
စဉ်
နာမည် လိင် အသက် ဖခင်အမည် အခင််းဖဖစ်ပ  ်းသ

ည ်နနေ့ရက်

ကျဆ  ်းသည ်ရက်စ ွဲ အဖ ွဲွဲ့အစည််း အခင််းဖဖစ်ပ  ်းရ နနရ လိပ်စ မမိ ွဲ့နယ် ဖပည်နယ်/တိ င််းနေသကကြီ

း်း

Story 

၁

နပ  ်း (နခေါ်) 

ကိ ညြီညြီဦ်း

ကျ ်း ၃၂ ဦ်းလှနင နဖနဖ ်ဝါရြီ ၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း မန္တနလ်း ၇၅ လမ််း၊ ၃၇ 

လမ််းနှ္င ် ၃၈ 

လမ််းကက ်း

မန္တနလ်း အသက် ၃၂ နှ္စ်ရိှမပြီဖဖစ်နသ  ကိ နပ  ်း 

(ကိ ညြီညြီဦ်း) သည် 

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ည၌က ်းတိ က်မှု 

နကက င ်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂

နနနနဝင််းထက် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၁၅၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၁၅၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း မမိတ်၊ 

တနသသ ရြီတိ င််းနေသ

ကကြီ်း

မမိတ် တနသသ ရြီ နဖနဖ ်ဝါရြီ ၁၅ ရက်နနေ့ ညနနခင််းတ င် 

အသက် ၁၈ နှ္စ်ရိှမပြီဖဖစ်နသ  

ကိ နနနနဝင််းထက်သည် တနသသ ရြီတိ င််း 

မမိတ်မမိ ွဲ့တ င် ညကင််းနစ င ်ရင််း 

နခါင််းရိ က်ခ ရ၍ နသဆ  ်းခွဲ သည်။  

၃

ဖမသ ွဲွဲ့သ ွဲွဲ့ခိ င် မ ၁၉ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၉၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၁၉၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း နနဖပည်နတ ် နလ်းက င််းနတ င်၊

နအ က်ပိ င််း 

နပါင််းနလ င််းနရ

အ ်းလျှပ်စစ်ပနရ 

ဂျက်Hlaykhwinta

ung, Lower 

Paunglaung 

Hydro Power 

Project

နေယျ သြီရိ နနဖပည်နတ ် နဖနဖ ်ဝါရြီ ၉ ရက် နနဖပည်နတ ် 

သနဖပက န််းဝိ င််းတ င် မငိမ််းချမ််းစ  ဆန္ဒဖပနနစဉ်

 တပ်မနတ ်စစ်နကက င််းဘက်မှ နရပိ က်၊ 

ရ ဘ ကျည်ဆ  

လက်နက်ခွဲယမ််းမျ ်းအသ  ်းဖပ ၍ ပစ်ခတ်ရ  

ေဏ်ရ ရရိှသူနလ်းဦ်းရိှခွဲ ပါသည်။ 

၎င််းတိ ေ့အနက် အသက် ၂၁ ရွယ်ရိှနသ  

ဖမသ ွဲွဲ့သ ွဲွဲ့ခိ င်သည် 

နခါင််းကိ နသနတ်မှန်ခွဲ သဖဖင ် 

နဆ်းရ  သိ ေ့ပိ ေ့နဆ င်ခွဲ ရ  နဖနဖ ်ဝါရြီ ၁၉ 

ရက်နနေ့တ င် နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄

သက်နိင်ဝင််း 

(နခေါ်) မင််းမင််း

ကျ ်း ၃၇ ဦ်းနမ င်စန််း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့

၄၁ လမ််းနာ်း မဟ နအ င်နဖမ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတ င် လ  ခခ  နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

အ ဏ သိမ််းမှုဆနေ့်ကျင်နရ်းလှုပ်ရှ ်းမှုတ င် 

ပါဝင်နသ  အလ ပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း 

ဖမ််းစြီ်းဖခင််းကိ ရပ်တနေ့်ရန် စနနနနေ့က  

သနဘသ ကျင််းတ င်ဆန္ဒဖပခွဲ ရ  

အကကမ််းဖက်မှုမျ ်းဖဖစ်ပ  ်းခွဲ သည်။ 

ကိ သက်နိ္ င်ဝင််း (ခ) မင််းမင််းဆိ သူသည် 

နနာက်နကျ နှ္င ် ဝမ််းဗိ က်ကိ  

နသနတ်ထိမှန်မပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၅

နဝယ ထ န််း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့

42 လမ််းနာ်း မဟ နအ င်နဖမ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတ င် လ  ခခ  နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

ဆန္ဒဖပဖပည်သူမျ ်းကိ  နသနတ််မျ ်းဖဖင ် 

မဖိ ခ င််းပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ 

အ ဏ သိမ််းမှုဆနေ့်ကျင်နရ်းလှုပ်ရှ ်းမှုတ င် 

ပါဝင်နသ  အလ ပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း 

ဖမ််းစြီ်းဖခင််းကိ ရပ်တနေ့်ရန် စနနနနေ့က  

သနဘသ ကျင််းတ င်ဆန္ဒဖပခွဲ ရ  

အကကမ််းဖက်မှုမျ ်းဖဖစ်ပ  ်းခွဲ သည်။ 

နမ င်နဝယ ထ န််းဆိ သူသည် 

ဦ်းနခါင််းကိ နသနတ်ထိမှန်မပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၆

ကကည်စိ ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့

43 လမ််းနာ်း မဟ နအ င်နဖမ မန္တနလ်း အသက် ၃၈ နှ္စ်အရွယ်ဦ်းကကည်စိ ်းသည် 

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ ကမ််းနာ်းလမ််းတ င် 

ဆန္ဒဖပစဉ်အတ င််း ရိ က်နှ္က်ခ ရဖခင််းနကက င ် 

နခါင််းေဏ်ရ နကက င ်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၇

တင်ထ ဋ်ဟိန််း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း (တ) ၁၅ ရပ်က က်၊ 

ရန်က န်

(တ) ၁၅ 

ရပ်က က်၊ ရန်က န်

နရွှေဖပည်သ ရန်က န် ရန်က န်မမိ ွဲ့၊ နရွှေဖပည်သ မမိ ွဲ့နယ်၊ တ /၁၅ 

ရပ်က က်တ င် ညကင််းနစ င ်စဉ် 

ဖဖတ်သ  ်းနသ ရွဲက ်းနပေါ်မှ နခါင််းကိ  

နသနတ်ဖဖင ် သ  ်းချက် ပစ်သတ်ခ ခွဲ ရသည်။

၈

ရ ေ နအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၄၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း မန္တနလ်း၊ ရတနာပ   

ဖပည်တ င််းဆက်သ ယ်ရ

နးး်း သနဘသ ကျင််း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း အသက် ၂၆ အရွယ် ကိ ရ ေ နအ င်ကိ  

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၀ ရက်တ င် 

လ  ခခ  နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

ရက်စက်စ  နိှ္မ်နင််းနနစဉ် ေူ်းနခါင််းကိ  

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ခွဲ  ရသည်။  

မဖိ ခ င််းနိှ္မ်နင််း ဖခင််းကိ  မန္တနလ်းရတနာပ   

သနဘသ ကျင််းတ င် ဖပ လ ပ်ခွဲ သည်။ 

ထိ ေဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရမပြီ်း 

ပ သိမ်ကကြီ်းမမိ ွဲ့နယ် မန္တနလ်းစစ်နဆ်းရ  တ င် 

နဆ်းက သမှုမနပ်းဘွဲ နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၄ 

ရက်နနေ့တ င် နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၉

နကျ ်ထက်ခိ င် 

(နခေါ်) 

နကျ ်ထက်နခါင််း

ကျ ်း ၃၀ ဦ်းခင်နမ င်နအ

း်း + 

နေေါ်စန််းစန််းနအ

း်း

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အလ ပ်သမ ်း

အဖ ွဲွဲ့အစည််း

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ 

လမ််းမ, မန္တနလ်း

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃

 လမ််းမ, မန္တနလ်း

နကျ က်စည် မန္တနလ်း ကိ နကျ ်ထက်နခါင်သည်ဆိ င်ကယ်ဝပ်နရှ  လ 

ပ်ငန််းလ ပ်ကိ င်သူဖဖစ်မပြီ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ 

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ ရက်နနေ့တ င် ဆန္ဒဖပသ  ်းခွဲ ရ 

 စစ်သ ်းနွဲေ့ ရွဲမျ ်းက ဆန္ဒဖပဖပည်သူမျ ်းကိ  

မဖိ ခ ွဲပစ်ခတ်နနစဉ် 

ရင်ဘတ်ကိ နသနတ်ထိမှန်ခွဲ မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။   
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၁၀

ဖြီသန််း @ နနာ်ငိ ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ပ နဂါေ န်ရွ ၊ နရဖဖြူ ထ ်းဝယ် တနသသ ရြီ တနသသ ရြီတိ င််း ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်း 

သပိတ်စစ်နကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက 

ကျည်အစစ်မျ ်း ဖဖင ် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  

နလ်းဦ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။ နသဆ  ်းသူမျ ်း 

အထွဲတ င် နရဖဖြူမမိ ွဲ့နယ် ပ နဂါေ န််းရွ နနသူ 

အသက် ၃၅ နှ္စ်အရွယ်ရိှမပြီဖဖစ်နသ  နဖသန််း 

(ခ) နနာ်ငိ ဆိ သူလည််း ပါဝင်ခွဲ သည်။ 

ည ဘက်န ကက ်းနအ က် ကျည် ဝင်ခွဲ မပြီ်း 

မယ်ေြီလန််းနဆ်းရ  တ င် နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၁

သန််းဝင််း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ကရက်ဖပင် 

နဖမ က် ရပ်က က်

ထ ်းဝယ် တနသသ ရြီ နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ ရက်နနေ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်း 

သပိတ်စစ်နကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််း ခွဲ သည်။ ကိ သန််းဝင််းသည် 

ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့ န ်းနတ င်ဘက်လမ််း နှ္င ် 

ဗိ လ်ချ ပ်လမ််းနထ င ်အနြီ်းတ င် 

နသနတ်ေဏ်ရ ဖဖင ် လွဲကျနနစဉ် 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက ချ ြီမသယ်နဆ င်သ  ်းခွဲ မပြီ်း

 ထ ်းဝယ်ရွဲစခန််းအချ ပ်တ င် 

ဗိ က်ပ င ်ထ က်ေဏ်ရ ဖဖင ် နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၁၂

လ င်လ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု ပ  ကျွန််းရပ်က က် ထ ်းဝယ် တနသသ ရြီ တနသသ ရြီတိ င််း ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်း 

သပိတ်စစ်နကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက 

ကျည်အစစ်မျ ်း ဖဖင ် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  

နလ်းဦ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။ ကိ လ င်လ င်ဦ်းလည််း

 အပါအဝင်ဖဖစ်သည်။ ကိ လ င်လ င်ဦ်းသည် 

ဆန္ဒဖပသူနတ ရွဲွဲ့နရှွဲ့ဆ  ်းတန််း တ င်ရိှနနခွဲ မပြီ်း 

သ ဖပ ်းက ထ ်းနသ ်လည််း 

သ ဖပ ်းကိ နဖ က်ဝင်မပြီ်း ကျည်ဆန်ဟ  

ရင်ဘတ်ကနန နနာက်နကျ နအ က်ဘက်ထိ

 ပ င ်ထ က်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၃

ဗည ်းနအ င် ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု နလ င််းလ  /နကျ 

က်စင် ရွ 

ထ ်းဝယ် တနသသ ရြီ တနသသ ရြီတိ င််း ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်း 

သပိတ်စစ်နကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ်စစ်သ ်းမျ ်းက 

ကျည်အစစ်မျ ်း ဖဖင ် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  

နလ်းဦ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။ ထိ အထွဲတ င် 

နလ င််းလ မမိ ွဲ့နယ် နကျ က်ဆည်ရွ နနသူ 

ကိ ဗည ်းနအ င်လည််း ပါဝင်ခွဲ သည်။ 

ကျည်ထိမှန်ခွဲ မပြီ်း ထ ်းဝယ်ဖပည်သူူ့နဆ်းရ  တ င်

 နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၄

ဟိန််းထ ဋ်နအ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ဘ၀ဖမင ်၊ 

နလ်းနထ င ်ကန်လမ််း၊

 သယသန််းကျွန််းမမိ ွဲ့

၇၁ ရပ်က က် နတ င်ေဂ  ရန်က န် နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ ရက်နနေ့ 

သကသန််းကျွန််းစ ဖပန ်းအနြီ်း ဘဝဖမင ်မှတ်တိ င်

 အနြီ်းတ င် ဆန္ဒဖပဖပည်သူမျ ်းကိ  စစ်တပ်က 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  အသက် ၂၃ နှ္စ်အရွယ် 

ကိ ဟိန််းထ ဋ်နအ င်ဆိ သူသည် 

ကိ ယ်ဝန်နဆ င် ေနြီ်းဖဖစ်သူနှ္င ် အတူရိှနနစဉ်

 

လည်ပင််းကိ ကျည်ဆန်ထိမှန်က ယ်လ န်ခွဲ သည်

။



၁၅

တင်န္ ွဲွဲ့ရြီ၊ နေေါ် မ ၅၉ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

ဆရ မ ဆရ ၊ဆရ မသပိတ်၊

 ကကည ်ဖမင်တိ င်

လိှုင်သ ယ ရန်က န် အသက် ၅၉ နှ္စ်အရွယ် 

ဆရ မနေေါ်တင်န္ ွဲွဲ့ရြီသည် နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ 

ရက်နနေ့ ကကည ်ဖမင ်တိ င်မမိ ွဲ့နယ် 

ရန်က န်တိ င််းပည နရ်းမှြူ်း နရှွဲ့တ င် ဆန္ဒဖပဖိ ေ့ 

နစ င ်ဆိ င််းနနစဉ် 

စစ်က ်းနှ္စ်စြီ်းနရ က်ရိှလ မပြီ်း မျက်ရည်ယိ ဗ  ်း

 နသနတ်မျ ်းဖဖင ် ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  

လက်နမ င််းကိ နသနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန်မပြီ်း 

နှ္လ  ်းနရ ဂါနဖ က်မပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၆

ေင်လင််းထက် ကျ ်း ၂၀ ဦ်းတင ်လ င် + 

နေေါ်ဖမင ်ဖမင ်မူ

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အလ ပ်သမ ်း လှည််းတန််း၊ ကမ ရွတ် အင််း၀ရွ ကျ ိက်ထိ မ န်
အသက် ၂၀ အရွယ် နမ င်ေင်လင််းထက်သည်

 လှည််းတန််းသပိတ်စစ် 

နကက င််းတ င်ပါဝင်ခွဲ မပြီ်း ရွဲ နှ္င ် စစ်တပ်မျ ်းက

 ပစ်ခတ်နိှ္မ်နင််းမှုဖဖစ်ခွဲ သည်။  

လှည််းတန််းကမ ရွက် ၆ လမ််းထိပ်တ င် 

သစ်သ ်းေိ င််းဖဖင ် က က ယ်နနစဉ် 

ကျည်ဆန်သည် ေိ င််းကိ နဖ က်ထ က်က  

မျက်လ  ်းနပါက်ထ က် နခါင််းကိ ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၇

ညြီညြီနအ င်ထက်နိ္ 

င်

ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နကျ င််းသ ်း လှည််းတန််း၊ ကမ ရွတ် နလှ ်က ်း နရွှေဖပည်သ ရန်က န် ကိ ညြီညြီနအ င်ထက်နိ္ င်သည် 

ရန်က န်အနနာက်ပိ င််းတကကသိ လ်တ င် 

ဖမန်မ စ ဘ သ ရပ်ကိ သင်ယူနနသည ် 

တကကသိ လ်နကျ င််းသ ်း တစ်ဦ်းဖဖစ်သည်။ 

လှည််းတန််းသပိတ်စစ်နကက င််းတ င်ပါဝင်သူလ

ည််း ဖဖစ်သည်။ ကမ ရွတ် အမှတ် ၅ 

အထက်တန််းနကျ င််းဆိ င််းပ တ်နရှွဲ့ 

တ င်ဝမ််းဗိ က်ကိ  နသနတ်ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၈

နမ င်စိ ်း @

စည်သူစိ ်း

ကျ ်း ၁၆ ဦ်းန ်းနအ င်+

 နေေါ်လှလှစ 

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ဗဟိ  ကမ််းနာ်းလမ််း 

မဖိ ခ င််းမှု

မနနာ်သ ခ ၁  

လမ််းZaingganine

 North ward

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း အသက် ၁၈ နှ္စ်အရွယ် နမ င်စိ ်းသည် ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့

 ေိ င််းဂနိ္ င််းနဖမ က်ပိ င််းတ င် 

နနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ 

ရက်နနေ့တ င် ပွဲခူ်းတ တ ်းနပေါ်တ င် 

နသနတ်ေဏ်ရ ဖဖင ်နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၁၉

ကကည်လိှုင်မင််း@နဂ

းါင််းကကြီ်း

ကျ ်း ၁၈ ဦ်းနေ ်ရြီ+ 

နေေါ်ရြီဖမင ်

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ဗဟိ  ကမ််းနာ်းလမ််း 

မဖိ ခ င််းမှု

မေင် ၁ လမ််း၊ 

အိ ်းနလ်းစ ၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်

က က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း အသက် ၁၈ နှ္စ်အရွယ် နမ င်ကကည်လိှုင်မင််း 

(ခ) နခါင််းကကြီ်းဆိ သူသည် မေင််း ၁ လမ််း 

အိ ်းနလ်းစ ပိ င်တ င်နနထိ င်သူဖဖစ်သည်။  

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ ရက်နနေ့တ င် 

ပွဲခူ်းတ တ ်းနပေါ်တ င် ကျည်ဆန်ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၀

နနမျ ိ်းဦ်း @

နနလင််းနအ င်

ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ပခ ကကြူသပိတ် အမှတ် ၃ လမ််း၊ ၃

 ရပ်က က်

ပခ ကကြူ မနက ်း ပခ ကကြူမမိ ွဲ့ အမှတ် ၃ ရပ်က က်၊ ဂက င််း ၃ 

လမ််းနန ထင်တန််းလမ််း နဖမ က်ဘက်သိ ေ့ 

ရွဲနှ္င ်စစ်တပ် ချ ြီတက်လ သည်ကိ ဖမင်၍ 

က ်းနဘ်း၌ ပ န််းနနစဉ် ရွဲမှ 

ဘယ်ဘက်နပါင်ရင််းကိ ပစ်ခတ်မပြီ်း 

ဂ တ်ကဆ ွဲက  ဗိ က်ကိ  ထပ်ပစ်ခွဲ သဖဖင ် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁

နမ င်နမ င်ဦ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အလ ပ်သမ ်း

အဖ ွဲွဲ့အစည််း

မန္တနလ်းသပိတ် နကျ က်စည် မန္တနလ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းနမ င်နမ င်ဦ်းသည် အလ ပ်သမ ်း 

သမဂဂအဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းကိ  အိမ်ဖပန်ကကဖိ ေ့ 

စြီစဉ်ညွှန်ကက ်းနနစဉ် ၆၆ နှ္င ် ၆၅ လမ််း 

အကက ်း ၄၁ လမ််းနပေါ်တ င် စစ်တပ်က 

ကျည်ဆန်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခွဲ ရ  

ဆိ င်ကယ်ဦ်းထ ပ်ကိ နဖ က်မပြီ်း 

ဦ်းနခါင််းထွဲကိ ကျည်ဆန်ဝင်မပြီ်း နနရ မှ ပွဲ 

နသဆ  ခွဲ သည်။

၂၂

နေစြီ @အပ မ ၃၂ ဦ်းနမ င်ငယ် နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ၃၅ လမ််း၊ ၇၆ လမ််းမ

 နထ င ်

၃၄x၃၆ မန္တနလ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈ ရက်နနေ့ ညနန ၅

 နာရြီအချန်ိတ င် စစ်တပ်နှ္င ် 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက ၃၅ လမ််းတစ်နလျှ က် 

နသနတ်ဖဖင ်လိ က်လ ပစ်ခတ် ခွဲ သည်။ 

နေေါ်နေစြီ (ခ) အပ  သည် 

လမ််းနဘ်းတ င်လမ််းနလျှ က်နနစဉ် 

အရပ်ဝတ်နှ္င ်လူတစ်ဦ်းက 

နခါင််းကိ ချန်ိရွယ်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ဦ်းနခါင််းထိ

 မှန်မပြီ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။ ၆ နှ္စ်အရွယ်သ ်းနလ်း

 တစ်ဦ်းကျန်ရိှခွဲ သည်။

၂၃

ေင်မျ ိ်းသူ @ 

abdul Rashi

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

အရပ်သ ်း ကမ််းနာ်းလမ််း၊ 

နမ ်လမမိ င်သပိတ်

နမ ်လမမိ င် မ န် အသက် ၂၁ နှ္စ်အရွယ် ကိ ေင်မျ ိ်းသူကိ  

နမ င်လမမိ င်မမိ ွဲ့ န ်းကကိ ဝိ င််း 

အနြီ်းမ နေ့်တြီက န််းအရပ် 

ရတနာထ န််းပ ွဲရ  အနြီ်းတ င် လ  ခခ  နရ်းအဖ ွဲွဲ့က 

ဦ်းနခါင််းကိ  နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခွဲ သဖဖင ် 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၂၄

နက င််းဖပည ်စ  ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း နဖနဖ ်ဝါရြီ ၂၈၊ 

၂၀၂၁

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပ၊ 

န္ ယ်သ ဂြီသပိတ်

(L) ရပ်က က်၊ 

ခိ င်နရွှေဝါလမ််း

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် မတ်လ ၂ ရက်နနေ့ညနနပိ င််း 

ဆတ်သ  ်းနကျ်းရွ အနြီ်းတ င် နတ စိမ််း 

နကျ်းရွ ထိပ် က ်းလမ််းနဘ်းတ င် 

ထိ င်နနနသ လူငယ်မျ ်းက စစ်အ ဏ ရှင် 

အလိ မရိှဟ  န က ်းနကက ်နနစဉ် စစ်က ်းနပေါ်မှ

 စစ်သ ်း မျ ်းဆင််းလ မပြီ်း ကျွွဲနကျ င််းရင််း 

ဂိမ််းနဆ  နနသည ် လူငယ်နှ္စ်ဉြီ်းကိ  

ထိ ်းကကိတ်ရိ က်နှ္က်ခွဲ သည်။ ထိ စဉ် အသက် 

၁၆ နှ္စ်အရွယ် နမ င်သြီဟနေ ် (ခ) 

နနာင်နနာင်သည် ထ က်နဖပ်းခွဲ သဖဖင ် 

နသနတ်နှ္င ်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ ထိ ေဏ်ရ နှ္င ်ပင်

 နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၅

သြီဟနေ ် (ခ) 

နနာင်နနာင်

ကျ ်း ၁၆ ဦ်းစိ ်းဝင််း + 

နေေါ်သင််းသင််းခိ 

င်

မတ်လ ၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း စက်သ  ်းရွ အနြီ်း စက်သ  ်း အမှတ် 

(၅) ရပ်က က်

နတ င်တ င််းကကြီ်း မနက ်း မတ်လ ၂ ရက်နနေ့ညနနပိ င််း 

ဆတ်သ  ်းနကျ်းရွ အနြီ်းတ င် နတ စိမ််း 

နကျ်းရွ ထိပ် က ်းလမ််းနဘ်းတ င် 

ထိ င်နနနသ လူငယ်မျ ်းက စစ်အ ဏ ရှင် 

အလိ မရိှဟ  န က ်းနကက ်နနစဉ် စစ်က ်းနပေါ်မှ

 စစ်သ ်း မျ ်းဆင််းလ မပြီ်း ကျွွဲနကျ င််းရင််း 

ဂိမ််းနဆ  နနသည ် လူငယ်နှ္စ်ဉြီ်းကိ  

ထိ ်းကကိတ်ရိ က်နှ္က်ခွဲ သည်။ ထိ စဉ် အသက် 

၁၆ နှ္စ်အရွယ် နမ င်သြီဟနေ ် (ခ) 

နနာင်နနာင်သည် ထ က်နဖပ်းခွဲ သဖဖင ် 

နသနတ်နှ္င ်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ ထိ ေဏ်ရ နှ္င ်ပင်

 နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၆

ေင်ကိ ကိ နသ ် ကျ ်း ၁၄ ဦ်းဖိ ်း၀ + မထ ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် အမှတ် ၁၉၊ စ  လ  ်း ဖမင််းခခ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့တ င် 

သပိတ်စစ်နကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ် စစ်သ ်းမျ ်းက 

အင်အ ်းသ  ်းမဖိ ခ င််းခွဲ သည်။ 

ထိ အထွဲတ င်ကိ ေင်ကိ ကိ နသ ် သည် 

နသနတ်ပစ်ခ ရမှုနကက င ် 

ဦ်းနခါင််းပ င ်က နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၂၇

မျ ိ်းနိ္ င်လင််း @

ဖိ ်းလင််း

ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၈၄ လမ််းနှ္င ် လမ််း ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမ််း မန္တနလ်း မန္တနလ်း
နမ င်မျ ိ်းနိ္ င်လင််း (ခ) ဖိ ်းလင််း ဆိ သူသည် 

စစ်ကိ င််းတိ င််း ဆ ်းလင််းကကြီ်း 

မမိ ွဲ့ဆ  တ တ ်းနကျ်းရွ သူနနထိ င်သူဖဖစ်သည်။

 မတ်လ ၃ ရက်နနေ့ မန္တနလ်း 

သပိတ်နကက င််းတ င် ပါဝင်ခွဲ မပြီ်း 

ရင်ဘတ်နသနတ်ေဏ်ရ ဖဖင ် နသဆ  ်းခွဲ  သည်။

၂၈

ကကည်စင်လင််း

 @ကျ ်းရှြီ်း

မ ၁၉ နေေါ်နအ်းနအ်းဖမ

င ်

မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ၈၄ လမ််းနှ္င ် လမ််း ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမ််း မန္တနလ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ ၈၄ လမ််းနှ္င ် လမ််း ၃၀ တ င် 

ဆန္ဒဖပပ ွဲ၌ အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းမှုခ ရက  

ဦ်းနခါင််းနသနတ်ထိမှန် နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၉

နနမျ ိ်းနအ င် @

က လ ်းနလ်း

ကျ ်း ၁၆ ဦ်းလင််းဦ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း မန္တနလ်းသပိတ် ၅၈၊ 

ခ စစ်သ ်းလမ််းနှ္င ်

 

ပျြူနစ ထြီ်းလမ််းက

ဖးး း်း

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း

ချတ်ိပိတ်ထ ်းတွဲ  ဖပည်ကကြီ်းတ ခ န်မမိ ွဲ့နယ် 

(ဃ)ရပ်က က်ရ  ်းကိ  ရွဲနွဲေ့စစ်တပ်က လ ဖ င ်ချန်ိ

 ပစ်ခတ်ခ ရ။

၃၀

ဖမင ်ဖမင ်ေင် @

ကကည်လင််းနအ်း

မ ၃၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ဆရ မ 

(စ နရ်းဆရ မ

)

မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ သပိတ်စစ်နကက င််းတ င်ပါဝင်ခွဲ မပြီ်း 

နအ င်ချမ််းသ ရပ် 

ဆရ မတစ်ဦ်းလည််းဖဖစ်သည်။ 

ရင်ဘတ်တည ်တည ် နသနတ်မှန် 

အစ အိမ်ထိမပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၁

နကျ  နန္ဒာနအ င် မ ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ King & 

Queen 

ဟိ တယ်ဝန်ထ

မ််း

မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ဖမဝတြီရပ်တ င်နနထိ င်ဖဖစ်မပြီ်း 

မ  ရွ က န်ပျြူတ တကကသိ လ်နကျ င််းသူ 

နဟ င််းတစ်နယ က်လည််းဖဖစ်သည်။ 

ဖပည်နထ င်စ လမ််း ဘ ရ ်းအနြီ်း 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခ ရ၍ 

ဦ်းနခါင််းထိနသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၂

မင််းခနေ့်နကျ ် @ 

ဖိ ်းသွဲ

ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း မ  ရွ သပိတ် နန််းနဝန်ရပ်က က် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ သပိတ်စစ်နကက င််းတ င်ပါဝင်ခွဲ သူဖဖစ်မပြီ်း

 စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမျ ်းက 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ ွဲနနချန်ိတ င် 

ဝမ််းဗိ က်ကိ ကျည်ဆန်မှန် အစ အိမ်ထိမပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၃

ကိ မိ ်းနအ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ကိ မိ ်းနအ င်သည် ဖမဝတြီရပ်မှ 

ကျြူရှင်ဆရ တစ်နယ က်လည််းဖဖစ်သည်။ 

ဘ ရ ်းနြီဘ ရ ်းသပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် 

နပါင်နှ္င ်ဦ်းနခါင််းကိ  ကျည်ဆ ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၃၄

နေ ်သိန််းနအ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း နမ င်နေ ်သိန််းနအ င်သည် 

ထန််းနတ ရပ်နန အသက် ၂၀ 

ေ တိယနှ္စ်နကျ င််းသ ်းတစ်ဦ်းဖဖစ်သည်။ 

ဘ ရ ်းနြီဘ ရ ်း သပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် 

ေဏ်ရ ရရိှနသ  အမျ ိ်းသမြီ်းတစ်ဦ်းအ ်း 

ကယ်တင်ရန် ကကိ ်းစ ်းစဉ် ဦ်းနခါင််းကိ  

ကျည်မှန်မပြီ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၅

နိ္ င်ဝင််း ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ သပိတ်မဖိ ခ ွဲစဉ်  ဦ်းနခါင််းနွဲေ့ 

ဝမ််းဗိ က်နတ မှ  ကျည်ဆ ထိမှန်မပြီ်း ပ ွဲချင််းမပြီ်း

 နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၆

နကေဝင််း ကျ ်း ၃၉ ဦ်းနကျ ်နဆ + 

နေေါ်ဝင််းနမ

မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ကဗျ ဆရ မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ဆ ်းလင််းကကြီ်းမမိ ွဲ့နယ် 

လက်ပ နတ င််းနကျ်းရွ တ င်နနထိ င်သူဖဖစ်သ

ည်။ မ  ရွ မမိ ွဲ့၊ ဖပည်နထ င်စ လမ််း၊ 

ဘ ရ ်းနြီဘ ရ ်းအနြီ်း သပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် 

ဦ်းနခါင််းကိ ကျည်မှန်မပြီ်းနသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၃၇

နဝယ  @ ကန်ချွန််း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မ  ရွ မမိ ွဲ့၊ ဖပည်နထ င်စ လမ််း၊ 

ဘ ရ ်းနြီဘ ရ ်းအနြီ်း သပိတ်မဖိ ခ ွဲချန်ိတ င် 

နသနတ်ကျည်ဆ ထိမှန်မပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၈

နကျ ်ရွဲနအ င် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း မတ်လ ၃ ရက်နနေ့တ င် ေဏ်ရ ရရိှမပြီ်းနနာက်

 နဆ်းက သမှုခ ယူစဉ် မတ်လ ၁၁ ရက်နနေ့တ င်

 နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၉

ဟိန််းထက်နအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

ရပ်က က် ၂၊ ၅ 

လမ််း

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်
နဖမ က်ဥကကလ မမိ ွဲ့နယ် 

သ ဓမမ လမ််းမကကြီ်းနပေါ်တ င် ရွဲ၊ စစ်တပ်မျ ်းက

 မျက်ရည်ယိ ဗ  ်းမျ ်း နသနတ်မျ ်းဖဖင ် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  နမ င်ထက်နအ င်သည် 

ဦ်းနခါင််းကိ ကျည်ဆန်ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။ 

၄၀

ဖိ ်းချစ် ကျ ်း ၂၂ ဦ်းဝင််းနမ င် မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

၄၈ ရပ်က က်၊ 

နဖမ က်ေဂ  

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် ကိ ဖိ ်းချစ်သည် နဖမ က်ေဂ   ၄၈ 

ရပ်က က်တ င်နနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ 

နဖမ က်ဥကကလ  ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမျ ်းကဆန္ဒဖပမဖိ ခ ွဲရ  

နဖခနထ က်ကိ နသနတ်ထိမှန်လိ ေ့ 

ပတ်တြီ်းစည််းနနချန်ိတ င် 

ဦ်းနခါင််းကိ ဆက်မှန်မပြီ်း 

ဦ်းနနှ္ာက်ပ င ်က နသဆ  ်းခွဲ သည်။



၄၁

ရ ေ မင််း ကျ ်း ၂၀ ဦ်းန ်းဝင််း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် နဖမ က်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့တိ ေ့ရွဲွဲ့ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

လက်နမ င််းကျည်မှန်သူအ ်း 

ဝင်နရ က်ဆ ွဲနခေါ်နနစဉ် ဦ်းနခါင််းကိ  

နသနတ်ထိမှန်မပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၄၂

အ က မိ ်း (နခေါ်)

 အ က စိ ်း

ကျ ်း ၂၅ ဦ်းခင်နမ င်ဖမင ် မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

တ တ ်းကကြီ်းရပ်က 

က်

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် နဖမ က်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

ဘယ်ဘက်ရက်ဘက်ကိ  နသနတ်ထိမှန် 

မပြီ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄၃

ေ ွဲထက်စိ ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

၄၂ ရပ်က က်၊ 

NDGN

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် ကိ ေ ွဲထက်စိ ်းသည် နဖမ က်ေဂ   ၄၂ 

ရပ်က က်တ င်နနထိ င်သူဖဖစ်သည်။ 

နဖမ က်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

ေဏ်ရ ရရိှနနသူတစ်နယ က်အ ်း 

ကယ်တင်နနစဉ် ဦ်းနခါင််းကိ ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၄၄

မင််းဦ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

အမှတ် ၄၅၊ မ ဂ 

၃ လမ််း၊ ၂ 

ရပ်က က်

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် နဖမ က်ဥကကလ  ၂ ရပ်က က်အတ င််းသိ ေ့ 

နရသနေ့်ပိ ေ့ သူဖဖစ်သည ် ကိ မင််းဦ်းသည် 

ဆြီ်းစပ်ကျည်ထိမှန်က  

နသဆ  ်းခွဲ ဖခင််းဖဖစ်သည်။

၄၅

စည်သူရိှန် @ 

ဖမတသူ်ရိှန််း

ကျ ်း ၁၈ ဦ်းဖမတ်နကျ ်သူ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

ထဝမ််းဘွဲ 

ရပ်က က်၊Htawinb

al ward, Thitsar 

pan street, (No 

80) lane

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်

နဖမ က်ဥကကလ တ င် 

ရင်ဘတ်နှ္င ်နနာက်နကျ  

နသနတ်နှ္စ်ချက်ထိမှန်မပြီ်း မတ်လ ၄ 

ရက်နနေ့တ င်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၄၆

ထ န််းနမ င် ကျ ်း ၄၇ ဦ်းနဟမန်ေနယ

း  + နေေါ်ချ ိ

မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

 အမှတ် (၁၅၇) 

သစစ ပန််းလမ််း၊ 

ဖမဥယျ ဉ်ခခ ၊ (L) 

