
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 (က ို) ထွန််းအ ောင်စ ို်း က ော်း  ရပ်သော်း ၂၂-အေအေေ်ာဝါရီ-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
မမ တ်၊ တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း 

ဆ ဒပပမှုတွင်ပါဝင်အသော ဦ်းအလ်းက ို   မ်မ ောလောေမ််းစဉ်

   မ်မ ောမရ  သပေင ် က ိုထွန််းအ ောင်စ ို်းက ို 

ေမ််းသွော်းခ  သည်။

၂
(က ို) ခန ်အက ေ်ာစည် (ခ) 

ခန ်စည်အက ေ်ာ
က ော်း  ရပ်သော်း ၂၂-အေအေေ်ာဝါရီ-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း

မမ တ်၊ တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း 
ဆ ဒပပမှုတွင်ပါဝင်အသော  အေပေစ်သူက ို 

  မ်တွင်လောရ ောစဉ် မရ  သပေင ် က ိုခန ်အက ေ်ာစည်က ို 

ေမ််းသွော်းခ  သည်။

၃ (မ) စ ို်းစ ို်းသန််း မ  ရပ်သော်း ၂၂-အေအေေ်ာဝါရီ-၂၀၂၁
မတ်လ ၂၄ရက်တွင် 

ပပန်လွှတ်ခ  သည်။

မမ တ်၊ တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း 
ဆ ဒပပမှုတွင်ပါဝင်အသော  အေပေစ်သူက ို 

  မ်တွင်လောရ ောစဉ် မရ  သပေင ် 

မစ ို်းစ ို်းသန််းက ိုေမ််းသွော်းခ  သည်။

၄ Hpaute Seng Nan မ/၁၆  ရပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
စီတောပူရပ်ကွက်၊ ပမစ်ကကီ်းနှော်းမမ ျုြို့နယ်၊ 

ကခ င်ပပည်နယ်

ေခင်ပေစ်သူ စော်း သမီ်းပေစ်သူက ို 

လက်နက်က ိုင်တပ်ေွ ြို့ဝင် ငါ်းဦ်းမ  ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၅ (မ) စိုစ ဒီစ ို်း မ ဦ်းစ ို်းပမင ်  ရပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
 မ တ်(၅၉)၊ ရန်အပပ(၁၈)လမ််း အနှောက်၊

 သောအကတမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်မမ ျုြို့

သူမ၏ ဦ်းအလ်းက ို စစ်တပ်မ  ေမ််းဆီ်းရန် 

လောအသော ခါ သူမဦ်းအလ်းက ို မမ သည ် တွက် 

သူမ ော်း ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆ (မ) မ ို်းမ ို်းခ ိုင် မ
ဦ်းစန််းအ ောင် 

(အရောဘတ်စန််းအ ောင်)
 ရပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

မတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပပန်လွှတ်ခ  သည်။

 မ တ် (၁၇၃)၊ ပထမထပ်၊ သ မ်ပေြူလမ််း၊

 ကံအတောင််းရပ်၊ 

မင်္သလောအတောင်ညွန ်မမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်

ဦ်းအရောဘတ်စန််းအ ောင်က ိုလောေမ််းအသော ခါ 

  မ်တွင်မရ  သည ် တွက် သူ၏သမီ်းပေစ်သူ  င ် 

အယောက်ေပေစ်သူက ိုေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၇ (ဦ်း) ပမသ န််း က ော်း ဦ်းလ ပီ  ရပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
မတ်လ ၂၆ရက်တွင် 

ပပန်လွှတ်ခ  သည်။

 မ တ် (၁၇၃)၊ ပထမထပ်၊ သ မ်ပေြူလမ််း၊

 ကံအတောင််းရပ်၊ 

မင်္သလောအတောင်ညွန ်မမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်

ဦ်းအရောဘတ်စန််းအ ောင်က ိုလောေမ််းအသော ခါ 

  မ်တွင်မရ  သည ် တွက် သူ၏သမီ်းပေစ်သူ  င ် 

အယောက်ေပေစ်သူက ိုေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၈ (က ို) ကကည်သော က ော်း  ရပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
မတ်လ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခို  စ်တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။
(၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင််းမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်မမ ျုြို့

 လွှတ်အတေ်ာက ိုယ်စော်းလ ယ် အေေါ်အ ်းစ ဒှောဦ်းက ို 

မအတွြို့သည ် တွက် 

သူူ့ မ  ျု်းသော်းက ိုေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၉ (က ို) အဝလင််းထွန််း က ော်း  ရပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင််းမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်မမ ျုြို့
မတင်တင်ထွန််းက ို မအတွြို့သည ် တွက် 

 က ိုပေစ်သူက ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၀ (အမောင်) အက ေ်ာစန််းဝင််း က ော်း  ရပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
ဆယ ်တစ်မ ိုင်ရ ော၊ အကော အသောင််းမမ ျုြို့နယ်၊ 

တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း

သူ၏ ေခင်က ို ဆ ဒပပပွ ဦ်းအဆောင်မှုပေင ် 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းရော ေခင်က ို မအတွြို့သပေင ် 

သူူ့ ော်းေမ််းဆီ်းခ  ပခင််းပေစ်သည်။

၁၁ (အမောင်) စ ို်းဝင််းမ ို်း က ော်း  ရပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
၁၂ မ ိုင်ရ ော၊ အကော အသောင််းမမ ျုြို့နယ်၊ 

တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း

သူ၏ ေခင်က ို ဆ ဒပပပွ ဦ်းအဆောင်မှုပေင ် 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းရော ေခင်က ို မအတွြို့သပေင ် 

သူူ့ ော်းေမ််းဆီ်းခ  ပခင််းပေစ်သည်။

၁၂ (မ) နီနီဆင ် မ  ရပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေ ိုက်ဝန််းကွင််း ရ စခန််းတွင် 

ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်းသည်။

အ ောင်သိုခ ၂ လမ််း၊ အရွှေပပည်အ ်းရပ်၊ 

အမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုြို့နယ်၊ မွန်ပပည်နယ်

သူမအယောက ေ်ာ်းပေစ်သူက ိုမအတွြို့သပေင ်ေမ််းဆီ်းပခင််းခံခ  ရ

သည်။

၁၃ (က ို) ခ စ်ညီညီအသွ်း က ော်း  ရပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေ ိုက်ဝန််းကွင််း ရ စခန််းတွင် 

ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်းသည်။

အ ောင်သိုခ ၂ လမ််း၊ အရွှေပပည်အ ်းရပ်၊ 

အမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုြို့နယ်၊ မွန်ပပည်နယ်

လောေမ််းသူက ို 

သူက ိုမအတွြို့သပေင ်ေမ််းဆီ်းပခင််းခံခ  ရသည်။

၁၄ (ဦ်း)   ိုင်လင််း က ော်း  ရပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

