  သ ကနုျ်ားရြ်ကကွ်

၅၉၉ (ဦျား) ဝဏဏ စ ျုား က  ျား ဦျားစ ျုားနယွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်(၇၀၅)အခနျ်ား၃လွှ 

 တ ဖြွ

၆၀၀ (ဖြ င)် ပြည ဟ် နျ်ား က  ျား ဦျားသကရှ်ည် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

ြနျ်ားပခဖံက  ်လြ်ျား  

၁၃ရြ်ကကွ၊်သ ရ ပြ ျုငလ်ှု ငြ်

ပးး းးု  နယ်

၆၀၁ (ြ) ငသုစစ ခင် ြ ဦျားဖဌျားဦျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်(၁)၊လှု ငပ်ြစ်လြ်ျား၊

လှု င်

၆၀၂ ဥကက  ဖအ င် က  ျား ဦျားသနျ်ားစ ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၀၆/ြထြ်၊ြ လ ပြ ျုင၃်

လြ်ျား၊၁၆ရြ်၊ လှု င်

၆၀၃ သရူဖအ င် က  ျား ဦျားစ ျုားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၈၆/ဖအ-၂၊သခုပြ ျုင၃်လြ်ျား၊

၈ရြ်၊ လှု င်



၆၀၄ ခနွရှ်ငျ်ားသန  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၀၅ (ြ) ယဉြ ျုားဦျား ြ ဦျားဖဇ ်ြငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
တ ဖြွဗလ ထ ြ်

၆၀၆ (ြ) စုစနဒ ဖက  ် ြ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၀၇ (ဖ ေါ်) ဖန ်လှု ငသ်ဉ္ဇ ဖအ င် ြ Dr. ဥြမ စံ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

သြဝါယြတကကသ လု်  

(သနလ် င်)

၆၀၈ (ဖြ င)် ြငျ်ားဖသျွားခန  ် က  ျား ဦျားဖအ ငထ်တွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၄၅၊ 

ပြညဖ်ထ ငစု်ရ ြ်သ လြ်ျား၊

 ပြညအ်ဖရှွဲ့ရြ်ကကွ၊်  

 ဂုံပြ ျုွဲ့နယ် (၁၀၀၆ A၊ 

ဘရုင ဖ်န ငတ် ဝါ ၂၊ ၄ 

ရြ်ကကွ၊် 

၆၀၉ (ြ) ဖအြ စ နဝ်ငျ်ား ြ ဦျားစ နဝ်ငျ်ား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၁၂/၅၅၊ ပြညဖ်တ ်သ  ၄

 လြ်ျား၊  ညငျ်ားကနုျ်ား၊ 

အငျ်ားစ န။်

၆၁၀ (ဖြ င)် ဖဇယ  ဝငျ်ားထက် က  ျား ဦျားဝငျ်ားလှု င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၁၁ (ြ) နငှျ်ားပေြူပေြူလှု င် ြ ဦျားန ငုဦ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၁၂ (ဖြ င)် ဖဇ ်ြငျ်ားခန  ် က  ျား ဦျားဖက  ်ြ ျုား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၁၃ (ဦျား) ဝ ငုျ်ားဖြ ် က  ျား ဦျားပြြ ျုား အရြ်သ ျား ၃ ြတ် ၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

လတွဖ်ပြ က် 

(တ ဖြွတရ ျားရုံျား)
တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ်

၆၁၄ (ဖြ င)် ဖက ငျ်ားစညသ်ဟူ နျ်ား က  ျား ဖက  ငျ်ားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နု် ဆနဒပြြွ ပြျုလြ်ုြှုဖကက င ေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ။

၆၁၅ (က ု) စ ျုားြ ျုား က  ျား
အရြ်သ ျား 

(ဆ ငုက်ယအ်ဖရ ငျ်ားဆ ငု်)
၅-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ြ တထ  လ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြတ  အတကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၆၁၆ (ဦျား) စ ျုားစ ျုားြငျ်ား က  ျား ဦျားပြဖက  ် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၅၀၊ ၉၂-လြ်ျား၊ 

ကနဖ်တ ်ကဖလျားရြ်ကကွ၊်

ြဂသလ ဖတ ငညွ်န  ပ်ြ ျုွဲ့နယ။်

၆၁၇ ဖနလငျ်ားဖအ င် က  ျား ဦျားသ နျ်ားဦျား အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၁၈ (ဦျား) ဖအ ငဝ်ငျ်ား က  ျား ဦျားလဖှြ င် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖန ကတ်ငွ်  အေြ်ျားခရံသည။်

၆၁၉ (ဦျား) လဖှအ င် က  ျား ဦျားတငဖ်ရွှ အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၂၃/D 

ြ ျားရထ ျားဝနျ်ား(ဖတ င)်၊ 

ကကည ပ်ြငတ် ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ။်

၆၂၀ (ဦျား) ြငျ်ားက ကု ု က  ျား ဦျားရ ပြင ် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က
လတွဖ်ပြ က်

စြ်ျားဖခ  ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၂၁
ဖစ ဝါရှင် က  ျား ဦျားဖစ ဖစျားေ လ အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၂၂ (ဦျား) ြ  ျုျားြငျ်ားဖအ င် က  ျား ဦျားဝငျ်ားဖအ င် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၂၃ (ဦျား) အ က ဟ နျ်ား က  ျား ဦျားခငဖ်ြ ငက်ကည် အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ရှြ်ျားစုရြ်ကကွ၊် 

တ ကုက်က ျားပြ ျုွဲ့နယ်

၆၂၄ (ဦျား) သန  ဇ်င ်(ခ) ဦျားစ ငုျ်ား က  ျား ဦျားက ဖုလျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

အြှတ်-၆၁၉၊ 

ြ လ ရုံလြ်ျားသယွ်  (၂)၊ 

၁၂ရြ်ကကွ၊် လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

၆၂၅ (ဖြ င)် စ နဖ်ထျွား က  ျား ဦျားထနွျ်ားရင် အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၆၂၆ (ဦျား) ဝငျ်ားပြတဖ်အ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြတ  အတကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၆၂၇ (က ု) ဟ နျ်ားြ  ျုျားဆက် က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

စြ်ျားဖခ  ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၆၂၈ (က ု) စ ငုျ်ားဝဏဏ ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

စြ်ျားဖခ  ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ

၆၂၉ (က ု) ခငဖ်ဇ ်ဝငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၆ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

စြ်ျားဖခ  ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆန  က် ငဆ်နဒပြသည အ်တကွ်  

ေြ်ျားဆ ျားခရံ



၆၃၀ (ဖြ င)် သရူဖဇ ် က  ျား/၂၀ ဦျားဖဇ ်ဦျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
၂၆ ြတ် ၂၁ 

တငွပ်ြနလ်တွသ်ည။်

ြရြ်ျားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

၆၃၁ (ြ) ထနွျ်ားပြတြွ်န် ြ/၂၂ ဦျားဝငျ်ားထနွျ်ား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
၂၆ ြတ် ၂၁ 

တငွပ်ြနလ်တွသ်ည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် းုင်ျားဖ သကက ျား။

၆၃၂ Salai Cunga က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၆ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၃၃ (ဖြ င)် ရ ထကဖ်အ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြတ  အတကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၆၃၄ (ဖြ င)် ြ  ျုျားဇငပ်ြတ် က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၃၅ (ြ) ဇငြ် ဖဝ ြ အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၃၆ (က ု) ရ ဝငျ်ားထနွျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၃၇ Ngun Cung Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၃၈ (ြ) ဖြသူ ြ ဦျားလရှ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၀၂၁ လွှတ်

ခ ငုသ်ဇငလ်ြ်ျား၊ 

ဖြါငျ်ားကျူားဉ ဏရြ်ကကွ၊်  

ြုလ ပြ ျုွဲ့နယ၊် ြဂသလ  ံု

သြ တစ်စ်ဖကက ငျ်ားပေ ျုခွ စဉ  အေြ်ျားခရံ

၆၃၉ (ြ) ဖအျားပင ြ်ျားသူ ြ ဦျားလရှ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၀၂၁ လွှတ်

ခ ငုသ်ဇငလ်ြ်ျား၊ 

ဖြါငျ်ားကျူားဉ ဏရြ်ကကွ၊်  

ြုလ ပြ ျုွဲ့နယ၊် ြဂသလ  ံု

သြ တစ်စ်ဖကက ငျ်ားပေ ျုခွ စဉ  အေြ်ျားခရံ

၆၄၀ ဇငြ်ငျ်ားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၀ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၄၁ David Lian Cin Thang, 20 က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၄ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၄၂ Sai Nawlar က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၄ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၄၃ Salai Abawi (Amon) က  ျား/၂၉ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၄ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၄၄ Van Biak Thawng က  ျား/၃၀ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၄ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၄၅ Cung Bawi Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၁ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၄၆ Paul Lian Uk Bawi က  ျား အရြ်သ ျား ၁၂-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၁၄ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၆၄၇ (ြ) ပြင ပ်ြင သ်ူ ြ ဦျားကကညပ်ြင ် အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ဖြလ တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