ရပ်က က်

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် ၃ရက်နနေ့ 

နဖမ က်ဥကကလ သပိတ်မဖိ ခ ွဲခ ရစဉ်တ င် 

ဦ်းနခါင််းထိမှန်မပြီ်းေဏ်ရ ရခွဲ သည်။ ထိ ေ့နနာက်

 နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ်အတ င််း ၄ရက်နနေ့ 

မတ်လတ င် နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၇

နေ ်နေ ်မိ ်း ကျ ်း ဦ်းထ န််းမငိမ််း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

နဖမ က်ဥကကလ ပ

 (J) ရပ်က က်၊ 

ဘ  မန် ၁၃ လမ််း၊

 အမှတ် (၄၉၉)

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်
နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ အူ ထိေဏ်ရ ဖဖင ် 

နဆ်းက သနနစဉ် မတ်လ ၁၂ ရက်နနေ့တ င် 

နသဆ  ်းသည်။



၄၈

နအ င်ဖမင ်ဖမတ် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ တကကသိ လ်ကျ

နးး င််းသ ်း၊

 ေ တိယနှ္စ် 

မမိ ွဲ့ဖပအင်ဂျင်နြီ

ယ ၊ MTU၊ 

မနက ်း

မနက ်းသပိတ် စလင််း မနက ်း မတ်လ ၃ ရက်နနေ့တ င် 

ဖမ််းဆြီ်းခ သ ်းအဖနှ္စ်နယ က်လ တ်နဖမ က် 

နရ်းအတ က် စလင််းရွဲစခန််း 

နရှွဲ့တ င်နတ င််းဆိ တွဲ အချန်ိ ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်ရွဲွဲ့

 အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှု 

နကက င ်နခါင််းကိ ကျည်မှန်နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၄၉

ထက်နဝထူ်း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း နမ ်လမမိ င်သပိတ် နမ ်လမမိ င် မ န် မတ်လ ၃ ရက်နနေ့က နမ ်လမမိ င်မမိ ွဲ့  

သြီရိမမိ င်ရပ်က က် နရွှေလမ််း ၁ လမ််းထိပ် 

ဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

ဦ်းနခါင််းနသနတ်ထိမှန်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၀

ေင်မျ ိ်းနမ င် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းသပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််း မတ်လ ၂ ရက်နနေ့ ကနလ်းဆန္ဒဖပပ ွဲတ င် 

ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်ရွဲွဲ့မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် 

အဆ တ်နှ္င ်နပါင်ကိ နသနတ်ထိမှန်မပြီ်း 

ထိ ေဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် မတ်လ ၃ ရက် 

နနေ့တ င်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၁

နေ ်မျ ိ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁၁ လမ််း၊ ၄၈x၄၉ 

လမ််းကက ်း

မနနာ်ဟရြီလမ််း၊ 

၅၂x၅၃ ကက ်း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ ၄၉ လမ််း ၁၁၁ လမ််းတ င် 

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့၏ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ရင်ဘတ်အထက်ပိ င််း 

လည်ပင််းကျဉ်ထိမှန်နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၂

နိ္ င်မင််းကိ ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမနတ င်ဘ န််းကကြီ်းကျ

နးး င််း

၈၈ x ၅၃ လမ််း၊ 

မန္တနလ်း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ ဖမနတ င်နကျ င််းအနြီ်း 

ဖမနတ င်စစ်နကက င််းတ င် 

အ ်းလ  ်းထ က်နဖပ်းနိ္ င်ရန် 

သစ်တ  ်းမျ ်းဖဖင ်လမ််းပိတ်နပ်းရင််း 

နဖခနထ က်ကိ အပစ်ခ ရမပြီ်း အဖမ််းခ ရခွဲ သည်။

 အဖမ််းခ မပြီ်း 

ညှင််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုနကက င ်နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၅၃

နန််းနဝနအ င် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နကျ င််းက န််းကကြီ်းရွ နကျ င််းက န််းကကြီ်း

ရွ 

ပ င ်ဖဖြူ မနက ်း အမျ ိ်းသ ်းေြီမိ ကနရ်းစြီအဖ ွဲွဲ့ချ ပ်ပါတြီ (NLD) 

မနက ်းတိ င််း ပ င ်ဖဖြူမမိ ွဲ့နယ် 

နကျ င််းက န််းကကြီ်းရွ  

ရပ်နကျ်းဥကက ဦ်းနထ ်းနိ္ င်နှ္င ် 

၎င််း၏တူဖဖစ်သူနမ င်နန််းနဝနအ င်တိ ေ့ကိ  

၅ရက်နနေ့န နက်ပိ င််း ၈နာရြီနကျ ်ခနေ့်က 

ကက  ခိ င်နရ်းပါတြီနထ က်ခ သူ ၁၅ဦ်းခနေ့်က 

၎င််းင််းတိ ေ့ပိ င် သစ်စက်အနရှွဲ့တ င် 

ဓါ်းဖဖင ်ခ တ်မှုနကက င ် နသ်းဆ  ်းသ  ်းသည်ဟ  

ဦ်းနထ ်းနိ္ င်၏ သ ်းဖဖစ်သူမှနဖပ ကက ်းခွဲ သည်။



၅၄

နထ ်းနိ္ င် ကျ ်း ၅၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နကျ င််းက န််းကကြီ်းရွ နကျ င််းက န််းကကြီ်း

ရွ 

ပ င ်ဖဖြူ မနက ်း အမျ ိ်းသ ်းေြီမိ ကနရ်းစြီအဖ ွဲွဲ့ချ ပ်ပါတြီ (NLD) 

မနက ်းတိ င််း ပ င ်ဖဖြူမမိ ွဲ့နယ် 

နကျ င််းက န််းကကြီ်းရွ  

ရပ်နကျ်းဥကက ဦ်းနထ ်းနိ္ င်နှ္င ် 

၎င််း၏တူဖဖစ်သူနမ င်နန််းနဝနအ င်တိ ေ့ကိ  

၅ရက်နနေ့န နက်ပိ င််း ၈နာရြီနကျ ်ခနေ့်က 

ကက  ခိ င်နရ်းပါတြီနထ က်ခ သူ ၁၅ဦ်းခနေ့်က 

၎င််းင််းတိ ေ့ပိ င် သစ်စက်အနရှွဲ့တ င် 

ဓါ်းဖဖင ်ခ တ်မှုနကက င ် နသ်းဆ  ်းသ  ်းသည်ဟ  

ဦ်းနထ ်းနိ္ င်၏ သ ်းဖဖစ်သူမှနဖပ ကက ်းခွဲ သည်။

၅၅

ခင်နမ င်လတ် ကျ ်း ၅၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၇၊ ၂၀၂၁ ၇ ရပ်က က်၊ 

ပန််းပွဲတန််းမမိ ွဲ့

နယ်၏  NLD

 ပါတြီ ဥကက 

ရန်က န် စစ်နကက နရ်း

 စင်တ 

ပန််းပွဲတန််း ရန်က န် စနနနနေ့ညတ င် လ  ခခ  နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက 

ရန်က န်၊ ပန််းပွဲတန််းမမိ ွဲ့နယ်ရိှ 

အမျ ိ်းသ ်းေြီမိ ကနရစြီအဖ ွဲွဲ့ချ ပ်ပါတြီ၏ 

ဥကက အ ်း ဝင်စြီ်းဖမ််းဆြီ်းမပြီ်းနနာက် 

တနဂသနန္ နနေ့တ င် 

ဥကက ဖဖစ်သူနသဆ  ်းခွဲ ရသည်။ အသက် ၅၈ 

နှ္စ်အရွယ် ခင်နမ င်လတ်၏ 

မိသ ်းစ ဝင်မျ ်းသည် တနဂသနန္ နနေ့မနက်တ င်

 ပန််းပွဲတန််းရွဲစခန််းမှ 

နသဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်း 

မဂသလ ေ  စစ်နဆ်းရ  မှ လ ယူရန် 

သတင််းနပ်းခ ရသည်။

၅၆

နအ င်ဖမတ်လင််း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ထြီ်းလင််း ထြီ်းလင််း ထြီ်းလင််း မနက ်း
မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း၊ ဂနေ့်နဂါခရိ င်၊ 

ထြီ်းလင််းမမိ ၊ ဖပည်သူူ့နဆ်းရ  နရှွဲ့မှ  မတ်လ ၇ 

ရက် ည ၈ နာရြီနလ က်က 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်းမှ  

ပါဝင်သူတစ်ဦ်းကိ  ဖမ််းဆြီ်းရ ကနန 

နေသခ နတ နွဲေ့ ရ န််းရင််းဆန်ခတ်ဖဖစ်ပ  ်းခွဲ မပြီ်း 

ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ပစ်ခတ်မှုနကက င ် အသက် ၁၉ 

နှ္စ်အရွယ် နတ င်သ ်းလူမျ ိ်းတစ်ဦ်းဖဖစ်နသ 

 ကိ နအ င်ဖမတ်လင််းသည် 

ရင်ဘက်ကျည်နဖ က်ထ က်ေဏ်ရ နွဲေ့နသဆ  ်းခွဲ 

ပါတယ်။



၅၇

ကိ ကိ နလ်း @

ချ ိတ 

ကျ ်း ၆၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ကကြီ်းနာ်းသပိတ် နအ င်နန််း ကချင် ဦ်းကိ ကိ နလ်း (ခ) ချ ိတ ်း၊ အသက် 

၆၂နှ္စ်သည် 

မူလတန််းဖပနကျ င််းဆရ တစ်ဦ်းဖဖစ်ပါသည်။

 ၈ရက်နနေ့ မတ်လတ င် 

ဖမစ်ကကြီ်းနာ်းသပိတ်မဖိ ခ င််းချန်ိ၌ 

ဦ်းနခါင််းအ ်းကျည်ထိမှန်၍ 

ပ ွဲချင််းမပြီ်းနသဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၅၈

ေင်မင််းထက် ကျ ်း ၂၂ နေေါ်ဥမမ စိန် မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ဖမစ်ကကြီ်းနာ်းသပိတ် နဖမ က်ရှမ််းစ ကချင် မတ်လ ၈ရက်နနေ့ ဖမစ်ကကြီ်းနာ်းသပိတ်မဖိ ခ ွဲစဉ် 

နမ င်ေင်မင််းထက် (ခ) ဖိ ်းလ  ်းသည် 

သပိတ်နမှ က်ဖပည်သူမျ ်းကိ  

ေိ င််းက က က ယ်နပ်းရင််း 

ဦ်းနခါင််းကိ ကျည်ဆ ထိမှန်မပြီ်းနသဆ  ်းခွဲ သည်။

၅၉

သြီဟဦ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၈၊ ၂၀၂၁ တက် က လှုပ်ရှ

း း်းသူ

ဖျ ပ  ဖျ ပ  ဧရ ၀တြီ မတ်လ ၈ရက်နနေ့ ဖျ ပ  မမိ ွဲ့တ င် 

ဖမ််းဆြီ်းခ ထ ်းရသည ် ဖပည်သူမျ ်းကိ  

ဖပန်လွှတ်နပ်းရန်နတ င််းဆိ စဉ် 

လ  ခခ  နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်း၏ 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုွဲ့နကက င ် အသက် ၃၀အရွယ်

 ကိ သြီဟဦ်းသည် ဝမ််းဗိ က်ကျည်ထိမှန်မပြီ်း 

နဆ်းခန််းသိ ေ့ပိ ေ့စဉ် လမ််း၌ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၆၀

နေ ်ဖမတ်လင််း ကျ ်း ၄၆ ဦ်းစိန်ထ န််း+ 

နေေါ်စိန်ည နေ့်

မတ်လ ၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၉၊ ၂၀၂၁ နရွှေဖပည်သ  

(NLD)

ရန်က န် စစ်နကက နရ်း

 စင်တ 

၉/၁၄၇၊ 

ဖမမဉ္ဇြူလမ််း၊ ၂၅ 

ရပ်က က်၊ 

ဘိ က န််းရှည်

နရွှေဖပည်သ ရန်က န်
နရွှေဖပည်သ  NLD ပါတြီဝင် စ သက်နမ ်းသိပပ မှ 

ဦ်းနေ ်ဖမတ်လင််းကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက မတ်လ 

၈ ရက်နနေ့ညပိ င််းတ င် ဖမ််းဆြီ်းမပြီ်း မတ်လ ၉ 

ရက်နနေ့ မ န််းလ ွဲပိ င််းတ င် အ

နလ င််းထ တ်ယူရန်နဖပ ဆိ ခွဲ သည်။ ယ

နနေ့တ င် ဦ်းနေ ်ဖမတ်လင််း၏နာနရ်း

နဆ င်ရွက်ရ  အနလ င််းမှ  

အလ န်အမင််းနိှ္ပ်စက်ထ ်းသည ်ေဏ်ရ မျ ်းနှ္င ်

 ရ ပ်ပျက်ဆင််းပျက်ဖဖစ်နနသည်ဟ  NLD 

ပါတြီဝင်မျ ်းက အတည်ဖပ နဖပ သည်။

၆၁

ထူ်းနအ င်နကျ ် ကျ ်း ၃၈ မတ်လ ၁၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ KBZ ဝန်ထမ််း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း မတ်လ ၁၀ရက်နနေ့တ င် 

ဖမင််းခခ သပိတ်မဖိ ခ ွဲခ ရစဉ် ဖမင််းခခ  KBZ 

ဘဏ်ခ ွဲမှ အသက် ၂၆နှ္စ်အရွယ် 

ကိ ထူ်းနအ င်နကျ ်သည် 

ဦ်းနခါင််းတ င်ကျည်ထိမှန်ခွဲ မပြီ်း 

ဖပင််းထန်ေဏ်ရ ဖဖင ်နဆ်းရ  တင်ခွဲ ရသည်။ 

နဆ်းရ  ၌နဆ်းက သနနစဉ်အတ င််း မတ်လ 

၁၁ရက်နနေ့တ င် နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၆၂

လင််းထက် ကျ ်း ၁၉ ဦ်းနေ ်န ်း+ 

နေေါ်န ်းန ်းမိ

မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ဖမနတ င်သပိတ် နဖမ က်ဖပင် ၉ 

လမ််း၊ 

ထန််းနတ ရပ်က 

က်

နအ င်နဖမသ ေ မန္တနလ်း
ကိ လင််းထက် (၁၉ နှ္စ်) - မန္တနလ်းမမိ ွဲ့

ရတနာပ  တကကသိ လ် ဘူမိနဗေ 

ေ တိယနှ္စ်သင်တန််းမှ

ကိ လင််းထက် (၁၉ နှ္စ်)သည် မတ်လ 

၁၁ရက်နနေ့တ င် မန္တနလ်း၊ 

ဖမနတ င်သပိတ်စစ်နကက င််း 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းခ ရမှုတ င် စစ်တပ်၏ 

အကကမ််းဖက်မှုနကက င ် 

ဦ်းနခါင််းကျည်ထိမှန်မပြီ်းကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။ 

က ယ်လ န်သူ၏ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

မိသ ်းစ ထ သိ ေ့ဖပန်လည်နပ်းအပ်ဖခင််းမရိှခွဲ ပါ။

၆၃

နေ ်နေ ်နအ င် @

 နရွှေအ

ကျ ်း ၃၀ ဦ်းဖမင ်လ င် မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းသပိတ် နရနကျ ်၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်

က က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့ မနက် ၁၁ 

နာရြီနကျ ်နလ က်တ င် ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ 

မေင််းရပ်က က် ၁ လမ််း သပိတ်စစ်နကက င််းကိ 

 စစ်တပ်နွဲေ့ရွဲက ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ် 

စက ်းမနဖပ တတ်သူတစ်ဦ်းဖဖစ်နသ  

ကိ နေ ်နေ ်နအ င် (ခ) နရွှေအ 

ဦ်းနခါင််းကျည်ထိမှန်မပြီ်း နသဆ  ်းသ  ခွဲ သည်။

now

၆၄

သက်နေ ်ဦ်း ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းနရှွဲ့ မမိ င် ၂ မမိ င် မနက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏နကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

နကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းသ  ်း

နသ နကက င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းနရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ 

အနဆ နတ ်က န််းထိပ်ကနစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ နသ နကက င ် အသက် 

၃၄နှ္စ်အရွယ် ကိ သက်နေ ်ဦ်းသည် 

ဆြီ်းခ  သိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  နသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။



၆၅

ညဏ်ဝင််း @

မမိ င်ဝင််း

ကျ ်း ၃၆ ဦ်းနထ ်း+ 

နေေါ်နသ င််း

မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းနရှွဲ့ မမိ င် ၁၊ 

ထန််းပင်နတ 

မမိ င် မနက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏နကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

နကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းသ  ်း

နသ နကက င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းနရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ 

အနဆ နတ ်က န််းထိပ်ကနစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ နသ နကက င ် အသက် 

၃၆နှ္စ်အရွယ် ကိ ညဏ်ဝင််းသည် 

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  နသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၆

တိ က်နပါ ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းနရှွဲ့ ကန်ဘ မမိ င် မနက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏နကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

နကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းသ  ်း

နသ နကက င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းနရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ 

အနဆ နတ ်က န််းထိပ်ကနစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ နသ နကက င ် အသက် 

၄၀နှ္စ်အရွယ် ကိ တိ က်နပါသည် 

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  နသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၇

နအ င်နကျ ်ဆင ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းနရှွဲ့ ဝက်ကျ  ်း မမိ င် မနက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏နကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

နကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းသ  ်း

နသ နကက င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းနရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ 

အနဆ နတ ်က န််းထိပ်ကနစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ နသ နကက င ် အသက် 

၂၀နှ္စ်အရွယ် ကိ နအ င်နကျ ်ဆင ်သည် 

နှ္လ  ်းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  နသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။



၆၈

ကကည်စိ ်းနဝ ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းနရှွဲ့ ကျပ်နမ က် မမိ င် မနက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏နကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

နကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းသ  ်း

နသ နကက င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းနရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ 

အနဆ နတ ်က န််းထိပ်ကနစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ နသ နကက င ် အသက် 

၂၀နှ္စ်အရွယ် ကိ ကကည်စိ ်းနဝသည် 

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  နသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၆၉

သိ က်စိ ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိ င်ရွဲစခန််းနရှွဲ့ နဘ ်တ  ်း မမိ င် မနက ်း
မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် 

ဦ်းေင််းဦ်းစန္ဒိမ ၏နကျ င််းထွဲသိ ေ့ဝင်၍ 

နကျ င််းအတ င််းရိှလူငယ်မျ ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းသ  ်း

နသ နကက င ်၊ မမိ င်မမိ ွဲ့ဖပည်သူမျ ်းက 

ရွဲစခန််းနရှွဲ့သိ ေ့ဝန််းရ ရန်သ  ်းစဉ် 

 ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ 

အနဆ နတ ်က န််းထိပ်ကနစ င ်၍

 တရစပ်ပစ်ခတ်ခွဲ နသ နကက င ် အသက် 

၄၀နှ္စ်အရွယ် ကိ သိ က်စိ ်းသည် 

လည်ပင််းသိ ေ့ကျည်ထိမှန်က  နသ်းဆ  ်းခွဲ သည်။

၇၀

ချစ်မင််းသူ ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ေဂ  သပိတ် နစ ခ န်ရစ်လမ််း၊ 

၄၉ ရပ်က က်

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့တ င် နဖမ က်ေဂ   ၃၅ ထိပ် 

ဗိ လ်မင််းနရ င်လမ််းမှ သပိတ်ကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ် အသက် 

၂၅နှ္စ်အရွယ် ကိ ချစ်မင််းသူသည် ဦ်း

နခါင််းကိ ကျည်ထိမှန်၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။ 

၇၁

ဝင််းလိှုင်ထ န််း ကျ ်း ၅၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကကက်စ ဖပင် ထ ်းဝယ် တနသသ ရြီ မတ်လ ၁၁ရက်နနေ့ညပိ င််းတ င် ထ ဝယ်မမိ ွဲ့ 

ကျက်စ ဖပင်ရပ်က က်အတ င််းသိ ေ့ ရွဲနှ္င ် 

စစ်တပ်တိ ေ့မှ ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

ဦ်းဝင််းလိှုင်ထ န််း အသက် ၅၁နှ္စ်သည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်၍နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၇၂

နကျ ်ေင်လတ်

 @အရှည်ကကြီ်း

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမသြီတ ရပ်က က် ဖမသြီတ ရပ်က က် မဂသလ ေ  ရန်က န်
ရန်က န်၊ မဂ်လ ေ  မမိ ွဲ့နယ် ၊ ဖမသြီတ  

ရပ်က က်ကိ  ယမန်နနေ့ ည ၁ နာရြီနကျ ် 

အင်တ နက်ဖပတ်နတ က်ချန်ိ ရွဲနှ္င ် စစ်တပ်မှ

 ဝင်နရ က်စြီ်းနင််း ပစ်ခတ်ခွဲ မှုနကက င ် 

ညကင််းနစ င ်နနသည ် အသက် ၄၁နှ္စ်အရွယ်

 ကိ နကျ ်ေင်လတ် (ခ) အရှည်ကကြီ်းသည် 

ည ဘက်ရင်အ  တ င်နသနတ်ကျည်ထိမှန်က 

 နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၇၃

နေ ်မင််းထ န််း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမသြီတ ရပ်က က် မဂသလ ေ  ရန်က န်
ရန်က န်၊ မဂ်လ ေ  မမိ ွဲ့နယ် ၊ ဖမသြီတ  

ရပ်က က်ကိ  ယမန်နနေ့ ည ၁ နာရြီနကျ ် 

အင်တ နက်ဖပတ်နတ က်ချန်ိ ဝင်

နရ က်စြီ်းနင််း ပစ်ခတ်ခွဲ မှုနကက င ် 

ညကင််းနစ င ်နနသည ် ကိ နေ ်မင််းထ န််းသည်

 နသနတ်ကျည်ဆန်ထိမှန်၍ ပ န််းနနစဥ် 

စစ်တပ်က ဆ ွဲထ တ် ပစ်သတ်မပြီ်း သူ၏ အ

နလ င််းအ ်းယူသ  ်းခွဲ သည်။

၇၄

စည်သူ ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ သ နကတရွဲစခန််းနရှွဲ့ မ န်နဖပ ၃ လမ််း သ နကတ ရန်က န်
မတ်လ ၁၂ရက်နနေ့ညပိ င််းက သ နကတ 

သ မနလမ််း ညဘက်သပိတ်မှ  အိမ်အတ င််းထိ

 ဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းခ ရတွဲ  လူငယ် (၃)ဥြီ်းကိ  

ဖပန်လွှတ်နပ်းဖိ ေ့ ရွဲစခန််းမှ  

သ  ်းနရ က်နတ င််းဆိ ကကရ  ရွဲက 

ကျည်အစစ်နတ သ  ်းမပြီ်း လူစ ခ ွဲခွဲ တွဲ အတ က် 

ကိ စည်သူ အသက် ၃၇ နှ္စ်သည် 

မျက်နှ္ာကိ နသနတ်ကျည်ထိမှန်၍ 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၇၅

နအ င်နအ င်နေ ်

 @ နအ င်သန််း

ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ သ နကတရွဲစခန််းနရှွဲ့ မ န်နဖပ ၃ လမ််း သ နကတ ရန်က န်
မတ်လ ၁၂ရက်နနေ့ညပိ င််းက သ နကတ 

သ မနလမ််း ညဘက်သပိတ်မှ  အိမ်အတ င််းထိ

 ဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းခ ရတွဲ  လူငယ် (၃)ဥြီ်းကိ  

ဖပန်လွှတ်နပ်းဖိ ေ့ ရွဲစခန််းမှ  

သ  ်းနရ က်နတ င််းဆိ ကကရ  ရွဲက 

ကျည်အစစ်နတ သ  ်းမပြီ်း လူစ ခ ွဲခွဲ တွဲ အတ က် 

ကိ နအ င်နအ င်နေ ် အသက် ၄၁ နှ္စ်သည်

 လည်ပင််းကိ နသနတ်ကျည်ထိမှန်၍ 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၇၆

နအ င်ပိ င်ဦ်း ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ၁၆ ရပ်က က်၊ 

လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်

လိှုင် ရန်က န်
မတ် ၁၂ ရက်ညပိ င််းက လိှုင်မမိ ွဲ့နယ် NLD 

ပါတြီအမတ် နေေါ်ခိ င်မ န ်းနနထိ င်သည ် 

နနအိမ်ကိ  ဝင်နရ က်ရှ နဖ မှုမျ ်း ဖပ လ ပ်စဉ်

 ရပ်က က်နနသူမျ ်းစ နဝ်းနရ က်ရိှရ မှ 

လူစ ကိ  ပစ်ခတ် 

မဖိ ခ ွဲမှုဖပ လ ပ်ခ ခွဲ ရဖခင််းနကက င ် အသက် 

၁၉နှ္စ်အရွယ် ကိ နအ င်ပိ င်ဦ်းသည် 

ဦ်းနခါင်အ ်းနသနတ်ကျည်ထိမှန်မပြီ်း 

အနရ်းနပေါ်နဆ်းက သနနစဉ် မတ်လ ၁၃ 

ရက်နနေ့တ င် က ယ်လ န်သ  ်းခွဲ သည်။

၇၇

ထက်ဖမတ်နအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ဖပည်သပိတ် 

(ခရမ််းဂ န််း) 

နရွှေတနချ င််းလမ််းမ

ဖပည် ပွဲခူ်း
မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့တ င် 

ဖပည်မမိ ွဲ့စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ဆန္ဒဖပပ ွဲကိ  

ရွဲနှ္င်  စစ်တပ်၏ 

အကကမ််းဖက်မဖိ ်းခ င််းဖခင််းနကက င ် 

နရနကက င််းတကကသိ လ်  

ပထမနှ္စ်နကျ င််းသ ်း 

နမ င်ထက်ဖမတ်နအ င်သည် ဝမ််းဗိ က်ကိ  

ကျည်အစစ်နှ္စ်ချက်ထိမှန်မပြီ်း 

အသက်မှြီနပမွဲ လွဲ နဆ်းက နပ်းနနချန်ိမှ  

ေလန် တစ်နက င်က တိ င်ကက ်းခွဲ လိ ေ့ 

နသ ်းနတ နွဲေ့ နဖပ်းရင််း နသဆ  ်း ခွဲ ရတယ်လိ ေ့ 

သိရိှရပါတယ်။

၇၈

မဖိ ်းနဝယ နကျ ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ဖပည်သပိတ် 

(ခရမ််းဂ န််း) 

နရွှေတနချ င််းလမ််းမ

ဖပည် ပွဲခူ်း
မတ်လ ၁၃ ရက်နနေ့က ဖပည်မမိ ွဲ့ 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်ဆန္ဒဖပပ ွဲကိ  

စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမျ ်းက 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းခွဲ ရ  အသက် ၂၀

 အရွယ် နမ င်မဖိ ်းနဝယ နကျ ်သည် 

နဖခနထ က်ကိ  ရ ဘ ကကည်ဖဖင ်ပစ်ခ ရမပြီ်း 

ဖမ််းဆြီ်းဖခင််းခ ခွဲ ရသည်။  နနာက်နနေ့ မတ်လ 

၁၄ရက်နနေ့တ င် အနလ င််းအ ်းဖပန်ရခွဲ မပြီ်း 

အနလ င််းတ င် ဦ်းနခါင််းကျည်ဆန် 

ထိမှန်ေဏ်ရ ဖဖင ် 

နသဆ  ်းနကက င််းသိရပါသည်။



၇၉

နကကကည် မ ၅၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ 

ညနစျ်းသပိတ်

မိ ်းနက င််းအနရှွဲ့၊

 အမှတ် ၄၁၇

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ နအ င်နဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  

စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် အသက် (၅၃)

 နှ္စ် အရွယ် နေေါ်နကကကည်သည် 

ဦ်းနခါင််းဘယ်ဘက်ကျည်ထိမှန်က  

နသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၀

နစ ဖပည ်နိင် ကျ ်း ၂၁ ဦ်းမင််းနိ္ င် မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ၄၁ လမ််း၊ 

ညနစျ်းသပိတ်

၄၁ လမ််း၊ 

စ ဖပရပ်က က်

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ နအ င်နဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  

စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် အသက် (၂၁) 

နှ္စ် အရွယ် ကိ နစ ဖပည ်နိ္ င်သည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  

နသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၁

မင််းမင််းထ န််း @ 

မျ ိ်းမင််းထက်

ကျ ်း ၃၅ ဦ်းဘိ ထ န််း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ 

ညနစျ်းသပိတ်

Lot ၂၆၅, 

ကိ ်းလ  ်းတက 

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ နအ င်နဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  

စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် အသက် (၃၆)

 နှ္စ် အရွယ် ကိ မင််းမင််းထ န််းသည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  

နသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၂

ရွဲနဆ ဦ်း ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ 

ညနစျ်းသပိတ်

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ နအ င်နဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  

စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် အသက် (၂၉) 

နှ္စ် အရွယ် ကိ ရွဲနဆ ဦ်းသည် 

ရင်ဘတ်ကျည်ထိမှန်က  

နသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၃

ဝင််းန ်း @ ရှမ််းကကြီ်း ကျ ်း ၅၆ ဦ်းဘစိ ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁ လမ််း၊ 

ညနစျ်းသပိတ်

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ 

မဟ နအ င်နဖမမမိ ွဲ့နယ် စိန်ပန််းရပ်မှ  

စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ရွဲွဲ့ 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် အသက် (၅၆)

 နှ္စ် အရွယ် ဦ်းဝင််းန ်းသည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  

နသ်းဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၈၄

ဝင််းမဖိ ်းနအ င် @

 နကက င်နလ်း

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ေရိ င်ဘ ၊ 

အရပ်သ ်း

နချ က်သပိတ် ၁၅ ရပ်က က် နချ က် မနက ်း မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း 

နချ က် နရန နဖမမမိ ွဲ့မှ  ဆန္ဒဖပလူစ ကိ  

စစ်တပ်နွဲေ့ ရွဲက အက််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

အသက် ၄၂နှ္စ်အရွယ် ကိ ဝင််းမဖိ ်းနအ င် (ခ)

 နကက င်နလ်းသည် လည်ပင်ကျည်ထိမှန်မပြီ်း

 နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၅

လင််းထ န််းနအ င်

 @ နခါနလ်း

ကျ ်း ၂၃ ဦ်းမင််းကိ ကိ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  နတ်းသပိတ် တ  နတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  နတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်းဆန္ဒဖပနနသူမျ ်း

ကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် အသက် 

၂၃နှ္စ်အရွယ် ကိ ထ န််းလင််းနအ င် (ခ) 

နက နလ်းသည် နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၆

ဟန်မင််းထ န််း ကျ ်း ၂၄ ဦ်းက လ ်းကကြီ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  နတ်းသပိတ် အိ ်းဘိ သ ဓ  ၄ 

လမ််း

တ  နတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  နတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်းဆန္ဒဖပနနသူမျ ်း

ကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် အသက် 

၂၄နှ္စ်အရွယ် ကိ ဟန်မင််းထ န််းသည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၇

ငပိ င် ကျ ်း ၃၅ ဦ်းခင်စိ ်း မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  နတ်းသပိတ် မဂသလ လမ််းသ ယ် တ  နတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  နတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်းဆန္ဒဖပနနသူမျ ်း

ကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် အသက် 

၃၅နှ္စ်အရွယ် ကိ ငပိ င်သည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၈၈

လှမင််းသူ ကျ ်း ၂၅ ဦ်းတင်လှ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ  နတ်းသပိတ် ကမတ က င််း တ  နတ်း ရန်က န်
မတ်လ ၁၃ရက်နနေ့က ရန်က န်တိ င််း 

တ  နတ်းမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်းဆန္ဒဖပနနသူမျ ်း

ကိ  စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲက အကကမ််းဖက် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် အသက် 

၂၅နှ္စ်အရွယ် ကိ လှမင််းသူသည် 

နသနတ်ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၈၉

နကျ ်ရွဲနအ င် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ေဂ  သပိတ် သ  ်းခ မမိ ွဲ့နယ် 

အမှတ် ၁ 

ရပ်က က် 

ကျ ိက်ဟ မ််းလမ််း

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် မျက်နှ္ာကိ  ကျည်ဆ ထိမှန်မပြီ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်က 

 ကျဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၉၀

နက င််းဖပည ်နကျ ် ကျ ်း ၂၂ ဦ်းနမ င်နမ င်

နအ င်

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း လိှုင်၊ 

သ လမ််းက ်းမှတ်တိ င

အမှတ် ၁၃၊ 

နက လိပ်က ကကိ လ်

နကျ င််းလမ််း

မမိတ် တနသသ ရြီ လိှုင် သ လမ််း မှ  နခါင််းကိ  ကျည်ထိမပြီ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းတွဲ ကနလ်းနက င််းဖပည ်နကျ ် 

ေ တိက မမိတ်ကပါ။

၉၁

နကျ ်လင််းထိ က် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖ ်းကနေ့်သပိတ် စိ င််းနတ င် ဖ ်းကနေ့် ကချင်
မတ်လ ၁၄ရက်နနေ့က ကချင်ဖပည်နယ်၊ 

မိ ်းညှင််းခရိ င်၊ ဖ ်းကနေ့်မမိ ွဲ့မှ  

အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင်နရ်း လူထ လှုပ်ရှ ်းမှု 

သပိတ်စစ်နကက င််းကိ  ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်က 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် အသက် 

၃၀နှ္စ်အရွယ် ကိ နကျ ်လင််းထိ က်သည် 

ည ဘက်ရင်အ   အထက်နာ်းကိ  

ကျည်ဆ အစစ်ထိမှန်က  နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၉၂

ထက်နိ္ င်ရိှန််း ကျ ်း ၂၁ ဦ်းထ န််းနမ င် မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ပွဲခူ်း၊ 

နမှ ်ကန်ရပ်က က် 

သပိတ်

ကလ ်းမှုန်နကျ်းရွ

း 

ပ င ်ဖဖြူ မနက ်း မတ်လ ၁၄ရက်နနေ့တ င် ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့၊ 

နမှ ်ကန်(၁၉)လမ််းတ င် ရွဲနှ္င ်စစ်တပ်မှ 

အကကမ််းဖက်မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် အသက် 

၁၇နှ္စ်အရွယ် ကိ ထက်နိ္ င်ရိှန််းသည် 

ဘယ်ဘက်ရင်အ  ကျည်ထိမှန်မပြီ်း 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၉၃

တင်တင်ဝင််း @ 

စ သြီ်းမ 

မ ၃၈ ဦ်းဘ ဘူ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း၊ 

နမှ ်ကန်ရပ်က က် 

သပိတ်

lot ၁၇, 

ကျွန််းသ ယ ရပ်

က က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၉၄

စိ င််းစည်သူ @

ရှမ််းကကြီ်း

ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် ရပ်က က် ၁၊ 

နဖမတိ င််း ၁၃ 

ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န် လက်နက က်ဝတ်တ င် ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၉၅

နဝမဖိ ်းနအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ MiMBER 

Institute 

နကျ င််းသ ်း

လိှုင်သ ယ မြီ်းခ က်နစျ

း်းသပိတ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န် လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၉၆
ချယ်ရြီဝင််း မ ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မဟ နအ င်နဖမ၊ 