ပ န်ဇလိုတ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း 

ဦ်းစ ို်းလွင်ို  မ်တွင်မရ  ခ ိုက် 

  ိုင်လင််း  င ်သူ၏ညီပေစ်သူက ို ေမ််းသွော်းခ  သည်။



၁၅ (ဦ်း) ခင်အမောင်ဦ်း က ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ရပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
ပတတပမော်းလမ််း၊ (၃၃) ရပ်ကွက်၊ 

အပမောက်ေငံ်္ိုမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

သော်းက ိုေမ််းဆီ်းရော မမ သည ် တွက် ေခင်ပေစ်သူက ို 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၁၆ (ဦ်း) ခင်ဝင််း က ော်း/၆၀  ရပ်သော်း ၂၄ မတ် ၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
 မ တ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပိုသ မ်မမ ျုြို့၊ 

ဧရောဝတီတ ိုင််းအေသကကီ်း

သော်းပေစ်သူ ော်းမအတွြို့၍ ေခင်ပေစ်သူ ော်း 

ေမ််းဆီ်းပခင််းပေစ်သည်။

၁၇ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််း က ော်း  ရပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
 င််းစ န် (သီ်းသန ်) အထောင်တွင် 

ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်းသည်။

ဗ ိုလ်ထွန််းစံရပ်ကွက်၊ အေါပံိုမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်မမ ျုြို့

ဇနီ်းပေစ်သူ ော်းမအတွြို့၍ ခင်ပွန််းပေစ်သူ ော်း 

ေမ််းဆီ်းပခင််းပေစ်သည်။

၁၈ (က ို) ဆည်ဇောမ  ျု်းဝင််း က ော်း  ရပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁
 င််းစ န် (သီ်းသန ်) အထောင်တွင် 

ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်းသည်။

ဗ ိုလ်ထွန််းစံရပ်ကွက်၊ အေါပံိုမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်မမ ျုြို့

မ ခင်ပေစ်သူ ော်းမအတွြို့၍ သော်းပေစ်သူ ော်း 

ေမ််းဆီ်းပခင််းပေစ်သည်။

၁၉ (မ)  လကသော မ/၄  ရပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁
၅  ဧမပီ ၂၁ အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်လောခ  သည်။
သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သပ တ်ဦ်းအဆောင်သူ က ိုင်္ ောအလ်းက ို မမီသည ် တွက် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ 

လမ််း   မ်မ  တ ိုက်ကကီ်းမမ ျုြို့ဘက်သ ို  

လ ိုက်ထရက်ကော်းပေင ် ထွက်ခွောလောစဉ် သံို်းဆယ်မမ ျုြို့ 

 လယ်ကိုန််းတွင် ၃၅ စစ်တပ်မ  

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းခ  သည်။

၂၀ (Ma) Apple မ/၂  ရပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁
၅  ဧမပီ ၂၁ အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်လောခ  သည်။
သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သပ တ်ဦ်းအဆောင်သူ က ိုင်္ ောအလ်းက ို မမီသည ် တွက် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ 

လမ််း   မ်မ  တ ိုက်ကကီ်းမမ ျုြို့ဘက်သ ို  

လ ိုက်ထရက်ကော်းပေင ် ထွက်ခွောလောစဉ် သံို်းဆယ်မမ ျုြို့ 

 လယ်ကိုန််းတွင် ၃၅ စစ်တပ်မ  

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းခ  သည်။

၂၁ (က ို) သက်  ိုင်ဦ်း က ော်း  ရပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁
၅  ဧမပီ ၂၁ အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်လောခ  သည်။
သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သပ တ်ဦ်းအဆောင်သူ က ိုင်္ ောအလ်းက ို မမီသည ် တွက် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ 

လမ််း   မ်မ  တ ိုက်ကကီ်းမမ ျုြို့ဘက်သ ို  

လ ိုက်ထရက်ကော်းပေင ် ထွက်ခွောလောစဉ် သံို်းဆယ်မမ ျုြို့ 

 လယ်ကိုန််းတွင် ၃၅ စစ်တပ်မ  

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းခ  သည်။

၂၂ (အေေါ်) ခင်အ ်းကကည် မ  ရပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁
၅  ဧမပီ ၂၁ အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်လောခ  သည်။
သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သပ တ်ဦ်းအဆောင်သူ က ိုင်္ ောအလ်းက ို မမီသည ် တွက် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ 

လမ််း   မ်မ  တ ိုက်ကကီ်းမမ ျုြို့ဘက်သ ို  

လ ိုက်ထရက်ကော်းပေင ် ထွက်ခွောလောစဉ် သံို်းဆယ်မမ ျုြို့ 

 လယ်ကိုန််းတွင် ၃၅ စစ်တပ်မ  

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းခ  သည်။

၂၃ ေ ို်းစံ
က ော်း/၁၃ 

  စ်
 ရပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁

၅  ဧမပီ ၂၁ အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်လောခ  သည်။
သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သပ တ်ဦ်းအဆောင်သူ က ိုင်္ ောအလ်းက ို မမီသည ် တွက် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ သောယောဝတီ၊ ၃ 

လမ််း   မ်မ  တ ိုက်ကကီ်းမမ ျုြို့ဘက်သ ို  

လ ိုက်ထရက်ကော်းပေင ် ထွက်ခွောလောစဉ် သံို်းဆယ်မမ ျုြို့ 

 လယ်ကိုန််းတွင် ၃၅ စစ်တပ်မ  

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းခ  သည်။



၂၄ (မ) စိုဇောလီရ  န် မ

 ရပ်သော်း 

(အဇပ ိုင်ကိုမပဏီဝန်

ထမ််း)

၆-ဧမပီ-၂၀၂၁
မည်သည ်အနရောတွင် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသလ  မသ ရပါ။
ရန်ကိုန်

စစ် ောဏောရ င်စနစ်တ ိုက်ေ က်အရ်း 

 အထွအထွသပ တ်အကေ်ာမတီ General Strike 

Committee (GSC) မ ော ပါဝင်သည ် 

ဆ ိုရ ယ်ေီမ ိုကရက်တစ်ညီညွတ်အရ်းတပ်ဦ်းမ  

က ိုအက ေ်ာက ိုက ို ော်း ေမ််းဆီ်းမရသည ် တွက် 

 ောဏောသ မ််းစစ် ိုပ်စို၏ လက်ပါ်းအစ 

လက်နက်က ိုင် ေွ ြို့က က ိုအက ေ်ာက ိုက ို၏ မ တ်အဆွ ၃ 

ဦ်းက ို ေမ််းဆီ်းလ ိုက်ရအကကောင််း သ ရသည်။

၂၅ (က ို) ငွော်းင်္ ော က ော်း  ရပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁
မည်သည ်အနရောတွင် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသလ  မသ ရပါ။
ရန်ကိုန်

