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

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

၁ Salai Lian Luai က  ျား ခ င်ျားပြည်နယ်ဝန်ကက ျားခ ျုြ်
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ နှင ် 

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၀ ရက်ဖနေ့

၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၆ 

ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွှတ်လ 
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂ (U) Zo Bawi က  ျား
ခ င်ျားပြည်နယ်လွှတ်ဖတ ်ဥ

ကကဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀၂၁ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၆ 

ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွှတ်လ 
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃ (ဦျား) န ုင်သက်လွင် က  ျား
တ ုင်ျားရင်ျားသ ျားဖရျားရ ဝန်ကက 

းျားဌ န၏ဝန်ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
ဖနပြည်ဖတ ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၄ (ဦျား) အုန်ျားဝင်ျား က  ျား

သယံဇ တနှင ်သဘ ဝြတ်

ဝန်ျားက င်ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်

ဖရျား ဝန်ကက ျားဌ န၏ဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
ဖနပြည်ဖတ ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၅ (ဦျား) ခ ြ်ျားသ က  ျား
ရခ ုင်ပြည်နယ်လူြှုဖရျားဝန်

ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ရခ ုင်ပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၆ (ဦျား) ဖအ င်ဖက  ်ဇံ က  ျား

ရခ ုင်ပြည်နယ်လျှြ်စစ်၊ 

စက်ြှုနှင ် 

လြ်ျားြန်ျားဆက်သွယ်ဖရျားဝ

န်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ရခ ုင်ပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၇ (ဦျား) စ ုျားထက် က  ျား

ခ င်ျားပြည်နယ် 

စည်ြင်သ ယ ဖရျား၊ 

လျှြ်စစ်နှင ် 

စက်ြှုလက်ြှုဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၈ (U) Phwe Arr က  ျား
ခ င်ျားပြည်နယ်လူဝင်ြှုကက ျား

ကကြ်ဖရျားဝန်ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၉ (U) Vui Kaw က  ျား
ခ င်ျားပြည်နယ်စ ြံက န်ျားနှင ်

 ဘဏ္ဍ ဖရျားဝန်ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၁၀ (U) Mang Hen Dal က  ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်စ ုက်ြ  ျုျားဖရျား၊

 ဖြွျားပြြူဖရျား၊ 

သစ်ဖတ နှင ်သတတျုဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၁၁ (U) Sui Thio က  ျား
ခ င်ျားပြည်နယ်လြ်ျားြန်ျားဆ

က်သွယ်ဖရျားဝန်ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၁၂
(U) Pau Lun Min 

Thang
က  ျား

ခ င်ျားပြည်နယ်လူြှုဖရျားဝန်

ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ် ၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ခ င်ျားပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၁၃ (ဦျား) ဖဝလင်ျား က  ျား

 ကခ င်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍ ၊

 အခွန်၊ စ ြံက န်ျားနှင ် 

စ ျားြွ ျားဖရျားဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ကခ င်ပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၁၄ (ဦျား) ဝင်ျားညွှနေ့် က  ျား

ကခ င်ပြည်နယ်လြ်ျားြန်ျား

ဆက်သွယ်ဖရျား၊ 

လျှြ်စစ်နှင ် 

စက်ြှုလက်ြှုဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ကခ င်ပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၁၅ (ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်ဝင်ျား က  ျား

ကခ င်ပြည်နယ်စ ုက်ြ  ျုျားဖြွ

းျားပြြူဖရျားနှင ် 

ဆည်ဖပြ င်ျားဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ကခ င်ပြည်နယ်

 ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၁၆
ဖ ါက်တ  

ြင်ျားကကည်ဝင်ျား
က  ျား

ြွန်ပြည်နယ်သယံဇ တနှင ်

သဘ ဝြတဝ်န်ျားက င်ေြ်ျား

ဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ဖရျား ဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ြွန်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၁၇ ဖ ါက်တ  ထ န်လင်ျား က  ျား
ြွန်ပြည်နယ်လူြှုဖရျားဝန်က

ပးး းျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ြွန်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၁၈ (ဦျား) ဖရွှေပြင ် က  ျား

ဗြ တ ုင်ျားရင်ျားသ ျားလူြ  ျုျားရ

ဖးးျားရ ဝန်ကက ျား(ြွန်ပြည်န

ယ်)

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
ြွန်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၁၉ (ဦျား) စ ုျားဦျား က  ျား

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျားစ ြံ

က န်ျားနှင ် 

ဘဏ္ဍ ဖရျားဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၀ (ဦျား) ြ ုျား ဖက  ်သူ က  ျား

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျားလူ

ဝင်ြှုကက ျားကကြ်ဖရျားနှင ် 

လူူ့စွြ်ျားအ ျားအရင်ျားအပြစ်ဝ

န်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၁ ဖ ါက်တ  ဖဇ ်ဝင်ျား က  ျား
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျားလူ

ြှုဖရျားဝန်ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၂၂ (ဦျား) သန်ျားညွနေ့်ဝင်ျား က  ျား

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား 

လျှြ်စစ်၊ စက်ြှုနှင ် 

လြ်ျားြန်ျားဆက်သွယ်ဖရျားဝ

န်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၃ (U) Kam Za Mon က  ျား

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား 

စ ုက်ြ  ျုျားဖရျား၊ 

ဖြွျားပြြူဖရျားနှင ် 

ဆည်ဖပြ င်ျားဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၄ (U) Lar Htaung Htan က  ျား

ခ င်ျားတ ုင်ျားရင်ျားသ ျားလူြ  ျုျားရ

ဖးးျားရ ဝန်ကက ျား(စစ်က ုင်ျား

တ ုင်ျားဖ သကက ျား )

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၂၅ (ဦျား) ပြင ်ကကည် က  ျား
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား 

စည်ြင်သ ယ ဖရျားဝန်ကက ျား
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၆ (ဖ ေါ်) ရ ရ ခ  ျု ြ

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

 စ ြံက န်ျားနှင ်ဘဏ္ဍ 

ဖရျားဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၃ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၇ (ဦျား) ဟ ုြင် က  ျား

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

 လူြှု

ဖရျားနှင ်စည်ြင်သ ယ 

ဖရျားဝန်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၇ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၂၈ (ဉ ျား) ဖက  ်ြင်ျား က  ျား

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

 လူဝင်ြှုကက ျားကကြ် ဖရျားနှင ်

 

လူူ့စွြ်ျားအ ျားအရင်ျားအပြစ်ဝ

န်ကက ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၇ ၊ ၂၀၂၁ 

ဖနေ့တွင်လွတ်ဖပြ က်
တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၂၉ (ဦျား) စံဖက  ်လှ က  ျား
ရခ ုင်ပြည်နယ် 

လွှတဖ်တ ်ဥကကဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၅၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
ရခ ုင်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၀ Dain Khan Hphon က  ျား
ကခ င်ပြည်နယ် 

လွှတဖ်တ ် ုဥကကဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
ကခ င်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၃၁ (ဦျား) သန်ျား က  ျား
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျားလွှ

တဖ်တ ်ဥကကဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၂ (ဦျား) ဘ ုသန်ျားညွနေ့် က  ျား
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျားလွှ

တဖ်တ ် ုဥကကဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၃ (ဦျား) ခင်ဖြ င်ဖအျား က  ျား
တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

လွှတဖ်တ ်ဥကကဌ
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၃၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၃၄ (U) Deih Thang က  ျား
 ုတ ယလွှတဖ်တ ်ဥကကဌ 

(ခ င်ျားပြည်နယ်)
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
ခ င်ျားပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၅ (ဖ ေါ်)  ခင်ဖစ ဖဝ ြ
လွှတဖ်တ ်က ုယ်စ ျားလှယ်

 (ANP)
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၊ ၂၀၂၁ တွင် 

ပြန်လွတ်လ 
ရခ ုင်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၆ (ဦျား)  စ ုျားြ ုျား က  ျား အြ  ျုျားသ ျားလွှတဖ်တ ်၊ MP ဖေဖေ ်ဝါရ 
ြတ်လ ၁၇ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၃၇ (ဦျား)  ဖက  ်လင်ျား က  ျား

 ုတ ယဝန်ကက ျား၊ 

ဖဆ က်လုြ်ဖရျားဝန်ကက ျားဌ 

န

ဖေဖေ ်ဝါရ 
ြတ်လ ၁၇ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်
ဖနပြည်ဖတ ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၈ (ဦျား) ဖဇ ်လွင် က  ျား
အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့

ခ ျုြ်ြါတ ၊ ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ပြစ်ကက ျားနှောျား၊ ကခ င်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၃၉ (ဦျား) ြ ုဟန်စင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့

ခ ျုြ်ြါတ ၊ ဝ ုင်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ကခ င်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၄၀ (ဦျား)  ခ စ်ဖဆွ က  ျား
အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့

ခ ျုြ်ြါတ ၊ ဝ ုင်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်
၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ကခ င်ပြည်နယ်

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၄၁ (ဦျား) ပြင ်ကကည် က  ျား

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့

ခ ျုြ်ြါတ  

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊စစ်က ုင်ျားတ ု

င်ျား

၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ပြ က်ခ  သည်။
စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ပြန်ြ စစ်တြ်ြှ အ ဏ ရယူပြ ျား 

ဖ ေါ်ဖအ င်ဆန်ျားစုကကည်နှင ် သြမတ 

ဦျားဝင်ျားပြင ်အြါအဝင် အကက ျားတန်ျား 

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဖခါင်ျားဖဆ င်ြ  ျားအ ျား ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ 

ပြည်နယ်နှင ်တ ုင်ျားဖ သကက ျားြ  ျားရှ  

အြ  ျုျားသ ျား  ြ ုကဖရစ အေွ ွဲ့ခ ျုြ်ြါတ  

ဝန်ကက ျားခ ျုြ်ြ  ျားနှင ် ဝန်ကက ျားြ  ျားက ုလည်ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၄၂ Ma tthe w  O’Ka n e က  ျား စ ျားြွ ျားဖရျားအကကံဖြျား ၁၉-ြတ်-၂၁

ဧပြ လ ၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့ အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင်  အေြ်ျားခံရသည်။

၄၃ Christa Avery ြ စ ျားြွ ျားဖရျားအကကံဖြျား ၁၉-ြတ်-၂၁

ဧပြ လ ၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့ အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင်  အေြ်ျားခံရသည်။

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

 

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှုဥြဖ  ြု ်ြ ၂၅

Ann Township 

Administrator 

(U) Maung 

Shwe Aye

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၄၅
(ြ) 

ဖအျားကကည်ကကည်စ န်
ြ

အဖပခခံြည ြူလတန်ျားက 

ဖးး င်ျား အြှတ ်(၄) 

(ြြတ ျား)

၁၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၉ ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်
ပြစ်ကက ျားနှောျား၊ ကခ င်ပြည်နယ်

အကကြ်ျားြေက် 

အ ဏ ေ ဆန်ဖရျားအရြ်သ ျားး လှုြ်ရှ ျားြှုတွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ် အေြ်ျားခံရသည်။



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

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်
ပြစ်ကက ျားနှောျား၊ ကခ င်ပြည်နယ်

အကကြ်ျားြေက် 

အ ဏ ေ ဆန်ဖရျားအရြ်သ ျားး လှုြ်ရှ ျားြှုတွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ် အေြ်ျားခံရသည်။

၄၇ (ဖ ေါ်) အ ြလု(စ်)ခြ်ျား ြ

အထက်တန်ျားပြဆရ ြ 

(အထက (၁၂)၊ 

လ ှုင်သ ယ ပြ ျုွဲ့ )

၃-ြတ်-၂၁
ြတ် ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

လ ှုင်သ ယ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၈ (ဦျား) တင်ဖြ င် က  ျား

လက်ဖထ က်ြည ဖရျားြှြူျား

၊ 

နက်ဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်ြည ရ

ဖးးျားဌ န

၂၁-ြတ်-၂၁
ြတ် ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြ ျုွဲ့ြကွက်သစ်၊ 

နတ်ဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

CDM လှုြ်ရှ ျားြှုတွင် ြါဝင်ြှုဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၄၉ (ဦျား) ည ျုဝင်ျား က  ျား
အလယ်တန်ျားပြ 

ဖက  င်ျားဆရ 
၇-ဧပြ -၂၀၂၁ ရ 

ဧပြ  ၉ ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လည်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
က  ဆွ ဖက ျားရ  ၊ တနေ့်ဆည်ပြ ျုွဲ့

အ ြ်ဖရှွဲ့တွင် 

သ အ တ်အက အကွယ်ြ  ျားထ ျားသပေင ်ဟုဆ ုက  

ေြ်ျားသွ ျားသည်။ CDM လုြ်ဖနသူ 

ဖက  င်ျားဆရ ပေစ်သည်။

၅၀
ဖ ါက်တ ဖအ င်ပြည ်

စုံ
က  ျား ဆရ ဝန် ၁၄-ဧပြ -၂၁

ဧပြ လ ၁၄ရက် 

ဖနေ့လည်ြ ုင်ျားတွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

ဗန်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့၊ ကခ င်ပြည်နယ်

၅၁ (ဦျား) ပြင ်သ န်ျား က  ျား ဆရ ၁၀-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
လက်ြန်ဖက ျားရ  ၊ ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၅၂ (ြ) ဖြပြတ်န ုင် ြ ဆရ ြ ၁၀-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
လက်ြန်ဖက ျားရ  ၊ ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၅၃ (ဖ ေါ်) လ  လ  ဝင်ျား ြ
ဆရ ြ(အြက 

၁၄ဖတ င် ဂုံ)
၁၈-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဖတ င်ြ ုင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၅၄ (ြ) ြ ုေ့ပြင် ခ ယ် ြ ဖဆျားရုံဝန်ထြ်ျား (CDM) ၂၀-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ခရူဖတ ရြ်ကွက်၊ ပြ တ်ပြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား
CDM တွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င ် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၅၅ (ဦျား) ဝင်ျားဖေ က  ျား

န ုင်ငံဖရျားတက်ကကွလှုြ်ရှ ျား

သူ 

(န ုင်ငံဖရျားအက ဉ်ျားသ ျားဖဟ

း င်ျား)

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လတွင် 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ထ ျားဝယ်စ ရင်စု၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား
အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၅၆ (က ု) ပေြူဖေွျား က  ျား

တက်ကကွလှုြ်ရှ ျားသူ 

(န ုင်ငံဖရျားအက ဉ်ျားသ ျားဖဟ

း င်ျား)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

 

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှုဥြဖ  ြု ်ြ ၂၅

အြှတ် (၁) 

ပြည်ရ စခန်ျား

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ပြည်ပြ ျုွဲ့၊ ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ က ု 

ဦျားဖဆ င်ဖသ ဖကက င ်



၅၇ ြ ုင်ရတနှောဖအ င် ြ

တကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသူ 

(ရခ ုင်ပြည်နယ်ရှ  

ခ င်ျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ

း းျားဖက  င်ျားသူြ  ျား)

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှုဥြဖ  ြု ်ြ ၂၅

 and S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်အုြ်

ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား (ဦျား)

  ဖြ င်ဖရွှေဖအျား

၂၀၂၁၊ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၄ 

ရက်တွင် 

 ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်ပြ ျား 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

အြ်ျား၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၅၈
ဆလ ုင်ျားြင်ျားထ ုက်ဖအ 

င်
က  ျား

တကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသူ 

(ရခ ုင်ပြည်နယ်ရှ  

ခ င်ျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ

း းျားဖက  င်ျားသူြ  ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ၀ဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှုဥြဖ  ြု ်ြ ၂၅

 and S: 19 of the 

Peaceful Assembly 

and Peaceful 

Procession Law

အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်အုြ်

ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား (ဦျား)

  ဖြ င်ဖရွှေဖအျား

၂၀၂၁၊ ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၄ 

ရက်တွင် 

 ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်ပြ ျား 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

အြ်ျား၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၅၉ (က ု) ဟ န်ျားဖဇ ်ဖအ င် က  ျား

တကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား 

(ဖြ ်လပြ ျုင်တကကသ ုလ်က 

ဖးး င်ျားသ ျားသြဂဂ)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ဖြ ်လပြ ျုင်၊ ြွန်ပြည်နယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၀ (က ု) ပြည် ်စုံပေ ျုျား က  ျား

တကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား 

(ဖြ ်လပြ ျုင်တကကသ ုလ်က 

ဖးး င်ျားသ ျားသြဂဂ)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ဖြ ်လပြ ျုင်၊ ြွန်ပြည်နယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၁ (က ု) ထွန်ျားပင ြ်ျားဦျား က  ျား

တကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား 

(ဖြ ်လပြ ျုင်တကကသ ုလ်က 

ဖးး င်ျားသ ျားသြဂဂ)

၁၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၁၂ 

ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်လ သည်။

ဖြ ်လပြ ျုင်၊ ြွန်ပြည်နယ်
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၂ (ြ) ပခြူျားခ စ်ခ စ်ဖက  ် ြ
ဖက  င်ျားသူ 

(သြ ုင်ျား-အဖဝျားသင်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၃ (ြ) ဆုရတနှောဖအ င် ြ
ဥြဖ ၊ ုတ ယနှစ်ဖက  င်ျား

သူ
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၄ (ဖြ င်) ဇွ ထက် က  ျား
ဖက  င်ျားသ ျား 

(သြ ုင်ျားအဖဝျားသင်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၅
(ဖြ င်) 

ဖအ င်ဖက  ်ပေ ျုျား
က  ျား ဦျားဖက  ်စ ုျားြ ုျား

ဖက  င်ျားသ ျား 

(န ုင်ငံတက ခရ ျားသွ ျားဧည ်

လြ်ျားညွန်စ ြံြှု 

ဘ သ ရြ်၊ ယူနန်ြင်ျားဇူ

 တကကသ ုလ်)

၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၆၆ (ဖြ င်) ြင်ျားခနေ့်က ုက ု က  ျား ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရ လ 

၂၆ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

သ ဖကတပြ ျုွဲ့နယ်၊ရန်ကုန်တ ုင်ျား 

ဖးသကက ျား

စစ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်သည ် ဆနဒပြြွ တွင် 

ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်



၆၇ (ြ)  ဖြပြတ်ခ ယ်ပြင ် ြ

ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁၊ 

 ုတ ယနှစ် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၆၈ (ြ) ဖြခ ုင်စံ ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၆၉ ဖ ါက်တ  ခ ယ်ရ လွင် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၀ ဖ ါက်တ  ဇွန်ဝတ်ြှုန် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၁
ဖ ါက်တ  

ဖြပြတ်ြွန်ဖက  ်
ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၂ (ြ)  ဖအျားဖဌျား ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၃ ဖ ါက်တ  ခင်ဖဆွလွင် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၄
ဖ ါက်တ  

ဖဝြ ပြင ်ဖအ င်
ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၅ ဖ ါက်တ  ဖြ ်လ ြ ုျား ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၇၆
ဖ ါက်တ  

ထွဋ်အင်ကကင်ျား
ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၇ ဖ ါက်တ  ဖဆွြွန်ဦျား ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၈ ဖ ါက်တ  နွယ်ြင်ျားစ ုျား ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁(CWH) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၉ ဖ ါက်တ  ဖအျားြွင ်ြူ ြ
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(သ ျားေွ ျားြ ျားယြ်)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၀ ဖ ါက်တ  ဖကခ ုင်ပင ြ်ျား ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁(CWH) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၁ ဖ ါက်တ  စုပြတ်ပေ ျုျား ြ သွ ျားဖဆျားတကကသ ုလ် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၂ ဖ ါက်တ  ပြဘုန်ျားတင ် က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၂ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၃
ဖ ါက်တ  

သ ြ ်သင်ဇ ဟ န်ျား
ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၄ ဖ ါက်တ  ဖြဆုပြည် ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၈၅ ဖ ါက်တ  သဇင် ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၆
ဖ ါက်တ  

အ ဖနပခည်ဖအ င်
ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၇
ဖ ါက်တ  

ဖက   ဖကဇင်
ြ UDMY ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၈
ဖ ါက်တ  

ပြတ်သဉ္ဇ လွင်
ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၉ (ဖ ေါ်)  ဥြမ ခ ုင် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၀
ဖ ါက်တ  

နှင်ျားပြတ်လွင်
ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၁ (ြ) ခ ုင်ရည်ြွန်ဖအ င် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၂ (ြ) ယြုံ ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၃ (ြ) စုထူျားဖအ င် ြ
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၁၈)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၉၄ (ြ) သ စုစုဇင် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၂ (၂၀၀၄) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၅ နှောဂလုံျား က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၇)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၆ (ြ) ရတနှောဖထွျား ြ
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၅)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၇ (ြ) ခ  ျုန  လ ှုင် ြ

ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁၊ 

 ုတ ယနှစ် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၈ (ြ) ပြသ ဟန် ြ
၂၀၀၁ ခုနှစ် အသုတ် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၉၉ (ြ) ဆုဖဝနှင်ျား ြ

ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁၊ 

 ုတ ယနှစ် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၀ (ြ) ဖအျားသ သစ်သစ် ြ

ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁၊ 

ဖနှောက်ဆုံျားနှစ် 

 ုတ ယအပေတ ်

ဖဆျားဖက  င်ျားသူ

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၁ (ြ) အ ပြည ်ပေ ျုျားဖအ င် ြ
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၁)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၂ (ဖ ေါ်) နုနုစ ုျား ြ ဖဆျားဝါျားက ြ်ျားက င် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၁၀၃ (ြ) ယဉ်ယဉ်သနေ့် ြ
၁၉၉၆ 

အသုတဖ်ဆျားဖက  င်ျားသူ
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၄
(ြ) နှင်ျားဝတ်ရည်ပေ ျုျား 