အြှတ် ၉၊ သလံြ်ျား၊ 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ ငဖ်ရှွဲ့/ပြညလ်ြ်ျား)တငွ ်ြ ြ  

Account အ ျား ြ တသ် ြ်ျားရနန်ငှ ် 

ဖငထွတုရ်နက် စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နငှ စ်က ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငခ်ရံသည။်

၆၄၈ (ြ) ခငခ်ငစ် ြ ဦျားကကညပ်ြင ် အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ဖြလ တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

အြှတ် ၉၊ သလံြ်ျား၊ 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ ငဖ်ရှွဲ့/ပြညလ်ြ်ျား)တငွ ်ြ ြ  

Account အ ျား ြ တသ် ြ်ျားရနန်ငှ ် 

ဖငထွတုရ်နက် စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နငှ စ်က ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငခ်ရံသည။်



၆၄၉ (က ု) သန  ဇ်င် က  ျား ဦျားဖက  ်ဖအျား အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ဖြလ တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

အြှတ် ၉၊ သလံြ်ျား၊ 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ ငဖ်ရှွဲ့/ပြညလ်ြ်ျား)တငွ ်ြ ြ  

Account အ ျား ြ တသ် ြ်ျားရနန်ငှ ် 

ဖငထွတုရ်နက် စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နငှ စ်က ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငခ်ရံသည။်

၆၅၀ (ြ) ဆသုကြွ်န် ြ ဦျားဝငျ်ားခ  ျု အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ဖြလ တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

အြှတ် ၉၊ သလံြ်ျား၊ 

လှု ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ ငဖ်ရှွဲ့/ပြညလ်ြ်ျား)တငွ ်ြ ြ  

Account အ ျား ြ တသ် ြ်ျားရနန်ငှ ် 

ဖငထွတုရ်နက် စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နငှ စ်က ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငခ်ရံသည။်

၆၅၁ (က ု) ခနွြ်  ျုျားလှု ငဝ်ငျ်ား (ခ) ြါစက ွ က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၁၉ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖဆ ငျ်ားကနရွ် ၊ 

ေ ျားခနွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

ရှြ်ျားကယ ျားနယစ်ြ်တငွ် စစ်သ ျား ၄ 

ဖယ ကဖ်သဆံျုားသည အ်တကွဖ်ကက င ်  

စစ်တြ်အငအ် ျားအဖပြ ကအ်ြ  ျားသည်  

ရွ ထ သ ု  ဝငဖ်ရ ကပ်ြ ျားရှ ဖေွဖနစဉေြ်ျားဆ ျားပခငျ်ားခခံ  ရ

သည။်

၆၅၂ (ြ) ဖဖရွှြှုံ ြ
သခုက ရ ြရဟ တအသငျ်ားဥ

ကက ဌ
၂၁-ြတ်-၂၁

ြတလ် ၂၁ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

လှု ငသ် ယ ြနျ်ားလှု ငတ်တံ ျားဖအ ကတ်ငွ်  

သခုက ရ ြရဟ တအသငျ်ားဥကက ဌ  ြဖရွှြှုနအ်ြါအဝင်

 ၃ဖယ ကက် ု စစ်တြ်ြှ ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၆၅၃ (က ု) ဖအ ငခ် ြ်ျားြငျ်ား က  ျား/၂၁ ဦျားအုနျ်ားဖငွ အရြ်သ ျား ၂၃-ြတ်-၂၁ ခဝံနပ်ေင လ်တွ်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၅၄ (က ု) စ ျုားသကဖ်ထျွား က  ျား ဦျားသကဖ်ငွ အရြ်သ ျား ၂၃-ြတ်-၂၁ ခဝံနပ်ေင လ်တွ်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၅၅ Cung Bawi Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၂၃-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ကဖလျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၆၅၆ Daniel Biak Tha Ceu က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၅၇ န ငုြ်ငျ်ားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၅၈ န ဗုယ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၅၉ Sang Bik Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၀ Thawng Bik Cem က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၁ Thawng Tha Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၂ Van Za Uk က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၃ Peng Lian Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတလ်အတငွျ်ား 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၄ (ဖြ င)် ပြည ပ်င ြ်ျားခန  ် က  ျား/၂၂
ဦျားဖအ ငဖ်က  ်ဦ

းျား
အရြ်သ ျား ၂၅ ြတ် ၂၁

၂၇ ြတ် ၂၁ 

တငွပ်ြနလ်တွသ်ည။်

ြရြ်ျားကနုျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

၆၆၅ Steven Van Ceu Sam က  ျား အရြ်သ ျား ၂၅-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်



၆၆၆ Thual Shin Sang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၅-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၇ Ang Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၈ Thang Naing က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၆၉ Khua Pi က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၇၀ Nai Tam က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၇၁ (ြ) ယဉယဉကက ျား ြ ဦျားဇငဖ်အ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၃၀ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၆၇၂ (ြ) စုစုကက ျား ြ ဦျားဇငဖ်အ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၃၀ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား
ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယတ်ငွ်  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၆၇၃ (က ု) ဖနလငျ်ားထနွျ်ား က  ျား/၃၈ ဦျားြငျ်ားလတ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၇၄ (က ု) ဖက  ်ဖက  ် က  ျား ဦျားဖစ သ နျ်ား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၇၅ (က ု) သ ဟဖဇ ် (ခ) လဖူြ ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၇၆ (ဦျား) ဖြေါ်လ က  ျား/၃၇ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၇၇ (ဦျား) ြ  ျုျားထနွျ်ား က  ျား/၃၄ ဦျားဝငျ်ား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၇၈ (က ု) ဖက  ်စ ျုားဝငျ်ား က  ျား ဦျားစ ျုားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၇၉ (က ု) ဇငလ်ငျ်ား က  ျား/၃၁ ဦျားထနွျ်ားဖဝ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၀ (ြ) ဖက ငျ်ားစုဖဝ ြ/၁၇ ဦျားြ ငုပ်ေ ျုျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၁ (က ု) ြ  ျုျားြငျ်ားထနွျ်ား က  ျား/၄၇ ဦျားခ စ်လှ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၂ (က ု) ရ လငျ်ားထက် က  ျား/၂၉ ဦျားြ  ျုျားခ စ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၃ (ဦျား) ဖအ ငထ်နွျ်ား က  ျား/၃၀ ဦျားအ ုကဆ်ယ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၄ (က ု) ဘ ဘု ဝုငျ်ား က  ျား/၃၅ ဦျားြ  ျုျားလငွ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်



၆၈၅ (ဦျား) သနျ်ားပြင ထ်နွျ်ား က  ျား/၅၀ ဦျားအုနျ်ားဖြ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၆ (က ု) အငယဖ်လျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၇ (က ု) ဖက  ်ြငျ်ားြ ငု် က  ျား/၁၇ ဦျားဖက  ်သ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၈ (က ု) ရ ြငျ်ားဦျား က  ျား ဦျားလပှြ ျုင် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၈၉ (က ု) ပြည ပ်ေ ျုျားဖြ င် က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၀ ဖဇ ်ရ ဖန င် က  ျား ဦျားဖဌျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား 09-792826254

၆၉၁ Ngun Thawng Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၉၂ Tial Cung က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၆၉၃ (ဦျား) သ နျ်ားထနွျ်ားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၄ (က ု) က ကုက ျား (ခ) က ဖုဇ ်ဝငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၅ (က ု) ပေ ျုျားထနွျ်ား (ခ) ခန  ထ်နွျ်ားလငျ်ား က  ျား/၄၈ အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၆ (က ု) ေ ုျားြ န ်(ခ) က ဖုဇ ်သနျ်ားထနွျ်ား က  ျား/၃၃ အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၇ (က ု) ေ ုျားသ ျား (ခ) ဖက  ်ြငျ်ားဖထျွား က  ျား/၃၈ အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၈ (က ု) ေ ုျားဖအျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၆၉၉ Cung Hlei Sang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၀ Cung Lian Sang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၁ Cung Tha Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၂ ရ ုလန် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၃ Van Nun Bawi က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၄ Zing Ceu Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၂၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်



၇၀၅ (ဖ ေါ်) ဖအျားြူ ြ အရြ်သ ျား ၂၉-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၀၆ (ဖြ င)် ထ လ နျ်ားထန် က  ျား ဦျားဇက  အ ု အရြ်သ ျား ၂၉-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၃၀ ရကဖ်န  တငွ်