စစ် ောဏောရ င်စနစ်တ ိုက်ေ က်အရ်း 

 အထွအထွသပ တ်အကေ်ာမတီ General Strike 

Committee (GSC) မ ော ပါဝင်သည ် 

ဆ ိုရ ယ်ေီမ ိုကရက်တစ်ညီညွတ်အရ်းတပ်ဦ်းမ  

က ိုအက ေ်ာက ိုက ို ော်း ေမ််းဆီ်းမရသည ် တွက် 

 ောဏောသ မ််းစစ် ိုပ်စို၏ လက်ပါ်းအစ 

လက်နက်က ိုင် ေွ ြို့က က ိုအက ေ်ာက ိုက ို၏ မ တ်အဆွ ၃ 

ဦ်းက ို ေမ််းဆီ်းလ ိုက်ရအကကောင််း သ ရသည်။

၂၆ မ  ျု်းပမင ်ထွန််း က ော်း အက ောင််းသော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁
မည်သည ်အနရောတွင် 

ထ န််းသ မ််းထော်းသလ  မသ ရပါ။
ရန်ကိုန်

စစ် ောဏောရ င်စနစ်တ ိုက်ေ က်အရ်း 

 အထွအထွသပ တ်အကေ်ာမတီ General Strike 

Committee (GSC) မ ော ပါဝင်သည ် 

ဆ ိုရ ယ်ေီမ ိုကရက်တစ်ညီညွတ်အရ်းတပ်ဦ်းမ  

က ိုအက ေ်ာက ိုက ို ော်း ေမ််းဆီ်းမရသည ် တွက် 

 ောဏောသ မ််းစစ် ိုပ်စို၏ လက်ပါ်းအစ 

လက်နက်က ိုင် ေွ ြို့က က ိုအက ေ်ာက ိုက ို၏ မ တ်အဆွ ၃ 

ဦ်းက ို ေမ််းဆီ်းလ ိုက်ရအကကောင််း သ ရသည်။

၂၇ (အေေါ်) ကကည်ကကည်အထွ်း မ  ရပ်သော်း ၈ ဧမပီ ၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
အေော ကန်ရပ်ကွက်၊  င််းစ န်မမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ို င််းအေသကကီ်း။

မမေ ျု်းသ ငီ်္အက ေ်ာ စစ်အကောင်စီတပ်ေွ ြို့မ လောအရောက် 

ရ ောအေွရော မအတွြို့သပေင ် ၎င််း၏မ ခင်ပေစ်သူ ော်း 

ေမ််းဆီ်း အခေါ်အဆောင်သွော်းပခင််းပေစ်သည်။ 

မမေ ျု်းသ ငီ်္အက ေ်ာမ ော ၅၀၅ (က)ပေင ် 

ဝရမ််းထိုတ်ခံထော်းရသည်။

၂၈ (မ) ဝင််းန ဒှောလွင် မ  ရပ်သော်း ၉ ဧမပီ ၂၁ လွတ်အပမောက်

CDM လိုပ်ထော်းသူ ယဉ်အက ်းမှုတကကသ ိုလ် 

သဘင် ောနမ  ဆရောမ အေေါ်ခ ိုင်မောလွင် ော်း 

စစ်အကောင်စီ ေွ ြို့မ  လောအရောက်ရ ောအေွရော မအတွြို့သပေင ်

 ဆရောမ၏ေခင်  င ် ညီမပေစ်သူတ ို  ော်း 

ေမ််းဆီ်းပခင််းပေစ်သည်။ ေခင်  င ် ညီမပေစ်သူတ ို  

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ရန် တွက် 

ဆရောမအေေါ်ခ ိုင်မောလွင်မ ော Non CDM ပပျုလိုပ်ရန် 

ေ  ော်းအပ်းခံခ  ရသည်။



၂၉ (မ) ဝင််းန ဒှောလွင်၏ေခင် က ော်း  ရပ်သော်း ၉ ဧမပီ ၂၁ လွတ်အပမောက်

CDM လိုပ်ထော်းသူ ယဉ်အက ်းမှုတကကသ ိုလ် 

သဘင် ောနမ  ဆရောမ အေေါ်ခ ိုင်မောလွင် ော်း 

စစ်အကောင်စီ ေွ ြို့မ  လောအရောက်ရ ောအေွရော မအတွြို့သပေင ်

 ဆရောမ၏ေခင်  င ် ညီမပေစ်သူတ ို  ော်း 

ေမ််းဆီ်းပခင််းပေစ်သည်။ ေခင်  င ် ညီမပေစ်သူတ ို  

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ရန် တွက် 

ဆရောမအေေါ်ခ ိုင်မောလွင်မ ော Non CDM ပပျုလိုပ်ရန် 

ေ  ော်းအပ်းခံခ  ရသည်။

၃၀ Rev. Khup Khen Pau က ော်း/၇၀  ရပ်သော်း ၁၁ ဧမပီ ၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း တီ်းတ န်မမ ျုြို့၊ ခ င််းပပည်နယ်။

CDM ပါဝင်သူ Pu Do Sian Pau (ဦ်းေ ိုရ န််းအပါင်)  ော်း

 စစ်အကောင်စီတပ်ေွ ြို့ဝင်မ ော်းမ  မေမ််းမ သပေင ်၊ သူ၏ 

မ ဘမ ော်းပေစ်အသော Cope Memorial Baptist Church

 ၏ မင မ််းစော်း ခရစ်ယောန်ဘိုန််းအတေ်ာကကီ်း Rev. Khup 

Khen Pau ( သက် ၇၀   စ်)   င ် ဇနီ်းသည် Pi Don 

Ngaih Lun တ ို  ော်း ဓါ်းစောခံ ပေစ် ယအန ည ဧမပီလ 

၁၁ ရက်၊ ည ၁၁ နှောရီခန ်တွင် 

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းသည်။

၃၁ Pi Don Ngaih Lun မ  ရပ်သော်း ၁၁ ဧမပီ ၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း တီ်းတ န်မမ ျုြို့၊ ခ င််းပပည်နယ်။