၈၆X၄၂

မဟ နအ င်နဖမ မန္တနလ်း နသနတ်ထိ နသဆ  ်းသည်။



၉၇

ခနေ့်ည ်းဟိန််း 

(နခေါ်)နမ င်အ က

း နေ ်

ကျ ်း ၁၇ ဦ်းသိန််းနေ ် မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ပထမနှ္စ် 

နဆ်းနကျ င််း

သ ်း

တ နမ သပိတ် ရန်က န် တ နမ ရွဲစခန််းအမှတ် (၄၀)နာ်း အပစ်ခ ရက 

 ရင်ဘတ်ကျည်ထိမှန်မပြီ်း 

ရွဲဝတ်စစ်သ ်းမျ ်းက အပစ်ခ ရသူအ ်း 

စခန််းတ င််းသိ ေ့ ဆ ွဲနခေါ်သ  ်းသည်။ 

နမ င်ခနေ့်ည ်းဟိန််း၏ ရ ပ်နလ င််းအ ်း မတ် 

၁၆ ရက်နနေ့တ င် သမဂိ ဟ်ခွဲ သည်။ 

ပစ်ခတ်ခ ရစဉ်ဝင်နရ က်ကူညြီသည ် 

အမျ ိ်းသမြီ်းငယ်အ ်း 

ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းပါသည်။

၉၈

မင််းခနေ့်စိ ်း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် မိဂသြီ ၁၈ လမ််း၊ 

၁၂ ရပ်က က်

နတ င်ဥကကလ ပ ရန်က န် နတ င်ဥကကလ ပမမိ ွဲ့နယ်၊ နမတတ လမ််း၊ 

အမျ ိ်းသမြီ်းနဆ်းရ  နရှွဲ့တ င် နသနတ်မှန် 

ကျဆ  ်းသည်။

၉၉

ချစ်ကိ ကိ မဖိ ်း ကျ ်း ၂၅ ဦ်းနေ ်ဝင််းနိ္ င် မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် န ပါတ် ၈၅ (က) 

ရပ်က က်၊ Ext ၃

 လမ််း

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၁၀၀

ဟိန််းထက်နေ ်း ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် ခခ အမှတ် ၅၊ 

ဦ်းစ နဖလမ််း၊ 

ဦ်းစ နဖရပ်က က်၊

 ဘ ဘူခခ 

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ဘယ်န နဘ်း ကျည်နဖ က်ဝင်က  ညနန 

၅နာရြီခ ွဲတ င် ကျဆ  ်းသည်။

၁၀၁
လင််းလင််းနကျ ် ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် သယသန််းကျွန််း ရန်က န် ဝမ််းဗိ က်တ င် ထ ပ်ချင််းနပါက် ထိမှန်၍ 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၁၀၂
နကျ ်လင််းခိ င် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သယသန််းကျွန််းသပိတ် သယသန််းကျွန််း ရန်က န် သဃသန််းကျွန််းသပိတ်တ င်နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်

ခ ရမပြီ်း ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၀၃
လှမင််းဦ်း (ခ) 

နအ င်ကိ ဦ်း

ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် က(နှ္င််းဆြီက န််း)ရ

ပ်က က်

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် လက်နမ င််းတစ်ချက်+ လည်ပင််းတချက်သိ ေ့

 ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်မပြီ်းကျဆ  ်း

၁၀၄
နကျ ်မင််းသူ ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် စက ရပ်က က်၊ 

ရတနာေိပပလမ််း

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၀၅
မျ ိ်းမင််းထ န််း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် စက ရပ်က က်၊ 

ရတနာေိပပလမ််း

သယသန််းကျွန််း ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ;

၁၀၆
ရွဲထ ဋ်နအ င် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် ရန်နအ င်ရပ်က က် သယသန််းကျွန််း ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ;

၁၀၇
နကျ ်သြီဟနအ်း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သယသန််းကျွန််းသပိတ် ရန်က န် မတ်လ ၁၅ ရက်နနေ့တ င် 

ကျည်ဆ နခါင််းထိက  နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၁၀၈

ေူ်းဝင ်ဝါ မ ၁၅ ဦ်းတင်ကိ ကိ ဦ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု အမှတ် ၁၃၈၆၊ 

မင််းရွဲနက င််းပ  လ

မ််း

နတ င်ေဂ  ရန်က န် နတ င်ေဂ  မမိ ွဲ့နယ် ဧရ ဝဏ်လမ််းဆ  တ င် 

ပစ်ခတ်ခ ရ၍ သယသန််းကျွန််းမမိ ွဲ့နယ် 

စ ဖပနစျ်းနဆ်းရ  သိ ေ့ နရ က်လ မပြီ်းနနာက် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။



၁၀၉

မင််းမင််းထက် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၆၉၄၊ 

ဗျ မစိ လမ််း၊ ၅၅ 

ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န် ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲရသည်။

၁၁၀

နကျ ်လင််းနဝ

 @ကျန်နကျ င််း

ကျ ်း ၂၃ ဦ်းက လ ်းပ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု အမှတ် ၁၁၁၃၊ 

မဟ ဗန္ဓ လ 

လမ််း၊ ၅၅ 

ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န် ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲရသည်။

၁၁၁

နနလင််းထက် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၅၄၅ 

ပ လွဲကန်လမ််း၊ 

၆၅ ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၂

ရွဲမျ ိ်းထ ဋ် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၄၅၉၊ 

နအ င်ချမ််းသ  ၁

 လမ််း၊ (၇၀) 

ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၃

ဘိ ဘိ ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၁၃၅၄၊ 

ဖပည်နတ ်သ လမ်

း်း၊ ၂၁ ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၄

ဟိန််းစိ ်း @ဖိ ်းသွဲ ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု နပွဲပင်နကျ်းရွ နတ င်ေဂ  ရန်က န် ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲရမပြီ်း 

ရ ပ်အနလ င််းကိ  နဘွဲပင်သ ဿန်မှ  

သြီ်းသနေ့်ဂူလ ပ် သမဂိ ဟ်ခွဲ ပါသည်။

၁၁၅
ဟန်ထက်နအ င် ကျ ်း ၂၄ ဦ်းနအ င်နိ္ င်ဝင်

း်း

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပသပိ

တ်

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း။

၁၁၆ နကျ ်နေယျ ထ န််း ကျ ်း ၁၇ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဖပည်သ သပိတ် နရွှေဖပည်သ ရန်က န် နပါင်နှ္င ် မျက်လ  ်းသိ ေ့ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၁၇

မဖိ ်းနေ ်လင််း (ဦ်း) ကျ ်း ၃၅ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဖပည်သ သပိတ် အမှတ် ၆၅၇၊ 

မန္တနလ်းလမ််း၊ 

ဥယျ ဉ် ၇၊ ၁၃ 

ရပ်က က်

နရွှေဖပည်သ ရန်က န် ည ဖက်ရင်အ   

ကျဉ်ထိေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၁၁၈
ကိ ထက် ကျ ်း ၁၈ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဖပည်သ သပိတ် နရွှေဖပည်သ ရန်က န် ညဖက်လက်နမ င််းရင််းနှ္င ်ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိေါ

ဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၁၉
လိှုင််းဂျက်နမ င် ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း နရွှေဖပည်သ သပိတ် နရွှေဖပည်သ ရန်က န် ၈တန််းနကျ င််းသ ်း 

(ရင်ဘတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း )

၁၂၀
ထက်လင််းနအ င် ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဖပည်သ သပိတ် နရွှေဖပည်သ ရန်က န် နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၁၂၁ နကျ ် နေယျ လင််း ကျ ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဖပည်သ သပိတ် နရွှေဖပည်သ ရန်က န် နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း



၁၂၂

နအ င်နက င််းမိ ်း ကျ ်း ၂၃ ဦ်းတင်ဝင််း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ CB bank 

ရ  ်းချ ပ် Digital

 Marketing 

  နမှ 

ဝန်ထမ််း

နဖမ က်ေဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၂၃
နိ္ င်ရွဲနကျ ် ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း နဖမ က်ေဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၁၂၄

နကျ ်ဝင််းကိ  @

တရ တ ်@ တိ င်တ ိင်

ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ေဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်သည ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

ပါသည်။

၁၂၅

နအ င်ကကြီ်း @ 

နအ င်မင််းထ န််း

ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ေဂ  ၊ မ၀တ 

သပိတ်

ပ ဂ လမ််း၊ 16 B 

ကျြူ်း နဖမ က်ေဂ   

မြီ်းသတ်ရ  ်း 

အနနာက်ဖက် 

မ.၀.တ 

လမ််းဆ  အနြီ်း

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် မတ်လ ၁၆ ရက်နနေ့တ င် နဖမ က်ေဂ  တ င် 

ေိ င််းက ရင််း ကျည်ထိမှန် နသဆ  ်းသည်။

၁၂၆
စ န ်းနအ င် (ခ) 

ပိစိ

ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပ၊ 

န္ ယ်သ ဂြီသပိတ်

နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၁၂၇

ခနေ့်နအ င်မဖိ ်း ကျ ်း ၁၉ ဦ်းဖမင ်နအ င် မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ပထမနှ္စ် 

မမိ ွဲ့ဖပအင်ဂျင်နြီ

ယ  

နကျ င််းသ ်း

ေဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၂၈

နန္ဒမဖိ ်းနအ င် ကျ ်း ၂၁ ဦ်းနအ င်ကကည်

လိှုင်

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ေဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် အခန််း ၃၀၃၊ 

နအဘနလ က် ၉

 လမ််း၊ ၉၄ 

ရပ်က က်

ေဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န် နပါင်နှ္င ်နဖခနထ က်သိ ေ့ 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းပါသည်

၁၂၉
နအ င်မဖိ ်းထက် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ေဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် ၆ (က)လမ််း၊ 

ယ ေနဥယျ ဉ်

ေဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၀ ရိှန််းနနာင်နနာင် ကျ ်း ၁၉ ဦ်းနမ င်ငယ်

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း

ေဂ  ဆိပ်ကမ််းသပိတ် အခန််း(၃၀၃)၊ 

တိ က်(၂၁)၊ 

(၁၂)လမ််း၊ 

ဘ နလ က်(ဘြီ)၊ 

(၉၄)ရပ်က က်၊

ေဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၃၁

ဖိ ်းနကျ ် ကျ ်း ၃၈ ဦ်းတင်ဝင််း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် အလယ်ကမ််းနာ်းရ

ပ်က က်၊ 

ပတတဖမ ်းလမ််း

အင််းစိန် ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းသည်။



၁၃၂

နစ ဖပည ်စ  @ Saw

 Lal Pwl

ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် အမှတ် ၅၅၊ 

နတ င်သူက န််း၊ 

ရှမ််းတန််း

အင််းစိန် ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၃

သက်နဝနိ္ င် @

လူကကြီ်း

ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် ေဏသိဓဓိ၊ 

ကမ််းနာ်းအနနာက်

လမ််း

အင််းစိန် ရန်က န် နအ င်နေယျတ တ ်းတ င် အပစ်ခ ရက  

ပန််းလိှုင်ဖမစ်ထွဲတ င် သူ၏ အနလ င််းအ ်း 

နတ ွဲ့ခွဲ ရသည်။

၁၃၄

ဝဏဏန ်း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်သပိတ် ေဏသိဓဓိ၊ 

ကမ််းနာ်းအနနာက်

လမ််း

အင််းစိန် ရန်က န် အင််းစိန်သပိတ်အတ င််းအကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်း

၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၁၃၅

၀ဏဏနအ င် @ 

ဘ တက်ကြီ်း

ကျ ်း ၂၆ ဦ်းသန််းနကျ ်၊ 

နေေါ်ဝင််းဝင််းကကိ 

င်

မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နဖမ က်ေဂ  သပိတ် ၉၅၇၊ 

ဗည ်းေလလမ််း၊ 

၃၇ ရပ်က က်

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န် ဗိ က်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၁၃၆
မင််းမင််းဦ်း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ၈၆x၄၁ သပိတ် ၄၁X၄၂၊ ၈၂ 

လမ််းကက ်း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၃၇
သ လ င် ကျ ်း ၅၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၁၃၈
စိ ်းန ်းနအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၁၃၉
သူရိန် @ 

နကျ ်နကျ ်ဝင််း

ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ကျည်သည် ပါ်းစပ်မှ ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ ထိ ်း

နဖ က်ဝင်သ  ်းသည်။

၁၄၀
သန််းတ ိ်းနအ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၁
နအ င်နိ္ င်ဝင််း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၂
စိ င််းကိ ကိ လ င် @

စိ င််းကိ 

ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၃
နအ်းမင််း ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၄
ရွဲနလ်း @ 

ရန်နိ္ င်ထ န််း

ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၅
နအ င် နကျ ်ထူ်း ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၆
မျ ိ်းနကျ ် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၇
နအ င်ဖမင ် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၁၄၈
လှန ်း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၄၉
မင််းနဝယ နမ က် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကကည ်ဖမင်တိ င်သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၀
နကျ ်ဖမင ် ကျ ်း ၇၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၁
နိ္ င်စည်သူ ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၂
သိန််းနိ္ င် ကျ ်း ၅၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၃
ဖိ ်းန ်းနအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၄
ရင်န ်း (ခ) 

နမ င်မွဲလ  ်း

ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၅
ထ န််းဝင််းဟန် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၆
ဝင််းကကည် (နေေါ်) မ ၇၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၇
ရွဲကိ ကိ ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၈
နက င််းခနေ့်ကိ ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၅၉
လင််းနအ င် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၀
သိန််းထ န််း ကျ ်း ၆၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၁
နြီနြီနအ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၂
နေ ်ထက် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၃
သိန််းနေ ် @ ရိှုင််းကိ ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

သြီတ လမ််း လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၄
ကကည်စင်ဟိန််း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၁၆၅
နေ ်သန််း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န် နသနတ်ထိ နသဆ  ်းသည်။

၁၆၆
သိန််းစိ ်း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၁၆၇
မဖိ ်းကိ ကိ ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၈
လိှုင်ဝင််းနအ င် ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၆၉
ချမ််းချမ််း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၀
သန််းနေ ် ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၁
နေယျ ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၂
နဝမဖိ ်း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၃

ဘခနေ့် @ 

Moharmad 

Thwarhid

ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၄
ရန်ပိ င် @ 

ချစ်နအ င်

ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၅
တင်နအ င်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၆
ဖိ ်းသက် ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၇
ဝင််းနရွှေ @ကရင် ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၈
နအ င်နေ ်မင််း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၇၉
သနေ့်ေင်ဦ်း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၀ ဝဏဏနကျ ် ကျ ်း ၁၉

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

ေိ င််းစ  

ဘ န််းနတ ်ကကြီ်းကျ

နးး င််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၁ ဝတ တ် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၂
နကျ ်နကျ ် (ခ) 

က လ ်း
ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

တနပါင််းလမ််း၊ 

၁၆ ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၃ ထ န််းထ န််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၃

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

နဖမနြီလမ််း၊ ေိ င််းစ 

 သမိန်ဗရမ််း 

လမ််းမကကြီ်း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၁၈၄ နကျ ်ဝင််းနိ္ င် ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၄၁၆၊ 

နအ င်နဘ ဂလမ်

း်း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၅ နကျ ်ေင်ဦ်း ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

ဦ်းထ န််းညိ လမ််း၊ 

ေိ င််းစ 

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၆ မျ ိ်းသူနအ င် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

 ပိနတ က် 

(၁)လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၇ ရွဲနေ ်ထ ဋ် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

င ဝါလမ််း၊ 

(၇)ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၈ န ်းဝင််း ကျ ်း ၆၇
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၄၄/၆၊ 

ဖမစကကး်း လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၈၉ ဖမင ်လ င် ကျ ်း ၅၆
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၇၀၊ 

ပြီမိ ်းနင််းလမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၀ မိ ်းသူဝင််း ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၃၅၅၊ 

နအ င်မင််းနခါင်(၁

)လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၁ နေ ်မင််းထိ က် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ် ၁၂၂၃၊ ပေ မမ လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၂ နမ င်နိ္ င် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

နဂါက်က င််းပတ်လ

မ််း၊ ကျြူ်းနကျ ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၃ စနဝယ လင််း ကျ ်း ၁၇

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၇၀၊ 

စိန်ပန််းမမိ င်လမ််း၊ 

(၇)ရပ်က က်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၄ နအ င်နအ င် ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၅၀၅/၅၀၆၊ 

ဖမမျ ိ်းလ င်လမ််း၊ 

(၅)ရပ်က က်။

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၅
သက်နဝ (ခ) 

နေ ်ကကြီ်း
ကျ ်း ၃၅

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၆/၆၈၊ 

အင်ကကင််း(၁)လမ််း၊

 ကစင်ရွ 

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၆ နကျ ်ပိ င်ဝင််း ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၄၃၅(နအ)၊ 

နအ င်မင််းနခါင်(၃

)လမ််း၊ 

(၇)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၇ သြီဟကိ ကိ နိ္ င် ကျ ်း ၂၃

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၅၇၂၊ 

နတ်နမ က်လမ််း၊

 (၉)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်



၁၉၈ ခင်စိ ်း ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot (3) 

လိှုင်သ ယ သပိတ်

၁၉၀၉၊ 

ကျန်စစ်သ ်းလမ််း၊

 (၆)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၁၉၉ သိန််းလိှုင် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၀ ထ န််းထ န််းဦ်း ကျ ်း ၅၉
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

(၅)ထိပ်

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၁
ချစ်နမ င် (ခ) 

ချစ်နအ င်
ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

၈၃၂ (နအ)

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၂
ချမ််းနဖမ လင််း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်သ ယ သပိတ် စ  စမ််းဆွဲ လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၃ နေ ်လင််းထ န််း ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မင််းရွဲနကျ ်စ  (၆)

လမ််း၊ 

(၂၀)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၄
နအ င်မျ ိ်းဦ်း (ခ)

 နအ င်သူ
ကျ ်း

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

(နဝရတ်လမ််း)

၁၀၇၄၊ 

နဝရတ်လမ််း၊ 

(၅)ရပ်က က်၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၀၅ ဖိ ်းသ နချ င််း ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း

နရနကျ ်
ထန််းတပင်

၂၀၆ သိန််းလ င် ကျ ်း
အမည်မသိနသ်း

က န်တလိရွ 
ထန််းတပင်

၂၀၇

ထ န််းဝင််းနကျ ် @

 နဖပ င်ကကြီ်း

ကျ ်း ဦ်းနကျ ်ေင်+ 

နေေါ်အ န််းကကည်

မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သူူ့အိမ်နရှွဲ့တ င် အမှတ် ၇၅၆၊ 

(၇၀) ရပ်က က်၊ 

မင််းရွဲနကျ ်စ  လမ်

း်း

နဖမ က်ေဂ  ရန်က န်

၂၀၈
နကျ ်သူမင််း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကကိ ွဲ့ပင်နက က်သပိတ် ကကိ ွဲ့ပင်နက က်လ

မ််း

သ ယ ၀တြီခရိ င် ပွဲခူ်း နသနတ်ထိ နသဆ  ်းသည်။

၂၀၉
ပန််းဖမတ်ချယ် @ 

Si Mi Yar Bi Bi

မ ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၀
လှစိ ်း ကျ ်း ၅၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း

၂၁၁
နအ င် နကျ ်နေ ် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း

၂၁၂
ရန်မျ ိ်းနအ င် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း

၂၁၃
နအ င်မျ ိ်းနေ ် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း



၂၁၄

တင်ထ န််းနအ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရက  ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းခ ရသည်။ 

ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းချန်ိတ င််း န ရ နွဲေ့ နခါင််းနှ္င ် 

နဆ င ်ရိ က်ခ ရသည်။ ထိ ေဏ်ရ မျ ်းနှ္င ် 

နသဆ  ်းသ ်းရသည်။

၂၁၅

နအ င်ကိ ကိ ခနေ့် ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်း မျက်နှ္ာသိ ေ့ ပစ်ခ ရသည်။ မန္တနလ်းနဆ်းရ  တ င်

 နဆ်းက သမှုခ ယူနနရင််း မတ်လ ၁၉ 

ရက်နနေ့တ င် နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၁၆

နကျ ်ခင် @ Yusof ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်လ သပိတ် နအ င်လ မနက ်း မနက ်းတိ င််း၊ နအ င်လ မမိ ွဲ့ လမ််းမနတ ်လမ််း

 နရွှေနဖပ င်နဖပ င်ဘ ရ ်းအနြီ်းတ င် 

ပစ်ခတ်ခ ရ၍ ရင်ဘတ်တည ်တည ်ကိ  

ကျည်ထိမှန် နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၇

Moharmad Ju 

Nike @ 

သက်နိ္ င်နအ င် 

(Islam)

ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပင်လယ် ရွ မ

 လမ််း၊ ၅၂X၅၃ လမ််း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း ကျည်ဆ ထိမှန် နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၈
သန််းထိ က်ဦ်း ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပင်လယ် ရွ မ

 လမ််း၊ ၅၂X၅၃ လမ််း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း နနာက်နကျ တ င် ကျည်ထိမှန် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၁၉
သြီဟနကျ ် @ 

နကျ ်ကကြီ်း

ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပင်လယ် ရွ မ

 လမ််း၊ ၅၂X၅၃ လမ််း

၅၆ လမ််း မန္တနလ်း မန္တနလ်း

၂၂၀

ရ ေ ထ န််း ကျ ်း ၁၈ ဦ်းစန််း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅၆ လမ််း၊ ၁၁၇ 

လမ််းနှ္င ် ၁၁၈ 

လမ််းကက ်း

၅၆x၅၇ လမ််း၊ 

၁၁၇x၁၁၈ 

လမ််း၊သင်ပန််းက န်

း်း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း

၂၂၁

ဂ မ်ကကည် ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းနလ်းကန်ရပ်က 

က်သပိတ်

မမိတ် နတ င်ပိ င််း မမိတ် တနသသ ရြီ မမိတ်နတ င်အင််းနလ်းကန် သပိတ်တ င် 

စစ်တပ်မှ နသနတ်နှ္င ် မဖိ ခ င််းရ  

ကျည်ထိမှန်မပြီ်း အဖမ််းခ ခွဲ ရသည်။ မတ်လ ၁၆

 ရက်နနေ့တ င် သူ၏ 

ရ ပ်အနလ င််းကိ လ ယူရန် စစ်တပ်မှ 

ဆက်သ ယ်လ သည်။

၂၂၂
နဝမဖိ ်းသိန််း @ 

က လ ်း

ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁၂X၅၅ လမ််း ဖမရည်နန္ဒာရပ်က 

က်

ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်း ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန် နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၂၃

ဟိန််းထက်နအ င်

 @ Auwal

ကျ ်း ဦ်းငမျ ိ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ်က က်ထွဲ ဥမမ ေန်ေြီ ၁၃ လမ််း Bassein ဧရ ၀တြီ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက 

နသနတ်ပစ်ခ င််းမဖိ ခ င််းရ  ကျည်ထိမှန် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၂၄

မင််းသန််းထိ က်

 @ထိ က်ထိ က်

ကျ ်း ၄၀ ဦ်းခင်နထ ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ်က က်ထွဲ Bassein ဧရ ၀တြီ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက 

နသနတ်ပစ်ခ င််းမဖိ ခ င််းရ  ကျည်ထိမှန် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။



၂၂၅
နမ င်နေ ် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််း

၂၂၆

သူရနကျ ် ကျ ်း ၁၈ ဦ်းရွဲသူ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း၊ 

နမှ ်ကန်ရပ်က က် 

သပိတ်

နရနကျ ်၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်

က က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၂၇

တင ်နိ္ င် ကျ ်း ၅၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းနာရြီစင် နဝါ ပွဲခူ်း မတ်လ ၁၅ ရက်နနေ့တ င် 

လည်ပင််းကျည်ထိမှန်မပြီ်း 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ် မတ်လ ၈ 

ရက်နနေ့တ င် နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၂၈
သြီတ နအ်း @ 

မြီ်းမြီ်း

မ ၁၆ ဦ်းဝင််းနိ္ င် မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အထက်တန််း

နကျ င််းသ ်း

သပိတ်ကျင််း ကန်ပယိ နကျ်းရွ သပိတ်ကျင််း မန္တနလ်း နသနတ်ဖဖင ် ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၂၉
ဦ်းနေ ်မင််း ကျ ်း ၅၂ ဦ်းနမ င်ကိ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပိတ်ကျင််း ကန်ပယိ နကျ်းရွ သပိတ်ကျင််း မန္တနလ်း ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်သိ ေ့ ကျည်ထိမှန် 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၃၀
ရွဲမျ ိ်းနအ င် ကျ ်း ၂၉ ဦ်းတင်မငိမ််း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Nwee yone strike ကကည်နတ က်နပါ

က်

သပိတ်ကျင််း မန္တနလ်း အစ အိမ်နှ္င ် လက်နမ င််းသိ ေ့ ကျည်ထိမှန် 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၃၁
မျ ိ်းဖမင ် ကျ ်း ၄၇ ဦ်းခင်နမ င် မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Nwee yone strike ကကည်နတ က်နပါ

က်ရပ်က က်

စဉ ်ကူ်း မန္တနလ်း

၂၃၂
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပိတ်ကျင််း နချ က်ကကြီ်းနကျ်းရွ

း 

သပိတ်ကျင််း မန္တနလ်း

၂၃၃

ထ န််းတက်နအ င်

 @ ဖိ ်းငယ်

ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ ယင််းမ ပင်သ

စ်နတ   န 

သစ်နတ ဥကက

 

မန္တနလ်းနဆ်းရ  အလ  ်းမ န်တိ င််းရပ်

က က်

ယင််းမ ပင် စစ်ကိ င််း ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းနနာက် ဦ်းနခါင််းကိ  

အရိ က်ခ ရသည်။ ေဏ်ရ အတ က် 

လ  နလ က်နသ  

နဆ်းဝါ်းက သမှုမရရိှနသ နကက င ် 

ဖမ််းဆြီ်းခ ထ ်းရစဉ် 

ဦ်းနနှ္ာက်ပျက်စြီ်းမှုဖဖစ်မပြီ်းနနာက် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၃၄
နေ ်မင််းဦ်း ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၆၁X၁၁၂ နထ င ် သိ ်းခခ မြီ်းရထ ်းလမ််း မန္တနလ်း

၂၃၅
အမည်မသိနသ်း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း

၂၃၆
နကျ ်နကျ ်@ 

အဂဂမိ ်းညိ 
ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၁၅ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁

အမျ ိ်းသ ်းေြီမိ 

ကနရစြီအဖ ွဲွဲ့ချ 

ပ်(မမိ ွဲ့နယ်အ

လ ပ်အမှုနဆ 

င်)

နနဖပည်နတ ်စစ်နကက 

နရ်းတ င်ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စ

က်ခ ရ

ဂ ဏ််းမင််းအင််းကျ

နးး်းရွ 
ေမမြူသိရြီ မမိ ွဲ့နယ် နနဖပည်နတ ်

၁၅ မတ် ၂၁ နနေ့တ င်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း 

စစ်နကက နရ်းက လအတ င််း 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရမပြီ်း ၃၀ မတ် ၂၁ နနေ့တ င်

 ကျဆ  ်း၊ အနလ င််းဖပန်မရ၊ 

မိသ ်းစ အ ်းကကည ်ရှုခ င ်နပ်း (NLD) 

မှသ  ်းဦ်းနဖမ က် 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သတ်ဖဖတ်ခ ရသူ



၂၃၇ နတ က်ထ န််း ကျ ်း ၂၁ ဦ်းထ န််းထ န််း

မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

နကျ င််းသ ်း

အမှတ် (၇/နအ)၊

 သ ခလမ််း၊ 

က င််းရပ်၊

Mawlamyine Mon state

ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၃၈
ရှမ််းကရင် @ 

ထ ဋ်ဖမတလ်င််း

ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ထ ်းဝယ်မဖိ ခ င််းမှု နတ င်ငယ်နကျ်းရွ

း 

ဖပည်ကကြီ်းမဏိ္ င် တနသသ ရြီ နယ်ဖခ ်းနစ င ်ရွဲက ပစ်ခတ်၍ 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၃၉
စည်သူနအ င် ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  စည်ပင်လမ်

း်း

ဧရ ၀တြီ အိမ်ဖပင်ထ က်စဉ် နသနတ်နှ္င ် ပစ်ခ ရသည်။

၂၄၀

နကျ ်မင််းထ န််း ကျ ်း ၄၁ ဦ်းရွဲနကျ ် မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နက လင််းသပိတ် မင််းတ န််းနကျ်းရွ ၊

 နန််းဝင်နတ  

အ ပ်စ 

နက လင််း စစ်ကိ င််း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၁
နကျ ်ခိ င် ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နချ င််းဦ်း စစ်ကိ င််း

၂၄၂ နရွှေစင်ထ န််း မ ၁၆

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ နရွှေနက င််း က ယ်

 

လဘက်ရည်ဆိ င်

အနရှွဲ့၊ နည င်ရွ ၊

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၄၃
မင််းထက်ကိ  (ခ)

 ကိ ထက်
ကျ ်း ၁၆

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

သေင်လမ််း

လိှုင်သ ယ ရန်က န်

၂၄၄
ဆန််းဝင််းလိှုင် (ခ)

 စည်သူစိ ်း
ကျ ်း ၄၄

အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
နဖမ က်ေဂ  ရန်က န်

၂၄၅
နဖသိမ််းနကျ ် @ 

မိ က်ခွဲ

ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်ကန်သပိတ် လိှုင် ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၆

အမည်မသိနသ်း မ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမှတ် ၂၊ 

အနဖခခ ပည အထက်

တန််းနကျ င််းနရှွဲ့

၂၅ ရပ်က က် နတ င်ေဂ  ရန်က န် အိမ်ဖပင်ထ က်စဉ် ဦ်းနခါင််းသိ ေ့နသနတ်နှ္င ် 

ပစ်ခ ရသည်။

၂၄၇
Cung lian Ceu ကျ ်း ၂၅ Salai Talang 

Lian

မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ Gilgal 

ဘ ရ ်းနကျ င််း

တ ဟန််းသပိတ် နတ င်ေလပ်ေ န် 

(၁)

ကနလ်း စစ်ကိ င််း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၈
ကျင်ခနေ့်မန် ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ ဟန််းသပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၄၉

Do Suan Kim ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ ဟန််းသပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််း အသက် ၂၀ အရွယ် တ  န်ေိ ဆ မ််းကိမ််းသည်

 စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ေဏ်ရ ရ

 နသဆ  ်းခွဲ က  အနလ င််းကိ  ကနလ်းဖမးး် း  

စစ်နဆ်းရ  ရင်ခ ွဲရ  တ င် မတ်လ ၂၁ ရက်နနေ့ 

ဖပန်လည်ရရိှခွဲ သည်။

၂၅၀
နကျ ်ဖမင ်ဝင််း @

ညြီနလ်း

ကျ ်း ၄၂ ဦ်းတင်နင မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တ ဟန််းသပိတ် နတ င်ဖြီလ ေ န် 

(၈)

ကနလ်း စစ်ကိ င််း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။



၂၅၁

နအ်းနကျ ် ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၈ လမ််း၊ ၁၃ 

ရပ်က က်

နတ င်ဥကကလ ပ ရန်က န် မိသ ်းစ  

စ ်းဝတ်နနနရ်းမနဖပလည်နသ နကက င ် 

နရွှေနရ င််းသ  ်းရ  လမ််းမှ  ပစ်သတ်ခ ရသည်။

၂၅၂

မဖိ ်းနကျ ်သူ @Bay

 Tar @ Swarlaybi

ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ညသပိတ် နက  တနလ်း ရန်က န် နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၅၃

ဖမဝင််း မ ၇၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နနအိမ် လိှုင်သ ယ ရန်က န် အသက် ၇၀ အရွယ် အမငိမ််းစ ်းယူ 

အဘ  ်းသည် အိမ်တ င် ဘ ရ ်းရိှခိ ်းနနရင််း 

ပစ်သတ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၅၄
နအ်းနအ်းခိ င်@ 

Rosarnar Bi

မ ၂၂ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဥကကလ ပ၊ 

ရပ်က က် (၁) ရိှဆိ င်

ရပ်က က် (၁) နဖမ က်ဥကကလ ပ ရန်က န်

၂၅၅

သြီဟမဖိ ်း @က လ ်း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Lot 13 (အ တ်ဆက်) မန္တနလ်း မန္တနလ်း စစ်တပ်နှ္င ် ရွဲမျ ်းက ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့ 

နသနတ်ပစ်နဖ က်ရ  

ကျည်ထိမှန်နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၅၆
နိ္ င်လင််းနအ င် ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းဂ တ် ဖပင်ဦ်းလ င်

၂၅၇

ခင်မ လ ၀င််း @ 

မျ ိ်းလ င်

မ ၃၉ ဦ်းတင်လိှုင် မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ ရပ်က က်(၁)

 သပိတ်

ပခ ကကြူ (၁) 

ရပ်က က်

ပခ ကကြူ မနက ်း မတ်လ ၁၉ ရက်နနေ့တ င် 

ကနလ်းသ  ်းနယ က်အနမဖဖစ်သည ် သူမသည်

 သူမအ ်းမဖမ််းရန် 

ေူ်းနထ က်နတ င််းပန်ခွဲ သည်။ သိ ေ့ရ တ င် 

ပစ်သတ်ခ ရက  ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းနသ်းသည်။ 

မတ်လ ၂၀ ရက်နနေ့တ င် စစ်နက င်စြီ၏ 

လ  ခခ  နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်မျ ်းက သူမ၏ 

နယ ကျ ််းအ ်း ဖ န််းဆက်သ ယ်က  

အနလ င််းလ ယူရန် နဖပ ခွဲ သည်။ 

အနလ င််းနရ က်ရိှလ နသ အခါ သူမတ င် 

နိှ္ပ်စက်ခ ထ ်းရသည ် 

ေဏ်ရ အမျ ်းအဖပ ်းရိှသည်ဟ  

နေသခ နဖပ ကက ်းချက်အရ သိရသည်။

၂၅၈

ခ န်နကျ ်စ  လင််း ကျ ်း ၄၁ ဦ်းနမ င်နမ င်

လင််း

မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း လိှုင်သ ခအိမ်ရ လိှုင် ရန်က န် မတ်လ ၁၉ ရက်နနေ့ညတ င် လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်ရိှ 

သ ခအိမ်ရ တ င် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၅၉

မျ ိ်းဖမင ်နအ င် ကျ ်း ၂၇ ဦ်းမျ ိ်းသနေ့် မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အင်ဂျင်နြီယ 

နကျ င််းသ ်း

လိှုင်သ ခအိမ်ရ လိှုင် ရန်က န် မတ်လ ၁၉ ရက်နနေ့ညတ င် လိှုင်မမိ ွဲ့နယ်ရိှ 

သ ခအိမ်ရ တ င် ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း မတ်လ ၂၀ 

ရက်နနေ့တ င်နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၂၆၀

သနေ့်ေင်မျ ိ်း ကျ ်း ၂၇ ဦ်းလှကကည် မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  မဖိ ခ င််းမှု ၂၂ ရပ်က က်၊ 

စက ်းဝါပန််းခခ လ

မ််း

နတ င်ေဂ  ရန်က န် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၆၁
ကက နအ င် @ 

ဆန််းပိ

ကျ ်း ၄၇ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မွဲလ  ်း၊ 

ပန််းန ေ့သ လမ််း

လ ိ င်နက ် ကယ ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၂
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၃
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၄
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၅
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၆
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၇
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၈
အမည်မသိနသ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၆၉
ထ န််းနအ င်နကျ ် ကျ ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၇၀
နကျ ်သူဝင််း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပန််း ရှမ််း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၁
အန်ေူ်း (ခ) အေူရယ်

ကျ ်း ၆၂ အမည်မသိ ၁၉ မတ် ၂၁ ၁၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မမိတ် နတ င်ပိ င််း

မမိတ်
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
He was killed by a car in Myeik Taung village.