(၁၃ နှစ်)
ြ ဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၅ (ြ) ဧကရ ဝင ်ဖက  ် ြ ဖဆျားတကကသ ုလ်-၂ (၂၀၀၃) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၆ (ြ) ထက်ဆုြ ုင် ြ UDMY (တတ ယနှစ်) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၇ ဖ ါက်တ  စုစနဒ ြ ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၈ (ြ) ထွန်ျားြုလ ရတနှော ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၀၉ (ြ) ဟန်သု၀တ ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၀ Meredith ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၁ ဖ ါက်တ  ဝင ်ယြုံသူ ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၁၁၂ ဖ ါက်တ  သနေ့်သဇင် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၃ (ြ) သ ြ ်သဇင်ဟ န်ျား ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၄ (ြ) သဇင်ခ ုင် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၅ (ြ) အ သဉ္ဇ ပေ ျုျား ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၆ (ြ) သဇင်ြ  ျုျားလွင် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၇ (ြ) ဆုြ ုင် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၈ (ြ) ဆုထက်သနတှော ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၁၉ (ြ) ဖြပြတ်န ုျား ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၀ (ြ) ြ  ြ ုျားစက် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၁၂၁ (ြ) ဖြသူဖက  ် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၂ (ြ) ဖအျားြွန်ပြင ် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၃ Jazlyn ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၄ (ြ) ပြေူျား ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၅ (ြ) ြ ုျားသင်ျားခ  ျု ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၆ (ြ) ဖြေူျားဝင ်ရှ န် ြ ဖဆျားဖက  င်ျားသူ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၇
ဖ ါက်တ  

ခင်ဖဝဖဝထွန်ျား
ြ ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၈ (က ု) သ န်ျားြ ုက်ဖအ င် က  ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(ဖနှောက်ဆုံျားနှစ် 

 ုတ ယအပေတ ်

ဖက  င်ျားသ ျား)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၂၉ အက်စ်က ံျုျားလန် က  ျား
တကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား 

(အဂသလ ြ်စ )
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၁၃၀ (က ု) စံဖြ င် က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၅)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၁ ဖ ါက်တ  စ န်ခ ုင် က  ျား နှလုံျားအထူျားကု ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၂ (က ု) ဖဝယံြ ုျား က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၉)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၃ (က ု) ဉ ဏ်ထက်လင်ျား က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၁၈)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၄ (က ု) စည်သူဟ န်ျား က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၇)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၅ (က ု) စ ုျားပြင ်ပြတ် က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(၂၀၀၇)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၆ (က ု) စ ုျားဖဝယံထွန်ျား က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၇
ဖ ါက်တ  

သ ဟဖရခ ြ်ျား
က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ (EM) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၃၈
ဖ ါက်တ  

ဖအ င်ြ ုင်ခနေ့်
က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၁၃၉ (က ု) ဖက  ်ဇင်လတ် က  ျား ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၀
စ ုင်ျားပြည ်ပြည ်ပေ ျုျား 

(၁၆နှစ်)
က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၁
ဖ ါက်တ  

ဖက  ်ဖဇ ်ဟ န်ျား
က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၂ ဖ ါက်တ  ခ စ်ြင်ျားသူ က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၃ ဖ ါက်တ  ဇွ ေုန်ျားလွင် က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၄ ဖ ါက်တ  နနဒရ ရင ် က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၅
ဖ ါက်တ  

ဖနလင်ျားဖြ င်
က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၆
ဖ ါက်တ  

ဖက င်ျားထက်န ုင်
က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၇ ဖ ါက်တ  လွင်ပေ ျုျားသူ က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။



၁၄၈
ဖ ါက်တ  

ဟန်လင်ျားဖအ င်
က  ျား ဆရ ဝန် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၄၉ (က ု) ဆက်ြ ုင် က  ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ 

(ဖနှောက်ဆုံျားနှစ် 

 ုတ ယအပေတ ်

ဖက  င်ျားသ ျား)

၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၀ (က ု) ပြည်ဖက  ်ြ ုျား က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၁ ဖ ါက်တ  ဇွ ပေ ျုျားဦျား က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၂
ဖ ါက်တ  

ဘ ုဖအ င်ဆန်ျားဦျား
က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၂ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၃
ဖ ါက်တ  

ဖက  ်ထက်သက်လတ်
က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၂(OG) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၄ ဖ ါက်တ  ဖက  ်ြင်ျားစ ုျား က  ျား
ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁(OSTH

O)
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၅ ဖ ါက်တ  ဖပြဖက  ်ြ ုျား က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၆
နေေါက်တ  

ဇ  ည်မင်ျားနရွှေ+ ၁၂၃
က  ျား ဖဆျားတကကသ ုလ်-၁ ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဖဆျားတကကသ ုလ်ဖက  င်ျားသ ျား၊ဖက  င်ျားသူြ  ျားသြ တ်

အ ျား ရ တြ်ေွ ွဲ့ြ  ျားက ပေ ျုခွင်ျားပြ ျားဖနှောက် 

ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၁၀၀ ထက်ြနည်ျား ရန်ကင်ျား၊ 

ဖက  က်ကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၁၅၇ (ြ) ဇ ဇဝါလ ှုင် ြ ထ ဝယ် တကကသ ုလ် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
၁-ြတ်-၂၀၂၁တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်
ထ ဝယ်ပြ ျုွဲ့

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။



၁၅၈ (က ု) သ ဟဖအ င် က  ျား ဖဆျားဖက  င်ျားသ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၅၉ (ြ) နှင်ျားဦျားဖဝ ြ ဦျားဆန်ျားယု ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၀ (ြ) စုပင ြ်ျားခ ြ်ျား ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၁ (ဖြ င်) တင ်ထူျားလွင် က  ျား ဦျားသန်ျားဖအ င် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၂ (ြ) ထ ျားအ အ လ ှုင် ြ ဦျားတင်ဖအ င်စ ုျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၃ (ြ) အ ြ ်သ ရ ဖဇ ် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၄ (ြ) ဝင်ျားြြဖအ င် ြ ဦျားဖဇ ်ရှင်ျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၅ (ြ) ေူျားအ သက် ြ ဦျားဖအျားပြင ် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၆ (ြ) ဖရွှေရည်ပြင ်ပြတဦ်ျား ြ ဦျားဖြ င်ဖြ င် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၇ (ြ) ယဉ်ြ  ျုျားဖအျား ြ ဦျားက င်ဖြ င် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၈ (ြ) ြွင ်သစစ ခ ုင် ြ ဦျားသ န်ျားဖဇ ် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၆၉ (ဖြ င်) သ ဟဖနြ  ျုျား က  ျား ဦျားဖနြ  ျုျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၀ (ဖြ င်) သုတစ ုျား က  ျား ဦျားြင်ျားန ုင် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားြု ်ြ 

၅၀၅(က)

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၁
(ဖြ င်) 

ြင်ျားက ုက ုဖက  ်
က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၂
(ဖြ င်) 

ထက်ဖအ င်ရ ှုင်ျား
က  ျား ဦျားဖရွှေဖဌျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၃ (ဖြ င်) ဖက  ်စ ုျားဟန် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၄ (ြ) ဖငွနှင်ျားဆက် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၅ (ြ) သက်ထ ျားဖဆွ ြ ဦျားတင်စ ုျားြ ုျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၆ (ြ) ဖခတတ စံ ြ/၂၀နှစ် ဦျားရ ရ န 
နည်ျားြည တကကသ ုလ် 

 ုတ ယနှစ်ဖက  င်ျားသူ
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားြု ်ြ 

၅၀၅(က)

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် တ ဖြွသြ တ်စစ်ဖကက င်ျားတွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရ



၁၇၇ (ဖြ င်) ဖက  ်ဇင်သနေ့် က  ျား ဦျားဖဌျားဝင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၈
(ဖြ င်) 

ြင်ျားြ ုင်ြ ုင်ထွန်ျား
က  ျား ဦျားစ ုျားဝင်ျား

ဖက  င်ျားသ ျား (UCSI 

malaysia)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၇၉ (ဖြ င်) ဖအ င်ပေ ျုျားြ ုင် က  ျား ဦျားဖအ င်ဆန်ျားဦျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၀
(ဖြ င်) 

ဖက  ်စည်သူခနေ့်
က  ျား ဦျားသန်ျားလ ှုင် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၁
(ဖြ င်) 

ဖအ င်ဖက  ်ြင်ျား
က  ျား ဦျားပြင ်လွင် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၂ (ဖြ င်) ပေ ျုျားဖဝပြင ် က  ျား ဦျားပြင် ်သန်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၃ (ဖြ င်) ထက်ဖဝယံ က  ျား ဦျားပြင ်ဖဌျား
၁၀တန်ျား ဖက  င်ျားသ ျား 

(အ.ထ.က (၁))
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၄ (ဖြ င်) လူပြင ် က  ျား ဦျားဖအ င်လင်ျား
ဖက  င်ျားသ ျား 

( ဂုံတကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၅ (ြ) စံြှြူျားသွင် ြ ဦျားရ လတသွ်င်
ဖက  င်ျားသူ 

(၁၀တန်ျားဖအ င်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၆ (ြ) သက်နှင်ျားနှင်ျားဖရွှေ ြ ဦျားဖရွှေဖအျား
BTHM တတ ယနှစ် 

ဖက  င်ျားသူ (NMDC)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၇ (ြ) သက်စုဖဝယံထ ုက် ြ ဦျားဝဏဏ
ကုန်ထုန်ဓါတ ုဖက  င်ျားသူ

 (ရန်ကုန် တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၈ (ြ) ဇ ပခည်ဝင်ျား ြ ဦျားစံလှ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၈၉ (ြ) ယြင်ျားဖအျား ြ ဦျားတင်ဖထွျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၀

(ြ) 

ဆုကကယ်စင်လင်ျားထွန်ျား

 (၁၇ နှစ်)

ြ ဦျားထွန်ျားထွန်ျားဦျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၂၂၅၊၂၂၇၊ က  ျုကကဆံလြ်ျား၊ 

ဖက  က်ဖပြ င်ျား၊ တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ်၊

 ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၁ (ြ) ပေြူစုြွန် ြ ဦျားခ စ်သ န်ျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၂ (ြ) ဖဝေူျားခ ုင် ြ ဦျားြင်ျားစန်ျားဖြ င်
ဖက  င်ျားသူ ( ဂုံ 

တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၃ (ြ) ထက်ပြတ်စံ ြ ဦျားတင်ဖြ င်ဖထွျား

ဓါတဖုဗ  ြထြနှစ် 

ဖက  င်ျားသူ 

(ရန်ကုန်အဖရှွဲ့ြ ုင်ျား 

တကကသ ုလ်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။



၁၉၄ (ြ) ဖအျားခ ြ်ျားသူ ြ ဦျားထွန်ျားြင်ျား

ဖက  င်ျားသူ 

(ရန်ကုန်အဖရှွဲ့ြ ုင်ျား 

တကကသလ ုလ်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၅ (ြ) ထက်ဖဝလွင်ဦျား ြ
ဦျားပြင ်ဖက  ်ဖက 

း း်

ဖက  င်ျားသူ (ဘွ ွဲ့ရ) 

(WYTU)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၆ (ြ) ဖအျားစနဒှော ြ ဦျားတင်ဖအျား
ဖက  င်ျားသူ (GTI) 

ဖက  က်ဆည်
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၇ (ြ) သက်နှင်ျားဖဆွ ြ
ဦျားဖအ င်ကကည်ပြ

င ်

ဖက  င်ျားသူ (GTI) 

ဖက  က်ဆည်
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၈ (ဖြ င်) ဖက  ်စည်သူ က  ျား ဦျားဖအ င်သူ ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၁၉၉ (ဖြ င်) ည ြင်ျားထွဋ် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၀ (ဖြ င်) ရ ဘုန်ျားပြတ် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား (ဖြှ ဘ  TU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖြှ ဘ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၁ (ြ) သွယ်သွယ်ဝင်ျား ြ
ဦျားဖအ င်ဆန်ျားလွ

င်

ဖက  င်ျားသူ (ဖတ င်ကက ျား 

နည်ြည တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

B.162၊ ြဂသလ လြ်ျား၊ 

ခ ြ်ျားပြသ စည်ရြ်၊ 

ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၂ (ြ) စုစုလ ှုင် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၃
(ဖြ င်) Mang Suan 

Khai
က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
 ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်

 ြစ်ခတ် ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၄ (ဖြ င်) ဖဝလင်ျားထွန်ျား က  ျား ဦျားတင်ဝင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား (WYTU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်အဖရှွဲ့ြ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၅ (ြ) ဖကသ ဇွန် ြ ကုန်ထုတဓ်ါတဖုက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၆
(ဖြ င်) 

ဖက င်ျားပြတ်လင်ျား
က  ျား သြ ုင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၇ (ဖြ င်) ထင်လင်ျား က  ျား ဦျားဇင်ထက် ဥြဖ  ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၈
(ဖြ င်) 

ဉ ဏ်လင်ျားထက်
က  ျား ဦျားဟန်ဝင်ျားဖအ င် ဓါတဖုဗ  ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၀၉ (ြ) ယွန်ျားဖရွှေခ ုင် ြ ဦျားဖစ ဖရွှေသ ုက်
စ တြ်ည  တတ ယနှစ် 

ဖက  င်ျားသူ (အဖဝျားသင်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၄/၁၀၃၊ 

အလယ်ပြ ျုွဲ့ဖဟ င်ျား၊ 

ဖအျားရ ြ်ပင ြ်လြ်ျား၊ 

သန်လ င်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။



၂၁၀ (ြ) ထူျားပြတ်ဖရွှေ ြ ဦျားဖစ ဖရွှေသ ုက်
စ တြ်ည  ြထြနှစ် 

ဖက  င်ျားသူ
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၄/၁၀၃၊ 

အလယ်ပြ ျုွဲ့ဖဟ င်ျား၊ 

ဖအျားရ ြ်ပင ြ်လြ်ျား၊ 

သန်လ င်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၁၁ (ြ) ဆုနွယ်ဝင်ျား ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၂၁၂ (ြ) ဖဝေူျားခ ုင် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၂၁၃ (ြ) ဖနွျားဖနွျား ါလ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၂၁၄ (ြ) တင်ဇ ဖက  ် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၂၁၅ (ြ) ဖြပြတ်န ုျားဖဇ ် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၁၆ (ဖြ င်) စ ုျားရန်ဖအ င် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၅ ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေဗဟ ုစည်လြ်ျား၊ 

ဖပြ က်ဥကကလ ၊ ဖရွှေဖြါကကံ

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၁၇ (ြ) ဝ ုင်ျားအ ဖထွျား ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၁၈ (ြ) အ ြ ်ပြတ်န ုျားန ုင် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၁၉ (ြ) အ ြ ်ခ စ်စု ြ ဦျားခ ုင်ဖဇ ်ဝင်ျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၀ (ြ) အ ပေြူဖဇ ် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၁
(ဖြ င်) 

စ ုင်ျားဖဇယ  ထွန်ျား
က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၂ (ဖြ င်) အုြ်စ ုျားဖအ င် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၃
(ြ) 

တင်နနဒှောဝင်ျားဖအ င်
ြ ဦျားဟန်ဝင်ျားဖအ င် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၄
(ဖြ င်) 

ထွန်ျားဖတ က်န ုင်
က  ျား ဦျားဖအ င်န ုင်ဖအျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၅ (ဖြ င်) ဖအ င်သူပေ ျုျား က  ျား ဦျားတင်ဖအ င် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၆ (ြ) စုပြတ်ြ ုျားသ ြ်ျား ြ ဦျားြ ုျားသ ြ်ျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။



၂၂၇ (ဖြ င်) ထူျားြွင ်ဖအ င် ြ ဦျားြွင ်ဖအ င် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၈ (ဖြ င်) ပြည ်စုံက ုက ု က  ျား
ဘူြ ဖဗ   ုတ ယနှစ် 

ဖက  င်ျားသ ျား
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၁၅၁(က), 

သ ရ ြဂသလ လြ်ျား, ၈ ြ ုင်, 

ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ် , ရန်ကုန်တ ုင်ျား

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၂၉ (ဖြ င်) ဖအျားပင ြ်ျားဖသ ် က  ျား ဦျားသ န်ျားထွဋ်ပြင ် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၀ (ဖြ င်) လူထူျားဖက  ် က  ျား ဦျားတင်ဝင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၁ (ဖြ င်) ေ ုျားသစ် က  ျား
န ုင်ငံဖရျားသ ြပံ 

စတတုထနှစ်ဖက  င်ျားသ ျား
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၁၅၁(က), 

သ ရ ြဂသလ လြ်ျား, ၈ ြ ုင်, 

ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ် , ရန်ကုန်တ ုင်ျား

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၂ (ြ) ဖြသူခင် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၃ (ဖြ င်) ရ လင်ျားထက် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၄ (ဖြ င်) စည်သူြ ုျား က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၅
(ဖြ င်) 

ဖအ င်ဖက  ်ပေ ျုျား
က  ျား ဦျားဖအ င်ဖြ င်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၆ (ြ) ပြတ်သ ဂီ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၇
(ဖြ င်) 

ဖဝယံြင်ျားထက်
က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၈ (ြ) ခ  ျုဇင်ဦျား ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၃၉
(ဖြ င်) 

ြ  ျုျားအ က ဖက  ်
က  ျား ဦျားြ  ျုျားပြင ်ဖက  ်

ဖက  င်ျားသ ျား (UCSI 

malaysia)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၀ (ဖြ င်) တ ုျားဦျားဖဝယံ က  ျား
အဂသလ ြ်စ  ြထြနှစ် 

ဖက  င်ျားသ ျား
၃-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၁ (ဖြ င်) အ က ြ ုျား

က  ျား/၁၇ 

(၃၁-၃-၂၀

၀၄)

ဦျားက ုလှ ၉တန်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၁ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။



၂၄၂ (ြ) ဖဟ က်  တ်က ြ် ြ
ဦျားက င်ခန်  တက် 

ြ်

ဖက  င်ျားသူ (ရန်ကုန် 

တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

တ ုက်၇၊အခန်ျား၁၀၁၊ ၁၂ လြ်ျား၊ 

ယုဇနဥယ  ဉ်ပြ ျုွဲ့ဖတ ်၊ 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၃ (က ု) ဖအျားခ ြ်ျားဝင်ျား က  ျား ဦျားဝင်ျားကကည် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်
စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၄ (ြ) ပြတ်န ုျားြွင ်ပေြူ ြ ဦျားြင်ျားဖသ ် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၅ (ြ) ြွင ်ဦျားခင် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၆ (ြ) ခင်သ ရ ြ

န ုင်ငံတက ဆက်ဆံဖရျား

 ဖက  င်ျားသူ (ရန်ကုန် 

တကကသ ုလ်)

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၇ (ြ) သဇင်ထွန်ျား ြ ဦျားထွန်ျားပြတဝ်င်ျား ဖက  င်ျားသူ (UCSY) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၈ (ဖြ င်) ထွန်ျားဖအ င် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား (ဖြှ ်ဘ  TU) ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖြှ ဘ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၄၉
(ဖြ င်) 

ဟ န်ျားထက်ဖအ င်
က  ျား

ဖက  င်ျားသ ျား (ဖတ င်ငူ 

နည်ျားြည  တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖတ င်ငူပြ ျုွဲ့၊ ြ ခူျားတ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၀ (ြ) စုပြတ်ရည်ြွန် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၁ (က ု) သန်ျားထ ုက် က  ျား
ဖက  င်ျားသ ျား (ဖတ င်ငူ 

နည်ျားြည တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖတ င်ငူပြ ျုွဲ့၊ ြ ခူျားတ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၂ (ဖြ င်) ထက်ဖဆွပေ ျုျား က  ျား ဦျားသ န်ျားပြင ် ဓါတဖုဗ  ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၃ (ြ) န  ဖအျားလ  ြ
ဖက  င်ျားသူ (အထက (၂)

 - ကြ ရ တ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၄ (ဖြ င်) ဟန်ထွန်ျားဖဇ ် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၅ (ဖြ င်) ဖက  ်ဇင်ဝင်ျား က  ျား ဦျားဖအ င်န ုင် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၆ (ြ) ခ ုင်ပင ြ်ျားဖဝ ြ ဦျားဖြ င်ဖအျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၇ (ဖြ င်) ြ  ျုျားြင်ျားဖဇ ် က  ျား ဦျားဖအ င်ြင်ျား
ဖက  င်ျားသ ျား (TU) - 

ဘ အံ
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၈ (ဖြ င်) ဖအ င်က ုဝင်ျား က  ျား ဦျားထွန်ျားထွန်ျားဦျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၅၉ (ဖြ င်) စွြ်ျားပြည ်စုံ က  ျား ဦျားြင်ျားသူစ ုျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။



၂၆၀ (ဖြ င်) ဖက င်ျားြွန်ဦျား က  ျား ဦျားြင်ျားထွဋ် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၆၁ (ြ) ဆုသ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၆၂ (ြ) လ  ရတ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၆၃ (ြ) ပြည ်ပြည ်ဖက  ် ြ ဦျားဖက  ်လွင် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၅၇/B၊ ၄ လွှ ၊ 

တြင်ဖရွှေထ ျားလြ်ျား၊ 

ကက ျားြွ ျားဖရျားရြ်ကွက်၊ 

သင်္သန်ျားက န်ျား

၂၆၄ (ြ) ြ ုျားအ ငုံ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၆၅ (ဖြ င်) ရ ရင ်န ုင် က  ျား ဦျားဖအျားြင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၀၆/ြ လ ပြ ျုင်၃လြ်ျား၊၁၆ရြ်၊လ ှု

င်

၂၆၆
(ဖြ င်) 

သနေ့်တည်ဖက  ်
က  ျား ဦျားဖရွှေဖက  ် ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၆၄၊ အခန်ျား ၅၊ ၄ ရြ်ကွက်၊ 

ရန်ကင်ျား

၂၆၇ (ြ) ဖအျားပြပြဦျား ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၆၈ (ြ) သွန်ျားပြတ်ဖရွှေဇင် ြ ဦျားဖက  ်စ ုျား ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၆၉ (ြ) ဖဟသ ြ ုျားဖခတ် ြ ဦျားဖအ င်ဖက  ်ြ ုျား
ြထြနှစ် ဖက  င်ျားသူ 

(UMI)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၇၀ (ြ) အ ြ ုျားဖခတ် ြ ဦျားဖအ င်ဖက  ်ြ ုျား
တတ ယနှစ် ဖက  င်ျားသူ 

(ရန်ကုန် တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၇၁ (ဖြ င်) ဇ နည်ြ ုျား

က  ျား/၁၈ 

(၃-၂-၂၀၀

၃)

ဦျားဇ နည်ဖြ င် ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဖပြ က်ြ ုင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၂၇၂ (ဖြ င်) စစ်န ုင်ထွန်ျား

က  ျား/၁၇ 

(၂-၁၁-၂၀

၀၄)