CDM ပါဝင်သူ Pu Do Sian Pau (ဦ်းေ ိုရ န််းအပါင်)  ော်း

 စစ်အကောင်စီတပ်ေွ ြို့ဝင်မ ော်းမ  မေမ််းမ သပေင ်၊ သူ၏ 

မ ဘမ ော်းပေစ်အသော Cope Memorial Baptist Church

 ၏ မင မ််းစော်း ခရစ်ယောန်ဘိုန််းအတေ်ာကကီ်း Rev. Khup 

Khen Pau ( သက် ၇၀   စ်)   င ် ဇနီ်းသည် Pi Don 

Ngaih Lun တ ို  ော်း ဓါ်းစောခံ ပေစ် ယအန ည ဧမပီလ 

၁၁ ရက်၊ ည ၁၁ နှောရီခန ်တွင် 

ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းသည်။

၃၂
အ ွ်းအ ွ်းအ ောင်ရင်၏ 

မ သော်းစိုဝင် (၁)
မ  ရပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း

မလ ဝမ််းရ ော၊ အကော အသောင််းမမ ျုြို့၊ 

တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း

စစ် ောဏောေီဆန်အရ်း CDM လူထိုလှုပ်ရ ော်းမှုမ ော 

ပါဝင်တ   

 စ ို်းရဝန်ထမ််းအတွက ိုကူညီအပ်းအနတ   တွက် 

တနသသောရီတ ိုင််း  မ  ျု်းသော်းေီမ ိုကအရစီ ေွ ြို့ခ ျုပ် NLD 

ပါတီ တ ိုင််းလူငယ် တောဝန်ခံ မအ ွ်းအ ွ်းအ ောင်ရင်က ို 

လ ိုက်လံေမ််းဆီ်းရော မမ အသောအကကောင ် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ိုေမ််းဆီ်းခ  သည်။



၃၃
အ ွ်းအ ွ်းအ ောင်ရင်၏ 

မ သော်းစိုဝင် (၂)
 ရပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း

မလ ဝမ််းရ ော၊ အကော အသောင််းမမ ျုြို့၊ 

တနသသောရီတ ိုင််းအေသကကီ်း

စစ် ောဏောေီဆန်အရ်း CDM လူထိုလှုပ်ရ ော်းမှုမ ော 

ပါဝင်တ   

 စ ို်းရဝန်ထမ််းအတွက ိုကူညီအပ်းအနတ   တွက် 

တနသသောရီတ ိုင််း  မ  ျု်းသော်းေီမ ိုကအရစီ ေွ ြို့ခ ျုပ် NLD 

ပါတီ တ ိုင််းလူငယ် တောဝန်ခံ မအ ွ်းအ ွ်းအ ောင်ရင်က ို 

လ ိုက်လံေမ််းဆီ်းရော မမ အသောအကကောင ် 

မ သော်းစိုဝင်မ ော်းက ိုေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၄     မင မ််း မ  ရပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း အ ောင်ပန််းမမ ျုြို့၊ ရ မ််းပပည်နယ်

ခင်ပွန််းပေစ်သူ က ိုဘ ိုဘ ိုဟန် ော်း ရောဇသတ်ကကီ်းဥပအေ

 ပိုေ်မ ၅၀၅ -က ပေင ် မှုေွင ်ထော်းမပီ်း 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းရော မအတွြို့သပေင ် ဇနီ်းသည်က ို 

ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၃၅ (အေေါ်)  ွယ် ွယ်အ ောင် မ

ကထ က၊ 

ရူပအဗေ ောန၊ 

ရန်ကိုန် အနှောက်ပ ို

င််းတကကသ ိုလ်။

၁၆ ဧမပီ ၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
အတောင်ဥကကလောပမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း။

 က ိုပေစ်သူ NLD လွှတ်အတေ်ာက ိုယ်စော်းလ ယ် ော်း 

ေမ််းမမ သည ်  တွက် ညီမပေစ်သူ 

အေေါ် ွယ် ွယ်အ ောင်က ိုေမ််းဆီ်းပခင််းပေစ် 

အကကောင််းသ ရသည်။

၃၆ (အေေါ်) သ န််းသ န််း မ/၆၅  ရပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း ပပည်မမ ျုြို့၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

ပပည်မမ ျုြို့တွင် စစ်အကောင်စီတပ်မ ော်းမ  

လက်လိုပ်ဗံို်းမ ော်းအတွြို့သည်ဟို စွပ်စွ ခ က်ပေင ် 

ေမ််းဆီ်းလ ိုသူ ော်း မအတွြို့သပေင ် မ ခင်  င ်ညီပေစ်သူက ို 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၇ (က ို)   ိုင်ဝင််းအ ောင် က ော်း/၂၈  ရပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း ပပည်မမ ျုြို့၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

ပပည်မမ ျုြို့တွင် စစ်အကောင်စီတပ်မ ော်းမ  

လက်လိုပ်ဗံို်းမ ော်းအတွြို့သည်ဟို စွပ်စွ ခ က်ပေင ် 

ေမ််းဆီ်းလ ိုသူ ော်း မအတွြို့သပေင ် မ ခင်  င ်ညီပေစ်သူက ို 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၃၈ (အေေါ်) အဆွအဆွဦ်း မ ဦ်းအ ောင်စ ို်း  ရပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ လွတ်အပမောက်
 မ တ်(၁၀၅၆)၊ ပိုဏ္ော်းစို (၄) လမ််း၊ 

ပ ခူ်းမမ ျုြို့။

ပ ခူ်းမမ ျုြို့သတင််းအထောက် က ိုသန််းဝင််း  ိုင် ော်းမမ သပေင ်

 ဇနီ်းပေစ်သူ အေေါ်အဆွအဆွဦ်း  င ် သမီ်း 

မတွယ်တောအ ောင် တ ို  ော်း 

စစ်အကောင်စီတပ်မ ေမ််းဆီ်းသွော်းအကကောင််းသ ရ။

၃၉ (မ) တွယ်တောအ ောင် မ ဦ်းသန််းဝင််း  ိုင်  ရပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ လွတ်အပမောက်
 မ တ်(၁၀၅၆)၊ ပိုဏ္ော်းစို (၄) လမ််း၊ 

ပ ခူ်းမမ ျုြို့။

ပ ခူ်းမမ ျုြို့သတင််းအထောက် က ိုသန််းဝင််း  ိုင် ော်းမမ သပေင ်

 ဇနီ်းပေစ်သူ အေေါ်အဆွအဆွဦ်း  င ် သမီ်း 

မတွယ်တောအ ောင် တ ို  ော်း 

စစ်အကောင်စီတပ်မ ေမ််းဆီ်းသွော်းအကကောင််းသ ရ။

၄၀ (ဦ်း) အ ောင်ရင် က ော်း/၇၄  ရပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း

အကကောင်ပန််းကိုန််းအက ်းရ ော၊ 

အက ောက်ဆည်မမ ျုြို့နယ်၊ 

မ တအလ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

 န် ယ်လ်ေီ  မ  ျု်းသမီ်းအကေ်ာမတီဝင် 

မအ ကွ ိုငယ်အန  မ်က ို ဧမပီ ၁၉ရက် အန လည်ပ ိုင််းမ ော

  ရပ်ဝတ်  ကကမ််းေက် ိုပ်စိုက  ဓမမ 

ဝင်အရောက်ရ ောအေွစဉ် မအတွြို့အသောအကကောင ် 

ေခင်ပေစ်သူ ော်း ေမ််းဆီ်းခံခ  ရသည်။



၄၁ (ဦ်း) အသောင််းအရွှေ က ော်း/၆၅  ရပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း