၂၇၂

သက်ပိ င်စိ ်း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း မမိ ွဲ့သစ် ၁ လမ််းနှ္င ် ၂

 လမ််း၊ တ နမ 

ပ သိမ်ည နေ့် ၄ 

လမ််း၊ အမှတ် (၈)

 နဖခ က်လွှ 

တ နမ ရန်က န် နဖူ်းတ င် ကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၃
နအ င်နက င််းထ

က်

ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း တ နမ သပိတ် နဖခ က်ရပ်က က် သ နကတ ရန်က န် နဖူ်းတ င် ကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၄
အမည်မသိနသ်း ကျ ်း မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဆန္ဒဖပနနစဉ် နသနတ်နှ္င ် မဖိ ခ င််း၍ 

ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၇၅
အမည်မသိနသ်း ကျ ်း မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်း ဆန္ဒဖပနနစဉ် နသနတ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၂၇၆
မင််းမင််းနေ ် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ ၊ 

ဗိ လ်နတေလမ််းသပိတ်

နန္ဒာဝန်ရပ်က က် မ  ရွ စစ်ကိ င််း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။



၂၇၇

Zuali @ Malan 

Zwal e

မ ၃၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မဂသလ နတ င်ည နေ့်ရိှ

 သူမ၏ တိ က်ခန််း ၅

 လွှ မှ ခ န်ချခွဲ သည်။

၅ လွှ ၊ 

ကန်နတ ်နလ်း၊ 

၉၁ လမ််း

မဂသလ နတ င်ည နေ့် ရန်က န် We Love Yangon ရ  ်းတ ခါ်းမျ ်းအ ်း 

ရိ က်ချ ိ်းမပြီ်း ပရိနဘ ဂမျ ်းနှ္င ် 

ရ  ်းအသ  ်းအနဆ င်ပစစည််းမျ ်းကိ  

ဖျက်ဆြီ်းခိ ်းယူ ခွဲ ကကသည်။ အဆိ ပါ ဝင်စြီ်းမှုမှ 

 နကက က်မက်ဖ ယ်ဖဖစ်နသ နကက င ် ၃၅ 

နှ္စ်အရွယ် အမျ ိ်းသမြီ်းတစ်ဦ်းသည် တိ က်ခန််း

 ငါ်းလွှ  အနပေါ်ထပ်၏ အနရ်းနပေါ်နလှက ်းမှ

 ခ န်ချရ  ဦ်းနခါင််းကျ ိ်းနသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၇၈
မိ ်းနေ ်နထ ်း (ခ) 

နမ င်စန််း
ကျ ်း ၂၈ ဦ်းနိ္ င်ဝင််း

မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နလ   ၈၂၄၊ 

မဟ မမိ င် (၂)

မန္တနလ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၇၉
လှမျ ိ်းသိန််း @

ကိ မျ ိ်း @ဖိ ်းသ ်း

ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် သင်ပန််းက န််းရပ်

က က်

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၈၀

နေ ်မျ ိ်းထက် ကျ ်း ၁၆ ဦ်းဖမင ်နေ ် မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လက်ဖက်ရည်ဆိ င်တ င်

 ပစ်သတ်ခ ရ

Seyartai café 

shop

မန္တနလ်း မန္တနလ်း သူသည် ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း၊ နတ်တလင််းမှ

 လ က  မန္တနလ်းရိှ လက်ဖက်ရည်ဆိ င်တ င်

 

အလ ပ်လ ပ်နနသည်မှ နှ္စ်ရက်သ ရိှနသ်းသ

ည်။ သူသည် မတ် ၂၁ ရက်နနေ့တ င် 

စစ်သ ်းမျ ်းလ သည်ဆိ ၍ 

လက်ဖက်ရည်ဆိ င်ဖပင်ထ က်ကကည ်ရ  

နသနတ်ပစ်ခ ရက  

နသဆ  ်းသ  ်းရဖခင််းဖဖစ်သည်။

၂၈၁

မဖိ ်းနဝထ န််း ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖပည်ကကြီ်းနပျ ်ဘ ယ်မမိ ွဲ့

နယ်၊ ၅၆လမ််းနှ္င ် ၁၂၂

 လမ််းနထ င ်

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း ကျည်သည် သူ၏ ဘယ်ဘက် ခါ်းမှ 

ည ဖက်ခါ်းသိ ေ့ ထိ ်းနဖ က်ဝင်နရ က်က  

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၈၂

နေ ်မျ ိ်းဦ်း ကျ ်း ၄၄ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မမိ ွဲ့နယ်၊ 

ဖပည်ကကြီ်းနစျ်းနာ်း

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းမပြီ်းနနာက် 

စစ်တပ်မှ သူ၏ ရ ပ်အနလ င််းကိ  

ယူနဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၃

မဖိ ်းနမ က်နမ င် ကျ ်း ၄၆ ဦ်းနမ င်နမ င် မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ််က က်လ  ခခ  နရ်း ၃၃X၃၄, ၈၇x၈၈, ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း လည်ပင််းကျည်ထိမှန်နသဆ  ်းသ  ်းမပြီ်းနနာက်

 စစ်တပ်မှ သူ၏ ရ ပ်အနလ င််းကိ  

ယူနဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၄ နကျ ်မင််းထိ က် ကျ ်း ၁၄ အမည်မသိ ၂၁ မတ် ၂၁ ၂၁ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
နလ င််းလ  ်းမမိ ွဲ့

နေါင််းရှည်ရွ ၊ 

နလ င််းလ  မမိ ွဲ့
ထ ်းဝယ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
The house was set on fire

၂၈၅
တ တက်ကြီ်း ကျ ်း ၅၁ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပင်လယ်သပိတ် ချမ််းဖမသ စည်မမိ ွဲ့

နယ်

မန္တနလ်း မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၆

လင််းနေ ်ကိ ကျ ်း ၂၀ ဦ်းတင်နမ င်လ

တ်

မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပင်လယ်သပိတ် နအ င်ပင်လယ် 

၅၂x၅၃ လမ််း၊ 

၁၀၅ လမ််း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း သူ၏ ဘယ်ဘက် လက်နမ င််းနှ္င ် ရင်ဘတ်သိ ေ့

 ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၂၈၇
စိ င််းနအ င်ဖမင ် ကျ ်း ၅၀ ဦ်းနကျ ်န ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ပင်လယ်သပိတ် ၅၆x၅၇ နှ္င ် 

၁၁၁X၁၁၂

မန္တနလ်း မန္တနလ်း

၂၈၈
နမ ်စြီ မ ၆၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အိမ်တ င် နယ နေသ, Kyw ကနေ့်နက မနက ်း လက်နမ င််းနွဲေ့ ရင်ဘတ်မှ  ကျည်ထိမှန်က 

 နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၈၉

နေ ်နေ ် ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ 

ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၀ နနမျ ိ်း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိနသ်း

မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်း အသက် ၁၅ နှ္စ်အရွယ် 

ထ န််းထ န််းနအ င်၏အနလ င််းကိ  

ဝင်သယ်စဉ် ပစ်သတ်ခ ခွဲ ရသူ။

၂၉၁ မျ ိ်းဟိန််းနကျ ် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိနသ်း
မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

နကျ င််းသ ်း
နအ င်ပင်လယ်သပိတ်

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့
မန္တနလ်း

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၂၉၂

ထ န််းထ န််းနအ င် ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည်၊ 

ဖမရည်နန္ဒာ 

ရပ်က က်

ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်း ရင်ဘတ်သိ ေ့ နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၃
မင််းသူနအ င် ကျ ်း ၃၉ ဦ်းနအ င်ရှင် မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် JJ ၇၇/၂ 

နအ င်ပင်လယ်

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း ည ဖက် ပခ  ်းသိ ေ့ နသနတ်ကျည်ထိမှန် 

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၂၉၄

ဖိ ်းငယ် ကျ ်း ၃၀ ဦ်းသက်ဝင််း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် နအ င်ပင်လယ်၊

 ကန်ကကြီ်းက န် 

နကျ်းရွ 

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၅
လိှုင်မျ ိ်းထက် ကျ ်း ၄၀ ဦ်းသိန််းနေ ် မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် သင်ပန််းက န််းရပ်

က က်

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၆
နဘဘြီစိ ်းဖမင ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သင်ပန််းက န််းရပ်က က် သင်ပန််းက န််းရပ်

က က်

ဖပည်ကကြီ်းေဂ  မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၇
နေ ်လင််းထိ က် @

 နကျ င််းသ ်း

ကျ ်း ၃၂ ဦ်းစိ ်းဖမင ် မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ချမ််းဖမသစစ  

မန်ဘ ဝင်

၄၉ လမ််း၊ 

တန်ဖိ ်းနိမ ်အိမ်ရ အနြီ်း

၁၁၄x၆၄ (က) 

လမ််း

ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၂၉၈
Ingem Bo ကျ ်း ၂၀ ဦ်းနကျ ်နကျ ်ဦ

း်း

မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅၄ လမ််းနှ္င ် 

ဖမမဉ္ဇြူလမ််း နထ င ်

၅၅ လမ််း၊ ၁၁၃ 

(က)လမ််း၊  ဘ/၁၂

မန္တနလ်း မန္တနလ်း နပါင်သိ ေ့ကျည်ထိမှန်နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၂၉၉
နေ ်ကကြီ်း ကျ ်း ၁၉ ဦ်းနမ င်ဖမင ် မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁၃x၁၁၄ လမ််း၊

 ၇၇ လမ််း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသည်

၃၀၀ ထိန်လင််း
ကျ ်း

၂၁
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၁ မိ ်းနကျ ်ေင်
ကျ ်း

၂၅
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၂ နအ်းချမ််းမိ ်း
ကျ ်း

၂၁
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၀၃ ဖမင ်သိန််း
ကျ ်း

၂၅
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း နသနတ်ပစ်ခ ရ၍ နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၃၀၄ နအ င်တင ်
ကျ ်း

၅၈
အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း

၃၀၅ နဝလ င်
ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း

၃၀၆

ဝင််းထ န််းဦ်း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း 

နအ င်ပင်လယ်ရပ်က 

က်

နအ င်ပင်လယ် မန္တနလ်း မန္တနလ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၀၇
ချမ််းသ နထ ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ချမ််းဖမသ စည်မမိ ွဲ့နယ်၊

 မနနာ်ဟရြီလမ််း

ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၀၈

ခင်မျ ိ်းချစ် မ ၆ အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း ၅၂ (ဂ) ၁၀၅ ၁၀၆၊ 

မန္တနလ်း

မန္တနလ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း သူမသည် မိမိအိမ်တ င် နနနနစဉ် စစ်တပ်နှ္င ်

 ရွဲမျ ်းက  အိမ်တ င််းသိ ေ့ 

နသနတ်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်။ သူမ၏ ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့

 ကျည်ထိမှန်က  နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၃၀၉

သိန််းစိ ်းဦ်း ကျ ်း အမည်မသိနသ်း မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅၇ (က) ၁၀၃ (က) မန္တနလ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်း စစ်တပ်နှ္င ် ကျည်က ဝတ်ထ ်းသည ် ရွဲမျ ်းက

 စက်ဘြီ်းစြီ်းနနသူမျ ်းကိ  စိန်နခေါ်ခွဲ ရ  

သိန််းစိ ်းဦ်းက လှည ်ကကည ်သည်နှ္င ် သူ၏ 

လက်နမ င််းနှ္င ် ရင်ဘတ်ကိ  

နသနတ်ပစ်ခတ်ခ ရ၊ ကျည်ထိမှန်က  

နသဆ  ်းခွဲ ရသည်။

၃၁၀ (ကိ ) ေင် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

ထ ်းဝယ်၊ 

နကျ က်နမ ်ရပ်၊ 

နထ င်အနြီ်း

ကကပ်စ ဖပင် ရပ် ထ ်းဝယ်
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

အရိှန်ဖမှင ်နမ င််းနှ္င်လ သည ် စစ်က ်း၏ 

ဝင်တိ က်ဖခင််းကိ  ခ ခွဲ ရမပြီ်း နသဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၁၁
နဝယ ထက်နိ္ င် (ခ)

 ဖိ ်းသ ်း
ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၁၂ မိ ်းထက်ဝိ င််း ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၁၃ ဖိ ်းထြီ်း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
၆၆x၆၇၊ မနနာ်ဟလြီ 

စိန်ပန််းလမ််း
မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နနာက်နကျ ဘက်ကိ  

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၁၄ ကကည်ဆက်လိှုင် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ရပ်က က်ထွဲတ င် စ ဖပ ရပ်က က် နကျ က်ပန််းနတ င််း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်တ င််းပိ င််းကိ  နသနတ်မှန်ခွဲ သည်။

၃၁၅
နနလင််းနထ ်း (ခ)

 အမ်စ  ေစ်
ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ကကြီ်း (က သ ) နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

မျက်လ  ်းနှ္င ်နဖခနထ က်ကိ  

နသနတ်ထိမှန်ခွဲ သည်။

၃၁၆ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

၃၁၇ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

၃၁၈
မင််းမင််းထ န််း (ခ)

 ကိ က လ ်း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

၃၁၉ စိ ်းနိ္ င်ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း မိ ်းေါစ  တ တ ်း မိ ်းညှင််း ကချင်ဖပည်နယ် ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၂၀ ဝင််းနဆ ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းေါစ  တ တ ်း
နအ င်သနဖပ 

ရပ်က က် မိ ်းညှင််း
ကချင်ဖပည်နယ် အစ အိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း



၃၂၁ လင််းထက် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းေါစ  တ တ ်း
နအ င်သနဖပ 

ရပ်က က် မိ ်းညှင််း
ကချင်ဖပည်နယ် အစ အိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၂၂
ရန်နအ င် (ခ) 

မဖိ ်းဖပည ်
ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

နကျ င််းသ ်း
ဖဖြူ ဖဖြူ ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဆြီ်းအိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၂၃ တိ ်းနေ ်နအ င် ကျ ်း ၁၉ ဦ်းစိန်ထ န််း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

အရပ်သ ်း 

Servant 

(CDM

ခင်ဦ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၂၄ နေ ်ဝင််းနမ င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ခင်ဦ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၂၅ နအ င်ခိ င်စိ ်းသူ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဝက်လက် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၂၆ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သကသန််းကျွန််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၂၇ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သကသန််းကျွန််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၂၈ နအ င်သူထ န််း ကျ ်း ၃၂ ဦ်းတင်ထ န််း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
နတ င်ေဂ   

crackdown

အမှတ် (၄၅၁)၊ 

နရွှေဟသသ  ၉ 

လမ််း၊ ၁၀၄ 

ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်ကိ ထိမှန်မပြီ်း နသ ်းထ က်လ န်သဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၂၉
မျ ိ်းမင််းနအ င် (ခ)

 ဖိ ်းက လ ်း
ကျ ်း ၃၃ ဦ်းသန််းပြီ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း တမူ်း တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဝမ််းဗိ က်ကနနနနာက်နကျ အထိနဖ က်မှန်မပြီ

း်းကျဆ  ်း

၃၃၀ နိ္ င်ရွဲလင််း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၀၇ ဂိတ်နဟ င််းအနြီ်း

အမှတ်(၉၀၃)၊ 

ဖမတ်သြီရိလမ််း၊ 

(၁၀၇) ရပ်က က်။

နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ညသပိတ်တ င် ဦ်းနခါင််းနသနတ်မှန်၍ကျဆ  ်း

၃၃၁ နအ င်မိ ်း ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၆ မတ် ၂၁ ၂၆ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း  နဖမ က်ေဂ   နဖမ က်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၃၂ ရွဲဝင််း ကျ ်း ၆၀ အမည်မသိ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နကျ က်တ ခါ်း နကျ က်တ ခါ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း အစ အိမ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၃၃ မင််းဖမတပိ် င် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၃၃၄
ခင်ခင်စိ ်း (ခ) 

လ အိဆ ဘြီ
မ ၃၂ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၃၃၅ မျ ိ်းနအ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၃၃၆ အ က ဦ်း ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ် မမိတ်
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၃၃၇ နအ င်နအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၆ မတ် ၂၁ ၂၆ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်
နအ င်မဂသလ ရပ်

က က်
မမိတ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
He was shot during the crackdown

၃၃၈ နကျ ်သူ ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၆ မတ် ၂၁ ၂၆ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ထ ်းဝယ်
ကျစ်ဆ ဖပင်ရပ်က 

က်
ထ ်းဝယ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
He was shot while going to work

၃၃၉
လိှုင်နေ ်ဝင််း (ခ)

 လိှုင်နကျ ်
ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဆိတ်ဖဖြူသပိတ် ဆိတ်ဖဖြူ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မတ်လ ၂၆ ရက်နနေ့တ င် နာ်းထင်ကိ  

ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်း မန္တနလ်း နဆ်းရ  ကကြီ်း၌ 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ် မတ်လ ၂၇ ရက်နနေ့၌

 ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။



၃၄၀ နအ င်ထ န််းနအ်း ကျ ်း ၃၂ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
နလှ ်က ်းလမ််း၊ 

င ဝါက ်းဂိတ်

နရွှေဟသသ (၉)လမ််း

၊ (၁၀၄)ရပ်က က်
နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

နဖခ က်နထ က်ကိ  

သ  ်းကကိမ်ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်း ကျဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၄၁ ဖမတခိ် င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သ နကတ သပိတ် သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၄၂ ချစ်ကိ ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
(၈)ရပ်က က်၊ 

သ နကတ

အမှတ် ၃၅၆၊ 

ဖမနန္ဒာ(၂)လမ််း၊ 

(၈)ရပ်က က်

သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၄၃ အ နိ္ ်း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
(၈)ရပ်က က်၊ 

သ နကတ

အမှတ်(၉၃၆)၊ 

ရတနာပ  (၈)လမ််း၊

 (၉)ရပ်က က်

သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၃၄၄ ေင်မင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ေဂ  တ တ ်း နဖမ က်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၄၅
Maung Hti San 

Wan Phi Tun 
ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း TGKN strike

မလိခူ်းစ ်းနသ က်

ဆိ င်၊ 

ဖပည်သ ယ လမ််း၊

 (ရဝမ်အမျ ိ်းသ ်း)

သကသန််းကျွန််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ပါ်းဖပင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းခွဲ သည်။

၃၄၆ တင်လှ ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သ လျင် မမိ ွဲ့မနတ င်ရပ် သ လျင် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၄၇ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သ လျင် မမိ ွဲ့မနတ င်ရပ် သ လျင် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၄၈
သနေ့်ေင်ထ န််း @ 

Wet Poe
ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း စမ််းနချ င််း စမ််းနချ င််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၄၉ ချစ်ဘိ ဘိ မငိမ််း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
အင််းစိန် 

သပိတ်လမ််းနကက င််း
အင််းစိန် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၅၀ နတေ ထ န််း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
အင််းစိန် 

သပိတ်လမ််းနကက င််း
အင််းစိန် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၅၁ နေ ်နလ်း ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
အင််းစိန် 

သပိတ်လမ််းနကက င််း
အင််းစိန် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၅၂ ချစ်လင််းသူ ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
နအ င်ဆန််းနကျ င််းဂိ

တ် တ ခါ်းအနြီ်း
အင််းစိန် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၅၃
သူရ (ခ) 

သန််းဝင််းထိ က်
ကျ ်း ၂၁ ဦ်းဝင််းထ န််း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်၊ နဖ  ကန် အင််းစိန် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၅၄ နဝလ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မရမ််းက န််းသပိတ် မရမ််းက န််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၅၅ ဥမမ ရိှန် မ ၅၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း Crackdown in house
(၁)ရပ်က က်၊ 

(၁၁)လမ််း
မရမ််းက န််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၅၆ သက်နိ္ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
တပ်အရ ရိှဟ

နးး င််း
Crackdown in house

(၁)ရပ်က က်၊ 

မမိ ွဲ့နဟ င််း(၆)လ

မ််း

မရမ််းက န််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၅၇
ရွဲဖမတသူ် (ခ) 

နရချမ််း
ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

ကမ ကသ ယ်ရပ်
ေလ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း



၃၅၈
နကျ ်ထက်နအ င်

 (ခ) ဖိ ်းဓမမ
ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း

ကျန်စစ်သ ်း 

ရပ်က က်
ေလ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၅၉ ဝင််းဖမင ် ကျ ်း ၄၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ကျန်စစ်သ ်း 

ရပ်က က်
ေလ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၆၀ နအ င်ေင်ဖမင ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၁၁/၁၄ ရပ် ေလ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၆၁ နဝယ မင််းထင် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
တပင်နရွှေထြီ်း 

ရပ်က က်
ေလ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၆၂
နကျ ်နေ မင််း @ 

Na Ee
ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

နရတပ်သ ်းဟ

နးး င််း
ေလ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၃၆၃ စိ င််းနဝယ ကျ ်း ၁၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

၁၀၅ လမ််း၊ 

ဖမန်မ မြီ်းရထ ်း 

ရပ်က က်

မဂသလ နတ င်ည နေ့် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း အိမ်တ င်ကျည်ထိမှန်

၃၆၄ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ယ ေနဥယျ ဉ် ေဂ  ဆိပ်ကမ််း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၅ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ဥကကလ ပ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၆ ဝင််းမင််းဦ်း ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လိှုင်၊ သ လျှင် သပိတ် လိှုင်မမိ ွဲ့နယ် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၇ နဝေင် ကျ ်း ၃၅ ဦ်းသိန််းလှ 27-Mar-21 27-Mar-21 Tourist Guide နည င်ဦ်း နည င််းဦ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၆၈ ဖမင ်ထ န််းနအ င် ကျ ်း ၄၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နည င်ဦ်း နည င််းဦ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၆၉ ပန််းအိဖဖြူ မ ၁၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း သူမနနအိမ်အတ င််း မိတထြီလ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၀ ထ န််းနိ္ င်ဝင််း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိတထြီလ သပိတ် မိတထြီလ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၇၁ ဖိ ်းလဖပည ် အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိတထြီလ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၇၂ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိတထြီလ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၇၃
မဖိ ်းသနေ့်နဝ 

(နေါက်တ )
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဆရ ဝန် ဝမ််းတ င််း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၄
မငိမ််းမင််းစိ ်း 

(ခ)မင််းမင််း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဝမ််းတ င််း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၇၅ ဝင််းနေ ် ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ရွဲဝန်ထမ််းနဟ

း င််း
နကျ က်ပန််းနတ င််း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၆ ဝင််းမျ ိ်းဦ်း ကျ ်း ၂၅ ဦ်းနမ င်ဝင််း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အင်ဂျင်နြီယ Taunnout village နကျ က်ပန််းနတ င််း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၇၇

နကျ ်ဝင််းနမ င် 

(ခ) နကျ ်ကိ  

(Bighuka)

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အင်ဂျင်နြီယ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၈ ရ ေ လင််း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း 19x81 near မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဆြီ်းအိမ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၇၉ လင််းလင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း



၃၈၀ သြီဟနကျ ် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၈၁ ဟိန််းထက် ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နကျ င််းသ ်း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၈၂ ဟိန််းမင််းသိမ််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၃၈၃ ရွဲေင်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၃၈၄ နအ င်မင််းလ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  ကျဆ  ်းသ  ်းသည်။

၃၈၅ နအ င်ထ ဋ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၈၆ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၃၈၇ နေေါ်စိ ်းရြီ မ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အနြီ်းစခန််း အနြီ်းစခန််း ဖပင်ဦ်းလ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ခွဲ နသ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။ ၎င််း၏သ ်းဖဖစ်သူသည် 

စစ်ဗိ လ်ဖဖစ်သည်။

၃၈၈ ရွဲရင ်နအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၈၉ နစ ကကိ င် ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၉၀
မိ ်းမိ ်းလိှုင် (ခ) 

ဘ တဆ်  
မ ၄၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ် ပန််းမနကျ်းရွ သစ်

မိ ်းက တ် 

(အနနာက်ပိ င််း)
မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၁ စည်သူ ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ်
နရွှေဂူ (၁၉) 

ရပ်က က်
မိ ်းက တ် (အနရှွဲ့ပိ င််း) မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၂
နကျ ်ထ န််းနအ င် 

(ခ) ကျွွဲကကြီ်း
ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ် နဂါင််းနက ွဲ့ဘ ်းရပ်

မိ ်းက တ် 

(အနနာက်ပိ င််း)
မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၃ နအ င်ပိ င်စိ ်း ကျ ်း ၃၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ်
ရန်ကကြီ်းနအ င်ရပ်

က က်

မိ ်းက တ် 

(အနနာက်ပိ င််း)
မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၄ သန််းတ ိ်းနဝ ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မိ ်းက တ်သပိတ်
နအ င်သ ခရပ်က 

က်

မိ ်းက တ် 

(အနနာက်ပိ င််း)
မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ မဖိ ခ င််းမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၃၉၅ နဝနမ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ န််းပင်ရွ စဉ ်ကိ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၃၉၆ တင်ဝင််း ကျ ်း ၅၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မ န််းပင််းရွ စဉ ်ကိ င် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်တ င်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၃၉၇ နစ  (ဦ်း) ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅/၆ ရပ်က က်သပိတ် (၂)ရပ်က က် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ 

(အနနာက်ဖက်မှ)

၃၉၈ နသ င််းနိ္ င်ဦ်း (ဦ်း) ကျ ်း ၄၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅/၆ ရပ်က က်သပိတ် (၂)ရပ်က က် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ 

(အနနာက်ဖက်မှ)

၃၉၉ မျ ိ်းနိ္ င် (ဦ်း) ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ၅/၆ ရပ်က က်သပိတ် (၁)ရပ်က က် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ 

(အနနာက်ဖက်မှ)



၄၀၀ ဟိန််းဝင််းထ န််း ကျ ်း ၁၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ဘ ရ ်းလမ််း၊ ၁၂ 

ရပ်က က်
ရှ ်းနတ ရွ ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။ 

(အနနာက်ဖက်မှ)

၄၀၁ ထ န််းရင် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ဘ ရ ်းလမ််း၊ ၁၂ 

ရပ်က က်
Gyokepin village ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၀၂ နကျ ်နကျ ်နိ္ င် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၀၃
နနာင်နနာင် (ခ) 

မိ ဟ မက်အလြီ
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် BoneOke village အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၀၄ ချစ်ဖူ်းသူ ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ်
Tharlayswa 

ward, Ngal Toe 
အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၀၅ ချစ်သက်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် နတ င်ကကြီ်းရွ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၀၆ နကျ ်န ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
(၈)လမ််း၊ 

က မ််းနမွှ်းရပ်က က်
ထ ်းဝယ် Tanintharyi Division နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၀၇ ေ နည်နအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ပိန္နွဲနတ ်ရပ်က က်

ထ ်းဝယ်
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း He was shot in front of the school

၄၀၈
အြီဗရ ဟင် (ခ) 

မျ ိ်းနေ ်နအ င်
ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်မမိ ွဲ့ သပိတ် မမိတ် Tanintharyi Division နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၀၉ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မမိတ်မမိ ွဲ့ သပိတ် မမိတ် Tanintharyi Division

၄၁၀ နေ ်မင််းဦ်း ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နက  နသ င််း သပိတ်
နရွှေေင်နယ ်ရပ်က 

က်
နက  နသ င််း Tanintharyi Division

၄၁၁ ထူ်းဖမတ်ဝင််း ကျ ်း ၁၃ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဘိ  သပိတ် နရွှေဘိ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
အိမ်၌ ရိှနနစဉ် ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ  သည်။

၄၁၂ ကိ  က က် ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဘိ  သပိတ် နရွှေဘိ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၄၁၃ နက င််းနက င််း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း နရွှေဘိ  သပိတ် နရွှေဘိ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၁၄ ေင်လ င်ထ န််း ကျ ်း ၂၀ ဦ်းနအ်းသိန််း ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ နကျ င််းသ ်း နရွှေဘိ  သပိတ် နရွှေဘိ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၄၁၅
မဖိ ်းနဝတ ိ်း (ခ) 

နဘ ်နဘ ်
ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း စစ်ကိ င််း သပိတ် စစ်ကိ င််း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရသည်။

၄၁၆ အ က ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း စစ်ကိ င််း သပိတ် သဗျ ရွ စစ်ကိ င််း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၁၇ ထ န််းဦ်း ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၁၈ နကျ ်သိန််း ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၁၉ ဖိ ်းချမ််း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၂၀ အမည်မသိ ကျ ်း ၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၂၁ ချမ််းနဖမ နကျ ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ယင််းမ ပင်နှ္င ် 

ဆ ်းလင််းကကြီ်း သပိတ်
ေ န််းနတ ရွ ဆ ်းလင််းကကြီ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၄၂၂
ထက်ဖမက်သ င် (ခ)

 သ  လဟ ်း
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပ သိမ် သပိတ် ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း

ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၂၃ နဝလ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပ သိမ် သပိတ် ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၂၄ မျ ိ်းဟန် ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပ သိမ် သပိတ် ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။



၄၂၅ ဝသ န်စိ ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း
ဘူတ နအ င်သနဖပလ

မ််း
ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၄၂၆ လ င်ကိ ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ နကျ င််းသ ်း
ဘူတ နအ င်သနဖပလ

မ််း
ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၄၂၇ နန််းဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေိ က်ဦ်း သပိတ် ေိ က်ဦ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၄၂၈ ဖိ ်းလ  ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ေိ က်ဦ်း သပိတ်
(၆) ရပ်က က်၊ 

ဆည်နဖမ င််းလမ််း၊
ေိ က်ဦ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းတ င်ကျည်ထိ ကျဆ  ်းသည်။

၄၂၉ နက င််းဖမတ်သူ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အင်ဂျင်နြီယ မိ ်းညိ မိ ်းညိ 
မိ ်းညိ 

ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
နနအိမ်အနရှွဲ့တ င် ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်း 

ဆြီ်းအိမ်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၃၀ နကျ ်နကျ ် ကျ ်း ၄၅ ဦ်းနအ င်ဖမင ် ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲန္ ယ်က န််း နကျ က်တ ခါ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၃၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖေိ နကျ က်တ ခါ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၃၂ မင််းသန်ေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၃၃
မိ င်မင််းနနာင် (ခ) 

ရွဲထက်နနာ်
ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

နကျ င််းသ ်း 

(ဥပနေ 

နနာက်ဆ  ်းနှ္စ်)

Ta-ang Legal 

Aid office
လ ်းရိှု်း ရှမ််းနဖမ က်

နနာက်နကျ ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၃၄ စိ င််းလှထ န််း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ရှမ််းလူငယ် လ ်းရိှု်း ရှမ််းနဖမ က်

၄၃၅ ထ န််းတင ်ခိ င် ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လ ်းရိှု်း ရှမ််းနဖမ က်

၄၃၆ အမည်မသိ မ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း လ ်းရိှု်း ရှမ််းနဖမ က်

၄၃၇ ကိ မင််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၃၈ မင််းနေ ်နထ ်း ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ပ င ်ဖဖြူ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၃၉ ဝင််းနကျ ်စိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဂတ်က န််းရပ်က က် ဟိ ပင် ကချင်ဖပည်နယ်

၄၄၀ နရွှေဖမင ် မ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဗန််းနမ ် ကချင်ဖပည်နယ်

၄၄၁ သန်ေ့်နေ ် ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ဖ ်းကနေ့် ကချင်ဖပည်နယ် ဦ်းနခါင််းကျည်ထိက  နသဆ  ်းသ  ်းသည်။

၄၄၂ နအ င်ညြီနထ ်း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကျ ိက်ထိ မ န်ဖပည်နယ်

၄၄၃ နဝလင််း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း ကျ ိက်ထိ မ န်ဖပည်နယ်

၄၄၄ နအ်းဖမတ်သူ မ ၁၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
နကျ င််းသ ်း 

(Grade 5)

သ ခဝတြီ 

အထက်တန််းနကျ

း င််း၊ 

ေိ င််းဝန်က င််းရပ်က 

က်

နမ ်လမမိ င် မ န်ဖပည်နယ် ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၄၅ ဝင််းစိ ်း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ေိ င််းဝင််းက င််းသပိတ် ေိ င််းဝင််းက င််း နမ ်လမမိ င် မ န်ဖပည်နယ်
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၄၆ ရွဲရင ်နနာင် အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ် ရှမ််းနဖမ က် နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၄၇ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ် ရှမ််းနဖမ က် နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။

၄၄၈ အမည်မသိ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ် ရှမ််းနဖမ က် နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သတ်ခ ရခွဲ သည်။



၄၄၉ သွဲနမ င်နမ င် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
နကျ င််းသ ်း 

(ABSFU)
ပွဲခူ်း သပိတ်

ပနေသ ရပ်က က်၊

 ဘ ရ ်းကကြီ်း
ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၅၀

နကျ ်သူရနအ င် 

(ခ) ဖိ ်းနကျ ်

ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နကျ က်တ ခါ်းမမိ ွဲ့နယ်၊

 ပွဲန္ ယ်က န််းမမိ ွဲ့ 

ဆိ င်ကယ်သပိတ်

ပွဲန္ ယ်က န််း နကျ က်တခါ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဆိ င်ကယ်သပိတ်လမ််းနကက င််းတ င်ပစ်ခတ်ခ ခွဲ 

ရမပြီ်းဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းနနာက် 

မနသမချင််းပစ်သတ်ခ ရသည်။

၄၅၁ ရိှန််းထက်နအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
အင်ဂျင်နြီယ /

 အန္ ပည ရှင်

နကျ က်နဖမ င််းသပိ

တ် (တ နမ )
နမှ ်အင််းရွ ေိ က်ဦ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဗ  ်းဖဖင ် တိ က်ခိ က်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၂ နအ င်ေင်မဖိ ်း ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ဖူဆယ် 

ဂိ ်းသမ ်း
မန္တနလ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၅၃ နအ င်မျ ိ်းသ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ တပ်က န််းသပိတ် တပ်က န််း နနဖပည်နတ ် ဝမ််းဗိ က်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၄ နကျ ်သူရ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ
နှ္င််းဆြီမမိ င်လမ််း၊ 

၅၃ ရပ်က က်
နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၅ နကျ ်သြီဟ ကျ ်း ၄၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၄၅၆ နေ ်လင််းနမ င် ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နကျ င််းဆရ 
မန္တနလ်း အြီေြီယူ 

သပိတ်

Warpoe village, 

BEPS
စဉ ်ကူ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၅၇ မင််းလ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ

မန္တနလ်းသပိတ် (၁၉

 လမ််း၊ ၈၉နှ္င ် ၉၀ 

ကက ်း)

မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
ရ ပ်အနလ င််းအ ်း စစ်တပ်မှ 

ယူနဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၄၅၈
မျ ိ်းနအ်း (ခ) 