ဦျားဖက  ်ြ  ျုျားဝင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၂၇၃ Ban Kyal O Mann

က  ျား/၁၇ 

(၁၅-၄-၂၀

၀၄)

ဦျားသ န်ျားဖက  ် ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။



၂၇၄ (ဖြ င်) ခ ြ်ျားဖပြ ဦျား

က  ျား/၁၇ 

(၁၂-၈-၂၀

၀၄)

ဦျားဖဝလင်ျားဖအ င် ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်အဖရှွဲ့ြ ုင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၂၇၅ (ဖြ င်) သက်တင်

က  ျား/၁၇ 

(၅-၁၁-၂၀

၀၄)

ဦျားဖအ င်ဖက  ်စ ုျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၂၇၆ (ြ) ခင်သဇင်သနေ့်

ြ/၁၈ 

(၂၃-၁၀-၂

၀၀၃)

ဦျားဖအ င်ြ  ျုျားဖက 

း း်
ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၇ (ြ) ဖရွှေြ ုျားဦျား

ြ/၁၈ 

(၉-၁၀-၂၀

၀၃)

ဦျားဖအ င်ဖက  ်

ညွနေ့်
ဖက  င်ျားသ ျား ၃ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။

ဖပြ က်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

၂၇၈ (ြ) ပေ ျုျားသက်ခ ုင် ြ
ဖက  င်ျားသူ (ြအူြင်) 

(THS)
၃-ြတ်-၂၀၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။ ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၇၉
(ဖြ င်) 

ဖဇယ  ဘုန်ျားြ ုင်

က  ျား/၁၇ 

(၁၁-၆-၂၀

၀၃)

ဦျားဇ နည်ဝင်ျားခ  ျု ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁ ၁၆ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။

ပြ ျုွဲ့သစ် (ဂ) ရြ်ကွက်၊ 

အင်ျားစ န်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၂၈၀ ပင ြ်ျားစုစုြွန် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ တွင် ြါဝင်ခ  သည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၂၈၁ (ြ) ဆုဖဝနှင်ျား ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၂ (ဖြ င်) လပြည ်ဝင်ျား က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၃ (ြ) စုဖဝပေ ျုျား ြ
ဖက  င်ျားသူ (ရန်ကုန် 

အဖရှွဲ့ြ ုင်ျား တကကသ ုလ်)
၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားဆနဒပြြွ တွင်ြါဝင်ပခင်ျားကက

ဖးး င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၄ (ဖြ င်) ဖဇယ  န ုင် က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၅ (ြ) အ နှင်ျားပေြူ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၆ (ြ) ဂ က်စြင်ဖဆွ ြ ဦျားခင်ဖြ င် ဖဆွ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၇ (ြ) ြန်ျားအ ဖနပခည် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၈၈ (ြ) ခင်စုသ ြ ဦျားဖအ င်ဖဇ ်ခင် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။



၂၈၉ (ြ) ပခယ်ြံှုထ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၀ (ြ) စုရည်လ ှုင် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၁ (ြ) နနဒှောနှင်ျားထွဋ် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၂ (ြ) ခ ုင်ဇင်ဇင်သနေ့် ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၃ (ဖြ င်) ဖစ ထွန်ျားလင်ျား က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၄ (ဖြ င်) ဖဇယ  လင်ျား
က  ျား/၁၉နှ

စ်

ဖက  င်ျားသ ျား 

(ဖြးဖှးး ဘ  နည်ျားြည 

 တကကသ ုလ်)

၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၅
(ဖြ င်) 

ထက်ဖအ င်ခနေ့်
က  ျား

ဖက  င်ျားသ ျား (ြ တထ လ  

တကကသ ုလ်)
၇-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြနတဖလျားတ ုင်ျား

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၂၉၆ (ဖြ င်) ေုန်ျားပြတ်ဟ န်ျား

က  ျား/၁၅ 

(၉-၈-၂၀၀

၆)

ဦျားကကည်တင ် ဖက  င်ျားသ ျား ၁၂ ြတ် ၂၁ ၁၅ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရှြ်ျားပြည်နယ်ဖပြ က်ြ ုင်ျား။

၂၉၇
(က ု) 

ဖက င်ျားဆက်ဟ န်ျား
က  ျား

ဖက  င်ျားသ ျား 

(ြဖကွျားနည်ျားြည တကကသ ု

လ်)

၁၄-ြတ်-၂၀၂၁
ဧပြ လ ၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြဖကွျား

၂၉၈ (က ု) သျှ ျားသ ုက်ဟန်

က  ျား/၁၇ 

(၂၃-၆-၂၀

၀၃)

ဦျားြင်ျားြင်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၂၀ ြတ် ၂၁ ၁၁ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။

ြ ုင်ျားလုံျား Mong Lone ရ  ၊ 

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

အကကြ်ျားေက်ပေ ျုခွ ြှုတွင် ဖရ ်ဘ က ည်ပေင ် ြစ်ခတ်၍

 ရ ုက်နှက်ေြ်ျားဆ ျားသွ ခ  သည်။

၂၉၉ (ဖြ င်)ခ စ်ဖက င်ျားစံ က  ျား Grade - 9 ၂၁-ြတ်-၂၁
ြတ် (၂၂) ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့၊ ရှြ်ျားပြည်နယ် ဆနဒပြြွ တွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င ် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၃၀၀
(ဖြ င်) 

ဖအ င်ည ြင်ျားပြတ်

က  ျား/၁၈ 

(၁၆-၃-၂၀

၀၃)

ဦျားဟ န်ျားထက် ဖက  င်ျားသ ျား ၂၇ ြတ် ၂၁ ၃၀ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဖပြ က်ြ ုင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၃၀၁

(ဖြ င်) 

ြင်ျားခနေ့်ဖဇ ်ဖခတ်စည်

သူ

က  ျား/၁၆ ဦျားလွင်ထွန်ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၂၇ ြတ် ၂၁ ၃၀ ြတ် ၂၁ တွင်လွတ်သည်။
ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။



၃၀၂ (ြ) ေူျားြွန်ဖက  ် ြ
ဖက  င်ျားသူ (Final Year, 

Japanese, YUFL)
၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

CNN သတင်ျားဖထ က်က CDM 

က စစြ  ျားနှင ်ြတ်သက်၍ အင်တ ဗ ြူျားရ တွင် 

ပြန်လည်ဖပေကက ျားပြ ျားဖနှောက် ြကက ြ အခ  န်တွင် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပြ ျား ြည်သည ်ဖနရ သ ုေ့ 

ဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားသည်က ု ြသ ရဖြ။

၃၀၃ (ဖြ င်) ဥကက ခနေ့်ဖဇ ် က  ျား/၁၉ ဦျားညွနေ့်လွင် ဖက  င်ျားသ ျား ၉ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

 ဏ်ရ ြ  ျားပေင ် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်အတွင်ျား အေြ်ျားခံရသည်။

၃၀၄ (ြ)  ွ နန် ြ
ဖက  င်ျားသူ (ဥြဖ  

ဖနှောက်ဆုံျားနှစ်)
၉ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ကခ င်ပြည်နယ်၊ ပြစ်ကက ျားနှောျားသြ တ်အ ျား 

စစ်ဖက င်စ အေွ ွဲ့ဝင်ြ  ျားြှ 

အကကြ်ျားေက်ပေ ျုခွ စဉ်အတွင်ျားအေြ်ျားခံရသည်။

၃၀၅ (ြ) လ ုင်လ ုင်ဖအ င် ြ ဖက  င်ျားသူ ( ဿြတန်ျား) ၉ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ကခ င်ပြည်နယ်၊ ပြစ်ကက ျားနှောျားသြ တ်အ ျား 

စစ်ဖက င်စ အေွ ွဲ့ဝင်ြ  ျားြှ 

အကကြ်ျားေက်ပေ ျုခွ စဉ်အတွင်ျားအေြ်ျားခံရသည်။

၃၀၆ (ဖြ င်) ြင်ျားသနေ့်ခ ုင် က  ျား
ဖက  င်ျားသ ျား(ဖဆျားတကက

သ ုလ်)
၂၁-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

၁၈ က ရြ်ကွက်၊ 

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်(ဖတ င်ြ ုင်ျား) ပြ ျုွဲ့နယ်၊

 ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၃၀၇ (ဖြ င်) ြင်ျားထက်ခ ုင် က  ျား
ဖက  င်ျားသ ျား 

(ဖရဖကက င်ျားတကကသ ုလ်)
၂၁-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

၁၈ က ရြ်ကွက်၊ 

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်(ဖတ င်ြ ုင်ျား) ပြ ျုွဲ့နယ်၊

 ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၃၀၈ (က ု) ဖဝယံြ ုျားပြင ် က  ျား ဦျားပြင် ်သ န်ျား
ဖက  င်ျားသ ျား (MAEU 

Final year, El major)
၂၄-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

 ၈၈ရြ်ကွက်  ဖပြန လြ်ျား 

ဝင်ျားဝင်ျားစတ ုျားဆ ုင်၊ 

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

 ဂုံြရဟ အေွ ွဲ့ြှ က ုပြင ်သ န်ျားတ ုေ့ လင်ြယ ျားက ု 

ြဖတွွဲ့သပေင ် ၎င်ျားတ ုေ့ သ ျားသြ ျား ၃ 

ဖယ က်က ုေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားသည်။

၃၀၉ (က ု) စည်သူြ ုျားပြင ် က  ျား ဦျားပြင် ်သ န်ျား
ဖက  င်ျားသ ျား  (El major,

 5th Year)
၂၄-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

 ၈၈ရြ်ကွက်  ဖပြန လြ်ျား 

ဝင်ျားဝင်ျားစတ ုျားဆ ုင်၊ 

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

 ဂုံြရဟ အေွ ွဲ့ြှ က ုပြင ်သ န်ျားတ ုေ့ လင်ြယ ျားက ု 

ြဖတွွဲ့သပေင ် ၎င်ျားတ ုေ့ သ ျားသြ ျား ၃ 

ဖယ က်က ုေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားသည်။

၃၁၀ (ြ) ခ ယ်ရ ြ ုျားပြင ် က  ျား ဦျားပြင် ်သ န်ျား

ဖက  င်ျားသူ 

(ရန်ကုန်ကွန်ပြြူတ တကက

သ ုလ်)

၂၄-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

 ၈၈ရြ်ကွက်  ဖပြန လြ်ျား 

ဝင်ျားဝင်ျားစတ ုျားဆ ုင်၊ 

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်ဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

 ဂုံြရဟ အေွ ွဲ့ြှ က ုပြင ်သ န်ျားတ ုေ့ လင်ြယ ျားက ု 

ြဖတွွဲ့သပေင ် ၎င်ျားတ ုေ့ သ ျားသြ ျား ၃ 

ဖယ က်က ုေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားသည်။



၃၁၁ (ြ) ဖြပြတ်သူ ြ/၁၂

ဦျားဖအ င်စ ုျားလင်ျား၊

 ဖ ေါ်ဖြသူ 

(ခ)ဖ ေါ်သင်ျားသင်ျား

ဖက  င်ျားသူ ၂၇-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဖအ င်ြင်လယ်ရက်ကွက်၊ 

ခ ြ်ျားပြသ စည်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ြ ခင်ပေစ်သူအ ျား လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားစဉ် 

ြဖတွွဲ့ဖသ ဖကက င ် သ ျားနှင ် သြ ျားအ ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၃၁၂ (က ု) စ ုျားထ ုက် (ေ  ု) က  ျား
စ ဖရျားဆရ  

(လူြှုဝန်ထြ်ျား)
၁၀-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ  ၁၃ ရက် တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

၃၁၃
Levi Thian Ceu 

Thawng
က  ျား အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ် ဖပြ က်ခ  သည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၁၄
Thomas Van Thiang 

Bik
က  ျား အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ် ဖပြ က်ခ  သည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၁၅ Van Bawi Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ် ဖပြ က်ခ  သည်။
ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၁၆ Ci Ling က  ျား/၆၆ အရြ်သ ျား ၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၃၁၇ (က ု) ဖနွြ ုျားဖဆ င်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၁ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ် ဖပြ က်ခ  သည်။
ပြဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၁၈ (က ု) ထွန်ျားလွင်စ ုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆက်ဖက  င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င် 

ြင်ျားက ုန ုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ျားြ ုေ့ဖဆ င်ဖြျား ပခင်ျားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၃၁၉ (ြ) ဖကသ ြ အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆက်ဖက  င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င် 

ြင်ျားက ုန ုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ြ ုေ့ဖဆ င်ဖြျား ပခင်ျားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၃၂၀ (ြ) သင်ျားသင်ျားခ ုင် ြ အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆက်ဖက  င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င် 

ြင်ျားက ုန ုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ြ ုေ့ဖဆ င်ဖြျား ပခင်ျားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၃၂၁ (ြ) ြ ုျား ြ အရြ်သ ျား ၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၈ ြ  ျုျားဆက်ဖက  င်ျားသ ျားဖခါင်ျားဖဆ င် 

ြင်ျားက ုန ုင်အ ျား ဖြ င်ျားနှင်ြ ုေ့ဖဆ င်ဖြျား ပခင်ျားဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၃၂၂ (ဦျား) တင ်ဖဆွ က  ျား
ြဇစ ြလူြှုေူလုံဖရျားအသင်ျားဥ

ကကဌ
၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၈၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
တ ခ  လ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၂၃ (က ု) သက်ြ ုင်ြှြူျား က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၀၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၃၂၄
(ြ) စ ုျားကလ  ထွန်ျား 

(ခ) ြုြု
ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅၊ 

ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ စုဖဝျား 

ပခင်ျားနှင ် ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ  

စ တန်ျားလှည ် 

လည်ပခင်ျားဥြဖ  ၁၉

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊  

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

 ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်)

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၂၅ (ဖ ေါ်) ြုြ ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

 ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်)

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၂၆ (ဖ ေါ်) သန်ျားပြခ ုင် ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

 ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်)

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၂၇ (ြ) ြ ုင်ျားတင်ခ  ျုခ  ျုဖထွျား ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

အုြ်ခ ျုြ်ဖရျားြှြူျား

 ဦျားဖြ င်ဖရွှေဖအျား

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

( ဏ်ဖငွဖြျားဖဆ င်)

အန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၂၈ ြ ုင်တင်ခ  ျုခ  ျုဖထွျား ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်

၃၂၉ ြ ုင်ရတနှောဖအ င် ြ/၂၁ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်

၃၃၀ ြယ်ရ ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်

၃၃၁ (ဖြ င်) ြ  ျုျားဖအ င်ခ  ျု က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်

၃၃၂
ဆလ ုင်ျားြင်ျားထ ုက်ဖအ 

င်
က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်



၃၃၃ Soe Kalya Tun ြ အရြ်သ ျား ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
အြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရခ ုင်ပြည်နယ်

၃၃၄ (ဦျား) ဖစ ငယ် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၂၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
နြ ်စန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၃၅
(ြ) ယွန်ျားန  လွင် (ခ)

 အ ုြ  ါျား
ြ အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ် ေြ်ျားဆ ျား ခံခ  ရသည်။

၃၃၆ (ြ) န  လွင် ြ အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့ ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ် ေြ်ျားဆ ျား ခံခ  ရသည်။

၃၃၇ (ြ) နှင်ျားပေြူပေြူလွင် ြ
အရြ်သ ျား 

(ဧရ ဝတ ဘဏ်ဝန်ထြ်ျား )
၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၃၈ (ြ) ထ ျားစုသွယ် ြ
အရြ်သ ျား 

(ဧရ ဝတ ဘဏ်ဝန်ထြ်ျား )
၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၃၉ (ဦျား) ဖြါက်စ က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့ ပင ြ်ျားခ ြ်ျားစွ ဆနဒပြဖနစဉ် ေြ်ျားဆ ျား ခံခ  ရသည်။

၃၄၀ (က ု) ဝင်ျားဆင ် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ကွယ်လွယ်ဖက ျားရ  ၊ 

ဖပြ င်ျားပြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧရ ဝတ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၄၁ စဖအ င်ြ ုျားဟ န်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
လ ှုင်ဘွယ်ပြ ျုွဲ့ြရ 

စခန်ျားရ ွဲ့  ုရ အုြ်

ဖေဖေ ်ဝါရ တွင်လွတ်ဖပြ က်

 ခ  သည်။

ဂ ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ျားဘွ ွဲ့ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကရင်ပြည်နယ်
သံြုံျားတ ျားသည ်အတွက် အေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၃၄၂
(Ko) Zanhta Ram 

Seng
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

(Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ င်ပြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၄၃
(Ko) Malong hpe 

Naung Aung
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

(Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ င်ပြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၄၄ (Ko) Lazum Awng Di က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

(Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ င်ပြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၄၅ Ko) Sinwa က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

(Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ င်ပြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၄၆
(Ko) Hpungraw Hpi 

Nang
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅

ြတ်လ ၄ ရက် ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။ 

(Fine 100,000 Kyat)

ြူတ အ ုပြ ျုွဲ့၊ ကခ င်ပြ ျုွဲ့နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၄၇
(က ု) ဝင်ျားည ည ထွန်ျား 

(ခ) နတ်ဆရ 
က  ျား

အရြ်သ ျား(We Love 

Mohnyin)
၂၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

သဘ ဝဖဘျားအနတရ ယ်စ 

ြံခနေ့်ခွ ြှု ဥြဖ  ၂၅
လွတ်ဖပြ က်

သ စည်ရြ်၊ ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၃၄၈ (ြ) စ ုျားစ ုျားသန်ျား ြ အရြ်သ ျား ၂၂-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

ပြ တ်၊ တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား 
ဆနဒပြြှုတွင်ြါဝင်ဖသ  အဖေပေစ်သူက ု 

အ ြ်တွင်လ ရှ စဉ် ြရှ သပေင ် 

ြစ ုျားစ ုျားသန်ျားက ုေြ်ျားသွ ျားခ  သည်။

၃၄၉ (ဖြ င်) ခနေ့်ဖအ င်လ ှုင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၀ (ြ) ြ  ျုျားသူဇ ြ အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၁ (ြ) ပြင ်ပြင ်ြ ုျား ြ အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၂ (ဖြ င်) ြင်ျားဖအ င်ပေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၃ (ြ) နှင်ျားအ ဝင ်ဝါ ြ အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၄ (က ု) တင်ြ ုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၅ (က ု) ဟ န်ျားဖအ င်ပေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၄၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြင်ျားဘူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၅၆ (ဖြ င်) အ က ြင်ျား က  ျား ဦျားဖအ င်စ ုျားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၅၇
(ဖြ င်) 

လြင်ျားဝင ်ဖအ င်
က  ျား ဦျားတင်ဝင်ျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၅၈ (ဖြ င်) တင်ဦျားဖက  ် က  ျား ဦျားသန်ျားညွနေ့် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၅၉ (ဦျား) သန်ျားဖဇ ် က  ျား ဦျားသ န်ျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၀ (ဖြ င်) ဖအ င်ဖဇယံ က  ျား ဦျားဖအျားဖရွှေ အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၁ (ဖြ င်) ြ  ျုျားပြင ်ြင်ျား က  ျား
ဦျားဖြ င်ဖြ င်ကက

ည်
အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၂
(ဖြ င်) 

လွင်ြင်ျားဖအ င်
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၃ (ဖြ င်) ဖဇ ်ြ ုျားဖအ င် က  ျား ဦျားဖအ င်ပေ ျုျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၄ (ဦျား) သ န်ျားဖဇ ်ဦျား က  ျား ဦျားပြင ်သ န်ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၅ (ဦျား) ဖအ င်စ ုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၆
(က ု) 

ဖအ င်ဖဇယ  ဝင်ျား
က  ျား ဦျားြ ုျားဖဇ ် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၇ (ဖြ င်) တူျားတူျားန ုင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၃၆၈ (က ု) စ ုျားြ ုျားဖက  ် က  ျား ဦျားခင်ဖြ င်ဖထွျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၆၉ (ဦျား) ဖဇ ်ဝင်ျား က  ျား ဦျားသ န်ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တ်န မ က်

၃၇၀ (ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်ဝင်ျား က  ျား ဦျားဖက  ်ဖရွှေ အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တ်န မ က်



၃၇၁
(ဖြ င်) 

ဖနလင်ျားဖအ င်
က  ျား ဦျားထွန်ျားရင် အရြ်သ ျား ၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တ်န မ က်

၃၇၂ (ြ) သနေ့်ပြတ်စ ုျား ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၃ (က ု) ြ ုင်ဦျားက ု က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၄ (က ု) ြ  ျုျားဇ န ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၅ (က ု) ဖတ ်  ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၆ (က ု) ဟ န်ျားဇင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၇ (က ု) ရ ြင်ျားထွန်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၈ (က ု) ဆန်ျားပြင ်ထွန်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၇၉ (က ု) ဇွ လူလူ က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၀ (က ု) လ ှုင်ဘွ ျားဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၁ (က ု) ဖနပေ ျုျားဝင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၂ (က ု) ဇင်ပေ ျုျားဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၃ (က ု) ဖဇ ်ပေ ျုျားန ုင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၄ (က ု) ပြည ်ပေ ျုျားဝင်ျားဖက  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၈ရက်တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၅ (ြ) ရင်သန်ျားဖဌျား ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၆ (ြ) လ  လ  ဝင်ျား ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၇ (ဖြ င်) ပြတ်ဖက  ်သူ က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၈
(ဖြ င်) 

ဘ ုဘ ုလင်ျားထက်
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၈၉ (ဖြ င်) ရ ြင်ျားက ု က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၃၉၀ (ဖြ င်) ဟန်န က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၁ (ဖြ င်) ြ ုျားသူဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၂ (ဖြ င်) ဖအ င်န ုင်ြင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၃ (ဖြ င်) ဝင်ျားဖက  ်ဖဌျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၄ (ဖြ င်) ည ည ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၅ (ဖြ င်) သက်ဖနှောင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၆
(ဖြ င်) 

တ ထက်ဖအ င်
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၇ (ဖြ င်) ထွန်ျားြ  ျုျားဝင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၈ (ဖြ င်) ဖဇ ်ဖဇ ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၃၉၉ (ဖြ င်) ထွန်ျားထွန်ျားန ုင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၀၀ (ဖြ င်) ပြင ်ြ ုျားဖက  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၀၁ (ဖြ င်) ဖဇ ်လွင်ပေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ 