 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
ဖနအ ြ်တငွ် ဝငဖ်ရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၀၇ Ngun Sui Cin Par ြ အရြ်သ ျား ၂၉-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၃၀ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၈ David Thang (Rezua) က  ျား အရြ်သ ျား ၃၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၃၀ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၀၉ Lian Bawi Mang (Rezua) က  ျား အရြ်သ ျား ၃၀-ြတ်-၂၁
ြတလ် ၃၀ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၁၀ (က ု) ဂ  ျုငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁
ဧပြ လ ၁ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြ နဖ်ပြ ၄ လြ်ျား၊ 

သ ဖကတပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၁ (ဦျား) လထှနွျ်ား က  ျား/၇၀
ဦျားထနွျ်ားဖအ ငက် 

ဖးး း်
အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၂ (က ု) စလငျ်ား က  ျား/၄၈ ဦျားကေူျား အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၃ (ဦျား) ြဂ စ် က  ျား/၇၀ ဦျားစ နဖ်ြ င် အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၄ (ဦျား) ြ ြက် က  ျား/၅၀ ဦျားကေူျား အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၅ (ဦျား) ဖက  ်ြငျ်ားဖအ င် (ခ) ကလု ျား က  ျား ဦျားလကှက ျုင် အရြ်သ ျား ြတလ်
ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်

၇၁၆ (က ု) ခငဗ်ဟ  ျူား က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၁-ဧပြ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၇ (က ု) ဇငြ်ငျ်ားထက် က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၁-ဧပြ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငဦ်ျားလငွပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  

ဆန  က် ငဆ်နဒပြပခငျ်ားအတကွေ်ြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၁၈ (က ု) ဖထျွားဖြ ် က  ျား အရြ်သ ျား (AAPP အေွ ွဲ့) ၂ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့ ဖြျားပြနျ်ားစရ ရှ သညဟ်ဆု ကု  ဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားသည။်

၇၁၉ (ြ) ဖနဇ ပခညရ်ှု  ငျ်ား ြ အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

ြဂသလ  ံဖု ျားတငွ် ဖ ျားဝယသ် ွျားစဉ CNN 

သတငျ်ားဖထ ကက် အငတ် ဗ ြူျားသညက် ု 

ပြနလ်ညဖ်ပေကက ျားပြ ျားဖန က်  ြကက ြ အခ  နတ်ငွ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၂၀ (ြ) ရှု  ငျ်ားရတန ပေ ျုျား ြ အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

ြဂသလ  ံဖု ျားတငွ် ဖ ျားဝယသ် ွျားစဉ CNN 

သတငျ်ားဖထ ကက် အငတ် ဗ ြူျားသညက် ု 

ပြနလ်ညဖ်ပေကက ျားပြ ျားဖန က်  ြကက ြ အခ  နတ်ငွ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၂၁ (က ု) စညသ်ပူေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

ြဂသလ  ံဖု ျားတငွ် ဖ ျားဝယသ် ွျားစဉ CNN 

သတငျ်ားဖထ ကက် အငတ် ဗ ြူျားသညက် ု 

ပြနလ်ညဖ်ပေကက ျားပြ ျားဖန က်  ြကက ြ အခ  နတ်ငွ် 

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်



၇၂၂ (ြ) ယဉသကတ်င် ြ အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြဂသလ  ံပုြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ား

အငျ်ားစ နပ်ြ ျုွဲ့နယ် ၁၀ ြ ငုက်နုျ်ားဖ ျားအန ျား 

ြုန  သ် ွျားဝယစ်ဉ CNN သတငျ်ားဖထ ကက် 

အငတ် ဗ ြူျားသညက် ု ပြနလ်ညဖ်ပေကက ျားပြ ျားဖန က်  

ြကက ြ အခ  နတ်ငွ် ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၂၃ (ဖြ င)် ခန  ြ်  ျုျားဖက  ် က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ   သည။်

လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ရှြ်ျားပြညန်ယဖ်ပြ ကြ် ငုျ်ား။

၇၂၄ Oak Nwe ၁၉ နစ်ှ အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ရှြ်ျားပြညန်ယဖ်ပြ ကြ် ငုျ်ား။

၇၂၅ (ြ) ခ ယရ် ဖက  ်သငျ်ား ြ/၂၁ အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ရှြ်ျားပြညန်ယဖ်ပြ ကြ် ငုျ်ား။

၇၂၆ (ြ) ခ  ျုခ  ျုပြင ် ြ/၂၆
ဦျားဖအ ငဖ်က  ်ပြ

င ်
အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ  ၇ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

သင်္သနျ်ားက နျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

သင်္သနျ်ားက နျ်ား အြှတ်(၃) 

အထကတ်နျ်ားဖက  ငျ်ားဖရှွဲ့တငွ်  အေြ်ျားခရံပြ ျား သဝုဏဏ

 ရ စခနျ်ားြှတဆင ် စစ်ဖကက ဖရျားစခနျ်ားသ ု   

ြ ု  ဖဆ ငခ်  သည။်

၇၂၇ (ဖ ေါ်) သနျ်ားနယွ် ြ/၄၉ ဦျားဖြ ွှျားန အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁
ဧပြ  ၇ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

သင်္သနျ်ားက နျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

သင်္သနျ်ားက နျ်ား အြှတ်(၃) 

အထကတ်နျ်ားဖက  ငျ်ားဖရှွဲ့တငွ်  အေြ်ျားခရံပြ ျား သဝုဏဏ

 ရ စခနျ်ားြှတဆင ် စစ်ဖကက ဖရျားစခနျ်ားသ ု   

ြ ု  ဖဆ ငခ်  သည။်

၇၂၈ (ြ) အလကသ ြ/၄ အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တဦ်ျားဖဆ ငသ်ူ က ဂု  ဖလျားက ု ြြ သည အ်တကွ်

 ြ သ ျားစုဝငြ်  ျားက ု  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် သ ယ ဝတ ၊ ၃

 လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ကုက်က ျားပြ ျုွဲ့ဘကသ် ု   

လ ကုထ်ရကက် ျားပေင ် ထကွခ် ွလ စဉ သံျုားဆယပ်ြ ျုွဲ့

 အလယက်နုျ်ားတငွ် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားခ  သည။်

၇၂၉ (Ma) Apple ြ/၂ အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တဦ်ျားဖဆ ငသ်ူ က ဂု  ဖလျားက ု ြြ သည အ်တကွ်

 ြ သ ျားစုဝငြ်  ျားက ု  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် သ ယ ဝတ ၊ ၃

 လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ကုက်က ျားပြ ျုွဲ့ဘကသ် ု   

လ ကုထ်ရကက် ျားပေင ် ထကွခ် ွလ စဉ သံျုားဆယပ်ြ ျုွဲ့

 အလယက်နုျ်ားတငွ် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားခ  သည။်

၇၃၀ (က ု) သကန် ငုဦ်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တဦ်ျားဖဆ ငသ်ူ က ဂု  ဖလျားက ု ြြ သည အ်တကွ်

 ြ သ ျားစုဝငြ်  ျားက ု  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် သ ယ ဝတ ၊ ၃

 လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ကုက်က ျားပြ ျုွဲ့ဘကသ် ု   

လ ကုထ်ရကက် ျားပေင ် ထကွခ် ွလ စဉ သံျုားဆယပ်ြ ျုွဲ့

 အလယက်နုျ်ားတငွ် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားခ  သည။်

၇၃၁ (ဖ ေါ်) ခငဖ်ဌျားကကည် ြ အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တဦ်ျားဖဆ ငသ်ူ က ဂု  ဖလျားက ု ြြ သည အ်တကွ်

 ြ သ ျားစုဝငြ်  ျားက ု  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် သ ယ ဝတ ၊ ၃

 လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ကုက်က ျားပြ ျုွဲ့ဘကသ် ု   

လ ကုထ်ရကက် ျားပေင ် ထကွခ် ွလ စဉ သံျုားဆယပ်ြ ျုွဲ့

 အလယက်နုျ်ားတငွ် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားခ  သည။်

၇၃၂ ေ ုျားစံ
က  ျား/၁၃ 

နစ်ှ
အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကလ်

း ခ  သည။်

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တဦ်ျားဖဆ ငသ်ူ က ဂု  ဖလျားက ု ြြ သည အ်တကွ်

 ြ သ ျားစုဝငြ်  ျားက ု  ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။် သ ယ ဝတ ၊ ၃

 လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ကုက်က ျားပြ ျုွဲ့ဘကသ် ု   

လ ကုထ်ရကက် ျားပေင ် ထကွခ် ွလ စဉ သံျုားဆယပ်ြ ျုွဲ့

 အလယက်နုျ်ားတငွ် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားခ  သည။်

၇၃၃ (ဦျား) ဖက  ်သူ က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ဧပြ -၂၀၂၁ ရ 

ဧပြ  ၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ည် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

က  ဆွ ဖက ျားရွ ၊ 

တန  ဆ်ညပ်ြ ျုွဲ့
အ ြ်ဖရှွဲ့တငွ် 

သ အ တအ်က အကယွြ်  ျားထ ျားသပေင ဟ်ဆု ကု  

ေြ်ျားသ ွျားခ  သည။်

၇၃၄ Zo Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁၃-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၁၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်



၇၃၅ Tluang Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁၃-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၁၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

၇၃၆ (ြ) ဖရွှယြငျ်ားထက် ြ/၁၇ အရြ်သ ျား ၁၄-ဧပြ -၂၁

ဧပြ လ ၂၀ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

ဧပြ လ ၁၄ ရက် ြနကြ် ငုျ်ားက ရနက်နု ်၁၈ လြ်ျားြှ  

ြုန်  လံျုားဖရဖြေါ် သြ တန်   ဖသျွားြတ တ် 

ဖဆျားသြ တလ်ြ်ုပြ ျား  အပြန ်

စြ်ျားဖခ  ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယအ်ဖရ ကြှ်  ြဖရွှယြငျ်ားထကန်ငှ ်

 ြ ခငပ်ေစ်သူ ဖ ေါ်စနဒ ဝငျ်ားတ ု   အေြ်ျားခရံသည။်

၇၃၇ (က )ု လှု ငြ် ျုား က  ျား အရြ်သ ျား  ၁၃-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၃ ရကဖ်န  တငွ်
 ပြနလ်တွခ်  သည။်

တြူျားပြ ျုွဲ့၊  
စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၃၈ (က ု) လကြ်ငလ်နွ် က  ျား/၂၀ အရြ်သ ျား ၁၅-ဧပြ -၂၀၂၁
ဧပြ လ ၂၄ ရကဖ်န  တငွ်
 ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဖခ  ငျ်ားနကက်က ျားရွ ၊ 

ပြ ျုွဲ့ြ(၁၄)၊ တြူျားပြ ျုွဲ့

ဖငသွ ွျားထတုစ်ဉ စစ်ဖက ငစ် တြ်ေွ ွဲ့ဝငြ်  ျားက  

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ ငသ် ွျားဖကက ငျ်ားသ ရသည။်

၇၃၉ ဖစ ပြည ပ်ေ ျုျားြငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၈ ရကဖ်န   

ဖန  လညြ် ငုျ်ားတငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

၁၈ ဧပြ  ၂၁ နနံကြ် ငုျ်ားတငွေ်ြ်ျားဆ ျားခရံပြ ျား  

ဖန  လညြ် ငုျ်ားတငွ် ပြနလ်ွှတဖ်ြျားခ  ဖကက ငျ်ား  သ ရ 

ြါသည။် ရနက်ငျ်ားဖထအုွြ်ရုံျားဖြါကက်ွ ြှုပေစ်စဉနငှ ်  

ဆကစ်ြ်၍ ေြ်ျားဆ ျားဖကက ငျ်ားသ ရသည။်

၇၄၀ (က ု) ဖအ ငဖ်ဇ ်ဟ နျ်ား က  ျား/၁၉ ဦျားဖက  ်ြ ျုား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

၁၉ ဧပြ  ၂၁ 

ဖန  ြနကြ် ငုျ်ားက 

ပြနလ်တွလ် ခ  သည။်

ြုဏဏ  ျားစု(၁)လြ်ျား၊ ြ ချူားပြ ျုွဲ့၊

 ြ ချူားတ းုင်ျားဖ သကက ျား။

၇၄၁ (က ု) ည ြငျ်ားဖထျွား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

၁၈ ဧပြ  ၂၁ 

နနံကြ် ငုျ်ားတငွေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ

ပြ ျား ဖန  လညြ် ငုျ်ားတငွ် 

ပြနလ်ွှတဖ်ြျားခ  ဖကက ငျ်ား

 သ ရ ြါသည။်

ရနက်ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

ရနက်ငျ်ားဖထအုွြ်ရုံျားဖြါကက်ွ ြှုပေစ်စဉနငှ ်  ဆကစ်ြ်၍

 ေြ်ျားဆ ျားဖကက ငျ်ားသ ရသည။်

၇၄၂ (က ု) ဗလသရူ က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

၁၈ ဧပြ  ၂၁ 

နနံကြ် ငုျ်ားတငွေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ

ပြ ျား ဖန  လညြ် ငုျ်ားတငွ် 

ပြနလ်ွှတဖ်ြျားခ  ဖကက ငျ်ား

 သ ရ ြါသည။်

ရနက်ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား။

ရနက်ငျ်ားဖထအုွြ်ရုံျားဖြါကက်ွ ြှုပေစ်စဉနငှ ်  ဆကစ်ြ်၍

 ေြ်ျားဆ ျားဖကက ငျ်ားသ ရသည။်

၇၄၃ (က ု) ြ ငုျ်ားဝဏဏ က  ျား

အရြ်သ ျား (တအ ငျ်ားစ ဖြန  
 ယဉဖက ျားြှုဖက ်ြတ  

ယ ယ အတငွျ်ားဖရျားြ ျား  )

၁၉-ဧပြ -၂၁

၁၉ရကဖ်န   ညြ ငုျ်ားတငွ် 

ပြနလ်တွဖ်ပြ ကလ် ခ  သ

ည။်

ြ ျုားကတုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား
ဖနအ ြ်တငွေ်ြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၄၄ (က ု) ဖက  ်ဖဇယ က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ  ၂၀ ရကဖ်န   

ညဖနတငွ ်

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့

ြနတဖလျားအ ုျားဘ ဖုထ ငတ်ငွ် ြါဆယြ်  ျား 

သ ွျားဖရ ကလ်  ါနျ်ားရငျ်ား  ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကရ်နအ်တကွ်  ရ က ု 

ဖငဖွကကျားြ  ျားစွ  ဖြျားခ  ရသည။်

၇၄၅ (က )ု တငဖ်ြ ငဦ်ျား က  ျား အရြ်သ ျား(န ငုက် ဉျား) ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၄၆ (ြ) တငတ်ငဖ်ထျွား ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၄၇ (ြ) သကြ် ငုဖ်နျွား ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၄၈ (ြ) ဖကသ ဖက  ် ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၄၉ (ြ)ဖက   ဖကခ ငု် ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၅၀ (က )ု ဟနြ်ငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၅၁ (က )ု   ျုားလံျုား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား



၇၅၂ (က )ု ဖနဆနျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၅၃ (က )ု ဇငြ်  ျုျားလတ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဗဟနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၅၄ (ြ) စုရတန ြ ျုား ြ အရြ်သ ျား ၂၆-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လတငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

၁၃ ရြ်ကကွ၊် 

ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ်
၊ ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

အကကြ်ျားေကစ်စ်ဖက ငစ် ြှ  

ဆရ ဝနအ်ြ  ျုျားသြ ျားက လု ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားစဉ  

ြဖတွွဲ့ဖသ ဖကက င ် ည ြပေစ်သူ ြစုရတန ြ ျုား 
နငှ အ်ဖေပေစ်သတူ ု  က ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၅၅ စုရတန ြ ျုား၏ ေခင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လတငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

၁၃ ရြ်ကကွ၊် 
ဖတ ငဥ်ကက လ ြပြ ျုွဲ့နယ်
၊ ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

အကကြ်ျားေကစ်စ်ဖက ငစ် ြှ  CDM ပြျုလြ်ုသည ်
 ဆရ ဝနအ်ြ  ျုျားသြ ျား  ြယစုနဒ ြ ျုား 
က လု ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားစဉ  ြဖတွွဲ့ဖသ ဖကက င ်
 ည ြပေစ်သူ ြစုရတန ြ ျုား နငှ အ်ဖေပေစ်သတူ ု  က ု
 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၅၆ (ဦျား) ဖဝဖဇ ် က  ျား
ပြနြ် ြ ျားရထ ျား  
လကြှ်တဖ်ရ ငျ်ား စ ဖရျား

၂၈-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၃၀ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  
ကခ ငပ်ြညန်ယ်

CDM တငွ ်ြါဝငဖ်သ ဖကက င ်

၇၅၇ (ြ) ခငြ် ျုားဖဆွ ြ/၃၇ အရြ်သ ျား ၃၀-ဧပြ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၃ရြ်ကကွ၊် ြငျ်ားရ ဖက  ်စွ 