ချစ်ကိ ကိ 
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ ၅၉ လမ််း၊ မနနာ်ဟရြီ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၅၉ နအ်းကိ ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖပည်သူ
front of Mintaleikin 

monesty 
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ရင်ဘတ်ကိ  ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်းနနာက် 

မြီ်းရိှုွဲ့ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ ကျဆ  ်း

၄၆၀ ခိ င်ေင်ဝင််း (မ) မ ၂၁ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နက  နသ င််း သပိတ်
နရွှေဖပည်သ  

ရပ်က က်
နက  နသ င််း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၄၆၁ တင်ဝင််းထ န််း (ဦ်း) ကျ ်း ၄၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နက  နသ င််း သပိတ်
နရွှေဖပည်သ  

ရပ်က က်
နက  နသ င််း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၄၆၂ ရန်ပိ င်ဦ်း (ကိ ) ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နက  နသ င််း သပိတ်
နရွှေဖပည်သ  

ရပ်က က်
နက  နသ င််း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၄၆၃ ရွဲထက် (ကိ ) ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ နက  နသ င််း သပိတ်
နအ င်သ ခ 

ရပ်က က်
နက  နသ င််း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

၄၆၄
နေါက်တ  

သြီဟတင်ထ န််း
ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

မန္တနလ်းသပိတ်၊ ၄၂ 

လမ််း၊ ၈၃/၈၄ ကက ်း
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဦ်းနခါင််းနှ္င ် လက် နမ င််းတိ ေ့တ င် 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ေါဏ်ရ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းကိ  

စစ်တပ်မှ ယူနဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၄၆၅
ဘိ ်းနအ င်

ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၄၁ လမ််း၊ ၉၀x၉၁ 

လမ််းသပိတ်
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၆၆ စိ ်းမိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၉ လမ််းနှ္င ် ၁၉ လမ််း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း



၄၆၇
ဟိန််းထက်နိ္ င်

ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၈၇လမ််း၊ ၃၅x၃၆ 

ကက ်း
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၆၈
သ ်းကိ 

ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၈၀ လမ််းနှ္င ် ၄၁ 

လမ််းသပိတ်
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၆၉ နမ င်နမ င် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၃၈ လမ််း၊ ၇၀x၇၁ 

လမ််းသပိတ်
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၀
နေ ်နေ ်နထ ်း (ခ)

 မိ ဟ မက်အေြီခန််း
ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း

၈၂ လမ််း၊ ၂၇x၂၈ 

လမ််းကက ်း
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၁ သက်ဖ န််းနနာင် ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၃၅x၈၅ နေါင ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၂
နအ င်နကျ ်ဖမင ် 

(ခ) နမ င်နကျ ်
ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း

၁၂၅ လမူ်၊ ၆၂x၆၃ 

လမ််းကက ်း
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၃ နကျ ်ေင်ထ န််း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၃၄x၈၉ လမ််းသပိတ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၄၇၄ မျ ိ်းသက် ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၀x၁၀ လမ််းသပိတ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၅ ဖပည ်မဖိ ်းနအ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၅၄ (ဂ) လမ််း၊ ၁၂၂ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၆
ဖပည ်မဖိ ်းသနေ့် (ခ)

 ကျန်နကျ င််း
ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၈၀x၂၀ လမ််းသပိတ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၇ သက်နဝနဝလိှုင် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇  မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း တ တ်ပြီနက ွဲ့ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၈ သူရိန်ထ န််း ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၆၂ လမ််း၊ 

သစ်နတ ်ရ  ်းအနြီ်း
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၇၉ ထက်ဖမက်နကျ ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
မစိ ်းရိမ်တိ က်သစ် 

၈၉x၄၁
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၀ မျ ိ်းကိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၆၂ လမ််း ၁၁၇x၁၁၈ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၁ မျ ိ်းမင််း ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၃၄x၆၃(က) နေါင ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၂ နေ ်မင််းသိန််း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၉ လမ််း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၃ ဘကကြီ်းနအ င် ကျ ်း ၄၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၃၁ လမ််း၊ ၇၇x၇၈ မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၄
ရန်နနာင် (ခ) 

နကျ ်နကျ ်
ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၅ နဝမဖိ ်းနအ င် ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၆ နကျ ်မင််းလတ် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၅၅x၁၂၂ သပိတ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၇ မင််းမင််းဦ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၄၁x၈၆ လမ််းသပိတ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၈ နဝမဖိ ်းထက်နိ္ င် ကျ ်း ၂၅ ဦ်းနမ င်နိ္ င် ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၈၉ ဖိ ်းဖဖြူ ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၀ ဟိန််းစည်သူ ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း အနလ င််းဖပန်မရ



၄၉၁ မျ ိ်းမင််းသန််း

ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ 

ေါဏ်ရ ရ

၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ က်ဖပင်၊ 

က သစ်ရွ 

မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း မတ် ၂၇ နနေ့တ င် 

တင်ပါ်းသိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ် ၇ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င် 

၎င််းကျဉ်ဆ ထိမှန်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၄၉၂ နအ င်ခိ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မတတရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၃ သြီဟနေ ် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မတတရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၄
မျ ိ်းနိ္ င်ဝင််း (ခ) 

ကကက်မျ ိ်း
ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း

မတတရ 
မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၅ နအ င်နိ္ င်စိ ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မတတရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၆ နိ္ င်နေ ် ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မတတရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၇ စိ ်းဖမတ်မင််း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မတတရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၈ နကျ ်မိ ်းခိ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ နကျ င််းဆရ နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၄၉၉ ဖမနိ္ င် ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ရတနာပ  ၈လမ််း၊ 

၉ ရပ်က က်
သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၀၀
နအ င်ဝင််းတိ ်း (ခ)

 ဝင််းတ ိ်း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

လဖက်ရည်ဆိ င်အတ င််းရိှနနစဉ်အနကက င််းမွဲ

အဓဓမ 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရမှုနကက င ်

 ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၅၀၁
နကျ ်မင််းလတ် 

(ခ) ဖိ ်းတ တ်
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ နကျ င််းသ ်း ပိန္နွဲနတ ်ရပ်က က် ထ ်းဝယ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

ဆိ င်ကယ်နမ င််းနနစဉ် 

ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်းနနာက် 

ဖမ််းဆြီ်းဖခင််းခ ခွဲ ရသည်။ 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ်အတ င််း 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၀၂
ေင်မ နအ င် (ခ) 

ေင်ပ 
မ ၂၄ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ သူနာဖပ ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၀၃ အ ်းခူ မ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
Women for 

Justric (WJ)
ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၀၄
Sangtea 

(ဆန််းသွဲရ )
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၀၅ သ ်းချစ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၀၆

Htan Haung 

Hlan 

ထန်နထ င််းလျန်

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၀၇ နအ င်ဆန််းဦ်း (ကိ ) ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

နကျ င််းသ ်း,

 ABSFU 

(Monywar)

မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း



၅၀၈
ကိ ဗျ ်း (ခ) 

မိ ်းေက်နအ င်
ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၀၉ သဉ္ဇ ဟိန််း (မ) မ ၂၀ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ သူနာဖပ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ထိခိ က်ေဏ်ရ ရသူမျ ်းကိ  

နဆ်းက သနပ်းနနရင််း နနာက ်နစ ကိ  

ကျည်ဆ ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၀ မင််းသူထ န််း ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၁၁ ကိ ်းကိ ်းနမ မ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ မ  ရွ  သပိတ် မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၁၂ ခိ င်ေ သ ယ် (မ) မ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ဧရ ဘဏ် 

ဝန်ထမ််း

 နရွှေနက င််း က ယ် 

လဘက်ရည်ဆိ င်အနြီ်း၊

 ၁၉ ရပ်က က်။

နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း
 မျက်လ  ်းကိ  ကျည်ထိမှန်မပြီ်း နဆ်းရ  ၌ 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ် ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၃ မိ ်းထ န််း (ကိ ) ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

မင််းရွဲနကျ ်စ  လမ််း၊ 

(၇၀)ရပ်က က်၊ 

နတ င်ေဂ  ။

မင််းရွဲနကျ ်စ  (၂)

လမ််း၊ 

(၇၀)ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း
လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၄
ဂျြူ်းနမွှ်း (ခ) 

ည နေ့်ဝင််း
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း အမရပူရ သပိတ် အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၁၅ နအ င်မိ ်းဦ်း ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၆x၈၈ လမ််းသပိတ် မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၁၆
ဖပည ်မဖိ ်းနမ င်(ခ)ပ

နးတ ိ်း
ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၇ နမ င်နမ င်နအ်း ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု
ဖမသြီတ လမ််း, 

၁၉ ရပ်က က်
နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နပါင်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၈
ေင်လင််းနအ င် 

(ခ) ငလင််း
ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဘန်နဘ ွဲ့က န််း ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၁၉ ချစ်ကိ ကိ ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း
ရင်ဘတ်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၂၀ နမ င်လှ ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ခရြီ်းသ  ်းနနစဉ် ယ ဉ်နပေါ်သိ ေ့ 

ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၂၁ မင််းညိ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်းကျဆ  ်း

၅၂၂ နဝယ မိ ်း ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၈ မတ် ၂၁ ၂၈ မတ် ၂၁ နကျ င််းသ ်း နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၂၃ စိ ်းမိ ်းနအ င် ကျ ်း ၃၈ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
သ နကတ ၁၀ 

ရပ်က က်သပိတ်
သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၂၄ စိ ်းပိ င် ကျ ်း ၅၀ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း သ နကတ ရန်နဖပ ၁၃ လမ််း သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၂၅ ထူ်းထက်လိှုင် ကျ ်း ၂၀ နေေါ်ယမင််းသူ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း သ နကတ ရန်နဖပလမ််း သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၂၆ နကျ ်မင််းေင် ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၂၇ သူထူ်းစ ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၂၈ နဝလ င်ဦ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၂၉
နေ ်ဟိန််းထ န််း (ခ)

 နေ ်ကကြီ်း
ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း



၅၃၀ နနလင််းနစ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
နတ င်ေဂ   ၁၀၇ 

ရပ်က က်ပစ်ခတ်မှု

၁၀၇ 

ရပ်က က်သ မဂသလ 

လမ််း

နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၁ နဝမဖိ ်းသူ ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ   ပစ်ခတ်မှု ၅၃ ရပ်က က် နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၂ ဆန််းတင ်နိ္ င် ကျ ်း ၂၇ ဦ်းတင်ထ န််း ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
နတ င်ေဂ   ၆၉ 

ရပ်က က်ပစ်ခတ်မှု
နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း မျက်စိကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၃၃ မျ ိ်းကိ ကိ ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၄ ကိ ကိ လ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၅ သိန််းနအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၆ နအ င်မျ ိ်းသနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၇ ဝင််းထ ဋ်နအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၈ နကျ ်သန််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၃၉ သက်နိ္ င်ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၄၀ နမ င်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၄၁ မဖိ ်းနဝထ န််း ကျ ်း ၃၁ ဦ်းနသ င််းနိ္ င် ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု

အမှတ် ၁၃၀၃, 

စိတတသ ခလမ််း, ၂၁

 ရပ်က က်

နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း
နနာက်နစ သိ ေ့နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  

း်း

၅၄၂
အမည်စ  စမ််းဆွဲ 

(မြီ်းရိှုွဲ့ခ ရ)
အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၄၃ က လ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၄၄
သ ်းနချ  (ခ) 

လူနချ 
ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၄၅ နအ င်သူထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နတ င်ေဂ  ပစ်ခတ်မှု နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၅၄၆ ေ ရ နထ ်း ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ရ မည ၁၂ 

လမ််းပစ်ခတ်မှု
ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း

လည်ပင််းကျည်ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းမပြီ်းနနာက် 

စစ်တပ်မှ သူ၏ ရ ပ်အနလ င််းကိ  

ယူနဆ င်သ  ်းခွဲ သည်။

၅၄၇
ရိှန််းသြီဟန်လင််း 

(ခ) ကိ မဖိ ်း
ကျ ်း ၁၉

ဦ်းရိှန််းနအ င်လ

င််း
၂၉ မတ် ၂၁ ၂၉ မတ် ၂၁ နကျ င််းသ ်း ပွဲခူ်းသပိတ်

နရွှေနအ င်နဝ်း ၃

 လမ််း၊ 

နန််းနတ ်ရ ရပ်က 

က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
နသနတ်ေဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆြီ်းဖခင််းခ ခွဲ ရမပြီ်း 

ထိန််းသိမ််း ချ ပ်နနှ္ာင်ထ ်းစဉ်အတ င််း၌ ကျဆ  ်း

၅၄၈ နကျ ်ဘိ ဘိ သိန််း ကျ ်း ၂၀

အမည်မသိ

၂၉ မတ် ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း
ပွဲန္ ယ်က န််းဆိ င်ကယ်

သပိတ်
ပွဲန္ ယ်က န််း နကျ က်တ ခါ်း Bago Region

ဆိ င်ကယ်စြီ်းနနစဉ်နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရသ

ည ် ေါဏ်ရ ဖဖင ်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းနနာက် 

ကျဆ  ်းသည်

၅၄၉

နိ္ င်နိ္ င်ဦ်း ကျ ်း ၅၂

အမည်မသိ

၂၉ မတ် ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ သပိတ် အမှတ် (၁၄) 

ရပ်က က်

ဖမင််းဖခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း မတ်လ ၂၉ ရက်နနေ့တ င် ဆြီ်းခ  သိ ေ့ 

နသနတ်ေါဏ်ရ ရရိှမပြီ်း 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ် ယနနေ့ ၁ ဧမပြီ ၂၁  

နနေ့တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။



၅၅၀ ညိ မင််းသူ ကျ ်း ၃၄ ဦ်းနမ င်ဦ်း ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း မူဆယ်သပိတ် မူဆယ် ရှမ််းဖပည်နယ် ဦ်းနခါင််းကိ  ကျည်ထိမှန်၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၅၁ နကျ ်သူရ ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
နက  နသ င််းနရွှေေင်ယ

နးး း်သပိတ်
နက  နသ င််း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

နသနတ်ကျဉ်ဆ  

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်းကျဆ  ်း

၅၅၂ မျ ိ်းေင် (ခ) စ ကန််း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နက  နသ င််း သပိတ် နက  နသ င််း
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

ရင်ဘက်ကိ  ကျည်ထိမှန်၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၅၃ သန်ေ့်နေ ်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နက  နသ င််း သပိတ် နက  နသ င််း
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၅၄ ဖိ ်းလဖပည ် ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ ယဉ်နမ င််း
၁၀၇ 

ရပ်က က်ပစ်ခတ်မှု
၁၀၇ ရပ်က က် နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

နသနတ်ကျဉ်ဆ  

ပစ်ခတ်ခ ရစဉ်ဗိ က်ပ င ်ထ က်ကျဆ  ်း

၅၅၅
မျ ိ်းမင််းသူ (ခ) 

မိ ဟ မက်အလြီ
ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ကကြီ်းနာ်းသပိတ် ဖမစ်ကကြီ်းနာ်း ကချင်ဖပည်နယ်

၅၅၆
နအ ်စတင်သိန််းအ

နးး င်
ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း

၎င််း၏နနအိမ်နရှွဲ့တ င်

 ပစ်ခတ်ခ ရ

နအ င်သိဓဓိ ၂ 

လမ််း
နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

အိမ်နရှွဲ့၌ သူငယ်ချင််းဖဖစ်သူနှ္င ် 

စက ်းနဖပ နနစဉ် နှ္လ  ်းကိ  

ပစ်ခတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရ၍ ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ သည်။

၅၅၇ နေယျ မျ ိ်းနအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ ဘဏ်ဝန်ထမ််း
ဆိ င်ကယ်စြီ်းနင််းနနစဉ်

ပစ်ခတ်ခ ရ

နကျ င််းတ င််းက န််း

မမိ ွဲ့သစ် (၇) လမ််း
ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၅၈ က လ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
၁၂x၁၂ နှ္င ် ၈၉x၉၀ 

လမ််း
နအ င်နဖမသ ေ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၅၉

နအ င်မင််းသူ (ခ)

 ပိစိ

ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၃၁ မတ် ၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ၁၀၂ ရပ်က က် ၁၀၄ ရပ်က က် နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ရင်ဘတ်နှ္င ်နကျ တိ ေ့တ င် 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရသည ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်

ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၀

မစ စ ကကည် မ ၃၃ အမည်မသိ

၃၁ မတ် ၂၁ ၂ ဧမပြီ ၂၁

ရှင်ဟန််းဘဏ်

ဝန်ထမ််း

ဦ်းချစ်နမ င်လမ််း

ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

ဘဏ်မှက ်းဖဖင ်ဖပန်လ စဉ်ဦ်းချစ်နမ င်လမ််းပ

နးးါးတ် င် 

က ်းအတ င််းသိ ေ့ပစ်ခတ်လိ က်သည ်နသနတ်ကျ

ဉ်ဆ မှ  

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ထိမှန်မပြီ်းနဆ်းက သမှုခ ယူစဉ် ၂ 

ဧမပြီ ၂၁ န နက် ၉ နာရြီတ င် ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၁ မျ ိ်းသနေ့်နကျ ် ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ နကျ င််းသ ်း ဗန််းနမ ်သပိတ် နည င်ပင်နကျ်းရွ ဗန််းနမ ် ကချင်
၂၇ ရက်နနေ့တ င်ကျဉ်ဆ ထိမှန်မပြီ်း ၃၁ 

နနေ့တ င်ကျဆ  ်းသည်။

၅၆၂
ခင်နမ င်ညိ ကျ ်း

အမည်မသိ
၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း သြီတ လမ််း (မ  ရွ ) 

သပိတ်

မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၃

ရွဲနနမင််း ကျ ်း ၁၉

အမည်မသိ

၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း စိန််းပန််းရပ် (မန္တနလ်း)

 သပိတ်

သင်ပန််းက န််းရပ်

က က်

မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဝမ််းဗိ က်နှ္င ် 

ဦ်းနခါင််းကျဉ်ထိေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၄
နေ ်ကိ လတ် (ခ)

 နသ်းနသ်း

ကျ ်း ၁၈
အမည်မသိ

၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အရန်မြီ်းသတ်

တပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်

စိန််းပန််းရပ် (မန္တနလ်း)

 သပိတ်

သင်ပန််းက န််းရပ်

က က်

မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။



၅၆၅
အမည်မသိ မ အမည်မသိ ၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ရူဘြီစူပါမ ်းကက်အနြီ်း နကျ က်တ တ ်း ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း ရူဘြီစူပါမ ်းကက်အနြီ်းတ င် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၆

နအ်းချမ််း ကျ ်း အမည်မသိ ၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အလ ပ်သမ ်း

အနရ်းနဆ င်ရွ

က်သူ

စြီ်းတြီ်းရပ်က က်၊ 

ဆ မ််းချက်ရပ်

စစ်ကိ င််း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ညဖက်ကင််းနစ င ်နနစဉ် စစ်တပ်နှ္င ်ရွဲမှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဝမ််းဗိ က်နှ္င ်ဆြီ်းခ  တ င် 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၆၇ နမ င်ဉ ဏ်လင််းထ

က် (ခ) Salai Van

 Biak Thang

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ က 

နလ်းတကကသိ 

လ် 

းျနးး င််းသ ်း

  

ကနလ်းမမိ ွဲ့တကကသိ လ်

 အနြီ်း

 ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ ပစ် ခတ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖ ် ကျဆ  ်း

၅၆၈

ဆလိ င််း 

မင်ဆြီမင််းနိ္ ကျင်ထ

န်

ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁

နကျ င််းသ ်း

နချ င််းဂ တိ က်ပ ွဲတ င်

ကျ

 ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၆၉ ရန်လျ ်း ကျ ်း ၆၈ အမည်မသိ ၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
ကနလ်းမမိ ွဲ့နတ င်ပိ င််း

သပိတ်
ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၀

ဆလိ င််းထန်ဆန်

ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၁ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁

နကျ င််းသ ်း

ငဖ ်းနကျ်းရွ အနြီ်း သ ဖိ ရွ ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
၁ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င် 

ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိေါဏ်ရ ဖဖင ် နဆ်းက သနနစဉ်

 ၃ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င်ကျဆ  ်းသည်။

၅၇၁ ညြီမဖိ ်းနိ္ င် ကျ ်း ၁၃
အမည်မသိ

၂ ဧမပြီ ၂၁ ၂ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း
နတ်နချ င််းရွ နှ္င ်နချ 

င််းဂ ရွ ကက ်း
ကနလ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်သ ကက ်း၍ထ က်နဖပ်းလ စဉ်ပစ်ခတ်ခ 

ရမပြီ်းကျဆ  ်းပါသည်။

၅၇၂

ထန်နဟ က်ဂင် 

(Thang Hou Gin)

ကျ ်း အမည်မသိ ၂ ဧမပြီ ၂၁ ၂ ဧမပြီ ၂၁ CDM 

ရွဲဝန်ထမ််း

၁၃ ရပ်က က်သပိတ် ၁၃ ရပ်က က် တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း CDM ရွဲဝန်ထမ််းတနယ က်ဖဖစ်မပြီ်း 

ဆန္ဒဖပပ ွဲအတ င််း 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်း 

အနလ င််းအ ်းစစ်တပ်မှသိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၅၇၃
ကိ နအ င်(ခ) 

နအ င်နကျ ်
ကျ ်း အမည်မသိ ၂ ဧမပြီ ၂၁ ၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း သနဖပနအ်းရွ သနဖပနအ်းရွ ယင််းမ ပင် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၂ ဧမပြီ ၂၁ 

ညရွ အတ င််းကင််းနစ င ်နနစဉ်ဖမ််းဆြီ်းထိန််းသိ

မ််းခ ရမပြီ်းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သည ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ၄

 ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။

၅၇၄ တင်နမ င်ဖမင ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂ ဧမပြီ ၂၁ ၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း သနဖပနအ်းရွ သနဖပနအ်းရွ ယင််းမ ပင် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၂ ဧမပြီ ၂၁ 

ညရွ အတ င််းကင််းနစ င ်နနစဉ်ဖမ််းဆြီ်းထိန််းသိ

မ််းခ ရမပြီ်းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သည ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ၄

 ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။



၅၇၅

နအ င်ဖမတ်မ န်

ကျ ်း ၁၈ အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁

အရပ်သ ်း

နရွှေနမ ်နတ ဘ ရ ်းတ

နးး င်ဖက်မ ေ် 

ဆ နတ ်တ င််းလမ််းအနြီ

း်း

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၇၆ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၇ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း လည်ပင််းနဖ က်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၈ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၇၉ သိန််းတန် ကျ ်း ၅၆ အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
သထ  နပေါ်နတ ်မူရပ်သ

ပိတ်
သထ  မ န်ဖပည်နယ်

၃ ဧမပြီ ၂၁ 

နနေ့တ င်သထ  နပေါ်နတ ်မူသပိတ်တ င် 

ရင်ဘတ်သိ ေ့ကျဉ်ထိမှန်မပြီ်းေါဏ်ရ ဖဖင ်ဖမ််းဆြီ်းခ 

ခွဲ ရပါသည်။ ကျဆ  ်းမှုအ ်း ယနနေ့ မှ 

အတည်ဖပ နိ္ င်ခွဲ ပါသည်။

၅၈၀ အင်ကကင််းနမ မ အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁
နကျ င််းဆရ 

မ

သထ  နပေါ်နတ ်မူရပ်သ

ပိတ်
သထ  မ န်ဖပည်နယ် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၈၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၃ ဧမပြီ ၂၁ ၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
သထ  နပေါ်နတ ်မူရပ်သ

ပိတ်
သထ  မ န်ဖပည်နယ် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၈၂
ဝင််းနိ္ င်ဦ်း (ခ) 

ဖိ ်းသ ်း
ကျ ်း

အမည်မသိ
၄ ဧမပြီ ၂၁ ၄ ဧမပြီ ၂၁

အရပ်သ ်း
မင််းမနိ္ င်ရပ်က က် ဗန််းနမ ် ကချင်ဖပည်နယ်

ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆြီ်းမပြီ်းနနာက်နသနတ်ဖဖင ်ပစ်သ

တ်က အနလ င််းအ ်းလ ယူသ  ်းပါသည်။

၅၈၃ သိန််းတန်ဦ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၄ ဧမပြီ ၂၁ ၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း pyinmanar Nay Pyi Taw

၅၈၄ ဟိန််းသနေ့် ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၂၇ မတ် ၂၁ ၂၇ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
တမမဝတြီ အထက (၃)

 နရှွဲ့
မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၅၈၅ ထက်ထက်ဝင််း မ ၁၉ အမည်မသိ ၄ ဧမပြီ ၂၁ ၄ ဧမပြီ ၂၁

စူပါမ ်းကက်

အနရ င််းဝန်

ထမ််း

မနနာ်ဟရြီလမ််းနှ္င ် 

၅၄ လမ််းနေါင ်

၄၅ လမ််း၊ 

ဖမရည်နန္ဒာအိမ်ယ

း 

မန္တနလ်း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

အလ ပ်မှနနအိမ်သိ ေ့ဆိ င်ကယ်စြီ်းဖပန်လ စည်

 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခ ရမပြီ်းကျဆ  ်းပါ

သည်။

၅၈၆ နအ င်နိ္ င်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၅ ဧမပြီ ၂၁ ၅ ဧမပြီ ၂၁ Civilian Tanwingon Pinlalbu Sagaing Region နသနတ်ကျဉ်ဆ ခါ်းသိ ေ့နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၅၈၇ မ မ တိ ်း မ ၃၇ အမည်မသိ ၅ ဧမပြီ ၂၁ ၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း အင််းနတ ်သပိတ်အနြီ်း ပင်တနချရွ အင််းနတ ်မမိ ွဲ့ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

အင််းနတ ်မမိ ွဲ့ဆန္ဒဖပပ ွဲသိ ေ့လ နရ က်ပူ်းနပါင််းစ

ဉ် 

ပစ်ခတ်မဖိ ခ ွဲသဖဖင ်ဖပန်လည်ဆ တ်ခ  ခွဲ ကကစဉ်

 က ်းနပေါ်မှဖပ တ်ကျကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၅၈၈ ဖိ ်းသ ်းနလ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း နမခ စိ က်က င််းနရှွဲ့ ဂနေ့်နဂါ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၈၉ ဝင််းလ င် ကျ ်း ၄၉ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဂနေ့်နဂါ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၉၀ နေ ်လင််း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း ဟ သ ဝတြီရွဲစခန််းနရှွဲ့၊ ဂနေ့်နဂါ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၉၁ မင််းနမ ်ထ န််း ကျ ်း ၂၃ အမည်မသိ ၃၀ မတ် ၂၁ ၃၀ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
ဟ သ ဝတြီရွဲစခန််းနရှွဲ့၊

 အနလ င််းဖပန်မရ
ဂနေ့်နဂါ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၅၉၂ ခိ င်နေ ်ဝင််း ကျ ်း ၁၇ အမည်မသိ ၃၁ မတ် ၂၁ ၃၁ မတ် ၂၁ အရပ်သ ်း
နတ်နချ င််းရွ ပစ်ခတ်

မှု
ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

နသနတ်ေါဏ်ရ  

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်းကျဆ  ်း

၅၉၃ ဟိန််းသနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း



၅၉၄
မင််းနကျ ် (ခ) 

ဂျပန်
ကျ ်း အမည်မသိ ၅ ဧမပြီ ၂၁ ၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

ပင်လယ်ဘူ်းညဖက်သ

ပိတ်
ပင်လယ်ဘူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပင်လယ်ဘူ်းပစ်ခတ်မှုအတ င််း၅ ဧမပြီ ၂၁ 

နနေ့ညဖက်တ င် အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၉၅ ဖမဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၅ ဧမပြီ ၂၁ ၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
ပင်လယ်ဘူ်းညဖက်သ

ပိတ်
ပင်လယ်ဘူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပင်လယ်ဘူ်းပစ်ခတ်မှုအတ င််း၅ ဧမပြီ ၂၁ 

နနေ့ညဖက်တ င် အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၅၉၆ မျ ိ်းလ င်ဦ်း ကျ ်း ၄၈ ဦ်းအ န််းနသ င််း ၅ ဧမပြီ ၂၁ ၆ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
နေေါ်အူခူ်းရပ်က က်သပိ

တ်
နေါအူ်းခူ်းရပ်က က် လ ိ င်နက ် ကယ ်း

၅ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း ည ၇ 

နာရြီတ င် 

ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ဖပန်လည်လ တ်နဖမ က်ခွဲ နသ ်

လည််း ဧမပြီလ ၆ ရက်နနေ့ န နက် ၇ 

နာရြီခနေ့်တ င် ဖပင််းထန်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၅၉၇ နအ င်ပိ င်နထ ်း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၄ ဧမပြီ ၂၁ ၆ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

နည င်ဖဖြူရပ်က က်ရ  ်းမြီ

း်းနဘ်းကူညြီစဉ်အဖမ််း

ခ ရ

နည င်ဖဖြူ နတ င်ကကြီ်း ရှမ််းဖပည်နယ်

နတ င်ကကြီ်းမမိ ွဲ့နည င်ပင်နည င်ပင်ဖဖြူရပ်က 

က်ရ  ်းနလ င်မှုသ  ်းကက ်ရ မှအဖမ််းခ ရမပြီ်း 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စနကက်  ်ကျဆ  ဂ

၅၉၈ ရွဲမင််းထ န််း ကျ ်း ၃၂ အမည်မသိ ၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းစစ်နကက 

နရ်းတ င်ကျဆ  ်း

၈မိ င်နကျ်းရွ  

နလယ ဉ်က င််းအ

နြီ်း

နက  နသ င််း
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

ဧမပြီလဆန််းတ င်ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရမပြီ်း 

စစ်နကက နရ်းက လအတ င််းညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှု

နကက င ် ၅ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င် 

အတ င််းေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၅၉၉ သိန််းချစ် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၆ ဧမပြီ ၂၁ ၆ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နည င်နရွှေ နည င်နရွှေ ရှမ််းဖပည်နယ်
ဦ်းနခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်သည ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

ပါသည်။

၆၀၀ နပေါ်နက က် ကျ ်း အမည်မသိ ၆ ဧမပြီ ၂၁ ၆ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း  မိ ်းနက င််း ကချင်ဖပည်နယ်
ဦ်းနခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်သည ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

ပါသည်။

၆၀၁ အ က သူနအ င် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
လက်နက်ကကြီ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ ွဲခ ရစဉ် 

လက်နက်ကကြီ်းစမျ ်းထိမှန်မပြီ်းကျဆ  ်း

၆၀၂ ရှ ်းမ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁

ဝစ်စလြီနဆ်းရ  

 

လ  ခခ  နရ်းဝန်

ထမ််း

ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၃ ဦ်းင လ်ရှန််းနပါင် ကျ ်း ၆၄ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဗိ က်ပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၄ ရန်ရှင််းထက် ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၅ လ ရှန်ထန်လ ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၆ ဗန်သ ်းထဏ် ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်ထ က်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၇
နိ္ င်နအ င်ရိှန််း(ခ)

 အ က 
ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၈ ရန်နိ္ င်ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၀၉ နသ ်ေင် ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်း

 အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်နဆ င်သ  ်း



၆၁၀ နိ္ င်လင််းဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်း

 အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်နဆ င်သ  ်း

၆၁၁
စလိ င််းလယ်ေန်ဆန်

း်း
ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ကနလ်းမမိ ွဲ့ သပိတ် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်း

 အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်နဆ င်သ  ်း

၆၁၂ စလိ င််းဗျတ်နလ င် ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
ကနလ်းမမိ ွဲ့တ ဟန််းသ

ပိတ်
ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်း

 အကကမ််းဖက်သမ ်းမျ ်းသယ်နဆ င်သ  ်း

၆၁၃ ချမ််းနဖမ ကျ ်း ၂၀ ဦ်းသန််းဦ်း ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းနကျ က်ကကြီ်းစ ရပ် ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

ရပ်က က်အတ င််းဝင်နရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

ချမ််းနဖမ ၏ 

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်

၆၁၄ အငယ်နလ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပွဲခူ်းနကျ က်ကကြီ်းစ ရပ် ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

ရပ်က က်အတ င််းဝင်နရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

ဦ်းအငယ်နလ်း၏ 

နာ်းထင်သိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

 အနလ င််းအ ်းအကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၁၅ နကျ ်မျ ိ်းနအ င်
ကျ ်း ၃၀ ဦ်းသန််းနကျ ် ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မဟ မမိ င်ရပ်က က်

လမ််းး်ဆ  

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း လည်ပင််းသိ ေ့ကျဉ်ဆ နဖ က်ထ က်ကျဆ  ်း

၆၁၆ နအ င်ဆန််းလင််း ကျ ်း ၂၄ ဦ်းဝင််းနမ င် ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နတ ်းေြီရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၁၇ ဖိ ်းလဖပည ် ကျ ်း ၂၅ ဦ်းတင်ငယ် ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဗိ လ်ဖမရပ် တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၁၈ ချစ်နဖ င််း ကျ ်း ၂၇ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း က ွဲဆ ွဲရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၁၉ နကျ ်နိ္ င်
ကျ ်း ၃၀ ဦ်းဖမင ်နအ င် ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နအ င်ချမ််းသ ရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၀ နမ င်ခနေ့်
ကျ ်း ၂၀ ဦ်းထ န််းနအ င် ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နပါက်နတ ်နကျ်း

ရွ 

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၁ မျ ိ်းဝင််း
ကျ ်း ၅၃ ဦ်းသန််းနအ င် ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နချ င််းဦ်းနကျ်းရွ တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၂ နအ င်နကျ ်
ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နန္ င််းနတ နကျ်းရွ

း 

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၃ ရှည်ကကြီ်း
ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မဟ မမိ င်ရပ်က က်

လမ််းး်ဆ  

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၄ ဆန််းလင််း

ကျ ်း ၃၇ အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း အင််းရှည်နကျ်းရွ ၊

 နချ င််းဆ   

(နဖမ က်)နကျ်းရွ 

အ ပ်စ 

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၅ ခနေ့်မဖိ ်း
ကျ ်း ၂၅ ဦ်းဘိ ်းနအ်း ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နဘက်ငယ်နကျ်းရွ

း 

တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း



၆၂၆ အမည်မသိ
ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း တနေ့်ဆည် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း နသနတ်ဖဖင ်ပတ်ခတ်ခ ရမှုနကက င ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ကျဆ  ်း

၆၂၇ ဂျမ ်း ကျ ်း ၃၁ ဦ်းနစ နရွှေထ န််း ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပလိ င််းရွ နရွှေဘိ မမိ ွဲ့ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဂျ ိင််းနအ က်သိ ေ့ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၆၂၈ နနာင်ခနေ့်နအ င် ကျ ်း ၃၃ ၇ ဧမပြီ ၂၁ ၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ချ ြီပါရွ ငါ်းစူက န််းနကျ်းရွ နရွှေဘိ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

၆၂၉ တင်မိ ်း ကျ ်း ၅၀ ၈ ဧမပြီ ၂၁ ၈ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း စ ဖပနကျ်းရွ နကျ က်ပန််းနတ င််း မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နနအိမ်ခခ ဝင််းအတ င််းဝင်နရ က်ပစ်ခတ်၊ 

နဖခသလ  ်းနှ္င ် နနာက်နကျ တိ ေ့တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရမပြီ်း ၈ 

ရက်နနေ့ညနနတ င် 

ကျဆ  ်းနကက င််းအနကက င််းကက ်း

၆၃၀ နအ င်စိ ်းမိ ်း ကျ ်း ၂၆ ဦ်းဖမင ်စိ ်း ၈ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၈ ရက်နနေ့ည 

၈နာရြီဝန််းကျင်တ င်ကိ နအ င်စိ ်းမိ ်းမှလမ််းတ င်

ဆိ င်ကယ်ရပ်၍ဖ န််းနဖပ နနစဉ် 

ပစ်ခတ်ခ ရသဖဖင ် နခါင််းထိမှန်သ  ်းမပြီ်း 

ဆိ င်ကယ်နှ္င ်လူအ ်းဖမ််းဆြီ်းနခေါ်နဆ င်သ  ်းမပြီ

း်း ဧမပြီ ၉ 

ရက်နနေ့မနက်အနစ ပိ င််းတ င်နသဆ  ်းနကက င််း

အနကက င််းကက ်းလ ပါသည်။ 

ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

ဖပန်လည်ရရိှဖခင််းမရိှနသ်းပါ။

၆၃၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း အ ရှလမ််းအနြီ်း တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းနနစဉ် အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့၏

 ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၆၃၂ နအ င်မငိမ််းနထ ်း ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း အ ရှလမ််းအနြီ်း နစ ်ပ  ်း(၇) ဝက်ရှု တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းနနစဉ် အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့၏

 ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၆၃၃ သြီဟ (ခ) သက်ဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

တပင်နရွှေထြီ်း(၁)လ

မ််း၊ 

ကျွန််းသ ယ ရပ်

က က်။

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic road 

ခ တပ်အ ်းအကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်မဖိ ခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း ကကိ ်းဖဖင ်တ တ်က  

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်ေရွတ်တိ က် ဆ ွဲနခေါ်ဖခင််းခ ရမပြီ်း 

ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၆၃၄ ကိ မျ ိ်းကကြီ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပ ဏဏ ်းစ  ၉ လမ််း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းသ  ်းမပြီ်း 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လ နရ က်မသိမ််းယူမှြီဖပည်သူမျ ်းမှ 

အနလ င််းအ ်း 

နြီ်းရ တ င်နဖမဖမှ ပ်သဂျဂ လ်ထ ်းခွဲ ပါသည်။



၆၃၅ ကိ နိ္ င် ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၆ မျ ိ်းမင််း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၇
နက င််းနကျ ်ထ န််း

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၁၁ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၈ အ က မင််းခနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

နမှ ်ကန်(၇)လမ််း/

(၈)လမ််း၊

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၃၉ ကိ ေင် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၀ ဘိ ဘိ နိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၁ ဟန်သ င်ခနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။



၆၄၂ ထက်ဆက်ည နေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၄၃ ဝင််းလိှုင် ကျ ်း ၃၉ ဦ်းအ န််းကကိ င် ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

နမှ ်ကန် ၁၄ လမ််း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

အကကင်နာလက်ပရဟိတအသင််းသ ်းတဦ်းဖဖစ်

မပြီ်း ၉ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င် ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရက  ၁၂ 

ဧမပြီ ၂၁ တ င်ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၄၄ မင််းနိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း မဂဂရစ်လမ််းသပိတ် နမှ ်ကန် ၁၄ လမ််း ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၆၄၅ မ န်ဖမတ်နဟ မ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၆ အမည်မသိ မ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၇ ဖမတဝ်င််းပပ မ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၄၈ ဖိ ်းသ ်း(ငါလူ) ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။



၆၄၉ ပိ င်ေင်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၅၀ ကိ ရွဲကကြီ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁
ဆိ င်ကယ်က

ယ်ရြီနမ င််း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၅၁ ဝင််းဦ်း (ခ) လှနဝ ကျ ်း ၅၉ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

အမှတ် ၁၁၉၁၊ 

ဆိ ရှယ်လစ်
ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၅၂ ကိ လ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

၁၀ လမ််း၊ 

အလင််းနရ င် ၁ 

ရပ်က က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.