တွင်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၀၂ (ြ) ဇ လ ဆင ် ြ ဦျားဖအ င်က ုဦျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
အြှတ် ၄၀ ဦျားဘ ုဖရွှေလြ်ျား၊ 

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်

၄၀၃ (ြ) စုဝင်ျားသနတှော ြ ဦျားစ ုျားသူရ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
အြှတ် ၂၃၂၊ ခ ုင်ဖရွှေဝါ၁လြ်ျား၊ ၃ 

ရြ်ကွက်၊ ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်

၄၀၄ (ြ) ခင်ဖက   ြှြူျားက ု ြ ဦျားဖက  ်စ ုျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ယုဇနဥယ  ဉ်အ ြ်ရ ပြ ျုွဲ့ဖတ ်

၄၀၅ (ဖြ င်) ဖက  ်ြင်ျားဖထွျား က  ျား ဦျားထွန်ျားထွန်ျားဦျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဥဇဇနှော၁၁လြ်ျား၊ ဌ ရြ်ကွက်၊ 

ဖပြ က်ဥကကလ 

၄၀၆ (ြ) ဟန်ဖဆွဇင်ပြင ် ြ ဦျားဖြ င်ညွနေ့် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၅၈၀၊ ယုဇန ၃ လြ်ျား၊ ၂ ရြ်ကွက်၊

 ဖပြ က်ဥကကလ 

၄၀၇ (ဖြ င်) ရ ြင်ျားခနေ့် က  ျား ဦျားသက်ဦျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၁၊ရတနှောပြ ျုင်လြ်ျား၊ ၃ ရြ်ကွက်၊

 ကြ ရ တ်

၄၀၈ (ဖြ င်) ဖက  ်ရ ဖအ င် က  ျား ဦျားခင်န ုင် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၇၅၊ သဖဘသ က င်ျား ၈ လြ်ျား၊ ဖ ါြုံ

၄၀၉ (ဖြ င်) ဖဇ ်ရ ဖနှောင် က  ျား ဦျားရ ဖနှောင်စ ုျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၈၆၊ ြင်ျားလြ်ျား၊ စြ်ျားဖခ  င်ျား



၄၁၀ (ဖြ င်) ထက်န ုင် က  ျား ဦျားစန်ျားထွန်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၃၉၊ ြုလ ဖဂဟ လြ်ျားသွယ်၊ ၃ 

ရြ်ကွက်၊ ကြ ရ တ်

၄၁၁ (ြ) ဖနပခည်ဝင်ျားြွန် ြ ဦျားသန်ျားထ ုက် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ကကဖလျားရ  ၊ ဖက  င်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့

၄၁၂ (ြ) ဖရွှေစင်ဝင်ျားထက် ြ ဦျားသက်ဖဆွဦျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၆၂၊ သဓ ြဌ န်လြ်ျား၊ ဖက  က် 

ဖပြ င်ျားရြ်ကွက်၊ တဖြွ

၄၁၃ (ြ) ခင်ပြတ်န ုျားစု ြ ဦျားဝင်ျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၈၆၄၊ ဦျားဝ စ ရလြ်ျား၊ ဖပြ က် ဂုံ

၄၁၄ (ြ) ဇင်ြ ဝင်ျား ြ ဦျားဖဇ ်ြင်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၂၄၉၊ ဖအ င်ဖြတတ  ၅ လြ်ျား၊ 

လ ှုင် ၁ ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၁၅ (ြ) နှင်ျားက ုစံ ြ ဦျားသက်လွင် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဆ/၂၄၊ ြယ်စ ကုန်ျားလြ်ျား၊ ၇ 

ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၁၆ (ြ) အ ရတ ပေ ျုျား ြ ဦျားဖအ င်ဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

က ယ ၄ လြ်ျား၊ က ယရြ်ကွက်၊

 သင်္သန်ျားက န်ျားကက ျားရြ်ကွက်၊ 

ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်

၄၁၇ (ဦျား) လ ှုင်ြင်ျား က  ျား ဦျားတင်ဖဆွ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၃၊ လ ှုင်ပြစ်လြ်ျား၊ ၂ ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်

၄၁၈ (ဦျား) ဘ ုဘ ုပြင ်ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၁၉ (ဖြ င်) ပြည ်ပေ ျုျားသူ က  ျား ဦျားဖအ င်သူ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ယုဇနဥယ  ဉ်အ ြ်ရ ပြ ျုွဲ့ဖတ ်

၄၂၀ (ဖြ င်) ဖအ င်ပြင ်သူ က  ျား ဦျားစ ုျားဖရွှေ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၁၃၁၊ ဖရွှေစ ဆုတ်လြ်ျား၊ ၁၀၄ 

ရြ်ကွက်၊ ဖတ င် ဂုံ

၄၂၁ (ဦျား) သ ဟန် က  ျား ဦျားဟန်သ န်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၄၉၊ ဖအ င်ဖြတတ လြ်ျား၊ ၁ 

ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်

၄၂၂ (ဦျား) ဖအ င်ဖက  ်စ ုျား က  ျား ဦျားသန်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၇၀၊ ဖအ င်ဖြတတ  ၅ လြ်ျား၊ 

လ ှုင်

၄၂၃ (ဦျား) စ ုျားဖက  ်ဖက  ်ြ ုင် က  ျား ဦျားဖက  ်လွင် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၇၀၊ ဖအ င်ဖြတတ  ၅ လြ်ျား၊ 

လ ှုင်

၄၂၄ (ဖြ င်) ပြည ်ပေ ျုျားြ ုင် က  ျား ဦျားတင်ဖရွှေ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၄၁၇၊ သုြ တတ  ၁၁ လြ်ျား၊ ၁ 

ရြ်ကွက်၊ ဖပြ က်ဥကကလ 

၄၂၅ (ဖြ င်) သက်န ုင်ထွန်ျား က  ျား ဦျားဝင်ျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၈၆၄၊ ဦျားဝ စ ရလြ်ျား၊ ဖပြ က် ဂုံ

၄၂၆ (ဖြ င်) လြင်ျားထွန်ျား က  ျား ဦျားထွန်ျားရ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၂၂၄၊ ဖြ င်ငယ်ဦျားဘုရ ျားလြ်ျား၊ 

ဖက  က်ဖရတွင်ျားရြ်ကွက်၊ 

ဖပြ က်ဥကကလ 

၄၂၇ (ြ) ယုဝတ ြ ဦျားသ န်ျားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တဖပြျားဖက ျားရ  ၊ 

ထန်ျားတြင်ပြ ျုွဲ့နယ်



၄၂၈ (ြ) ထ ျားအ အ ဖဝ ြ ဦျားခင်ဖြ င်ဖအျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၄၉/ခ၊ အင်ျားဝလြ်ျား၊ ၅၄ ရြ်ကွက်၊

 ဖတ င် ဂုံ

၄၂၉ (ဦျား) ဖဇ ်လင်ျား က  ျား ဦျားဖအျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၉၊ ဖဗ ါစု ၂ လြ်ျား၊ ၆ ရြ်ကွက်၊

 လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၃၀ (ဦျား) ဖအ င်ဆန်ျားဝင်ျား က  ျား ဦျားဖထွျားဘ ု အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၃၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

က ုဗစ် ၁၉ က ကွယ်ဖဆျားဝယ်ယူရန်အတွက် 

အလှြူဖငွြ  ျားက ု စစ်အ ဏ ရှင်ြ  ျားအ ျား 

ြလှြူ ါန်ျားဖတ  ဘ  CDM ဝန်ထြ်ျားြ  ျားအ ျား 

ဖထ က်ြံ ဖြျားသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၄၃၁ ဖနှ်ောစနဒ ြ ဦျားတ ုင်ျားဖက  ် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တ်န မ က်
၈၉၃၊ ဖရွှေလဖရ င်လြ်ျား၊ ၄၀ 

ရြ်ကွက်၊ ဖပြ က် ဂုံ

၄၃၂ (ြ) လ ှုင်ျားအ ပေြူ ြ ဦျားြ  ျုျားန ုင် အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လ တ်န မ က်
၂၀၊ ြ ျားရထ ျားဝင်ျား၊ ငခ ရြ်ကွက်၊

 သကသန်ျားက န်ျားပြ ျုွဲ့နယ်

၄၃၃ Lal Awmpuia က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၄၃၄ Ngun Tum Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၄၃၅ Aung Law က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၃၆ Biak Cin Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၃၇ Biak Tha Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၃၈ Cung Uk Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၃၉ Mang Hrim Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၀ Siang Cung Ceu က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၁ Sui Hniang Tial ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၂ Thawng Tha Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၃ Tum Par ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၄ Van Par Hnem ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၅ Van Tha Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့



၄၄၆ Van Tha Chin Iang ြ အရြ်သ ျား ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၄၄၇ (က ု) စ ုင်ျားဝင်ျားထွဋ် က  ျား
ဖက  င်ျားသ ျား (သြ ုင်ျား 

အဖဝျားသင် တတ ယနှစ်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြုံရ  ပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၄၈ (က ု) ရ ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖတ င်ငူ

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၄၉ (က ု) စ ုင်ျားရ ေုန်ျားကကွယ် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖြှ ်ဘ ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၀ (က ု) စ ုင်ျားစ ုျားြင်ျားဖြ င် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖတ င်ကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၁ (က ု) ည ည ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖအျားသ ယ 

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၂ (က ု) လင်ျားထင် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖအျားသ ယ 

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၃ (က ု) ဖအ င်နုတင် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြ ုျားညှင်ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၄ (ြ) ခ ုင်ဖဝပေ ျုျား ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖြှ ်ဘ ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၅
(ြ) နုလတ်ဖဇ ် (ခ) 

နုဖဇ ်လတ်
ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖြှ ်ဘ ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၆ (ြ) ည ျုဇင်ဦျား ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၇ (ြ) လ  လ  ြူ ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၈ (ြ) ခင်နှင်ျားလ ှုင် ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖအျားသ ယ 

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၅၉ (ြ) ပြင ်ပြင ်ဝင်ျား ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြ ုျားညှင်ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၆၀ (ြ) ဂ ြူျားဂ ြူျားဖအ င် ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၆၁ (ြ) ပြတ်ပြတ်ြ ုျား ြ အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၆၂ (ဦျား) ြင်ျားလွင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖက လင်ျားပြ ျုွဲ့၊ စစ်က ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၆၃ (ဖြ င်) ပင ြ်ျားဖဇ ် က  ျား ဦျားခင်ဖြ င်ညွနေ့် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၂၂၈၊ အင်ျားစ န်လြ်ျားြကက ျား၊ 

လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၆၄ (ဖြ င်) ဇင်က ုြင်ျား က  ျား ဦျားစံပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၂၂၈၊ အင်ျားစ န်လြ်ျားြကက ျား၊ 

လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်



၄၆၅ (ဖြ င်) ဖက  ်လွင်ဦျား က  ျား ဦျားစ ုျားန ုင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သန်လ င်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၆၆
(ဖြ င်) 

ဉ ဏ်လင်ျားထွန်ျား
က  ျား ဦျားန ုင်ထွန်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၂၄ (က) ဖအ င်ရတနှောလြ်ျား၊ 

လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၆၇ (ဖြ င်) သက်ပေ ျုျားဖနှောင် က  ျား ဦျားဖအ င်ပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၂၆၊ ြန်ျားခခံ ၁ လြ်ျား၊ လ ှုင်သ ယ 

၄၆၈ (ဖြ င်) ြင်ျားခနေ့်ဖက  ် က  ျား ဦျားဖစ ပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၄၈၂/ခ၊ ဧရ ြင်ျားသစ်လြ်ျား၊ 

 ဂုံဖတ င်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၆၉ (ဦျား) ရ ြင်ျားလ ှုင် က  ျား ဦျားတင်ဖထွျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
A-11၊ အခန်ျား ၁၀၅၊ 

ရှုခင်ျားသ အ ြ်ယ ၊ သ ဖကတ

၄၇၀ (က ု) သက်ြ ုင်ဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၇၁
(ြ) ဇင်စည်သ လွင် 

(ခ) ဇင်ဇင်
ြ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၇၂ (ဦျား) ြင်ျားြင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၇၃ (ြ) န လ စ ုျား ြ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၇၄ (ြ) သ ရ ြ ုင် (ခ) ြ ုလ ြ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၇၅ (က ု) ရ ပြည ်ပေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖြှ ်ဘ ၊ ရန်ကုန်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၇၆ (က ု) ဖဝလင်ျားထက် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၇၇ (က ု) ထင်လင်ျားန ုင် က  ျား အရြ်သ ျား (အင်ဂ င်န ယ ) ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၇၈ (က ု) ရ ဖအ င် က  ျား/၂၄ ဦျားသန်ျားဖဇ ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က
လွတ်ဖပြ က် ဖြ ်လပြ ျုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြွန်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၄၇၉ (ဖြ င်) ပြတ်သူ က  ျား ဦျားပြင ်စန်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ၂၂၊ ၃၅ ြှတ်တ ုင်၊ ဖပြ က် ဂုံ

၄၈၀ (ဖ ေါ်) ဖအျားဆုြွန် ြ ဦျားဟန်ဖသ င်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖကတအထူျားကုဖဆျားရုံဝန်ျား

၄၈၁ (ဖ ေါ်) စ ုျားစ ုျားြ ြ ဦျားဘရှြ်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖကတအထူျားကုဖဆျားရုံဝန်ျား

၄၈၂ (ဖြ င်) ဖအ င်ရ ဖက  ် က  ျား ဦျားသန်ျားလွင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖကတအထူျားကုဖဆျားရုံဝန်ျား

၄၈၃ (ဖ ေါ်) န န ဝင်ျား ြ ဦျားထ န်လင်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖကတအထူျားကုဖဆျားရုံဝန်ျား

၄၈၄ (ဖ ေါ်) ဖနှ်ောခ ုင်ရင်သ န်ျား ြ ဦျားဖစ စံသ န်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖကတအထူျားကုဖဆျားရုံဝန်ျား

၄၈၅ (ဖစ ) ဆန်ျားသစ်နနဒှော က  ျား ဦျားဖစ နနဒှောထွန်ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖကတအထူျားကုဖဆျားရုံဝန်ျား

၄၈၆ (ဖြ င်) ရ ထက်န ုင် က  ျား ဦျားသနေ့်ဇင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၄/၁၊ ပြ ၄ လြ်ျား၊ 

ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်



၄၈၇ (ြ) ထက်ထက်ဝင်ျား ြ ဦျားဖြ င်ခ အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၅၅၊ ြင်ျားရ ဖက  ်စွ  ၇ ရြ်ကွက်၊

 ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၄၈၈ (ဖြ င်) ြင်ျားထက်သ က  ျား ဦျားသ န်ျားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၄၈၉ (ဖ ေါ်) ြ ုေ့ြ ုေ့ဖအ င် ြ ဦျားဖအ င်ခ ုင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၄၅၆၊ ြန်ဖပြ ၁၁ လြ်ျား၊ ၃ 

ရြ်ကွက်၊ သ ဖကတပြ ျုွဲ့နယ်

၄၉၀ (ဖြ င်) ဥကက သွင် က  ျား ဦျားဖြ င်ဖဌျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၆၇၄၊ ဘူတ ရုံလြ်ျား၊ စဉ ်ကူ 

ဖအ င်ဆန်ျား အင်ျားစ န်ပြ ျုွဲ့နယ်

၄၉၁ (ဖြ င်) ြင်ျားစ ုျားဦျား က  ျား ဦျားသ န်ျားစ ုျား အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က
လွတ်ဖပြ က် အြှတ် ၅ ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်သ ယ 

၄၉၂ (က ု) ဖဇယ  သန်ျား က  ျား ဦျားကကည်ပြ ျုင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် အင်ျားစ န်ရ  ြ၊ တ ယ စက်ရုံ

၄၉၃ (က ု) ြ  ျုျားည ည န ုင် က  ျား ဦျားပြင ်န ုင် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖရဖကက င်ျားတကကသ ုလ်

၄၉၄ (ြ) ပြင ်ပြတ်ဖဇ ် ြ ဦျားဖအ င်ပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဥကက  ၆ လြ်ျား

၄၉၅ (ဖြ င်) ဖအျားခ ြ်ျားက ု က  ျား ဦျားတင်ပြင ် အရြ်သ ျား ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြဖြတတ  ၃ လြ်ျား၊ ၁၀၈၊ 

အဖရှွဲ့ ဂုံ

၄၉၆ (က ု) ဟ န်ျားသူ က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၉၇ (ဦျား) ဖငွရှ န် က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၉၈ (ဖြ င်) ဇင်ြ  ျုျားန ုင် က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၄၉၉ (ဖြ င်) သ ဟန ုင် က  ျား/၂၅ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

ြဖဇ ရ  ၊ ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၅၀၀ (ဖြ င်) ပြည ်ပေ ျုျားန ုင် က  ျား ဦျားစ ုျားန ုင် အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၁၇/၇၉၈၊ ဦျားြုညလြ်ျား၊ 

ဖရွှေဖြါကကံပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဖပြ က်ဥကကလ 

၅၀၁ Malsawmtluang ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ေလြ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၂ Zing Tha Tawk ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၃ Biak Tha Par ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၅၀၄ Biak Hnem Sung ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၅ ခင်နှင်ျားယု ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၆ Mary Zai Hnem Sung ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၇ Kap Cung က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၈ Thawng Hlei Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၀၉ Bawi Tha Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၁၀
Tuan Tin Peng (18 

years old)
က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၁၁ Van Cer Luai ြ အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၁၂ Sui Hnin Hmung က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၁၃ Bawi Kip Sum က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၅၁၄ Chan Uk က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၅၁၅
David Van Hmuh 

Thang
က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၅၁၆ Joseph က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၅၁၇ Malsawmtluanga က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်



၅၁၈
Robert Ngun Ling 

Mang
က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၅၁၉ Sang Bik Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၁-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၅၂၀ (ဖြ င်) ပေ ျုျားဖအ င် က  ျား ဦျားသန်ျားထွန်ျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၁၇၇၊ စံပြ ၂ လြ်ျား၊ ယြုံနှော ၂ 

ရြ်ကွက်၊ ဖ ါြုံပြ ျုွဲ့နယ်

၅၂၁ (ဖြ င်) ထက်ခ ုင် က  ျား ဦျားသန်ျားဖရွှေ အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ၅

၀၅ (က)
လွတ်ဖပြ က်

၆၈၀/က၊ ဖအ င်ခ ြ်ျားသ  ၃၊ ၇၀

 ရြ်ကွက်၊ ဖတ င် ဂုံ

၅၂၂ (ဦျား) စ န်ဝင်ျားလွင် က  ျား ဦျားပြင ်ဖဇ ် အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ၅

၀၅ (က)
လွတ်ဖပြ က်

၁၊ ြန်ျားဖခ  င်ျားလြ်ျား၊ 

ြုနေ့်ဖတ င်ရြ်ကွက်၊ စြ်ျားဖခ  င်ျား

၅၂၃ (ဖြ င်) ပြဖက င်ျား က  ျား ဦျားတင်စ ုျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ၅

၀၅ (က)
လွတ်ဖပြ က်

၁၁/၂၊ ဆြ်ပြ ြှုနေ့်စက်ရုံဝင်ျား၊ 

လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၅၂၄ (ဦျား) ြ  ျုျားြင်ျားထွန်ျား က  ျား ဦျားထွန်ျားဖအျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

တ ုက်C, 206၊ နှင်ျားဆ လြ်ျား၊ 

ဘ ုျားလ န်ျား၊ 

ဖအ င်ြဂသလ ရြ်ကွက်၊ 

ဖက  က်ဖပြ င်ျား

၅၂၅ (က ု) ည ည ဇင်ဖြ င် က  ျား ဦျားဖေခင် အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ၅

၀၅ (က)
လွတ်ဖပြ က်

၅၂၆ (ဖြ င်) ထက်ဖဝယံ က  ျား ဦျားလှြ  ျုျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ပြစ်ြှုဆ ုင်ရ ဥြဖ ြု ်ြ၅

၀၅ (က)
လွတ်ဖပြ က်

၅၂၇ (ြ) ရတနှောဖက  ် ြ ဦျားဖက  ်ဖဌျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ြဖကွျားတ ုင်ျား၊ ြခုကကြူပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဆ ခဝရ  

၅၂၈ (က ု) ဖက  ်ဆန်ျားဦျား က  ျား ဦျားဖငွရ အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
အြှတ် ၉၈၊ သဟ ရလြ်ျား၊ ၁၃ 

ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ရန်ကုန်
ဖနအ ြ်အန ျား ဖဆျားလ ြ်ထွက်ဝယ်စဉ် ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၅၂၉ ဇင်သူထက် ြ ဦျားပြင ်ဖဌျား အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဘ ျားအံပြ ျုွဲ့၊ ကရင်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၃၀ (ဦျား) ဝင်ျားထွဋ် က  ျား ဦျားဖအ င်ဖငွ အရြ်သ ျား ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လ တ်န မ က် ၁၂၊ နတ်စင်လြ်ျား၊ ြထြထြ်

၅၃၁ (က ု) သနေ့်ဇင်ဦျား က  ျား ဦျားလှကက ျုင်

အရြ်သ ျား 

(ြွန်ပြတစ် တထ် ျား 

သက်ကက ျားရ ယ်အ ုဖစ င ်  

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ  ရ ုက်နှက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၅၃၂ (က ု) ဖက  ်ြင်ျားဖအ င် က  ျား ဦျားလှကက ျုင်

အရြ်သ ျား 

(ြွန်ပြတစ် တထ် ျား 

သက်ကက ျားရ ယ်အ ုဖစ င ်  

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ  ရ ုက်နှက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။



၅၃၃ (ဖြ င်) စ ုျားထက်ဖအ င် က  ျား ဦျားြ  ျုျားဖအ င်

အရြ်သ ျား 

(ြွန်ပြတစ် တထ် ျား 

သက်ကက ျားရ ယ်အ ုဖစ င ်  

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ  ရ ုက်နှက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၅၃၄ (က ု) ြင်ျားဦျား က  ျား ဦျားသနေ့်ဇင်ဦျား

အရြ်သ ျား 

(ြွန်ပြတစ် တထ် ျား 

သက်ကက ျားရ ယ်အ ုဖစ င ်  

ဖရှ က်ပခင်ျားဖဂဟ )

၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

ဖဆျားကုသြှုခံယူစဉ် ပြင်ျားထန်စွ  ရ ုက်နှက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၅၃၅ (က ု) ဖအ င်ဖက  ်ြင်ျား က  ျား ဦျားပြင ်လွင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၃၆ (က ု) ခ ြ်ျားဖပြ လင်ျား က  ျား ဦျားဖဝလင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၃၇ (က ု) လင်ျားထက်ြ ုင် က  ျား ဦျားပြင ်စ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၃၈ (ြ) ခ ုင်ေူျားဖဝ ြ ဦျားခင်ကကွယ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၃၉ (က ု) ဖအ င်သူ က  ျား ဦျားကကည်ဝင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၄/၁၀၃၊ အလယ်လြ်ျားဖဟ င်ျား၊ 

ဖအျားရ ြ်ပင ြ်ျားလြ်ျား၊ 

သန်လ င်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၄၀ (ြ) အ ပေ ျုျားဦျား ြ ဦျားပြတဦ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြဂသလ ဖတ င်ညွနေ့်ပြ ျုွဲ့နယ်

၅၄၁ ဘ ုဘ ုဖက  ် က  ျား ဦျားပြင ်ကကည် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ် (၂၂) ြုသ ြ်ညွနေ့် (၂)လြ်ျား၊

 တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ်၊  ရန်ကုန်
သြ တ်စစ်ဖကက င်ျားပေ ျုခွ စဉ် အေြ်ျားခံရ

၅၄၂ (ြ) ဝတ်ရည်စ ုျား ြ ဦျားဖဇ ်ဝင်ျားစ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
၈၂၊ ဆင်ြင်ျားလြ်ျား၊ အလုံပြ ျုွဲ့နယ်

၅၄၃ (ဦျား) သနေ့်ဇင် က  ျား ဦျားသန်ျားခင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၄၃၊ အုန်ျားြင်လြ်ျားဖအ က်၊ 

ဖ ျားကက ျားရြ်ကွက်၊ ကကည ်ပြင်တ ုင်

၅၄၄ (ြ) ဇင်ြင်ျားဖေွျား ြ ဦျားန ုင်ဦျားြင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁/၆၊ ၂၅၂၊ သ ရ ပြ ျုင် ၁၀ လြ်ျား၊ 

၁၃ ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၅၄၅ (ဖြ င်) ဖအ င်ဖအ င် က  ျား ဦျားတင်ဖရွှေ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၄၆၁၊ ြ လ နွယ် ၃ လြ်ျား၊ 

ဖြါက်ဖတ ဝ၊ အင်ျားစ န်

၅၄၆
(ဖြ င်) 

ဖက  ်ြင်ျားထွန်ျား
က  ျား ဦျားပြင်သ န်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က် ဂုံ

၅၄၇ (ြ) ခင်လွင်လွင် ြ ဦျားတင်လ ှုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဘုြမ  ၆ လြ်ျား



၅၄၈

(ဖြ င်) 

ထက်ဖဝလင်ျား(ခ) 

ြ ုျားသူအ ြ်

က  ျား ဦျားဝင်ျားဖဇ ်ဦျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

သကသန်ျားက န်ျား၊ ဇဝနရြ်ကွက်၊ 

စြယ်ပေြူကွန်  ု

၅၄၉ (ဖြ င်) န ုင်လင်ျား က  ျား ဦျားခင်ဖြ င်န ုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၅၀ (ြ) ဖရွှေဖအျား ြ ဦျားဖက  ်ြ န်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၅၁ (ဦျား) စန်ျားဝင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၃၅၇၊ ခ ုင်ဖရွှေဝါလြ်ျား၊ ၈၈

 ရြ်ကွက်၊  ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွ-ဖက  က်ဖပြ င်ျားတွင် 

ေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားပခင်ျားခံခ  ရသည်။

၅၅၂ (ြ) အ ဇင်ပေ ျုျား ြ ဦျားကကည်လွင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်(၉၁)၊ ဖဇ ်ဂ  ပြင ်လြ်ျား၊ 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွဖက  က်ဖပြ က်တွင် ေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားပခင်ျား 

ခံခ  ရသည်။

၅၅၃ (ြ) လ  လ  ဖြ ် ြ ဦျားဖအ င်ြ  ျုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၁၅၀၁၁၊ 

ဖဇယ  သ ရ လြ်ျား၊ ၉၀ ရြ်ကွက်၊ 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွဖက  က်ဖပြ က်တွင် ေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားပခင်ျား 

ခံခ  ရသည်။

၅၅၄ (ဦျား) ထက်ထက်ဖက  ် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

ြဖနှောသုခလြ်ျား၊ ၉၈ ရြ်ကွက်၊ 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွဖက  က်ဖပြ က်တွင် ေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားပခင်ျား 

ခံခ  ရသည်။

၅၅၅ (ြ) ဖအျားဖအျားသန်ျား ြ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၉၈ ရြ်ကွက်၊ ဖငွတ ုျားလြ်ျား၊ 

 ဂုံဆ ြ်ကြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်။

တ ဖြွဖက  က်ဖပြ က်တွင် ေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားပခင်ျား 

ခံခ  ရသည်။

၅၅၆ (ြ) စုစုြွန် ြ ဦျားဝင်ျားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၄/စက်ရုံလြ်ျား၊ြဂသလ ဖတ င်ညွ

နေ့်

၅၅၇ (ြ) ပေြူဝင်ျားသနေ့် ြ ဦျားခ စ်တ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၅၈ (ြ) သ ြ ်သ ြ ်သူ ြ ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၅၅၉ (ြ) ဝါဝါ ြ ဦျားက င်လ ှုင် ဖက  င်ျားသူ ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

ဗ ုလ်ထွန်ျားဇံရြ်ကွက်၊ 

ဗ ုလ်ပြတ်ထွန်ျား(၁)လြ်ျား၊ 

ဖ ေါ်ြုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ရန်ကုန်

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျား 

ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၅၆၀ (ြ) ကကယ်စင်သ ြ ် ြ ဦျားဖက  ်န ုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၉၃၈(A)၊ ဘုရင ်ဖနှောင်လြ်ျား၊ ၅၀ 

ရြ်ကွက်၊ ဖပြ က် ဂုံ

၅၆၁ (ဖြ င်) ထက်ဦျားခနေ့် က  ျား ဦျားဖဇ ်ြ  ျုျားလတ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

2/B၊ ဂ ရြ်ကွက်၊ န လ  ၅ လြ်ျား၊

 ဖပြ က်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၅၆၂ (ြ) အ သနတှော ြ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
၁၆၈-ရြ်ကွက်၊ က  ျားြ ံလြ်ျား

၃.၃.၂၀၂၁ ရက်ဖနေ့တွင် တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဖက  က်ဖပြ င်ျားရြ်ကွက်တွင် ရ တြ်ေွ ွဲ့ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားသွ ျားပခင်ျားပေစ်သည်။



၅၆၃ (ဖြ င်) ဖအ င်ပြင ်ဦျား က  ျား
ဦျားတင်လှ + 

ဖ ေါ်ပြင ်ပြင ်ကကည်
အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၈၊ က ယသုခ အပြင်လြ်ျား၊ 

၂/က ရြ်ကွက်၊ ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်

ဖဆျားရုံဝန်ထြ်ျားပေစ်က  CDM လုြ်သည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၅၆၄
(ဖြ င်) 

ဖအ င်ပြတ်ြွန်
က  ျား

ဦျားရည်ြွန် + 

ဖ ေါ်န လ ဖထွျားအ

ဖးး င်

အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၁၊ က  ျားကွက်သစ်လြ်ျား၊ 

က  ျားကွက်သစ်ရြ်ကွက်၊ 

တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်

တ ဖြွဖက  က်ဖပြ င်ျားြ ျားြွ ျုင ်အန ျားတွင်ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၅၆၅ (ြ) ဖဟြ န်စ ုျား ြ ဦျားစ ုင်ျားလှြ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
လြ်ျားြဖတ ် တ ဖြွသြ တ်စစ်ဖကက င်ျား ပေ ျုခွင်ျားစဉ် ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၅၆၆
(က ု) ဇင်က ု (ခ) 

သ ျားကက ျား
က  ျား ဦျားပြဝင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ် ၂၀၉၊ ဖအ င်ဖြတတ  (၄)

 လြ်ျား၊ ၁ ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊

 ရန်ကုန်

ဆနဒပြစဉ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၅၆၇ (က ု) ရ ြင်ျားဦျား က  ျား/၂၉ ဦျားဝင်ျားလ ှုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား သြ တ်ပေ ျုခွင်ျားစဉ် ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၅၆၈ (ဖြ င်) ဟ န်ျားထက် က  ျား/၂၁ ဦျားဖေဝင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ် ၂၆၃၊ 

ဗ ုလ်ြင်ျားဖရ င်လြ်ျား၊ 

ဗြ ဖအျားရြ်ကွက်၊ ဖ ါြုံပြ ျုွဲ့နယ်၊

 ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၅၆၉
(က ု) ဖဇ ်ဝင်ျားခ ုင်(ခ) 

(က ု) ဖဇ ်ဝြ်ျား
က  ျား ဦျားဖဇ ်လွင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၀
(က ု) ဖအ င်သ ုက်(ခ) 

ခ  ျုသ 
က  ျား ဦျားသန်ျားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၁ (ဦျား) ဖက  ်ပြင ် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၅၇၂ (က ု) ရ ဝင်ျားဖဆွ က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၅၇၃ (က ု) ပြတ်ဖက င်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၄ (က ု) ထွန်ျားထွန်ျားဖနှောင် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၅ (က ု) ဖက  ်ဇင်ခနေ့် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၆ (က ု) ဖက  ်ဝင်ျားသ န်ျား က  ျား ဦျားေ ုျားတတွ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၇ (က ု) ြင်ျားက ုက ုသန်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၇၈ (က ု) ထွန်ျားဖနှောင်ဖနှောင် က  ျား ဦျားပြဖဇ ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၅၇၉ (ြ) ယွန်ျားလ  လ  ဖဝ ြ ဦျားဝင်ျားထ န် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၈၀
(ြ) တင်ဇ ြ ုျား 

(ပြည ်စုံြင်ျား)
ြ ဦျားတင်ဖအ င်ြ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၈၁ (ြ) ခင်သူထက် ြ ဦျားပြင ်ဖဌျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၈၂ (ဖြ င်) ဖက  ်ြင်ျားဦျား က  ျား ဦျားပြင ်ြ ုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
၇၊ ဖအ င်သဖပြလြ်ျား၊ စြ်ျားဖခ  င်ျား

၅၈၃ (ြ) စန်ျားဖဆွဇင် ြ ဦျားဖအျားဖငွ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၉၊ လြ်ျားသွယ် ၂၊ သြ ုင်ျား ၁ 

ရြ်ကွက်

၅၈၄
(ြ) ခ ုင်လ  ဝင်ျား (ခ) 

ဖြသူ
ြ ဦျားဝင်ျားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
သ ဖကတ

၅၈၅
(ြ) ဖအျားသက်ဖအ င် 

(ခ) တ ုျားတ ုျား
ြ ဦျားဝင်ျားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
သ ဖကတ

၅၈၆ (ြ) နုနုန ုင် ြ ဦျားဖအျားြင်ျားလ ှုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဥဇဇနှော ၆ လြ်ျား

၅၈၇ (ြ) ယွန်ျားြှ ြှ ြ ဦျားထ န်လင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဘုြမ  ၃ လြ်ျား

၅၈၈ (ဖြ င်) ပြင ်ပြတ်ဖက  ် က  ျား ဦျားဝင်ျားဖက  ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
သဇင်လြ်ျား၊ ၃ ရြ်ကွက်၊ ဖတ  ဂ 

၅၈၉ (ြ) တင်ြ ဦျား ြ ဦျားတင်ဖအ င်ြ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ြုရ က်ဆ တ်ကုန်ျား

၅၉၀ (ြ) နှင်ျားဝတ်ရည် ြ ဦျားဉ ဏ်ဝင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၉၁ (ဖြ င်) ကံခ န် က  ျား ဦျားခင်ဖြ င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ကက ျုျားတံတ ျား

၅၉၂ (ဖြ င်) ဖက င်ျားပြတ် က  ျား ဦျားဖအ င်ခ စ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

လ ှုင်ပြစ်လြ်ျားသွယ် (၁) လြ်ျား၊ 

(၁) ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်

၅၉၃ (က ု) သက်စ ုျားထက် က  ျား ဦျားပြင ်စ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၉၄ (က ု) ဖက  ်စည်သူ က  ျား
ဦျားတင်ထွန်ျားဖအ 

င်
အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၉၅ (ြ) ယွန်ျားဖရွှေရည်သ ြ ် ြ ဦျားစန်ျားန ုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၉၆ (ြ) ဇင်ြ ထ ုက် ြ ဦျားထွန်ျားစ န် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၅၉၇ (ြ) ဟန်စုစုထက် ြ ဦျားဘ ုဘ ုဟန် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၉၈ (ြ) ဇင်ဇင်ဇူလ ှုင် ြ ဦျားလှဘုန်ျားလွင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ဖပြ က်ဥကကလ ြ၊ ရန်ကုန်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၅၉၉ (ဖစ ) အ ုြူဖတ က  ျား ဦျားဖစ ြင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၄၊ အင်လြ်ျား၊ 

ဖဆျား/ပင ြ်ျားရြ်ကွက်၊ 

ကကည ်ပြင်တ ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်

၆၀၀ (ြ) စ ြ်ျားလ  နွယ် ြ ဦျားပြင ်စ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၀၃၊ ြ လ ပြ ျုင် ၆ လြ်ျား၊ ၁၆ 

ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၆၀၁ (ဖြ င်) ခ ုင်ဖဇ ်လတ် က  ျား ဦျားခင်ဖြ င်ပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

တ ုက်၅၊ 

ဖးဖအ င်ဖဇယ အ ြ်ယ ၊ 

 ဂုံပြ ျုွဲ့သစ်(ဖတ င်ြ ုင်ျား)

၆၀၂ (ဖြ င်) န ုင်လင်ျားထွန်ျား က  ျား ဦျားသန်ျားန ုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၀၃ (ြ) ဆင်ျားရူြါခင် ြ ဦျားဇ ဝ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၃၈၊ ဖြ ်တင်လြ်ျားသစ်လြ်ျား၊ 

လြ်ျားြဖတ ်

၆၀၄ (ဦျား) ဖဇ ်ြ ုျားရှ န် က  ျား ဦျားတင်ရှ န် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၄/က၊ သစစ ရ ြ်သ လြ်ျား၊ ၁၂ 

ရြ်ကွက်၊ ရန်ကင်ျား

၆၀၅
(ဖြ င်) 

ဖအ င်က ုက ုြင်ျား
က  ျား ဦျားပြည ြ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

ြ ျားရထ ျားဝင်ျား၂လြ်ျား၊ 

အလယ်ဖ ျားကုန်ျားအဖရှွဲ့ရြ်ကွက်၊

 အင်ျားစ န်

၆၀၆ (ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်ဦျား က  ျား ဦျားစံသ န်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
အင်ျားစ န်၊ ဖြါက်ဖတ ဝ

၆၀၇ (ြ) ဖဝဖဝခင် ြ ဦျားဖအ င်ခင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၅၁၁၊ ဧရ ၂လြ်ျား၊  -ရြ်ကွက်၊ 

ဖပြ က်ဥကကလ 

၆၀၈ (ဖြ င်) ဖလျားပြင ်ဝင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၀၉ (ဖြ င်) ြ  ျုျားဝင်ျားသ န်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၁၀ (ဦျား) တင်ဖထွျား က  ျား ဦျားအုန်ျားဖြ င် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

စံဖက  ်စု ၁၊ ဖ ျားကုန်ျားဖရှွဲ့၊ 

အင်ျားစ န်

၆၁၁
(ြ) ဂ  ဆ ုင်ျားြန် (ခ) 

ဇခုန်ဆ ုင်ျားြန်
ြ ဦျားဖဇ ်ခြ်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၂၄၄၊ င်္-ရြ်ကွက်၊ 

ဖဝြုလလ၆လြ်ျား၊ 

ဖပြ က်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်

၆၁၂ (ဦျား) ဝင်ျားပြင ် က  ျား ဦျားစ ုျားတင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

သ ယ ကုန်ျားလြ်ျား၊ 

နံေ့သ ကုန်ျားရြ်ကွက်

၆၁၃ (ဦျား) ဝဏဏစ ုျား က  ျား ဦျားစ ုျားနွယ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
အြှတ်(၇၀၅)အခန်ျား၃လွှ  တ ဖြွ



၆၁၄ (ဖြ င်) ပြည ်ဟ န်ျား က  ျား ဦျားသက်ရှည် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

ြန်ျားခခံဖက  ်လြ်ျား 

၁၃ရြ်ကွက်၊သ ရ ပြ ျုင်လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၆၁၅ (ြ) ငုသစစ ခင် ြ ဦျားဖဌျားဦျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
အြှတ်(၁)၊လ ှုင်ပြစ်လြ်ျား၊လ ှုင်

၆၁၆ ဥကက ဖအ င် က  ျား ဦျားသန်ျားစ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၀၆/ြထြ်၊ြ လ ပြ ျုင်၃လြ်ျား၊၁၆

ရြ်၊ လ ှုင်

၆၁၇ သူရဖအ င် က  ျား ဦျားစ ုျားပြင ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၈၆/ဖအ-၂၊သုခပြ ျုင်၃လြ်ျား၊၈ရြ်၊

 လ ှုင်

၆၁၈ ခွန်ရှင်ျားသနေ့် က  ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၁၉ (ြ) ယဉ်ြ ုျားဦျား ြ ဦျားဖဇ ်ြင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
တ ဖြွဗလ ထ ြ်

၆၂၀ (ြ) စုစနဒှောဖက  ် ြ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၂၁
(ဖ ေါ်) 

ဖနှ်ောလ ှုင်သဉ္ဇ ဖအ င်
ြ Dr. ဥြမ စံ အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
သြဝါယြတကကသ ုလ် (သန်လ င်)

၆၂၂ (ဖြ င်) ြင်ျားဖသွျားခနေ့် က  ျား ဦျားဖအ င်ထွတ် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၄၅၊ ပြည်ဖထ င်စုရ ြ်သ လြ်ျား၊

 ပြည်အဖရှွဲ့ရြ်ကွက်၊  ဂုံပြ ျုွဲ့နယ်

 (၁၀၀၆ A၊ ဘုရင ်ဖနှောင်တ ဝါ ၂၊

 ၄ ရြ်ကွက်၊ ကြ ရ တ်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၆၂၃ (ြ) ဖအြ စ န်ဝင်ျား ြ ဦျားစ န်ဝင်ျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၁၂/၅၅၊ ပြည်ဖတ ်သ  ၄ လြ်ျား၊ 

 ညင်ျားကုန်ျား၊ အင်ျားစ န်။

၆၂၄
(ဖြ င်) 

ဖဇယ  ဝင်ျားထက်
က  ျား ဦျားဝင်ျားလ ှုင် အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၂၅ (ြ) နှင်ျားပေြူပေြူလ ှုင် ြ ဦျားန ုင်ဦျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၂၆ (ဖြ င်) ဖဇ ်ြင်ျားခနေ့် က  ျား ဦျားဖက  ်ြ ုျား အရြ်သ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၂၇ (ဦျား) ဝ ုင်ျားဖြ ် က  ျား ဦျားပြြ ုျား အရြ်သ ျား ၃ ြတ် ၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

လွတ်ဖပြ က် 

(တ ဖြွတရ ျားရုံျား)
တ ဖြွပြ ျုွဲ့နယ်

၆၂၈
(ဖြ င်) 

ဖက င်ျားစည်သူဟ န်ျား
က  ျား ဖက  င်ျားသ ျား ၃-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန် ဆနဒပြြွ ပြျုလုြ်ြှုဖကက င ်ေြ်ျားဆ ျားခံရ။

၆၂၉ (က ု) စ ုျားြ ုျား က  ျား
အရြ်သ ျား 

(ဆ ုင်ကယ်အဖရ င်ျားဆ ုင် )
၅-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ြ တထ လ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် ဆနဒပြတ  အတွက်

 ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။



၆၃၀ (ဦျား) စ ုျားစ ုျားြင်ျား က  ျား ဦျားပြဖက  ် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၅၀၊ ၉၂-လြ်ျား၊ 

ကန်ဖတ ်ကဖလျားရြ်ကွက်၊ြဂသလ

း ဖတ င်ညွနေ့်ပြ ျုွဲ့နယ်။

၆၃၁ ဖနလင်ျားဖအ င် က  ျား ဦျားသ န်ျားဦျား အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၃၂ (ဦျား) ဖအ င်ဝင်ျား က  ျား ဦျားလှဖြ င် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား အ ဏ သ ြ်ျားြှုပြ ျားဖနှောက်တွင် အေြ်ျားခံရသည်။

၆၃၃ (ဦျား) လှဖအ င် က  ျား ဦျားတင်ဖရွှေ အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
၂၃/D ြ ျားရထ ျားဝန်ျား (ဖတ င်)၊ 

ကကည ်ပြင်တ ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်။

၆၃၄ (ဦျား) ြင်ျားက ုက ု က  ျား ဦျားရ ပြင ် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က
လွတ်ဖပြ က်

စြ်ျားဖခ  င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၆၃၅ ဖစ ဝါရှင် က  ျား ဦျားဖစ ဖစျားေ လ အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၆၃၆ (ဦျား) ြ  ျုျားြင်ျားဖအ င် က  ျား ဦျားဝင်ျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၆-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၆၃၇ (ဦျား) အ က ဟ န်ျား က  ျား ဦျားခင်ဖြ င်ကကည် အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရှြ်ျားစုရြ်ကွက်၊ တ ုက်ကက ျားပြ ျုွဲ့နယ်

၆၃၈ (ဦျား) သနေ့်ဇင် (ခ) ဦျားစ ုင်ျား က  ျား ဦျားက ုဖလျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