အကကောင်ပန််းကိုန််းအက ်းရ ော၊ 

အက ောက်ဆည်မမ ျုြို့နယ်၊ 

မ တအလ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

 န် ယ်လ်ေီ  ေွ ြို့ဝင် မပမအသွ်းအန  မ်က ို 

 ကကမ််းေက်စစ် ိုပ်စိုမ  ဝင်အရောက်ရ ောအေွစဉ် 

မအတွြို့အသောအကကောင ် ေခင်ပေစ်သူ ော်း ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၂ (အေေါ်) မ မ ဆန််း မ/၅၀  ရပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
ရမ်ပူ်း ရပ်ကွက်၊ ပမစ်ကကီ်းနှော်းမမ ျုြို့၊ 

ကခ င်ပပည်နယ်

က ို ဏ္ဝါအမောင်အမောင် ော်း ရ   င ် စစ်တပ်မ  

အန  မ်တွင် လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် 

မအတွြို့အသောအကကောင ် ၎င််း၏  အမ ော်း ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၃ (မ) စိုရတနှောမ ို်း မ  ရပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဧမပီလတွင် ပပန်လွတ်ခ  သည်။
၁၃ ရပ်ကွက်၊ အတောင်ဥကကလောပမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်မမ ျုြို့

 ကကမ််းေက်စစ်အကောင်စီမ  

ဆရောဝန် မ  ျု်းသမီ်းက ိုလောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် 

မအတွြို့အသောအကကောင ် ညီမပေစ်သူ မစိုရတနှောမ ို်း 

  င ် အေပေစ်သူတ ို က ို ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၄ စိုရတနှောမ ို်း၏ ေခင် က ော်း  ရပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဧမပီလတွင် ပပန်လွတ်ခ  သည်။
၁၃ ရပ်ကွက်၊ အတောင်ဥကကလောပမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်မမ ျုြို့

 ကကမ််းေက်စစ်အကောင်စီမ  CDM ပပျုလိုပ်သည ် 

ဆရောဝန် မ  ျု်းသမီ်း မယိုစ ဒှောမ ို်း 

က ိုလောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် မအတွြို့အသောအကကောင ် 

ညီမပေစ်သူ မစိုရတနှောမ ို်း   င ် အေပေစ်သူတ ို က ို 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၄၅
(ဦ်း) အကောင််းပမတ်သူ၏ 

မ ခင်
မ  ရပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း အခ ောင််းဦ်းမမ ျုြို့၊ စစ်က ိုင််းတ ိုင််းအေသကကီ်း

စစ်က ိုင််းတ ိုင််း မံိုရ ောခရ ိုင်၊ အခ ောင််းဦ်းမမ ျုြို့နယ်တရော်းရံို်း 

တွ ေက်တရော်းသူကကီ်း ဦ်းအကောင််းပမတ်သူ ော်း  

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် မအတွြို့အသောအကကောင ် 

၎င််း၏မ ခင်ပေစ်သူ ော်း ရ ိုက်  က်ေမ််းဆီ်းခံခ  ရသည်။

၄၆ (အေေါ်) အကသီမ ို်း မ  ရပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁ ပိုေ်မ ၅၀၅ (က) ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
မယ်ဇလီရ ော၊ ပွင ်ပေြူမမ ျုြို့နယ်၊ 

မအကွ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

ပပည်သူူ့လွှတ်အတေ်ာက ိုယ်စော်းလ ယ်အဟောင််း 

ဦ်းထွန််းထွန််းက ို  ောဏောသ မ််းစစ်အကောင်စီက 

လောေမ််းစဉ် အန  မ်တွင်မရ  သပေင ် ဇနီ်းပေစ်သူ 

အေေါ်အကသီမ ို်းက ိုေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၄၇ (အေေါ်) မော မ  ရပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း မ ို်းကိုတ်မမ ျုြို့၊ မ တအလ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

မ တအလ်းတ ိုင််း၊ မ ို်းကိုတ်မမ ျုြို့ အရပူရပ်တွင် ဧမပီ ၂၈ 

ရက်အန က CDM လိုပ်သည် အက ောင််းဆရောမက ို 

 ောဏောသ မ််းစစ်အကောင်စီရ ြို့ ကကမ််းေက် ေွ ြို့က 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းရောမ ော မအတွြို့တောအကကောင ် 

ဆရောမရ ြို့ မ ခင်န    စ်က ို တ ို က ို ဓော်းစောခံ ပေစ် 

ေမ််းဆီ်းသွော်းသည်။

၄၈ (က ို) အက ေ်ာစွောလင််း က ော်း  ရပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း မ ို်းကိုတ်မမ ျုြို့၊ မ တအလ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

မ တအလ်းတ ိုင််း၊ မ ို်းကိုတ်မမ ျုြို့ အရပူရပ်တွင် ဧမပီ ၂၈ 

ရက်အန က CDM လိုပ်သည် အက ောင််းဆရောမက ို 

 ောဏောသ မ််းစစ်အကောင်စီရ ြို့ ကကမ််းေက် ေွ ြို့က 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းရောမ ော မအတွြို့တောအကကောင ် 

ဆရောမရ ြို့ မ ခင်န    စ်က ို တ ို က ို ဓော်းစောခံ ပေစ် 

ေမ််းဆီ်းသွော်းသည်။



၄၉ Salai Robert က ော်း  ရပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း ဟော်းခါ်းမမ ျုြို့၊ ခ င််းပပည်နယ်

ခ င််းပပည်နယ် ဟော်းခါ်းမမ ျုြို့တွင် အပခစ ိုက်သည ် The 

Chinland Post သတင််း ောနမ  Chief Editor 

လက်ရ  တောဝန်ခံဆလ ိုင််း ဘွ  ိုပ်ထန်က ို ေမ််းဆီ်းရန် 

စစ်အကောင်စီတပ်မ ော်းမ  အန  မ်သ ို  ဝင်အရောက်ရ ောအေွရော

 အန  မ်တွင်မရ  သပေင ် ၄င််း၏အယောက်ေပေစ်သူ Salai 

Robert  ော်း ေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းခ  သည်။

၅၀ (မ) ခင်မ ို်းအဆွ မ/၃၇  ရပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ လွတ်အပမောက်