၆၅၃ တင်နအ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

၅ လမ််း၊ 

အလင််းနရ င် ၁ 

ရပ်က က်

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၅၄ နမ င်သက် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ဆိ ရှယ်လစ် ၁၅ 

လမ််း
ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၅၅ လင််းထက်နိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ် ပ ဏဏ ်းစ  ၉ လမ််း

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၅၆ နကျ ်နေ ဟိန််း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

မဂဂရစ်လမ််းသပိတ်

ဆိ ရှယ်လစ် ၈ 

လမ််း
ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ Maggatic Road ခ တပ်အ ်းမဖိ ခ ွဲစဉ်

 အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်ကျဆ  ်း

သ  ်းခွဲ ရမပြီ်း ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။



၆၅၇ Soe Paing Oo Unknown Name09-Apr-21 09-Apr-21 Civilian Maggatic Road Hinthargone Bago Bago Region

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၅၈ A Guu M Unknown Name09-Apr-21 09-Apr-21 Civilian Maggatic Road
Sociallist 4 

street, 
Bago Bago Region

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၅၉ ၅၆ အမည်စ  စမ််းဆွဲ အမည်မသိ ၉ ဧမပြီ ၂၁ ၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မဂဂရစ်လမ််းသပိတ် ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

Earlier on April 9, before dawn, the 

terrorist troop destroyed main 

roadblocks on both sides of Maggatic 

Road built by anti-military activists to 

prevent a violent crackdown in Bago. 

The terrorist junta used assault rifles, 

heavy weaponry like RPG, and hand 

grenades from both sides of the road to 

suppress the protesters’ bases and 

residences. There were many reported 

casualties in Bago. Still awaiting 

confirmation to identify all these.

၆၆၀ နစ ဆွဲနနမူ်း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
ကသန််းနကျ်းရွ 

ေါ်းနသ ်းနကျ က်

နကျ်းရွ 
ထ ်းဝယ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း
ရွ ထွဲသိ ေ့ ဝင်နရ က်စဉ်



၆၆၁ ရိှုင််းနဝမဖိ ်း ကျ ်း ၂၁ အမည်မသိ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ ၁၀ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဝါ်းနရ င််းနကျ်းရွ 
ဝါ်းနရ င််းနကျ်းရွ ၊

 အရ နတ ်မမိ ွဲ့
မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ဆန္ဒဖပပ ွဲသိ ေ့ပစ်ခတ်မဖိ ခ ွဲစဉ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၆၆၂ ထ န််းထ န််းဦ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
အ ရှလမ််း၊ 

စ မ််းနလ င််းဓမမ ရ  အနြီ်း
တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

တမူ်းခရိ င်ရွဲရ  ်းနရှွဲ့မှဆိ င်ကယ်ဖဖတ်နမ င််းစဉ်

 ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၆၃
နအ င်ခနေ့် (ခ) 

ပါခနေ့်
ကျ ်း 33 အမည်မသိ ၁၁ ဧမပြီ ၂၁ ၁၁ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း အိမ်နရှွဲ့

12 ward, 

Pintaya street

Shwepaukkan 

Township
Yangon Region

နနအိမ်နရှွဲ့တ င်ထိ င်နနစဉ်အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ

 ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မပြီ်း 

အနလ င််းအ ်းယူနဆ င်သ  ်းက  နင  ၃ 

သိန််းကျပ်ဖဖင ်ဖပန်နရွ်းခိ င််းပါသည်။

၆၆၄ နကျ ်လင််းနထ ်း ကျ ်း 39 အမည်မသိ ၁၂ ဧမပြီ ၂၁ ၁၂ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
Near Insein Police 

station
Aungsan ward Insein Yangon Region

မြီ်းကင််းနစ င ်စဉ်က ်းတစ်စြီ်းအ ်းမသကသ သဖဖ

င ်လိ က်ကကည ်စဉ် ဖမ််းဆြီ်းမပြီ်း 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရမပြီ်း ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၆၅

ဟ ရြီ်းမ ယ (ဂိ သ နမ်း) 

မ ၃၀ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပါဟွဲတ တ ်းအနြီ်း Tamu Sagaing region

န္ ာ်းနိ္ ေ့သ  ်းပိ ေ့စဉ် ပါဟွဲတ တ ်းအနြီ်းတ င် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၆၆

ကြီဆန််း(ဂိ သ နမ်း)

ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပါဟွဲတ တ ်းအနြီ်း Tamu Sagaing region

န္ ာ်းနိ္ ေ့သ  ်းပိ ေ့စဉ် ပါဟွဲတ တ ်းအနြီ်းတ င် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၆၇ မငိမ််းထက် ကျ ်း အမည် ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မင််းလမ််းမှတ်တိ င်အနြီ်း ဗဟန််းမမိ ွဲ့နယ် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

ဘတ်စ်စက ်းမှတ်တိ င်တ င်က ်းနစ င ်နနစဉ်

 အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ပစ်ခတ်လိ က်သည ်

 နသနတ်ကျဉ်ဆ  ရင်ဘတ်သိ ေ့ထိမှန်မပြီ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၆၈ နေ ်ဝင််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၆ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ငယ်၊ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပြီလ ၁၃ ရက်က 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီရွဲွဲ့ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င်  အသက် ၄၆ 

နှ္စ်အရွယ် ဥြီ်းနေ ်ဝင််းနိ္ င် 

ရင်ဘတ်ထ တ်ချင််းနပါက်မပြီ်း 

နသဆ  ်းသ  ်းခွဲ ပါတယ်

၆၆၉ နအ င်ချစ်သူ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ငယ်၊ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပြီလ ၁၃ 

ရက်နနေ့ကအကကမ််းဖက် စစ်နက င်စြီရွဲွဲ့ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုအတ င််း ဖင်သိ ေ့ 

နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၇၀ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ငယ်၊ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပြီလ ၁၃ ရက်နနေ့က 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီအ ပ်စ  

၏ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ်နသနတ်ေါဏ်ရ

း ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်းလ ယူ 

နဖျ က်ဖျက်ခ ရပါသည်။



၆၇၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ငယ်၊ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပြီလ ၁၃ ရက်နနေ့က 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီအ ပ်စ  

၏ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ်နသနတ်ေါဏ်ရ

း ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်းလ ယူ 

နဖျ က်ဖျက်ခ ရပါသည်။

၆၇၂ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ငယ်၊ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့မှ  ဧမပြီလ ၁၃ ရက်နနေ့က 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီအ ပ်စ  

၏ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ်နသနတ်ေါဏ်ရ

း ဖဖင ်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်းလ ယူ 

နဖျ က်ဖျက်ခ ရပါသည်။

၆၇၃ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၄ ဧမပြီ ၂၁ ၁၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမစ်ငယ်၊ အမရပူရ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဧမပြီလ ၁၄ ရက်နနေ့တ င် ဖမစ်ငယ်မမိ ွဲ့တ င််း 

အကကမ််းဖက် စစ်နက င်စြီအ ပ်စ ၏ 

ပစ်ခတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းသ  ်းခွဲ ရမပြီ်း 

အနလ င််းအ ်းလ ယူသိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၆၇၄ နကျ ်ရွဲနိ္ င် ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၁၄ ဧမပြီ ၂၁ ၁၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဆိ င်ကယ်စြီ်းလ စဉ်သနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မပြီ်းကကိ ်း

ဖဖင ်တ တ်က ဆ ွဲနခေါ်သ  ်းမပြီ်းနထ င်ကကြီ်းနရှွဲ့အ

နရ က်တ င်ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ဖခင််းခ ရပါသည်။

၆၇၅ အမည်မသိ မ ၂၈ အမည်မသိ ၁၄ ဧမပြီ ၂၁ ၁၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း
လက်ဖျ သိ ေ့ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းမပြီ်းအနလ င််း

အ ်းအကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှသိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၆၇၆ နကျ ်လိှုင်ဝင််း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကနြီသ  ်းသည ်လ

မ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ

း်းဂိတ်ဖ င ်သည ်နနရ 

မိ ်းနက င််းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

မ  ရွ -ကနြီက ်းလမ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ်းဂိတ်

ချ နဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းနရ က်လ မပြီ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၇၇ ေင်ကိ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကနြီသ  ်းသည ်လ

မ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ

း်းဂိတ်ဖ င ်သည ်နနရ 

မိ ်းနက င််းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

မ  ရွ -ကနြီက ်းလမ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ်းဂိတ်

ချ နဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းနရ က်လ မပြီ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၇၈ ကိ နိ္ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကနြီသ  ်းသည ်လ

မ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ

း်းဂိတ်ဖ င ်သည ်နနရ 

မိ ်းနက င််းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

မ  ရွ -ကနြီက ်းလမ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ်းဂိတ်

ချ နဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းနရ က်လ မပြီ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။



၆၇၉ နအ င်နိ္ င်မိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကနြီသ  ်းသည ်လ

မ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ

း်းဂိတ်ဖ င ်သည ်နနရ 

သမင်စက်နကျ်းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

မ  ရွ -ကနြီက ်းလမ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ်းဂိတ်

ချ နဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းနရ က်လ မပြီ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၈၀ တင်မိ ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကနြီသ  ်းသည ်လ

မ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ

း်းဂိတ်ဖ င ်သည ်နနရ 

လယ်နရှနကျ်းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

မ  ရွ -ကနြီက ်းလမ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ်းဂိတ်

ချ နဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းနရ က်လ မပြီ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၈၁ ဝင််းကိ ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မ  ရွ -ကနြီသ  ်းသည ်လ

မ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ

း်းဂိတ်ဖ င ်သည ်နနရ 

ဘန််းဘ ွဲွဲ့နကျ်းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

မ  ရွ -ကနြီက ်းလမ််းနပေါ်တ င်စစ်နဆ်းနရ်းဂိတ်

ချ နဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်တပ်မျ ်းနရ က်လ မပြီ်း 

ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၆၈၂ တင်နမ င်ဆန််း ကျ ်း ၅၃ အမည်မသိ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ ၁၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း မမိ ွဲ့နယ်နက ်မရှင်ရ  ်း ပ သိမ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း

ပ သိမ်မမိ ွဲ့နယ်နရွ်းနက က်ပ ွဲနက ်မရှင်အတ င််း

နရ်းမှြူ်းတဦ်းဖဖစ်မပြီ်း 

တလနြီ်းပါ်းကက ဖမ််းဆြီ်းထိန််းသိမ််းခ ရမပြီ်း 

ဖပန်လည်လ တ်နဖမ က်လ က  

မွဲစ ရင််းစစ်ရန် လ နရ က်နခေါ်ယူမပြီ်း 

နလှခါ်းနပေါ်မှဖပ တ်ကျသည်ဟ  

အနကက င််းကက ်းက  မိသ ်းစ အ ်း 

အနလ င််းသယ်ယူရန် 

အနကက င််းကက ်းခွဲ ပါသည်။ ကျဆ  ်းချန်ိတ င် 

ဦ်းနခါင််းေါဏ်ရ မျ ်းနှ္င ် 

န ရိ ်းကျ ိ်းေါဏ်ရ မျ ်းနတ ွဲ့ရိှခွဲ ရသည်။

၆၈၃

Salai Ezekiel 

ကျ ်း အမည်မသိ ၇ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း တ ဟန််းသပိတ် တ ဟန််း ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

၇ ရက်နနေ့ ဧမပြီ ၂၀၂၁ 

နနေ့တ င်တ ဟန််းသပိတ်အတ င််း 

နပျ က်ဆ  ်းနနမပြီ်း 

ရက်သတတတပါတ်အကက တ င် ကျဆ  ်းသူ၏ 

ရ ပ်အနလ င််းအ ်းဖပန်လည်နတ ွဲ့ရိှခွဲ ပါသည်။

၆၈၄
ကိ ကိ ထက် (ခ) 

ဂျွန်မ ဘိ င်(ခ) 

အမွဲနက င်

ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

၇၄၊ ၇၅ လမ််းနှ္င ် ၃၇၊

 ၃၈ ကက ်း 

ဆူ်းနလ်းဗလြီဝင််းအတ 

င််း

၇၄၊ ၇၅ လမ််းနှ္င ် 

၃၇၊ ၃၈ ကက ်း 

ဆူ်းနလ်းဗလြီဝင််း

အတ င််း

မဟ နအ င်နဖမ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကိ ကိ ထက် နနထိ င်သည ် ဗလြီဝင််းအတ င််းသိ ေ့ 

 အကကမ််းဖက်တပ်မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

နနအိမ်နရှွဲ့တ င်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။



၆၈၅ ဂတ  ်း ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ၆ ရပ်က က် ၆ ရပ်က က် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့ ၆ ရပ်က က်ခ တပ်အ ်း 

ဝင်နရ က်မဖိ ခ င််းစဉ် အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆြီ်းဖခင််းခ ခွဲ ရက  

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၈၆ အမည်မသိ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ ၁၅ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ၆ ရပ်က က် ၆ ရပ်က က် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့ ၆ ရပ်က က်ခ တပ်အ ်း 

ဝင်နရ က်မဖိ ခ င််းစဉ် အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆြီ်းဖခင််းခ ခွဲ ရက  

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၈၇ နအ င်နေ ်မိ ်း ကျ ်း ၄၈ အမည်မသိ ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အနရှွဲ့ဖခမ််း

 

နအ င်ချမ််းသ ရပ်က 

က်

နအ င်ချမ််းသ ရပ်

က က်
မိ ်းက တ် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အနရှွဲ့ဖခမ််း 

နအ င်ချမ််းသ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီအဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မှုအတ င််း 

ဦ်းနခါင််းသိ ကျဉ်ဆ ထိမှန်သ  ်းမပြီ်း 

အနလ င််းအ ်း အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

သိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၆၈၈ နအ င်နေ ်ဦ်း ကျ ်း ၃၁ ဦ်းနမ င်ဝင််း ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ဆယ်နကျ်းရွ 

ကူ်းဆိပ်အ ပ်စ ၊ 

သစ်နခါက်နကျ်းရွ

း 

ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

april 17နနေ့ မနက်ပိ င််းမှ  ဆယ်ရွ နကျ်းရွ သိ ေ့

 အကကမ််းဖက်ဖမ််းဆြီ်းရိ က်နှ္က်မှုနတ  

ဖပ လ ပ်ခ ရသည ်အတ က် ဆယ်ရွ နကျ်းရွ မှ 

ခ  ခ က က ယ်ကကရင််း နအ င်နေ ်ဦ်း 

မှ နပါင်နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရမပြီ်း

 အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ 

သတ်ဖဖတ်ဖခင််းခ ခွဲ ရပါသည်။

၆၈၉ စိ ်းသက်နအ င် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အနရှွဲ့ဖခမ််း

 

နအ င်ချမ််းသ ရပ်က 

က်

နအ င်ချမ််းသ ရပ်

က က်
မိ ်းက တ် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းက တ်မမိ ွဲ့အနရှွဲ့ဖခမ််း 

နအ င်ချမ််းသ ရပ်က က်တ င််းသိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီအဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မှုအတ င််းနဖခနထ က်သိ ေ့ကျ

ဉ်ဆ ထိမှန်သ  ်းမပြီ်း အနလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ သိမ််းယူသ  ်းပါသည်။

၆၉၀
နအ င်ကိ ကိ မဖိ ်း(ခ)

 စတြီ်း
ကျ ်း ၂၅ ဦ်းမိ ်း ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ ၁၇ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

နအ င်ဆန််းလမ််း၊ ၃ 

ရပ်က က်

နအ င်ဆန််းလမ််း၊

 ၃ ရပ်က က်
နကျ က်မွဲ ရှမ််းဖပည်နယ်

ညဖက်ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းနနစဉ်အကကမ််းဖက်

အ ပ်စ မှ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဦ်းနခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်း

၆၉၁ ကိ ကကည်ခိ င် ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၂ ဧမပြီ ၂၁ ေါဏ်ရ ရ ၁၈ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ထ  ်းဘိ ထ  ်းဖိ ဖပည် ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

၂ ရက်ဧမပြီ ၂၀၂၁ နနေ့တ င်နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်

 ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းဖပည်က တင် ၁၀၀ နဆ်းရ ွဲ့တ င်

 က သမှုခ ယူနနနသ ်လည််း 

လ  နလ က်သည ်နဆ်းဝါ်းက သမှုမရသည ်အတ 

က် ၁၈ ရက်နနေ့ဧမပြီလတ င် ကျဆ  ်းပါသည်။



၆၉၂ ဖိ ်းလင််း ကျ ်း ၄၅ ဦ်းဝမဖိ ်း ၁၈ ဧမပြီ ၂၁ ၁၈ ဧမပြီ ၂၁ အ ဆယ်နကျ်းရွ 
ကူ်းဆိပ်အ ပ်စ  

ဆိ င်တွဲနကျ်းရွ 
ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဧမပြီလ ၁၇ ရက်နနေ့ မနက်ပိ င််းမှ  

ဆယ်ရွ နကျ်းရွ သိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်ဖမ််းဆြီ်းရိ က်နှ္က်မှုနတ  

ဖပ လ ပ်ခ ရသည ်အတ က် ဆယ်ရွ နကျ်းရွ မှ 

ခ  ခ က က ယ်ကကရင််း ဧမပြီလ ၁၈ ရက်နနေ့တ င်

 ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၃ နအ င်မဖိ ်းသူ ကျ ်း အမည်မသိ ၁၈ ဧမပြီ ၂၁ ၁၈ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

နဖမ င်မမိ ွဲ့နယ်၊ 

ဖ  ်းနစ ရပ်က က်အတ 

င််း

ဖ  ်းနစ ရပ်က က် နဖမ င် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

က မ််းရွက်ထ က်ဝယ်စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်၏ 

ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်းလွဲကျနနစဉ် 

အနြီ်းကပ်ထပ်မ ပစ်သတ်ခ ရမပြီ်းကျဆ  ်းသ  ်းပါ

သည်။

၆၉၄

နအ င်နကျ ်မင််း 

(ခ) ဖန်ခ က် ကျ ်း ၅၅ ဦ်းသိန််းနအ င် ၁၉ ဧမပြီ ၂၁ ေါဏ်ရ ရ၂၀ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း ပခ ကကြူစစ်နကက င််း အမှတ် ၃ ရပ်က က်၊ မမိ ွဲ့ဖပက က်သစ်ပခ ကကြူ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပခ ကကြူမမိ ွဲ့ တ င်ဆန္ဒဖပစစ်နကက င််းအတ င််း 

ဆြီ်းခ  သိ ေ့ နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်က  

ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း မ  ရွ စစ်နဆ်းရ  တ င် 

က သမှုခ ယူစဉ်ကျဆ  ်း၊ အနလ င််းအ ်း 

ဖပန်လည်သယ်နဆ င်ခ င ်မနပ်းပွဲမ  ရွ တ င်သဂျဂ

း လ်ခွဲ ရပါသည်။

၆၉၅

ဂျွန်ဂျြူလြီယ ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၃ ဧမပြီ ၂၁ ၂၃ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

ဘြီလူ်းနချ င််းအတ င််းခ 

န်ချ လ ိ င်နက ် ကယ ်းဖပည်နယ်

လ ိ င်နက ်အ ရ ဏ်ဦ်းသပိတ်မဖိ ခ င််းခ ရစဉ် 

ဘြီလူ်းနချ င််းအတ င််းသိ ေ့ ခ န်ချထ က်နဖပ်းရင််း

 ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၆

သူရနအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၂ ဧမပြီ ၂၁ ဖမ််းဆြီ်း ၂၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်းစစ်နဆ်း

နနစဉ်ကျဆ  ်းပါသည်

ထြီ်းဖဖြူရပ်က က် ဖပည် ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဧမပြီလ ၂၂ 

ရက်နနေ့တ င်ဖပည်မမိ ွဲ့ထြီ်းဖဖြူရပ်က က်တ င် 

အရပ်သ ်းမျ ်းအ ်းဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းမပြီ်းန

နးး က် ၂၃ ရက်နနေ့တ င် စစ်နဆ်းနနစဉ် 

ဖပင််းထန်စ  ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၆၉၇

နှ္င််းဦ်း ကျ ်း ၅၆ အမည်မသိ ၂၄ ဧမပြီ ၂၁ ၂၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

ပျဉ််းမနာ်းဆိ င်ကယ်သ

ပိတ်

ရွ နက က်နဂ ွဲ့ဓမမ

း ရ  အနြီ်း ပျဉ််းမနာ်း နနဖပည်နတ ်

နနဖပည်နတ ်ပျဉ််းမနာ်း 

ဆိ င်ကယ်သပိတ်အ ်း အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

က ်းနှ္င ်တိ က်နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းစဉ်

 

လူငယ်တဦ်းနသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်း

ပါသည်။

၆၉၈

ဝင််းနေ ်

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ

၁၈ ဧမပြီ ၂၁ 

(ပစ်ခတ်ဖမ််းဆြီ်း) ၂၃ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း

လမ််းမနပေါ်တ င်ပစ်ခတ်

ခ ရ နက  နသ င််း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

ဧမပြီလ ၁၈ ရက်နနေ့၊ ည၉နာရြီဝန််းကျင်အချန်ိ၌

 စစ်နက င်စြီတပ်ဖ ွဲွဲ့မျ ်းအ ်းဖမင်၍ ဆိ င်ကယ်

 နမ င််းနဖပ်းရ မှ နသနတ်ဖဖင ် ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

စစ် နဆ်းရ  တ င် က သမှု ခ ယူနနစဉ် ဧမပြီလ ၂၃

 ရက် နနေ့တ င် ကျဆ  ်းခွဲ ။



၆၉၉

ဟိန််းမင််းလတ် ကျ ်း ဦ်းဖမင ်နမ င် ၂၃ ဧမပြီ ၂၁ ၂၃ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း အိမ်အတ င််းဝင်ပစ်

No(1), Htinn 

Ten Yard နရစကကိ မနက ်းတိ င််း

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီတပ်မှ 

ဆယ်တန််းနကျ င််းသ ်း 

နမ င််းဟိန််းမင််းလတ်အ ်း နနအိမ်အတ င််း 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခွဲ မပြီ်း 

အနလ င််းအ ်းနဖျ က်ဖျက်ရန်သယ်ယူသ  ်းပါ

သည်။

၇၀၀

နက င််းထက်နိ္ င် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂၄ ဧမပြီ ၂၁ ၂၄ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း

ချမ််းဖမသ စည် ၆၅ 

လမ််းနှ္င်  ၁၀၇ 

လမ််းနေါင ် ချမ််းဖမသ စည် မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မန္တနလ်းချမ််းဖမသ စည်မမိ ွဲ့နယ်တ င် 

အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ ဆိ င်ကယ်မျ ်း၊ 

အရပ်ဝတ်မျ ်းဖဖင ်လ နရ က်မပြီ်းအနြီ်းကပ်ပစ်

ခတ်မှုနကက င ် ကိ နက င််းထက်နိ္ င် 

ကျဆ  ်းသ  ်းမပြီ်းအနလ င််းအ ်းသယ်ယူသ  ်းပါ

သည်။ ။

၇၀၁

ဝင််းကကည် (နေေါ်) မ ၆၃ အမည်မသိ ၂၄ ဧမပြီ ၂၁ ၂၄ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ င်မမိ ွဲ့မ ရွဲစခန််း နတ င်ရပ်က က် နဖမ င် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပ ေ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄ 

တိ ေ့ဖဖင ်ဖမ််းဆြီ်းခ ထ ်းရစဉ် ရွဲစခန််းနရ က်မပြီ်း 

မကက ခင် နသဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၀၂

နေ ်ရိှန််း (ခ) 

အြီကက နက ်း (ခ) 

အြီနက ်း

ကျ ်း ၄၀

အမည်မသိ

၂၆ ဧမပြီ ၂၁ ၂၆ ဧမပြီ ၂၁

အရပ်သ ်း

စိန်ပန််းရပ်က က်
၄၁ လမ််းနှ္င ် ၂၄

 လမ််း စိန်ပန််းရပ်
မဟ နအ င်နဖမ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့ စိန်ပန််းရပ်တ င် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ထမင််းနကက ်နရ င််းသူ ကိ အြီကက နက ်းအ ်း 

နကျ က န််းသိ ေ့ 

ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်မပြီ်းကျဆ  ်းပါသည်

၇၀၃ နပေါ်လူ ကျ ်း ၅၀

အမည်မသိ

၂၇ ဧမပြီ ၂၁ ၂၇ ဧမပြီ ၂၁

အရပ်သ ်း

ေြီနမ ဆိ ်း ေြီနမ ဆိ ်း ကယ ်းဖပည်နယ်

ကယ ်းဖပည်နည်ေြီနမ ဆိ ်းမမိ ွဲ့အဝင်မှ 

အတ ်းအဆြီ်းမျ ်းအ ်း အကကမ််းဖက်အဖ ွဲွဲ့မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

ဖပည်သူတဦ်းကျဉ်ဆ်ံထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၀၄
Tg. Felix Thang 

Muan Lian 

နမ င်ထန််းမ မ််းလျ

န်

ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၇ ဧမပြီ ၂၁ ၂၇ ဧမပြီ ၂၁ နကျ င််းသ ်း
တြီ်းတိန်မမိ ွဲ့ 

နဖမ က်ဖက်

တြီ်းတိန်မမိ ွဲ့ 

နဖမ က်ဖက်
တြီ်းတိန် ချင််းဖပည်နယ်

တြီ်းတိန်မမိ ွဲ့တ င် ၂၇ ရက် ဧမပြီ ၂၁ နနေ့ည ၁၀ 

နာရြီအချန်ိတ င် ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းနနစဉ်  

လမ််း၌ အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီ၏ 

လက်ပါ်းနစ ရွဲ နှ္င ် စစ်သ ်းမျ ်းမှ 

ပစ်ခတ်ဖခင််းနကကင ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်ကျဆ  ်းပါသည်။ 

ကျဆ  ်းသူ၏ ရ ပ်အနလ င််းသည် နဆ်းရ  ၌ 

ရိှနနမပြီ်း မိသ ်းစ အ ်း 

သယ်ယူခ င ်မနပ်းနသ်းနကက င််း သိရိှရသည်။



၇၀၅

နကျ ်နိ္ င်

ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၇ ဧမပြီ ၂၁ ၂၈ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း နချ င််းမ နချ င််းမ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကျဆ  ်းသ  ်းသူကိ နကျ ်နိ္ င်သည် ၂၇ ဧမပြီ ၂၁ 

နနေ့တ င် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းခွဲ မပြီ်း ၂၈ ဧမပြီ ၂၁ နနေ့တ င် 

အနလ င််းအ ်းဖပန်လည်နပ်းအပ်ခွဲ ပါသည်။ 

ဖပင််းထန်စ  နိှ္ပ်စက်ညှဉ််းပန််းခ ရသည ် 

ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၀၆

ညြီညြီနမ င်

ကျ ်း ၃၂

အမည်မသိ

၂၈ ဧမပြီ ၂၁ ၂၈ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
လမ််းနပေါ်တ င်ပစ်ခတ်ခ 

ရ

အမှတ် 

(၂၀၈)သြီရိမ လ 

ရပ်က က်

နအ င်နဖမသ ေ မန္တနလ်းတိ င််း နး

အကကမ််းဖက် စစ်နက င်စြီက ဆိ င်ကယ်ကိ  

ရပ်တန်ေ့စစ်နဆ်းရန် ဟန်ေ့တ ်းစဥ် နမ င််း

နဖပ်းသည်ဟ ဆိ က  G3 နသနတ်ဖဖင်  

ပစ်ခတ်၍ ဝမ််းဗိ က်နပါက်မပြီ်း ပ ွဲချင််းမပြီ်း 

နသဆ  ်းခွဲ သည်ဟ  သိရသည်။

၇၀၇

စ နပါ

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ ဧမပြီ ၂၁ ၂၉ ဧမပြီ ၂၁ အရပ်သ ်း
စ ဖပနကျ်းရွ အတ င််းဝင်

နရ က်ပစ်ခတ်
စ ဖပနကျ်းရွ ဖျ ပ  မမိ ွဲ့နယ် ဧရ ဝတြီတိ င််းနေသကကြီ်း

ရပ်က က်ရ  ်းအ ်း 

မြီ်းရိှုွဲ့မှုဖဖစ်စဉ်ဖဖစ်ပ  ်းမပြီ်းနနာက် 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မပြီ်း

 ကိ စ နပါ နှ္င ် အမျ ိ်းသမြီ်းတဦ်းအပါအဝင် 

ဖပည်သူ ၇ ဦ်းအ ်းဖမ််းဆြီ်းနခေါ်နဆ င်သ  ်းမပြီ်း

 ကိ စ နပါမှ  ဝမ််းဗိ က်၊ 

လက်နမ င််းကျဉ်ဆ ထိမှန်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

ဘိ ကနလ်းနဆ်းရ  တ င် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၀၈ ရှဟ ေြီဘိ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၁ နမ ၂၁ ၁ နမ ၂၁ လ ပ်ငန််းရှင်
ဆိ င်အတ င််းဝင်နရ က်

ပစ်ခတ်ခ ရသည်
က တ်ခိ င် ရှမ််းဖပည်နယ်

က တ်ခိ င်မမိ ွဲ့အိမ်ဖဖြူနတ ်က ်းအပိ ပစစည််းဆိ င်

မှဖဖစ်မပြီ်း က ်းတ ယ လ ဝယ်စဉ် 

ဆိ င်ပိတ်ချန်ိဖဖစ်နနသဖဖင ် 

မနရ င််းနပ်းနိ္ င်ပါဟ  နဖပ ဆိ သဖဖင ် 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ ရင်ဘတ်သိ ေ့ 

နသနတ်ဖဖင ်ချန်ိရွယ်ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း 

ဆိ င်နနရ တ င်ပင် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။



၇၀၉ နအ င်သူ ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၁ နမ ၂၁ ၁ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း စစ်မပွဲနကျ်းရွ နလ င််းလ  
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

နလ င််းလ  ်းမမိ ွဲ့နယ်၊ စစ်မပွဲနကျ်းရွ နန 

အသက်  ၂၈ နှ္စ်အရွယ်ရိှ ကိ နအ င်သူမှ  

နရ ်ဘ ဖခစ်ရန် ပညစ်ရွ  အသ  ်းလမ််းရိှ 

နရ ်ဘ ခခ သိ ေ့ ထ က်သ  ်းရ  နနအိမ်သိ ေ့ 

ဖပန်နရ က်မလ နတ  နကက င််း 

မိသ ်းစ ဝင်တစ်ဦ်းက ဆိ သည်။ ထိ နကက င ် 

မိသ ်းဝင်မျ ်းက နမလ ၃ ရက်နနေ့တ င် 

ထ ်းဝယ်ရိှ တပ်နဆ်းရ  သိ ေ့ 

သ  ်းနရ က်စ  စမ််းရ  ကိ နအ င်သူအ ်း 

ပိ င်ရှင်မွဲ အနလ င််းအဖဖစ် သမဂဂ လ်လိ က်မပြီဟ 

 သိရနကက င််း ၎င််းက နဖပ သည်။

၇၁၀ ဖိ ်းလ  ်း ကျ ်း ၂၅ ဦ်းဘိ ်းတိ ်း ၂ နမ ၂၁ ၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
သြီနပါအနြီ်း 

နရွှေနကျ င််းစ ရပ်

ဖမန်မ ရပ် 

ရပ်က က်
သြီနပါ ရှမ််းဖပည်နယ်

သြီနပါမမိ ွဲ့ဘ ရ ်းကကြီ်းအဝိ င််းအနြီ်း 

သပိတ်စ ရပ်တ င်လူစ နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ မဖိ ခ င််းသဖဖင ် 