အြှတ်-၆၁၉၊ ြ လ ရုံလြ်ျားသွယ်

 (၂)၊ ၁၂ရြ်ကွက်၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

၆၃၉ (ဖြ င်) စ န်ဖထွျား က  ျား ဦျားထွန်ျားရင် အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၆၄၀ (ဦျား) ဝင်ျားပြတ်ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် ဆနဒပြတ  အတွက်

 ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၆၄၁ (က ု) ဟ န်ျားြ  ျုျားဆက် က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
စြ်ျားဖခ  င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၆၄၂ (က ု) စ ုင်ျားဝဏဏဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
စြ်ျားဖခ  င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၆၄၃ (က ု) ခင်ဖဇ ်ဝင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
စြ်ျားဖခ  င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု ဆနေ့်က င်ဆနဒပြသည ်အတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၆၄၄ (ဖြ င်) သူရဖဇ ် က  ျား/၂၀ ဦျားဖဇ ်ဦျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
၂၆ ြတ် ၂၁ 

တွင်ပြန်လွတ်သည်။

ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

၆၄၅ (ြ) ထွန်ျားပြတ်ြွန် ြ/၂၂ ဦျားဝင်ျားထွန်ျား အရြ်သ ျား ၇-ြတ်-၂၀၂၁
၂၆ ြတ် ၂၁ 

တွင်ပြန်လွတ်သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၆၄၆ Salai Cunga က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၄၇ (ဖြ င်) ရ ထက်ဖအ င် က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် ဆနဒပြတ  အတွက်

 ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၆၄၈ (ဖြ င်) ြ  ျုျားဇင်ပြတ် က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား



၆၄၉ (ြ) ဇင်ြ ဖဝ ြ အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၆၅၀ (က ု) ရ ဝင်ျားထွန်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၆၅၁ Ngun Cung Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၉-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၅၂ (ြ) ဖြသူ ြ ဦျားလှရ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၀၂၁ လွှတ်

ခ ုင်သဇင်လြ်ျား၊ 

ဖြါင်ျားကူျားဉ ဏရြ်ကွက်၊ 

ြုလ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြဂသလ  ုံ

သြ တ်စစ်ဖကက င်ျားပေ ျုခွ စဉ် အေြ်ျားခံရ

၆၅၃ (ြ) ဖအျားပင ြ်ျားသူ ြ ဦျားလှရ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၀၂၁ လွှတ်

ခ ုင်သဇင်လြ်ျား၊ 

ဖြါင်ျားကူျားဉ ဏရြ်ကွက်၊ 

ြုလ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြဂသလ  ုံ

သြ တ်စစ်ဖကက င်ျားပေ ျုခွ စဉ် အေြ်ျားခံရ

၆၅၄ ဇင်ြင်ျားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၅၅
David Lian Cin 

Thang, 20
က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၅၆ Sai Nawlar က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၅၇ Salai Abawi (Amon) က  ျား/၂၉ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၅၈ Van Biak Thawng က  ျား/၃၀ အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၅၉ Cung Bawi Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၁၀-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၆၀ Paul Lian Uk Bawi က  ျား အရြ်သ ျား ၁၂-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၆၆၁ (ြ) ပြင ်ပြင ်သူ ြ ဦျားကကည်ပြင ် အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဖြလ တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
အြှတ် ၉၊ သံလြ်ျား၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ င်ဖရှွဲ့/ပြည်လြ်ျား)တွင် ြ ြ  

Account အ ျား ြ တ်သ ြ်ျားရန်နှင ် 

ဖငွထုတ်ရန်က စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နှင ်စက ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်ခံရသည်။

၆၆၂ (ြ) ခင်ခင်စ ြ ဦျားကကည်ပြင ် အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဖြလ တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
အြှတ် ၉၊ သံလြ်ျား၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ င်ဖရှွဲ့/ပြည်လြ်ျား)တွင် ြ ြ  

Account အ ျား ြ တ်သ ြ်ျားရန်နှင ် 

ဖငွထုတ်ရန်က စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နှင ်စက ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်ခံရသည်။



၆၆၃ (က ု) သနေ့်ဇင် က  ျား ဦျားဖက  ်ဖအျား အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဖြလ တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
အြှတ် ၉၊ သံလြ်ျား၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ င်ဖရှွဲ့/ပြည်လြ်ျား)တွင် ြ ြ  

Account အ ျား ြ တ်သ ြ်ျားရန်နှင ် 

ဖငွထုတ်ရန်က စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နှင ်စက ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်ခံရသည်။

၆၆၄ (ြ) ဆုသက်ြွန် ြ ဦျားဝင်ျားခ  ျု အရြ်သ ျား ၁၆-ြတ်-၂၀၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဖြလ တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
အြှတ် ၉၊ သံလြ်ျား၊ လ ှုင်ပြ ျုွဲ့နယ်

KBZ Bank (ြ လ ဖဆ င်ဖရှွဲ့/ပြည်လြ်ျား)တွင် ြ ြ  

Account အ ျား ြ တ်သ ြ်ျားရန်နှင ် 

ဖငွထုတ်ရန်က စစဖပြ ကက ျားရ  Bank 

နှင ်စက ျားြ  ျားရ ြှ 

လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်ခံရသည်။

၆၆၅
(က ု) ခွန်ြ  ျုျားလ ှုင်ဝင်ျား 

(ခ) ြါစကွ 
က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ဖဆ င်ျားကန်ရ  ၊ ေ ျားခွန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရှြ်ျားပြည်နယ်

ရှြ်ျားကယ ျားနယ်စြ်တွင် စစ်သ ျား ၄ 

ဖယ က်ဖသဆုံျားသည ်အတွက်ဖကက င ် 

စစ်တြ်အင်အ ျားအဖပြ က်အြ  ျားသည် 

ရ  ထ သ ုေ့ဝင်ဖရ က်ပြ ျားရှ ဖေွဖနစဉ်ေြ်ျားဆ ျားပခင်ျားခံခ  ရသ

ည်။

၆၆၆ (ြ) ဖဖရွှေြံှု ြ
သုခက ရ ြရဟ တအသင်ျား

ဥကကဌ
၂၁-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၂၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

လ ှုင်သ ယ ြန်ျားလ ှုင်တံတ ျားဖအ က်တွင် 

သုခက ရ ြရဟ တအသင်ျားဥကကဌ ြဖရွှေြှုန်အြါအဝင် 

၃ဖယ က်က ု စစ်တြ်ြှ ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၆၆၇ (က ု) ဖအ င်ခ ြ်ျားြင်ျား က  ျား/၂၁ ဦျားအုန်ျားဖငွ အရြ်သ ျား ၂၃-ြတ်-၂၁ ခံဝန်ပေင ်လွတ်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၆၈ (က ု) စ ုျားသက်ဖထွျား က  ျား ဦျားသက်ဖငွ အရြ်သ ျား ၂၃-ြတ်-၂၁ ခံဝန်ပေင ်လွတ်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၆၉ Cung Bawi Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၂၃-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ကဖလျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၆၇၀ Daniel Biak Tha Ceu က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၁ န ုင်ြင်ျားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၂ န ုဗယ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၃ Sang Bik Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၄ Thawng Bik Cem က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်



၆၇၅ Thawng Tha Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၆ Van Za Uk က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၇ Peng Lian Thawng က  ျား အရြ်သ ျား ၂၄-ြတ်-၂၁
ြတ်လအတွင်ျား 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၇၈ (ဖြ င်) ပြည ်ပင ြ်ျားခနေ့် က  ျား/၂၂ ဦျားဖအ င်ဖက  ်ဦျား အရြ်သ ျား ၂၅ ြတ် ၂၁
၂၇ ြတ် ၂၁ 

တွင်ပြန်လွတ်သည်။

ြရြ်ျားကုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

၆၇၉ Steven Van Ceu Sam က  ျား အရြ်သ ျား ၂၅-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၈၀ Thual Shin Sang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၅-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၈၁ Ang Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၈၂ Thang Naing က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၈၃ Khua Pi က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၈၄ Nai Tam က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၆၈၅ (ြ) ယဉ်ယဉ်ကက ျား ြ ဦျားဇင်ဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၆၈၆ (ြ) စုစုကက ျား ြ ဦျားဇင်ဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၆၈၇ (က ု) ဖနလင်ျားထွန်ျား က  ျား/၃၈ ဦျားြင်ျားလတ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၈၈ (က ု) ဖက  ်ဖက  ် က  ျား ဦျားဖစ သ န်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၈၉
(က ု) သ ဟဖဇ ် (ခ) 

လူဖြ ်
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၀ (ဦျား) ဖြေါ်လ က  ျား/၃၇ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။



၆၉၁ (ဦျား) ြ  ျုျားထွန်ျား က  ျား/၃၄ ဦျားဝင်ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၂ (က ု) ဖက  ်စ ုျားဝင်ျား က  ျား ဦျားစ ုျားပြင ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၃ (က ု) ဇင်လင်ျား က  ျား/၃၁ ဦျားထွန်ျားဖဝ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၄ (ြ) ဖက င်ျားစုဖဝ ြ/၁၇ ဦျားြ ုင်ပေ ျုျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၅ (က ု) ြ  ျုျားြင်ျားထွန်ျား က  ျား/၄၇ ဦျားခ စ်လှ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၆ (က ု) ရ လင်ျားထက် က  ျား/၂၉ ဦျားြ  ျုျားခ စ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၇ (ဦျား) ဖအ င်ထွန်ျား က  ျား/၃၀ ဦျားအ ုက်ဆယ် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၈ (က ု) ဘ ုဘ ုဝင်ျား က  ျား/၃၅ ဦျားြ  ျုျားလွင် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၆၉၉ (ဦျား) သန်ျားပြင ်ထွန်ျား က  ျား/၅၀ ဦျားအုန်ျားဖြ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၀၀ (က ု) အငယ်ဖလျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၀၁ (က ု) ဖက  ်ြင်ျားြ ုင် က  ျား/၁၇ ဦျားဖက  ်သ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၀၂ (က ု) ရ ြင်ျားဦျား က  ျား ဦျားလှပြ ျုင် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။



၇၀၃ (က ု) ပြည ်ပေ ျုျားဖြ င် က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၀၄ ဖဇ ်ရ ဖနှောင် က  ျား ဦျားဖဌျားဖအ င် အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား 09-792826254

၇၀၅ Ngun Thawng Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၀၆ Tial Cung က  ျား အရြ်သ ျား ၂၇-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၀၇ (ဦျား) သ န်ျားထွန်ျားဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၀၈
(က ု) က ုကက ျား (ခ) 

က ုဖဇ ်ဝင်ျား
က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၀၉
(က ု) ပေ ျုျားထွန်ျား (ခ) 

ခနေ့်ထွန်ျားလင်ျား
က  ျား/၄၈ အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၁၀
(က ု) ေ ုျားြ န် (ခ) 

က ုဖဇ ်သန်ျားထွန်ျား
က  ျား/၃၃ အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၁၁
(က ု) ေ ုျားသ ျား (ခ) 

ဖက  ်ြင်ျားဖထွျား
က  ျား/၃၈ အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၁၂ (က ု) ေ ုျားဖအျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၁၃ Cung Hlei Sang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၁၄ Cung Lian Sang က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၁၅ Cung Tha Bik က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၁၆ ရ ုလန် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၁၇ Van Nun Bawi က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၁၈ Zing Ceu Lian က  ျား အရြ်သ ျား ၂၈-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်



၇၁၉ (ဖ ေါ်) ဖအျားြူ ြ အရြ်သ ျား ၂၉-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၂၀ (ဖြ င်) ထ လ န်ျားထန် က  ျား ဦျားဇက  အ ု အရြ်သ ျား ၂၉-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ် ဖနအ ြ်တွင် ဝင်ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၂၁ Ngun Sui Cin Par ြ အရြ်သ ျား ၂၉-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၂၂ David Thang (Rezua) က  ျား အရြ်သ ျား ၃၀-ြတ်-၂၁
ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၂၃
Lian Bawi Mang 

(Rezua)
က  ျား အရြ်သ ျား ၃၀-ြတ်-၂၁

ြတ်လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၂၄ (က ု) ဂ  ျုင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁
ဧပြ လ ၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ြ န်ဖပြ ၄ လြ်ျား၊ 

သ ဖကတပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၂၅ (ဦျား) လှထွန်ျား က  ျား/၇၀
ဦျားထွန်ျားဖအ င်က 

ဖးး း်
အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၂၆ (က ု) စလင်ျား က  ျား/၄၈ ဦျားကေူျား အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၂၇ (ဦျား) ြဂ စ် က  ျား/၇၀ ဦျားစ န်ဖြ င် အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၂၈ (ဦျား) ြ ြက် က  ျား/၅၀ ဦျားကေူျား အရြ်သ ျား ၃၁-ြတ်-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၂၉
(ဦျား) ဖက  ်ြင်ျားဖအ င် 

(ခ) ကုလ ျား
က  ျား ဦျားလှကက ျုင် အရြ်သ ျား ြတ်လ

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။

၇၃၀ (က ု) ခင်ဗဟ  ူျား က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၁-ဧပြ -၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၃၁ (က ု) ဇင်ြင်ျားထက် က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၁-ဧပြ -၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ဦျားလွင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု 

ဆနေ့်က င်ဆနဒပြပခင်ျားအတွက်ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။



၇၃၂ (က ု) ဖထွျားဖြ ် က  ျား အရြ်သ ျား (AAPP အေွ ွဲ့) ၂ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့ ဖြျားပြန်ျားစရ ရှ သည်ဟုဆ ုက  ဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားသည်။

၇၃၃ (ြ) ဖနဇ ပခည်ရ ှုင်ျား ြ အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

ြဂသလ  ုံဖ ျားတွင် ဖ ျားဝယ်သွ ျားစဉ် CNN 

သတင်ျားဖထ က်က အင်တ ဗ ြူျားသည်က ု 

ပြန်လည်ဖပေကက ျားပြ ျားဖနှောက် ြကက ြ အခ  န်တွင် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၃၄ (ြ) ရ ှုင်ျားရတနှောပေ ျုျား ြ အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

ြဂသလ  ုံဖ ျားတွင် ဖ ျားဝယ်သွ ျားစဉ် CNN 

သတင်ျားဖထ က်က အင်တ ဗ ြူျားသည်က ု 

ပြန်လည်ဖပေကက ျားပြ ျားဖနှောက် ြကက ြ အခ  န်တွင် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၃၅ (က ု) စည်သူပေ ျုျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

ြဂသလ  ုံဖ ျားတွင် ဖ ျားဝယ်သွ ျားစဉ် CNN 

သတင်ျားဖထ က်က အင်တ ဗ ြူျားသည်က ု 

ပြန်လည်ဖပေကက ျားပြ ျားဖနှောက် ြကက ြ အခ  န်တွင် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၃၆ (ြ) ယဉ်သက်တင် ြ အရြ်သ ျား ၂-ဧပြ -၂၀၂၁

ဧပြ လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြဂသလ  ုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တ ုင်ျား

အင်ျားစ န်ပြ ျုွဲ့နယ် ၁၀ ြ ုင်ကုန်ျားဖ ျားအန ျား 

ြုနေ့်သွ ျားဝယ်စဉ် CNN သတင်ျားဖထ က်က 

အင်တ ဗ ြူျားသည်က ု ပြန်လည်ဖပေကက ျားပြ ျားဖနှောက် 

ြကက ြ အခ  န်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၃၇ (ဖြ င်) ခနေ့်ြ  ျုျားဖက  ် က  ျား/၁၈ အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

 သည်။

လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့၊ 

ရှြ်ျားပြည်နယ်ဖပြ က်ြ ုင်ျား။

၇၃၈ Oak Nwe ၁၉ နှစ် အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့၊ 

ရှြ်ျားပြည်နယ်ဖပြ က်ြ ုင်ျား။

၇၃၉ (ြ) ခ ယ်ရ ဖက  ်သင်ျား ြ/၂၁ အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့၊ 

ရှြ်ျားပြည်နယ်ဖပြ က်ြ ုင်ျား။

၇၄၀ (ြ) ခ  ျုခ  ျုပြင ် ြ/၂၆
ဦျားဖအ င်ဖက  ်ပြ

င ်
အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ  ၇ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

သင်္သန်ျားက န်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

သင်္သန်ျားက န်ျား အြှတ်(၃) 

အထက်တန်ျားဖက  င်ျားဖရှွဲ့တွင် အေြ်ျားခံရပြ ျား သုဝဏဏ 

ရ စခန်ျားြှတဆင ် စစ်ဖကက ဖရျားစခန်ျားသ ုေ့ 

ြ ုေ့ဖဆ င်ခ  သည်။

၇၄၁ (ဖ ေါ်) သန်ျားနွယ် ြ/၄၉ ဦျားဖြွှျားန အရြ်သ ျား ၃ ဧပြ  ၂၁
ဧပြ  ၇ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

သင်္သန်ျားက န်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

သင်္သန်ျားက န်ျား အြှတ်(၃) 

အထက်တန်ျားဖက  င်ျားဖရှွဲ့တွင် အေြ်ျားခံရပြ ျား သုဝဏဏ 

ရ စခန်ျားြှတဆင ် စစ်ဖကက ဖရျားစခန်ျားသ ုေ့ 

ြ ုေ့ဖဆ င်ခ  သည်။



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

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်ဦျားဖဆ င်သူ က ုဂ  ဖလျားက ု ြြ သည ်အတွက် 

ြ သ ျားစုဝင်ြ  ျားက ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ သ ယ ဝတ ၊ ၃ 

လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ုက်ကက ျားပြ ျုွဲ့ဘက်သ ုေ့ 

လ ုက်ထရက်က ျားပေင ် ထွက်ခွ လ စဉ် သုံျားဆယ်ပြ ျုွဲ့

 အလယ်ကုန်ျားတွင် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားခ  သည်။

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

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်ဦျားဖဆ င်သူ က ုဂ  ဖလျားက ု ြြ သည ်အတွက် 

ြ သ ျားစုဝင်ြ  ျားက ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ သ ယ ဝတ ၊ ၃ 

လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ုက်ကက ျားပြ ျုွဲ့ဘက်သ ုေ့ 

လ ုက်ထရက်က ျားပေင ် ထွက်ခွ လ စဉ် သုံျားဆယ်ပြ ျုွဲ့

 အလယ်ကုန်ျားတွင် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားခ  သည်။

၇၄၄ (က ု) သက်န ုင်ဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်ဦျားဖဆ င်သူ က ုဂ  ဖလျားက ု ြြ သည ်အတွက် 

ြ သ ျားစုဝင်ြ  ျားက ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ သ ယ ဝတ ၊ ၃ 

လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ုက်ကက ျားပြ ျုွဲ့ဘက်သ ုေ့ 

လ ုက်ထရက်က ျားပေင ် ထွက်ခွ လ စဉ် သုံျားဆယ်ပြ ျုွဲ့

 အလယ်ကုန်ျားတွင် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားခ  သည်။

၇၄၅ (ဖ ေါ်) ခင်ဖဌျားကကည် ြ အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်ဦျားဖဆ င်သူ က ုဂ  ဖလျားက ု ြြ သည ်အတွက် 

ြ သ ျားစုဝင်ြ  ျားက ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ သ ယ ဝတ ၊ ၃ 

လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ုက်ကက ျားပြ ျုွဲ့ဘက်သ ုေ့ 

လ ုက်ထရက်က ျားပေင ် ထွက်ခွ လ စဉ် သုံျားဆယ်ပြ ျုွဲ့

 အလယ်ကုန်ျားတွင် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားခ  သည်။

၇၄၆ ေ ုျားစံ
က  ျား/၁၃

 နှစ်
အရြ်သ ျား ၅-ဧပြ -၂၀၂၁

၅  ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  

သည်။

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်ဦျားဖဆ င်သူ က ုဂ  ဖလျားက ု ြြ သည ်အတွက် 

ြ သ ျားစုဝင်ြ  ျားက ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။ သ ယ ဝတ ၊ ၃ 

လြ်ျား အ ြ်ြှ တ ုက်ကက ျားပြ ျုွဲ့ဘက်သ ုေ့ 

လ ုက်ထရက်က ျားပေင ် ထွက်ခွ လ စဉ် သုံျားဆယ်ပြ ျုွဲ့

 အလယ်ကုန်ျားတွင် ၃၅ စစ်တြ်ြှ 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားခ  သည်။

၇၄၇ (ဦျား) ဖက  ်သူ က  ျား အရြ်သ ျား ၇-ဧပြ -၂၀၂၁ ရ 
ဧပြ  ၉ ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လည်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
က  ဆွ ဖက ျားရ  ၊ တနေ့်ဆည်ပြ ျုွဲ့

အ ြ်ဖရှွဲ့တွင် 

သ အ တ်အက အကွယ်ြ  ျားထ ျားသပေင ်ဟုဆ ုက  

ေြ်ျားသွ ျားခ  သည်။

၇၄၈ Zo Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁၃-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

၇၄၉ Tluang Thang က  ျား အရြ်သ ျား ၁၃-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်



၇၅၀ (ြ) ဖရွှေယြင်ျားထက် ြ/၁၇ အရြ်သ ျား ၁၄-ဧပြ -၂၁

ဧပြ လ ၂၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

ဧပြ လ ၁၄ ရက် ြနက်ြ ုင်ျားက ရန်ကုန် ၁၈ လြ်ျားြှ  

ြုန်ေ့လုံျားဖရဖြေါ် သြ တ်န ေ့ ဖသွျားြတ တ် 

ဖဆျားသြ တ်လုြ်ပြ ျား အပြန် 

စြ်ျားဖခ  င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်အဖရ က်ြှ  ြဖရွှေယြင်ျားထက်နှင ်

 ြ ခင်ပေစ်သူ ဖ ေါ်စနဒှောဝင်ျားတ ုေ့ အေြ်ျားခံရသည်။

၇၅၁ (က ု) လ ှုင်ြ ုျား က  ျား အရြ်သ ျား  ၁၃-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

တြူျားပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၅၂ (က ု) လက်ြင်လွန် က  ျား/၂၀ အရြ်သ ျား ၁၅-ဧပြ -၂၀၂၁
ဧပြ လ ၂၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဖခ  င်ျားနက်ကက ျားရ  ၊ ပြ ျုွဲ့ြ (၁၄)၊ 