၃ရပ်ကွက်၊ မင််းရ အက ေ်ာစွော ၁၆လမ််း၊ 

လ ှုင်သောယောမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

CDM support အခါင််းအဆောင်  က ိုပေစ်သူ ရ   ိုင်က ို 

လောေမ််းစဉ်  က ိုပေစ်သူမရ  သည ် တွက် ညီမပေစ်သူ 

ခင်မ ို်းအဆွက ို ၃၀ .၄.၂၀၂၁ ည ၈:၀၀ ခန် က 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  ပါသည်။ ပ ိုက်ဆံန   

ဆ ိုင်ကယ်ပါ တပါတည််း မတရော်းယူသွော်းခံခ  ရသည်။

၅၁
ခင်အမောင်အ ်း (ခ) 

ဆရောကင်၏ သော်း (၁)
က ော်း

ခင်အမောင်အ ်း (ခ) 

ဆရောကင်
 ရပ်သော်း ဧမပီ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း မင်္သလောေံိုမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

ေခင်ပေစ်သူ မင်္သလောေံိုမမ ျုြို့နယ်၏ NLD ပါတီ 

 တွင််းအရ်းမ ြူ်းက ို ဝင်အရောက်ေမ််းဆီ်းခ  အသေ်ာလည််း 

ေမ််းမမ ခ  သည ် တွက် သော်း  စ်ဦ်းက ို 

ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၅၂
ခင်အမောင်အ ်း (ခ) 

ဆရောကင်၏ သော်း (၂)
က ော်း

ခင်အမောင်အ ်း (ခ) 

ဆရောကင်
 ရပ်သော်း ဧမပီ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း မင်္သလောေံိုမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

ေခင်ပေစ်သူ မင်္သလောေံိုမမ ျုြို့နယ်၏ NLD ပါတီ 

 တွင််းအရ်းမ ြူ်းက ို ဝင်အရောက်ေမ််းဆီ်းခ  အသေ်ာလည််း 

ေမ််းမမ ခ  သည ် တွက် သော်း  စ်ဦ်းက ို 

ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၅၃ (က ို) ရ က ိုက ို က ော်း

Channel K 

(သတင််းအထောက်ဟ

အ််ောင််း)

၁-အမ-၂၀၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း  အရ ြို့ေငံ်္ိုမမ ျုြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

 လွတ်တန််းသတင််းအထောက် မသူဇော၏အန  မ်က ို 

လောေမ််းစဉ် မသူဇောက ိုမအတွြို့သပေင ် ခင်ပွန််းပေစ်သူ 

က ိုရ က ိုက ို က ိုေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၅၄ (အေေါ်) မ ငယ် မ/၆၄

 ရပ်သော်း 

(  ိုင်ငံအရ်း 

 က ဉ််းသူအဟောင််း )

၂-အမ-၂၁
ရောဇသတ်ကကီ်း 

ပိုေ်မ ၅၀၅ (က)

၂၀၂၁ခို  စ်၊ အမလ ၂၈ ရက်အန တွင် 

 ၃   စ်ခ မ တ်ခ  သည်။

အပမောက်ဥကကလောပမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

တက် ကွလှုပ်ရ ော်းသူ က ိုတင်ထွဋ်ပ ိုင်  င ် ညီပေစ်သူတ ို  ၂

 ဦ်းက ိုဝင်အရောက်ေမ််းဆီ်းရောတွင် မအတွြို့ရ  သပေင ် 

 သက် ၆၄   စ် ရ ယ် မ ခင်ပေစ်သူ အေေါ်မ ငယ် ော်း 

စစ်အကောင်စီ၏ တပ်မ ော်းကေမ််းဆီ်းသွော်းခ  မပီ်းအနှောက် 

ရောဇသတ်ကကီ်းပိုေ်မ ၅၀၅ -က ပေင ် စစ်ခံိုရံို်းမ  

အထောင်ေဏ်ခ မ တ်ခ  သည်။

၅၅
(က ို) သန််းဝင််း၏ 

ဇနီ်း  င ်ကအလ်း
မ  ရပ်သော်း ၅-အမ-၂၁

ေမ််းဆီ်းခံရသည ်အန တွင်ပင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်လောခ  သည်။
မိုေံိုမမ ျုြို့၊ မွန်ပပည်နယ်

က ိုသန််းဝင််းက ိုလောရ ောစဉ် မရ  သပေင ် သူူ့ မ  ျု်းသမီ်းန   

အမွ်းကင််းစကအလ်းငယ်က ို 

စစ်အကောင်စီကေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၅၆ (အေေါ်)     အ ွ်း မ  ရပ်သော်း ၆-အမ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း ပိုသ မ်မမ ျုြို့နယ်၊ ဧရောဝတီတ ိုင််းအေသကကီ်း

သော်းပေစ်သူက ို အန  မ်တွင်ရ ောအေွရော မအတွြို့ရ  သပေင ် 

မ ခင်ပေစ်သူ  င ်  က ိုပေစ်သူက ို 

စစ် ိုပ်စိုကေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်း ခ  သည ်။



၅၇ (က ို) အနဇင်အ ောင် က ော်း  ရပ်သော်း ၆-အမ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း ပိုသ မ်မမ ျုြို့နယ်၊ ဧရောဝတီတ ိုင််းအေသကကီ်း

ညီပေစ်သူက ို အန  မ်တွင်ရ ောအေွရော မအတွြို့ရ  သပေင ် 

မ ခင်ပေစ်သူ  င ်  က ိုပေစ်သူက ို 

စစ် ိုပ်စိုကေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်း ခ  သည ်။

၅၈ (ဦ်း) ခ စ်ကကည် က ော်း/၆၀  ရပ်သော်း ၁၆-အမ-၂၁ လွတ်အပမောက်
ေံေအက ်းရ ော၊ အခ ောင််းဆံိုမမ ျုြို့နယ်၊ 

မွန်ပပည်နယ်

သော်းပေစ်သူ က ိုအဇယ ောခ ိုင် ော်း ေမ််းဆီ်းရမ ပခင််း 

မရ  သည ်  တွက် ေခင်ပေစ်သူ ော်း ဓော်းစောခံ ပေစ် 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၅၉ (အေေါ်) မင မ််းမင မ််း မ/၇၅ ဦ်းစစ်အမောင်  ရပ်သော်း ၂၂-အမ-၂၁ အန  မ် က ယ်ခ ျုပ်
မ မမအပပ်းရ ော၊ ပန််းတအနှ်ောမမ ျုြို့နယ်၊ 

ဧရောဝတီတ ိုင််းအေသကကီ်း

NLD ပါတီအခါင််းအဆောင် ဦ်းပမမင မ််း ော်း 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် မအတွြို့အသောအကကောင ် 