နဖူ်းတည ်တည ်သိ ေ့ နသနတ်ကျဉ်ဆ ထိမှန်မပြီ်း 

နနရ တ င်ပင်ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၁၁ ဝင််းနိ္ င် ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၂ နမ ၂၁ ၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း Naung Cho
န ်းရပ်က က် 

နယ်နဖမ ၉
နနာင်ချ ိ ရှမ််းဖပည်နယ်

ရှမ််းဖပည်နယ်နဖမ က်ပိ င််း၊ နကျ က်မွဲခရိ င်၊ 

နနာင်ချ ိမမိ ွဲ့တ င် ယနနေ့မနက်ပိ င််းက 

လူထ သပိတ် အကကမ််းဖက် မဖိ ခ င််းခ ရမပြီ်း 

ဦ်းဝင််းနိ္ င် (၄၀) နှ္စ်မှ  

ဆြီ်းခ  သိ ေ့ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၁၂ နဝမဖိ ်း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂ နမ ၂၁ ၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း လ  ်းခင််း ဖ ်းကနေ့် ကချင်ဖပည်နယ်

ကချင်ဖပည်နယ်၊ ဖ ်းကန်ေ့တ င် 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆန်ေ့ကျင်နရ်း သပိတ်စစ်

နကက င််းကိ  နမလ ၂ ရက်နနေ့ န နက်ပိ င််းက 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီက ပစ်ခတ်မဖိ ခ င််းရ 

 ကိ နဝမဖိ ်း အသက် ၃၃ နှ္စ် ဥြီ်းနခါင််း 

ကျည်ထိ၍ ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၁၃ မင််းေင် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂ နမ ၂၁ ၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဝက်လက်သပိတ် မှွဲေ့ထြီ်း ဝက်လက် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဝက်လက်မမိ ွဲ့အနထ နထ သပိတ်ဆင်န္ွှွဲရန် 

လူစ နနစဉ် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်နိှ္မ်နှ္င််းခွဲ သဖဖင ် ကိ မင််းေင် 

မှ နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

နနရ တ င်ပင်ကျဆ  ်းခွဲ မပြီ်း အနလ င််းအ ်း 

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ နဖျ က်ဖျက်ရန် 

သယ်နဆ င်သ  ်းသည်။



၇၁၄ နေ ်ဦ်း ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ ၂ နမ ၂၁ ၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဝက်လက်သပိတ် ဝက်လက်မမိ ွဲ့ Wetlet စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဝက်လက်မမိ ွဲ့အနထ နထ သပိတ်ဆင်န္ွှွဲရန် 

လူစ နနစဉ် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်နိှ္မ်နှ္င််းခွဲ သဖဖင ် ကိ နေ ်ဦ်း 

မှ ရင်ဘတ်နဖ က်ထ က် 

နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

နဆ်းရ  သိ ေ့သယ်နဆ င်နိ္ င်ရန် ဖပ လ ပ်နနစဉ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၁၅ သြီဟနအ င် ကျ ်း ၂၄ အမည်မသိ ၂ နမ ၂၁ ၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဝက်လက်သပိတ် နအ င်ချမ််းသ ရွ ဝက်လက် စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကိ သြီဟနအ င်မှ  

ဝက်လက်မမိ ွဲ့သပိတ်အတ င််း 

ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ဆ ထိမှန်ခွဲ မပြီ်း 

နဆ်းက သမှုခ ယူနနစဉ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၁၆ နေ ်မငိမ််းတင ် ကျ ်း ၂၂ အမည်မသိ ၂ နမ ၂၁ ၃ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းရပ်နကျ်းရွ ဖမင််းရပ်နကျ်းရွ နလ င််းလ  
တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

ညဆယ်နာရြီနကျ ်အချန်ိတ င် မင််းရပ်ကျ်းရွ  

(ထိန်လယ်) လမ််းမနပေါ်၌ စစ်က ်း နှ္င ် နတ ွဲ့၍

 အဆိ ပါ လူငယ်က ဆိ င်ကယ်ရပ်မပြီ်း 

ထ က်နဖပ်းရ မှ စစ်သ ်းမျ ်းမှ နသနတ် 

သ  ်းချက်ခနေ့် ပစ်နဖ က်မပြီ်း 

စစ်က ်းဖဖင ်ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းနကက င််း 

ဖခင်ဖဖစ်သူမှ နဖပ ကက ်းခွဲ သည်။ 

စစ်က ်းနပေါ်တင်နဆ င်သ  ်းသည ် 

သ ်းဖဖစ်သူကိ  စ  စမ််းရ  နမလ ၃ ရက်နနေ့တ င်

 တပ်နဆ်းရ  ၌ နသဆ  ်းလျက်နတ ွဲ့ရိှရနကက င််း

 ၎င််းမှ ဆိ သည်။

၇၁၇ နေ ်လင််းဦ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ ၄ နမ ၂၁ ၄ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ထန််းပင်က န််းနကျ်းရွ 
ထန််းပင်က န််းနကျ

း်းရွ 
ထြီ်းလင််း မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

 ထြီလင််းမမိ ွဲ့နှ္င ် သ  ်းမိ င်က   

ထန််းပင်က န််းနကျ်းရွ အတ င််း 

မတရ ်းဝင်နရ က်နနှ္ာင ်ယှက်နနမှုမျ ်းအ ်း 

ဖပန်လည်ခ ခ ရင််း ပ ခ  ်းနှ္င ် န ရိ ်းကက ်းသိ ေ့ 

နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်

။



၇၁၈ နအ င်ခိ င်ဖမင ် ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၅ နမ ၂၁ ၅ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

ဖပည်မမိ ွဲ့၊ 

နဝင််းက က်သစ်ရပ်က 

က်

ဖပည်မမိ ွဲ့၊ 

နဝင််းက က်သစ်ရပ်
ဖပည် ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နနအိမ်မှ 

လ နရ က်ဖမ််းဆြီ်းနခေါ်နဆ င်သ  ်းမပြီ်း 

အကကမ််းဖက်ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုဖပ လ ပ်ခ ရပါသ

ည်။ မိသ ်းစ ဝင်မိဘမျ ်းအ ်း နင  သိန််း ၂၀ 

နှ္င ်လ နရ က်နရွ်းယူရန်နဖပ ဆိ မပြီ်းနနာက် 

ဖပည်မမိ ွဲ့ နရွှေနတ င်က တင်တစ်နထ င်ဆနေ့် 

စစ်နဆ်းရ  မှ အနလ င််းအ ်းလ ကကည ်ရန် 

ဖ န််းနခေါ်ဆိ မပြီ်း သ  ်းနရ က်ကကည ်ရှုကကရ  

နအ င်ခိ င်ဖမင ် မှ ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းနနနကက င််း မိသ ်းစ မှ အတည်ဖပ မပြီ်း 

အနလ င််းဖပန်လည်ရရိှနရ်း 

ဆက်လက်ကကိ ်းစ ်းနဆ င်ရွက်ခွဲ ပါသည်။

၇၁၉
မငိမ််းချမ််းလ င် (ခ)

 သ ်းနသ
ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၄ နမ ၂၁ ၄ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း သ နက င််းနကျ်းရွ 

သ နက င််းနကျ်းရွ

း 
ဂနေ့်နဂါ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း ဂနေ့်နဂါမမိ ွဲ့နယ် မှ 

သ နက င််းနကျ်းရွ တ င််းသိ ေ့ အသက် ၁၉ 

နှ္စ်အရွယ်နမ င်မငိမ််းချမ််းသ င်မှ  

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်ဝင်နရ က်လ စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖခင််းနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၂၀ နကျ ်ေင်လတ် ကျ ်း ၂၉ အမည်မသိ ၄ နမ ၂၁ ၄ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဘ ရ ်းနတ င်နကျ်းရွ 
ဘ ရ ်းနတ င်နကျ

း်းရွ 
နပါက် မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မနက ်းတိ င််း နပါက်မမိ ွဲ့နယ် 

ဘ ရ ်းနတ င်ရွ တ င်အကကမ််း ဖက်စစ်တပ်၏ 

ပစ်ခတ်မှုနကက င်  နပါက်မမိ ွဲ့နယ် 

ပွဲခင််းကျယ်နကျ်းရွ က နမ င်နကျ ်ေင်လတ် 

အသက်၂၉ နှ္စ်နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၂၁ အမည်မသိ ကျ ်း အမည်မသိ ၅ နမ ၂၁ ၅ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဝမ်နတ ်ဖပည ်နကျ်းရွ 

ဝမ််းနတ ်ဖပည ်ကျ

နးး်းရွ ၊ 

တိ ်းချွဲွဲ့နဖမ

မိတထြီလ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မန္တနလ်းတိ င််း၊ မိတထြီလ မမိ ွဲ့၊ 

ဝမ််းနတ ်ဖပည် တိ ်းချွဲွဲ့နယ်နဖမ၊ 

ဘ ရင် နနာင်လမ််းတ င် အကကမ််းဖက်စစ်တပ်မှ

 ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်သဖဖင ် 

အရပ်သ ်းဖပည်သူတဦ်း 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၇၂၂ နကျ ်စ  မဖိ ်း ကျ ်း ၂၅ အမည်မသိ ၆ နမ ၂၁ ၆ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ချင််းတ င််းဖမစ် အထက်ကင််းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကနြီတ င် 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီတပ်မျ ်းနှ္င ် 

ဖပည်သူူ့က က ယ်နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ တိ က်ပ ွဲတ င် 

ဖပည်သူမျ ်းဘက်မှ လူငယ်တစ်ဦ်း ကျဆ  ်း

၇၂၃
ထက်နအ င် (ခ) 

ဖိ ်းချစ်
ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၇ နမ ၂၁ ၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ဖမင််းခခ ၊ လယ်သစ်

ဖမင််းခခ ၊ 

လယ်သစ်နကျ်းရွ 
ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

အကကမ််းဖက််စစ်တပ်မှ ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့နယ် 

လယ်သစ်ရွ တ င််းသိ ေ့ ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

နမ င်ဖိ ်းချစ် အသက် ၁၅ နှ္စ်၏ ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းပါသည်။



၇၂၄ နကျ ်သူစိ ်း ကျ ်း ၂၇ အမည်မသိ ၇ နမ ၂၁ ၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ကင််းစ ဖပနကျ်းရွ ကင််းစ ဖပနကျ်းရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း
စစ်ကိ င််းတိ င််း၊ ကနြီမမိ ွဲ့နယ်၊ ကင််းစ ဖပနကျ်းရွ မှ 

နကျ ်သူစိ ်း အသက် ၂၇ နှ္စ်မှ နတ ထွဲသိ ေ့သ  ်းစဉ်

 အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ဖခင််းနကက င ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၂၅
စိ င််းက မ်စိ င််း (ခ) 

နနာင်စိ င််း
ကျ ်း ၄၃ အမည်မသိ ၈ နမ ၂၁ ၈ နမ ၂၁ ဆရ ဝန်

ခလရ ၃၈၉ 

နရှွဲ့ဖဖတ်စဉ်ဖမ််းဆြီ်းသ

တ်ဖဖတ်ခ ရ

ဟိ ပင်

မ  ိုးညှင ိုး

ကချင်ဖပည်နယ်

၈ နမ ၂၁ ည ၇ နာရြီ နကျ ်ခနေ့် ဆရ ဝန် 

စိ င််းက မ်စိ င််း (ခ) နနာင်စိ င််းမှ ခလရ ၃၈၉ 

နရှွဲ့မှ ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်ဖဖတ်သ  ်းစဉ် 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း နာ်းထင်သိ ေ့ 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခ ရက  

လမ််းနဘ်းတ င် သ  ်းနရ က်ပစ်ထ ်းခွဲ ပါသည်။

 ကျဆ  ်းသူ၏  နဆ်းမှတ်တမ််းတ င် 

မူ်းယစ်နဆ်းဝါ်း နလျ  ဖဖစ်သည်ဟ  

ထ တ်ဖပန်ထ ်းပါသည်။

၇၂၆
နေ ်ထ န််း (ခ) 

ခက်သြီ
ကျ ်း ၄၄ အမည်မသိ ၈ နမ ၂၁ ဖမ််းဆြီ်းခ ၉ နမ ၂၁ ကဗျ ဆရ 

နရွှေဘိ မမိ ွဲ့ရိှ 

စစ်နကက နရ်းစခန််း
ပ လွဲ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

နမလ ၈ ရက်နနေ့တ င်နရွှေဘိ မမိ ွဲ့ရိှ နနအိမ်တ င်

 ေနြီ်းနှ္င ်အတူ အဖမ််းခ ခွဲ ရမပြီ်းနနာက် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ 

စစ်နကက နရ်းစခန််းအတ င််း 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှု မျ ်းနကက င ် ၉ နမလ 

၂၀၂၁ နနေ့တ င် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၂၇ နအ င်ရွဲလ င် M ၂၉ အမည်မသိ ၉ နမ ၂၁ ၉ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

ဖမင််းမူမမိ ွဲ့ဆန္ဒဖပပပ မဖိ ခ င််း

ခ ရ

ဖမင််းမူ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်းဖမင််းမူမမိ ွဲ့နယ်တ င် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ဖပည်သူ၂ ဦ်းအ ်း 

ဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းသဖဖင ် 

ဖပန်လည်လွှတ်နပ်းရန်နတ င််းဆိ နနစဉ် 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၂၈ မငိမ််းသူနအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၉ နမ ၂၁ ၉ နမ ၂၁
နဆ်းနကျ င််း

သ ်းနဟ င််း
စတ ်းစြီ်းတြီ်းက န်ေိ 

တိ က်အမှတ် B-5

 စတ ်းစြီ်းတြီ်း
သ လျင် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၉ နမ ၂၁ ရက်နနေ့တ င် သန်လျင်စြီ်းတြီ်းစတ ်း

 တိ က်ခန််း အမှတ် (B-5) သိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းစဉ်

 နဆ်းတကကသိ လ် နကျ င််းသ ်းနဟ င််း 

ကိ မငိမ််းသူနအ င်မှ ဖငင််းဆန်မှုဖပ သဖဖင ် 

ရ န််းရင််းဆန်ခတ်ဖဖစ်ပ  ်းစဉ် တိ က်နပေါ်မှ 

ဖပ တ်ကျနသဆ  ်းနကက င််း သိရသည်။



၇၂၉ လဂျြူဂျ က န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၀ နမ ၂၁ ၁၀ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

နမမတြီ်းမမိ ွဲ့ 

ချယ်ရြီနခါက်ဆ ွဲဆိ င်နရှ

း 

နမမတြီ်းမမိ ွဲ့ ဖမစ်ကကြီ်းနာ်း ကချင်ဖပည်နယ်

ကချင်ဖပည်နယ် မိ ်းနက င််းမမိ ွဲ့နယ် 

နမမတြီ်းမမိ ွဲ့ရိှ ချယ်ရြီနခါက်ဆ ွဲဆိ င်နရှွဲ့တ င် ၁၀

 နမ ၂၀၂၁ ည (၉)နာရြီခ ွဲဝန််းကျင်ခနေ့်က 

ဆိ င်ကယ်နမ င််းလ စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ဖခင််းနကက င််း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၃၀ နကျ ်ဖမင ် ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၁၁ နမ ၂၁ ၁၁ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း သမင််းခခ ရွ ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကိ နကျ ်ဖမင ်မှ  စိတ်နဝေနာသည်တဦ်းဖဖစ်မပြီ်း

 နမလ ၁၁ ရက်ညဖက်တ င် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၃၁
Pu Tler Ling 

ဦ်းတလွဲလ်လင််း

ကျ ်း ၆၀ အမည်မသိ ၉ နမ ၂၁ ၁၁ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
နတ င်ယ တ င်ဖမ််းဆြီ

း်း
ဟ ်းခါ်းန ်းသစ် ဟ ်းခါ်း ချင််းဖပည်နယ်

၉ နမ ၂၁ နနေ့တ င်အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ဖမ််းဆြီ်းနခေါ်နဆ င်သ  ်းမပြီ်း ၁၁ နမ ၂၀၂၁ 

နနေ့တ င် ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သည ် 

ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၃၂
Pu Khamh Bawi

 ဆလိ င််းခါမ်ဘ ွဲွဲ့
ကျ ်း အမည်မသိ ၉ နမ ၂၁ ၁၁ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နနအိမ်အတ င််းဝင်ဖမ််း

Thang Zang 

ဟ ်းခါ်း ချင််းဖပည်နယ်

နမလ ၉ ရက် ၂၀၂၁ နနေ့ ည ၉နာရြီခနေ့်တ င် 

နနအိမ်တ င််းသိ ေ့ အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ Pu 

Khamh Bawi အ ်းဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းမပြီ်း

 စစ်နကက နရ်းစခန််းအတ င််း 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

 အကကမ််းဖက်အ ပ်စ ကမူ 

ဖပင််းထန်အဆ ပ်နရ င်နရ ဂါဖဖင ် 

နသဆ  ်းသ  ်းသည်ဟ  အနကက င််းကက ်းခွဲ မပြီ်း 

အနလ င််းအ ်း နဖျ က်ဖျက်ခွဲ ပါသည်။

၇၃၃ ေင်ကိ ထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၁၂ နမ ၂၁ ဖမ််းဆြီ်း ၁၃ နမ ၂၁ နကျ င််းသ ်း တလ ပ်မမိ ွဲ့
နည င်တိ နကျ်းရွ 

 တလ ပ်မမိ ွဲ့
ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််း နေသကကြီ်း

၁၂ နမ ၂၁ နနေ့တ င် ဖမင််းခခ မမိ ွဲ့နယ် 

တလ ပ်မမိ ွဲ့တ င််း 

ရွ လ  ခခ  နရ်းနဆ င်ရွက်နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရမပြီ်း 

စစ်နဆ်းနမ်းဖမန််းနနစဉ် 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်သည ် ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းနကက င််း အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

မိသ ်းစ အ ်း အနလ င််းဖပန်လ ယူရန် 

အနကက င််းကက ်းခွဲ ပါသည်။



၇၃၄ စိန်ဝင််း ကျ ်း ၆၀ အမည်မသိ ၁၄ နမ ၂၁ ၁၄ နမ ၂၁ ကဗျ ဆရ စက်မှုေ န် (မ  ရွ ) မ  ရွ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကဗျ ဆရ တဉြီ်းဖဖစ်မပြီ်း 

ရိ ်းရှင််းစ  နနထိ င်တတ်သူတဦ်းလည််းဖဖစ်သည်

။ အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ဝင်မျ ်းမှ 

ဓါတ်ဆြီနလ င််း၍ 

မြီ်းရိှုွဲ့က လ ပ်ကက သတ်ဖဖတ်ဖခင််းနကက င ် 

ကျဆ  ်းခွဲ ရပါသည်။

၇၃၅ နဝမဖိ ်းသနေ့် ကျ ်း အမည်မသိ ၁၄ နမ ၂၁ ၁၄  နမ ၂၁

လ/ထ 

လျှပ်စစ်အင်ဂျ

င်နြီယ 

မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

လျှပ်စစ်လက်နထ က်အင်ဂျင်နြီယ  

တဦ်းဖဖစ်မပြီ်း မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င််းသိ ေ့ 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ် ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

တ ဝန်ထမ််းနဆ င်နနသည ် ကိ နဝမဖိ ်းသနေ့် 

ကျဉ်သင ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၃၆

Salai Thang 

Hung Thang   

ဆလိ င််းထန်ဟ န််း

ထန်

ကျ ်း အမည်မသိ ၁၃ နမ ၂၁ ၁၃ နမ ၂၁ နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

၁၂ နမ ၂၁ မှဖပန်လည်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် 

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ နှ္င ် 

ချင််းဖပည်က က ယ်နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့တိ ေ့ 

တိ က်ပ ွဲအတ င််း အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ် 

ပစ်ခတ်တိ က်ခိ က်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၃၇
Salai Hung Awm 

Hung ဆလိ င််း 

ဟ န််းနအ  ်ဟ န််း

ကျ ်း အမည်မသိ ၁၄ နမ ၂၁ ၁၄ နမ ၂၁ နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် နမ ၁၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်နနေ့အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ရန်မှ မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်း

 က က ယ်နပ်းရင််း 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၃၈

Salai Kee Tam 

ဆလိ င််းကြီ်းသန်င်

ကျ ်း အမည်မသိ ၁၄ နမ ၂၁ ၁၄ နမ ၂၁ နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် နမ ၁၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်နနေ့အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ရန်မှ မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်း

 က က ယ်နပ်းရင််း 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၃၉
Salai Mang Kee 

Thang 

ဆလိ င််းမန်ကြီ်းထန်

ကျ ်း အမည်မသိ

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် ၁၅

 နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် 

၁၅ နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် နမ ၁၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်နနေ့အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ရန်မှ မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်း

 က က ယ်နပ်းရင််း 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။



၇၄၀

Salai Thang Phep

 ဆလိ င််းထန်ပြီ်း

ကျ ်း အမည်မသိ

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် ၁၅

 နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် 

၁၅ နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် နမ ၁၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်နနေ့အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ရန်မှ မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်း

 က က ယ်နပ်းရင််း 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၄၁
Salai Ha Khui 

Shing 

ဆလိ င််းဟ ်းနခ စင််း

ကျ ်း အမည်မသိ

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် ၁၅

 နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် 

၁၅ နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် နမ ၁၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်နနေ့အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ရန်မှ မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်း

 က က ယ်နပ်းရင််း 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၄၂
Salai Khui Shing 

Ning 

ဆလိ င််း နဟ စင််းနန်င်

ကျ ်း အမည်မသိ

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် ၁၅

 နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် 

၁၅ နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

နကျ င််းသ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့တ င်ဖဖစ်ပ  ်းသည ် နမ ၁၂ ရက်မှ 

၁၅ ရက်နနေ့အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ရန်မှ မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်း

 က က ယ်နပ်းရင််း 

လက်နက်ကကြီ်းမျ ်းဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရ၍ 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၄၃ နကျ ်နကျ ်ဦ်း ကျ ်း ၄၀ အမည်မသိ
၂ နမ ၂၁ 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရ
ကျဆ  ်းရက်မသိ နကျ င််းဆရ ဖပင်ဦ်းလ င်စစ်နဆ်းရ  နအ င်နဖမသ ေ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မန္တနလ်းမမိ ွဲ့၊ နအ င်နဖမသ စ မမိ ွဲ့နယ်၊ ၅၈ 

လမ််း ၂၄ လမ််း မှ  အခ လ နမ ၂ ရက်နနေ့က 

စစ်အ ဏ ရှင်ဆနေ့်ကျင် ဆန္ဒဖပပ ွဲ 

မဖိ ခ င််းခ ရစဉ် နသနတ်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

ဖမ််းဆြီ်းခ လိ က်ရမပြီ်း ဖပင်ဦ်းလ င်စစ်နဆ်းရ  တ င်

 က သမှုခ ယူရင််း ကျဆ  ်းသ  ်းမပြီ်း 

ရ ပ်အနလ င််းအ ်း 

မိသ ်းစ ဝင်မျ ်းထ အနကက င််းကက ်းဖခင််းမရိှပွဲ 

နဖျ က်ဖျက်မြီ်းရိှုွဲ့ဖခင််း ခ ရပါသည်။

၇၄၄

Salai Van Biak 

Ling 

စလိ င််းဘန်ဘိ က်လိ

ဏ်

ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၁၆ နမ ၂၁ ၁၆ နမ ၂၁ နကျ င််းသ ်း ဟ ်းခါ်း ချင််းဖပည်နယ်

ချင််းဖပည်က က ယ်နရ်းတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်တဦ်းဖဖစ်မပြီ်း

 ဟ ်းခါ်းမမိ ွဲ့အ ်း အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။



၇၄၅ ထ န််းဦ်း ကျ ်း ၄၄ အမည်မသိ

၁၈ ဧမပြီ ၂၁ တ င် 

နနအိမ်တခါ်းပိတ်စ

ဉ် 

ဦ်းနခါင််းကျဉ်ထိမှန်

ေါဏ်ရ ရ

၁၆ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း အိမ်အတ င််းဝင်ပစ် ဖမင််းခခ မန္တနလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဧမပြီလ ၁၈ ရက်နနေ့တ င် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ဖမင်ခခ မမိ ွဲ့ 

ရပ်က က်မျ ်းအတ င််းဝင်နရ က်ပစ်ခတ်ခွဲ သည်

။ ဆန်စက်တ င်အလ ပ်လ ပ်နနသည ် 

ဦ်းထ န််းဦ်းမှ အိမ်တခါ်းပိတ်ရန် 

လ ပ်နဆ င်နနစဉ်  

ဦ်းနခါင််းအ ်းပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း မန္တနလ်းနဆ်းရ  သိ ေ့

 တလနြီ်းပါ်း က သမှုခ ယူနနစဉ် ၁၆ နမ ၂၁ 

နနေ့တ င် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၄၆
Pa Go Sian 

Mung ဂိ ဆင်နမ င်
ကျ ်း ၂၆ အမည်မသိ ၁၆ နမ ၂၁ ၁၆ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

လမ််းနပေါ်တ င်ပစ်ခတ်ခ 

ရ
တြီ်းတိန် ချင််းဖပည်နယ်

ရပ်က က်အတ င််းဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းလ နနစဉ်

 အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၄၇ နကျ ်နကျ ် ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ
၁၄ နမ ၂၁ 

တ င်ဖမ််းဆြီ်း
၁၆ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း စစ်နကက နရ်းစခန််း ၅၆ ရပ်က က် နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

နတ င်ေဂ   ၅၆ ရပ်က က်တ င် နမလ ၁၄ 

ရက်နနေ့က 

ဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းနခေါ်နဆ င်သ  ်းမပြီ်း ၂ 

ရက်အကက  နမလ ၁၆ ရက်နနေ့တ င် 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ထ ်းသည ် ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်

 ကျဆ  ်းနနပါသည်။ နဆ်းစ တ င် 

နရ ဂါအခ ဖဖင ် နသဆ  ်းနကက င််း 

အကကမ််းဖက်အ ပ်စ မှ ထ တ်ဖပန်ထ ်းပါသည်။

၇၄၈ နနာင်နနာင် ကျ ်း ၄၀ ဦ်းနမ င်လင််း ၁၂ နမ ၂၁ ၁၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
က န််းနတ င််းရွ တိ က်

ပ ွဲတ င်ကျဆ  ်း
ခမိတ်နကျ်းရွ တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

က န််းနတ င််းရွ အတ င််းအကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ 

မှ ဝင်နရ က်ရမ််းက ်းနနဖခင််းအ ်း 

ခ ခ က က ယ်ရင််း ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၄၉ စလိ င််းနိ္ င်လိဏ််း ကျ ်း ၁၆ အမည်မသိ ၁၆ နမ ၂၁ ၁၆ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်းက က ယ်နရ်း 

နဆ င်ရွက်နနစဉ် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၅၀
Salai Kee Shing 

(စလိ င််းကြီ်းရိှန််း)

ကျ ်း အမည်မသိ

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် ၁၅

 နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

၁၂ နမ ၂၁ နှ္င ် 

၁၅ နမ ၂၁ 

အတ င််းကျဆ  ်း

အရပ်သ ်း မင််းတပ် မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

မင််းတပ်မမိ ွဲ့အ ်းက က ယ်နရ်း 

နဆ င်ရွက်နနစဉ် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။



၇၅၁ ကိ အွဲစ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ
၄ နမ ၂၁ 

ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆြီ်း
၁၆ နမ ၂၁ အရပ်သ  ်း

၇၀ ရပ်က က်၊ 

နရွှေဖပည်နအ်းလမ််း

၇၀ ရပ်က က်၊ 

နရွှေဖပည်နအ်းလမ််း
နတ င်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

နမလ ၄ ရက်နနေ့တ င် နတ င်ေဂ   

နရွှေဖပည် နအ်းလမ််း ရပ်က က် ၇၀ တ င် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

လူမဆန်စ  ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရမပြီ်း နနာက် 

ဖပန်လည်လ တ်နဖမ က်ခွဲ မပြီ်း ၁၆ နမ ၂၁ 

နနေ့တ င် 

အဆိ ပါညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရသည ်ေါဏ်ရ ဖဖင ်

 ကျဆ  ်းပါသည်

၇၅၂ နအ င်နကျ ်မိ ်း ကျ ်း ၃၀ ဦ်းဖမနသ င််း ၁၇ နမ ၂၁ ၁၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း မမိ ွဲ့သစ် (ခ) ရပ်က က်
မမိ ွဲ့သစ် (ခ) 

ရပ်က က်
ေိ က်ဦ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နမလ ၁၇ ရက်နနေ့ ည ၇ နာရြီအချန်ိတ င် 

ပွဲခူ်းတိ င််း ေိ က်ဦ်းမမိ ွဲ့နယ်၊ မမိ ွဲ့သစ် (ခ) 

ရပ်က က်အတ င််းသိ ေ့ အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်စဉ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ အနဖမ က်အဖမ ်းရရိှမပြီ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၅၃
ထက်နေ ်လင််း 

(ခ) ဉ ဏ်စူ်း
ကျ ်း ၂၆ ဦ်းနအ င်စိ ်း ၁၇ နမ ၂၁ ၁၇ နမ ၂၁

ဘ ွဲွဲ့ရ 

ပည တတ်

နအသင်စ ်းနသ က်ဆိ 

င်

အမှတ် ၆၃၊ 

ကလျ ဏြီရပ်က 

က်၊ ကလျ ဏြီ ၁

 လမ််း

ပွဲခူ်း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့ ဘ ရင ်နနာင်လမ််းနပေါ်ရိှ 

နအသင်စ ်းနသ က်ဆိ င်အ ်း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ဝင်နရ က်စြီ်းနင််းစဉ်

 ပစ်ခတ်ခ ရသဖဖင ် ကိ ထက်နေ ်လင််း (ခ) 

ဉ ဏ်စူ်း မှ ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း 

နာရြီပိ င််းအကက တ င် ကျဆ  ်းသ  ်းနကက င််း 

မိသ ်းစ ဝင်မျ ်းထ သိ ေ့ 

အနကက င််းကက ်းလ ပါသည်။

၇၅၄ နင သိန််း ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၁၈ နမ ၂၁ ၁၉ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

အမှတ် ၅ 

အနဖခခ ပည နကျ င််း

အနြီ်း

ဖပည် ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နမလ ၁၈ ရက်နနေ့ ည ၇ နာရိခ ွဲခနေ့်တ င် 

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းလ နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ပစ်ခတ်ဖမ််းဆြီ်းခွဲ မပြီ်း 

၁၉ နမ ၂၀၂၁ နနေ့န နက်တ င် မိသ ်းစ အ ်း 

အနလ င််းလ ယူရန် 

အနကက င််းကက ်းလ သဖဖင ် မိသ ်းစ မှ 

သ  ်းနရ က်ထ တ်ယူလ ပါသည်၊

၇၅၅ ခင်နမ င်ကကည် ကျ ်း အမည်မသိ ၁၉ နမ ၂၁ ၁၉ နမ ၂၁

စည်သ နကျ်း

ရွ အ ပ်ချ ပ်နရ်း

မှြူ်းနဟ င််း

စစ်နကက နရ်းစခန််း စည်သ နကျ်းရွ နတ င်တ င််းကကြီ်း မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ဦ်းခင်နမ င်ကကည်မှ  ယခင် 

စည်သ နကျ်းရွ အ ပ်ချ ပ်နရ်းမှြူ်းနဟ င််းဖဖစ်မပြီ

း်း အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

အဖခ ်းရွ သ ်းမျ ်းနှ္င ်အတူ 

ဖမ််းဆြီ်းစစ်နဆ်းစဉ် ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်ခ ရသည ်

 ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။



၇၅၆ နအ င်ကကြီ်း ကျ ်း အမည်မသိ 19-May-21 19-May-21 အရပ်သ ်း နနအိမ်နရှွဲ့ ဉသျှစ်ပင် မမိ ွဲ့ ပန််းနတ င််း ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နမလ ၁၉ ရက်နနေ့ မ န််းလ ွဲ ၂ နာရြီတ င် 

အကကမ််းဖက် စစ်အ ပ်စ ဝင် မျ ်းသည် 

လွဲနကျ်းရွ အတ င််းသိ ေ့ နသနတ်မျ ်း 

ပစ်နဖ က်၍ ဝင်လ စဉ် ဆိ င်ကယ်ဖပင်ဆရ  

ဦ်းနအ င်ကကြီ်းမှ  

ဝမ််းဗိ က်ကျဉ်ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၅၇

Lian Muan Sang

 လျန်မ မ်ဆန်

ကျ ်း 10

Nu Niang 

Khan Cing + 

Pa Kham 

Sian Khai 

19-May-21 19-May-21 အရပ်သ ်း

လ ယ်ဘ  ်းရပ်က က် 

တြီ်းတိန် ချင််းဖပည်နယ်

ချင််းဖပည်နယ်၊ တြီ်းတိန်မမိ ွဲ့၊ 

လ ယ်ဘ  ်းလ်ရပ်က က် အ .ထ.က ၂ 

နကျ င််းအနြီ်းမှ  ယနနေ့ နမ (၁၉) ရက်နနေ့ 

ညနန ၅:၂၀ အချန်ိခန်ေ့တ င် 

နပါက်က ွဲမှုဖဖစ်ပ  ်းရ  အသက် ၁၀နှ္စ်အရွယ်

 ကနလ်း လျန်မ မ်ဆန်(Lian Muan Sang) 

ေဏ်ရ အဖပင််းအထန်ရရိှမပြီ်း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

နဆ်းက သခ င ်မနပ်းသဖဖင ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၅၈ နဆ လိှုင်ထ န််း ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၀ နမ ၂၁ ၂၀ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
နအ င်ရတနာ (၁) 

ရပ်က က်
နရွှေဘိ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

နအ င်ရတနာရပ်က က် (၁) 

အတ င််းလမ််းနလျ က်သ  ်းလ နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ နှ္င ်နတ ွဲ့၍ 

နရှ င်ပ န််းစဉ်လိ က်လ ရိ က်နှ္က်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း

 ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့ နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၅၉
Salai Cung Nawl 

Piang
ကျ ်း ၂၈ အမည်မသိ ၂၁ နမ ၂၁ ၂၁ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ချင််းဖပည်နယ်

နေသလ  ခခ  နရ်းနဆ င်ရွက်နနစဉ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၆၀

ခိ င်နန

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၀ နမ ၂၁ ၂၀ နမ ၂၁
စည်ပင်ဝန်ထ

မ််း (CDM)
မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

ကိ ခိ င်နနမှ  စည်ပင်ဝန်ထမ််းတဦ်းဖဖစ်မပြီ်း 

CDM ဖပ လ ပ်နနသူတဦ်းလည််းဖဖစ်ပါသည်။ 

စစ်နရှ င်သည ်နနရ မှ မင််းတပ်ရိှအိမ်သိ ေ့ 

အသ  ်းအနဆ င်မျ ်းဖပန်လည်ယူနဆ င်ရန် 

ထ က်ခ  လ စဉ် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ဖခင််းနကက င ် 

ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၇၆၁

စလိ င််းထန််းနိ္ င်

ကျ ်း ၁၅ အမည်မသိ ၂၁ နမ ၂၁ ၂၁ နမ ၂၁
မင််းတပ်က 

က ယ်နရ်း

မင််းတပ် 

ဘူ်းက န််းနကျ်းရွ 
မင််းတပ် ချင််းဖပည်နယ်

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

အရပ်သ ်းနယ င်နဆ င်က  

စစ်နကက င််းချ ြီတက်ရင််း 

အကကမ််းဖက်ပစ်ခတ်မှုမျ ်းနကက င ် 

ကျဆ  ်းခွဲ ရပါသည်။



၇၆၂

သိန််းဝင််း

ကျ ်း ၄၂ အမည်မသိ
၆ မတ် ၂၁ 

နနေ့ဖမ််းဆြီ်းခ ရ
၂၀ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း အင််းစိန်နထ င်