 ၁၆လြ်ျား၊ 

လှု ငသ် ယ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

CDM support ဖခါငျ်ားဖဆ င် အက ပုေစ်သူ ရ န ငုက် ု 

လ ေြ်ျားစဉ အက ပုေစ်သြူရှ သည အ်တကွ်  

ည ြပေစ်သူ ခငြ် ျုားဖဆကွ ု ၃၀.၄.၂၀၂၁ ည ၈:၀၀ 

ခန်  က လ ဖရ ကေ်ြ်ျားဆ ျားသ ွျားခ  ြါသည။်  ြ ကုဆ်နံ   

ဆ ငုက်ယြ်ါ တြါတညျ်ား ြတရ ျားယသူ ွျားခခံ  ရ သည။်

၇၅၈ (ြ) ယဉဖြြွနဦ်ျား ြ/၂၇ ဦျားသနျ်ားဦျား အရြ်သ ျား ၁-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၇ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၅၉ (ြ) နငှျ်ားဦျားဖဝ ြ ဖက  ငျ်ားသူ ၂-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား သ ဖကတသြ တတ်ငွေ်ြ်ျားဆ ျားခရံ

၇၆၀ (က ု) ထနွျ်ားထနွျ်ားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား(န ငုက် ဉျားဖဟ ငျ်ား) ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၁ (က ု) ြ  ျုျားဖဇ ်ဖထျွား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၂ (က ု) ဖဝယံ က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၇၆၃ (က )ု ြငျ်ားဖဝ က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၄ ဖစ ဂ  ျုျားဇက် က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၅ (က )ု ဖဝယပံြင ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၆ (က ု) ြ  ျုျားြငျ်ားသူ က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၇ (က ု) န ငုဝ်ငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၆၈ (က ု) ပြည စုံ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်



၇၆၉ (က ု) ဖဇ ်ထနွျ်ားလငျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တငွ် စစ်ဖက ငစ် လကန်ကက် ငုြ်  ျားသည်  

ရနက်နုရှ်  HCPP ဖဆျားရုံသ ု   ဗုံျားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ြစစညျ်ားြ  ျားရှ သညဟ်ု  အဖကက ငျ်ားပြက  

ဝငဖ်ရ ကရှ် ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတငွ် 

စ ကုခ်ငျ်ားတငွအ်သံျုားပြျုသည်  

ဓါတဖ်ပြဩဇ တစ်အ ြ်နငှ်  ြ ကုလ်ံျုားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆညျ်ားပြ ျား ဖဆျားရုံတကဖ်နသည ် ၁၂ 

ဖယ ကအ် ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည။်

၇၇၀ (က ု) တ ဖေရြ် က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၁ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

နနျ်ားခါရြ်ကကွ၊် ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့၊

 ကခ ငပ်ြညန်ယ်

၇၇၁ (က ု) ဖန ်လ က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၁ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

နနျ်ားခါရြ်ကကွ၊် ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့၊

 ကခ ငပ်ြညန်ယ်

၇၇၂ (က ု) ယ နျ်ားခ နျ်ား က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၁ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

နနျ်ားခါရြ်ကကွ၊် ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့၊

 ကခ ငပ်ြညန်ယ်

၇၇၃ (ြ) ဇွနပ်ြတန် ငု် ြ အရြ်သ ျား ၁၀-ဖြ-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

လကြ်နဖ်က ျားရွ ၊ 

ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၇၄ (ဖ ေါ်) ဝငျ်ားြြ ြ အရြ်သ ျား ၁၀-ဖြ-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

လကြ်နဖ်က ျားရွ ၊ 

ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၇၅ (ဖ ေါ်) ြ ဘျူား ြ/၅၃ အရြ်သ ျား ၁၀-ဖြ-၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ထနျ်ားဖြါကဖ်က ျားရွ ၊  

ပြညပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၇၆ ဖ ါကတ်  ဖဇ ်ပင ြ်ျားခ ြ်ျား က  ျား

ြနတဖလျား 

ြ ကစ် ၊န ျား၊န ှဖခါငျ်ား 

ဖဆျားရုံကက ျား 

(ြ ကစ် အထျူားကဆုရ ဝန် )

၁၁-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၂ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား ဖနအ ြ်တငွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံသည။်

၇၇၇ (ဦျား) အုနျ်ားကကင် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြုဏဏ  ျားစု (၄) လြ်ျား၊ 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၇၈ (ဦျား) ပြင ဦ်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၆ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြုဏဏ  ျားစု (၄) လြ်ျား၊ 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၇၉ (က ု) ည ည ဖအ င် က  ျား/၄၀ ဦျားပြင ဖ်ဝ အရြ်သ ျား ၁၆-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၇ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ြ ချူားပြ ျုွဲ့၊ ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၈၀ (က ု) ြ  ျုျားြငျ်ားထက် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၇-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ထ ဝယပ်ြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တအ် ျား အကကြ်ျားေကပ်ေ ျုခငွျ်ားစဉ  

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၈၁ (ြ) အ အ ြ ျုား ြ အရြ်သ ျား ၁၇-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၈ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ထ ဝယပ်ြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

သြ တအ် ျား အကကြ်ျားေကပ်ေ ျုခငွျ်ားစဉ  

ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၇၈၂ (ဦျား) ဘကက ျားဖအ င် က  ျား   ဗ ဘ  သတငျ်ားဖထ က် ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၉) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၈၃ (ဦျား) ြ ျုားဝငျ်ား က  ျား
သတငျ်ားဖထ က် 

(သရူ ယဖနဝနျ်ား)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၁) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖရွှက ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၈၄ (Ko) Htoi Awng က  ျား ၇၄ ြ   ယ  - စ အ ျားအ ု ၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၈၅ (က ု) ဖန ်ဆ ငုျ်ား က  ျား
၇၄ ြ   ယ  - ဓ တြုံ် 

သတငျ်ားဖထ က်
၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်



၇၈၆ (က ု) စ ငုျ်ားလတဖ်အ င် က  ျား ြဇဈ ြ သတငျ်ားဖထ က် ၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၈၇ (က ု) ထနွျ်ားလငျ်ားဖအ င် က  ျား အလ ဗငျ်ား ြ   ယ ၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၈၈ (က ု) ရနဖ်က ငျ်ား က  ျား
Eternally Peace News 

Network(EPN)
၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၈၉ (က ု) ဖဝယံ က  ျား
Eternally Peace News 

Network(EPN)
၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၀ (က ု) ဖဝယံ က  ျား
ဓ တြုံ်သတငျ်ားဖထ က်  

(ဆငဟ် ွ)
၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၆) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်ပြ ျား  ထ ဖုန  တငွြ်င် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

၇၉၁ အြညြ်သ 
သတငျ်ားဖထ က် (Local TV

 News/ ရနက်နု)်
၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ ြရှ 

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၇၉၂ (က ု) သ နျ်ားဖဇ ် က  ျား
Reporter of Associated 

Press
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ြတလ် ၂၄ရကတ်ငွ် 

ပြနလ်ွှတခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၃
(ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်လငွ် (ခ) 

က ကု ဖုလျား
က  ျား

စ အ ျားအ ု (ြုံရွ  ဂဇက် 

ဂ  နယ်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၈) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်  ၂၀၂၁ ခနုစ်ှ ဧပြ လ ၉ 

ရကဖ်န  တငွ် ေြ်ျားဝရြ်ျား ထတုပ်ြနပ်ခငျ်ားခခံ  ရသည။်

၇၉၄ (ြ) ဇ ဇ ြ
ဖပြလတဂ်  နယ်  

သတငျ်ားဖထ က်
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၇) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၅ (U) Par Pwee က  ျား စ အ ျားအ ု (ဟ ျားခါျား တ ငုျ်ားြ်) ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၈) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၆ (ြ) ရှငြ် ျုားပြင ် ြ
အလတွတ်နျ်ား 

ဓ တြုံ်သတငျ်ားဖထ က်
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

စြ်ျားဖခ  ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

ဆနဒပြြွ က ု အစ ရငခ်တံငဆ်ကြ်ှုဖကက င ်  

တရ ျားစွ ဆ ခုခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၇ Paung Lang Taung က  ျား 74 Media ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၈) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

ဆနဒပြြွ က ု အစ ရငခ်တံငဆ်ကြ်ှုဖကက င ်  

တရ ျားစွ ဆ ခုခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၈ (က ု) ဖက  ်ဖနြငျ်ား က  ျား အြှုဖဆ င၊် ခ နဂ်  နယ် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၇၉၉ (က ု) လငျ်ားထနွျ်ား က  ျား ရ ြညတ ငုျ်ားြ် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ဖြ ်လပြ ျုငပ်ြ ျုွဲ့၊  