အန  မ်တွင် က န်ရ  ခ  အသော  မ  ျု်းသမီ်း ၂ ဦ်း ော်း 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ ရ ောပပန်ခွင ်မရဘ  ပန််းတအနှ်ောမမ ျုြို့အပေါ်ရ  

 အန  မ်တွင်  က ယ်ခ ျုပ်ပေင ် ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၆၀ (အေေါ်) ဝ ိုင််းတ ိုင််း မ/၆၅ ဦ်း ိုန််းရ  န်  ရပ်သော်း ၂၂-အမ-၂၁ အန  မ် က ယ်ခ ျုပ်
မ မမအပပ်းရ ော၊ ပန််းတအနှ်ောမမ ျုြို့နယ်၊ 

ဧရောဝတီတ ိုင််းအေသကကီ်း

NLD ပါတီအခါင််းအဆောင် ဦ်းပမမင မ််း ော်း 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် မအတွြို့အသောအကကောင ် 

အန  မ်တွင် က န်ရ  ခ  အသော  မ  ျု်းသမီ်း ၂ ဦ်း ော်း 

ေမ််းဆီ်းခ  သည်။ ရ ောပပန်ခွင ်မရဘ  ပန််းတအနှ်ောမမ ျုြို့အပေါ်ရ  

 အန  မ်တွင်  က ယ်ခ ျုပ်ပေင ် ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၆၁ (အေေါ်) ဆန််းဝင််း မ  ရပ်သော်း ၂၂-အမ-၂၁ လွတ်အပမောက် မ ို်းအကောင််းမမ ျုြို့၊ ကခ င်ပပည်နယ်

ဆ ဒပပပွ တွင် ပါဝင်သည်  

သော်းပေစ်သူအမောင်ဇင်မင််းထက် ော်း 

လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် မအတွြို့အသောအကကောင ် 

မ ခင်ပေစ်သူ ော်း ေမ််းဆီ်းခ  သည်။

၆၂ (ဦ်း) အ ောင်မင််းထွန််း က ော်း/၄၉  ရပ်သော်း ၂၃-အမ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
ပ အတောက်လမ််း၊ စံပပရပ်ကွက်၊ 

အရွှေအတောင်မမ ျုြို့၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သ ကိုန််းမမ ျုြို့မီ်းသတ် ောနမ  CDM ဝန်ထမ််းက ို 

ေမ််းဆီ်းရမ ပခင််းမရ  အသောအကကောင ် သူူ့၏မ ဘ  စ်ပါ်း  င ်

 ညီတစ်အယောက်က ို စစ်အကောင်စီတပ်က ဓါ်းစောခံ 

လိုပ်ေမ််းဆီ်းသွော်းသည်။

၆၃ (အေေါ်) တင်အ ်းခ ိုင် မ/၄၇  ရပ်သော်း ၂၃-အမ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
ပ အတောက်လမ််း၊ စံပပရပ်ကွက်၊ 

အရွှေအတောင်မမ ျုြို့၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သ ကိုန််းမမ ျုြို့မီ်းသတ် ောနမ  CDM ဝန်ထမ််းက ို 

ေမ််းဆီ်းရမ ပခင််းမရ  အသောအကကောင ် သူူ့၏မ ဘ  စ်ပါ်း  င ်

 ညီတစ်အယောက်က ို စစ်အကောင်စီတပ်က ဓါ်းစောခံ 

လိုပ်ေမ််းဆီ်းသွော်းသည်။

၆၄ (က ို) ခ မ််းအပမ သူ က ော်း/၁၉  ရပ်သော်း ၂၃-အမ-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
ပ အတောက်လမ််း၊ စံပပရပ်ကွက်၊ 

အရွှေအတောင်မမ ျုြို့၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သ ကိုန််းမမ ျုြို့မီ်းသတ် ောနမ  CDM ဝန်ထမ််းက ို 

ေမ််းဆီ်းရမ ပခင််းမရ  အသောအကကောင ် သူူ့၏မ ဘ  စ်ပါ်း  င ်

 ညီတစ်အယောက်က ို စစ်အကောင်စီတပ်က ဓါ်းစောခံ 

လိုပ်ေမ််းဆီ်းသွော်းသည်။

၆၅ (က ို) အဝယံမ ို်းပမင ် က ော်း ဦ်းပမင် သ န််း

အက ောင််းသော်း 

(MAEU Final 

year, El major)

၂၄-အမ-၂၁
အမလ ၂၆ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

 ၈၈ရပ်ကွက်  အပမနီလမ််း 

ဝင််းဝင််းစတ ို်းဆ ိုင်၊ 

ေငံ်္ိုမမ ျုြို့သစ်ဆ ပ်ကမ််းမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

ေငံ်္ိုပရဟ  ေွ ြို့မ  က ိုပမင ်သ န််းတ ို  လင်မယော်းက ို 

မအတွြို့သပေင ် ၎င််းတ ို  သော်းသမီ်း ၃ 

အယောက်က ိုေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းသည်။



၆၆ (က ို) စည်သူမ ို်းပမင ် က ော်း ဦ်းပမင် သ န််း
အက ောင််းသော်း  (El

 major, 5th Year)
၂၄-အမ-၂၁

အမလ ၂၆ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

 ၈၈ရပ်ကွက်  အပမနီလမ််း 

ဝင််းဝင််းစတ ို်းဆ ိုင်၊ 

ေငံ်္ိုမမ ျုြို့သစ်ဆ ပ်ကမ််းမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

ေငံ်္ိုပရဟ  ေွ ြို့မ  က ိုပမင ်သ န််းတ ို  လင်မယော်းက ို 

မအတွြို့သပေင ် ၎င််းတ ို  သော်းသမီ်း ၃ 

အယောက်က ိုေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းသည်။

၆၇ (မ) ခ ယ်ရီမ ို်းပမင ် က ော်း ဦ်းပမင် သ န််း

အက ောင််းသူ 

(ရန်ကိုန်ကွန်ပပြူတ

်ောတကကသ ိုလ်)

၂၄-အမ-၂၁
အမလ ၂၆ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

 ၈၈ရပ်ကွက်  အပမနီလမ််း 

ဝင််းဝင််းစတ ို်းဆ ိုင်၊ 

ေငံ်္ိုမမ ျုြို့သစ်ဆ ပ်ကမ််းမမ ျုြို့နယ်၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအေသကကီ်း

ေငံ်္ိုပရဟ  ေွ ြို့မ  က ိုပမင ်သ န််းတ ို  လင်မယော်းက ို 

မအတွြို့သပေင ် ၎င််းတ ို  သော်းသမီ်း ၃ 

အယောက်က ိုေမ််းဆီ်းအခေါ်အဆောင်သွော်းသည်။

၆၈ (ဦ်း) ဝင််းထွန််း က ော်း ဦ်းအ ောင်ကကည်  ရပ်သော်း ၂၅-အမ-၂၁
အမလ ၂၉ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