လမ််းမနတ ် ၁၀

 လမ််း
လမ််းမနတ ် ရန်က န်တိ င််း နေသကကြီ်း

ကိ သိန််းဝင််း သည် လမ််းမနတ ် ၁၀ 

လမ််းရန်က န်တ င်နနထိ င်နနသူတဦ်းဖဖစ်မပြီ်း 

မတ်လ ၆ ရက်နနေ့တ င် 

ရပ်က က်လ  ခခ  နရ်းနဆ င်ရွက်နနစဉ် 

ဖမ််းဆြီ်းခ ခွဲ ရက  ရ ေသတ်ကကြီ်းပ ေ်မ 

၅၀၅(က) ဖဖင ် တရ ်းစ ွဲဆိ ခ ခွဲ ရပါသည်။ 

ဆြီ်းချ ိနရ ဂါအခ ရိှသူဖဖစ်မပြီ်း နထ င်တ င််း၌ 

လ  နလ က်သည ် 

ကျန််းမ နရ်းနစ င ်နရှ က်မှုမရရိှနသ နကက င ်

 မလိ အပ်ပွဲအသက်ဆ  ်းရ ှု်းခွဲ ရပါသည်။

၇၆၃

နမ င်နမ င်ဦ်း

ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၂ နမ ၂၁ ၂၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နေါ  တဝြီရွ နေါ  တဝြီရွ ေြီနမ ဆိ ်း ကယ ်းဖပည်နယ်

စစ်နရှ င်မျ ်းအတ က် 

ရိကခ မျ ်းသ  ်းနရ က်ယူနဆ င်စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မပြီ်း

 ရ ပ်အနလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၇၆၄

Buu Ri

ကျ ်း ၁၉ အမည်မသိ ၂၂ နမ ၂၁ ၂၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နေါ  တဝြီရွ နေါ  တဝြီရွ ေြီနမ ဆိ ်း ကယ ်းဖပည်နယ်

စစ်နရှ င်မျ ်းအတ က် 

ရိကခ မျ ်းသ  ်းနရ က်ယူနဆ င်စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မပြီ်း

 ရ ပ်အနလ င််းအ ်း သိမ််းဆည််းသ  ်းပါသည်။

၇၆၅ မင််းနအ င် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၃ နမ ၂၁ ၂၃ နမ ၂၁ ပြီေြီအက်ဖ် မိ ်းမဗွဲရွဲစခန််းနရှွဲ့ မိ ်းမဗွဲ ကယ ်းဖပည်နယ်
မိ ်းမဗွဲရွဲစခန််းနရှွဲ့တ င် အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ နှ္င ်

 ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်အတ င််းကျဆ  ်းပါသည်။

၇၆၆ လှထိ က် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၃ နမ ၂၁ ၂၃ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း က န််းသ နကျ်းရွ လ ိ င်နက ် ကယ ်းဖပည်နယ်

ကယ ်းဖပည်နယ်က န််းသ ရွ အတ င််း 

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်သ  ်းလ နနစဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ် 

ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ေါဏ်ရဖဖင ် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၆၇
ဖိ ်းတ တ ်(ခ) 

မျ ိ်းခိ င်ထ န််း
ကျ ်း ၄၄ ဦ်းနတ 

၂၃ မတ် ၂၁ 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရ
၂၁ နမ ၂၁

ဖပင်ပနဘ ်ေါ

နဆ င်နကျ င်

း်းအ ပ်

မနက ်းနထ င် မမိ ွဲ့သစ် မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း မမိ ွဲ့သစ်မမိ ွဲ့နယ်မှ 

ဖပင်ပနဘ ်ေါနဆ င်နကျ င််းအ ပ်တနယ က်ဖဖ

စ်မပြီ်း နန္ ဦ်းနတ ်လှန်နရ်း 

သပိတ်တ င်ပါဝင်မှုနကက င ် မတ်လ ၂၃ 

ရက်နနေ့တ င် ပ ေ်မ ၅၀၅(က) 

ဖဖင ်ဖမ််းဆြီ်းတရ ်းစ ွဲခ ရမပြီ်း မနက ်းနထ င်တ င်

 ချ ပ်နနှ္ာင်ထ ်းပါသည်။ နမလ ၂၁ ရက်နနေ့ 

မနက ်းအကျဉ််းနထ င်တ င််း ရ  ်းထ တ်စဉ် 

ပ  စ ထိ င်ခိ င််းသည ်အချန်ိတ င် မူ်းလွဲ၍ 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။)



၇၆၈ ဖိ ်းနဆ ကျ ်း ၃၅ အမည်မသိ ၂၃ နမ ၂၁ ၂၃ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နဖမ င််းက န််းနကျ်းရွ 
နဖမ င််းက န််းနကျ်း

ရွ 
ကနြီ စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း ကနြီနယ်အတ င််း 

နဖမ င််းက န််းရွ အတ င််း 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီတပ်မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဦ်းနခါင််းသိ ေ့ပစ်ခတ်ခ ရမပြီ်း ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၆၉ မျ ိ်း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၂ နမ ၂၁ ၂၂ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ထန််းတပင် ထန််းတပင် နတ င်ငူ ပွဲခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နတ င်ငူခရိ င်၊ 

ထန််းတပင်မမိ ွဲ့နယ်အတ င််းတ င် နမလ ၂၂ 

ရက်နနေ့ ည ၈ နာရြီ ၃၀ မိနစ်က 

ဗ  ်းနပါက်က ွဲမှုနကက င ် 

အကကမ််းဖက်စစ်နက င်စြီတပ်မျ ်းက 

ဖပည်သူမျ ်း နနထိ င်နသ  ရပ်က က်မျ ်းသိ ေ့ 

ရမ််းက ်းပစ်ခတ်သဖဖင ် ဦ်းမျ ိ်းမှ  

ဝမ််းဗိ က်သိ ေ့နသနတ်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ကျဆ  ်း

သ  ်းပါသည်။

၇၇၀

ဆန််းထ န််းနအ င်ရွှေ

နးလိှုင် (ခ) 

နဂါ်းနလ်း

ကျ ်း အမည်မသိ ၂၃ နမ ၂၁ ၂၄ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
နဖမ က်ေဂ   

ဖူဆယ်နဘ လ  ်းက င််း
နဖမ က်ေဂ  ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

၂၃ ရက်နနေ့ နဖမ က်ေဂ  ပစ်ခတ်မှုဖဖစ်စဉ်တ င်

 အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

နဘ လ  ်းက င််းအတ င််းသိ ေ့ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်သဖဖင ် 

နဘ လ  ်းကစ ်းသူမျ ်းထွဲမှ 

ကိ ဆန််းထ န််းနအ င်နရွှေလိှုင် (ခ) နဂါ်းနလ်းမှ 

 ပစ်ခတ်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း ၂၄ ရက်နနေ့တ င် 

ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၇၁ နေယျ ဝင််း ကျ ်း ၃၆ အမည်မသိ ၂၃ နမ ၂၁ ၂၃ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
ဘ ရ ်းငါ်းဆူကန်

 နကျ်းရွ 
မမိ ွဲ့သစ် မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မတ် ၂၃ ရက်ညက ဖမန်မ  စြီ်းပ  ်းနရ်းဘဏ် 

ဗ  ်းနပါက်က ွဲမှုနွဲေ့ ပတ်သက်မပြီ်း စစ်တပ်က 

နသနတ်နွဲေ့ ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

နနာက်နကျ ကနနရင်ဘတ်ကိ နဖ က်ထ က်သ 

း း်းသည ် ကျဉ်ဆ ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

မနက ်းနဆ်းရ  သိ ေ့ပိ ေ့စဉ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၇၂
စိ ်းမိ ်းလိှုင် (ခ) 

ကိ မွဲကကြီ်း
ကျ ်း ၅၅ အမည်မသိ

၂၂ နမ ၂၁ 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရ
၂၄ နမ ၂၁

နိ္ င်င နရ်းအကျ

ဉ််းသ ်းနဟ င််း
စစ်နကက နရ်းစခန််း ဘ ရ ်းကကြီ်းနကျ်းရွ ပွဲခူ်း ပခူ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

နမလ ၂၂ ရက်နနေ့တ င် ပွဲခူ်းမမိ ွဲ့နယ်ဘ ရ ်းကကြီ်း

 နေ င််းတူတ င်ဖမ််းဆြီ်းခ ရမပြီ်း 

စစ်နကက နရ်းစခန််းတ င် 

ညှဉ််းပန််းနိှ္ပ်စက်မှုေါဏ်နကက င ် နမလ ၂၃ 

ရက်နနေ့တ င် သတိလစ်နမ နဖမ နနမပြီ်း ၂၄ 

ရက်နနေ့ ညနနတ င် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။



၇၇၃ မင််းမင််း ကျ ်း ၃၉ အမည်မသိ
၂၄ နမ ၂၁ 

ဖမ််းဆြီ်းခ ရ
၂၅ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း စစ်နကက နရ်းစခန််း မမိ ွဲ့သ ရပ်က က် ကနလ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

စစ်ကိ င််းတိ င််း၊ ကနလ်းမမိ ွဲ့၊ မမိ ွဲ့သ ရပ်က က်၊ 

စိတ်ထ ်းမဏိ္ င် ဆိ င်ကယ်ဖပင်ဆိ င်မှ 

ကိ မင််းမင််းကိ  နမလ ၂၄ရက်နနေ့ 

နနေ့လယ်ပိ င််းမှ  စစ်နက င်စြီတပ်ဖ ွဲွဲ့ဝင်နတ က

 ဖမ််းဆြီ်းသ  ်းမပြီ်း ေြီနနေ့ နမလ ၂၅ ရက်နနေ့ 

မနက်ပိ င််းမှ နတ   အနလ င််းလ ထ တ်ဖိ ေ့ 

မိသ ်းစ ဝင်နတ ကိ  အနကက င််းကက ်းခွဲ သည်။

၇၇၄ နဆ င််းနှ္င််းမှုန် မ ၂၇ အမည်မသိ ၂၅ နမ ၂၁ ၂၅ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နတ ်စိမ ်နကျ်းရွ နတ ်စိမ ်နကျ်းရွ စလင််း မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မနက ်းတိ င််း စလင််းကကြီ်းမမိ ွဲ့နယ် 

နတ ်ဆင ်နကျ်းရွ တ င် 

နကျ င််းမတက်နရ်းလှုပ်ရှ ်းသည ် 

စ ရွက်မျ ်းကပ်သည်ဟ ဆိ က  

ရွ အ ပ်ချ ပ်နရ်းမှြူ်းမှ 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ အ ်း 

နခေါ်ယူပစ်ခတ်ခိ င််းသဖဖင ် 

စစ်တပ်မှဝင်နရ က်ပစ်ခတ်သဖဖင ် 

ဦ်းနခါင််းကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၇၅ ရွဲလင််းထ န််း ကျ ်း အမည်မသိ ၂၅ နမ ၂၁ ၂၅ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ၅ ရပ်က က် ၅ ရပ်က က် သ နကတ ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

ရွဲလင််းထ န််းအ ်း အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

အမှတ် ၅ ရပ်က က်သ နကတမမိ ွဲ့နယ်တ င် ၂၅

 ရက်နနေ့ န နက် ၅ နာရြီအချန်ိတ င် 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်ခွဲ မပြီ်းနနာက် လက်ပစ်ဗ  ်းနင ်

 ဓါ်းအ ်းအနလ င််း၏ နဘ်းတ င်ချက  

ဖပန်လည်ခ  ခ မှုနကက င ် သတ်ဖဖတ်ပစ်နကက င််း

 လ ပ်ကက ထ တ်လွှင ်ခွဲ ပါသည်။ 

၇၇၆ အ လဖတ်လ ေ ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ နမ ၂၁ ၂၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နေါင ခါ်းရပ်က က် နေါင ခါ်းရပ်က က် ေြီနမ ဆိ ်း ကယ ်းဖပည်နယ်

စစ်နဘ်းနရှ င်မျ ်းအတ က် 

စ ်းနပ်ရိကခ မျ ်းအ ်း 

ဖပန်လည်သယ်နဆ င်စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။

၇၇၇ ပက်ထရစ်ဘိ ်းရယ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၇ နမ ၂၁ ၂၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း နေါင ခါ်းရပ်က က် နေါင ခါ်းရပ်က က် ေြီနမ ဆိ ်း ကယ ်းဖပည်နယ်

စစ်နဘ်းနရှ င်မျ ်းအတ က် 

စ ်းနပ်ရိကခ မျ ်းအ ်း 

ဖပန်လည်သယ်နဆ င်စဉ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ပစ်ခတ်သတ်ဖဖတ်မှုနကက င ် ကျဆ  ်းခွဲ ပါသည်။



၇၇၈ ဆန််းနေ်းနအ်း ကျ ်း ၁၄ အမည်မသိ ၂၇ နမ ၂၁ ၂၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း
ကယန််းသ ယ ၊ 

သနဖပက န််း

ကယန််းသ ယ ၊

 သနဖပက န််း
လ ိ င်နက ် ကယ ်းဖပည်နယ်

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ ၏ တပ်မျ ်း 

ရွ အတ င််းဝင်လ ချန်ိ၌ နကက က်လနေ့်၍ 

ထ က်နဖပ်းသည ် အသက် ၁၄ နှ္စ်အရွယ် 

ကနလ်းငယ်အ ်း ဦ်းနခါင််းပ င ်သည်အထိ 

ပစ်သတ်ခွဲ သဖဖ ် ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၇၉
ဖမင ်လ င်ဦ်း (ခ) 

အြီစ 
ကျ ်း ၄၄ အမည်မသိ ၂၇ နမ ၂၁ ၂၇ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

ဆန်စက်လမ််း၊ 

ကကက်စ ဖပင်ရပ်က က်

ကကက်စ ဖပင်ရပ်က 

က်၊ ဆန်စက်လမ််း
ထ ်းဝယ်

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ

း်း

တနသသ ရြီတိ င််းနေသကကြီ်း၊ ထ ်းဝယ်မမိ ွဲ့၊ 

ကကက်စ ်းဖပင်ရပ်က က်၌ အကကမ််းဖက် 

စစ်အ ပ်စ ၏ တပ်မျ ်းမှ နသနတ်ဖဖင ် 

အချက်နပါင််းမျ ်းစ   ရမ််းက ်း ပစ်ခတ်ခွဲ  

ဖခင််းနကက င ် အမျ ိ်းသ ်း တစ်ဦ်း ကျည်ထိမှန် 

ေဏ်ရ ရရိှခွဲ သည်။ ေဏ်ရ ရရိှထ ်းနသ  

အဆိ ပါအမျ ိ်းသ ်းကိ  က ်းဖဖင ် တင်က  

နခေါ်နဆ င်သ  ်းခွဲ မပြီ်း ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၈၀ နစ မင််းနိ္ င်ဦ်း ကျ ်း ၃၃ အမည်မသိ ၂၈ နမ ၂၁ ၂၈ နမ ၂၁ နကျ င််းဆရ ရွဲလှရွ ရွဲလှရွ ဂနေ့်နဂါ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကနလ်းမမိ ွဲ့မှ ဂနေ့်နဂါမမိ ွဲ့သိ ေ့ အကကမ််းဖက် 

စစ်အ ပ်စ တပ်မျ ်းက နထ က်ပိ ေ့က ်းမျ ်းဖဖင ်

 သ  ်းနရ က်မပြီ်း အဖပန်တ င် ရွဲလှရွ သိ ေ့ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်ခွဲ သဖဖင ် 

အဖပစ်မွဲ ဖပည်သူမျ ်း 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၈၁ ပ နအ်း ကျ ်း ၅၅ အမည်မသိ ၂၈ နမ ၂၁ ၂၈ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ရွဲလှရွ ရွဲလှရွ ဂနေ့်နဂါ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကနလ်းမမိ ွဲ့မှ ဂနေ့်နဂါမမိ ွဲ့သိ ေ့ အကကမ််းဖက် 

စစ်အ ပ်စ တပ်မျ ်းက နထ က်ပိ ေ့က ်းမျ ်းဖဖင ်

 သ  ်းနရ က်မပြီ်း အဖပန်တ င် ရွဲလှရွ သိ ေ့ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်ခွဲ သဖဖင ် 

အဖပစ်မွဲ ဖပည်သူမျ ်း 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၈၂ ဖိ ်းဖဖြူ ကျ ်း ၃၀ အမည်မသိ ၂၈ နမ ၂၁ ၂၈ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း ရွဲလှရွ ရွဲလှရွ ဂနေ့်နဂါ မနက ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

ကနလ်းမမိ ွဲ့မှ ဂနေ့်နဂါမမိ ွဲ့သိ ေ့ အကကမ််းဖက် 

စစ်အ ပ်စ တပ်မျ ်းက နထ က်ပိ ေ့က ်းမျ ်းဖဖင ်

 သ  ်းနရ က်မပြီ်း အဖပန်တ င် ရွဲလှရွ သိ ေ့ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်ခွဲ သဖဖင ် 

အဖပစ်မွဲ ဖပည်သူမျ ်း 

ကျဉ်ဆ ထိမှန်ကျဆ  ်းသ  ်းပါသည်။

၇၈၃

ထက်နအ င် (ခ)

 

နအ င်နေယျ လင််း

ကျ ်း ၂၀ အမည်မသိ ၂၈ နမ ၂၁ ၂၈ နမ ၂၁
သရ ပ်နဆ င်

 နမ ်ေယ်
အင််းစိန်နပါက် နတ ဝ

အင််းစိန်နပါက်နတ

း ဝ၊ 

ကမ််းနာ်းအလယ်

လမ််း၊

အင််းစိန် ရန်က န်တိ င််းနေသကကြီ်း

အင််းစိန်နပါက်နတ ဝလမ််းနပေါ်တ င် 

ဆိ င်ကယ်ဖဖင ်ဖပန်လ စဉ် 

ဆိ င်ကယ်အ ်းတ ဆြီ်းရ မှ မရပ်နပ်းသဖဖင ် 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

က ်းဖဖင ်လိ က်တိ က်သတ်၍ ကျဆ  ်းပါသည်။



၇၈၄ ဖနရရယ် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၉ နမ ၂၁ ၂၉ နမ ၂၁
ယခင်ဆယ်အိ

မ်မှြူ်းနဟ င််း

ရပ်နကျ်းအတ င််းဝင်နရ

း က်ပစ်ခတ်

နာနတ်နတ ်ရပ်

က က်
လ ိ င်နက ် ကယ ်းဖပည်နယ်

ယခင်ဆယ်အိမ်မှြူ်းနဟ င််းတနယ က်ဖဖစ်မပြီ်း

 စစ်နဘ်းနရှ င်ဖပည်သူမျ ်းအ ်း 

စ ်းနပ်ရိကခ မျ ်းချက်ဖပ တ်နကျွ်းနမ ်းရ တ င်

 လ ပ်အ ်းနပ်းလ ပ်နဆ င်နနမပြီ်း 

အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ဝင်နရ က်ပစ်ခတ်သဖဖင ် 

နသနတ်ေါဏ်ရ မျ ်းဖဖင ် ကျဆ  ်းသ  ်းသည်။

၇၈၅ မိ ်းဖမင ်နအ င် ကျ ်း 27 အမည်မသိ ၂၀ နမ ၂၁ ၃၀ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း

နနအိမ်အတ င််းဝင်ဖမ််း

ရ တ င် 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆြီ်း

ပ ဂ မမိ ွဲ့သစ် နည င်ဦ်း မန္တ နလ်းတိ င််းနေသကကြီ်း

မိ ်းဖမင ်နအ င်အ ်း အကကမ််းဖက်စစ်အ ပ်စ မှ 

ဝင်နရ က်ဖမ််းဆြီ်းစဉ် 

နနအိမ်တခါ်းအ ်းကန်နကက က်ဖ င ်လှစ်မပြီ်း 

နသနတ်ဖဖင ်ပစ်ခတ်မှုနကက င ် 

ဝမ််းဗိ က်တ င်ကျဉ်ဆ နဖ က်ဝင်ေါဏ်ရ ဖဖင ် 

ကျဆ  ်းပါသည်။

၇၈၆ နေ ်မျ ိ်းဟန် ကျ ်း အမည်မသိ ၂၈ နမ ၂၁ ၂၈ နမ ၂၁ အရပ်သ ်း တမ ူးမမ  ြို့မ မနကီနု ူးလ
မ ူးအနူီး

နဖမနြီက န်လမ််း တမူ်း စစ်ကိ င််းတိ င််းနေသကကြီ်း

သ ငယ ချင ူးအ မ မှ ြန လာစဉ်  

အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မျာူး၏  

ြုန ူးကယွ ြစ ခတ မှုမကကာင   
နရံ ု ူးကကာူးကျဉ်ဆထံ မှန ကာ  

ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၇၈၇ ဆန ူးြ ု မ 46 အမည မသ ၂၉ မမ ၂၁ ၃၀ မမ ၂၁ အရြ သာူး
မချာင ူးဝ ြင မကျူးရွာ
အတငွ ူး 
ြစ ခတ ဖမ ူးဆူီးခရံ

သင မ ာဆ ြ  
မကျူးရွာအုြ စု၊  
မချာင ူးဝ ြင မကျူး
ရွာ

မလာင ူးလံု
တနသသာရီတ ငု ူးမေသကကီ
းူး

၂၉ ရက  မမ ၂၀၂၁ မန  တငွ  
တနသသာရီတ ငု ူးမေသကကူီး  မလာင ူးလံမုမ  ြို့နယ  
မချာင ူးဝြင မကျူးရွာသ ု   
အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မျာူး  

ဝင မရာက ြစ ခတ ဖမ ူးဆူီးသာွူးမြီူး  မမလ ၃၁
 ရက မန  တငွ  ကျဆံူုးသ မျာူး၏  

အမလာင ူးအာူး  
ဓါတ ြုံမြူးြ ု  အသ မြူးခ  ြါသည ။  

အမလာင ူးမျာူးအာူးမ သာူးစုသ ု   
 ြန လည မြူးြ ု   ခင ူးမရှ ခ  ြါ။

၇၈၈ မအူးချ  မ 29 အမည မသ ၂၉ မမ ၂၁ ၃၀ မမ ၂၁ အရြ သာူး
မချာင ူးဝ ြင ရွာအတငွ 
းူး ြစ ခတ ဖမ ူးဆူီးခရံ

သင မ ာဆ ြ  
မကျူးရွာအုြ စု၊  
မချာင ူးဝ ြင မကျူး
ရွာ

မလာင ူးလံု
တနသသာရီတ ငု ူးမေသကကီ
းူး

၂၉ ရက  မမ ၂၀၂၁ မန  တငွ  
တနသသာရီတ ငု ူးမေသကကူီး  မလာင ူးလံမုမ  ြို့နယ  
မချာင ူးဝြင မကျူးရွာသ ု   
အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မျာူး  

ဝင မရာက ြစ ခတ ဖမ ူးဆူီးသာွူးမြီူး  မမလ ၃၁
 ရက မန  တငွ  ကျဆံူုးသ မျာူး၏  

အမလာင ူးအာူး  
ဓါတ ြုံမြူးြ ု  အသ မြူးခ  ြါသည ။  

အမလာင ူးမျာူးအာူးမ သာူးစုသ ု   
 ြန လည မြူးြ ု   ခင ူးမရှ ခ  ြါ။

၇၈၉ မဝလင ူးမအာင ကျာူး 29 အမည မသ ၃၀ မမ ၂၁ ၃၀ မမ ၂၁ အရြ သာူး
မကျူးရွာလမ ူးမြေါ်တငွ 
ြစ ခတ ခရံြါသည 

မလာြ တမကျူးရွာ လွ  င မကာ ကယာူး ြည နယ 

ကယာူး ြည နယ  မကျာက မတာင မကျူးရွာမှ
 မလာြ တမကျူးရွာ  သ ု  မကျူးရွာသ ု   
ဆ ငု ကယ  ဖင   ြန လာစဉ်  

အကကမ ူးဖက စစ အုြ စု  တြ မ ၇၂ မှ 

စစ မဆူးမမူး မန ူး ခင ူးမ ြ ြ  
ြစ ခတ သတ  ဖတ မှုမကကာင   
မသနတ ေါဏ ရာ ဖင   ဖမ ူးဆူီးခရံမြီူး  မနာက  
မမ ၃၁ ရက တငွ အမလာင ူး ြန အာူး  
မ သာူးစုသ ု   ြန လည မြူးအြ ခ  ြါသည ။



၇၉၀ ေကီ ု ကျာူး 19 အမည မသ ၂ ဇွန  ၂၁ ၂ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မ ူုးမ  ဖယ ခံု ရှမ ူး ြည နယ 

ရှမ ူး ြည နယ နငှ  ကယာူး ြည  နယ စြ  
မ ူုးမ  တငွ  အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီမှ  

အ ြစ မ   ြည သ  ၂ ဦူးအာူး 
စန ကု ြါ ဖင  ြစ ခတ ခ  ရာမှ  မမာင ေကီ ု 
နဖ ူးတည  တည  ကျဉ်ထ မှန မြီူး  
ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။  
အမလာင ူးအာူး ြန လည မြူးအြ ြါသည ။

၇၉၁
မသာ မသာ  (ခ) 

မသာ ဇင 
LGBT 37 အမည မသ ၄ ဇွန  ၂၁ ၄ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မကျာက ြန ူးမတာင ူး

မအာင မင်္သလာရြ 
ကကွ 

မကျာက ြန ူးမတာင ူး မနတမလူးတ ငု ူးမေသကကူီး

၄ ရက  ဇွန  ၂၀၂၁ မန  တငွ  
မနတမလူးတ ငု ူးမေသကကူီး  
မကျာက ြန ူးမတာင ူးမမ  ြို့  ရှ ြညာမရူးမ ူးရုံူးတငွ 
 တြ စွ ထာူးမသာ  

အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မှ  

ြစ ခတ မှုမကကာင   အြစ မ   ြည သ  မသာ မသာ 
 (ခ) မသာ ဇင  မှာ ဆ ငု ကယ  ဖင   ြန လာစဉ်  

ြစ ခတ ခ  ရ၍ ကျဆံူုးြါသည ။

၇၉၂ ကလုာူး ကျာူး အမည မသ ၃ ဇွန  ၂၁ ၃ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး
ြ မတာက ကနု ူး 
ရြ ကကွ 

မုံရွာ စစ က ငု ူးတ ငု ူးမေသကကူီး

စစ က ငု ူးတ ငု ူး မေသကကူီး၊ မုံရွာမမ  ြို့၌ ဇွန လ ၃ 

ရက မန   ညအချ န က အကကမ ူးဖက  
စစ အုြ စု၏ တြ ဖွ ြို့ဝင မျာူးမှ  ဆ ငု ကယ က ု 
စစ မဆူးရန  တာူးဆူီးရာ 

ရြ တန   မြူး ခင ူးမရှ သည  အတကွ  
ြစ ခတ ခ  မသာမကကာင   ကျဆံူုးသာွူးခ  သည ။ 

၇၉၃ သန   စင မအာင ကျာူး အမည မသ ၅ ဇွန  ၂၁ ၅ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး
မရွှေမညာင မမ  ြို့  
 ြည မထာင စု  

လမ ူးမကကူီးမြေါ်
မရွှေမညာင ရှမ ူး ြည နယ 

ရှမ ူး ြည နယ  မညာင မရွှေမမ  ြို့နယ  
 ြည မထာင စုလမ ူးမမြေါ်တငွ  
ဆ ငု ကယ  ဖင  မမာင ူးနငှ လာစဉ်  

အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မှ  

ကာူး ဖင  လ ကု ြစ ခတ မှုမကကာင   
က သုန   စင မအာင နငှ   က သု န ူးန ငု တ ု   နစှ ဦူး 
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   ကျဆံူုးသာွူးမြီူး 
အမလာင ူးအာူး  
အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မှ  

ယ မဆာင သာွူးြါသည ။  က ခု ငု မဇာ ဝင ူးမှာ  

ရ ုက နကှ ဖမ ူးဆူီးခထံာူးရြါသည ။

၇၉၄ သ န ူးန ငု ကျာူး အမည မသ ၅ ဇွန  ၂၁ ၅ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး
မရွှေမညာင မမ  ြို့  
 ြည မထာင စု  

လမ ူးမကကူီးမြေါ်
မရွှေမညာင ရှမ ူး ြည နယ 

ရှမ ူး ြည နယ  မညာင မရွှေမမ  ြို့နယ  
 ြည မထာင စုလမ ူးမမြေါ်တငွ  
ဆ ငု ကယ  ဖင  မမာင ူးနငှ လာစဉ်  

အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မှ  

ကာူး ဖင  လ ကု ြစ ခတ မှုမကကာင   
က သုန   စင မအာင နငှ   က သု န ူးန ငု တ ု   နစှ ဦူး 
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   ကျဆံူုးသာွူးမြီူး 
အမလာင ူးအာူး  
အကကမ ူးဖက စစ မကာင စီတြ မှ  

ယ မဆာင သာွူးြါသည ။  က ခု ငု မဇာ ဝင ူးမှာ  

ရ ုက နကှ ဖမ ူးဆူီးခထံာူးရြါသည ။

၇၉၅ မအာင သ ကျာူး 31 ဦူးလထှနွ ူးလငွ 
၉ ဧမြီ ၂၁ 

ေါဏ ရာရ
၄ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မမှာ ကန  ၂၁လမ ူး ြ ခ ူး ြ ခ ူးတ ငု ူးမေသကကူီး

ဧမြီ ၉ ရက  ၂၀၂၁ မန  တငွ  ရရှ ခ  သည   
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   
မဆူးကသုမှုခယံ မနစဉ်  ၄ ဇွန  ၂၀၂၁ မန  တငွ 
 ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၇၉၆ မအာင မကျာ မထူွး ကျာူး 17 အမည မသ ၆ ဇွန  ၂၁ ၆ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး  ြည ကကူီးတခံနွ မနတမလူးတ ငု ူးမေသကကူီး

ဇွန လ ၆ ရက မန  ည ၉ နာရီမကျာ တငွ  
 ြည ကကူီးတခံနွ မမ  ြို့နယ တငွ  
အကကမ ူးဖက စစ အုြ စုမှ  
ဆ ငု ကယ မမာင ူးလာသ နစှ ဦူးအာူး  

ကာူး ဖင  လ ကု တ ကု သ ဖင   
ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။



၇၉၇ အမည စုံစမ ူးဆ ကျာူး အမည မသ ၆ ဇွန  ၂၁ ၆ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး  ြည ကကူီးတခံနွ မနတမလူးတ ငု ူးမေသကကူီး

ဇွန လ ၆ ရက မန  ည ၉ နာရီမကျာ တငွ  
 ြည ကကူီးတခံနွ မမ  ြို့နယ တငွ  
အကကမ ူးဖက စစ အုြ စုမှ  

ဆ ငု ကယ မမာင ူးလာသ နစှ ဦူးအာူး  

ကာူး ဖင  လ ကု တ ကု သ ဖင   
ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၇၉၈ မ ူုးမင ူးဝင ူး ကျာူး 40 အမည မသ ၅ ဇွန  ၂၁ ၅ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မလစွှ မကျူးရွာ ကျံ မြျာ ဧရာဝတတီ ငု ူးမေသကကူီး

မလစွှ မကျူးရွာအတငွ ူး  
လက နက မျာူးရှ သည ဟု  
သတင ူးမြူးတ ငု ကကာူးသ ဖင   
အကကမ ူးဖက စစ တြ မှ  ဝင မရာက ြစ ခတ စဉ်
 အြစ မ   ြည သ မျာူး  
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၇၉၉ ကလုာူး ကျာူး 18 ဦူးမ ူုးမင ူးဝင ူး ၅ ဇွန  ၂၁ ၅ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မလစွှ မကျူးရွာ ကျံ မြျာ ဧရာဝတတီ ငု ူးမေသကကူီး

မလစွှ မကျူးရွာအတငွ ူး  
လက နက မျာူးရှ သည ဟု  
သတင ူးမြူးတ ငု ကကာူးသ ဖင   
အကကမ ူးဖက စစ တြ မှ  ဝင မရာက ြစ ခတ စဉ်
 အြစ မ   ြည သ မျာူး  
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၈၀၀ မကာင ူးမဝသန   ကျာူး 20 အမည မသ ၅ ဇွန  ၂၁ ၅ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မလစွှ မကျူးရွာ ကျံ မြျာ ဧရာဝတတီ ငု ူးမေသကကူီး

မလစွှ မကျူးရွာအတငွ ူး  
လက နက မျာူးရှ သည ဟု  
သတင ူးမြူးတ ငု ကကာူးသ ဖင   
အကကမ ူးဖက စစ တြ မှ  ဝင မရာက ြစ ခတ စဉ်
 အြစ မ   ြည သ မျာူး  
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၈၀၁ အမည စုံစမ ူးဆ ကျာူး အမည မသ ၅ ဇွန  ၂၁ ၅ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မလစွှ မကျူးရွာ ကျံ မြျာ ဧရာဝတတီ ငု ူးမေသကကူီး

မလစွှ မကျူးရွာအတငွ ူး  
လက နက မျာူးရှ သည ဟု  
သတင ူးမြူးတ ငု ကကာူးသ ဖင   
အကကမ ူးဖက စစ တြ မှ  ဝင မရာက ြစ ခတ စဉ်
 အြစ မ   ြည သ မျာူး  
မသနတ ေါဏ ရာမျာူး ဖင   ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

၈၀၂ မျ  ူးမဇာ မဇာ ကျာူး 32 အမည မသ ၂ ဇွန  ၂၁ အဖမ ူးခံ ၃ ဇွန  ၂၁ အရြ သာူး မရွှေ ြည သာရ စခန ူး မရွှေ ြည သာ ရန ကနု တ ငု ူးမေသကကူီး

၂ ရက  ဇွန  ၂၀၂၁ မန  တငွ  
မင်္သလာေံစုစ မဆူးရုံမဆာက လြု မရူးတငွ  
သခံျဉ်သမံကူွးလြု ငန ူးဝင မရာက လြု က ငု မန
မြီူး မရွှေ ြည သာသ ု   ြန လာစဉ်  

အကကမ ူးဖက စစ သာူးမျာူးနငှ   ရ မျာူးမှ 

ဖမ ူးဆူီးသာွူးမြီူး  ၃ ရက မန  တငွ  
က မုျ  ူးမဇာ မဇာ မှာ  

ညှဉ်ူးြန ူးနှ ြ စက သည  ေါဏ ရာမျာူး ဖင   
ကျဆံူုးသာွူးြါသည ။

စုစုပ ေါင ်း ၈၅၇





































































He was killed by a car in Myeik Taung village.