တြူျားပြ ျုွဲ့

ဖငွသွ ျားထုတ်စဉ် စစ်ဖက င်စ တြ်ေွ ွဲ့ဝင်ြ  ျားက 

ေြ်ျားဆ ျားဖခေါ်ဖဆ င်သွ ျားဖကက င်ျားသ ရသည်။

၇၅၃ ဖစ ပြည ်ပေ ျုျားြင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

ဧပြ လ ၁၈ ရက်ဖနေ့ 

ဖနေ့လည်ြ ုင်ျားတွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

၁၈ ဧပြ  ၂၁ နံနက်ြ ုင်ျားတွင်ေြ်ျားဆ ျားခံရပြ ျား 

ဖနေ့လည်ြ ုင်ျားတွင် ပြန်လွှတ်ဖြျားခ  ဖကက င်ျား သ ရ 

ြါသည်။ ရန်ကင်ျားဖထွအုြ်ရုံျားဖြါက်ကွ ြှုပေစ်စဉ်နှင ် 

ဆက်စြ်၍ ေြ်ျားဆ ျားဖကက င်ျားသ ရသည်။

၇၅၄ (က ု) ဖအ င်ဖဇ ်ဟ န်ျား က  ျား/၁၉ ဦျားဖက  ်ြ ုျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁
၁၉ ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့ြနက်ြ ုင်ျားက 

ပြန်လွတ်လ ခ  သည်။

ြုဏဏ ျားစု(၁)လြ်ျား၊ ြ ခူျားပြ ျုွဲ့၊ 

ြ ခူျားတ ုး်ငျားဖ သကက ျား။

၇၅၅ (က ု) ည ြင်ျားဖထွျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

၁၈ ဧပြ  ၂၁ 

နံနက်ြ ုင်ျားတွင်ေြ်ျားဆ ျားခံရပြ ျား 

ဖနေ့လည်ြ ုင်ျားတွင် 

ပြန်လွှတ်ဖြျားခ  ဖကက င်ျား သ ရ

 ြါသည်။

ရန်ကင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

ရန်ကင်ျားဖထွအုြ်ရုံျားဖြါက်ကွ ြှုပေစ်စဉ်နှင ် ဆက်စြ်၍

 ေြ်ျားဆ ျားဖကက င်ျားသ ရသည်။

၇၅၆ (က ု) ဗလသူရ က  ျား အရြ်သ ျား ၁၈ ဧပြ  ၂၁

၁၈ ဧပြ  ၂၁ 

နံနက်ြ ုင်ျားတွင်ေြ်ျားဆ ျားခံရပြ ျား 

ဖနေ့လည်ြ ုင်ျားတွင် 

ပြန်လွှတ်ဖြျားခ  ဖကက င်ျား သ ရ

 ြါသည်။

ရန်ကင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား။

ရန်ကင်ျားဖထွအုြ်ရုံျားဖြါက်ကွ ြှုပေစ်စဉ်နှင ် ဆက်စြ်၍

 ေြ်ျားဆ ျားဖကက င်ျားသ ရသည်။

၇၅၇ (က ု) ြ ုင်ျားဝဏဏ က  ျား

အရြ်သ ျား 

(တအ င်ျားစ ဖြန ေ့ 

ယဉ်ဖက ျားြှုဖက ်ြတ  

ယ ယ အတင်ွျားဖရျားြှြူျား )

၁၉-ဧပြ -၂၁
၁၉ရက်ဖနေ့ ညြ ုင်ျားတွင် 

ပြန်လွတ်ဖပြ က်လ ခ  သည်။

ြ ုျားကုတ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား
ဖနအ ြ်တွင်ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

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

ဧပြ  ၂၀ ရက်ဖနေ့ ညဖနတွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြနတဖလျားပြ ျုွဲ့

ြနတဖလျားအ ုျားဘ ုဖထ င်တွင် ြါဆယ်ြ  ျား 

သွ ျားဖရ က်လှြူ ါန်ျားရင်ျား ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။ 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ရန်အတွက် ရ က ု 

ဖငွဖကကျားြ  ျားစွ  ဖြျားခ  ရသည်။

၇၅၉ (က ု) တင်ဖြ င်ဦျား က  ျား အရြ်သ ျား(န ုင်က ဉ်ျား) ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား



၇၆၀ (ြ) တင်တင်ဖထွျား ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၁ (ြ) သက်ြ ုင်ဖနွျား ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၂ (ြ) ဖကသ ဖက  ် ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၃ (ြ)ဖက   ဖကခ ုင် ြ အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၄ (က ု) ဟန်ြင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၅ (က ု)   ုျားလုံျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၆ (က ု) ဖနဆန်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၇ (က ု) ဇင်ြ  ျုျားလတ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၀-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၂၂  ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ဗဟန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၆၈ (ြ) စုရတနှောြ ုျား ြ အရြ်သ ျား ၂၆-ဧပြ -၂၁ ဧပြ လတွင် ပြန်လွတ်ခ  သည်။

၁၃ ရြ်ကွက်၊ 

ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

အကကြ်ျားေက်စစ်ဖက င်စ ြှ 

ဆရ ဝန်အြ  ျုျားသြ ျားက ုလ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားစဉ် 

ြဖတွွဲ့ဖသ ဖကက င ် ည ြပေစ်သူ ြစုရတနှောြ ုျား 

နှင ်အဖေပေစ်သူတ ုေ့က ု ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၆၉ စုရတနှောြ ုျား၏ ေခင် က  ျား အရြ်သ ျား ၂၆-ဧပြ -၂၁ ဧပြ လတွင် ပြန်လွတ်ခ  သည်။

၁၃ ရြ်ကွက်၊ 

ဖတ င်ဥကကလ ြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

အကကြ်ျားေက်စစ်ဖက င်စ ြှ CDM ပြျုလုြ်သည ်

 ဆရ ဝန်အြ  ျုျားသြ ျား ြယုစနဒှောြ ုျား 

က ုလ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားစဉ် ြဖတွွဲ့ဖသ ဖကက င ်

 ည ြပေစ်သူ ြစုရတနှောြ ုျား နှင ်အဖေပေစ်သူတ ုေ့က ု

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၇၀ (ဦျား) ဖဝဖဇ ် က  ျား

ပြန်ြ ြ ျားရထ ျား 

လက်ြှတ်ဖရ င်ျား 

စ ဖရျား

၂၈-ဧပြ -၂၁
ဧပြ လ ၃၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်
CDM တွင် ြါဝင်ဖသ ဖကက င ်

၇၇၁ (ြ) ခင်ြ ုျားဖဆွ ြ/၃၇ အရြ်သ ျား ၃၀-ဧပြ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၃ရြ်ကွက်၊ ြင်ျားရ ဖက  ်စွ  

၁၆လြ်ျား၊ လ ှုင်သ ယ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

CDM support ဖခါင်ျားဖဆ င် အက ုပေစ်သူ ရ န ုင်က ု 

လ ေြ်ျားစဉ် အက ုပေစ်သူြရှ သည ်အတွက် ည ြပေစ်သူ

 ခင်ြ ုျားဖဆွက ု ၃၀.၄.၂၀၂၁ ည ၈:၀၀ ခန်ေ့က 

လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားသွ ျားခ  ြါသည်။ ြ ုက်ဆံန ေ့ 

ဆ ုင်ကယ်ြါ တြါတည်ျား ြတရ ျားယူသွ ျားခံခ  ရ သည်။

၇၇၂ (ြ) ယဉ်ဖြြွန်ဦျား ြ/၂၇ ဦျားသန်ျားဦျား အရြ်သ ျား ၁-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၇ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား



၇၇၃ (ြ) နှင်ျားဦျားဖဝ ြ ဖက  င်ျားသူ ၂-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား သ ဖကတသြ တ်တွင်ေြ်ျားဆ ျားခံရ

၇၇၄ (က ု) ထွန်ျားထွန်ျားဦျား က  ျား
အရြ်သ ျား(န ုင်က ဉ်ျားဖဟ 

င်ျား)
၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၇၅ (က ု) ြ  ျုျားဖဇ ်ဖထွျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

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

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၇၇ (က ု) ြင်ျားဖဝ က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၇၇၈ ဖစ ဂ  ျုျားဇက် က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၇၉ (က ု) ဖဝယံပြင ် က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၈၀ (က ု) ြ  ျုျားြင်ျားသူ က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၈၁ (က ု) န ုင်ဝင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။



၇၈၂ (က ု) ပြည ်စုံ က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၈၃ (က ု) ဖဇ ်ထွန်ျားလင်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၂-ဖြ-၂၁

ဧပြ  ၃ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၂.၅.၂၀၂၁တွင် စစ်ဖက င်စ လက်နက်က ုင်ြ  ျားသည် 

ရန်ကုန်ရှ  HCPP ဖဆျားရုံသ ုေ့ ဗုံျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ြစစည်ျားြ  ျားရှ သည်ဟု အဖကက င်ျားပြက  

ဝင်ဖရ က်ရှ ဖေွရ  ဖဆျားရုံဖဘျားတွင် 

စ ုက်ခင်ျားတွင်အသုံျားပြျုသည်  

ဓါတ်ဖပြဩဇ တစ်အ ြ်နှင်  ြ ုက်လုံျားြ  ျား 

သ ြ်ျားဆည်ျားပြ ျား ဖဆျားရုံတက်ဖနသည ် ၁၂ ဖယ က်အ ျား

 ေြ်ျားဆ ျားခ  သည်။

၇၈၄ (ဦျား) ဝင်ျားဖေ က  ျား အရြ်သ ျား ၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

စလင်ျားပြ ျုွဲ့၊ ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၈၅ (ဖ ေါ်) ပြတ်ြ  ျုျားဖဆွ ြ အရြ်သ ျား ၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

စလင်ျားပြ ျုွဲ့၊ ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၈၆ (ြ) တင်တင်နနွွဲ့ ြ အရြ်သ ျား ၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

စလင်ျားပြ ျုွဲ့၊ ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၈၇ (ြ) နှင်ျားဝတ်ရည်ခ  ျု ြ အရြ်သ ျား ၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

စလင်ျားပြ ျုွဲ့၊ ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၈၈ (က ု) တ ဖေရြ် က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

နန်ျားခါရြ်ကွက်၊ ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

၇၈၉ (က ု) ဖနှ်ောလ က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

နန်ျားခါရြ်ကွက်၊ ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

၇၉၀ (က ု) ယ န်ျားခ န်ျား က  ျား အရြ်သ ျား ၈-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

နန်ျားခါရြ်ကွက်၊ ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

၇၉၁ (ြ) ဇွန်ပြတ်န ုင် ြ အရြ်သ ျား ၁၀-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
လက်ြန်ဖက ျားရ  ၊ ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား



၇၉၂ (ဖ ေါ်) ဝင်ျားြြ ြ အရြ်သ ျား ၁၀-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
လက်ြန်ဖက ျားရ  ၊ ဖဝါပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၉၃ (ဖ ေါ်) ြ ဘူျား ြ/၅၃ အရြ်သ ျား ၁၀-ဖြ-၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ထန်ျားဖြါက်ဖက ျားရ  ၊ 

ပြည်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၉၄
ဖ ါက်တ  

ဖဇ ်ပင ြ်ျားခ ြ်ျား
က  ျား

ြနတဖလျား 

ြ က်စ ၊နှောျား၊နှှောဖခါင်ျား 

ဖဆျားရုံကက ျား 

(ြ က်စ အထူျားကုဆရ ဝန် )

၁၁-ဖြ-၂၁
ဖြလ ၁၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား ဖနအ ြ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၇၉၅ (ဦျား) အုန်ျားကကင် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြုဏဏ ျားစု (၄) လြ်ျား၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၉၆ (ဦျား) ပြင ်ဦျား က  ျား အရြ်သ ျား ၁၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြုဏဏ ျားစု (၄) လြ်ျား၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၉၇ (က ု) ည ည ဖအ င် က  ျား/၄၀ ဦျားပြင ်ဖဝ အရြ်သ ျား ၁၆-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၇ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ြ ခူျားပြ ျုွဲ့၊ ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

၇၉၈ (က ု) ြ  ျုျားြင်ျားထက် က  ျား အရြ်သ ျား ၁၇-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ထ ဝယ်ပြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်အ ျား အကကြ်ျားေက်ပေ ျုခွင်ျားစဉ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၇၉၉ (ြ) အ အ ြ ုျား ြ အရြ်သ ျား ၁၇-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၁၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ထ ဝယ်ပြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

သြ တ်အ ျား အကကြ်ျားေက်ပေ ျုခွင်ျားစဉ် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၈၀၀ (ဦျား) ဖနဦျား က  ျား

အရြ်သ ျား 

(န ုင်ငံဖရျားအက ဉ်ျားသ ျားဖဟ

း င်ျား)

၁၂-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဖတ င် ဂုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
ဖနအ ြ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၀၁ (ဦျား) ဝင်ျားထွန်ျား က  ျား ဦျားဖအ င်ကကည် အရြ်သ ျား ၂၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဂုံြင်ျားဖပြ င်ဖက ျားရ  ၊ 

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ် ၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သ ျားပေစ်သူအ ျား နှစ်ကက ြ်ဖပြှ က်လ ဖရ က်ရှ ဖေွပြ ျား

 သ ျားပေစ်သူြဖတွွဲ့သပေင ် 

ေခင်အ ျားေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားခံရသည်။

၈၀၂ (ဦျား) ဖဌျားဝင်ျား က  ျား ဦျားပြကကည် အရြ်သ ျား ၂၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဂုံြင်ျားဖပြ င်ဖက ျားရ  ၊ 

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ် ၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သ ျားပေစ်သူအ ျား နှစ်ကက ြ်ဖပြှ က်လ ဖရ က်ရှ ဖေွပြ ျား

 သ ျားပေစ်သူြဖတွွဲ့သပေင ် ြ ခင်နှင ် ေခင် 

အ ျားေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားခံရသည်။



၈၀၃ (ဖ ေါ်) ဖအျားဖအျားြူ ြ ဦျားသ န်ျားညွနေ့် အရြ်သ ျား ၂၅-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဂုံြင်ျားဖပြ င်ဖက ျားရ  ၊ 

သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ် ၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

သ ျားပေစ်သူအ ျား နှစ်ကက ြ်ဖပြှ က်လ ဖရ က်ရှ ဖေွပြ ျား

 သ ျားပေစ်သူြဖတွွဲ့သပေင ် ြ ခင်နှင ် ေခင် 

အ ျားေြ်ျားဆ ျားထ န်ျားသ ြ်ျားခံရသည်။

၈၀၄ (က ု)  စ ုင်ျားသူရလင်ျား က  ျား/၂၂

ဦျားဖအ င်စ ုျားလင်ျား၊

 ဖ ေါ်ဖြသူ 

(ခ)ဖ ေါ်သင်ျားသင်ျား

အရြ်သ ျား ၂၇-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဖအ င်ြင်လယ်ရက်ကွက်၊ 

ခ ြ်ျားပြသ စည်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ြ ခင်ပေစ်သူအ ျား လ ဖရ က်ေြ်ျားဆ ျားစဉ် 

ြဖတွွဲ့ဖသ ဖကက င ် သ ျားနှင ် သြ ျားအ ျား 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၈၀၅ (ဦျား) ဘကက ျားဖအ င် က  ျား   ဗ ဘ  သတင်ျားဖထ က် ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  (၉) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၀၆ (ဦျား) ြ ုျားဝင်ျား က  ျား
သတင်ျားဖထ က် 

(သူရ ယဖနဝန်ျား)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၁) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ဖရွှေက င်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

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

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၀၈ (က ု) ဖနှ်ောဆ ုင်ျား က  ျား
၇၄ ြ   ယ  - ဓ တ်ြုံ 

သတင်ျားဖထ က်
၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၀၉ (က ု) စ ုင်ျားလတ်ဖအ င် က  ျား ြဇဈ  ြ သတင်ျားဖထ က် ၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၀ (က ု) ထွန်ျားလင်ျားဖအ င် က  ျား အလ ဗင်ျား ြ   ယ ၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၁ (က ု) ရန်ဖက င်ျား က  ျား
Eternally Peace News 

Network(EPN)
၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၂ (က ု) ဖဝယံ က  ျား
Eternally Peace News 

Network(EPN)
၁၄-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၃ (က ု) ဖဝယံ က  ျား
ဓ တြုံ်သတင်ျားဖထ က် 

(ဆင်ဟွ )
၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၆) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်ပြ ျား ထ ုဖနေ့တွင်ြင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။



၈၁၄ အြည်ြသ 
သတင်ျားဖထ က် (Local 

TV News/ ရန်ကုန်)
၂၆-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ ြရှ 

ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၆ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၁၅ (က ု) သ န်ျားဖဇ ် က  ျား
Reporter of Associated 

Press
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ြတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပြန်လွှတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၆
(ဦျား) ဖက  ်ဖက  ်လွင် 

(ခ) က ုက ုဖလျား
က  ျား

စ အ ျားအ ု (ြုံရ   ဂဇက် 

ဂ  နယ်)
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၈) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြုံရ  ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြ လ ၉ 

ရက်ဖနေ့တွင် ေြ်ျားဝရြ်ျား ထုတ်ပြန်ပခင်ျားခံခ  ရသည်။

၈၁၇ (ြ) ဇ ဇ ြ
ဖပြလတဂ်  နယ် 

သတင်ျားဖထ က်
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၇) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၈ (U) Par Pwee က  ျား စ အ ျားအ ု (ဟ ျားခါျား တ ုင်ျားြ်) ၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၈) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၁၉ (ြ) ရှင်ြ ုျားပြင ် ြ
အလွတတ်န်ျား 

ဓ တြုံ်သတင်ျားဖထ က်
၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
စြ်ျားဖခ  င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

ဆနဒပြြွ က ု အစ ရင်ခံတင်ဆက်ြှုဖကက င ် 

တရ ျားစွ ဆ ုခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၂၀ Paung Lang Taung က  ျား 74 Media ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ  (၂၈) ရက်ဖနေ့တွင်

 လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

ဆနဒပြြွ က ု အစ ရင်ခံတင်ဆက်ြှုဖကက င ် 

တရ ျားစွ ဆ ုခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၂၁ (က ု) ဖက  ်ဖနြင်ျား က  ျား အြှုဖဆ င်၊ ခ န်ဂ  နယ် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၂၂ (က ု) လင်ျားထွန်ျား က  ျား ရ ြညတ ုင်ျားြ် ၂၈-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁
ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ဖြ ်လပြ ျုင်ပြ ျုွဲ့၊ ြွန်ပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၂၃ ဆလ ုင်ျား ဖ ျားဗစ် က  ျား
ခ င်ျားပြည်နယ်၊ ြ ုေ့စ်ြ   ယ ၊

 ဂ  နယ်လစ်
၁-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ု အစ ရင်ခံတင်ပြြှုအတွက် 

ေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။

၈၂၄ (က ု) ဖလျားြင်ျားစ ုျား က  ျား
ြုံရ  ဂဇက်ဂ  နယ်၊ 

ဓ တြုံ်သတင်ျားဖထ က်
၁-ြတ်-၂၀၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ လ ၂၈ 

ရက်ဖနေ့တွင် ပြန်လွတ်ခ  သည်။

ြုံရ  ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား
လြ်ျားဖြေါ်တွင် ရ ုက်နှက်ေြ်ျားဆ ျားပခင်ျားခံခ  ရသည်။

၈၂၅ (က ု) ဝဏဏစ ုျား က  ျား
သတင်ျားဖထ က်၊ 

အ လ ဗင်ျားြ   ယ 
၅-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၅ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ြ တထ လ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

ဆနဒပြြွ က ု အစ ရင်ခံတင်ဆက်ြှုဖကက င ် 

ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံခ  ရပခင်ျားပေစ်သည်။



၈၂၆ စ ုင်ျားဇင်    ဇုြ် က  ျား
Journalist of Eastern 

Review
၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၈ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

 ဖတ င်ကက ျားတွင် 

အ ဏ ရှင်ဆနေ့်က င်ဖရျားလှုြ်ရှ ျားြှုအဖကက င်ျား 

တင်ဆက်ဖနစဉ်အတွင်ျား ဖနေ့လည် ၁၂ နှောရ ၌ 

ေြ်ျားဆ ျားေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ပခင်ျားခံခ  ရသည်။

၈၂၇ ဝင်ျားဖဇ ်န ုင် က  ျား
အယ်  တ  (Red News 

Agency/ ရန်ကုန်)
၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၉ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၂၈ ပြည ်ပေ ျုျား က  ျား
ဓ တြုံ်သတင်ျားဖထ က် 

(အလွတတ်န်ျား/ ရန်ကုန်)
၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၁၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၂၉ သစ်ပြတ်ဖဇ ် က  ျား တ ုက်ရ ုက်လွှင ် (ရန်ကုန်) ၁၀-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၁၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၃၀ ဖရ ဘတ် ဘ ုခ  ယ ဂါ က  ျား
သတင်ျားဖထ က် 

(ြ ုလန်န ုင်ငံသ ျား)
၁၁-ြတ်-၂၀၂၁

လဝကဥြဖ  ြု ်ြ ၁၃ 

(၁)

 ြတ်လ ၂၂ ရက်ဖနေ့, ၂၀၂၁ 

တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။(Paid 

Fine)

ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
ဓ တ်ြုံရ ုက်ကူျားဖနစဉ်အတွင်ျား 

ရ ုက်နှက်ေြ်ျားဆ ျားပခင်ျားခံခ  ရသည်။

၈၃၁ (က ု) ဖအ င်သူရ က  ျား BBC သတင်ျားဖထ က် ၁၉-ြတ်-၂၀၂၁
ြတ်လ ၂၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ဖနပြည်ဖတ ်  ကခ ဏခရ ုင်တရ ျားရုံျားတွင်တရ ျားစွ ဆ ုပခင်ျားခံရသည်။

၈၃၂ ဖအ င်ြ ုင် က  ျား
သတင်ျားဖထ က် 

(ဖြ ်ကွန်ျား/ ရန်ကုန်)
၂၀-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လွတ်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၃၃ ဖအ င်န ုင်ထွန်ျားဟ န်ျား က  ျား
ဓ တြုံ်သတင်ျားဖထ က် 

(အလွတတ်န်ျား/ရန်ကုန်)
၂၉-ြတ်-၂၀၂၁

ဧပြ  ၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၃၄ ဖအ င်ဘ ုဘ ုရှ န် က  ျား
သတင်ျားဖထ က် 