ငံ်္ိုမင််းအပမောင်အက ်းရ ော၊ သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ် 

၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သော်းပေစ်သူ ော်း   စ်ကက မ်အပမ ောက်လောအရောက်ရ ောအေွမပီ်း

 သော်းပေစ်သူမအတွြို့သပေင ် 

ေခင် ော်းေမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံရသည်။

၆၉ (ဦ်း) အ ်းဝင််း က ော်း ဦ်းပမကကည်  ရပ်သော်း ၂၅-အမ-၂၁
အမလ ၂၉ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

ငံ်္ိုမင််းအပမောင်အက ်းရ ော၊ သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ် 

၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သော်းပေစ်သူ ော်း   စ်ကက မ်အပမ ောက်လောအရောက်ရ ောအေွမပီ်း

 သော်းပေစ်သူမအတွြို့သပေင ် မ ခင်  င ် ေခင် 

 ော်းေမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံရသည်။

၇၀ (အေေါ်) အ ်းအ ်းမူ မ ဦ်းသ န််းညွန ်  ရပ်သော်း ၂၅-အမ-၂၁
အမလ ၂၉ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

ငံ်္ိုမင််းအပမောင်အက ်းရ ော၊ သောယောဝတီမမ ျုြို့နယ် 

၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

သော်းပေစ်သူ ော်း   စ်ကက မ်အပမ ောက်လောအရောက်ရ ောအေွမပီ်း

 သော်းပေစ်သူမအတွြို့သပေင ် မ ခင်  င ် ေခင် 

 ော်းေမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံရသည်။

၇၁ (က ို)  စ ိုင််းသူရလင််း က ော်း/၂၂

ဦ်းအ ောင်စ ို်းလင််း၊ 

အေေါ်အမသူ 

(ခ)အေေါ်သင််းသင််း

 ရပ်သော်း ၂၇-အမ-၂၁
အမလ ၂၈ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

အ ောင်ပင်လယ်ရက်ကွက်၊ 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုြို့နယ်၊ 

မ တအလ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

မ ခင်ပေစ်သူ ော်း လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် 

မအတွြို့အသောအကကောင ် သော်း  င ် သမီ်း ော်း 

ေမ််းဆီ်းခံခ  ရသည်။

၇၂ (မ) အမပမတ်သူ မ/၁၂

ဦ်းအ ောင်စ ို်းလင််း၊ 

အေေါ်အမသူ 

(ခ)အေေါ်သင််းသင််း

အက ောင််းသူ ၂၇-အမ-၂၁
အမလ ၂၈ ရက်အန တွင် 

ပပန်လည်လွတ်အပမောက်ခ  သည်။

အ ောင်ပင်လယ်ရက်ကွက်၊ 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုြို့နယ်၊ 

မ တအလ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

မ ခင်ပေစ်သူ ော်း လောအရောက်ေမ််းဆီ်းစဉ် 

မအတွြို့အသောအကကောင ် သော်း  င ် သမီ်း ော်း 

ေမ််းဆီ်းခံခ  ရသည်။

၇၃ (အေေါ်) ကကည်လ မ/၆၂  ရပ်သော်း ၂-ဇွန်-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
လမ််းမအတေ်ာလမ််း၊ အရွှေပင်ရပ်ကွက်၊  

ပန််းအတောင််းမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

က ိုမင််းမင််းဦ်း (က ိုကကက်မင််း) က ိုမအတွြို့အသောအကကောင ်

 သူူ့ အမ  သက် ၆၂   စ် အေေါ်ကကည်လ   င ် ၎င််းမ န််းမ

 မအခ ောစို တ ို က ို ၂ ရက် ဇွန်လ မနက် ၁၀ 

နှောရီတွင်ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၇၄ (မ) အခ ောစို မ  ရပ်သော်း ၂-ဇွန်-၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း
လမ််းမအတေ်ာလမ််း၊ အရွှေပင်ရပ်ကွက်၊  

ပန််းအတောင််းမမ ျုြို့နယ်၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအေသကကီ်း

က ိုမင််းမင််းဦ်း (က ိုကကက်မင််း) က ိုမအတွြို့အသောအကကောင ်

 သူူ့ အမ  သက် ၆၂   စ် အေေါ်ကကည်လ   င ် ၎င််းမ န််းမ

 မအခ ောစို တ ို က ို ၂ ရက် ဇွန်လ မနက် ၁၀ 

နှောရီတွင်ေမ််းဆီ်းသွော်းခ  သည်။

၇၅ (က ို) ဘ ိုဘ ိုထနွ ်း က  ်း အရပ သ ်း ၁၀-မတ -၂၁ ေမ််းဆီ်းခ ျုပ်အ  ှောင်ထော်း မ မ က ဥကက လ ပမမ  ြို့နယ ၊  

ရန ကိုန တ ိုင ်းမေသကက ်း

မ မ က ဥကက လ ပမမ  ြို့နယ ၊  (ဋ) 

ရပ ကကွ အိုပ ခ  ပ မရ်းမ ်း  သရူထနွ ်းက ိုလ ဖမ ်းရ  

မမ သည  အတကွ  

က န ်းမ မရ်းမမက င ်းမသ အမဖနငှ  ည  ဖစ သူ  

က ိုဘ ိုဘ ိုထနွ ်းအ ်းဖမ ်းဆ ်းမပ ်း  အမဖအ ်း ပန လတွ ၍

 ည  ဖစ သအူ ်းဆက လက ခ  ပ မန ှင ထ ်းဆ ဲဖစ က 

 တရ ်းစဲွဆ ိုရန  ပင ဆင လ က ရှ သည ။



၇၆ (က ို) ဘ ိုဘ ိုထနွ ်း၏ ဖခင က  ်း အရပ သ ်း ၁၀-မတ -၂၁ လတွ မ မ က 
မ မ က ဥကက လ ပမမ  ြို့နယ ၊  

ရန ကိုန တ ိုင ်းမေသကက ်း

မ မ က ဥကက လ ပမမ  ြို့နယ ၊  (ဋ) 

ရပ ကကွ အိုပ ခ  ပ မရ်းမ ်း  သရူထနွ ်းက ိုလ ဖမ ်းရ  

မမ သည  အတကွ  

က န ်းမ မရ်းမမက င ်းမသ အမဖနငှ  ည  ဖစ သူ  

က ိုဘ ိုဘ ိုထနွ ်းအ ်းဖမ ်းဆ ်းမပ ်း  အမဖအ ်း ပန လတွ ၍

 ည  ဖစ သအူ ်းဆက လက ခ  ပ မန ှင ထ ်းဆ ဲဖစ က 

 တရ ်းစဲွဆ ိုရန  ပင ဆင လ က ရှ သည ။