ြွနပ်ြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၈၀၀ ဆလ ငုျ်ား ဖ ျားဗစ် က  ျား
ခ ငျ်ားပြညန်ယ၊် ြ ု  စ်ြ   ယ ၊ 

ဂ  နယလ်စ်
၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု  အစ ရငခ်တံငပ်ြြှုအတကွ်

 ေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၈၀၁ (က ု) ဖလျားြငျ်ားစ ျုား က  ျား
ြုံရွ ဂဇကဂ်  နယ၊် 

ဓ တြုံ်သတငျ်ားဖထ က်
၁-ြတ်-၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရကဖ်န  တငွ ်

ပြနလ်တွခ်  သည။်

ြုံရွ ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား
လြ်ျားဖြေါ်တငွ် ရ ုကန်ကှေ်ြ်ျားဆ ျားပခငျ်ားခခံ  ရသည။်

၈၀၂ (က ု) ဝဏဏ စ ျုား က  ျား
သတငျ်ားဖထ က၊် 

အ လ ဗငျ်ားြ   ယ 
၅-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၅ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ြ တထ  လ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

ဆနဒပြြွ က ု အစ ရငခ်တံငဆ်ကြ်ှုဖကက င ်  

ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ခံ  ရပခငျ်ားပေစ်သည။်

၈၀၃ စ ငုျ်ားဇင ်   ဇုြ် က  ျား
Journalist of Eastern 

Review
၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၈ ရကဖ်န  တငွ် 

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့၊  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

 ဖတ ငက်က ျားတငွ် 

အ ဏ ရှငဆ်န  က် ငဖ်ရျားလှုြ်ရှ ျားြှုအဖကက ငျ်ား  

တငဆ်ကဖ်နစဉအတငွျ်ား ဖန  လည် ၁၂ န ရ ၌ 

ေြ်ျားဆ ျားေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငပ်ခငျ်ားခခံ  ရသည။်

၈၀၄ ဝငျ်ားဖဇ ်န ငု်
က  ျား

အယ ် တ  (Red News 

Agency/ ရနက်နု)်
၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၉ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား



၈၀၅ ပြည ပ်ေ ျုျား

က  ျား

ဓ တြုံ်သတငျ်ားဖထ က်  

(အလတွတ်နျ်ား/ ရနက်နု)်
၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၁၁ ရကဖ်န  တငွ်

 ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၀၆ သစ်ပြတဖ်ဇ ်

က  ျား

တ ကုရ် ုကလ်ွှင ် (ရနက်နု)် ၁၀-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၁၂ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၀၇ ဖရ ဘတ် ဘ ခု  ယ ဂါ က  ျား
သတငျ်ားဖထ က် 

(ြ လုနန် ငုင်သံ ျား)
၁၁-ြတ်-၂၀၂၁

လဝကဥြဖ  ြု ြ် ၁၃ 

(၁)

 ြတလ် ၂၂ ရကဖ်န  , 

၂၀၂၁ တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်(Pai

d Fine)

ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့၊  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

ဓ တြုံ်ရ ုကက်ျူားဖနစဉအတငွျ်ား  

ရ ုကန်ကှေ်ြ်ျားဆ ျားပခငျ်ားခခံ  ရသည။်

၈၀၈ (က ု) ဖအ ငသ်ရူ က  ျား BBC သတငျ်ားဖထ က် ၁၉-ြတ်-၂၀၂၁
ြတလ် ၂၂ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ဖနပြညဖ်တ ်  ကခ ဏခရ ုငတ်ရ ျားရုံျားတငွတ်ရ ျားစွ ဆ ပုခငျ်ားခရံသည။်

၈၀၉ ဖအ ငြ် ငု်

က  ျား

သတငျ်ားဖထ က် (ဖြ ်ကနွျ်ား/

 ရနက်နု)်
၂၀-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၀ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်တွခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၁၀ ဖအ ငန် ငုထ်နွျ်ားဟ နျ်ား က  ျား
ဓ တြုံ်သတငျ်ားဖထ က်  

(အလတွတ်နျ်ား/ရနက်နု)်
၂၉-ြတ်-၂၀၂၁

ဧပြ  ၁ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၁၁ ဖအ ငဘ် ဘု ရှု န် က  ျား
သတငျ်ားဖထ က် 

(ကြ ရွတ်/ရနက်နု)်
၃၁-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၁၂ ြ  ျုျားပြတဖ်ဇ ် က  ျား
သတငျ်ားဖထ က် 

(ကြ ရွတ်/ရနက်နု)်
၃၁-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

၈၁၃ ဖအ ငက် ကု လုတ် က  ျား
အလတွတ်နျ်ားသတငျ်ားဖထ 

က်
၂၁-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ဧပြ လ ၂၀ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဖနပြညဖ်တ ်

ြတလ် ၂၀ ရကဖ်န  က ဖနပြညဖ်တ ်၊ 

ြ ဉျားြန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  ရှြ်ျားစုဖလျား ရြ်ကကွတ်ငွ် 

ပြျုလြ်ုသည ် ဆနဒပြြွ က ု စစ်အုြ်စု၏ 

လကန်ကက် ငုတ်ြ်ြ  ျားက  အကကြ်ျားေကပ်ေ ျုခငွျ်ားစဉ  

ထကွဖ်ပြျားလတွဖ်ပြ ကခ်  ဖသ ်လညျ်ား  က နရ်စ် 

သည က် ျား အသ ြ်ျားခခံ  ရသည။် ြတလ် ၂၁ 

ရကဖ်န  တငွ် အသ ြ်ျားခရံသည က် ျားက ု  ြ ဉျားြန ျားပြ ျုွဲ့ြ

 ရ စခနျ်ားသ ု   သ ွျားဖရ ကထ်တုယ်စူဉ  ရ စခနျ်ားက 

ပြနြ်လတွ် ဖတ  ဘ  စစ်ဖဆျားဖြျားပြနျ်ားြှုြ  ျား  

ပြျုလြ်ုပြ ျားဖန က်  ြု ြ် ၅၀၅ (က)ပေင  ်အဖရျားယူ 

ထ နျ်ားသ ြ်ျားခခံ  ရသူ တဦျားလညျ်ား ပေစ်သည။်

၈၁၄ Mr. Yuki Kitazumi က  ျား သတငျ်ားဖထ က် ၁၈ ဧပြ  ၂၁
ရ ဇသတက်က ျားဥြဖ  

ြု ြ် ၅၀၅-က

ဖြလ ၁၄ ရကဖ်န  တငွ် 

ပြနလ်ညလ်တွဖ်ပြ ကခ်  
သည။်

ဖရဖက  ်လြ်ျား၊ 

ြုဇွနဖ်တ ငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့။

၂၆ ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၁ ဖန  တငွအ်ေြ်ျားခရံပြ ျား 

ပြနလ်ွှတဖ်ြျားခရံသပူေစ်သည။်  သ ု  ရ တငွ ်ဧပြ  ၁၈ 

ရကဖ်န  တငွ် ထြ်ြံေြ်ျားဆ ျားခခံ  ရသည။်

၈၁၅ (ဦျား) ဖက  ်ဝငျ်ားန ငု် က  ျား ဖရှွဲ့ဖန ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရကဖ်န  တငွ ်

လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်

ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့၊  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

အ ဏ သ ြ်ျားပြ ျားဖန ကဖ်န  တငွ်  

အေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ခံ  ရသည။်

၈၁၆ (ြ) သ ရ ဝငျ်ားလတ် ြ ဦျားပြင ဝ်ငျ်ား ဖရှွဲ့ဖန ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၈၁၇ (ြ) ဖရွှရညဝ်ငျ်ား ြ ဖရှွဲ့ဖန ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

၈၁၈ (ဦျား) ဖအ ငလ်ငွ် က  ျား ရုြ်ရှငသ်ရုြ်ဖဆ င် ၉ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖန  တငွ ်

ပြနလ်ည် 

လတွဖ်ပြ ကလ် ခ  သည။်

ရနက်နုပ်ြ ျုွဲ့

၈၁၉ (ြ) ရတန ဦျား ြ
Association for Peace and 

Justice
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၈၂၀ (ြ) သ ရ ရတန ထနွျ်ား ြ
Association for Peace and 

Justice
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၈၂၁ (ြ) ခငြ် ြ ထနွျ်ား ြ
Association for Peace and 

Justice
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ဆုန  က် င်  

ဆနဒပြသည အ်တကွ် ေြ်ျားဆ ျားခရံခ  သည။်

၈၂၂ (က ု) ြဏဏ  တထ်နွျ်ား က  ျား
အကေ််အ တခ် ်အ ုင် ၃၆၀/ 

၈၈ ြ  ျုျားဆကဖ်က  ငျ်ားသ ျား
၁၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတလ် ၂၁ ရကဖ်န  တငွ်