(ကြ ရ တ်/ရန်ကုန်)
၃၁-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၃၅ ြ  ျုျားပြတ်ဖဇ ် က  ျား
သတင်ျားဖထ က် 

(ကြ ရ တ်/ရန်ကုန်)
၃၁-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၃၆ ဖအ င်က ုက ုလတ် က  ျား
အလွတတ်န်ျားသတင်ျားဖထ 

က်
၂၁-ြတ်-၂၀၂၁

ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဧပြ လ ၂၀ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဖနပြည်ဖတ ်

ြတ်လ ၂၀ ရက်ဖနေ့က ဖနပြည်ဖတ ်၊ 

ြ ဉ်ျားြနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားစုဖလျား ရြ်ကွက်တွင် 

ပြျုလုြ်သည ် ဆနဒပြြွ က ု စစ်အုြ်စု၏ 

လက်နက်က ုင်တြ်ြ  ျားက အကကြ်ျားေက်ပေ ျုခွင်ျားစဉ် 

ထွက်ဖပြျားလွတ်ဖပြ က်ခ  ဖသ ်လည်ျား က န်ရစ် 

သည ်က ျား အသ ြ်ျားခံခ  ရသည်။ ြတ်လ ၂၁ 

ရက်ဖနေ့တွင် အသ ြ်ျားခံရသည ်က ျားက ု ြ ဉ်ျားြနှောျားပြ ျုွဲ့ြ 

ရ စခန်ျားသ ုေ့ သွ ျားဖရ က်ထုတ်ယူစဉ် ရ စခန်ျားက 

ပြန်ြလွတ် ဖတ  ဘ  စစ်ဖဆျားဖြျားပြန်ျားြှုြ  ျား 

ပြျုလုြ်ပြ ျားဖနှောက် ြု ်ြ ၅၀၅ (က)ပေင ် အဖရျားယူ 

ထ န်ျားသ ြ်ျားခံခ  ရသူ တဦျားလည်ျား ပေစ်သည်။



၈၃၇ Mr. Yuki Kitazumi က  ျား သတင်ျားဖထ က် ၁၈ ဧပြ  ၂၁
ရ ဇသတ်ကက ျားဥြဖ  

ြု ်ြ ၅၀၅-က

ဖြလ ၁၄ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဖရဖက  ်လြ်ျား၊ 

ြုဇွန်ဖတ င်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့။

၂၆ ဖေဖေ ်ဝါရ  ၂၁ ဖနေ့တွင်အေြ်ျားခံရပြ ျား 

ပြန်လွှတ်ဖြျားခံရသူပေစ်သည်။ သ ုေ့ရ တွင် ဧပြ  ၁၈ 

ရက်ဖနေ့တွင် ထြ်ြံေြ်ျားဆ ျားခံခ  ရသည်။

၈၃၈ (ဦျား) ဖက  ်ဝင်ျားန ုင် က  ျား ဖရှွဲ့ဖန ၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁

ဖေဖေ ်ဝါရ  (၁၅) 

ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။

ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
အ ဏ သ ြ်ျားပြ ျားဖနှောက်ဖနေ့တွင် 

အေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံခ  ရသည်။

၈၃၉ (ြ) သ ရ ဝင်ျားလတ် ြ ဦျားပြင ်ဝင်ျား ဖရှွဲ့ဖန ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၈၄၀ (ြ) ဖရွှေရည်ဝင်ျား ြ ဖရှွဲ့ဖန ၂-ြတ်-၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

၈၄၁ (ဦျား) ဖအ င်လွင် က  ျား ရုြ်ရှင်သရုြ်ဖဆ င် ၉ ဧပြ  ၂၁
၁၀ ဧပြ  ၂၁ ဖနေ့တွင် ပြန်လည်

 လွတ်ဖပြ က်လ ခ  သည်။
ရန်ကုန်ပြ ျုွဲ့

၈၄၂
(ဖ ေါ်) သနတှော (ခ) 

ဆရ ြ နှင်ျားြန်ျားအ ြ်
ြ စ ဖရျားဆရ ြ ၁၂-ဖြ-၂၁

ဖြလ ၂၂ ရက်ဖနေ့တွင် 

ပြန်လည်လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်

။

ဖတ င် ဂုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား
ဖနအ ြ်တွင် ေြ်ျားဆ ျားခံရသည်။

၈၄၃ (ြ) ရတနှောဦျား ြ
Association for Peace 

and Justice
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၈၄၄ (ြ) သ ရ ရတနှောထွန်ျား ြ
Association for Peace 

and Justice
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၈၄၅ (ြ) ခင်ြ ြ ထွန်ျား ြ
Association for Peace 

and Justice
၂၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

စစ်တြ်အ ဏ သ ြ်ျားြှုက ုဆနေ့်က င် 

ဆနဒပြသည ်အတွက် ေြ်ျားဆ ျားခံရခ  သည်။

၈၄၆ (က ု) ြဏဏ တ်ထွန်ျား က  ျား
အက်ေ်အ တခ် ်အ ုင် ၃၆၀/

 ၈၈ ြ  ျုျားဆက်ဖက  င်ျားသ ျား
၁၈-ြတ်-၂၀၂၁

ြတ်လ ၂၁ ရက်ဖနေ့တွင် 

လွတ်ဖပြ က်ခ  သည်။
ရန်ကုန်တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၈၄၇ (ြ) နှင်ျားရူြါ ြ
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ အရ 

ရှ  (ဖက  က်ြ ပြ ျုွဲ့နယ်)
၇-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖက  က်ြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၄၈ (ဦျား) သန်ျားဖအျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြန်ျားဖတ င်ျားပြ ျုွဲ့နယ် )

၉-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ြန်ျားဖတ င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၄၉ (ဦျား) ဖနဝင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၀ (ဦျား) ရ ဇြန် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားပြ ျားဖနှောက်ဖနေ့တွင် 

အေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံခ  ရသည်။



၈၅၁ (ဦျား) သက်န ုင်ဦျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (သထုံခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သထုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြွန်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၂ (ဖ ေါ်) ခင်သန်ျားနွယ် ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (သထုံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် သထုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြွန်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၃ (ဦျား) စံလှ က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖတ င်ငူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖတ င်ငူပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၄ (ဦျား) ဖစ ဖဌျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဖတ င်ငူခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖတ င်ငူပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၅ (ဦျား) ဖဌျားဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဖက  ကရ တ်ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖက  ကရ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကရင်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၆ (ဦျား) ဖက  ်ညွနေ့် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဖရွှေဘ ုခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ကန်ေ့်ဘလူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ဖရွှေဘ ုခရ ုင်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၇ (ဦျား) ြ  ျုျားြင်ျား က  ျား

လက်ဖထ က်ညွှန်ကက ျားဖရ

းျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဖရွှေဘ ုခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ကနေ့်ဘလူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ဖရွှေဘ ုခရ ုင်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၈ (ဖ ေါ်) စုြ ခ ုင် ြ

ရုံျားအေွ ွဲ့ြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ကနေ့်ဘလူပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ကနေ့်ဘလူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ဖရွှေဘ ုခရ ုင်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၅၉ (ဦျား) ပင ြ်ျား က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (က န်ျားလှပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

က န်ျားလှပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၀ (ဖ ေါ်) လ  လ  ြွန် ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (က န်ျားလှပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
က န်ျားလှပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၁ (ဦျား) ရ ပြင ် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (က န်ျားလှပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

က န်ျားလှပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၈၆၂ (ဦျား) ဝင်ျားဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တနေ့်ဆည်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တနေ့်ဆည်ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၃ (ဖ ေါ်) သနတှောစ ုျား ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တနေ့်ဆည်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တနေ့်ဆည်ပြ ျုွဲ့၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၄ (ဦျား) ညွနေ့်ဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (  ြ ရင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
  ြ ယင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၅ (ဦျား) ခင်ဖြ င်သင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် 

(သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
သ ယ ဝတ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၆ (ဦျား) စ ုင်ျားဖဇ ်ြင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၇ (ဦျား) ြ  ျုျားဖက  ် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် 

(ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၈ (ဖ ေါ်) ယုယုခ ုင် ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် 

(ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၆၉ (ဦျား) ဖအ င်ပြင ် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

တ ုင်ျားဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၀ (ဦျား) ဖအ င်ဖက  ်ြ ုျား က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

တ ုင်ျားဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၈၇၁ (ဦျား) ဖအျားလွင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြ ခူျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၂ (ဦျား) ြင်ျားသက်ဖနှောင် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြ ခူျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၃ (ဦျား) ဝင်ျားသ န်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ခူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၄ (ဦျား) ဝင်ျားန ုင် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ခူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖည င်ဖလျားြင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၅ (ဦျား) ဖြ င်ဖြ င်စ န် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဖပြ င်ျားပြခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖပြ င်ျားပြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧရ ဝတ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၆ (ဦျား) ဝင်ျားဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖပြ င်ျားပြပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖပြ င်ျားပြပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧရ ဝတ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၇ (ဦျား) ဝင်ျားဘ ု က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (  ုက်ဦျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဘုရ ျားကက ျားလြ်ျား၊ ကုန်သည်ရြ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၈ (ဦျား) ထွန်ျားဝင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ရြ်ဖက ျားဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက

း းြ်ရှင် (  ုက်ဦျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
  ုက်ဦျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြ ခူျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၇၉ (ဦျား) ဉ ဏ်ဖအ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ် )

Township

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၈၈၀ (ဦျား) ဖဌျားလွင် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ် )

Township

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဆ ြ်ပေြူပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၁ (ဦျား) ဖက  ်ညွနေ့် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ပြ ျုင် ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ ျုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၂ (ဦျား) ြင်ျားခနေ့် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ပြ ျုင် ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြ ျုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၃ (ဖ ေါ်) ဇင်ြ ဦျား ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် ( ဖြါက် ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ဖြါက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၄ (ဖ ေါ်) ခင်ဖလျားနွယ် ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ရ  ငံပြ ျုွဲ့နယ်)
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရ  ငံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၅ (ဖ ေါ်) ခင်ြြ ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖရွှေဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖရွှေကူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၆ (ဖ ေါ်) ဝင်ျားစနဒှော ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖရွှေဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖရွှေကူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၇ (ဦျား) ပြသ န်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖရွှေဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖရွှေကူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၈၈၈ (ဦျား) ြင်ျားြင်ျား က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင်၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖရွှေဂူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖရွှေကူပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၈၉ (ဦျား) သ ဖပဗ က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဗန်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဗန်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၀ (ဦျား) စ ုင်ျားည ည က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဗန်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဗန်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၁ (ဦျား) ဖနဝင်ျား က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၂ (ဦျား) တန်ဂွြ် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်

ပြစ်ကက ျားနှောျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၃ ဖ ါက်တ  သ န်ျားဟန် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ေ ျားကနေ့်ပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေ ျားကနေ့်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၄ (ဦျား) ဖနှောလ က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဝ ုင်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဝ ုင်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၅ (ဦျား) ကကည်ထွန်ျား က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဝ ုင်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ် )
၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဝ ုင်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၆ (ဦျား) ည ဖသွျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖရျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖရျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြွန်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၇ (ဦျား) လှဝင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြု ုံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြု ုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြွန်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၈၉၈ (ဦျား) ထွန်ျားရှင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် 

(က  ျုက်ြဖရ ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် က  ျုကမဖရ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ြွန်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၈၉၉ (ဦျား) ဖဌျားလွင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖြ ်လပြ ျုင်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖြ ်လပြ ျုင်ပြ ျုွဲ့၊ ြွန်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၀ (ဦျား) သန်ျားစ ုျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြည်နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ က

ဖးး းြ်ရှင် 

(ကယ ျားပြည်နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ကယ ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၁ (ဖ ေါ်) လှကကည် ြ

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဖဘ ်လခ ခရ ုင်၊ 

ကယ ျားပြည်နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖဘ ်လခ ၊ ကယ ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၂ (ဦျား) ပြင ်ဝင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖဘ ်လခ ပြ ျုွဲ့နယ်၊

 ကယ ျားပြည်နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖဘ ်လခ ၊ ကယ ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၃ (ဦျား) ခင်ဖြ င်သန်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ေယ်ခုံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေယ်ခုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကယ ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၄ (ဖ ေါ်) ယဉ်ယဉ်နု ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ေယ်ခုံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေယ်ခုံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကယ ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၅ (U) Pu Uk Nawl က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြည်နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ က

ဖးး းြ်ရှင် 

(ခ င်ျားပြည်နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၆ (ဦျား) လင်ျားဖက  ် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြည်နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ က

ဖးး းြ်ရှင် 

(ခ င်ျားပြည်နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၀၇ (U) Lian Hei က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင်(ဟ ျားခါျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၈ (ဖ ေါ်) ခ  ျုခ ုင်ဦျား ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဟ ျားခါျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၀၉ (U) Thla Kio Lian က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၀ (U) Thawng Za Sang က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ျားခါျားပြ ျုွဲ့၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၁ (U) Thla Mang က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၂
Salai Khin Aung 

Ling @ Sang Sang
က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ထန်တလန်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၃ (U) L Cang Toi က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြတြူ ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၄ (U) Min Aung Shing က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြတြူ ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၅ (U) Lian Thang က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၆ (U) Naing Awm က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြတြူ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြတူြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၁၇ (ဦျား) စံသ ဖက  ် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြလက်ဝပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြလက်ဝပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၈ (ဦျား) ပြင ်ဖဆွ က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြင်ျားတြ်ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြင်ျားတြ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၁၉ (U) Kee Aung က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြင်ျားတြ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ြင်ျားတြ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၀ (ဦျား) ပြဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် 

(ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၁ (U) Kee Law က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် 

(ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ကန်ြက်လက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၂
(U) Suan Khant 

Kham
က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တ ျားတ န်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် တ ျားတ န်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၃ (Daw) Deih San Kim ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တ ျားတ န်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် တ ျားတ န်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၄ (U) San Thang က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ေလြ်ျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၅ (ဦျား) ြ  ျုျားြင်ျားစ ုျား က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ေလြ်ျားခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၆ (ဦျား) သ ခါျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၂၇ (ဦျား) ြင်ျားခနေ့် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ေလြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၈ (U) Tual Lian Thang က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တန်ွျားဇံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် တွန်ျားဇံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၂၉ (U) Thang H Lang က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တန်ွျားဇံပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် တွန်ျားဇံပြ ျုွဲ့နယ်၊ ခ င်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၀ (ဦျား) ထင်ဖက  ် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၁ (ဦျား) တင်စ ုျား က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင်၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖတ င်ကက ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၂ (ဖ ေါ်) တင်တင်ဖထွျား ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဟ ုြုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဟ ုြုန်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၃ (ဖ ေါ်) ခင်ြ ဖအျား ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြခုကကြူပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ြခုကကြူပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြဖကွျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၄ (ဦျား) သန်ျားတင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (လွ ျုင်လင်ခရ ုင်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် လွ ျုင်လြ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၅ (ဦျား) သက်န ုင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (လွ ျုင်လင်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် လွ ျုင်လြ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၆ (ဦျား) သန်ျားဖဆွ က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင်၊ 

ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြရှင် 

(ကဖလ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ကဖလ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၃၇ (ဦျား) စံဖသ င်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (နြ ်ခြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် နြ ်ခြ်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၈ (ဦျား) ဖအ င်ဖက  ်န ုင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဆ ဆ ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဆ ဆ ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၃၉ (ဦျား) ဖဇ ်ြင်ျားလတ် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ရြ်ဖစ က်ပြ ျုွဲ့နယ် )

၁၀-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က် ရြ်ဖစ က်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၄၀ (ဦျား) တင်ဝင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (တြူျားခရ ုင်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၄၁ (ဦျား) ရ ထက်စ ုျား က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က်
တြူျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်က ုင်ျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

အ ဏ သ ြ်ျားပြ ျားဖနှောက်ဖနေ့တွင် 

အေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံခ  ရသည်။

၉၄၂ (ဦျား) သ လ ှုင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၄၃ (ဦျား) စ ုင်ျားြင်ျားလွင် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က် သ ဖြါပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၄၄ (ဦျား) ခင်ဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ပြင်ျားခခံခရ ုင်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ပြင်ျားခခံပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြနတဖလျားတ ုင်ျားဖ သကက ျား

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၄၅ (ဦျား) စ ုျားထွန်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖက  က်ြ ပြ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၁ လွတ်ဖပြ က် ဖက  က်ြ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၄၆ (ဦျား) ကကည်ထွန်ျား က  ျား

ဥကကဌ 

(ထ ျားဝယ်ခရ ုင်ဖရ ျားဖက 

က်ြွ ဖက ်ြရှင်အေွ ွဲ့ခွ )

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ထ ျားဝယ်ပြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား



၉၄၇ (ဦျား) စ ုျားသ ြ်ျား က  ျား

ဥကကဌ 

(ဖလ င်ျားလုံျားပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားက

ဖးး း်)

၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ထ ျားဝယ်ပြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၉၄၈ အြည်ြသ ဥကကဌ (ဖရပေြူဖရ ျားဖက ်) ၁၁-ဖေဖေ ်ဝါရ -၂၀၂၁ လွတ်ဖပြ က်
ထ ျားဝယ်ပြ ျုွဲ့၊ 

တနသသ ရ တ ုင်ျားဖ သကက ျား

၉၄၉ (ဦျား) နန်ျား ု က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ဗန်ျားဖြ ်ခရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ဗန်ျားဖြ ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၀ (ဖ ေါ်) ြ ရ နန်ျား ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြည်နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ က

ဖးး းြ်ရှင် 

(ကခ င်ပြည်နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၁ (ဖ ေါ်) စန်ျားဖဝ ြ
ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ကခ င်ပြည်နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၂ (ဦျား) ြ  ျုျားညွနေ့်ဦျား က  ျား
ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ကခ င်ပြည်နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၃ (ဦျား) စ ုင်ျားအုန်ျားလ ှုင် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က်
ြ ုျားဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၄ (ဖ ေါ်) သ ြ ်သ ြ ်ထွန်ျား ြ
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က်

ြ ုျားဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၅ (ဦျား) ပြင ်ဖြ င် က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားဖြ က်ပြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြန်စ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၆ (ဦျား) ပြြင်ျားြင်ျားထ ုက် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြန်စ ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြန်စ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၇ (ဦျား) စန်ျားဖအျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၅၈ (ဖ ေါ်) ခင်ဖြစ ုျား ြ

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြ ုျားညှင်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၅၉ (U) Rum Me Yone က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က်
ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၀ (ဦျား) ြ ုျားဖအ င် က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က်
ြခ ြ်ျားဖဘ ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၁ (ဦျား) စ န်ြင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၂ (U) Zone Baw က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ခ  ဖေွပြ ျုွဲ့နယ်၊ ကခ င်ပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၃ (U) La Par Loon က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖဆ  ဖလ ်ပြ ျုွဲ့နယ် )

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က်
ဖဆ  ဖလ ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၄ (ဖ ေါ်) ခင်ခင်ဖဌျား ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားဖက င်ျားပြ ျုွဲ့နယ် )

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က်
ြ ုျားဖက င်ျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ကခ င်ပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၅ (U) Loke Yoon က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြရှင်အ

ေွ ွဲ့ခွ  (ရှြ်ျား/ဖပြ က်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် လ ျားရ ှုျားပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၆ (ဖ ေါ်) ပြပြ ြ

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြ ုျားြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၆၇ (ဦျား) ြင်ျားလွင် က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင်၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုျားြ တပ်ြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြ ုျားြ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၈ (U) J Let Kham က  ျား
ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ကွတခ် ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ကွတ်ခ ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၆၉
(Daw) Kaung Jar 

Khunr
ြ

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ကွတခ် ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ကွတ်ခ ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၀ (ဦျား) စ ုင်ျားဖက  က် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (တ ခ  လ တခ်ရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် တ ခ  လ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၁ (ဦျား) ရန်ဖနှောင်စ ုျား က  ျား
ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (တ ခ  လ တခ်ရ ုင်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် တ ခ  လ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၂ (ဖ ေါ်) ဖအျားသနတှောစ ုျား ြ
ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (တ ခ  လ တခ်ရ ုင်)
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် တ ခ  လ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၃ (ဦျား) ဖအ င်ြင်ျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (တ ခ  လ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် တ ခ  လ တ်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၄ (ဦျား) တင်ဖြ င် က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ဖည င်ဖရွှေပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ဖည င်ဖရွှေပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၅ (ဦျား) စ ုင်ျားထူျား က  ျား

ဥကကဌ၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြုန်ျားဆက်ခရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြုံျားဆက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၆ (ဦျား) ခင်ဖြ င်ခ  ျု က  ျား

အတင်ွျားဖရျားြှြူျား၊ 

ခရ ုင်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြ

ရှင် (ြုန်ျားဆက်ခရ ုင်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြုံျားဆက်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

၉၇၇ (ဦျား) ြ  ျုျားြင်ျား က  ျား

အေွ ွဲ့ဝင်၊ 

ပြ ျုွဲ့နယ်ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်

ြရှင် (ြ ုင်ျားက ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်)

ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြ ုင်ျားက ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်
န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။



၉၇၈ (ဖ ေါ်) ပင ြ်ျားပြင ်ြ ုျား ြ
ြ ုင်ျားက ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဖရ ျားဖက က်ြွ ဖက ်ြရှင်
ဖေဖေ ်ဝါရ လွတ်ဖပြ က် ြ ုင်ျားက ုင်ပြ ျုွဲ့နယ်၊ ရှြ်ျားပြည်နယ်

န ုဝင်ဘ လဖရ ျားဖက က်ြွ နှင ်ြတ်သက်၍ ြြှန်ြကန်

 စွြ်စွ က ေြ်ျားဆ ျားခ ျုြ်ဖနှှောင်ခံထ ျားရသည်။

978+ 123 (Co 

Defendant of Dr. 

Zarni Min Shwe)

Total - 1101
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