 လတွဖ်ပြ ကခ်  သည။်
ရနက်နုတ် ငုျ်ားဖ သကက ျား



၈၂၃ (ြ) နငှျ်ားရူြါ ြ
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် အရ ရှ 

 (ဖက  ကြ် ပြ ျုွဲ့နယ်)
၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ဖက  ကြ် ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၂၄ (ဦျား) သနျ်ားဖအျား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြနျ်ားဖတ ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်)

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြနျ်ားဖတ ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၂၅ (ဦျား) ဖနဝငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၂၆ (ဦျား) ရ ဇြန် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားပြ ျားဖန ကဖ်န  တငွ်  

အေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ခံ  ရသည။်

၈၂၇ (ဦျား) သကန် ငုဦ်ျား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (သထံခုရ ုင)်

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် သထံပုြ ျုွဲ့နယ၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၂၈ (ဖ ေါ်) ခငသ်နျ်ားနယွ် ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(သထံပုြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် သထံပုြ ျုွဲ့နယ၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၂၉ (ဦျား) စံလှ က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖတ ငင်ပူြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖတ ငင်ပူြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၀ (ဦျား) ဖစ ဖဌျား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဖတ ငင်ခူရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖတ ငင်ပူြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၁ (ဦျား) ဖဌျားဖြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဖက  ကရ တခ်ရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖက  ကရ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကရငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၂ (ဦျား) ဖက  ်ညွန  ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဖရွှဘ ခုရ ုင)်

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ကန်  ဘ်လပူြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဖရွှဘ ခုရ ုင၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၃ (ဦျား) ြ  ျုျားြငျ်ား က  ျား

လကဖ်ထ ကည်ွှနက်က ျားဖရျားြ 

းျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဖရွှဘ ခုရ ုင)်

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ကန  ဘ်လပူြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဖရွှဘ ခုရ ုင၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၄ (ဖ ေါ်) စုြ ခ ငု် ြ

ရုံျားအေွ ွဲ့ ြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ကန  ဘ်လပူြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ကန  ဘ်လပူြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဖရွှဘ ခုရ ုင၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၅ (ဦျား) ပင ြ်ျား က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(က နျ်ားလပှြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

က နျ်ားလပှြ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၆ (ဖ ေါ်) လ  လ  ြွန် ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(က နျ်ားလပှြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
က နျ်ားလပှြ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၇ (ဦျား) ရ ပြင ် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(က နျ်ားလပှြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

က နျ်ားလပှြ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၈ (ဦျား) ဝငျ်ားဖြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တန  ဆ်ညပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တန  ဆ်ညပ်ြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၃၉ (ဖ ေါ်) သနတ စ ျုား ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တန  ဆ်ညပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တန  ဆ်ညပ်ြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၈၄၀ (ဦျား) ညွန  ဖ်ြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(  ြ ရငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
  ြ ယငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၁ (ဦျား) ခငဖ်ြ ငသ်ငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၂ (ဦျား) စ ငုျ်ားဖဇ ်ြငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၃ (ဦျား) ြ  ျုျားဖက  ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်

 ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၄ (ဖ ေါ်) ယယုခု ငု် ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်

 ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၅ (ဦျား) ဖအ ငပ်ြင ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

တ ငုျ်ားဖရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှ

င ်(ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၆ (ဦျား) ဖအ ငဖ်က  ်ြ ျုား က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

တ ငုျ်ားဖရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှ

င ်(ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၇ (ဦျား) ဖအျားလငွ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြ ချူားခရ ုင)်

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၈ (ဦျား) ြငျ်ားသကဖ်န င် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြ ချူားခရ ုင)်

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၄၉ (ဦျား) ဝငျ်ားသ နျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ချူားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၀ (ဦျား) ဝငျ်ားန ငု် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ချူားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်လျားြငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၁ (ဦျား) ဖြ ငဖ်ြ ငစ် န် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဖပြ ငျ်ားပြခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖပြ ငျ်ားပြပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဧရ ဝတ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၂ (ဦျား) ဝငျ်ားဖြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖပြ ငျ်ားပြပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖပြ ငျ်ားပြပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဧရ ဝတ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၃ (ဦျား) ဝငျ်ားဘ ု က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(  ကုဦ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဘရု ျားကက ျားလြ်ျား၊  

ကနုသ်ညရ်ြ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၄ (ဦျား) ထနွျ်ားဝငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ရြ်ဖက ျားဖရွျားဖက ကြွ် ဖက ်

ြရှင ်(  ကုဦ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
  ကုဦ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြ ချူားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၅ (ဦျား) ဉ ဏဖ်အ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ်)

Township

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၈၅၆ (ဦျား) ဖဌျားလငွ် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ်)

Township

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၇ (ဦျား) ဖက  ်ညွန  ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ပြ ျုင ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ ျုငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၈ (ဦျား) ြငျ်ားခန  ် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ပြ ျုင ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြ ျုငပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၅၉ (ဖ ေါ်) ဇငြ် ဦျား ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်( ဖြါက် ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖြါကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၀ (ဖ ေါ်) ခငဖ်လျားနယွ် ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ရွ ငပံြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ရွ ငပံြ ျုွဲ့နယ၊် ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၁ (ဖ ေါ်) ခငြ်ြ ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖရွှဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖရွှကပူြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၂ (ဖ ေါ်) ဝငျ်ားစနဒ ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖရွှဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖရွှကပူြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၃ (ဦျား) ပြသ နျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖရွှဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖရွှကပူြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၄ (ဦျား) ြငျ်ားြငျ်ား က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင၊် 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖရွှဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖရွှကပူြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၅ (ဦျား) သ ဖပဗ က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဗနျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဗနျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၆ (ဦျား) စ ငုျ်ားည ည က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဗနျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဗနျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၇ (ဦျား) ဖနဝငျ်ား က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၈ (ဦျား) တနဂွ်ြ် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ပြစ်ကက ျားန ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၆၉ ဖ ါကတ်  သ နျ်ားဟန် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ေ ျားကန  ပ်ြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ေ ျားကန  ပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၀ (ဦျား) ဖန လ က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဝ ငုျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ဝ ငုျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၁ (ဦျား) ကကညထ်နွျ်ား က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဝ ငုျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်

ဝ ငုျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၂ (ဦျား) ည ဖသျွား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖရျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဖရျားပြ ျုွဲ့နယ၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၈၇၃ (ဦျား) လဝှငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြု ံပုြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ြု ံပုြ ျုွဲ့နယ၊် ြွနပ်ြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၄ (ဦျား) ထနွျ်ားရှင် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(က  ျုကြ်ဖရ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
က  ျုကမဖရ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြွနပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၅ (ဦျား) ဖဌျားလငွ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖြ ်လပြ ျုငပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖြ ်လပြ ျုငပ်ြ ျုွဲ့၊  

ြွနပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၆ (ဦျား) သနျ်ားစ ျုား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြညန်ယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်

ြရှင ်(ကယ ျားပြညန်ယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ကယ ျားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၇ (ဖ ေါ်) လကှကည် ြ

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဖဘ ်လခ ခရ ုင၊် 

ကယ ျားပြညန်ယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖဘ ်လခ ၊ 

ကယ ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၈ (ဦျား) ပြင ဝ်ငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖဘ ်လခ ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကယ ျားပြညန်ယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖဘ ်လခ ၊ 

ကယ ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၇၉ (ဦျား) ခငဖ်ြ ငသ်နျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ေယခ်ံပုြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ေယခ်ံပုြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကယ ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၀ (ဖ ေါ်) ယဉယဉနု ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ေယခ်ံပုြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ေယခ်ံပုြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကယ ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၁ (U) Pu Uk Nawl က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြညန်ယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်

ြရှင ်(ခ ငျ်ားပြညန်ယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၂ (ဦျား) လငျ်ားဖက  ် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြညန်ယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်

ြရှင ်(ခ ငျ်ားပြညန်ယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၃ (U) Lian Hei က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

(ဟ ျားခါျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၄ (ဖ ေါ်) ခ  ျုခ ငုဦ်ျား ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဟ ျားခါျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၅ (U) Thla Kio Lian က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၆ (U) Thawng Za Sang က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊  ခ ငျ်ားပြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၇ (U) Thla Mang က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၈၈၈
Salai Khin Aung Ling @ Sang 

Sang
က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ထနတ်လနပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၈၉ (U) L Cang Toi က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြတြူ ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၀ (U) Min Aung Shing က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြတြူ ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၁ (U) Lian Thang က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၂ (U) Naing Awm က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၃ (ဦျား) စံသ ဖက  ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြလကဝ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြလကဝ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၄ (ဦျား) ပြင ဖ်ဆွ က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြငျ်ားတြ်ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြငျ်ားတြ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၅ (U) Kee Aung က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြငျ်ားတြ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြငျ်ားတြ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၆ (ဦျား) ပြဖြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၇ (U) Kee Law က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ကနြ်ကလ်ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၈ (U) Suan Khant Kham က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တ ျားတ နပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တ ျားတ နပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၈၉၉ (Daw) Deih San Kim ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တ ျားတ နပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တ ျားတ နပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၀ (U) San Thang က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ေလြ်ျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၁ (ဦျား) ြ  ျုျားြငျ်ားစ ျုား က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ေလြ်ျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၂ (ဦျား) သ ခါျား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၃ (ဦျား) ြငျ်ားခန  ် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၄ (U) Tual Lian Thang က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တနွျ်ားဇံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တနွျ်ားဇံပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၉၀၅ (U) Thang H Lang က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တနွျ်ားဇံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တနွျ်ားဇံပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ခ ငျ်ားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၆ (ဦျား) ထငဖ်က  ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၇ (ဦျား) တငစ် ျုား က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင၊် 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖတ ငက်က ျားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၈ (ဖ ေါ်) တငတ်ငဖ်ထျွား ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဟ ြုုနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဟ ြုုနျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၀၉ (ဖ ေါ်) ခငြ် ဖအျား ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြခကုက ြူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ြခကုက ြူပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ြဖကျွားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၀ (ဦျား) သနျ်ားတင် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (လွ ျုငလ်ငခ်ရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
လွ ျုငလ်ြ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၁ (ဦျား) သကန် ငု် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(လွ ျုငလ်ငပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
လွ ျုငလ်ြ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၂ (ဦျား) သနျ်ားဖဆွ က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင၊် 

ဖရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင် 

(ကဖလ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ကဖလ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၃ (ဦျား) စံဖသ ငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(နြ ်ခြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
နြ ်ခြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၄ (ဦျား) ဖအ ငဖ်က  ်န ငု် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဆ ဆ ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဆ ဆ ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၅ (ဦျား) ဖဇ ်ြငျ်ားလတ် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ရြ်ဖစ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ရြ်ဖစ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၆ (ဦျား) တငဝ်ငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (တြူျားခရ ုင်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၇ (ဦျား) ရ ထကစ် ျုား က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

စစ်က ငုျ်ားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားပြ ျားဖန ကဖ်န  တငွ်  

အေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ခံ  ရသည။်

၉၁၈ (ဦျား) သ လှု င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၁၉ (ဦျား) စ ငုျ်ားြငျ်ားလငွ် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၂၀ (ဦျား) ခငဖ်ြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ပြငျ်ားပခခံရ ုင်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ပြငျ်ားပခပံြ ျုွဲ့နယ၊်  

ြနတဖလျားတ ငုျ်ားဖ သကက ျား

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၂၁ (ဦျား) စ ျုားထနွျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖက  ကြ် ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ဖက  ကြ် ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၉၂၂ (ဦျား) ကကညထ်နွျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ 

(ထ ျားဝယခ်ရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် 

ဖက ်ြရှငအ်ေွ ွဲ့ ခွ )

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ထ ျားဝယပ်ြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၉၂၃ (ဦျား) စ ျုားသ ြ်ျား က  ျား

ဥကက ဌ 

(ဖလ ငျ်ားလံျုားပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ်

)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ထ ျားဝယပ်ြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၉၂၄ အြညြ်သ ဥကက ဌ (ဖရပေြူဖရွျားဖက ်) ၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လတွဖ်ပြ က်
ထ ျားဝယပ်ြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ငုျ်ားဖ သကက ျား

၉၂၅ (ဦျား) နနျ်ား ု က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ဗနျ်ားဖြ ်ခရ ုင)်

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ဗနျ်ားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၂၆ (ဖ ေါ်) ြ ရ နနျ်ား ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြညန်ယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်

ြရှင ်(ကခ ငပ်ြညန်ယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က် ကခ ငပ်ြညန်ယ်
န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၂၇ (ဖ ေါ်) စနျ်ားဖဝ ြ
ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ကခ ငပ်ြညန်ယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က် ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၂၈ (ဦျား) ြ  ျုျားညွန  ဦ်ျား က  ျား
ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ကခ ငပ်ြညန်ယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က် ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၂၉ (ဦျား) စ ငုျ်ားအုနျ်ားလှု င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားဖြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ျုားဖြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၀ (ဖ ေါ်) သ ြ ်သ ြ ်ထနွျ်ား ြ
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားဖြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

ြ ျုားဖြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၁ (ဦျား) ပြင ဖ်ြ င် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားဖြ ကပ်ြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

ြနစ် ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၂ (ဦျား) ပြြငျ်ားြငျ်ားထ ကု် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြနစ် ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြနစ် ပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၃ (ဦျား) စနျ်ားဖအျား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၄ (ဖ ေါ်) ခငဖ်ြစ ျုား ြ

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ျုားညှငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၅ (U) Rum Me Yone က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၆ (ဦျား) ြ ျုားဖအ င် က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၇ (ဦျား) စ နြ်ငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၈ (U) Zone Baw က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၃၉ (U) La Par Loon က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖဆ  ဖလ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ဖဆ  ဖလ ်ပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်



၉၄၀ (ဖ ေါ်) ခငခ်ငဖ်ဌျား ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားဖက ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ျုားဖက ငျ်ားပြ ျုွဲ့နယ၊်  

ကခ ငပ်ြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၁ (U) Loke Yoon က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ဖရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှငအ်ေွ ွဲ့

ခွ  (ရှြ်ျား/ဖပြ က်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
လ ျားရှု  ျားပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၂ (ဖ ေါ်) ပြပြ ြ

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ျုားြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၃ (ဦျား) ြငျ်ားလငွ် က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင၊် 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ျုားြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ျုားြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၄ (U) J Let Kham က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ကတွခ် ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

ကတွခ် ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၅ (Daw) Kaung Jar Khunr ြ
ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ကတွခ် ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

ကတွခ် ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၆ (ဦျား) စ ငုျ်ားဖက  က် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (တ ခ  လ တခ်ရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
တ ခ  လ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၇ (ဦျား) ရနဖ်န ငစ် ျုား က  ျား
ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (တ ခ  လ တခ်ရ ုင်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

တ ခ  လ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၈ (ဖ ေါ်) ဖအျားသနတ စ ျုား ြ
ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (တ ခ  လ တခ်ရ ုင်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

တ ခ  လ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၄၉ (ဦျား) ဖအ ငြ်ငျ်ား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(တ ခ  လ တပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
တ ခ  လ တပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၅၀ (ဦျား) တငဖ်ြ င် က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ဖည ငဖ်ရွှပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ဖည ငဖ်ရွှပြ ျုွဲ့နယ၊် 

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၅၁ (ဦျား) စ ငုျ်ားထျူား က  ျား

ဥကက ဌ၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြုနျ်ားဆကခ်ရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြုံျားဆကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၅၂ (ဦျား) ခငဖ်ြ ငခ်  ျု က  ျား

အတငွျ်ားဖရျားြ ျား၊ 

ခရ ုငဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်

 (ြုနျ်ားဆကခ်ရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြုံျားဆကပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၅၃ (ဦျား) ြ  ျုျားြငျ်ား က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင၊် 

ပြ ျုွဲ့နယဖ်ရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြ

ရှင ်(ြ ငုျ်ားက ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်
ြ ငုျ်ားက ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

၉၅၄ (ဖ ေါ်) ပင ြ်ျားပြင ြ် ျုား ြ
ြ ငုျ်ားက ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ဖရွျားဖက ကြွ် ဖက ်ြရှင်
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွဖ်ပြ က်

ြ ငုျ်ားက ငုပ်ြ ျုွဲ့နယ၊်  

ရှြ်ျားပြညန်ယ်

န ဝုငဘ် လဖရွျားဖက ကြွ် နငှ ြ်တသ်က၍်  ြြှနြ်ကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖန ှငခ်ထံ ျားရသည။်

954+ 123 (Co Defendant of Dr. 

Zarni Min Shwe)

Total - 1077
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